
 
 ریزی و توسعه گردشگریی برنامهمجله

 1396بهار ، 20ی، شمارهمششسال 
 94-114صفحات 

 یریگیمتصم یکردبا رو ی در ایرانتوسعه گردشگر هایبندی مؤلفهاولویت

 یاره ترکیبی فازیچند مع

 1ی ایرانو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثسازمان ممطالعه موردی: 
 

 2حدیث طالبی

 3دکتر محمود مدیری

  4دکتر فرزاد طرهانی
 20/03/1396تاریخ پذیرش:  12/10/1395 تاریخ دریافت:

 

 یدهچک
-ب میگذاری محسویهسرما یکدر کشور  یفراغت یالتتسه یجاداست و ا یستیز یهو اول یاساس یازهایفراغت از ن

ند و با د بخشخود را بهبو یگردشگر یتاند وضعجهان توانسته ۀتوسعو درحال یافتهتوسعه یاز کشورها یاریبس شود.

ع را رف آمدرسطح د بودنیینو پا یکاریب یلاز قب اقتصادی، از مشکالت یاری، بسگردشگران یبرا یمشاغل خدمات یجادا

بر  اریرگذثعوامل تأ بندییتدر کشورمان، اولو یگردشگر هاییلو وجود پتانس یگردشگر یتکنند. با توجه به اهم

 یاقتصاد و یتماعبهتر و عدالت اج یرسانمناسب و کارا به منظور خدمات هاییزیرجهت برنامه ی ایران،توسعه گردشگر

 گردشگریبه  با نگاه جامع و سیستمیحاضر پژوهش  در . بدین منظوررسدبه نظر می یدر سطوح مناطق مختلف ضرور

رائه بندی و ا ، اولویتگردشگری توسعه اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر و با استفاده از مطالعات مشابه ایران و جهان،

 .شد ، در ایرانFDANPگردشگری با کمک روش ترکیبی و توسعه جذب گردشگر راهکارهایی جهت بهبود 

و  معیار ذیرترینیرپتاث "یگردشگر یهایرساختو ز یالتتسه" ها نشان داد کهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

، یشگرتوسعه گرد بر یرگذارتاث معیار شش ینباشد. در بیم یدر توسعه گردشگر معیار یرگذارترینتأث "طبیعیعوامل "

 یتاهم یشترینب "یداخل یگذاریهسرما یتامن "معیار یرو ز 2/0با وزن  " یگردشگر یهایرساختو ز یالتتسه" معیار

 را کسب کردند.

 ی.فاز یه اشبک یلتحل یندفرا ی،فاز یمتلدیاره، چندمع یریگیمتصم ی،توسعه گردشگرفراغت،  :کلیدی هایهواژ

                                                           
 .باشدیواحد تهران جنوب م یارشد دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس نامهیانمقاله حاضر برگرفته از پا 1
 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانش 2

 (.modiri@azad.ac.irm_نویسنده مسئول: استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ) 3

 مالک اشترصنعتی دانشگاه  استادیار گروه هوش مصنوعی، 4
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 مقدمه

 یباز منطقه در هر یگردشگر ۀبالقو تیدر موقع یاکننده نیینقش تع یگردشگر یهاجاذبه

و  یخیتار ،یفرهنگ یهاجاذبه ،یعیطب یهاجاذبه. (145: 2012و همکاران،  1لیو) کنندیم

های گردشگری به مقصدرا که گردشگران  ی هستندو نقل از عوامل حمل مناسب یهارساختیز

سبب شده  خدمات حمل و نقل مسافر. درآمد حاصل از (1085: 2،2011کاستلوکنند )یم هدایت

در  یلیاردم 4سط طور متو به یادالر  یلیونتر 5/1از  یشبه ب یارزش کل صادرات گردشگراست که 

 .(2: 2015ی، گردشگر یآمارها یهنما) برسد روز هر

 10 یناز ا از هزار سال هستند و یشب یخیسابقه تار یکشور دارا 10کشور جهان، فقط  1۹2از 

که سهم ر حالید (.13۹2)دربندی، چند هزار ساله دارند یخیمصر و روم تار یونان، یران،ا یزکشور ن

صد یک در های گردشگری از درآمد گردشگری جهان حتی بهممتازش در جاذبهایران با وجود رتبه 

 رسد. هم نمی

را قرن  20موجب شده که بسیاری از صاحب نظران قرن  گردشگریرشد روزافزون و شتابنده 

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند مبادالت خارجی، گردشگری بنامند. این صنعت بر حوزه

توزیع درآمدها، مهاجرت، تقسیم کار، آداب و رسوم و هنرها موثر  -ها قیمت –درآمدها، اشتغال 

از مناطق  اییندهتعداد فزا ی،گردشگر یبا رونق جهان .(133: 13۹1)هزارجریبی و نجفی ملک، است

 ایاقتصاد منطقه ۀتوسع رعامل مهم د ۀرا به منزل یگردشگر یتدر حال توسعه، اهم یدر کشورها

و  یطیاز منابع سرشار مح یبا برخوردار یزکشور ما ن (.144: 4،2014و فِک 3یانگدرک کرده اند )

 ۀتوسع یبرا اییژهو یتچند هزارساله از قابل یو فرهنگ یتمدن یخیتار  ۀاز پشتوان گیریبهره

سب ک یدرخور توجه یگاهجا توانستهکارکرد ن ینا ییبرخوردار است، اما به لحاظ شکوفا یگردشگر

که  یرانبا ا کنندیکسب م یخود را از گردشگر یمنابع اقتصاد ترینکه مهم ییکشورها یسۀکند. مقا

 یرانرا در ا یگردشگر ۀتوسع یاقتصاد یتاست، اهم یحاصل از نفت متک یارز یبه درآمدها یشترب

سطح بازار دقیق از توان رقابتی خود در  کشور ایران، نیاز دارد تا تصویری درست و .دهدینشان م

الزم را جهت افزایش توان رقابتی صنعت  بین المللی گردشگری داشته باشد و بر مبنای آن، اقدامات

