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  چكيده
با وجود اين به منظور پويايي . رودآمد كشورها به شمار ميامروزه گردشگري يكي از منابع مهم در

الملليو گردشگران تدوين قوانين حمايتي براي روشن شدن وضعيت حقوقي گردشگرانبيناين فعاليت، 
ايران تحت عنوان قوانين و مقررات سازمان ميراث  رد گردشگري حقوقچند كه هر. داخلي ضروري است

با توجه به تحقيقات انجام شده، ضوابط  اما ،آوري شده استفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گرد
ثير أتحت ت هاها و نارسايياين ضعف. كه نياز به بازنگري و اصالح دارند هايي استمذكور داراي كاستي

بخشي و تعيين ميزان اثر ملاپي كشف اين عوحاضر در يو مقاله تسعوامل متعددي به وجود آمده ا
بعد .هاي بين اين معيارها از روش ديماتل استفاده شده استبه منظور تعيين روابط و وابستگي .هاست آن

گذاري به اين ارزش .رسدها مي دهي آناز به دست آوردن روابط و وابستگي ميان معيارها نوبت به وزن
از سوي كارشناسان پاسخ  پرسشنامه 57براي اين كار تعداد . ي زوجي انجام گرفته استيسهصورت مقا

در ادامه .لند مورد محاسبه قرار گرفتنتايج پرسشنامه از طريق مدل كپ .آوري گرديدداده شده و جمع

                                           

1Analytic Network Process 
نشگاه فردوسي مشهدريزي شهري دادانشيار گروه جغرافيا و برنامه  
ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهد و مشاور جوان معاونت دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه - نويسنده مسئول

  ).M.ghanbari233@yahoo.com(خدمات و محيط زيست شهري شهرداري مشهد 
ريزي توريسم دانشگاه تهراني كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهدانش آموخته  
ريزي توريسم دانشگاه تهراني كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهدانش آموخته  
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يارهاي مورد نهايت وزن معيارها و زيرمعاي محاسبه و درهاي مربوط به فرآيند تحليل شبكهماتريسسوپر
دهد كه از ميان سه معيار اصلي پژوهش عوامل ساختاري ـ نتايج تحقيق نشان مي. نظر به دست آمد
ترين تأثير را بر نارسايي قوانين گردشگري ايران دارند و بعد از آن عوامل اجرايي و  مديريتي، بيش

اي مورد بررسي، تعدد مراكز معيارههمچنين از ميان زير. ترين عوامل هستندبخشمحتواي قوانين اثر
 . بيشترين نقش را در نارسايي قوانين گردشگري دارد هاي مرتبطتداخل وظايف سازمان گيري وتصميم

 (ANP)ايحقوق گردشگري، ضعف و نارسايي، فرآيند تحليل شبكه:واژگان كليدي

 
  مقدمه

مجموع كنش و آيد به شمار مي پيچيده نسبتاً و وجهيچند اي مقوله فعاليت گردشگري
دولتي هاي غيرها و سازمانها و جوامع ميزبان، دانشگاهدولت متقابل ميان گردشگران، سرمايه،

احمد و همكاران، پور(گيرد ميرا در برنقل، پذيرايي و كنترل گردشگران ويند جذب، حملآدر فر
الواني و (است  گرانيازمند رويكردي نظام بنابراين مديريت گردشگري همواره؛ )123: 1389

فعاليت گردشگري كه شامل  يدستيابي به تعادل و ثبات در حوزه). 85 :1385پيروزبخت، 
و تقاضا كه همان گردشگران باشند، نيازمند تدوين ) هاي گردشگريمنابع و جاذبه(عرضه 

ذ اتخا با هاهمين امر باعث شده است كه دولت. قوانين و مقررات مناسب براي گردشگران است
فرهودي و ( كنند هدايتفعاليت گردشگري را در مسير پايداري  ،هاييحلراه و هاحدوديتم

دولت متولي تدوين قوانين و مقررات مربوط به گردشگري و عامل اجراي ).23 :1382شورجه، 
ها در فعاليت گردشگري به قدري است كه اهميت و ضرورت دخالت دولت. شودآن محسوب مي

هاي كالن و خرد گردشگري را با شگرد ها وتواند بسياري از طرحرت ميرنگ شدن اين ضروكم
  ).48 :2005پور و حيدري، علي(ناكامي مواجه سازد 

ارتباط  ،الملليبين ،گردشگران خارجي به هر كشور يا منطقه و توسعه گردشگري ورود
است به  حتي ممكن. عميقي با قوانين و ضوابطي دارد كه از حقوق گردشگران حمايت كند

هاي دليل حساسيت ناشي از فاصله از سرزمين اصلي خود، گردشگران انتظاراتي فراتر از خواسته
هاي دولتي و نهاد ،هاخواسته و سطح انتظارات و اين مردم جامعه ميزبان از مديران داشته باشند

در  .كنديهاي گردشگران ممديريتي را مجاب به تدوين حقوق متنوع و خاص براي پاسخ به نياز
هاي گردشگران باشد و آسيب متناسب با خواسته حقوق تعيين شده براي گرشگريصورتي كه 

فعاليت  يتوسعهبخش براي اثر يابزار ،و تهديد براي قوانين داخلي آن كشور به حساب نيايد
در كنار تدوين قوانين . كندهاي آن جلوگيري ميگردشگري شده و از آشفتگي و نارسايي

در  ،گردشگري حقوقتدوين و اعمال  .اي شودي بايد به بعد اجرايي آن نيز توجه ويژهگردشگر
در حالي كه در  ؛واقع تالشي است براي سرعت بخشيدن و هدفمند كردن فعاليت گردشگري

