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  چکیده

. است شده تبدیل درآمدزایی لحاظ از جهان خدماتی صنعت ترین  بزرگ از یکی به گردشگري صنعت امروزه

 شغلی، هاي فرصت ایجاد چون اقتصادي وسیع ابعاد بر که سزایی به تأثیر بر افزون گردشگري صنعت گسترش

 عدالت گسترش و اجتماعی امنیت ایجاد ملی، هویت ابراز در دارد؛ جامعه در رفاه افزایش و فقر کاهش درآمدزایی،

 زیر تأثیرگذاري چگونگی بررسی دنبال به حاضر پژوهش نگارنده،در. دارد گیري چشم نقش نیز جامعه در اجتماعی

 و بهداشتی –رفاهی خدمات محیطی، زیست آلودگی اجتماعی، –فرهنگی اقتصادي، امنیتی، عوامل بر ها ساخت

 از ترکیبی استراتژي بر تاکید با و کاربردي هدف نظر از پژوهش این. است بوده یکدیگر بر عوامل این متقابل تأثیرات

  شد بندي رتبه شناسایی سطوح و ابعاد تفسیري ساختاري روش به ابتدا در اساس، این بر. است متوالی اکتشافی نوع

 را متغیرها (ISM)تفسیري ساختاري تکنیک به توجه با محقق  این بر بنا. است شده اجرا) پیمایشی( کمی سپس  و

 ابعاد) اول سطح( سطح باالترین در که ترتیب این به کرد؛ بندي طبقه سطح4 در ترتیب به خبرگان نظر اساس بر

 و باشد می عوامل سایر به نفوذ کمترین داراي که است گرفته قرار بهداشتی– رفاهی خدمات و محیطی زیست آلودگی

 بروز لذا.  دارد قرار کند می عمل مدل بنایی زیر سنگ همانند که زیرساخت) چهارم سطح(سطح ترین پایین در

 تمام شامل آماري، جامعه. کند می سرایت ها متغیر سایر به و شده شروع متغیر این از گردشگري اقتصاد در توسعه

 تصادفی طبقات درون و اي طبقه تصادفی گیري نمونه روش از و بوده  خبرگان و گردشگري کارشناسان و مسافران

 نظر در نفري 384 نمونه این، بنابر  و شده محاسبه مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم. است شده استفاده ساده

 را نفوذ قدرت ترین بیش امنیتی عوامل و زیرساخت شاخص که دهد می نشان کیفی بخش نتایج. است شده گرفته

 قدرت ترین بیش نیز بهداشتی رفاهی خدمات و محیطی زیست آلودگی و دهند می نشان دیگر متغیرهاي به نسبت

 پژوهش فرضیات  تأیید دهندة نشان تحقیق کمی هاي یافته. دهند می نشان دیگر متغیرهاي به نسبت را وابستگی

 با اقتصادي عوامل و دارد امنیتی عوامل روي را تأثیر ترین بیش 94/0 اثر ضریب با ها زیرساخت که این جمله از. است

   .دارند محیطی زیست آلودگی روي را اثر کمترین23/0 اثر ضریب

  

  مقدمه

 داشـته  توسـعه چشـمگیري   و رشـد ، اجتمـاعی  و اقتصـادي  فعـالیتی  عنـوان  بـه  گردشـگري  ،گذشـته  قـرن  نـیم  طول در

 بـه  بخشـیدن  رونـق  بـراي  مؤثر نوش دارویی که گسترش است حال در و پیچیده فعالیتی گردشگري .)1: 1،2009شارپلی(است

گردشگري با رشد تعداد گردشـگران و   .)501: 22015کاچنیواسکا(شود میاشتغال و فرهنگ کشورها محسوب  ،معیشت وضعیت
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سـال   50در  .)29: 1،2016دویـر (که این شرایط در آینده نیز ادامه یابد شود میافزایش هزینه کرد آنها همراه است و پیش بینی 

  .)59: 3،2016و الکسانیان2آلتمن (ي اقتصادي در سطح جهان تبدیل شده استها بخشترین  اخیرگردشگري به یکی از بزرگ

 داشته... و مالیات، اشتغال نرخ، آوري ارز مخصوصا کشور اقتصادي ۀتوسع روي مثبتی تأثیر گردشگري مقاصد در گريگردش

 بـزرگ  منزلـۀ  به گردشگري شده سبب دنیا مختلف مناطق در گردشگري گسترش و افزون روز افزایش .)2: 4،2013ریچارد(است

 يهـا  فعالیـت  از یکی به صنعت این .)413: 5،2012لیو(کند جلب خود به را ریزان برنامه توجه و شود معرفی جهان صنعت ینتر 

 دراقتصـاد  تغییـرات  سـبب  ،خود قدرتمند نیروي با که ؛)41: 6،2012گارسیا(است شده تبدیل دارد باالیی پتانسیل که اقتصادي

 از و دارد زیـادي  اهمیت جهانی اقتصاد در گردشگري .)333: 2011علیپور،(شود می یافته توسعه تر کم و یافته توسعه کشورهاي

 خـود  به را فعلی جهان در ها گذاري سرمایه و ریزي برنامه از بزرگی بخش هک طوري به کشورهاست ارزي درآمدهاي مهم منابع

 ،توسـعه  حـال  در کشورهاي در مناطق از بسیاري صنعت گردشگري، جهانی رونق با .)29: 7،2016ونسهاد.(است داده اختصاص

 ایـن  ترتیـب،  بـدین  .)144: 8،2014یانـگ (انـد  کـرده  درك اي منطقه اقتصاد توسعۀ در مهم عامل منزلۀ به را گردشگري اهمیت

 هـا  گـذاري  سـرمایه  تـرین  پربازده صنعت، این در يگذار سرمایه و گیرد می بر در را کنونی جهان اقتصاد مهم ارکان از یکی صنعت

 اقتصـادي،  وضـعیت  بـر  زیـادي  اتتـأثیر  اخیـر  يهـا  سـال  در نوپا صنعت این .)2: 1392رامشت و فیض الهی،(شود می محسوب

 يگـذار  سرمایه به کمک جهانی، صلح به کمک ،اي منطقه تعادل آوري، ارز اشتغال، ایجاد. است داشته جهان فرهنگی و اجتماعی

 و گردشـگري  يها جاذبه داراي نواحی توسعۀ وحش، حیات هاي زیستگاه سازي به به کمک محیط، سازي به فرهنگی، میراث در

 يهـا  جاذبـه . )143: 1386صـدر موسـوي،  (اسـت  بوده صنعت این مزایاي جمله از آن، مانند و جمعیت کوچی برون از جلوگیري

 طبیعـی،  يهـا  جاذبـه کنند مـی  بازي منطقه هر در گردشگري بالقوة موقعیت در اي کننده تعیین نقش گردشگري فرد به منحصر

 انتخـاب  توریستی مقصد منزلۀ به گردشگران که اند عواملی از نقل و حمل مناسب يها ساختزیر و تاریخی فرهنگی، يها جاذبه

 بـراي . هاسـت  آن توسـعۀ  چگـونگی  و توسـعه  در بنـدي  اولویت نحوة ،ها جاذبه براساس ریزي برنامه در مهم نکتۀ اکنون. کنند می

 محیطـی،   زیسـت  زیرساختی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادي، :قبیل از مختلفی معیارهاي معموال ها جاذبه بندي اولویت و سنجش

 گیـري  تصـمیم  گونـاگون  يهـا  جاذبـه  بـه  نسـبت  بتـوان  هـا  آن براساس تا گیرد می قرار توجه مورد جغرافیایی و قانونی، نهادي،

  .)42: 1390قالیباف،(کرد

و در تولید ناخالص ملی نقش مهمـی ایفـا    شود مینجا که گردشگري به عنوان یک عامل مهم درآمدزایی در نظر گرفته آاز  

ـ         اي گسـترده ي ها تالشاري از کشوها یبس کند می کـار  ه در جهـت گسـترش گردشـگري و جـذب هرچـه بیشـتر گردشـگران ب

گردشـگري یکـی از    .باشـد  مـی در اغلب کشورها یکـی از منـابع درآمـد ارزي، صـنعت گردشـگري       .)83: 1386کاظمی،(اند برده

عـدم   .باشـد  مـی ي توریستی و تفریحـی رفـاهی   ها مجتمعاز جمله آن ، گیرد میي مختلفی را در بر ها رشتهموضوعاتی است که 

موجب ضعف صنعت گردشگري گردد، و منابع درآمد ارزي را کـاهش   دتوان میمستقیم یا غیر مستقیم  طور بهتوجه به این صنف 

ي هـا  خواسـته در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام بـه تعریـف و تعیـین نیازهـا و     . دهد

 هاي فزاینـده امـروز، شـرکت    در دنیاي رقابت .تر و مؤثرتر از رقبا دارد  ي هدف و تأمین رضایت مشتري به نحوي مطلوببازارها

 باشد می طبیعتدر  يشگردگر جدید دیکررو یسمرکوتوا .کنند ان خود را بیشتر تأمینهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتری

 نمازسا که دشو می رداربرخو همیتیا نچنااز  یکمو  بیست نقردر  يشگردگر گونهنیا. ستا هشد حمطر خیرا يها لسادر  که

