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Extended Abstract 
Introduction 
The knowledge about the existing situation in the process of development has a determining 
effect on the knowledge about the correct path of planning towards the development of tourism 
and Butler’s model or theory regarding the tourism area life cycle is one of the best tools in this 
respect which has been approved by specialists in the field of tourism as a valid scientific theory 
from its first publication in the early 1980s to the present in a lapse of more than 40 years. From 
the beginning to the present, a lot of methods have been applied to identify diverse stages of the 
life cycle and a lot of effort has been made to bring the theory into practice and that is what the 
present article is also about. The determination of the position of any destination in the life cycle 
of tourism destination logically follows a three-stage process. Initially, it is required that the 
features of the different stages in life cycle be pointed out, the conditions of these parameters in 
the six-staged life cycle of Butler be stated exactly and finally in order to determine the position 
of the destination, its present conditions be matched with the relevant parameter of each stage. 
 
Methodology 
Accordingly, the variables of the different stages in the life cycle have been extracted in the 
form of 20 parameters from theoretical studies which can be categorized in three groups; the 
quantity of tourists, the style of traveling, and the condition of the destination. Then the 
conditions of these parameters in each stage of the cycle are examined. Since one of the major 
problems of Butler’s model is the absence of an exact borderline between these different stages, 
instead of attributing the options and the stages to each other, the upper and lower bounds is 
determined for each option. Based on the final algorithm of the position of destination in each 
specific stage of its evolution, it will be proved if and only if the option related to that stage has 
the correct value in all the parameters. 
 
Results and discussion 
The life cycle of a tourist destination has been regularly tested since Butler's initial proposal in 
1980. In this research, time series have been used mainly for tourism purposes that have long-
term historical information and statistics. More recently, Garay et al. (2011) Used to study 
various periods of the tourist life cycle in Catalonia. Efforts have also been made to quantify 
and use mathematical models. Also, some studies have focused only on a specific stage of the 
cycle (mainly the stages of recession and decline) and have described the characteristics of that 
stage. Research on the Butler model covers a wide range from a single attraction such as 
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Niagara Falls to destinations with diverse attractions such as Lancaster, northwestern Canada, 
Yellowstone and the Smoky Mountains. Also during this period, various tourist attractions and 
resources, including beaches, islands and mountains, have been studied from various angles 
such as model validity, social, environmental and economic changes during the life cycle stages 
or tourism planning. 
 
Conclusions 
In case of a problem in the cycle and there is a zero violation after entering the defect 
elimination cycle, first the two indicators of travel organization and length of stay are removed 
and the process continues again to achieve the correct result. To delete the index, the value of all 
the fields associated with that value row is actually filled in correctly. If the problem persists 
after the error message is returned by returning to the next index entry stage for the 
accommodation and loyalty indicators if they have a correct option. Two options are entered 
correctly; And as before, the process continues until the result is achieved. In this process, 
priority is given to indicators that have a lower degree of validity. Obviously, the indicators that 
an option was used to respond to must have been stored somewhere before. In case of a problem 
in the cycle and there is a violation of more than one, entering the defect elimination cycle is 
done like the second part of zero defect, with the difference that by returning to the entry stage 
of the next index with the same priority for the four indicators of travel organization, length of 
stay, The way of residence or loyalty, if they have two right options, one is considered the right 
option and the process continues until the correct result is obtained. 
If the algorithm is not applied correctly in the destination application even after the defect 
elimination cycle, the accuracy of the entered information should be re-examined or the subject 
should be evaluated as an exception, although the probability of this event is very small and 
zero. 
 
Keywords: Tourism, Tourism area life cycle, Detection algorithm, Butler’s model, Destination 
image. 
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 چكيده

ي بـراي توسـعه     زيـ ر  برنامـه  مـسير صـحيح      در شناخت ي  ا  كننده  نييتع ريتأثشناخت وضع موجود در فرآيند توسعه،       
گردشگري دارد و مدل يا نظريه باتلر در خصوص چرخه حيات مقصد گردشگري يكي از بهتـرين ابزارهـا در ايـن                      

 عنـوان   بـه  در فاصله زماني بيش از چهل سال         تاكنونزمينه است كه از انتشار اوليه در ابتداي دهه هشتاد ميالدي            
ي بـسياري   هـا   روشاز آغاز تا اكنون     . گردشگري بوده است  يك نظريه معتبر علمي موردپذيرش متخصصين حوزه        

 اسـت كـه نظريـه بـه         افتـه ي انجامي بسياري   ها  تالشبراي تشخيص مراحل مختلف چرخه حيات صورت گرفته و          
 اتيـ  در چرخـه ح    هر مقصد  گاهي جا نيي تع .هاست  تالششكل عملياتي تبيين گردد كه مقاله حاضر نيز يكي از اين            

 مراحـل مختلـف چرخـه       يها يژگي و  بايستي ابتدا. كند  تبعيت مي  يا   سه مرحله  يندي از فرا  منطقاًي  مقصد گردشگر 
 نيـي  تع ي بـرا  تيـ درنهاو   قي بـاتلر تـدق    اتيگانه چرخه ح    ها در مراحل شش      شاخص ني ا طيشراشود،   نيي تع اتيح
 ريـ متغا عوامـل   در ايـن راسـت   .شود  داده قي مربوط به هر مرحله تطب     هاي   شاخص  آن با  ي فعل طي شرا ،مقصد گاهيجا

تـوان در    مـي هـا  آن است كـه  شده استخراجمراحل مختلف چرخه حيات در قالب بيست شاخص از مطالعات نظري          
 در هـا   شـاخص سپس وضعيت ايـن     . ي كرد بند  طبقهقالب سه گروه كميت گردشگران، شيوه سفر و وضعيت مقصد           

لي مدل باتلر نبـود مـرز دقيقـي بـين مراحـل              يكي از مشكالت اص    كه ييازآنجا. اند  شدههر مرحله از چرخه تدقيق      
ها و مراحل به يكديگر كرانه پايين و باال براي هر گزينه تعيـين گرديـده                  ي انتساب دقيق گزينه   جا  بهمختلف است   

 اگر و فقـط اگـر       رسد  ي از تكامل خود به اثبات م      يدر مرحله خاص  مقصد   يريقرارگبر اساس الگوريتم نهايي     . است
  . ارزش درست باشديها دارا  مرحله در تمام شاخص مربوط به آننهيگز
  

  . توريسم، چرخه حيات مقصد گردشگري، الگوريتم تشخيص، مدل باتلر، تصوير مقصد:واژگان كليدي
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  مقدمه
 نـه يبا توجه به جايگاه ايران درزم      خصوصاًبر كسي پوشيده نيست      ييزا  اشتغال و   ي اقتصاد ازنظر ي گردشگر تيامروزه اهم 

 تيبا عنا. )53: 1382 سقايي، ونژاد مهدي( متكي به نفت گردد يمحصول  جانشين اقتصاد تكتواند يم،  توريستيياه جاذبه
 ييها دهي پداي ساكن و ييها دهي پدتوان ي را نمي انسانياي جغرافيها دهي جوامع مدرن پديها يدگيچي موجود و پتيبه وضع

.  كـرد  يزيـ ر   آن برنامه  ي مطلوب برا  تيه گذشته و وضع موجود و وضع      با آهنگ رشد ثابت در نظر گرفت و با امكان نظر ب           
 مكنـي   ي كه ما خلق م    يي سازوكارها ندي بلكه تكامل آن است بر اساس برآ       ستي ن دهيرس صرفاً استمرار گذشته به حال       ندهيآ

