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  ش شناسي و يافته هاي مطالعات كيفيت زندگي گردشگري مقاالت فارسي و انگليسيفراتحليلي بر رو
  

  1سعيد شفيعا
  1394/06/20 تاريخ پذيرش مقاله:       1394/03/02 تاريخ دريافت مقاله:

  چكيده
نوان يك هاي مختلف است. با توجه به اينكه گردشگري به عهاي باارزش و مورد توجه در رشتهكيفيت زندگي يكي از سازه

هاي كمي و كيفي متفاوتي به همراه خواهد داشت، موضوع كيفيت زندگي گردشگري فرايند اثرگذار در كمال انساني، قابليت
يكي از نتايج قابل توجه از اين تحول خواهد بود. لذا دستيابي به شناختي مساعد نسبت به آن اقدامي است در جهت توسعه 

اين تحقيق فراتحليلي در جهت بررسي روش تحقيق و نتايج به دست آمده از مطالعات  هاي نظري.يافتگي و تعالي ديدگاه
فارسي زبان حول موضوع كيفيت زندگي گردشگري صورت گرفته است. با توجه به اينكه مطالعات اوليه نشان داد اين سازه در 

منظر نيازهاي علمي و اجرايي به صورت زبان فارسي تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است و صرفا رشته هاي مختلف از 
بخشي به آن نگاه كرده اند، از منابع انگليسي موجود در اين حيطه به عنوان مكمل استفاده شد. بنابراين مطالعات انگليسي 

يت زبان در اين تحقيق امكان مقايسه نتايج و دستيابي به نگاه جامع را فراهم نمود. لذا مدل معتبر چرخه ي سيستماتيك كيف
زندگي گردشگري به عنوان مرجع از مطالعات انگليسي زبان وام گرفته شد و ساختار مطالعه را شكل داد. افزودني است در اين 

دهد مطالعات گردشگري ايران ها نشان ميي انگليسي مورد استفاده قرار گرفتند. بررسيمقاله 8مقاله ي فارسي و  25تحقيق 
از نظر رويكرد و چارچوب هاي مورد استفاده در سطح جنيني قرار دارد كه اين مهم به در موضوع كيفيت زندگي گردشگري 

سطح توسعه يافتگي اين صنعت مرتبط است. موضوع كيفيت زندگي با نگرش به گردشگري به عنوان يك فرايند مورد توجه 
ده است. روش تحقيق كمي، قرار نگرفته است و صرفا اقداماتي بخشي حول موضوع خدمات و رضايت مشتريان گزارش ش

گيري توصيفي و ابزار پرسشنامه بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. تمركز مطالعات بيشتر روي شناخت و توصيف جهت
نگري و بازشناسي عميق، بر خالف مطالعات انگليسي زبان، در دستور كار قرار نداشته است. وضع موجود است و موضوع آينده

گيري تحقيقات شناخته شد، لذا اين كنشگران در رسان حاضر در جامعه ميزبان، عامل شكلصوصي خدماتهاي خنياز سازمان
هاي از پيش هاي، متدها و تكنيكدرصد مطالعات از مدلها و چارچوب 40اند. مطالعات به طور مكرر مورد توجه قرار گرفته

رسد بومي به موضوع، نقطه ضعف اين مطالعات است. به نظر مي اند. لذا فقدان خالقيت و نبود نگاهطراحي شده استفاده كرده
سازي آنها، پيروي از اصول روش توسعه ي مباني نظري و تجربي گردشگري در ايران، استفاده از مباني نظري به روز و بومي

 تحقيق، امكان توسعه و بهبود مطالعات كيفيت زندگي گردشگري را فراهم خواهند ساخت.

 
  كلمات كليدي

  كيفيت زندگي گردشگري، فراتحليل، مقاالت فارسي، مدل كيفيت زندگي گردشگري
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 مقدمه

شود تصوير افرادي كه در هر زمان صحبت از گردشگر مي
كنند تداعي مختصات جغرافيايي اقدام به سفر هدفمند مي

ها، توان گردشگري را مجموعه فعاليتشود. بنابراين ميمي
، گردشگرست كه از تعامل بين فرايندها و نتايجي دان
ها، دولت ميزبان، جامعه ميزبان، امكانات و زيرساخت

 ,Goeldner & Ritchie) شودمحيط ميزباني ايجاد مي

2003, pp. 4-6) لذا مفهومي پيچيده و غيرخطي است .
كه عوامل اثرگذار ذهني و عيني متفاوتي دارد. از سويي 

ن بخشي از گردشگر در دوران سفر در حال سپري كرد
اي كه با پيش و پس از سفر، زندگي خود است. تجربه

داراي اتصال است و طبيعتا آثاري بلندمدت و بطئي دارد. 
هاي حياتي و تكميلي زندگي انسان بنابراين تمامي فعاليت

ي نوع مقصد، در طول سفر جاري است اما به واسطه
 ها و سبك زندگي شكل گرفته دراهداف سفر، انگيزاننده

دهد، تغيير است. لذا اين نكته نشان ميسفر، قابل
ي سفر يك بخش موثر و متصل به گردشگري و تجربه

هاي كيفي زندگي  در زندگي بشر است كه با تمامي حوزه
  ارتباط و تعامل است. 

اي كه مفهومي است پيچيده و بين رشتهكيفيت زندگي 
لوم هاي مختلفي مثل روانشناسي، جامعه شناسي و عرشته
هاي مختلف مثل خوشحالي، به گونه 1شناسيپيري

سالمتي رواني، سالمتي حسي، سبك زندگي و كيفيت 
زندگي از آن ياد كرده اند و مورد استفاده قرار داده اند. 
تحقيقات بسياري نشان داده كه رضايت به دست آمده از 
طريق گردشگري اثري به مراتب بيشتر از ساير فعاليت ها 

 Hyelin Kim, Eunju) ندگي داشته استبر كيفيت ز

Woo, Muzaffer Uysal, 2015, pp. 467-468) .
نكته اي كه اهميت مطالعه كيفيت زندگي گردشگر را 

سازد. گفتني است موضوع كيفيت بيش از پيش نمايان مي
هاي شهري و روستايي تا به حال مورد زندگي در زمينه

متعدد كمي و  اند و مطالعاتاي قرار گرفتهتوجه ويژه
اند. احتماال يكي از داليل كيفي از خود به جاي گذاشته

هاي شهري تاكيد مطالعات موجود كيفيت زندگي به زمينه
و روستايي، محدود كنندگي جغرافيايي اين دو براي 

آيد. از آنجا كه يك محدوده ي تحقيقات به حساب مي
                                                 
١ Gerontology 

شهري يا روستايي زمينه ي اكتشاف از محدوده هاي 
تا يكدست يا همگن انساني در پهنه هاي جغرافيايي را نسب

فراهم مي سازد. بنابراين بررسي هاي اين مطالعات با توجه 
به نيازهاي كاربردي علوم خود و با استفاده از روش 

ها براي شكارگري و شناسي هاي مرسوم در اين رشته
دهد بخش ها نشان مياكتشاف بوده است. اما بررسي

عنوان يك بخش مغفول مانده ردشگري بهكيفيت زندگي گ
كمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آن جهت كه هيچ 

ي فارسي به طور مستقيم به آن نپرداخته است و در مقاله
متون انگليسي صرفا چند كتاب و مقاله قابل دسترسي 
است. هر چند توجه مطالعات پيشين در اين حيطه بيش 

ي به موضوع جامعه از موضوع كيفيت زندگي گردشگر
ي آثار ميزبان اختصاص داشته است كه اين مهم به واسطه

سوء حاصله از گردشگري انبوه در جامعه ميزبان امري قانع 
  كننده است. 

