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  با رویکرد فراترکیبی شمندسپاري در گردشگري هوشناخت نقشه مفهومی جمع

  

  1401/ 15/05تاریخ پذیرش نهایی مقاله :       13/04/1401تاریخ دریافت مقاله :

  

  4محمد حسین ندیمی شهرکی    3امیر گندمکار   2الحسینی احمد خادم   1فاطمه دانشور

  

 ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایرانشهري ریزيدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه -1

  دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران ،واحد نجف آباد، ریزي شهريجغرافیا و برنامهگروه دانشیار  -2

  دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران، واحد نجف آباد دانشیار گروه جغرافیا، -3

  دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران ،ف آبادواحد نج گروه کامپیوتر، دانشیار -4

  

  چکیده :

در جهان  يگردشگر يهااز برنامه ياریدر بس دیجد ياصل تجار کیبه عنوان  يسپار اگرچه جمع 

 یناشناخته باقویژه در کشور ایران  هي بگردشگرصنعت آن در  یاساس اما مکانیسم، مدرن ظاهر شده است

سپاري در صنعت گردشگري در دو از یک برنامه جمع شناخت جامع پژوهش، هدف اصلی از این. مانده است

در جهت اي  جزیه و تحلیل خوشهتها و راهبردها) است. (هستی شناختی، چرایی، چالشمفهومی و  یفن سطح

سپاري در صنعت گردشگري وجود دارد و در نهایت هایی که در زمینه جمعچالشچارچوب مفهومی شناخت 

تا به  کند کمک میمحققان به  سپاري در صنعت گردشگريدهاي معرفی شده در زمینه جمعشناخت راهبر

و ،کیفی روش پژوهشسپاري در صنعت گردشگري دست یابند. یک چارچوب شناختی عمیق در زمینه جمع

در اي استفاده شده است. براي گـردآوري دادهـا از روش کتابخانـه .است فراترکیبنوعی از مطالعه به نام 

از  ،هاي مرتبطمند بر اساس کلیدواژه راستاي انجام پـژوهش پس از طراحی سؤاالت پژوهش، جستجویی نظام

صورت گرفته  Web of Scienceو EBSCO Business Source Completeهدف شامل هـاي دادهپایگـاه

ر صنعت گردشگري سپاري دجمع هايدهد که الگوي تحقیقات در زمینه چالشاست. نتایج پژوهش نشان می

فناوري، انسانی، استراتژیک و مطالعات نسل سوم قابل تعریف است و راهبردهاي ارائه شده خوشه در چهار 

سپاري در صنعت گردشگري نیز، در چهار دسته راهبردهاي توسط محققین در اجراي موفق یک پروژه جمع

قابل اجرا است. نتایج این پژوهش  یط خارجیمحو  زیرساخت، سرمایه انسانی، انداز و استراتژيچشممرتبط با 

چگونگی از  تريکامل دركو  پزوهشگران قابل استفاده است ندهیآ قاتیتحق ينقشه راه برا کی به عنوان

  کند.سپاري ایجاد شده در صنعت گردشگري ایجاد میهاي جمعپلتفرم
  

  .سپاري، صنعت گردشگري، نقشه مفهومی، فراترکیبجمع ي کلیدي:ها واژه
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 1401، پاییز 44فصلنامه جغرافیایی فضاي گردشگري، سال یازدهم، شماره 
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  مقدمه:

صورت  هبدرك و استفاده از منابع  يبرا یسازمان يکردیرو ،باز ينوآور ،یاز منظر مفهوم

 شود، یبه کار گرفته م يباز که در صنعت گردشگر يبهبود عملکرد سازمان است. نوآور يبرا ایی شبکه

و  يسپار جمعها آن انی)، که در م2019، 1(اگر و همکاران شود، یشناخته م» بازگردشگري «عنوان  به

است که در آن  یمشارکت نیآنال تیفعال ینوع يسپار . جمعسهم را داراست نیشتریمشترك ب جادیا

 افتیناهمگون و تعداد متفاوت در را از گروه بزرگ و نسبتاً باز با دانشِ یخدمات ،ها سازمان ایافراد 

از  یبیترک قیاز طر ،تیجمع دانش ند،یفرآ نی). در ا2012، 2 و همکاران آروالس-(استلس کنند یم

 کیتوسط  ،"نییااز باال به پ"کارآمد يگذار هدفبا  که،"به باال نییپا"شده از  مشتق يها يورود

 يکسب و کارها ،در دهه گذشته .)2017 ،3حقی(تا شود یسازمان آغاز شده است، به کار گرفته م

و  گاالی(سزایش یافته است، اند در سطح جهانی افسپاري سر و کار داشتهکه با جمع يگردشگر

را در خارج از  یکمک کند تا منابع يگردشگر يها به سازمان تواند یم يسپار ). جمع4،2012همکاران

محصول  ایمقصد  کیبهبود ی و ابیبازار ياهنیکمپ ياجرا آورده و همچنین دست بهسازمان  يمرزها

توجه به  با .دسازمیممکن را ود منابع مقرون به صرفه با توجه به مسائل کمب ياوهیبه شي، گردشگر

 ،يریپذ انعطاف و تیفیسرعت، کافزایش  نه،یدر هز ییصرفه جو سپاري از قبیل،بسیار جمع يایمزا

در  يسپاراز ابتکارات جمع ياریبسامروزه، )، 2015 ،5پرپیچ و همکاران(باال و تنوع  يریپذ اسیمق

 شیپرسرعت و افزا میس یشبکه ب يبا ظهور فناور اند.افتهیتوسعه  تیبا موفقابداء و  يگردشگرصنعت 

 يها آپ )، اکثر استارت2015(لو و همکاران،  دشگرانگر انیهوشمند در م يها ینفوذ گوش

خدمت به  يتلفن همراه برا يفناور يها برنامهایجاد و طراحی خود را با  يکارکردها ي،سپار جمع

 مسئوالن و مجریان صنعت گردشگري، 19-دیکوو گیربیماري همه . با شروعکردند هیگردشگران تعب

 يها گردشگران به برنامه يو اتکا رشیکه پذ اند کرده ها شنیکیاپل قیشروع به ارائه خدمات از طر

 مطالعات اثرات جینتا)  6،2020یو چ يگورسوکرده است.( عیرا تسر يگردشگرمجازي مختلف 

و  گردشگران ندهیبا انتظارات فزا یهمگام يرادهد که که بینشان م يدر بخش گردشگر سپاري جمع

و  ی(کانتون .است يضرور دیجد يهايتوسط فناور دیبرند مقصد، ارائه خدمات جد ریبهبود تصو

مفهومی  یچارچوب اساسدهد که، هاي انجام شده در ایران نشان میهش. مطالعه پژو)2013 ،7انگیش

 یبررس و در واقع مانده است یناشناخته باق یراندر ا ویژه بهي گردشگر يها در برنامه يسپار جمع

 انجام نشدهاست،  ي در این زمینهساختار فکر لیو تحل یکه مستلزم نگاشت عملکرد علم یجامع

کند یم نییتع قیبا درك گذشته و حال حوزه تحق ی،آت قاتیتحق يرا برا نهیجامع زم ياست. مرورها

