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Abstract 
Today, tourism has become one of the key industries of societies. 
Therefore, managers and planners seek to develop its principles in the 
future and take advantage of the many opportunities and benefits. 
Therefore, it is necessary to look at the development of tourism from a 
future research approach and identifying key factors. In this regard, the 
city of Sarein is one of the cities that has high potentials to attract 
tourists, but still, as it should, has not been able to lead to the growth and 
development of tourism. Therefore, this study intends to identify the key 
factors in the development of tourism in Sarein. Therefore, the research 
is leading in terms of applied purpose and descriptive-analytical nature. 
The statistical population of this research is experts familiar with tourism 
in Sarein city, which has been used as a selected sample of the research 
by snowball method of 30 experts. In this study, to identify key factors, 
the interaction analysis model in the form of MICMAC software has been 
used. Findings indicate that due to the determinative power, the variables 
of facility distribution, media, beautification, health services and 
diversification have the highest impact ratings. Finally, it can be 
concluded that various and relatively large factors are influential in the 
development of rapid tourism, so that more than one third of the primary 
factors in this study were selected as key factors (20 key factors out of 54 
primary factors) It is necessary to pay attention to the key and 
fundamental role of these factors in any planning for the development of 
tourism in Sarein city. These variables have high influence and low 

Keywords: 
Key Propellers, 
Interaction Effects 
Analysis Model, MICMAC 
Software, Urban Tourism, 
Sarein City. 

                                                   
*Corresponding Author: Rahmati Mansour  

Address:  Department of Urban & Rural Planning, 
Faculty of  Literature & Humanities, University 
Street, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, 
Iran, 

Email: rahmati1358@gmail.com  
Tel: 09144505108 

 

mailto:rahmati1358@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4413-5789


 

250 

Volume 10. Issue 36. Spring 2021. Pages 249 to 272. 

 

Rahmati Mansour and Pashazadeh Asghar. Recognition of Tourism key propellers of Sarein City 

Journal of Tourism Planning and Development 

dependence in tourism development of Sarein city and are considered as 
the first priority in tourism development of Sarein city. 

 

Extended abstract 
1. Introduction:  
Today, tourism is considered as one of the 
most important and effective economic 
issues and one of the most important and 
prominent communication, social and 
cultural factors in the world, and all 
countries seek to use the many 
opportunities and benefits obtained 
through it. Determine the relative well-
being of the present and future of their 
communities. In the meantime, one of the 
most important discussions about tourism 
development is planning for the future 
and, in fact, futures research. Tourism area 
will be developed when the most 
important indicators of tourism in that 
area are identified. In this regard, Sarein is 
one of the cities that has high potential to 
attract tourists, but still, as it should, has 
not been able to lead to the growth and 
development of the tourism industry. . But 
the proper use of potentials and the 
achievement of the goal of excellence will 
be possible only when proper and focused 
planning is provided for this. Therefore, 
this study intends to identify the key 
factors in the development of tourism in 
Sarein. In this regard, the research 
question is as follows: What are the most 
important key propellers of tourism in 
Sarein? 

2. Methodology:  
Current study is applied according to aim 
and it is descriptive-analytical according 
to nature. Statistical society includes elite 
experts (Masters, high level students, 
official organizations experts,) in Sarein 
city tourism and they were selected by 
snowball model with 30 persons as 

samples, because of uncertainty numbers. 
Also, we have been used structural 
equations model (Interaction effects 
analysis) in framework of MICMAC 
Software.  

3. Results:  
Study results showed that, facilities 
distribution, marketing, versatility, 
budget, competition, planning variables 
and …., have the most highest effective 
ranks in direct state and also private 
sector, government policies, competition, 
citizens participation, planning, 
marketing, … have the most highest total 
effectiveness. In indirect state; treatment 
services, facilities distribution, climate 
conditions, marketing, versatility are as 
the effective variables and private sector, 
government policies, treatment services, 
competition, citizens participation are as 
affected variables.  

Determination power with direct effects 
showed that; among 54 study variables, 26 
variables were located in upper part of 
bisectors of direct effective and affected 
curve and the highest direct effective 
ranks relate to facilities distribution, 
Medias, aesthetic, treatment services and 
versatility and the highest indirect 
affected ranks relate to climate conditions, 
facilities distribution, aesthetic, versatility 
and Medias.  

 

4. Conclusion:  
Among 54 investigated variables in current 
study; 20 variables were recognized as 
effective key propellers in Sarein city 
tourism development. Facilities 
distribution, treatment services, aesthetic, 
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medias, versatility, related courses 
development, welfare services, marketing, 
budget, entertainment centers, proper 
cost, planning, technical knowledge, 
tourism specialty management, skilled 
human force, competition, public 
participation, porcupine facilities, training 
services, security are as study key 
variables.  

So, we conclude that many different 
factors were affected on tourism 

development and one-third of primitive 
factors were selected as key factors or 
propellers. (20 key factors from 54 
primitive factors) It is necessary to pay 
attention these factors basic and key role 
according to Sarein city tourism 
development in every planning. 
Mentioned variables have high 
penetration power and low dependency in 
Sarein city tourism development.  
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 چکیده
 و مدیران رو، همین از. است شده تبدیل جوامع کلیدی صنایع از یكی به گردشگری امروزه
 حاصل فراوان مزاياي و ها فرصت از استفاده و آینده در آن اصولی ی توسعه دنبال به ریزان برنامه

 به کلیدی های پیشران شناسایی و پژوهی آینده رویکرد از تا دارد ضرورت ، بنابراین.هستند آن از
 از که است شهرهایی جمله از سرعین شهر راستا، همین در. شود نگریسته گردشگری ی توسعه

 و رشد به باید، که چنان آن هنوز ولی ؛ است برخوردار گردشگر جلب برای باالیی های پتانسیل
 شهر گردشگری ی توسعه کلیدی عوامل دارد قصد پژوهش این. نشد منجر گردشگری ی توسعه

 ماهیت نظر از و ، کاربردی هدف نظر از رو پیش پژوهش رو، همین از. نماید شناسایی را سرعین
 سرعین شهر گردشگری به آشنا کارشناسان تحقیق، این آماری ی جامعه.  است تحلیلی - توصیفی

 قرار استفاده مورد تحقیق در منتخب و نمونه عنوان به نفر 30از برفی گلوله روش به هستندکه
 در متقابل تاثیرات تحلیل مدل از کلیدی، های پیران شناسایی جهت تحقیق این در. است گرفته

 توجه با که است امر این بیانگر ، تحقیق های یافته. است شده استفاده MICMAC افزار نرم قالب
 تنوع و درمانی خدمات زیباسازی، ها، رسانه امکانات، توزیع متغیرهای کنندگی، تعیین قدرت به

 که کرد گیری نتیجه چنین توان می ، درنهایت. اند کرده کسب را اثرگذاری های رتبه باالترین بخشی
 بیش که ای گونه به هستند؛ تاثیرگذار سرعین گردشگری ی توسعه در زیادی نسبتا   و متنوع عوامل

 از کلیدی عامل 20) شدند انتخاب کلیدی عوامل عنوان به ، پژوهش این اولیه عوامل از سوم یک از
 به سرعین شهر گردشگری ی توسعه برای ریزی برنامه هرگونه در است الزم که ،(اولیه عامل 54

 سرعین، شهر گردشگری ی توسعه در متغیرها این. نمود توجه عوامل این اساسی و کلیدی نقش
 سرعین شهر گردشگری ی توسعه در اول اولویت و هستند پایینی وابستگی و باال نفوذ قدرت دارای

 .آیند می حساب به

 کلیدواژه ها:
دی، مدل های کلی پیشران

افزار  تحلیل اثرات متقابل، نرم
MICMAC ،گردشگری شهری ،

 شهر سرعین.
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 مقدمه 1
 و مهم مسائل از یكی عنوان به گردشگری امروزه

 ارتباطی، برجسته ی و مهم عوامل از و اقتصادی موثر
 محسوب جهانی سطح در فرهنگی و اجتماعی

خت زیر گسترش واقع، در گردد. می  های سا
 حاضر قرن در ارتباطی و امنیتی بهداشتی، اقتصادی،

 زندگی در انكارناپذیر واقعیتی به را گردشكری
 گردشگری رو، این از است. کرده تبدیل ها انسان

 تواند می که است جامعه در کلیدی صنایع از یكی
 حجم دیگر طرف از کند. جلب را ریزان برنامه توجه

 شده موجب اخیر، سالیان در ها مسافرت باالی
 در بزرگ صنایع از یكی عنوان به گردشگری که است

 و جهانگردی درآمد که گونه ای به شود، معرفی دنیا
 کل درصد 17 حدود نقل، و حمل همراه به گردشگری

که  است. این صنعت داده تشكیل را دنیا صادرات
 جوامع در متفاوت های شکل با طوالنی های زمان از

 توسعه ی در حدی به و وجود داشته انسانی
 بوده اثرگذارکشورها  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

نامرئی  صادرات عنوان به آن از اقتصاددانان که است
 (.1۸: 1397اند )اجزاشکوهی و همکاران،  برده نام