اين پژوهش با هدف تحليل موضوع كيفيت زندگي 
گردشگري از خالل مطالعات فارسي و انگليسي صورت 

دگي گردشگري گرفته است. از آنجا كه مفهوم كيفيت زن
در مطالعات فارسي زبان به صورت كامال بخشي و با توجه 
به زيرمولفه هاي اين مفهوم صورت گرفته بود با استفاده از 

به كيفيت  2مدل سيستماتيك نيل، سيگري و اويسال
زندگي گردشگر، كليه ي مطالعات مورد بررسي قرار گرفت 

زبان هاي محققان فارسي تا زمينه ي تحليلي بر تحليل
فراهم شود. بنابراين در ادامه مباني نظري كيفيت زندگي 
گردشگري ارائه خواهد شد و در ادامه با توجه به پيشينه و 
روش تحقيق، به ارائه يافته ها و جمع بندي ختم خواهد 

  شد.
  

  مباني نظري
  كيفيت زندگي

هاي خصوصي، عمومي و ها حريمزندگي براي انسان
لذا در يك تعامل پويا بين انسان و اي ايجاد كرده، محرمانه

ها، عوامل و متغيرهاي بسيار زيادي جاري است اين محيط
گيرد. ژنتيك كه زندگي روزمره از آنها تاثير و تاثر مي

بيني نشده، خانواده، هاي ناخواسته و پيشانساني، فرصت
زيست و هاي مسافرتي، محيطجامعه، محل سكونت، برنامه

                                                 
٢ Neal, Sirgy & Uysal 
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ها از عواملي هستند كه درك انسانساز از جمله انسان
هاي واحد را متفاوت نموده است. اين تفاوت در محرك
ها و عوامل مستقل و ميانجي باعث شده كه مفهوم حريم

هاي مختلف با تعاريف و كيفيت زندگي نيز توسط رشته
هاي متفاوتي مورد توجه قرار گيرد و لذا محققان روش

ده و فاقد يك وحدت تعريف كيفيت زندگي را امري پيچي
. به طور (sirgy,2002)عمومي بين محققان دانسته اند

تعريف و مدل براي اين مفهوم يافت شده  100مثال حدود 
با  1ميبرگ(Andereck & Nyaupane,2011)است

ديد فردگرايانه رضايت از زندگي را كيفيت زندگي 
در حالي كه سايرين  (meeberg,1993 : 37)دانسته

- زندگي را تنها بخشي از كيفيت زندگي مي رضايتمندي از

دانند و اهداف كمي و كيفي در حيطه هاي مختلف زندگي 
 , Frisch,2000:220) را مورد توجه قرار داده اند

Genç, 2012: 153-155) لذا مي توان استنباط نمود .
اين تعاريف تركيبي از شاخص هاي كمي و كيفي، تنها راه 

يچيده است. از شاخص هاي نجاتي براي تعريف مفهومي پ
توان سطح درآمد يا كمي كه نمود خارجي دارند، مي

هاي كيفي كه انعكاس كسب شده و از شاخص تحصيالت
توان سطوح مختلف شرايط زندگي افراد است، مي

هاي زندگي مثل رضايت از زندگي رضايتمندي از حيطه
مشترك، رضايت از زندگي كاري يا رضايت از تفريحات را 

 , , Kathleen L. Andereck, 2011: 250) برد نام

Genç, 2012: 153-155) اما به نظر مي رسد استفاده .
از رويكردهاي تركيبي، امكان نمايش بهتر و حقيقي تر اين 

- نمايش دهنده خالصه 1مفهوم فراهم شود. جدول شماره 

  اي از روش هاي سنجش كيفيت زندگي است.
 

  سنجش كيفيت زندگي: مشخصات روشهاي 1جدول شماره 
روش سنجش 
  ايراد  تاكيد  كيفيت زندگي

سنجش امكانات، تجهيزات و  عيني
  پايايي پايين  شرايط بيروني

ادراكات فردي و جمعي از كيفيت   ذهني
  قابليت اطمينان پايين  زندگي

تركيبي از حقايق خارجي و   عيني و ذهني
  ذهنيت هاي فردي

وابسته به تركيب 
شاخص هاي ذهني و 

  عيني
  )31:  1392(شفيعا، شفيعا و كاظميان ، ماخذ جدول: 

 
توان حاصل فرايند چندجانبه و لذا كيفيت زندگي را مي

هاي مادي و غيرمادي، پيچيده تعامالت انسان با محيط
                                                 
١ Meeberg 

اجتماعي، كالبدي و زيست محيطي در تمام سطوح 
محرمانگي دانست كه با توجه به تاثر از خصوصيات فردي، 

زشكي، معنايي و شخصيتي، قابل درك و روانشناختي، پ
  شناخت است.

 
 كيفيت زندگي گردشگر

از آنجايي كه توريسم فرايندي است كه از لحظه اقدام به 
كسب اطالعات براي آغاز سفر شروع شده و با خريد 
امكانات و خدمات سفر، انجام سفر، اقامت، استفاده از 
 خدمات مقصد، بازگشت و حتي بازخواني خاطرات سفر

ادامه مي يابد، فرد توريست با دامنه گسترده اي از شاخص 
هاي عيني و ذهني در تعامل است. لذا از ديد سيستمي، 
ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، محيطي، 
جغرافيايي، مردم شناختي و حتي سياسي در شكل گيري 

). 16:  1393يك تجربه گردشگر موثر مي باشند(زاهدي، 
جربه، دو طرف اصلي جامعه ميزبان و ميهمان لذا در اين ت

ممكن است آثار مختلف مثبت و منفي از ديدگاه عيني و 
نمايشي مختصر از  2ذهني را تجربه نمايند. جدول شماره 

  عوامل محتمل از اين آثار است.
 

: آثار مثبت و منفي احتمال تعامل ميان جامعه  2جدول شماره 
  ميهمان و ميزبان

  ويكرد ذهنير  رويكرد عيني  
تمركز 
  بر

آثار   آثار منفي
  مثبت

  آثار مثبت  آثار منفي

جامعه
  ميزبان

مصرف بيش 
  از حد منابع
  ايجاد تورم

  

ايجاد 
  اشتغال

افزايش 
درآمد 
  ملي

ايجاد سوء 
  تفاهم ها

ايجاد تضاد و 
چالش هاي 

  فرهنگي

ساخت 
تصوير 
جهاني 
  مطلوب

جامعه
  ميهمان

ابتال به 
بيماري هاي 

  محلي

افزايش 
المت س

  فيزيكي

كسب تجربه 
اي منفي از  
تعامالت و 
كنش هاي 
  حين سفر

افزايش 
رضايت 

عمومي از 
  زندگي

-Goeldner & Ritchie, 2003, pp. 32) ماخذ جدول : برگرفته از

34) (Gianna Moscardo , 2009).   