به دنبال  پژوهش، نیا ،رو از این).  2022، 2؛ ورما2022، 1نو همکارا می؛ ؛ ل2022، 8(چاندرا و همکاران
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یک چهارچوب نظامند از واژگان  سپاري در صنعت گردشگري است تایک شناخت جامع از جمع

دنبال  هها ایجاد نماید و در نهایت بپژوهش يهايریگو جهتها مفهومی، چگونگی طراحی پلتفرم

   سپاري در صنعت گردشگري است.ق یک جمعشناخت راهبردهاي اجرایی در اجراي موف

  

  مبانی نظري:

  سپاري:تعریف جامع جمع

آروالس و -استلز ،يسپار جمع فیمورد استناد در مورد تعار اریمرور جامع و بس کیدر 

را  يسپار جمعاز واژه مختلف  فیتعر 36 یمتن لیو تحل هی) تجز2012( 3گوارا-دو-الدرون-گونزالس

(آنها چه  يسپار/پاداش)، جمعزهیو انگ فه،یوظ ب،ی(ترک تیدر مورد جمع یالعاتانجام دادند. آنها اط

) استخراج پلتفرمو  روند ند،ی(با تمرکز بر فرآ ندیدارند) و در مورد فرآ یهستند و چه ارزش یکس

  :کردندارائه  را ریز فیتعر و در نهایت کردند

شرکت با  ایفرد، سازمان  کیاست که در آن  یمشارکت نیآنال تیفعال ینوع يسپار جمع

تماس باز  کی قیاز افراد با دانش، ناهمگون و تعداد متفاوت، از طر یبه گروه یامکانات کاف

و مدوالر بودن  یدگیچیبا پ فه،ی. انجام وظکند یم شنهادیکار را پ کیانجام داوطلبانه  ر،یپذ انعطاف

در تجربه خود در آن شرکت کنند،  ایبا آوردن کار، پول، دانش و/ دیبا تیو در آن جمع است ریغمت

خواهد کرد، اعم  افتیرا در ازیاز ن ینینوع مع يمستلزم منفعت متقابل است. کاربر ارضا شهیهمنتیجه 

 تیکه شکل آن به نوع فعال يفرد يها توسعه مهارت ایعزت نفس،  ،یشناخت اجتماع ،ياز اقتصاد

  )11 ،2010،آروالس-دارد. (استلز یانجام شده بستگ

  ي در صنعت گردشگريسپار معج

اي از طریق فناوري سپاري مفهومی رایج در صنایع خدماتی بوده است و به طور فزایندهجمع

هاي  هاي تکنولوژیکی در سال شود. پیشرفتمی استفادهگردشگري صنعت اطالعات و ارتباطات در 

هاي  از طریق رسانههاي جمعیت  آوري تالش سپاري با جمع هاي خوبی را براي جمع گذشته فرصت

را  یخدمات مختلف يامروز ياي آنالین فراهم کرده است. بخش گردشگر هاي شبکه اجتماعی و کانال

.(شارما کند یگردشگران ارائه م اتیتجرب يارتقا يبرا یاجتماع يها و رسانه نیآنال يها پلتفرم قیاز طر

سپاري جمعپلتفرم یک  AirBnB،به عنوان مثال) 5،2022و همکاران وسیتسیک ،4،2021و همکاران

خواهند مکانی براي اقامت در کنار  هاي خود را به گردشگرانی که می خانهجامعه میزبان، که  است،

ي در سپار جمعهاي برجسته از یکی دیگر از نمونه .دهند مردم محلی باشند، ارائه و اجاره می

، به جاي از پیش تعریف VisitBritainسپاري پلتفرم جمعاست.  VisitBritainمقصد، گردشگري 

 گردشگران و شهروندانسفر خود را در دستان  هايهاي محبوب براي بازدید، پیشنهاد کردن سایت

                                                                                                                                                                                   
1 Lim et al 
2 Verma 
3 Estellés-Arolas and González-Ladrón-de-Guevara 
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 عالوه بر. کنند هاي دیدنی یک مقصد را از طریق رفتار جمعی خود تعیین دهد که مکان قرار می

Airbnb  وVisitBritain با گردشگريصنعت در سپاري جمع ازهاي عملی  از نمونهزیادي ، تعدادي 

وجود دارد که کننده به عنوان منبعی براي نوآوري  بر پایه ادغام مصرف ویک رویکرد از پایین به باال 

(شهروندان و . این بدان معنی است که مصرف کنندگاندر این مقاله بررسی و تحلیل شده است

شوند، بلکه آنها به بازیگر اصلی فرآیند نه تنها به عنوان منبع مشارکت در نظر گرفته می گردشگران)

تجربیات شخصی خود که از طریق این و اشتراك ایجاد محتوا،  باشوند. با انجام این کار،  می تبدیل

هاي مهمی در درك  بینش فعالین حوزه گردشگريبه  ،آیند مشارکت جمعی و مشارکتی به دست می

  )1،2013نوهوفر و همکاران( .دهند خواهند می کنندگان واقعاً می آنچه که مصرف

  

  روش پژوهش

جهت  است. کیفی هاداده گردآوري ي هپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحو

پاسخگویی به سؤال پژوهش از روش فراترکیب استفاده شده است. فراترکیب یکی از انواع روشهاي 

تحلیل کمی (ه عبارتند از: فراتحلیل ي اصلی دارد کگردد. فرامطالعه چهار دسته فرامطالعه محسوب می

ي مطالعات ها تحلیل نظریه(، فرانظریه )تحلیل کیفی محتواي اولیه(، فراترکیب )محتواي مورد مطالعه

فراترکیب روشی کیفی براي ایجاد و ) 2،2010(بنچ و دي )تحلیل روش شناسی(و فراروش  )اولیه

ذهنیات،  ها،فراترکیب به بررسی ایدهتفسیر دانش حاصل از بررسی تحقیقات گذشته است. روش 

فراترکیب مانند ) پترسون، تورن، جیلینگز،(پردازد هاي پژوهشهاي پیشین میرویکردها، نتایج و یافته

رود. هاي جدید و تفسیر آنها به کار میسازي چندین مطالعه براي ایجاد یافتهفراتحلیل براي یکپارچه

دارد، فراترکیب بر مطالعات  تأکیدهاي کمی و رویکرد آماري داده ف فراتحلیل که برالحال، بر خ این با

از  )،27: 1393نقی زاده و همکاران، (تر است دلیل فهم عمیقکیفی و تفسیر و تحلیل عمیق آنها به

هاي کمی بیشتر پژوهشها کیفی و با داده سپاري در صنعت گردشگريجمعآنجا که مطالعات مرتبط با 

عنوان روش مناسب براي به دست آوردن ، روش فراترکیب بهاست ديرسی مورناچیز و براساس بر

به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه  سپاري در صنعت گردشگريشناخت جمعترکیبی جامع از 

نسبت به سایر الگوها کاملتر بوده و تمام  3اي سندلوسکی و باروسرسد الگوي هفت مرحله به نظر می

شود، در این پژوهش جهت دستیابی به هدف اصلی تحقیق، اي فراترکیب را شامل میبر الزماقدامات 

؛ تنظیم سؤال پژوهش، بررسی باشداز این الگو استفاده شده است. الگوي مذکور شامل مراحل زیر می

هاي عات، تحلیل و ترکیب یافتهالمند متون، جستجوي و انتخاب منابع مناسب، استخراج اط نظام