 ها فرصت از استفاده پي در كشورها تمامي بنابراين ،
 واسطه ی به تا هستند آن از حاصل فراوان مزاياي و

 رقم خود جوامع آينده و حال براي را نسبي رفاه آن،
لت به شهري مراکز بزنند. در این میان،  تجمع ع

 توانند می اجتماعی هاي زیرساخت و مدنی نهادهاي
 خارجی و داخلی گردشگران جذب براي مناسبی محل

 خود گردشگري ، صنعت اهمیت. شوند محسوب
 آن طبیعی ویژه ی شرایط یا و تاریخ با که زمانی

 با و می شود چندان دو گردد، همراه ناحیه
 توانایی آسانی به به جا ، و مناسب هاي ریزي برنامه

 را کشور گردشگري بزرگ قطب به شدن تبدیل
 ونیز، مانند شهرهایی ، ترتیب این به. داشت خواهند

 توکیو، شانگهاي، نیویورك، لندن، پاریس، میالن، رم،
 به دبی، آن اي خاورمیانه نمونه ی یا...  و بمبئی

 سال در گردشگر میلیون چندین ساالنه ی جذب
 ، در رو این از(. Deichman, 2008:1) قادر هستند

 ترين مهم از يكي عنوان به شهرها اخیر، دهه ی چند

 شده شناخته گردشگران بين در گردشگري مقاصد
(Edvard et al, 2008:1032 )آن، دنبال به و 

 محققان از بسياري بررسي مورد شهري گردشگري
 گردشگری (.Potof, 2006:15) است گرفته قرار

 مختلف های فعالیت از ای پیچیده ترکیب شهری ،
 میزان و محیطی های ویژگی پیوستن هم به که است

 و کنندگان بازدید جذب در شهر کشش و توانمندی
توان چنین اذعان داشت  می .است ارائه ی خدمات

 توسعه ی در شهر هر موفقیت شرط نخستین که
خت وجود گردشگری،  شهری، مناسب های زیرسا

 مدیریت و ذیربط هایسازمان همه ی یکپارچگی
 و فرهنگی سیاسی، های عرصه در مدبرانه و عاقالنه

  (.15: 1384 دیناری،)است  اجتماعی

ها در  در این میان، یکی از مهمترین بحث
ریزی برای  خصوص توسعه ی گردشگری، برنامه

 پژوهی است. امروزه آینده و در واقع آینده
 گرفته کار به ای گسترده طور به پژوهشی آینده

رویکردهایی  از وسیعی طیف واژه، این شود. می
 گیری تصمیم فرایند بهبود باعث که است

 آینده ی درباره ی تفکر که رویکردهایی شوند، می
: 1390 شکری، و خیرگو(دارند  همراه را به بلندمدت

ای توسعه خواهد  (. زمانی گردشگری محدوده110
های گردشگری آن  مهمترین شاخص یافت که

 محدوده شناسایی شود. در همین راستا، شهر
 دارای که است شهرهای جمله سرعین از

 گردشگران است، جلب های باالیی برای پتانسیل
 توسعه ی و رشد به باید، که آن چنان هنوز ولی

استفاده درست از  منجر نشد. اما صنعت گردشگری
 زمانی تعالی،ها و رسیدن به هدف  پتانسیل

 و صحیح ریزی برنامه با که بود خواهد پذیر امکان
گردد.  فراهم امر این برای الزم زمینه ی متمرکز،

بنابراین، این پژوهش قصد دارد عوامل کلیدی 
توسعه ی گردشگری شهر سرعین را شناسایی نماید. 
خصوص سوال تحقیق به این شکل  در همین 

های کلیدی  باشد: مهمترین عوامل/ پیشران می
 گردشگری شهر سرعین کدامند؟
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 پیشینه تحقیق 2
های اخیر در ارتباط با گردشگری و تحلیل  در سال

های  تاثیرات متقابل در گردشگری )عوامل و پیشران

پژوهی  موثر در توسعه ی گردشگری( و بحث آینده
تحقیقات خوبی شکل گرفت که در قالب جدول 

 به آنها اشاره شده است 1شماره ی 

 

 یگردشگر یپژوه ندهیآ خصوص در قاتیتحق ی نهیشیپ خالصه1 جدول

 نتایج تحقیق عنوان تحقیق سال  محققان

 2050توریســم در  2012 یاومن
ناوری، های آینده گردشگری: ف مهمترین شاخص

ونقل،  ف، غذا، تغییرات آب و هوایی، حملمصر 
  .امور اقتصادی و رقابت

 2012 ایکسیاولی
شت مؤثر عوامل شناسایی  بازگ

 تایلند به چینی گردشگران مجدد

 گردشگری توسعه ی بر اثرگذار کلیدی عوامل
 مقاصد جذابیت مقصد، تایلند: امنیت

 به شده ارائه خدمات بودن مناسب گردشگری،
 شهروندان برخورد و تعامل نحوه ی گردشگران،

 در مقصد از مثبت تصویر تثبیت و گرشگرانبا 
 گردشگران. ذهن

 2015 اسالم
 راهی: گردشگری در موثر عوامل

 در پایدار گردشگری برای
 بنگالدش

عوامل مهم در توسعه ی گردشگری پایدار کشور 
 انگیزه، طریق از جامعه بنگالدش: توسعه ی

 های در فعالیت ظرفیت ایجاد و آموزش
 از جلوگیری و طبیعی بازسازیپایدار،  گردشگری

 های گردشگری زدن گردشگران به مکان آسیب
 توسعه ی ذاتی های و در کل، حفظ ارزش

 جریان و محیطی زیست مالحظات اقتصادی،
 اجتماعی.

سیدو و 
 ادومایتین

2016 

 گیری در تصمیم موثر عواملی
 انتخاب محلی برای گردشگران

مقصد )مطالعه موردی:  یک
 آذربایجان(کشور 

گردشگری از  مقصد مهم در انتخاب عوامل
 مقصد، رفاهی محلی: امکانات جانب گردشگران

 محیطی، های ویژگی گردشگری، های زیرساخت
 قیمت خدمات. و انسانی منابع

بهاتی و 
 پیرس

2017 
 بانکوک در گردشگری های جاذبه

خراب  دادن پیوند سنگاپور؛ و
 خصوصیات تعیین و کاری

 گردشگری: توسعه ی بر مؤثر دیکلی عوامل
 جلوگیری و گردشگران برای امنیت بودن فراهم

 منحرفانه. رفتارهای و وقوع جرم از

رودریگوئر و 
 همکاران

2018 
 تقاضای بر موثر عواملی

  مکزیک در گردشگری

 گردشگری: توسعه ی بر مؤثر کلیدی عوامل
 به شده ارائه خدمات هزینه ی و قیمت

 گردشگران.

و تووان 
 راجاگوپال

2019 
 توسعه ی بر موثر عوامل آنالیز

 ویتنام در پایدار گردشگری

 در پایدار گردشگری موثرترین عوامل توسعه ی
اجتماعی و  محیطی، ویتنام: عوامل زیست

 اقتصاد. جامعه،
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فیروزجائیان 
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 گردشگری، جامع طرح اقلیم، و هوایی و آب

 رفاهی، ها، خدمات رسانه زیربنایی، تأسیسات
  امنیت. و خصوصی بخش رسوم، و آداب

اکبری و 
 همکاران

1397 

ی موثر بر ها شناسایی پیشران
وضعیت آینده ی گردشگری 

پایدار شهر کرمان با رویکرد 
 پژوهی آینده
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 در کلیدی متغیرهای شناسایی
 مقصد برند گیری شکل

 آینده روش بر مبتنی گردشگری
: موردی مطالعه ی) پژوهی

 گردشگری هدف روستای
 و چهارمحال استان سوادجان

 (بختیاری

 مقصد برند گیری شکل در متغیرها ترین کلیدی
 گردشگری سوادجان: گردشگری هدف روستای
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 تعلق، چشم انداز، فرصت گردی، حس

 و غذا. استراحت، آب وهوا

زاده دده
سیالبی و 

 فرداحمدی
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 مؤثّر کلیدی پیشران های تعیین
 رویکرد با گردشگری توسعه ی بر

: )مطالعه ی موردی پژوهی آینده
 مازندران( استان های شهرستان

 گردشگری توسعه ی بر تأثیر بیشترین
 بخش شهرستان های استان مازندران: متغیّرهای

  خدماتی. و زیرساختی

 1398 نصر
 بر مؤثر کلیدی عوامل شناسایی

 با شیراز کالنشهر در گردشگری
 پژوهی آینده رویکرد

 بر تأثیرپذیری کمترین و تأثیرگذاری بیشترین
 آب، شیراز: منابع گردشگری توسعه ی آینده

 امنیت تاریخی، آثار محلی، مدیریت تبلیغات،
ت، غذایی، حوزه  در ملی کالن های سیاست امنی

 شهروندان.  مشارکت و گردشگری ی

توان  با عنایت به تحقیق هایی که انجام شد ، می
گفت که هر تحقیقی بنابر اهداف خود تعدادی از 