 المللی گردشگری اولویت بندی کندبین گردشگری خود و به دست آوردن سهمی درخور از بازار

 یارهایمع معموال هاجاذبه بندییتسنجش و اولو یبرا .(85: 13۹4)جعفرتاش و پویان زاده،

و  ی،قانون ی،نهاد یطی،مح یستز یرساختی،ز ی،فرهنگ یاجتماع ی،: اقتصادیلاز قب یمختلف

گوناگون  هایها بتوان نسبت به جاذبهتا براساس آن یردگمی ارو ..... مورد توجه قر یاییجغراف

 (.14۹: 13۹0فرد،یو شعبان یباف)قال کرد گیرییمتصم

                                                           
1 Liu 

2 Castillo 

3 Yang 

4 Fik 



 1396بهار م، بیستی م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله....................96

 

 کسب و های کلی در اینمدیریت کالن و تعیین سیاست یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی،

 رای کشوربری را های موجود در ایران، نقشه و طرح جامع گردشگباشد. با مطالعه بر پتانسیلکار می

 وصی راگذاری بخش خصهای الزم برای سرمایهتدوین کنند و با تخصیص بودجه الزم، زیرساخت

-مینهنقل، ز وهای حمل ها و ترسیم و اصالح سیستمفرودگاهها، تجهیز مهیا کنند. با گسترش جاده

جهت  سازیهای امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند. با وضع قوانین و مقررات، بستر

وسعه ای تایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران که عامل مکمل و بسیار مهمی در راست

ند. با ردازنابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپگردشگری است، صورت گیرد. به توسعه م

اخلی و ران دگذاگذاری در این کسب و کار، راه را برای سرمایهتدوین قوانین حمایتی از سرمایه

ه ایران بشگران های الزم را برای سفر گردرسانی، زمینهخارجی هموار سازند. با تبلیغات و اطالع

ر دگذار نظر دارد با شناسایی و بررسی نقش راهبردی عوامل اثرایجاد کنند. پژوهش حاضر در 

اطق نم داریپا توسعه متوازن وجهت نیل به  گردشگری ایران راانداز چشمارتقای جایگاه گردشگری، 

 مختلف کشور ارتقاء دهد.

 

 ادبیات موضوع و مبانی نظری

 یش براعصر حاضر است. تال یاز مسائل اساس یکیجهت  یناست، از ا یهمگان یازن یکفراغت 

 تاس یتواقع یککشاند. کار و فراغت دو جنبه از گفتگو را به مسئله کار می ،شناختن فراغت

مان ن کار از زکند که زمامی یداو مفهوم پ یمعن یاز زمان ،فراغت یبطور کل(. 31: 13۹2)رضوانی، 

: 13۹3 نمایی،)ره پردازدکار می روزانه به یزمان یمتقو یکشود و انسان بر اساس جدا می یکاریب

 یلتر از نصف تقلساعت در روز در اواخر قرن نوزدهم به کم 15تا  13 یزمان کار از روزی از طرف(. 1

امر  ینو ا است یدهرس یزساعت در هفته ن 35 یاساعت در روز  7کشورها تا مرز  یو در برخ یافته

به نحو  یدشگرثابت مانده، اما اوقات فراغت و گر یباًزمان خواب تقر ینکهدهد که ضمن اینشان م

 .(36: 13۹2)رضوانی، است یافته یفزون یریگچشم

 به که های مختلف و متعدد جامعه استمشارکت بخش و مستلزم یبیترک یتیفعال گردشگری

 هنگیهما و یزیربرنامه یازمندرو در هر مرحله ن ینای در بردارد. از ااثرات گسترده یزن یزانم همان

  در علوم مختلف آن است که چگونه  یاصل هایاز چالش (. یکی2،1۹۹5و ریچ 1)مکینتاش است

 از طرفی (.115: 1388و اخترکاوان،  ی)مراد یریمبهتر بگ یمخاص تصم یتموقع یکدر  توانیمیم

انسان ( و 114: 13۹0های خبره رو به افزایش است )امیدی و همکاران، امروزه به کارگیری سیستم

( از ارکان مهم 1387کند. مومنی )هایی را اتخاذ میاش به طور مستمر تصمیمهای روزانهدر فعالیت

 گیری بیان می کند.و اصلی در قلمرو مدیریت را تصمیم

                                                           
1 Machintosh 

2 Ritchie 
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مردم آن کشور کشورها با منافع زیادی که برای  امروزه، نقش گردشگری در توسعه اقتصادی

های . در قرن بیست و یکم، گردشگری تحت تأثیر مکاندارند، به خوبی شناخته شده است

های مناسب و توزیع مناسب خدمات در جذب جغرافیایی و فضاهای جدید است و وجود زیرساخت

 و همکاران، 1های مستعد گردشگری بسیار تعیین کننده است )عزیزیگردشگران به طرف مکان

های است که به منظور تأمین خواسته هاییمقصود از منابع، تشکیالت یا مکان (.24:  2011

 رنجبر و ییتقواتوانند از این منابع استفاده و گردش کنند )آید و آنها میگردشگران به وجود می

(. نگرش جامعه بومی و درک آنها در مواجه با گردشگری به عنوان شاخص 23: 138۹ یی،دستنا

برای ایجاد یک (. 67: 2014و همکاران، 2شوند )فیونامهمی در توسعه گردشگری پایدار شناخته می

توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی 

ها هستیم. در این راستا توسعه گردشگری که اقتصاددانان و قابلیت نیازمند استفاده از تمامی امکانات

 دانند، بهس از صنعت نفت و خودروسازی میاقتصادی پویا و رو به رشد پ آن را سومین پدیده

گردشگری فعالیتی  (.1382کشور مطرح می شود )مدهوشی و ناصرپور،  ی نیاز اساسیمنزله

ها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه ها، خواستفرهنگی است. گردشگری با انسان و انگیزه