آوري  در مرحله اول، جمع )4،2010(سندلوسکی و باروسها ها و ارائه یافتهل کیفیت یافتهکیفی، کنتر

 استفاده با زمان و محدودیت بدون و انگلیسی زبان به هاي محدوددر پایگاه جستجو طریق از اطالعات

 بارهاو  داشتند مجرب و نام صاحب لفینمؤ که مقاالتی مراجع، بین از. گرفت کلیدي صورت کلمات از
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 اتیادباولیه  یبررس يبرا استفاده شده کردیروگردیدند.  انتخاب بودند، گرفته قرار استناد مورد

، 1توسط وبستر و واتسون کیستماتیجامع و س یبررس روشاز در صنعت گردشگري  يسپار جمع

 کی EBSCO Business Source Complete. شده است استفاده 2013 ،3نکی، ف2014، 2، رو2002

. از است معتبر یمجله دانشگاه 10000از  شیب يبا محتوا ،شرویپ یکسب و کار علمداده داده  گاهیپا

 صنعت گردشگري نهیدر زم يسپارجمع ي اجراییهامقاله درك بهتر پروژه نیا یآنجا که نقطه کانون

 لیدلبه  Web of Scienceداده  گاهی. به عنوان منبع دوم، پااستداده مناسب  گاهیپا نیاست، ا

تا مقاالت انتخاب شد،  یمجله علم 30000از  شیب در يارشته انیم یقاتیتحق اتیادب یگستردگ

در مورد  ندهیآ قاتیقتح يبرا نشیتوسعه ب به منظور .گیرددر فرآیند بررسی قرار  مورد نظر انتخاب و

ی، له مقدماتمرح در .ه استشد یدر دو مرحله طراح یبررس ک،یاستراتژ دهیبه عنوان پد يسپار جمع

"	گردشگريسپاري و جمع"دهد: دو مفهوم کلیدي را پوشش میاست و  اییصورت کلیدواژه هجستجو ب

  دانششامل اصطالحات مربوط به  سپاريجمع هر مفهوم چتري از عبارات جستجو است. مفهوم که،

هاي  هسپاري، رسان هاي جمع داده سپاري شده، جمع گردشگري اطالعات جغرافیاییشهروندي، 

، انواع گردشگري ،به عباراتی مانندگردشگري است. مفهوم شهروندي هاي  گذاري اجتماعی و برچسب

 گردشگريریزي و غیره براي انتخاب مقاالتی با تمرکز بر تحلیل ، برنامهي گردشگري، فضانوازيمهمان

 یبی جستجو شده است.در مرحله بعد مقاالت داراي عنوان ترک تر اشاره دارد. به منظور بازیابی دقیق

مقاالت بازیابی شده توسط این عبارت جستجو بسیار مرتبط با این موضوع هستند: تجزیه و تحلیل 

مشارکت انبوه  :شامل  جستجوي نهاییدر واقع ي. سپار جمعهاي با داده گردشگريفعالیت 

* اطالعات و  یا میکروبالگ گردشگري هاي اجتماعی هاي اجتماعی یا شبکه رسانه ،*سپاري جمع*

 تاالدر مرحله دوم و انتخاب مق است.*داوطلبانه *محتواي تولید شده شهروندي و گردشگري 

معیارهاي الزم . انجام شده است )4،2004چنهامیک( اتیند ادبمنظام یاساس بررس بر یینها یقاتیتحق

رتند از: عنوان، عبا براي انتخاب مقاالت نهایی بر این اساس، از سه بخش اصلی تشکیل شده است که

 .مقاالت تیفیک یابیمراجع مورد استفاده در ارز اری) و معقیخواندن عم ،يدیروش قضاوت (کلمات کل

محدود  يبرا قیبر سؤال تحق یمبتن يارهایبا مع جیحذف مطالعات نامربوط، نتا يبرادر مرحله سوم 

 يها مقاله از داده نیا ایآ )1ورود عبارتند از: ( يارهای. معشده استها غربال  داده شتریکردن ب

 يها مقاله روش پردازش داده ای) آ2؟ (کرده استاستفاده  گردشگري لیانجام تحل يبرا يسپار جمع

را مورد بحث  يسپار جمع يها چالش ایمقاله روندها  ای) آ3( ؟کرده است انیرا به وضوح ب يسپار جمع

ذکر  يارهایمقاالت با مع یپس از بررس ت،یانهدر  ؟داده و در نهایت راهبردهایی ارائه کرده استقرار 

  . رندیگ یقرار م یانتخاب شده و مورد بررس مقاله اولیه 110از  مقاله 86شده، 

  

  

                                                             
1 Webster and Watson 
2 Rowe 
3 Fink 
4 Kitchenham 
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 در پژوهش فاهیم اصلی و عبارات جستجو ) م1جدول (

 عبارات جستجو مفاهیم

 ي شدهسپار جمعي ها داده 

 ي اجتماعیها رسانه 

 گردشگري بر مبتنی اجتماعی شبکه ي شدهسپار جمعي ها داده

 POI / نقاط مورد عالقه 

 مشارکتیاطالعات جغرافیایی سیستم  

 داراي برچسب جغرافیایی 

  اطالعات شهروندي  

  محتواي تولید شده 

  حسگر 

 ها توییتر/توئیت 

 گردشگري داوطلبانه يگردشگر صنعت

 نوازيمهمان 

 ي گردشگريفضا 

 گردشگري ریزي برنامه 

  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

  بحث و بررسی:

  سپاري در صنعت گردشگريهاي جمعشناخت انواع پلتفرم

مرکب از  يارا به عنوان کلمه "سپاريجمع"اصطالح  2006در سال  Wiredهاو در مجله 

 ي) براتیاز مردم (جمع ياآوردن به مجموعه يرو هینشان دادن رو يبرا يو برون سپار تیجمع

در حل مشکالت ابداع کرد.  نیکردن جوامع آنال ریخاص و درگ فیانجام وظا از،یورد نکسب دانش م

مختلف  يها عملکرد برنامه يها کرد که بر روش شنهادیرا پ يسپار و چهار نوع جمعها  ،2008در سال 

 يریگ يشده توسط کاربر، را دیتول يمحتوا ای تیجمع جادیا ،یهوش جمع ای یتمرکز دارد: خرد جمع

 ).2013(برابهام  یجمع یمال تأمینو  ت،یجمع

 103) انجام شد، 2013( 1توسط ساکستون و همکاران يسپار جمع يها پلتفرم بندي طبقه

که پلتفرم  یمختلف يهانقشبا استفاده از  يبند. طبقهکردند بندي طبقهگروه  9پلتفرم محبوب را در 

(مانند باشگاه  یاجتماع یلما تأمینه ، از جملسپاري دارد انجام شده استهاي جمعدر فعالیت

Lending ،Kiva(، مانند  يشهروند يهارسانه دیتولArtistshare) ،(به  تالیجید يفروش کاالها)

 تیو جمع سپاريفعالیت جمع نیواسطه ب کی، به عنوان )iStock ،Shutterstockعنوان مثال، 

دانش  گاهیپا جادی، ا)Amazon Mechanical Turk ،Innocentive ،eLance ،TopCoder(مانند 

مثال،  وان(به عن یمشارکت یمدل پروژه علم )(Answers.Yahoo ،Wikipedia(به عنوان مثال، 

reCaptcha( ،به عنوان مثال) مدل گزارش مصرف کننده ،AngiesList (به  یمدل طراح) محصول

