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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی
  1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و نهم/ پاییز 

 

  در استان گلستان »ردشگريگمتن فضاییشبکه مقاصد «  واکاوي
  پساساختاري خوانشی

  

  3علی رضا اسالمی ،2، زهره جوانبخت قهفرخی*1مهدي سقایی

  وم گردشگري ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگاناستادیار دانشکده عل1
  دانشجوي دکتري جغرافیا ـ دانشگاه شهید بهشتی تهران2

  کارشناس ارشد مدیریت جهانگردي ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان3
  13/10/95 ؛ تاریخ پذیرش: 4/11/94تاریخ دریافت: 

  چکیده 
این پدیده جهانی  واکاويدر هایی را پیرامون تحوالت پارادایمی ضرورت ضر،در عصر حا تحوالت مفهومی و عینی گردشگري

مطالعات علوم  اي متفاوت را دري نوینی است که دریچهها این پارادایم جملۀاز  جغرافیاي پساساختاري شکل داده است. ،شده
گردشگري به عنوان یک متن فضایی در  که توان اینگونه نگریست می از منظر پساساختارگرایی گشاید. گردشگري می جغرافیایی و

قابل عرضه بازار تقاضاي گردشگري و محصول حاصل از آن به  شدهتولید  ،چارچوب کنش متقابل گردشگري / میزبان / محیط
اصر نبین ع است که اي»رابطه« اهمیت بنیادین متن فضایی گردشگري از منظر جغرافیاي پساساختاري تاکید بر مفهوم است.
مورد  »ریزوم«. این رابطه که تحت اصطالح باشد می برقرار گردشگري مابین عرضه و تقاضاي گردشگري و تبلورهاي فضایی فرایند

از این طریق  ضمن امکان واسازي شود. میتجزیه و تحلیل مفهوم شبکه مقاصد متن فضایی گردشگري حول  ،گیرد اشاره قرار می
به شناسایی و مهیا نمودن نیازها و خواست  توان می ،در سمت عرضه رافیاییي جغها متن فضایی گردشگري در ابعاد مکان

در سمت  برقراري امکانات و تسهیالت مناسب با نیازها و اطالع رسانی به گردشگران جهت انتخاب مسیر مناسب ،گردشگران
خوانش مطالعه موردي انتخاب شده و  ، متن فضایی گردشگري در استان گلستان به عنوان یکاز این منظر اقدام نمود. نیز تقاضا 

متن فضایی گردشگري در استان گلستان با تاکید بر ترسیم شبکه مقاصد متن فضایی گردشگري با استفاده از روش تحقیقی 
با بهره گیري از نظریه شبکه، روش دلفی و تکنیک گلوله برفی و با  ی این تئوريختاست. در روش شنا انجام گرفته کمی -کیفی

شبکه مقاصد متن فضایی گردشگري در استان گلستان در  ،متخصصان در مقیاس منطقه اي و ملینفر از  43حدود از پرسش 
دهد که اندازه تراکم  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل شبکه مقاصد گردشگري استان گلستان نشان می ابعاد مختلف ترسیم گردید.

ترك بین مقاصد گردشگري تشکیل ارتباط  با اطمینان مشاست. از این رو  0,678و ضریب خوشه بندي برابر با  0,437برابر با 
% و بازارچه اینچه برون آق قال با 78,002چهار مقصد متن فضایی گردشگري استان گلستان، برج قابوس گنبد با همچنین  شود؛

توانند  ودن بیشترین مرکزیت بینابینی می% با دارا ب18,882% و اسکله بندرگز با 23,549جنگل ناهار خوران گرگان با  ،44,446%
این بدان معنی است  .به عنوان مقاصدي باشند که گردشگران می توانند براي انتخاب مقصد گردشگري بعدي از آنها عبور کنند

مقاصد شبکه  ،. با توجه به نتایج به دست آمدهدارندکه این چهار مقصد فاصله کوتاهتري نسبت به هر یک از مقاصد مجاور خود 
هاي گلوگاه«بارگذاري اهمیت بسیاري دارد و پیشنهاد می گردد جهت » پل« متن فضایی گردشگري استان گلستان به عنوان یک 

  مدنظر قرار گیرد.» گردشگري
  

  استان گلستان ،هاي گردشگريگلوگاه،جغرافیاي پساساختاريمقاصد گردشگري، شبکه ، گردشگري متن فضایی  هاي کلیدي: واژه
 
  1دمه مق

در یـک محـیط    ،ت و یکـم گردشگري در قرن بیس
پـیش   است.ینده اي نیازمند نوآوري ور فزآط هرقابتی، ب

                                                             
  mehdi.saghaii@gmail.com  نویسنده مسئول:*

ــراي نــوآوري شــناخت و ، در گردشــگري شــرط الزم ب
متن فضایی گردشگري مبتنی بر شبکه مقاصد  ارزیابی
و  هــا جریــانی از شــناخت مزیــتتوانــد  کــه مــی بــوده

نـوآوري و خالقیـت   را شکل داده و بسترهاي  ها قابلیت
از ایـن منظـر    .فراهم سـازد را درگردشگري هر منطقه 



 97پاییز / بیست و نهمشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                   202

 که  بودهشامل شبکه مقاصدي  ،گردشگريمتن فضایی 
به صورتی خطـی   ، همارو 1ریزومدر یک رابطه تعاملی 

 متقابـل ) در کـنش  (عمـودي ) و هم غیر خطـی  (افقی
تولیـد مـتن فضـایی     امکـان  گردشگر/ میزبـان  بافتاري

در  2محصول گردشـگري  دهند. میرا شکل گردشگري 
در ي مختلف مهیا شده و در قالب متن فضایی ها مکان

قابلیت عرضه مـی یابـد. بـه     3الگوهاي فضایی سه گانه
شود،  وقتی تولید میاین منوال متن فضایی گردشگري 

حاصل کنشگران اجتماعی و ساختار متقابلی از شـبکه  
محصـول گردشـگري را    گیـري  کـه شـکل   بودهمقاصد 

نیازمنــد  مــی نمایــد و بــه همــین دلیــل کــان پــذیرام
 باشـند  مـی هـاي بسـیار دقیـق     هـا و موشـکافی   بررسی

فراتر از کنش متقابـل   ).98:1391 (سقایی و همکاران،
پویایی هر شـبکه  از آنجا که بافتاري گردشگر / میزبان، 

بـاد  آذربه ارتباطات داخلی و خارجی آن وابسته اسـت ( 
گردشــگري، ه مقاصــد شــبک)، 77: 1389، و همکــاران

تجزیـه و   هـا،  بین سـازمان  و تعامالتی موجب ارتباطات
شناسـایی اسـتراتژیک    ،تحلیل ساختار سازمانی مقاصد

مقاصد گشته و در نهایت یک سیاست و روش صـحیح  
کنـد. ایـن    دیریت و برنامه ریـزي را فـراهم مـی   براي م
تولیـد یـک مـتن     مقاصد گردشگري است که در شبکۀ

ی و و پیونـدهاي ارتبـاطی داخلـ    هـا  فضـایی، وابسـتگی  
-مـی یکدیگر نشان  ي گردشگري را بهها خارجی مکان

فضـامندي  و البته ایـن شـبکه مقاصـد برآمـده از     دهد 

                                                             
اصــطالحی  کــه در فلســفه  ژیــل دلــوز  از جملــه فالســفه   ریــزوم  -1

در واقـع بـر گرفتـه    پساساختارگرا  به کار رفته است. این اصـطالح  
ه ریشه هایی اطالق می شود که شناسی و ب است از مفهومی از گیاه

درختی نبوده و به صورت افقی در زیر زمین گسترش می یابندو از 
هر کجا که قطع شوند از همانجا دوباره به صورت افقی به رشد خود 
ادامه می دهند. سیب زمینی مثال عینـی از ریشـه هـاي ریزومـی     

  است.
ترسی، گردشگري در برگیرنده عناصري همچون جاذبه، دس محصول -2

و سـازمانی اسـت    زیرساخت، خدمات مهمان نوازي و عناصر نهادي
، محصـول گردشـگري را مهیـا نمـوده و امکـان      که در ترکیب باهم

(سـقایی و   عرضه آن را به بازار تقاضاي گردشگري مهیا می سـازند 
  )6:1392 علیزاده،

در خوانش متن فضایی گردشگري تمام سفرهاي گردشگري بـه سـه    -3
ست ـ در جهان ختم می شود که عبارتند از شهر ، روستا  الگو از زی

الگوهاي فضایی گردشـگري اطـالق    و طبیعت. از این رو به این سه
   )1393(سقایی و مسعودي،  شود می

گردشگري در محدوده مکان ـ زمان و مبتنی بر تـاریخ   
    فضا است.

در جوامـع پسـامدرن و   شبکه مقاصـد گردشـگري   
بـاز و   يسـاختارها امروزي بسیار فراگیرند. آنهـا   مدرن

 ،پویایی هستند که می توانند بـدون هـیچ محـدودیتی   
ي گردشـگري جدیـدي را در   هـا  گسترش یابند و مکان

از  هـا  مادام که این مکان ،خود پذیرا باشند ؛ به عبارتی
توانـایی ارتبـاط بـا     ،پیوندهاي ریزوم وار استفاده کنند

و بدون آنکه توازن آن با تهدیدي رو به  داشتهشبکه را 
را انعطاف پـذیري و واسـازي    ،د ؛ توانایی نوآوريرو شو
متن فضایی در  از این رو ).545: 1384 ،کاستلز( دارند

ن عنوان مهمتـری  مقاصدگردشگري بهشبکه ، گردشگري
شـوند کـه    جزء محصوالت گردشـگري  محسـوب مـی   

ــددي هســتند هــا داراي متغیرهــا و محــدودیت ي متع
ـ   .)628:  2004 ،4(بیرلی ر روي عمـر  به گونه اي که ب

، 5ت گردشگري تأثیر مستقیمی داشـته (بـاتلر  محصوال
صلی این فعالیـت اقتصـادي   ) و به عنوان هسته ا1980

). یکی از موضـوعات   2003، 6ریچی شود ( میشناخته 
مهم که امروزه توجه بسیاري از محققین گردشگري را 

مقاصد  يها بررسی مشخصه ،به خود جلب نموده است
 ،سـپهري  و همکـاران  هاسـت ( گردشـگري و توسـعۀ آن  

1389 :1.(    
ــر   تئـــوري شـــبکه مقاصـــد گردشـــگري از منظـ
پساساختارگرایی، نشان دهنده گذار از سیستم به متن 

چرا که با عبور از مرکز  ي جغرافیایی است.ها در تحلیل
تبلـور عینـی    هـا  که در سیسـتم  محوري ساختارگرایی

یافتــه در رویکــرد مــتن محــور، توانمنــدي در زمینــه  
راست الزم براي خوانش متن فضـایی و شـعور مـورد    ف

ي فضایی مختلـف  ها نیاز براي واسازي و تشخیص متن
) و از این طریق، خوانش 1393 (سقایی، گردد مهیا می

کتابـاوري  یي هـا  متن فضـایی در برابـر همـه کوشـش    
ــالن   ــر ک همچــون ســاختارگرایی، پوزیتیویســم و دیگ

اختن ي فروکاهنــده کـه در پــی موقـوف ســ  هـا  روایـت 
ي چندگانه متن فضایی می باشند، ایسـتادگی  ها داللت

یی کـه گردشـگري را   ها همان کالن روایت خواهد کرد.
                                                             
4. Beerli  
5. Butler 
6. Ritchie 
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پیوند می زنـد و  » جاذبه محوري«به برداشت کالسیک 
هنـــر آراســـتن « را جـــایگزین » کـــاربري گزینـــی«

