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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :

 The Drivers of Sustainable Development Tourism in Iran
with Emphasis on Globalization

در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

ــی  ــل علم ــروزه در محاف ــه ام ــت ک ــده ای اس ــگری پدی ــا گردش ــاط آن ب ــدن و  ارتب ــده | جهانی ش چکی
خصوصــاً گردشــگری توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرده اســت. اگرچــه ایــن پدیــده درگذشــته نیــز وجــود 
داشــته ولــی در عصــر کنونــی بــه دلیــل تغییــرات ســریع و رشــد تکنولــوژی و فناوری هــای ارتباطــی، رنــگ 
ــه خــود گرفتــه اســت. اهــداف پژوهــش حاضــر شناســایی و اولویت بنــدی پیشــران های  ــوی دیگــری ب و ب
ــق  ــت. روش تحقی ــدار اس ــعۀ پای ــدن و توس ــم جهانی ش ــران، در پارادای ــگران در ای ــار گردش ــدی رفت کلی
ــا از  ــع آوری داده ه ــرای جم ــت. ب ــردی اس ــدف، کارب ــاظ ه ــی(، و ازلح ــی )کیفی-کم ــوع، ترکیب ــر ن از نظ
ــا اســتفاده از روش  ــه ب ــۀ ســاختاریافته اســتفاده  شــده اســت ک ــرگان در راســتای مصاحب پرسشــنامۀ خب
ــان  ــا آب ــاه ت ــا خردادم ــی جمــع آوری داده ه ــازۀ زمان ــر انتخــاب شــد. ب ــه 45 نف ــی حجــم نمون ــه برف گلول
ــه کمــک نرم افــزار میــک مــک  ــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش آینده پژوهــی ب ــود و ب مــاه 1398 ب
اســتفاده  شــده اســت. نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه: 1- بعــد فنــاوری )تکنولوژیکــی(، 2- بعــد 
ــگری  ــران های گردش ــن پیش ــده، کلیدی تری ــای ذکرش ــب اولویت ه ــه ترتی ــی ب ــد سیاس ــادی، 3- بع اقتص
ــج  ــۀ نتای ــای صورت گرفت ــه تحلیل ه ــت. در ادام ــدن اس ــر جهانی ش ــد ب ــا تأکی ــران ب ــدار در ای ــعۀ پای توس
بیانگــر آن اســت کــه جهانی شــدن بــا گردشــگری رابطــۀ معنــادار و مثبتــی دارد و میــزان ایــن تأثیــرات در 
ــوژی، فنــاوری( در شــکل گیری رفتــار  راســتای ابعــاد توســعۀ پایــدار )سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، اکول

گردشــگر مؤثــر اســت.

واژگانکلیدی|جهانی شدن، گردشگری و جهانی شدن، گردشگری توسعۀ پایدار.

تاریخ د ریافت:1399/07/23                     تاریخ پذیرش: 1399/12/27                 تاریخ قرارگیری روی سایت:1400/02/01

پیشران های گردشگری توسعۀ پایدار در ایران با تأکید بر 
جهانی شدن
مجیدفرهادییونکی*

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، گروه مدیریت گردشگردی، دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

سیروسحسنزاده
دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، گروه مدیریت گردشگردی، دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

  Majid.f71@gmail.com ،09164154586 :نویسندۀ مسئول *

مقدمـه|امروزه روشـن اسـت که جهانی شـدن به فراخـور قابلیت 
عرضـه و محتـوا می توانـد مخاطبـان بی شـماری را بـا خـود همراه 
سـازد و ازایـن رو تأثیـرات چشـمگیری در سـطوح خـرد و کالن 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی ایجاد کند. شـبکه های ماهواره ای، 
سـایت ها و وبالگ هـای اینترنتی و حتی گوشـی های تلفـن همراه، 
کاالهایـی را بـا محتواهای گوناگون در کنـار تبلیغات جذاب، عرضه 

می کننـد و همـگان به ویژه جوانان را که به سـبب شـرایط سـنی و 
پتانسـیل های روانی-فیزیکـی خـاص، مخاطبان بالقوه ای به شـمار 
می آینـد، بـه دگرگونـی ترغیـب می کننـد (Baptista, 2017)، زیرا 
جهانی شـدن به منزلـۀ درهم تنیدگـی و پیونـد فزاینـدۀ جهـان و 
سـاکنان آن بـا یکدیگـر در عرصه هـای مختلـف اسـت کـه تمـام 
جنبه هـای زندگـی انسـانی را دربرگرفتـه و هم شـکلی و هم رنگـی 
 .(Branstetter, Glennon & Jensen, 2019, 4) را دنبـال می کنـد
مـد، لبـاس، زبـان، عالیـق زیبایی شـناختی و ایدئولوژی هایـی کـه 
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بـا خرده فرهنـگ شـهری همـراه اسـت، ابزارهایـی برای گسسـتن 
از سـنت در ابعـاد مختلـف محسـوب شـده و امـروزه تمایـل بـه 
تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری در عرصـۀ جهانی شـدن شـدت و ابعـاد 
بیشـتری یافتـه اسـت )ذکایـی، 1386، 25(. بایـد توجـه داشـت 
کـه جهانی شـدن ناشـی از رشـد و توسـعۀ فناوری هـای مختلف در 
جهـان در زمینـه های مختلف مخابـرات، الکترونیک و نرم افزارهای 
حمل ونقـل  و  ارتباطـات  صنعتـی،  جدیـد  تولیـدات  و  رایانـه ای 
اسـت کـه فاصله هـای جغرافیایـی را کاهـش داده و جوامـع را بـه 
 (Astara, Budiarta & Wesna, 2018; یکدیگـر نزدیـک کـرده اسـت
(Khasawneh & Al-Smadi, 2019, 527. لذا به سـبب افزایش سـرعت 
و زمینه هـای ارتباطی، امـکان جابجایی و انتقـال اطالعات، داده ها، 
به عبارت دیگـر،  اسـت.  افزایـش  یافتـه  نیـز  و محصـوالت  کاالهـا 
اقتصـادی،  ابعـاد  در  فنـاوری  توسـعۀ  و  رشـد  اینکـه  بـر  عـالوه 
اجتماعـی و فرهنگـی و کالبـدی، درون جوامع تحول آفریده اسـت 
(Destek, 2019, 4)، زمینه هـای ارتباط سـریع خـرده اجتماعات و 
فرهنگ ها را با یکدیگر افزایش داده اسـت. بنابراین رشـد فناوری ها 
و انتقـال اطالعـات و همچنیـن پیشـرفت در امکانـات حمل ونقـل، 
مکان هـای مختلـف جهـان را به سـوی یکپارچگـی فضایـی هدایت 
می کنـد )سجاسـی قیـداری، صادقلـو و شـهدادی، 1394، 158(. 
اقتصـادی  اجتماعـی  پدیده هـای  مهم تریـن  از  یکـی  گردشـگری 
 .(Astara, Budiarta & Wesna, 2018) اسـت  کنونـی  عصـر  در 
و  مناطـق  فرهنگ هـا،  دیگـر  بـا  تعامـل  طریـق  از  گردشـگرها 
کشـورها، تجـارب و دانـش نـو کسـب می کننـد و مطابـق آن تأثیر 
گرفتـه و رفتـار می کننـد و بـه میزانـی کـه این تعامالت گسـترش 
و تسـهیل پیـدا کننـد، میـزان تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری آن بـر 
جامعـۀ میزبـان و میهمـان در مقاصـد گردشـگری بیشـتر خواهـد 
شـد (Haessly, 2010, 4). دیدگاه هـای متفاوتـی نسـبت بـه رونـد 
رو بـه توسـعۀ گردشـگری وجـود دارد، دیـدگاه لیبرالیسـتی بـه 
گردشـگری این گونـه نـگاه می کنـد کـه باعـث افزایـش ارتباطـات 
و مناسـبات اقتصـادی بیـن دولت هـا و افـراد در سـطح بین المللی 
می شـود. ارتباطـات فردبه فـرد، کـه به وسـیلۀ خدمـات و تجـارب 
طبقـۀ  و شـکل گیری  ثـروت  افزایـش  بـه  منجـر  حاصـل  شـده، 
متوسـط آگاه کـه خواهان آزادی های سیاسـی )مانند دموکراسـی( 
 ،1391 دهکـردی،  خسـروانی  و  بروجنـی  )ضرغـام  می شـوند 
فراینـد  سـویی  از   .)Kim, Prideaux & Prideaux, 200729؛
جهانی شـدن بـا فروپاشـی مرزهـا بـه برداشـتن موانـع بـرای سـفر 
کمـک می کنـد و از دیگـر سـوی، گردشـگری نیـز به ویـژه در بعـد 
بین المللـی اش رونـد جهانی شـدن را تقویـت می نمایـد. دو محرک 
از:  اسـت  عبـارت  گردشـگری  بخـش  در  جهانی شـدن  کلیـدی 
بهبـود سیسـتم حمل ونقـل یعنـی کاهـش هزینه هـا اعـم از مالـی 
و زمانـی، شکسـت محدودیت هـا و مرزهـای جغرافیایـی، و فناوری 
ارتباطـات یعنـی ظهـور رایانـه، ماهواره هـا و رسـانه های پیشـرفته 

