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چکیده
شکلگیری گردشگری شهری الگویی فضایی است كه نتایج مختلفی در شهرها دارد .در این
بین یکی از موضوعهای مهم گرایش روزافزون شهرها ،افزایش گردشگران و مدت ماندگاری
آنان در شهرها بههمراه تالش برای فراهمكردن شرایط محیطی و انسانی مناسب است؛
بنابراین ،تمایل گردشگران برای ماندگاری بیشتر شاخصی مهم در ارزیابی توان شهرها در
بهرهبرداری مناسب از مزایای گردشگری بهشمار میآید .در این پژوهش ،رشت یکی از
مقصدهای گردشگری كشور در سالیان متمادی برای مطالعة موردی انتخاب شده است .از آنجا
كه بهنظر میرسد یکی از مشکالت اساسی در گردشگری این شهر ،ماندگاری اندک
گردشگران است ،در پژوهش حاضر با بهكارگیری روش كیفی ،دالیل تمایل اندک گردشگران
به ماندگاری در این شهر با استفاده از تئوری بنیانی بررسی میشود .براساس روش
نمونهگیری هدفمند 43 ،نفر از گردشگران ،متخصصان و شهروندان بهعنوان نمونه انتخاب
شدند .فنون بهكار گرفتهشده برای گردآوری دادهها و اطالعات الزم نیز بر مصاحبة نیمه
ساختاریافته و مشاهدات میدانی تمركز یافت و مصاحبهها تا حاصلشدن مرحلة اشباع تئوریک
ادامه پیدا كرد .بر مبنای نظریة بنیانی ،دادهها در سه مرحلة كدگذاری تحلیل شدند و استخراج
هفت مقولة هستهای شامل تبلیغات ،كیفیت مراكز اقامتی ،هزینه ،مدیریت و برنامهریزی ،ایجاد
جاذبهها ،میراث فرهنگی و دسترسی به مکانها از نتایج بهدست آمده بود.
واژههای كلیدی :تئوری بنیانی ،رشت ،گردشگری پایدار ،گردشگری شهری ،ماندگاری.
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مقدمه
نقش فعال و مـؤثر گردشگری در ارتقای ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی کشورها ،بهویژه در کشورهای روبه
توسعه ،جایگاه خاصی را در اقتصاد رقم زده است (حسام )46 :1394 ،براساس این ،در عصر حاضر گردشگری یکی از
پویاترین فعالیتهای اقتصادی است که در توسعة پایدار محلی نقشی مهم دارد و از طریق ترکیب و بهکارگیری همزمان
منابع داخلی و خارجی با منافع اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و فرهنگی زیادی همراه است (ابراهیمزاده و آقاسیزاده،
.)1388
هرچند گردشگری اثرات مختلفی مانند تأثیرات اجتماعی بهمنزلة ایجاد تغییرات در زندگی مردم جامعة میزبـان ( Liue,
465

 )2003:دارد ،پیامدهای مثبت اقتصادی آن با توجه به تحولآفرینیاش از طریق ایجاد ارزشافزوده (آقائیزاده و

میره )115 :1389 ،مدنظر قرار گرفته و از سوی دیگر ،در مقیاسهای متفاوتی از فضای جغرافیایی اعم از کشور ،شهر و
روستا به آن توجه فراوانی شده است .در این میان ،گردشگری شهری جنبة جدیدی از مطالعات گردشگری (موحد:1386 ،
 )106بهشمار میآید که با موضوعات متعدد ناشی از گرایش روزافزون شهرها برای افزایش گردشگران ورودی و تالش
مدیران برای فراهمکردن شرایط محیطی و انسانی مناسب برای گسترش این مسئله درگیر است.
شایان ذکر است گردشگری شهری بهدلیل داشتن توان زیاد در جذب گردشگر ،عاملی بسیار مهم در توسعة
شهرهاست (موالیی هشتجین و خوشنو )11 :1386 ،و مجموعه این موارد ،استفادة حداکثری از مزایای گردشگری را
موضوعی مهم میداند؛ تا جایی که امروزه گردشگری امری متداول در شهرهای کوچک و بزرگ است .افزون بر این ،به
دلیل وجود گسترة وسیعی از جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،خرید ،رستورانها و جنبوجوشهای شهری در شهرها
(کردی )11 :1381 ،که به ورود گردشگران خواهد انجامید ،تالش برای ماندگاری هرچه بیشتر گردشگران در شهرها،
راهکاری مناسب برای افزایش درآمدهای شهری است.
براساس آنچه بیان شد سودبردن جامعة میزبان ،از موارد مدنظر مدیران شهری در توسعة گردشگری است که از
طریق ورود ناپایدار گردشگران محقق نخواهد شد؛ از اینرو مقولة ماندگاری گردشگری در شهرها مفهومی جدید است تا
گردشگری نه براساس توجه صرف به تعداد گردشگران ورودی ،بلکه براساس مدت اقامت1آنها در شهرها ارزشگذاری
شود که با کسب درآمد باالتر در جامعة میزبان برابر خواهد بود؛ بنابراین ،تمایل گردشگران به اقامت و به عبارت بهتر
طول مدت ماندگاری آنان در شهرها ،شاخصی مهم در ارزیابی توان شهرها در کسب درآمد پایدار است که بهنوعی به
همافزایی بین گردشگری و توان شهرها در ارائة خدمات بهتر خواهد انجامید.
گفتنی است گردشگر همراه با برنامهریزی برای سفر ،باید درمورد مؤلفههای گوناگون وابسته به هم مانند انتخاب
مقصد ،نوع محل اقامت ،وسیلة سفر و ،...همچنین مدت اقامت تصمیمگیری کند که مؤلفة اخیر در این زمینه اهمیت
بسیاری دارد .این مهم زمانی توجه اندکی را در ادبیات علمی به خود جلب کرده بود (،)Alegre and Pou, 2006: 1343
اما امروزه بهدلیل اینکه مهمترین عامل تعیینکنندة هزینههای گردشگری است ،توجه ویژهای در بین پژوهشگران
دانشگاهی و شاغالن در مقصد بهدست آورده است ( ،)Wang, Fong, Law, and Fang, 2017: 2همچنین با توجه به
اهمیتش در بهینهکردن درآمد

(Li, 2017:1

 )Riasi, Schwartz, Liu, andتأثیر فزایندهای یافته است .بنا بر مطالعات

انجامشده اثرات کلی گردشگران بر اقتصاد ،و فعالیتهای آنها در مقصد گردشگری با مدت اقامتشان ارتباط دارد؛ از
اینرو مدت اقامت گردشگران عاملی تعیینکننده برای هزینههای گردشگران و میزان مصرف منابع محلی است (