تدوين شده در بسياري از موارد نه تنها به چرخش كار و فوريت بخشيدن به  حقوقكشور ايران 
بلكه در بسياري از موارد مانند نظام عملياتي  ؛كندتوريسم كمك نميهاي مربوط به فعاليت
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اهميت توجه به اين  ).77 :1379پور، يوسفي(هستند آفرين نيز گمرك و صدور ويزا مشكل
بلكه  ،مسئله، نياز مبرم به پوياي فعاليت گردشگري، آن هم نه با اهداف اقتصادي و ايجاد درآمد

چند كه قوانين گردشگري هر .المللي استاي و بينمنطقه يدر عرصهبراي بازيابي جايگاه ايران 
 »قوانين و مقررات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري«تحت عنوان  ،ايران

بر اساس مطالعات انجام شده پژوهشگران و بررسي نگارندگان اين مقاله گردآوري شده است اما 
رو در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه مقاله پيش. ح دارنداين قوانين نياز به بازنگري و اصال

ي گردشگري در ايران را تحت تأثير قرار بخشي حقوق تعيين شده در روند توسعهچه عواملي اثر
گذاري هر كدام از عوامل مورد نظر ثيرأميزان ت؟ه استدداده و ضعف و نارسايي آن را باعث ش

مورد سنجش و  )ANP(استفاده از فرآيند تحليل شبكه  با درنارسايي حقوق گردشگري ايران
  .گرفته استارزيابي قرار 

  
  ي نظري مبان

شود كه در جهت تأمين، اي از قوانين و مقررات گفته ميحقوق گردشگري به مجموعه
حقوق . ي يك گردشگر به طور مدون شكل گرفته استحفظ و صيانت از حقوق اوليه

و تركيبي از تمام حقوق را در بردارد  فعاليت خدماتياين  يده، حقوق بنيادي و شالوگردشگري
 :1386كاظمي، . (شود مند باشد را شامل ميمادي و معنوي كه يك گردشگر بايد از آن بهره

- ي گردشگري ضمن توجه به ابعاد مادي نظير زيرساختبنابراين جهت موفقيت در عرصه. )63

حقوق گردشگر و تدوين قوانين حقوقي مناسب  هاي معنوي آن كه رعايتها، بايد به سازه
  .گردشگري است نيز توجه شود

اين قوانين . حمايت از گردشگران در بسياري از كشورها در حال تصويب شدن است حقوق
سسات جهانگردي فاقد مديريت و اصول ؤاند تا مبراي حمايت از جهانگردان طراحي شده

گردشگري داراي  حقوقيقوانين  يمسئلهنين اين كه همچ. استفاده نكنندسوء ها آناخالقي از 
قانون حفاظت محيط زيست، سالمت و امنيت، حقوق . هستندو تنوع بسياري  هايپيچيدگي

هاي حقوقي كه در سيستم و غيره هاكننده، قانون قراردادها، شركتكارمندان، حمايت مصرف
چه در  دهد،پوشش ميگري گردشي حوزهسيستم حقوقي كه توان گفت مي. متفاوت هستند

هاي حقوقي ملي كه بر اساس سيستم استشامل قوانيني  ،الملليسطح ملي و چه در سطح بين
سطوح عملكردي قوانين در گردشگري مانند سطوح ). 2- 4: 1388بايسالمي، (كنندتغيير مي

منيت، شامل، سالمت و ا: ايمحلي و منطقه- 1: ريزي آن متفاوت است كه عبارتند ازبرنامه
شامل قانون حفاظت محيط زيست؛ ): استاني(ايالتي  - 2كننده؛ حقوق كارمندان، حمايت مصرف

؛ )قوانين گمركي(ي گردشگران وسيلهشامل قوانين مربوط به ويزا يا خروج اجناس به: ملي - 3
كند  شامل قوانيني است كه سازمان جهاني گردشگري براي گردشگري مطرح مي: الملليبين - 4
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شود ي گردشگري بسته ميهاي حقوقي گردشگري كه بين دو كشور براي توسعهرداديا ق
  ).31 :1997، 1كالرك(

هاي مختلف در يك طور كه مشخص است، قوانين حقوقي در يك جامعه در حوزههمان
اند و براي اجرا به ساختار مديريتي و بر اساس شرايط حاكم بر يك كشور تدوين شده

مراتب ساختار سازماني آن حوزه  قرار دارند ابالغ خصوصي كه در سلسله هاي دولتي و سازمان
ي مورد نظر به داليل گردد؛ بنابراين ممكن است كه ساختار نهادي و مديريتي در حوزهمي

اري، عدم توانايي مديران در تدوين قوانين حقوقي و ذگمختلف مانند عدم استقالل در قانون
يگر محتواي قوانين نيز ممكن است تحت  قوانين مدني داز طرف  .هايي گرددغيره دچار كاستي

شده منظر قرار گيرد كه المللي تعيينو اجتماعي داخل يك جامعه و بدون توجه به قوانين بين
. گيرد و سطح مطلوبيت قوانين كاهش پيدا خواهد نمودالمللي قرار ميدر تعارض با قوانين بين

است با  شده ممكنقوانين تعيين ي اجراير زمينهنهادهاي مسئول د همچنين اينكه
  . قوانين مورد نظر به صورت مطلوب اعمال و اجرا نگرددهايي مواجه شوند و  چالش
  

  ي تحقيقپيشينه
ي خود به بررسي خألهاي قانوني موجود در حقوق گردشگري نامهدر پايان) 1382(فرومند 

ربوط به گرشگري در ايران از جمله قوانين دارد كه حقوق مايران پرداخته است و بيان مي
هاي بوده است و بايد مورد بازنگري قرار  گمركي، صدور رواديد، بيمه، كار و غيره داراي كاستي

