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 دهیچک
 ارتباط در هریك تأثر و ریتأث و تقاضا و عرضه انیم تعامل درک ازمندین یگردشگر یزیربرنامه

 توسعه یزیربرنامهاز عوامل مهم  یمقصد گردشگر یزیربرنامه ،رونیاز ا ؛است یگرید با

 عنوانبهبلکه  ،ندارد تیاهمتقاضا  شیتنها تقاضا و افزا یگردشگر ستمیس در. است

 این در. ستا ازین یگردشگر عناصر یاریكردن و همبه هماهنگ مقصد تیریمد ةكنندعرضه

 یاهكانون وندیپ قیكه از طر ستهالیتحل نیو كارآمدتر نیروزتربهشبکه از جمله  لیتحل بین،

 و جاذبه قدرت ضعف به توجه با. دهدیم شیرا در برابر مراكز برتر افزاها آن قدرت ،كوچك

 نیا توان ییافزاهم به شبکه قالب درها آن یسامانده ،یگردشگر مقاصد از یاریبس یپراكندگ

 یامنطقه یگردشگر توسعة در آن یكاربردها و یاشبکه لیتحل ،رونیاز ا ؛كندیم كمك مقاصد

 یفرهنگ یهالیپتانس و هاجاذبه وجود با كاشان شهرستان یواقع گاهیجا تاكنون. است یضرور

 چون تهران ییشهرهاكالنبه  یکیو نزد هاجاذبه یپراكندگ و نشده مشخص هنوز یگردشگر و

 در داشته باشند. شهر نیبه ا روزهكی یگردشگران سفر بیشتر استشده  سببو اصفهان 

 روش ازشبکه  ةینظر چارچوب در هاجاذبه نیا رقابت قدرت شیافزا هدفمطالعه با  نیا

. است هشد یگردآور یدانیم شیمایپ روشپژوهش با  یهادادهو  ،استفاده یلیتحل-یفیتوص

 سال كی مدت در كاشان شهرستان گردشگر 124هزار و  164میلیون و  یكرا  یآمار ةجامع

مطالعه از  نیا یهاكوكران، داده یریگكه با استفاده از مدل نمونه اندداده لیتشک گذشته

, SPSS هایافزارنرم از استفاده با هاداده .است هشد یآورجمع 483به تعداد  یانمونه

NODEXL,UCINET,GIS و یریپذانتقال ،تقابل درجه، م،كتراو  ،لیتحل E-I و  محاسبه

 فیضع هاارتباط جاذبه زانیم كند كهمی بیان نیز جینتا .است هشد میترس هاجاذبه وابطر گراف

 .كنندیم دیشاخص منطقه بازد یهاجاذبهگردشگران از  شتریب لیدل نیهم هب ؛است كمو 

از  ؛است یناكافمنطقه  ةتوسع یو برا ،گردشگران در منطقه كم یهانهیهز رسوب جهیدرنت

 یهاجاذبه نیارتباط ب تیتا با تقو كردتالش  یمنطقه و گردشگر ةتوسع تیریمد در دیبا رونیا

از  نهیبه ةاستفاد یبرا نهیزم وندیپهم وكامل  ةشبک یو با برقرار یابدكاهش شکاف  نیا ،منطقه

 .شودمنطقه فراهم  یهاجاذبه

 

 .یگردشگر تیظرف ،شهرستان كاشان ،جاذبه ،شبکه لیتحل: یدیكل هایواژه
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 مقدمه

 انه،یچ یدری)ح دارد را خودخاص  یهایدگیچیپ ،یو اجتماع یجهان یایپو ةدیپدمثابة صنعت به کیفراتر از  یگردشگر

 ,Briedenhannست )هاآن انیفرهنگ و کنش متقابل م ،انسان ه،یاز سرما یانیجر ةرندیدربرگآنجا که  از( و 26: 1383

ها و اهداف مختلف زهیدر اوقات فراغت با انگ رابه استفاده از فضا  لیامت و یفرهنگ ،یاجتماع ،یامور اقتصاد( 196 :2004

آثار  ییایجغراف یدر فضا تیفعال نیا استشده  سبب ییایدر بستر جغراف یگردشگر تأثرو  ریتأثکند. می بیان یخوببه

 . گذاردب یبر جا یمختلف

 نیتریاصل و یگردشگر ستمیس از بخش نیترمهم گردشگر، جذب عنصر نیتریاصل ،یگردشگر ةجاذباست  گفتنی

 احساس یگردشگر التیتسه و خدمات به ازین جاذبه وجود باالبته  ،دیآیم شماربه سفر یبرا گردشگران ةزیانگ ةنیزم

 کی ای مکان کی ن،یا وجود با .(Swarbrooke, 2002: 3) داشت دهنخوا وجود یگردشگر ،هاجاذبه بدون و شودمی

 یدارا مکان در هم یگردشگر ستمیس یاجزا گرید دیبا بلکه ،ندارد گردشگر جذب یبرا یادیز قدرت تنهاییبه دادیرو

 تمرکزحال،  نیبا ا .دنریگب قرار مناسب ستمیس کی درو  (98-101: 1392 ،یاحمدتراب و ییایض) شوند ایمه جاذبه

 بیآس منطقه و طیمح بهجدی  طوربهبر ضعف قدرت در کشش بازار، عالوه یانقطه صورتبه یگردشگر یهاتیفعال

 از یگردشگر ةعرض بخش در تنوع جادیا. (246: 1393 ،ی)قاسم کندمی مواجه چالش با را یگردشگر یداریپا وزند می

 نیب ییفضا وندیپ قیطر از موجود یهاتوان ییافزاهم حال نیع در و کوچک و یفرع یهاجاذبه انیم یهماهنگ قیطر

 یناش یهابیآس کاهش و یگردشگر تیظرف شیافزا یبرا یگردشگر یاطقهمن زانیربرنامه که است یکارراه ،هاجاذبه

 همچنین ؛(Kimbu, Michael and Ngoasong, 2005: 53 Tremblay, 2013: 235-259 ;) اندکرده شنهادیپ تمرکز از

 وستهیپهمبه ایشبکه صورتبه که یزمان با مقایسه در ،فضا کی در گردشگری یهاجاذبه و هاانونک یانفراد کارکرد

 (Jørgensen, 2016: 560) است تفاوتم د،باش

 یاجتماع روابط هم و ییفضا یهالیاست که هم در تحل ییکردهایاز رو یکی یاشبکه نظمتوجه داشت که  باید

ار ابز، کندمیمطالعه  راساختار از آنجا که  است و یلیفراتر از مجموعه فنون تحل شبکه لی. تحلدارد یاژهیو گاهیجا

 وستهیپهمبهو روابط  هاگره از متشکل یاشبکه ستم،یس نیا درشود. میقلمداد  یساختار درون ةمطالع یبرا یمناسب

 .(Watts, 1998: 440- 442 and Strogatz) مرتبط استساختار شبکه شدت با عملکرد آن بهکه  شودیمشاهده م

 ،ینگرش یامدهایها در شبکه، پگره گاهیها و جاگره نیب نیزساختار روابط و  مرتبط است ییشبکه با ساختارگرا لیتحل

: 1393 ،حسام و یرضوانکل در بردارد ) کی عنوانبهمجموعه نظام و  یفرد یواحدها یبرا را یمهم یو رفتار یادراک

