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چکیده
ّ
کیوتوریســم فنــاوری مرتبــط بــا کاربــرد کیوآرکدهــا در فعالیتهــای گردشــگری
اســت .در ایــن ّفنــاوری ،دادههــا و اطالعــات الزم در خصــوص جاذبههــای گردشــگری
یــک ناحیــه در داخــل کیوآرکدهــا ذخیــره میشــوند و گردشــگران از طریــق ّفناوریهــای
هوشــمند از آنهــا اســتفاده میکننــد .در ســالهای گذشــته ،اســتفاده از ّفنــاوری در
مکانهــای مهــم گردشــگری کشــور رواج یافتــه و مجموعــۀ تاریخــی بینالمللــی شــیخ
صفــی در شــهر اردبیــل ،در دو ســال گذشــته ،از کیوآ کدهــا در داخــل مجموعــه اســتفاده کــرده
اســت .مســئلۀ مهــم در ایــن ّفنــاوری کارکردهــا و کیفیــت طــرح کیوتوریســم و پیامدهــای آن
در توســعۀ گردشــگری و تبییــن ایــن تأثیـرات در قالــب چهارچــوب و مــدل اســت .بــر همیــن
اســاس ،هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن و ارائــۀ مدلــی ب ـرای تبییــن کارکــرد و تأثی ـرات
کیوتوریســم بــر مبنــای توســعۀ گردشــگری پایــدار اســت .ب ـرای ایــن منظــور ،ابتــدا می ـزان
رضایــت گردشــگران از مجموعــه ویژگیهــا و بخشهــای گوناگــون طــرح کیوتوریســم و
میـزان تأثیـرات آن در  224گردشــگر ورودی بــه مجموعــۀ شــیخ صفــی ،از طریــق آزمونهــای
آمــاری ،ارزیابــی شــد و ســپس بــا کمــک مــدل تحلیلــی کیــو براســاس دیــدگاه  15تــن از
کارشناســان حــوزۀ کیوتوریســم ،الگوهــای فکــری شناســایی و تحلیــل شــدند و درنهایــت ،بــا
تحلیــل کیفــی مجموعــه اطالعــات حاصلــه ،مــدل پیشــنهادی ارائــه شــد .مــدل پیشــنهادی
شــامل هشــت مؤلفــۀ اصلــی یکپارچهســازی کیوتوریســم ،ترکیــب تورگردانــی مجــازی و
حقیقــی ،فرهنگپذیــری کیوتوریســم ،تنوعســازی عملکــرد کیوتوریســم ،نفــوذ کیوتوریســم
در سیســتم گردشــگری ،ارزیابــی تطبیقــی کیوتوریســم ،ترکیــب بــا دیگــر ّفناوریهــا و تطبیــق
آن بــا حــوزۀ نفــوذ گردشــگری اســت.

مقدمه
در دهــۀ اخیــر ،بــا توســعۀ ســختافزارها و نرمافزارهــا،
دیــدگاه اســتفاده از محیــط مجــازی و دنیــای وب نیــز در بیشــتر
فعالیتهــا بهویــژه گردشــگری در حــال تغییــر اســت (Kenteris
 )et al., 2010و در مناطــق گوناگــون ،از ّفناوریهــای الکترونیکــی
در گردشــگری از جملــه سهبعدیســازی محیــط گردشــگری
( )Buyukozkan & Ergu, 2011و سیســتمهای هوشــمند
الکترونیــک ( )Gartner et al., 2010: 21اســتفاده شــده اســت.
از دهههــای گذشــته ،شــهرها مهمتریــن مقاصــد گردشــگری در
بیــن گردشــگران شــناخته شــده ()Edwards et al., 2008: 1032

و بســیاری از محققــان دربــارۀ آنهــا تحقیــق و بررســی کردهانــد
(حاتمینــژاد و همــکاران .)1393 ،شــهرها مرکــز تجمــع و تراکــم
قــدرت سیاســی و اقتصادیانــد (موحــد و همــکاران.)1390 ،
از مهمتریــن اقداماتــی کــه بــا هــدف ارتقــای شــهری میتوانــد
انجــام شــود ،مجهزکــردن شــهر و اماکــن شــهری بــه ّفنــاوری روز
دنیــا در عیــن حفــظ چهــرۀ ســنتی آنهاســت.
در ســالهای گذشــته ،از ّفناوریهــای گوناگونــی بــرای
مدیریــت و توســعۀ خدماترســانی بــه فعالیتهــای گردشــگری
در شــهرها اســتفاده شــده اســت کــه یکــی از ایــن ّفناوریهــا
اســتفاده از ّفنــاوری کیوآرکدهــا  4در فعالیتهــای گردشــگری اســت
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کــه در ایــن پژوهــش بــا نــام اختصــاری کیوتوریســم 1یــاد میشــود.
کیوتوریســم طرحــی اســت کــه رویکــرد آن اضافهکــردن واقعیــت
افــزوده بــه محیطهــای گردشــگری اســت .در ایــن ّفنــاوری،
نشــانگرها و بارکدهایــی در نواحــی و فضاهــای گردشــگری نصــب
میشــوند (اروجــی و همــکاران )1393 ،کــه ایــن بارکدهــا حــاوی
اطالعاتــی جامــع بهصــورت متــن ،صــدا ،تصویــر ،فیلــم و غیــره
در خصــوص جاذبــه یــا مــوارد دیگرنــد .ایــن اطالعــات نیــز بایــد
بــا مطالعــات زمینهیابــی جامــع انجــام شــوند .دادههــای مربــوط
بــه مــکان میتوانــد بهصــورت متــن ،صــدا ،تصویــر و فیلــم و

یــا نقشــه تهیــه شــده و بهصــورت نرماف ـزاری در بارکدهــا ذخیــره
شــود تــا گردشــگران بــا اســکن بارکدهــا بتواننــد اطالعــات کامــل
در خصــوص مــکان موردبازدیــد را بهدســت آرونــد .گردشــگران
از طریــق دانلــود نرمافــزار کیوتوریســم و نصــب آن در گوشــی
موبایــل یــا دســتگاههای مشــابه و اســکن اطالعــات بارکدهــا
از طریــق گوشــی میتواننــد ،بــدون نیــاز بــه داشــتن راهنمــا،
اطالعــات جامعــی از جاذبههــا بهدســت آورنــد (Fuchs et al.,
 .)2012: 34شــکل  1نحــوۀ ثبــت و اســکن دادههــا از بارکدهــا را
بهصــورت گرافیکــی نشــان میدهــد:
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شکل  :1نحوۀ اسکن اطالعات توسط نشانگر کیوتوریسم (ریاحی و اروجی)1394 ،

در چنــد ســال گذشــته ،موضــوع اســتفاده از کیوآرکدهــا
در مدیریــت فضاهــای گردشــگری کشــور از جملــه در تهــران،
زنجــان و یــزد مطــرح شــده اســت .مجموعــۀ بینالمللــی شــیخ
صفــی در شــهر اردبیــل نمون ـهای از فضاهــای گردشــگری شــهری
و تاریخــی اســت کــه در آن ،طــرح کیوتوریســم (البتــه نــه بــه ایــن
نــام) در چنــد ســال گذشــته ب ـرای کمــک بــه توســعۀ گردشــگری
راهانــدازی شــده اســت .در ایــن طــرح ،از زمــان ورود بــه مجموعــۀ
شــیخ صفــی تــا بخشهــای گوناگــون ،کیوآرکدهایــی روی
نشــانگرها یــا مــکان مناســبی از بخشهــای گوناگــون مجموعــه
نصــب شــده اســت .مجموعــۀ شــیخ صفــی دارای بخشهــا
و فضاهــای گوناگــون و متعــددی اســت کــه هریــک دارای
ویژگیهــا و سرگذشــت و دادههــای تاریخــی متفاوتــی اســت و
همچنیــن بخشهــای ایــن مجموعــه بــه هــم مرتبطانــد و بایــد
اطالعــات هــر بخــش زنجیــروار و درپیهــم و منظــم ارائــه شــود.
بــه همیــن منظــور ،در ورودی و خروجــی مجموعــه و همچنیــن
بخشهــای گوناگــون مجموعــه ،کیوآرکدهایــی نصــب شــدهاند
کــه گردشــگران میتواننــد اطالعــات داخــل بارکدهــا را از طریــق
گوشــیهای هوشــمند اســکن کننــد و دانــش الزم دربــارۀ هــر
بخــش را بــدون نیــاز بــه راهنمــای گردشــگری بهصــورت مجــازی

دریافــت و مســیرها و مکانهــای بعــدی مــورد بازدیــد خــود در
مجموعــه را شناســایی کننــد.
یکــی از مســائل مهم در کیوتوریســم ســنجش دامنــۀ تأثیرات
و روابــط و پیوندهــای بیــن کویتوریســم بــا توســعۀ گردشــگری
یــک منطقــه اســت .ازآنجاکــه ایــن ّفنــاوری در حــوزۀ گردشــگری
پدیــدهای نوپــا بهشــمار مــیرود ،دربــارۀ میــزان تأثیــرات مثبــت
یــا منفــی و حــوزۀ نفــوذ آن در رونــق و توســعۀ گردشــگری و نحــوۀ
پیونــد آن بــا اج ـزای سیســتم گردشــگری بحــث و گفتوگوهــای
بســیاری مطــرح شــده اســت (.)Fuchs et al., 2012
در بحــث اســتفاده از ّفنــاوری کیوتوریســم ،بایــد بــه
گردشــگران خارجــی نیــز توجــه کــرد و بــا جم ـعآوری اطالعــات
جامــع جاذبههــا و ســرمایههای گردشــگری در ایــن ّفنــاوری
میتــوان مجموعــۀ چشــمگیری از دادههــا را بــه گردشــگران
خارجــی ارائــه و زمینــۀ ترویــج آن را فراهــم کــرد .از اهــداف مهــم
ایــن پژوهــش تبییــن الگوهــای فکــری و ذهنــی حاکــم بــر تأثیـرات
طــرح کیوتوریســم در رونــد توســعۀ گردشــگر و کیفیــت آن بهویــژه
در مجموعــۀ شــیخ صفــی اســت .دیدگاههــا و نگرشهــای
متفاوتــی بــه پیامدهــا و قــدرت کیوتوریســم وجــود دارنــد کــه
میتواننــد همـراه بــا رویکردهــای مثبــت و منفــی باشــند .بنابرایــن

Qtourism .1؛ کیوتوریســم مخفــف عبــارت  Quick Respond Codes for Tourismبــه معنــای کدهــای واکنــش ســریع در گردشــگری اســت کــه در دهــۀ
گذشــته در ســطح جهانــی و در چنــد ســال اخیــر در ســطح کشــور اســتفاده شــده اســت .البتــه در ادبیــات علمــی جهانــی ،بــا عنــوان «کیوآرکدهــا در گردشــگری» مطــرح
میشــود ،امــا بهمنظــور خالصهســازی و همچنیــن واژهســازیهای دقیــق در ادبیــات گردشــگری ،در ایــن پژوهــش ،از اصطــاح «کیوتوریســم» اســتفاده شــده اســت.

