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چکیده 
طــی دهــه اخیــر مطالعــات مربــوط بــه هم آفرینــی رونــدی صعــودی داشــته و در 
گردشــگری بــه ایــن مفهــوم توجه ویژه ای شــده اســت. مطالعات انگشت شــماری 
در حــوزه گردشــگری وجــود دارد کــه وضعیــت پژوهش هــای هم آفرینــی در 
گردشــگری را کــه دربرگیرنــده منابــع جدیــد باشــند بیــان کــرده باشــد. هــدف از 
نــگارش ایــن مقالــه ســازمان دهی و تحلیــل ادبیــات موجــود هم آفرینــی در حوزه 
گردشــگری بــرای شناســایی وضعیــت تحقیقــات صورت گرفتــه در ایــن عرصــه 
اســت. ازآنجاکــه ســؤاالت ایــن پژوهــش در پــی ارائــه تصویــری کلــی از کارهــای 
انجام شــده در مقــاالت منتشرشــده حــوزه موردمطالعــه اســت، از روش مطالعــه 
ــه  نگاشــت نظام منــد اســتفاده شــده اســت. نتایــح بررســی و تحلیــل 137 مقال
ــکوپوس،  ــد، اس ــت، امرال ــاینس دایرک ــی س ــای داده علم ــب از پایگاه ه منتخ
وایلــی، پروکوئســت، ســیج، وب آو ســاینس، و تیلــور و فرانســیس نشــان دهنده 
ــترین  ــت. بیش ــه اس ــوزه موردمطالع ــده در ح ــاالت منشترش ــودی مق ــد صع رون
مقالــه در 2019 و کمتریــن مقالــه در 2006 منتشــر شــده اســت. بر اســاس تحلیل 
مقــاالت ورودی مشــخص شــد کــه بخــش هتــل داری در مطالعــات هم آفرینــی 
بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده اســت. نــوع متــون منتشرشــده بیشــتر 
بــه صــورت تجربــی بــوده اســت و بیشــتر مطالعــات انجام شــده کّمــی و بــا روش 
پیمایشــی بوده انــد. از دیگــر یافته هــای جالب توجــه، غالب بــودن دیــدگاه علــم 
ــا  ــی ی ــدگاه تجرب ــت و دی ــگری اس ــی در گردش ــات هم آفرین ــات در مطالع خدم

منطــق چیرگــی تجربــه خــأ علمــی در ایــن حــوزه شناســایی شــده اســت.
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مقدمه
عرضه کننــدگان خدمــات هتــل  داری و گردشــگری، بــه 
ــتریان را  ــد مش ــار بای ــازار، به ناچ ــدید در ب ــت ش ــت رقاب عل
در فراینــد خلــق ارزش بــرای ارائــه تجــارب شخصی شــده 5 
مشــارکت دهنــد )Lei et al., 2019(. یکــی از شــیوه های 
ارزش،  خلــق  فراینــد  در  مشــتریان  مشــارکت دادن 
هم آفرینــی   .)Neuhofer, 2016( اســت  هم آفرینــی 
»فعالیــت تولیــد محصــوالت و خدمــات بــا همــکاری 
مشــتریان، مدیــران، کارکنــان و دیگــر ذی نفعان شــرکت« 
مقــاالت   .)Ramaswamy & Gouillart, 2010( اســت 
منشترشــده آنالیــن در پایگاه هــای داده هــا نشــان می دهند 

کــه نخســتین بار پراهالــد و راماســومی6 در ســال 2004 بــه 
ــس از  ــد و پ ــدی پرداخته ان ــور ج ــی به ط ــوم هم آفرین مفه
آن نویســندگان چنــدی در پیشــبرد مبانــی نظــری و ادراک 
 Binkhors t & Dekker, 2009;( هم آفرینــی ســهم داشــته اند
در ســایر  Payne et al., 2008(. درحالی کــه هم آفرینــی 
ــی  ــی بررس ــت و بازاریاب ــرد و مدیری ــه راهب ــا ازجمل زمینه ه
شــده اســت، کاربــرد آن در زمینه گردشــگری و هتــل داری با 
توجــه بــه ماهیــت ذاتــی آن به عنــوان عرضه کننــده خدمــات 
 Chathoth et al., 2016;( بالقــوه فعــال اهمیــت ویــژه ای دارد
Mohammadi et al., 2020(. بــا توجــه بــه نقــش مهــم 
ــگری و  ــات گردش ــق ارزش در خدم ــات در خل ــه خدم تجرب
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هتــل داری، اخیــراً پژوهش های بیشــتری دربــارۀ اهمیت 
 Rihova at( هم آفرینــی در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت

.)al., 2018; Wu et al., 2018
ــوم  ــه مفه ــگری ک ــی گردش ــای بازاریاب ــمار پژوهش ه ش
ــال  ــد درح ــی می کنن ــف و بررس ــی ارزش را کش هم آفرین
هم آفرینــی   .)Zizka et al., 2018( اســت  افزایــش 
مفهومــی مهــم در تحقیقــات و فعالیت هــای گردشــگری 
اســت )Neuhofer et al., 2014(، زیــرا گردشــگری صنعتی 
 .)Campos et al., 2018( ــد ــه می فروش ــه تجرب ــت ک اس
پژوهش هــای اولیــه دربــارۀ هم آفرینــی در گردشــگری بــه 
ســال 2006 بازمی گــردد. بــا مــرور ادبیــات، پژوهش هــای 
صورت گرفتــه در ایــن دوره هم آفرینــی را محــدود بــه 
ســفر  حیــن  در  کــه  می دانســتند  فیزیکــی  محیــط 
ــده  ــام می ش ــت انج ــدۀ خدم ــگر و ارائه دهن ــن گردش بی
اســت. بــه عبــارت دیگــر، هم آفرینــی بیشــتر متمرکــز 
بــر تعامــل آفالیــن بیــن شــرکت و مســافران بــوده 
ــا ظهــور رســانه های  اســت )Payen et al., 2008(. امــا ب
ــت  ــن وضعی ــات ای ــاوری اطالع ــترش فّن ــی و گس اجتماع
تغییــر کــرده اســت و بــه تعامــل میــان مشــتری با مشــتری 
 )Reichenberger, 2017( و با شــرکت در بافتی اجتماعی
و بــه فضــای مجــازی گســترش یافته اســت. پــس از ظهور 
رســانه های اجتماعــی و اســتفادۀ گســتردۀ کاربــران از این 
رســانه ها، پژوهشــگران بــه اهمیــت هم آفرینــی مجــازی 
ــی  ــات را در هم آفرین ــاوری اطالع ــش فّن ــد و نق ــی بردن پ
به منزلــه محــرک و تســهیل گری مهــم بررســی کردنــد کــه 
از ایــن میــان نوهوفــر و همکاران )2012( ســهمی بســزا در 
ــته اند.  ــگری داش ــت گردش ــی در صنع ــات هم آفرین ادبی