.(Smeral, 1998, 377)

گردشـگری یکـی از عوامـل تسـهیل کنندۀ جهانی شـدن محسـوب 
می کنـد  فراهـم  را  بسـتری  اقتصـاد،  جهانی شـدن  و  می شـود 
از  یکـی  می توانـد  و  دارد  گردشـگری  بـا  مسـتقیم  رابطـۀ  کـه 
باشـد  بـرای کشـورهای مختلـف  بهتریـن منابـع کسـب درآمـد 
(Akadiri, Lasisi, Uzuner & Akadiri, 2020). در حوزۀ فرهنگی، 
گردشـگری از یک سـو تا حد مطلوبی موجبات آشـنایی فرهنگ ها، 
نژادهـا، سـرزمین ها، اقـوام، گویش هـا را با یکدیگر فراهم می سـازد 
و از سـوی دیگر سـبب ایجاد تغییراتی در فرهنگ جوامع می شـود. 
بـه بیـان دیگـر گردشـگری کامـاًل بـه وضـع اقتصـادی، سیاسـی، 
فرهنگی-اجتماعـی و زیسـت محیطی جوامـع وابسـته اسـت و این 
ابعـاد در فراینـد جهانی شـدن دگرگونـی بنیادین یافته انـد. در این 
میـان نکتـۀ حائـز اهمیـت این اسـت که کشـور ایـران با پیشـینۀ 
تمدنـی کهـن و جاذبه هـای متنـوع و موقعیـت برجسـتۀ اقلیمـی 
در حـال حاضـر، بـه صـورت بالقـوه، یکـی از کانون های توریسـتی 
جهـان بـه شـمار می آیـد و ضمـن آنکـه خواهـان منافـع اقتصادی 
از جملـه ایجـاد اشـتغال اسـت، بـه حفـظ ارزش هـای متعالـی و 
هویـت فرهنگی-تمدنـی خـود نیز تأکیـد دارد. لذا سیاسـت گذاری 
صحیـح گردشـگری توسـعۀ پایـدار در فراینـد جهانی شـدن بیـش 
از پیـش حائـز اهمیـت بـوده و سیاسـت گذاری مناسـب در ایـن 
حـوزه نیازمنـد شـناخت فراینـد جهانی شـدن و تأثیـر آن به طـور 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر صنعـت گردشـگری اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه سیاسـت گردشـگری ایـران فاقـد رفتار مناسـب 
در سـطح جهانـی اسـت )ضرغـام بروجنـی و خسـروانی دهکردی، 
1391، 28(. یکـی از دالیـل آن  هـم عـدم شناسـایی عوامـل مؤثر 
خط مشـی گذاری  فقـدان  به عبارت دیگـر،  اسـت.  حـوزه  ایـن  در 
گردشـگری  صنعـت  فهـم  کلیـد  جهانـی،  بعـد  در  گردشـگری 
بیمارگونـه در ایـران اسـت. جهانی سـازی از طریـق جبرگرایـی1، 
جدیـد  روش هـای  و  فنـاوری  پیشـرفت های  همگـرا2،  نیروهـای 
ارتباطـی می توانـد گردشـگران بین المللـی بیشـتری را بـه خـود 
 (Moaven, Khajenoori, Forooghan Geransaieh جلـب کنـد
Rayanpour, 2017, 4 &(، بـا توجـه بـه ویژگی هـای اقتصـادی، 
سیاسـی و فرهنگـی ایـران و بـرای گسـترش درجـۀ رقابت پذیـری 
اسـت  ضـروری  گردشـگری،  مقصـد  یـک  بـه  عنـوان  کشـور 
خط مشـی ها و سیاسـت های مناسـب در پارادایـم توسـعۀ پایـدار 
و  شناسـایی  دنبـال  بـه  حاضـر  پژوهـش  ازایـن رو  شـود.  اتخـاذ 
اولویت بنـدی پیشـران های کلیـدی رفتـار گردشـگران در ایران در 

پارادایـم جهانی شـدن و توسـعۀ پایـدار اسـت.

جهانیشدن
دارد  وجـود  مختلفـی  دیدگاه هـای  جهانی شـدن  بـا  ارتبـاط  در 
کـه هریـک  بـر ابعـادی متمرکـز شـده اند. »زیگمونـت باومـن«3 
جهانی شـدن را در قالـب نظم جدیدی موسـوم بـه »بی نظمی نوین 
جهانـی« تعریـف می کنـد )باومـن، 1379، 48(. بسـیاری همچون 
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»رابرتسـون«4 بـر ایـن باوراند که ما در عرصۀ جهانی شـدن شـاهد 
تقویـت هویت هـای محلـی در کنـار رشـد هویـت جهانی هسـتیم. 
وی از ایـن نظـم بـه  عنـوان نظـم »جهانی-محلـی« یـاد می کنـد 
همچـون  حرکت هایـی  بیـان  دیگـر،  بـه    .)29  ،1380 )کیانـی، 
واگرایـی، محلی گرایـی، پاره افزایـی و اسـتقالل طلبی روندی مکمل 
جهانی شـدن هسـتند (Waters, 2010, 67). در واقع، جهانی شـدن 
فراینـدی تک بعـدی و محـدود در یکی از ابعاد اقتصـادی، فرهنگی 
و سیاسـی نیسـت؛ بلکـه ایـن پدیده فراینـدی منسـجم و یکپارچه 
اسـت کـه در تمامـی عرصه هـای اجتماعـی رسـوخ کـرده اسـت 
)کیانـی، 1380، 29(. مـا در واژۀ جهانی شـدن بـا فرایند »شـدن« 
سـروکار داریـم، فراینـدی کـه بسـیاری از پدیده هـا را دسـتخوش 

تغییـر، تبدیـل و تأثیرپذیـری کرده اسـت.