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)
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مروری بر ادبیات موضوع
در ابتـدای توسـعۀ مفهـوم وب و اینترنـت ،توجه بیشـتر محققان
بـه مجازیکـردن واقعیتهـا بـود .بـرای مثال ،بیشـتر به ایجاد سیسـتم
رزرواسـیون مجـازی یـا تأسـیس مـوزهای مجـازی توجـه میشـد .این
دیـدگاه طـی چنـد سـال گذشـته تغییـر کـرده و رویکـرد جدیـدی بـه
بـازار عرضـه شـده اسـت و آوردن دنیـای مجـازی بـه واقعیـت بهجای
بـردن دنیـای واقـع بـه محیط مجـازی را سـبب شـده اسـت (بمانیان و
همـکاران .)72 :1387 ،کیوتوریسـم نیـز یکـی از ایـن ّفناوریهـای
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ضــرورت دارد ،بهمنظــور تبییــن اهمیــت کیوتوریســم در توســعۀ
گردشــگری ،ایــن الگوهــای فکــری شناســایی و تحلیــل شــوند .امــا
در کنــار ایــن مســئله بایــد توجــه داشــت کــه بــه گردشــگران ،بهمنزلــۀ
یکــی از عناصــر اصلــی در سیســتم گردشــگری ،بایــد بیــش از ســایر
اج ـزا توجــه شــود .بنابرایــن الزم اســت می ـزان رضایــت گردشــگران
از طــرح ،کیفیــت طــرح و همچنیــن ارزیابــی آنهــا از تأثیــرات
طــرح تحلیــل و بررســی شــود .بااینحــال بایــد ایــن مســئله مدنظــر
قــرار گیــرد کــه طــرح کیوتوریســم ،در مجموعــۀ شــیخ صفــی،
پدیــدهای نوپــا و جدیــد در ســطح کشــور بــوده و بهتازگــی راهانــدازی
شــده اســت و بدیهــی اســت کــه بایــد تأثی ـرات و اثرگــذاری آن در
ً
گردشــگری ارزیابــی شــود .امــا طبیعتــا بـرای اســتمرار هــر طرحــی
بایــد عملکــرد گذشــته تــا حــال آن براســاس رویکــرد آیندهنگــری و
آیندهپژوهــی ارزیابــی شــود .در رویکــرد آیندهپژوهــی ،بــا بررســی
اطالعــات بهدســتآمده از اجــزای درگیــر در طــرح کیوتوریســم و
تحلیــل تأثی ـرات و پیامدهــا در طــول دورۀ اج ـرای طــرح ،پیشبینــی
چشــمانداز آتــی طــرح در قالــب مــدل و چهارچــوب مفهومــی
انجــام میشــود و در چهارچــوب آیندهنگــری ،محقــق بــا ســفر
در زمــان و قرارگرفتــن در بــازۀ زمانــی پنــج تــا ده ســال آینــده،
نتایــج طــرح کیوتوریســم را تحلیــل و مــدل بهینــه را ب ـرای توســعه
و حــوزۀ نفــود کیوتوریســم تدویــن میکنــد .بنابرایــن هــدف کلــی
در ایــن پژوهــش ارائــۀ مــدل مناســبی بــرای ارزیابــی پیامدهــای
کیورتوریســم بــر توســعۀ گردشــگری و توســعۀ ایــن ّفنــاوری اســت
و بدینمنظــور الزم اســت میــزان کیفیــت بخشهــای گوناگــون
ایــن طــرح و نگرشهــای گردشــگران و کارشناســان بــه ایــن طــرح
و تأثیـرات آن و همچنیــن الگوهــای فکــری حاکــم بــر تأثیـرات ایــن
طــرح تحلیــل و تبییــن شــوند.
بــه ایــن ترتیــب ســه پرســش اصلــی پژوهــش بــه شــرح زیــر
اســت:
 -1عملکــرد و کارکردهــای طــرح کیوتوریســم از دیــدگاه
گردشــگران چگونــه ارزیابــی میشــوند؟
 -2الگوهــای فکــری حاکــم بــر حــوزۀ توســعۀ کیوتوریســم در
مجموعــۀ شــیخ صفــی کدامانــد؟
 - 3مــدل مطلــوب توســعۀ کیوتوریســم در مجموعــۀ شــیخ
صفــی کــدام اســت؟

مـورد بحـث اسـت .درمجمـوع ،اجـرای طـرح کیوتوریسـم شـامل
چنـد مرحلـه اسـت )1 :تعیین موضـوع کیوتوریسـم و قلمـروی مکانی
آن؛  )2جمـعآوری دادههـا و اطالعـات دربـارۀ جاذبههـا و مکانهـای
گردشـگری؛  )3تعبیـه و ذخیـرۀ اطالعـات در کیوآرکدهـا؛  )4تعییـن
مسـیرهای نصـب کیوآرکدهـا براسـاس مسـیر جاذبههای گردشـگری؛
 )5نصـب کیوآرکدهـا در نشـانگرها یـا روی مکانهـای گردشـگری؛
 )6تهیـۀ نرمافـزار کیوتوریسـم و ارائـۀ آن بـه گردشـگران؛  )7اسـکن
اطالعـات داخـل بارکدهـا توسـط گوشـیهای هوشـمند گردشـگران
از فواصـل مختلـف و  )8ارائـۀ اطالعـات و راهنمایـی و مسـیریابی
گردشـگری بـه گردشـگران توسـط کیوآرکدهـا.
مطالعاتـی در حـوزۀ بهکارگیـری ّفناوری در گردشـگری از جمله
کیوآرکدهـا در سـطح جهـان انجام شـده اسـت .از نمونـه پژوهشهای
مرتبط با اسـتفاده از کیوآرکدها در گردشـگری (کیوتوریسـم) میتوان به
تحقیقـات گارتنـر و همـکاران ( )2010در زمینـۀ بهکارگیـری ابزارهای
الکترونیـک در سهبعدیسـازی محیطهـای گردشـگری اشـاره کـرد.
محقـق ایـن ابزارها را برای توسـعۀ گردشـگری مجازی و تصویرسـازی
واقعـی بـرای گردشـگران انجـام داد .بـر این اسـاس ،ایـن ابزارها کمک
شـایانی بـه جـذب گردشـگر و تصویـر ذهنـی مثبـت گردشـگران در
منطقـه کردهانـد .کانـادی و همـکاران ( )2010نقـش اپلیکیشـن
کیوآرکدهـا در توزیـع مجازی مسـافرت را بررسـی کرده و بـه این نتیجه
رسـیدهاند کـه کیوآرکدهـا تأثیـر مهمـی در ایجـاد ارزش افـزوده بـرای
دسترسـی بـه خدمات و امکانـات دارند .بویوکـوزکان و ِارگـو ()2011
در تحقیـق خـود دربـارۀ کاربـرد سیسـتمهای هوشـمند الکترونیکی در
گردشـگری ترکیـه بـه اثـرات مثبـت ایـن ابزارهـا اشـاره کردهانـدِ .ا ِمک
( )2012دربـارۀ تأثیـر کیوآرکدهـا در توسـعۀ گردشـگری ترکیه مطالعه
کـرده اسـت و بـا کمـک رویکـرد توصیفی ـ تحلیلـی ،کاربردهـای
کیوآرکدهـا در گردشـگری موزههـا ،جشـنوارهها ،فضاهـای تاریخـی و
غیـره را معرفـی اسـت .محقق به این نتیجه رسـیده اسـت کـه در ترکیه،
ایـن ّفناوریهـا هنـوز رایـج نیسـتند؛ اگرچه مالکیـت تلفنهـای همراه
زیـاد اسـت ،آگاهی از ایـن روشها هنـوز کمتر از حد مطلوب اسـت.
الشـتناوی )2012( 1تأثیـرات اسـتفاده از کیوآرکدهـا در گردشـگری
مذهبی را بررسـی کرده و شـهر مکـه را برای نمونه انتخاب کرده اسـت.
نتایـج تأثیـرات بـاالی کیوآرکدهـا بـرای راهنمایـی گردشـگران و یافتن
مکانهـا و اطالعـات گردشـگری را تأییـد میکننـد .فینـو و همـکاران
( )2013گردشـگری متقابـل و دوسـویه را براسـاس ترکیـب ّفنـاوری
وب  2و کیوآرکدهـا معرفـی کردهانـد .در ایـن پژوهش ،نحوۀ دسترسـی
گردشـگران بـه مجموعه اطالعـات چندکارکردی از طریـق ّفناوریهای
2
نویـن رایانـهای و کیوآرکدهـا تشـریح شـده اسـت .فهمـی و العـذب
( )2016بـه موضوع ارزیابی میـزان پذیرش ّفناوری کیوآرکدها توسـط
گردشـگران و ارائـۀ مدل مطلوب پذیرش گردشـگری پرداختند و تدوین
ایـن مـدل در دو مرحلـه انجـام شـد .از نتایـج جالـب ایـن مـدل ایـن
اسـت که درک مفهوم سـودمندی و مطلوبیت را در گردشـگری تسـهیل
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میکننـد .ایـن مطالعـه بـر اهمیـت کیفیت اطالعـات ادراکشـده در
تأثیرگـذاری درک گردشـگر تأکید دارد .همچنین این مـدل تأکید دارد
کـه مـدل میتواند بـا ارزش افـزوده به مقصدهـای گردشـگری همراه
باشـد .پیلای و همـکاران ( )2017کاربـرد کیوآرکدهـا در توسـعۀ
گردشـگری را بررسـی کردنـد .نتیجـۀ ایـن پژوهش نشـان میدهد که
اگرچـه چندیـن فرصت بـرای اجرای کد کیـوآر وجود دارد ،با مسـائل
متعـددی ماننـد ناآگاهـی از ّفنـاوری کـد کیـوآر و غیره روبهروسـت.
بااینحـال ،پرداختـن بـه ایـن مسـائل همـراه بـا طراحـی برنامههـای
ابتـکاری بـرای اسـتفاده از کدهـای کیـوآر در گردشـگری ،پذیـرش و
اسـتفاده از ایـن برنامهها را کاتالیـز میکند .لو و همـکاران (،)2017
در پژوهشـی ،کاربـرد کیوآرکدهـا در تأمیـن رضایـت گردشـگران
را بررسـی کردنـد .ایـن پژوهـش تأییـد میکنـد اسـتفاده از ّفنـاوری
پرداخـت کد کیـوآر در گردشـگری در رضایت معاملـه و رضایت فرد
از مسـافرت تأثیـر میگـذارد کـه این امـر نشـان میدهد ایـن ّفناوری
میتوانـد برای پیشـرفت صنعت گردشـگری اسـتفاده شـود .همچنین
ویبیانتـو و آفریانتـو ( )2018موضـوع کیوآرکدهـا را در بحث امنیت و
حملونقـل بررسـی کردنـد .نتیجـۀ ایـن تحقیق این اسـت کـه جعل
اسـنادی کـه دارای کد کیوآر هسـتند سـختتر اسـت و میتـوان آنها
ً
ی ِا ل ِاس 1بـا رمزگـذاری تمام
را سـریعا تأییـد کـرد .علاوه بـر ایـن ،تـ 
جلسـات ارتباطـی ،سـرویس را تکمیـل میکنـد .بنابرایـن ،جلسـۀ
ارتباطـات امنیـت بیشـتری دارد .همچنیـن سـینیاوقلو ( )2019در
پژوهشـی به ارزیابـی کاربرد کیوآرکدها در هتل پرداخته اسـت .نتیجۀ
ایـن پژوهـش نشـان میدهـد روش کیوآرکـد مزایا و معایـب متعددی
در گردشـگری داشـته و کیوآرکدهـا اثـرات و کاربردهـای متعددی در
مدیریـت مقصدهـای گردشـگری و هتلهـای توریسـتی دارند.
در سـطح داخلـی ،مطالعـات معـدودی انجام شـده اسـت که
میتـوان بـه پژوهـش شـاورانی و همـکاران ( )1392اشـاره کـرد کـه
بهمنظور بررسـی مسـیرهای گردشـگری مجازی با اسـتفاده از ّفناوری
کیوتوریسـم در جزیـرۀ کیش ،مسـیر دوچرخهسـواری این جزیـره را با
ایـن ّفناوری بررسـی کردنـد .همچنین اروجـی و همـکاران ()1393
مسـیری را برای گردشـگری مجازی با رویکرد کیوتوریسـم در مناطق

تاریخـی شـهر شـیراز طراحی کردند و به تشـریح توسـعۀ گردشـگری
براسـاس ایـن رویکـرد پرداختنـد .نتیجـۀ ایـن پژوهـش طراحـی تور
گردشـگری تاریخـی بـرای اتصـال فضاهـای تاریخـی شـیراز ماننـد
دروازه قـرآن و شـاهچراغ بـود که باعـث صرفهجویی در زمـان و هزینۀ
گردشـگران و تقویـت راهنمـای تـور مجـازی و ترویـج گردشـگری
شـیراز میشـود .ریاحـی و اروجـی ( )1394طـرح کیوتوریسـم را در
موضوع توسـعۀ گردشـگری روسـتایی بررسـی کردنـد .در این تحقیق
مشـخص شـد میتـوان مجموعـهای از سـایتهای گردشـگری
روسـتایی را بـا ترکیـب ّفنـاوری دادههـای داوطلبانـه ویجـیآی 2و
کیوتوریسـم به هـم پیوند داد و از این طریـق در مدیریت زمان و هزینۀ
گردشـگران ،افزایش بازدید گردشـگران و نگه داشـتن آنها در روسـتا،
مدیریـت کسـبوکارهای گردشـگری روسـتایی و توسـعۀ پایـدار
روسـتایی تأثیرگـذار بـود .همچنیـن اروجـی و همـکاران (،)1395
بـرای مدیریـت امنیت جنوب شـرق کشـور ،مـدل پیشـنهادی ترکیبی
ویجـیآی و کیوتوریسـم را ارائـه دادنـد .در ایـن فراینـد ،گردشـگران
ورودی بـه ناحیـه و فعـاالن عرصـۀ گردشـگری ،از طریـق ابزارهـای
ارتبـاط ازراهدور و دسـتگاههای مختلـف دیگـر ،خطـرات و تهدیدات
را گـزارش میکننـد.
بررســی مجموعــه پیشــینههای پژوهــش در حــوزۀ
کیوآرکدهــا نشــان میدهــد کــه در ســطح بینالمللــی ،در چندیــن
پژوهــش ،بــه اهمیــت و دامنــۀ نفــوذ کیوآرکدهــا در گردشــگری
پرداختــه شــده کــه البتــه بیشــتر بــر تأثیــرات کیوآرکدهــا تأکیــد
شــده اســت .امــا در ســطح داخلــی ،میــزان پژوهشهــا محــدود
بــوده و خــأ و کمبــود پژوهشــی در ایــن حــوزه وجــود دارد کــه
ضــرورت بررســی موضــوع کیوآرکدهــا و روابــط و تأثیــرات آنهــا
ً
در فعالیتهــا و فضاهــای گردشــگری کامــا محســوس اســت و
ازآنجاییکــه در تحقیقــات خارجــی نیــز چنــدان بــه موضــوع ارائــۀ
مــدل توســعه و ارزیابــی تأثیـرات کیوآرکدهــا در گردشــگری پرداختــه
نشــده اســت ،ضــرورت انجــام این پژوهــش دوچنــدان خواهد شــد.
در پایان ،در شکل ،1مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است:

