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Abstract 
In this paper, a quantitative-qualitative methodology has been used through the 
Futures Study approach in order to identify the factors affecting tourism 
development in Iran. Four main steps have been taken to this end. These steps 
are: (1) extracting factors from written sources, (2) holding expert panels to 
analyze factors, (3) identifying interactions between factors by experts, and (4) 
software analysis to determine factor interactions. The findings of this study 
show that "statistics and information" and "zoning" are factors affecting tourism 
development and "organization" and "management" have a regulatory role in 
tourism development. In order to achieve a balanced development in the field of 
tourism and carry out zoning and determining the capability of each area of the 
country in the field of tourism at different national and international scales, 
statistics and information should be updated and efficient. Accordingly, serious 
attention to management structures and, if necessary, their modification and 
improvement can help Iran develop its tourism industry. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Today, the tourism industry is considered 
as one of the most important economic 
activities in the world. However, despite 
the fact that Iran is one of the countries 
with potential in the world in terms of 
natural resources and tourist attractions, 
unfortunately, the data of the World 
Organization shows that the tourist influx 
was very slow during the last years. 
Therefore, planning for double 
development of tourism industry in Iran in 
the coming years should be considered by 
the planners and officials of this sector. 
This article examines the future of tourism 
in Iran in order to examine factors 
affecting the development of Iranian 
tourism. 

 

2. Materials and Methods 
In the first step, the literature review 
related to tourism development are 
explored and the main factors of tourism 
development are extracted. In the second 
step, an expert panel is formed to 
elaborate on the factors. Then, the 
interaction matrix is used to identify how 
the factors affect each other. After that, 
Micmac software (Matrix-based 
Multiplication Applied to a Classification) 
is used for the statistical analysis of the 
interaction matrix. Hence, the research 
method used is a hybrid method. 

 

3. Discussion and Results 
The following findings are obtained by 
reading the Micmac outputs: 

• “Zoning” and “statistics and 
information” are important and 

determining factors in tourism 
development.  

• "Organization and management" 
factor is the regulatory factor. 

• The factors of "facilities and transport 
infrastructure", "residential 
infrastructure", "tourism products" and 
"marketing and advertising" are the 
factors being affected by other factors. 

• The factors of "laws and facilities" 
and "standards and quality of 
service" are independent factors.  

• The factor of "tourism activities" is 
positioned as a risk factor . 

 

4. Conclusion 
The ten key factors of tourism 
development in Iran include: zoning, 
facilities and transport infrastructure, 
residential infrastructure, tourism 
activities, tourism products, marketing 
and advertising, laws and facilities, 
organization and management, statistics 
and information, and standards and 
quality of services. The factor of "tourism 
activities" can be considered as a driving 
factor in Iran’s tourism development. The 
"organization and management" factor as a 
regulatory factor plays an important role 
in controlling the relationships between 
other factors and shaping the tourism 
development process. Therefore, it is 
necessary to examine and pathologies the 
organizational management processes in 
the current situation and to harmonize 
them with tourism development plans, the 
ignorance of which can disrupt all 
planning. Considerable attention to 
"statistics and information" in the field of 
tourism and, if necessary, modification of 
statistical methods used, as well as 
determination of tourism potentials of 
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different regions of the country and 
"zoning of areas" based on these 
potentials, as two key effective factors, can 
be a solution to the implementation of 
tourism development plans. Based on the 
research findings, observing the above 
points can only lead to the development of 

tourism in Iran if key underlying factors, 
such as "security", "political stability" and 
"investment in tourism", are provided. 
Otherwise, any action in the field of 
tourism development will fail 
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 چکیده
  در   گردشگری  ی  توسعه  در   مؤثر  هایمؤلفه  شناسایی  منظور  به  و  پژوهیآینده  رویکرد  با  مقاله  این

  بدین.  است  برده  بهره  کیفی-کمی   آمیخته  رویکرد  از   و   شد  تهیه  هاآن   تأثیرگذاری   ی  نحوه  و   ایران
 هامؤلفه  استخراج)  یک:  از  عبارتند  مراحل  این.  است  رسیده  انجام  به  اصلی  ی  مرحله  چهار  منظور

 هامؤلفه  متقابل  اثرات  شناسایی)  سه  ها،مؤلفه  تدقیق  برای   خبرگان  پنل  برگزاری)  دو  مکتوب،  منابع  از
  بررسی   از  پس.  هامؤلفه  متقابل  اثرات  تعیین  برای   افزارینرم  هایتحلیل)  چهار  و  خبرگان،  سوی  از

  با   که  گردید  تشکیل  متخصصانی  حضور  با  خبرگان  پنل  اولیه،  هایمؤلفه  استخراج  و  مکتوب  منابع
 به  مؤلفه  ۱۰  ترتیب  این  به.  بودند،  آشنا  ریزیبرنامه  در  نگرکل   رویکردی  دارای  یا  و  گردشگری  موضوع

 با   دلفی  ماتریس  سپس.  شد  شناسایی  ایران  در   ،  گردشگری  ی  توسعه  در  مؤثر  هایمؤلفه  عنوان
  نرم  ی  وسیله  به   و  شد   آماده نهایی  ماتریس   ،  آنان   نظر  از  گیریمیانگین  با   و   شد   تهیه   خبرگان   نظر
  این  هاییافته.  گردید  تحلیل  است،   استراتژیک  نگاریآینده  ابزارهای  از   یکی  که   ،"مکمیک "  افزار

 و "  اطالعات  و  آمار"  و  پیشران  ی مؤلفه"  گردشگری  هایفعالیت"  که  دهدمی  نشان  پژوهش
 و   سازماندهی"  ی مؤلفه  و  هستند  گردشگری  ی توسعه  در  تأثیرگذار  هایمؤلفه"  مناطق  بندیزون"

  به  دستیابی  برای  همچنین  پژوهش،  این.  دارند  گردشگری  ی  توسعه  در  تنظیمی  نقشی  ،"  مدیریت
  و  دارد   نیاز  حوزه  این  در   کارآمد  و  روزآمد  اطالعات  و   آمار  به  گردشگری  ی حوزه  در  متوازن   ایتوسعه

  مختلف   هایمقیاس  در   گردشگری  ی  حوزه  در   کشور  مناطق  از  یک  هر  قابلیت  تعیین  و  بندیزون
 لزوم   صورت  در  و  مدیریتی  ساختارهای  به  جدی  توجه  اساس،  این  بر.  گردد  انجام  المللیبین  و  ملی

 .رساند یاری گردشگری صنعت ی توسعه  در  را کشور تواندمی هاآن  کارآمدسازی و اصالح
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 مقدمه ١
ترین  امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم

و  فعالیت شود  می  محسوب  جهان  اقتصادی  های 
کشورهای  برای  را  افزوده  ارزش  میزان  بیشترین 

ارمغان   به  گردشگری  سال   ۳۰آورد. طی  میمقصد 
ها، نوسانات های مالی، جنگگذشته، با وجود بحران

سیاسی، این صنعت    -نرخ ارز و سایر وقایع اقتصادی
تر از اقتصاد درصد سریع  ۲تا    ۱نرخ رشدی بیش از  

طوری به  است.  داشته  جهانی  جهانی  مجمع  که 
سفر و  است پیش  ١گردشگری  کرده  سال  ،  بینی  در 

باید    میالدی میزان   ۲۰۱۹ دنیا   گردشگران در سطح 
میزان    ۳٫۹حدود   و  باشد  داشته  رشد  درصد 
درصد   ۴٫۴گذاری در این بخش در مجموع   سرمایه

در سال   از کل سرمایه  انجام شده  را،   ۲۰۱۹گذاری 
دربرگیرد. همچنین اشتغال مربوط به این صنعت به  

. در این  (WTTC, 2019)درصد کل شاغالن برسد   ۱۰
بر   گردشگری،  میان  جهانی  سازمان  اعالم  اساس 

گردش  رشد  ی  میزان  منطقه  به  ورودی  گران 
حدود  خاورمیانه است   ۵،  شده  ارزیابی  درصد 

(UNWTO, 2019) . 

