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 1931 ، بهار و تابستان(11)پیاپی ،(1)شماره  ،ششم مدیریت تولید و عملیات، دوره

 11/8/39 :پذیرش                  82/11/31: دریافت

 91 -81:صص

 

 

های  شبکهرویکرد تئوری تحلیل  واکافت شبکه مقاصد گردشگری،

 اجتماعی

 

 2یی، ادریس بابا*1محمد مهدی سپهری

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران مهندسی صنایعگروه دانشکده فنی و مهندسی، دانشیار  -1
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،مهندسی صنایع دانشجوی کارشناسی ارشد  -8

 
 چکیده 

اقتصادی جهان محسوب شده و پیشیکی از بزرگترین منابع به عنوان صنعت گردشگری  امروزه،

بیشتر تحقیقات انجام . شودمیالدی به صنعت شماره یك جهان تبدیل  8181شود در سال  بینی می

جغرافیایی و مدیریتی به گردشگری و   های جامعه شناسی، شده در حوزه گردشگری تا کنون، از جنبه

ریزی سیستم مطالعه و برنامهتوسعه آن پرداخته و کمتر از رویکردهای کمّی و ریاضی برای 

هایی از تجزیه و تحلیل شبکه را که  ها و مقیاس این تحقیق، تکنیك. گردشگری استفاده گردیده است

های ساختاری اجزای شبکه مناسب هستند، معرفی نموده و ضمن تعمیم آن به  برای بررسی مشخصه

سپس . ارائه نموده استصنعت گردشگری، یك متدولوژی برای واکافت شبکه مقاصد گردشگری 

عنوان یکی از مناطق معروف ه ها را برای شبکه مقاصد گردشگری استان مازندران ب این مقیاس

 .نماید گیری نموده و نتایج آن را تحلیل میگردشگری در کشور ایران، اندازه

های اجتماعی، مدیریت مقاصد گردشگری، معیارهای  تحلیل شبکه، گردشگری: های کلیدی واژه

 مرکزیت 

 mehdi.sepehri@modares.ac.ir                                                       :نویسنده مسؤول * 

mailto:mehdi.sepehri@modares.ac.ir
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 1931، بهار و تابستان (1)، شماره (11)یاپیپ، ششممدیریت تولید و عملیات، دوره / 88

 

 مقدمه -1

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگتررین   امروزه

منابع اقتصادی جهان محسوب گردیرده و پریش بینری    

میالدی بره صرنعت شرماره     8181شده است در سال 

 388برال  برر    8112در سرال  . یك جهان تبدیل شرود 

میلیون نفر در جهران اقردام بره گردشرگری نمروده و      

 درآمد ناشری از صرنعت گردشرگری در حردود یرك     

اگرچه کشرور ایرران از ن رر    . است  بوده دالر تریلیون 

کشرور اول جهران    11 جرزو منابع تاریخی و فرهنگی 

برره لحرراو تنررو    نرردی یونسررکو،ببرروده و طبررق رتبرره

های زیستی و طبیعی در رتبه پنجم جهران قررار    جاذبه

سهم اندکی در جذب گردشگران خارجی داشته   دارد،

هرزار   711ای که در سرال گذشرته تنهرا    است به گونه

یو اِن دبلیو تری  )گردشگر خارجی وارد کشور شده اند

 .(81122ا،

 محققران از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از 

، بررسری  نعت گردشگری را به خود جلرب نمروده  ص

 .اسرت های مقاصد گردشگری و توسعه آنها  مشخصه

 یرركِ،؛ پ8119 یچ،؛ پرراول2و8111 یرروتن،و ن ینرایررتا)

عنرروان ه مقاصرد گردشرگری بر   . (8111 یرورر، ؛ و8118

صوالت صنعت گردشگری محسوب مح مهمترین جزو

متعرددی  هرای   محردویت که دارای متغیرها و  دشو می

ای که بر روی  ونهبه گ (8111 ین،و مارت یررلیب) هستند

 عمر محصروالت گردشرگری ترر یر مسرتقیمی داشرته     

عنوان هسرته اصرلی ایرن صرنعت     ه و ب (1321باتلر، )