و  هاستمیس ریبر منابع ساآن  اساسبلکه  ،ستین یمبتن شبر منابعتنها  ستمیس کیچارچوب عملکرد  نی(. در ا130

  .(Wilkinson, 2002: 123- 132 and Young) ستهاآن روابط با تیماه

 یبررسشبکه  لیتحل با را ییمناطق روستا درکوچک  یوکارهاکسب ،یگردشگر ةتوسع منظوربه( 2001) ینسلیتا

 نیقدرت و شدت روابط ب ،شبکه لیاساس تحلبر ییروستا یوکارهاکسب نیروابط ب یلیتحل وجویپرسکرده و ضمن 

 را تیتقو این یهاشبکه دانسته و راه تیرا در گروه تقو وکارهاکسب نیا ةتوسع این، بر افزون است، کردهمطالعه را ها آن

 .است داده شنهادیپ

 یرسشبکه بر لیبا استفاده از تحل لندیتا یگردشگر مقصد شانزده در را یاشبکه یالگو( استفاده از 2006) حیاشی

مناطق دور  قیطر نیاز ا وا. است داده شنهادیرا پ یگردشگر مقاصد در شبکه تیتقو ،هاتیظرف وجویپرسکرده و ضمن 

 .است هداد توسعه آنجارا در  یکرده و گردشگر یاز دسترس را به گردشگران معرف

در قالب ها آن قرار گرفتن و نفعیذ یهابنگاه تمام یهمکار و رکتمشا به شبکه تیتقو( معتقد است 2006) ینوول

 .است ازمندینشبکه  کی



  23 گردشگری مقصد عنوانبه رامسر شهرستان انتخاب بر دیداری تبلیغات اثربخشی بررسی

 یو عموم یخصوص یهاارگان یهایهمکار بر ،ینهاد لیتحل با شبکه لیتحل ضمن خود پژوهش در( 2006) دردج

 . است کرده دیتأک

ها را آن ةشبک یالگوساختار  ا،یاسترال یگردشگر ةچهار منطق یضعف انسجام ساختار رفع منظور( به2007) اسکات

 . است کرده یبررس

را با  هاتیفعال توانندیمبا توجه به امکانات و منابع در دسترس  یگردشگر رانیمد که کندیم انیب( 2010) پگت

 شبکه رونق و گسترش دهند.  لیتحل

 . ودشیمو کوچک  پرقدرت یهاهبنگا ةدوجانب یهاتیفعالشدن سبب یاشبکه است معتقد( 2011) فورد یس

 ةمنطق در هکشب لیتحل ردکیرو با را ییروستا یگردشگر یاقامت زکمرا نیب روابط( 1393) همکارانو  یرضوان

 درجه، تراکم، یهانآزمو و Ucinet افزارنرم از استفاده با را شبکه لیتحل مدل و هینظر همچنین اند،کرده مطالعه جانیالر

 . اندگرفته کارهب روابط شینما یبرارا  هاگراف انواع و هاو داده کرده لیوتحلهیتجز... و E-I ،یریپذانتقال ،یگیدوسو

 یبررس را گریکدی از ییروستا یگردشگر یوکارهاکسب یمال تیحما ،تیوضع لیتحل با( 1393) یحسام و رضوان

 یهارستوراندر  را رهیغ و E-I ،یریپذانتقال ،یگیدوسو درجه، تراکم، یهاآزمون مواردی چون ،شبکه لیتحل با و اندکرده

 . انددانسته مناسب محور تیتقو یبرا را شبکه لیتشک و کرده محاسبه هراز محور یروستاها

 و یاسلواک در انتخاب مقصد در نفعانیذ یهمکار یریگاندازه و لیوتحلهیتجزبه ( 2016) کیتوماس گاجدوس

 .است داده انجام یگردشگر مقصد در یکم قاتیتحق ،لیوتحلهیتجز ةشبک سهم دادننشان یبرا و پرداخته سیسوئ

 آمتار بته توجته ابت .استت روزهکی یگردشگر یسوبه شتریب یمتوسط مل با مقایسه در کاشان در یگردشگر شیگرا

 یهتاکتانون و هتاجاذبته و بزرگ یشهرها به یکینزد وجود با کاشان یسنت یهاخانه و هاهتل در اقامت از آمدهدستبه

 یملت سطح در شاخص نیا که یصورت در. دارنداین شهر  به روزهکی یسفرها گردشگران از درصد 56 حدود ،یگردشگر

 و شتهر در متعتدد یگردشتگر یهتاجاذبه وجود رغمیعل گرید عبارت به ؛(1394 ،رانیا آمار)مرکز  است رصدد 48 حدود

در  ازحتدشیب تمرکز. گیردمی صورت یمل سطح از باالتر درصد 8 از شیب روزهکی یگردشگر شاخص کاشان، شهرستان

 گترید یهاجاذبته تیتاز ظرف نکردناستتفادهبودن مدت اقامتت در منطقته در مقابتل کم کاشان و یگردشگر یهاجاذبه

 لیوتحلهیتتجزشهرستتان کاشتان بتا روش  یهاجاذبته مقاله نیا دراست.  یکارشناس لیو تحل یبررس ستهیشا یموضوع

تتا  دهتدیقرار مت یمورد بررسها آن نیب ییافزاهم جادیا یبرا ،(SSNA) یتماعاج شبکه لیتحل کینرژیس و دیجد شبکه

 .داد شیمدت اقامت را افزا لیتحل نیاساس ابتوان بر

 

 ینظر یمبان

 هتایسامانه عهمطال در پیچیده یهاسامانه چارچوب کاربرد ضرورت بر موجود ةشبک تحقیق ادبیات معدود از مهمی بخش

 کته شتودمی حاصل نتیجه این آن، اجزای به گردشگری ةسامان یبندطبقه برای مطالعات، این در. دارد تمرکز گردشگری

 معنتادار توضتیحی پیچیتده انطباقی ةسامانزیرا  ؛است زیبرانگچالش بسیار اما پایدار و ثابت گردشگری اجزای میان روابط

 McKercher, 1999: 425; Russell, 2005: 167 ; Farrell and Oczkowski 2002: 197) ندارد ارائه نتایج از بسیاری برای

;Faulkner and Russell, 2001: 349.) و  هتاروشاز  یریابس وانتیم ،خاص طوربه یگردشگر یزیربرنامهو  یستمدر س

( و یره، و غهاانجمن، هاشرکتمتشکل از اشخاص مختلف ) یچیدهو پ یاپو یصنعت صورتبهآن را و  برد کاربه را یکردهارو

 یاعضتا یهاخواستهو  یازهاین یارضا یبرا یچیدهو پ مهموچک اما ک یهاروش یریکارگبهمنابع متعامل شناخت که با 

 .(Baggio, S. 2010: 52 and Cooper) گسترده با هم ارتباط دارند طوربهآن 
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و منتافع  یمترتبط بتا گردشتگر یهایگذارهیسترما یعتوزو بتاز یتعدر راستتا توز میسیانمک است ممکن یزیربرنامه

 یتزگردشتگران ن یتمندیرضتا ةدرجت یشافزاو  یعرضه و تقاضا در گردشگر یانحاصل از آن باشد. مناسبات م یاقتصاد