ي بـا  هـا  می کند. چنین کالن روایـت » خردمندانه فضا
فضایی گردشگري بـه   نرویکرد متن محور در تولید مت

ي هـا  در اصول و انگارهچرا که  شوند. چالش کشیده می
بـراي توسـعه پایـدار یـک      گردشگري در عصر حاضـر، 

و راهبردهـا بایـد در    هـا  ریزي برنامه ،مقصد گردشگري
مسیري باشد که توانـایی و انعطـاف الزم بـراي پاسـخ     
گویی به نیازهاي مختلف و گاهی متضاد ذي نفعـان را  

باشد و عدم توجه به نـوع ارتباطـات و همکـاري    داشته 
میان ذي نفعان می تواند فرآیند برنامه ریزي و توسـعه  

جامعه هدف دچار اختالل کنـد  پایدار گردشگري را در 
) .پرهیـز از ایـن   2: 1390 ،بروجنی و همکارانضرغام (

تجزیـه و تحلیـل شـبکه     ،مطالعه ،امر مستلزم شناخت
ر مقیـاس منطقـه اي   مقاصد متن فضایی گردشگري د

  است.
در این بین استان گلستان به علت دارابودن مناظر 

کننده از یک سـو   اندازهاي طبیعی و خیره بدیع و چشم
و به دلیل تنوع جغرافیایی و قدمت تاریخی از دیگر سو 

ي بالقوه و بالفعـل فراوانـی در زمینـه    ها داراي پتانسیل
تان در . همچنین استان گلسـ باشد میمنابع گردشگري 

مسیر گردشگران مـذهبی اسـت کـه هـر سـاله جهـت       
. بـا  1زیارت امام رضا (ع) از این استان عبور مـی کننـد  

این تفاصیل محصـول گردشـگري در اسـتان گلسـتان     
گردشگر آن مربوط به مهیا نبوده و باالترین آمار جذب 

 350که این استان پذیراي حـدود   ایام عید نوروز است
ســازمان میــراث گر بــوده (اقامــت گردشــ -هــزار نفــر 

) و ضـریب  1394فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، 
جامعـه  ( 2درصد اسـت  39ي استان برابر ها اشغال هتل

با آنکه برج قـابوس   .)1394هتل داران استان گلستان، 
در استان گلستان به ثبت جهانی یونسکو رسیده اسـت  
ولی تعداد گردشگران خارجی ورودي به اسـتان بسـیار   

سند آمـایش سـرزمین    ،است. در چنین وضعیتی اندك
استان گلستان، نیز به منابع گردشـگري اسـتان توجـه    
                                                             

میلیون نفر  4برخی برآوردها نشان دهنده آن است که ساالنه حدود  -1
  )1393(سقایی،  ستان عبور می کنندگردشگران مذهبی از این ا

 51در نظر داشته باشید که آغاز سـوددهی در هتـل ضـریب اشـغال      -2
  درصد به باالست

ي هـا  تفرجگـاه  کاربري گزینـی چندانی ندارد و تنها به 
و  3کشاورزيو به نقش  پراکنده و متمرکز محدود شده

 ي توسـعه اسـتان تاکیـد دارد   هـا  در سـناریوي  صـنعت 
سـئوالن برنامـه   م ).1395(استانداري استان گلسـتان،  

ریزي گردشگري نیز به ناچار با فرایند دیکتـه شـده از   
به معجـزه   ،سند باالدستی در زمینه توسعه گردشگري

لخوش کـرده و انتظـار   ده داگردشگري در جزیره آشور
گیري گردشگري در یک شـبه جزیـره بـا     دارند با شکل

مالحظات زیست محیطی بسیار باال با پخشایش توسعه 
پیرامون، گردشگري استان توسـعه یابـد.   گردشگري به 

 ،نقطه مشـترك تمـامی رویکردهـاي شـرح داده شـده     
نوعی فروکاست گرایی اجباري و فقدان یک کل نگـري  

تن فضـایی گردشـگري در مقیـاس    پساساختاري به مـ 
عدم توازن و عدم سلسله که نتیجه آن است، اي  منطقه

د مراتبی مبتنی بر رابطه تعاملی میـان نـواحی و مقاصـ   
گردشگري در استان است. از این رو اخـذ یـک نگـرش    

از مقاصد گردشگري در استان گلستان که در  اي شبکه
اي بـه تولیـد مـتن فضـایی گردشـگري      مقیاس منطقه

تواند بـا برقـراري تـوازن در توزیـع      می شود میمنتهی 
گذاري، مـدلی   و به دور از تمرکز گرایی سرمایه امکانات

ــ  ــگري ف ــعه گردش ــن رو را جهــت توس راهم آورد. از ای
پرسش اصلی در این مقاله حول این محور شـکل مـی   

که چگونه می توان به ترسیم یک شبکه مقاصـد   گیرد
در متن فضایی گردشگري استان گلستان اقدام نمود و 

ي این شبکه مقاصد کدامند؟ و اینکه کارکرد ها شاخص
ان گلسـتان  شبکه مقاصد متن فضایی گردشـگري اسـت  

  گیرد. ا در بر میچه مواردي ر
که تأمین رفاه و آسـایش گردشـگران در    از آنجایی

، از این رو دارداهمیت بسیاري  برنامه ریزي گردشگري
گردشگران و محـیط نیـز ضـرورت     ،تعادل بین ساکنان

شناخت مقاصد گردشگري  ها، دارد. دسترسی به جاذبه
و نیز رتبه بندي مقاصد گردشگري از ابعاد مهم برنامـه  

ردشگري محسوب می شوند. اگـر چـه مطالعـه    ریزي گ
                                                             

بندي بخـش هـاي اقتصـادي اسـتان گلسـتان در آمـایش        در اولویت -3
عنـوان فعـالیتی مـرتبط بـا      زمین، مابین سه بخـش ، گردشـگري بـه   سر

اورزي بـه عنـوان اولویـت    خدمات در جایگاه سوم قرار گرفته است. کشـ 
 (سـند آمـایش اسـتان گلسـتان،     توسعه استان مدنظر قرار گرفته اسـت 

1395  (  
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مقاصد گردشگري بـه وفـور در ادبیـات موضـوع یافـت      
امـا بیشـتر ایـن مطالعـات تنهـا بـه بررسـی         ،شـود  می

ي مقاصد بصورت وجهـه اسـتنباط شـده از    ها مشخصه
و  اي شــبکهیــک مقصــد پرداختــه و کمتــر از دیــدگاه 

اسـتفاده   ،ي یـک مقصـد در شـبکه   ها بررسی مشخصه

مفهـوم  ) از ایـن رو  1389 ،سپهري و بابایی( شده است
شبکه مقاصد متن فضایی گردشـگري بـه عنـوان یـک     
ایده و پدیده نو در استان گلستان مـورد واکـاوي قـرار    

به گردشگري  گرفته تا مشخص شود تا چه امکان گذار
  آورد. پایدار را فراهم می

  
  هاي گردشگري استان گلستان جاذبه :1نقشه 

  

  مبانی نظري 
 ،تعریف گردشـگري و گردشـگران  : گردشگريمقاصد

یــک کــار  ،اقتصــاد گردشــگري و  مقاصــد گردشــگري
ســازمان جهــانی  ؛1979(لیپــر،  چـالش برانگیــز اســت 

بـا ایـن   ). 2005 ؛ کوپر و همکـاران، 1999 گردشگري،
ــناختی وجــود از منظــر پساســاختارگرایی  ، هســتی ش

توان  که میشکل گرفته » 1تحرك«گردشگري پیرامون 
(فیلسـوف   3ژیـل دلـوز  » 2کوچگري«ا  الهام از تئوري ی

ــت   ــریح آن پرداخـ ــه تشـ ــوي) بـ ــام فرانسـ  ،4(هننـ
بـه عنـوان   این تئوري مانند پوزیتیویسم،  ).105:2009

                                                             
1. On the Move  
2.  Nomadology 
3. Deleuze, G 
4. Hannam 

سیستم منظمی از قضایاي بررسی شده، در نظر گرفته 
اما به عنوان روشـی بـراي سـاختار اجتمـاعی      شود مین

ون گردشـگري  ي جدید پیرامها واقعیت و پرسش سوال
تحرك، روزنه جدیدي را بـه سـوي    .باشد میقابل طرح 

ی و پهلـوگیري زنـدگی اجتمـاع    هـا  ، سـکونت ها حرکت
مطالعـۀ  بنابراین، بـا   )؛2007گشاید (اوري،  امروزه، می

ــوچگري    ــه ک ــرك و زمین ــارادایم تح ــگري در پ گردش
تـــوان ماهیـــت مـــادي و تجربـــی  گردشــگري، مـــی 

ارزیـابی   دهند میجام که گردشگران انرا یی ها مسافرت
عنــوان اشــکال مــادي و  را بــه هــا و ایــن حالــت  کـرده 

ي مختلف، در نظـر  ها اجتماعی حرکت، مکان و فعالیت
از دیــدگاه تحــرك، مفهــوم گردشــگري شــاید  گرفــت.

منطقی و قابل بحث باشد نه منسـوخ. حرکـت مـردم و    
، گیاهان و حیوانات، تصاویر ها اشیا، هواپیماها و چمدان
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ي طاالعاتی، همگی در ها و ماهواره ها ، سیستمو برندها
گردشگري نقش دارند. هم چنین، گردشگري با حرکت 

ر، احساسـات و محـیط   ، نژاد و قشها و فعالیت ها حافظه
در ارتباط است. با این تفسیر تحرك مابین دو مکـان و  

شکل گرفته که با تاسـی   تدر جریان رابطه اي از حرک
ونـدي ریـزوم وار دانسـت کـه     از دلوز می توان آن را پی

پیوندهاي مقاصد گردشـگري را در یـک مـتن فضـایی     
  نماید. امکان پذیر می

پدیده گردشـگري در طـی گـذار از    از طرف دیگر، 
ي هـا  مدرنیته متاخر و در میانـه تحـوالت و دگرگـونی   

شیوه تولید از فوردیسـم بـه پسافوردیسـم، بـه شـدت      
سازمان نایافته  تاثیرپذیرفته و در پیوند با سرمایه داري

اشکال مختلفی را در بازار تقاضا، عرضه نموده اسـت. از  
ــگري    ــگ گردش ــار تن ــگري از حص ــر گردش ــن منظ ای
کالسیک و مقاصد ساحلی گذار نموده و فرایندي را در 
گردشگر پذیري مقاصد دیگرگونه شکل داده است. این 
تحوالت در گردشگري که بـر بسـتر تحـوالت سـرمایه     

ــازمان نای ــد   داري سـ ــیوه تولیـ ــدن شـ ــه و برآمـ افتـ
پسافوردیسم شکل گرفته، جریانی از گردشـگري را در  
مقیاس جهانی به دنبال داشت که مـی تـوان از آن بـه    

ــی از شــی  ــا اصــطالح    تاس ــد پسافوردیســم ب وه تولی
 (سقایی و همکاران، یاد نمود» 1گردشگري پسافوردي«

). گردشگري پسافوردي بازنمود تولیـد مـتن   96:1395
ر یک نگرش پساساختاري است کـه تجزیـه و   فضایی د

تحلیل مقاصد گردشگري بخش مهمی از آن محسـوب  
 در ایـــن نگـــرش، ). 2،1980(گـــاردنر  شـــود مـــی

مقصدگردشـــگري بخـــش مهمـــی از مـــتن فضـــایی 
و مکانی است که در آن تولید متن  باشد میگردشگري 

. از ایـن رو  بـه منظـور    دهـد  میفضایی گردشگري رخ 
مقاصد بایـد نسـبت بـه     ،ت پیشرودستیابی به یک مزی