ردشگری، در واقع همین اختالف توان گفت محرک اصلی گاست، ارتباط دارد، به حدی که می

فرهنگی و سیاسی  گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، (.3۹1: 1376هاست )ضرغام، فرهنگ

اندازد، به جریان میه های اقتصادی را بکند، سرمایهگذارد. گردشگری اشتغال ایجاد میکشور می

)شجاعی و نوری،  دهدمی را افزایشدنبال افزایش تقاضا برای سفر به داخل کشور امنیت داخلی 

1386 :64.) 
و  یصهخص ین. به تبع ادارد یستمیسماهیت  یک یگر،د یمانند هر موضوع چند بعد یگردشگر

 یبا ترککه ب دارد ییعناصر و اجزا یزن یگردشگر شود،یم یلتشک یگرد ییاز اجزا یستمهر س کهینا

آن،  یتو کل یستمس یبه شناخت اجزا یستمس. درک هر آورندیرا به وجود م یتکل یک یگر،دیک

 زمند است. یاهر دو ن

نموده است.  یفعرضه و تقاضا تعر یرا به مفهوم اقتصاد یساختار گردشگر 1۹۹8در سال  3گان

 ها،و معتقد است که عرضه شامل چهار جز حمل و نقل، جاذبه داندیم یتتقاضا را معادل جمع یو

های ارائه شده توسط گان و از بررسی ادبیات پژوهش و مدل .باشدیم تبلیغات و اطالعات و خدمات

ها و ها، تاسیسات اقامتی و پذیرایی، زیرساختبخش جاذبه 4، منابع گردشگری را به 4اینسکیپ

 توان تقسیم بندی نمود. خدمات وابسته می

                                                           
1 Azizi 

2 Funa 

3 Gunn 

4 Inskeep 
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 ارهاییی معموالً معبر توسعه گردشگر رگذاریعوامل تأث نیمهمتر نییتعبرای شناسایی و 

قانونی و  مختلفی از قبیل: اقتصادی، اجتماعی،سیاسی، فرهنگی، زیرساختی، محیط زیست، نهادی،

گیری یم، تصمگیرد. در شرایطی که معیارهای گوناگون همسو نیستندجغرافیایی مورد توجه قرار می

ا به، ارهای ارزیابی چند معیباید در یک فضای چندبعدی صورت پذیرد. در چنین شرایطی، روش

    ستند، ای ههست که هر یک از معیارها محور یا ُبعد جداگانکه در آنها فرض براینتوجه به این

 (.14۹: 13۹0تواند استفاده شود. )قالیباف و شعبانی فرد،می

 

 نمایه آماری از گردشگری جمهوری اسالمی ایران

 یشپا»شاخصی به نام  2004تا  2001های بین سال 1جهانی گردشگری و سفر یشورا

و فرعی که  یاصل یها، ارکان و شاخص2کرد. پس از آن مجمع جهانی اقتصاد یهته «یپذیررقابت

کرده  یدهند معرف یحمقصدها ترج یریک مقصد را نسبت به سا مالی،شود گردشگران احتباعث می

 شود؛ینام برده م« 3پذیری سفر و گردشگریقابتشاخص ر»مجموعه که از آنها به عنوان  یناست. ا

توسعه بخش سفر و  یبرا یو عنصر اصل یاقتصاد یهشاخص و نما ینتردر حال حاضر مهم

 یجامع برا یابزار راهبرد یهارا ی،سفر و گردشگر یریپذشاخص رقابت هدف است. یگردشگر

 یدر کشورها یتوسعه سفر و گردشگر یاست که برا "هایییاستعوامل و س"و کنترل  یریگاندازه

 (.2015پذیری سفر و گردشگری، )گزارش رقابت مختلف، مورد توجه هستند

 و خهزیرشا 14 با اصلی شاخص 4 از کشورها گردشگری پذیری رقابت سنجش برای گزارش این

 و شیم خط محیطی، توانمندی: شامل گزارش این اصلی شاخص چهار. است کرده استفاده گویه ۹0

 نمندیتوا شاخص. باشدفرهنگی می و طبیعی منابع ها،زیرساخت گردشگری، موقعیتی توانمندی

       سانیان منابع بهداشت، و سالمت امنیت، و ایمنی کار، و کسب محیط) زیرشاخه 5 شامل محیط

      وقعیتیم توانمندی و مشی خط شاخص است و (اطالعات و ارتباطات فناوری آمادگی کار، بازار و

        ،المللی بین پذیری رقابت المللی، بین گشایش گردشگری، و سفر اولویت) زیرشاخه 4 با

 وایی،ه نقل و حمل هایزیرساخت) زیرشاخه 3 با هازیرساخت شاخص بوده و، (محیطی پایداری

 عمناب شاخص و( گردشگری خدمات هایزیرساخت دریایی، و زمینی نقل و حمل هایزیرساخت

ها شاخص کلیت این( کار و کسب و فرهنگی منابع طبیعی، منابع) زیرشاخه 2 با فرهنگی و طبیعی

 شمال و نهخاورمیا منطقه به نسبت هازیرشاخه این از یک هر در ایران رتبه. دهدرا تشکیل می

  .(2015پذیری سفر و گردشگری باشد )گزارش رقابتمی زیر نمودار مطابق آفریقا

 

                                                           
1 WTTC 

2 WEF 

3 TTCI 
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 پذیری سفر و گردشگری ایران، خاورمیانه و شمال آفریقاشاخص رقابت: 1 نمودار

 (2015منبع: گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری )

 

پذیری سفر مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران از نظر شاخص رقابت 2015بر اساس گزارش سال 

ی نسبت به سال اپله 14دهنده سقوط اعالم شده که نشان ۹7کشور،  141و گردشگری از میان

 است.  2014

های مربوط در جدول زیر های فرعی و ستونهای کسب شده ایران در هر یک از شاخصرتبه

 آمده است:
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 : رتبه و نمره ارکان و ابعاد ایران1جدول 

 (2015) یسفر و گردشگر یریگزارش رقابت پذمنبع: 

 

