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چکیده
برنامهریزی گردشگری نیازمند درک تعامل میان عرضه و تقاضا و تأثیر و تأثر هریك در ارتباط
با دیگری است؛ از اینرو ،برنامهریزی مقصد گردشگری از عوامل مهم برنامهریزی توسعه
است .در سیستم گردشگری تنها تقاضا و افزایش تقاضا اهمیت ندارد ،بلکه بهعنوان
عرضهكنندة مدیریت مقصد به هماهنگكردن و همیاری عناصر گردشگری نیاز است .در این
بین ،تحلیل شبکه از جمله بهروزترین و كارآمدترین تحلیلهاست كه از طریق پیوند كانونهای
كوچك ،قدرت آنها را در برابر مراكز برتر افزایش میدهد .با توجه به ضعف قدرت جاذبه و
پراكندگی بسیاری از مقاصد گردشگری ،ساماندهی آنها در قالب شبکه به همافزایی توان این
مقاصد كمك میكند؛ از اینرو ،تحلیل شبکهای و كاربردهای آن در توسعة گردشگری منطقهای
ضروری است .تاكنون جایگاه واقعی شهرستان كاشان با وجود جاذبهها و پتانسیلهای فرهنگی
و گردشگری هنوز مشخص نشده و پراكندگی جاذبهها و نزدیکی به كالنشهرهایی چون تهران
و اصفهان سبب شده است بیشتر گردشگران سفری یكروزه به این شهر داشته باشند .در
این مطالعه با هدف افزایش قدرت رقابت این جاذبهها در چارچوب نظریة شبکه از روش
توصیفی-تحلیلی استفاده ،و دادههای پژوهش با روش پیمایش میدانی گردآوری شده است.
جامعة آماری را یك میلیون و  164هزار و  124گردشگر شهرستان كاشان در مدت یك سال
گذشته تشکیل دادهاند كه با استفاده از مدل نمونهگیری كوكران ،دادههای این مطالعه از
نمونهای به تعداد  483جمعآوری شده است .دادهها با استفاده از نرمافزارهای ,SPSS
 NODEXL,UCINET,GISتحلیل ،و تراكم ،درجه ،تقابل ،انتقالپذیری و  E-Iمحاسبه و
گراف روابط جاذبهها ترسیم شده است .نتایج نیز بیان میكند كه میزان ارتباط جاذبهها ضعیف
و كم است؛ به همین دلیل بیشتر گردشگران از جاذبههای شاخص منطقه بازدید میكنند.
درنتیجه رسوب هزینههای گردشگران در منطقه كم ،و برای توسعة منطقه ناكافی است؛ از
اینرو باید در مدیریت توسعة منطقه و گردشگری تالش كرد تا با تقویت ارتباط بین جاذبههای
منطقه ،این شکاف كاهش یابد و با برقراری شبکة كامل و همپیوند زمینه برای استفادة بهینه از
جاذبههای منطقه فراهم شود.
واژههای كلیدی :تحلیل شبکه ،جاذبه ،شهرستان كاشان ،ظرفیت گردشگری.
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مقدمه
گردشگری فراتر از یک صنعت بهمثابة پدیدة پویای جهانی و اجتماعی ،پیچیدگیهای خاص خود را دارد (حیدری چیانه،
 )26 :1383و از آنجا که دربرگیرندة جریانی از سرمایه ،انسان ،فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست (

Briedenhann,

 )2004: 196امور اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تمایل به استفاده از فضا را در اوقات فراغت با انگیزهها و اهداف مختلف
بهخوبی بیان میکند .تأثیر و تأثر گردشگری در بستر جغرافیایی سبب شده است این فعالیت در فضای جغرافیایی آثار
مختلفی بر جای بگذارد.
گفتنی است جاذبة گردشگری ،اصلیترین عنصر جذب گردشگر ،مهمترین بخش از سیستم گردشگری و اصلیترین
زمینة انگیزة گردشگران برای سفر بهشمار میآید ،البته با وجود جاذبه نیاز به خدمات و تسهیالت گردشگری احساس
میشود و بدون جاذبهها ،گردشگری وجود نخواهد داشت

(2002: 3

 .)Swarbrooke,با وجود این ،یک مکان یا یک

رویداد بهتنهایی قدرت زیادی برای جذب گردشگر ندارد ،بلکه باید دیگر اجزای سیستم گردشگری هم در مکان دارای
جاذبه مهیا شوند (ضیایی و تراباحمدی )98-101 :1392 ،و در یک سیستم مناسب قرار بگیرند .با این حال ،تمرکز
فعالیتهای گردشگری بهصورت نقطهای عالوهبر ضعف قدرت در کشش بازار ،بهطور جدی به محیط و منطقه آسیب
میزند و پایداری گردشگری را با چالش مواجه میکند (قاسمی .)246 :1393 ،ایجاد تنوع در بخش عرضة گردشگری از
طریق هماهنگی میان جاذبههای فرعی و کوچک و در عین حال همافزایی توانهای موجود از طریق پیوند فضایی بین
جاذبهها ،راهکاری است که برنامهریزان منطقهای گردشگری برای افزایش ظرفیت گردشگری و کاهش آسیبهای ناشی
از تمرکز پیشنهاد کردهاند

