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 چکیده 

هاای یک پدیده در حال رشد در صنعت گردشگری است که تنش ازدحام گردشگری

جااد بین جامعه محلی و گردشگران را در مقصدهای گردشگری شهری و روستایی ای

عنوان یکی از مقصدهایی کاه اللاب باا پدیاده ازدحاام ساحلی به کند. مقصدهایمی

ریزی یکپارچاه و پویاا بارای حوا  و گردشگری مواجه هستند، به مدیریت و برنامه

های ازدحاام حاضر باا هادب بررسای ابعااد و م  واهتوسعه آن نیاز دارند. پژوهش 

ای رسیدن به یک ا گوی مادیریتی گردشگری با رویکرد گردشگری هوشمند در راست

 -ایبرای مقصدهای گردشاگری انجاام گرفتاه اسات. ایان پاژوهش از ناو  توساعه

قارار دارد.  آمیخته کیوای و کمای در زمره پژوهش شناسیکاربردی و به  حاظ روش

                                                            
 است. یکروبدکتر استاد  ییبه راهنما یبرگرفته از رسا ه دکتر مقا ه نیا .1
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های کیوی از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استواده شده است. در گردآوری دادهبرای 

سااتتاریافته و در بخاش کمای باا های نیمهاستواده از مصاحبهر با نو 81بخش کیوی 

نوار از مسالو ان و فعا اان گردشاگری فمشارب باه  801استواده از ابزار پرسشانامه 

های حاصل از مصاحبه با استواده از روش موضو ( در پژوهش مشارکت کردند. داده

کد انتخاابی  0ری و کد محو 12کد باز،  100تحلیل مضمون، تحلیل شد و درنهایت 

دهد، مدیریت ازدحام گردشگری شامل سه بعد عرضاه، استخراج شد. نتایج نشان می

تقاضا و ساتتاری/مدیریتی است که هریک از این ابعاد دارای شش شاتص هساتند. 

هاای پراهمیات بارای بهباود عملکارد، حاوزه-همچنین با استواده از ماتریس اهمیت

د. از نظار اراراک کال، بعاد مدیریتی/سااتتاری های مدیریتی مشاخص شادنفعا یت

( را =41541c( و تقاضای گردشکری با اترین عملکارد ف=35.0bازبیشترین اهمیت ف

هاا، بارای مادیریت ازدحاام گردشاگری بعاد عوامال مادیریتی و دارند. طبا  یافتاه

(، ظرفیت تحمل محیطای =b.358های دو ت و حاکمیت هوشمند فساتتاری و سازه

 ابعااد( ذیال =3500b( و فصلی باودن گردشاگری ف=3501bتتی بومیان فشناو روان

 گانه، در او ویت بهبود عملکرد قرار دارد.سه

: ازدحام گردشگری، گردشگری هوشمند، مدیریت مقصد، توسعه پایدار هاکلیدواژه 

 گردشگری، تقاضای گردشگری، مقصد ساحلی.

 . مقدمه1

ای در بسیاری از مقصادهای گردشاگری در للهگردشگری، مسیا بیش 1ازدحام گردشگری 

سطح جهان است که بر کیویت زنادگی و تجرباه هار دو گاروه میزباان فسااکنان( و میهماان 

 ازحاادشیتعااداد ب(. 8، ص. 8310، 8گاارارد فوا مز اایفبازدیدکنناادگان( را تاا ریر منواای می

را تخریب مقصد  لکه محیطب، گراردمی انیبوم یزندگ تیویک بر یتنها ارر منونه گاندکنندیبازد

در  روزافزون  شید. افزاناندازرا به تطر می ونسکوی یجهان راثیاز م رتیب تیو وضع کندمی

ریازی و توساعه گردشاگری عنوان پیامد این وضاعیت در حاوزه برناماهکشورهای مختلف به

                                                            
1. overtourism 

2. Walmsley 
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معناای به که  یابدزیاد اهمیت میتراکم با  یگردشگر رشیپرمطرح شده است؛ یعنی موضو  

نقطه تااص  کیبه  دنیتا رسی، از گردشگر یناش یدرآمد یایمزامندی جامعه محلی از بهره

 تیاویکحوا  باه  شاتریبمنطقاه  انیبرسد، بوم تودبه نقطه اوج گردشگری  ؛ امااست درست

 ایا اوجنقطه  نیا ی. و یدرآمد از صنعت گردشگرکسب تا  تواهند بودمند هعلاق ی تودزندگ

مادیریت  (4، ص. 8383، 1؟ فپچلانر و همکاارانکجاستی در یک مقصد حد مجاز گردشگر

زماان باا رشاد صانعت شاود کاه هاماست که در این بین مطرح میای هدفمند مقصد، مسلله

 (.04، ص. 8333، 8گردشگری، به موضو  رقابتی در سطح جهانی تبدیل شده است فبوها یس

ریزی فیااایی ماادیریت و برنامااههااای جغراترین کانونمقصااد گردشااگری یکاای از اصاالی

زیست محلای گردشگری، مقصدهای گردشگری است که در آن گردشگران با اجتما  و محیط

گرارناد کنند که بر جامعه محلی، محیط و تود گردشاگران تا ریر میبرتورد و تعامل پیدا می

عداد ت، مقصدها و شهرهای جهان یدر بعض(؛ این در حا ی است که 01، ص. 8311، 0فمیسون

و معضلی به نام ازدحام گردشگران  تحمل گردشگر عبور کرده تیاللب از ظرف دکنندگانیبازد

کاه تاوان دریافات ، مایبرنادرنج می این معضلکه از  مقصدهاییبه  . با نگاهاست نمود یافته

ی، در برتای از خیو تاار یفرهنگا راثیام ،ساتیزطیمحاان، یابومبر  یگردشگر یارراک منو

(. از سوی دیگر، 4، ص. 8383، فپچلانر و همکاران است ان کافی محدود نشدهمقصدها به میز

شاود فپااپلی یازدی، ترین جاذبه گردشگری در جهان محساو  میگردشگری ساحلی بزرگ

اند که تبع آن، مقصدهای ساحلی اللب با پدیده ازدحام گردشگری مواجه( و به13، ص. 1003

پویا برای حو  و توسعه آن نیاز دارند. درحقیقت، هدب  ریزی یکپارچه وبه مدیریت و برنامه

ویژه درباره گردشگری انبوه مانناد ساواحل، ایجااد همااهنگی میاان اصلی مدیریت مقصد، به

پاریری، کساب ساود در راساتای مناافع جامعاه محلای و عناصر کلیدی آن در جهت رقابات

(؛ 1.، ص. 1000اران، نوع و توساعه پایادار مقصاد اسات فتردسات و همکاهای ذیسازمان

های مدیریت مقصد به دنبال راهکارهایی ناوین و هوشامندانه بارای حصاول رو سازمانازاین

اطمینااان از پایااداری و ماناادگاری توسااعه پایاادار گردشااگری هسااتند، امااا شناسااایی چنااین 

                                                            
1. Pechlaner  

2. Buhalis 

3. Mason 
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-های پیش روی ساازمانای در راستای هدفی مشخص، یکی از چا شراهکارهای هوشمندانه

 شود.ریت مقصد محسو  میهای مدی

های تجااری ارزشامند در بخاش تادماتی گیاری از فرصاتقرن بیست و یکم، قرن بهره

تارین و پویااترین عنوان یکای از مهامویژه گردشگری است. فعا یت گردشگری اماروزه باهبه

ویژه بارای کشاورهای عبارتی توسعه صنعت گردشگری بهها در جهان مطرح است؛ بهفعا یت

توسعه از اهمیت فراوانی برتوردار است. براساس استد ال آمارهای منتشرشاده توساط درحال

 های مناسابای بسیار نزدیک کشورهای فاقاد زیرسااتتسازمان جهانی گردشگری، در آینده

ای هااای جهااانی و منطقااهبااه ماارور زمااان از چرتااه رقابت 1فناااوری اطلاعاااک و ارتباطاااک

ه اطلاعاک مایه حیاتی در صنعت ساور اسات، فنااوری گردشگری حرب تواهند شد. ازآنجاک

فنااوری اطلاعااک و اطلاعاک و ارتباطاک اسکلت ارتباطی و اجرایی گردشگری تواهد باود. 

کند که سبب تکامل عرضاه و تقاضاای گردشاگری از طریا  ابزارهایی را ایجاد می ارتباطاک

 کاه مشاخص اسات (.88، ص. 1001شاود فبهمان اصاوهانی، تسهیل نیازهاای موجاود مای

( و سااتتارهای موجاود 1000فد شااد،  اسات گردشگری در ایران از این منظر توسعه نیافتاه

توسعه روزافازون صانعت گردشاگری، مادیریت  برایحاکی از  زوم پرداتتن به این موضو  

  .مقصد گردشگری و جلوگیری از پیدایش پدیده ازدحام گردشگری است

در  ارتباطی هوشمند شامل هرگونه یگردشگر ،یدشگرگر تیریز منظر مداز سوی دیگر، ا

توساعه  لیاتکم یهوشامند بارا یاست، ازجمله اساتواده از تکنو او  یکل صنعت گردشگر

 نی. باا چنایو استواده از اطلاعاک در کل صانعت گردشاگر تیریمد یندهاایو فر یگردشگر

در  دیاشامند باهو یگردشگر یایهوشمند، مزا یصنعت گردشگر رهیاز زنج یلیو تحل هیتجز

 ،یرکوهیش یفتان ابدیصنعت، از توسعه محصول تا عرضه تدماک تحق   رهیتمام مراحل زنج

هاای تکنو و یاک و ابزارهاای فنااوری ی پیشرفتریکارگبهدر این زمینه، با (. 13ص ، 1000

توان هماهنگی میاان اطلاعاک و ارتباطاک در راستای مدیریت هوشمند صنعت گردشگری، می

ها  اازم اسات از اقاداماک همچنین طب  پژوهش مختلف این صنعت را میسر کرد. هایبخش

                                                            
1. Information And Communication Technology (ICT) 
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ی فناوری اطلاعاک و ارتباطاک برای رسیدگی و کنترل ازدحام گردشاگری ریکارگبهقانونی در 

 (..10، ص. 8310، 1استواده شود فجوزب و همکاران

 4833ل جزایار( و کیلومتر فبدون احتسا  ساواح 1033های ساحلی ایران با حدود منطقه
برای  های با قوهکیلومتر فبا احتسا  سواحل جزایر( در شمال و جنو  کشور، یکی از ظرفیت

(. .02، ص. 1020شوند فشهرکی، ریزی توسعه صنعت گردشگری ساحلی محسو  میبرنامه
طور طور کلی و در مقصادهای سااحلی کشاور باهبررسی روند توسعه گردشگری در ایران به

دهنده نبود توسعه مطلو  و ا گومدار مقصدهای گردشگری است که حاصال آن نتاص، نشا
رویه و ازدحام بیش حد گردشگران داتلای در نبود توزیع مکانی و زمانی، و درنتیجه رشد بی

