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 چکیده

گردشگری به یکی از عوامل کلیدی برای بیستم میالدی خدمات صنعت  سدهاز نیمه دوم 

یازهای ن ترینشده است و امنیت گردشگری یکی از مهماقتصادی تبدیل-یشرفت اجتماعیپ

های رشد اقامتگاهشود. مسئله پژوهش حاضر بر آن شناخته می توسعهاساسی رشد و 

عنوان یکی از عوامل تهدید ساز ایمنی و امنیت گردشگری در ایران گردشگری غیررسمی به

کمّی( در -تمرکز دارد. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته )کیفی

رکیبی کیو است. در مرحله مطالعه کیفی هرگونه سند و مدرک و اثر شناسی تچارچوب روش

رهیافت استخراج گردید.  25عنوان منبع داده گردآوری و سرانجام علمی مرتبط با موضوع به

گیری سازی نمودار بهرهنفر از اهالی فضای گفتمان برای مرتب 40در مرحله کمّی از مشارکت 

های وتحلیل به کار رفت. یافتهحلیل تشخیص برای تجزیهای و تهای تحلیل خوشهشد و روش

های گردشگری غیررسمی ساماندهی اقامتگاه ۀیندرزمالگوی ذهنی  4پژوهش دربردارنده 

نفر از  4نفر، و گروه چهار  2نفر، گروه سه  26نفر، گروه دو  6است. گروه یک 

مورد تفاوت معناداری میان  20کیو در  ةگزار 25گیرد. از مجموع کنندگان را در برمیمشارکت

 اولویت در "آموزش ذینفعان"مبتنی بر  هایرهیافت گروه یا خوشه مشاهده شد. 4دیدگاه 

دوم  گروه اولویت در "بین سازمانی رویه وحدت و تعامل" بر مبتنی هایرهیافت یک، گروه

 بر مبتنی هایرهیافت کنندگان،مشارکت از درصدی 70 اکثریت با غالب ذهنی الگوی عنوانبه

در اولویت الگوی ذهنی گروه سوم،  "یکپارچه مدیریت" کنار در "ذینفعان آموزش"

در اولویت گروه چهارم  "کنترل انتظامی پلیس"و  "آموزش ذینفعان"های مبتنی بررهیافت

 جای دارند.

 اقامتگاه غیررسمی، گردشگری، ایمنی و امنیت، ساماندهی، روش کیو. کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه

 بهبود بخشی و دشگریگر امنیت موضوع ایمنی و گردشگری، صنعت رونق و توسعه در بنیادین عوامل ترینمهم از یکی

 مقصدهای مختلف انواع بر حاکم شرایط اگر. است کارآمد و اثربخش راهبردهای و رویکردها طریق از آن بر مؤثر عوامل

 و استانداردها از گردشگری و تفریحی سفرهای گوناگون اشکال چنینهم و گردشگری صنعت هایزیر بخش گردشگری،

. شودمی روبرو گوناگونی مشکالت با گردشگران امنیت و رفته باال گردشگری ریسک ،نباشد برخوردار قبولقابل معیارهای

 سطوح. کندمی چالش دچار را گردشگری بخش پایدار توسعه گردشگری و تفریحی سفرهای رکود شرایطی چنین در

اشکال متنوع  مت،سالمت، مکان اسکان و اقا بهداشت و غذا، کیفیت که شوندمی ایجاد زمانی ایمنی و امنیت باالی

 و پیوسته طوربه کارآمد و مناسب راهبردهای طریق از همگی سفر ایمنی و ونقلحمل تسهیالت گردشگری، تفریح و

ترین نیازهای حیاتیرا از  ایمنی و امنیترو سازمان جهانی گردشگری در حدود دو دهه پیش ازاین .یابند بهبود مداوم

ایجاد  داردو اعالم میدهد. شدت تحت تأثیر قرار میخدمات گردشگری را بهکیفیت که  شماردبرمیصنعت گردشگری 

شدن به های با کیفیت گردشگری با در نظر گرفتن اصول و استانداردهای ایمنی و امنیت مناسب در حال تبدیلتجربه

مه سطوح به یکی از اهداف اساسی توسعه بخش گردشگری است. بنابراین الزم است مسئوالن بخش گردشگری در ه

ایجاد هماهنگی مجموعه نهادهای دولتی در این زمینه کمک کنند و مشارکت فعاالن و مجریان بخش گردشگری، 

 ,WTO) مند را برای باال بردن ایمنی و امنیت گردشگری جلب نمایندنهاد و شهروندان عالقههای مردمها، سازمانرسانه

1996: 11). 

 بخش کل توسعه مشکالت اصلی علل از یکی توانمی را کشور در شگریگرد مدیریتی و نهادی ساختار ضعف

 اهمیت به توجه با. کرد مطرح آن اساسی نیازهای از یکی از یکی عنوانبه گردشگری امنیت همچنین و گردشگری

 شبخ این توسعه مدیریت یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشورهای از بسیاری در امروزه جهان، در گردشگری اقتصادی

 گردشگری وزارتخانه از برخوردار که توسعهدرحال کشورهای میان از. شودمی انجام گردشگری هایوزارتخانه توسط

 و جامائیکا، و مالدیو چون کشورهایی حتی و پاکستان تایلند، مصر، برزیل، یونان، ترکیه، مالزی، هند، به توانمی هستند،

 دسته این اغلب برد، نام را اسپانیا و نیوزلند بریتانیا، استرالیا، فرانسه، توانمی یافتهتوسعه کشورهای از. کرد اشاره غنا

 (.179: 1393 بیات،) هستند گردشگری بخش توسعه و مدیریت برای مناسبی تشکیالتی و نهادی ساختار دارای کشورها

طور خش گردشگری بهتأمین ایمنی و امنیت ب ،های گردشگریتشکیل پلیسدلیل در بسیاری از کشورها همچنین 

 (.Mawbya et al, 2015: 378تخصصی است )

 اخیر هایسال طی زمینه این در مسئول نهادهای توسط غیرمجاز گردشگری هایاقامتگاه فعالیت ساماندهی در ناکامی

 دهش میزبان جامعه و گردشگران امنیت بسترساز تضعیف ایمنی و و است، آورده بار به را متعددی مشکالت و مسائل

 و قانونی بخش فعالیت امنیت طورکلیبه و هتلداران توسط گردشگری خدمات اقتصادی امنیت تضعیف: مانند است،

 پاسخگو گردشگری در کشور؛ مقصدهای عمومی وجهه و حیثیت تهدید گردشگران؛ به اسکان خدمات دهندهارائه رسمی

 به امنیتی و ایمنی مشکالت و مسائل برابر در گرانگردش به غیرمجاز گردشگری هایاقامتگاه مالکان صاحبان نبودن

 غیرقانونی؛ خدمات ارائه ایمنی؛ و امنیتی استانداردهای نکردن رعایت رسمی؛ نهادهای نظارت و کنترل ضعف دلیل

 اخالقی امنیت تهدید موارد؛ از بسیاری در هاآن هویتی مشخصات نکردن ثبت دلیل به گردشگران هویت بودن مجهول

 گردشگران مالی و جانی امنیت افتادن خطر به نامشروع؛ هایآزادی برخی ساختن فراهم دلیل به گردشگری قصدم جامعه

 در موجود هایخانه از برخی تبدیل رسمی؛ فعالیت یا وکارکسب پروانه نداشتن دلیل به مالیاتی فرار میزبان؛ افراد حتی و

 و غیرقانونی محیطی تبلیغات گردشگران؛ سالمت افتادن خطر به و قیمتارزان گردشگری اقامتگاه به فرسوده بافت

 خدمات بخش در نرم گریزیقانون نوعی بیانگر هاویژگی این مجموع. (76: 1396شهرها )عزیزی،  سیمای تخریب
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های اقامتگاه ساماندهی درزمینه رسد کهبه نظر می گفتمانی کنونی است. بر اساس فضای گردشگری اقامتگاهی

: از است عبارت حاضر پژوهش بنیادین پرسش اساس این بر. ندارد وجود یکسانی دیدگاه در ایران گردشگری غیررسمی

 راستای در اند؟ کدام ایران در گردشگری غیررسمی هایاقامتگاه ساماندهی ایمنی و امنیتی درزمینه موجود هایدیدگاه

 .شد واهدگیری خبهره کیو شناسی ترکیبیروش از پرسش این به پاسخگویی

 این دیگرعبارتبه. است مبنایی نظریه فاقد بنابراین و است اکتشافی و کیفی نوع از حاضر الزم به ذکر است که پژوهش