  
هر چند بر اساس ادبيات نظري توريست، تحقيقات انجام 

ه توريست بر جامعه شده بيشتر به بررسي آثار توسع
 Muzaffer Uysal , Richard)ميهمان پرداخته است

Perdue, and M. Joseph Sirgy, 2012 : 2)     كه
ها و تر تخريبرسد به دليل دامنه گستردهبه نظر مي

تهديدها در جامعه ميزبان باشد، اما موضوع آثار گردشگري 



 

 

 

 فصلنامه علمي تخصصي دانشكده گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ

36

 بر جامعه ميهمان هم موضوع مهمي است كه نيازمند به
بسط و توسعه بيشتر است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته 

    .(Gianna Moscardo , 2009 : 159)است
بنابر مطالعات انجام شده ايجاد رضايت در گردشگر داراي 

هاي متفاوتي است. به بياني هر كدام از طبقات و اليه
هاي پيش از سفر، حين سفر، خدمات در محل بخش

ر به همراه كليه پيامدهاي مقصد و حين بازگشت از سف
مندي و كيفيت زندگي تجربه شده از سفر، در رضايت

   اثر گذار است. 1عمومي گردشگران مطابق تصوير شماره 

 

 
: چرخه سيستماتيك كيفيت زندگي گردشگري  1تصوير شماره 

(Neal, Sirgy & Uysal, 1999 : 156)  
  

ها،  بنابراين هر بخش از خصوصيات عيني و ذهني فرايند
تجربيات و تعامالت سفر در نهايت بر رضايت كلي فرد 
گردشگر از زندگي خود دخيل است. مطالعات تكميلي 
نشان داده كه هر كدام از بخش هاي رضايت از سرويس 
هاي گردشگري/سفر، پيامدهاي سفر، رضايت از سفر، 
رضايت از تجربيات سفر، رضايت از تجربيات اوقات فراغت 

بر رضايت عمومي زندگي فرد گردشگر  ، به طور مستقيم
-Neal, Sirgy & Uysal, 2004 : 246)اثرگذار است

. لذا مي توان تمامي بخش هاي مجزاي زيرسيستم (274
گردشگري را مستقيما موثر بر كيفيت زندگي فرد گردشگر 
دانست كه هم در زندگي فردي وي و هم بر گرايش به 

 ,Kim,Woo & Uysal)انجام سفر مجدد موثر است

2014: 469)  . 

اما يك نكته بعد ذهني كيفيت زندگي را پيچيده تر مي 
در طول رخداد سفر، ممكن  1نمايد. از ديدگاه سيرجي

اي از اتفاقات مثبت و منفي است براي فرد گردشگر دامنه
رخ دهد كه با توجه به بازه زماني ناراحتي يا شادي آن 

تفاوتي بر فروكش كند. بنابراين نتايج روانشناختي م
كيفيت زندگي گردشگر قابل بروز است. وي كيفيت زندگي 

تقسيم  3و عاطفي 2گردشگر را به دو بعد ديگر شناختي
هاي كند كه بر اساس مطالعات وي، آثار تحمل موقعيتمي

تواند شناختي يا عاطفي منفي و مثبت در طوالني مدت مي
 منجر به شادي يا افسردگي فرد شود. لذا مقوله ذهني

تر از آني است كه كيفيت زندگي گردشگر بسيار پيچيده
 ,sirgy)تنها با يك مولفه ساده رضايت قابل ارزيابي باشد

2002).  
نهايتا در نگاهي جامع و كلي كليه عوامل عيني و ذهني 

گيري يك سفر، آثار و تجربيات برآمده از دخيل در شكل
ت هاي مختلف سفر بر كيفيسفر و رضايت حاصله از بخش

زندگي گردشگر موثر و دخيل است. بنابراين كيفيت 
زندگي گردشگر از كليه عناصر، مراحل، فرايندها، تجربيات 
و تعامالت قبل از سفر، حين سفر و پس از پايان سفر 

  متاثر است. 
  

 روش تحقيق:

ها براي انجام اين مطالعه روش فراتحليل يا تحليل تحليل
تواند با حداقل كه مي مورد استفاده قرار گرفت. اين روش

دو مطالعه يا پژوهش صورت گيرد، امكان بازنگري در 
سازد و نوعي فراارزيابي پيشينه يك پژوهش را فراهم مي

). 47- 39:  1389(قاضي طباطبايي و ودادهير،  است
ي ي حائز اهميت اينكه با توجه به اينكه در محدودهنكته

كيفيت زندگي مطالعات انجام شده در زبان فارسي موضوع 
گردشگري به صورت مستقيم مورد توجه قرار نگرفته است 

ي شناخت نگارنده از اين و نگارش اين مقاله به واسطه
 4شكاف صورت گرفته است، لذا مطالعات انگليسي زباني

اند مورد كه مستقيما اين موضوع را مورد توجه قرار داده
از آن،  بررسي قرار گرفت و بر مبناي نتايج به دست آمده

هايي مقاالت فارسي زبان دسته بندي گرديد. لذا كليد واژه
كه در مطالعات مربوط به كيفيت زندگي گردشگري به 

                                                 
١ Sirgy ( ٢٠٠١ ) 
٢ COGNITIVE 
٣ AFFECTIVE 

  مقاله 8يك كتاب و  4
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-هاي اصلي شناسايي شد به عنوان كليد واژهعنوان مولفه

آوري مقاالت فارسي زبان جستجو براي جمع 1هاي
ي مقاالتي كه تا ي كليهاستفاده گرديد. در اين مطالعه

-منتشر شده بودند از پايگاه 2015يا  1394ش از سال پي

آوري معتبر جمع 3و انگليسي زبان 2هاي فارسي زبان
  گرديد.

هاي مرتبط با زيرمولفه 4هايلذا با انتخاب كليد واژه
مقاله فارسي جمع آوري  25كيفيت زندگي گردشگر تعداد 

شد. افزودني است به دليل اينكه مطالعات منتشر شده به 
باشند، بخش ن انگليسي و فارسي در يك سطح نميزبا

ها مقدور مقايسه ي نتايج بين اين دو در تمام بخش
بندي مطالعات نشان داد كه مطالعات انجام نگرديد. گروه

قم،  شده شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، بروجرد،
كردستان، آذربايجان غربي، شيراز، اردبيل، سمنان، 

يزد، شمشك و دربند را  شهرهاي ساحلي درياي خزر،
ي گردشگري زيارتي، ورزشي شامل گرديد كه در آن گونه

  و سالمت مشاهده گرديد.
از مطالعات انگليسي زبان، مدل جامع نيل، سيرگي و 

درباره رضايتمندي عمومي گردشگر از زندگي  5اويسال
كه رضايتمندي  7و از مدل كيم، وو و اويسال 6گردشگري
زندگي گردشگر دانسته است براي  اي از كيفيترا نشانه

. لذا 8آوري نكات از مقاالت فارسي استفاده گرديدجمع
قابل ترسيم  2مراحل انجام تحقيق به صورت تصوير شماره 

 است.

