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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the role of human barriers on the 
development of sustainable tourism in Kerman. The type of research is applied 
according to the purpose and descriptive and analytical in terms of nature and 
method. The required information and data have been collected using 
documentary and field methods (questionnaire). The statistical population of the 
study included two groups of domestic and foreign tourists of Kerman city, which 
were randomly selected and sampled using Delphi technique. In order to analyze 
the data from SPSS software, the statistical test of Kolmogorov Smirnov and T-
sample test and also to prioritize and criterion of the criteria of DEMATEL 
technique using MATLAB software have been used. The findings of the study, 
according to the T-Tek test, show that in Kerman, the role of human barriers in 
the development of sustainable tourism has been undesirable and has reduced 
the tourism industry. Also, the results of Dimtel technique show that among the 
indicators of role analysis of human barriers on the development of sustainable 
tourism in Kerman, economic-financial index with 1.698 is the most effective 
factor and technology index with 2.622 is the most influential factor. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, tourism as a profitable and 
economic industry has had a great impact 
on the development and economic growth 
of different countries. However, this 
industry has always had crises and 
dangers, especially human ones, which 
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have caused it to be threatened, so solving 
these problems and crises is of interest to 
tourism and government officials. Tourism 
is an ancient phenomenon that is based on 
human movement and at the same time 
human nature is associated with travel and 
acquaintance with places other than his 
place of residence, although the lack of 
facilities and arrangements has prevented 
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most people from traveling. However, 
travel has long been a necessity for rulers, 
nobles, and the affluent classes, and has 
sometimes been a necessity for certain 
cultures. Tourism includes people's travel 
activities and staying out of their 
permanent living environment for more 
than 24 hours and less than a year in a row 
for recreation, business and other 
purposes. Tourism space is very 
vulnerable to human and natural crises, 
and planning for services and facilities for 
leisure and tourism and their 
management, especially in times of crisis, 
has a significant impact on their 
effectiveness. Paying attention to the 
distribution of vulnerabilities and human 
and natural hazards in tourism spaces is 
one of the most important strategies that 
can help ensure the optimal security of 
tourists. The term crisis includes a large 
number of events. The word crisis is used 
to describe an expected event, which has 
devastating consequences for objects. The 
crisis may be large-scale and dangerous 
on a small scale, but at any stage, it 
requires immediate and immediate action 
to minimize the damage. As one of the 
most important countries in the Middle 
East with a special geographical location, 
Iran has natural resources and attractions, 
cultural heritage and cultural diversity, 
including important countries in the field 
of tourism at the international level. 
Meanwhile, Kerman city, which is located 
in Kerman province, is one of the cities 
that, due to its climate diversity, 
geographical environment and cultural 
and historical diversity, has a favorable 
environment for attracting tourists. 
However, in general, it can be said that the 
development of tourism in this region can 

also have risks and crises for tourism and 
threaten it. Accordingly, the purpose of 
this study is to measure and identify the 
barriers to tourism (man-made) and their 
impact and relationship in the 
development of sustainable tourism in 
Kerman. According to the objectives of the 
research, the following questions are 
asked: 1-What is the relationship between 
human barriers and the development of 
sustainable tourism in Kerman? 

2. Materials and Methods 
Data collection was done in two ways: 1- 
Library method (the Internet, articles, 
magazines, books, reports, etc.) Data 
required in the field of tourism and they 
were addressed. 2- From the survey 
method to receive quantitative research 
information, through a questionnaire 
selected based on the extracted indicators 
(political, legal, economic-financial, 
social-cultural, health-environmental, 
technology and safety and security), also 
for Cronbach's alpha test was used to 
determine the compatibility, and the 
validity and reliability of the questionnaire 
in this study was 0.847 using Cronbach's 
alpha test in SPSS environment. In the 
present study, Delphi technique was used 
to calculate the sample size, and the 
sample size was randomly selected in the 
study area, 100 domestic and foreign 
tourists in Kerman. Also, in this research, 
the method of data analysis is based on 
descriptive and inferential statistics 
methods. SPSS statistical software has 
been used for this purpose. DEMATEL 
technique using MATLAB technique has 
been used to analyze the data from 
statistical tests, Kolmogorov-Smirnov and 
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T-sample tests and also for prioritization 
and criterion significance of the criteria 

3. Discussion and Results 
The statistical analysis and calculations 
performed are the average value of the 
analysis of the role of human barriers on 
the development of sustainable tourism 
with the T-sample test for the political 
index (2.55), i.e. the difference between the 
baseline (3) and the calculated value (2.55). 
There is a significance (sig = 0.055) for the 
legal index (2.68), which according to the 
sample population shows a significant 
difference between the baseline limit (3) 
and the calculated value (68.2) (sig = 0.031). 
There is, for the economic and financial 
index (2.76), which based on the sample 
population shows that there is a significant 
difference between the baseline limit (3) 
and the calculated value (2.76) (sig = 0.037). 
It is also for the social and cultural index 
(2.44), which according to the sample 
society shows that there is a significant 
difference between the baseline limit (3) 
and the calculated value (2.44) (sig = 0.20) 
in the health index. And it is an 
environment (2.70), which, based on the 
sample population, shows that there is a 
significant difference between the 
baseline limit (3) and the calculated value 
(2.70) (sig = 0.027). For the technology 
index (2.18), which is based on the sample 
population, it shows that there is a 
significant difference between the 
baseline limit (3) and the calculated value 
(2.18) (sig = 0.017) and for the safety and 
security index. (2.42), which based on the 
sample population shows that there is a 
significant difference between the 
baseline limit (3) and the calculated value 
(42.2) (sig = 0.003). Also, the results of 

Dimtel technique show that among the 
indicators of measuring the impact of role 
analysis of human barriers on the 
development of sustainable tourism in 
Kerman, the technology index with 177.679 
is the highest interaction and the safety 
and security index with 177.37 is the lowest 
interaction. With a value of 1.698, the most 
effective factor and the technology index 
with a value of 2.622 are the most 
influential factors. 

4. Conclusions 
The average analysis of the role of human 
barriers on the development of sustainable 
tourism in general in Kerman is equal to 
(2.31) (higher than the base 3) which shows 
that experts believe that the analysis of the 
role of human barriers on the development 
of sustainable tourism in Kerman. It has 
been unfavorable, and in the economic-
financial dimension, having the highest 
average can be said to have had the 
greatest impact. 
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 علمی پژوهشی

 کرمان  شهر  داریپا  یگردشگر  توسعه  در  یانسان   موانع  نقش  لیتحل
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 چکیده
زیادی بر توسعه و رشد  امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور و اقتصادی تاثیر

ها و مخاطراتی مختلف داشته است. اما این صنعت همواره دارای بحران اقتصادی کشورهای
قرار   تهدید  مورد  شده  باعث  که،  بوده  انسانی  این  بخصوصا  رفع  علت  همین  به  گیرد، 

باشد. هدف این پژوهش  ها موردتوجه مسئوالن امورگردشگری و دولتی میانمشکالت و بحر 
باشد. نوع تحقیق با  شهر کرمان میتحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه گردشگری پایدار  

از نوع توصیفی و تحلیلی است. اطالعات   توجه به هدف؛ کاربردی و از نظر ماهیت و روش
شده آوریهای اسنادی و میدانی(پرسشنامه) جمعاز روشهای مورد نیاز با استفاده  و داده

مطالعه شامل دو گروه گردشگران داخلی و خارجی شهر کرمان   آماری موردجامعهاست.  
اند. به منظور  با استفاده از تکنیک دلفی به طور تصادفی و نمونه انتخاب شدهبوده که  

آزمون تی   کلموگروف اسمیرنوف و    آماری، از آزمون  SPSSافزار  ها از نرمتجزیه و تحلیل داده
  DEMATELبندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک  و همچنین جهت اولویتای  تک نمونه

های تحقیق با توجه به آزمون استفاده شده است. یافته  MATLABافزار  با استفاده از نرم
نمونه تک  میتی  نشان  توسعه ای  برای  انسانی  موانع  نقش  تاثیر  درشهرکرمان  دهدکه 

باعث کاهش صنعت گردشگری شده است. همچنین  و  بوده  نامطلوب  پایدار  گردشگری 
های تحلیل نقش موانع انسانی دهد از بین شاخص نتایج حاصل از تکنیک دیمتل نشان می

پایدار   گردشگری  توسعه  بامقد   –اقتصادی  شاخص  شهرکرمان،بر  مؤثرترین   ۶۹۸/۱ار مالی 
 تأثیر پذیرترین عامل هستند.  -۶۲۲/۲عامل و شاخص فناوری با مقدار 

موانع انسانی، گردشگری،   کلیدواژه ها:
 ، شهر کرمان. SPSSنرم افزار 
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 مقدمه ١
 و حركت یهیپا بر كه بوده كهن  یاهدی پد یگردشگر 

 یآدم  سرشت  حال نیع  در و استوار  انسان ییجاجابه
 اقامت محل از ریغ  ییهابا مکان ییآشنا و سفر با زین

 مقدمات، و فقدان امكانات گرچه است،  شده نی عج او
 اما است؛ داشتهیم باز سفر به اقدام از را یتی اكثر
 طبقات و زادگان اشراف حكام، یبرا  هاگذشته از سفر
 یهافرهنگ  تیحاكم  لحاظ گاه به  و ریپذ امكان مرفه

 دهیگردیم  محسوب  ضرورت كی آنان یبرا خاص
فعال  یگردشگر  است. و   ی مسافرت  ی هاتیشامل  افراد 

شتر از  یب   یها برادائم آن  یط زندگ یاقامت خارج از مح 
ح، تجارت یتفر  یبرا   یاپیک سال پیساعت و کمتر از    ٢٤

د اهداف  م یو  بروجن یگر  (ضرغام    ). ٢٢:  ١٣٨٩،  یشود 
های انسانی و طبیعی  فضای گردشگری در برابر بحران

ریزی برای خدمات  پذیر هستند که برنامهبسیار آسیب
و تسهیالت فضاهای گذران اوقات فراغت و گردشگری و 
مدیریت آنها به خصوص در مواقع بحران در میزان اثر  
بخشی آنها تاثیر به سزایی دارد. توجه به توزیع میزان  

و   پذیری  در فضاهای  خطراتآسیب  و طبیعی  انسانی 
گردشگری، یکی از راهکارهای بسیار مهمی است که می 

نماید(  ت کمک  گردشگران  بهینه  امنیت  تامین  به  واند 
جوزی،   و  شمار  ).  ١٢٦:  ١٣٩١تقوایی  بحران،  اصطالح 

شود. کلمه ی بحران، برای زیادی از رویدادها را شامل می
رود که پیامدهای  میتعریف رویداد غیره منتظره به کار  

کننده در  ویران  است  ممکن  بحران  دارد.  اشیاء  بر  ای 
مقیاسی کوچک در حد خیلی وسیع و خطرناک باشد؛  
اما در هرمرحله، به اقدامات سریع و فوری نیاز دارد تا 
خسارات حاصله از وقوع آن، به حداقل برسد(محسنیان،  