ویژه در مقصدهای ساحلی استان مازندران بسایار برتی نقاط کشور است. این موضو  مهم به
ای، فعا اان گردشاگری، ریازان منطقاهنوعان اعم از برناماهذی که تمامیطوریمشهود است؛ به

ها و گردشگران همواره بر مشکلاک ناشای از ازدحاام گردشاگران صاحه جامعه محلی، رسانه
(. ایان امار 1004اند فگزارش توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اساتان مازنادران، گراشته

 ه مبتنی بر مدیریت ازدحام گردشگری است.ای مطلو  در منطقحاکی از فقدان ا گوی توسعه
در این راستا، استواده از گردشگری هوشمند، راهکاری برای جلوگیری از ازدحام گردشاگری 

شود که براسااس اطلاعااک موجاود در مقصادهای در مقصدهای ساحلی کشور محسو  می
 مدنظر قرار نگرفته است. تاکنونساحلی استان 

 نیاسات. در هما ریناپاراجتنا  یگردشگر یند در مقصدهاهوشم تیری زوم مد نیبنابرا 
-از قطاب یکیعنوان تصوص سواحل شمال کشور بههب رانیسواحل ا نکهیراستا، با توجه به ا

و ازدحام  یو از شلول هستندمواجه  یازدحام گردشگر دهیکشور با پد یگردشگر یاصل یها
 نیادر ا یگردشگر یارراک منو تیریکنترل و مد یبرا ییاست که ا گو ید، ضرورنبریرنج م

و  حیصح تیریو با مد کردنو  مقصدها را حو   نیا یداریتا بتوان پا ه شودکارگرفته مناط  ب
رو هادب تحقیا  حاضار، ارا اه ؛ ازایانتر کاردیمقصدها را طو ان نیا اکیارربخش چرته ح

باا اساتواده از  مدیریت ازدحام گردشگری در مقصدهای ساحلی استان مازنادرانبرای  ا گویی
مدیریت  است که بتوان تا حد ممکن براساس آن حرکتی هوشمندانه برایگردشگری هوشمند 

تحقیا   مساللهریازی کارد. مقصدهای گردشگری به سمت یک مقصد پایدار و ساودآور پای

                                                            
1. Josep 
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ا گوی مدیریت ازدحام گردشگری در مقصادهای سااحلی باا اساتواده از حاضر این است که 
از چاه  شدهییشناسای هام  وهشمند چگونه است؟ و هریک از ابعاد و رویکرد گردشگری هو

 اهمیت و عملکردی برتوردارند؟

 . پیشینۀ تحقیق2

هاا را هام در است که معمو اً تنش یرشد در گردشگردرحال ایدهیپد ی،ازدحام گردشگر
باه  ی. توساعه گردشاگرکندیم جادیا ییروستا یگردشگر یو هم مقصدها یشهر یمقصدها
 یهاهیسارما لااک،یتعط یمعروب بارا یکرده است که مقصدها دایسوق پ قتیحق نیسمت ا

هماواره  یگاردعتیطب یدشگرگر یو مقصدها یفرهنگ یهاقطب نیو شهرها، همچن یخیتار
باوده اسات، وا ه  هیدر حاشا یمادت یمارکور بارا دهیگرچه پد. ابرندیرنج م تیاز مازاد ظرف

 یساندگانیاسات. نو کاردهجلب به تود را  یشتریتوجه ب 8310از سال « یازدحام گردشگر»
در  یو ا کردناد، ازآلا 1023بحث را در دهه  نی( ا1024ف پندوربی( و کر1023مانند جانگ ف

 انادافتهیدست  یو مهم از توسعه گردشگر یاز مقصدها به نقطه بحران یگرشته بعض یهاسال

، ص. 8383 اند. فپچلانر و همکاران،کرده جادیاز گردشگران ا انیدر ادراکاک بوم یاصل رییو تغ
در مااه آگوسات  نیدر روزناماه گاارد ی،طا ب رافاع ،یگردشگر یکل سازمان جهان ریدب(. 0

 وهیبه ش دیاست که با یجد اریبس تیوضع انگرینما ،یگردشگر نامخا و شیگوت: افزا 8310
ران موضو  بحث و گردشگ ی(. اگرچه گردشگر1ص ، 8312 رس،یفپ ردیقرار گ مدنظر یجد
. گارددیبرم ریطور تاص به قرن اتهب« یازدحام گردشگر»دهه بوده است، وا ه  نیچند یبرا

وا ه  کیاعناوان هبا 8334بار در ساال  نیاو  یبرا« یازدحام گردشگر»طب  آمار گوگل، وا ه 
مشاهور شاد  وتیسکتوسط ا یگردشگر نیعبارک در جامعه آنلا نیجو استواده شد. اوجست

کاه باه  ییایاپو یروهااین رایاز ؛مقصدها عنوان کارد یتطر برا کیرا  یدحام گردشگرکه از
ی منواا یاماادهایاللااب پ ،دننشااو تیری، اگاار تااو  مااددنبخشاایقاادرک ماا یگردشااگر

باه کااهش  توانادیمسالله ما نیااز کشاورها ا ی. در برتادناکنیم لیرا تحم ناپریریاجتنا 
 ،یه هرگاز در مقابال اراراک اقتصاادمنجار شاود کا داریاچارچو  پا کی وانبعن یگردشگر

را  یسااکنان محلا بار. اراراک ردیاگیقرار نما یگردشگر یفرهنگ-یو اجتماع یطیمحستیز
 (.11ص ، 8310، کم گرفت فدادز و باتلردست توانینم
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هاایی انجاام پژوهش« یازدحام گردشاگر»، در مطا عاک تارجی با موضو  0طب  جدول 

مدیریت ازدحاام گردشاگری باا رویکارد گردشاگری »بررسی اما پژوهشی که به  شده است،

پرداتته باشد، انجام نشده است. با توجه به پیشینه پژوهش در داتل کشاور، اللاب « هوشمند

صاورک ها در زمینه ارراک گردشگری و مباحث درباره ظرفیت تحمل بوده اسات و بهپژوهش

پژوهشای « گری هوشامندمدیریت ازدحام گردشگری باا رویکارد گردشا»مشخص در زمینه 

 صورک نگرفته است.

ی ادبیااک نظاری باه بساط و توساعه موهاوم ازدحاام ریکارگباهبنابراین مطا عه حاضر، با 

پاردازد تاا شاکاب گردشگری و ضرورک مادیریت آن باا رویکارد گردشاگری هوشامند می

-پژوهشی موجود در منطقه موردمطا عه را پوشش دهد. همچنین با توجه به مشکلاک زیسات

های موجاود محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهرهای ساحلی اساتان مازنادران و نارضاایتی

ویژه در ایام اوج سور باه میان ساکنان و گردشگران ناشی از ازدحام و تراکم زیاد گردشگران به

تواند براساس مدیریت (، این تحقی  می1000ا مللی مطا عاک دریای تزر، منطقه فم سسه بین

ردشگری و گردشگری هوشمند، به سازمانفهای( متو ی فو اررگرار( گردشاگری در ازدحام گ

ای کارآرمد یاری رساند. با توجه به مباانی نظاری و پیشاینه منطقه، در مدیریت مقصد به شیوه

 (.1شود فشکل صورک زیر ارا ه میچارچو  نظری پژوهش بهپژوهش، 

 شناسی تحقیق.  روش4

 . محدوده موردمطالعه1. 4

شاود. در شمال کشور ایران، هجدهمین استان وسیع کشاور محساو  مای استان مازندران

نوار در هار کیلاومتر  0/100نیز از نظر تراکم نسبی جمعیات ف .100براساس سرشماری سال 

آید. مازندران براساس آتارین تقسایماک کشاوری مربع( چهارمین استان کشور به حسا  می

آباادی  .013آباادی اسات ف 0440دهساتان، و  101، بخش 1. ،شهر 1. شهرستان، 88دارای 

(. منااط  .، ص. 1133آبادی آن تا ی از سکنه( فسا نامه آمااری مازنادران، 41دارای سکنه و 

کیلاومتر فباا  4833کیلومتر فبدون احتساا  ساواحل جزایار( و  1033ساحلی ایران با حدود 

-بارای برناماه های باا قوهفیتاحتسا  سواحل جزایر( در شمال و جنو  کشور، یکی از ظر
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طول (. .02، ص. 1020شوند فشهرکی، ریزی توسعه صنعت گردشگری ساحلی محسو  می

طور کیلومتر و عرض آن به 33.های ساحلی دریای تزر از آستارا تا بندر ترکمن حدود جلگه

نقاط در بعضی ند و . این مناط  از نظر عرض و وسعت متغیراستمتوسط کمتر از دو کیلومتر 

(. فضاای ساواحل 1020زاده انصاری، فنقیباریکه ساحلی به حداقل ممکن کاهش یافته است 

هاای فاراوان د یال برتاورداری از مزیاتتصوص سواحل استان مازندران بهشمال کشور به

ای گردشاگران فاصله اندک میان دو جاذبه عمده ساحل و جنگل با تقاضاای گساترده ازجمله

 .دهدیمشه موققعیت استان را نشان نق 8مواجه است. شکل 

 

 
 نظری پژوهش چارچوب .1شکل 

  1133های پژوهش، م تر: یافته
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 . نقشه تقسیمات استان مازندران2شکل 

 1002برداری کشور، م تر: سایت سازمان نقشه

 

 . روش تحقیق2. 4

ماره این پژوهش به  حاظ روش، آمیخته اکتشاافی فکیوای و کمّای( و از نظار هادب در ز

ای در ساه گیرد. در ابتدا به کمک مطا عاک کتابخاناهای قرار میتوسعه -های کاربردیپژوهش

بخش ازدحام گردشگری، مدیریت ازدحام گردشاگری در مقصادها و گردشاگری هوشامند، 

تحقی  کاه شناساایی ابعااد و  س ال(. سپس با توجه به 1چارچو  نظری طراحی شد فشکل 

گردشگری با رویکرد گردشگری هوشامند اسات، پروتکال او یاه  ی مدیریت ازدحامهام  وه

 مصاحبه نوشته شد.

برفای از جامعاه آمااری ایان پاژوهش کاه مادیران و در بخش کیوی با کمک روش گلو ه

 81متخصصان بخش هتل و میراث فرهنگی و اساتید در حاوزه موضاو  موردمطا عاه بودناد، 

تاا  3.طور متوساط باین نجام شد. هر مصاحبه بهصورک انورادی اساتتاریافته بهمصاحبه نیمه

ها به اشبا  نظری رسید. در هار مصااحبه های مصاحبهکه یافتهدقیقه طول کشید، تا زمانی  03

نوعاان، از پس از توضیح درمورد ازدحام گردشگری و بیان نظریه داکسی، بااتلر و تلاوری ذی

د در حوزه ازدحام گردشگری در شوندگان تواسته شد تا ضمن تحلیل وضعیت موجومصاحبه

سواحل استان مازندران و شیوه مدیریت و پیامدهای آن، راهکارهایی را برای مدیریت ازدحام 
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ها با استواده از روش تحلیال گردشگری با رویکرد گردشگری هوشمند ارا ه دهند. سپس داده

ل شش مرحلاه ( تحلیل شد. این روش شام8334مضمون به روش پیشنهادی براون و کلارک ف

-وجوی مضامین، بازبینی مضاامین، ناام، استخراج کدهای او یه، جستهادادهاست: آشنایی با 

 گراری مضامین و تدوین گزارش.

