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Abstract
Tourism is recognized as a factor of economic prosperity and
environmental protection, and a sustainable tourism ecosystem ensures
the equitable distribution of opportunities for future generations.
Meanwhile, if done correctly, developing a sustainable tourism
ecosystem can help the growth of cultural exchanges and improve the
quality of life of the region's indigenous people. The present study
aimed to present a sustainable tourism ecosystems model using a Meta
Synthesis approach. In this study, 39 studies related to the subject have
been extracted from various scientific databases between 1994 and
2020, which have been examined using the seven-step model of
Sandelowski and Barroso. By analyzing their content, the relevant
concepts and categories were extracted, and the importance and priority
of the concepts were determined using the Shannon entropy method.
Based on the research findings, 37 concepts were identified in seven
categories, divided into three categories: business-related factors,
industry-related external factors, and industry-related micro-factors.
The categories of human capital education, culture, personal
characteristics, networking and markets, investment and financing,
legislation and policies, and infrastructure are the most critical
sustainable tourism ecosystems factors, respectively.
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Introduction
The tourism industry is recognized as an asset for economic growth and
poverty reduction in developing countries. World Tourism
Organization reports show that the tourism industry is a leader in job
creation. Many natural, cultural, and historical assets in developing
countries create a comparative advantage in the tourism industry and a
potential income source for emerging economies. Sustainable tourism
development is not possible without economic or social activities. The
tourism industry is the most extensive service industry globally and is
an essential job-creating industry. The concept of an ecosystem
includes actors that make up its components and are interdependent. A
tourism ecosystem is a powerful tool for understanding the relationship
between nature, society, and business. The tourism ecosystem creates
competition and economically leads to the development of the tourism
industry. The tourism ecosystem achieves sustainable development by
updating existing markets in this area and creating new markets.
Therefore, when the goal is the economic and social development of a
geographical area, the tourism ecosystem is a tool to achieve this goal.
Paying attention to sustainable tourism ecosystems can satisfy tourists
and people in tourist areas. Considering that the development of the
tourism industry in the country can lead to economic development and
improvement of infrastructure, paying attention to the sustainable
tourism ecosystem can play an essential role in this regard and pave the
way for new opportunities in less developed areas.
Materials and Methods
The present study was developmental-applied in terms of purpose and
descriptive in terms of data collection. The research method is mixed
(qualitative-quantitative) of exploratory type, emphasizing qualitative
data. In this research, the qualitative approach is then quantitative, in
which the meta-synthesis method was used. Then, in the quantitative
stage, the Shannon entropy method was used to determine the
coefficients of the identified factors. Hypertext is a method used to
review and combine past studies and evaluate other research; in other
words, in the meta-combined method, the results obtained from other
studies are examined, and new results are obtained based on it. The
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research community includes previous research on factors affecting
sustainable tourism ecosystems. In the sampling field, related studies
were selected using a purposeful approach, which was selected in 39
studies. Sandelowski and Barroso introduce a 7-step method for metasynthesis, which is used in this study.
Discussion and Results
All factors extracted from previous studies were considered as code.
Then, considering the concept of codes, similar items were classified
into one concept; based on the analysis and content analysis of the
articles, a total of 3 code axes, 7 categories, and 37 concepts for
sustainable tourism ecosystem were identified.
Conclusions
A sustainable tourism ecosystem is considered a factor of economic
growth and strengthens the culture of communities. The tourism
ecosystem ensures that future generations have continued access to
resources and fair opportunities. This study aimed to present a
sustainable tourism ecosystems model using a Meta Synthesis
approach. Based on the results of using the meta-synthesis method and
reviewing previous studies, 37 concepts were identified in the form of
seven categories, which were divided into three categories: businessrelated factors, industry-related external factors, and industry-related
micro-factors. Factors identified in importance include human capital
education, culture, personal characteristics, networking and markets,