 قوانين و اسالم نگاه از خارجي گردشگران حقوق جايگاه) 1389(افضلي و همكاران  .گيرد
اند كه قوانين ه اين نتيجه رسيدهرا مورد بحث قرار داده و ب ايران اسالمي جمهوري حقوقي

 شرايط با آنچندان غناي و عمق وجود اسالمي است با يانديشهگردشگري كه ناشي از 
 شوداحساس مي بومي فرهنگ در چارچوب بازنگري نوعي به نياز و نيست سازگار عصركنوني

ه به بررسي وضعيت حق آزادي گردشگران خارجي در كشور ايران پرداخت) 1390(غريبه
به بررسي ارتباط فقه اسالمي با صنعت جهانگردي از ديدگاه حقوقي و ) 1389(كالنتري .است

- ودست نبايد فعاليت گردشگريمقررات و تشريفات دارد كه  يمارزشي پرداخته است و بيان 
ربط و چگونگي پذيرايي و كاركنان ذي برخورد ياز طرف ديگر نحوه. شدباكننده پاگير و خسته

پذيري انجام بر اساس اصول مهمان بايد مشخص وروندان مسلمان با ميهمانان خارجي رفتار شه
در مقاله خود ضرورت توجه به حقوق گردشگران را مورد بررسي قرار ) 1390(الطافي  .گيرد

ي المللي را گام اول رشد و توسعهي ملي و بينتدوين حقوق گردشگري در عرصهداده است و 
  .داند گردشگري مي

                                           

1Clark 
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  ش شناسيرو

 در مجموعه است و 1معيارهگيري چندهاي تصميم تكنيك از يكي ايشبكه تحليل فرآيند
ي عناصر در شبكه همه). 131 :1389فرجي سبكبار و همكاران، ( گيرد قرارمي هاي جبراني مدل
تواند بازخوردها و روابط وابستگي بين و توانند به هر نحوي به هم مرتبط شوند و شبكه مي مي
اي فرآيند تحليل شبكه و) 26 :2009و همكاران،  ارسياگ( ها را با هم تركيب كند ون خوشهدر
بهبودي و (گيري كند ي استقالل بين فاكتورها اندازهتواند وابستگي بين فاكتورها را بر پايهمي

علت موفقيت اين روش، همبستگي بسيار نتايج آن با دنياي واقعي و ). 26 :1389كياني، 
 به وابسته واقعي، معموالً دنياي در معيارها اينكه بهباتوجه . هاي آن است يپيچيدگ

 همين نيستند، به استفاده قابل شكل مناسبي به بارهاين در هاي سنتيرهيافت يكديگرهستند،
مناسب  هاي وزن از اي آوردن مجموعه دست به براي اي راشبكه فرآيند تحليل ساعتي دليل
اي تحليل، داراي مراحل فرآيند شبكه ).89 :1384قدسي پور، (كند  مي معرفي معيارها، براي

ي ارتباطات و همبستگي بين معيارها و ساختار سلسله مرتبي از معيارها و زير معيارها، شبكه
سه طور كلي به ).1502: 2007و همكاران،  2شيبا (ها استبازخوردهاي بين عناصر و خوشه

 بر اساس مقياس نسبي از استفاده به دليل( ها اولويت ر تعييند شيوه اين مدون رويكرد دليل
 معيارهاي گيريدراندازه شيوه اين ، توانايي)مطلق مقياس يك جاي به قضاوت كارشناسان

-و تصميم مديران از سوي فرآيند اين نتايج آسانتر ناملموس و پذيرش و ملموس و محسوس

 كاربرد، )13: 2006، و همكاران 3اردگماس(ن آ رويكرد شهودي و نسبي سادگي دليل به گيران،
  .كند مي توجيه رادر پژوهش حاضر  روش اين

4همانند روش
AHP هاي زيرمعيارهايي در هر خوشه به نسبت اهميتشان در جهت شرط

ها نيز به سهم خودشان در هدف، مقايسات زوجي خود خوشه. شوند ها مقايسه مي كنترلي آن
ن عناصر نيز بايد به صورت جفتي مورد آزمون قرار گيرند و تأثير وابستگي دروني بي. شوند مي

). 67 :1389 ،نجفي(شود  ي يك بردار ويژه نمايش داده ميوسيلهمعيار بر ديگري بههر زير
ماتريس در حقيقت يك ماتريس يك سوپر. است5بخش نهايي مربوط به تشكيل سوپرماتريس

ي ميان دو گره يا عنصر را در كل تريس، رابطهبندي شده است كه در آن هر بخش از ماجزء
 عناصر ميان تعامالت تمامي).  24: 2006، مسوري و ديد( دهدگيري نشان ميي تصميممسئله
 اما .شود مي ارزشيابي سوپرماتريس در روش زوجي اتمقايس يوسيله به گيريتصميم سطوح

                                           

1Multi Attribute Decision Making(MADM) 
2Sheeba 
3Erdogmus 
4Analytic Hierarchical Process 
5Super matrix 
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 اغلب سوپرماتريس، در گيريتصميم سطوح عناصر ميان زوجي مقايسات واردكردن هنگام در
هر  وزن كردن ضرب با .گويند مي1سوپرماتريس اوليه آن به شود كه مي1 از بيشتر ها ستون جمع
 براي نهايتاً .آيد مي دست به وزني سوپرماتريس ها، آن با متناظر در عناصر ها از خوشه يك

 مسئله، و حل گيريتصميم معيارهاي و مسئله وزن نهايي آلترناتيوهاي به دستيابي
  ).81 :1389اي؛ دري و حمزه(شود  بايد محاسبه سوپرماتريس حددار

تعيين متغيرها ي اول مرحله. به طور كلي فرآيند پژوهش، طي چهار مرحله انجام شده است
مطالعات پيشين و مصاحبه با از طريق مرور  و معيارهاي مناسب با موضوع مورد بررسي است كه

