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چکیده
کیوتوریســم فّنــاوری مرتبــط بــا کاربــرد کیوآرکدهــا در فعالیت هــای گردشــگری 

ــگری  ــای گردش ــوص جاذبه ه ــات الزم در خص ــا و اطالع ــاوری، داده ه ــن فّن ــت. در ای اس

ــای  ــق فّناوری ه ــگران از طری ــوند و گردش ــره می ش ــا ذخی ــل کیوآرکده ــه در داخ ــک ناحی ی

در  فّنــاوری  از  اســتفاده  اســتفاده می کننــد. در ســال های گذشــته،  آن هــا  از  هوشــمند 

ــیخ  ــی ش ــی بین الملل ــۀ تاریخ ــه و مجموع ــور رواج یافت ــگری کش ــم گردش ــای مه مکان ه

کدهــا در داخــل مجموعــه اســتفاده کــرده  صفــی در شــهر اردبیــل، در دو ســال گذشــته، از کیوآ

اســت. مســئلۀ مهــم در ایــن فّنــاوری کارکردهــا و کیفیــت طــرح کیوتوریســم و پیامدهــای آن 

در توســعۀ گردشــگری و تبییــن ایــن تأثیــرات در قالــب چهارچــوب و مــدل اســت. بــر همیــن 

اســاس، هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تدویــن و ارائــۀ مدلــی بــرای تبییــن کارکــرد و تأثیــرات 

ــزان  ــدا می ــن منظــور، ابت ــرای ای ــدار اســت. ب ــای توســعۀ گردشــگری پای ــر مبن کیوتوریســم ب

ــم و  ــرح کیوتوریس ــون ط ــای گوناگ ــا و بخش ه ــه ویژگی ه ــگران از مجموع ــت گردش رضای

میــزان تأثیــرات آن در 224 گردشــگر ورودی بــه مجموعــۀ شــیخ صفــی، از طریــق آزمون هــای 

ــن از  ــدگاه 15 ت ــاس دی ــو براس ــی کی ــدل تحلیل ــک م ــا کم ــپس ب ــد و س ــی ش ــاری، ارزیاب آم

کارشناســان حــوزۀ کیوتوریســم، الگوهــای فکــری شناســایی و تحلیــل شــدند و درنهایــت، بــا 

تحلیــل کیفــی مجموعــه اطالعــات حاصلــه، مــدل پیشــنهادی ارائــه شــد. مــدل پیشــنهادی 

ــازی و  ــی مج ــب تورگردان ــم، ترکی ــازی کیوتوریس ــی یکپارچه س ــۀ اصل ــت مؤلف ــامل هش ش

ــم  ــوذ کیوتوریس ــم، نف ــرد کیوتوریس ــازی عملک ــم، تنوع س ــری کیوتوریس ــی، فرهنگ پذی حقیق

در سیســتم گردشــگری، ارزیابــی تطبیقــی کیوتوریســم، ترکیــب بــا دیگــر فّناوری هــا و تطبیــق 

ــا حــوزۀ نفــوذ گردشــگری اســت. آن ب
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مقدمه
در دهــۀ اخیــر، بــا توســعۀ ســخت افزارها و نرم افزارهــا، 

ــتر  ــز در بیش ــای وب نی ــازی و دنی ــط مج ــتفاده از محی ــدگاه اس دی

 Kenteris( ــت ــر اس ــال تغیی ــگری در ح ــژه گردش ــا به وی فعالیت ه

et al., 2010( و در مناطــق گوناگــون، از فّناوری هــای الکترونیکــی 

گردشــگری  محیــط  سه بعدی ســازی  جملــه  از  گردشــگری  در 

هوشــمند  سیســتم های  و   )Buyukozkan & Ergu, 2011(

الکترونیــک )Gartner et al., 2010: 21( اســتفاده شــده اســت. 

ــگری در  ــد گردش ــن مقاص ــهرها مهم تری ــته، ش ــای گذش از دهه ه

 )Edwards et al., 2008: 1032( بیــن گردشــگران شــناخته شــده

ــد  ــی کرده ان ــق و بررس ــا تحقی ــارۀ آن ه ــان درب ــیاری از محقق و بس

ــم  ــع و تراک ــز تجم ــهرها مرک ــکاران، 1393(. ش ــژاد و هم )حاتمی ن

قــدرت سیاســی و اقتصادی انــد )موحــد و همــکاران، 1390(. 

ــد  ــهری می توان ــای ش ــدف ارتق ــا ه ــه ب ــی ک ــن اقدامات از مهم تری

ــاوری روز  ــه فّن انجــام شــود، مجهز کــردن شــهر و اماکــن شــهری ب

ــت.  ــنتی آن هاس ــرۀ س ــظ چه ــن حف ــا در عی دنی

بــرای  گوناگونــی  فّناوری هــای  از  گذشــته،  ســال های  در 

ــگری  ــای گردش ــه فعالیت ه ــانی ب ــعۀ خدمات رس ــت و توس مدیری

در شــهرها اســتفاده شــده اســت کــه یکــی از ایــن فّناوری هــا 

اســتفاده از فّنــاوری کیوآرکدهــا 4 در فعالیت هــای گردشــگری اســت 
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کــه در ایــن پژوهــش بــا نــام اختصــاری کیوتوریســم1 یــاد می شــود. 

کیوتوریســم طرحــی اســت کــه رویکــرد آن اضافه کــردن واقعیــت 

افــزوده بــه محیط هــای گردشــگری اســت. در ایــن فّنــاوری، 

نشــانگرها و بارکدهایــی در نواحــی و فضاهــای گردشــگری نصــب 

می شــوند )اروجــی و همــکاران، 1393( کــه ایــن بارکدهــا حــاوی 

ــره  ــر، فیلــم و غی اطالعاتــی جامــع به صــورت متــن، صــدا، تصوی

در خصــوص جاذبــه یــا مــوارد دیگرنــد. ایــن اطالعــات نیــز بایــد 

ــوط  ــی جامــع انجــام شــوند. داده هــای مرب ــا مطالعــات زمینه یاب ب

ــم و  ــر و فیل ــدا، تصوی ــن، ص ــورت مت ــد به ص ــکان می توان ــه م ب

ــره  ــا ذخی ــزاری در بارکده ــورت نرم اف ــده و به ص ــه ش ــه تهی ــا نقش ی

شــود تــا گردشــگران بــا اســکن بارکدهــا بتواننــد اطالعــات کامــل 

ــگران  ــد. گردش ــت آرون ــد را به دس ــکان موردبازدی ــوص م در خص

از طریــق دانلــود نرم افــزار کیوتوریســم و نصــب آن در گوشــی 

ــا  ــات بارکده ــکن اطالع ــابه و اس ــتگاه های مش ــا دس ــل ی موبای

ــتن راهنمــا،  ــق گوشــی می تواننــد، بــدون نیــاز بــه داش از طری

 Fuchs et al.,( ــد ــت آورن ــا به دس ــی از جاذبه ه ــات جامع اطالع

34 :2012(. شــکل 1 نحــوۀ ثبــت و اســکن داده هــا از بارکدهــا را 

به صــورت گرافیکــی نشــان می دهــد:

ــۀ  ــه در ده ــت ک ــگری اس ــریع در گردش ــش س ــای واکن ــای کده ــه معن ــارت Quick Respond Codes for Tourism ب ــف عب ــم مخف Qtourism .1؛ کیوتوریس
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 
می شــود، امــا به منظــور خالصه ســازی و همچنیــن واژه ســازی های دقیــق در ادبیــات گردشــگری، در ایــن پژوهــش، از اصطــالح »کیوتوریســم« اســتفاده شــده اســت.

شکل 1: نحوۀ اسکن اطالعات توسط نشانگر کیوتوریسم )ریاحی و اروجی، 1394(

ــا  ــتفاده از کیوآرکده ــوع اس ــته، موض ــال گذش ــد س در چن

ــران،  ــه در ته ــور از جمل ــگری کش ــای گردش ــت فضاه در مدیری

ــیخ  ــی ش ــۀ بین الملل ــت. مجموع ــده اس ــرح ش ــزد مط ــان و ی زنج

صفــی در شــهر اردبیــل نمونــه ای از فضاهــای گردشــگری شــهری 

و تاریخــی اســت کــه در آن، طــرح کیوتوریســم )البتــه نــه بــه ایــن 

ــه توســعۀ گردشــگری  ــرای کمــک ب ــام( در چنــد ســال گذشــته ب ن

راه انــدازی شــده اســت. در ایــن طــرح، از زمــان ورود بــه مجموعــۀ 

روی  کیوآرکدهایــی  گوناگــون،  بخش هــای  تــا  صفــی  شــیخ 

ــه  ــون مجموع ــای گوناگ ــبی از بخش ه ــکان مناس ــا م ــانگرها ی نش

نصــب شــده اســت. مجموعــۀ شــیخ صفــی دارای بخش هــا 

دارای  هریــک  کــه  اســت  متعــددی  و  گوناگــون  فضاهــای  و 

ــت و  ــی اس ــی متفاوت ــای تاریخ ــت و داده ه ــا و سرگذش ویژگی ه

ــد  ــد و بای ــم مرتبط ان ــه ه ــه ب ــن مجموع ــای ای ــن بخش ه همچنی

اطالعــات هــر بخــش زنجیــروار و درپی هــم و منظــم ارائــه شــود. 

ــن  ــه و همچنی ــی مجموع ــور، در ورودی و خروج ــن منظ ــه همی ب

ــده اند  ــب ش ــی نص ــه، کیوآرکدهای ــون مجموع ــای گوناگ بخش ه

ــد اطالعــات داخــل بارکدهــا را از طریــق  کــه گردشــگران می توانن

ــکن کننــد و دانــش الزم دربــارۀ هــر  ــمند اس گوشــی های هوش

بخــش را بــدون نیــاز بــه راهنمــای گردشــگری به صــورت مجــازی 

ــود در  ــد خ ــورد بازدی ــدی م ــای بع ــیرها و مکان ه ــت و مس دریاف

ــد.  ــایی کنن ــه را شناس مجموع

یکــی از مســائل مهم در کیوتوریســم ســنجش دامنــۀ تأثیرات 

ــگری  ــعۀ گردش ــا توس ــم ب ــن کویتوریس ــای بی ــط و پیونده و رواب

یــک منطقــه اســت. ازآنجاکــه ایــن فّنــاوری در حــوزۀ گردشــگری 

ــت  ــرات مثب ــزان تأثی ــارۀ می ــی رود، درب ــمار م ــا به ش ــده ای نوپ پدی

یــا منفــی و حــوزۀ نفــوذ آن در رونــق و توســعۀ گردشــگری و نحــوۀ 

ــای  ــث و گفت وگوه ــگری بح ــتم گردش ــزای سیس ــا اج ــد آن ب پیون

 .)Fuchs et al., 2012( ــت ــده اس ــرح ش ــیاری مط بس

بــه  بایــد  کیوتوریســم،  فّنــاوری  از  اســتفاده  بحــث  در 

ــا جمــع آوری اطالعــات  گردشــگران خارجــی نیــز توجــه کــرد و ب

جامــع جاذبه هــا و ســرمایه های گردشــگری در ایــن فّنــاوری 

بــه گردشــگران  را  داده هــا  از  می تــوان مجموعــۀ چشــمگیری 

خارجــی ارائــه و زمینــۀ ترویــج آن را فراهــم کــرد. از اهــداف مهــم 

ایــن پژوهــش تبییــن الگوهــای فکــری و ذهنــی حاکــم بــر تأثیــرات 

طــرح کیوتوریســم در رونــد توســعۀ گردشــگر  و کیفیــت آن به ویــژه 

نگرش هــای  و  دیدگاه هــا  اســت.  صفــی  شــیخ  مجموعــۀ  در 

ــه  ــد ک ــود دارن ــم وج ــدرت کیوتوریس ــا و ق ــه پیامده ــی ب متفاوت

می تواننــد همــراه بــا رویکردهــای مثبــت و منفــی باشــند. بنابرایــن 
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ــعۀ  ــم در توس ــت کیوتوریس ــن اهمی ــور تبیی ــرورت دارد، به منظ ض

گردشــگری، ایــن الگوهــای فکــری شناســایی و تحلیــل شــوند. امــا 

در کنــار ایــن مســئله بایــد توجــه داشــت کــه بــه گردشــگران، به منزلــۀ 

یکــی از عناصــر اصلــی در سیســتم گردشــگری، بایــد بیــش از ســایر 

اجــزا توجــه شــود. بنابرایــن الزم اســت میــزان رضایــت گردشــگران 

ــرات  ــا از تأثی ــی آن ه ــن ارزیاب ــرح و همچنی ــت ط ــرح، کیفی از ط

طــرح تحلیــل و بررســی شــود. بااین حــال بایــد ایــن مســئله مدنظــر 

ــی،  ــیخ صف ــۀ ش ــم، در مجموع ــرح کیوتوریس ــه ط ــرد ک ــرار گی ق

پدیــده ای نوپــا و جدیــد در ســطح کشــور بــوده و به تازگــی راه انــدازی 

ــذاری آن در  ــرات و اثرگ ــد تأثی ــه بای ــت ک ــی اس ــت و بدیه ــده اس ش

 بــرای اســتمرار هــر طرحــی 
ً
گردشــگری ارزیابــی شــود. امــا طبیعتــا

بایــد عملکــرد گذشــته تــا حــال آن براســاس رویکــرد آینده نگــری و 

ــی  ــا بررس ــی، ب ــرد آینده پژوه ــود. در رویک ــی ش ــی ارزیاب آینده پژوه

ــم و  ــرح کیوتوریس ــر در ط ــزای درگی ــت آمده از اج ــات به دس اطالع

تحلیــل تأثیــرات و پیامدهــا در طــول دورۀ اجــرای طــرح، پیش بینــی 

ــی  ــوب مفهوم ــدل و چهارچ ــب م ــرح در قال ــی ط ــم انداز آت چش

ــفر  ــا س ــق ب ــری، محق ــوب آینده نگ ــود و در چهارچ ــام می ش انج

در زمــان و قرارگرفتــن در بــازۀ زمانــی پنــج تــا ده ســال آینــده، 

ــعه  ــرای توس ــه را ب ــدل بهین ــل و م ــم را تحلی ــرح کیوتوریس ــج ط نتای

ــی  ــدف کل ــن ه ــد. بنابرای ــن می کن ــم تدوی ــود کیوتوریس ــوزۀ نف و ح

ــای  ــی پیامده ــرای ارزیاب ــبی ب ــدل مناس ــۀ م ــش ارائ ــن پژوه در ای

ــاوری اســت  ــر توســعۀ گردشــگری و توســعۀ ایــن فّن کیورتوریســم ب

و بدین منظــور الزم اســت میــزان کیفیــت بخش هــای گوناگــون 

ــه ایــن طــرح  ایــن طــرح و نگرش هــای گردشــگران و کارشناســان ب

و تأثیــرات آن و همچنیــن الگوهــای فکــری حاکــم بــر تأثیــرات ایــن 

ــوند. ــن ش ــل و تبیی ــرح تحلی ط

بــه ایــن ترتیــب ســه پرســش اصلــی پژوهــش بــه شــرح زیــر 

اســت:

