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 چکیده

ها را در همواره گردشگرانی به مقاصد گردشگری سفر می کنند. بسیاری از مقاصد گردشگری همسایگانی از انسان

 پیرامون خویش دارند که در آن جا زندگی می کنند. از میان این همسایگان تعداد اندکی برای مسافران میزبانی می کنند

و بسیاری دیگر با وجود داشتن قابلیّت میزبانی منفعل هستند. گردشگران برای رفع نیازها و تأمین رفاهشان به ارائه 

خدمات از سوی میزبانان نیازمندند. در صورتی که میزبانان از حالت انفعال خارج شده و متناسب با نیازهای گردشگران به 

ها جذب خواهند شد و گردشگری در منطقه آن ری به مناطق مربوط به آنآن ها خدمات ارائه دهند، گردشگران بیش ت

زایی و... را نیز در پی خواهد آورد. بالفعل شدن میزبانان ها رونق خواهد گرفت و پیامدهای مثبت خویش از جمله اشتغال

الی که این قابلیّت را در بویژه در آن دسته از مناطق گردشگری که هنوز به عنوان مقاصد گردشگری مطرح نشده اند، درح

خویش دارند از اهمیّت بیش تری برخوردار است. این قابلیّت در ظرفیت های اکولوژیک گسترده ای که در سرزمین ما 

موجود است، به شدّت به چشم می خورد. روستاهایی که در سرزمین ما موجودند، سرشار از چنین ظرفیت هایی هستند. 

ن مقاصد بالقوّه گردشگری یاد می کنیم که بالفعل شدنشان بوسیله میزبانان بالقوّه ای که در ما این ظرفیت ها را با عنوا

آن مناطق موجود هستند، سبب افزایش مقاصد گردشگری شده و آثار مثبتش را نیز برای خود میزبانان، گردشگران، و در 

شود این میزبانان را به فعلیّت رساند سوال سطح کالن برای جامعه در پی خواهد داشت. این که با چه راهبردهایی می 

 های اجتماعی ارتباطی به میزبانان نهفته است.اصلی این پژوهش است و پاسخ فی الجمله آن در آموزش مهارت

میزبانان بالقوّه گردشگری، مقاصد بالقوّه گردشگری، ظرفیت های اکولوژیک، مهارت های اجتماعی  واژه های کلیدی:

 ارتباطی.
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 مه مقدّ -1

های باستانی، تاریخی، مذهبی یا طبیعی است که گاه به دانیم که غالباً هر سرزمینی دارای حداقل یکی از جاذبهمی

کند. سرزمینی که متعلّق به کشور ایران می باشد از حیث گاه یا به طور مداوم گردشگرانی به سوی خود جذب می

ردشگری آن از تنوّع و تعدّد کثیری برخوردار است. مرکز آمار جاذبه های گردشگری بسیار غنی بوده و جاذبه های گ

خانوار در فصل بهار و  11۱11۸۱1» آورده است که: 1931ایران در آمار مربوط به حوزه گردشگری برای سال 

 ۱12992۸9سفر داخلی در فصل بهار و  ۱۸9393۸1خانوار در فصل تابستان به سفر پرداخته اند و نیز  1112133۱

ازاین رو گردشگری، گردشگران  (2۱و  29: 1931)مرکز آمار ایران، «خلی در فصل تابستان صورت گرفته است.سفر دا

بایست همواره در این حوزه مورد توجّه و تحلیل و بررسی دقیق قرار بگیرند تا از آثار و میزبانان گردشگران می

به عمل آید. یا اگر احیاناً گردشگری فرصت هایی را هایی که احیانا در پی خواهند داشت، جلوگیری ناخواسته و آسیب

کند، این فرصت ها کشف، شناسایی و مورد توجّه قرار ها فراهم میبرای زندگی بهتر، ارضای نیاز مردم و رفاه آن

ها استفاده شود. در حوزه گردشگری به مسائل مختلف مربوط به نفس گردشگری و گیرند، تا در جهت مناسب از آن

ها پرداخته شده لل سفر، پیامدهای آن یا خود گردشگران، انگیزه های آنان و مسائل گوناگون مربوط به آنسفر، ع

است. از سویی مقاصد گردشگری و میزبانان گردشگری نیز مورد توجّه و تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. اّما وجه 

قسمت معطوف است و به نسبت کارها و پژوهش  دیگری از گردشگری که توجّه ما نیز در این مقاله بیش تر بر آن

های کمتری در این زمینه انجام شده است، میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری یا به تعبیری ساکنین منفعّلِّ این 

مناطق و همچنین محیط های طبیعی و روستایی که بالقوّه ظرفیت گردشگری دارند اّما به عّلت عدم توجّه به صورت 

 تبدیل نشده اند، می باشد. مقصد گردشگری 

 بیان مسأله -2

کنند و های گردشگری زندگی میدارد. ساکنینی که در محلّه غالباً مناطق گردشگری در پیرامون خود همسایگانی

از این دسته، میزبانان بالقوّه، همواره اندکی هستند که میزبانی را به جا  باشند.بالقوّه میزبان مسافران و گردشگران می

آورند. امّا دسته بسیاری رند و تدبیرهایی برای رفع نیاز گردشگران و یا احیانًا تأمین رفاه بیش تر آنان به عمل میآومی

باشند. این گروه منفعل فرصت نیز در مقاصد و مناطق گردشگری موجودند که نسبت به گردشگر ناظر و منفعل می

ای را ن آثار مثبت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی گستردهتواها میارزشمندی هستند که در صورت فعّال سازی آن

انتظار داشت. در واقع در محیط های گردشگری آن قدر که بایسته و شایسته است به تمامی نیازها و تمایالت 

گردشگران پاسخ داده نمی شود. در صورتی که این گروه منفعل به فعلیّت درآیند، نیازهای گردشگران را کشف کنند 

ها خدمات ارائه دهند، نیازهای گردشگران در حد گسترده تری رفع می شود، رفاه بیش تری برای آن ها و به آن 

فراهم می گردد و در پی آن گردشگران هرچه بیش تری به سوی مقاصد گردشگری روان خواهند شد. عالوه بر این 
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را به دنبال خواهد داشت. اگر چنین برای خود ساکنین محل نیز آثار اقتصادی مثبتی همچون اشتغال زایی گسترده 

مسیری در راستای کار قرار بگیرد و روستائیان و ساکنین طبیعت ها و چشم اندازهای زیبا نیز نسبت به این مسأله 

دغدغه پیدا کنند و فعّال شوند و بتوانند جاذبه های روستایی خود را در جهت گردشگری و جذب گردشگران به کار 

ّددی از جوانب مختلف در پی خواهد داشت. از جمله این که مقاصد گردشگری که در نقاط خاصی بندند، باز آثار متع

 تمرکز یافته اند، متنوّع و متعّدد می شوند.

 اهمیّت موضوع -3

ای نیز برای آن در دانیم که تنوّع و تعّدد مقاصد گردشگری اهمیّت زیادی دارد، بویژه که ظرفیت گستردهمی

همان طور که آمارها نشان می دهند مقاصد گردشگری در نقاط خاصی تمرکز یافته اند و  سرزمینی موجود باشد.

گردشگران غالبا فرصت گردشگری خود را در آن نقاط می گذرانند. مثالً در مطالعات آمایش استان خراسان رضوی 

گناباد تعلّق دارد. در  بیش ترین حجم گونه های گردشگری به شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار و»آمده است: 

معاونت پژوهشی جهاد «)شود.این شهرستان ها برجستگی حجم گونه های گردشگری به وضوح قابل مشاهده می

( این تمرکز یافتگی خود آسیبی های گوناگونی را به دنبال دارد. از جمله این که این 91: 1932دانشگاهی مشهد، 

قع می شوند. همچنین تمرکزگرایی و عدم وجود مقاصد متنوع و متعدد تری در معرض تخریب وامراکز به میزان بیش

در فاصله بین مراکز و مقاصد گردشگری خاص سبب شده است تا طی مسیر به سوی این مقاصد به طور مداوم و 

ه، بدون توقف صورت پذیرد که این امر خود با خستگی رانندگان و تصادفات ناشی از آن همراه می گردد. از این گذشت

محدود بودن مقاصد گردشگری، انگیزه گردشگران را نیز برای مسافرت کاهش می دهد. بنابراین در صورتی که 

ظرفیت اکولوژیک گسترده و منفعل در زمینه گردشگری به فعلیت درآید، عالوه بر این که تمرکز گرایی را می زداید و 

ز برای روستاها و اهالی آن بسیار مفید بوده و اشتغال آسیب های ناشی از آن را کاهش می دهد از لحاظ اقتصادی نی

 زایی گسترده ای را برای آن ها به دنبال خواهد داشت.

 ضرورت تحقیق -4

بایست پژوهشی راهبردی صورت بگیرد تا عمالً نقاط قوّت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای موجود در از این رو می

بر اساس آن ها راهبردهایی را ارائه دهد که ظرفیت های موجود مورد های گردشگری را مورد توجّه قرار دهد و جاذبه

گری، که آسیب های اندکی هم نیستند، هرچه های ناشی از تمرکز گرایی در گردشبهره برداری قرار بگیرند و آسیب

ئل اساسی سریع تر کاهش یابند و از سویی آثار مثبت آن نیز متوجّه افراد جامعه گردد، آن هم آثاری که به مسا

جامعه ما مثل بیکاری و گسترش شهرنشینی و آسیب های ناشی از آن مربوط می شود. می دانیم که یک دلیل 

اعالم  1931مهاجرت به شهرها، مهاجرت برای کار و کسب درآمد است. در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

، 1931تا  19۱۱ساله  ۱ین مهاجرت در دوره شده است که تعداد مهاجران آبادی به شهر بر حسب مبدأ و مقصد آخر

درصد  1229نفر بوده است که از این میان  29911۱۸، 19۱۱تا  199۱نفر بوده است و در دوره ده ساله  1۱۱2۱1
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( در ۸1: 1931نیز پیروی از خانوار بوده است.)مرکز آمار ایران،  ۸12۱مهاجرت روستائیان به شهر عّلت شغلی داشته و 

های گردشگری خود را به کار بگیرند و گردشگران به روستاهای آن ها جذب شوند، روستاها ظرفیت صورتی که اگر

ارائه خدمات و اشتغال زایی ایجاد شده، می تواند آن ها را از مهاجرت به شهرها بی نیاز کند. در نتیجه شهرنشینی و 

اصد گردشگری نیز متنوّع می گردند. از این آسیب های ناشی از آن ایجاد نمی شود، روستاها تخلیه نمی شوند و مق

روست که تأکید بر این است تا تحقیقی که راهبردهای مناسب در جهت به فعلیّت رسانی میزبانان بالقوّه و جاذبه های 

بالقوّه گردشگری را ارائه دهد، در راستای کار قرار بگیرد تا در صورتی که مورد توجّه مدیران اجرایی نیز واقع شد، 

 های ذکر شده هرچه سریع تر کاهش یابند و آثار مثبت آن نیز هرچه سریع تر شامل حال افراد جامعه گردد.یبآس

از آن جایی که ارائه خدمات با اخذ هزینه از گردشگران همراه است، میزبانان مناطق گردشگری می توانند درآمد قابل 

بانان و اهالی مناطق گردشگری نیز افزایش می یابد، توجّهی را از این طریق کسب نمایند و بدین شکل رفاه میز

بویژهبرای میزبانان جاذبه های گردشگری روستاها این مزّیت مضاعف را به دنبال دارد که از مهاجرت اهالی آن 

منطقه به شهرهای اطراف برای اشتغال جلوگیری می نماید و در نتیجه هم خود اشخاص را از آسیب های مهاجرت به 

مان می دارد و هم به طور کلّی جامعه را از آسیب های ناشی از افزایش شهرنشینی و تخلیه روستاها در امان شهر در ا

 نگه می دارد.