جمع  افتيدرو  فرهنگي ميراث سازمان حقوقي معاونت بخش در شاغل كارشناساننفر از  15
منظور به اين ترتيب به. حقوق و گردشگري تعيين گرديده است يخبرگان در زمينه نظر

ي قوانين گردشگري در ايران، معيارها و زير معيارهاي  درگير با موضوع مورد هاارزيابي نارسائي
ساختاري،  - نهادي يارهاي اصلي اين پژوهش شامل عواملمع. بندي شدندبررسي تعيين و دسته
  .اند بيان شده 1 زير معيارهاي مورد نظر در جدول شود كه به همراه محتوايي و اجرايي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           

1Initial super matrix 
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  معيارهاي مورد بررسيمعيارها و زير ): 1(جدول 

 1391، نگارندگان: ماخذ

  
شده به منظور تحليل و معيارها مشخصشناسايي وابستگي و ارتباطات بين معيارهاي و زير

- طرفه يا يكدو ندتوا يم ها ياين روابط و وابستگ. ي بعدي كار استگيري از مدل مرحلهنتيجه

نامه و روش هاي بين اين معيارها از پرسش به منظور تعيين روابط و وابستگي .طرفه باشد
تواند وابستگي متقابل بين عناصر سيستم را از روش ديماتل مي. استفاده شده است1ديماتل

هاي هبه طوركلي براي ارتباطات موجود ميان عناصر و مؤلف. طريق دياگرام علي شناسايي كند
 2ي بردارهاي ويژهي زوجي و محاسبههاي مقايسهبه تشكيل ماتريس ANPپژوهش، مدل

ها را در جايگاهي مناسب  پردازد و سپس آنهاي مقايسه زوجي ميمتناظر با هر يك از ماتريس
پردازد؛ بنابراين استفاده از اين تكنيك در  مي دهد و به حل مدلماتريس قرار ميدر سوپر

                                           

1Dematel 
2Eigenvector Methods 

 

  Eاجرايي   Cمحتوايي S نهادي -ساختاري
1S-يري وگتعدد مراكز تصميم

 هاي سازمانتداخل وظايف 
  مرتبط 

2S- جايي مكرر مديران جابه
  هاي  گردشگري سازمان

3S-  عدم مشاركت بخش
خصوصي و بخش دولتي و 
فقدان هماهنگي كامل  بين اين 

ي تدوين و دو بخش در زمينه
  اجراي قوانين گردشگري  

4S- ريزي و آيندهعدم برنامه -

نگري  در مورد تدوين قوانين 
  شگريگرد

5S- عدم توانايي و مهارت
مديران در تدوين قوانين و 

  مقررات گردشگري
6S- ناكارآمد بودن سياست -

ي گردشگري   ها در زمينه گذاري

1C- تدوين
قوانينگردشگري در ايران 

  هاي ديني بر اساس آموزه
2C -  تنوع و تكثر قوانين
  بوط به گردشگري  مر
3C -  كهنه و قديمي بودن

قوانين گردشگري ايران و 
ها با رساني آنعدم به روز

  توجه به نيازهاي جامعه

1E -  عدم وجود يك سازمان متولي به
  منظور  اجراي قوانين 

2E -  وجود فساد در ميان سازمان مجري
  قوانين و مقررات گردشگري

3E -  مبهم بودن قوانين و مقررات و
ي كار در امور مربوط به توريسم كند

  ... .مانند صدور ويزا و 
4E - بر بودن اجراي قوانين و هزينه

  مقررات گردشگري 
5E - ربط عدم نظارت ساز مان هاي زي

  در مورد اجراي قوانين و ضوابط گرشگري
6E -  و  ها هدفمشخص نبودن

 يهاي كلي كشور در زمينه سياست
ك ايرانگردي و جهانگردي در قالب ي

  ياجراي يبرنامه
7E -  تعارض قوانين گردشگري در ايران

  با قوانين موجود در ساير كشورها
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ي زوجي نياز خواهد ارتباط داخلي ميان عناصر به تعدادي زيادي ماتريس مقايسهي محاسبه
در برخورد با اين . شود اين امر منجر به پيچيدگي و صرف زمان براي حل مسأله مي. داشت

به  ANPدر واقع ديماتل در مقايسه با. توان از تكنيك ديماتل بهره گرفت محدوديت مي
ها ي ارتباط داخلي ميان عناصر و مؤلفهتري جهت محاسبهي زوجي كمهاي مقايسهماتريس

. پي خواهد داشتنياز دارد كه اين امر، كاهش حجم محاسبات و سطح پيچيدگي عمليات را در
ها نيست، در مقابل  بندي گزينهماتريس و رتبهعليرغم اين مزيت، ديماتل قادر به تشكيل سوپر

ANP  به عبارت ). 6، 1386يي قاديكالبي و اكبر زاده، صفا(از چنين توانايي برخوردار است
طرفه يا يك وتكميل شده، ميزان  يها يندي است كه با استفاده از پرسشنامهآديماتل فرديگر، 

  .كندرا تعيين مي معيارهاطرفه بودن ارتباطات بين دو
 57به  نامهدول ماتريسي درآمد و از طريق پرسشبراي اين كار ابتدا كل معيارها به صورت ج

   ها بر اساس مقياسدهي براي تعيين وابستگيدر اين جدول وزن. نفر از كارشناسان ارائه شد
نرماليزه شد، به منظور  Excelافزار نتايج پرسشنامه پس از اينكه در نرم. انجام گرفته است 1-  5

ي اده از برنامهنهايت با استفپردازش و در Matlabافزار به دست آوردن ماتريس روابط كل در نرم
Excel به اين ترتيب نتايج ارتباطات به دست آمده از فرايند ديماتل، . نتايج نهايي به دست آمد

