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 يدهچك
مشاركت  رو، يناز ا نمايد يم يفارا ا ينقش مهم و اساس يگردشگر يدارپا ي در توسعه يمحل ي جامعه 

است. پژوهش  يضرور يگردشگر ي در توسعه يداراز اركان توسعه پا يكي ي به مثابه يمحل ي جامعه
به  اسخگوييپ يپاسارگاد برا يدر منطقه نمونه گردشگر يمحل يجامعه  يتظرف يابيحاضر با هدف ارز

در  يگردشگر يدارتوسعه پا يدر منطقه مذكور برا يجوامع محل يتسؤال شكل گرفته است كه ظرف ينا
 يقاتتحق ي در زمره يقو از نظر روش تحق يپژوهش به لحاظ هدف، كاربرد يناست؟ ا يتيچه وضع

 ي است. جامعه يكم يقاتها از نوع تحق داده يتبرحسب ماه ين. همچنگيرد يقرار م يمايشيپ -يفيتوص
 ي يهپاسارگاد و كل يمنطقه نمونه گردشگر يگردشگر ي كارشناسان مرتبط با حوزه يهكل يقتحق ينا يآمار

محقق ساخته  يا ابزار پژوهش پرسشنامههستند.  1391دوم سال  ي يمهبخش پاسارگاد در ن يرهبران محل
 يشده، در د يطبقه بند ياحتمال گيري هاز روش نمون يريگ با بهره يايي،و پا ييروا ييداست كه پس از تأ

جامعه جهت  يك يانگينها، از آزمون م داده يآور و پس از جمع يدهگرد يععدد توز 68به تعداد  1391ماه 
 يآزمون، تمام ينا يجاستفاده شده است. مطابق با نتا يقتحق يفرع ياتو فرض ياصل يهبه فرض ييپاسخگو

جوامع  يتگفت ظرف توان يشدند كه  م ييده مربوط به مؤلفه تعهد تأيفرض يبه استثنا يو فرع ياصل ياتفرض
قرار  يمطلوب يتدر وضع يگردشگر يدارتوسعه پا يپاسارگاد برا يمنطقه نمونه گردشگر يرامونپ يمحل

 يداربه توسعه پا يلبستر مناسب جهت ن يجادو ا سازي يت. لذا ظرفباشد يندارد و كمتر از حد متوسط م
 است.     يآن ضرور يرامونپ يدر بخش پاسارگاد و جوامع محل يگردشگر

 يمنطقه نمونه گردشگر سازي، يتظرف ي،مشاركت جامعه محل ي،گردشگر يدارتوسعه پا: يديكل واژگان 
.پاسارگاد

                                                                                                                   
 دانشيار دانشكده مديريت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
 دانشگاه سمنانگروه مديريت بازرگاني دانشيار  ∗∗
 f.ghorbani83@yahoo.comمسئول. يسندهنو، دانشگاه سمنان يجهانگرد يريتارشد مد يكارشناس يدانشجو ∗∗∗

 24/6/1392تاريخ پذيرش:          30/11/1391تاريخ دريافت:  



 
 
 
 
 

  92سال هشتم ـ زمستان  24فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري شماره   60

 مقدمه
د، نهاي گردشگري ارتباط نزديكي با جوامع محلي داشته باشفعاليتهرگاه   

جامعه  اجتماعي، فرهنگي، محيطي و اقتصادي ابعاد تغيير در موجب تواندگردشگري مي
ي از پژوهشگران عالوه براين، بسيار). 3F1،2000و هالريچاردز  ؛2006ميزبان گردد(بيتُن،

-در نظر ميي اقتصادي، بويژه در جوامع محلي گردشگري را بعنوان ابزاري براي توسعه
 باشدها براي توسعه مياستراتژيترين مطرحگردشگري يكي از  كنند كهگيرند و اذعان مي

(عارف و ي ملي و محلي را افزايش دهدتواند توسعهي گردشگري ميرو توسعهاز اينو 
اند كه بايد نگرشي  اين اساس بسياري از جوامع دريافته بر .)155،صd2010همكاران، 

ي واقعي و ترويج اثرات اقتصادي،  توسعهتر به گردشگري داشته باشند و بر  واكنشي و فعال
، 1391ي گردشگري، توجه نمايند(صالحي. حسن پور، اجتماعي و زيست محيطي توسعه

، مشروط به همكاري جوامع ي گردشگري ). الزم به ذكر است كه دستيابي به توسعه13ص
 هي گردشگري دارند و عنصر اساسي توسعمحلي است زيرا جوامع نقش كليدي در توسعه

ي پايدار بايد ) و طبق اصول توسعه155،صd2010گردشگري هستند(عارف و همكاران، 
سازي و توزيع قدرت در جامعه تأكيد كرد زيرا فراهم كردن شرايط الزم براي  بر توانمند

ي پايدار گردشگري در گرو همكاري تمام اقشار جامعه است(فاضل توسعه
ي گردشگري اين باره موانعي است كه توسعه ي قابل تأمل در). نكته13،ص1387بخششي،
ي  )، موانعي كه در راه توسعه2008موسكاردو(ي  روست. بعنوان نمونه به عقيدهبهبا آن رو

كنند، درك محدود از گردشگري و  گردشگري در كشورهاي جهان سوم خودنمايي مي
مع محلي ). از آنجا كه جوا2008موسكاردو، (اثرات آن و كمبود ظرفيت جامعه است

و اين جوامع هستند كه از  باشند مهمترين اصل در ايجاد ثبات و پايداري گردشگري مي
ريزي با دخيل كردن  شوند، لزوم توجه و برنامه وجود گردشگري منتفع يا متضرر مي

شود. در همين راستا عارف و همكاران بر اين  ها و مشاركت آنها احساس مي خواسته
تواند بدون مشاركت رهبران جامعه  دشگري در جوامع محلي نميي گر اند كه توسعه عقيده

ي گردشگري است.  سازي كليدي براي توسعه و مردم محلي موفق باشد. در نتيجه ظرفيت
 جهتدر حال توسعه  ي جامعه يها ياستراتژرزيابي ظرفيت جامعه گام مهمي در از اينرو، ا

 . )a2010خواهد بود(عارف و همكاران،ي گردشگري و توسعه جامعه يبه توسعه يابيدست

                                                                                                                   
1. Richards & Hall 
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هاي مهم ارزيابي ظرفيت جامعه، چارچوب ارتباطي ظرفيت جامعه و يكي از چارچوب 
ي باشد كه در اين چارچوب ظرفيت جامعه بوسيله)مي2001ظرفيت سازي شاسكين(

هاي فردي، هاي اصلي نشان داده شده است كه از طريق نمايندگياي از ويژگيمجموعه
شوند، همچنين اين چارچوب ها براي انجام كاربردهاي خاص هدايت مياني و شبكهسازم

4Fدهد كه اگرچه تأثيرات مشروطنشان مي

(موقعيت، اقتصاد، تاريخ و فرهنگ و...) هم در  1
تواند از طريق سطح خرد و هم در سطح كالن تاحدودي مهم هستند، اما ظرفيت جامعه مي

ها براي ها و شبكهز طريق هدايت و رهبري افراد، سازماندوباره ا -مداخالت استراتژيك
5Fانجام و اجراي وظايف(اقدامات)

ساخته شود كه در زمان موفقيت، چنين فرايندي خاص  2
ممكن است هم به افزايش ظرفيت جامعه و هم ساير نتايج مورد انتظار جامعه منجر شود. 

ي محلي به منظور ظرفيت  جامعهمطابق با هدف اصلي اين پژوهش كه ارزيابي ظرفيت 
ي تحقيق و چارچوب ارتباطي ي گردشگري است، با استفاده از پيشينهسازي براي توسعه

هاي ظرفيت جامعه انتخاب و ظرفيت جامعه و ظرفيت سازي شاسكين، ابتدا بعد ويژگي
ر هاي مربوط به اين بعد جهت بررسي شناسايي و انتخاب گرديد. همانطوها و شاخصمؤلفه

) فقدان ظرفيت جامعه و درك محدود از 2008تر اشاره شد طبق گفته موسكاردو (كه پيش
ي مؤثر گردشگري در كشورهاي جهان سوم شناخته اثرات گردشگري بعنوان موانعِ توسعه

هاي ظرفيت جامعه بعنوان يكي از ابعاد رو اين پژوهش به تحليل ويژگيشده است. از اين
پردازد باشد، ميي گردشگري ميي ثابت شده در رويه توسعهلهظرفيت جامعه كه يك مسئ

و حس تعلق به جامعه، تعهد، توانايي تعيين و دستيابي به اهداف و توانايي شناسايي و 
 جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد برايدسترسي به منابع را در

 دهد.د بررسي قرار ميي صنعت گردشگري در اين جوامع مورمديريت و توسعه
6Fنظر به اينكه منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد واقع در بخش پاسارگاد 

شهرستان  3
بعنوان منطقه نمونه  1388كيلومتري شيراز، از سال  120پاسارگاد استان فارس در 

ي گردشگري تعريف شده براي اين هاي توسعه گردشگري شناخته شده و با توجه به پروژه
با طرح امكان سنجي منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد از جمله طرح دهكده  منطقه مطابق

گردشگري پاسارگاد واقع در سه كيلومتري مجموعه تاريخي پاسارگاد، ضرورت ارزيابي 
-ي جامعه احساس ميي گردشگري و بالتبع توسعهظرفيت جامعه براي دستيابي به توسعه

                                                                                                                   
1.  conditioning influences 
2.  Functions/Actions 

 به بخش پاسارگاد تغيير نام يافته است. 1387نام قبلي اين بخش، بخش هخامنش بوده است كه از سال .  3
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هاي صورت گرفته با مسئوالن ذيصالح در  هشود و از سوي ديگر مطالعات اوليه و مصاحب
منطقه حاكي از آن است كه عليرغم تعداد قابل توجه ديداركنندگان از مجموعه تاريخي 

)، گردشگري تغييرات مثبتي را به لحاظ 1390بازديدكننده در سال  342754پاسارگاد(
ر وضعيت اقتصادي و اجتماعي در زندگي ساكنين روستاهاي بخش پاسارگاد كه د

مجاورت اين مجموعه تاريخي قرارگرفته اند(مادرسليمان، مبارك آباد، كردشول، دهنو، 
نفر جمعيت فعال اقتصادي دراين روستاها  4160ابوالوردي) ايجاد ننموده است، بطوريكه از 

هاي مربوط به گردشگري مشغولند كه آن هم در بخش خاصي از  نفر در فعاليت 11تنها 
رساني در روستاي است(يك رستوران و يك مركز اطالع كارهاي گردشگري و كسب

). لذا 1387؛ مهندسين مشاور نقش پردازان شهر پارسه،1385مادرسليمان)(مركز آمار ايران، 
ي گردشگري و اينكه عليرغم خيل ي محلي در توسعهبا توجه به مشاركت اندك جامعه

هي در وضعيت زندگي مردم عظيم گردشگران، گردشگري منجر به تغيير و تحول قابل توج
توان روستاهاي مورد نظر نشده است، اين سؤال براي محقق مطرح شده است كه چگونه مي

ي محلي بخش ي گردشگري، منافع آن را نيز براي جامعهضمن بهبود فرايند توسعه
 پاسارگاد ايجاد و يا تقويت نمود.

 
 مباني نظري تحقيق

باشد براي انجام آنچه كه بايد انجام شود، مي ظرفيت به سادگي، راه و روش هاي الزم
ي هاي ساده، افراد و طرح هاست و شامل تعهد، منابع و همه تر از مهارتو خيلي گسترده

شود. در اغلب شود تا آن را موفق سازد، ميآنچه كه موجب تأثيرگذاري بر يك فرايند مي
كاري هستند؛ مهارت ها، دانش و هايي چون: افرادي كه مايل به هم موارد، ظرفيت به مؤلفه

ها؛ انگيزش توانايي؛ سالمتي و تندرستي جامعه؛ توانايي براي شناسايي و دسترسي به فرصت
ها، نهادهاي حمايتي و  ها عملي است؛ زيرساخت ي آن اجراي طرحهايي كه بوسيله و انگيزه

اقتصادي و مالي، و منابع فيزيكي؛ رهبري و ساختارهاي مورد نياز براي مشاركت؛ منابع 
ها، اشاره دارد (فرَنك و  ها و سيستم سازي) خط مشي فعال كردن (توانمند

پتانسيلي براي ") ظرفيت را بعنوان 25،ص1998). گيتل و ويدال(10،ص1999اسميث،
كنند (سيندي تعريف مي "و اهداف جمعي بوميان جامعه به منظور عمل به تعهدات، منافع

  ).26، ص7F1 ،2007الين
                                                                                                                   
1. Cindy Lyn 
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شود كه آن را قادر به بسيج، تشخيص  هايي از جامعه تعريف مي ظرفيت جامعه، ويژگي 
) و بهبود اين ظرفيت از 172،صb2010و حل مشكالت مي كند(عارف، ردزووان و گيل،

هاي بهبود فرايند توسعه گردشگري و افزايش مزاياي آن براي مقصدهاي  جمله راه
در حال توسعه شناخته شده است(موسكاردو، اي و  گردشگري در نواحي روستايي، حاشيه

شود كه  ها مربوط مي اي از فعاليت ). بهبود ظرفيت يا ظرفيت سازي به گستره10،ص2008
بخشند و اغلب  ها ظرفيت خود را براي تحقق توسعه پايدار بهبود مي ها و سازمان افراد، گروه

8Fآلتلجِويكبا توانمند سازي و بسيج در جوامع محلي مرتبط است(پيترز و 

 ).244،ص1،2009
سازي جامعه و ظرفيت جامعه با يكديگر همپوشاني دارند(اسميث و  ي توانمندزمينه    

سازي افراد  يابد، به توانمند)، زمانيكه ظرفيت جامعه افزايش مي19،ص2003همكاران، 
مردم براي ايجاد هاي ها و پتانسيلسازي افراد و جامعه با توانايي شود. نظريه توانمندمنجر مي

سازي مردم يا جامعه  رساند بسيار ارتباط دارد و در واقع توانمندمواردي كه به آنها سود مي
).براي توانمند كردن افراد 63،ص9F2،2010باشد(سيل و ابو سامه هاي افراد ميدر مورد قابليت

فيت هاي فراهم شده از توسعه گردشگري، ظر محلي به منظور بهره مند شدن از فرصت
 )172،صb2010سازي جامعه محلي ضروري است(عارف، ردزووان و گيل،

ي جامعه موفق شود، بطور خالصه، اگر گردشگري بخواهد از طريق توسعه
در ). 303،ص2000(ريچاردز و هال،سازي نبايد فقط در سطح شعار باقي بماند توانمند

نه منافع بطورعادالنه و عوض، جوامع محلي بايد بتوانند تصميم گيري كنند و اينكه چگو
). بعبارت ديگر، اين بدين معني 164،ص2002(تيموثي،گسترده توزيع شود را تعيين كنند

-است كه ظرفيت جامعه بايد تقويت و ظرفيت سازي انجام شود تا آنها بتوانند طرح و برنامه
تري را نسبت به ) و تعهد قوي89-88،صص2006شان را حفظ كنند(بيتون،هاي توسعه

ها هستند را گسترش  NGOي دولت، توسعه دهندگان و هاي ذينفع كه نمايندهگر گروهدي
 ).164-163، صص 2002،  دهند(تيموثي

پژوهشگران مختلف سعي در شناسايي و سنجش ظرفيت جامعه تحت عناوين     
ان از گودمن و همكاران، تو مختلف از جمله ابعاد ظرفيت جامعه داشته اند بعنوان نمونه مي

10Fو همكاران؛ باپ 1988

11F؛ مكليالن و همكاران2001 ؛ شاسكين،2000 ،3

(عارف و 4،2007

                                                                                                                   
1. peeters & alteljevic 
2. Sail & Abu-Sameh 
3. Bopp et al 
4. Maclellan & et al 
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نام برد كه در اين پژوهش از تحقيق شاسكين  2009) و عارف و همكاران،2009همكاران،
هاي ظرفيت جامعه: حس تعلق به  ) الگو برداري شده است و از مدل وي ويژگي2001(

د، توانايي حل مسئله و توانايي شناسايي و دسترسي به منابع جهت بررسي جامعه، تعه
ايِ هاي پايهها توصيف). اين ويژگي295-296صص ،2001 انتخاب شده است(شاسكين،

ي شروع براي توصيف تواند داشته باشد و آنها نقطه ظرفيتي هستند كه يك جامعه مي
ها تا حدي در هر  ). اگرچه اين ويژگي52، ص2007-2010، باشند(بِنياييظرفيت جامعه مي

اي وجود دارد ولي تا حدودي نيز سطح مشخصي از آنها براي اينكه جامعه به اهداف جامعه
هاي ظرفيت سازي رو، تالش). از اين296،ص2001خاص برسد، ضروري است(شاسكين،

به نتايجي چون ها به منظور بهبود عملكرد جامعه و رسيدن جامعه بدنبال افزايش اين ويژگي
 ،2007-2010(بِنيايي، باشدگيري، ارائه خدمات بهتر و... ميرفاه اقتصادي، تأثير بر تصميم

 ).52ص
 

 حس تعلق به جامعه
حس تعلق به  "ي جامعه و ظرفيت سازييكي از اصطالحات استفاده شده در توسعه    
هاي مختلف مؤلفه ) با شناسايي1955است. مفهوم حس تعلق به جامعه توسط هيلر( "جامعه

كرد، شروع  فرايندي كه توسط اعضاي جامعه براي برقراري حس تعلق به جامعه كار مي
شد. حس تعلق به جامعه، حسي است كه تعامل با ديگر اعضاي جامعه را فراهم 

) و ارتباط بين اعضاي جامعه و شناختي از 126،ص2009آورد(عارف و همكاران، مي
-ي محلي، هنجارها و ديدگاه هاي حفظ شدهدهد كه شامل ارزششرايط متقابل را نشان مي

). اين حس نقش مهمي در تقويت 1986شود(مك ميالن و جورج، هاي مشترك مي
اش تواند با پايداري طوالني مدتكند كه ميي گردشگري بازي ميحمايت از توسعه

 و همكاران،(هال ي گردشگري بكار رود بعنوان مبنايي وسيع براي برنامه ريزي توسعه
 ).176-177صص ،2005

ي حس تعلق به جامعه هم بعنوان فرايند و هم برايند ظرفيت سازي جامعه در توسعه    
). مك ميالن و 128،ص2009گردشگري مطرح شده است(عارف و همكاران،

حس تعلقي كه اعضا به  "دهند: اينگونه شرح مي ) حس تعلق به جامعه را1986جورج(
كديگر و به گروه دارند، و اعتقاد مشتركي كه نيازهاي اعضا از طريق تعهدشان مكان، به ي

) به حس تعلق به 2001و شاسكين و همكاران( ") 9به يكديگر برآورده خواهد شد(ص
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-ميان اعضا و شناخت يا انطباق با هنجارها و ارزش "اي از وابستگيدرجه "جامعه بعنوان
12Fهاي جامعه اشاره دارند(اگزيو

 ).190،ص1،2007
مسئوليت بيشتري نسبت به جامعه  كند تا احساسحس تعلق به جامعه به مردم كمك مي

به ظرفيت سازي جامعه  داشته و در پيشرفت جامعه خود را سهيم بدانند و همچنين اين حس
از طريق قادر ساختن مردم به حسِ ارتباط داشتن و انگيزه داشتن براي زندگي بهتر با ايجاد 

ي گردشگري) كمك و همكاري با هم در جهت اهداف مشترك جامعه(مثل توسعهتعاون 
تواند باشد و مينمايد. در واقع، حسي است كه مستلزم تعامل با ديگر اعضاي جامعه ميمي

هاي توسعه ديده شود. توسعه بعنوان ظرفيت مردم محلي براي مشاركت در فعاليت
به جامعه ميان مردم بومي جامعه بعنوان دهندگان گردشگري اغلب به تشويق حس تعلق 

 ،b2010راهي براي كمك به ظرفيت سازي جامعه تمايل دارند(عارف و همكاران، 
 ). 177ص

) چهار عنصر اساسيِ حس تعلق به جامعه را : الف) 1986مك ميالن و جورج(    
يكپارچه سازي و تحقق نيازها و د) ارتباط عاطفي  -عضويت، ب) نفوذ، ج) تقويت
) حس تعلق به جامعه را 2007-2010) و بِنيايي(9دانند(صمشترك(وابستگي احساسي) مي

ارك و شواهد اعتماد بين اعضا، ارتباط مثبت با معيارهايي چون شناخت شرايط متقابل، مد
بين اعضا و احساس هويت مشترك مورد سنجش قرار داده است. در اين پژوهش، اين بعد 

ي مندي به ادامه ي وابستگي احساسي(حس غرور و افتخار ميان بوميان و عالقهبا دو مؤلفه
نوازانه ارتباط مهمان شان) و شناخت شرايط متقابل(برقراريسكونت در مكان فعلي زندگي

المنفعه و گرد همايي هاي اعضاي جامعه و با گردشگران، وحدت در انجام اقدامات عام
 مسئولين در مورد مسائل مرتبط با گردشگري) مورد بررسي قرار گرفته است.

 
 تعهد

-تواند رخ دهد كه مردم محلي به سرمايهقابل توجه جامعه تنها زماني مي يتوسعه    
به نقل از  53،ص2007-2010خود و منابعشان براي آن توسعه متعهد شوند(بِنيايي،گذاري 

13Fكريتزمن و مكنايت

اش، خودشان را به ). در واقع تعهد به جامعه و ثبات كلي5،ص2،1993
سطح تعهد در جهت  ).31،ص2007ي قوي قرض مي دهند(سيندي الين،ظرفيت جامعه

                                                                                                                   
1. Xiao 
2. Kretzman & McKnight 
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جود اعضايي از جامعه كه خود را بعنوان و -1ي ضروري دارد: ظرفيت جامعه دو جنبه
تمايل اين اعضا به مشاركت فعال در اين نقش.  -2ذينفع در منافع مشترك از محل ببينند، 

دهند و كنند عموماً اقليت ساكنين محلي را تشكيل ميكسانيكه در اين زمينه مشاركت مي
ن برخوردارند و آنها اقتصادي باالتري نسبت به بيشتر ساكني -اغلب در وضعيت اجتماعي

 دهندها يا انتقادات آني پاسخ ميبطور مكرر به برخي از مسائل، تعارض
ها و ). بعبارت ديگر، تعهد مي تواند بعنوان تمايل افراد، گروه296،ص2001(شاسكين،

دهد، تعريف ها در جامعه براي برعهده گرفتن مسئوليت آنچه كه در جامعه رخ ميسازمان
 شود. 