 هدف تحقیق -۱

 ارائه راهبرد برای به فعلیّت رسانی میزبانان بالقوّه گردشگری و مناطق بالقوّه گردشگری.

 سواالت تحقیق -6

 نی میزبانان بالقوّه گردشگری چیست؟بهترین تصمیم اجرایی برای به فعلیّت رسا

 بهترین تصمیم اجرایی برای به فعلیّت رسانی مناطق بالقوّه گردشگری، چیست؟

 روش تحقیق -7

همان طور که می دانیم عقل نظری به دنبال یافتن پاسخ برای سواالتی است که علّت وقایع را جست و جو می کنند 

وجهی از »تصمیم و یافتن بهترین راهکار برای ایجاد تغییر است.  در حالی که عقل عملی به دنبال گرفتن بهترین

ترین کنش باید مناسبعقالنیت عملی مربوط به انتخاب وسایل مناسب برای رسیدن به هدف است. در این نوع 

مطمئن  اگر انسان وسایلی را برگزیند که او را سریع تر،وسیله را با احتیاط سنجید و با دقتی فزاینده در نظر گرفت. 

تر و با کمترین هزینه و پیامدهای منفی به هدف برسانند؛ این عمل انتخاب عقالنی وسیله است. همین عقالنیت است 

 «نامیده می شود و دائر مدار سنجش و محاسبه است. "هدف -وسیله"که تحت عنوان عقالنیت ابزاری یا عقالنیت 

ک تحقیق راهبردی است و در پی اخذ بهترین تصمیم و از آن جایی که تحقیق پیش رو ی (19۱3)صدّیق اورعی2 
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یافتن بهترین راهکار است بنابراین روشی که مورد استفاده قرار می دهد، روشی است که داده های موجود را مورد 

دهد و بر اساس وضع موجود و عوامل موثر بر نظام تصمیم گیری انسان سعی می کند تا بهترین مطالعه قرار می

با در نظر گرفتن نقاط قوّت و SWOT برای تغییر در عرصه عمل انتخاب کند. در این میان مدل تحلیلی  راهبرد را

به عنوان روشی برای تحلیل داده ها و کمک به انتخاب بهترین راهبرد، مورد استفاده ما  ضعف و تهدیدها و فرصت ها

 در این مقاله قرار می گیرد.

 داده های مورد نیاز -8

نیاز در این پژوهش شامل آمارهای مربوط به گردشگری، میزان تمرکز گردشگری، آمارهای مربوط به داده های مورد 

های گردشگری، میزبانان مناطق گردشگری، میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری، محیط های بالقوّه گردشگری، جاذبه

به آسیب های ناشی از تمرکز گردشگری و میزان میزبانی ها و پذیرایی های انجام شده از گردشگران، آمارهای مربوط 

خالصه آمارها و اطّالعاتی از این دست است. از این رو در این تحقیق، یافته های سایر پژوهش ها که مرتبط با موضوع 

 شوند. و مسأله مورد نظر ما می باشند، جست و جو می

 روش تهیه داده ها -9

 آیند:ه طریق به دست میها و آمارهای مورد نیاز در این پژوهش از سداده

 های مبسوط وضع موجود هستند.مرور اسناد باالدستی که دارای گزارش -1

 های گوناگون مرتبط با مسأله.آمارهای مّلی در واقعیّت -2

 ی مربوط به موضوع و مسأله.های انجام شدههای موجود در پژوهشداده -9

 روش استنتاج -11

 SWOT است. SWOT این پژوهش انجام می دهیم، استفاده از مدلروشی که بوسیله آن استنتاج از داده ها را در 

است یا به تعبیری نقاط قوّت،  Threatsو  Strength ،Weakness ،Opportunityکلمه ۸در واقع کلمه اختصاری برای 

ضعف، فرصت ها و تهدیدها. این چهارجنبه به صورت یک ماتریس طوری در کنار یکدیگر قرار می گیرند که چهار 

قعیت مختلف را ایجاد می کنند و سپس بر اساس هریک از موقعیّت ها راهبرد متناسب با آن نیز برای تغییر در مو

واقعیّت ارائه می شود. این راهبردها فی الجمله عبارتند از راهبردهای تهاجمی، بازنگری، رقابتی و تدافعی. در صورتی 

ردهای تهاجمی استفاده می شود. در صورتی که نقاط ضعف در که نقاط قوّت در کنار فرصت ها قرار بگیرند از راهب

کنار فرصت ها قرار بگیرد از راهبردهای بازنگری استفاده می شود. راهبردهای رقابتی نیز در صورت ترکیب نقاط قوّت 

 و تهدیدها مورد استفاده قرار می گیرند و راهبردهای تدافعی در صورت ترکیب تهدیدها و نقاط ضعف.
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جنبه فوق درباره گردشگری در ایران را مورد توجّه قرار  ۸جایی که داده های جمع آوری شده در این پژوهش از آن  

داده اند، استفاده از این مدل برای تحلیل داده ها مناسب می نماید و بنابراین سعی می کنیم تا این روش را برای 

 تحلیل داده ها در این پژوهش مورد استفاده قرار دهیم.

و « میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری»مفهوم اساسی و دو نقطه مورد توجّه و تأکید در این پژوهش یکیدو 

 است.« مقاصد بالقوّه گردشگری»دیگری

 میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری

رفع نیاز آورند و برای ای رسم میزبانی را به جا میدانیم که از میان همسایگان یک منطقه گردشگری، همواره عدّهمی

های دهند. این به آن معنا نیست که تمام نیازها و تمام خواستهگردشگران و رفاه حال آنان خدماتی را ارائه می

شود و دیگر نیازی به همراهی سایر همسایگان برای میزبانی از گردشگران نیست، بلکه هر گردشگران اجابت می

یابیم که رفع نیازهای متعدّدی از کاوش قرار دهیم، در میمقصد گردشگری را در صورتی که مورد توجّه خاّص و 

جواب مانده است. کافی است که نسخه های گردشگری های رنگارنگ گردشگران بیگردشگران معطّل مانده و خواسته

 ها و خلل ها به وضوح مشاهده شود. برای نمونه تنها به یکیمطالعات آمایش استان ها را مالحظه نمود تا این ضعف

دو مورد اشاره می شود: مثالً در نسخه گردشگری مربوط به استان خراسان رضوی آمده است که شهرستان کالت 

جاذبه گردشگری می باشد؛ که از جمله آن ها: بند نادری، منطقه ییالقی الیین، آبشار قره سو، منطقه  1۸دارای 

گرماب و... است. در حالی که در حیطه خدمات  های سیستان، سد و رودخانه زاوین، روستای آبگرم، تفرج گاهارس

درصد فاقد این گونه  93درصد نقاط گردشگری این شهرستان چنین خدماتی ارائه می دهند و  21اقامتی تنها 

درصد فاقد این گونه  93درصد این نقاط خدمات پذیرایی ارائه می دهند و  21خدمات هستند و همچنین تنها 

جاذبه گردشگری است که از جمله آن ها عبارتند از: رودخانه و دره  1۱ان نیز دارای خدمات هستند. شهرستان قوچ

کشف رود، آبشار و دره سراب، روستای زوخانو، روستای رهورد، روستای شارک، دره شمخال، آب گرم شهر کهنه و... . 

 ۱1ات اقامتی هستند و درصد نقاط گردشگری شهرستان قوچان دارای خدم ۱1در این مطالعات آمده است که تنها 

درصد نقاط فاقد این  ۱1درصد نقاط دارای خدمات پذیرایی می باشند و  ۱1درصد فاقد این خدماتند و همچنین تنها 

( این دو مثال تنها دو وجه از خدماتی که باید ارائه 1931گونه خدماتند.)معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد، 

رو هست را نشان می دهند در حالی که هم چنین مثال هایی فراوانند و هم انواع و  شود و با کمبودهای فراوانی رو به

 اقسام کمبودهای خدماتی فراوانند.

ها نیندیشیده باشند ولی هایی را خلق کرد که خود گردشگران هم شاید هرگز به آنتوان ایدهدر عین حال همواره می

تقبال نمایند. این ایده ها ضمن این که می توانند رفاه بیش تر ها اسدر صورت وجود چنان خدماتی به شدّت از آن

 گردشگران موجود را تأمین کنند، از سویی گردشگران بسیار دیگری را نیز به سوی خود جلب می کنند. 
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آید. فعّالیت آنان رفاه حال گردشگران را از این روست که جای خالی فعّالیت میزبانان بالقوّه به شدّت به چشم می

 -در صورتی که خود از مقاصد تمرکز یافته گردشگری نباشد-فراهم می آورد، مقصدی به مقاصد گردشگری می افزاید

دهد و از آسیب های تمرکز گرایی در گردشگری های انتخاب گردشگران را افزایش میو بنابراین به سهم خود گزینه

به فعلیّت رسیدن این میزبانان بالقوّه، برای خود کاهد، عالوه بر همه این ها رونق گردشگری حاصل شده از می

کند و سطح ای را ایجاد میزایی گستردهمیزبانان امتیاز بزرگی محسوب می شود، چرا که به همراه خود اشتغال

 دهد.اقتصادی میزبانان را ارتقا می

 مقاصد بالقوّه گردشگری

ودیم به طور بسیار پررنگ تر در مناطقی مطرح است که آن چه در مورد میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری اشاره نم

توانند در میان مقاصد گردشگری واقع شوند امّا در حال حاضر به علّت عدم ارائه خدمات و عدم توجّه از بالقوّه می

سوی میزبانان، به عنوان مقصد گردشگری مطرح نشده اند و گردشگران پیش از سفر و در حین سفر خود، آن ها را 

ایم چرا که در صورت رسیدگی از نام گذاری کرده« مقاصد بالقوّه گردشگری»گیرند. ما این مناطق را نظر نمی در

 سوی میزبانان می توانند مورد توجّه گردشگران واقع شوند و به مقاصد بالفعل گردشگری مبّدل گردند.

را به خود جلب نموده است ظرفیت اکولوژیک در میان مقاصد بالقوّه گردشگری آن چه بیش از همه تأکید و توجّه ما 

گسترده ایست که در سرزمین ما موجود است و بخش قابل توجّهی از آن قابلیّت تبدیل به مقاصد گردشگری را دارد. 