 گردشـگري   چرخـه حيـات مقـصد     . كنـد   ي خود اعمال م   ي محدود و رقابت   داًي شد يها  تيتبع ظرف    به طي كه مح  ييو فشارها 
ي بهتـر بـراي آينـده همـوار         زيـ ر  برنامـه دهد و راه را بـراي         توضيح مي  يسادگ   به را ي تكامل ندي فرا نياي است كه    ا  هينظر
مدل بـاتلر در    ). 150: 1396وثوقي و خاني،  ( مدل توسعه گردشگري است      نيتر  معروفرسد مدل باتلر      به نظر مي  . نمايد  مي

) TALC (ي مقـصد گردشـگر    اتيـ چرخـه ح   )Gets,1986:26 (دارد ي جـا  سميـ  تور يزمان-يي فضا يها  مدل يبند  دسته
 كيـ  ،يا   توسـعه  ي بر اساس دورنمـا    كه يطور   به كند،  ي م تي مشخص تبع  ي الگو كياز  ) PLC( كاال   اتيهمانند چرخه ح  

 از كـه  يطـور  بـه  )344: 1380لومـسدن،  (كند ي را به خود جلب م ي متفاوت ي خود توجه بازارها   يمقصد در زمان رشد و ترق     
 اسـت و    افتـه ي انجـام ي گوناگوني براي تـشخيص ايـن الگـو          ها  روش تاكنون ميالدي   1980زمان ارائه اين مدل در دهه       

ها داراي  دانيم كه تمام موجودات و پديده مي). Butler,2011:4(ي بسياري صرف عملياتي ساختن آن شده است ها تالش
فيروز نيا و (موضوعات اساسي علوم انساني و اجتماعي بوده است باشند كه اين تطور و تحول از  دوره حيات بخصوصي مي

ـ پاي جغرافيايي همراه در حال تغيير و دگرگوني بوده و با ذات             ها  مكانهمچنان كه   ). 96: 1386همكاران،   خـود  ريناپـذ   اني
 و محبوبيت   اند تحول در حال تغيير و      دائماًمقاصد گردشگري نيز    ) 35: 1397كرسول، (هستهميشه در حال آفريده شدن      

دلبـري و   (ي رايـج مـسافرت كـم يـا زيـاد شـود              هـا   وهيشـ  عوامـل خـارجي و       ريتأث زمان تحت    درگذر ممكن است    ها  آن
هاي  گيرد كه منابع و سرمايه  اي با اين هدف صورت مي       ي توسعه ها  برنامهي در   تفكر راهبرد با حاكميت   ). 43: 1390رجبي،

كـه  ) 1392،پـور  حـسن ضـيايي و  ( پايداري خود را حفظ كننـد        ها  آنص بهينه   ي نيازها و تخصي   بند  تياولومنطقه از طريق    
 چرخه مفهوم، مدل يا نظريه ).204: 1390لومسدن، (كند بالطبع هر مرحله از چرخه حيات راهبرد متفاوتي را نيز ايجاب مي

و نظريه اساسي ديگـر     است خود مبتني بر د     شده اقتصاد، مديريت و سپس حوزه گردشگري      وارد زيستي علوم كه از  حيات
، به بلـوغ    كنند ي، رشد م  شوند يعرضه م   درواقع والتمحص). 1390ابراهيم پور، (چرخه حيات محصول و ظرفيت برد       : است

. كننـد  ي يك چرخه را طـي مـ        و از توليد تا نزول     كند ي و سپس نزول م    شود يس از يك سير صعودي متوقف م      پ،  رسند يم
در اين فرايند رشد زمان آغاز      . )76: 1384داس ويل، . (شده است    طرح 1وسط لويت مفهوم چرخه حيات محصول اولين بار ت      

 حـداكثر   عنـوان   بـه  ظرفيت تحمـل را      2هوونين. كند   حد نهايي رشد را مفهوم ظرفيت برد تعيين مي         درواقعفرايند نزول يا    
ـ  در محلي حضور يابند، بدون آنكه موجب تخريـب           توانند يمتعداد گردشگران     محـيط شـوند و يـا كـاهش          ،ازانـدازه   شيب

 ظرفيت تحمل را ظرفيت جذب گردشـگر در يـك مقـصد             3اريلي. خشنودي گردشگران را ايجاد كنند، تعريف نموده است       
پـژوهش حاضـر در نظـر       ). 1390ابراهيم پور، (داند   گردشگري، قبل از محسوس شدن آثار منفي توسط جمعيت محلي مي          

خه حيات مقصد گردشگري روشي تلفيقي را پيشنهاد نمايد كه به شـكل              چر كننده  نييتعي  ها  شاخصدارد ضمن استخراج    
 .ي امكان تشخيص مراحل چرخه حيات در يك مقصد گردشگري فراهم گرددا افتهي نظام

  

                                                            
1. Levitt 
2. Hovinen 
3. O. Reilly 
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  ) و نگارندگان25 :منبع(  در مطالعات پيشين چرخه حيات مقصد گردشگريگرفته انجامي ها روش. 1جدول شماره 
   تشخيص مراحل چرخهروش  سال انجام تحقيق  محقق
   با رويكردي تاريخيدكنندگانيبازداستفاده از تعداد   1981  1هاوينن
   و درصد مالكيت خارجيها هتل، ها تختاستفاده از تعداد بازديدكنندگان، تعداد   1984  2اولتورپ
  ي تاريخيها حساب  1985 3براون
  هاي محكم و انحراف استانداردتالش براي كاربردي كردن مدل و استفاده از معيار  1986  4هيوود

  بررسي شواهد موجود مرحله زوال  1986  5ريچاردسون
  ي مختلف يك مقصد كالنها بخشبررسي مراحل مختلف چرخه حيات در   1991  6فرانك
   مالكيت خارجي، كنترلازجمله ها جنبهاستفاده از تمام   92 تا 1988  7ويور
  اك ساكنان از توسعه گردشگرياولين استفاده از ادر  1993  8اسنپنگر- جانسون

   و اشتغالدكنندگانيبازداستفاده از مالكيت خارجي، كنترل، تعداد   1993  9ويليامز
  استفاده از چرخه زندگي فردي  1995  10اوپرمن
  ي با عنوان رها كردن براي مقاصدي كه امكان توسعه وجود نداردا مرحلهپيشنهاد   1998  11باوم

   چرخه حيات آلدهيااده از پردازش رياضي براي ساخت فرم استف  2001  12 و وانهيللندورپ
   مكمل مدل تالكعنوان بهبازبيني كارهاي اوليه و پيشنهاد نظريه آشوب   2002  هاوينن
   بعد باشدمرحله به مرحلهتواند معرف حركت از يك  يي كه ميها شاخصتبيين   2006  13بري

  دكنندگانيبازدتعداد   2008   و همكاران14ژنگ
   شاخص مشترك بين مراحل و روش تلفيقي12استفاده از   2011   پورميابراه

  بررسي تغييرات اقتصادي در طي چرخه حيات  2011  15پرات
  يي بين اجزاء يك مقصد در راستاي چرخه حياتافزا همعنصر   2012  16كول

  استفاده از هشت گروه شاخص و روش مقايسه كيفي  2013  پور ضيايي و حسن
  استفاده از حدود چهل شاخص غير اشتراكي بين مراحل مختلف و روش كمي  2014  مهدوي و همكاران

  )Keller,1987: (منبع
  

  مباني نظري
ناميـده  ) Talk( چرخه حيات مقصد گردشگري را ارائه داد كـه بـه شـكل مخفـف                 عنوان  به مدل خود    1980باتلر در سال    

