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Abstract 
This study aims to provide a model for complementarity tourism development in 
a mixed way. this study consists of two parts: qualitative and quantitative. In the 
qualitative section, the findings of the related researches were combined with the 
meta-combined method and the research model was designed. Based on this, 51 
studies were selected and analyzed; the relevant dimensions and codes were 
extracted. Quantitative part was done using descriptive method to evaluate the 
desirability of the model, determine the importance of dimensions with the help 
of Friedman test and structural study of model by structural equations. The 
statistical population of quantities section was experts and informants in Ardabil, 
of which 30 people were selected. The results using meta-combination showed 
that the dimensions of tourism complementarity include policy, cooperation, 
institutional, cultural and value, dynamic and technical complementarity. The 
results of one-sample T-test showed that the model has the required quality in 
terms of seven indicators. According to Friedman test, the cooperation and policy 
complementarity is the highest and technical and dynamic complementarity is 
the lowest importance. Finally, the structural review of the model showed that all 
dimensions' coefficients are more than 1.96 and have been confirmed at a 
confidence level of 99%. 
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Extended abstract  
1. Introduction: 
Increasingly growth and development of 
the tourism industry has increased its 
economic importance; So that this 
industry has become one of the largest and 
most lucrative industries in the global 
economy (Ebrahimpour et al., 2017). One of 
the strategies in the framework of 
sustainable tourism development is 
complementarity, which is defined in the 
context of concentrating businesses 
related to an industry with a specific 
internal relationship (Cruz and Teixeira, 
2010). Strengthening the complementarity 
view of tourism can improve 
competitiveness, inclusive development, 
and synergistic and efficient use of 
resources. However, research in the 
literature generally considers different 
ways of affecting a phenomenon 
separately; But the interdependence 
between methods and components for 
success in different contexts is largely 
ignored (Al-Sheyadi et al., 2019; Claver et 
al, 2007). Although this study is a 
documentary study in the form of a meta-
composed method and its results can be 
utilized in different tourist destinations, 
the focus of this study is on Ardabil 
province as one of the important tourist 
destinations. Therefore, the main question 
of this study in the first step is what are the 
dimensions and components of the model 
of tourism complementarity development 
and in the second step, how is the 
importance and priority of these 
dimensions in Ardabil province. 

2. Methods:  
The each method in this research is 
fundamental in terms of purpose and in 
terms of method is discovered mixed 

method. The method is such that first, 
using the meta-combined method in the 
qualitative part, the model of 
complementarity tourism is presented and 
then in the quantitative part, the model is 
measured and evaluated. Meta-combine is 
a qualitative study that combines the 
results of different studies in a specific 
field. In the meta-combination phase, 
databases, various journals, focusing on 
the keywords Complementarity and 
Complementarity in Tourism from 2000 to 
2021 have investigated. As a result of this 
study, 316 articles were found, and finally, 
after evaluating them, 51 articles were 
included in the final analysis. After 
identifying the dimensions and indicators 
of complementarity tourism development 
in the qualitative stage, the obtained 
model were examined and the dimensions 
prioritized. The statistical population of 
the quantitative section are the university 
experts and managers of tourism 
businesses of Ardabil province. The sample 
was selected though judge sampling and 
the data were analyzed in the form of 
descriptive and inferential tests with SPSS 
and PLS-3 software. 
 

3. Results:  
Findings from the three stages of coding, 
sub-concepts and the main category of 
meta-combination showed that 
complementarity tourism development 
includes 6 categories: 

- Policy complementarity with the sub-
concepts of internal compatibility, 
external compatibility, network 
interaction and policy integration 

- Collaborative complementarity with 
the sub-concepts of relationship 
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development, participatory co-creation 
and stakeholder cooperation 

- Technical complementarity with sub-
concepts of resource flexibility, process 
monitoring and production effectiveness 

- Dynamic complementarity with sub-
concepts of knowledge enhancement 
network, innovation capability, training 
and learning, development of 
complementarity capabilities and 
technological complementarity 

- Institutional complementarity with 
sub-concepts of staff intelligence and 
support systems 

- And value and cultural 
complementarity with the sub-concept of 
promoting social resources and social 
capital. 

In addition, in examining the 
importance of each of the dimensions and 
concepts obtained based on Friedman 
test, it was  found that collaborative 
complementarity, policy 
complementarity, value and cultural 
complementarity, institutional 
complementarity, dynamic 
complementarity and technical 
complementarity are the most important 
in the dimensions of complementarity 
development, respectively. Also, the 
structural model of the research based on 
the output of PLS software in two modes 
of estimation of coefficients and 
significance of coefficients showed that all 
significant numbers are greater than 1.96 
and factor loads greater than 0.5, so the 
research model is structurally approved. 

 

4. Conclusions:  
The aim of this study was to present a 
model of tourism complementarity 
development. The results showed that in 

order to the macro level, the space for 
creating complementarity in terms of 
policy in the tourism industry must first be 
provided. In addition, value and cultural 
aspects are another factor that can bring a 
culture of cooperation and interaction and 
complementarity in general. The 
formation of value and cultural 
complementarity can help build social 
trust and cohesion and social connections 
that are necessary for complementarity 
development in tourist destinations. On 
the other hand, in order to improve 
capabilities and adapt to change, 
organizations and all factors must equip 
themselves in terms of innovation, 
knowledge and learning, acquisition of 
capabilities and promotion of various 
technologies in the form of dynamic 
complementarity. In this way, 
complementarity can enable businesses to 
acquire new skills, seize new 
opportunities, gain new knowledge and 
experience, and create synergistic effects 
on resources and activities. The creation 
of complementarity in different sectors 
and levels ultimately manifests itself in 
technical complementarity, which applies 
the characteristics and concepts related 
to complementarity in each of the stages 
of production of products or services, 
such as resources, activities and product 
presentation. The necessary tool for 
creating complementarity in tourism is 
cooperation and partnership, which is 
done in the form of cooperation between 
stakeholders, promotion of relations and 
participatory co-creation at all levels. 
Tourism businesses can alleviate many of 
their problems through networking, such 
as lack of financial resources, lack of 
market information, and the like. Finally, 
the necessary support for the 
development of complementarity 
development is provided through 
institutions and institutional 
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complementarity. Institutional 
complementarity is achieved through 
supporting institutions such as 
government and stakeholders, laws and 
regulations, legal systems and universities . 

In general, the findings of this study 
help to promote theoretical knowledge in 
the field of complementarity in the 
tourism industry and the development of 
tourism in Ardabil province. Future studies 
could be on the application of this model 
and assess its validity in other 
destinations. This model can also be used 
at smaller levels and in tourism businesses 
such as hotels, travel agencies, 
restaurants, etc. Given that, each of these 
businesses has its own characteristics; 
therefore, the research model can be 
completed and modified in any of these 
businesses. 
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 چکیده
 و  گرفته  انجام   آمیخته  صورت  به  و  گردشگری  گرایمکمل  توسعه  مدل  ارائه  هدف  با  مطالعه  این

 های پژوهش   هاییافته  فراترکیب،  روش  با  کیفی  بخش  در.  است  کمی  و  کیفی  بخش  دو  شامل
 51   تعداد  گری،  غربال  و  ارزیابی  از  پس  اساس،  این  بر.  شد  طراحی  تحقیق  الگوی  و  ترکیب  مرتبط،

  کمی  بخش .  گردید  استخراج  مربوطه  کدهای  و  ابعاد  آنها،  تحلیل  با  و   گرفت  قرار  تحلیل  مورد  پژوهش
 فریدمن آزمون کمک با ابعاد اهمیت تعیین مدل، مطلوبیت بررسی به توصیفی روش از استفاده با
  اردبیل   استان  گردشگری  بر  تاکید  با  ساختاری  معادالت  روش  با   تحقیق  مدل  ساختاری  بررسی  و

 بودند  اردبیل  استان  گردشگری  و  مدیریت  حوزه  مطلعین  و  خبرگان  کمی،  بخش  جامعه.  گرفت  انجام
  ابعاد   که  داد  نشان  فراترکیب  از  استفاده  با  نتایج.  گردید  انتخاب  نمونه  عنوان  به  آنها  از  نفر  30  که

  نهادی،   گراییمکمل  همکارانه،  گراییمکمل  سیاستی،  گراییمکمل  شامل  گردشگری  گرایمکمل  توسعه
  آزمون   نتایج.  باشدمی  فنی  گراییمکمل  و  پویا  گراییمکمل  ارزشی،  و  فرهنگی  گراییمکمل

 آزمون   براساس.  دارد  را  الزم  کیفیت  گانه،هفت  هایشاخص  نظر  از   مدل  که  داد  نشان  اینمونهتک تی
 و  اهمیت  باالترین  دارای  سیاستی  گراییمکمل  و  همکارانه  گرایی  مکمل  اردبیل،  استان  در  فریدمن،

  تحقیق   مدل  ساختاری  بررسی  نهایت،  در.  باشندمی  اهمیت  ترینپایین  دارای  پویا  و  فنی  گراییمکمل
  اطمینان   سطح  در  و  بوده  96/1  از  بیش  معناداری  ضرایب  دارای  فرعی  و  اصلی  ابعاد  کلیه  که  داد  نشان

 حوزه  در  تحقیق  ادبیات  توسعه  به  تواندمی  تحقیق   این  نتایج.  باشدمی  تایید  مورد  درصد  99
 .کند  کمک گردشگری در گراییمکمل

 کلیدواژه ها: 
  گردشگری، گرا،مکمل توسعه

 ریزی برنامه همکاری،
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 گرای گردشگری با رویکرد فراترکیب ارائه مدل توسعه مکمل . غالمرضا کاظمیان، محمد ضیائی، فاطمه یاوری گهر ، یاور بابائی

 مقدمه 1
صنعت   روزافزون  توسعه  و  در  رشد  گردشگری 

سراسر جهان، اهمیت آن را از نظر اقتصادی افزایش  
از   یکی  به  این صنعت  که  ای  گونه  به  است؛  داده 
بزرگترین و پردرآمدترین صنایع در اقتصادی جهانی  

پور و همکاران،  به شمار می  )ابراهیم  با  1396رود   .)
دهه  در  جهانگردی،  رشد  به  رو  صنعت  های  مرور 

می دریافت گذشته  از    توان  ای  عمده  بخش  که 
های جهانی، در حوزه  گذاریها و سرمایه ریزی برنامه

گردشگری انجام گرفته است )شورای جهانی سفر و  
یک  2019،  1گردشگری  گردشگری،  این،  بر  عاله   .)