مقالــه  یــک  گردشــگری  در  هم آفرینــی  ادبیــات  در 
مــرور نظام منــد ادبیــات نگاشــته شــده کــه محــدود 
تجــارب  خلــق  در  گردشــگران  نقــش  بررســی  بــه 
بازدیدکننــده در مقصــد1 اســت و متمرکــز بر ارائــه تعریفی 
روان شناســی محور2 از هم آفرینــی تجــارب گردشــگری 
اســت و هم آفرینــی را به عنــوان مؤلفــه ای مهــم از رقابــت 
مقصــد بررســی می کنــد )Campos et al., 2018(. در 
پژوهــش پیــش رو، بــرای شناســایی وضعیــت تحقیقــات3 
ایــن حــوزه به عنــوان خــأ تحقیــق، ادبیــات موجــود 
بــا روش مطالعــه نگاشــت نظام منــد4  در ایــن حــوزه 
ــن  ــدف از ای ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده اس ــه ش خالص
پژوهــش تحلیــل مطالعــات انجام شــدۀ هم آفرینــی در 
ــگاه  ــه در پای ــی اســت ک ــه صــورت کل حــوزۀ گردشــگری ب
1. on-site
2. psychology-focused
3. s tate-of-the-art research
4. Sys tematic Mapping S tudy

ــون  ــت و تاکن ــده اس ــر ش ــی منتش ــر علم ــای معتب داده ه
هیــچ پژوهشــی بــا روش مطالعــه نگاشــت نظام منــد ایــن 
کار را انجــام نــداده اســت. همچنیــن جدیدتریــن مقــاالت 
ــه  ــرد ک ــر می گی ــر را درب ــال اخی ــج س ــده در پن منتشرش

اهمیــت پژوهــش را بیشــتر می کنــد.

ــات  ــیر مطالع ــی و س ــی: هم آفرین ــات هم آفرین ادبی
ــگری( ــه گردش ــی ب ــا نگاه ــده )ب انجام ش

نخســتین بار در قــرن نوزدهــم پراهــاالد و راماســوامی 
ــتدالل  ــا اس ــد. آن ه ــی کردن ــی را معرف )2004( هم آفرین
می کننــد کــه در تعامــل بیــن شــرکت و مصرف کننــدگان از 
طریــق هم آفرینــی، ارزش خلــق می شــود و ایــن رویکــرد 
ــا  ــب ب ــه متناس ــد ک ــکان را می ده ــن ام ــتریان ای ــه مش ب
ــند.  ــته باش ــارکت داش ــت مش ــاد خدم ــود در ایج ــاز خ نی
در خلــق محصــول جدیــد،5 هم آفرینــی تولیــد مشــترک 
 .)Hoyer et al., 2010( توســط مشــتری و شــرکت اســت
ــت  ــازی خدم ــی سفارشی س ــر، هم آفرین ــی دیگ در تعریف
یــا محصــول دریافتــی بــا همــکاری و مشــارکت مشــتری 
 .)Chathoth et al., 2013( و بــا هــدف نــوآوری اســت
هم آفرینــی در بافت هــای مختلــف تعریــف شــده اســت، 
امــا هنــوز به تصور مشــتری از ارزش بســتگی دارد. عبارت 
»مشــتری همیشــه تولیدکنندۀ مشــترک6 ارزش است« در 
مقالــه وارگــو و الش در ســال 2004 بیــان شــد. بــه محــض 
انتشــار آن مقالــه، نویســندگان نظــر خــود را ابــراز کردنــد 
و ایــن عبــارت بــه »مشــتری اغلــب، به جــای تولیدکننــدۀ 
مشــترک ارزش، هم آفریــن7 ارزش اســت« تغییــر داده 
شــد. اصطــالح »تولید مشــترک«8 نشــان دهندۀ مشــارکت 
مشــتری در خلــق ارزش پیشنهادشــده از ســوی ســازمان 

 .)Harkison, 2018( اســت
ــان   ــه گفتم ــده ک ــان داده ش ــدرن نش ــی م ــات علم در ادبی
خلــق ارزش بــه ســمت همــکاری و کارکــردن بــا مشــتریان 
بــا اســتفاده از فّناوری هــای اجتماعــی و پلت فرم هــای 
گوناگــون تغییــر کــرده اســت )Payne et al., 2008(. ایــن 
ــوزۀ  ــتری را در ح ــام مش ــه ن ــدی ب ــگری جدی ــر کنش تغیی
خلــق ارزش معرفــی می کند. تغییــر از عوامل )مشــتریان( 
منفعــل بــه کنشــگران فعــال و هم آفرینــان ارزش بیشــتر 
ــو و الش )2004(  ــپس وارگ ــت، س ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
پدیــدۀ هم آفرینــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد و منطــق 
ــن  ــد. ای ــی کردن ــق S-D(9 را معرف ــت )منط ــی خدم چیرگ

5. New Product Development
6. Co-producer
7. Co-creator
8. Co-production
9. Service–Dominan logic )S-D logic(
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ــه  ــی ارائ ــه های هم آفرین ــم ریش ــرای فه ــی ب ــوْم مبنای مفه
ــرای  ــه ب ــت ک ــری  اس ــی نظ ــق S-D چارچوب ــد. منط می ده
هم آفرینــی ارزش بیــن مشــتری و تولیدکننــده ارائــه شــده 
ــی  ــه هم آفرین ــوب ب ــن چارچ ــت )Lin et al., 2019(. ای اس
ارزش در شــبکه می پــردازد کــه ذی نفعــان منابــع را تبــادل 
چیرگــی  منطــق   .)Vargo & Lusch, 2008( می کننــد 
خدمــت ایــده  و مبانــی هم آفرینــی ارزش در خدمــات را 
ــه  ــی ارزش را این گون ــق هم آفرین ــن منط ــد. ای ــه می ده ارائ
اســتفاده  پیشــنهاد  کــه  زمانــی  »تــا  می کنــد:  معرفــی 
ــه  ــدارد )Lusch & Vargo, 2006(. ب ــود ن ــود، ارزش وج نش
عبــارت دیگــر، معنــای ارزش در ایــن منطــق بــه »ارزش در 

