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  چکیده

لمللی ابه وجودآمده در صنعت گردشگردي بین فضاي رقابتی معلول ،گردشگري ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد

ست شگردي دنیاا صد گرد سیاري از مقا صلی ب ست افزایش توان رقابتی ،. هدف ا سهم  ا که منجر به حفظ و افزایش 

در صـــنعت  پذیري  هاي نوین رقابت پژوهش حاضـــر ســـعی کرده با اســـتناد به تئوري ،رو شـــود. از اینمی بازار

این در  يریپذ عوامل موثر در بهبود رقابت یابیارزي،به دیبریه MCDMکردیفاده از روبا اســت و ایران گردشــگردي

ـــنعت  ـــب براي آنص بودن توجه به تعدد معیارهاي ارزیابی کمی و ماهیت فازي . با بپردازد و ارائه راهکارهاي مناس

ــابی و انتخــاب ، هــاي کیفی، در این پژوهشرمعیــا ــه منظور ارزی ــــب ازب رویکرد یــک  راهکــارهــاي منــاس

سله مراتبی فازي و ویکور فازي  يدیبریه MCDM		ترکیبی سل شده مبتنی بر فرایند تحلیل  ستفاده  ستا . نمونه ا

سم ایران 15آماي پژوهش را صنعت توری صان مرتبط با  ص شکیل داده نفر از خبرگان و متخ ساس مطالعات .اندت  بر ا

صلی در این تحقیق سانی و  چارچوب قانونی، ،صورت گرفته، معیارهاي ا ساخت و منابع ان سب و کار و زیر محیط ک

 که ستا آنة دهندنشان باشند. نتایج این تحقیقباشند که هر یک به نوبه خود شامل زیرمعیارهایی میفرهنگی می

  ست.ا باالترین اولویت را داشته پذیري، افزایش کیفیت مقاصد گردشگري در بین عوامل موثر بر بهبود رقابت

  

  مقدمه 

ي رو به رشد جهان، ابزاري برا عیصنا نیتر عیاز سر یکیشدن به  لیصر حاضر، گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبددر ع

رها ه آماچ.چنانشودیقلمداد م داریاشکال و ارکان توسعه پام،یاز مفاه زیارکان اقتصادي جهان و ن نیتریاز اصل ،یدرآمد مل جادیا

شان م س یجهان انیاز جر رانیسهم ا :دهدین شگري ب سفانه با زیناچ اریگرد ست و متأ سب گاهیگفت جا دیا  در جهان ندارد یمنا

صد، مورد توجه). از طرفی 1395(باقري و همکاران،  سعه یک مق صادي محرك تو شگري به عنوان بخش اقت صنعت گرد  امروزه 

سرشار و دیگر منافع جنبی صنعت گردشگ ست. درآمد  سیاري از کشورها قرار گرفته ا سال ري کهب هاي تعدادي از کشورها در 

  این صنعت انداخته است.  اند، تعداد زیادي از مقاصد را به فکر توسعههاخیر، به آن دست یافت

پذیري صــنعت گردشــگري و ســفر منتشــر  با موضــوع رقابت را هر دو ســال یک بار گزارشــی ) WEF*(مجمع جهانی اقتصــاد

هاي گردشگري، توانمندسازي محیط، سیاست :مولفه اصلی شامل 4شگري بر اساس پذیري سفر و گرد شاخص رقابت. کندمی

و  دشوبندي میتر طبقهاي جزئیهخصهشها تحت م شودکه هریک از آنگیري میها و منابع طبیعی و فرهنگی اندازهزیرساخت

شگريسپذیري  خص رقابتشادر مجموع  صادش اس گزارسبر ا.گیردمعیار را دربرمی 14 فر و گرد سال  مجمع جهانی اقت در 
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تان، ایاالت ساي)، انگلپله 5ورهاي فرانسه، آلمان، ژاپن (با جهش شپس از آن کو ،کشور اسپانیا براي دومین بار، رتبه اول 2017

ـــترالیا، ایتالیا، کانادا (با جهش یک پلهامتحده آمریکا (با تنزل دو پله اي هترتیب رتبهاي)، به پله 4اي) و هلند (با تنزل ي)، اس

کشور  141از بین 97ه برت 2015ایران در سال د.انپذیري سفر و گردشگري را به خود اختصاص داده دوم تا دهم شاخص رقابت

همچنین رتبه ایران .استکشور جهان را به خود اختصاص داده  136از بین  93پله صعود، رتبه  4با  2017و در نهایت در سال 

ـروه صعود کرده است 2017به جایگاه هشتم در سال  2015ورهاي خاورمیانه در سال شک از جایگاه نهم در بین طبق .در این گ

هاي میلیارد دالر هزینه 5,3المللی به ایران و حدود میلیون گردشگر بین 2,5مجمع جهانی اقتصاد، با ورود  2017گزارش سال 

سط دریافتی سط آنها، متو شده تو شگر،  هاي ایران به ازايپرداخت  ست. به طور کلی 1,665ورود هر گرد صنعت   ،دالر بوده ا

ـا  GDPدرصدي از  5,2میلیارد دالري، سهم  1,10سفر و گردشگري با ارزش افزوده حدود  هزار شغل، 476را تشـکیل داده و ب

ها خواســتن منجر به تن، المللیبنابر گزارش مجامع بین اند.هخود اختصــاص داددرصــدي از کل اشــتغال کشــور را به  9,1ســهم 

صنعت نمی سعه این  شگري بینتو صوص در دورانی که بازارگرد صد بیشود. به خ شدت رقابتی بوده و مقا ماري در شالمللی به 

 براي به دست آوردن بخشی از این بازار هستند. همین رقابتی شدن بازار گردشگري موجب شده سراسر دنیا در تالش بی وقفه

وضـــعیت صـــنعت   ،میان مقاصـــد مورد توجه روزافزون پژوهشـــگران گردشـــگري قرار بگیرد. در اینپذیري  که مبحث رقابت

، که آمار گردشگران ورودي بخش نیست. با این رضایت المللی چندانگردشگري کشورمان از لحاظ توان رقابت در بازارهاي بین