گردشگری را برای محدوده ی های حوزه ی  شاخص
است.  جغرافیایی خود خاص مورد بررسی قرار داده

از آنجایی که هر محدوده ی جغرافیایی دارای شرایط 

تواند بر  طبیعی و انسانی متفاوتی است که می
های گردشگری تاثیر متفاوتی داشته باشد  شاخص

و از آنجایی هم که تحقیق منسجمی در خصوص 
ری شهر سرعین انجام نگرفته پژوهی گردشگ آینده

مندی از  است، این تحقیق سعی دارد تا در کنار بهره
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ادبیات تحقیق و رفع خالءهای موجود در خصوص 
های مورد بررسی، مهمترین  کمیت و کیفیت شاخص

های توسعه ی گردشگری شهر سرعین را با  شاخص
توجه به شرایط مکانی و زمانی خود، را با استفاده از 

ل اثرات متقابل )به عنوان یکی از روش تحلی
 های آینده پژوهی( مورد بررسی قرار دهد.  روش

 مبانی نظری 3
 گردشگری ریزان، از امروزه کارشناسان و برنامه

 های جنبه ترین سریع و بزرگترین از عنوان یکی به
که  معتقدند کنند و جهان یاد می در صنعت رشد

 لحاظ از جهان صنعت بزرگترین گردشگری،
(. Mrphy, 2013: 11) اقتصادی است های سنجه

 شود می اطالق هایی فعالیت به اصطالح گردشگری
سب اهداف به دستیابی برای گردشگران که  وکار، ک

 به شخصی اهداف یا سایر و فراغت اوقات گذراندن
 سفر زمان در و خود معمول محیط از خارج مقصد

 آنها هستند به مشغول سال یک از کمتر مدت برای
(Dos wil, 2005: 19در .) مختلف انواع میان 

 عنوان به شهری گردشگری مفهوم گردشگری،
مطرح شده  19۸0 دهه ی در مطالعاتی کار دستور

گردشگری ( 94: 1395 و همکاران، نژاد است )حاجی
 نوع همه و دارد ای گسترده مفهوم شهری

 اتفاق شهرها در که را تفریحی های فعالیت
 گردشگری، شود. این نوع از می شامل افتد، می

 با مختلف های فعالیت از ای پیچیده ترکیب
شهر  کشش و توانمندی میزان محیطی، های ویژگی

 کارکرد و است ی خدمات ارائه و شگران گرد جذب در
 از یکی عنوان به گردشگری و فراغت اوقات گذران

 قرارگرفته مدنظر شهر،  اصلی یک کارکردهای
در واقع هدف  (.Anuar et al, 2011: 478شود ) می

اصلی از مطرح شدن این نوع از گردشگری، توسعه 
کننده  تعیین ی شهر است. در همین رابطه، عوامل

 کالن سطح در آن موفقیت و گردشگری توسعه ی
 اقتصادی، جغرافیایی، درونی )شرایط دسته ی دو به

 کالن )مانند ساختارهای بیرونی و آن( جز و اجتماعی
 و اجتماعی کشور و سیاسی وضعیت یری،گ تصمیم

 Farajiاست ) تفکیک و بندی دسته قابل آن( جز

Rad & Kazemian, 2012: 66عوامل این (. برآورد 
در  راهبردی نگرش یک است که پذیر امکان زمانی

 شناسایی تا با باشد داشته وجود گردشگری زمینه ی
 مختلف مناطق های قابلیت و ها پتانسیل

ی  توسعه جهت در الزم راهکارهایگردشگری، 
(. در Holland, 2003: 102) گردد دریافت گردشگری

همین خصوص یکی از مهمترین رویکردهای توسعه 
 و در واقع بحث پژوهی آینده رویکرد ی گردشگری،

 است گردشگری توسعه ی بر مؤثر عوامل دورنمای
 (.11: 1396خواه،  حسینی و )تقوایی

 بسیاری در گسترده طور به پژوهی آینده امروزه
 به ها گذاری سیاست و ها ریزی برنامه و علوم از

 از وسیعی طیف واژه، این شود. گرفته می کار
 را گیری تصمیم فرایند بهبود که است رویکردهایی

آینده  تفکر درباره ی که رویکردهایی کند، می تسهیل
همکاران،  و اکبری )علی دارند همراه به را بلندمدت ی

 و آتی روندهای پژوهی آینده  (.157 :1397
 و ها سازمان پذیری رقابت و تغییرات بینی پیش

این  دهد. می قرار مورد بررسی را آینده در صنایع
 و محیطی های قطعیت عدم با برخورد در اقدامات
 ایجاد و خالقیت طریق از سریع تغییرات

 اقتصاد یک در پیش رفتن و غیرمنتظره های فرصت
(. Varum et al, 2011: 19باشد ) می پویا

های گوناگونی دارد که یکی از این پژوهی روش آینده
ها، روش تحلیل اثرات متقابل است که با بهره  روش

های کلیدی  ، پیشرانMICMAM افزار  گرفتن از نرم
 شود.  استخراج می

باتوجه به مطالب ذکر شده، پرداختن به  
ریزی کاری  رنامهریزی بدون توجه به آینده، ب برنامه

بیهود و کم اثر خواهد بود در همین خصوص الزم 
پژوهی  ها از رویکرد آینده ریزی است در برنامه

توسعه  عرصه ی استفاده شود. در همین راستا، در
 برای ریزی برنامه و آینده به پرداختن گردشگری، ی

پرفایده  پژوهی آینده از طریق توسعه ی گردشگری،
پژوهی برای توسعه  رویکرد آیندهخواهد بود. زمانی 

 پیشران ی گردشگری جواب خواهد داد که نیروهای
گردشگری  بر توسعه ی موثر کلیدی عوامل و
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 بنابراین .(204: 139۸شناسایی شوند )نعیمی مجد، 
 صنعت توسعه ی در پژوهی آینده رویکرد به توجه

 به ورود با کند. می ایفا را پررنگی نقش گردشگری
د، صنعتجد هزاره ی  نوین عصری نیز گردشگری ی

 که متعددی مشکالت وجود با و است کرده آغاز را
 اقتصادی در سیستم که است انتظار دارد، پیش در

 بنابراین، شود؛ افزوده آن اهمیت بر جهانی
 و اصولی مسائل به پیوسته باید گذاران سیاست

خصوص زیربنایی  صنعت این آثار و جهت رشد، در 
 (.53: 1396همکاران، و )موسوی کنند توجه آینده در

 روش شناسی تحقیق 4
ین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت ا

ها و  آوری داده جمع است.تحلیلی  -توصیفی 
 میدانی ای/اسنادی و روش کتابخانه دو به اطالعات

ه شده است. جامع انجام )پرسش نامه و مصاحبه(
به گردشگری آشنا  کارشناسان آماری این تحقیق ی

است )اساتید و دانشجویان تحصیالت  شهر سرعین
های اداری(  و کارشناسان دستگاه تکمیلی دانشگاهی

با توجه به نامشخص بودن تعداد آنها به روش که 
نفر به عنوان منتخب در تحقیق  30گلوله برفی، از 

مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در این 
تاری )تحلیل تاثیرات تحقیق از مدل معادالت ساخ

استفاده شده  MICMACافزار  نرممتقابل( در قالب 
گردشگری کلیدی  های برای تعیین پیشران) است

  .شهر سرعین(

 تجزیه و تحلیل 5
هش  تر ذکر شد، هدف همان گونه که پیش این پژو

گردشگری شهر  ی شناسایی عوامل کلیدی توسعه
است که در این خصوص از نظرات  سرعین

 درنهایت ،کارشناسان مربوط اجرایی و دانشگاهی و 
در قالب  اثرات متقابل از روش تحلیل ساختاری

مک استفاده شده است. بدین  افزار میک نرم
 (متغیر 54)، 54* 54منظور از ماتریسی به ابعاد 

ها در سیستم استفاده شد تا وضعیت هریک از آن
شگری( مشخص گردد. از پاسخ گرد ی )توسعه

دوتایی  ی دهندگان درخواست شد که به مقایسه
متغیرهای تحقیق بپردازند. این روش مراحلی دارد که 

 در ادامه به همراه تحلیل آن ارائه شده است.

