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چکیده
همواره برنامه ریزي براي توسعه گردشگري، مستلزم توجه به مسئله عرضه و تقاضاست. در این میان، به طور خاص حوزه 
بازاریابی گردشگری متکی بر شناخت ویژگی های بخش عرضه و تقاضاست. بر این اساس در این پژوهش به سنجش الگوی 
کرج و روستاهای پیرامونی آن پرداخته  کید بر تحوالت نظام سرمایه داری در شهر  گردشگری با تأ رفتاری عرضه و تقاضای 
شد. به طورکلی این پژوهش از نوع کمی است. جامع آماری این تحقیق شامل متخصصان مرتبط با موضوع تحقیق و 
کرج و روستاهای پیرامونی به عنوان متقاضی سفر  کنان شهر  که در قالب دو دسته سا همچنین شامل جامعه محلی است 
گرفتند. نظرسنجی از متخصصان به روش  کرج به عنوان عرضه کننده سفر، مورد بررسی قرار  و شرکت های مسافرتی در شهر 
کنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده، و نمونه گیری از شرکت های  نمونه گیری هدفمند و در دسترس و نمونه گیری از سا
کنان  مسافرتی نیز به روش تمام شماری انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوی رفتاری متقاضیان سفر بین سا
کنان روستاهای پیرامونی با میانگین وزنی  کرج و روستاهای پیرامونی با یکدیگر متفاوت است. بر این اساس رفتار سا شهر 
کنان شهر کرج  0/521، متمایل به ویژگی های گردشگری فوردیسمی_پسافوردیمی است؛ در مقابل بررسی الگوی رفتاری سا
گردشگری نسبتًا پسافوردیسمی هستند. در این میان، الگوی  که با میانگین وزنی  0/711، متمایل به ویژگی های  نشان داد 
گردشگری پسافوردیسمی متمایل است.  کرج با میانگین وزنی 0/751، به ویژگی های  رفتاری شرکت های مسافرتی در شهر 

کرج، نسبتًا پسافوردیسمی ارزیابی می شود. گردشگری در شهر  در مجموع، الگوی رفتاری عرضه و تقاضای 
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اساس این دسته بندی، گردشگری قدیم مبتنی بر مصرف توده ای، 
گردشگری  مصرف تظاهری و فخرفروشانه و تفریح و سرگرمی بوده و 
نوین در مقابل، فردگرایانه و معطوف به ارزش های فردی و مصرف 
در  تلقی  این  اســت.  بــوده  خودشکوفایی  و  شخصی  توسعه  بــرای 
جوامع  تحول  در  شاخص  دوره  دو  به  اقتصادی  جامعه شناسی 
 Habibi( دارد  اشــاره  فوردیسم(  پست  و  فوردیسم  )یعنی  صنعتی 

 .)Ghasem Abadi, 2016: 75
عرضه  رفتاری  الگوی  سنجش  رو،  پیِش  نوشتار  در  اصلی  مسئله 
نظام  براساس تحوالت  گردشگری  تقاضای سفر در مقصدهای  و 
درصدد  حاضر  پژوهش  که  سئوالی  بنابراین  اســت؛  سرمایه داری 
پاسخ گویی به آن است، این است که الگوی رفتاری عرضه و تقاضای 
گردشگری چگونه است. ساختار مقاله بدین  سفر در مقصدهای 
که در بخش مبانی نظری پژوهش،  گردیده  صورت مفصل بندی 
به مروری بر تحوالت نظام سرمایه داری از فوردیسم تا پسافوردیسم 
پسافوردیسمی  و  فوردیسمی  گردشگری  ویژگی های  همچنین  و 
پرداخته می شود. در بخش یافته های پژوهش، در ابتدا به تعیین 
از متغیرهای تحقیق پرداخته می شود،  اولویت هر یک  اهمیت و 
برای  گویه هایی  تدوین  و  انــدازه گــیــری  مقیاس  معرفی  با  سپس 
تحلیل  و  توصیف  به  مــدل،  در  شده  معرفی  معیارهای  از  یک  هر 
گردشگری براساس تحوالت نظام  الگوی رفتاری عرضه و تقاضای 
گردشگری پرداخته می شود. به طور  سرمایه داری در مقصدهای 
به  می توان  گردشگری  مقصدهای  در  معیارها  این  ارزیابی  با  کلی 
گردشگری در  درک روشنی از الگوی فوردیسمی یا پسافوردیسمی 
گردشگری دست یافت و به تبیین و تحلیل نتایج آن  مقصدهای 
پرداخت. امری که اهمیت پژوهش حاضر را روشن می سازد، مسئله 
که از  گردشگری است؛ به نحوی  جهاِن در حال تغییر و اثرات آن بر 
کنون شاهد تغییرات قابل توجهی در جنبه های عرضه  گذشته تا
شیوه های  در  بازنگری  ضرورت  که  بوده ایم  گردشگری  تقاضای  و 
مدیریت و بازاریابی را هم راستا با تغییرات یادشده روشن می   سازد. 
انجام  کنون  تا که  با بررسی هایی  این پژوهش  بر این اساس، تمایز 
گردشگری،  بر  سرمایه داری  نظام  تحوالت  نتایج  کاربست  گرفته، 
گردشگری است؛ این امر  در جهت سنجش رفتار عرضه و تقاضای 
که به منظور  پایه نظری مفیدی را برای پی ریزی فعالیت بازاریابی 

گردشگری انجام می پذیرد، فراهم می سازد. توسعه 

2. چارچوب نظری
2.1. تحوالت نظام سرمایه داری از فوردیسم تا پسافوردیسم

اصطالح فوردیسم به طورریشه ای ناشی از تحلیل محقق ایتالیایی، 
کار در ایاالت  آنتونیوگرامشی2، از تغییرات در حال وقوع سازماندهی 
 Bagguley, 1991; Lipietz,( بود  ابتدای قرن بیستم  متحده در 
که در سطح وسیعی دوره 1930 را به 1970   )1994; Watkins, 1994
بر  را در  کلیدی  تولیدی فوردیسم دو وجه  ارتباط  مــی داد. شیوه 
از اصول  نه تنها  که در آن  بود  الگویی صنعتی  می گرفت: نخست، 
مدیریت صنعتی و مدیریت علمی استفاده شد بلکه پژوهش برای 
ماشینی کردن  طریق  از  دستگاه ها  ساختن  خودکار  و  اتوماسیون 

2 Antonio Gramsci

1. مقدمه
نیازها،  ــرای توسعه گردشگری، مستلزم توجه به  برنامه ریزی ب
و مدیریت   ویژگی ها و خواسته های بــازار به عنوان عوامل تقاضا 
گردشگری و  استفاده از جــاذبــه هــا، خــدمــات و تسهیالت  نحوه 
عــوامــل عــرضــه گــردشــگــری اســـت. بــه عــبــارتــی توسعه خــدمــات و 
و کالبدی گردشگری  و رفاهی و ابعاد فیزیکی  امکانات زیربنایی 
ظرفیت ها، قابلیت ها و  در فضاهای مختلف بــدون درنظرگرفتن 
امکانات و محدودیت های عرضه و تقاضای گردشگری، به ایجاد 
کرد. بنابراین توسعه گردشگری به  تعادل منطقه ای کمکی نخواهد 
عنوان بازاری ُکلی، تحت شرایط عرضه و تقاضا قابل بررسی است 
)Ebrahimzadeh &Velashjerdi Farahani, 2013: 58(. بنابراین می 
توان از مفهوم بازاریابی به عنوان سازوکار پیونددهنده عرضه و تقاضا 
استفاده کرد )Middelton et al., 2009: 3( و با بازاریابی دقیق و واقع 
بینانه ظرف مناسبی برای پیوستگی دو عامل مهم توسعه صنعت 
 Heidari Chianeh,( فراهم نمود )گردشگری )یعنی عرضه و تقاضا
مسافران با عالیق، توانمندی ها و  ُبعد تقاضا شامل   .)2010: 67
خواسته های مختلف و ُبعدعرضه شامل منابع و امکانات فیزیکی 
 Kazemi, 2007:( و برنامه های خدمات رسانی به گردشگران است
در واقـــع در بــرنــامــه ریــزی بـــرای توسعه گــردشــگــری، مفهوم   .)36
گردشگری، به عنوان یک نظام یکپارچه مبتنی بر عوامل عرضه و 
تقاضا برای برنامه ریزی و مدیریت کارآمد آن، یک مفهوم بنیادی 
است )Zargham Broujeni, 2010: 72(. بنابراین در راستای توسعه 
گاهی نسبت به هر دو طرف عرضه و تقاضا،  گردشگری، آ بازاریابی 
امری ضروری است. بر این اساس در این پژوهش سعی بر آن است 
کید بر  که به سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری با تأ

تحوالت نظام سرمایه داری پرداخت.
 Storper & Walker, 1989; Harvey,( در این راستا، برخی محققان
 ،1970 دهه  اوایــل  از  که  معتقدند   )1989; Piore & Sabel, 1984
جامعه سرمایه داری و به ویژه ساختار صنعتی با تغییرات پارادایمی 
تولید  تولید مواجه شده است. این تغییرات نظری در  در فلسفه 
صنعتی به طور رسمی، انتقال از فوردیسم به پسافوردیسم یا تخصص 
 Ioannides & Debbage, 1997:( انعطاف پذیر نام گذاری شده است
 Urry,( گردشگری  و  سفر  محققان  از  تــعــدادی  همچنین   .)231
استدالل  نیز   )1990a; Mullins, 1991; Page, 1995; Poon, 1989
که انتقال از فوردیسم به تخصص انعطاف پذیر در صنعت  می کنند 
دانشمندان  برخی  که  نحوی  به  دارد.  کــاربــرد  سفر  و  گردشگری 
با اشاره به ویژگی های مشترکی مانند استانداردسازی  گردشگری 
کم  محصول، صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس، تکثیر انبوه، تعداد 
نامتمایز،  مشتریان  برای  انبوه  بازاریابی  و  مسلط  کنندگان  تولید 
 Shaw( گردشگری انبوه و فوردیسم بیان داشته اند تشابهاتی را بین 
 & Williams, 1994; Urry, 1990b; Vanhove, 1997; Williams &
گردشگری  Shaw, 1998(. بر این اساس لش و یوری1، روند تحول 
گردشگری از زمان  کردند. از نظر آنها  از یک دوره به دوره دیگر را بنا 
گسترش بازار تولید  رشد سرمایه داری و جهان صنعتی، همزمان با 
بر   .)Mowforth & Munt, 1998: 56( است  یافته  تحول  مصرف  و 