ایران از نظر منابع   با این وجود، به رغم این که 
جاذبه و  گردشگریطبیعی  کشورهای   ،های  از  یکی 

می محسوب  جهان  سطح  در  پتانسیل  شود، دارای 
سالمتأس طول  در  جهانی  سازمان  آمار  های  فانه 

  گردشگرانگذشته حکایت از روند بسیار کند ورود  
به کشور و به دنبال آن سهم ناچیز این صنعت در  
میزان تولید ناخالص ملی دارد. به طوری که ايران در  

سال    ۱۳۹بين    ۱۱۴  ی   رتبه  ۲۰۱۱سال   در  و  كشور، 
ب  ۱۳۶بين    ۹۳  ی   ، رتبه۲۰۱۷ را  ه خود كشور جهان 

سال   در  همچنین  اسـت.  داده    ، ۲۰۱۷اختصـاص 
حدود   ی  صنعت سـفر و گردشگري با ارزش افزوده

توليد    ۲/ ۵ميليارد دالري، سهم    ۱۰/۱ از كل  درصدي 
داده تشـكيل  را  ايـران  داخلـي  بـا   است  ناخالص    و 

سهم   ۴۷۶  ایجاد شغل،  كل    ۹/۱هزار  از  درصدي 
(اتاق   اشتغال كشور را به خود اختصاص داده است

 
1 1 The World Travel & Tourism Council (WTTC) 

). ۱۳۹۷بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران،  
مقایسه جهانی  ی  در  آمارهای  با  ایران   ،   وضعیت 

صنعت گردشگری در کشور به  که  توان دریافت   می
 تر و بیشتر نیاز دارد.رشد و توسعه بسیار سریع

کاهش قیمت    ،مانندامروزه با توجه به مسائلی  
ی ایاالت متحده  های غیرقانون جهانی نفت و تحریم

علیه ایران، اهمیت گردشگري و نقش آن در رشد و 
توجه به این صنعت  ،  اقتصادي و فرهنگی    ی  توسعه

بر   تأکید  با  آن  نمودن  توانمند  براي  تالش  و 
همهبرنامه در    ،  جانبهریزي  است.  ضروري  امري 

گردشگری    ی  کانون توجه قرار دادن موضوع توسعه
که بر اساس سند    هت ضرورت داردکشور از این ج

تعداد    ۱۴۰۴ایران باید در سال    ،  ساله  ۲۰انداز   مچش
میلیون نفر و درآمد   ۲۰به    راگردشگران ورودی کشور 
اما  ؛    برساند  میلیارد دالر   ۲۵حاصل از گردشگری به  

گردشگری،    ی  با توجه به آمار و ارقام موجود در حوزه
  ریزی عملیاتی و ساختاری برای رسیدن تاکنون برنامه

چشم (سند    ۱۴۰۴انداز  به  است  نگرفته  صورت 
 ) ۱۳۸۴ساله،  ۲۰انداز  چشم

  این در حالی است که بر اساس گزارش ساالنه  
پیش سفر،  و  گردشگری  جهانی  شده  مجمع  بینی 

تعداد کل گردشگران ورودی به کشور در سال  ؛    است
نفر برسد و با روند رشد کنونی    ۰۰۰/۴۸۳/۵به    ۲۰۱۸

) تعداد گردشگران ورودی حدود ۱۴۰۷(  ۲۰۲۸در سال  
). بدیهی است  WTTC, 2019میلیون نفر باشد (  ۱۰

فاصله ارقام  سند  ا معن  ی  این  اهداف  با  داری 
سال به    ۶و در حالی که تنها    رددا  ۱۴۰۴انداز  چشم

درصد    ۲۷افق زمانی این سند باقی است، تنها حدود  
 اهداف آن در این بخش محقق شده است. 

چنین   زمینهدر  ایجاد  توسعهشرایطی    ی   های 
تعداد    ، مضاعف صنعت گردشگری رشد چندبرابری 

امری    ،  های آتیکشور در سال  بهگردشگران ورودی  
ن این  ریزان و مسئوالاست که باید مورد توجه برنامه

مستلزم    ،  بخش قرار گیرد. دستیابی به چنین رشدی 
های مؤثر و ه و تعیین مؤلفهئل شناخت درست مس
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آنتدقی اثرگذاری  چگونگی  توسعه ق  در    ی   ها 
نوع  و  جایگاه  اگر  زیرا  است.  ایران  گردشگری 

مؤلفه این  و اثرگذاری  شده  شناخته  درستی  به  ها 
برنامه سایر سپس  شوند،  عملیاتی  و   ریزی 

خود توسعه    ی  های این صنعت نیز به نوبه بخش
 ی   پژوهی در حوزهخواهد یافت. این مقاله به آینده

ایر  میگردشگری  اثرگذاری  ان  چگونگی  تا  پردازد 
توسعه مؤلفه در  مؤثر  را   ی  های  ایران  گردشگری 
 .  واکاود

 ی پژوهش: توسعه ی پیشینه ۲
 گردشگری

برنامه  ،گردشگری  ی  توسعه انجام  ریزی  مستلزم 
گونه به  و چندوجهی است  برنامه  جامع  این  که  ای 

های مختلف در طول بتواند با در نظر گرفتن مؤلفه
دلیل    ،زمان به  باشد.  برخوردار  الزم  کارایی  از 

زمان  گردشگری و تأثیر هم  ی  چندبعدی بودن مقوله
مؤلفه موازی  به  و  و  آن  بر  مختلف  منظور  های 

الزم    آغازکارریزی، در  امر تحلیل و برنامهسهولت در  
مؤلفه تعیین  به  نسبت  در   است  موثر  های 

محقق  برنامه برای  شود.  اقدام  گردشگری  ریزی 
ای جهت ساختن این امر از ابزار مطالعات کتابخانه

 آوری اطالعات بهره برده شد.  جمع

به  پژوهش گردشگری  ی  حوزه  در  متعدی  های 
ها به ارائه ی  ای از آنپارهانجام رسیده است که در  

مؤلفهبندیدسته مورد  در  ی  های  توسعه  های 
است.   شده  پرداخته  اگردشگری    پ ینسک یادوارد 

گردشگر )  ۱۹۹۱( نظام  را  عناصر    ی هاجاذبهی 
نقل  التیتسهی،  گردشگر  و    الت یتسه،  حمل 

  سات یسأ تی،  گردشگر  التیتسهی،  سسات ؤم 
و  ربنایز میاقامت  مراکزیی،  نام  ( ی   Insبرد 

keep,1991:49  .(گزارش جهانی   به  سازمان 
سال   ،گردشگری   ی   برنامه  یهاسرفصل  ۲۰۱۹در 

حمل و نقل،    :عبارتند از  یگردشگر   ی  جامع توسعه
  دات، یتول  ی  ، توسعهیگردشگر   یهاتی اقامت، فعال

تبل  یابیبازار  ،یگردشگر   یبند زون چارچوب   غات،ی و 
 تیفیکو  و مقررات،    نیپژوهش و آمار، قوان   ،یسازمان

گردشگر خدمات  شدهاستاندارد  مشخص  اند.  ی 
مؤلفه پژوهش،  این  در  در   های همچنین  تقاضا 

  ، یگردشگر  یالمللنیب  یبازارهای  گردشگر   ستمیس
ساکن  ، یگردشگر  یمحل   یبازارها   از   نااستفاده 

جاذبه  التیتسه مؤلفه  ی،گردشگر   یهاو    ی هاو 
ها، تیها و فعالجاذبه  یگردشگر   ستمی عرضه در س 

حمل و    ،یو خدمات گردشگر   التیتسه  ریاقامت، سا
سا عناصر    ،یگردشگر   ی هارساختیز   رینقل،  و 

است  یمعرف ی  سازمان .  ) UNWTO, 2019(  شده 
 اولویت هایبا اشاره به    ها  ق یاز تحق  ای دیگرهدست

  م ی رمستقی به طور غ  یگردشگران از مقصد گردشگر
اند.  اشاره داشته  یگردشگر   ی  توسعه  یهابه مؤلفه

  ت ی هدف، وضع  ی جامعه یاقتصاد  تی وضع   ،ییبایز
 ت، یامکانات، امن   ،یتفرج  یها فرصت  ، یعی منابع طب

هدف    یبه مکان ها  یاقامت گاه ها، دسترس  یراحت
تنوع گونه  یعی طب  طی ، محیگردشگر  جمله    از  ی؛ا و 

 . )Md. Shafiqul Islam, 2015است (اولویت ها   نیا

معیارهای های متعدد داخلی نیز به   در پژوهش
از    گردشگری  ی  توسعه یکی  در  است؛  اشاره شده 

