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 چكيده 

. امروزه صنعت گردشگري به بزرگترين صنعت خدماتي جهان از لحاظ درآمدزايي تبديل شده است
هاي شغلي، درآمدزايي،  وسيع اقتصادي همچون ايجاد فرصتگسترش صنعت گردشگري عالوه بر ابعاد 

كاهش فقر و افزايش رفاه در جامعه، بر ابراز هويت ملي، ايجاد امنيت اجتماعي و گسترش عدالت 
بر اساس آمار، كشور ايران تا به امروز، به دليل موانع موجود در . گذار استاجتماعي در جامعه نيز تأثير

با وجود برخورداري از موقعيت ممتاز گردشگري نتوانسته است در اين حوزه  ي اين صنعتمسير توسعه
رو اين پژوهش با هدف تجزيه و تحليل موانع توسعه گردشگري در از اين. پيشرفت چنداني داشته باشد

اين روش جزو . ي اجرا در آمده استايران با استفاده از تكنيك مدلسازي ساختاري تفسيري به مرحله
به . پردازدباشد كه به بررسي تعامالت ميان عناصر سيستم ميها ميتجزيه و تحليل سيستمهاي روش

از آنجايي كه . استفاده شده است MICMACبندي موانع توسعه گردشگري نيز از روش منظور خوشه
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متخصص در صنعت گردشگري و اساتيد  13باشد، از نظرات اين روش مبتني بر نظر خبرگان مي
تعدد «، »دار اقتصادي و سياسيهاي دنبالهتحريم«ها نشان داد كه يافته. ستفاده شده استدانشگاهي ا

هاي فرهنگي و مذهبي براي گردشگران محدوديت«، »مراكز سياستگذاري و عدم تعامل ميان آنها
عدم تشويق بخش خصوصي «و  »گذاري در بخش گردشگريعدم حمايت دولت از سرمايه«، »خارجي

 . آيندي گردشگري به حساب ميترين موانع توسعهاز تأثيرگذار »گذاريبراي سرمايه

بندي گردشگري، مدلسازي ساختاري تفسيري، موانع توسعه گردشگري، اولويت: هاي كليديواژه
  .موانع

 
 مقدمه 

اي را پشت سر گذاشته و در هاي بعد از جنگ جهاني دوم، گردشگري رشد فزايندهدر دهه
 هاي اقتصادي رشد سريعي در قلمرو اقتصاد جهاني بدست آورده استبخشمقايسه با ديگر 

هاي گوناگون با افزايش گردشگري مدرن، ضمن گسترش يافتن در زمينه). 235: 1،2008هارا(
مقصدهاي تازه و روبه رشد مواجه بوده و اين گونه پويايي، گردشگري را به يك عامل كليدي 

طوري كه امروزه حجم درآمدهاي بديل ساخته است؛ بهاقتصادي ت - براي پيشرفت اجتماعي 
كار گردشگري از درآمدهاي نفتي، صادرات مواد غذايي و صنايع اتومبيل سازي  ناشي از كسب و

از سوي ديگر گردشگري نقش مهمي در ). 111: 2007، 2هارمز( رو به پيشي گرفتن دارد
زايي ها و اشتغالدرآمد براي دولت ها داشته، و سبب ايجاد گذاري در زيرساختترغيب سرمايه

آگاهي جوامع از ). 1388تقوي و قلي پور، ( مستقيم و غير مستقيم در سراسر دنيا شده است
اي در اختيار اقتصاد يك اين كه گردشگري منبع درآمد ارزي بسيار مناسب و قابل مالحظه

در ابعاد مختلف  دهد، باعث شده است كه گردشگري مفهومي بسيار گستردهكشور قرار مي
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيدا كند و به عنوان يك صنعت تلقي شود و بر اين اساس به 

  .عنوان يك حوزه مهم مطالعاتي بين پژوهشگران مبدل شده است
طوري كه در به. اي برخوردار بوده استاز نظر آمار و ارقام نيز، گردشگري از رشد پيوسته

ميليون گردشگر  25درصد، از  5/6المللي با نرخ رشد ساالنه ي بينهاي اخير گردشگرطي سال
هاي رسمي بينيطبق پيش. افزايش يافت 2005ميليون در سال  806به  1950در سال 

ميليارد  5/1تعداد گردشگر ورودي در سطح جهان به  2020تا سال  3سازمان جهاني گردشگري
با افزايش تعداد گردشگر و تأثير صنعت ). 2006سازمان جهاني گردشگري، (نفر خواهد رسيد 
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تواند به عنوان موتور محركه اقتصاد باشد و در گردشگري بر رشد اقتصادي، گردشگري مي
ي رشد اقتصادي، با توسعه. تواند بر توسعه گردشگري مؤثر باشدمقابل رشد اقتصادي نيز مي

ي فناوري  ها، توسعهراه ي حمل و نقل وتسهيالت و زيربناهاي گردشگري از جمله توسعه
ها و گسترش پول الكترونيك، توسعه اماكن اقامتي، رستوران ،(ICT)1اطالعات و ارتباطات

ي تسهيالت تفريحي و امور رفاهي، موجب ها، توسعه بهداشت عمومي و همچنين توسعههتل
 توان گفت كهبه همين سبب مي). 1386، و جباري طيبي(ي صنعت گردشگري گردد توسعه

توسعه گردشگري و رشد اقتصادي ارتباطي هم افزا دارند، يعني افزايش و رشد هركدام اثر 
هاي در حال توسعه توسعه صنعت گردشگري، به ويژه براي كشور. مثبتي بر رشد ديگري دارد

كه با معضالتي همچون ميزان باالي بيكاري، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك محصولي 
ترين ترين و پيچيدهگردشگري اميدبخش. خوردار استهميت فراواني برمواجه هستند، از ا

صنعتي است كه جهان سوم با آن روبه روست، چرا كه بيشترين قابليت را براي جايگزيني ساير 
هاي حاصل اقتصاد ايران نيز اتكاي شديدي به درآمد. )2،1975و اش  ترنر( صنايع درآمد زا دارد