بعد از به دست آوردن روابط و . دهي اوليه مهيا شدها اعمال و جهت وزنبر اين معيارها و خوشه
ي به صورت مقايسه گذارياين ارزش.رسد ها ميدهي آنوابستگي ميان معيارها نوبت به وزن

معياره، گيري چندتصميم هاي در مدل. گيردانجام مي Super Decisionsافزار زوجي و با نرم
گيرد كه معيار كنترلي ناميده  هميشه مقايسات زوجي بر اساس يك معيار مستقل صورت مي

تواند معيار كنترلي باشد كه در فرآيند ديماتل  معيار تنها زماني ميمعيار يا زيرالبته يك. شودمي
  . اثربخشي آن مشخص شده باشد

- نرم كه با فرآيند ديماتل به دست آمده است، درعناصر را  يارزش اوليهدرصورتي كه 

ها و عناصر را  مقايسات زوجي بين خوشهافزار نمائيم، خود نرم وارد Super Decisionsافزار
در اين مرحله خروجي نرم افزار به صورت جداول ماتريسي . دهد يمكند و ارائه به ميمحاس

مبناي . مختلفي است كه جهت ارزش گذاري نهايي بايد توسط كارشناسان پاسخ داده شود
در اين . ه شده استيي ساعتي اراوسيلهاست كه به 9تا  1اي، مقياس  قضاوت در اين امر مقايسه

نتايج اين پرسشنامه با . اندبه پرسشنامه مذكور پاسخ داده) نفر 57(عداد مرحله نيز همان ت
يك كند كه كداماين روش تعيين مي. مورد محاسبه قرار گرفته است 1لنداستفاده از روش كپ

براي يكي از معيارها، به عنوان ارزش منتخب كارشناسان تعيين  9تا  1ي مقادير بين از دامنه
-نرم درها، هاي به دست آمده از پرسشنامهرزش نهايي هر مقايسه، وزنپس از تعيين ا. شود

                                           

1Copeland 
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وزن نهايي را از  افزار، نرمهاتوجه به اين ارزشو در نهايت با  وارد شد Super Decisionsافزار
. نموده استها، محاسبه  وزن خوشه بر اساسو نرمال سازي آن  ماتريسسوپريند آطريق فر

سازمان  ر معاونت حقوقي ومديراندكارشناسان شاغل  شامل پژوهش، اين آماري ي جامعه
اند ميراث فرهنگي و معاونت گردشگري و همچنين برخي از اساتيد حقوق دانشگاه تهران بوده

  .اندها پاسخ گفتهكه در مراحل مختلف پژوهش به پرسشنامه
  

  هاي تحقيقيافته
در ضعف و  و اثرگذار اصلي يمعيارهاتعيين معيارها و زير از روش پژوهش پس بر اساس

 ها آن بين ،تعيين روابط بين معيارها از طريق پرسشنامه و گردشگري ايران نارسايي قوانين
و زير  هر معيار ي ضرايب اوليه و صورت گرفت زوجي ياهميت مقايسه ي برمبناي درجه
تشكيل  ي زوجي، فرآيند كار بابه دنبال مقايسه). 2ول دج(گرديد  تعيين معيارهاي آن

ماتريس در سه سطح ي سوپرمحاسبه. سوپرماتريس و تعيين بردارهاي اولويت ادامه پيدا كرد
ها ي زوجي خوشهاما قبل از آن مقايسه. اندانجام گرفته است كه در ادامه به ترتيب آورده شده

  .محاسبه شده است
  
  

  ها خوشه وزن و زوجي يمقايسه):2( جدول
 -ساختاري محتوايي ياجراي وزن نسبي وزن نهائي

  مديريتي
criteria 

  مديريتي  -ساختاري  1 2 3 356/0 184/0

  محتوايي   1 33/0 131/0 098/0

  اجرايي    1 232/0 140/0

 تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
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 سوپر ماتريس غير زوني): 3(جدول 

  
  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع

  
  

  سوپر ماتريس وزني): 4(جدول 

 تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
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  سوپر ماتريس حدي): 5( جدول

  
  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع

 ، بايد ضرايب به دست آمده ازجدولزيرمعياردر نهايت براي به دست آوردن ضريب نهايي هر 
  .خوشه ها، ضرب كرد وزنحدي را بر  سوپر ماتريس

  
  ن گردشگري عوامل موثر در ضعف و نارسايي قوانيضريب نهايي ): 6(جدول 

  ارزش نهايي  )2جدول (ارزش خوشه ها  )سوپر ماتريس حدي(وزن نسبي زير معيار معيار

ي 
تار

ساخ
-  

ي 
ريت

مدي
S

 

S1 254/0 184/0  045/0  
S2112/0 184/0  020/0  
S3064/0 184/0  011/0  
S4119/0 184/0  021/0  
S5078/0 184/0  014/0  

يي
توا

مح
C 

C1  199/0 098/0  019/0  
C2081/0 098/0  007/0  
C3055/0 098/0  005/0  

ي 
جراي

ا
E 

E1  129/0 140/0  018/0  
E2027/0 140/0  003/0  
E3147/0 140/0  020/0  
E4  092/0 140/0  012/0  
E5 191/0 140/0  026/0  
E6131/0 140/0  018/0  
E7  098/0 140/0  013/0  

  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع
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  نهايي زير معيارهاي مورد بررسي ضريب):  1(شكل 

  1391، نگارندگان: منبع

  
  گيري تيجهن

اي، از ميان سه گرفته با استفاده از فرآيند تحليل شبكههاي صورتدر چارچوب بررسي
مديريتي، عوامل اجرايي و عوامل  - معيار اصلي مورد بررسي به ترتيب عوامل ساختاري 

