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 چکیده

در ایران به عنوان سبکی جدید در حوزه  هاپکرفلش یهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده

هاا  تحلیل محتوای یافتهشد. استفاده افتهیساختارمهین یمصاحبهاز  ،هاداده یگردآور یبرامنظور، بدین باشد.گردشگری می

ران و عوامال  دو مضمون عوامل پیش در شهرهای ایران پکری درفلشانتخاب سفر به سبک  در ثرؤعوامل م نشان داد که

گرایای، خودشاکوفایی،    لفه تجربهؤدو مقوله عوامل فردی با چهار م شامل ،راند. عوامل پیششوبندی میخوان طبقهپیش

شامل تجربه سه مقوله آزادی، استقالل و آسایش در  ،اطالعات عمومی بوده و عوامل اجتماعیافزایش ز روزمرگی و فرار ا

های گردشگری مقصاد و کسا    لفه جاذبهؤشامل مقوله عوامل حاضر در مقصد با دو م ،خوانباشد. عوامل پیشسفر می

ده از سفر به سبک فلاش پکاری در ساه مضامون ا الی      باشد. همچنین، بررسی عوامل بازدارنیآموزی معلم یا مهارت

های بهداشتی و ها شامل دو مقوله زیرساختگردد. زیرساختبندی میو عوامل ارتباطی طبقه منیتیها، عوامل ا زیرساخت

زیست و کمبود خادمات درماانی   محیطلفه آلودگی ؤهای بهداشتی شامل دو مزیرساختباشد. میهای رفاهی زیرساخت

باشد. عوامال امنیتای شاامل مقولاه امنیات      های اقامتی میمکانهای رفاهی شامل کیفیت حمل و نقل و زیرساختبوده و 

گردد. عوامل ارتباطی نیز شامل مقوله فناوری و ارتباطاات  میلفه امنیت فیزیکی و روانی تقسیم ؤاجتماعی بوده که به دو م

و  یبناد از عوامال مهام در طبقاه    یکا در نتیجه، ی گردد.میبندی طبقهلفه پوشش شبکه و فیلترینگ ؤباشد که در دو ممی

کنناده در حاوزه   رفتاار مصارف   ینا یبشیدر پا  یباشد که نقش مهمیها مآن یزشیانواع گردشگران شناخت انگ ییشناسا

 دارد. یگردشگر یعرضه و تقاضا در حوزه زانیم میتنظ نیو همچن یابیبازار

 پکری.، فلشرانعوامل پیش، خوانپیشعوامل مل بازدارنده، عوا، عوامل انگیزشیها: کلیدواژه
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 مقدمه . 0

که بسیاری از کشورها ایان  انعت پویاا     طوری، بهباشدترین  نعت دنیا میبزرگترین و متنوع گردشگری نعت 

سار دنیاا، باه    دانند.  انعت جهاانگردی در سرا  ساختار زیربنایی می یزایی، رشد و توسعهرا منبع ا لی درآمد، اشتغال

هاا باه  ارفه    های دیگر اقتصادی مانند تولید یا استخراج منابع طبیعی در آنویژه در کشورهای درحال توسعه که شکل

کوتااه،   رشد سریع و قدرتمند جهانگردی در مدتی نسابتا   (.2292، 2و دیکمن 9هانامباشد )نیست، بسیار مورد توجه می

از تحاوتت مهام    یکی ،ریاخ یهادر سالهای تجربی بگذارد. وانی بر مسافرتثیر فراأت ،است که این  نعتباعث شده

، «هاای دیجیتاال  خاناه بادو   »پکرهاا  فلاش  .اسات بوده یپکرفلشاز سفر به نام  یدی، ظهور سبک جدیدرگردشگر

متشاکل از فنااوری، سافر و     ،ای در حاال پیشارفت  شوند و نماد شابکه نخبگان جهانی محسوب می یاعضای جامعه

 (.9،2292زندگی روزمره هستند )پاریس

اجتماعی به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای شبکه آنالیان، در زنادگی اجتمااعی و     هایرسانهازسویی دیگر،  

ی اخیار،  باه ویاژه در دو دهاه    ،ایهاای مخاابراتی و رایاناه   ی شبکهاند. با توسعهاقتصادی با دنیای واقعی ادغام گردیده

هاای  توان به شابکه است که از مصادیق آن می های زندگی بشر رواج یافتهناوری اطالعات در بیشتر عر هاستفاده از ف

بوک و یوتیوب به عنوان یک کاناال دریافات اطالعاات    های اجتماعی مثل اینستاگرام، فیساجتماعی اشاره نمود. شبکه

   (.2292، 5و گریستون 2اند )زنگهای تلویزیونی شدهکنند و حتی جایگزین شبکهمیعمل 

را باه   به نام فلش پکار  ،های اجتماعی در  نعت گردشگری، گروه جدیدی از گردشگراندر این میان، ظهور رسانه

بااتیی  اهمیات   کنناد، از گذاری آنی هرچه در سافر تجرباه مای   است که برای این افراد توانایی به اشتراکوجود آورده

شاوند.  دیجیتاالی محساوب مای    هاای دو هبا و خانه  هاگردراد ترکیبی از کوله(. این اف2292 ،برخورداراست )پاریس

هاا از  زندگی مستقل از طریق و ل شدن باه نات را بارای آن    یها، شرایط تجربهسبک زندگی مبتنی بر تکنولوژی آن

شاوند کاه از   نخبگان عصر جدیاد تلقای مای    ،ین نوع گردشگرانا(. 2292 ،و همکاران 6هسوآورد )هر نقطه فراهم می

کنند و عمدتا وابسته باه اساتفاده از فنااوری اطالعاات و     لحاظ فعالیت فکری، فیزیکی و مجازی سریع و توانا عمل می

با وجود ظهاور و رشاد روز افازون ایان سابک از      (. 2292،باشند )هانام و دیکمنهای تلفن همراه میخصو ا دستگاه

مستقل این نوع گردشاگران، اطالعااتی از ایان سابک از سافر و       گردشگری، به دلیل عدم دسترسی آسان و سبک سفر

پکاران تاا   فلاش  یانگیزشی و نیازها مؤثرو الزامات این نوع سفر، عوامل این نوع گردشگران در ایران در دسترس نبوده 

   است.قرارنگرفتهبه امروز مورد مطالعه و پژوهش 

                                                           
1. Hannam 

2. Diekmann 
3. Paris 

4. Zeng 

5. Gerritsen 

6. Hsu 
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-پکاری داشاته  دشگری و همچنین سفر به سبک فلاش درابتدا ضروریست مروری بر مطالعات پیشین در حوزه گر 

ریزی برای سفر، سفر باه مقصاد ماورد نظار، اقامات در مقصاد،       ها مانند برنامهای از فعالیتگردشگری به دسته باشیم.