است ). با علم به اینکه بحران شامل دو نوع  ۷۰:  ۱۳۸۸
بحران طبیعی و بحران اجتماعی (انسان ساخت) است 

بحران امروزه  از  .  یکی  که  گردشگری  مخاطرات  و  ها 
میبحران محسوب  نیز  اجتماعی  توجه های  مورد  شود 

و دولتی قرار گرفته است. مواجه شدن   مسئوالن شهری
بخشبرنامه  فعاالن  و  بحران ریزان  چنین  با  گردشگری 

یابی و مدیریت بحران و ریسک  ارز ایی سبب گردید تاه
های توسعه ی گردشگری به موضوع  تحلیلی  برنامه  در

و مهمی تبدیل شده است. شناسایی ریسک و مدیریت  

آنها یکی از رویکردهایی است که تقویت و ارتقای سطح 
گیرد(بابایی های مورد استفاده قرار می اثربخشی سیستم

همکاران،   ت۷۵:  ۱۳۸۵و  و  انسانی  موانع  در ).  آن  اثیر 
فعالیت است  ممکن  گردشگران،  و  های  گردشگری 

معمول و عملکردهای مرتبط با گردشگری را مورد تهدید  
نظر   از  گردشگری  مقصد  شودکه،  باعث  و  دهند  قرار 

برداشت بر  تأثیر  با  آرامش  و  جذابیت  های  امنیت، 
بازدیدکنندگان از مقصد مورد نظرشان به صورت منفی  
مقصد  گردشگری  رونق  عدم  و  رکورد  باعث  و  برساند 

). صنعت گردشگری  ۹۳:  ۱۳۹۳بشود( زارع و همکاران،  
نفت   صنعت  از  بعد  صنعت  دومین  حاضر،  حال  در 

-محسوب می شود؛ ولی یکی از آسیب پذیرترین صنعت
و بحران مقابل مخاطرات  در  در سالها  ها  های  است. 

علت  به  گردشگری،  صنعت  در  بحران  مدیریب  اخیر 
از  بسیاری  در  و سیاسی  طبیعی  فجایع  افزایش شمار 
مقاصد به ضرورتی اساسی تبدیل شده است. ایران به  
موقیعت  با  خاورمیانه  مهم  کشورهای  از  یکی  عنوان 

های  خاص جغرافیایی ضمن برخورداری از منابع و جاذبه
میراث   ازجمله؛ طبیعی،  فرهنگی  تنوع  و  فرهنگی 

کشورهای مهم در زمینه ی گردشگر در سطح بین الملل  
دارد. در این میان شهرستان کرمان که در استان کرمان  
واقع شده، یکی از شهرهایی است که، به علت تنوع آب  
و هوایی و محیط جغرافیایی و تنوع فرهنگی و تاریخی  

د گردشگر  جذب  برای  مساعدی  زمینه  به خود  اما  ارد. 
این   گردشگری  ی  توسعه  که  گفت  توان  می  طورکلی 

های برای تواند دارای مخاطرات و بحرانمنطقه نیز می
گردشگری باشد و آن را مورد تهدید قرار دهد. بر همین  
موانع   و  شناسایی  تحقیق سنجش  این  اساس، هدف 
در  آنها  ی  رابطه  و  تاثیر  و  (انسان ساخت)  گردشگری 

باشد. با توجه  ری پایدار شهرکرمان می توسعه ی گردشگ
می   مطرح  ذیل  شرح  به  سواالتی  تحقیق،  اهداف  به 

رابطه  -؛  ۱شود ی  چه  توسعه  و  انسانی  موانع  بین  ای 
دارد؟ وجود  درشهرکرمان  پایدار  موانع    -۲گردشگری  آیا 

های آن در توسعه ی گردشگری پایدار  انسانی و شاخص
 شهر کرمان تأثیر مطلوبی دارند؟  
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 ی تحقیقنی نظری و پیشینهمبا ٢
به   اقتصادی  ی  توسعه  برای  محرک  نیروی  گردشگری، 

می می شمار  گردشگری  سو  یک  از  افزایش  آید.  تواند 
را به   درآمد، اشتغال و درآمدهای دولت  ورود گردشگران،

مزایای  گردشگری  دیگر،  سوی  از  باشد،  داشته  همراه 
به صیان و  دارد  نیز  محیطی  و  فرهنگی  از  اجتماعی،  ت 

میفرهنگ کمک  مهمها  بنابراین  ی  کند.  وظیفه  ترین 
میان   متقابل  درک  صلح،  تقویت  و  ترویج  گردشگری، 

می ترتیب،  این  به  است.  گفتمردم  گردشگری   توان 
همکاران،  یک  از بیش و  زاده  است(ابراهیم  صنعت 
تواند موجب تغییر در ابعاد گردشگری می  ).١٢٣،  ١٣٩٢

ی و اقتصادی جامعه ی میزبان  اجتماعی، فرهنگی، محیط
گردد و به عنوان ابزاری برای توسعه ی اقتصادی به ویژه 
ی   توسعه  رو،  این  از  گیرند،  نظر  در  محلی  جوامع  در 

می  افزایش  گردشگری  را  محلی  و  ملی  ی  توسعه  تواند 
 ).۱۲۹-۱۲۲ : ١٣٩٢، بیات و همکاراندهد(

 توسعه ی گردشگری پایدار ۳
ای است که در توازن  سعهتوسعه ی پایدار گردشگری تو

اصول  و  اخالفیات  کیفیت  و  ها  ارزش  حفظ  تعادل،  و 
های اقتصادی همه به همراه هم  اقتصادی و نیز مزیت

ای متعادل و همه شود تا توسعهدیده شده و کوشش می
این  در  گردد.  اقتصادی  صرفا  توسعه  جایگزین  جانبه 

به  دیدگاه توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود 
ای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی،  گونه

اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات  
یکپارچگی، هویت فرهنگی،   و  بتوان وحدت  گردشگران 
رفاه  و  اقتصادی  تعادل  زیست،  محیط  حفظ  سالمت 

). توسعه در  ١٠:  ١٣٧٢مردم محلی را تامین کرد(الوانی،  
برنامه بعدی،به  واقع  هر  در  و  است  نیازمند  ریزی 

از  برنامه اعم؛  توسعه  در  کلیدی  و  مهم  نقش  ریزی 
می ایفا  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  کند.  اقتصادی، 

برنامه نقش  به  توجه  در  گرچه  توسعه  در  ریزی 
دارای سابقه یافته  توسعه  طوالنی کشورهای  نسبتاً  ای 

  باشد و این گونه کشورها به منظور دستیابی به یکمی
ریزی علمی و دقیق بهره  توسعه ی پایدار همواره از برنامه

اند؛ اما در کشورهای حال توسعه عموماً کمتر به این  برده

داشته کافی  توجه  تمام    .اندامر  امروزه  حال  هر  به 
یافته و در حال توسعه و حتی   از توسعه  اعم  کشورها 

ای  اند که هر توسعهکشورهای عقب مانده نیز پذیرفته
برنامه  تنها امکانبا  به  ریزی  موضوع  این  است.  پذیر 

اهمیت   بیشتر  پایدار  ی  توسعه  با  ارتباط  در  خصوص 
سقایی،  می و  یزدی  ی  ٦٤:  ١٣٨٧یابد(پاپلی  توسعه   .(

بالقوه   اثرات  و  آن  اهمیت  دلیل  به  پایدار،  گردشگری 
مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  

می که  محیطی  دازیست  بدون تواند  باشد  شته 
و دستامکانریزیبرنامه به    .بودنخواهد    یافتنی  پذیر 

ریزی قادر است تا نقش مهم و کلیدی  طور کلی برنامه
تواند ایجاد در حل تضادهایی ایفا کند که این توسعه می

تواند اثرات و نماید. توسعه ی گردشگری از یک سو می
و   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مثبت  زیست  منافع 

محیطی در جامعه گردشگر پذیر داشته باشد و از یک  
به   و  ابعاد  تمامی  در  منفی  اثرات  دارای  دیگر  سوی 
ایجاد   نماید.  ایجاد  محیطی  زیست  بعد  در  خصوص 

ای که اثرات مثبت بیش از  تعادل در این زمینه به گونه
گذاری اصولی  اثرات منفی باشند؛ نیازمند اتخاذ سیاست

ریزی است. فلسفه ی گردشگری  رنامهاز طریق فرایند ب
پایدار، از توسعه ی پایدار نشات گرفته است .ازاین رو، 
مبانی  و  اصول  از  پایدار  ی  توسعه  اینکه  به  توجه  با 
در  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  پیشرفت 

شود و به دلیل نقشی که گردشگری جهان محسوب می
هایی مانند  تواند در این زمینه به خصوص در کشور می

گردشگری   به  توجه  ضرورت  و  لزوم  نماید،  ایفا  ایران 
است فراوان  اهمیت  حائز  حال،    .پایدار  عین  در 

گردشگری پایدار نتیجه ی ضرورت و نیاز به پاسخگویی  
و مقابله با اثرات منفی این صنعت در کشورها و یا به 

 .طور مقاصد گردشگر پذیر است
مهم ترین پدیده  صنعت گردشگری به عنوان یکی از  

های هزاره ی سوم، طی نیم قرن گذشته با رشد تصاعد 
اقتصادی،   پویایی  و  تاثیر به سزایی در رشد  گونه خود 
که  طوری  به  است؛  داشته  کشورها  فرهنگی  تبادالت 
بسیاری از صاحب نظران، قرن حاضر را قرن گردشگری  

نهاده ی  نام  توسعه  همانند  گردشگری  ی  توسعه  اند. 
به   این صنعت  جهانی  کننده  ایجاد  و بسترهای  عناصر 

توجهی نداشته است وبا هدف سودآوری و افزایش رفاه  
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همین   به  داشته؛  همراه  به  را  مخربی  اثرات  اجتماعی 
جهت در این میان تصویر نادرست و نامناسبی از رابطه  
ی گردشگری و محیط به جا گذاشته است(میر طالبیان، 

١٢٩: ١٣٨٠ .( 

 ارپایدگردشگریاصول ٤
به   دارد.  پایدار  ی  توسعه  در  ریشه  پایدار  گردشگری 

کلی این تالش ها نشان ازآن دارد که گردشگری قادر  طور
را  عملی  راهکاری  پایدار  ی  توسعه  پردازش  در  است 
معنایی   بست  در  اصلی  هدف  رو،  این  از  دهد.  شکل 

روش ارائه  پیرامون  پایدار  در  گردشگری  منطقی  های 
طببهره منابع  از  به  گیری  از  ممانعت  و  انسانی  و  یعی 

پایدار   ی  توسعه  است.  منابع  این  علمی  غیر  کارگیری 
زیست،   محیط  از  حفاظت  جنبه  دو  دارای  گردشگری 
رو،   این  از  است.  جوامع  فرهنگی  میراث  و  منابع 
گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به 
اجرا در آید تا بتواند حرکت امید بخشی را در توسعه ی  
همه جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند. گردشگری 
پایدار برای کارایی باالتر در این زمینه دارای اصولی است  
می   عملی  راهکارهای  و  اهداف  ی  کننده  هماهنگ  که 

 .باشد
محیط ارزش ذاتی دارد و این ارزش مهم تر   •

گردشگری   صنعت  دارایی  که  است  آن  از 
 محسوب شود. 