به   مردم  نیاز  نتیجه  در  که  است  اجتماعی  پدیده 
اوقات فراغت، ارتباط با طبیعت و تمایل به بازدید از  

یخی و مواجهه با اجتماع و فرهنگ جدید  اماکن تار 
همکاران و  )پردو  است  گرفته  در  2004،  2شکل   .)

گردشگری   توسعه،  حال  در  کشورهای  از  بسیاری 
سازی  سیاست متعادل  طریق  از  را  اقتصادی  های 

سازد و در کنار صنعت  های تولید منطقی می چرخه
گردد  و کشاورزی، محرک توسعه اقتصادی تلقی می 

پور همکاران   )نعمت  دیگر،  2021،  3و  سوی  از   .)
و   پایدار توسعه مفهوم نگاه جامع   بر یکپارچه، با 
 تامین جهت  مادی و انسانی  هایتوانمندی  ارتقای

 هاینسل  هایتوانایی  کاهش  انسان، بدون نیازهای
 هایتعادل  و خوداتکایی با توسعه دارد. این تاکید آتی
جهت یافته پیوند شناختیبوم  در   تمرکززدایی و 

راد  نماید )فرجی تالش می  هانابرابری  کاهش فضایی و
کاظمیان،   با شناسایی  1391و  (. صنعت گردشگری 

توانمندی ظرفیت و  جهت  ها  مناسبی  اقدامات  ها، 
مثبت   اثرات  گسترش  و  آنها  از  بهینه  استفاده 

دهد. بنابراین،  گردشگری در سطح مناطق انجام می 
کنند ان توسعه، تالش می ریز گذاران و برنامهسیاست

جاذبه معرفی  و  شناسایی  از  با  گردشگری،  های 
بهره فرصت  صنعت  این  مثبت  شوند  های  مند 

 
1 WTTC 
2 perdue et al 
3 Nematpouret al 
4 Rosentraub & Joo 
5 Cruz & Teixeira 

(. از جمله راهبردهایی که در  2009،  4)روزنتراب و جو 
گرایی است  چارچوب توسعه پایدار وجود دارد، مکمل

که در مفهوم تمرکز کسب و کارهای مربوط به یک  
بود دارا  با  تعریف  صنعت  ویژه،  درونی  روابط  ن 

(. صنعت گردشگری  2010،  5شود )کروز و تکسیرا می
مکمل فعالیت  یک  عنوان  در  به  مهمی  نقش  گرا، 

و   محلی  توسعه  در  اشتغال  و  درآمد  بازتوزیع 
 (.2020، 6ای دارد )تورس و آگوستومنطقه

توسعه  تحوالت  رغم  نشان می  روند  به  که  دهد 
در  تالش که  توسعه  سال هایی  برای  اخیر  های 
های مناطق  جانبه سرزمین، استفاده از ظرفیت همه

نابرابری  کاهش  منطقهو  وجود  های  ایران  در  ای 
اما راهبردی سازگار و بومی  برای  داشته است،  شده 

منطقه و  محلی  از  توسعه  جستن  بهره  و  ای 
های موجود در این سطوح شکل  ها و قابلیت ظرفیت

(. رفع این  1391راد و کاظمیان،  نگرفته است )فرجی  
چالش  با  مسائل  و  وجود  کمبودها  زمینه  در  هایی 

ریزی و مدیریت  های منابع انسانی و برنامهظرفیت
نارسایی  ایجاد  به  منجر  که  روبروست  هایی  توسعه 

در توسعه متعادل و پایدار شده است. تقویت نگاه  
میمکمل گرشگری  در  رقابت گرایانه  پذیری،  تواند 

بهره توس و  جانبه  همه  همعه  بهینه برداری  و  افزا 
پژوهش  اما  بخشد.  بهبود  را  در  منابع  موجود  های 

بر  ادبیات به طور کلی شیوه  تاثیرگذار  های مختلف 
نظر   در  مجزا  و  منفک  صورت  به  را  پدیده  یک 

بین شیوهمی متقابل  وابستگی  اما  اجزا  گیرند؛  و  ها 
زمینه در  موفقیت  حدبرای  تا  مختلف  زیادی    های 

؛  2019،  7شود )الشیادی و همکاران نادیده گرفته می 
(. از آنجا که کسب و کارهای  2007،  8کالور و همکاران 

نگاه   )با  گردشگری  مقصدهای  در  فعال 
فعالیت  مکمل مشترک  فضای  یک  در  گرایانه(، 

کنند، با مشکالت و معضالت مشابهی نیز مواجه  می
)یوشینو  و  2011،  9هستند  شناسایی  مسائل  (.  حل 

6 Torres & Augusto 
7 Al-Sheyadi et al 
8 Claver et al 
9 Yoshino 
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و   آنها  موفقیت  زمینه  کارها  و  کسب  مشترک 
 کند.پایدار را فراهم می توسعه

و   اسنادی  بررسی  به صورت  این مطالعه  اگرچه 
نتایج   و  گیرد  می  انجام  فراترکیب  روش  قالب  در 
مختلف   مقصدهای  در  تواند  می  آن  از  حاصل 
گردشگری به کار گرفته شود؛ با این حال، تمرکز این  

بخش کمی( بر استان اردبیل به عنوان  مطالعه )در  
یکی از مقصدهای مهم گردشگری است. مسئله ای  
که در ارتباط با توسعه گردشگری در کشور و استان  
اردبیل وجود دارد؛ بخشی نگری و عملکرد جزیره ای  
در سیاست گذاری و اجرا و عدم همکاری و مشارکت  
که   است  یکدیگر  با  گردشگری  متولیان  و  ذینفعان 

یجه آن بروز نارسایی در توسعه متوازن استان و  نت
شکل گیری تعارض منافع و رقابت های ناسالم بین  
ذینفعان و کسب و کارهای گردشگری است. توجه  

تواند  به مفهوم توسعه مکمل گرا از این جهت که می 
اشاره   مورد  مسئله  به  پاسخ  برای  مناسب  الگویی 

بنابرا  است.  اهمیت  و  ضرورت  دارای  با  باشد،  ین، 
این   اصلی  پرسش  شده،  مطرح  مطالب  با  توجه 
مطالعه در گام اول، این است که مدل توسعه مکمل 
گرای گردشگری دارای چه ابعاد و مولفه هایی است  
و در گام دوم، اهمیت و اولویت این ابعاد در استان  

 اردبیل چگونه است؟   

 

 مبانی نظری 2
عنوان  مکمل متون مختلف تحت  در  یا  گرایی  "کل" 

است   شده  تعریف  کلی"  اهداف  به  "دستیابی 
استوارت و  بین  2018،  1)پالگرسون  روابط  و   )

می مؤلفه درک  مجموعه  یک  طور  های  به  که  شود 
کاستی  جبران  یا  کیفیت  بهبود  باعث  های  متقابل 

می  همکاران یکدیگر  و  )کراوچ  (.  2005،  2شوند 
در  دهد که مقدار یک منبع  گرایی زمانی رخ می مکمل

امر   این  یابد.  افزایش  مرتبط،  منابع  سایر  حضور 

 
1 Plagerson & Stuart 
2 Crouch et al 
3 Ennen & Richter 

دهد که مجموع حاصل از ترکیب دو یا  زمانی رخ می 
تولید،   سیستم  یک  در  پیوسته،  هم  به  عامل  چند 
بیش از مقداری باشد که با استفاده از این عوامل به  

گرا  شود. داشتن رویکرد مکملطور جداگانه تولید می 
ای نسبت به یک مفهوم  ه تواند درک جامع و بالقومی

همکاران،   و  )الشیادی  دهد  شکل  پدیده  (.  2019یا 
در   صرفاً  بودن  مکمل  که  داشت  توجه  باید  البته 

نمی  ایجاد  عامل  دو  بین  زمانی  ارتباط  بلکه  شود؛ 
گیرد که "ارزش اقتصادی کل با  گرایی شکل می مکمل

یابد. افزایش  عامل،  چند  یا  دو  دیدگاه   ترکیب 
خودی خود یک تئوری برای طراحی یا  گرایی به  مکمل

برای کمک   رویکردی  بلکه  عملکرد سازمانی نیست، 
های مرتبط و چگونگی ایجاد روابط بین  به درک پدیده 

ارزش بخش  ایجاد  و  سیستم  یک  باالتر  های  های 
، 3نسبت به عناصر فردی سیستم است )اینن و ریچر 

(. این دیدگاه به غنای درک ما نسبت به ترکیب  2010
های مختلف و چگونگی شکل گیری  و نوآوری روش 

کند  چنین ترکیباتی در جهت بهبود عملکرد، کمک می 
گرایی ممکن است  مکمل (.2014،  4)بالوت و همکاران 

تعامل  واحدهای  بین  اختالف  یا  شباهت  دلیل  به 
عناصر   بین  متقابل  روابط  به  بسته  باشد.  کننده 

گرایی از  ل تعامل گر )مشابه یا متفاوت( دو نوع مکم
هم متمایز است: مکمل همزیستی  و مکمل همگرا.  