                                                 
كيفيت خدمات با محوريت فرايند هاي گردشگري، رضايت گردشگر، رضايت  1

از خدمات با محوريت فرايند هاي گردشگري. در بخش كليدواژه ها متاسفانه 
ي اصلي كيفيت زندگي گردشگر به صورت مستقيم مورد توجه قرار كليدواژه 

  نگرفته بود.
٢ Sid.ir , Magiran.com 
٣ Sciencedirect.com , Elsevire.com  
٤ Tourism Quality of life, Travel Quality of life, Tourism 
Satisfaction 
5 Neal, Sirgy & Uysal 

ا، رضايت كلي از سرويس هاي بخش هاي چهارگانه رضايت از سرويس ه 6
گردشگري، پياد هاي سفر و رضايت از تجربيات سفر به عنوان مولفه هاي 

  اصلي تحقيق مورد نظر قرار گرفت.
7 Kim,Woo & Uysal 

مطالعه در كشورهاي مختلف با هدف سنجش  15اين دو مدل در بيش از  8
   كيفيت زندگي گردشگري مورد استفاده قرار گرفته است.

 
 

  : مراحل انجام تحقيق 2تصوير شماره 
  

نشان دهنده چارچوبي است كه بر اساس  3جدول شماره 
ت. در اين چارچوب آن مطالعات مورد تجزيه قرار گرفته اس

هاي ذهني و عيني كيفيت زندگي مدنظر قرار كليه مولفه
دارد. به طور مثال رضايت از خدمت بعدي ذهني و سالم 
-بودن امكانات هتل بعدي عيني از كيفيت به حساب مي

 آيد. 
 : مولفه ها و زير مولفه هاي مدل تحقيق 3جدول شماره 

  زير مولفه ها مولفه
كيفيت مراحل

  ريگردشگ
  سرويس هاي پيش از سفر
  سرويس هاي حين سفر
  سرويس هاي مقصد
  سرويس هاي بازگشت

كيفيت سرويس هاي 
  گردشگري/ سفر

انعكاس رضايتمندي كلي گردشگر از مراحل دريافت 
  سرويس ها

پيامد هاي كيفي 
  سفر

مواردي كه وابسته به هدف سفر فرد گردشگر آنها را 
  .9پيامد هاي مثبت ارزيابي مي كند

كيفيت كلي از تجربه 
  سفر

انعكاس رضايتمندي كلي گردشگر از كليه تجربيات 
  سفر

 
 

                                                 
مطالعات انجام شده فرهنگ هاي ديگر موضوعاتي مثل آزادي احساس  در  9

شده از كار يا كنترل، به دست آوردن توانايي ويژه مثل توانايي هاي ورزشي، 
اقدمات بدون برنامه و آزادانه، مداخله و مشاركت در جامعه محلي به عنوان 

 ;Unger&kernan , 1983)زير مولفه ها معرفي شده است

Neal,Sirgy&Uysal , 1999&2004; kim,woo and Uysal, 

.، اما از ديدگاه خبرگان اين شاخص ها با توجه به هدف و سن (2015
گردشگر، محل ميزبان و ماهيت گردشگري مي تواند متفاوت باشد. به طور 
مثال در گردشگري مذهبي، دستيابي به احساس معنوي و در گردشگري 

پيامد كيفي سفر ارزيابي شود.  ورزشي كسب يك مهارت ورزشي مي تواند
بنابراين در اين مطالعه تالش گرديد كليه شاخص هايي كه در اين حيطه 
مدنظر قرار گرفته اند جمع آوري شود و در بخشي از مرحله تركيب نگارش 

  يافت.
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  فراتحليل
هاي سئواالت و موضوعات با اهميت، همواره توسط گروه

اند. اما دريافتي مختلف پژوهشي تبديل به تحقيق شده
زا و وقتگير جامع از تمامي اين مطالعات، كاري هزينه

اجتماعي كه به واسطه طور خاص مطالعات است. به
گر، با دامنه ها و متغيرهاي متعدد مداخلهشرايط، موقعيت

اند، فاقد خاصيت ها همراهاي از نتايج و يافتهگسترده
انباشتگي نتايج هستند. فراتحليل به عنوان ابزاري مناسب 

اي براي ساخت اجماعي منطقي از مطالعات، روش تازه
-ها درحوزهاز پژوهشاي بندي و درك مجموعهبراي جمع

آيد. چيزي كه يك تحقيق اي خاص به حساب نمي
هاي پژوهشي از آوري يافتهفراتحليل مدنظر دارد، جمع

سازي و مطالعات متعدد و پراكنده، براي تركيب و يكپارچه
دستيابي به يافته هاي جديد است(صديق سروستاني، 

). براين اساس، فراتحليل روشي است براي 68: 1379
زيه و تركيب واحدهاي تحليل براي حصول شناخت از تج

هاي مجموعه منسجم يا غيرمنسجم از مباني علمي و سازه
. واحد تحليل در روش (Doyle, 2003: 323)پژوهشي

هاي مرتبط با موضوع خاصي فراتحليل، مطالعات و پژوهش
). توانايي 39: 1389باشد(قاضي طباطبايي و ودادهير، مي

نگام كم بودن حجم نمونه و سادگي در ارايه جواب به ه
كسب آگاهي از متغيرها و روابط ميابين، اهميت اين ابزار 
تحقيق را افزايش داده است(ناطق پور و فيروزآبادي، 

ها با رويكردي ها و نظريه). مطالعه نتايج، يافته169: 1384
عمدتا انتقادي از خصوصيات بارز اين روش است(قاضي 

اين روش به شناسايي   .)37: 1389، طباطبايي و دادهير
- هاي علمي و تجميع مطالعات انجام شده ختم ميشكاف

اي براي انجام يك فراتحليل مرسوم گردد. مراحل هفتگانه
است. در مرحله اول انتخاب موضوع و تعريف متغير تحقيق 

شدن قرار دارد. مهمترين اقدام در اين مرحله مشخص
مرحله دوم، بر اساس  حدود و اهداف تحقيق است. در

هدف تحقيق، شناسايي، گردآوري و تلخيص مطالعات 
گيرد. در اين بخش نهايتا تعدادي منبع معتبر با انجام مي

گردد. در مرحله سوم كه توجه به هدف تحقيق، انتخاب مي
برداري يا فيلترسازي محتويات منابع همراه است، با فيش

-ازآفريني آنها ختم ميها و ارزيابي و ببه دسته بندي يافته

اي شود. در اين بخش مطالعات ورودي تبديل به مجموعه
شوند كه امكان بازبيني و بندي شده مياطالعات دسته

استخراج نتايج را به همراه دارد. در مرحله چهارم با 

بندي هاي مرحله پيشين، امكان دستهاستفاده از يافته
هاي تفاوت هاي آماري، بررسيها بر اساس روشيافته
ها و مقايسه شناسي، شناخت تنوع آزمون فرضيهروش

گردد. مرحله پنجم به تعريف و تركيب نتايج فراهم مي
نتايج به دست آمده اختصاص دارد و مرحله ششم با 

دست آمده، زمينه نگارش گزارش تطبيق و تركيب نتايج به
سازد. بنابراين در مرحله هفتم نگارش گزارش، را فراهم مي

گيرد(قاضي طباطبايي و تفسير و نقد نتايج صورت مي
). در هر يك از مراحل تحقيق، 146- 74: 1389ودادهير، 

گيري از نظرات خبرگان راه كاري مكمل و هدايت بهره
آيد كه كيفيت و ارزش تحقيق را كننده به حساب مي

  نمايد.ضمانت مي
  

  يافته ها :
  عنوان و نوع پژوهش ها:

 12ين پژوهش ها مشخص گرديد پس از بررسي عناو
هاي مذكور ارزيابي بودند. 1درصد از مقاالت از نوع ارزيابي

در جهت بهبود وضعيت رضايتمندي خدمات در مقاصد 
درصد عناوين بررسي  12 گردشگري صورت گرفته بود.