توان  ،  توان اقتصادی،  های گردشگریزیرساختها  آن
گردشگر،  طبیعی و  تسهیالت  جمعیتیی  - توان 

برده  اجتماعی است  نام  عبدهللا  یزرآباد(  شده  ، و 
د.  )٤٤:  ١٣٩٢ پژوهش  بر    ،گریدر  موثر  عوامل 

اقتصاد   یگردشگر   یتوسعه عوامل  عوامل    ،یبه 
عوامل    ،یو فرهنگ   یعوامل اجتماع  ،یو حقوق  یاس یس

ز  التی تسه  ،یع یطب و    ،یگردشگر   یهارساختیو 
اطالع  غاتیتبل (طالبشده  میتقس  یرسانو   ، یاند 
  . )١٠٣: ١٣٩٦ ،یو طرهان ،یر یمد

ها اگرچه به طور مستقیم  ای دیگر از پژوهشپاره 
ها نپرداخته است ؛ اما به  بندی این مؤلفهبه دسته

آن از  برخی  به  در  نوعی  و  است  داشته  اشاره  ها 
اند. از میان  ی آن به بررسی و تحقیق پرداختهزمینه

پژوهش میاین  مؤلفهها  استخراج  به  ها  توان 
زون حسیپرداخت:  و  (صیدایی  ؛  ۱۳۹۶نی،  بندی 

همکاران،   و  صورت ۱۳۹۸هاشمی  به  زیرساخت   ،(
) خاص Saarinen, 2006کلی  صورت  به  و   (

و   (مظلومی  فناوری  و  اطالعات  فناوری  زیرساخت 



 

275 

 . ۲۸۷تا  ۲۶۹  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

 ی گردشگری ایران های مؤثر در توسعهبررسی چگونگی اثرگذاری مؤلفه. مطلبیپویا دوالبی، پرستو عشرتی و محمد 

؛ روحانی و ۱۳۹۱عطافر و همکاران،    ؛۱۳۹۱همکاران،  
همکاران،  ۱۳۹۲زارع،   و  غفاری  و  ۱۳۹۴؛  مشکینی  ؛ 

 & Zeng  ؛۱۳۹۸؛ بردبار و همکاران،  ۱۳۹۷همکاران،  
Gerritsen, 2014  ؛Xiang, et al., 2015 ،(

)، مدیریت  Wiliams, 2011زیرساخت حمل و نقل (
)Tribe, 1997: 32  ،؛ ۶۴:  ۱۳۸۶؛ پاپلی یزدی و سقایی

چپانه،   نصرهللا  ۱۳۹۳حیدری  بایندور  و  پور  علی  ؛ 
افتخاری، ۱۳۹۴بگلو،   الدین  رکن  و  نژاد  رمضان  ؛ 
بر ۱۳۹۸ و  تبلیغات  بازاریابی،  و )،  (حقیقی  ندسازی 

؛ غفاری ۱۳۹۳؛دهدشتی و همکاران،  ۱۳۹۶همکاران،  
های  )، فعالیتSaarinen, 2006؛  ۱۳۹۳و همکاران،  

؛ احراری رودی و شاهرخی  ۱۳۸۲گردشگری (زاهدی،  
همکاران،  ۱۳۸۶خرگردی،   و  ابوالحسنی  )، ۱۳۹۱؛ 

زمانیان،   و  (بهزادفر  گردشگری  )، ۱۳۸۷محصوالت 
گر  به  ارائه  قابل  و  مجموعه  راد  (فرجی  دشگران 

های  ). عالوه بر این، برخی از پژوهش۱۳۸۹نصیری،  
انجام شده بر لزوم توجه به رضایت گردشگران به  
عنوان یک عامل مهم در توسعه ی گردشگری در کنار  

محصول به  داشتهتوجه  اشاره  (محوری    شمس اند 
). ۱۳۹۲؛ زیاری و همکاران،  ۱۳۹۶،  الدینی و همکاران

های  ها برای استخراج مؤلفهاین پژوهشمجموعه ی  
 توسعه ی گردشگری به کار رفته است. 

 روش تحقیق ۳
مؤلفه ۳٫۱  ی   توسعه اصلی  های  تدقیق 

اثر   گردشگری ماتریس  تشکیل  و 
 از طریق پنل خبرگان  متقابل

که گفته شد از    ،همان طور  استفاده  در  گام  اولین 
آینده گردشگری، تعیین    ی  پژوهی در حوزهابزارهای 

این صنعت نقش    ی  که بر توسعه  هایی استهمؤلف
نخستدارند.   گام  در  منظور  نظری    ،  بدین  مبانی 

توسعه با  قرار    گردشگری  ی  مرتبط  واکاوی  مورد 
مؤلفه و  آنگرفت  میان  از  اصلی  استخراج  های  ها 

های استخراج  گردید. در گام دوم برای تدقیق مؤلفه
ر  شده از مبانی نظری پژوهش، پنل خبرگان با حضو 

شناسایی   برای  گردید.  تشکیل  برگزیده  کارشناسان 
خبرگان از روش گلوله برفی استفاده گردید. موضوع،  
گردید.   تبیین  آنان  برای  پژوهش  سواالت  و  هدف 
سپس سه جلسه سه ساعته با حضور آنان تشکیل  
بودند:  گروه  دو  شامل  برگزیده  کارشناسان  گردید. 

ً   ،گروه اول گردشگری     یدر حوزهِ   افرادی که مستقیما
از متخصصانی  کردند  فعالیت   و گروه دوم متشکل 

حوزه  سایر  در  برنامهکه  توسعههای  با  ریزی  و  ای 
 ی  نگر دارای تجربه بودند. تعداد، حوزهدیدگاهی کل

تخصص، جنسیت، سطح تحصیالت و میانگین سنی  
ارائه شده    ۱  ی  اعضای پنل خبرگان در جدول شماره

 است.

 

 مشخصات کارشناسان برگزیده   ١  جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر 

 

 میانگین سنی 
 جنس  سطح تحصیالت

 تخصص 
 مرد  زن  دکتری  کارشناسی ارشد کارشناسی 

 گردشگری  ی متخصصان حوزه ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ٥٩

 نگر ریزان کلسایر برنامه ۲ ۱ ۱ ۲ ۰ ٦٣٫٥
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مؤلفه برگزیده  کارشناسان  نظر  بر  های  مبتنی 
از پیشینه پژوهش تدقیق گردید. الزم   ی  مستخرج 

ارائه شده در پنل    هایبه ذکر است بر اساس نظر 
به   ،خبرگان در یک کشور  وجود صنعت گردشگری 

تأمین سه شرط زیربنایی "ثبات سیاسی"، "امنیت"، 
(پاپلی یزدی    گردشگری"   ی  گذاری در حوزهو "سرمایه
؛ محسنی،  ۱۳۸۷؛ توکلی و هدایتی،  ۱۳۸۶و سقایی،  

رخشانی۱۳۸۸ ضرابی،  ؛  و  کرمی  ۱۳۸۸نسب  ؛ 
همکاران،   و  مهماندوست، ۱۳۹۱دهکردی  و  ویسی  ؛ 

؛ Kim et al., 2006؛   Tribe, 1997: 3؛۱۳۹۴
Wiliams, 2011, 61-66  (  وابسته است. از این رو در

گردشگری    ی  های توسعهاین پژوهش، تعیین مؤلفه
گانه  گیرد که شروط سهبا این پیش فرض صورت می

فوق در کشور فراهم شده است. با این پیش فرض  
مشابه در یکدیگر    هایهایی با تأثیر و با ادغام مؤلفه

کارشناسان  ها توسط  و حذف و اضافه نمودن مؤلفه
مؤلفهبرگزیده ده،  کلیدی  توسعههای    ی   گانه 

آن به شرح زیر تعیین  گردشگری در ایران و تعاریف  
 شدند: 

مناطق زون  -یک سطحبندی  و  تعیین  بندی  : 
طبق قطب کشور  گردشگری  مراکز  و  ها 

در  پتانسیل مختلف  مناطق  در  موجود  های 
 المللی، ملی و محلی؛ بین  مقیاس

نقلزیرساخت  -دو و  حمل  و  تأسیساتی  : های 
ای، تأسیسات زیربنایی شامل حمل و نقل (جاده

