
165
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران

 با رویکرد داده بنیاد 
165اردشیرتارج زاده و همکاران

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

پدیدۀ عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده
  

عباس فالح نژاد1، محمدعلی عبدالوند2، کامبیز حیدرزاده هنزائی3،  محسن خون سیاوش4

DOI:10.22034/jtd.2021.302790.2441

1. دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 
Abdolvand_ma@yahoo.com .)2. استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران )نویسندٔه مسئول

3. دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. 
4. استادیار گروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.

..............................................................................................................................

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.

تاریخ دریافت:  1400/06/11
تاریخ پذیرش:  1400/09/07

واژه های کلیدی:
مصرف کننده – برنــد،  روابــط 
گردشــگری،  برنــد،  بــه  عشــق 
ــد ــه مقص ــق ب ــوازی، عش مهمان ن

چکیده
طــی دهــٔه اخیــر مطالعــات مربــوط بــه عشــق در حــوزٔه گردشــگری و 
ــه  ــت ک ــیده اس ــان آن رس ــون زم ــت. اکن ــته اس ــودی داش ــدی صع ــوازی رون مهمان ن
ــا   ــی آن ه ــای کل ــا  و رویکرده ــا  و یافته ه ــن پژوهش ه ــت ای ــه وضعی ــی ب ــی کل نگاه
ــات موجــود  ــل ادبی ــا هــدف ســازمان دهی و تحلی ــن پژوهــش ب بشــود. ازآنجاکــه ای
ــات  ــت تحقیق ــایی وضعی ــرای شناس ــوازی ب ــگری و مهمان ن ــوزٔه گردش ــق در ح عش
ــوای  ــل محت ــب و تجزیه وتحلی ــت، از روش فراترکی ــه اس ــن عرص ــده در ای انجام  ش
ــد  ــرور نظام من ــرد م ــا رویک ــناختی ب ــی و کتاب ش ــٔه تطبیق ــرای مطالع ــی ب موضوع
اســتفاده شــده اســت. بدین منظــور، پژوهش هــای مرتبــط در 3 پایــگاه ملــی 
و ۹ پایــگاه اطالعــات خارجــی بیــن ســال های 13۹۶-14۰۰ بــرای مقــاالت 
ــایی  ــت وجو و شناس ــن جس ــاالت التی ــرای مق ــال های 1۹۸4-2۰21 ب ــی و س فارس
شــدند و ۸3 پژوهــش حاصــل ایــن جســت وجو بــود کــه، پــس از کنتــرل و بررســی 
ــر  ــالت معتب ــده در مج ــٔه چاپ ش ــداد ۶7 مقال ــگران، تع ــط پژوهش ــا  توس پژوهش ه
ــترین  ــه بیش ــد ک ــان می ده ــق نش ــج تحقی ــدند. نتای ــتفاده ش ــش اس ــن پژوه ــرای ای ب
ــن  ــٔه التی ــداد ۵ مقال ــا تع ــگری ب ــت گردش ــٔه مدیری ــوزه در مجل ــن ح ــاالت در ای مق
ــی  ــٔه فارس ــداد 3 مقال ــا تع ــعه ب ــگری و توس ــی گردش ــٔه علمی - پژوهش و در فصلنام
بــه چــاپ رســیده اســت. همچنیــن، براســاس تحلیــل مقــاالت، مشــخص شــد کــه 
پژوهشــگران بیشــتر بــه رضایــت از مقصــد، تجربــٔه مقصــد و تصویــر ذهنــی مقصــد 
به منزلــٔه پیشــایندها  و همچنیــن وفــاداری بــه مقصــد، نیــات بازدیــد مجــدد از مقصــد 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــه کرده ان ــم توج ــای مه ــٔه پیامده ــد به منزل ــفاهی مقص ــات ش و تبلیغ
ــام  ــی انج ــا روش پیمایش ــی  و ب ــرد کّم ــا رویک ــده ب ــات انجام ش ــتر مطالع ــن، بیش ای
ــه پژوهش هــای کیفــی و ترکیبــی بیشــتر توجــه شــود. شــده اســت کــه الزم اســت ب

مقدمه
برندســازی مقصــد گردشــگری یکــی از اســتراتژی های 
ایــن  اســت.  گردشــگران  جــذب  در  نوظهــور   

ً
نســبتا

ابــزاری کارآمــد بــرای بازاریابــی مقصدهــای  اســتراتژی 
بــه مقصــد گردشــگری  برنــد  گردشــگری اســت؛ زیــرا 
ــای  ــایر مقصده ــد و آن را از س ــخصیت می ده ــت و ش هوی
ــد  ــازی مقص ــن، برندس ــازد. بنابرای ــز می س ــگری متمای گردش
ــری  ــد تصوی ــه می توان ــت ک ــدی اس ــی قدرتمن ــزار بازاریاب اب
احساســی  ارتباطــات  و  بازدیدکننــدگان  ذهــن  در  مثبــت 

مناســبی بــا آن هــا ایجــاد کنــد و بازدیدکننــده، بــر پایــٔه 
ــد  ــک مقص ــده ای از ی ــات درک ش ــد، تجربی ــازی مقص برندس
ــه  ــازاری ک ــت )Morgan et al., 2004(. در ب ــد داش خواه
ــگری  ــد گردش ــی رود، مقاص ــش م ــدن پی ــباع ش ــمت اش به س
رقابتــی بایــد اســتراتژی های بازاریابــی خــود را به منظــور 
ــا  ــاداری مشــتری و ایجــاد ارتباطــات بلندمــدت ب افزایــش وف
 Baloglu, 2001;( مشــتریان خــود از نــو طراحــی کننــد
هــر  گردشــگری  کســب وکار   .)Yoon & Uysal, 2005
مکان هــای  می شــود؛  مواجــه  اساســی  مشــکلی  بــا  روز 
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گردشــگری بــرای بــه دســت آوردن بازدیدکننــده به طــور 
ــوص  ــواره درخص ــت و هم ــر در رقاب ــا یکدیگ ــده ای ب فزاین
گردشــگری  برندهــای  یکسان ســازی  و  شــدن  جهانــی 
ــد  ــت نتوانن ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــه ای ــتند ک ــران هس نگ
مقاصــد گردشــگری  بــرای  منحصربه فــردی  ویژگی هــای 
ایجــاد کننــد )Jamrozy & Walsh, 2008(. بنابرایــن، 
مصرف کننده - برنــد  روابــط  مدیریــت  بــه  بی توجهــی 
و ارتبــاط افراد - مکان هــا و از طرفــی ادبیــات بازاریابــی 
ــه  ــدگان، هنگامی ک ــه مصرف کنن ــان داده ک ــز نش ــات نی خدم
ــه می کننــد، احساســات نفــرت را  شکســت خدمــت را تجرب
 Grégoire et al., 2009; Johnson( توســعه می دهنــد
et al., 2011(. ایــن احساســات بــه پیامدهــای منفــی 
ــد  ــویق برن ــاب از تش ــا اجتن ــراه ب ــد، هم ــگاه و برن ــرای بن ب
ــت از  ــوند. غفل ــر می ش ــی منج ــه ای منف ــات توصی ــا تبلیغ ی
منفــی مصرف کننــدگان  احساســات  تحلیــل  و  شــناخت 
بــه برندها می توانــد پیامدهــای بســیار مخــرب و چه بســا 
ــراه  ــه هم ــد ب ــک برن ــی ی ــت رقابت ــرای موقعی ــری را ب ویرانگ
ــد  ــاتی می توان ــن احساس ــت چنی ــذا، مدیری ــد. ل ــته باش داش
بــه بنگاه هــا  بــرای مقابلــٔه کارآمــد بــا نفــرت از برنــد و 
پیشــگیری از آن کمــک کنــد )مکــی زاده و همــکاران، 13۹۶(. 
ــات  ــظ ارتباط ــاد و حف ــرح در ایج ــای مط ــه مؤلفه ه ازجمل
و  ایجــاد  از  جلوگیــری  و  بازدیدکننــدگان  بــا  بلندمــدت 
ــد1  ــه مقص ــق ب ــگری، عش ــد گردش ــرت از مقاص ــعٔه نف توس
ــر مطالعــات  ــن رو، در ســال های اخی گردشــگران اســت. ازای
مربــوط بــه عشــق در حــوزٔه گردشــگری و مهمان نــوازی 
ــی های  ــه بررس ــه ب ــا توج ــت. ب ــته اس ــودی داش ــدی صع رون
ــات  ــد ادبی ــرور نظام من ــه م ــه ای ب ــوز مطالع ــده، هن انجام ش
عشــق در حــوزٔه گردشــگری و مهمان نــوازی نپرداختــه اســت. 
درنتیجــه، ایــن نیــاز وجــود دارد کــه ادبیــات پژوهــش عشــق 
ــورت  ــی و به ص ــوازی ارزیاب ــگری و مهمان ن ــوزٔه گردش در ح
سیســتماتیک بررســی شــود. نــوآوری ایــن پژوهــش بــه 
ــع  ــب جام ــایی و ترکی ــن شناس ــه، ضم ــت ک ــل اس ــن دلی ای
ــه  ــد2، ب ــه برن ــق ب ــازٔه عش ــه س ــوط ب ــات مرب ــات ادبی مطالع
ســازمان دهی و تحلیــل ادبیــات موجــود عشــق در حــوزٔه 
ــت  ــه وضعی ــی ب ــی کل ــوازی و نگاه ــگری و مهمان ن گردش
ایــن پژوهش هــا  و یافته هــا  و رویکردهــای کلــی آن هــا  و 
ــری  ــریح تصوی ــد و تش ــه مقص ــق ب ــتقات عش ــایی مش شناس
ــوزٔه  ــده ح ــاالت منتشرش ــده در مق ــای انجام ش ــی از کاره کل
ــه  ــق ب ــنجش عش ــرای س ــی ب ــٔه مدل ــه ارائ ــه و ب ــورد مطالع م
ــیرهای  ــی مس ــن معرف ــگران و همچنی ــار گردش ــد و رفت مقص

ــت. ــه اس ــز پرداخت ــده نی ــی آین پژوهش

1. Destination Love )DL(
2. Brand Love )BL(

روش شناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش، از روش فراترکیــب3 و تجزیه وتحلیــل 
محتــوای موضوعــی4 بــرای مطالعــٔه تطبیقــی و کتاب شــناختی 
ادبیــات عشــق در حــوزٔه گردشــگری و مهمان نــوازی بــا 
ــع،  ــت. درواق ــده اس ــتفاده ش ــد اس ــرور نظام من ــرد م رویک
روش فراترکیــب بــه گروهــی از رویکردهــا  و روش هایــی 
اطــالق می شــود کــه بــرای ســنتز و ترکیــب یافته هــای 
مطالعــات کیفــی بــا هــدف ارائــٔه تفســیر جدیــدی از پدیــده 
تــالش می کننــد )Finfgeld-Connett, 2006(. هــدف 
ــات  ــادی از ادبی ــم زی ــع آوری حج ــد جم ــن فراین ــی ای اصل
 McKibbon, 2006;( اســت  عملــی  ترکیبــی  ایجــاد  و 
ــای  ــه پروتکل ه ــور، ب Tranfield et al., 2003(. بدین منظ
ــح  ــی صری ــتفاده از روش ــا و اس ــاب مقاله ه ــفاف در انتخ ش
 Pittaway et al., 2004;( ــت ــاز اس ــه نی ــاب مقال در انتخ
ــؤاالت  ــه س ــخ ب ــور پاس Tranfield et al., 2004(. به منظ
خــاص پژوهــش و همچنیــن پیــروی از دقــت روش شــناختی، 
فراینــد جســت وجوی شــفاف دنبــال شــده اســت و همچنیــن 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــمول نی ــمول و عدم ش ــای ش معیاره

اســت.