هاایی  مجموع فعالیات  ،پیوندد. در حقیقتشود که در حین مسافرت یک گردشگر به وقوع میه میگفتبازگشت به مبدا 

دهد و هر گونه فعالیات و نقال و انفعاالی را کاه در جریاان سافر یاک        به عنوان قسمتی از سفر انجام میکه گردشگر 

( بار ایان   2222) 2و تیمرماانز  9(. آرنتاز 2222 ،2و موریساون  9توان گردشگری دانست )میال شود را میمسافر انجام می

-دد رسیدن به اهاداف از قبال برناماه   گیری است که طی آن شخص در باورند که سفر حا ل فرآیند پیچیده تصمیم

 های زمانی و مکانی در مقصد می باشد.ریزی شده خود با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت

بندی و شناساایی اناواع گردشاگران شاناخت     ( معتقدند یکی از عوامل مهم در طبقه2291) 2و ترای  6، کوهن5کی

بازاریاابی و همچناین تنظایم میازان      یکننده در حوزهتار مصرفبینی رفها می باشد که نقش مهمی در پیشانگیزشی آن

دهاد کاه   گردشگری نشاان مای   یهای پیشین در حوزهگردشگری را دارد. بررسی پژوهش یعرضه و تقاضا در حوزه

-ها و پیش بینای رفتاار مصارف   های انگیزشی گردشگران تاثیر بسزایی در رویکرد، تمایالت و رفتار مصرفی آنویژگی

 (.2291، 92وبستر ؛2295، 1و کرکولیکی 8ه دارد )برنینیکنند

هاادمن و  اناد. باه عناوان مثاال،     بنادی و تبیاین نماوده   های مختلف طبقاه نظران عوامل انگیزشی را به گونه اح 

و  قااات بااا دوسااتانالتفااری ، م متی، اشااتیاو و کنجکاااوی، فعالیاات و مشااارکت ورزشاای،الساا (9181) 99هاااوکینز

را از  ماذه   و هاای خویشااوندی، خودشاکوفایی   پیونادها و وابساتگی   ای،های تجاری وحرفهتخویشاوندان، فعالی

 مااجراجویی،  آراماش،  استراحت، فرهنگی، آموزشی،( متغیرهای 9122) 92اند. شمولقلمداد نموده عوامل مهم انگیزشی

زماره ایان عوامال دانساته اسات.       را دررقابتی  و اجتماعیمسائل  خانوادگی، قومی،دیدار  قوا، تجدید متی،الس ،فری ت

 ثرؤما را بار انگیازه سافر     ، خودشکوفایی و شرایطفرهنگی، احساسی، فیزیکی( عوامل 2222) 92نروره و 99بروکاسوار

 دانند.می

                                                           
1. Mill 

2. Morrison 

3. Arentze 

4. Timmermans 

5. Cai 

6. Cohen 

7. Tribe 

8. Bernini 

9. Cracolici 

10. Webster 

11. Hawkins 

12. Schmoll 

13. Swarbrooke 

14. Horner 
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مادت  بلناد به  ورت  و  یکند که به قصد تفریم یمعرف ،افتهیخود سازمان یرا مسافران هاگردکوله( 2222) 9ماوز 

 خاود  نیشا یپ مرفاه  یزندگ از یمدت یبرا سفر، با هاآن اغل  وداشته  یبرنامه سفر منعطف کرده، سفرمقا د مختلف  به

 ا،یاساترال  ،یغربا  یاروپاا  مانناد ی غرب یکشورها بهگونه سفر  نیا شیدایدهد که پیمها نشان پژوهش. رندیگیم فا له

مانناد ژاپان    ایاز آسا  یو منااطق  لیاسارائ  از زین یادتعد زمان مرور به که آنگردد حال یم باز یشمال یکایو آمر وزلندین

سابک   نیا ،یور کلط(. به 2292، هانام و دیکمن) دیگرد جهان سراسر در آنامر موج  اشاعه  نیو ا دندیها گروآنبه 

پذیرفتاه شاده   و مقبول در جواماع   یجهان ی نعت عنوان بهبه تدریج داشته و  یریرشد چشمگ ریسال اخ 92از سفر در 

     (.2292همکاران،  و 2یورد) است

از  یهماراه باوده اسات. برخا     زین نهیزم نیها در اپژوهشگستر   با ریاخ یهاسفر در سال از سبک نیا تیمحبوب

 باه  گار ید یبرخا  و (2292 ،و همکاران نوکگونه مسافران ) نیا یتیو هو یتیشخص یهایژگیو یپژوهشگران به بررس

باه   نیاز  حاوزه  نیا ا درهاا  پاژوهش  ری(. ساا 2222 ،2وسترهاوسن ؛2226 ،9ینییموزاپرداخته اند ) هاآن یفرهنگ مطالعه

 هاا سافرنامه  ریثأتا و  (2222 ماوز،ا )هگردکوله یشناس(، گونه2292، و همکاران چانگها )آن یاجتماع تعامالت مطالعه

( ضامن  2222) همکااران  و 2یلیورایا اسات کاه   ذکار تزم باه   .پردازدی( م2222 ،6لسونیو و 5چاردی)ر هاگردکوله بر

باوده و   تیا کنناد در اقل یسافر ما   اناه یابه سبک تجرباه گر  که عمال هاییگردکولهکه  افتندیانواع گردشگران در یبررس

ناوع سافر،    نیا یهاگونه نیاز مهمتر یکی .کنندیم سفر یحیتفر اهداف با که هستند هاییگردکوله از دسته آن ،تیاکثر

 .پرداخت میخواه سفر نوع نیا یبررسبه  لیتفصبعد به  باشد که در بخشیم یپکرفلش

 و رفتاه  شامار  باه  سفر یا ل یهاگونه از یکی واقع در و سفر انواع نیدتریجد از پکریفلش سبک سفر به امروزه

 در ماؤثر  عوامال  گر،ید عبارت به. باشدیم یغرب جوامع در ویژهبه گوناگون جوامع در یتیجمع تحوتت و رییتغ انگریب

 شیافازا  ،یتکنولاوژ  شارفت یپ و رشاد  ،یفرزنادآور  و ازدواج سن باترفتن امروز یایدن در سفر نوع نیا یریگ کلش

 . ( 2292 کمن،ید و هانام) باشدیم جوامع در رفاه زانیم و فراغت اوقات

ن، . همچنای کنناد مای های مختلف و به  ورت سیال در سراسر جهان سافر  پکرها از طریق نقشهفلش به طور کلی،

های مختلف از هر مکان و اغل  با استفاده از فناوری تلفن هماراه هساتند )پااریس،    ها قادر به اتصال سریع به شبکهآن

-هاای جدیاد و رساانه   گردها از فناوری به نوعی به استفاده روز افزون کوله ریپکفلشسفر به سبک (. بنابراین، 2292

ساال هساتند کاه     22تا  22 نیب یافراد معموت این نوع گردشگران(. 1،2229و پیل 8رویسهای اجتماعی اشاره دارد )ج

                                                           
1. Maoz 
2. Dayour  

3. Muzaini 

4. Westerhausen 

5. Richards 

6. Wilson 

7. Uriely  

8. Jarvis 

9. Peel 
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مختلاف اقامات    یهاا مکاان در  طیتوجاه باه شارا    باا سفر کارده و   متیدار گران قچرخ یهاچمدان ایها یپشتکولهبا 