(; Kimbu, Michael and Ngoasong, 2005: 53

)Tremblay, 2013: 235-259؛ همچنین

کارکرد انفرادی کانونها و جاذبههای گردشگری در یک فضا ،در مقایسه با زمانی که بهصورت شبکهای بههمپیوسته
باشد ،متفاوت است ()Jørgensen, 2016: 560
باید توجه داشت که نظم شبکهای یکی از رویکردهایی است که هم در تحلیلهای فضایی و هم روابط اجتماعی
جایگاه ویژهای دارد .تحلیل شبکه فراتر از مجموعه فنون تحلیلی است و از آنجا که ساختار را مطالعه میکند ،ابزار
مناسبی برای مطالعة ساختار درونی قلمداد میشود .در این سیستم ،شبکهای متشکل از گرهها و روابط بههمپیوسته
مشاهده میشود که عملکرد آن بهشدت با ساختار شبکه مرتبط است

(.)Strogatz and 442 Watts, 1998: 440-

تحلیل شبکه با ساختارگرایی مرتبط است و ساختار روابط نیز بین گرهها و جایگاه گرهها در شبکه ،پیامدهای نگرشی،
ادراکی و رفتاری مهمی را برای واحدهای فردی و مجموعه نظام بهعنوان یک کل در بردارد (رضوانی و حسام:1393 ،
 .)130در این چارچوب عملکرد یک سیستم تنها بر منابعش مبتنی نیست ،بلکه اساس آن بر منابع سایر سیستمها و
ماهیت روابط با آنهاست (.)Young and Wilkinson, 2002: 123- 132
تاینسلی ( )2001بهمنظور توسعة گردشگری ،کسبوکارهای کوچک در مناطق روستایی را با تحلیل شبکه بررسی
کرده و ضمن پرسوجوی تحلیلی روابط بین کسبوکارهای روستایی براساس تحلیل شبکه ،قدرت و شدت روابط بین
آنها را مطالعه کرده است ،افزون بر این ،توسعة این کسبوکارها را در گروه تقویت شبکه دانسته و راههای این تقویت را
پیشنهاد داده است.
یاشیح ( )2006استفاده از الگوی شبکهای را در شانزده مقصد گردشگری تایلند با استفاده از تحلیل شبکه بررسی
کرده و ضمن پرسوجوی ظرفیتها ،تقویت شبکه در مقاصد گردشگری را پیشنهاد داده است .او از این طریق مناطق دور
از دسترس را به گردشگران معرفی کرده و گردشگری را در آنجا توسعه داده است.
نوولی ( )2006معتقد است تقویت شبکه به مشارکت و همکاری تمام بنگاههای ذینفع و قرار گرفتن آنها در قالب
یک شبکه نیازمند است.
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دردج ( )2006در پژوهش خود ضمن تحلیل شبکه با تحلیل نهادی ،بر همکاریهای ارگانهای خصوصی و عمومی
تأکید کرده است.
اسکات ( )2007بهمنظور رفع ضعف انسجام ساختاری چهار منطقة گردشگری استرالیا ،ساختار الگوی شبکة آنها را
بررسی کرده است.
پگت ( )2010بیان میکند که مدیران گردشگری با توجه به امکانات و منابع در دسترس میتوانند فعالیتها را با
تحلیل شبکه رونق و گسترش دهند.
سی فورد ( )2011معتقد است شبکهایشدن سبب فعالیتهای دوجانبة بنگاههای پرقدرت و کوچک میشود.
رضوانی و همکاران ( )1393روابط بین مراکز اقامتی گردشگری روستایی را با رویکرد تحلیل شبکه در منطقة
الریجان مطالعه کردهاند ،همچنین نظریه و مدل تحلیل شبکه را با استفاده از نرمافزار  Ucinetو آزمونهای تراکم ،درجه،
دوسویگی ،انتقالپذیری E-I ،و ...تجزیهوتحلیل کرده و دادهها و انواع گرافها را برای نمایش روابط بهکار گرفتهاند.
حسام و رضوانی ( )1393با تحلیل وضعیت ،حمایت مالی کسبوکارهای گردشگری روستایی از یکدیگر را بررسی
کردهاند و با تحلیل شبکه ،مواردی چون آزمونهای تراکم ،درجه ،دوسویگی ،انتقالپذیری E-I ،و غیره را در رستورانهای
روستاهای محور هراز محاسبه کرده و تشکیل شبکه را برای تقویت محور مناسب دانستهاند.
توماس گاجدوسیک ( )2016به تجزیهوتحلیل و اندازهگیری همکاری ذینفعان در مقصد انتخاب در اسلواکی و
سوئیس پرداخته و برای نشاندادن سهم شبکة تجزیهوتحلیل ،تحقیقات کمی در مقصد گردشگری انجام داده است.
گرایش گردشگری در کاشان در مقایسه با متوسط ملی بیشتر بهسوی گردشگری یکروزه استت .بتا توجته بته آمتار
بهدستآمده از اقامت در هتلها و خانههای سنتی کاشان با وجود نزدیکی به شهرهای بزرگ و جاذبتههتا و کتانونهتای
گردشگری ،حدود  56درصد از گردشگران سفرهای یکروزه به این شهر دارند .در صورتی که این شاخص در سطح ملتی
حدود  48درصد است (مرکز آمار ایران)1394 ،؛ به عبارت دیگر علیرغم وجود جاذبههتای گردشتگری متعتدد در شتهر و
شهرستان کاشان ،شاخص گردشگری یکروزه بیش از  8درصد باالتر از سطح ملی صورت میگیرد .تمرکز بیشازحتد در
جاذبههای گردشگری کاشان و کمبودن مدت اقامتت در منطقته در مقابتل استتفادهنکردن از ظرفیتت جاذبتههای دیگتر
موضوعی شایسته بررسی و تحلیل کارشناسی است .در این مقاله جاذبتههای شهرستتان کاشتان بتا روش تجزیتهوتحلیل
شبکه جدید و سینرژیک تحلیل شبکه اجتماعی ( ،)SSNAبرای ایجاد همافزایی بین آنها مورد بررسی قرار متیدهتد تتا
بتوان براساس این تحلیل مدت اقامت را افزایش داد.