1 Lash and Urry
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کلی اقتصاد پسافوردیستی، توانایی آن برای افزایش قابلیت تولید با 
کاربرد فناوری های نوین یا هر دوی  کارگران یا  کوشش خارق العاده 
کارگران  کاهش  گسترش و رشد اقتصادی با  که  آنهاست، به نحوی 
به  توانست  سرمایه  اطالعات،  تکنولوژی  واسطه  به  شد. 2-  توأم 
کند. در این دوره شرکت ها بیش  ارزان قیمت حرکت  کارگر  سوی 
کرده و شعبات خود را حتی با  از پیش روند چند پاره شدن را طی 
کارگران ارزان قیمت  کنار  وجود فواصل جغرافیایی نسبتًا زیاد، در 
کردند. بدین ترتیب متخصصان نسبتًا اندک در سازمان  تأسیس 
کارگران و مهندسان ارزان قیمت در واحدهای مکانی  مرکزی و سایر 
کارگران قرارداد  گرفته می شوند. در این وضعیت دیگر با  کار  دیگر به 
 .)Khaniha & Ghorchi, 2009: 234-235( نمی شود  بسته  دائــم 
3- انعطاف پذیری اصلی ترین راهبرد اقتصاد پسافوردیستی است 
سازمان  گیر،  پا و  دست  که  فوردیستی  رژیم های  با  مقایسه  در  که 
کارایی بهتری برخوردار است. راهبرد  از  یافته و استاندارد بودند، 
دارد:  اساسی  محور  سه  پسافوردیستی  اقتصاد  در  انعطاف پذیری 
دوره  کارگر  که  ایــن  یعنی  کــارگــران؛  نــزد  در  پذیری  انعطاف  ــف(  ال
را داشته  قابلیت یک شغل  که فقط  نیست  کسی  پسافوردیستی 
در  پذیری  انعطاف  ب(  اســت.  مهارت  چندین  دارای  بلکه  باشد 
تا سفارش دریافت نکند، تولیدی  کارخانه  تولید؛ در این رویکرد، 
هم صورت نمی گیرد. اصطالح »در- موقع- الزم2« برای این راهبرد 
کاالهای  کارخانه از شکل انبارداری و  کار می رود. در این راهبرد،  به 
در  مصرف؛  در  پذیری  انعطاف  ج(  می شود.  خالص  نرفته  فــروش 
گرفته می شود  انعطاف پذیری در مصرف، سفارش مشتری تحویل 
و جزئیات آن به کارخانه ارسال می شود و کارگرانی با چندین مهارت 
کار می شوند و آنچه را که نیاز است با انعطاف پذیری  در آن دست به 
تولید می کنند )Webster, 2003: 163(. 4- خصوصی  به فوریت  و 
زدایــی، کاهش کنترل  ســازی گسترده بنگاه های دولتی، مقررات 
به بــازار بورس.  دولتی  شرکت های عمده  دولت بر اقتصاد و ورود 
5- پایان یافتن»دولت رفاه«، خصوصی شدن صندوق های بیمه 
سرمایه گــذاری نهادی،  و تأمین اجتماعی و توسعه سازمان های 
موجب ورود پس انداز از سوی بازنشستگان، مزد و حقوق بگیران 
)مزد  مالی شد و به گسترش الیــه اجتماعی  سرمایه  به بــازارهــای 
بگیر صاحب سهام( انجامید. 6- برخالف رژیم انباشت فوردیستی 
برترین هدف بود،  که در آن دستیابی به بیشترین سود صنعتی 
الگوی تازه انباشت، هدف هر چه بیشتر کردن ارزش سهام را دنبال 
می کرد. 7- رژیم انباشت فوردیستی بر گسترش بازار مصرف داخلی 
که  استوار بــود، حال آ ن  یا ملی در کشورهای بــزرگ سرمایه داری 
سامانه تازه انباشت بر جهانی شدن بازارهای سرمایه پا گرفته بود. 
8- در الگوی فوردیستی، انباشت سرمایه، گسترش بازارها بر مصرف 
انبوه استوار بود. افزایش مصرف انبوه از این واقعیت مایه می گرفت 
که دستمزدها به فراخور رشد بهره وری کار افزایش می یافت، حال 
آن که در دهه1980  ، پخش درآمــد میان مزد و سود، به گونه ای 
چشمگیر به سوی سود تغییر یافته و میزان دستمزدها حتی نسبت 
 .)Vahabi, 2009: 253-254( به رشد بهره وری کار افزایش نمی یافت

2 Flexi – time

و  حمایت  فــوردیــســم،  دوم،  وجــه  گــرفــت.  شکل  تولید  خــطــوط 
واقع  در  بــاال  دستمزدهای  ــود.  ب بــاال  دستمزدهای  از  طــرفــداری 
یا  کار در یک مؤسسه  پاداشی برای نظم، انضباط و ثبات نیروی 
کارخانه دارای سازماندهی و تشکیالت عقالیی بود. از سوی دیگر 
کرد. درواقع هر دو اقدام، فراخوانی  این امر راه را برای تولید انبوه باز 
که با تسلیم شدن بی قید و شرط به اقتدار  کارگر به این بود  طبقه 
صورت  درایــن  شوند.  بهره مند  آن  مزایای  از  کارخانه  در  مدیریت 
سرمایه داری در دوئیت ذهن و ماده )ایدئالیسم و ماتریالیسم( به 
یافت  تبلور  کارگران  و  سازمان دهندگان  میان  کار  تقسیم  صــورت 

.)Gare, 2001: 136(
اواخــر سال 1960 و اوایــل 1970 نظریه فوردیسم دچــار بحران شد 
 .)Piore & Sabel, 1984; Aglietta, 1987; Bagguley, 1991(
از درون  و  کرد  را سخت متحول  بنیادهای اساسی آن  که  بحرانی 
وضعیت  جهانی شدن  فضای  در  گرفت.  شکل  جهانی شدن  آن 
به  آن  از  کــه  شــد  مسلط  اقــتــصــادی  فرآیندهای  کــل  بــر  جــدیــدی 
 Khaniha & Ghorchi, 2009:( می برند  نام  پسافوردیستی  اقتصاد 
کتور مهم  234(. در این زمینه، واتکینز )Watkins, 1994( به سه فا
کاهش یافته، سود کاهش یافته و رقابت باال  که بر بحران در  تولید 
فوردیسم داللت می کرد، اشاره می کند. پیوره و سیبل نیز دو مشکل 
شوک هایی در اقتصاد و شیوع  معرفی کردند؛  عمده فوردیسم را 
چشمگیر تولید انبوه و در نتیجه مصرف امکانات بیشتر. همچنین 
1. کاهش  کرد:  را به شرح زیر معرفی  مشکالت فوردیسم  روبیک1 
رشد بهره وری ناشی از عدم توانایی در یافتن بازارهای انبوه جدید، 
2. اختالف بین کاهش بهره وری و افزایش دستمزدها: دستمزدها 
محدودیت های   .3 افزایش یافت،  بــدون درنظرگرفتن بهره وری 
ــازار به دلیل افزایش رقابت در داخــل برخی از کشو رها،  توسعه ب
کاالهای تولیدشده انبوه را به  افزایش دستمزدها و کاهش قیمت 
همراه آورده و در نتیجه بازارهای بین المللی اشباع شده است، 4. 
بین المللی شدن تولید مشکالتی را برای بعضی از حکومت های ملی 
که الگوی ملی را در رشد اقتصادی شان در پیش گرفتند، به وجود 
آورده است، 5. فناوری تولید انبوه به انباشت کاالها در انبار منجر 
مشکالت پاسخگویی به  کنترل کیفیت ضعیف:   .6 شده اســت، 
گرایشی وجود دارد تا کشورهایی  کیفیت کاالی مورد درخواست و 7. 
را که دستمزد نازل دارند، برای دستیابی به بخش کاربر با حداقل 

.)Jemmott, 2002( هزینه را شناسایی و دوباره دسته بندی کند
که  داشــتــنــد  اظــهــار  محققان  از  بــســیــاری   1980 و   1970 ــه  ده در 
در  پــارادایــم  انتقال  یک  آن  پی  در  و  شــده  بحران  دچــار  فوردیسم 
 Harvey, 1989; Storper & Walker,( کردند فلسفه تولید را تشریح 
که فوردیسم ثبات  از دوره ای 25 ساله  1989(. پسافوردیسم پس 
داشت و پس از آن با بحران مواجه شد، به عنوان راه حلی نوین 
برای حل بحران به وجود آمد. اقتصاد پسافوردیسم توانست نظام 
کشیده و ثبات و پایداری  اقتصادی سرمایه داری را از بحران بیرون 
را به آن بازگرداند. ویژگی های دوره پسافوردیسم به اختصار شامل 
موارد زیر است: 1- در راستای عملی شدن شعار "کوچک سازی"، 
کارخانه ها پاسخی به رکود بازار بود. بنابراین ویژگی  کارگران از  اخراج 

1 Roobeek
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کیفیت  و  تنوع  دنبال  به  گردشگری  پسافوردیسم،  عصر  در  امــا 
عالی است )Papoli Yazdi & Saghaei, 2006: 127(. میل فزاینده 
کار و اوقات فراغت را در هم ریخته و  به تمایززدایی، مرزهای بین 
 .)Baudrillard, 2002: 462( گشته است کار جزئی از زندگی معاصر 
کار و خانه را  که فاصله بین محل  درست برعکس عصر تولید انبوه 
کار می شود.  کم کم تبدیل به محل  به وجود آورد، در این عصر خانه 
بین  فاصله  همچنین  می شوند.  کوچکتر  و  کوچک  کارخانه ها 
کم می شود. در زمان فراغت هم می توان  نیز  کار  اوقــات فراغت و 
کرد  کار هم می توان تفریح  کرد و همزمان با  کار  از راه دور با رایانه 
کار و اوقات فراغت، این دو  و لذت برد. با از بین رفتن تمایز میان 
می دهد  شکل  را  زندگی  از  سبکی  شــده،  ذوب  یکسان  کلیتی  در 
از  سبک  ایــن  در  مــی شــود؛  نامیده  کسپرسیونیستی  ا سبک  کــه 
به  زندگی خود  از  بردن  و لذت   به دنبال ماجراجویی  افــراد  زندگی 
در  خانه  آرامــش  که  انبوه  گردشگری  برخالف  و  می پردازند  سفر 
گردشگری دنبال می شد، آنها با قبول خطرات و دیگر  مقصدهای 
گون سفر می کنند تا از نزدیک با  گونا سختی های سفر، به مناطق 
کشف  پدیده ها و مکان های مختلف آشنا شوند و به عبارتی در راه 
کردن، تحمل سختی را به جان می خرند.  اصالت برای لذت تجربه 
زیاد  انعطاف پذیری  و  از مشخصه های این سبک زندگی، پویایی 
آن است )Papoli Yazdi & Saghaei, 2006: 181(. بر پایه نیازهای 
غ از تاریخ(، زمان و  ناشی از این سبک زندگی، با رشد صنعت )فار
 Pretes, 1995:( کاالی فرهنگی می شود فضا برای مصرف تبدیل به 
3( و گردشگران تصاویر بازنمایی شده یک جامعه و دیگر حقیقت ها 
که شبیه سازی شده مصرف می کنند  و واقعیت های ناشناخته را 
گردشگران فوردیسمی، بی تجربه  که  )Cova, 1996: 497(. در حالی 
و قابل پیش بینی توصیف شده اند و دارای انگیزه های محدودی 
مانند »خورشید، دریا، ماسه و خنده« و به خصوص عالقمند به 
گردشگران پسافوردیسمی تمایل دارند  قیمت های پایین هستند، 
هستند  بیشتری  مسافرت  تجربه  دارای  باشند،  مستقل  بیشتر 
و به ندرت تنها با خورشید، دریا، ماسه، و خنده راضی می شوند 
 .)Ioannides & Debbage, 1998( پـــالس«(  ســان  )»مــســافــران 
انبوه  رسانه های  تأثیر  تحت  گردشگری  دوره  ایــن  در  همچنین 
وسیعی  عرصه  به  توجه  با   .)Sehofiled, 1996: 334( می گیرد  قرار 
باز  مناظر  یا  تنوع چشم اندازها  و  کثرت  به سوی  رسانه ها  این  که 
می کنند )Kual, 2001: 63( تحکیم هویت فردگرایانه و تغییر عالیق 
پیدایش  بــه  و  شــده  سبب  گــردشــگــری  تجربه  در  را  انتخاب ها  و 
انبوه  گردشگری  که نقطه مقابل  گردشگری جدید  از  گونه ای تازه 
گردشگری  قرار می گیرد، فرصت داده است )Tribe, 1997: 72(. این 
جدید با مسافرت های انفرادی و خانوادگی در ارتباط بوده و افزایش 
این مسافرت ها را سبب گردیده که در آن گردشگران به وظیفه خود 
احترام  آن  به  و  گاهند  آ میزبان  جامعه  حساسیت های  و  نیازها  و 