اعتراف بیشتر کارشناسان، ایران همچنان تا رسیدن به یابداما به هر ساله افزایش می ،بر اساس گفته مسئوالن گردشگري کشور

این تحقیق درصــدد پاســخ به این  ،باتوجه به مطالبی که بیان شــد.المللی فاصــله زیادي داردخود در بازارهاي بین جایگاه واقعی

  باشد؟به چه صورت می ایران گردشگرديدر صنعت  يریپذ عوامل موثر در بهبود رقابت  :سؤال است

  

 پیشینه تحقیقت موضوع و ادبیا

 هاي اخیر رقابت بههاي تجارت و فعالیت در محیط پویا ورقابتی امروز است. در سالترین دغدغهیکی از مهم پذیري رقابتبحث 

ست مطرح می شگري تأثیرگذار ا سفر و گرد صنعت  سعه پایدار  صادي که برتو شدعنوان یک مفهوم اقت ، *(باالن و همکاران با

صدهايرقابت در کاهمانند )2009 شگري نیزمی الهاي مصرفی، مق ضه گرد بایست مشتریان خود را متقاعد کنند که قادر به عر

ــندترکیبی از منافع می ــد دیگري نمیباش ــه کندواند آنتکه هیچ مقص ــگري  رقابت  ،). در واقع2007، (کراچ ها را عرض گردش

ست  شرکائی ا ستراتژیک از تمام  ستقی کهچارچوبی ا سطح جهانی به طور م شگري در  صوالت گرد ستقیم در خلق مح م یا غیرم

رقبا به طور روزافزون از بیرون وارد . صنعت گردشگري نیاز شدیدي به بقا و رقابت دارد. )2009، (فریرا و استیوا مشارکت دارند

منابع  ها ود تا مهارتها مجبورن تر شوند و شرکت بایست به مشتریان نزدیکمین کنندگا صنعت گردشگري خواهند شد. عرضه

ست از. خودرا با بازار هماهنگ کنند ست عبارت ا شگري ارایه داده ا صاد از رقابت گرد سازمان جهانی اقت عوامل و : «تعریفی که 

اگر ). 2008مجمع جهانی اقتصاد، » (نمایدمیهایی که یک کشور را در جهت توسعه بخش سفر و گردشگري، جذاب خط مشی

اما این تنها یکی از ابعاد اســت. به دلیل ماهیت منحصــر به فرد  یکی از ابعاد مهم رقابت گردشــگري اســت چه کارایی اقتصــادي

به نقاط قوت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیک و محیطی نیز بستگی دارد.  - براي رقابت -توانایی یک مقصد  ،گردشگري

ـــد تمرکز د، زمینهاین تحقیقات در  به متغیرهایی که از نقطه نظر بر ذهنیت و جذابیت مقص ارد که این ذهنیت و جذابیت 

 توانایی یک مقصــد به حفظبهمقصــدپذیري رقابتدیگر،نگاهیاز.)2005، (بنو داي شــوند، اشــاره داردمهم تلقی می گردشــگران

 :شاملگروه، پنج  درراپذیري بترقاعوامل) 1990( **پورتر. شودمیزمان گفته اللافزایش آنها در خموقعیت و سهم بازار خود یا

). 2000، کراچوریچی(بندي نموده اســتدســته ها زیرســاختو منابع مالی دانش، منابع فیزیکی، منابع منابع نیروي انســانی، 
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. کندرا تعیین میپذیري آن مقصــد رقابتمقصــد،  یکرقابتیو نســبیهاي مزیت ترکیبکهکرد الل اســتدچنین اینتوانمیحال

- میجذببیشـــتريگردشـــگرانتر،رقابتیمقاصـــدکهاســـتآنمقصـــد پذیري رقابتبه مربوط ادبیات در صـــریح  فرض ،بنابراین

شود. میمقصدکشور در GDPافزایشموجبامرایننمود. خواهندهزینهمقاصدایندر بیشتريوجوه  آنبه تبعنیزگردشگرانوکنند

  ). 1396زروکی و همکاران، (است. تلقی قابل محلی  جمعیت االترباقتصاديرفاه معنايبه عموماً که رشدي

 انیم نی. در اکنندیمقاصــد ســفرم گریاهداف به د ریتجارت و ســا ح،ینفر از محل ســکونت خود به قصــد تفر هاونیلیهرســاله م

اگرچه سرعت رشد در  ؟ترندتر و موفق ابذمقاصدج ریز مقاصد نسبت به ساا یاست که چرا برخ نیا شودیکه مطرح م یسؤال

 شیفزاخود منجر به ا نیبلوغ قرار گرفته که ا صنعت در مرحله نیاما ا است شتریب عیصنا ریبا سا سهیدر مقا یجهان يگردشگر

مقصدها را وادار  ،که چنان آن ؛دهیدعمده گر یراتییتغ جادیمنجر به ا ياست.رشد روزافزون گردشگر دهیرقابت در مقصدها گرد

 يگردشگر يمقصدها ،یمصرف يهمانند رقابت در کاالها. نموده است ياز بازار گردشگر یبه سهم یابیدر جهت دست به رقابت

آنها  تواندیمن يمقصد گردشگر چیکه ه باشندیاز منابع م یبیخود را متقاعد کنندکه قادر به عرضه ترک انیمشتر ستیبایم زین

ضه کند صورت ک). ی1395، همکارن(جاللی و  را عر صد در  شگران بالقوه را جذب نموده و ا یرقابت یمق ست که بتواند گرد  نیا

س شگر لهیرقابت به و سترده فیو ط يعوامل خاص گرد شگر که بر ارائه یاز عوامل ياگ ست ا رگذاریتأث يدهندگان خدمات گرد

 يمقصــد تمرکز دارد. رقابت گردشــگر مقصــد و توســعه غاتیبر تبلی رقابت يهاالشت نیاز ا ياریبســ  ،نیبنابرا ؛شــودیم نییتع

صــد مق کیموجب تداوم منابع  اتیتجرب نیاســت. ا يگردشــگر اتیتجرب عینمودن و توز کپارچهیمقصــد در خلق،  کی ییتوانا

  ). 2005، *(این رایت و نیوتن ندکیم یتوجه انیکمک شا مقصدهاریبا سا سهیبازار در مقا ینسب گاهیو درجهت حفظ جا شودیم