مبانی نظری
بخش مهمی از معدود ادبیات تحقیق شبکة موجود بر ضرورت کاربرد چارچوب سامانههای پیچیده در مطالعه سامانههتای
گردشگری تمرکز دارد .در این مطالعات ،برای طبقهبندی سامانة گردشگری به اجزای آن ،این نتیجه حاصل میشتود کته
روابط میان اجزای گردشگری ثابت و پایدار اما بسیار چالشبرانگیز است؛ زیرا سامانة انطباقی پیچیتده توضتیحی معنتادار
برای بسیاری از نتایج

ارائه ندارد (and Oczkowski 2002: 197 Farrell ; Russell, 2005: 167 ;McKercher, 1999: 425

349 and ;Faulkner

 .)Russell, 2001:در سیستم و برنامهریزی گردشگری بهطور خاص ،میتوان بسیاری از روشهتا و

رویکردها را بهکار برد و آن را بهصورت صنعتی پویا و پیچیده متشکل از اشخاص مختلف (شرکتها ،انجمنها ،و غیره) و
منابع متعامل شناخت که با بهکارگیری روشهای کوچک اما مهم و پیچیده برای ارضای نیازهای و خواستههای اعضتای
آن بهطور گسترده با هم ارتباط

دارند (.)Cooper and Baggio, S. 2010: 52
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برنامهریزی ممکن است مکانیسمی در راستتا توزیتع و بتازتوزیع سترمایهگذاریهای مترتبط بتا گردشتگری و منتافع
اقتصادی حاصل از آن باشد .مناسبات میان عرضه و تقاضا در گردشگری و افزایش درجتة رضتایتمندی گردشتگران نیتز
ضرورت توجه به برنامهریزی را در امر گردشگری گوشزد میکند (توالیی .)12 :1386 ،امروزه برنامهریزی گردشتگری در
بسیاری از کشورها و مناطقی دنبال میشود که در پی توسعة کنترلشدة گردشتگری هستتند

(.)Inskeep, 1991: 18-26

اگرچه گردشگری برای بسیاری از کشورها و مناطق درحالتوسعه ،گزینة مناسبی برای وسعتدادن است ،هزینهها و اثرات
متفاوت زیستمحیطی و وابستگیهایی نیز بهدنبال دارد؛ بنابراین تصمیمگیری درمورد نحوة توستعة گردشتگری بایتد بتا
دقت و مطالعه صورت

بگیرد (.)Sharpley, Pender, 2005: 28

با توجه به گسترش فضای گردشگری و نیازهای زیرساختی فراوان مرتبط با آن ،برنامهریزی باید به بهتترین نحتو در
شکلدهی و کنترل فیزیکی توسعه در فضاهای ناحیهای و ملی عمل کند .چندبخشی بودن ماهیت فعالیتهای گردشگری
و تنوع در الگوی سرمایهگذاری و مالکیت این فعالیت سبب شده است تا اعمال برنامهریزی ادغامگرا و مبتنی بتر دیتدگاه
ساختاری در این قسم از فعالیتها ارزش محسوب شود .در این بین ،ضرورت توجه به پایتداری در گردشتگری و بیشتینه
کردن منافع جامعة میزبان مستلزم مدیریت صحیح منابع و اعمال گردشگری با برنامه است.
هر فضای جغرافیایی از سازمانی تشکیل شده که حاصل ترتیب و توزیع نظامگونة واحدهای یک مجموعه در فضاست
که شامل نقاط یا گرهگاهها ،شبکهها ،جریانها و لکهها یا ستطو استت (تقتوایی .)81 -82 :1388 ،در الگتوی فضتایی
گردشگری ،هر مقصد (مکان) گردشگری زیربخشی در نظام برنامهریزی منطقهای بهشمار میآید تا از این طریتق بتتوان
تخصصهای عمودی را در زمینة توسعة گردشگری به فعالیتت افقتی تبتدیل کترد (زیتاری .)104 :1388 ،گفتنتی استت
محیطهای فیزیکی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فنی عواملی هستند که بر سامانة گردشگری تأثیر میگذارنتد
و از آن تأثیر میپذیرند و این سامانه در داخل این محیطها عمل میکند ( .)Leiper,1990: 368از دیدگاه یتک گردشتگر،
هرقدر فاصلة مقصد از محل اقامت بیشتر باشد ،تعریف از مقصد نیز به همان اندازه متفاوت خواهد بود ()Bieger, 1998: 6
و تمایل به بازدید از آن نیز بیشتر میشود (رضوانی و حسام.)42 :1393 ،
شایان ذکر است که تجزیهوتحلیل ساختاری و ویژگیهای پویای مقصد گردشگری ،سبب شناسایی مسائل متتأثر بتر
گردشگری و روابط میان اجزای آنها میشود .در بررسی شبکهها زمان ،عاملی مهم برای هر شبکه است؛ زیرا شتبکه در
هر زمانی حاصل عملکرد گذشتة کنشگران آن است که این موقعیت ممکن است فرصتها یا محدودیتهایی برای آیندة
شبکه بهوجود بیاورد