.)Stamboulis, 2003: 36( می گذارند
بسیار  محصوالت  از  گسترده ای  تنوع  با  بیانیه ای  پسافوردیسم 
گردشگری  گردشگری فرهنگی،  کوتوریسم،  متمایز است از قبیل ا
گردشگری  گردشگری باستانی و  کشاورزی،  گردشگری  روستایی، 
خطر و غیره )Mowforth & Munt, 1998(. اینها متضاد با تعطیالت 

2.2. گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی
در  انبوه  تولید  ویژگی های  با  فوردیسمی  گردشگری  به طور کلی، 
کم تولید کنندگان  با تعداد  انبوه  گردشگری  ارتباط است. معمواًل 
که اغلب با تسلط شرکت های فراملیتی بر بازارهای جهانی همراه 
اختیار  در  کنترل  و  که قدرت  به نحوی  است، مشخص می شود؛ 
 Rojek, 1995; Shaw( مصرف کنندگان  نه  اســت  تولید کنندگان 
 .)& Williams, 1994; Urry, 1990b; Williams & Shaw, 1998
گردشگری انبوه بیانگر مصرف چشمگیر اوقات فراغت در مکان های 
راستا  ایـــن  در   .)Williams, 2001: 216( بـــود  ــدارد شــده  اســتــان
گرفته و در سطح  فعالیت های گردشگری در رابطه با سرمایه داری پا 
کاالهای بسته بندی  گردشگری انبوه همچون  ملی و بین المللی، 
 Meethan,( اســت  گرفته  شکل  دسته جمعی  تــورهــای  در  شــده 
گردشگری فوردیسمی،  9 :2001(. به عبارت دیگر محصول صنعت 
که   )Torres, 2002( اســت  استاندارد  شــده  مسافرتی  پکیج های 
است  گردشگری  صنعت  در  سخت گیری  رایــج  نشانه های  از  یکی 

 .)Ioannides & Debbage, 1998(
فــراغــت در  اوقــــات  بــیــانــگــر مــصــرف چشمگیر  انــبــوه  ــردشــگــری  گ
این  در   .)Williams, 2001: 216( بود  شده  استاندارد  مکان های 
گرفته  پا  سرمایه داری  با  رابطه  در  گردشگری  فعالیت های  راستا 
کاالهای  انبوه همچون  گردشگری  و در سطح ملی و بین المللی، 
است  گرفته  شکل  دسته جمعی  تــورهــای  در  شــده  بسته بندی  
گردشگری  )Meethan, 2001: 9(. به عبارت دیگر محصول صنعت 
 Torres,( است  شده  استاندارد  مسافرتی  پکیج های  فوردیسمی، 
2002( که یکی از نشانه های رایج سخت گیری در صنعت گردشگری 
گردشگری انبوه  است )Ioannides & Debbage, 1998(. همچنین 
"دیزنی سازی"  و  با نظریه های "مک دونالدی شدن"  فوردیسمی 
که   )Ritzer, 1996, 1998; Ritzer & Liska, 1997( در ارتباط است
دیدگاه های مدرنیستی و پست مدرنیستی را برای توصیف "معانی 
معانی  ایــن   .)Ritzer, 1998( می گیرد  کــار  به  مصرف"  از  جدیدی 
جدید از مصرف با تولید زیاد و همگون شده مک دونالد یا معادل 
خاص،  طور  به  می شود.  توصیف  ورد،  دیزنی  گردشگری،  در  آن 
را  ســازی"  دیزنی  "مک   )Ritzer and Liska, 1997( لیسکا   و  ریتزر 
که تعطیالت قابل  کار می گیرند  گردشگری انبوه به  برای بسته های 
کنترل شده را عرضه  کارآمد، قابل اعتماد و  پیش بینی، استاندارد، 
یکنواختی  و  همگن سازی  بر  دیدگاه  این  دیگر  حامیان  می کنند. 
مصرف  جدید  رژیم های  در  که  دارنــد  کید  تأ جهانی  فرهنگ های 
به   .)Howes, 1996; Mowforth & Munt, 1998( می شوند  آشکار 
کنار  کلی نوآوری های فناورانه همراه با افزایش دستمزد و در  طور 
آن کاهش ساعت کار و نیز ضرورت های سرمایه داری سازمان یافته، 
بازار وسیعی را برای گردشگری انبوه فراهم آورد. بین سال های 1900 
چهل  به  تقریبًا  هفته  در  ساعت  شصت  از  کــاری  ساعات  تا 1960 
افــزوده  تعطیل  روزهــای  تعداد  بر  و  یافت  کاهش  ساعت در هفته 
شد. عواملی همچون نوآوری های فناورانه، تعطیالت بیشتر، رفاه 
فزاینده و انعطاف پذیری سفرهای دسته جمعی با نرخ های پایین 
و اقامت در اتاق های ارزان قیمت، امکان سفر را برای میلیون ها نفر 

.)Papoli Yazdi & Saghaei, 2006: 168( فراهم آورد
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شماره سی وشش

ج اثاثیه  ج مسکن، مخار کفش، مخار ک و  ج پوشا دخانیات، مخار
ج حمل ونقل و  ج بهداشت و درمــان، مخار لــوازم خانگی، مخار و 
ج  ج تفریحات پرداخته اند. به طور مشخص در خصوص مخار مخار
ج این  که سهم مخار کی از آن است  مرتبط با تفریحات، نتایج حا
بخش در میان خانوارهای روستایی به مراتب پایین تر از خانوارهای 
 Mohammadi &( ــری  رودس میرتقیان  و  محمدی  اســت.  شهری 
حیث  از  گردشگران  رفتار  بررسی  به   )Mirtaghian Rudsari, 2016
نقش رسانه های اجتماعی، به عنوان یکی از ابزارهای نوین فناوری 
پژوهش  نتایج  پرداختند.  سفر  برنامه ریزی  فرآیند  در  اطالعات، 
که رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر فرآیند  نشان داد 
سه  در  اجتماعی  رسانه های  که  نحوی  به  دارد؛  سفر  برنامه ریزی 
مرحله قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر مورد استفاده گردشگران 
قرار می گیرد و چگونگی برنامه ریزی سفر را تحت تأثیر قرار می دهد. 
در همین راستا، محمدی )Mohammadi, 2016( به بررسی نگرش 
رسانه های  نقش  به  مقصد  گردشگری  خدمات  کنندگان  عرضه 
نشان  نتایج  پرداخت.  گردشگری  مقصد  بازاریابی  در  اجتماعی 
خدمات  عرضه کنندگان  بازاریابی  بر  اجتماعی  رسانه های  که  داد 
رسانه های  همچنین  دارد.  مــعــنــاداری  تاثیر  مقصد  گــردشــگــری 
گردشگری  خدمات  عرضه کنندگان  بازاریابی  ابعاد  بر  اجتماعی 
و  تعامل  ترفیع،  و  تبلیغات  بازاریابی،  ترتیب تحقیقات  به  مقصد، 
گردشگری تأثیر معناداری دارد. شیری  ارتباطات و توزیع خدمات 
و دیگران )Shiri et al., 2015( به بررسی نقش عوامل اجتماعی و 
جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی 
سهم  که  اســت  آن  از  کی  حا یافته ها  از  بخشی  پرداختند.  ــران  ای
از  کی در میان خانوارهای روستایی به مراتب بیشتر  ج خورا مخار
کی  غیرخورا ج  مخار سهم  مقابل،  در  است.  روستایی  خانوارهای 
خانوارهای شهری، سطح باالتری را نسبت به خانوارهای روستایی 
 Torkamani & Dehghanpour,( دهــقــان پــور  و  ترکمانی  دارد. 
2009( نیز در پژوهشی به بررسی رفتار مصرفی خانوارهای شهری 
و روستایی پرداختند. نتایج نشان می دهد، برای مناطق شهری 
اثاثیه  کاالهـا و خدمات و  گروه های مسکن، سوخت و روشـنایی، 
و  کی ها  و مطالعه و خورا تفریح، تحصیل  استفاده در خانه،  مورد 
آشامیدنی ها و دخانیات کاالهـای ضـروری هستند و پوشـاك و کفش 
و بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و سایر کاالها و خدمات 
کاالهای لوکس تـشخیص داده شـده اسـت. برای مناطق  متفرقه 
و  آشامیدنی هـا  کی ها،  خورا و  کفش  و  پوشاك  گروه های  روستایی 
روشنایی،  و  سوخت  مسکن،  و  بــوده  ضــروری  کاالهای  دخانیات 
لوکس  کاالهای  مطالعه  و  تحصیل  و  تفریح  و  درمــان  و  بهداشت 
 Hudson & Thal,( ثــال  و  هــادســون  اســت.  شــده  داده  تشخیص 
که رسانه های اجتماعی  2013( نیز در پژوهش خود اظهار داشتند 
کسب اطالعات نسبت  می توانند در طول سفر به وسیله افراد برای 
به جاذبه ها و یا امکانات خاص موجود در مقصد مورداستفاده قرار 
افراد در خصوص  به  قبلی می توانند  گردشگران  تجربیات  و  گیرند 
تصمیم برای بازدید از یک جاذبه و یا استفاده از تسهیالت خاص 
الو  و  کرچر  کنند.  کمک  دارنـــد،  حضور  مقصد  در  کــه  زمــانــی  در 
گردشگران  )Kercher & Lau, 2008( در مقاله ای الگوهای رفتاری 