1- عملکــرد و کارکردهــای طــرح کیوتوریســم از دیــدگاه 

می شــوند؟ ارزیابــی  چگونــه  گردشــگران 

2- الگوهــای فکــری حاکــم بــر حــوزۀ توســعۀ کیوتوریســم در 

مجموعــۀ شــیخ صفــی کدام انــد؟

ــیخ  ــۀ ش ــم در مجموع ــعۀ کیوتوریس ــوب توس ــدل مطل 3 - م

صفــی کــدام اســت؟

مروری بر ادبیات موضوع
در ابتـدای توسـعۀ مفهـوم وب و اینترنـت، توجه بیشـتر محققان 

بـه مجازی کـردن واقعیت هـا بـود. بـرای مثال، بیشـتر به ایجاد سیسـتم 

رزرواسـیون مجـازی یـا تأسـیس مـوزه ای مجـازی توجـه می شـد. این 

دیـدگاه طـی چنـد سـال گذشـته تغییـر کـرده و رویکـرد جدیـدی بـه 

بـازار عرضـه شـده اسـت و آوردن دنیـای مجـازی بـه واقعیـت به جای 

بـردن دنیـای واقـع بـه محیط مجـازی را سـبب شـده اسـت )بمانیان و 

همـکاران، 1387: 72(. کیوتوریسـم نیـز یکـی از ایـن فّناوری هـای 

کیوتوریسـم شـامل  اجـرای طـرح  اسـت. درمجمـوع،  بحـث  مـورد 

چنـد مرحلـه اسـت: 1( تعیین موضـوع کیوتوریسـم و قلمـروی مکانی 

آن؛ 2( جمـع آوری داده هـا و اطالعـات دربـارۀ جاذبه هـا و مکان هـای 

گردشـگری؛ 3( تعبیـه و ذخیـرۀ اطالعـات در کیوآرکدهـا؛ 4( تعییـن 

مسـیرهای نصـب کیوآرکدهـا براسـاس مسـیر جاذبه های گردشـگری؛ 

5( نصـب کیوآرکدهـا در نشـانگرها یـا روی مکان هـای گردشـگری؛ 

6( تهیـۀ نرم افـزار کیوتوریسـم و ارائـۀ آن بـه گردشـگران؛ 7( اسـکن 

اطالعـات داخـل بارکدهـا توسـط گوشـی های هوشـمند گردشـگران 

از فواصـل مختلـف و 8( ارائـۀ اطالعـات و راهنمایـی و مسـیریابی 

گردشـگری بـه گردشـگران توسـط کیوآرکدهـا.

مطالعاتـی در حـوزۀ به کارگیـری فّناوری در گردشـگری از جمله 

کیوآرکدهـا در سـطح جهـان انجام شـده اسـت. از نمونـه پژوهش های 

مرتبط با اسـتفاده از کیوآرکدها در گردشـگری )کیوتوریسـم( می توان به 

تحقیقـات گارتنـر و همـکاران )2010( در زمینـۀ به کارگیـری ابزارهای 

الکترونیـک در سه بعدی سـازی محیط هـای 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 

اپلیکیشـن  نقـش   )2010( همـکاران  و  کانـادی  کرده انـد.  منطقـه 

کیوآرکدهـا در توزیـع مجازی مسـافرت را بررسـی کرده و بـه این نتیجه 

رسـیده اند کـه کیوآرکدهـا تأثیـر مهمـی در ایجـاد ارزش افـزوده بـرای 

دسترسـی بـه خدمات و امکانـات دارند. بویوکـوزکان و ِارگـو )2011( 

در تحقیـق خـود دربـارۀ کاربـرد سیسـتم های هوشـمند الکترونیکی در 

گردشـگری ترکیـه بـه اثـرات مثبـت ایـن ابزارهـا اشـاره کرده انـد. ِاِمک 

)2012( دربـارۀ تأثیـر کیوآرکدهـا در توسـعۀ گردشـگری ترکیه مطالعه 

کاربردهـای  توصیفی ـ تحلیلـی،  رویکـرد  کمـک  بـا  و  اسـت  کـرده 

کیوآرکدهـا در گردشـگری موزه هـا، جشـنواره ها، فضاهـای تاریخـی و 

غیـره را معرفـی اسـت. محقق به این نتیجه رسـیده اسـت کـه در ترکیه، 

ایـن فّناوری هـا هنـوز رایـج نیسـتند؛ اگرچه مالکیـت تلفن هـای همراه 

زیـاد اسـت، آگاهی از ایـن روش ها هنـوز کمتر از حد مطلوب اسـت. 

از کیوآرکدهـا در گردشـگری  تأثیـرات اسـتفاده  الشـتناوی1 )2012( 

مذهبی را بررسـی کرده و شـهر مکـه را برای نمونه انتخاب کرده اسـت. 

نتایـج تأثیـرات بـاالی کیوآرکدهـا بـرای راهنمایـی گردشـگران و یافتن 

مکان هـا و اطالعـات گردشـگری را تأییـد می کننـد.  فینـو و همـکاران 

)2013( گردشـگری متقابـل و دوسـویه را براسـاس ترکیـب فّنـاوری 

وب 2 و کیوآرکدهـا معرفـی کرده انـد. در ایـن پژوهش، نحوۀ دسترسـی 

گردشـگران بـه مجموعه اطالعـات چندکارکردی از طریـق فّناوری های 

نویـن رایانـه ای و کیوآرکدهـا تشـریح شـده اسـت. فهمـی و العـذب2 

)2016( بـه موضوع ارزیابی میـزان پذیرش فّناوری 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 

1. Al-shatnavi
2. Mahrous & Al-azab
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می کننـد. ایـن مطالعـه بـر اهمیـت کیفیت اطالعـات ادراک شـده در 

تأثیرگـذاری درک گردشـگر تأکید دارد. همچنین این مـدل تأکید دارد 

کـه مـدل می تواند بـا ارزش افـزوده به مقصدهـای گردشـگری همراه 

باشـد. پیـالی و همـکاران )2017( کاربـرد کیوآرکدهـا در توسـعۀ 

گردشـگری را بررسـی کردنـد. نتیجـۀ ایـن پژوهش نشـان می دهد که 

اگرچـه چندیـن فرصت بـرای اجرای کد کیـوآر وجود دارد، با مسـائل 

متعـددی ماننـد ناآگاهـی از فّنـاوری کـد کیـوآر و غیره روبه روسـت. 

بااین حـال، پرداختـن بـه ایـن مسـائل همـراه بـا طراحـی برنامه هـای 

ابتـکاری بـرای اسـتفاده از کدهـای کیـوآر در گردشـگری، پذیـرش و 

اسـتفاده از ایـن برنامه ها را کاتالیـز می کند. لو و همـکاران )2017(، 

گردشـگران  رضایـت  تأمیـن  در  کیوآرکدهـا  کاربـرد  پژوهشـی،  در 

را بررسـی کردنـد. ایـن پژوهـش تأییـد می کنـد اسـتفاده از فّنـاوری 

پرداخـت کد کیـوآر در گردشـگری در رضایت معاملـه و رضایت فرد 

از مسـافرت تأثیـر می گـذارد کـه این امـر نشـان می دهد ایـن فّناوری 

می توانـد برای پیشـرفت صنعت گردشـگری اسـتفاده شـود. همچنین 

ویبیانتـو و آفریانتـو )2018( موضـوع کیوآرکدهـا را در بحث امنیت و 

حمل ونقـل بررسـی کردنـد. نتیجـۀ ایـن تحقیق این اسـت کـه جعل 

اسـنادی کـه دارای کد کیوآر هسـتند سـخت تر اسـت و می تـوان آن ها 

 تأییـد کـرد. عـالوه بـر ایـن، تـی ِال ِاس1 بـا رمزگـذاری تمام 
ً
را سـریعا

جلسـات ارتباطـی، سـرویس را تکمیـل می کنـد. بنابرایـن، جلسـۀ 

ارتباطـات امنیـت بیشـتری دارد. همچنیـن سـینی اوقلو )2019( در 

پژوهشـی به ارزیابـی کاربرد کیوآرکدها در هتل پرداخته اسـت. نتیجۀ 

ایـن پژوهـش نشـان می دهـد روش کیوآرکـد مزایا و معایـب متعددی 

در گردشـگری داشـته و کیوآرکدهـا اثـرات و کاربردهـای متعددی در 

مدیریـت مقصدهـای گردشـگری و هتل هـای توریسـتی دارند.

در سـطح داخلـی، مطالعـات معـدودی انجام شـده اسـت که 

می تـوان بـه پژوهـش شـاورانی و همـکاران )1392( اشـاره کـرد کـه 

به منظور بررسـی مسـیرهای گردشـگری مجازی با اسـتفاده از فّناوری 

کیوتوریسـم در جزیـرۀ کیش، مسـیر دوچرخه سـواری این جزیـره را با 

ایـن فّناوری 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 شـاه چراغ بـود که باعـث صرفه جویی در زمـان و هزینۀ 

گردشـگران و تقویـت راهنمـای تـور مجـازی و ترویـج گردشـگری 

شـیراز می شـود. ریاحـی و اروجـی )1394( طـرح کیوتوریسـم را در 

موضوع توسـعۀ گردشـگری روسـتایی بررسـی کردنـد. در این تحقیق 

گردشـگری  سـایت های  از  مجموعـه ای  می تـوان  شـد  مشـخص 

روسـتایی را بـا ترکیـب فّنـاوری داده هـای داوطلبانـه وی جـی آی2 و 

کیوتوریسـم به هـم پیوند داد و از این طریـق در مدیریت زمان و هزینۀ 

گردشـگران، افزایش بازدید گردشـگران و نگه داشـتن آن ها در روسـتا، 

پایـدار  توسـعۀ  و  روسـتایی  گردشـگری  کسـب وکارهای  مدیریـت 

روسـتایی تأثیرگـذار بـود. همچنیـن اروجـی و همـکاران )1395(، 

بـرای مدیریـت امنیت جنوب شـرق کشـور، مـدل پیشـنهادی ترکیبی 

وی جـی آی و کیوتوریسـم را ارائـه دادنـد. در ایـن فراینـد، گردشـگران 

ورودی بـه ناحیـه و فعـاالن عرصـۀ گردشـگری، از طریـق ابزارهـای 

ارتبـاط ازراه دور و دسـتگاه های مختلـف دیگـر، خطـرات و تهدیدات 

را گـزارش می کننـد.

حــوزۀ  در  پژوهــش  پیشــینه های  مجموعــه  بررســی 

کیوآرکدهــا نشــان می دهــد کــه در ســطح بین المللــی، در چندیــن 

ــگری  ــا در گردش ــوذ کیوآرکده ــۀ نف ــت و دامن ــه اهمی ــش، ب پژوه

ــد  کی ــا تأ ــرات کیوآرکده ــر تأثی ــتر ب ــه بیش ــه البت ــده ک ــه ش پرداخت

ــدود  ــا مح ــزان پژوهش ه ــی، می ــطح داخل ــا در س ــت. ام ــده اس ش

ــه  ــود دارد ک ــوزه وج ــن ح ــی در ای ــود پژوهش ــأ و کمب ــوده و خ ب

ــا  ــرات آن ه ــط و تأثی ــا و رواب ــوع کیوآرکده ــی موض ــرورت بررس ض

ــت و  ــوس اس  محس
ً
ــال ــگری کام ــای گردش ــا و فضاه در فعالیت ه

ازآنجایی کــه در تحقیقــات خارجــی نیــز چنــدان بــه موضــوع ارائــۀ 

مــدل توســعه و ارزیابــی تأثیــرات کیوآرکدهــا در گردشــگری پرداختــه 

نشــده اســت، ضــرورت انجــام این پژوهــش دوچنــدان خواهد شــد.