 ماتریس تاثیرات مستقیم 5.1
در ابتدا ماتریس تاثیرات مستقیم بر اساس 

بتوان  ها تشکیل شد تا های حاصل از پاسخ میانگین
نتایج حاصل از تاثیرات متقابل، نمودارها و 

دست آورد. ه های گرافیکی مرتبط با آن ب نقشه
های ماتریس و تاثیرات متقاطع تحلیل اولیه داده

آن است که با توجه به ابعاد  ی نشان دهنده
گزینه برای ماتریس وجود  2916ماتریس، در مجموع 
 یس صفر بودهخانه ماتر 1109 ،دارد که از این تعداد

شته یا از یعنی عوامل بر همدیگر تاثیر ندااست؛ 
 7/32 حدوداند که این تعداد  همدیگر تاثیر نپذیرفته

درصد کل حجم ماتریس را به خود اختصاص داده 
خانه دارای تاثیر ضعیف،  ۸60 ،است. از طرف دیگر

خانه هم دارای  226خانه دارای تاثیر متوسط و  721
خانه  1۸07د، که در مجموع شامل باشنتاثیر قوی می

اند.  ای ماتریس را به خود اختصاص دادهه از خانه
درصد است که  96/61 ، پرشدگی ماتریس ی درجه

درصد از عوامل  62حدود حاکی از آن است که 
اند. از مجموع انتخاب شده بر همدیگر تاثیر داشته

قابل ارزیابی  ی رابطه 1۸07عدد در ماتریس  2916
در این ماتریس است. عالوه بر این ماتریس بر 

ای های آماری با دو بار چرخش دادهاساس شاخص
ار  100و بهینه شدگی  بودن از مطلوب درصد برخورد

 بوده است که این موضوع نیز روایی باالیی پرسش
 دهد )جدول شمارههای آن را نشان می نامه و پاسخ

 (.2 ی
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 آن یهاو آماره سیماتر یهاداده هیاول لیتحل2 جدول

ابعاد 
 ماتریس

تعداد 
 تکرار

بدون تاثیر 
(0) 

تاثیر ضعیف 
(1) 

تاثیر متوسط 
(2) 

تاثیر قوی 
(3) 

درجه  جمع 
 پرشدگی

54*54 2 1109 860 721 226 1807 96/61 % 

 محاسبات تحقیق حاضر منبع:

 

در ماتریس متقاطع، جمع اعداد سطرهای هر عامل 
میزان تاثیرگذاری و جمع ستونی نیز میزان 

دهد. تاثیرپذیری آن عامل از عوامل دیگر را نشان می
بر اساس نتایج تحلیلی این ماتریس، به ترتیب 

توزیع امکانات، بازاریابی، تنوع بخشی، متغیرهای 
ریزی، بیشترین تاثیرگذاری برنامه بودجه، رقابت و 

مقابل گردشگری دارند و در  ی مستقیم در توسعه
دولت،  های سیاستمتغیرهای بخش خصوصی، 

و برنامه ریزی و مشارکت شهروندان  ،رقابت
 بازاریابی، بیشترین تاثیرپذیری مستقیم در توسعه

 (.3گردشگری شهری دارند )جدول  ی

 گریهمد بر رهایمتغ میمستق ریتاث3 جدول

 متغیر تاثیرگذاری پذیریتاثیر متغیر تاثیرگذاری تاثیرپذیری

  امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 بازاريابي 96 2 74 5 دفاتر گردشگري 57 25 57 19

 بودجه 88 4 69 10 زيباسازي 86 7 50 31

بانک اطالعات  26 46 45 38
 گردشگري

 توزيع امکانات 100 1 48 33

 هزينه مناسب 80 9 63 12 مراکز خريد 37 35 55 22

ها و  جشنواره 60 23 46 37
 ها نمايشگاه

 بخش خصوصي 70 15 86 1

 رقابت 87 5 81 3 غذاهاي محلي 30 43 58 18

 ريزي برنامه 87 5 74 5 ها  کنفرانس 46 32 43 39

 ها کاهش محدوديت 56 27 57 18 صنايع دستي 31 40 51 30

 هاي دولت سياست 67 20 84 2 مراسم آييني 30 43 41 40
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 متغیر تاثیرگذاری پذیریتاثیر متغیر تاثیرگذاری تاثیرپذیری

  امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

فرهنگ پذيرش  34 36 62 13
 گردشگر

 مديریت تخصصي 68 17 57 19

سازي  هماهنگ 33 38 43 39 رويدادهاي ورزشي 34 36 52 27
 ها سازمان

 مشارکت شهروندان 80 9 76 4 روابط عمومي مسوالن 47 31 40 42

 طرح جامع گردشگري 43 33 67 11 هاي آموزشي برنامه 57 25 54 23

 دانش فني 59 24 47 34 بهداشت عمومي 25 47 47 34

 نيروي انساني ماهر 68 17 59 16 آداب و رسوم 33 38 36 50

 امنيت 74 13 73 7 ها موزه 19 49 30 53

 هاي تشويقي سياست 74 13 71 8 حس اعتماد گردشگر 23 48 62 13

 معماري بومي 13 52 37 49 آثار فرهنگي و تاريخي 31 40 41 40

 شبکه حمل و نقل 41 34 45 38 جمعيت 49 30 39 47

 تاسيسات زيربنايي 54 28 59 16 خدمات درماني 70 15 34 51

های نوين  روش 31 40 38 48 قوانين گردشگري 52 29 57 19
 تبليغاتي

 ها رسانه 84 8 47 34 خاطره جمعي 19 49 53 24

هاي  رشته ی توسعه 67 21 40 42
 مربوط

 تنوع بخشي 95 3 60 15

 خدمات رفاهي 77 11 52 27 محيط زيست 28 45 53 24

 مراکز تفريحي 68 17 52 27 منابع آب 19 49 40 42

 تورهاي گردشگري 77 11 71 8 فضاي سبز 13 52 49 32

 استانداردسازي 65 22 53 24 شرايط اقليمي 32 39 32 52

 محاسبات تحقیق حاضر: منبع
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ها، توان دریافت که تاثیر متغیربا یک روش ساده می
های ارتباطی در ماتریس با در نظر گرفتن تعداد گروه

تشکیل شده، قابل سنجش است. متغیری که بر 
 تعداد محدودی از متغیرها تاثیر مستقیم دارد،

 ی تاثیرگذاری اندکی نیز در کل سیستم )توسعه
گردشگری( دارد. به این ترتیب، تاثیرپذیری مستقیم 

توان با در نظر گرفتن ستون یک متغیر را نیز می
مربوط در ماتریس بررسی کرد. بنابراین، مجموع 

تاثیرگذاری متغیر  ی عددهای هر سطر نشان دهنده
 مربوط و مجموع عددهای هر ستون نمودار

تاثیرپذیری آن است؛ پس تمام متغیرها و محیط در 
ها در یک توان با نمایش آن ها را میآن ی برگیرنده

 -نمودار مفهومی یا محور مختصات )تاثیرگذاری
تاثیرپذیری( نمایش داد )زالی، منصوری بیرجندی، 

های مورد موقعیت متغیر 1 ی ( شکل شماره12: 1394
 دهد.مستقیم نشان میارزیابی را در تحلیل تاثیرات 

 

 

 میمستق راتیتاث سیماتر یریرپذیتاث -یرگذاریتاث محور در هاآن گاهیجا و هاریمتغ یپراکندگ1 شکل

 

 و تأثیرگذاري میزان توجه با متغیرها از کدام هر
 قرار نقشه یا نمودار در خاصی مکان در تأثیرپذیري

 بیانگر نمودار در متغیرها گیرند. موقعیت می
 گردشگری( و ی سیستم )توسعه در آنها وضعیت

 در آینده سیستم تحوالت و پویایی در آنها نقش
کلی  دسته پنج در متغیرها این کلی طور به است.

شوند و بر اساس مواردی که قبال   می بندي طبقه
ها را با توان وضعیت هر یک از متغیراشاره شد، می

ه تشخیص داد، ب 1ها در شکل توجه به موقعیت آن
شمالی  ی ای که متغیرهای واقع در منطقه گونه

ستم دارند. در ادامه محل  ، نمودار، آثار فراوانی در سی
گانه و  های پنچ تک متغیرها در دسته قرارگیری تک

 میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنها ارائه شده است.

نمودار پراکنش  های تاثیرگذار:دسته متغیر
اقلیم، توزیع دهد که متغیرهای متغیرهای نشان می

ها، خدمات رفاهی،  امکانات، زیباسازی، رسانه
های مربوطه )گردشگری(، برگزاری  رشته

دمات ها، دانش فنی و امکانات تفریحی، خ جشنواره
آموزشی، برخورداری از استانداردها، دفاتر گردشگری 

 ی ، متغیرهای تاثیرگذار توسعهو مدیریت گردشگری
 ، باشند. درواقع، این متغیرهاگردشگری سرعین می

مستقیم بیشترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری 
  سرعین دارند. گردشگری شهر ی توسعه دررا 

رقابت، یرهای متغ دسته متغیرهای دووجهی:
بخش خصوصی، سیاست دولت، امنیت، تسهیالت 
تشویقی، برگذاری تورهای گردشگری، مشارکت، 
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برنامه ریزی، بودجه، هزینه ی منابع، خدمات 
در درمانی، بازاریابی، تنوع بخشی و نیروی انسانی، 

به متغیرهای دووجهی قرار  مربوط ی محدوده
ی و اند. یعنی این متغیرها تاثیرپذیر گرفته

گردشگری  ی تاثیرگذاری باال و همزمانی روی توسعه
 .شهری دارند

برگذاری متغیر  تنهااز بین متغیرهای یادشده، 
روی نمودار خط ریسک قرار گرفته  تورهای گردشگری

بخش خصوصی، رقابت، است. همچنین متغیرهای 
برنامه های و  ، مشارکت، امنیتهای دولت سیاست

هدف سیستم شناخته  ن متغیرهایبه عنوا تشویقی
اند. تاثیرپذیری این متغیرها بیشتر از  شده

 .تاثیرگذاری آنها است

های معماری متغیر های تاثیرپذیر:متغیر دسته
حس اعتماد، فرهنگ جامعه ی میزبان، بومی، 

با  و تاسیسات، گردشگری عطرح جام ،ی محلیهاغذا
 هایتاثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری بسیار باال متغیر

که نسبت به هستند سرعینگردشگری  ی توسعه
تکامل متغیرهای تاثیرگذار و دووجهی بسیار حساس 

 هستند. 