هاي كالن اقتصادي آن با پيروي از قيمت جهاني نفت در طول غيراز صادرات نفت دارد و مت
هايي مانند توليد ناخالص ملي، روند حاكم بر متغير. شوندزمان دچار نوسانات شديدي مي

ي اخير اقتصاد ايران به روشني نشان گذاري ناخالص، درآمد سرانه و غيره در سه دههسرمايه
گذاري در بخش گردشگري و توجه بيشتر اساس، سرمايه بر اين. باشدي اين موضوع ميدهنده

از سوي ديگر كشور ايران به دليل برخورداري از شرايط متنوع . يابدبه اين صنعت ضرورت مي
آب و هوايي، آثار و بناهاي تاريخي و مناظر زيبا، تاريخ و تمدن كهن و ساير امكانات فرهنگي و 

هاي گردشگري جزو ده كشور اول ه، از نظر جاذبهتاريخي و موقعيت خاص جغرافيايي در منطق
، منطقي است با برنامه ريزي مناسبي در )1379صباغ كرماني و اميريان، (جهان قرار دارد 

تواند جهانگردان مشتاق را از سراسر جهان به سوي دهي احتياجات اين صنعت ميجهت سامان
هاي مختلف هاي كالن اقتصادي كشورتغيراما تا به امروز با وجود تأثيراتي كه م. خود جذب كند

پذيرد، كشور ايران نتوانسته جايگاهي مشخص براي اين صنعت در از صنعت گردشگري مي
  . ي اقتصادي تعيين كندمسير توسعه

المللي الزم به ذكر است كه در مسير دستيابي به سطح باالي عملكرد در گردشگري بين
شناسايي و انجام اقدامات مناسب جهت بر طرف كردن موانعي وجود دارد كه تنها در صورت 

لذا شناسايي، بررسي و تجزيه و تحليل موانع . توان به مواهب مذكور دست يافتآنها، مي
موانع صنعت . يابدي اين صنعت در ايران به عنوان كشوري در حال توسعه، ضرورت مي توسعه
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سعيدي و ( ار چالش ساز خواهند بوددهند و بسيگردشگري طيف وسيعي از موانع را تشكيل مي
بندي موانع پيش هدف راهبردي مطالعه حاضر شناسايي و اولويتاز اين رو  .)1391همكاران، 

در اين مطالعه براي شناسايي موانع موجود در مسير . روي صنعت گردشگري در ايران است
به . ده شده استتوسعه صنعت گردشگري از مرور تحقيقات پيشين و نظرات كارشناسان استفا

منظور تجزيه و تحليل تعامالت ميان موانع توسعه گردشگري نيز روش مدلسازي ساختاري 
در نهايت مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به دو سوال محوري . تفسيري استفاده شده است

توان اين موانع را باشد؟ چگونه ميموانع توسعه گردشگري در ايران چه مي: باشد مي
  كرد؟   بندي اولويت
  

  ادبيات موضوع
بازي  ،اي جوامعهاي توسعهگردشگري نقش محوري در برنامه امروزه همانگونه كه بيان شد

از   اي از درآمد سرانه رادرآمد حاصله از صنعت گردشگري بخش عمده ،چرا كه امروزه. كندمي
اين رو در بحث از . زا به خود اختصاص داده استهاي درآمداشتغال و برنامه ي طريق توسعه

مطالعاتي كه در اين . شودريزي براي رونق گردشگري مياي به برنامهتوجه ويژه ،پايدار ي توسعه
اند كه حوزه انجام شده است به نقش گردشگري در رشد اقتصادي و لزوم رفع موانع تأكيد كرده

  .ها اشاره شده استدر ذيل بدان
اقتصادي در  ي عنوان گردشگري و توسعهدر پژوهشي تحت ) 2004(ائوگنيو و همكاران 

هاي پانلي استفاده از رويكرد داده 1998- 1985ي زماني هاي آمريكاي التين طي دورهكشور
. ي بين دو متغير مذكور، از يك مدل اقتصاد كالن بهره بردندي رابطهآنها براي مطالعه. كردند

صنعت گردشگري شرط الزم براي رشد اقتصادي  ي نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه توسعه
هاي با باشد در حالي كه براي كشورهاي آمريكاي التين با درآمد متوسط و پايين ميكشور

گذاري در صنعت آنها همچنين بيان داشتند درآمد از طريق سرمايه. درآمد باال ضروري نيست
ي، با سطح توليد ناخالص داخلي و رشد گذاري بر منابع فيزيكي و انسانتوريسم به مانند سرمايه

  .ي مثبت معني داري داردهاي آمريكاي التين رابطهاقتصادي كشور
. المللي پرداخته استدر پژوهشي به بررسي موانع مسافرت و گردشگري بين) 1984( 1آشر

گروه اصلي تقسيم  5را به  الملليي خود موانع موجود در مسير گردشگري بيناو در مطالعه
ي خدمات و هاي فراهم كنندهرد، موانعي كه بر قصد افراد به سفر، موانعي كه بر شركتك

 ي امكانات حمل و نقل و بر مؤسسات اقامتيهاي فراهم كنندهبر شركت تسهيالت سفر،
او بيان داشت براي رفع . بندي قرار گرفتندتأثيرگذار است و همچنين ساير موانع در اين تقسيم
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ي مردم بايد اقداماتي اقتصادي و اجتماعي ه توسعه گردشگري، دولت و طبقهموانع بر سر را
  .انجام دهند
ي گردشگري در هاي توسعهپژوهشي با هدف بررسي موانع و فرصت) 1999( 1جانسون

ي مورد مطالعه با وجود برخورداري از محدوده. ي اجرا درآوردجنوب غربي آالسكا به مرحله
در اين پژوهش . فرهنگي از شرايط مناسب گردشگري برخوردار نبوده استهاي طبيعي و جاذبه