de

.)Menezes, Moniz, and Vieira, 2008: 205
1
). Length of Stay (LOS
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ایران از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر ،بهمنظور کسب درآمد از گردشگری تالشهای زیادی در آن
صورت گرفته که در بعد ملی از سوی دولتمردان ،در بعد منطقهای از سوی دستگاههای اجرایی نظیر استانداریها و در بعد
محلی ،بهویژه شهری و روستایی از سوی مدیریتهای مربوط انجام شده است .در این بین ،استان گیالن که از دیرباز راه
ارتباطی مهمی در منطقة شمال کشور بوده است ،توجه ویژهای را در ارتباط با فعالیت گردشگری میطلبد ،این استان با
استانهای مازندران ،قزوین ،زنجان و اردبیل هممرز است که بهوسیلة شهرهای ساحلی چابکسر و آستارا در شرق و غرب
خود به استانهای مازندران و اردبیل متصل میشود ،همچنین در کنار این ارتباط داخلی ،از طریق شهر ساحلی آستارا مرز
مشترک زمینی با جمهوری آذربایجان دارد .درواقع ،پایانة مرزی آستارا تنها راه مواصالتی این استان با کشورهای شوروی
سابق ،و دروازة ورود به اروپا و ایران است که این ویژگی با مطرحشدن کریدور شمال -جنوب اهمیت ویژهای مییابد
(آقائیزاده و شیرمحمدی .)4-5 :1395 ،استان گیالن ،یکی از استانهای شناختهشدة جاذب گردشگر در سطح ملی
هرساله پذیرای تعداد زیادی گردشگر است؛ بهنحویکه براساس گزارش مرکز آمار ایران ،پنج شهرستان این استان یعنی
رشت ،بندرانزلی ،الهیجان ،آستارا و فومن در زمرة بیست شهرستان پربازدید کشور قرار دارند که از این نظر (تعداد
شهرستانهای پربازدید) دارندة رتبة نخست در کشور است (مرکز آمار ایران .)19 :1393 ،در این میان ،شهرستان رشت
پس از شهرستانهای تهران و مشهد ،سومین شهرستان پربازدید کشور در بین بیست شهرستان فوق است (همان) .نکتة
مهم قرارگرفتن این شهر در مسیر اتصال شرق به غرب استانهای شمالی است که در کنار توان باالی طبیعی و انسانی
موجود در استان گیالن ،موقعیت بسیار مناسبی برای جذب حداکثری گردشگر فراهم کرده است ،اما با توجه به مطالعات،
کاهش ماندگاری گردشگران یکی از مهمترین تهدیدهای پیش روی گردشگری شهرستان رشت است (سلیمانیمقدم و
اسالمی ،)112 :1390 ،براساس این یکی از مهمترین نقاط ضعف موجود در این شهر ،تمایل کم گردشگران به اقامت در
آن است .بهرغم رتبة باالی این شهرستان در بین مراکز پربازدید کشور ،بهطور متوسط حدود  62درصد از گردشگرانی که
به رشت وارد شدهاند ،بههیچوجه در آنجا اقامت نداشته و آن را منطقهای عبوری یا مکانی برای اقامت کوتاه و موقت
دانستهاند (مرکز آمار ایران)19 :1393 ،؛ درحالیکه براساس همان منبع آماری ،اقامتنکردن در بعد ملی بهطور متوسط
برابر با  41درصد است (مرکز آمار ایران )19 :1396 ،که نشان میدهد رتبة این شهرستان حدود  21درصد از متوسط
وضعیت مدت اقامت در گسترة ملی کمتر است .از آنجا که این آمار در سطح شهرستان ارائه شده و بسیاری از مراکز
اقامتی در خارج از این شهر فعالیت دارند ،بهنظر میرسد مدت اقامت در آن نیز بهمراتب کمتر است .درواقع ،شهرستان
رشت بیش از آنکه محل اقامت گردشگران باشد ،بیشتر بهمنزلة شهری گذرگاهی برای گردشگران است که این امر سبب
شده بهرغم وجود حجم باالی گردشگران در استان گیالن ،منافع اقتصادی متناسب را بهدست نیاورده باشد .بروز این
شرایط ،ضرورت پرداختن به دالیل تمایل اندک گردشگران را برای اقامت در شهر رشت آشکار میکند ،براساس این در
پژوهش حاضر با استفاده از تئوری بنیانی ،ابعاد مختلف تأثیرگذار در ماندگارنبودن گردشگران در این شهر کشف ،و
درنهایت راهبردهایی برای برخورد با شرایط موجود ارائه میشود.
در ارتباط با موضوع این پژوهش ،مطالعاتی در ابعاد داخلی و خارجی انجام شده است ،از جمله مقالة رمضانی و نیکدل
( )1389با عنوان «شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران در شهرستان صومعهسرا» ،در این مقاله
مشخص شده است که هدف گردشگران از ورود به صومعهسرا ،تفریح ،اوقات فراغت و دیدار با اقوام و دوستان بوده و
نتیجة مقاله نشاندهندة رابطة معناداری بین معرفی و شناخت جاذبههای گردشگری با مدت ماندگاری گردشگران است
(رمضانی و نیکدل.)1389 ،
واحدی ( )1390در مقالهای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرها» مدت ماندگاری
گردشگران را در شهر نور بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دسترسی به ساحل حاشیة شهر نور ،مهمترین
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عامل جذب گردشگر به این شهر است .در میان دیگر جاذبهها ،آبوهوا ،پارک جنگلی ،اماکن مذهبی -تاریخی و
آدابورسوم سنن محلی نیز بهترتیب مهمترین عوامل در ماندگاری گردشگران بوده است (واحدی.)1390 ،
فروغزاده و همکاران ( ،)1391در مقالهای با عنوان «تحلیل جامعهشناختی مدت اقامت زائران ایرانی در مشهد» با
استفاده از نظریات کنشگرا و ساختگرا به توصیف و تحلیل جامعهشناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد پرداخته و
دریافتهاند که بین متغیرهای فاصلة شهر محل سکونت زائر تا مشهد ،میزان آشنایی وی با این شهر ،تعداد دفعات
سفرهای پیشین او به مشهد و مدت اقامتش در این شهر رابطة مستقیمی وجود دارد ،همچنین زائران روستانشین در
مقایسه با شهرنشینها و کسانی که پیش از سفر هزینة کمتری برای اسکان روزانه در این شهر پرداختهاند ،مدت بیشتری
در مشهد میمانند .عالوهبر این ،دو متغیر درآمد ماهیانة خانواده و تعداد همسفران ،هزینههای اقامت روزانه را افزایش و
ماندگاری را کاهش میدهد (فروغزاده و همکاران.)1391 ،
سقایی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان «واکاوی ضریب ماندگاری پایین گردشگران در استان گلستان با
تأکید بر گردشگران عبوری» علل اصلی ناکارآمدی استان در جذب و ماندگاری گردشگر را ،کمبود زیرساختها و امکانات
زیربنایی ،مراکز اقامتی و پذیرایی و نبود مدیریت صحیح دفاتر خدماتی و تبلیغات کافی در زمینه گردشگری استان
دانستهاند و معتقدند عوامل شخصی مانند سن ،شغل ،درآمد ،تعداد همراهان و انگیزة اصلی سفر نیز در ضریب ماندگاری
تأثیرگذار است ،همچنین بهمنظور افزایش ضریب ماندگاری و توسعة گردشگری پایدار استان ،راهبردی رقابتی مبتنی بر
گلوگاههای گردشگری در مسیر جادة اصلی تهران -مشهد و جذب گردشگران عبوری پیشنهاد شده است (سقایی و
همکاران.)1393 ،
جلیلی گندمان ( ،)1393در پایاننامة کارشناسی ارشد خود با عنوان «تحلیل تأثیر طول مدت اقامت و اندازة گروه
گردشگران بر مخارج گردشگری داخلی شهر اصفهان» دریافت که عوامل جمعیتشناختی ،تأثیر معناداری بر طول مدت
اقامت گردشگران ندارد ،اما از بین این عوامل ،سطح تحصیالت و شغل از عوامل تأثیرگذار بر اندازة گروه گردشگران
است ،همچنین تمام عوامل مربوط به سفر یعنی هدف ،شیوة حملونقل ،نوع اقامت و تکرار سفر در طول مدت اقامت
تأثیرگذار است (جلیلی گندمان.)1393 ،
رفیعی و همکاران ( )1395در مقالهای با عنوان «عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر ماندگاری گردشگران داخلی» به
بررسی این موضوع در شهر مشهد پرداخته و دریافتهاند که متغیرهای نحوة سفر ،وسیلة سفر و درآمد اثرات مثبت و
معناداری بر ماندگاری گردشگران و زائران در شهر مشهد دارد (رفیعی و همکاران.)1395 ،
از منابع خارجی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ریاسی و همکاران ( )2017در مقالهای با عنوان «مدیریت درآمد و مدت اقامت بر پایة قیمتگذاری اتاق» دریافتند که
مدیران هتلها با افزایش مدت اقامت گردشگران ،نرخ اتاقهای خود را افزایش میدهند تا از طریق این قیمتگذاری با
این انتظار نادرست مقابله کنند که گردشگران با افزایش اقامت در هتلها باید قیمت کمتری بپردازند (.)Riasi et al 2017
تینگ و همکاران ( )2017در مقالهای با عنوان «تحلیل مدت اقامت گردشگران :مطالعة موردی شهر تینان تایوان»
دریافتند عوامل اثرگذار بر مدت اقامت گردشگران شامل رابطة انسانی ،کیفیت مدرنیزاسیون ،تنوع نقاط دیدنی ،منطقة
اقامت و سن است (.)Ting, Lin, Huang, and Yang, 2017
آگیولو و همکاران ( ،)2107در مقالهای با عنوان «تجزیهوتحلیل مشترک طول اقامت و هزینههای روزانة گردشگری»
به این نتیجه رسیدند که بین درآمد و هزینههای گردشگران در خارج از محل اقامت رابطة مثبتی وجود دارد که حاصل
گردشگران پردرآمدی است که هزینة روزانة باال و مدت اقامت طوالنیتری دارند .عالوهبر این ،تمرکز بر هزینههای
گروههای درآمدی به شکلی آشکار با هزینههای رستوران و حملونقل مرتبط است ،البته در این میان ارتباط با سایر
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Aguiló, Rosselló, and