). از 53،ص2007-2010ك نتيجه(برايند) و يك شاخص تعهد است(بِنيايي،مشاركت ي
هايشان توانند به نيازها و خواستهطريق مشاركت و اقدام جمعي، بازيگران جامعه مي

پاسخگو شوند و نيز شروع به ترويج رضايت بيشتر، انسجام بيشتر و مالكيت كنند(مك 
گذاري بيشتر جامعه را وادار به سرمايه). سطوح باالي تعهد، 13،ص1986ميالن و جورج،

ي خود اين كند و به نوبهمنابع و اقدامات خارج از هنجارهاي اجتماعي معمول يا اختيار مي
ها التزاماتي(تعهداتي) كه بازيگران در يك جامعه بايد با يكديگر داشته سرمايه گذاري

مندي اگر تقويت يا بهره ،) با اين حال53،ص2007-2010كند(بِنيايي،باشند را تقويت مي
از سرمايه گذاري يا مشاركت وجود نداشته باشد، تعهد ممكن است توسعه پيدا نكند يا 

). داشتن يك حس قوي تعلق به جامعه به 12ص ،1986تداوم نيابد (مك ميالن و جورج،
جمعي شود بويژه از نظر تمايل به سرمايه گذاري زمان و منابع براي اقدامات تعهد منجر مي

) كه پيش از اين بحث شد. به عبارتي، تعهد از حس تعلق به 53ص ،2007-2010(بِنيايي،
 - يابد و شروع به تبديل شدن به اقدام و عمل ميجامعه كه در جامعه وجود دارد جهش مي

هايي ). با توجه به توضيحات مذكور، بعد تعهد با مؤلفه31،ص2007كند(سيندي الين،
شناسند و ا در قبال اوضاع جامعه، اعضا خود را بعنوان ذينفع ميچون جوابگو بودن اعض

 گيرد. هاي گردشگري مورد بررسي قرار ميمشاركت فعال اعضاي جامعه در فعاليت
 

 توانايي تعيين و دستيابي به اهداف(توانايي حل مسأله)
قوه در ي مهم باليك مؤلفه -باشدكه تبديل تعهد به اقدام مي -تواناييِ حل مسأله    

اي از ظرفيت سازي است كه اغلب تمام تعاريف ظرفيت مرتبط با جامعه است و مؤلفه
توانايي ) كه در واقع، 297،ص 2001توسط خبرگان كليدي تأكيد و تأييد شده(شاسكين، 
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اي قابل رؤيت و قابل مشاهده از ظرفيت جامعه براي حل مسئله و رسيدن به اهداف جلوه
). جامعه بايد قادر به تبديل تعهدش به اقدام باشد 32،ص2007ين،باشد(سيندي الجامعه مي

اي كه بتوان گفت جامعه در اين رابطه ظرفيت دارد و اين ويژگي ظرفيت جامعه از به گونه
شوند صحبت ها براي حل مسائلي كه آنها متحمل ميها و شبكهتوانايي اشخاص، سازمان

امعه براي كاركردن از طريق حل مشكالت بصورت كند، اما مهمتر از آن، به توانايي جمي
بعبارت ديگر، ظرفيت جامعه بعنوان توانايي  ).53،ص2007-2010جمعي اشاره دارد(بِنيايي،

 -خودش براي كنترل و تصميم گيري در مورد آنچه در زندگي بوميان يك جامعه رخ مي
14Fگذاران دهد بطور خاص، در مورد توانايي خود مردم براي تأثير بر سرمايه

و سياستگذاران  1
 ).297ص ،2001(شاسكين، بعنوان يك گروه نه يك فرد خاص، ديده شده است

يك جامعه ممكن است مسائل را شناسايي و حل كند يا اهداف مشترك را از طريق     
ابزارهاي رسمي يا غير رسمي، اقدامات خود جوش يا برنامه ريزي شده دنبال 

هاي حاصله در جهت اهداف و برخي از ايي چون پيشرفتهكند(همان).اين بعد با مؤلفه
 اهداف پيشين كسب شده سنجش شده است.

 
 توانايي شناسايي و دسترسي به منابع

ويژگي نهايي ظرفيت جامعه در چارچوب شاسكين دسترسي به منابع است كه توانايي 
اقتصادي، تواند شامل منابع دهد و مييك جامعه را براي بدست آوردن آن نشان مي

توانند در جامعه يا از ). اين منابع مي297،ص2001انساني، فيزيكي و سياسي شود(شاسكين،
دهند، يافت هايي كه بازيگران در جامعه شكل ميطريق انواع مختلف شبكه

-هاي ابزاري با سيستمتوانايي جامعه براي ايجاد پيوند) و 53،ص2007-2010شوند(بِنيايي،
و توانايي براي دسترسي و بكار بردن منابع واقع شده در درون و هاي اجتماعي بزرگتر 

). دسترسي به منابع به 172،صb2010بيرون از جامعه را نشان دهند(عارف و همكاران،
معني دسترسي، كيفيت، و كميت منابع در مرزهاي فيزيكي جامعه و نيز منابع خارج از 

 ). 32،ص2007 باشد(سيندي الين،جامعه مي
-2010دهاي خارجي براي تضمين دسترسي به منابع مهم است(بِنيايي،حفظ پيون

اند كه ها در سيستم اجتماعي اقتصادي بزرگتر شهر و منطقه قرار گرفتهمحله ).54،ص2007
انداز رفاه اقتصادي و پايداري در اند، و چشمبصورت خيلي تنگاتنگي به هم گره خورده

                                                                                                                   
1. funders 
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مرزهايش و ماهيت تغييرات ساختاري بزرگ  هاي فراييك محله بطور گسترده به سياست
با اين حال، ظرفيت جامعه  ).297،ص2001اش، وابسته است(شاسكين،در محيط گسترده

تواند افزايش يابد كه منابع دروني و بيروني جامعه به آساني در دسترس قرار زماني مي
15Fگيرد(زاچاراكيس و فلورا

جوامع با ظرفيت زياد، توانايي تأثير بر خط  ).302،ص1،2005
گذارند را دارند و قادر به انباشت منابعي كه از هايي كه مستقيماً بر آنها تأثير ميمشي

ي اين، يك جامعهعالوه بر ).297،ص2001كند، هستند (شاسكين،شان حمايت ميتوسعه
). الزم به ذكر 172،ص b2010محلي با ظرفيت، به منابع دسترسي دارد(عارف و همكاران،

ي استراتژيك از ي گردشگري به استفادهاست كه فرايند ظرفيت سازي موفق براي توسعه
). جهت بررسي اين بعد پژوهش 172ص ،b 2010منابع جامعه نياز دارد(عارف و همكاران،

ومي هاي متعدد دسترسي به منابع مختلف و استفاده از منابع بهاي تنوع منابع، راهاز مؤلفه
 گرفته شده است. بهره

 
 پيشينه تحقيق

در پژوهشي كه در مالزي در مورد ارزيابي حس تعلق به جامعه از ابعاد ظرفيت سازي  
ي گردشگري شيراز صورت گرفته، به توصيف سطح حس تعلق به جامعه جامعه در توسعه

شده و بيان ي گردشگري پرداخته در جوامع محلي مناطق قديم و جديد شيراز براي توسعه
ي گردشگري به حس تعلق به جامعه نياز شده است كه ظرفيت سازي جامعه براي توسعه

باشد. هدف اصلي پژوهش ي گردشگري ميدارد كه اين حس شرط ضروري براي توسعه
ي گردشگري است و فقدان ظرفيت جامعه مذكور ارزيابي حس تعلق به جامعه در توسعه

مؤثر گردشگري در شيراز شناخته شده است. نتايج حاصل از ي  بعنوان مانعي براي توسعه
بررسي حس تعلق به جامعه با ابعادي چون عضويت، نفوذ(تأثير)، يكپارچگي و وابستگي 

ي مورد مطالعه باالست و حس تعلق به جامعه احساسي نشان داد اين حس در رهبران ِمنطقه
هاي مطالعه نشان  ي جديد است، لذا يافتهي قديم شيراز بيشتر از منطقهميان رهبران در منطقه

شيراز داد كه حس تعلق به جامعه نبايد عاملي براي توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در 
 )2009باشد(عارف و همكاران،

دارند كه ارزيابي ابعاد ظرفيت سازي ) نيز اذعان ميb2010فريبرز عارف و همكاران( 
ي گردشگري ي جامعه براي دستيابي به توسعهها ي استراتژيجامعه گامي مهم در توسعه

                                                                                                                   
1. Zacharakis & Flora 
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نمايند به بررسي مفهوم و ابعاد ظرفيت سازي جامعه راجع است و در پژوهش خود سعي مي
هاي آنها براي استفاده از ظرفيت سازي جامعه در به توسعه گردشگري بپردازند. بررسي

داد كه هشت بعد  ي گردشگري در نوع خود اولين است و نتايج پژوهش آنها نشانتوسعه
رهبري جامعه، مشاركت جامعه، ساختارهاي جامعه، حمايت خارجي، مهارت و دانش، 
تجهيز منابع، قدرت جامعه و حس تعلق به جامعه در سه سطح (فردي، سازماني، جامعه) در 

 ).b2010ي گردشگري درگير هستند (عارف و همكاران،فرايند توسعه
به مفهوم ظرفيت جامعه و اينكه چگونه ظرفيت  وددكتر بنيايي در پژهش چهار ساله خ

ي دانشگاهي و بيان مي دارد فايدهپردازد و تواند تا بهبود حكومت پيش رود، ميجامعه مي
ي مفهوم ظرفيت جامعه كه باشد: پيشرفت مفهومي وتوسعهعلمي اين كار از دو جنبه مي

وم با اصالح و روشن ) معرفي شده است كه اين مفه2001توسط شاسكين و همكاران(
ساختن اصطالحات موجود در اين چارچوب و بكار گرفتن يك مدل قابل فهم و قابل 

شد، توسعه يافت و نهايتاً پيشنهادهايي كه براي بهبود ناميده مي 3Aاستفاده كه چهار چوب 
هاي كيفي، مشاركت و هدايت مفاهيم منجر  ها، مقياس ارزيابي مثل تمركز بر دارايي

 ).2007-2010(بنيايي،شود مي
تحليل ظرفيت جامعه و سرمايه و) كه به تجزيه16F1)2007واچوسكي سيندي الين 

ي شروع در توسعهاجتماعي در اندونزي و تيمور شرقي پرداخته است پژوهش خود را نقطه
داند. در اين پژوهش كه ي تئوري ظرفيت جامعه و ارتباطش با جامعه بين المللي بزرگتر مي

كند تا  يفي براي بررسي مطالعات موردي بهره گرفته شده است، وي تالش مياز روش ك
هايش در ايي ظرفيت جامعه و ظرفيت سازي شاسكين و ارزيابي مؤلفهاز چارچوب رابطه

كشورهاي در حال توسعه استفاده كند و همچنين آن را براي بحث و برجسته كردن  زمينه
ي بين المللي، گسترش دهد. اهميت ر توسعهمسائل حكومت مشاركتي و ظرفيت سازي د

كلي و ارتباط اين پژوهش به استفاده و اقتباس از چارچوب شاسكين براي بكاربردن در 
ي آسيايي است. ي بين المللي، بطور خاص در كشورهاي در حال توسعهيك زمينه

يت هاي ظرفاي ها كمك خواهد كرد تا طرحهمچنين جزئيات چارچوب شاسكين به حرفه
 سازي جامعه را بهتر تدوين كنند.

 
 

                                                                                                                   
1. Wachowski Cindy Lyn 
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 سؤال تحقيق
جوامع محلي پيرامون منطقه اين تحقيق بدنبال يافتن پاسخ اين سؤال است كه ظرفيت 

 ي پايدار گردشگري در چه وضعيتي است؟ براي توسعهنمونه گردشگري پاسارگاد 
 

 فرضيه هاي تحقيق
 ي اصليفرضيه

ي  براي توسعهجوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد وضعيت ظرفيت 
 .پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد

  
 فرضيات فرعي

جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري وضعيت حس تعلق به جامعه در  -1
 ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. براي توسعه پاسارگاد

براي  جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگادتعهد در وضعيت  -2
 ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. توسعه
جوامع محلي پيرامون ي محلي در وضعيت توانايي و دستيابي به اهداف جامعه -3

ي پايدار گردشگري در وضعيت مطلوبي  براي توسعه منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد
 قرار دارد.

جوامع محلي پيرامون منطقه وضعيت توانايي شناسايي و دسترسي به منابع در  -4
ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار  براي توسعه نمونه گردشگري پاسارگاد

 دارد.
 

 روش تحقيق
ي  كاربردي و با توجه به نحوه تحقيق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقيقات 

پيمايشي(غير آزمايشي) و مطالعات  -ي تحقيقات توصيفيگردآوري داده ها در زمره
گيرد. به لحاظ ها در زمره تحقيقات كمي قرار ميمقطعي است و برحسب ماهيت داده

ي جامعه قرار ي پايدار گردشگري و توسعهموضوعي اين پژوهش در زمره مطالعات توسعه
در بخش پاسارگاد شامل روستاهاي كردشول، مادرسليمان،  1391گيرد كه در زمستان مي

مبارك آباد، ابوالوردي و دهنو كه جوامع پيراموني منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد را 



 
 
 
 
 

  71 جامعه محلي براي توسعه پايدار گردشگريظرفيت 

 
 

دهند، صورت پذيرفته است. جامعه آماري تحقيق را كليه كارشناسان مرتبط با تشكيل مي
نه گردشگري پاسارگاد اعم از دولتي و غير دولتي در ي نموي گردشگري منطقه حوزه

ي مركز استان فارس(شيراز)، شهرستان پاسارگاد و بخش پاسارگاد و رهبران محدوده
توانند بر خط مشي يا ايده، يا اقدامات جامعه به خاطر نقش يا محلي (كسانيكه مي
دهياران و رهبران مذهبي ي محلي تأثير بگذارند مثل شوراي روستاها، موقعيتشان در جامعه

دهند و از تشكيل مي 1391ي دوم سال ي بخش پاسارگاد در نيمهروستاها) در محدوده
هاي مختلف جغرافيايي قرار داشتند، از ي آماري اين پژوهش در محدودهآنجا كه جامعه

روش نمونه گيري احتمالي طبقه بندي شده استفاده نموده و براي محاسبه حجم نمونه از 
بدست آمد.  60رمول كوكران استفاده گرديد كه بر اساس آن حداكثر حجم نمونه، عدد ف

پرسشنامه توزيع  68ي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران، تعداد بنابراين، با توجه به نتيجه
عدد آن بعنوان پرسشنامه قابل تجزيه و تحليل در نظر گرفته شدند كه اين  60گرديد كه 

به منظور سنجش ظرفيت  .دهدي آماري را پوشش مي% جامعه86دود تعداد پرسشنامه ح
جامعه، همانطور كه در گذشته توضيح داده شد از چارچوب ارتباطي ظرفيت جامعه و 

هاي ظرفيت جامعه جهت بررسي ظرفيت سازي شاسكين استفاده شده است كه بعد ويژگي
هاي سنجش  س شاخصهاي ظرفيت جامعه بر اسا انتخاب گرديد. سنجش مؤلفه ويژگي

17Fارائه شده توسط ساير پژوهشگران به شرح جدول يك صورت گرفته است.

1 
 
 : نحوه سنجش مؤلفه ويژگي هاي ظرفيت جامعه1جدول

 مؤلفه شاخص ها نويسنده و سال

 )2007-2010)، بِنيايي(2009عارف و همكاران(
حس جامعه(حس تعلق 

 به جامعه)

هاي ويژگي 
 ظرفيت جامعه

)، 2007-2010)، بِنيايي(2009همكاران(عارف و 
 ).2009)، ميشل(2003كوان و همكاران(

 تعهد

 ).2009)، ميشل(2007-2010بِنيايي(
توانايي تعيين و 
 دستيابي به اهداف

 ).2009)، ميشل(2007-2010بِنيايي(
توانايي شناسايي و 
 دسترسي به منابع

                                                                                                                   
 ي گردشگري طرح نموده است.الزم به ذكر است كه محقق سؤاالت پرسشنامه را بر اساس اين اسناد در حوزه. 1
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براي تاييد روايي پرسشنامه تحقيق حاضر، از نظرات اساتيد، صاحبنظران و متخصصان  
18Fاستفاده و با توجه به نظرات آنان و نتايج مطالعه پايلوت در منطقه

، اصالحات الزم صورت 1
گرفت تا روايي صوري پرسشنامه تأييد شود. همچنين در اين تحقيق براي سنجش روايي 

اطمينان از اينكه سؤاالت مطرح شده تا چه اندازه معرّف ظرفيت محتوايي پرسشنامه و 
ي گردشگري و ي تحقيق موجود در زمينهجامعه و ظرفيت سازي است از ادبيات و پيشينه

 ارزيابي ظرفيت جامعه استفاده شده است.
براي اينكه خطاي سنجش پرسشنامه در اين تحقيق به حداقل ممكن كاهش يابد و  

كه در شرايط يكسان، نتايج حاصل از اين ابزار يكسان خواهد بود از معيار اطمينان از اين
آلفاي كرونباخ استفاده شده است. در صورتي كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده بيش 

باشد بدين معناست كه هماهنگي دروني كافي در ابزار اندازه گيري(پرسشنامه)  0,7از 
). مقدار آلفاي بدست 366،ص1388فري شالي،وجود داشته است(حبيب پور گتابي و ص

بزرگتر و قابل قبول  0,7باشد كه از مقدار مي 0,863ي اين تحقيق برابرآمده براي پرسشنامه
  باشد.مي

 هاي تحقيق روش هاي تجزيه و تحليل داده
هاي آماري پارامتريك مانند آزمون ميانگين يك جامعه در اين پژوهش، از روش    

 ي محلي استفاده شده است. ضعيت ظرفيت جامعهبراي بررسي و
 

 هاي تحقيق: يافته
 هاي تحقيق در دو بخش قابل ارائه است: يافته    

هاي جمعيت شناختي و نگرش و آگاهي پاسخ دهندگان از گردشگري بخش اول: يافته
 بخش پاسارگاد:

درصد) 16,7نفر زن ( 10درصد)و 83,3نفر مرد ( 50از نظر جنسيت اعضاي نمونه     
سال قرار  35تا  25درصد) در گروه سني 50نفرمعادل 30باشد. اكثريت پاسخگويان (مي

نفر معادل  25دارند و از نظر تحصيالت، اكثريت پاسخگويان داراي مدرك كارشناسي(
ي ي شغلي و تجربهنفر) داراي سابقه 19د(معادلدرص 32باشند و حدود درصد) مي 41,7

 نفر) در  32درصد معادل  53,3ي گردشگري هستند كه اكثريت (سال در حوزه 3-6كاري 

                                                                                                                   
پرسشنامه در منطقه توزيع گرديد و سؤاالت مربوط به نوع فعاليت شغلي و  30تعداد براي انجام مطالعه پايلوت .  1

 ي فعاليت شغلي اصالح شد.حوزه



 

 : ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان2جدول

 فراواني  سنجه
درصد 
 فرواني

 درصد فراواني فراواني  سنجه

 جنسيت
 مرد
 زن

49 
11 

81,7 
13,3 

نوع فعاليت 
 شغلي

 دولتي
 غير دولتي
 نيمه دولتي

32 
27 
1 

53,3 
45,0 
1,7 

 سن

35-25 
45-35 
55-45 

 55بيش از 

30 
16 
10 
4 

50,0 
26,7 
16,7 
6,7 

 حوزه فعاليت

 منحصراً بخش پاسارگاد
 منحصراً شهرستان پاسارگاد
 بخش و شهرستان پاسارگاد

 مركز استان فارس(شهر شيراز)

35 
5 
9 
8 

63,3 
8,3 
15,0 
13,3 

سطح 
 تحصيالت

 زير ديپلم
 ديپلم

 كارداني
 كارشناسي

 كارشناسي ارشد

7 
15 
2 
25 
11 

11,7 
25,0 
3,3 
41,7 
18,3 

ي شغلي و سابقه
كاري ي تجربه

ي در زمينه
 گردشگري

 مقادير از دست رفته
 كمتر از يك سال

 سال3-1
 سال6-3
 سال9-6
 سال12-9

 سال 12بيش از 

1 
5 
18 
19 
5 
5 
7 

1,7 
8,3 
30,0 
31,77 
8,3 
8,3 
11,7 
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نفر) در بخش پاسارگاد مشغول به كار بودند. نتايج  38درصد( 63,3ي دولتي و حوزه
شناختي اين پژوهش در جدول دو قابل مشاهده حاصل از آمار توصيفي بخش جمعيت 

 است.
 

 هاي اصليبخش دوم: يافته
جوامع محلي پيرامون منطقه اين تحقيق به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال است كه ظرفيت 

 ي پايدار گردشگري در چه وضعيتي است؟ براي توسعهنمونه گردشگري پاسارگاد 
 شود:رو فرضيه زير مطرح مياز اين

ي پايدار  براي توسعهجوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد ظرفيت 
  .گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد

H0 ي  براي توسعهجوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد : ظرفيت
  .پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد

H1 ي  براي توسعهجوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد : ظرفيت
 پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار ندارد.

 
 : ميانگين  ظرفيت جامعه 3جدول

 ميانگين خطاي معيار انحراف معيار ميانگين تعداد 
 .077 .599 2,585 60 ظرفيت جامعه

 
  اي)تك نمونه: ظرفيت جامعه (آزمون تي استيودنت 4جدول

Test Value = 3  

 tآماره  
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

 %95فاصله اطمينان
نتيجه 
 آزمون

 حدباال
حد 
  پايين

ظرفيت 
 جامعه

تأييد  -.570 -.260 -.415 .000 59 -5,358
H0 
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دستيابي به ظرفيت جامعه با چهار مؤلفه: حس تعلق به جامعه، تعهد، توانايي تعيين و 
اهداف و توانايي شناسايي و دسترسي به منابع مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا اين چهار 

ها اند. با توجه به اينكه مقياس گويهمؤلفه در هم تركيب شده و تشكيل يك گويه را داده
محاسبه شده است. بررسي ميانگين  3ها باشد، متوسط پاسخبصورت طيف ليكرت مي

) اختالف معناداري را نشان 3ها(تا متوسط پاسخ 2,585آمده يعني عدد  هاي بدستپاسخ
هم توافق معنادار بودن را  0,05ي آلفايدهد. همچنين سطح معناداري محاسبه در ناحيهمي

% 95نشان مي دهد. با توجه به اين موارد و وضعيت حد باال و حدپايين در فاصله اطمينان 
وامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد جتوان نتيجه گرفت كه ظرفيت مي

ي پايدار گردشگري در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و كمتر از حد متوسط براي توسعه
 است.
جوامع محلي پيرامون هاي ظرفيت جامعه در جهت تعيين وضعيت هر يك از مؤلفه 

مورد بررسي قرار ، فرضيات فرعي زير مطرح شده و منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد 
 گرفتند.