 هبکشورمصر وهواي وآب فیزیوگرافی دکهنددا مقصدنشان پذیري رقابتاز مدل  اي بااستفادهدر مطالعه )2019(سعید و عزیز-ال

ـــترسحداکثرو  عنوان ـــگران طیبدر گوناگون هايفعالیت بودن دردس قل عنوان به ازدیدگردش ـــایت ویژگی حدا  بخش رض

مناطق را براسـاس سـطوح توسـعه گردشـگري و  :دندهنشـان می) 2018(ورادف و همکارنمیلنتایج تحقیق  .دشـ درنظرگرفته

  بندي نموده است.اي طبقهمنطقه يگردشگرپذیري محصوالت  هاي بهبود رقابتاستراتژي تعیین 

د در کشــور روســیه پذیري مقصــ مشــکالت توســعه صــنعت گردشــگري و رقابت) به بررســی مســائل و 2017(اندرد و دیمانچ

  چه است. ریکپا بازاریابی هاي و استراتژي موفق، نیاز به مشتري مداري گردشگري کند براياین تحقیق پیشنهاد میپرداختند. 

 يهابا شاخص يگذارهیجذب سرماي شده برا ییشناسا يهاشاخص نیکه ب نشان دادند) در تحقیق خود 2015(**سائز و پریانز

بر ي ادیز يکه انتقادها نیکه با وجود اکنندبیان می) 2014(پاپا و همکاران وجود دارد. يبطه معنادار،رايشــهر يریپذ رقابت

ـــاد ا ـــاخص ایتالیاقتص ـــت، به مرور زمان، ش ـــهرها يریپذرقابتي هاوارد اس ـــور، بهبود  نیا يش ـــعود فتهیاکش  يو روندص

شته سدا شژپدر ) 2013(و همکارانش نگهالیاند.  شهروندان يبرا يشهر يریذپ که رقابت ییهاتیو مزدیفوا انیمن بض یوه

در  يجارت يهابنگاه استقرار زانیم نینچو هم يشهر ینینقش بازآفری به بررس ،یسلسله مراتب یلبا استفاده از مدل تحل ،دارد

 رقابت هیاول هايازمشخصه یبندي برخبا دسته) در تحقیق خود 2013(گوفیشده است.  شهرها پرداخته يریپذرقابت زانیم

ش ريیپذ صل طهیح 7متفاوت از آنها،  یبه رو شخص یا شگري را ب ريیپذ رقابت کننده م که عبارتند از: منابع  کندیم انیگرد

و  زيیرگردشگري، برنامه گذارياستیس ،یتیعوامل حما ،یعموم هايرساختیخدماتگردشگري، ز دي،یهاي کلو جاذبه ديیکل

ـــعه،مد ـــگ تیریتوس ـــدگردش ـــگري.مقص ـــاي گردش ) در تحقیقی به ارائه مدل جدیدي از 2012(***پنگ و زنگ ري و تقاض
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9. ‡Miloradov et al. 
10. §Andrades and Dimanche 
11. **Sáez& Periáñez 
12. ††Papa et al  
13. ‡‡Singhal  et al  
14. §§Goffi 
15. ***Peng & tzeng 
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ستراتژي شان دادا شگري پرداختند. نتایج این تحقیق ن شتری :هاي مختلف براي بهبود رقابت در گرد ن چارچوب قانونی داراي بی

 دارد. ها کمترین تاثیرگذاري را نسبت به سایر عواملتاثیر و محیط کسب و کار و زیرساخت

ـــادي تاثیرگذارترین،  اریمع) در تحقیق خود 1397جمالی و همکاران ( یري پذ تاثیرپذیرترین معیار رقابت یطیمح اریمعاقتص

شان م) در تحقیق خود 1395و همکاران ( شهر بودند. باقري شگري براي دولت تیاولو: دندهین شاخص در  نیترديیکل ،گرد

ش ريیپذ رقابت شیجهت افزا ستانصنعت گرد شاخص گري ا شتري،پا ییهافارس بوده و  س داريیمانند نحوه برخورد با م عه تو

آنها  ریأثها داشته و تحت تشاخصگریرا به د یوابستگ نیشتریب یثبت جهان یخیتار هايتیصنعت سفر و گردشگري و شمار سا

ــندیم ــاخص يبنددر طبقه) 1395( همکارانجاللی و  .باش ــد  يریپذ رقابت يهاش ــاس دو بعد اهممقص ــفهان بر اس و  تیاص

شاخص  13باالتر از متوسط برخوردار شدند و تعداد  یتیو مطلوب تیشاخص از اهم 147دو طبقه به دست آمد.تعداد  ت،یمطلوب

ی شاخص 5از میان  :که نشان دادند) در تحقیقی 1389( پور. فرزین و نادعلیکمتر برخوردار شدند تیمطلوب یباالتر ول تیاز اهم

ـــد، جاذبه هاي محوري، منابعریزيبه ترتیب برنامهاین تحقیق موجود بوده،  در مدل که ـــد، مدیریت مقص ـــی مقص  ، خط مش

شتیبان و عوامل تقویت ، کیفیت پذیري بهبود رقابتعوامل مؤثر بر  از بینهاي پیشین، در پژوهشکننده از الویت برخوردارند.  پ

از این  هدف ،لذا اند.اولویت برخوردار بوده نت مقصد و پایداري توسعه از باالتریسازي قیمت، مدیری دسترسی به مقصد، مناسب

  .است صنعت گردشگري ایراندر  خبرگاناین عوامل از دیدگاه  بندي اولویتپژوهش 

  

  حقیق شناسی تروش

 کاربردي هدف از لحاظلذا، ؛بوده است خاص زمینه یک در کاربردي دانش وتوسعه بررسیبه   حاضرسعی درپژوهش که ازآنجایی

ست.به وازنظراجرامیدانی سته ا ساس هاپژوهش بنديعالوه،درد شی پژوهش هااینگردآوري داده نحوه برا ست پیمای  هب وباتوجه ا

ــایی ــناس ــاخص ش ــافی درطول ارزیابی هايش ــت تحقیق،اکتش ــازيمدل وازنوع کمی پژوهش این همچنین .اس ــی س  به ریاض