جهانیشدنفرهنگی
امـروزه فرهنـگ به حـوزه ای بسـیار پیچیـده و بحث آفریـن تبدیل 
 شـده اسـت، زیرا زمانی که فرهنگ های جهانـی درون فرهنگ های 
محلـی رخنـه می کننـد، پیکربندی هـای جدیـدی ظهـور می کنـد 
کـه هـر دو قطـب جهانـی و محلـی را درهـم ترکیـب می کنـد 
)سـحابی، 1389، 20(، لذا جهانی شـدن فرهنگی بیانگر فشـارها بر 
جوامـع محلی اسـت. پیشـرفت ها در حمل ونقل، فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات )سـینما، ماهـواره، اینترنـت و ...( به راحتـی دسترسـی 
بـه آگاهی هـای جهانـی و برخـورداری از اطالعـات غیـر رسـمی 
دیگـران را افزایـش داده اسـت. ایـن تنـوع تغییـرات باعـث حرکت 
سـریع تر مـردم و همگرایـی فرهنگی، زبانـی و به طورکلـی، الگویی 
در موسـیقی، پوشـاک، تفریحـات، زبـان و ماننـد آن شـده اسـت. 
گیدنـز (Giddens, 2003) این فرایند را فشـردگی روابط اجتماعی 
جهانـی می نامـد کـه اتفاقـات محلـی تأثیرپذیرفتـه از رویدادهایی 
اسـت کـه کیلومترهـا دورتر اتفـاق افتاده اسـت و برعکـس آن نیز 

.(Khasawneh & Al-Smadi, 2019) قابل مشـاهده اسـت

جهانیشدنوگردشگریتوسعۀپایدار
نئولیبـرال  ایدئولـوژی  و  جهانی شـدن  بـرای  بدیـل  عقالنی تریـن 
آن، پارادایـم توسـعۀ پایـدار اسـت. فلسـفۀ وجـودی و دلیـل عمدۀ 
ایـن دیـدگاه، ضـرورت توجـه بـه سـه موضـوع عمـده و مرتبط به 
هـم در جهـان امروز اسـت: توسـعۀ اقتصـادی، پیشـرفت اجتماعی 
سـال  در   .(Gawor, 2008, 129) طبیعـی  محیـط  بـا  ارتبـاط  و 
1987 »گـرو برانتلنـد« نخسـت وزیر نـروژ، بـرای توسـعۀ جهانـی 
از عبـارت توسـعۀ پایـدار اسـتفاده کـرد و آن را توسـعه ای اعـالم 
کـرد کـه آینـده را بـا خطـر مواجـه نکنـد (Henry, 2001). از آن 
زمـان بـه بعـد موضوع توسـعۀ پایدار مبنـای مباحثات فـراوان قرار 
گرفـت و متخصصـان و صاحب نظـران دربـارۀ آن بسـیار گفتنـد 
جهانی شـدن  شـتابان  رشـد  کـه  اخیـر  دهـۀ  دو  در  نوشـتند.  و 
و  منابـع  مصـرف  روبه رشـد  افزایـش  موجـب  گیتـی  سراسـر  در 

طبیعـی  اکوسیسـتم های  بـه  غیرقابـل  جبـران  خسـارت های 
شـده اسـت، توسـعۀ پایـدار بیشـتر موردتوجـه قرارگرفتـه اسـت 

.(Sobol, Cleveland & Laroche, 2018, 345)
در دهـۀ 1990، تمرکـز عمـدۀ بحث هـا در حیطـۀ گردشـگری در 
مـورد پایداری بوده اسـت (Clarke, 1997; Butler, 1998). ازاین رو 
دیدگاه هـای مختلفـی در مـورد گردشـگری توسـعۀ پایـدار وجـود 
دارد. دو دیـدگاه آن یکـی توسـعه ای کـه از دیـدگاه محیطی پایدار 
باشـد و دیگـری توسـعه ای کـه از دیـدگاه اقتصادی پایدار باشـد و 
اخیراً پژوهشـگران بیشـتری به این موضوع پرداخته اند و پرسشـی 
کـه در ایـن زمینـه مطـرح می کننـد این  اسـت که چگونه توسـعۀ 
اقتصـادی بـدون تأثیـر زیسـت محیطی و اجتماعـی بـر مقصدهای 
گردشـگری ممکـن اسـت؟ )ایمانی خوشـخو و نادعلی پـور، 1395، 
88(. نگارنـدگان پژوهـش حاضـر بـر این عقیده هسـتند کـه برای 
کاهـش تهدیـدات مطرح شـده بـرای بقای گردشـگری، بایـد به هر 
دو رویکـرد در گردشـگری توجـه شـود و نتیجـه می گیـرد که اگر 
گردشـگری بخواهـد پایدار باقـی بماند، صنعت باید در شـکل دهی 
بحـث پایـدار پیشـرو باشـد. در ایـن زمینـه نیـز محققـان دیگـری 
چون میدلتـون و کالرک (Middleton & Clarke, 2001) به حفظ 
تعـادل در ابعـاد گردشـگری توسـعۀ پایـدار تأکیـد دارنـد و بیـان 
می کننـد کـه منافـع اقتصـادی بایـد در تعادل بـا سـایر جنبه های 
توسـعۀ پایـدار نظیـر زیسـت محیطی، اجتماعـی و فرهنگـی باشـد 
(Hosseini, Rashidi & Hamzehee, 2020, 160). لـذا شـرکت ها 
می توانند از این طریق سـود خود را به حداکثر برسـانند )با رعایت 
اصـول مذکـور در راسـتای پارادایـم توسـعۀ پایـدار(، و درعین حال 
نظـر  در  را  فرهنگـی  و  اجتماعـی  زیسـت محیطی  عوامـل  نیـز 
 .(Middleton & Clarke, 2001; Weaver, 2012, 1033) بگیرنـد 
تعریـف  گونـه  بدیـن  را  پایـدار  توسـعۀ  گردشـگری  »زاهـدی«، 
می کنـد: »گردشـگری کـه نیازهـای گردشـگرهای زمـان حـال و 
را  بـرآورده می کنـد و درعین حـال فرصت هـا  را  جوامـع میزبـان 
بـرای آینده بسـط و گسـترش می دهـد و منابع را به گونـه ای مورد 
اسـتفاده قـرار می دهـد کـه هم زمان با حفـظ ارزش هـای فرهنگی، 
فرایندهـای اکولوژیکـی، تنـوع زیسـتی و سیسـتم های پشـتیبان 
حیـات، بـه نیازهـای اقتصـادی، اجتماعـی و زیباشـناختی پاسـخ 
داده شـود« )زاهـدی، 1393، 99(. »لـي«، دربـارۀ چشـم انداز های 
برنامه ریزی توسـعۀ گردشـگری در فرایند جهانی شـدن و همچنین 
بحث هـای  در  گردشـگری  ذینفعـان  مختلـف  گروه هـای  تأثیـر 
جامعـۀ مقصـد، جامعـۀ میزبـان و محیـط گردشـگری می پـردازد 
و معتقـد اسـت کـه هـدف کاهش رشـد گردشـگری نیسـت، بلکه 
مدیریت توسـعۀ گردشـگری در راسـتای پارادایم توسـعۀ پایدار در 
فراینـد جهانی شـدن با گردشـگران، مقصـد و جامعۀ میزبان اسـت 