 .(8119و کِروچ،  یتچیر) شوندشناخته می

اگرچرره مطالعرره مقاصررد گردشررگری برره وفررور در 

و اِسرپادا،   یسبوهرال ) ادبیات موضو  یافت مری شرود  

؛ پرالمر و  8111یپررر، ؛ ل8111 یروتن، و ن ینرایت؛ ا8111

، (8119و کِررروچ،  یتچرری؛ ر8118 یکرره،؛ پ1331برجررو،

هرای   تنهرا بره بررسری مشخصره     ،بیشتر این مطالعرات 

وجهرره اسرتنباد شررده از مقصررد   برره صرورت مقاصرد  

ای و بررسرری  اه شرربکهپرداخترره و کمتررر از دیرردگ  

مقصد در شربکه مقاصرد، اسرتفاده شرده     های  مشخصه

 .(8112 ین،اِچ س) است

عرواملی همچرون    علرت ی، کشور ایران بره  از طرف

ها و تنرو  آب و   تعدّد تعطیلی  پایین بودن هزینه سفر،

هوایی، زمینه مناسبی را برای گردشگری با خرودروی  

کره بنرابر اعرالم سرازمان      طروری ه شخصی داراست ب

% 21راهداری و حمل و نقل جاده ای ایرران، بریش از   

خصری  از سفرهای برون شهری کشور، با خودوری ش

یرن نرو  گردشرگری،    مشخصره برارز ا  . شود انجام می

صرورت کره گردشرگر     ؛ بدیناست پذیری آن انعطاف

خرود را  ( مسیر گردشرگری )تواند دایماً برنامه سفر  می

تغییر داده و نسبت به وضعیت موجود، مقاصد مختلفی 

را انتخاب نموده و درخصوص میزان اقامرت در آنهرا،   

آنچه که به عنوان متغیرر  در واقع، . تصمیم گیری نماید

گیررری در گردشررگری بررا خررودروی   اصررلی تصررمیم

های مقاصد و میرزان   گردد، مشخصه شخصی تعیین می

ه ای است که ایرن مقاصرد بررای گردشرگران بر      جاذبه

آورند و از آنجا که ایرن مقاصرد برا هرم در      وجود می

 . دهند ارتباد هستند، تشکیل یك شبکه را می

لی وابسته بره عرواملی   میزان رونق گردشگری داخ

هرای دولتری یرا محلریر      ریرزی سرازمان   همچون برنامه

گردشررگری از ن ررر شناسررایی و ترررمین نیازهررای     

نمررایی مناسررب تسررهیالت و نیررز    گردشررگران، جا

رسررانی مناسررب برررای انتخرراب مسرریر توسرر   اطررال 

یك روش بسیار مناسب برای اجرای . استگردشگر، 
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 32.../های اجتماعی واکافت شبکه مقاصد گردشگری رویکرد تحلیل شبکه

 

 اسرت تئوری شربکه  های  تکنیك این موارد، استفاده از

اگرچرره رویکرررد تحلیررل .(8117ک2سررتا و همکرراران، )

گی در ادبیرات گردشرگری   های اجتماعی به تراز  شبکه

های اجتماعی نتایج  از تحلیل شبکه معرفی شده، پیشتر

. (8112 یو،برراگ) معنرری داری اسررتخراه شررده اسررت 

ترکیب نتایج کمّی و کیفی تحلیل یك شبکه اجتمراعی  

تواند بره   ضمن درک توپولوژی شبکه، می  گردشگری،

ها و عملکرد اجرزای شربکه، پریش     شناسایی مشخصه

بحرانری  ( مقاصرد )فتار شبکه، شناسایی اجرزای  بینی ر

شبکه و مدیریت بهینه وجروه مختلرگ گردشرگری از    

 یو،برراگ)قبیررل مقاصررد گردشررگری، کمررك نمایررد    

؛اسررکات و همکرراران، 8111؛کرروپر و اسررکات،8117

8112). 

ادبیررات اجررزای اصررلی   ،ایررن مقالرره  دومبخررش 

 سرروم،بخررش . گردشررگری را بررسرری مرری نمایررد  

هایی را که  تحلیل شبکه و مقیاس تجزیه وهای  تکنیك

هرای سراختاری    برای اسرتفاده در شناسرایی مشخصره   

. کند چند مقصدی مناسب هستند، معرفی میهای  شبکه

مقاصررد  1ای هررای شرربکه مشخصرره چهررارم،در بخررش 

هرای   گردشگری استان مازندران با اسرتفاده از مقیراس  

معرفی شده و بر اساس اطالعرات جمرع آوری شرده،    

هرای مناسرب    یده و تسهیالت و سررویس بررسی گرد

اساس وضعیتش در شربکه مقاصرد،    برای هر مقصد بر

نیرز نترایج تحقیرق     پرنجم در بخش . پیشنهاد می شوند

 . بررسی خواهند شد
 
 مرور ادبیات گردشگری -2

 یانقررالب جهرران  یقرررن بیسررت و یکررم برره تعبیررر  

پیشرفته و درحال  یکشورها امروزه .است یگردشگر

باالبردن تروان رقابرت    یخود را برا یسعتوسعه تمام 

و گسرترش صرنعت   کار گرفتره  ه بدر این بازار وسیع 

 .انرد  های خود قررار داده  را در صدر برنامه یگردشگر

شکل و نرو  مسرافرت بره عرواملی همچرون انگیرزه        

مقصررد گردشررگر و شخصرریت گردشررگر    گردشررگر،

در منابع تحقیق، انروا  مختلفری از سرفر    . بستگی دارد

ای یرا   درون منطقره  ند سفرهای داخلی و خرارجی،  مان

شناسرایی    درون مرزی یا برون مرزی، ای،  برون منطقه

گردشررگری  .(8111هررال،  یکررلکرروپر و ما) انررد شررده

نوعی از سفر است که گردشگران مقصدهایی  8داخلی

. کننرردرا درون مرزهررای یررك کشررور بازدیررد مرری   

صنعت های  گردشگری داخلی نمایانگر خونی در رگ

گردشگری برای کشورها محسوب گردیرده و امرروزه   

شرود   به عنوان یك بخش صنعتی به آن نگریسرته مری  

که این بخش توانسرته اسرت سرهم براالیی را در     ا چر

و  ایجاد اشتغال و کسب درآمد به خود اختصاص دهد

ی را در چرخه اقتصاد ملی دارا در نتیجه جایگاه ع یم

درصد گردشگری در  31بال  بر  ،به عنوان مثال. است

 باشرد  استرالیا از نو  گردشگری داخلری مری   آمریکا و

 .(8111ی،جعفر)
 