investment and financing, legislation and policies, and infrastructure.
The essential factors in a sustainable tourism ecosystem are networking
and how to interact with markets; thus, it is necessary to pay attention
to the needs of stakeholders and involve them in the processes. The
transformation of the traditional economy into a sharing economy also
leads to value creation and networking; however, this process faces
wide-ranging challenges. It addresses these challenges through culturebuilding, providing a transparent and cohesive legal framework
between relevant institutions. Investing in tourism requires the
development of economic infrastructure, the provision of social
conditions, and the improvement of political relations with countries.
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Appropriate strategies, such as cooperation with foreign investors and
allocating funds for tourism development, it is necessary to eliminate
appropriate barriers to capital in this area. Because of the metasynthesis method and weighting through Shannon entropy, this research
provided an integrated model for a sustainable tourism ecosystem,
which is unique to the subject under study and some of the concepts
extracted.
Keywords: Sustainable Tourism Development, Sustainable Tourism,
Ecosystem, Tourism Development, Meta-Synthesis.
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استادیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چكیده
گردشگری پايدار بهعنوان عامل رونق اقتصادی و حافظ محيطزيست شناختهشده و اکوسيستم گردشگری
پايدار توزيع عادالنه فرصتها در نسلهای آينده را تضمين ميکند .اگر گردشگری پايدار بهدرستي شکل
گيرد ،مي تواند به رشد مبادالت فرهنگي کمک کرده و کيفيت زندگي مردم بومي منطقه را نيز ارتقا دهد.
پژوهش حاضر باهد ارائه مدل اکوسيستم گردشگری پايدار با رويکرد فراترکيب انجامشده است .در
پژوهش حاضر  82پژوهش مرتبط با موضوع ،در پايگاههای مختل علمي از سال  122۷تا  1010استخراجشده
که با استفاده از الگوی هفت مرحلهای سندلوسکي و باروسو موردبررسي قرارگرفته است .با تحليل محتوای
آنها مفاهيم و مقولههای مربوطه استخراج گرديد و ميزان اهميت و اولويت مفاهيم با روش آنتروپي شانون
تعيينشده است .بر اساس يافتههای پژوهش  8۴مفهوم در قالب  ۴مقوله شناسايي شدند که در سهطبقهی عوامل
مرتبط با کسبوکار ،عوامل بيروني مرتبط با صنعت و عوامل خرد مرتبط با صنعت قرار گرفتند .مقولههای
آموزش سرمايه انساني ،فرهنگ ،ويژگيهای فردی ،شبکهسازی و بازارها ،سرمايهگذاری و تأمين مالي،
قانونگذاری و سياستها و زيرساختها به ترتيب دارای بيشترين ضريب اهميت در بين عوامل اکوسيستم
گردشگری پايدار ميباشند.
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مقدمه
صنعت گردشگری بهعنوان دارايي برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشورهای
درحالتوسعه شناخته ميشود و گزارشهای سازمان جهاني گردشگری نشاندهنده پيشرو
بودن صنعت گردشگری در ايجاد شغل ميباشد؛ بسياری از داراييهای طبيعي ،فرهنگي و
تاريخي که در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد؛ باعث ايجاد مزيت نسبي در صنعت
گردشگری ميگردد و منبع درآمد بالقوهای برای اقتصادهای نوظهور به وجود ميآورد
(.)UNWTO, 2019
توسعه پايدار بهعنوان اصليترين مفهوم در قرن  11مطرششده است و سه مورد از اهدا
آن به اهميت توسعه گردشگری اشاره دارند؛ که باعث اشتغال و رشد اقتصادی ميگردند.
گردشگری بهعنوان يک صنعت مرتبط با سرمايه انساني شناخته ميشود که در آن ورود
گردشگران باعث افزايش تقاضا برای اسکان و حملونقل ميگردد و فرصتهای اشتغال
مستقيم در منطقه ايجاد ميکند ،همچنين توسعه بنگاههای کوچک و متوسط مرتبط با زنجيره
ارزش در صنعت گردشگری را نيز افزايش ميدهد (.)Ashley and Mitchell, 2015
گردشگری پايدار بهعنوان يکي از مهمترين بخشهای اقتصادی در نظر گرفته ميشود
که برای تحقق آن به ارائه خدمات نوآورانه نياز است؛ متنوع سازی محصوالت و خدمات
گردشگری نيز باعث افزايش تقاضا برای گردشگری ميگردد که فرصتهايي جهت
گردشگری پايدار فراهم ميکند (.)Navickiene et al., 2017
توسعه گردشگری پايدار بدون انجام فعاليتهای اقتصادی و اجتماعي صورت نميگيرد؛
لذا صنعت گردشگری گستردهترين صنعت خدماتي و مهمترين صنعت اشتغالزا در دنيا
محسوب ميشود .گزارش سال  1012مجمع جهاني اقتصاد 1از شاخص رقابتپذيری سفر و
گردشگری نشان ميدهد که ايران در بين  1۷0کشور به رتبه  32دستيافته که نشاندهنده
سهم ناچيز ايران از درآمد زياد صنعت گردشگری است .امروزه بهرهبرداری بهينه از امکانات
و توانمندیهای يک سرزمين در چارچوب اهدا توسعه پايدار يکي از دغدغههای اصلي
کشورهاست؛ ازنظر سازمان جهاني گردشگری ،گردشگری پايدار نوعي از گردشگری است
که به مديريت تمامي منابع منجر ميگردد؛ به شيوهای که ضمن رعايت آداب فرهنگي منطقه،
1 World Economic Forum
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تنوع عوامل زيستمحيطي نيز حفظ شود ( .)Higgins, 2018بدون حفاظت از منابع طبيعي
در آينده فرصت محدودی برای توسعه محصوالت جديد گردشگری وجود خواهد داشت؛
بنابراين به نفع صنعت است تا از پايداری منابع اطمينان حاصل کند؛ اين امر نياز به بينشي دارد
که به بازيگران صنعت نگاهي سيستمي و جامع داشته باشد که اين ديدگاه از طريق اکوسيستم
گردشگری ميسر ميشود (.)Hall, 2017
برای رسيدن به توسعه پايدار گردشگری توجه به اکوسيستم گردشگری امری ضروری
مي باشد؛ مفهوم اکوسيستم شامل بازيگراني است که اجزا آن را تشکيل ميدهند و به هم
وابسته هستند .اکوسيستم گردشگری ابزاری قدرتمند برای درک روابط بين طبيعت ،جامعه
و کسبوکار ميباشد ( .)Pueyo-Ros, 2018اکوسيستم گردشگری رقابت ايجاد ميکند
و ازنظر اقتصادی منجر به توسعه صنعت گردشگری ميشود و با بهروز کردن بازارهای
موجود در اين حوزه و ايجاد بازارهای جديد ،توسعه پايدار را رقم ميزند ( Tsujimoto,
)2018؛ بنابراين وقتي هد