در پایان، در شکل 1، مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است:

1. TLS2. VGI

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش
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روش شناسی تحقیق
ایــن پژوهــش، از نظــر هــدف، پژوهــش کاربردی ـ توســعه ای 

ــه  ــت داده هــا، پژوهشــی کّمی ـ کیفــی اســت؛ چراک و از نظــر ماهی

ــای  ــده اند. داده ه ــل ش ــی تحلی ــق روش کیف ــی از طری ــای کّم داده ه

الزم از طریــق دو روش کتابخانــه ای ـ اســنادی و روش میدانــی 

ــی  ــی بررس ــش اصل ــه بخ ــش در س ــن پژوه ــده اند. ای ــرداوری ش گ

می شــود کــه جامعــه، نمونــۀ آمــاری و روش و ابــزار تجزیه وتحلیــل 

داده هــا در هــر بخــش متفــاوت اســت:

الــف( به منظــور شناســایی الگوهــای فکــری حاکــم بــر 

ــۀ  ــم مجموع ــرح کیوتوریس ــرات ط ــدرت و تأثی ــت، ق ــنجش کیفی س

شــیخ صفــی در گردشــگری، ابتــدا از طریــق روش کیفــی و کّمــی بــا 

کمــک مصاحبه هــای فــردی و گروهــی، مشــاهدات و ارزیابی هــای 

ــدند.  ــرداوری ش ــای الزم گ ــش نامه، داده ه ــل پرس ــی و تکمی میدان

به دلیــل تخصصی بــودن حــوزه،  ایــن بخــش،  آمــاری  جامعــۀ 

ــوزۀ  ــان ح ــامل محقق ــش  ش ــن پژوه ــر در ای ــان صاحب نظ کارشناس

کیوآرکدهــا و مســئوالن و مدیــران اجرایــی مجموعــۀ شــیخ صفی انــد 

ــۀ  ــرح وظیف ــن ط ــانی ای ــت و خدمات رس ــی، مدیری ــه در طراح ک

ــری  ــای فک ــل الگوه ــایی و تحلی ــتند. شناس ــده داش ــی را برعه اصل

ایــن طــرح از طریــق مــدل تحلیلــی کیــو انجــام شــده اســت. مــدل 

ــا  ــکار آن ه ــخ دهندگان و اف ــج، پاس ــته بندی نتای ــای دس ــو، به ج کی

را دســته بندی می کنــد و ســعی دارد مشــخص کنــد چنــد نــوع 

ــدگاه و تفکــر در خصــوص  ــوع دی ــد ن ــع چن الگــوی فکــری و درواق

ــا مقایســۀ  موضوعــی خــاص بیــن مشــارکت کنندگان در پژوهــش، ب

ــور و  ــن منظ ــه همی ــود دارد. ب ــا، وج ــای آن ه ــخ ها و ارزیابی ه پاس

ــه  ــتن ب ــاری و دسترسی نداش ــۀ آم ــودن جامع ــه محدودب ــه ب ــا توج ب

گاه بــه طــرح کیوتوریســم شــیخ صفــی، درنهایــت 15  افــراد آشــنا و آ

ــی  ــیخ صف ــۀ ش ــم مجموع گاه از کیوتوریس ــره و آ ــناس خب ــن کارش ت

ــی  ــان میدان ــم، کارشناس ــوزۀ کیوتوریس ــق در ح ــراد محق ــامل اف )ش

ارزیابی کننــدۀ طــرح و تعــدادی از مســئوالن اداری و متصدیــان 

انتخــاب شــدند.  آمــاری  نمونــۀ  به منزلــۀ  کیوتوریســم(  طــرح 

تجزیه وتحلیــل داده هــای ایــن بخــش از طریــق مــدل تحلیلــی کیــو 

انجــام شــده اســت. مراحــل ایــن مــدل بــه شــرح زیــر اســت:

شناســایی و تحلیــل فضــای گفتمــان: در ایــن مرحلــه، از طریق - 1

مشــاهدات  از طــرح، مصاحبــه،  میدانــی  پیش مطالعــات 

ــط  ــری مرتب ــات نظ ــو، مطالع ــه و گفت وگ ــی، مصاحب میدان

بــا مجموعــۀ شــیخ صفــی و فراینــد انجــام و راه انــدازی طــرح، 

درنهایــت مجموعــه گزاره هــا و مفاهیــم مرتبــط بــا حــوزۀ طــرح 

کیوتوریســم در گردشــگری مجموعــۀ شــیخ صفــی از فضــای 

گفتمــان گــردآوری شــده اســت.

ــده از - 2 ــای شناسایی ش ــه گزاره ه ــو: مجموع ــتۀ کی ــن دس تدوی

ــل شــده و  ــری تبدی فضــای گفتمــان، به صــورت جمــالت خب

ــا  ــک از گزاره ه ــود. هری ــی می ش ــش نامه طراح ــب پرس در قال

ــوداری  ــان، نم ــت و در پای ــده اس ــته ش ــی نوش روی فلش کارت

تهیــه  می شــود )شــکل 2( کــه تعــداد خانه هــای آن بــه تعــداد 

گزاره هــای نوشته شــده روی کارت هاســت.

شکل 2: نمودار مخصوص مدل کیو
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ارزیابــی گزاره هــا توســط کارشناســان: در ایــن مرحلــه، - 3

ــه کارشناســان پژوهــش  ــۀ کارت هــای حــاوی گزاره هــا ب کلی

ارائــه شــده و از آن هــا خواســته شــده اســت تــا میــزان 

ــا  ــدار 4 ت ــا را از مق ــا گزاره ه ــود ب ــت خ ــا مخالف ــت ی موافق

ــودار  ــه نم ــان ب ــی کارشناس ــا ارزیاب ــد. ام ــخص کنن 4- مش

ــاس  ــان، براس ــع کارشناس ــت. درواق ــدود اس ــده مح تعیین ش

ــل  ــر کارت را در مح ــود، ه ــت خ ــت و مخالف ــزان موافق می

ــازل،  ــد پ ــا، همانن ــه آن ه ــده ب ــودار داده ش ــر روی نم موردنظ

مرتــب می کننــد.

ــا، - 4 ــام ارزیابی ه ــس از انح ــری: پ ــای فک ــایی الگوه شناس

و  نرم افــزار SPSS شــد  وارد  نمــودار  از  نتایــج حاصــل 

بخــش  در  عاملی ـ اکتشــافی  تحلیــل  آزمــون  طریــق  از 

مشــارکت کنندگان و اســتفاده از روش تحلیــل مؤلفه هــای 

ــاوت  ــری متف ــای فک ــتگی، الگوه ــس هم بس ــی و ماتری اصل

ــدند. ــایی ش شناس

تجزیه وتحلیل الگوها: در پایان با بررسی و ارزیابی مجموعه - 5

نتایج، انواع الگوی های فکری معرفی و تحلیل شدند.

ــت  ــزان رضای ــنجش می ــش س ــاری در بخ ــۀ آم ب( جامع

گردشــگران از طرح کیوتوریســم و تأثیرات آن در گردشــگری شــامل 

ــال  ــی در نیم س ــیخ صف ــۀ ش ــه مجموع ــگران ورودی ب ــۀ گردش کلی

اول ســال 1398 اســت؛ افــرادی کــه از فّنــاوری کیوآرکدهــا فعاالنــه 

اســتفاده کردنــد. در ایــن روش، نمونه گیــری به شــیوۀ تصادفــی و از 

بیــن گردشــگرانی انجــام شــد کــه از فّنــاوری کیوآرکدهــا در داخــل 

ــۀ  ــم نمون ــن حج ــور تعیی ــد. به منظ ــتفاده کردن ــه اس ــن مجموع ای

ــۀ  ــم جامع ــق از حج ــار دقی ــترس نبودن آم ــل در دس ــاری، به دلی آم

آمــاری، از فرمــول کوکــران، بــدون حجــم جامعــه، اســتفاده شــده 

ــر  ــا 1.96 و مقادی ــر ب ــول، Z2 براب ــن فرم ــول 1(. در ای اس  )فرم

ــاز  ــای مج ــدار خط ــا 0.3 و 0.7 و مق ــر ب ــب براب Q و P به ترتی

d2 برابــر بــا 0.06 درنظــر گرفتــه شــده اســت. مشــکل اصلــی در 

ایــن بخــش محدودبــودن حجــم جامعــۀ آمــاری پژوهــش اســت. 

ــی و  ــگران داخل ــرای گردش ــی پذی ــیخ صف ــۀ ش ــه مجموع اگرچ

خارجــی فراوانــی اســت، بــا توجــه بــه نوپابــودن طــرح کیوتوریســم 

به ویــژه  ورودی  گردشــگران  از  بســیاری  مجموعــه،  ایــن  در 

ــاوری  ــن فّن ــا ای گاهــی و آشــنایی ای ب ــچ آ گردشــگران داخلــی، هی

ندارنــد و در مطالعــات میدانــی، اســتفاده نکردن یــا ناآشــنایی 

ــی  ــه بخش ــت ک ــاهده اس ــاوری مش ــن فّن ــا ای ــگران ب ــتر گردش بیش

ــه  ــتن ب ــل تمایل نداش ــز به دلی ــی نی ــی و بخش گاه ــل ناآ از آن به دلی

ــن  ــه همی ــت. ب ــتفاده از کیوآرکدهاس ــی در اس ــا ناتوان ــتفاده و ی اس

دلیــل، ایــن گــروه از گردشــگران را نمی تــوان نمونــۀ آمــاری درنظــر 

گرفــت. از طرفــی، به دلیــل این کــه دسترســی بــه گردشــگران 

ــه  ــا توج ــود، ب ــدود ب ــخت و مح ــا س ــاوری کیوآرکده ــا فّن ــنا ب آش

بــه ایــن محدودیــت و متناســب بــا فرمــول کوکــران، حجــم نمونــۀ 

ــت تعــداد  ــا 224.05 محاســبه شــد کــه درنهای ــر ب پژوهــش براب

ــم و  ــت از کیوتوریس ــزان رضای ــی می ــرای ارزیاب ــگر ب 224 گردش

ــی  ــش نامه های مرتبط ــدند و پرس ــاب ش ــرح انتخ ــن ط ــرات ای تأثی

ــرات  ــی تأثی ــم و ارزیاب ــت از کیوتوریس ــزان رضای ــی می ــا ارزیاب ب

کیوتوریســم در گردشــگری مجموعــۀ شــیخ صفــی و شــهر اردبیــل 

ــل شــدند.  ــا کمــک گردشــگران منتخــب تکمی ــه و ب تهی

از  بخــش،  ایــن  داده هــای  تجزیه وتحلیــل  به منظــور 

تحلیل هــا و آزمون هــای آمــاری بــا کمــک نرم افــزار SPSS و 

lisrel اســتفاده شــده اســت. 

به منزلــۀ  آن،  توســعۀ  و  کیوتوریســم  ارزیابــی  مــدل  ج( 

بخــش مکمــل و پیشــنهادی پژوهــش، به صــورت کیفــی و از 

طریــق تجزیه وتحلیــل کیفــی محتوایــی از دل مجموعــه اطالعــات 

ــت. ــده اس ــت آم ــین به دس ــش پیش ــه از دو بخ حاصل

یافته ها
الــف( شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری حاکــم بــر 

یســم طــرح کیوتور

در ابتــدای بخــش نتایــج، الگوهــای فکــری حاکــم بــر حوزۀ 

ــده اند.  ــل ش ــایی و تحلی ــگری شناس ــعۀ گردش ــم در توس کیوتوریس

ــو اســتفاده شــده اســت. در بیــن  بدین منظــور، از روش شناســی کی

کارشناســان پژوهــش، 65 درصــد آن هــا مــرد و مابقــی زن بودنــد 

و بیشــتر آن هــا در ردۀ ســنی 30 تــا 45 ســال قــرار داشــتند. شــغل 

بیشــتر کارشناســان دولتــی و مابقــی محقــق یــا شــغل آزاد داشــتند. 

تحصیــالت  بــا  دانشــگاهی  محققــان  کارشناســان  یک ســوم 

ــد کــه ســابقۀ مطالعــه در حــوزۀ  کارشناســی ارشــد و دکتــری بودن

ــه عوامــل  کیوتوریســم را داشــتند و نیمــی از کارشناســان مربــوط ب

ــتان  ــگری اس ــئوالن اداری و گردش ــم و مس ــرح کیوتوریس ــۀ ط تهی

اردبیــل و شــهر اردبیــل و مدیریــت مجموعــۀ شــیخ صفــی بودنــد. 

ــر  ــم ب ــای حاک ــان، گزاره ه ــای گفتم ــی فض ــاس بررس براس

ــت  ــت و مخالف ــزان موافق ــپس می ــدند و س ــایی ش ــش شناس پژوه

کارشناســان بــا ایــن گزاره هــا ســنجیده شــد. در جــدول 1، میانگیــن 

ــت: ــده اس ــان داده ش ــان نش ــط کارشناس ــا توس ــی گزاره ه ارزیاب
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جدول 1: میانگین گزاره های مرتبط با تأثیر کیوتوریسم مجموعۀ شیخ صفی در توسعۀ گردشگری

میانگینگزارهمیانگینگزاره

کیوآرکدهای مجموعه در موقعیت مناسب و در دسترس گردشگران

 نصب شده است.
6.40

تأثیر مهم کیوارکدها در هدایت گردشگران به بخش های مختلف

 مجموعه در یک مسیر 
4.93

6.07اندازۀ کیوآرکدهای نصب شده در مجموعه مناسب است.
کیوآرکدها در کاهش تجمع گردشگران در بخشی خاص 

تأثیرات مهمی داشتند.
4.47

کیفیت باالی اطالعات و داده های ذخیره شده در کیوآرکدها 

از مجموعۀ شیخ صفی
4.80

تأثیر مهم کیوآرکدها در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از مجموعه 

در ذهن گردشگران
4.33

3.00تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش تعداد گردشگران ورودی عالقه مند به مجموعه4.33تنوع و گوناگونی اطالعات داخل کیوآرکدها قابل قبول و مناسب است.

میــزان به روزبودن و نوآوری اطالعات داخــل کیوآرکدها قابل قبول

 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.
3.40تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش عالقۀ گردشگران به سفر بدون نیاز به راهنما6.53

4.47قدرت کیوآرکدها برای اسکن سریع اطالعات در سطح مناسب و باالست.
تأثیر مهم ایجاد انگیزه در گردشگران برای مشارکت در امور 

گردشگری و ایده پردازی 
3.13

قدرت اسکن اطالعات و داده ها توسط کیوآرکدها از فواصل دور

 مناسب است.
3.07

نقش کیوآرکدها در ایجاد ترافیک در جلوی کیوآرکدها و 

احتمال آسیب به جاذبه ها
3.80

ترتیب قرارگیری و نصب کیوآرکدها با توجه به بخش های 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 اطالع رسانی و راهنمایی گردشگران 

مناسب است.
5.40

تأثیر مهم کیوآرکدها در عدم درک صحیح از ماهیت مجموعه به دلیل 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 فّناوری نوین به 

مجموعه ای خاص 
3.27

وضعیت دسترسی گردشگران به کیوآرکدها برای اسکن اطالعات

 مناسب است.
2.53کیوآرکدها در کاهش اشتغال به دلیل ورود این فّناوری تأثیر مهمی داشتند.5.40

نحوۀ راهنمایی گردشگران برای استفاده از کیوآرکدها در سطح قابل قبولی 

قرار دارد.
3.73

گاهی مردم بومی از بخش های مجموعه  کیوآرکدها در افزایش آ

تأثیرات مهمی داشتند.
3.07

3.73تأثیر کیوآرکدها در افزایش حساسیت مردم و مسئوالن در حفاظت از مجموعه 5.00سطح حفاظت از کیوآرکدها و حفظ امنیت آن ها قابل قبول است.

