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تاریخ دریافت 1395/10/12 :تاریخ پذیرش1396/03/20 :
چکیده
فراغت از نیازهای اساسی و اولیه زیستی است و ایجاد تسهیالت فراغتی در کشور یک سرمایهگذاری محسوب می-
شود .بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعۀ جهان توانستهاند وضعیت گردشگری خود را بهبود بخشند و با
ایجاد مشاغل خدماتی برای گردشگران ،بسیاری از مشکالت اقتصادی ،از قبیل بیکاری و پایینبودن سطح درآمد را رفع
کنند .با توجه به اهمیت گردشگری و وجود پتانسیلهای گردشگری در کشورمان ،اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر
توسعه گردشگری ایران ،جهت برنامهریزیهای مناسب و کارا به منظور خدماترسانی بهتر و عدالت اجتماعی و اقتصادی
در سطوح مناطق مختلف ضروری به نظر میرسد .بدین منظور در پژوهش حاضر با نگاه جامع و سیستمی به گردشگری
و با استفاده از مطالعات مشابه ایران و جهان ،اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ،اولویت بندی و ارائه
راهکارهایی جهت بهبود جذب گردشگر و توسعه گردشگری با کمک روش ترکیبی  ،FDANPدر ایران شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که "تسهیالت و زیرساختهای گردشگری" تاثیرپذیرترین معیار و
"عوامل طبیعی" تأثیرگذارترین معیار در توسعه گردشگری میباشد .در بین شش معیار تاثیرگذار بر توسعه گردشگری،
معیار "تسهیالت و زیرساختهای گردشگری " با وزن  0/2و زیر معیار" امنیت سرمایهگذاری داخلی" بیشترین اهمیت
را کسب کردند.
واژههای کلیدی :فراغت ،توسعه گردشگری ،تصمیمگیری چندمعیاره ،دیمتل فازی ،فرایند تحلیل شبکه ای فازی.
 1مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب میباشد.
 2دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 3نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (.)m_modiri@azad.ac.ir
 4استادیار گروه هوش مصنوعی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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مقدمه
جاذبههای گردشگری نقش تعیین کنندهای در موقعیت بالقوۀ گردشگری در هر منطقه بازی
میکنند (لیو 1و همکاران .)145 :2012 ،جاذبههای طبیعی ،جاذبههای فرهنگی ،تاریخی و
زیرساختهای مناسب حمل و نقل از عواملی هستند که گردشگران را به مقصدهای گردشگری
هدایت میکنند (کاستلو .)1085 :2011،2درآمد حاصل از خدمات حمل و نقل مسافر سبب شده
است که ارزش کل صادرات گردشگری به بیش از  1/5تریلیون دالر یا به طور متوسط  4میلیارد در
هر روز برسد (نمایه آمارهای گردشگری.)2 :2015 ،
از  1۹2کشور جهان ،فقط  10کشور دارای سابقه تاریخی بیش از هزار سال هستند و از این 10
کشور نیز ایران ،یونان ،مصر و روم تاریخی چند هزار ساله دارند (دربندی .)13۹2،در حالیکه سهم
ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبههای گردشگری از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد
هم نمیرسد.
رشد روزافزون و شتابنده گردشگری موجب شده که بسیاری از صاحب نظران قرن  20را قرن
گردشگری بنامند .این صنعت بر حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مانند مبادالت خارجی،
درآمدها ،اشتغال – قیمتها  -توزیع درآمدها ،مهاجرت ،تقسیم کار ،آداب و رسوم و هنرها موثر
است (هزارجریبی و نجفی ملک .)133 :13۹1،با رونق جهانی گردشگری ،تعداد فزایندهای از مناطق
در کشورهای در حال توسعه ،اهمیت گردشگری را به منزلۀ عامل مهم در توسعۀ اقتصاد منطقهای
درک کرده اند (یانگ 3و فِک .)144 :2014،4کشور ما نیز با برخورداری از منابع سرشار محیطی و
بهرهگیری از پشتوانۀ تاریخی تمدنی و فرهنگی چند هزارساله از قابلیت ویژهای برای توسعۀ
گردشگری برخوردار است ،اما به لحاظ شکوفایی این کارکرد نتوانسته جایگاه درخور توجهی کسب
کند .مقایسۀ کشورهایی که مهمترین منابع اقتصادی خود را از گردشگری کسب میکنند با ایران که
بیشتر به درآمدهای ارزی حاصل از نفت متکی است ،اهمیت اقتصادی توسعۀ گردشگری را در ایران
نشان میدهد .کشور ایران ،نیاز دارد تا تصویری درست و دقیق از توان رقابتی خود در سطح بازار
بین المللی گردشگری داشته باشد و بر مبنای آن ،اقدامات الزم را جهت افزایش توان رقابتی صنعت
گردشگری خود و به دست آوردن سهمی درخور از بازار بینالمللی گردشگری اولویت بندی کند
(جعفرتاش و پویان زاده .)85 :13۹4،برای سنجش و اولویتبندی جاذبهها معموال معیارهای
مختلفی از قبیل :اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،زیرساختی ،زیست محیطی ،نهادی ،قانونی ،و
جغرافیایی و  .....مورد توجه قرار میگیرد تا براساس آنها بتوان نسبت به جاذبههای گوناگون
تصمیمگیری کرد (قالیباف و شعبانیفرد.)14۹ :13۹0،
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یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی ،مدیریت کالن و تعیین سیاستهای کلی در این کسب و
کار میباشد .با مطالعه بر پتانسیلهای موجود در ایران ،نقشه و طرح جامع گردشگری را برای کشور
تدوین کنند و با تخصیص بودجه الزم ،زیرساختهای الزم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را
مهیا کنند .با گسترش جادهها ،تجهیز فرودگاهها و ترسیم و اصالح سیستمهای حمل و نقل ،زمینه-
های امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند .با وضع قوانین و مقررات ،بسترسازی جهت
ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران که عامل مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه
گردشگری است ،صورت گیرد .به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند .با
تدوین قوانین حمایتی از سرمایهگذاری در این کسب و کار ،راه را برای سرمایهگذاران داخلی و
خارجی هموار سازند .با تبلیغات و اطالعرسانی ،زمینههای الزم را برای سفر گردشگران به ایران
ایجاد کنند .پژوهش حاضر در نظر دارد با شناسایی و بررسی نقش راهبردی عوامل اثرگذار در
ارتقای جایگاه گردشگری ،چشمانداز گردشگری ایران را جهت نیل به توسعه متوازن و پایدار مناطق
مختلف کشور ارتقاء دهد.
ادبیات موضوع و مبانی نظری
فراغت یک نیاز همگانی است ،از این جهت یکی از مسائل اساسی عصر حاضر است .تالش برای
شناختن فراغت ،گفتگو را به مسئله کار میکشاند .کار و فراغت دو جنبه از یک واقعیت است
(رضوانی .)31 :13۹2 ،بطور کلی فراغت ،از زمانی معنی و مفهوم پیدا میکند که زمان کار از زمان