درصد از  64شده نيز با موضوع تحقيق همخواني نداشت. 
فا به اكتشاف و بودند كه صر 2مطالعات حول محور واكاوي

درصد  8توصيف وضعيت موجود مي پرداختند و تنها 
مطالعات موجود بهبود و آينده نگري پرداخته بودند. 

ي كيفيت رسد فاز كلي مطالعات حيطهبنابراين به نظر مي
ي زندگي گردشگري فارسي زبان صرفا در مراحل اوليه

ريزي و آينده توصيفي و شناختي است تا مراحل برنامه
ي جديد بودن موضوع تحقيق گري. اين نكته تاييد كنندهن

رسد در صورتي كه موضوع است. در حالي كه به نظر مي
تر شود، كيفيت زندگي گردشگري هر چه بيشتر با اهميت

مطالعات آينده نگاري و تحليلي بيشتري به عنوان خروجي 
قابل دسترس خواهد بود. در مقاالت انگليسي زبان هر 

د مقاالت از نوع توصيفي با بررسي وضع درص 87چند 
درصد مقاالت اين  13ي ويژه اينكه موجود است اما نكته

ي مرزهاي موضوع حيطه به موضوع خالقيت و توسعه
ي ي توسعهدهندهاي كه نشانمذكور تمركز داشت. نكته

                                                 
ارزيابي نوعي داوري كيفي است كه با هدف ارتقاي موضوعي خاص و با ديد   ١

مي گيرد. در حالي كه تحقيق به دنبال توليد مديريتي در حيطه اي صورت 
دانش و تعميم است و با هدف تاييد يا عدم تاييد موردي خاص صورت مي 

  گيرد.
٢ Suervey 
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يافتگي دانش كيفيت زندگي گردشگري در مقاالت 
  انگليسي است. 

بين مطالعات فارسي زبان و  رسد شكافيبه نظر مي
انگليسي زبان از جهت به كارگيري خالقيت وجود دارد. 

هاي نظري ي بررسي شكافها نيز به واسطهاين خالقيت
هاي حاصل شده است كه از عدم تطابق ميان تئوري

  هاي خارجي شناسايي شده است.موجود و واقعيت
  

  كمي يا كيفي بودن تحقيق
درصد مطالعات فارسي زبان از  96 ي قابل توجه اينكهنكته

نوع كمي است كه با استفاده از پرسشنامه انجام شده اند و 
اند. درصد آنها از روش مختلط استفاده كرده 4تنها 

بنابراين موضوع تحقيقات كيفي در اين بخش به طور 
درصد مقاالت به ابزار  8كامل مغفول مانده است. در 

مال منظور نگارندگان از مصاحبه به اشاره شده بود اما ع
اي ها بود نه انجام مصاحبهاين روش، تكميل پرسشنامه

ي آوري اطالعاتي ناب از يك نمونهكيفي با هدف جمع
خاص. بنابراين فرايند غالب تحقيق با طرح مساله، طرح 
چارچوب نظري، مشخص كردن روش تحقيق و نهايتا 

  راست آزمايي همراه بود. 
اهي به مطالعات موجود به زبان جاي توجه دارد با نگ
شود كه مطالعات كيفي و مختلط انگليسي مشخص مي

اند و ابزار مصاحبه به بيشتر از كمي مورد توجه قرار داشته
هاي ميداني صورت بسيار موثري منجر به جمع آوري داده

  شده است. 
  
 

  كنشگران مطالعات:
دهد بررسي كنشگران مطرح شده در مطالعات نشان مي

گردشگر بيشترين حضور را در تحقيقات داشته است  كه
%) كه به واسطه ي كانوني بودن اين كنشگر، امري 96(

درصد و حمل و  40متعارف است. اما سه بخش اقامت با 
درصد در پله هاي  16و جامعه ميزبان با  32نقل با 

اهميتي بعدي قرار دارند. از آنجا كه اقامت، خوراك و 
اند، سه گانه ي مقدس شناسايي شده حمل و نقل به عنوان

رسد. ضمنا نياز هتل ها، اين موضوع معقول به نظر مي
مراكز اقامتي و ابزارهاي حمل و نقل به ارائه ي خدمات 

- ي كسب و كار و بقا در بازار رقابتي را ميمطلوبتر، توسعه

ها به مطالعات توان يكي از داليل گرايش بيشتر اين بخش

دن به عنوان كنشگران با اهميت پيمايشي و مطرح ش
  عنوان كرد.

  
  : كنشگران مقاالت فارسي بررسي شده 4جدول شماره 

  
تعداد   تعداد  گروه كنشگر  كنشگر

  درصد  كل

  19  گردشگر گردشگران داخلي
  3  گردشگر  گردشگران خارجي  96  24

  2  گردشگر  گردشگران ورزشي
  4  1  1  مسافر مسافران پرواز

  40  10  10  اقامت  هتل و خدمات اقامت
مديريت شهري و خدمات دهندگان 

  4  خدمات ميزبان  شهري

10  

40  

  12  3  خدمات ميزبان  رستوران 
  4  1  خدمات ميزبان خدمات تور

  8  2  خدمات ميزبان خدمات ورزشي

خدمات   آژانس مسافرتي
  8  2  2  مسافرت

  4  1  1  جامعه ميهمان  خويشاوندان گردشگر
  16  4  4  نجامعه ميزبا  ساكنين محلي

  4  حمل و نقل  سيستم هواپيمايي  32  8  4  حمل و نقل حمل و نقل

  
در بررسي انجام شده روي مقاالت انگليسي زبان مشخص 

درصد از كنشگران را گردشگران داخلي و  70گرديد كه 
ي اند. نكتهدرصد را گردشگران خارجي تشكيل داده 30

ي زبان به حائز اهميت اينكه تمركز اصلي مقاالت انگليس
جاي فضاهايي كه امكان سنجش كيفيت را فراهم مي 

روي فرد گردشگر بود. به بياني نگاه به كيفيت  سازند
ي آن زندگي گردشگري از نوع فرايندي است و نتيجه

انتقال حس مثبت به گردشگر به صورت كلي است. هر 
چند در مطالعات مذكور كنشگران مذكور مورد توجه قرار 

ا آثار اقدامات آنها بر كيفيت زندگي گردشگر گرفته اند ام
عنوان يك كنشگر مدنظر قرار مدنظر بوده است و به

ي جالب ديگر اينكه، تحقيقات انگليسي اند. نكتهنگرفته
زبان موضوع گردشگري و كيفيت زندگي را در گروه هاي 
اجتماعي خاص مثل افراد مسن مورد مطالعه قرار داده 

ه عنوان يك روش براي ايجاد بودند و گردشگري را ب
سالمت در جامعه جويا شده بودند، چيزي كه در مطالعات 

  فارسي زبان مورد نظر قرار نگرفته بود.
 