 ادبیات با مرتبط اصلی بنابراین در ادامه نخست به مفاهیم. نیست خاصی نظریه یا فرضیه اثبات یا رد پی در پژوهش

 هایاقامتگاه فعالیت تبیین درزمینه موجود هاینظریه معدود از یکی عنوانبه مخرب نوآوری نظریه شرح به نظری، سپس

 لحاظ به را غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه فعالیت توانمی اینکه به توجه با سرانجام. شودمی پرداخته غیرمجاز

 .آمد خواهد مفهوم این درباره مختصری شناخت، نرم گریزیقانون جنس از ماهیتی

 

 ظریمبانی ن

 برحسب غیررسمی اقتصاد چارچوب در هستند هاییمکان غیرقانونی( یا غیررسمی )غیرمجاز گردشگری هایاقامتگاه

 به مدتکوتاه و موقت طوربه و گیرندمی قرار موقت مورداستفاده مسافران اسکان برای ایمنطقه و بومی شرایط

 وجود متنوعی بسیار تعاریف غیررسمی اقتصاد همچنین از (.Guttentag, 2015: 1193) شوندمی داده اجاره گردشگران

 کاالها تولید به غیررسمی اقتصاد گفت توانمی مختلف منابع در شدهارائه تعاریف بندیجمع اساس بر خالصه طوربه دارد،

 عرضه و تولید نظارتی و دولتی نهادهای کنترل و بازرسی از خارج و قانونی مجوز بدون که شودمی گفته خدماتی و

 .(Brown & McGranahan, 2016; ILO, 2002) کنندمی فعالیت محدود و کوچک مقیاس در موارد بیشتر در و شوندمی

 و تجاری نیمه کارکرد دارای خانه و سوئیت، آپارتمان، ویال، مانند: برخوردارند، گوناگونی تنوع از های غیررسمیاقامتگاه

 تجاری نیمه شرایط در. شوندمی نامیده نیز " تجاری هایخانه" و " خانگی هایهاقامتگا" اساس این بر و هستند تجاری

 شرایط در و دهد؛می اجاره گردشگران به سفر پیک مواقع در کند،می زندگی آن در خود که را ایخانه از بخشی مالک

 خود و گیردمی کار به گردشگران به مدتکوتاه اجاره راستای در تنها را خود مسکونی ملک یا خانه مالک کامل، تجاری

 دالیل ترینمهم از رسمی و قانونی هایمحدودیت از فارغ مسافر پذیرش و ترارزان قیمت. ندارد سکونت مکان آن در

 1لینچ (. همچنین ,.2016Hassanli et al :285) شودمی شناخته هااقامتگاه گونهازاین استفاده به گردشگران گرایش

 نوعی»: است آورده چنین خانگیاقامتگاه  تعریف در جهان در گردشگری مطالعات ادبیات از گیریرهبه با( 534:2005)

 این در یابد،می اسکان میزبان جامعه از ایخانواده یا فرد شخصی خانه در اقدام مهمان یا بازدیده آن در که اقامتگاه

 زندگی خانه همان در موارد از بسیاری در که شودمی رقرارب نزدیکی تعامل میزبان خانواده یا فرد با میهمان میان چارچوب

 قرار مورداستفاده میزبان و مهمان توسط مشترک طوربه زیادی بسیار حدود تا خانه جمعی فضای بنابراین کنند،می

 کسب بدون که مکانی است هرگونه غیررسمی، اقامتگاه گردشگری از سرانجام در این پژوهش منظور .«گیردمی

 به( غیره و مسکونی مجتمع آپارتمان، ویال، شخصی، مستقل خانه از اعم) صالحذی قانونی مراجع از قانونی هایمجوز

 پردازد.گردشگران می به مدتکوتاه اقامت و اسکان خدمات ارائه

 

 ایمنی و امنیت گردشگری

 تعریف ناخواسته پیامدهای و غیرعمدی تهدیدهای برابر در مردم از محافظت شود که برمفهومی شناخته می ایمنی

                                                                                                                                                                          
1.Lynch 
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شود. ها سنجیده میو آسیب میزان درجه دور بودن از خطراتمیزان ایمنی اغلب با درجه یا  (.Tarlow, 2006: 46شود )می

 و( میهمان جامعه) گردشگران حیثیت و آبرو مال، جان، بودن امان در گردشگری توان گفت امنیتطور خالصه میبه

 مقررات و قوانین. است امنیتی ضد تهدیدات و جرم هرگونه از( میزبان جامعه) ردشگریگ مقصد ساکنان همچنین

 را گردشگری امنیت ایجاد قانونی بسترهای ملی سطح در گذارقانون نهادهای همچنین و گردشگری و مسافرت المللیبین

 و مقابله امنیت، و نظم ینتأم وظیفه پلیسی هایسازمان جهان کشورهای اغلب در عمل در ولی سازند؛می فراهم

 عبارت گردشگری امنیت ترساده عبارت به .دارندعهده بر را گردشگری بخش با جرائم مرتبط انواع از پیشگیری همچنین

 گردد ایجاد او توسط یا گردشگر علیه تواندمی که است خطرهایی و تهدیدها با مقابله و پیشگیری، بینی،پیش از است

 تنهانه گردشگری امنیت و ایمنی مورد دو هر در شرایط ضعف (.4: 1394 ایران، اسالمی ریجمهو انتظامی نیروی)

 1تارلو روازاین. رساندمی آسیب گردشگری بخش کلبه بلکه کند تهدید دچار را تعطیالت گذران و سفرتجربه  تواندمی

 tourism» ترکیبی عنوان تحت ریگردشگ امنیت و ایمنی بایستمی یکم و بیست سده در» است: معتقد( 46:2006)

surety »طور یکپارچهبه بخش این در اقتصادی کارایی و امنیت، ایمنی، تا شود نگریسته «گردشگری ضامن» عنوانبه 

 «.داده شود پوشش

 

 2نظریه نوآوری مخرب

 نظریه اصول رچوبچا در روشنیبه غیرمجاز گردشگری هایاقامتگاه پدیده که معتقدند( 2003) 4راینور و 3کریستنسن

 مجازی فضای و اینترنت بستر از وکارهاییکسب چنین اغلب امروز جهان در زیرا. است تبیین قابل «مخرب نوآوری»

 از. شودمی شناخته جذاب و نو ایپدیده گردشگران برای روازاین و کنندمی استفاده گردشگر جذب و بازاریابی برای

 به دیگر سوی از هستند، گردشگری بخش در اقامتگاهی خدمات رسمی بخش بر اریزیانب پیامدهای و آثار دارای سویک

 مقصدهای مسئوالن و مدیران بنابراین. دارند گردشگری مقصدهای بر منفی پیامدهای و اثرات غیرقانونی فعالیت دلیل

 اثرات از هم هستند که روروب نما متناقض ایپدیده با غیرمجاز گردشگری هایاقامتگاه فعالیت با مواجهه در گردشگری

 اهمیت از ساکنان از بخشی برای درآمدزایی و زاییاشتغال لحاظ به کهطوریبه است؛ برخوردار منفی اثرات از هم و مثبت

 دیگر از اما. آیدمی شمار به گردشگران از زیادی بخش اقامت برای مطلوب ایگزینه همچنین و است برخوردار بسزایی

 (.Guttentag, 2015: 1193دارند ) فعالیت قانونی هایچارچوب از خارج و شودنمی کنترل رسمی طورهب هاآن فعالیت سو

های غیررسمی های نوآورانه بخش اقامتگاهعالوه بر بازاریابی الکترونیک و مبتنی بر فضای مجازی، تنوع از ویژگی

های اقامتگاهی یا ای از گزینههی به طیف گستردهعنوان مشتری خدمات اقامتگاکه گردشگر بهطوریشود؛ بهشناخته می

تواند متناسب باقدرت خرید و سلیقه خود اقدام به خرید خدمات موردنظر خود شود و میروبرو می 5ایهای اجارهخانه

 (.Wortham, 2011: 1یا یک آپارتمان مستقل گرفته، تا خانه مستقل و ویالیی ) نماید، از یک تک اتاق

در چند اثر علمی با همکاری دیگر پژوهشگران به تبیین نظریه نوآوری مخرب درباره فعالیت  6نسنکلیتون کریست

 های گردشگری غیررسمی پرداخته و نقش بسزایی در عمومیت بخشیدن به کاربرد این نظریه داشته استاقامتگاه