 گردشگری و سیستمهای پیچیده  -2-1

بیشتر تحقیقات صرورت گرفتره در     های اخیر، در سال

رویکررردی سیسررتماتیك برره ایررن   حرروزه گردشررگری،

در   نکته قابل ذکر این است که تقریباً. اند صنعت داشته

هرای   با مطالعه مشخصره  محققانی این تحقیقات، تمام

سیستم گردشگری از قبیل توزیرع جغرافیرایی، وجرود    

، بره  برودن  یخط یرغذینفعان متعدد، وابستگی اجزا و 

اند که سیستم گردشگری، یك سیستم  این نتیجه رسیده

های پیچیده  ، لذا آشنایی با ادبیات سیستم.استپیچیده 
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 1931، بهار و تابستان (1)، شماره (11)یاپیپ، ششممدیریت تولید و عملیات، دوره / 81

 

 توصیه گردیرده اسرت  برای تحلیل صنعت گردشگری 

؛ مرك  1337؛فالکنر و راسل 8111ینگوارد،فاررل و تون)

 . (1333کِرچرر، 

هرای اخیرر چنردین ابرزار بررای تحلیرل یرا         در سال

آمارال و . های پیچیده معرفی شده اند سیستم 9واکافت

هرای   ، دینامیرك 1شربکه  سه ابرزار تئروری   (8111)ا2تینو 

را برای این من ور پیشنهاد 2و فیزیك آماری 1غیرخطی

اسرتفاده از تئروری     هرا،  از میان ایرن تکنیرك  . اند نموده

بیشرتر    هرای پیچیرده،   سرازی سیسرتم   شبکه برای مردل 

امررا اسررتفاده از . (8111واتررس، ) توصرریه شررده اسررت

تئوری شبکه در تحقیقات گردشرگری بسریار محردود    

؛ 8119 ؛ پراولویچ، 8111کوپر و اسرکات،  ) بوده است

برراگیو،  ؛8112 ؛ پرری ف2ررر،8111 پرراولویچ و کیرررینس،

8112 .) 
 
 واکافت شبکه -2-2

 و برا حرل   1792در سرال   (1792)ن بار اویلر نخستی

چارچوب تئوری شربکه را   ، برگزنیگاهای ک پلاله مسئ

تئوری شبکه های  تکنیك از آن پس استفاده از. بنا نهاد

به راه حل مناسربی بررای بسریاری از مسرائل پیچیرده      

و  یبُکرررالِت) شررده اسررت   دنیررای امررروزی تبرردیل   

 . (8112همکاران،

با استفاده از واکافت شربکه کره از تئروری گرراف     

های دنیای واقعری  ی از سیستممشتق شده است، بسیار

هرا در   هرا و گرره  لای از یا توان به صورت شبکه را می

سازی اجزای یرك سیسرتم و تحلیرل     مدل. ن ر گرفت

هرا،   و گرره  هرا  یالرواب  بین آنها با استفاده از الگوی 

 تواند به درک بهتر سیستم و تعامالت آن کمك کند می

  ها، در ادبیات تحلیل سیستم. (8117ک2ستا و همکاران، )

های  واکافت شبکه به عنوان ابزاری برای تحلیل سیستم

برر ایرن   . (8111واترس،  )پیچیده معرفی گردیده اسرت 

یك شبکه، خاصیتی قابرل  ( توپولوژی)ساختار  اساس، 

پیش بینی است که تر یر شدیدی از رفتار درونی شبکه 

گرفته و برخی از فرآیندهایی را که منجرر بره افرزایش    

استحکام شبکه در برابر تغییرات محیطی و نیرز بهبرود   

 .شوند، تشریح می نماید های شبکه می ارتباطات مؤلفه

واکافت شبکه بررای جمرع آوری، تحلیرل    ی ها تکنیك

بینری سراختارهای اجتمراعی     ها و در نهایت پریش  داده

 شروند  ها، استفاده مری  الگوهای ارتباطی در میان شبکه

 .(8112 و همکاران، یبُکالِت)

این مطالعه، تجزیه و تحلیل شربکه را بررای کراوش    

ه های ساختاری چندین مقصد گردشرگری بر   مشخصه

در آن مقاصد گردشگری را بره عنروان    گیرد کهکار می

ای از  گره و مسیرهای گردشگری را به عنوان مجموعه

، در واقرع . گیرریم  در ن رر مری  ( یرال )خطود ارتباطی 

مسیرهای حرکتی گردشرگران از مقصردی بره مقصرد     

دیگر در استان مازندران، تشکیل گرافی را می دهد که 

 مراتریس مجراورت  . در این تحقیق بررسی خواهد شد

گونه ساخته می شود که سطرها  چنین گرافی بدین i 

و ستونها  j  نمایشگر مقاصد در گرراف بروده و در ، 

وجود  jبه iدار از برایکه یك خ  ارتباطی  صورتی 

داشته باشد ارزش سلول  ji,    و در غیرر   1برابرر برا

بره بیران دیگرر اگرر      .اسرت صفرصورت، برابر برا   این

باشد آنگاه ارزش سرلول  jمقصد قبلی مقصد iمقصد

 ji,  خواهد  صفرصورت برابر  و در غیر این 1برابر

 2که یك منطقه دارای  در صورتی ،عنوان مثاله ب. بود

باشد و یك گردشگر  A،B،C،D،E،Fمقصد گردشگری 

را  Fو در انتهرا   Cبعرد   Eبعد  Dسپس  Aابتدا مقصد 

صورت ه بازدید نماید، گراف و ماتریس مجاورت آن ب

  .است (1)شکل
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 ای از گراف یك شبکه مقاصد گردشگری به همراه ماتریس مجاورت آن نمونه (:1)شکل