گسترش  مبتنی بر تولید انبوه هستند. پسافوردیسم نشان دهنده 
به  انتخاب ها  از  گسترده ای  طیف  ارائــه  و  گردشگری  محصوالت 
 Parrinello, 1993; Mowforth & Munt,( است  مصرف کنندگان 
 1998; Poon, 1989; Shaw and Williams, 1994; Urry, 1990b;
 .)Urry, 1995; Vanhove, 1997; Williams & Shaw, 1998
مصرف کنندگان  پسافوردیسمی،  دوران  در  انتخاب  حق  گسترش 
کنترل بیشتری نسبت به  را به میزان قابل توجهی تقویت نمود و 
نهایت،  در  داد.  آنها  به  تولیدکننده،  تسلط  بر  مبتنی  فوردیسم 
گردشگری  که محصول  ترجیحات و سلیقه مصرف کنندگان است 
 Ioannides & Debbage,( مــی کــنــد  تــعــریــف  را  پــســافــوردیــســمــی 
 1998; Poon, 1994; Urry, 1995; Vanhove, 1997; Williams
با  معمول  طــور  به  پسافوردیسمی  گردشگری   .)& Shaw, 1998
 Milne,( است  همراه  مطلوب تر  و  بالغ  گاه تر،  آ ثروتمند،  گردشگر 
گردشگر پسافوردیسمی با استفاده از فناوری و عضویت در   .)1998
در  اطالعات  جانبه  همه  جست وجوی  به  مختلف،  وبسایت های 
مورد مقصد خود می پردازد )Simmon, 2008( و به دنبال اهداف 

 .)Torres, 2002( دست نخورده، معتبر، بی نظیر و بومی است
ج  خار و  داخــل  در  مطالعاتی  پــژوهــش،  ایــن  موضوع  راســتــای  در 
گردشگری  کشور انجام پذیرفته و رفتار بخش عرضه و تقاضای  از 
گفتنی است  قــرار داده انـــد.  از حیث برخی جنبه ها مــورد بحث  را 
میان  در  را  بیشتری  سهم  گردشگری،  تقاضای  بخش  بررسی  که 
بخش  ایـــن  در  دارد.  گــردشــگــری  تــقــاضــای  و  عــرضــه  مــطــالــعــات 
ج مصرفی  که به بررسی تفاوت مخار همچنین به برخی از مطالعاتی 
است.  شده  اشاره  نیز  پرداخته اند  روستایی  و  شهری  خانوارهای 
در   )Varmazyari et al., 2018( دیگران  و  ورمزیاری  راستا،  این  در 
گردشگران نسبت به سفرهای  پژوهشی به بررسی تمایل رفتاری 
که تمایل افراد به سفرهای  تورمحور پرداختند. یافته ها نشان داد 
ایمن  فضای  عــوامــل:  تأثیر  تحت  ترتیب  بــه  تــورمــحــور،  روستایی 
خانوادگی و تغذیه مناسب، سرگرمی و امنیت خاطر در طول سفر، 
نظم و برنامه سفر شفاف و مناسب، وسیله نقلیه مناسب و حضور 
به موقع آن، مشوق ها و امتیازات آژانس و فضای تجرد است. در 
 Mohammadi( رودســری  میرتقیان  و  محمدی  دیگری،  پژوهش 
کنندگان  Mirtaghian Rudsari, 2018 &( به بررسی دیدگاه عرضه 
گردشگری نسبت به نقش رسانه های اجتماعی در مقصد  خدمات 
گردشگری پرداخته اند. یافته ها مشخص ساخت که براساس دیدگاه 
گردشگری مقصد، رسانه های اجتماعی  کنندگان خدمات  عرضه 
بر تبلیغات و ترفیعات در مقصد، تحقیقات و بازاریابی در مقصد، 
تعامل و ارتباطات در مقصد و نیز توزیع و فروش در مقصد نقش 
داشته و تأثیرگذارند. در زمینه عادات مصرفی خانوارهای شهری و 
می دهد  نشان   )Roshan, 2018( روشن  پژوهش  نتایج  روستایی، 
که خانوارهای شهری بیش از دو برابر خانوارهای روستایی، دارای 
هزینه های  که  حالی  در  هستند.  کی  غیرخورا مصرفی  هزینه های 
کی در بین خانوارهای شهری و روستایی تقریبًا برابر  مصرفی خورا
 Moulaei & Rahimi Rad,( است. همچنین موالیی و رحیمی راد
خانوارهای  معیشت  حداقل  مقایسه  به  خود  پژوهش  در   )2018
کی ها و  ج خورا شهری و روستایی بر مبنای شش دسته شامل مخار
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شـــمـــاره ســی وشــش

3. روش
کاربردی و از نظر روش تجزیه و تحلیل  این تحقیق از لحاظ هدف، 
تحقیق  ایــن  آمـــاری  جامعه  اســت.  توصیفی _تحلیلی  داده هـــا، 
متخصصان  شامل  نخست  گروه  است.  مستقل  گروه  دو  شامل 
گروه دوم شامل جامعه محلی است  مرتبط با موضوع تحقیق و 
پیرامونی  روستاهای  و  ج  کر شهر  کنان  سا دسته  دو  قالب  در  که 
روستایی،  قلعه  گلستانک،  آبادگونه،  علی  پیر،  بــاغ  )روســتــای 
متقاضی  عنوان  به  کــالن(  سیاه  و  آتشگاه  دروان،  محمودآباد، 
عرضه کننده  عنوان  به  ج  کر شهر  در  مسافرتی  شرکت های  و  سفر 
که در این پژوهش،  گفتنی است  گرفته اند.  سفر، مورد بررسی قرار 
ج و روستاهای پیرامونی، به منظور  کر کنان شهر  نظرسنجی از سا
انجام  روستاها  و  شهرها  در  سفر  متقاضیان  تمایالت  مقایسه 
پذیرفته است. در عین حال، با توجه به عدم حضور شرکت های 
مسافرتی در روستاها، نظرسنجی از شرکت های مسافرتی در این 
ج انجام پذیرفته است. در این تحقیق  کر پژوهش، صرفًا در شهر 
برای نظرسنجی از متخصصان از روش نمونه گیری هدفمند و در 
جامعه  از  نمونه گیری  همچنین  است.  شده  استفاده  دسترس 
نامتناسب در میان دو دسته  به روش تصادفی طبقه ای  محلی 
که در این خصوص  کنان و شرکت های مسافرتی انجام شده  سا
تصادفی  نمونه گیری  روش  از  کنان  سا از  نمونه گیری  منظور  به 
ساده و نمونه گیری از شرکت های مسافرتی از روش تمام شماری 
نظرسنجی  برای  بررسی  نمونه مورد  استفاده شده است. حجم 
ج در سال 1395 برابر با یک میلیون  کر کنان )جمعیت شهر  از سا

کل  که 21 درصد از  کردند و دریافتند  کنگ را ارزیابی  در شهر هنگ 
گردشگران در شهر هنگ کنگ در محدوده 500  مسافرت های روزانه 
متر هتل محل اقامت آنهاست. بر این اساس ایشان، هتل ها را در 

گردشگری بسیار مؤثر دانستند. بازار 
گردشگری مبتنی بر  در ادامه، مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای 
تحوالت نظام سرمایه داری، نشان داده شده است )تصویر شماره 1(. 
گردشگری  در مدل یادشده، در قالب رفتارشناسی عرضه و تقاضای 
براساس تحوالت نظام سرمایه داری، ابعاد، مؤلفه ها و معیارهایی 
با سه  گردشگری  ُبعد تقاضای  بر این اساس،  معرفی شده است؛ 
ُبعد  و   خصوصیات  و   گردشگری  محصوالت  برنامه ریزی،  مؤلفه 
گردشگری نیز در قالب چهار مؤلفه اقتصادی، برنامه ریزی،  عرضه 
کارکرد، قابل تعریف است. ضمن  گردشگری، ساختار و  محصوالت 
گردشگری نیز  که برای هر یک از مؤلفه های عرضه و تقاضای  این 

معیارهایی لحاظ شده است.
به  نخست،  مرحله  در  کــه  اســت  آن  بــر  سعی  پــژوهــش،  ایــن  در 
تعیین اهمیت و اولویت هر یک از عوامل مدل یادشده، پرداخته 
و  انــدازه گــیــری  مقیاس  معرفی  بــه  دوم،  مرحله  در  سپس  شــود. 
گویه هایی برای هر یک از معیارهای معرفی شده در مدل  تدوین 
اقدام می گردد و در نهایت در مرحله سوم، با استفاده از مقیاس و 
گویه های تعریف شده، به توصیف و تحلیل الگوی رفتاری عرضه 
در  ســرمــایــه داری  نظام  تــحــوالت  بــراســاس  گردشگری  تقاضای  و 

مقصدهای گردشگری پرداخته می شود.

تصویر شماره 1: مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایه داری 
)Mododi Arkhudi & Ferdowsi, 2019: 66(
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شماره سی وشش

4. بحث و یافته ها
4.1. مرحله نخست: تعیین درجه اهمیت معیارها با استفاده از 

روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
ــی به هر یک از معیارها، پرسشنامه مقایسات  منظور وزن ده به 
گردشگری توزیع شد.  زوجی تهیه و در میان 15 نفر از متخصصان 
سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت و وزن هر یک از معیارها به دست آمد. مطابق 
با  گردشگری  مؤلفه محصوالت  تقاضا،  ُبعد  در  با جدول شماره1، 
گرفته است.  وزن 0/331 نسبت به مؤلفه های دیگر در اولویت قرار 
کارکرد، و اقتصادی نیز به ترتیب  مؤلفه های برنامه ریزی، ساختار و 
قرار  چهارم  تا  دوم  رتبه های  در  و 0/165  اوزان 0/279، 0/225  با 
با وزن 0/411 نسبت به  برنامه ریزی  ُبعد تقاضا، مؤلفه  گرفتند. در 
دیگر مؤلفه ها در اولویت قرار دارد. مؤلفه های محصوالت گردشگری 
و خصوصیات نیز به ترتیب با اوزان 0/387 و 0/202 در اولویت دوم 
و سوم قرار دارند. در ادامه، وزن هر یک از معیارها نیز محاسبه و در 
جدول یادشده قید شده است؛ بر این اساس در ُبعد عرضه، معیار 
سودآوری از مؤلفه اقتصادی با وزن 0/114، معیار شیوه بازاریابی از 
گردشگری  مؤلفه برنامه ریزی با وزن 0/122، معیار تنوع محصوالت 
گردشگری با وزن 0/075 و معیار برون سپاری  از مؤلفه محصوالت 
به  نسبت   0/096 وزن  بــا  کــارکــرد  و  ساختار  مؤلفه  از  فعالیت ها 
معیارهای دیگر در اولویت هستند. در ُبعد تقاضا، معیار استفاده 
 ،0/092 وزن  با  برنامه ریزی  مؤلفه  از  اطالعات  فناوری  ابزارهای  از 
گردشگری  معیار تمایل به تجربه های متفاوت از مؤلفه محصوالت 
گردشگری از مؤلفه  گاهی نسبت به جاذبه ها و مقصدهای  و معیار آ

خصوصیات نسبت به دیگر معیارها در اولویت قرار دارند.