.)Vila, 2017
اشتون ( )2017در مقالهای با عنوان «بررسی فرایند تصمیمسازی :چرا گردشگران تایلند را بهعنوان مقصدی با اقامت
بلندمدت انتخاب میکنند؟» به مقولة ماندگاری گردشگران پرداخته است .برای این منظور با  36گردشگری که اقامت
طوالنی داشتهاند مصاحبه ،و از روش تحلیل محتوا برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است .در این مطالعه از
مفاهیم نظری و مدیریتی برای توصیف ماندگاری طوالنیمدت گردشگران استفاده شده که مفاهیم نظری شامل پنج
مرحلة احساس نیاز به جابهجایی ،جستوجوی اطالعات ،ارزیابی ،جابهجایی و پس از جابهجایی است و مفاهیم مدیریتی
نیز متناظر با مراحل فوق عبارت است از انگیزة درونی ،تجربة سفرهای پیشین ،انتظار از مدت اقامت در مقصد،
ویژگیهای مقصد ،انتظارداشتن از مقصد و میزان حس یگانگی با مردم محلی (.)Ashton, 2017
البیتی و ملهم ( )2017مقالهای با عنوان «نوگرایی ،تصویر ذهنی و وفاداری ،نقش میانجیگری رضایت و نقش
تعدیلکنندة مدت اقامت :دیدگاه گردشگران بینالمللی» منتشر کردهاند که جامعة نمونه این پژوهش  508گردشگر
بینالمللی بازدیدکننده از امارات متحده عربی بودهاند .نتایج پژوهش اهمیت نوگرایی و تصویر ذهنی از مقصد را در
پیشبینی رضایتمندی گردشگران در انتخاب مقصد و وفاداری به آن تأیید کرده است ،همچنین یافتههای پژوهش نشان
میدهد رضایت گردشگران ،نقش مثبتی بهعنوان میانجی رابطه بین نوگرایی و تصویر ذهنی افراد دارد و مدت اقامت افراد
نیز در تعدیل رابطه بین نوگرایی و وفاداری به مقصد با نقش منفی همراه است (.)Albaity and Melhem, 2017
چنانکه مالحظه میشود ،ادبیات وسیعی در زمینة مدت اقامت بهویژه در بعد خارجی وجود دارد که در اینجا بهدلیل
محدودیت ارائه ،تنها آخرین پژوهشها ذکر میشود .براساس مطالعات انجامشده ،هیچیک از این پژوهشها با استفاده از
تئوری بنیانی و بهصورت جامع به این موضوع نپرداخته است .درحقیقت ،نوآوری این مقاله در نگاه جامع آن براساس
نظرات گردشگران ،متخصصان و شهروندان دربارة ماندگاری کم گردشگران است.

مبانی نظری
نظریة توسعة پایدار شهری ،حاصل بحثهای طرفداران محیطزیست دربارة مسائل زیستمحیطی ،بهویژه محیطزیست
شهری و بهدنبال نظریة توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شده است ،این مفهوم به شناسایی
محدودیتهای محیطی برای فعالیتهای انسانی در ارتباط با شهرها و تطبیق روشهای طراحی در این محدودیتها
نیازمند است (زیاری ،)375 :1380 ،همچنین پایداری شکل شهر ،مواردی چون الگوی پایدار سکونتگاهها ،الگوی مؤثر
حملونقل در زمینة مصرف سوخت و شهر را در سلسلهمراتب ناحیة شهری بررسی میکند (همان .)376 :بهمنظور
دستیابی به توسعة پایدار شهری ،پیشنهادها و راهبردهای بسیاری وجود دارد که تقریباً همة آنها بر استفاده از فعالیتهای
کنترلشده با حداقل پیامدهای منفی در شهرها در ارتباط با نسلهای آینده تأکید دارند ،از جمله گسترش فعالیتهای
مرتبط با گردشگری در شهرهایی که توان باالی جذب گردشگر دارند که از آن با عنوان گردشگری شهری یاد میشود.
گفتنی است این نوع گردشگری شهری شکلی بسیار مهم از گردشگری در سراسر جهان بهشمار

میرود ( Ashworth and

)Page, 2011: 1
براساس آنچه بیان شد ،گردشگری شهری شاخهای از گردشگری است که سعی دارد این مبحث را بهمنزلة پدیدهای
مهم و مؤثر در تغییرات شهری (کالبدی ،اجتماعی سیاسی و فرهنگی و اقتصادی) و توسعة شهری بررسی کند (موحد،
.)1 :1386
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امروزه ،مقولة پایداری در برنامهریزی شهری از مهمترین مفاهیمی است که نمیتوان به آن بیاعتنا بود ،درواقع
میتوان گفت هر موضوعی در شهر باید از صافی مفهوم توسعة پایدار بگذرد تا صاحبنظران شهری آن را بپذیرند.
گردشگری شهری نیز از این امر مستثنا نیست و حتی با توجه به درگیری با ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
محیطی و ...در شهرها نیازمند توجهی اساسی است.
شایان ذکر است که اصطالح گردشگری پایدار برای نشاندادن مجموعهای از اصول ،تجویز سیاست و روشهای
مدیریت ایجاد شده است تا در مسیر توسعة گردشگری منابع زیستمحیطی محل مقصد (نظیر ویژگیهای طبیعی،
ساختهشده و فرهنگی) محافظت شود ( .)Hunter, 1997: 857این مهم سبب شده است که گردشگری شهری پایدار با
ادبیات وسیعی در مطالعات مربوط مرتبط باشد؛ از اینرو میتوان مدیریت این نوع گردشگری را نمـادی از هویـت
فرهنگـی ،طبیعی و انسانی بهشمار آورد (تقوایی و صفرآبادی )36 :1390 ،که در پی آن ،پیامدهای منفی گردشگری به
حداقل ممکن خواهد رسید.
درادامه سه رویکرد مهم در تحقق گردشگری پایدار بیان شده است.
رویکرد نخست رویکرد همهجانبهنگر است که در آن پایداری در بستر سیاسی ،اقتصـادی و اکولوژیـک صورت
میگیرد .رویکرد دوم رویکرد آیندهنگر است که به رفع احتیاجات کنونی گردشگران ،جامعة میزبان و بهموازات آن
محافظت از محیطزیست و حفظ فرصتهای برابر برای آیندگان توجه میکند .در رویکرد سوم یعنی رویکرد مساواتگرا،
به مسـاوات دروننسـلی و فرانسلی در استفاده از امکانات ،دادهها و منابع تأکید میشود (توالیی .)142 :1386 ،بدیهی
است فرایند گردشگری و پیامدهای آن با ورود گردشگران به مقصد آغاز میشود .در این ارتباط مشوقهایی وجود دارند
که گردشگران را به سمت مقصد خاصی رهنمون میکنند .درواقع ،گردشگران مقاصد مختلفی اعم از سکونتگاهی یا
غیرسکونتگاهی را برای گذران اوقات فراغت و بازدید (شعبانی فرد ،پوراحمد ،حسینی و رشیدی )49 :1388 ،یا به دالیلی
دیگر نظیر درمان ،شغل و ...برمیگزینند .براساس این ،با توجه به نیازهای خود شاید مقاصد مختلفی را بهمنظور
گردشگری برگزینند که ممکن است با توجه به ویژگیهای طبیعی و انسانی جامعة مقصد باشد ،البته باید گفت
ویژگیهای انسانی ،صرفاً با جامعة مقصد در ارتباط نیست و در بسیاری از موارد از ویژگیها و دالیل شخصی گردشگران
برگرفته است که در کنار عالیق شخصی آنان میتوان از موارد دیگری نظیر سفر بهدلیل بیماری ،کار و ...یاد کرد.
با توجه به ادبیات موجود در زمینة گردشگری درمییابیم که ادراکات ساکنان از تأثیرات گردشگری برای توسعة پایدار
گردشگری در نگرش جامعة میزبان مهم است ( )Nunkoo and Ramkissoon, 2010: 38ورود گردشگران در کنار داشتن
مزایایی برای جامعة مقصد ،چالشهایی را نیز ایجاد میکند که نیازمند تفکر و تعمق است .این چالشها در گروههای
مختلفی بررسی میشوند که از جملة آنها میتوان به بروز ناهنجاریهای مختلف اجتماعی اشاره کرد؛ برای مثال ،رفتار
نامتناسب گردشگران با گردشگری پایدار ،آلودگیهای زیستمحیطی فراوانی را بهوجود خواهد آورد که این مورد در حال
حاضر یکی از مهمترین چالشهای موجود در استان گیالن بهشمار میرود ،همچنین ورود افراد مختلف با فرهنگهای
متفاوت در برخی موارد مشکالتی را برای هر دو جامعه ایجاد میکند.
افزون بر آنچه گفته شد ،چالشهای فراوان مهم دیگری در مسیر گردشگری پایدار وجود دارد؛ آنچه از این میان
نمودی بارز مییابد این است که شهرهای واقع در مقاصد گردشگری نه بهعنوان محلی برای اقامت و سکونت موقت
گردشگران ،بلکه محل گذر آنان است و بیشتر منافع آن عاید پسکرانههای شهری میشود ،درواقع فقط پیامدهای منفی
آن در جامعة شهری نمود مییابد که این فرایند «عدم ماندگاری گردشگران» نام دارد .امروزه مباحث مرتبط با گردشگری
شهری بهواسطه درآمدزایی پایدار برای شهر و شهرداری اهمیت زیادی دارد (کالنتری و همکاران)14 :1394 ،؛ درحالیکه
نقش گردشگری در توسعة اقتصادی شهرها و ایجاد مزایای متعدد برای مردم محلی بهخوبی شناخته