بیکاری جدا میشود و انسان بر اساس یک تقویم زمانی روزانه به کار میپردازد (رهنمایی:13۹3 ،
 .)1از طرفی زمان کار از روزی  13تا  15ساعت در روز در اواخر قرن نوزدهم به کمتر از نصف تقلیل
یافته و در برخی کشورها تا مرز  7ساعت در روز یا  35ساعت در هفته نیز رسیده است و این امر
نشان میدهد که ضمن اینکه زمان خواب تقریباً ثابت مانده ،اما اوقات فراغت و گردشگری به نحو
چشمگیری فزونی یافته است (رضوانی.)36 :13۹2،
گردشگری فعالیتی ترکیبی و مستلزم مشارکت بخشهای مختلف و متعدد جامعه است که به
همان میزان نیز اثرات گستردهای در بردارد .از این رو در هر مرحله نیازمند برنامهریزی و هماهنگی
است (مکینتاش 1و ریچ .)1۹۹5،2یکی از چالشهای اصلی در علوم مختلف آن است که چگونه
میتوانیم در یک موقعیت خاص تصمیم بهتر بگیریم (مرادی و اخترکاوان .)115 :1388 ،از طرفی
امروزه به کارگیری سیستمهای خبره رو به افزایش است (امیدی و همکاران )114 :13۹0 ،و انسان
در فعالیتهای روزانهاش به طور مستمر تصمیمهایی را اتخاذ میکند .مومنی ( )1387از ارکان مهم
و اصلی در قلمرو مدیریت را تصمیمگیری بیان می کند.
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امروزه ،نقش گردشگری در توسعه اقتصادی کشورها با منافع زیادی که برای مردم آن کشور
دارند ،به خوبی شناخته شده است .در قرن بیست و یکم ،گردشگری تحت تأثیر مکانهای
جغرافیایی و فضاهای جدید است و وجود زیرساختهای مناسب و توزیع مناسب خدمات در جذب
گردشگران به طرف مکان های مستعد گردشگری بسیار تعیین کننده است (عزیزی 1و همکاران،
 .)24 : 2011مقصود از منابع ،تشکیالت یا مکانهایی است که به منظور تأمین خواستههای
گردشگران به وجود میآید و آنها میتوانند از این منابع استفاده و گردش کنند (تقوایی و رنجبر
دستنایی .)23 :138۹ ،نگرش جامعه بومی و درک آنها در مواجه با گردشگری به عنوان شاخص
مهمی در توسعه گردشگری پایدار شناخته میشوند (فیونا 2و همکاران .)67 :2014،برای ایجاد یک
توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی
نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها هستیم .در این راستا توسعه گردشگری که اقتصاددانان
آن را سومین پدیده اقتصادی پویا و رو به رشد پس از صنعت نفت و خودروسازی میدانند ،به
منزلهی نیاز اساسی کشور مطرح می شود (مدهوشی و ناصرپور .)1382 ،گردشگری فعالیتی
فرهنگی است .گردشگری با انسان و انگیزهها ،خواستها و آرزوهای او که منبعث از فرهنگ جامعه
است ،ارتباط دارد ،به حدی که میتوان گفت محرک اصلی گردشگری ،در واقع همین اختالف
فرهنگهاست (ضرغام .)3۹1: 1376 ،گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
کشور میگذارد .گردشگری اشتغال ایجاد میکند ،سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد ،به
دنبال افزایش تقاضا برای سفر به داخل کشور امنیت داخلی را افزایش میدهد (شجاعی و نوری،
.)64 :1386
گردشگری مانند هر موضوع چند بعدی دیگر ،یک ماهیت سیستمی دارد .به تبع این خصیصه و
اینکه هر سیستم از اجزایی دیگر تشکیل میشود ،گردشگری نیز عناصر و اجزایی دارد که با ترکیب
یکدیگر ،یک کلیت را به وجود میآورند .درک هر سیستم به شناخت اجزای سیستم و کلیت آن،
هر دو نیازمند است.
گان 3در سال  1۹۹8ساختار گردشگری را به مفهوم اقتصادی عرضه و تقاضا تعریف نموده است.
وی تقاضا را معادل جمعیت میداند و معتقد است که عرضه شامل چهار جز حمل و نقل ،جاذبهها،
خدمات و اطالعات و تبلیغات میباشد .از بررسی ادبیات پژوهش و مدلهای ارائه شده توسط گان و
اینسکیپ ،4منابع گردشگری را به  4بخش جاذبهها ،تاسیسات اقامتی و پذیرایی ،زیرساختها و
خدمات وابسته میتوان تقسیم بندی نمود.
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برای شناسایی و تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری معموالً معیارهای
مختلفی از قبیل :اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی ،فرهنگی ،زیرساختی ،محیط زیست ،نهادی ،قانونی و
جغرافیایی مورد توجه قرار میگیرد .در شرایطی که معیارهای گوناگون همسو نیستند ،تصمیمگیری
باید در یک فضای چندبعدی صورت پذیرد .در چنین شرایطی ،روشهای ارزیابی چند معیاره ،با
توجه به اینکه در آنها فرض براین ست که هر یک از معیارها محور یا بُعد جداگانهای هستند،
میتواند استفاده شود( .قالیباف و شعبانی فرد.)14۹ :13۹0،
نمایه آماری از گردشگری جمهوری اسالمی ایران
شورای جهانی گردشگری و سفر 1بین سالهای  2001تا  2004شاخصی به نام «پایش
رقابتپذیری» تهیه کرد .پس از آن مجمع جهانی اقتصاد ،2ارکان و شاخصهای اصلی و فرعی که
باعث میشود گردشگران احتمالی ،یک مقصد را نسبت به سایر مقصدها ترجیح دهند معرفی کرده
است .این مجموعه که از آنها به عنوان «شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری »3نام برده میشود؛
در حال حاضر مهمترین شاخص و نمایه اقتصادی و عنصر اصلی برای توسعه بخش سفر و
گردشگری است .هدف شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ،ارایه ابزار راهبردی جامع برای
اندازهگیری و کنترل "عوامل و سیاستهایی" است که برای توسعه سفر و گردشگری در کشورهای
مختلف ،مورد توجه هستند (گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری.)2015 ،
این گزارش برای سنجش رقابت پذیری گردشگری کشورها از  4شاخص اصلی با  14زیرشاخه و
 ۹0گویه استفاده کرده است .چهار شاخص اصلی این گزارش شامل :توانمندی محیطی ،خط مشی و
توانمندی موقعیتی گردشگری ،زیرساختها ،منابع طبیعی و فرهنگی میباشد .شاخص توانمندی
محیط شامل  5زیرشاخه (محیط کسب و کار ،ایمنی و امنیت ،سالمت و بهداشت ،منابع انسانی
و بازار کار ،آمادگی فناوری ارتباطات و اطالعات) است و شاخص خط مشی و توانمندی موقعیتی
با  4زیرشاخه (اولویت سفر و گردشگری ،گشایش بین المللی ،رقابت پذیری بین المللی،
پایداری محیطی) بوده و ،شاخص زیرساختها با  3زیرشاخه (زیرساختهای حمل و نقل هوایی،
زیرساختهای حمل و نقل زمینی و دریایی ،زیرساختهای خدمات گردشگری) و شاخص منابع
طبیعی و فرهنگی با  2زیرشاخه (منابع طبیعی ،منابع فرهنگی و کسب و کار) کلیت این شاخصها
را تشکیل میدهد .رتبه ایران در هر یک از این زیرشاخهها نسبت به منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا مطابق نمودار زیر میباشد (گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری .)2015