و   هوایی  و ریلی،  تلفن  گاز،  آب،  برق،  دریایی)، 
 اینترنت؛

: مراکز اقامتی شامل  های اقامتی زیرساخت  -سه
مهمان آپارتمان،  هتل  هتل،  سایر   انواع  و  پذیر 

 مراکز اقامتی گردشگری؛ 

  های انواع فعالیتهای گردشگری:  فعالیت  -چهار
فرهنگی بازرگانی،  شامل  تاریخی،  -گردشگری 

، آموزشی، دشگریگر بومزیارتی، درمانی، ورزشی،  
 و تفریحی؛ 

اقدامگردشگری  های  محصول   -پنج کلیه  و    : 
  ؛   خدمات ارائه شده به گردشگر در مقصد شامل

تولید انسان  هایپذیرایی،  و  ساخت،  طبیعی 
جاذبه و  و محيط  کاالها  قيمت  مقصد،  هاي 

  خدمات، سرگرمی، محصوالت فرهنگی، محصول 
 ....؛ طبیعی، آموزش و های

: بازاریابی، بازارسازی و  تبلیغاتبازاریابی و    -شش
 برندسازی گردشگری؛ 

حقوقی  -هفت تسهیالت  و  و قوانین  قوانین   :
زمینه در  موجود  ؛  گردشگری    ی  مقررات  مانند 

مقررات مالی و بانکی، قانون تجارت، قوانین ملکی،  
 قوانین حکومتی، مقررات أخذ روادید و....؛

مدیریتسازمان  -هشت و  سازماندهی  دهی   :
ایجاد    تمامی و  گردشگری  امر  در  دخیل  نهادهای 

این    ارتباطات  بین  مطلوب  بخشی  بین  و  بخشی 
 نهادها، در راستای مدیریت واحد؛

اطالعات  -نه و  استخراج  آمار  و  مستمر  پایش   :
تعداد    مانندگردشگری    ی   آمارهای به روز در زمینه

و   سالیانه  صورت  به  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
ها، تعداد مراکز اقامتی  فصلی و طول مدت اقامت آن

 .های مرتبط با پایشو پذیرایی و ... و انجام پژوهش

خدمات  -ده کیفیت  و  و  استانداردها  ضوابط   :
مشخصات    مانند ؛استانداردهای خدمات گردشگری  

تجهیزاتی   بهداشتی،  فنی،  ضوابط  درجهو  بندی  و 
اقامتی بین- مراکز  خدمات  کیفیت  راهی،  پذیرایی، 

تورهای  خدمات  نقل،  و  حمل  بخش  استانداردهای 
 گردشگری و... و کنترل کیفیت خدمات ارائه شده. 

اثرات    ی  برای شناسایی میزان و نحوه  ،در ادامه
ها بر یکدیگر از ماتریس اثر متقابل استفاده مؤلفه

میزان ارتباط دو مؤلفه  شده است. در این ماتریس  
  ۳به صورت کمی و با استفاده از اعداد بین صفر تا  

معنی   به  که عدد صفر  بدین صورت  گردید.  تعیین 
به معنی    ۳عدم وجود ارتباط بین دو مؤلفه و عدد  

 وجود ارتباط قوی بین دو مؤلفه است: 

 = ارتباطی وجود ندارد؛ ۰ •

 = ارتباط ضعیف،۱ •

 = ارتباط متوسط، ۲ •
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 قوی.   = ارتباط۳  •

بر این اساس از اعضای پنل خبرگان خواسته شد  
تا نسبت به امتیازدهی بر مبنای امتیازات فوق الذکر 

مؤلفه ارتباط  میزان  بتوان  تا  نمایند  بر  اقدام  ها 
 یکدیگر را تعیین کرد. 

 افزارنرم کمک به متقابل اثر تحلیل ٣٫٢
 مک میک

آینده اصلی  موضوعات  از  شناسایی  یکی  پژوهی 
آینده بر  تأثیرگذار  کلیدی  است  متغیرهای 

)Gordon, 2008: 23   ،به نقل از موالیی و طالبیان
گسترده۶:  ۱۳۹۵ طیف  روش).  از  و  شناسیای  ها 
این  روش برای شناسایی  کیفی  و  کمی  مرسوم  های 

ها مبتنی بر نظر  متغیرها وجود دارد. عمده این روش
طالبیا و  (موالیی  است  کارشناسان  و  ن، خبرگان 

) که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار  ۶:  ۱۳۹۵
 گرفت. 

با توجه به این که موضوع توسعه ی گردشگری  
ریزی برای زمان آینده است، استفاده نیازمند برنامه

تواند روش مناسبی برای  پژوهی میاز ابزارهای آینده
جمله   از  باشد.  نظر  مورد  هدف  به  دستیابی 

روشمحدودیت در  جدی  پیشههای  و  ای  بینی 
پیشآینده که  است  آن  تحلیل  پژوهی  یا  بینی 

می انجام  یک  به  یک  روندها،  و  و  رویدادها  شود 
ای به تأثیر احتمالی این رویدادها و روندها بر  اشاره

شود. این در حالی است که بیشتر وقایع  یکدیگر نمی
با سایر وقایع و مسائل   و تحوالت به نحوی مرتبط 

). از این رو، استفاده ۲۸۱:  ۱۳۹۶هستند (حاجیانی،  
آینده در  متقابل  اثرهای  تحلیل  رویکرد  پژوهی از 

طالبیان،   و  (موالیی  است  شده  ؛ ۷:  ۱۳۹۵توصیه 
Gordon, 2008 .( 

تحلیل اثر متقابل به عنوان نوعی از روش تحلیل  
ساختاري به دنبال مشخص کردن متغیرهاي کلیدي  

و تشویق    ها (آشکار یا پنهان) به منظور دریافت نظر 
و  مشارکت ورانکنندگان  و   بهره  جوانب  مورد  در 

بینی یک سیستم  رفتارهاي پیچیده و غیرقابل پیش
و   عقاید  پیوند  براي  است  ابزاري  روش  این  است. 

تفکرات که از طریق ماتریس ارتباط تمامی متغیرهاي  
پردازد.  سیستم، به توصیف و شناسایی سیستم می

شناسایی روابط بین متغیرها و توانایی این مدل در  
در نهایت شناسایی متغیرهاي کلیدي موثر در تکامل  

 . به عبارت دیگر)۳-۲:    ۱۳۹۱سیستم است (ربانی،
کیفی است که در    - یک روش ترکیبی کمی   این روش

معلولی ساده، روابط متقابل    -آن، به جای روابط علت
های مختلف، در ماتریس تحلیل  سیستمبین خرده  

ود. تحلیل اثر متقابل، به عنوان ابزار تحقیقات  شمی
در مورد آینده، نقش شاخص یک متغیر را در ارتباط 
با سایر متغیرهای درون یک سیستم آشکار ساخته  

می شناسایی  را  متغیرهایی  از  دسته  آن  که  و  کند 
سیستم در آینده   ی  نقش مهم و معناداری در توسعه

 ؛ کندتأمین می  کنند. اطالعاتی که این روشایفا می
تصویری است از اثر متقابل بین روندها و متغیرها  

درجه اهمیت؛ به بیان دیگر، تصویری است    بیانبا  
که چه چیز وابسته و چه چیز مستقل است، از این

دیگر   چیزهای  توسط  چیز  چه  و  پیشران  چیز  چه 
میپیش   مهم  برده  ویژگی  متغیر،  یک  برای  شود. 

قوی   ارتباط  داشتن  با  بودن،  که  است  سیستم  با 
می سنجیده  ارتباطات  این  شدت  و  شود.  تعداد 

متغیرهای   دارند،  ویژگی  چنین  که  متغیرهایی 
شوند. از آن جایی که  یا پیشران نامیده میتاثیرگذار  

هرگونه تغییر در متغیرهای پیشران، کل سیستم را 
می قرار  تأثیر  در  تحت  است  شایسته  دهد، 

 . توجه قرار گیرند ها بیشتر موردریزیبرنامه

پیچیدگی دلیل  به  مقاله  این  در در  موجود  های 
مؤلفه حوز تعیین  در  تأثیرپذیر  و  تأثیرگذار   ه یهای 

گرفته   قرار  استفاده  مورد  رویکرد  این  گردشگری، 
تحلیل   یک  واقع  در  که  رویکرد  این  در  است. 