در  یگردشتگر یزیربرنامهامروزه  .(12: 1386 یی،توال) کندیمگوشزد  یگردشگر ا در امرر یزیربرنامه به توجهضرورت 

 .(Inskeep, 1991: 18-26)  هستتند یگردشتگر ةشدکنترل ةتوسع یه در پک شودیمدنبال  یشورها و مناطقکاز  یاریبس

و اثرات  هاینههزاست،  دادنوسعت یبرا یمناسب ةین، گزتوسعهدرحالشورها و مناطق کاز  یاریبس یبرا یاگرچه گردشگر

 ابت یتدبا یرگردشتگ ةتوستع ةومورد نحدر یریگیمتصم ینبنابرا ؛ددار دنبالبه یزن هایییوابستگو  یطیمحستیزمتفاوت 

  .(Sharpley, Pender, 2005: 28) یردگبمطالعه صورت ت و قد

نحتو در  ینبه بهتتر باید یزیربرنامهفراوان مرتبط با آن،  یرساختیز یازهایو ن یگردشگر یتوجه به گسترش فضا با

 یگردشگر هاییتفعال یتبودن ماه یچندبخش. کندعمل  یو مل اییهناح یتوسعه در فضاها یزیکیف و کنترل یدهشکل

 یتدگاهبتر د یو مبتن گراادغام یزیربرنامهاست تا اعمال  شدهسبب  یتفعال ینا یتو مالک یگذاریهسرما یو تنوع در الگو

یشتینهو ب یدر گردشتگر یتداریپا به توجهضرورت این بین،  درارزش محسوب شود.  هایتفعالقسم از  یندر ا یاختارس

 با برنامه است. یمنابع و اعمال گردشگر یحصح یریتمستلزم مد یزبانم ةکردن منافع جامع

 ستمجموعه در فضا یک یواحدها ةگوننظام یعو توز یبترتحاصل  که تشکیل شده یسازمان از یاییجغراف یهر فضا

 ییفضتا یدر الگتو. (81 -82 :1388 یی،تقتوا) استت ستطو   یا هالکهو  هایانجر، هاشبکه، هاگاهگره یاشامل نقاط که 

 بتتوان یتقطر ینتا از اآید می شماربه یامنطقه یزیردر نظام برنامه ییربخشز یمکان( گردشگر)د هر مقص ،یگردشگر

استت  گفتنتی. (104: 1388 ،یتاری)ز کترد یلتبتد یافقت یتتبه فعال یگردشگر ةتوسع ةینرا در زم یعمود یهاتخصص

 گذارنتدیم یرتأث یگردشگر ةکه بر سامان هستند یعوامل یو فن یاسیس ،یاقتصاد ی،اجتماع ی،فرهنگ یزیکی،ف هاییطمح

گردشتگر،  یتک یدگاه. از د(Leiper,1990: 368) کندیمعمل  هایطمح ینسامانه در داخل ا ینو ا پذیرندیم یرتأثو از آن 

 (Bieger, 1998: 6)بود به همان اندازه متفاوت خواهد  یزاز مقصد ن یفباشد، تعر یشترمقصد از محل اقامت ب ةفاصل هرقدر

 (.42: 1393 ،و حسام ی)رضوان شودیم شتریب یزاز آن ن یدبه بازد یلتما و

 بتر رتتأثم مسائل شناساییسبب  ،یمقصد گردشگر یایپو هاییژگیوو  یساختار لیوتحلهیتجزذکر است که  شایان

شتبکه در  یراز است؛ شبکههر  یمهم برا یعامل ،زمان هاشبکه یبررس در د.شومی هاآن یاجزا انیو روابط م یگردشگر

 ةیندآ یبرا هایییتمحدود یا هافرصت است ممکن یتموقع ینا که استکنشگران آن  ةحاصل عملکرد گذشت یهر زمان

 یکته مقصتدها ی، زمتانیمحصتول گردشتگر یتماه دلیلبه .(Hertz, 2004: 36 and Mattsson) بیاورد وجودبهشبکه 

 Von Friedrichsشتود )یممتقابل برقترار  یتعامل و وابستگا هآن ینب ،شوندیمنظر گرفته شبکه در عنوانبه یگردشگر

Grängsjö, 2003 .)را ارائه کرده  یمعنادار یجنتا تاکنون و یافتهرواج  یگردشگر یاتدر ادب یزیکیف ةشبک یکردرو تازگیبه

 یگردشتگر یمقصتدها یموجتود از برخت یفتیبتا اطالعتات کشبکه  یک ةعمد یارهایاز مع یبیترک ینهزم یناست. در ا

 ,Baggio) کنتدمی( فتراهم یگردشگر مقصد)ها آن ساختار، مشخصات و کارکرد یالزم را برا ینشکه ب شودیم یفتوص

2007.) 

 تغییر دهدمی رخشخص  یکه برا یافراد و متناسب با تعامل یصشخ یریتاست که متناسب با مد یتیفعال یسازشبکه

 یتککته درون  هاییینهزمو  یارتباط یهاکانال ی،روابط داخل ،هاگرهکنشگران، روابط،  یتفعالصورت به ینبنابرا ؛کندمی

از: سطح  است عبارتوجود دارد که  نیز یسازشبکهابعاد  ییشود. امکان شناسامی یفتعر ،اندگرفتهشکل  یاشبکهساختار 

 منتافع یتدتول ستبب تنهاییبتهشتبکه  یتکوجتود به هر حال . یاشبکه یهاگرهفعال و قدرت  یسازشبکه ،یسازشبکه

. گفتنتی استت (Shaw, 1997) باشتد داشتتهدنبتال بتهرا  یمنافع مطلوباست  ممکن آن یریکارگبه یندابلکه فر ،شودنمی

سود متقابتل  یبرا یگرید هاییتظرف یشمنابع و افزا یگذاراشتراکبه  ،هایتفعال ییرشامل تبادل اطالعات، تغ یهمکار
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 نیازهتا، رفتع یبترا را مستیرهایی افراد فعالیت، فضاهای درون(. Huxham, 1996: 28) استبه هدف مشترک  یابیو دست

 انتختاب بته ختود دسترس در زمان و استدالل توانایی فضایی، دانش باو  کنندیم انتخاب خود وظایف انجام و هاخواسته

 فضتایی ةدهنتدجهتت و زمتانی ناصترع از که است یدوبعد مفهومی فعالیت فضای ،درواقع. زنندیم دست بهینه یهاراه

متشتکل از  یو اجتمتاع یاقتصاد هایشبکه اساساًمقصدها  . (Hansen, 2008: 12-13) است شده تشکیل فاصله ةعالوبه

 ,et al  281 :2013)  شتوندیمگردشگران سبب خلق تجربه  یبرا شکلیبهکه  ستیاپو صورتبه نفعانیتعامل ذ ةمجموع

Del Chiappa)استت یستازشبکه یعنصتر اساست نفعتانیذ کردنهماهنتگ ،ینبنتابرا ؛ (Bregoli and Del Chiappa, 

2013:148) .  