(Bower & Christensen, 1995; Christensen, 1997; Christensen & Raynor, 2003 نظریه نوآوری مخرب .)
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2.disruptive innovation 
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دهد. در مواردی ممکن است وتحلیل قرار میشود را مورد تجزیهفرایندی که طی آن یک محصول غیرمجاز وارد بازار می

وکارهای رسمی و ورود یک محصول غیرمجاز )هرگونه کاال یا خدمت( به بازار منجر به زیان ده یا متضرر شدن کسب

یت اقتصادی با چالش اساسی روبرو شود. در این چارچوب محصوالت غیرمجازی که به قانونی شود و از این طریق امن

های کمی و کیفی بازار محصوالت رسمی برخوردار است، نسبت طور نسبی از ویژگیشود ضمن اینکه بهبازار عرضه می

وکارهای غیررسمی به بشده محصوالت کسویژه اینکه قیمت تمامهایی نیز برخوردار است. بهبه بخش رسمی از مزیت

گیرد. تری در اختیار مشتریان قرار میتر و آسانهای سادهتر است و یا اینکه به روشدالیلی چون فرار مالیاتی ارزان

طور مستقل یک توانند با بخش بازار رسمی وارد یک رقابت نابرابر شوند و یا اینکه بهوکارها میگونه کسبدرنتیجه این

های وکارهای غیرمجاز یا غیررسمی همچون اقامتگاهی خود ایجاد کنند. ممکن است بسیاری از کسببازار مستقل برا

که پیش گرفتن چنین روشی برای بخش طوریاندک به فعالیت بپردازند؛ به گردشگری غیرمجاز در مقیاس خرد و با سود

تدریج به وکارهای غیررسمی بهبسیاری از کسبشود پذیر نباشد. این ویژگی سبب میصرفه و امکانبهبازار رسمی مقرون

اندک با گسترش نوآوری، خود را از فعالیت در پیرامون یا حاشیه بازار به مرکز یا لحاظ اقتصادی توانمند شوند و اندک

پذیری بخش غیررسمی با بخش رسمی هسته مرکزی رقابت نزدیک کنند. ادامه چنین فرایندی سبب افزایش رقابت

 & Christensen) گیردوکارهای غیررسمی قرار میرانجام بخش وسیعی از بازار در تصرف صاحبان کسبشود و سمی

Raynor, 2003; Schmidt & Druehl, 2008.) های اقتصادی رخ دهد و تواند در همه بخشفرایند نوآوری مخرب می

های غیررسمی در بخش دهد که اقامتگاهبخش گردشگری نیز از این قائده استثنا نیست. بسیاری از تحقیقات نشان می

ویژه طورکلی بخش خدمات اقامتگاهی رسمی برخوردار نیستند، بهها و یا بهگردشگری از استانداردهای موجود در هتل

گونه تر اسکان در اینکیفیت خدمات، نوع رفتار کارکنان، بهداشت، ایمنی و امنیت. اما در بسیاری از موارد قیمت ارزان

ویژه ها را برای گردشگران بهآید که آنها نسبت به بخش هتلداری رسمی یک ویژگی بارز و کلیدی به شمار میاهاقامتگ

های غیرمجاز تنوع بازار اقامتگاه (.Chu & Choi, 2000; Dolnicar & Otter, 2003نماید )درآمد جذاب میهای کمگروه

ودن از کنترل و نظارت نهادهای رسمی و قانونی مانند پلیس، نپرداختن )اتاق، خانه مستقل، آپارتمان، ویال و...(، دور ب

های غیرمجاز در بازار پذیری اقامتگاهآید که قدرت رقابتهایی به شمار میهای قانونی از دیگر ویژگیعوارض و مالیات

ها ای را به هتلهای اجارهدهد. همچنین بسیاری از گردشگران به دالیل گوناگون اقامت در خانهگردشگری را افزایش می

خانه احساس راحتی و آسایش دهند. ازجمله اینکه ممکن است اسکان در یکو دیگر مراکز اقامتگاهی رسمی ترجیح می

های خاص بومی و های غیررسمی نیز به دلیل ویژگیها داشته باشد؛ بخشی از اقامتگاهبیشتری برای افراد و خانواده

های خانه شخصی در بسیاری از اقامتگاهگیرند؛ برخورداری از امکانات کامل یکگران قرار میمحلی خود موردتوجه گردش

 (.Guttentag, 2015: 1196) کندای غیرمجاز ویژگی دیگری است که برای گردشگران ایجاد جذابیت میاجاره

 

 های غیرمجاز گردشگریگریزی نرم و اقامتگاهنظریه قانون

 یا و مقررات قوانین رعایت عدم. است ایجامعه و گروه هر در اجتماعی نظم قراریبر اساس 1اجتماعی قواعد

 یا اجتماعی قواعد به پایبندی نبودن. است مختلف جامعه هایحوزه در نظمیبی گیریشکل زمینه 2گریزیقانون

شود برای جامعه می ایمسئله به تبدیل این موضوع موارد برخی در اما دارد وجود ایتااندازه ایجامعه هر گریزی درقانون

 گریزیقانون نهاد، نام 3نرم گریزیقانون را آن توانمی که گریزیقانون انواع از (. یکی27-29: 1382مارتین،  و )رابینگتن
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 غیر ویژگی و دارای گرفته نادیده را جامعه رسمی قوانین که رفتاری نوع به هر. درزمینه ارائه خدمات گردشگری است

به دلیل ضعف کنترل . شودمی گفته نرم گریزیقانون است، همراه مجازات ضعیف بیشتر با و گاهیگاه آمیز،خشونت

نظمی و اختالل در امنیت فردی و احتمال بیشتری برای ایجاد بی گریزیقانون نوع اجتماعی و کنترل رسمی در این

 آن انجام در سهولت و فراوانی دلیل به گریزیع قانوننو دهد اینهای موجود نشان میتجربه. آیداجتماعی به وجود می

قوانین جاری در  گرفتن نادیده گیرد.آید و در ظاهر مشروعیت عرفی به خود میدرمی جامعه در عرف صورتبیشتر به

ر د و عوارض یا مالیات پنهان ماندن از سازوکارهای کنترلی و نظارتی نهادهای رسمی و قانونی، ندادن بخش گردشگری،

بابایی و است )علی جامعه در گریزیقانون نوع های بارز اینویژگی از برخی موارد ارائه خدمات نامشروع و غیرقانونی

ها فعالیت در بخش غیررسمی یا غیرمجاز اقتصادی ازجمله درزمینه ارائه خدمات (. در بسیاری از زمینه1388فیروزجائیان، 

 آید.گریزی نرم به شمار میهیتی از نوع قانوناسکان و اقامت به گردشگران به لحاظ ما

 

 رهیافت

 و رفتار، حالت، یا و مسئله و موضوع یک به فکری، گرایش برخورد، طرز نگرش، ،(67:2005) آکسفورد فرهنگ اساس بر

 راه»: است آمده( 1378) معین فارسی فرهنگ در همچنین. گویند رهیافت را مسئله یک یا موضوع یک به پرداختن روش

معادل  «رویکرد»اغلب در زبان فارسی  .«گویند رهیافت را هاآندرباره  تفکر یوهش یا موقعیت یا مسئله یک به پرداختن

های شخصی استوار است و طور غالب بر نگرشآید. رهیافت بهمی «Attitude»معادل « رهیافت»، و «Approach» واژه

رود و گاهی نیز شخصی و شناسی، روانشناسی و غیره به کار میجامعهرویکرد گاه به معنای عام مانند رویکرد تاریخی، 

 (.29: 1395: به نقل از، عبادی، 273: 1380فردی است )ملکیان، 

 اصل که دهدمی نشان ایران در آمده به مطالعات قلمرو در پژوهش یشینهپ پیرامون آمدهعملبه مطالعات سرانجام نتیجه

 هایگزارش و مباحث سطح در چه اگر آن، امنیتی و ایمنی ساماندهی یررسمی وغ گردشگری هایاقامتگاه موضوع

 و اسکان بخش اساسی مسائل از یکی عنوانبه اخیردهه  یک طی همواره رسمی خبری و علمی هایپایگاه ایرسانه

 آکادمیک عاتمطال سطح در خاص طوربه تاکنون اما است قرارگرفته بررسی و موردبحث کشور در گردشگری در اقامت

 تواند گامی نو در این زمینه معرفی شود.بنابراین پژوهش حاضر خود می .است نگرفته قرار پژوهش موردتوجه و

 