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
1. TLS

2. VGI

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)
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روششناسی تحقیق
ایــن پژوهــش ،از نظــر هــدف ،پژوهــش کاربردی ـ توســعهای
و از نظــر ماهیــت دادههــا ،پژوهشــی ّ
کمی ـ کیفــی اســت؛ چراکــه
دادههــای ّ
کمــی از طریــق روش کیفــی تحلیــل شــدهاند .دادههــای
الزم از طریــق دو روش کتابخانــه ای ـ اســنادی و روش میدانــی
گــرداوری شــدهاند .ایــن پژوهــش در ســه بخــش اصلــی بررســی
میشــود کــه جامعــه ،نمونــۀ آمــاری و روش و اب ـزار تجزیهوتحلیــل
دادههــا در هــر بخــش متفــاوت اســت:
الــف) بهمنظــور شناســایی الگوهــای فکــری حاکــم بــر
ســنجش کیفیــت ،قــدرت و تأثی ـرات طــرح کیوتوریســم مجموعــۀ
شــیخ صفــی در گردشــگری ،ابتــدا از طریــق روش کیفــی و ّ
کمــی بــا
کمــک مصاحبههــای فــردی و گروهــی ،مشــاهدات و ارزیابیهــای
میدانــی و تکمیــل پرســشنامه ،دادههــای الزم گــرداوری شــدند.
جامعــۀ آمــاری ایــن بخــش ،بهدلیــل تخصصیبــودن حــوزه،
ش شــامل محققــان حــوزۀ
کارشناســان صاحبنظــر در ایــن پژوه ـ 
کیوآرکدهــا و مســئوالن و مدیـران اجرایــی مجموعــۀ شــیخ صفیانــد
کــه در طراحــی ،مدیریــت و خدماترســانی ایــن طــرح وظیفــۀ
اصلــی را برعهــده داشــتند .شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری
ایــن طــرح از طریــق مــدل تحلیلــی کیــو انجــام شــده اســت .مــدل
کیــو ،بهجــای دســتهبندی نتایــج ،پاســخدهندگان و افــکار آنهــا
را دســتهبندی میکنــد و ســعی دارد مشــخص کنــد چنــد نــوع
الگــوی فکــری و درواقــع چنــد نــوع دیــدگاه و تفکــر در خصــوص
موضوعــی خــاص بیــن مشــارکتکنندگان در پژوهــش ،بــا مقایســۀ

پاســخها و ارزیابیهــای آنهــا ،وجــود دارد .بــه همیــن منظــور و
بــا توجــه بــه محدودبــودن جامعــۀ آمــاری و دسترسینداشــتن بــه
افـراد آشــنا و آگاه بــه طــرح کیوتوریســم شــیخ صفــی ،درنهایــت 15
تــن کارشــناس خبــره و آگاه از کیوتوریســم مجموعــۀ شــیخ صفــی
(شــامل اف ـراد محقــق در حــوزۀ کیوتوریســم ،کارشناســان میدانــی
ارزیابیکننــدۀ طــرح و تعــدادی از مســئوالن اداری و متصدیــان
طــرح کیوتوریســم) بهمنزلــۀ نمونــۀ آمــاری انتخــاب شــدند.
تجزیهوتحلیــل دادههــای ایــن بخــش از طریــق مــدل تحلیلــی کیــو
انجــام شــده اســت .مراحــل ایــن مــدل بــه شــرح زیــر اســت:
1 -1شناســایی و تحلیــل فضــای گفتمــان :در ایــن مرحلــه ،از طریق
پیشمطالعــات میدانــی از طــرح ،مصاحبــه ،مشــاهدات
میدانــی ،مصاحبــه و گفتوگــو ،مطالعــات نظــری مرتبــط
بــا مجموعــۀ شــیخ صفــی و فراینــد انجــام و راهانــدازی طــرح،
درنهایــت مجموعــه گزارههــا و مفاهیــم مرتبــط بــا حــوزۀ طــرح
کیوتوریســم در گردشــگری مجموعــۀ شــیخ صفــی از فضــای
گفتمــان گــردآوری شــده اســت.
2 -2تدویــن دســتۀ کیــو :مجموعــه گزارههــای شناساییشــده از
فضــای گفتمــان ،بهصــورت جمــات خبــری تبدیــل شــده و
در قالــب پرســشنامه طراحــی میشــود .هریــک از گزارههــا
روی فلشکارتــی نوشــته شــده اســت و در پایــان ،نمــوداری
تهی ـه میشــود (شــکل  )2کــه تعــداد خانههــای آن بــه تعــداد
گزارههــای نوشتهشــده روی کارتهاســت.
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3 -3ارزیابــی گزارههــا توســط کارشناســان :در ایــن مرحلــه،
کلیــۀ کارتهــای حــاوی گزارههــا بــه کارشناســان پژوهــش
ارائــه شــده و از آنهــا خواســته شــده اســت تــا میــزان
موافقــت یــا مخالفــت خــود بــا گزارههــا را از مقــدار  4تــا
 -4مشــخص کننــد .امــا ارزیابــی کارشناســان بــه نمــودار
تعیینشــده محــدود اســت .درواقــع کارشناســان ،براســاس
میــزان موافقــت و مخالفــت خــود ،هــر کارت را در محــل
موردنظــر روی نمــودار دادهشــده بــه آنهــا ،هماننــد پــازل،
مرتــب میکننــد.
4 -4شناســایی الگوهــای فکــری :پــس از انحــام ارزیابیهــا،
نتایــج حاصــل از نمــودار وارد نرمافــزار  SPSSشــد و
از طریــق آزمــون تحلیــل عاملی ـ اکتشــافی در بخــش
مشــارکتکنندگان و اســتفاده از روش تحلیــل مؤلفههــای
اصلــی و ماتریــس همبســتگی ،الگوهــای فکــری متفــاوت
شناســایی شــدند.
5 -5تجزیهوتحلیل الگوها :در پایان با بررسی و ارزیابی مجموعه
نتایج ،انواع الگویهای فکری معرفی و تحلیل شدند.
ب) جامعــۀ آمــاری در بخــش ســنجش میــزان رضایــت
گردشــگران از طرح کیوتوریســم و تأثیرات آن در گردشــگری شــامل
کلیــۀ گردشــگران ورودی بــه مجموعــۀ شــیخ صفــی در نیمســال
اول ســال  1398اســت؛ افـرادی کــه از ّفنــاوری کیوآرکدهــا فعاالنــه
اســتفاده کردنــد .در ایــن روش ،نمونهگیــری بهشــیوۀ تصادفــی و از
بیــن گردشــگرانی انجــام شــد کــه از ّفنــاوری کیوآرکدهــا در داخــل
ایــن مجموعــه اســتفاده کردنــد .بهمنظــور تعییــن حجــم نمونــۀ
آمــاری ،بهدلیــل در دســترسنبودن آمــار دقیــق از حجــم جامعــۀ
آمــاری ،از فرمــول کوک ـران ،بــدون حجــم جامعــه ،اســتفاده شــده
اس (فرمــول  .)1در ایــن فرمــول Z2 ،برابــر بــا  1.96و مقادیــر
 Qو  Pبهترتیــب برابــر بــا  0.3و  0.7و مقــدار خطــای مجــاز
 d2برابــر بــا  0.06درنظــر گرفتــه شــده اســت .مشــکل اصلــی در
ایــن بخــش محدودبــودن حجــم جامعــۀ آمــاری پژوهــش اســت.
اگرچــه مجموعــۀ شــیخ صفــی پذیــرای گردشــگران داخلــی و
خارجــی فراوانــی اســت ،بــا توجــه بــه نوپابــودن طــرح کیوتوریســم
در ایــن مجموعــه ،بســیاری از گردشــگران ورودی بهویــژه
گردشــگران داخلــی ،هیــچ آگاهــی و آشــناییای بــا ایــن ّفنــاوری
ندارنــد و در مطالعــات میدانــی ،اســتفادهنکردن یــا ناآشــنایی
بیشــتر گردشــگران بــا ایــن ّفنــاوری مشــاهده اســت کــه بخشــی
از آن بهدلیــل ناآگاهــی و بخشــی نیــز بهدلیــل تمایلنداشــتن بــه

اســتفاده و یــا ناتوانــی در اســتفاده از کیوآرکدهاســت .بــه همیــن
دلیــل ،ایــن گــروه از گردشــگران را نمیتــوان نمونــۀ آمــاری درنظــر
گرفــت .از طرفــی ،بهدلیــل اینکــه دسترســی بــه گردشــگران
آشــنا بــا ّفنــاوری کیوآرکدهــا ســخت و محــدود بــود ،بــا توجــه
بــه ایــن محدودیــت و متناســب بــا فرمــول کوکـران ،حجــم نمونــۀ
پژوهــش برابــر بــا  224.05محاســبه شــد کــه درنهایــت تعــداد
 224گردشــگر بــرای ارزیابــی میــزان رضایــت از کیوتوریســم و
تأثیــرات ایــن طــرح انتخــاب شــدند و پرســشنامههای مرتبطــی
بــا ارزیابــی میــزان رضایــت از کیوتوریســم و ارزیابــی تأثیــرات
کیوتوریســم در گردشــگری مجموعــۀ شــیخ صفــی و شــهر اردبیــل
تهیــه و بــا کمــک گردشــگران منتخــب تکمیــل شــدند.
بهمنظــور تجزیهوتحلیــل دادههــای ایــن بخــش ،از
تحلیلهــا و آزمونهــای آمــاری بــا کمــک نرمافــزار  SPSSو
 lisrelاســتفاده شــده اســت.
ج) مــدل ارزیابــی کیوتوریســم و توســعۀ آن ،بهمنزلــۀ
بخــش مکمــل و پیشــنهادی پژوهــش ،بهصــورت کیفــی و از
طریــق تجزیهوتحلیــل کیفــی محتوایــی از دل مجموعــه اطالعــات
حاصلــه از دو بخــش پیشــین بهدســت آمــده اســت.
یافتهها
الــف) شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری حاکــم بــر
طــرح کیوتوریســم
در ابتــدای بخــش نتایــج ،الگوهــای فکــری حاکــم بــر حوزۀ
کیوتوریســم در توســعۀ گردشــگری شناســایی و تحلیــل شــدهاند.
بدینمنظــور ،از روششناســی کیــو اســتفاده شــده اســت .در بیــن
کارشناســان پژوهــش 65 ،درصــد آنهــا مــرد و مابقــی زن بودنــد
و بیشــتر آنهــا در ردۀ ســنی  30تــا  45ســال ق ـرار داشــتند .شــغل
بیشــتر کارشناســان دولتــی و مابقــی محقــق یــا شــغل آزاد داشــتند.
یکســوم کارشناســان محققــان دانشــگاهی بــا تحصیــات
کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد کــه ســابقۀ مطالعــه در حــوزۀ
کیوتوریســم را داشــتند و نیمــی از کارشناســان مربــوط بــه عوامــل
تهیــۀ طــرح کیوتوریســم و مســئوالن اداری و گردشــگری اســتان
اردبیــل و شــهر اردبیــل و مدیریــت مجموعــۀ شــیخ صفــی بودنــد.
براســاس بررســی فضــای گفتمــان ،گزارههــای حاکــم بــر
پژوهــش شناســایی شــدند و ســپس میــزان موافقــت و مخالفــت
کارشناســان بــا ایــن گزارههــا ســنجیده شــد .در جــدول  ،1میانگیــن
ارزیابــی گزارههــا توســط کارشناســان نشــان داده شــده اســت:

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)
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جدول  :1میانگین گزارههای مرتبط با تأثیر کیوتوریسم مجموعۀ شیخ صفی در توسعۀ گردشگری

اندازۀ کیوآرکدهای نصبشده در مجموعه مناسب است.

6.07

کیوآرکدها در کاهش تجمع گردشگران در بخشی خاص
تأثیرات مهمی داشتند.

4.47

کیفیت باالی اطالعات و دادههای ذخیرهشده در کیوآرکدها
از مجموعۀ شیخ صفی

4.80

تأثیر مهم کیوآرکدها در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از مجموعه
در ذهن گردشگران

4.33

تنوع و گوناگونی اطالعات داخل کیوآرکدها قابلقبول و مناسب است.