شود نفر توصیه می 15تا  8تصادفی بوده وتیم خبرگان به تناسب نوع مسئله بین  تحقیق ازنوعدر این  گیرينمونه.رودشمارمی

استفاده شده است. همچنین  گردشگرديدر صنعت نفر از خبرگان  15جهت انجام تکنیک دلفی از  ،بنابراین .)1385(اصغرپور، 

  است. نفر از خبرگان استفاده شده 15فازي نیز از نظر AHPجهت انجام تکنیک 

شینه پژوهش از روشدر خصوص جمع گردآوري اطالعات  جهتو  ايکتابخانههاي آوري اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پی

ستفاده  ستا از پرسشنامه خبرگان جهت تنظیم پرسشنامه ا ست. در این را ستفاده شده ا براي بررسی سواالت از روش میدانی ا

  باشد.قابل مشاهده می )1( در جدول شود. معیارهاي این تحقیقمی

  معیارها و زیرمعیارهاي تحقیق :)1(جدول

 زیرمعیار معیار

 چارچوب قانونی

 قوانین و مقررات سیاسی

 پایداري زیست محیطی

 ایمنی و امنیت

 سالمت و بهداشت

 اولویت بندي سفر و گردشگري

 محیط کسب و کار و زیرساخت

 زیرساخت حمل و نقل هوایی

 حمل و نقل زمینیزیرساخت 

 زیرساخت هاي گردشگري

 ICTزیرساخت 

 رقابت قیمت در صنعت سفر و گردشگري

 منابع انسانی و فرهنگی

 منابع انسانی

 وابستگی به سفر و گردشگري

 منابع طبیعی

 منابع فرهنگی
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  2001منبع. پنگ و زنگ، 

  

 وند: ششامل این موارد می گردشگرديپذیري در صنعت  رقابتهاي اختصاص داده شده براي بهبود استراتژي ،دیگراز سوي 

ست -الف سیا شویقی، ببهبود  شگري و ج -ها و مقررات حمایتی و ت صد گرد سان -افزایش کیفیت مقا ی بهبود کیفیت منابع ان

  خدمت رسان

  

  یی پرسشنامه خبرهایپاروائی و 

رفته گ در نظرکه یک متغیر  احتمال این ،یکدیگر اســت در پرســشــنامه خبره که مبتنی بر مقایســه زوجی تمامی عناصــر با

گیري خاصی  صفر است. بنابراین چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جهت ،نشود

شدینم سؤاالتدر طراحی  شنامه ،بنابراین ؛با س سه زوجی پر سهاي مبتنی بر مقای سه از روائی برخوردار ه سی تندفی نف (قد

سی .)66: 1381پور، ستفاده میپایائی براي برر سازگاري ا شاخص نا صی به نام  شاخ شنامه از  س شاخصپر ها بیان گردد. این 

  بهتر است در مقایسات تجدید نظر گردد.  ،باشد 1/0کند که اگر میزان ناسازگاري مقایسات زوجی بیشتر از می

  

  اطالعات لیوتحلهیتجز روش

  تکنیک دلفی -الف

اي اختصــاص دهند. در گام دوم معیارهائی که نمره،  10تا  1از  پرســشــنامه شــود تا به هر معیارخواســته میگروه از اعضــا 

شوند. شوند. معیارهاي باقی مانده در قالب یک پرسشنامه جدید ارسال میباشد، حذف می 7میانگین نمره نظرات آنها کمتر از 

  .)1373یابد. (آذر و معماریانی، ادامه می ،اندار که نمرات باالي هفت کسب کردهاین مراحل تا رسیدن به یک مجوعه معی

  

  تکنیک کوپراس -ب

ست  در این مطالعه براي انتخاب شده ا ستفاده  ستراتژي از تکنیک کوپراس ا سائی شکه در این تکنیک بعد از بهترین ا نا

هاي بر اساس زیرمعیارها و شاخصjQمحاسبه نمود. سپس،  وزونمقایس شده متهیه ماتریس بی، اقدام به هامعیارها و استراتژي

  باشد.می گردشگريپذیري در صنعت  ترین استراتژي بهبود رقابت مناسبگیرد و در انتها صورت میمثبت و منفی 

  

  تکنیک فازي -ج

سله مراتبی  جهت اولویت سل سفازي بندي معیارها از تکنیک فرایند تحلیل  ساا ست. ا شده ا ستفاده  سله س فرایند تحلیل  ل

  . )2002هاي زوجی براساس دیدگاه خبرگان استوار است (ساعتی، مراتبی بر مقایسه

  

 نتایج تحقیق 

ـــمیممدل از تکنیک دلفی، نهائی ارهایرمعیو ز ارهایمعبندي رتبهبراي در این تحقیق  با  AHPگیري چندمعیاره و مدل هاي تص

براي بندي نهایی راهکارها نیز از روش کوپراس فازي اســـتفاده شـــده اســـت. تبه. براي راســـتفاده شـــده اســـت رویکرد فازي

   استفاده شده است. SPSSاکسل، افزار نرممحیط  دست آمده ازه هاي بوتحلیل دادهتجزیه

  

  تکنیک دلفی -

گان ناس 15از که حوزه نیا خبر ـــ عدادکارش ـــی 2نفر مرد و  13(از این ت مام این افراد داراي تحص که ت الت دکتري نفر زن،

ی هاي شناسائی قرار گرفت. براي غربال اولیه شاخصبررسها موردشاخص تک تک یدلف روش طبق. بودند شده انتخاباند)بوده

راند ادامه  2حذف شدند. تکنیک دلفی در  7هاي با امتیاز زیر باشد و شاخصمی 10تا  1شده امتیازات تخصیص داده شده بین 
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قابل مشــاهده  )4(یابی به توافق نهائی متوقف شــده اســت. نتایج حاصــل از تکنیک دلفی در جدولیافت و در راند دوم با دســت

  باشد.می

  

  خبره 15نظر  -خالصه نتایج راند نهایی تکنیک دلفی :)4(جدول 

1  زیرمعیارها معیار
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
ن  
میانگی

  