 پژوهش روش

شناسی کامل شود. درواقع روش کیو یک بسته روششناخته می 2عنوان یک روش ترکیبی یا آمیختهبه 1شناسی کیوروش

 ساختن آشکار این روش، اصلی (. هدف1گیرد )شکل را در برمی 4مطالعه کمّی و 3فیاست که به ترتیب مراحل مطالعه کی

 به را شناسیاین روش فوق، ویژگی. دارند مختلفی تفکرات که افرادی تعداد نه شمارش است، تفکر مختلف الگوهای

 هایروش از زیرا است، اربرخورد نیز کمّی بعد از کیو شناسیباوجوداین، روش. سازدمی نزدیک کیفی تحقیق هایروش

 (.10: 1386فرد، گیرد )خوشگویانکمک می افراد بندیدسته برای اصلی هایمؤلفه تحلیل و عاملی تحلیل آماری مانند
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 (1386فرد، شناسی کیو )برگرفته از خوشگویانشناسی پژوهش در چارچوب روشترتیب مراحل روش .1شکل 

 

 مرحله پردازد. اینروش کیو با رویکرد مطالعه کیفی به مطالعه فضای گفتمان میمطالعه فضای گفتمان. مرحله نخست 

 منابع) دهد قرار پژوهشگر اختیار در اطالعاتی بتواند که منبعی هرگونه از و دارد تأکید هادیدگاه مجموعه شناسایی به

 از ایمجموعه شامل گفتمان فضای اقعدرو. شودمی استفاده( آن مانند و مصاحبه گزارش، اسناد، فیلم، پژوهشی، و علمی

 اهالی از منظور. دارد جریان گفتمان اهالی میان در که است تحقیق موضوع با ارتباط در گوناگون و متنوع هایداده

بنابراین مطالعه  .است تحقیق موضوع به نسبت هاآن دیدگاه شناسایی صدد در کیو مطالعه که است افرادی گفتمان،

 فضای مطالعه منظوربه پژوهش این بایست جامع و کامل باشد. درپذیر است میجایی که امکانفضای گفتمان تا 

بدین منظور هرگونه منبعی . شد گیریبهره های گردشگری غیررسمی در ایرانساماندهی اقامتگاه در موجود گفتمانی

شرشده از مسئوالن در نشریات و های منتدرباره موضوع پژوهش )اعم از مقاله گزارش علمی و خبری، متن مصاحبه

 فضای مجازی و ...( در راستای مطالعه فضای گفتمان گردآوری شد.

های هایی است که واقعیتنمونه کیو متشکل تعداد گزاره کیو، روش گفتمان. در فضای از معرف نمونه یک انتخاب

دهد  پوشش را فضای گفتمان ابعاد همه باید مطمئن کیویی نمونه دهد. یکموجود در فضای گفتمان را بازتاب می

(Ellingsen et al., 2010: 398با .) تقسیم و بی ساختار با ساختار دسته دو به کیو نمونه کلی، بندیتقسیم در اینکه توجه به 

 نمونه مسیر پژوهش، به نادرست  دهیجهت یا سوگیری از برای پرهیز اینجا در (،136: 1395شود )محمدی و بیات، می

 غیررسمی، هایاقامتگاه انتظامی کنترل گفتمان فضای هایداده گردآوری فرایند طی. رفت به کار ی بی ساختارکیوی

 به دست غیره و گزارش خبری، مقاله گفتگو، و مصاحبه سخنرانی، علمی، مقاله از اعم متن صفحه 124 حدود درمجموع

 رشد از ناشی مشکالت و مسائل با مرتبط هایادهد تحلیل جهت کلمه 700 هزار 37 حدود مطالب از حجم این. آمد

 و مسائل با نامرتبط موارد ها،داده سازیخالصه منظوربه نخست گام در. آورد فراهم غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه

 هایداده حجم مرحله این طی. شد حذف غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه فعالیت امنیتی و ایمنی مشکالت

 روش از هاداده سازیخالصه فرایند از دوم گام در. رسید کلمه 11477 به و یافت کاهش سومیک از کمتر هب آمدهدستبه

 انتظامی کنترل و مدیریت با نامرتبط جمالت چارچوب این در. شد گیریبهره متنی هایداده جمله به جمله کدگذاری

 در مطلب کلمه 4150 با برابر جمله 230 سرانجام مرحله این پایان در و شد حذف غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه

 و معنا دارای جمالت بندیدسته سوم گام در .ماند باقی گفتمان فضای مطالعه از حاصل هایداده وتحلیلتجزیه فرایند

 مادغا یکدیگر در بودند یکسانی مفهوم و معنا دارای که جمالتی مرحله این طی. گرفت قرار کار دستور در یکسان مفهوم

 انتظامی کنترل گفتمان فضای خالصه عنوانبه اصلی گزاره 23 مرحله این طی سرانجام. شدند حذف تکراری موارد و

 از گفتمان فضای مطالعه طی در آمدهدستبه هایگزاره روایی سنجش. شد گردآوری غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه

 در علمی آثار از برخوردار گردشگری متخصصان از نفر 3 و انتظامی کارشناس نفر 5 شامل متخصصان از نفر 8 دیدگاه
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 شد؛ افزوده نیز دیگر گزاره 2 و هاآن نظرات اخذ از پس. گرفت قرار کار دستور در گردشگری انتظامی-امنیتی حوزه

 .یافت افزایش مورد 25 به نهایی هایگزاره تعداد درمجموع بنابراین

 1گیری هدفمندکنندگان به روش نمونهشناسی کیو مشارکتاین مرحله از روش طورمعمول درکنندگان. بهانتخاب مشارکت

های موجود در نمونه کیو لحاظ شوند و بدین منظور همه عوامل یا دیدگاهاز میان اهالی فضای گفتمان انتخاب می

 شغلی، تحصیلی، دالیل هب که کندمی انتخاب مشارکت برای گفتمان میان اهالی از را افرادی گردد. درواقع پژوهشگرمی

 هایذهنیت موضوع آن در دالیل به این رودمی انتظار و هستند کیو مطالعه موضوع با خاصی ارتباط غیره دارای و تجربی

در این پژوهش از میان خبرگان انتظامی و کارشناسان متخصص درزمینه امنیت گردشگری، تعداد  .باشند داشته تریمتنوع

 سازی کیو انتخاب شد.گیری هدفمند برای انجام مرحله مرتبنفر به روش نمونه 40

 مخالفت یا موافقت میزان اساس بر را هاکارت کنندهکه مشارکت است وجود مدرجی طیف سازی کیو.طراحی نمودار مرتب

 زیادی و شباهتکند. در بیشتر موارد نمودار کیسازی میترین مرتباهمیتترین تا کمبر روی آن از به ترتیب از مهم خود

 میان به وقتی و دارد جای عبارت کمی تعداد آن انتهای دو در کهطوریبه دارد،( شکل ناقوسی منحنی) نرمال توزیع به

 کاررفته در پژوهش آمده است.( نمودار کیوی به2در شکل ) .شودمی افزوده هاآن تعداد بر شویممی منحنی نزدیک

 
4- 3- 2- 1- 0 1 2 3 4 

         

         

       

     

   

 . نمودار کیو2شکل

 

شود که پاسخگویان هایی استفاده میسازی کیو از روشهای حاصل از مرتبها. در تحلیل آماری دادهوتحلیل دادهتجزیه

 Case Oriented»کند، و در اصطالح بندی میها دستهگرایی میان الگوی ذهنی آنکنندگان را بر اساس همیا مشارکت

Methods» نامیده می( شوندTashakkori & Teddlie, 2010; Collins & Jiao, 2010در اولویت نخست درصورتی .) که

شود، در غیر این صورت از و بیشتر( از روش تحلیل عاملی کیو استفاده می 7/0قبول باشد )در حد قابل KMOشاخص 

شود؛ با توجه به اینکه در پژوهش حاضر شاخص یادشده گیری میبهره ایویژه تحلیل خوشههای یادشده بهسایر روش

، تحلیل 2مراتبیای سلسلهای به ترتیب شامل تحلیل خوشههای تحلیل خوشهقبول مشاهده شد، روشکمتر از حد قابل

 به کار رفت. 4، و تحلیل تشخیص3مینز-ای کاخوشه

 

 هابحث و یافته

 های گردشگری غیررسمییتی اقامتگاههای ساماندهی ایمنی و امنگزاره

 اجری حاصل مرحله مطالعات کیفی پژوهش در چارچوب گردآوری و تحلیل فضای گفتمان است که مبنای هاگزاره این