 1فرضيه فرعي
H0A جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد: حس تعلق به جامعه در 

 ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. براي توسعه
H1A جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد: حس تعلق به جامعه در 

 ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار ندارد. براي توسعه
 

 : ميانگين حس تعلق به جامعه5جدول

 ميانگين خطاي معيار انحراف معيار ميانگين تعداد 

 0,074 0,574 2,223 60 حس تعلق به جامعه
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ي ايجاد حس غرور و افتخار ميان بوميان محلي، عالقه حس تعلق به جامعه با پنج گويه 

نوازانه ي سكونت در بخش پاسارگاد، برخورد مهمان مردم محلي براي ادامهمندي بيشتر 
مردم محلي با گردشگران، وحدت مردم محلي در اقدامات عام المنفعه و فعاليت هاي 

ي محلي در مورد مسائل مرتبط با مرتبط با گردشگري و گردهمايي اعضاي جامعه
ويه در هم تركيب شده و تشكيل يك گردشگري مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا اين پنج گ

باشد، متوسط ها بصورت طيف ليكرت مياند. با توجه به اينكه مقياس گويه گويه را داده
تا  2,223محاسبه شده است. بررسي ميانگين پاسخ هاي بدست آمده يعني عدد  3پاسخ ها 

محاسبه در  دهد. همچنين سطح معناداري) اختالف معناداري را نشان مي3متوسط پاسخ ها(
دهد. با توجه به اين موارد و وضعيت هم توافق معنادار بودن را نشان مي 0,05ي آلفايناحيه

توان نتيجه گرفت كه وضعيت حس تعلق به % مي95حد باال و حدپايين در فاصله اطمينان 
، در وضعيت مطلوبي قرار منطقه مورد مطالعه ي پايدار گردشگري در جامعه براي توسعه

 د و كمتر از حد متوسط است.ندار
 

  2فرضيه فرعي
H0B ي  براي توسعه جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد: تعهد در

 پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.
H1B ي  براي توسعه جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد: تعهد در

  پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار ندارد.
 : ميانگين تعهد7جدول

 ميانگين خطاي معيار انحراف معيار ميانگين تعداد 

 .101 .785 2,946 60 تعهد

 

  اي): حس تعلق به جامعه (آزمون تي استيودنت تك نمونه6جدول
Test Value = 3 

درجه  tآماره  
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

نتيجه  %95فاصله اطمينان
 حد پايين حدباال آزمون

حس تعلق 
 به جامعه

تأييد  -.925 -.628 -.77 0,000 59 -10,479
H0A 
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 اي): تعهد (آزمون تي استيودنت تك نمونه8جدول
Test Value = 3  

 
آماره 

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 اختالف
 ميانگين

 %95فاصله اطمينان
 نتيجه آزمون

 حدباال
حد 
 پايين

 H0Bرد  -.256 .149 -.533 .601 59 -.526 تعهد

 
ي احساس مسئوليت مردم محلي در قبال آنچه كه در بخش تعهد با پنج گويه 

افتد، مردم خود را بعنوان يكي از ذينفعان اصلي پاسارگاد براي گردشگران اتفاق مي
ي محلي در فعاليت هاي داوطلبانه آورند، مشاركت افراد جامعهگردشگري به شمار مي

ي محلي در كسب و كارهاي گردشگري مرتبط با گردشگري، سرمايه گذاري هاي جامعه
ي هاي مربوط به طرح منطقه نمونه هاي جامعه ي محلي در طرح و سرمايه گذاري

ن پنج گويه در هم تركيب شده و تشكيل يك گردشگري مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا اي
باشد، متوسط اند. با توجه به اينكه مقياس گويه ها بصورت طيف ليكرت ميگويه را داده

تا  2,946محاسبه شده است. بررسي ميانگين پاسخ هاي بدست آمده يعني عدد  3پاسخ ها 
معناداري محاسبه دهد. همچنين سطح ) اختالف معناداري را نشان نمي3متوسط پاسخ ها(

دهد. با توجه به اين موارد و وضعيت نيز رد فرضيه صفر را نشان مي 0,05ي آلفايدر ناحيه
توان نتيجه گرفت كه وضعيت تعهد براي % مي95حد باال و حدپايين در فاصله اطمينان 

در وضعيت مطلوبي قرار دارد و در حد منطقه مورد مطالعه ي پايدار گردشگري در توسعه
 وسط است.مت
 

 3فرضيه فرعي
H0Cجوامع محلي پيرامون منطقه ي محلي در : توانايي و دستيابي به اهداف جامعه

ي پايدار گردشگري در وضعيت مطلوبي قرار  براي توسعه نمونه گردشگري پاسارگاد
 دارد.

H1Cجوامع محلي پيرامون منطقه ي محلي در : توانايي و دستيابي به اهداف جامعه
ي پايدار گردشگري در وضعيت مطلوبي قرار  براي توسعه نمونه گردشگري پاسارگاد

 ندارد.
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 : ميانگين توانايي تعيين و دستيابي به اهداف9جدول 

 ميانگين خطاي معيار انحراف معيار ميانگين تعداد 
توانايي تعيين و دستيابي 

 به اهداف
60 3,573 773. 099. 

 
 اي): توانايي تعيين و دستيابي به اهداف (آزمون تي استيودنت تك نمونه10جدول

Test Value = 3  

 
آماره 

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

 %95فاصله اطمينان
نتيجه 
 حدباال آزمون

حد 
 پايين

توانايي تعيين و 
 دستيابي به اهداف

تأييد  .374 .773 .573 .000 59 5,747
H0C 

   
ي پيشرفت در طرح هاي اجرايي اين توانايي تعيين و دستيابي به اهداف با هفت گويه 

ي منطقه، تغييرات صورت گرفته در وضعيت امكانات زيربنايي و خدماتي، تأثير توسعه
گردشگري بر بهبود كيفيت كلي زندگي مردم محلي؛ايجاد فرصت هاي شغلي ؛ افزايش 

مردم محلي؛ بهبود كيفيت كاالها و خدمات توليدي مردم محلي و تأثير هاي خانگي درآمد
ي گردشگري بر بهبود دسترسي مردم محلي به حمل و نقل و ارتباطات مورد بررسي توسعه

اند. با قرار گرفت. ابتدا اين هفت گويه در هم تركيب شده و تشكيل يك گويه را داده
محاسبه  3باشد، متوسط پاسخ ها ليكرت ميها بصورت طيف توجه به اينكه مقياس گويه

) 3تا متوسط پاسخ ها( 3,573هاي بدست آمده يعني عدد  شده است. بررسي ميانگين پاسخ
 0,05ي آلفايدهد. همچنين سطح معناداري محاسبه در ناحيهاختالف معناداري را نشان مي

وضعيت حد باال و حدپايين دهد. با توجه به اين موارد و هم توافق معنادار بودن را نشان مي
ي پايدار توان نتيجه گرفت كه وضعيت اين مؤلفه براي توسعه% مي95در فاصله اطمينان 

در وضعيت مطلوبي قرار دارد و بيشتر از حد متوسط  منطقه مورد مطالعهگردشگري در 
 است.

 :4فرضيه فرعي 
H0D جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه : توانايي شناسايي و دسترسي به منابع در

 ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.براي توسعه گردشگري پاسارگاد
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H0D جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه :  توانايي شناسايي و دسترسي به منابع در
 ي پايدار گردشگري در وضعيت نامطلوبي قرار ندارد.براي توسعه گردشگري پاسارگاد

 
 : ميانگين توانايي شناسايي و دسترسي به منابع11جدول

 ميانگين تعداد 
انحراف 

 معيار
 ميانگين خطاي معيار

توانايي شناسايي و 
 دسترسي به منابع

60 2,528 569. 073. 

 
  اي)ابع (آزمون تي استيودنت تك نمونه : توانايي شناسايي و دسترسي به من12جدول

Test Value = 3  

 tآماره  
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

فاصله 
نتيجه  %95اطمينان

 آزمون
 حدباال

حد 
 پايين

توانايي شناسايي و 
 دسترسي به منابع

تأييد  -.618 -.324 -.471 .000 59 -6,407
H0D 

   
توانايي شناسايي و دسترسي به منابع با يازده گويه وضعيت منابع طبيعي، منابع اقتصادي  

مهارت، سطح  -ت و كيفيتدر دسترس مردم ، منابع انساني(نيروي انساني) از نظر كمي
فرهنگي مثل رويدادهاي  -ها، منابع اجتماعي،  منابع فيزيكي و زيرساختدانش و...

به منابع اقتصادي، منابع انساني، منابع فيزيكي و  فرهنگي خاص، سهولت دسترسي
زيرساخت هاي مورد نياز براي توسعه گردشگري، اتكا به منابع بومي براي تأمين منابع 
اقتصادي و منابع انساني مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا اين يازده گويه در هم تركيب شده 

-ياس گويه ها بصورت طيف ليكرت مياند. با توجه به اينكه مقو تشكيل يك گويه را داده
محاسبه شده است. بررسي ميانگين پاسخ هاي بدست آمده يعني  3باشد، متوسط پاسخ ها 

دهد. همچنين سطح ) اختالف معناداري را نشان مي3تا متوسط پاسخ ها( 2,528عدد 
ا توجه دهد. بهم توافق معنادار بودن را نشان مي 0,05ي آلفايمعناداري محاسبه در ناحيه

توان نتيجه گرفت كه % مي95به اين موارد و وضعيت حد باال و حدپايين در فاصله اطمينان 
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منطقه ي پايدار گردشگري دروضعيت توانايي شناسايي و دسترسي به منابع براي توسعه
 در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و كمتر از حد متوسط است.مورد مطالعه 

 
 گيريبحث و نتيجه

ي  براي توسعهجوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد وضعيت ظرفيت 
 پايدار گردشگري

ظرفيت جامعه با چهار مؤلفه: حس تعلق به جامعه، تعهد، توانايي تعيين و دستيابي به   
اهداف و توانايي شناسايي و دسترسي به منابع مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج هر يك از 

دهد كه  ظرفيت  شود. اما بطور كلي بررسي ها نشان ميها به تفصيل شرح داده ميفهاين مؤل
ي پايدار گردشگري  براي توسعهجوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد 

 در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و كمتر از حد متوسط است.
 

 حس تعلق به جامعه
حس تعلق به جامعه اين نتيجه حاصل شد كه حس با بررسي ظرفيت جامعه و مؤلفه      

جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه ي پايدار گردشگري در تعلق به جامعه براي توسعه
در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و كمتر از حد متوسط است. طبق گردشگري پاسارگاد 

يگر ) حس تعلق به جامعه، حسي است كه تعامل با د2009ي عارف و همكاران(گفته
) بر اين باورند كه اين حس 1986آورد و مك ميالن و جورج(اعضاي جامعه را فراهم مي

هاي دهد و شامل ارزشارتباط بين اعضاي جامعه و شناختي از شرايط متقابل را نشان مي
-شود. با توجه به وضعيت شاخصهاي مشترك ميي محلي، هنجارها و ديدگاهحفظ شده

ز جمله داليل اين امر را در عدم تأثير حضور گردشگران بخش توان اهاي اين مؤلفه مي
ي گردشگري پاسارگاد در ايجاد حس غرور بوميان و عدم تأثير ورود گردشگران و توسعه

-مندي بيشتر مردم محلي به سكونت در اين بخش و كم بودن ميزان جلسهدر ايجاد عالقه
رتبط با گردشگري دانست و در بعد هاي كارشناسان مسئول و مردم محلي در مورد مسائل م

ي بخش پاسارگاد كه سايت ميراث ترين جاذبهتوان توجه بيش از حد به اصليكالن، مي
هاي زياد ي ميهمان و ميزبان و سخت گيريباشد و حداقل تعامل جامعهجهاني پاسارگاد مي

عيت اين براي ساخت و ساز مردم محلي در بخش پاسارگاد را از علل نامطلوب بودن وض
اند حس تعلق به جامعه نقش ) بيان نموده2005مؤلفه دانست. همانطور كه هال و همكاران(
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تواند با پايداري كند و ميي گردشگري بازي ميمهمي در تقويت حمايت از توسعه
ي گردشگري بكار رود. از اش بعنوان مبنايي وسيع براي برنامه ريزي توسعهطوالني مدت

 يت اين مؤلفه را ناديده گرفت.رو نبايد اهماين
 

 تعهد
جوامع محلي از بررسي ظرفيت جامعه و مؤلفه تعهد اين نتيجه برداشت شد كه تعهد     

ي پايدار گردشگري، در وضعيت براي توسعهپيرامون منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد 
دارد سطح ) اشاره 2001مطلوبي قرار دارد و در حد متوسط است. همانطور كه شاسكين(

وجود اعضايي از جامعه كه  -1ي ضروري دارد: تعهد در جهت ظرفيت جامعه دو جنبه
تمايل اين اعضا به مشاركت فعال در اين  -2بينند خود را بعنوان ذينفع در منافع مشترك مي

-كنند عموماً اقليت ساكنين محلي را تشكيل مينقش و كسانيكه در اين زمينه مشاركت مي
 .اقتصادي باالتري نسبت به بيشتر ساكنين برخوردارند -در وضعيت اجتماعي دهند و اغلب

هاي مرتبط با دو مورد ذكر شده با توجه به مطالب نقل شده از شاسكين و وضعيت شاخص
ي محلي در بخش پاسارگاد هم خود را بعنوان توان پي برد كه اعضاي جامعهاز وي مي
داوطلبانه مشاركت فعال دارند(در ايام اوج  هايشناسند و هم در فعاليت-ذينفع مي

هاي توان شاهد فعاليتگردشگري چنانچه بستر مناسب براي فعاليت آنها فراهم شود مي
شان به داوطلبانه مردم محلي بود كه تاكنون مردم اين بخش ميزان تعهد و عالقه مندي

هاي هفته ز و ويژه برنامهي گردشگري را با اقدامات خود در ايام عيد نوروفعاليت در زمينه
اند) و چنين قشري در اقليت هستند و شاهد اين ادعا را عالوه بر گروه گردشگري نشان داده

هاي انجام توان در سرمايه گذاريهاي ذكر شده، مي محدود مشاركت كننده در فعاليت
ها شده در كسب و كارهاي گردشگري بخش پاسارگاد نيز ديد كه اين سرمايه گذاري

 اغلب توسط گروه اندكي صورت پذيرفته است.
 

 توانايي تعيين و دستيابي به اهداف(توانايي حل مسئله)
از بررسي ظرفيت جامعه و مؤلفه توانايي تعيين و دستيابي به اهداف مشخص گرديد كه  

جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه ي پايدار گردشگري در وضعيت اين مؤلفه براي توسعه
باشد. نتايج حاصل از اين مؤلفه مطلوب و بيشتر از حد متوسط ميپاسارگاد گردشگري 

) توانايي 2001ي تعهد مي باشد چرا كه شاسكين(بطور كلي همسو با نتايج حاصل از مؤلفه
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داند. شايان حل مسئله يا همان توانايي تعيين و دستيابي به اهداف را تبديل تعهد به اقدام مي
ي گردشگري بر بهبود كيفيت كلي هايي چون تأثير توسعهذكر است اگر چه شاخص

هاي شغلي براي مردم محلي و بهبود كيفيت كاالها و زندگي مردم محلي، ايجاد فرصت
ي خدمات توليدي مردم محلي وضعيتي بيشتر از حد متوسط دارند و يا شاخص تأثير توسعه

حد متوسط را داراست  هاي خانگي مردم محلي وضعيتي درگردشگري بر افزايش درآمد
-هايي در ايام اوج گردشگري مثل ايام نوروز بيشتر نمود پيدا مياما احتماالً چنين شاخص

هاي اجرايي شوند. در مورد شاخص پيشرفت در طرحكنند و در بقيه ايام سال كمرنگ مي
گردشگري در بخش و منطقه نمونه گردشگري پاسارگاد، وضعيت شاخص كمتر از حد 

باشد كه شايد بتوان دليل اين امر را عدم توانايي تبديل تعهد جامعه به اقدام چه  متوسط مي
ها بصورت جمعي دانست ها و يا عدم اجراي طرحها و شبكهاز سوي اشخاص و چه سازمان

كند جامعه بايد قادر به تبديل تعهدش به اقدام ) اشاره مي2007-2010همانطور كه بنيايي(
توان گفت جامعه در اين رابطه ظرفيت دارد و اين ويژگي ظرفيت اي كه بباشد به گونه

ها براي حل مسائلي كه آنها ها و شبكهجامعه هم در مورد توانايي اشخاص و هم سازمان
كند، اما مهمتر از آن، به توانايي جامعه براي كاركردن از شوند صحبت ميمتحمل مي

 طريق حل مشكالت بصورت جمعي اشاره دارد.
 

 توانايي شناسايي و دسترسي به منابع
پس از بررسي ظرفيت جامعه و مؤلفه توانايي شناسايي و دسترسي به منابع اين نتيجه     

جوامع محلي پيرامون منطقه نمونه گردشگري حاصل شد كه وضعيت اين مؤلفه در 
بع، در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و كمتر از حد متوسط است. دسترسي به منا پاسارگاد

توانايي يك جامعه در بدست آوردن منابعي چون منابع اقتصادي، انساني، فيزيكي و سياسي 
) كه در تحقيق حاضر اين منابع شامل منابع طبيعي، 2001دهد(شاسكين،را نشان مي

شود. از آنجا كه دسترسي به منابع به فرهنگي، انساني و فيزيكي مي -اقتصادي، اجتماعي
و كميت منابع در مرزهاي فيزيكي جامعه و نيز منابع خارج از جامعه معني دسترسي، كيفيت 

) در مورد تنوع اين منابع، سهولت دسترسي به منابع مختلف و 2007باشد(سيندي الين،مي
استفاده از منابع بومي سؤال گرديده است. اگرچه منطقه مورد مطالعه منابع بالقوه طبيعي و 

گردشگري دارد اما وضعيت اين دو شاخص كمتر از  يفرهنگي را براي توسعه -اجتماعي
متوسط قرار گرفته است كه روند بهره برداري از اين دو منبع بالقوه و تبديل آنها به منبع 
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تواند از جمله داليل اين امر باشد. همچنين با توجه به ي گردشگري ميبالفعل براي توسعه
ين منابع انساني نيز در حد كمتر از نتايج، وضعيت شاخص اتكا به منابع بومي براي تأم

توان در وضعيت دو متوسط و نامطلوب قرار گرفته است كه دليل اين وضعيت را مي
شاخص منابع انساني از نظر كميت و كيفيت و سهولت دسترسي به منابع انساني مورد نياز 
براي توسعه گردشگري يافت كه وضعيت اين سه شاخص نيز كمتر از حد متوسط قرار 
گرفته است. قابل ذكر است وضعيت شاخص اتكا به منابع بومي براي تأمين منابع اقتصادي 

توان در ميزان مطلوب منابع اقتصادي باشد كه دليل آن را ميدر حد مطلوب و متوسط مي
در دسترس مردم اين منطقه و سهولت دسترسي به منابع اقتصادي مورد نياز براي توسعه 

هاي اين منطقه نيز در وضعيت منابع فيزيكي و زيرساختگردشگري دانست. وضعيت 
باشد كه با مطلوب بودن وضعيت شاخص سهولت دسترسي به مطلوب و در حد متوسط مي

هاي خارجي براي تضمين دسترسي هاي مورد نياز و حفظ پيوندمنابع فيزيكي و زيرساخت
را نيز داشت. همانطور كه در ها توان انتظار بهبود منابع فيزيكي و زير ساختبه منابع مي

ادبيات تحقيق نيز بيان شد حفظ پيوند هاي خارجي براي تضمين دسترسي به منابع مهم 
) و محله ها در سيستم اجتماعي اقتصادي گسترده تر شهر و منطقه 2007-2010است(بنيايي،

اقتصادي اند و چشم انداز رفاه اند و بصورت خيلي تنگاتنگي به هم گره خوردهقرار گرفته
هاي فراي مرزهايش و ماهيت تغييرات و پايداري در يك محله بطور گسترده به سياست

 ). 297، ص2001اش، وابسته است(شاسكين، ساختاري بزرگ در محيط گسترده
 

 هاپيشنهاد
هاي اين مقاله، پيشنهاداتي جهت بهبود ظرفيت در جوامع محلي پيرامون از طريق يافته

 پاسارگاد ارائه مي گردد: منطقه نمونه گردشگري
 هاي تبليغاتي و انگيزشي جهت افزايش حس غرور و حس تعلق به توسعه برنامه

 جامعه در بين ساكنان
  ترويج آموزش گردشگري از طريق نشست ها و جلسه هاي مختلف با مردم

 منطقه و رهبران غير رسمي در منطقه مورد مطالعه
 سارگاد و قدمت آن و مشكالت مختلف با توجه به تاريخي بودن سايت تاريخي پا

ي محلي پيرامون اين سايت مانند مالكيت اراضي، ندادن پروانه ساخت و... روز براي جامعه
ي سكونت مردم محلي در اين بخش كاسته شده و در نتيجه موجب به روز از انگيزه
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 ي گردشگريمهاجرت آنان از بخش و يا دلسردي در مشاركت و همكاري براي توسعه
شود. بنابراين، تسريع در بهسازي و نوسازي بخش پاسارگاد هماهنگ با ضوابط عرصه و مي

 حريم ضرورت دارد.
  فراهم كردن تخفيفات مالياتي براي مردم بومي، باكاهش ماليات مي توان بوميان

ي سكونت در بخش، به مشاركت در اجراي پروژه هاي را عالوه بر تشويق به ادامه
 ي گردشگري نيز تشويق نمود. ي در توسعهگردشگري و همكار

  تنوع بخشيدن در خدمات و امكانات براي جذب گردشگران، عالقه مند كردن
ي ميزبان و ميهمان و آنان به اقامت طوالني تر در بخش پاسارگاد و افزايش تعامل جامعه

 شود: حفظ ساكنان. بنابراين، راهكارهاي زير پيشنهاد مي
  باز در اين بخش.گسترش فضاي سبز و 
 .ايجاد پاركينگ مناسب براي بازديدكنندگان سايت تاريخي پاسارگاد و كسبه 
 .افزايش امكانات رفاهي و خدمات در بخش پاساگاد براي ساكنان و گردشگران 
  ايجاد خدمات و تأسيسات زيربنايي مناسب تر در بخش به منظور جلوگيري از

 مهاجرت ساكنان.
 ها در بين روستاهاي اين بخش.بهبود در وضعيت دسترسي 
  معرفي دو مسير متفاوت دسترسي به مجموعه تاريخي پاسارگاد(ورود از روستاي

دهنو و ورود از روستاي كردشول) و ايجاد امكانات رفاهي و جاذبه هاي فرعي در هر دو 
 ي ميزبان و ميهمان.مسير به منظور افزايش تعامل جامعه

 راسم مذهبي و فرهنگي موجود در منطقه به سازي متوسعه پژوهش و باز زنده
منظور جلب رضايت گردشگران و بالتبع افزايش تعداد و طول مدت اقامت گردشگران در 

هاي مختلف گيري طبقات مختلف مردم در فعاليتبخش پاسارگاد و همچنين بكار
 گردشگري

 آموزش مباحث مديريتي با تأكيد بر شناخت اجزا گردشگري و الزامات مهمان 
تواند نوازي. زيرا، وقتي جامعه مقصد درباره گردشگري دانش كافي داشته باشد، بهتر مي

 نيازها و مسير توسعه گردشگري را در جامعه خود تعيين كند.
 ي محلي با اجراي برنامه هاي آموزش مهارت و افزايش سطح آگاهي جامعه

ي محلي، مهارت جامعه توانند با آموزشآموزش رسمي و غير رسمي. نهادهاي مختلفي مي
هاي الزم را در آنها پرورش داده و سطح آگاهي آنها را باال ببرند. در اين راستا، بهتر است 
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جهت ايجاد ظرفيت، دوره هاي آموزشي براي شناخت گردشگري و گردشگر، آموزش 
 زبان انگليسي، آشنايي با مباني كامپيوتر، راهنماي تور، برنامه ريزي تور، آموزش مسائل