.(Liu, 2003, 463)
از آنجـا کـه فراینـد جهانی شـدن کم وبیـش بـر تمامی ابعـاد جامعه 
به منزلـۀ  نیـز  اسـت، گردشـگری  تأثیرپذیـر  متقابـاًل  و  تأثیرگـذار 
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یکـی از ابعـاد زندگـی و جامعـه از اثرهـای ایـن فراینـد دور نمانـده 
اسـت )نکویـی، ضرغام بروجنـی و ایمانـی خوشـخو، 1389، 115(. 
جهانگـردی و سـفر در فرایند جهانی شـدن عامل علـت و معلولی اند. 
بـه  بیـان  دیگر جهانی شـدن سـبب رشـد صنعت گردشـگری شـده 
اسـت و رشـد گردشـگری فراینـد جهانی شـدن را تسـریع می کنـد. 
الزم به ذکر اسـت که جهانی شـدن در دو بعد بر صنعت گردشـگری 
تأثیرگـذار اسـت. جهانی شـدن بـا توجه بـه تغییراتی کـه در ماهیت 
بنگاه هـا بـرای ادامـۀ حیـات بـه وجـود مـی آورد منشـأ تحـول بوده 
و موردتوجـه محقـق اسـت. همچنیـن جهانی شـدن در بعـد کالن 
بـر سـاختار جهانگـردی کشـورها و سـاختار جهانـی ایـن صنعـت 
تأثیـرات بسـیار زیـادی دارد. گردشـگری در الگوهـای فضایـی خود 
)شـهر، روسـتا، عشـیره، طبیعـت و ...( در فراینـدی از جهانی شـدن 
به سـوی یـک دهکدۀ گردشـگری به پیش مـی رود و  مانند بـازار آزاد 
مشـترکی اسـت کـه تمـام کشـورها درخور تـالش خـود از آن بهره 
می برنـد. اصـول مشـترک در ایـن دهکـده، نظام هـای رزرواسـیون 
قیمت هـای  همگرایـی  به عـالوه  اسـت.  جهانـی  رایانه ای شـدن  و 
داخلـی و خارجـی بسـتری فراهـم می کنـد تـا هزینـۀ سـفر بـرای 
گردشـگران بـه نقـاط مختلف جهـان به صرفـه و متعادل تمام شـود 
)کریمیـان بسـتانی و لطیفی پـور، 1397، 15(. بدین سـان باید گفت 
کـه صنعـت گردشـگری بـا نزدیـک کـردن مـردم و فرهنگ هـای 
مختلـف نقـش مهمـی در اقتصـاد جهانـی بـازی می کنـد و از آنجـا 
کـه گردشـگری نیـز در چارچـوب یـک سیسـتم از عرضـه و تقاضـا 
شـکل می گیـرد، رشـد تجـارت جهانـی گسـترش گردشـگر را در 
مناطـق مختلـف جهـان در قالـب تجارتی سـودآور سـبب می شـود 
(Farhadi Uonaki, Shafiee & Rastghalam, 2018). گردشـگری 
ابزارهـای  اصلی تریـن  از  یکـی  و  تسـهیل کننده  عوامـل  از  یکـی 
بسـتری  اقتصـاد  و جهانی شـدن  بـه شـمار مـی رود  جهانی شـدن 
فراهـم می کنـد کـه در رابطـۀ مسـتقیم با جریـان گردشـگری قرار 
و  جهانی شـدن  بـرای  بدیـل  عقالنی تریـن  بدین سـان  می گیـرد. 
ایدئولـوژی نئولیبـرال آن، ایـدۀ توسـعۀ پایـدار اسـت، لـذا توجـه به 
ابعـاد مختلـف گردشـگری توسـعۀ پایـدار در فرایند جهانی شـدن و 
تأثیـر متقابلـی کـه بـر رفتـار گردشـگران می گـذارد حائـز اهمیـت 
اسـت. ازایـن رو برنامه ریـزان و تصمیم گیـران صنعـت گردشـگری 
میـزان  درک  نیازمنـد  فراینـد  ایـن  صحیـح  مدیریـت  بـرای 
تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری پیشـران های کلیـدی جهانی شـدن در 
راسـتای پارادایـم توسـعۀ پایـدار در صنعـت گردشـگری هسـتند 
.(Saint Akadiri, Alola & Akadiri, 2019; Kellerman, 2020)

طراحیمدلمفهومیپژوهش
سیاسـی،  اقتصـادی،  وضـع  بـه  کامـاًل  گردشـگری  کـه  آنجـا  از 
فرهنگی-اجتماعـی و زیسـت محیطی جوامـع وابسـته اسـت و این 
ابعـاد در فراینـد جهانی شـدن دگرگونـی بنیادیـن یافته انـد، لـذا 
مـدل حاضـر درصـدد تحلیـل پیشـران های کلیـدی شـکل گیری 

رفتـار گردشـگر در ایـران در پارادایم جهانی شـدن و توسـعۀ پایدار 
اسـت )جـدول 1(. 

همان طـور کـه در تصویـر 1 مالحظه می شـود: جهانی شـدن باعث 
ایجـاد تأثیراتـی متقابـل در صنعـت گردشـگری می شـود کـه در 
مـدل مذکور ایـن تأثیرات در قالب ابعاد گردشـگری توسـعۀ پایدار 

بیان شـده و در ادامـۀ پژوهـش مـورد تحلیـل قـرار می گیرد.

روششناسی
ازآنجاکـه پژوهـش حاضـر بـه دنبـال تحلیـل پیشـران های کلیدی 
شـکل گیری رفتـار گردشـگر در ایـران در پارادایـم جهانی شـدن و 
توسـعۀ پایـدار اسـت و از نتایـج ایـن پژوهش می تـوان در مدیریت 
یـک مقصد گردشـگری در روند جهانی شـدن و اثراتی که ناشـی از 
آن بـه همراه دارد اسـتفاده کـرد، بنابراین پژوهـش حاضر از لحاظ 
هـدف کاربردی اسـت و به لحاظ نوع و شـیوۀ گـردآوری اطالعات، 
در زمـرۀ تحقیقـات ترکیبـی )کیفی-کمـی( و توصیفی-تحلیلـی 
محسـوب می شـود. پژوهـش حاضـر بـه دنبـال اهداف ذیل اسـت:

- شناسـایی پیشـران های کلیـدی شـکل گیری رفتـار گردشـگر در 
ایـران در پارادایـم جهانی شـدن و توسـعۀ پایدار؛

- اولویت بنـدی پیشـران های کلیـدی شـکل گیری رفتار گردشـگر 
در ایـران در پارادایـم جهانی شـدن و توسـعۀ پایدار.

براساس اهداف باال سؤاالت زیر مطرح است:
- پیشـران های کلیـدی شـکل گیری رفتـار گردشـگر در ایـران در 

پارادایـم جهانی شـدن و توسـعۀ پایـدار کدامنـد؟
- مهم تریـن پیشـران های مؤثـر در شـکل گیری رفتار گردشـگر در 

پارادایم جهانی شـدن و توسـعۀ پایـدار کدامند؟
جامعـۀ  آماری تحقیق شـامل متخصصـان، خبرگان و پژوهشـگران 
حوزۀ تحقیق و معیار انتخاب کارشناسـان، مشـخصات ذیل اسـت: 
افـرادی کـه دارای تحصیالت تکمیلی و پژوهـش در زمینۀ موضوع 
تحقیـق هسـتند و افـرادی که حـدود 10 سـال سـابقۀ فعالیت در 
حـوزۀ گردشـگری داشـته باشـند. بـا اسـتفاده از روش گلوله برفی 
نمونـۀ مـورد نظـر 55 نفر انتخاب شـده و در نهایت 45 پرسشـنامۀ 
صحیـح از نمونـه اسـتخراج شـده اسـت. در پژوهـش حاضـر از دو 
شـیوۀ کتابخانـه ای و میدانـی جهـت جمـع آوری داده هـا اسـتفاده 
 شـده اسـت. جهـت تکمیـل مبانـی نظـری از منابـع کتابخانـه ای 
شـامل مقـاالت، پایان نامه هـا، کتـب و همچنیـن منابـع اینترنتـی 
بهـره گرفته  شـد و از روش مصاحبـۀ نیمه سـاختاریافته با خبرگان 
در مـورد موضـوع تحقیـق اسـتفاده  شـده اسـت. در ادامـه بـرای 
بررسـی اطالعات از پرسشـنامۀ متناسـب با روش تحقیق اسـتفاده  
شـد. پرسشـنامه تهیـه و در اختیـار کارشناسـان قرار گرفـت، ابزار 
سـنجش پرسشـنامۀ کارشناسـان، امتیازدهی با روش آینده پژوهی 
)0- بـدون اثرگـذاری، 1- اثرگـذاری کـم، 2- اثرگذاری متوسـط و 
3- اثرگذاری زیاد( اسـت. در جدول 2 مشـخصات شرکت کنندگان 

آورده شـده است.