4.33

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش تعداد گردشگران ورودی عالقهمند به مجموعه

3.00

میــزان بهروزبودن و نوآوری اطالعات داخــل کیوآرکدها قابلقبول
و مناسب است.

4.53

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش توجه دولت و توسعۀ خدمات
گردشگری در مجموعه

4.73

تناسب اطالعات و محتوای داخل کیوآرکد با مکانی که در آن
نصب شده است.

6.53

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش عالقۀ گردشگران به سفر بدون نیاز به راهنما

3.40

قدرت کیوآرکدها برای اسکن سریع اطالعات در سطح مناسب و باالست.

4.47

تأثیر مهم ایجاد انگیزه در گردشگران برای مشارکت در امور
گردشگری و ایدهپردازی

3.13

قدرت اسکن اطالعات و دادهها توسط کیوآرکدها از فواصل دور
مناسب است.

3.07

نقش کیوآرکدها در ایجاد ترافیک در جلوی کیوآرکدها و
احتمال آسیب به جاذبهها

3.80

ترتیب قرارگیری و نصب کیوآرکدها با توجه به بخشهای مجموعه در یک
مسیر خوب است.

3.67

تأثیر مهم کیوآرکدها در کاهش روابط بین گردشگران
با راهنمایان و مسئوالن

4.80

میزان و قدرت کیوآرکدها برای اطالعرسانی و راهنمایی گردشگران
مناسب است.

5.40

تأثیر مهم کیوآرکدها در عدمدرک صحیح از ماهیت مجموعه بهدلیل ضعف
ارتباط اطالعات بین کیوآرکدها

3.73

قابلیت مشاهده و دید کیوآرکدها از دور توسط گردشگران
مناسب است.

5.20

تأثیر مهم کیوآرکدها در نارضایتی گردشگران از ورود ّفناوری نوین به
مجموعهای خاص

3.27

وضعیت دسترسی گردشگران به کیوآرکدها برای اسکن اطالعات
مناسب است.

5.40

کیوآرکدها در کاهش اشتغال بهدلیل ورود این ّفناوری تأثیر مهمی داشتند.

2.53

نحوۀ راهنمایی گردشگران برای استفاده از کیوآرکدها در سطح قابلقبولی
قرار دارد.

3.73

کیوآرکدها در افزایش آگاهی مردم بومی از بخشهای مجموعه
تأثیرات مهمی داشتند.

3.07

سطح حفاظت از کیوآرکدها و حفظ امنیت آنها قابلقبول است.

5.00

تأثیر کیوآرکدها در افزایش حساسیت مردم و مسئوالن در حفاظت از مجموعه

3.73

رنگ ،شکل و طراحی بدنۀ نشانگرها و تابلوهای کیوآرکدها مناسب است.

4.93

تأثیر کیوآرکدها در افزایش ارتباط بین مردم با مسئوالن در زمینۀ گردشگری

3.87

کیفیت طراحی ،شکل و گرافیک اطالعات داخل کیوآرکدها در
سطح خوبی قرار دارد.

4.53

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش اشتغال و درآمد مردم شهر و فعاالن گردشگری

1.93

کیفیت کیوآرکدهای نصبشده در ورودی مجموعه و محوطه مناسب و
مطلوب است.

4.47

تأثیر کیوآرکدها در رونق فعالیتهای کارآفرینی و رشد خالقیت و نوآوری

4.33

کیفیت کیوآرکدهای نصبشده در بخشهای درون مجموعه مناسب و
مطلوب است.

4.80

تأثیر مهم کیوآرکدها در توسعۀ خدمات و امکانات گردشگری مجموعه و
پیرامون آن

3.73

کیفیت اطالعات تاریخی موجود در کیوآرکدها در مورد مجموعه مناسب
و مطلوب است.

4.47

تأثیر مهم کیوآرکدها در ساماندهی و مدیریت سایر جاذبههای گردشگری شهر

2.47

کیفیت مناسب اطالعات جغرافیایی و نقشۀ موقعیت بخشهای مجموعه

3.93

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش میزان تنوع و گونههای
گردشگران ورودی به مجموعه

2.27

شکل و بافت سکو یا مکانی که کیوآرکدها در آنها نصب شدهاند
قابلقبول است.

4.47

تأثیر مهم کیوآرکدها در بزرگترشدن حوزۀ نفوذ گردشگری و
بازار گردشگری مجموعه

2.27

ارتباط منطقی کیوآرکدها مناسب است.

3.73

کیفیت دادهها و اطالعات داخل کیوآرکدها برای گردشگران خارجی مناسب است.

4.20

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کیوآرکدهای مجموعه در موقعیت مناسب و در دسترس گردشگران
نصب شده است.

6.40

تأثیر مهم کیوارکدها در هدایت گردشگران به بخشهای مختلف
مجموعه در یک مسیر

4.93

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

گزاره

میانگین

گزاره

میانگین
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ربیعی مندجین و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

گزاره

میانگین

گزاره

میانگین

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش انگیزۀ سفر مجدد آتی گردشگران به
مجموعۀ شیخ صفی

2.93

کیوآرکدها در افزایش جذب گردشگران خارجی ورودی تأثیر مهمی داشتند.

3.47

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش آگاهی و اطالعات گردشگران
از بخشهای مختلف

4.87

تأثیر مهم کیوآرکدها در تصویر ذهنی مثبت گردشگران خارجی و بازگشت
مجدد آنها

4.60

تأثیر مهم کیوآرکدها در تبلیغ آنها توسط گردشگران به افراد دیگر برای
استفاده از آنها

2.80

تأثیر کیوآرکدها در کاهش انگیزۀ فعالیت آژانسها و تورها
در خصوص مجموعه

2.47

تأثیر مهم کیوآرکدها در کاهش میزان هزینهها و صرفهجویی
در زمان حضور گردشگران

3.13

تأثیر کیوآرکدها در کاهش تربیت افراد آموزشدیده و تورلیدر
در خصوص مجموعه

3.13

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش انگیزه برای بازدید از دیگر
جاذبههای شهر و استان

3.60

تأثیر مهم کیوآرکدها در باززندهسازی حوادث تاریخی در ذهن
گردشگران و مردم

2.93

تأثیر مهم کیوآرکدها در عدمنیاز گردشگران به داشتن راهنمای تور
و مسئول اطالعرسانی

4.40

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش آگاهی گردشگران و مردم از مجموعه

2.53

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش عالقۀ گردشگر به بازدید و بررسی
عمیقتر از مجموعه

3.87

تأثیر کیوآرکدها در گسترش فرهنگ استفاده از ّفناوریها در حوزۀ گردشگری

4.07

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش بازاریابی و تبلیغ مجموعه در رسانهها و
افکار عمومی

5.00

تأثیر مهم کیوآرکدها در خصوص افزایش درک مردم و گردشگران از ارزش
علمی و تاریخی

4.87

بـرای تجزیهوتحلیـل و شناسـایی الگوهـا ،از تحلیـل
عاملی ـ اکتشـافی در نرمافـزار  SPSSاسـتفاده شـده اسـت.
خروجیهـای نرمافـزار در تکنیـک تحلیـل عاملـی کیـو متعددنـد.
در ایـن بخـش ،دو جـدول اصلـی مربـوط بـه ایـن تکنیـک مدنظـر
قـرار گرفتـه اسـت .در ابتـدا ،بهمنظـور سـنجش پایایی پرسـشنامه و
ُ
ی ِاما 1اسـتفاده شـده اسـت .مقـدار ایـن آزمون
متغیرهـا ،از آزمـون کـ 
برابـر بـا  0.71اسـت کـه پایایی مناسـب بـرای انجام تحلیـل عاملی
را نشـان میدهـد .بـرای تعییـن روایـی گزارههـای کیـو ،پژوهشهای
پیشـین و مطالعـۀ اولیه دربارۀ مجموعۀ شـیخ صفی بررسـی شـدند و
سـپس این گزارهها را گروه نویسـندگان و تعدادی از اسـتادان دانشـگاه
و نویسـندگان مقاالت پیشـین ارزیابی کردند و پـس از بازبینی نهایی،
بهمنظـور دسـتیابی بـه جامعیـت مطالـب ،گزارههـای ایـن پژوهـش
نهایـی شـدند .همچنیـن میـزان همبسـتگی بیـن متغیرهـا و گزارههـا
از طریـق ضرایـب همبسـتگی اسـپیرمن محاسـبه شـد کـه بهدلیـل
طوالنیبـودن مقالـه ،ذکـر نشـدند .در ادامـه بـه نتایج اصلـی تحلیل
عاملی اشـاره شـده اسـت .در جدول  ،2مقادیر ویـژۀ الگوهای فکری
استخراجشـده همـراه درصـد واریانـس تبیینـی ارائـه شـدهاند .طبـق
ایـن جـدول ،الگوهایـی کـه دارای مقادیـر ویژۀ بیشـتر از یک باشـند

الگوهـای فکـری حاکـم بـر کیوتوریسـم انتخـاب میشـوند .بـر این
اسـاس ،چهـار الگـوی فکری اصلی شناسـایی شـده اسـت کـه البته
الگوهـا ،از نظـر تأثیرگـذاری و اهمیـت ،اختلاف چندانـی بـا هـم
ندارنـد ،بهگونـهای که براسـاس نتایج بخش مقادیر چرخشـی بارهای
مربعـی ،الگـوی اول بـا درصـد واریانـس  27.2دارای بیشـترین
اهمیـت و تأثیرگـذاری و در مقابـل ،الگوی چهارم بـا درصد واریانس
 18.5دارای کمتریـن اهمیـت و تأثیرگـذاری اسـت .میـزان اهمیت و
تأثیرگـذاری را میتـوان از طریـق درصـد واریانـس تبیینـی هـر الگـو
تعییـن کـرد .بر این اسـاس ،الگـوی فکـری اول بهتنهایی بیـش از 27
درصـد از موضـوع تأثیر کیوتوریسـم در گردشـگری را تبییـن میکند.
بـه ایـن معنـی کـه  27درصـد از واقعیتها و مسـائل مربوط بـه تأثیر
حـوزۀ کیوتوریسـم در گردشـگری توسـط الگـوی فکـری اول بیـان
میشـود ،درحالیکـه در الگـوی فکـری چهـارم ،ایـن مقـدار بـه 18
درصـد کاهـش مییابـد .چهـار الگـوی شناساییشـده درمجمـوع
بیـش از  87درصـد از کل واریانـس را پوشـش میدهنـد کـه ایـن
مسـئله نشـان میدهـد الگوهـای اصلـی بهخوبی شناسـایی شـدند.
امـا  13درصـد باقیمانـدۀ تأثیـرات کیوتوریسـم توسـط عوامـل دیگر
تبیین میشـوند کـه بهدلیـل تأثیرگذاری بسـیار محدود و دامنـۀ پایین،
نمیتـوان آن را در قالـب الگـوی فکـری مسـتقل تعریـف کـرد.