کشـوري نیازمنـد    اقتصادي در هرۀتوسع اصوالً .)216: 1386 ،یزدي پاپلی (ستایده نام یسمرکوتوا نقررا  حاضر نقر متحد ملل

ي زیربنایی و روبنایی، ها طرحي در گذار سرمایهي مختلف اقتصادي آن کشور است و بدون ها فعالیتو  ها بخشي در گذار سرمایه
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براي تحقق این امر مهم، امروزه بسیاري از کشـورهاي جهـان،   . انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادي را داشت توان مین

ي هـا  سـاخت ي در زیرگـذار  سـرمایه  .)1: 1385شـاکري و همکـاران،  (انـد  کردهي خارجی پیدا ها سرمایهتمایل شدیدي به جذب 

 ۀتوسـع . ر اسـت هاي مناسب، بدین منظو به منظور جذب گردشگر، یکی از راه اي منطقهي بالقوه ها توانگردشگري و استفاده از 

ي اقتصادي جوامع دارد و نقش گردشـگري  ها بنیانیی در تقویت سزا به تأثیري اقتصادي، ها فعالیتگردشگري به عنوان مجموعه 

ي هـا  سـاخت ي مالیـاتی بیشـتر، جـذب ارز و تقویـت زیر    هـا  دریافـت به عنوان منبع جدیدي براي ایجاد اشتغال، کسب درآمـد،  

  .)1: 1387کاظمی،(قرار گرفته است تأئید، در مطالعات متعدد مورد شود میاجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع 

اي در  مروزه با شروع قرن بیست و یکم صنعت گردشگري به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدیل شـده، رقابـت فشـرده   ا

خـورد و صـنعت توریسـم بـه عنـوان صـنعتی پویـا و بـا          دان به چشم مـی میان بسیاري از کشورهاي جهان براي جذب جهانگر

یافته و در حال توسـعه را بـه خـود     ي اقتصادي و تولیدي کشورهاي توسعهها فعالیتي منحصر به فرد، بخش مهمی از ها ویژگی

حدود یـک میلیـارد   ، 2020بینی انجام شده، توسط سازمان جهانگردي در سال  پیش براساسکه  يطور بهاختصاص داده است؛ 

المللی در ایـن سـال بـه یـک       و پانصد و شصت میلیون نفر به گردشگري خواهند پرداخت و درآمدهاي ناشی از گردشگري بین

از  التین صنعت براي کشورهاي در حال توسعه که با معضـ ای توسعه. )108: 1388 ابراهیم زاده،(رسید خواهد الرونیم تریلیون د

 کـه ایـن   محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار اسـت، چـرا    ارزي و اقتصاد تکابع من ودیتمحد، االجمله بیکاري ب

ــ  ــته از کشــورها داراي اقتص ــدار روي      اددس ــدي پای ــابع درآم ــه من ــد ب ــان بای ــذر زم ــوده و در گ ــداري نب ــد پای ــع درآم و منب

  .)21: 1388جهانیان،(آورند

ن ار نفتی آن به عنوان منبع اصـلی درآمـد، در آینـده نـه چنـدان دور بـه پایـ       یران یکی از این دسته کشورها است که ذخایا

از تمـامی   تفادهجدیددرآمـدي و اسـ   ابعبنابراین براي داشتن یک کشور پایـدار از نظـر اقتصـادي، جـایگزینی منـ     . خواهد رسید

بودن آثار تاریخی و از سوي دیگر کشور ایران از لحاظ غنی . )25: 1382مدهوشی،(باشد میي کشور ضروري ها قابلیتامکانات و 

از این فرصت بـه منظـور پایـداري در اقتصـاد اسـتفاده       توان میکه  شود میطبیعی جزء ده کشور اول توریستی جهان محسوب 

به منظـور   ریزي امهبرندرصد درآمد توریستی دنیا نصیب این کشور شده است که این امر نیازمند 06/0 فقط متأسفانهنمود، ولی 

یی بر عوامل اقتصادي و فرهنگی اجتماعی در جوامـع  سزا بهنقش  دتوان میاین صنعت از آنجا که  .توسعه صنعت گردشگري است

 زایـی  اشـتغال باعث افزایش  دتوان میرشد و توسعه اقتصادي را به دنبال داشته باشد زیرا  يها زمینه دتوان میهمچنین  ،دارا باشد

باید توجه بیشتري به این موضوع مهم داشته باشـند   مسؤولینکه  باشد میبنابراین آنچه مشخص است این در این مناطق گردد؛

 ؛ان به واسطه این صـنعت افـزایش یابـد   گذار سرمایهها و  باعث رونق اقتصادي شود تا از این راه درآمد افراد سازمان دتوان میزیرا 

باید بررسی گـردد کـه مسـافرین     .ا به دنبال راهکارهایی براي افزایش جذب مسافران و گردشگران بودباید در این راست ،بنابراین

بـا توجـه بـه خـال      .و جذب گردشگر را افزایش دهـد و فراهم آوردن این امکانات زمینه مسافرت  دارندیی ها خواستهچه نیازها و 

 بـر  گـذار  تـأثیر  عوامـل  شناسـایی  موجود در زمینه ارائه الگویی جامع در زمینه گردشگري محقق در پژوهش حاضـر بـه دنبـال   

  .و رونق اقتصادي در این صنعت کمک کند گرتا بتوانند به افزایش جذب گردش تگردشگري  اس

  

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق

 اکنون هم توریسم صنعت که رسید نتیجه این به اقتصادي توسعه در توریسم صنعت نقش عنوان با تحقیق در) 1390( آرام

 خودروسـازي  و نفـت  صنعت از بعد سرمایه و شغل مولد صنعت سومین و است برخوردار جهانی سطح در خوبی بسیار جایگاه از

 قابلیـت . اسـت  شده یکدیگر به فرهنگها و اقوام، ملل شدن نزدیکتر موجب گسترده بسیار درآمدزایی ضمن صنعت این. باشد می

 در اقتصـادي  بیشـتر  هرچـه  توسـعه  بـراي  میـانبري  راه صـنعت  ایـن  کـه  اسـت  رسانده باور این به را همه توریسم صنعت هاي

 تعـداد  افـزایش  بخصـوص ، گردشـگري  توسـعه  کـه  چـرا ؛ اسـت  صـنعتی  کشورهاي در ثروت تولید و توسعه حال در کشورهاي

 بـه ، توریسـم  صنعت توسعه. شود می میزبان اي منطقه یا اقتصادي فعالیتهاي از وسیعی طیف رونق باعث، المللی بین جهانگردان

 اقتصـاد  و ارزي منـابع  محـدودیت ، باال بیکاري میزان همچون معضالتی با که ایران جمله از توسعه حال در کشورهاي براي ویژه
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 فراوانـی  اهمیت از، است تفریحی و زیارتی، تاریخی، باستانی، طبیعی هاي دیدنی از سرشار طرفی از است و مواجه محصولی تک

، فقرزدایـی ، زایی اشتغال، درآمدزایی توریسم، صنعت نقش بررسی به مقاله این، شده بیان مطالب به توجه با لذا. است برخوردار

 صنعت این توسعه جهت راهکارهایی و، گردشگري توسعه مشکالت و موانع همچنین، پردازد می کارآفرینی و زیرساختها توسعه

 نسـبت  دربـاره  پدیدارشـناختی  تـأملی  عنـوان  بـا  تحقیقـی  در) 1398(صـفار حیـدري   همچنـین  ؛ ...گیرد می قرار بررسی مورد

 گردي-طبیعت تخریبی اثرات فلسفی تحلیل، حاضر پژوهش هدف که رسید نتیجه این به زیست محیط تخریب و گردي طبیعت

 دسـت  منـابع  تحقیـق  آمـاري  جامعه. است هایدگر يآرا  بر تأکید با پدیدارشناختی مطالعه مورد رویکرد. است زیست محیط بر

 هـاي  -یافتـه . اسـت  تحقیق موضوع پدیدارشناختی توصف نیز تحلیل ة شیو و بوده میسر آنها به دسترسی که است دومی و اول

 به گردشگر نگاه نوع و گردد بازمی طبیعت به گردشگران نگاه و تلقی نوع به گردشگري تخریبی اثرات که دهد می نشان پژوهش

، تکنیکـی  نگـاه  غلبـه  علـت  بـه  حاضـر  حـال  در کـه  رسد-می نظر به چنین. است مرتبط انسان عنوان به او بودن نوع با طبیعت

 و انسـان  میـان  عمیـق  ارتبـاط  نتیجه در و شده تخریب دچار، مناسب نگاه نوع، گردي -طبیعت صنعت بر سوداگرانه و اقتصادي

 ایـن  با. سازد می فراهم ما براي را رویدادي چنین فهم امکان هایدگر پدیدارشناختی تحلیل. است گشته مواجه بحران با طبیعت

 هنـري  نگرش رواج، کشانه -بهره و ابزاري نگرش برابر در او نظر به. دهد می نشان نیز را بحران این از رفت برون راه هایدگر همه

 و اقتصـادي ، اجتماعی آثار با موضوع تحلیل) 1394(دیگر اعظمی اي مقالهدر  .شود قلمداد مناسب جایگزینی تواند می طبیعت به

 معیشـت  پایـداري  و روسـتا ۀتوسع در مـؤثر  راهبردهاي از روستایی پایدار به این نتیجه رسید که گردشگري گردشگري محیطی