35 شمارۀ 4بهار 1400

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 2)4(، 31-42 / بهار 1400

مرجعزیرشاخصشاخص

 ایجاد دهکدۀ جهانیبعدفرهنگی

(Cleveland, Rojas-Méndez, Laroche & Papa-
dopoulos, 2016; Destek, 2019)

جهانی سازی فرهنگ

فرهنگ یکنواخت جهانی

جهانگردان جهانی، رفتار یکنواخت گردشگری

ظهور رفتار مصرف کنندۀ محلی

جهانی-محلی شدن5 

;Destek, 2019; Saint Akadiri et al., 2019)  تغییرات آب وهوا و تأثیر آنها در مقصداکولوژی
Hosseini, Rashidi & Hamzehee, 2020) تغییرات اکولوژیکی

گرم شدن کرۀ زمین و تأثیر آن بر مشاغل گردشگری

سرمایه گذاری های خارجی در هتل ها و جاذبه های گردشگریاقتصادی

 (Khasawneh & Al-Smadi, 2019; Destek,
2019)

استراتژی های ادغام افقی و عمودی بنگاه های گردشگری

بازیکنان جهانی و اتحادهای استراتژیک )شرکت های هوایی، هتل ها، 
اپراتورهای تور(

مدیریت جهانی گردشگری

رقابت جهانی و تخریب استراحتگاه های تفریحی

ضرورت هماهنگی جهانی و تنظیم گردش مسافرسیاسی
 (Baptista, 2017; Astara, Budiarta & Wesna,

2018; Destek, 2019)
افزایش اهمیت سازمان های بین المللی گردشگری

توسعۀ پایدار به  عنوان ایدۀ باکیفیت و غالب

فناوری
)تکنولوژی(

;Branstetter, Glennon, & Jensen, 2019) شبکه های توزیع جهانی
Kellerman, 2020)

سیستم های رزرو جهانی

ابزارهای وب 2.0

فناوری تلفن همراه

فناوری های استاندارد در سیستم های حمل ونقل

وابستگی به فناوری اطالعاترفتارگردشگر

 (Sobol, Cleveland & Laroche, 2018; Destek,
 2019, Kock, Josiassen, Assaf, Karpen &

Farrelly, 2019)

جهت گیری جهانی

استفاده از سلف سرویس و ابزارهای رزرو شخصی

تقاضا برای تجربیات جدید

احساس امنیت و اطمینان

خلق انگیزه های درونی جدید برای سفر

حساسیت به قیمت

کاهش هزینۀ سفر

 افزایش سفر فردی 

به جای هواپیما با ماشین / کشتی / قطار مسافرت کردن

اسکان غیر از هتل )آپارتمان ها، بومگردی، خانه مسافر(

بازدید از خانواده و اقوام

جدول 1. پیشران های کلیدی شکل گیری رفتار گردشگر در ایران در پارادایم جهانی شدن و توسعۀ پایدار. مأخذ: نگارندگان.
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یافتههایتحقیق
نتایـج حاصـل از آمـار توصیفی شـامل فراوانی افراد شـرکت کننده 
در مطالعـه بـه تفکیـک جنسـیت، سـن، تحصیـالت در جـدول 3 
آورده شـده اسـت. همان طـور کـه در جـدول 3 مالحظه می شـود، 
میـزان فراوانـی جنسـیت مـرد 57 درصـد و زن 43 درصـد اسـت 
و اکثریـت شـرکت کنندگان در بـازۀ سـنی بـاالی 50 سـال بـا 40 
درصـد و کمتریـن آن در بـازۀ سـنی 20- 30 سـال بـا 2 درصـد 
قـرار دارنـد. از لحـاظ تحصیـالت، بیشـترین میـزان تحصیـالت در 
نمونـۀ آمـاری پژوهـش، متعلق بـه ردۀ دکتری تخصصـی )دکتری 
تخصصـی و دانشـجوی دکتـری( بـا 71 درصـد کـه از ایـن میـزان 
37 درصـد دارای مـدرک دکتـرای تخصصـی هسـتند و میـزان 

تحصیـالت کارشناسـی ارشـد 29 درصد اسـت.
روشآیندهپژوهیبانرمافزارمیکمک•

پیشـران های  مشـخص کردن  دنبـال  بـه  آینده پژوهـی  روش 
کلیـدی )آشـکار یـا پنهـان( بـه  منظـور دریافـت نظرات و تشـویق 
رفتارهـای  و  جوانـب  مـورد  در  ذینفعـان  و  مشـارکت کنندگان 
روش  اسـت.  سیسـتم  یـک  غیرقابل پیش بینـی  و  پیچیـده 
آینده پژوهـی ابـزاری اسـت بـرای پیونـد عقایـد و تفکـرات کـه از 
طریـق ماتریـس ارتباط تمامی پیشـران های سیسـتم، بـه توصیف 
و شناسـایی سیسـتم می پـردازد. توانایـی ایـن مـدل در شناسـایی 
روابـط بیـن پیشـران ها و درنهایت شناسـایی پیشـران های کلیدی 
مؤثـر در تکامـل سیسـتم اسـت )فرهـادی یونکـی و عنابسـتانی، 

سیسـتم های  کیفـی  مطالعـۀ  در  آینده پژوهـی  روش   .)1397
به شـدت  پیشـران کاربـرد دارد. بـه  صـورت کلـی آینده پژوهـی در 
سـه مرحلـه انجام می شـود: 1- اسـتخراج پیشـران ها: ایـن مرحله 
به نـدرت سـاختار رسـمی و اسـتانداردی دارد امـا به  منظـور ادامۀ 
رونـد پـردازش الزامـی اسـت. در پژوهـش حاضـر مرحلـۀ اول از 
طریـق مصاحبـه بـا متخصصـان و خبـرگان و پژوهشـگران حـوزۀ 
تحقیـق صـورت گرفتـه اسـت. 2- تعییـن روابـط بین پیشـران ها: 
آنچـه در ایـن مرحلـه اهمیـت دارد به هـم پیونـددادن پیشـران ها 
و عوامـل و توصیـف شـبکۀ ارتبـاط بیـن آنهاسـت. در پژوهـش 
حاضـر مرحلـۀ مذکور با اسـتفاده از پرسشـنامۀ ماتریسـی متقاطع 
)پیشـران ها دوبـه دو کنـار هم قـرار می گیرنـد( توسـط متخصصان 
پیشـران های  شناسـایی   -3 قرارگرفته انـد.  امتیازدهـی  مـورد 
کلیـدی )زالـی و زمانی پـور، 1394(: این مرحلـه در پژوهش حاضر 
بـه کمـک نرم افـزار میـک مـک6 صـورت گرفتـه اسـت. نرم افـزار 
میـک مـک جهـت انجـام محاسـبات پیچیـدۀ ماتریـس متقاطـع 
طراحی شـده اسـت. روش ایـن نرم افـزار بدیـن گونـه اسـت کـه 
ابتـدا پیشـران های مهـم در حـوزۀ مـورد نظـر را شناسـایی کـرده 
و سـپس آنهـا را در ماتریسـی ماننـد ماتریـس تحلیـل اثـرات وارد 
و، میـزان ارتبـاط میـان ایـن پیشـران ها بـا حـوزۀ مربوطه توسـط 
خبرگان، تشـخیص داده می شـود. پیشـران های موجود در سـطرها 
بدیـن  می گذارنـد.  تأثیـر  سـتون ها  در  موجـود  پیشـران های  بـر 
ترتیـب پیشـران های سـطرها، تأثیرگذار و پیشـران های سـتون ها، 
تأثیرپذیـر هسـتند و میـزان تأثیرگذاری به این صورت اسـت: عدد 
صفـر »بـدون تأثـی«، عـدد یـک »تأثیرگـذاری ضعیف«، عـدد دو 
»تأثیرگـذاری متوسـط« عـدد سـه »تأثیرگـذاری زیـاد« )فرهادی 
یونکـی، شـفیعی و عنابسـتانی، 1397(. همان طـور کـه در تصویـر 
2 و جـدول 4 مالحظـه می شـود پیشـران هایی کـه در ناحیـۀ اول 
و ورودی قـرار دارنـد نشـان دهندۀ بـا ارزش تریـن یـا بـه تعبیـری 
میـزان  درواقـع  تأثیرگذارنـد.  پیشـران هایی  اصلی تریـن  دیگـر 
به مراتـب  دیگـر  پیشـران های  بـر  پیشـران ها  ایـن  تأثیرگـذاری 
باالتـر از میـزان تأثیرپذیـری آنهـا از پیشـران های دیگر اسـت، که 
در پژوهـش حاضـر بـه  عنـوان پیشـران های کلیـدی شـکل گیری 
رفتـار گردشـگر در پارادایم جهانی شـدن و توسـعۀ پایـدار در ایران 
شـناخته می شـوند. همچنیـن میـزان تأثیرگـذاری این پیشـران ها 
بـر یکدیگـر در تصویـر 3 مشـاهده می شـود. فلـش قرمـز و تعـداد 
روابـط بیان گـر تأثیرگـذاری گسـتردۀ پیشـران های ناحیـۀ اول بـر 
دیگـر پیشـران ها اسـت کـه پیشـران های ناحیـۀ اول بـه ترتیـب 