و ( Moscardo, 2014: 429) یگردشگر یمقصدها ةبر توسع یاریبس یرتأث یسازشبکه یثربخشاتوجه داشت که  باید

 Baggio, 2016: 22 and Del) ستتا درقابتت مقصت یبترا یاساست ینهمچن دارد، یدرپیپو متعادل  یداررشد پا ینتضم

Chiappa) .یتا دودوبته یهتاارتباط و یفتیک یهتادادهتنها به  که یسنت یکردرو ؛است یکردشامل دو رو نیزشبکه  یلتحل 

 یاشتبکه ارتباط مدنظر یدگاهو د ،یفیکو  یکمآن  درمورد نظر  یهاداده که یدجد یکردروو  ،داردتوجه  یکدیگر با یجمع

 و افراد است. مقصدها یتمام یانم

 
 شبکه لیتحل دیجد و یسنت کردیرو ةسیمقا .1 جدول

 یسنت کردیرو دیجد کردیرو 

 یفیک یمورد مطالعات یفیک و یکم یمورد مطالعات روش

 یآورجمع ای ییدوتا دگاهید شبکه دگاهید روابط

 مقصد نفعیذ یهاگروه /مؤسسات نفعانیذ گروه مقصد /مؤسسات افراد( ارتباط) پژوهش

 یکیگراف ریتفس

 

 (  Beritelli, 2011:منبع)

 

 تیمرکز قدرت، شبکه، تیمرکز ،یریپذانتقال تقابل، تراکم،: از است عبارت شبکه ةینظر در رفتهکارهب میمفاه

 سجامان سنجش یبرا اصوالً که است ییهاشاخص جمله از تراکم .ژهیو بردار تیمرکز و مجاورت تیمرکز شبکه، ینینابیب

 یوندهایپ به موجود یوندهایپ همة تعداد نسبت صورتبهکه  (189: 1393 ،همکاران و یرضوان) رودیم کاربه شبکه

 و صفر نیب یعدد مفهوم این .(40: 1390 ،یباستان) است هکشب یهمبستگ زانیم معرف همچنین ،شودیم فیتعر نکمم

 شتریب انسجام یزمانتوجه داشت  باید. دهدمی نشان گریکدی با را هاگره یدرون ارتباطات سطح عدد نیا که است کی

 .باشد تربزرگ روابط از آمدهدستبه عدد که است

 آن در که یاشبکه. متقابل ای باشد صفر که ددار یتعادل یلیم ،ییدوتا روابط که ورندبا نیا بر پردازانهینظر از یبرخ

 نامتقارن روابط با یبرتر آن در که یاشبکه به نسبت و دارند یبرتر نامتقارن روابط با مقایسه در متقابل و صفر روابط

 (.161-162: 1393 ،دلیر و هنمن) شودیم یتلق ترباثبات و ترمتعادل یاشبکه است،

 .دارد رحضو زین AC هستند، موجود BC و AB که یزمان دهدیمجاورت است و نشان م یبه معنا یریپذانتقال

 :دارد وجود درجه ةسنج دو ،دارجهت یهاشبکه در. کندیم انیب را شبکه انسجام زانیم که است یشاخص یریپذانتقال
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 به و دریگمی منشأ گره از که ییندهاویپ تعداد ،درجه رونیب و ددار اشاره گره کی به که ییوندهایپ تعداد درجه، درون

 گاهیجا لیدلبه است گرفته قرار مرکز در که یاگره رسدیم نظربه ،یاستاره ساختار کی در. کندمی اشاره گرید یهاگره

 ستاره یساختارها نیچن ،یواقع یایدن یهاشبکه در اما ،شوندیم رد او از هالبه همه و دارد زین یفراوان تیاهم ،ییاستثنا

 حال، هر به ،دارد یبستگ روابط عتیطب زین و هااتصال عتیطب به اریبس ،یادرجه تیاهم تیدرنها. نادرند اریبس یشکل

 ;Tsvetovat and Kouznetsov, 2011) آیدمی شماربه آسان آغاز کی و است شلوغ یهاداده در دیمف ایسنجه درجه،

Derek, et al 20111393 ،یصادق رمحمدیم ؛). 

 را اطالعات عیسر یلیخ هاگره نوع نیا یعنی ؛است اقتدار دهندةنشان یخروج زیاد درجة (2007) هوگان نظر اساسبر

 هاگره نیا به یادیز افراد هک یمعن این به ؛است فرد شهرت ةدهندنشان زین یورود درجة یباال زانیم. دهندمی انتشار

 است تیمرکز ،شبکه تینهایب هاییژگیو از یکیاست  گفتنی(. 43: 1390 ،همکاران و یباستان) کنندیم مراجعه و توجه

 یبرا وهیش نیچند. است گرفته قرار مدنظر یشیآزما یاهگروه ارتباطات ةدربار تیویل و باوالس هایپژوهش در که

  که عبارت است از: دارد وجود تیمرکز محاسبه

  ؛اندمتصل شده ژهیو گاهیجا کیکه به  ییهاگاهیتعداد جا .1

 ؛اندگرفته قرار گاهیجا کی نیب که ینقاط تعداد .2

 . شبکه در هاگاهیجا ریسا به گاهیجا کی یکینزد .3

: است یموفهم کامالً  ینظر ةدیا بکند، داللت مختلف نقاط تیمرکز بر است ممکن( شاخص) اندازه سه نیا هرچند

 ،یرمضان) کنندیم وساطت نقاط ریسا بهها آن وندیپ یالگوها به اتکا با را منابع انیجر ،هشبک در هاگاهیجا یبرخ

 هستند مشترک روابط تمام به کنشگر ةرندیدربرگ روابط مجموع نسبت ةدهندنشان نیبنابرا ؛(53: 1392 ،یرزامحمدیم

 (.176 :1393 ،نهمکارا و یرضوان)

 سازمان ای فرد هر ارتباطات و گاهیجا ت،یوضع ةیپا بر هک است یمفهوم قدرت ،هایبررس یاشبکه کردیرو به توجه با

 سازمان ای فرد تیمحدود زانیم هرچه. ابدییم اهشک ای شیزااف او یبرا هافرصت ای هاتیمحدود لیدلبه و ،هکشب درون

 با یشتریب تبادالت بنابراین، ؛ابدییم دست یترمطلوب گاهیجا به جهیدرنت و شودمی شتریب او یهافرصت باشد، مترک

 . شودیم توانمندتر یعنی ؛گذاردیم هاآن بر یشتریب ریتأث و کندمی برقرار گرانید

 هستند توانمندتر و دارند یترمطلوب تیموقع تریمرکز ای تردسترس در مرجع، یهاسازمان ای افراداست  گفتنی

(brandes, 2005: 34). داشتن  با یستمیس در. باشد ریمتغ یلیخ است ممکن ،است وابسته ساختار به قدرت که آنجا از

 و است مطر  خرد سطح در هم و النک سطح در هم قدرت ،شودنمی اعمال یادیز قدرت (مک مکترا) کم یلیخ همبسته

 دهدیم وندیپ هم به را سطح دو نیا هکشب ردکیرو زیرا شود؛می یبررس و مطالعه سطو  نیا یهردو در هکشب لیتحل در

(Hannemanand, 2005: 145 M .Riddle). 