توسعه اقتصادی و اجتماعي يک منطقه جغرافيايي است،

اکوسيستم گردشگری ابزاری جهت دستيابي به اين هد

هست .توجه به اکوسيستم

گردشگری پايدار ميتواند رضايت گردشگران و مردم مناطق گردشگر پذير را جلب کند.
با توجه به اينکه توسعه صنعت گردشگری در کشور ميتواند منجر به توسعه اقتصادی و
بهبود زيرساختها گردد؛ توجه به اکوسيستم گردشگری پايدار ميتواند نقش مهمي در اين
زمينه ايفا کرده و زمينهساز فرصتهای جديد در مناطق کمتر توسعهيافته باشد .اغلب
پژوهشهای انجامشده درزمينهی گردشگری پايدار صرفاً به تشريح عوامل و پيامدهای
توسعه پايدار گردشگری پرداختهاند و پژوهشي بهطور سيستماتيک اکوسيستم گردشگری
پايدار را موردمطالعه قرار نداده است؛ با توجه به موارد مطرششده پژوهش حاضر به دنبال
ارائه مدل اکوسيستم گردشگری پايدار ميباشد.

مباني نظري و پیشینه پژوهش
توسعه گردشگري پايدار
توسعه پايدار به توسعه ای گفته مي شودکه پاسخگوی نيازهای حال ،بدون به خطر انداختن
توانايي نسلهای آينده برای تأمين نيازهای خود باشد .از اوايل سال  12۴1پايداری در دستور

 | 911مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 97شماره  | 77بهار 9019

کار توسعه جهاني قرار گرفت و به حفاظت و بهبود محيط زندگي انسان در راستای رفاه و
توسعه اقتصادی ،توجه شد (.)Reddy and Wilkes, 2017
الگوی پايداری نشاندهنده همگرايي نظريه توسعه اقتصادی و محيطزيست است و
رسيدن به اهدا

توسعه پايدار بدون در نظر گرفتن پايداری زيستمحيطي امکانپذير

نميباشد؛ لذا سازمان گردشگری جهاني ،توسعه پايدار گردشگری را بهعنوان راهي برای
رسيدن به توسعه اقتصادی در جهان ميداند (.)Swilling et al., 2016
گردشگری پايدار گردشگری است که در يک منطقه جغرافيايي بهگونهای توسعه و
نگهداری ميشود که در يک دوره نامعلوم بتواند به حيات خود ادامه دهد (.)Butler, 2004
مفهوم گردشگری پايدار ،گردشگری را در قالب مرزها بررسي ميکند و رابطهای مثلثوار
بين جامعه ميزبان و جامعه ميهمان و گردشگران برقرار ميسازد و بين آنها موازنه ايجاد
ميکند .سازمان جهاني گردشگری معتقد است که گردشگری پايدار در دنيای امروز
رهيافت جامعي است که خواهان رشد بلندمدت صنعت گردشگری بدون تأ يرگذاری
مخرب بر زيستبومهای طبيعي باشد و بر اين نکته تأکيد دارد که در قالب اکوسيستم
گردشگری ،بشر قادر خواهد بود که جوانب مشخصي از محيط را در جهت مثبت يا منفي
تعديل و دستکاری کند .در تعاري گردشگری پايدار به سه اصل اساسي توجه ميشود
که عبارت ا نداز :استفاده بهينه از منابع محيطي و حفظ ميراث طبيعي و تنوع زيستي ،احترام
به اصالت فرهنگي واجتماعي جوامع ميزبان و ارائه مزايای اقتصادی و اجتماعي برای تمام
ذینفعان بهصورت عادالنه (.)Telfer and Sharpley, 2015
گردشگری پايدار مي تواند به بخش اصلي توسعه اقتصادی در مناطقي که فرصتهای
محدودی برای توسعه صنعتي دارند ،تبديل شود؛ زيرا سطح استانداردهای زندگي را بهبود
ميبخشد و آ ار منفي گردشگری انبوه را کاهش ميدهد (.)Kaplan and aktas, 2016
توسعه گردشگری پايدار دارای آ ار مثبتي بر زندگي ذینفعان است و زماني که منافع
آنها بيشتر از هزينههايشان باشد درک آنها نسبت به توسعهپايدارگردشگری تغيير ميکند
و سعي ميکنند با مشارکت در توسعه گردشگری باعث افزايش منافع و بهبود کيفيت زندگي
خود شوند (.)Chen et al., 2018
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اکوسیستم گردشگري پايدار
اکوسيستمها بهطورکلي بهعنوان مجموعهای از موجودات در حال تعامل و محيط اطرا
آنها تعري ميشوند و معموالً از شبکههای پيچيده با وابستگي متقابل تشکيلشدهاند ( Tu
 .)and Liu, 2014اکوسيستم مجموعهای از انسانها ،موجودات زنده ،محيط فيزيکي و
ارتباطات بين آنها در محيطي خاص ميباشد؛ و اکوسيستم گردشگری مجموعهای از
بازخوردهای عوامل اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی ميباشد که رفتوآمد مردم به مکانهای
مختل را تحت تأ ير قرار ميدهد .اکوسيستم گردشگری بهعنوان عامل رشد اقتصادی،
تقويتکننده فرهنگ جوامع و حافظ محيطزيست در نظر گرفته ميشود و اکوسيستم
گردشگری پايدار به دنبال اطمينان از تداوم دسترسي به منابع برای استفاده نسلهای آينده و
توزيع عادالنهتر فرصتها بين ملل مختل ميباشد (.)Church et al., 2017
اکوسيستم گردشگری پايدار نيز مانند ديگر اکوسيستمها از اهدافي مشترک و عناصری
مستقل تشکيلشده است که در صورت سازگاری عناصر و اجرای درست وظاي ميتواند
به حيات خود ادامه دهد .چهارعنصر مهم برای موفقيت هر اکوسيستم عبارتاند از تعامل
درست عوامل ،تعادل عناصر ،بازيگران با اهدا

مشترک و خودسازماندهي .اين بدان

معناست که در اکوسيستمها گروهي از عوامل بهصورت فعال روابط متقابلي را برای افزايش
منافع و دستيابي به اهدا تشکيل ميدهند و با استفاده از منابع بهطور مؤ ر و پايدار مانع
فروپاشي اکوسيستم ميگردند .فضای کسبوکارهای صنعت گردشگری همانند
اکوسيستمهای طبيعي شبکههای بههمپيوستهای هستند که اعضای آن بهصورت پيچيدهای با
يکديگر در تعاملاند و با بيشترين مشارکت ارزش زيادی خلق ميکنند تا اکوسيستم
گردشگری شرايط بهتری برای زيستن داشته باشد (.)Cizel and Ajanovic, 2019
بهعبارتديگر در اکوسيستم گردشگری بايد ميان همکاری و رقابت تعادل ايجاد شود تا
ادامه فعاليتهای آن محقق گردد.
آکوينو 1و همکاران ( )1013در پژوهشي چهارچوب گردشگری پايدار را بررسي کردند
و به اين نتيجه رسيدند که ظهور بنگاههای اجتماعي که درزمينهی گردشگری فعاليت ميکنند
در توسعه اکوسيستمگردشگری نقش دارند و باعث به حداقل رسيدن پيامدهای منفي توسعه
گردشگری در جامعه ميشود.
1 Aqvino
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در پژوهش ايدين و امکسيز )1013( 1عوامل موفقيت اکوسيستم گردشگری پايدار
بررسي شد و  ۱عامل برنامهريزی استراتژيک ،پشتيباني فني و اطالعاتي ،حمايت دولت،
مشارکت و همکاری ،منابع مالي کافي و تصوير شهر بهعنوان عوامل موفقيت اکوسيستم
گردشگری بيان شدند.
مارتينز 1و همکاران ( )1012در پژوهشي با عنوان «ارائه الگوی اکوسيستم در بخش
گردشگری برای بهبود رقابت پايدار» با استفاده از روش دلفي ابعادی همچون حمايت
نهادهای دولتي ،خطمشيها و قوانين ،بازارها ،حملونقل و نيروی انساني را ابعاد اکوسيستم
گردشگری معرفي کردند .اکوسيستم گردشگری پايدار مستلزم هماهنگي و يکپارچگي
ذينفعان مختلفي ازجمله دولت ،جوامع محلي و کسبوکارهای فعال در صنعت ميباشد
(.)Kurgun et al., 2018
پس از مطالعه پژوهش های پيشين مشاهده شد هريک از مطالعات از ديدگاه های
گوناگون اب عاد اکوسيستم گردشگری پايدار را بررسي کرده اند و کمتر پژوهشي به طور
سيستماتيک اکوسيستم گردشگری پايدار را موردمطالعه قرار داده است .لذا هد