  :شود  چرخه به شش مرحله تقسيم ميشده ارائهشود بر اساس مدل  مي
همـين دليـل، اثـرات اقتـصادي         به. كنند   باتلر معتقد است در يك شهر تعداد گردشگران محدودي آمدوشد مي           :اكتشاف

كم گردشگران    شود و كم    لذا در اين مرحله نياز به افزايش توسعه گردشگري، احساس مي          . گردشگري آن نيز محدود است    
 .كنند وآمد مي شده و رفت به منطقه جذب

تخـصيص  . شـود   يافته و منجر به افزايش تعداد گردشگران مـي          هاي گردشگري افزايش    اين مرحله فعاليت   در   :مشاركت
                                                            
1. Hovinen 
2. Oglethorpe 
3. Brown 
4. Haywood 
5. Richardson 
6. France 
7. Weaver 
8. Johnson and Snepenger 
9. Williams 
10. Oppermann 
11. Baum 
12. Lundtorp and Wanhill 
13. Berry 
14. Zhong, Deng and Xiang 
15. Pratt 
16. Cole 
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ها   ها و اقامتگاه    با احداث هتل  . يابد  گذاري در توسعه خدمات و امكانات رفاهي ويژه گردشگري افزايش مي            بودجه و سرمايه  
برخي از ساكنين . يابد هاي گردشگري افزايش مي فعاليتهاي توريستي و به كار گرفتن راهنماهاي گردشگري،  با رستوران

دهند و حتي وارد عمل شده و براي جذب گردشگران،            آمدوشد گردشگران نشان مي    نيز مطابقت خود را نسبت به حضور و       
شود و يك بيني مي خاص براي جذب گردشگران پيشصورت بهبرخي تبليغات ترتيب   اين  به. كنند  محيط مناسب فراهم مي   

 .شوداي اوليه از گردشگران تعريف ميازار منطقهب

تـوان    شود كه مي    زمان نسبتاً كوتاهي ايجاد مي      هاي بخش گردشگري در مدت      در آن رشد تغييرات در همه جنبه       :توسعه
جي، گذاري خار شده، افزايش كنترل و سرمايه بيني اين مرحله با ظهور بازارهاي پيش. به آن مرحله گذار چرخه را نسبت داد

 .شود كاهش مشاركت و كنترل محلي و بازاريابي فراوان شناخته مي

اي از اقتـصاد مقـصد         چهارمين مرحله از چرخه حيات مقاصد گردشگري است كـه در آن بخـش عمـده                :تثبيت يا بلوغ  
رسد چنانكه ممكن است سـطح توسـعه گردشـگري از             جمعيت گردشگران به اوج مي    . وابسته و متكي به گردشگري است     

هاي محيطي، اقتصادي و اجتماعي مقصد تجاوز نموده و تعداد بازديدكنندگان ساالنه بيش از جمعيت ساكن مقصد       رفيتظ
ها و جلـوگيري      لذا براي جلوگيري از كاسته شدن جذابيت مقاصد گردشگري بايد راهبردهايي مانند كاهش توريست             . است

 .ها، به كار گرفت از تخريب جاذبه

مرور از جذابيت مقصد، تقاضا براي بازديد و گردشگران جديد كاسـته              در اين مرحله، به   . ز چرخه است   مرحله پنجم ا   :ركود
افـول يـا احيـاء      : در اين مرحله مقاصد ممكن است دو انتخاب داشته باشـند          . گردشگران معموالً تكراري هستند    و شود  مي

 .مجدد

آيد كه ركود مدتي وجود داشـته باشـد و سـپس        پيش مي  مرحله افول زماني  .  آخرين مرحله مدل باتلر است     :احياء-افول
كاهش گردشگران بازديدكننده را داشته باشيم كه از عرضه محصول گردشگري راضي نباشند؛ تالشي از طرف مـسئولين                  

صـورت انجـام نـاموفق هـستند؛ مـردم نيـز نـسبت بـه                 ها در   گذاران براي بهبود اوضاع انجام نگيرد و يا تالش          و سرمايه 
ازآن اوضاع بهبود و گردشگران       از طرفي، ركود ممكن است موقت باشد و پس        . ان و توريسم واگرايي داشته باشند     گردشگر

بدين شكل كه محصوالت جديد گردشگري عرضه بازار شده و نگرش به مقصد             . افزايش يابند و احياء مجدد صورت گيرد      
مهـدوي و    (شده و استراتژيك استوار است      ريزي  ي برنامه براي مردم احياء شده و تجديد ساختار صورت گيرد كه بر راهبرد           

  ).43: 1390؛ دلبري و رجبي،29-28: 1395؛ اميني و همكاران،4: 1393؛ حمزه و هادي اصل،18-17: 1393همكاران،
 

 
 )Butler,2005:5(مأخذ . ي مقصد گردشگراتيچرخه ح. 1شكل شماره 

  
 مورد مرتباً تاكنون 1980 پيشنهاد اوليه توسط باتلر در سال چهارچوب مفهومي چرخه حيات مقصد گردشگري از زمان      
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در . ي شـده اسـت  بند جمع) 1( موارد در قالب جدول شماره نيتر مهم) Zhong et al,2008:841( است قرارگرفتهآزمون 
هـاي   يانـد از سـر   مدت بـوده  اين تحقيقات عمدتاً براي مقاصد گردشگري كه داراي اطالعات و آمارهاي تاريخي طوالني            

هاي متعدد چرخـه حيـات    از روشي تاريخي براي بررسي دوره ) 2011(شده است اخيراً نيز گاراي و همكاران          زماني استفاده 
. گرفته اسـت  هاي رياضي انجام هايي نيز براي كمي سازي و استفاده از مدل       تالش. اند  گردشگري در كاتاالن استفاده كرده    

متمركزشـده و   ) عمـدتاً مراحـل ركـود و افـول        (وي يك مرحلـه خـاص از چرخـه          ها صرفاً بر ر     همچنين برخي از پژوهش   
 از يـك جاذبـه منفـرد    يا  در مورد مدل باتلر طيف گـسترده افتهي  انجاميها پژوهش. اند هاي آن مرحله را شرح داده    ويژگي

، منـاطق شـمال     )Hovinen,1981( متنوع مانند ناحيه النكاستر      يها  تا مقاصد با جاذبه   ) Getz,1992(مانند آبشار نياگارا    
و منطقه كوهـستان اسـموكي   ) Johnson & Snepenger,1993(، منطقه بزرگ يلواستون )Keller,1987(غربي كانادا 

)Tooman,1997 (  ها و منابع گوناگون گردشگري شامل سـواحل، جزايـر و             همچنين در اين مدت جاذبه    . گيرد  را در برمي
، تغييرات اجتماعي، محيطي و اقتـصادي در طـي مراحـل            )Agarwal,1997(ار مدل   كوهستان از زواياي متعدد مانند اعتب     

 Bao & Zhang,2006 ( گردشگرييزير و يا برنامه) Berry,2001; Hovinen,2002; Tooman,1997(چرخه حيات 
Getz,1992; (اند  قرارگرفتهيموردبررس. 