(2004: 36

 .)Mattsson and Hertz,بهدلیل ماهیت محصتول گردشتگری ،زمتانی کته مقصتدهای

گردشگری بهعنوان شبکه درنظر گرفته میشوند ،بین آنها تعامل و وابستگی متقابل برقترار میشتود
2003

(Friedrichs Von

 .)Grängsjö,بهتازگی رویکرد شبکة فیزیکی در ادبیات گردشگری رواج یافته و تاکنون نتایج معناداری را ارائه کرده

است .در این زمینه ترکیبی از معیارهای عمدة یک شبکه بتا اطالعتات کیفتی موجتود از برختی مقصتدهای گردشتگری
توصیف میشود که بینش الزم را برای ساختار ،مشخصات و کارکرد آنها (مقصد گردشگری) فتراهم میکنتد (

Baggio,

.)2007
شبکهسازی فعالیتی است که متناسب با مدیریت شخصی افراد و متناسب با تعاملی که برای شخص رخ میدهد تغییر
میکند؛ بنابراین بهصورت فعالیت کنشگران ،روابط ،گرهها ،روابط داخلی ،کانالهای ارتباطی و زمینههایی کته درون یتک
ساختار شبکهای شکل گرفتهاند ،تعریف میشود .امکان شناسایی ابعاد شبکهسازی نیز وجود دارد که عبارت است از :سطح
شبکهسازی ،شبکهسازی فعال و قدرت گرههای شبکهای .به هر حال وجتود یتک شتبکه بتهتنهایی ستبب تولیتد منتافع
نمیشود ،بلکه فرایند بهکارگیری آن ممکن است منافع مطلوبی را بتهدنبتال داشتته باشتد ( .)Shaw, 1997گفتنتی استت
همکاری شامل تبادل اطالعات ،تغییر فعالیتها ،به اشتراکگذاری منابع و افزایش ظرفیتهای دیگری برای سود متقابتل
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و دستیابی به هدف مشترک است ( .)Huxham, 1996: 28درون فضاهای فعالیت ،افراد مستیرهایی را بترای رفتع نیازهتا،
خواستهها و انجام وظایف خود انتخاب میکنند و با دانش فضایی ،توانایی استدالل و زمان در دسترس ختود بته انتختاب
راههای بهینه دست میزنند .درواقع ،فضای فعالیت مفهومی دوبعدی است که از عناصتر زمتانی و جهتتدهنتدة فضتایی
بهعالوة فاصله تشکیل شده است ( .)Hansen, 2008: 12-13مقصدها اساساً شبکههای اقتصادی و اجتمتاعی متشتکل از
مجموعة تعامل ذینفعان بهصورت پویاست که بهشکلی برای گردشگران سبب خلق تجربه میشتوند
)Del Chiappa؛ بنتابراین ،هماهنتگکردن ذینفعتان عنصتر اساستی شبکهستازی

(et al, 2013: 281

استت ( Bregoli and Del Chiappa,

.)2013:148

باید توجه داشت که اثربخشی شبکهسازی تأثیر بسیاری بر توسعة مقصدهای گردشگری ( )Moscardo, 2014: 429و
تضمین رشد پایدار و متعادل پیدرپی دارد ،همچنین اساستی بترای رقابتت مقصتد

استت (Del and Baggio, 2016: 22

 .)Chiappaتحلیل شبکه نیز شامل دو رویکرد است؛ رویکرد سنتی که تنها به دادههتای کیفتی و ارتباطهتای دوبتهدو یتا
جمعی با یکدیگر توجه دارد ،و رویکرد جدید که دادههای مورد نظر در آن کمی و کیفی ،و دیدگاه مدنظر ارتباط شتبکهای
میان تمامی مقصدها و افراد است.
جدول  .1مقایسة رویکرد سنتی و جدید تحلیل شبکه

رویکرد جدید

رویکرد سنتی

روش

مطالعات موردی کمی و کیفی

مطالعات موردی کیفی

روابط

دیدگاه شبکه

دیدگاه دوتایی یا جمعآوری

پژوهش

(ارتباط) افراد مؤسسات /مقصد گروه ذینفعان

مؤسسات /گروههای ذینفع مقصد

تفسیر گرافیکی

(منبع) Beritelli, 2011 :