جدول  :2میانگین گزارههای مرتبط با تأثیرات کیوتوریسم در توسعۀ گردشگری

الگوهای فکری
1
2
3
4
1. KMO

مقادیر ویژۀ اولیه
مجموع
5.5
3.7
2.4
1.5

درصد واریانس
36.5
24.6
16.0
10.0

مقادیر چرخشی بارهای مربعی
واریانس تجمعی
36.5
61.1
77.1
87.1

مجموع
4.1
3.1
3.1
2.8

درصد واریانس
27.2
20.8
20.5
18.5

واریانس تجمعی
27.2
48.1
68.6
87.1

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)

جدول  :3مقادیر بارهای عاملی الگوهای فکری حوزۀ کیوتوریسم مجموعۀ شیخ صفی

کارشناس 1

-0/363

0.271

0.208

-0.299

کارشناس 9

0.106

0.816

0.521

0.215

کارشناس 2

0/691

0.058

-0.425

0.481

کارشناس 10

0.701

0.460

-0.265

-0.466

کارشناس 3

0.154

0.492

-0.303

0.096

کارشناس 11

0.106

0.816

0.521

0.215

کارشناس 4

0.106

0.816

0.521

0.215

کارشناس 12

0.701

0.460

-0.265

-0.466

کارشناس 5

0.701

0.460

-0.265

-0.466

کارشناس 13

0.691

0.058

-0.425

0.481

کارشناس 6

0.796

-0.425

0.421

-0.029

کارشناس 14

0.796

-0.425

0.421

-0.029

کارشناس 7

0.796

-0.425

0.421

-0.029

کارشناس 15

0.796

-0.425

0.421

-0.029

کارشناس 8

0.568

0.122

-0.416

0.379

بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،3چهــار الگــوی فکــری
شناساییشــده در حــوزۀ کیوتوریســم بــه شــرح زیــر اســت (شــکل :)3
الگوی فکری اول
ایــن الگــو کــه بــا  27درصــد تبییــن حــوزۀ کیوتوریســم
مهمتریــن الگــوی فکــری حاکــم بــر مجموعــۀ شــیخ صفــی اســت
ً
ً
عمومــا بــه کارکــرد و کیفیــت نســبی و تأثی ـرات مثبــت نســبتا پاییــن
کیوتوریســم در گردشــگری مجموعــه و شــهر اردبیــل اشــاره دارد.
براســاس ایــن الگــو ،کیفیــت عناصــر طــرح کیوتوریســم در بخــش
ســازگاری محتــوای کیوآرکدهــا بــا هــر بخــش از مجموعــه بســیار
بــاال و از نظــر موقعیــت دسترســی کیوآرکدهــا بــرای گردشــگران،
ً
ســطح حفاظــت از آنهــا ،انــدازه و شــکل کیوآرکدهــا شـرایط نســبتا
خوبــی دارد؛ هرچنــد کیوتوریســم مجموعــۀ شــیخ صفــی ،از نظــر
قــدرت اســکن اطالعــات داخــل کیوآرکدهــا ،میــزان بهروزبــودن
دادههــای آن ،رنــگ ،شــکل و طراحــی آنهــا ،شــکل بافــت و ســکو
و نشــانگرها ،کیفیــت دادههــا و قابلیــت مشــاهدۀ کیوآرکدهــا،
بــا ضعفهایــی همــراه بــوده و کیفیــت نســبی و متوســطی دارد
و گاهــی در کنــار برخــی نکتههــای مثبــت ،ضعفهایــی نیــز
مشــاهده میشــود .بااینحــال ،براســاس ایــن الگــو ،میــزان
تأثیرگــذاری کیوتوریســم چنــدان بــاال نیســت ،بهگونــهای کــه از
نظــر طــرفداران ایــن الگــو ،کیوتوریســم در هیــچ مؤلفــهای از
گردشــگری تأثیــرات برجســتهای نــدارد و تنهــا در میــزان آگاهــی

و درک تاریخــی گردشــگران ،توجــه دولــت بــه مجموعــۀ شــیخ
صفــی و گرایــش بهســمت نــوآوری و کارآفرینــی تأثی ـرات نســبی و
متوســطی دارد .همچنیــن ،براســاس ایــن الگــو ،تأثیـرات کیوتوریســم
در ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در گردشــگران ،کاهــش روابــط بیــن
گردشــگران بــا راهنمایــان و مســئوالن و کاهــش برق ـراری گفتوگــو
و هدایــت گردشــگران در بخشهــای مختلــف مجموعــه محــدود
و انــدک اســت.
بــا بررســی ویژگیهــای ایــن الگــو مشــخص میشــود
برخــی اهــداف مهــم کیوتوریســم محقــق نشــده اســت .بــرای
مثــال ،از نظــر حامیــان ایــن الگــو ،کیوتوریســم نقشــی در مدیریــت
مســیرهای گردشــگری ،تنــوع اطالعــات ،هدایــت گردشــگران
از یــک بخــش بــه بخــش دیگــر و تبدیلشــدن آن بــه تورلیــدر
ً
مجــازی قدرتمنــد نــدارد و اساســا ترتیــب قرارگیــری کیوآرکدهــا و
ارتبــاط مفهومــی آنهــا مناســب و مطلــوب نیســت .از طــرف دیگر،
ایــن الگــو نشــان میدهــد کیوتوریســم در پایــداری گردشــگری
تأثیــری نداشــته؛ چراکــه تأثیــرات آن در رونــد جــذب گردشــگر،
بهویــژه گردشــگران خارجــی ،توســعۀ خدمــات و زیرســاختهای
گردشــگری شــهر ،توســعۀ مشــارکتی بومــی و افزایــش روابــط
مــردم بــا مســئوالن ،ایجــاد انگیــزۀ مجــدد گردشــگران بــرای
ســفر بعــدی ،باززندهســازی وقایــع تاریخــی ،ایجــاد تنــوع در
گردشــگری و گســترش حــوزۀ نفــود بــازار گردشــگری مجموعــۀ
شــیخ صفــی کــم بــوده اســت.
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پــس از بررســی کلــی الگوهــا و میــزان اهمیــت آنهــا،
در ایــن بخــش ،چهــار الگــوی فکــری تأثیرگــذار در حــوزۀ
کیوتوریســم مجموعــۀ شــیخ صفــی از یکدیگــر تفکیــک شــدهاند
و بدینمنظــور ،از جــدول بارهــای عاملــی هریــک از کارشناســان
در هریــک از الگوهــای فکــری اســتفاده شــده اســت .در جــدول

 ،3مقــدار بارهــای عاملــی  15کارشــناس در چهــار الگــوی فکــری
اســتخراجی نشــان داده شــده اســت کــه مقــداری بیــن صفــر تــا یــک
اســت .کارشناســانی که بار عاملیشــان بیشــتر از  0.7اســت تأثیرگذاری
بیشــتری در الگوهــا دارنــد .از طریــق ترکیب بارهــای عاملــی ،ویژگیها و
ماهیــت الگوهــای شناســایی ،تشــریح و تبییــن میشــوند.
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الگوی فکری دوم
ایــن الگــو ،بــا  20درصــد قــدرت تبییــن حــوزۀ کیوتوریســم
مجموعــۀ شــیخ صفــی ،دومیــن الگــوی فکــری مهــم بهشــمار
م ـیرود .مهمتریــن تفــاوت ایــن الگــو بــا الگــوی اول اعتقــاد آن
ً
بــه تأثیــر نســبتا بــاالی کیوتوریســم در مســیریابی گردشــگری و
هدایــت گردشــگران در بخشهــای مجموعــه اســت ،درحالیکــه
در الگــوی فکــری اول ب ـرای ایــن بخــش از کیوتوریســم اعتبــاری
قائــل نشــده بــود .براســاس ایــن الگــو ،کیوتوریســم در هدایــت
گردشــگران در بخشهــای مجموعــه ،هدایــت از جاذبــهای بــه
جاذبههــای دیگــر و افزایــش عالقــۀ گردشــگر بــه بازدیــد عمیــق
ً
از مجموعــه تأثیـرات مثبــت نســبتا خوبــی برجــای گذاشــته اســت
ً
و اساســا ترتیــب قرارگیــری کیوآرکدهــا ،موقعیــت کیوآرکدهــا،
دسترســی گردشــگران بــه کیوآرکدهــا ،عملکــرد راهنمایــان درون
مجموعــه و ســطح حفاظــت از کیوآرکدهــا ،از نظــر ایــن الگــو،
قابلقبــول اســت .در ایــن میــان میتــوان بــه تأثیــر مثبــت و نســبی
کیوتوریســم در افزایــش آگاهــی مــردم ،کاهــش نیــاز گردشــگران بــه
راهنمــای تــور و کاهــش تربیــت افــراد مرتبــط بــا راهنمــای تــور،
توجــه دولــت و رشــد فرهنگپذیــری نســبی مــردم و گردشــگران در
حــوزه ّفناوریهــای هوشــمند اشــاره کــرد .بااینحــال ،براســاس
ایــن الگــو ،کیفیــت عناصــر طــرح کیوتوریســم ،بهویــژه در زمینــۀ
کیفیــت کیوآرکدهــا ،چنــدان مطلــوب نیســت و ایــن مســئله در
شــکل ،رنــگ ،انــدازه ،کیفیــت و تنــوع اطالعــات و دادههــا ،بافــت
ً
ســکوها و نشــانگرها ،قــدرت اســکن و مــوارد مشــابه دیگــر کامــا
مشــهود اســت و کارکــرد آن در ایــن بخــش قابلقبــول نیســت.
طــرفداران ایــن الگــو معتقدنــد ،اگرچــه کیوتوریســم تأثیــر خاصــی
در کاهــش اشــتغال و درآمــد نداشــته اســت ،تأثیــر خاصــی در
رونــق آن نیــز نداشــته و از نظــر ســطح خدمــات ،اشــتغال ،توســعۀ
بازاریابــی ،حــوزۀ نفــوذ گردشــگری مجموعــه ،کارآفرینی و نــوآوری،
ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در ذهــن گردشــگران و باززندهســازی
وقایــع تاریخــی مجموعــه چنــدان اثرگــذار نبــوده اســت.
الگوی فکری سوم
ویژگــی متفــاوت الگــوی فکــری ســوم ،در مقایســه بــا
ً
دیگــر الگوهــا ،کیفیــت نســبتا خــوب و قابلقبــول بیشــتر
بخشهــا و عناصــر طــرح کیوتوریســم مجموعــه از نظــر ایــن
الگوســت .بــر ایــن اســاس ،بیشــتر بخشهــای طــرح شــامل
موقعیــت کیوآرکدهــا ،انــدازه ،رنــگ ،شــکل ،بافــت ،کیفیــت
اطالعــات داخــل کیوآرکدهــا ،میــزان بهروزبــودن دادههــا،
طراحــی ،قابلیــت دیــد ازراهدور و مــوارد مشــابه دیگــر دارای
ً
کیفیــت تقریبــا قابلقبولیانــد و تنهــا قــدرت اســکن اطالعــات
داخــل کیوآرکــد بــا مشــکالتی همـراه اســت .درواقــع ،ایــن الگــو،
بیــش از الگوهــای اول و دوم ،بــه مناســببودن عناصــر سیســتم
کیوتوریســم معتقــد اســت.

از طرفــی ،ایــن الگــو هماننــد الگــوی اول معتقــد اســت
کیوتوریســم در رونــق فعالیتهــای نوآورانــه ،کاهــش وابســتگی
گردشــگران بــه تورگــردان و آژانــس ،افزایــش ســطح آگاهــی و
درک تاریخــی و فرهنگــی مــردم و گردشــگران از مجموعــه و
ارتبــاط آنهــا بــا مســئوالن و توجــه نســبی دولــت بــه خدمــات و
ً
زیرســاختهای گردشــگری منطقــه تأثیــر نســبتا مطلوبــی داشــته
اســت .البتــه ،برخــاف الگوهــای اول و دوم ،ایــن الگــو معتقــد
اســت کیوتوریســم در باززندهســازی وقایــع تاریخــی مجموعــه
نیــز تــا حــدی اثرگــذار بــوده اســت .ایــن الگــو نیــز هماننــد
الگوهــای قبلــی معتقــد اســت کیوتوریســم اگرچــه در اشــتغال
آژانسهــا و تورلیدرهــا و نیــروی انســانی تأثی ـرات منفــی برجــای
نداشــته اســت ،تأثیــر برجســتهای نیــز در افزایــش اشــتغال نداشــته
اســت .همچنیــن ،تأثیــر کیوتوریســم در توســعۀ بــازار ،رونــد
جــذب گردشــگر خارجــی ،تنــوع گردشــگران ورودی و حتــی
مســیریابی گردشــگری ضعیــف اســت.
الگوی فکری چهارم
مشــخصۀ اصلــی و متفــاوت ایــن الگــو بــا دیگــر الگوهــا
اعتقــادی اســت کــه ایــن الگــو بــه کیفیــت بســیار بــاالی اج ـزا و
عناصــر کیوتوریســم در مجموعــه دارد .درحالیکــه الگوهــای
دیگــر معتقــد بودنــد تنهــا بخشــی از سیســتم کیوتوریســم دارای
ً
کیفیــت نســبتا خــوب بــوده اســت ،ایــن الگــو معتقــد اســت
کیفیــت کیوآرکدهــا از نظــر موقعیــت ،شــکل ،رنــگ و انــدازه،
طراحــی ،کیفیــت اطالعــات ،بهروزرســانی دادههــا ،تنــوع
اطالعــات ،نشــانگرهای نصــب کیوآرکدهــا و قابلیــت مشــاهدۀ
آنهــا در ســطح بســیار باالیــی اســت و حتــی کیفیــت اســکن
اطالعــات ،ترتیــب قرارگیــری کیوآرکدهــا و ســطح حفاظــت از
ً
آنهــا نیــز تقریبــا قابلقبــول اســت .نکتــۀ جالــب دیگــر در ایــن
الگــو اعتقــاد حامیــان ایــن الگــو بــه تأثیــرات بــاال و چشــمگیر
کیوتوریســم در ایجــاد تصویــر ذهنــی در گردشــگران ،افزایــش
جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی و کاهــش وابســتگی نســبی
بــه تورگردانهاســت .بااینحــال ،از نظــر ایــن الگــو ،کیوتوریســم
در قــدرت مســیریابی گردشــگری و دسترســی معقــول و هماهنــگ
بــه بخشهــای گوناگــون مجموعــه و همچنیــن رونــق کارآفرینــی
و ایجــاد آگاهیهــای عمیــق مــردم و گردشــگران ،ایجــاد انگیــزه،
توجــه دولــت ،باززندهســازی وقایــع تاریخــی و توســعۀ اقتصــادی
شــهر چنــدان موفــق عمــل نکــرده اســت .البتــه توجــه داشــته
باشــید کــه ایــن الگــو تنهــا  18درصــد از موضــوع کیوتوریســم را
میتوانــد تبییــن کنــد و در مقایســه بــا ســه الگــوی قبلــی ،قــدرت
تبییــن کمتــری دارد.