 (.1گذاری شدند )جدول ( نامQ25( تا )Q1طور تصادفی از کد )ها بهشد. گزاره واقع بعدی مراحل در کیو روش

 

                                                                                                                                                                          
1.Purposive Sampling 

2.Hierarchical Cluster Analysis 

3.K-means Clustering 

4.Discriminant Analysis 
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 های گردشگری غیررسمی در ایران با رویکرد امنیتی انتظامیفتمان ساماندهی اقامتگاههای فضای گگزاره .1جدول 

 گزاره کیو شناسه

Q1  شهرداری، و تعزیرات  هتلداران، ای فعال درزمینه امنیت گردشگری متشکل از پلیس، قوه قضاییه، فرمانداری، میراث فرهنگی، جامعهیتهکمایجاد
 و ارتباط بین سازمانی( حکومتی )در راستای تقویت تعامل

Q2 مقصد و ساکنان گردشگران میان متقابل احترام و اعتماد بر مبتنی روابط و پذیریمسئولیت بسط منظوربه گردشگری اخالقی منشورهای ترویج 
 گردشگری

Q3 مجاز اینترنتی ایهپایگاه از ای و اقامتگاهیاجاره امالک رزرو خصوص در گردشگران به ایرسانه رسانیاطالع و آموزش 

Q4 جمعی هایرسانه کمک با غیررسمی هایاقامتگاه در اسکان امنیتی مسائل و احتمالی خطرات از گردشگران عمومی سازیآگاه 

Q5 غیررسمی هایاقامتگاه فعالیت از ناشی جرائم از پیشگیری خصوص در پلیس با همکاری جهت محلی مردم مشارکت جلب 

Q6 ساماندهی هایطرح اثربخشی برای کمک به گردشگری بخش ایمنی و امنیت با مرتبط نهادهای مجموعه میان رویه حدتو و هماهنگی ایجاد 
 خانه مسافر

Q7 ویژه خدمات اقامتگاهیگردشگری به خدمات در امنیتی و ایمنی استانداردهای بر نظارت و تدوین در پلیس قانونی نقش و جایگاه تقویت 

Q8 و شلوغی مواقع در گردشگران پذیرش سرریز اسکان جهت الزم هایزیرساخت و امکانات از برخوردار اقامتگاهی هایکمپ یکیف و کمّی توسعه 
 ای غیرمجاز(ها و امالک اجارهسفر )جهت پیشگیری از گرایش مسافران به اقامت در خانه اوج

Q9 مراکز اسکان و اقامت گردشگری ی و امنیتیها و استانداردهای ایمندستورالعمل تدوین در پلیس مستقیم مشارکت 

Q10 غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه ساماندهی درزمینه خارجی موفق هایتجربه از گیریبهره 

Q11 ایجاد سازوکاری قانونی برای بررسی صالحیت افراد متقاضی فعالیت در بخش اسکان و اقامت گردشگری 

Q12 مشارکت با گردشگران به اقامتگاهی خدمات ارائه درزمینه صالحیت دارای داوطلبان به قانونی وزمج اعطای اداری مشکالت و موانع رفع 
 اجرایی و نظارتی هایسازمان و نهادها مجموعه

Q13 ویژه پلیس به مسائل و مشکالت ایمنی و امنیتی بخش گردشگریاندازی سامانه خاص پاسخگویی و رسیدگی نهادهای نظارتی بهراه 

Q14 اجاره قرارداد و معامله هرگونه در افراد هویتی مشخصات دقیق ثبت به هاآن کردن ملزم و امالک معامله هایبنگاه یکپارچه سامانه ادایج 
 خانه یا اقامتگاه مدتکوتاه

Q15 گردشگری. بخش تأمین ایمنی و امنیت برای پلیس کارکنان مهارت افزایی تخصصی و آموزش 

Q16 آپارتمان، ویال و دیگر امالک دارای مجوز قانونی فعالیت در بخش گردشگری تحت نظارت سازمان میراث خانهسیون ایجاد سامانه رزروا ،
 فرهنگی و گردشگری و پلیس.

Q17 متقاضی که امالکی یا هاخانه مالکان از بخش آن توسط انتظامی-امنیتیدستورالعمل  اجرای بر دائمی پلیس نظارت برای سازوکاری ایجاد 
 هستند. گردشگران به اقامت و اسکان خدمات ارائه در قانونی الیتفع

Q18 هاآن روی بر انتظامی نظارت و کنترل و برخورد تشدید و گردشگران به غیررسمی اقامتگاهی خدماتدهنده ارائه هایمکان شناسایی 

Q19 گردشگری اقامت و اسکان ماتخد ارائه درزمینه صالحیت دارای داوطلبان به ایحرفه و تخصصی آموزش ارائه 

Q20 در ویژهبه الزم، استاندارهای مطابق اقامت و اسکان خدمات سازیفراهم امکانات که صالحیت دارای داوطلبان به تسهیالت اعطای از حمایت 
 دارند ایمنی و امنیتی را بعد

Q21 متخلفان با قانونی برخورد و زیمجا فضای در غیررسمی هایاقامتگاه خدمات بازاریابی و تبلیغات کردن رصد 

Q22 گردشگران به اقامت و اسکان خدمات ارائه خصوص غیرمجاز در هایاقامتگاه صاحبان و دالالن توسط محیطی غیرمجاز تبلیغات قانونی پیگرد 
 ...(و شهر سطح در دیوارنویسی)

Q23 شهری هایسطح خیابان غیررسمی در هایاقامتگاه فعالیت دالالن از جلوگیری پلیس 

Q24 ندارند. را ساماندهی هایطرح با همکاری به تمایل که غیررسمی هایاقامتگاه مالکان از دسته آن با قانونی نهادهای نظارتی و پلیس برخورد 

Q25 پردازندمی گردشگری بخش در غیرمجاز ایاجاره امالک تبلیغ به که هاییروزنامه و نشریات با قانونی برخورد. 

  

 وتحلیل آماری کیوسازی و تجزیههای مرحله کمّی: مرتبهیافت

 گردشگری هایاقامتگاه انتظامی کنترل گفتمان فضای چارچوب در که افرادی میان از پژوهش از مرحله این در

 ازی،سمرتب یعنی کیو، مطالعه در مشارکت برای افراد نمونه عنوانبه نفر 40 تعداد( گفتمان اهالی) دارند قرار غیررسمی

 تعداد برابر 2 تا 5/1 کنندهمشارکت افراد تعداد طورمعمولبه کیو روش با شدهانجام مطالعات بیشتر در. شدند انتخاب

 گیرینمونه چارچوب در. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش اساس بر کنندهمشارکت افراد. شودمی انتخاب هاگزاره

 غیره و تجربی شغلی، تحصیلی، دالیل به که کندمی انتخاب مشارکت برای فتمانگ اهالی از را افرادی پژوهشگر هدفمند

 تریمتنوع هایذهنیت موضوع آن در دالیل این به رودمی انتظار و هستند کیو مطالعه موضوع از کافی شناخت دارای
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 برای موردنظر افراد تعداد است مورد 25 با برابر حاضر پژوهش در کیو هایگزاره تعداد اینکه به توجه با. باشند داشته

 بر کنندهمشارکت افراد بندیدسته و بندیجمع (2) شماره جدول در. شد شناخته الزم کفایت و اعتبار دارای مشارکت

 .است آمده شغل و تحصیالت، سطح جنسیت، سن، متغیرهای اساس

  
 سازی کیوکننده در مرتبهای توصیفی افراد مشارکت. خالصه ویژگی2جدول 

 نفر )%( متغیر

 (%25نفر ) 10ساله و باالتر:  45)(؛ %40نفر ) 16ساله:  35-44)(؛ %35نفر ) 14ساله:  25-34 سن

 (%20نفر ) 8زن: )(؛ %80نفر ) 32مرد:  جنسیت

 (%17.5نفر ) 7دکتری: )(؛ %82.5نفر ) 33کارشناسی ارشد:  تحصیالت

 شغل

(؛ %22.5نفر ) 9ث فرهنگی و گردشگری: کارشناس میرا)(؛ %22.5نفر ) 9کارشناس پلیس: 
 کارشناس

نفر  7علمی دانشگاه/متخصص گردشگری هیئت)(؛ %22.5نفر ) 9شاغل در بخش گردشگری: 
نفر  3کارشناس قوه قضاییه: )(؛ %7.5) نفر 3های مدیریت شهری: کارشناس حوزه)(؛ 17.5%)
(7.5%) 