یکی از کاربردهای اصرلی تجزیره و تحلیرل شربکه،     

 اسرت در شبکه ( های مهم گره)شناسایی نقاد بحرانی 

های بحرانی معمروالً   گره. (1331واسِرمن و همکاران،)

بررای تعیرین   . های استراتژیك یك شبکه هسرتند  محل

اجزای بحرانی یك شبکه که در واقع اعضای تر یرگذار 

ها  الزم است شاخص  آن شبکه نیز محسوب می شوند،

و معیارهررایی تعریررگ شررده و سررپس بررا توجرره برره   

عی بررای بررسری   های جرام  مقیاس  های شبکه، ویژگی

هرا   گرره  7معیارهای مرکزیت. تعیین شود  اهمیت اجزا،

هایی است که برای شناسایی  یکی از جدیدترین ن ریه

هرای   ها در تجزیه و تحلیل شبکه اهمیت و قدرت گره

اسرتفاده از ایرن    ،همچنرین . شرود  اجتماعی دنبرال مری  

های برالقو  هرر گرره در     معیارها برای کشگ مشخصه

 یو،؛ باگ8111اسکات،)یشنهاد شده استدرون شبکه، پ

سه  (8112)فریمن. (8112؛ اسکات و همکاران، 8112

را  11و نزدیکری  3داری ، میران 2ای معیار مرکزیت درجره 

. های اجتماعی معرفی نمروده اسرت   برای تحلیل شبکه

هرا   در ادامه به تشرریح هریرك از ایرن نرو  مرکزیرت     

 .پردازیم می

 مرکزیت درجه ای -2-2-1

ی هرا  یرال برابرر برا تعرداد      ای یك گره، مرکزیت درجه

دار دو نرو    جهتهای  در گراف .استمجاور آن گره 

ای ورودی و خروجررری مطرررر    درجررره مرکزیرررت

مرکزیرت درجره ورودی   . (1329و بارت، ین2كکِ).است

 inDc و مرکزیرت درجره   ( 1)یرك شربکه از رابطره     ,

خروجی  outDC  : محاسبه می شود( 8)از رابطه ,

(1) 



1

1

., )(
j

inijiinD rnC 

(8) 



1

1

., )(
j

ouijioutD rnC 

ی وارد هرا  یرال به ترتیب تعداد  outrو inrمقدارهای

را نشران   iشونده یرا خراره شرونده نسربت بره گرره      

هرای موجرود در    نشانگر تعداد کرل گرره   lدهند و  می

، برابرر  iمرکزیت درجه ورودی یك گرره  .استشبکه 

طرور  ه در شربکه کره بر    jهرای  با مجمو  تعداد گرره 

 شده اسرت، ( وارد)وصل  iبه گره  jمستقیم از گره 

برابر با مجمو   نیز iمرکزیت درجه خروجی یك گره 

 jبره گرره    iدر شبکه که از گرره   jهای  تعداد گره

 .(1329و بارت، ین2كکِ).استاند،  شده( خاره)وصل 

F E D C B A  

1 1 1 1 1 - A 

1 1 1 1 - 1 B 
1 1 1 - 1 1 C 
1 1 - 1 1 1 D 
1 - 1 1 1 1 E 
- 1 1 1 1 1 F 
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در تحقیق حاضر، از این دو شراخص بررای تحلیرل    

شربکه مقاصررد گردشرگری بره عنرروان     هرای  مشخصره 

خاره شونده از، یك مقصرد  / ارتباطات وارد شونده به

که به ترتیب پذیرش و یا انتقال گردشگر از مسیرهای 

مقایسره  . شود گردشگری را نشان می دهد، استفاده می

مقدار مرکزیت درجه ورودی و خروجی یرك مقصرد   

می تواند وضرعیت سراختاری آن را در شربکه، ماننرد     

ایی بررای مقاصرد   نقطه شرو ، مرکز و یرا نقطره انتهر   

 .مختلگ گردشگری، تعیین نماید

 
 مرکزیت نزدیکی -2-2-2

مقیاس مرکزیت نزدیکی نشان می دهد یك گرره چره   

 های موجود در شبکه نزدیك اسرت  اندازه به سایر گره

مرکزیرت نزدیکری یرك    . (1331واسِرمن و همکاران،)