اگرچه . كنندي قوانين مربوط به گردشگري ايفا ميمحتوايي نقش اصلي را در ضعف و نارساي
وجود  و معنادار مستقيم ييك رابطهبين هر يك از اين معيارها و نارسايي قوانين گردشگري 

ترين عامل بر بخشمديريتي اثر- هاي پژوهش عوامل ساختاري ؛ با اين همه بر اساس يافتهدارد
اساس وزن هاي به دست آمده براي زير  همچنين بر.ضعف و نارسايي قوانين گردشگري است

كه هاي تداخل وظايف سازمان گيري ويعني تعدد مراكز تصميمS1ي معيارهاي هر معيار، گزينه
بيشترين تأثير را در ضعف قوانين   045/0مديريتي است، با ارزش  - جزء معيار ساختاري 

ربط در مورد اجراي هاي زييعني عدم نظارت سازمان E5ي بعد از آن گزينه. گردشگري دارد
هاي ي اجرائي است، بيشترين تأثير را در كاستيخوشه ءقوانين و ضوابط گرشگري كه جز

يعني كهنه و قديمي  C3كه زير معيار همچنين تحليل ها بيانگر آن است. قوانين گردشگري دارد
- جامعه كه زير ها با توجه به نيازهايرساني آنروزبودن قوانين گردشگري ايران و عدم به

  . ي محتوايي است، كمترين اثر را در ضعف قوانين گردشگري داردي خوشهمجموعه
گذاري در كشور ايران در گذاري و سياستكه ساختار قانوندهد شده نشان ميبررسي انجام

گيري و ناهماهنگي و تعدد مراكز تصميم. استتدوين قوانين گردشگري ناكارآمد  يزمينه
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ترين مشكالت مربوط به قوانين گردشگري هاي مختلف يكي از مهمف بين سازمانتداخل وظاي
 با تداخل در كار يكديگر عمالً شود و هم بعضاًايران است كه هم باعث اتالف وقت و سرمايه مي

- سازمان و ارگان مختلف در زمينه 25در ايران  .سازداي را با مشكل مواجه مياجراي هر برنامه

- داراي دستور ،هاي مربوطهبا توجه به اينكه هر يك از سازمان .كنندش ايفا ميي گردشگري نق

ها به ها و سپردن وظايف آنرسد ادغام اين سازمانبه نظر مي ،العمل و وظايف و اهدافي هستند
تواند تا حدود زيادي مشكالت مربوط به تدوين و اجراي قوانين مي ،يك سازمان مستقل
اين فعاليت را  يفقدان ساختار اداري منسجم رشد و توسعه. حل نمايد گردشگري در ايران را

براي مثال ساختار . مختل ساخته و در بسياري از موارد موجب اشكال در روند كار بوده است
اختيارات آن را  يمند كه وضعيت هر ارگان و حوزهثابت و قانون ييك شيوه يموجود در ارائه

تدوين يك قانون مشخص  ينتيجه اين ساختار در زمينهدر. تمشخص سازد ناتوان بوده اس
اصلي  يوظيفه چند كههربنابراين؛ .موفق عمل كرده استبراي حمايت از گردشگران نا

رنگ يك سازمان اما نقش پر است، مجلس يگذاري و تدوين قوانين در كشور بر عهدهسياست
  . شودمي هاين و ضمانت اجرايي آنمستقل در امر گردشگري باعث هدفمند شدن اين قوان

به طور  ؛شده نيز بر مشكالت فوق افزوده استمبهم بودن و عدم شفافيت قوانين تدوين
آيد كه خود از بار قوانين جديد به اجرا در ميوقت يكمثال در مورد صدور ويزا، هرچند
نين حمايتي از كننده و نبود قواوجود قوانين محدود. آيدمشكالت گردشگري به حساب مي

بر . ناكارآمدي اين قوانين را فراهم كرده است يزمينه ،شوند نيزكه وارد ايران مي يجهانگردان
گردشگري بايد تدوين يا بارنگري شود و در كنار اين تدوين  ياين اساس قوانين مربوط به حوزه

تي شخصي به در حال حاضر مشخص نيست وق. سازي نيز صورت بگيردو بازنگري قانون، فرهگ
آيا عنصر خارجي . شود، از چه حقوقي و تكاليفي برخوردار استعنوان توريست وارد كشور مي

اي براي وي در نظر بگيرد و يا از حقوق هنگامي تواند از لحاظ حقوقي وصف اضافهبودنش مي
از  گذاري براي حمايتالبته بايد توجه داشته باشيم كه صرف قانون شهروندان برخوردار است؟

گونه از سوي ديگر اعمالهر. تواند رشد صنعت جهانگردي و گردشگري را باعث شودتوريسم نمي
واقعيت اين است كه در . نيازمند تصويب قانوني است ،محدوديت يا اعطاي امتياز به توريست

حال حاضر براي اعطاي مزيت يا ايجاد محدوديت براي جهانگردان هيچ قانون مكتوبي وجود 
وضعيت جهانگردان به تصويب نرسد، آنان از  يمشخص دربارهمقررات تا زمانيكه ندارد و 

همچنين يكي ديگر از داليل عدم تمايل . ساير شهروندان ايراني برخوردارند يحقوقي همپايه
الگوهاي  ؛ بنابراينپاگير حاكم در كشور استودست يجهانگردان براي حضور در ايران، بروكراس

. كند اي ايفا مي كننده نقش تعيين گردشگري يو توسعه تحول يدر برنامهن قوانيشناسي  آسيب
ليل عدم د تعرض به جهانگردان اقدامي عليه امنيت ملي است و وقوع اتفاقي براي جهانگردان به