 پایدار گردشگریرویکرد توسعه ی  ٤٫١
و   اصول  براساس  حاضر  ی  مقاله  که  رویکرد  این  در 

اهداف آن شکل گرفته گردشگری به مثابه پایدار مورد  
:  ١٣٨٩گیرد (قدمی و همکاران،  بررسی و تحلیل قرار می

). پیش زمینه ی رویکرد توسعه ی پایدار یعنی؛ ١١٣-١١٢
سال   اوایل  از  بوم»  زیست  ی  توسط    ۱۹۷۰«توسعه 

محیطی  ساجس،   ی  برنامه  حفاظت،  جهانی  اتحادیه 
در   مفهوم  این  مطرح شد.  دیگر  برخی  و  ملل  سازمان 

در زمان« اعالمیه ی کوکویک» درباره ی   ۷۰اوایل دهه ی  
«استراتژی   با  و  شد  گرفته  کار  به  توسعه  و  محیط 
حفاظت جهانی »به طورگسترده ای مطرح شد (قنبری  

های توسعه  رویکرد  ۱۹۸۰). از دهه ی  ۱۹،  ۱۳۸۸نسب،  
منظور  به  و  شدند  کشیده  حالتی  به  گردشکری  ی 

و   گردشکری  ی  توسعه  سنتی  چهارچوب  بازساخت 
فرار   پایدار، تحت فشار  توسعه ی  رویکرد  با  همسویی 

همکاران،   و  (قدامی  این ۱۱۳،  ۱۳۸۹گرفتند  اواخر  در   .(
دیدگاه شدید  دهه،  انتفاد  مورد  اقتصادی،  صرفاً  های 

ریزی برای  یان قرار گرفت و برنامه مهبط گرایان واخالقگرا
دیگران،   و  (الوانی  گردشگری  ی  ) ۱۰۸:  ۱۳۸۵توسعه 

مجموعه  از  عبارت  که  اقتصادی  پایدار  ی  از  توسعه  ای 
در فعالیت  سزایی  به  تاثیر  که  است  اقتصادی  های 

بنیان  دارد تقویت  جوامع  اقتصادی   lankford) های 
and howard, 1994, 829) های  تگیری از مزی. بهره

برنامه  به  را  جای خود  آن،  توسعه  اقتصادی  برای  ریزی 
ی  ی دهه  از  ترتیب  بدین  داد.  گردشگری  ،  ۱۹۹۰پایدار 

ی توسعه  رویکرد  به سوی  انبوه  گردشگری  از  -حرکت 
پایدار گردشگری آغاز شد و مفهوم توسعه ی پایدار وارد  
سال  در  تحوالت،  این  پی  در  شد.  گردشگری  ادبیات 

کنفران   ۱۹۹۲ تحقق  در  برای  ریو  در  زمین  مجمع  س 
 های مفیدی توسطتوسعه ی گردشگری پایدار، توصیه 

WTTC وWTO   ،۱۳۸۹به عمل آمد (قدمی و همکاران ،
به  ۱۱۳ پایداری در صنعت گردشگری  پارادایم  امروزه   .(

ی  دغدغه توسعه  نوشتار  در  و  شده  تبدیل  جهانی  ای 
می  گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث عل

  ۱۳۹۰و دانشگاهی تبدیل شده است (علی پور و اقبالی،   
 :٣٤٠ .( 

 گردشگریموانع انسانی  ٤٫٢
بحران   سیستمی  منظر  انسانی از  وضعیتی    موانع  به 

گردد که نظم سیستم اصلی یا قسمت هایی  اطالق می 
از آن (سیستم فرعی) را مختل کرده و پایداری آن را بر  

دی این  از   دیگر،  بیان  به  بزند.  انسان  هم  بحران  دگاه 
ساخت عبارت است از: «یک دسته  حوادث و وقایع که 
به سرعت حادث گردیده و تعادل نیروهای را درسیستم  
حد  از  بیشتر  فرعی،  های  سیتم  یا  المللی  بین  کلی 
امکان تشدید   و  و شانس  زده  برهم  (متوسط)  متعارف 
تخاصم در سیستم افزایش می دهد.» بحران های  موانع  

د میانسانی  را  گردشگری  گردشگری  ی  حوزه  توان  ر 
احتمال وقوع حوادث ناخوشایند در طول سفر مخصوصا 

تعریف مقصد  و  ١٦٩:  ٢٠٠٨کرد(کوریا،  در  سونمز   .(
عقیده١٩٩٨گرئوف( براین  احساس )  و  مخاطره  که  اند 
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مقاصد   از  اجتناب  بر  سزایی  به  تآثیر  سفر  در  امنیت 
(هان،   دارند  مقو ).٢٨:  ٢٠٠٥خاص  ی اهمیت  له 

مخاطرات تا جایی است که نگرانی نسبت به آن، سفر  
دهد که فاقد امنیت در بحران  به آن مناطق را کاهش می

هستند   ناامنی  احساس  دارای  یا  و  گردشگری  در  ها 
بی  ۲۳۳:  ۲۰۰۷(کوزاک،   مطالعات  زمینه،  این  در   .(

شماری در  داخل و خارج کشور به انجام رسیده،که به  
 شود: ی از آنها در ذیل اشاره میطور مختصر به تعداد 

  ی ان نامه خود با عنوان بررسی)، در پا١٣٨٨(  یموسو 
جاذبه توانمند نقش  و  در یسپ  یگردشگر   یهایها  دان 

ده است که توجه یجه رسی ن نت یجذب گردشگران، به ا
گردشگر  مشکالت  و  موانع  میسپ   یبه  در  یدان  تواند 

  ی طرفشهرستان داشته باشد و از    یجاذبه ها  ییشناسا
،  یموجود در مناطق گردشگر   یبا برطرف کردن کمبودها

نها مح یدر  مناسبیت  گردشگران    یط  جذب  جهت  در 
  ی ا )، در مقاله١٣٨٩و همکاران (  یافتخار  م. یداشته باش 

فرآ عنوان  ی یها شاخص یساز یبوم ندی با   توسعه 
ران، با استفاده از روش  یا در  ییروستا یدار گردشگر یپا

پ  یلیتحل - یفیتوص و    ی(نظرسنج   ی شیمای و  خبرگان  از 
 به  یآمار  یافزارهال در نرمی ه و تحل ی متخصصان) و تجز

 یر ی گ اندازه ی مناسب برا  ی ارهایمع  و هاشاخص ارائه
،  یاقتصاد یگردشگر   ی داریپا ی سو به  شرفتیپ

 پرداخته رانی ا در  یط یست مح یو ز  ی فرهنگ-یاجتماع 
بر  یبرا شاخص ٨٠ ق،ی تحق ی ها افتهی اساس است. 

 با سازگار و رانیا یروستاها ساختار با مناسب ،یابیارز
مطالعه١٣٩٠(  ی ری پ.  روستاهاست طی مح  در  با    یا )، 

تحل فضای عنوان  پا  ییل  ی  گردشگریتوسعه    ی دار 
و    یت گردشگر یان نقش و اهم یشهرستان داالهو به ب 

پ و  اجتماع یاقتصاد   یامدهایاثرات  و    یفرهنگ   -  ی، 
از    یط یست مح یز با استفاده  آن در منطقه ی داالهو 

خ براChi_ Squareدو(  یآزمون  و  پرداخته    یبررس   ی) 
ه ی ی در ناح  یگردشگر   یافتگ ین عوامل توسعه نیمهمتر

)  Factor Analysis(ی ل عاملی مورد مطالعه از روش تحل
ده است که  ی جه رس ی ن نت یت به ا یرفته است و در نها

داشته   یر یشم گدر منطقه ی داالهو اثرات چ  یگردشگر 
_    ی، اجتماع یسم در توسعه ی اقتصادیو توسعه ی تور

شهرستان موثر بوده است.    یط یست محی و ز  یفرهنگ 
  ی لیبا عنوان تحل  ی)، در پژوهش١٣٩١(یو عسکر  یقنبر 

وضع گردشگر یبر  نمونه  مناطق  استان    یت 
ن یکرمان(قابل  و  ها  بررسیت  به  و    یتوانمند  یازها)،  ها 

استان کرمان    یمنطقه ی گردشگر   ٤١  یت هایمحدود
- یفین پژوهش توص یق آنها در ای اند. روش تحقپرداخته

بوده   یا و کتابخانه  ی با استفاده از منابع اسناد  یل یتحل
بررس با  و  گردشگر  یاست  خدمات  و  در    یامکانات 

ا به  استان  نمونه  نتیمناطق  رس ی ن  کهدهیجه    ٤١اند 
ب  یمنطقه گردشگر  با وجود  از    یرخورداراستان کرمان 

با یباال در توسعه ی صنعت گردشگر   ی ها   یتوانمند  ،
جد مس   یموانع  پیدر  ایر  رو  یشرفت  روبه  صنعت  ن 

توسعه ی    یبرا  ییان به ارائه ی راهکارهایهستند و درپا
) نشان داد ٢٠١٤استنفاسون(  اند.اقدام نموده  یگردشگر 

حمالت   از  بعد  هراسی  اسالم  ی  پدیده  رشد   ١١که 
رسانه ها، باعث شده است گه  نیا  توسطسپتامبر در د

المللی مقصدهای اسالمی را ناامن و غیر  گردشگران بین
می تصور  سفر  در  ٢٠٠٨هندرسون(  کنند.قابل  که   (

المللی  ای که در خصوص ادراکات گردشگران بینمطالعه
می بیان  نمود  اسالمی  مقصدهای  مورد  که در  دارد 

محدودکننده ی    المللی در مورد قوانینگردشگران بین
رفتاری و قوانین سخت گیرانه اسالمی که کدهای رفتاری  

 کنند، ناراحت می شوند.خاصی را تعریف می

 روش تحقیق ۵
عمدتا    به هدف  توجهبا   تحقیق  روش  پژوهش،  اصلی 

این   در  است.  کاربردی  هدف  با  و  تحلیلی  و  توصیفی 
و پژوهش   انسانی  موانع  نقش  تاثیر  تحلیل  برای 
پایدار   گردشگریدر توسعه ی  ساخت انسان مخاطرات 

شاخص (سیاسی،حقوقی،  انسانهای  از  ساخت 
محیطی   -فرهنگی، بهداشتی  –اجتماعی    مالی،  -اقتصادی

جمع  ناوری و ایمنی و امنیت) استفاده شده است.، ف
-کتابخانهروش  -۱ها از دو طریق انجام شده :  وری دادهآ
ها و ....)  ها، گزارشی(اینترنت، مقاالت، مجالت، کتابا

به  داده و  های اطالعات موردنیازدر زمینه ی گردشگری 
شد.   پرداخته  دریافت    -۲آنها  برای  پیمایشی  روش  از 