 :شود تعریگ می (9)رابطه به صورتگره 

(9)  
 




l

j

ji

iC

nnd

nC

1

,

1  

، مقررردار 9در رابطررره  
ji nnd نشررران دهنرررده   ,

 .است jو  iهای  کوتاهترین فاصله میان گره

ا2م شربکه برابرر برا    iدر واقع، مرکزیت نزدیکی گره 

از سرایر   iگرره   11معکوس مجمو  فاصله ژئودسریك 

کاربرد این شراخص در تحقیرق    .استگره های شبکه 

حاضر بردین صرورت اسرت کره هرچره میرزان ایرن        

شاخص برای یك مقصرد بیشرتر باشرد، نشرانگر ایرن      

است که تعداد گردشگر بیشتری ، زمانی که در مقصد 

اند، این مقصرد را بره عنروان مقصرد بعردی       قبلی بوده

 .انتخاب نموده اند

 داری میانمرکزیت  -2-2-3

در ایرن مقالره اسرتفاده    سومین معیار مرکزیت گره که 

این معیار برابر . داری گره است ود، مرکزیت میانش می

با جمع احتمال شمول یك گره در تمراس برا هرر دو    

احتمال شمول برابر اسرت برا   . گره موجود دیگر است

نسبت کوتاهترین مسیرهای بین دو گره که شامل گرره  

داری گرره   به بیان دیگر، مرکزیت میان. استمیانی نیز 

iیك شبکه عبارت است از نسبت تعداد کوتاهترین  ا2م

 هررای شرربکه کرره از مسریرهای بررین همرره جفررت گرره  

به کل تعداد کوتراهترین مسریرهای     گذرد،ا2م میiگره 

( 1)نمررایش داده و از رابطرره  BCشرربکه و آن را بررا  

 .نمایند محاسبه می

(1)  


kj jkijkiB gngnC /)()(  

برابر است با احتمال اینکره بررای    jkg،(1)در رابطه

تعلرق  jkبه ژئودستیك i، گره kو  jهر جفت گره

 .(8111اسکات، )داشته باشد

گونره   استفاده از این شاخص در مقاله حاضر بردین 

داری  است که یرك مقصرد کره دارای مرکزیرت میران     

به عنوان یرك واسرطه بحرانری مرابین دو      استباالیی 

مقصد دیگر شناخته می شود، بدین صورت که بیشرتر  

گردشگران در زمان سفر میان دو مقصرد مرورد ن رر،    

ایرن شراخص   . مجبورند از این مقصد نیز عبور نمایند

هررای گردشررگری از اهمیررت برراالیی  ریررزی در برنامرره

ری دا مقاصدی که دارای مرکزیت میان. برخوردار است

باالیی در شربکه باشرند، از مزیرت رقرابتی برخروردار      

تروان   از طرفری، بره کمرك ایرن شراخص مری      . هستند

ارتباطات اضافی در شبکه را شناسایی و با رفرع آنهرا،   

 .ساختار شبکه را بهبود داد
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مقایسه میان مرکزیت درجه ای و مرکزیت  (8)شکل

دارای  Aداری را نشان مری دهرد کره در آن گرره      میان

دارای براالترین   Bداری و گرره   ترین مرکزیت میانباال

 .استمرکزیت درجه ای 

A B

 
مقایسه مرکزیت درجه ای و مرکزیت  (:8)شکل

 داری میان
 

12(TI)شاخص ضریب سفر  -2-2-4
 

های پر استفاده برای شناسایی الگروی   یکی از شاخص

 رفترراری گردشررگران نسرربت برره یررك مقصررد، مقرردار

این شاخص که برر   ..است (TI)شاخص ضریب سفر 

اقامررت گردشررگر در مقصررد محاسرربه   مبنررای میررزان

 آیرررد دسرررت مررری هبررر (1)از رابطررره شرررود، مررری

 : (8118لِئو و مك کِرچرر، ؛1329یوت،و اِل یررسپ) 
 