اســتفاده«1 گــره خــورده اســت. 
ــت  ــه اس ــاد تجرب ــد اقتص ــانگر دورۀ جدی ــی نش هم آفرین
)Fu & Lehto, 2018(. بنابــر نظــر بینکهورســت و دکــر 
)2009(، هم آفرینــی در اقتصــاد تجربــی ارزش را بــرای 
مشــتریان و ارائه دهنــدۀ خدمــت افزایــش می دهــد. پایــن 
و گیلمــر )1999( اصطــالح اقتصــاد تجربــی را بیــان کردنــد 
ــاص  ــه اختص ــه تجرب ــتریان ارزش را ب ــزارۀ »مش ــه گ ــه ب ک
بــه عبارتــی، مصرف کننــدگان  تأکیــد دارد.  می دهنــد« 
ارزش را بــر اســاس تجــربۀ مصــرف به جــای کارکــرد2 
دریافــت می کننــد. گردشــگری بخشــی از اقتصــاد تجربــی 
اســت کــه بــه تعامــالت میــان کاربــران و کارمنــدان وابســته 
ـ کاربر پتانســیل  اســت؛ هم آفرینــی در تعامــل میــان کارمند 
اقتصــاد تجربــی را در بخــش گردشــگری کشــف خواهــد کرد 
مثــال، هتل هــای  بــرای   .)Sørensen & Jensen, 2015(
مجَلــل بخشــی از اقتصــاد تجربی انــد کــه کارمنــدان تجربــه 
را بــر اســاس روابطشــان بــا یکدیگــر و بــا مهمانــان به دســت 
اقتصــاد  در  پــس،   .)Brien et al., 2012( می آورنــد 
ــه  ــتند، بلک ــل نیس ــدگان منفع ــتریان گیرن ــی، مش تجرب
ارزش  هم آفرینــان  به تبــع  و  تجربــه  هم آفرینــان 

 .)Antón et al., 2018( تجربی3 انــد 
ارتباطــات،  و  فّنــاوری اطالعــات  بــا پیشــرفت  اخیــراً، 
ــن و همــکاران )2013(  منطــق چیرگــی مشــتری4 را هینون
به عنــوان موضــع هستی شناســی جدیــد معرفــی کردنــد کــه 
ــر اهمیــت هم آفرینــی مشــتری  بــه مشــتری5 در خدمــت  ب
ــال  ــک در س ــتروالدر و توزوی ــه، فینس ــد. البت ــد می کن تأکی
ــد و نشــان  ــه منطــق چیرگــی مشــتری اشــاره کردن 2011 ب
ــد،  ــکاری کن ــی هم ــد به خوب ــتری نتوان ــر مش ــه اگ ــد ک دادن
ممکــن اســت بــه تجــربۀ ناقــص خدمــات بــرای مشــتری 

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

دیگــر منجــر شــود. مثــاًل اگــر مشــتری اول به درســتی عمــل 
نکنــد، مشــتری دوم ممکــن اســت به تــالش بیشــتری برای 
هم آفرینــی خدمــت نیــاز داشــته باشــد. ایــن منطــق اخیــرًا 
 Mathis et( بیشــتر مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت
al., 2016(. در حــوزۀ گردشــگری، ریهوا و همــکاران )2018( 
ایــن منطــق را به طــور تجربــی مطالعــه کردنــد و بــر اهمیــت 
ارزش شــکل گرفته توســط شــبکه گردشــگر تأکیــد کردنــد. 

روش شناسی پژوهش 
ــی  ــات هم آفرین ــی6 مطالع ــرور کل ــش م ــن پژوه ــدف از ای ه
درحــوزۀ گردشــگری اســت. بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش، 
پاســخ بــه ســؤاالت متمرکــز بــر طبقه بنــدی و ســازمان دهی 
تحقیقــات هم آفرینــی در حــوزۀ گردشــگری اســت کــه 
پترســن و همــکاران )2008( مطالعــه نگاشــت نظام منــد را 
توصیــه می کننــد. مطالعــه نگاشــت نظام منــد فــرم خاصــی 
از مــرور ادبیــات اســت کــه مــرور نظام منــد ادبیــات را 
 .)Banaeianjahromi & Smolander, 2016( تکمیــل می کنــد
درحالی کــه مــرور نظام منــد ادبیــات ســؤال تحقیــق را 
 ،)Petersen et al., 2008( بــا جزئیــات7 بررســی می کنــد
مطالعــه نگاشــت نظام منــد وســیله ای بــرای طبقه بنــدی و 
خالصه ســازی اطالعــات موجــود دربــارۀ ســؤال تحقیــق بــه 
شــیوه ای بی  طرفانــه8 اســت )Wendler, 2012(. بــه عبــارت 
دیگــر، مطالعــه نگاشــت نظام منــد بــه مــرور کلــی یــک حوزۀ 
 )Kitchenham et al., 2011( ــردازد ــاص می پ ــی خ تحقیقات
و بــا هــدف بررســی عناویــن مرتبــط بــا شناســایی، تحلیل و 
ســازمان دهی اهــداف، روش هــا و محتــوای مطالعــات اولیــه 

 .)Wendler, 2012( انجــام می شــود

تعیین سؤال های تحقیق
ــه هــدف ایــن پژوهــش و پیش فرض هــای روش  ــا توجــه ب ب
مطالــعۀ نگاشــت، ســؤاالت بــر طبقه بنــدی و ســازمان دهی 
تحقیقــات هم آفرینــی در حــوزۀ گردشــگری متمرکز اســت. 
ــت،  ــترده تر اس ــن روش گس ــا ای ــه ب ــوزۀ مطالع ــه ح ازآنجاک

ســؤاالتی کلــی مطــرح می شــود: 
روند انتشار مقاالت چگونه است؟

پراستنادترین کشورها و منابع کدام اند؟
پرتکرارترین واژه های کلیدی چیست؟

نوع، طرح و راهبرد مقاالت چیست؟
توجــه  مــورد  بیشــتر  گردشــگری  از  بخــش  کــدام 

اســت؟ بــوده  پژوهشــگران 
زیربناهای نظری هم آفرینی در گردشگری چیست؟

6. Overview
7. In detail 
8. Unbiased 
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گام های جست وجو  
مطالعــه نگاشــت نظام منــد، شــکلی از مــرور نظام منــد 
ــت وجو  ــد جس ــز فراین ــن روش نی ــت. در ای ــات اس ادبی
ــرای  ــد. ب ــفاف باش ــکان ش ــد ام ــا ح ــد ت ــل بای و تحلی
ــر اســاس  ــن منظــور، فراینــد گام هــای جســت وجو ب ای
شــده  انجــام   )2008( همــکاران  و  پترســن  مطالعــه 
اســت. شــکل 1 فراینــد مطالعــه نگاشــت به کاررفتــه در 

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــن پژوه ای
انتخــاب منابــع داده هــا و راهبــرد جســت وجو:  ـ 
ــاینس  ــد س ــی مانن ــک علم ــای دادۀ الکترونی پایگاه ه
 ،)Emerald( امرالــد   ،)Science Direct( دایرکــت 
 Web( ســاینس  آو  وب   ،)Scopus( اســکوپوس 
 ،)Sage( ســیج   ،)Wiley( وایلــی   ،)of Science
فرانســیس  و  تیلــور  و   )ProQues t( پروکوئســت 
)Taylor & Francis( انتخــاب شــد، زیــرا مقــاالت 
دارنــد.  دربــر  را  تحقیقاتــی  حــوزۀ  منتشرشــدۀ 
مــرور  مطالعــات  اســاس  بــر  جســت وجو  رشــته 
در  شــد.  انجــام  هم آفرینــی  قبلــی  نظام منــد 
ادبیــات موجــود، »تولیــد مشــترک« را متــرادف بــا 
 .)Voorberg et al., 2015( می داننــد  هم آفرینــی 
هم آفرینــی،  حــوزۀ  در  قبلــی  پژوهش هــای  در 
و  »همــکاری«2  »مشــارکت«،1  ماننــد  واژه هایــی 
ــده  ــت وجو گنجان ــتۀ جس ــال«3 در رش ــری فع »درگی
شــده بودنــد کــه در ایــن پژوهــش به عنــوان کلیــدواژه 
ــه  ــی ب ــاظ معنای ــا از لح ــن واژه ه ــدند. ای ــاب ش انتخ
 Oertzen et al., 2018; Dong &( نزدیک انــد  هــم 
ــر ایــن اســاس، کلیدواژه هــای  Sivakumar, 2017(. ب