شده است ( Nunkoo

41

واكاوی دالیل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت

 ،)and Ramkissoon, 2010: 38تمایلنداشتن یا میل اندک ماندگاری گردشگران بهرغم جمعیت زیاد آنها ،بهطور آشکار
مفهوم پایداری را برای گردشگری شهری به چالش میکشد؛ زیرا مهمترین انگیزه ،یعنی انگیزة اقتصادی مدیران و
شهروندان را برای سرمایهگذاری در افزایش خدمات گردشگری در شهرها ،و امید مردم را برای تحمل پیامدهای منفی
گردشگری از بین میبرد و آن را به مفهومی ناپایدار برای شهر و شهروندان تبدیل میکند ،براساس این هرچند پایداری
بازار گردشگری حاصل از استمرار گردشگری ،موجب افزایش سطح اشتغال و درآمد است (پاپلی یزدی-197 :1385 ،
 )196این امر زمانی محقق میشود که گردشگران پس از ورود به مقصد ،ضریب ماندگاری چشمگیری در شهر داشته
باشند .درواقع ،دورة زمانیای که گردشگران در یک منطقه سپری میکنند ،یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر هزینة
کلی آنهاست و دگرگونی در مدت اقامتشان ،پیامدهای مهمی در اقتصاد منطقه دارد ()Archer and Shea, 1975: 8
براساس این ،مدت اقامت متغیری کلیدی برای تقاضاست

(and Machado, 2010: 692

 .)Barrosدر حال حاضر

مدلسازی برای مدت اقامت گردشگران یکی از عرصههای رایج مطالعاتی در بستر گردشگری بهشمار

میآید ( Thrane,

 )2016: 1352و با توجه به اهمیتی که یافته است -چنانکه پیشتر بررسیشده -در حال گسترش است .مدت اقامت از
زاویهای دیگر ،بهعنوان مدتزمان صرف شده برای اوقات فراغت فرد و همة خدمات و فعالیتهایی که تقاضای آن با
هدف بازدید از مقصد به وجود آمده ،مفهومسازی شده است ( .)Adongo, Badu-Baiden, and Boakye, 2017: 66اقامت
طوالنیمدت با توجه به ارتباط مثبت با درآمد کلی برآمده از فعالیتهای گردشگری ،به متغیری مهم برای همة مقاصد
گردشگری تبدیل شده است ( .)Barros, Butler, and Correia, 2010: 13در این بین ،مدت اقامت بر فعالیت و رفتار
گردشگران تأثیر مستقیم داشته و تعامالت اجتماعی میان گردشگران و بین آنها و ساکنان محلی ،به زمان صرفشده در
مقصد وابسته است ( .)Nicolau, Zach, and Tussyadiah, 2016: 2عالوهبر این ،متغیرهای اقتصادی یعنی درآمد و نرخ
تعطیالت نیز بر مدت اقامت تأثیرگذار است .با توجه به نظریههای اقتصادی ،افزایش درآمد با قیمت نسبی ثابت به
افزایش تقاضا برای خدمات گردشگری منجر میشود ( .)Alegre and Pou, 2006: 1344یکی از تئوریهای بسیار مطرح
در ادبیات مدت اقامت گردشگران ،تئوری اقتصادی رفتار مصرفکننده 1است .این نظریه که النکاستر 2در سال 1966
توسعه داده است ( ،)Barros and Machado, 2010: 696مصرف را براساس نقش ویژگیهای کاالهای مفید مصرفشده
برای مصرفکننده تشریح میکند (.)Barros et al 2010: 14
شایان ذکر است که نظریة مصرفکننده ،بر عوامل تعیینکنندة قیمت کاال تأکید میکند و مدت اقامت را نوعی کاال
درنظر میگیرد که میزان تقاضا برای آن به میزان درآمد گردشگر و مبلغی که وی در مدت اقامت خود هزینه میکند
وابسته است (رفیعی ،پارساپور و رهنما .)12 :1395 ،در این بین ،فرض تئوری اقتصادی رفتار مصرفکننده این است که
تصمیمگیری بهمنظور مصرف ،با اهداف شخصی برای افزایش سود افراد روبهروست و شخص با توجه به محدودیت
بودجه ،براساس قیمتها و درآمد تصمیمگیری میکند (.)Barros et al 2010: 14
گفتنی است میزان ماندگاری گردشگران در مقصد در دو دستة عوامل وابسته به گردشگران و عوامل وابسته به
مقصد ،و مانند مشوقهای ورود گردشگران در دو دستة ویژگیهای طبیعی و انسانی بررسی میشود؛ بهطوریکه عوامل
وابسته به گردشگران از ویژگیهای انسانی آنان تأثیر میپذیرد ،درواقع این خصوصیات گردشگران نظیر عالیق شخصی،
سن ،جنس و ...تمایل اندکی به ماندگاری آنها در مقصد ایجاب میکند .مسلم است مدیران شهری و شهروندان
نمیتوانند در این زمینه چندان فعال باشند ،اما عوامل وابسته به مقصد بهطور مستقیم با کمبودها و مشکالت موجود در
آن مرتبط است و در هر دو حوزة طبیعی و انسانی فعالیتهای اصالحی را میطلبد ،بهویژه بخش انسانی که با عوامل
1
. The Theory of Consumer Behavior
2
. Lancaster
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مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،مدیریتی و سیاسی درگیر است؛ به عبارت دیگر ،مدت اقامت در کنار پیامدهای
اقتصادی ،اجتماعی و محیط زیستی مختلف خود مفهوم مهم سیاسی برای مقصد گردشگری

دارد ( Nicolau et al 2016:

)2؛ زیرا مدیران میتوانند از درک کاملی که از مدت اقامت گردشگران بهدست میآورند بهرهمند شوند و راهکارهای
کارآمدی را برای دستیابی اهداف موردنظر ارائه دهند ( )Santos, 2016: 1367-1368براساس این ،جامعة میزبان باید برای
کاهش کمبودها و افزایش جاذبهها نهایت تالش خود را بکند .بدیهی است رفع کمبودهای موجود بدون شناسایی آنها،
بهویژه عوامل زمینهای آن غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین انتخاب روش مناسب برای شناسایی آنها بسیار اهمیت دارد.
یکی از مهمترین روشها برای این منظور ،استفاده از تئوری بنیانی است که با استفاده از آن میتوان عوامل تمایل اندک
گردشگری را در شهر شناخت سپس با حذف یا کاهش مشکالت موجود ،زمینة گردشگری پایدار شهری را فراهم ،و
درنهایت یکی از مهمترین عوامل توسعة پایدار شهری را فعال کرد.

محدودة مورد مطالعه
محدودة مورد مطالعه ،شهر رشت از توابع استان گیالن در شمال ایران است که در  49درجه و  36دقیقة طول شرقی ،و
 37درجه و  16دقیقة عرض شمالی قرار دارد .براساس سرشماری رسمی سال  ،1390جمعیت این شهر  951هزار و 639
نفر ،و تعداد خانوارهای آن  204هزار و  54بوده است .محدودة استحفاظی آن نیز براساس طرح جامع این شهر در سال
 16 ،1386هزار و  188هکتار است (مهندسان مشاور طرح کاوش .)9 :1386 ،در شکل  2محدودة مورد مطالعه تقسیمات
کشوری نشان داده میشود.

شکل  .2نقشة موقعیت محدودة مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی كشور و استان

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،توسعهای -کاربردی و از نظر پارادایم1در گروه تحقیقات کیفی2قرار میگیرد و از بعد روش
از تئوری بنیانی بهره میبرد ،این تئوری بنیانی از دادههایی است که در طی فرایند پژوهش بهصورت نظاممند گردآوری و
تحلیل شدهاند .در این روش ،قابلیت برگرفتة تعمیم مؤثر نیست ،بلکه هدف درک پدیده است .تفاوت اساسی میان تئوری
1. Paradigm
2. Qualitive research
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بنیانی (نظریة زمینهای) با سایر روشهای پژوهش کیفی تأکید این راهبرد بر تکوین نظریه است (گیدنز.)111 :1376 ،
هدف این پژوهش ،دسترسی به تصویر روشنی از عواملی است که سبب ماندگارنبودن گردشگران در شهر رشت میشود
(در قالب مدل مفهومی)؛ بنابراین ،بهمنظور دسترسی به این مهم از روش تئوری بنیانی 1استفاده شد .محدودة پژوهش،
شهر رشت است .جامعه موردمطالعه در این تحقیق عبارت است از:
 .1شهروندان شهر رشت که با استفاده از روش گلولة برفی2انتخاب شدند و مصاحبههای عمیق با هریک از آنها تا
نقطة اشباع تئوریک3ادامه یافت.
 .2دسته متخصصان مرتبط با بخش گردشگری (استادان دانشگاه ،متخصصان سازمان میراث فرهنگی استان و غیره)؛
 .3گردشگران داخل و خارج از استان.
گفتنی است روش نمونهگیری بهصورت کامالً هدفمند و با استفاده از فن گلولة برفی صورت گرفته که به تعداد 43
نفر تعیین شده است .بهمنظور جمعآوری اطالعات از مصاحبههای عمیق 4،مصاحبههای متمرکز 5و مشاهدة

مستقیم6

استفاده شده است.