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)
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ب) تحلیــل کیفیــت عناصــر کیوتوریســم و تأثیــرات آن از
دیــدگاه گردشــگران
پــس از شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری از دیــدگاه
کارشناســان ،در ایــن بخــش ،کیفیــت عناصــر کیوتوریســم و
تأثیـرات آن از دیــدگاه گردشــگران تحلیــل میشــود .در ایــن بخــش،
 224گردشــگر انتخــاب شــدند .ایــن گردشــگران از نظــر ســنی در
ردههــای ســنی گوناگونــی بودنــد ،امــا بیشــتر آنهــا در گــروه ســنی
 15تــا  30و  30تــا  45ســال قــرار داشــتند کــه 58درصــد آنهــا
مــرد و  42درصــد زن بودنــد .بیــش از  46درصــد گردشــگران دارای
تحصیــات تکمیلــی و  33درص��د م��درک کارشناس��ی داش��تند
همچنیــن  38درصــد آنهــا در شــغلهای دولتــی و بیــش از 20
درصــد در کار آزاد فعالیــت داشــتند و  13درصــد نیــز دانشــجویانی
ً
بودنــد کــه ب ـرای تحصیــل مســافرت کــرده بودنــد .تقریبــا نیمــی از
گردشــگران ،از نظــر اقتصــادی ،در ســطح متوســط و نیمــی دیگــر
ســطح اقتصــادی باالیــی داشــتند.
نزدیــک بــه  40درصــد گردشــگران اولیــن بــار بــود کــه از
مجموعــۀ شــیخ صفــی بازدیــد میکردنــد و  46درصــد آنهــا نیــز،
پیشتــر ،بیــن یــک تــا دو بــار ،بــه ایــن مجموعــه ســفر کــرده بودنــد.
تنهــا  4درصــد گردشــگران بیــش از  4بــار ســابقۀ مســافرت بــه ایــن
مجموعــه را داشــتند.
نحــوۀ آشــنایی  31درصــد گردشــگران بــا مجموعــۀ شــیخ
صفــی از طریــق رســانهها بــود و  23درصــد از طریــق تجربــۀ
ســفرهای قبلــی بــه ایــن مجموعــه مســافرت کــرده بودنــد .همچنین،
 16درصــد آنهــا در ســفر بــه اردبیــل بــا ایــن مجموعــه آشــنا شــدند.

و  46درصــد گردشــگران ورودی از وجــود ّفنــاوری کیوآرکدهــا باخبر
بودنــد کــه بخشــی از ایــن آگاهــی از طریــق تجربــۀ ســفر فعلــی و
 16درصــد نیــز از طریــق دوســتان خــود و همچنیــن خــود مســئوالن
بــود .گردشــگرانی کــه از ّفنــاوری کیوتوریســم اســتفاده کردنــد
ً
هدفشــان عمدتــا شــناخت و آ گاهــی از مجموعــه بــوده اســت.
پــس از بررســی ویژگیهــای فــردی و مســافرت گردشــگران،
در ایــن بخــش ،انگیــزۀ اصلــی گردشــگران بــرای مســافرت بــه
مجموعــۀ شــیخ صفــی ارزیابــی شــد .براســاس نتایــج میدانــی،
بازدیــد از مجموعــۀ شــیخ صفــی و جاذبههــای گردشــگری اردبیــل
و انگیــزۀ تفرجــی و اوقــات فراغــت گردشــگران مهمتریــن انگیــزه
گردشــگران بــرای مســافرت بــه ایــن مــکان اســت .براســاس ایــن
نتایــج ،دیــدن و اســتفادهکردن از کیوآرکدهــای نصبشــده در ایــن
مجموعــه انگیــزۀ فرعــی گردشــگران بهشــمار مــیرود.
پــس از ســنجش میــزان انگیزههــا ،در ایــن بخــش ،میــزان
رضایــت گردشــگران از عناصــر و اجــزای طــرح کیوتوریســم
ارزیابــی شــد (جــدول  .)4براســاس نتایــج توصیفــی رضایتمنــدی
گردشــگران ،میانگیــن رضایــت گردشــگران برابــر  3.89اســت
(می ـزان رضایــت براســاس بــازۀ عــددی ( 5بیشــترین رضایــت) تــا
( 1کمتریــن رضایــت) محاســبه شــد) کــه نشــان میدهــد میــزان
رضایــت گردشــگران از مجموعــه عناصــر کیوتوریســم درمجمــوع
ً
نســبتا باالســت .همچنیــن ،ضریــب تغیی ـرات  23درصــدی نتایــج
نشــان میدهــد اختــاف نظــر چندانــی بیــن گردشــگران از نظــر
میــزان رضایــت وجــود نــدارد .از نظــر بررســی میــزان رضایــت
گردشــگران از مجموعــه عناصــر ،میــزان رضایــت گردشــگر از
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محــل و موقعیــت نصــب کیوآرکدهــا در مجموعــه ،وضعیــت
دسترســی گردشــگران بــه کیوآرکدهــا در بخشهــای گوناگــون
بــرای اســکن اطالعــات ،قابلیــت اســکن ازراهدور کیوآرکدهــا،
انــدازۀ کیوآرکدهــا ،کیفیــت و میـزان اطالعــات و قابلیــت مشــاهده
ازراهدور کیوآرکدهــا در ســطح خیلــی باالیــی قـرار دارد کــه در ایــن
بیــن ،دس ـتکم در خصــوص قابلیــت مشــاهده بیــن کارشناســان
و گردشــگران اختــاف نظــر وجــود دارد؛ چراکــه رضایــت
کارشناســان از قابلیــت مشــاهدۀ کیوآرکدهــا چنــدان بــاال نبــود.
در اولویــت دوم ،ســطح رضایــت گردشــگران از میــزان و قــدرت
کیوآرکدهــا بــرای اطالعرســانی و راهنمایــی گردشــگران ،قــدرت
کیوآرکدهــا بــرای اســکن ســریع اطالعــات ،ترتیــب قرارگیــری
کیوآرکدهــا در مجموعــه ،میــزان مرتبطبــودن اطالعــات داخــل
کیوآرکدهــا بــا هــم ،می ـزان تنــوع در اطالعــات ،کیفیــت طراحــی
اطالعــات ،رنــگ ،شــکل و بدنــه ،بهروزبــودن دادههــا ،اقدامــات
حفاظتــی ،نحــوۀ بافــت و شــکل ســکوها و نشــانگرها در ســطح
ً
نســبتا باالیــی ق ـرار دارد .درمجمــوع ،برخــاف نظــر کارشناســان

کــه میــزان کیفیــت عناصــر کیوتوریســم در بخشهایــی دارای
ً
کیفیــت نســبتا خــوب و در برخــی بخشهــا کیفیــت بســیار پایینــی
داشــت ،از نظــر گردشــگران ،بخــش مهمــی از عناصــر کیوتوریســم
در ســطح کیفــی باالیــی قـرار دارد .شــاید دلیــل اصلــی ایــن مســئله
ایــن باشــد کــه گردشــگران اولیــن بــار بــا ایــن پدیــده روبــهرو
میشــوند و بـرای آنهــا ،ســطح ّفنــاوری در هــر وضعیتــی جــذاب
اســت .البتــه ممکــن اســت ب ـرای برخــی گردشــگران کــه هنــگام
اســتفاده دچــار مشــکل شــدند چنیــن نبــوده باشــد .درمجمــوع،
مطالعــات میدانــی نشــان میدهنــد دســتکم ایــن طــرح از
نظــر فنــی بــا اشــکاالتی همــراه اســت کــه از جملــه میتــوان
بــه محدودبــودن اطالعــات داخــل کیوآرکدهــا ،مشــکالت فنــی
در اســکن بارکدهــا ،عدمراهنمایــی و اطالعرســانی صحیــح
توســط راهنمایــان ،کوچکبــودن انــدازۀ برخــی بارکدهــا و ضعــف
در مشــاهده ازراهدور ،عدماطالعرســانی پیــش از ســفر بــه
گردشــگران و عدمدسترســی همگانــی بــه نرمافــزار کیوتوریســم و
غیــره اشــاره کــرد.

جدول  :4میانگین میزان رضایت گردشگران از عناصر طرح کیوتوریسم در مجموعۀ شیخ صفی
متغیر

میانگین

ضریب
تغییرات

متغیر

میانگین

ضریب
تغییرات

محل و موقعیت نصب کیوآرکدها در مجموعه

4.21

0.16

کیفیت کیوآرکدهای نصبشده در مجموعه

3.82

0.25

وضعیت دسترسی گردشگران به کیوآرکدها برای
اسکن اطالعات

4.18

0.16

کیفیت کیوآرکدهای نصبشده در ورودی
مجموعه و محوطه

3.81

0.24

قابلیت اسکن ازراهدور کیوآرکدها

4.18

0.15

بهروزبودن و نوآوری اطالعات داخل

3.79

0.27

اندازۀ کیوآرکدهای نصبشده

4.15

0.17

رنگ ،شکل و طراحی بدنۀ نشانگرها

3.78

0.25

کیفیت و میزان اطالعات موجود در کیوآرکدها

4.14

0.20

کیفیت دادهها و اطالعات کیوآرکدها برای
گردشگران خارجی

3.76

0.30

قابلیت مشاهده و دید کیوآرکدها ازراهدور

4.12

0.18

اقدامات حفاظت از کیوآرکدها

3.75

0.30

میزان و قدرت کیوآرکدها برای اطالعرسانی و
راهنمایی گردشگران

4.04

0.19

کیفیت اطالعات تاریخی موجود در کیوآرکدها در
خصوص مجموعه

3.70

0.27

قدرت کیوآرکدها برای اسکن سریع اطالعات

4.04

0.21

شکل و بافت سکو یا مکانی که کیوآرکدها در آنها
نصب شدهاند.

3.67

0.29

ترتیب قرارگیری کیوآرکدها با توجه به بخشهای
مجموعه در یک مسیر

4.03

0.18

نحوۀ راهنمایی شما برای استفاده از کیوآرکدها

3.66

0.31

میزان مرتبطبودن اطالعات

4.01

0.20

ارتباط منطقی کیوآرکدها با هم

3.54

0.29

میزان تنوع در اطالعات داخل کیوآرکدها

3.85

0.27

کیفیت اطالعات جغرافیایی و نقشه

3.52

0.33

کیفیت طراحی ،شکل و گرافیک اطالعات

3.82

0.24

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
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متغیر

میانگین

تبلیغ ،توصیه و پیشنهاد گردشگر به دیگران

4.62

افزایش آگاهی و اطالعات شما از بخشهای گوناگون مجموعه

4.56

افزایش عالقه و انگیزۀ گردشگران برای بازدید از دیگر جاذبهها

4.30

ایجاد تصویر ذهنی مثبت از مجموعه

4.17

افزایش انگیزۀ سفر مجدد گردشگران به مجموعه

4.13

افزایش درک مردم و گردشگران از ارزش علمی و تاریخی و تفسیری

4.08

* بهدلیل طوالنی بودن جدول ،تنها به چند مؤلفۀ اصلی اشاره شده است.
در بخــش پایانــی ،ابتــدا تفــاوت معنــاداری ارزیابــی
گردشــگران از نظــر رضایتمنــدی و تأثی ـرات کیوتوریســم بــر مبنــای
ویژگیهــای فــردی ارزیابــی شــده اســت .بدینمنظــور ،بــا توجــه

ضریب تغییرات
0.13
0.15
0.21
0.21
0.24
0.21

بــه توزیعنشــدن نرمــال دادههــا ،از آزمــون ناپارامتریــک کروســکال
والیــس اســتفاده شــده اســت .نتایــج در جــدول  6نشــان داده شــده
اســت .ضریــب معنــاداری کمتــر از  0.05در هــر متغیــر تفــاوت
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جدول  :5میانگین میزان تأثیرات طرح کیوتوریسم مجموعۀ شیخ صفی در توسعۀ گردشگری