در واقع بسیاری از روستاهای ما این توانایی را دارند که اگر به عنوان مقاصد خاصّ و اصلی گردشگری مطرح نشوند، 

عنوان مقاصد فرعی و استراحت گاه های بین راهی گردشگران برای رسیدن به مقاصد اصلی آنان مطرح حدّاقل به 

بشوند. درصورتی که چنین اتّفاقی بیفتد و روستاها خدمات متنوّع و متعدّدی را برای گردشگران فراهم آورند، بدون 

عی در نظر آنان جلوه می کنند و این امتیاز شک مورد توجّه گردشگران واقع می شوند و حدّاقل به عنوان مقاصدی فر

 عالقه... و سالمت زیارت، مانند خود اصلی عالقه کنار در ایرانی گردشگران انواع از اندکی نیست. می دانیم که بسیاری

 کنار در را سایه و سردی و سبزی باید آنان نظر در اکولوژیک گردشگری مقصد و هستند اکولوژیک گردشگری به مند

بنابراین هدف مورد نظر ما در مورد ایجاد مقاصد فرعی توّسط روستاها دور از ذهن نیست  .باشد داشته ها ویژگی سایر

و فقط نیاز مند این است که ظرفیّت موجود در آن ها بوسیله میزبانان مربوطه شان به فعلیّت برسند تا قابل بهره 

های متعدّدی را به که تمرکز گرایی در امر گردشگری آسیب برداری نیز گردند. رسیدن به این هدف بویژه در کشور ما

دنبال داشته است، حائز اهمّیت فراوان است. پیش از این اشاره نمودیم که بسیاری از تصادفات رانندگی ناشی از 

رانندگی یکسره گردشگران برای رسیدن به مقصد اصلی است که به علّت ایجاد خستگی در رانندگان، تصادفات هرچه 

بیش تر آنان را امکان پذیر ساخته است. در صورتی که اگر روستاهای بین راهی ظرفیت های خود را با ارائه خدمات 

گردشگری به جلوه آورند، در نظر گردشگران حدّاقل به عنوان مقاصدی فرعی مطرح می شوند و در نتیجه گردشگران 

ت آنان استراحت الزم را نیز نموده و برای رانندگی با توقّف و استراحت در این مقاصد ضمن بهره مندی از خدما
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مجدّد، تجدید قوا و انرژی می کنند تا امکان تصادف خود و همراهانشان را کاهش دهند. پیش از این نیز اشاره کردیم 

که این مزیّت یک طرفه نیست و اگر روستایی به عنوان مقصد گردشگری مطرح شود، اشتغال زایی ناشی از آن سطح 

صادی مردمان آن روستا را تا حدّی ارتقا می دهد که دیگر نیازی به مهاجرت به شهرها برای کار و کسب درآمد اقت

نداشته باشند و این خود آثار و تبعات دیگری را نیز به دنبال دارد از جمله این که مهاجرت به شهرها کاهش می یابد، 

ود، روستاها تخلیه نمی شوند و خود این آثار نیز آثار شاز گسترش شهرنشینی بیش از وضعی که هست جلوگیری می

 دیگری را به دنبال خود دارند که همه آن ها برای جامعه ما الزم و ضروری است.

 دلیل بی تفاوتی میزبانان بالقوّه نسبت به ظرفیت ها و فرصت ها

بایست میزبانان بالقوّه، بویژه در از ما حصل مباحثی که تا این جا مطرح نمودیم، نتیجه می گیریم که بنابراین می 

ظرفیت های اکولوژیک و روستایی بالفعل شوند. بنابراین کار ما در این پژوهش بر روی انسان هاست. انسان هایی که 

تشخیص داده ایم ظرفیت های گسترده ای دارند و فرصت های مناسبی در اختیار آنان است امّا نسبت به این 

اوتند و با این که بسیاری از آن ها با سختی ها و مشقّات زندگی نیز دست و پنجه نرم ها و فرصت ها بی تفظرفیت

می کنند یا این که زندگی هرچه مرفّه تر را انتظار می کشند امّا توجّهی به این ظرفیت ها و فرصت ها نمی کنند و 

تفاوتند، سوالی مهم و اساسی است آن ها را در نظر نمی گیرند. این که چرا نسبت به این ظرفیت ها و فرصت ها بی 

که می تواند ناشی از علل و دالیل متعّددی باشد. هر راهبرد اصالحی که قرار باشد ارائه شود باید با توجّه به این علل 

 صورت بگیرد. 

به دلیل بی توجّهی به ظرفیت ها و فرصت ها، نخستین چیزی که به نظر می رسد این است که آنها از خودشناسی و 

ودآگاهی الزم برخوردار نیستند. فرد اگر نقاط قوّت و ضعف خود را نشناسد و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی خ

 خود را نداند چگونه می تواند تصمیم گیری مناسب نسبت به آن ها را انجام دهد؟

اساسی در پژوهش بنابراین بحث خودشناسی و خودآگاهی میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری به عنوان یکی از مباحث 

 ما مطرح است:

 خودآگاهی

به نظر می رسد در صورتی که قرار با شد میزبانان بالقوّه نسبت به نقاط قوّت و فرصت های پیش رویشان حسّاس 

باشند و انگیزه الزم برای استفاده از آن ها را کسب کنند، ابتدا الزم است نسبت به خود و شرایط زندگی خود آگاهی 

 مایند.و شناخت کسب ن

 نوع .کنیممی پیدا احساسی چه نگاه این براساس و کرده نگاه خود به چگونه که معناست این به خودآگاهی»

 .است وزندگی ازخودمان ما نارضایتی یا و رضایت احساس کننده بینیپیش خودآگاهی
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 و ارزشها باورها، احساسات، ،افکار ضعف، نقاط و منفی هایویژگی مهارتها، و ها توانایی بدنی، و جسمانی هایویژگی

 «گیرند. قرار شناسایی و بررسی مورد باید هستندکه خودآگاهی اجزای ازجمله هرشخص اهداف

خودشناسی همچنین اساس موقعیّت شناسی است و کسی که خود را بهتر بشناسد زمان، مکان و شرایط زمانه را »

خودشناسی اگر توأم با سه رویکرد زیر همراه شود مفیدتر  شناسد. زیرا انسان با پیرامونش تعریف می شود.بهتر می

 است:

 الف: قبول خویشتن، ب: واقع بینی به جای بزرگ بینی یا خودکمتر بینی، ج: امید و آرمان و حرکت.

ای انسان خودشناخته، متناسب استعدادهای خویش گام بر می دارد، از ترس نمی هراسد و شکست را نه تنها مرحله

 (1۱۱و  1۱9: 19۱9خنیفر و پورحسینی، «)بلکه الزمه زندگی می داند زیرا آغاز فرازهای بعدی است.از زندگی 

ها خود شاید این گونه تصوّر شود که خودآگاهی و شناختِّ خود کار ساده ایست؛ چرا که نزدیک ترین چیز به انسان

امّا در واقع این گونه نیست و به علّت پیچیده بایست بسیار ساده بوده باشد باشند و بنابراین شناخت آن میها میآن

هایی دارد و باید از خطاهایی که گاه در هنگام بودن انسان و احواالت درونی او، شناخت خود نیز نیاز به مهارت

افتد، جلوگیری شود تا شناختی کامل و صحیح از خود صورت شناخت و در نتیجه قضاوت درباره خود نیز اتّفاق می

ها را مطرح نموده اند ضروری می نماید. این دو به آن ۸و بک 9ای مثال آگاهی از خطاهای شناختی که الیسبگیرد. بر

 ده خطای شناختی اشاره کرده اند که ما برخی از آن ها را از نظر می گذرانیم:

 تفکّر همه یا هیچ

سفید یا سیاه  پدیده یا موضوع را کالًدر این نوع افکار قانون همه یا هیچ حاکم است. فرد یک رفتار، فکر، موفقیت، 

بیند. هر چیز کمتر از کامل، شکست بی چون و چراست. عدم قناعت به مقدار و یا بخشی از یک کار، یک فعالیت می

مثالً در پژوهشی که در زمینه ادراک ساکنان کنگ از  کند.و یا یک امتیاز، آنها را از مزایای آن امر محروم می

ته است، گاه داده هایی ارائه شده است که می تواند مثال های خوبی برای این شکل از گردشگری صورت گرف

فروغ «)ما که جز ضرر هیچی ندیدیم»خطاهای شناختی باشد. برای نمونه برخی از آن ها درباره مسافران  گفته اند:

د از وقتی که این ها آمدند، همه قبالً درخت هایمان با برکت بو»( یا برخی دیگر از آن ها گفته اند:۱9: 1932زاده، 

( باید توجّه نمود که تا زمانی که آگاهی و ۱1: 1932فروغ زاده، «.)دهداش بی برکت شده است و محصول نمی

شناخت درباره تهدیدها و فرصت ها و ضعف ها و قوّت ها با خطا همراه باشد، خودآگاهی نیز، خودآگاهی صحیحی 

ها تأثیر گذار است. کسی که گردشگر را به عنوان تهدیدی ی انسان ها بر انگیزه آننخواهد بود. در حالی که خودآگاه

داند، مسلّمًا هیچ شوقی به ترویج گردشگری نخواهد داشت. بنابراین جدّی تلقّی می کند و او را یکسره منشأ ضرر می

                                                           

3 - Ellis albert 
4 - Beck 
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انگیزه آنان می گذارد بسیار  آگاهی انسان ها از وضعیّت خودشان به دور از خطاهای شناختی به علّت اثری که بر

 ضروری می نماید.

 برچسب زدن

-به خود برچسب منفی می«. اشتباه کردم»برچسب زدن شکل حاد تفکر همه یا هیچ چیز است. به جای اینکه بگویید

و غیره می زنند. برچسب « شکست خورده»یا « احمق»گاه هم اشخاص به خود برچسب «. من بازنده هستم»زنید:

« احمق»و « بازنده»با کاری که می کند، تفاوت دارد. انسان وجود خارجی دارد اما  انسانطقی است، زیرا زدن غیر من

به این شکل وجود ندارد. این برچسب ها تجربه های بی فایده ای هستند که منجر به خشم، اضطراب ، دلسردی و 

زند الفت با نظرات شما حرفی میکمی عزت نفس می شوند. گاه برچسب متوجه دیگران است. وقتی کسی در مخ

جوهر و »یا « شخصیت»ممکن است او را متکبر بنامید. بعد احساس می کنید مشکل به جای رفتار یا اندیشه بر سر

او است. در نتیجه او را به کلی بد قلمداد می کنید و در این شرایط فضای مناسبی برای ارتباط سازنده ایجاد « ذات

 نمی شود.

 آمیزتعمیم مبالغه 

 و مقدار شدت. بینند می آن واقعی مقدار از تر پررنگ را زندگی حقایق دارند افکار در را خطا نوع این افرادی که

دارد. فردی که دچار این خطای شناختی است، هر  قرار فرد ذهن در که است شدتی و از مقدار کمتر بسیار واقعی

م عیار و تمام نشدنی تلقی می کند و آن را با کلماتی چون حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی را شکستی تما

 هرگز و همیشه توصیف می کند.