 

 نفر 10 و ساله، 35-44 سنی گروه در( %40) نفر 16 تعداد ساله؛ 25-34 سنی گروه در( %35) نفر 14 سنی لحاظ به

 زن( %20) زن نفر 8 و( %80) مرد نفر 32 جنسیتی لحاظ به. اندشدهبندیدسته بیشتر و ساله 45 سنی گروه در( 25%)

 دارای( %17.5) نفر 7 و ارشد، کارشناسی تحصیلی مدرک دارای( %82.5) نفر 33 تحصیالت سطح لحاظ به هستند؛

 نفر 9 پلیس، کارشناس( %22.5) نفر 9 شغلی لحاظ به. آیندمی شمار به( PhD) تخصصی دکتری تحصیلی درکم

 علمیهیئت گردشگری، بخش در شاغل( %22.5) نفر 9 گردشگری، و دستیفرهنگی صنایع میراث کارشناس( 22.5%)

 علوم و حقوق کارشناس( %7.5) نفر 3 نجامسرا و حوزه مدیریت شهری، کارشناس( %7.5) نفر 3 ،(%17.5) نفر 7 دانشگاه

 .هستند قضایی

 در (؛1شد )شکل  استفاده طیفی 9 نمودار یک روی بر کیو هایکارت اجباری توزیع روش از کیو نمودار سازیمرتب برای 

 انتهای در و ردگیمی تعلق آن به امتیاز 9 با کنندهمشارکت ازنظر گزاره ترینمهم که دارد قرار خانهیک طیف این ابتدای

 وتحلیلتجزیه برای که روشی هر گیرد. ازمی قرار آن روی بر امتیاز 1 با گزاره تریناهمیتکم که خانهیک نیز طیف

 ها،گزاره کدام شود. به داده پاسخ زیر هایپرسش به بایستمی شود گیریبهره کیو شناسیروش در هاداده

 کنندگانمشارکت بین در تمایز ایجاد باعث عبارات کدام مقابل، در اند؟ادهد امتیاز یکسان شکلی به کنندگانمشارکت

 کرد؟ شناسایی کنندگانمشارکت بین در توانمی را مختلفی هایذهنیت چه اند؟شده

 

 ایتحلیل خوشه

؛ بدین ها شناسایی گردیدای سلسله مراتبی تعداد بهینه خوشهدر این مرحله نخست با استفاده از روش تحلیل خوشه

نیز برای به حداکثر  2ها به کار رفت. روش وآردعنوان شاخص مشابهت یا همسانی میان نمونهبه 1منظور فاصله اقلیدسی

ای سلسله مراتبی بر روی نمودار ای استفاده شد. سرانجام بر مبنای نتایج تحلیل خوشهرساندن همگنی درون خوشه

بندی با تقسیم کنندگان بهینه شناخته شد. سپس روش خوشهندی مشارکتبخوشه برای انجام خوشه 4دندروگرام تعداد 

 28تعداد  ؛1کنندگان در خوشه درصد از مشارکت 15نفر برای با  6خوشه به اجرا درآمد. بر این اساس تعداد  4ها به عامل

؛ و 3کنندگان در خوشه شارکتدرصد از م 5نفر برابر با  2؛ تعداد 2کنندگان در خوشه درصد از مشارکت 70نفر برابر با 
                                                                                                                                                                          
1.Euclidean distance 

2.Ward 
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بندی شدند. سپس بر اساس ماتریس نهایی مراکز طبقه 4کنندگان در خوشه درصد از مشارکت 10نفر برابر با  4سرانجام 

طیفی کیو، هر  9های کیو محاسبه گردید. با توجه به نمودار های هر گروه به هر یک از گزارهمیانگین پاسخ ،1ایخوشه

دهنده گرایش بیشتر به آن گزاره است و بالعکس. همچنین آزمون بیشتر باشد نشان 9یک گزاره به عدد چه عدد میانگین 

های کیو به کار رفت. نتیجه ها نسب به گزارهبرای شناخت تفاوت معنادار میان دیدگاه گروه 2طرفهتحلیل واریانس یک

 5گروه وجود دارد و در  4یدگاه افراد مشارکت ذیل گزاره تفاوت معناداری میان د 20دهد که در این آزمون نشان می

گروه  4های (. سرانجام نمودار تارعنکبوتی دیدگاه3شود )جدول ها مشاهده نمیگزاره نیز تفاوت معناداری میان دیدگاه آن

ای سنجش دو بر(. در پایان این مرحله آزمون خی3 های هر گروه در هر گزاره ترسیم شد )شکلمیانگین پاسخ ٔ  بر پایه

ها در کنندگان )شامل، سن، جنسیت، سطح تحصیالت، و شغل( با قرارگیری آنرابطه میان متغیرهای توصیفی مشارکت

کنندگان های چهارگانه به کار رفت. نتایج این آزمون نشان داد که این متغیر رابطه معناداری با قرارگیری مشارکتخوشه

 گانه وجود ندارد. 4های ذیل گروه

 
 ANOVA( و k-means)ای تحلیل خوشه) های چهارگانههای کیو در دیدگاهمیانگین گزاره .3 جدول

 
گروه  شناسه

1 
نفر  6
(15%) 

گروه 
2 
28 

نفر 
(70%) 

گروه 
3 

 نفر 2
(5%) 

گروه 
4 

 نفر 4
(10%) 

 مقدار
F 

سطح 
 معناداری

 
گروه  شناسه

1 
نفر  6
(15%) 

گروه 
2 
28 

نفر 
(70%) 

گروه 
3 

 نفر 2
(5%) 

گروه 
4 

 نفر 4
(10%) 

 مقدار
F 

سطح 
 معناداری

Q1 4.5 8.21 2 6 35.60 0.00 Q14 4.83 1.25 6 6 52.48 0.00 

Q2 8.05 5.25 7 7.00 30.62 0.00 Q15 6.17 5.04 2 8.00 34.35 0.00 

Q3 8 5.11 7.5 8.75 45.14 0.00 Q16 5.33 6.93 5 3 30.96 0.00 

Q4 6.5 5.93 7.5 7.25 1.52 0.227 Q17 4.5 4 3 5.75 19.40 0.00 

Q5 3.5 8.07 5.5 1.75 29.26 0.00 Q18 2.5 3.96 4.5 4.75 17.67 0.00 

Q6 4.5 7.71 6.5 4 215.62 0.00 Q19 6.67 5.96 7.5 6.75 41.48 0.00 

Q7 5.00 2.86 3 6.5 27.95 0.00 Q20 6 6.21 6 3.5 8.79 0.00 

Q8 4.33 2.29 6.5 3.75 46.93 0.00 Q21 4 3.93 3 5.25 9.52 0.01 

Q9 4.5 2 3 4.25 58.00 0.00 Q22 3.83 5 4.5 4.75 8.52 0.00 

Q10 7.33 7 6 3.5 0.78 0.51 Q23 2 2.96 4 4.25 1.86 0.123 

Q11 6 6.07 6 1.5 0.28 0.66 Q24 3.5 3.89 4 4.5 7.04 0.01 

Q12 5.5 7.07 6 3.25 16.48 0.00 Q25 2.5 3.29 4.5 4.9 1.09 0.367 

Q13 5 5.00 5.5 6.25 4.81 0.01  

 

                                                                                                                                                                          
1.Final cluster center 

2.One-way ANOVA 
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 گروه 4به  K-meansای بر اساس تحلیل خوشه کنندگاننمودار تارعنکبوتی الگوی ذهنی مشارکت.3شکل 

 

 تحلیل تشخیص

برای پی بردن به  1مینز، از تحلیل تشخیص-ای کاای سلسله مراتبی و تحلیل خوشهتحلیل خوشه پس از پایان مراحل

 3سازی نمودار کیو استفاده شد. این تحلیل با استفاده از کنندگان در مرتبشده از مشارکتانجامبندی میزان دقت خوشه

ترین تابع شناخته درصد واریانس تبیین شده مناسب 78.2و  292.072با مقدار ویژه  1تابع تشخیصی انجام شد. تابع 

ها را جهت تشخیص دقت ست که مناسب بودن آنتر ادر دو تابع نخست به صفر نزدیک 2شود. مقدار المبدای ویلکسمی

تر است و هر چه به صفر نزدیک 1و  0یادآوری است که این مقدار بین دهد. قابلبینی عضویت گروهی نشان میپیش

ها در سطح دهد که همه عامل(. همچنین نتیجه آزمون تحلیل تشخیص نشان می4تر است )جدول باشد مناسب