کمی  که    اطالعات  نامه  پرسش  طریق  از  پژوهش، 
(سیاسی، حقوقی، های استخراج شده  براساس شاخص

محیطی   -فرهنگی، بهداشتی  –اجتماعی    مالی،  -اقتصادی
انتخاب شده امنیت)  و  ایمنی  و  فناوری    اند، همچنین ، 
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استفاده   کرونباخ  آلفای  آزمون  از  سازگاری  تعیین  برای 
در این پژوهش  شود، که روایی و  پایایی پرسش نامه  می

برابر    SPSSبا استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در محیط  
   محاسبه یبه دست آمد. در تحقیق حاضر، برا  ۰٫۸۴۷

حجم حجم  از نمونه ی  و  شد  استفاده  دلفی  تکنیک 
  ۱۰۰نمونه به طور تصادفی در منطقه ی مورد مطالعه،  

انتخاب کرمان  در  خارجی  و  داخلی  اند.  شدهگردشگر 
در این پژوهش روش تجزیه و تحلیل اطالعات همچنین  

روش اساس  است.  بر  استنباطی  و  توصیفی  آمار  های 
آماری   افزار  نرم  از  امر  این  شده SPSS برای  استفاده 

داده تحلیل  جهت  آزموناست.  از  آماری، ها  های 
ای و همچنین  نمونه تک کلموگروف اسمیرنوف و آزمون تی

یارها از تکنیک  بندی و ضریب اهمیت معجهت اولویت
DEMATEL   افزار  با استفاده از نرمMATLAB    بهره گرفته
 . شده است

 

 های به کار رفته در پژوهش حاضر ):  ابعاد و شاخص ١جدول( 
 هازیرشاخص  شاخص ها

محلی با   بودن سیاست های دولت در زمینه ی توسعه ی گردشگری، همسو نبودن در برنامه های نامشخص سیاسی 
 های کالن کشور، تبلیغات منفی و وسایل ارتباط جمعی، بی ثباتی و ناپایداری سیاسیبرنامه

 عدم وجود قوانین حمایتی از گردشگران، ابهام در قوانین و مقررات و دستور العمل های اجرایی و نظارتی  حقوقی 
ها دشگران، میزان اثرگذاری باال رفتن قیمت ها  و گرانی هزینهمیزان تاثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر انگیزه ی گر  مالی -اقتصادی

بر انگیزه ی گردشگران، هزینه ی کاال و خدمات گردشگری در منطقه، میزان تناسب قیمت کاال و محصوالت 
 گردشگری با کیفیت آنها 

رام آمیز برخورد کارکنان و راهنمایان  مناسب بودن رفتار ساکنان منطقه با گردشگران غیر بومی، دوستانه و احت  فرهنگی -اجتماعی
گردشگری، میزان تصور منفی و مخرب ساکنان بوی نسبت به گردشگران، میزان زنده نگه داشتن  فرهنگ 

 محلی و حفظ هویت محلی، میزان رضایت گردشگری و تصور مثبت آنها از بازدید منطقه
اماکن گردشگری، بیماری ها، میزان رضایت گردشگران از کیفیت و میزان آلودگی های آب، صوتی، بصری، در  محیطی -بهداشتی

 بهداشت محیط زیست منطقه، میزان تغییر پذیری فصلی هوا و تأثیر آن بر انگیزه ی گردشگران

شبکه های تلویزیونی برای تهیه ی برنامه های مختلف و جذب گردشگر، میزان رضایت گردشگری  میزان فعالیت فناوری
بانکی موجود، ضعف وسایل حمل ونقل مدرن، میزان برخورداری منطقه از امکانات اقامتی   از سیستم های

 مطلوب
میزان مطلوبیت تأسیسات رفاهی منطقه، میزان امنیت جاذبه های طبیعی برای گروه های گردشگری، میزان  ایمنی و امنیت 

 تاسیسات بیمه و خدمات درمانی برای گردشگران 

 حاضر منبع: محاسبات تحقیق  

٥٫١  
 محدوده ی مورد مطالعه ٥٫٢

شرقی جنوب  در  کرمان  شهر  استان  دارد.  قرار  ایران 
است.   استان  این  مرکز  این شهر طبق کرمان  جمعیت 

است.  نفر بوده  ٧٥۴،٥۴۱برابر با    ۱۳۹٥سرشماری سال
به دلیل عدم رسمی شدن سکونت شهر کرمان  جمعیت  

حاشیه گاه استفاده  و  دولت  سوی  از  غیررسمی  های 
بودجه نشین تناسب  عدم  و  شهری  امکانات  از  ها 

تا   واقعی  جمعیت  با  یافته  هم    ۷۱۲،۰۰۰تخصیص  نفر 

یکی  می کرمان  است.  رسد  ایران  تاریخی  شهر  پنج  از 
کرمان   شهر  دلیل   ۱۳۰۰۰وسعت  به  و  است  هکتار 

جزو  شهر  این  کرمان،  جمعیت  و  شهری  وسعت 
طبقهکالن ایران  شدهشهرهای  به بندی  کرمان  است. 

لحاظ مساحت شهری هشتمین شهر ایران است. شهر 
کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه ی  

 ن است.  جنوب شرق ایرا
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 : محدوده ی مورد مطالعه ١شکل 

 تجزیه تحلیل داده ها ۶
 آزمون کلوگروف اسمیرنوف  ۶٫۱

 

 ): نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۲جدول( 
 sig<  0.05گردشگر                         ۱۰۰تعداد جامعه نمونه:  

پایدار شهر  تحلیل نقش موانع انسانی در توسعه  ی گردشگری  
 کرمان 

آماره  
 آزمون

سطح  
 معناداری 

نتیجه 
 آزمون

 نوع آزمون مورد استفاده

۳۴/۰ سیاسی   ۰۳۸/۰  On Sample T-test نرمال 

۰۱۳/۰ حقوقی   ۰۵۳/۰  On Sample T-test نرمال 

۱۸/۰ مالی -اقتصادی  ۲۱/۰  On Sample T-test نرمال 

۰۲۶/۰ فرهنگی  -اجتماعی  ۰۳۵/۰  On Sample T-test نرمال 

۲۴/۰ محیطی -بهداشتی  ۰۴/۰  On Sample T-test نرمال 

۲۲/۰ فناوری  ۰۴۶/۰  On Sample T-test نرمال  

۰۱۴/۰ ایمنی و امنیت   ۰۳۴/۰  On Sample T-test نرمال 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 آزمون تی تک نمونه ای ۶٫۲
شاخص های تحلیل نقش موانع انسانی  ) روی کل One Sample T-testای ( تک نمونهآزمون تی ۶٫۲٫۱

 در توسعه ی  گردشگری پایدار شهر کرمان 
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) تحلیل نقش موانع انسانی در توسعه ی  گردشگری پایدار شهر  One Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۳جدول( 
 کرمان 

 شاخص

Test Value = 3 

انحراف   میانگین 
 معیار

مقدار  
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)Sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 

 حد باال حد پایین

تحلیل نقش موانع انسانی در توسعه ی   
 گردشگری پایدار شهر کرمان 

٣١/٢  ٨٨٦/٠  ٧٣٦/٤  ٠١٩/٠  ٥٧٣/-  ٧٤٦/ -  ٢٣٢/-  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

ای در راستای سنجش  تک نمونه   Tنتایج حاصل از  
های تحلیل نقش موانع انسانی در توسعه کل شاخص

براساس جامعه ی نمونه    ی گردشگری پایدار شهر کرمان
می (نشان  مبنا  حد  بین  که  محاسبه  ۳دهد  مقدار  و   (

) وجود دارد. sig=۰۱۹/۰) اختالف معناداری (۳۱/۲شده (

حد مبنا و مقدار محاسبه شده  از آنجایی که اختالف بین  
) می - .۵۷۳منفی  نتیجه  است،  موانع  )  تاثیرات  گیریم 

در   کرمان  پایدار شهر  گردشگری  ی  توسعه  بر  انسانی 
مناسبی و نامطلوبی از لحاظ کل شاخص های  وضعیت نا 

 موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار وجود دارد.
 

های سیاسی برای  ) روی مؤلفه One Sample T-testای ( ن تی تک نمونه نتایج حاصل از آزمو ۶٫۲٫۲
 تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

ی  های سیاسی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ) روی مؤلفه One Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۴جدول( 
 گردشگری پایدار 

 های سیاسیمؤلفه

Test Value = 3 

  انحراف میانگین 
 معیار

آماره   مقدار
t 

سطح  
  معناداری

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

بودن سیاست های دولت نامشخص
 در زمینه توسعه ی گردشگری 

٣/  ١٣  ٢- ١/٦٤٠/  ٦٦٥  ٠٧٦/٠  -/350 ٧٢٣/-  ٣٤٦/-  

همسو نبودن در برنامه های محلی با  
 برنامه های  کالن کشور

٢/  ٣٦  ١/  ٤٥  -٣/  ٤٣٤  ٠٣٥/٠  ٣٦٥/-  ٣٧٧/ -  ٢٩٢/-  

/١ تبلیغات  منفی و وسایل ارتباط جمعی  ٢٣  ١/  ٤٧٨  ٤/  ٨٥٧  ٠/ ٠٧٧  ٨٦٥/-  ١٥٢/-  ١/  ٥٨٢  
/١ ١/١٣ بی ثباتی و ناپایداری سیاسی  ٤٢٥  -٢/  ٥٣٨  ٠٤٤/٠  ٥٦٤/-  -1/473 ٥٤٣/-  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
) مؤلفه  ۴از میان مؤلفه های مورد بررسی در جدول (

) دارند نقش  ۰۵/۰هایی که سطح معناداری بیشتر از (
های سیاسی برای تاثیر موانع انسانی بر آنها در شاخص

نگردید.  پذیرفته  شهرکرمان  پایدار  گردشگری  توسعه 
داشتن  هایمؤلفه با  مذکور  جدول  در  شده  مشخص 

-) مورد پذیرش واقع شده۰۵/۰سطح معناداری کمتر از (
-های مورد نظر در ایجاد شاخصند. به عبارتی مؤلفها

سانی ساخت بر  های سیاسی برای بررسی تاثیر موانع ان
 اند.  توسعه ی گردشگری پایدار شهر کرمان مؤثرنبوده
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شاخص های سیاسی برای  کل ) On Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۳
 تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

شاخص های سیاسی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر  کل  ) روی  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۵جدول( 
 ی گردشگری پایدار توسعه 

 Test Value = 3 شاخص
انحراف   میانگین 

 معیار
سطح   tمقدار آماره 

 معناداری 
)Sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح اطمینان  
 درصد ٩٥

 حد باال حد پایین

/١ ٢/٢٨٣ 2/55 سیاسی   ٥٣٠  ٠٣٥/٠  -/740 -/790 ./011 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

ای در راستای سنجش  تک نمونه   Tنتایج حاصل از  
نقش موانع انسانی بر   تحلیلهای سیاسی برای  شاخص

شهرکرمان پایدار  گردشگری  ی  ی    توسعه  جامعه  در 
) و مقدار محاسبه  ۳دهد بین حد مبنا (نمونه نشان می