3.87تأثیر کیوآرکدها در افزایش ارتباط بین مردم با مسئوالن در زمینۀ گردشگری4.93رنگ، شکل و طراحی بدنۀ نشانگرها و تابلوهای کیوآرکدها مناسب است.

کیفیت طراحی، شکل و گرافیک اطالعات داخل کیوآرکدها در 

سطح خوبی قرار دارد.
1.93تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش اشتغال و درآمد مردم شهر و فعاالن گردشگری4.53

کیفیت کیوآرکدهای نصب شده در ورودی مجموعه و محوطه مناسب و 

مطلوب است.
4.33تأثیر کیوآرکدها در رونق فعالیت های کارآفرینی و رشد خالقیت و نوآوری 4.47

کیفیت کیوآرکدهای نصب شده در بخش های 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.
2.47تأثیر مهم کیوآرکدها در سامان دهی و مدیریت سایر جاذبه های گردشگری شهر 4.47

3.93کیفیت مناسب اطالعات جغرافیایی و نقشۀ موقعیت بخش های مجموعه 
تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش میزان تنوع و گونه های

 گردشگران ورودی به مجموعه 
2.27

شکل و بافت سکو یا مکانی که کیوآرکدها در آن ها نصب شده اند

 قابل قبول است.
4.47

تأثیر مهم کیوآرکدها در بزرگ ترشدن حوزۀ نفوذ گردشگری و 

بازار گردشگری مجموعه 
2.27

4.20کیفیت داده ها و اطالعات داخل کیوآرکدها برای گردشگران خارجی مناسب است.3.73ارتباط منطقی کیوآرکدها مناسب است. 
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میانگینگزارهمیانگینگزاره

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش انگیزۀ سفر مجدد آتی گردشگران به 

مجموعۀ شیخ صفی 
3.47کیوآرکدها در افزایش جذب گردشگران خارجی ورودی تأثیر مهمی داشتند.2.93

گاهی و اطالعات گردشگران تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش آ

 از بخش های مختلف
4.87

تأثیر مهم کیوآرکدها در تصویر ذهنی مثبت گردشگران خارجی و بازگشت 

مجدد آن ها 
4.60

تأثیر مهم کیوآرکدها در تبلیغ آن ها توسط گردشگران به افراد دیگر برای 

استفاده از آن ها 
2.80

تأثیر کیوآرکدها در کاهش انگیزۀ فعالیت آژانس ها و تورها 

در خصوص مجموعه
2.47

تأثیر مهم کیوآرکدها در کاهش میزان هزینه ها و صرفه جویی

 در زمان حضور گردشگران
3.13

تأثیر کیوآرکدها در کاهش تربیت افراد آموزش دیده و تورلیدر 

در خصوص مجموعه 
3.13

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش انگیزه برای بازدید از دیگر 

جاذبه های شهر و استان
3.60

تأثیر مهم کیوآرکدها در باززنده سازی حوادث تاریخی در ذهن

 گردشگران و مردم
2.93

تأثیر مهم کیوآرکدها در عدم نیاز گردشگران به داشتن راهنمای تور 

و مسئول اطالع رسانی
گاهی گردشگران و مردم از مجموعه4.40 2.53تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش آ

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش عالقۀ گردشگر به بازدید و بررسی

 عمیق تر از مجموعه
4.07تأثیر کیوآرکدها در گسترش فرهنگ استفاده از فّناوری ها در حوزۀ گردشگری 3.87

تأثیر مهم کیوآرکدها در افزایش بازاریابی و تبلیغ مجموعه در رسانه ها و 

افکار عمومی 
5.00

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

علمی و تاریخی 
4.87

تحلیـل  از  الگوهـا،  شناسـایی  و  تجزیه وتحلیـل  بـرای 

اسـت.  شـده  اسـتفاده   SPSS نرم افـزار  در  عاملی ـ اکتشـافی 

خروجی هـای نرم افـزار در تکنیـک تحلیـل عاملـی کیـو متعددنـد. 

در ایـن بخـش، دو جـدول اصلـی مربـوط بـه ایـن تکنیـک مدنظـر 

قـرار گرفتـه اسـت. در ابتـدا، به منظـور سـنجش پایایی پرسـش نامه و 

 1اسـتفاده شـده اسـت. مقـدار ایـن آزمون 
ُ
متغیرهـا، از آزمـون کـی ِام ا

برابـر بـا 0.71 اسـت کـه پایایی مناسـب بـرای انجام تحلیـل عاملی 

را نشـان می دهـد. بـرای تعییـن روایـی گزاره هـای کیـو، پژوهش های 

پیشـین و مطالعـۀ اولیه دربارۀ مجموعۀ شـیخ صفی بررسـی شـدند و 

سـپس این گزاره ها را گروه نویسـندگان و تعدادی از اسـتادان دانشـگاه 

و نویسـندگان مقاالت پیشـین ارزیابی کردند و پـس از بازبینی نهایی، 

به منظـور دسـتیابی بـه جامعیـت مطالـب، گزاره هـای ایـن پژوهـش 

نهایـی شـدند. همچنیـن میـزان هم بسـتگی بیـن متغیرهـا و گزاره هـا 

از طریـق ضرایـب هم بسـتگی اسـپیرمن محاسـبه شـد کـه به دلیـل 

طوالنی بـودن مقالـه، ذکـر نشـدند. در ادامـه بـه نتایج اصلـی تحلیل 

عاملی اشـاره شـده اسـت. در جدول 2، مقادیر ویـژۀ الگوهای فکری 

استخراج شـده همـراه درصـد واریانـس تبیینـی ارائـه شـده اند. طبـق 

ایـن جـدول، الگوهایـی کـه دارای مقادیـر ویژۀ بیشـتر از یک باشـند 

الگوهـای فکـری حاکـم بـر کیوتوریسـم انتخـاب می شـوند. بـر این 

اسـاس، چهـار الگـوی فکری اصلی شناسـایی شـده اسـت کـه البته 

الگوهـا، از نظـر تأثیرگـذاری و اهمیـت، اختـالف چندانـی بـا هـم 

ندارنـد، به گونـه ای که براسـاس نتایج بخش مقادیر چرخشـی بارهای 

بیشـترین  دارای   27.2 واریانـس  درصـد  بـا  اول  الگـوی  مربعـی، 

اهمیـت و تأثیرگـذاری و در مقابـل، الگوی چهارم بـا درصد واریانس 

18.5 دارای کمتریـن اهمیـت و تأثیرگـذاری اسـت. میـزان اهمیت و 

تأثیرگـذاری را می تـوان از طریـق درصـد واریانـس تبیینـی هـر الگـو 

تعییـن کـرد. بر این اسـاس، الگـوی فکـری اول به تنهایی بیـش از 27 

درصـد از موضـوع تأثیر کیوتوریسـم در گردشـگری را تبییـن می کند. 

بـه ایـن معنـی کـه 27 درصـد از واقعیت ها و مسـائل مربوط بـه تأثیر 

حـوزۀ کیوتوریسـم در گردشـگری توسـط الگـوی فکـری اول بیـان 

می شـود، درحالی کـه در الگـوی فکـری چهـارم، ایـن مقـدار بـه 18 

درصـد کاهـش می یابـد. چهـار الگـوی شناسایی شـده درمجمـوع 

بیـش از 87 درصـد از کل واریانـس را پوشـش می دهنـد کـه ایـن 

مسـئله نشـان می دهـد الگوهـای اصلـی به خوبی شناسـایی شـدند. 

امـا 13 درصـد باقی مانـدۀ تأثیـرات کیوتوریسـم توسـط عوامـل دیگر 

تبیین می شـوند کـه به دلیـل تأثیرگذاری بسـیار محدود و دامنـۀ پایین، 

نمی تـوان آن را در قالـب الگـوی فکـری مسـتقل تعریـف کـرد.

1. KMO

جدول 2: میانگین گزاره های مرتبط با تأثیرات کیوتوریسم در توسعۀ گردشگری

الگوهای فکری
مقادیر چرخشی بارهای مربعیمقادیر ویژۀ اولیه

واریانس تجمعیدرصد واریانسمجموعواریانس تجمعیدرصد واریانسمجموع

15.536.536.54.127.227.2
23.724.661.13.120.848.1
32.416.077.13.120.568.6
41.510.087.12.818.587.1
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پــس از بررســی کلــی الگوهــا و میــزان اهمیــت آن هــا، 

حــوزۀ  در  تأثیرگــذار  فکــری  الگــوی  چهــار  بخــش،  ایــن  در 

ــده اند  ــک ش ــر تفکی ــی از یکدیگ ــیخ صف ــۀ ش ــم مجموع کیوتوریس

ــان  ــک از کارشناس ــی هری ــای عامل ــدول باره ــور، از ج و بدین منظ

ــدول  ــت. در ج ــده اس ــتفاده ش ــری اس ــای فک ــک از الگوه در هری

3، مقــدار بارهــای عاملــی 15 کارشــناس در چهــار الگــوی فکــری 

اســتخراجی نشــان داده شــده اســت کــه مقــداری بیــن صفــر تــا یــک 

اســت. کارشناســانی که بار عاملی شــان بیشــتر از 0.7 اســت تأثیرگذاری 

بیشــتری در الگوهــا دارنــد. از طریــق ترکیب بارهــای عاملــی، ویژگی ها و 

ماهیــت الگوهــای شناســایی، تشــریح و تبییــن می شــوند.

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

چهارمسومدوماولالگوها چهارمسومدوماولالگوها 

0.1060.8160.5210.215کارشناس 0.2999-0/3630.2710.208-کارشناس 1

0.466-0.265-0.7010.460کارشناس 0.4250.48110-0/6910.058کارشناس 2

0.1060.8160.5210.215کارشناس 0.3030.09611-0.1540.492کارشناس 3

0.466-0.265-0.7010.460کارشناس 0.1060.8160.5210.21512کارشناس 4

0.4250.481-0.6910.058کارشناس 0.46613-0.265-0.7010.460کارشناس 5

0.029-0.4250.421-0.796کارشناس 0.02914-0.4250.421-0.796کارشناس 6

0.029-0.4250.421-0.796کارشناس 0.02915-0.4250.421-0.796کارشناس 7

     0.4160.379-0.5680.122کارشناس 8

فکــری  الگــوی  نتایــج جــدول 3، چهــار  بــه  توجــه  بــا 

شناسایی شــده در حــوزۀ کیوتوریســم بــه شــرح زیــر اســت )شــکل 3(:

الگوی فکری اول
ــم  ــوزۀ کیوتوریس ــن ح ــد تبیی ــا 27 درص ــه ب ــو ک ــن الگ ای

مهم تریــن الگــوی فکــری حاکــم بــر مجموعــۀ شــیخ صفــی اســت 

 پاییــن 
ً
 بــه کارکــرد و کیفیــت نســبی و تأثیــرات مثبــت نســبتا

ً
عمومــا

ــاره دارد.  ــل اش ــهر اردبی ــه و ش ــگری مجموع ــم در گردش کیوتوریس

براســاس ایــن الگــو، کیفیــت عناصــر طــرح کیوتوریســم در بخــش 

ــیار  ــه بس ــش از مجموع ــر بخ ــا ه ــا ب ــوای کیوآرکده ــازگاری محت س

ــگران،  ــرای گردش ــا ب ــی کیوآرکده ــت دسترس ــر موقعی ــاال و از نظ ب

 
ً
ســطح حفاظــت از آن هــا، انــدازه و شــکل کیوآرکدهــا شــرایط نســبتا

ــد کیوتوریســم مجموعــۀ شــیخ صفــی، از نظــر  ــی دارد؛ هرچن خوب

ــودن  ــزان به روزب ــا، می ــل کیوآرکده ــات داخ ــکن اطالع ــدرت اس ق

داده هــای آن، رنــگ، شــکل و طراحــی آن هــا، شــکل بافــت و ســکو 

و نشــانگرها، کیفیــت داده هــا و قابلیــت مشــاهدۀ کیوآرکدهــا، 

بــا ضعف هایــی همــراه بــوده و کیفیــت نســبی و متوســطی دارد 

و گاهــی در کنــار برخــی نکته هــای مثبــت، ضعف هایــی نیــز 

میــزان  الگــو،  ایــن  براســاس  بااین حــال،  می شــود.  مشــاهده 

ــه از  ــه ای ک ــت، به گون ــاال نیس ــدان ب ــم چن ــذاری کیوتوریس تأثیرگ

نظــر طــرف داران ایــن الگــو، کیوتوریســم در هیــچ مؤلفــه ای از 

ــی  گاه ــزان آ ــا در می ــدارد و تنه ــته ای ن ــرات برجس ــگری تأثی گردش

و درک تاریخــی گردشــگران، توجــه دولــت بــه مجموعــۀ شــیخ 

ــبی و  ــرات نس ــی تأثی ــوآوری و کارآفرین ــمت ن ــش به س ــی و گرای صف

متوســطی دارد. همچنیــن، براســاس ایــن الگــو، تأثیــرات کیوتوریســم 

در ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در گردشــگران، کاهــش روابــط بیــن 