 یخا ا  زاتیا هتج باا  معموت و کرده سفر شتریب خاص و بکر یهامکان بهداشته،  ییافراد درآمد نسبتا بات نیکنند. ایم

(  2292در تعریفی دیگر، جارویس و پیال )   .(2292 کمن،یود)هانام  کنندیم سفر هوشمند یهایگوش و تاپ لپ چون

های کااری خاود بارای    مرخصیکنند که از هرگونه فر تی در ایام تعطیل یا میپکرها را مسافرانی میانسال معرفی فلش

گاردد  مای تار  سختیشتری داشته و گاه درمواردی که شرایط سفر در مسیر کنند. این افراد قدرت مالی بمیسفر استفاده 

هساتند کاه در    یانساال یم هایمساافر پکرها فلش ندامعتقد( 2292کنند. هانام و دیکمن )میبه سبکی لوکس نیز زندگی 

کاه باه طاور     آن رغمعلیون اند اما اکنبودهگرد کولهداشته و  یگردکولهها قبال تجربه از آن یکنند. برخیمسفر  ایکل دن

اقامتگااه   سااخت  تزم به ذکر اسات،  کنند.یماقامت  یمجهزتر یهامحل در کنند،یم تیتبع یگردکولهاز فرهنگ  یکل

هاا باه عناوان محال     آن ازمدرن  یابیدر بازار نوع گردشگران  ورت گرفته و نیکه  رفا با هدف جذب ا مدرن ییها

و  یاز کولاه گارد   یا رمجموعاه یناوع سافر باه عناوان ز     نیآمدن ا دیبر پد گرید یلیشود، دلیم ادیپکرها فلشاقامت 

 (2292 ،اریس)پ باشدیم یسبک از سفر در  نعت گردشگر نیا تیاهم

 روز یتکنولاوژ  باا   واقاع  در یپکرفلشباشد که  گردان در این امر میکولهپکرها و فلشیکی از وجوه تمایز میان 

 دانناد یما  یدیا جد قشر مسافران را پکرهافلش( 2292) لیپ و سیجرو. ابدییم معنا آن با ملتعا در و استخورده گره

 گوناه  هار  و هوشامند  یهاا یگوش تال،یجید یهانیدورب چون یلیوسا از و کرده روز یفناور از را استفاده نیشتریب که

وجاه   ،یگارد کولهاز سفر به سبک  ینیع ی( در پژوهش2291) یورد .رندیگیم بهره سفر نیح در گرید هوشمند یفناور

داشاته و باه    مجهاز  ییهاا مکاان باه اقامات در    لیپکرها تمافلشکند که یمطرح م نیچن راها پکرفلش تمایز دیگری از

از دیگار وجاوه تماایز مهام میاان ایان دو گاروه        نگرند. یم ریتحق دهیکنند به دیم یاشیکه خود را غرو ع هاییمسافر

 یشاتر یب نقاش  توانناد یم که هستند ترمتمول یگردانکوله واقع در پکرهافلشکته اشاره نمود که توان به این نمیمسافر 

در پای یاافتن پاساه باه ساوتت زیار       در این زمیناه، پاژوهش حاضار     .باشندداشته زبانیم جامعه یاقتصاد توسعه در

 باشد:می

 پکری چیست؟بر انتخاب سفر به سبک فلش مؤثرعوامل انگیزشی  .9

 هایی مواجهه هستند؟پکرها با چه موانع و محدودیتفلش .2

 متدلوژی . 0

باه دلیال ماهیات     .ودناد ب ،9918درساال   ی شخصای تجرباه با ایرانی  هایپکرفلش ،جامعه آماری پژوهش حاضر

امکاان بررسای کامال جامعاه باه  اورت       پکرهاا در ایاران،   فلشسفر و عدم دسترسی آسان به  سبک مستقل این نوع

 برفای گلولاه گیاری  در این پژوهش از نموناه به دلیل نبود آمار دقیق از تعداد ایشان،  شت. بنابراین،وجود ندا سرشماری

ایان ناوع    باشاد اساتفاده شاد.   مای  محاور -گیری هدفمناد یاا معیاار   نمونهگیری در دسترس و هم نمونهکه هم شامل 
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ه و اهاداف پاارادایمی تحقیاق کیفای را بارآورده      های تحقیق کیفی ماورد اساتفاده قرارگرفتا   طرحگیری در انواع نمونه

 (.  2222، 9سازد )استربرگمی

ساال   92با میاانگین سانی    ساله 59تا  99زن(  9مرد و  99پکر ایرانی )فلشنفر  96 نمونه آماری این پژوهش شامل

ورد مصااحبه قارار   ما شناساایی و   در فرآیناد سافر   تکنولاوژی از و اساتفاده   سفر بر اساس دو متغیر هزینهباشد که می

پزشاک،  ایشاان،  ای و رشت بوده و شاغل حرفاه   کنندگان این پژوهش از شهرهای مشهد، شیراز، تهرانشرکت. گرفتند

کارمند ساازمان گردشاگری و عکااس     ، استاد دانشگاه، دندانپزشک،راهنمای گردشگریمهندس،  داروساز،روانشناس، 

نفار کارشناسای   هفات  نفر کارشناسای،   چهاراز نظر میزان تحصیالت  بوده و برخی نیز در مشاغل آزاد فعالیت داشتند.

   .چهار نفر مصاحبه آنالین انجام شدمصاحبه حضوری و این افراد نفر از  92با  که دکترا بودند نفر پنجارشد و 

اطالعااات  کساا  جهااتشناساای ساابک ساافر براساااس پیشااینه نظااری، گونااهو  شااناختیجمعیاات پرسشاانامه

نظر گرفتن متغیرهایی چون سن، جنسایت، شاغل، میازان تحصایالت دانشاگاهی، تعاداد سافر         شناختی و درجمعیت

هاای  شابکه ساتنه، هزینه روزانه سفر، محل اقامت در سفر، نوع سفر، مدت زمان سفر و میزان استفاده از تکنولاوژی و  

هاا  دادهتار  عمیاق و باه تحلیال   ا شناساایی نماود   ها گردکوله از را پکرهافلش توانبکه به کمک آن  شداجتماعی تنظیم 

 پرداخت.  