تعیین سؤال های تحقیق
ــی  ــؤاالت مبتن ــش، س ــن پژوه ــدف ای ــه ه ــه ب ــا توج ب
ــوزٔه  ــق در ح ــات عش ــازمان دهی تحقیق ــدی و س ــر طبقه بن ب
گردشــگری و مهمان نــوازی هســتند. بــه همیــن منظــور، ایــن 
ــر  ــی زی ــؤاالت اصل ــه س ــخ گویی ب ــدد پاس ــش درص پژوه

اســت: 
ــه  ــق ب ــه عش ــوط ب ــات مرب ــور ادبی ــات نوظه ●موضوع

ــت؟ ــد چیس برن
●عشق در حوزٔه گردشگری و مهمان نوازی چیست؟

●روش های رایج مورد استفاده کدام اند؟
بررســی  بــرای  رایــج  تجزیه وتحلیــل  ●تکنیک هــای 
مقصــد  بــه  عشــق  درخصــوص  تحقیــق  ســؤاالت 

چیســت؟
ــد  ــه مقص ــق ب ــازٔه عش ــه در س ــدی ک ــای کلی ●متغیره

کدام انــد؟ شــده اند  اســتفاده 

گام های جست وجو
ــق  ــدی »عش ــای کلی ــت وجو، واژه ه ــد جس ــرای فراین ب
بــه برنــد«، »نشــانه های عشــق«،۵ »عشــق بــه مقصــد« 
و»عشــق بــه مــکان«۶، پــس از ارزیابــی دقیــق تعاریــف 

3. Meta Synthesis
4. Thematic content analysis
5. Lovemarks
6. Place brand love
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ــی  ــن و فارس ــای دادٔه التی ــد، از پایگاه ه ــه برن ــق ب ــات عش ادبی
ــدند. ــه ش ــر گرفت در نظ

علمــی،  تنهــا  مقــاالت  نوشــته های  انــواع  میــان  از 
ــد.  ــرار گرفتن ــر ق ــر مدنظ ــالت معتب ــده در مج ــی  چاپ ش علم
ــده اند  ــته ها  داوری ش ــه نوش ــد ک ــن می کن ــار تضمی ــن معی ای
داشــته اند.  انتشــار  بــرای  را  الزم  شــرایط  حداقــل  یــا  و 
از  التیــن،  مقــاالت  بــرای  ســاختارمند  جســت وجوی  در 
اســپرینگر،  امرالــد،  دایرکــت،  ســاینس  دادٔه  پایگاه هــای 
ــت  ــکوپوس، پروکوئس ــیج، اس ــی، س ــیس، وایل ــور و فرانس تیل
و همچنیــن شــبکٔه اجتماعــی علمــی  ریســرچ گیــت اســتفاده 
ــات  ــز اطالع ــگاه مرک ــی از پای ــاالت فارس ــرای مق ــد و ب ش
پایــگاه اطالعــات و مــدارک  علمــی  جهــاد دانشــگاهی، 
علمــی ) ایرانــداک(، پایــگاه اطالعــات نشــریات کشــور 
علمی - پژوهشــی  مجــالت  اختصاصــی  پایگاه هــای  و 
مرتبــط بــا عنــوان پژوهــش اســتفاده شــد. بــرای انتخــاب یــک 
مقالــه به منظــور قــرار گرفتــن در فراینــد بررســی ادبیــات، 
از معیارهــای شــمول و عدم شــمول دقیــق اســتفاده شــده 
اســت )جــدول 1(. در همیــن خصــوص، در بــازٔه زمانــی 

ــرای  ــی و 1۹۸4-2۰21 ب ــاالت فارس ــرای مق 13۹۶-14۰۰ ب
ــای داده  ــه از پایگاه ه ــوع ۵32 مقال ــن، درمجم ــاالت التی مق
بــا واژه هــای کلیــدی فوق الذکــر دریافــت شــد. تمــام مقــاالت 
ازپیش تعیین شــدٔه  معیارهــای  براســاس  و  مســتقل  به طــور 
مطالعــه شــده و بــر مبنــای موتــور جســت وجوی گــوگل 
ــا از  ــه داده ه ــای  مجموع ــمار ارجاع ه ــب ش ــکالر برحس اس
زمینه هایــی ماننــد نــام نشــریه/کنفرانس/کتاب و پایان نامــه، 
ــده،  ــی استفاده ش ــتناد، روش شناس ــداد اس ــار، تع ــال انتش س
روش هــای جمــع آوری داده هــا، تکنیــک تجزیه وتحلیــل مــورد 
ــه،  ــدازٔه نمون ــتفاده، ان ــورد اس ــدی م ــای کلی ــتفاده، متغیره اس
پژوهش هــای آینــده و غیــره تهیــه شــده اســت. ایــن مجموعــه 
ــٔه درک  ــرای ارائ ــی  ب ــای مهم ــد بینش ه ــا در تولی ــه م ــا  ب داده ه
ــان  ــرد. در پای ــک ک ــد کم ــه برن ــق ب ــات عش ــیع تر از ادبی وس
ایــن فراینــد، تعــداد ۸3 مقالــٔه مرتبــط بــا حــوزٔه گردشــگری و 
مهمان نــوازی بــرای بررســی باقــی مانــد و درنهایــت ۶7 مقالــٔه 
ــن( در  ــٔه التی ــی و ۶3 مقال ــٔه فارس ــده )4 مقال ــی  چاپ ش علم

ــد. ــی مان ــی باق ــن اصل ــی مت ــرای بررس ــر ب ــالت معتب مج

جدول ۱: معیارهای شمول و عدم شمول

معیارهای عدم شمولمعیارهای شمول

تمرکز بر احساسات عاطفی، دلبستگی و ادراکات مربوط به 

برندهایی که فراتر از ارزش ها / مزایای سودمند است.
یادداشت های سخنرانی

عدم دسترسی به چکیدهمقاالت فارسی و التین مجالت منتشرشده

دسترسی به متن کامل
سایر احساسات شبیه عشق که مربوط به عشق

به برند نیست.

کتاب هادسترسی به منابع

انتخاب استخری براساس کلیدواژه های »عشق به 

برند«،»نشانه های عشق«، »عشق به مقصد« و »عشق به مکان«
مقاالت کنفرانس ها

پایان نامه های تحصیالت تکمیلی و دکتری-

تجزیه وتحلیل محتوای موضوعی
ــت 2۰21  گوس ــا آ ــن ت ــاالت التی ــاب مق ــس از انتخ پ
ــا  ــق ب ــات مطاب ــاه 14۰۰، ادبی ــا مردادم ــی ت ــاالت فارس و مق
موضوعــات برجســته مرتــب شــده اســت. بــرای ایــن منظــور، 
ــدی  ــوا طبقه بن ــابه محت ــاس تش ــاالت براس ــتقل مق ــور مس به ط
شــدند کــه روش رایجــی در پژوهــش علــوم اجتماعــی اســت 
 .)Lightfoot et al., 2013; Linan & Fayolle, 2015(

 بــا هــم مقایســه شــدند و درخصــوص 
ً
ایــن طبقه بندی هــا  بعــدا

هرگونــه اختــالف در فراینــد بحــث شــده اســت. در پایــان ایــن 
فراینــد، موضوعــات اصلــی و موضوعــات فرعــی زیــر طراحــی 

شــده اند:
ایــن موضــوع  برنــد:  بــه  ●مقیاس ســازی عشــق 
ــد از  گســترده شــامل ســه موضــوع فرعــی اســت کــه عبارت ان
ــه برنــد«، »تحلیــل بین فرهنگــی« و »نفرت - عشــق  »عشــق ب

ــی«. ــواداران ورزش ه
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●مفهوم ســازی عشــق بــه برنــد: ایــن موضــوع 
ــد  ــه  عبارت ان ــت ک ــی اس ــوع فرع ــه موض ــامل س ــترده ش گس
ــه  ــق ب ــت عش ــازه ها«، »ماهی ــایر س ــد و س ــه برن ــق ب از »عش
ــد«. ــط مصرف کننده - برن ــد در رواب ــه برن ــد« و »عشــق ب برن
●عشــق بــه برنــد در خودپنــداره: ایــن موضــوع 
ــد از  گســترده شــامل دو موضــوع فرعــی اســت کــه عبارت ان
»خودپنــداره در فضــای دیجیتــال« و »عشــق بــه برنــد در خــود 

ــی«. ــود کل ــی و خ ــود اجتماع ــی، خ درون
●عشــق بــه برنــد در فضــای دیجیتــال: ایــن موضــوع 
ــد  ــه عبارت ان ــت ک ــی اس ــوع فرع ــامل دو موض ــترده ش گس
از »شــبکه های اجتماعــی و برنامه هــای تلفــن همــراه« و 

آنالیــن«. »خرده فروشــی های 
●عشــق بــه برنــد در خدمــات: ایــن موضوع گســترده 
شــامل موضوعــات فرعــی زیــر اســت: »روابــط خدمــات«، 
»بیمارســتان ها«،  مهمان نــوازی«،  و  »گردشــگری 
و  ورزشــی«  »باشــگاه های  »بیمه هــا«،  »دانشــگاه ها«، 

ــد«. ــز خری »مراک
●عشــق بــه برنــد در کاالهــا: ایــن موضــوع گســترده 
ــن  ــی های تلف ــت: »گوش ــر اس ــی زی ــات فرع ــامل موضوع ش
ــی«. ــتی و آرایش ــاک« و »بهداش ــل«، »پوش ــراه«، »اتومبی هم
ــراب:  ــد و ش ــات، م ــد در تجم ــه برن ــق ب ●عش
ایــن موضــوع گســترده شــامل موضوعــات فرعــی زیــر اســت: 

ــراب«. ــد« و »ش ــالت«، »م »تجم
ــن موضــوع گســترده  ــد: ای ــه برن ●مشــتقات عشــق ب
ــد«،  ــه برن ــاد ب ــر اســت: »اعتی شــامل موضوعــات فرعــی زی
»فــداکاری برنــد«، »پســندیدگی برنــد«، »دلبســتگی بــه 

ــد«. ــرت از برن ــد« و »نف برن

عشق به برند در خدمات
ــر  ــن موضــوع گســترده شــامل موضوعــات فرعــی زی ای
می شــود: »روابــط خدمــات«، »گردشــگری و مهمان نــوازی«، 
»بیمارســتان ها«، »دانشــگاه ها«، »بیمه هــا«، »باشــگاه های 
ــورت  ــه به ص ــن مطالع ــد«. در ای ــز خری ــی« و »مراک ورزش
و  »گردشــگری  فرعــی  موضــوع  درخصــوص  ویــژه 

می شــود. بحــث  مهمان نــوازی« 

گردشگری و مهمان نوازی
از مقاالتــی  ایــن موضــوع فرعــی،  بــرای مطالعــٔه 
ــده   ــٔه پدی ــد را به منزل ــه برن اســتفاده شــده اســت کــه عشــق ب
ــر  ــوازی در نظ ــگری و مهمان ن ــون گردش ــای گوناگ در زمینه ه
می گیرنــد، کــه درمجمــوع ۶7 مقالــه در ایــن خصــوص 

ــدند. ــی ش بررس

ماهیت عشق به مقصد گردشگری
ــه شــدیدی  ــه مقصــد گردشــگری درجــٔه عالق عشــق ب
اســت کــه بازدیدکننــده بــه مقصــد برندشــدٔه خاصــی نشــان 
می دهــد و همچنیــن دلبســتگی هیجانــی گردشــگران راضــی 
 .)Carroll & Ahuvia, 2006( ــت ــد اس ــدی مقص از برن
عــالوه بــر ایــن، عشــق بــه مقصــد پیونــد احساســی و عاطفــی 
بــه مقصــد اســت )Yuksel et al., 2010( و بــه ســه جنبــٔه 
ــد  ــام خود - برن ــی و ادغ ــتگی هیجان ــور، دلبس ــق پرش عش
دارد )Lee & Hyun, 2016(. کریســتو )2018(  اشــاره 
ــق  ــم عش ــه و از مفاهی ــق ایثارگران ــد را عش ــه مقص ــق ب عش
ــکاران  ــت. آرو و هم ــه اس ــر گرفت ــی در نظ ــردی معمول بین ف
ــی  ــتگی عاطف ــٔه دلبس ــد را به منزل ــه مقص ــق ب )2018( عش
ــه  ــد ک ــف کرده ان ــد تعری ــک مقص ــه ی ــی ب ــگران راض گردش

ــد. ــان می ده ــد را نش ــد مقص ــک برن ــری از ی هویت پذی

رویکردهای استفاده شده در پژوهش ها
روش های پیمایشی

مهم تریــن مزیــت روش پیمایشــی ایــن اســت کــه 
ــرمایه گذاری  ــا س ــزرگ، ب ــای ب ــت آوردن نمونه ه ــه دس در ب
ــج هــر  ــوان نتای ــی می ت ــت و به طور کل ــر اس ــم، مؤث ــیار ک بس
ــط  ــی فق ــی های پیمایش ــه بررس ــم داد. گرچ ــه را تعمی مطالع
ــق  ــای دقی ــی و اندازه گیری ه ــت واقع ــی از جمعی برآوردهای
درک   ،)Salant & Dillman, 1994( نمی دهنــد  ارائــه 
ــی را  ــا برداشــت های کل اطالعــات درخصــوص نگرش هــا  ی
ــد )Schwarz, 1999(. مطالعــات بســیاری  تســهیل می کنن
از روش هــای پیمایشــی در ادبیــات عشــق بــه مقصــد اســتفاده 
ــات  ــیاری از آن مطالع ــش از بس ــن پژوه ــه در ای ــد ک کرده ان
)Kwon & Mattila, 2015؛  اســت  شــده  اســتفاده 
Alnawas & Altarifi, 2016؛ Lee & Hyun, 2016؛ 
et al., 2018 Sreejesh؛  13۹۶؛  همــکاران،  و  تقدیــر 
 Ardyan & ؛Liu et al., 2018 ؛Kim & Kim, 2018
 Wang Manthiou et al., 2018؛  Susanti, 2018؛ 
محمدشــفیعی  Wang et al., 2019؛  et al., 2018؛ 
 Rosita & Han et al., 2019a؛  13۹7؛  همــکاران،  و 
 Strandberg & Abrar, 2019؛  Ratnandika, 2019؛ 
 Shin ؛Sikandar & Ahmed, 2019 ؛Styven, 2019
Back, 2019 &؛ Sarkar, 2019؛ Han et al., 2019b؛ 
 Mody & Hanks, Karimi & Ruhollahi, 2019؛ 
2020؛ Amaro et al., 2020؛ Junaid et al., 2020b؛ 
Rodrigues et al., 2020؛ Trivedi & Sama, 2020؛ 
 Song et Han et al., 2020؛  Junaid et al., 2020a؛ 
 Foroudi & Marvi, al., 2020؛ Chen et al., 2020؛ 
 ,Yıldız & Türk Kourtit et al., 2020؛  2020؛ 
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شــاگردی  غفوریــان  Çakıroğlu et al., 2020؛  2۰2۰؛ 
 Lee et al., و همــکاران، 13۹۹؛ Kourtit et al., 2021؛ 
 Lv ؛Shen et al., 2021 ؛Faizan et al., 2021 2021؛
Mohammad Shafiee et al., 2021؛  Wu, 2021 &؛ 
Polat & Çetinsöz, 2021؛  Huang & Liu, 2021؛ 
Bryan & Sutrisno, 2021؛  Putri, & Gde, 2021؛ 