می  شکل  زمانی  همزیستی  ارزش  مکمل  که  گیرد 
می  ایجاد  متفاوت  عناصر  تعامل  با  و  افزوده  شود 

با  مکمل همگرا زمانی رخ می  افزوده  ارزش  دهد که 
می  ایجاد  مشابه  عناصر  این  تعامل  بنابراین  شود. 

تا مفهومطبقه بندی کمک می  گرایی به  مکمل   کند 
تواند براساس  این شکل تبیین گردد: مکمل بودن می 

ایجاد  ها و شباهت تفاوت عناصر  بین  در  و  ها  شود 
می نشان  را  آن  ماهیت  و  این  )کیندریس  دهد 

و  2019،  5دنیلینی  بالوت  دیگر،  بندی  طبقه  در   .)
گرایی را از هم متمایز  ( دو نوع مکمل2014همکاران )

مکمل  مکمل گرایکردند:  و  استفاده  در  در  ی  گرایی 
مکمل  دو  عملکرد.  بین  ارتباط  از  استفاده  در  گرایی 

4 Ballot et al 
5 Kinderis & Danieliene 
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می  ناشی  فعالیت  که  مجموعه  ای  گونه  به  شود؛ 
از   برخی  کردن  اضافه  به  اغلب  عمل  یک  بکارگیری 

تناسب  فعالیت این حالت،  دارد. در  نیاز  های دیگر 
شیوه  این  بین  می خوبی  وجود  به  نشان  ها  که  آید 

محققان  دهنده   است.  سودمند  و  متقابل  تعامل 
های استفاده سعی در شناسایی ارتباطات بین  مکمل

ها دارند که  های مختلف و فعالیتاستفاده از شیوه 
می  پیوند  هم  به  مقابل،  معموالً  در  خورند. 

های  گرایی در عملکرد، اثرات استفاده از شیوه مکمل
راین،  کند. بنابمختلف را به صورت ترکیبی بررسی می 

مکمل  چگونگی  برخالف  بر  که  استفاده  در  گرایی 
روش  از  همزمان  استفاده  صورت  به  مختلف  های 

کند و بازدهی حاصل را در نظر نمی گیرد؛  تاکید می 
مکمل ترکیبی  رویکرد  تأثیر  عملکرد،  در  گرایی 

های مختلف را بر عملکرد مورد بررسی قرار  فعالیت
همکارانمی و  )اوزوسوگالم  و  0182،  1دهد  بالوت  ؛ 

 (.2014همکاران، 

میمکمل گردشگری  در  طریق  گرایی  از  تواند 
جاذبه و  منابع  از  گروهی  و  همکاری  مشاغل  ها، 

موسساتی باشد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم  
در توسعه مقصد نقش دارند. در صنعت گردشگری،  

، در  2گرایی در مقابل جایگزینی اهمیت مفهوم مکمل 
منابع حوزه فعالیت   های  قرار  و  گردشگری  های 

بازاریابی  می و  مدیریت  استراتژی  یک  گیرد. 
مکمل ایده  شامل  که  و  گردشگری  منابع  در  گرایی 

افزایی  فعالیت و هم  افزایش مشارکت  به  باشد،  ها 
منجر خواهد شد؛ در حالی که استفاده از جایگزینی  

فعالیت  یا  منابع  افزایش  در  به  منجر  احتماال  ها، 
د و  و  رقابت  )پترو  شد  خواهد  اجزا  بین  رگیری 

(. بنابراین،  2001،  4؛ جنکینز و اولیور2007،  3همکاران 
گرا با استفاده از انواع منابع و  ایجاد چارچوب مکمل 

تواند برای تولید محصوالت و خدمات  ها می فعالیت
متنوع و یکپارچه گردشگری )به جای جایگزین کردن(  

گ مقصدهای  برای  کلیدی  باشد  استراتژی  ردشگری 

 
1 Ozusaglam et al 
2 substitution, 
3 Petrou et al 
4Jenkins & Oliver 

همکاران،   و  که   (.2007)پترو  است  این  بر  اعتقاد 
رقابتی  مکمل توان  افزایش  در  گردشگری  گرایی 

به   روش  این  که  دلیل  این  به  است،  موثر  مقاصد 
کند، روابط بین کسب و  روندهای نوآورانه کمک می 

را تسهیل می  برآورده  کارها  را  نیازهای مشتری  کند، 
ت الزم برای توسعه را ایجاد  سازد و دانش و اطالعامی
 (. 2002، 5کند )مالمبرگ و ماسکل می

 

 پیشینه پژوهش 3
( در پژوهشی به موضوع  2019)   6الشیادی و همکاران

های مدیریت زنجیره تامین و تاثیر  گرایی شیوه مکمل
آنها   پرداختند.  محیطی  زیست  عملکرد  بر  آن 

شیوه متمایز    4مدیریت زنجیره تامین را متشکل از  
سیستمام مکمل  محیطی،  ا  زیست  مدیریت  های 

شیوه  و  منبع  کاهش  زیستی،  های  طراحی 
محیطی خارجی تعیین نموده و تاثیر آن را بر  زیست 

های تولیدی عمان  عملکرد زیست محیطی در شرکت 
یافته نمودند.  ایده  ارزیابی  از  آنها  تحقیق  های 

شیوه مدیریت زنجیره تامین حمایت    4گرایی  مکمل
نش و  شیوه کرده  این  که  داد  طریق  ان  از  ها 

گرایی بیش از حالت منفرد به بهبود عملکرد  مکمل
(  2018)  7نماید. کاستا و لیما زیست محیطی کمک می 

مطالعه توسعه  در  و  گردشگری  در  همکاری  به  ای 
به  منطقه توجه  با  که  معتقدند  آنها  پرداختند.  ای 

افزایش رقابت بین مقصدها و پیچیدگی روزافزون در  
گیری و توسعه مدیریت مقصدهای گردشگری، شکل

همکاری بین ذینفعان الزامی برای موفقیت و پایداری  
ذینفعان   که  داد  نشان  مطالعه   این  نتایج  است. 
اهمیت همکاری را برای دستیابی به هم افزایی مهم  

را تضمین  کننده توسعه گردشگری  تلقی کرده و آن 
فایات  دانند.می و  با  ( مطالعه2018)  8چیکبسون  ای 

و مکمل  اقدام جمعی  »اندازه گروه،  در  عنوان  گرایی 
با  تالش گروه  دو  انتخاب  با  آنها  دادند.  انجام  ها« 

5 Malmberg  & Maskell 
6 Al-Sheyadi et al. 
7 Costa & Lima 
8 Cheikbossian & Fayat 
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اندازه مختلف که هر دو برای کسب جایزه مشترک و  
می  رقابت  باهم  رقابتی  شرایط  نتیجه  در  کردند 

از   باالیی  سطح  وجود  صورت  در  که  گرفتند 
ا مکمل بین  گروهگرایی  بزرگتر عضا،  اندازه  با  های 
  1یه و همکاران   تر است. های کوچک تر از گروه موفق

پذیری و  گرایی، انعطاف( در پژوهشی به مکمل 2016)
شرکت  بین  استاندارد  و  ارتباط  هواپیمایی  های 

های مسافرتی پرداختند. نتایج تحلیل نظرات  آژانس 
آژانس  هنکارکنان  چین،  تایوان،  مسافرتی  گ  های 

گرایی بین  کنگ و سنگاپور نشان داد که ایجاد مکمل 
آژانس شرکت  و  هوایی  توسعه  های  مسافرتی،  های 

قیمت  استراتژی  ویژه  به  تسهیل  دانش  را  گذاری 
انعطافمی این،  بر  عالوه  زنجیره کند.  تامین پذیری 

تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مشارکتی در همکارهای  
پتروآژانس  دارد.  مسافرتی  )  های  همکاران  (  2007و 

»مکمل عنوان  با  و  پژوهشی  منابع  در  گرایی 
های کسب و کار در  آمادگی  ها: نقش شبکه فعالیت

یکپارچه گردشگری روستایی« در بریتانیا، اسپانیا و  
یونان انجام دادند. کسب و کارهای محلی به عنوان  

می گرفته  نظر  در  فرصت عواملی  که  های  شوند 
های  ده و اهداف و استراتژیاقتصادی را تحقق بخشی

را توسعه می  به عنوان  جدید  و کارها  دهند. کسب 
می  شناخته  در  بازیگرانی  آنها  اقدامات  که  شوند 

و   منابع  است.  جریان  در  موجود  روابط  و  ساختار 
گردشگری  فعالیت مقصد  در  مستقر  مشابه  های 

های مختلف نتایج  ها و مکانروستایی لزوما در زمان 
های تجاری عامل اساسی در  د. شبکه یکسانی ندارن

ها و منابع در سطح محلی است  سازماندهی فعالیت 
گردد.  و منجر به ادغام در سطوح مختلف فضایی می 

 نقش ای با عنوان »تبیین( پایان نامه1392علیزاده )
 شهری مناطق ریزیبرنامه در گراییمکمل  کارکرد  و

مورد منطقه چندمرکزی،   -آمل شهری مطالعاتی: 
تحقیق    -قائمشهر  -بابل نتیجه  داد.  انجام  ساری« 

 هايو سكونتگاه  شهرها نزدیک نشان داد که فواصل 
 اشتغال  خصوصیات استقرار، نوع شهري، شبكه این

 ویژه اي براي هايقابلیت آنها، بین کارکردي ارتباط و

 
1 Yeh et al 

به   گرایيمكمل  و همكاري هايمزیت  از استفاده
مطالع آورده وجود این  توسعهاست.   گرامكمل ه، 
شهري براي را منطقه   بعد سه در چندمرکزي 

)ریخت  فضایيمورفولوژیک   و کارکردي  - شناسي(، 
داده است. مشکینی   توجه قرار مورد ظرفیتي  -هویتي

( همکاران  مطالعه1391و  در  سنجش  (  به  ای 
نهادی در شهرهای میانی در ارتباط با  افزایی میان هم

در   غیررسمی  همدان  اسکان  و  زنجان  شهرهای 
داد که ظرفيت این تحقیق نشان  نتایج   پرداختند. 