شــد.  انتخــاب  جســت وجو  بــرای  اصلــی 
رشته جست وجو:

 Co-creation”, “co-production”, “high”
,“participation”, “collaboration

ــگری  ــوزۀ گردش ــا ح ــط ب ــات مرتب ــا اصطالح ــراه ب هم
ــد: مانن

 tourism”, “touris t”, “hospitality”, “hotel”,”  
 .““tour”,“travel

در ایــن گام، محدودکننــدۀ data range فعــال بــود و 
ــی  ــار هم آفرین ــن انتش ــه اولی ــال 2006 ک ــارات س انتش

1. Participation
2. Collaboration
3. Active involvement

ــت.  ــر داش ــال 2019 را درب ــا س ــود ت ــگری ب در گردش
ــه  ــای مطالع ــی از گام ه ــروج: یک ــای ورود و خ معیاره
نگاشــت انتخــاب مقــاالت مرتبــط اســت کــه بــر اســاس 
معیارهــای ورود و خــروج انجــام می شــود؛ این گونــه 
از  غیرمرتبــط  مقــاالت  و  وارد  مرتبــط  مقــاالت  کــه 
تحلیــل خــارج می شــوند. معیارهــای ورود و خــروج 
به کاررفتــه در ایــن مطالعــه در جــدول 1 نشــان داده 

ــت.  ــده اس ش
در نهایــت، مقــاالت علمــی منتشرشــده در مجله هــا 
تحلیــل  به منظــور  معتبــر  علمــی  کنفرانس هــای  و 
پیــش  از  زیــرا  شــدند،  انتخــاب  داده  گــردآوری  و 
کارشناســی شــده اند و کیفیــت خوبــی دارنــد. ازآنجاکــه 
نتایــج اصلــی پایان نامه هــا، رســاله ها و گزارش هــای 
کارشناســان ابتــدا در مجله هــا و کنفرانس هــای علمــی 
بــرای  ورودی  مقــاالت  به عنــوان  می شــود،  چــاپ 

ــدند.  ــاب نش ــل انتخ تحلی
مطالعــه  بــه  آن هــا  ورود  دربــارۀ  کــه  مقاالتــی 
فراینــد  نهایــی  گام هــای  در  نبودیــم  مطمئــن 
شــدند  خوانــده  جزئیــات  بــا  نگاشــت  مطالعــه 
حــوزۀ  در  هم آفرینــی  بــا  کــه  مقالــه  هجــده  و 
حــذف  مطالعــه  از  نبودنــد  مرتبــط  گردشــگری 
بــه حداقــل رســاندن  کار  ایــن  از  هــدف  شــدند. 
ــه در  ــود ک ــط ب ــاالت مرتب ــدن مق ــک خارج ش ریس

اســت.  شــده  داده  نشــان   1 شــکل   5 گام 

جدول 1: معیارهای ورود و خروج

                                 معیارهای خروج                                          معیارهای ورود     

 مقاالتی که فقط متمرکز بر

هم آفرینی بودند

 مقاالتی که فقط متمرکز بر

گردشگری بودند

مقاالت به دیگر زبان ها

به جز انگلیسی 

مقاالت تکراری

رساله ها، پایان نامه ها و کتاب ها

 مقاالت متمرکز بر هم آفرینی و

گردشگری

 مقاالت کارشناسی شده

مقاالت زبان انگلیسی

 فقط مقاالت کنفرانس ها و

مجالت
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یافته ها
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــه مطالع ــداد 137 مقال تع

ســؤاالت مطالعــه، تحلیــل و نتایــج ارائــه می شــود. 

روند انتشار مقاالت
حــوزۀ  در  مقــاالت  انتشــار  رونــد  و  پویایــی   2 شــکل 

می دهــد.  نشــان  را  گردشــگری  در  هم آفرینــی 

شکل 1: فرایند جست وجو

شکل 2: پویایی انتشار مقاالت
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بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل مقــاالت انتخاب شــده، پویایی 
انتشــار مقــاالت هم آفرینــی در حــوزۀ گردشــگری در 
ــن  ــا کمتری ــا 2019 ب ــال های 2006 ت ــن س ــودار 2، بی نم
مقالــه )1( در ســال 2006 و بیشــترین مقالــه )36( در ســال 
2019 مشــاهده شــد. رونــد صعــودی مقاالت منتشرشــده 
اهمیــت هم آفرینــی در صنعــت گردشــگری و جدیدبــودن 

ــد.  ــان می ده ــوع را نش ــن موض ای

برترین و پراستنادترین کشورها
به منظــور بررســی هم تألیفــی پراســتنادترین کشــورها، از 
نرم افــزار مصورســازی ُوس  ویــوور )vos viewer( نســخه 
ــاالت  ــتخرج از مق ــای مس ــل داده ه ــرای تحلی 1.6.13 ب

اســتفاده شــده اســت. 

شکل 3: شبکۀ هم تألیفی کشورها با بیشترین مشارکت

شــکل 3 شــبکه هم تألیفی کشــورها با بیشــترین مشارکت 
نتایــج بررســی هم تألیفــی  بنابــر  را نشــان می دهــد. 
پراســتنادترین کشــورها، از میــان 43 کشــور کــه تولیــدات 
علمــی بازیابی شــده را برعهــده داشــتند، ده کشــور دارای 
بیشــترین مشــارکت در تألیــف بودنــد کــه در ســه خوشــه 
قرمــز، ســبز و آبــی نشــان داده شــده اند. انگلســتان، 

اســپانیا، ایتالیــا، دانمــارک و... در خوشۀ قرمــز، امریکا و 
چیــن و هنگ کنــگ در خــوشۀ ســبز، و اســترالیا و تایــوان 
در خوشــه آبــی قــرار گرفته انــد. همان طــور کــه مشــاهده 
می شــود، انگلســتان بیشــترین مشــارکت هم تألیفی را در 

مطالعــات هم آفرینــی در گردشــگری داشــته اســت.