ارائه خدمات خود در بازار و همچنـین بـرآورده کـردن    
). 3،1:2011(ارمــن نیازهــاي گردشــگران تــالش کننــد

مقاصد گردشگري داراي یک ساختار پیچیده اي بـوده  
که در آن انواع  مختلـف عناصـر و کنشـگران در حـال     
رقابـت و همکـاري مـی باشــند. روابـط منطقـی میــان      
                                                             
1. Post- Fordism Tourism 
2. Gardner 
3. Ermen 

ي یگانـه و  هـا  ایـن مـتن فضـایی داراي ویژگـی    اجزاي 
از اینـرو بـا    .)99-98:  2000، 4(بوهالیس خاصی است

تکامل و پیشرفت صنعت حمل و نقل و همچنین آغـاز  
پدیده گردشگري توده همراه با جهـانی شـدن اقتصـاد    

ي هـا  و سـازمان  هـا  فشار رقابتی در شرکت ،گردشگري
 ،یطگردشگري افـزایش یافتـه اسـت. تحـت ایـن شـرا      

ي رقـابتی  ها تمایل به ایجاد یک شبکه براي حل چالش
؛  2000 ،کاستلز(افتد  اتفاق می ها بین صنایع و شرکت

  ).1998، 6ساچکو؛ 1998 ،5؛ سمرا 1998 ،پورتر
هـم  در اسـت  آنچه در پیرامون گردشگري رخ داده

شدگی تولید زیبا شناختی مقاصد در قالـب دورنمـایی   
شـگري بـه عنـوان یـک     با تولیـد کـاالي گرد   گردشگر

.این امر بنابه صورت باشد میکاالي فرهنگی بطور کلی 
دگرگونی زمینـه و   ،بندي جدید در پیرامون گردشگري

 شرایط تعامل و سـازماندهی اجنمـاعی را در رابطـه بـا     
و اجتمـاعی ـ    بازارآرایی میان مکان ـ فضاي اقتصـادي  

) کـه تحـت آن   25: 1382 ،هلـد فرهنگی نشـان داده ( 
ي ماقبل مدرن به عنوان یـک  ها ي حیاتی تمدنفضاها

نگرشــی پساســاختاري رخ مــی مقصــد گردشــگري در 
نماید و ضرورت رابطه اي ریزوم وار تحت عنوان شـبکه  

  مقاصد ضرورت می یابد.
 کـردن  تلقی با نااقلیدسی: مقاصد گردشگريشبکه 

 مـی  شکل ییها نظریه ،گردشگري فعالیت فضاییِ متن
 نظریـه  ایـن  است. اي شبکه نظریه آنها از یکی که گیرد

 در ها حرکت ،ها جایی جابه جمله از ها فعالیت تفسیر در
 را ریـزي  برنامه غیرمتمرکز نظام اي، منطقه سطح واحد
 ي گردشگري توصیهها مکان پیوندهاي عمل نحوه براي
 بـا  مـرتبط  يهـا  برداشت از بسیاري نظریه این. کند می

 يهـا  نظـام  و پـایین  و باال يها نظام بر مبتنی يها مدل
 رویـارویی  بـه  را هـا  گـذاري  سیاست در غالب و متعارف

 و منعطـف  و متنوع نسبتاً نگرشی نظریه، این. طلبد می
 بـر  کـه  کشد می پیش را اي منطقه توسعه به نگر جامع

 در ي گردشـگري هـا  مکـان  ادغـام  و سـازي  هماهنـگ 
 مـورد  رویکـرد . است استوار محلی و اي منطقه مقیاس

 دخالـت  از خردمندانـه  و نـامتمرکز  اي جموعهم بر نظر،
                                                             
4. Buhalis 
5. Smeral 
6. Schucan 
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 بهـره  لحـاظ  از موجود تنوع که ورزد می اصرار سیاسی
 در موجـود  کـار  تقسـیم  اي، منطقـه  منـابع  از منـدي 
 يهـا  توانمنـدي  و نیازها و روستایی و شهري يها بخش
و  آذربـاد دهـد (  مـی  قرار حمایت مورد را محلی توسعه

  .)77: 1389 ،همکاران
 مطـرح  يهـا  روش تازه ترین از »يا شبکه تحلیل«
 روابـط،  شناخت مساله، حل خصوص دراست که  شده

 مـدیریت  و سیاسـتگذاري  گیري، تصمیم سازي، تصمیم
 یـا  مـدیر  گیرنـده،  تصـمیم  بـه  و شـده  واقـع  مـؤثر 

 فرآینـد  ایـن  در کـه  دهـد  می را این امکان سیاستگذار
 اسـاس  بـر  در نهایـت و باشـد  داشـته  کامـل  مشـارکت 

 سـوي  از. نمایـد  تولیـد  نتـایج را  خود تمهار و تجارب
 ارتباطـات  تحلیـل  و بررسـی  امکان بندي، شبکه دیگر
 .سازد می میسر را نیز مرتبط مسایل با مساله یک میان

 چگـونگی  مطالعـه  و بررسی به رویکرد این ،طورکلی به
 کننـده  احاطه روابط اجتماعی تأثیرگذاري ساختارهاي

. پـردازد  مـی  باورهـا  و عقایـد  بر سازمان یا گروه یا فرد
 بایـد  ابتـدا  در کـه  اسـت  ایـن  آن در کلـی  قاعـده 
 بررسـی  مـورد  واحدها درون و میان روابط يها ویژگی

 ،چانـدلر واحـدها (  خـود  يهـا  ویژگـی  نه و گیرند قرار
 کـه  اسـت  ایـن  رویکـرد  این ویژگی . مهمترین)2008
 موضوعات هاي ویژگی حسب بر جزئی تحلیل و تفسیر

 روابـط  برحسب ها پدیده تحلیل و تفسیر به را مستقل
 نمـوده  تبدیل متن فضایی یک مستقل کنشگران میان

ــاتی ــانون) 2005 ،(بورگـ ــه و کـ ــراد از را توجـ  و افـ
 تغییـر  و تعـامالت دودویـی   هـا  تقابل به یشانها ویژگی

  ).  2006 ،و همکاران  پارخ( است داده

  

  
  اي منطقهشبکه مقاصد گردشگري در ابعاد از  شماي مفهومی  : 1شکل 

  
 منسـجم  و سـاده سـازي   بـراي  را روشی ابزار این
 در تواند می بنابراین و کند می فراهم روابط این ساختن
 آنجا از. باشد موثر اهداف به رسیدن در همکاري ترویج

 بـا  کوچـک  کارهاي و کسب از زیادي نسبتاً تعداد که
 قادر به دنبال کردنپایداري نیستند انزوا در اندك منابع

فعـالیتی   در پایـداري  بـه  نسـبت  شـبکه اي  کـرد روی

، 1لمهـا  ( اسـت  ضـروري  گردشـگري  ماننـد  اقتصـادي 
 غیررسمی يها اتحادیه بر مبتنی خواه ها شبکه )2001
 رسـمی  يهـا  توافقنامـه  بـر  مبتنی خواه باشند، محلی

 گردشگري يها سازمان منفعت براي تنها نه مشارکت،
 دولتـی،  ايساختاره سایر یا محلی یا منطقه اي ملی،
 کمـک  گردشـگري  پراکنـدگی  ماهیت جبران به بلکه

                                                             
1. Halme 
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 جـزء  اي شبکه ساختارهاي پیدایش بنابراین کند؛ می
 در است گردشگري بخش فعاالن جمعی يها خواسته
 جمعـی  ماهیت فهم به توانند می شبکه نظریه حقیقت

 گردشگري در هماهنگی و ها محدودیت سازمانی، اقدام
  .کند کمک

ـ  ايشبکه تحلیل  و اي شـبکه  نظریـه  دو مبنـاي  رب
 رایانـه،  علـوم  دیـدگاه  از اسـت؛  شده نهاده بنا ها گراف

 هـا  گـراف  کـاربردي  نظریـه  تحـت  اي شـبکه  تحلیـل 
 نظریـه « اجتمـاعی،  علـوم  دید از و شود می بندي طبقه
 تشـکیل  را اي شـبکه  تحلیل نظري چارچوب »اي شبکه
 يهـا  جنبـه  از اي چکیـده  هـا  گـراف  نظریـه  دهـد.  مـی 

 شبیه ریاضیات قالب در را شبکه و بوده مدل ريساختا
 نیـز  اي شـبکه  نظریـه . )2005 ،1(برندز نماید می سازي

 روابـط  بررسـی  بـه  کـه  اسـت  عمـومی  بسیار واژه یک
 ،هـا  انسان میان روابط شامل روابط این که دارد داللت

 شیمیایی، مواد کشورها، ها، شرکت ،ها سازمان جانوران،
 از اي شـاخه  نظریـه  ایـن باشـد.   یم ها نظیر این و ها اتم

با  آن موضوع و بوده فیزیک اخیراً و کاربردي ریاضیات
  ).2006 ،2(پارکیباشد  می مشترك ها گراف نظریه

  
  پیشینه تحقیق 

عنوان یـک موضـوع بسـیار مهـم در     مطالعه شبکه به   
ادبیات گردشگري تبدیل شده است. از اینرو مطالعـاتی  

ربردهـاي آن انجـام شـده    در زمینۀ شبکه و اهمیـت کا 
ي هـا  بحث ،در بخش گردشگري ها است. اهمیت شبکه

چگونـه مـی    ها و خوشه ها محدودي درباره اینکه شبکه
توانند به عنوان فرآیندي براي حمایت از کسب و کارها 

). 2006 ،و همکـاران  3وِلـی وجـود دارد ( ُ  ،گرفته شوند
یکــی از  هــا رابطــه بــین گردشــگري نــوآوري و شــبکه

مدیریت  ،ي مرتبط با اقتصادها ي رایج در زمینهها بحث
  .  )2006 ،4فوکو گاواباشد ( میو جامعه شناسی 

 کتـاب در  ،)2000( 8بیـوك  ،7جمنـز  ،6لکرها  ،5لینچ    
 بـراي سـاخت   کسب و کار کوچـک  يها توسعه شبکه«

                                                             
1. Brandes 
2. Parkhe  
3. Novelli 
4. Fukugava 
5. Lynch 
6. Halcro 

تحلیلـی را در رابطـه بـا     ،»سـودآور   مقصد گردشگري
انجـام داده و   ي مـرتبط بـا گردشـگري   ها ادبیات شبکه

در راسـتاي ایجـاد    هـا  یی را که شبکهها طیفی از مزیت
شناسـایی   ،دهنـد  مـی مقاصد گردشگري سودآور ارائـه  

را در قالـب یـادگیري و    هـا  کرده اند. آنهـا ایـن مزیـت   
ي شغلی و ارتباط طبقه بنـدي کـرده   ها فعالیت ،مبادله

اند.آنها نشان دادنـد کـه از طریـق یـادگیري و تبـادل      
شـبکه بـه صـورت بـالقوه      ،شـارکت کننـدگان  منافع م

ي شغلی مثبـت و نتـایج اجتمـاعی    ها تبدیل به فعالیت
فراینـد آمـوزش    ،می گردد.مزایایی نظیر انتقـال دانـش  

ــگري ــه   ،گردش ــادگیري و مبادل ــه ی ــاط در زمین  ،ارتب
خرید  ،ي تعاونی در زمینه بازاریابیها ي فعالیتها مزیت

کسـب و کـار در    ،افزایش فعالیـت کـارآفرینی   ،و تولید
ي شغلی و همچنین ها درون شبکه در ارتباط با فعالیت

حمایت اجتماعی از  ،ي پرورش اهداف مشتركها مزیت
ي کسـب و کـار   هـا  مشـارکت سـرمایه   ،توسعه مقصـد 