چارچوب 

  قانونی

 8 7 9 7 8 7 8 7 7 9 8 8 9 8  8  قوانین و مقررات 

7,8

67
 

  8  8  8  9  8  9  9  9  8  8  8  8  9  8  8 ایمنی و امنیت

8,3

33
  

ـــــالمـــت و  س

  بهداشت
8  7  8  7  9  7  9  8  9  7  8  9  8  8  8  8

  

بنــدي  لویــت  او

  سفر 
8  7  9  7  9  9  7  7  9  8  8  8  8  9  8  

8,067
  

محیط کسب و 

کار و 

  زیرساخت

زیرســاخت حمل 

  و نقل هوایی
8  8 7 8 9 7 8 9 8 9 9 8 9 8 7 

8,133
 

زیرســاخت حمل 

 و نقل زمینی
8  8  9  8  9  7  9  8  8  9  8  8  8  8  8  

8,2
  

زیرســـاخت هاي 

  گردشگري
9  8  8  8  7  9  7  9  9  8  7  9  8  8  8  

8,133
  

  ICT  9  9  8  9  8  8  8  8  8  8  9  9  9  8  9زیرساخت 

8,4

67
  

  8  8  8  9  8  8  7  8  9  7  9  8  8  8  9  یرقابت قیمت

8,1

33
  

منابع انسانی و 

  فرهنگی

 7 8 7 7 9 8 8 8 9 9 9 7 8 7  7  انسانیمنابع 

7,8

67
 

 9 9 9 7 7 8 8 9 9 8 9 8 9 9  8 وابستگی به سفر 

8,4
 

 8 8 8 9 7 8 7 8 8 8 7 8 8 8  9 منابع فرهنگی

7,9

33
 

 
  :براي محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی کندال استفاده شده است

  

  ضریب توافق کندال :)5(جدول

  مقدار معناداري  آزاديدرجه  ضریب کندال  تعداد کارشناسان  گویه تعداد  

  003/0 13  313/0  15  14  راند اول

  002/0 11 409/0  15  12  راند دوم

 

 AHPتعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک  -

اســتفاده شــده  (FAHP)ســلســله مراتبی فازيهاي مدل از تکنیک تحلیل در این پژوهش براي تعیین وزن معیارها و شــاخص

ست.براي انجام تحلیل سلسله مراتبی نخست معیارهاي اصلی براساس هدف ب اند. مقایسه زوجی صورت زوجی مقایسه شدهه ا

شوند سه  صورت دو به دو مقای شه باید به  صر هر خو ست و تمامی عنا ساده ا سیار  شه  ،بنابراین ؛ب صر وجود  nاگر در یک خو عن

شد  شته با دا
�(���)

�
صورت خواهد گرفت. چون مق  سه  سه ؛معیار وجود دارد 3ای ست بنابراین تعداد مقای شده برابر ا هاي انجام 

(���)با:

�
=

�(���)

�
= 3  

ست. دیدگاه خبرگان با ا 3 ،بنابراین شده ا سه زوجی از دیدگاه گروهی از خبرگان انجام  شده سمقای تفاده از مقیاس فازي کمی 

ست. ابتدا دیدگاه خبرگان ب ست. ا شده ا شده  سازي  سپس دیدگاه خبرگان فازي  ست.  شده ا ساعتی گردآوري  ا طیف نه درجه 

فازي از روش میانگین هندســی اســتفاده شــده اســت. با توجه به نتایج حاصــل از  AHPبراي تجمیع دیدگاه خبرگان در روش 

  قابل ارائه است. )Error! Unknown switch argument.)6تجمیع دیدگاه خبرگان ماتریس مقایسه زوجی به صورت 
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  ماتریس مقایسه زوجی معیارهاي اصلی پژوهش :)6(جدول
 C1 C2 C3 

C1 1 1 1 2,134 1,692 1,273 2,221 1,869 1,587 

C2 0,785 0,591 0,469 1 1 1 2,872 2,447 2,034 

C3 0,630 0,535 0,450 0,492 0,409 0,348 1 1 1 

 
بسط فازي ترجیحات  ،شود. بنابرایندست آمده، جمع فازي هر سطر محاسبه میه هاي زوجی بپس از تشکیل ماتریس مقایسه

  هریک از معیارهاي اصلی به صورت زیر خواهد بود:

  باشد:قابل مشاهده می 1Cبه عنوان نمونه بسط فازي معیار 

 (2,872 ,2,447 ,2,034) =) 1,587, 1,869, 2,221(⊕)1,273, 1,692, 2,134( ⊕(1 ,1 ,1) 1سطر  يبسط فاز

  بسط فازي ترجیحات هریک از معیارهاي اصلی به صورت زیر خواهد بود: ،بنابراین

� M��

�
=

�

���
�2.034,2.447,2.872� � M��

�
�

���
= � 4.658,4.038,3.503� � M��

�
�

���
= (2.122,1.944,1.798) 

  عناصر ستون ترجیحات معیارهاي اصلی به صورت زیر خواهد بود:مجموع 

� � M�
�

�

���

�

���
= (7.336,8.428,9.652) 

شود. براي نرمال سیم  ستون) تق صر  سازي ترجیحات هر معیار، باید مجموع مقادیر آن معیار بر مجموع تمامی ترجیحات (عنا

  باید محاسبه شود.معکوس مجموع شود. طر در معکوس مجموع ضرب میجمع فازي هر س ،بنابراین ؛چون مقادیر فازي هستند

(� � ��
�

�

���

�

���
)�� =  �0.104,0.119,and 0.136� S� = � �

�

���

∗ (� � ��
�

�

���

�

���
)�� 

زدائی مقادیر بدست ر گام نهائی فازيدست آمده وزن فازي و نرمال شده مربوط به معیارهاي اصلی هستند. ده هریک از مقادیر ب

  و محاسبات عدد کریسپ صورت گرفته است. محاسبات انجام شده براي تعیین اولویت معیارهاي اصلی به صورت زیر است:

 فازي زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهاي اصلی  :)7(جدول

Crisp X1max X2max X3max Deffuzy Normal 

 0,290 0,298 0,294 0,296 0,298 چارچوب قانونی

 0,480 0,492 0,486 0,489 0,492 محیط کسب و کار و زیرساخت

 0,230 0,235 0,233 0,234 0,235 منابع انسانی و فرهنگی

  