 .بهداشتي و حفاظت محيطي و.. برگزار شود
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 چكيده
باشد. دانش با  يم يدرصنعت هتلدار  يدانش و رابطه آن با عملكرد سازمان يريتمد نيو تب يهدف مقاله حاضر بررس

و  يتبه موفق يابيدست  يديكل ياز اجزا يزن يهتل ها و عملكرد سازمان يمنبع برا ينتر يكو استراتژ ينارزش تر
دانش از مدل  يريتمد يبراپژوهش  ينباشد. در ا يم ميتشناخت رابطه آنها حائز اه ينباشد. بنابرا يآنها م يبرتر

پژوهش شامل:  ينمستقل ا يرهاياستفاده شده است.متغ  EFQMعملكرد از مدل  يابيارز يدانش و برا يعموم
وابسته شامل: عملكرد  يرهايدانش و متغ يريدانش و بكارگ يمدانش، تسه يرهدانش، خلق دانش، ذخ يريتمد

و  يفي، توص يقباشد. روش تحق يعملكرد م يديكل يجامعه و نتاج يجكاركنان، نتا يجان، نتايمشتر يجنتا ي،سازمان
 ينبوده اند كه ازب 5و  4 يمختلف هتل  ها يسرپرست ارشد بخش ها يرومد 140 ياست. جامعه آمار يمايشيازنوع پ

كه بر باشد  يدو پرسش نامه م ژوهشپ ين.ابزار به كار رفته درايدنفر به عنوان نمونه دردسترس انتخاب گرد 103آنها 
 يصورت گرفت. برا يو استنباط يفيداده ها در دوسطح آمار توص يلو تحل يهباشد. تجز يم يكرتل يفاساس ط

معادالت  يابيمدل  يكاز تكن يدانش و عملكردسازمان يريتمد ينرابطه ب ياطالعات و بررس يلو تحل يهتجز
 يها يافتهاست.  يقتحق يشنهاديپ يهوممف يالگو يدمو يقتحق يته هايافاستفاده شد. يخط يونو رگرس يساختار

دانش و عملكرد  يريكاركنان و بكارگ يجدانش و نتا يريترابطه مد يانم يهمبستگ يشترينپژوهش نشان داد كه ب
 يرتاث لكردعم يديكل يججامعه و نتا يجكاركنان، نتا يجنتا يان،مشتر يجدانش بر نتا يريتمد يرباشد و متغ يم يسازمان

دانش بر  يريدانش و بكارگ يمدانش، تسه يرهخلق دانش، ذخ يرهايمتغ ينداردو هم چن يرو معنادا يممستق
گرفت  يجهتوان نت يپژوهش م يداده ها يلو تحل يهو معنادار دارد. درمجموع از تجز يممستق يرتاث يعملكردسازمان

 ود.ش يآنها م يعملكرد سازمان دهتل ها منجر به بهبو يخود بررو يردانش با تاث يريتمد
 ستاره شهر تهران 5و  4 ي، هتل هاEFQMمدل  ي،دانش ، عملكرد سازمان يريتمد: يديواژگان كل
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 مقدمه

امروزه دانش به عنوان مهم ترين سرمايه و عامل اصلي مزيت رقابتي سازمان ها به شمار 
رت مصرف از ارزش آن مي رود. اين سرمايه برخالف ساير سرمايه هاي سازمان كه درصو

است كه مديريت اين گردد. به اين دليل  ، در اثر استفاده با ارزش تر ميشود كاسته مي
مزيت رقابتي به يكي از اهداف مهم سازمان ها و موسساتي كه به دنبال  سرمايه حياتي

بيان دقيق تاريخچه پيدايش و تكامل  مديريت دانش امكان پذير  .هستند تبديل شده است
هاي زندگي بشر و حتي در عصر شكار نيز  خستين سالنيست. درحقيقت مديريت دانش از ن

ها به جمع آوري و انتقال اطالعات و دانش مرتبط با موضوع  وجود داشته است و انسان
شكار و گسترش درك و شناخت خود از محيط پيراموني در زمينه ميزان منابع غذايي و 

كارل  1986بار درسال  نخستينپرداختند.  وجود در قلمرو خود ميهاي م ها و تهديد فرصت
ويگ در كتاب خود از مديريت دانش نام برد، اما قبل از وي پيتر دراكر، تافلر و سايرين نيز 
به طور ضمني ظهور اين پديده را بشارت داده بودند. تيوانا به اين موضوع اشاره دارد كه 

مادي در هاي فراگيري هستند كه ساليان مت مفاهيم مديريت دانش امروز در واقع رشته
هاي نظير فن ارزيابي و بازنگري پروژه در  اند. وي به روش هاي گوناگون امتداد داشته حرفه
، فرهنگ 1970، منحني تجربه در سال 1960، تمركز و عدم تمركز در سال 1950سال 

نيز به عنوان  1990هاي يادگيرنده در سال  و در نهايت سازمان 1980همكاري در سال 
 ).Tiwana 2000كند( مديريت دانش اشاره ميمفاهيمي در حوزه 

به طور جدي وارد مباحث سازماني شد و بسياري از  1990مديريت دانش در اوايل دهه 
 مراكز علمي و دانشگاهي از مديريت دانش به عنوان يك فعاليت تجاري جديد نام بردند و

مورد توجه قرار ها  و همايش از آن زمان به بعد مديريت دانش  بيشتر در مجالت تخصصي
هاي رقابتي كه  اين موضوع مورد تاييد قرار گرفت كه مزيت 1990. در اواسط دهه گرفت

ها از  هاي دانشي اين شركت هاي موفق دنيا كسب كرده بودند، از دارايي برخي از شركت
دانش به . بنابراين مديريت با مشتري و نوآوري ناشي شده بود ها، روابط قبيل صالحيت

ها تبديل شد. در اواخر دهه  به مسيري براي تحقق اهداف تجاري و راهبردي شركت ناگهان
 هاي مديريت دانش به واسطه گسترش اينترنت از رونق خاصي برخوردار شد. برنامه 1990

شايد بتوان گفت وسيع ترين كار تحقيقاتي در زمينه مديريت دانش تا امروز در سال 
هاي ژاپني نوآوري و پويايي را به  چگونه شركت« م توسط نوناكا و تاكوچي با نا 1995

صورت پذيرفته است. نهايت اينكه مديريت دانش به وجود آمده است » آورند؟ وجود مي
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هاي متنوع و متفاوت در مقابل مفاهيم مديريت كيفيت  تا جايگاه خود را با ارائه راه حل
محققان زيادي با ارائه ). 1386جامع و مهندسي مجدد باز نمايد(زنجيرچي و رباني ،

ها، درباره مسائل گوناگون مديريت دانش از جنبه  ها و فناوري ها، چارچوب ها، روش نظريه
رشد و توسعه  اند. ولي با وجود اين، مديريت دانش هنوز نيازمند نظري و عملي بحث كرده

يريت در واقع، يك نظريه جامع و فراگير از مد كند. است و در دوران كودكي خود سير مي
هاي  شايد دليل اصلي آن به اين نكته برگردد كه فعاليت دانش هنوز ايجاد نشده است،

به علت افزايش  هاي متنوعي دارد. ها و زمينه مرتبط با مديريت دانش ريشه در حوزه
چشمگير استفاده از تكنولوژي اطالعات و دانش تخصصي، تعداد زيادي محقق پيشگام ، 

هاي پيشرو آن را به عنوان  نش را بسط و گسترش دادند و سازمانهاي مديريت دا الگوريتم
در ابزار مديريتي ضروري به كار گرفتند.صنعت هتلداري نيزازبقيه صنايع عقب نمانده و 

سال هاي جديد به يكي از بخش هاي در حال رشد اقتصاد جهاني تبديل شده است، اين 
ه خدمات و محصوالت صنعت يك صنعت خدماتي و مشتري محور مي باشد.توسع

 -هتلداري يكي از فعاليت هاي مهم در هر كشور مي باشد، بنابراين تصميم گيري و برنامه
ريزي استراتژيك براي توسعه خدمات هتلداري نيازمند دانش در زمينه هاي الگوها و 

اگر هتل ها نيازها و  .نگرش هاي تقاضاي مشتريان و انتخاب مقصد مناسب مي باشد
شتريان خود را شناخته و محصوالت وخدمات خود را متناسب با آن توسعه تقاضاهاي م

هتلداران بايد مديريت دانش و  توانند در رقابت با ساير رقبا موفق تر باشند. دهند، مي
هاي دانشي خودرا به كار بگيرند تا موقعيت رقابتي را دربازار حفظ كنند. اجراي  دارايي

ا مورد نياز است تا چارچوبي براي درك هتلداران از راهبردهاي مديريت دانش در هتل ه
 تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر عملكرد سازمان ايجادكنند.

دليل اين  .ها از اهميت بسزايي برخوردار استمديريت اين سرمايه نا ملموس در هتل 
ين امر را مي توان اين دانست كه صنعت هتلداري بر سرمايه انساني تاكيد مي كند ،در ا

راستا يكي از ملزومات مديريت دانش شناسايي و فرآهم آوردن زيرساخت هاي آن است 
كه پايش و ارزيابي هتل از نظر مولفه هاي مديريت دانش، پيش نيازي براي برنامه ريزي و 

ر ، اندازه گيري سرمايه هاي پياده سازي آن درهر هتل به شمار مي رود. به عبارت ديگ
رايي فعاليت هاي مديريت دانايي و تعيين نقاط ضعف و قدرت آن ، براي تعيين كادانش

ضروري است و هتل ها بايد مديريت دانش را به كارگيرند تا سرمايه هاي انساني سازمان را 
به طور موثر مديريت كنند وبا حفظ دانش درسازمان رقابت پذير باقي بمانند و با استفاده از 
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بنابراين پياده سازي  ماني خود را به حداكثر برسانند.راهبردهاي مديريت دانش عملكرد ساز
و مديريت پويا و فعال دانش براي افزايش عملكرد سازماني، حل مسئله و تصميم گيري 

 ).Jafari., et al,2008ضروري مي باشد(
عملكرد سازماني، توانايي سازمان در استفاده موثر از منابع و توليد ستاده هاي پايدار با 

تن اهداف مربوط به ذي نفعان، تعبير مي شودكه دراين مورد خاص، منظور اين درنظر گرف
ستاره شهرتهران در استفاده از  5و  4است كه تا چه اندازه مديريت دانش در هتل هاي 

منابع و تحقق اهداف از پيش تعيين شده موفق عمل كرده اند و توانسته اند عملكرد 
 سازماني خود را افزايش دهند.

ه به اينكه مديريت دانش در صنعت هتلداري ايران موضوعي نو و بديع مي باشد با توج
هتل هاي داراي مديريت ، و دانش تنها منبعي است كه مشكل است، تقليد و كپي شود

دانش مي توانند با به كارگيري آن در فناوري، محصوالت و خدمات خود منجر به 
اين امر ضرورت دارد تا هتل هاي خالقيت، نوآوري و توسعه برتري رقابتي شوند و

كشورمان با اين موضوع آشنا شده و ، براي مجهز شدن در عرصه رقابت منطقه اي و جهاني 
حداكثر برسانند. در چنين فضايي و با توجه به به بهره مند شوند و عملكرد سازماني خود را 

ه مديريت دانش و نقش مديريت دانش به عنوان يك مزيت رقابتي ، بنابراين ارزيابي رابط
و افراد از جمله مديران  عملكرد سازماني، موضوع مهمي جهت نظم بخشيدن به هتل ها

شده اند كه با مطالعه تطبيقي مدل هاي مختلف ن بنابراين محققان اين پژوهش بر آ باشد. مي
مديريت دانش و ارزيابي عملكرد ، طبقه بندي متفاوتي از شاخص ها را درصنعت هتلداري 

د نموده و هم چنين اين مدل تركيب جديدي از مدل اندازه گيري مديريت دانش و ايجا
ارزيابي عملكردچند وجهي بنياد اروپايي مديريت كيفيت را ارائه نموده است كه تا كنون 

 است. اين مدل براي سنجش ارزيابي عملكرد هتل ها مورد استفاده قرار نگرفته
 

 مباني نظري
  مديريت دانش

، تاكيد بر دانش و اطالعات 21مشخصه سازمان هاي هوشمند در قرن  اساسي ترين
است. دانش ابزار قدرتمندي است كه مي تواند تغييرات را درجهان به وجود آورده و 

مديريت دانش رويكردي است  .)1387نوآوري ها را ممكن سازد(محمدي و همكاران، 
راي افزايش كارايي و بهبود كه به سرعت در حال تكامل بوده  و به چالش هاي اخير ب
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، ر، توجه زيادي دارد و نياز به آناثربخشي فرايندهاي تجاري محور، همراه با نوآوري مستم
از اين واقعيت سرچشمه مي گيرد كه دانش در عملكرد سازماني و دسترسي به مزيت 

). مديريت Davenport & Grover,2001رقابتي پايدار عنصري مهم تلقي مي شود(
فهومي پيچيده و گسترده است و به همين دليل صاحب نظران مختلف از زواياي دانش م

گوناگون به آن نگريسته اند.مديريت دانش، مديريت سيستماتيك دانش سازماني كه شامل 
فرآيند خلق ، انباشت، سازماندهي ، ذخيره، پخش، استفاده وبهره برداري از دانش براي 

). Chong & Choi,2005مزاياي رقابتي است(ايجاد ارزش در كسب و كار و بهبود 
مالهوترا تعريف خود از مديريت دانش را اينگونه بيان مي كند: مديريت دانش ، فرآيندي 
است كه به واسطه آن سازمان در زمينه يادگيري، كدگذاري دانش و توزيع وانتقال دانش، 

گردشگري اين  ).مديريت دانش در1385مهارتهايي را كسب مي كند(ابطحي وصلواتي ،
دانش گردشگري براي ايجاد مزيت  بكارگيري دارايي با ارزش گونه تعريف شده است:

فرايندهاي خدمات آنها به علت تاثير ، موسسات مهمان نوازيدر ).Cooper,2006رقابتي (
واستفاده زياد فن آوري اطالعات و ارتباطات، دانش محور و يا مبتني بر دانش خاص 

 (Kahle, 2002) اند. شده
استدالل مي كند كه صنعت گردشگري و مهمان نوازي يكي از  )،1997شلدون( 

به علت  ماهيت محصول خدمات، كه در  .بزرگترين كاربران از فن آوري اطالعات است
آن ارائه خدمات نيازمند تعامل بين مشتريان و كاركنان است ، اين صنعت مبتي به دانش 

منظور دستيابي به نيازهاي مشتريان و رضايتشان بايد  خاص شده است  و در آن كاركنان به
دراين مقاله به دليل تعدد .(Kahle, 2002; Kotler.,et al, 1999) دانش محور شوند

مدل هاي مديريت دانش و با توجه به اينكه،  اثربخشي هريك از اين مدل ها به موقعيت و 
ومي مديريت دانش را به دليل جايگاهي بستگي دارد كه سازمان درآن قرار دارد، مدل عم

اين مدل شامل  .اب شدعمومي بودن به عنوان مدل مديريت دانش درصنعت هتل داري انتخ
ايجاد دانش ، ذخيره و سازماندهي دانش، تسهيم دانش و بكارگيري دانش  چهار مرحله

دل درزير به توضيح مراحل اين م باشد كه  عالوه بر سادگي، كامل ترين مدل مي باشد. مي
 و نقش آنها درصنعت هتلداري پرداخته مي شود.
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 خلق دانش
ايجاد و خلق دانش به توانايي سازمان به منظور ايجاد و خلق راه حل ها و ايده هاي 
كارآمد و جديد اشاره دارد. از طريق شكل دهي و تركيب مجدد دانش جديد با دانش 

جديدي را خلق نمايد. نقش سازمان گذشته، سازمان قادر خواهد بود مفاهيم و واقعيت هاي 
فراهم كردن زمينه ها و موقعيت هاي مناسب براي اكتساب دانش بر اساس اهداف سازماني 

، اشاره به خلق و توليد دانش .)Mangier-Watanabe And Senoo,2008مي باشد(
ميزان توسعه و يا ايجاد منابع دانش توسط سازمان ها در طول مرزبندي هاي عملياتي و 

ش موجود و  وظيفه اي سازمان دارد و نيازمند نيرويي براي توليد كاربردهايي جديد از دان
). liao., et all.,2010هاي جديد بالقوه كشف نشده است(بهره برداري از مهارت 

اكتساب دانش فر آيند كسب دانش جديد چه از داخل سازمان و چه از خارج از آن است. 
ي است كه ميان افراد رخ مي دهد(نوناكا و تاكوچي، اكتساب دانش فرآيندي اجتماع

تامين كنندگان دانش داخلي شامل مديران وكاركنان ارشد در هتل مي باشند.آنها . )1995
مي توانند به خلق دانش درهتل بپردازند. نقش مديران در خلق دانش با اهميت است چون 

، ي توانند براي توليد دانششند و مكه مديران مي توانند باعث برانگيزاننده بودن تحوالت با
تامين كنندگان خارجي دانش  و كاركنان را به خلق دانش تشويق كنند. ارزش قائل شوند

.با استفاده از نيازهاي (Gamble., et al, 2000)شامل مشتريان، مشاوران و رقبا مي باشند
هتل را بهبود  مشتريان مي توان به كسب دانش پرداخت و متناسب با نيازهاي آنها خدمات

بخشيم. دانش رقبا هم مي تواند براي هتل ها موثر باشد و با استفاده از دانش آنها و 
توانند با استفاده از خلق  ها مي هتل استراتژي هاي تقليد بر قابليت هاي خود بهبود بخشند.

ها مثل تحقيق و توسعه ، توسعه محصوالت و بازاريابي، و هم چنين  دانش در درون هتل
هاي خود را ازطريق  ها از مزاياي مديريت دانش بهره مند شده و قابليت يوند با ساير هتلپ

ها  هاي توسعه انساني و هم چنين پيوند و همكاري با دانشگاه يافتن افراد موفق و برنامه
مبني بر اينكه،  1موجب بهبود عملكرد خود درسازمان شود.بر همين اساس فرضيه فرعي 

 ها تاثير معناداري دارد، مطرح شد. رد سازماني هتلخلق دانش بر عملك
 

 ذخيره دانش
اين مرحله مشتمل بر تبديل نمودن دانش به شكل قابل فهم براي ماشين به منظور 
استفاده آتي از آن مي باشد. به طور كلي اين مرحله به مستند سازي دانش جديد و ذخيره 
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عان بتوانند به سادگي از اين دانش بهره سازي آن اشاره دارد، به گونه اي كه كليه ذي نف
هدف از سازمان دهي و ذخيره دانش، قابليت بازيابي و دسترسي افراد جهت استفاده  .گيرند

از آن مي باشد و شامل فرآيند هاي نظير مستندسازي ، تدوين، برونسازي، ترجمه، طبقه 
بود مگر اينكه  ).دانش اثربخش نخواهد1386بندي و بروز رساني دانش است (طالبي، 

كدگذاري و ذخيره شود به گونه اي كه معنا و مفهوم خاصي را به افراد و سازمان منتقل 
كند. بسياري از سازمان ها به وسيله حجم وسيعي از داده ها غرق مي شوند. وجود پايگاه 

) و ضبط Massa And Testa,2009داده و دسترسي همه افراد به دانش و نتايج (
 -ند به صورت الكترونيكي ( مستندات، پايگاه داده، صفحات وب، سيستمتجربيات ارزشم

هاي دانش بنيان) مي تواند از تكرار اشتباهات جلوگيري نمايد و به كارگيري مجدد 
بازنگري  ).1386تجربيات مفيد را باعث شده و درعين حال هزينه ها را كاهش دهد(طالبي، 

ي كاركنان، سازماندهي و طبقه بندي دانش مستمر تجارب افراد، ميزان ثبت تجارب فرد
شخصي كارمندان و توانايي دسترسي افراد به منابع دانش در اين مرحله مي تواند موثر 

 رويكرد كسب دانش و ذخيره سازي آن).DanaeeFard and  Selseleh, 2010باشد(
آن آن ارتباطات و تسهيل  اصلي هدف كه ،ي باشددرهتل، مدارك مستند و كامپيوتر م

عبارتند از:  اكثر ابزارهاي مورد استفاده براي ذخيره سازي دانش در هتل. باشد مي
 گزارشات روزانه حاوي سوابق  نظرات و شكايات مهمانان، رويه هاي  عملياتي استاندارد

شامل سوابق روزانه، روش هاي عملياتي  گام به گام و گزارشات هتل شامل سوابق پرسنل 
 .)2004، يانگ و وان(ها، شكايت ها و شرايط حل و فصل شكاياتخط مقدم، نظرات مهمان

ها بايد براي بهبود عملكرد سازماني خود، دانش را در سيستم ماندگار كنند. بنابراين  هتل
عالوه بر ايجاد حافظه سازماني كه صرفا توانايي نگهداري دانش صريح را دارد، بايد از 

حفظ و  نش نهفته است نيز استفاده كنند.حافظه فردي كه مهم ترين منبع و مخزن دا
ها خواهد شد كه حافظه  نگهداري دانش زماني منجر به بهبود عملكرد سازماني هتل

سازماني و فردي در كنار هم باشند. حفظ و نگهداري دانش با دسترسي سريع و آسان به 
و اين امر  گيرد هاي هتل را در بر مي اطالعات قابل اعتماد، تمام دانش حاصل از فعاليت

مبني بر اينكه  2شود. بر همين اساس فرضيه فرعي  موجب بهبود عملكرد سازماني آنها مي
 ها تاثير معناداري دارد، تدوين شد. ذخيره و نگهداري دانش بر عملكرد سازماني هتل
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  تسهيم دانش
تسهيم دانش و تجربه به مثابه اساسي ترين كاركرد مديريت دانش است(نعمتي و 

الزم است قبل از آنكه دانش در سطوح سازماني مورد استفاده قرارگيرد  ).1386ي، جمشيد
در سراسر سازمان به اشتراك گذارده شود. اين تعامل بين فناوري هاي سازمان، فنون و 
افراد مي تواند اثر مستقيم بر توزيع دانش داشته باشد. ساختار سازماني در فرايند تسهيم مهم 

و سياست هاي درهاي باز  ختار سازماني افقي، توانمند سازيديگر ، سامي باشد. به عبارت 
جريان دانش را در ميان بخش ها و افراد سرعت مي بخشد. فناوري اطالعات و وجود 

 DanaeeFard andهاي اينترنتي قوي امري ضروري در تسهيم دانش است( شبكه
Selseleh, 2010.( بولتن و گروه خبري به استفاده از پست الكترونيكي، شبكه داخلي ،

توزيع بهتر دانش در درون سازمان كمك مي كند و سازمان به افراد اجازه مي دهد 
 ).1386اطالعات را از جنبه هاي چند گانه مورد بحث، بررسي و تفسير قرار دهند(ابطحي، 

ود هتل ها مي توانند با افزايش دانش كاركنان از ساليق مشتريان ، كيفيت خدماتشان را بهب
درك كنند كه چگونه دانش  گردشگري اگر صنعت هتلداري وكسب وكارهاي دهند.