مفاهیم بهکاررفته در نظریة شبکه عبارت است از :تراکم ،تقابل ،انتقالپذیری ،مرکزیت شبکه ،قدرت ،مرکزیت
بینابینی شبکه ،مرکزیت مجاورت و مرکزیت بردار ویژه .تراکم از جمله شاخصهایی است که اصوالً برای سنجش انسجام
شبکه بهکار میرود (رضوانی و همکاران )189 :1393 ،که بهصورت نسبت تعداد همة پیوندهای موجود به پیوندهای
ممکن تعریف میشود ،همچنین معرف میزان همبستگی شبکه است (باستانی .)40 :1390 ،این مفهوم عددی بین صفر و
یک است که این عدد سطح ارتباطات درونی گرهها را با یکدیگر نشان میدهد .باید توجه داشت زمانی انسجام بیشتر
است که عدد بهدستآمده از روابط بزرگتر باشد.
برخی از نظریهپردازان بر این باورند که روابط دوتایی ،میلی تعادلی دارد که صفر باشد یا متقابل .شبکهای که در آن
روابط صفر و متقابل در مقایسه با روابط نامتقارن برتری دارند و نسبت به شبکهای که در آن برتری با روابط نامتقارن
است ،شبکهای متعادلتر و باثباتتر تلقی میشود (هنمن و ریدل.)161-162 :1393 ،
انتقالپذیری به معنای مجاورت است و نشان میدهد زمانی که

AB

و

BC

موجود هستند،

AC

نیز حضور دارد.

انتقالپذیری شاخصی است که میزان انسجام شبکه را بیان میکند .در شبکههای جهتدار ،دو سنجة درجه وجود دارد:
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درون درجه ،تعداد پیوندهایی که به یک گره اشاره دارد و بیرون درجه ،تعداد پیوندهایی که از گره منشأ میگیرد و به
گرههای دیگر اشاره میکند .در یک ساختار ستارهای ،بهنظر میرسد گرهای که در مرکز قرار گرفته است بهدلیل جایگاه
استثنایی ،اهمیت فراوانی نیز دارد و همه لبهها از او رد میشوند ،اما در شبکههای دنیای واقعی ،چنین ساختارهای ستاره
شکلی بسیار نادرند .درنهایت اهمیت درجهای ،بسیار به طبیعت اتصالها و نیز طبیعت روابط بستگی دارد ،به هر حال،
درجه ،سنجهای مفید در دادههای شلوغ است و یک آغاز آسان بهشمار میآید (

;Tsvetovat and Kouznetsov, 2011

Derek, et al 2011؛ میرمحمد صادقی.)1393 ،
براساس نظر هوگان ( )2007درجة زیاد خروجی نشاندهندة اقتدار است؛ یعنی این نوع گرهها خیلی سریع اطالعات را
انتشار میدهند .میزان باالی درجة ورودی نیز نشاندهندة شهرت فرد است؛ به این معنی که افراد زیادی به این گرهها
توجه و مراجعه میکنند (باستانی و همکاران .)43 :1390 ،گفتنی است یکی از ویژگیهای بینهایت شبکه ،مرکزیت است
که در پژوهشهای باوالس و لیویت دربارة ارتباطات گروههای آزمایشی مدنظر قرار گرفته است .چندین شیوه برای
محاسبه مرکزیت وجود دارد که عبارت است از:
 .1تعداد جایگاههایی که به یک جایگاه ویژه متصل شدهاند؛
 .2تعداد نقاطی که بین یک جایگاه قرار گرفتهاند؛
 .3نزدیکی یک جایگاه به سایر جایگاهها در شبکه.
ال مفهومی است:
هرچند این سه اندازه (شاخص) ممکن است بر مرکزیت نقاط مختلف داللت بکند ،ایدة نظری کام ً
برخی جایگاهها در شبکه ،جریان منابع را با اتکا به الگوهای پیوند آنها به سایر نقاط وساطت میکنند (رمضانی،
میرزامحمدی)53 :1392 ،؛ بنابراین نشاندهندة نسبت مجموع روابط دربرگیرندة کنشگر به تمام روابط مشترک هستند
(رضوانی و همکاران.)176 :1393 ،
با توجه به رویکرد شبکهای بررسیها ،قدرت مفهومی است که بر پایة وضعیت ،جایگاه و ارتباطات هر فرد یا سازمان
درون شبکه ،و بهدلیل محدودیتها یا فرصتها برای او افزایش یا کاهش مییابد .هرچه میزان محدودیت فرد یا سازمان
کمتر باشد ،فرصتهای او بیشتر میشود و درنتیجه به جایگاه مطلوبتری دست مییابد؛ بنابراین ،تبادالت بیشتری با
دیگران برقرار میکند و تأثیر بیشتری بر آنها میگذارد؛ یعنی توانمندتر میشود.
گفتنی است افراد یا سازمانهای مرجع ،در دسترستر یا مرکزیتر موقعیت مطلوبتری دارند و توانمندتر هستند
( .)brandes, 2005: 34از آنجا که قدرت به ساختار وابسته است ،ممکن است خیلی متغیر باشد .در سیستمی با داشتن
همبسته خیلی کم (تراکم کم) قدرت زیادی اعمال نمیشود ،قدرت هم در سطح کالن و هم در سطح خرد مطر است و
در تحلیل شبکه در هردوی این سطو مطالعه و بررسی میشود؛ زیرا رویکرد شبکه این دو سطح را به هم پیوند میدهد
(.)Riddle .M Hannemanand, 2005: 145