 یبارا  آنهاا،  یهاا یژگیو و هازهیانگ ها، تیفعال ات،یتجرب لیتحلو  هیتجزپکرها، فلشسفر سبک  یبررس به منظور 

 لیا دل باه  ساپس  با نمونه در دسترس اساتفاده شاد و   حضوری افتهیساختار مهین مصاحبه ازرو  ابتدا هاداده یگردآور

 یاز مصااحبه  ،یحضاور  مصااحبه  جهات  هاا آن از یبرخا سط  کشور و در دسترس نبودن  در رهاپکفلش یپراکندگ

ساواتت مصااحبه مبتنای بار      .افات یها اداماه  به اشباع کامل داده دنیاطالعات تا رس یو جمع آور شد استفاده نیآنال

پکار، دو  فلاش توساط دو نفار    و طراحی ( 2228)پاریس، گردها کولهو پرسشنامه فرهنگی  مبانی نظریپیشینه تحقیق، 

نفر از خبرگان حوزه مدیریت بازاریابی  و دو نفر از خبرگان حوزه مدیریت گردشگری مورد مطالعاه مقادماتی جهات    

 بندی گردید.جمع نهایی وقرار گرفت و سپس  و رفع ابهامات اولیه اجرای آزمایشی

 یالگاو هاا و  تیا فعال ،یشاناخت تیجمع یاهیژگیونسبت به  شناخت جادیا جهتپژوهش حاضر در جا که از آن

 نظار  از باوده و  یاکتشااف  هادف  نظر ازباشد. بنابراین، این پژوهش میپکرها فلشبه نام  گردشگرانخا ی از  نوع سفر

 یناه یهزبار مبناای دو متغیار    پکرها فلش ی،نظر یمبان و براساس پیشینه تحقیق، راستا این در باشد.می یفیک زین رو 

    .شدند ییشناساجهت انجام مصاحبه  در فرآیند سفر یتکنولوژ از استفاده زانیم و سفر

 هاا چاالش ، مواناع و  هازهیانگ، اتیتجرب لیتحلو  هیتجزپکرها، فلشسفر  سبک یبررس جهت ،پژوهش دومفاز  در

. در مرحلاه  شاد  استفاده افتهی ساختارمهین مصاحبه رو  از هاداده یگردآور یبرا ،این گردشگران ی فردیهایژگیو و

ی باه عمال آماد. در مرحلاه دوم، باه      حضور افتهیساختار مهین مصاحبه ،در مشهدپکرها فلشنفر از  92اول این فاز، از 

-سااختار نیماه پکران مصااحبه  فلشپکران در سط  کشور، از چهار نفر دیگر از فلشدلیل محدودیت دسترسی به سایر 

                                                           
1. Esterberg 
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ان بعد از آگاهی از هدف کلی تحقیق به  ورت داوطلبانه اعالم به همکااری در  کنندگشرکتیافته آنالین به عمل آمد. 

ای اهادا شاد. تزم باه ذکار اسات      هدیاه کننادگان جهات تقادیر و سپاساگزاری     شرکتپژوهش نمودند. در انتها، به 

نجاام مصااحبه، و   پکرهاا، ا فلاش شناسایی به طورکلی،  .افتی ادامه هادادهبه اشباع کامل  دنیاطالعات تا رس یآورجمع

 ماه به طول انجامید. 92ها حدود پرسشنامهتکمیل 

ی هاا داده آمااری  بررسای و تو ایف   پس از جمع آوری، تلخیص و تجزیاه و تحلیال پرسشانامه هاای ماذکور،     

مرحلاه   جهت تحلیل عمیق اطالعاات در  ( انجام شد.22)نسخه   SPSSپرسشنامه جمعیت شناختی، از طریق نرم افزار

تعدادی سوال به عنوان راهنما اساتفاده گردیاد.    ازها پرسشنامهحضوری و آنالین و همچنین  ساختار یافتههنیممصاحبه 

، باه اشاباع رساید    نفار 92های مصاحبه باا  یافتهگرچه ا دقیقه به طول انجامید. 25تا  25بین به طور متوسط هر مصاحبه 

باه طاور جداگاناه مصااحبه انجاام گرفات و کلیاه         نموناه هر  از .نفر مصاحبه انجام شد 96هر با جهت اطمینان بیشتر 

)نساخه   MAXQDAتوساط نارم افازار     ها به رو  تحلیل محتوای قاراردادی داده .ها ضبط شدآنمکالمات با اجازه 

هاای خاام   مورد بررسی قرارگرفت. در این رو  کدها و طبقات به طور مستقیم و باه  اورت اساتقرایی از داده    (92

ها باا رویکارد تحلیال محتاوای قاراردادی و      دادهتجزیه و تحلیل  (.2299 و همکاران، دی)ویس مرا شوندمیاستخراج 

، ا الی  مضاامین ( شامل پانج مرحلاه بارای شناساایی     2222استفاده از طرح تحلیلی تماتیک استربرگ ) پرداز  آنها با

از چهاار   هاا، دادهحت و دقات   ا ایایی و روایی یا به عباارتی  جهت بررسی پهمچنین، در پژوهش حاضر  انجام شد.

 .پذیری استفاده شدتاییدپذیری و اطمینانپذیری، انتقالپذیری، اعتبار( که عبارتند از 9112) 2نلو لینکو 9باوگ معیار

 ها یافته. 9

پکاری در ایاران   فلاش بار انتخااب سافر باه سابک       مؤثرعوامل انگیزشی پرسش پژوهش حاضر به بررسی  اولین

هاا از طریاق مقایساه ماداوم،     قاول نقلپس از تجزیه و تحلیل  هاوارهشرحها و درون مایه دادهی نهفته محتوا پردازد.می

بر اساس مادل اساتربرگ   مضامین و  مقوتت، هامؤلفهرونده و شناسایی تمایز بین پیشتعدیل و تلفیق کدها به  ورت 

عوامال   بنادی گردیاد.  طبقاه تعیاین و   ری انتخابیگذاکدگذاری باز، متمرکز، محوری و در نهایت کد( و ترتی  2222)

خاوان  پایش ران و عوامال  پایش پکری در ایاران  در دو مضامون عوامال    فلشانتخاب سفر به سبک  انگیزشی درمؤثر 

شاکوفایی، فارار از   گرایای، خاود  تجرباه  مؤلفاه فردی با چهاار  عواملدو مقوله  ران شاملپیشبندی گردید. عوامل طبقه

قای اطالعات عمومی بوده و عوامل اجتماعی شامل تجرباه ساه مقولاه آزادی، اساتقالل و آساایش در      روزمرگی و ارت

هاای گردشاگری مقصاد و    جاذباه  مؤلفاه خوان شامل مقوله عوامل حاضر در مقصاد باا دو   پیشباشد. عوامل میسفر 

 (.9شکل باشد )میآموزی مهارتکس  علم یا 

                                                           
1. Guba 

2. Lincoln 
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گرایای حسای،   تجرباه گرایی است که درچهار بخش تجربهوله عوامل فردی مطرح شده در ارتباط با مقمؤلفه اولین 

همین حسای کاه میاری تاو     "گوید میگردید. حسین در مورد تجربه حسی مطرحعاطفی، شناختی، رفتاری و ارتباطی 

 گفات: رضاا در ایان بااب     ".تاونم حساش رو تجرباه کانم    دریا وامواج تجربه متفاوتی هست که تو شهر خودم نمای 

محماد در ماورد    ."...کناین کنید دارید ابرها رو لماس مای  میونم قله درفک تو رودبار رفتین یا جنگل ابر. حس نمید"

 ون جاا رو حتماا میارم. تخلیاه روانای و     هاای آبای ا  پارکهر وقت مشهد میرم یکی دو تا از "گوید میتجربه عاطفی 
های توچال و رامسار تجرباه کاردم    کابینتلهتو وقت حس هیجان و رهایی رو که هیچ"امیر معتقد بود  ."هیجان هست