كار در  و ها و جوامع بايد نقشي در كمك به صاحبان كسببيان شد كه دولت، انجمن
ها نشان داد عواملي مانند يافته. هاي محيطي ايفا كندبرداري از فرصتبهره وگذاري  سرمايه
ت مورد نياز مسافران، كمبود سرمايه، مقاومت محلي، آب و هاي باالي سفر، نبود تسهيالهزينه

ي اطالعي مبلغان گردشگري را از مهمترين عوامل مؤثر بر عدم توسعهبي و هواي نامعتدل
  .باشدگردشگري در ناحيه مورد مطالعه مي

در پژوهشي به بررسي و ارزيابي موانع توريسم پزشكي در هنگ ) 2010(و همكاران  2هانگ
ها از مهمترين ها و مقررات، حمايت دولت و هزينهنتايج نشان داد كه سياست. داختكنگ پر

در اين پژوهش پيشنهاداتي از قبيل انجام . آيندموانع در مسير توسعه توريسم به شمار مي
گذاري در اين بخش و ها جهت گسترش سياستهاي دولت، تشويق دولت به سرمايهفعاليت

ارستاني و ساير مؤسسات درماني براي رفع موانع موجود در مسير هاي بيمهمكاري ميان بخش
 .ي مورد مطالعه ارائه شدتوسعه صنعت توريسم در محدوده

در پژوهشي به بررسي موانع سفر و گردشگري با تأكيد بر اعتقادات ) 2010( 3ريتيشاينوات
. درون فرهنگي مانند اعتقاد به روح در مناطق آسيب ديده از رخداد تسونامي پرداخته است

اين مطالعه . آوري شدندها از طريق مصاحبه با خبرنگاران و مديران دفاتر سياحتي جمعداده
گيري براي سفر بين گردشگران رهنگي نقشي بازدارنده در تصميمهاي فنشان داد كه تفاوت

ها بيانگر اين بودند كه امكانات و تسهيالت تحت بازسازي، يافته. كندآسيايي و غربي ايفا مي
اعتقاد به وجود روح، ناامني مقصد سفر و احساس عدم راحتي و آرامش در مقصد از مهمترين 

  .ي مورد مطالعه بوده استي گردشگري در منطقهموانع توسعه
روي مطالعات فوق ضمن بررسي جايگاه گردشگري در رشد اقتصادي به نقش موانع پيش

متأثر از اين مطالعات و با توجه به پتانسيل . انداين صنعت در بخشهاي مختلف توجه نموده
رشد  باالي ايران در بخش گردشگري، مطالعاتي نيز در رابطه با جايگاه گردشگري ايران در

چرا كه بخش گردشگري در ايران با توجه به موانع پيش روي آن ، اقتصادي انجام شده است
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يكي از تحقيقات پيرامون بررسي . نتوانسته است جايگاهي در توليد ناخالص داخلي پيدا نكند
ستاده توسط  -  اثرات اقتصادي گردشگري در جمهوري اسالمي ايران با استفاده از تحليل داده

در اين پژوهش اثر مخارج گردشگران خارجي . انجام شده است) 1379(رماني و اميريان صباغ ك
نتايج اين . بر توليد، درآمد، اشتغال، عوايد دولت، توزيع درآمد و واردات محاسبه شده است

هاي هتل داري و رستوران، صنايع غذايي، صنايع پوشاك و چرم، پژوهش نشان داد كه فعاليت
ه و بيشترين سهم از توليد، عت حمل و نقل داخلي بيشترين تأثير را پذيرفتصنايع دستي و صن

. دهندو اشتغال ايجاد شده در اثر مخارج گردشگران خارجي به خود اختصاص ميدرآمد 
به . يابندهمچنين بيان شد عوايد دولت و واردات نيز با گسترش توريسم در ايران، افزايش مي

ه توسعه گردشگري در ايران باعث بهبود توزيع درآمد نيز دهد كعالوه محاسبات نشان مي
هاي مختلف همچنين ضريب فزاينده توليد، درآمد و اشتغال مربوط به بخش. خواهد شد

هاي اقتصادي از دهد كه بخش گردشگري در ايران در مقايسه با ساير بخشاقتصادي نشان مي
  .برخوردار است لحاظ ايجاد توليد، درآمد و اشتغال از اهميت بااليي

اقتصادي  ي نقش صنعت گردشگري در توسعه«در تحقيق خود با عنوان ) 1379(پور يوسفي
ي گردشگري در ايران را با استفاده از شيوه ي موانع توسعه »هاي گسترش آنايران و راه

ها حاكي از آن بود كه ضعف شديد تبليغات داخلي و يافته. توصيفي مورد بررسي قرار داد
گيري پيرامون اين امر، كمبود امكانات حمل و نقل و كمبود خارجي، تعدد مراكز تصميم

 آيندترين موانع توسعه صنعت گردشگري در ايران به حساب ميهاي اقامتي از جمله مهم مكان
ي گردشگري در ايران، حل مشكالت مذكور بايد و بر اين عقيده بود كه براي شكوفايي و توسعه

  .رار گيرددر اولويت ق
ارزيابي موانع توسعه صنعت «در پژوهشي ديگر تحت عنوان ) 1382( و ناصرپور مدهوشي

سعي در شناسايي موانع عمده توسعه صنعت گردشگري داشته  »گردشگري در استان لرستان
ي خود به شناسايي ضعف هاي موجود در بخش مديريت صنعت گردشگري، او در مطالعه. است

هاي موجود در بخش بازاريابي و شناسايي مشكالت فرهنگي و دماتي، ضعفموانع زيربنايي و خ
نتايج مطالعه نشان داد كه بين تعدد مراكز . آموزشي مرتبط با صنعت گردشگري پرداخته است

گيري و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري و همچنين بين ضعف امكانات زيربنايي و تصميم
و در انتها فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر با خدمات گردشگري و نيز ضعف بازاريابي 

در پايان نيز پيشنهاداتي جهت . نيافتگي صنعت گردشگري يك رابطه مستقيم وجود دارد توسعه
  .ي اين صنعت ارائه دادرفع مشكالت موجود در مسير توسعه