ي محلـی  هـا  کسـب درآمـد   ،کوچک در توسعه مقصـد 
(لیـنچ و   ي جامعـه محلـی  هـا  بیشتر در زمینـه مزیـت  

  ).2000 همکاران،
ــوان  )2000لیــنچ ( ــا عن ــه اي ب ــین در مقال  همچن

: مطالعـه مـوردي   هـا  در بخش اقامتگاه ها شبکهنقش «
 عنـوان میزبـان   با مطالعه ساکنان مقصد بـه » ادینبورگ

هـاي متفـاوتی از    در شهر ادینبورگ اسـکاتلند دیـدگاه  
را بدست آورد. هدف این مقاله بررسی  ها اهمیت شبکه

نقـش   کـه در آن  ،اهمیت روابط همسایگی بوده اسـت 
ي اجتمـاعی را نشــان داد. وي در ایــن  هــا ویـژه شــبکه 

ـ   ،مطالعه از چهار مرحله بهره جسـت  ا میزبانـان  ابتـدا ب
با نماینـدگان و  در مرحله بعدي   ،کردمصاحبه گروهی 

مسئولین  مدارس انگلیسی زبان و سایر افرادي کـه در  
در مرحلـه   مصـاحبه نمـود و  این محل اقامت داشـتند  

ي ها براي یافتن مشخصات و انگیزه میزبان 206 باسوم 
ــه   ــت در مرحل ــان مصــاحبه اي انجــام داد و در نهای آن

ي آموزشی و استفاده از نظـر  ها چهارم با تشکیل کارگاه
کارشناسان و همچنـین نماینـدگان مـورد مطالعـه بـه      

ــه  ــل یافت ــه و تحلی ــا بحــث و تجزی ــده ه ي بدســت آم

                                                                                   
7. Johns 
8. Buick 
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 پرداخت.وي به رابطه کلیـدي بـین خـانواده میزبـان و    
 ،مهمـان  ،مهمانان با هدف چگونگی ارتباط بین میزبان

مـدارس اشـاره کـرد کـه در آن      مسئوالننمایندگان و 
کننـد کـه داراي    یی اعتمـاد مـی  هـا  میزبانان به سازمان

مسئولیت باالیی در قبال دانش آموزان  مهمـان دارنـد   
که از آن به عنوان یک رابطه اخالقی و اجتمـاعی برابـر   

میزبان یـاد   يها ظارات منطبق با نگرشها و انتبا ارزش
  )95:2000(لینچ، کند می

بـا   ،)2004( 1پژوهشی توسـط احمـد و موریسـون   
ــا شــبکه«عنــوان  خــدمات در  کوچــک ي اجتمــاعیه

مطالعـه مـوردي سـواحل     و مهمـان نـوازي   گردشگري
ي ییالقـی  هـا  به بررسی عملکرد مالکان خانـه  ،»مالزي

 ،مـالزي  کوچکی کـه در مقاصـد جزیـره اي و سـاحلی    
 پرداختنـد. ؛ کردند ت گردشگران را تأمین میمحل اقام

شیوه مطالعاتی آنها براي پی بـردن بـه نحـوه عملکـرد     
ي ییالقی بصورت تصادفی ها مالک خانه 37شبکه بین 

معیـار   و بر اساس تکمیل پرسشـنامه و مصـاحبه بـود.   
ارزیابی عملکرد آنها مناطق جغرافیایی که در سـاحل و  

آن واقع شـده بودنـد و بـه لحـاظ انـدازه      یا در نزدیکی 
کوچک بودند که متعلق یک فـرد خـاص بـوده اسـت.     

ورد اهداف شغلی را نیز در شـبکه مـ   ،احمد و موریسون
نتیجه مطالعه نشـان داد   تحت بررسی قرار دادند. ،نظر

که کـه اغلـب بنگاههـا نسـبت بـه بکـارگیري اعضـاي        
انسـانی   نوان نیرويخانواده و یا خویشاوندان خود به ع

. شاید این منطقه بـه لحـاظ جغرافیـایی    اعتقاد داشتند
گردشـگران  دور افتاده بوده و امکان ارتباط و مالقات با 
ها بر روابط بیشتر را محدود می کرده، اما اغلب خانواده

مشترك بدلیل داشتن منافع مشترك براي بقاي کسب 
 ،و کار خـدمات مـرتبط بـا مهمانپـذیري و گردشـگري     

شتند. اغلب افراد درون شـبکه داراي جنسـیت   تأکید دا
در » مـرد سـاالر  «نشان از فرهنگ محلی  مرد بوده که

 هـا،  این منطقه دارد. این شبکه که متشـکل از خـانواده  
غیـر  دوستان و یا آشنایان به عنـوان کنشـگران شـبکه    

این امر موجـب اعتمـاد    .رسمی می توان از آن نام برد 
همگــی در ســودآوري  ،بیشــتر و روابــط دوســتانه آنهــا

                                                             
1. Ahmad & Morrison  

ي کسـب وکارشـان ؛ تـأثیر    ها بیشتر و افزایش ظرفیت
  .)2004 (احمد و موریسن، فراوانی داشته است
تجزیه و «به   ،)2014(و همکاران  2راجري جیوانی

موردي  مطالعه  تحلیل شبکه در یک مقصد گردشگري
از ایـن  . هـدف   نـد پرداخت» منطقه سان ویتو (ایتالیـا) 

ن یـک مقصـد   روابـط درو  مطالعـه بررسـی و    ،تحقیق
ومی و منظور اثبات وجود یک مـدل مفهـ   به گردشگري

قابـل دسـتیابی   ممکـن و  همه اینها ساختار یافته بود . 
تجزیه و تحلیل روابط بـین کسـب و کارهـایی    بوسیله 

اســت کــه در مقصــد گردشــگري بــه ارائــه خــدمات و 
بـر روي نقـش    ،و همکاران فعالیت می پردازند. راجري

سـان  "ی سه خانواده ساکن در مقصد گردشگري اجرای
 ،تمرکز نموده و به ارزیابی عملکرد آنها " 3ویتو لو کا پو

روابط بین آنها و عواملی که موجب هم افزایی نیروهاي 
روش تجزیـه و  خدماتی آنها شود پرداختنـد.   واجرایی 

 ي اجتمـاعی ها ز ابزار تحلیل شبکهتحلیل آنها استفاده ا
)SNA( به منظور درك .یابی به اهدافشان بودبراي دست

بیشتر نقش سـه خـانواده در مقصـد گردشـگري سـان      
جامعـه مـورد   نیاز به تجزیه و تحلیل رفتار افـراد   ،ویتو

وجود داشت. به همین دلیل به طـور خـاص از   مطالعه 
هـا در روش جامعـه سـنجی بـا      پردازش و تحلیـل داده 

کـه امکـان   استفاده شـد   Ucinet 6 افزار استفاده از نرم
بـراي هـر یـک از     ) 4شبکه -خود( ساخت شبکه مرجع

دهـد. نتـایج    را مـی شرکت متعلق به سـه خـانواده    18
دارد  شـبکه  -خـود هـر  کـه  نشان داد که اولین ویژگی 

بزرگی و اندازه آنها بستگی به تعداد روابط مستقیم هـر  
شـرکت دارد. هـر یــک از سـه خـانواده داراي چنــدین     

حـداقل یـک نفـر از     ،موارد %78شرکت هستند که در 
عضویت دارد .  ،یک خانواده در دو شرکت خانواده دیگر

نتیجه نهایی اینگونـه بیـان شـد کـه نقـش رهبـري و       
مدیریت توسط مجموعه اي از اشخاص که با هم روابط 

بسـیار چشـم   خویشاوندي و خانوادگی ایجاد کرده انـد  
که هر شرکت به تنهایی فقط دامنۀ نفوذ گیر است، چرا

رو ، از ایـن ا می تواند در اختیار داشته باشـد محدودي ر
بـا اسـتفاده روابـط     ها شرکت ،براي غلبه بر این مشکل

                                                             
2. Ruggieri Giovanni  
3. San Vito Lo Capo 
4. Ego- Network 
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 ،عضویت یک خانواده در دو خانواده دیگر ،خویشاوندي
روابط خویش را به عنوان یک شبکه غیر رسـمی بـراي   

ي هـا ن اقدامات معرفی کرده و از حمایتهماهنگ کرد
مند شوند. همـه ایـن   بیشتر بهره یکدیگر براي موفقیت

 هـا  دانسته ،به اشتراك گذاشتن تجارب ،روابط منجر به
تبدیل بـه یـک سـري     ،که بصورت هنجارهاي فرهنگی

قواعد و قوانین درون سیستم و شبکه غیر رسمی شـان  
ي زمانی طوالنی تر ها می گردد که به پایداري در دوره

ان توسط سیستم خویشـاوندي و تعامـل حـاکم در میـ    
و موجــب توســعه مقصــد گردشــگري  شــود مــیافــراد 

  .شود می
) در مقالـه بـا   1390و همکاران (مطیعی لنگرودي 
رهاي دوره اي محلـی در اسـتان   اعنوان شبکه بندي باز

ــراري      ــونگی برق ــه چگ ــابی ب ــت ی ــراي دس ــیالن ب گ
جاد شده در شهرهاي استان گیالن که در یـک  ای شبکه

ش محصـول خـود   ه به فـرو یا چند روز از روزهاي هفت
و همچنین یـافتن تـأثیرات ایـن شـبکه از      می پردازند

پژوهشی کیفـی   ،ي موجودها طریق ترسیم شبکه بندي
شـهر   9نفـر از فروشـندگان در    108آنهـا   .انجام دادند

بازاري استان را به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونـه  
گیري طبقه بندي انتخاب نمودنـد. در درون هـر شـهر    

نمونـه گیـري گلولـه برفـی بـراي انتخـاب       نیز از روش 
نتایج تحقیق نشـان  داد کـه    فروشندگان بهره جستند.

بازارهــاي دوره اي محلــی داراي چهــار شــبکه شــمال  
شــرق در اســتان گــیالن  ،شــمال شــرق ،غــرب ،غــرب

. بازارهاي مزبور داراي همپوشانی بـوده و ایـن   باشد می
ن تحـت ایـن شـبکه    امر موجب شده است که کل استا

همچنین بازار انزلـی و ماسـال نقـش    ازاري قرار گیرد؛ب
اریان در سراسر گـیالن  مرکزي را دارا بوده که کلیه باز

 ،ها جمع می شوند و به نـوعی ایـن بازارهـا   در این شهر
مراکز گردهمایی فروشندگان کل استان به شـمار مـی   

  روند.
هـاي ذکـر شـده اسـت     آنچه وجه مشترك تحقیق

بــر سیســتم اســت کــه  مبتنــی یکلیــت ســاختارگرای
گردشــگري را در ابعــاد اقتصــادي، مــدیریت و جامعــه 
شناسی در چارچوب شبکه مورد مطالعه قرار داده انـد.  
محوریت ساختاري در مطالعات فـوق الـذکر، مرکزیـت    

فضا را به عنوان یک امري موجـود مـدنظر قـرار داده و    
در بیشتر آنها بینش جامعه شـناختی اصـل تحقیـق را    

ه هــم پیوســته اســت. در نظــر گــرفتن گــرد شــبکه بــ
 شود میگردشگري به عنوان یک متن فضایی که تولید 

و در یک رویکرد پساساختاري، در پیوند ریزوم وار قرار 
دارند بستري را در توجه به واسـازي مـتن فضـایی بـه     

و بیــنش جغرافیــایی (هــاروي، »   گســترده« صــورت 
  ) ضروري نموده است.1379

  
 مفاهیم کمی شبکه

 تعـدادي  و نقطـه  سه حداقل از ايمجموعه ،بکهش
 ارتبـاط  وجـود  عدم یا وجود دهنده نشان که است یال