 و یرضوان) دارد را ارتباطات شیافزا ای کردنزولهیا قدرت ،باشد گرید یهاگره انیم که یگره داشت توجه باید

 یشبکه و احتمال دسترس یاعضا انیم یحضور روابط قو ةدهندانسجام شبکه، نشاناین بین،  در(. 170: 1393 ،همکاران

است که در  یطیشرا ةدهندنشان تینسجام مانند تراکم و مرکزا یکل یریگاست. اندازه کسانیها به منابع و اطالعات آن

 (.171: 1393، همکارانو  یرضوان) دارنداعضا تعامل  ریجامعه با سا کی یاعضا ةآن هم

 

 پژوهش روش

و  ییگراواقعبر  ینمبت یشناسیهست ،یاسیبر منطق ق یمبتن یکم یشناسروشو  ،یپژوهش اثبات یکل افتیره

 یاکتابخانه یاسنادروش  قیاز طر نیزموجود  ی. اطالعات و آمارهاستو دوگرا گرانیع یاثبات میپارادا یشناسمعرفت
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 شهرستان گردشگران ،یآمار ةجامع و شد انجام پرسشنامه ابزار با یدانیم شیمایپ یکم پژوهش در .است شده یآورجمع

 درصد 99 با کوکران فرمول به توجه با نمونه حجم و ،نفر 124 و هزار 164 و میلیون 1بر که تعداد آنان بالغ  ندبود کاشان

 نیتدو ساختهباز و بسته محقق هایپرسش صورتبه همپرسشنامه  یهاهیگو. بود نفر 384برابر با  p =0.5و  نانیاطم

 ییایپا و کردند دییتأو  یابیارز را پرسشنامه یتعدادمنتخب  استادان  نیز قیتحق ابزار اعتبار و ییروا نییتع منظوربه .شد

 یهمسان بیضر ةمحاسب و مشابه ةنمون براساس آزمون اعتبار ةدربارمطالعات  .محاسبه شد یروش آمار با همپرسشنامه 

با  هشبک لیدر مدل تحل شدهیآورجمع یهاداده. ددار را الزم ییایپا و ییروانظر،  مورد ةپرسشنام داد نشان نیز یدرون

 ،افزارنرم وارد هاداده Ucinet افزارنرماز  استفاده باکه از این میان  شد تحلیل nodexel. Ucinet .Gis,SPSS یافزارهانرم

 منظوربه نیهمچن ،دشپاسخ داده  رهیغو  E-I  یریپذانتقال تقابل، درجه، م،کترا یهاآزمون به هاآن لیوتحلهیتجزبا  و

 .داشت کاربرد nodexel افزارنرم ،یاشبکه روابط کیگراف و شمات یطراح

 

 مطالعه مورد ةمنطق

 سوکیاست که از  یرانا یمرکز ةیهکتار در ناح 2100مساحت  باشهرستان کاشان  پژوهش یندر ا شدهمطالعه ةمنطق

 گردشگران تعداد ،1393 سال در آمدهدستبه آمار براساس. دارد یربه دشت کو یرو یگرد یپشت به کوهستان و از سو

 41 و داخلی گردشگر نفر 849هزار و  79 میان این از که است بوده نفر 123هزار و  163میلیون و  1 کاشان شهرستان

درصد کمتر از متوسط  8در شهرستان کاشان حدود  اقامت گردشگران متوسط. ندبود خارجی گردشگر نفر 514هزار و 

از  کردناستفادهو  در آن اقامت (1 ةشمار شکل) متنوع و متعدد در کاشان یهاجاذبهوجود  رغمیعل یعنی ؛است یکشور

عمل  یانفراد صورتبهمتنوع در سطح شهرستان  یهاجاذبهکه  یدر حال ،حاصل نشده است یگردشگر یمنافع اقتصاد

 .اندگرفته درنظرخود  برایگردشگران را  یناز ا یجزئ یکو هر کندمی

 
 شهرستان كاشان یهاجاذبه یپراكندگ .1 شکل
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 ژوهشپ یهاافتهی

 نبود لیدلبه نیهمچن ،بوده است شهرستان کاشان یهانقشه ،هاجاذبه انیارتباط م ةبه شبک یابیدستمحاسبات  یمبنا

 دیبازد ،گریکدیبا  هاجاذبهارتباط  ییشناسا منظوربه، هاجاذبهگردشگران از  دیخصوص بازددر اطالعات کامل و جامع

 گرفت.  صورت پرسشنامه با دیبازد بیترت و گردشگران

 درصد 43 یعنی ؛است 4311/0ها جاذبه یانم تراکم ددهیمدر شبکه نشان ها آن یلو تحل آمدهدستبه هایداده نتایج

 ارتبتاط میتزان هایبررست مطتابق .کنتدمی مواجتهخطر  اامر استحکام شبکه را ب ینا و ارتباط دارند یکدیگربا  هاجاذبهاز 

 یارتبتاط هتاجفتدرصد  49 ،گریکدیبا  مربوط ییکنشگرها یاناز م و است 4981/0 در شهرستان کاشان هاجاذبه متقابل

 اگتر آن در کته یردامو یعنی ؛است شده یدا( پدارجهت) پذیرانتقال گانهسه 3342گرفته متقابل دارند. در محاسبات صورت

AB  وBC ندموجود، AC آمدهدستتبهمقتدار  ،استتدرصتد  34/1 یریپتذانتقالکته مقتدار  یصتورت در حضور دارد. یزن 

 ةمقالت رد و درصتد 56/40 گانهستهارتباط  یزانم ،یمال یتحما مقالة نتایجدر  اما ،استشبکه  یفضع یداریپا ةدهندنشان

 .است یمناسب نسبتاً مقدار گفت توانیمکه  است درصد 26/34 یریپذانتقال یزانم یمراکز اقامت
 

 درجه برحسب هاجاذبه روابط تیوضع یلك جینتا .2 جدول

  یدرون ةدرج یرونیب درجة شدهنرمال یدرون ةدرج شدهنرمال یرونیب ةدرج

 نیانگیم 156/27 156/27 414/1 414/1

 اریمع انحراف 610/48 042/60 532/2 127/3

 جمع 000/1738 000/1738 521/90 521/90

 انسیوار 976/2362 069/3605 410/6 779/9

 ممینیم 000/0 000/1 000/0 052/0

 ممیماکس 000/269 000/365 010/14 010/19

%999/12 ( =یدرون ةدرج) شبکه تمرکز   

%159/18( =بیرونی ةدرج) شبکه تمرکز   

 

 رادرصد  16/18 و در ارتباط هستند یگرد یهاجاذبهبا  هاجاذبه درصد از 99/12 دهدیمشبکه نشان  لیتحل محاسبات

 یخیتتار مجموعته بته یرونیب و یدرون تیمرکز نیشتریب نظر از تیمرکز شاخص .(2)جدول  اندکرده یتحما یگرد یهاجاذبه

و در  دارنتد یاژهیترت وشتهفتو   یهاجاذبه کندمی بیاندارد که  تعلق یعامر ةمسجد جامع و خان ،سلطان حمام لک،یس ن،یف

 مجموعته شتامل ،داشتتندشهرستتان کاشتان  ةدر محدود گرانیارتباط را با د نیشتریکه ب ییهاجاذبه .هستندبرند  یمنطقه دارا

 شتتریبگردشتگران  قتیحقدر و دارند زیادی ریتأث نظرمورد ةدر محدود که است ییو طباطبا یبروجرد ةخان لک،یس ن،یف یخیتار