WTTC

1

WEF

2

TTCI

3
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نمودار  :1شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری ایران ،خاورمیانه و شمال آفریقا
منبع :گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری ()2015

بر اساس گزارش سال  2015مجمع جهانی اقتصاد ،رتبه ایران از نظر شاخص رقابتپذیری سفر
و گردشگری از میان 141کشور ۹7 ،اعالم شده که نشاندهنده سقوط  14پلهای نسبت به سال
 2014است.
رتبههای کسب شده ایران در هر یک از شاخصهای فرعی و ستونهای مربوط در جدول زیر
آمده است:
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جدول  :1رتبه و نمره ارکان و ابعاد ایران

رتبه
حوزه
(از 141
کشور)
نمره
حوزه
(از  1تا )7

محیط کسب و کار

امنیت و ایمنی

بهداشت و سالمت

منابع انسانی و بازار کار

آمادگی در حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات

اولویتدهی به سفر و گردشگری

گشودگی بین المللی

رقابتپذیری قیمتی

زیرساختهای حمل و نقل زمینی و
بنادر
3/28

زیرساخت خدمات گردشگری

پایداری محیطی

نمره رکن

/8
4
۹

/7
4
1

3/36

½
4

/6
6
3

زیرساخت حمل و نقل هوایی

رتبه رکن

11
۹
/8
3
5

۹6

۹3

11
4
/۹
3
5

۹8

13
0
/3
3
5

11
6

1

11
5
/4
3
7

۹
3
/2
2
2

76

11
۹
/6
2
1

منابع ظبیعی

ارکان

آمادگی محیطی

زیرساخت

منابع فرهنگی و تجارت سفر

بعد/حوزه

شرایط و چارچوب
قانونی گردشگری

منابع
فرهنگی
و طبیعی

۹8

37

/48
2

/5
2
۹

۹8

۹6

105

57

4/16

3/8۹

2/70

2/53

منبع :گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری ()2015

گردشگری یکی از بزرگترین مقوالت در تجارت بینالمللی خدمات است .در نمایه آمارهای
گردشگری در سال  ،2015دریافتیهای بینالمللی از گردشگری توسط مقاصد مختلف در سراسر
جهان از  2میلیارد دالر در سال 1۹50به  60میلیارد دالر در سال  2015رسید .در حال حاضر
گردشگری بینالمللی  7درصد صادرات جهانی کاالها و خدمات را به خود اختصاص داده است ،این
رقم نسبت به سال  2014حدود  6درصد رشد داشته که نشان دهنده رشد سریعتر گردشگری در
تجارت جهانی طی چهارسال گذشته است .همچنین طبق گزارشهای مرکز آمار ایران ،سهم
گردشگری در تولید ناخالص داخلی کشور در سال  2014برابر با  6/1درصد بود .جالب توجه اینکه
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 81/5درصد از این سهم ،متعلق به مخارج گردشگری داخلی است .عالوه بر آن ،گردشگری توانسته
در مجموع  1184هزار شغل به وجود آورد.

پیشینه پژوهش
دومینگز 1و همکاران ( ،)2014در پژوهش خود به رقابتپذیری مقاصد گردشگران و مقایسۀ دو
کشور اسپانیا و استرالیا پرداختند .نتایج حاصل نشان میدهد که در استرالیا "کیفیت خدمات"،
"برندهای تجاری" ،و "زیرساختهای مناسب" از اهمیت زیادی برای جذب گردشگر برخوردار است
ولی آب و هوا و ساختارهای محلی گردشگری مهمترین موضوع در جذب گردشگر در اسپانیا
هستند .تایروانن 2و همکاران ( ،)2014در پژوهشی مقاصد گردشگران در شمال الپلند فنالند را با
هدف ترجیحات محیط زیست و محل اقامت گردشگران بررسی کردند .پاسخ دهندگان بر موارد
ارتباط محل اقامت با طبیعت ،زیرساختهای سبز ،دسترسی آسان به سایت محل اقامت خود و
کیفیت محیط زیست در انتخاب مقصد خود تأکید کردند .هیانگ 3و پینگ ،)2012( 4در تحقیق
خود با مدل فازی و  TOPSISبه ارزیابی رقابت در صنایع گردشگری در  ۹کشورجنوب شرق آسیا
پرداختند .این مطالعه با استفاده از  6معیار(در دسترس بودن جاذبهها ،حمل و نقل مناسب ،قیمت
مناسب ،امنیت ،بازار عرضۀ محصوالت ،مناظر طبیعی) و  15زیر معیار انجام گرفته است .موسوی و
همکاران ( ،)13۹4در مقالهای با عنوان بررسی و اولویتبندی توانها و زیرساختهای توسعۀ
گردشگری با روشهای تصمیمگیری چندمعیاره (مورد مطالعه :شهرستانهای استان کردستان) ،به
اولویتبندی مناطق مختلف استان پرداختند .در این پژوهش ،با استفاده از مدل  Topsisو  Vikorبه
اولویتبندی شهرستانهای استان کردستان براساس  12معیار اصلی در  4سطح (فرابرخوردار،
برخوردار ،نیمهبرخوردار ،فروبرخوردار) پرداخته شد .رضایی نیا و جعفری ( ،)13۹3در مقاله ای با
عنوان اولویت بندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری با استفاده از مدلهای کمی و کیفی در
شهر سلطانیه زنجان ،عدم دستیابی به جایگاه مناسب در عرصه گردشگری با استفاده از مدلهای
برنامه ریزی استراتژیک از جمله  SWOTو  QSPMرا مساله تحقیق بیان میکند .زرآبادی و
همکاران ( ،)13۹2در مقالهای به ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار
با بهرهگیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد «زیرساختهای
گردشگری» و «توان اقتصادی» بیشترین سهم را در توسعه منطقه دارد.

Domínguez

1

Tyrväinen

2

Huang

3

Peng

4
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روش بکار برده شده در این تحقیق رویکرد تصمیمگیری چند معیاره ترکیبی فازی 1است .برخی
از تحقیقات صورت گرفته با روش ترکیبی  DEMATELو  ANPدر جدول  2آمده است.

جدول  : 2تحقیقات صورت گرفته خارجی و داخلی با رویکرد ترکیبی  DEMATELو
مرجع
مساله و روش مورد مطالعه
ردیف
تزنگ و همکاران،
یک مدل  MCDMجدید با ترکیبی از  DANPو  VIKORبرای بهبود کسب و کار
1
2013
فروشگاه الکترونیکی
هسو و همکاران،
انتخاب بهترین فروشنده برای انجام مواد بازیافت شده براساس  MCDMبا روش
2
2012
ترکیبی  DEMATELو  ANPبا VIKOR
کوزکان و سیفسی،
یک روش  MCDMترکیبی براساس  DEMATELفازی و  ANPفازی و TOPSIS
3
2012
فازی برای ارزیابی تامین کنندگان سبز
استفاده از روش فازی برای ترکیب استراتژی بهینه از فناوری نانو در صنعت تایوان تزنگ و چیو2004 ،
4
تزنگ و وانگ،
بازاریابی نام تجاری برای ایجاد ارزش تجاری براساس یک مدل  MCDMبا روش
5
2012
ترکیبی  DEMATELو  ANPبا VIKOR
صفایی و همکاران،
ارائه رویکرد ترکیبی از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره فازی برای اولویت
6
13۹1
بندی استراتژیهای دستیابی به تولید در کالس جهانی (مطالعه موردی :صنایع
فوالد استان مازندران)
مدیری و همکاران،
تعیین اولویت کاربردهای فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیمگیری
7
13۹3
ترکیبی
منبع :مطالعات اسنادی نگارندگان
ANP