                                                             
1 Saxton & Kishore 



 ...سپاري درشناخت نقشه مفهومی جمع                          45

 

(به عنوان مثال،  یمشارکت افزار نرمو مدل توسعه ) Cafepress ،Threadlessعنوان مثال، 

FossFactory.org (ي گردشگري هم رفتار گردشگران و هم صنعت گردشگري سپار جمعي ها پلتفرم

هاي آنالین  واسطه TripAdvisorیا  AirBnB ،Bookingهایی مانند  را متحول کرده است. پلتفرم

قادیر زیادي از طور مداوم م وکارهاي گردشگري و گردشگران هستند و در نتیجه، به محبوب بین کسب

آوري  گذاشته شده توسط گردشگران درباره تجربیات گردشگري خود را جمع هاي به اشتراك داده

ي به اشتراك گذاشته شده توسط ها ) بسته به نوع اصلی داده2018گفته لیل و همکاران. (به کنند.  می

، مبتنی بر نقشه، مبتنی توان به عنوان مبتنی بر ارزیابی می ي راسپار جمعجمعیت، خدمات گردشگري 

  کرد. بندي طبقهبر ویکی و مبتنی بر شبکه اجتماعی 

هاي مرتبط پلتفرمگیرند:  هاي گردشگري در پنج دسته اصلی قرار می اکثر پلتفرماز سوي دیگر 

یا  TheFork، غذا (به عنوان مثال، )HomeExchangeیا  AirBnBمحل اقامت (مانند با 

EatWith(، به عنو) ان مثال، اطالعاتTripAdvisor  یاYelp(،  ،به عنوان مثال) حمل و نقلUber 

).از سوي دیگر ToursByLocalsیا  Minubeي گردشگري (مانند ها و فعالیت )BlaBlaCarیا 

هاي مشارکتی اقتصادي تقسیم کرد، توان به دو نوع مشارکتی سودآور و پلتفرمها را میپلتفرم

هاي معروفی از  نمونه Yelp، و Expedia ،Airbnb ،TheFork ،TripAdvisor هاي پلتفرم

هاي گویا  نمونه BlaBlaCarو  HomeExchange ،EatWithهاي مشارکتی سودآور هستند،  پلتفرم

گذاري هستند. (سازمان جهانی گردشگري و برنامه توسعه ملل متحد،  هاي اقتصادي اشتراك از پلتفرم

2017(  

 عت گردشگريبهترین موارد کاربردي صن) 2جدول(

يسپار جمع  

AirBnB 
 

ي ها ي اجاره خانهها پلتفرم جمعیتی از صاحبان خانه که یکی از بزرگترین پلتفرم

کند می خصوصی را براي گردشگران ایجاد  
 

Visit 
Britain 

ها به  محتواي تولید شده توسط کاربران از طریق بازدید فیسبوك توریستی به جاذبه

نیامکان بریتا 50منظور ایجاد   
 

  تولید مشترك

 
Hotel 

Lugano 
Dante 

دانته تولید مشترك با شخصی سازي اقامت در هتل، از جمله مینی بار، بالش، روزنامه، 

 غذا و نوشیدنی از طریق پلت فرم ارتباط با مشتري

 

  

Hotel 
Lugano 
Dante 

تولید مشترك با شخصی سازي تجربه غذاخوري از جمله فضاي میز، سرعت سفارش و 

از طریق فناوري ها ورتحسابص  e Table 
 

 هم آفرینی

Sol 
Melia’s 

Sol Wave 

ایجاد مشترك از طریق توییتر در کل هتل از طریق هشتگ با کارمندان، نگهبانان توییتر 

 و مهمانان

 

 

KLM 
 

   ي اجتماعی با تسهیل برنامه صندلی اجتماعی در پروازها ایجاد مشارکت از طریق رسانه
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هاي پژوهشمنبع: یافته  

را بر اساس چهار  یاطالعات جمع يها ) پروژه2010( 1مالون و همکاراناز لحاظ ساختاري 

 را انجام فهیوظ ی) چه کس2شود؟ ( می يسپار جمع يزی) چه چ1کرد: ( يبندطبقه یبلوك ساختمان

 يها بیا ترکه شود؟ آن می ) چگونه کار انجام4دهند؟ و ( می کار را انجام نی) چرا مردم ا3دهد؟ ( می

 کی"ها به عنوان ژن ( که به آن کنند یم فیباال تعر یچهار بلوك ساختمان يرا برا ها یژگیاز و یمختلف

 کیکار واحد در  کیچگونه) مرتبط با  ایچرا  ،ی(چه، چه کس يدیت کلسؤاالاز  یکیپاسخ خاص به 

بررسی مطالعات و  ).22، 2010.(مالون و همکاران،. کنند یاشاره م "یجمع یاطالعات ستمیس

با فعالیت  پلتفرم کی یطراح دهد که،سپاري در صنعت گردشگري نشان میهاي کاربردي جمع نمونه

  .شود يتواند به چهار روش مختلف مفهوم سازیم سپاريجمع

  یجامعه مشارکتشناخت  

  بازار رقابتی تیجمعشناخت /  

 شناخت فرایندهاي مکمل  

  ي هدفبازارهاشناخت  

تا به یک  اساسی پاسخ دادسه سؤال ارائه باید به  ،طرح مناسب کیانتخاب  يبرادر نهایت، 

   سپاري موفق در صنعت گردشگري رسید:فناوري جمع

  است؟ يچه نوع نوآورسپاري جمع ندیهدف از فرا )1

  دهد؟ می زهیشرکت کنندگان انگبه  يزیچه چ )2

  است؟ یمدل کسب و کار چه شکل )3

 ای یتوان با دانش تجمع می مشکل را ایآ ،که ن نتیجه رسیدباید به ایپاسخ به سؤال اول،  يبرا

 نیتفاوت ب باید ابتدا، زهیپاسخ به سؤال در مورد انگ يگسترده حل کرد. برا مشارکتبه اصطالح با 

 يبرا تیفعال کیبه عنوان انجام  یذات زهیانگ". را درك کرد ی(ذاتی)و داخل ی(بیرونی)خارج زهیانگ

هر زمان که  یرونیبدر انگیزه  ".بیرونی يامدهایاز پ یبرخ يشود و نه برا یم فیتعر فرد یذات تیرضا

رو  نیاز ا یرونیب زهیشود. انگیانجام م و سود مشخص جهیبه نت یابیانجام شود به منظور دست یتیفعال

و نه  است تیلذت بردن از خود فعال يصرفاً برا تیفعال کیدر تضاد است، که انجام  یذات زهیبا انگ

نسبت  یرقابت يدر بازارها يشتریعامل ب یرونیب زهیرسد انگ می . به نظرتعلق گرفته به آن يش ابزارارز

برخوردار  يشتریب تیاز اهم یدر جوامع مشارکت یذات زهیکه انگ یاست، در حال مشارکتی به جوامع

فرم مورد پلت يمختلف تجار يهادرك مدل ،پاسخ به سؤاالت سوم ي). برا 2،2013بودو والخاناست (