شکل 4: شبکۀ هم استنادی منابع
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شبکه  هم استنادی منابع 
ــی در  ــاالت هم آفرین ــده در مق ــع استنادش ــان 82 منب از می
گردشــگری، شــانزده مقالــه دارای دســت کم 26 اســتناد 
ــا  ــد. شــبکه هم اســتنادی مجــالت در چهــار خوشــه ب بودن
رنگ هــای متفــاوت و بــا تعــداد 149 هم اســتنادی در شــکل 
4 نشــان داده شــده اســت. در هم اســتنادی منابــع، مجالت 
 Journal of Contemporary Hospitality Management،
Tourism Management، Current Issue in Tourism و  
Annals of Tourism Research بیشــترین مشــارکت را در 

ــتند. ــتنادی داش هم اس

پرتکرارترین واژه های کلیدی
واژه هــای کلیــدی اهمیــت بســیاری دارنــد، زیــرا مفاهیمــی 
ــه کار  ــا مخاطبــان ب ــرای ارتبــاط ب ــد کــه نویســنده ب اصلی ان
برده اســت )ســلطانی نژاد و همــکاران، 1398(. نویســندگان 
آثــار علمــی بازیابی شــده در ایــن مطالعــه از 595 واژۀ کلیدی 
اســتفاده کرده انــد کــه از ایــن میــان 30 واژه دســت کم چهــار 
ــا  ــار تکــرار شــده اســت. در شــکل 5، واژه هــای پرتکــرار ب ب
دایــرۀ بزرگ تــر نشــان داده شــده اســت. بیشــترین واژه های 
ــی  ــی، هم آفرین ــد از هم آفرین ــه عبارت ان ــدی به کاررفت کلی
ارزش، گردشــگری، منطــق چیرگــی خدمــت، نــوآوری، 
تجربــه مشــتری و هتل هــا. پرتکرارتریــن واژه هــا بــر اســاس 
ــاوت در  ــای متف ــا رنگ ه ــه ب ــش خوش ــدادی در ش هم رخ

شــکل 5 نشــان داده شــده اســت. 

شکل 5: شبکۀ هم رخدادی واژه های کلیدی پرتکرار

نوع مقاالت 
مقــاالت بــر اســاس دو نوع تجربــی و غیرتجربــی طبقه بندی 
ــر اســاس پژوهــش چــن و  شــده اســت. ایــن طبقه بنــدی ب
هیرشــهایم )2004( صــورت گرفتــه اســت. مطالعات تجربی 
بــه مشــاهدات و داده هــا، و مطالعــات غیرتجربــی بــه ایده ها 
و مفاهیــم متکی انــد. اگــر مقــاالت نتیجــه داده هــای واقعــی 
و مشــاهده باشــند در طبقــه تجربــی جــای مــی گیرنــد کــه 
ایــن داده هــا از طریــق رویکردهــای کّمــی، کیفــی و آمیختــه 

 .)Chen & Hirschheim, 2004( جمــع آوری شــده اند

شکل 6: نوع مقاالت
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ــتر  ــود، بیش ــاهده می ش ــکل 6 مش ــه در ش ــور ک همان ط
مطالعــات انجام شــده در ایــن حــوزه از نــوع تجربــی اســت 
کــه 86 درصــد کل مقــاالت منتشرشــده را دربــر می گیــرد. 

حــدود 14 درصــد مقــاالت غیرتجربــی   اســت.

طرح و راهبرد پژوهش
ــارۀ هم آفرینــی در حــوزۀ  ــه درب ــی ک طبقه بنــدی مطالعات
گردشــگری انجــام شــده بــر اســاس طــرح تحقیقــی اســت 
ــوع کّمــی،  ــه ســه ن ــه ب ــد ک ــه کار برده ان ــه پژوهشــگران ب ک

کیفــی و آمیختــه تقســیم می شــود. 
طــرح تحقیــق کّمــی مجموعــه منطقــی از رویه هایــی 
ــزارش  ــل و گ ــع آوری و تجزیه وتحلی ــرای جم ــه ب ــت ک اس
ــه ســؤاالت تحقیــق  داده هــای عــددی به منظــور پاســخ ب
ــه کار  ــاص ب ــای خ ــورد متغیره ــا در م ــون فرضیه ه و آزم
مــی رود. تحقیــق کیفــی، بــا هــدف اکتشــاف مســئله 
ــری،  ــی و تصوی ــای متن ــع آوری داده ه ــق از راه جم تحقی
دیــدگاه شــرکت کنندگان دربــارۀ مســئله تحقیــق را نشــان 

می دهــد )Myers, 2019(. طــرح تحقیــق آمیخته ترکیبی 
ــدی،  ــن طبقه بن ــت. در ای ــی اس ــی و کیف ــرد کّم از رویک
بیشــتر مطالعــات بــا دو طــرح کّمــی و کیفــی و فقــط 
7 درصــد مطالعــات بــا طــرح آمیختــه انجــام شــده اســت. 
ــوت  ــاط ق ــی از نق ـ کیف ــرح کّمی  ــی از ط ــه ترکیب ــا این ک ب
تحقیقــات اســت، در ایــن حــوزۀ توجــه چندانــی بــه طــرح 

آمیختــه نشــده اســت.
ــا  ــر )2012( ب ــاس کار وندل ــر اس ــا ب ــدی راهبرد ه طبقه بن
توجــه بــه مطالعــات موردپژوهــش بــا کمــی تعدیــل انجــام 
ــرد  ــا راهب ــش ب ــه موردپژوه ــداد 48 مقال ــت. تع ــده اس ش
نظرســنجی یــا پیمایشــی 1 و 29 مقالــه به صــورت مطالعــه 
مــوردی انجــام شــده اســت و کمتریــن تعــداد مربــوط بــه 
تحقیقــات مشــارکتی2بوده کــه در دســته ســایر قــرار گرفته 
ــکل 7  ــده در ش ــای به کارگرفته ش ــایر راهبرد ه ــت. س اس

نشــان داده شــده اســت.  
.

1. Survey
2. Participatory Research
3. Resort

حوزۀ مطالعه
ــای  ــرای حوزه ه ــه ب ــدی صورت گرفت ــاس طبقه بن ــر اس ب
ــد  ــا 36 درص ــل داری ب ــوزۀ هت ــکل 9(، ح ــگری )ش گردش
ــته  ــی را داش ــه هم آفرین ــوط ب ــات مرب ــترین تحقیق بیش
اســت کــه هتل هــا، اســتراحتگاه ها3 و رســتوران ها را 
ــدۀ گروهــی  ــر می گیــرد. صنعــت هتــل داری دربردارن درب
از مشــاغل اســت کــه بــا فراهم کــردن محــل اقامــت، 
ــان  ــوارد از مهمان ــن م ــی از ای ــا ترکیب ــیدنی ی ــذا، نوش غ