مراکز خرید، متغیرهای  های مستقل:دسته متغیر
رویدادهای ورزشی، محیط زیست، بهداشت،خاطره 
ی جمعی، فضای سبز، منابع آب، بانک اطالعاتی، 

مراسم  صنایع دستی، آثار فرهنگی، هماهنگ سازی،
های نوین  ها، روشدینی مذهبی، آداب و رسوم، موزه

ها، جمعیت، روابط  تبلیغاتی، برگزاری کنفرانس
های  عمومی، حمل و نقل، قوانین و محدودیت

 ی به عنوان متغیرهای مستقل توسعهگردشگری، 
شوند. این  شناسایی می سرعینگردشگری شهری 

ای یرها از سایر متغبدان معناست که این متغیر ه
ها نیز و بر آن است سیستم تاثیر چندانی نپذیرفته

تاثیر کمی داشته یا تاثیری ندارند. از بین موارد یاد 
های  ها، روش آداب و رسوم، موزهشده، متغیرهای 

ها، جمعیت، روابط  نوین تبلیغاتی، برگزاری کنفرانس

متغیرهای اهرمی ثانویه این  عمومی، حمل و نقل،
 برای شروعیتوانند به عنوان سیستم هستند، می

 سنجش و به عنوان معیار به کار روند. 

متغیرهای  های نامعین/ تنظیمی:دسته متغیر
امکانات تفریحی، خدمات آموزشی، برخورداری از 

 استانداردها، دفاتر گردشگری و مدیریت گردشگری،
نیروی )متغیرهای دووجهی(، متغیر  1 ی از ناحیه

)متغیرهای دووجهی(، متغیر  2 ی از ناحیهانسانی 
 3 ی از ناحیه تاسیسات و تجهیزات گردشگری

قوانین و مقررات  های)متغیرهای تاثیرپذیر( و متغیر 
)متغیرهای  4 ی گردشگری از ناحیههای  و محدودیت

 5 ی متغیری هستند که در ناحیه 9مستقل(، 
اند که  ی نامعیین یا تنظیمی( قرار گرفته)متغیرها

به صورت اهرم ثانویه، اهداف ضعیف و یا توانند می
 در واقع، به ،شاخص ریسک ثانویه عمل نمایند 

ه سیستم دربار  که اند شده معرفی متغیرهایی عنوان
 داشته باشند. قطعی گیری تصمیم تواند نمی آنها ی

 در نواحی آنها قرارگیری به توجه با دیگر، عبارت به
 پیوستن امکان دیگر، ه یناحی چهار از یک هر مرزی

 از چهار یکی به سیستم ه یآیند در متغیرها این
  .است زیاد بسیار دیگره ی ناحی

 غیرمستقیم تاثیرات ماتریس 5.2
ها قیم، هر یک از متغیردر ماتریس تاثیرات غیرمست

و ... شده و بر  5، 4، 3، 2افزار به توان  توسط نرم
ها سنجیده این اساس، تاثیرات غیرمستقیم متغیر

ود. ماتریس تاثیرات متقابل غیرمستقیم حاکی شمی
های خدمات درمانی، ترتیب متغیر این است که به از

توزیع امکانات، شرایط اقلیمی، بازاریابی و تنوع 
به عنوان تاثیرگذارترین متغیرهای  بخشی،

غیرمستقیم و متغیرهای بخش خصوصی، 
های دولت، خدمات درمانی، رقابت و  تسسیا

ین هم به عنوان تاثیرپذیرتر شهروندانمشارکت 
(. 4باشند )جدول  متغیرها به صورت غیرمستقیم می

های مورد ارزیابی را موقعیت متغیر 2 ی شکل شماره
 دهد.در تحلیل تاثیرات غیرمستقیم نشان می
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 گریهمد بر هاریمتغ میرمستقیغ تاثیر4 جدول

 متغیر تاثیرگذاری پذیریتاثیر متغیر تاثیرگذاری تاثیرپذیری

  امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 بازاريابي 290370 4 235794 7 دانش فني 201356 25 15۸310 39

 بودجه 2۸3636 6 223429 11 زيباسازي 27944۸ ۸ 170612 32

 توزيع امکانات 31۸967 2 161971 36 اطالعاتبانک  100605 47 15۸۸43 37

 رقابت 275190 9 250141 4 مراکز خريد 13117۸ 39 1۸۸340 22

41 153090 29 192377 
ها و  جشنواره

 نمايشگاه
 بخش خصوصي 2419۸1 16 27574۸ 1

 مناسب ی هزينه 2۸21۸5 7 216629 13 غذاهاي محلي 97419 4۸ 1۸7619 23

 ريزي برنامه 267030 10 235665 6 ها کنفرانس 152054 36 142297 43

 1۸6946 30 1۸622۸ 24 صنايع دستي 97272 49 16۸993 33
کاهش 

 ها محدوديت

 22۸740 20 275594 2 مراسم آييني 106000 46 133546 47
هاي  سياست

 دولت

31 172731 41 126663 
رويدادهاي 

 ورزشي
21 196091 1۸ 237267 

مديریت 
 تخصصي

16 2031۸7 3۸ 134326 
فرهنگ 
پذيرش 

 گردشگر
42 152369 40 12733۸ 

سازي  هماهنگ
 ها سازمان

4۸ 131745 33 165279 
روابط عمومي 

 مسوالن
45 141009 24 20969۸ 

 ی توسعه
 مربوطهاي  رشته

26 1۸1795 2۸ 193661 
هاي  برنامه

 آموزشي
14 214226 37 13۸۸76 

طرح جامع 
 گردشگري

3۸ 15۸465 49 ۸7۸64 
بهداشت 

 عمومي
 دفاتر گردشگري 196031 27 199370 17

 224649 22 1977۸۸ 19 آداب و رسوم 117067 42 112729 52
نيروي انساني 

 ماهر

 امنيت 25۸739 11 2427۸1 6 ها موزه 66۸12 53 10542۸ 54

 2406۸5 17 231۸71 10 حس اعتماد ۸1693 50 210۸75 15
هاي  سياست

 تشويقي
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 متغیر تاثیرگذاری پذیریتاثیر متغیر تاثیرگذاری تاثیرپذیری

  امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 معماري بومي 54404 53 223909 12 آثار فرهنگي 107۸47 45 136297 46

 ها نهرسا 253311 12 16۸17۸ 34 جمعيت 162479 34 127073 50

3 251753 1 329001 
خدمات 

 درماني
20 196665 31 1۸5009 

تاسيسات 
 زيربنايي

1۸ 19۸629 32 1۸4۸31 
قوانين 

 گردشگري
49 127791 43 112099 

ي ها تبليغات
 نوين

29 17۸1۸7 52 71969 
ی  خاطره

 جمعي
40 15352۸ 35 15492۸ 

شبکه حمل و 
 نقل

5 246792 13 243613 
مشارکت 

 شهروندان
 مراکز تفريحي 223371 21 176۸02 30

 خدمات رفاهي 237052 19 1۸3002 25 محيط زيست 10۸576 44 17۸537 2۸

 تنوع بخشي 2۸79۸5 5 19۸1۸2 19 منابع آب 77760 51 141۸۸۸ 44

 استانداردسازي 220520 23 1۸0417 27 فضاي سبز 53617 54 1659۸3 35

 تورهاي گردشگري 242207 14 232144 9 شرايط اقليمي 291674 3 106517 53

 ات تحقیق حاضرمحاسب منبع:

 

میرمستقیغ راتیتاث سیماتر یریرپذیتاث -یرگذاریتاث محور در هاآن گاهیجا و هاریمتغ یپراکندگ2 شکل

ها وضعیت هر یک از متغیر 2 ی بر اساس شکل شماره
ها در نمودار به شرح ذیل با توجه به موقعیت آن

 باشد:می

پراکنش  ی در نقشه های تاثیرگذار:دسته متغیر
توزیع امکانات، اقلیم، زیباسازی، متغیرهای سیستم، 

ها، رشته ی گردشگری، دانش فنی، خدمات  رسانه
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رفاهی، حمل و نقل، خدمات آموزشی و خدمات 
گردشگری شهری در  ی متغیرهای توسعه تفریحی،

گونه که ذکر شد، این  روش غیرمستقیم هستند. همان
شترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری را  متغیرها بی

 .دارند

 خدمات: متغیرهای های دووجهیدسته متغیر
درمانی، بازاریابی، بودجه، برنامه ریزی، هزینه ی 
مناسب، تنوع بخشی مدیریت، رقابت، مشارکت، 
امنیت، تسهیالت تشویقی، برگذاری تورها، بخش 
خصوصی، سیاست های دولتی، نیروی انسانی و دفاتر 

متغیرهای دووجهی قرار  ی در محدوده گردشگری،
و تاثیرگذاری اند. یعنی این متغیرها تاثیرپذیری  گرفته

. دگردشگری شهری دارن ی باال و همزمانی روی توسعه
روی نمودار  یمتغیر هیچاز بین متغیرهای یادشده، 

گرفته است. همچنین متغیرهای نخط ریسک قرار 
رقابت، مشارکت، امنیت، تسهیالت تشویقی، برگزاری 

به  تورها، بخش خصوصی و سیاست های دولتی،
 اند.  شناخته شده ن متغیرهای هدف سیستمعنوا

ح جامع طر: متغیرهای های تاثیرپذیردسته متغیر
گردشگری، فرهنگ، حس اعتماد، معماری بومی، 

دارای تاثیرگذاری پایین  قوانین و تاسیسات گردشگری
و نسبت  هستندوی سیستم ر و تاثیرپذیری بسیار باال 

به تکامل متغیرهای تاثیرگذار و دووجهی بسیار 
 حساس هستند. 