شماتیک فرایند کلی طراحی یک پلتفرم  صورت به) 1با توجه به مطالعات انجام شده شکل ( است. ازین

  دهد.سپاري در صنعت گردشگري را نشان میجمع

                                                             
1
 Malone et al 

2 Boudreau und Lakhani 
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  هاي پژوهشسپاري در صنعت گردشگري منبع: یافته): الگوي نمونه یک پلتفرم جمع1شکل(

  

  یچارچوب مفهومشناخت 

سپاري در هاي فراترکیبی و شناخت چهارچوب جمعتر از مجموعه یافتهظور درك آسانبه من

ایی رسم شده است. نمودار مفهومی صورت نمودار خوشه هب یمحتوا و موضوع لیتحلصنعت گردشگري 

طراحی شده است از پنج بخش اصلی تشکیل شده است بخش اول به شناخت هستی شناسی و کلید 

سپاري در صنعت گردشگري کمک خواهد کرد و در بخش دوم رتبط با جمعهاي معنایی مواژه

بخش  ،هاي مورد مطالعه بیان شده است. بخش سوم به الگوي مطالعه پژوهشگران پرداخته است زمینه

سپاري در مهم در زمینه ایجاد جمع هايبندي مهمترین مطالعات در زمینه چالشبه جمع چهارم

در نهایت در بخش پنجم به معرفی اجمالی راهبردهاي اجرایی در  پردازد وصنعت گردشگري می

کامل شرح داده  صورت بهسپاري در صنعت گردشگري پرداخته است. هر کدام از این ابعاد زمینه جمع

  شده است. 

  

  1یشناخت یهست

کنند یم فیرا تعر ییهاتیموجود نیها و روابط بیژگیانواع و یها به طور رسمیشناسیهست

 را فراهم شناختی يشوند و امکان ساخت نمودارهایحوزه مشخص اعمال م کیدر که 

از  سپاري،دهد که در مطالعات جمع) بررسی مقاالت نشان می126، 2،2019نگزیدوم-آمادور.(کنند می

(به عنوان مثال،  "یابر انسان"مانند  ياصطالحات موازهاي معنایی زیادي استفاده شده است کلید واژه

 "باز ينوآور")، و 2008، 4(به عنوان مثال، گفن و کارمل "نیبازار آنال")، 2013، 3ر و همکارانکاگان

                                                             
1 Ontology 
2 Amador-Domínguez 
3 Kaganer et al 
4 Gefen and Carmel, 
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سپاري گردشگري، گردشگري هاي جمععنوان شده است. با فراگیر شدن اپلیکیشن )2003، 1(چسبرو

 يحات براتعدد اصطال نی. امطالعات فراگیر شده استهاي معنایی کلید واژهایی نیز در اجتماعی رسانه

   ).1993، 2شود (واند و وبر يمنجر به بار اضافه ساختار تواند یساز است و م مشکل نیمع دهیپد کی

  

  سپاري در صنعت گردشگري چرایی جمع

مند شهروندان عالقه تیاز فعال ینوعدر صنعت گردشگري  يسپار جمع ق،یتحق جیبر اساس نتا

اطالعات است که در آن  يفناور قیارکت از طربر مش یمبتن يبه مسائل و مشکالت صنعت گردشگر

کار مشخص  کیانجام و از افراد  ینظر باز گروه ،در قالب درخواست يتجار ای یرانتفاعیسازمان غ کی

و اندازه  بیدهد که با توجه به سطح دانش، ترکیم ارائهرا  يبه صورت داوطلبانه و بدون پاداش ماد

گردشگري، در مقاالت و  ستمیبه س يسپار جمعورود  یاصل لیز جمله دالاممکن است متفاوت باشد، 

افزایی اطالع هم نوآورانه، يها يفناور هاي اجرایی مطالعه شده توسعه خدمات گردشگري بانمونه

 ازینسپاري در صنعت گردشگري، و لزوم جمع رسانی، بازاریابی و تبلیغات در صنعت گردشگري است

و چرخه صنعت گردشگري در  گردشگران، مشارکت گردشگري در صنعت یفرهنگ مدن يریگبه شکل

صنعت  در يسپار جمع يها وهیش نیترمتداولگردشگري است.  يهاپروژه گردشگران درجذب  تیاهم

ي اجتماعی گردشگري یا ها شیکه صورت بهو  3نگیکوچ سرفي سپار جمعهاي پروژه ي،گردشگر

  گردشگري اجتماعی رسانه است.

 است کردهایرو ریمکمل سا بیشتر به عنوان يسپار جمعدهد که امروزه ن مینتایج مطالعات نشا

کار ارزان  يرویبه ن یدسترس قیاز طر یاتیعمل يایمزا دلیل هقابل توجه در این روش، بارزش افزوده  و

 يسپارجمع يهاپلتفرم قیاز طر ازیتوانند در صورت نیاست که م ییلنسرهایبه فر شتریب يو اتکا

و  يسپار جمع نهیدر زم يشتریتجربه ب ها،و سازمان ها تکه شرک ییجا شوند. از آناستخدام 

در صنعت  يسپار جمع شیافزا ان (شهروندان و گردشگران) بانفع ذي، آورند یبه دست م ییها پلتفرم

 4به عنوان مثال، گل و همکاران. روبرو خواهند بود.تر  و خالقانه دهیچیپهاي گردشگري و ایجاد پلتفرم

با ارزش افزوده به سمت آنچه که آنها کارخانه  یتیمعکه اشتغال ج کنند یم ینیب شی) پ2019(

 ها، ینیب شیپ نی. مطابق با اابدیمیگسترش  نامند یدرخشان م ياستعدادها ياستعدادها و بازارها

به علمیاتی در آینده عالوه بر مزایاي و  خواهد کرد دایپ يتر کیاستراتژ تیماه يسپار ابتکارات جمع

  خواهد کرد.کمک  یسازمان کیاهداف استراتژ

  

  

                                                             
1 Chesbrough 
2 Wand & Weber 
3 Couchsurfing 
4 Gol 
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  ها:مطالعات در زمینه چالش

سپاري در صنعت گردشگري مطالعه یکی از مهمترین مطالعات پژوهشی در زمینه جمع

سپاري گردشگري است. با توجه به اهمیت هاي شناخته شده در زمیته اجراي یک پلتفرم جمعچالش

مبسوط شرح داده  صورت بهانجامد در این قسمت نهایت به ارائه راهبردها میها که در مطالعه چالش

  شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهشسپاري در صنعت گردشگري منبع:یافته): مدل مفهومی جمع2شکل(

  

   یقاتیتحق يروندهاها و ی چالشو موضوع ياشبکه لیتحل

سپاري در صنعت گردشگري تار تحقیقات جمعاز تجزیه و تحلیل شبکه براي شناسایی ساخ

از  واژه در شناخت چالشهاي مورد توجه محققان،استفاده شده است. براي انجام تجزیه و تحلیل هم

استفاده شده است. با اجراي تحلیل هم واژه از طریق  SciMATواژه در روش پیکربندي هم

SciMAT فناوري، "، اوینها با عنتواي خوشهشناسایی شده که با توجه به محاصلی ، چهار خوشه

  )3(شکلنامگذاري شده است. "انسانی، استراتژیک و مطالعات نسل سوم
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  ی: انسان1 خوشه