و

جنبه نوآوری پژوهش ارائه مدل اکوسيستم گردشگری پايدار ميباشد؛ ازاينرو پژوهش
حاضر در نظر دارد به اين سؤاالت پاسخ دهد :چه عواملي مدل اکوسيستم گردشگری
پايدار را تشکيل مي دهند؟ هر يک از عوامل چه اولويتي در اکوسيستم گردشگری پايدار
دارند؟

روش
ازآنجاييکه هد

کلي پژوهش ،ارائه مدل اکوسيستم گردشگری پايدار است ،پژوهش

حاضر ازنظر هد توسعهای -کاربردی و ازنظر جمع آوری داده ها توصيفي هست .در
پژوهش حاضر از روش فراترکيب استفاده شده و به دنبال آن جهت تعيين ضرايب عوامل
شناساييشده از روش آنتروپي شانون استفاده شده است .يکي از روش هايي که به منظور
بررسي ،ترکيب و آسيب شناسي پژوهش های گذشته استفاده مي شود فرامطالعه است؛
اگر فرامطالعه به صورت کيفي و بر روی مفاهيم و نتايج مورداستفاده در مطالعه های
گذشته انجام گيرد به نام فراترکيب شناخته مي شود .فراترکيب روشي است که به منظور
1 Aydin and Emeksiz
2 Martinez
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بررسي و ترکيب مطالعات گذشته صورت مي گيرد و به ارزيابي پژوهش های ديگر
مي پردازد؛ به عبارت بهتر درروش فراترکيب نتايج به دستآمده از ساير
مطالعات موردبررسي قرارگرفته و بر اساس آن نتايج جديدی به دست آمده مي آيد
(.)Zimmer, 2006
جامعه پژوهش شامل پژوهشهای پيشين درزمينهی اکوسيستم گردشگری پايدار است.
جهت بررسي اعتبار مطالعات مورداستفاده نيز از ابزار حياتي « »CASPاستفاده گرديد که به
محقق در برآورد دقت ،اعتبار و اهميت مطالعات کيفي پژوهش کمک ميکند .اين ابزار بر
موارد زير تمرکز دارد -1 :اهدا

تحقيق -1 ،منطق روش -8 ،طرش تحقيق -۷ ،روش

نمونهبرداری -۱ ،جمعآوری دادهها -۱ ،انعکاسپذيری -۴ ،مالحظات اخالقي -3 ،دقت
تجزيهوتحليل دادهها -2 ،بيان واضح و روشن يافتهها  -10ارزش پژوهش .برای فراترکيب
ساندولسکي و باروسو روش  ۴مرحلهای را معرفي ميکنند که در اين پژوهش از اين روش
هفت مرحلهای استفادهشده است (.)Sandelowski et al., 2007
شكل  .0فرآيند پژوهش

مرحله اول :تنظيم سؤالهای پژوهش :با توجه به هد

اين پژوهش بايد به پارامترهای

پژوهش شامل چه چيزی ( ،)Whatچه جامعهای ( ،)Whoمحدوديت زماني ( )Whenو
چگونگي روش ( )Howپاسخ داده شود؛ که بر اين اساس سؤاالت پژوهش شکلگرفته
است.
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جدول  .0سؤاالت پژوهش
سؤال
( Whatچه چیزی)
( Whoچه کسی:
جامعه مطالعه)
( Whenچه زمانی،
محدودیت و
چارچوب زمانی
مطالعه)

شناسایی مفاهیم و تعریف گردشگری پایدار ،اکوسیستم گردشگری پایدار
درروش فراترکیب ،متن مطالعات گذشته ،دادهها محسوب میشوند؛ جامعه
پژوهش ،مطالعات صورت گرفته در حوزه اکوسیستم گردشگری پایدار
است که در نشریات علمی معتبر منتشرشدهاند.
در پژوهش سعی شده است مطالعات مرتبط با موضوع بهصورت دقیق
موردبررسی قرار گیرد؛ مطالعات در این حوزه از سال  8994تا 7373
موردبررسی قرارگرفته است.

( Howچگونه :روش

متن پژوهشهای گذشته دادههای ثانویه هستند ،در این پژوهش ،مطالعات

انجام مطالعات و
چگونگی انتخاب

موردبررسی شامل همهی پژوهشهای انجامشده در حوزه اکوسیستم
گردشگری پایدار است و مقاالتی انتخابشدهاند که بیشترین ارتباط را با

مطالعات)

حوزه موردبررسی دارند؛ در این پژوهش از ابزار  CASPاستفادهشده است.