باید توجه داشت گرهی که میان گرههای دیگر باشد ،قدرت ایزولهکردن یا افزایش ارتباطات را دارد (رضوانی و
همکاران .)170 :1393 ،در این بین ،انسجام شبکه ،نشاندهندة حضور روابط قوی میان اعضای شبکه و احتمال دسترسی
آنها به منابع و اطالعات یکسان است .اندازهگیری کلی انسجام مانند تراکم و مرکزیت نشاندهندة شرایطی است که در
آن همة اعضای یک جامعه با سایر اعضا تعامل دارند (رضوانی و همکاران.)171 :1393 ،

روش پژوهش
رهیافت کلی پژوهش اثباتی ،و روششناسی کمی مبتنی بر منطق قیاسی ،هستیشناسی مبتنی بر واقعگرایی و
معرفتشناسی پارادایم اثباتی عینگرا و دوگراست .اطالعات و آمارهای موجود نیز از طریق روش اسنادی کتابخانهای
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جمعآوری شده است .در پژوهش کمی پیمایش میدانی با ابزار پرسشنامه انجام شد و جامعة آماری ،گردشگران شهرستان
کاشان بودند که تعداد آنان بالغ بر  1میلیون و  164هزار و  124نفر ،و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران با  99درصد
اطمینان و  0.5 =pبرابر با  384نفر بود .گویههای پرسشنامه هم بهصورت پرسشهای باز و بسته محققساخته تدوین
شد .بهمنظور تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق نیز استادان منتخب تعدادی پرسشنامه را ارزیابی و تأیید کردند و پایایی
پرسشنامه هم با روش آماری محاسبه شد .مطالعات دربارة اعتبار آزمون براساس نمونة مشابه و محاسبة ضریب همسانی
درونی نیز نشان داد پرسشنامة مورد نظر ،روایی و پایایی الزم را دارد .دادههای جمعآوریشده در مدل تحلیل شبکه با
نرمافزارهای  Gis,SPSS .Ucinet .nodexelتحلیل شد که از این میان با استفاده از نرمافزار  Ucinetدادهها وارد نرمافزار،
و با تجزیهوتحلیل آنها به آزمونهای تراکم ،درجه ،تقابل ،انتقالپذیری  E-Iو غیره پاسخ داده شد ،همچنین بهمنظور
طراحی گراف و شماتیک روابط شبکهای ،نرمافزار  nodexelکاربرد داشت.

منطقة مورد مطالعه
منطقة مطالعهشده در این پژوهش شهرستان کاشان با مساحت  2100هکتار در ناحیة مرکزی ایران است که از یکسو
پشت به کوهستان و از سوی دیگر روی به دشت کویر دارد .براساس آمار بهدستآمده در سال  ،1393تعداد گردشگران
شهرستان کاشان  1میلیون و  163هزار و  123نفر بوده است که از این میان  79هزار و  849نفر گردشگر داخلی و 41
هزار و  514نفر گردشگر خارجی بودند .متوسط اقامت گردشگران در شهرستان کاشان حدود  8درصد کمتر از متوسط
کشوری است؛ یعنی علیرغم وجود جاذبههای متنوع و متعدد در کاشان (شکل شمارة  )1اقامت در آن و استفادهکردن از
منافع اقتصادی گردشگری حاصل نشده است ،در حالی که جاذبههای متنوع در سطح شهرستان بهصورت انفرادی عمل
میکند و هریک جزئی از این گردشگران را برای خود درنظر گرفتهاند.

شکل  .1پراكندگی جاذبههای شهرستان كاشان
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یافتههای پژوهش
مبنای محاسبات دستیابی به شبکة ارتباط میان جاذبهها ،نقشههای شهرستان کاشان بوده است ،همچنین بهدلیل نبود
اطالعات کامل و جامع درخصوص بازدید گردشگران از جاذبهها ،بهمنظور شناسایی ارتباط جاذبهها با یکدیگر ،بازدید
گردشگران و ترتیب بازدید با پرسشنامه صورت گرفت.
نتایج دادههای بهدستآمده و تحلیل آنها در شبکه نشان میدهد تراکم میان جاذبهها  0/4311است؛ یعنی  43درصد
از جاذبهها با یکدیگر ارتباط دارند و این امر استحکام شبکه را با خطر مواجته میکنتد .مطتابق بررستیها میتزان ارتبتاط
متقابل جاذبهها در شهرستان کاشان  0/4981است و از میان کنشگرهایی مربوط با یکدیگر 49 ،درصد جفتهتا ارتبتاطی
متقابل دارند .در محاسبات صورتگرفته  3342سهگانه انتقالپذیر (جهتدار) پیدا شده است؛ یعنی مواردی کته در آن اگتر
 ABو  BCموجودند AC ،نیز حضور دارد .در صتورتی کته مقتدار انتقالپتذیری  1/34درصتد استت ،مقتدار بهدستتآمده
نشاندهندة پایداری ضعیف شبکه است ،اما در نتایج مقالة حمایت مالی ،میزان ارتباط ستهگانه  40/56درصتد و در مقالتة
مراکز اقامتی میزان انتقالپذیری  34/26درصد است که میتوان گفت مقدار نسبتاً مناسبی است.
جدول  .2نتایج كلی وضعیت روابط جاذبهها برحسب درجه
درجة درونی