 یآمارها یهنمادر  خدمات است. المللیینمقوالت در تجارت ب یناز بزرگتر یکی یگردشگر

توسط مقاصد مختلف در سراسر  یاز گردشگر المللیینب هاییافتیدر، 2015در سال  یگردشگر

در حال حاضر ید. رس 2015دالر در سال  یلیاردم 60به 1۹50دالر در سال  یلیاردم 2از  جهان

 یناست، ا داده کاالها و خدمات را به خود اختصاص یدرصد صادرات جهان 7 المللیینب یگردشگر

در  یعتر گردشگریسر درصد رشد داشته که نشان دهنده رشد 6حدود  2014رقم نسبت به سال 

سهم های مرکز آمار ایران، همچنین طبق گزارش ته است.چهارسال گذش یط یتجارت جهان

 ینکه. جالب توجه ابوددرصد  1/6برابر با  2014در سال کشور  یناخالص داخل یددر تول یگردشگر

 آمادگی محیطی بعد/حوزه
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توانسته  یاست. عالوه بر آن، گردشگر یداخل یسهم، متعلق به مخارج گردشگر یندرصد از ا 5/81

 آورد.شغل به وجود هزار  1184در مجموع 

 

 

 پژوهشپیشینه 

دو  ۀسیمقاصد گردشگران و مقا یریپذدر پژوهش خود به رقابت (،2014ن )و همکارا 1گزنیدوم

، "خدمات تیفیک" ایدهد که در استرالیم نشان حاصل جی. نتاپرداختند ایو استرال ایکشور اسپان

برخوردار است  گردشگر جذب یبرا یادیز تیاز اهم "مناسب یهارساختیز"و  ،"یتجار یبرندها"

 ایموضوع در جذب گردشگر در اسپان نیترمهم گردشگری یمحل یآب و هوا و ساختارها لیو

مقاصد گردشگران در شمال الپلند فنالند را با  یدر پژوهش (،2014)و همکاران  2ننرواایت .هستند

 کردند. پاسخ دهندگان بر موارد یمحل اقامت گردشگران بررس و ستیز طیمح حاتیهدف ترج

محل اقامت خود و  تیآسان به سا یسبز، دسترس یهارساختیز عت،یمحل اقامت با طب ارتباط

 قیدر تحق (، 2012) 4نگیو پ 3انگیه. کردند دیانتخاب مقصد خود تأک در ستیز طیمح تیفیک

 ایشرق آس جنوبکشور ۹در  یگردشگر عیرقابت در صنا یابیبه ارز TOPSISو  یخود با مدل فاز

 متیق مناسب، ها، حمل و نقلدر دسترس بودن جاذبه)اریمع 6مطالعه با استفاده از  نیپرداختند. ا

موسوی و  انجام گرفته است. معیار ریز 15و  ی(عیمحصوالت، مناظر طب ۀبازار عرض ت،یمناسب، امن

 ۀتوسع هاییرساختها و زتوان بندییتو اولو یبررسای با عنوان (، در مقاله13۹4همکاران )

، به استان کردستان( یها)مورد مطالعه: شهرستان یارهمعچند گیرییمتصم یهابا روش یگردشگر

به  Vikorو  Topsisپژوهش، با استفاده از مدل  ین. در اپرداختندمناطق مختلف استان  بندییتاولو

سطح )فرابرخوردار،  4در  یاصل یارمع 12استان کردستان براساس  یهاشهرستان بندییتاولو

(، در مقاله ای با 13۹3رضایی نیا و جعفری )برخوردار( پرداخته شد. فرو برخوردار،یمهبرخوردار، ن

های کمی و کیفی در عنوان اولویت بندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری با استفاده از مدل

های در عرصه گردشگری با استفاده از مدلشهر سلطانیه زنجان، عدم دستیابی به جایگاه مناسب 

کند. زرآبادی و را مساله تحقیق بیان می QSPMو  SWOTبرنامه ریزی استراتژیک از جمله 

آزاد چابهار  منطقهی گردشگرصنعت عوامل موثر در توسعه  یابیارزای به (، در مقاله13۹2همکاران )

 یهاترساخیز» نشان داد پژوهش جینتاد. ی پرداختنا شبکه لیتحل ندیاز روش فرا یریگبهره با

 دارد. سهم را در توسعه منطقه نیشتریب «یتوان اقتصاد»و « یگردشگر

                                                           
1 Domínguez 

2 Tyrväinen 

3 Huang 

4 Peng 
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است. برخی  1گیری چند معیاره ترکیبی فازیروش بکار برده شده در این تحقیق رویکرد تصمیم

 آمده است. 2در جدول  ANPو  DEMATELاز تحقیقات صورت گرفته با روش ترکیبی 

 

 

 
 ANPو  DEMATEL: تحقیقات صورت گرفته خارجی و داخلی با رویکرد ترکیبی 2جدول 

 منبع: مطالعات اسنادی نگارندگان

 

 پژوهش مدل مفهومی

 و  یمطالعات اسناد یقاز طر یثر در توسعه گردشگرؤم یرمعیارهایو ز یارهامعدر ابتدا 

استخراج  یرانتجارب جهان و ا یو بررس یگردشگر ینهو با توجه به نظرات مختلف در زم ایکتابخانه

گرفت و سپس معیارها و زیرمعیارهای به دست آمده، در اختیار خبرگان حوزه گردشگری قرار شد. 

زیرمعیار شناسایی شد..  53معیار و 7 در گردشگری توسعه بر پس از دریافت نظرات آنها، عوامل موثر

 و طبیعی عوامل فرهنگی، و اجتماعی عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل: از این معیارها عبارتند

دست آوردن مدل  انسانی. برای به منابع مدیریت و گردشگری، تبلیغات و اطالع رسانی تسهیالت

 1، معیارها و زیرمعیارهای حاصل از پژوهش، مطابق شکل 2پژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی

 غربالگری شد.