مرحله دوم :بررسي ادبيات موضوع بهصورت نظاممند :جامعه پژوهش را اسناد علمي ،در
خصوص اکوسيستم گردشگری پايدار که طي سالهای  122۷تا فوريه  1010منتشرشده
بودند ،تشکيل دادند .کليدواژههای پژوهش در پايگاههای «،»ProQuest« ،»Emerald
« »Science Direct« ،»Tylor & Francisو « »Wileyجستجو شد .در مورد اکوسيستم
گردشگری پايدار واژههای گوناگوني مورداستفاده قرار ميگيرد که تنوع واژگان در
جستجوی نظاممند موردتوجه قرار گرفت .واژههای اکوسيستم گردشگری ،پايداری
گردشگری ،گردشگری پايدار و توسعه گردشگری پايدار برای جستجوی مقالههای پژوهش
مورداستفاده قرار گرفت .نتيجه جستجو فهرست قابلتوجهي از اسناد گوناگون شامل ۷1۴
مقاله ،کتاب و گزارش بود .مقاالت انتخابشده طي چند مرحله ارزيابي شدند و تعدادی از
آنها به دليل مطابق نبودن با موضوع حذ شدهاند .معيار پذيرش و عدم پذيرش مطالعات،
شامل زبان پژوهش ،بازه زماني مطالعه ،شرايط مطالعه و نوع مطالعه بوده که در پايان  82مقاله
برای بررسي عميق انتخاب شدند .همچنين معيارهای ديگر نشاندهنده ويژگيهای الزم برای
انتخاب مقاالت عبارت بودهاند از :بت پژوهش در پايگاههای معتبر ،ارائه اطالعات در مقاله
و داشتن کيفيت الزم برای استخراج عوامل و تحليل و ترکيب در پژوهش ،انجام پژوهش
در صنعت گردشگری و عدم تکراری بودن موضوع و دستاوردها.
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يافتهها
مرحله سوم :جستجو و انتخاب مقاله های مناسب :برای انتخاب مقاله های مناسب بر اساس
الگوريتم مشاهده شده در شکل شماره  ، 1پارامترهای مختلفي مانند عنوان ،چکيده،
محتوا ،دسترسي و کيفيت روش پژوهش مدنظر قرارگرفته است و در فرايند جستجو
مؤلفه های عنوان ،چکيده ،محتوا ،جزئيات مقاله (کيفيت نشريه و سال پژوهش) در
نظرگرفته شده و مقاالتي که با سؤال و هد پژوهش تناسبي نداشتند ،حذ شده اند.
هد از اين مرحله ،حذ مقاالتي بود که بر اساس عنوان  ،چکيده ،محتوا و عدم
اطالعات متناسب باهد پژوهش نبوده اند .جدول شماره  1تعداد مقاالت منتخب از
پايگاه های علمي را نشان مي دهد.
شكل  .2الگوريتم انتخاب مقالههاي نهايي
تعداد مقاالت یافت شده417= N
تعداد مقاالت رد شده به دلیل عنوان166= N
تعداد مقاالت یافت شده251= N
تعداد مقاالت رد شده به دلیل چکیده123= N
تعداد مقاالت یافت شده128= N
تعداد مقاالت رد شده به دلیل محتوا54= N
تعداد مقاالت یافت شده74= N
تعداد مقاالت رد شده به دلیل کیفیت روش 35= N
پژوهش

تعداد مقاالت یافت شده39= N

جدول  .2تعداد مقاالت منتخب از پايگاههاي علمي
نام پایگاه
تعداد
مقاالت

Science
Direct

& Tylor
Francis

Google
Scholar

ProQuest

Wiley

Emerald

جمع

89

1

9

4

0

7

38
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مرحله چهارم :استخراج اطالعات مقاالت :در اين مرحله مقاالت منتخب و نهايي شده
بهمنظور رسيدن به يافتهها بهصورت مستمر موردبررسي قرارگرفته است .اطالعات مقالهها
ابتدا بر اساس موضوع اصلي مقاله در حوزه اکوسيستم گردشگری پايدار دستهبندی شدند؛
سپس مرجع مربو به هر مقاله (شامل نام و نام خانوادگي نويسنده ،به همراه سال انتشار) بت
شد.
مرحله پنجم :تجزيهوتحليل و تلفيق يافتههای کيفي :در اين مرحله بر اساس مطالعات برای
تمام اطالعات استخراجشده کدی در نظر گرفته شد و مقولهها و زير مقولهها با در نظر گرفتن
مفهوم هر يک از اين کدها ،دستهبندی شدند .هد

از اين مرحله ارائه تفسيری جديد و

يکپارچه از يافتههايي است که در طول بررسي و تحليل از ميان مطالعههای موجود ،پديدار
گشتند .ابتدا تمامي عوامل استخراجشده از مطالعات گذشته بهعنوان کد در نظر گرفته شدند،
سپس با در نظر گرفتن مفهوم کدها ،موارد مشابه در يک مفهوم طبقهبندی شدند؛ بر اساس
تحليلهای انجامگرفته و تحليل محتوای مقاالت درمجموع  8کدمحوری و  ۴مقوله و 8۴
مفهوم جهت ارائه مدل اکوسيستم گردشگری پايدار شناسايي شدند .مؤلفههای نهايي
استخراجشده مرتبط با هر مقوله در جدول شماره  8آورده شده است.
جدول  .3مؤلفههاي اکوسیستم گردشگري پايدار
کدمحوری

مفهوم

مقوله

گسترش مناطق حفاظتشده خصوصی ()PPAS
ایجاد معافیت مالیاتی برای کسبوکارهای مرتبط با صنعت

عوامل مرتبط با کسبوکار

قیمتگذاری دوگانه و قیمتگذاری انعطافپذیر برای
قانونگذاری

خدمات

و سیاستها

حفاظت از مناطق تاریخی منطقه
همکاری با سازمانهای بینالمللی مرتبط
ارائه گزارشهای شفاف سالیانه
ایجاد ائتالفهای استراتژیک B2B
ارائه منابع مالی جهت توسعه گردشگری بخش خصوصی

سرمایهگذاری
و تأمین مالی

درآمد سرانه کشور مبدأ و مقصد
همکاری با سرمایهگذاران خارجی
اعطای وامهای تشویقی مطابق با فعالیت کسبوکار
اختصاص بودجه ویژه توسعه گردشگری

منبع
Serenari et al.,
2017; Su,2012
De long and
Dodds,2017
Buiga,2017
Wager et al.,
1997
Tosun,2001
De long and
Dodds,2017
Huang, 2006
Aydin and
Emeksiz, 2018
Ulucak et al.,
2020; Moscardo
et al., 2016
Sheng, 2012
Lu et al., 2019
Hvass, 2014
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جدول  .3مؤلفههاي اکوسیستم گردشگري پايدار
کدمحوری