در تعریفـی   .)1،1991(کیـنس باشـد   می ها نقطه  میان
 از اسـت  عبارت خود، شکل ترین ساده در شبکهدیگر 

به هـم پیوسـته    خطوط توسط که نقاط از اي مجموعه
 و رئـوس  بـه  طنقـا  ایـن حـوزه   در عبارت دیگر به اند؛

 ).1:2010 ،2(نیـومن  نمایند اشاره می ها یال به خطوط
وب  اینترنـت،  مانند؛ هاییشبکه نیز ي پیچیدهها شبکه

 زیرساخت ،)هواپیما و قطار (خودرو،حمل ونقل جهانی،
 متابولیـک،  مولکـولی،  فاضـالب)،  و آب گـاز،  (بـرق، 

 يهـا  شـبکه  ،غذایی مواد اجتماعی، يها شبکه زیستی،
 يهـا  شبکه ،تجاري يها شرکت میان روابط ،نانسا مغز

 در هـم  با که بازیگرانی یا علمی نشریات بین استنادات
. هسـتند  پیچیده يها شبکه ،غیره و کرده اند کار فیلم
 اسـت  برخـوردار  حیاتی اهمیت بشر براي ها شبکه این

 کشـورها،  از بسیاري اقتصاد در ).1:2011 ،3ون میجم(
 اهمیـت  گردشگري در ها هحوز سایر به نسبت ها شبکه

 عنـوان سـاختاري  به  واقع گردشگري در.دارند بیشتري
درونـی ضـروري   ي هـا  وابستگی آن در که شده تعریف

و همکـاري و تعـاون   ) 4،2005(بجورك و ویرتانینبوده
 کننـده  تولیـد  مختلـف  سـازمانهاي میـان موسسـات و   

 اهمیـت  گردشـگري  مقاصـد  در گردشگري محصوالت
  ).2003 ،5چ(تینسلی و لیندارد 

                                                             
1. Kenis  
2. Newman 
3. Van Mieghem  
4. Bjork and Virtanen 
5. Tinsley and Lynch 
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با استفاده از تحلیـل شـبکه کـه از تئـوري گـراف      
در توصـیف سـاختار روابـط نمـایش     ، مشتق شده است

و اعمال  ها ها و گره توسط یال ،داده شده در یک شبکه
و ارتباطات آنها  متني کمی براي درك بهتر ها تکنیک

بـراي کشـف    ،کند. تجزیـه و تحلیـل شـبکه    کمک می
و ارتبـاط  مقصد گردشگري ي ساختاري چند ها ویژگی

تلقـی شـده و    هـا  عنـوان گـره   که در آن مقاصد به ،آنها
اي  عنوان مجموعـه  دشگري بین مقاصد بهمسیرهاي گر

باشـند (یـال)    از خطوط که اتصال دهنده مقاصـد مـی  

تلقی می گردند. در واقع مسیرهاي حرکتی گردشگران 
از مقصــدي بــه مقصــد دیگــر تشــکیل یــک گــراف را  

  ).1999 نی و فورس،(دیجدهند  می
 5طور مثال در صـورتی کـه یـک منطقـه داراي      هب

ابتدا  ،باشد و گردشگري A,B,C,D,Eمقصد گردشگري 
 ،بازدید نمایـد  Bو  Dو  Cسپس به مقصد  ،Aاز مقصد 

خواهـد   1گراف و ماتریس مجاور آن به صـورت شـکل   
  بود. 

  

  
  گراف یک شبکه مقاصد گردشگري و ماتریس مجاور آن :2شکل 

  

) و iمـاتریس مجــاور چنـین گرافــی داراي ســطرهاي (  
) خواهد بود که نمایانگر مقاصد در گـراف   jستونهاي (

  jبـه   iبوده و در صورتی که یک ارتباطی جهـت دار از  
و در  1) برابـر بـا   i, jارزش سـلول (  ،وجود داشته باشد

به عبـارت دیگـر   غیر اینصورت برابر با صفر خواهد بود.
آنگـاه ارزش   ،باشـد    jد قبلی مقصد  مقص،iاگر مقصد 

و در غیر اینصورت برابر با صـفر   1) برابر با i, jسلول  (
خواهـد بـود. ایـن اعــداد در مـاتریس مجـاورت نشــان      
ــات    ــداد دفع ــانگر تع ــه بی ــند ک ــی باش ــده وزن م دهن

 i ي رخ داده در مسیرهاي گردشگر از مقصد ها حرکت
 ).2،2008؛ اسکات 1،1994(واسرمنباشد می jبه مقصد 

شناسـایی   ،یکی از مهمترین کاربردهاي تحلیل شـبکه 
که معموالً به عنـوان   ي با اهمیت در شبکه استها گره

نقاط استراتژیک در شـبکه نامیـده مـی شـوند و جـزء      
اعضاي تأثیر گذار در آن شـبکه محسـوب مـی شـوند،     

و معیارهـاي هـر شـبکه تعیـین      هـا  الزم است شاخص
  :ر تحلیل شبکه عبارتند ازعیارها دمهمترین مشوند . 

                                                             
1. Wasserman 
2. Scott  

اگر مسیرهاي گردشـگري بـه عنـوان    :  3اندازه شبکه
 ،محسوب شوند ها خطوط ارتباطی بین مقاصد و یا گره

کـه   باشـد  مـی یک شاخص اساسی و مهم اندازه شبکه 
ــداد ارتباطــات مســتقیم دورن    ــري تع ــدازه گی ــن ان ای

بـه عنـوان درجـه اي از ادغـام در یـک       ها گره اي شبکه
 . دهد مینشان  شبکه را

درجـه   ،: نقطـه مقابـل انـدازه شـبکه     4تراکم شـبکه 
. چگالی یا تـراکم شـبکه   باشد میانسجام چگالی شبکه 

براي شمارش تعداد واقعی پیوندها به عنوان مسیرهاي 
گردشـگري در میــام مقاصــد مــورد نظــر بکــار گرفتــه  

اد اتصـاالت  ن دهنـده تعـد  . تـراکم شـبکه نشـا   شود می
. در واقع تراکم به توصـیف سـطح   تبالقوه در شبکه اس

 عمومی ارتباط میان نقاط در یـک گـراف مـی پـردازد.    
  :شود میگیري  صورت زیر اندازه هتراکم شبکه ب

  :      1فرمول 
ایـن  . تعداد خطوط موجود در شبکه است Lکه در آن 

باشـد.این نسـبت تعـداد     1تا  0تواند از  گیري می اندازه

                                                             
3. Network Size 
4. Network Density 
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را  )g(g-1)/2کل روابـط ( روابط موجود نسبت به تعداد 
چگالی . )101:1998 (واسرمن و فاوست، دهد نشان می

چـرا کـه ممکـن     ،اسـت  1برابر با  1در یک گراف کامل
ــی موجــود باشــند ،اســت همــه روابــط ممکــن  ،2(راول

1997.(  
دهنده تعداد ارتباطـات هـر مقصـد و یـا      نشان :3درجه
درجه آن  ،. هر چه نقطه مرکزي تر باشدباشد میمکان 

  بیشتر است.  
هاي  د یال: مرکزیت درجه برابر با تعدا4مرکزیت درجه

. درجه یک رأس داراي تعدادي مجاور بر یک گره است
(اوبشال  کند ست که آنرا به رئوس دیگر متصل میلبه ا

ي جهـت دار دو نـوع   هـا  در گـراف  ).5،2010و همکاران
ورودي) که تعداد ( 6. درجه بیرونی مرکزیت وجود دارد

ات خارج شده از یک مقصد را نشـان میدهـد.هر   ارتباط
ــتر و      ــادل بیش ــده تب ــان دهن ــد نش ــتر باش ــه بیش چ

) کـه  (خروجـی  7أثیرگذاري بیشتر است. درجه درونیت
تعــداد ارتباطــات وارد شــده بــه یــک مقصــد را نشــان 

کـه بیشـتر بـودن آن نشـان دهنـده نفـوذ آن        دهد می
مرکزیـت درجـه   ).8،1983(کنـوك و بـرت   مقصد است

در یک شبکه از رابطه زیر بدسـت مـی    ) CD,in(ورودي 
  آید:

 :  2 فرمول
را  iي وارد شده به گره ها تعداد یال rinکه در آن 

ي موجود ها نمایانگر تعداد کل گره lو  دهند مینشان 
 ،i. مرکزیت درجه ورودي یک گره باشد میدر شبکه 

در شبکه که بطور  i يها برابر با مجموع تعداد گره
 ،متصل (وارد ) شده اند iبه گره  iگره  مستقیم از

                                                             
گیرد که تمام نقاط همجوار با یکدیگر به  . گراف کامل زمانی شکل می1

 Wasserman and. (طور مستقیم به همه نقاط دیگر متصل شوند

Faust 1994, 102(  
2. Rowley 
3. Degree 
4. Degree Centrality 
5. Opsahl et al 
6. Indegree 
7. Outdegree 
8. Knoke & Burt 

از رابطه زیر نیز مرکزیت درجه خروجی  .باشد می
  بدست می آید:

 :   3فرمول 
را  iگره  ازهاي خارج شده  تعداد یالrout که در آن 

ي موجود ها نمایانگر تعداد کل گره lو  دهند مینشان 
 ،iیک گره  خروجی. مرکزیت درجه باشد میدر شبکه 

 iکه از گره در شبکه  i يها با مجموع تعداد گره برابر
  .باشد می ،متصل (خارج) شده اند iبه گره 

گرهی است که به طور متوسط : 9مرکزیت نزدیکی
نزدیک است. مقیاس مرکزیت نزدیکی  ها به کلیه گره

ي ها که یک گره تا چه حد به سایر گره دهد مینشان 
ین اموجود در شبکه نزدیک است. هر چه میزان 

، نشانگر این است شاخص براي یک مقصد بیشتر باشد
زمانی که در مقصد قبلی  ،که تعداد گردشگر بیشتري

این مقصد را به عنوان به مقصد بعدي انتخاب  ،بوده اند
مرکزیت نزدیکی از رابطه زیر بدست می آید  .نموده اند

:  

  :         4فرمول
هترین دهنده کوتا نشان  d(ni,nj(که در آن مقدار 

  .است j و iي ها فاصله میان گره
مرکـز بینـابینی یـا میـان داري     : 10مرکزیت بینابینی

یـان بسـیاري از هـر دو گـره     گرهـی اسـت کـه م    ،گره
مرکـز   ،. بـه عبـارت دیگـر   باشد میجفت گره) موجود (

ــره  ــابینی گ اُم یــک شــبکه عبارتســت از نســبت   iبین
ي هـا  کوتاهترین مسیرهاي موجود بین همه جفت گره

اُم می گذرد و از رابطه زیر محاسـبه   iبکه که از گره ش
  گردد:  می

  :      5 فرمول
برابر است با احتمال اینکـه بـراي     gjkدر این رابطه 

(   11به مسـافت ژئودسـیک   iگره  ،kو  jهر جفت گره 
 متعلـق باشـد   jkفاصله متشـکل از سـطوح هندسـی)    

                                                             
9. Closeness  Centerality  
10. Betweenness Centerality 
11. Geodesic Distance 
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 استفاده از شاخص مرکزیت بینـابینی  )2008 (اسکات،
 بدین معنی است کـه در صـورتیکه یـک مقصـد داراي    

عنـوان یـک واسـطه و     مرکزیت بینابینی باالیی باشد به
. بـه  شـود  مـی راه ارتباطی بین دو مقصد دیگر شناخته 

بیشتر گردشگران در زمان سـفر بـین دو    ،عبارتی دیگر
مجبورند از این مقصد عبور نمایند. این شاخص  ،مقصد