) وجود دارد.  sig=۰۳۵/۰) اختالف معناداری (۵۵/۲شده (

از آنجایی که مقدار محاسبه شده کمتر از حد استاندارد  
مناسب  گیریم شهرکرمان در وضعیت نااست؛ نتیجه می

سیاسی برای تحلیل نقش   و نامطلوبی از لحاظ شاخص
 . انع انسانی بر توسعه گردشگری پایداروجود داردمو

 

های حقوقی، تحلیل ) روی مؤلفه One Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۴
 نقش موانع انسانی بر توسعه گردشگری پایدار 
 

های حقوقی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی  )  روی مؤلفه On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۶جدول( 
 گردشگری پایدار 

 های حقوقیمؤلفه

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

وجود قوانین حمایتی از  عدم 
 گردشگران 

3/46 ٠١٩/٠ ١/٥٦٤- ٢/٤٤٦  ٨٦٤/ -  -٢/  ٣٥١  -/676 

ابهام در قوانین و مقررات و دستور  
 العمل های اجرایی  و نظارتی

2/21 ٠/ ٠٧٧ ٣/١١٩- ١/٨٥٩  ٥٦٦/-  -٦٧٩ ٢/٧٨٥/-  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

مؤلفه ی مشخص  درصد نقش یک    ۹۵با احتمال  
تحلیل   برای  حقوقی  شاخص  سنجش  فوق  جدول  در 
با   پایدار  گردشگری  ی  توسعه  بر  انسانی  موانع  نقش 

-) مورد پذیرش واقع گرفته ۰/ ۰۵سطح معناداری کمتر از (
(ا مبنا  با حد  آنها  ی  مقایسه  به  توجه  با  میزان  ۳ند.   (

عملکرد آنها در سنجش توسعه ی گردشگری قابل درک  

قدار از حد مبنای کمتر باشد، این میزان  است. هر چه م 
های مورد  رو به طیف کم تمایل دارد. به عبارتی مؤلفه

نقش   تحلیل  برای  حقوقی  شاخص  سنجش  در  نظر 
موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار شهر کرمان  

 موثر نبوده اند.
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) روی کل شاخص های حقوقی برای  On Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۵
 تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

تحلیل نقش موانع انسانی بر  شاخص های حقوق برای  کل  ) روی  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ٧( جدول 
 توسعه ی گردشگری پایدار 

 Test Value = 3 شاخص

 سطح معناداری  tمقدار آماره  انحراف معیار  میانگین 
)Sig ( 

 درصد  ٩٥میزان اختالف در سطح اطمینان  اختالف از میانگین

 حد باال حد پایین

 382/- 1/07- 475/- 0/031 4/11- 0/662 2/68 حقوقی 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

ای در راستای سنجش  تک نمونه   Tنتایج حاصل از  
بر  شاخص انسانی  موانع  نقش  تحلیل  برای  حقوقی 

توسعه ی گردشگری پایدارشهر کرمان براساس جامعه  
می نشان  نمونه  ( ی  مبنا  حد  بین  مقدار  ۳دهد  و   (

) شده  (۶۸/۲محاسبه  معناداری  اختالف   (۰۳۱/۰=sig  (

از   از آنجایی که مقدار محاسبه شده کمتر  وجود دارد. 
می  نتیجه  استاندارداست،  در  حد  شهرکرمان  گیریم 

مناسب و نامطلوبی از لحاظ شاخص حقوقی  وضعیت نا
تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری    بر

 پایدار دارد.
 

  –شاخص های اقتصادی  ) رویOne Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۶
 مالی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

مالی برای تحلیل نقش موانع    – شاخص های اقتصادی  کل  ) روی  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۸جدول( 
 انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 مالی  –اقتصادی 

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

میزان تاثیر گذاری  تغییرات نرخ ارز  بر  
 انگیزه  گردشگران 

١ ١/٤٩٨ ٢/٤٥/  ٧٨٧  ٠٤٤/٠  ٨٤٨/٠  -/166 0/992 

میزان اثز گذاری باال رفتن قیمت ها  و  
 گرانی  هزینه ها بر انگیزه ی گردشگران

٠٨٣/٠ ٢/٧٨٨ ١/٨٧٨ ١/٤٨  ٢٧٣/٠  ١٤٣/-  ٨٠٥/٠  

هزینه ی کاال و خدمات گردشگری در  
 منطقه

٩٩٨ ٢/٨٧/  -٨/  ٦٩٤  ٠٤٢/٠  -٣٧٤ ٢/٩٠٣- ١/٧٣٤/-  

میزان تناسب قیمت کاال  و محصوالت 
 گردشگری با کیفیت آنها 

٤- ٢/٤٠٧ ١/٦٩/  ٢٣٣  ٠٨٤/٠  ٦٧٥/-  -٣٤٧ ١/٠٧٦/-  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از  
گویه از میان    ۲) مشخص گردید که  ۸جدول (  های گویه

مالی با احتمال    –گویه مورد بررسی شاخص  اقتصادی  ۴
) بوده  ۰۵/۰درصد دارای سطح معناداری بیششتر از (   ۹۵

و عملکرد آنها در توسعه گردشگری پایدار پذیرش قرار  
گویه عملکرد  از  هایینگردید.  کمتر  معناداری  که سطح 

گیرد. پذیرش قرار می ) داشته اند مورد ۰۵/۰(

 
  –) روی کل شاخص های اقتصادی On Sample T-testای ( تک نمونه نتایج حاصل از آزمون تی ۶٫۲٫۷

 مالی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار
 

مالی برای تحلیل نقش موانع    – ) روی کل شاخص های اقتصادی  On Sample T-testای ( تک نمونه ): نتایج حاصل از آزمون تی ۹جدول( 
 انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 Test Value = 3 شاخص

انحراف   میانگین 
 معیار

سطح   tمقدار آماره 
 معناداری 

)Sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 

 حد باال حد پایین

/٢ مالی  -اقتصادی   ٧٦  ٩٧٥/  -٤/  ٦٧٦  ٠/٠٣٧ 0/877 ٤٥٠/٠ -  ٤٩٣/٠-  
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
ای در راستای سنجش  تک نمونه   Tنتایج حاصل از  

مالی برای تحلیل نقش موانع    –شاخص های اقتصادی  
براساس پایدار  گردشگری  ی  توسعه  بر  جامعه  انسانی 

) و مقدار محاسبه  ۳دهد بین حد مبنا (نمونه نشان می
) وجود دارد. sig= ۰۳۷/۰) اختالف معناداری ( ۷۶/۲شده (

استاندارد  از آنجایی که مقدار محاسبه شده کمتر از حد  
مناسب  گیریم شهرکرمان در وضعیت نااست، نتیجه می

اقتصادی   شاخص  لحاظ  از  نامطلوبی  برای   –و  مالی 
گردشگری   ی  توسعه  بر  انسانی  موانع  نقش  تحلیل 

 پایدارقرار دارد.
 

اجتماعی و ) روی شاخص های One Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۸
 فرهنگی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

های اجتماعی و فرهنگی برای تحلیل نقش موانع انسانی  ) روی مؤلفه On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۰جدول( 
 بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 های اجتماعی و فرهنگی مؤلفه

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

مناسب بودن رفتار ساکنان منطقه با  
 گردشگران غیر بومی

٢/ ٦ ٣  ٠١٤/٠ ٣/٠٦٧- ١/٢٥٦  ٩٠٠/٠  -٦٣٥ ٢/٢٨١ /  

احترام آمیز برخورد کارکنان  و  دوستانه و 
 راهنمایان گردشگری 

١ ١/٥٦٦ ١/٤- /٠٢٨/٠ ٣٤٦  ٤٤٠/ -  ٣٣٥/ -  ٨٩٣/  
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 های اجتماعی و فرهنگی مؤلفه

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

میازان تصور منفی  و مخرب  ساکنان  
 بوی نسبت به گردشگران 

٣/  ٥٦  ٤ ٤/٤٦٥- /٠٢٧/٠ ٤٢٦  ٣٥٠/-  ٧٤٨/ -  ٧٧٩/ -  

میزان زنده نگه داشتن  فرهنگ محلی و 
 حفظ هویت محلی

٤٣٨/٣ ٢/٢٢  ١- /٠٦٨/٠ ٢٣٨  -/٢٥٦/- ٥٢٦/- ٢٢٦ 

میزان رضایت گردشگری  و تصور مثبت  
 آنها از بازدید منطقه

٣/ ٠٧٤/٠ ١/٠٤٤- ١/٦٤٨   ٢١  ٣٤٤/-  ٩٤٣/-  ٧٦٧ /  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
از   یک  هر  روی  انجام شده  محاسبات  به  توجه  با 

 ۵گویه از میان  ۲) مشخص گردید که۱۰جدول (  های گویه
درصد   ۹۵بررسی شاخص اجتماعی و فرهنگی با احتمال  

از (  ) بوده و عملکرد  ۰۵/۰دارای سطح معناداری بیشتر 
آنها برای سنجش اجتماعی و فرهنگی برای تحلیل نقش  
پایدارکرمان   گردشگری  ی  توسعه  بر  انسانی  موانع 

گویه  عملکرد  نگردید.  قرار  سطح    هایی  پذیرش  که 
 ) از  کمتر  قرار  ۰۵/۰معناداری  پذیرش  مورد  اند  داشته   (

مؤلفهمی  این  از  یک  هر  بخشی  اثر  میزان  در  گیرد.  ها 
اصل شاخص اجتماعی و فرهنگی را با مقایسه میانگین  

دهیم که  ) مورد سنجش قرار می۳هر یک با حد مبنای (
  باشه اثر بخشی   ۳هر چه این مقدار میانگین بیشتر از  

بر  فرهنگی  و  اجتماعی  شاخص  سنجش  ایجاد  در    آن 
گردشگری   ی  توسعه  بر  انسانی  موانع  نقش  تحلیل 

 پایدارشهر کرمان بیشتر بوده است.