  
  روش تحقيق

 اسـت   شـده   استفاده گردشگري كه در طي چهار دهه گذشته         ي تشخيص چرخه حيات مقصد    ها  روشدر اين پژوهش ابتدا     
هـا    رويكرد تطبيقي كه مبتني بر مقايسه براي فهم مشابهت        . ي و سپس با رويكردي تطبيقي بررسي گرديده است        آور  جمع

ي ها نمونه در مورد    .)71: 1395معدن دار، ( تفكر در انديشه اجتماعي است       يها  وهي ش نيتر يمياز قد   يكي  و هاست  و تفاوت 
 اين  رگذاريتأثي  ها  پژوهشاست كه   ) 2006( پيشين تا آغاز قرن حاضر تكيه عمده بر مقاله ريچارد الگيوسكي             گرفته  انجام

 توسط محقق استخراج و مـورد ارزيـابي قـرا           افتهي انجامي  ها  پژوهش نيز   2006ي كرده است بعد از سال       آور  جمعحوزه را   
  .براي خلق روشي جديد بهره برده شده است) فرضيه يابي(استقرايي - در پايان از استدالل قياسي؛ وگرفته است

كنند براي  يي است كه در طول چرخه حيات مقصد گردشگري تغيير ميها شاخصمرحله ابتدايي پژوهش حاضر تعيين 
يـسه  البتـه در فراينـد مقا     .  اسـت  شده  استفادهي پيشين و تحليل محتواي خود نظريه        ها  پژوهشي از   ها  شاخصاحصاء اين   

مرحلـه دوم  . انـد  شـده  حـذف  انـد  نبوده كه به نظر نگارندگان داراي شفافيت الزم براي قرارگيري در مدل         ها  شاخصبرخي  
ي نظري تحقيقات پيـشين و     بند  جمع در مراحل مختلف چرخه حيات است در اين مرحله نيز از             رهايمتغتعيين وضعيت اين    

 هـا   شـاخص  بيان خواهد شد با توجـه بـه ذات           ليتفص  بهنانچه در ادامه    چ.  است شده  استفادهمراجعه منطقي به خود نظريه      
 رشيموردپـذ  در مراحل مختلفـي از چرخـه   ها نهيگزامكان انتساب گزينه خاص براي هر مرحله ممكن نبوده و لذا درستي  

ـ     شنهادشدهيپ الگوريتم خاصي    ها  شاخصي و تدقيق    بند  جمعدر انتها بعد از     اند؛    شده  واقع د مراحـل مختلـف      است كـه بتوان
ي ورودي تشخيص داده و ضمن امكان محاسبه ميـزان دقـت، قابليـت              ها  دادهچرخه حيات مقصد گردشگري را بر اساس        

 در مـورد  مدت يطوالني زماني ها يسربا توجه به عدم امكان دسترسي به  .ي را داشته باشدافزار نرمتبديل به يك برنامه 
 فـراهم نيـست از طـرف        هـا   داده امكان استفاده صـرف از ايـن         عمالًخل كشور    مقاصد گردشگري دا   دكنندگانيبازدتعداد  

ي هـا   شـاخص ي  بند  جمع) 2(در جدول شماره    . دهد  ي تلفيقي دقت و صحت نتيجه حاصله را افزايش مي         ها  دادهاستفاده از   
  .اند شده استخراج در تشخيص جايگاه مقصد گردشگري در چرخه حيات مؤثر
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   ارزيابي جايگاه منطقه در چرخه حيات مقصد گردشگرييها شاخص. 2جدول شماره 
  مأخذ  وسيله تبيين  شاخص  زمينه

نسبت تعداد گردشگران ورودي به جمعيت   تعداد گردشگران ورودي
  حوزه

  )2013(، ضيايي )1999(اسواربروك 

يت
كم

  )2014(، مهدوي )1980(باتلر   افزايش يا كاهش تعداد گردشگران  روند رشد گردشگران ورودي  
 زهيباانگدر ارتباط (باتور -گروهي-انفرادي  نوع ساماندهي سفر

  )سفر
  )2014(، مهدوي )1980(باتلر 

  )1997(لومسدن   شيوه آشنايي با مقصد پيش از مسافرت  نحوه شناخت از مقصد
  )1997(لومسدن   طيف تصوير مقصد در جهان  المللي از مقصد تصوير بين

  )1980(باتلر   مت در هتل به ساير انواع اقامتنسبت اقا  محل اقامت
  )1980(باتلر   روز بهمدت اقامت گردشگران   طول اقامت

طيف وسيله كسب اطالعات مسافران در   ميزان ارتباط با جامعه بومي
  مقصد

  )1999(، اسوار بروك )1980(باتلر 

  )2014(، مهدوي )1980(باتلر   طيف پالگ  انگيزه سفر
  )2018 به نقل از بامبا 2001(، بري )1980(باتلر   د بازديد قبليتعدا  وفاداري

رت
ساف

وه م
شي

  

  )1997(، لومسدن )1995(اپرمن   طيف چرخه حيات خانواده اپرمن و پيرس  مرحله زندگي
، )1999(، اسوار بروك )1988(، ويور )1980(باتلر   المللي بين-يمل - اي منطقه-بومي  سطح مشاركت

  )2013(ضيايي 
ي گردشگري ها طرح ماهيت

  حوزه
  )1980(باتلر   بازتوليد-تنوع بخشي- بازاريابي- توليد

  )2013(، ضيايي )1999(، اسوار بروك )1980(باتلر   طيفي از بكر بودن تا دگرگوني شديد  تغييرات كالبدي
طيفي از نسبت سهم بخش گردشگري   سهم گردشگري از اقتصاد

  اقتصاد از كل
  )1988(، ويور )1980(باتلر 

نظر افراد دخيل در مورد 
  گردشگري

، جانسون و اسنپنگر )1976(، داكسي )1980(باتلر   طيف رنجش
)1997(  

نظر افراد غير دخيل در مورد 
  گردشگري

، جانسون و اسنپنگر )1976(، داكسي )1980(باتلر   طيف رنجش
)1997(  

  )2018 به نقل از بامبا 2001(بري   طيف ميزان تنوع  تنوع محصول
  )2013(، ضيايي )2014(مهدوي   طيف شدت رقابت خارج از حوزه  ميزان رقابت خارجي

صد
ت مق

ضعي
و

  

نسبت تعداد گردشگران ورودي به ظرفيت    رشدانداز چشم
  برد

  )1990(مارتين و اويزال 

  

  ها بحث و يافته
راحـل تـدقيق    در هر يك از مها شاخص در مراحل مختلف چرخه حيات بايستي شرايط        ريمتغي  ها  شاخصبعد از استخراج    

 ميدانيم كه تعداد گردشگران يك مقـصد در         مثالً. موضوعي كه بعد از گذشت چهار دهه هنوز محل بحث بوده است           . شود
يابند يا مرحله سوم زمان آغاز حضور انبوه گردشگران در يك مقـصد گردشـگري اسـت ولـي مـرز             طي چرخه افزايش مي   

  . روشن نيستدقيق بين مرحله اول و دوم يا سوم و چهارم چندان
 در مورد چرخه حيات مقصد گردشگري منطقي نيست كه الگوي دقيق و گرفته انجام نمونه كارهاي داخلي برخالفلذا 

ارزيـابي فراينـد توسـعه      «بـراي نمونـه در مقالـه        . قاطعي براي تعيين مراحل چرخه حيات مقصد گردشگري تعيين گـردد          
نگارنـدگان از طريـق     » دمـدل چرخـه حيـات گردشـگري مقـص          از فرهنگي با اسـتفاده      -گردشگري روستاهاي تاريخي    

در ايـن فراينـد     . انـد   كـرده  كمي سازي مطالعـه      درواقعي بر اساس محور مختصات رياضي اقدام به عملياتي يا           گذار  ارزش
يـازدهي هـر روسـتا بـر روي كمـان            يك نمودار رياضي با فرمول خـاص فـرض شـده و بعـد از امت                عنوان  بهچرخه حيات   