روشن است که اگر چنین خطایی در شناخت یک فرد از خود و وضعیّت زندگیش ورود پیدا کند، هیچ امیدی به او 

علّت این خطای شناختی با برای شروع یک کار جدید و خلّاقانه نیست و البته که او در سایر وجوه زندگی نیز به 

 مشکالت فراوان رو به رو خواهد شد.

 بی توجّهی به امر مثبت

ی مثبت زندگی خود ندارند و هاافرادی که دارای این نوع تفکر غیر منطقی هستند، توجه زیاد و با ارزشی به جنبه

 نبودن برمهم اصرار مثبت، هایتجربه شمردن ارزشبی با. دهندمی جلوه اهمیتبی خود رابرای مثبت نکات همیشه

توجهی هر کسی می تواند این کار را انجام دهد. بی معتقدندکه خوانند،می اهمیتبی را خود خوب کارهای. دارند آنها

 دهد.را به احساس ناشایسته بودن سوق می انسانگیرد و به امر مثبت شادی زندگی را می

آن ها اشاره کرده اند را در فوق متذکّر شدیم. بدیهی است که اگر  چهار نوع از خطاهای شناختی که آلیس و بک به

خودآگاهی با چنین اشتباهاتی همراه شود، هیچ خیری را به دنبال نخواهد داشت و از چنین خودآگاهی نمی توان 
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آگاهی برای انتظار خّلاقیّت و بهره مندی از فرصت ها را داشت. بنابراین نه تنها آموزش مهارت های خودشناسی و خود

میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری به عنوان راهبردی اساسی در جهت هدف مورد نظر ضروری است بلکه مشاوره های 

 ۱نماید.الزم جهت بری ماندن از خطاهای شناختی نیز در این مسیر ضروری می

 مهارت های اجتماعی ارتباطی

عللی مطرح نمودیم که بی توجّهی میزبانان بالقوّه را نسبت ما نداشتن خودآگاهی صحیح و کامل را به عنوان یکی از 

به فرصت ها و قوّت هایشان به دنبال داشته است. امّا خودآگاهی خود یکی از نخستین مهارت های ضروری زندگی 

ارت های است که برقراری ارتباط موثّر و مفید با دیگران نیز وابسته به آن است. بنابراین از نظر ما نه تنها آموزش مه

خودآگاهی بلکه آموزش اساسی ترین مهارت های اجتماعی ارتباطی به میزبانان بالقوّه امری مهم و ضروری است. 

خودآگاهی قدم اوّل مهارت های اجتماعی ارتباطی است که در فرد ایجاد انگیزه می کند که با توجّه به ضعف ها و 

 زندگی بهتر استفاده نماید. هایش در جهت تهدیدهای پیش رو، از فرصت ها و قوّت

های اجتماعی ارتباطی دیگر که ضروری است میزبانان بالقوّه مناطق گردشگری به دست آورند تا برخی از مهارت

انگیزه و آمادگی الزم جهت میزبانی از گردشگران را کسب نمایند، مهارت های برقراری ارتباط موثّر، ابراز وجود، 

 قّیت و کارآفرینی است.های خلّاورزی و مهارتجرأت

های اجتماعی ارتباطی رسد که یکی از راهبردهای اساسی برای بالفعل شدن میزبانان بالقوّه، آموزش مهارتبه نظر می

هاست. در صورتی که آن ها این مهارت ها را فراگیرند، انگیزه و توانایی الزم جهت میزبانی مفید و موثّر از به آن

هند دید و احتمال شکل گیری فعّالیّت آن ها در این مسیر بسیار بیش تر خواهد شد. گردشگران را در خود خوا

بنابراین سعی می کنیم اساسی ترین این مهارت ها را که در فوق نامشان را ذکر کردیم به طور اجمالی معّرفی نماییم 

صد عملی سازی این راهبردها را تا منظور خویش از آن ها را روشن نماییم و درک این مطلب را برای مسئولینی که ق

 تر سازیم.خواهند داشت نیز محسوس تر و ملموس

 مهارت ابراز وجود

یکی از عوامل مهم ارتباط بین فردی، توانایی یا ناتوانی شخص در ابراز وجود است و ابراز وجود باعث گرفتن حقّ خود 

است. به نحوی که در این حق خواهی و تکاپو  و ابراز عقاید و احساسات و افکار خویش به طور مستقیم و صادقانه

 برای رسیدن به خواسته های خود، حقوق دیگران نیز محترم شمرده شود.

 با کسب مهارت ابراز وجود، فرد چند توانایی را به دست می آورد:

 قادر به تشخیص حقوق و منافع خود می شود تا بر اساس آن عمل کند. -1

                                                           

 (.19۱1( و )الیس، 1931بنگرید به: )ویلس،  -۱ 



 

12 

 فشارد.ضطراب بر حق خود پای میبدون ترس و واهمه و بدون ا -2

 می تواند احساسات و عواطف واقعی خود را بیان کند. -9

در همه حال بدون فراموش کردن حق دیگران، به مطالبه حق خود اقدام می نماید.)خنیفر و پور حسینی،  -۸

19۱9 :122) 

منافع خویش را تشخیص دهد، بر  اساسًا ابراز وجود را این گونه تعریف نموده اند: رفتاری که شخص را قادر می سازد

اساس آن عمل کند، بدون اضطراب جدّی بر حق خود پای بفشارد، احساسات واقعی خود را صادقانه بیان دارد و بدون 

 (12۸: 19۱9فراموش کردن حقوق دیگران، حق خود را مطالبه و اعاده کند. )خنیفر و پور حسینی، 

نگیزه ای برای میزبانی از گردشگران ندارند، این است که طبق تجربه علّت این که برخی ساکنین مناطق گردشگری ا

دریافته اند که گردشگران با حضور خویش سبب تخریب منطقه مربوط به آن ها می شوند، یا این که ارزش ها و 

ارد می کنند. هنجارهای آن ها را زیر پا می گذارند و به هرصورت یا از لحاظ مادّی و یا از لحاظ فرهنگی خساراتی را و

این در واقع به معنای این است که این ساکنین توانایی برقراری ارتباط موثّر را ندارند و از این رو ترجیح می دهند تا 

صورت مسأله را پاک کنند، یعنی هرگونه ارتباط با گردشگران را قطع نمایند. در حالی که با داشتن مهارت ابراز وجود 

دیم فرد می تواند طیّ یک ارتباط موثّر گردشگر را به حدود خود متذکّر شود، حقوق که در خطوط فوق معرّفی نمو

خود را برای او بیان کند و به شیوه ای مسالمت آمیز و موثّر او را از تخریب منطقه مربوط به خود باز دارد و امکان 

 ادامه تعامل موفّق را نیز باز گزارد.

 مهارت جرأت ورزی

مهارت ابراز وجود شباهت زیادی دارد و شاید کارکردهای شبیه به همی داشته باشند ولی از مهارت جرأت ورزی، به 

آن جایی که این دو مهارت برای ایجاد جسارت در ساکنین منفعل مناطق گردشگری بسیار ضروری هست، به صورت 

 دهیم.مجزّا توضیح مختصری در رابطه با جرأت ورزی نیز ارائه می

ورزی هستند، توانایی دفاع از حقوق خود را ندارند و یک دلیلش هم این است که این ها اساسًا  کسانی که فاقد جرأت

های حقوق خود را نمی شناسند. افراد بی جرأت معمواًل خواسته ها و نیازهای خود را زیر پا می گذارند و خواسته

ه ضرر خودشان باشد و این را نه از سر دیگران را بر خواسته های خویش ترجیح می دهند هرچند که آن خواسته ها ب

-بزرگواری و با رضایت خاطر انجام می دهند بلکه از سر ترس و به دلیل ناتوانی در گرفتن حق خویش به آن تن می

در واقع همان طور که در بخش ابراز وجود نیز بیان داشتیم بسیاری از ساکنین مناطق گردشگری که انفعال  1دهند.

د به این دلیل است که از خسارات و رعایت نکردن حدّ و مرزها از سوی گردشگران به ستوه می آیند را اختیار کرده ان

و جرأت و جسارت و مهارت رویارویی موثّر با آن ها را نیز ندارند. مثاًل توجّه کنید به برخی شکایاتی که مردم کنگ از 

                                                           

 (211: 19۱۸مطالعه بیش تر رجوع شود به: )کلینکه، برای  -1 
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آیند و سال است که مسافران زیادی به کنگ می 11ن اآل»یا « خدا جمعیّت این مسافران را بردارد»گردشگران دارند: 

ضرر و با ادب باشند و آسیب هرسال وضع بدتر می شود. من از این مسافرها حقیقتًا خوشم نمی آید مگر این که بی

-می دهند و این که( این که مسافران را به خدا ارجاع می۱9: 1932فروغ زاده، «.)نرسانند و حجابشان مرتّب باشد

ها خود مهارت برقراری شود، نشان از این است که اینآید و هرسال وضع بدتر میده سال است که مسافر می گویند

را ندارند. چون جسارت این را ندارند که خود،  -که یکی از این مهارت ها جرأت ورزی است -ارتباط موثّر با مسافران

ها ه آن ها را به شیوه ای مطلوب مدیریت کنند، از این رو یا آنحقّشان را از مسافران بگیرند و مهارت این را ندارند ک

 را به خدا ارجاع می دهند و یا جز شکایت و ناله کار دیگری از دستشان بر نمی آید.

-بنابراین یکی از راهبردهای اساسی در جهت بالفعل نمودن ساکنین بالقوّه مناطق گردشگری آموزش مهارت جرأت

 هاست.ورزی به آن

ت ورزی یعنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خود به شکل مستقیم، صادقانه و مناسب. افراد جرأ»

جرأت ورز برای خود و دیگران احترام قائلند. آن ها منفعل نیستند و اجازه نمی دهند دیگران از ان ها سوء استفاده 

-می گذارند و به شیوه مدبّرانه با آن ها ارتباط برقرار میکنند و از طرف دیگر به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام 

کنند. جرأت ورزی چندین مزّیت دارد. جرأت ورزی به انسان احساس خودکارآمدی و کنترل درونی می بخشد و این 

زی احساسات نیز در روابط متقابل با دیگران، اعتماد به نفس و عزّت نفس ما را تقویت می کند. از آن جا که جرأت ور

های خود مستلزم تدبیر و مذاکره است، الزم است انعطاف پذیر باشید. هرچند ممکن است همیشه به تمام خواسته

نرسید، با وجود این، نظر به این که افراد دیگر نیز خواسته ها، نیازها و امیالی دارند جرأت ورزی بهترین روش برای 

 (212: 19۱۸ینکه، کل«.)دست یافتن به روابط بین فردی رضایت بخش است

برای متّصف شدن به یک انسان جرأت مند مهارت های دقیقی ذکر کرده اند که می بایست این مهارت ها به میزبانان 

هاست بالقوّه آموزش داده شود و آن ها این مهارت ها را فراگیرند تا آن میزان جرأت ورزی که الزمه زندگی فعّاالنه آن

 در رفتارشان بروز پیدا کند.