اولویـت در زیـر آورده شـده اند:
1- فناوری )تکنولوژی(، 2- بعد اقتصادی، 3- بعد سیاسی.

ناحیـۀ دوم حـد وسـط: بیانگـر پیشـران هایی اسـت کـه میـزان 
دیگـر  پیشـران هایی  بـه  نسـبت  تأثیرپذیری شـان  و  تأثیرگـذاری 
اسـت. همان طـور کـه در تصویـر 2 و جـدول 4  بـه یک میـزان 
مالحظـه می شـود، اولویت میـزان تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری آنها 

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش )پیشران های کلیدی شکل گیری رفتار گردشگر 
در ایران در پارادایم جهانی شدن و توسعۀ پایدار. مأخذ: نگارندگان.
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شیرازراهنمای گردشگری20کارشناسی ارشد 50>کارشناس شمارۀ 1

فیروزآبادراهنمای گردشگری10کارشناسی ارشد30-40کارشناس شمارۀ 2

الرراهنمای گردشگری11کارشناسی ارشد30-40کارشناس شمارۀ 3

اردبیلراهنمای گردشگری13کارشناسی ارشد30-40کارشناس شمارۀ 4

تهرانگردشگری )آژانس دار(19کارشناسی ارشد50>کارشناس شمارۀ 5

تهرانگردشگری )هتلدار(20کارشناسی ارشد50>کارشناس شمارۀ 6

مشهداقتصاد گردشگری )استاد دانشگاه(25دکتری 50>کارشناس شمارۀ 7

شهرکردگردشگری )مدرس دانشگاه(11 دکتری )دانشجو(30-20کارشناس شمارۀ 8

تهرانجغرافیا )استاد دانشگاه(20دکتری50>کارشناس شمارۀ 9

تهرانگردشگری و مدیریت )استاد دانشگاه(20دکتری 50>کارشناس شمارۀ 10

اصفهانگردشگری )هتلدار(15کارشناسی ارشد50-40کارشناس شمارۀ 11

شیرازجامعه شناسی )مدرس گردشگری(10دکتری 50>کارشناس شمارۀ 12

یزدگردشگری )هتلدار(22دکتری )دانشجو(50>کارشناس شمارۀ 13

شهرکردجامعه شناسی )مدرس گردشگری(15دکتری50>کارشناس شمارۀ 14

مشهدگردشگری )تور گردان(15دکتری )دانشجو(50>کارشناس شمارۀ 15

اصفهانراهنمای گردشگری20کارشناسی ارشد50-40کارشناس شمارۀ 16

سنندجراهنمای گردشگری20کارشناسی ارشد50-40کارشناس شمارۀ 17

یزدجامعه شناسی )پژوهشگر حوزه گردشگری(15دکتری50-40کارشناس شمارۀ 18

اصفهانگردشگری )مدرس دانشگاه(14دکتری )دانشجو(30-40کارشناس شمارۀ 19

رشتگردشگری )مدرس دانشگاه(12دکتری30-40کارشناس شمارۀ 20

تهرانپژوهشگر حوزۀ گردشگری10دکتری30-40کارشناس شمارۀ 21

بندرعباسکارمند ادارۀ میراث فرهنگی  و...13دکتری )دانشجو(40-30کارشناس شمارۀ 22

یزدمدرس و راهنمای گردشگری10دکتری )دانشجو(40-30کارشناس شمارۀ 23

مشهدگردشگری )هتلدار(15دکتری )دانشجو(50>کارشناس شمارۀ 24

تهرانبازاریابی )مدرس گردشگری(20دکتری 50>کارشناس شمارۀ 25

مشهدگردشگری )هتلدار(25کارشناسی ارشد50-40کارشناس شمارۀ 26

تبریزاقتصاد )پژوهشگر حوزۀ گردشگری(15دکتری 50-40کارشناس شمارۀ 27

یزدراهنما و مدرس گردشگری9دکتری )دانشجو(30-40کارشناس شمارۀ 28

یزدمدرس گردشگری18دکتری50>کارشناس شمارۀ 29

تهرانراهنما گردشگری8دکتری )دانشجو(30-40کارشناس شمارۀ 30

روستای گرمهگردشگری )بوم گردی(15کارشناسی ارشد50>کارشناس شمارۀ 31

تهرانگردشگری )کارمند موزه(15دکتری )دانشجو(30-40کارشناس شمارۀ 32

اصفهانگردشگری و جغرافیا )مدرس دانشگاه(10دکتری30-40کارشناس شمارۀ 33

بوشهربازاریابی )مدرس گردشگری(10دکتری )دانشجو(50-40کارشناس شماره 34

بابلتور گردان20کارشناسی ارشد50-40کارشناس شمارۀ 35

بابلارتباطات- تور گردان23دکتری50-40کارشناس شمارۀ 36

شیرازگردشگری )بوم گردی(20کارشناسی ارشد50>کارشناس شمارۀ 37

ساریبازاریابی )مدرس گردشگری(12دکتری50-40کارشناس شمارۀ 38

جدول 2. مشخصات شرکت کنندگان در پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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درصدفراوانیفراوانیجنسیت

2657/7مرد

1942/3زن

45100جمع

درصد فراوانیتحصیالت
فراوانی

درصدفراوانیفراوانیسن

3012/2-1328/920فوق لیسانس

دانشجوی دکتری و دکتری 
401533/3-3271/130تخصصی

501124/4-4510040جمع

<501840

45100جمع

شهرمحلسکونتحوزۀ فعالیتسابقۀفعالیتسالتحصیالتبازۀسنیکارشناسان

اصفهانبازاریابی )مدرس گردشگری(8دکتری )دانشجو(50-40کارشناس شمارۀ 39

یزدگردشگری )مدرس و پژوهشگر(8دکتری )دانشجو(40-30کارشناس شمارۀ 40

یزدگردشگری )مدرس و پژوهشگر(10دکتری )دانشجو(40-30کارشناس شمارۀ 41

نجف آبادگردشگری )مدرس  پژوهشگر(19دکتری50>کارشناس شمارۀ 42

کرمانجغرافیا و گردشگری )استاد دانشگاه(21دکتری50>کارشناس شمارۀ 43

اصفهانبازاریابی )پژوهشگر حوزۀ گردشگری(11دکتری )دانشجو(40-30کارشناس شمارۀ 44

مشهدجغرافیا و گردشگری )استاد دانشگاه(24دکتری50>کارشناس شمارۀ 45

ادامۀ جدول 2.