جهاني شدن ابزاري در راستاي توسعه صنعت «در پژوهشي تحت عنوان ) 1385(تواليي 
با مروري بر ادبيات گردشگري و جهاني شدن، سعي در افزايش ميزان توان  »يرانگردشگري ا

هدف اصلي او ارزيابي ميزان تأثير عوامل موثر بر تعداد . رقابتي ايران در زمينه گردشگري دارد
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هاي اين مقاله، مقدار تبليغات، بر اساس يافته. باشدالمللي وارد شده به ايران ميگردشگر بين
ي مثبت هاي فرهنگي ميان جوامع ميزبان و ميهمان رابطههاي گردشگري و تضادذبهميزان جا

داري با انتخاب ايران به عنوان مقصد گردشگري دارد و همچنين، هزينه حمل و نقل، معني
  .داري با انتخاب ايران به عنوان مقصد داردي منفي معناهاي سياسي رابطهآرامي ميزان نا

ي گردشگري و رشد بررسي رابطه توسعه«اي تحت عنوان در مقاله) 1386( و جباري طيبي
ي رشد صنعت ي موفق بسياري از كشورها در زمينهبا توجه به تجربه »اقتصادي در ايران

المللي ي گردشگري بيني اقتصادي، به بررسي رابطهگردشگري و اهميت آن در رشد و توسعه
 1383- 1338هاي ده از الگوي علٌي گرنجري طي سالو رشد اقتصادي در ايران با استفا

ي علي بين گردشگري و رشد اقتصادي ايران، يك دارد كه رابطهاو بيان مي. پرداخته است
طوري كه ي علٌي دوطرفه است و بين اين دو متغير، يك تعادل بلند مدت وجود دارد، بهرابطه
خوردار باشد، از تعداد گردشگران توان گفت هر چه كشور از رشد اقتصادي بيشتري برمي

ي المللي كشور ميزبان از توسعهبيشتري نيز برخوردار است و همچنين، هرچه گردشگري بين
  .باالتري برخوردار باشد، كشور به رشد اقتصادي بيشتري نيز دست خواهد يافت

هاي توسعه صنعت خود به بررسي موانع و راهكار تأليفدر ) 1387(و پيروز نوبخت 
موانع فرهنگي، قانوني و سازماني، ضعف سيستم حمل و آنها . ندردشگري در ايران پرداختگ

نقل، امكانات تأسيساتي، رفاهي و تسهيالتي، امور گمركي، صدور رواديد، شرايط بيمه، خدمات 
پستي و ارتباطي، دفاتر خدمات مسافرتي و آموزش نيروي انساني را از مهمترين موضوعات تأثير 

1و با استفاده از تكنيكند ميزان پذيرش گردشگر و جهانگرد در ايران بيان كردگذار بر 
SWOT 

  .ندبه بررسي نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد در گردشگري ايران پرداخت
ي خود را به منظور بررسي جامعه شناختي موانع مطالعه) 1389( و شيخي دوالبي اسالمي

هدف اصلي از اين تحقيق . نداجرا در آوردي توسعه گردشگري در جزيره قشم به مرحله
شناسايي موانع و مشكالت توسعه گردشگري در جزيره قشم بيان شد كه با بررسي ادبيات و با 
استفاده از ديدگاه ساختارگرايي پارسونز، نظريات كنش متقابل نمادي مربوط به كولي و 

در  آنها. تحقيق دست يافتهمچنين نظريه مبادله هومنز و نظريه نمايشي گافمن به فرضيات 
كه موانع زيربنايي شامل حمل  ندتحقيق خود موانع را به دو نوع زيربنايي و روبنايي تقسيم كرد

باشد و موانع روبنايي ها ميو نقل، اماكن اقامتي و رفاهي و مراكز خدماتي ديگر مانند بيمارستان
به اين باشد و مديريت و آموزش ميها و ي مانع اطالع رساني، امنيت، سياستگذاريدربرگيرنده

هاي گردشگران باعث افزايش رضايتمندي و در نتيجه كه توجه به نياز ندنتيجه دست يافت

                                           

1 Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
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به شناسايي و ) 1391(در پژوهشي ديگر كرمي و همكاران . توسعه گردشگري خواهد شد
تكنيك دلفي بندي موانع توسعه گردشگري روستايي در حوزه امنيت با استفاده از اولويت

 50بيش از (گويه با بيشترين درصد موافقت  9ي شناسايي شده، گويه 10از بين . پرداختند
گذار، عدم شناخت امنيت سرمايه. بندي شداز ديدگاه متخصصان معرفي و اولويت) درصد

هاي هاي عام و خاص، عدم آموزش پرسنل نيروي انتظامي، عدم شناسايي گسلقانونمندي
هاي گردشگري توسط ي جاذبهگرا، عدم پوشش مناسب همهنگر و قومكميت كوتاهاجتماعي، حا

هاي نا امن جذب گردشگر، سرقت اموال گردشگران، عدم ارائه هاي امنيتي، تبليغات كانوننيرو
ي آن و درگيري بين افراد بومي و گردشگران از مهترين موانع خدمات پس از دريافت هزينه

همچنين راهكارهايي . ي مورد مطالعه بيان شدي امنيت در محدودهتوسع گردشگري در حوزه
  .جهت افزايش امنيت در موارد ذكر شده ارائه شد

پژوهشي ديگر در زمينه بررسي موانع توسعه گردشگري در ايران توسط محرابي و همكاران 
ر ايران در اين پژوهش در پي پاسخ به اين سوال كه چرا كشو. ي اجرا در آمدبه مرحله) 1391(

 ،نتايج. جذب گردشگر خارجي موفق نيست و جايگاه مطلوبي در جذب گردشگر ندارد، آغاز شد
عامل : هاي استخراج شده عبارت بودند ازبيانگر وجود هفت عامل ساختاري و اصلي بود و عامل

زيربنايي، عامل سياسي، عامل فرهنگي، عامل دولتي، عامل انساني، عامل مديريتي و عامل 
ها نشان داد همچنين يافته. دهندقتصادي كه بيشترين تغييرات واريانس آزمون را توضيح ميا