وقتی با تور یازد رفتاه باودم فکار میکاردم جاای کاویر و        " گویدمیسارا در مورد تجربه شناختی  ."فرامو  نمی کنم
خشکی هست. اما وقتی مستقل جاهای مختلفش رو رفتم خیلی بارام جالا  باود ایان هماه سرسابزی تاو دل شاهر         

مان از طریاق ایان سابک سافر، دیادم       "گوید باره میایننادر در  ."این شهر عوض شد کویری. تصورم کال نسبت به
هاا و اقلیات هاای    آدممن در برخاورد باا   " :گفتتجربه رفتاری مؤلفه مهدی در مورد  ."ها عوض شداقلیتنسبت به 

ن قبال سافر حتماا تاو     ما " گفت:محسن در ارتباط با تجربه ارتباطی  ".متفاوت درک بهتری از روابط انسانی پیدا کردم
دانیاال در ایان    ."های اجتماعی که عضو هستم با دوستان مشورت میکنم. از این طریق کلی ارتباطات پیدا کردم...گروه

های اجتمااعی کاار رو بارای هماه حتای اوناایی کاه        شبکهیه بخش مهم سفر یعنی ارتباطات. اتن هم که " :گفتباره 

 ."خیلی معاشرتی نیستن راحت کرده

 

 
 پکریسبک فلشانگیزشی بر انتخاب مؤثر عوامل . 0شکل 



  99          ...                        یو بازدارنده سفر به سبک فلش پکر یزشیعوامل موثر انگ                                 سال هفتم        
 

-مای در این بااره   هدیباشد. ممیشکوفایی خودپکری، فلشران در انتخاب سفر به سبک پیشعوامل مؤلفه دومین 

اونم این سابک سافر کاه     شناسم.خودم رو در عمل و ارتباط با بقیه می ها موردی هست که از اون طریقسفر تن"گوید 

. داشاتند واقعا نیاز بود یه چند واحدی روانشناسی عمومی همه دانشاجوها مای  " :گفتامیر در این باره  ".هستیمستقل 
 ."...از طریق ایجاد روابط انسانی میشهباعث رشد فکری و شخصیتی آدم رو میسازه. سفر 

گااهی   شناسای هسات.  روانام من رشاته " گویدمیباره اینباشد. رها در میاز روزمرگی  سوم ذکر شده فرار مؤلفه
گااهی آدم بایاد   " حسن معتقد بود ."کنم ازشرایط شغلیم تا بتونم تا حدی فرامو  کنم یا بیشتر فکر کنم...نیاز دارم فرار

-زا باشه. این هست که من اگر سفر نکانم نمای  استرسا  خصو ا اگر شرایط شغلیش هم روزمرهفرار کنه از زندگی 

 ."ی و راندمان رو حفظ کنم...تونم تو شغل و زندگیم کارآی

طبیعای، میارا  ماادی و    میارا  باشد کاه در ساه بخاش    مطرح شده افزایش اطالعات عمومی می مؤلفهچهارمین 

لاذت   ای کاه از  تجرباه تنهاا  "گویاد  میر در مورد میرا  طبیعی مای ا میرا  فرهنگی ناملموس معنوی مطرح گردید.

، غاار  کوه دماوندمیشه.  ثار طبیعی که اثری از دست انسان تو  نیست. خصو ا وقتی نوبت دیدن آسفر هست برممی
آثار طبیعای کاه ماا داریام از     " گفت:دانیال در مورد میرا  طبیعی  ."شکوه معماری مطلق طبیعت هست  در، ایناعلی

 ملای اهراتجاو وقتی به ماوزه  " گفت:محمد در مورد میرا  مادی  .".رو فقط باید دید.ماسوله گرفته تا باداب سورت 

 مردم کشور خودماون باه  هستید. ولی  ن شما چه کشور غنی و ثروتمندیگفتزده به من بهتها توریستتو تهران رفتم 

تااریخی عمیقای نادارم.     راستش مان اطالعاات  " گفت:باره چنین احمد نیز در این ."ندرت اسمی از این موزه شنیدن
محمد در ارتباط باا میارا  فرهنگای     ."ه روزرسانی خودم هم برسمکنم که به عالیق و بسفر میتنها  گاهیبرای همین 

میارا  ماا   هام جازوی از   اهاای منااطق مختلاف    ها و غذجشنها و ترانهو ها آیین" گفت:املموس معنوی نیز چنین ن
حسان در   ."تو موزه سراوان دیادم...  هست کههای مردم گیالن جشنز این موارد، مراسم عروس گلی و اهستند. یکی 

-خیلای هنار دیگاه کاه    ها و کلای  ترکمنهای گلیمهای سیستان، دوزیجاجیم بافی، سبد بافی، سوزن " گفت:باره این

 ." بشه براشون بازاریابیو ها باید حفظ اینایران هست. هاشون فقط مختص 
 باشاد. مای ر آزادی، استقالل و آسایش در سف مؤلفهباشد که شامل سه دومین مقوله مطرح شده عوامل اجتماعی می

کنم این هست که تو ایان ناوع   یکی از دتیلی که من به این سبک سفر می" گفت:آزادی چنین  مؤلفهسارا در ارتباط با 
-سفر شاید چون از  فر تا  د برنامه ریزیش با خودم هست یه نوع حس رهاایی رو از زنادگی روزماره تجرباه مای     

هاا و  تکارار کناه. انگاار کناده شادی از     ر حس آزادی رو تجرباه مای  ا ال آدم با سف" گفت:باره حسن در این ."کنم...

 مؤلفاه  ."و سفر هست. حاس رهاایی و عادم تعلاق...    آزادی مطلق یه جورایی ت" گفت:باره نوید در این ."هاروزمرگی

واده من از لحاظ مالی مستقل هستم ولی چون هناوز باا خاان   " گفت:باره باشد. رها در اینمیل دوم این شاخص استقال
هاای مطارح   مؤلفاه از دیگر . "...بهم میدهاین مدل سفر فقط  ،کنم اون استقاللی رو که بایدیعنی پدر و مادرم زندگی می

 گفات: احماد   ."  آسایش رو تجربه نکنی سفر نیسات... سفری که تو" گفت:باشد. نوید در این باره میشده آسایش 
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خ  خیلی مهم هست آدم سفری رو انتخاب کنه که خود عامل سفر به معضل تبدیل نشاه. بتوناه آراماش رو تجرباه     "
 ."کنه...