���بردار ویژه اولویت معیارهاي اصلی به صورت  .Error! Unknown switch argumentبراساس  = �
0.29
0.48
0.23

به  خواهد بود.�

سب و کار و ز طیمحعبارت دیگر،  ساختیک سانی و چارچوب قانون،ر  و 29/0 ،48/0ی به ترتیب با وزن نرمال و فرهنگ یمنابع ان

ست. از 23/0 سهاولویت برخوردار ا سازگاري مقای شده نرخ نا ست که کوچکتر از  0680/0هاي انجام  شدمی 1/0بدست آمده ا ؛ با

  .هاي انجام شده اعتماد کردتوان به مقایسهمی ،بنابراین
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  AHPها با تکنیک اولویت نهائی زیرمعیار -

شود. نتایج مقایسه زیرمعیارهاي تحقیق و اوزان مربوط به آنها ماتریس در این گام اولویت نهائی زیرمعیارهاي نهایی محاسبه می

W2 هاي با تکنیک شــاخصدهد. براي تعیین اولویت نهائی را تشــکیل میAHP ها براســاس هر معیار کافیســت وزن شــاخص

(W2)  در وزن معیارهاي اصلی(W1)  ضرب شود. با دردست داشتن وزن هریک از معیارهاي اصلی(W1)  و زیرمعیارها(W2) 

  :آمده است )8(دولهاي در جشود. نتایج محاسبه انجام شده و اوزان مربوط به زیرمعیاروزن هریک از زیرمعیارها محاسبه می

  اولویت نهائی زیرمعیارهاي تحقیق :)8(جدول

 وزن زیرمعیار زیرمعیارها وزن معیار معیار
ــی  ــای ــه وزن ن

 زیرمعیار

 0,290 چارچوب قانونی

 0,076 0,261 قوانین و مقررات سیاسی

 0,084 0,288 ایمنی و امنیت

 0,065 0,224 سالمت و بهداشت

 0,066 0,226 رياولویت بندي سفر و گردشگ

ــب و کار  محیط کس

 و زیرساخت
0,480 

 0,064 0,133 زیرساخت حمل و نقل هوایی

 0,127 0,265 زیرساخت حمل و نقل زمینی

 0,117 0,243 زیرساخت هاي گردشگري

 ICT 0,180 0,086زیرساخت 

 0,086 0,179 رقابت قیمت در صنعت سفر و گردشگري

ــــانی و  منــابع انس

 فرهنگی
0,230 

 0,058 0,252 منابع انسانی

 0,119 0,517 وابستگی به سفر و گردشگري

 0,053 0,230 منابع فرهنگی

 
صله زیرمعیار  ،بنابراین ساس نتایج حا ساختیز "بر ا ستگ"در اولویت اول،  0,127با وزن نهایی  "ینیحمل و نقل زم ر به  یواب

ــگر ــفر و گردش ــاختیز"دوم و همچنین در اولویت  0,119با وزن نهایی  "يس ــگر يها رس در  0,117با وزن نهایی  "يگردش

  .اولویت سوم مهمترین زیرمعیارها قرار می گیرند

  

 انتخاب راهکار برتر  با تکنیک کوپراس فازي -

ــت. در این مرحله از تکنیک انتخاب  بهفازي COPRASو  AHPدر این مطالعه باکارگیریمدل بهترین راهکار پرداخته شــده اس

گیري استفاده شده است و شاخص براي تصمیم 23براي انتخاب راهکار برتر استفاده شده است. در این مطالعه از  فازي کوپراس

شاخص 7بندي  به اولویت ساس  ستراهکار برا شده ا سی پرداخته  ساس معیارها ،بنابراین  .هاي مورد برر ماتریس امتیازدهی برا

  ها براساس هر معیار از مقیاسی هفت درجه استفاده شده است. ازدهی پروژه(ماتریس تصمیم) تشکیل شده است. براي امتی

  بنديدرجه جهت رتبه 7اعداد فازي مثلثی معادل طیف  :)9(جدول

 معادل فازي  متغیر زبانی

 Very poor(  (0, 0, 1)خیلی ضعیف (

 Poor(  (0, 1, 3)ضعیف (

 Medium poor(  (1, 3, 5)ضعیف تا متوسط (

 Fair(  (3, 5, 7)متوسط (

 Medium good(  (5, 7, 9)تقریباً خوب (

 Good(  (7, 9, 10)خوب (

 Very good(  (9, 10, 10)خیلی خوب (
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صمیم ،هاي دیگرهمانند روش صمیم گیري چندمعیارهت شکیل میدر اولین مرحله، ماتریس ت صمیم را با شود. گیري ت ماتریس ت

X  و هر درایه آن را باxij باشدصورت جدول زیر میه بصمیم پیرامون مساله دست آمده از ماتریس ته یازات بنشان دهیم. امت:  

  

  گیري تکنیک کوپراسماتریس تصمیم ):10(جدول

 بهبود کیفیت منابع انسانی خدمت رسان افزایش کیفیت مقاصد گردشگري بهبود سیاست ها و مقررات حمایتی و تشویقی  	

S11 

5 5 0 

7 7 1 

9 9 3 

S12 

5 7 5 

7 9 7 

9 10 9 

S13 

7 7 5 

9 9 7 

10 10 9 

S14 

1 9 7 

3 10 9 

5 10 10 

S21 

5 5 0 

7 7 0 

9 9 1 

S22 

0 3 1 

1 5 3 

3 7 5 

S23 

0 5 5 

1 7 7 

3 9 9 

S24 

1 5 5 

3 7 7 

5 9 9 

S25 

3 3 5 

5 5 7 

7 7 9 

S31 

0 3 1 

1 5 3 

3 7 5 

S32 

0 1 7 

1 10 9 

3 5 10 

S33 

5 5 0 

7 7 1 

9 9 3 
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 گیري فازي نرمال شدهماتریس تصمیم :)11(جدول