انع توسعه گردشگري در ايران بوده و وكه ضعف امكانات زيربنايي و زير ساختي از مهمترين م
پس از آن موانع و مشكالت سياسي و فرهنگي بيشترين اثر را در عدم توسعه گردشگري 

 .اندداشته

گذاري در پژوهشي تحت عنوان موانع اساسي سياست) 1391(ي و همكاران سعيد
. اندگردشگري از نظر نخبگان به بررسي عوامل و موانع گسترش صنعت گردشگري پرداخته

براي فهم و تبيين موانع، از نظرات تعدادي از نخبگان كشور در اين عرصه استفاده شده است و 
نتايج نشان . هاي نخبگان، مورد توجه اين مقاله بوده استو تحليل روايت ي كيفيروش مطالعه

ي گردشگري را در موانعي همچون نبود زير دهد كه برخي نخبگان، علت اصلي عدم توسعهمي
دانند؛ در حالي كه برخي ديگر، موانع فرهنگي گذاري الزم ميهاي فيزيكي و عدم سرمايهساخت

  . داردرا از رسيدن به اهداف در نظر گرفته شده باز ميبرند كه جامعه ايران و فكري را نام مي
اي به منظور تحليل و بررسي موانع توسعه گردشگري در مطالعه )2013( و قلي پور تقوايي

نتايج نشان داد . ندي اجرا در آوردكهكيلويه و بويراحمد با استفاده از تحليل عاملي به مرحله
گذاري دولتي و نبود نيروي انساني ريزي سرمايههي اول موانع عبارت از نبود برنامدسته

همچنين سياست و استراتژي  آنها. هستند متخصص و آموزش ديده در بخش گردشگري
گذاري، عدم وجود نامناسب مديران براي بخش گردشگري، عدم ميل بخش خصوصي به سرمايه
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هاي درگير در هاي درگير در اين بخش و همپوشاني وظايف سازمانهمكاري بين سازماني
  . ندي دوم موانع بر سر راه توسعه گردشگري عنوان كردبخش گردشگري را به عنوان دسته

هاي انجام شده پيرامون ي گردشگري و همچنين بررسي پژوهشي ادبيات حوزهبا مطالعه
ي صنعت گردشگري در ايران، موانع اصلي حوزه موانع موجود در مسير گسترش و توسعه

اين موانع بعنوان معيارها و عناصر  ).1جدول (ايران مورد شناسايي قرار گرفت گردشگري در 
 .نظر در مرحله اول روش مدلسازي ساختاري تفسيري مورد استفاده قرار گرفتمد

 
  موانع توسعه گردشگري :1جدول

 محاسبات تحقيق حاضر :منبع

  
  

  موانع توسعه گردشگري در ايران
 عدم وجود طرح جامع توسعه گردشگري- 
  مزاياي گردشگريناآگاهي عمومي از - 
  ضعف سيستم حمل و نقل و راه هاي ارتباطي- 
  عدم وجود يك برنامه منسجم و مدون بازاريابي- 
  عامل تبليغات منفي عليه كشور ايران در رسانه هاي خارجي- 
  عدم شناخت ظرفيت ها و مناطق گردشگري- 
  عدم حمايت دولت از سرمايه گذاري در بخش گردشگري- 
  نگي و مذهبي براي گردشگران خارجيمحدوديت هاي فره- 
  عدم تشويق بخش خصوصي براي سرمايه گذاري- 
  تحريم هاي دنباله دار اقتصادي و سياسي- 
  عامل ضعف بازاريابي و تبليغات در صنعت گردشگري- 
  تعدد مراكز سياستگذاري و عدم تعامل ميان آنها- 
  عدم وجود ديدگاه جامع نگر و بلند مدت نگر- 
  تكيه بر درآمد هاي نفتيتوجه و - 
  فقدان تعامل واحد ها تصميم گير اقتصادي با مراكز سياسي، علمي و فرهنگي- 
  تفسير هاي بازدارنده مراجع فقهي و اسالمي در موضوع گردشگري- 
  محدوديت هاي تحميلي بر روي گردشگران- 
  )گردشگران( محدوديت تملك دارايي توسط ساير اتباع- 
  كت سرمايه گذاري خارجي در حوزه گردشگريمحدوديت هاي مشار- 
  نبود تسهيالت مورد نياز مسافران- 
 نبود نيروي انساني متخصص و آموزش ديده در بخش گردشگري- 

  عدم وجود همكاري بين سازماني هاي درگير در بخش گردشگري- 
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  روش تحقيق
اين روش . ساختاري تفسيري استفاده شده استبراي انجام اين پژوهش از روش مدلسازي 

اي از عناصر مختلف و بهم مرتبط در يك يك فرايند يادگيري تعاملي است كه در آن مجموعه
به ايجاد و جهت  روش شناسياين . )1،1974وارفيلد( شوندمند جامع ساختاردهي ميمدل نظام

). 2006و همكاران، 2فايسال( نمايددادن به روابط پيچيده ميان عناصر يك سيستم كمك مي
باشد كه همواره عناصري كه در يك سيستم هاي اين روش آن ميترين منطقيكي از اصلي

مدلي كه با استفاده از . اثرگذاري بيشتري بر ساير عناصر دارند از اهميت باالتري برخوردارند
سيستم يا حوزه  ساختاري از يك مساله يا موضوع پيچيده، يك ،آيداين متدولوژي بدست مي

). 2006فايسال و همكاران،(باشد دهد كه الگويي بدقت طراحي شده ميمطالعاتي را نشان مي
نه تنها بينشي را در خصوص روابط  ساختاري تفسيريتوانيم بگوييم كه مدلسازي در نتيجه، مي

ا نمايد بلكه ساختاري را مبتني بر اهميت و يميان عناصر مختلف يك سيستم فراهم مي
نمايد و نمايشي فراهم مي) بسته به نوع رابطه محتوايي تعريف شده(تاثيرگذاري عناصر برهم 
است، چون قضاوت گروهي از افراد تعيين  3اين روش تفسيري. گذاردتصويري به نمايش مي