 كسب كرده باشد در مرحله دوم چرخـه فـرض شـده اسـت و حتـي                 50 تا   26 اگر امتيازي بين     مثالًري گرديده و    گذا جاي
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چنين تفسيري از چرخه حيات داراي سه ايـراد         .  براي تمام روستاها از طريق ميانگين امتياز كل برآورد شده است           تيدرنها
  :اساسي است

توان گفـت وقتـي تعـداد          نمي قاًيدقراحل چندان روشن نيست يعني       مرز دقيق بين م    ها  شاخصاول آنكه در اكثر     ) الف
  . از فالن رقم بيشتر شد مقصد از مرحله اكتشاف وارد مرحله درگيري شده استمثالًگردشگران نسبت به جمعيت حوزه 

ي كـسب  ي ثانوي مانند پرسـشنامه بـرا  ها روش وجود ندارد و استفاده از     ازيموردنهاي كمي     در عمل برخي از داده    ) ب
مانند اسـتفاده از    ؛  كاهد  هاي مي   هاي كيفي از اطمينان داده      آمار دقيق از حوزه با دقت كمي همراه است يا كمي سازي داده            

پرسشنامه براي تعيين نوع اقامت در شرايط عدم وجود آمار رسمي و فراگير يا تالش براي كمي سازي ميزان رقابت بـين                      
  .مقاصد رقيب

براي نمونه . يي نشانگر يك مرحله خاص نيست    تنها  بهها     مقصد گردشگري برخي از شاخص     در فرايند چرخه حيات   ) ج
كاهش تعداد گردشگران قبل از مرحله توسعه و در مراحل اكتشاف و درگيري امري طبيعي است و تنها بر اساس كـاهش                      

  .توان با صراحت از وقوع مقصد در مرحله ركود اطمينان داشت تعداد گردشگران نمي
هاي كمي نيمه مطمئن يـا         در مراحل مختلف چرخه از مفهوم داده       ها  شاخصين اساس در پژوهش حاضر براي تدقيق        بر ا 
  . استشده استفادههاي خاكستري  داده

  

  ي ارزيابي جايگاه مقصد در هر يك از مراحل چرخهها شاخصتدقيق . 3جدول شماره 
  تفسير جواب  جواب  سؤال  شاخص

  6 يا 1مرحله   ندرت به خير يا |بله 
تعداد گردشگران   6 يا 3، 2مرحله   ها يا تسهيالت خاص در مناطق نزديك به جاذبه

  ورودي

آيا در يك گردش روزانه در : كي-يك
  شهر شاهد حضور گردشگران هستيد؟

اگر بله در كجا شاهد حضور : دو-يك
  5 يا 4، 3مرحله    هستمها آن شاهد حضور معموالًبله   گردشگران هستيد؟

  6 يا 5مرحله    كمتر شده استشدت به
  5 يا 2، 1مرحله   كمتر شده است

  5 يا 4، 2، 1مرحله   تغييري نداشته است
  4 يا 2، 1مرحله   بيشتر شده است

ند رشد رو
  گردشگران ورودي

تعداد حضور گردشگران در مقايسه با : دو
  گذشته چگونه است؟

  4 يا 3مرحله    بيشتر شده استشدت به
ساماندهي نوع   6 اي 1مرحله   الگوي انفرادي و گروهي

  سفر
چند درصد از سفرها با تور انجام : سه

  5 يا 4، 3، 2مرحله   الگوي سفر با تور  ؟رديگ يم
نحوه شناخت از   3 يا 2، 1مرحله   )اخبار، مسافرين قبلي(ي ررسميغ

  مقصد
شيوه آشنايي شما با مقصد از چه : چهار

  6 يا 5، 4، 3مرحله   هاي جهانگردي و تبليغاتي ورها و برنامهبروش  طريقي بوده است؟
  2 اي 1مرحله   فاقد تصوير جهاني
المللي  تصوير بين  5 يا 4، 3، 2مرحله   تصوير جهاني مثبت

  از مقصد
تصوير جهاني از مقصد چگونه است؟ : پنج

  6 يا 5  تصوير جهاني منفي  وجود و كيفيت
  5 يا 4، 3مرحله   شود كمتر مشاهده مي
مت غير از هتل و ي اقاها وهيش: شش  شيوه اقامت  5، 3، 2مرحله   نصف به نصف

  6 يا 1مرحله   )دوسومبيشتر از (رايج است   شود؟ مسافرخانه تا چه حد مشاهده مي
آيا غلبه با توريسم عبوري است : هفت  طول اقامت  6 اي 1مرحله   مشاهده است كامالً قابل

  5 يا 4، 3، 2مرحله   شود كمتر مشاهده مي  ؟)يك روز يا كمتر(
  2، 1مرحله   ساكنان بومي

ميزان ارتباط با   5 يا 4، 3، 2مرحله   مراكز راهنماي گردشگري و مراكز اقامتي
  جامعه بومي

عمده وسيله كسب اطالعات در : هشت
  6 يا 1مرحله   ي راهنماي گردشگران و وبها كتابچه  طول سفر چيست؟

  5 يا 4، 3مرحله   كم
ي ماجراجويانه و ها تيفعالچه ميزان به : هن  انگيزه سفر  5يا  3، 2مرحله   متوسط

  6، 2، 1مرحله   زياد  خطرناك عالقه داريد؟
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  3 يا 2، 1مرحله   اولين
چندمين بار است به اين مقصد سفر : ده  وفاداري  4 يا 3مرحله   3تعداد محدود تا 

  6 يا 5، 4مرحله   3بيش از   ؟ديكن يم
  6 يا 3، 2، 1مرحله   ي از مرحله يك، دو و چهارتوجه قابلدرصد 

  مرحله زندگي

ي از زندگي قرار ا مرحلهدر چه : يازده
جوانان مجرد، مرحله : مرحله يك(داريد؟ 

ساالن  ميان: هاي جوان، مرحله سه زوج: دو
آشيانه خالي، مرحله : متأهل، مرحله چهار

  )بازنشستگان: پنج
  5، 4، 3مرحله   ي از مرحله سه و پنجتوجه قابلدرصد 

  2 يا 1مرحله   ي يا بنگاه كوچك محليگذار هيسرمافاقد 
  6 يا 3، 2مرحله   يا منطقهي محلي و گذار هيسرما

گرفته در  ي انجامها يگذار هيسرما: دوازده  سطح مشاركت  5يا  4، 3مرحله   ي تا سطح مليگذار هيسرما
  حوزه گردشگري در چه سطحي است؟

  5 يا 4مرحله   يالملل نيبي وسيع گذار هيسرما
  2 يا 1مرحله    كالبديعمدتاً

  3 اي 2مرحله   بازاريابي با رويكرد غير متمايز
  4 اي 3مرحله   بازاريابي متمايز
  6 يا 5مرحله   بازاريابي متمركز

ي ها طرحماهيت 
  گردشگري حوزه

ي گردشگري مقصد ها طرحماهيت : سيزده
  چيست؟

  6مرحله   ديبازتولكالبدي با رويكرد بهسازي و 
  3 يا 2، 1مرحله   نامحسوس

  4 يا 3مرحله   تغيير كم تا متوسط
ميزان تغييرات كالبدي تا چه حدي : چهارده  تغييرات كالبدي  5 يا 4مرحله   تغيير زياد