مقوله

عوامل مرتبط با کسبوکار

زیرساختها،
حمایتها و
هوشمندسازی

عوامل خرد مرتبط با صنعت

عوامل بیرونی مرتبط با
صنعت

شبکهسازی و
بازارها

مفهوم
کارآفرینی اجتماعی مبتنی بر گردشگری ( )TSEو
توسعه بنگاههای اجتماعی فعال در حوزه
گردشگری
پشتیبانی فنی و اطالعاتی
ثبات اجتماعی کشور مقصد
میزان ظرفیت حملونقل در منطقه
ارائه خدمات بیمهای به گردشگران
کیفیت اقامتگاههای موجود در منطقه
توجه به دیدگاه ذینفعان و در گیرکردن آنها
ایجاد کسبوکارهای مبتنی بر معامالت همتابههمتا
()P2P
تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد اشتراکی
استفاده از مفهوم بریکوالژ کارآفرینانه و بریکوالژ
نهادی
ارتقا برند و تصویر شهر
میزان تقاضا برای استفاده از خدمات گردشگری
گسترش جامعه مسافرتی آنالین

منبع
Dahles, 2020; De long
;and Dodds, 2017
Aquino, 2018; Marin et
al., 2019
Aydin and Emeksiz,
2018
Martinez et al., 2019
;Fernandez et al., 2020
Aquino, 2018; Marin et
al., 2019
Hingtgen et al., 2015
Ngo, 2019; Castellani,
2009; Lazzy et al.,
2020
Gossling and
Michaelhall, 2019
;Leung et al., 2019
;Mzembe et al., 2019
Yachin, 2020
Aydin and Emeksiz,
2018
Moscardo et al., 2016

فرهنگ

میزان پویایی جامعه و درگیری آن
میزان توسعهیافتگی در بخش سیاسی و مشارکت
مردم
آداب و اعتقادات حاکم بر منطقه

آموزش
سرمایه انسانی

آموزش قوانین و مقررات حوزه گردشگری
توانمندسازی زنان بومی منطقه
آموزش صحیح منابع انسانی و تربیت پرسنل بومی
فراهم کردن بستر تحقیق و توسعه درزمینهی
گردشگری

Yachin, 2020; Lee,
2019; Taylor, 1995
;Mihalic et al., 2016
;Tosun, 2001
Moscardo et al., 2016
;Aman et al., 2020
Chiu et al., 2016
Ngo, 2019
Movono and Dahles,
2017
;Scutariu et al., 2017
;Hingtgen et al., 2015
Brotherton, 1994
Singh, 2016

قومیتها و زبان مردم منطقه
داشتن تفکر ارزش محور در نگرش
کیفیت زندگی مردم منطقه
افزایش امید به زندگی
برخورداری از روحیه مهماننوازی

;Yun and Xang, 2016
;Fan et al., 2019
Kajanus, 2004; Sikora
et al., 2015
Hingtgen et al., 2015
Aman et al., 2020
Chiu et al., 2016

ویژگیهای
فردی
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مرحله ششم :کنترل کيفي يافتهها :در اين مرحله برای حفظ کيفيت يافتهها از شاخص کاپا
استفادهشده است .شاخص کاپا زماني که دو رتبه دهنده ،پاسخها را رتبهبندی ميکنند و
قصد سنجش ميزان توافق اين دو رتبه دهنده را داريم ،استفاده ميشود .ازآنجاکه در مراحل
استخراج عوامل ،مفاهيم مطالعات گذشته بهعنوان کد در نظر گرفته شدند و با در نظر گرفتن
شباهتهای مفهومي ،مقولههای جديد شناسايي شدند؛ جهت کنترل مفاهيم استخراجي ،از
مقايسه نظر پژوهشگر با يک خبره استفادهشده است .شاخص کاپا بين صفر تا يک نوسان
دارد .هر چه مقدار سنجه به عدد يک نزديکتر باشد ،نشان ميدهد که توافق بين
رتبهدهندگان بيشتر است .مقدار شاخص با استفاده از نرمافزار  SPSSدر سطح معناداری
 000.0عدد  0/۴۷۱محاسبه گرديد که در جدول ( )۷نشان دادهشده است .با توجه به
کوچکتر بودن عدد معناداری از  0/0۱فرض استقالل مقولههای استخراجي رد ميشود و
استخراج کدها از پايايي مناسبي برخوردار است.
جدول  .4مقادير اندازه توافق
مقدار

انحراف استاندارد

عدد معناداری

کاپای مقدار توافق

3/749

3/397

3/3333

تعداد موارد معتبر

07

مرحله هفتم :ارائه نتايج :از روش آنتروپي شانون ،ميزان پشتيباني پژوهشهای گذشته از
يافتههای اين پژوهش بهصورت آماری نشان داده ميشود .بر اساس روش آنتروپي شانون،
ميتوان ازلحاظ کمي به ارائه عوامل تشکيلدهنده مدل اکوسيستم گردشگری پايدار
پرداخت .در اين روش ،ابتدا کدها برحسب مقولهها در قالب فراواني محاسبهشده ،سپس با
استفاده از بار اطالعاتي هر مقوله درجه اهميت هر يک محاسبه ميشود .جهت محاسبه بار
اطالعاتي ،عدم اطمينان و ضريب اهميت از روابط زير استفادهشده است.
𝟏
𝐦 𝐧𝐥

𝐦

=𝐤

𝐦 𝐢 = 𝟏, 𝟐, . . . ,

𝐣𝐢𝐩 𝐧𝐥 × 𝐣𝐢𝐩 ∑ 𝐊𝐄𝐣 = −
𝟏=𝐢

𝐣𝐄 𝐝𝐣 = 𝟏 −

𝐣𝐝
𝐣𝐝 ∑

= 𝐢𝐖
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جهت محاسبه وزن هر يک از مفاهيم ،مجموع وزن کدهای آن مفهوم محاسبهشده و بر
اساس وزنهای بهدستآمده ،رتبهبندی صورت گرفته است .جدول شماره  ۱رتبهبندی و
ضريب اهميت عوامل شناساييشده را نشان ميدهد.
جدول  .7رتبهبندي و ضريب اهمیت مؤلفههاي شناساييشده
مقوله