بحث و یافتهها
در ادامة این بخش از پژوهش ،پس از جمعآوری اطالعات از جامعة مورد مطالعه ،به بررسی و تحلیل نوارهای ویدئویی
ضبطشده پرداخته شد .پس از چندین بار مرور ،موارد مشابه ،نکات اضافه ،زائد و بدون ارتباط با موضوع تحقیق حذف ،و
گویههای کلیدی در قالب کد و مفاهیم7که فهرست آنها در جدول  2آورده شده ،بهدست آمده است.
كدگذاری

باز8

در این مرحله ،محقق با بهکارگیری سیستم کدگذاری باز ،خط به خط 9دادهها را تحلیل ،و فرایندهای آن را تشخیص
میدهد ،سپس به هر جمله بهصورت جداگانه یک کد داده میشود .در پژوهش حاضر برای انجام کدگذاری باز ،جمالت
اصلی استخراج و به هرکدام کدهایی با

عالمت11E10،P

و 12 Tداده شده که نتایج حاصل از آن در جدول  1آورده شده

است .کدهای  ،Pبه نظر مردم ،کدهای  Eبه نظرات متخصصان و کدهای  Tبه گردشگران است .مربوط
جدول  .1مفهومسازی دادههای حاصل از پژوهش (كدگذاری باز)

تبلیغات اندک دربارة جاذبههای شهری رشت ( ،)E1برخورد نامناسب شهروندان با گردشگران ( ،)T1ورودی ناخوانای شهری برای
گردشگران ( ،)E2نبود تابلوهای راهنما در شهر ( ،)T2کمبود تابلوهای استقبال و خوشامدگویی در مبادی ورودی شهر ( ،)E3منظر نامناسب
شهری در ورودیهای و خروجیها ( ،)E4وجود مشاغل ناسازگار در ورودیها و خروجیها ( ،)E5سازماندهی نداشتن مشاغل موردنیاز
1. Grounded Theory
2. Snow Ball
3. Theoritica Saturation
4.Deep Interview
5. Focus Group
6. Direct Observation
7. Concept
8. Open Coding
9. Line by Line
10
. people
11
.Expert
12
.Tourists

44

گردشگری شهری ،دورة  ،5شمارة  ،1بهار 1397
ادامة جدول  .1مفهومسازی دادههای حاصل از پژوهش (كدگذاری باز)

گردشگر در شهر ( ،)E6نبود دفاتر و واحدهای استقبال و پذیرایی از گردشگران ( ،)E7برگزارنشدن نمایشگاهها ،سمینارها و همایشهای
تخصصی برای معرفی شهر ( ،)E8وجود ترافیک سنگین در بهویژه در ورودیهای اصلی شهر ( ،)P1دسترسی دشوار گردشگران به
جاذبههای شهری ( ،)E9وجود جاذبههای گردشگری قوی الهیجان در شرق پیش از ورود به رشت ( ،)E10وجود شهر پرجاذبة انزلی در
غرب ( ،)T3وجود شهر فومن با جاذبههای گردشگری بیشتر در نزدیکی شهر رشت ( ،)T4نداشتن برنامهریزی برای ساخت جاذبههای
گردشگری مصنوعی در شهر ( ،)E11نبود آموزش بخشهای خصوصی پذیرایی برای برخورد با گردشگران ( ،)E12هزینههای باالی اقامت
در هتلهای شهر ( ،)T5کیفیت پایین مهمانپذیرها ( ،)T6آشنایی با واحدهای اقامتی باکیفیت در شهر ( ،)P2نبود راهنمایان گردشگری در
بسیاری از جاذبههای شهری ( ،)E13نبود فضای پارک خودروها در اطراف جاذبهها ( ،)E14آگاه نبودن بسیاری از گردشگران و شهروندان
شهر رشت از جاذبههای شهری ( ،)P3نبود اشتیاق بین شهروندان برای راهنمای گردشگران پرسشگر ( ،)P4کمبود فضاهایی برای چادرزدن
در شب ( ،)T7ترافیک شدید در شهر رشت در فصول مراجعة گردشگران ( ،)T8گنجایش محدود خیابانهای شهری در زمان ورود
گردشگران ( ،)P5هوای به نسبت گرمتر شهر رشت در فصل تابستان در مقایسه با انزلی ( ،)P6دوری از دریا بهنسبت شهر بندر انزلی ،یکی
از مهمترین جاذبههای گردشگری استان ( ،)T9گرانی خدمات ارائهشده به گردشگران ( ،)E15سوءاستفاده برخی شهروندان در زمینة
دریافت هزینة باالتر از معمول از گردشگران ( ،)P7کمبود خدمات برخی مراکز دیدنی شهر ( ،)E16نامناسببودن برخی از مکانهای دیدنی
شهر ازنظر راحتی مراجعه ( ،)E17کمبود شدید پارکینگ در شهر رشت ( ،)P8نامناسببودن راههای داخل شهر برای رفتوآمد در فصول
گردشگری ( ،)E18اشتیاق کم گردشگران برای دیدار از مراکز فرهنگی ( ،)E19کاهش جاذبههای گردشگری در بازار مرکزی شهر رشت
( ،)E20کاهش عالقة جوانان به ادامة مشاغل وابسته به صنایعدستی شهر رشت ( ،)P9سرمایهگذاری اندک در بخش گردشگری شهر رشت
( ،)E21وجود روستاهای نزدیک به شهر رشت با امکانات اقامتی ارزانتر ( ،)E22ترجیح مسافران به اقامت در شهر انزلی بهجای شهر رشت
( ،)T10تمرکزنداشتن آژانسهای گردشگری بر برگزاری و برنامهریزی برای رشتگردی ( ،)E23مالکیت روزافزون خودرو و افزایش توان
حرکت بهجای ماندگاری در یک مکان ( ،)E24تمایل بیشتر به گردشگری طبیعت بهجای گردشگری شهری ( ،)E25فاصلة نزدیک
سکونتگاهها به یکدیگر و نبود دغدغة ماندن در مسیر ( ،)E26وجود جادة کمربندی ( ،)P10آگاهی اندک مسئوالن محلی از مزایای
گردشگری ( ،)E27وجود نارضایتی در بین شهروندان از رفتارهای نامناسب گردشگران ( ،)P11فعالیت کم سازمان گردشگری در ارتباط با
ماندگاری گردشگران ( ،)E28کمبود اقامتگاههای معین تحت عنوان خانههای مسافر در سطح شهر رشت ( ،)E29پراکندگی غیرمعقول
خانههای مسافر مورد تأیید سازمان گردشگری در سطح شهر رشت ( ،)E30وجود بازار غیررسمی جذب گردشگر برای اقامت توسط افراد
( ،)E31رفتارهای ناپایدار اقامتگاهها برای مراجعة مجدد گردشگران ( ،)E32جلوگیری از چادرزدن گردشگران در شهر ( ،)T11کمبود
کمپهای ارزان برای اقامت و چادرزدن مسافران ( ،)T12قرارگرفتن برخی کمپها در مناطق شلوغ شهری ( ،)T13کمبود نیروی راهنمای
گردشگران در زمان اوج گردشگری ( ،)E33درآمد کم کارگران اقامتگاهها و درنتیجه نارضایتی آنها ( ،)E34تغییر شیوة زندگی مردم در
رشت ( ،)P12رویآوردن به ساختوسازهایی با نقشة تیپ در شهر ( ،)E35کاهش چشمانداز متفاوت شهر در مقایسه با شهرهای دیگر
( ،)E36نبود تفاوتهای چشمگیر بین مراکز اقامتی شهر با شهرهای مبدأ گردشگران ( ،)E37معرفی طبیعتمحور شمال کشور از سوی
رسانهها ( ،)E38نبود پژوهشهای اساسی برای بررسی دالیل عدم ماندگاری گردشگران ( ،)E39کوشش کم سازمانهای متولی برای
کاهش مشکالت شهر ( ،)P13وجود زندگی همسان با مبدأ گردشگران در شهر رشت ( ،)E40کمبود شدید فضای سبز در شهر رشت به
نسبت قرار گرفتن استان سرسبز گیالن ( ،)T14کمبود شدید فضاهای تفریحی مصنوعی نظیر پارکهای آبی و ،)T15( ...توجه اندک به
مبلمان جذاب شهری متناسب با عالیق گردشگران ( ،)T16تمرکزنداشتن بر ارتقای جاذبههای فولکلور شهری ( ،)E41بیتوجهی به لزوم
تنوعآفرینی در فضای شهری برای گردشگران ( ،)E42کمتوجهی به تغییرات ساالنه در فضای شهری بهمنظور جلوگیری از ایجاد فضای
تکراری برای گردشگران ( ،)E43نبود نقشههای باکیفیت (کاغذی و الکترونیکی) معرفی جاذبههای شهر و نحوة دسترسی به آنها (،)T17
خارجشدن بازارهای گردشگرپذیر به خارج از شهر ،مانند بازار ماهیفروشان ( ،)P14وجود زیرساختهای ضعیف در بازارهای سنتی شهر
( ،)P15وجود آلودگیهای بصری فراوان در شهر ( ،)E44کمتوجهی به پتانسیلهای جذاب گردشگر مانند رودخانهها و تاالبها ( ،)E45کم
توجهی به لباسهای محلی در شهر ( ،)T18نبود فضای سرزندة شبانه در شهر ( ،)T19کمتوجهی به بعد زیارتی شهر با توجه به وجود مرقد
حضرت فاطمه اخری (س) معروف به خواهر امام رضا (ع) ( ،)E46کمتوجهی به برگزاری کنسرتهای موسیقی محلی ( ،)P16بیتوجهی به
گردشگری ماجراجویانه و هیجانانگیز شهری ( ،)E47کمتوجهی به ایجاد فضاهای مناسب برای گردشگران زن ( ،)T20وجود مشکالت
قانونی برای گردشگران زن بهمنظور اقامت در شهر ( ،)T21رویآوردن گردشگران زن به فضاهای غیررسمی نهچندان سالم خارج از شهر
( ،)T22وجود تعداد اندک خانة مسافر در شهر ( ،)T23توجه اندک به گسترش خانة مسافر از سوی سازمان میراث فرهنگی در شهر (،)E48
تجمع خانههای مسافر مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی استان در یک بخش از شهر (خیابان ارشاد و محدودة اطراف سازمان) (،)E49
خدماتدهی اندک خانههای مسافر داخل شهر در مقایسه با اماکن اقامتی خارج از شهر ( ،)E50آگاهی اندک شهروندان از مزایای اقامت
گردشگران در شهر ( ،)E51کمتوجهی به برگزاری جشنوارههای سنتی در شهر ( ،)E52مشخصنبودن وظایف و تکالیف نهادهای دولتی و
عمومی دربارة گردشگری ( ،)E53کمتوجهی به استفاده از پتانسیل معرفی شهر رشت؛ شهر خالق خوراک ( ،)E54استفادهنکردن از
ظرفیتهای دانشگاه گیالن در زمینة مطالعات گردشگری ( ،)E55ناهماهنگی برنامهای بین سازمانهای مرتبط با گردشگری در فصول
گردشگری ( ،)E56نبود تورهای گردشگری برای شهر رشت (برنامه برای تورهای ورودی خارج از استان) ( ،)E57نبود تورهای رشتگردی
با حمایت سازمانهای ذیربط (گردشگران شهری) ( ،)E58توجه اندک به مقولة گردشگری رشت در صداوسیمای استان ( ،)E59توجه
اندک به مقولة تبلیغات برای جاذبههای میراث فرهنگی رشت در مقابل جاذبههای طبیعی ( ،)E59نبود برنامهریزی برای بازاریابی
گردشگری بهمنظور جذب گردشگران ( ،)E60استفادهنکردن از ظرفیت گردشگری سالمت با توجه به اقلیم مناسب و بیمارستانهای مجهز
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( ،)E61بیتوجهی به جنگلداری شهری و ظرفیتهای آن برای جذب گردشگر ( ،)E62بیتوجهی به (برندسازی و تبلیغات روی آن
(برایمثال رشت :شهر خالق غذا) (.)E63