  

  استفاده از چارچوب هاي استاندارد:
ها هاي انجام مطالعه، بهره برداري از چارچوبيكي از روش

باشد. اين اقدام در هاي از پيش استفاده شده ميو مدل
اي تواند با روايي و پايايي از پيش تعريف شدهي كه ميحال
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همراه بوده و كيفيت كار محقق را ضمانت كند، ممكن 
هاي غيربومي و است با مسائلي مثل استفاده از مدل

نامربوط به جامعه مورد بررسي نيز ختم شود. بنابراين در 
-اين بخش از مطالعه با اين فرض كه استفاده از چارچوب

ي دليل و منطقي خردمندانه اندارد به واسطههاي است
صورت گرفته است، مقاالت مذكور مورد بررسي قرار 

دهد كه گرفت. نتايج حاصله از مقاالت فارسي نشان مي
هاي از ها و مدلدرصد از مطالعات از چارچوب 40صرفا 

 5اند. جدول شماره پيش طراحي شده بهره برداري نموده
  زارهاي به كار گرفته شده مي باشد.نمايشي از مدل ها و اب

  
: چارچوب ها و مدل هاي استاندارد استفاده  5جدول شماره 

  شده در مقاالت فارسي
درصد   توضيحات  عنوان

 استفاده
، QFDمدل

  سروكوال، كانو
اين روش ها براي تحليل شكاف انتظارات و
ادراكات مشتري مورد استفاده قرار مي 

  گيرد.

56% 

روش براي سنجش كيفيت محصول به  اين  IPAتكنيك 
كار مي رود و ميزان رضايت مشتري را بر 
اساس فاصله ي بين انتظارات و عملكرد 

  مي سنجد.

22 %  

مدل آميخته ي 
  بومز و بيتنز

مقايسه ي انتظارات و اداراكات مشتري از 
  كيفيت خدمات

11 %  

مدلي براي دسته بندي ابعاد كيفيت   مدل ايركوال
  خدمات

11 %  

  
با نگاهي به جدول مشخص است كه محققان موضوع 
كيفيت زندگي گردشگران را بر اساس شكاف بين انتظارات 

اند. اين بدين و ادراكات مشتريان مورد بررسي قرار داده
هاي معناست كه توجه محققان به موضوع ذهنيت

ي اثرگذار در كيفيت زندگي عنوان مولفهگردشگران به
  رد. گردشگري وزن بااليي دا

توجه است كه در مقاالت در مقابل اين نتايج اين نكته قابل
انگليسي زبان به دليل اينكه موضوع كيفيت زندگي 
گردشگري به صورت مستقيم مورد توجه قرار گرفته بود، 
مصاحبه هاي انجام شده مستقيما به اكتشاف ذهنيت 

هاي گردشگران نسبت به كيفيت گردشگري و پرسشنامه
هاي مدنظر محققان را با استفاده ه شاخصآوري شدجمع

از طيف ليكرت مورد بررسي قرار داده است. عمال در اين 
ي اقدامات بررسي شكاف بين انتظارات و روش، كليه

ادراكات گردشگران در غالب سئواالت مطرح شده مورد 
هاي مرسومي كه در اين بررسي قرار گرفته است. مدل
ه بود روي موضوع تئوري مطالعات مورد توجه قرار گرفت

هاي رضايتمندي و آثار آن بر خريد مجدد، مازلو، مدل
فرايند ايجاد كيفيت زندگي گردشگري با نگاه سيستمي 
اختصاص داشت. به بياني در اين مطالعات به جاي استفاده 

هاي تئوريك و از چارچوب استاندارد و تكرار آنها، از ديدگاه
برداري شده. اين رهمباني اختصاصي كيفيت زندگي به

ها كيفيت زندگي گردشگري را بخشي از كيفيت مدل
داند كه هم از پيش از شروع زندگي فرد گردشگر مي

فرايند گردشگري و هم پس از آن بر كيفيت زندگي فرد 
اثر دارد. در اين ميان جابجايي فيزيكي فرد در مختصات 

شود، تجربياتي حاصل شود كه جغرافيايي باعث مي
تري بر كيفيت زندگي فردي رات بلندمدت و عميقتاثي

توان تفاوت مطالعات فارسي زبان داشته باشد. بنابراين مي
و انگليسي زبان را در نگاه كل نگري پژوهش هاي انگليسي 

هاي فارسي زبان تحليل و بخشي و جزء نگري پژوهش
  نمود. 

 
  مولفه هاي كيفيت زندگي گردشگر

كه از  1رضايت گردشگر با توجه به چرخه سيستماتيك
مطالعات انگليسي زبان به عنوان مدل كامل انتخاب گرديد 
و با تفكيك مولفه هاي به كاربرده شده در مطالعات فارسي 

  حاصل گرديد. 6زبان در اين چارچوب، جدول 
 

  : مولفه هاي كيفيت زندگي گردشگر 6جدول شماره 
تعداد   مولفه هاي چرخه سيستماتيك رضايت گردشگر

  واردم
  اولويت  درصد

  4  16  4  كيفيت سرويس هاي پيش از سفر
  2  32  8  كيفيت سرويس هاي حين سفر

  1  80  20  كيفيت سرويس هاي مقصد
  4  16  4  كيفيت سرويس هاي بازگشت

  4  16  4  كيفيت كلي سرويس هاي گردشگري/ سفر
  5  12  3  پيامد هاي كيفي سفر

  3  28  7  كيفيت كلي از تجربه سفر

هاي مربوط به كيفيت مي دهد كه مولفه نتايج نشان
هاي حين سفر و هاي مقصد و كيفيت سرويسسرويس

كيفيت كلي از تجربه ي سفر بيشتر از سايرين مورد توجه 
قرار گرفته است. اين يافته را مي توان به واسطه ي تمركز 
تاثيرات اصلي كيفيت زندگي حاصله از گردشگري در 

هميت موضوعات قابل رخ داد ي ميزبان و در نتيجه اجامعه
در اين جامعه قابل پذيرش دانست. از سويي با توجه به 
اينكه كنشگران حاضر در مقصد از موضوع گردشگري 

نمايند و ارائه خدمات با كيفيت مطلوب كسب منفعت مي

                                                 
١ (Neal, Sirgy & Uysal, 1999 : 156) 
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كند، امكان فروش خدمات و محصوالت آنها را بيشتر مي
از سيستم  تمايل بيشتر به انجام مطالعات در اين بخش

توان مدعي شد كه گردشگري قابل پذيرش است. لذا مي
هاي خصوصي حاضر در مقاصد منفعت اقتصادي بنگاه

گردشگري عامل محركي براي تراكم بيشتر مطالعات در 
  اين بخش از فرايند گردشگري شده است.

  متغيرهاي تحقيق:
با توجه به اينكه هدف تحقيق بررسي اثر متغيرهاي 

فيت زندگي گردشگري است لذا با استناد به مختلف بر كي
مطالعات انجام شده، متغيرهاي مستقلي كه بر كيفيت 
  زندگي گردشگري اثرگذار بوده اند به صورت زير مي باشد.