گري بسـیار حـایز اهمیـت    گردشـ ي هـا  ریزي در برنامه
. مقاصـدي کـه داراي مرکزیـت بینـابینی بـاالیی      است

شـکل   .)1992 (برت، دارندمزیت رقابتی باالیی  ،باشند
دهنــده مرکزیــت درجــه و مرکزیــت بیــابینی  نشــان 3

  .  باشد می

  

  
  )A) و مرکزیت بینابینی (Bاي ( : مرکزیت درجه3 شکل

  
  روش تحقیق 

به عنوان دانش از خبرگان روش اخذ  ،در این تحقیق   
و مــدیران   ،کــه شــامل متخصصــانمــاري  ؛ آجامعــه 

صاحب نظران در زمینه گردشگري در اسـتان گلسـتان   
تکمیل . روش باشد میاز طریق ابزار میدانی پرسشنامه 

ي هـا  بـرخالف روش  روش دلفی انتخاب شد پرسشنامه
نـه بـه شـمار     دلفـی پـژوهش پیمایشـی، اعتبـار روش    

شــرکت کننــدگان در پــژوهش کــه بــه اعتبــار علمــی 
ــرکت     ــتگی دارد. ش ــده بس ــرکت کنن ــان ش متخصص

نفـر را شـامل    20تـا   5کنندگان در تحقیـق دلفـی از   
کمینـه تعــداد  ).21:1996 (آدلــر و زیجلیـو،  شـوند  مـی 

روش چگـونگی طراحـی    شرکت کنندگان بسـتگی بـه  
  .دارد تحقیق

  

  
  هاي گردشگري در منطقه مورد مطالعه جاذبه :2نقشه 
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  ر مقاصد در نرم افزارو سای ي بین خودها هاي بین مقاصد بر اساس اولویت ارتباط: 4شکل 

  
 ،روش مورد اسـتفاده : 1)ترسیم شبکه مقاصد (گراف

براي تحلیـل و ترسـیم شـبکه مقاصـد گردشـگري در      
روش تحلیــل شــبکه ارتبــاطی بــین  ،اســتان گلســتان

اي از  نامـه  روش پرسـش با آنهاست. اطالعات مورد نیاز 
شـبکه   در ابتدا براي ترسیم آوري گردید. جمعخبرگان 

و یا مقاصـد گردشـگري اسـتان     ها ان جاذبهارتباطی می
گلستان ماتریس مجاور ان تشکیل شـد تـا بـا ترسـیم     
گراف اولیه بتوان میزان ارتباط اولیه و همچنین تعیین 

ي ترسـیم گـراف   خوشه اولیه را بدست اورد. سپس بـرا 
از روش گلوله برفی و با انتخـاب  نهایی و تحلیل شبکه؛ 

خـود کـانون    ،هریک هي بدست به عنوان اینکها اولویت
تهیه و از خبرگان و کارشناسان (نمونـه   ،باشند آغازین

) خواسـته شـده ارتبـاط بـین هـر یـک از       این پژوهش
ي بدست آمده بیان نمایند. ها اولویت سمقاصد را براسا

پس از یـافتن اوزان نهـایی و    صورت عمل شد که بدین
مـاتریس  اولویـت    ،ي منتخبها بندي نهایی جاذبه رتبه

بر اساس رتبـه در اسـتان بـا     ها تباطی هر یک جاذبهار
ي ماتریسـی  هـا  دادهشـد.   نوزده جاذبه دیگـر تشـکیل  

                                                             
1. Graph 

 UCINET (Version بـه وسـیله نـرم افـزار      Excelدر

(قابـل خوانـده    net. تبدیل به فرمـت پسـوند     (6.658
) تبدیل نمـوده تـا   Net Draw 2.154افزار  شدن در نرم

ـ   Net Draw 2.154 بتوان بـا نـرم افـزار    صـورت   هآنـرا ب
 Gephi افزار نشان داد. سپس با استفاده از نرمدیداري 

) به تحلیـل  افزارهاي جدید تحلیل شبکه از نرمیکی ( 8
مرکزیـت  ماننـد   مقاصد هاي  تا ویژگیآن پرداخته شد 

ــابینی و.. ،درجــه، مرکزیــت نزدیکــی  و  مرکزیــت  بین
و نیــز جهــت  مقاصــد روابــط آنهــا باســایر  همچنــین 

 Net با استفاده از ها رتباطات آنها مشخص شوند. نقشها

Draw 2.154   اند. ارتباطـات   شده) (قابل دیدارطراحی
نشان داده شده بـه عنـوان خطـوط ارتبـاطی و جهـت      

بـا چـه    مقصدينشان دهنده این است که چه  ها فلش
ــاتریس  4شــکل . ارتبــاط دارد مقصــدي قســمتی از م

بـا   هـا  تشکیل شده براي ارتباط اولویت دار بین جاذبـه 
  .ستها خود و سایر جاذبه
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  حلیل  شبکه گردشگري ت
در این قسمت بر اساس نتایج حاصـله از میـانگین   

ي هــا وزنــی معیارهــا و همچنــین رتبــه بنــدي جاذبــه
منتخــب گردشــگري بــه عنــوان نماینــده مقاصــد      

ي استان گلستان با تشـکیل  ها گردشگري در شهرستان
ماتریس مجاورت اصلی و همچنـین تشـکیل مـاتریس    

ي هـا  بـر اسـاس اولویـت    هـا  ارتباطی هر یک از جاذبـه 
ــت  ــدهبدس ــه    آم ــایر جاذب ــا س ــل  ،ب ــد.حاص گردی

  

  

  ) بر اساس ماتریس مجاورت مقاصد گردشگريه تصادفیشبکگراف ( :5 شکل
  

 ترسیمی از گـراف مـاتریس مجـاور بـین      5شکل 
مقاصد گردشگري بصورت تصادفی ( آنچه که بر اساس 

. کـه  باشـد  میمسیر و نقشه سیاسی استان وجود دارد) 
داراي ارتباط دو طرفه بین اعضا مجاور هم وجـود دارد.  

کند کدام مسـیر شـروع کننـده و یـا پایـان       فرقی نمی
هدف یافتن شبکه ارتباطی تصادفی بـین   دهنده باشد.

ه هـر یـک از مقاصـد بنـابر     شبکه مقاصد نبوده چرا کـ 
موقعیت جغرافیایی اتفاقی خود داراي ارتباط بـا سـایر   

ک سـاخته وجـود  دو   آنچه جهـان را کوچـ   اعضا است.
ي هـا  بودن است. امـا شـبکه  » تصادفی«و » نظم«عامل 

ي دیگر نه مـنظم شـده   ها اجتماعی و بسیاري از شبکه
 بلکه همراه با کمی تصادفی بودن ،اند و نه تصادفی اند

 ،شـود  مـی تقریبا منظم شده اند. زمانی که نظم اعمـال  
ي نزدیک خود  را به صـورت تصـاد فـی    ها مردم تماس

را بـه صـورت تصـادفی انجـام     آنهاانتخاب نمی کنند و 
ه افــراد معتقدنــد یــک (مــثالً : زمــانی کــ دهنــد مــین

پیونـد  «) و بـدلیل وجـود   1392 ،بروگمناند) (  خانواده
بـراي   ،اي در چنین شبکه» انتقال یافتگی«و » دوسویه

ن ای شبکههر یک از دو عضو فرضی داراي پیوند در یک 

امکان وجود دارد که دیگران مرتبط با خود را بـا عضـو   
مرتبط سازد و به  ،که خود با او پیوند دارد ،دیگر شبکه

این ترتیب یک خوشه همبسته متراکم و در نهایت یک 
حاصـل   ایجنتـ   .شود میشبکه خوشه بندي شده ایجاد 

) کـه بـه   از اولویت ارتباطی مقاصد (روش گلوله برفـی 
بدلیل آنکه در  ،شود میعنوان یک شبکه منظم معرفی 

با معیارهاي مشخص بـوده ایـم.     اي شبکهجهت یافتن 
ز کـه ا کردن ماتریس الویـت دار ارتبـاطی (  پس از وارد 

وارد نـرم افـزار     ،)نامـد  این پس آنرا شبکه مـنظم مـی  
 ،ا استفاده از ترسیم شبکه نرم افزار گفـی یوسی نت و ب

  تصاویر زیر بدست آمد.
. همانگونه کـه  باشد می 1گراف اندازه درجه 6شکل 
 ،مقاصـد گردشـگري اسـکله بنـدرگز     شـود  میمشاهده 

برج قابوس گنبد و بازارچه اینچـه   ،ناهار خوران گرگان
برون داراي بیشترین درجه در شبکه می باشند( نمـاي  

. انـدازه  1ز رنگ و شعاع بزرگتر ). جـدول  دایره اي قرم
ي هـا  درجه هر یک از مقاصد را نشـان داده کـه یافتـه   

  می باشند. 6حاصل از شکل 

                                                             
1. Degree 
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  مرکزیت درجه شبکه منظم مقاصد گردشگري :6شکل 

  
  اندازه درجه در شبکه مقاصد گردشگري: 1جدول 

 درجه  مقصد  ردیف
Degree  

 درجه بیرونی
Out-Degree  

  درجه درونی
In-Degree  

  19  11  30  برج قابوس گنبد  1
  19  9  28  بازارچه اینچه برون آق قال  2
  19  8  27  جنگل ناهارخوران گرگان  3
  19  7  26  اسکله بندرگز  4
  9  9  18  بازارچه بندرترکمن  5
  9  9  18  جزیره اشوراده بندترکمن  6
  9  9  18  آبشار کبود وال علی آباد  7
  7  10  17  تاالب آلما گل گنبد  8
  10  6  16  پارك ملی گلستان مینودشت  9
  9  6  15  آبشار لوه مینودشت  10
  9  6  15  خالد نبی کالله  11
  8  6  14  جنگل النگ دره گرگان  12
  8  6  14  جنگل امام رضا کردکوي  13
  8  6  14  موزه حیات وحش گالیکش  14
  7  6  13  پارك جنگلی ازاد شهر  15
  8  3  11  جنگل باغو بندرگز  16
  7  4  11  ی گمیشانساحل چارقل  17
  7  3  10  آبشار بالی قایه مراوه تپه  18
  7  2  9  تاالب بین المللی گمیشان  19
  6  2  8  آبشار و غار شیر آباد رامیان  20
  204  128  332  تعداد کل یالهاي شبکه  21

  
شـبکه   دهـد کـه انـدازه درجـه     نشان می 1جدول 

ایـن   دهد میکه نشان  باشد می 322مقاصد گردشگري 
اي  شـبکه  ،شبکه کامـل  ،ک شبکه کامل نیستی ،شبکه

ي هـا  و مولفه ها است که داراي تمام پیوندهاي بین گره
:  1393 ،محمد صادقیباشند (میر موجود در شبکه می

) که تعداد روابط یک شبکه کامل دو طرفه از رابطه 35
n(n-1)     بدست می آید. یعنی با توجه بـه اینکـه تعـداد

 باشـد  می) n=20( 20بر با ن تحقیق براای شبکهي ها گره
 ارتباط ) بدست بیایـد. از آنجـایی  یال ( 380باید تعداد 
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نشـان از   ،شـد  332ي شبکه برابـر  ها که تعداد کل یال
  .  باشد میعدم کامل بودن شبکه در این تحقیق 

مرکزیت درجه مقاصد برج قابوس گنبد با  1جدول 
ناهـارخوران   ،28و بازارچه اینچه بـرون آق قـال بـا     30

داراي بیشـترین   26و اسکله بنـدرگز  بـا    27گرگان با 
یکـی از   ،باشـند. مرکزیـت درجـه    اي می مرکزیت درجه