كدگذاری محوری
در کدگذاری محوری طبقات1تشکیلشده توسعه مییابد و هر طبقه شامل زیرطبقههایی است که ارتباط هریک از آنها
نیز مشخص میشود .در کدگذاری محوری ،دادهها در فرایندی مستمر با هم مقایسه میشوند تا بعد از کدگذاری باز پیوند
بین مقولهها مشخص شود .باید توجه داشت که الزمة مرحلة کدگذاری محوری مقایسة دائمی دادههاست .محقق
دادههای کدگذاری شده را با یکدیگر مقایسه میکند ،آنها را بهصورت خوشههایی که با هم تناسب دارند درمیآورد و
کدهای مشابه را در یک طبقه قرار میدهد (ادیب حاجباقری ،)129 :1386 ،در این مرحله کدها و دستههای اولیهای که
در کدگذاری باز ایجاد شده بود با ادغام موارد مشابه و ارتباط بین خردهطبقهها مشخص ،و طبقاتی با مفاهیم جدید
تشکیل میشود که نتایج آن در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2طبقات گسترده و خردهطبقات حاصل از مفاهیم كدگذاری محوری
طبقات گسترده

تبلیغات

استقبال و پذیرایی
تابلوهای راهنمایی
ورودیهای
نامناسب
دسترسی نامناسب
وجود مقصدهای
رقیب
وضعیت مراکز
اقامتی
مشکالت
راهنماهای
گردشگری
ترافیک شهری
موقعیت
هزینة خدمات

خردهطبقات و كد مرتبط

تبلیغات اندک دربارة جاذبههای شهری رشت ( ،)E1برگزارنشدن نمایشگاهها ،سمینارها و همایشهای تخصصی
برای معرفی شهر ( ،)E8توجه اندک به مقولة گردشگری رشت در صداوسیمای استان ( ،)E59توجه اندک به مقولة
تبلیغات برای جاذبههای میراث فرهنگی رشت در مقابل جاذبههای طبیعی ( ،)E59معرفی طبیعتمحور شمال کشور
از سوی رسانهها ( ،)E38آگاهنبودن بسیاری از گردشگران و شهروندان رشت از جاذبههای شهری (.)P3
برخورد نامناسب شهروندان با گردشگران ( ،)T1نبود دفترها و واحدهای استقبال و پذیرایی از گردشگران (،)E7
مشتاقنبودن شهروندان به راهنمای گردشگران پرسشگر ( ،)P4آموزشندیدن بخشهای خصوصی پذیرایی برای
برخورد با گردشگران (.)E12
ورودی ناخوانای شهری برای گردشگران ( ،)E2نبود تابلوهای راهنما در شهر ( ،)T2کمبود تابلوهای استقبال و
خوشامدگویی در مبادی ورودی شهر (.)E3
منظر نامناسب شهری در ورودیها و خروجیها ( ،)E4وجود مشاغل ناسازگار در ورودیها و خروجیها (.)E5
وجود ترافیک سنگین در شهر ،بهویژه در ورودیهای اصلی ( ،)P1نامناسببودن برخی مکانهای دیدنی شهر ازنظر
مراجعه ( ،)E17دسترسی دشوار گردشگران به جاذبههای شهری (.)E9
وجود جاذبههای گردشگری قوی الهیجان در شرق پیش از ورود به رشت ( ،)E10وجود شهر پرجاذبة انزلی در غرب
( ،)T3وجود شهر فومن با جاذبههای گردشگری بیشتر در نزدیکی رشت ( ،)T4وجود روستاهای نزدیک به رشت با
امکانات اقامتی ارزانتر ( ،)E22ترجیح مسافران به اقامت در انزلی بهجای رشت (.)T10
هزینههای باالی اقامت در هتلهای شهر ( ،)T5کیفیت پایین مهمانپذیرها ( ،)T6آشنانبودن با واحدهای اقامتی
باکیفیت در شهر ( ،)P2درآمد کم کارگران اقامتگاهها و درنتیجه نارضایتی آنها (.)E34
نبود راهنمایان گردشگری در بسیاری از جاذبههای شهری ( ،)E13کمبود نیروی راهنمای گردشگران در زمان اوج
گردشگری (.)E33
ترافیک شدید در رشت در فصول مراجعة گردشگران ( ،)T8گنجایش محدود خیابانهای شهری در زمان ورود
گردشگران ( ،)P5نامناسببودن راههای داخل شهر برای رفتوآمد در فصول گردشگری (.)E18
هوای بهنسبت گرمتر رشت در فصل تابستان در مقایسه با انزلی ( ،)P6دوری از دریا در مقایسه با بندرانزلی ،یکی از
مهمترین جاذبههای گردشگری استان ( ،)T9فاصلة نزدیک سکونتگاهها به یکدیگر و نبود دغدغة ماندن در مسیر
(.)E26
گرانی خدمات ارائهشده به گردشگران ( ،)E15سوءاستفاده برخی شهروندان در دریافت هزینة باالتر از معمول از
1. Categories
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جدول  .2طبقات گسترده و خردهطبقات حاصل از مفاهیم كدگذاری محوری
طبقات گسترده

خردهطبقات و كد مرتبط

گردشگران (.)P7
سازماندهی
خدمات
کمبود پارکینگ

کمبود خدمات برخی مراکز دیدنی شهر ( ،)E16سازماندهینکردن مشاغل موردنیاز گردشگر در شهر (.)E6
ادامة
نبود فضای پارک خودروها در اطراف جاذبهها ( ،)E14کمبود شدید پارکینگ در شهر رشت (.)P8