  است؟
  6 يا 5مرحله   تخريب

  2 يا 1مرحله   نامحسوس
  3 يا 2مرحله   اندك

  6 يا 3مرحله   توجه قابل
سهم گردشگري از 

  اقتصاد
ي از اقتصاد محلي سهم گردشگر: پانزده

  چقدر است؟
  5، 4مرحله   غالب

  4 يا 3، 2، 1مرحله   رضايتمندي
  6 يا 5مرحله   يعالقگ يب

  6 يا 5مرحله   آزردگي
نظر افراد دخيل در 
  مورد گردشگري

نظر افراد دخيل در حوزه : شانزده
  گردشگري نسبت به گردشگران چيست؟

  6 يا 5مرحله   خصومت
  3 يا 2، 1مرحله   رضايتمندي

  4 يا 3مرحله   يعالقگ يب
  5 يا 4مرحله   آزردگي

نظر افراد غير 
دخيل در مورد 
  گردشگري

 نسبت به اندركار دستنظر افراد غير : هفده
  گردشگران چيست؟

  6 يا 5مرحله   خصومت
  3 يا 2، 1مرحله   كم

  تنوع محصول  4، 3مرحله   متوسط
تنوع خدمات مرتبط با بخش : هجده

گردشگري در حوزه گردشگري تا چه 
  6 يا 5مرحله   زياد  ميزان است؟

  3 يا 2، 1مرحله   فاقد رقابت
  4، 3مرحله   آغاز رقابت

ميزان رقابت 
خارجي در بخش 

  گردشگري
  ميزان رقابت خارجي چقدر است؟: نوزده

  6 يا 5، 4مرحله    زيادرقابت
  6 يا 5مرحله   كم

 رشد و جذابيت انداز چشم: ستيب   رشدانداز چشم  4 يا 1مرحله   متوسط
  3 يا 2مرحله   زياد  ي چقدر است؟گذار هيسرما
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  ي يكم تا پنجم در مراحل مختلف چرخه حياتها شاخصتغييرات . 2شكل شماره 



 1399 بهار، 1، شمارة 7گردشگري شهري، دورة فصلنامه                                                                                                   26

  
  ا دهم در مراحل مختلف چرخه حياتي پنجم تها شاخصتغييرات . 3شكل شماره 
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  ي دهم تا پانزدهم در مراحل مختلف چرخه حياتها شاخصتغييرات . 4شكل شماره 



 1399 بهار، 1، شمارة 7گردشگري شهري، دورة فصلنامه                                                                                                   28

  
  ي پانزدهم تا بيستم در مراحل مختلف چرخه حياتها شاخصتغييرات . 5شكل شماره 
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  ي ريگ جهينت
، مؤثري الزم براي يك روش      ها  نهيزمبا توجه به    ي مطالعات پيشين در اين حوزه و        ها  افتهي از ي  ريگ  جهينتدر اين بخش با     

تواند طيف وسيعي از يك منبع يا جاذبه منفرد يا يك منطقه كالن گردشگري و      جهت تشخيص جايگاه يك مقصد كه مي      
 است تا ضـمن     شنهادشدهيپي متفاوت درون يك منطقه كالن باشد يك الگوريتم ساده           ها  گونهها، منابع و      همچنين جاذبه 

هـاي حاصـل از مراجـع رسـمي،      ي توصيفي و كيفي محـض اسـت؛ داده  ها پژوهشمال خطا كه مشكل اصلي    كاهش احت 
  .دهد ي قرار ميموردبررس مند نظامپرسشگري، مصاحبه و مشاهده را در قالبي 

  : استشده رفتهيپذدر اين الگوريتم 
براي نمونه اگر گردشگران    . ه باشد تواند نشانگر وقوع در مراحل متفاوتي از چرخ         نتيجه حاصل از يك شاخص مي     ) الف

يعني ؛  ي از مراحل سوم، چهارم يا حتي پنجم باشد        كيدرتواند    ي ديده شوند مقصد مي    ا  مالحظه  قابلدر سطح شهر به شكل      
  ).6شكل (يك شاخص در چند مرحله ارزش درست داشته باشد 

  

 
  اتامكان درست بودن ارزش يك شاخص در مراحل مختلف چرخه حي. 6شكل شماره 

  

. ي توصيفي مانند بسيار كم، كم، زياد يا بسيار زياد به شكل طيفي از اعداد خاكستري رفتـار شـده اسـت                     ها  دادهبا  ) ب
ها يا تـسهيالت گردشـگري شـاهد حـضور             كه فقط در مناطق نزديك به جاذبه        است يا  گونه  به گردشگران   تعداد اگر   مثالً
 و در مرحله تثبيت يا ركود قرار نداريم ولي در مورد            ميا  كردهه اول عبور    توان گفت كه از مرحل       مي طورقطع  به هستيم   ها  آن

 قطعـاً يعني يك شاخص در چنـد مرحلـه ارزش          ؛  ي قضاوت كرد  درست  بهتوان    وقوع در مراحل درگيري، توسعه يا زوال نمي       
معـادل ارزش   » رسـت  د احتمـاالً «نتيجـه ارزش    .  درسـت دارد   احتمـاالً  درست و در چند مرحله ديگـر ارزش          قطعاًغلط يا   

  ).6شكل (فرض شده است » درست«
هـا    شـاخص ري نـسبت بـه سـا   ي شاخـص چيه است يعني    شده  گرفتههاي اصلي يكسان در نظر        ارزش تمام شاخص  ) ج
 بـاهم   بيـ  در ترك  ايـ  يها به شكل سلسله مراتب       از شاخص  توان ي است، نم  يها اجبار    ندارد و حضور تمام شاخص     تيارجح

 گـاه ي جا نيـي  تع ي مشاركت بـرا   زاني از م  يشتري ب ي تعداد گردشگران ورود   شي افزا ري گفت تأث  توان يممثالً ن . استفاده كرد 
 جـه يهـا نت     از شـاخص   ي در مـورد برخـ     كه ي را درحال  يي نها جهي داده و نت   ازتوان به هر شاخص امتي      ي نم زيحوزه هست؛ و ن   

؛ شـود   ي استفاده م  گاهي جا نيي تع ي برا »و« يقلذا از عملگر منط   . ها به دست آورد      شاخص نيانگي بر اساس م   ست،يدرست ن 
 مربـوط بـه آن مرحلـه در         نهي و فقط اگر گز    ر اگ رسد  ي از تكامل خود به اثبات م      ي در مرحله خاص   مقصدي يري قرارگ يعني

  .)7شكل  (1 ارزش درست باشديها دارا تمام شاخص
  

  
  در آن مرحلهها شاخصتمام »  درستارزش«شرط اثبات وقوع مقصد در مرحله خاص از چرخه حيات . 7شكل شماره 

                                                            
 . را با توجه به شرايط خاص مقصد حذف كرد يا ناديده گرفتها شاخصتوان برخي از   البته در شرايطي كه الگوريتم دچار خطا شده است مي.1
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فرض شده است براي مثـال بـا توجـه بـه            » دو«توانند درست باشند      هايي كه در هر مرحله مي       حداكثر تعداد گزينه  ) د
معقـول اسـت    » كمتر شده «و  »  كمتر شده  شدت  به«شرايط مقصد در شاخص روند ورود بازديدكنندگان احتمال شك بين           

همچنين . ي است رمنطقيغ» تغييري نداشته «و  » كمتر شده «،  » كمتر شده  شدت  به «مثالًه  ولي احتمال شك بين سه گزين     
ي باشند بـراي مثـال در شـاخص ميـزان تغييـرات      جوار هم منطقي بر روي يك طيف داراي ازلحاظاين دو گزينه بايستي    