ارزیابی مدل ساتتاری و تعیین رابطه علّای باین ابعااد و  منظوربهدر بخش کمّی پژوهش، 

مسیر با آزمون بوک اساترا   ها از ضریب مسیر و معنادای ضریبآن ریت رو شدک و  هام  وه

شاده در بخاش ها و ابعاد اساتخراجاهمیت و عملکرد هرکدام از م  وه و همچنین برای تعیین

گیری تحلیل بخش دوم، با توجه به عملکرد استواده شد. برای نمونه-کیوی، از ماتریس اهمیت

 محدود بودن جامعه آماری، فرمول کوکران استواده شد.
 

                                           (1فرمول ف

 

مقدار متغیر نرمال واحد، متنااظر  P ،)Z=3/.برآورد نسبت صوت متغیر ف Pدر این فرمول، 

حجم جامعه  N؛ (= 3/.3فمقدار خطای مجاز  (؛ =04/1فدرصد  .0با سطح اطمینان 

 نور است. 084برابر با  1که طب  جدول  است محدود
 

 . حجم نمونه2جدول 

 1133های پژوهش، م تر: یافته
 حجم نمونه در هر طبقه 1431آمار سال  طبقات ردیف

 112 138 اماکن اقامتی و هتل 1

 40 880 دفاتر تدماک مسافرتی 0

 0. 104 تعداد راهنمایان 1

 80 00 مدیران میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری .

 801 084 عمج 
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نور برآورد شد  801، حجم نمونه آماری برابر با 3/.3با در نظر گرفتن مقدار تطای مجاز  

پرسشانامه  801منظاور بایش از بادین .شاد صورک تصادفی انتخاا به طبقه هر نسبت به که

 ،هااقامتگاهصورک تصادفی بین طبقاک جامعه فشامل مدیران میراث فرهنگی، مدیران هتل و به

صااورک ی مسااافرتی، راهنمایااان گردشااگری( در منطقااه موردمطا عااه بااههاااآ انسمساالو ان 

شدنی باقی ماند که پرسشنامه سا م و تحلیل 801ا کترونیکی و فیزیکی توزیع شد و درنهایت، 

هاا( و ها فاهمیت آنتحلیل شد. این ماتریس، ارراک کل شاتص 1اسالافزار اسمارک پیبا نرم

هاای های پراهمیت برای بهبود فعا یتکند تا حوزهها فعملکرد( را مقایسه میمیانگین شاتص

هاایی باا اهمیات کنندهطور مشخص، نتایج، امکان شناسایی تعیینمدیریتی را مشخص کند. به

هایی تمرکز کنند که کنند و مدیران باید بر سازهنسبتاً زیاد و عملکرد نسبتاً ضعیف را فراهم می

 ها ضعیف است. رند اما عملکرد آناداهمیت زیادی 

نمایندگان جامعاه  عنوانبهبرای بررسی روایی پژوهش با مراجعه به نظر سه نور از اساتید ف

و  سا ا اکعلمی( و سه نور از فعا ان گردشگری در منطقه فنماینده حاوزه اجرایای(، درساتی 

چهاار فرایناد پیشانهادی  زها بررسی شد. برای ارزیابی پایایی تحلیل مضمون از یکای اگزینه

دهندگان است و یکای از ( استواده شد که دریافت بازتورد از پاسخ8313ف 8کینگ و هاروکس

ها است؛ به این شکل کاه نتاایج تحلیال در اتتیاار ویژه درمورد مصاحبهترین فرایندها بهرایج

و تناسب تواسیر  ینها تواسته شد تا درباره میزان همخواشوندگان قرار گرفت و از آنمصاحبه

درحقیقات، در ساه راناد باه (. 8313و تجار  تودشان اظهارنظر کنند فکینگ و هااروکس، 

ها مراجعه شده اسات فروایای، مصااحبه اصالی و بررسای شوندگان یا تعدادی از آنمصاحبه

هاای کرساول بهاره بر این، برای افزایش پایایی از سه تکنیک از تکنیکتناسب توسیر(. علاوه 

ها بارای ضابط مصااحبه -8برداری موصل و دقی  در  حظه مصاحبه، یادداشت -1شد:  هتگرف

ها برای پرهیز از بدفهمی در  حظه مصاحبه و ها و گوش دادن و ربت مجدد آنربت دقی  گوته

 (.831، ص. 8332، 0افتند فکرسولجا می معمو اًشده و جز یاتی که های ضبطآوانگاری گوته -0

 
                                                            
1. SmartPLS  

2. King & Horrocks 

3. Creswell 
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 ی تحقیقرظ. مبانی ن3

 . ازدحام گردشگری1. 3

موضاو   هماناانیو م زبانانیم با وعل میانچهار دهه گرشته، رابطه مخر  با قوه و  طیدر 

در قرن هجدهم، آدام . (.100، 8، داکسی1023، 1فباتلر بوده است یادیهای زمطا عاک و بحث

نظام از نگااه  ی، بایوصاعنوان افرادی نادان، لیرااسمیت اقتصاددان برجسته، گردشگران را به

اناد، نوشاته گروه جهانگردان طلاییدر کتا   1اش و ترنر. (1040، 0دانست فهیبرکبومیان می

در  .شوند. جرج یانگجهانگردان بربرهایی هستند که باعث نابودی ساتتار فرهنگی جامعه می

کناد. ی میفرمع نعمت یا آفتجدیدترین بحث انتقادی درمورد جهانگردی، کتابش را با عنوان 

طور جاامع پیچیادگی تجاار  گردشاگری را تبیاین در کار مشترکشاان باه 6پارینلو و کوهن

 یتیهااای شخصاایژگیو راکییااداده اساات کااه تغ شاانهادیرا پ ی( مااد 1000پلاااگ فانااد. کرده

و  اندافتهی رییتغ یژگیکه از نظر و ییمقصدها ؛دهداز مقصدها نشان می دیگردشگران را با بازد

اناد فدادز و ( حرکت کردهافتهیتوسعهفرافو  «افتهیتوسعه»به سمت  «توسعهدرحال» تیوضعاز 

شان بارای ( مشاهده کرده است که مقصدها از نظر ظرفیت8310وال ف. (11 .ص، 8310، 0باتلر

عنوان شکلی کند که گردشگری را باید به. وی پیشنهاد میاندمتواوکتحمل ازدحام گردشگری 

کند و مطرح می« قبولقابلمحدوده تغییراک ». او موهوم جدیدتری را به نام دیاز شهری شدن د

تواند در بستر تجربه مقصدهای گردشگری یا درباره تجربه ازدحام اینکه چگونه این موهوم می

تر باشد. وال بر پیچیدگی تعیین روابط عاادی و مشاکلاک نباود تجاانس گردشگری کاربردی

یک مکان روی مکان دیگر ارراتی دارد و میازان، ماهیات و وساعت  اکند؛ زیرمی دیت کفضایی 

کند کاه بخشای از پیچیادگی در می دیت کارراک با نو  استواده و رفتار افراد متواوک است. او 

                                                            
1. Butler 

2. Doxey 

3. Hibbert 

4. Ash &Turner 

5. George Young 

6. Parrinello & Cohen 

7. Dodds &. Butler 



 یکمو  هلای                                         شمارۀ چة جغرافیا و توسعة ناحیهمجلّ                                                    883

 

محیطی توساط فقدان نسابی آماوزش و تحصایل در علاوم زیسات لید بهحل چنین مسا لی، 

 منظورباهی دانش بیشتر در این رشته ریرگاکبهفعا ان گردشگری است و همچنین به ضرورک 

 (.81، ص. 8310کند فوال، محیطی گردشگری اشاره میکاهش ارراک زیست

رو روباه متعاددی باا مشاکلاک تیدرنها، برندی رنج میگردشگر یکه از ردپا ییمقصدها

 یخیهای تاارتیسا بیتخرنگ، یمشکلاک پارک، یآ ودگک، یحجم تراف نیا انیشوند. در ممی

فقادان حاس تعلا  و حاس حااکی از  شتریب جیاست. نتا شی، در حال افزاانیبوم ضایتیو نار

 دیاو کااهش قادرک تر یعماوم یسازی فضاهایاملاک، تصوص یواقعقیمت ان، یمکان بوم

ازدحاام . (88ص  ،8383ت فپچلاانر و همکااران، در برابار گردشاگران اسا انیااز بوم یبرت

ها را هم در مقصدهای تنش معمو اًگردشگری است که  رشد درگردشگری، یک پدیده درحال

 نیاباه سامت اگردشگری توسعه کند. شهری و هم مقصدهای گردشگری روستایی ایجاد می

و  یخیهای تاارهی، سارمالااکیتعطبارای معروب  یکه مقصدها سوق پیدا کرده است قتیحق

تاراکم از  رهاوهما گاردیتعیطب یگردشگرمقصدهای و  یهای فرهنگقطب نیشهرها، همچن

 ازدحاام»باوده اسات، وا ه  حاشایهدر  مادتی یمارکور بارا دهیااگرچه پد. برندرنج می زیاد

های گرشاته اسات. در ساال کاردهب لاجبه تود را  یشتریب هتوج 8310از سال  «یگردشگر

در  یاصل رییو تغاند افتهیدست  یو مهم از توسعه گردشگر یاز مقصدها به نقطه بحران یبعض

(. در برتای از 0، ص. 8383اند فپچلانر و همکاران، ان ایجاد کردهاز گردشگر انیبوم ادراکاک

تواند به کااهش گردشاگری در قا اب یاک چاارچو  ازدحام گردشگری می مسللهکشورها، 

فرهنگای  -محیطی و اجتمااعیپایدار منجر شود که هرگز در مقابل اراراک اقتصاادی، زیسات

کم گرفات فدادز و بااتلر، توان دستساکنان محلی را نمی ربگیرد. ارراک گردشگری قرار نمی

(. محققان بر این باورند که ازدحام گردشگری نتیجه توسعه گردشاگری اسات 11، ص. 8310

ریزی و سیاسات که توسط گردشگران زیادی ایجاد شده است و نتیجاه یاک رویکارد برناماه

ها، ساکنان، ظرفیت تحمل، زیرساتت دهایی درمورآگاهانه نیست. یک رویکرد آگاهانه از داده

هاای محیطی برای درک بهتر پارامترهای زمان و فضا کاه فعا یتهای زیستفرهنگ و ظرفیت

(؛ 114، ص. 8310، 1کناد فپساتما و اساکامیکرگردشگری باید در آن توسعه یابد، استواده می

                                                            
1. Postma & Schumicker 
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، 8310، 1تورتلاوکفتصوص در رابطه با پرسشی که چه تعداد گردشگر، بسیار زیاد اسات. به

 .(810ص. 