خودرا به اشتراك بگذارند و چه مقدار ازآن را به اشتراك بگذارند آن موقع تا حد زيادي 
مي تواند عملكرد خود را از طريق اشتراك گذاري دانش بهبود بخشد. اين فرايند پرورش 

كه خدمت به ميهمانان و نوآوري مستمر  هتلااز اهداف تمامي كاركنان ودرك درست آنه
گيرد.كاركنان صنعت مهمان  از طريق  مديريت و به اشتراك گذاري دانش را دربرمي

براي دستيابي  "تفكر خالق "كه هماهنگي و اشتراك نوازي و گردشگري بايد آگاه باشند 
). Bouncken,2005( خدمات حياتي هستند به افزايش رضايت مشتري و كيفيت بيشتر

مشتريان و كاركنان  -هتل از تعامل بين كاركنان انواع مختلفي از راه هاي تسهيم دانش در
به طور  كاركنان  به دست مي آيدكه هركدام داراي ويژگي هاي خاص خود مي باشند.–

ت انتقال دانش را به اطالعا ، تعامل مستقيم كاركنان با مشتريان از طريق تلفن و ايميل،مثال
ار يكاركنان نيز بس -انتقال دانش از تعامل كاركنان  صريح و روشن محدود مي كند. البته،

مهم است. در محيط پيچيده هتل ها، ارتباط شخصي و مستقيم ميان كاركنان به تصميم 
در ستقيم بين سرپرستان و كارآموزان انتقال دانش معتبر كمك مي كند. ارتباط م گيري و

هايي كه از فرهنگ تسهيم  درهتل ل دانش ضمني را موجب مي شود.انتقا ''كارآموزي "
كنند، زيرا  هاي خود را باديگران تسهيم مي ها و بينش دانش برخوردار است، كاركنان ايده

دانند و اين امر منجر به  به جاي اينكه مجبور به اين كار باشند، آن را يك فرايند طبيعي مي
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مبني بر اينكه تسهيم  3. بر همين اساس فرضيه فرعي شود بهبود عملكرد سازماني هتل مي
 ها تاثير معناداري دارد، تدوين شد. دانش بر عملكرد سازماني هتل

 
  دانش كاربرد

اين مرحله ذي نفعان و بهره برداران  از دانش را قادر مي سازد تا بتوانند با استفاده از 
بهره برداري از دانش به منظور  دانش خلق شده، مسائل و مشكالت سازمان را حل نمايند.

حل مشكل يا مسئله خاص ممكن است منجر به توليد و خلق دانش جديد گردد، كه به 
صورت مجدد اين دانش ذخيره شده و مورد بازيابي قرار مي گيرد. بنابراين كاربرد دانش 

) در Liao., et al,2010كارگيري دانش به اشتراك گذاشته شده (ه اشاره به ميزان ب
) و در جهت پاسخ گويي Allameh., et al,2011حمايت از تصميم گيري  وحل مساله(

) مي باشد به طور كلي دانش سازمان بايستي در Liao., et al,2010به تغييرات محيطي(
با  .ن به صورت عملي به كار گرفته شودايجاد فرآيندها، خدمات و محصوالت سازما

ات جديد را توسعه داد و دسترسي دانش را بكارگيري دانش مي توان محصول يا خدم
اگر سازمان نتواند از دانش ).  Liao And Wu, 2009براي حل مسائل جديد بيشتر نمود(

ايجاد شده خود به صورت كاربردي استفاده كند درآن صورت قادر نخواهد بود تا به 
ت تا اطمينان تمام سعي مديريت دانش بر آن اس ).1386مزاياي رقابتي دست يابد( ابطحي، 

حاصل كند كه آيا دانش موجود سازمان به طور مفيدي درجهت منفعت آن به كاربرده 
دانش در عمل ، مهم  درهتل ها نيز اگر دانش به كاربرده نشود، هيچ ارزشي ندارد. شود. مي

ترين اقدام براي مديريت موفقيت آميز دانش است، زيرا كاربرد مفيد دانش تنها راه تبديل 
دانش هتل بايستي درجهت خدمات، فرايندها و محصوالت  ه نتايج مشهود است.دانش ب

مبني براينكه بكارگيري دانش بر  4سازمان به كارگرفته شود. براين اساس فرضيه فرعي 
 عملكرد سازماني تاثير معناداري دارد، تدوين شد.

ر اينكه بهترين به طوركلي، هتل ها باداشتن بهترين دانش به مزيت رقابتي نمي رسند، مگ
استفاده را ازآن بكنند، به منظور بهترين استفاده از دانش، بايدآن را به طور كامل در 

هدف غايي مديريت دانش، كاربرد دانش درجهت بهبود هاي هتل به كارگرفت. فعاليت
مديريت دانش شيوه جديد تفكر  ).1388عملكرد سازماني است(انواري رستمي و شهائي،

و تسهيم منابع فكري و خالقانه سازمان و شيوه اي براي بهره وري، بهبود درمورد سازمان 
) و بهينه سازي دانش Syed Ikhsan & Rowland ,2004ها ( عملكرد،كاهش هزينه
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هاي متفاوت است.فرايندهاي مديريت دانش  سازماني براي افزايش عملكرد از طريق روش
).بنابراين 2001ن دارند(گلد و همكاران،درسازمان تاثير قابل توجهي برروي عملكرد سازما

فرضيه اصلي تحقيق مبني بر رابطه بين مديريت دانش و عملكرد سازماني مطرح شد و 
 مديريت دانشبرخي از مقاالت و مراجعي كه گويه هاي هريك از شاخص هاي شاخص 

 است.  1از آن استخراج شده اند به قرار جدول
 

 اجع آنها: شاخص هاي مديريت دانش و مر1جدول

 مديريت دانش
 شاخص گويه ها منابع

خلق 
 دانش

برانگيزاننده بودن تحوالت (مديريت تغيير)، 
توليد دانش در جلسات رسمي (اعتماد)، ارزش 
بودن توليد دانش ، درگيري كاركنان در توليد 
دانش، تشويق مديريت ارشد درخلق دانش، 
ميزان رضايتمندي كاركنان از اعتالي سطح 

 دانش شان

(Taylor, Wright, 
2004),(Holt,2004), 

( Lee, Choi,2003),( Wilson 
and Asay,1999), ( Moffett., 

et al.,2003), 
( DanaeeFard  and 

Selseleh,2010) 

نگهداري 
و ذخيره 

 دانش

وجود فرآيندهاي مدون نگهداري دانش ، 
نگهداري اطالعات مراجعان، نگهداري اطالعات 

فايل هاي كامپيوتري به جاي  كاركنان، استفاده از
پرونده هاي كاغذي ( فناوري اطالعات)، 
سيستمهاي مكانيزه مستند سازي(فناوري 

 اطالعات)

(Massa  and Testa.2009), 
( DanaeeFard  and 

Selseleh,2010), 
( Goldoni and 

Oliveira,2010), 
( Siemieniuch and 

Sinclair,2004), 
(Davenport., et al 1998) 

تسهيم 
 دانش

فرهنگ مشوق تسهيم دانش، تمايل به تسهيم 
دانش توسط افراد(فرهنگ)، امكانات الزم جهت 
تسهيم دانش ، اعتماد، ساختارسازماني، فناوري 

 اطالعات

(Taylor, Wright, 2004),        
( Lee, Choi,2003), 

(Massa  and Testa.2009), 
(bhatt,2001), 

( Siemieniuch and 
Sinclair,2004), 

( DanaeeFard  and 
Selseleh,2010) 
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  عملكرد سازماني

)گفته مي شود. طبق اثربخشي و كارايي اقدامات گذشته (فرايند تبيين كيفيتعملكرد 
چگونگي  ) كارايي كه توصيف كننده 1شود:  اين تعريف، عملكرد به دو جزء تقسيم مي

ن از منابع در توليد خدمات يا محصوالت است، يعني رابطه بين تركيب استفاده سازما
 ) اثربخشي كه توصيف كننده 2ن؛ و واقعي و مطلوب دروندادها براي توليد بروندادهاي معي

در سه سطح مورد  عملكرد را مي توان .)1387نيل به اهداف سازماني است (رهنورد، درجه
ابراين، عملكرد طح گروه، درسطح سازمان. بن: در سطح فردي، درسارزيابي قرارداد

كلي است كه بر چگونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد  عملكرد  سازماني يك سازه 
سازماني به عنوان توانايي سازمان در استفاده موثر از منابع و توليد ستاده هاي پايدار در نظر 

ور كلي عملكرد سازماني چگونگي گرفتن اهداف مربوط به ذي نفعان، تعبير مي شود. به ط
 -انجام ماموريت و وظايف و فعاليت هاي سازماني و نتايج حاصله از انجام آن اطالق مي

جا حائز اهميت است كه با تعريف عملكرد مي توان آن را گردد. مفهوم واژه عملكرد از آن
نشان دهنده ارزيابي يا مديريت نمود. ارزيابي عملكرد اندازه گيري داده هايي است كه 

پيشرفت به سوي نتايج مورد نظر مي باشد. اين نتايج مي بايست از انجام فعاليت هاي خاصي 
همچنين اندازه گيري عملكرد روشي را براي ارزيابي اين فعاليت ها فراهم  بدست آيند.

). تاكنون مدل ها والگوهاي مختلفي درخصوص 1389، همكارانآورد( رفيع زاده و  مي
در ميان روش هاي مختلف ارزيابي، مدلهاي سرآمدي  لكرد ارائه شده اند.ارزيابي عم

كسب و كار از جايگاه ويژه اي برخوردارند. اين مدل ها الگويي از يك سازمان را ارائه 
مي كنند كه در ايده و عمل سرآمد سازمانهاي ديگر بوده و در راستاي رشد و سرآمدي 

. در صنعت (Torabi pour & Rekabeslami, 2011)تغييرات الزم را ايجاد مي كنند
هتلداري هم براي ارزيابي محصوالت و خدمات هتل و مقايسه عملكرد آنها با ديگر هتل ها 

ي اين مدل مي توانند يك هتل را گانه شاخص هاي نه مي توان از اين مدل بهره گرفت.

بكارگيري 
 دانش

اطمينان از تصميم گيري مطمئن با دانش 
موجود، استفاده از دانش درجهت اهداف 

سازماني، توليد محصول وخدمات 
جديد،عملكردگرابودن،  قدرت حل مسائل 

 موجود وجديد

(Allameh., et al.,2011), 
( Bose and 

Sugumaran,2003), 
( Liao and Wu,2009), 

(Liao., et al.,2010), 
( DanaeeFard  and 

Selseleh,2010) 
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هبود را مشخص كنند. بطور كامل و از تمام جهات ارزيابي نمايند و نقاط قوت و نيازمند ب
دارا بودن ساختار نگاه جامع در انتخاب معيار وزير معيارها و دارابودن اصول تعريف شده و 

مناسب براي تحليل نتايج ارزيابي هتل مي تواند هتل را در الگوبرداري از بهترين هتل ها در 
تلداري و مطرح با توجه به رو به رشد بودن صنعت ه زمينه فرايندهاي سازماني توانا سازد.

شدن مباحث جديد مديريتي انتخاب مدل تعالي سازماني براي همخواني با پارادايم هاي 
در مقابله با  EFQMهاي اصلي مدل  يكي از ويژگي جديد مديريتي مناسب است.
مشتري مداري مي باشد كه با توجه به مشتري مدار بودن سايرمدلهاي ارزيابي عملكرد، 

داشتن با افراد مي توان از اين مدل بهره گرفت. انعطاف پذيري، اروكسر صنعت هتلداري  و
 جامع و كامل بودن اين مدل يكي ديگر از داليل انتخاب اين مدل براي هتلداري مي باشد .

 
 EFQMمدل 

ها براي اطمينان ابزاري اجرايي جهت كمك به سازمانمدل برتري بنياد اروپايي كيفيت 
تي مناسب به وسيله سنجش ميزان قرارگرفتن درمسير برتري از تحقق استقرار سيستم مديري

پايدار است و به آنها كمك مي كند تا فاصله ها را شناسايي و سپس راه حل ها را با انگيزه 
 به صورت جدي كارخود را 1989اين مدل به صورت جدي از سال  بيشتر تعيين كنند.

ها بدون قرارگرفت و سازمان وپاييآغاز كرده است و به سرعت مورد توجه شركت هاي ار
توجه به نوع فعاليت ، اندازه و ساختار و يا ميزان بلوغ سازماني، به منظور كسب موفقيت در 

مدل تعالي  دستيابي به آرمان و اهداف راهبردي خودبه استقرار اين سيستم پرداختند.
EFQM  9يه چارچوبي غير تجويزي بر پانشان داده شده است،  1همان طور كه درشكل 

2Fپنج معيار توانمندسازها معيار مي باشدكه

 مي باشند. 3F2 و چهار معيار نتايج1
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   
1. Enablers 
2. Results 
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 )1384( جلودار ممقاني،  EFQM: معيارهاي مدل  1شكل
 

4Fمعيارهاي توانمندسازي (چگونه

) آنچه را كه سازمان انجام مي دهد پوشش مي دهند. 1
5Fمعيار نتايج ( چه

وسيله  دست مي آورد پوشش مي دهد و نتايج به) آنچه را كه سازمان ب2
. به عبارت ديگر نتايج متعالي در عملكردمشتريان، كاركنان و توانمندسازها حاصل مي شود

زنجيره  جامعه از طريق رهبري، اتخاذ سياست و استراتژي مناسب ، منابع انساني ، منابع و
ج به عنوان عملكرد سازماني درنظر دراين مقاله معيار نتاي آيد. تامين و فرايندها بدست مي

 بيان شده است. عملكردسازماني شاخص هاي  2درجدول  گرفته شده است.
 

  عملكردسازماني: شاخص هاي 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1. How 
2. What 

 عملكرد سازماني 
 منبع  شاخص 

  نتايج مشتريان
EFQM 

 نتايج كاركنان 2003
 نتايج جامعه 

 نتايج كليدي عملكرد
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 نتايج مشتريان
هاي سرآمد به صورت پيوسته و فراگير؛ نتايج مرتبط با مشتريان و شاخص هاي  سازمان

گيري و  سنجش ميزان رضايت ايشان از كيفيت ارائه محصوالت و خدمات خود را اندازه
درگذشته، شاخص هاي سنتي موفقيت سازمان عبارتند از نتايج  كنند.   به آنها دست پيدا مي

هستند و  لمروزه موارد متعددي در موفقيت سازمان ها دخيمالي مثبت، درحالي كه ا
مديريت دانش درصدد تضمين ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس  شاخص هايي عالوه بر 

). سازمان هاي دانش محور از مديريت 1386شاخص هاي مالي است(كاپالن و نورتون،
مي كنند و اين اطالعات ارتباط با مشتري به منظور جمع آوري اطالعات مشتريان استفاده 

جمع آوري شده (مشهود و نامشهود) براي توسعه ي محصوالت و خدماتي كه مشتريان 
آينده نياز خواهند داشت به كار مي روند. زيرا مشتريان داراي نقش كليدي درتعيين 

ها از مديريت ارتباط با مشتري به منظور جمع  . هتلاستراتژي كسب وكار سازمان هستند
كنندو اين جمع آوري اطالعات براي توسعه خدمات  عات ميهمانان  استفاده ميآوري اطال

مبني بر اينكه مديريت  5همين راستا فرضيه فرعي  در و شود و محصوالت به كار رفته مي
 دانش بر نتايج مشتريان در هتل تاثير معناداري دارد، تدوين شد.

 
 نتايج كاركنان 

نتايج مرتبط با كاركنان و منابع انساني  و فراگير، سازمان هاي سرآمد به صورت پيوسته
خود و نيز شاخص هاي سنجش ميزان رضايت شغلي ايشان را اندازه گيري و به آن دست 

سازمان به كارگيري و استفاده از دانشي است كه  مي كنند. يكي از راه هاي توسعه پيدا
اد ابزار توسعه هتل زماني دانش افر). steyn,2004(اعضاي سازمان مالك آن هستند

گردد كه بين افراد سازمان و درسراسر سازمان به اشتراك گذاشته شود.كاركنان با  مي
زيرا آنها منابعي هستند كه  ها ضروري وحياتي هستند انگيزه و راضي براي موفقيت هتل

اي فراهم هام، خالقيت، چشم انداز و انگيزه شوند. كاركنان ال موجب تمايز هتل مي
باشند  دارد. كاركناني كه فاقد رضايت شغلي مي ند كه يك هتل را زنده نگه مينماي مي

بنابراين مديريت  كنند. ها بهره ور نيستند و بهترين خدمات را به ميهمانان ارائه نمي درهتل
تواند موجب بهبود نتايج كاركنان در هتل شود. بنابراين قرضيه  دانش با تسهيم دانش مي

مبتني بر اينكه مديريت دانش بر نتايج كاركنان در هتل تاثير معناداري دارد، تدوين  6فرعي 
 .شد
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 نتايج جامعه
گيري نموده و  هاي سرآمد بطور فراگير نتايج برجستة مرتبط  با جامعه را اندازه سازمان

يابند. جامعه در مركز مشاركت ها و اطالعات قراردارد. زيرا جامعه يعني   به آنها دست مي
. جامعه از سازمان انتظار دارد تا استانداردهاي ارات، بخصوص از سازمان هاي دولتيانتظ

محيط زيست، استانداردهاي شغلي، توجه به عقايد و پيش بيني هاي جامعه، فرهنگ گوش 
ين و مقررات جامعه را رعايت كند. به عبارت ديگر، جامعه دادن به جامعه،  ارزش ها و قوان

از سازمان ها انتظار دارد با توجه به ارزش هاي اخالقي سازمان فعاليت كنند و اين فرهنگ 
. امروزه ديگر قيمت عامل را به شركا، تامين كنندگان و درنهايت به محيط گسترش دهند

هتل در اجتماع و پيامدهاي محيطي تاثير  ها نيست ، بلكه وضعيت يك تعيين كننده در هتل
تواند اثرات چشمگيري بر سودآوري هتل داشته  زيادي بر ذهنيت ميهمانان گذاشته و مي

ها نسبت به جامعه  باشد. هتل كند مي باشد. جامعه، محيط پيراموني كه هتل در آن فعاليت مي
انش در سازمان ، باشند استفاده از مديريت د چنين محيط زيست خود مسئول ميو هم

ها و  زيرا جامعه در مركز مشاركت رضايت  ورفاه تمامي افراد جامعه را درپي دارد،
مبني بر اينكه مديريت دانش بر نتايج  7اطالعات قرار دارد. بر همين اساس فرضيه فرعي 

 ها تاثير معناداري دارد، تدوين شد. جامعه در هتل
 

 نتايج كليدي عملكرد
نتايج كليدي مورد انتظار خود، مرتبط با استراتژي و اهداف بلند سازمان هاي سرآمد 

مدت سازماني را اندازه گيري كرده و به آن دست پيدا مي كنند.دانش در سازمان به 
خودي خود نمي تواند مفيد باشد و مساله اصلي تبديل اين دانش به منابع مالي و ارزش 

د مزيت رقابتي، افزايش نوآوري و بهبود افزوده است. مديريت دانش در سازمان باعث ايجا
).امروزه معيارهاي ارزيابي سازمان ها امروزي بال Darroch,2003تصميم گيري مي شود(

خص سازمان هاي دانش محور عالوه بر مسائل مالي، موارد وسيع تري را دربر مي گيرد كه 
كاري انجام دهد به اينكه يك هتل هر .شامل مشتريان، فرايندها، منابع انساني و ... است

ها  براي همه هتل نحوي كه يك دستاورد يا نتيجه را به دنبال خواهد داشت پيغام بسيار مهمي
باشد. عالوه بر انواع نتايج سنتي كه با حجم ، هزينه و كيفيت محصوالت و خدمات در  مي

خلق  ها نتايجي را از تبادل اطالعات و دانش بين دو يا چند بخش ارتباط است، همه هتل
هاي با عملكرد خوب ، همه اقدامات مرتبط با هريك از كاركنان به منظور  كنند. در هتل مي
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خلق ارزش براي كسب و كار و نتيجتا تاثير بر عملكرد و نتايج خاص حاصل شده براي 
مبني براينكه مديريت دانش بر نتايج   8شود.برهمين اساس فرضيه فرعي  هتل طراحي مي

 ها تاثير معناداري دارد، تدوين شد تلكليدي عملكرد در ه
 

 مدل مفهومي پژوهش 
براي انجام تحقيقات علمي و نظام مند چارچوبي علمي و نظري مورد نياز است كه 

 2با توجه به ادبيات تحقيق مدل ارائه شده  درشكل  اصطالحا مدل مفهومي ناميده مي شود.
 به نمايش گذاشته شده است.

 
 روش تحقيق:
حقيق حاضر به باز تعريف روابط ميان متغيرهاي مديريت دانش و عملكرد ازآنجا كه ت

سازمان و درنهايت به ارائه مدلي در خصوص اين ارتباط مي پردازد، روش تحقيق آن 
برمبناي هدف از نوع تحقيقات توسعه اي محسوب مي شود، هرچند كه استفاده از نتايج 

خلي هتل ها و بهبود مديريت دانش آنها اين تحقيق مي تواند موجب اصالح فرايندهاي دا
شود، لذا مي توان آن را ازجمله تحقيقات كاربردي نيز به شمار آورد.روش تحقيق 

 توصيفي مي باشد. -مورداستفاده، پژوهش پيمايشي 
به منظور بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملكرد سازماني در صنعت هتلداري ،  

هتل  14ن ان انتخاب شده اند. تعداد اين هتل ها در تهراستاره استان تهر 5و  4هتل هاي 
). با توجه به قلمرو مكاني تحقيق، جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران 3باشد(جدول مي

و سرپرستان ارشد بخش هاي مختلف هتلها مي باشند.با توجه به مصاحبه هاي انجام شده، به 
وجود دارد، بنابراين تعداد عناصر  سرپرست ارشد ومدير 10طورمتوسط در اين هتل ها 

مدير و  140مدير و سرپرست ارشد)، 10هتل *14( درحدود جامعه آماري اين پژوهش
 سرپرست ارشد مي باشد.

 
 
 
 
 



 )Newman& Conurd,1999 ،EFQM2003(    : مدل پيشنهادي تحقيق2شكل

 مديريت دانش 

 خلق دانش 

ذخبره و 
 نگهداري  دانش

 تسهيم دانش 

 بكارگيري دانش 

عملكرد  
 سازماني 

 نتايج مشتريان 

 نتايج كاركنان

 نتايج جامعه

نتايج كليدي  
 عملكرد
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 ستاره استان تهران 5و  4:فهرست هتل هاي  3جدول

 
دراين پژوهش به منظور تعيين حدود حجم نمونه ، ازفرمول حداكثر نمونه الزم براي 

 95تعيين نسبت(فرمول كوكران) استفاده شده است. با توجه به فرمول زير در سطح اطمينان 
 نفر به دست آمده است. محاسبات زير 103ه درصد، تعداد نمون 5درصد و دقت برآورد 

بيانگر تعيين تعداد حجم نمونه مي باشد. روش نمونه گيري در اين جامعه نمونه دردسترس 
 بوده است. 