گویه ها 4.2. مرحله دوم: معرفی مقیاس اندازه گیری و تدوین 
و  بــاورهــا، عقاید  نگرش ها،  انــدازه گــیــری  بــه  مــربــوط  فنون  ــروزه  امـ
و  مصاحبه ای  روش هـــای  یــا  مــوضــوعــات  سایر  از  بیش  ــات  ــ ک ادرا
پرسشنامه ای توسعه یافته اند و این شاید به دلیل  اهمیت جایگاه 
که مردم  نگرش سنجی در مطالعات علوم انسانی باشد. موضوعاتی 
ممکن  است نسبت به آنها نگرش داشته باشند، نامحدود هستند 
استدالل بحث  با  انسانی  علوم  دانشمندان   از  برخی  که  تا جایی 
که در تحلیل نهایی، همه چیز زندگی به نگرش های  فرد  می کنند 
افراد  نگرش  زیرا  است،  درست  احتمااًل  سخن  این  دارد.  بستگی 
و  اجتماعی  تغییرات  سازمانی،  و  اجتماعی  موضوعات   به  نسبت 
که  دانشمندان علوم  از چندان اهمیتی برخوردار است  ارتباطات 
انسانی و اجتماعی، وقت و اندیشه بسیاری صرف یافتن راه های  
هر  به   .)Oppenheim, 1990( کرده اند  موضوعات  این  اندازه گیری 
کنون راه های بسیاری برای اندازه گیری و آزمون نگرش  صورت، هم ا
که از همه پیچیده تر، طراحی مقیاس های نگرش  افراد وجود دارد 
که  هستند  »مقیاس بندی«  نظریه  بر  مبتنی  مقیاس ها،  اســت. 
خود شاخه ای از »نظریه  اندازه گیری« است و بر روش های آماری و 
که باید برای  نمایش ویژگی های  منطقی استوار بوده و اعدادی را 
مختلف یک صف به کار برده شوند را مشخص می کند. هدف نظریه  
که مجموعه ای از  مقیاس بندی، ایجاد مقیاس های مناسب است 

برابر  نیز  پیرامونی  روستاهای  جمعیت  و  نفر   267 و  هزار   956 و 
کوکران با  سطح خطای  با 10 هزار و 408 نفر( با استفاده از روش 
 100 و  ج  کــر شهر  کنان  سا نفر   284( نفر   384 با  برابر  درصــد  پنج 
شرکت های  نمونه  حجم  و  پیرامونی(  روستاهای  کنان  سا نفر 
ج  کر مسافرتی )تعداد شرکت های مسافرتی دارای مجوز در شهر 
برابر با 56 شرکت( نیز برابر با 56 نفر، مد نظر است. در این راستا 
به منظور نظرسنجی از متخصصان نیز نمونه ای به تعداد 15 نفر 

گرفته شده است.  در نظر 
کلی، یافته های این پژوهش در دو مرحله ارائه شده است؛  به طور 
اولویت بندی  و  پژوهش، برای تعیین اهمیت  نخست  مرحله  در 
فرآیند تحلیل سلسله  روش  از  متخصصان،  نظر  براساس  عوامل 
پــژوهــش،  دوم  مرحله  در  همچنین  گــردیــد.  اســتــفــاده  مــراتــبــی 
مقصدهای  در  شــده  شناسایی  معیارهای  ــابــی  ارزی منظور  بــه 
گویه ها  تــدویــن  و  ــیــری  ــدازه گ ان مقیاس  معرفی  بــه  گــردشــگــری، 
از  برای توصیف و تحلیل ضرایب حاصل  پرداخته شده و سپس 
ارزیابی معیارها، از دو نقشه پیشنهادی در این پژوهش استفاده 

شده است.
ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است. در ارتباط 
با پرسشنامه متخصصان برای تعیین درجه اهمیت معیارها، روایی 
گردشگری تأیید شد و  حــوزه  وسیله متخصصان  ظاهری آن به 
که سازه های تشکیل  روایی محتوایی آن نیز تأیید می شود؛ چرا
دهنده پرسشنامه شامل معیارهای استخراج شده از مطالعات 
پیشین است. برای اطمینان از سازگار بودن داده های مقایسات 
سازگاری  مراتبی( نرخ  )پرسشنامه فرآیند تحلیل سلسله  زوجــی 
محاسبه می شود؛ در صورتی که نرخ سازگاری، کوچکتر یا مساوری 
در مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد و می توان به  باشد،   0/1
داده ها اعتماد کرد )Asgharpour, 2011(. داده های این مرحله از 
کسپرت چویس تحلیل شد و نرخ  پژوهش با استفاده از نرم افزار ا
سازگاری در تمامی جدول های مقایسات زوجی، بین 0/02 تا 0/06 
به دست آمد که نشان دهنده پایایی ماتریس های مقایسات زوجی 

است.
از  محلی،  جامعه  پرسشنامه  ــی  روای تعیین  منظور  به  همچنین 
که سئواالت  ترتیب  این  به  روایی محتوایی استفاده شده است. 
مرتبط  تحقیق های  و  موضوع  ادبیات  بررسی  از  پس  پرسشنامه 
استاندارد،  پرسشنامه های  در  سئواالت  طرح  نحوه  به  توجه  با  و 
کارشناسان و متخصصان  گردید و سپس به تأیید 15 نفر از  طراحی 
این حوزه رسید. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه نیز از ضریب 
کنان در حوزه های  که پرسشنامه سا کرونباخ استفاده شده  آلفای 
کرج به  گردشگری و خصوصیات در شهر  برنامه ریزی، محصوالت 
ترتیب با ضرایب 0/83، 0/78 ، 0/73 و در روستاهای پیرامونی با 
گردید. همچنین  ضرایب 0/73، 0/84 و 0/79 قابل قبول ارزیابی 
اقتصادی،  حــوزه هــای  در  نیز  مسافرتی  شرکت های  پرسشنامه 
کرج  کارکرد در شهر  گردشگری و ساختار و  برنامه ریزی، محصوالت 
به ترتیب با ضرایب 0/74، 0/88، 0/81 و 0/76 قابل قبول ارزیابی 

گردید.
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شـــمـــاره ســی وشــش

برای سنجش معیارها، یک مقیاس 7 درجه ای پیشنهاد می گردد؛ 
گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی  که ویژگی های  به نحوی 
گویه در دو سوی طیف قرار می گیرند. در جدول های  به صورت دو 
گویه های مورد نظر برای سنجش معیارهای شناسایی   شماره 2و3 
و  فوردیسمی  گردشگری  ویژگی های  و  مفاهیم  به  توجه  با  شده، 

پسافوردیسمی معرفی گردیده اند.

 الف. برنامه ریزی زمانی سفر 
کسی که درصدد  مقید به زمــان هستند و درنتیجه  سفرها غالبًا 
ــان انجام  ــت، می بایست طــول مــدت زم سفر اس طــراحــی برنامه 
فعالیت ها را تثبیت کند و آنها را با ترتیب و توالی زمانی مناسبی، کنار 
هم قرار دهد )Brown et al, 2006: 364(. در ایران تعطیالت عمده و 
گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد، در  که به منظور سفر و  ثابت 
دو فصل بهار )تعطیالت نوروز( و تابستان )به تبع تعطیلی مدارس، 
دانشگاه ها و سایر نهادهای مشابه( متمرکز هستند. سایر تعطیالت 
که یک  روزه و مناسبتی هستند )عدم زمان ثابت در طول سال  نیز 
به دلیل عدم انطباق تقویم قمری و شمسی( و همچنین تعطیالت 
کنده در طول سال وجود دارند  یک روزه آخر هفته، به صورت پرا

که همه آنها یک صفت یا ویژگی را  اندازه های سازمان یافته  است 
.)Allen & Yen, 2005( اندازه گیری می کنند

یا 7 متداول  امتیازی 5  یا دوسویه، مقیاس  در مفاهیم دوقطبی 
استفاده  سویه،  یک  یا  تک قطبی  مفاهیم  در  که  حالی   در  اســت؛ 
از مقیاس امتیازی 4 یا 6 متداول است. مطالعات مختلف نشان 
که پایایی و روایی مقیاس های 2 یا 3 امتیازی در مقایسه  داده اند 
کمتر است و سطح پایایی و روایی  با مقیاس های امتیازی بیشتر، 
می یابد  کاهش  حدی  تا  نیز   7 از  بیشتر  امتیازی  مقیاس های  در 
کردن  کلیه منابع، بر مشخص  )Krosnick & Fabrigar, 1997(. در 
که به راحتی برای مخاطب پرسشنامه قابل تفسیر باشد،  برچسبی 
معنای  از  یکسانی  تفسیر  باید  پاسخ دهندگان  است.  شده  کید  تأ
منابع  برخی  در  باشند.  داشته  امتیازی  مقیاس های  برچسب 
حالی   در  باشند،  برچسب  دارای  طیف  اعــداد  کلیه  شده  توصیه 
کردن برچسب ابتدا، انتها  که از نگاه برخی منابع دیگر، مشخص  
 Krosnick &( می کند  کفایت  وجـــود(  صــورت  )در  طیف  وســط  و 
که در این پژوهش، نوعی افتراق  Presser, 2010(. با توجه به این 
پسافوردیسمی  و  فوردیسمی  گردشگری  ویژگی های  بین  معنایی 
وجود دارد و به عبارت دیگر سئواالت مورد نظر، دو قطبی هستند، 

جدول شماره1: میزان اهمیت ابعاد، مؤلفه ها و معیارهای مدل تحقیق

ُبعد
گردشگری فوردیسمی و پسافوردیسمی

وزن نهاییوزن نسبی
معیاروزنمولفه

ی(
فرت

سا
ی م

ها
ت 

شرک
ه )