مدل مفهومی پژوهش
در ابتدا معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در توسعه گردشگری از طریق مطالعات اسنادی و
کتابخانهای و با توجه به نظرات مختلف در زمینه گردشگری و بررسی تجارب جهان و ایران استخراج
شد .سپس معیارها و زیرمعیارهای به دست آمده ،در اختیار خبرگان حوزه گردشگری قرار گرفت و
پس از دریافت نظرات آنها ،عوامل موثر بر توسعه گردشگری در  7معیار و 53زیرمعیار شناسایی شد..
این معیارها عبارتند از :عوامل اقتصادی ،عوامل سیاسی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،عوامل طبیعی و
تسهیالت گردشگری ،تبلیغات و اطالع رسانی و مدیریت منابع انسانی .برای به دست آوردن مدل
پژوهش ،با استفاده از روش دلفی فازی ،2معیارها و زیرمعیارهای حاصل از پژوهش ،مطابق شکل 1
غربالگری شد.

Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach

1

FDELPHY

2
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شکل  :1مدل با ساختار شبکه ای پژوهش
منبع :نگارندگان

روششناسی پژوهش
مطالعۀ پیشِ رو یک تحقیق تحلیلی -توصیفی با ماهیت کاربردی است .ابزار گردآوری دادهها ،به
روش بررسی اسناد و مدارک و بررسی میدانی انجام گرفته است .با توجه به تخصصی بودن موضوع
پژوهش ،پرسشنامهها به خبرگان تصمیمگیرنده حوزه گردشگری در سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری و همچنین اساتید برتر ایران در این حوزه ارائه شد .اصغرپور ( )1382برخی از
ویژگیهای اصلی برای خبرگان بدین ترتیب اعالم میکند :با مسأله مورد بحث درگیر باشند،
اطالعات مداوم از مسأله را برای همکاری داشته باشند ،دارای انگیزه برای شرکت در این فرایند
باشند و احساس کنند اطالعات حاصل از توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود.
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
تأیید خبرگان قرار گرفت .همچنین ،پس از جمعآوری پاسخهای خبرگان در قالب گویههای کالمی،
برای نزدیک تر شدن پاسخها به واقعیت ،پاسخهای مذکور به مقیاس فازی تبدیل شدند .در مرحله
آخر با استفاده از ماتریس های مقایسات زوجی حاصل از پرسشنامه و با محاسبه دادهها از طریق
روش دیمتل 1و فرایند تحلیل شبکه ای 2فازی ،در نرم افزار  EXCELتجزیه و تحلیل دادهها انجام
شد.
اصغرپور ( )1383میگوید ،مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره ،مورد توجه محققین حوزه
تصمیمگیری میباشد و این تکنیکها مسایل مربوط به تصمیمگیری را در قالب یک ماتریس
)Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL

1

)Analytic Network Process(ANP

2
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تصمیمگیری فرموله میکنند و تحلیلهای الزم را روی آنها انجام میدهند .روش دیمتل فازی،
ساختار تأثیرات میان معیارها را بررسی نموده و سعی بر حل مسئله پیش روی سازمانها و بهبود آن
با بهکارگیری تصمیمگیری گروهی در شرایط فازی دارد (جنگ 1و تزنگ .)۹8-101 :2012،2در این
پژوهش ،فرایند ترکیب دیمتل و فرایند تحلیل شبکه برای پیدا کردن ارزیابی وزنها به صورت زیر
است:
حل  Tو NRM

حل  DANPو وزن دهی

TD
𝐾lim ሺ𝑊 𝛼 ሻ

∞→K

پرسشنامه معیارها

Wα

TC

DEMATEL

WC

شکل  :2فرایند حل مدل پژوهش
منبع :هسو و همکاران ()۹۹ :2012؛ مدیری و همکاران)146 :13۹3( ،

تجزیه و تحلیل
مشخصات پاسخدهندگان و درصد فروانی وضعیت آنها در جدول زیر آورده شده است
جدول  :3خصوصیات فردی پاسخگویان
مشخصات
جنس
تحصیالت