 
 

براي جمع آوري داده ها و اطالعات اين تحقيق عالوه بر بهره گيري از منابع  
ن نامه ها  از پرسش نامه به اي هم چون كتب، مجالت، گزارش هاي علمي و پايا كتابخانه

عنوان ابزاري جهت سنجش ديدگاه هاي مديران و سرپرستان ارشد هتل استفاده شده است. 
پرسش نامه مي باشد. در اين پژوهش براي عملكرد سازماني از پرسش 2اين تحقيق، شامل 

 استفاده شده است كه روايي آن مورد تاييد بنياد 2003ويرايش EFQMنامه استاندارد 
EFQM  بوده است و براي روايي محتوايي وصوري پرسش نامه ديگراز مقاالت و

تحقيقات مشابه در زمينه مديريت دانش ، استفاده شده كه قابل فهم بودن سواالت ، مرتبط 
بودن هدف آزمون با سواالت مطرح شده و حذف سوالت نامربوط مورد نظر بوده است. 

طابق با ويژگي هاي ماين پرسش نامه درچندين مرحله  درنهايت با استفاده از نظر استادان،
بومي شده است. هم چنين براي بررسي پايايي پرسش نامه ها، و صنعت هتلداري تعديل 

 ستاره نام هتل رديف ستاره نام هتل رديف
ستاره4 هتل المپيك 1 ستاره4 هتل پارسيان كوثر 8   
ن انقالبهتل پارسيا 2 ستاره4  ستاره4 هتل پارسيان اوين 9   
ستاره4 هتل بزرگ تهران 3 ستاره5 هتل پارسيان آزادي 10   
ستاره4 هتل بزرگ فردوسي 4 ستاره5 هتل پارسيان استقالل 11   
ستاره4 هتل رامتين 5 ستاره5 هتل الله 12   
ستاره4 هتل سيمرغ 6 ستاره5 هتل هما 13   
ستاره4 هتل تاج محل 7 ل اسپيناسهت 14  ستاره5   
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نفري از مديران و سرپرستان ارشد بخش هاي مختلف  30آنها درميان يك نمونه مقدماتي 
و  ماني استاندارد مي باشدهتل ها توزيع گرديد باتوجه به اين كه پرسش نامه عملكرد ساز

است با اين وجود براي هر دو پرسش نامه آلفاي  EFQMبنياد پايايي آن مورد تاييد
كرونباخ گرفته شد كه پايايي پرسش نامه ها ي اين تحقيق هم براي شاخص هاي تحقيق و 

نشان داده شده است. با توجه به اينكه مقاديرمذكور،  5و 4هم كل پرسش نامه در جدول 
 ) بيشتر است، پايايي هر دو مورد تاييد قرار مي گيرد. 7/0حداقل قابل قبول (از
 

 فاي كرونباخ براي شاخص هاي تحقيق:آل 4جدول   
            

 
 
 
 

 : آلفاي كرونباخ براي كل پرسش نامه ها 5جدول 

 
 يافته هاي تحقيق

دست ه ن داده هاي بتجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است كه طي آ
آمده از طريق ابزارهاي جمع آوري درنمونه( جامعه) آماري، خالصه، كدبندي، دسته بندي 

-و... و درنهايت پردازش مي شوندتازمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده 
فهومي و هم ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد. دراين فرايندها، داده ها هم ازلحاظ م

از لحاظ تجربي پااليش مي شوند و فنون گوناگون آماري نقش بسزايي در استنتاج و تعميم 
هدف ما در اين مقاله بررسي روابط بين مديريت دانش و عملكرد سازماني  به عهده دارند.

 آلفاي كرونباخ پرسش نامه
 834. مديريت دانش

 883. عملكرد سازماني

 آلفاي كرونباخ شاخص ها رونباخآلفاي ك شاخص ها

 910. نتايج مشتريان 924. خلق دانش
 907. نتايج كاركنان 916. ذخيره دانش
 912. نتايج جامعه 913. تسهيم دانش

 913. نتايج كليدي عملكرد 910. به كارگيري دانش
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تحليل رگرسيون ، در صنعت هتلداري مي باشد.براي بررسي فرضيه هاي فرعي پژوهش
 R ضريب تعيين(. در اين آزمون مقدار شده استاستفاده  spssه از نرم افزار با استفادساده 

Square(  نشان دهنده اين است كه چند درصد  از تغييرات متغير وابسته تحت تاثير متغير
 -باشد، فرض صفر رد مي 05/0كمتر از   sigاگر   ANOVAمستقل مي باشد.درقسمت 

 6داول نتايج آزمون رگرسيون خطي در جدول و معادله رگرسيون خطي مي باشد. ج شود
قابل مشاهده است و نتايج نشان مي دهد كه بين همه متغيرهاي تحقيق رابطه مستقيم و 
معناداري وجود دارد. با استفاده از خروجي جدول رگرسيون در آزمون فرضيات مي توان 

مترين شدت رتبه بندي از قوي ترين تا ك Rرابطه بين آنها را با استفاده از ضريب همبستگي 
باالترين ميزان همبستگي ها دربين مديريت دانش و شاخص هاي  7نمود.باتوجه به جدول

اي عملكرد سازماني ، مربوط به مديريت دانش و نتايج كاركنان مي باشد و بين شاخص ه
 باشد. ، مربوط به بكارگيري دانش و عملكرد سازماني ميمديريت دانش و عملكرد سازماني

 
 : نتايج آزمون رگرسيون خطي براي فرضيات فرعي پژوهش 6ل جدو

 
 
 
 

 نتيجه sig ضريب تعيين متغير وابسته متغير مستقل

 تاييد 000. 24/0 عملكردسازماني خلق دانش

 تاييد 000. 33/0 عملكردسازماني ذخيره دانش

 تاييد 000. 28/0 عملكردسازماني تسهيم دانش

 تاييد 000. 47/0 عملكردسازماني بكارگيري دانش

 تاييد 000. 45/0 نتايج مشتريان مديريت دانش

 تاييد 000. 46/0 نتايج كاركنان مديريت دانش

 تاييد 000. 24/0 نتايج جامعه مديريت دانش

 تاييد 000. 34/0 نتايج كليدي عملكرد مديريت دانش
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 :رتبه بندي روابط ميان متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش 7جدول 
 ضريب همبستگي رابطه رتبه اصلي روابط

مديريت دانش و 
شاخص هاي 

 عملكرد سازماني

 683/0 مديريت دانش و  نتايج كاركنان 1
 676/0 مديريت دانش و نتايج مشتريان 2
 590/0 مديريت دانش و نتايج كليدي عملكرد 3
 491/0 مديريت دانش و نتايج جامعه 4

شاخص هاي 
مديريت دانش و 

 زمانيعملكرد سا

 690/0 عملكرد سازماني و بكارگيري دانش 1
 576/0 عملكرد سازماني و ذخيره دانش 2
 535/0 عملكرد سازماني و تسهيم دانش 3
 490/0 عملكرد سازماني و خلق دانش 4

 
 سهم و رتبه هرشاخص و الويت بندي آنها

اييدي گرفت و براي تعيين سهم هر شاخص در متغيرهاي پژوهش  بايد تحليل عاملي ت 
بارهاي عاملي هر شاخص به ترتيب   8 بار عاملي هركدام را باهم مقايسه كرد . درجدول

سهم آنها نوشته شده است و هر متغير بر اساس آن اولويت بندي شده است. همان طور كه 
و نتايج مشتريان در  نشان داده شده است، شاخص هاي به كارگيري دانش درمديريت دانش

 .ماني بيشترين سهم را برعهده داشته اندعملكرد ساز
 

 : اولويت بندي شاخص هاي تحقيق 8 جدول                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بارعاملي  شاخص ها مولفه ها 
 
 

 مديريت دانش

 0.84 تسهيم دانش  -1

 0.81 خلق  دانش  -2

 0.80 بكارگيري دانش  -3

 0.72 ذخيره و نگهداري دانش -4

 
 

 عملكرد سازماني

 0.90 ج مشترياننتاي -1

 0.87 نتايج كاركنان 2

 0.80 نتايج كليدي عملكرد -3

 0.78 نتايج جامعه -4
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براي بررسي فرضيه اصلي پژوهش و هم چنين تحليل و برازش مدل پژوهش از مدل 
از افزار ليزرل استفاده شده است.  معادالت ساختاري و شاخص هاي نكوئي برازش نرم

خاص  -مي توانيم قابل قبول بودن مدل هاي نظري را درجامعه هاي  م افزارطريق اين نر
اين پژوهش با توجه به اينكه مدل تحقيق براي صنعت هتلداري بر گرفته از  در آزمون نمود.

دو مدل مي باشد و محقق ساخته است بايد مورد آزمون قرارگيرد. مدل مفهومي پژوهش 
ه، و ارتباط بين متغير هاي مديريت دانش و عملكرد شامل كليه متغيرهاي مستقل و وابست

 -مي نشان )3(رشكلد مندرج عاملي مدل مفهومي تحقيق تحليل سازماني مي باشد.نتايج
 مطلق قدر مديريت دانش و عملكرد سازماني مقادير به هاي مربوط شاخص تمامي كه دهد

براي آنها شاخص  خوردارند وبر قبولي مورد )5/0عاملي (بيشتر از بار و )96/1تي (بيشتر از 
مي باشد كه مدل را  05/0بزرگتر از P valueهم چنين مقدار  .شوند مي محسوب مناسبي

 تاييد مي كند.
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Chi- Square=19.20, df=17 , P- Value=0.31697 , RMSEA= 0.036 
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بين مديريت دانش و عملكرد  tپژوهش مقدارقدرمطلق آماره براي بررسي فرضيه اصلي 
قرار گرفته  58/2تا مثبت  58/2مي باشد كه خارج بازه منفي  02/9،  4سازماني در شكل 

% بر متغير 99در سطح اطمينان  مديريت دانشاست، بنابراين نشان مي دهد كه متغير 
ديريت دانش باعث افزايش عملكرد عملكردسازماني هتل ها تأثير معناداري دارد و متغير م

پس از معين شدن مدل، طرق گوناگوني براي برآورد نيكويي  سازماني هتل ها مي شود.
برازش كلي مدل با داده هاي مشاهده شده وجود دارد. به طور كلي چندين شاخص براي 

مقدار بهينه هر شاخص و  9 سنجش برازش مدل مورد استفاده قرار مي گيرد كه در جدول
هم چنين مقدار بدست آمده دراين پژوهش آورده شده است  و همان طور كه درجدول 

 ه نشان دهنده برازش مدل مي باشد.مشاهده مي شود تمامي شاخص ها مناسب مي باشد ك
 

 : شاخص هاي نكويي برازش مدل پژوهش و نتايج آن 9جدول 
 نتيجه گيري مقدار بدست آمده مقدار بهينه شاخص برازش

NFI مناسب 97/0 9/0التر از با 
NNFI  مناسب 99/0 9/0باالتر از 
CFI مناسب 1 9/0باالتر از 

RMSEA  مناسب 036/0 1/0كمتر از 
GFI  مناسب 96/0 9/0باالتراز 

AGFI  مناسب 90/0 8/0باالتر از 

PMR 
هرچه كوچكتر و نزديك به 

 صفر
 مناسب 017/0

IFI  مناسب 1 9/0باالتر از 

 
 مناسب 12/1 3كوچكتر از 

 
 و نتيجه گيريبحث 

بررسي مديريت دانش و عملكرد سازماني در ادبيات پژوهش نشان داد كه بر هركدام 
از اين متغيرها مدل هاي مختلفي وجود داردكه هركدام به بررسي ابعاد گوناگون اين 

اين مقاله تركيب دو مدل عمومي مديريت دانش و مدل  متغيرها پرداخته اند. در
در غالب الگوي مفهومي بيان شد. يافته هاي حاصل از مدل تاييد شده مويد  EFQMبنياد

رابطه معنادار متغيرهاي مكنون مورد مطالعه( مديريت دانش و عملكرد سازماني ) مي باشد . 
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 5و  4دراين بين يافته ها نشان مي دهد تغييرات متغير پنهان مديريت دانش درهتل هاي
حت تاثير تسهيم دانش مي باشد . افراد اطالعاتشان را به اشتراك ستاره شهر تهران بيشتر ت

مي گذارند، زيرا آنها مي خواهند و دوست دارند كه تجربه شان به وسيله ديگران به كار 
درجه شان مورد احترام قرارگيرند. اما براي اينكه  ود ونيز دوست دارند كه به واسطهر

مري ضروري است به داليل روشن و قانع متقاعد شوند كه به اشتراك گذاري دانش ا
توزيع دانش در سطوح مختلف  ).1386كننده اي نياز دارند(اكبرپور و كاظمي صفت، 

) . اگر جو اعتماد بر هتل حاكم نباشد Bhatt,2001سازمان منوط به وجود اعتماد است (
 .كاركنان دانش خود را در اختيار ديگران نخواهند گذاشت

نش از يك واحد هتل به واحد ديگر منجر به بهبود عملكرد سازماني توانايي انتقال دا 
. دانشي كه بين كاركنان در هتل انتقال مي يابد نه تنها به هتل سود مي رساند، مي شودآنها 

بلكه موجب بهبود شايستگي هاي هر فرد درگير در اين فرايند مي شود. انتقال به موقع 
كنندگان مساله، براي بهبود عملكرد سازماني دانش صحيح به تصميم گيرندگان و حل 

ها امري حياتي است. انتقال دانش زماني منجر به بهبود عملكرد سازمان مي شود كه هم  هتل
اشاعه دانش و هم جذب آن را شامل شود. درهتل هايي كه از فرهنگ تسهيم دانش 

مي كنند، زيرا به برخوردار است، كاركنان ايده ها و بينش هاي خود را باديگران تسهيم 
جاي اينكه مجبور به اين كار باشند، آن را يك فرايند طبيعي مي دانند و اين امر منجر به 

متغير پنهان ديگر مورد بررسي در مدل ارائه شده، بهبود عملكرد سازماني هتل مي شود. 
تر ستاره شهر تهران مي باشد كه براساس يافته ها بيش 5و  4عملكرد سازماني درهتل هاي 

هتل ها به منظور درك، پايش و  .تغييرات اين متغير تحت تاثير نتايج مشتريان مي باشد
ارزيابي نيازها و انتظارات مشتريان، فرايندها و سيستم ها را طراحي و مديريت مي كنند. 
نتايج مشتريان بيانگر سطح تحقق ماموريت و دستيابي به چشم اندازمورد نظر هتل و هرآن 

براي مهمانان معني دار است. هتل ها داراي عملكرد خوب، زمان قابل چيزي است كه 
توجهي را براي درك الزامات ميهمانان سرمايه گذاري نموده و فرايندهايي را ايجاد 

نمايند كه محصوالت و خدمات مورد نظر ميهمانان را مطابق توافقات به عمل آمده  مي
اين راستا مديريت دانش براي شناسايي درخصوص زمان، هزينه و كيفيت تحويل نمايند.در

هاي  به دليل اينكه ميهمانان نقش كليدي در تعيين استراتژي.اين الزامات مي تواند موثر باشد
 باشد. كسب وكار هتل ها دارد، نتايج ميهمانان و نظرات آنها در مديريت دانش مهم مي
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شان مي دهد مديريت يافته هاي حاصل از بررسي ارتباط بين متغيرهاي مكنون مقاله ن
در تاييد يافته هاي  هتل مي تواند مستقيم بر روي عملكردسازماني موثر باشد. دانش در

) نشان 2011)، مايلز و اسميت (2001گلد و همكاران (حاصل از پژوهش حاضر تحقيق 
 دهد مديريت دانش بر عملكرد سازماني تاثير معناداري دارد. مي

رسي رابطه بين مديريت دانش و شاخص هاي عملكرد هم چنين يافته هاي حاصل از بر
سازماني نشان داد بيشترين ميزان همبستگي مربوط به رابطه مديريت دانش و نتايج كاركنان 

دانش به خودي خود قدرتي ندارد و آنچه به هتل قدرت مي دهد آن قسمت از مي باشد.
مي شود. بنابراين زماني  دانش افراد است كه بين افراد هتل تسهيم شده و به كار گرفته

دانش افراد ابزار توسعه مي گردد كه بين كاركنان هتل و درسراسر هتل به اشتراك گذاشته 
شود.بنابراين براي آنكه فعاليت هاي مديريت دانش در هتلها با موفقيت مواجه شود بايد به 

اي خود را در اين نكته توجه كرد كه افراد در هتل چگونه ياد مي گيرند، چگونه آموخته ه
 هتل به كار مي گيرند و چگونه آن را در سراسر هتل پخش كرده و به اشتراك مي گذارند.

يافته هاي حاصل از بررسي رابطه بين شاخص هاي مديريت دانش و عملكرد سازماني نشان 
باشد.  داد بيشترين ميزان همبستگي مربوط به رابطه بكارگيري دانش و عملكرد سازماني مي

از صاحبنظران، اين مرحله را مهم ترين گام در مديريت دانش مي دانند زيرا مزيت  بسياري
رقابتي، تنها منوط به داشتن منابع غني و سرشار دانش نيست، بلكه در گرو كاربرد آن منابع 

.اگر هتلها نتواند از دانش ايجاد شده خود به دانشي در عمليات و تصميمات سازماني است
اده كند درآن صورت قادر نخواهد بود تا به مزاياي رقابتي دست صورت كاربردي استف

دانش هتل بايستي درجهت خدمات، فرايندها  و عملكرد سازماني خود را بهبود بخشد. يابد
و محصوالت سازمان به كارگرفته شود. اگر هتلي به راحتي نتواند شكل صحيح دانش را 

زيت هاي رقابتي خود با مشكل درجاي مناسب آن مشخص نمايد ممكن است در حفظ م
مواجه شود. هتل دربهره گيري از منابع دانش خود روش هاي مختلف را براي بكارگيري 
دانش جهت بهبود محصوالت و خدمات مي تواند استفاده كند تا عملكرد خود را بهبود 

 بخشد.
 امروزه مديريت دانش يكي ازمي توان گفت،  نتيجه گيري نهاييدرپايان به عنوان 

جديد ترين و كليدي ترين مباحث مديريت محسوب مي گردد. درواقع مديريت دانش به 
عنوان واكنشي به تغييرات فزاينده محيط پيرامون سازمان ها و به خصوص هتل ها محسوب 
مي گردد.تغيير در عملكردهاي مديريت امري ضروري و اجتناب ناپذير است. انواع هتل ها 
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و انطباق با تغييرات محيط رقابتي پيرامون خود نيازمند اجراي  به منظور بقا و توسعه خويش
مديريت دانش هستند.يافته هاي پژوهش  درباره رابطه مديريت دانش و عملكرد سازماني 
در صنعت هتلداري نشان داد كه مديريت دانش يكي از عوامل كليدي موفقيت درباالبردن 

فقيت در بازارهاي رقابتي بايد توجه روز عملكرد سازماني مي باشد و هتل ها براي كسب مو
افزوني به اين حيطه از مديريت نشان دهند. هتل ها بايدهمانطور كه بر حفظ، اداره، كسب و 
بهبود دارايي ها و سرمايه هاي سنتي سرمايه گذاري نموده و وقت و انرژي صرف مي كنند 

مايه هاي ناملموس هم به همان شكل براي حفظ، اداره و كسب و بهبود دارايي ها و سر
چون دانش سازماني فعاليت كنند. نكته ديگر با توجه به اهميت مديريت دانش در بهبود 

 باشد. عملكرد هتل ها، لزوم توجه به مديريت دانش و اهميت آن در سطح استراتژيك مي
 ،ارزيابي استراتژي بايد نقش دانش امروزه مديران هتل ها به هنگام تدوين، اجرا و

هاي ناملموس و مديريت آن را در موفقيت و بهبود عملكرد هتل در نظر بگيرند.  هسرماي
هنگام تجزيه و تحليل  محيط داخلي و خارجي و تعيين نقاط قوت و ضعف هتل بايد دانش 
و سرمايه هاي ناملموس را هم مدنظر قرارداد .بايد همان طوري كه براي بهبود عملكرد هتل 

بتي برنامه ريزي مي كنند براي خلق و كسب دانش مورد نياز و موفقيت در كسب مزيت رقا
هم برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت داشته باشند و هم چنين براي پياده سازي مديريت 

 دانش  در هتل ها ، مديران هتل بايد محيط و شرايط الزم رابراي اجراي آن ايجاد نمايند.
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 چكيده

 صنعت دارد، قرار نظر مورد بازار صحيح بندي بخش در موفق بازاريابي استراتژي هر ريشه شك بدون
 اصلي هاي گونه از يكي به تبديل گردي طبيعت اينكه عليرغم. نيست مستثنا قاعده اين از نيز گردشگري

باقي همچنان ناشناخته  ايران كشورمان در مهم بازار اين هاي اما بسياري از ويژگي شده، گردشگري صنعت
 ايران، در آن بالقوه هاي توانايي و گردي طبيعت فعلي بازار ميان فاصله گرفتن نظر در با. مانده است
 هاي بخش خصوصيات بيشتر شناخت به منوط گردي طبيعت توسعه براي صحيح راهبردهاي بكارگيري

 موجود هاي بخش شناسايي گردشگران، انگيزه درك ضمن هدف از انجام اين تحقيق، است. آن در موجود
 بر داخلي گردي طبيعت بازار اي مرحله دو رويكرد يك اتخاذ با راستا اين در. بود گردي طبيعت مقوله در

 تفكيك به بازاريابي زمينه در كاربردي پيشنهادات و شد شناسايي آن هاي ويژگي و بندي بخش انگيزه مبناي
داخلي بازديدكننده از منطقه الموت بودند. روش  گردانجامعه آماري تحقيق، طبيعت .گرديد ارائه ها خوشه
 پرسشنامه معتبر مورد تحليل قرار گرفت. در 246گيري در دسترس بود و در مجموع گيري، نمونهنمونه

 ي هاخوشه: شد استخراج خوشه سه اي بر مبناي انگيزه، خوشه تحليل انجام از پس و نخست مرحله
 هاي خوشه در افراد گرايش بررسي براي بعد، مرحله ها. در گذران وقت و ها اي حرفه واقعي، گردان طبيعت
 مجموع در .شد استفاده) تشخيصي آناليز( مميزي تحليل از مداري انسان و مداري طبيعت ابعاد به مذكور

 بر تأثيري مذكور هاي خوشه در افراد عضويت% 95 اطمينان با كه داد نشان مميزي تحليل از حاصل نتايج
نداشته است.تمامي عمليات فوق الذ كر با استفاده از  مداري انسان يا و مداري طبيعت ابعاد به آنها گرايش

 تحت ويندوز انجام پذيرفت. SPSS 19و  72/8افزارهاي ليزرل نرم
 سفر، منطقه الموت. يزهانگ ،بازار  يبند بازار، بخش يبند بخش گردي، يعتطب :يديكل واژگان

                                                                                                                   
  mousavi_solmaz@yahoo.com  دانشگاه عالمه طباطبائيمديريت جهانگردي  دانش آموخته  ∗

 28/10/1392 تاريخ پذيرش:                         29/5/1392تاريخ دريافت: 
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 مقدمه 
به دنبال رشد سريع گردشگري جايگزين و در پي نارضايتي از توسعه اشكال سنتي 