 در واقـع ، نـوره  روسـتاي . دارد محیطـی  -زیسـت  و اجتماعی و اقتصادي مختلف ابعاد پایداري لحاظ از که است روستایی مناطق

 برخـوردار  گردشـگر  جـذب  در مناسبی موقعیت و ظرفیت از اکولوژیکی باالي توان داشتن با، کردستان استان سنندج شهرستان

. اسـت  شـده  انجام پیمایشی صورت به روستا این گردشگري محیطی و اقتصادي، اجتماعی آثار تحلیل هدف با تحقیق این. است

 صـورت  بـه  و کـوکران  فرمـول  از اسـتفاده  بـا  کـه  داده تشـکیل  را مذکور روستاي در خانوار سرپرست نفر 330 آماري ي جامعه

 هـا  داده آوري جمـع  بـراي  اسـتفاده  مورد ابزار، اي کتابخانه مطالعات بر عالوه. گردیدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 120تصادفی

= 85/0( کرونبـاخ  آلفاي ضریب با آن  پایایی و تایید موضوعی متخصصین و اساتید وسیله به آن صوري روایی که بود پرسشنامه

α (افزار نرم از آماري هاي آزمون انجام جهت. گردید تعیین  SPSS18 گیـري  انـدازه  مدل برازش بررسی منظور به. شد استفاده 

 قـرار  وتحلیـل  تجزیـه  مـورد  تأییدي عاملی تحلیل روش با و  LISREL8.8 افزار نرم با ها داده، گردشگري آثار ي سازه به مربوط

 عامـل «، عامـل  سـه  این میان از که داد نشان گردشگري محیطی -زیست و اقتصادي، اجتماعی آثار عاملی تحلیل نتایج. گرفتند

 و داده اختصـاص  خـود  به) واریانس کل از درصد30/0حدود تبیین با(واریانس میزان ترین  بیش 55/0 تأثیر ضریب با »اجتماعی

 92/0 و= AGFI 91/0( مطلـق  برازش نیکویی هاي شاخص همچنین. نمود تبیین را روستایی گردشگري آثار از توجهی قابل سهم

GFI(= ،تطبیقی)91/0NNFI=، 90/0CFI ( =مقتصد و )075/0  =RMSEA انـدازه  مـدل  مناسـب  و عـالی  برازش= )  818/1 و 

 بررسـی  بـاعنوان  اي مقاله در)1398( دهشیري نیز و .نمودند تأیید شده مشاهده هاي داده با نوره روستاي گردشگري آثار گیري

 بـه  مقالـه  ایـن  که رسید نتیجه این به مرکزي آسیاي در ایران اسالمی جمهوري فرهنگی دیپلماسی بر گردشگري سیاست تأثیر

مـی   1990-2017 سـال  از مرکـزي  آسـیاي  در  ایران اسالمی جمهوري فرهنگی دیپلماسی بر گردشگري سیاست تأثیر بررسی

 ایـران  اسـالمی  جمهـوري . کند می اشاره ایران فرهنگی دیپلماسی بر گردشگري سیاست گذاريتأثیر در مؤثر عوامل به و پردازد

 و جغرافیـایی  هـاي  موقعیـت  از تـاریخی  و تمـدنی  و فرهنگـی  هـاي  ویژگـی  از برخـورداري  بـر  عالوه مرکزي آسیاي منطقه در

 پـژوهش . گـردد  کشورها این میان در فرهنگی روابط گسترش و تقویت موجب تواند می امر این که است مند بهره هم ژئوپلتیک

 جمهـوري  فرهنگـی  دیپلماسیي ارتقا و تقویت موجب میزان چه تا گردشگري سیاست که است سوال این به پاسخگویی پی در

 اسـتخراج . است شده استفاده کمی و کیفی تلفیقی روش از موضوع این بررسی براي؟ است شده مرکزي آسیاي در ایران اسالمی

 انـدك  میـزان  بـه  ایـران جمهـوري اسـالمی    گردشگري هاي سیاست که است آن گواه تحقیق هاي داده بررسی اسناد از مطالب

 جمهـوري  بـا  کـه  کشـورهایی  سـاکنان  کـه  نحـوي  بـه  ؛شود مرکزي آسیاي در فرهنگی دیپلماسی تقویت موجب است توانسته

. ندارنـد  ایـران  بـه  سفر براي چندانی تمایل، هستند هویتی و فرهنگی و تمدنی اشتراکات داراي مرکزي آسیاي در ایران اسالمی

 شـهر  گردشـگري  يهـا  فعالیـت  در اقـامتی  هـاي  زیرساخت نقش عنوان با تحقیقی در) 1390( مقدم سلیمانی دیگر اي مقاله در



    199      ایران در گردشگري بر تأثیرگذار عوامل بررسی و شناسایی

 مـی  گردشـگري  فضـایی  نظـام  اجـزاي  تـرین  مهم از یکی اقامتی هاي ساخت زیر که این به توجه که رسید نتیجه این به رشت

. اسـت  مـوثر  گردشـگر  جـذب  در ویژه به گردشگري هاي فعالیت افزایش در ها ساخت زیر این کیفیت و کمیت رو این از ؛باشد

 سـاخت  زیـر  توسـعه  و برداري بهره جهت مناسبی شرایط، گردشگر جذب در باال هاي توانایی و ها قابلیت داشتن با ایران کشور

 فـراوان  مشـکالت  و مسـائل  راسـتا  ایـن  در. اسـت  نسـاخته  فراهم گردشگري امر در پیشرو کشورهاي سایر مانند به اقامتی هاي

 و مسـائل  از، گردشـگري  جـذب  بـا  ارتبـاط  در اقـامتی  مراکز کارکنان تخصص و مهارت سطح و کیفیت، کمیت نظیر ساختاري

 و توصـیفی  تحقیـق  روش. اسـت  داده قرار تاثیر تحت را آن گردشگري هاي فعالیت که باشد می رشت شهر اساسی هاي چالش

 مسـافران  نامـه  پرسـش  تکمیـل ، اي کتابخانـه  اطالعـات  و آمار آوري جمع بر عالوه تحقیق انجام راستاي در و باشد می تحلیلی

 تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  هـا  داده، اسـتخراج  از پس مدیران اي مصاحبه نامه پرسش تکمیل و رشت شهر اقامتی مراکز به ورودي

 گردشـگر  جـذب  میزان در کیفی و کمی لحاظ به اقامتی هاي ساخت زیر :داد نشان تحقیق هاي یافته. گرفت قرار کیفی و کمی

 تعـداد ، 89 سـال  در واحـد  18 به 80 سال در واحد 20 از اقامتی مراکز تعداد کاهش با که طوري به. است بوده موثر رشت شهر

 نیروي پایین مهارت و سواد سطح بیانگر تحقیق هاي یافته. است یافته کاهش نیز رشت شهر اقامتی مراکز به ورودي گردشگران

. انـد  ندیـده  آمـوزش  آنـان  درصد 75.5 و دیپلم زیر آنان درصد 62 که طوري به است رشت شهر اقامتی مراکز در شاغل انسانی

 فعالیـت ، گردشـگر  جذب میزان در گردشگري  فضایی نظام برونزاد و درونزاد عوامل از اي مجموعه :دهد می نشان بررسی نتایج

 مجتمـع  بررسی و نقش با اي مقاله در) 1395( عسکري جواد همچنین. است بوده موثر اخیر دهه در رشت شهر گردشگري هاي

 عهـد  از کـه  رسـید  نتیجـه  این به السجرد راهی بین مجتمع موردي مطالعه سمنان استان گردشگري توسعه در راهی بین هاي

 داشـتن  بـدون  راههـا  ایـن  در سـفر  زیـرا  داشـتند  توجـه  راهی بین تاسیسات و امکانات به راه ساختن موازات به ایرانیان باستان

 قلمـرو  وسـعت  بـا  کرد می پیدا گسترش نیز تاسیسات این یافت می وسعت راهها این چه هر.  نداشت امکان راهی بین امکانات

 و شـد  افزوده زمین ایران بزرگ گستره مختلف نقاط ارتباط جهت در راهداري و راه اهمیت بر هخامنشی دوره در خصوصاً ایران

 ،و تجـار  جهـانگردان  ،گردشـگران  ،مسـافران  رفـاه  جهت طوالنی هاي جاده کنار در نیز کاروانسراها ها و ساختمان آن موازات به

 توسعه در راهی بین هاي مجتمع و اقامتگاهها نقش و مطالعه و بررسی هدف با حاضر تحقیق. شد ایجاد ایران پیشرفت و توسعه

 تحقیـق  اصـلی  مسـئله . شـد  آغاز السجرد و سرخه راهی بین هاي مجتمع و اقامتگاهها موردي مطالعه سمنان استان گردشگري

 روش.  دارنـد  گردشـگري  توسـعه  در نقشـی  چـه  سـمنان  استان راهی بین هاي مجتمع و اقامتگاهها که بود سؤال این به پاسخ

. اسـت  گردیـده  آوري جمـع  میدانی ،اي کتابخانه هاي داده از هداستفا با نیاز مورد هاي داده و کاربردي آن هدف نظر از تحقیق

 السـجرد  و سـرخه  راهی بین اقامتگاه هاي و ها مجتمع رفاهی -خدماتی امکانات تأثیر توان می که دهد می نشان تحقیق نتایج