تغييـر  «بـين دو گزينـه      منطقي ولي احتمال شـك      » تغيير كم «و  » تغيير نامحسوس «كالبدي احتمال شك بين دو گزينه       
ي كـه احتمـال     هـا   نـه يگزي به دليل نـوع      الملل  نيبي تصوير   ها  شاخصالبته  . ي است رمنطقيغ» تغيير زياد «و  » نامحسوس

كند و شاخص ميزان ارتبـاط         ممكن مي  واحد  درآنرا  » ي منفي الملل  نيبتصوير  «و   »يالملل  نيبفاقد تصوير    «يبيتقرصحت  
  . از اين قاعده مستثني هستند1 غير طيفيذاتاً ابزار با جامعه بومي به دليل انتخاب

ي نحوه شـناخت از     ها  شاخص امكان انتخاب هر دو گزينه در مورد         ها  شاخصبا توجه به وجود تنها دو گزينه در برخي          
د ي نظر افـرا   ها  شاخص و در مورد     قبول  قابلمقصد، مرحله زندگي و نوع ساماندهي سفر با توجه به شرايط ويژه هر مقصد               

 متـضاد هـستند     كـامالً ي مربوطه داراي ارزشـي      ها  نهيگزدخيل در مورد گردشگران و طول مدت اقامت با توجه به اينكه             
ي نهـايي و محاسـبات      ريـ گ  جهينتدر صورت انتخاب هر دو گزينه موجود در يك شاخص آن گزينه از              .  است قبول  رقابليغ

  .شود حذف مي) مربوط به بند هـ(ميزان اطمينان 
ي باشد كه با قاطعيت بتوان در مورد قرارگيري يك مقصد در يك مرحلـه  ا اندازه به بايد  ها  شاخصداد و وضعيت    تع) هـ

دهـد    ي مختلف را نشان مـي     ها  شاخص» نادرست«يا  » درست«يعني خط فرضي كه ارزش      ؛   كرد اظهارنظر» خصوص  به«
هـاي داراي ارزش درسـت بـه     ست هرچه تعداد خانهطبيعي ا). الف-8شكل  (2 مشابه باشندكامالًنبايد در دو مرحله چرخه      

 و تعداد مراحل چرخـه،      ها  شاخصبا توجه به تعداد     . يابد  ي كل ماتريس كمتر باشد اطمينان نتيجه افزايش مي        ها  خانهتعداد  
و ) يـك ( رياضي وقتي است كه تنها بيست شاخص در يك ستون از مـاتريس داراي ارزش درسـت                   ازلحاظبهترين حالت   

 در بيش از يك مرحلـه       ها  شاخصولي با توجه به اينكه اكثر       ). 120 از   20(باشد  ) صفر(ريس داراي ارزش نادرست     بقيه مات 
 از  42( فيلد از ماتريس داراي ارزش درست باشد         42افتد كه تنها      داراي ارزش درست هستند بهترين حالت وقتي اتفاق مي        

 51( فيلد از ماتريس داراي ارزش درست باشد 47افتد كه تنها   ميبهترين حالت وقتي اتفاق) ج(با اعمال شرايط بند  ) 120
 باشـد درجـه     تـر   كيـ نزد 391/0ي داراي ارزش درست به نادرسـت بـه عـدد            ها  خانه هر چه نسبت     صورت  نيبد). 120از  

دهاي داراي البته تعداد حداقل فيل. 3 باشد درجه اطمينان كمتر استتر كينزد 958/0اطمينان نتيجه بيشتر و هرچه به عدد 
 براي وقتـي اسـت كـه از الگـوريتم مرحلـه             شده  انيبارزش درست براي مراحل مختلف چرخه حيات متفاوت است و عدد            

 و مرحلـه پـنج   56، مرحله چهـارم  58، مرحله سوم 56، مرحله دوم  52اين عدد براي مرحله اول      . چرخه استنتاج شود    شش
 . است54

  

 
  ) نقص بيش از يك(بر در دو مرحله چرخه حيات  براكامالًارزش ) الف. 8شكل شماره 

  )نقص صفر(ستون تمام مراحل  وجود شكاف در) و ب

                                                            
  وسيله كسب اطالعات در مقصد.1

  نقص بيش از يك.2

 . اينكه نتيجه الگوريتم درست باشد حداقل بايستي پنج ركورد از ماتريس داراي ارزش نادرست باشدبراي) و( با اعمال شرايط بند .3
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از دو روش براي رفع نقص      ). ب-8شكل  (نباشد  ) ج( از مراحل چرخه حيات حائز شرايط بند         كدام  چيه كه يدرصورت) و
در ايـن روش از     . انـد   شـده جاد شكاف   يي است كه باعث اي    ها  شاخص در شاخص يا     دنظريتجدروش اول   . شود  استفاده مي 

 درروش. يابـد  و تا رفع نقص ادامه مـي   بيشتر است آغازها آن در دنظريتجديي كه بيشتر كيفي هستند و احتمال  ها  شاخص
البتـه  . شوند   دشوار است حذف مي    ها  آني موجود قضاوت در مورد      ها  دادهيي كه با    ها  شاخصدوم براي رفع نقص برخي از       

 ها  شاخصبا توجه به تعداد     .  بسيار اندك است   »نقص بيش از يك    «برخالف» نقص صفر «ست احتمال بروز    الزم به ذكر ا   
 بـا توجـه بـه شـرايط     كـه  يدرحـال .  احتمال بروز بيش از چهار ميليارد حالت تركيبـي مختلـف وجـود دارد             ها  نهيگزو تعداد   
نباشد كمتر از دو درصد اسـت كـه         ) ج(ايط بند    از مراحل چرخه حيات حائز شر      كدام  چيه امكان اين موضوع كه      ها  شاخص

براي نمونه يكي از حاالت ممكن بـراي        . همين ميزان اندك نيز با توجه به شرايط واقعي امكان بروز آن بسيار كمتر است              
 در نه شـاخص اول بيـانگر وقـوع در مرحلـه اول چرخـه اسـت ولـي در                 ها  شاخصكند كه تمام      نقص صفر وقتي بروز مي    

  . استرممكنيغ در مرحله اول چرخه عمالًباشد كه )  سه باركتاتعداد بازديد بيش از ي(ده غلبه با شاخص شماره 
  

  مراحل روش پيشنهادي
 تـا   هـا   شـاخص ورود  . شـود   آغاز مي ) N (عنوان  بهدهي اوليه به شمارنده اصلي الگوريتم        ارزش با الگوريتم پيشنهادي    -الف

  . باشد20ر  برابNزماني ادامه خواهد يافت كه مقدار 
ي درست نگارش اولين ركـورد از       ها  نهيگز با توجه به گزينه مربوط به شاخص اول پس از بررسي صحت منطقي               -ب

يعنـي روش   ؛  مفروضات و عـدد شـمارنده اسـت       ) د(ي درست بر اساس بند      ها  نهيگزبررسي صحت   . گيرد  جدول انجام مي  
، 1نقطـه   (شـود     شمارنده وارد الگوريتم خاص آن شاخص مـي       ارزيابي در مورد هر شاخص متفاوت است و با توجه به عدد             

براي نمونه در شاخص اول نتيجه اين شرط وقتي درست است كه جواب تك گزينه باشد يا دو گزينه يك با دو                      ). 8شكل  
زينـه  و يا هر سـه گ     ) 3(و  ) 1(اگر گزينه   . شود  تشكيل مي ) 4(لذا ماتريسي مانند جدول شماره      . و سه با چهار درست باشند     