در ، انهیرا یبانیبا پشت یمشارکت يکارها ریبا سا سهیدر مقا ،یو تعامالت اجتماعی نظر سازمان از

و  ی). کزائ1،2018و همکاران وی(ن است یکنندگان انسان بر شرکتبیشتر  تأکید ،يسپار جمع ندیفرآ

 تیجمع یانسان يها یژگیو و ندپرداختسپاري در جمع »یعامل انسان«) به موضوع 2013( 2همکاران

قرار  تیتحت عدم قطع یکه عوامل انسان ییجا ، از آنعنوان کرد که) 2015(3بوتنر ند. کرد یرا بررس

 یمنابع انسان تیریمد يشده برا برهیکال یگهنهما يهاسمیمکان يبه اجرا ازین يسپار جمعدارند، 

که  است یسازمان يمستلزم نوآورسپاري در صنعت گردشگري جمع يهايدارد. اتخاذ استراتژ ریدرگ

. مطالعات مردم مرتبط باشد یمشارکت تیو ذهن یو رفتار مشارکت دیجد ینیبا فرهنگ کارآفر دیبا

تماعی تشکیل شده است که به مطالعه رفتار سه بخش مطالعات رفتاري و محاسبات اج انسانی از دو

ها) در طراحی و اجراي یک ایده ان، مجري و واسطهنفع ذيسپاري(گروه اصلی در یک فعالیت جمع

دالیل پردازد. در مطالعات انسانی بیشتر به شناخت الگوي رفتار، سپاري در صنعت گردشگري میجمع

پردازد که خود مهمتر به شناخت عوامل انگیزشی می یرش، روند استفاده و از همهپذیرش و عدم پذ

  عوامل انگیزشی به دو نوع بیرونی و ذاتی تقسیم شده است. 

  خوشه دوم : فناوري محور

 معموالًخوشه فناوري با دو بعد اصلی پلتفرم و داده، از ابعاد اصلی هرم مطالعات پژوهشی است. 

 يندهایفرآ نیرابط ب، هدفمند که يفناور يمعمار کی قیاز طر سپاريدر جمع اطالعات تیریمد

بر  ییبسزا تأثیر سپاريجمع). 4،2018(ماتوس و همکاران شودانجام میاست  یخارج طیو مح یداخل

 5وو اسکارس تروایمیدر واقع، طبق نظر د دارد. یسازمان يدانش در داخل و خارج از مرزها تیریمد

سازمان به عنوان  یرونیب طیدانش را به سمت مح تیریطرف، توجه مد کیاز  ،يسپار جمع)، 2017(

 جادیا يهاتیدانش را به سمت فعال تیریتمرکز مد گر،ید ياز سو ،دهدیمنبع دانش مهم سوق م کی

؛ 2012 6(فلر و همکاران سندهینو نیدهد. چندیم رییانتقال دانش، تغ ندیفرآ ياکتساب دانش، به جاو 

 ينوآور يها توسط واسطه نجایکه در ا ی) بر نقش2018 8کارانو هم لوایس ي؛ د2012 7و راموس لوایس

 لیرا تسه ينوآور ندیکل فرآ ينوآور يها واسطه سندگان،ینو نیکردند. به گفته ا تأکیدشود یم فایا

، حل عملی کردن ایده سازند، یم ریپذ امکان ها تیها و جمع سازمان نیرا ب يمبادالت نوآور کنند، یم

آنها به  ن،ی. بنابرادهند یرا پوشش م گرانیباز نیب يانتقال دانش و فناور یهنگاتصال و هما ،مسئله

 يهاخود مشارکت انینوآورانه به مشتر يها کنند و در هنگام ارائه راه حلیعنوان مخازن دانش عمل م

که دهد نشان میها داده تیخوشه با محور نیا لیو تحل هیتجز دهند.یبر دانش را انجام م یمبتن

به  دیچارچوب جد کیبه عنوان ها در صنعت گردشگري با توجه به تنوع داده يسپارجمعهاي الیتفع

                                                             
1 Niu 
2 Kazai et al 
3 Boettner 
4 de Mattos 
5 De Silva 
6
 Feller et al 

7 Silva and Ramos 
8 De Silva et al 
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بعد ، است کالنو  دهیچیپ يها و پردازش داده لیو تحل هیتجز به منظور يقو هايروش افتنی دنبال

اجتماعی و  هايهاي مختلف پلتفرم مبتنی بر وب، رسانهگرد که خود داراي نمونهدیگر به پلتفرم برمی

ها و  دولت نیبر وب ب یتعامل مبتن توانند یم نیها همچن پلتفرم نیا هاي مکان محور است.پلتفرم

فراهم کنند (برابهام ی عموم يزیر ها را در برنامه مشارکت آن ندیکنند و فرآ لیشهروندان را تسه
، به )2،2018مشارکت(مون ای یمشترك خدمات عموم دیاز دولت آزاد، مانند تول ی) و به اشکال1،2009

ی در دولت تیریمشکالت مدحل  يشهروندان برا يدیتول و سپاريجمع يها حل راهمنظور ایجاد 

  ).2015 ،3مرگل(د.منجر شو صنعت گردشگري

  

  کیاستراتژخوشه سوم: 

است.  کیاستراتژ سپاري در صنعت گردشگري، عواملیکی دیگر از ابعاد مهم مطالعات در جمع

ابعاد مدیریتی  کیشوند. در بعد استراتژ مطالعه دیاست که با کیدهنده اهداف استراتژنشان  این بعد

مطالعه و بررسی خواهد شد، که خود شامل دو بخش راهبردي و سازمانی است. در بعد استراتژیک، 

را در چارچوب  يسپار ابتکارات جمع ردیگ یم میکه تصم یسازمان زمان کیرا که  يارزشمند جینتا

ي در صنعت سپارمدل جمع قی. از طردهد یبه اجرا درآورد، هدف قرار م مشارکتی ردکیرو کی

و  یطراح ده،یا دیحل مسئله، تول يد برانتوانیمهاي گردشگري شرکتها و سازمان ،گردشگري

ها ي، از جامعه میزبان و گردشگران استفاده کنند و در واقع پشتیبانی آنساز يو تجار شیتوسعه، آزما

و  ينوآور يبرا يسپار جمع يها طرح ياجرا نیب ییبه همسو ازین ل،یدل نی. به همته باشندرا داش

همسو  ن،یوجود دارد. عالوه بر ا سازمانی و مدیریتیدر سطح  کیانداز استراتژ توسعه محصول و چشم

مورد  زی) ن2015( 4اهداف توسط کوهلر توحد نیبه ا ازیمختلف مهم است. ن اننفع ذيکردن منافع 

 تأییدرا سپاري جمعپلتفرم  کیدر مسائل استراتژ تیمشارکت جمع تیقرار گرفته است، که اهم تأکید

  کند.یم

  خوشه چهارم: مطالعات نسل سوم 

سپاري در صنعت گردشگري رویکرد جدیدي به خود گرفته هاي اخیر جمعمطالعات سال

)، 3خوشه (شکل نیا لیو تحل هیبا تجزاست. یک بعد اصلی در این خوشه مطالعات نوآوري است. 