 .)Sadeque et al., 2021

روش کیفی
بررســی ادبیــات ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه روش 
کیفــی رایج تریــن روش بعــدی در جریــان تحقیــق درخصــوص 
عشــق بــه مقصــد بــوده اســت. مطالعــات بســیاری از روش های 
کرده انــد  اســتفاده  مقصــد  بــه  عشــق  ادبیــات  در  کیفــی 
کــه در ایــن پژوهــش از بســیاری از آن هــا اســتفاده شــده 
Swanson, 2015؛  )Alexander et al., 2010؛  اســت 
Swanson, 2017؛  Arkonsuo & Leppiman, 2015؛ 
 Bouchon & Aro et al., 2018؛  Christou, 2018؛ 
 Andriotis ؛Lykoudi et al., 2020 ؛Rauscher,. 2019

 .)et al., 2020

روش ترکیبی
بســیاری از محققــان نیــز از روش ترکیبــی در جریــان 
ــن  ــه در ای ــد ک ــتفاده کرده ان ــد اس ــه مقص ــق ب ــی عش پژوهش
 Prayag( ــت ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــات آن ه ــش از مطالع پژوه
Bigne et al., 2020؛  Tsai, 2014؛  et al., 2013؛ 
Zhang et al., 2020؛  Seyyedamiri et al., 2021؛ 
Filieri et al., 2021؛ رضایــی حاجی آبــادی و همــکاران، 

 .)13۹۹
ــاظ  ــه، از لح ــد ک ــاهده ش ــات مش ــن ادبی ــی ای در بررس
رویکــرد تحقیــق، رویکــرد کّمــی بیشــترین میــزان را  در مقاالت 
فارســی )7۵ درصــد( داشــته اســت و تنهــا  )2۵ درصــد( 
مقــاالت بــا رویکــرد ترکیبــی نوشــته شــده اند و هیچ گونــه 
مطالعــه ای بــا رویکــرد کیفــی انجــام نشــده اســت. عــالوه بــر 
آن، یافته هــا  نشــان داد کــه، در مقــاالت التیــن، رویکــرد کّمــی 
74 درصــد و رویکــرد کیفــی 1۵ درصــد و رویکــرد آمیختــه 11 
ــده  ــکل 1 آم ــٔه آن در ش ــه نتیج ــت ک ــته اس ــود داش ــد وج درص

اســت.

از بررســی ایــن ادبیــات، می تــوان فهمیــد کــه روش 
جریــان  در  اســتفاده  مــورد  روش  رایج تریــن  پیمایشــی 
ــی  ــات کیف ــت. مطالع ــوده اس ــد ب ــه مقص ــق ب ــی عش پژوهش
ــد  ــه مقص ــق ب ــی عش ــان پژوهش ــری در جری ــی کمت و ترکیب
انجــام شــده اســت. در مطالعــات پژوهــش کیفــی درخصــوص 
عشــق بــه مقصــد، به طور کلــی از مصاحبه هــای عمیــق و 
نیمه ســاختاریافته، گروه هــای کانــون اکتشــافی و کالژهــای 
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــال آن رویکرده ــه دنب ــگری و ب گردش
Alexander et al, 2010؛  مثــال،  )بــرای  اســت  شــده 
Arkonsuo & Leppiman, 2015؛  Swanson, 2015؛ 

 Aro et al., Christou, 2018؛  Swanson, 2017؛ 
 Lykoudi et Bouchon & Rauscher, 2019؛  2018؛ 
ــات  ــدا از مطالع al., 2020؛ Andriotis et al., 2020(. ج
فوق الذکــر، مشــاهده شــده اســت کــه جریــان پژوهشــی عشــق 
بــه مقصــد شــاهد مقــاالت مفهومــی  نیــز بــوده اســت )بــرای 

.)Filep & Matteucci, 2020 Singh, 2002؛  مثــال، 
در بررســی ایــن ادبیــات، مشــاهده شــد کــه تنهــا  مطالعٔه 
ســناریومحور لــی و همــکاران )2021( اســت کــه به صــورت 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــام ش ــی( انج ــی )آزمایش ــات تجرب تحقیق
ــن  ــا ای ــاداری هتل ه ــٔه وف ــای برنام ــا اعض ــا ب ــه، آن ه مطالع

شکل 1: رویکرد پژوهش در تحقیقات
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ــراف  ــس از انح ــق پ ــا عش ــه آی ــد ک ــی کرده ان ــئله را بررس مس
ــر.  ــا خی ــا بخشــش تبدیــل می شــود ی ــه نفــرت ی مضاعــف ب
ــات  ــه مطالع ــت ک ــن اس ــی ای ــت روش تجرب ــن مزی مهم تری
 Winer,( آزمایشــگاهی اعتبــار داخلــی بســیاری دارنــد

 .)1999
از بررســی ایــن ادبیــات، می تــوان فهمیــد کــه ۵۰ 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــاالت فارس ــش  در مق ــٔه پژوه ــد جامع درص
حــوزٔه هتــل داری و ۵۰ درصــد دیگــر مربــوط بــه حــوزٔه 

اماکــن  و  تاریخــی  جاذبه هــای  زمینــٔه  در  گردشــگری 
ــتر  ــن، بیش ــاالت التی ــن، در مق ــتند. همچنی ــگری هس گردش
در  به ترتیــب  مهمان نــوازی  حــوزٔه  بــه  پژوهــش   جامعــٔه 
ــی و  ــوط هوای ــا  و خط ــتوران و کافه ه ــل داری، رس ــٔه هت زمین
آژانس هــای مســافرتی و ســپس بــه حــوزٔه گردشــگری در 
ــٔه  ــگری به منزل ــن گردش ــی و اماک ــای تاریخ ــٔه جاذبه ه زمین
ــت. ــده اس ــکل 2 آم ــٔه آن در ش ــه نتیج ــد ک ــت پرداخته ان باف

شکل 2: حوزٔه مورد مطالعٔه تحقیقات

روش های تجزیه وتحلیل
در بررســی ادبیــات عشــق بــه مقصــد، مشــاهده شــده 
ــر  ــدم ب ــاختاری1 مق ــادالت س ــازی مع ــه مدل س ــت ک اس
ــی  ــل عامل ــای تحلی ــد رویکرده ــل اول مانن ــای نس تکنیک ه
تأییــدی یــا رویکردهــای تحلیــل عاملــی یا هــر دو بوده اســت 
)Tsai, 2011, 2014؛ Lee & Hyun, 2016؛ تقدیــر و 
همــکاران، 13۹۶؛ Kim & Kim, 2018؛ محمدشــفیعی و 
همــکاران، 13۹7؛ Han et al., 2019a؛ Sarkar, 2019؛ 

1. Structural Equation Modeling )SEM(

2۰1۹؛   ,Karimi & Ruhollahi Han et al., 2019b؛ 
 Zhang ؛Mody & Hanks, 2020 ؛Bigne et al., 2020
 Rodrigues et et al., 2020؛ Junaid et al., 2020a؛ 
 Junaid et al., al., 2020؛ Trivedi & Sama, 2020؛ 
Chen et al., 2020؛  Han et al., 2020؛  2020b؛ 
Kourtit et al., 2020؛  Foroudi & Marvi, 2020؛ 
Çakıroğlu et al., 2020؛  Yıldız & Türk, 2020؛ 
 Faizan et al., غفوریــان شــاگردی و همــکاران، 1399؛
و  حاجی آبــادی  رضایــی  Shen et al., 2021؛  2021؛ 
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ــکاران، 1399؛ Mohammad Shafiee et al., 2021؛  هم
Polat & Çetinsöz, 2021؛  Huang & Liu, 2021؛ 

.)Sadeque et al., 2021 ؛Putri & Gde, 2021
همچنیــن، شــاهد اســتفادٔه گســترده از نرم افزارهــای 
آمــاری بســیاری بودیــم کــه برخــی از آن هــا در زیــر می آینــد: 
)Kwon & Mattila, 2015؛  اس پــی اس اس   -
ــر و همــکاران، 13۹۶؛  Alnawas & Altarifi, 2016؛ تقدی
 Wang ؛Kim & Kim, 2018 ؛Sreejesh et al., 2018
 Han 1397؛ همــکاران،  و  محمدشــفیعی  et al., 2018؛ 
Abrar, 2019؛  Wang et al., 2019؛  et al. 2019a؛ 
 Sikandar & Ahmed, ؛Strandberg & Styven, 2019
 Han ؛Trivedi & Sama, 2020 ؛Sarkar, 2019 2019؛
 Yıldız & Türk, Chen et al., 2020؛  et al., 2020؛ 
2020؛ Çakıroğlu et al., 2020؛ غفوریــان شــاگردی و 
 Mohammad Shen et al., 2021؛  1399؛  همــکاران، 

Shafiee et al., 2021(؛ 
 Ardyan & )Kim & Kim, 2018؛  ایمــوس   -
Susanti, 2018؛ Manthiou et al., 2018؛ محمدشــفیعی 
و همــکاران، 1397؛ Han et al., 2019a؛ Abrar, 2019؛ 
Strandberg & Styven, 2019؛ Shin & Back, 2019؛ 
Trivedi & Sama, 2020؛  Rodrigues et al., 2020؛ 
 Foroudi & Chen et al., 2020؛  Han et al., 2020؛ 
 Shen et al., Marvi, 2020؛ Yıldız & Türk, 2020؛ 
 Huang & ؛Mohammad Shafiee et al., 2021 2021؛

Liu, 2021(؛
 Alnawas )Prayag et al., 2013؛  پــی ال اس   -
Karimi & Ruhollahi, 2019؛  Altarifi, 2016 &؛ 
 Faizan Amaro et al., 2020؛ Kourtit et al., 2020؛ 
et al., 2021؛ رضایــی حاجی آبــادی و همــکاران، 1399؛ 

Sadeque et al., 2021(؛  Putri & Gde, 2021؛ 
 Junaid et al., ام پــالس )Zhang et al., 2020؛   -

Junaid et al., 2020b(؛  2020a؛ 
 Alnawas & Altarifi,( پــی ال اس  اســمارت   -
 Amaro et al., ؛Rosita & Ratnandika, 2019 2016؛
 Faizan 2020؛ غفوریــان شــاگردی و همــکاران، 1399؛
et al., 2۰21؛ رضایــی حاجی آبــادی و همــکاران، 1399؛ 

Sadeque et al., 2021(؛ Putri & Gde, 2021؛ 
- لیــزرل )Tsai, 2011؛ تقدیــر و همــکاران، 13۹۶؛ 
 Çakıroğlu et ؛Sarkar, 2019 ؛Sreejesh et al., 2018

al., 2020(؛
- ای کیواس )Bigne et al., 2020(؛ 

- ام اس اکسل )Trivedi & Sama, 2020(؛

- سوگیری روش مشترکJunaid et al., 2020b( 1(؛
تعدیل شــده  ســاختاری  معــادالت  مدل ســازی   -

)Junaid et al., 2020b(؛ پنهــان2 
- تجزیه وتحلیــل مقایســه ای کیفــی مجموعــه ای فــازی3 

)Foroudi & Marvi, 2020(؛
- لکسی منسرFilieri et al., 2021( 4(؛

)Trivedi & Sama, 2020؛  رگرســیون  تحلیــل   -
 Lv & Wu, ؛Kourtit et al., 2021 ؛Song et al., 2020