 سه مهارتی که به تقویت جرأت ورزی در انسان یاری می نمایند عبارتند از:

توصیف و بیان احساس: یعنی به جای این که دیگران را متّهم کنید و به آن ها برچسب بزنید، تنها کار آن  -1

ها را توصیف می کنید و سپس احساس خود را در قبال آن کار بیان می دارید. مثاًل در صورتی که 

ری از بخشی از باغ شما که مخصوص خود شماست و برای استفاده و ارائه به مسافران آماده نکرده گردشگ

شما بی مالحظه و »یا « شما دزد هستید»اید، شروع به میوه چینی نمودند به جای اتّهام زدن به آن ها که 

شما به حریم »دارید:  و... کار آن ها را توصیف کرده و احساستان را نسبت به آن بیان می« پررو هستید

شخصی من وارد شده اید درحالی که من حدود را برای مسافران با عالمت مشخّص کرده ام و با این کار 

 «.حسابی من را دلخور و ناراحت نمودید
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همدلی: در این روش شما سعی می کنید نیاز و میل طرف مقابل خود را درک نموده و با او هم احساسی  -2

کنید طرف مقابل شما نیز میل بیش تری برای همراهی با درخواست و انتظار شما  کنید. وقتی چنین می

پیدا می کند. باید توجّه نمود که همدلی کردن به معنای تن دادن به خواسته ی شخص مقابل نیست بلکه 

ن باغ می دانم که میوه های ای»تنها درک احساس او و بیان این هم احساسی به اوست. مثاًل به او می گویید:

شما با این کار احساس طرف مقابل «. بسیار فریبنده هستند و شما تمایل شدیدی به استفاده از آن ها دارید

 را درک کرده و او را محترم شمرده اید و لذا رفتار محترمانه ای را هم باید از شخص مقابلتان انتظار بکشید.

بخش قاطعانه اعالم تصمیم: البته با طی کردن دو گام نخست که ذکر شد، گاه نیازی به برداشتن قدم سوم  -9

یعنی اعالم قاطعانه تصمیم نیست و مخاطبین ما به دلیل رفتار شایسته و صریح ما، رفتار مورد انتظار ما را 

ضروری است. این بار شما قاطعانه  گیرند، امّا گاهی که چنین اتّفاقی نمی افتد انجام قدم سوممیپیش 

شما حقّ استفاده از میوه های این »تصمیم خود را اعالم می دارید و برای مثال به شخص صریحًا می گویید: 

 9«باغ را ندارید

های البته جرأت ورزی در این سه مرحله خالصه نمی شود و نظریات گوناگونی در این زمینه وجود دارد و روش

اد شده است. از جمله این که برای همین مرحله سوم برخی صاحب نظران شیوه خاّصی از مذاکره را گوناگونی پیشنه

دانند و برای مذاکره نیز به طور مفصّل مهارت هایی را پرداخته اند که بیان آن ها در فرصت این مقاله مطلوب تر می

بایست ای اساسی در جهت هدف مورد نظر مینمی گنجد. از این رو در آموزش این مهارت به عنوان یکی از راهبرده

 از متخصصان مربوطه استفاده نمود.

 تکنیک های ارتباط موثّر

هایی به شمار می آیند که در زمینه ارتباط موثّر ضروری خودآگاهی، ابراز وجود و جرأت ورزی خود از جمله مهارت

ذکر کرده اند که نیاز است ما نیز به بخشی از آن به باشند. امّا برای ارتباط موثّر به خودی خود نیز مهارت هایی می

طور اجمالی اشاره کنیم تا پیشنهاد ما در جهت آموزش این تکنیک ها به عنوان راهبردی اساسی برای دست یابی به 

 هدف مورد نظر روشن تر شود.

ها و حمایت و همکاری آندر بحث ایجاد ارتباط و چگونگی برقراری آن، متقاعد کردن دیگران، هنر به دست آوردن »

ریچاردسون، «)فراهم آوردن شرایطی که مطابق میل و خواسته شما رفتار کنند، عناصری اصلی و تعیین کننده هستند

1931 :1۱) 

دانیم که میزبانی از گردشگران عملی یک طرفه نیست و در صورتی که گردشگران از میزبانی میزبانان استقبال می

اهداف مورد نظر خود نمی رسند و گردشگری در منطقه آنان رونقی نمی یابد. بنابراین ساکنین  ننمایند، آن ها نیز به

منفعل مناطق گردشگری می بایست این مهارت را به دست آورند که گردشگران را با خود همراه نمایند و حمایت و 
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رهایی را ارائه داده است که برخی از ها را جلب نمایند. برای رسیدن به این مقصود علم روانشناسی راهکاهمکاری آن

 کنیم: ای میآن ها را مختصراً اشاره

اگر دامنه رفتاری شما از دامنه »گوید: است. این قانون می« قانون راه حل های متنوّع»یکی از راهکارهای پیشنهادی 

می خواهید اداره  رفتاری مخاطب شما وسیع تر باشد، می توانید با احاطه بر شرایط، صحنه را به شکلی که

( این قانون به میزبانان این درس را می دهد که با توجّه به این که سلیقه و حال 1۱: 1931ریچاردسون، «)کنید.

مسافران و گردشگران گوناگون است، در صورتی که می خواهند خدمت و محصول عرضه شده آن ها خریدار داشته 

 با سالیق گوناگون عرضه کنند. باشد، آن را تا حدّ ممکن با تنوّع و متناسب 

همگام »کند ها پیشنهاد میراهکار دیگری که علم روانشناسی برای همراه کردن دیگران و ایجاد ارتباط موثّر با آن

خوانی ها همهای آنهای خود به دیگران است که با جنبههمگام شدن مستلزم ارائه آن دسته از جنبه»است. « شدن

شدن روشی برای در حدّ دیگران ظاهر شدن است که در نتیجه احتمالی آن شخص مورد نظر داشته باشد... همگام 

و  29: 1931ریچاردسون، «)شما را دوست خواهد داشت و به لحاظ روانی خود را ناچار به توافق با شما خواهد دید

ما با روحیه مخاطب ( همگام شدن روش های مختلفی دارد و از وجوه مختلفی می تواند صورت بگیرد. گاهی ش2۸

خود همگام می شوید. گاهی با باورها و ارزش ها همگام می شوید و سوال این جاست که یک میزبان گردشگری باید 

 با چه چیز گردشگران همگام شود؟

پاسخ بسیار راحت است. نباید از همگام شدن ترسید. همگام شدن به معنای تن دادن به خواسته های دیگران و تغییر 

ا و ارزش ها، به باورها و ارزش های دیگران نیست. همگام شدن فقط یک مقدّمه و یک ابزار است. شما وقتی با باوره

همگام شدن راهی برای ایجاد اعتماد و اطمینان در »شوید، در قدم بعد او با شما همگام می شود. دیگری همگام می

ه مقدور، شایسته است همگامی صورت بگیرد. چرا که ( بنابراین در هر وج29: 1931ریچاردسون، «)طرف مقابل است.

در ادامه همراهی مخاطب را در وجوه بیش تری می توان انتظار داشت. امّا آن چه برای یک میزبان گردشگری اهمیّت 

بسزا دارد این است که نیازهای مسافران و خواست ها و تمایالت آنان را شناسایی نماید و با این نیازها و تمایالت 

ی گردشگران را بایست روحیّهها ارائه خدمت نماید. میزبانان میها را محترم شمارد و متناسب با آنمگام شود، آنه

شناسایی نموده، با این روحیه همگامی کنند تا گردشگران نیز شرایط منطقه را متناسب با احواالت خود بیابند و در 

ر نمایند بلکه میزبانان منطقه در نگاه آنان از بزرگواری و احترام نتیجه نه تنها بارهای دیگر نیز سفر خود را تکرا

توانند در صورت نارضایتی از روحیه گردشگران و آثاری که در بر دارد و برخوردار باشند و این جاست که میزبانان می

قدامی موثّر بزنند ها و هنجارهایشان توسّط گردشگران، دست به اهمچنین در صورت نارضایتی از زیرپا گذاشتن ارزش

ها و هنجارهایشان و در صورت مواجهه با آن، آن را اداره نمایند و گردشگران را در جهت همراهی و همگامی با ارزش

کند و پیش از این میزبان برانگیزانند. چرا که اثر مواجهه انسانی که محترم شمرده می شود و محترمانه برخورد می

های پیشین، ارادت و محبّت میهمانان را نسبت به خود ه است و به دلیل همگامیبوده و بر میهمانان منّت نهاد

برانگیخته است، بسیار متفاوت با کسی است که از ابتدا باب ناسازگاری با میهمانان را برداشته است و به دلیل احاطه 
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است. مثالً باز هم به مثالی از ها را منش خود ساخته های ارتباطی، درگیری و اصطکاک مدام با آننداشتن به مهارت

های اهالی کنگ نسبت به گردشگران و زیرپا گذاشته شدن هنجارها و ارزش هایشان توسط آن ها توجّه کنید. گزارش

های ها نهفته است نشان از نداشتن مهارتها که نوعی از گالیه و شکایت نسبت به گردشگران در آناین گزارش

مردم حاضرند برای خانواده مذهبی »های گوناگون است: ت گردشگرانِّ با روحیّات و ارزشارتباطی برای اداره و مدیری

-ای که پوشش را رعایت نمی کنند و تظاهر به بی فرهنگی میو با حجاب همه چیزشان را بدهند. ولی برای خانواده

که با پوشش نادرست به  حال فردی -مردم روستایی مانتو را حجاب نمی دانند-کنندکنند، مقابله و برخورد می

آید، برایشان قابل تحمّل نیست. نارضایتی بیش تر مردم کنگ درباره وضع پوشش مسافران و آسیب منطقه می

رساندن به امالک مردم منطقه است ولی مردم از قسم اّولی نارضایتی بیش تری دارند. یک بار خانمی با ظاهر 

خواست وارد کنگ شود که ما از او خواستیم برگردد. چرا که کرد، مینامناسب و سگی که بغل کرده بود و نوازش می

(. الزم است این نکته را متذکّر شویم که همگامی را در ۱9: 1932فروغ زاده، «.)شودمطمئن بودیم با وی برخورد می

فرد به خاطر شود باورهای اصولی ی وجوه و اتّفاقًا توصیه میهر وجهی که مقدور است توصیه نمودیم نه در همه

همگامی مورد خدشه واقع نشود. البته این به معنا نیست که در صورت زیرپا گذاشته شدن ارزش ها و هنجارها می 

ای پیش گرفته شود بلکه الزم است تا همگامی در زمینه های غیر مهم تر صورت بگیرد تدبیرانهبایست رفتار تند و بی

-نیست، نوبت به همراهی و همگامی طرف مقابل برسد؛ حدّاقل به اندازه تر که همگامی میسّرتا در بخش های اساسی

دانید مخاطب شما آن را دوست ندارد از اقدامی که می»نویسد: ی رعایت ظاهری هنجارها و حدود. ریچاردسون می

دداری نمایید. خودداری کنید. در زمینه باورها و نقطه نظرها با هر اقدامی که باورهای اصولی شما را مخدوش کند خو

این کار ضرورت ندارد. معموالً در رفتار مخاطب شما و در نظام اعتقادی او به اندازه کافی زمینه مناسب وجود دارد که 

( اگر هنگامی که ۱9: 1931ریچاردسون، «)خود را با آن هماوا بکنید تا زمینه برقراری ارتباط موثّر فراهم بشود.