رض
ع

0/165اقتصادی
0/6920/114سودآوری

0/3080/051قیمت محصوالت گردشگری

0/279برنامه ریزی
0/3490/097برنامه ریزی زمانی سفر
0/2150/060مدت زمان تعطیالت

0/4360/122شیوه بازاریابی

0/331محصوالت گردشگری

گردشگری با محیط زیست 0/1010/033تناسب محصوالت 
0/1210/040مقیاس محصوالت گردشگری

0/1620/054نوع محصوالت گردشگری
0/1780/059تنوع مقصدهای گردشگری
0/2270/075تنوع محصوالت گردشگری
0/2110/070منشأ محصوالت گردشگری

کارکرد 0/225ساختار و 
0/3380/076اندازه شرکت های مسافرتی

کار 0/2350/053نیروی 
0/4270/096برون سپاری فعالیت ها

فر(
ن س

ضیا
تقا

 )م
ضا

تقا

0/411برنامه ریزی

0/1120/046نحوه سازماندهی سفر
0/1490/061برنامه ریزی زمانی سفر

گردشگری 0/1810/074آزادی در انتخاب نوع 
0/2250/092استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات

0/1710/070قصد بازدید مجدد
0/1620/067هدف اصلی سفر

0/387محصوالت گردشگری

0/1440/056تمایل به ماجراجویی و خطر
0/2980/115تمایل به تجربه های متفاوت

0/1310/051تمایل به پرداخت
0/1780/069مشارکت در فعالیت های جامعه بومی

0/2490/096نوع محل اقامت

0/202خصوصیات
گردشگری گاهی نسبت به جاذبه ها و مقصدهای  0/4210/085آ

0/2680/054حساسیت نسبت به محیط زیست
0/3110/063حساسیت نسبت به جامعه بومی
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شماره سی وشش

 ب.مدت زمان تعطیالت 
کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم  از نظر زمانی، تعطیالت به دو نوع 
تعیین  شده  انتخاب  فعالیت های  نوع  با  است  ممکن  و  می شود 
مدت  خصوص  در   .)Mussalam & Tajeddini, 2016: 19( شــود 
بیان  متعددی  تعاریف  بلند مدت،  و  کوتاه مدت  تعطیالت  زمــان 
 )Herington et al., 2013( همکاران  و  هیرینگتون  اســت:  شــده 
تعطیالت  و  خانه  از  دور  شب  سه  تا  یک  را  کوتاه مدت  تعطیالت 
 Herington et( می کنند  تعریف  بیشتر  یا  شب  چهار  را  بلند مدت 
 Mussalam and Tajeddini,( موسالم و تاجدینی .)al., 2013: 152
تعطیالت  و  هفته  یــک  مــدت  بــه  را  کــوتــاه مــدت  تعطیالت   )2016
 Mussalam &( می کنند  تعریف  هفته  ســه  تــا  یــک  را  بلند مدت 
 Edgar et al.,( ادگار و همکاران  Tajeddini, 2016: 19(. همچنین 
می کنند  مطرح  شب  سه  تا  یک  را  کوتاه مدت  تعطیالت   )1994
تعطیالت  نیز   )Davies, 1990( دیویس   .)Edgar et al., 1994:21(

کاربرد مطلوبی برای سفر  کوتاه یک روزه،  که اغلب به دلیل زمان 
دارای  کشورها  کثر  ا که  اســت  حالی  در  ایــن  نــدارنــد.  گردشگری  و 
ایران(  بر خالف  روزه هستند و) همچنین  تعطیالت آخر هفته دو 
تعطیالت به صورت چند روز متوالی در تمام فصول سال تقسیم 
گردشگری،  توسعه  به  اثرات می توان  از جمله مهم ترین  که  شده 
عدم تجمیع مسافرت ها در معدود تعطیالت مناسبتی و مدیریت 

کرد.  کنترل مطلوب جابه جایی ها و سفرها اشاره  و 
بنابراین در این پژوهش به منظور ارزیابی معیار »برنامه ریزی زمانی 
می گردد.  پیشنهاد  گویه  دو  تقاضا  و  عرضه  ُبعد  دو  هر  در  سفر« 
به  سفر  زمانی  برنامه ریزی  فوردیسمی،   حالت  در  اســاس  این  بر 
صورت متمرکز در  فصل بهار و تابستان و در حالت پسافوردیسمی، 
کنده در تمام فصول سال مد  برنامه ریزی زمانی سفر به صورت پرا

نظر است.

جدول شماره2: تدوین گویه های ُبعد عرضه

گی گردشگریگویه های دو سوی طیفمعیارمولفه ویژ

اقتصادی

سودآوری
گردشگری فوردیسمیسود اقتصادی ناشی از مقیاس محصوالت 

گردشگری پسافوردیسمیسود اقتصادی ناشی از تنوع محصوالت 

قیمت محصوالت گردشگری
گردشگری انبوه با قیمت پایین فوردیسمیارائه محصوالت 

گردشگری متمایز با قیمت باال پسافوردیسمیارائه محصوالت 

برنامه ریزی

*برنامه ریزی زمانی سفر
فوردیسمیمتمرکز در فصل های بهار و تابستان

کنده در تمام فصل های سال پسافوردیسمیپرا

**مدت زمان تعطیالت
کوتاه مدت یک تا سه شب فوردیسمیتعطیالت 

پسافوردیسمیتعطیالت بلندمدت چهار شب و بیشتر

شیوه بازاریابی
فوردیسمیبازاریابی انبوه

پسافوردیسمیبازاریابی تخصصی

محصوالت 
گردشگری

تناسب محصوالت گردشگری با 
محیط زیست

فوردیسمینامتناسب با محیط زیست

پسافوردیسمیمتناسب با محیط زیست

مقیاس محصوالت گردشگری
گروهی( گردشگری بزرگ مقیاس )جمعی و  فوردیسمیمحصوالت 

کوچک مقیاس )فردی و خانوادگی( گردشگری  پسافوردیسمیمحصوالت 

نوع محصوالت گردشگری
فوردیسمیمشخص و از قبل پیش بینی شده

پسافوردیسمیسفارشی و تخصصی

تنوع مقصدهای گردشگری
فوردیسمیمحدود و متمرکز در مناطق ساحلی و دریایی

کنده در مناطق مختلف پسافوردیسمیمتنوع و پرا

تنوع محصوالت گردشگری
گردشگری محدود مرتبط با دریا، ماسه و خورشید فوردیسمیمحصوالت 

پسافوردیسمیمحصوالت گردشگری متنوع

منشأ محصوالت گردشگری
گردشگری براساس منابع فوردیسمیعرضه محصوالت 

گردشگری براساس تقاضا پسافوردیسمیعرضه محصوالت 

ساختار و 
کارکرد

***اندازه شرکت های مسافرتی
کار 100 نفر و بیشتر فوردیسمیبزرگ با نیروی 

کار 1 تا 99 نفر پسافوردیسمیکوچک و متوسط با نیروی 

کار نیروی 
فوردیسمیکارکنان فصلی تک تخصصی

پسافوردیسمیکارکنان دائم چند تخصصی

برون سپاری فعالیت ها
کارکنان داخلی کاری به وسیله شرکت و  فوردیسمیانجام فعالیت های 

کاری از طریق قراردادهای پیمانکاری پسافوردیسمیانجام فعالیت های 
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تعداد شاغالن آنها بین پنج تا 50 نفر باشد و صنایع بزرگ ، صنایعی 
که  که تعداد شاغالن بیش از 50 نفر داشته باشند. اما آنچه  هستند 
اداره آمار بانک مرکزی به عنوان طبقه بندی واحدهای صنعتی در 
کمتر از 10 نفر شاغل »صنایع خرد«، 10  نظر می گیرد، واحدهای با 
کوچک«، 50 تا 99 نفر »صنایع متوسط« و باالتر  تا 49 نفر »صنایع 
از 100 نفر شاغل، »صنایع بزرگ« نامیده می شوند. همچنین مرکز 
کرده است:  گروه طبقه بندی  کارها را به چهار  کسب و  آمار ایران، 
کارگر و بیش از 100  کارگر، 99ـ50  کارگر، 49ـ10  کارهای خرد 9ـ1  کسب و 
که مراجع  کارگر )Seif, 2014(. بر این اساس با توجه به توافق نسبی 
مختلف به ویژه در ایران در خصوص مقیاس صنایع دارند، در این 
پژوهش معیار »اندازه شرکت های مسافرتی« در حالت فوردیسمی 
کوچک و متوسط( و در  کار یک تا 99 نفر )شرکت های  برابر با نیروی 
کار 100 نفر و بیشتر  پیشنهاد  حالت پسافوردیسمی برابر با نیروی 

می گردد.
گــویــه هــای مــعــرفــی شـــده در جــدول هــای  ــا مــعــیــارهــا و  مــطــابــق ب
شماره2و3 به منظور سنجش الگوی رفتاری عرضه و تقاضای سفر 
سرمایه داری،  نظام  تحوالت  براساس  گردشگری  مقصدهای  در 

گردید. اقدام به طراحی پرسشنامه در دو حوزه عرضه و تقاضا 

4.3. مرحله سوم: توصیف و تحلیل ضرایب حاصل از ارزیابی 
معیارها

از  حاصل  ضــرایــب  تحلیل  و  توصیف  منظور  بــه  پــژوهــش  ایــن  در 
قرار  مدنظر  و 3(  شماره 2  )تصویرهای  نقشه  دو  معیارها،  ارزیابی 
گرفته است. بر این اساس با انعکاس ضریب هر معیار بر روی تصویر 
رفتاری  الگوی  معیارهای  از  تحلیل هر یک  و  توصیف  به  شماره2 
بر  مبتنی  مطالعه،  مــورد  مناطق  در  گردشگری  تقاضای  و  عرضه 

تحوالت نظام سرمایه داری، پرداخته شده است. 
الگوی  درخصوص  معناداری  تفاوت  شماره2،  تصویر  با  مطابق 
کنان  سا بین  تقاضا،  بخش  عنوان  به  سفر،  متقاضیان  رفتاری 
به  مــی شــود؛  دیــده  پیرامونی  روســتــاهــای  کنان  سا و  ج  کــر شهر 
کنان روستاهای پیرامونی  با میانگین  که الگوی رفتاری سا نحوی 
فوردیسمی_ گردشگری  گی های  ویژ به  متمایل   ،0/521 وزنــی 

شهر  کنان  سا رفــتــاری  الگوی  که  حالی  در  بــوده،  پسافوردیمی 
گردشگری  گی های  با میانگین وزنی  0/711، متمایل به ویژ ج  کر
نسبتًا پسافوردیسمی است. همچنین با انعکاس مجموع ضریب 
به  شماره3  تصویر  روی  بر  تقاضا  و  عرضه  ُبعد  دو  هر  در  معیارها 
گردشگری  تقاضای  و  عرضه  رفــتــاری  الــگــوی  تحلیل  و  توصیف 
ج پرداخته شده  کر مبتنی بر تحوالت نظام سرمایه داری در شهر 
سفر  متقاضیان  رفتاری  الگوی  شماره3،  تصویر  با  مطابق  است. 
ج با میانگین وزنی 0/711 و الگوی رفتاری شرکت های  کر در شهر 
نــمــودار  روی  بــر   0/751 وزنـــی  میانگین  بــا  ج  ــر ک شهر  مسافرتی 
الگوی  کــه  مــی گــردد  اســاس مالحظه  ایــن  بــر  کــه  جانمایی شــده 
ج، نسبتًا پسافوردیسمی  کر رفتاری عرضه و تقاضای سفر در شهر 

ارزیابی می شود.