اساتد ال کارد کاه اگار ساطح و ناره توساعه همگاام باا رشاد تعاداد  توانیم حالنیباا

بازدیدکنندگان باشد، یک مقصد شلوغ باشد و تعداد گردشگران زیادی داشته باشد، اما ممکان 

 رداست ازدحام گردشگری ره نداده باشد. در چنین شرایطی ممکن است تعداد بازدیدکنناده 

ساناریوهای مختلاف بارای  1.جدول باشد ازحدشیبمقایسه با ظرفیت تحمل مقصد و بومیان 

 .دهدیمتمایز شلولی و ازدحام گردشگری را نشان 

 
 ی مقصد و ظرفیت تحملهایژگیو. 4جدول

 8310دادز و باتلر، م تر: 
 سوم دوم اول سناریو

 یناکاف یافتگینتوسعه میزان تسهیلاک
 یافتگیتوسعه

 یفکا
 یناکاف یافتگیتوسعه

 توجهقابل زیاد متوسط دکنندگانیتعداد بازد

چرته حیاک مقصد مرحله 

 TLAC)2گردشگری ف
 رکود/ کاهش تثبیت مشارکت

 ظرفیت تحمل
-یاز محدوده تجاوز م

 کند
 کمتر از محدوده

 از محدوده تجاوز کرده

 است

 تیرضا نبود رشیپر عدم تحمل نگرش بومیان

 یازدحام گردشگر شلولی یشگردرازدحام گ شرایط

 

اراراک آن، موهاوم  تیریطور تاص در بستر مدو به، یگردشگر ازدحام راستای موهوم در

این موهوم . (4، ص. 8383، فپچلانر و همکاران چارچو  موردبحث است کیتحمل  تیظرف

ن ارمحیطی مقصد اشاره دارد تاا گردشاگبه حداکثر ظرفیت محیط اجتماعی، فرهنگی و زیست

-کنندگان تدماک گردشگری و جاذبهبخش از مقصد داشته باشند، عرضهای  رکبتوانند تجربه

ها قادر به ارا ه تدماک باکیویت در کمترین زمان باشند و زندگی ماردم محلای مختال نشاود 

                                                            
1. Tourtellot 

2. Tourism Area Life Cycle  
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مواهیم مرتبط با مدیریت منابع  (. ازدحام گردشگری همچنین در بستر.، ص.8310، 1فوا مز ی

 «محیطیرابطه بین تعداد بازدیدکننده، کیویت تجربه و ارراک زیست»و « ت تحملیفظر»مانند 

توان گوت، موهوم ازدحام گردشگری فراتر از ظرفیت می رونیازا(؛ 8310، 8گیرد فوالقرار می

گیرد محیطی و ارراک گردشگری است و تمامی ابعاد مقصد را در بر میتحمل، پایداری زیست

اللاب از  دکننادگانیتعاداد بازد، مقصدها و شهرهای جهان یدر بعض(. 01ص  ،8310فباتلر، 

. باا اسات و معضلی به نام ازدحام گردشگران نماود یافتاه تحمل گردشگر عبور کرده تیظرف

 یگردشاگر یکه ارراک منوتوان دریافت ، میبرندرنج می این معضلکه از  مقصدهاییبه  نگاه

ی، در برتای از مقصادها باه میازان کاافی خیو تاار یفرهنگا راثیم ،ستیزطیمحان، یبومبر 

-ریزان و سیاسات(. از دیادگاه برناماه4، ص. 8383، فپچلانر و همکااران است محدود نشده

ریزی نامناساب های مادیریت و برناماهگراران، ازدحام گردشگری تاحدی ناشی از اساتراتژی

. واقعیات ایان اسات کاه دنااتعاداد گردشاگران را در نظار نگرفته طور اراربخشبهاست که 

اناد، و ای های جامع بلندپروازانه داشاتهمقصدهای زیادی وجود دارد که مقیاس بزرگ و طرح

نباودن (. موفا ..1، ص. 8318، 0اند ف یدونمحدودیت تعداد بازدیدکنندگان را در نظر نگرفته

 مساللهورد باا تارریزی در بریزی نباید به این نتیجه منجر شود کاه برناماهرویکردهای برنامه

ریزی گردشگری بایاد باازنگری های برنامهباشد؛ بلکه مدل م ررتواند ازدحام گردشگری نمی

(، انتظاار بارای 8310، 1شود. با توجه به سرعت رشد گردشگری فسازمان جهانی گردشاگری

توانناد باا تغییار رویکارد مای .هاای مادیریت مقصادتحو ی اساسی، منطقی نیست و سازمان

درک ماهیت مقصد و مدیریت بهتر بازدیدکنندگان، مدیریت ازدحام گردشگری را در  ،مسلو ان

 (.811، ص. 8310بستر مقصدها دنبال کنند فدادز و باتلر، 

اند کاه مقصادها ای و مدیران مدک مدیدی است دریافتهریزان شهری و منطقهبیشتر برنامه

توجه به این پیچیدگی، کسانی که مسلول  نوعان گوناگون هستند. باای با ذیهای پیچیدهسیستم

                                                            
1. Walmsley 

2. Wall 

3. Lydon 

4. World Travel Tourism Council 

5. Destination Management Organization 
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رسیدگی به ازدحام گردشاگری و ت ریرگاراری بار مسایر آیناده گردشاگری هساتند، بایاد از 

، ص. 8314، 1حرکات کنناد فکراوفاورد گرایاناههاای واقاعهای ساده به سمت راه حلحلراه

ندهای مدیریتی و یادهندگان گردشگری باید گردشگری را درون فرریزان و توسعه(. برنامه8.1

(. درک بهتار از مکاان گردشاگری در 18، ص. 8318، 8تر قرار دهند فجامیسونسیاست بزرگ

هایی است کاه مقصادها از منظار بستر دو ت محلی/شهری مستلزم شناسایی و مقابله با چا ش

-تبودجه، زیرساات نیت مدر حیطه  معمو اًها اند. این چا شها مواجهازدحام گردشگری با آن

وهوایی، مقصد جایگزین(، ما کیات ها، مدیریت فشارهای محیطی فآ ، پسماند، تغییراک آ 

های گردشاگری بارای سااکنان، نشات نوعان بخش تصوصی، رشد جمعیت، هزینهزمین، ذی

کنناد فدادز و اقتصادی و همچنین برقراری تعادل بین درآمدزایی و توسعه مسلو انه باروز مای

 (.812ص ، 8310باتلر، 

ریزی و های برناماهاتتیاراک ساازمان مادیریت مقصاد را بارای مسالو یت هااین سازمان

-اند، که شامل پایداری اجتماعی، حواظت از میراث، ایجاد مکان، زیستمدیریت گسترش داده

گراری جدید، تقسایم اقتصااد، شاهرهای گرایی، مشارکت، رویکردهای سرمایهپریری و بومی

تواننااد های ماادیریت مقصااد میشااود. سااازمانو بازیااابی می نهوشاامند و ماادیریت بحاارا

بازدیدکنندگان با قوه را از تجربیاک تود در مقصدهای همساایگی تاود کاه کمتار زیرفشاار 

طور شود کاه ایان مقصادها باهتعداد بازدیدکنندگان قرار دارند، آگاه کنند؛ اگرچه استد ال می

اناد. ی، اقتصادی و سیاسای دیگاری مواجاهعادرتور توجهی متواوک هستند و با مسا ل اجتم

هاای حلتوانناد راهیافتاه اماروزی اللاب نمیسازمان مدیریت مقصد سنتی و حتای گساترش

(. در 8312ارربخش و کافی برای ازدحام گردشگری ارا ه دهند فسازمان جهاانی گردشاگری، 

وهش پرداتته شد کاه ژپمرتبط با موضو   یهاهینظرهمین راستا نیز به بررسی و مطا عه سایر 

 اند.بندی شدهدسته 8ها به موضو  در جدول نظریه نیترکینزد

 

 

 
                                                            
1. Crawford 

2. Jamieson 
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 های مرتبط با موضوع پژوهش. خلاصه نظریه3جدول 

 1133های پژوهش، م تر: یافته

 ردیف
-نظریه

 پرداز
 نکات برجسته نظریه عنوان نظریه

1 
 1هومنز

 (1041ف

تلوری مباد ه 

 2یاجتماع

 (SETف

 دهدیم توضیح که است شده گرفته نظر در تلوری ترینپریرفته هومنز اجتماعی همباد  تلوری

 تواوک . این تلوریدهندیم شکل گردشگری درباره را تود ادراک شهروندان چگونه

 این به تلوری این. است داده قرار شناسیروان و تجربی یهایتروج براساس را هادگاهید

 برای موردانتظار یهانهیهز یا مزایا ارزیابی براساس نشهروندا نگرش که است وابسته ایده

در  بیشتری مثبت ارراک شهروندان. اگر است گرفته شکل ،دنکنیم عرضه هاآن که تدماتی

 مباد ه تلوری. کنندیم حمایت را هافعا یت این توسعه کنند، دریافت منوی ارراک مقایسه با

. است موید تیلی گردشگری توسعه منظورهب شهروندان حمایت میزان تحلیل برای اجتماعی

 و محیطیزیست اقتصادی، مزایای: ردیگیم نظر در را ارزیابی مختلف بعد سهمعمو اً 

 ارراک به باتوجه را بومیان ادراک اجتماعی مباد ه تلوری تلاصه، طوربه. فرهنگی-اجتماعی

 توسعه با مرتبط یهاجنبه دیگر و همچنین محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی اقتصادی،

  .دهدیم توضیح گردشگری

8 
داکسی 

 (.100ف

شاتص 

 رنجش داکسی

جوامع  ی،اکسد. طب  نظر کندیم تقسیم مختلف مراحل به را نارضایتی افزایش درجه داکسی

اند از: عبارک بیکه به ترت کنندمی یط یگردشگر دهیه با پدهمواج یچهار مرحله را در ط

 و مخا وت. رنجش ،یعلاقگ یب ،یتشنود

0 
باتلر 

 (1023ف

چرته حیاک 

مقصد 

گردشگری 

 (TALCف

 کنندگان، بازدید تعداد: کندیم توصیف گردشگران و بومیان با رابطه را در عامل پنج باتلر

 پنج همچنین. او بازدیدکنندگان یهاتیفعا  و قومی و اقتصادی یهایژگیو اقامت، مدک طول

 توسعه که مقصدی در گردشگری نقش: کندیم فیتعر را اجتماعی-اقتصادی ارراک عامل

 فضایی یهایژگیو گردشگری، به اقتصادی وابستگی منطقه، اقتصادی موقعیت است، افتهی

 مرهبی، اعتقاداکف یمحل دیگر یهایژگیو میان در محلی، فرهنگ تخریب و گردشگری، مدل

 ...(.و مسلط سیاسی اید و و ی

1 
 4فریمن

 (1021ف

تلوری 

 نوعانذی

 فعا یت از سازمان ارتقای برای تو  مدل یک عنوانبه کرد، ارا ه فریمن که نوعانذی تلوری