                                                           
1 Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach 

2 FDELPHY 

 مرجع مساله و روش مورد مطالعه ردیف

برای بهبود کسب و کار  VIKOR و DANP یبی ازبا ترکجدید  MCDMیک مدل  1
 فروشگاه الکترونیکی

تزنگ و همکاران، 
2013 

وش ربا  MCDMشده براساس  یافتانجام مواد باز یفروشنده برا ینانتخاب بهتر 2
 VIKORبا  ANPو  DEMATEL یبیترک

هسو و همکاران، 
2012 

 TOPSISفازی و  ANPو فازی  DEMATEL یبی براساسترک MCDMیک روش  3
 فازی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز

کوزکان و سیفسی، 
2012 

 2004تزنگ و چیو،  تایوان صنعت بهینه از فناوری نانو دراستفاده از روش فازی برای ترکیب استراتژی  4
وش با ر MCDMبازاریابی نام تجاری برای ایجاد ارزش تجاری براساس یک مدل  5

 VIKORبا  ANPو  DEMATEL یبیترک
تزنگ و وانگ، 

2012 
یت ی اولوگیری چند معیاره فازی براهای تصمیمارائه رویکرد ترکیبی از تکنیک 6

صنایع  های دستیابی به تولید در کالس جهانی )مطالعه موردی:استراتژیبندی 
 فوالد استان مازندران(

صفایی و همکاران، 
13۹1 

 یریگیممخودرو با مدل تص یعنانو در بخش صنا یفناور یکاربردها یتاولو یینتع 7
 یبیترک

مدیری و همکاران، 
13۹3 
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 پژوهش ای شبکه ساختار با مدل :1شکل 

 منبع: نگارندگان

 

 پژوهششناسی روش

ها، به ری دادهابزار گردآو با ماهیت کاربردی است. توصیفی -تحلیلی یک تحقیقمطالعۀ پیشِ رو 

 عموضو نتخصصی بود به توجه یدانی انجام گرفته است. بام یاسناد و مدارک و بررس یروش بررس

ع گی، صنایگیرنده حوزه گردشگری در سازمان میراث فرهنتصمیم خبرگان ها بهپژوهش، پرسشنامه

( برخی از 1382اصغرپور ). شدبرتر ایران در این حوزه ارائه  اساتید دستی و گردشگری و همچنین

، باشند کند: با مسأله مورد بحث درگیرهای اصلی برای خبرگان بدین ترتیب اعالم میویژگی

 ن فرایندر ایاطالعات مداوم از مسأله را برای همکاری داشته باشند، دارای انگیزه برای شرکت د

 ود.باهد ها نیز ارزشمند خوباشند و احساس کنند اطالعات حاصل از توافق گروهی برای خود آن

از آنجا که پرسشنامه پژوهش بر پایه معیارهای شناسایی شده در پیشینه پژوهش و از دیدگاه  

خبرگان و اساتید دانشگاه فراهم شده است، بنابراین روایی محتوا با استفاده از روش ترستون مورد 

کالمی،  هایگویه قالب در خبرگان هایپاسخ آوریجمع از پس تأیید خبرگان قرار گرفت. همچنین،

در مرحله  .شدند تبدیل فازی مقیاس به مذکور هایها به واقعیت، پاسخبرای نزدیک تر شدن پاسخ

ها از طریق های مقایسات زوجی حاصل از پرسشنامه و با محاسبه  دادهآخر با استفاده از ماتریس

ها انجام تجزیه و تحلیل داده EXCELزار فازی، در نرم اف 2و فرایند تحلیل شبکه ای 1روش دیمتل

 شد.

گیری چندمعیاره، مورد توجه محققین حوزه های تصمیمگوید، مدل( می1383اصغرپور )

گیری را در قالب یک ماتریس ها مسایل مربوط به تصمیمباشد و این تکنیکگیری میتصمیم

                                                           
1 Decision-Making Trial and Evaluation  Laboratory (DEMATEL) 

2 Analytic Network Process(ANP) 



 1396بهار م، بیستی م، شمارهششریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله....................104

 

دهند. روش دیمتل فازی، جام میهای الزم را روی آنها انکنند و تحلیلگیری فرموله میتصمیم

 و بهبود آنها سازمان پیش رویساختار تأثیرات میان معیارها را بررسی نموده و سعی بر حل مسئله 

(. در این ۹8-101: 2،2012و تزنگ 1دارد )جنگ شرایط فازی گیری گروهی درکارگیری تصمیمبا به

ها به صورت زیر پیدا کردن ارزیابی وزنپژوهش، فرایند ترکیب دیمتل و فرایند تحلیل شبکه برای 

 است: 

 

 

 

 

 
 :  فرایند حل مدل پژوهش2شکل 

 (146: 13۹3(؛ مدیری و همکاران، )۹۹: 2012منبع: هسو و همکاران )

 

 تجزیه و تحلیل

  است شده آورده زیر جدول در آنها یتوضع فروانی درصد و دهندگانپاسخ مشخصات
 

 : خصوصیات فردی پاسخگویان3 جدول

  تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 

 

 

                                                           
1 Jeng 

2 Tzeng 

 درصد مشخصات

 جنس
 86 مرد

 14 زن

 100 دکتری تحصیالت

 سن

 14 36-45بین 

 57 46-55بین 

 15 56-65بین 

 14 66-75بین 

 NRMو  Tحل  پرسشنامه معیارها

DEMATEL CT 
DT 

CW αW 
lim
K→∞

ሺ𝑊𝛼ሻ𝐾 

 و وزن دهی DANPحل 
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و مصاحبه با  یپس از انجام مطالعات اسنادی، عوامل موثر بر توسعه گرشگر ییشناسا یبرا

سپس با استفاده از روش دلفی فازی  .شد ییشناسا یرمعیارز 53و  یارمع 7حوزه،  ینخبرگان ا

مرحله تکرار پرسشنامه، خبرگان به  4ها تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از پرسشنامه

 هستند. 8زیرمعیار دارای ارزش باالی  20ج نشان داد که اجماع رسیدند. نتای

در مرحله بعد برای تعیین جهت تأثیرات و اهمیت بین معیارها و زیرمعیارها و همچنین تعیین 