  .کرد قلمداد مثبت منطقه توسعه و اقتصاد بر همچنین و گردشگران جذب بر

 اجتمـاعی  امنیـت  احسـاس  بـر  مـوثر  عوامـل  شـناختی  جامعـه  تحلیلدر پژوهشی با عنوان ) 1397(دیگر باقري اي مقالهدر 

 واقع در. دارند هم با مستقیم نسبتی که هستند معادله یک پارامترهاي گردشگري، و امنیت :به این نتیجه رسید که  گردشگران

 در گردشـگران  تـردد  و منطقـه  یک در گردشگري رونق است، امنیت وجود گردشگري توسعه مهم عوامل از یکی که طور همان

 اجتمـاعی  امنیـت  احساس بر موثر عوامل میزان شناخت حاضر، پژوهش هدف. شود می امنیت آمدن وجود به موجب مقصد، یک

 کـاربردي  پـژوهش  نـوع  و تحلیلـی  -توصـیفی  مقالـه  ایـن  پـژوهش  روش. اسـت ) بابلسر گردشگران:موردي مطالعه( گردشگران

 کلیـه  را حاضـر  تحقیـق  آمـاري  جامعـه . اسـت  شـده  اسـتفاده  میـدانی  و اي کتابخانه روش از ها  داده آوري جمع براي. باشد-می

. گردیـد  انتخاب نمونه عنوان به نفر 384 نامحدود جامعه فرمول از استفاده با که باشد می 1395 سال در بابلسر شهر گردشگران

 وابسـته  متغیـر  و تحصـیالت  و اي رسانه مصرف پلیس، عملکرد اجتماعی، اعتماد: از عبارتند مستقل متغیرهاي حاضر تحقیق در

 احسـاس  بعـد  دو از خـود  که امنیت احساس بین که دهد می نشان پژوهش نتایج. باشد می گردشگران اجتماعی امنیت احساس

 معنـاداري   رابطـه  اي رسـانه  مصـرف  و اجتماعی اعتماد شخصی، اعتماد اعتمادکل، و است، شده ساخته اجتماعی و فردي امنیت

 دسـت  بـه  نتـایج  نهایت ودر. دارد وجود داري معنی ي رابطه امنیت، احساس با تحصیالت سطح و سن بین چنین هم. دارد وجود

 دار  معنـی = R 482/0 بـا  برابـر  α=000/0 داري معنـی  سـطح  بـا  رگرسیون ضریب که است آن از حاکی رگرسیون آزمون از آمده
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 میـزان  تحصـیالت  و ای رسانه مصرف پلیس، عملکرد اجتماعی، اعتماد استاندارد انحراف واحد یک در تغییر ازاي به یعنی. است

  .باشد می بینی پیش قابل 305/0 ،205/0 ،227/0 ،125/0 اندازه به ترتیب به اجتماعی و فردي امنیت احساس

گردشگري به بخـش بزرگـی از   :به این نتیجه رسید که پایدار گردشگري براي ریزي برنامهبا موضوع  اي مقالهدر ) 2016(دویر

همچنـین آلـتمن و   .بگـذارد  تـأثیر عالوه بر اقتصاد بر اجتماع و توسعه زیر ساخت هـا نیـز    تواند میاقتصاد جهان تبدیل شده که 

 پایـدار  مـدیریت  هـاي  دسـتورالعمل  ها پایه از برخی و مشکالت: گردشگري در پایداري با موضوع اي مقالهدر ) 2016(همکارانش 

پرداخته است و به این نتیجه رسید کـه   گردشگري از ناشی اقتصادي و اجتماعی ،محیطی زیست گردشگري به بررسی مشکالت

 گردشگري باید به یک ایدئولوژي پایدار تبدیل شود تا بتـوان آثـار منفـی آن را در حـوزه هـاي محـیط زیسـت،       امروزه مدیریت 

بـا   اي مقالـه در ) 2015(اجتماعی و اقتصادي از بین برد و آنها را تبدیل به پیامدهاي مثبت کرد در پژوهشی دیگـر کاچنیواسـکا  

 و جهـان  سراسر در نوازي مهمان مضامین ،روستایی مناطق در ندگیز کیفیت کننده تعیین عنوان به گردشگري توسعه موضوع 

آثار منفی بـر گردشـگري داشـته     تواند می ریزي برنامه مرحله در خطا و انگاري سهل: گردشگري به این نتیجه رسید که مباحث

ي بسـیاري بـه بخـض مـالی،امنیتی و     هـا  هزینه تواند میکه  شود میآینده گردشگري  ۀباشد و منجر به اثرات نامطلوبی در توسع

ها توجه ویژه اي به مباحث زیرساخت ها اجتماعی و فنی و همچنـین   ریزي برنامهاجتماعی جامعه داشته باشد لذا الزم است در 

  .اکولوژي سبک زندگی و سیاست گذاري هاي گردشگري اختصاص داده شود

لف بوده و نقش بسیار مهمی در رشد و توسـعه اقتصـادي و   ترین صنایع در کشورهاي مختصنعت گردشگري یکی از پربازده

گردشگري در جذب گردشگر اهمیت فراوانی در رشـد و توسـعه   برهاي موثر  بنابراین، شناسایی ویژگی. کندایجاد اشتغال ایفا می

، هـا  بنابراین با توجه به بررسی مطالعات فوق محقق بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه زیرسـاخت       .کنداین صنعت در کشورها ایفا می

اجتمـاعی مـی تواننـد     – فرهنگـی  عوامـل ، محیطـی  زیسـت  اقتصادي،آلودگی عوامل، امنیتی عوامل، بهداشتی و رفاهی خدمات

  .را بر توسعه گردشگري داشته باشند تأثیربیشترین 

  

  پژوهش سؤاالت

  ؟است کدام ایران در  گردشگري بر گذارتأثیر ابعاد .1

  ؟است برخوردار هایی اولویت چه از ایران در  گردشگري بر گذارتأثیر ابعاد .2

  ؟است کدام ایران در  گردشگري بر گذارتأثیر ابعاد  از یک هر هاي مولفه .3

  ؟دارند قرار سطوحی چه در ایران در گردشگري بر گذارتأثیر ابعاد .4

 ؟است کدام تفسیري – ساختاري روش به  ایران در برگردشگري گذار تأثیر ابعاد استخراجی مدل .5

  

  شناسی تحقیق روش

 بـه  ابتـدا  در بر ایـن اسـاس  .ستا متوالی اکتشافیطرح از نوع  1ترکیبیکید بر روش أبا ت این تحقیق از نظر هدف کاربردي و

 .اسـت  شـده  اجـرا ) پیمایشـی ( کمی صورت به آن از بعد و شده شناسایی متغیرها بین روابط و سطوح تفسیري ساختاري روش

 اي دوره دنبـال  بـه  که است معاصر رفتاري اجتماعی علوم در شناختی  روش گیري جهت ترینمتأخر، ترکیبی يها روش با تحقیق

 نظـر  از کـه  تحقیـق  نـوع  این. است کرده پیدا ظهور، گرا کیفی و گرا کمی پارادایمی رویکرد دو بین يها مناقشه از طوالنی نسبتاً

، متعـارف  کیفـی   کمـی  يها گیري  موضع از اجتناب و پارادایمی همگرایی بر تأکید با، است پراگماتیسم رویکرد بر مبتنی فلسفی

 شناسـی  روش. اسـت  تغییرپـذیر  یـا  متـوالی ، همزمـان  طـور  به واحد مطالعه یک در کیفی و کمی رهیافت دو هر ترکیب درصدد

 شـده  آغاز اخیر دهه یک در رسمی طور به آن اما، است رفته کار به متفاوت عناوین با 1960 دهه از ضمنی طور به گرچه ترکیبی

 خاصـی  يهـا  طرح و مراحل، اصول، جدید واژگان داراي تحقیق نوع این. است یافته گسترش و بسط گذشته چندسال طول در و

                                                                                                                                         .باشد می متفاوت متعارف یفیک و کمی يها طرح با که است

                                                             
1 Mixed method 
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 است تعاملی یادگیري فرایند یک روش این. است شده استفاده تفسیري ساختاري مدلسازي روش از پژوهش این انجام براي

. )57 :1974، 1وارفیلـد (شـوند  می ساختاردهی جامع نظام مند مدل یک در مرتبط بهم و مختلف عناصر از مجموعه اي آن در که

اي از عناصر مختلف و مرتبط با همـدیگر در یـک مـدل     فرایندي متعامل است که در آن، مجموعه ساختاري تفسیري سازي مدل

 .)19: 1392آذر و همکاران، (شوند سیستماتیک جامع ساختاربندي می

 
  

  در تحقیقات پیشین ISMکاربردهاي ): 1(جدول 

 رویکرد هدف اصلی منبع

 ISM مختلف يها تکنولوژي ارزیابی جهت گروهی گیري تصمیم حوزه در ISMکاربرد  توسعه  )1978، 2واتسون(

 ISM معکوس لجستیک اجراي موانع میان روابط تحلیل و تجزیه )4،2005و شانکر 3راوي(

  مدیریت اجراي بر مؤثر انسانی رفتاري عوامل تحلیل و تجزیه )2013و همکاران، 5مودولی(

 هند معدن صنایع در سبز تامین زنجیره

ISM 

 ISM در چین انرژي جویی صرفه موانع میان تعامالت تحلیل و تجزیه )2008و همکاران، 6وانگ(