متقابل    ؛  است  ساختاری اصلی    های مؤلفهاثرات 
می اساسسنجیده  بر  و  در   شود  حاصله،  نتایج 

با در نظر گرفتن    هامؤلفهمجموع میزان تاثیرگذاری  
آن از  یک  هر  مؤلفهتأثیر  سایر  بر  مشخص  ها  ها 

با می ترکیب  در  روش  این  مقاله  این  در  گردد. 
گیری از پنل خبرگان برای تدقیق  های: یک) بهرهروش

اثرات  مؤلفه شناسایی  برای  خبرگان  پنل  دو)  و  ها 
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متغیره منظور  متقابل  به  ادامه  در  شد.  استفاده  ا 
از  متقابل تشکیل شده،  اثر  ماتریس  آماری  تحلیل 

این روش    ١مکروش میک این رو،  از  استفاده شد. 
 . ذاتاً یک روش ترکیبی یا آمیخته است

  تخصصی آن به نام   افزارو نرماز این روش ترکیبی  
پژوهشمککی م  برخی  در  نیز  این  از  پیش  های  ، 

پژوهش فیروزجائیان و  از جمله ؛  حوزه ی گردشگری
) با  ۱۳۹۲همکاران  تحل   هی تجز  موضوع )  موانع    لی و 

ا  یگردشگر   ی  توسعه  و    رانیدر  ایمانی  پژوهش  و 
های مؤثر  ) با موضوع شناسایی پیشران۱۳۹۹رضوی (

. بر وضعیت آینده ی گردشگری استفاده شده است
اثرات  خروجیمک  میکافزار  نرم از  را  مختلفی  های 

مؤلفه غیرمستقیم  و  و  مستقیم  تأثیرگذار  های 
می ارائه  میتأثیرپذیر  نهایت  در  و  با  دهد  توان 

های مختلف را  استفاده از آن نقش و جایگاه مؤلفه
افزار این امکان را دارد که با شناسایی کرد. این نرم

ماتریسی   ارتباط  از  گرفتن    ی   همهنقش  کمک 
با مؤلفه کند.  تشریح  را  سیستم  یک  اصلی  های 

مؤلفه آشکارسازی  امکان  ارتباط،  این  های  بررسی 
تأثیرگذار، تأثیرپذیر و مستقل جهت ارزیابی سیستم  

عنوان   شود، که ممکن است به تنهایی یا بهارائه می
برنامه از  گیردقسمتی  قرار  استفاده  مورد   .ریزی 

نرم میکخروجی  جدافزار  یک  صورت  به  ول  مک 
آن در  که  است  در    مختصات  موجود  متغیرهای 

ستونسطح در  موجود  متغیرهای  بر  اثر  ها  ها 
گذارد. به این ترتیب متغیرهای سطرها تأثیرگذار  می

ستون متغیر  خروجی و  در  هستند.  تأثیرپذیر  ها 
تعیین می  افزارنرم متغیرها  از  شود.  جایگاه هر یک 

مؤلفه مختصات  جدول  این  تأثیرگذا در  ر،  های 
پذیر و مستقل، ریسک و هدف تعیین شده و  تأثیر

شود  متغیرها نیز شناسایی می  کننده  تنظیم  عوامل
چکیده تصویری ساختار پژوهش    ٢شکل    ).۱(شکل  

 . دهدحاضر را نمایش می

 
 ی ر ی رپذ ی تأث - ی رگذار ی ها در محور تأث مؤلفه   ی ر ی قرارگ   ت ی وضع   ١  شکل 

Arcade et al) منبع  l ., 2010) : 

 
1 Micmac method (Matrix-based Multiplication 
Applied to a Classification) 
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 .دهد ی م   ش ی ساختار پژوهش حاضر را نما   ی ر ی تصو   ی   ده ی چک   ٢  شکل 

 منبع: نگارندگان. 

 

 تحلیل داده ها ٤
  نظر  چنان که در روش تحقیق گفته شد، مبتنی بر

های ده گانه توسعه ی  کارشناسان برگزیده ی مؤلفه
بعد   گام  در  گردید.  مشخص  ایران  در  گردشگری 

  ی تمامها تشکیل شد و از  مؤلفهاثر متقابل    سی ماتر
درخواست شد که در هر مورد    پنل خبرگان  یاعضا

نمایند.  مشخص  را  خود  انجام    امتیازات  با 
  ازات یاز امت   مککیتوسط نرم افزار م  یر یگ نیانگ یم 

  س ی ماتر  کی  ،کارشناسان برگزیدهاز سوی  داده شده  
نمایش داده شده   ۳که در شکل    دیگرد  نیتدو  یینها

بیان گردید، در این    پیش از اینهمان طور که  است.  
بیشترین ارتباط بین    ی    دهنده نشان  ۳ماتریس عدد  

 ها و عدد صفر نمایانگر کمترین ارتباط است. مؤلفه

 

 
   بر پنل خبرگان   ی مبتن   ی گردشگر   ی توسعه    ی ها اثر متقابل مؤلفه   س ی ماتر   ٣  شکل 

 منبع: نگارندگان 
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گذاری ارتباطات ماتریس و ارزش  ی  پس از تهیه
مؤلفه "تحلگانهی دهها  بین  نهایی  ماتریس  اثر    لی ، 

به تع متقابل"  و    شرانی پ  یها مؤلفه  نییمنظور 
هر مؤلفه توسط    یریو اثرپذ  یاثرگذار   زان ی م   نیهمچن 

میکنرم گرفت.  افزار  قرار  آماری  تحلیل  مورد  مک 
نرم این  مختصات  خروجی  جدول  یک  شامل  افزار 

) و دو نمودار معرف تاثیرات مستقیم (شکل  ۴(شکل  
 ها بر یکدیگر است.  ) مؤلفه۶) و غیرمستقیم (شکل  ۵

 

 
 .  ی ر ی رپذ ی تأث - ی رگذار ی در محور تأث   ران ی در ا   ی گردشگر   ی توسعه    ی ها مؤلفه   ی ر ی جاگ   ت ی وضع 4   شکل 

 منبع: نگارندگان 

 
 گر ی کد ی بر    ی گردشگر   ی توسعه    ی ها مؤلفه   م ی مستق   رات ی تأث   ٥  شکل 

 منبع: نگارندگان 
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   گر ی کد ی بر    ی گردشگر   ی توسعه    ی ها مؤلفه   م ی رمستق ی غ   رات ی تأث   ٦  شکل 

 منبع: نگارندگان 

 

خروجی خوانش  میکبا  محور  های  مبنای  بر  مک 
)  (Arcade et all. 2010تأثیرپذیری  -تأثیرگذاری

 گردد:های زیر حاصل مییافته

و  "زون • "آمار  و  مناطق"  اطالعات"  بندی 
تعیینمؤلفه و  تاثیرگذار  در  های  کننده 

 توسعه ی گردشگری هستند.

ی    مؤلفه ی "سازماندهی و مدیریت"، مؤلفه •
 تنظیمی است.

"زیرساختمؤلفه • و های  تاسیساتی  های 
"زیرساخت نقل"،  و  اقامتی"،  حمل  های 

و  "بازاریابی  و  گردشگری"  های  "محصول 
 د.  های تأثیرپذیر هستنتبلیغات" مؤلفه

و مؤلفه • تسهیالت حقوقی"  و  "قوانین  های 
های "استانداردها و کیفیت خدمات" مؤلفه

 مستقل هستند.