برای خبرگان ارسال شد.  پس از  FDANPاولویت آنها، پرسشنامه دوم براساس روش ترکیبی 

ونی خوشه برای محاسبه دیمتل از طریق مقایسات دریافت نظرات خبرگان برای ارزیابی روابط در

های زبانی و اعداد مثبت فازی مثلثی مشخص شد. برای زوجی و تاثیر میان معیارها براساس گزینه

ሺD̃iها به دست آوردن میزان اهمیت شاخص + R̃iሻ  و رابطه میان عوامل یا میزان اثرگذاری و

ሺD̃iاثرپذیری خالص با  − R̃iሻ گردد. اگر مشخص می(D̃i + R̃i) = M  وሺD̃i − R̃iሻ > باشد  0

D̃i)کند و باید در اولویت قرار گیرد و اگر مشکل اصلی مسئله را حل می iعنصر  + R̃i) = M  و

ሺD̃i − R̃iሻ < D̃i)مشکل اصلی مسئله است و باید به نحوی حل شود. اگر  iباشد عنصر  0 + R̃i) =

ɛ  وሺD̃i − R̃iሻ > و عدادی از عناصر دیگر تاثیر دارد عنصری مستقل است که بر ت iباشد عنصر  0

D̃i)اگر  + R̃i) = ɛ  وሺD̃i − R̃iሻ < عنصری مستقل است که دیگر عناصر بر روی  iباشد عنصر  0

ሺD̃iمقدار  4گذارد. جدول آن تاثیر می + R̃iሻ  وሺD̃i − R̃iሻ دهد.را نشان می 

 
 : ماتریس روابط کلی و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر4 جدول

�̃� �̃� �̃� عوامل/زیرعوامل + �̃� �̃� − �̃� 

 0.104 10.92 5.406 5.51 اقتصادی عوامل

 0.041- 1.010 0.526 0.484 امنیت سرمایه گذاری داخلی

 0.076 0.845 0.385 0.460 تغییرات نرخ ارز

های بازگشت سرمایه در زیرساخت
 گردشگری

0.483 0.517 0.۹۹۹ -0.034 

 0.967 9.712 4.373 5.339 حقوقی و سیاسی عوامل

 0.1۹3- 1.453 0.823 0.630 دیدگاه جامعه جهانی به برند مقصد

 0.228 1.210 0.4۹1 0.71۹ های بین المللیتحریم

 0.050- 1.044 0.547 0.4۹7 سهولیت دریافت ویزا

 0.015 1.2۹6 0.640 0.655 امنیت مقصد

 0.041 10.280 5.121 5.162 فرهنگی و اجتماعی عوامل

سطح آگاهی و  فرهنگ پذیرش 
 گردشگران

0.386 0.440 0.826 -0.054 
 0.040 0.838 0.3۹۹ 0.43۹ میزان جرم و جنایت و بزهکاری در مقصد

های  فرهنگی و تعداد و تنوع جاذبه
 تاریخی

0.376 0.362 0.738 0.015 

 0.895 7.573 3.339 4.234 طبیعی عوامل

 0.037- 0.6۹7 0.367 0.330 های میراث فرهنگیسایت
 0.005 0.687 0.341 0.346 های طبیعیجاذبه

 0.033 0.648 0.308 0.341 شرایط آب و هوایی
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 : ماتریس روابط کلی و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر4 جدولادامه 

 تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 نشان داده شده است. 2نمودار عوامل در  یو نقشه روابط شبکه ا ینمودار علت و معلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معیارها و زیرمعیارها یننقشه شبکه روابط ب :2نمودار 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر

 

دهد. محور افقی میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان عوامل را نشان می 2نمودار 

دهد. لذا نمودار، میزان اهمیت عوامل و محور عمودی، تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری عوامل را نشان می

 طبیعی، عوامل توان نتیجه گرفت میزان اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای اصلی به ترتیب عواملمی

�̃� �̃� �̃� عوامل/زیرعوامل + �̃� �̃� − �̃� 

 1.63- 9.787 5.709 4.078 گردشگری های زیرساخت و تسهیالت

 0.027- 1.148 0.587 0.561 تاسیسات اقامتی
 0.027- 1.1۹1 0.60۹ 0.582 تاسیسات پذیرایی

ملی و بین  -حمل و نقل–دسترسی 
 المللی

0.637 0.583 1.220 0.054 
ای با توجه به کیفیت خدمات ارائه

 استاندارهای بین المللی

0.648 0.648 1.2۹6 0 
 0.380- 9.668 5.023 4.645 رسانی اطالع و تبلیغات

 0.016- 1.176 0.5۹6 0.580 گردشگریانتخاب مناسب  بازار هدف 
 0.023 1.153 0.565 0.588 کیفیت دسترسی به اطالعات و ارتباطات

 0.007- 1.222 0.615 0.607 تبلیغات و بازار یابی
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 و رسانی، تسهیالت اطالع و فرهنگی، تبلیغات و اجتماعی اقتصادی، عوامل حقوقی، عوامل و سیاسی

 گردشگری است. هایزیرساخت

حددار، وزن  یسآمدن سوپرماتربا به دست ای فازی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه یتدر نها