است چون  4اين روش ساختاري. نمايد كه آيا روابطي ميان اين عناصر وجود دارد يا خيرمي
اي از متغيرها استخراج شده اساس روابط يك ساختار سرتاسري است كه از مجموعه پيچيده

اين روش يك تكنيك مدلسازي است كه روابط مشخص و ساختار كلي در يك مدل . است
هاي مختلفي استفاده در حوزه روش مدلسازي ساختاري تفسيري. شودنشان داده مي ،دياگراف

تجزيه يك سيستم پيچيده به چند زير  مدلسازي ساختاري تفسيري ليايده اص. شده است
با استفاده از تجربه عملي و دانش خبرگان به منظور ساخت يك مدل ) عناصر(سيستم 

شناسي هاي متعددي از اين روشدر ساليان اخير در پژوهش .باشدساختاري چند سطحي مي
استفاده  مدلسازي ساختاري تفسيريه از براي نمونه برخي از تحقيقات ك. استفاده شده است

و با جستجوي  5اين جستجو در پايگاه انتشارات الزوير. آورده شده است )2(اند در جدول نموده
 . در چكيده مقاالت انجام شده است "interpretive structural modeling"عبارت 

  
  
  

                                           

1 Warfield 
2 Faisal 
3 Interpretive  
4 Structural 
5 Elsevier 
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  در تحقيقات پيشين ISMكاربردهاي : 2جدول

  محاسبات تحقيق حاضر :منبع

                                           

1 Watson 
2 Ravi 
3 Shankar 
4 Agarwal 
5 Wang 
6 TOPSIS 
7 Kannan 
8 Diabat 
9 Govindan 
10 Analytical Hierarchy Process 
11 Parthiban 
12 Tseng 
13 Muduli 
14 Mathiyazhagan 

  منبع  هدف اصلي رويكرد
 

ISM  
گيري گروهي جهت در حوزه تصميمISMتوسعه كاربرد

  هاي مختلفارزيابي تكنولوژي
، 1واتسون(

1978 (  
 

ISM  
، 3و شانكر 2راوي(  تجزيه و تحليل روابط ميان موانع اجراي لجستيك معكوس

2005(  
 

ISM  
جهت تجزيه و تحليل بهم پيوستگي هاي ISMاستفاده از

ميان متغيرهاي اثرگذار بر چابكي زنجيره تامين و دسته 
  بندي اين متغيرها بر اساس قدرت نفوذ و وابستگي

و  4ايگرويل(
  )2007،همكاران

 
ISM 

تجزيه و تحليل تعامالت ميان موانع صرفه جويي انرژي در 
  چين

و  5وانگ(
  )2008،همكاران 

ISMو  7كانان(   انتخاب فراهم كننده لجستيك معكوس فازي6و تاپسيس
  )2009 همكاران

 
ISM  

تحليل روابط ميان محرك هاي تاثيرگذار بر اجراي مديريت 
  ISMزنجيره تامين سبز با استفاده از 

و  8دايبيت(
، 9گويندان
2011(  

ISM  شناسايي و تحليل روابط داخلي شاخص هاي انتخاب
مهياكننده شخص ثالث لجستيك معكوس با استفاده از 

ISM  

گويندان و (
 ) 2012همكاران، 

ISMو فرايند تحليل
 (AHP)10سلسله راتبي

و  11پارتيبان(  انتخاب تامين كننده در صنعت قطعه سازي اتومبيل
  )2012همكاران،

هاينظريه مجموعه
 ISMفازي و 

مدلسازي نشانگرهاي توليد پايدار با استفاده از ترجيحات 
  ISMزباني و رويكردهاي مجموعه فازي و 

تي (
  )12،2013سنگ

 
ISM 

تجزيه و تحليل عوامل رفتاري انساني موثر بر اجراي مديريت 
  زنجيره تامين سبز در صنايع معدن هند

و  13مودولي(
 )2013همكاران،

 
ISM 

تجزيه و تحليل موانع اجراي مديريت زنجيره تامين سبز با 
  ISMاستفاده از رويكرد 

و  14ماياگان(
  )2013همكاران،
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  ISMفرايند : 1شكل 
  نگارندگان :منبع

  
  ): 1شكل (به ترتيب زير مي باشند  ISMمراحل مختلف 

ليست ) در اين تحقيق موانع توسعه گردشگري(معيارها و يا عناصر مدنظر  :مرحله اول
  . شوند مي

با استفاده از معيارها و يا متغيرهاي شناسايي شده در مرحله اول، يك رابطه  :مرحله دوم
رابطه محتوايي يعني ارتباط . شودميان آنها با توجه به هرجفت از معيارها تعريف مي 1محتوايي

اي كه از نظر معني و محتوا متناسب با اهداف اجزاي متشكل سيستم، بگونهمفهومي بين 
و » ابر«شود، براي مثال فرض كنيم كه ابر سبب باريدن باران مي). 1974وارفيلد،( سيستم باشد

                                           

1 Contextual relation 
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رابطه محتوايي ميان » شودسبب باريدن مي«دهند و اجزاي سيستم را تشكيل مي» باران«
تقدم دارد «ها را نشان دهد عبارت است از تواند اين رابطهكه ميهاي ديگري نمونه. آنهاست

. »گذارد برتاثير مي«، و »دهد بهگزارش مي«، »دارد ازباز مي«، »كند ازپشتيباني مي«، »بر
شود كه از جمله آنها رابطه بندي ميروابط محتوايي بين دو جزء به چندين صورت طبقه

 6و رابطه رياضي 5، رابطه فضايي4رابطه زماني ،3طه تاثيري، راب2اي، رابطه مقايسه1تعريفي
  . ايمدر اين تحقيق ما از رابطه تاثيري بهره برده. باشند مي

7يك ماتريس ساختاري خود تعاملي :مرحله سوم
(SSIM) شود كه براي موانع توسعه داده مي

  . سازدروابط زوجي ميان موانع توسعه گردشگري در ايران را نمايان مي
توسعه داده  ماتريس ساختاري خود تعامليماتريس دسترسي با استفاده از  :مرحله چهارم