ميان نهاديميان افزاييهم  مديريت نهادهاي در 
زنجان شهري پايين  شهرهاي  همدان   حد از ترو 

همچنین، ميانگين  افزاييهم  هايشاخص است. 
 يا كاهش و يافته عملكرد باهم ارتباط نهادي درميان

 يا كاهش به منجر اخص ش يك ميزان افزايش
 شود. مي  ديگر هايظرفيت شاخص  افزايش

 

 روش تحقیق 4
روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف بنیادی و  
از نظر روش آمیخته اکتشافی است. بخش کیفی در  
این پژوهش مبتنی بر فراترکیب و بخش کمی مبتنی  
بر روش معادالت ساختاری است. روش کار به گونه  

ابتدا   که  است  مدل  ای  فراترکیب  از  استفاده  با 
توسعه مکمل گرای گردشگری ارائه می گردد و سپس  
در بخش کمی، مدل مورد سنجش و ارزیابی قرار می  
گیرد. بنابراین ابتدا فراترکیب مطالعات پیشین انجام  
كه   است  كيفي  مطالعه  نوعي  فراتركيب  گیرد.  می 
با   را  خاص  حوزه  یک  در  مختلف  مطالعات  نتايج 

ت می يكديگر  کردن  رکیب  فراهم  با  فراترکیب  کند. 
نظام  طریق  نگرشی  از  پژوهشگران  برای  مند 

های کیفی به موضوعات و مفاهیم جدید و  پژوهش 
می  را  اساسی  موجود  ادبیات  روش،  این  با  و  پردازد 

دهد و دیدگاه جامع و گسترده ای نسبت به  ارتقا می
می  وجود  به  اين  مسائل  مستلزم  فراتركيب  آورد. 

انجام  است   عميقي  و  دقيق  بازنگري  پژوهشگر  كه 
هاي كيفي مرتبط را تركيب  هاي پژوهش دهد و يافته 
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و صلواتیان،   این  1396كند )شهبازی سلطانی  در   .)
فراترکیب   ای  مرحله  هفت  روش  از  پژوهش 

( استفاده شده است که  2007)  1سندولسکی و بارسو 
 ( نشان داده شده است.1در شکل )

 

 
 مراحل هفتگانه پژوهش  1  شکل 

 ( 2007منبع: سندولوسکی و باسو ) 

 

های  گام نخست: تنظیم سوال  4.1
 پژوهش 

سوال   تنظیم  فراترکیب،  فرایند  در  گام  نخستین 
پژوهش   مسیر  دهنده  نشان  که  است  پژوهش 

مدل  است. با توجه به هدف این پژوهش که ارائه  
مکمل پرسش توسعه  است،  گردشگری  های  گرای 

 پژوهش به صورت زیر تدوین گردید.

 
 های پژوهش پرسش  1  جدول 

 پرسش پارامترهای تعیین کننده 
What    )دهند؟ میگرای گردشگری را شکل  های توسعه مکملچه عواملی مولفه )چه چیزی 

Who   )جامعه مورد مطالعه برای دستیابی به این عوامل چیست؟  )جامعه مورد مطالعه 
When    )عوامل اثرگذار مربوط به چه دوره زمانی بررسی و جستجو شده است؟  )محدودیت زمانی 
How     )چه روشی برای فراهم کردن مطالعات استفاده شده است؟  )چگونگی روش 

 ی تحقیق حاضر منبع: یافته ها 

 

 گام دوم: بررسی نظام مند متون  4.2
های مختلف  های داده، نشریه در این پژوهش، پایگاه 

قبیل   ؛  Emerald insight؛    Science directاز 
Scopus  ؛Google Scholar    بر تمرکز  با   ... و 

 
1 Sandelowski & Barroso 

( و  Complementarityکلیدواژه های مکمل گرایی ) 
 Complementarity inگردشگری )گرایی در  مکمل

Tourism( خوشه سازی ،)Clustering  و ... در بازه )
مورد بررسی قرار گرفت. در    2021تا    2000زمانی سال  

نتیجه جستجو و بررسی پایگاه های اشاره شده، با  

تنظیم سوال 
پژوهش

بررسی نظام مند 
متون

جست وجو و 
انتخاب مقاله های 

مناسب

استخراج 
اطالعات مقاله

تجزیه وترکیب 
یافته ها

ارائه یافته هاکنترل کیفیت
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مقاله    316استفاده از واژه های کلیدی مد نظر تعداد  
 یافت شد.

گام سوم جستجو و انتخاب   4.3
 ای مناسب همقاله

مقاله انتخاب  الگوریتم  برای  براساس  مناسب  های 
 ( در شکل  پارامترهای مختلفی  2نشان داده شده   ،)

نظیر عنوان، چکیده، محتوا و روش پژوهش ارزیابی  
شده است. مبنای انتخاب یا رد مقاالت در هر یک  
و   تحقیق  هدف  شکل،  در  شده  ذکر  مراحل 

هایت  پاسخگویی پرسش اصلی تحقیق بود که در ن
مقاله از نظر محتوا، روش و ... مناسب با    51تعداد  

پرسش اصلی تحقیق بود، بنابراین، این مقاالت وارد  
 فرایند تحلیل شد. 

 

 
 های نهایی های انتخاب مقاله الگوریتم  2  شکل 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 گام چهارم: استخراج نتایج  4.4
به هر مقاله شامل    هامقاله براساس مرجع مربوط 

نام و نام خانوادگی نویسنده به همراه سال انتشار  
مقاله و اجزای دیگر، براساس تاریخ انتشار از جدید  

 بندی شد. به قدیم طبقه

گام پنجم: تجزیه و تحلیل و تلفیق   4.5
 ها یافته 

براساس  عوام تمام براي پژوهش، اين در که  لی 
از   تحقیق  هدف  با  آن  ارتباط  و  تحقیق  پرسش 

 گرفته نظر در كدي پيشين استخراج شد، مطالعات
مطابق که  طوری  به  ) شد.  کدهای  2جدول   )

استخراجی به همراه نویسنده و سال انتشار مقاله  
از   منبع شناسایی شده، نشان داده    51در هر یک 

 شده است. 
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 کدهای استخراجی از منابع مورد مطالعه  2  جدول 

 کدها منابع 

 (2021) 1نیروتی و راگوسئو 
ایجاد توازن در منابع، ایجاد تنوع، وابستگی متقابل، تعامل بین بازیگران مختلف در  

د نیاز برای مدیریت یک  های چندجانبه، ادغام با تامین کنندگان، اشتراک هزینه مور سیستم
 فعالیت 

 (2020) 2کائو و همکاران 
های جدید، آموزش اعضا ایجاد دانش متفاوت از اعضای تیم، سودمندی دانش، ایجاد مهارت

از یکدیگر، قابلیت استفاده دانش ایجاد شده، انتقال دانش بین اعضا، اشتراک گذاری  
 دانش دانش، اعتماد و هماهنگی برای اشتراک گذاری  

 3جوراسز و همکاران 
(2020) 

 گرایی فضایی یکپارچه سازی شبکه )ادغام شبکه(، مکمل

 گرایی تکنولوژیکی ها، اشتراک دانش، مکملگرایی قابلیتهم افزایی تولیدکنندگان، مکمل (2020) 4آورسا و همکاران 

 5خرایشی و همکاران
(2020) 

ها،فضای  ذیر، امکان تعویض منابع و قابلیتپسپاری نوآوری، ساختار مسطح و انعطافبرون
همکاری، سازگاری اهداف )همسویی اهداف( ، همکاری موثر، تعامل بین اهداف و نتایج،  

 وابستگی متقابل و انعطاف پذیری
سانجز و  -گارسیا

 (2019) 6همکاران 
 های مدیریتی، ترکیب بهینه توانایی

فاخریدین و  
 ( 2019) 7کاستونگوای

جذب، ترکیب دانش،درجه باز بودن، مجاورت جغرافیایی،تسهیل انتقال دانش،  ظرفیت  
 اعتماد، سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد بین بازیگران، منابع منطقه ای

 انعطاف پذیری تولید  ( 2019تورس و آگوستو )

 (2019) 8ترنچر و هیجدن 
مل مستقیم،  مکمل سیاستی، پوشش اهداف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، تعا

تعامالت سیاستی عمودی، افقی، تعامالت داخلی، خارجی، تعامل یک طرفه، دوطرفه،  
 همپوشانی عملکردی، تنظیم پوششی، تنظیم زمانی 

الشیادی و همکاران 
(2019) 

های محیطی، همکاری بین بخشی،  صالحیت جمعی، به اشتراک گذاری اطالعات، توانایی
 های استراتژیکم افزا، همکاریانعطاف پذیری، تولید محصوالت ه 

 (2019) 9پینیگتون و ایوب 
دسترسی به منابع کمیاب،تعامل هم افزا بین مشاغل، تعهد متقابل، رفتار تعاونی، اتحاد  