 آمده است.  4 که در جدول یدآیمشخص و به دست م معیارها یرو ز معیارها

 
 یبر توسعه گردشگر یرگذارعوامل تأث یرعوامل و ز یتوزن و اولو :4جدول

 تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 

عالیم  زیر معیار وزن و رتبه عوامل اصلی
 اختصاری

وزن و رتبه 
 نسبی

وزن و رتبه 
 نهایی

 عوامل اقتصادی
C1 

 C11 0.374 1 0.071 1 امنیت سرمایه گذاری داخلی 0.1۹

 C12 0.258 3 0.04۹ 12 تغییرات نرخ ارز 2
های بازگشت سرمایه در زیرساخت

 گردشگری

C13 0.368 2 0.070 2 

عوامل سیاسی و 
 حقوقی

C2 

 C21 0.344 1 0.051 10 دیدگاه جامعه جهانی به برند مقصد 0.15

 C22 0.1۹4 4 0.02۹ 20 المللیهای بین تحریم 5

 C23 0.202 3 0.030 1۹ سهولیت دریافت ویزا

 C24 0.260 2 0.03۹ 16 امنیت مقصد

عوامل اجتماعی و 
 فرهنگی

C3 

سطح آگاهی و  فرهنگ پذیرش  0.18
 گردشگران

C31 0.364 1 0.065 3 

میزان جرم و جنایت و بزهکاری در  3
 مقصد

C32 0.336 2 0.060 5 

های  فرهنگی و تعداد و تنوع جاذبه
 تاریخی

C33 0.2۹۹ 3 0.054 ۹ 

 C41 0.380 1 0.041 15 های میراث فرهنگیسایت C4 0.11عوامل طبیعی 

 C42 0.324 2 0.035 17 های طبیعیجاذبه 6

 C43 0.2۹7 3 0.032 18 شرایط آب و هوایی

تسهیالت و 
های زیرساخت

 گردشگری
C5 

 C51 0.235 4 0.047 14 اقامتیتاسیسات  0.2

 C52 0.245 3 0.04۹ 13 تاسیسات پذیرایی 1

ملی و  -حمل و نقل–دسترسی 
 بین المللی

C53 0.252 2 0.050 11 

ای با توجه به کیفیت خدمات ارائه
 استاندارهای بین المللی

C54 0.268 1 0.054 8 

تبلیغات و اطالع 
 رسانی

C6 

بازار هدف انتخاب مناسب   0.17
 گردشگری

C61 0.333 2 0.058 6 

کیفیت دسترسی به اطالعات و  4
 ارتباطات

C62 0.321 3 0.056 7 

 C63 0.346 1 0.060 4 تبلیغات و بازار یابی
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1396  

 یهسرما یتامن»زیرمعیارها وزن مربوط به  ینتر یشدهد بینشان م باالهمانگونه که جدول 

 یهایرساختدر ز یهبازگشت سرما»اول را کسب کرد.  عامل  یتباشد که اولویم« یداخل یگذار

جرم و  یزانم»و  «یابیو بازار یغاتتبل» ،«گردشگران یرشو فرهنگ پذ یسطح آگاه» ،«یگردشگر

دوم تا  یتاولوبه ترتیب  «یانتخاب مناسب  بازار هدف گردشگر»، «در مقصد یو بزهکار یتجنا

 خود به را زیرمعیارها کل وزن از  درصد ۹4/37 یباعامل کسب کردند که تقر1۹ ینششم در ب

 هاست.یرمعیارز ینا یاربس یتنشان از اهم این و دادند اختصاص

 .دهدیرا نشان م F.ANPبه روش یارهامع یرز یتاولو 4نمودار و  یارهامع یتاولو 3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقش آنها در توسعه گردشگری ایرانبراساس : اولویت نسبی معیارها 3نمودار 

 تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ایران براساس نقش آنها در توسعه گردشگری: اولویت زیرمعیارها 4نمودار 

 تحقیق حاضرمحاسبات منبع: 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 «یگردشگر یهایرساختو ز یالتتسه»دهد که نتایج حاصل از روش دیمتل فازی نشان می

حل  یرگذارتأث معیارهایاست که توسط  یراندر ا یمشکل اصلی مسئله و گلوگاه توسعه گردشگر

از طرفی  دارد. یبستگ معیار ینبه ا یموفقیت یا عدم موفقیت توسعه گردشگر یقتشود. در حقیم

 رینیرگذارتتأث« عوامل سیاسی و حقوقی»و « طبیعیعوامل »دهد که های پژوهش نشان مییافته

 .است یدر توسعه گردشگر معیاررفع مشکل  یراهبرد برا ینمهمترمعیار و 

بازگشت »، «یداخل یگذار یهسرما یتامن» ی،موثر بر توسعه گردشگر یهامعیار یرز یندر ب

 یرشو فرهنگ پذ یسطح آگاه» ی،از عامل اقتصاد «یگردشگر یهایرساختدر ز یهسرما

 یشتریندرصد ب 51/6،  ۹/6، 03/7با وزن  یببه ترت یو فرهنگ یاز عامل اجتماع «گردشگران

  .دکسب کردن یتوسعه گردشگردر را  یتاهم

های تاریخی و فرهنگی است. همچنین نقش ظرفیت بالقوه ایران بیشتر در تعداد و تنوع جاذبه

منابع انسانی در توسعه و گسترش گردشگری بر همگان مشهود است. در عین حال این پژوهش 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران انجام شده است و نگاه خبرگان به برای 

های کمی مورد استفاده در این گیری با روشاین پژوهش نگاه اجرایی بوده است. بنابراین تصمیم

رو راهبرد عوامل طبیعی و پژوهش با نگاه اجرایی و برای وضع کنونی کشور انجام شده است. از این

 رسد.وامل سیاسی و حقوقی برای وضع موجود منطقی به نظر میع

های کمی، چنانچه از پشتوانه دانشی خود محقق دهد که استفاده از روشاین پژوهش نشان می

ها و نسبت به وضعیت گردشگری در یک کشور، یا منطقه برخوردار نباشد؛ چه بسا ممکن است پاسخ

 داشته باشد.خوانی نها با واقعیت همگیرینتیجه

 

 پیشنهادات حاصل از پژوهش

مردم بوده و دولت  یاقتصاد یطدولت، بهبود شرا یاصل هاییاستاز س یکیسه سال گذشته  یط

به  یکاهش وابستگ یقثروت از طر یدتول»همچون  یخود را بر اصول یاقتصاد یهااساس برنامه

 یهاو پروژه های کالن نظامسیاستبا توجه به  قرار داده است.« عادالنه ثروت یعتوز»و « نفت