 

) روی کل اجتماعی و فرهنگی برای  On Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۹
 توسعه ی گردشگری پایدارتحلیل نقش موانع انسانی بر 

 

های اجتماعی و فرهنگی برای تحلیل نقش موانع  کل مؤلفه ) روی  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۱جدول( 
 انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 شاخص

Test Value = 3 

انحراف   میانگین 
 معیار

مقدار آماره  
t 

سطح  
 معناداری 

)Sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

 ٩٥میزان اختالف در سطح اطمینان 
 درصد

 حد باال حد پایین

اجتماعی و  
 فرهنگی  

٢/ ٥٥٣  ٤٤ /  -٠٢٠/٠ ٣/٤٥٦  -0/037 ٥٧٢/-  ٥٤٢/-  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

از   نمونه  Tنتایج حاصل  سنجش    ای درراستای تک 
نقش   تحلیل  تاثیر  برای  فرهنگی  و  اجتماعی  شاخص 
پایدارکرمان   گردشگری  ی  توسعه  بر  انسانی  موانع 

) و  ۳دهد بین حد مبنا (براساس جامعه نمونه نشان می
) شده  محاسبه  معناداری  ۴۴/۲مقدار  اختالف   (

)۰۲۰/۰=sig  محاسبه مقدار  که  آنجایی  از  دارد.  وجود   (
گیریم شهر  است، نتیجه میشده کمتر از حد استاندارد  

مناسبی از لحاظ شاخص اجتماعی  کرمان در وضعیت نا
و فرهنگی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی  

.قرار داردگردشگری پایدارشهر 
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) روی مولفه های بهداشتی و  One Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۱۰
 انی بر توسعه ی گردشگری پایدارمحیطی برای تحلیل نقش موانع انس

 

) روی مولفه های بهداشتی و محیطی برای تحلیل نقش موانع انسانی  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۲جدول( 
 بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 های بهداشتی و محیطی مؤلفه

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

میزان آلودگی های آب،  صوتی، بصری، در  
 اماکن گردشگری 

٠٢٣/٠ ٢/٤٣٢- ١/٤٥٦ ٢/٦٥  -/33 -٢/٢٤٣ /335 

/١ بیماری ها   ٢٩  ٢ ١/٥٧٨- /٠٥١/٠ ٢٤٣  ٢٣٠/-  ٣٤٥/-  ٧٥٢/  

میزان رضایت گردشگران از کیفیت و 
 بهداشت محیط زیست منطقه

٣ ٢/٤٢٣ ٢/٤٢- /٠٣٤/٠ ٢٨٦  ٤٩٨/-  ٧٤٣/-  ٦٨٦/-  

میزان  تغییر پذیری فصلی  هوا و تأثیر آن  
 بر انگیزه  گردشگران

3/63 ٣- ٢/٧٤٥/  ٣٤٥  ٠٢٤/٠  ٥٧٦/-  ٨٣٤/-  ٢٣٧/  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از  

گویه از میان  ۱) مشخص گردید که  ۱۲های جدول (گویه
بهداشتی    ۴ شاخص  احتمال    –بررسی  با   ۹۵محیطی 

 ) از  بیشتر  معناداری  سطح  دارای  و  ۰۵/۰درصد  بوده   (
عملکرد آنها برای سنجش شاخص بهداشتی و محیطی  

وسعه ی گردشگری  برای تحلیل نقش موانع انسانی بر ت
گویه   عملکرد  نگردید.  قرار  پذیرش  کرمان  پایدارشهر 

) داشته اند؛ مورد ۰۵/۰که سطح معناداری کمتر از (   هایی

می قرار  این  پذیرش  از  یک  اثر بخشی هر  میزان  گیرد. 
با  را  فرهنگی  و  بهداشتی  شاخص  اصل  در  ها  مؤلفه 

) مورد سنجش  ۳مقایسه میانگین هر یک با حد مبنای (
  ۳دهیم که هر چه این مقدار میانگین بیشتر از ار میقر 

های   مولفه  سنجش  ایجاد  در  آن  بخشی  اثر  باشد 
بر  محیطی  و  بر    بهداشتی  انسانی  موانع  نقش  تحلیل 

بوده   بیشتر  کرمان  پایدارشهر  گردشگری  ی  توسعه 
 است.
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) روی کل مولفه های بهداشتی و  On Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۱۱
 محیطی برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

) روی  کل مولفه های  بهداشتی و محیطی برای تحلیل نقش موانع  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۳جدول( 
 انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 شاخص

Test Value = 3 

انحراف   میانگین 
 معیار

سطح   tمقدار آماره 
 معناداری 

)Sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

 ٩٥میزان اختالف در سطح اطمینان 
 درصد

 حد باال حد پایین

بهداشتی و 
 محیطی 

٨٩٧ ٢/٧٠/  -٠٢٧/٠ ٥/٥٥٦  -/675 -/456 -/656 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
ای در راستای سنجش  تک نمونه   Tنتایج حاصل از  

های بهداشتی و محیطی برای تحلیل نقش موانع  مولفه
انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار براساس جامعه  

) و مقدار محاسبه  ۳دهد بین حد مبنا (نمونه نشان می
) وجود دارد. sig= ۰۲۷/۰) اختالف معناداری (۷۰/۲شده (

حاسبه شده کمتر از حد استاندارد  از آنجایی که مقدار م
مناسبی  گیریم شهرکرمان در وضعیت نااست، نتیجه می

از لحاظ شاخص بهداشتی و محیطی برای تحلیل نقش  
شهر قرار    موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 دارد.
 

) روی مولفه های فناوری برای  One Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۱۲
 تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

ی  ) روی مولفه های فناوری برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۴جدول( 
 گردشگری پایدار 

 های فناوریمؤلفه

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 
 حد باال حد پایین

میزان فعالیت شبکه های تلویزیونی برای 
 تهیه ی برنامه های مختلف  و جذب گردشگر 

٢/  ٣٤  ٣- ٢/٤٤٦/  ٦٧٢  ٠٣٤/٠  ٤٣٠/-  -٢/٢٢١ /435 

میزان رضایت گردشگری از سیستم های  
 بانکی موجود 

١/  ٢٩  ٣ ١/٥٤٦- /٠٦١/٠ ٢٣٦  ٤٤٠/ -  ٣٦٥/-  ٣٥٣ /  

/٢ ضعف وسایل حمل ونقل مدرن   ٦٤  ٥ ٢/٤٤٥- /٠١٣/٠ ٢٣٦  ٨٣٠/ -  ٧٣٨/ -  ٧٦/ -  
میزان برخورداری منطقه از امکانات  اقامتی 

 مطلوب
3/33 ٣- ٢/٤٣٢/  ١٥١  ٠٤٤/٠  ٣٤٤/-  ٥٤٣/-  ٥٦٢/  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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با توجه به محاسبات انجام شده بر روی هر یک از  
گویه از میان  ۱) مشخص گردید که  ۱۴های جدول (گویه

احتمال    ۴ با  فناوری  شاخص  دارای   ۹۵بررسی  درصد 
 ) از  بیشتر  معناداری  آنها   ۰۵/۰سطح  عملکرد  و  بوده   (

شاخص  فناوری برای تحلیل نقش موانع  برای سنجش  
پایدار  گردشگری  ی  توسعه  بر  کرمان    انسانی  شهر 
هایی  گویه  عملکرد  نگردید.  قرار  پذیرش    پذیرش  مورد 

) داشته  ۰۵/۰گیرد که سطح معناداری کمتر از ( قرار می

اند. میزان اثر بخشی هر یک از این مؤلفه ها در اصل 
میانگین هر یک با حد  شاخص فناوری را با مقایسه ی  

) قرار می۳مبنای  مورد سنجش  این  )  دهیم که هر چه 
باشداثر بخشی آن در ایجاد    ۳مقدار میانگین بیشتر از  

مولفه موانع  سنجش  نقش  تحلیل  برای  فناوری  های 
شهر کرمان بیشتر    انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

بوده است.

 

مولفه های فناوری برای  ) روی کلOn Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۱۳
 تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار

 

) روی کل مولفه های فناوری برای تحلیل نقش موانع انسانی بر  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۵جدول( 
 توسعه ی گردشگری پایدار 

 شاخص
Test Value = 3 

 سطح معناداری  tمقدار آماره  انحراف معیار  میانگین 
)Sig ( 

 درصد  ٩٥میزان اختالف در سطح اطمینان  اختالف از میانگین

 حد باال حد پایین

/٨٩٧ 2/18 فناوری    -٠١٧/٠ ٥/٥٥٦  -/657 -/456 -/656 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
ای در راستای سنجش  تک نمونه   Tنتایج حاصل از  

بر  مولفه انسانی  موانع  نقش  تحلیل  برای  فناوری  های 
براساس شهرکرمان  پایدار  گردشگری  جامعه  توسعه 

) و مقدار محاسبه  ۳دهد بین حد مبنا (نمونه نشان می
) وجود دارد. sig= ۰۱۷/۰) اختالف معناداری (۱۸/۲شده (

محاس مقدار  که  آنجایی  حد  از  از  کمتر  شده  به 
گیریم شهر کرمان در وضعیت استاندارداست، نتیجه می 

مناسبی از لحاظ شاخص فناوری تحلیل نقش موانع  نا
قرار   پایدار شهرکرمان  گردشگری  توسعه ی  بر  انسانی 

دارد.
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های ایمنی و امنیت    ) روی مولفهOne Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۱۴
 برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 

های ایمنی و امنیت برای تحلیل نقش موانع انسانی بر    ) روی مولفه On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۶جدول( 
 توسعه ی گردشگری پایدار 

 های ایمنی و امنیت مؤلفه

Test Value = 3 
 انحراف میانگین 

 معیار
 مقدار
 tآماره 

سطح  
 معناداری 

)sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 

 حد باال حد پایین
میزان آرامش و امنیت واحدهای 

 اقامتی منطقه 
٢/  ٥٥  ٥- ٢/٤٥٦/  ٤٤٤  ٠٢٤/٠  ٣٣٠- / -٤٣٥ ٢/٦٧١/  

میزان مطلوبیت تأسیسات رفاهی 
 منطقه

٢ ٢/٣٤٥ ١/٤٩- /٠٨١/٠ ٢٣٦  ٤٣٠/-  ٣٤٥/-  ٧٠٣/  

میزان امنیت جاذبه های طبیعی برای  
 گروه های گردشگری 

٢/  ٥٢  ٢ ١/٥٦١- /٠٤٣/٠ ٢١٦  ٣٣٠/-  ٣١٨/-  ٤٥٦/-  

میزان تاسیسات بیمه و خدمات 
 درمانی برای گردشگران

٣/   ١   ٣٣/  ٧٣٢  -٣/  ١٤١  ٠٥٤/٠  ٣٤٤/-  ٣٤٣/-  ٣٣٢ /  

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 
از   یک  هر  روی  انجام شده  محاسبات  به  توجه  با 

گویه از میان ۲) مشخص گردید که  ۱۶جدول (  های گویه
درصد   ۹۵بررسی شاخص ایمنی و امنیت با احتمال    ۴

از (  ) بوده و عملکرد  ۰۵/۰دارای سطح معناداری بیشتر 
  ایمنی و امنیت بر آنها برای سنجش  شاخص مولفه های

گردشگری   ی  توسعه  بر  انسانی  موانع  نقش  تحلیل 
  هایید. عملکرد گویهکرمان پذیرش قرار نگردیپایدار شهر

) از  کمتر  معناداری  سطح  مورد  ۰۵/۰که  اند  داشته   (

می قرار  این  پذیرش  از  یک  اثر بخشی هر  میزان  گیرد. 
مؤلفه ها در اصل شاخص ایمنی  امنیت را با مقایسه  

-) مورد سنجش قرار می۳میانگین هر یک با حد مبنای (
د  باش  ۳هیم که هر چه این مقدار میانگین بیشتر از  د

های   مولفه  سنجش  ایجاد  در  آن  بخشی  و  اثر  ایمنی 
ی   توسعه  بر  انسانی  موانع  نقش  تحلیل  برای  امنیت 

گردشگری پایدارشهر کرمان بیشتر بوده است.
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های ایمنی و امنیت   ) روی کل مولفهOn Sample T-testای ( نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه  ۶٫۲٫۱۵
 برای تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 

) روی کل مولفه های ایمنی و امنیت برای تحلیل نقش موانع انسانی  On Sample T-testای ( ): نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ۱۷جدول( 
 بر توسعه ی گردشگری پایدار 

 شاخص

Test Value = 3 

راف  انح میانگین 
 معیار

سطح   tمقدار آماره 
 معناداری 

)Sig ( 

اختالف از  
 میانگین 

میزان اختالف در سطح  
 درصد ٩٥اطمینان 

 حد باال حد پایین

٠/ ٨٠٧ ٢/٤٢ امینی و امنیت   -٠٠٣/٠ ١/٣٥٦  -/657 -/356 -/976 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

از   نمونه  Tنتایج حاصل  درراستای سنجش  ای  تک 
موانع   نقش  تحلیل  برای  امنیت  و  ایمنی  های  مولفه 
کرمان   شهر  پایدار  گردشگری  ی  توسعه  بر  انسانی 

) و  ۳دهد بین حد مبنا (جامعه نمونه نشان میبراساس
(مقدار  شده  معناداری  ۴۲/۲محاسبه  اختالف   (

)۰۰۳ /۰=sig  محاسبه مقدار  که  آنجایی  از  دارد.  وجود   (
گیریم شهر  ستاندارد است؛ نتیجه میشده کمتر از حد ا

مناسبی از لحاظ شاخص ایمنی و کرمان در وضعیت نا
ی   توسعه  بر  انسانی  موانع  نقش  تحلیل  بر  امنیت 

 گردشگری پایدارشهر قرار دارد.