سن

درصد
مرد

86

زن

14

دکتری

100

بین 36-45

14

بین 46-55

57

بین 56-65

15

بین 66-75

14

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

Jeng

1

Tzeng

2
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برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه گرشگری ،پس از انجام مطالعات اسنادی و مصاحبه با
خبرگان این حوزه 7 ،معیار و  53زیرمعیار شناسایی شد .سپس با استفاده از روش دلفی فازی
پرسشنامهها تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت .پس از  4مرحله تکرار پرسشنامه ،خبرگان به
اجماع رسیدند .نتایج نشان داد که  20زیرمعیار دارای ارزش باالی  8هستند.
در مرحله بعد برای تعیین جهت تأثیرات و اهمیت بین معیارها و زیرمعیارها و همچنین تعیین
اولویت آنها ،پرسشنامه دوم براساس روش ترکیبی  FDANPبرای خبرگان ارسال شد .پس از
دریافت نظرات خبرگان برای ارزیابی روابط درونی خوشه برای محاسبه دیمتل از طریق مقایسات
زوجی و تاثیر میان معیارها براساس گزینههای زبانی و اعداد مثبت فازی مثلثی مشخص شد .برای
̃i + R
به دست آوردن میزان اهمیت شاخصها ̃ i ሻ
 ሺDو رابطه میان عوامل یا میزان اثرگذاری و
̃i − R
 (Dو ̃ i ሻ > 0
̃i + R
 ሺDمشخص میگردد .اگر ̃ i ) = M
̃i − R
اثرپذیری خالص با ̃ i ሻ
 ሺDباشد
̃i + R
عنصر  iمشکل اصلی مسئله را حل میکند و باید در اولویت قرار گیرد و اگر ̃ i ) = M
 (Dو
̃i + R
 ሺDباشد عنصر  iمشکل اصلی مسئله است و باید به نحوی حل شود .اگر = ) ̃ i
̃i − R
̃iሻ < 0
(D
̃i − R
 ɛو ̃iሻ > 0
 ሺDباشد عنصر  iعنصری مستقل است که بر تعدادی از عناصر دیگر تاثیر دارد و
̃i − R
 (Dو ̃ i ሻ < 0
̃i + R
اگر ̃ i ) = ɛ
 ሺDباشد عنصر  iعنصری مستقل است که دیگر عناصر بر روی
̃i − R
 ሺDو ̃ i ሻ
̃i + R
آن تاثیر میگذارد .جدول  4مقدار ̃ i ሻ
 ሺDرا نشان میدهد.
جدول  : 4ماتریس روابط کلی و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر
𝐑̃ +
̃
̃
̃
𝐃
𝐑
𝐃
عوامل/زیرعوامل

𝐑̃ −
̃
𝐃

عوامل اقتصادی

5.51

5.406

10.92

0.104

امنیت سرمایه گذاری داخلی
تغییرات نرخ ارز
بازگشت سرمایه در زیرساختهای
گردشگریحقوقی
عوامل سیاسی و

0.484
0.460
0.483
5.339

0.526
0.385
0.517
4.373

1.010
0.845
0.۹۹۹
9.712

-0.041

دیدگاه جامعه جهانی به برند مقصد
تحریمهای بین المللی
سهولیت دریافت ویزا
امنیت مقصد
عوامل اجتماعی و فرهنگی

0.630
0.71۹
0.4۹7
0.655
5.162

0.823
0.4۹1
0.547
0.640
5.121

1.453
1.210
1.044
1.2۹6
10.280

سطح آگاهی و فرهنگ پذیرش
گردشگران
بزهکاری در مقصد
میزان جرم و جنایت و
تعداد و تنوع جاذبههای فرهنگی و
تاریخی
عوامل طبیعی

0.386
0.43۹
0.376

0.440
0.3۹۹
0.362

0.826
0.838
0.738

0.040
0.015

4.234

3.339

7.573

0.895

سایتهای میراث فرهنگی
جاذبههای طبیعی
شرایط آب و هوایی

0.330
0.346
0.341

0.367
0.341
0.308

0.6۹7
0.687
0.648

-0.037

0.076
-0.034
0.967
-0.1۹3

0.228
-0.050
0.015
0.041
-0.054

0.005
0.033
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ادامه جدول  : 4ماتریس روابط کلی و تاثیرپذیری و تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر
𝐑̃ +
̃
̃
̃
𝐃
𝐑
𝐃
عوامل/زیرعوامل

𝐑̃ −
̃
𝐃

تسهیالت و زیرساخت های گردشگری
تاسیسات اقامتی
تاسیسات پذیرایی
دسترسی –حمل و نقل -ملی و بین
ارائهای با توجه به
کیفیت خدمات
المللی
بینرسانی
اطالع
تبلیغات و
المللی
استاندارهای
انتخاب مناسب بازار هدف گردشگری
کیفیت دسترسی به اطالعات و ارتباطات
تبلیغات و بازار یابی
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

4.078
0.561
0.582
0.637
0.648
4.645

5.709
0.587
0.60۹
0.583
0.648
5.023

9.787
1.148
1.1۹1
1.220
1.2۹6
9.668

0.580
0.588
0.607

0.5۹6
0.565
0.615

1.176
1.153
1.222

-1.63
-0.027
-0.027

0.054
0
-0.380
-0.016

0.023
-0.007

نمودار علت و معلولی و نقشه روابط شبکه ای عوامل در نمودار  2نشان داده شده است.