وقّت نیاز دارند، میزبانان به آن ها جا و مکان دهند و منصفانه از آن ها هزینه گردشگران به مکانی برای اسکان م

دریافت نمایند. در صورت تمایل به استفاده از میوه های باغ با آن ها مخالفت ننمایند و با تنظیم قوانینی معیّن و 

های دام از این نیازها و خواستهدریافت هزینه های منصفانه آن ها را به خواسته شان برسانند و در صورت بروز هرک

هایشان ضمنی به شکلی معقول با آن ها همراهی نمایند، آن ها نیز در صورت خواست میزبانان برای احترام به ارزش

 اند.های متواتر میزبانان شدهی همراهیها همراهی خواهند نمود چرا که پیش از این خجالت زدهحتمًا با آن

کند شما با او در یک جهت ای همراه است که شخص مقابل شما احساس میچنین نتیجهبنابراین همگام شدن با 

شود تا شما پیشنهاد و نظر بیند و این جا فرصت و فضا فراهم میکنید و لذا شما را به عنوان یک همراه میحرکت می

همگام شدن مقاومت » ۱پذیرد.ا را میخود را به او برسانید، چرا که پیش از این شما او را پذیرفته بودید و حاال او شم

-کند، می توانید با او هم زمانی کنید. میدیگران را کاهش می دهد زیرا بدون توجّه به این که مخاطب شما چه می

خواهید هدایت کنید... همگام شدن راه را برای هدایت توانید با جریان همگام شوید و بعد آن را به سمتی که می
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. وقتی که شما و مخاطب شما در یک پلّه واحد قرار داشته باشید، قدم بعدی شما او را به جهتی کردن هموار می کند

و  ۱3: 1931ریچاردسون، «)کند. همگام شدن یکی از اسرار قدرت پیشنهاد دادن است.خواهید راهنمایی میکه می

11) 

ن روش شما سعی می کنید با توجّه کامل به نیز تکنیکی دیگر در برقراری ارتباط موثّر است. در ای« گوش دادن پویا»

سخنان مخاطب خود گوش فرا دهید و منظور و احساس او را درباره چیزی که بیان می کند به خوبی درک کنید. در 

این روش شما پس از گوش دادن کامل به سخنان طرف مقابل و درک منظور و احساس او، سعی می کنید این درک 

های بتان به طور شفّاف بیان کنید. پس از این که شما چنین واکنشی را در رابطه با گفتهصورت گرفته را برای مخاط

اید و طرف مقابلتان نشان می دهید اوّالً مخاطب شما احساس می کند که به او و سخنان او کامالً احترام گذاشته

ر صورتی که شما درک اشتباهی از سعی کرده اید تا حدّ ممکن درک همدالنه ای با او داشته باشید و هم این که د

منظور او داشته باشید او متوجّه می شود که می بایست به طور روشن تر  و صریح تری منظور و احساس خود را برای 

 3اید.شما بیان نماید و به راحتی متوجّه می شود که شما کدام قسمت های سخن او را به خوبی دریافت نکرده

به درک همدالنه، پیروی از این قاعده است: هر شخص باید زمانی لب به سخن بگشاید و  به اعتقاد راجرز راه رسیدن

نقطه نظر خود را بازگو کند که ابتدا نقطه نظر و احساسات مخاطب خود را به دقّت درک کرده باشد.)ریچاردسون، 

1931 :۱۱) 

ان و گردشگران موثّر باشد. مسلّماً روشن است که این روش به چه میزان می تواند در کاهش اصطکاک میان میزبان

هایی از فرهنگ های متفاوت به مقاصد گردشگری سفر می نمایند در بیان منظور های خود از نمادهای وقتی انسان

نمایند و یا این که روش های نامأنوسی را ممکن است برای رسیدن به مقصودهای خویش به کار مختلفی استفاده می

دیاد گردشگران ممکن است هرج و مرج هایی ایجاد شود که نتیجه اش اصطکاک میان گیرند و یا در صورت از

گردشگران با میزبانان باشد. در چنین شرایطی استفاده از تکنیک گوش دادن پویا از سوی میزبانان می تواند نقش 

رد و هر دو طرف به بسیار مهّمی را ایفا کند طوری که تعامل گردشگران و میزبانان به طور خوشایندی صورت پذی

مقاصد معقوالنه خویش در صورت وجود شرایط دست یابند. گوش دادن پویا می تواند در مقابل عمل ساده آشغال 

تدبیرانه و غیر ماهرانه میزبانان می تواند ریختن توسط گردشگران صورت بگیرد. عمل ساده ای که در صورت رفتار بی

دو طرف شود و پیامدهای منفی در سطوح باالتر را نیز به همراه آورد. سبب اغتشاش و ایجاد نارضایتی برای هر 

می بینم که »کند: گردشگر آشغال را بر روی زمین می ریزد. میزبان به جای توهین شروع به گفت و گو با او می

ارید؟ مگر شما چه انتظاری د»گردشگر در پاسخ با کمی عصبانیّت می گوید: « آشغال ها را در طبیعت رها می کنید!

ها پس مانده و آشغال می شود برای تفریح آمد و خوراکی و تنقّالت به همراه نیاورد؟ و شما می دانی که خوراکی

« ها در طبیعت نداریمترین ظرف آشغالی به چشم نمی خورد ما هم راهی جز رها کردن آشغالدارند. وقتی کوچک
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آها! ببینید درست متجّه شدم؟ شما تفریح کردن بدون خوراکی : »میزبان با استفاده از روش گوش دادن پویا می گوید

را دوست ندارید و برای باقی مانده و آشغال خوراکی هایتان هم مکانی را پیدا نمی کنید. بنابراین از ما انتظار دارید تا 

شگر که دقّت گرد« برای آشغال های شما فکری مناسب بیندیشیم و یا این که به شما شکایت نکنیم. درست است؟

میزبان در گوش دادن به شکایت هایش و نیز سعه صدر میزبان را مشاهده می کند از عصبانیّتش کاسته می شود و 

آیا خود شما »با آرامش سخن ایشان را تأیید می کند. پس از ایجاد چنین شرایطی میزبان می تواند بگوید: 

ردشگر پیشنهاد معقولی داشته باشد و آن را پیشنهاد دهد در صورتی که گ« پیشنهادی برای حلّ این مسأله دارید؟

تواند پیشنهاد خود میزبان می تواند آن را بپذیرد و در راستای کار قرار دهد و قائله ختم شود و در غیر این صورت می

ه دهد. به را که مثاًل قرار دادن مسئولینی برای جمع کردن آشغال ها و در عوض نیز دریافت هزینه خاصّی باشد ارائ

احتمال زیاد گردشگر به دلیل احترامی که به او گذاشته شده و همراهی هایی که صورت گرفته با پیشنهاد معقول 

میزبان موافقت خواهد کرد و در این صورت نه تنها رضایت خاطر دو طرف ایجاد خواهد شد، بلکه بهانه ای برای ایجاد 

 باشد.زبانان نیز میکاری جدید نیز بوجود آمده است که به نفع می

ها های ارتباط موثر، سه نوع از این تکنیکما برای نمونه و برای روشن نمودن بحث و هدفمان از مطرح کردن تکنیک

توانند در گردشگری مورد استفاده قرار گیرند توضیحاتی را به همراه مثال را معرّفی نمودیم و برای این که چگونه می

تر از این اندازه هستند مثالً برخی از موارد دیگر شوند و بیشها به سه مورد ختم نمیکنیکارائه نمودیم. امّا این ت

ها برای برقراری ارتباط موثّر، مفید و های تصمیم گیری و... که همه آنعبارتند از هنر متقاعد کردن دیگران، روش

های برقراری ارتباط موثّر به ش تکنیککارگشا خواهند بود و لذا یکی از پیشنهادهای راهبردی این پژوهش آموز

  ساکنین منفعل در مناطق گردشگری است.

 خلّاقیّت و کارآفرینی

کارآفرینی مهارتی ضروری برای ساکنین منفعل مناطق گردشگری است، البته در صورتی که قصد فّعالیّت و تغییر 

قتی سخن از میزبانی می گوییم منظور ارائه زندگی خود از طریق میزبانی از گردشگران را داشته باشند. به هرحال و

خدمتی است که گردشگران به آن نیاز دارند یا به آن تمایل دارند و یا در صورت ارائه شدن به سوی آن جذب می 

شوند و از طرفی برای خود میزبانان نیز مزایایی از جمله مزایای اقتصادی را به دنبال دارد. مناطق گردشگری مورد 

وّه ظرفیت هایی برای خدمت به گردشگران و پذیرایی از آنان دارد امّا باید این ظرفیت ها کشف شود و نظر ما بالق

ها خدمتی مناسب عرضه گردد. بنابراین هنر نوآوری، خلّاقیّت و کارآفرینی باید در افراد متجلّی شود تا متناسب با آن

 بهره مند گردند.بتوانند از ظرفیت های موجود در جهت دست یابی به این هدف 

آن چه تا کنون از کارآفرینی تعریف شده است، تعریف کامل، جامع، مانع و مورد پذیرش همه صاحب نظران نیست. »

تعاریفی که بیش تر مورد توافق و ارجاع محقّقان در این زمینه می باشد، در ادامه مورد توجّه قرار می گیرد: نوآوری و 
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ی که می تواند همراه با اشتغال زایی یا بدون اشتغال زایی باشد. نوآوری و خلّاقیّت کشف راه های جدید برای درآمدزای

 (1۱: 1931معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد ، «)در قلمرو ثروت به معنای کارآفرینی در همه تعریف هاست.

این انسان هایی خلّاق و نوآور  مقدّمه الزم کارآفرینی، خلّاقیّت و نوآوری است و کارآفرینان کسانی هستند که پیش از

 بوده اند. از این رو خلّاقیّت و نوآوری دو صفتی است که میزبانان بالقوّه می بایست آن ها را اکتساب نمایند.