"فعالیت • ی  در مؤلفه  گردشگری"  های 
 گیرد. موقعیت مؤلفه ی ریسک قرار می

های   شکل  در  که  طور  مشخص    ۶و    ۵همان  نیز 
مؤلفه تاثیرات  است،  گردشگری  ی  توسعه  های 

غیرمستقیم و مستقیم پیچیده و چندوجهی بر هم  
ها  ای خطی و دو به دو بین آنتوان رابطهدارند و نمی

نشان    ۴برقرار کرد. در مجموع آن گونه که در شکل  
مؤلفه متقابل  اثرات  بررسی  از  است  شده  ها  داده 
داده تحلیل  و  غیرمستقیم)  و  مستقیم  ها (اثرات 

ها با نمودار  توسط نرم افزار میک مک و مقایسه آن
توان چنین استنباط کرد که می  ۲ارائه شده در شکل  

بیشترین  "زون اطالعات"  و  "آمار  و  مناطق"  بندی 
و   دارند  گردشگری  ی  توسعه  در  را  تأثیرگذاری 

"زیرساختمؤلفه تاسیسات های  و  های  حمل  و  ی 
"زیرساخت و  نقل"،  "بازاریابی  اقامتی"،  های 

بیشترین   گردشگری"  های  "محصول  و  تبلیغات" 
مؤلفه سایر  از  را  ی  تأثیرپذیری  توسعه  روند  در  ها 

موقعیت    ، میان  این  در  دارند.  ایران  در  گردشگری 
های گردشگری" قابل توجه است؛ مؤلفه ی "فعالیت
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است و    و هم تأثیرپذیرزیرا این مؤلفه ، هم تأثیرگذار  
ترین مؤلفه  توان این مؤلفه را مهمبه این ترتیب می

از  جدا  نامید.  ایران  در  گردشگری  ی  توسعه  در 
ی  مؤلفه مؤلفه  تأثیرپذیر،  و  تأثیرگذار  های 

ی   مؤلفه  یک  عنوان  به  مدیریت"  و  "سازماندهی 
کننده از اهمیت بسیاری برخوردار است ؛ زیرا تنظیم

میزان و  سایر  تأ  جایگاه  تأثیرپذیری  و  ثیرگذاری 
 کند.  ها را تعیین میمؤلفه

 نتیجه گیری ۵
ریزی برای توسعه ی گردشگری در سطح ملی  برنامه

های مختلفی نیازمند است که از ،ن توجه به مؤلفه
رو   این  از  نیستند؛  برخوردار  یکسانی  و جایگاه  وزن 

متوازن  ریزی  ها و برنامهتعیین جایگاه هر یک از آن
برای هر مؤلفه بر مبنای جایگاه تعیین شده اهمیت 
زیادی دارد. در واقع آن چه این پژوهش به دنبال آن  

های توسعه ی گردشگری و بوده است تعیین مؤلفه
ها در ارتباط با  مشخص نمودن جایگاه هر یک از آن

مؤلفه پژوهش سایر  این  نتایج  بر  مبتنی  است.  ها 
دهمؤلفه کلیدی  توسعه گان های  در    ی   ه  گردشگری 
از:ایران   مناطقزون  عبارتند  های زیرساخت،  بندی 

نقل و  حمل  و  اقامتیزیرساخت،  تأسیساتی  ، های 
گردشگریفعالیت  ،گردشگریهای    محصول،  های 

تبلیغات و  حقوقی،  بازاریابی  تسهیالت  و  ، قوانین 
استانداردها ،  آمار و اطالعات،  دهی و مدیریتسازمان

 .و کیفیت خدمات

خروجی اساس  این  بر  در  آمده  دست  به  های 
"فعالیت ی  مؤلفه  را  پژوهش،  گردشگری"  های 

گردشگری  می ی  توسعه  در  پیشران  ی  مؤلفه  توان 
مؤلفه   این  بودن  پیشران  واقع  در  دانست.  کشور 

انواع جاذبه تا  آن است که الزم است  های  نشانگر 
گردشگری موجود با در نظر گرفتن مالحظات توسعه  

ار گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد و در  ی پاید
های جدید اقدام شود.  مواردی نسبت به خلق جاذبه

نظر   از  ایران  کشور  است،  مشخص  که  طور  آن 
تاریخیجاذبه و  -های  بازرگانی  طبیعی،  فرهنگی، 

های زیادی است ؛ اما با توجه دارای پتانسیل  زیارتی
ها  ذبهبه گستردگی کشور و پراکنش نامتوازن این جا

های  الزم است در برخی موارد به منظور ایجاد زمینه
از   حراست  و  حفظ  کنار  در  گردشگری  ی   توسعه 

های جدید های موجود، نسبت به ایجاد جاذبههجاذب
این با  شود.  اقدام  اهمیت    نیز  به  توجه  با  حال 

محوری و رضایت گردشگران در    پرداختن به مشتری
محصول رویکرد  پیگیری  اهمیت  محو کنار  دارای  ری 

جاذبه که  مشتریاست  نگاه  با  نگاه  ها  نه  و  محور 
محصول این  صرفا  به  گیرند.  قرار  توجه  مورد  محور 

هایی که بتواند کسب ترتیب تقویت یا ایجاد جاذبه
در را  گردشگران  بیشتر  از  بررضایت  باشد  داشته 

 اولویت باالتری برخوردار خواهند بود. 

ی  های گردشگری، مؤلفهفعالیتدر کنار مؤلفه ی  
بسیار   اهمیت  دارای  نیز  مدیریت"  و  "سازماندهی 

خروجی در  که  طور  همان  زیرا  تحلیل  است؛  های 
افزاری نیز ذکر شده است، این مؤلفه به عنوان  نرم

مؤلفه ی تنظیمی نقش مهمی در کنترل روابط بین  
مؤلفه شکلسایر  و  ی  ها  توسعه  فرآیند  گیری 

دارد.   و گردشگری  بررسی   ، ترتیب  این  به 
در  آسیب سازمانی  مدیریت  فرآیندهای  شناسی 

های  ها با برنامهسازی آن  وضعیت موجود و هماهنگ
که  توسعه است  ضروری  امری  گردشگری  ی 

می  کم آن  به  برنامهتوجهی  تمامی  های  ریزیتواند 
انجام شده را با اختالل مواجه سازد. در کنار توجه  

همان مؤلفه،  این  تحلیل    به  خروجی  در  که  طور 
میکداده به  های  جدی  توجه  است،  آمده  نیز  مک 

"آمار و اطالعات" در حوزه ی گردشگری و در صورت 
روش اصالح  و لزوم  استفاده  مورد  آماری  های 

پتانسیل تعیین  مناطق  همچنین  گردشگری  های 
"زون و  کشور  این  مختلف  مبنای  بر  مناطق"  بندی 

م پتانسیل تاثیرگذار،  ها به عنوان دو  ؤلفه ی کلیدی 
ی  های توسعهمی تواند راهگشای اجرایی شدن برنامه

از یک   باشد. چراکه مدیریت گردشگری  گردشگری 
طرف باید بر آمار و اطالعات دقیق مبتنی باشد و از  
طرف دیگر، باید بتواند توزیع منابع توسعه دهنده را  

زون با  هر  متناسب  دهد.  انجام  شده  تعریف  های 
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های این پژوهش  مؤلفه ی مورد تأکید در یافتهچهار  
 ، "آمار و اطالعات"    ،"ی گردشگر  یهاتی "فعال   شامل
مد  ی"سازماندهو  مناطق"    یبند"زون در  "  تیری و 

توسعه  یهاسرفصل جامع  که    یگردشگر   ی  برنامه 
سال   سوی    ۲۰۱۹در  جهاناز    ی گردشگر  ی سازمان 

 اند. منتشر شده است نیز مورد تأکید قرار گرفته

های این پژوهش به طور خالصه  بر اساس یافته
ی  می توسعه  و  حفظ  که  گرفت  نتیجه  توان 

تقویت جاذبه جهت  در  گردشگری  های 
به  ی"فعالیتمؤلفه توجه  کنار  در  گردشگری"  های 

ارتقای "سازماندهی و مدیریت" گردشگری و بهبود  

بندی مناطق"  کیفیت "آمار و اطالعات" و انجام "زون
مبنا  ظرفیتبر  میی  بالفعل  و  بالقوه  تواند  های 

ساز توسعه ی گردشگری در مقیاس ملی باشد.  زمینه
همان است،  البته  شده  گفته  نیز  پیشتر  که  طور 

می  صورتی  در  تنها  فوق  نکات  به  ت رعایت  واند 
عوامل  توسعه که  بیانجامد  ایران  در  گردشگری  ی 

زمینه و  کلیدی  "ثبات سیاسی"  "امنیت"،  ای شامل 
گذاری در حوزه ی گردشگری" فراهم شده   ایه"سرم 

صورت ، هرگونه اقدام در زمینه ی   باشد. در غیر این
 توسعه ی گردشگری با شکست مواجه خواهد شد.  