 يحفظ امنيت توريست بر عهده يوظيفه. ندكالمللي ايجاد ميتأمين امنيت، مسئوليت بين
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بايد  نبنابراي ؛آيدگذاري و اجراي آن به شمار ميتولي اصلي قانونزيرا دولت م ؛دولت است
 .شوند، تدوين شوداي از سوي دولت براي حمايت از حقوق جهانگرداني كه وارد كشور مياليحه
احقاق . گرددمشكالت در مورد حمايت نشدن و تضييع حق جهانگردان به قوانين برمي يريشه

-به همين دليل اكثر جهانگردان ترجيح مي ،در تعارض استبرخي حقوق جهانگرد با قوانين 

ساالنه هزاران گردشگر خارجي از اماكن ديدني . دهند كه به كشورهاي ديگر سفر كنند تا ايران
كنند؛ ولي بر اساس قوانين جمهوري اسالمي ناچارند كه در زمان حضور در ايران بازديد مي

ترين داليل بر اساس مطالعات همين امر يكي از مهم. ايران پوشش روسري و مانتو داشته باشند
روشن است كه براي توسعه گردشگري كشور . آيدعدم حضور گردشگران در ايران به شمار مي

. اين قوانين تا حدودي بايد بازنگري شوند و شرايط حضور گردشگران در ايران بايد مهيا شود
طور متعادل رفتار كرد تا هم هت جديد بنگري قوانين سابق و وضع مقررابايد در بازالبته 

موجبات جلب جهانگردان را فراهم بياوريم و هم از نظم عمومي و ميراث فرهنگي خودمان 
دولت ايران نبايد به نوع رفتار دول بيگانه با اتباع ايراني توجه داشته . حفظ و حراست نماييم

اگر قرار باشد . ناسبي را اتخاذ كندطور منطقي سياست مهبلكه ب ؛باشد و در پي انتقام بر آيد
بايد سطوح مختلف سياسي، اجرايي  ،جهانگردي باشد ياي شاهد رشد و توسعهمكان يا جامعه

ربط در تمام سطوح با هم هماهنگ باشند؛ به ويژه در جهانگردي و رشد و هاي ذينيز سازمان و
گذاري عزم ايد سيستم قانونبنابراين ب؛ كندتوسعه آن، اين مسئله اهميت بيشتري پيدا مي
ي حقوق گردشگران را داشته باشد تا پس از جدي در تعريف راهكارهاي عملي ورود به مقوله

 .شده را اعمال كنندآن مجريان قوانين و مقررات بتوانند بدون دغدغه قوانين تدوين

 
 پيشنهادات

اين  يتوسعهسازي در زمينه حقوق گردشگري براي در نهايت پيشنهاداتي جهت بستر
  :گرددبخش از فعاليت اقتصادي ارائه مي

رقابت جهاني و تغيير  يالمللي به منظور وارد شدن در عرصهپذيرش تغيير و تحوالت بين - 1
  گردشگري؛ يهاي موجود در زمينهها و نگرشديدگاه

ها به دايجاد نظام مديريتي كارآمد و با حاكميت قانون، به منظور سرعت بخشيدن به فرآين - 2
گرا در راستاي تدوين قوانين حمايتي براي گردشگران و سمت گرا و جمعصورت فراملي و برون

- كارآمد به الگويي مؤثر و غيرو سو بخشيدن به اين سيستم مديريتي از روش سنتي و غير

  اي؛ سليقه
ري در ريزي جهت آموزش و ارتقاي سطح آگاهي مسئوالن و مديران مرتبط با گردشگبرنامه - 3

رساني، سازي فرهنگي، اطالعالمللي و همچنين بسترحقوق گردشگران در سطوح بين يزمينه
ميهمان و  يهاي الزم به مردم جامعهآموزش يشناسايي موانع فرهنگي و همچنين ارائه

  ميزبان؛



  1392ي پنجم، تابستان  ، سال دوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله........ ................108
  
هاي المللي، نهادتدوين قوانين و مقررات مربوط به گردشگران بر اساس قوانين و مقررات بين - 4

- ها و غيره در صورتي كه آسيب و تهديدي براي قوانين داخلي كشور درحقوق بشر، كنوانسيون

  پي نداشته باشد؛
هاي اخالقي هاي اخالقي گردشگري در سطح دنيا و تدوين كدبررسي و شناسايي كد - 5

 المللي، با توجه به شرايط فرهنگي وهاي اخالقي گردشگري بينگردشگري كشور در جهت كد
  المللي باشد؛بين يمحيطي ايران كه قابل ارائه در عرصه

پليس  يرعايت حقوق و برابري امنيت جاني و مالي گردشگران خارجي به وسيله - 6
هاي الزم به آموزش يگردشگري، گسترش فرهنگ جهانگردي و گردشگري در كشور و ارائه

  مردم براي برخورد مناسب با گردشگران؛
-پاوكننده و دستمنظور حذف مقررات محدودحقوق گردشگري كشور به تدوين نظام جامع - 7

  گير و جايگزيني قوانين پويا و اصالح ساختار اداري در كشور؛
ربط در هاي زيهماهنگي سطوح مختلف سياسي، نهادي و مديريتي و اجرايي سازمان - 8

ر جهت رفع تداخل ميان تدوين و اجراي قوانين گردشگري و اطالح قوانين و مقررات د يزمينه
  .بخشي و كارآيي قوانين گردشگريوظايف نهادهاي نظارت، بازرسي و اجرايي و اثر

  
  منابع 

ي ، شمارهي هتلماهنامهضرورت توجه به حقوق گردشگران،  .)1390( .الطافي، رمضان) 1
13 ،22 - 14.  