محيطي و اجتماعي شهرت داشتند، در گردشگري كه به ناديده انگاشتن عناصر زيست
 اي از صنعت گردشگري پديد آمدگردي به عنوان بخش ويژهاواخر قرن بيستم، طبيعت

(Fennel, 2003: 17).   
گردي (اكوتوريسم) وجود تا همين اواخر، اتفاق نظري درباره منشأ پيدايش واژه طبيعت

1Fنداشت. به عنوان مثال ارامز

2F) و ونگارد1995( 1

) معتقد بودند كه ظهور اين 1994( 2
3Fگردد، در حاليكه هيگينزباز مي 1980اصطالح به اواخر دهه 

) آن را مربوط به 1996( 3
4Fميلر و مطالعات 1970اواخر دهه 

5Fدانست. سيبلس لسكيورينمي 4

يكي از اولين كساني بود  5
سفر به مناطق طبيعي نسبتاً دست نخورده و بكر با "گردي را طبيعت 1980كه در اوايل دهه 

مندي از مناظر طبيعي، گياهان و جانوران وحشي و اهداف خاصي مانند مطالعه، بهره
 ). 17كرد (همان، ص.تعريف  "هاي موجود در اين مناطقهمچنين فرهنگ

6Fسازمان جهاني گردشگري

، گزارش داده است كشورهايي كه محور توسعه صنعت 6
دهند، از بيشترين درصد رشد اقتصادي برخوردار گردي قرار ميگردشگري را بر طبيعت

خواهند بود. براساس برآوردهاي اين سازمان، بيشترين رشد در صنعت گردشگري در 
المللي درصد كل گردشگران بين 20گردان پيوسته و طبيعتگردي به وقوع بخش طبيعت

 ).TIES, 2000: 1شوند (را در جهان شامل مي
هاي بالقوه آن در ايران، گردي و تواناييبا در نظر گرفتن فاصله ميان بازار فعلي طبيعت

گردي، منوط به شناخت بيشتر بكارگيري راهبردهاي صحيح جهت توسعه طبيعت
بندي بازار مفهومي ساده با اهميتي باشد. بخشي موجود در آن ميهاخصوصيات بخش

العاده در حوزه بازاريابي استراتژيك است و يكي از پركاربردترين ابزارهاي بازاريابي فوق
رود. به عبارت ديگر اين مفهوم به معناي تقسيم  در ميان دانشگاهيان و اهل فن به شمار مي

وچكتر كه داراي خواص و رفتارهاي همگون بوده و هاي كيك بازار كلي به زيرگروه
كنند، خواهد بود. از زمان معرفي اين مفهوم در دهه هاي مختلف بازاريابي را طلب ميآميزه

                                                                                                                   
1. Orams 
2. Hvenegaard 
3. Higgins 
4. Miller 
5. Ceballos Lascuráin 
6. World Tourism Organization (WTO)  
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7Fحس عمومي"پنجاه ميالدي همواره دو رويكرد 

8Fداده محور"و  "1

در آن مورد توجه  "2
بندي است و  عيارهاي تقسيمگيري در مورد مبوده است. در رويكرد اول، مسأله مهم تصميم

-ها پرداخته و سپس براي شناسايي بخشآوري دادهدر رويكرد دوم محقق در ابتدا به جمع
پردازد. شايان ذكر است كه در گردشگري هاي متجانس بازار به تجزيه و تحليل آنها مي

 ,.Pesonen et al)بيشتر رويكرد داده محور مورد توجه اهل علم و دانشگاهيان بوده است 
2011: 303-304). 

هاي اصلي صنعت گردشگري شده، گردي تبديل به يكي از گونهعليرغم اينكه طبيعت
هاي اين بازار مهم در ايران همچنان ناشناخته است كه اين مهم خود بسياري از ويژگي اما

گردي، به منظور دهنده بازار طبيعتهاي تشكيلهاي بخشضمن تأكيد بر شناخت ويژگي
بكارگيري راهبردهاي مناسب براي توسعه، بر ضرورت هر چه بيشتر مطالعات در اين زمينه 

 نمايد. تأكيد مي
 

 مباني نظري تحقيق
گردي چند ويژگي ) در خصوص طبيعت2002تعريف سازمان جهاني گردشگري (

) دربرگيرنده تمامي اشكال 1مهم را براي اين گونه از گردشگري برشمرده است: (
باشد كه در آن انگيزه اصلي گردشگران، لذت بردن از طبيعت محور ميطبيعت گردشگري

) داراي محتواي آموزشي 2سنتي موجود در اين مناطق است؛ ( دست نخورده و فرهنگ
هاي كوچك محلي هاي كوچك گردشگران و توسط شركت) عمدتاً براي گروه3است؛ (

گري بر محيط طبيعي و فرهنگي را به ) اثرات بالقوه منفي گردش4شود؛ (سازماندهي مي
) براي جوامع محلي منافع اقتصادي (ايجاد شغل و كسب درآمد) به 5حداقل مي رساند؛ (

) موجب افزايش آگاهي از اصول حفاظت از تنوع زيستي در ميان افراد 6همراه دارد؛ و (
 ).Cini et al,. 2012:88 شود (محلي و گردشگران مي

9Fگرديعتالمللي طبيجامعه بين

سفري مسئوالنه به مناطق طبيعي "گردي را نيز طبيعت 3
تعريف  "گرددزيست و افزايش رفاه جامعه ميزبان محلي مي كه منجر به حفاظت از محيط

 . (Singh et al., 2007: 121)نمايد مي

                                                                                                                   
1. Commonsense 
2. Data driven    
3. The International Ecotourism Society (TIES) 
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گردي بر انگيزه گردشگران در تورهاي نخستين تحقيقات در شناسايي بازار طبيعت
10Fاري متمركز بودند. ايگلزگردي تجطبيعت

) از اولين محققاني بود كه سعي كرد 1992( 1
هاي او، انگيزه اصلي گردان را از ساير گردشگران متمايز سازد. بر مبناي يافتهطبيعت
هاي گرمسيري، حيات وحش، طبيعت بكر و يادگيري در گردان تماشاي جنگلطبيعت

مندي از آب و هواي معتدل، بهره مورد طبيعت و در مقابل انگيزه ديگر گردشگران
 همراهي با خانواده و دوستان بود.

11Fبه عالوه ديامنتيس

و  ) دريافت كه تماشاي محيط طبيعي، آشنايي با  فرهنگ1998( 2
ها مهمترين سبك زندگي محلي، سفر به مناطق بكر و دست نخورده و مطالعه زيستگاه

12Fگردان دائميطبيعت"هاي گروهي بودند كه وي آنها را انگيزه

نامگذاري كرد  "3
-طبيعت"). گروه ديگري كه او تحت عنوان Beaumont, 2010:4(ديامنتيس به نقل از 

13Fگردان موردي

كند، تجربه سبك زندگي جديد و متفاوت را مهمترين از آنها ياد مي "4
انگيزه گردشگران دانسته و همچنين كشف مناطق و كسب آگاهي، افزايش دانش و 

 هاي مهم خود برشمردند.دم جديد را از ديگر انگيزهمالقات با مر
14Fويت

گردان را تماشاي محيط طبيعي، مشاركت هاي طبيعت) مهمترين انگيزه1996( 5
15Fها در فضاي باز و تماشاي حيات وحش عنوان نمود. ليندبرگدر فعاليت

) با توجه 1991( 6
ا كه در طيفي از ها و رفتارهاي گوناگون، چهار بخش بازار گردشگري ربه انگيزه

) 1گيرند، شناسايي نمود. اين چهار گروه عبارتند از:  گردشگران سخت تا نرم قرار مي
16Fگردان متعصبطبيعت

) 2كنند)؛ (پژوهشگران و افرادي كه با اهداف آموزشي سفر مي 7
17Fگردان متعهدطبيعت

(افرادي كه براي درك تاريخ محلي، طبيعي و فرهنگي به مناطق  8
18Fگردان) جريان غالب طبيعت3كنند)؛ ر ميحفاظت شده سف

-(افرادي كه به مقاصد حيات 9
19Fگردان موقت) طبيعت4كنند)؛ و وحش شناخته شده سفر مي

(افرادي كه به صورت  10
 كنند).تصادفي در سفرهاي خود در زمان تعطيالت با طبيعت تماس برقرار مي

                                                                                                                   
1. Eagles 
2. Diamantis 
3. Frequent ecotourists 
4. Occasional ecotourists 
5. Wight 
6. Lindberg 
7. Hardcore nature tourist 
8. Dedicated nature tourist 
9. Mainstream nature tourist 
10. Casual nature tourist 
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20Fدر مطالعه ديگري كه توسط ويور و التون

شناسي ديگري از ، گونه) انجام شد2002( 1
21Fگردان سرسخت) طبيعت1گردان ارائه شد: طبيعت

(مسافراني كه تمايالت شديدتري در  2
هاي كوچك را زيست دارند و سفرهاي بلندمدت در گروهخصوص طرفداري از محيط

برند، به دنبال يادگيري هاي چالش برانگيز لذت ميدهند، ضمن اينكه از فعاليتترجيح مي
22Fترگردان نرم) طبيعت2طبيعت بوده و از لحاظ جسمي بسيار فعال هستند)؛  در مورد

3 

-گردي را به همان اندازه كه خواهان تعطيالت سنتي هستند، مي(مسافراني كه طبيعت
دهند و از نظر مدت را ترجيح ميهاي بزرگتر، چندمنظوره و كوتاهپسندند، سفر در گروه

23Fگردان سازمان يافتهطبيعت) 3جسمي چندان فعال نيستند)؛ 

(اين مسافران از نظر تعهد باالي 4
محيطي و فعاليت جسمي شبيه گروه اول هستند، با اين حال از نظر ترجيحات زيست

هايي هاي بزرگتر به دسته دوم نيز شباهتمدت و چند منظوره به همراه گروهسفرهاي كوتاه
 دارند).

گردي بر مبناي منافع يز در خصوص طبيعتها ديگري نبنديعالوه بر موارد فوق بخش
24Fكولسفر (پلسي و مك

25Fويتهاي اجتماعي (بليمي و بريث )؛ ارزش1997، 5

)؛ و 1997، 6
26Fمحيطي (لوزار و همكارانالگوي جديد زيست

 ) انجام شده است.1998، 7
 

 : خالصه پيشينه تحقيق1جدول 
 گردانهاي اصلي طبيعتانگيزه گردانشناسي طبيعتگونه سال محقق

 1991 ليندبرگ

-گردان متعصب، طبيعتطبيعت
گردان متعهد، جريان غالب 

گردان گردان، طبيعتطبيعت
 موقت

اهداف آموزشي از سفر، درك تاريخ محلي، 
 طبيعي و فرهنگي

 گردان، ساير گردشگرانطبيعت 1992 ايگلز
هاي گرمسيري، حيات تماشاي جنگل

وحش، طبيعت بكر و يادگيري در مورد 
 طبيعت

                                                                                                                   
1. Weaver & Lawton 
2. Harder ecotourists 
3. Softer ecotourists 
4. Structured ecotourists 
5. Palacio and McCool 
6. Blamey and Braithwaite 
7. Luzar et al. 
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 - 1996 ويت
-تماشاي محيط طبيعي، مشاركت در فعاليت
 ها در فضاي باز و تماشاي حيات وحش

 1998 ديامنتيس
-گردان دائمي، طبيعتطبيعت

 گردان موردي

و  تماشاي محيط طبيعي، آشنايي با  فرهنگ
سبك زندگي محلي، سفر به مناطق بكر و 

 هادست نخورده و مطالعه زيستگاه

ويور و 
 التون

2002 
-گردان سرسخت، طبيعتطبيعت

گردان گردان نرمتر، طبيعت
 سازمان يافته

تمايالت شديد در خصوص طرفداري از 
 زيست و يادگيري در مورد طبيعتمحيط

 
 ها و توسعه مدلفرضيه

هاي هدف از انجام تحقيق حاضر ضمن درك انگيزه گردشگران، شناسايي بخش
  با توجه به مدل مفهومي زير است. گرديموجود در مقوله طبيعت
 هاي اصلي تحقيق عبارت است از:بدين ترتيب فرضيه

هاي متمايز تشكيل هاي مختلفي با انگيزهگردي داخلي از زيرگروهبازار طبيعت -1
 شده است.

-گردي مبين گرايشدهنده بازار طبيعتهاي تشكيلعضويت افراد در زيرگروه -2
 مدارانه آنهاست.مدارانه يا انسانهاي طبيعت

 
 : تعريف عملياتي متغيرها2جدول

 سؤاالت هاشاخص ابعاد مفهوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

انگيزه 
 تعطيالت

 
 دانش

 آشنايي بيشتر با فرهنگ و تاريخ منطقه
 (Eagles, 1992;  Cini et al.,2012) 

 
K1-k4 

 آموختن در مورد طبيعت و حيات وحش  
(Eagles, 1992; Cini et al.,2012; Tiedt, 2011) 

 اهداف آموزشي (تحقيقات علمي)
 (Lindberg ,1991; Tiedt, 2011) 

 
 تعلق

  (Cini et al.,2012)ديدار قوام و آشنايان 
B1-B4 پر كردن اوقات فراغت فرزندان (Tiedt, 2011) 

 گذراندن زمان با دوستان
 (Eagles, 1992; Cini et al.,2012; Tiedt, 2011 ) 

خود 
 شكوفايي

 هاي شخصي داشتن تحرك بدني و محك زدن توانايي
(Cini et al.,2012) 

 
A1-A4 

 هاي جديدماجراجويي و كسب تجربه
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 (Cini et al.,2012) 
 تماشاي طبيعت بكر و دست نخورده

(Eagles, 1992; Diamantis, 1998) 
آرامش و 

 فرار
 كسب آرامش و كاهش فشار و استرس رواني

 (Cini et al.,2012; Tiedt, 2011) 
 

E1-E3 
 (Cini et al.,2012)فرار از روزمرگي و زندگي شهري  

 (Cini et al.,2012)تجديد قواي ذهني و جسمي 
اعتماد به 

 نفس
 هاي معروف و شناخته شدهبازديد از مكان

 (Cini et al.,2012) 
 

S1-S3 
 دوستان و آشنايانهاي توصيه شده توسط بازديد از مكان

 (Cini et al.,2012) 
 هاي معروف (محقق ساخته)عكس گرفتن در كنار مكان

تفريح و 
 سرگرمي

 لذت بردن از آب و هواي خوب
 (Eagles, 1992; Cini et al.,2012; Tiedt, 2011) 

 
F1-F3 

 (Cini et al.,2012)گذارني در تعطيالت سرگرمي و وقت
 (Eagles, 1992; Cini et al.,2012)آشنايي با افراد جديد 

 

 
 (Cini et al., 2012)بعد انگيزه سفر  6:  مدل مفهومي تحقيق، 1شكل 

 
 

 معرفي منطقه مورد مطالعه
دره الموت در شمال شهر قزوين واقع شده است كه از شمال شرقي به غرب مازندران 

هاي طالقان و آبيك، از تنكابن)، از جنوب به كوهروستاي دوهزار و سه هزار  -(رامسر
شود. دره الموت در  جنوب غرب به قزوين و از غرب به ابهر و طارم سفلي محدود مي

تقسيمات جغرافيايي به دو منطقه رودبار الموت و رودبار شهرستان تقسيم شده است. رودبار 

 انگيزه تعطيالت

 دانش

 تعلق

 خود شكوفايي

 آرامش و فرار

 اعتماد به نفس

 تفريح و سرگرمي
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ك، الموت باال به الموت شامل سه دهستان الموت پايين به مركزيت روستاي زوار
 98شود كه مركزيت روستاي مينودشت (شترخان)؛ معلم كاليه به مركزيت معلم كاليه مي

 ).1387:41كيلومترمربع وسعت دارد (رضايي،  1120روستا و 
هاي گردي برخوردار است. درياچههاي بااليي در زمينه طبيعتمنطقه الموت از قابليت

هاي گردشگري اين دره انداز طبيعي باشكوه از جلوه چشممتعدد چون اوان و البن با داشتن 
دهد سرزمين شناسي نشان ميهاي تاريخي و باستانآيند. بررسي و پژوهشبه شمار مي

هاي نخست الموت دست كم از چهار هزار سال پيش زيستگاه انسان بوده است. در سده
حسن صباح رهبر فرقه بزرگ آمده است. اسالم اين دره بخشي از سرزمين ديلم به شمار مي

(قلعه  قلعه الموتهجري قمري اين سرزمين را به تصرف خود درآورد.  483اسماعيليه در 
مبارزه ،به عنوان پايگاه فرد تاريخي ايران است منحصربه هاي قلعه يكي از حسن صباح) كه

 ).44و آموزش پيروان وي شهرت دارد (همان، ص. 
 

 شناسي تحقيقروش
تحليلي انجام شده است. جامعه  -تحقيق حاضر توصيفي بوده و به صورت پيمايشي

بودند. پرسشنامه به  گردان داخلي بازديدكننده از منطقه الموتآماري تحقيق، طبيعت
در بين  1392ماهه طي فروردين و ارديبهشت  2صورت تدريجي در مقطع زماني 

-هاي محقق، نمونهگيري با توجه به شرايط و محدوديتگردشگران توزيع شد. روش نمونه
گيري كوكران با سطح گيري در دسترس بود. حجم نمونه مناسب براساس فرمول نمونه

(با توجه به محدوديت در دسترسي به  06/0، درجه اطمينان  = P 05/0% ، 95اطمينان 
بار مراجعه  3پرسشنامه طي  318نمونه تعيين شد كه براي اين منظور  266اعضاي جامعه)، 

27Fمجدد

درصد بود و  8پاسخ درصد و نرخ بي 92آوري شد. در نهايت نرخ بازگشتي جمع 1
 باشد.پرسشنامه مي 246نمونه معتبر تحقيق 

 
 ار تحقيقابز

-گيري از منابع موجود و پژوهشاي بود كه با بهرهابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته
هاي انجام گرفته و بر اساس نظرخواهي از صاحبنظران در حوزه مديريت بازاريابي 
گردشگري طراحي و روايي محتوايي آن پس از اصالحات تأييد شد. به منظور تعيين 

                                                                                                                   
1 Call back 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
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نفري انجام گرفت و توسط آزمون  25پرسشنامه، مطالعه مقدماتي بر روي نمونه  پايايي
سؤال بود و در سه بخش طراحي شد كه  44آلفاي كرونباخ تأييد شد. پرسشنامه مشتمل بر 

هاي تحقيق، بخش دوم انگيزه شناختي نمونههاي جمعيتبخش اول شامل ويژگي
 زيست بود.افراد به محيط گردي و بخش سوم ديدگاهگردشگران از طبيعت

 
 روش آماري

اي بر با انجام تحليل خوشه ها،در گام نخست تجزيه و تحليل اطالعات آماري يافته
گردي استخراج شدند. در هاي اصلي بازار طبيعتگردي، بخشهاي طبيعتي انگيزهپايه

28Fمميزيهاي مشخص شده، تحليل هاي بخشگام بعد براي شناسايي هر چه بيشتر ويژگي

بر  1
29Fمداريمبناي گرايش افراد به ابعاد طبيعت

30Fمداريو انسان 2

انجام شد. تمامي عمليات فوق  3
 تحت ويندوز انجام پذيرفت. SPSS 19و  72/8افزارهاي ليزرل الذكر با استفاده از نرم

 هاسنجه
شناختي گردشگري، هاي تعطيالت: براساس ادبيات روانشناختي و جامعهمقياس انگيزه

اند كه عبارتند از: دانش، تعلق، خودشكوفايي،  شش بعد انگيزه تعطيالت شناسايي شده
 ).Cini et al,. 2012:88 آرامش و فرار، اعتماد به نفس، و تفريح و سرگرمي(

دهندگان درخواست شد تا ميزان اهميت هر شاخص بود. از پاسخ 21مقياس شامل  
) "خيلي مهم بود"تا  "اصالٌ اهميت نداشت"اي (از ي سه نقطهها را در طيف يك از شاخص
 مشخص نمايند.

31Fليرلپ و وندان محيطيمقياس جديد الگوي زيست

منتشر شد  1978كه در سال  4
بعد  پردازد:زيست ميابزاري است كه به سنجش دو بعد عمومي باورها در مورد محيط

در پرسشنامه اين  ).Dunlap et al., 2000: 425مداري (مداري و بعد طبيعتانسان
دهندگان درخواست از پاسخ مقياس شامل هشت شاخص بود (چهار شاخص براي هر بعد).