 .کنندمیتوجه ها آن به
 

 تیمركز شاخص برحسب هاجاذبه روابط تیوضع یلك جینتا .3 جدول

  شدهیعاد ةدرج ژهیو ربردا تیمركز ینینابیب تیمركز مجاورت تیمركز

 نیانگیم 771/1 063/0 79/53 480/3
 اریمع انحراف 335/3 108/0 90/132 766/0
 جمع 333/113 030/4 3438 722/222
 انسیوار 119/11 012/0 109/17474 587/0

 ممینیم 052/0 000/0 000/0 536/1
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 ممیماکس 104/20 508/0 538/942 12

 

رزک، بت یریتگگالب هتایقمصر، کارگتاه یریگگالب هایکارگاه فین، ةمجموع ،شبکه یلتحل یهاشاخص برحسب

 ینا زیادقدرت  دهندةنشان امر این که دارند بیشتری ةدرج ینیتب یتمرکز در شاخص الملککمال یخیتار ةو خان یلکس

 نیتزشتهر کاشتان و مشتکات  یهاجاذبه. کندیم یانرا ب هاآنبودن دسترس درو  است یگرد یهاجاذبه یاندر م هاجاذبه

 .(3)جدول  دارند یژهبردار و یتدر مرکز رادرجه  ینباالتر

داشتته  اطارتبت هتم بتا حد چه تا باید نظر مورد نشگرک اطراف نشگرانک کهدهد می ننشا محلی یبندخوشه ضریب

دهتد می نشتان عدد این بودنکم .دارد وجود زکمتمر خوشة چند و است شده یبندخوشه گره چند اطراف در هکشب .دنباش

 شتاخص با و است هکشب در ستگیهمب معرف شاخص این .(Hogan, 2007) اندشده توزیع هکشب هایگره لک در پیوندها

 ،همکتاران و باستتانیدهتد )یم نشان را هکشب محلی یهاتراکم و است گویاتر آن از اما دارد، زیادی شباهت هکشب مکترا

 بدستتو محدوده شتبکه طبتق اطالعتات شبکه  یمارتباطات مستق دهنده نشانشبکه که  ةانداز کلی طوربه. (46: 1390

 (.4جدول) استآمده  دستهب 673/0 نیز شبکه همبستگی میزان چنین هماست و  4095 آمده
 

 شبکه لیتحل یلك جینتا .4 جدول

 كاشان شهرستان یكم صفات گروه
 4095 شبکه ةانداز شبکه یاصل یالگو

 یهمکار زانیم
 673/0 یبندخوشه بیضر

 592/0 یبندخوشه یوزن بیضر
 

 ایتندها ویپ تمام .گیردیمنظر عدد در یکشبکه را مانند  یاجزا ،E-I شاخص یا یگروهو برون یگروهدرون پیوندهای

 ؛شوندمی یبررسگروه در  خود شاخص برحسب ارتباط ینافراد در ا

آن گتروه بتر روابتط  یحترج یانگرب اگر مثبت باشد و است ازین یگروهدرونروابط  به ،باشد یآمده منفدستبهعدد  اگر

 گروه به ارتباط است.  یتفاوتیب ةر نشانصورت عدد صف ینا یردر غ ،است یگروهبرون

 یهاجاذبته دهدمی نشان که استدرصد  082/0 یدبازد یزانم برحسب یکدیگربا  هاجاذبه یاندر روابط م E-Iشاخص 

 یمراکز اقامت ینب یقو یارتباط درون ،یمراکز اقامت ینروابط ب ةلامق در. است یگروهشهرستان کاشان خواهان روابط برون

 .ستهایهسرما یدر تمام یگروهدرونروابط  هدف نیز وکارهاکسب یمال حمایتدر مقاله وجود دارد و 

 

 دیبازد زانیم براساس هاجاذبه انیم روابط در E-I شاخص .5 جدول

 E-I جمع یخارج یداخل دیبازد زانیم

 -0.337 000/344 000/114 000/230 فیضع یلیخ

 000/1 000/19 000/19 000/0 فیضع

 909/0 000/44 000/42 000/2 متوسط

 902/0 000/41 000/39 000/2 یقو یحدود تا

 000/1 000/19 000/19 000/0 یقو

 915/0 000/47 000/45 000/2 یقو یلیخ

 

در گتروه ها جاذبتههستند، اما  یگروهروندخواهان روابط  هاجاذبه ،یفضع یلیخ یدبازد یزاندر م 5به جدول  توجه با

 .دارند نیاز یگروهارتباط برون به یقو یلیتا خ یفضع یدبازد یزانم
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 هاجاذبه ییگراف فضا .2شکل 
 

 آن یهاجاذبته یانشهرستان کاشان و روابط م یبرا NODXLE افزارنرماست که  ییروابط فضا ةدهندنشان 2 شکل

 یهاجاذبتهشهر کاشتان استت.  یهاجاذبه یکلطوربه و ،فین ةجاذب ةمحدود در ارتباطات ازدیاد و تراکم. کندیم مشخص

رنتگ  یهاجاذبته ،به شهر بترزک یرنگ آب یهاجاذبه ،به شهر قمصررنگ زرد  یهاجاذبهشهر کاشان، به  یرنگ نارنج

 و مشتهد اردهتال ةبته منطقتمربتع  یهاجاذبتهبه شتهر جوشتقان و کتامو،  یرنگ صورت یهاجاذبه ،یاسربه شهر نسبز 

 .استمربوط به شهر مشکات  یاقهوهرنگ  یهاجاذبه

 

 
 جاذبه تیبراساس موقع شدهكیتفکگراف  .3 شکل

 

براستاس  یریقرارگ ةبا گراف قبل نحو سهیکه در مقااست  نقشه یبر رو هاجاذبه یریقرارگ تیبراساس موقع 3شکل 

 است. گریکدیبه  هاجاذبهاز  کیهر تیدادن موقعنشان آنهدف از  و شده تنظیم هاجاذبهدرجه و ارتباط 
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 یریگجهینت

 یاشتبکه نتدیافر و نظتم ر،یتاخ یهاستال در .وجتود دارد یمتفاوت یهادهیاراهکارها و  ،یگردشگر یامنطقه یزیربرنامه در

 یامنطقته زانیربرنامه مدنظر ،شودیممنطقه  یگردشگر ةتوسعو  هاجاذبه انیم یکه سبب ارتباط قو ییهاسمیمکان عنوانبه

و  هاجاذبته نیبتروابتط  تیتتقو یبرا هافرصتراهکار و  نیبهتراز  یکی عنوانبه یسازشبکه از کهیطوربه ؛است گرفته قرار

هستتند،  یچندبخشدر خدمت اهداف  هاشبکه اینکه وجود با یگردشگر ةطی. در حشودیم ادی یامنطقه یگردشگران در فضا

 لیتحلوهیتتجز یپتژوهش کته موضتوع اصتل نیا در .ستامقاصد  انیدر کمک به ارتباط معملکرد  هاآن یهااز نقش یکی

شتهر کاشتان  یهاجاذبته کته دریتافتیم است، شدهانجام  یلیتحل -یفیروش توص به کاشانهرستان در ش هاجاذبه یاشبکه

عوامتل انستجام شتبکه  و تقابتل کته از یریپتذانتقال ،تراکم نظر از آن گرید یهاجاذبه، اما دارد یدرجه و قدرت کاف ،تراکم