کنـد کـدام    ست که مشخص مـی ي انسجام اها شاخص
اثر گذار و مرکـزي تـر    ،در یک شبکه ،) مهمگره (هاي

شـبکه   ،هر چه میزان اندازه درجـه بیشـتر باشـد    .است
داراي پیوندهایی  ها هینی این گر ،مرکزي تر خواهد بود

  ارتباطی ساطع کننده زیادي اند . 
مرکزیـت درجـه    ،دو شاخص دیگر در ایـن جـدول  

خروجـی)  دورنی (ورودي) و مرکزیـت درجـه بیرونـی (   

. مقایسه این دو مرکزیت مـی توانـد  وضـعیت    باشد می
نقطــه آغــازین و یــا مرکــز و انتهــایی را بــراي مقاصــد 

ورودي نشـام  خص کند. مرکزیت درجه گردشگري مش
انـد و   دهد چه میزان یـال بـه ایـن گـره وارد شـده      می

میـزان یـال از آن    دهد چـه  مرکزیت خروجی نشان می
بازارچـه    ،برج قابوس گنبد 1جدول در اند.  خارج شده

ــال ــرون آق ق ناهــارخوران گرگــان  و اســکله  ،اینچــه ب
بندرگز  داراي مرکزیت درجـه ورودي زیـادي هسـتند    

تر بودن آنهـا دارد و آنهـا  هـم بـه     که نشان از مرکزي 
عنوان مقاصد آغازین بـراي انتقـال یـک گردشـگر بـه      
مقاصد دیگر داراي درجه باالتري هستند و هـم اینکـه   
بیشترین مقصدي است که گردشگران به آنها مراجعـه  

  نمایند. می
  

  

  
  اي بکه مقاصد گردشگري با گراف دایرهمرکزیت بنابینی ش: 7تصویر 

     
ي سنجش شـبکه مرکزیـت   ها از شاخص یکی دیگر

ایـن   ،. همانگونه کـه قـبال بیـان شـد    باشد میبینابینی 
عنـوان یـک    دهد که یـک مقصـد بـه    شاخص نشان می

. شود میواسطه بحرانی ما بین دو مقصد دیگر شناخته 
یعنــی اینکــه مقاصــدي کــه داراي مرکزیــت بینــابینی 

عنـوان پـل ارتبـاطی یـک      می توانند به ،باالیی هستند
مقصد با مقصد دیگر عمل کنند و هم موجـب توسـعه   

  خود و هم موجب توسعه و ترقی مقاصد دیگر شوند. 
چـرا کـه بـه مـا      ،مرکزیت بینابینی نقش مهم دارد

اي را تشـخیص   دهد تـا اتصـال گـران کرانـه     امکان می

ی دو یـا  ي میـان ها دهیم ؛ یعنی کسانی که به مثابه پل
تبـاط ندارنـد و یـا    بـراي ار  چند اجتماع که راه دیگري

. کننــد عمــل مــی ،حفــره ســاختاري میانشــان هســت
همانطور که در آینده نشـان خـواهیم داد افـرادي کـه     

تـر از   سـریع  ،زننـد  ي سـاختاري پـل مـی   ها میان حفره
مرکزیت بینـابینی عـددي بـین     کنند. دیگران ترقی می

گره هـیچ  با برداشتن  ،صفر و یک است. در حالت صفر
بـه هـم    ها افتد و همه گره که نمیاتفاقی خاصی در شب

اگر گرة پـل   ،اما در حالت یک ،مانند .... متصل باقی می
رابطـۀ اطرافیـان او بـه کلـی بـا هـم قطـع         ،را برداریـد 
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میـزان   ،که بصورت دایره ترسیم شده 7شکل  .شود می
نشـان   مرکزیت بینابینی هر یک از مقاصد در شـبکه را 

 ها کوچکی دایرة گرهبزرگی و دهد. اندازه هر دایره ( می
دهنده میزان عددي مرکزیت بیانبینی هر یـک   نشان ،)

. در باشـد  مـی از مقاصد نسبت به یکدیگر در کل شبکه 

 ،نشــان داده شـده اســت کـه اســکله بنــدرگز   6 شـکل 
برج قابوس گنبد و بازارچـه مـرزي    ،ناهارخوران گرگان

شترین مرکزیت بینابنی در اینچه برون آق قال داراي بی
مرکزیت نزدیکی مقاصد را در  8 شکل .باشند می شبکه

  دهد. شبکه نشان می
  

  
  مرکزیت نزدیکی شبکه مقاصد گردشگري با گراف برشی  :8شکل 

  
یک گره چه انـدازه   دهد میمرکزیت نزدیکی نشان 

هر چه  .ي موجود در شبکه نزدیک استها به سایر گره
 ،میزان ایـن شـاخص بـراي یـک مقصـد بیشـتر باشـد       

زمانی کـه   ،ر آن است که تعداد گردشگر بیشترينشانگ
ان مقصـد  این مقصد را به عنو ،در مقصد قبلی بوده اند

). 5: 1389 ،سپهري و بابـایی بعدي انتخاب نموده اند (
میـانگین   ،مرکزیت نزدیکـی مسـافت   ،به بیان ساده تر

ي دیگـر در  هـا  ) و تمـام تـارك  ها گرهمیان یک تارك (
خواهد 1میان صفر و یک  عددي ،شبکه است. در نتیجه

که در آن ارقام باالتر به معنـاي نزدیکـی بیشـتر و     ،بود
ي هـا  فاصله میـانگین کمتـر خواهنـد بـود. از شـاخص     

دیگري که در این تحلیل بـراي سـنجش شـبکه مـورد     
و  2شـاخص مرکزیـت بـردار ویـژه     ،استفاده قرار گرفت

                                                             
هم  100این عدد با درصد نیز بیان می شود ، یعنی صفر تا  -  1

  درصد است. 100در نظر گرفته می شود. میزان یک همان تفسیر 
2. Eigenvector Centrality 

 ،. در شـبکۀ جامعـه  باشـد  مـی  3همچنین قدرت شبکه 
نی دارند  ؛ آنها با شناخت افـراد بـه خـوبی    قدرت بیکرا
می توانند از اطالعـات آن افـراد اسـتفاده     ،متصل شده

میرمحمـد  لیکه کامال در سایه قرار دارند (کنند تا درحا
؛  مرکزیـت بـردار   ).  به بیانی دیگـر 47: 1393 ،صادقی

گرهی است که داراي همسایگان مرکزي بسیاري  ،ویژه
گـره مرکــزي و  کـه بـا    باشـد ؛ در واقـع گرهـی اســت   

: 1393 ،رضـوانی و همکــاران قدرتمنـد مـرتبط اسـت (   
182.(  

میزان بـاالي درجـۀ    ،قدرت شبکه و یا اقتدار شبکه
خروجی را به عنوان سنجش در نظر می گیرد. بـه ایـن   

د داراي معنی که هر چـه درجـه خروجـی بـاالتر باشـ     
 10و  9 يهــا قـدرت بیشـتري در شـبکه اسـت. شـکل     

زیـت بـردار ویـژه و قـدرت شـبکه را      نشان دهنده مرک
  .دهند مینشان 

                                                             
3. Authority 
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  مرکزیت بردار ویژه  شبکه مقاصد گردشگري : 9شکل 

  

  
  میزان قدرت در  شبکه مقاصد گردشگري  : 10شکل 

  
ــین  ــدول همچن ــابینی  2ج ــت بین ــزان مرکزی  ،می

 مرکزیت بردار ویژه و  قـدرت شـبکه   ،مرکزیت نزدیکی
   .دهد میهر یک از مقاصد در شبکه را نشان 

می توان برآورد کرد کـه   2با توجه به نتایج جدول 
% 78,002چهار مقصد گردشگري برج قابوس گنبد بـا  

جنگل ناهار  ،%44,446و بازارچه اینچه برون آق قال با 
ــا   ــان ب ــوران گرگ ــا  23,549خ ــدرگز ب ــکله بن % و اس

بینــابینی  % بــا دارا بــودن بیشــترین مرکزیــت18,882
قاصدي باشند که گردشگران مـی  توانند به عنوان م می

توانند براي انتخـاب مقصـد گردشـگري بعـدي از آنهـا      

عبور کنند. این چهار اولویـت اول میتواننـد بـه عنـوان     
ي ارتباطی بـین مقاصـد دیگـر گردشـگري قـرار      ها پل

بگیرند و از اهمیت باالیی برخوردارند. همانگونه کـه در  
 ،اوه تپـه آبشار بالی قایه مـر  شود، میمشاهده  2جدول 

تاالب بـین المللـی گمیشـان و آبشـار و غـار شـیرآباد       
رامیان با مرکزیت بینابینی صفر نشان از ایـن دارد کـه   
این سه مقصد گردشگري در صـورت حـذف از شـبکه    

تأثیري در روند شبکه ندارند و هـیچ ارتبـاطی    ،مقاصد
ــد.   ــد ش ــبکه قطــع نخواهن ــر در ش ــین مقاصــد دیگ ب
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  مقاصد گردشگري مرکزیت بردار ویژه و  قدرت شبکه  ،مرکزیت نزدیکیبنابینی  اندازه مرکزیت: 2 جدول
  قدرت شبکه  مرکزیت بردار ویژه مرکزیت نزدیکی% مرکزیت بینابینی%  مقصد  ردیف

  0,065  1  100  78,002  برج قابوس گنبد  1
  0,054  0,789  100  44,466  بازارچه اینچه برون آق قال  2
  0,048  0,733  100  23,549  جنگل ناهارخوران گرگان  3
  0,043  0,656  100  18,882  اسکله بندرگز  4
  0,054  0,789  1,526  9,439  بازارچه بندرترکمن  5
  0,054  0,792  1,526  9,439  جزیره اشوراده بندترکمن  6
  0,054  0,799  1,526  22,783  آبشار کبود وال علی آباد  7
  0,059  0,917  1,632  5,056  تاالب آلما گل گنبد  8
  0,059  0,931  1,684  2,594  پارك ملی گلستان مینودشت  9
  0,054  0,847  1,684  1,639  آبشار لوه مینودشت  10
  0,054  0,850  1,684  1,5  خالد نبی کالله  11
  0,048  0,733  1,684  2,235  جنگل النگ دره گرگان  12
  0,048  0,726  1,684  3,856  جنگل امام رضا کردکوي  13
  0,048  0,781  1,684  0,5  موزه حیات وحش گالیکش  14
  0,043  0,632  1,684  6,134  پارك جنگلی ازاد شهر  15
  0,048  0,733  2,368  0,929  جنگل باغو بندرگز  16
  0,043  0,629  1,789  1  ساحل چارقلی گمیشان  17
  0,043  0,665  1,842  0  آبشار بالی قایه مراوه تپه  18
  0,043  0,629  1,895  0  تاالب بین المللی گمیشان  19
  0,038  0,537  2,316  0  آبشار و غار شیر آباد رامیان  20

  
دهد که  چهار مقصد گردشگري  نشان می 2جدول 

جنگـل   ،بازارچه اینچه برون آق قـال   ،برج قابوس گنبد
% داراي 100ناهار خوران گرگـان و اسـکله بنـدرگز بـا     

باالترین مرکزیت نزدیکی هستند. این بدان معنی است 
د داراي فاصله کوتاهتري نسـبت بـه   که این چهار مقص

هر یک از مقاصد مجاور خود را دارند و داراي مرکزیت 
کـه ایـن    دهد میبیشتري هستند. در حالت کلی نشان 

چهار مقصد به طور متوسط بـه کلیـه مقاصـد در کـل     
شبکه نزدیک می باشند. به عبارت دیگر  احتمال اینکه 

ترکمن اگر گردشگران از مقصدي نظیـر بازارچـه بنـدر   
  باالست. ،سپس از بندرگز بازدید نمایند ،بازدید کنند