 و آذر(شـود  انتخـاب  نفـر  25 الـی  12  بـین  خبرگـان  تعـداد  بایـد  تفسیري ساختاري سازي مدل در وارفیلد تئوري براساس

 دو براساس را خبرگی مالك تحقیق، پژوهشگران آماري جامعۀ از پژوهشی هنمون تعیین براي اساس، براین. )9: 1392 همکاران،

 اند بوده دکتري تحصیلی مدرك داراي حداقل که اند شده گرفته درنظر تحصیالت سطح در امرگردشگري و تجربۀ میزان شاخص

در نهایـت  ..انـد  گرفتـه  درنظـر  نمونـه  ، به عنـوان اند بوده فوق خبرگی مالك دو داراي که نفر خبره 22 تعداد، 2 جدول مطابق  و

ي تحقیـق را مشـخص   هـا  شـاخص ابعـاد و   گردشـگري میزان تجربه و تحصیالت خـود در زمینـه    براساسخبرگان انتخاب شده 

 . کند آن مدل مفهومی نهایی را طراحی براساستا محقق بتواند  کنند می

  

  خبرگی يها شاخص براساس پژوهش نمونۀ. )2(جدول 

  خبرگی شاخص  نماد  شرط  شرط حائز خبرگان تعداد

33  

34  

22  

  
دکتري  

  و دکتري  

  
  

  

  میزان تجربه

  مدرك تحصیلی

  نمونه پژوهش

 
 تفسـیر  تفسیري بـراي  ساختاري سازي مدل شناسایی و ي گردشگريها شاخصو ابعاد موضوع، ادبیات بررسی با، تحقیق این در

بین  روابط تحلیل و شناسایی براي مطلوب استقرار روش یک مذکور مدل زیرا .است بکار رفته آن يها شاخص و ابعاد بین روابط

  .است ضروري زیر اصلی گام سه، مدل اجراي براي .است ها شاخص و ابعاد

  گردشگري يها شاخصو ابعاد شناسایی - 1

  ها شاخص ابعادو بین مفهومی رابطه تعیین - 2

  ساختاري تعاملی خود ماتریس تشکیل  - 1 – 2

  دریافتی ماتریس تشکیل - 2 – 2

  ؛ها شاخصو ابعاد بین بندي سطح و روابط تعیین - 3 – 2

 .طراحی مدل گردشگري – 3

                                                             
1 Warfield 
2 Watson 
3 Ravi 
4 Shankar 
5 Muduli 
6 Wang 
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  .شود می این گام ها اساسی، تشریح  از یک ادامه هر در 

  ها شاخصشناسایی ابعاد و  -1

 سـپس  .اسـت  شـده  شناسـایی  آن يها شاخصو  ابعاد، در زمینه گردشگري شده ارائه ادبیات بررسی با ابتدا تحقیق، این در

 مـورد ، دلفـی  از روش اسـتفاده  با گردشگري، موضوع متخصصین و خبرگان از بیست و دو نفر توسط حاصلههاي  شاخص و ابعاد

ي قبلی ابتدا کدگذاري شده ها مدلي استخراج شده از ها شاخصبه این ترتیب که ابعاد و . است شده نهایی و گرفته قرار ارزیابی

 5هر بعد و شاخصی که امتیـاز بـاالي    اند دادهو خبرگان با توجه به نزدیکی و ارتباط بعد و شاخص با موضوع اصلی به آن امتیاز 

  :باشد میبدست آورده حذف شده است که به صورت زیر  5شده و هر بعد یا شاخصی که امتیازکمتر از  تأیید، کسب کرده

  تعیین وضعیت ابعاد. )3(جدول 

  نتایج  میانگین امتیازات  جمع امتیازات  ابعاد  ردیف

 تأیید  9.36  206  ها ساختزیر  1

 تأیید  9.22  203  خدمات رفاهی و بهداشتی  2

 تأیید  9.5  209  عوامل امنیتی  3

 تأیید  9.1  201  عوامل اقتصادي  4

 تأیید  8.95  197  محیطیآلودگی زیست   5

 تأیید  9.22  203  اجتماعی –عوامل فرهنگی   6

از  حاصل يها شاخصو ابعاد محدودیت مقاله ارائه نشده است  لذا  دلیل به "گردشگري"ي ها شاخصجدول تعیین وضعیت  

 :به شرح زیر است متخصصین نظرات نقطه اعمال از پس ادبیات

  

  آن يها شاخص ابعاد اقتصاد گردشگري و. )4(جدول 

  مفهوم اصلی ابعاد ها مؤلفه

 ها ساختزیر بنزین پمپ جاده سازي،

 گردشگري

  خدمات رفاهی و بهداشتی هتل، درمانگاه،پارکینگ

  عوامل امنیتی دوربین هاي نظارتی،گشت سیار کیوسک هاي انتظامی،

  عوامل اقتصادي افزایش تولیدات محلی و بومی کشور، به ارز ورود افزایش ،زایی اشتغالدرآمد، افزایش

  محیطیآلودگی زیست  قطع درختان،آلودگی رودخانه ها، افزایش آالینده ها

  اجتماعی –عوامل فرهنگی   فرهنگ، تبادل فرهنگ سطح مهاجرات، ارتقا کاهش اجتماعی، رفاه افزایش

 )نظر خبرگان براساس(محاسبات تحقیق حاضر: منبع

  

، هـا  سـاخت زیر: عـاد عبارتنـد از  ابکـه   شاخص است 23بعد و  6ن مدل گردشگري شامل اادبیات و نظرات متخصص براساس

 .اجتماعی – فرهنگی محیطی، عوامل زیست اقتصادي، آلودگی امنیتی، عوامل بهداشتی، عوامل -رفاهی خدمات

  

  ها شاخصتعیین رابطه بین ابعاد و  -2

 بـا  دهنـده  پاسـخ  و شـوند  مـی  بررسـی  هـم  بـا  دو دوبه صورت به متغیرها مرحله، این در :ساختاري خودتعاملی ماتریس تشکیل

  :پردازد می متغیرها روابط تعیین به ذیل نمادهاي از استفاده

V   :متغیرi متغیر تحقق بر j کند و  می کمک A :متغیر j متغیر تحقق بر i کند می کمک.  

X  :متغیر i و j و . کنند می کمک هم تحقق به دو هرO  :متغیر i و j ندارند ارتباط یکدیگر با. 
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  تشکیل ماتریس خود تعاملی -١ -٢

 مفهـومی  روابـط  حالـت  چهـار  از استفاده آنها با مقایسه و گردشگري ها شاخص و ابعاد از ساختاري ملی تعا – خود ماتریس

 جمع تفسیري ساختاري سازي مدلمتد  براساسداده ها .است شده تکمیل گردشگري ناو متخصص خبرگانو به وسیله  تشکیل

 سـازي  مـدل  منطق .گرددمنطبق می ناپارامتریک  يها روش بر شده تشکیل نهایی تعاملی ساختاري – خود وماتریس می شوند

 تفسـیري،  سـاختاري  سـازي  مدل شده تعدیل يرویکردها در چه اگر. کند می عمل ها فراوانی مد در تفسیري بر مبناي ساختاري

 در کـه (ناپارامتریـک  متـدولوژي  همچنـان  پارامتریک، وجود مفروضات با ولی، است شده متعارف گشتاوري يها روش بکارگیري

 چـون ، دیگر طرف و از است بیشتر مدل پذیري انعطاف، مفروضات به اتکا بدون زیرا ؛است غالب روش ،)شده است اجرا مقاله این

 .تداش خواهد دوطرفه حاالت را در خود اثرات ،هم به نزدیک يها دادهاست، دوسویه ها فراوانی اعمال

  

  "گردشگري "ماتریس خودتعاملی ساختاري ابعاد. )5(جدول 

6 5  4 3 2 1 

 

       J 
I 

O V X V V  1. زیرساخت 

X X A O   2 .خدمات رفاهی و بهداشتی 

X O V    3 .عوامل امنیتی 

X X      4 .عوامل اقتصادي 

A            5 .آلودگی زیست محیطی 

  اجتماعی  - عوامل فرهنگی . 6            

  

بـین  گفـت   تـوان  مـی  ،جـدول بنابر این . خبرگان توانسته اند براساس داده ها، روابط دوسویه و موثر در هدف پژوهش حاضر را دریابند

بین زیرسـاخت  ، اما بهداشتی و عوامل امنیتی ارتباطی وجود ندارد –اجتماعی همچنین بین خدمات رفاهی  –زیرساخت و عوامل فرهنگی 

 –عوامـل امنیتـی و عوامـل فرهنگـی      بـا  اجتماعی –عوامل فرهنگی  ،و عوامل اقتصادي،خدمات رفاهی بهداشتی و آلودگی زیست محیطی

  .شود میمشاهده  سویهدو تأثیر اجتماعی ارتباط  –آلودگی زیست محیطی و عوامل فرهنگی  باقتصادي اجتماعی همچنین عوامل ا

  

  ماتریس دریافتی -2-2

 .اسـت  گردیـده  حاصـل ) یـک  -صـفر (ارزشی دو ماتریس یک به ساختاري تعاملی –خود ماتریس تبدیل از دریافتی ماتریس