گردشــگران بــا راهنمایــان و مســئوالن و کاهــش برقــراری گفت وگــو 

ــدود  ــه مح ــف مجموع ــای مختل ــگران در بخش ه ــت گردش و هدای

ــت. ــدک اس و ان

بــا بررســی ویژگی هــای ایــن الگــو مشــخص می شــود 

ــرای  ــت. ب ــده اس ــق نش ــم محق ــم کیوتوریس ــداف مه ــی اه برخ

مثــال، از نظــر حامیــان ایــن الگــو، کیوتوریســم نقشــی در مدیریــت 

مســیرهای گردشــگری، تنــوع اطالعــات، هدایــت گردشــگران 

ــدر  ــه تورلی ــدن آن ب ــر و تبدیل ش ــش دیگ ــه بخ ــش ب ــک بخ از ی

 ترتیــب قرارگیــری کیوآرکدهــا و 
ً
مجــازی قدرتمنــد نــدارد و اساســا

ارتبــاط مفهومــی آن هــا مناســب و مطلــوب نیســت. از طــرف دیگر، 

ــگری  ــداری گردش ــم در پای ــد کیوتوریس ــان می ده ــو نش ــن الگ ای

ــگر،  ــذب گردش ــد ج ــرات آن در رون ــه تأثی ــته؛ چراک ــری نداش تأثی

ــژه گردشــگران خارجــی، توســعۀ خدمــات و زیرســاخت های  به وی

گردشــگری شــهر، توســعۀ مشــارکتی بومــی و افزایــش روابــط 

مــردم بــا مســئوالن، ایجــاد انگیــزۀ مجــدد گردشــگران بــرای 

ســفر بعــدی، باززنده ســازی وقایــع تاریخــی، ایجــاد تنــوع در 

ــۀ  ــگری مجموع ــازار گردش ــود ب ــوزۀ نف ــترش ح ــگری و گس گردش

ــت. ــوده اس ــم ب ــی ک ــیخ صف ش
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الگوی فکری دوم
ایــن الگــو، بــا 20 درصــد قــدرت تبییــن حــوزۀ کیوتوریســم 

ــمار  ــم به ش ــری مه ــوی فک ــن الگ ــی، دومی ــیخ صف ــۀ ش مجموع

ــاد آن  ــوی اول اعتق ــا الگ ــو ب ــن الگ ــاوت ای ــن تف ــی رود. مهم تری م

ــگری و  ــیریابی گردش ــم در مس ــاالی کیوتوریس  ب
ً
ــبتا ــر نس ــه تأثی ب

ــه  ــت گردشــگران در بخش هــای مجموعــه اســت، درحالی ک هدای

ــاری  ــن بخــش از کیوتوریســم اعتب ــرای ای در الگــوی فکــری اول ب

ــت  ــم در هدای ــو، کیوتوریس ــن الگ ــاس ای ــود. براس ــده ب ــل نش قائ

ــه  ــه ای ب ــت از جاذب ــه، هدای ــای مجموع ــگران در بخش ه گردش

ــق  ــد عمی ــه بازدی ــگر ب ــۀ گردش ــش عالق ــر و افزای ــای دیگ جاذبه ه

 خوبــی برجــای گذاشــته اســت 
ً
از مجموعــه تأثیــرات مثبــت نســبتا

 ترتیــب قرار گیــری کیوآرکدهــا، موقعیــت کیوآرکدهــا، 
ً
و اساســا

ــان درون  ــرد راهنمای ــا، عملک ــه کیوآرکده ــگران ب ــی گردش دسترس

ــو،  ــن الگ ــر ای ــا، از نظ ــت از کیوآرکده ــطح حفاظ ــه و س مجموع

ــر مثبــت و نســبی  ــه تأثی ــوان ب ــان می ت ــن می ــول اســت. در ای قابل قب

کیوتوریســم در افزایــش آگاهــی مــردم، کاهــش نیــاز گردشــگران بــه 

ــور،  ــای ت ــا راهنم ــط ب ــراد مرتب ــت اف ــش تربی ــور و کاه ــای ت راهنم

توجــه دولــت و رشــد فرهنگ پذیــری نســبی مــردم و گردشــگران در 

ــاس  ــال، براس ــرد. بااین ح ــاره ک ــمند اش ــای هوش ــوزه فّناوری ه ح

ــۀ  ــژه در زمین ــم، به وی ــرح کیوتوریس ــر ط ــت عناص ــو، کیفی ــن الگ ای

ــئله در  ــن مس ــت و ای ــوب نیس ــدان مطل ــا، چن ــت کیوآرکده کیفی

شــکل، رنــگ، انــدازه، کیفیــت و تنــوع اطالعــات و داده هــا، بافــت 

 
ً
ســکوها و نشــانگرها، قــدرت اســکن و مــوارد مشــابه دیگــر کامــال

مشــهود اســت و کارکــرد آن در ایــن بخــش قابل قبــول نیســت. 

طــرف داران ایــن الگــو معتقدنــد، اگرچــه کیوتوریســم تأثیــر خاصــی 

ــی در  ــر خاص ــت، تأثی ــته اس ــد نداش ــتغال و درآم ــش اش در کاه

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 باززنده ســازی 

ــوده اســت. ــدان اثرگــذار نب ــع تاریخــی مجموعــه چن وقای

الگوی فکری سوم
ویژگــی متفــاوت الگــوی فکــری ســوم، در مقایســه بــا 

بیشــتر  قابل قبــول  و  خــوب   
ً
نســبتا کیفیــت  الگوهــا،  دیگــر 

بخش هــا و عناصــر طــرح کیوتوریســم مجموعــه از نظــر ایــن 

ــامل  ــرح ش ــای ط ــتر بخش ه ــاس، بیش ــن اس ــر ای ــت. ب الگوس

موقعیــت کیوآرکدهــا، انــدازه، رنــگ، شــکل، بافــت، کیفیــت 

داده هــا،  به روزبــودن  میــزان  کیوآرکدهــا،  داخــل  اطالعــات 

طراحــی، قابلیــت دیــد ازراه دور و مــوارد مشــابه دیگــر دارای 

ــات  ــکن اطالع ــدرت اس ــا ق ــد و تنه  قابل قبولی ان
ً
ــا ــت تقریب کیفی

داخــل کیوآرکــد بــا مشــکالتی همــراه اســت. درواقــع، ایــن الگــو، 

ــتم  ــر سیس ــب بودن عناص ــه مناس ــای اول و دوم، ب ــش از الگوه بی

ــت. ــد اس ــم معتق کیوتوریس

ــت  ــد اس ــوی اول معتق ــد الگ ــو همانن ــن الگ ــی، ای از طرف

ــتگی  ــش وابس ــه، کاه ــای نوآوران ــق فعالیت ه ــم در رون کیوتوریس

ــی و  گاه ــطح آ ــش س ــس، افزای ــردان و آژان ــه تورگ ــگران ب گردش

از مجموعــه و  تاریخــی و فرهنگــی مــردم و گردشــگران  درک 

ــه خدمــات و  ــا مســئوالن و توجــه نســبی دولــت ب ــاط آن هــا ب ارتب

ــی داشــته   مطلوب
ً
ــر نســبتا ــه تأثی زیرســاخت های گردشــگری منطق

ــد  ــو معتق ــن الگ ــای اول و دوم، ای ــالف الگوه ــه، برخ ــت. البت اس

ــه  ــی مجموع ــع تاریخ ــازی وقای ــم در باززنده س ــت کیوتوریس اس

ــد  ــز همانن ــو نی ــن الگ ــت. ای ــوده اس ــذار ب ــدی اثرگ ــا ح ــز ت نی

ــتغال  ــه در اش ــم اگرچ ــت کیوتوریس ــد اس ــی معتق ــای قبل الگوه

ــای  ــی برج ــرات منف ــانی تأثی ــروی انس ــا و نی ــا و تورلیدره آژانس ه

نداشــته اســت، تأثیــر برجســته ای نیــز در افزایــش اشــتغال نداشــته 

اســت. همچنیــن، تأثیــر کیوتوریســم در توســعۀ بــازار، رونــد 

جــذب گردشــگر خارجــی، تنــوع گردشــگران ورودی و حتــی 

ــت. ــف اس ــگری ضعی ــیریابی گردش مس

الگوی فکری چهارم
ــا  ــر الگوه ــا دیگ ــو ب ــن الگ ــاوت ای ــی و متف ــخصۀ اصل مش

ــاالی اجــزا و  ــه کیفیــت بســیار ب اعتقــادی اســت کــه ایــن الگــو ب

عناصــر کیوتوریســم در مجموعــه دارد. درحالی کــه الگوهــای 

ــم دارای  ــتم کیوتوریس ــی از سیس ــا بخش ــد تنه ــد بودن ــر معتق دیگ

ــت  ــد اس ــو معتق ــن الگ ــت، ای ــوده اس ــوب ب  خ
ً
ــبتا ــت نس کیفی

ــدازه،  ــگ و ان ــکل، رن ــت، ش ــر موقعی ــا از نظ ــت کیوآرکده کیفی

تنــوع  داده هــا،  به روزرســانی  اطالعــات،  کیفیــت  طراحــی، 

ــاهدۀ  ــت مش ــا و قابلی ــب کیوآرکده ــانگرهای نص ــات، نش اطالع

ــکن  ــت اس ــی کیفی ــت و حت ــی اس ــیار باالی ــطح بس ــا در س آن ه

ــت از  ــطح حفاظ ــا و س ــری کیوآرکده ــب قرارگی ــات، ترتی اطالع

ــن  ــر در ای ــب دیگ ــۀ جال ــت. نکت ــول اس  قابل قب
ً
ــا ــز تقریب ــا نی آن ه

ــمگیر  ــاال و چش ــرات ب ــه تأثی ــو ب ــن الگ ــان ای ــاد حامی ــو اعتق الگ

ــش  ــگران، افزای ــی در گردش ــر ذهن ــاد تصوی ــم در ایج کیوتوریس

جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی و کاهــش وابســتگی نســبی 

ــن الگــو، کیوتوریســم  ــه تورگردان هاســت. بااین حــال، از نظــر ای ب

در قــدرت مســیریابی گردشــگری و دسترســی معقــول و هماهنــگ 

ــی  ــق کارآفرین ــن رون ــه بخش هــای گوناگــون مجموعــه و همچنی ب

ــزه،  ــق مــردم و گردشــگران، ایجــاد انگی گاهی هــای عمی و ایجــاد آ

توجــه دولــت، باززنده ســازی وقایــع تاریخــی و توســعۀ اقتصــادی 

ــته  ــه داش ــه توج ــت. البت ــرده اس ــل نک ــق عم ــدان موف ــهر چن ش

ــن الگــو تنهــا 18 درصــد از موضــوع کیوتوریســم را  باشــید کــه ای

می توانــد تبییــن کنــد و در مقایســه بــا ســه الگــوی قبلــی، قــدرت 

ــری دارد. ــن کمت تبیی
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شکل 3: الگوهای فکری حاکم بر طرح کیوتوریسم مجموعۀ شیخ صفی

یســم و تأثیــرات آن از  ب( تحلیــل کیفیــت عناصــر کیوتور

دیــدگاه گردشــگران

پــس از شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری از دیــدگاه 

و  کیوتوریســم  عناصــر  کیفیــت  بخــش،  ایــن  در  کارشناســان، 

تأثیــرات آن از دیــدگاه گردشــگران تحلیــل می شــود. در ایــن بخــش، 

ــن گردشــگران از نظــر ســنی در  224 گردشــگر انتخــاب شــدند. ای

رده هــای ســنی گوناگونــی بودنــد، امــا بیشــتر آن هــا در گــروه ســنی 

ــا  ــد آن ه ــه58  درص ــتند ک ــرار داش ــال ق ــا 45 س ــا 30 و 30 ت 15 ت

مــرد و 42 درصــد زن بودنــد. بیــش از 46 درصــد گردشــگران دارای 

تحصیــالت تکمیلــی و 33 درصــد مــدرک کارشناســی داشــتند  

ــش از 20  ــی و بی ــغل های دولت ــا در ش ــد آن ه ــن 38 درص همچنی

درصــد در کار آزاد فعالیــت داشــتند و 13 درصــد نیــز دانشــجویانی 

 نیمــی از 
ً
ــا بودنــد کــه بــرای تحصیــل مســافرت کــرده بودنــد. تقریب

ــر  ــی دیگ ــط و نیم ــطح متوس ــادی، در س ــر اقتص ــگران، از نظ گردش

ــتند. ــی داش ــادی باالی ــطح اقتص س

ــه از  ــود ک ــار ب ــن ب ــگران اولی ــد گردش ــه 40 درص ــک ب نزدی

مجموعــۀ شــیخ صفــی بازدیــد می کردنــد و 46 درصــد آن هــا نیــز، 

پیش تــر، بیــن یــک تــا دو بــار، بــه ایــن مجموعــه ســفر کــرده بودنــد. 

تنهــا 4 درصــد گردشــگران بیــش از 4 بــار ســابقۀ مســافرت بــه ایــن 

مجموعــه را داشــتند.

ــیخ  ــۀ ش ــا مجموع ــگران ب ــد گردش ــنایی 31 درص ــوۀ آش نح

صفــی از طریــق رســانه ها  بــود و 23 درصــد از طریــق تجربــۀ 

ســفرهای قبلــی بــه ایــن مجموعــه مســافرت کــرده بودنــد. همچنین، 

16 درصــد آن هــا در ســفر بــه اردبیــل بــا ایــن مجموعــه آشــنا شــدند. 