، خاطره : متغیرهای فضای سبزهای مستقلغیرمت
ی جمعی، منابع آب، صنایع دستی، بهداشت عمومی، 
ت، رویدادهای ورزشی، بانک اطالعات،  محیط زیس
هماهنگ سازی، آثار فرهنگی، مراسم آیینی، آداب و 

ها، روش های نوین تبلیغاتی، برگذاری  رسوم، موزه
ومی و ها، حمل و نقل، جمعیت، روابط عم کنفرانس

متغیرهای مستقل  ی در محدودهها،  محدودیت
ای  سیستم قرار گرفته اند. این متغیرها از سایر متغیره

ها نیز و بر آن است سیستم تاثیر چندانی نپذیرفته
از بین این متغیرها،  ثیر کمی داشته یا تاثیری ندارند.تا

و رسوم، مراسم آیینی، آداب  آثار فرهنگی،متغیرهای 

روش های نوین تبلیغاتی، برگزاری ها،  موزه
ها، حمل و نقل، جمعیت، روابط عمومی و  کنفرانس

 .هستندجزو متغیرهای اهرمی ثانویه  ها، محدودیت

حمل و  متغیرهایمتغیرهای نامعین/ تنظیمی: 
 1 ی از ناحیه نقل، خدمات تفریحی و آموزشی

و دفاتر نیروی انسانی )متغیرهای تاثیرگذار(، متغیرهای 
متغیر  ،)متغیرهای دووجهی( 2 ی گری از ناحیهگردش

)متغیرهای  3 ی از ناحیه قوانین و تاسیسات گردشگری
یت تاثیرپذیر( های گردشگری از ناحیه  و متغیر محدود

متغیرهای نامعین  ی در ناحیه )متغیرهای مستقل( 4ی 
توانند به صورت اند که می ( قرار گرفته5 ی )ناحیه

ف و یا شاخص ریسک ثانویه اهرم ثانویه، اهداف ضعی
 معرفی متغیرهایی عنوان به عمل نماید و در واقع،

 تواند نمی آنها ه یسیستم دربار  که دشدن
 به توجه با دیگر، عبارت به بکند. قطعی گیری تصمیم

ه ی ناحی چهار از یک هر مرزی در نواحی آن رفتنقرارگ
 سیستم ه یآیند متغیرها در این پیوستن امکان دیگر،

  .است زیاد بسیار دیگر ه یناحی از چهار یکی به

بندی تاثیرگذاری و  رتبه 6
 تاثیرپذیری کلی متغیرها

 ی یکی دیگر از مراحل این تحقیق نشان دادن رتبه
در همین  است .تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها 

بندی کلی )تاثیرات  رتبه 4و  3های راستا، شکل
ارزیابی را در  مستقیم و غیرمستقیم( متغیرهای مورد

دو وضعیت تاثیرگذاری کلی و تاثیرپذیری کلی نشان 
شود به ترتیب طور که مشاهده می دهند. همانمی

توزیع امکانات، خدمات درمانی، بازاریابی، متغیرهای 
تنوع بخشی، اقلیم، بودجه، رقابت، برنامه ریزی، 

های تاثیرگذاری  الترین رتبهباها،  زیباسازی و رسانه
متغیرهای  (3 )شکل های  بخش خصوصی، سیاستو 

دولت، رقابت، مشارکت عمومی، بازاریابی، برنامه 
های تشویقی  ریزی، خدمات درمانی، امنیت، سیاست

لی را پذیری ک های تاثیر باالترین رتبهو برگزاری تورها، 
 (. 4اند )شکل  داشته
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رتبه بندی متغیرها بر اساس تاثیرپذاری مستقیم 3 شکل
 و غیر مستقیم

 

رتبه بندی متغیرها بر اساس تاثیرپذیری مستقیم  4 شکل
 و غیرمستقیم

های  مشخص است، رتبه 4و  3گونه که از اشکال  همان
های مستقیم و  اثرپذیریها و  متغیرها در اثرگذاری

د  غیرمستقیم نزدیک هم هستند و حتی در برخی مورا
بندی  افزار در رتبه ها یکسانند، در این حالت، نرم رتبه

یت را به رتبه های مستقیم اختصاص  نهایی، اولو
خطوط ارتباطی سبز رنگ نشان ، دهد. در این اشکال  می

 هایر غیرمستقیم نسبت به اث هایاثر  ی از افزایش رتبه
مستقیم و خطوط ارتباطی قرمز رنگ نشان از کاهش رتبه 

 3ای که خط ارتباطی قرمز رنگ در شکل  گونه . بهدارند
در حالت  توزیع امکاناتدهد که متغیر  نشان می

اول بوده و در حالت  ی اثرگذاری مستقیم دارای رتبه
نزول پیدا کرده است. در  دوم ی غیرمستقیم به رتبه
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در حالت اثرگذاری  خدمات درمانیر مقابل نیز متغی
ر حالت اثرگذاری های دوم را داشته، که د مستقیم، رتبه

اول در به خود اختصاص داده، یعنی  ی  غیرمستقیم، رتبه
که  ه یادآوریافزایش رتبه داشته است. الزم ب است 

یی  رتبهبندی به  ستون سمت راست شکل رتبه نها
یرها هم مربوط به متغیرها مربوط است و اعداد کنار متغ

چ  افزار می متغیرها هنگام وارد کردن به نرم کد باشد و هی
 معنای خاصی ندارد.

انتخاب عوامل کلیدی موثر بر  7
توسعه ی گردشگری شهر 

 سرعین
از آنجایی که برای شناسایی متغیرهای کلیدی الزم 
ر  است متغیرهایی تاثیرگذار و تاثیرپذیر توامان در نظ

رو، در ادامه ی متغیرهای تحقیق  نگرفته شوند، از همی
در خصوص نواحی قرارگیری روی نمودار و میزان 

 تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها بحث میگردد. 

 باالی تر گفته شد، عناصر همان گونه که پیش
 بیشتر آنها میزان تأثیرگذاری که عناصری هستند نیمساز،

اول  نواحی در که متغیرهایی .آنهاست تأثیرپذیری از
 حدواسط یا دووجهی(، باالی(و دوم  )کلیدی یا ورودی(

د، می قرار نیمساز نمودار  زیاد اهمیت درجه ی دارای گیرن
ن . هستند کنندگی تعیین قدرت و از این رو، مهمتری

متغیرهای توسعه ی گردشگری شهر سرعین است )جدول 
5.) 