	  
بهبود سیاست ها و مقررات 

 حمایتی و تشویقی

فیــت  ی ک یش  فزا ا

 مقاصد گردشگري

بهبود کیفیــت منــابع 

 انسانی خدمت رسان

S11 

0,556 0,556 0 

0,778 0,778 0,111 

1 1 0,333 

S12 

0,5 0,7 0,5 

0,7 0,9 0,7 

0,9 1 0,9 

S13 

0,7 0,7 0,5 

0,9 0,9 0,7 

1 1 0,9 

S14 

0,1 0,9 0,7 

0,3 1 0,9 

0,5 1 1 

S21 

0,556 0,556 0 

0,778 0,778 0 

1 1 0,111 

S22 

0 0,429 0,143 

0,143 0,714 0,429 

0,429 1 0,714 

S23 

0 0,556 0,556 

0,111 0,778 0,778 

0,333 1 1 

S24 

0,111 0,556 0,556 

0,333 0,778 0,778 

0,556 1 1 

S25 

0,333 0,333 0,556 

0,556 0,556 0,778 

0,778 0,778 1 

S31 

0 0,429 0,143 

0,143 0,714 0,429 

0,429 1 0,714 

S32 

0 0,1 0,7 

0,1 1 0,9 

0,3 0,5 1 

S33 

0,556 0,556 0 

0,778 0,778 0,111 

1 1 0,333 

  

سی بی مقیاس ب سیم کرده تا ماتری ستون خود تق صمیم گیري را بر مجموع  صر ماتریس ت سپس ده هر یک از عنا ست آید،  ر د

���: ضرب کرده تا ماتریس بی مقیاس شده موزون بدست آید AHPوزن بدست آمده از تکنیک  =
��

∑ ���
�
���

���  
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  مقیاس موزون تکنیک کوپراسجدول بی  :)12(جدول

	  
بهبود سیاست ها و مقررات 

 حمایتی و تشویقی

صد  افزایش کیفیت مقا

 گردشگري

نابع انســــانی  یت م بهبود کیف

 خدمت رسان

S11 

0,042 0,042 0 

0,059 0,059 0,008 

0,076 0,076 0,025 

S12 

0,042 0,059 0,042 

0,059 0,075 0,059 

0,075 0,084 0,075 

S13 

0,046 0,046 0,033 

0,059 0,059 0,046 

0,065 0,065 0,059 

S14 

0,007 0,059 0,046 

0,02 0,066 0,059 

0,033 0,066 0,066 

S21 

0,036 0,036 0 

0,05 0,05 0 

0,064 0,064 0,007 

S22 

0 0,054 0,018 

0,018 0,091 0,054 

0,054 0,127 0,091 

S23 

0 0,065 0,065 

0,013 0,091 0,091 

0,039 0,117 0,117 

S24 

0,01 0,048 0,048 

0,029 0,067 0,067 

0,048 0,086 0,086 

S25 

0,029 0,029 0,048 

0,048 0,048 0,067 

0,067 0,067 0,086 

S31 

0 0,025 0,008 

0,008 0,041 0,025 

0,025 0,058 0,041 

S32 

0 0,012 0,083 

0,012 0,119  0,107 

0,036 0,059 0,119 

S33 

0,029 0,029 0 

0,041 0,041 0,006 

0,053 0,053 0,018 
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ین صورت ه اب ؛شودهاي مثبت و منفی جداگانه محاسبه میهر گزینه، شاخصهاي منفی و مثبت محاسبه مجموع شاخصبراي 

 شود.هاي مثبت ومنفی محاسبه میکه براي هر گزینه مجموع شاخص

 مجموع شاخص هاي منفی و مثبت :)13(جدول

 -Sj+ Sj 	گزینه ها

 0,143 1,145 بهبود سیاست ها و مقررات حمایتی و تشویقی

 0,143 2,088 افزایش کیفیت مقاصد گردشگري

 0,200 1,568 بهبود کیفیت منابع انسانی خدمت رسان

  

  حاسبه گردید:م Qjاز فرمول زیر  استفادهبندي برترین گزینه در ابتدا با  براي اولویت

�� = ��
� +

∑ = 1��
��

�

��
� ∑ = 1

�

��
�

�
�

 

�Nسپس با استفاده از فرمول زیر =
��

����
×   .محاسبه گردید Njمقدار  100

  

 Njو  Qjاولویت بندي گزینه ها با محاسبه  :)14(جدول

 Sj+ Sj- Qj Nj اولویت 

 2 98,586 65,723 0,143 1,145 ررات حمایتی و تشویقیبهبود سیاست ها و مق

 1 100,000 66,665 0,143 2,088 افزایش کیفیت مقاصد گردشگري

 3 71,544 47,695 0,200 1,568 بهبود کیفیت منابع انسانی خدمت رسان

 
  تفاده شده است، بنابراین داریم:راهکارها اس بندي از فرمول هاي فوق براي رتبه Njبا توجه به محاسبات انجام شده و محاسبه 

 .افزایش کیفیت مقاصد گردشگري در اولویت اول قرار دارد 

 .بهبود سیاست ها و مقررات حمایتی و تشویقی در اولویت دوم قرار دارد 

 .بهبود کیفیت منابع انسانی خدمت رسان در اولویت سوم قرار دارد 

  

  گیري و پیشنهادهانتیجه

ستفاده از رو گردشگرديدر صنعت  يریپذ عوامل موثر در بهبود رقابت یابیارزاین پژوهش با هدف  ي دیبریه MCDMکردیبا ا

جامعه مورد بررسی را   ،بنابراین. صورت گرفته است. در مطالعه حاضر چون از رویکردهاي تحقیق در عملیات استفاده شده است

ســـازي زیرمعیارها با اســـتفاده از روش دلفی، از از غربالدهند. در فاز اول مطالعه پس خبرگان حوزه مورد مطالعه تشـــکیل می

ها اســتفاده شــده اســت و ســپس با اســتفاده از تکنیک بندي زیرمعیار تکنیک فرایند تحلیل ســلســله مرتبی فازي براي اولویت

ست.بعد از حصول اطمینان ازپایائی و روائی پرسشن کوپراس فازي به اولویت شده ا  امه موجود به عنوانبندي راهکارها پرداخته 