Bryan & Sutrisno, 2021(؛ 2021؛ 
 Seyyedamiri ؛Lv & Wu, 2021( تحلیــل محتــوا -

et al., 2021(.؛
- تحلیل هم رخدادیLv & Wu, 2021( 5(؛

- تحلیل مسیرBryan & Sutrisno, 2021( 6(؛
- آزمون سوبلBryan & Sutrisno, 2021( 7(؛

 Sadeque et al.,( 8بخش بنــدی پیش بینــی محــور -
2021( و

عملکــرد9  و  اهمیــت  ماتریــس  تجزیه وتحلیــل   -
.)Sadeque et al., 2021(

پدیدارشناســی  کیفــی،  تحقیــق  روش هــای  بیــن  از 
 Liu ؛Aro et al., 2018( ــود ــی ب ــرد تحلیل ــن رویک رایج تری
et al., 2018؛ Amaro et al., 2020(. پدیدارشناســی یکــی 
 .)Parahoo, 1997( از رویکردهــای تفســیرگرایانٔه رایج اســت
ــر  ــد تأثی ــه مقص ــق ب ــی در عش ــه عامل ــه چ ــرای درک این ک ب
ــیار  ــطح بس ــد در س ــه مقص ــق ب ــای عش ــذارد و پیامده می گ
اساســی کــدام اســت، پدیدارشناســی رویکــرد بســیار مناســبی 
اســت و اســتفادٔه گســترده از ایــن  رویکــرد در مطالعــات 
تحقیــق کیفــی روی عشــق بــه مقصــد منطقــی اســت. پــس از 
ــات موجــود  ــاد در ادبی ــٔه داده بنی پدیدارشناســی، رویکــرد نظری
اســتفاده شــده اســت )Lykoudi et al., 2020(. همچنیــن، 
 Alexander et( شــاهد اســتفاده از تجزیه وتحلیــل موضوعــی
 Bouchon & Rauscher, ؛Swanson, 2017 ؛al., 2010
 Alexander et al.,( الگــو10  تجزیه وتحلیــل   ،)2019
 Arkonsuo &( 11ــر ــتاری درون نگ ــای نوش 2010(، روایت ه
ــه12  ــر نظری ــی ب ــوای مبتن ــل محت Leppiman, 2015(، تحلی

1. Common method bias (CMB)
2. Latent moderated SEM (LMS)
3. Fuzzy set qualitative comparative analysis (FsQCA)
4. Leximancer
5. Co-occurrence analysis
6. Path analysis
7. Sobel Test
8. Prediction-oriented segmentation (POS)
9. Importance-performance matrix analysis (IPMA)
10. Template analysis
11. Introspective written narratives
12. Theory-based content analysis
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 Andriotis( 1روش مقایســٔه مســتمر ،)Aro et al., 2018(
 Zhang et al.,( 2بازاریابــی چندســطحی ،)et al., 2020
 Filieri et al.,( 3ــی ــری کیف ــوای بص ــل محت 2020(، تحلی
 ،)Seyyedamiri et al., 2021( متــن کاوی   ،)2021
 Seyyedamiri et al.,( دیریکلــه4  پنهــان  تخصیــص 
 Seyyedamiri et al.,( ۵ــتیبان ــردار پش ــین ب 2021(، ماش
2021( و ماشــین بــردار پشــتیبانی مبتنــی بــر اســتراتژی 
یــک در مقابــل یــکSeyyedamiri et al., 2021( ۶( در 

ــتیم. ــی هس ــق کیف ــل تحقی تجزیه وتحلی
مقیاس هــای مــورد اســتفاده بــرای ســنجش مطالعــات 
در حــوزٔه گردشــگری و مهمان نــوازی بــه شــرح ذیــل اســت: 
ــر و  ــی )2016(، تقدی ــواز و التعریف ــترنبرگ )1997(، الن اس
ــرار )2۰1۹(، شــین و بــک )2019(،  همــکاران )13۹۶(، اب
آهوویــا )2005(، پرایــاگ و همــکاران )2013(، کیــم و 
والــت  و  آلبــرت   ،)2005( ریســن   ،)2005( همــکاران 
ــرودی  ــکاران )2015(، ف ــن و هم ــس )2010(، نگوی فلورن
و مــروی )2020(، کارول و آهوویــا )2006(، ســریجش 
ــان و  ــکاران )2018(، اردی ــو و هم ــکاران )2018(، لی و هم
ــگ و  ــو و همــکاران )2018(، وان سوســانتی )2018(، مانتی
همــکاران )2018(، محمدشــفیعی و همــکاران )13۹7(، 
ــکاران )2019(،  ــگ و هم ــکاران )2019a(، وان ــان و هم ه
احمــد  و  ســیکندر   ،)2019( اســتیون  و  اســترندبرگ 
 ،)2019b( ــکاران ــان و هم ــرکار )2019(، ه )2019(، س
ــکاران )2020(،  ــگ و هم ــس )2020(، ژان ــودی و هنک م
 ،)2020a( ُجنیــد و همــکاران ،)آمــارو و همــکاران )2020
 ،)2020b( ــکاران ــد و هم ــماع )2020(، ُجنی ــودی و س تری
 ،)2020( تــورک  و  ییلدیــز   ،)2020( همــکاران  و  هــان 
و  کاکیروگلــو و همــکاران )2020(، غفوریــان شــاگردی 
همــکاران )13۹۹(، فیــزان و همــکاران )2021(، شــن و 
ــفیعی و  ــکاران )2021(، ال وی و وو )2021(، محمدش هم
ــادق  ــوز )2021(، ص ــوالت و چتینس ــکاران )2021(، پ هم
و همــکاران )2021(، روزنبــام )2009(، هوانــگ و لیــو 
)2021(، تســای )2014, 2011(، لــی و هیــون )2016(، 
ــکاران )2013(،  ــاگ و هم ــکاران )2012(، پرای ــرا و هم بات
سوتریســنو  و  برایــان   ،)2۰21( همــکاران  و  ســیدامیری 

1. Constant comparative method
2. Multi-Level Marketing (MLM(
3. Qualitative visual content analysis
4. Latent Dirichlet Allocation (LDA)
5. Support Vector Machine (SVM)
6. One-vs-one strategy based support vector 
machine (OVO-SVM)

و  کاکیروگلــو   ،)2014( همــکاران  و  باگــوزی   ،)2021(
کیــم  و  کیــم   ،)2014( فتســچرین   ،)2020( همــکاران 
)2018(، لــی و هیــون )2016(، رضایــی حاجی آبــادی 
ــکاران )2۰21(،  ــفیعی و هم ــکاران )13۹۹(، محمدش و هم
ــوزی  ــو )2021(، باگ ــگ و لی ــگ )2016(، هوان ــو و ژان س
 ،)2020( همــکاران  و  رودریگــز   ،)2017( همــکاران  و 
اســتیون  و  اســترندبرگ   ،)2017( کاســتا  و  رودریگــز 
و  اسوانســون )2017(، رضایــی حاجی آبــادی   ،)2019(
ــی  ــرو و همــکاران )2017(، رضای همــکاران )13۹۹(، لوری
همــکاران  و  هگنــر   ،)13۹۹( همــکاران  و  حاجی آبــادی 
ــکاران )13۹۹(، آرو  ــادی و هم ــی حاجی آب )2017(، رضای
ــکاران )2۰21(،  ــفیعی و هم ــکارن )2۰1۹(، محمدش و هم
ــادی  ــی حاجی آب ــکاران )2۰21(، رضای ــفیعی و هم محمدش

و همــکاران )13۹۹(.

مشتقات عشق به مقصد گردشگری7
ــان پژوهشــی همچنیــن شــاهد تکامــل ســازه های  جری
جدیــد بــا کمــک ســازٔه عشــق بــه مقصــد اســت، ســازه هایی 
 William & Vaske,( مــکان۸  بــه  دلبســتگی  ماننــد 
ــد  ــکانFarnum et al., 2005( ۹(، پیون ــس م 2003(، ح
مکانــیHammitt et al., 2009( 1۰(، عشــق بــه مــکان 
 ،)Strandberg & Styven, 2019 ؛Swanson, 2015(
 ،)Sarkar, 2019 ؛Liu et al., 2018( 11عشــق بــه هتــل
 Kourtit؛Ardyan & Susanti, 2018( 12ــهر ــه ش ــق ب عش
 Fahmi & Zaki,( مقصــد13  از  تنفــر   ،)et al., 2020
ــراث  ــه می ــق ب 2018؛ Farhat & Chaney, 2020( و عش
فرهنگــی مقصــدAndriotis et al., 2020( 14(. اگرچــه ایــن 
ــی  ــد عاطف ــا  پیون ــٔه آن ه ــتند، هم ــاوت هس ــات متف اصطالح
مثبــت بیــن افــراد و مکان هــای خــاص را توصیــف می کننــد.
همچنیــن، ایــن مقــاالت براســاس مجله هــای فارســی 
و التیــن، ســال انتشــار، تعــداد اســتناد و تعــداد مقالــه از هــر 

مجلــه نیــز بررســی شــدند )جــدول 2(.

7. Destination love derivatives
8. Place attachment
9. Sense of place
10. Place bonding
11. Hotel brand love
12. City brand love
13. Destination brand hate
14. Heritage destination love
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تعداد استنادسال انتشارفهرست مجله های فارسی و التینردیف
تعداد مقاله از 

هر مجله

13۹۶۰1فصلنامٔه علمی - پژوهشی مدیریت برند1

2
فصلنامٔه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

13۹7۰

3 13۹۹۰

13۹۹۰

3
Tourism Management

1۹۸411

۵
2۰1۸31

2۰1۸1۰2
2۰21۰
2۰211

4Annals of Tourism Research2۰۰2311

۵
 International Journal of Contemporary Hospitality

Management

2۰1۰24
2

2۰1۹2۹

۶European Journal of Marketing2۰11۹31

7
Journal of Destination Marketing & Management

2۰1341۵
2

2۰2۰13

۸International Journal of Tourism Research2۰14۵۹1

۹Cornell Hospitality Quarterly2۰1۵7۰1

1۰
Journal of Place Management and Development

2۰1۵31
3 2۰174۰

2۰2۰2

11International Journal of Business and Social Research2۰1۵171

12Journal of Vacation Marketing2۰1۶1۰۹1

13
Journal of Travel & Tourism Marketing

2۰1۶4۹

3 2۰1۹۸1

2۰212

14Journal of Service Theory and Practice2۰1۸2۵1

1۵
Sustainability

2۰1۸۸
2

2۰2۰۶

1۶
Journal of Hospitality Marketing & Management

2۰1۸31
2

2۰211

17
 International Journal of Asian Business and

Information Management
2۰1۸۹1

1۸
International Journal of Hospitality Management

2۰1۸۶۸

3 2۰1۸17

2۰1۹3۹

1۹
 The International Journal of Organizational

Innovation
2۰1۹۰1

جدول 2: توصیف مجله های فارسی و التین براساس سال انتشار، تعداد استناد و مقاالت
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2۰ Sukkur IBA Journal of Management and
Business–SIJMB2۰1۹21

21Internet Research2۰1۹۸1

22 Online Journal of Communication and Media
Technologies2۰1۹21

23Journal of Administrative and Business Studies2۰1۹۰1

24Contemporary Issues in Branding2۰1۹۰1

2۵ South Asian Journal of Marketing &
Management Research2۰1۹۰1

2۶International Journal of Tourism Cities2۰1۹232

27Journal of Hospitality & Tourism Research2۰1۹1۵2 2۰2۰1
2۸Journal of Travel Research2۰2۰۵21

2۹Current Issues in Tourism2۰2۰222 2۰21۰
3۰Tourism Geographies2۰2۰41

31Journal of Product & Brand Management
2۰2۰۶

2
2۰21۰

32Journal of Hospitality and Tourism Management2۰2۰41

33Journal of Consumer Behaviour2۰2۰11

34Asia Pacific Journal of Tourism Research2۰2۰۰1

3۵ Social Behavior and Personality:
an international journal2۰2۰۶1

3۶ International Journal of Tourism and
Hospitality Reserch2۰2۰۰1

37European Journal of International Management2۰2۰۰1

3۸International Regional Science Review2۰2۰۰1

3۹Journal of Social and Humanities
 Sciences Research2۰2۰۰1

4۰ Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Elektronik Dergisi2۰2۰۰1

41Qualitative Market Research: An
International Journal2۰2۰۵1

42 International Journal of Information
Management2۰2121

43The Service Industries Journal2۰21۶1

44Quarterly Journal of Brand Management2۰21۰1
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4۵International Journal of Tourism Cities2۰21۰1

4۶Technological Forecasting & Social Change2۰21۰1

47Journal of Tourism and Services2۰21۰1

4۸Russian Journal of Agricultural and Socio-
Economic Sciences2۰21۰1

۵۰iBuss Management2۰21۰1

 

ــه  ــود، توج ــاهده می ش ــکل 3 مش ــه در ش ــه ک همان گون
و تمرکــز مطالعــات مربــوط بــه عشــق در حــوزٔه گردشــگری و 

ــته  ــودی داش ــدی صع ــال ها  رون ــن س ــی ای ــوازی در ط مهمان ن
اســت.