نمودار  :2نقشه شبکه روابط بین معیارها و زیرمعیارها
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نمودار  2میزان اهمیت ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان عوامل را نشان میدهد .محور افقی
نمودار ،میزان اهمیت عوامل و محور عمودی ،تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری عوامل را نشان میدهد .لذا
می توان نتیجه گرفت میزان اهمیت و تأثیرگذاری معیارهای اصلی به ترتیب عوامل طبیعی ،عوامل
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سیاسی و حقوقی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،تبلیغات و اطالع رسانی ،تسهیالت و
زیرساختهای گردشگری است.
در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای فازی با به دست آمدن سوپرماتریس حددار ،وزن
معیارها و زیر معیارها مشخص و به دست میآید که در جدول  4آمده است.
جدول :4وزن و اولویت عوامل و زیر عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری
وزن و رتبه
عالیم
زیر معیار
وزن و رتبه عوامل اصلی
نسبی
اختصاری
1 0.374
C11
امنیت سرمایه گذاری داخلی
0.1۹
عوامل اقتصادی
3 0.258
C12
تغییرات نرخ ارز
2
C1
2 0.368
C13
بازگشت سرمایه در زیرساختهای
گردشگری
1 0.344
C21
عوامل سیاسی و  0.15دیدگاه جامعه جهانی به برند مقصد
4 0.1۹4
C22
تحریمهای بین المللی
5
حقوقی
3 0.202
C23
سهولیت دریافت ویزا
C2
2 0.260
C24
امنیت مقصد
1 0.364
C31
سطح آگاهی و فرهنگ پذیرش
عوامل اجتماعی و 0.18
گردشگران
فرهنگی
2 0.336
C32
میزان جرم و جنایت و بزهکاری در
3
C3
مقصد
3 0.2۹۹
C33
تعداد و تنوع جاذبههای فرهنگی و
تاریخی
1 0.380
C41
سایتهای میراث فرهنگی
0.11
C4عوامل طبیعی
2 0.324
C42
جاذبههای طبیعی
6
3 0.2۹7
C43
شرایط آب و هوایی
4 0.235
C51
تاسیسات اقامتی
0.2
تسهیالت و
3 0.245
C52
تاسیسات پذیرایی
1
زیرساختهای
2 0.252
C53
دسترسی –حمل و نقل -ملی و
گردشگری
بین المللی
C5
1 0.268
C54
کیفیت خدمات ارائهای با توجه به
استاندارهای بین المللی
2 0.333
C61
انتخاب مناسب بازار هدف
0.17
تبلیغات و اطالع
گردشگری
رسانی
3 0.321
C62
کیفیت دسترسی به اطالعات و
4
C6
ارتباطات
1 0.346
C63
تبلیغات و بازار یابی
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

وزن و رتبه
نهایی
1 0.071
12 0.04۹
2 0.070
0.051
0.02۹
0.030
0.03۹
0.065

10
20
1۹
16
3

0.060

5

0.054

۹

0.041
0.035
0.032
0.047
0.04۹
0.050

15
17
18
14
13
11

0.054

8

0.058

6

0.056

7

0.060

4
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همانگونه که جدول باال نشان میدهد بیش ترین وزن مربوط به زیرمعیارها «امنیت سرمایه
گذاری داخلی» میباشد که اولویت اول را کسب کرد .عامل «بازگشت سرمایه در زیرساختهای
گردشگری»« ،سطح آگاهی و فرهنگ پذیرش گردشگران»« ،تبلیغات و بازاریابی» و «میزان جرم و
جنایت و بزهکاری در مقصد»« ،انتخاب مناسب بازار هدف گردشگری» به ترتیب اولویت دوم تا
ششم در بین 1۹عامل کسب کردند که تقریبا  37/۹4درصد از وزن کل زیرمعیارها را به خود
اختصاص دادند و این نشان از اهمیت بسیار این زیرمعیارهاست.
نمودار  3اولویت معیارها و نمودار  4اولویت زیر معیارها به روش F.ANPرا نشان میدهد.

نمودار  :3اولویت نسبی معیارها براساس نقش آنها در توسعه گردشگری ایران
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نمودار  :4اولویت زیرمعیارها براساس نقش آنها در توسعه گردشگری ایران
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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نتیجهگیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از روش دیمتل فازی نشان میدهد که «تسهیالت و زیرساختهای گردشگری»
مشکل اصلی مسئله و گلوگاه توسعه گردشگری در ایران است که توسط معیارهای تأثیرگذار حل