 
 (میمستق یرگذاری)از نظر تاث نیشهر سرع یگردشگر یتوسعه  یکننده  نییو تع یدیکل یرهایمتغ5 جدول

میزان  متغیرها ناحیه/ دسته
 تاثیرگذاری

میزان 
 تاثیرپذیری

خالص 
تاثیرگذاری 

)قدرت 
-تعیین

 کنندگی(

بندی خالص  رتبه
 تاثیرگذاری

 23 0 32 32 شرایط اقلیمی 

 ناحیه ی اول
 متغیرهای

 تاثیرگذار

 1 52 4۸ 100 توزیع امکانات
 3 36 50 ۸6 زیباسازی

 2 37 47 ۸4 ها رسانه
 ۸ 25 52 77 خدمات رفاهی

های  رشته
 مربوط

67 40 27 6 

برگزاری 
 ها  جشنواره

60 46 26 7 

 15 12 47 59 دانش فنی
 12 16 52 6۸ مراکز تفریحی

خدمات 
 آموزشی

57 54 3 20 

 13 13 53 65 استانداردسازی
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دفاتر 
 گردشگری

57 57 0 23 

مدیریت 
 گردشگری

6۸ 57 11 16 

 ناحیه دوم
 متغیرهای

 دووجهی

 1۸ 6 ۸1 ۸7 رقابت
بخش 

 خصوصی
70 ۸6 16- 25 

 26 -17 ۸4 67 سیاست دولت
 22 1 73 74 امنیت

تسهیالت 
 تشویقی

74 71 3 20 

مشارکت 
 عمومی

۸0 76 4 19 

 13 13 74 ۸7 برنامه ریزی
 10 19 69 ۸۸ بودجه

هزینه ی 
 مناسب

۸0 63 17 11 

 3 36 34 70 خدمات درمانی
 9 22 74 96 بازاریابی

 5 35 60 95 تنوع بخشی
 17 9 59 6۸ نیروی انسانی

 یافته های تحقیق حاضر منبع:

 

خصوص متغیرهای دارای قدرت  5جدول  تعیین در 
دهد که از بین  کنندگی با اثرات مستقیم نشان می

متغیر در باالی نیمساز  26متغیر پژوهش تعداد  54
نمودار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مستقیم قرار گرفته 

متغیر دیگر هم  13متغیر در ناحیه ی اول و  13اند )
دوم( )شکل  متغیر  22(، که از این بین 1در ناحیه ی 

متغیر دارای خالص  2ی مبثت دارند )خالص تاثیرگذار
متغیر هم بدون خالص  2تاثیرگذاری منفی و 

های  تاثیرگذاری )صفر( هستند(. باالترین رتبه
اثرگذاری مستقیم به متغیرهای توزیع امکانات، 

ها، زیباسازی، خدمات درمانی و تنوع بخشی  رسانه
 مربوط است.

 (میرمستقیغ یرگذاریتاث نظر از) نیسرع شهر یگردشگر ی توسعه ی کننده نییتع و یدیکل یرهایمتغ6 جدول

ناحیه/ 
 دسته

میزان  متغیرها
 تاثیرگذاری

میزان 
 تاثیرپذیری

خالص تاثیرگذاری )قدرت 
 کنندگی( تعیین

بندی  رتبه
خالص 

 تاثیرگذاری
 2 156996 161971 31۸967 توزیع امکانات 
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ناحیه ی 
 اول

 متغیرهای
 تاثیرگذار

 1 1۸5157 106517 291674 شرایط اقلیمی
 3 10۸۸36 170612 27944۸ زیباسازی

 5 ۸5133 16۸17۸ 253311 ها رسانه
های  رشته

 مربوط
20969۸ 141009 6۸6۸9 7 

 13 43046 15۸310 201356 دانش فنی
 11 54050 1۸3002 237052 خدمات رفاهی

 22 1400 15352۸ 15492۸ حمل و نقل
 19 11۸66 1۸1795 193661 خدمات آموزشی

 12 46569 176۸02 223371 مراکز تفریحی

ناحیه ی 
 دوم

 متغیرهای
 دووجهی

 6 7724۸ 251753 329001 خدمات درمانی
 10 54621 235794 290370 بازاریابی

 9 60207 223429 2۸3636 بودجه
 15 31365 235665 267030 برنامه ریزی

هزینه ی 
 مناسب

2۸21۸5 216629 65556 ۸ 

 4 ۸9۸03 19۸1۸2 2۸79۸5 تنوع بخشی
مدیریت 
 تخصصی

237267 196091 41147 14 

 17 25049 250141 275190 رقابت
مشارکت 

 عمومی
243613 246792 3179- 23 

 1۸ 16012 2427۸1 25۸739 امنیت
تسهیالت 

 تشویقی
2406۸5 231۸71 ۸۸14 21 

 20 10063 232144 242207 برگزاری تورها
 25 -33767 27574۸ 2419۸1 بخش خصوصی

سیاست های 
 دولتی

22۸740 275594 46۸54- 26 

 16 26۸61 1977۸۸ 224649 نیروی انسانی
 24 -3339 199370 196031 دفاتر گردشگری

 منبع: یافته های تحقیق حاضر

 

در خصوص متغیرهای دارای قدرت تعیین  6جدول 
دهد که از بین  کنندگی با اثرات غیرمستقیم نشان می

متغیر در باالی نیمساز  26متغیر پژوهش تعداد  54

نمودار تاثیرگذاری و تاثیرپذیری غیرمستقیم قرار 
متغیر هم  16متغیر در ناحیه ی اول و  10اند ) گرفته

دوم( )شکل در نا متغیر  11( که از این بین 2حیه ی 
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متغیر دیگر  4دارای خالص تاثیرگذاری مبثت هستند )
های  هم تاثیرگذاری منفی دارند(. باالترین رتبه

اثرگذاری غیرمستقیم هم به متغیرهای شرایط اقلیمی، 
ها  توزیع امکانات، زیباسازی، تنوع بخشی و رسانه

 مربوط است.

متغیر بررسی شده این  54ان در حالت کلی از می
عنوان متغیرهای کلیدی موثر بر  متغیر به 20پژوهش، 

توسعه ی گردشگری شهر سرعین شناسایی شده 
است. متغیرهای توزیع امکانات، خدمات درمانی، 

ها، تنوع بخشی، توسعه ی  زیباسازی، رسانه
های مربوط ، خدمات رفاهی، بازاریابی، بودجه،  رشته

هزینه ی مناسب، برنامه ریزی، دانش مراکز تفریحی، 
فنی، مدیریت تخصصی گردشگری، نیروی انسانی 
ماهر، رقابت، مشارکت عمومی، تسهیالت تشویقی، 
خدمات آموزشی و امنیت، متغیرهای کلیدی این 

واقع متغیرهای  تحقیق هستند. این متغیرها در
نیمساز باالی نمودار تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم 

(. الزم به ذکر است که این 2و  1 هستند )شکل
های تاثیرگذاری مستقیم و  متغیرها از مقایسه ی رتبه

 اند.  دست آمده مستقیم به غیر

های به دست آمده از تاثیرگذاری  با توجه به رتبه
 25مستقیم و غیرمستقیم متغیرها، در مرحله ی اول 

متغیر  25متغیر کلیدی انتخاب شدند، که از این 
متغیر به صورت  20یرگذاری مستقیم کلیدی، تاث

رو، تعداد  غیرمستقیم نیز تکرار شده است از همین
 متغیر است. 20نهایی متغیرهای کلیدی این تحقیق 

همچنین الزم به ذکر است که با توجه به 
توضیحات داده شده، آنچه از نحوه ی پراکنش 

تاثیرپذیری  -ها در محورهای تاثیرگذاریمتغیر
(، هیچ 2و  1غیرمستقیم پیداست )شکل مستقیم و 

کدام از متغیرهای این تحقیق، نقش متغیرهای 
استرتژیک را بازی نکردند )باالی نمودار، سمت راست( 
و این اینکه سیستم ناپایدار است، چراکه عوامل در 

 اند. نواحی چهارگانه نمودار پخش شده

 گیری و پیشنهاداتنتیجه 8
ست آمده از چارچوب در این تحقیق، متغیرهای به د

نظری، توسط خبرگان و با استفاده از روش تحلیل 
مک و در  افزار میک تاثیرات متقابل در محیط نرم

های کلیدی توسعه ی  راستای شناسایی پیشران
گردشگری شهر سرعین مورد تجزیه و تحلیل قرار 

یت ، از میان  گرفتند ررسی شده این متغیر ب 54ودرنها
عنوان متغیرهای کلیدی موثر بر  متغیر به 20پژوهش، 

توسعه ی گردشگری شهر سرعین شناسایی شد. 
، خدمات درمانی، زیباسازی، متغیرهای توزیع امکانات

های مربوط ،  رشته ها، تنوع بخشی، توسعه ی رسانه
خدمات رفاهی، بازاریابی، بودجه، مراکز تفریحی، 

ریزی، دانش فنی، مدیریت  هزینه ی مناسب، برنامه
ی گردشگری، نیروی انسانی ماهر، رقابت، تخصص

مشارکت عمومی، تسهیالت تشویقی، خدمات 
آموزشی و امنیت، متغیرهای کلیدی این تحقیق 

قیق با نتایج هستند.  در همین مورد، نتایج این تح
ومنتحقیقات  ( در خصوص کلیدی بودن 2012) یا

( 2012متغیرهای دانش فنی و رقابت؛ ایکسیاولی )
یت و خدمات مناسب؛ سیدو و متغیرهای امن

( متغیرهای قیمت مناسب خدمات، 2016ادومایتین )
نیروی انسانی ماهر و امکانات رفاهی؛ بهاتی و پیرس 

دریگوئر و همکاران )2017) ( 201۸( متغیر امنیت؛ رو
متغیرهای خدمات رفاهی و هزینه ی مناسب خدمات؛ 

خدمات متغیرهای ( 1396خواه ) تقوایی و حسینی
ها، خدمات رفاهی و امنیت؛  یی، رسانهزیربنا

( متغیرهای رقابت و 1397اکبری و همکاران ) علی
( 139۸فرد ) زاده سیالبی و احمدی مشارکت؛ دده

( متغیرهای 139۸متغیر امکانات زیرساختی و نصر )
امنیت و مشارکت در توسعه ی گردشگری، همخوانی 
دارد. نتیجه اینکه متغیرهای امنیت، امکانات و 

های مردمی و  رفاهی، مشارکت -مات زیربناییخد
ترین متغیرهای  قیمت مناسب خدمات از کلیدی

توسعه ی گردشگری شهری است که در بیشتر 
 تحقیقات به آنها تاکید شده است.