 استراتژیک 
 10ریو و همکاران هاوس

(2019) 
سازی، همکاری با عوامل خارجی، تبادل متقابل، همکاری با سایر سازمانها، جذب  شبکه

 دانش خارجی 

کیندریس و دانلینی  
(2019) 

تعامل عناصر مشابه یا متفاوت: مکمل همزیستی و مکمل همگرا، انسجام بین فعالیتهای 
مشترک، پیکربندی فعالیتها، بهبود دسترسی مشتری، روابط مصرف کننده، استفاده بیشتر  

 ها از منابع، افزایش کارایی عملیاتی، نوآوری در فعالیت

 
1 Neirotti &  Raguseo 
2 Cao et al 
3 Jurasz et al 
4 Aversa et al 
5 Khraishi et al 
6 García-Sánchez et al 
7 Fakhreddine & Castonguay 
8 Trencher& Heijden 
9 Pinnington  & Ayoub 
10 Haus-Reve et al 
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  1اندابیسی و همکاران
(2019) 

 های پویا، توسعه روابط یادگیری مشترک، توسعه قابلیت

 ادغام منطقه ای، روابط بین ذینفعان، ترکیب منابع ناهمگن  (2019) 2نایبگیرا

پالگرسون و همکاران  
(2018 ) 

  های اجتماعیوجود بسترهای چندجانبه برای ایجاد گفتگو و مذاکره بین ذینفعان، سیاست
های سیاستی، دولت و  گرایی نهادی، همگرایی بین اهداف نهادی در بخشتحول گرا، مکمل

روابط آن با سایر ذینفعان، تخصص فنی، ظرفیت اداری، همسویی، حفظ بسترهای  
 چندجانبه 

 اعتماد و تعهد  (2018کاستا و لیما )

 ( 2018) 3هالوا و همکاران 
های گیری از دانش، پیکربندی مجدد دانش، مکانیسمگردآوری دانش، ادغام دانش، بهره 

 سازی، همکاری متقابل عملکردی، مدیریت واسطه ای یکپارچه

اوزوسگالم و همکاران  
(2018 ) 

ها، ترکیب عوامل، ترکیب  های ضمنی،تناسب بین شیوههای سازمانی، قابلیتسیستم
ی، بازسازماندهی  های سازمانی، همگام سازی واحدهای سازمانتکنولوژی با سیستم

 های سازمانی های محیطی با سیستمفرایندهای سازمانی، استراتژی انطباق، ترکیب فناوری

 ( 2018) 4بلدوین 
وابستگی متقابل وظایف، ایجاد روابط سازمانی، هماهنگی بیشتر بین واحدهای تجاری،  

 ادغام عمودی 

 ( 2018) 5ناگی و همکاران
یکر بندی سازمان، یکپارچگی ساختاری، وابستگی متقابل،  قابلیت عملیاتی، قابلیت پویا، پ

 متعادل سازی )داخلی و خارجی( 
آیرب و  -گارسز

 ( 2017)6دفرانسیاکانون 
 های داخلی و خارجی هماهنگی ارتباطات درون سازمانی، انعطاف پذیری، ادغام مهارت

 کانونی مکمل دوجانبه یا متقابل، مکمل مستقیم، بازیگر  ( 2017) 7ماتوس
 8بولینگ و همکاران 

(2017 ) 
 پیکربندی مجدد، ادغام فناوری، مشارکت، تعهد، ادغام فرایندها

 ارتباطات متناظر  ( 2017) 9کنگ و همکاران 
 10بدیا و همکاران -سرانو

(2017 ) 
 اجتماعی -تغییر در سیستم فنی

 11آمراسینگ و همکاران 
(2017 ) 

همکاری از طریق مکانیسمهای موجود از قبیل  ظرفیت سازی، هماهنگی عملیاتی، 
 های مشترک، اشتراک و مدیریت دانش فعالیت

 تنوع منابع و دانش  (2016) 12کابنا و همکاران 
 ها، هم افزاییاتصال منابع بحرانی، مکمل فعالیت (2016) 13رهم و گل 

 (2016) 14مارکارد و هافمن 
های نهادی، مکمل نهادی، ساختارهای نهادی، برنامهروابط دوجانبه، روابط متمایز، مکمل 

های  پشتیبانی فنی، انتظارات در مورد آینده فناوری، بسیج بازیگران، همسویی منافع، مکمل

 
1 Ndubisi et al 
2 Nibigira 
3 Hullova et al 
4 Baldwin 
5 Nagy et al 
6 Garcés-Ayerbe & Cañón-de-Francia 
7 Matous 
8 Boling et al 
9 Kang et al 
10 Serrano-bedia et al 
11 Amerasinghe et al 
12 Cobena et al 
13 Rehm & Goel 
14 Markard  & Hoffmann 
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ها و موسسات تحقیقاتی، قوانین و مقررات، نهادهای سیاست گذار،  زیرساختی: دانشگاه
- ها )یک طرفهی مکملسیستم حقوقی، خدمات زیربنایی، منابع مختلف، جهت گیر

 دوطرفه(، تغییر اهداف، توجه به تغییرات آتی 
سالوادو و   -آمروس

 ( 2015) 1همکاران 
های سازمانی،  های محیطی، خالقیت هدایت شونده، پشتیبانی مدیریت، تواناییقابلیت

 هماهنگی داخلی سازمان، ظرفیت جذب 

 (2015) 2چی و لویتاس 
اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و  -نهادهای اقتصادی مکمل بین واحدی، سازگاری نهادی،

 فرهنگی، شبکه بازیگران 
  3دیبیاگیو و همکاران

(2014) 
 تنوع ابزارهای دانش، پایگاه دانش منسجم 

 (2014) 4ریو و کیم 
تبادل دانش، ترکیب دانش،روابط بین سازمانی، روابط همکارانه، اشتراک گذاری یا توسعه  

منابع متمایز و منحصر به فرد، و قابل کاربرد، دانش منحصر به فرد،  مشترک محصول، 
 روابط شرکا

 ( 2014بالوت و همکاران )

گرایی در اشکال مختلف نوآوری، داشتن  های تولید، ساختار سازمانی، مکملحمایت سیستم
مزایای های مکمل ارزشمند و کمیاب، داشتن انسجام سازمانی برای اطمینان از دارایی
گرایی،  گرایی، محافظت در برابر تقلید، ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نتیجه مکملمکمل

 های نوآورانه، تاثیرات متقابلهمپوشانی بین انواع نوآوری، خوشه
 های سازمانی توانایی (2014) 5گیلی و همکاران 
 ظرفیت جذب  (2014) 6الو و همکاران 

 7گونزالز و همکاران
(2014) 

 ظرفیت جذب 

 8جونز و کورنام-گیرد
(2013) 

گرایی در ارزش، ساختارهای اجتماعی برجسته شده،  های مکمل، مکملمنابع و قابلیت
های  گرایی فرهنگی، تعامل خرده فرهنگهنجارهای اجتماعی، هویت سازی در جامعه، مکمل

مشترک، بسیج منابع اجتماعی،  های های ذینفع، انجام فعالیتمشابه، توانایی همکاری گروه
مجاورت جغرافیایی، امکان اتصال جهانی، ارتباطات اجتماعی، تحرک اجتماعی، سیستم  

های فرهنگی  تعامالت فرهنگی اجتماعی، کسب مزیت اقتصادی براساس مقیاس، ارزش
 کلیدی درون سازمان، مشارکت ذینفعان، تعامل ذینفعان 

 9سساگنولی و همکاران 
(2013) 

انش خارجی، کسب دانش جدید، ظرفیت جذب، اتحاد خارجی، توانایی شرکت در  کسب د 
های تولیدی، ایچاد پیوند بین  های خارچی، استفاده مشترک از نهادهاستفاده از فناوری

 های مختلف، اشتراک گذاری دانشها در پروژهمنابع، اشتراک فناوری
 هیت هم افزا مشارکت دو شرکت به منظور ایجاد یک ما  (2011) 10پی

 11ودینفلد و همکاران
(2011) 

وابستگی متقابل، مجاورت فضایی، شباهت محصول، ، تعادل بین همکاری و رقابت،  
های بین عناصر، مجاورت فضایی، شباهت محصول،  های درون زا و برون زا، شبکهشبکه

 
1 Amores-Salvadó et al 
2 Chi & Levitas 
3 Dibiaggio et al 
4 Ryoo & Kim 
5 Gilli et al 
6 Love et al 
7 González et al 
8 Gyrd-Jones & Kornum 
9 Ceccagnoli et al 
10 Pei 
11 Weidenfeld et al 
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ماهیت محصول گردشگری در تسهیل همکاری،اتحاد استراتژیک، رقابت مشارکتی  
 کاری(، مکملهای موضوعی )هم

 سازگاری بین اجزا، فرایندهای یادگیری داخلی، فرهنگ سازی، اتصال بین عناصر مکمل  (2011) 1میراندا و همکاران 

 (2010) 2دیتیز و همکاران 
دستیابی به منابع منحصر به فرد، ترکیب منابع،ایجاد ارزش از طریق ترکیب منابع، ارائه  

 های مکمل از جانب شرکاصالحیتمنابع و 
 عوامل نهادی مانند آداب و رسوم و فرهنگ  (2010) 3اوه 

 (2009) 4الو و روپر 
های مرزبندی، اتحادهای استراتژیک، یادگیری سازمانی، بهینه سازی فرایند، به  فعالیت

فعالیتها، انسجام  اشتراک گذاری دانش، بهینه سازی استفاده از منابع، دامنه جغرافیایی 
 سازمانی، سازماندهی مجدد 