 

 منابع
 منابع فارسی 

 

موسوی،   صدیقه؛  کیانی،  فرحناز؛  ابوالحسنی، 
)، تدوین استراتژی توسعه  ۱۳۹۱میرنجف (

ی گردشگری در مناطق کویری و بیابانی  
(مطالعه ی موردی شهرستان کویری خور  

بیابانک)،   سرزمینو  ی آمایش  دوره   ،
زمستان   و  پاییز  دوم،  ی  شماره  چهارم، 

۱۳۹۱ ،۱۴۱-۱۶۱. 

تهران   كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق
جايگاه١٣٩٧(  شاخص در ايران )، 

، ٢٠١٧گردشگري و سفر پذيريرقابت
بررسی بازرگاني،معاونت  اقتصادی   های 

 تهران.  كشاورزي و معادن  صنايع،

ژیال   خرگردی،  شاهرخی  الدین؛  محی  رودی،  احرای 
علوم ) زمین گردشگری در چابهار،  ۱۳۸۷(

ی  زمین شماره  هفدهم،  سال   ،۶۷  ،۴۶ -
۵۵. 

)، شناسایی  ۱۳۹۹ایمانی، بهرام؛ رضوی، سید مختار (
ی پیشران آینده  وضعیت  بر  مؤثر  های 

گردشگری پایدار با رویکرد آینده پژوهی، 
مرکزی   بخش  روستاهای  مطالعه:  مورد 

ریزی و فصلنامه برنامهشهرستان سرعین،  
گردشگری ی  تابستان  توسعه   ،۱۳۹۹  ،

 . ۷۱-۹۰، ص ۲، شماره ی ۹دوره ی 

و  بردبار،   غنبر طهرانی، نسیم  ندا؛  عبدالوند،  عارفه؛ 
)، ارائه مدل  ۱۳۹۸رجایی هرندی، سعیده (

کسب و کار تجارت اجتماعی برای صنعت 
ایران،   در  بازرگانیگردشگری  ،  مدیریت 

 .۹۱۸-۸۹۵، ۴، شماره ی ۱۱دوره ی 

) روزبه  زمانیان،  و  مصطفی  )،  ۱۳۸۷بهزادفر، 
ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری  برنامه

محصول  ب بخش  بر  تأکید  ی  –ا  نمونه 
نیشابور،   بین  موردی: شهرستان  نشریه 

و   علم  دانشگاه  مهندسی  علوم  المللی 
، ویژه نامه مهندسی معماری  صنعت ایران

- ۸۹،  ۶۵، شماره ی  ۱۹و شهرسازی، جلد  
۱۰۳. 
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)،  ۱۳۸۶پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی (
مفاهیم و  ماهیت  سازمان  گردشگری:   ،

انسانی   علوم  کتب  تدوین  و  مطالعه 
 ها (سمت)، تهران. دانشگاه

ایران   اسالمی  جمهوری  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه 
انداز  ١٣٨٤( چشم  سند  ساله    ٢٠)، 

جمهوری اسالمی ایران، دفتر مقام معظم  
 سالمی ایران. رهبری جمهوری ا

های  )، چالش۱۳۸۷توکلی، مرتضی و هدایتی، صالح (
مرزی  مناطق  در  ی    -گردشگری  مطالعه 

، دوره فضای جغرافیاییموردی: سیستان،  
 .۲۰-۱، ۱۳۸۷، تابستان  ۲۲، شماره ی ۸ی 

های  مبانی، اصول و روش)،  ١٣٩٦حاجیانی، ابراهیم (
پژوهی صادق  آینده  امام  دانشگاه  نشر   ،

 (ع)، تهران. 

روستا،  طاهر،  اربطانی،  روشندل  محمد،  حقیقی، 
)، ارائه الگوی  ۱۳۹۶احمد و صالحی، علی (

در   چندحسی  بازاریابی  برای  کاربردی 
گردشگری،   مقصد  مدیریت  برندسازی 

ی    بازرگانی، ی  ۹دوره  شماره  بهار  ۱،   ،
 .۸۲-۶۳، تهران،  ۱۳۹۶

) رحیم  چپانه،  برنامه)،  ۱۳۹۳حیدری  ریزی  مبانی 
گردشگری و  صنعت  مطالعه  سازمان   ،

دانشگاه انسانی  علوم  کتب  ها تدوین 
 (سمت)، تهران.

) ا.  اجلی،  و  س  خانی،  ز،  نقش  ۱۳۹۳دهدشتی،   (
ارتقای   در  شفاهی  تبلیغات  و  تبلیغات 
ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر  

، فصلنامه ی مدیریت گردشگریاصفهان،  
 .۳۴-۶۸، ۲۵، شماره ی ۹دوره ی 

) طاها  ابزاري    )۱۳۹۱ربانی،  ساختاري،  تحلیل  روش 
براي شناخت و تحلیل متغیرهاي موثر بر  
آینده موضوعات شهري، مجموعه مقاالت  

آینده ملی  همایش  شرکت  اولین  پژوهی، 
در:   دسترسی  قابل  آریا.  درخشان  یادگار 

-tps://www.civilica.com/Paperht
-FUTURESSTUDIES01

UTURESSTUDIES01_040.htmlF 

(رخشانی اصغر  ضرابی،  و  حمیدرضا  )، ۱۳۸۸نسب، 
فرصتچالش و  ی ها  توسعه  های 

ایران،   در  جغرافیاییاکوتوریسم  ،  فضای 
 .۵۵-۴۱، ۲۸، شماره ی ۹دوره ی 

عبدالرضا   افتخاری،  الدین  رکن  و  یاسر  نژاد،  رمضان 
)، ارزیابی ظرفیت مدیریتی سازمان  ۱۳۹۸(

ساحلی   گردشگری  مقاصد  متولی  های 
گیالن،   استان  های  پژوهشروستایی 

، ۱، شماره ی  ۵۱، دوره ی  جغرافیای انسانی
۹۷-۱۱۰ . 

) احد  رواسان،  زارع  و  سعید  )، ۱۳۹۲روحانی، 
دسته و  بر  شناسایی  مؤثر  عوامل  بندی 

ایران،   در  الکترونیکی  گردشگری  ارتقای 
برنامهف ی  صلنامه  توسعه   و  ریزی 

 . ۲۰۶-۱۸۴،  ۵، شماره ی  ۲، سال  گردشگری

های توسعه  )، چالش۱۳۸۲زاهدی، شمس السادات ( 
مجله مدرس  پایداری از منظر اکوتوریسم،  

-۸۹،  ۳، شماره ی  ۷، دوره ی  علوم انسانی
۱۰۴  . 

) بهار  عبداله،  سعیده؛  سادات  زهرا  )  ١٣٩٢زرآبادی، 
 صنعت توسعه ی  در مؤثر  عوامل ارزیابی 

ی  منطقه   با چابهار آزاد گردشگری 
 تحلیل شبکه فرآیند روش از گیریهبهر

https://www.civilica.com/Paper-FUTURESSTUDIES01-FUTURESSTUDIES01_040.html
https://www.civilica.com/Paper-FUTURESSTUDIES01-FUTURESSTUDIES01_040.html
https://www.civilica.com/Paper-FUTURESSTUDIES01-FUTURESSTUDIES01_040.html
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،  ایران شهرسازی  و معماری )؛  ANP( ای
، تهران،  ١٣٩٢پاییز و زمستان    ٦شماره ی  
 .٣٧-٤٨صفحات 

فهلیانی،   امیری  امانپور، سعید؛  کرامت هللا؛  زیاری، 
در  ) بررسی عوامل مؤثر  ۱۳۹۲محمد رضا (

با   شهري  گردشگري  صنعت  ی  توسعه 
رضایتمندي   بر  مؤثر  عوامل  بر  تأکید 
گردشگران (نمونه ی موردي؛ شهر نورآباد 

جغرافیایی  ممسنی)،   ی  فصلنامه 
،  ۱۳، بهار  ۳۷، شماره ی  ۱۰، سال  سرزمین

 .۳۱-۱۵صفحات 

الدینی، علی؛ حاضری، صفیه؛ زینلی، بهرام؛  شمس
) زهرا  میزان  ۱۳۹۶آربونی،  سنجش   (

محصـول  ر  از  گردشـگران  ضـایتمندی 
مدل  از  استفاده  با     HOLSAT توریسم 

کنـدوان،   روستای  موردی:  ی  مطالعه 
برنامـه مطالعـات  ی  ریزی فصـلنامه 

انسانیگاهسـکونت ی  های  دوره   ،۱۲  ،
ی پاییز  ۳شماره  صفحات  ۱۳۹۶،   ،۶۵۹ -

۶۷۹ . 