(1) )/(100*)( nn TDTI   

هایی است که یك  بیانگر تعداد شبnDدر این رابطه، 

 nTگردشگر در یك مقصد مشخص اقامرت داشرته و   

شرگر در  دهایی اسرت کره آن گر   بیانگر تعداد کل شب

هرر چره مقردار ایرن     . طول سفر سرپری کررده اسرت   

تر باشد، نشان دهنده این است  نزدیك صفرشاخص به 

که مقصد مورد ن ر یك گذرگاه و یا اقامتگراه موقرت   

ترر باشرد،    نزدیك 111چه این شاخص به  هراست و 

نشان دهنده این است که مقصد مورد ن ر یك مقصرد  

 ..است گاه شبانه و اقامت19انحصاری
 
 قلمرو و روش تحقیق -3

نماییم، شربکه   این تحقیق بررسی می ای که ما در شبکه

مقاصد بازدید شده توس  گردشرگرانی اسرت کره برا     

 . اند خودروی شخصی به استان مازندران سفر نموده
 
 علت انتخاب استان مازندران -3-1

  مسراحت   کیلومتر مربرع  21112  دارای مازندران  استان

کشورمان محسوب   استان  ن ر یازدهمین  و از این است

اسررتان برره لحرراو موقعیررت طبیعرری و  ایررن . شررود مرری

گردشرگری   هرای  قطرب به عنروان یکری از    جغرافیایی

طبق آمار اعالم شرده توسر     .به شمار می رود کشور

 دسرتی و گردشرگری   فرهنگی، صرنایع  میراث سازمان

میلیررون  11نزدیررك برره اسررتان مازنرردران، هررر سرراله 

ها هرزار توریسرت خرارجی بره      گردشگر داخلی و ده

فراغرت از ایرن اسرتان دیردن      من ور گذراندن اوقرات 

بنرابر اعرالم ایرن سرازمان، از میران       ،همچنین. کنند می

منرراطق مختلررگ ایررن اسررتان، شررهرهای منرردره در   

 هستندپذیرای بیشترین میزان گردشگر  (1)جدول

         
 استان مازندران گردشگری مقاصد (:1)جدول

 نشانگر نام مقصد نشانگر نام مقصد نشانگر نام مقصد نشانگر م مقصدنا

 D19 بابل D3 نور D1 چالوس D1 رامسر

 D11 ساری D11 محمودآباد D2 مرزن آباد D8 تنکابن

 D11 قائم شهر D11 آمل D7 کالردشت D9 عباس آباد

 D12 بهشهر D18 بابلسر D2 نوشهر D1 نمك آبرود
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 آوری اطالعات جمع -9-8

بیشترین حجم سفر به استان مازنردران در   ،از آنجا که

دو برهرره تعطرریالت نرروروز و سررفرهای تابسررتانی     
گیرد، اطالعات مود نیاز ایرن تحقیرق در    صورت می11

بررای  . این دو مقطع زمانی جمع آوری گردیده اسرت 

ای تهیه گردید کره در   پرسشنامهجمع آوری اطالعات، 

آن پس از استخراه مشخصات دموگرافی مخاطبان، از 

آنان خواسته شد بیان کنند کردامیك از مقاصرد مرورد    

ن ر را با چه ترتیبی بازدید کرده و مدت اقامتشران در  

در  ،شایان ذکر است. هر مقصد به چه میزان بوده است

ا بره عنروان   این تحقیق، شهرهایی از استان مازندران ر

چهرار  مقصد در ن ر گرفته ایم کره گردشرگر حرداقل    

 .ساعت در آنجا توقگ نموده است

جامعرره آمرراری ایررن پررژوهش متشررکل از کلیرره    

نروروز و تابسرتانی    گردشگرانی است که در تعطیالت

، با خودروی شخصری اقردام بره سرفر بره      1922سال 

طبرق اعرالم    ،از آنجرا کره  . انرد  استان مازندران نمروده 

مان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، بریش  ساز

سفرهای انجام شده به استان مازندارن از طریق % 31از 

، اسرت یکی از محورهای فیروزکوه، هرراز و چرالوس   

 .اسرت ، نقاطی از این سه جراده  قلمرو مکانی پژوهش

دهند که  گردشگرانی تشکیل می نیز نمونه آماری آن را

 1922رداد مراه سرال   م 88فروردین و  11روزهای در 

هرای ارتبراطی برگشرت از    ذکرشرده از محور  نقاد در

 .انرد  به پرسشنامه پاسر  داده استان مازندران به تهران، 

تر شدن نتایج، افرادی که فق  یرك مقصرد    برای دقیق

گردشگری را بازدیرد کررده بودنرد، از نمونره آمراری      

در خصروص افررادی کره بره      ،همچنین. حذف شدند

صورت خانوادگی یا گروهی به مسافرت آمده بودنرد،  

پاسرخگویی بره پرسشرنامه     بررای از هر گروه یك نفر 

 912انتخرراب گردیررد کرره بررا توجرره برره جمررع آوری  

حجم نمونره آمراری ایرن تحقیرق را     پرسشنامه معتبر، 

 . نمونرره، برررآورد نمررود   1211ترروان بررال  بررر    مرری

تعرداد همراهران هرر فررد نیرز       در پرسشنامه مرذکور )

 (. خواسته شده بود





گراف شبکه مقاصد گردشگری استان  (:9)شکل
 مازندران

 
 
 تجزیه و تحلیل نتایج -1

تحقیق حاضر توضیح داده دوم  همانگونه که در بخش

شد، مسیر پیموده شده توس  هر گردشرگر، گرافری را   

در نتیجه، شبکه مقاصرد گردشرگری،   . تشکیل می دهد

هرای آن نمایرانگر مقاصرد     شامل گرافی است که گرره 

هررای آن نمایررانگر مسرریر مسررتقیم    و یررال( شررهرها)

گررراف شرربکه مقاصررد  (9)شررکل .اسررتگردشررگری، 

همچنین . دهد گردشگری استان مازندران را نمایش می

گیری شده بررای شربکه    های اندازه شاخص (8)جدول

ده از مقاصد گردشگری استان مازندران را که با اسرتفا 

محاسبه شده اسرت،   73236 ویرایش  UCINEنرم افزار

ای  نیز، مشخصرات شربکه   (9)در جدول. دهد نشان می

های آن مقصرد   هر یك از مقاصد که از تحلیل شاخص

ایرن مقالره    8مطابق آنچه که در بخرش  )استنتاه شده 

براین اساس، برخری  . ، ارائه گردیده است(بیان گردید

راتژیك نیررز برره عنرروان  از اقرردامات توسررعه ای اسررت 

های حاصرل از ایرن تحقیرق، پیشرنهاد شرده       خروجی

 .است

www.SID.ir


www.SID.ir

Arh
ive

 of
 S

ID

 

 32.../های اجتماعی واکافت شبکه مقاصد گردشگری رویکرد تحلیل شبکه

 