 (2007پترو و همکاران )
های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مناطق، جذابیت محیط  ها، ویژگیپویایی سرزمینی، شبکه

های مقصد، همکاری محلی، اعتماد،  های مخلف، ایجاد شبکهفرهنگی و طبیعی، پیوند بخش
 های اجتماعی ن، شبکههای رسمی و غیررسمی میان بازیگراشبکه

 بندی نهادی، همافزایی بندی نهادی،انسجام نهادی، خوشهنهادی،خوشهسازگاری ( 2007) 5دیگ

 (2006) 6وو 

ها، شایستگی متمایز، تعامل منابع  ها برای اشتراک منابع و فعالیتترکیب و ادغام، فرصت
سازگاری فرهنگی، هم افزایی  ترکیب شده، هم افزایی، اعتماد، ایجاد ارزش، تناسب سازمانی،  

ها،  عملیاتی، تناسب استراتژیک، شباهت در تخصیص منابع، مکمل منابع و شایستگی
های عملیاتی، محیط  نوآوری محصول انعطاف پذیر، توسعه منابع منحصر به فرد، قابلیت

 های جدید کارآفرینی، توسعه داخلی، استفاده از تکنولوژی
 7هاوس و همکاران

(2005) 
 اثرات ترکیبی، روابط سودمند اجزای مختلف 

 ها و منابع کافیمجاورت جغرافیایی، تعهد به همکاری، زیرساخت ( 2000) 8دبراه و همکاران
 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 مرحله ششم: کنترل کیفیت  4.6
انجام   فرایند  کیفیت کدگذاری در  به منظور کنترل 

فراترکیب و از  های کیفی می سایر روش  روش  توان 
شاخص کاپا استفاده کرد. طبق این روش، برای تایید  
یک   با  پژوهشگر  نظر  مقایسه  از  کدگذاری  اعتبار 

گردد. شاخص کاپا عددی بین صفر  خبره استفاده می 
و یک است و هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر شود،  

است   دهندگان  رتبه  بین  توافق  دهنده  نشان 
همکاران،  )دهقانی   با  1394و  شاخص  مقدار   )

  0/ 000در سطح معناداری    SPSSاستفاده از نرم افزار  
( نشان داده  3محاسبه شد که در جدول )  814/0عدد  

توان  شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، می 
گفت که استخراج کدها از پایایی مناسبی برخوردار  

 است.

 

 
1 Miranda et al 
2 Deitz et al 
3 Ohe 
4 Love & Roper 
5 Deeg 
6 Woo 
7 Haus et al 
8 Debrah et al 
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 مقادیر اندازه توافق  3  جدول 

 عدد معناداری انحراف استاندارد  مقدار  شاخص کاپا
 کاپای مورد توافق
 تعداد موارد معتبر 

814/0 
52 

076/0 000 /0 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 ها مرحله هفتم: ارائه یافته 4.7
( مقوله بندی کدهای استخراجی را در قالب  4جدول )

مقوله و  اصلی نشان می مفاهیم،  دهد. مطابق  های 
مفهوم طبقه بندی شدند.    19کد در    98(،  4جدول )

قالب    در  نهایت  در  مفاهیم  اصلی    7این  مقوله 

همکارانه،  مکمل گرایی  مکمل  سیاستی،  گرایی 
مکمل مکمل پویا،  مکمل گرایی  فنی،  ایی  گر گرایی 

مکمل  فرهنگی،  و  مکمل ارزشی  نهادی،  گرایی  گرایی 
مکمل  توسعه  ابعاد  گردشگری،  گرای  مقصدهای 

 گردشگری را شکل دادند. 

 

 ها مقوله بندی یافته  4  جدول 

 کدها مفاهیم  مقوله اصلی 

گرایی  مکمل
 سیاستی 

 سازگاری درونی 

تناسب سازمانی، پشتیبانی مدیریتی، انتخاب استراتژیک، سازگاری اهداف  
)همسویی اهداف(، ساختار مسطح و انعطاف پذیر، هماهنگی بین اجزا،  

سازی واحدهای سازمانی، مکمل بین واحدی، وابستگی متقابل همگام
 وظایف و واحدها، همسویی منافع 

 سازگاری بیرونی 
اهداف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی،   توجه به تغییرات آتی، پوشش

 اجتماعی، استراتژی انطباق   -تغییر در سیستم فنی

 شبکه تعامل 
همزیستی )تعامل عناصر متفاوت(، همگرایی )تعامل عناصر مشابه(، 

تعامالت سیاستی عمودی و افقی، تعامالت داخلی و خارجی، تعامل هم افزا  
 اهداف و نتایج بین مشاغل، تعامل هم افزا بین  

سازی  یکپارچه
 سیاستی 

مدیریت واسطه ای، بازسازماندهی فرایندهای سازمانی، یکپارچگی  
 ساختاری، پیوندهای بین بخشی 

مکمل گرایی  
 همکارانه 

 ارتقای روابط 
های اجتماعی،  سازی، شبکهروابط بین سازمانی، روابط همکارانه، شبکه
 ارتباطات متقابل

هم آفرینی  
 مشارکتی

رقابت مشارکتی )همکاری(، رفتار تعاونی، مشارکت به منظور ایجاد یک  
 افزا، ایجاد فضای همکاری، همکاری بین بخشی ماهیت هم

 همکاری ذینفعان 
های چندجانبه، نقش بازیگر کانونی،  تعامل بین بازیگران مختلف در سیستم

 غیررسمی میان بازیگرانهای رسمی و همکاری و مشارکت ذینفعان، شبکه

 گرایی فنی مکمل

انعطاف پذیری 
 منابع 

دسترسی به منابع کمیاب، ترکیب منابع، ایچاد پیوند بین منابع، ایجاد توازن  
 در منابع، ادغام با تامین کنندگان

 پایش فرایندها
ها،  های مشترک، پیکربندی فعالیتهم افزایی عملیاتی، انسجام بین فعالیت

 های اشتراک فعالیتهاها، فرصتسازی فرایند، تناسب بین شیوهبهینه

 اثربخشی تولید 
روابط مصرف کننده، بهبود دسترسی مشتری، انعطاف پذیری تولید،  

 افزایی تولیدکنندگان، توسعه مشترک محصول، هم
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 گرایی پویامکمل

 افزایی شبکه دانش
دانش، اشتراک دانش،  کسب دانش جدید، پایگاه دانش منسجم، تنوع 
 توسعه دانش منحصر بفرد 

 قابلیت نوآوری 
های نوآورانه،  محیط کارآفرینی، همپوشانی بین انواع نوآوری، خوشه

 گرایی در اشکال مختلف نوآوریهای هدایت شونده، مکملخالقیت
 فرایندهای یادگیری داخلی، آموزش اعضا از یکدیگر  ویادگیری آموزش

های قابلیتتوسعه 
 گرا مکمل

ها، ظرفیت سازی، درجه باز بودن،  ظرفیت جذب، امکان تعویض قابلیت
های داخلی و خارجی، انعطاف پذیری، ترکیب بهینه، ایجاد  ادغام مهارت

 گرایی مزیت رقابتی پایدار در نتیجه مکمل
گرایی  مکمل

 تکنولوژیکی 
، ترکیب تکنولوژی با  فناوریهای جدید، اشتراک گذاری استفاده از تکنولوژی

 های سازمانیسیستم

 گرایی نهادی مکمل
 هوشمندی ستادی 

سازگاری نهادی، انسجام نهادی، هم افزایی نهادی، همگرایی بین اهداف  
 های سیاستی نهادی در بخش

های  سیستم
 پشتیبان

ها و موسسات تحقیقاتی، قوانین و مقررات، نهادهای سیاست  دانشگاه
 سیستم حقوقی، خدمات زیربنایی، دولت و ذینفعان،گذار، 

گرایی  مکمل
 وفرهنگی ارزشی

ترویج منابع  
 اجتماعی 

های فرهنگی کلیدی، تحرک اجتماعی، تعامالت فرهنگی اجتماعی،  ارزش
سازی، سازگاری  ها، فرهنگسازی در جامعه، تعامل خرده فرهنگهویت

 فرهنگی، ارتباطات اجتماعی 
 هنجارهای اجتماعی، اعتماد بین بازیگران، انسجام اجتماعی  اجتماعی سرمایه 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 

در راستای پاسخگویی به پرسش اول پژوهش، یعنی  
مولفه  و  ابعاد  مکمل شناسایی  توسعه  گرای  های 

یافته گانه  گردشگری،  سه  مراحل  از  حاصل  های 
((،  4کدگذاری، مفاهیم فرعی و مقوله اصلی )جدول )

مکمل توسعه  که  داد  در  نشان  گردشگری    6گرای 
فرعی  مکملمقوله   )بامفاهیم  سیاستی  گرایی 

و سازگ تعامل  شبکه  بیرونی،  سازگاری  درونی،  اری 
مکملیکپارچه  سیاستی(،  )با  سازی  همکارانه  گرایی 

روابط، هم ارتقای  فرعی  و  مفاهیم  آفرینی مشارکتی 
گرایی فنی )با مفاهیم فرعی  همکاری ذینفعان(، مکمل 

اثربخشی  انعطاف و  فرایندها  پایش  منابع،  پذیری 
مکمل مفاهتولید(،  )با  پویا  شبکه  گرایی  فرعی  یم 

یادگیری،  دانش  و  آموزش  نوآوری،  قابلیت  افزایی، 
قابلیت  مکملتوسعه  مکمل های  و  گرایی  گرا 

مکمل  فرعی  تکنولوژیکی(،  مفاهیم  )با  نهادی  گرایی 
سیستم و  ستادی  و  هوشمندی  پشتیبان(  های 