 ينوآور و محصوالت/خدمات ينوآور ،یکیتکنولوژ يدر اشکال مختلف آن، مانند نوآور يعملکرد نوآور

سپاري صنعت گردشگري مورد توجه محققان قرار گرفته جمع ، درتیری/مدیاتیعمل د،ی/تولندیفرآ

و  نهادها، مشارکت شهروندان (جوامع وهاي مختلفاست. نیاز به یک رویکرد نوآورانه در زمینه

تر در مشارکت گسترده يبرا شانهیمناسب و دوراند یقاتیتحق يهااستی)، همراه با سفرایندها

 طیظاهر مح رییمفهوم تغ نه،یزم نی. در ااست سپاري در صنعت گردشگري ضروريهاي جمع فعالیت

                                                             
1 Brabham 
2 Moon 
3 Mergel 
4 Kohler 
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توسعه  تیتقو نیاز به دیجد يها پاسخ به چالش يبرا بسیار قابل توجه است. گردشگري کسب و کار

براي همگامی دو جامع میزبان و گردشگران در  ،سپاري در صنعت گردشگري استهاي جمعيفناور

 ينوآور ایجاد يبرا هاي مناسبیی فرایند همکاري با پلتفرمایبه توسعه پو نیاز هاي گردشگريفعالیت

که  گردشگري سپاريجمع ي درآورابتکارات خاص نو ياجرادر . است دانش و تخصص یبا منابع خارج

کل سازمان  يبرا ییافراد به عنوان دارا يریو عمدتاً به کارگ نهیمحصوالت و خدمات به دیبه تول

مطالعات دیگر . دمند شبهره نیآنال يبسترها قیاز طر یتوان از مشارکت جوامع خارجیپردازد، م یم

هاي سپاري، مطالعات فناوريفاده از جمعنسل سوم در زمینه کارآفرینی در صنعت گردشگري با است

سپاري صنعت چین در جمعها براي دستیابی به یک پلتفرم کاراتر، مطالعات بالكنوین و ادغام فناوري

سپاري صنعت گردشگري مربوط هاي مشارکتی نوین در جمعگردشگري و در نهایت مطالعات راه

  است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پژوهش هايیافته :منبع سپاري صنعت گردشگري،ها در جمعهاي مطالعاتی چالشخوشه درختی ): نماي3شکل(

  

  سپاري در صنعت گردشگري:هاي جمعشناخت الگوي راهبردي در فعالیت

سپاري در صنعت گردشگري تحلیل ها و مقاالت جمعدر نهایت راهبردهاي اجرایی در طرح 

نمودار پوششی نمایش داده شده است.  صورت به) 4کل(ایی از این راهبردها در ششده است و مجموعه

یک پروژه دهد راهبردها تکمیل کننده یکدیگر هستند. گونه که نمودار طراحی شده نشان میهمان
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بستگی دارد. براي تضمین  میزان جمعیت و مشارکت جامعهبه سپاري در صنعت گردشگري جمع

مطابقت داشته باشد. همچنین، شرکت  دت پروژههدف بلند ممشارکت، دالیل مشارکت مردم باید با 

 تأمینهاي فرآیند را بپذیرند و ویژگی سپاريکنندگان باید استفاده از یک فنآوري خاص جمع

 ي به کار رفته را بپذیرند. سپار جمع

ي زیربرنامه يالزامات برا نیاهداف، اول فیتعر نیآغازگران به پروژه و همچن یسازمان کردیرو

و  یشخص ،یاجتماع يازهایاست و پس از آن شناخت ن سپاري در صنعت گردشگريمعیک پروژه ج

مورد  يها مشارکت و هامشخصات، انواع داده ییبه شناسا نیعناصر همچن نیپروژه است. ا يبرا یفن

کند، به یمختلف کمک م فیوظا ياجرا قیآنها از طر تیریمد یو چگونگ نیانجمن آنال ياعضا ازین

، آوريجمع ی و روندفیک ایهستند  یکم ها داده ای، آیذهن ایاست  ینیمحتوا ع ایآعنوان مثال، 

شرکت  يهاشبکه ساخت، نیانجام خواهد شد. عالوه بر اچگونه ها داده لیو تحل هیو تجز تیریمد

کمک به اهداف  يرا برا "یچه کس" یشناخت يها تیآنها و ظرف يریکننده و نحوه ظهور جامعه، درگ

جذب انواع  ،و به طور خالصه ندآییم دست به ها يورود "چگونه؟"در مرحله بعد . است مهم پروژه

شرکت کنندگان،  ینوع شناس. پروژه یو طراح يزیرهنگام شروع برنامه يسپار جمع هايمشارکت

تواند به یها، مبا کار در گروه ییآشنا ای، يرفتار لیو تحل هاییکمک، توانا يهازهیشناخت انگ

مختلف که  يندهایفرا ریدر ز تیجمع میتقس يکمک کند و برادر صنعت گردشگري  پاريس جمع

از  فاوتهر بخش مت يامکان استفاده برا نیتر است، استفاده شود و همچنآنها مناسب يبرا

از  یگروه عموم کیکه توسط  ییها. به عنوان مثال، دادههمکاري قابل استفاده است يها ياستراتژ

به بخش  توانندیشده است، م آوري جمعکم  یشناخت يها مشترك و خواسته يها هارتداوطلبان با م

 طیمح کیباالتر و کار در  یشناخت يحوزه شامل تقاضا کیدر  یبا دانش تخصص تیدوم جمع

مختلف  يبه روشها یمثال متک نیبروند. ا ها داده تیفیاز ک نانیو اطم لیو تحل هیتجز يبرا كمشتر

 یطراح است. یفن ياز داوطلبان و ابزارها یمختلف يست که شامل روشهامنابع ا يآورجمع

حال  نیو در ع کندیم لیو استفاده مجدد از مشارکت را تسه يگذاراسیجزء به جزء، مق سپاري جمع

خواهد شد، بر نحوه  تیریکه مد ییها و محتوا، نوع دادهنیعالوه بر ا کند.یساده م زیتوسعه آنها را ن

 تیمنابع و ماه آوري. روند جمعگذاردیم تأثیرگردشگري پروژه  سپاريجمع تأمین يندهایفرا یطراح

یک پروژه  به طور مستقل در توانیآنها مرتبط است و نم نیو رابطه ب یها به اهداف اصلمشارکت

 رفتار مشارکت داوطلبان با سه بعد تعیین .از آنها استفاده کرد سپاري در صنعت گردشگريجمع

 :ودش می

  .دانش در مورد اینکه چه کاري باید انجام شود و چرا )1

  هاي مورد نیاز براي انجام یک کار یا همکاري ؛قابلیت )2

  انگیزه. -تمایل به انجام یک کار یا همکاري  )3

به  ،گیرندقرار می سپاريجمعي سازمانی یک پروژه ها جنبه تأثیراین سه بعد مستقیماً تحت  

منابع عمومی که باید دنبال شود و  تأمینو همچنین استراتژي  هدف ،مأموریت ،انداز چشمویژه 

کنندگان، آوري منابع، نحوه دستیابی به مشارکتهاي شرکتهاي عملیاتی آن. روند جمعویژگی
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کند. عالوه بر هاي مورد نیاز افراد و تعامالت و نحوه سازماندهی اقدامات مشترك را مشخص می توانایی

ستراتژي مبتنی بر جمعیت یا جامعه محور یا یک ترکیب حاصل از آن با این، نزدیکی به یک ا