 را تقابل از ناشی منوی ارراک که است گردشگری صنعت در اقتصادی همکاری از ناشی

 به تشوی  و شود گرفته نظر در نوعانذی از گروه هر مزایای است ضروری دهد، کاهش

 .شوند مشارکت

 

 

 

                                                            
1. George Caspar Homans 

2. Social Exchange Theory 

3 Freeman 
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 دشگری هوشمندرگ. 2. 3

 عیصنا یهوشمندساز برای فناوری اطلاعاک و ارتباطاکبر  یمبتن یحال حاضر ابزارهادر  

ک، یا کترونا یدر مقو اه گردشاگر ،حاالنیباا؛ متنو  هستند اریبسی ازجمله صنعت گردشگر

هاای مادرن هوشامند، انتخاا  ناو  کیاست که بتواناد براسااس تکن یروضر یوجود ابزار

کمتر در قا ب  نهیتر و با هزعیو او را سر کرده لیتسه یمشتر کی یرا برا یرتدماک گردشگ

، ص. 1001کند فبهمان اصاوهانی،  کیتود نزد یجامع، به هدب و مقصد گردشگر یاطلاعات

را  یو منابع گردشاگر شودمی فیتعر یگردشگر یک بسترعنوان به ی هوشمندگردشگر(. .8

کناد تاا اطلاعااک ادلاام می (نترنتیای و هوش مصنوع دنمانفبا فناوری اطلاعاک و ارتباطاک 

بر اسااس توساعه نوآوراناه فنااوری اطلاعااک و  گردشگران یبرا ی راو تدماک مطلوب  یدق

(؛ بنااابراین  اازوم ماادیریت هوشاامند در 11، ص. .100زاده، فاقبااا ی ارتباطاااک فااراهم آورد

ند با مواهیم ذیل تقویات مشناپریر است. تعریف گردشگری هومقصدهای گردشگری اجتنا 

آماده از دساتهاای بهآوری دادههای یکپارچه در یاک مقصاد بارای جماعتلاش -1شود: می

 -8های فیزیکی، ارتباطااک اجتمااعی، مناابع دو تی/ساازمانی و ذهن/بادن انساان، زیرساتت

های ارزش هسایت گزارها به تجربیاک و های پیشرفته برای تبدیل این دادهاستواده از فناوری

و همکااران،  1سازی تجربه فگرتزلوری، پایداری و لنیتمرکز بیشتر بر بهره -0وکار و کسب

 (.121، ص. .831

 نقش گردشگری هوشمند در مدیریت ازدحام گردشگری .4. 3

کناد: گردشگری هوشمند با توجه به عوامل زیر به مدیریت ازدحام گردشگری کماک می 

، ص. 8312بسیج منابع فگرتزل،  -1ها و تقویت زیرساتت -0 ،هدایت مجدد -8نظارک،  -1

های واقعای احاطه شده است، انتشار و دریافت داده 8(. این روزها که انسان با اینترنت اشیاء0

-دادهکاوی و کاوش کلانپریر است. دادهامکان کاملاًها، علای  و ا گوهای مصرب افراد حرکت

یاک منباع اطلاعااتی ارزشامند اسات. انقلاا  دیجیتاال و  کاها و فناوری اطلاعاک و ارتباط

های مدیریت جدیدی برای مدیران شهری ارا ه کرده که باه فناوری اطلاعاک و ارتباطاک، مدل

                                                            
1. Gretzel  

2. Internet of Things 
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نشده ساورهای گردشاگری باه های چندبخشی منجر شده است. رشد کنترلتعامل بهتر و نظم

های اجتمااعی و مثاال، رساانهنوانعحیاتی در سراسر جهاان اسات؛ باه مسللهمراکز تاریخی، 

ها را به سوی مکان کنند و حتی آنای مهمان ناتوانده را به سوی تود جلب میتلویزیون عده

در شهر میراث هوشمند  افتهیتوسعهشده در اینجا و ارا هحل دهند. راهمیراث فرهنگی سوق می

ایدار گردشگری با نظارک تمرکز دارد. مدیریت بخش دو تی پبر حو  فضاهای عمومی شلوغ 

، ص. 8310و همکااران،  1گیرد فزوبیاگاهای رفتاری ساکنان و بازدیدکنندگان شکل میبر ا گو

شود. پردازش از طری  یاک ساری از ها جمع آوری می(. اطلاعاک از طری  حسگرها و داده8

وامال باا قوه کنندگان و شناسایی عندی بازدیدبها، ارزیابی زمانهای کمی که هدب آنشاتص

گیری ازدحام گردشگری و حضور نداشاتن بازدیدکننادگان در ساایر مقصادها و مراکاز شکل

های مبتنی بر شواهد عبارک دیگر، اطلاعاک براساس روشپریرد؛ به تاریخی است، صورک می

ی را باه دهای گردشاگرگیری مبتنی بر کامپیوتر، مادیران ساایت میاراث و مقصابرای تصمیم

دهد؛ یعنی به گردشگران فرصاتی بارای ساازگاری میپایدار گردشگری سوق سمت مدیریت 

بازدیدشان از طری  برقراری ارتباط با اطلاعاک مرتبط و ابزارهایی برای افازایش هماد ی باین 

 (.2ص. ، 8310شود فزوبیاگا و همکاران، گردشگران و ساکنان داده می

 یقهای تحقیافته .5

 یشناختهای جمعیتژگی. وی1. 5

ی و فعا اان گردشاگری فدارای دانشاگاه دینوار از اساات 81پاژوهش باا  یوایدر بخش ک

سااتتاریافته هایی نیماه، مصاحبهاشراب داشتند تحصیلاک تکمیلی( که بر موضو  موردمطا عه

روش  ی بااگیارشکل انورادی انجام شد که تا رسیدن به اشابا  نظاری اداماه یافات. نموناهبه

-مصااحبه یشاناتتتیاجمع یهایژگیود و قضاوتی انجام شد. هدفمنصورک و به یبرفو هگل

 است. ذکر شده . شوندگان در جدول

 

 

                                                            
1. Zubiaga  
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 شوندگانشناختی مصاحبهیژگی جمعیتو .5جدول 

 1133های پژوهش، م تر: یافته

 تحصیلات

 دکتری دانشجوی دکتری ارشدکارشناسی کارشناسی طبقه

 10 1 0 3 فراوانی

 21 11 . 3 دفراوانیرصد

 جنسیت

 مرد زن طبقه

 .1 4 فراوانی

 00 80 درصدفراوانی

 

 . تحلیل مضمون2. 5

 اند از:مراحل تحلیل مضمون عبارک

هاا نیااز در آن شادن ورلوطاه ها باهآشنایی با داده منظوربهها: آشنایی با داده -مرحله اول

هاا و توانادن داده« هاامکارر داده یوانزتباا»اً شاامل و اها معمور شدن در داده. لوطهاست

در ایان مرحلاه باه شناساایی و ا گوهاا( اسات.  یمعاان یجووجسات یعنیصورک فعال فبه

 چارچو  مدیریت ازدحام گردشگری با رویکرد گردشگری هوشمند اقدام شد؛ هایشاتص

بار اسات. ا هاز داده هی او یکدها جادیدوم شامل ا مرحله: هیاو  یکدها جادیا -دوم مرحله

عبارک مرتبط با هدب استخراج شد  33.ها، شده مصاحبهس از بررسی متن پیادهاس، پاین اس

ی از انموناه 4و سایر عباراک لیرمرتبط حرب شد. سپس کدهای باز اساتخراج شاد. جادول 

 ؛دهدیمو کدگراری را نشان  هامصاحبه

ا ب مختلف در ق یهاکد یبنددسته ملمرحله شا نیای مضامین: جووجست -سوم مرحله

های مقو اهشاده در قا اب یکدگارار یهاابا قوه و مرتب کردن هماه تلاصاه دادههای قو هم

در این مرحله، با لربا گری، حارب کادهای تکاراری و یکپارچاه کاردن شده است. مشخص

 ند؛شوبندی میها مقو هشده از متون مصاحبههای استخراجمعنی، شاتصکدهای هم

هاا اسات. تِم هیو تصو ینیمرحله شامل دو مرحله بازب نیا امین:ی مضنیبازب -رمهاچ مرحله

اعتباار  ،شده اسات. در مرحلاه دوم یکدگرار یهادر سطح تلاصه ینیبازب حاویمرحله اول 

شاده از متاون های اساتخراجشااتص. شودیها در نظر گرفته مداده مجموعهها در رابطه با تِم
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های اضاافی یاا فاقاد ارزش لربال شده و شاتص وبارهبندی او یه، د ه، پس از مقوهامصاحبه

 شوند؛ غوی در راستای ارا ه ا گوی پژوهش حرب می

 

 های فرعی استخراج شده در مراحل اول و دوم تحلیل مضمونای از عبارات و مضمون. نمونه6 جدول

 1133های پژوهش، م تر: یافته
 دک کد باز هاعبارت

ها، پشتگیاهان یا جانوران تاص این مقاصد ف اک واحل،تر در سمعتدل اًنسبتاقلیم 

، (های آبی فجت اسکی، موج سواری، لواصی و...، امکان انجام ورزش(پرندگان، آبزیان و...

ی، فرهنگ تاص جامعه انقرههای تاص این مقاصد فمثل رنگ ماسه سبز، صورتی یا جاذبه

 (محلی و...

 4K ی طبیعیهاجاذبه

ها را افزایش دهید و در فلان برهه زمانی یم در فلان برهه زمانی قیمتبگوی به پلا ها ثلاًم

ها را کم کنیم تا باعث شود گردشگرانی که ها برداریم و مشوقمعافیت ما یاتی را از رستوران

ای زودهافتری باشند تا عایدی و درامد و ارزش شوند گردشگران با کیویتوارد مقصد می

 کنند.یجاد ند برای مقصد اانبتو

های سیاست

گراری منعطف قیمت

 و هوشمند
7R 

محدود بودن مقاصد ساحلی مناسب برای گردشگران عمومی و در نظر گرفتن بخش زیادی 

می ندارند، به های دو تی و تصوصی که امکان بازدید عمواز سواحل برای سازمان و ارگان

 شده است. جرای محدود منهگردشگران در بخش ازدحام

ازن منابع ع متوتوزی

 5N هاجاذبهو 

 هایتیسابرتی اما  قابلیت استواده در  حظه را ندارند، که داردوجود  1داتلیهای سایت

 .هستند استوادهاطلاعاک آن در  حظه قابل هستند که  8تارجی

سیستم رزرواسیون 

 11G آنلاین

... ... ... 