گرفات. ایان مقولاه    میکه مقوله عوامل حاضر در مقصد را در بر  خوان بودپیشعوامل  دومین مضمون مطرح شده

هاای  جاذباه محماد در رابطاه باا     گردد.میآموزی مهارتهای گردشگری مقصد و کس  علم یا جاذبه مؤلفهشامل دو 

موزه طبیعای فرهنگای ساراوان در گایالن رفاتم. عاالی باود.         سالرپا" :گویدمیفرهنگی و طبیعی گردشگری  تاریخی
بارای آینادگان   شاه،   ها با هم بود. کا  این طارح بارای شاهرهای دیگاه هام اجارا      آیینترکی  معماری و فرهنگ و 

 قاابیش هاای پاوزه ع  پشات که تو دیدن مناطق بکار قشام و تک    لذتی" گفت:های طبیعی اره جاذبهرها در ب ."بمونه...
مان وقتای تنهاا    " گفات: بااره  امیر در ایان  "خیلی بکرتر موندهشاید. طبیعت قشم  نبود هست برا من تو کیش اون قدر

، همادان باد وقتای از کرمانشااه میاری    ه اسدآهای گردنبرفزنم. منظره کنم تا جایی که بتونم اول به طبیعت میسفر می
حساین   ".تناک قشانگه گردنه حیران... ا اال وحشا   ا ، ارتفاعات توچال، رامسر،نامه همدان و طبیعت فوو العادهگنج

-ساازه یکی از قشنگترین جاهایی کاه دیادم   " :های طبیعی اشاره کردجاذبهکنار  های انسان ساخت درجاذبهبه اهمیت 

هاای  جاذباه نادر نیز به اهمیات  .  "کنه آدم رو..میعت و سازه مسحور محشر بود. این ترکی  طبیهای آبی شوشتر بود. 

پل معلق مشگین شهر و معماریش بی نظیاره. طبیعات بکار    " :های طبیعی چنین اشاره کردجاذبه انسان ساخت در کنار

هاای  هتال کاردن.  اضاافه بهش  هم کنار . تفریحاتی مثل زیپ تین و گالیدر و دوچرخه سواری و اس  سواری هم

اولاین  " گفات: گرایای  تجرباه و ارتبااط آن باا    های اقلیمای جاذبهنوید در مورد  ."شیک و مراکز اقامتی عالی هم داره...
کاردم ایاران نیسات.    پکر خارجی عکس هرمز رو دیدم باور نکاردم. فکار مای   فلشکه تو  فحه اینستای یک ای دفعه

علای هام باه ارز      ."اک سرخ .. حتی دیدنش به  ورت مجازی تجربه جالبی هستهای بلند رو به دریا و خ خره

العادسات. تجرباه   فشان تنگ سیساتان فاوو   گلچشمه " :کرداشارهگرایی چنین تجربهن با های اقلیمی و ارتباط آجاذبه
   ."...از مازندرانیا آهوها در دشت ن.متفاوتی هست 

ساارا   باشد که در دو زمینه علم و هنر مطارح گردیاد.  خوان میپیشوامل های عمؤلفه دیگرآموزی از مهارتعلم و 

سااتنه چنادین   انشاگاهی کاار مای کانم نیااز دارم      د اینکه تو محایط به خاطر ماهیت کاریم و ": گویدمیدر این مورد 

کاه یکای از    از اونجاا " :گویاد مای ها در این باره ر ."دیگه شرکت کنمران یا در شهرهای کنفرانس و همایش رو در ته
. کاالس آواز هام میارم    کانم ن شایوه باه تهاران سافر مای     بار به ایبهترین اساتید نقاشی در تهران هست من ماهی یک

 "نیست.آواز اختصا ی  ها در مشهد کالسخانمبرای  متأسفانهتهران.... چون 
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 پکریفلشعوامل بازدارنده سفر به سبک  .0شکل 

 

ولاه اول مطارح   مقپردازد. میها و موانع آن محدودیتپکری و فلشده سفر به سبک به تبیین عوامل بازدارن 2شکل 

 گردد.  میزیست وکمبود خدمات درمانی محیطآلودگی  مؤلفهکه شامل دو  استهای بهداشتی ساختزیرشده 

آدم  خ  یکی از مواردی که واقعا آزار دهنده هست این هسات کاه  " :گویدزیست میمحیطمورد آلودگی  علی در
 گفات: بااره  ایان نویاد در   ."مکان مواجه بشاه  اونعظیم زباله در  تودههر رو ببینه و با میره جاذبه های توریستی یک ش

باه  لحااظ عاالی باود     از هماه یکی از معضالت به نظر من منظر شهری هست. تو سفری که به شهر رشت رفته بودم "

یکای از   " گفات: درمانی  خدماتدر مورد کمبود  سارا ."سط شهروفا له نه چندان دور تو رودخانه  درانبوه زباله  جز

هسات. منااطقی کاه     مناطقخدمات درمانی تو بعضی از  مشکالتی که هست و آدم انتظار  رو نداره همین نبود مراکز
حسان نیاز   . "ی ای برای این اماکن تعریاف نشاده  دهکده توریستی هستند اما هیچ زیرساخت بهداشتی، خدمات درمان

هایی که من در طول سفر به خاطر فشارخون و ماورد قلبایم دارم ایان هسات کاه      یکی از استرس " گفت:این باره  در
 ."داشته باشه محل حتما بیمارستان یا درمانگاه اون

گردد. رها در ماورد  حمال و   می "های اقامتیمکان"و  "حمل و نقل" مؤلفههای رفاهی شامل دو ساختزیرمقوله 

تاونم ماشاینی بارای رفاتن باه      می به سختی متأسفانهشهر هست اما  خوام ببینم خارجمیلی از جاها که خی" :گفتنقل 

سارا نیاز در ایان ماورد     "براشون  رف نداره. سافت زیادیا م خاطر جاده نامناس ها یا به رانندهمقا د کرایه کنم.  این
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ه کنیم. من به خااطر هماین ماورد مساافت و نباود      تونستیم ماشین اجارشد در همه جای ایران میمیای کا  " گفت:
 گفات: هاای اقاامتی   مکاان ارتباط با  دانیال در ."...متأسفانهیه سری مقا د رو از دست میدم  ،حمل و نقل برون شهری

راستش یکی از مشکالت بزرگی که هست همین نبود مکان اقامتی مناس  هست. یادمه بعد کلای مساافت باه چاک     "
 ."ای هام حتای در کاار نیسات    اون اطراف هیچ مساافرخونه  وروستا خالی از سکنه هست کال ولی دیدمچک رسیدم 

باه جاا    متأسافانه جاالبی   سورت با تمام زیباییش و شهرتش خااطره باداببرای من "حسن نیز در این باره معتقد بود م
   "جاده نامناس  تنگ خاکیش گرفته تا نبود محلی برای اسکان.نذاشت. از 

رهاا   گاردد. تقسیم می "امنیت روانی"و  "امنیت فیزیکی"مؤلفه است که به دو  یامنیت عوامل شاره شدهمقوله سوم ا

اساترس رو دارم کاه روز    پکر سفر میکنم اینفلشبه عنوان  داخل ایران که من متأسفانه" گفت:در مورد امنیت فیزیکی 

لی در ایان بااره   ع ."متفاوت هستر خیابان د دونم حتی نوع نگاهشون به زن تنهابرسم ش  نرسم به مقصد. چون می

داری  تااپ و دورباین مجهاز   بینن با لاپ می امنیتی هست که آدم باید داشته باشه. تا یه عده ،مهادغدغهیکی از " گفت:

دوم ایان مقولاه    مؤلفاه  ."ر شاده که قیمت همه اینا چناد برابا   ا جدید کنه مخصو امیها فرو نگاه، چرخی تو شهرمی

حالات   تارین پوشیدهحتی در ای دارند. بستهفرهنگ  متأسفانهبعضی مقا د " گفت:مورد  انی بود. سارا در اینامنیت رو

کنناد هادفت رو از سافر    مای  اومدی؟ و ساعی  فهمن تنهایی میگن تنهاهتل تا میکنند. تو نمیمرزها رو رعایت حد و 

درگیری روانی میاره تاک و تنهاا    .کنمپیشنهاد نمی ها زیادراستش من این نوع سفر رو به خانم" گفت:حسن  ."بدونند

 ."نوع سفر تکچری هم شی. مشکالت خاص خود  رو داره اینبعضی جاها تو چشم با
و  "پوشاش شابکه و داده  " مؤلفاه دو  در آخرین مقوله مطرح شاده در ایان ماورد فنااوری و اطالعاات باود کاه       

ا عمار   ،پرسام مای کنم و از بقیه گردشگرا من چون از قبل سرچ می" گفت:امیر در این باره  بندی شد.طبقه  "فیلترینگ"
اره پوشاش شابکه و   حساین دربا   "این خاود  یاه جورنااامنی هسات.    و شبکه نداره.  جایی برم که پوشش دادهاگر 

هاای توریساتیه   میگن این منطقه از جاذبه بینی این همهه باشی. بعد میری میخیلی مهمه نت داشت" گفت:همچنین داده 

دهای  هاا  هماین آناتن   کنه که یکی از حداقلها رو طل  میزیرساختخبری از نت نیست. توریستی بودن یه سری 
فیلتریناگ  نمیتوناه   هرگزواقعی پکر فلشیک " :محسن درمورد فیلترینگ معتقد بود ."مناس  و دسترسی به دیتا هست

 طالعات دسترسای پیادا  ادونه که سریع به   می. مدیریت زمان برا  خیلی مهمه و این رو حق طبیعی خودرو بپذیره
محادودیت؟ هماین   " :بااره بار ایان بااور باود     ایان نیاز در  دانیال " های اجتماعی با سرعت بات کار کنه.شبکهکنه و با 

کلای بایاد وقات    خوای با جامعه جهانی ارتباط داشته باشی فیلترینگی که ما داریم خود  محدودیت هست دیگه. می
 ." ..های اجتماعی و ل شی.شبکهی به بتونذاری ب

 بحث . 0

-پکاری در ایاران مای   بر انتخاب سفر به سبک فلاش  مؤثرعوامل انگیزشی اولین پرسش پژوهش حاضر به بررسی 

گاردد.  مای بنادی  طبقاه خوان پیشران و پیشدر دو دسته  پکرانی فلشدهد که انگیزهپردازد. نتایج این مطالعه نشان می
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دهد که در سفر کاامال خودشاان باوده و    می( معتقدند این نوع سفر مستقل به گردشگران اجازه 2292) هانام و دیکمن

گارا انجاام داد   گردها همجنسکوله( بر روی 2292) 9آزادی و استقالل عمل بیشتری داشته باشند. در پژوهشی که مایرز

و  29هاا در قارن   آنالل مالی و آزادی بیشاتر  یکی از عوامل رشد این گونه سفرها خصو ا در میان زنان را کس  استق

 کند.    میتال  جهت حفظ و پیشبرد این اهداف قلمداد 

گارای زن نیوزلناد را بارای سافر     همجانس پکران فلش( همچنین تصری  کرد یکی از عواملی که اکثر 2292مایرز )

هاا در ایان   آنت از آن هاا و بارای   امکانات اقامتی و توریستی خااص در حمایا   کنند وجود قوانین ویژه وانتخاب می

-مای ( نیز تاکیاد  9122) 9و هاردی 2گرتزلآورد. میرا فراهم ها آنباشد که موجبات آسایش، امنیت و آزادی کشور می

ها تجربه واقعی سافر، شاناخت جامعاه    کند این نوع از گردشگران عصر جدید آزاد، مستقل و منعطف بوده و هدف آن

باشاد.  مای هاا  آنعامل با فرهنگ مردم منطقه و همچنین افازایش داناش و اطالعاات عماومی     میزبان از طریق داشتن ت

هاای  روزمرگای پکاری فارار از   فلاش ( به این امر اذعان دارد که یکی از اهداف سفر به سبک مساتقل و  2292پاریس )

 م و دیکمان زندگی، کس  آسایش و تجربه لحظات و سبکی جدیاد از زنادگی اسات. تزم باه ذکار اسات کاه هاناا        

های زنادگی بلکاه بارای فارار     مرگیفرار را به عنوان یکی از عوامل انگیزه سفر نه تنها برای فرار از روز مؤلفه ( 2292)

کنناد کاه باا    مای موقت به مقا د جدید جهت تجربه سبکی نو از تعامالت روزمره و کس  رشد فکری بیشتر قلماداد  

( نیز مبنی بر دادن فر ت فرار موقت به شاخص جهات کسا     2292من، به نقل از هانام و دیک 9182) 2دیدگاه فوکو

هاای  ماان گفتمان جدید در جوامع مقصد و افزایش رشد فکری و شخصیتی وی جهت مقاومت و مقابله باا  گفتتجربه 

( نیز در مورد گردشگران اسرائیلی کاه در هناد باه ایان     2222های ماوز )یافته نادرست جامعه خویش هم خوانی دارد.

های ا لی این گردشگران برای انتخاب این سابک از سافر کسا     انگیزهدهد که یکی از میکردند نشان میبک سفر س

 باشد.  میرشد فکری و شخصیتی و نزدیک شدن بیشتر به خویشتن خویش و خود شکوفایی 

اره داشاته و  خوان در جذب گردشگر و توسعه گردشگری اشا پیش( نیز به نقش عوامل 2295) و همکاران 5هیندل

های گردشگری و خصو ا طبیعای اساکاتلند،   جاذبهاند عواملی چون داشتهگردان در اسکاتلند کولهای که با مصاحبهدر 

در مورد مقصد، یادگیری زبان، آماوختن حرفاه، هنار یاا علام در       هاپکرفلشهای شفاهی و مکتوب مثبت سایر تو یه

گی را از عوامل محرک برای انتخااب ایان سابک از سافر و همچناین از      جامعه میزبان و افزایش دانش تاریخی و فرهن

 شمرند.  میبرعوامل مهم در توسعه جامعه مقصد 

پاردازد.  مای پکرها در ایران طای فرآیناد سافر    فلشها و موانع محدودیتپرسش پژوهش حاضر به بررسی  دومین

هاای رفااهی، فنااوری و ارتباطاات و امنیات      تزیرسااخ های بهداشاتی،  زیرساختکه  دهدمینتایج این مطالعه نشان 

                                                           
1. Myers 

2. Gretzel 

3. Hardy 

4. De Focault 
5. Hindle 
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( نیاز باه   2222) 9راجرساون   باشاد. میدر ایران پکرها فلشها و موانع محدودیتاجتماعی از مهمترین عوامل در زمینه 