 O هـاي  عالمت جایگزین را صفر و عدد xوvي ها عالمتعدد یک را جایگزین  سطر هر در باید دریافتی، ماتریس استخراج براي

 نامیـده  اولیـه  مـاتریس دریـافتی  ، حاصـله  نتیجـه  سـطرها،  تمام تبدیل از پس شود، ساختاري ملی تعا –خود در  ماتریس  Aو

سپس در صورت نیاز ماتریس ثانویه براي رسیدن به ماتریس ؛ است شده کنترل ها شاخص /بعد بین ثانویه روابط سپس. شود می

 مـاتریس  متغیرهـا،  روابط در پذیري انتقال کردن وارد با آمد، دست به اولیه دسترسی ماتریس آنکه از پس شود می ساختهنهایی 

  .آید می دست به نهایی دسترسی

  

 "گردشگري "ماتریس خوددریافتی ساختاري ابعاد. )6(جدول 
  

  نفودقدرت 

  

6 

 
5  

  

4 

  

3 

  

2 

  

1 

 

       J 
I 

 زیرساخت .1 1 1 1 1 1 0 5

 خدمات رفاهی و بهداشتی. 2 0 1 0 0 1 1 3

 عوامل امنیتی. 3 0 0 1 1 0 1 3

 عوامل اقتصادي. 4 1 1 0 1  1 1 5

 آلودگی زیست محیطی. 5  0  1  0  1  1  0 3

  عوامل فرهنگی و اجتماعی. 6  0  1  1  1  1  1 5

  وابستگی  2  5  3  5  5  4  
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می را مشخص  ها شاخصیک ازقدرت نفوذ و وابستگی هر  است که 5 شماره جدول نگارنده از بررسی ماتریسی ةدهندنشان  این جدول

   .آشکار می سازد وابستگی آن بعد را  )عمودي(قدرت نفوذ و مجموع هر ستون بعد به صورت افقیمجموع هر ؛کند

  

  ها شاخص و ابعاد بندي سطح و روابط تعیین -2-3

 از شـاخص /بعـد  هـر  بـراي  را ها ورودي مجموعه و ها خروجی مجموعه باید ها شاخص و ابعاد بندي سطح و روابط تعیین براي

. پـذیرد  مـی  تـأثیر  آن از کـه  ییهـا  شـاخص / ابعاد و شاخص/بعد خود شامل ها خروجی مجموعه .نمود استخراج دریافتی ماتریس

 روابـط  مجموعـه  سـپس  .گذارنـد  مـی  تـأثیر  آن بـر  کـه  یهای شاخص/ابعاد مجموعه و شاخص/بعد خود شامل ها ورودي مجموعه

 تکرارشـده  خروجـی  و ورودي مجموعه دردو که يها شاخص/تعداد بعد یعنی. شود می مشخص ها شاخص/دابعا از هریک دوطرفه

 خروجـی  مجموعـه  که ییها شاخص/ابعاد، معمول طور هب .شوند می بندي سطح حاصله يها مجموعه براساس ها شاخص/ابعاد. است

 ،بنـابراین  .دهنـد  مـی  تشـکیل  را مراتـب  سلسـله  بـاالي  سـطح  يهـا  شاخص/ابعاد باشند، داشته یکسان دوطرفه روابط مجموعه و

 دیگـر  از گردیـد،  تعریـف  بـاالیی  سـطح  کـه  هنگامی. بود نخواهند دیگري شاخص/بعد هیچ أمنش باالیی سطح يها شاخص/ابعاد

  شوند میمشخص  بعدي سطوح همسان، فرآیند یک واسطه به سپس ؛شود می تفکیک ها شاخص/ابعاد

  

  "گردشگري"تعیین روابط و سطوح و ابعاد. )7(جدول

  سطح  مشترك  ورودي  خروجی  ابعاد

  4  4و1  4و1 5و4و3و2و1  زیرساخت

خدمات رفـاهی و  
  هبداشتی

  1  6و5و2  6و5و4و2و1  6و5و2

  3  6و3  6و3و1  6و4و3  عوامل امنیتی

  2  6و5و4و1  6و5و4و3و1  6و5و4و2و1  اقتصاديعوامل 

 1  5و4و2  6و5و4و2و1  5و4و2  آلودگی هاي زیست محیطی

  2 6و4و3و2 6و4و3و2 6و5و4و3و2  عوامل فرهنگی و اجتماعی

   .محدودیت مقاله ارائه نشده است دلیل به "گردشگري"ي ها شاخصجدول تعیین روابط و سطوح 

  

  طراحی مدل -3

  
  )1(شکل
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  تفسیري -گردشگري به روش ساختاري  ابعاد مدل استخراجی 

بـر   را متغیرهـا  ابتـدا  منظـور  همـین  به ؛کرد ترسیم مدل یک شکل به را ها آن توان می متغیرها سطح و روابط تعیین از پس

 بنـدي  طبقـه سـطح قـرار گرفتـه و     4متغیرهـا در   ایـن پـژوهش،  در  شـوند  می تنظیم پایین به باال ترتیب از به آنها سطح حسب

قرار گرفته اسـت   بهداشتی -ابعاد آلودگی زیست محیطی و خدمات رفاهی )سطح اول(در باالترین سطح .)9طبق جدول (اند شده

که همانند سـنگ زیـر بنـایی    قراردارد ) مچهارسطح (ین سطحتر پاییندر زیرساخت . را داراستعوامل دیگر  که کمترین نفوذ به

   .کند میسرایت  متغیرهابروز توسعه در اقتصاد گردشگري از این متغیر شروع شده و به سایر  بنابراین ،کند میمدل عمل 

  خوشه بندي

 محاسـبه  2وابسـتگی  و 1محرکـه  قدرت عناصر از هریک براي باید نهایی دسترسی ماتریس در معیارها، بندي بخش منظور به

 قـدرت . معیار آن خود از جمله شوند می مربوطه معیار از متأثر که است معیارهایی تعداد معیار یا عنصر یک محرکه قدرت. شود

قـدرت هـاي    ایـن . شـوند  مـی  آن به به دستیابی منجر و گذارند می تأثیر مربوطه معیار بر که است معیارهایی تعداد نیز وابستگی

 آن در کـه  ،شـوند  می استفاده بندي دسته (MICMAC)3کاربردي متقابل ارجاع ضرب اثر ماتریس تحلیل در وابستگی و محرکه

 اثـر  ماتریس، تحلیل از هدفشوند می بندي تقسیم )محرك معیار (7مستقل و 6پیوندي، 5وابسته4خودمختار گروه چهار به معیارها

. )2013و همکـاران،  8متیـازان (اسـت  متغیرهـا  وابسـتگی  قـدرت  و محرکـه  قـدرت  تحلیل و کاربردي تجزیه متقابل ارجاع ضرب

 وابستگی ضـعیفی  و محرك قدرت که است خودمختار معیارهاي شامل اول خوشۀ شوند  می بندي تقسیم خوشه چهار به متغیرها

 شـاید  البتـه  سیسـتم دارنـد،   عناصـر  سـایر  بـا  انـدکی  پیوندهاي واقع در که دارند قرار سیستم از جداي نسبتاً معیارها این. دارند

 بـاالیی  وابستگی قدرت اما ضعیفی داشته، محرك قدرت که است وابسته معیارهاي شامل دوم ي خوشه. شدبا قوي پیوندهایشان

 در معیارها این. دارند قوي اي وابستگی قدرت و هم قوي محرك قدرت هم که دارند قرار پیوندي معیارهاي سوم ي خوشه. دارند

 بـه  بـازخوردي  یـا  معیارهـا  دیگـر  بر يتأثیر معیارها این روي هر اقدامی که دلیل این به ؛هستند پایدار غیر یا 9مانا غیر حقیقت

 پایین وابستگی قدرت در کنار باال محرك قدرت هک گیرد می بر را در مستقل چهارم، معیارهاي ي خوشه. داشت خواهد خودشان

یـا   مستقل متغیرهاي دسته در و گیرد می نام کلیدي معیار ،قوي محرك قدرت با معیار یک ،شود می که مالحظه همانطور. دارند

  .دارد جاي پیوندي

  

 ها یافتهنتایج و 

  : پردازیم میگذار گردشگري با استفاده از رویکرد ساختاري تفسیري  تأثیربه بررسی ابعاد  بخش این در

هـر   و میـزان وابسـتگی   قدرت نفـوذ  براساسي گردشگري  را ها شاخصابعاد و  توان می 8و  7 ولاي جدها دادهبا استفاده از 

  :کرد بندي دستهبعد و شاخص در بعد و شاخص دیگر  در چهار سطح زیر 

  حداقل وابستگی و قدرت نفوذ؛ بایی ها شاخصابعاد و : سطح استقالل – 1

  ؛وابستگیباحداکثر یی ها شاخصابعاد و : وابستگی – 2

  ؛رابطه دوطرفه با یکدیگر با یی ها شاخصابعاد و : ارتباط – 3 

  .با حداکثر قدرت نفوذیی ها شاخصابعاد و : )عدم وابستگی(نفوذ – 4

                                                             
1 Driving power 
2 Dependence power 
3 Impact Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 
4 Autonomous 
5 Dependent 
6 Linkage 
7 Independent 
8 Mathiyazhagan 
9 Unstable 
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  )2(شکل 