  
: متغيرهاي مستقل موثر بر كيفيت زندگي  7جدول شماره 

  از مقاالت فارسي زبان گردشگري
نوع  متغير مستقل

  رابطه
 درصد تعداد نوع متغير

 25 9 عيني-ذهني +  كيفيت خدمات
 13 5 ذهني +  انتظارات گردشگر

عوامل جمعيت شناختي (متغير 
  كنترل كننده و مستقل)

  11  4  عيني   - +/

  5.5  2  عيني-ذهني  +  كيفيت تجربه ي گردشگري
 5.5 2 عيني-ذهني +  مهمان نوازي

 2.7 1 عيني - شكايت
  2.7  1  عيني-ذهني  +  كيفيت خدمات بسته هاي تور

كيفيت درك شده از مقصد(تصوير 
  ذهني)

  2.7  1  ذهني  +

 2.7 1 عيني-ذهني +  امكانات و خدمات گردشگري
 2.7 1 عيني +  عوامل محسوس هواپيمايي

 2.7 1 عيني +  مدت زمان اقامت
  2.7  1  عيني-ذهني  +  عدالت خدمات
 2.7 1 عيني +  عوامل سازماني

 2.7 1 ذهني +  رضايت از سفر قبلي
بدا سفر (متغير كنترل كننده و م

  مستقل)
 2.7 1 عيني -+/

  2.7  1  عيني    شغل
ميزان تحصيالت(متغير كنترل 

  كننده و مستقل)
 2.7 1 عيني /+-

 2.7 1 ذهني +  كيفيت رابطه مشتري
 2.7 1 عيني -  ميزان درآمد

 2.7 1 عيني + قيمت

 
كيفيت "دهد كه جمع بندي تعداد متغيرها نشان مي

بيشترين اهميت را در ميان  "رتبط به گردشگريخدمات م
متغيرها داشته است. اين متغير در ذهنيت گردشگر 
بيشترين تاثير را داراست و زمينه ساز ايجاد تقاضاي جديد 
خواهد بود. پس از آن انتظارات گردشگر به عنوان يك 
عنصر موجود در ذهن گردشگران كه پيش از سفر شكل 

ن انتظارات به واسطه ي جمع گرفته است مطرح است. اي
آوري اطالعات، تبليغات دهان به دهان و تجربيات پيشين 
شكل مي گيرد. در كنار اين متغيرها، عوامل جمعيت 

شناختي قرار دارد. اين متغير جزء فاكتورهاي فردي است 
به بر ذهنيت گردشگر نسبت به كيفيت زندگي اثرگذار 

تغيرها از نظر ذهني است. در مجموع و با تاكيد به تعداد م
هاي ذهني يا عيني بودن مشخص گرديد كه مولفه

مهمترين متغيرهاي مستقل در كيفيت زندگي گردشگري 
  به حساب مي آيند.

ي قابل توجه اينكه، كيفيت زندگي گردشگري در نكته
برخي از مطالعات به عنوان متغير وابسته نام برده شده 

عنوان متغير مستقل به اي از مطالعات به اشت، اما در پاره
 3ساير متغيرها موثر دانسته شده است. تصوير شماره 

  نشان دهنده اين متغيرها است.

  
: رابطه ي كيفيت زندگي گردشگري با ساير 3تصوير شماره 

  متغيرها
  

متغيرهايي مثل وفاداري، اعتماد، رضايت و خريد مجدد به 
رار ي ميزان كيفيت زندگي گردشگري تحت تاثير قواسطه

توان از آنها به عنوان متغيرهاي وابسته به گيرند و ميمي
  كيفيت زندگي نام برد.

ي متغيرهاي مطرح شده در در مجموع با توجه به كليه
- درصد آنها از نوع ذهني 44مطالعات مشخص شد كه 

درصد عيني مي باشند. اين   24درصد ذهني و  22عيني، 
دگي گردشگري يافته نشان مي دهد كه موضوع كيفيت زن

بيش از اينكه مفهومي ذهني يا عيني باشد، مفهومي 
ذهني است. به عبارتي تركيبي از عوامل قابل لمس - عيني

و غيرقابل لمس است كه كيفيت زندگي گردشگر را متاثر 
مي كند و نگار منظرين به موضوع گردشگري، امكان بهبود 

  كيفيت زندگي گردشگري را فراهم خواهد ساخت.
سي متغيرهاي مرتبط با كيفيت زندگي گردشگري اما برر

  در مقاالت انگليسي زبان نتايج متفاوتي به همراه داشت.
در اين مطالعات متغيرهاي انتزائي مثل رضايت از اوقات 

ي سفر، رضايت از كار، رضايت از فراغت، رضايت از تجربه
زندگي شخصي، رضايت از مراحل انجام سفر به عنوان 

كننده معرفي شد. نكته ي مهم اينكه نمتغيرهاي تعيي
ي ابعاد رضايتمندي نتايج مطالعات تاييد نمود كه كليه

ذكر شده به صورت مستقيم و غيرمستقيم در كيفيت 
ي ديدگاه زندگي گردشگري اثرگذار است. بنابراين غلبه
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گرايي نيز در اين مطالعات مورد گرايي به عينتذهنيت
جه دارد جداسازي صريح تاييد قرار مي گيرد. جاي تو

عيني به عنوان يك دسته از متغيرها در - متغيرهاي ذهني
اين مطالعات صورت نگرفته بود و اين بخش بندي توسط 

  نگارنده صورت گرفت.
  پيامدهاي كيفي سفر

كه به عنوان  1با مراجعه به مدل نيل، سيرگي و اويسال
مدل مرجع تحقيق كيفيت زندگي گردشگري مورد 

-ار گرفت، پيامدهاي كيفي سفر يكي از مولفهاستفاده قر

هاي با اهميت در موضوع كيفيت زندگي گردشگر است. با 
جمع بندي و مرور مطالعات موجود مشخص گرديد صرفا 

مورد به عنوان اين پيامدها توسط محققان فارسي زبان  4
مورد توجه قرار گرفته است. عواملي مثل حمايت و مهمان 

آزادي در فعاليت و آشنايي با فرهنگ  نوازي جامعه ميزبان،
ميزبان، خصوصيات مربوط به نوع گردشگري مثل 
- گردشگري آب درماني يا ورزشي به همراه تنوع فعاليت

هايي كه در جامعه ميزبان قابل تجريه است به عنوان اين 
رسد در صورتي پيامدها مورد توجه قرار گرفت. به نظر مي

گري با توجه به انواع كه مطالعات انجام شده در گردش
هاي ممكن صورت بگيرد، پيامدهاي كيفي بيشتري انگيزه

حاصل خواهد شد. از آنجا كه اهداف گردشگران براي سفر 
به مقصد گردشگري خاص با پيامدها و انتظارات متفاوتي 
همراه است. بنابراين پيامدهاي كيفي متفاوتي نيز به همراه 

  خواهد داشت.
  طالعات پيشين :تطبيق يافته ها با م

هاي تحقيق با مطالعات مشابه و تحليل ي يافتهمقايسه
ها با مطالعات پيشين، در چرايي تطابق و عدم تطابق يافته

دهد، امكان حالي كه غناي كار پژوهشي را افزايش مي
هاي تحليل شكاف و دستيابي به سطح ديگري از يافته
ما در تحقيق در ميدان تجربه است. اين اقدام كه عمو

گيرد در مطالعات فارسي بخش بحث و بررسي صورت مي
  زبان مورد بررسي قرار گرفت.