ام هاي خها، به توزیع پرسشنامه در بین خبرگان حوزه مورد مطالعه پرداخته شد و به این ترتیب دادهابزار اصلی گرد آوري داده

ص شد. خال سواالت پژوهش گردآوري  سخ به  صل از این آزمون ۀاولیه جهت پردازش، تجزیه و تحلیل و پا ها در ادامه نتایج حا

  ست. آورده شده ا

زیرمعیار تقلیل  32زیرمعیار به  35ت تعداد زیرمعیارهاي نهایی از مدر این قس .شوددر گام اول به غربال زیرمعیارها پرداخته می

ر و زی کســب و کار طیمحبندي معیارهاي اصــلی پژوهش پرداخته شــد که بر اســاس نتایج حاصــله  یافت.در گام دوم به اولویت

ـــاخت،  ـــانمنای و چارچوب قانونس ـــاختیو زی و فرهنگ یبع انس از اولویت  23/0و  29/0 ،48/0به ترتیب با وزن نرمال  رس

با وزن نهایی  "ینیحمل و نقل زم رســـاختیز"زیرمعیار فازي به ترتیب AHPتکنیک  با اســـتفاده از.در مرحله بعد اندبرخوردار

در  0,117با وزن نهایی  "يگردشـگریهاترسـاخیز"همچنین  0,119با وزن نهایی  "يبه سـفر و گردشـگر یوابسـتگ"، 0,127

  گیرند.ترین زیرمعیارها قرار می سوم مهم هاي اول تااولویت
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ش کیفیت افزای :توان نتیجه گرفتمی ،اسساز تکنیک کوپراس فازي بهره گرفته شد. بر این اراهکار برتر انتخاب  در نهایت براي

ست سیا شگري در اولویت اول، بهبود  صد گرد سانی ها و مقمقا شویقی در اولویت دوم و بهبود کیفیت منابع ان ررات حمایتی و ت

  خدمت رسان در اولویت سوم قرار دارد.

) در تحقیق خود محیط کسب و کار و زیرساخت هاي متعدد و اولویت بندي سفر و گردشگري 1395جاللی و قدرتیان کاشان (

ــ ــگري مؤثر دانس ــد گردش ) در تحقیقی عواملی چون رقابت 1390تند. فرزین و نادعلی (را از عوامل مؤثر بر رقابت پذیري مقص

ساخت ها و منابع فرهنگی مقصد را به عنوان عوامل مؤثر بر گردشگري معرفی کردند. سفر و گردشگري، زیر   قیمت در صنعت 

شان داده2012پنگ و زنگ ( ساختچارچوب قانونی داراي بیشترین تاثیر و محیط کسب و کا :اند) در تحقیقی خود ن ا هر و زیر

  . کمترین تاثیرگذاري را نسبت به سایر عوامل دارد

 کاربرديهاي پیشنهاد-

 هاي جذب گردشگر و شناساندن مکان ترین راه ترین و ارزانهاي حمل و نقل زمینی یکی از ابتداییبهبود زیرساخت

 باشد. گردشگري می

 شگري سازمان شگري در میان مردم داخل  گباید براي افزایش انگیزه و فرهنهاي حوزه گرد سفر و گرد سازي به 

هایی برداشــته و در این جهات حرکت نماید و نیز براي مقصــد گردشــگري گام عنوانهاي متنوع به کشــور و برگزیدن مکان

  باشد.هاي گردشگري داخلی به آنها میگردشگران خارجی اولویت اول شناساندن جاذبه

 حتی شــهروندان  زندگی کیفیت بردن باال برايرا مناســب هايباید زیرســاخت ها و ادارات میراث فرهنگیشــهرداري

باگردشــگري  مرتبط مســئولین و ها،مردمهاوشــرکتســازمان مدیران براي آموزشــی هايدوره ها توســعه دهند.شــهرســتان

ستان شگري شهر صد گرد ها در این زمینه هر آن تا با افزایش اطالعات برگزار نماید )سطح تاباالترین ترینازپایین(ها و مقا

  فردي به نوبه خود گامی در جهت تعالی گردشگري شهرستان خود بردارد. 

صوص  • ست بهبود درخ شویقی و حمایتی مقررات و ها¬سیا شگري حوزه هاي¬سازمان به ت شنهاد گرد  امر در: شود¬می پی

سازي گردشگري، شگ بخش هاي در و بگیرند جدي فعال تري صورت به را خصوصی   را خصوصی بخش مجوزهاي پذیر، رگرد

  .بدهند خصوصی بخش به را امور زمام و پذیرفته تر راحت
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 فهرست منابع

صمیم AHP.)1373(		معماریانی، عزیز اهللا، آذر، عادل .1 -22، 27ي شماره،تدانش مدیری .گیري گروهیتکنیکی نوین براي ت

32. 

ي سفر و گردشگر يریپذ رقابت يهاشاخص يساختار يریارائه مدل تفس. )1395باقري، مسلم، شجاعی، پیام، کیانی، مهرداد ( .2

 . 187-137 5: 18، شماره 5، سال پيتوسعه گردشگر و يزیبرنامهر فصلنامه.): استان فارسيمطالعه مورد(

پذیري مقصـد گردشـگري (مورد شـناسـایی و ارزیابی عوامل رقابت. )1395جاللی، سـتاره، قدرتیان کاشـان، سـید عبدالجابر ( .3

 ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان. نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجراییپایان.مطالعه: شهر اصفهان)

شهریور، یاپنگ غراوي، محمد (جما .4 ستایی،  با  يشهر يریمؤثر بر رقابت پذ يارهایمع یعلّ يالگو یابیارز.)1397لی، فیروز، رو

 . 33-15 :)3(6 ،يشهر تیریاقتصاد و مد یوهشژپ -یفصلنامه علمي،  فاز متلید کردیرو

 يمقصدکاربرد يریپذ بر رقابت دیبا تاک يگرعوامل موثر بر رشد گردش یبررس. )1396زورکی، شهریار، اولیایی نسب، مرضیه ( .5

صلنامه، GMM-Sysنزنیو تخمایپو ییتابلو ياز روش دادهها شگر يزیبرنامهر ف سعه گرد شماره6سال ، يو تو  :32 ي، 

77-104 . 
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