گرایی ارزشی و فرهنگی )با مفهوم فرعی ترویج  مکمل
با توجه    باشد.ی( می منابع اجتماعی و سرمایه اجتماع

این مطالب، مدل توسعه مکمل  گرای گردشگری  به 
 ( ارائه شده است:3در شکل )
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 گرای گردشگری چارچوب توسعه مکمل  3  شکل 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 های بخش کمییافته 4.7.1
اب شناسایی  از  شاخص پس  و  توسعه  عاد  های 

های حاصل شده به  گرای گردشگری، شاخصمکمل
منظور بررسی مدل و اولویت بندی ابعاد، در قالب  
شد.   تدوین  لیکرت  طیف  صورت  به  پرسشنامه 
جامعه آماری بخش کمی، خبرگان دانشگاهی استان  
مرتبط،  های  رشته  و  گردشگری  رشته  در  اردبیل 

مدیران   استان،  گردشگری  کارهای  فعاالن  و  کسب 

گردشگری و مدیران و کارکنان سازمان های مرتبط با  
گردشگری در استان اردبیل است که به روش نمونه  

نفر از آنها به عنوان نمونه    30گیری قضاوتی تعداد  
( جدول  شدند.  جمعیت  5انتخاب  های  ویژگی   )

شناختی این افراد را نشان می دهد. مطابق نتایج،  
با   اف  60مردان  باالی  درصد،  دارای  با    50راد  سال 

درصد و دانشگاهیان    46/ 67درصد، دکتری با    33/ 34
نظر    34/53با   از  ترتیب  به  اکثریت  حائز  درصد 

 جنسیت، سن، تحصیالت و حوزه فعالیت بودند. 
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 های جمعیت شناختی پژوهش نتایج ویژگی  5  جدول 

 درصد  فراوانی  ویژگی متغیر 

 جنسیت 
 60 18 مرد
 40 12 زدن

 سن 

 66/16 5 سال   30زیر 
 30 9 سال  31-40
 20 6 سال 41-50

 34/33 10 سال  50باالی 

 تحصیالت 
 67/26 8 لیسانس

 67/26 8 فوق لیسانس 
 66/46 14 دکتری

 حوزه فعالیت 
 66/46 14 دانشگاهی 

 42/26 8 وکار گردشگریکسب
 42/26 8 های گردشگری سازمان

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

ارزیابی کیفیت مدل براساس نظر  4.7.2
 خبرگان

از   شده،  استخراج  مدل  روایی  و  اعتبار  تایید  برای 
منظور   این  برای  شد.  استفاده  خبرگان    7دیدگاه 

... است   از قبیل جامعیت، ثبات، انسجام و  سوال 
و همکاران،   برای سنجش موافقت  1398)پورفرج   .)

پنج  طیف  از  سوال،  هر  با  لیکرت گزینهخبرگان  ای 
( جدول  با  مطابق  شد.  میانگ6استفاده  همه  (  ین 

( بدست آمد. همچنین   3سواالت بیش از متوسط ) 
ای نشان داد که  در سطح  نتایج آزمون تی تک نمونه 

بدست    tمقادیر    000/0و سطح معناداری  05/0خطای  
از   بیش  سواالت  تمامی  برای  که    1/ 96آمده  است 

 باشد. دهنده مطلوبیت مدل از نظر خبرگان می نشان 

 

 سنجش مطلوبیت مدل  6  جدول 

 وضعیت  سطح معناداری  T Df انحراف معیار  میانگین  شاخص 
 مطلوب  0/ 000 29 54/32 75/0 15/4 دارای جامعیت 

 مطلوب  0/ 000 29 44/20 64/0 72/3 دارای ثبات 
 مطلوب  0/ 000 29 29/24 91/0 26/4 ها وهمگنی مولفهانسجام

 مطلوب  0/ 000 29 63/19 1/ 01 56/3 منحصر به فرد بودن 
 مطلوب  0/ 000 29 68/22 0/ 52 01/4 نامگذاری مرتبط 
 مطلوب  0/ 000 29 72/27 63/0 11/4 جدید و نو بودن 

 مطلوب  0/ 000 29 17/ 01 88/0 3/ 98 گرافیکی الگویبودنمناسب
 منبع: یافته های تحقیق حاضر 
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تعیین اهمیت ابعاد و مفاهیم توسعه   4.7.3
 گرا مکمل

برای بررسی میزان اهمیت هر یک از ابعاد و مفاهیم  
بدست آمده از آزمون فریدمن استفاده شده است.  

( به  7در جدول  اردبیل  استان  نظر خبرگان  (، طبق 

گرایی سیاستی،  گرایی همکارانه، مکملترتیب، مکمل 
مکمل مکمل فرهنگی،  و  ارزشی  نهادی،  گگرایی  رایی 
گرایی فنی بیشترین اهمیت  گرایی پویا و مکمل مکمل

ابعاد توسعه مکمل  در  استان  را  گرای گردشگری در 
 اردبیل دارند. 

 
 نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد اصلی پژوهش  7  جدول 

 معناداری  آزادی درجه کای اسکوئر  رتبه  میانگین  ابعاد متغیر 

مل
مک

ه 
سع

تو
ی  

گرا
ری 

شگ
رد

گ
 

 0/ 000 5 229/41 2 90/3 م. سیاستی 
    1 5/ 30 مکمل گرایی همکارانه 

    6 27/3 م. فنی 
    5 65/3 م. پویا 

    4 76/3 م. نهادی
    3 85/3 م. ارزشی و فرهنگی 

 منبع: یافته های تحقیق حاضر 

 

 مدل ساختاری  4.8
ساختاری پژوهش براساس خروجی    مدل در نهایت،  

و    PLSافزار  نرم  ضرایب  تخمین  حالت  دو  در 
( نمایش داده شده  5( و )4های )معناداری در شکل 

  96/1است. از آنجا که کلیه اعداد معناداری بزرگتر از  
از  4)شکل   بزرگتر  عاملی  بارهای  و  (  5)شکل    5/0( 

بنابراین مدل تحقیق از نظر ساختاری مورد  باشد،  می
 باشد.تایید می 

 

 
 مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب  4  شکل 
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 بحث و نتیجه گیری 5
غیراقتصادی   و  اقتصادی  کارآمد  نتایج  به  دستیابی 

شرکت  اجتماعی  تعامل  باعث  نیازمند  که  هاست 
گردد آنها به سمت چندجانبه گرایی حرکت کنند  می

می  توانمند  را  بازیگران  شرایط  و  با  را  خود  تا  سازد 
جدید وفق دهند. دیدگاه رو به گسترشی  پیچیده و  

از   سازی  شبکه  بر  متکی  همکاری  که  دارد  وجود 
ترکیب   ایجاد  در  تواند  می  اساسی،  عناصر  طریق 
مناسب برای نتایج موفقیت آمیز در گردشگری کمک  

آتلجویک  و  )میلن  توسعه 2001،  1کند  مفهوم   .)
ای به توسعه است  گرا در راستای نگاه منطقهمکمل
تال می که  در  ش  که  عواملی  و  عناصر  کلیه  از  کند 

می  و  دارد  وجود  منطقه  توسعه  سطح  در  تواند 
منطقه اثرگذار باشد، استفاده نماید و از این طریق  
به توسعه یکپارچه و متوازن منطقه کمک نماید. در  

 
1 Milne & Ateljevic 

گردد توسعه  گرای گردشگری تالش می توسعه مکمل
ی به  های گردشگرمتوازن همراه با بکارگیری ظرفیت

و   اقتصادی  منافع  ارتقای  و  نابرابری  کاهش  منظور 
با   مطالعه  این  بنابراین،  گیرد.  شکل  غیراقتصادی 

گرای گردشگری انجام  هدف ارائه مدل توسعه مکمل
گرفت. از طریق فراترکیب، مشخص گردید که ابعاد  

مکمل  توسعه  شامل اصلی  گردشگری  گرای 
همکارانه، مکمل گرایی  مکمل  سیاستی،    گرایی 
مکمل مکمل فنی،  مکمل گرایی  نهادی،  گرایی  گرایی 

گرایی پویا است.  مطابق  ارزشی و فرهنگی و مکمل 
با مدل بدست آمده، به منظور ایجاد ساز و کارهای  

گرا در صنعت گردشگری، در سطح کالن ابتدا  مکمل
مکمل  ایجاد  فضای  در  باید  سیاستی  نظر  از  گرایی 

این در  گردد.  فراهم  گردشگری  سطح،    صنعت 
نظر  شرکت  از  چه  مختلف  کارهای  و  کسب  و  ها 

داخلی و چه از نظر سازگاری و مطابقت با نیروهای  
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بیرونی و تعامل با عوامل و شرایط مختلف باید خود  
نمایند.   آماده  شرایطی  چنین  ایجاد  برای  را 

توسعه سیاست بر  موثر  عوامل  از  یکی  گذاری 
همکاران  و  )دنگ  است  (.  2019،  1گردشگری 

سیاست  ملمک در  یکپارچگی  به  سیاستی  گرایی 
شکل  منظور  به  بین  گذاری  مناسب  تعامل  گیری 

بازیگران و هماهنگی و سازگاری های درونی و بیرونی  
انجامد و توسعه گردشگری را میسر  در گردشگری می 

گرایی سیاستی، با  سازد. این نتیجه و نقش مکملمی
( همکاران  و  پالگرسون  آمب2018مطالعات     2ل (؛ 

(  2017)  3( و بنر2018(، اوزوساگالم و همکاران )2015)
 مطابقت دارد. 