ادبیــات  وارد   ۹۰ دهــٔه  از  مقصــد  بــه  عشــق  واژٔه 
ــٔه  ــه در فصلنام ــداد 3مقال ــت. تع ــده اس ــی ش ــش فارس پژوه
علمی - پژوهشــی گردشــگری و توســعه و تعــداد یــک مقاله در 
فصلنامــٔه علمی - پژوهشــی مدیریــت برنــد در ایــن حــوزه بــه 
چــاپ رســیده اســت. همچنیــن، مجلــٔه مدیریــت گردشــگری1 
بــا تعــداد ۵ مقالــه و مجلــٔه مدیریــت و توســعه مــکان2، 
مجلــٔه بازاریابــی ســفر وگردشــگری3 و مجلــٔه بین المللــی 
بیشــترین  مقالــه   3 بــا  هرکــدام  مهمان نــوازی4  مدیریــت 

.1 Tourism Management
2 .Journal of Place Management and Development
3. Journal of Travel & Tourism Marketing
4. International Journal of Hospitality Management

ــد.  ــن را دارن ــالت التی ــن مج ــده در بی ــٔه چاپ ش ــداد مقال تع
مقالــٔه پرایــاگ و همــکاران )2۰13( بــا تعــداد 41۵ اســتناد بــا 
ــگران در  ــت گردش ــی و رضای ــارب احساس ــش تج ــوان »نق عن
درک نیــات رفتــاری« در مجلــٔه بازاریابــی و مدیریــت مقصــد۵ 
ــتناد  ــداد 1۰۹ اس ــا تع ــی )2۰1۶( ب ــواز و التعریف ــٔه الن و مقال
ــا عنــوان »بررســی نقــش هویــت برنــد و عشــق بــه برنــد در  ب
ایجــاد ســطوح باالتــر وفــاداری بــه برنــد« در مجلــٔه بازاریابــی 
ــداد 1۰2  ــا تع ــکاران )2۰1۸( ب ــٔه آرو و هم ــالت۶ و مقال تعطی
اســتناد بــا عنــوان »پیشــایندها  و پیامدهــای عشــق بــه مقصــد: 
مطالعــٔه مــوردی از الپلنــد فنالنــد« در مجلــٔه مدیریــت 
5. Journal of Destination Marketing & Management
6. Journal of Vacation Marketing

شکل3: توصیف مقاله ها  براساس سال و تعداد انتشار
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ــالت  ــده در مج ــاالت چاپ ش ــتنادترین مق ــگری پراس گردش
التیــن هســتند. البتــه، گفتنــی اســت کــه روش هــای پژوهــش 
مــورد اســتفاده در هرکــدام از ایــن مقــاالت به ترتیــب کّمــی، 
ترکیبــی و کیفــی اســت. در مقــاالت التیــن نیــز، اگرچــه اولین 
ــش  ــت، افزای ــال 1۹۸4 اس ــه س ــوط ب ــده مرب ــٔه چاپ ش مقال
ــتن  ــا داش ــه ب ــت ک ــال 2۰1۸ اس ــه آن از س ــز ب ــه و تمرک توج
ــودن  ــودی ب ــال 2۰2۰ صع ــه در س ــداد مطالع ــترین تع بیش
ــا  ــز، ب ــر نی ــال های اخی ــد. در س ــان می ده ــد را نش ــن رون ای
ــات در  ــد مطالع ــوع، رون ــن موض ــت ای ــه درک اهمی ــه ب توج

ــن حــوزه صعــودی اســت. ای

یافته ها
متغیرهای کلیدی مشاهده شده

پــس از مطالعــٔه ۶7 مقالــٔه معتبــر علمــی  در ایــن زمینــه 
ــود  ــاهده می ش ــان، مش ــای آن ــایندها  و پیامده ــی پیش و بررس
ــد،  ــر مقص ــد، تصوی ــٔه مقص ــد، تجرب ــت از مقص ــه رضای ک

ــد و  ــدد از مقص ــد مج ــات بازدی ــد، نی ــه مقص ــاداری ب وف
متغیرهــا   رایج تریــن  از  مثبــت  دهان به دهــان  تبلیغــات 
ــاهده  ــن، مش ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــکل 4 بوده ان ــا ش ــق ب مطاب
می شــود کــه تمــام متغیرهــای کلیــدی دارای ترکیــب کاملــی 
از متغیرهایــی هســتند کــه ادراکات مصرف کننــده را توصیــف 
ــای  ــه مزای ــتند ک ــی هس ــن دارای متغیرهای ــد و همچنی می کنن
ــگری  ــد گردش ــرای مقاص ــد را ب ــه مقص ــق ب ــل از عش حاص

توصیــف می کننــد.

چارچــوب مفهومــی  پیشــنهادی عشــق بــه 
مقصــد

ــوب  ــده، چارچ ــات اشاره ش ــی ادبی ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــود  ــه می ش ــل ارائ ــورت ذی ــد به ص ــه مقص ــق ب ــی  عش مفهوم
)کــه، در آن، پیشــایندهای عملــی و پیامدهــای مهــم مدیریتی 

ــد(: ــان می ده را نش

شکل4: چارچوب مفهومی عشق به مقصد براساس ادبیات

پیشایندها
چارچــوب مفهومــی فقــط پیشــایندهایی را شــامل 
می شــود کــه بــا توجــه بــه اهمیــت و بیشــترین تکــرار بررســی 

شــده اند. 
رضایت مقصد

همــکاران  و  ســریجش   ،)2011  ,2014( تســای 
)2018(، آرو و همــکاران )2018(، ابــرار )2019(، ســرکار 
)2019(، بیگنــه و همــکاران )2020(، شــن و همــکاران 
)2021( و صــادق و همــکاران )2۰21( در مطالعــات خــود 
ــٔه یکــی از پیشــایندهای عشــق بــه  رضایــت مقصــد را به منزل

ــد. ــرح کرده ان ــد مط مقص
تجربه از مقصد

ــان  ــو و لپیم ــکاران )2010(، آرکونس ــاندر و هم الکس
)2015(، اردیــان و سوســانتی )2018(، آرو و همــکاران 
)2018(، کریمــی و روح اللهــی )2۰1۹(، چــن و همــکاران 

)2020(، ییلدیــز و تــورک )2020(، کاکیروگلــو و همــکاران 
و   )13۹۹( همــکاران  و  حاجی آبــادی  رضایــی   ،)2020(
پوتــری و جــی دی )2021( در مطالعــات خــود تجربــٔه 
ــد  ــه مقص ــق ب ــایندهای عش ــی از پیش ــٔه یک ــد را به منزل مقص

مطــرح کرده انــد.

تصویر ذهنی مقصد گردشگری
هــان و همــکاران )2019a(، ابــرار )2019(، هــان و 
ــت و  ــکاران )2020( و کورتی ــارو و هم ــکاران )2019b(، آم هم
همــکاران )2020( در مطالعــات خــود تصویــر مقصــد را به منزلٔه 

ــد. ــه مقصــد مطــرح کرده ان یکــی از پیشــایندهای عشــق ب

پیامدها
چارچــوب مفهومــی فقــط پیامدهایــی را شــامل می شــود 

کــه بــا توجــه بــه اهمیــت و بیشــترین تکــرار بررســی شــده اند.
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وفاداری به مقصد
ــی و  ــی )2016(، ل ــواز و التعریف ــای )2011(، الن تس
هیــون )2016(، تقدیــر و همــکاران )13۹۶(، آرو و همــکاران 
)2018(، هــان و همــکاران )2019a(، ســیکندر و احمــد 
 ،)2020( هنکــس  و  مــودی   ،)2019( ســرکار   ،)2019(
تریــودی و ســماع )2020(، چــن و همــکاران )2020(، 
ــکاران )2020(،  ــو و هم ــورک )2020(، کاکیروگل ــز و ت ییلدی
ســیدامیری و همــکاران )2۰21( و پوتــری و جــی دی )2021( 
ــی از  ــٔه یک ــد را به منزل ــه مقص ــاداری ب ــود وف ــات خ در مطالع

ــد. ــرح کرده ان ــد مط ــه مقص ــق ب ــای عش پیامده

نیات بازدید مجدد از مقصد
همــکاران  و  لیــو   ،)2013( همــکاران  و  پرایــاگ 
)2018(، هــان و همــکاران )2019b(، بیگنــه و همــکاران 
)2020(، آمــارو و همــکاران )2020(، هــان و همــکاران 
)2020(، ســانگ و همــکاران )2020(، شــن و همــکاران 
و  برایــان   ،)2۰21( همــکاران  و  محمدشــفیعی   ،)2021(
ــه  ــدد ب ــد مج ــود بازدی ــات خ ــنو )2021( در مطالع سوتریس
مقصــد را به منزلــٔه یکــی از پیامدهــای عشــق بــه مقصــد 

کرده انــد. مطــرح 

تبلیغات شفاهی مقصد
ِکــوون و ماتیــال )2015(، آرو و همــکاران )2018(، لیو 
و همــکاران )2018(، اســترندبرگ و اســتیون )2019(، بیگنــه 
و همــکاران )2020(، آمــارو و همکاران )2020(، ســیدامیری 
و همــکاران )2۰21( و محمدشــفیعی و همــکاران )2۰21( در 
مطالعــات خــود تبلیغــات شــفاهی مقصــد را به منزلــٔه یکــی از 

پیامدهــای عشــق بــه مقصــد مطــرح کرده انــد.

مسیرهای پژوهشی آینده
براســاس بررســی ادبیــات در ابعــاد گوناگــون، می توانیــم 

مســیرهای پژوهشــی آینــده را در چنــد ُبعــد ذکــر کنیــم:

متغیرها
از بررســی ایــن ادبیــات، متوجــه شــدیم کــه بــرای ارائــٔه 
ــگری  ــارب گردش ــات در تج ــش هیجان ــری از نق درک جامع ت

ــرد: ــی ک ــر را بررس ــوارد زی ــوان م ــده می ت ــات آین در تحقیق
)Prayag et al., 2013؛  برنــد  شــخصیت   -1
 Prayag( Foroudi & Marvi, 2020(، تصویــر مقصــد 
ــات،  ــت خدم et al., 2013؛ Faizan et al., 2021( و کیفی

 .)Prayag et al., 2013( انگیزه هــا   و  تعهــد  اعتمــاد، 
مشــتری  توســط  هتــل  برنــد  هویت پذیــری   -2

 .)Alnawas & Altarifi, 2016(

3- متغیــر صفــات شــخصی مصرف کننــدگان بــرای درک 
چگونگــی شــکل گیری عشــق بــه برنــد و ارتقــای متغیــر نفــرت 
ــرای  ــد، ب ــز می توانن ــران نی ــی. مدی ــت خنث ــه حال ــد ب از برن
ایجــاد عشــق بــه برنــد، احساســات عاطفــی مثبــت را تحریــک 

.)Zarantonello et al., 2016( کننــد
4- احتمــال تبدیــل عشــق بــه برنــد بــه حالــت خنثــی یــا 
 )Filieri et al., 2021 ؛Aro et al., 2018( نفــرت از برنــد
یکپارچگــی،  اعتبــار،  پیوســتگی،  متغیرهــای  همچنیــن  و 
نمادگرایــی1، شــهرت برنــد، قیمــت منصفانــه و شناســایی 
چشــم اندازهای  آزمــون  بــرای  شــخصی/فردی  گزینه هــای 

ــد.  ــت برن ــون اصال گوناگ
اســتدالل  و  خاطــرات  ســرزندگی2،  متغیرهــای   -۵
 Manthiou( حافظــه  جایگزیــن  ابعــاد  به منزلــٔه  روایــت 
ــن  ــر در تعیی ــای مؤث ــایر متغیره ــی س et al., 2018( و بررس
هویــت مشــتری بــا برنــد در حــوزٔه گردشــگری نظیــر امنیــت، 
خدمات دهــی بــه گردشــگران، ســهولت ســفر و امکانــات 

 .)13۹7 همــکاران،  و  )محمدشــفیعی 
ــگران و  ــدارٔه گردش ــد، خودپن ــته از برن ــٔه گذش ۶- تجرب
ــنایی  ــتری و آش ــی مش ــتری، دلخوش ــاداری مش ــن وف همچنی
همچنیــن  و   )Abrar, 2019( گردشــگری  مقصــد  بــا  او 
ســاکنان،  درک شــدٔه  تصویــر  مختلــف  جنبه هــای  تأثیــر 
بازدیدکننــدگان، شــخصیت مــکان، ویژگی هــای مــکان واقعــی 
و خودبیانگــری در همخوانــی خود - برنــد ذی نفعــان مختلــف 
 .)Strandberg & Styven, 2019( در برندســازی مــکان
خودبیانگــری  و  تعامــل  و  ســرگرمی  متغیرهــای   -7
برنــد در چارچــوب اســتراتژی های رســانه های اجتماعــی 
)Sikandar & Ahmed, 2019( و متغیرهــای عشــق بــه خود 
ــی،  ــای اجتماع ــداری پیونده )Lykoudi et al., 2020(، پای
غلیــان عشــق3 و پدیــدٔه عاشــق شــدن در روابــط برقرارشــده از 

.)Filep & Matteucci, 2020( طریــق گردشــگری
ــراث  ــه می ــق ب ــی در عش ــت دین ــر هوی ــش متغی ۸- نق
فرهنگــی مقصــد )Andriotis et al., 2020( و نقــش متغیــر 
ــدگان  ــش مصرف کنن ــی واکن ــرای بررس ــات ب ــت خدم شکس

 .)Lee et al., 2021 )Trivedi & Sama, 2020؛ 
۹- تأثیــر تعدیل کننــدٔه متغیرهــای ســن، جنســیت و 
ــه  ــق ب ــط عش ــتوران ها  در رواب ــه رس ــه ب ــات مراجع ــداد دفع تع
 )Junaid et al., 2020b ؛Junaid et al., 2020a( برنــد
و متغیرهایــی کــه ممکــن اســت تأثیــر تعدیل کننــده ای در 
ماننــد  هواپیمایــی  مســافران  رفتــاری  نیــات  شــکل گیری 
شــخصیتی،  )ویژگی هــای  شــخصی  روانــی  عوامــل 
ارزش هــای فرهنگــی( و عوامــل رفتــار ســفر )هــدف از ســفر و 