: تطبيق يافته ها با مطالعات پيشين در مقاالت  8جدول شماره 
  فارسي

  درصد  وضعيت تطبيق
  %20  تطبيق

 %80 عدم تطبيق
  

                                                 
١ Neal, Sirgy & Uysal 

نيز مشخص است، تنها  8همانطور كه در جدول شماره 
اند. گفتني طبيق را انجام دادهدرصد از مقاالت اين ت 20

است تمامي مطالعات مذكور بخشي مثل مروري بر پيشينه 
يا نگاهي به نتايج مطالعات مشابه داشته اند، اما بخش 
بازتابي كه امكان تطبيق نتايج حاصله از پژوهش با 

%) آنها يافت  80مطالعات پيشين را فراهم سازد در اكثر (
ر مقايسه بين مقاالت فارسي نشد. نكته ي برجسته اينكه د

و انگليسي مشخص گرديد كه در مقاالت انگليسي زبان 
، به تطبيق يافته ها با مطالعات پيشين توجه 2پيمايشي
  شده بود.

  بحث و بررسي
شكاف بررسي شده بين مطالعات فارسي و انگليسي زبان 

ي دهد كه محققان انگليسي زبان به واسطهنشان مي
صنعت گردشگري، از سطح  توسعه يافتگي بيشتر

اند. موضوعات كمي به سوي مفاهيم كيفي حركت كرده
موضوعي كه با بلوغ مفهوم كيفيت زندگي گردشگري در 
مطالعات آنها به همراه نظريه پردازي و تست نظريه قابل 
تاييد است. چيزي كه در مطالعات فارسي زبان به صورت 

مرتبط با هاي ها و سازمانبخشي و بر اساس نياز بخش
گردشگري با رويكردي نامشخص و صرفا براي افزايش 
فروش يا نگه داشت مشتريان به واسطه ي جلب رضايت 

شود. هر چند مطالعات كمي و كيفي به آنها، مشاهده مي
صورتي كه به شكل مكمل مورد استفاده قرار بگيرند، 

دهند، اما تمركز بيش از كيفيت يك مطالعه را افزايش مي
هاي كمي و كم ي محققان فارسي زبان روي روشاندازه

دهد، تمركز بر نيازهاي توجهي به ابزارهاي كيفي نشان مي
يك نمونه ي خاص و شناخت عميق خواسته هاي آن در 
حال حاضر در دستور كار قرار ندارد و صرفا دستيابي به 
نگاهي كلي و قابل تعميم هدف قرار داده شده است. در 

اي نمود زيرا نياز بازار براي توان توصيهاين بخش قطعا نمي
ي دانش كيفيت زندگي گردشگري بايستي در كنار توسعه

نياز آكادميك، نقش مكمل را ايفا كند تا تغيير رويكرد 
  جدي در اين مقوله مشاهده شود.

  جمع بندي
مطالعه ي فراتحليل حاضر با هدف ايجاد نياز بر اساس 

زبان و انگليسي زبان شكاف موجود ميان مطالعات فارسي 
صورت گرفت. اين مطالعه نشان داد كه سازه ي كيفيت 
زندگي گردشگر در زبان فارسي مورد توجه قرار نگرفته 
                                                 
 اين مھم در مطالعات نظری به اين شکل صورت نگرفته بود ٢
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توان از در حال توسعه بودن است و اين موضوع را مي
صنعت گردشگري ايران تعبير نمود. بررسي عناوين و نوع 

وش هاي پژوهش ها نشان مي دهد كه توجه به واكاوي و ر
كمي بيش از ساير عناوين و روش ها است. اين مطالعات 
در زبان فارسي به سمت توصيف وضع موجود هدايت شده 

ي عميق با است اما مهمترين ابزار توصيف كه مصاحبه
جامعه هدف است كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبود 

هاي سنجش كيفيت خالقيت براي استفاده يا ساخت مدل
دشگري با نگاه به فرايند گردشگري چيزي است زندگي گر

ي مطالعات فارسي زبان و انگليسي زبان كه از مقايسه
 مشهود است. 

با توجه به اينكه يه بخش اصلي غذا، جاي اقامت و حمل و 
ي مقدس در شكل گيري گردشگري نقل به عنوان سه گانه

موثر هستند، كنشگراني كه در مطالعات مورد شناسايي 
رفتند، اكثريت در اين سه بخش هستند. در حالي قرار گ

كه در كنار اين گروه از كنشگران، گردشگر به عنوان يك 
كنشگر با اهميت و مركزيت موضوع كيفيت زندگي كمتر 

رسد توسعه ي هر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر مي
چه بيشتر مفاهيم كيفي گردشگري در ايران، زمينه ي 

گر اصلي اين مفهوم يعني گردشگر را  توجه بيشتر به كنش
  فراهم خواهد ساخت.

هر چند در مطالعات توسط محققين متغيرهاي موثر بر 
-كيفيت زندگي گردشگر به تفكيك عيني، ذهني يا عيني

ها نشان ذهني مورد جداسازي قرار نگرفته است اما بررسي
عيني در اين - مي دهد غلبه ي شاخص هاي ذهني

اير موارد است. اين يافته تاييد مي مطالعات بيشتر از س
كند كه مفهوم كيفيت زندگي گردشگر به شدت به تركيب 
و تلفيق مفاهيم ذهني و عيني با يكديگر وابستگي دارد و 
نگاه صرفا دو بعدي به فعاليت گردشگري از خواسته هاي 

  كيفيت زندگي گردشگري فاصله خواهد داشت.
ن بر اساس هر چند مطالعات انجام شده فارسي زبا

چارچوب هاي نظري و مطالعه ي پيشينه صورت گرفته 
بود اما اكثريت اين مطالعات در انتهاي تحقيق، هيچ 

اي بين نتايج به دست آمده و پيشينه ي موجود مقايسه
ننموده بودند. اين بخش به عنوان يك ارزش ويژه ي 
مفقود شده قابل شناسايي است كه توصيه مي شود توسط 

  بيشتر مورد توجه قرار گيرد.نگارندگان 
يكي از نتايج با اهميت حاصله از كيفيت سفر، حصول 

ي عنوان پيامدهاي سفر در ادامهكيفيتي است كه به

زندگي فرد گردشگر چه به صورت فيزيكي و چه روحي و 
معنوي به شكل مهارت يا تحول باقي خواهد ماند. نتايج 

راكندگي دهد كه به دليل پمطالعات فارسي نشان مي
مطالعات و عدم توجه آنها به اهداف گردشگري صرفا تعداد 
كمي از پيامدهاي كيفي مورد شناسايي قرار گرفته است. 

رسد براي دستيابي به پيامدهاي مذكور كه به نظر مي
نقش تعيين كنندگي در كيفيت زندگي گردشگر خواهد 

 دار با توجه به انواع اهدافداشت، الزم است مطالعات جهت
  صورت گيرد.

به نظر شكاف نظري و روش شناسي موجود ميان مطالعات 
ي ميزان توسعه فارسي زبان و انگليسي زبان به واسطه

يافتگي صنعت گردشگري و نيازهاي عيني موجود در بازار 
تفسير باشد. هر چند نمونه برداري از اين صنعت قابل

مطالعات غربي و شرقي امري پذيرفته شده به حساب 
آيد اما به عنوان شناخت مسير حركت و تحول، توجه نمي

  به آنها توصيه مي شود.
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