اي از ها را در يك مقياس چهار نقطهشده بود تا ميزان موافقت خود با هر يك از گزاره
 مشخص نمايند. "كامالً موافق"تا  "كامالً مخالف"

 مداري:عد طبيعتهاي مثال براي سنجش بگزاره

                                                                                                                   
1. Discriminant analysis (DA) 
2. Ecocentric  
3. Anthropocentric  
4. Dunlap and Van Liere 
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 ها حق زندگي كردن دارند گياهان و جانوران نيز به اندازه انسان •
 .هاي انسان در طبيعت، غالباً پيامدهاي فاجعه باري در پي دارددخالت •

 مداري:هاي مثال براي سنجش بعد انسانگزاره
 زيست ارجحيت دارد.پيشرفت اقتصادي نسبت به حفاظت از محيط •
 Dunlap etدرجه اول بايد براي منافع نسل حاضر مصرف شوند (منابع طبيعي در  •

al., 2000: 433.( 
 

 هاي  تحقيقيافته
هاي متمايز تشكيل هاي مختلفي با انگيزهگردي داخلي از زيرگروهبازار طبيعت -1

 شده است.
 شناختيغيرهاي جمعيتتبخش اول: تحليل توصيفي م

تكميل اين پرسشنامه مردان مشاركت  نماييد درمشاهده مي 3 همانگونه كه در جدول
%) بوده است. 5/56( هلينأچنين بيشترين درصد مربوط به متاند. هم%) داشته2/51( بيشتري

% از مشاركت 7/46سال قابل توجه است بطوريكه  45تا  31حضور افراد در محدوده 
يسانس و %) از افراد تحصيالت ل2/75( باشد. درصد بااليي مربوط به اين گروه سني مي

دهنده سطح باالي تحصيالت پاسخگويان به اين پرسشنامه است.  اند كه نشانباالتر داشته
 .كنند %) به صورت مستقل سفر مي74( دهندگانهمچنين اكثريت پاسخ

 
 )246شناختي(اندازه نمونه =نتايج توصيفي عوامل جمعيت -3 جدول             

 درصد فراواني  رديف

 جنسيت 1
 48.8 120 زن

 51.2 126 مرد

 هلأت 2
 40.7 100 مجرد

 56.5 139 هلأمت
 2.8 7 مطلقه

 سن 3
 39.0 96 سال 30زير 

 46.7 115 سال 45تا  31
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 11.8 29 سال 60تا  46

 2.4 6 سال 60بيشتر از 

 تحصيالت 4

 24.8 61 ديپلم و پايين ترفوق 

 49.6 122 كارشناسي

 19.9 49 كارشناسي ارشد

 5.7 14 دكتري

 درآمد 6

 45.1 111 ميليون تومان 1زير 

 38.2 94 تومان ميليون 2تا  1

 16.7 41 تومان ميليون 2بيشتر از 

7 
همراهان 

 سفر

 10.6 26 تنها

 63.8 157 خانواده

 25.6 63 و همكاران دوستان

8 
محل 
 اقامت

 39.0 96 هتل

 19.1 47 پذير/ مسافرخانهمهمان

 15.0 37 ماشن شخصي چادر/

 26.8 66 منزل اقوام/ ويالي شخصي

8 
طريقه 

 سفر

 74.0 182 مستقل

 26.0 64 به همراه تور

 
                  ها بخش دوم: تحليل استنباطي داده

32Fمدل و بحث روايي از تحليل عاملي تأييدي آزمايش برايدر اين تحقيق 

براي تحليل و  1

                                                                                                                   
1. Confirmatory Factor Analysis (CFI) 
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ضريب همبستگي اي و  هاي تحليل مميزي، تحليل خوشهها از آزمون دادهاستنباطي 
 پيرسون استفاده شده است كه نتايج زير را در بر داشته است:

 الف) نتايج تحليل عاملي تأييدي
به  ي ميان متغيرهاي پنهان ضرايب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه 4 جدول

دهد. عالوه بر روايي سازه،  پايايي را نشان ميهاي روايي و  شاخص و صورت دو به دو
33Fروايي تشخيصي

نيز در تحقيق حاضر مورد نظر است. با كمك شاخص ميانگين واريانس  1
هاي مورد مطالعه داراي ميانگين واريانس  استخراج شده مشخص شد كه تمام سازه

34F استخراج شده

كه پايايي باخ ضرايب پايايي تركيبي و آلفاي كرون .هستند 5/0باالتر از  2
باشند و نشان از پايايي و اعتبار باالي  باالتر مي 7/0از مقدار ابزار اندازه گيري را مي سنجند 

باشد. دو ستون آخر اين جدول ميانگين و انحراف استاندارد براي  گيري ميابزار اندازه
ي متغيرهاي دهد. با توجه به ميانگين به دست آمده براي تمام متغيرهاي تحقيق را نشان مي

دهد وضعيت  ) و نشان مي 2تحقيق در اين نمونه بيشتر از مقياس شده است (باالتر از مقدار 
باشد و در وضعيت مطلوبي  موجود جامعه مورد مطالعه در اين متغير باالتر از حد متوسط مي

-توان گفت بيشترين انگيزه پاسخقرار دارد. بر اساس نتايج به دست آمده از ميانگين مي
نهايت كمترين انگيزه تعطيالت را  در .دهندگان از تعطيالت را آرامش و فرار داشته است
مدل تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم  1 شاخص دانش به خود اختصاص داده است. نمودار

دهد. كليه  بعد از اصالحات انجام شده را در حالت تخمين ضرايب استاندارد نشان مي
شوند. با توجه  تبديل مي (مستطيل) و آشكار (بيضي) ي پنهان ستهمتغيرهاي اين مدل به دو د

توان بارهاي عاملي مرتبه اول و دوم را برآورد كرد.  به مدل در حالت تخمين ضرايب مي
براي هر يك از بارهاي عاملي هر نشانگر با سازه يا متغير پنهان خود  tمقادير محاسبه شده 

گيري مفاهيم را در االت پرسشنامه براي اندازهؤس توان همسويي است. لذا مي 96/1باالي 
دهد آنچه محقق توسط  اين مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتايج نمودار فوق نشان مي

االت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است. لذا ؤس
اي آنكه نشان دهيم اين مقادير ها يا متغيرهاي پنهان قابل استناد است. بر روابط بين سازه

هاي برازش هاي موجود در مدل تطابق دارد بايد شاخصدست آمده تا چه حد با واقعيت هب
 مورد مطالعه قرار گيرد.

                                                                                                                   
1. Discriminant Validity 
2. Average Variance Extracted (AVE) 

 



  

 هاي روايي و پايايي متغيرهاي پژوهش: ضرايب همبستگي و شاخص4 جدول

 % 99** معناداري ضرايب در سطح اطمينان   %95* معناداري ضرايب در سطح اطمينان 
 

 AVE CR )5( )4( )3( )2( )1( متغيرهاي پنهان
آلفاي 
 كرونباخ

 ميانگين
انحراف 
 استاندارد

 0.489 2.205 0.785 0.803 0.61     1 )تعلق1(

 0.563 2.185 0.722 0.887 0.68    1 **0.222 )دانش2(

 0.512 2.412 0.711 0.798 0.58   1 **0.396 **0.159 )خودشكوفايي3(

 0.455 2.671 0.806 0.907 0.70  1 **0.306 0.047 0.085 فرار)آرامش و 4(

 0.538 2.310 0.733 0.806 0.51 1 **0.30 **0.194 **0.293 **0.238 )تفريح و سرگرمي5(

 0.454 2.463 0.788 0.855 0.69 0.361 *0.381 **0.263 *0.137 0.066 )اعتماد به نفس6(
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35Fتفسير و تعبير مدل

1 

هاي بدست آمده براي مدل به  به طور كلي در كار با برنامه ليزرل، هر يك از شاخص
ها را بايد در  تنهايي دليل برازندگي مدل يا عدم برازندگي آن نيستند، بلكه اين شاخص

ييدي و مدل مسير أكنار يكديگر و با هم تفسير كرد. براي ارزيابي مدل تحليل عاملي ت
چندين مشخصه برازندگي وجود دارد. در اين پژوهش براي ارزيابي مدل تحليل عاملي 

هاي برازندگي  همانطور كه مشخصهاستفاده شد.  5جدول  برازش هايييدي از شاخصأت
هاي اين پژوهش با ساختار عاملي و  دهد داده در پايين مدل نوشته شده است نشان مي

هاي  االت با سازهؤزيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي دارد و اين بيانگر همسو بودن س
 نظري است.

 
 هاي برازش مدل: شاخص5جدول 

 منبع
 نتايج 

 بدست آمده
 نام شاخص حد مجاز

 كاي دو بر درجه آزادي 3كمتر از  017/2 )1388كالنتري (
GFI نكويي برازش 8/0باالتر از  92/0 )1388كالنتري ( 36F

2 
37Fتينسلي و براون

3 
)2000( 

 8/0كمتر از  064/0
ريشه ميانگين مربعات 

 خطاي برآورد
RMSEA38F

4 

39Fگافين

CFI تعديل شده برازندگي 9/0باالتر از  94/0 )1993( 5 40F

6 
41Fبنتلر و بنت

NFI برازندگي نرم شده 9/0باالتر از  93/0 )1980( 7 42F

8 
43Fتاكر و لويس

NNFI برازندگي نرم نشده 9/0باالتر از  95/0 )1973( 9 44F

10 
45Fبالن و بارب

IFI برازندگي فزاينده 9/0باالتر از  95/0 )1981( 11 46F

12 
 

                                                                                                                   
1. Model Interpretation 
2. Goodness of Fit Index 
3. Tinsley and Brown 
4. Root Mean Square Error of Approximation 
5. Goffin 
6. Comparative Fit Index 
7. Bentler and Bonett 
8. Normal Fit Index 
9. Tucker and Lewis 
10. Non Normed Fit Index 
11. Bollen and Barb 
12. Incremental Fit Index 
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 م در حالت تخمين ضرايب استانداردمدل تحليل عاملي تأييدي مرتبه دو: 1 نمودار

 
 اي نتايج تحليل خوشهب) 

 3در  خود از تعطيالت دهد، تمامي افراد نمونه بر حسب انگيزه نتايج حاصله نشان مي
 اند.بندي شدهخوشه طبقه
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 اي : نتايج تحليل خوشه6جدول 

 ها انگيزه
 ها خوشه

 ها گذران وقت ها اي حرفه واقعي گردان طبيعت
 2.04 2.43 2.05 )تعلق1(
 1.74 2.62 2.66 )دانش2(

 1.72 2.52 2.12 )خودشكوفايي3(
 2.07 2.71 1.99 )آرامش و فرار4(

 2.39 2.79 2.74 )تفريح و سرگرمي5(
 2.31 2.68 2.31 )اعتماد به نفس6(

 
هاي افراد در اين خوشه مهمترين انگيزه ):گردان واقعيخوشه اول (طبيعت •

تفريح و سرگرمي، و دانش بعالوه آرامش و فرار كمترين اهميت را براي اين  عبارتند از:
 اند.نفر) در اين خوشه قرار گرفته 82درصد افراد نمونه ( 3/33دسته از افراد داشته است. 

ها ي انگيزهافراد اين خوشه اهميت زيادي را براي همه ها):ايخوشه دوم (حرفه •
 اند.گرفته نفر) در اين خوشه قرار 102( نمونه درصد افراد 5/41اند. قائل شده

تفريح و سرگرمي، و اعتماد به نفس مهمترين  ها):گذرانخوشه سوم (وقت •
ترين دادند؛ بعالوه دانش و خودشكوفايي كم اهميتهاي اين افراد را تشكيل ميانگيزه
نفر) در اين خوشه قرار  62درصد افراد نمونه ( 2/25اند. ها براي افراد اين خوشه بودهانگيزه
 اند.گرفته
-گردي مبين گرايشدهنده بازار طبيعتهاي تشكيلعضويت افراد در زيرگروه -2

 مدارانه آنهاست.مدارانه يا انسانهاي طبيعت
 

 ج) نتايج تحليل مميزي
و  هااي ، حرفهواقعي گردان طبيعت هايخوشهبراي بررسي گرايش افراد در

 (آناليز تشخيصي) مداري از تحليل مميزي انسان ومداري  طبيعت به ابعادها گذران وقت
باشد و متغيرهاي  مي در اين تحقيق متغير وابسته از نوع اسمي استفاده شده است، زيرا

مبناي كار به اين صورت است كه با توجه به مقدار  .باشندمستقل همگي نرمال و كمي مي
مدار يا هاي طبيعتافراد در گروه بنديميانگين، احساسات غالب شخص مبناي گروه

%) 6/75نفر ( 186كننده در اين تحقيق، نفر شركت 246از بين مدار قرار گرفته است. انسان
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اند. با توجه به نتايج قرار گرفته دارم%) در گروه انسان4/24نفر ( 60و  مدار در گروه طبيعت
47Fمقادير المبداي ويلكس ،به دست آمده

مميز   تك تابع و ،بودهكوچكتر از يك درصد  1
از قدرت تشخيص خوبي در  گردان واقعيدر خوشه طبيعتباشد و اين تابع  دار مي معني

. استمداري) برخوردار  طبيعت-مداري % براي تبيين متغير وابسته (انسان90سطح اطمينان 
بين با هم وارد شمتغير پي 3زمان، تركيب ست كه در تحليل مميزي به روش همگفتني

هاي ، آزمون المبداي ويلكس وجود تفاوت ميان گروه7شوند. مطابق جدول تحليل مي
-دهد. همان بين به روش همزمان نشان ميمتغير پيش 3مدار را با توجه به  طبيعت -مدار انسان

براي تنها تابع مميز به روش هم زمان  ، آماره مجذور كاياست آمده 7طور كه در جدول 
توان گفت درصد معنادار است و مي 95اين ضريب در سطح اطمينان ، شده است 353/9

كه تابع به دست آمده از قدرت تشخيصي خوبي براي دو گروه افراد مورد مطالعه 
كند كه تابع مميز به دست آمده بيني عضويت گروهي نيز آشكار مي پيش برخوردار است.

 داريمگروه انسان افراد را  به درستي در دو % درصد91/56به طور كلي  با روش هم زمان
ضرايب استاندارد و ضرايب ساختاري متغيرهاي  بندي كرده است.طبقه داريمو طبيعت

شود، مشاهده مي 8طور كه در جدول اند. همانخالصه شده 7بين تابع مميز در جدول پيش
اند. ساختاري تابع مميز ارائه شده براي تنها تابع مميز، دو دسته ضرايب استاندارد و ضرايب

رين شاخص براي تگردي بهطور كه مشاهده شده است، متغير انگيزه طبيعتهمان
ثير أبين بر متغير وابسته تدهد متغير پيش باشد. ضريب مثبت نشان مي ها مي جداكردن گروه

 محوري تمايل بيشتري دارند. مثبت دارد و افراد به سمت گروه طبيعت
% عضويت 95با اطمينان  دهد كه ع نتايج حاصل از تحليل مميزي نشان ميدر مجمو

مداري  مداري و يا انسانهاي مذكور تأثيري بر گرايش آنها به ابعاد طبيعتافراد در خوشه
و  هااي گردان، حرفه طبيعتندارد، و اين يعني افراد فارغ از وابستگي خود به سه خوشه 

. البته اگر انه داشته باشندمدار يا انسان انه ومدار طبيعتات توانند گرايشمي هاگذران وقت
 بعدگردان به سمت  طبيعتخوشه توان گفت كه % كاهش دهيم مي90سطح اطمينان را تا 

در افراد  در اين شرايط توان بيان داشت كهو مي دارند، گرايش بيشتريمداري  طبيعت
ايز مبه خوبي از هم مت مداريانسانو  مداريگردان در هر دو گروه طبيعت طبيعتخوشه 

بيني  ي پيش با توجه به ستون ضرايب استاندارد تابع مميز به روش هم زمان معادله. اندگشته
 آيد.زير به دست مي

                                                                                                                   
1. Wilk,s Lambda 
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D=0.585 ها گذران وقت 0.186-اي ها حرفه 0.422+واقعي گردان طبيعت 
 

 بين متغير پيش 3ساختاري و استاندارد براي  تحليل مميز همراه با المبداي وبلكس، ضرايب : 7 جدول

 Fآماره  داري معني
المبداي 
 ويلكس

ضرايب ساختاري 
 تابع مميز

 ضرايب
 استاندارد

 بينمتغيرهاي پيش

071/0 286/3 987/0 116/0 585/0 
ن گردا طبيعت

 واقعي
  هااي حرفه 422/0 594/1 993/0 708/1 193/0
 هاگذران وقت -186/0 -547/1 999/0 270/0 604/0

 
 بين)  متغير پيش 3(براي  زمانخالصه تابع مميز متعارف به روش تحليل هم : 8جدول 

 هاي تابع مميزي متعارفشاخص تحليل همزماننتايج 
 مقدار ويژه 039/0

 درصد واريانس 100
 همبستگي متعارف 195/0
 المبداي ويلكس 962/0
 مجذور كاي 353/9
 آزاديدرجه  3
 تابع تعداد 1
 داري تابع مميز معني 025/0

 بيني عضويت گروهي(سطوحي) پيش 91/56%
 

 گيريبحث و نتيجه
هاي بالقوه آن در گردي و تواناييبا در نظر گرفتن فاصله ميان بازار فعلي طبيعت

گردي، منوط به شناخت كشورمان ايران، بكارگيري راهبردهاي صحيح براي توسعه طبيعت
بندي مؤثر بايد منتج به باشد. يك بخشهاي موجود در آن ميبخشبيشتر خصوصيات 

هاي خاص كامالً از يكديگر قابل تمايز هايي گردد كه در بعضي ويژگيتشكيل بخش
گردي اي بازار طبيعتباشند. در اين تحقيق تالش شد با اتخاذ يك رويكرد دو مرحله

 اسايي شود. هاي آن شنبندي و ويژگيداخلي بر مبناي انگيزه بخش
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48Fهمانطور كه كيبيكو

49F) و بريكر2006( 1

هاي خود بدان اشاره ) نيز در يافته2012( 2
، اكثريت بازار را مردان گرديهاي تركيب جمعيتي بازار طبيعتكردند، در مشخصه

%)، و با تحصيالت 7/46سال ( 45تا  31%)، افراد در محدوده سني 5/56%)، متأهلين (2/51(
 دادند.%)  تشكيل 2/75ليسانس و باالتر (

 اي، سه خوشه استخراج شد:در مرحله نخست و پس از انجام تحليل خوشه
هاي اين حقيق مهمترين انگيزههاي تگردان واقعي): برمبناي يافتهخوشه اول (طبيعت

دادند. گروه را تفريح و كسب دانش و آگاهي در مورد تاريخ و فرهنگ منطقه تشكيل مي
50Fني و همكارانش) و چي1998)، ديامنتيس (1992)، ايگلز (1991همانظور كه ليندبرگ (

3 

ورد گردان يادگيري در مهاي اصلي طبيعت) اشاره كردند، همواره يكي از انگيزه2012(
گردان واقعي نامگذاري طبيعت بوده است، به همين دليل اين خوشه تحت عنوان طبيعت

 شد.درصد بازار را شامل مي 3/33شد. اين بخش 
) از آنها با نام 2012ني و همكارانش (ها كه چيايخوشه دوم: تحت عنوان حرفه

51Fگردشگران فرامدرن

را مهم برشمردند. در ها ي انگيزهياد كردند، افرادي بودند كه همه 4
گردي پرداخته و به اصطالح با يك تير دو حقيقت اين افراد با اهداف چندگانه به طبيعت

 دادند.درصد بازار را تشكيل مي 5/41زنند. همچنين اين افراد نشان را مي
گردي سرگرمي و ها): افرادي كه انگيزه اصلي آنها از طبيعتگذرانخوشه سوم (وقت

هاي شناخته شده ر تعطيالت و بدست آوردن اعتماد به نفس از بازديد مكانگذارني دوقت
بود و كسب آگاهي در مورد تاريخ و فرهنگ منطقه از كمترين اهميت براي آنها 

درصد بازار را تشكيل دادند.  2/25ها، گذارنبرخوردار بود. خوشه سوم با عنوان وقت
كه به صورت تصادفي در تعطيالت  -قت گردان مو) اين گروه را طبيعت1991ليندبرگ (

 نامگذاري كرد. -كنندخود ساعاتي را در طبيعت سپري مي
، واقعي گردان طبيعت هايدر مرحله بعدي، براي بررسي گرايش افراد در خوشه

(آناليز  مداري از تحليل مميزي انسان ومداري  طبيعت به ابعادها گذران ها و وقتاي حرفه
استفاده شد. مبناي كار به اين صورت بود كه با توجه به مقدار ميانگين،  تشخيصي)

مدار قرار مدار يا انسانهاي طبيعتبندي افراد در گروهاحساسات غالب شخص مبناي گروه

                                                                                                                   
1. Kibicho 
2. Bricker 
3. Cini et al. 
4. Postmodern 



  92سال هشتم ـ زمستان  24فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري شماره   140

%) در گروه 6/75نفر ( 186كننده در اين تحقيق، نفر شركت 246از بين گرفت. 
ند. از آنجا كه افرادي كه براي قرار گرفت دارمسان%) در گروه ان4/24نفر ( 60مدارو  طبيعت
دادند اين گردي به منطقه مورد مطالعه سفر كرده بودند نمونه تحقيق را تشكيل ميطبيعت

 نتيجه چندان هم دور از ذهن نبود.
% عضويت افراد در 95با اطمينان  كه داددر مجموع نتايج حاصل از تحليل مميزي نشان 

مداري نداشته، و مداري و يا انسانيري بر گرايش آنها به ابعاد طبيعتهاي مذكور تأثخوشه
ممكن است گرايشات ، هاي ياد شدهآن يعني افراد فارغ از عضويت خود درخوشه

% كاهش دهيم 90. البته اگر سطح اطمينان را تا انه داشته باشندمدار يا انسان انه ومدار طبيعت
گرايش بيشتري داشته مداري  طبيعت بعده سمت گردان ب طبيعتخوشه توان گفت كه مي

 است.
 

 پيشنهادها
 پيشنهادهاي كاربرديالف) 

آورد تا راهكارهاي بازاريابي درخور هر نتايج به دست آمده اين امكان را فراهم مي
 هاي شناسايي شده را بكار گيريم.يك از بخش

واقعي افرادي هستند كه در كنار تفريح و سرگرمي، با انگيزه آشنايي هر  گردانطبيعت
پردازند، بعالوه گرايش آنها به چه بيشتر با تاريخ، فرهنگ و حيات وحش منطقه به سفر مي

باشد. يك راهكار محيطي اين افراد ميهاي زيستمداري نشان از دغدغهبعد طبيعت
هاي اين افراد از سفر ش از بازار بايستي بر انگيزهبازاريابي مناسب با هدف جذب اين بخ

متمركز باشد. تأكيد بر غناي تاريخي و فرهنگي منطقه و فراهم آوردن امكانات مناسب 
جهت ارائه اطالعات مفيد به بازديدكنندگان در منطقه موجبات جذب و رضايت هر چه 

 بيشتر اين افراد را فراهم آورد.
هاي دهند، افرادي هستند با انگيزهش بازار را تشكيل ميها كه بزرگترين بخايحرفه

كنند. براي دسترسي به اين بخش از متنوع كه اهداف چندگانه را در سفر خود دنبال مي
هاي اصلي اين افراد از هاي متنوعي در مقصد فراهم باشد. از جمله انگيزهبازار بايد فعاليت

تاريخ و فرهنگ منطقه، داشتن تحرك بدني، سفر در كنار تفريح و سرگرمي و آشنايي با 
ورزش و سالمتي و همچنين گذراندن زمان در كنار خانواده و فرزندان است. اين افراد كه 

اي گريزند به دنبال منطقه براي فرار از فشار و روزمرگي زندگي شهري به دامان طبيعت مي
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نخورده و يد بر دستبكر و خالي از هياهوي شهري، در پي سكوت و آرامش هستند. تأك
بكر بودن طبيعت منطقه و همچنين مناسب بودن شرايط براي داشتن يك تعطيالت 

 تواند گزينه مناسبي براي دستيابي به اين بخش از بازار باشد.خانوادگي مي
هاي اصلي خوشه سوم تحت همانطور كه از نام اين بخش از بازار پيداست از ويژگي

گذارني در تعطيالت و داشتن لحظاتي خوش مكاني براي وقت ها، يافتنگذرانعنوان وقت
در دامان طبيعت است. اين افراد چندان به غناي تاريخي و فرهنگي منطقه توجه نداشته و در 

مدت و آخر هفته خود نهايت لذت را مقابل به دنبال مكاني هستند كه در تعطيالت كوتاه
-ك به شهرهاي بزرگ كه براي يك پيكهاي تفريحي نزديبرده باشند. تمركز بر مكان

نيك چند ساعته و يا نهايتاً اقامت يك شبه مناسب باشد، به نظر بهترين گزينه براي جذب 
 باشد.اين بخش از بازار مي

 
 وهشيپيشنهادهاي پژب) 

هاي صنعت گردشگري شده، اما گردي تبديل به يكي از گونهعليرغم اينكه طبيعت
هاي اين بازار مهم در كشورمان همچنان ابعاد ناشناخته بسياري دارد. با توجه به ويژگي

گردد مطالعات مشابه در مناطق گردي، پيشنهاد ميپتانسيل پژوهش در خصوص طبيعت
دهنده بازار هاي تشكيلهاي بخشديگر انجام گيرد تا ضمن شناخت هر چه بيشتر ويژگي

و بكارگيري راهبردهاي مناسب جهت توسعه فراهم گردي، امكان مقايسه نتايج طبيعت
 شود.
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