1. Symbolism
2. Vividness
3. Upsurge of love
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 Han et al.,( داشــته باشــند )محدودیت هــای بودجــٔه ســفر
 .)2020

ــات  ــی و خصوصی ــای فرهنگی - اجتماع 1۰- متغیره
فــردی گردشــگران کــه ممکــن اســت در رفتــار خلــق 
ــد )Foroudi & Marvi, 2020( و  ــر بگذارن ــترک1 تأثی مش
مطالعــٔه بیشــتر آزمایــش تجربــی متغیــر احســاس دلبســتگی 
هویــت  متغیــر  و   )Kourtit et al., 2021( شــهروندان 
اجتماعــی به منزلــٔه تعدیل کننــده درخصــوص بازیابــی و 

 .)Lee et al., 2021( شکســت خدمــات
ــد )Faizan et al., 2021( و  ــی از برن گاه 11- متغیرآ
 )Faizan et al., 2021( خصوصیــات جمعیتــی و فرهنگــی
و محرک  هــا و ســازوکارهای اساســی عشــق بــه مقصــد 
مســافران خانــواده و نقــش ســایر حــواس غیــر از پنــج سیســتم 
و  لمســی، شــنیداری  بویایــی،  )بینایــی،  حســی ســنتی 
چشــایی( در توســعٔه روابــط بیــن گردشــگران و برندهــا ماننــد 
 Lv( )دســتگاه دهلیــزی2 )یعنــی نشســتن در مقابــل ایســتادن

.)& Wu, 2021
ــی مقصــد،  ــا هویت یاب ــط ب 12- ســایر ســازه های مرتب
ــا انجــام مصاحبه هــای  ــٔه مقصــد و عشــق بــه مقصــد ب تجرب
عمیــق و مطالعــات کیفــِی بیشــتر نظریــٔه هویــت اجتماعی در 
 Mohammad Shafiee( ــگران ــون گردش ــای گوناگ گروه ه

 .)et al., 2021
آیــا  کــه  مســئله  ایــن  بررســی  درنهایــت،   -13
ــر ایجــاد عشــق  ــال3، عــالوه ب انســان انگاری تجــارب دیجیت
ــن  ــگران آنالی ــه گردش ــد بالفاصل ــبز، می توان ــد س ــه مقص ب
 Huang & Liu,( ــه ــا ن ــد ی ــی بازگردان ــاظ احساس را از لح

.)2021

پیشایندها  و پیامدها
ــوان  ــه می ت ــدیم ک ــه ش ــات، متوج ــن ادبی ــی ای از بررس
پیشــایندهای مشــارکت شــناختی ماننــد درگیــری و جریــان4 یا 
ــی،  ــی، عاطف ــارب حس ــد تج ــد مانن ــٔه برن ــای تجرب ویژگی ه
درک  بــرای  همچنیــن  و  هتل  هــا  در  فکــری  و  رفتــاری 
چگونگــی تفــاوت اثــر تعامــل شــناختی در عشــق بــه برنــد در 
 )Shin & Back, 2019( ــل ــد هت ــون برن ــای گوناگ بخش ه
 ،)Faizan et al., 2021( ــد ــری برن ــن هویت پذی و همچنی
منحصربه فــرد بــودن برنــد، رازآلــود بــودن، حس گرایــی، 
صمیمیــت، فــرار از واقعیــت، لــذت هدونیــک را در تحقیقات 
ــه مقصــد بررســی کــرد  ــٔه پیشــایندهای عشــق ب آینــده به منزل
ــایر  ــوان س ــن، می ت ــر ای ــزون ب )Amaro et al., 2020(. اف

1. Co-creation behavior
2. Vestibular system
3. Humanizing digital experiences
4. Flow

مفاهیــم هیجانــی کوتاه مــدت ماننــد احســاس مثبــت و 
ــد  ــگ مانن ــر فرهن ــی ب ــم مبتن ــی از مفاهی ــا برخ ــی ی دلخوش
 Junaid et( ــه مقصــد ــٔه پیامدهــای عشــق ب وجهــه را به منزل
ــد  ــه برن ــق ب ــؤه عش ــایندهای بالق ــایر پیش al., 2020b( و س
ماننــد اعتمــاد و اصالــت را نیــز در تحقیقــات آینــده بررســی 
ــکای  ــتوران در امری ــای رس ــیاری از برنده ــژه، بس ــرد. به وی ک
شــمالی از مســئولیت اجتماعــی به منزلــٔه عامــل اصلــی دیگــر 
ــد  ــتفاده می کنن ــود اس ــای خ ــا برنده ــی ب ــاط عاطف در ارتب
)Shen et al., 2021(. همچنیــن، می تــوان در تحقیقــات 
آینــده پیشــایندهای مــدت اقامــت۵ و تأثیــر ســاکنان بومــی و 
ــار شــهروندی شــهر و  ــن پیامدهــای رفت غیربومــی۶ و همچنی
ــه  ــق ب ــکل گیری عش ــت را در ش ــان مثب ــات دهان به ده تبلیغ

.)Sadeque et al., 2021( ــرد ــی ک ــهر بررس ش

نمونه ها  و ابزارهای جمع آوری داده ها
گرچــه نمونه هــا  و ابزارهــای جمــع آوری داده هــای 
و  گردشــگری  حــوزٔه  در  عشــق  مطالعــات  در  بســیاری 
آینــده  تحقیقــات  اســت،  شــده  اســتفاده  مهمان نــوازی 
می توانــد، بــا مقایســٔه نمونه هــا  در ســایر مقاصــد و شــهرها با 
ــکاران،  ــفیعی و هم ــوع )محمدش ــگران متن ــع و گردش جوام
 Foroudi & Marvi, ؛Mody & Hanks, 2020 1397؛
Filieri et al., 2021؛  Shen et al., 2021؛  2020؛ 
 Huang & 1399؛  همــکاران،  و  حاجی آبــادی  رضایــی 
Liu, 2021؛ Sadeque et al., 2021(، جوامــع کم درآمــد 
)Tsai, 2011( و در انــواع منابــع گردشــگری و مکان  هــا 
)Prayag et al., 2013؛  دنیــا  گوناگــون  بخش هــای  و 
بــا  و   )Chen et al., 2020 Andriotis et al., 2020؛ 
ــدٔه  ــش تعدیل کنن ــی و نق ــای فرهنگ ــن متغیره ــر گرفت در نظ
 Liu( ــد ــی کن ــز بررس ــی را نی ــات بین فرهنگ ــگ، مطالع فرهن
 Strandberg ؛Manthiou et al., 2018 ؛et al., 2018
 Foroudi Styven, 2019 &؛ Lykoudi et al., 2020؛ 
 Seyyedamiri ؛Filieri et al., 2021 ؛& Marvi, 2020
 Han( و، بــا دامنــٔه نمونه بــرداری بیشــتر )et al., 2021
et al., 2019b(، به خصــوص بــه مطالعــه در کشــورهای 
 Mohammad( بپــردازد  توســعه یافته  و  درحال توســعه 
بخش هــای  ســایر  دربــارٔه  و   )Shafiee et al., 2021
و  رســتوران ها  گوناگــون  انــواع  ازجملــه  خدماتــی 
 Bigne et )Kwon & Mattila, 2015؛  کافی شــاپ ها 
از مصرف کننــدگان  و بخش هــای گوناگونــی   )al., 2020
 Arkonsuo( مطالعــه کنــد Z جــوان متعلــق بــه نســل
ــه  ــردن ب ــی ب ــرای پ ــن، ب Leppiman, 2015 &(. همچنی
تفــاوت تأثیــر عشــق بــه برنــد مشاهده شــده در اولیــن بازدیــد 
5. Length of residence
6. Native vs non-native residents
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در مقابــل تکــرار بازدیــد در کشــور ها و صنایــع مختلــف 
تحقیــق کنــد )Alnawas & Altarifi, 2016(. بجاســت 
ــرای  ــات ب ــی در تحقیق ــل طول ــای پان ــتفاده از داده ه ــه اس ک
 Sreejesh et( افزایــش قابلیــت تعمیــم و دســتاوردهای نظــری
al., 2018؛ Wang et al., 2018؛ Wang et al., 2019؛ 
 Trivedi ؛Zhang et al., 2020 ؛Shin & Back, 2019
 Kourtit et Junaid et al., 2020b؛  Sama, 2020 &؛ 
al., 2021؛ Lee et al., 2021( و همچنیــن مســافران زن 
در هتل هــای ســبک زندگــی نیــز در تحقیقــات آینــده مطالعــه 
 .)Seyyedamiri et al., 2021 ؛Liu et al., 2018( شــوند
ــد  ــر مانن ــایت های نظیربه نظی ــایر وب س ــر س ــز ب تمرک
از  اســتفاده   ،)Foroudi & Marvi, 2020( بوکینــگ1 
ــات  ــوالت، خدم ــا و محص ــی در بخش  ه ــری احتمال نمونه گی
 Foroudi & )Abrar, 2019؛  گوناگــون  برندهــای  و 
Marvi, 2020(، آزمــون مدل هــای عشــق در گردشــگری 
 Sarkar,( نوظهــور  بازارهــای  گوناگــون  زمینه هــای  در 
 لوکــس در مقابــل متوســط 

ً
2019( ماننــد انــواع هتل هــا مثــال

مشــترک  اتــاق  مقابــل  در  خانــه  کل  یــا  ایربی ان بی هــا  و 
ــا  ــع آوری داده ه ــای جم )Mody & Hanks, 2020(، ابزاره
 ماننــد مشــاهدٔه میدانــی، مصاحبه هــای عمیــق و بحــث و 
تبادل نظــر در گــروه تمرکــز بــرای در نظــر گرفتــن تفاوت هــای 
میــان  در  مشــتری  حفــظ  نیازهــای  درخصــوص  ظریــف 
صنایعــی ازجملــه خطــوط هوایــی، آژانس هــای مســافرتی 
و   )Tsai, 2014( بین المللــی  زنجیــره ای  رســتوران های  و 
 Rosita &( ابزارهایــی غیــر از بررســی آنالیــن در یــک شــهر
Ratnandika, 2019(، داده هــای واقعــی ماننــد شــکایات یــا 
ــدگان )Lee et al., 2021( از  ــورد مصرف کنن ــای بازخ نیازه
ــات  ــا را در مطالع ــوان آن ه ــه می ت ــتند ک ــری هس ــوارد دیگ م

ــرد. ــه ک ــی و مطالع ــدی بررس بع
ــتاگرام را در  ــت های اینس ــٔه پس ــوان نمون ــالوه، می ت به ع
ــر و  ــای قاطع ت ــع آوری دیدگاه ه ــرای جم ــون ب ــول گوناگ فص
کاهــش تعصــب فصلــی و نیــز ترکیبــی از سیســتم عامل هــای 
ــای  ــافران عکس ه ــا مس ــه در آن ه ــی را ک ــانه های اجتماع رس
مقصــد مــورد بازدیدشــان را ارســال می کننــد ماننــد پینترســت، 
 Filieri et( ــده ــات آین ــت در مطالع ــو و وی چ ــبوک، ویب فیس
al., 2021( و انــواع خاصــی از تجربیــات ماننــد گردشــگری 
تاریــک، گردشــگری محله هــای فقیرنشــین2 و گردشــگری 
جنــگ و اهمیــت نســبی پنــج تجربــٔه حســی را بــرای برندهــای 

 .)Lv & Wu, 2021( گوناگــون مقصــد بررســی کــرد
ــای  ــن فرهنگ ه ــر گرفت ــا در نظ ــد، ب ــان می توانن محقق
آینــده، داده هــا  را  بازدیدکننــدگان، در مطالعــات  متفــاوت 

1. Booking.com

.2 Slum tourism

کننــد  جمــع آوری  بین المللــی  و  داخلــی  گردشــگران  از 
)Seyyedamiri et al., 2021( و گردشــگران را براســاس 
اهــداف بازدیدشــان ماننــد مذهــب، ســالمت و تجــارت 
دســته بندی و بیــن ایــن تقســیم بندی  ها و ســایر ســازه های 
 Mohammad( ــد ــرار  کنن ــاط برق ــد ارتب ــه مقص ــوط ب مرب
Shafiee et al., 2021(. همچنیــن، الزم اســت ارتبــاط بیــن 
ارزش ویــژٔه برنــد مبتنــی بــر مصرف کننــده، عشــق بــه برنــد و 
وفــاداری بــه برنــد را در ســایر بخش هــای گردشــگری )ماننــد 
هتل هــا، کســب وکار هواپیمایــی، آژانس هــای مســافرتی و 
ــن  ــور( )Polat & Çetinsöz, 2021( و همچنی ــان ت مجری
ــد و  ــطح درآم ــن، س  س

ً
ــال ــناختی )مث ــای جمعیت ش ویژگی ه

مذهــب( را کــه بــا گروه هــای گوناگــون ســاکن مرتبــط هســتند 
و چگونگــی تأثیرگــذاری آن در شــکل گیری عشــق برنــد را 