که مهمترین متغیر را افراد و گردشگري  يها ي مختلفی براي مشارکت در ارتباط است. پروژهها انگیزه

گیرند، احتمال موفقیت بیشتري دارند و باید از این عوامل نیروي محرکه آنها براي مشارکت در نظر می

، سازمان و هدف پروژه به همان انداز چشمر کردن و ایجاد انگیزه استفاده شود. با این وجود، براي درگی

  سپاري مهم است.اندازه مهم است که اجراي یک استراتژي سازماندهی جمع

به  ،مشخص کردن استفاده از عوامل مختلف انگیزشی سپاري،جمعطراحی یک روند خاص 

سپاري در صنعت گردشگري است. باید جمعي ها رکت در پروژهعنوان یکی از متغیرهاي رفتار مشا

هاي تعامل را که باعث توان طراحی استراتژيریزي کرد، همچنین میهاي مختلف برنامهانگیزهبراي 

به منظور شناخت مشارکت افراد ابتدا باید شود، عنوان کرد. ایجاد تعهد در بین شرکت کنندگان می

براي  )6 9، 2016و همکاران، 1.(گومزکردشناسایی  وجزیه و تحلیل جنبه انگیزشی مشارکت را ت

ي فعلی ها ي مشخص شده براي مشارکت شامل توسعه مهارتها سپاري، برخی از انگیزهابتکارات جمع

یی از افراد با عالیق مشابه و در نهایت، انجام ها و امکان بیان آنها، فرصت دوست یابی و توسعه شبکه

شود و گاهی اوقات به عنوان اعتیادآور لذت بخش شناخته میو نوان سرگرم کننده کاري است که به ع

 نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. بودن فاکتور سرگرم کننده. ) 86؛ 2،2004باربامشود (توصیف می

با کاربرد آسان  سپاري گردشگريجمعهاي سیستم عاملدر  هاي کاربري جذاب و مدرنبنابراین، رابط

  ضروري است.جذاب و 
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  پژوهش هايیافته :منبع سپاري صنعت گردشگري،): نمودار پوششی راهبردها در جمع4شکل(

  

  

                                                             
1 Gómez 
2 Brabham 
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  گیرينتیجه

 يها ابتکارات مرتبط با پلتفرم يانداز در حال راه دشگريگردر صنعت ها  از سازمان ياریبس

در صنعت  بزرگ يها پروژه يبرا ترصرفههاي مقرون به حل راه يجستجو يبرا تیبر جمع یمبتن

سپاري براجراي یک پروژه موفق جمع مؤثرعوامل شناخت جامعی از حال،  نیهستند. با ا گردشگري

 خأل به توجه ها. باها و راهبرددر زمینه شناخت چالش ویژه بهدر صنعت گردشگري وجود ندارد 

 به منظور گردد، در این مقالهمی استنباط وزهح این در تحقیقات بررسی و مرور از که موجود تئوریکی

و  یجنبه فن سپاري در صنعت گردشگري، تحلیل در دو سطحاز یک برنامه جمع شناخت جامع

مشخص کردن اجزاي یک مفهومی با استفاده از مدل تحلیلی کیفی فراترکیب انجام شده است. 

کند. نتایج هاي قنی کمک میتر نیازهاي آنها به شناسایی راحتو شناخت پلتفرم سپاريجمعسیستم 

هاي انسانی، فناوري محور، استراتژیک از موضوعات اصلی دهد که سه گروه چالشمطالعات نشان می

هاي اخیر در سال سپاري در صنعت گردشگري است اما با افزایش اطالعاتدر تحقیقات جمع

و به سمت مطالعات جدید که  به خود گرفته استسپاري در صنعت گردشگري رویکرد جدیدي  جمع

در اشکال  يعملکرد نوآوراین مقاله مطالعات نسل سوم نامیده شده است، حرکت کرده است.  در

 د،ی/تولندیفرآ ينوآور و محصوالت/خدمات ينوآور ،یکیتکنولوژ يمختلف آن، مانند نوآور

تواند الگویی موارد می ها است. ایندر این گروه از چالش از موضوعات مورد بررسی تیری/مدیاتیعمل

براي مطالعات بعدي پژوهشگران عالقمند باشد و از سوي دیگر مسئوالن براي عملی و کاربردي کردن 

هاي اجرایی و عملی یافته تا حلي در صنعت گردشگري باید براي این مشکالت راهسپار جمع

با توجه به این که  ،شدههاي تعریف شده با شکست مواجهه نشود. در بخش راهبردهاي معرفی  پروژه

آوري را  ي به عنوان فرایندي که اهداف پروژه و سازمان، ساختار مشارکت و ابزارهاي فنسپار جمعمدل 

دهد داراي ابعاد متفاوتی است از به منظور تسهیل سهم و نتایج خروجی سیستم به هم پیوند می

 و مدیریتی قابل مشاهده است. یاسیهاي مختلف فنی، انسانی، سدر بخش تنوع در راهبردهارو،  این

سپاري در صنعت گردشگري طراحی در یک پروژه جمع مؤلفهممکن است به نظر برسد که مهمترین 

ها و راهبردها نشان است و پارامتر اولیه اطالعات و نیازهاي فنی است اما نتایج مقاله در بخش چالش

داوطلبان متکی است، نیازهاي اجتماعی و  دهد به عنوان یک سیستم مشارکت محور که به سازمانمی

در به دست سپاري جمعدر اولویت قرار دارد. اگر یک سیستم  مؤثرشخصی داوطلبان، براي شرکت 

بیند. بنابراین، یک آوردن و مدیریت مشارکت مشکل داشته باشد، عملکرد کلی سیستم آسیب می

گري ضروري است. در نهایت نتایج سپاري در صنعت گردشرویکرد سیستماتیک به یک پروژه جمع

دارد. این عوامل  تأثیرهاي مشارکت جمعیت با هدف پروژه انگیزه برپنج عامل پیرامونی دهد، نشان می

هاي موردي حلبا توجه به راهگذارد و می تأثیراصلی بر میزان پذیرش، ثبت نام و مشارکت افراد 

سپاري در جمع ریزي جهت یک پروژهنگام برنامهه) نشان داده شده است. 4تدوین شده که در شکل (

  در نظر گرفته شود:کلی  صورت بهموارد زیر را باید  صنعت گردشگري
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 پروژه و استراتژي  انداز چشم: انسجام بین انتظارات شرکت کنندگان و و استراتژي انداز چشم

  .کند که جمعیت تمایل به مشارکت دارند می ي تضمینسپار جمع تأمین

 دانش، مهارت و توانایی شرکت کنندگان براي کمک به پروژه انسانی سرمایه : 

 مورد نیاز براي اطمینان از مشارکت هاي مکملو زیرساخت : فناوريزیرساخت.  

 ایجاد اعتماد در پروژه بسیار مهم است. از این لحاظ، ارتباطات رسمی با سایر ارتباطات و اعتماد :

  .دهدشتیبانی پروژه اعتماد را افزایش میهاي خارجی براي پها و گروهسازمان

 اي مانند وضعیت سیاسیزمینه جغرافیایی و عوامل تعیین کنندهاین عامل : محیط خارجی، 

را  گذارد می تأثیري اقتصادي و اجتماعی که بر مشارکت جمعیت ها فضاي کسب و کار و زمینه

 گیرد.دربر می
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