درجة بیرونی

درجة درونی نرمالشده

درجة بیرونی نرمالشده

میانگین

27/156

27/156

1/414

1/414

انحراف معیار

48/610

60/042

2/532

3/127

جمع

1738/000

1738/000

90/521

90/521

واریانس

2362/976

3605/069

6/410

9/779

مینیمم

0/000

1/000

0/000

0/052

ماکسیمم

269/000

365/000

14/010

19/010

تمرکز شبکه (درجة درونی) = %12/999
تمرکز شبکه (درجة بیرونی) =%18/159

محاسبات تحلیل شبکه نشان میدهد  12/99درصد از جاذبهها با جاذبههای دیگر در ارتباط هستند و  18/16درصد را
جاذبههای دیگر حمایت کردهاند (جدول  .)2شاخص مرکزیت از نظر بیشترین مرکزیت درونی و بیرونی بته مجموعته تتاریخی
فین ،سیلک ،حمام سلطان ،مسجد جامع و خانة عامری تعلق دارد که بیان میکند جاذبههای فتو شتهرت ویتژهای دارنتد و در
منطقه دارای برند هستند .جاذبههایی که بیشترین ارتباط را با دیگران در محدودة شهرستتان کاشتان داشتتند ،شتامل مجموعته
تاریخی فین ،سیلک ،خانة بروجردی و طباطبایی است که در محدودة موردنظر تأثیر زیادی دارند و درحقیقت گردشتگران بیشتتر
به آنها توجه میکنند.
جدول  .3نتایج كلی وضعیت روابط جاذبهها برحسب شاخص مركزیت

میانگین
انحراف معیار
جمع
واریانس
مینیمم

درجة عادیشده

مركزیت بردار ویژه

مركزیت بینابینی

مركزیت مجاورت

1/771
3/335
113/333
11/119
0/052

0/063
0/108
4/030
0/012
0/000

53/79
132/90
3438
17474/109
0/000

3/480
0/766
222/722
0/587
1/536
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20/104

ماکسیمم

0/508
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942/538

برحسب شاخصهای تحلیل شبکه ،مجموعة فین ،کارگاههای گالبگیری قمصر ،کارگتاههتای گالبگیتری بترزک،
سیلک و خانة تاریخی کمالالملک در شاخص مرکزیت بینیت درجة بیشتری دارند که این امر نشاندهندة قدرت زیاد این
جاذبهها در میان جاذبههای دیگر است و در دسترسبودن آنها را بیان میکند .جاذبههای شتهر کاشتان و مشتکات نیتز
باالترین درجه را در مرکزیت بردار ویژه دارند (جدول .)3
ضریب خوشهبندی محلی نشان میدهد که کنشگران اطراف کنشگر مورد نظر باید تا چه حد بتا هتم ارتبتاط داشتته
باشند .شبکه در اطراف چند گره خوشهبندی شده است و چند خوشة متمرکز وجود دارد .کمبودن این عدد نشتان میدهتد
پیوندها در کل

گرههای شبکه توزیع شدهاند (2007

 .)Hogan,این شاخص معرف همبستگی در شبکه است و با شتاخص

تراکم شبکه شباهت زیادی دارد ،اما از آن گویاتر است و تراکمهای محلی شبکه را نشان میدهتد (باستتانی و همکتاران،
 .)46 :1390بهطور کلی اندازة شبکه که نشان دهنده ارتباطات مستقیم شبکه و محدوده شتبکه طبتق اطالعتات بدستت
آمده  4095است و هم چنین میزان همبستگی شبکه نیز  0/673بهدست آمده است (جدول.)4
جدول  .4نتایج كلی تحلیل شبکه

گروه
الگوی اصلی شبکه
میزان همکاری

صفات كمی
اندازة شبکه

شهرستان كاشان
4095

ضریب خوشهبندی

0/673

ضریب وزنی خوشهبندی

0/592

پیوندهای درونگروهی و برونگروهی یا شاخص  ،E-Iاجزای شبکه را مانند یک عدد درنظر میگیرد .تمام پیوندها یتا
افراد در این شاخص برحسب ارتباط خود در گروه بررسی میشوند؛
اگر عدد بهدستآمده منفی باشد ،به روابط درونگروهی نیاز است و اگر مثبت باشد بیانگر ترجیح آن گتروه بتر روابتط
برونگروهی است ،در غیر این صورت عدد صفر نشانة بیتفاوتی گروه به ارتباط است.
شاخص  E-Iدر روابط میان جاذبهها با یکدیگر برحسب میزان بازدید  0/082درصد است که نشان میدهد جاذبتههای
شهرستان کاشان خواهان روابط برونگروهی است .در مقالة روابط بین مراکز اقامتی ،ارتباط درونی قوی بین مراکز اقامتی
وجود دارد و در مقاله حمایت مالی کسبوکارها نیز هدف روابط درونگروهی در تمامی سرمایههاست.
جدول  .5شاخص  E-Iدر روابط میان جاذبهها براساس میزان بازدید
میزان بازدید