.)Sadeque et al., 2021( مطالعــه کننــد

نتیجه گیری
ــه  ــازه ب ــن س ــش ای ــه از پیدای ــه دو ده ــب ب ــه قری اگرچ
ــٔه گادفــری )1984( و ســینگ )2002( در حــوزٔه  ــال مقال دنب
گردشــگری و مهمان نــوازی می گــذرد و مطالعــات در ایــن 
حــوزه رونــد صعــودی داشــته اســت، تاکنــون مطالعاتــی 
بــه مــرور ادبیــات موجــود در ایــن حــوزه نپرداخته انــد. 
پژوهــش حاضــر نخســتین مطالعــٔه نظام منــد عشــق در حــوزٔه 
ایــن  اصلــی  هــدف  اســت.  مهمان نــوازی  و  گردشــگری 
ــده  ــاالت منتشرش ــد مق ــری کالن از رون ــٔه تصوی ــش ارائ پژوه
ــگاه و  ــاختارمند از جای ــی س ــم آوردن بینش ــه فراه ــک ب و کم
 
ً
ــا ــت. تقریب ــد اس ــاس روش نظام من ــا  براس ــرد پژوهش ه رویک
ــده  ــاالت چاپ ش ــی  مق ــش تمام ــن پژوه ــت ای ــوان گف می ت
در مجــالت مرتبــط بــا ایــن حــوزه را از ابتــدای پیدایــش ایــن 
مفهــوم دربــر گرفتــه اســت. بــه عبارتــی، جدیدترین مقــاالت از 
 
ً
پایگاه هــای معتبــر علمــی  را انتخــاب کــرده اســت کــه تقریبــا
ــا،  ــدٔه منابعــی جامــع اســت. تســای، کارول و آهووی دربرگیرن
ــگامان  ــارانئمی  از پیش ــومی و س ــرکار، آرو، س ــون، س اسوانس

ــد. ــمار می آین ــه ش ــازه ب ــن س ــی ای معرف
یافته هــای تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه، از بیــن 
فصلنامــٔه  کشــور،  داخــل  علمی - پژوهشــی  نشــریه های 
مقالــٔه  )ســه  توســعه  و  گردشــگری  علمی - پژوهشــی 
ــن نشــریه های  ــٔه درحال چــاپ( و از بی ــک مقال چاپ شــده و ی
علمی - پژوهشــی خــارج کشــور نشــریٔه مدیریــت گردشــگری 
)پنــج مقالــٔه چاپ شــده( مفیدتریــن مجــالت در چــاپ 
ــن  ــتر ای ــه بیش ــل توج ــتند. از دالی ــوزه هس ــن ح ــاالت ای مق
ــر آن  ــوزه و تأثی ــن ح ــاد ای ــت زی ــه اهمی ــوان ب ــریه ها  می ت نش
در ســاختار اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــٔه میزبــان 
ــق در  ــه عش ــرد ک ــار ک ــوان اظه ــن می ت ــرد و همچنی ــاره ک اش
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حــوزٔه گردشــگری و مهمان نــوازی و ابعــاد متعــدد آن یکــی از 
موضوعــات بااهمیــت و مهــم بــرای پژوهشــگران و مســئوالن 
پیشــنهاد  ازایــن رو،  مــی رود.  نشــریه ها  بــه شــمار  ایــن 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــریات، ب ــایر نش ــئوالن س ــود مس می ش
ــی،  ــادی، اجتماع ــط اقتص ــه در محی ــری ک ــوزه و تأثی ــن ح ای
فرهنگــی و سیاســی دارد و به منظــور حمایــت از پژوهشــگران 
ــرای حمایــت  ــه، سیاســت  ها و تمهیــدات الزم ب در ایــن زمین
ــل  ــج حاص ــاس نتای ــد. براس ــاذ کنن ــاالت را اتخ ــاپ مق و چ
از ایــن پژوهــش، از لحــاظ رویکــرد تحقیــق، مقــاالت 
ــن  ــد( در بی ــود را )7۵ درص ــات خ ــترین مطالع ــی بیش فارس
مطالعــات بــا اســتفاده از رویکــرد کّمــی  و ابــزار پرســش نامه 
ــرد  ــا رویک ــاالت ب ــد( مق ــط )2۵ درص ــد و فق ــام داده ان انج
ترکیبــی و ابــزار پرســش نامه و مصاحبــه انجــام شــده اســت و 
هیچ گونــه مطالعــه ای بــا رویکــرد کیفــی انجــام نشــده اســت. 
ــه نظــر  ــت مطالعــات کیفــی، ب ــه اهمی ــا توجــه ب ــن، ب بنابرای
ــی  ــوزه خال ــن ح ــات در ای ــوع مطالع ــن ن ــای ای ــد ج می رس
اســت. پانتــه آ فــرودی، رضــا مــروی و مجیــد محمدشــفیعی 
ــد.  ــل آورده ان ــه عم ــوزه ب ــن ح ــترده ای در ای ــات گس مطالع
ــز  ــن نی ــاالت التی ــه در مق ــان داد ک ــا  نش ــن، یافته ه همچنی
ــاختاری و  ــادالت س ــازی مع  مدل س

ً
ــا ــی )عمدت ــرد کّم رویک

تحلیــل آمــار اســتنباطی( بــا بیشــترین درصــد )74 درصــد( 
ــا 1۵  ــی ب ــرد کیف ــش نامه و رویک ــزار پرس ــتفاده از اب ــا اس ب
درصــد و رویکــرد آمیختــه بــا 11 درصــد و ابــزار پرســش نامه 
ــن  ــای ای ــرور داده ه ــه از م ــه ای ک ــت. نکت ــده اس ــتفاده ش اس
دســته بندی اســتنباط می شــود ایــن اســت کــه، در طــی پنــج 
ســال بررســی مقــاالت التیــن، رویکــرد کّمــی  و تــا حــدودی 
ــرد  ــا رویک ــته اند، ام ــی داش ــد افزایش ــی رون ــرد ترکیب رویک
ــث  ــاالی آن در بح ــگاه ب ــت و جای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی ب کیف
ــت.  ــته اس ــبی نداش ــد مناس ــه رون ــی به هیچ وج روش شناس
ــق،  ــرد تحقی ــث رویک ــت آمده، در بح ــج به دس ــاس نتای براس
ــوازی پیشــنهاد  ــه پژوهشــگران حــوزٔه گردشــگری و مهمان ن ب
ــی در  ــی و ترکیب ــای کیف ــتفاده از رویکرده ــه اس ــود ب می ش
ــالت  ــه مج ــد و ب ــتری ورزن ــام بیش ــود اهتم ــات خ مطالع
ــت  ــن اهمی ــود، ضم ــنهاد می ش ــز پیش ــگری نی ــوزٔه گردش ح
دادن بــه مطالعــات کیفــی و ترکیبــی، محققــان را بــه حرکــت 
ــن  ــج ای ــر نتای ــا ب ــد. بن ــوق دهن ــا  س ــن رویکرده ــمت ای به س
ــی انجــام شــده و  ــه روش میدان  ب

ً
ــا پژوهــش، مطالعــات غالب

فقــط یــک پژوهــش  در محیــط آزمایشــی انجــام شــده  اســت. 
ــن  ــی  محبوب تری ــرد کّم ــی رویک ــاس، به طور کل ــن اس ــر ای ب
ــن  ــی و التی ــاالت فارس ــا  در مق ــرای پژوهش ه ــرد اج رویک
ــندگان  ــدی نویس ــل عالقه من ــت. از دالی ــوزه اس ــن ح در ای
ــده  ــای بررسی ش ــر پژوهش ه ــی در اکث ــای کّم ــه تحلیل ه ب
می تــوان بــه ســهولت در طراحــی، توزیــع و جمــع آوری 

ــن  ــدن ای ــر ش ــا  و فراگی ــان نرم افزاره ــرد آس ــش نامه، کارب پرس
تحلیــل در انجــام تحقیقــات اشــاره کــرد. ازآنجاکــه بررســی 
ابعــاد  بــا  مهمان نــوازی  و  گردشــگری  حــوزٔه  در  عشــق 
گوناگــون اخالقــی، رفتــاری و افــکار انســان ارتبــاط تنگاتنــگ 
ــن حــوزه اســتفاده از  ــه ای ــوط ب ــرای حــل مســائل مرب دارد، ب
ــا  ــی در پژوهش ه ــرد ترکیب ــن رویک ــی و همچنی ــرد کیف رویک
ــر  ــد تأثی ــق می توان ــتقیم محق ــور مس ــل و حض ــل تداخ  به دلی
ــر  ــات عمیق ت ــه اطالع ــگران ب ــتیابی پژوهش ــزایی در دس بس
ــاس  ــد. براس ــته باش ــده داش ــوع بررسی ش ــه موض ــوط ب مرب
ــی  ــاالت فارس ــش در مق ــای پژوه ــل از یافته ه ــج حاص نتای
 Carroll( و التیــن، در ۵۵ درصــد مطالعــات از مقیــاس
متغیرهــا  اســتفاده  ســنجش  بــرای   )& Ahuvia, 2006
آمــاری  نرم افــزار  رایج تریــن  همچنیــن،  اســت.  شــده 
ــرد  ــن، در رویک ــی و التی ــاالت فارس ــتفاده در مق ــورد اس م
بیشــترین روش  بــود و  ایمــوس  کّمــی، اس پــی اس اس و 
تجزیه وتحلیــل  نیــز  کیفــی  رویکــرد  در  تجزیه وتحلیــل 
موضوعــی اســت. یافته هــا  حاکــی از آن اســت کــه ۵۰ 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــاالت فارس ــش  در مق ــٔه پژوه ــد جامع درص
حــوزٔه هتــل داری و ۵۰ درصــد جامعــٔه پژوهــش  مربــوط بــه 
ــی  ــٔه جغرافیای ــی منطق ــد. در بررس ــگری بودن ــوزٔه گردش ح
ــان  ــا  نش ــی، یافته ه ــاالت فارس ــده در مق ــات انجام ش مطالع
داد کــه پژوهشــگران بــه بعضــی از اســتان ها  ماننــد خراســان 
رضــوی، مازنــدران، تهــران، گیــالن، اصفهــان و فــارس بیشــتر 
توجــه کرده انــد. همچنیــن، نتایــج پژوهــش در مقــاالت 
فارســی نشــان می دهــد کــه بیشــترین تعــداد جامعــٔه آمــاری 
ــدگان  ــا و بازدیدکنن ــه هتل  ه ــدگان ب ــه مراجعه کنن ــوط ب مرب
ــی از جاذبه هــای تاریخــی و اماکــن گردشــگری اســت  داخل
ــات  ــه مطالع ــوط ب ــش مرب ــن بخ ــود در ای ــأ موج ــه خ ک
ــگران و  ــه پژوهش ــن رو، ب ــت. ازای ــی اس ــگران بین الملل گردش
مدیــران مجــالت حــوزٔه گردشــگری پیشــنهاد می شــود توجــه 
بیشــتری بــه ایــن موضــوع داشــته باشــند. در مقــاالت التیــن 
ــوزٔه  ــا در ح ــتر پژوهش ه ــه بیش ــان داد ک ــا  نش ــز، یافته ه نی
ــل داری،  ــٔه هت ــب در زمین ــد( به ترتی ــوازی )۶2 درص مهمان ن
ــافرتی  ــای مس ــی و آژانس ه ــوط هوای ــه و خط ــتوران و کاف رس
انجــام شــده اند و بیشــتر بــه ایــن حوزه هــا توجــه شــده 
ــوط  ــات مرب ــتر مطالع ــه بیش ــم ک ــادآوری کنی ــد ی ــت. بای اس
ــای  ــدز و غذاه ــک دونال ــتارباکس، م ــتوران ها  در اس ــه رس ب
هات پــات چینــی و غیــره انجــام شــده اســت و در 3۸ درصــد 
از آن هــا حــوزٔه گردشــگری، بــا توجــه بــه جاذبه هــای تاریخــی 
و اماکــن گردشــگری به منزلــٔه بافــت مطالعــه، انتخــاب شــده  
ــتر در  ــز بیش ــی نی ــی و بین الملل ــدگان داخل ــت. بازدیدکنن اس
ــزی، هنــگ  ــن، اندون ــد، ژاپ ــد، پرتغــال، هن کشــورهای فنالن
کنــگ، بنــگالدش، ســنگاپور، ســوئد، قبــرس، اردن و ایــران و 
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ــوان، اردن،  ــز در کشــورهای تای ــه هتل هــا  نی ــدگان ب مراجعه کنن
ایــاالت متحــده و انگلیــس و مصرف کننــدگان رســتوران و 
کافه هــا  در کشــورهای چیــن، پاکســتان، انگلیــس، هنــد، بالی، 
ایتالیــا و ترکیــه و همچنیــن مشــتریان خطــوط هواپیمایــی نیز در 
ترکیــه، ایــاالت متحــده و کــرٔه جنوبــی و غیــره به منزلــٔه بافــت 
ــان  ــر نش ــش حاض ــج پژوه ــده اند. نتای ــاب ش ــه انتخ مطالع
اقامتگاه هــای  و  هتل  هــا  بررســی  به تازگــی  کــه  می دهــد 
ارزان آنالیــن ماننــد ایربی ان بــی )Airbnb( و بررســی های 
پلت فرم هایــی  طریــق  از  حــوزه  ایــن  مطالعــات  آنالیــن 
همچــون )TripAdvisor( و اینســتاگرام و بررســی ســناریوی 
گردشــگری مجــازی در بســتر آنالیــن از موضوعــات جدیــدی 
ــران  ــن و ای ــس، ژاپ ــوئد، انگلی ــورهای س اســت کــه در کش
ــار  ــزان آث ــن می ــه و کمتری ــرار گرفت مــورد توجــه پژوهشــگران ق