مفهوم
گسترش مناطق
حفاظتشده خصوصی
ایجاد معافیت مالیاتی

فراوانی

𝑗𝑖𝑝 ∑
𝑗𝑖𝑝 ∗ ln

عدم

ضریب

رتبه

رتبه

اطمینان

اهمیت

مفهوم

کل

4

-3/7470

3/8743

3/8430

7

1

-3/0008

3/8787

3/8079

9

4

-3/7470

3/8743

3/8430

7

قیمتگذاری دوگانه و
انعطافپذیر برای
خدمات
حفاظت از مناطق
تاریخی منطقه

3

-3/7737

3/8484

3/8473

0

9

همکاری با
قانونگذاری

سازمانهای بینالمللی

و سیاستها

مرتبط
ارائه گزارشهای
شفاف سالیانه
ایجاد ائتالفهای
استراتژیک

7

-3/0833

3/8978

3/8098

3

9

-3/7907

3/8337

3/8483

4

0

-3/7373

3/8301

3/8411

8

9

-3/0394

3/7780

3/8943

4

ارائه منابع مالی جهت
توسعه گردشگری
بخش خصوصی
درآمد سرانه کشور
مبدأ و مقصد
سرمایهگذاری

همکاری با

و تأمین مالی

سرمایهگذاران خارجی

9

-3/0833

3/8939

3/7334

8

7

-3/0008

3/7391

3/8977

0

اعطای وامهای
تشویقی مطابق با

3

-3/7903

3/8173

3/7330

7

فعالیت کسبوکار
اختصاص بودجه ویژه
توسعه گردشگری

3

-3/7903

3/8173

3/7330

7

3
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ادامه جدول .7
مقوله

مفهوم

فراوانی

𝑗𝑖𝑝 ∑
𝑗𝑖𝑝 ∗ ln

عدم

ضریب

رتبه

رتبه

اطمینان

اهمیت

مفهوم

کل

کارآفرینی اجتماعی
مبتنی بر گردشگری و
توسعه بنگاههای

88

-3/0394

3/8911

3/8317

9

اجتماعی
پشتیبانی فنی و
زیرساختها،
حمایتها و
هوشمندسازی

اطالعاتی
ثبات اجتماعی کشور
مقصد
میزان ظرفیت
حملونقل در منطقه
ارائه خدمات بیمهای
به گردشگران
کیفیت اقامتگاههای
موجود در منطقه

9

-3/0473

3/8988

3/8391

3

3

-3/7937

3/8479

3/8910

0

9

-3/7143

3/8317

3/8998

4

0

-3/7373

3/8877

3/8737

8

4

-3/7037

3/8714

3/8778

7

7

توجه به دیدگاه
ذینفعان و

1

-3/0977

3/819

3/8007

9

درگیرکردن آنها
ایجاد کسبوکارهای
مبتنی بر معامالت

0

-3/7344

3/8037

3/8408

0

همتابههمتا
تبدیل اقتصاد سنتی به
اقتصاد اشتراکی
شبکهسازی و

استفاده از مفهوم

بازارها

بریکوالژ کارآفرینانه و

7

-3/7373

3/8301

3/8473

7

8

-3/8747

3/3904

3/8347

8

4

نهادی
ارتقا برند و تصویر
شهر

0

-3/7344

3/8037

3/8408

0

4

-3/7143

3/8497

3/8433

4

میزان تقاضا برای
استفاده از خدمات
گردشگری
گسترش جامعه
مسافرتی آنالین

3

-3/0833

3/8978

3/8079

3
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ادامه جدول .7
مقوله

مفهوم
میزان پویایی جامعه و
درگیری آن

فراوانی
3

𝑗𝑖𝑝 ∑
𝑗𝑖𝑝 ∗ ln
-3/0793

عدم

ضریب

رتبه

رتبه

اطمینان

اهمیت

مفهوم

کل

3/7997

3/0039

8

میزان توسعهیافتگی
فرهنگ

در بخش سیاسی و

7

-3/0043

3/0300

3/0071

7

7

مشارکت مردم
آداب و اعتقادات
حاکم بر منطقه

7

-3/0043

3/0300

3/0071

7

آموزش قوانین و
مقررات حوزه

0

-3/0797

3/7097

3/7493

7

گردشگری
توانمندسازی زنان
آموزش سرمایه
انسانی

بومی منطقه

7

-3/7779

3/8999

3/7487

0
8

آموزش صحیح منابع
انسانی و تربیت

0

-3/0797

3/7097

3/7493

7

پرسنل بومی
فراهم کردن بستر
تحقیق و توسعه

9

-3/0973

3/7987

3/7399

8

درزمینهی گردشگری
قومیتها و زبان مردم
منطقه
ویژگیهای فردی

داشتن تفکر ارزش
محور در نگرش
کیفیت زندگی مردم
منطقه
افزایش امید به زندگی
برخورداری از روحیه
مهماننوازی

7

-3/0781

3/8991

3/8910

7

8

-3/7037

3/8477

3/7873

8

0

-3/0988

3/7747

3/8970

0

7

-3/0781

3/8991

3/8910

7

7

-3/0781

3/8991

3/8910

7

0

بر اساس ضرايب بهدستآمده ،مشخص شد که آموزش سرمايه انساني دارای بيشترين
ضريب اهميت است و باالترين رتبه را کسب کرده است؛ يعني در حوزه اکوسيستم
گردشگری پايدار اين موضوع بيشتر موردمطالعه قرارگرفته است .فرهنگ در رتبه دوم و
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ويژگيهای فردی در رتبه سوم قرار دارند ازاينرو ميتوان گفت که توجه به اين مؤلفهها در
مدل اکوسيستم گردشگری پايدار بسيار حائز اهميت است .شکل شماره  1اکوسيستم
گردشگری پايدار را نشان ميدهد.
شكل  .2اکوسیستم گردشگري پايدار
شبکهسازی و بازارها
قانونگذاری و سياستها