  وابستگی ابعاد –ماتریس قدرت نفوذ 

 -و آلودگی زیست محیطی و خدمات رفاهیرا دارند پس عوامل امنیتی بیشترین قدرت نفوذ سزیرساخت  شاخص 2شکل  باتوجه به

  .را دارند بیشترین قدرت وابستگینیز بهداشتی 

  

  آزمون فرضیات پژوهش

بعـد گردشـگري    6بـه شـناخت    ،ناو نظـرات متخصصـ   پژوهش ادبیاتنتایج به دست آمده از  براساس ،از تحقیق بخشاین 

تـا مـدل نهـایی را     دادرا به روش آماري و با استفاده از نرم افزار آموس مورد بررسـی قـرار    نظر موردفرضیات ، سپس .پردازد می

  :به شرح زیر است نظر موردفرضیات  .طراحی کند

  .دارند داري معنیمثبت و  تأثیر روي عوامل امنیتی ها ساختزیر - 1

  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر عوامل امنیتی روي عوامل اقتصادي – 2

  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر اجتماعی -عوامل فرهنگی  امنیتی روي عوامل - 3

  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر محیطیآلودگی زیست  اقتصادي روي عوامل - 4

  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر بهداشتی -عوامل اقتصادي روي خدمات رفاهی  – 5

  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر آلودگی زیست محیطی اجتماعی روي – فرهنگی عوامل - 6

  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر بهداشتی -خدمات رفاهی  اجتماعی روي – فرهنگی عوامل - 7

و  اي طبقـه تصـادفی   گیـري  نمونـه روش ، گیـرد  میرا در بر مسافران و کارشناسان گردشگري و خبرگان  تمام ،جامعه آماري

و بـا اسـتفاده از روش تخصـیص متناسـب      شـده درون طبقات تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه 

سـپس   شـده و عمـال    بندي طبقه ها دادهبا توجه به نوع پراکندگی  پژوهش،در این  .یافتحجم نمونه کل  به طبقات تخصیص 

 100000بـیش از  تحقیـق  جامعه آماري  .دادیمم اختصاصرا به این طبقات  ها نمونهمتناسب با حجم هر طبقه در جامعه اصلی 

   .نفري در نظر گرفته شده است 384نمونه این،  بنابربوده و  نفر 

  

  تجزیه و تحلیل 

از  هـا  میـانگین ي مختلـف  هـا  ترکیببراي سنجش تفاوت بین . کنیم میجش ابعاد متغیرها از تحلیل عاملی استفاده سن يبرا

. شداز محاسبه ضرایب استفاده خواهد  متغیرهاروابط بین  تأییدبراي مشخص کردن و . کنیم میتحلیل عاملی اکتشافی استفاده 

و بـه   رود میکار ه ساختار ب گیري اندازهاستفاده خواهد شد که این شاخصه براي  RMSEA شاخصه براي نکویی برازش از مدل

از مـدل آمـاري مقتضـی     هـا  فراوانـی پس از انجام مصاحبه نرمال و غیرنرمـال بـودن توزیـع     .عنوان معیار سنجش عملکرد است

اعتبار پرسش نامـه بـا دریافـت نظـرات اسـاتید      . شدواهد استفاده نمود براي انجام بعضی محاسبات از نرم افزار اموس استفاده خ
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کـه   گردیدو براي سنجش پایایی از محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شد نظران اعتباریابی  ن و چند تن از صاحباراهنما و مشاور

  .استمطابق جدول زیر 

  تعیین محاسبه آلفاي کرونباخ. )8(جدول

  کرونباخمیزان آلفاي   سؤاالتتعاد   ابعاد  ردیف

  991/0  4  زیرساخت  1

  899/0  4  عوامل امنیتی  2

  995/0  8  عوامل اقتصادي  3

  992/0  8  اجتماعی -عوامل فرهنگی   4

  894/0  4  بهداشتی -خدمات رفاهی   5

  990/0  4  آلودگی زیست محیطی  6

  

  ها فرضیهاستنباط آماري از آزمون 

 عمـل مهمتـرین   ،ي پـژوهش هـا  فرضیهآزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره  آمار ۀهاي آماري و محاسببراي اجراي روش

لویـت اساسـی   وهـا از ا براي این منظور آگاهی از توزیع داده. انتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش است ،از هر اقدامی پیش

ي پـژوهش  هـا  دادهبـودن   بـراي بررسـی فـرض نرمـال     اسـمیرنف  -کلموگروفدر این پژوهش از آزمون معتبر ؛که برخورداراست

  . استاستفاده شده

H0: ها داراي توزیع نرمال هستندداده. 

H1 :ها داراي توزیع نرمال نیستندداده.  

بـراي کلیـۀ   ) sig( داري معنـی اسمیرنف بدین صورت است که اگر سـطح   -نحوة داوري با توجه به جدول آزمون کلموگروف

از قضیۀ حـد مرکـزي نرمـال بـودن      توان میهمچنین . شدبا میها نرمال توزیع دادهباشد ) 05/0(متغیرها بزرگتر از سطح آزمون 

  .ها را نرمال در نظر گرفتتوزیع داده توان میباشد  30در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از . متغیرها را سنجید

  

  اسمیرنوف متغیرهاي تحقیق -آزمون کلموگروف. )9(جدول

  متغیر

ت
خ
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  384 384 384 384 384 384  حجم نمونه

پارامترهــاي 

  توزیع نرمال

  11/4 26/4 01/4 81/4  24/4 17/4  میانگین

  72/0 68/0 93/0 79/0  72/0 81/0  انحراف معیار

  22/1  87/1 56/1 54/1 98/1  78/1  آماره کولموگروف

  063/0  081/0 147/0 054/0 071/0 135/0  آزمون داري معنیسطح 

  نرمال ست  نرمال نیست  نرمال است  نرمال نیست  نرمال است  نرمال است  نتیجۀ آزمون
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  آزمون مدل مفهومی

شان بر متغیر وابسته به تأثیر هم چنین ؛بررسی شد روابط بین متغیرهاي مستقل AMOSبراساس نرم افزار  پژوهشر این د

خطاهـاي  بـه   ،هاي نظري اسـت کـه در آن  روشی براي آزمون مدل ،ساختاري ۀمدل سازي معادل. شدصورت مدلی تجربی ارائه 

  . شود میتوجه احتمالی هم 

  
  )1(نمودار

  مدل اصالحی تحقیق 

از یـک   در هیچ نظرمعیارهاي مورد و هستند از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار  ها شاخصتمامی ، آخرین نمودار براساس

 . استبراي متغیرها  تأییددر نتیجه مدل مفهومی پژوهش قابل  ؛اند شدهرد ن ها شاخص

، سطح معنـاداري مجـذور   )Chi-Square(ي مجذور خی ها شاخصبه منظور بررسی برازندگی الگوي معادالت ساختاري از 

، شـاخص برازنـدگی فزاینـد    )(NFI شـاخص بـرازش هنجـار شـده      ،)RMSEA(، شاخص جذر برآورد خطاي تقریبی )p(خی

)IFI(لویر –، شاخص تاکر)TLI(شاخص برازش تطبیقی ،)CFI(   شاخص برازش هنجار شـده مقتصـد ، PNFI) (  و در جـدول

حجـم نمونـه اسـت،     تـأثیر که مجذور خی تحـت   به دلیل آن. شدبا میي برازش مدل اصالح شده قابل مشاهده ها شاخص) 13(

بررسی برازش مدل از سایر راي بنابراین ب ؛سطح معناداري مجذور خی به تنهایی مالك معتبري براي ارزیابی برازش مدل نیست

داراي دامنه صفر تا یک هسـتند، هرچـه انـدازه آنهـا بـا یـک         IFI ،TLI ،GFI ،CFIي ها شاخص. شود میاستفاده  ها شاخص

؛ خی دو به هنجار نیـز  05/0کوچکتر از  RMSEAهمچنین زمانی که . تر الگو داللت دارند نزدیک تر شود بر برازندگی مطلوب

 ایـن  براسـاس . باشد، داللت بر برازش مطلـوب مـدل دارد   5/0بزرگتر از مقدار PCFIو  PNFIي ها شاخصو  3کوچکتر از مقدار

همانگونه که در جدول زیر آمـده  . استپژوهش از برازش مطلوب برخوردار  ي نتیجه گرفت که مدل اصالح شده توان می ها یافته

  .این پژوهش است مدل تجربی مبتنی بري برازش بیانگر برازش ها شاخص

  

  ي برازش مدل اصالحیها شاخص. )10(جدول

  X2/df RMSEA  NFI  CFI  IFI  RFI  PRATIO  PNFI  PCFI مدل کلی

  <50/0  <50/0  <50/0  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  >05/0  >3  میزان قابل قبول

  69/0  72/0  71/0  92/0  96/0  95/0  96/0  000/0  85/1 مقادیر محاسبه شده
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، بلکـه بایـد پارامترهـاي    شـود  میمحدود ني برازش کلی الگو ها شاخصالگوي معادالت ساختاري فقط به  تأئیدي ها شاخص

متناظر با آن که براي هـر یـک از مسـیرهاي علـی از متغیـر بـرون زاي بـه        ) t(و مقادیر تی ) ضرایب مسیر(استاندارد بتا و گاما 

نیز وجود دارد، بایـد  ) ضریب بتا(زا و از مسیر متغیرهاي نهفته میانجی به متغیر نهفته درون ) ضرایب گاما(متغیرهاي درون زاي 