اشتیاق کم گردشگران برای دیدار از مراکز فرهنگی ( ،)E19نارضایتی شهروندان از رفتارهای نامناسب گردشگران
رفتار گردشگران
( ،)P11تمایل بیشتر به گردشگری طبیعت بهجای گردشگری شهری (.)E25
کاهش عالقة جوانان به ادامة مشاغل وابسته به صنایعدستی شهر رشت ( ،)P9تغییر شیوة زندگی مردم در شهر
تغییر شیوة زندگی
رشت ( ،)P12مالکیت روزافزون خودرو و افزایش توان حرکت بهجای ماندگاری در یک مکان (.)E24
آگاهی اندک مسئوالن محلی از مزایای گردشگری ( ،)E27ناهماهنگی برنامهای بین سازمانهای مرتبط با
گردشگری در فصول گردشگری ( ،)E56مشخصنبودن وظایف و تکالیف نهادهای دولتی و عمومی دربارة
مدیریت
گردشگری ( ،)E53سرمایهگذاری اندک در بخش گردشگری شهر رشت ( ،)E21فعالیت کم سازمان گردشگری در
ارتباط با ماندگاری گردشگران ( ،)E28کوشش کم سازمانهای متولی برای کاهش مشکالت شهر (.)P13
وجود تعداد اندک خانهمسافر در شهر ( ،)T23توجه اندک به گسترش خانهمسافر از سوی سازمان میراث فرهنگی در
شهر ( ،)E48تجمع خانههای مسافر مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی استان در یک بخش از شهر (خیابان ارشاد و
محدودة اطراف سازمان) ( ،)E49خدماتدهی اندک خانههای مسافر داخل شهر در مقایسه با اماکن اقامتی خارج از
مشکالت خانه
شهر ( ،)E50کمبود اقامتگاههای معین تحت عنوان خانههای مسافر در سطح شهر رشت ( ،)E29پراکندگی
مسافرها
غیرمعقول خانههای مسافر مورد تأیید سازمان گردشگری در سطح شهر رشت ( ،)E30وجود بازار غیررسمی جذب
گردشگر برای اقامت توسط افراد ( ،)E31رفتارهای ناپایدار اقامتگاهها برای مراجعة مجدد گردشگران (.)E32
مشکالت چادرزدن جلوگیری از چادرزدن گردشگران در شهر ( ،)T11کمبود کمپهای ارزان برای اقامت و چادرزدن مسافران (،)T12
کمبود فضاهایی برای چادرزدن در شب ( ،)T7قرارگرفتن برخی از کمپها در مناطق شلوغ شهری (.)T13
و کمپینگ
رویآوردن به ساختوسازهایی با نقشة تیپ در شهر رشت ( ،)E35کاهش چشمانداز متفاوت شهر در مقایسه با
برنامهریزی شهری
شهرهای دیگر ( ،)E36وجود آلودگیهای بصری فراوان در شهر ( ،)E44وجود جادة کمربندی (.)P10
نبود هویت شهری نبود تفاوتهای چشمگیر بین مراکز اقامتی شهر با شهرهای مبدأ گردشگران ( ،)E37وجود زندگی همسان با مبدأ
گردشگران در شهر رشت (.)E40
مستقل
کمبود شدید فضای سبز در شهر رشت به نسبت قرار گرفتن استان سرسبز گیالن ( ،)T14بیتوجهی به جنگلداری
فضای سبز
شهری و ظرفیتهای آن برای جذب گردشگر (.)E62
کمبود شدید فضاهای تفریحی مصنوعی نظیر پارکهای آبی و ،)T15( ...نبود برنامهریزی برای ساخت جاذبههای
کمبود جاذبههای
گردشگری مصنوعی در شهر ( ،)E11بیتوجهی به گردشگری ماجراجویانه و هیجانانگیز شهری ( ،)E47توجه اندک
مصنوعی
به مبلمان جذاب شهری متناسب با عالیق گردشگران (.)T16
تمرکزنداشتن بر ارتقای جاذبههای فولکلور شهری ( ،)E41کمتوجهی به لباسهای محلی در شهر ( ،)T18کمتوجهی
کمتوجهی به میراث به برگزاری جشنوارههای سنتی در شهر ( ،)E52کمتوجهی به بعد زیارتی شهر رشت با توجه به وجود مرقد حضرت
فاطمه اخری (س) معروف به خواهر امام رضا (ع) ( ،)E46کمتوجهی به برگزاری کنسرتهای موسیقی محلی
فرهنگی
(.)P16
بیتوجهی به لزوم تنوعآفرینی در فضای شهری برای گردشگران ( ،)E42کمتوجهی به پتانسیلهای جذاب گردشگر
بیتوجهی به تنوع مانند رودخانهها و تاالبها ( ،)E45کمتوجهی به ایجاد تغییرات ساالنه در فضای شهری بهمنظور جلوگیری از ایجاد
فضای تکراری برای گردشگران ( ،)E43نبود نقشههای باکیفیت (کاغذی و الکترونیکی) معرفی جاذبههای شهر و
جاذبهها
نحوة دسترسی به آنها (.)T17
خارجشدن بازارهای گردشگرپذیر به خارج از شهر ،مانند بازار ماهیفروشان ( ،)P14وجود زیرساختهای ضعیف در
بازارهای سنتی رشت ( ،)P15نبود فضای سرزندة شبانه در شهر ( ،)T19کاهش جاذبههای گردشگری در بازار
جاذبة بازار شهر
مرکزی شهر رشت (.)E20
کمتوجهی به ایجاد فضاهای مناسب برای گردشگران زن ( ،)T20وجود مشکالت قانونی برای گردشگران زن
مشکالت
بهمنظور اقامت در شهر ( ،)T21رویآوردن گردشگران زن به فضاهای غیررسمی نهچندان سالم خارج از شهر (،)T22
گردشگری زنان
آگاهی اندک شهروندان از مزایای اقامت گردشگران در شهر (.)E51
استفادهنکردن از ظرفیتهای دانشگاه گیالن در زمینة مطالعات گردشگری ( ،)E55نبود پژوهشهای اساسی برای
پژوهشها
بررسی دالیل ماندگارنبودن گردشگران (.)E39
مشکالت آژانسها

نبود تورهای گردشگری برای شهر رشت (برنامة تورهای ورودی خارج از استان) ( ،)E57نبود تورهای رشتگردی با
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واكاوی دالیل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت
جدول  .2طبقات گسترده و خردهطبقات حاصل از مفاهیم كدگذاری محوری
خردهطبقات و كد مرتبط

طبقات گسترده

حمایت سازمانهای ذیربط (گردشگران شهری) ( ،)E58تمرکزنداشتن آژانسهای گردشگری بر برگزاری و
برنامهریزی برای رشتگردی ( ،)E23برنامهریزینکردن برای بازاریابی گردشگری بهمنظور جذب گردشگران (.)E60
کمتوجهی به استفاده از پتانسیل معرفی شهر رشت؛ شهر خالق خوراک ( ،)E54بیتوجهی به (برندسازی) و تبلیغات
بر روی آن (برایمثال رشت :شهر خالق غذا) ( ،)E63استفادهنکردن از ظرفیت گردشگری سالمت با توجه به اقلیم
مناسب و بیمارستانهای مجهز (.)E61

و تورها

بازاریابی

كدگذاری انتخابی
در این مرحله از پژوهش ،جملههای قبالً کدگذاریشده دوباره با هم ترکیب میشود تا رابطهای محسوس بین آنها پدید
آید سپس نموداری برای همپوشانی مباحث ترسیم میشود .در این مرحله جملههایی قبالً کدگذاری شده ،دوباره با هم
ترکیب میشوند تا مقولة ارتباطدهندة سایر طبقات یا مفاهیم به یکدیگر شناسایی شود و چارچوب مفهومی پژوهش
بهتدریج شکل بگیرد .بررسی و مقایسة مفاهیم با یکدیگر نشان میدهد که دو مقولة «مشکالت» و «محدودیتها»
ارتباطدهندة مفاهیم پژوهش به یکدیگر هستند .نکتة مهم در این مرحله گردآوری تمام طبقات و خردهطبقات حول یک
محور عمده است که زمینة مدل یا تئوری را فراهم میکند .فعالیت عمده و اصلی این مرحله ،ایجاد خط سیر

داستان1

است که همة طبقات را در برمیگیرد .در مرحلة کدگذاری انتخابی طی فرایندی انسجامبخش ،مقولههای هستهای یا
اصلی انتخاب میشوند .در پژوهش حاضر با تحلیل نتایج حاصل از مقولههای گسترده ،هفت مقولة هستهای شامل عوامل
تأثیرگذار بر ماندگارنبودن گردشگران در شهر رشت مانند تبلیغات ،مراکز اقامتی ،هزینه ،مدیریت و برنامهریزی ،ایجاد
جاذبهها ،میراث فرهنگی و دسترسی به مکانها نمایان شده است.
جدول  .3نمود مقولهها در كدگذاری انتخابی

مشکالت

مقولههای گسترده

مقولههای هستهای

تبلیغات ،بازاریابی ،استقبال و پذیرایی ،تابلوهای راهنمایی ،مشکالت راهنماهای گردشگری،
مشکالت آژانسها و تورها

تبلیغات

وضعیت مراکز اقامتی ،مشکالت خانه مسافرها ،مشکالت چادرزدن و کمپینگ

مراکز اقامتی

هزینة خدمات ،سازماندهی خدمات

هزینه

مدیریت ،برنامهریزی شهری ،نبود هویت شهری مستقل ،پژوهشها ،مشکالت گردشگری
زنان ،رفتار گردشگران