 یلتیتا خ فیضع یهادکنندهیبازدکه  ییهاجاذبه ،E-Iاساس شاخص بر نیهمچن ،دندار چشمگیری و انسجام ماستحکا هستند

 یامنطقته را کاشتان شهرستتان تتوانیماست کته  ییهاالماناز  یکی نیهستند و ا یگروهخواهان روابط برون ،دارند یقو

ستت در حال اجرا یکاربرد صورتبهمنطقه  کیشبکه در  لیتحلگفت  توانیم یزمان. توان جذب گردشگر را دارد که دانست

 بتاهمه در ارتباط  هاجاذبهکه  است یاستاره ةشبککامل همان  ةشبک ،دهند لیتشک را کامل ةشبک منطقه در آن هاجاذبهکه 

ایتن بتین،  دراست.  ییهاو دچار ضعف دهدینم نشانرا  کامل یاشبکهکاشان  شهرستان یهاجاذبه کهیحالدر ؛کار کنند هم

 .دارند یکمتر مشکل گرید یشهرها با مقایسه درو قمصر  اسرین ،شهر کاشان

 ینکته ارتبتاط بت یربناییز ساتیتأس نظرهم از  یرد،صورت گ یجد یشهرستان تحول ینا یالتتسه در است ضروری

 دهتدیمرا ستامان  یکه ارتباطات عملکرد و... یفرهنگ ،یخدمات ،رفاهی تسهیالتو هم از نظر  دکنیمرا برقرار  هاجاذبه

 هاجاذبتهاز  یدر برخت ،آمدهدستبه گراف. با توجه به دارد نیاز یگردشگر یزیربرنامهمدون در امر  یزیربرنامه بهامر  این

 یندرصد است و ا پنج شهرستان کاشان یهاجاذبه ةدر شبک گانهسهارتباط  اما ،ددر ارتباط هستن یکدیگرجاذبه با  دوتنها 

 راتعامتل ستازمان  یزیکتیف گیپراکنتد ینکهباوجود ا یطورکلبه ؛کندیماست که انسجام شبکه را با مشکل مواجه  یامر

 ینبنتابرا ؛کترد یتاد یلپتانس یک عنوانبهاز آن  توانیم، عرضه یستمس یبرا یالتیتسه وجود صورت در د،دهیمکاهش 

شتکاف را  یتنموجتود در منطقته ا یهاجاذبه ینارتباط ب یتتا با تقو کندتالش  یدبا یمنطقه و گردشگر ةتوسع یریتمد

  .کندمنطقه فراهم  یهاجاذبهاز  ینهبه ةاستفاد یرا برا ینهزم ،کامل ةشبک یو با برقرار دهدکاهش 

 

 منابع
 اجتماعات مطالعه در لک یهاشبکه ردکیرو از استفاده: هکشب لیتحل روش (1390) نیمه ،یسیرئ و سوسن ،یباستان (1

 .32-59 .صص ،2 شمارة ،5 ةدور ،1390تابستان  ران،یا یاجتماع مطالعات ةفصلنام ،بازمتن

 نشر :اصفهان ،اول چاپ ،یشهر یگردشگر تیریمد و یزیربرنامه بر یامقدمه (1388) محمود ،یاکبر و مسعود ،ییتقوا (2

 .یعلو امیپ

 .معلمتیترب دانشگاه نشر :تهران ،یگردشگر صنعت بر یمرور (1386) نیمیس ،ییتوال (3

و  ایجغراف ةدر رشت یتخصص یدکتر ةنامانیپا ران،یا در سمیتور صنعت یزیربرنامه یابیارز (1383) میرح انه،یچ یدریح (4

 یعلوم انسان ةدانشکد ،یموسوصدر رستاریو مشاوره دکتر م ریزاده دلنیحس میدکتر کر ییبه راهنما ،یشهر یزیربرنامه

 .زیتبر اهدانشگ ،یو اجتماع

 یگردشگر یاقامت زکمرا نیب روابط (1393)؛ فرجی سبکبار، حسنعلی؛ باستانی، سوسن؛ حسام، مهدی محمدرضا یرضوان (5

 ،یگردشگر ةتوسع و یزیربرنامه ةفصلنام ،(آمل شهرستان جان،یالر: یمورد ةمطالع) شبکه، لیتحل ردکیرو با ییروستا

 .159 -179 .صص ،11 ةشمار ،3 ةردو ،1393 زمستان



 1397بهار ، 1 شمارة، 5 دورة ،یشهر یگردشگر  32

 انتشارات :تهران اول، چاپ ،یگردشگر در شبکه لیتحل (1393) یهاد ،یمیکر ؛یمهد ،حسام ؛امحمدرض ،یرضوان (6

 کامه.مه

 ،UCINETافزار نرم ،آموزش همراه به یاجتماع یهاشبکه لیتحل (1392) یعل ،یرزامحمدیم و ابوالفضل ،یرمضان (7

 .شناسانجامعهتهران: اول،  چاپ

 .تهران دانشگاه انتشارات :نهشتم، تهرا چاپ ،یامنطقه یزیربرنامه یهاروش و اصول (1388) اهللکرامت ،یاریز (8

 .یاجتماع علومانتشارات : تهران دوم، چاپ ،یگردشگر صنعت شناخت (1392) مژگان ،یاحمدتراب و محمود ،ییایض (9

 .یاسالم انقالب مسکن ادیبن :تهران ،دوم چاپ ،ییروستا یگردشگر یهاحوزه یکالبد یزیربرنامه (1393) رجیا ،یقاسم (10

 یمحمدحنانه  و یالهام محمد ةترجم ،یاجتماع یهاشبکه روش بر یدرآمد( 1393) دلیر مارک، و برتار هنمن، (11

 .نهرمزگا دانشگاه اول، چاپ بندرعباس، ،یکنگران

 .انیک یدانشگاهانتشارات تهران:  دوم، چاپ ،NodeXL با یاجتماع ةشبک لیتحل (1393) الدیم ،یمحمد صادقریم (12

13) Baggio, R. & Scott, N. & Cooper, C. (2010) Improving tourism destination governance: a 

complexity science approach  , Tourism Review, Vol. 65, No. 4, pp. 51- 60.  

14( Baggio, R.  Del Chiappa, G.  (2016) Complex Tourism Systems : A Quantitve Approach 

in M. Uysal, Z. Schwartz and E. Sirakaya-Turk (Eds) Management Science in 
Hospitality and Tourism :Theory, Practice and Applications pp. 14-21.  

15( Baggio, R. & Scott, N. & Cooper, C. (2013) Using Network Analysis to Improve 
Tourist Destination Management, In Trends in European Tourism Planning and 

Organisation Systems; Clevedon, UK. Vol. 1, pp. 278- 288.  

16( Baggio, R. (2007) The web Graph of a tourism system,  Physica A, Vol. 379, No. 2, 

pp.727-734.  

17( Bastani, S. (2007) An analysis first menʼs and womanʼs Network in Tehran, Social 

Network .Vol. 29, pp. 357- 374.  

18( Bieger, T. (1998) Destination Marketing Organisations ) Case study: Switzerland),  

Revue de Tourisme, Vol. 53, No 3, pp. 4-17. 