 هایراه حل ی،دولت از توسعه گردشگر یتو حما یشرفت،پ یاسالم یرانیا یمرتبط همچون الگو

 یعدالت اجتماع یجادهدف که موجب ا ینبه ا یعترهر چه سر یدنرس یبرا یی زیرو اجرا یشنهادیپ

 شود:پیشنهاد میشود، یم یو رونق گردشگر

 ی،و فرودگاه یماییمدرن حمل و نقل، توسعه خدمات هواپ یزاتارتباط و تجه بسط و گسترش -1

 .گردشگران یمجهز برا یهابنادر و اسکله یزیطرح ر

صنوف  یجادا یران،مد یهاتشکل یریگشکل یقکردن بازار و رفع موانع کسب و کار از طر یرقابت -2

 خدمات و کاال. یفیتتوسط دولت جهت ارتقا ک ی،صنف یهایهو اتحاد
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 ینب یتح یا یداخل یمتناسب با استانداردها یگردشگر یساتانواع تاس یبرا ییاستاندارها یینتع -3

 آنها. یو نظارت بر حسن اجرا یالملل

بومی در جوار  1های روستایی با موادهای گردشگری و تجهیز و استفاده از خانهاحداث دهکده -4

کشور و اعطا تسهیالت ویژه اعتباری و مالیاتی برای توسعه سرمایه مناظر بکر طبیعی و آثار باستانی 

 گذاری

 یقو یبرند گردشگر یکانتخاب  -5

 شور.ک یتمنبه ا یجهان یدگاهو اصالح د یو خارج یداخل یتتالش همه جانبه در جهت ارتقا امن -6

ی بین هاجهت کاهش تحریم مختلف یبا کشورها یو اعتمادساز ییتنش زدا یهایاستاتخاذ س -7

 المللی.

اطالع  یابی، یعرضه اطالعات و مشتر ی،گذار یهسرما یمراکز خدمات مشاوره ا یراه انداز -8

 یسانرطالع ابانک  ی،گذاریهسرما یهافرصت یمعرف یاطالع رسان یداران،و مرکز ارتباط خر یرسان

 .یرانا یردشگرمرکز بورس در حوزه گ یو مشاوران، و راه انداز یمانکارنپ

 ی جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سالم سازی اقتصادی.اقتصاد یتامن یجادا -۹

 ی.خارج یا یگذار داخل یهدولت از سرما یو قانون یاسیس یتحما -10

ت سنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقاشناخت بخش خصوصی از گردشگری، امکان -11

 هت جلب اعتماد سرمایه گذار.ج الزم و تقاضای مناسب در گردشگری
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 منابع

، )تاریخ برنامه ششم یندر تدو یگردشگر یتشکل ها یمجمع هماهنگ یشنهادیاحکام پ .1

 |15/07/13۹5|، برخط ، تهران|http://www.mehrnews.com/news/3743750|(. 27/05/13۹5انتشار: 

انتشارات )چاپ سوم(، تهران، ، معیاره چند هایگیریتصمیم(. 1383) اصغرپور، محمد جواد .2

 .دانشگاه تهران

، گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات گیری(. تصمیم1382). اصغرپور، محمد جواد .3

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران، 

(. انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای 13۹0پیکر، محمدرضا )امیدی، مرجان و رضوی، حمیده و مه .4

 .113-134، 1، شماره چشم انداز مدیریت صنعتی، PROMETHEE معیارهای اثربخشی به روش 

رویکردی یکپارچه و پایدار به برنامه ریزی –برنامه ریزی گردشگری (. 13۹2اینسکیپ، ادوارد ) .5

 داغستانی، سعید تهران: مهکامه،.  ، ترجمه حسن پور، محمود وو توسعه گردشگری

، برخط ، تهران|http://dolat.ir/detail/281959|(، 12/15/13۹5)تاریخ انتشار:  برنامه ششم توسعه .6

|15/07/13۹5| 

، ترجمه 2015در سال  یگردشگر یآمارها یهنما(. 13۹5ی. )و گردشگر یفرهنگ یراثپژوهشگاه م .7

 رضایی، ناصر و بیشمی، تهران : بهار.

خدمات مسیر تحلیلی بر پراکنش امکانات و (. 138۹) یی، محموددستنا رنجبریی، مسعود و تقوا .8

دانشگاه آزاد ، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، گردشگری شمال شرق استان چهارمحال وبختیاری

 .21-48: 1شماره  واحد مرودشت یاسالم

 پذیریهای رقابتبندی شاخصارزیابی و اولویت(. 13۹4نسترن ) زاده، یانپو ، برزین و جعفرتاش .۹

 . 85-105: 3 شماره، 28دوره ، یریت و توسعهمجله فرایند مد، صنعت گردشگری ایران

 ینب، تهران: انتشارات ها( یتآرمان ها، فعال ی،کل یر)تصو یونان (.13۹2) محمدرضا یدسی، دربند .10

 ی.الهد یالملل

(. اولویت بندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری با 13۹3رضایی نیا، حسن و جعفری، فرهاد ) .11

؛ 1. دوره فصلنامه گردشگری شهریاستفاده از مدل های کمی و کیفی )مطالعه موردی: شهر سلطانیه(، 

 .7۹-۹6؛ 1شماره 

 .نور یامدانشگاه پ، تهران، یسمو صنعت تور یاجغراف (.13۹2) اصغر یعل ی،رضوان .12

 ، تهران، انتشارات مهکامه.گردشگریاوقات فراغت و (. 13۹2رهنمایی، محمدتقی، ) .13

آزاد  منطقهی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگر یابیارز(. 13۹2زرآبادی، زهرا و عبداله، زهرا ) .14

و  یمعمار یانجمن علم یپژوهش -یعلم هینشری، ا شبکه لیتحل ندیاز روش فرا یریچابهار با بهره گ

 .121-144: 6، شماره رانیا یشهرساز

(. بررسی سیاست های دولت در صنعت گردشگری و ارائه 1386شجاعی، مهرداد و  نوری ، نادر ) .15
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