ها یا اشیای جدید ها، بینشکند: خلّاقیّت توانایی شخص در ایجاد ایده ها، نظریهورنون خلّاقیّت را این گونه تعریف می

سایر زمینه هاست که بوسیله متخصّصان به عنوان پدیده ای ابتکاری و از لحاظ  ازی مجّدد در علوم وو نو و بازس

علمی، زیبایی شناسی، فن آوری و اجتماعی باارزش قلمداد گردد... استرنبرگ نیز تفکّر خلّاق را ترکیبی از قدرت 

دگیرنده را قادر می سازد خارج از تفکّر نامعقول به ابتکار، انعطاف پذیری و حّساسّیت در برابر نظریاتی می داند که یا

.)حسینی، 11نتایج متفاوت و مولّد بیندیشد که حاصل آن رضایت شخصی و احتماالً خشنودی دیگران خواهد بود

تر یک فعّالیّت فکری و ذهنی است و نوآوری بیش تر جنبه عملی دارد، در حقیقت محصول ( خلّاقیّت بیش91: 19۱9

ها و رفتارهای افراد رخ لّاقیّت است و نوآوری می تواند در خط مشی ها، فرآیند و فنون نیز، مانند فعّالیتنهایی عمل خ

دهد. نوآوری مهارتی است که با بسیاری همکاری های دیگر همراه است. وات من می گوید: اگر بخواهید نوآور باشید، 

رتکب شوید، اگر افراد شکست نخورند احتمااًل چیزی هم بایستی تا حّدی باز برخورد کنید، سعی کنید اشتباهاتی م

 (3: 1931یاد نخواهند گرفت.)معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مشهد، 

اگر قرار باشد آموزش خلّاقیّت و نوآوری به میزبانان بالقوّه به عنوان راهبردی اساسی در زمینه هدف مورد نظر واقع 

ها آموخت. در این افراد از بین برد و سپس شیوه های کسب خّلاقیّت را به آن بایست ابتدا موانع خّلاقیّت راشود، می

کوشش های خلّاق »برای مثال دلسرد کردن خود و گرایش به همرنگ جماعت شدن از جمله موانع خلّاقیّت هستند. 

روست لیکن دلسرد ما، مادام که تقریباً همه گرایش به دلسرد کردن آن دارند، با موانع مأیوس کننده کافی روبه 

کردن به دست خویش غالباً نیروی عجیب خفه کننده ای برای خلّاقیّت است و چقدر نا بجاست... اعتماد به نفس 

نیروی عظیمی در تداوم خلّاقّیت به شمار می رود و چه بسا ایده های بالقوّه مهمّی که در اثر عدم اعتماد به نفس 

 (91: 191۱اسبورن، «)هرگز کسی از آن حّتی با خبر نمی شود.خلق کنندگان آن در نطفه خفه گردیده و 

ترسند از این که در نظر دیگران احمق جلوه ها میکند. آدمتمایل به همرنگ جماعت شدن نیز خّلاقیّت را تهدید می

حرکتی  کنند و درواقع تحمّل فشار اجتماعی را ندارند. از آن جایی که نوآوری و خلّاقیّت از سوی یک شخص همواره

-ها و نیش و کنایهها، خندیدنتازه و نامأنوس برای افراد جامعه اوست لذا نگاه های عجیب و غریب، زیر سوال بردن

به افرادی که به ترس از احمق جلوه کردن در نظر دیگران مبتال  11ها رانیز ممکن است به همراه داشته باشد.زدن

احمق به نظر -کدام بدتر است»کنند باید به هنگام آموزش گفته شود: هستند و به خاطر آن خلّاقیّت خود را ذبح می 

                                                           

 (۱9: 1993همچنین بنگرید به: )بسیس و ژائوی،  -11 

 (91: 191۱ بنگرید به: )اسبورن، -11 
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های شما ناپخته است رسیدن در قبال دیگران یا در مقابل خودتان؟ کسانی ممکن است فکر کنند که بعضی ایده

ازدارد؟ و هم لیکن چه چیز نابخردانه تر از آن است که بگذارید این فکر شما را از استفاده از مغزتان به بهترین وجه ب

می توان این را به آنان فهماند که با در نظر گرفتن آن که تقریبًا تمام پیشرفت های جهان نتیجه ایده هایی بود که 

 (91: 191۱اسبورن، «)در ابتدا بسیاری آن را به عنوان احمقانه بودن، محکوم نمودند.

ها به میزبانان بالقوّه آموزش داده شود امّا آموزش با آن های مبارزهتمام موانع خلّاقیّت می بایست شناسایی شوند و راه

 ها نیز امری ضروری است.های پرورش خّلاقیّت به آنروش

اوّلین چیزی که برای پرورش خلّاقیّت در میزبانان بالقوّه ضروری است، متّصل کردن آن ها به منبع انگیزش است. 

های حلکند. انگیزش به معنی جست و جوی راهقیّت معرّفی میرا منبعی برای کسب خلّا« انگیزش»ادوارد دوبونو 

تر است، هنگامی که دیگران از راه حل بدیهی راضی اند... انگیزش به معنی آزمودن و کسب تجربه در راه جست بیش

بهتر  های نو است... انگیزش به معنی میل به صرف وقت تا پنج ساعت در هفته به منظور پیدا کردن راهیو جوی ایده

( 1۸: 19۱2برای انجام کار، در حالی که دیگران شاید برای این کار پنج دقیقه در هفته وقت صرف نکنند.)دوبونو، 

بنابراین باید این انگیزه در میزبانان بالقوّه ایجاد شود که تصمیم بگیرند تا مدّتی از وقت خود را صرف توجّه به امکانات 

ها چه راه های نوی می توانند برای خدمت به گردشگران ابداع د که بر اساس آنهای خود نمایند و بیندیشنو ظرفیت

های نوینِّ خدمت رسانی، مساوی است با زندگی بهتر و ها باید یاد بگیرند که وقت گذاشتن برای ابداع راهنمایند. آن

دار های خود، بر درختان سایه دار و میوهها باید بر باغ ها و بدانند که این نتیجه خّلاقیّت است.  آنمرفّهانه تر خود آن

های مسکونی خویش و بر تمام فضایی از طبیعت که در اختیارشان است تمرکز نمایند و بنگرند که خود، بر ظرفیت

 توانند برای خدمت به گردشگران ابداع نمایند. ها چگونه خدماتِّ نوی میبوسیله این ظرفیت

است. خلّاقیّت داوری تنظیم شده شبیه خّلاقیّت عّکاس است. « ری تنظیم شدهداو»راه دیگر برای پرورش خّلاقیّت 

آورد. شخص با داوری تنظیم شده پتانسیل یک ایده را در مرحله ای را بوجود نمیشخص با داوری تنظیم شده ایده

دقّت می نگرد و سعی ( در این روش در واقع فرد به اطراف خویش با 1۱: 19۱2دهد.)دوبونو، کاماًل اوّلیه تشخیص می

های خلق شده توسّط دیگران و برای موقعیّت های دیگر را مورد توجّه و وارسی قرار دهد و در صورت می کند ایده

کند تا آن را متناسب با شرایط کشف ظرفیتی در آن برای پرداخته شدن در محیط و موقعیّت خویش تالش می

زیبا و صعب العبور مناطق شمالی کشور می نگرد و می بیند که چه  موجودش محقّق سازد. مثاًل به کوه های جنگلی

گردشگری را از زن و مرد و پیر و جوان به سوی خود جذب کرده است. طوری که افراد در ارتفاعات باالی کوه ها به 

خاّص تفریح و تفرّج مشغول می شوند؛ در حالی که رسیدن به چنین مقاصدی جز در توانایی جوانانی ورزشکار و 

نبوده است. امّا میزبانان با فراهم کردن تسهیالتی مثل منوریل و... برای کم توانان، سالخوردگان و کودکان امکان 

اش آبشارهای گوناگون نگرد که در منطقه گردشگریاند. او نیز میها به چنین مقاصدی را میسّر ساختهیابی آندست

ها موجود است و شرایط ختلف از سطح زمین و مثالً در البه الی کوهدر فواصل مختلف از یکدیگر و در ارتفاعات م

ها های راه برای رسیدن به آبشارها و دیدن و لذّت بردن از آنتواند باشد امّا به دلیل سختیخوبی برای گردشگران می
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هایی را برای کند راهیگیرد و سعی مشوند و لذا او نیز از ایده انجام شده مدد میفقط جوانان به آن منطقه جذب می

های گردشگری منطقه آنان بهره مند گردند. این راه ها می توانند با کم توانان فراهم آورد تا آنان نیز بتوانند از زیبایی

ها بتوانند خودشان را از رفاه گردشگران را حمل نمایند تا آن توجّه به شرایط منطقه از االغ سوارانی که ابزار استقرار و

مند باشند گرفته تا برای آبشارهایی که در ای سخت عبور دهند و در محل استقرارشان از شرایط رفاهی بهرهمسیره

ارتفاعات مختلف قرار گرفته آسانسورهایی نسب نمایند تا کم توانانی که قدرت پیمودن مسیرهای سخت برای لذّت 

 هدف شوند، بوده باشد. یابی به این بردن از آبشارها را ندارند، نیز موفّق به دست

تواند از مثالی که ذکر شد ایده گرفتن از یک منطقه گردشگری با شرایط نسبتًا متفاوت بود امّا این ایده گرفتن می

 دهند صورت بگیرد و بستگی به دقّت و توجّه شخص دارد.هایی که رنگ و بوی گردشگری هم نمیموقعّت

است. در این تکنیک فرد سه سوال اساسی مطرح « چالش خلّاق»ز تکنیک راه دیگر برای پرورش خلّاقیّت استفاده ا

های دیگری شود؟ چرا این کار باید به این روش انجام شود؟ آیا روشچرا این کار به این روش انجام می»کند: می

های اد به راه( باید توجّه داشت که مطرح کردن این سوال برای انتق199: 19۱2دوبونو، «)برای انجام این کار هست؟

ها را بررسی کند؛ شود تا ذهن انسان به یک راه موجود قفل نکند و سایر راهموجود نیست بلکه این سوال مطرح می

های بهتری برای انجام کار مورد نظر وجود داشته باشد. میزبانان بالقوّه نیز می بایست برای نیازهای چه بسا که راه

مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند راه های متنوّع برای رفع نیاز آن ها بیابند و هم گردشگران تمام راه های موجود را 

این که بهترین راه ها را نیز کشف نمایند؛ مثاًل ممکن است گردشگران پس از پیمودن راه های سخت و طوالنی برای 

باشند و لذا طیّ این مسیر رسیدن به مقصدی خاص در یک منطقه نیاز به صرف غذا، نوشیدنی و کسب انرژی داشته 

آذوقه هایی را برای خود حمل می کنند که البته بار این آذوقه ها در مسیرهای پر پیچ و خم برای آن ها مشکل 

تواند موجود باشد که آفرین است. میزبانان باید بیندیشند که چه راه های دیگری برای رفع این نیاز گردشگران می

رسد ها برداشته شود. ممکن است یکی از راه هایی که به ذهن میزبانان میدوش آن سختی حمل و نقل آذوقه نیز از

این باشد که در خودِّ مقصد عّده ای از میزبانان در قالب مغازه ها یا شکل های دیگر محصوالت غذایی را فراهم آورند 

والنی به مقصد رسیدند، به و برای فروش به گردشگران عرضه نمایند؛ تا گردشگران هنگامی که پس از طی مسیر ط

هنگام رفع خستگی و استراحت آذوقه خود را نیز فراهم ببینند و با پرداخت هزینه از آن بهره مند گردند. میزبانان 

بایست درباره تمام نیازهای گردشگران و راه های رفع آن ها این سوال های چالش برانگیز را مطرح نمایند، تا می

 را کشف نمایند. های بهترموفّق شوند راه

آن چنانی که موانع زیادی بر سر راه خلّاق شدن آدم ها وجود دارد و باید شناسایی شوند و از میان بروند، برای 

ها خوب است برای کسانی که قصد خلّاق شدن و که همه آن 12پرورش خلّاقیّت نیز راه های فراوانی وجود دارد

                                                           

 (13: 19۱۱بنگرید به: )بهجویا،  -12 
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های آموزش خلّاقیّت به میزبانان ها و کارگاهابراین وجود برخی کالسکارآفرین شدن را دارند آموزش داده شود. بن

 بالقوّه یکی از راهبردهای اساسی پیشنهادی ما برای فّعال شدن این گروه از مردم است.