جدول 3. اطالعات دموگرافیک متخصصان شرکت کننده در پژوهش. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 2. نقشه و پراکنش اثرگذاری مستقیم پیشران ها در نواحی چهارگانه در تحلیل پیشران های کلیدی شکل گیری رفتار گردشگر در ایران در پارادایم جهانی شدن 
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میزانتأثیرگذاریمستقیمموقعیتقرارگیریبراساسناحیۀاثرگذارپیشرانرتبهواولویت
)جمعسطر(

میزانتأثیرپذیریمستقیم
)جمعستون(

1411ناحیۀ اول )ورودی یا اصلی(فناوری )تکنولوژی(1

1312ناحیۀ اول )ورودی یا اصلی(بعد اقتصادی2

1210ناحیۀ اول )ورودی یا اصلی(بعد سیاسی3

1213ناحیۀ دوم )حد وسط(بعد فرهنگی4

1114ناحۀه سوم )تأثیرپذیرترین(رفتار گردشگر5

1012ناحیۀ سوم )تأثیرپذیرترین(بعد اکولوژي6

7272مجموع

مشـخص  شـده اسـت. همچنیـن در تصویـر 3 میـزان تأثیرگذاری 
ایـن پیشـران ها بـر یکدیگـر براسـاس رسـم نمـودار و همچنین به 
 صـورت عددی مشـخص  شـده اسـت کـه در ایـن ناحیه فقـط بعد 

فرهنگـی از ایـن ویژگـی برخـوردار اسـت.
پیشـران های  تأثیرپذیـر:  و  وابسـته  پیشـران های  سـوم  ناحیـۀ 
میـزان  و  کـم  نسـبت  بـه  تأثیرگذاری شـان  میـزان  ناحیـه  ایـن 
تأثیرپذیری شـان زیـاد اسـت. همان طـور که در تصویـر 2 و جدول 
4 مالحظـه می شـود، اولویـت میـزان تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری 
میـزان   3 تصویـر  در  همچنیـن  اسـت.  مشـخص  شـده  آنهـا 
تأثیرگـذاری ایـن پیشـران ها بـر یکدیگر براسـاس رسـم نمـودار و 

همچنیـن بـه صورت عددی مشخص شـده اسـت که بیانگـر میزان 
کـم اثرگـذاری ایـن پیشـران ها بـر دیگـر پیشـران ها و تأثیرپذیری 
گسـترده آنهـا نسـبت بـه دیگـر پیشـران ها اسـت کـه بـه ترتیـب 

اولویـت ایـن پیشـران ها در ناحیـۀ دوم براسـاس زیـر اسـت: 
1- بعد رفتاری، 2- بعد اکولوژی.

ناحیـۀ چهـارم )قابل چشم پوشـی(: کـه نشـان دهندۀ پیشـران هایی 
اسـت کـه هم میـزان تأثیرگـذاری و هـم میـزان تأثیرپذیری کمی 
بـر پیشـران هایی دیگـر دارند. همان طـور که در تصویـر 2 و جدول 
4 مالحظـه می شـود، اولویـت میـزان تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری 
آنها مشخص شـده اسـت. همچنین در تصویر 3 میـزان تأثیرگذاری 

پارادایم  در  ایران  در  گردشگر  رفتار  شکل گیری  کلیدی  پیشران های  تحلیل  در  یکدیگر  بر  پیشران ها  مستقیم  اثرگذاری  شدت  رابطۀ  تعیین  و  نمودار   .3 تصویر 
جهانی شدن و توسعۀ پایدار. مأخذ: نگارندگان.

جدول4. اولویت بندی پیشران های کلیدی شکل گیری رفتار گردشگر در پارادایم جهانی شدن و توسعۀ پایدار در ایران. مأخذ: نگارندگان.
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و تأثیرپذیـری ایـن پیشـران ها بـر یکدیگـر براسـاس رسـم نمودار 
و همچنیـن بـه صـورت عددی مشـخص  شـده اسـت و با مشـاهدۀ 
آن می تـوان میـزان تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری کـم آنهـا را که به 
صورت رسـم نمودار و عدد مشـخص  شـده، مشـاهده کـرد. در این 

ناحیه هیچ پیشـرانی شناسـایی نشـده اسـت.

نتیجهگیریوپیشنهادها
گردشـگری و سـفر در فراینـد جهانی شـدن عامل علـت و معلولی اند؛ 
به بیان دیگـر، جهانی شـدن سـبب رشـد صنعـت گردشـگری شـده 
اسـت و رشـد گردشـگری فرایند جهانی شـدن را سـرعت می بخشـد. 
جهانی شـدن در دو بعـد بـر صنعـت گردشـگری تأثیرگـذار اسـت، 
نخسـت جهانی شـدن بـا توجـه بـه تغییراتی کـه در ماهیـت بنگاه ها 
بـرای ادامـه حیات بـه وجود می آورد، منشـأ تحول بـوده و موردتوجه 
محقـق اسـت، همچنیـن جهانی شـدن در بعـد کالن بـر سـاختار 
گردشـگری کشـورها و سـاختار جهانـی این صنعـت تأثیرات بسـیار 
زیادی دارد. تحقیق حاضر به تحلیل پیشـران های گردشـگری توسعۀ 
پایـدار در ایـران بـا تأکید بـر جهانی شـدن پرداخته اسـت و دو هدف 
را دنبـال می کنـد. هـدف اول شناسـایی پیشـران های کلیـدی رفتـار 
گردشـگران در ایـران در پارادایم جهانی شـدن و توسـعۀ پایدار، هدف 
دوم اولویت بنـدی پیشـران های کلیدی رفتار گردشـگران در ایران در 
پارادایم جهانی شـدن و توسـعۀ پایدار اسـت. حاصل خروجی پژوهش، 
شناسـایی و اولویت بندی پیشـران های گردشـگری توسـعۀ پایدار در 

ایـران بـا تأکیـد بـر جهانی شـدن را بیـان می کند.
 نتایـج پژوهش حاکی از آن اسـت کـه: 1- بعد فناوری )تکنولوژیکی(، 
2- بعـد اقتصـادی، 3- بعد سیاسـی، 4- بعد فرهنگی، 5- بعد رفتاری 
و 6- بعـد اکولوژیکـی، بـه ترتیـب اولویت های ذکرشـده کلیدی ترین 
پیشـران های رفتـار گردشـگران در ایـران در پارادایـم جهانی شـدن و 
توسـعۀ پایدار هستند. در ادامۀ بررسـی ها و تحلیل های صورت گرفته 
نتایـج بیانگر آن اسـت که جهانی شـدن با گردشـگری رابطـۀ معنادار 
و مثبتـی دارد و میـزان ایـن تأثیرات در ابعاد ذکرشـدۀ توسـعۀ پایدار 
)سیاسـی، فرهنگی، اقتصادی، اکولوژی، فناوری( در شکل گیری رفتار 
گردشـگری مؤثر اسـت. همچنین در راسـتای مقایسـۀ نتایج پژوهش 
به دسـت آمده بـا پژوهش های پیشـین، »برلیـک« (Brelik, 2018) در 
پژوهشـی بـا عنـوان »جهانی شـدن در گردشـگری« ضمـن پیچیـده 
خوانـدن ایـن فرایند در گردشـگری، بـه تأثیرگذاری بعـد اقتصادی و 
تأثیرپذیری بعد محیطی در فرایند جهانی شـدن اذعان داشـته اسـت 
کـه در پژوهـش حاضـر نیز بعـد اقتصادی پیشـرانی تأثیرگـذار و بعد 

اکولوژی تأثیرپذیرترین پیشـران است.
 (Saint Akadiri, Alola & Akadiri, 2019) سینت اکدیری و همکاران 
در پژوهـش خـود به تحلیـل نقش درآمـد واقعی افراد، گردشـگری و 
جهانی شـدن در اهـداف پایـداری محیطـی پرداختـه اسـت و نتایـج 
حاکـی از آن اسـت کـه افزایش درآمد واقعی و گردشـگری بین المللی 
باعـث افزایـش گاز Co2 در کوتاه مـدت و بلندمـدت می شـود. یافته ها 