19( Beritelli  . P. (2011) Tourist destination governance through local elites- Looking beyond 

the stakeholder level,  Cumulative Postdoctoral Thesis (Kumulative Habilitationsschrift) 

, University of St. Gallen.  

20( Bregoli, I. & Delchiappa, G. (2013) Cordinating relationship among destination 
stakholders (case study : Edinburgh),  Tourism Analysis, Vol. 18, No. 2, pp. 145- 155.  

21( Brandes, U. & Erlebach, T. H. (2005) Network analysis - Methodological foundations, 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg.  

22( Briedenhann, J.  (2004) Rural tourism - meeting the challenges of the new South Africa,  
International Journal of Tourism Research, Vol. 6, No. 3. pp. 189- 203.  

23( Ford, C.Ford. Youcheng, Wang. & Alex, Vestal. (2011) Power asymmetries in tourism 
distribution networks, Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 2, pp. 755- 779.  

24( Del Chiappa, G. & Presenza, A. (2013) The Use of Network Analysis To Assess 
Relationships Among Stakeholders Within A Tourism Destination :An Empirical 

Investigation On Costa Smeralda- Gallura, Italy. Tourism Analysis, Vol. 18, No. 1, PP. 

1-13.  
25( Derek, Hansen. & Ben, Shneiderman. & Marc, Smith. (2011) Analyzing Social Media 

Networks with NodeXL,  Riverside :University of California.  

26( Dredge, D. (2006) Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism 
Management, Vol. 14, No. 6, PP. 81- 562.  

27( Farrell, M. A.  & Oczkowski, E. (2002) Are Market Orientation and Learning 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738311001617#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738311001617#!


  33 گردشگری مقصد عنوانبه رامسر شهرستان انتخاب بر دیداری تبلیغات اثربخشی بررسی

Orientation Necessary for Superior Organizational Performance?,  Journal of Market-

Focused Management, Vol 5, No. 3, pp. 197- 217.  

28( Faulkner, B. & Russell, R. (2001) Turbulence, chaos and complexity in tourism systems 

(casestudy: a research direction for the new millennium), In B. Faulkner, G. oscardo and 
E. Laws  (Eds), Tourism in the 21 st century: lessons from experience. pp. 328- 349, 

London: Continuum.  

29( Gajdošík, T. (2016) Network Analysis of Cooperation in Tourism Destinations, 

Department of Tourism and Hospitality, Faculty of Economics, Matej Bel University, 

Banská Bystrica, Slovakia, Czech Journal of Tourism, Vol. 4, No. 1, PP. 26- 44.  

30( Hanneman, R.A. & Riddle ,M. (2005) Introduction to Social Network Methods, 

Department of Sociology at the University of California.  

31( Hansen, R. (2008) Daily mobility in Grenoble Metropolitan Region, France. Applied 
GIS methods in time geographical research,  A Master thesis presented to Department of 
Physical Geography and Ecosystem Analysis Centre for Geographical Information 
System.  

32( Hertz, S. & Mattsson, L.G. (2004) Collective competition and the dynamics of market 
reconfiguration,  Scandianvian Journal of Management, Vol. 20, No. 3,  pp. 31- 51.  

33( Hogan, B. (2007), Analysing Social Networks Via the Internet, London :Sage.  

34(  Hogan, B. (2007), Using Information Networks to Study Social Behavior (casestudy: 
An Appraisal) Oxford Internet Institute :IEEE.  

35( Huxham, C.  (1996) creating collaborative advantage, London :Sage.  

36( Inskeep, E. (1991) Tourism Development :Principles, Processes and Policies, NewYork.  

37( Jørgensen, M. T. (2016) Synergistic Social Network Analysis (casestudy :A Synergistic 

Approach to Qualitative and Quantitative Network Analysis), Tourism Analysis, 

Cognizant Communication Corporation, Vol. 21, No. 2 pp. 559–576.  

38( Kimbu, Albert N.,  Ngoasong, Michael Z. (2013) Centralised Decentralisation Of 

Tourism Development: A Network Perspective, Annals of Tourism Research, Vol. 40, 

No. 1, pp. 235–259.  

39( Leiper, N. (1990) Tourist attraction systems, Annals of Tourism Research, Vol. 17, 

No.2, pp. 367-384.  

40( Moscardo, Gianna. (2011) Exploring social representations of tourism planning: Issues 

for governance, ournal of Sustainable Tourism, Vol. 19, No. 4-5, pp. 423-436 

41( McKercher, B. (1999) A Chaos Approach to Tourism, Tourism Management, Vol. 20, 

No. 2, pp. 425-434.  

42( Novelli, M. & Birte, S. & Spencer, T. (2006) Networks, clusters and innovatio in 

tourism (casestudy: A UK experience), Tourism Management, Vol. 27, No.2, 

 pp.1141-1152.  

43( Nooy, De.Nooy. Andrej, Mrvar. & Vladimir, Batagelj.(2005) Exploratory social 

Network Analysis with Pajek, Cambridge university New York.  

44( Paget, E. & Dimanche, F. & Mounet, J.P. (2010) A tourism innovation (casestudy: An 

actor network approach),  Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 3, pp. 828- 847.  

45( Russel, R. (2005) chaos theory and its application to the Tourism Area Life Cycle 

Model,  In R. W. Butler (ed) the Tourism Area Life Cycle, Vol. 2, No. 1, PP. 80- 164.  

46( Scott, N. & Rodolf, B. & Chris, C. (2007) Destination Networks (case study: Four 

Australian Cases), Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 1, pp. 169-188.  

47( Swarbrooke, j. (2002) The Development and management attraction, second edition, 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Wouter+De+Nooy&search-alias=books&field-author=Wouter+De+Nooy&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Andrej+Mrvar&search-alias=books&field-author=Andrej+Mrvar&sort=relevancerank


 1397بهار ، 1 شمارة، 5 دورة ،یشهر یگردشگر  34

UK 

48( Sharply, R., & pender, L. (2005) The management of tourism, London: SAGE.  

49( Shaw, E. (1997) The impact which social network have on development of small 

proffesional service. firm university of Glasgow.  

50( Tsvetovat M. & Kouznetsov A. (2011) Social Network Analysis for Startups, Oreilly 

media. UK.  

51( Tremblay, P. (2005) Learning Networks and Tourism Innovation in the Top End; In 

“Regional Tourism Cases Innovation in Regional Tourism” Edited by: Dean Carson and 

Jim Macbeth Australia.  

52( Tinsley, R. & Lynch, P. (2001) Small tourism business networks anddestination 

development, International Journal of Hospitality Management, Vol. 20, No. 4, pp. 

367–378.  

53( Watts, D. J. & Strogatz, S. H. (1998) Collective dynamics of small world' networks. 

Nature, Vol. 393, No. 4, pp. 440-442.  

54( Wilkinson, I. & Young, L. (2002) On cooperating: firms, relations and networks, 

Journal of Business Research, Vol. 55, No. 2, pp. 123-132.  

55( Von, F. & Grängsjö, Y. (2003) Destination networking: Coopetition in peripheral 

surroundings, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 

Vol. 33. No. 5, pp. 427- 448.  

56( Yu Shih, H. (2006) Network characteristics of drive tourism destinations: An 

application of network analysis in tourism, Tourism Management, Vol. 27, No. 5, pp. 

1029–1039. 

 