 

 یبرا در مراحل قبل که ییهاتِمحله، مر نیدر امین: ضای مگرارنامو  فیتعر -پنجم مرحله

 لیاهاا را تحلآن روند موااهیمسپس  شوند ومیمجدد  ینیو بازب فی، تعراندشدهارا ه  لیتحل

گیارد و بارای هار های اصلی و فرعی پژوهش شاکل میگراری تم. در این مرحله نامدنکنمی

 0شود. جادول یفته ممشخص درنظر گر مین مصاحبه، تتوشده از مدسته از کدهای استخراج

 .دهدیمرا نشان  هایکدگراربندی نهایی دسته

 

 

 

                                                            
1. Snapp Trip  

2. Booking. Com , Expedia 
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 بندی نهایی کدهای باز، محوری و انتخابی. دسته0جدول 

 1133های پژوهش، م تر: یافته
کد نهابیکدهای انتخابیکدهای محوریکدهای باز

الگو و  سبک مدیریتی هوشمندمدیریت رقابتی

الگوی مدیریت مشارکتی با جامعه محیل

ن ذینفعان مدیریت تعارض بی 

مدیریت هوشمند پسماندها و اثرات گردشگری و توسعه پایدار

مدیریتی و ساختاریسبک مدیریت پویا و چابک

ن و سیاستهاسیاست قیمت گذاری منعطف و هوشمندانه )اقامت، جاذبه، فعالیتهای گردشگری و...( در فصول مختلف قوانی 

ینگ( سیاست دولت مبتتن بر اقتصاد هوشمند و باز)به دور از تحریم و فیلتی

ن خواری  یل و نظارتی بر ساخت و ساز تی رویه، اقامتگاههای نامنظم،و زمی  ن کنتی قوانی 

نت ثابت و همراه و ابزارهای دیجیتال راه اندازی زیرساخت و  بستی های الزم برای نسل جدید اینتی

نظام جامع حمایتی از فعاالن گردشگری

ی ابزارهای دیجیتال و هوشمندسازی آموزش و آگایه شهروندان و گردشگران  نسبت به بکارگت 

وی متخصص در زمینه گردشگری هوشمند آموزش و فرهنگسازی در زمینه گردشگری هوشمندآموزش و تربیت نت 

نگاه بلند مدت به گردشگری و منافع آن

استفاده از شبکه های اجتمایع و رسانه های مجازی در راستای  فرهنگسازی و توریست پذیری 

ساختار و سیستم هوشمندساختار حکمراتن و مدیریت یکپارچه  و هوشمند مقصد

سیستم بازخورد و اصالح مجدد فرآیندها و ساختار

ن گردشگری و ذینفعان ن فعالی  ارتباطات و تعامل بی 

ی آتن و لحظه ای سیستم پیش بیتن و تصمیم گت 
ل هوشمند و مستمر نهاد مدیریتی سیستم برنامه ریزی، نظارت و کنتی

ن اهداف و رسالت و چشم انداز ذینفعان  بی 
ی

هماهنگ

ساز و کار توزی    ع هوشمندتوزی    ع متوازن  امکانات ، منابع و خدمات گردشگری هوشمند در مقصد

توزی    ع هوشمند زماتن و مکاتن گردشگران

توزی    ع عادالنه بودجه گردشگری

طرایح و ایجاد و توزی    ع متناسب جاذبه ها

ن ذینفعان مدیریت ازدحام گردشگریتورب  ع عادالنه درآمد گرشگری بی 

دی و درک صحیح از گردشگری هوشمند توسط دولت و مدیران دولت و حاکمیت هوشمندتفکر راهتی

ن آن در سطح کالن اولویت دادن به هوشمند سازی و به رسمیت شناخیی

اتژی توسعه یکپارچه و پایدار نسبت به گردشگری  استی

یل و پایدار نگرش مبتتن بر رشد و جذب گردشگر بصورت کنتی

ICT ی وحدت فرماندیه و عزم همه جانبه برای بکارگت 

تخصیص بودجه و رسمایه گذاری در زمینه هوشمندی

ان استفاده  از شبکه های اجتمایع ن الگوی رفتاری و شخصیتی گردشگرمت 

ICT ان آگایه از ابزارهای ن مت 

تیپ شخصیتی گردشگران)طیف گردشگر مسئوالنه تا گردشگر مخرب(

پذیری از شبکه های اجتمایع ان تاثت  ن مت 

ICT ا ن تمایل به استفاده از ابزارهای ن مت 

تقاضای  گردشگریفصیل بودن گردشگریجهت دیه هوشمندانه بر حرکت و جریانات گردشگران

انتخاب هوشمندانه مقصد گردشگری توسط گردشگران

توزی    ع بهینه و هوشمندانه تعطیالت

استفاده از جاذبه های متنوع در تمام فصول

ظرفیت تحمل رواتن و اجتمایع گردشگراناحساس رضایت از سفر

کیفیت سفر گردشگران

نگرش مثبت نسبت به تعداد جمعیت نسبت به ظرفیت مقصد

نگرش مثبت نسبت گردشگران به رفتار و برخورد بومیان

موقعیت فضاتی و جغرافیای مبداتفاوت اقلیم و آب و هوا با مقصد

 مبدا
ی

 و آلودگ
ن

ان صنعتی بودن،شلویع ن مت 

یس به جاذبه مقصد ان نزدیگ و دستی ن مت 

ان هوشمند بودن مبدا ن مت 

بان  ن ان سازگاری گردشگر با جامعه مت  ن فرهنگ گردشگر و سبک سفرمت 

فرهنگ سفر و گردشگری مبتتن بر پایداری و مسئوالنه بودن

سبک سفر)ارزان بودن /الکچری بودن سفر(

بان ن ام به باورهای جامعه مت 
ان حفظ ارزش ها و احتی مت 

ه  سفر ن ه سفرایجاد آگایه از انگت  ن  انگت 

تغیت  ذائقه گردشگر متناسب با برنامه توزی    ع گردشگر

نیاز سنجی و نیازسازی گردشگران

ایجاد تنوع در بازار هدف گردشگران

یس متناسب و هوشمند به حمل و نقل جاده ای و هواتی و رییل جاذبه و تاسیسات گردشگریدستی

تعداد متناسب اقامتگا ها وتاسیسات تفریج و خدماتی  متناسب با ظرفیت مقصد

 وجود جاذبه خاص و منحرص بفرد )دریا، جنگل(

طرایح مناسب گردشگاه ها بر پایه زون بندی و نقشه ها و نرم افزارهای مرتبط

عرضه گردشگرینواوری، طرایح و توسعه محصول گردشگری

پلتفرم های گردشگری هوشمندواقعیت مجازی  و واقعیت افزوده

رسانه ها و شبکه های اجتمایع )اینستا و فیس بوک و ...(

اپلیکیشن ها و برنامه هاوگجت ها،دوربینها و حسگرها

ها نت اشیا، هوش مصنویع و خدمات ابری و دیتا سنتی اینتی

سیستم نوبت دیه بازدید و رزرواسیون آنالین

موقعیت فضاتی و جغرافیاتی مقصدامنیت مقصد

الگوی توسعه فضاتی مقصد 

یس آسان و ارزان به مقصد دستی

ان هوشمند بودن مقصد گردشگری ن مت 

ن مقصد با مبادی گردشگر فرست تفاوت اقلیم بی 

 بومیان
ی

ظرفیت تحمل محییط و رواتنکیفیت زندگ

رضایت بومیان از ورود گردشگران

تناسب گردشگر متناسب با ظرفیت تحمل بومیان

ان رنجش جامعه محیل نسبت به ورود گردشگر ن مت 

نگرش جامعه محیل نسبت به گردشگر

یگ  ن تناسب گردشگر با ظرفیت تحمل فت 

خدمات و رسویسهای هوشمندتحلیل و رصد رفتار گردشگران

برآورد و پیش بیتن تعداد گردشگران

سیستم آمار و اطالعات گردشگری 

ل ترافیک و ورود و خروج گردشگران سیستم کنتی

سیستم اطالع رساتن هوشمند

ل هوشمند سیستم نظارت و کنتی

بازاریاتی و تبلیغات هوشمندتبلیغات و برندسازی سایر مقصدهای جایگزین

تبلیغات و برندسازی متناسب با ظرفیت مقصد

تولید محتوای گردشگری بصورت واقیع و بدون اغراق در شبکه های اجتمایع

بازاریاتی و درصورت نیاز بازارزداتی هوشمند

گردشگری فیلم و تبلیغات رسانه ای هوشمندانه

 تبلیغات و بازریاتی در راستای احیای جاذبه ها
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 لیاه شامل تحلحلمر نیاشود. در مرحله ششم تحلیل مضمون به ارا ه گزارش پرداتته می

های اصالی و فرعای در ایان بخاش از تحلیال کیوای، مقو اهش است. گزار و نگارش یانیپا

حاوی شبکه مضاامین حاصال از تحلیال مضامون  0شوند. شکل آمد، توضیح داده میدستبه

 شده است.های انجاممصاحبه
 

 
 شمندکرد گردشگری هوویی برمبنای رگر. شبکه مضامین مدیریت ازدحام گردش4شکل 

 1133های پژوهش، م تر: یافته

 

بندی کدهای توصیوی حاصل از ( با بررسی و دسته0در بخش تحلیل مضمون فطب  شکل  

فرعی فکد باز( شناسایی شاد و باا توجاه باه شاباهت و قرابات  مضمون 100متون مصاحبه، 

 10 ضاای گردشاگری( وقاگردشاگری، ت ضاهبعد فمدیریتی/ساتتاری، عر 0ها، در معنایی آن

وکاار توزیاع هوشامند، ساازاند از: بندی شده است که عبارکدستهضمون اصلی/کد محوری م

ها، سااتتار و سیساتم هوشامند، ا گاو و سابک دو ت و حاکمیت هوشمند، قوانین و سیاست

ایی فیاسازی ت سیساک و جاذبه، موقعیت فضاایی و جغرامدیریت هوشمند، آموزش و فرهنگ

های گردشگری هوشمند، تدماک شناتتی بومیان، پلتورمنو روایت تحمل محیطی رفمقصد، ظ
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های هوشمند، بازاریابی و تبلیغاک هوشمند، ت سیساک و جاذبه، موقعیت فضاایی و و سرویس

هاای گردشاگری جغرافیایی مقصاد، ظرفیات تحمال محیطای و روانشاناتتی بومیاان، پلتورم

 هوشمند. لیغاکبازاریابی و تب، های هوشمندیسهوشمند، تدماک و سرو

 عملکرد -. ماتریس اهمیت4. 5

در زمیناه مادیریت  ما ررهاای های پیشرفت و تدوین اساتراتژیمنظور شناسایی فرصتبه

عملکرد انجام شده است. در هماین  -ازدحام گردشگری در منطقه موردمطا عه، تحلیل اهمیت

( طراحای 0فشکل  مضمونآمده از تحلیل تدسضامین بهم ای متناسب با شبکهراستا پرسشنامه

هاای نور از فعا ان صنعت گردشگری محدوده موردمطا عه توزیع شد. ویژگای 801شد و بین 

 ارا ه شده است. 2دهندگان در جدول شاتتی پاسخجمعیت

 
 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیتیژگیو .1جدول 

 1133های پژوهش، م تر: یافته

 اتتحصیل

 دکتری شجوی دکتریدان دارشکارشناسی یاسکارشن طبقه

 13 3 41 833 فراوانی

 1 3 80 01 درصدفراوانی

 جنسیت

 مرد زن طبقه

 130 148 فراوانی

 13 43 درصدفراوانی

 