=0/183وزن

=0/18۷وزن
زيرساختها ،حمايتها
و هوشمندسازی

سرمايهگذاری و تأمين مالي
=0/18۱وزن

اکوسیستم گردشگری پایدار

=0/188وزن

ويژگيهای فردی
آموزش سرمايه انساني

=0/1۱2وزن

=0/1۷3وزن

فرهنگ
=0/1۷2وزن

بحث و نتیجهگیري
اکوسيستم گردشگری پايدار به عنوان عامل رشد اقتصادی و تقويت کننده ف رهنگ جوامع
در نظر گرفته مي شود که به دنبال اطمينان از تداوم دسترسي نسل های آينده به منابع و
توزيع عادالنه فرصت ها است .هد پژوهش حاضر ارائه مدل اکوسيستم گردشگری
پايدار بوده است .بر اساس نتايج حاصل از به کارگيری روش فراترکيب و بررسي
مطالعات گذشته  8۴مفهوم در قالب  ۴مقوله شناسايي شدند که در سه طبقهی عوامل
مرتبط با کسب وکار ،عوامل بيروني مرتبط با صنعت و عوامل خرد مرتبط با صنعت قرار
گرفتند .عوامل با توجه به ضريب اهميت عبارت اند از :آموزش سرمايه انساني ،فرهنگ،
ويژگي های فردی ،شبکه سازی و بازارها ،سرمايه گذاری و تأمين مالي ،قانون گذاری و
سياست ها و زيرساخت ها.
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يکي از موارد مطرششده در مدل اکوسيستم گردشگری پايدار ،شبکهسازی و نحوهی
تعامل با بازارها مي باشد؛ که برای گسترش آن توجه به نيازهای ذی نفعان و درگيرکردن
آن ها در فرايندها امری ضروری است .تبديل اقتصاد سنتي به اقتصاد اشتراکي نيز باعث
ارزشآفريني و شبکهسازی مي شود؛ اگرچه اين فرايند با چالشهای گستردهای روبرو
است ،اما از طريق فرهنگ سازی ،فراهم نمودن بسترهای قانوني شفا

و انسجامبخشي بين

نهادهای مرتبط ميتوان با اين چالش ها مقابله کرد .با ايجاد کسب وکارهای مبتني بر
معامالت همتابههمتا ( )P2Pنيز شبکهسازی گستردهای صورت مي گيرد؛ زيرا اين نوع
کسب وکارها قادرند از طريق يک پلتفرم آنالين با صر

هزينه ای اندک در دسترس افراد

و نهادهای بسياری قرارگرفته و با کاهش هزينهها برای ذی نفعان خود ارزش ايجاد کنند
که يکي از نتا يج مثبت آن گسترش جامعه مسافرتي آنالين مي باشد .در ادبيات کارآفريني،
بريکالژ برای توضيح مفهوم خلق بازار و رشد شرکتهای نوپا مورداستفاده قرارگرفته
است ( ) Baker and Nelson, 2005و به انجام کار با استفاده از ترکيب منابع در دسترس
اشاره دارد؛ که عاملي مهم جهت ارا ئه ارزش پيشنهادی است .آموزش نيروی انساني ديگر
عامل شناساييشده در مدل اکوسيستم گردشگری پايدار است و نيروی انساني توانمند،
ا ربخشي مديريت را افزايش داده و توان رقابت پذيری مقاصد گردشگری را نيز افزايش
خواهد داد .آموزش و توانمندسازی نيروی انساني بهويژه توانمندسازی زنان بومي منطقه
ميتواند بهعنوان مؤ رترين راهبرد جهت بقا در عرصه رقابت گردشگری و کسب مزيت
در بازارهای صنعت گردشگری باشد .بهطورکلي آموزش نوعي سرمايهگذاری مفيد و يک
عامل کليدی در مدل اکوسيستم گردشگری پايدار محسوب ميشود و چنانچه بهدرستي
برنامهريز ی و اجرا گردد ،بازده اقتصادی فراواني نيز خواهد داشت.
در مقولهی قانونگذاری و سياستها ،عامل ايجاد معافيت مالياتي و قيمتگذاری دوگانه
و انعطا پذير برای خدمات حائز اهميت است؛ ازاينرو ،تحميل مالياتها و عوارض
ميتواند نقش مهمي در اکوسيستم گردشگری پايدار داشته باشد .ماليات و عوارض ميتواند
برای مجازات رويه های ناپايدار مانند آلودگي هوا نيز استفاده شود ،همچنين اين ابزار
ميتواند از طريق اصالش قيمتها و درآمدها ،رفتار گردشگران را تغيير داده و تأ يرات منفي
زيستمحيطي را کاهش دهد.
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سرمايهگذاری در گردشگری نيازمند توسعه زيرساختهای اقتصادی ،فراهم نمودن
شرايط اجتماعي و بهبود روابط سياسي با کشورها است .نبود مطالعات امکانسنجي در
طرشهای حوزه گردشگری ،تصورات منفي گردشگران درباره شرايط امنيتي کشور و
تبليغات نامناسب از موانع تأمين مالي در گردشگری به شمار ميروند؛ لذا الزم است با اتخاذ
راهکارهای مناسب همچون همکاری با سرمايهگذاران خارجي و اختصاص بودجه جهت
توسعه گردشگری ،موانع سرمايهگذاری در اين حوزه از بين رود.
در سنجش با نتايج پژوهشهای گذشته ميتوان بيان کرد که در مقاله مارتينز و همکاران
( )1012ابعاد حمايتهای دولت ،خطمشيها و قوانين ،حملونقل و نيروی انساني ابعاد
اکوسيستم گردشگری معرفي شدند که بهنوعي با برخي از مفاهيم استخراجشده در پژوهش
مانند قانونگذاری و سياستها ،زيرساختها ،حمايتها و آموزش منابع انساني همراستا
بودهاند.
اين پژوهش بهواسطهی بهرهگيری از روش فراترکيب و وزندهي از طريق آنتروپي شانون
مدلي را جهت اکوسيستم گردشگری پايدار ارائه داد که در موضوع موردمطالعه و برخي از
مفاهيم استخراجشده منحصربهفرد است .مطالعات کيفي در کنار همه فوايد خود ،ضع هايي
همچون عدم تعميمپذيری را به همراه دارند؛ ازاينرو ،جهت افزايش قابليت تعميمپذيری
پيشنهاد ميشود پژوهشگران عوامل را در صنعت گردشگری موردبررسي قرار دهند .همچنين
ميتوان از رويکرد کمي مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMبرای ارزيابي اعتبار مدل و
توسعهی تعميمپذيری يافتههای پژوهش استفاده کرد.
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