گیری کرد  توان چنین نتیجه در همین راستا، می
که عوامل متنوعی که نسبتا  هم زیاد هستند؛ در 
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سرعین دخیل هستند، به توسعه  ی گردشگری شهر 
ای که بیش از یک سوم از عوامل اولیه این  گونه

 20پژوهش به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شدند )
الزم است در  که عامل اولیه(، 54عامل کلیدی از 

توسعه ی گردشگری شهر  برای ریزی برنامه هرگونه
 توجه این عوامل اساسی و کلیدی نقش به سرعین

شهر توسعه ی گردشگری در  متغیرها این نمود.
 پایینی وابستگی و باال نفوذ قدرت دارای سرعین

شهر توسعه ی گردشگری در  اول اولویت و هستند
 .آیند حساب می به سرعین

شهر سرعین با وجود داشتن پتانسل بسیار باال در 
زمینه ی گردشگری، از نظر متغیرهای کلیدی مطرح 

رین و شده در وضعیت مناسبی قرار ندارد. مهمت
ترین گونه ی گردشگری شهر سرعین،  اصلی

گردشگری سالمت )آبدرمانی( است، در حالی که 
خدمات درمانی این شهر در سطح محلی جوابگو 
است. امکانات و خدمات رفاهی این شهر جوابگوی 
شمار بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی نیست. 
یت هم در سطح متوسط  از نظر نیروی انسانی و مدیر

رار دارند، در حالی که یک شهر گردشگری به نیروی ق
انسانی ماهر و مدیریت تخصصی و آموزش دیده نیاز 
دارد. یک شهر گردشگری باید از تنوع عناصر 
گردشگری باالیی برخوردار باشد، درحالی که 
گردشگری شهر سرعین تنها به حوزه ی آبدرمانی ختم 

ص شود و گردشگری آن هم فصلی است. در خصو می
توان گفت که شهر  قیمت خدمات گردشگری هم می

سرعین جزو شهرهای پرهزینه و گران است، به 
دهند که در  ای که بیشترگردشگران ترجیح می گونه

را قبال  تهیه  شان مصرفیچادر اقامت کنند و موارد 
کرده و با خود بیاورند. در مقابل موارد مطرح شده، 
امنیت شهر سرعین در سطح قابل قبولی قرار دارد، با 
وجود اینکه سرعین در نزدیکی نقاط مرزی واقع شده 
است و تعداد قابل توجهی گردشگر خارجی دارد، اما 
تاکنون از نظر امنیت با مشکلی روبه رو نبوده است 

یک فرصت مناسب برای   توان مورد را میو این 
گذاری خارجی و بازاریابی و تبلیغات مناسب  سرمایه

قلمداد نمود. در خصوص میزان مشارکت شهروندان 
 هم، سرعین در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.

فت که  با توجه به موارد مطرح شده می توان گ
های باال، از  سرعین با وجود برخورداری از پتانسیل

از  های زیادی هم رنج می چالش برد که اتفاقا  
 شوند. متغیرهای کلیدی توسعه ی آن قلمداد می

همه ی موارد مذکور زمانی به نتیجه خواهد رسید 
که به بحث گردشگری به صورت سیستمی و یکپارچه 

ریزی برای آن با رویکرد  نگریسته شود و برنامه
هت آینده توسعه  پژوهی باشد. در همین راستا و در ج

ی گردشگری سرعین پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه 
 شود:  می

  بهره جستن از دانش فنی روز دنیا در جهت
های مربوط )گردشگری( و  توسعه ی رشته

آموزش نیروی انسانی ماهر و مدیریت 
تواند به صورت  تخصصی که این امر می

های کلیدی  سیستمی با بیشتر پیشران
 داشته باشد.  توسعه ی گردشگری ارتباط

 ای و  های منطقه استفاده از رسانه
های  المللی در جهت معرفی پتانسیل بین

تواند زمینه را برای  گردشگری سرعین که می
گذاری  گذاری فراهم سازد. سرمایه سرمایه

در زمینه ی امکانات و خدمات رفاهی، تنوع 
 بخشی گردشگری و ... .

 مت ورزشی با توجه -توسعه ی گردشگری سال
به مناسب بودن شرایط آب و هوایی برای 
ایجاد کمپ ورزشی در فصول گرم سال و 

های زمستانی در فصول سرد سال  ورزش
)جهت رهایی از گردشگری فصلی و تنوع 

 بخشی به گردشگری سرعین(.

  بهبود امکانات و خدمات به ویژه خدمات
درمانی )هتل بیمارستان، مراکز آموزشی 

ی گردشگری  درمانی و ...( جهت توسعه
پزشکی با توجه به نزدیکی به کشور -سالمت

آذربایجان و داشتن زمینه ی گردشگری 
 درمانی )آبدرمانی(.
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 های ارزان قیمت و نظارت بر  ایجاد اقامتگاه
نرخ خدمات گردشگری در جهت افزایش 

قدرت انتخاب و قدرت خرید گردشگران و 
 درنهایت بهبود اقتصاد منطقه.

 منابع 
 منابع فارسی

 منصورزاده، نعمت و محمد، شاکرمی، اجزاشكوهی،
 راهبردی ریزی (، برنامه1397محمد ) علی

 پایه ی هویت بر کردستان گردشگری
 از استفاده با ای منطقه پذیری رقابت

فصلنامه ی   Meta-SWOT تكنیک
-30، صص 26مطالعات شهری، شماره ی 

17. 

(، 1396خواه، حسین ) تقوایی، مسعود و حسینی
 گردشگری ی صنعت  توسعه ریزی برنامه
و  پژوهی آینده روش بر مبتنی

 شهر موردی: سناریونویسی )مطالعه ی
ریزی و توسعه ی  یاسوج(، مجله برنامه

-30، صص 23، شماره ی 6گردشگری، سال 
۸. 

 ابوذر پایدار، ناصر و عبدی، علی، نژاد، حاجی
 عوامل تطبیقی مطالعه ی (،1395)

های  المان نهادی و کارکردی ساختاری،
توسعه  بر مؤثر عوامل و شهری گردشگری

 و آزادی های برج موردی: )مطالعه ی آنها ی
دوره  شهری، گردشگری ایفل(، فصلنامه ی

 .10۸-93صص  ،1  ، شماره ی3ی 

توسعه ی  (، 1390) زینب شکری، و منصور خیرگو،
راهبرد  از استفاده با گذاری سیاست فرایند

 پژوهشی نگاری، فصلنامه ی آینده
 ،42 ، شماره ی11 دوره ی نظامی، مدیریت

 .71-102صص 

(، 139۸) فرد، نرگس احمد زاده سیالبی، پروین و دده
های کلیدی مؤثّر بر توسعه  تعیین پیشران

پژوهی  ی گردشگری با رویکرد آینده
ای استان ه )مطالعه ی موردی: شهرستان

مازندران(، جغرافیا و پایداری محیط، شماره 
 .۸9-73، صص 30ی 

علی اکبری، اسماعیل، پوراحمد، احمد و جالل آبادی، 
های موثر بر  (، شناسایی پیشران1397لیال )

وضعیت آینده ی گردشگری پایدار شهر 
کرمان با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه ی 

سال پژوهشی گردشگری و توسعه،  -علمی
 .156-17۸هفتم، شماره ی اول، صص 

(، شناسایی 1397فرهادی یونکی و عنابستانی )
گیری برند  متغیرهای کلیدی در شکل

مقصد گردشگری مبتنی بر روش 
پژوهی )مطالعه ی موردی: روستای  آینده

هدف گردشگری سوادجان استان 
چهارمحال و بختیاری(، دومین کنفرانس بین 

مدیریت، اقتصاد و  المللی تحوالت نوین در
 .13-1حسابداری، صص 

اصغر، فیروزجائیان، مجتبی،  فیروزجائیان، علی
هاشمی، حمید و غالمرضازاده، فاطمه 

 سازي مدل تكنيك (، كاربرد1392)
گردشگري  در مطالعات تفسيري ساختاري

شناسانه(، مجله  آسيب رويكرد با )تحليلي
ریزی و توسعه ی گردشگری، سال  برنامه ی

 . 129-159، صص 6، شماره ی 2

 فاطمه کهکی، و اسحاق جاللیان، میرنجف، موسوی،
 عوامل سناریوهای تدوین (،1396) سادات

 استان گردشگری توسعه ی بر مؤثر
ویزارد،  سناریو از استفاده با غربی آذربایجان

 ، 3 شماره ی ،4دوره ی  شهری، گردشگری
 .62-49صص 

(، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر 139۸صر، طاهره )ن
بر گردشگری در کالنشهر شیراز با رویکرد 
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 .55-66، صص 37پیاپی 
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