 SWOT  تحلیل بر مبنای مدل -11

دهیم که طبق ها و تهدیدهای موجود بر سر موضوع مورد نظر باید تشخیص با توجّه به نقاط قوّت، ضعف و فرصت

بایست در راستای کار قرار گیرد. بنابراین بار مدل سوات کدام راهبرد از چهار راهبرد معرّفی شده در این مدل می

 داریم:به طور روشن بیان می -البته این بار به طور مجزّا و در کنار هم-دیگر این چهار وجه اساسی را

 نقاط قوّت: 

 وجود باغ و آب. -1

 ها و مقاصد بالقوّه گردشگری با جادّه.فاصله نزدیک روستا -2

 نیروی کار درگیر با بیکاری پنهان و درآمد پایین. -9

 هافرصت

 های اصلی نزدیک به مناطق یاد شده.عبور ملیونی مسافران از جادّه  -1

 وجود شبکه وسیع بازاریابی برای جذب گردشگر در مقاصد بزرگ گردشگری که به این مناطق نزدیکند.   -2

 نقاط ضعف

 ف مهارت های ارتباطی، ضع -1

 عدم ترویج الگوی مورد نظر در این مقاله در میان مناطق روستایی و باغی یاد شده. -2

 تهدیدها

نه تنها تهدیدی وجود ندارد، بلکه رقیبی نیز پیش روی میزبانان بالقوّه در جهت رسیدن به هدف مورد نظر موجود 

 نمی باشد. منع قانونی نیز پیش روی این افراد نیست.

با توجّه به این که پیش روی ظرفیت اکولوژیک گسترده سرزمین ایران تهدید چشمگیری شناسایی نکرده ایم، در 

بایست دو راهبرد تهاجمی و صورتی که بخواهیم از مدل سوات برای تحلیل و ارائه راهبرد استفاده نماییم تنها می

 بازنگری)محافظه کارانه( را به کار بست. 
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 راهبرد تهاجمی

هایی ها، نقاط قوّت به کار بسته شوند تا از فرصتدر راهبرد تهاجمی عزم بر این است که در تقابل نقاط قوّت و فرصت

که محیط خارجی در اختیار گذاشته است کمال استفاده به عمل آید. همان طور که پیش از این اشاره کردیم یکی از 

ا به سمت مقاصد بزرگ گردشگری است و نقطه قوّت این است که ههای اساسی عبور ملیونی مسافران از جادّهفرصت

ها روستاهایی وجود دارند که دارای باغ و آب هستند و گردشگران نیز به مقاصد در حاشیه و نزدیکی همین جادّه

بایست مند هستند، به شرطی که سبزی، سردی و سایه را به همراه داشته باشند. از این رو میاکولوژیک عالقه

ها به عنوان مقاصد گردشگری مطرح شوند، بویژه که روستاهای نزدیک به مقاصد وستاها و باغات نزدیک به جادّهر

ها بازاریابی صورت بگیرد. مثالً بزرگ گردشگری از این فرصت نیز بهره مندند که در مقاصد بزرگ گردشگری برای آن

اقامتی -توانند در خدمت بازاریابی برای خدمات گردشگریای در مشهد میهای اجارهشبکه گسترده ارائه اقامت گاه

ها به این شرط ممکن بجنورد قرار بگیرد. همه این -شمال یا مشهد -ی مشهدروستاها و باغات نزدیک به کل جاده

 «نیروی کار درگیر با بیکاری پنهان و درآمد پایین»است که از سوّمین نقطه قوّت که پیش از این ذکر نمودیم یعنی 

 به خوبی استفاده شود.

 بنابراین راهبردهای اصلی عبارتند از: 

 ها برای گردشگران.آماده سازی روستاها و باغات نزدیک به جادّه -

آموزش روستائیان نزدیک به مقاصد بزرگ گردشگری برای ایجاد ارتباط و بستن قرارداد با شبکه های  -

 بازاریابی موجود در مقاصد یاد شده.

ی کار یاد شده برای آماده سازی محیط اکولوژیک مربوط به خویش جهت ارائه خدمات به برانگیختن نیرو -

 گردشگران.

 نشان دادن فرصت های اشتغال به نیروی کار بیکار و کم درآمد. -

 آموزش نیروی کار یاد شده جهت ارائه خدمات به گردشگران.  -

 راحت، تفریح و... .جذب گردشگران از جادّه های نزدیک به روستاها برای اقامت، است -

 راهبرد بازنگری)محافظه کارانه(

ها رو به رو هستیم سعی می شود تا با توجّه به فرصت ها نقاط طبق راهبرد بازنگری که با تقابل نقاط ضعف و فرصت

ضعف پوشش داده شود. فرصت ها را پیش از این چند بار متذکّر شده ایم اّما نقاط ضعف نیز آن گونه ای که اشاره 

ده است در حیطه مهارت های ارتباطی اجتماعی است که نیروی کار درگیر با بیکاری پنهان و کم درآمد از آن ها ش

مند نیست و لذا برای این که بتوان از این نقطه قوّت به خوبی استفاده نمود می بایست برای ضعف هایش برنامه بهره

 ریزی شود و طبق راهبردهایی به نقطه قوّت تبدیل گردد.
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 شوند، عبارتند از:از این رو راهبردهایی که توصیه می

برگزاری کالس ها و کارگاه ها برای آموزش مهارت های ارتباط موثّر به میزبانان بالقوّه)نیروی کار درگیر با  -

 بیکاری پنهان و کم درآمد(

نان بالقوّه)نیروی کار برگزاری کالس ها و کارگاه ها برای آموزش مهارت های خلّاقّیت و کارآفرینی به میزبا -

 درگیر با بیکاری پنهان و کم درآمد(

 بهره مندی از ظرفیت صدا و سیما برای آموزش غیر مستقیم مهارت های ارتباط موثّر به نیروی کار یاد شده. -

بهره مندی از ظرفیت صدا و سیما برای آموزش غیر مستقیم مهارت های خّلاقیّت و کارآفرینی به نیروی کار  -

 .یاد شده

آموزش مهارت های ارتباطی و کارآفرینی یاد شده از سایر روش های غیر مستقیم نظیر انجمن اولیا و  -

 مربّیان در مدارس.

 آموزش مهارت های ارتباطی و کارآفرینی یاد شده از طریق اداره ترویج جهاد کشاورزی. -

ضوع برای میزبانان بالقوّه و تر موهای عینی کارآفرینی در روستاهای ذکر شده جهت درک بیشارائه نمونه -

 ها.ها از روش به کارگرفته شده در این نمونهالگو برداری آن

 بحث و نتیجه گیری

پیش از این درباره مقاصد بالقوّه گردشگری به طور مفصّل توضیحاتی را ارائه نمودیم و یادآور شدیم که ظرفیت 

ها، اند. به فرصتگردشگری هنوز به فعلیّت نرسیدهای در سرزمین ما موجود است که از حیث اکولوژیک گسترده

رسد این جا که به نظر میها و تهدیدهای پیش روی این ظرفیّت اکولوژیک نیز اشاره نمودیم. از آنها و ضعفقوّت

ها ها و ضعفها، قوّتموقعیّت با تهدیدی جّدی رو به رو نیست برای ارائه راهبردها بر مبنای مدل سوات به فرصت

مرکز نمودیم و دو راهبرد بازنگری و تهاجمی را پیشنهاد نمودیم. عبور میلیونی مسافران از جادّه های نزدیک به ت

روستاهایی که ظرفیّت گردشگری دارند از فرصت های مهم پیش روی این مناطق برای جذب گردشگر است. و وجود 

هاست که البته از های این روستای قوّتادّه، از جملهباغ و آب در روستاهای یاد شده و هم نزدیکی این روستاها به ج

ها را به عنوان فرصت نیز در نظر گرفت. امّا در هر حال به جهتی اگر باغ و آب متعلّق به خود افراد نباشد می توان آن

یت دلیل این که ضعف مهّمی نیز پیش روست نمی توان از ابتدا با راهبرد تهاجمی برای به فعلیّت رسانی ظرف

اکولوژیک یاد شده وارد عمل شد و در واقع می بایست در گام نخست از طریق راهبرد بازنگری ضعف شناسایی شده 

را به قوّت تبدیل نمود و سپس با سه قوّت مهم و دو فرصت اساسی که پیش از این از آن ها یاد شد در پی برداشتن 

رمقی و حالی، بی. دیدیم که ضعف شناسایی شده در واقع بیگام دوم که همانا راهبرد تهاجمی بوده باشد، قرار گرفت

های انگیزگی ساکنین روستاهای یاد شده است که راهبرد مورد نظر، برانگیختن، ایده دادن و یاد دادن مهارتبی

هاست تا در جهت باز نگری خویش برآیند و ضف خویش را پوشش دهند، آن را به قوّت ارتباطی اجتماعی به آن

های موجود راهبرد تهاجمی را پیش بگیرند. در واقع ها و فرصتنمایند و سپس از بازنگری گذشته و با قوّت تبدیل
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های اصلی نزدیک به مناطق هنگام در پیش گرفتن راهبرد تهاجمی فرصت هایی چون عبور میلیونی مسافران از جادّه

ر در مقاصد بزرگ گردشگری نزدیک به مناطق یاد روستایی یاد شده و وجود شبکه وسیع بازاریابی برای جذب گردشگ

هایی چون باغ و آب، نزدیکی به جادّه و نیروی کار بیکار و شده، در اختیار روستائیان قرار دارد و روستائیان به قوّت

کم درآمدی که انگیزه، ایده و مهارت های الزم جهت تعامل و جذب گردشگر را در اختیار دارد، مجهّز هستند. این 

است که ورود به راهبرد تهاجمی به علّت در اختیار داشتن فرصت ها و قوّت های اساسی کامالً به جاست و از این ج

سازی روستاها و باغات رو ما به عنوان گام دوم در پیشنهاد های راهبردی خویش بر آن تأکید می کنیم. بنابراین آماده

بزرگ گردشگری برای ایجاد ارتباط و بستن قرارداد با شبکه برای گردشگران، آموزش روستائیان نزدیک به مقاصد 

های بازاریابی موجود در مقاصد یاد شده و خالصه جذب مسافران از جادّه های نزدیک به روستاها و همچنین استفاده 

ه از مهارت های اجتماعی ارتباطی و استفاده از مهارت های کارآفرینی در جهت ارائه خدمات متنوّع و ارزنده ب

گردشگران، راهبردهای تهاجمی کلیدی در جهت به فعلّیت رسانی استعداد موجود در ظرفیت های اکولوژیک 

 روستایی برای جذب گردشگر می باشند.
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