دفتر : تهران ، يفرايند مديريت جهانگرد.)1385( .معصومه،پيرزو بختالواني، مهدي و ) 2
  .هاي فرهنگيپژوهش

جايگاه حقوق گردشگران خارجي از .)1389(.محمد فرد،شعباني وامين افضلي، رسول، فرجي، ) 3
 ، تهران،انساني جغرافياي هايپژوهشنگاه اسالم و قوانين حقوقي جمهوري اسالمي ايران، 

  .119 - 140 ،75شماره

، دانشكده علوم اجتماعي، ي حقوق گردشگريجزوه درس). 1388(حيدر  بايسالمي، غالم) 4
  .دانشگاه تهران

بندي مناطق گردشگري سيستان با بررسي و اولويت .)1389( .اكبركياني، بهبودي، نغمه و ) 5
  ،3ي ، شمارهي ميراث گردشگريمجله، )ANP(اي استفاده از مدل فرآيند تحليل شبكه

34 -54. 



  109........................................بر ضعف و نارسايي قوانين حقوقي گردشگريعوامل مؤثر ارزيابي 
 

 
 

تقاضاي توريسم و سناريوي .)1389( .آزادهعظيمي، و  امين فرجي مالئي، ، احمد واحمدپور) 6
مجموعه مقاالت همايش ملّي تأثير ها، تحول قيمت در چارچوب هدفمند كردن يارانه

ن انتشارات سازما: تهران ، صنعت گردشگري كشور يها بر توسعههدفمند كردن يارانه
  .جهاد دانشگاهي

 در ريسك به پاسخ استراتژي ينتعي .)1389( .احسانحمزه اي، دري، بهروز و ) 7
 نفتي ميدان توسعه پروژه :موردي مطالعه( ANPتكنيك به وسيله ريسك مديريت
  .75 - 92، 4، شماره 2، دوره نعتيمديريت ص ،)شمالي آزادگان

 ANPي رويكرد تركيبيارائه.)1386( .العابدينزيناكبرزاده،  صفايي قاديكالبي، عبدالحميد و) 8
 -اي تامين ناب، چابك و نابهاي زنجيرهيابي مقايسه اي عملكرد استراتژيجهت ارز Dematelو 

  .تهران، المللي مديريتهشتمين كنفرانس بينچابك،  

 يفصلنامهخارجي،  گردشگران عمومي حقوق و گردشگري حق.)1390( .غريبه، علي) 9
  .185 - 208، 35 يشماره ،جغرافيايي فضاي پژوهشي–علمي

و  حسين  زاده،، كريمفاطمه، سلماني،محمد، فريدوني، حسنعليلماني ، سفرجي سبكبار، ) 10
روستايي با استفاده از مدل  ييابي محل دفن بهداشتي زبالهمكان .)1389( حسنرحيمي، 

فصلنامه مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان قوچان، :  (ANP)اي تحليل فرآيند شبكه
  .1، شماره14، دوره رس علوم انسانيمد

كارشناسي  ينامهپايان ،نگرشي بر حقوق گردشگري در ايران ).1382( .فرومند، الدن) 11
  .اه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيدانشگ، دانشكده ادبيات و علوم انساني ارشد، 

برآورد ظرفيت گردشگري معبد آناهيتا در  ).1382(.محمود شورجه، اهللا وفرهودي، رحمت) 12
 .69- 57، 7 ي، شمارهمطالعات گردشگري يفصلنامهكنگاور، 

 ،تهران، مركزAHP مراتبي سلسله تحليل فرآيند). 1384(پور، سيد حسن  قدسي) 13
  .اميركبير صنعتي نشر دانشگاه

  .انتشارات سمت :تهران ، مديريت گردشگري.)1386( .كاظمي ، مهدي) 14

- 87، 14 ي، شمارهفقه يفصلنامه، فقه و صنعت جهانگردي .)1389(.كالنتري، علي اكبر) 15
54.  



  1392ي پنجم، تابستان  ، سال دوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله........ ................110
  

 يبررسي نقش  صنعت گردشگري در توسعه .)1379( .پور،  غالمرضايوسفي) 16
دانشكده معارف اسالمي و ، كارشناسي ارشد ينامهپايان، هاي گسترش آناقتصادي و راه

  .)ع(دانشگاه امام صادق اقتصاد، 
17) Alipour, R. and Habib, H. (2005).Tourism in Iran, a Paper presented to: 
tourism: state of the art II, International scientific conference, University 
of Strathclyde, Glasgow, 27-30. 

18) Cevriye G., and Didem G.(2007). Analytic Network Process in Supplier 

Selection: A Case Study: An Electronic Firm,Applied Mathematical 
Modeling, 31(1)1, PP: 2475-2486. 
19) Clark j, (1997).Coastal Zone Management Handbook. Boca Raton: 
Tourism and Tourism space, Gareth Shaw, Sage publication. 

20) Erdogmus, S., H. Aras & E. Koc. (2006). Evaluation of Alternative 
Fuels for Residential Heating in Turkey Using Analytic Network Process 
(ANP) with Group Decision-making, Renewable &Sustainable Energy 
Reviews, 10, PP: 269-279. 

21) Garcia, Melon Mónica, Tomás Gómez-Navarro, Silvia Acuña-Dutra; 
(2009). An ANP Approach to Assess the Sustainability of Tourist Strategies 
for the Coastal NP of Venezuela; 5th International Vilnius Conference, 
EURO Mini Conference “Knowledge-Based Technologies and OR 
Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development” 
(KORSD-2009) ,September 30–October 3, Vilnius, LITHUANIA. PP:324-
339. 
22) Sheeba K, Mohd Nishat F; (2007).An Analytic Network Process Model 
for Municipal Solid Waste Disposal Options, Waste Management, 28 
(2008), PP: 1500–1508. 

  