باا  یازدحام گردشگر تیریمدها را برای تبیین ماتریس، اهمیت و عملکرد هرکدام از سازه

هاا( و ها فاهمیات آناتصکل ش ماتریس، ارراک د.دهنمایش می دهوشمن یگردشگر کردیرو

هاای های پراهمیت برای بهبود فعا یتکند تا حوزهها فعملکرد( را مقایسه میمیانگین شاتص

هاایی باا اهمیات کننادهطور مشخص، نتایج امکان شناسایی تعیینمدیریتی را مشخص کند. به

هایی تمرکاز د بر ساازهن بایبنابراین مدیرا؛ کندراهم میف نسبتاً زیاد و عملکرد نسبتاً ضعیف را

حااوی مااتریس  0هاا ضاعیف اسات. جادول کنند که اهمیت زیادی دارند، اماا عملکارد آن

 عملکرد مدیریت ازدحام گردشگری با رویکرد گردشگری هوشمند است. -اهمیت
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 دگری هوشمندشمدیریت ازدحام گردشگری با رویکرد گرعملکرد ابعاد -. اهمیت3جدول 
 1133ش، پژوه هایتر: یافتهم 

 
 (cابعاد )عملکرد  (bابعاد )اهمیت 

 41541 3510 تقاضای گردشگری

 510.. 3501 عرضه گردشگری

 25.1. 35.0 مدیریتی و ساتتاری

 مدیریتی و ساختاریهای سازه

 43540 3514 آموزش و فرهنگ سازی

 4580. 3514 ا گو و سبک مدیریتی هوشمند

 2524. .358 وشمنده  ت و حاکمیتدو

 4523. 3512 اتتار و سیستم هوشمندس

 2533. 3510 سازوکار توزیع هوشمند

 43504 3581 هااستیس قوانین و

 تقاضای گردشگریهای سازه

 28581 3511 ا گوی رفتاری و شخصیتی گردشگر

 23502 3513 انگیزه سور

 4582. 3500 رانشگو اجتماعی گرد_ظرفیت تحمل روان شناتتی 

 205.1 3511 سبک سورو  ر فرهنگ گردشگ

 4502. 3500 گردشگری_فصلی بودن 

 2581. 3580 موقعیت فضایی و جغرافیای مبدأ

 گردشگری های عرضهسازه

 533.. 3510 بازاریابی و تبلیغاک هوشمند

 0500. .358 سیساک گردشگری جاذبه و ت

 25.1. .351 های هوشمندتدماک و سرویس

 500.. 3501 ی بومیانشناتتمحیطی و روان  فیت تحملظر

 512.. 3580 موقعیت فضایی و جغرافیایی مقصد

 0500. 3588 های گردشگری هوشمندپلتورم

 

 تیااهماز نظر ارراک کال، بعاد مدیریتی/سااتتاری از بیشاترین شود، چنانچه مشاهده می

 بارایهاا، طبا  یافتاه( را دارناد. =41541cلکرد فعم( و تقاضای گردشکری بهترین =35.0bف

های دو ات و حاکمیات مدیریت ازدحام گردشگری، بعد عوامل مدیریتی و ساتتاری و ساازه



 800                                    ... ایا گوی مدیریت ازدحام گردشگران در مقصده                         سال بیستم             

 

( و فصالی باودن =3501bف انیبومشناتتی (، ظرفیت تحمل محیطی و روان=b.358هوشمند ف

 رار دارند.ق گانه، در او ویت بهبود عملکردسه ( ذیل ابعاد=3500bف یگردشگر

 و پیشنهادهاگیری . نتیجه6

 گیریحث و نتیجه. ب1 .6

عملکرد فبخش کمّی پژوهش(، از نظر ارراک کل، دو ات و -های ماتریس اهمیتطب  یافته

( و ساازوکار توزیاع هوشامند =3581bهاا ف(، قاوانین و سیاسات=b.358حاکمیت هوشمند ف

باه نظار دارناد. « تتاریدیریتی و سااما عوامال»ترتیب بیشاترین اهمیات را در ( به=3510bف

کنناد. از نظار عملکارد نیاز در میاان ابعااد و قوانین نقش بسازایی را ایواا می دو ت رسد،می

( =43504cهاا ف( و قوانین و سیاست=43540cسازی فمدیریتی و ساتتاری، آموزش و فرهنگ

راراک کال، ، از نظر ا«ریتقاضای گردشگ»های دارای عملکرد نسبتاً بهتری هستند. درباره سازه

شاناتتی و اجتمااعی گردشاگران (، ظرفیات تحمال روان=3500bباودن گردشاگری ففصلی 

ترتیب بیشاترین اهمیات را در ( باه=3580b( و موقعیت فضایی و جغرافیایی مبادأ ف=3500bف

رسد، فصلی بودن گردشگری نقش بسزایی را ایواا عوامل تقاضای گردشگری دارند. به نظر می

گری، فرهنگ گردشاگر و سابک ساور گردش ن ابعاد تقاضایکرد نیز در میااز نظر عمل د.کنمی

( دارای عملکارد نسابتاً =28581c( و نیز ا گاوی رفتااری و شخصایتی گردشاگر ف=205.1cف

تاوان گوات، از نظار اراراک کال، نیز می« عرضه گردشگری»های با اتری هستند. درباره سازه

مقصد یایی فضایی و جغراف (، موقعیت=3501bی بومیان فتتظرفیت تحمل محیطی و روان شنا

ترتیب ( بااه=b.358( و جاذبااه و ت سیساااک گردشااگری ف=3580bو اجتماااعی گردشااگران ف

رسد، عوامل ظرفیات تحمال بیشترین اهمیت را در عوامل عرضه گردشگری دارند. به نظر می

ابعااد عرضاه یاز در میاان ن کنناد. از نظار عملکاردروانی و محیطی نقش بسازایی را ایواا می

( دارای عملکرد نسبتاً بهتاری اسات. =25.1c.های هوشمند فسرویسشگری، تدماک و گرد

برای عوامل عرضه گردشگری، بازاریابی و تبلیغاک هوشمند، موقعیات فضاایی و جغرافیاایی 

 مقصد از نظر بهبود عملکرد در او ویت قرار دارند.



 یکمو  هلای                                         شمارۀ چة جغرافیا و توسعة ناحیهمجلّ                                                    801

 

یان ت گردشاگری در او متو یان صانع ضعف مدیران طهبنابراین در منطقه موردمطا عه، نق

ریزی و مدیریت گردشگری، تمرکز باید در منظور برنامهزه مدیریتی و ساتتاری است و بهحو

که با وجاود اهمیات زیااد در ایان چرا ای باشد که اهمیت زیاد و عملکرد ضعیف دارد؛حوزه

. ساپس بعاد اساتش منجر شاده بخدرستی مدیریت نشده و به عملکرد پایین در این بعد، به

تری در مقایساه باا بعاد همیت بیشتری است، اماا عملکارد ضاعیفرای ارضه گردشگری داع

ضعف بعادی در قسامت عرضاه گردشاگری در منااط  ساتتاری دارد؛ یعنی نقطه -مدیریتی

ی عرضاه هام  واهساحلی مازندران اسات و تمرکاز بار ارا اه تادماک و تساهیلاک و ساایر 

تاوان ؛ بر این اسااس، مایگرفت ران قرار تواهدبهبود برای مدیو ویت بعدی ا گردشگری در

آماده از تحلیال مضامون و دساتاز شابکه مضاامین باها گوی نهایی پژوهش را که ترکیبای 

 ارا ه داد. 1صورک شکل عملکرد است، به-بندی حاصل از ماتریس اهمیتاو ویت

سااتتار و ی داناش، ریکارگبهاست از  رکدر این ا گو عبا« مدیریت و ساتتار»مقصود از 

-مقصد گردشگری که در سطوح کلان و ترد با عنوان سازمان مدیریت برناماه دیریتسبک م

صاورک یکپارچاه گیرد و کل صنعت گردشاگری مقصاد را باهریزی و توسعه مقصد قرار می

زوکار ساها، دو ت و حاکمیت هوشمند، قوانین و سیاست م  وهکند و شامل شش مدیریت می

سازی و ا گوی سابک مادیریتی موزش و فرهنگند، آر و سیستم هوشمهوشمند، ساتتا توزیع

 هوشمند است. 

در اینجا به تمامی زنجیره تدماک گردشگری با توجه به موقعیات یاک مقصاد و عوامال 

-ظرفیات تحمال محیطای و روان م  واهشود که شش عرضه گردشگری گوته می کششی آن،

-اک گردشگری، پلتورمت سیسو  هاجاذبهد، جغرافیایی مقص عیت فضایی ووقشناتتی بومیان، م

گیرد. تقاضای گردشگری های گردشگری هوشمند و بازاریابی و تبلیغاک هوشمند را در بر می

شاود کاه باه باازار هادب نیز یکی دیگر از ابعاد مدیریت ازدحام گردشاگری محساو  مای

تقاضااای  شااود.ن گوتااه ماایگردشااگرا باادأم گردشااگری و بازدیدکنناادگان و عواماال رانشاای

شناتتی و اجتماعی گردشگران، است: فصلی بودن، ظرفیت روان م  وهل شش ی شامگردشگر

، ا گوی رفتاری و شخصیتی گردشگر، فرهنگ و سبک ساور مبدأموقعیت فضایی و جغرافیایی 

 وی، و انگیزه او از سور.
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مند ی هوشرویکرد گردشگر حام گردشگری بامدیریت ازد یاهمؤلفه. الگوی نهایی پژوهش: ابعاد و 3شکل 

 ترتیب اولویتبه

 1133های پژوهش، م تر: یافته

 

ای دیگر در گونه( به1شده در ا گوی نهایی پژوهش فشکل گانه شناساییهریک از ابعاد سه

ش هاای پاژوهتوان یافتاهاست. از این  حاظ می های پیشین نیز بررسی شدهبرتی از پژوهش

(، هاال و 8388(، قاادری و همکااران ف8388ف یکوا و همکاارانهای کراجپژوهشحاضر را با 

راساتا دانسات؛ باا ایان ( هم1003شکاری ف ( و8310(، میها یک و همکاران ف8310همکاران ف

( تنهاا بار 1003( و شکاری ف8310(، هال و همکاران ف8388تواوک که کراجیکوا و همکاران ف

ردشگری فبعد تقاضاا( ضای گها و بازار تقامل اجتماعی آنو ظرفیت تح انادراک بازدیدکنندگ



 یکمو  هلای                                         شمارۀ چة جغرافیا و توسعة ناحیهمجلّ                                                    804

 

اناد. میها یاک و ( تنها به بررسی بعد عرضه پرداتته8388اند و قادری و همکاران فکرده دیت ک

اند، اما در پژوهش حاضر هار ساه بعاد داشته دیت ک( نیز فقط بر بعد مدیریتی 8310همکاران ف