میشود .در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت توسعه گردشگری به این معیار بستگی دارد .از طرفی
یافتههای پژوهش نشان میدهد که «عوامل طبیعی» و «عوامل سیاسی و حقوقی» تأثیرگذارترین
معیار و مهمترین راهبرد برای رفع مشکل معیار در توسعه گردشگری است.
در بین زیر معیارهای موثر بر توسعه گردشگری« ،امنیت سرمایه گذاری داخلی»« ،بازگشت
سرمایه در زیرساختهای گردشگری» از عامل اقتصادی« ،سطح آگاهی و فرهنگ پذیرش
گردشگران» از عامل اجتماعی و فرهنگی به ترتیب با وزن  6/51 ، 6/۹ ،7/03درصد بیشترین
اهمیت را در توسعه گردشگری کسب کردند.
ظرفیت بالقوه ایران بیشتر در تعداد و تنوع جاذبههای تاریخی و فرهنگی است .همچنین نقش
منابع انسانی در توسعه و گسترش گردشگری بر همگان مشهود است .در عین حال این پژوهش
برای سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایران انجام شده است و نگاه خبرگان به
این پژوهش نگاه اجرایی بوده است .بنابراین تصمیمگیری با روشهای کمی مورد استفاده در این
پژوهش با نگاه اجرایی و برای وضع کنونی کشور انجام شده است .از اینرو راهبرد عوامل طبیعی و
عوامل سیاسی و حقوقی برای وضع موجود منطقی به نظر میرسد.
این پژوهش نشان میدهد که استفاده از روش های کمی ،چنانچه از پشتوانه دانشی خود محقق
نسبت به وضعیت گردشگری در یک کشور ،یا منطقه برخوردار نباشد؛ چه بسا ممکن است پاسخها و
نتیجهگیریها با واقعیت همخوانی نداشته باشد.
پیشنهادات حاصل از پژوهش
طی سه سال گذشته یکی از سیاستهای اصلی دولت ،بهبود شرایط اقتصادی مردم بوده و دولت
اساس برنامههای اقتصادی خود را بر اصولی همچون «تولید ثروت از طریق کاهش وابستگی به
نفت» و «توزیع عادالنه ثروت» قرار داده است .با توجه به سیاستهای کالن نظام و پروژههای
مرتبط همچون الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ،و حمایت دولت از توسعه گردشگری ،راه حلهای
پیشنهادی و اجرایی زیر برای رسیدن هر چه سریعتر به این هدف که موجب ایجاد عدالت اجتماعی
و رونق گردشگری میشود ،پیشنهاد میشود:
 -1بسط و گسترش ارتباط و تجهیزات مدرن حمل و نقل ،توسعه خدمات هواپیمایی و فرودگاهی،
طرح ریزی بنادر و اسکلههای مجهز برای گردشگران.
 -2رقابتی کردن بازار و رفع موانع کسب و کار از طریق شکلگیری تشکلهای مدیران ،ایجاد صنوف
و اتحادیههای صنفی ،توسط دولت جهت ارتقا کیفیت خدمات و کاال.
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 -3تعیین استاندارهایی برای انواع تاسیسات گردشگری متناسب با استانداردهای داخلی یا حتی بین
المللی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
1
 -4احداث دهکدههای گردشگری و تجهیز و استفاده از خانههای روستایی با مواد بومی در جوار
مناظر بکر طبیعی و آثار باستانی کشور و اعطا تسهیالت ویژه اعتباری و مالیاتی برای توسعه سرمایه
گذاری
 -5انتخاب یک برند گردشگری قوی
 -6تالش همه جانبه در جهت ارتقا امنیت داخلی و خارجی و اصالح دیدگاه جهانی به امنیت کشور.
 -7اتخاذ سیاستهای تنش زدایی و اعتمادسازی با کشورهای مختلف جهت کاهش تحریمهای بین
المللی.
 -8راه اندازی مراکز خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری ،عرضه اطالعات و مشتری یابی ،اطالع
رسانی و مرکز ارتباط خریداران ،اطالع رسانی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ،بانک اطالع رسانی
پیمانکارن و مشاوران ،و راه اندازی مرکز بورس در حوزه گردشگری ایران.
 -۹ایجاد امنیت اقتصاد ی جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سالم سازی اقتصادی.
 -10حمایت سیاسی و قانونی دولت از سرمایه گذار داخلی یا خارجی.
 -11شناخت بخش خصوصی از گردشگری ،امکانسنجی و تحلیل هزینه منفعت ،انجام تحقیقات
الزم و تقاضای مناسب در گردشگری جهت جلب اعتماد سرمایه گذار.
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احکام پیشنهادی مجمع هماهنگی تشکل های گردشگری در تدوین برنامه ششم( ،تاریخ