و 46 درصــد گردشــگران ورودی از وجــود فّنــاوری کیوآرکدهــا باخبر 

ــۀ ســفر فعلــی و  گاهــی از طریــق تجرب ــد کــه بخشــی از ایــن آ بودن

16 درصــد نیــز از طریــق دوســتان خــود و همچنیــن خــود مســئوالن 

ــد  ــتفاده کردن ــم اس ــاوری کیوتوریس ــه از فّن ــگرانی ک ــود. گردش ب

ــت. ــوده اس ــه ب ــی از مجموع گاه ــناخت و آ  ش
ً
ــا ــان عمدت هدفش

پــس از بررســی ویژگی هــای فــردی و مســافرت گردشــگران، 

ــه  ــافرت ب ــرای مس ــگران ب ــی گردش ــزۀ اصل ــش، انگی ــن بخ در ای

ــی،  ــج میدان ــاس نتای ــد. براس ــی ش ــی ارزیاب ــیخ صف ــۀ ش مجموع

ــد از مجموعــۀ شــیخ صفــی و جاذبه هــای گردشــگری اردبیــل  بازدی

ــزه  ــن انگی ــگران مهم تری ــت گردش ــات فراغ ــی و اوق ــزۀ تفرج و انگی

ــن  ــاس ای ــت. براس ــکان اس ــن م ــه ای ــافرت ب ــرای مس ــگران ب گردش

ــن  ــده در ای ــای نصب ش ــتفاده کردن از کیوآرکده ــدن و اس ــج، دی نتای

ــی رود. ــمار م ــگران به ش ــی گردش ــزۀ فرع ــه انگی مجموع

ــزان  ــش، می ــن بخ ــا، در ای ــزان انگیزه ه ــنجش می ــس از س پ

کیوتوریســم  طــرح  اجــزای  و  عناصــر  از  گردشــگران  رضایــت 

ــدی  ــج توصیفــی رضایتمن ــی شــد )جــدول 4(. براســاس نتای ارزیاب

گردشــگران، میانگیــن رضایــت گردشــگران برابــر 3.89 اســت 

ــا  ــت( ت ــازۀ عــددی 5 )بیشــترین رضای ــت براســاس ب ــزان رضای )می

ــزان  ــد می ــان می ده ــه نش ــد( ک ــبه ش ــت( محاس ــن رضای 1 )کمتری

ــوع  ــم درمجم ــر کیوتوریس ــه عناص ــگران از مجموع ــت گردش رضای

ــج  ــرات 23 درصــدی نتای ــب تغیی ــن، ضری  باالســت. همچنی
ً
نســبتا

ــر  ــگران از نظ ــن گردش ــی بی ــر چندان ــالف نظ ــد اخت ــان می ده نش

ــت  ــزان رضای ــی می ــر بررس ــدارد. از نظ ــود ن ــت وج ــزان رضای می

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 بخش هــای گوناگــون 

ــا،  ــکن ازراه دور کیوآرکده ــت اس ــات، قابلی ــکن اطالع ــرای اس ب

انــدازۀ کیوآرکدهــا، کیفیــت و میــزان اطالعــات و قابلیــت مشــاهده 

ازراه دور کیوآرکدهــا در ســطح خیلــی باالیــی قــرار دارد کــه در ایــن 

ــن کارشناســان  ــت مشــاهده بی ــن، دســت کم در خصــوص قابلی بی

رضایــت  چراکــه  دارد؛  وجــود  نظــر  اختــالف  گردشــگران  و 

ــود.  ــاال نب ــدان ب ــا چن ــاهدۀ کیوآرکده ــت مش ــان از قابلی کارشناس

ــدرت  ــزان و ق ــگران از می ــت گردش ــطح رضای ــت دوم، س در اولوی

ــدرت  ــگران، ق ــی گردش ــانی و راهنمای ــرای اطالع رس ــا ب کیوآرکده

ــری  ــب قرارگی ــات، ترتی ــریع اطالع ــکن س ــرای اس ــا ب کیوآرکده

ــل  ــات داخ ــودن اطالع ــزان مرتبط ب ــه، می ــا در مجموع کیوآرکده

ــوع در اطالعــات، کیفیــت طراحــی  ــزان تن ــا هــم، می کیوآرکدهــا ب

ــودن داده هــا، اقدامــات  ــه، به روزب اطالعــات، رنــگ، شــکل و بدن

ــطح  ــانگرها در س ــکوها و نش ــکل س ــت و ش ــوۀ باف ــی، نح حفاظت

ــرار دارد. درمجمــوع، برخــالف نظــر کارشناســان  ــی ق  باالی
ً
نســبتا

کــه میــزان کیفیــت عناصــر کیوتوریســم در بخش هایــی دارای 

 خــوب و در برخــی بخش هــا کیفیــت بســیار پایینــی 
ً
کیفیــت نســبتا

داشــت، از نظــر گردشــگران، بخــش مهمــی از عناصــر کیوتوریســم 

در ســطح کیفــی باالیــی قــرار دارد. شــاید دلیــل اصلــی ایــن مســئله 

ــه رو  ــده روب ــن پدی ــا ای ــار ب ــن ب ــگران اولی ــه گردش ــد ک ــن باش ای

می شــوند و بــرای آن هــا، ســطح فّنــاوری در هــر وضعیتــی جــذاب 

ــرای برخــی گردشــگران کــه هنــگام  ــه ممکــن اســت ب اســت. البت

ــوع،  ــد. درمجم ــوده باش ــن نب ــدند چنی ــکل ش ــار مش ــتفاده دچ اس

مطالعــات میدانــی نشــان می دهنــد دســت کم ایــن طــرح از 

ــوان  ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــراه اس ــکاالتی هم ــا اش ــی ب ــر فن نظ

ــی  ــکالت فن ــا، مش ــل کیوآرکده ــات داخ ــودن اطالع ــه محدودب ب

صحیــح  اطالع رســانی  و  عدم راهنمایــی  بارکدهــا،  اســکن  در 

توســط راهنمایــان، کوچک بــودن انــدازۀ برخــی بارکدهــا و ضعــف 

بــه  ســفر  از  پیــش  عدم اطالع رســانی  ازراه دور،  مشــاهده  در 

ــم و  ــزار کیوتوریس ــه نرم اف ــی ب ــی همگان ــگران و عدم دسترس گردش

ــره اشــاره کــرد.  غی

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

میانگینمتغیر
ضریب 
تغییرات

میانگینمتغیر
ضریب 
تغییرات

3.820.25کیفیت کیوآرکدهای نصب شده در مجموعه4.210.16محل و موقعیت نصب کیوآرکدها در مجموعه

وضعیت دسترسی گردشگران به کیوآرکدها برای 
اسکن اطالعات

4.180.16
کیفیت کیوآرکدهای نصب شده در ورودی 

مجموعه و محوطه
3.810.24

3.790.27به روزبودن و نوآوری اطالعات داخل4.180.15قابلیت اسکن ازراه دور کیوآرکدها

3.780.25رنگ، شکل و طراحی بدنۀ نشانگرها4.150.17اندازۀ کیوآرکدهای نصب شده

4.140.20کیفیت و میزان اطالعات موجود در کیوآرکدها
کیفیت داده ها و اطالعات کیوآرکدها برای

 گردشگران خارجی
3.760.30

3.750.30اقدامات حفاظت از کیوآرکدها4.120.18قابلیت مشاهده و دید کیوآرکدها ازراه دور

میزان و قدرت کیوآرکدها برای اطالع رسانی و 
راهنمایی گردشگران

4.040.19
کیفیت اطالعات تاریخی موجود در کیوآرکدها در 

خصوص مجموعه
3.700.27

4.040.21قدرت کیوآرکدها برای اسکن سریع اطالعات
شکل و بافت سکو یا مکانی که کیوآرکدها در آن ها

 نصب شده اند.
3.670.29

ترتیب قرارگیری کیوآرکدها با توجه به بخش های 
مجموعه در یک مسیر

3.660.31نحوۀ راهنمایی شما برای استفاده از کیوآرکدها4.030.18

3.540.29ارتباط منطقی کیوآرکدها با هم4.010.20میزان مرتبط بودن اطالعات 

3.520.33کیفیت اطالعات جغرافیایی و نقشه 3.850.27میزان تنوع در اطالعات داخل کیوآرکدها 

3.820.24کیفیت طراحی، شکل و گرافیک اطالعات



153
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم 

در گردشگری پایدار )مورد مطالعه: مجموعه شیخ صفی، شهر اردبیل(
153 ربیعی مندجین و همکاران

14
00

ن 
ستا

 زم
م ،

هار
  چ

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

به منظــور ســنجش معنــاداری نتایــج ایــن بخــش، ابتــدا 

ــاداری  ــب معن ــمیرینوف و ضری ــون کولمرگراف ـ اس ــاس آزم براس

ــه ای اســتفاده شــد  ــر از 0.05، از آزمــون ناپارامتریــک دوجمل کمت

)نتایــج ایــن جــدول به دلیــل طوالنی شــدن مقالــه ارائــه نشــده 

اســت(. براســاس نتایــج، جــز متغیــر ارتبــاط منطقــی کیوآرکدهــا بــا 

ــوده کــه  ــر از 0.05 ب ــۀ متغیرهــا کمت ــاداری کلی ــب معن هــم، ضری

بــه معنــای معناداربــودن و معتبربــودن نتایــج اســت و ایــن نتایــج را 

ــم داد. ــگران ورودی تعمی ــه کل گردش ــوان ب می ت

توســعۀ  مؤلفه هــای  در  کیوتوریســم  تأثیــرات  ادامــه،  در 

ــودن حجــم جــدول  ــل باالب ــل شــده اســت. به دلی گردشــگری تحلی

ــده  ــاره ش ــۀ اول اش ــد مؤلف ــار چن ــه آم ــا ب ــه، تنه ــت مقال و محدودی

ــر 3.4  ــرات براب ــن تأثی ــدول 5، میانگی ــج ج ــاس نتای ــت. براس اس

ــا  ــر( ت ــترین تأثی ــددی 5 »بیش ــازۀ ع ــاس ب ــرات براس ــزان تأثی )می

ــبی  ــط و نس ــرات متوس ــه تأثی ــد( ک ــبه ش ــر( محاس ــن تأثی 1 )کمتری

کیوتوریســم در گردشــگری را نشــان می دهــد. درواقــع، میــزان 

تأثیــرات کیوتوریســم از کیفیــت خــود طــرح آن از نظــر گردشــگران 

پایین تــر اســت. همچنیــن، نکتــۀ مهــم ضریــب تغییــرات 31 

ــگران  ــن گردش ــد بی ــان می ده ــه نش ــت ک ــگران اس ــد گردش درص

 
ً
ــاال ــود دارد و احتم ــبی وج ــر نس ــالف نظ ــرات اخت ــی تأثی در ارزیاب

ــی  ــاال و برخ ــی ب ــم را خیل ــرات کیوتوریس ــگران تأثی ــی گردش برخ

خیلــی پاییــن ارزیابــی کردنــد. در بیــن متغیرهــا، تأثیــر کیوتوریســم 

ــزۀ  ــه و انگی ــش عالق ــی، افزای گاه ــش آ ــرح، افزای ــن ط ــغ ای در تبلی

گردشــگران و ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت در گردشــگران در ســطح 

خیلــی بــاال و معنــادار اســت. در اولویــت دوم نیــز بایــد بــه تأثیــرات 

 باالی کیوتوریســم در افزایش درک مردم و گردشــگران از ارزش 
ً
نســبتا

علمــی و تاریخــی و تفســیری، افزایــش عالقــۀ گردشــگر بــه بازدیــد 

از بخش هــای مجموعــه و بررســی عمیق تــر آن هــا، بی نیــازی 

گردشــگر بــه داشــتن راهنمــای تــور و مســئول اطالع رســانی، 

باززنده ســازی وقایــع و حــوادث تاریخــی و افزایــش درک مــردم 

ــاره  ــه اش ــدی مجموع ــی کالب ــی و ویژگ ــاری تاریخ از ارزش معم

کــرد. بررســی مقایســه ای بیــن نتایــج تأثیــرات کیوتوریســم از نــگاه 

ــرات  ــی تأثی ــزان ارزیاب کارشناســان و گردشــگران نشــان می دهــد می

ــگران   گردش
ً
ــرا ــا ظاه ــت، ام ــان اس  یکس

ً
ــا ــروه تقریب ــر دو گ ــن ه بی

بــه تأثیــرات کیوتوریســم در ایجــاد تصویــر ذهنــی مثبــت، بازگشــت 

مجــدد گردشــگران، ایجــاد انگیزه هــای ســفر، باززنده ســازی ســفر 

ــۀ  ــازار مجموع ــعۀ ب ــگران و توس ــان گردش ــه و زم ــش در هزین و کاه

شــیخ صفــی و قــدرت تبلیغاتــی کیوتوریســم بیشــتر از کارشناســان 

بــاور دارنــد، درحالی کــه در الگــوی فکــری اول و دوم بــه ایــن 

ــت. ــده اس ــا داده نش ــدان به ــا چن متغیره

به منظــور ســنجش معنــاداری نتایــج ایــن بخــش، ابتــدا 

ــاداری  ــب معن ــمیرینوف و ضری ــون کولموگراف ـ اس ــاس آزم براس

ــه ای اســتفاده شــد  ــر از 0.05، از آزمــون ناپارامتریــک دوجمل کمت

)نتایــج ایــن جــدول به دلیــل طوالنی شــدن مقالــه ارائــه نشــده 

ــش  ــای افزای ــاداری متغیره ــب معن ــج، ضری ــاس نتای ــت(. براس اس

بازاریابــی و تبلیــغ مجموعــه در رســانه ها، هدایــت گردشــگران 

ــج  ــوده و نتای ــر از 0.05 ب ــه باالت ــون مجموع ــای گوناگ ــه بخش ه ب

آن هــا معنــادار و قابل اســتناد نیســت و ممکــن اســت حاصــل 

ــوان آن را  ــد و نمی ت ــی باش ــای تصادف ــا خط ــری ی ــای نمونه گی خط

ــم داد.  ــگران تعمی ــاری گردش ــۀ آم ــه کل جامع ب

جدول 5: میانگین میزان تأثیرات طرح کیوتوریسم مجموعۀ شیخ صفی در توسعۀ گردشگری

ضریب تغییراتمیانگینمتغیر

4.62تبلیغ، توصیه و پیشنهاد گردشگر به دیگران 
0.13

گاهی و اطالعات شما از بخش های گوناگون مجموعه 4.56افزایش آ
0.15

4.30افزایش عالقه و انگیزۀ گردشگران برای بازدید از دیگر جاذبه ها 
0.21

4.17ایجاد تصویر ذهنی مثبت از مجموعه 
0.21

4.13افزایش انگیزۀ سفر مجدد گردشگران به مجموعه 
0.24

4.08افزایش درک مردم و گردشگران از ارزش علمی و تاریخی و تفسیری 
0.21

* به دلیل طوالنی بودن جدول، تنها به چند مؤلفۀ اصلی اشاره شده است.