پاژوهش از  ی ایانهامچنین یافتهرسی شده است. هتقاضا را برو مدیریت/ساتتاری و عرضه 

ی هوشمند و ارراک مثبت آن بر مدیریت ازدحام گردشگری با نتایج هایتکنو و حیث بررسی 

راستاسات؛ ( هم8310( و ایوارس بایدال و همکاران ف8388همکاران فهای موهانتی و پژوهش

وهش اناد، اماا در پاژهوشمند داشته عه استراتژیوسها و تها بر تکنو و یبا این تواوک که آن

 اضر بر مدیریت ازدحام گردشگری در مقصدها تمرکز شد است. ح

فقااط بااه بررساای عواماال و سااازوکار نیااز  (1000( و د شاااد ف1002ضاایا ی و همکاااران ف

عناوان که در پژوهش حاضر هوشمندی بهاند؛ درحا یهوشمندی در مقصدهای شهری پرداتته

منظاور مادیریت ازدحاام اضا باهو تق ساتتاری، عرضه بعاد مدیریتی ودر تمامی ا ردرویکیک 

( بررسی مدیریت یکپارچه گردشاگری سااحلی در 1002گردشگری  حاظ شده است. باقری ف

طور ویژه بار مادیریت گردشاگری موهوم کلی آن را مدنظر داشته است، اما پژوهش حاضر به

ز متمرکردشگری هوشمند آن و رویکرد گ شگری، عواملردبر ازدحام گ دیت کمناط  ساحلی با 

کارده اسات.  دیت کبر استراتژی بازارزدایی برای مدیریت تقاضا ( 1000بوده است. زیدآبادی ف

وی به بررسی بعد تقاضا و توزیع تقاضا پرداتته است، اما در پژوهش حاضر با نگاهی کلی و 

ر گرفتاه شاود. ضا با هم در نظعرضه و تقا ی،جانبه سعی شده است تا تمامی ابعاد مدیریتهمه

دهاد، سیاسات ( با اتکا به بررسی ظرفیت تحمل اجتماعی در شهرها نشان مای8381ف کریویا

مشخصی برای مقابله با ازدحام گردشگری وجود ندارد؛ این در حا ی اسات کاه دساتیابی باه 

باودن پاریر امکاانی ا گویی جامع برای مدیریت ازدحام گردشگری در این پژوهش، به معناا

-ایی در راستای نیل به وضعیت مطلو  از این  حااظ اسات؛ باههامهها و برنراتژیتدوین است

گانه پاژوهش در قا اب یاک افزایی میاان ابعااد ساهتوان با ایجاد هماهنگی و همکه میطوری

در ی بر بعد عوامل مدیریتی و ساتتاری، بارای مقابلاه باا ازدحاام گردشاگر دیت کسیستم، با 

اتاار از پاارداتتن صاارب بااه موضااوعاک دی فررد. چنااین رویکاارز آن اسااتواده کاامقصاادها ا

 ظرفیت تحمل محیطی یا اجتماعی است. ازجملهزیرمجموعه 
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 . پیشنهادهای تحقیق2. 6

طاور چنانچه دیده شد، مدیریت ازدحام گردشاگری در مقصادهای سااحلی مازنادران باه

« هاان و سیاساتقاوانی»و « شامنددو ت هو»آن ل و در ذی« مدیریت و ساتتار»چشمگیری به 

ه است. با توجه به سازوکارهای حکمرانی در کشور، این امر مهم درگرو تغییاراک کلاان وابست

ها و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری ، استانداری، فرمانداریحالنیباادر سطح ملی است؛ 

قاوانین و پیشانهادی بارای های نویسشپیها و توانند با ارا ه گزارشو صنایع دستی استان می

رباط و مجلاس شاورای اسالامی های ذیای با وزارتخانههای مرتبط، ارتباطاک فعا انهنامهآیین

آماوزش و »ی زیرمجموعه مادیریت و سااتتار، هام  وهرسد، از میان داشته باشند. به نظر می

تتیااراک ه وظاایف و ایطاکه از عملکارد بهتاری نیاز برتاوردار اسات، در ح« سازیفرهنگ

شاود باا پیشنهاد می رونیازاهای استانی قابلیت اجرایی داشته باشد؛ ارگانها، نهادها و سازمان

افزایاناه( و باا مشاارکت صورک هامعمومی فبه-ما ی، اداری و انسانی دو تی استواده از منابع

وزشای ، محتاوای آمرینیروهای داوطلب در حوزه بازاریابی دیجیتال و تو ید محتوای گردشگ

ساایت هاای اجتمااعی، و طاور مساتمر در رساانهود و بههیه شسازی تی فرهنگمناسب برا

-های تلویزیونی ملی فبرای گردشگران داتلای( و در رساانهرسمی گردشگری استان و شبکه

ترین بازار گردشگران تارجی فکشورهای عربی( منتشر شود. در اینجا  اازم های پرکاربرد مهم

 ند بهبود یابد.و حاکمیت هوشم عملکرد دو ت تاس

شاناتتی بومیاان منطقاه ره عرضه گردشگری، تعیین ظرفیات تحمال محیطای و رواندربا

 ستیزطیمحای در حوزه های میدانی و محاسباک ویژهیابد که تود مستلزم بررسیاهمیت می

یاربط های ذارگانو های پژوهشی از سوی نهادها شناسی است. ساماندهی چنین طرحو جامعه

-منظور بررسی مستمر، گازارشهای ویژه بهس، تعیین کارگروهن اسا؛ بر ایاهد بودسودمند تو

ویژه در زمینه ظرفیت تحمل محیطای هریاک ها بهدهی مستند و ارا ه پیشنهادهای کاربردی آن

اسات  زمربط موید تواهد باود. همچناین  اااز نواحی شهری و روستایی استان به متو یان ذی

هاا در راساتای تعیاین هدب دریافت نظراک آن حی بامی هریک از نواایی با مردم بوهنشست

ها و رویکردهای لا ب درباره حضور گردشگران برگازار شاود. در صاورک ها، دلدلهچا ش

-تاوان هامها در مدیریت مقصد، میهایی، با جلب مشارکت آنبرگزاری مستمر چنین نشست
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ماردم باومی را  رضاایتدحام و هم جلاب ، هم مدیریت ازهاناتتی آنشراستای ظرفیت روان

های گردشاگری در ها و ساایتهدب قرار داد. در زمینه بازاریابی هوشمند، طراحی اپلیکیشن

های گردشگری و ترلیاب راستای توزیع مکانی و زمانی سور، با هدب معرفی انوا  دیگر گونه

  ررماتواناد بسایار های جایگزین مایور و جاذبهکشافراد به دیدن مناط  مختلف گردشگری 

هاای ی هوشمند، طراحای تقویمهاسیسروبا توجه به عملکرد بهتر تدماک و  اشد. همچنینب

هوشمند با قابلیت معرفی بهترین زماان ساور باه منااط  مختلاف گردشاگری کشاور، زماان 

ود تاا رار تواهاد بارگاتااریخی ت ری های فرهنگای وبرگزاری مراسم سنتی و آیینی، جشنواره

ویاژه در ایاام اوج ساور نباشاند و مناط  ساحلی مازندران باهر به فقط به فکر سو گردشگران

. استواده از تدماک کنترل هوشامند ورود و تاروج باشندهای مختلف برای سور داشته گزینه

اناد باه توشاده مایریازیطور برنامهبه مناط  ساحلی مازندران و رزرو ورود به این مناط  به

 ود.ازدحام منجر ش کاهش

شاود متو یاان رد بهتر تقاضای گردشگری در ا گوی پژوهش، پیشنهاد مایعملک با توجه به

هایی که اهمیت زیاد دارند قارار دهناد؛ مانناد فصالی صنعت تمرکز تود را بر بهبود زیرم  وه

ری و تااشاناتتی گردشاگران. در اینجاا ا گاوی رفبودن گردشاگری و ظرفیات تحمال روان

ساازی بر ارراک فرهنگعلاوه رونیازار است؛ تورداملکرد بهتری برگردشگران از ع شخصیتی

های جدیدی از بازار را های توسعه گردشگری منطقه، بخشتوان در طرحکه در اشاره شد، می

گراری کرد. همچنین بررسی رفتار سور گردشگران و شناتت بازار گردشگری منطقه در هدب

اهمیت دارد. نظر به اهمیت سیار زین در منطقه بو توریحاک جایگ اک، تدماک صوطراحی مح

ویژه بازاریابی شده در زمینه عرضه گردشگری بهزیاد فصلی بودن گردشگری، راهکارهای ارا ه

تاوان توزیاع زماانی و که مایطوریهوشمند بر تقاضای گردشگری نیز اررگرار تواهد بود؛ به

داد. طبا  تجرباه  قارار بلیغی آن مادنظرهای ترویجی و تمقصد و طرحی مکانی را در بازاریاب

بسیاری از مقصدهای موف  در جهان، تغییر ذا قه سور گردشگران باا اساتواده تو یاد محتاوای 

تاوان باه ایان موضاو  مهام ها را نیز مایپریر است؛ بنابراین بخشی از فعا یتهوشمند امکان

ی ردشاگرر و ناشاناتته گمعرفی منااط  بکاهوشمند با  ایاتتصاص داد. در این راستا ابزاره

صورک هدفمند به سمت تواند تصویر مقصد جرا  برای گردشگران ایجاد کند و آنان را بهمی
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های های جدید سوق دهد. با ایجاد تجربه سور آنلاین و نمایش تصاویر و فیلممسیرها و جاذبه

ان باه منااط  گاه صرب گردشاگرتوان نمید منابزارهای هوشهای جرا  با استواده از قابلیت

 را به سمت دیگر مناط  چرتاند. ازندارنحلی مسا

توان سطح کنترل و مدیریت ازدحام گردشگری می منظوربهطورکلی، در راستای اقداماک به

کیویت سور گردشگران و میازان رضاایت گردشاگران از ساور را افازایش داد و همچناین در 

ی بومیان محلی و زندگ ، افزایش کیویتلی به گردشگرانبت جامعه محمثراستای ایجاد نگرش 

تواند باا ایجااد علاوه مینوعان قدم م رری برداشت. بهتوزیع عاد انه درآمد گردشگری بین ذی

های  ازم در راستای سیستم مدیریت یکپارچه و هوشمند به اهداب توساعه پایادار زیرساتت

 در منطقه دست پیدا کرد.

هاای شود در پژوهشنهاد می، پیشازدحام گردشگریش حوزه مدیریت ارتقای دان ورمنظبه

های ایان موهاوم در مقصادهای مختلاف اعام از سااحلی، آینده به بررسی و مقایسه شاتص

تاوان باا هادب کویری، تاریخی و... پرداتته شود تا ا گویی جامع به دست آید. همچنین مای

د ر مقصاد شادهییشناساا یهام  واهبنادی ود، به سطحوجهای مها و چا شللبه بر پیچیدگی

شده پرداتت تا بتوان با دسترسی به جز یاک بیشاتر ساازوکارهای منتهای باه ازدحاام، مطا عه

 پیشنهادهای اجرایی م ررتری را ارا ه داد.
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