انتشار ،|http://www.mehrnews.com/news/3743750| .)13۹5/05/27 :تهران ،برخط ||13۹5/07/15
.2

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

دانشگاه تهران.
اصغرپور ،محمد جواد .)1382( .تصمیمگیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات،
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تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
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جعفرتاش ،برزین و پویان زاده ،نسترن ( .)13۹4ارزیابی و اولویتبندی شاخصهای رقابتپذیری
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صنعت گردشگری ایران ،مجله فرایند مدیریت و توسعه ،دوره  ،28شماره . 85-105 :3
 .10دربندی ،سید محمدرضا ( .)13۹2یونان (تصویر کلی ،آرمان ها ،فعالیت ها) ،تهران :انتشارات بین
المللی الهدی.
 .11رضایی نیا ،حسن و جعفری ،فرهاد ( .) 13۹3اولویت بندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری با
استفاده از مدل های کمی و کیفی (مطالعه موردی :شهر سلطانیه) ،فصلنامه گردشگری شهری .دوره 1؛
شماره 1؛ .7۹-۹6
.12

رضوانی ،علی اصغر ( .)13۹2جغرافیا و صنعت توریسم ،تهران ،دانشگاه پیام نور.

.13

رهنمایی ،محمدتقی .)13۹2( ،اوقات فراغت و گردشگری ،تهران ،انتشارات مهکامه.

.14

زرآبادی ،زهرا و عبداله ،زهرا ( .)13۹2ارزیابی عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد

چابهار با بهره گیری از روش فرایند تحلیل شبکه ای ،نشریه علمی -پژوهشی انجمن علمی معماری و
شهرسازی ایران ،شماره .121-144 :6
.15

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

الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور .فصلنامه دانش مدیریت ،شماره . 63-۹0 :78
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صفایی قادیکالیی ،عبدالحمید و آقاجانی ،حسنعلی و درگاهی ( .)13۹1ارائه رویکرد ترکیبی از تکنیک

های چندمعیاره فازی به منظوره اولویت بندی استراتژی های دستیابی به کالس جهانی .مجله تحقیق در
عملیات و کاربردهای آن ،دوره .۹۹-81 :)2( ۹
 .17ضرغام ،حمید ( .) 1376مجموعه مقاالت راهکارهایی برای توسعه جهانگردی در جمهوری اسالمی
ایران ،نخستین همایش جهانگردی جمهوری اسالمی ایران ،جلد اول.404-2۹۹ :
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فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره .25-58 :28
.20

مدیری ،محمود و میرزایی خاکی ،مریم و کریمی شیرازی ،حامد ( .)13۹3تعیین اولویت کاربردهای

فناوری نانو در بخش صنایع خودرو با مدل تصمیم گیری ترکیبی ،فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ،دوره
 ،2شماره .137-160 :1
.21

مرادی ،اصغرمحمد و اخترکاوان ،مهدی ( .)1388روش شناسی مدلهای تحلیل تصمیمگیری

چند معیاره ،تهران ،آرمانشهر ،شماره .113-125 :2
.22

معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی ( .)13۹4نمایه آماری گردشگری جمهوری اسالمی

ایران ،دفتر مطالعات فرهنگی
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.24
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