و مســافران پذیرایــی می کننــد )Enz, 2009(. پــس از 
آن، بازاریابــی و مدیریــت گردشــگری بــا 28 درصــد مــورد 
ــو  ــال، ترونفی ــرای مث ــت. ب ــوده اس ــگران ب ــه پژوهش توج
و دال لوچیــا )2019(، بــا تمرکــز بــر  شــیوه ای کــه ســازمان 
مدیریــت مقصــد رویکردهــای راهبــردی مقصدشــان را بــا 
مشــارکت ذی نفعــان خلــق می کننــد، هم آفرینــی ارزش را 

ــد.  ــی کردن ــد بررس ــت مقص در مدیری

شکل 8: طرح تحقیقشکل 7: راهبرد تحقیق
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شکل 9: حوزۀ  موردمطالعۀ تحقیقات

شکل 10: مقاالت با ترکیبی از حوزۀ مطالعه
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از  ترکیبــی  بــا  را  موردمطالعــه  حوزه هــای  شــکل 10 
بخــش  در  می دهــد.  نشــان  تحقیــق  راهبرد هــای 
مطالعــه  روش  بــا  پژوهش هــا  بیشــتر  هتــل داری، 
مــوردی و پیمایشــی انجــام شــده اند. همچنیــن بیشــتر 
و جاذبه هــای  کــه در حــوزۀ رویدادهــا  پژوهش هایــی 
ــی  ــده روش پیمایش ــام ش ــفر انج ــات س ــی و خدم تاریخ
ــش  ــد. در بخ ــه کار گرفته ان ــق ب ــرد تحقی ــوان راهب را به عن
ــگران  ــتر پژوهش ــگری، بیش ــت گردش ــی و مدیری بازاریاب

روش مــرور ادبیــات را بــه کار برده انــد. 

زیربناهای نظری1 هم آفرینی در مطالعات گردشگری
در ادبیــات موجــود هم آفرینــی، انــدک پژوهشــگرانی 
بررســی  جامــع  به طــور  را  هم آفرینــی  دیدگاه هــای 
کرده انــد. بــرای مثــال، گالواگنــو و دالــی )2014(، بــر 
اســاس تحلیــل بیبلومتریــک، ســه دیــدگاه هم آفرینــی را 
ارائــه می دهنــد: دیــدگاه علم خدمــات،2 مدیریــت فّناوری 
و نــوآوری، و دیــدگاه تحقیقــات مصرف کننــده و بازاریابی. 
استخراج شــده  زیربنایــی  نظریه  هــای  بــه  توجــه  بــا 
از ادبیــات مقــاالت موردتحلیــل و بــر اســاس ادبیــات 
ــرح داده  ــر ش ــی در زی ــای هم آفرین ــی، دیدگاه ه هم آفرین

می شــود:
ــی  ــه هم آفرین ــت ک ــات اس ــم خدم ــا عل ــی از دیدگاه ه یک
بعــد ســازندۀ آن اســت. ایــن دیــدگاه بــر هم آفرینــی ارزش 
بیــن مشــتری و ارائه دهنــدۀ خدمــت تأکیــد می کنــد. 
ــد  ــرکت ها بای ــو و الش )2004(، ش ــر وارگ ــاس نظ ــر اس ب
به جــای تمرکــز بــر محصــول، بــر خدمتــی کــه می  تواننــد 
بــه مشــتریان پیشــنهاد دهند متمرکــز شــوند. هم آفرینی 
ــی  ــق چیرگ ــا منط ــاط ب ــدگاه در ارتب ــن دی ــاس ای ــر اس ب
خدمــت ارزیابــی می شــود. مفهــوم منطــق چیرگــی 
خدمــت مبنایــی بــرای فهــم ریشــه های هم آفرینــی 
 .)Vargo & Lusch, 2004( در خدمــات ارائــه می دهــد
در مطالعــات هم آفرینــی در گردشــگری، دیــدگاه علــم 
خدمــات غالب تریــن دیــدگاه اســت و درون آن منطــق 
چیرگــی خدمــت و تئــوری هم آفرینــی اســت کــه در 
 Navarro et( مطالعــات چنــدی بــه آن اشــاره شــده اســت

 .)al., 2015; Shen et al., 2018; Polese et al., 2018
دیــدگاه بعــدی، دیــدگاه فرهنگــی3 اســت. محققــان 
اهمیــت تئــوری فرهنــگ مصرف کننــده را در بحث هــای 
و   )Arnould, 2007( کرده انــد  بررســی  هم آفرینــی 
در پــی شــناخت اهمیــت دیــدگاه فرهنگــی در حــوزۀ 

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

مصرف4انــد. بــر اســاس تئــوری فرهنــگ مصرف کننــده، 
ــده  ــی دی ــوب فرهنگ ــاس چارچ ــر اس ــی ارزش ب هم آفرین
می شــود کــه تمرکــز آن بــر نحــوۀ درک و تفســیر و تعامــل 

ــت. ــازار اس ــنهادهای ب ــا پیش ــدگان ب مصرف کنن
حــوزۀ  در  را  تئــوری  ایــن   2014 ســال  در  مجــدوب 
گردشــگری بــه عنــوان دیدگاهــی نظــری بــه کار برده اســت 
ــگ  ــوری فرهن ــی، در تئ ــور کل ــه به ط ــد ک ــاره می کن و اش
مصرف کننــده ارزش در هــدِف مصــرف نیســت، بلکــه در 

 .)Majdoub, 2014( تجربــه مصــرف اســت
نـوآوری  و  فّنـاوری  دیگـر دیـدگاه هم آفرینـی، مدیریـت 
مطالعـات  در  مدیریـت  بـا  مرتبـط  تئوری هـای  اسـت؛ 
نـوآوری کـه بـر همـکاری و فرایندهـای بـاز کـه کاربـران و 
شـرکت ها را درگیـر می کند تمرکز دارنـد. مطالعات مربوط 
بـه سیسـتم های اطالعاتـی متمرکز بـا مدیریت ارتبـاط با 
مشـتری و پلت فرم هـای فّناورانه برای مشـارکت مشـتری 
در ایـن دیـدکاه قـرار می گیرنـد. بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، 
تعامل بین مشـتریان و شـرکت ها که توسـط پلت فرم های 
و  نـوآوری  بـه  می شـوند  میانجی گـری  بـاز  و  فّناورانـه 
مشـارکت مشـتری و عرضـه خدمـات بهتر منجر می شـود 
مقاالتـی  خـاص،  به طـور   .)Galvagno & Dalli, 2004(
کـه در ایـن دیـدگاه قـرار می گیرنـد ابعـاد مجـازی تعامـل 
 Kohler et al.,( می کننـد  بررسـی  را  ـ شـرکت  مشتری 
2009(. در مطالعـات هم آفرینـی در گردشـگری، نوهوفـر 
و همـکاران )2014( هم آفرینـی مجـازی را در سـه مرحلـه  