سمیه   سیده  حسینی،  اسکندر؛  سید  صیدایی، 
پهنه ۱۳۹۶( و  سنجی  ظرفیت  ارزیابی،   (

با   گردشگری  مستعد  مناطق  بندی 
جغرافیایی   اطالعات  سیستم  از  استفاده 
اصفهان)،   استان  موردی:  ی  (مطالعه 

انسانیپژوهش جغرافیای  ی های  دوره   ،
- ۹۴، صفحات ۱۳۹۶، بهار ۱، شماره ی  ۴۹
۸۱. 

مدی حدیث،؛  فرزاد طالبی،  طرهانی،  محمود؛  ری، 
های توسعه ی بندی مؤلفه) اولویت١٣٩٦(

گیری  گردشگری در ایران با رویکرد تصمیم
فازی ترکیبی  ی    - چندمعیاره  مطالعه 

صنایع   فرهنگی،  میراث  سازمان  موردی: 
ایران؛   گردشگری  و  ی  دستی  فصلنامه 

سال    ریزی و توسعه ی گردشگری،برنامه
، صفحات  ١٣٩٦، بهار  ٢٠ششم، شماره ی  

٩٤-١١٤. 

مصطفی   پور  جواد؛  پول،  خزائی  علی؛  عطافر، 
) عوامل مؤثر بر  ۱۳۹۱خشکرودی، مهدی (

صنعت   در  اطالعات  فناوری  پذیرش 
، مطالعات مدیریت گردشگریگردشگری،  

 . ۱۵۶-۱۳۱، صفحات ۱۸، شماره ی ۷سال 

)  ۱۳۹۴علی پور، عباس؛ بایندور نصرهللا بگلو، مژگان (
گرد پایدار  ی  مدیریت  (مطالعه  شگری 

فصلنامه ی راهبرد  موردی: شهر بجنورد)،  
، سال چهارم، شماره ی اجتماعی فرهنگی

 . ۱۳۵-۱۱۵، صفحات ۱۴

) مشارکت  ۱۳۹۴زادگان، مریم (غفاری، غالمرضا و تقی
های مجازی گردشگری  و فعالیت در شبکه

ایران،   در  مجازی  اجتماعی  سرمایه  و 
برنامه ی  ی  فصلنامه  توسعه  و  ریزی 

، صفحات ۱۴، شماره ی  ۴، سال  گردشگری
۶۷-۹۰ . 

سعید   فتحی،  بهرام،  رنجبریان،  محمد؛  غفاری، 
تبیی ۱۳۹۳( جهت  مدلی  ارائه  ارزش  )  ن 

ی  (مطالعه  گردشگری  مقاصد  برند  ویژه 
اصفهان)،   شهر  ی  موردی:  فصلنامه 

بازرگانی - ۸۶۶)، صفحات  ۴(  ۶،  مدیریت 
۸۴۵. 

) ۱۳۸۹فرجی راد، عبدالرضا؛ سیدنصیری، سیده ژاله (
پایدار   توسعه  در  تحلیلی  رویکردهای 

فصلنامه ی جغرافیایی  گردشگری شهری،  
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ار  ، به۲۵، سال هفتم، شماره ی  سرزمین
 . ۲۹-۴۰، صفحات ۱۳۸۹

مجتبی؛   فیروزجائیان،  اصغر؛  علی  فیروزجائیان، 
حمید؛  سید  پطرودی،  هاشمی 

) فاطمه  كاربرد ١٣٩٢غالمرضازاده،   (
مدل تفسيري  تكنيك  ساختاري  سازي 

)ISM  فصلنامه  ) در مطالعات گردشگري؛
برنامه گردشگریی  ی  توسعه  و  ، ریزی 

ی   شماره  دوم،  پاییز  ٦سال   ،٩٢ ،
 .١٥٩-١٢٩ن، صفحات غفاتهرا

باباجانی،  خلیل؛  کالنتری،  مهدی؛  دهکردی،  کرمی 
اولویت۱۳۹۱آرزو( و  شناسایی  بندی  ) 

در   روستایی  گردشکری  ی  توسعه  موانع 
حوزه ی امنیت با استفاده از تکنیک دلفی  
و   چهارمحال  استان  مطالعه:  (مورد 

مسائل  پژوهشبختیاری)،   راهبردی  های 
ایران راهبردی  های  (پژوهش  اجتماعی 

، شماره  ۱امنیت و نظم اجتماعی)؛ دوره ی  
 . ۵۹-۷۴، صفحات ۱۳۹۱، زمستان  ۴ی 

) گردشگری پایدار در ایران:  ۱۳۸۸محسنی، رضاعلی (
چالش راهکارها،  کارکردها،  و  فضای ها 

ی  جغرافیایی شماره  نهم،  سال   ،۲۸  ،
 .۱۴۹-۱۷۱، صفحات ۱۳۸۸زمستان 

ز  حاجی  سمیه؛  علیپور،  ابوالفضل؛  اده،  مشکینی، 
) رسانه۱۳۹۷مریم  تأثیر  ارزیابی  های  ) 

مجازی در توسعه ی صنعت گردشگری از  
شبکه کاربران  مجازی،  دیدگاه  های 

شهری ی  گردشگری  دوره  شماره  ۵،   ،۲  ،
 . ۶۹-۵۳، صفحات ۱۳۹۷تابستان 

) حسین  سید  جاللی،  و  نادر  )  ۱۳۹۱مظلومی، 
موفقیت  شبکه و  اجتماعی  های 

فصلنامه  گذاری گردشگری ایران،  سیاست
، ۷، سال  ی مطالعات مدیریت گردشگری

 .۴۸-۲۵، صفحات ۱۸شماره ی 

آذرنوش  انصاری،  علی؛  احمدرضا؛ صنایعی،  موالیی، 
 های پيشران سنجش و شناسایی)  ۱۳۹۷(

  مقاصد  مکان حس تعيين در موثر کليدی
ی ،  گردشگری  شهر:  موردی مطالعه 

برنامهاصفهان،   ی  و  فصلنامه  ریزی 
، سال هفتم، شماره  گردشگریتوسعه ی  

 . ٥٢-٦٧، صفحات ١٣٩٧، پاییز ٢٦ی 

مهدی؛  موالیی،   (محمد  حامد  ) ١٣٩٥طالبیان، 
پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل  آینده

راهبردساختاری،   و  مجلس  ، فصلنامه 
و  سال بیست و سوم، شماره ی هشتاد 

 .٥-٣٢، صفحات ١٣٩٥شش، تابستان 

ده   بیکی  موسی  زهرا؛  فریده  نصراللهی،  آبادی، 
عملکرد گردشگری  -) تحلیل اهمیت۱۳۹۴(

زیست  عوامل  بر  استناد  با  پایدار: 
اقتصادی،   و  اجتماعی  فصلنامه  محیطی، 

، شماره ی ۲، دوره ی  ی گردشگری شهری
 .۴۵-۵۹، صفحات ۱۳۹۴، بهار ۱

) بررسی  ۱۳۹۴ویسی، هادی؛ مهماندوست، خدیجه (
گردشگری   صنعت  ی  توسعه  موانع 

ایران با تأکید بر گردشگری    المللی در بین
ژئوپلیتیکورودی،   سال  فصلنامه   ،

ی   شماره  بهار  ۳۷یازدهم،   ،۱۳۹۴ ،
 .۱۳۵-۱۵۶صفحات 

سجاد؛  پاشاکی،  کریمی  مصطفی؛  سید  هاشمی، 
بندی توان  ) اولویت۱۳۹۸خلیفه، ابراهیم (

توسعه ی گردشگری در مناطق کویری و 
بیابانی، مطالعه ی موردی: استان کرمان، 
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 . ۲۸۷تا  ۲۶۹  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

 ی گردشگری ایران های مؤثر در توسعهبررسی چگونگی اثرگذاری مؤلفه. مطلبیپویا دوالبی، پرستو عشرتی و محمد 

، ۶، دوره یمه ی گردشگری شهریفصلنا
یس   تابستان  ۲شماره  ، صفحات  ۱۳۹۸، 

۹۸-۷۹ . 
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