 (.5اند )جدول یند تحلیل توابع تشخیصی قرارگرفتهدر فرا 0.000معناداری 

 
 سازی نمودار کیوکنندگان در مرتببندی مشارکت.تحلیل تشخیص خوشه4جدول 

مقدار  تابع
 ویژه

یانس تبیین شده % وار
 در هر تابع

المبدای  3کانونی همبستگی
 ویلکس

درجه  مجذور خی
 آزادی

سطح 
 معناداری

1 292.07 78.2 1.00 0.00 398.19 30 0.00 

2 70.50 18.9 0.99 0.00 216.41 18 0.00 

3 11.10 3.00 0.96 0.08 79.78 8 0.00 

        
 خوشه 4ها در کنندهتشخیص میزان دقت قرارگیری مشارکت .5جدول  

 بندیهای خوشهیافته

 خوشه 
 بینی عضویت گروهیدقت پیش

 مجموع
1 2 3 4 

 تشخیص دقت
قرارگیری  

 4ها در دهکننمشارکت
 تعداد

 نفر 6 0 0 0 نفر 6 1

 نفر 28 0 0 28نفر   0 2

 نفر 2 0 نفر 2 0 0 3

                                                                                                                                                                          
1.Discriminant function analysis 

2.Wilks' Lambda 

3.Canonical Correlation 
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 نفر 4 نفر 4 0 0 0 4 خوشه

 درصد

1 100% 0 0 0 100% 

2 0 100% 0 0 100% 

3 0 0 100% 0 100% 

4 0 0 0 100% 100% 

 شده است.بندیخوشهبندی/درستی گروهها بهکنندهمشارکت %100نتیجه نهایی: 

 

 گیرینتیجه

های پژوهش بر تشریح اشتراک و شوند محور اساسی بحث و استنتاج از یافتهدر مطالعاتی که با روش کیو انجام می

شده پرداخته الگوی ذهنی شناسایی 4شده قرار دارد. در اینجا نخست به وجوه اشتراک افتراق الگوهای ذهنی شناسایی

های های هر یک از الگوهای ذهنی بر اساس اولویتهای موجود، ویژگینظور آشکارسازی تفاوتمشود و سپس بهمی

 گردد.گیری واقع میها موردبحث و نتیجهموردنظر آن

 وجه را هاآن توانمی و نشد مشاهده آشکارشده ذهنی الگوی چهار میان معناداری تفاوت کیو هایگزاره از مورد پنج در

 هستند ایجابی رویکرد دارای( Q11و  Q10و  Q4) هاگزاره این از مورد سه. شناخت شدهشناسایی هنیذ الگوی 4 اشتراک

 مسائل و احتمالی خطرات از گردشگران عمومی سازیآگاه"بر  ترتیب به و دارند هاآن به باالیی اعتقاد دیدگاه 4 هر و

 خارجی و داخلی موفق هایتجربه از گیریبهره" ،"جمعی هایرسانه کمک با غیررسمی هایاقامتگاه در اسکان امنیتی

 افراد صالحیت تائید برای قانونی سازوکاری ایجاد" و ،"غیررسمی یا غیرمجاز گردشگری هایاقامتگاه ساماندهی درزمینه

 لبیس رویکرد دارای( Q25و  Q23) نیز هاگزاره این از مورد دو. تأکیددارند "اقامت و اسکان بخش در فعالیت متقاضی

 دالالن فعالیت از پلیس جلوگیری" بر ترتیب به هاگزاره این. دهندنمی نشان آن به باالیی اعتقاد دیدگاه 4 هر و هستند

 به که هاییروزنامه و نشریات با قانونی برخورد" و "فضای شهری سطح در غیررسمی یا غیرمجاز هایاقامتگاه

 ذهنی الگوی 4 مشترک هایویژگی از. تأکیددارند "گردشگری بخش در غیرمجاز ایاجاره امالک ٔ  کنندهتبلیغ

 غیررسمی گردشگری هایاقامتگاه ساماندهی در گفتمان اهالی غالب طوربه که نمود استنتاج توانمی آشکارشده

 در مردم فعالیت اصل با کنندگانمشارکت اغلب همچنین. دهندمی ترجیح پلیسی سخت هایروش بر را نرم هایروش

 ایجاد همچنین و موفق، هایتجربه از گیریبهره بلکه ندارند مخالفتی گردشگران به اقامت و اسکان خدمات هارائ

 قرار موردتوجه را وکارهاکسب گونهاین در فعالیت شرایط ساختن قانونمند و بخشیدن رسمیت برای قانونی بسترهای

 .دهندمی

کنندگان های کیو توسط مشارکتسازی گزارههای مرتبآمده از یافتهدست. بر اساس میانگین به1الگوی ذهنی یا دیدگاه 

طور های این دیدگاه بدین شرح است: در سه طیف باالیی بهترین ویژگیطورکلی مهمبه 1قرارگرفته در الگوی ذهنی 

تأکیددارند؛ در طیف مجموعه ذینفعان گردشگری  "آموزش و یادگیری"طور غالب بر اند که بهای قرارگرفتهگزاره 6غالب 

تسهیل فعالیت قانونی و رسمی در ارائه خدمات اسکان و اقامت خانگی به "اند که بر ای قرارگرفتهگزاره 4ماقبل میانی 

ضرورت تقویت نقش و جایگاه مشارکتی و "اند که بر ای قرارگرفتهگزاره 5تا کید دارند؛ در طیف میانی  "گردشگران

تأکیددارند؛ از چهار گزاره قرارگرفته در طی ششم دو مورد نخست بر  "یت گردشگرینظارتی پلیس در تأمین امن

تأکیددارند. سپس  "ضرورت همکاری و هماهنگی مجموعه نهادهای مرتبط با گردشگری در تأمین امنیت گردشگری"

های عمومی اسکان ای غیرمجاز طریق توسعه کمپامالک اجاره و هاخانه در اقامت به مسافران گرایش از پیشگیری"

های غیرمجاز در فضای بازاریابی اقامتگاه و تبلیغات کنترل و برخورد قانونی با"شود و گزاره چهارم مطرح می "گردشگران

های هایی هستند که بر رویکرد سلبی و روشاغلب گزاره 1سازد؛ در سه طیف پایانی الگوی ذهنی را مطرح می "مجازی
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توان گفت این دیدگاه در می 1های الگوی ذهنی گروه آمده از ویژگیدستاساس نتایج بهپلیسی سخت تأکیددارند. بر 

ساماندهی بخش اسکان و اقامت غیررسمی گردشگری بیش از هر چیز بر آموزش ذینفعان تأکید دارد و سپس بر ایجاد 

دارد. همچنین این دیدگاه بسترهای قانونی برای رسمیت بخشیدن و قانونمند ساختن فعالیت در این زمینه تأکید 

 داند.های سلبی و سخت پلیسی مقدم میهای نرم پلیسی را بر روشروش

کنندگان های کیو توسط مشارکتسازی گزارههای مرتبآمده از یافتهدست. بر اساس میانگین به2الگوی ذهنی یا دیدگاه 

گزاره قرارگرفته در باالترین  3یدگاه بدین شرح است: های این دترین ویژگیطورکلی مهمبه 2قرارگرفته در الگوی ذهنی 

را  "گردشگری ضرورت همکاری، مشارکت و هماهنگی مجموعه نهادهای مرتبط در تأمین امنیت"( 2و  1سطح )طیف 

های غیررسمی بر توان گفت این الگوی ذهنی در نخستین گام برای ساماندهی اقامتگاهدیگر میعبارتسازند؛ بهمطرح می

ترکیبی از  2تأکید دارد؛ در طیف سوم و چهارم از الگوی ذهنی گروه  "مدیریت یکپارچه"کارگیری رویکرد ورت بهضر

و  "تسهیل انجام فعالیت قانونی در ارائه خدمات اسکان و اقامت خانگی به گردشگران"هایی قرار دارد که بر گزاره

آموزش "گزاره نخست  3ند؛ در طیف پنجم یا میانی تأکیددار "های موفقیادگیری از تجربه و آموزش"همچنین 

های گردشگری غیررسمی در ساماندهی اقامتگاه "های نرم پلیسیروش"گزاره دیگر بر  2سازند و را مطرح می "ذینفعان

را مطرح  "نرم"و  "سخت"های تر از طیف میانی قرار دارند ترکیبی از روشهایی که پایینتأکیددارند؛ اغلب گزاره