 .)Davies, 1990( می گیرد  نظر  در  شــب  ســه  تــا  دو  را  کــوتــاه مــدت 
کوتاه مدت را یک تا  اشمیدهازر )Schmidhauser, 1992( تعطیالت 
سه شب دور از خانه و تعطیالت بلند مدت را چهار شب یا بیشتر 
تعریف می کنند )Schmidhauser, 1992(. بنابراین با توجه به توافق 
کوتاه مدت و بلند مدت، در این  نسبی در خصوص زمان تعطیالت 
پژوهش به منظور ارزیابی معیار »مدت زمان تعطیالت« در حالت 
در  و  شب  سه  تا  یک  برابر  کوتاه مدت  تعطیالت  پسافوردیسمی، 
بیشتر  و  شب  چهار  برابر  بلند مدت  تعطیالت  فوردیسمی،  حالت 

پیشنهاد می گردد.
 

ج. اندازه شرکت های مسافرتی 
که به صورت تعداد افراد  اندازه سازمان عبارت است از بزرگی آن 
کارکنان مشخص می گردد )Daft et al., 2010(. البته معیارهای  یا 
متفاوتی در تعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می روند. تعداد 
کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت 
تولید از جمله این معیارها هستند )Seif, 2014(. در هشتاد درصد 
تحقیقات انجام شده از اندازه سازمان به عنوان یک متغیر که در 
واقع تعداد کل کارکنان یک سازمان را شامل می شود،استفاده 
گرچه می توان استدالل کرد  شده است )Ackoff et al., 2007(. ا
که معیارهای مختلف اندازه سازمان را نمی توان به جای یکدیگر 
لت بر این دارد که معیار  کار برد ولی بیشتر مدارک و شواهد دال به 
دلیل این  تعداد کل کارکنان مانند دیگر معیارها مناسب است. 
امر آن است که تعداد کل کارکنان به عنوان معیار اندازه سازمان 
ســازمــان ارتباط  ــادی به دیگر معیارهای انـــدازه  تا حد بسیار زی
اندازه بنگاه  پیدا می کند )Haghighi & Borhani, 1999(. تعیین 
استانداردهای متداول  از  به عنوان یکی  تعداد شاغالن  براساس 
که  بــوده  ح  مطر تولیدی  بنگاه  بزرگی  مقیاس  طبقه بندی  بــرای 
کشورهای مختلف سطوح اندازه گیری آن متفاوت  البته بسته به 
کارکن،  کمتر از 500 نفر  کانادا بنگاه های با  است. به عنوان مثال در 
در  می شوند،  طبقه بندی  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  گروه  در 
نفر   250 از  کمتر  اشتغال  با  بنگاه های  اروپا  اتحادیه  در  که  حالی 
کمتر از 10 نفر “خرد” نامیده  کمتر از 50 نفر “کوچک” و  “متوسط”، 

.)Seif, 2014( می شوند
کارکنان برای شرکت  کثر تعداد  براساس تعریف بانک جهانی، حدا
شرکت های  و  نفر   50 متوسط  شرکت های  نفر،   10 هــای کوچک 
بزرگ 300 نفر است. صندوق بین المللی پول1 و بانک توسعه بین 
کوچک و متوسط را شرکت هایی می داند  آمریکایی2 نیز شرکت های 
کارکنان آنها 100 نفر باشد و در این زمینه بانک توسعه  کثر  که حدا
و  کوچک  شرکت های  ــرای  ب را  کارکنان  تعداد  کثر  حدا آفریقایی 

.)Gibson & Vaart, 2008( متوسط 50 نفر معرفی می کند
در ایران براساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنگاه های 
صنعتی و خــدمــاتــی هستند که  ــای  ــده کــوچــک و مــتــوســط، واح
کوچك و  کمتر از 50 نفر کارکن دارند. بنا به تعریف سازمان صنایع 
که  گفته می شود  کوچك به صنایعی  شهرك های صنعتی، صنایع 

1 Multilateral Investment Fund (MIF)
2 Inter-American Development Bank (IADB)

ی 
گر

دش
گر

ی 
ضا

تقا
 و 

ضه
عر

ی 
تار

 رف
ی

گو
ش ال

نج
س

ی
دار

یه 
رما

م س
ظا

ت ن
وال

تح
 بر 

نی
مبت



95
1399 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شماره سی وشش

جدول شماره3: تدوین گویه های ُبعد تقاضا

گی گردشگریگویه های دو سوی طیفمعیارمؤلفه ویژ

برنامه ریزی

نحوه سازماندهی سفر
فوردیسمیبه همراه تور

پسافوردیسمیفردی و خانوادگی

برنامه ریزی زمانی سفر
فوردیسمیدر فصل های بهار و تابستان

پسافوردیسمیدر تمام فصل های سال

گردشگری آزادی در انتخاب نوع 
گردشگری فوردیسمیعدم برخورداری از آزادی و اختیار در انتخاب نوع محصول 

گردشگری پسافوردیسمیبرخورداری از آزادی و اختیار در انتخاب نوع محصول 

استفاده از ابزارهای فناوری 
اطالعات

فوردیسمیعدم استفاده از فناوری های اطالعاتی در برنامه ریزی سفر

پسافوردیسمیاستفاده از فناوری های اطالعاتی در برنامه ریزی سفر

قصد بازدید مجدد
گردشگری فوردیسمیتمایل به بازدید مجدد از جاذبه ها و مقصدهای 

گردشگری پسافوردیسمیعدم تمایل به بازدید مجدد از جاذبه ها و مقصدهای 

هدف اصلی سفر
فوردیسمیسفر با هدف بازدید از دریا، خورشید و ماسه

پسافوردیسمیسفر با هدف بازدید از میراث تاریخی، فرهنگی، طبیعی

محصوالت 
گردشگری

تمایل به ماجراجویی و خطر
فوردیسمیتمایل به انجام سفرهایی بدون ماجراجویی و خطر

پسافوردیسمیتمایل به انجام سفرهایی همراه با ماجراجویی و خطر

تمایل به تجربه های متفاوت
گردشگری فوردیسمیتمایل به تجربه محصوالت مرسوم و رایج 

گردشگری پسافوردیسمیتمایل به تجربه محصوالت جدید و متفاوت 

تمایل به پرداخت
کمتر گردشگری با هزینه  فوردیسمیتمایل به خرید محصوالت 

گردشگری با هزینه بیشتر پسافوردیسمیتمایل به خرید محصوالت متفاوت 

مشارکت در فعالیت های جامعه 
بومی

فوردیسمیعدم تمایل به مشارکت در فعالیت های جامعه بومی

پسافوردیسمیتمایل به مشارکت در فعالیت های جامعه بومی

نوع محل اقامت
فوردیسمیاقامت در هتل های لوکس و با امکانات جدید

پسافوردیسمیاقامت در هتل های بومی و روستایی

خصوصیات

گاهی نسبت به جاذبه ها و  آ
مقصدهای گردشگری

گردشگری گاهی از جاذبه ها و مقصدهای  فوردیسمیعدم آ

گردشگری گاهی از جاذبه ها و مقصدهای  پسافوردیسمیآ

حساسیت نسبت به محیط زیست
فوردیسمیبی توجه به محیط زیست و اهمیت نداشتن آن

پسافوردیسمیتوجه به محیط زیست و اهمیت نداشتن آن

حساسیت نسبت به جامعه بومی
فوردیسمیبی توجه به جامعه بومی و فرهنگ و آداب و رسوم آنها

پسافوردیسمیتوجه به جامعه بومی و فرهنگ و آداب و رسوم آنها

ج و روستاهای پیرامونی کر تصویر شماره2: الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایه داری در شهر 
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پیرامونی  روستاهای  کنان  سا همچنین  کنند.  برنامه ریزی  سال 
گردشگری برخوردار بوده  از آزادی و اختیار در انتخاب محصوالت 
 ) و...  اپلیکیشن ها  )اینترنت،  ارتباطات  فناوری  ابزارهای  البته  و 
کنان  کمتر مورد استفاده قرار می دهند. سا را در برنامه ریزی سفر 
و  نداشته  قبلی  بازدیدهای  تکرار  به  تمایلی  پیرامونی  روستاهای 
می دهند  نشان  عالقه  نیز  تاریخی  و  فرهنگی  طبیعی،  میراث  به 
آنها  ندارند.  نیز  ماجراجویانه  سفرهای  به  تمایلی  حال  عین  در  و 
گردشگری هستند  متمایل به تجربه محصوالت جدید و متفاوت 
کنان  کمتر را ترجیح می دهند. سا اما در عین حال سفرهای با هزینه 
روستاهای پیرامونی به شرکت در فعالیت های جامعه بومی نسبتًا 
عالقه نشان می دهند و معمواًل هتل های بومی و روستایی را برای 
مقصدهای  و  جاذبه ها  به  نسبت  آنها  می کنند.  انتخاب  اقامت 
همچنین  و  زیست  محیط  به  و  داشته  نسبی  گاهی  آ گردشگری، 
جامعه بومی و آداب و رسوم آنها توجه نموده و برای آن ارزش قائل 
کرج نشان  کنان شهر  هستند. در مقابل بررسی الگوی رفتاری سا
گردشگری  که با میانگین وزنی 0/711، متمایل به ویژگی های  داد 
نسبتًا پسافوردیسمی هستند. به طور خالصه، ویژگی های رفتاری 
اســت:  شکل  بدین  گردشگری  بــا  ارتــبــاط  در  کــرج  شهر  کنان  سا
عالقه مند  گردشگری  تــورهــای  در  شرکت  به  کــرج،  شهر  کنان  سا
از  ناشی  عمدتًا  گردشگری،  تورهای  در  شرکت  به  تمایل  هستند. 
گردشگری است  و به صرفه محصوالت  هزینه های نسبتًا مناسب 
که مؤسسات  که در عین حال تنوع قابل توجهی را نیز دارند، چرا 
که به  مسافرتی به دنبال افزایش سهم بازار خود، سعی بر آن دارند 
روش های مختلف، محصوالت و خدمات خود را به لحاظ قیمت 
افزایش  موجب  امــر  ایــن  درنتیجه  ســازنــد،  رقابت پذیرتر  تنوع،  و 
گردشگری شده  تمایل تدریجی مخاطبان سفر به سمت تورهای 
کرج، زمان های مختلفی را در طول  کنان شهر  است. همچنین سا
سال برای مسافرت انتخاب می کنند و در انتخاب نوع محصوالت 
گردشگری، محدودیتی نداشته و ابزارهای فناوری اطالعات را برای 
برنامه ریزی سفر خود، تا حد زیادی مورد استفاده قرار می دهند. 