سـفر مشـتری مـورد توجـه قـرار دادنـد. 
دیــدگاه دیگــر، نظــام اجتماعــی اســت کــه اشــاره می کنــد 
ــود.  ــر می ش ــی متأث ــای اجتماع ــت از نیروه ــادل خدم تب
مفاهیــم کلیدی نقش هــا، تعامل، ســاختارهای اجتماعی 
نظام  هــای  رویکــرد  در  سیســتم ها  تئوری هــای  و 
اســت.  شــده  اســتفاده  هم آفرینــی  بــرای  اجتماعــی 
در اینجــا تأکیــد بــر ارزش در بافــت اجتماعــی5 اســت 
)به جــای ارزش در اســتفاده( )Terblanche, 2014(. در 
ایــن بخــش می تــوان بــه مطالعــات رایچنبرگــر )2017( و 

ــرد. ــاره ک ــوا )2015( اش ریه
اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه فراتــر از خدمــات، 
و  اســت  مهــم  مصرف کننــده  بــرای  خدمــت  تجربــه 
اقتصــاد تجربــی آن را تأییــد می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، 
مصرف کننــدگان ارزش را بــه تجربــه نســبت می دهنــد کــه  
باعــث خلــق دیدگاهــی جدیــد بــه نــام دیــدگاه تجربــی6  در 
در  و  گرشــگری می شــود  در  تحقیقــات هم آفرینــی 

4. Consumption
5. Value-in-social-contex
6. Experiential perspective
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مطالعــات نوهوفــر و همــکاران )2014( و بینکهورســت 
و دکــر )2009( بیــان شــده اســت. بــر اســاس دیــدگاه 
ــتند،  ــل نیس ــی منفع ــدگان بازیگران ــی، مصرف کنن تجرب
بلکــه تولیدکننــدگان تجــارب خودشــان اند و مشــارکت 
مشــتری بــرای تعریــف و طراحــی تجــارب ضــروری اســت 

 .)Prebensen et al., 2013(

نتیجه گیری و پیشنهاد
ــد  ــت نظام من ــه نگاش ــتین مطالع ــش رو نخس ــش پی پژوه
ــش  ــن پژوه ــت. در ای ــگری اس ــوزۀ گردش ــی در ح هم آفرین
ــات  ــت مطالع ــی از وضعی ــری کل ــت تصوی ــده اس ــعی ش س
منتشرشــده در حــوزۀ هم آفرینــی در گردشــگری ارائــه شــود 
تــا بــه ســؤاالت مطرح شــده پاســخ داده شــود. پژوهشــگران 
می تواننــد نتایــج ایــن پژوهــش را نقــطۀ آغــاز تحقیقاتشــان 

قــرار دهنــد. 
ــؤاالت و  ــخص کردن س ــس از مش ــش، پ ــام پژوه ــی انج ط
انتخــاب راهبــرد تحقیــق، مقــاالت منتشرشــده درخصوص 
از   2019 تــا   2006 ســال  از  گردشــگری  در  هم آفرینــی 
پایگاه  هــای علمــی برداشــته شــد و پــس از غربالگــری اولیــه 
ــب  ــاالت منتخ ــت. مق ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــه م 137 مقال
بــر اســاس نــوع، طــرح، راهبــرد و حوزه هــای تحقیــق 
طبقه بنــدی شــدند )شــکل 1(. پاســخ بــه ســؤاالت پژوهــش 
ــوع  ــی موض ــرای بررس ــع ب ــدی جام ــی دی ــان آت ــه محقق ب

ــد داد.  ــه خواه ــه ارائ موردمطالع
وضعیــت  نشــان دادن  پژوهــش  ایــن  اهــداف  از  یکــی 
انتشــار مقــاالت بــود. یافته هــا نشــان داد کــه پژوهشــگران 
در  هم آفرینــی  بــه  ویــژه ای  توجــه  اخیــر  ســال های  در 
گردشــگری داشــته اند و تعــداد مقــاالت ایــن حــوزۀ رونــدی 
ــش  ــه از پیدای ــک ده ــه ی ــت. ازآنجاک ــته اس ــد داش روبه رش
ایــن مفهــوم در حــوزۀ گردشــگری می گــذرد، هم آفرینــی در 
ــگران  ــش را دارد و پژوهش ــت پژوه ــوز ظرفی ــوزه هن ــن ح ای
می تواننــد بــا اطمینــان از جدیدبــودن ایــن مفهــوم در حــوزۀ 

ــد. ــه بپردازن ــن زمین ــش در ای ــه پژوه ــگری ب گردش
مطالعــات  نــوع  تعییــن  پژوهــش  ایــن  دیگــر  هــدف 
منتشرشــده بــود. یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه بیشــترین 
تحقیقــات موردپژوهــش تجربــی بوده انــد. پژوهشــگران  
ــوزه  ــن ح ــود در ای ــات موج ــرور ادبی ــه م ــماری ب انگشت ش
ــرًا  ــوزه اخی ــن ح ــات در ای ــه مطالع ــا این ک ــد و ب پرداخته ان
ــات  ــام تحقیق ــه انج ــاز ب ــت، نی ــته اس ــودی داش ــد صع رون
ــرور  ــه و م ــای فرامطالع ــتفاده از روش ه ــا اس ــی ب غیرتجرب

نظام منــد ادبیــات بــه چشــم می خــورد. 
بیــان راهبرد هــای به کاررفتــه بــرای گــردآوری داده هــا دیگــر 
هــدف ایــن مطالعــه بــوده اســت. ازآنجاکــه هم آفرینــی 