  .بررسی شود

  

  فرضیات پژوهشنتایج ).11(جدول

  نتیجه  میزان اثر  سطح معناداري  فرضیات

  عدم رد  94/0  000/0 .دارند داري معنی و مثبت تأثیر امنیتی عوامل روي ها ساختزیر

  عدم رد  62/0  000/0  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر اقتصادي عوامل روي امنیتی عوامل

  عدم رد  74/0  000/0  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر اجتماعی - فرهنگی عوامل روي امنیتی عوامل

  عدم رد  23/0  000/0  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر محیطی زیست آلودگی روي اقتصادي عوامل

 عدم رد  76/0  000/0 .دارند داري معنی و مثبت تأثیر بهداشتی - رفاهی خدمات روي اقتصادي عوامل

  عدم رد  79/0  000/0  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر محیطی زیست آلودگی روي اجتماعی – فرهنگی عوامل

  عدم رد  82/0  000/0  .دارند داري معنی و مثبت تأثیر بهداشتی - رفاهی خدمات روي اجتماعی – فرهنگی عوامل

  

  گیري نتیجه بحث و 

 از، گیـرد  مـی  بـر  در را گونـاگونی  موضوعات ،گردشگري .است گردشگري صنعت، ارزي درآمد منابع از یکی کشورها تر  بیش در

ـ  مـی  مسـتقیم  غیـر  یـا  مستقیم صورت به موضوع این بهالزم  توجه نداشتن ؛رفاهی تفریحی و توریستی يها مجتمع  جمله  دتوان

 ایـن  بـر  بـاور رایـج   بازاریابی مفهوم در  .یابد می کاهش ارزي درآمد منابع از آن،متأثر که  گردد گردشگري صنعت ضعف موجب

 تـأمین بستگی دارد؛ سپس  هدف يبازارها يها خواسته و نیازها تعیین و تعریف بهدر وهله اول  سازمانی اهداف به نیل که است

 ییها شرکت، امروز فزاینده يها رقابت دنیاي در .گیرد میي بعد قرار  در وهله رقبا از ؤثرترم و تر مطلوب نحوي به مشتري رضایت

 گذاري سرمایه نیازمند کشوري هر در اقتصادي توسعه اصوالً .کنند تأمین بیشتر را خود مشتریان رضایت که بود خواهند موفق

 تـوان  مـی ن، روبنـایی  و زیربنـایی  يها طرح در گذاري سرمایه بدون و است کشور آن اقتصادي مختلف يها فعالیت و ها بخش در

 تمایـل ، جهـان  کشـورهاي  از بسـیاري  امـروزه ، مهمامر  این تحقق براي. داشت را اقتصادي رفاه و تولید، اشتغال گسترش انتظار

 يهـا  تـوان  از اسـتفاده  و گردشـگري  يهـا  زیرسـاخت  در گـذاري  سـرمایه . انـد  کرده پیدا خارجی يها سرمایه جذب به شدیدي

 تأثیر، اقتصادي يها فعالیت مجموعه عنوان به گردشگري توسعه. است مناسب يها راه از یکی، گردشگر جذب با هدف اي منطقه

 کسـب ، اشـتغال  ایجـاد  بـراي  جدیـدي  منبـع  عنـوان  به گردشگري نقش و دارد جوامع اقتصادي هاي بنیان تقویت در سزاییه ب

 در، شود می صنایع دیگر توسعه و رشد موجب که اجتماعی يها زیرساخت تقویت و ارز جذب، بیشتر مالیاتی يها دریافت، درآمد

  .است گرفته قرار تأیید مورد متعدد مطالعات

 و نفـت  صـادرات  بـه  متکی شدت به نفتی منابع از برداري بهره و اکتشاف از پس ایران اقتصادي ساختار که این به توجه با 

 غیرنفتـی  اقتصادي يها سیاست اتخاذ و وضعیت این از خروج براي گرفته صورت يها تالش ؛است بوده آن از حاصل ارزي درآمد

 کسـب براي  جدید منابع جایگزینی چنین هم و پایدار و جانبه همه اي توسعه ایجاد براي اینک، است نداشته دربر چندانی نتیجه

 از یکـی  ایـران  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن . استعدادها استفاده کـرد  و امکانات تمامی ازباید ، کشور در نفتی منابع جاي به درآمد

) تمـدنی  و فرهنگـی (يهـا  جاذبـه  نظـر  از جهـان  اول کشـور  ده جـزو  مـا  کشور که طوري به. است جهان کشورهاي ترین دیدنی

 صـنایع  تنـوع  نظر از جهان اول کشور سهو جز و گردشگري) طبیعی محیط( تنوع نظر از جهان اول کشور پنج جزو و گردشگري

 هنـد  از بعـد  گردشگري از حاصل درآمد و گردشگر بیشترین جذب دوم رتبه آسیا جنوب ۀمنطق در ایران همچنین. است دستی

  .)1: 1392زینالفام،(است داده اختصاص خود به را



210     فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي توسعه گردشگري                                                               3شماره . 8دوره . 1398پاییز  

 
 

در ایـن   ؛گذار در این رابطه و برقراري ارتباط بین آنهاستتأثیرمی گردشگري مستلزم یافتن ابعاد اصلی و مفهو طراحی مدل

و سپس از طریق روش شود شناسایی  ها مؤلفهاز طریق مدل گردندد تئوري و طبق نظر خبرگان ابعاد و ابتدا سعی شد  پژوهش،

 6الگوي گردشـگري   شود میوهش مشاهده ژچنانچه در مدل ساختاري پ؛ ارتباطات بین ابعاد مشخص گردد  ساختاري تفسیري

از امـروزه گردشـگري   . رونـق ایـن صـنعت گـردد     منجر به افزایش جذب گردشگر و دتوان میکه تقویت این ابعاد  داردبعد اصلی 

فرهنگی غنی و تمدن تاریخی کهن دارد ایران  که  با توجه به این و رود میشمار ترین و متنوع ترین صـنایع در دنیـا بـه  بزرگ

با برقـراري رابطـه بـین فرهنـگ و      ؛استي مختلف ها دورهو تاریخی در آثار باستانی  نظرکشورهاي جهان از  ترین غنیو یکی از 

رو  ازایـن  .این گنجینه را بـه منبـع خـوبی بـراي جـذب گردشـگران داخلـی و خـارجی تبـدیل کـرد           توان میکشور،  گردشگري

 منـابع  کـه  هنگـامی . سـفیري اسـت بـراي جـذب گردشـگر بیشـتر در آینـده        .شود میکه امروز به کشور ما وارد  گردشگريهر

 و آداب و هـا  سـنت  هنرهـا،  فرهنگی، میراث ماندن پایدار و حفظ چون مثبتی اثرات شود، شناسایی خوبی به گیفرهن گردشگري

آثار مثبت و منفی بر فرهنگ و احتماع مـا   دتوان میگردشگري  .داشت خواهد دنبال به فرهنگی محیط و اجتماع در ها ملت رسوم

و مردم باید در این زمینه تمام تالش خود را به کار گیرند تا بتوانند با تکیه بـر افـزایش جـذب     مسؤوالن بنابر این، ؛داشته باشد

آلـودگی  خدمات رفاهی و بهداشتی و که  دهند می نشان ها یافته .اجتماعی را نیز فراهم کنند –شرایط توسعه فرهنگی  گر،گردش

عوامل  .تنها عاملی است که در ناحیه نفوذ و اثرگذاري قرار دارد ها ساختزیر ترین متغیرها هستند و پذیرینتأثیر محیطیزیست 

عامل اقتصادي تنها عاملی است کـه در ناحیـه پیونـد قـرار      و اند گرفتهاجتماعی در ناحیه خودمختاري قرار  –فرهنگیامنیتی و 

  .گرفته است

 94/0بـا ضـریب اثـر     هـا  سـاخت زیر به این صـورت کـه   ؛شد تأییدتمام فرضیات پژوهش  ،پس از بررسی و آزمایش فرضیات

  .محیطی دارند زیست آلودگی روي را کمترین اثر23/0با ضریب اثر  عوامل اقتصاديرا روي عوامل امنیتی دارد و  تأثیربیشترین 

 ۀرا که بیان کرد توسع )1390(و سلیمانی مقدم و اسالمی) 1397(و همکاران بررسی فرضیات نتیجه تحقیق موسویان

 تأیید ،باشد می حاضر عصر در توریسم صنعت توسعه سیاستهاي و راهکارها ترین مهمیکی از  ،الزم بستر ایجاد و ها ساختزیر

  .کرد

بـر   -که عوامل مهـم امنیتـی هسـتند    - را اجتماعی -سیاسی بحرانهاي خود اثرات وقوع ۀمقال در )1394(همچنین تیموري 

 شـد با می امنیت گردشگري پایداري در گذارتأثیر عوامل ترین مهم از یکی :به این نتیجه رسید که درآمد و اقتصاد بررسی کرد و

همین موضوع  ةکنند تأییدیی در افزایش گردشگري و در نهایت توسعه اقتصادي دارد که فرضیه تحقیق حاضر نیز سزا به تأثیر و

  .گردشگري را تایید می کند لودگی هاي زیست محیطی درآ تأثیردر مورد  )1398(حیدري صفار همچنین نتیجه کار  .است
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