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

بهمنظــور ســنجش معنــاداری نتایــج ایــن بخــش ،ابتــدا
براســاس آزمــون کولمرگراف ـ اســمیرینوف و ضریــب معنــاداری
کمتــر از  ،0.05از آزمــون ناپارامتریــک دوجمل ـهای اســتفاده شــد
(نتایــج ایــن جــدول بهدلیــل طوالنیشــدن مقالــه ارائــه نشــده
اســت) .براســاس نتایــج ،جــز متغیــر ارتبــاط منطقــی کیوآرکدهــا بــا
هــم ،ضریــب معنــاداری کلیــۀ متغیرهــا کمتــر از  0.05بــوده کــه
بــه معنــای معناداربــودن و معتبربــودن نتایــج اســت و ایــن نتایــج را
میتــوان بــه کل گردشــگران ورودی تعمیــم داد.
در ادامــه ،تأثیــرات کیوتوریســم در مؤلفههــای توســعۀ
گردشــگری تحلیــل شــده اســت .بهدلیــل باالبــودن حجــم جــدول
و محدودیــت مقالــه ،تنهــا بــه آمــار چنــد مؤلفــۀ اول اشــاره شــده
اســت .براســاس نتایــج جــدول  ،5میانگیــن تأثیــرات برابــر 3.4
(میــزان تأثیــرات براســاس بــازۀ عــددی « 5بیشــترین تأثیــر) تــا
( 1کمتریــن تأثیــر) محاســبه شــد) کــه تأثیــرات متوســط و نســبی
کیوتوریســم در گردشــگری را نشــان میدهــد .درواقــع ،میــزان
تأثی ـرات کیوتوریســم از کیفیــت خــود طــرح آن از نظــر گردشــگران
پایینتــر اســت .همچنیــن ،نکتــۀ مهــم ضریــب تغییــرات 31
درصــد گردشــگران اســت کــه نشــان میدهــد بیــن گردشــگران
ً
در ارزیابــی تأثیــرات اختــاف نظــر نســبی وجــود دارد و احتمــاال
برخــی گردشــگران تأثیــرات کیوتوریســم را خیلــی بــاال و برخــی
خیلــی پاییــن ارزیابــی کردنــد .در بیــن متغیرهــا ،تأثیــر کیوتوریســم
در تبلیــغ ایــن طــرح ،افزایــش آگاهــی ،افزایــش عالقــه و انگیــزۀ
گردشــگران و ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در گردشــگران در ســطح
خیلــی بــاال و معنــادار اســت .در اولویــت دوم نیــز بایــد بــه تأثیـرات
ً
نســبتا باالی کیوتوریســم در افزایش درک مردم و گردشــگران از ارزش

علمــی و تاریخــی و تفســیری ،افزایــش عالقــۀ گردشــگر بــه بازدیــد
از بخشهــای مجموعــه و بررســی عمیقتــر آنهــا ،بینیــازی
گردشــگر بــه داشــتن راهنمــای تــور و مســئول اطالعرســانی،
باززندهســازی وقایــع و حــوادث تاریخــی و افزایــش درک مــردم
از ارزش معمــاری تاریخــی و ویژگــی کالبــدی مجموعــه اشــاره
کــرد .بررســی مقایس ـهای بیــن نتایــج تأثی ـرات کیوتوریســم از نــگاه
کارشناســان و گردشــگران نشــان میدهــد می ـزان ارزیابــی تأثی ـرات
ً
ً
بیــن هــر دو گــروه تقریبــا یکســان اســت ،امــا ظاه ـرا گردشــگران
بــه تأثیـرات کیوتوریســم در ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت ،بازگشــت
مجــدد گردشــگران ،ایجــاد انگیزههــای ســفر ،باززندهســازی ســفر
و کاهــش در هزینــه و زمــان گردشــگران و توســعۀ بــازار مجموعــۀ
شــیخ صفــی و قــدرت تبلیغاتــی کیوتوریســم بیشــتر از کارشناســان
بــاور دارنــد ،درحالیکــه در الگــوی فکــری اول و دوم بــه ایــن
متغیرهــا چنــدان بهــا داده نشــده اســت.
بهمنظــور ســنجش معنــاداری نتایــج ایــن بخــش ،ابتــدا
براســاس آزمــون کولموگراف ـ اســمیرینوف و ضریــب معنــاداری
کمتــر از  ،0.05از آزمــون ناپارامتریــک دوجمل ـهای اســتفاده شــد
(نتایــج ایــن جــدول بهدلیــل طوالنیشــدن مقالــه ارائــه نشــده
استــ) .براســاس نتایـ�ج ،ضری��ب معن��اداری متغیرهاــی افزایــش
بازاریابــی و تبلیــغ مجموعــه در رســانهها ،هدایــت گردشــگران
ب��ه بخشه��ای گوناگ��ون مجموع��ه باالتــر از  0.05بــوده و نتایــج
آنهــا معنــادار و قابلاســتناد نیســت و ممکــن اســت حاصــل
خطــای نمونهگیــری یــا خطــای تصادفــی باشــد و نمیتــوان آن را
بــه کل جامعــۀ آمــاری گردشــگران تعمیــم داد.

153
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ربیعی مندجین و همکاران
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معنــادار در نتایــج گردشــگران را آشــکار میکنــد .بــر ایــن اســاس،
فقــط متغیــر تحصیــات اســت کــه باعــث ایجــاد تفــاوت معنــادار
بیــن ارزیابــی گردشــگران در کیفیــت و تأثیــرات کیوتوریســم
شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه بــا تغییــر ســطح تحصیــات
گردشــگران ،ارزیابیهــای آنهــا نیــز تغییـرات واقعــی و معنــاداری
مییابــد .درحالیکــه شــرایط شــغلی هیــچ تأثیــر و تفاوتــی در
ارزیابیهــای گردشــگران ایجــاد نکــرده اســت .همچنیــن ،ســطح
اقتصــادی گردشــگران فقــط در میــزان رضایــت آنهــا از کیفیــت
کیوتوریســم تفــاوت معنــاداری ایجــاد کــرده اســت .امــا نکتــۀ
جالــب ایــن اســت کــه نحــوۀ مســافرت تأثیــر چندانــی در آگاهــی
گردشــگران از کیوتوریســم و اســتفاده از آن در ارزیابــی کیفیــت و
تأثی ـرات کیوتوریســم نداشــته اســت .ایــن مســئله ممکــن اســت
بــه ایــن دلیــل باشــد کــه گردشــگرانی کــه قبــا از کیوتوریســم

آگاهــی داشــتند ،تابهحــال از آن اســتفاده نکــرده بودنــد و تجربــۀ
اولشــان بــود .امــا جالــب ایـن اســت کــه بیــن گردشــگرانی کــه از
ً
کیوتوریســم مســتقیما اســتفاده کــرده بودنــد بــا کســانی که اســتفادۀ
فعالــی از آن نداشــتند نیــز تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد.
همچنیــن ،در جــدول  ،7تأثیــرات میــزان رضایــت
گردشــگران در میــزان تأثیــرات کیوتوریســم ســنجش و ارزیابــی
شــده اســت .ابتــدا میــزان همبســتگی معنــادار ایــن دو متغیــر از
طریــق شــاخص همبســتگی اســپیرمن و ســپس از طریــق آزمــون
رگرســیون خطــی ،تأثیــرات شــاخصهای رضایــت گردشــگر در
تأثیـرات کیوتوریســم محاســبه شــد .براســاس مقــدار بتــا در جدول
 ،7می ـزان رضایــت گردشــگران بــه مقــدار  0.51در شــاخصهای
تأثیــرات کیوتوریســم اثرگــذار اســت.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

جدول  :6نتایج آزمون کروسکال والیس برای سنجش تفاوت معناداری در ارزیابی کیفیت و تأثیرات کیوتوریسم
تأثیرگذاری

رضایت

آزمون

5.74

15.547

کای اسکوئر

0.332

0.008

معناداری

3.119

0.01

کای اسکوئر

0.077

0.919

معناداری

2.275

1.551

کای اسکوئر

0.131

0.213

معناداری

متغیر

نحوۀ آشنایی

آگاهی از
کیوتوریسم

استفاده از
کیوتوریسم

تأثیرگذاری

رضایت

آزمون

18.13

21.967

کای اسکوئر

0.001

0

معناداری

6.06

4.355

کای اسکوئر

0.3

0.5

معناداری

5.574

21.246

کای اسکوئر

0.134

0

معناداری

17.941

7.831

کای اسکوئر

0.001

0.098

معناداری

متغیر

تحصیالت

شغل

سطح
اقتصادی

سابقۀ مسافرت

جدول  :7نتایج آزمون رگرسیون خطی برای سنجش تأثیرات میزان رضایت گردشگران در شاخصهای تأثیرات کیوتوریسم
ضریب استانداردنشده

ضرایب استاندارد
آزمون تی

مدل
B

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

1.77

0.25

میزان تأثیرگذاری

0.62

0.07

ضریب معناداری

مقدار بتا

0.51

7.21

0.00

8.74

0.00

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)
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بحث و نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش ،عملکرد و کارکــرد کیوآرکدها در گردشــگری
یــا همــان کیوتوریســم و تأثیـرات آن در ایــن حــوزه تحلیــل و بررســی
و مجموعــۀ شــیخ صفــی بــرای مطالعــۀ مــوردی انتخــاب شــد.
شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری و ســنجش نگــرش گردشــگران
نشــان داد طــرح کیوتوریســم مجموعــۀ شــیخ صفــی ،از نظــر فنــی و
کیفیــت اج ـزا و عناصــر آن ،در ســطح نســبی و متوســط ق ـرار دارد و
بــا اینکــه در برخــی عناصــر کیفیــت مناســبی دارد ،بــا ضعفهــای
بزرگــی نیــز همــراه اســت .از طرفــی ،میــزان و دامنــۀ تأثیــرات
کیوتوریســم در گردشــگری شــهر و مجموعــه انــدک بــوده و فقــط در
حــوزۀ آگاهیرســانی نســبی و معرفــی کلــی مجموعــه اثرگــذار بــوده
و نتوانســته اســت تأثیــرات مهمــی در ســاختار اقتصــادی برجــای
ً
بگــذارد .امــا نکتــۀ اصلــی ایــن اســت کــه اساســا چنیــن انتظــاری
نیــز نبایــد از کیوتوریســم داشــت؛ چراکــه در وهلــۀ اول بایــد اشــاره
کــرد کــه کیوتوریســم ،نهتنهــا در ســطح مجموعــۀ شــیخ صفــی،
در ســطح کشــور نیــز پدیــدهای نوپــا بــوده و فقــط در چنــد شــهر
بهصــورت آزمایشــی و مقطعــی بهاج ـرا درآمــده و پژوهشــی نیــز در
ایــن خصــوص انجــام نشــده اســت .بنابرایــن ،بدیهــی اســت کــه هــر
ّفنــاوری و طرحــی ،در ابتــدا ،بــا مشــکالت و کاســتیهایی همــراه
اســت و نمیتــوان انتظــار داشــت تأثیــرات و پیامدهــای مهــم و
معنــادار داشــته اســت .درواقــع ،هــر ّفنــاوری و طرحــی ابتــدا بایــد
تقویــت و همهگیــر شــود تــا بعــد از چنــد ســال بتــوان دربــارۀ
تأثی ـرات و پیامدهــای آن قضــاوت کــرد .در وهلــۀ دوم ،بایــد اشــاره
کــرد هیــچگاه طــرح گردشــگری ،بهویــژه طــرح جدیــدی مثــل
ً
کیوتوریســم ،بهتنهایــی و مســتقال نمیتوانــد هیچگونــه تأثیرگــذاری
مهمــی داشــته باشــد؛ چراکــه طــرح گردشــگری فقــط در پیونــد بــا
دیگــر اج ـزای گردشــگری ،زیرســاختها و خدمــات گردشــگری و
همچنیــن فرهنگپذیــری آن در ســطح جامعــه میتوانــد تغییــر و
تحــوالت مثبــت پدیــد آورد.
بــا توجــه بــه مجموعــه مطالــب فــوق ،بدیهــی اســت کــه طرح
کیوتوریســم بایــد در ســطح کشــور تقویــت شــود و توســعه یابــد تــا
بتــوان تأثی ـرات مهــم آن را ارزیابــی کــرد .هــدف اصلــی ایــن طــرح
نیــز ایــن بــود کــه بــا بررســی و تحلیــل نمون ـهای مــوردی از طــرح
کیوتوریســم ،بهمنظــور ارزیابــی پیونــد آن در گردشــگری و تأثیــر آن
در توســعۀ گردشــگری ،مدلــی ارائــه شــود کــه از طریــق آن بتــوان
چش ـمانداز مناســبی را ب ـرای تدویــن طرحهــای آتــی فراهــم کــرد.
بــر همیــن اســاس ،در ایــن بخــش ،مــدل بهینــۀ توســعۀ کیوتوریســم