ــت.  ــوزه اس ــن ح ــاریافته را در ای انتش
از  تأثیرپذیــر  و  تأثیرگــذار  مؤلفه هــای  بررســی  در 
مؤلفه هــای  بررسی شــده،  مقــاالت  در  بــه مقصــد  عشــق 
ــن  ــدند. در ای ــته بندی ش ــی دس ــتٔه کل ــذار در 1۰7 دس تأثیرگ
ــد«  ــه از مقص ــد«، »تجرب ــت مقص ــای »رضای ــن، مؤلفه ه بی
ــی مقصــد« بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران  ــر ذهن و »تصوی
قــرار گرفتــه اســت. مؤلفه هــای تأثیرپذیــر از عشــق بــه مقصــد 
نیــز در 32 دســتٔه کلــی شناســایی شــدند کــه مؤلفه هــای 
ــد«  ــدد از مقص ــد مج ــات بازدی ــد«، »نی ــه مقص ــاداری ب »وف
ــات  ــی  از مطالع ــش اعظم ــد« بخ ــفاهی مقص ــات ش و »تبلیغ
ــد  ــران مقاص ــن رو، مدی ــد. ازای ــر می گیرن ــگران را درب پژوهش
ــته  ــری داش ــه واف ــر توج ــوارد زی ــه م ــت ب ــگری می بایس گردش
ــای  ــگر و ویژگی ه ــارات گردش ــن انتظ ــاق بی ــه انطب ــند: ب باش
مقصــد و بــرآورده شــدن انتظــارات گردشــگر در مواجــه 
شــدن بــا واقعیــت و طبیعــت مشاهده شــده، بــه مجمــوع 
گردشــگر  رفتــاری  و  فکــری  عاطفــی،  حســی،  تجــارب 
بــه  گردشــگری،  مقصــد  در  گوناگــون  موقعیت هــای  در 
مجموعــه ای از اعتقــادات، ایده هــا، ادراکات و احساســات 
ــرای افزایــش بازدیــد و  ــارٔه مقصــد گردشــگری ب گردشــگر درب
ــاد و  ــور ایج ــدگان به منظ ــا بازدیدکنن ــدت ب ــات بلندم ارتباط
ــاداری و  ــدف وف ــا ه ــگری ب ــد گردش ــه مقاص ــق ب ــعٔه عش توس
ترغیــب گردشــگران بــه بازدیــد مجــدد و معرفــی آن بــه ســایر 
افــراد و تمایــل گردشــگران بــه تکــرار ســفر بــه همــان مقصــد و 

ــد.  ــک مقص ــگران از ی ــت گردش ــتایش مثب ــان و س گفتم
ازایــن رو، پیشــنهاد می شــود پژوهشــگران بیشــتر بــه 
ــا  ــد ب ــه مقص ــق ب ــر از عش ــذار و تأثیرپذی ــای تأثیرگ مؤلفه ه
ــعٔه  ــت توس ــزی و مدیری ــور برنامه ری ــبرد آن به منظ ــدف پیش ه
مقاصــد گردشــگری و افزایــش فوایــد حاصــل از آن و کاهــش 
ــان و  ــع میزب ــی در جوام ــرات منف ــا تأثی ــی ی ــای احتمال زیان ه
درنهایــت دســتیابی بــه تــوازن و توســعٔه پایــدار جوامــع میزبــان 

توجــه کننــد. بنابرایــن، براســاس یافته هــا و بــا توجه بــه خأهای 
شناسایی شــده، الزم اســت متغیرهــای فرهنگی - اجتماعــی 
ــد،  ــد مقص ــرت از برن ــگران، نف ــردی گردش ــات ف و خصوصی
هویــت دینــی، شکســت خدمــات، محرک  هــا و ســازوکارهای 
ــایر  ــش س ــواده، نق ــافران خان ــد مس ــه مقص ــق ب ــی عش اساس
حــواس غیــر از پنــج سیســتم حســی ســنتی )بینایــی، بویایــی، 
لمســی، شــنیداری و چشــایی( ماننــد دســتگاه دهلیــزی )یعنــی 
نشســتن در مقابــل ایســتادن( در توســعٔه روابــط بین گردشــگران 
ــتر  ــی بیش ــی، بررس ــای اجتماع ــداری پیونده ــد، پای و مقاص
ــت اجتماعــی در گروه هــای گوناگــون گردشــگران  ــٔه هوی نظری
تحقیقــات  در  دیجیتــال  تجــارب  انســان انگاری  متغیــر  و 
ــای  ــه خأه ــه ب ــا توج ــن، ب ــوند. همچنی ــی ش ــده بررس آین
تحقیقــات  در  پژوهشــگران،  اســت  الزم  شناسایی شــده، 
منحصربه فــرد  برنــد،  هویت پذیــری  پیشــایندهای  آینــده، 
ــرار  ــت، ف ــی، صمیمی ــودن، حس گرای ــود ب ــد، رازآل ــودن برن ب
ــئولیت  ــت، مس ــاد، اصال ــک، اعتم ــذت هدونی ــت، ل از واقعی
اجتماعــی، مــدت اقامــت و تأثیــر ســاکنان بومــی و غیربومــی 
 را نیــز به منزلــٔه پیشــایندهای عشــق بــه مقصــد بررســی کننــد. 
همچنیــن، متغیرهــای رفتــار شــهروندی و ســایر مفاهیــم 
ــا  ــی ی ــت و دلخوش ــاس مثب ــد احس ــدت مانن ــی کوتاه م هیجان
ــز  ــه را نی ــد وجه ــگ مانن ــر فرهن ــی ب ــم مبتن ــی از مفاهی برخ
ــه مقصــد بررســی کــرد.  ــٔه پیامدهــای عشــق ب می تــوان به منزل
همچنیــن، مقایســٔه نمونه هــا  در ســایر مقاصــد و شــهرها 
 بــا جوامــع و گردشــگران متنــوع و بــا دامنــٔه نمونه بــرداری 
ــر  ــعه یافته، در نظ ــعه و توس ــورهای درحال توس ــتر در کش بیش
گرفتــن متغیرهــای فرهنگــی و انجــام مطالعــات بین فرهنگــی، 
بــرای  تحقیقــات  در  طولــی  پانــل  داده هــای  از  اســتفاده 
ــون در  ــری، آزم ــتاوردهای نظ ــم و دس ــت تعمی ــش قابلی افزای
زمینه هــای مختلــف بازارهــای نوظهــور، در نظــر گرفتــن انــواع 
 لوکــس در مقابــل متوســط و ایربی ان بی هــا، 

ً
هتل هــا مثــال

جمــع آوری دیــدگاه قاطع تــر و کاهــش تعصــب فصلــی از 
ــتفاده  ــف و اس ــول مختل ــتاگرام در فص ــت های اینس ــٔه پس نمون
اجتماعــی  رســانه های  عامل هــای  سیســتم  از  ترکیبــی  از 
ماننــد پینترســت، فیســبوک، ویبــو و وی چــت، در نظــر گرفتــن 
بازدیدکننــدگان جــوان متعلــق بــه نســل Z، گردشــگری تاریک، 
جنــگ  گردشــگری  و  فقیرنشــین  محله هــای  گردشــگری 
بازدیدشــان،  اهــداف  براســاس  گردشــگران  دســته بندی  و 
ــن  ــاط بی ــراری ارتب ــارت و برق ــالمت، تج ــب، س ــد مذه مانن
ــد  ــه مقص ــوط ب ــازه های مرب ــایر س ــیم بندی  ها و س ــن تقس ای
ــع آوری  ــای جم ــا و ابزاره ــه در نمونه  ه ــتند ک ــواردی هس از م

ــد.  ــان دارن ــتر محقق ــه بیش ــه توج ــاز ب ــا  نی داده ه
همچنیــن، بررســی تحلیــل یافته هــا  نشــان داد کــه 
بررســی نظریــات و عقایــد مدیــران ارشــد و خبــرگان در 
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مهمان نــوازی  و  گردشــگری  در حــوزٔه  مطالعــات عشــق 
کمتــر مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت. بنابرایــن، 
پیشــنهاد می شــود ایــن مطالعــات در ســطح تحلیــل مدیــران 
ارشــد نیــز مطالعــه و تحلیــل شــوند. بــا توجــه بــه خأهــای 
می شــود  پیشــنهاد  مطالعــات،  ایــن  در  شناسایی شــده 
مهمان نــوازی  و  گردشــگری  در حــوزٔه  مطالعــات عشــق 
ــه  ــر مطالع ــه کمت ــوند ک ــوق داده ش ــی س ــمت حوزه های به س
ــه  ــگری ب ــات گردش ــکاف در مطالع ــی ش ــده اند و به نوع ش
شــمار می رونــد. بــرای کاهــش ایــن شــکاف ها نیــز  پیشــنهاد 
را  ویــژه ای  شــماره های  گردشــگری  مجــالت  می شــود 
ــود دارد  ــی وج ــأ مطالعات ــا  خ ــه در آن ه ــی ک ــه موضوعات ب
اختصــاص دهنــد و ایــن موضوعــات از قبــل بــه پژوهشــگران 
زمینه هــای  در  مطالعاتــی  تــا شــکاف های  اعــالم شــود 
مربوطــه کاهــش یابــد. هــر پژوهــش براســاس ماهیــت خاص 
خــود دارای محدودیت هایــی اســت و پژوهــش حاضــر نیــز، 
کــه نخســتین مطالعــٔه سیســتماتیک و نظام منــد در ایــن حــوزه 
اســت، از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. در پژوهــش حاضــر، 
ــن مجــالت بررســی شــده اند.  فقــط مقــاالت فارســی و التی
ــات در  ــی از مطالع ــر جامع ــٔه تصوی ــور ارائ ــن رو، به منظ ازای
ــده  ــگران در آین ــه پژوهش ــود ک ــنهاد می ش ــوزه، پیش ــن ح ای
مقــاالت کنفرانســی، یادداشــت های ســخنرانی، کتاب  هــا 
نیــز  را  دکتــری  و  تکمیلــی  تحصیــالت  پایان نامه هــای  و 
ــه  ــد ب ــوزه بای ــن ح ــگران ای ــالوه، پژوهش ــد. به ع ــی کنن بررس
ــی  ــات پژوهش ــل در موضوع ــای فراتحلی ــتفاده از روش ه اس
ایــن حــوزه همــت گمارنــد تــا بدین وســیله شــیوه های نــو بــا 
اســتفاده از آزمون هــای آمــاری و افزایــش تــوان آمــاری نتایــج 
در توســعٔه ایــن رشــته و کاربســت نتایــج تحقیقــات آن آغــاز 
شــود. همچنیــن، بــه پژوهشــگران و دانشــجویان تحصیــالت 
ــه  ــدل برگرفت ــری م ــا به کارگی ــود، ب ــنهاد می ش ــی پیش تکمیل
از ایــن مطالعــه، در پایان نامه  هــا و طرح هــای پژوهشــی 
ــج  ــه نتای ــا رویکــرد کیفــی ب ــی و ادغــام آن ب ــا رویکــرد کّم ب

ــد. ــت یابن ــوزه دس ــن ح ــری در ای غنی ت
بــا توجــه بــه خســارات چشــمگیر کوویــد 1۹ در حــوزٔه 
گردشــگری و مهمان نــوازی در سراســر دنیــا و از طرفــی 
رقابــت فزاینــدٔه مقصدهــای گردشــگری در دوران پســاکرونا، 
پژوهــش حاضــر بــه مدیــران و برنامه ریــزان در صنعــت 
گردشــگری در زمینــٔه بازاریابــی مقصــد کمــک می کنــد 
تــا بــه دانــش عمیق تــری درخصــوص عشــق در حــوزٔه 
گردشــگری و مهمان نــوازی دســت یابنــد، به طــوری کــه 
ــود  ــب س ــد کس ــا  می توان ــن پژوهش ه ــی ای ــول نهای محص
بیشــتر، منافــع تجــاری و اقتصــادی و ارتقــای کّمــی و کیفــی 
صنعــت گردشــگری و مهمان نــوازی باشــد. ازآنجاکــه امــروزه 
ــگری  ــد گردش ــاندن مقاص ــرای شناس ــترده ای ب ــالش گس ت

انجــام می شــود و به راحتــی نمی تــوان نظــر گردشــگر را 
بــرای انتخــاب مقصــد و تمایــل بــه بازدیــد از آن جلــب کــرد، 
ــن و  ــی یافت گاه ــوزه در آ ــن ح ــان ای ــه محقق ــه ب ــن مطالع ای
درک کافــی از نقشــٔه جامــع ایــن حــوزه و درنتیجــه شناســایی 
صحیــح و کارآمــد نویســندگان، مجــالت، مؤسســات و 
ــی  ــیر اصل ــا از مس ــد ت ــک می کن ــذار کم ــورهای تأثیرگ کش
ــی  ــار علم ــاره کاری در آث ــوند و از دوب ــرف نش ــش منح پژوه

ــد. ــری می کن ــان جلوگی  آن
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