مدیریت و برنامهریزی

فضای سبز ،کمبود جاذبههای مصنوعی ،بیتوجهی به تنوع جاذبهها

ایجاد جاذبهها

کمتوجهی به میراث فرهنگی ،جاذبة بازار شهر ،تغییر شیوة زندگی

میراث فرهنگی

کمبود پارکینگ ،ترافیک شهری ،ورودیهای نامناسب ،دسترسی نامناسب
محدودیت

موقعیت ،وجود مقصدهای رقیب

دسترسی به مکانها

بحث و یافتهها
گردشگری پیامدهای مثبت فراوانی در جوامع مقصد دارد که یکی از ملزومات ایجاد یا افزایش این پیامدها ماندگاری
گردشگران است .در این بین ،شهر رشت در استان گیالن با داشتن جاذبههای فراوان گردشگری نتوانسته است
1.Story Line
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گردشگران را به ماندگاری بیشتر در شهر ترغیب کند؛ از اینرو در پژوهش حاضر به واکاوی علل ماندگاری کم
گردشگران در شهر رشت با استفاده از تئوری بنیانی پرداخته شد .پس از مصاحبههای عمیق با  43نفر از متخصصان،
گردشگران و شهروندان 103 ،مفهوم شناسایی و با تجزیهوتحلیل بر روی آنها ،هفت مقولة هستهای شامل تبلیغات،
مراکز اقامتی ،هزینه ،مدیریت و برنامهریزی ،ایجاد جاذبهها ،میراث فرهنگی و دسترسی به مکانها نمایان شد .بسیاری از
گردشگران ،شمال کشور بهویژه استان گیالن را با جاذبههای طبیعی آن میشناسند و بیشتر آنها نیز برای استفاده از این
جاذبهها به این استان سفر میکنند .در این بین ،شهر رشت با داشتن جاذبههای فراوان فرهنگی و با توجه به قرارگیری و
نزدیکی به چندین مقصد گردشگری پرجاذبه مانند فومن ،انزلی و الهیجان نتوانسته است گردشگران را در شهر نگه دارد.
بهنظر میرسد با توجه به تبلیغات و بازاریابی گسترده برای معرفی جاذبههای گردشگری این شهر در کنار خلق جاذبههای
مصنوعی ،بهویژه جاذبههای ماجراجویانه میتوان گردشگران را به ماندگاری بیشتر در این شهر ترغیب کرد .در انتها نیز
مدل کانونی پژوهش ارائه شده و نخستین گام در مرحلة طراحی مدل ،طبقهبندی مرکزی است که درونمایة تحقیق را
نشان میدهد .در پژوهش حاضر با توجه به مفاهیم ،مقولههای گسترده و هستهای در جریان کدگذاریهای باز ،محوری و
انتخابی و ساخت قضایای نظری مدل شکل  3بهعنوان مدل کانونی پژوهش طراحی شده است.

شکل  .3مدل كانونی پژوهش

نتیجهگیری
بهصورت کلی شهرها از یکسو با تمرکز جمعیت و کار و فعالیت در خو ،محل صدور گردشگر هسـتند و از سـوی دیگـر،
بعضی از آنها با داشتن امکانات و جاذبههای گردشگری بهعنوان مقصد ایفای نقش میکنند؛ به عبارت دیگـر ،گسـترش
شهرنشینی از علل مهم شکلگیری گردشگری است .در حـال حاضـر گردشـگری شـهری بـرای بسـیاری از مـدیران و
مسئوالن شهری امری نمادین و اقتصادی است که باید برای استفادة حداکثری از آن برنامهریزی کرد .اصوالً گردشگری
شهری بر بنیان جاذبههای موجود در شهرها (موزهها ،بناهای یادبود و غیره) ،رویدادها و انگیزههای گردشگری مانند دیدار
دوستان و خویشاوندان ،حضور در نمایشگاهها و کنفرانسها ،بازدید از میراث فرهنگی ،اهداف تجـاری ،مـذهبی ،زیـارتی،
درمانی ،بهداشتی ،ورزشی و غیره استوار است؛ بدین ترتیب گردشگری شهری گونهای از انواع گردشـگری اسـت کـه بـا
توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و زیستمحیطی آن تأثیر بسزایی در پایداری گردشگری دارد ،اما مسئلة مهـم در
این زمینه غیر از ورود گردشگران ،ماندگاری آنان در شهرهاست که سبب افزایش تأثیرات گردشگری میشود.
شهر رشت با توجه به موقعیت قرارگیری خود ،در طول سـالیان دراز همـواره بـین بسـیاری از مـردم کشـور ،بـهویژه
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گردشگران مشهور بوده است ،این امر در سالهای اخیر با رشد روند گردشگری در کشـور از یکسـو و افـزایش و بهبـود
امکانات زیرساختی مانند جادهها ،مراکز اقامتی ،واحدهای پذیرایی و غیره رشد بیشتری یافته است .در ایـن بـین یکـی از
مشکالت اساسی در گردشگری این شهر ماندگاری کم گردشگران است که در این پژوهش علل آن بررسی شـده و ایـن
نتیجه بهدست آمده است که عواملی بسیاری مانند تبلیغات ،کیفیت مراکز اقامتی ،هزینه ،مـدیریت و برنامـهریزی ،ایجـاد
جاذبهها ،میراث فرهنگی و دسترسی به مکانها از دالیل کمرغبتی گردشگران برای ماندگاری بیشتر در این شـهر اسـت.
در این بین ،بهنظر میرسد یکی از مهمترین عوامل ،تبلیغات است که با مطالعه البیتی و ملهم ( ،)2017سقایی و همکاران
( )1393و رمضانی و نیکدل ( )1389مطابقت دارد.
باید توجه داشت که دیدگاه اصلی دربارة فعالیتهای تبلیغاتی در بخش گردشگری ،هزینهنداشـتن ایـن نـوع تبلیغـات
است که نوعی سرمایهگذاری بنیادی و اصولی برای پیشبرد اهداف سازمانی و ملی بهشـمار میآیـد و در صـورت اجـرای
صحیح و اصولی دستاوردهای ارزشمندی در ابعاد مختلف گردشگری بههمراه دارد .در این رابطه ،هدف و وظیفة تبلیغـات،
افزایش «بازاریابی و بازارافزایی» است و هرگونه بیتوجهی و بهرهبرداری نادرست از ایـن ابـزار ،نـهتنها موجـب شکسـت
میشود ،بلکه عقبماندگی از رقابتهای بازاریابی گردشگری و درنهایـت شکسـت و ورشکسـتگی را در دنیـای بازاریـابی
صحیح و اصولی در عرصة گردشگری در پی خواهد داشت؛ بنابراین ،مسلم است که در دنیای امروز ،تالشهای تبلیغـاتی
و بازاریابی از تولید و فروش مهمتر است؛ از اینرو اگر هر شهر یا کشوری ،امکانات و جاذبههای گردشگری زیادی داشته
باشد ،اما روشهای معرفی این جاذبهها ،توانمندیها و عرضة آن را به بازار خریدار (گردشگران) در برنامة کالن خود قرار
ندهد ،موفق نخواهد بود؛ بنابراین ،الزم است در شهر رشت ،با داشتن جاذبههای فراوان ،تبلیغاتی برای افزایش مانـدگاری
گردشگری درنظر گرفته شود.
در این بین ،توجه به افزایش جاذبههای انسانساخت و مصنوعی و متنوعکردن آنها و البته دسترسی آسـان و سـریع بـه
جاذبهها در افزایش ماندگاری گردشگران تأثیری مثبت دارد .این موارد با نتایج تحقیقات تینگ و همکاران ( ،)2017فـروغزاده
و همکاران ( )1391و واحدی ( )1390همخوانی دارد ،همچنین مدیریت و برنامـهریزی از مهمتـرین مباحـث در ایـن زمینـه،
بهویژه برای بهثمررسیدن سایر تالشها بهمنظور افزایش میزان ماندگاری گردشگران است؛ یعنی اگـر در مـدیریت شـهری،
ساماندهی و برنامهریزیای برای فعالیتهای گردشگری شهری صورت نگیرد ،دستیابی بـه هـدف مـوردنظر بـا مشـکالت
زیادی مواجه میشود .اهمیت این موضوع نیز در پژوهش سقایی و همکاران ( )1393مدنظر قرار گرفته است.
از سوی دیگر ،مراکز اقامتی شهرها از مهمترین بخشهایی است که پیامـدهای مثبـت زیـادی را بـهویژه در بخـش
اقتصادی بهدنبال دارد که نتایج این قسمت با مطالعة تینگ و همکاران ( ،)2017فروغزاده و همکاران ( )1391و سـقایی و
همکاران ( )1393مطابقت دارد .خدمات اسکان و پذیرایی در گردشگری یکی از پیچیدهترین و پویاترین بخشهـای ایـن
قسمت است .مراکز اقامتی شامل مجموعهای از تشکیالت خوابگاهی است که بهصورت استراحتگاههای بسیار مجلـل یـا
حتی تنها محدود به یک تختخواب معمولی و صبحانه ساده است.
باید توجه داشت که میزان تسهیالت و تشکیالت مراکز اقامتی ،بازتـابی از نیازهـا و سـلیقههای مختلـف مسـافران و
پویایی این بازار است .در این بین ،فراهمنبودن مکان مناسب اقامت یکی از عوامل تمایلنداشتن گردشگران به ماندگاری
در شهر رشت است .اگرچه اسکان در اقامتگاهها هدف اصلی گردشگر نیست ،بدون فراهمبودن امکانـات اقـامتی ،رغبتـی
برای دیدار از یک جاذبه نیز ایجاد نمیشود؛ بنابراین الزم است برنامهریزی ویژهای بـرای ارتقـای کیفـی و کمـی مراکـز
اقامتی شهر رشت صورت پذیرد.
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