این، جنبه  بر  عامل  عالوه  و فرهنگی  ارزشی  های 
می  کالن  صورت  به  که  است  فرهنگ  دیگری  تواند 

گرایی را به ارمغان بیاورد.  همکاری و تعامل و مکمل
زیربنای   عنوان  به  اجتماعی  و  فرهنگی  های  ارزش 
یک   در  گردشگری  توسعه  برای  ادراکی  و  اجتماعی 
مقصد شناخته می شود که پیش زمینه حرکت به  
سمت توسعه است و محیط اجتماعی باید از نظر  
را   آن  رونق  و  گردشگری  باید  اجتماعی  و  فرهنگی 

مکمل  گیری  منظور، شکل  این  برای  گرایی  بپذیرند. 
جام  ارزشی و فرهنگی می تواند به ایجاد اعتماد و انس 

های توسعه  اجتماعی و ارتباطات اجتماعی که الزمه
کمک  مکمل هستند  گردشگری  مقصدهای  در  گرا 

گرایی  (. بعد مکمل 2013جونز و کورتام ) - نماید )گیرد
گیرد مطالعات  با  فرهنگی  و  کورنام  -ارزشی  و  جونز 

 ( همخوانی دارد. 2007(؛ پترو و همکاران )2013)

ها و مطابقت  ت از سوی دیگر، برای ارتقای قابلی
سازمان تغییرات،  نظر  با  از  باید  عوامل  کلیه  و  ها 

ها و  نوآوری، دانش افزایی و یادگیری، کسب قابلیت 
تکنولوژی  مکمل ارتقای  قالب  در  مختلف  گرایی  های 

نمایند. مکمل تجهیز  را  خود  و  پویا،  ایجاد  به  گرایی 
قابلیت  می بهبود  کمک  مشترک  این  های  از  کند. 
تواند این امکان را در کسب و  رایی می گطریق، مکمل

 
1 Deng et al 
2 Amable 
3 Benner 
4 Giuliani et al 

فراهم   مهارتکارها  که  از  سازد  کنند،  جدید  های 
های  فرصت  تجربه  و  دانش  ببرند،  بهره  های جدید 

هم  اثرات  و  کنند  کسب  و  جدید  منابع  در  افزایی 
ارتقای   به  طریق  این  از  و  کرده  ایجاد  ها  فعالیت 

و  کند )گیوالنی  مزیت رقابتی کسب و کارها کمک می 
(. بعد مکمل گرایی پویا با مطالعات  2016،  4همکاران 

همکاران و  )2016)   5هالوا  همکاران  و  هالوا  (؛  2018(؛ 
(  2016(؛ گیولیانی و همکاران ) 2018)  6کیم و همکاران 
 همخوانی دارد. 

ها و سطوح مختلف  گرایی در بخش ایجاد مکمل 
یابد که در آن  گرایی فنی بروز می در نهایت در مکمل 

های انعطاف پذیری در منابع، پایش فرایندها  لفهمو
و اثربخشی تولید باید مورد واکاوی و بازسازماندهی  

گرایی  ها و مفاهیم مربوط به مکمل قرار گیرند. ویژگی 
یا  می محصوالت  تولید  مراحل  از  یک  هر  در  تواند 

ها )فرایند تولید( و ارائه  خدمات مانند منابع، فعالیت
شکل )نتیجه(  روابط    محصول  حفظ  و  ایجاد  گیرد. 

دهد تا دانش  ها می مکمل گرا این امکان را به بنگاه
یکدیگر، منابع و فرایندی را که به تنهایی توسط یک  
شرکت قابل توسعه نیست، به کار گیرند. این نتیجه  
مطالعات  در  فنی  گرایی  مکمل  به  توجه  لزوم  و 

همکاران  و  )2014)  7کازلنکوا  گل  و  رهم  او2016(؛  ه  ( 
 ( مورد تاکید قرار گرفته است.2010)

ابزار الزم برای ایجاد مکمل گرایی در گردشگری،   
همکاری و مشارکت است که در قالب همکاری بین  
در   آفرینی مشارکتی  و هم  روابط  ارتقای  ذینفعنان، 

می  انجام  سطوح  کارهای  همه  و  کسب  گیرد. 
از طریق شبکهگردشگری می  سازی، بسیاری  توانند 

کالت خود از قبیل کمبود منابع مالی، فقدان  از مش
اطالعات بازار و مانند آن را تسهیل نمایند )نانوکو و  

از مزایای همکاری در گردشگری،  (.  2010،  8گبادموسی 
بهتر   کیفیت  گردشگری،  محصول  کیفیت  بهبود 
افزایش پایداری   و  کارآمدتر  تولیدی  خدمات، فرایند 

5 Hullova et al 
6 Kim et al 
7 Kozlenkova et al 
8 Nwankwo & Gbadamosi 
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راچر  و  )زاچ  است  گردشگری  (.  2011،  1ال مقصدهای 
مکمل  میبنابراین  همکارانه  توسعه  گرایی  به  تواند 

شود.  مکمل منجر  گردشگری  مقصدهای  در  گرا 
(، کاستا و لیما  2019ریو و همکاران )-مطالعات هاوس

(2018  ،) ( همکاران  و  فاندنو 2016یه  و  از  2015)  2(   )
همکاری   اهمیت  بر  که  هستند  مطالعاتی  جمله 

نمایند که نتایج این پژوهش  مکمل گرایانه تاکید می  
 نیز منطبق با مطالعات آنهاست.  

توسعه   ایجاد  برای  الزم  پشتیبانی  نهایت،  در 
گرایی نهادی انجام  گرا از طریق نهادها و مکملمکمل

مکمل می نهادهای  گیرد.  طریق  از  نهادی  گرایی 
پشتیبان نظیر دولت و ذینفعان، قوانین و مقررات، 

و دانش سیستم نیز هوشمندی  گاههای حقوقی  و  ها 
گیرد. ایجاد ساز و کارهای نهادی که  ستادی انجام می 

می شبکه تقویت  را  میها  پایدار  کند،  توسعه  تواند 
کمک   محلی  جوامع  به  و  کند  تقویت  را  گردشگری 

شبکهمی در  را  ادغام  فرایندهای  تا  بین  کند  های 
این   نمایند.  پیگیری  را  مقصدها  در  کارها  و  کسب 

(؛ پالگرسون و همکاران  2010مطالعات اوه )نتیجه با  
لویتاس 2018) و  چی  )2015)  3(؛  دیگ  و   )2007  )

 مطابقت دارد. 

های مختلف  نتایج بخش کمّی نیز از طریق آزمون 
و   اجزا  سازگاری  و  مدل  تایید  از  نشان  استنباطی 

استان  مولفه گردشگری  بر  تاکید  با  مختلف  های 
ابعاد از دیدگاه    باشد همچنین در میان ایناردبیل می 

مکمل  و  همکارانه  گرایی  مکمل  گرایی  خبرگان، 
مکمل  توسعه  ابعاد  مهمترین  گرای سیاستی 

مجموع،   در   . هستند.  اردبیل  استان  گردشگری 
دانش  یافته ارتقای  به  پژوهش  این  از  حاصل  های 

گرایی در صنعت گردشگری و  نظری در حوزه مکمل 
کم  اردبیل  استان  در  گردشگری  توسعه  می  نیز  ک 

کند. مطالعات آتی می تواند در زمینه کاربرد این مدل  
باشد.   دیگر  مقصدهای  در  آن  اعتبار  ارزیابی  و 
همچنین می توان این مدل را در سطوح خردتر و در  
آژانس   ها،  هتل  نظیر  گردشگری  کارهای  و  کسب 

 
1 Zach & Racherla 
2 Fundeanu 

با   کرد.  استفاده   ... و  ها  رستوران  مسافرتی،  های 
سب و کارهای دارای  توجه به اینکه هر یک از این ک

ویژگی های اختصاصی هستند؛ بنابراین مدل تحقیق  
می تواند در هر یک از این کسب و کارها تکمیل و  
تعدیل گردد. همچنین، مطابق نتایج بدست آمده و  
اردبیل،   استان  گردشگری  های  ویژگی  به  توجه  با 
پیشنهادات زیر به منظور کاربرد نتایج تحقیق ارائه  

 می شود: 

ب - سطح  توجه  در  گرایی  مکمل  مفاهیم  ه 
سیاست گذاری و برنامه ریزی به گونه ای  
که نگاه کالن و یکپارچه به گردشگری استان  
اردبیل به وجود بیاد و اردبیل به عنوان یک  

 واحد منسجم تلقی گردد. 

برگزاری تورهای ترکیبی به طوری که از تمام   -
استفاده   استان  گردشگری  های  ظرفیت 

و   گردشگر  و  استان  گردد  سطح  در  درآمد 
 توزیع گردد. 

اعتبارات   - و  ها  زیرساخت  تمرکززدایی 
کمترتوسعه   مناطق  به  مرکز  از  گردشگری 
یافته به منظور توسعه متوازن و مکمل گرای  

 گردشگری 

ایجاد نظام مشوق فعالیت های همکارانه و   -
با   که  کارهایی  و  کسب  تشویق  و  قدردانی 

 سایر کسب و کارها همکاری می کنند. 

از  تق - فرهنگی  و  ارزشی  گرایی  مکمل  ویت 
طریق فرهنگ سازی توسعه گردشگری در  

 استان 

مختلف   - مناطق  محصوالت  از  استفاده 
منظور   به  گردشگران  به  ارائه  در  استان 

 گرایی فنی توسعه مکمل

زمینه   - در  جدید  های  قابلیت  ایجاد 
گردشگری به ویژه در مناطق کمتر توسعه  

3 Chi & Levitas 
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گرایی   مکمل  ایجاد  جهت  در  استان  یافته 
 پویا 
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