های بهداشتی در مقصد برای گردشگران اشاره کرده و چنین اظهار می کند که اهمیت ایان شااخص   ساختزیراهمیت 

تر در جهان تا به حدی است کاه خاود نیاز در ایان امار بارای ارتقاای        مرفهشگران مستقل و اغل  خصو ا برای گرد

در اد از گردشاگران آفریقاای     82کنند. باه عناوان مثاال،  حادود     میشرایط بهداشتی و پزشکی جامعه میزبان تال  

نیوزلند و هلند به ایان کشاور ناه     هستند که اغل  از شش کشور انگلیس، آمریکا، استرالیا، آلمان، هاییپکرفلشجنوبی 

زیسات و  محایط پکر بلکه به عنوان فعاال اجتمااعی جهات ارتقاای فرهنگای، آموزشای، پزشاکی،        فلشتنها به عنوان 

 کنند.میسازندگی در سایر ابعاد جامعه میزبان سفر 

و  ای رفااهی ها زیرسااخت ثیر دو شااخص  أ( در پژوهشی که بر روی گردشگران مختلف انجام داد به ت2292) 2بل

ای از گردشاگران در عصار   دساته امنیت اجتماعی در جذب گردشگر اشاره کرده و همچنین اظهاار داشاته اسات کاه     

عجی  بوده که گردشگر در آن بتواند با خااطری امان باه دیادن      حاضر به دنبال تغییر و تجربه مقا دی بکر، جدید و

ای دیگر از این گردشاگران وجاود امکاناات رفااهی در     ستهدهای منطقه بپردازد. این درحالی است که برای یگفت:ش

هایی چون دسترسی به بهترین خاوراک و حمال و نقال در منطقاه     شاخصهای مجلل و هتلمنطقه همچون اقامت در 

گردان که در هاساتل اقامات   کولهگوید که برخالف می( نیز در این باره 2292دارد. پاریس )قراردر اولویت اهداف سفر 

شاتن  های شایک و دا هتلبه دنبال رفاه، اقامت در  هاپکرفلشو تمایل به معاشرت و اقامت جمعی در هتل دارند، کرده 

هاای فنااوری و ارتباطاات در    زیرساختدر ایران  هاپکرفلشهای محدودیتاز دیگر  آرامش در جامعه مقصد هستند. 

رسی به اینترنات بارای ایان دساته از گردشاگران در      ( نیز به لزوم وجود و دست2222باشد. مسچرونی )میفرآیند سفر 

هاای  شابکه هاا باه اساتفاده از تکنولاوژی و     آنهاا و تجرباه سافر    آنکند که زندگی میسفر تاکید کرده و چنین اظهار 

های اجتماعی نه تنهاا بارای برناماه ریازی و جسات و جاو در       شبکهاجتماعی گره خورده است. این افراد از ایمیل و 

 کنند.    میبلکه برای ثبات حضور فیزیکی خود در مبدا به  ورت مجازی استفاده  فرآیند سفر

 گیری نتیجه .5

خاوان  ران و پایش پکاری در دو بخاش عوامال پایش    در سفر به سبک فلاش  ثرؤعوامل م دهد کهها نشان مییافته

گرایای، خودشاکوفایی، فارار از    رباه دو مقوله عوامل فردی با چهار مؤلفه تج ران، شاملشود. عوامل پیشبندی میطبقه

عمومی بوده و عوامل اجتماعی، شامل تجرباه ساه مقولاه آزادی، اساتقالل و آساایش در      روزمرگی و افزایش اطالعات

هاای گردشاگری مقصاد و    خوان، شامل مقوله عوامل حاضر در مقصاد باا دو مؤلفاه جاذباه    باشد. عوامل پیشسفر می

پکاری نیاز در ساه مضامون ا الی      . عوامال بازدارناده از سافر باه سابک فلاش      باشدآموزی میکس  علم یا مهارت

هاای  هاا شاامل دو مقولاه زیرسااخت    گاردد. زیرسااخت  بنادی مای  ها، عوامل امنیتی و عوامل ارتباطی طبقهزیرساخت

                                                           
1. Rogerson 

2. Bell 
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زیسات و کمباود   های بهداشتی شامل دو مؤلفاه آلاودگی محایط   باشد. زیرساختهای رفاهی میبهداشتی و زیرساخت

باشاد. عوامال امنیتای    های اقاامتی مای  های رفاهی شامل کیفیت حمل و نقل و مکاندمات درمانی بوده و زیرساختخ

گاردد. عوامال ارتبااطی نیاز شاامل      شامل مقوله امنیت اجتماعی بوده که به دو مؤلفه امنیت فیزیکی و روانی تقسیم مای 

 گردد.بندی میبکه و فیلترینگ طبقهباشد که در دو مؤلفه پوشش شمقوله فناوری و ارتباطات می

باشاد، باا   پکاری در ایاران مای   جا که پژوهش حاضر اولین پژوهش در حوزه فلشاست از آندر پایان، تزم به ذکر

هاا بایاد باا دقات و     های این پژوهش به سایر نموناه رو بوده است. بنابراین، تعمیم یافتهبهها و موانعی نیز رومحدودیت

های آتی  ورت گیرد. به دلیل محادودیت دسترسای   های زیر جهت انجام پژوهشظر گرفتن محدودیتاحتیاط و در ن

اسات. در  اورت   پکرها در ایران به عنوان نمونه آماری، در این پژوهش از رو  کیفی اساتفاده شاده  و شناسایی فلش

ایش اعتبار و تعمیم نتاایج، اساتفاده از   پکران جهت ارزیابی مجدد نتایج و همچنین افزدسترسی به تعداد بیشتری از فلش

رساد. در ایان پاژوهش باه دلیال محادودیت       های آتی ضروری به نظار مای  کیفی( در پژوهش _رو  ترکیبی )کمی

اسات. در تحقیقاات   پکر، تنها از سه نفر زن مصاحبه به عمل آماده آماری و خصو ا نمونه زنان فلشدسترسی به نمونه

هاا در  پکر جهات شناساایی رفتااری و نیااز سانجی دقیاق آن      ه تعداد بیشتری از زنان فلشآتی، نیاز به بررسی و مطالع

هاای میاانجی   ها حذف یا کنترل تماام متغیار  رسد. از آن جا که در پژوهشفرآیند این سبک از سفر ضروری به نظر می

رهاای مختلاف چاه زن و    پکتری از فرآیند سفر فلشپذیر نیست و هدف از انجام این پژوهش کس  درک عمیقامکان

باشد، متغیرهایی چاون جنسایت و سان در انجاام     های سنی متفاوت جهت کس  اطالعات بیشتر میچه مرد از گروه

تواناد در  های مختلاف باه تفکیاک سان و جنسایت مای      اند. نتایج تحقیقات آتی بر روی گروهها کنترل نشدهمصاحبه

 ازاریابی در حوزه گردشگری مؤثر باشد.بررسی عمیق تر الگوی سفر این نوع گردشگران و ب
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