گردشــگری  و  مشــتری محور  و  مشــارکتی  فراینــدی 
به ویــژه  و   )Li et al., 2018( اســت  حــوزۀ خدمت محــور 
ارتبــاط  بــا تجربــه مشــتری در  هتــل داری مســتقیمًا 
ــرای  ــی ب ــت راهبرد های ــر اس ــت )Kohler, 2011(، بهت اس
گــردآوری داده بــه کار گرفتــه شــود کــه مصرف کننــده را 
مشــارکت کنندۀ فعــال در فراینــد گــردآوری داده درنظــر 
گیــرد. بــا تحلیــل راهبرد هــای به کاررفتــه در تحقیقــات 
موردپژوهــش مشــخص شــد کــه روش پیمایشــی و مطالعــه 
مــوردی بــه دفعــات بی شــماری مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه 
و روش هــای مشــارکتی به نــدرت بــه کار گرفتــه شــده اســت. 
از پیش فرض هــای اصلــی هم آفرینــی »کارکــردن  یکــی 
ــام  ــای انج ــتری2، به ج ــادی مش ــرد انتق ــت و رویک ــا«1 اس ب
ــا  ــق ب ــام تحقی ــر انج ــدگان، ب ــر روی مصرف کنن ــق ب تحقی
 Minkiewicz et al.,( اســت  متمرکــز  مصرف کننــدگان 
2014(. ایــن روش در حــوزۀ هم آفرینــی در گردشــگری را 
فقــط یک بار مینکیویــچ و همــکاران )2014( برای گــردآوری 
ــر  ــد. دیگ ــه کار برده ان ــی ب ــگری تاریخ ــش گردش داده در بخ
روش به کاررفتــه در ایــن حــوزه کتســو )ketso( اســت کــه 
ــوم  ــات عل ــارکتی از تحقیق ــدام مش ــق اق ــواده تحقی از خان
اجتماعــی اســت. روش کتســو ابــزاری اســت کــه افــراد را بــه 
ــرای  ــازد و ب ــادر می س ــر ق ــا یکدیگ ــردن ب ــردن و کارک فکرک
ــه کار مــی رود )Tippet, 2013(. ایــن روش  گــردآوری داده ب
در طــرح طبقه بنــدی در دســتۀ ســایر قــرار گرفته اســت. در 
حــوزۀ گردشــگری، کتســو رویکــردی کیفــی اســت که شــیوۀ 
جدیــد و خالقانــه ای را بــرای هم آفرینــی نتایــج بــا ذی نفعان 
گردشــگری در اختیــار محققــان گردشــگری قــرار می دهــد. 
در مطالعــات هم آفرینــی در گردشــگری، ایــن رویکــرد را 
ــرای هم آفرینــی  ــگل و همــکاران )2019( ب ــار ون فقــط یک ب
دانــش و راه حل هــای مشــارکتی بــه کار گرفته انــد. بــا این کــه 
کانــون هم آفرینــی درگیرکــردن و مشــارکت دادن ذی نفعــان 
ــی را  ــدرت رویکردهای ــوزه به ن ــن ح ــگران ای ــت، پژوهش اس
ــگران  ــد. پژوهش ــه کار برده ان ــارکتی دارد ب ــت مش ــه ماهی ک
ــه روش هــای مشــارکتی بیشــتر توجــه کننــد و  ــد ب ــی بای آت
بــرای گــردآوری داده هــا گروهــی از مشــتریان )ذی نفعــان( را 

ــد. ــر بگیرن ــکار3 درنظ ــوان هم به عن
مســئله دیگــر ایــن پژوهــش تعییــن طــرح انجــام مطالعــات 
اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه طــرح کّمــی و کیفــی 
به صــورت جداگانــه بیشــتر مــورد توجــه پژوهشــگران بــوده 
ــاط  ــی از نق ـ کیف ــرح کّمی  ــی از ط ــه ترکیب ــا این ک ــت. ب اس
ــه  ــی ب قــوت تحقیقــات اســت، در ایــن حــوزه توجــه چندان
ــای  ــش رویکرده ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــه نش ــرح آمیخت ط
1 .doing with
2 .Cus tomer critic approach 
3 .Co-researcher
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تحقیقاتــی آینــده را بــرای به کار گیــری طــرح آمیختــه 
ــایی و  ــه شناس ــدف مطالع ــه ه ــه ب ــا توج ــوزه ب ــن ح در ای

پیشــنهاد می کنــد.
بنابــر نتایــج ایــن پژوهــش، هم آفرینــی بیشــتر در صنعــت 
ــتر  ــت. در بیش ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــل داری م هت
مطالعــات )Chathoth et al., 2013; Sigala, 2016( هتل ها 
به عنــوان  رویدادهــا  و  تاریخــی  و ســپس جاذبه هــای 
ــه  ــل توج ــی از عل ــده اند. یک ــاب ش ــه انتخ ــت مطالع باف
ــت  ــا ماهی ــژه هتل ه ــل داری و به وی ــش هت ــه بخ ــتر ب بیش
ــای  ــد از فعالیت ه ــه تولی ــل داری، مرحل ــت. در هت آن اس
مصــرف جــدا نیســت و تولیــد و مصــرف هم زمــان اســت. 
بنابرایــن، نقــش مصرف کننــده در هم آفرینــی و تولیــد 
مشــترک مهــم اســت، زیــرا عرضــه خدمــت بــه مشــتری 
بــدون مشــارکت فعــال او بــرای هتــل امکان پذیــر نیســت 
ــق  ــی در خل ــن هم آفرین )Chathoth et al., 2013(. بنابرای
تجارب مثبــت تأثیر بســزایی دارد. آژانس های مســافرتی 
ــن  ــل ای ــل تأم ــتۀ قاب ــد. نک ــرار دارن ــدی ق ــه بع در مرحل
ــه  ــورد توج ــگری م ــای گردش ــی از حوزه ه ــه برخ ــت ک اس
ــا  ــت، ب ــوده اس ــی ب ــه هم آفرین ــرای مطالع ــگران ب پژوهش
ــت  ــور اس ــگری خدمت مح ــت گردش ــه صنع ــود این ک وج
ــارب  ــان تج ــرف هم زم ــد و مص ــی آن تولی ــت ذات و ماهی
ــی  ــگران هم آفرین ــه پژوهش ــود ک ــنهاد می ش ــت. پیش اس
را در حوزه هــای دیگــر گردشــگری ماننــد گردشــگری 

ســالمت بررســی کننــد. 
ــگری  ــات گردش ــه در مطالع ــی ک ــای هم آفرین از دیدگاه ه
بیشــتر بــه آن توجــه شــده دیــدگاه علــم خدمــات اســت و 
بــه دیــدگاه تجربــی توجــه چندانــی نشــده اســت. بــا توجه 
بــه این کــه گردشــگری صنعتــی تجربه محــور اســت، 
انتظــار مــی رود در تحقیقــات آتــی تمرکــز بــر منطــق 
چیرگــی تجربــه به جــای منطــق چیرگــی خدمــات باشــد. 
در انجــام هــر مطالعــه ای محقــق بــا محدودیت هایــی 
ــش  ــن پژوه ــای ای ــی از محدودیت ه ــت. یک ــه اس مواج
 نبــود دسترســی  بــه تمامــی مقــاالت هم آفرینــی در حــوزۀ 
گردشــگری بــوده اســت و فقــط 137 مقالــه بــرای تحلیــل 

انتخــاب شــده اســت. 
ــاالت  ــی مق ــش تمام ــن پژوه ــت ای ــوان گف ــًا می ت تقریب
منشترشــده در خصــوص هم آفرینــی در حوزۀ گردشــگری 
را از ابتــدای پیدایــش ایــن مفهــوم در گردشــگری تــا ســال 
بــه عبارتــی، دربردارنــدۀ  2019 دربــر گرفتــه اســت؛ 
جدیدتریــن مقاالت اســت. همچنیــن، مقــاالت مدیریت 
بازاریابــی از پایگاه هــای معتبــر علمــی  گردشــگری و 
انتخــاب شــده اســت کــه تقریبــًا دربرگیرنــدۀ منابعــی 
ــت  ــی اس ــتین پژوهش ــن نخس ــلمًا ای ــت. مس ــع اس جام

ــوزۀ  ــده در ح ــات انجام ش ــع مطالع ــی جام ــه بررس ــه ب ک
گردشــگری بــا روش مطالعــه نگاشــت پرداختــه اســت کــه 
دیدگاهــی کلــی از مطالعــات انجام شــده در ایــن حــوزه را 

ارائــه می دهــد.
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