ارزیابــی  معنــاداری  تفــاوت  ابتــدا  پایانــی،  بخــش  در 

گردشــگران از نظــر رضایتمنــدی و تأثیــرات کیوتوریســم بــر مبنــای 

ــه  ــا توج ــور، ب ــت. بدین منظ ــده اس ــی ش ــردی ارزیاب ــای ف ویژگی ه

بــه توزیع نشــدن نرمــال داده هــا، از آزمــون ناپارامتریــک کروســکال 

والیــس اســتفاده شــده اســت. نتایــج در جــدول 6 نشــان داده شــده 

ــاوت  ــر تف ــر متغی ــر از 0.05 در ه ــاداری کمت ــب معن ــت. ضری اس
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معنــادار در نتایــج گردشــگران را آشــکار می کنــد. بــر ایــن اســاس، 

فقــط متغیــر تحصیــالت اســت کــه باعــث ایجــاد تفــاوت معنــادار 

بیــن ارزیابــی گردشــگران در کیفیــت و تأثیــرات کیوتوریســم 

ــالت  ــطح تحصی ــر س ــا تغیی ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــده اس ش

گردشــگران، ارزیابی هــای آن هــا نیــز تغییــرات واقعــی و معنــاداری 

ــی در  ــر و تفاوت ــچ تأثی ــغلی هی ــرایط ش ــه ش ــد. درحالی ک می یاب

ارزیابی هــای گردشــگران ایجــاد نکــرده اســت. همچنیــن، ســطح 

ــت  ــا از کیفی ــت آن ه ــزان رضای ــط در می ــگران فق ــادی گردش اقتص

ــۀ  ــا نکت ــت. ام ــرده اس ــاد ک ــاداری ایج ــاوت معن ــم تف کیوتوریس

گاهــی  جالــب ایــن اســت کــه نحــوۀ مســافرت تأثیــر چندانــی در آ

ــت و  ــی کیفی ــتفاده از آن در ارزیاب ــم و اس ــگران از کیوتوریس گردش

ــت  ــن اس ــئله ممک ــن مس ــت. ای ــته اس ــم نداش ــرات کیوتوریس تأثی

ــم  ــال از کیوتوریس ــه قب ــگرانی ک ــه گردش ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ب

ــۀ  ــد و تجرب ــرده بودن ــتفاده نک ــال از آن اس ــتند، تابه ح ــی داش گاه آ

اولشــان بــود. امــا جالــب ایــن  اســت کــه بیــن گردشــگرانی کــه از 

 اســتفاده کــرده بودنــد بــا کســانی که اســتفادۀ 
ً
کیوتوریســم مســتقیما

ــد.  ــاهده نش ــاداری مش ــاوت معن ــز تف ــتند نی ــی از آن نداش فعال

رضایــت  میــزان  تأثیــرات   ،7 جــدول  در  همچنیــن، 

ــی  ــنجش و ارزیاب ــم س ــرات کیوتوریس ــزان تأثی ــگران در می گردش

ــر از  ــن دو متغی ــادار ای ــتگی معن ــزان هم بس ــدا می ــت. ابت ــده اس ش

ــق آزمــون  ــق شــاخص هم بســتگی اســپیرمن و ســپس از طری طری

ــگر در  ــت گردش ــاخص های رضای ــرات ش ــی، تأثی ــیون خط رگرس

تأثیــرات کیوتوریســم محاســبه شــد. براســاس مقــدار بتــا در جدول 

7، میــزان رضایــت گردشــگران بــه مقــدار 0.51 در شــاخص های 

ــت. ــذار اس ــم اثرگ ــرات کیوتوریس تأثی

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

متغیر آزمون رضایت تأثیرگذاری متغیر آزمون رضایت تأثیرگذاری

تحصیالت
کای اسکوئر 21.967 18.13

نحوۀ آشنایی
کای اسکوئر 15.547 5.74

معناداری 0 0.001 معناداری 0.008 0.332

شغل

کای اسکوئر 4.355 6.06 گاهی از  آ

کیوتوریسم

کای اسکوئر 0.01 3.119

معناداری 0.5 0.3 معناداری 0.919 0.077

سطح 

اقتصادی

کای اسکوئر 21.246 5.574 استفاده از 

کیوتوریسم

کای اسکوئر 1.551 2.275

معناداری 0 0.134 معناداری 0.213 0.131

سابقۀ مسافرت

کای اسکوئر 7.831 17.941     

معناداری 0.098 0.001     

جدول 7: نتایج آزمون رگرسیون خطی برای سنجش تأثیرات میزان رضایت گردشگران در شاخص های تأثیرات کیوتوریسم

مدل

ضرایب استانداردضریب استانداردنشده

ضریب معناداریآزمون تی

Bمقدار بتاانحراف استاندارد

7.210.00 1.770.25مقدار ثابت

0.620.070.518.740.00میزان تأثیرگذاری
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بحث و نتیجه گیری
در ایــن پژوهــش، عملکرد و کارکــرد کیوآرکدها در گردشــگری 

یــا همــان کیوتوریســم و تأثیــرات آن در ایــن حــوزه تحلیــل و بررســی 

ــد.  ــاب ش ــوردی انتخ ــۀ م ــرای مطالع ــی ب ــیخ صف ــۀ ش و مجموع

شناســایی و تحلیــل الگوهــای فکــری و ســنجش نگــرش گردشــگران 

نشــان داد طــرح کیوتوریســم مجموعــۀ شــیخ صفــی، از نظــر فنــی و 

کیفیــت اجــزا و عناصــر آن، در ســطح نســبی و متوســط قــرار دارد و 

بــا این کــه در برخــی عناصــر کیفیــت مناســبی دارد، بــا ضعف هــای 

بزرگــی نیــز همــراه اســت. از طرفــی، میــزان و دامنــۀ تأثیــرات 

کیوتوریســم در گردشــگری شــهر و مجموعــه انــدک بــوده و فقــط در 

گاهی رســانی نســبی و معرفــی کلــی مجموعــه اثرگــذار بــوده  حــوزۀ آ

ــای  ــادی برج ــاختار اقتص ــی در س ــرات مهم ــت تأثی ــته اس و نتوانس

 چنیــن انتظــاری 
ً
ــۀ اصلــی ایــن اســت کــه اساســا بگــذارد. امــا نکت

نیــز نبایــد از کیوتوریســم داشــت؛ چراکــه در وهلــۀ اول بایــد اشــاره 

ــی،  ــیخ صف ــۀ ش ــطح مجموع ــا در س ــم، نه تنه ــه کیوتوریس ــرد ک ک

ــهر  ــد ش ــط در چن ــوده و فق ــا ب ــده ای نوپ ــز پدی ــور نی ــطح کش در س

ــز در  به صــورت آزمایشــی و مقطعــی به اجــرا درآمــده و پژوهشــی نی

ایــن خصــوص انجــام نشــده اســت. بنابرایــن، بدیهــی اســت کــه هــر 

ــراه  ــتی هایی هم ــکالت و کاس ــا مش ــدا، ب ــی، در ابت ــاوری و طرح فّن

اســت و نمی تــوان انتظــار داشــت تأثیــرات و پیامدهــای مهــم و 

ــاوری و طرحــی ابتــدا بایــد  ــادار داشــته اســت. درواقــع، هــر فّن معن

تقویــت و همه گیــر شــود تــا بعــد از چنــد ســال بتــوان دربــارۀ 

ــد اشــاره  ــۀ دوم، بای ــرات و پیامدهــای آن قضــاوت کــرد. در وهل تأثی

ــل  ــدی مث ــرح جدی ــژه ط ــگری، به وی ــرح گردش ــچ گاه ط ــرد هی ک

ــذاری  ــه تأثیرگ ــد هیچ گون  نمی توان
ً
ــتقال ــی و مس ــم، به تنهای کیوتوریس

ــا  ــد ب مهمــی داشــته باشــد؛ چراکــه طــرح گردشــگری فقــط در پیون

ــاخت ها و خدمــات گردشــگری و  ــر اجــزای گردشــگری، زیرس دیگ

ــر و  ــد تغیی ــه می توان ــطح جامع ــری آن در س ــن فرهنگ پذی همچنی

ــد آورد. ــت پدی ــوالت مثب تح

بــا توجــه بــه مجموعــه مطالــب فــوق، بدیهــی اســت کــه طرح 

کیوتوریســم بایــد در ســطح کشــور تقویــت شــود و توســعه یابــد تــا 

بتــوان تأثیــرات مهــم آن را ارزیابــی کــرد. هــدف اصلــی ایــن طــرح 

ــه ای مــوردی از طــرح  ــل نمون ــا بررســی و تحلی ــود کــه ب ــن ب ــز ای نی

ــر آن  ــد آن در گردشــگری و تأثی ــی پیون کیوتوریســم، به منظــور ارزیاب

ــوان  ــق آن بت ــه از طری ــود ک ــه ش ــی ارائ ــگری، مدل ــعۀ گردش در توس

ــرد.  ــم ک ــی فراه ــای آت ــن طرح ه ــرای تدوی ــبی را ب ــم انداز مناس چش

بــر همیــن اســاس، در ایــن بخــش، مــدل بهینــۀ توســعۀ کیوتوریســم 

ــه  ــش ارائ ــن پژوه ــای ای ــای داده ه ــر مبن ــا گردشــگری، ب ــد ب در پیون

ــا توجــه بــه  شــده اســت. امــا بایــد توجــه کــرد ایــن مــدل اگرچــه ب

مطالعــۀ مــوردی فــوق ارائــه شــده اســت، مؤلفه هــای آن بــا توجــه بــه 

ــی عمومــی  ــع مدل ــن مــدل درواق ــه شــده اند و ای شــرایط کشــور ارائ

ــایر  ــد در س ــی رود و می توان ــمار م ــم به ش ــعۀ کیوتوریس ــرای توس ب

ــکل  ــود. در ش ــتفاده ش ــور اس ــطح کش ــم در س ــای کیوتوریس طرح ه

4، مــدل پیشــنهادی توســعۀ کیوتوریســم ارائــه شــده کــه ایــن مــدل 

از هشــت مؤلفــۀ اصلــی تشــکیل شــده اســت و ایــن مؤلفه هــا 

به صــورت دایره هــای تودرتــو بــه همدیگــر مرتبط انــد و ارتبــاط 

ــدا نیســتند و  ــم ج ــع، مؤلفه هــا از ه ــد. درواق ــا هــم دارن ــه ای ب حلق

عملکــرد و کیفیــت هــر مؤلفــه در مؤلفــۀ دیگــر اثــر متقابــل دارد. بــر 

ایــن اســاس، هشــت مؤلفــۀ اصلــی ایــن مــدل بــه شــرح زیــر اســت:

معنــی - 1 بــه  یکپارچه ســازی  کیوتوریســم:  یکپارچه ســازی 

ــۀ فضاهــای گردشــگری  ــرای کلی ــزار کیوتوریســم ب ــۀ نرم اف تهی

تاریخــی کشــور. نرم افــزاری کــه در مجموعــۀ فــوق تهیــه 

ــه  ــت، درحالی ک ــق داش ــه تعل ــه آن مجموع ــط ب ــود فق ــده ب ش

ــۀ  ــاوی کلی ــم ح ــع کیوتوریس ــزار جام ــت نرم اف ــروری اس ض

ــا  ــگران ب ــا گردش ــد ت ــور باش ــگری کش ــم گردش ــای مه فضاه

یــک نرم افــزار بتواننــد از خدمــات طــرح کیوتوریســم در ســایر 

ــتفاده  ــد اس ــن طرح ان ــمول ای ــه مش ــگری ک ــای گردش فضاه

کننــد. ایــن مســئله در گرایــش بیشــتر گردشــگران و ارتباطــات 

ــر اســت. ــن فضاهــا بســیار موث بی

درواقــع، طــرح - 2 و حقیقــی:  مجــازی  ترکیبــی  تورگردانــی 

کیوتوریســم نبایــد به گونــه ای باشــد کــه تهدیــدی بــرای 

فضاهــای  بنابرایــن،  شــود.  تلقــی  تورگردانــی  جامعــۀ 

ــا  ــد ب ــد در پیون ــی مجــازی و حقیقــی بای گردشــگری، راهنمای

ــن  ــره  را از ای ــترین به ــوان بیش ــا بت ــوند ت ــت ش ــم مدیری ه

آورد. به دســت  خدمــات 

پیونــد کیوتوریســم بــا ســایر فّناوری هــا: کیوتوریســم به تنهایــی - 3

نمی توانــد تأثیــرات مهمــی در گردشــگری داشــته باشــد، بلکــه 

ــر  ــای دیگ ــا فّناوری ه ــد ب ــا بای ــوزۀ فّناوری ه ــت کم در ح دس

ــت و  ــه اس ــای داوطلبان ــاوری داده ه ــه فّن ــی آی ک ــل وی ج مث

ــره ترکیــب شــود  همچنیــن تله ژئوانفورماتیــک و ژئوفنــس و غی

کــه در ایــن حالــت می تــوان انتظــار داشــت کــه بــه بیشــترین 

خروجــی دســت یابیــم.
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شکل 4: مدل پیشنهادی توسعۀ کیوتوریسم