 های شبکه مقاصد گردشگری با خودرو در استان مازندران صشاخ (:8)جدول                     

 مقصد        
 مرکزیت نزدیکی مرکزیت درجه ای

مرکزیت 
 داری میان

ضریب سفر 
(TI)  درجه

 ورودی
درجه 

 خروجی
نزدیکی 
 ورودی

نزدیکی 
 خروجی

 121 121 92.13 13.89 82.99 18.17 (D1)رامسر 

 117 117 82.21 17.11 1.11 1.19 (D8)تنکابن 

 111 33 12.22 17.22 21.17 1.23 (D9)عباس آباد 

 117 132 97.11 17.21 11.11 8.91 (D1)نمك آبرود 

 881 128 18.22 13.71 18.27 1.92 (D1)چالوس 

 11 11 2.81 12.18 1.11 1.92 (D2)مرزن آباد 

 11 22 2.27 12.83 11.11 1.18 (D7)کالردشت 

 191 117 91.38 81.29 12.11 13.11 (D2)نوشهر 

 192 121 91.13 88.79 21.99 1.11 (D3)نور 

 19 19 87.87 89.12 2.29 12.12 (D11)محمودآباد 

 111 91 91.38 88.93 11.11 8.11 (D11)آمل 

 12 21 83.11 82.98 23.27 81.92 (D18)بابلسر 

 91 82 12.17 89.12 91.11 1.29 (D19)بابل 

 21 91 81.18 12.17 92.11 1.11 (D11)ساری 

 19 29 81.11 81.11 11.11 1.91 (D11)قائم شهر 

 98 98 81.19 81.11 18.11 1.83 (D12)بهشهر 

 111 181.11 981.38 111.92 1122 1122 مجمو 

 

گرچرره برخرری از نتررایج واکافررت شرربکه مقاصررد   

با ارائه شده،  (9)مازندران در جدول گردشگری استان

. توان به نتایج بهتری نیز دست یافرت  تحلیل بیشتر، می

هرای ایرن تحلیرل،     یکری از خروجری   ،عنوان مثاله ب

های بحرانی شربکه مقاصرد گردشرگری     شناسایی گره

های تحلیل نشان می دهرد   یافته .استاستان مازندران 

شبکه مقاصرد گردشرگری برا خرودروی شخصری در      

بحرانری  ( مقصرد )گرره   چهرار استان مازندران، دارای 

آبرود، چرالوس و بابلسرر    شامل شهرهای رامسر، نمك

رانرری شرربکه مقاصررد بررا شناسررایی اجررزای بح .اسررت

ریررزی  ترروان ضررمن برنامرره  مرری  گردشررگری اسررتان،

بهینره   بره صرورت  تر، مقاصرد گردشرگری را    ا ربخش

هرای مختلرگ    وری را در حروزه  مدیریت نموده و بهره

صررنعت گردشررگری از قبیررل ایجرراد توسررعه پایرردار،  

هرررای  شناسرررایی اولویرررت   بازاریرررابی مقاصرررد و 

 .گذاری، ارتقاء داد سرمایه
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 جه گیرینتی -5

  گردشررگری، صررنعت رویکردهررای سیسررتماتیك برره 

را به این نتیجه رسانده است کره گردشرگری    محققان

لرذا  . گیررد  های پیچیده جای مری  بندی سیستم در طبقه

از ابزارهررای مطالعرره   ترروان ، مرریبرررای مطالعرره آن 

یکری از ابزارهرای   . های پیچیده اسرتفاده نمرود   سیستم

اخیر توجره   های در سالهای پیچیده که  مطالعه سیستم

تئروری شربکه و اسرتفاده از     ؛زیادی به آن شده اسرت 

در این مقاله، معیارهرایی از  .استابزارهای تحلیلی آن 

هرای اجتمراعی معرفری و     رویکرد تئوری تحلیل شبکه

تواننررد برررای شناسررایی    پیشررنهاد گردیررد کرره مرری  

هررای سرراختاری اجررزای شرربکه مقاصررد     مشخصرره

 .گردشگری، سودمند باشند

 
 مشخصات شبکه ای هر یك از مقاصد گردشگری با خودروی شخصی در استان مازندران (:9)جدول              

 های پیشنهادی حاصل از تحلیل استراتژی      ای مشخصات شبکه          مقصد    

 ایجاد مرکز توریستی -رسانی سفر اطال ایجاد مراکز  مقصد میانی -آغازگاه بحرانی (D1)رامسر 
 ایجاد مرکز توریستی مقصد میانی (D8)تنکابن 

 عباس آباد
(D9) 

ترسیس  -های توریستی معرفی جاذبه -ایجاد مراکز اقامتی دسترسی باال
 های پذیرایی مجتمع

نمك آبرود 
(D1) 

توقفگاه  -آغازگاه بحرانی
 کوتاه مدت

تسهیالت کوتاه مدت و  -رسانی سفر ایجاد مراکز اطال 
 تفریحی

مقصد  -آغازگاه بحرانی (D1)چالوس 
 ترمینال بحرانی -میانی

ایجاد  -ایجاد مرکز توریستی -رسانی سفر ایجاد مراکز اطال 
ایجاد  -ایجاد مراکز استراحت موقت-مراکز فروش سوغات