5. نتیجه گیری
ــرای توسعه گردشگری، مستلزم توجه به  برنامه ریزی ب هــمــواره 
مسئله عرضه و تقاضاست. درواقع سیاست گذاری و تصمیم گیری 
گردشگری می بایست متناسب با ویژگی های هر دو بخش  در حوزه 
به طور خاص حوزه  میان،  این  در  پذیرد.  تقاضا صــورت  و  عرضه 
و  بر شناخت ویژگی های بخش عرضه  گردشگری متکی  بازاریابی 
تقاضاست. بر این اساس در این پژوهش به سنجش الگوی رفتاری 
کید بر تحوالت نظام سرمایه داری  گردشگری با تأ عرضه و تقاضای 
کرج و روستاهای پیرامونی آن پرداخته شد. بدین منظور،  در شهر 
گردشگری مبتنی بر  با اتکا بر مدل رفتارشناسی عرضه و تقاضای 
یک  هر  اولویت  و  اهمیت  تعیین  به  سرمایه داری،  نظام  تحوالت 
مقیاس  معرفی  با  سپس  و  شد  پرداخته  یادشده،  مدل  عوامل  از 
از معیارهای معرفی  برای هر یک  گویه هایی  و تدوین  اندازه گیری 
گردشگری  شده در مدل، به تحلیل الگوی رفتاری عرضه و تقاضای 

در مناطق مورد نظر پرداخته شد. 
گردشگران بین  که الگوی رفتاری  نتایج پژوهش حاضر نشان داد 
کرج و روستاهای پیرامونی، با یکدیگر متفاوت است.  کنان شهر  سا
کنان روستاهای پیرامونی با میانگین وزنی  بر این اساس رفتار سا
0/521، متمایل به ویژگی های گردشگری فوردیسمی_پسافوردیمی 
شامل  پیرامونی،  روستاهای  کنان  سا رفتار  دیگر،  بیان  به  است. 
گردشگری  گردشگری فوردیسمی و همچنین  ترکیبی از ویژگی های 
کنان  پسافوردیسمی است. به طور خالصه ویژگی های رفتاری سا
آنها  اســت:  قــرار  بدین  گردشگری  زمینه  در  پیرامونی  روستاهای 
معمواًل  و  نداشته  مسافرتی  تورهای  در  شرکت  به  چندانی  تمایل 
به طور متمرکز فصل بهار و تابستان را برای سفرهای خود انتخاب 
فصول  عنوان  به  تابستان  و  بهار  فصول  معمواًل  البته  می کنند؛ 
کاری روستاییان مطرح است، با این حال به دلیل شرایط نسبتًا 
نامطلوب آب و هوایی در پاییز و زمستان و همچنین همزمان شدن 
آغاز فعالیت های آموزشی مــدارس، ترجیح و تمایل روستاییان  با 
نخست  نیمه  در  را  خود  سفرهای  حتی االمکان،  که  است  این  بر 

ج تصویر شماره3: الگوی رفتاری عرضه و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحوالت نظام سرمایه داری در شهر کر
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و دهقان پور )Torkamani & Dehghanpour, 2009( نیز در پژوهش 
به  شــهــری  مناطق  کنان  سا بـــرای  تفریح  کــه  ــد  دادنـ نــشــان  خــود 
افزایش  کــه  معنا  بدین  مــی شــود،  تعریف  ضـــروری  کــاالی  عــنــوان 
گردشگری، تأثیر چندانی بر میزان تقاضای این  هزینه محصوالت 
که این امر با یافته های پژوهش حاضر در مورد  محصوالت ندارد؛ 
کی از تمایل به پرداخت هزینه بیشتر در  که حا کرج  کنان شهر  سا
برابر دریافت خدمات متفاوت تر است، همخوانی دارد. در ادامه، 
در   )Torkamani & Dehghanpour, 2009( دهقان پور  و  ترکمانی 
که تفریح برای خانوارهای روستایی  پژوهش خود نیز نشان دادند 
یافته های  با  نیز  مــورد  ایــن  اســت؛  لوکس مطرح  کــاالی  به عنوان 
پژوهش حاضر مبنی بر تمایل روستاییان برای سفرهایی با هزینه 
گردشگری  قرارگیری  به  توجه  با  همچنین  هم راستاست.  پایین تر 
نتایج  با  پژوهش  ایــن  یافته های  کی،  غیرخورا کاالهای  گــروه  در 
خانوارهای  نموده  اظهار  که  نیز   )Roshan, 2018( روشن  پژوهش 
هزینه های  دارای  روستایی،  خانوارهای  برابر  دو  از  بیش  شهری 
کی هستند، هم جهت است. عالوه بر این، تمایل  مصرفی غیرخورا
عنوان  به  نیز  گردشگری  تورهای  در  شرکت  به  کرج  شهر  کنان  سا
یافته های پژوهش حاضر، به نحوی هم راستا با پژوهش ورمزیاری 
که امتیازات آژانس های  و دیگران )Varmazyari et al., 2018( است 
که منجر به متمایل  کرده اند  از جمله عواملی معرفی  را  مسافرتی 
گردشگران به سفرهای تورمحور می شود. همچنین مطابق  شدن 
کرج تمایل به استفاده  کنان شهر  با یافته های پژوهش حاضر، سا
که این امر با  از ابزارهای فناوری اطالعات در سفرهای خود دارند 
یافته های هادسون و ثال )Hudson & Thal, 2013( و محمدی و 
 )Mohammadi & Mirtaghian Rudsari, 2016( میرتقیان رودسری
کید قرار  که نقش رسانه های اجتماعی در برنامه ریزی سفر را مورد تأ

داده اند، همخوانی دارد.
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کرج، تمایلی برای بازدید مجدد از جاذبه ها نداشته  کنان شهر  سا
طبیعی  و  فرهنگی  تاریخی،  میراث  بازدید  به  عالقه مند  معمواًل  و 
هستند. آنها کمتر به سفرهای ماجراجویانه عالقه نشان می دهند و 
در عین حال، متمایل به تجربه های متفاوت گردشگری و همچنین 
حاضر به پرداخت هزینه بیشتر در برابر دریافت خدمات متفاوت تر 
عالقه مند  بومی  جامعه  فعالیت های  در  شرکت  به  آنها  هستند. 
بوده و به اقامت در هتل های بومی و روستایی متمایل هستند. 
گردشگری،  مقصدهای  و  جاذبه ها  به  نسبت  کرج  شهر  کنان  سا
گاهی قابل توجهی داشته و برای محیط زیست و جامعه بومی و  آ
آنها اهمیت قائل هستند. در این میان،  آداب و رسوم و فرهنگ 
کرج، با میانگین وزنی  الگوی رفتاری شرکت های مسافرتی در شهر 
است.  متمایل  پسافوردیسمی  گردشگری  ویژگی های  به   ،0/751
کرج بدین  به طور خالصه، ویژگی های شرکت های مسافرتی شهر 
کرج،  شهر  در  مسافرتی  شرکت های  اقتصادی  ســود  اســت:  ــرار  ق
گردشگری بوده و عمدتًا به جای  اغلب متکی به تنوع محصوالت 
متمایز  محصوالتی  پایین،  قیمت  با  انبوه  گردشگری  محصوالت 
با قیمت باال را ارائه می دهند. آنها برنامه زمانی سفر را به صورت 
کنده در طول سال تدوین می نمایند و اغلب خدمات مسافرتی  پرا
به  آنها  اســت.  شده  برنامه ریزی  بیشتر  و  شب  چهار  قالب  در  آنها 
جای بازاریابی انبوه، بازاریابی تخصصی را جایگزین نموده اند. طبق 
گردشگری  محصوالت  کرج،  شهر  مسافرتی  شرکت های  اظهارنظر 
گردشگری  آنها تناسب نسبی با محیط زیست دارد. آنها محصوالت 
به  تقریبًا  و  مقیاس(  ــزرگ  )ب گروهی  و  جمعی  صــورت  به  نسبتًا  را 
صورت سفارشی و تخصصی ارائه می دهند. شرکت های یادشده، 
گردشگری  کنده در مناطق مختلف را برای  مقصدهای متنوع و پرا
نیز  را  متنوعی  گردشگری  محصوالت  همچنین  و  داشته  مدنظر 
گردشگری اغلب براساس تقاضا  عرضه می کنند. عرضه محصوالت 
کوچک  اغلب  کرج  شهر  مسافرتی  شرکت های  می پذیرد.  صــورت 
و  هستند  چندتخصصی  دائمی  کارکنان  دارای  و  بــوده  متوسط  و 
همچنین تمایل به برون سپاری برخی فعالیت های داخلی خود را 
گردشگری در  الگوی رفتاری عرضه و تقاضای  دارند. در مجموع، 

شهر کرج، نسبتًا پسافوردیسمی ارزیابی می شود.
با شناسایی و تحلیل ویژگی های  با توجه به نتایج فوق  بنابراین 
می توان  مطالعه،  مــورد  مناطق  در  گردشگری  تقاضای  و  عرضه 
برنامه ریزی  همچنین  و  کرده  اثربخش تر  را  بازاریابی  فعالیت های 
گردشگری را در مسیری مطلوب هدایت نمود. با مقایسه  توسعه 
شرح  بدین  مــواردی  شده،  انجام  مطالعات  با  تحقیق  این  نتایج 
وجــود  زمینه  در  پــژوهــش  ــن  ای یافته های  اســـت:  ــافــت  دری قــابــل 
در  روستایی  و  شهری  خانوارهای  رفتاری  تمایالت  میان  تفاوت 
 Moulaei( راد  رحیمی  و  موالیی  یافته های  با  گردشگری،  زمینه 
به  طوری   از مشابهت هایی است؛  کی  Rahimi Rad, 2018 &( حا
در   )Moulaei & Rahimi Rad, 2018( راد  رحیمی  و  موالیی  کــه، 
ج تفریحات در میان  که مخار نتایج پژوهش خود بیان داشته اند 
خانوارهای روستایی به مراتب پایین تر از خانوارهای شهری است 
که این امر با یافته های پژوهش حاضر مبنی بر تمایل روستاییان 
برای سفرهایی با هزینه پایین تر هم راستاست. همچنین ترکمانی 
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