اين مرحله در مـورد     .  نتيجه درست است    صورت نياي انتخاب نشود نتيجه ارزيابي غلط و در غير          ا  نهيگزانتخاب شود و يا     
 ).9، شكل 3نقطه (شود  ي بعدي نيز تكرار ميها شاخص

 
   و نتيجه ارزيابي شاخص اولها نهيگزاحتماالت . 4جدول  شماره 

                  گزينه
  0  1  0  1  1  0  0  1  1گزينه 
  0  1  1  0  1  0  1  0  2گزينه 
  0  1  1  1  0  1  0  0  3گزينه 

  0  0  1  0  1  1  1  1  نتيجه ارزيابي
 

ي فيلدهاي مربوط به هر رديف در مـاتريس نهـايي نيـز بـر اسـاس عـدد شـمارنده و گزينـه يـا                          ها  ارزش تكميل   -ج
ي هـر   هـا   ارزش 5 اساس جدول    ي محتمل بر  ها  نهيگزبراي نمونه در مورد شاخص اول در مورد         . ي انتخابي است  ها  نهيگز

 ).9، شكل 4 و 2نقطه (گردد  خانه ماتريس تكميل مي
  

   و نحوه تكميل ماتريس براي شاخص اولها نهيگزاحتماالت . 5جدول شماره 

مرحله   ها نهيگز
  اول

مرحله 
  دوم

مرحله 
  سوم

مرحله 
  چهارم

مرحله 
  پنجم

مرحله 
  ششم

  1  0  0  0  0  1  1گزينه 
  1  0  0  1  1  0  2گزينه 

  0  1  1  1  0  0  3ينه گز
  1  0  0  1  1  1  2 و 1گزينه 
  1  1  1  1  1  0  3 و 2گزينه 
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 از ورود شاخص دوم به بعد امكان ارزيابي وجود يا عدم وجود شكاف در مراحل تشخيص چرخه حيات وجود خواهد -د
 آيـا حـداقل دو      مشخص گردد كه  ) 1(لذا قبل از افزايش عدد شمارنده بايستي بر اساس الگوريتم تشخيص شماره             . داشت

 درست وجود دارد يا نه اگر حاصل اين ارزيابي منفي باشد وارد الگوريتم رفـع نقـص ب                   باارزشفيلد در يك ستون متناظر      
تا قبل از مرحله نهايي يكسان است ابتدا بايستي مراحلي را           ) 2(و  ) 1(فرايند كار در الگوريتم تشخيص شماره       . خواهيم شد 
. ت است را تشخيص داد يعني مراحلي كه تمام فيلدهاي ستون مربوطه ارزش درست دارند               درس درمجموع ها  آنكه ارزش   

 شـمارنده   عنـوان   بـه ) Q( شمارنده مرحلـه و      عنوان  به) T(ابتدا  . شود يماستفاده  ) 10( از الگوريتم ساده شكل       كار نيابراي  
مربـوط بـه هـر مرحلـه ارزش آن          ي اوليه شده و سپس در صورت وجود و ادامه ارزش درست در سـتون                مقداردهشاخص  

حـال در   ). S(نتيجه نهايي اين الگوريتم ارزش درست يا نادرسـت هـر مرحلـه خواهـد بـود                  . شود  مرحله درست فرض مي   
ي درست مساوي يا بيشتر از يك باشد نتيجه الگوريتم مثبت و در غيـر        ها  ارزشاگر مجموع   ) 1(الگوريتم تشخيص شماره    

  . منفي خواهد بود صورتنيا
 بعـد از    ؛ و كند يم ادامه پيدا    20با افزودن يك عدد به شمارنده در اين مرحله چرخه تا رسيدن به عدد شمارنده به                 ) هـ

است با اين تفـاوت     ) 1(چنانچه گفته شد اين الگوريتم همانند الگوريتم شماره         . شود  مي) 2(وارد الگوريتم تشخيص شماره     
شود؛ برابر عدد يك بود نتيجه نهايي الگوريتم          بيان مي ) M(تلف كه با    ي درست مراحل مخ   ها  ارزشكه اگر مقدار مجموع     

در صورت مثبت بودن نتيجه الگوريتم با يك فرايند پيمايشي          ). 11شكل  (مثبت و اگر بيشتر از يك باشد منفي خواهد بود           
يي كل الگوريتم تشخيص    تنها مرحله داراي ارزش درست را به دست آورد كه نتيجه نها           ) T( عدد شمارنده مرحله     توان يم

 .مرحله چرخه حيات خواهد بود
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  فلوچارت پيشنهادي براي ارزيابي جايگاه مقصد گردشگري در چرخه حيات. 9شكل شماره 

  
  



 1399 بهار، 1، شمارة 7گردشگري شهري، دورة فصلنامه                                                                                                   34

    
  فلوچارت پيشنهادي براي تشخيص نقص صفر: 10شكل 

  
  فلوچارت پيشنهادي براي تشخيص نقص بيش از يك: 11شكل 

  
  ي رفع نقصها روش -ج

ابتدا دو شاخص نـوع سـاماندهي   ) ب( بروز مشكل در چرخه و وجود نقض صفر بعد از ورود به چرخه رفع نقص    در صورت 
بـراي حـذف    . يابد تا نتيجـه صـحيح حاصـل شـود            و فرآيند دوباره ادامه مي     شده  حذفسفر و طول مدت اقامت به ترتيب        

در صورت ادامه مـشكل بعـد از        . گردد  ل مي  درست تكمي  باارزش ارزش تمام فيلدهاي مربوط به آن رديف         درواقعشاخص  
ي محل اقامت و وفاداري اگر داراي يك گزينـه  ها شاخصاعالم پيغام خطا با بازگشت به مرحله ورود شاخص بعدي براي  

در ايـن فراينـد اولويـت بـا        . يابد   مانند قبل فرايند تا كسب نتيجه ادامه مي        ؛ و شود  دو گزينه درست وارد مي    . درست هستند 
يي كـه يـك گزينـه در        هـا   شـاخص  بايستي   تر  شيپبديهي است   . ي است كه از درجه اعتبار كمتري برخوردارند       اه  شاخص

  ).9، شكل 6نقطه ( باشند شده رهيذخيي درجا است شده استفاده ها آنپاسخگويي به 
 رفـع   ماننـد بخـش دوم    ) الف(در صورت بروز مشكل در چرخه و وجود نقض بيش از يك با ورود به چرخه رفع نقص                   

ي هـا   شـاخص شود با اين تفاوت كه با بازگشت به مرحله ورود شاخص بعدي با همان اولويت بـراي                    نقص صفر عمل مي   
 يـك گزينـه   اند داشتهچهارگانه نوع ساماندهي سفر، طول مدت اقامت، شيوه اقامت يا وفاداري اگر داراي دو گزينه درست           

  .يابد يح ادامه مي و فرآيند تا كسب نتيجه صحشده گرفتهدرست در نظر 
، نتيجه درست حاصل نشد     )ب(و  ) الف( در اعمال الگوريتم در مقصدي حتي بعد از طي چرخه رفع نقص              كه يدرصورت

 استثناء ارزيابي گردد كه البتـه       عنوان  به دوباره بررسي صورت گيرد و يا موضوع         واردشدهبايستي در مورد صحت اطالعات      
  .ك و حد صفر استاحتمال بروز اين رويداد بسيار اند
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