 DEMATELتکنیک  ٦٫٣
مدل انجام  برای  که  آنجایی  پرسش  از  به  نامه  تحقیق 

پرسش  از  میانگینی  است.  نیاز  نامه  متخصصان 
و متخ زوجی  مقایسات  مبنای  و  شد  گرفته  صصان 

مدل اولیه  ماتریس  گرفت. تصمیم   تشکیل  قرار  گیری 
 . دهد) ماتریس مقایسات زوجی را نشان می۱۸جدول (

 

 

 )Mگام اول و دوم: تشکیل ماتریس مقایسات زوجی( ۶٫۳٫۱
 

 ):ماتریس مقایسات زوجی ۱۸جدول ( 

 ایمنی و امنیت  فناوری بهداشتی و محیطی اجتماعی و فرهنگی مالی -اقتصادی حقوقی  سیاسی  شاخص
 ١/٠٥٢ ١/١٦٩ ٠/٩٤٤ ١/٠٤٥ ٠/٩٢٣ ٠/٩٥١ ٠ سیاسی 

 ١/١٠٧ ١/٢٢٩ ٠/٩٩٢ ١/٠٩٨ ٠/٩٧١ ٠ ١/٠٥ حقوقی 

 ١/١٤ ١/٢٦٦ ١/٠٢٢ ٠/١٣١ ٠ ١/٠٩٢ ١/٠٨٢ مالی-اقتصادی

 ١/٠٠٨ ١/١١٩ ٠/٩٠٣ ٠ ٠/٨٨٤ ٠/٩١ ٠/٩٥٦ اجتماعی و فرهنگی

 ١/١١٥ ١/٢٣٨ ٠ ١/١٠٩ ٠/٩٧٨ ١/٠٠٧ ١/٠٥٨ بهداشتی و محیطی

 ٠/٩ ٠ ٠/٨٠٧ ٠/٨٩٣ ٠/٧٨٩ ٠/٨١٣ ٠/٨٥٤ فناوری

 ٠ ١/١١ ٠/٨٩٦ ٠/٩٩١ ٠/٧٨٦ ٠/٩٠٢ ٠/٩٤٩ ایمنی  و امنیت 
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 ماتریس نرمالیزه شده ): ١٩جدول( 

 ایمنی و امنیت  فناوری   بهداشتی و محیطی اجتماعی و فرهنگی مالی –اقتصادی   حقوقی  سیاسی  شاخص

 ٠/١٥٧ ٠/١٧٥ ٠/١٤١ ٠/١٥٦ ٠/١٣٨ ٠/١٤٢ ٠ سیاسی 

 ٠/١٦٥ ٠/١٨٤ ٠/١٤٨ ٠/١٦٤ ٠/١٤٥ ٠ ٠/١٥٧ حقوقی 

 ٠/١٧٠ ٠/١٨٩ ٠/١٥٣ ٠/١٦٣ ٠ ٠/١٥٤ ٠/١٦٢ مالی –اقتصادی 

 ٠/١٥١ ٠/١٦٧ ٠/١٣٥ ٠ ٠/١٣٢ ٠/١٣٦ ٠/١٤٣ اجتماعی  و فرهنگی
 ٠/١٦٧ ٠/١٨٥ ٠ ٠/١٦٥ ٠/١٤٦ ٠/١٥٠ ٠/١٥٨ محیطیبهداشتی و 

 ٠/١٣٤ ٠ ٠/١٢٠ ٠/١٣٣ ٠/١١٨ ٠/١٢١ ٠/١٢٨ فناوری

 ٠ ٠/١٦٦ ٠/١٣٤ ٠/١٤٨ ٠/١١٧ ٠/١٣٥ ٠/١٤٢ ایمنی و امنیت 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 i-nماتریس گام سوم:  ٦٫٣٫٢
 

 i-nماتریس  ): ٢٠جدول( 

 ایمنی و امنیت  فناوری بهداشتی و محیطی فرهنگیاجتماعی و  مالی-اقتصادی حقوقی  سیاسی  شاخص

 ٠/١٥٧- ٠/١٧٥- ٠/١٤١- ٠/١٥٦- ٠/١٣٨- ٠/١٤٢- ١ سیاسی 

 ٠/١٦٥- ٠/١٨٤- ٠/١٤٨- ٠/١٦٤- ٠/١٤٥- ١ ٠/١٥٧- حقوقی 

 ٠/١٧٠- ٠/١٨٩- ٠/١٥٣- ٠/١٦٩- ١ ٠/١٥٤- ٠/١٦٢- مالی-اقتصادی

 ١٥١/- ٠/١٦٧- ٠/١٣٥- ١ ٠/١٣٢- ٠/١٣٦- ٠/١٤٣- اجتماعی و فرهنگی
 ٠/١٦٧- ٠/١٨٥- ١ ٠/١٦٥- ٠/١٤٦- ٠/١٥٠- ٠/١٥٨- بهداشتی و محیطی

 ٠/١٣٤- ١ ٠/١٢٠- ٠/١٣٣- ٠/١١٨- ٠/١٢١- ٠/١٢٨- فناوری

 ١ ٠/١٦٦- ٠/١٣٤- ٠/١٤٨- ٠/١١٧- ٠/١٣٥- ٠/١٤٢- ایمنی  و امنیت 
 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 ماتریس روابط کل که ازطریق گام چهارم: ۶٫۳٫۳
 

( ) 1S I N −= − 
شود بعد منهای ماتریس  ساخته می  ١یا همانی با قطر    آید که ابتدا ماتریس یکهماتریس معکوسه این گونه به دست می

N  شود.؛ در نهایت اینورس ماتریس گرفته میشودمی یا نرمالیزه شده 
 

 ):ماتریس معکوس ۲۱جدول( 

 ایمنی و امنیت  فناوری بهداشتی و محیطی فرهنگیاجتماعی و  مالی-اقتصادی حقوقی  سیاسی  شاخص

 ١/٣٣٣ ١/٤٨٠ ١/١٩٥ ١/٣٢٣ ١/١٥٣ ١/٢٠٤ ٢/١٣٣ سیاسی 

 ١/٤٠١ ١/٥٥٦ ١/٢٥٦ ١/٣٩٠ ١/٢١٢ ٢/١٣٥ ١/٣٣٠ حقوقی 
 ١/٤٤٣ ١/٦٠٣ ١/٢٩٤ ١/٤٣٢ ٢/١١٨ ١/٣٠٣ ١/٣٧٠ مالی –اقتصادی 
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 ایمنی و امنیت  فناوری بهداشتی و محیطی فرهنگیاجتماعی و  مالی-اقتصادی حقوقی  سیاسی  شاخص

 ١/٢٧٦ ١/٤١٧ ١/١٤٤ ٢/١٣٥ ١/١٠٤ ١/١٥٢ ١/٢١١ اجتماعی و فرهنگی

 ١/٤١٢ ١/٥٦٨ ٢/١٣٥ ١/٤٠١ ١/٢٢١ ١/٢٧٥ ١/٣٤٠ بهداشتی و محیطی

 ١/١٤٠ ٢/١٣٥ ١/٠٢٢ ١/١٣١ ٠/٩٨٦ ١/٠٢٩ ١/٠٨١ فناوری

 ٢/١١٨ ١/٣٨٦ ١/١١٩ ١/٢٣٨ ١/٠٧٠ ١/١٢٧ ١/١٨٥ ایمنی و امنیت 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 : ماتریس روابط کل گام پنجم ۶٫۳٫۴
Z N S= × 

 شود. مرحله برای بدست آوردن ماتریس روابط کل، ماتریس نرمالیزه در ماتریس معکوسه ضرب میدر این 
 

 ):ماتریس روابط کل ۲۲جدول( 

 ایمنی و محیطی  فناوری محیطی -بهداشتی اجتماعی و فرهنگی مالی-اقتصادی حقوقی  سیاسی  شاخص

 ١/٣٣٣ ١/٤٨٠ ١/١٩٥ ١/٣٢٣ ١/١٥٣ ١/٢٠٤ ١/١٣٥ سیاسی 

 ١/٤٠١ ١/٥٥٦ ١/٢٥٦ ١/٣٩٠ ١/٢١٢ ١/١٣٥ ١/٣٣٠ حقوقی 
 ١/٤٤٣ ١/٦٠٣ ١/٢٩٤ ١/٤٣٢ ١/١١٨ ١/٣٠٣ ١/٣٧٠ مالی -اقتصادی

 ١/٢٧٦ ١/٤١٧ ١/١٤٤ ١/١٣٥ ١/١٠٤ ١/١٥٢ ١/٢١١ اجتماعی و فرهنگی

 ١/٤١٢ ١/٥٥٦ ١/١٣٥ ١/٤٠١ ١/٢٢١ ١/٢٧٩ ١/٣٤٠ محیطی -بهداشتی

 ١/١٤٠ ١/١٣٨ ١/٠٢٢ ١/١٣١ ٠/٩٨٦ ١/٠٢٩ ١/٠٨١ فناوری

 ١/١١٨ ١/٣٨٦ ١/١١٩ ١/٢٣٨ ١/٠٧٠ ١/١٢٧ ١/١٨٥ ایمنی و  امنیت 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر   

 

 گام ششم: ترسیم دیاگرام علی و معلولی ۶٫۳٫۵
ها در ماتریس روابط برابر جمع سطری شاخص   Rها در ماتریس و  برابر با جمع ستونی شاخص  Dدر این مرحله مقدار  