داخلی

خارجی

جمع

E-I

خیلی ضعیف

230/000

114/000

344/000

-0.337

ضعیف

0/000

19/000

19/000

1/000

متوسط

2/000

42/000

44/000

0/909

تا حدودی قوی

2/000

39/000

41/000

0/902

قوی

0/000

19/000

19/000

1/000

خیلی قوی

2/000

45/000

47/000

0/915

با توجه به جدول  5در میزان بازدید خیلی ضعیف ،جاذبهها خواهان روابط درونگروهی هستند ،اما جاذبتهها در گتروه
میزان بازدید ضعیف تا خیلی قوی به ارتباط برونگروهی نیاز دارند.
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شکل  .2گراف فضایی جاذبهها

شکل  2نشاندهندة روابط فضایی است که نرمافزار  NODXLEبرای شهرستان کاشان و روابط میان جاذبتههای آن
مشخص میکند .تراکم و ازدیاد ارتباطات در محدودة جاذبة فین ،و بهطورکلی جاذبههای شهر کاشتان استت .جاذبتههای
رنگ نارنجی به شهر کاشان ،جاذبههای رنگ زرد به شهر قمصر ،جاذبههای رنگ آبی به شهر بترزک ،جاذبتههای رنتگ
سبز به شهر نیاسر ،جاذبههای رنگ صورتی به شتهر جوشتقان و کتامو ،جاذبتههای مربتع بته منطقتة مشتهد اردهتال و
جاذبههای رنگ قهوهای به شهر مشکات مربوط است.

شکل  .3گراف تفکیكشده براساس موقعیت جاذبه

شکل  3براساس موقعیت قرارگیری جاذبهها بر روی نقشه است که در مقایسه با گراف قبل نحوة قرارگیری براستاس
درجه و ارتباط جاذبهها تنظیم شده و هدف از آن نشاندادن موقعیت هریک از جاذبهها به یکدیگر است.
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نتیجهگیری
در برنامهریزی منطقهای گردشگری ،راهکارها و ایدههای متفاوتی وجتود دارد .در ستالهای اخیتر ،نظتم و فراینتد شتبکهای
بهعنوان مکانیسمهایی که سبب ارتباط قوی میان جاذبهها و توسعة گردشگری منطقه میشود ،مدنظر برنامهریزان منطقتهای
قرار گرفته است؛ بهطوریکه از شبکهسازی بهعنوان یکی از بهترین راهکار و فرصتها برای تقویتت روابتط بتین جاذبتهها و
گردشگران در فضای منطقهای یاد میشود .در حیطة گردشگری با وجود اینکه شبکهها در خدمت اهداف چندبخشی هستتند،
یکی از نقشهای آنها عملکرد در کمک به ارتباط میان مقاصد است .در این پتژوهش کته موضتوع اصتلی تجزیتهوتحلیل
شبکهای جاذبهها در شهرستان کاشان به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است ،دریتافتیم کته جاذبتههای شتهر کاشتان
تراکم ،درجه و قدرت کافی دارد ،اما جاذبههای دیگر آن از نظر تراکم ،انتقالپتذیری و تقابتل کته از عوامتل انستجام شتبکه
هستند استحکام و انسجام چشمگیری ندارد ،همچنین براساس شاخص  ،E-Iجاذبههایی که بازدیدکنندههای ضعیف تا خیلتی
قوی دارند ،خواهان روابط برونگروهی هستند و این یکی از المانهایی است کته میتتوان شهرستتان کاشتان را منطقتهای
دانست که توان جذب گردشگر را دارد .زمانی میتوان گفت تحلیل شبکه در یک منطقه بهصورت کاربردی در حال اجراستت
که جاذبهها در آن منطقه شبکة کامل را تشکیل دهند ،شبکة کامل همان شبکة ستارهای است که جاذبهها همه در ارتباط بتا
هم کار کنند؛ درحالیکه جاذبههای شهرستان کاشان شبکهای کامل را نشان نمیدهد و دچار ضعفهایی است .در ایتن بتین،
شهر کاشان ،نیاسر و قمصر در مقایسه با شهرهای دیگر مشکل کمتری دارند.
ضروری است در تسهیالت این شهرستان تحولی جدی صورت گیرد ،هم از نظر تأسیسات زیربنایی کته ارتبتاط بتین
جاذبهها را برقرار میکند و هم از نظر تسهیالت رفاهی ،خدماتی ،فرهنگی و ...که ارتباطات عملکردی را ستامان میدهتد
این امر به برنامهریزی مدون در امر برنامهریزی گردشگری نیاز دارد .با توجه به گراف بهدستآمده ،در برختی از جاذبتهها
تنها دو جاذبه با یکدیگر در ارتباط هستند ،اما ارتباط سهگانه در شبکة جاذبههای شهرستان کاشان پنج درصد است و این
امری است که انسجام شبکه را با مشکل مواجه میکند؛ بهطورکلی باوجود اینکه پراکنتدگی فیزیکتی ستازمان تعامتل را
کاهش میدهد ،در صورت وجود تسهیالتی برای سیستم عرضه ،میتوان از آن بهعنوان یک پتانسیل یتاد کترد؛ بنتابراین
مدیریت توسعة منطقه و گردشگری باید تالش کند تا با تقویت ارتباط بین جاذبههای موجتود در منطقته ایتن شتکاف را
کاهش دهد و با برقراری شبکة کامل ،زمینه را برای استفادة بهینه از جاذبههای منطقه فراهم کند.
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