در پیونــد بــا گردشــگری ،بــر مبنــای دادههــای ایــن پژوهــش ارائــه
شــده اســت .امــا بایــد توجــه کــرد ایــن مــدل اگرچــه بــا توجــه بــه
مطالعــۀ مــوردی فــوق ارائــه شــده اســت ،مؤلفههــای آن بــا توجــه بــه
ش ـرایط کشــور ارائــه شــدهاند و ایــن مــدل درواقــع مدلــی عمومــی
بــرای توســعۀ کیوتوریســم بهشــمار مــیرود و میتوانــد در ســایر
طرحهــای کیوتوریســم در ســطح کشــور اســتفاده شــود .در شــکل
 ،4مــدل پیشــنهادی توســعۀ کیوتوریســم ارائــه شــده کــه ایــن مــدل
از هشــت مؤلفــۀ اصلــی تشــکیل شــده اســت و ایــن مؤلفههــا
بهصــورت دایرههــای تودرتــو بــه همدیگــر مرتبطانــد و ارتبــاط
حلق ـهای بــا هــم دارنــد .درواقــع ،مؤلفههــا از هــم جــدا نیســتند و
عملکــرد و کیفیــت هــر مؤلفــه در مؤلفــۀ دیگــر اثــر متقابــل دارد .بــر
ایــن اســاس ،هشــت مؤلفــۀ اصلــی ایــن مــدل بــه شــرح زیــر اســت:
1 -1یکپارچهســازی کیوتوریســم :یکپارچهســازی بــه معنــی
تهیــۀ نرماف ـزار کیوتوریســم ب ـرای کلیــۀ فضاهــای گردشــگری
تاریخــی کشــور .نرمافــزاری کــه در مجموعــۀ فــوق تهیــه
شــده بــود فقــط بــه آن مجموعــه تعلــق داشــت ،درحالیکــه
ضــروری اســت نرمافــزار جامــع کیوتوریســم حــاوی کلیــۀ
فضاهــای مهــم گردشــگری کشــور باشــد تــا گردشــگران بــا
یــک نرمافـزار بتواننــد از خدمــات طــرح کیوتوریســم در ســایر
فضاهــای گردشــگری کــه مشــمول ایــن طرحانــد اســتفاده
کننــد .ایــن مســئله در گرایــش بیشــتر گردشــگران و ارتباطــات
بیــن فضاهــا بســیار موثــر اســت.
2 -2تورگردانــی ترکیبــی مجــازی و حقیقــی :درواقــع ،طــرح
کیوتوریســم نبایــد بهگونــهای باشــد کــه تهدیــدی بــرای
جامعــۀ تورگردانــی تلقــی شــود .بنابرایــن ،فضاهــای
گردشــگری ،راهنمایــی مجــازی و حقیقــی بایــد در پیونــد بــا
هــم مدیریــت شــوند تــا بتــوان بیشــترین بهــره را از ایــن
خدمــات بهدســت آورد.
ّ
3 -3پیونــد کیوتوریســم بــا ســایر فناوریهــا :کیوتوریســم بهتنهایــی
نمیتوانــد تأثیـرات مهمــی در گردشــگری داشــته باشــد ،بلکــه
دســتکم در حــوزۀ ّفناوریهــا بایــد بــا ّفناوریهــای دیگــر
مثــل ویجــیآی کــه ّفنــاوری دادههــای داوطلبانــه اســت و
همچنیــن تلهژئوانفورماتیــک و ژئوفنــس و غیــره ترکیــب شــود
کــه در ایــن حالــت میتــوان انتظــار داشــت کــه بــه بیشــترین
خروجــی دســت یابیــم.
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شکل  :4مدل پیشنهادی توسعۀ کیوتوریسم

-4

-5

-6

4نفــوذ کیوتوریســم در خدمــات گردشــگری :از دالیــل
مهمــی کــه کیوتوریســم در مطالعــۀ مــوردی پژوهــش
چنــدان اثرگــذار نبــود محدودبــودن ایــن طــرح در
مجموعــه اســت .زمانــی میتــوان انتظــار تحــول بــزرگ
داشــت کــه کیوتوریســم ،فراتــر از یــک مــکان گردشــگری
خــاص ،در خدمــات مرتبــط بــا آن مــکان نیــز اثرگــذار
باشــد و اســتفاده شــود ،مثــل اســتفاده از کیوتوریســم در
اقامتگاههــای گردشــگری ،مراکــز پذیرایــی ،آژانسهــا و
مراکــز خریــد .در ایــن صــورت میتــوان تأثی ـرات مهــم
کیوتوریســمدراقتصــاد پایــدارگردشــگریرا مشــاهده کــرد.
5تطبیــق کیوتوریســم بــا حــوزۀ نفــوذ گردشــگری :شــناخت
بــازار گردشــگران فضــای گردشــگری خــاص و شــناخت
و دســتهبندی آنهــا و تبییــن الگوهــای مســافرت آنهــا
میتوانــد دیــدگاه و دانــش خوبــی را بــه کســانی ارائــه
دهــد کــه مســئول تهیــۀ نرمافـزار کیوتوریســم و اطالعــات
درون آن هســتند .ایــن مســئله نــوع و کارکــرد کیوتوریســم
را بــرای مــا مشــخص میکنــد.
6تنوعســازی عملکــرد کیوتوریســم و ایجــاد انگیــزه:
کیوتوریســم ،در حالــت معمولــی ،دانــش گردشــگری
را بــه گردشــگران از طریــق اســکن اطالعــات داخــل

-7

-8

بارکــد ارائــه میکنــد ،امــا امــروزه در ســطح جهانــی
برنامههایــی بــرای افزایــش کیفیــت کار کیوتوریســم و
جــذب مــردم بــه اســتفاده از آن اجــرا میشــود .بایــد
گردشــگران را بــا کمــک برنامههایــی بــه اســتفاده از ایــن
ّفنــاوری تشــویق کــرد .ب ـرای مثــال ،میتــوان بــه توســعۀ
بازیهــای موقعیتمحــور اشــاره کــرد کــه گردشــگران
هنــگام حضــور در هــر جاذبــۀ گردشــگری بایــد بــه یــک
پرســش دربــارۀ آن جاذبــه بــا کمــک اســکن بارکــد پاســخ
درســت بدهنــد تــا بــه بارکــد و جاذبــۀ بعــدی هدایــت
شــوند و درنهایــت در مســیر تعیینشــدۀ کیوتوریســم،
جایــزهای درنظــر گرفتــه شــود کــه در صــورت پاســخ
درســت بــه پرســشهای هــر بارکــد ،بــه گردشــگران
اهــدا شــوند .میتــوان اینگونــه طرحهــا را در ســطح
کشــور اج ـرا کــرد.
ّ
7فرهنگپذیــری کیوتوریســم :بدیهــی اســت ایــن فنــاوری
هنــوز در ســطح کشــور نهادینــه نشــده و الزم اســت بــه
مزایــا و منافــع اســتفاده از ّفناوریهــا در گردشــگری
اشــاره و فرهنــگ اســتفاده را در جامعــه ترویــج کــرد.
8ارزیابــی تطبیقــی کیوتوریســم در کشــور :همانطــور کــه
گفتــه شــد ،کیوتوریســم در چنــد شــهر ماننــد تهــران،

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم
در گردشگری پایدار (مورد مطالعه :مجموعه شیخ صفی ،شهر اردبیل)
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اســت .بدیهــی اســت ،بهمنظــور ترســیم چشــمانداز
واقعــی از دامنــه و قــدرت کیوتوریســم ،بایــد ارزیابیهایــی
از عملکــرد ســایر طرحهــا انجــام شــود و براســاس
آن ،برنامهریزیهایــی منطقــی بــا هــدف توســعۀ ایــن
طرحهــا تدویــن شــوند.
در پایــان ،الزم اســت نتایــج ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای
مشــابه مقایســه شــود .در بیــن پژوهشهــای داخلــی و خارجــی
انجامشــده ،تنهــا پژوهــش فهمــی و العــذب ( )2016کــه در
خصــوص میــزان پذیــرش ّفنــاوری کیوآرکدهــا توســط گردشــگران
و ارائــۀ مــدل مطلــوب پذیــرش گردشــگری کار کــرده اســت مــدل
مطلــوب کیوآرکدهــا در گردشــگری را ارزیابــی کــرده اســت کــه
ایــن مــدل درک مفهــوم ســودمندی و کیفیــت مطلــب بازاریابــی در
گردشــگری را تســهیل میکننــد .ایــن مطالعــه بــر اهمیــت کیفیــت
اطالعــات ادراکشــده در تأثیرگــذاری درک گردشــگر تأکیــد دارد.
همچنیــن ،ایــن پژوهــش تأکیــد میکنــد کــه ایــن مــدل میتوانــد بــا
ارزش افــزوده بــه مقصدهــای گردشــگری همـراه باشــد .بااینحــال،
مــدل پژوهــش فــوق بــا مــدل پژوهــش حاضــر متفــاوت اســت .در
پژوهــش حاضــر ،بــر مباحثــی ماننــد سناریونویســی ،آیندهپژوهــی،
فرهنگپذیــری ،تنوعســازی ،یکپارچهســازی تأکیــد شــده اســت.
بنابرایــن ،مــدل پژوهــش حاضــر نــگاه و نگــرش متفاوتــی را ارائــه
ً
کــرده اســت .در ســایر پژوهشهــای انجامشــده ،عمدتــا تأثیــرات
کیوآرکدهــا بررســی شــده اســت ،از جملــه پژوهــش الشــتناوی
( )2012کــه تأثیــرات بــاالی کیوآرکــد در راهنمایــی گردشــگران
و یافتــن مکانهــا و اطالعــات گردشــگری را بیــان میکنــد
یــا پژوهــش لــو و همــکاران ( )2017کــه بــه تأثیــر کیوآرکدهــا
در رضایــت از فرایندهــای گردشــگری اشــاره دارد .همچنیــن
ســینیاوقلو ( )2019نیــز در تحقیــق خــود بــه همیــن مســئله اشــاره
کــرده اســت ،بااینحــال بــه کیفیــت نســبی کیوآرکدهــا و دامنــۀ
ً
نســبتا محــدود اثرگــذاری آن اشــاره شــده اســت ،درحالیکــه در
پژوهشهــای مشــابه ماننــد مطالعــۀ ِامــک ( )2012و پیــای و
همــکاران ( )2017فقــط بــه ضعفهــای اســتفاده از کیوآرکدهــا
و محدودیتهایــی کــه در زمینــۀ دانــش اســتفادۀ گردشــگران
وجــود دارد و ناآگاهــی جامعــه از ایــن ابزارهــا اشــاره شــده اســت.
پژوهشهــای داخلــی نیــز بیشــتر بــه نحــوۀ راهانــدازی کیوآرکدهــا
در گردشــگری بــا عنــوان کیوتوریســم پرداختهانــد .بنابرایــن ،در
ارزیابــی نهایــی بایــد اشــاره کــرد پژوهــش حاضــر ،عــاوه بــر
ارزیابــی تأثیـرات کیوآرکدهــا ،ســعی کــرده اســت مدلــی بهینــه را بــا
توجــه بــه ادبیــات جدیــد کیوتوریســم تدویــن کنــد کــه میتوانــد
تفــاوت ایــن پژوهــش را بــا پژوهشهــای پیشــین مشــخص کنــد.
در پایــان بایــد یــادآور شــد پژوهــش فــوق بــا محدودیتهایــی
در خصــوص ارزیابــی نتایــج بهدلیــل نوپابــودن پژوهــش و دسترســی
بــه عوامــل و کارشناســان مرتبــط روب ـهرو بــود کــه دشــواریهایی را

در پیشــبرد ایــن پژوهــش ایجــاد کــرد کــه علــت اصلــی آن ناآشــنایی
برخــی کارشناســان بــا موضــوع و طــرح کیوتوریســم اســت .در
برنامهریزیهــای توســعۀ گردشــگری ،همــواره بایــد ضــرورت
توســعۀ همهجانبــه در بخشهــای مختلــف را درنظــر گرفــت.
بهکارگیــری ّفناوریهــای گوناگــون در حــوزۀ گردشــگری در هــر
مکانــی نیازمنــد هماهنگــی بــا ســازمانهای مختلــف مرتبــط بــا
امــر برنامهریــزی و مدیریــت و گردشــگری اســت .هنــوز اســتفاده
از ایــن ّفناوریهــا ب ـرای مــردم بومــی چنــدان شناختهشــده نیســت.
حتــی نهادهــا هــم اطــاع چندانــی از ایــن ّفنــاوری ندارنــد .بنابرایــن
طبیعــی اســت ،در صــورت اطالعنداشــتن از ایــن اب ـزار ،احســاس
نیــاز پدیــد نیایــد و تالشــی در ایــن زمینــه انجــام نشــود .ازای ـنرو،
نهادهــای مربوطــه الزم اســت بســتر ســرمایهگذاری بــرای ایجــاد
چنیــن طرحــی را مهیــا کننــد ،زیـرا تنهــا در صــورت ســرمایهگذاری
و حمایــت از ســرمایهگذاران اســت کــه مؤسســات و نهادهــای
گوناگــون مرتبــط بــا گردشــگری میتواننــد ایــن ّفنــاوری و منافــع آن
بشناســند و ســرمایهگذاری افزایــش یابــد.
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