توان گفت این دیدگاه مسائل و های الگوی ذهنی گروه دوم میآمده از ویژگیدستسازند. بر اساس مجموعه نتایج بهمی

مشکالت ناشی از رشد بخش غیرقانونی یا غیررسمی در بخش خدمات اسکان و اقامت گردشگری را ناشی از نبود 

ویژه و نهادهای متولی مدیریت بخش گردشگری، بهها مشارکت، تعامل، همکاری و وحدت رویه میان مجموعه سازمان

در این زمینه تأکید دارد.  "مدیریت یکپارچه"داند و بیش از هر چیز بر ضرورت تحقق در بعد نظم و امنیت گردشگری می

ر های مبتنی بپردازد. این دیدگاه نیز رویکرد سلبی و رهیافتازآن به تسهیل فعالیت قانونی و آموزش ذینفعان میپس

نگرد. پایین می های سطحعنوان اولویتهای غیررسمی گردشگری را بهدخالت مستقیم پلیس در ساماندهی اقامتگاه

توان ها را میگیرد الگوی ذهنی آنکنندگان را در برمیاز مشارکت( %70نفر  28اکثریت باالیی ) 1که گروه ازآنجایی

 در فضای گفتمان شناخت. "دیدگاه غالب"عنوان به

 کنندگانمشارکت توسط کیو هایگزاره سازیمرتب هاییافته از آمدهدستبه میانگین اساس بر. 3 دیدگاه یا ذهنی الگوی

گزاره نخست از الگوی  4 :است شرح بدین دیدگاه این هایویژگی ترینمهم طورکلیبه 3 ذهنی الگوی در قرارگرفته

تأکیددارند و سپس  "آموزش ذینفعان"های گردشگری غیررسمی بر هدر راستای ساماندهی فعالیت اقامتگا 3ذهنی گروه 

شود؛ در مطرح می "گردشگری بخشایمنی و امنیت با مرتبط نهادهای مجموعه میان رویه وحدت و هماهنگی ایجاد"

ئه در ارا "تسهیل فعالیت قانونی و رسمی"شده است که هایی مطرحبیشتر گزاره 3طیف چهارم از الگوی ذهنی گروه 

هایی جای دهند؛ در طیف پنج یا طیف میانی بیشتر گزارهخدمات اسکان و اقامت خانگی را در کانون توجه قرار می

های قرارگرفته در در کنترل انتظامی بخش گردشگری تأکیددارند؛ اکثریت گزاره "های نرم پلیسیروش"اند که بر گرفته

در کنترل انتظامی بخش گردشگری  "های سخت پلیسیروش" و همچنین "دخالت مستقیم پلیس"طیف پایانی به  4

 ایجاد" بر طور خالصهقرار دارد که به Q1گزاره  3ترین سطح یعنی طیف نهم از الگوی ذهنی گروه پردازد؛ پایینمی

 "ها و نهادهای مرتبط با امنیت گردشگریپلیس، و سایر سازمان از متشکل گردشگری امنیت درزمینه فعال ایکمیته

فضای  "امنیتی کردن"کننده قرارگرفته در این الگوی ذهنی معتقدند این رهیافت به داللت دارد. هر دو نفر مشارکت

عنوان یک رهیافت کاربردی در کنترل شود و درمجموع این گزاره را بهوکار در بخش گردشگری منجر میفعالیت و کسب

کنندگان در این الگوی ذهنی طی فرایند یکی از مشارکتطور مثال انتظامی بخش گردشگری موافقت ندارند. به

 گوید:سازی نمودار کیو چنین میمرتب
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دستی و گردشگری متولی اصلی گردشگری در کشور است و نباید فراموش کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع»

کننده وی انتظامی )پلیس( تأمینتأمین امنیت گردشگران چه داخلی و چه خارجی در ابتدا متوجه این سازمان است. نیر

پرکن و چه فعال و چه غیرفعال، تنها یک عنوان دهان "کمیته امنیت گردشگری"امنیت عمومی جامعه است. تشکیل 

خواهد بود و سه عضو از فرمانداری، اداره اطالعات و سپاه  "شورای تأمین"تنها روی کاغذ است. این کمیته بیشتر شبیه 

با محوریت  "دفتر هماهنگی و ارتباطات"یک  "کمیته امنیت گردشگری"جای تشکیل گردد، بهمی را کم دارد. پیشنهاد

عالوه، بیشتر مقصدهای تقویت تعامل و ارتباطات سازمانی در خود سازمان میراث فرهنگی تشکیل و دایر گردد. به

باشند که زیر نظر خود را دارا میبا ضوابط و شرایط خاص  "پلیس گردشگری"گردشگری خارجی، یک واحد پلیس به نام 

 (.«10کننده شوند )مشارکتهای متولی گردشگری اداره میسازمان

های مبتنی بر توان گفت رهیافتهای الگوی ذهنی گروه سوم میآمده از ویژگیدستسرانجام بر اساس مجموعه نتایج به

های مبتنی و همچنین رهیافت "مدیریت یکپارچه"یکرد در باالترین اولویت این دیدگاه قرار دارد. رو "آموزش ذینفعان"

های باالتر از در ارائه خدمات اسکان و اقامت خانگی به گردشگران نیز در اولویت "تسهیل فعالیت قانونی و رسمی"بر 

ز اند. شدت مخالف دیدگاه این گروه با دخالت مستقیم پلیس در تأمین امنیت گردشگری بیشتر اشدهسطح میانی مطرح

 سه دیدگاه دیگر است.

 کنندگانمشارکت توسط کیو هایگزاره سازیمرتب هاییافته از آمدهدستبه میانگین اساس بر. 4 دیدگاه یا ذهنی الگوی

گزاره نخست در الگوی  5 :است بدین شرح دیدگاه این هایویژگی ترینمهم طورکلیبه 4 ذهنی الگوی در قرارگرفته

به اشکال  4گزاره دوم در الگوی ذهنی گروه  5تأکیددارند؛ محتوای  "ینفعان گردشگریآموزش ذ"بر  4ذهنی گروه 

 2دهند؛ گزاره میانی و را در کانون توجه قرار می "تقویت مشارکت و نقش و جایگاه کنترلی و نظارتی پلیس"مختلف 

در کنترل انتظامی  "دخالت مستقیم پلیس"به اشکال مختلف  4گزاره نخست طیف ششم در الگوها ذهنی گروه 

دربردارنده مضامین  4گزاره پایانی در الگوی ذهنی گروه  8سازند؛ های غیررسمی گردشگری را مطرح میاقامتگاه

گردشگری،  بخشایمنی و امنیت با مرتبط نهادهای مجموعه میان "رویه )مدیریت یکپارچه( وحدت و هماهنگی"

لیت قانونی در ارائه خدمات اسکان و اقامت خانگی به گردشگران و برای رسمیت بخشیدن به فعا "بسترسازی قانونی"

های دهند؛ از برآیند نتایج پژوهش درباره ویژگیرا در کانون توجه قرار می "تسهیل فعالیت رسمی و قانونی"همچنین 

نخست مطرح های در اولویت "آموزش ذینفعان"آید که اگر چه در این دیدگاه نیز چنین برمی 4الگوی ذهنی گروه 

های نرم و سخت در ساماندهی شود، اما برخالف سه دیدگاه دیگر، در این الگوی ذهنی دخالت پلیس به روشمی

 های غیررسمی گردشگری در اولویت سطح باال قرار دارد.اقامتگاه

ها به مه دیدگاهتوان گفت در ههای غیررسمی در ایران میشده پیرامون ساماندهی اقامتگاههای مطرحبر اساس ویژگی

تواند های متنوع به مجموعه ذینفعان گردشگری میرسانی، آگاهی بخشی و ارائه آموزشدرجات مختلف بر نقش اطالع

کنندگان های گردشگری غیررسمی مؤثر واقع شود. همچنین اکثریت مشارکتدر کمک به ساماندهی فعالیت اقامتگاه

صول مدیریت یکپارچه در کنترل و نظارت بر ایمنی و امنیت بخش اهمیت بسترسازی قانونی، ضرورت پیروی از ا

گردشگری، و تسهیل فعالیت رسمی و قانونی در ارائه خدمات اسکان و اقامت خانگی به گردشگران را مورد تأکید قرار 

نترل های مبتنی بر دخالت مستقیم پلیس در ککنندگان گرایش اندکی به رهیافتدهند. همچنین اکثریت مشارکتمی

 ویژه درزمینه اسکان و اقامت دارند.انتظامی بخش گردشگری به
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