 .کل
 Rو  Dاز تفاضل دو مقدار   D-R، و مقدار  Rو  Dاز جمع دو مقدار  D+Rمقدار  

 تاثیر بحران های انسان ساخت در  توسعه ی گردشگری   ): ماتریس تأثیر و تعامل شاخص های ۲۳جدول( 
 D R D+R D-R معیار

 ٠/١٧١ ١٧/٤٨١ ٨/٢٢٨ ٨/٨٢٦ سیاسی 
 ١/٠٥٦ ١٧/٥١٤ ٨/٢٢٨ ٨/٢٨٥ حقوقی 

 ١/٦٩٨ ١٧/٤٣٥ ٧/٨٦٨ ٩/٥٦٧ مالی-اقتصادی
 ٠/٦١١ ١٧/٤٩٥ ٨/٠٥٩ ٨/٤٤٢ اجتماعی و فرهنگی
 ٠/١٨٦ ١٧/٥٢٣ ٨/١٦٨ ٩/٣٥٥ بهداشتی و محیطی

 ٠٢/٦٢٢- ١٧/٦٧٦ ١٠/١٤٩ ٧/٥٢٦ فناوری  
 ٠/٨٧٩- ١٧/٣٧٣ ٩/١٢٦ ٨/٢٤٧ ایمنی و امنیت 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 
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شماره   جدول  در  که  طور  شکل  ۲۳(همان  )و 
سنجش  های  شود از بین شاخص )، مشاهده می ۲شماره(

بحران  ساختتاثیر  انسان  گردشگری های  ی  درتوسعه 
فناوری مقدار  شهرکرمان شاخص  با  بیشترین ۶۷۹/۱۷، 

شاخص و  مقدار    ایمنیتعامل  با  امنیت   ۳۷۳/۱۷و 
 ۶۹۸/۱مالی با مقدار  –کمترین تعامل، شاخص اقتصادی  

تأثیر    -۶۲۲/۲مؤثرترین عامل و شاخص فناوری با مقدار  
 پذیرترین عامل هستند.  

 

 
نمودار میزان تعامل و تأثیر شاخص های بحران های انسان ساخت در  توسعه ی گردشگری - ٢شکل   

 

 نتیجه گیری  و پیشنهادها   ۷
امروزه گردشگری به مثابه یک سیستم تحلیل و تفسیر  

جمله  می  از  مختلفی  اجزای  از  متشکل  که  شود 
موسسات تجاری، گردشگران، جامعه و محیط است و  
هر بخش آن مرتبط با هم است. همچنین گردشگری به  

اقتصادی، اجتماعی  عنوان یکی از عوامل مهم توسعه ی  
-و رفاهی شهروندان و ساکنان هر منطقه محسوب می

در   گردشگری  امور  مسئوالن  خاطر  همین  به  و  شود 
گردشگری  ی  توسعه  مخاطرات  و  تهدیدها  رفع  تالش 
و محاسبات   هستند. مطابق مطالعات گذشته، تحلیل 

میانگین   مقدار  یافته  انجام  موانع  آماری  نقش  تحلیل 
با آزمون تی تک  گردشگری پایدار    انسانی بر توسعه ی

است یعنی؛ بین    )٥٥/٢ای برای شاخص سیاسی(نمونه
) مبنا  محاسبه  ۳حد  مقدار  و   () اختالف۵۵/۲شده   (  
، برای شاخص حقوقی  ) وجود داردsig=۰۳۵/۰معناداری ( 

دهد  بوده، که براساس جامعه نمونه نشان می   )٦٨/٢(

) اختالف  ۶۸.۲) و مقدار محاسبه شده ( ۳بین حد مبنا ( 
 ) داردsig=۰۳۱/۰معناداری  وجود  شاخص  )  برای   ،

جامعه نمونه  که براساس   ) بوده،٧٦/٢اقتصادی و مالی (
) و مقدار محاسبه شده ۳دهد بین حد مبنا (نشان می

)۷۶/۲) معناداری  اختالف   (۰۳۷ /۰=sig  .دارد وجود   (
) است،  ٤٤/٢اجتماعی و فرهنگی ( همچنین برای شاخص  

نمونه نشان میبراساس جام   که مبنا  عه  بین حد  دهد 
)۳) شده  محاسبه  مقدار  و  معناداری  ۴۴/۲)  اختالف   (
)۰۲۰/۰=sigدارد وجود  و )  بهداشتی  شاخص  در   ،

می٧٠/٢محیطی( که)  نمونه    باشد،  جامعه  براساس 
) و مقدار محاسبه شده ۳دهد بین حد مبنا (نشان می

دارد. برای  ) وجود  sig=۰/ ۰۲۷) اختالف معناداری ( ۷۰/۲(
که١٨/٢فناوری(  شاخص باشد  می  جامعه    )  براساس 

) و مقدار محاسبه  ۳دهد بین حد مبنا (نمونه نشان می
و    ) وجود داردsig=۰/ ۰۱۷) اختالف معناداری (۱۸/۲شده (

-براساس  ) بوده، که٤٢/٢برای شاخص ایمنی و امنیت(
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-) و مقدار۳دهد بین حد مبنا (جامعه نمونه نشان می
اختالف۴۲.۲ه( شدحاسبهم   () )  sig=۰/ ۰۰۳معناداری 

تحلیل نقش موانع  میزان میانگین  وجود دارد. و در آخر 
پایدار گردشگری  ی  توسعه  بر  در    انسانی  طورکلی  به 

)  ٣) است(باالتر تر از حد مبنای  ٣١/٢شهر کرمان برابر (
دهد در مجموع کارشناسان بر این اعتقادند  که نشان می

انی بر توسعه ی گردشگری  تحلیل نقش موانع انس که  
بعد   پایدار در  و  است  بوده  نامطلوب  کرمان  شهر 

توان  بودن بیشترین میانگین می  امالی با دار   -اقتصادی

نتایج    گفت بیشترین تاثیر را داشته است. و همچنین
-از بین شاخص  دهدحاصل از تکنیک دیمتل نشان می

تحلیل نقش موانع انسانی بر توسعه    سنجش تاثیرهای  
پایدار  گ فناوریردشگری  مقدار  شهرکرمان شاخص  با   ،

با ۶۷۹/۱۷ امنیت  و  ایمنی  شاخص  و  تعامل  بیشترین 
مالی  –کمترین تعامل، شاخص اقتصادی    ۳۷۳/۱۷مقدار  

مقدار   با   ۶۹۸/۱با  فناوری  شاخص  و  عامل  مؤثرترین 
 تأثیر پذیرترین عامل هستند.   -۶۲۲/۲مقدار 

 

 منابع 
 فارسیمنابع 

ع ر1393(  یسیابراهیمی،  برنامه  یابی  ).  مکان  و  یزی 
گردشگری  بهینه، تسهیالت و زیر ساخت های  

مورد شناسایی شهر  GISشهری با استفاده از  
سمنان، مجله جغرافیا و برنامه ریزی و توسعه  

 .7، ص11شماره ی ، 12ی شهری،  دوره ی 

و  یافتخار  الدین  داوود، رکن  ارز1389( مهدوی،    ی ابی). 
روستاها  یگردشگر   یداریپا   ی خیتار   یدر 

دار  یم توسعه پا ید بر پارادایران با تأكیا  یفرهنگ 
گردشگر یگردشگر  مطالعات  ی  مجله  ، ی، 

 . 1-39، صص 14شماره ی 

پورطاهریافتخار  و  الدین  رکن  (ی،  مهدی   ،1389  .(
   توسعه  ی هاشاخص ی ساز  ی بوم  ند یفرآ
 ران، مجله یی ا در یی روستا یدار گردشگرییپا

 .1- 41، صص 4 شماره ،ییروستا یهاپژوهش

). توریسم و نقش آن در جغرافیا،  1386الوانی، سلمان (
اسالم   آزاد  دانشگاه  انتشارات  شهر:  اسالم 

 شهر. 

دار  یتوسعه ی پا  ییل فضای). تحل1390، سیامک (یر یپ-
پا  یگردشگر  داالهو،  نامه  یشهرستان  ان 
  ی ز یا و برنامه ریارشد رشته جغراف  یکارشناس

علوم جغراف ییروستا دانشکده  برنامه    ییای،  و 
 ا. ی، دانشگاه اصفهان، گروه جغراف یز یر

). 1392بیات، روح هللا؛ فضلی، صفر و مرندی، مهسا (
مقصد  برند  تصویر  بر  موثر  عوامل  بررسی 
گردشگران   رفتار  بر  آن  تاثیر  و  گردشگری 

ش  : موردی  ی  مطالعه  قزوین)، داخلی(  هر 
ی   دوره  گردشگری،  مطالعات  ی  دوفصلنامه 

تابستان   و  بهار  سوم،  ی  شماره  ، 1392دوم، 
 . 122-138صص 

) مهدی  سقایی،  و  حسین  محمد  یزدی؛  ).  1387پاپلی 
 گردشگری، ماهیت و مفاهیم، تهران، سمت.

) علی  خمسلویی،  جوزی  و  مسعود   1391تقوایی، 
راهپیمایی  گانه  هشت  مسیرهای  ).ارزیابی 
شهر اصفهان با  رویکرد برنامه ریزی و پدافند  
غیرعامل شهری، فصلنامه علمی امداد و نجات، 

 . ٢سال چهارم، شماره ی 

).  1393زارع، رضا؛ زندی، آرمان و خام محمدی، هاشم (
نهادها و سازمان های مرتبط با گردشگری در  
ایران با تاکید بر مفاهیم به کوشش دکتر اکبر  

هماه  کانون  صنعت  پورفرج،  و  دانش  نگی 
 گردشگران. 

بروجن  (یضرغام  حمید  راهکارها 1376،  ی    ی).  توسعه 
ران، مجموع یا  یاسالم   یدر جمهور   ی جهانگرد

نخست همایمقاالت  جهانگرد ین  و    یش 
 ش. ی، ک١ران، جلد ی ا یاسالم  یجمهور 
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محمد  ق فاطمی،  و  سیمین  توالیی،  مصطفی؛  دمی، 
قابلیت های  )، ارزیابی استراتژیک  1389مهدی (

توسعه ی گردشگری: مطالعه ی موردی شهر  
علوم  کاربردی  تحقیقات  نشریه  فریدونکنار، 

 . 111-128،صص 19، 16جغرافیایی، جلد

(یقنبر  یوسف  تحل1390،  وضع  ی لی).  مناطق  یبر  ت 
گردشگر کرمان(قابل  ینمونه  و  یاستان  ها  ت 

ش  ین همایده مقاالت اولیازها)، مجموعه چکین

گر یجغراف  یمل و  سوم،    یدشگر ا  ی  هزاره  در 
 دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.

) سادات  در  1388محسنیان، سمیه  بحران  مدیریت   .(
آرشیوها و موزه ها (گنجینه ها )، سال نوزدهم، 

 . 69-86صفحه   ۸۸دفتر دوم، تابستان 

) حسین  محمد  طالبیان،  عوامل  1380میر  تاثیر   .(
پایان جغرافیایی منطقه ای در جذب توریست،  

نامه دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 علوم و تحقیقات.
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