تسري رابطه محتوايي يك . شودبررسي مي 8شود و اين ماتريس به منظور تسري بودن مي
با متغير » الف«تسري يعني اگر متغير . باشدميمدلسازي ساختاري تفسيري فرضيه اساسي در 

با » الف«نيز مرتبط باشد، در نتيجه متغير » ج«با متغير » ب«متغير  در ارتباط باشد و» ب«
  . نيز در ارتباط است» ج«متغير 

  . شودبندي ميماتريس دسترسي در مرحله چهارم، به سطوح مختلفي بخش :مرحله پنجم
دار اند، يك گراف جهتبر اساس روابطي كه در ماتريس دسترسي تعيين شده :مرحله ششم

  . شوندو روابط تسري حذف مي شودرسم مي
ها به دياگرام نهايي با استفاده از جايگزين كردن نام متغيرها يا معيارها بجاي گره :مرحله هفتم

  . شودتبديل مي مدلسازي ساختاري تفسيرييك 
توسعه داده شده مورد بازنگري قرار  7كه در مرحله  مدلسازي ساختاري تفسيري :مرحله هشتم

لحاظ محتوايي ناسازگاري نداشته باشد، درصورت وجود ناسازگاري اصالحات مورد گيرد تا از مي
  . شودنياز انجام مي

  
  
  

                                           

1 Definitive relationship 
2 Comparative relationship 
3 Influence relationship 
4 Temporal relationship 
5 Spatial relationship 
6 Mathematical relationship 
7 Structural Self-Interaction Matrix 
8 Transitivity 
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  )SSIM( ماتريس خود تعاملي ساختاري
هاي نمايد كه از نظرات خبرگان بر اساس تكينكپيشنهاد مي مدلسازي ساختاري تفسيري

روابط محتوايي ميان  ي و غيره در توسعه 2، گروه اسمي1مختلف مديريتي از جمله توفان فكري
در نتيجه، در اين تحقيق براي تعيين روابط محتوايي ميان موانع توسعه . متغيرها استفاده شود

سال در  10خبره استفاده گرديده است كه همگي حداقل  13گردشگري در ايران، از نظر 
يد دانشگاهي در حوزه مديريت تن از اين افراد از اسات 7. اندصنعت گردشگري فعاليت داشته

اندركاران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و اند و مابقي افراد از دستگردشگري بوده
در خصوص هر زوج معيار از خبرگان سوال شد تا در خصوص وجود رابطه . باشندگردشگري مي

نگي روابط ميان دو نشانه به منظور نشان دادن چگو 4از . ميان هر دو معيار اظهار نظر نمايند
به منظور سادگي نشان دادن روابط از حروف انگليسي در منبع (استفاده شده است  jو  iمعيار 

  ):  استفاده شده است 0و  2، 1- ، 1اصلي استفاده نشده است و بجاي آن از اعداد 
 . گذاردتاثير مي jفقط بر معيار  iاگر معيار : 1

 . گذاردتاثير مي iبر معيار  jو هم معيار  jبر  iاگر هم معيار : 2

 . گذاردتاثير مي iبر معيار  jاگر فقط معيار : 1- 

 . وجود ندارد jو  iاگر هيچ رابطه تاثيرگذاري ميان دو معيار : 0

منظور تعيين نوع رابطه ميان موانع توسعه گردشگري،  به )1974(طبق دستورالعمل وارفيلد 
  . از مد نظرات خبرگان استفاده شده است

  
  3ماتريس دسترسي اوليه

شود كه نام آن ماتريس ماتريس خودتعاملي ساختاري به ماتريس صفر و يكي تبديل مي
قاعده جايگذاري . دارنددر اين ماتريس فقط اعداد صفر و يك وجود . باشددسترسي اوليه مي

  : بدين صورت است) 0و  1- ، 1، 2(يك بجاي اعداد اوليه چهارگانه  اعداد صفر و
بوده  1برابر  )i,j(باشد، در ماتريس دسترسي سلول  1برابر SSIMدر  )i,j( اگر تقاطع معيارهاي

 . شودبرابر صفر مي) i,j(و سلول 

و هم  )i,j(باشد، در ماتريس دسترسي هم سلول  2برابر  SSIMدر  )i,j(اگر تقاطع معيارهاي 
 . شوندمي 1برابر  )i,j(سلول 

                                           

1 Brain storming 
2 Nominal Group 
3 Initial reachability matrix 
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و هم  )i,j(باشد، در ماتريس دسترسي هم سلول  0برابر  SSIMدر  )i,j(اگر تقاطع معيارهاي 
 . شوندمي 0برابر  )i,j(سلول 

بوده و سلول  0برابر  )i,j(باشد، در ماتريس دسترسي سلول  1-برابر  SSIMدر  )i,j(اگر تقاطع
)i,j(  شودمي 1برابر .  
  
  

)1(    
  
  
  

اعداد   هايباشد، بجاي هر يك از نشانهكه ماتريس دسترسي اوليه مي Dدر ماتريس 
  . باشدنيز نشان دهنده موانع توسعه گردشگري مي گيرند، صفر و يك قرار مي

  
  1ماتريس دسترسي نهايي

آيد تا براي معيارها با درنظر گرفتن رابطه تسري بدست ميماتريس دسترسي نهايي 
رساند؛  k+1بايد ماتريس اوليه را به توان بدين منظور مي. ماتريس دستيابي اوليه سازگار شود
M(بطوري كه حالت پايدار برقرار شود  = M .( بدين ترتيب برخي عناصر صفر نيز تبديل

  . شوندداده مينشان ) ∗1(خواهد شد كه بصورت  1به 
يا ماتريس دسترسي اوليه، بايد ماتريس دسترسي نهايي را با  2بعد از ساخت ماتريس روابط
  ): ماتريس هماني است I(استفاده از روابط زير بدست آيد 

  
  
)2(                                                                                                          M = D + I  

  
 

)3(                                                                   M∗ = M = M   , k > 1  
  
  

                                           