 رستوران
دارای مشخصه برجسته  (D2)مرزن آباد 

 .نیست
، استبا توجه به اینکه از ن ر جغرافیایی، یك شهر آغازین 

های  ضمن ایجاد مزایای رقابتی برای آن، از استراتژی  توان می
 نمود مربود به آغازگاه استفاده

 مراکز خرید -ایجاد رستوران -ایجاد مراکز استراحت موقت ترمینال محلی (D7)کالردشت
 ایجاد مراکز توریستی  -ایجاد مراکز اقامتی باال( TI)دارای ضریب سفر  (D2)نوشهر 

ایجاد پمپ بنزین و تسهیالت  -ایجاد تسهیالت پارکینگ ترافیك باال (D3)نور 
 مکانیك خودور

محمودآباد 
(D11) 

 -ایجاد مراکز استراحت موقت-ایجاد مراکز فروش سوغات ترمینال بحرانی
 ایجاد رستوران

 -ایجاد مراکز استراحت موقت-مراکز فروش سوغاتایجاد  ترمینال بحرانی (D11)آمل 
 ایجاد رستوران

 -ترافیك باال -دسترسی باال (D18)بابلسر 
TI باال 

ایجاد  –های توریستی  معرفی جاذبه -ایجاد مراکز اقامتی
ایجاد پمپ بنزین و تسهیالت مکانیك  -تسهیالت پارکینگ

 خودور
دارای مشخصه برجسته  (D19)بابل 

 .نیست
توجه به اینکه این شهر، دومین شهر بزرگ استان بوده و با 

عنوان مرکز ه امکانات مناسبی را دارد، پتانسیل خوبی دارد تا ب
 .مقصد توقفگاه شبانه انتخاب شود

دارای مشخصه برجسته  (D11)ساری 
 .نیست

های  و نیازمند ایجاد و تبلی  جاذبه استاین شهر مرکز استان 
عنوان مرکز مقصد ه خوبی دارد تا بپتانسیل . استگردشگری 

 .توقفگاه شبانه انتخاب شود
قائم شهر  
(D11) 

 -ایجاد مراکز استراحت موقت-ایجاد مراکز فروش سوغات ترمینال بحرانی
 ایجاد رستوران

  .نیستدارای مشخصه برجسته  (D12)بهشهر 
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تفریحـی در  از سـفرهاي  % 80از آنجا کـه بـیش از   

کشورمان با خودروي شخصی انجام می شـود، بـراي   

مدیریت مقاصد و ایجاد توریسم پایدار، مـی تـوان از   

ــاي شــبکه مشخصــه ــدوین   ه ــراي ت ــر مقصــد ب اي ه

یکـی از  . اي آن اسـتفاده نمـود   هـاي توسـعه   استراتژي

ــراي   خروجــی ــه روشــگانی ب هــاي ایــن تحقیــق، ارائ

چـه   گیري در خصوص این چـالش اسـت کـه    متصمی

تسهیالتی و در کجا باید ایجاد نمود تا ضمن اثربخش 

. سـازي شـبکه مقاصـد نیـز گـردد      بودن، موجب بهینه

هاي پیشنهادي در ایـن مطالعـه، بـراي شـبکه      شاخص

عنوان بیشـترین  ه ب(مقاصد گردشگري استان مازندران 

گیـري و بـر اسـاس     انـدازه ) جاذب گردشگران داخلی

براي مدیریت اثربخش و تحلیل نتایج آن، پیشنهادهایی 

  .استراتژیک مقاصد، ارائه گردید

هاي حاصل از متدولوژي ارائه  طور کلی، خروجیه ب

ـ  شده در این تحقیق، می هـاي   عنـوان ورودي ه تواند ب

هاي دیگري نظیر موارد ذیل به کار  فرآیندها و فعالیت

  :گرفته شود

  ــه ــیله خوش ــدي وس ــاس   بن ــر اس ــد ب مقاص

ارائه شـده در ایـن تحقیـق و    متدولوژي  هاي یخروج

هـاي مـورد نظـر     تطبیق آن با تمـایالت و محـدودیت  

هاي گردشـگري بهینـه ارائـه     توان بسته گردشگران، می

گیـري چنـد    هـاي تصـمیم   نموده و با اسـتفاده از مـدل  

هـاي پیشـنهاد دهنـده، مسـیرهاي      معیاره و نیز سـامانه 

در ایـن زمینـه   . مناسبی را بـه گردشـگر توصـیه کـرد    

مطالعه بر . یک پرتال ملی نیز توصیه می گردد طراحی

هـاي تحقیقـات    عنوان یکی از زمینهه روي این مورد ب

  .شود شنهاد مییآتی پ

  با توجه به اینکه هر مقصد گردشگري داراي

دو پارامتر مجزا شـامل موقعیـت جغرافیـایی و وجهـه     

، خروجی این متدولوژي می توانـد  استاستنباط شده 

ریزي توریسم  کالن گردشگري در برنامهریزان  به برنامه

اثربخش کمک کرده و بـا تلفیـق دو    به صورتپایدار 

بــرداري  هـاي موجــود بهـره   پـارامتر فـوق، از پتانســیل  

 . بیشتري نمود

 ریزي استراتژیک و کنترل پویاي شبکه  برنامه

ماننـد  ( .استخصوصاً در زمانی که ترافیک شبکه باال 

  .استاین متدولوژي  هاي ، از دیگر خروجی)تعطیالت
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