همچنین نشـان می دهد که یک شـوک انحرافی اسـتاندارد در انتشار 
گازهـای CO2 تأثیـر مثبت و مـداوم قابل مالحظـه ای در بلندمدت بر 
گردشـگری، جهانی سـازی و رشـد اقتصادی دارد کـه نتیجۀ پژوهش 
مذکـور با نتایج به دسـت آمده در پژوهش حاضر هم خوانـی دارد و بعد 
اکولـوژی و بعـد رفتاری گردشـگر به  عنوان تأثیرپذیرترین پیشـران ها 
در فرایند جهانی شـدن و گردشـگری قرار دارد. این مسـئله بیانگر آن 
اسـت که باید توجهات جدی به پیشـران های مذکور شـود. »مکسـی 
و گاونـر« (Makasi & Govender, 2015) در پژوهـش خـود بـا هدف 
ایجـاد یک چارچوب مفهومی برای جهانی شـدن در راسـتای توسـعۀ 
پایـدار بـوده اسـت کـه با بررسـی انتقـادی ادبیـات چندرشـته ای در 
مـورد جهانی سـازی و توسـعۀ پایدار پرداختـه، فقدان یـک چارچوب 
نظـری جامـع برای درک توسـعۀ پایدار و اسـتراتژی های همـراه برای 

جهانی شـدن را بیـان می کند.
 در پژوهش هـای داخلـی، عباسـی تقـی دیـزج و نعمتـی )1398( 
ابعـاد اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی، تضاد درونـی، امنیت 
اجتماعـی، رقابت پذیری در زیرسـاخت ها، جذابیت فرهنگی و طبیعی 
را عوامـل مهـم فراینـد جهانی شـدن و جـذب گردشـگر می دانند که 
نتایـج به دسـت آمده در پژوهـش مذکـور بـا نتایج پژوهـش حاضر در 
ابعـاد اقتصادی، سیاسـی و فرهنگـی هم خوانی دارد و ابعاد ذکرشـده، 
پیشـران های مؤثر در فرایند جهانی شـدن و گردشـگری هسـتند. در 
پژوهـش ضرغام بروجنی و خسـروانی دهکردی )1391(، گردشـگری 
را عاملـی تأثیرگـذار در فراینـد جهانی شـدن می دانند و افـزون بر این 
گردشـگری دارای اثرگذاری با شدت زیاد بر شاخص های صلح جهانی 
مطرح می شـود. در پژوهشـی دیگر توالیـی (Tavallai, 2006) عواملی 
چـون سـطح امنیـت، جاذبه هـای فرهنگـی و تنوع هـای فرهنگـی و 
قومیتـی را مهم تریـن عوامل تعیین کنندۀ عصر جهانی شـدن می داند. 
ضمـن اینکـه عوامـل اقتصـادی، بازاریابـی، سیاسـی، و مقررات زدایی 
را از عوامـل تأثیرپذیـر گردشـگری از فراینـد جهانی شـدن می دانـد. 
نتایـج پژوهـش مذکـور بـا پژوهـش حاضـر هم خوانـی دارد ولـی در 
نـوع تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری بـا پژوهش حاضـر تفـاوت دارد و در 
پژوهـش حاضـر پیشـران های تأثیرگـذار ابعـاد فنـاوری، اقتصـادی، 
سیاسـی اسـت و پیشـران های تأثیرپذیـر ابعـاد فرهنگـی و اکولـوژی 
اسـت  در پژوهـش کریمیـان بسـتانی و لطیفی پـور )1397(، به تأثیر 
متقابـل گردشـگری و جهانی شـدن پرداختـه و نتایـج پژوهش حاکی 
از آن اسـت کـه گردشـگری بـا نزدیـک کـردن مـردم و فرهنگ های 
مختلـف بـه یکدیگـر، نقـش مهمـی در اقتصـاد جهانی ایفـا می کند. 
همچنین با افزایش دسترسـی و سـهولت در کشـورها و آشناشـدن با 
فرهنگ هـا، بـازار گردشـگری بـرای برآورده کردن درخواسـت فزایندۀ 
پذیـرش انـواع مختلـف مسـافر توسـعه  یافته اسـت. همچنیـن نتایج 
تحلیـل پژوهـش مذکور حاکی از آن اسـت که شـاخص های نوگرایی 
و اقتصـادی، مهم تریـن تأثیـر گردشـگری در فراینـد جهانی شـدن 
هسـتند. در پژوهـش مذکـور  ماننـد پژوهـش حاضـر بـه اهمیـت 
ابعـاد اقتصـادی، فرهنگی، فنـاوری )تکنولـوژی(، و رفتار گردشـگری 
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پرداخته  شـده اسـت. معـاون و همـکاران (Moaven et al., 2017) در 
پژوهشـی به بررسـی رابطۀ بین جهانی سـازی فرهنگی و گردشـگری 
مذهبـی پرداخته انـد. نتایـج حاکـی از آن اسـت که فنـاوری اطالعات 
بـا گردشـگری  رابطـه ای منفـی  ارتباطـات مـدرن و فردگرایـی،  و 
مذهبـی دارنـد، درحالی کـه آگاهـی از جهانی شـدن هیـچ ارتباطی با 
گردشـگری مذهبـی نشـان نمی دهـد. با بررسـی نتایـج پژوهش های 
پیشـین روشـن می شـود کـه توجـه کمـی بـه ابعـاد جهانی شـدن 
براسـاس پارادایم توسـعۀ پایدار در شـکل گیری رفتار گردشـگر شـده 
اسـت و در ایران نیز به این موضوع پرداخته نشـده اسـت. بدین سـان 
در راسـتای نتایج به دسـت آمده از پژوهش حاضر، پیشـنهادهای ذیل 

می شـود: ارائه 
- ازآنجاکـه طبـق نتایـج پژوهـش تأثیرگذارتریـن پیشـران بـر رفتار 
گردشـگر فناوری )تکنولوژی( اسـت، توسـعۀ زیرسـاخت های ICT در 
گردشـگری اهمیـت دوچندان پیدا می کنـد. ازایـن رو در برنامه های و 
سیاسـت گذاری های کالن گردشـگری باید توسـعۀ  این زیرساخت در 

اهمیـت باشـد و همچنیـن در سـطح خـرد، متولیان سـطح عملیاتی 
گردشـگری بـه توسـعۀ هرچـه بیشـتر کسـب وکار خـود در فضـای 
ICT بپردازنـد؛ نظیـر اسـتفاده از شـبکه های توزیع جهانی، اسـتفاده 
از فناوری هـای تلفـن همـراه در گردشـگری، اسـتفاده از فناوری های 
اسـتاندارد در سیسـتم های حمل ونقـل جهانـی، اسـتفاده از ابزارهای 

وب 2.0.
- ابعـاد اقتصـادی و سیاسـی نیـز بـه  عنـوان پیشـران های تأثیرگذار 
شناسـایی شـدند. در بعد اقتصـادی اسـتفاده از اسـتراتژی های ادغام 
افقـی و عمـودی بنگاه هـای گردشـگری، فراهم کـردن بسـتر جهـت 
جاذبه هـای  و  هتل هـا  در  خارجـی  سـرمایه گذاری های  تشـویق 
گردشـگری، و همچنیـن بهره گیـری از دانـش مدیریـت جهانـی در 
گردشـگری پیشـنهاد می شـود. در بعد سیاسـی، ضـرورت هماهنگی 
بـا سـازمان های بین المللـی بایـد موردتوجـه باید واقع شـود. توسـعۀ 
پایـدار بایـد بـه  عنـوان ایـده ای بـا کیفیـت و غالـب در دسـتور کار 

دولت مـردان قـرار گیـرد.
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