نشان داده شـد کـه مقاصـد     2همچنین در جدول 
پارك ملی گلسـتان    ،1گردشگري برج قابوس گنبد با 

تاالب بـین المللـی آلمـا گـل بـا       ،0,931مینودشت با 
داراي بیشـترین   0,850و خالد نبـی کاللـه بـا     0,917

. این یعنی اینکه با توجه بـه  مرکزیت بردار ویژه هستند
می تـوان از   ،باال بودن  مرکزیت بردار ویژه  این مقاصد

آنها به عنوان مقاصد در سایه و یا همان پشـتیبان نیـز   
براي سایر مقاصـد بهـره بـرد. بـه طـور مثـال بازارچـه         

براي اسـکله بنـدرگز بـه عنـوان      0,789بندرترکمن  با 
که مرکزیت بردار مقصد سایه و پشتیبان باشد. ضمن آن

وِزه براي این مقاصد نشان دنده آن است که آنهایی که 
داراي مرکزیت برار ویژي باالیی هستند داراي مقاصـد  
مجاور با مرکزیت درجه باال هستند و با مقاصد با درجه 

  مرکزي باال در ارتباطند.
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  : شماي از شبکه مقاصد گردشگري در استان گلستان3نقشه 

  

 2سنجش شـبکه در جـدول    يها اخصاز جمله ش
. یعنـی اینکـه داراي   باشـد  مـی سنجه قدرت در شـبکه  

ي یـال هسـتند. و مـی تواننـد بـه      ها بیشترین خروجی
ــوان     ــه عن ــاال ب ــه ب ــت درج ــا مرکزی ــوان مقاصــد ب عن

 و مقاصد شاخص در نظر گرفته شوند؛ ي برترها اولویت
که در ایـن تحقیـق بـراي    همچنین از شاخص دیگري 

ي تـراکم شـبکه و   هـا  سنجه ،ه استفاده شدتحلیل شبک
.  تـراکم  باشـد  مـی همچنین ضریب خوشه بندي شبکه 

شـبکه یـک شـاخص انســجام شـبکه اسـت کـه بــراي       
بکار می رود. تـراکم   ها توصیف سطح اتصال درونی گره

تعداد پیوندها و روابط مشاهده شده در شـبکه نسـبت   
. کـه عـددي بـین    دهد میبه کل روابط ممکن را نشان 

. هـر چـه   )2011 (هنسن و همکاران، فر و یک استص
نظیـر   ،شـود  مـی شبکه بزرگتر باشـد تـراکم آن کمتـر    

و یا  1/0اجتماعی که تراکمی برابر با  آنالین يها شبکه
کمتــر دارنــد؛ چــرا کــه در آنهــا شــبکه بســیار بــزرگ 

  .باشد می
داد تعـ  «اي اسـت کـه    سـنجه  ،بنـدي  ضریب خوشه

(همنشینان خود) را بـه  پیوندهایی که همسایگان گره 
تقسیم بر تعداد پیوندهاي ممکـن   ،کنند هم متصل می

ایـن سـنجه نسـبت     ،در اصـل  »میان همسایگان اسـت 
با یکدیگر دوست هستند مـی سـنجد    دوستانتان را که

در اطمینـان  دهد مردم چقـ  یعنی این سنجه نشان می(
  ).مشترك به همراه دارند

   

  
 ي تحقیق ) ها یافتهریب خوشه بندي شبکه (کم شبکه و ضاندازه ترا . 11شکل 
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کـه انـدازه تـراکم شـبکه      دهـد  مینشان  11شکل 
ــا   ــر ب  0,437مقاصــد گردشــگري در ایــن تحقیــق براب

تـوان   ) می0,5. با توجه نسبتاً نزدیک به میانه (باشد می
ي تـراکم کمتـري و یـا    دارا ،متصور شد که این شـبکه 

ــا شــبکهمتوســطی اســت. ( نالیــن ي اهــا در مقایســه ب
رو داراي معیارهـا و   اجتمـاعی مقایسـه کنیـد). از ایـن    

ي مشترکی هستند و آنها که به لحاظ معیـار  ها شاخص
ارتباط بیشتري با هـم برقـرار    ،و شاخص مشابه هستند

برابـر   2کرده اند. ضریب خوشه بندي حاصل از جدول 
که نسبتاً باالست کـه نشـان دهنـده تمایـل      ،0,678با 

تشکیل خوشه در شبکه می باشـند.   باالي مقاصد براي
ــین مقاصــد    ــان مشــترك ب ــا اطمین ــاط  ب ــی ارتب یعن

  گردشگري تشکیل شود. 
  

  گیري   نتیجه
از آنجا که پساساختارگرایی فضـارا بـه مثابـه یـک     

ختارگرا، توپولـوژي  ساسطح می نگرد در جغرافیاي پسا
و پیوندها ریزوم وار و کنش متقابل سـروکار   ها با رابطه

ي توجه نمود کـه در آن  ها ین رو باید به شیوهدارد. از ا
ي هـا  ي مختلف و جهـان زیسـت  ها معناها به گرد مکان

کنش متقابل اجتمـاعی  چرخند، در درون  گوناگون می
ریـزوم وار از   يهـا  خورند و درون رابطـه  پیچ و تاب می

از این طریق با تاکیـد بـر   شوند.  قدرت شبکه یافت می
ي جغرافیـایی  هـا  هرابطه مندي به جاي جسـتن پدیـد  

توان تولید متن فضایی را به عنوان  می ،ثابت و مظروف
ي جدیــد هــا منــديناي توا و آورنــده قلمروهــاي شــوند

  محسوب نمود.
 ي شـبکه مقاصـد مـتن   ها بر این منوال نتایج یافته

نشـان داده کـه    فضایی گردشگري در استان گلسـتان، 
 پیچیده قرار داردفضایی ي ها متنگردشگري در طبقه 

یی نظیـر فقـدان متشـکل بـودن و     هـا  که داراي ویژگی
ــدون   درهــم ریختگــی عناصــر خطــی و غیــر خطــی ب
تعــامالت تاثیرگــذار اســت. از ایــن رو  توزیــع فضــایی 

تحـت تـأثیر    ،گردشگران در سطح منـاطق گردشـگري  
وجـود   ،ي جـذاب هـا  برخی عوامل نظیـر وجـود جاذبـه   

ــاخت  ــر س ــات و زی ــا امکان ــگريه ــا راه ،ي گردش ي ه
مقاصــد شــبکه  دارد.داري ای تفــاوت معنــ دسترســ

طور کامل شکل نگرفته است و تنها چهار  گردشگري به
ناهارخوران گرگـان، برجـی قـابوس    ( گردشگري-مکان

 گنید، ساحل بندرگز و حوزه اترك و بازار اینچه بـرون) 
فیـایی مرکزیـت   با توجه بـه وضـعیت و موقعیـت جغرا   

وده مشخصی در محد تنهاباشند که  را دارا می اي شبکه
ي در رابطـه و پیونـد ریـزوم وار    ي گردشـگر ها از جاذبه

  باشند. می
که مقاصد گردشـگري جزئـی از یـک مـتن      از آنجا

ــابع طبیعــی و انســان ســاخت   فضــایی متشــکل از من
باشند که در آن فعاالن اقتصادي و غیر اقتصـادي و   می

کـه   پردازنـد  ارائـه خـدمات گردشـگري مـی    به  ،نهادي
و  عهي توسـ هـا  فرصت ،ی از مناطقممکن است در برخ

یی نظیـر  هـا  با محـدودیت  استفاده از منابع در دسترس
ق دیگـر  بـ طمن نسبت به برخی ها امکانات و زیر ساخت

ي انجـام  هـا  نتایج بررسی )1:2008 ،1(باجو مواجه شود
برخـی مقاصـد    دهـد  مـی شده در استان گلستان نشان 

 بخصوص مقاصـد گردشـگري کـه بـه نسـبت مسـافت      
بیشــتري از مادرشــهرهاي ناحیـه اي یــا مرکــز  فاصـله  

لـت نامهیـا بـودن محصـول     استان دارند با توجه بـه ع 
عنـوان الگـوي پیرامـونی گردشـگري در      گردشگري بـه 

رابطه با مراکز گردشگري در مقیاس استانی قرار دارنـد  
و در جریان همین گردشگري ناچیز بـه حاشـیه رانـده    

اتژي و راهبردهـاي  استرجهت  ارائه  شده اند. بنابر این 
الزم براي توسعه شبکه مقاصد متن فضایی گردشگري 

بطــور فزاینــده اي نیــاز بــه درك  ،در اســتان گلســتان
ي مقاصد گردشـگري در مقیـاس منطقـه اي    ها ویژگی

سطح بندي آنها و  ،ي مقصدها . شناخت ویژگیباشد می
به برنامه ریزي کمـک   ،جایگاه و وضعیت آنها در شبکه

ینکه چه نوع امکاناتی در چه مقاصدي بـر  ا خواهد کرد.
قرار شود و چه مسیرهایی بـراي بازدیـد گردشـگران از    

  مقاصد مختلف پیشنهاد شود. 
ي جدیـد  هـا  کلی شبکه به عنوان یکی از روشبطور

اي گردشگري را منتج شود.  تواند راهبردهاي توسعه می
مـی تـوان    ،چرا که  با تشکیل شبکه مقاصد گردشگري

را به عنوان نقاط کلیـدي و مهـم    مقاصد مرکزي ترین
س بــر اســاس ســپ ،در اسـتان گلســتان معرفــی کــرده 

                                                             
1. Baggio 
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ــه  ــعه منطق ــدهاي توس ــزي و   ،اي فرآین ــه ری ــه برنام ب
گذاري صحیح براي توسعه گردشـگري اسـتان    سیاست

پرداخت. معیارهاي سنجش شـبکه کمـک شـایانی بـه     
برنامه ریزان و تصمیم گیران بـراي برنامـه ریـزي مـی     

ن آنکه با تحلیل شبکه مقاصـد مـتن فضـایی    کند. ضم
می توان نقشه راه گردشگري را بـر اسـاس    ،گردشگري

ــت ــا اولوی ــود ه ــیم نم ــد ترس ــر   ،ي مقاص ــن منظ از ای
 ،گردشگران و مسافران نیز با  انتخاب کوتاهترین مسیر

  می توانند بدنبال مقاصد مورد دلخواه خود باشند.
ي هـا  از منظر پساسـاختاري یکـی دیگـر از ویژگـی    

) در ي مقاصــد گردشــگريهــا یــا طبقــه بنــديمهــم (
ل « و کارکرد مربوط به نقش ،مطالعات گردشگري 1پـ «

در  اسـت. اسـتان گلسـتان   در برخی مقاصد گردشگري 
ارتبـاط و   ،بر خالف مقاصد ساختاري هم ارز این رابطه

یکسان بودن بین دو مقصد براي انتخـاب الزم نیسـت.   
ل    در استان گلستان چنین مقاصدي به عنـوان یـک پـ، 

نشان دهنده نقطه میانی در طول مسیر بین دو مقصـد  
دیگر است که در برنامه ریزي گردشگري بسـیار حـایز   

» انتخـاب مجـدد  «چرا که می توانـد بـه    ،اهمیت است
ــی  ( تکــرار ســفر) گردشــگران در مســیر گردشــگري ب

انجامد. به غیر طبقه بندي ساختار هـم ارزي و مقاصـد   
قه بندي دیگـري کـه مـی تـوان بـراي      طب ،پل (میانی)

طبقـه   ،قائـل شـد   اسـتان گلسـتان   مقاصد گردشگري
در  ،و نـه یکسـان )  ي مشـابه ( ها بندي بر اساس ویژگی

. این موضوع بسـتگی بـه   باشد میي گردشگري ها مسیر
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