ــل - 4 ــگری: از دالی ــات گردش ــم در خدم ــوذ کیوتوریس نف

ــش  ــوردی پژوه ــۀ م ــم در مطالع ــه کیوتوریس ــی ک مهم

در  ایــن طــرح  نبــود محدودبــودن  اثرگــذار  چنــدان 

ــزرگ  ــوان انتظــار تحــول ب ــی می ت مجموعــه اســت. زمان

داشــت کــه کیوتوریســم، فراتــر از یــک مــکان گردشــگری 

ــذار  ــز اثرگ ــکان نی ــا آن م ــط ب ــات مرتب ــاص، در خدم خ

باشــد و اســتفاده شــود، مثــل اســتفاده از کیوتوریســم در 

ــا و  ــی، آژانس ه ــز پذیرای ــگری، مراک ــای گردش اقامتگاه ه

ــرات مهــم  ــوان تأثی ــن صــورت می ت ــد. در ای مراکــز خری

ــدار گردشــگری را مشــاهده کــرد. کیوتوریســم در اقتصــاد پای

تطبیــق کیوتوریســم بــا حــوزۀ نفــوذ گردشــگری: شــناخت - 5

بــازار گردشــگران فضــای گردشــگری خــاص و شــناخت 

ــا  ــافرت آن ه ــای مس ــن الگوه ــا و تبیی ــته بندی آن ه و دس

ــه  ــانی ارائ ــه کس ــی را ب ــش خوب ــدگاه و دان ــد دی می توان

دهــد کــه مســئول تهیــۀ نرم افــزار کیوتوریســم و اطالعــات 

درون آن هســتند. ایــن مســئله نــوع و کارکــرد کیوتوریســم 

ــد. ــخص می کن ــا مش ــرای م را ب

انگیــزه: - 6 ایجــاد  و  کیوتوریســم  عملکــرد  تنوع ســازی 

ــگری  ــش گردش ــی، دان ــت معمول ــم، در حال کیوتوریس

ــل  ــات داخ ــکن اطالع ــق اس ــگران از طری ــه گردش را ب

ــی  ــطح جهان ــروزه در س ــا ام ــد، ام ــه می کن ــد ارائ بارک

برنامه هایــی بــرای افزایــش کیفیــت کار کیوتوریســم و 

ــد  ــود. بای ــرا می ش ــتفاده از آن اج ــه اس ــردم ب ــذب م ج

گردشــگران را بــا کمــک برنامه هایــی بــه اســتفاده از ایــن 

فّنــاوری تشــویق کــرد. بــرای مثــال، می تــوان بــه توســعۀ 

ــگران  ــه گردش ــرد ک ــاره ک ــور اش ــای موقعیت مح بازی ه

هنــگام حضــور در هــر جاذبــۀ گردشــگری بایــد بــه یــک 

پرســش دربــارۀ آن جاذبــه بــا کمــک اســکن بارکــد پاســخ 

ــت  ــدی هدای ــۀ بع ــد و جاذب ــه بارک ــا ب ــد ت ــت بدهن درس

ــم،  ــدۀ کیوتوریس ــیر تعیین ش ــت در مس ــوند و درنهای ش

ــخ  ــورت پاس ــه در ص ــود ک ــه ش ــر گرفت ــزه ای درنظ جای

ــگران  ــه گردش ــد، ب ــر بارک ــش های ه ــه پرس ــت ب درس

ــطح  ــا را در س ــه طرح ه ــوان این گون ــوند. می ت ــدا ش اه

ــور اجــرا کــرد. کش

فرهنگ پذیــری کیوتوریســم: بدیهــی اســت ایــن فّنــاوری - 7

ــه  ــه نشــده و الزم اســت ب ــوز در ســطح کشــور نهادین هن

مزایــا و منافــع اســتفاده از فّناوری هــا در گردشــگری 

ــرد. ــج ک ــه تروی ــتفاده را در جامع ــگ اس ــاره و فرهن اش

ارزیابــی تطبیقــی کیوتوریســم در کشــور: همان طــور کــه - 8

ــران،  ــد ته ــهر مانن ــد ش ــم در چن ــد، کیوتوریس ــه ش گفت
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ــده  ــرا ش ــی اج ــی و موقت ــزد آزمایش ــان و ی ــان، اصفه زنج

اســت. بدیهــی اســت، به منظــور ترســیم چشــم انداز 

واقعــی از دامنــه و قــدرت کیوتوریســم، بایــد ارزیابی هایــی 

براســاس  و  شــود  انجــام  طرح هــا  ســایر  عملکــرد  از 

آن، برنامه ریزی هایــی منطقــی بــا هــدف توســعۀ ایــن 

طرح هــا تدویــن شــوند.

ــای  ــا پژوهش ه ــش ب ــن پژوه ــج ای ــت نتای ــان، الزم اس در پای

ــی  ــی و خارج ــای داخل ــن پژوهش ه ــود. در بی ــه ش ــابه مقایس مش

انجام شــده، تنهــا پژوهــش فهمــی و العــذب )2016( کــه در 

ــگران  ــط گردش ــا توس ــاوری کیوآرکده ــرش فّن ــزان پذی ــوص می خص

ــدل  ــت م ــرش گردشــگری کار کــرده اس ــوب پذی ــدل مطل ــۀ م و ارائ

ــه  ــت ک ــرده اس ــی ک ــگری را ارزیاب ــا در گردش ــوب کیوآرکده مطل

ــی در  ــب بازاریاب ــت مطل ــودمندی و کیفی ــوم س ــدل درک مفه ــن م ای

ــر اهمیــت کیفیــت  ــن مطالعــه ب ــد. ای گردشــگری را تســهیل می کنن

ــد دارد.  کی ــگر تأ ــذاری درک گردش ــده در تأثیرگ ــات ادراک ش اطالع

کیــد می کنــد کــه ایــن مــدل می توانــد بــا  همچنیــن، ایــن پژوهــش تأ

ارزش افــزوده بــه مقصدهــای گردشــگری همــراه باشــد. بااین حــال، 

مــدل پژوهــش فــوق بــا مــدل پژوهــش حاضــر متفــاوت اســت. در 

پژوهــش حاضــر، بــر مباحثــی ماننــد سناریونویســی، آینده پژوهــی، 

ــت.  ــده اس ــد ش کی ــازی تأ ــازی، یکپارچه س ــری، تنوع س فرهنگ پذی

ــه  ــی را ارائ ــرش متفاوت ــگاه و نگ ــر ن ــش حاض ــدل پژوه ــن، م بنابرای

ــرات   تأثی
ً
ــا ــده، عمدت ــای انجام ش ــایر پژوهش ه ــت. در س ــرده اس ک

ــتناوی  ــش الش ــه پژوه ــت، از جمل ــده اس ــی ش ــا بررس کیوآرکده

ــگران  ــی گردش ــد در راهنمای ــاالی کیوآرک ــرات ب ــه تأثی )2012( ک

می کنــد  بیــان  را  گردشــگری  اطالعــات  و  مکان هــا  یافتــن  و 

ــا  ــر کیوآرکده ــه تأثی ــه ب ــکاران )2017( ک ــو و هم ــش ل ــا پژوه ی

همچنیــن  دارد.  اشــاره  گردشــگری  فرایندهــای  از  رضایــت  در 

ســینی اوقلو )2019( نیــز در تحقیــق خــود بــه همیــن مســئله اشــاره 

ــۀ  ــا و دامن ــبی کیوآرکده ــت نس ــه کیفی ــال ب ــت، بااین ح ــرده اس ک

ــه در  ــت، درحالی ک ــده اس ــاره ش ــذاری آن اش ــدود اثرگ  مح
ً
ــبتا نس

پژوهش هــای مشــابه ماننــد مطالعــۀ ِامــک )2012( و پیــالی و 

ــا  ــتفاده از کیوآرکده ــای اس ــه ضعف ه ــط ب ــکاران )2017( فق هم

گردشــگران  اســتفادۀ  دانــش  زمینــۀ  در  کــه  محدودیت هایــی  و 

ــن ابزارهــا اشــاره شــده اســت.  گاهــی جامعــه از ای وجــود دارد و ناآ

ــا  ــدازی کیوآرکده ــوۀ راه                 ان ــه نح ــتر ب ــز بیش ــی نی ــای داخل پژوهش ه

در گردشــگری بــا عنــوان کیوتوریســم پرداخته انــد. بنابرایــن، در 

ــر  ــالوه ب ــر، ع ــش حاض ــرد پژوه ــاره ک ــد اش ــی بای ــی نهای ارزیاب

ارزیابــی تأثیــرات کیوآرکدهــا، ســعی کــرده اســت مدلــی بهینــه را بــا 

ــد  ــه می توان ــد ک ــن کن ــم تدوی ــد کیوتوریس ــات جدی ــه ادبی ــه ب توج

ــد. ــخص کن ــین مش ــای پیش ــا پژوهش ه ــش را ب ــن پژوه ــاوت ای تف

در پایــان بایــد یــادآور شــد پژوهــش فــوق بــا محدودیت هایــی 

در خصــوص ارزیابــی نتایــج به دلیــل نوپابــودن پژوهــش و دسترســی 

بــه عوامــل و کارشناســان مرتبــط روبــه رو بــود کــه دشــواری هایی را 

در پیشــبرد ایــن پژوهــش ایجــاد کــرد کــه علــت اصلــی آن ناآشــنایی 

ــت. در  ــم اس ــرح کیوتوریس ــوع و ط ــا موض ــان ب ــی کارشناس برخ

بایــد ضــرورت  توســعۀ گردشــگری، همــواره  برنامه ریزی هــای 

توســعۀ همه جانبــه در بخش هــای مختلــف را درنظــر گرفــت. 

به کارگیــری فّناوری هــای گوناگــون در حــوزۀ گردشــگری در هــر 

ــا  ــط ب ــف مرتب ــازمان های مختل ــا س ــی ب ــد هماهنگ ــی نیازمن مکان

ــتفاده  ــوز اس ــت. هن ــگری اس ــت و گردش ــزی و مدیری ــر برنامه ری ام

از ایــن فّناوری هــا بــرای مــردم بومــی چنــدان شناخته شــده نیســت. 

حتــی نهادهــا هــم اطــالع چندانــی از ایــن فّنــاوری ندارنــد. بنابرایــن 

ــزار، احســاس  ــن اب طبیعــی اســت، در صــورت اطالع نداشــتن از ای

ــه انجــام نشــود. ازایــن رو،  ــن زمین ــد و تالشــی در ای ــد نیای ــاز پدی نی

ــاد  ــرای ایج ــرمایه گذاری ب ــتر س ــت بس ــه الزم اس ــای مربوط نهاده

چنیــن طرحــی را مهیــا کننــد، زیــرا تنهــا در صــورت ســرمایه گذاری 

و حمایــت از ســرمایه گذاران اســت کــه مؤسســات و نهادهــای 

گوناگــون مرتبــط بــا گردشــگری می تواننــد ایــن فّنــاوری و منافــع آن 

ــد. ــش یاب ــرمایه گذاری افزای ــند و س بشناس

منابع
اروجــی، حســن، علیــزاده، محمــد، شــاورانی، ســید حســن، 
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ــم،  ــن )1394(. کیوتوریس ــی، حس ــد و اروج ــی، وحی ریاح

همایــش  روســتایی.  گردشــگری  توســعۀ  در  نویــن  فّنــاوری 

تهــران. اقتصــادی،  توســعۀ  و  نویــن  گردشــگری  بین المللــی 

ســبکبار،  فرجــی  فهیمــه،  طوافــی،  حســن،  شــاورانی، 

حســنعلی، خوشــبخت، ســعید، گواهــی، ســیدمحمدرضا و اروجی، 

حســن )1392(. بررســی و تعیییــن مســیر الکترونیــک گردشــگری 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

تبیین و ارائه مدل کارکرد و توسعه کیوتوریسم 158
در گردشگری پایدار )مورد مطالعه: مجموعه شیخ صفی، شهر اردبیل(

158 ربیعی مندجین و همکاران

14
00

ن 
ستا

 زم
م ،

هار
  چ

اره
شم

م ، 
ده

ل 
سا

ــرۀ  ــوردی: جزی ــۀ م ــم )مطالع ــاوری کیوتوریس ــتفاده از فّن ــا اس ب
ــارس. ــی خلیج ف ــی علمی ـ پژوهش ــش مل ــن همای ــش(. نهمی کی

ــادری، کاوه )1390(.  ــعید و ن ــور، س ــی، امانپ ــد، عل موح

مــدل  بــا  برندیابــی  براســاس  شــهری  گردشــگری  بازاریابــی 

ــهر  ــوردی: ش ــۀ م ــله مراتبی )AHP( )مطالع ــل سلس ــد تحلی فراین

کرمانشــاه(. مجلــۀ علمــی تخصصــی برنامه ریــزی فضایــی، 

.36-17  ،)3(1

Alshattnawi, S. )2012(. Effective Use of QR Codes 

in Religious Tourism. In 2012 International 

Conference on Advanced Computer Science 

Applications and Technologies )ACSAT( )pp. 

497-501(. IEEE.

Buyukozkan, G., & Ergü, B. )2011(. Intelligent 

system applications in electronic tourism. 

Expert Systems with Applications, 38)6), 

6586-6598.

Canadi, M., Höpken, W., & Fuchs, M. )2010(. 

Application of QR Codes in Online Travel 

Distribution. In ENTER )Vol. 10, pp. 978-3(.

Cinnioğlu, H. )2019(. Determining the use of 

QR )quick response( codes in hotels. Global 

Review of Research in Tourism, Hospitality and 

Leisure Management, An Online International 

)Double-Blind( Refereed Research Journal, 

700-714.

Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. )2008(. Urban 

tourism research developing an Agenda. Annals 

of Tourism Research, 35)4(, 1032–1052.

Emek, M. )2012(. Usage of QR Code in Tourism 

Industry. In 6th World Conference for Graduate 

Research in Tourism, Hospitality and Leisure 

)Vol. 24, No. 29, pp. 1-9(.

Fahmy, T. M., & Al-Azab, M. R. )2016(. Evaluation 

of the Tourist Acceptance of Quick Response 

)QR( Code: Using Technology Acceptance 

Model. Minia Journal of Tourism and 

Hospitality Research, 1)2(, 48-74

Fino, E. R., Martín-Gutiérrez, Fernández, M. D. M., 

& Davara, E. A. )2013(. Interactive Tourist 

Guide: Connecting Web 2.0, Augmented 

Reality and QR Codes. Procedia Computer 

Science, 25, 338-344.

Fuchs, M., Ricci, F., & Cantoni, L. )2012(. 

Information and communication technologies in 

tourism 2012, Helsingborg, Sweden, January, 

25-27, 2012.

Gartner, M., Seidel, I., Froschauer, J., & Berger, H. 

)2010(. The formation of virtual organizations 

by means of electronic institutions in a 3D 

e-Tourism environment. Information Sciences, 

180)17(, 3157-3169.

Kenteris, M., Gavalas, D., & Mpitziopoulos, A. 

)2010(. A mobile tourism recommender 

system. In The IEEE symposium on Computers 

and Communications )pp. 840-845(. IEEE.

Lou, L., Tina, Z., & Koh. J. )2017(. Tourist 

Satisfaction Enhancement Using Mobile QR 

Code Payment: An Empirical Investigation. 

Sustainability, 9)7(, 1186.

Pillai, A. E., Prakash, D., Al-Marhoobi, N. A., & 

Shrivastava, M. )2017(. Application of QR 

Codes in Tourism Industry: A Review of 

literature. International Journal of Computer 

Technology & Applications, 8)6(, 678-687. 

Wibiyanto, A., & Afrianto, I. )2018(. QR code and 

transport layer security for licensing documents 

verification. IOP Conference Series Materials 

Science and Engineering, 407)1(, 12-69