1 Final Reachability Matrix 
2 Relation matrix 

 

 

1 2 n
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. استهاي بزرگ و پيچيده، فرض بر اين است كه هر جزء قابل حصول از خودش در سيستم
همين منظور به. است 1هاي قطر اصلي ماتريس نهايي سيستم همواره از اين رو كليه درايه

از . نماييم تا ماتريس نهايي بدست آيدماتريس هماني را با ماتريس دسترسي اوليه جمع مي
  : خواص ماتريس نهايي عبارتند از

  
)4(                                                                                                M = M  
  
  

رسانيم تا حالت فوق روي آنقدر به توان ميهمين منظور، ماتريس نهايي بدست آمده را به
هايي كه در سطر اول قرار  1تعداد . دهد و ماتريس بدست آمده ماتريس نهايي خواهد بود

هايي كه  1تعداد . باشددهنده خطوط يا تاثيراتي است كه ناشي از معيار اول مي گيرد نشان مي
جزيي . شوده بر معيار اول گذاشته مينشان دهنده تاثيراتي است ك ،گيرددر ستون اول قرار مي

  . نام دارد 1گذارد و هيچ جزيي بر آن تاثير نمي گذراد، منبعثير ميأكه بر كليه اجزاي سيستم ت
  

  3و متاخر 2مجموعه متقدم
و متأخر يا قابل ) A(داراي دو مجموعه مختلف متقدم ) معيارها(هر يك از اجزاي سيستم 

. ماتريس نهايي و نيز طراحي سيستم نقش اساسي دارنداست كه در ساختار ) R(دستيابي 
شوند و يا اينكه بر مجموعه متقدم هر معيار شامل معيارهايي است كه به آن معيار منتهي مي

به عبارت ديگر معيارهايي كه در ستون مربوط به يك معيار جلويشان . گذارندآن معيار تاثير مي
اگر معيارهاي  ،براي مثال. باشندن معيار ستوني ميي متقدم بر آقرار گرفته است، مجموعه 1
بر . دهندرا تشكيل مي 1گذارند، اين معيارها مجموعه متقدم معيارتأثير مي 1بر معيار 4و  3 ،2

دهد كه تحت تأثير يك معيار يا جزء سيستم عكس آن، مجموعه متأخر معيارهايي را نشان مي
گذارد، در نتيجه معيارهاي تاثير مي 5، و 4، 3، 2عيارهاي بر م 1اگر معيار ،براي مثال. قرار دارند

نيز  4به مجموعه متأخر مجموعه قابل دستيابي. باشندمي 1مجموعه متأخر معيار 5و  4،  3، 2
  . شودگفته مي

  
  
  
  

                                           

1 Source 
2 Antecedent  
3 Succedent 
4 Reachability set 
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  بندي معيارهاسطح
پس از تعيين مجموعه قابل دستيابي و مجموعه متقدم براي هريك از معيارها و تعيين 

با بدست آوردن اشتراك دو مجموعه . شودمشترك، سطح بندي معيارها انجام ميي مجموعه
ي مشتركشان معيارهايي كه مجموعه. آيدقابل دستيابي و متقدم، مجموعه مشترك بدست مي

با . دهندبا مجموعه قابل دستيابي شان يكي باشد، سطح اول اولويت را به خود اختصاص مي
فرايند براي ساير معيارها، سطوح ساير معيارها نيز مشخص  حذف اين معيارها و تكرار اين

هر . شودترسيم مي ISMسپس بر اساس سطوح تعيين شده و ماتريس نهايي، دياگرام . شود مي
  ). مجموعه معيارهاست C(شود سطح با استفاده از تكرار قاعده زير مشخص مي

  
)5(                                                             R c ∩ A c = R c   , ∀ c  ∈ C  

  
  

  بندي معيارها خوشه
بندي معيارها، در ماتريس دسترسي نهايي بايد براي هريك از عناصر قدرت منظور بخشبه 
قدرت محركه يك عنصر يا معيار تعداد معيارهايي است كه . محاسبه شود2و وابستگي 1محركه

قدرت وابستگي نيز تعداد معيارهايي . شوند از جمله خود آن معيارمتاثر از معيار مربوطه مي
هاي اين قدرت. شوندگذارند و منجر به دستيابي به آن ميثير ميأمربوطه ت است كه بر معيار

) MICMAC( 3محركه و وابستگي در تحليل ماتريس اثر ضرب ارجاع متقابل كاربردي
و  6پيوندي 5، وابسته4شوند، كه در آن معيارها به چهار گروه خودمختاربندي استفاده مي دسته

اثر ضرب ارجاع متقابل  ،ماتريسهدف از تحليل . شوندبندي ميتقسيم) معيار محرك( 7مستقل
و  8متيازان( ستا تجزيه و تحليل قدرت محركه و قدرت وابستگي متغيرها متقابل كاربردي

اول شامل  ي خوشه). 2شكل (شوند بندي ميمتغيرها به چهار خوشه تقسيم). 2013همكاران،
جداي  اين معيارها نسبتاً. في دارندمعيارهاي خودمختار است كه قدرت محرك و وابستگي ضعي

البته شايد  ،از سيستم قرار دارند كه در واقع پيوندهاي اندكي با ساير عناصر سيستم دارند
دوم شامل معيارهاي وابسته است كه قدرت محرك ضعيفي  ي خوشه. پيوندهايشان قوي باشد

                                           

1 Driving power 
2 Dependence power 
3 Impact Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 
4 Autonomous  
5 Dependent  
6 Linkage 
7 Independent  
8 Mathiyazhagan 
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ندي قرار دارند كه هم سوم معيارهاي پيو ي خوشه. اما قدرت وابستگي بااليي دارند ،داشته
و يا  1اين معيارها در حقيقت غير مانا. دارند ايقدرت محرك قوي و هم قدرت وابستگي قوي

ثيري بر ديگر معيارها و يا أباشند، به اين دليل كه هر اقدامي روي اين معيارها تغير پايدار مي
چهارم، شامل معيارهاي مستقل است كه قدرت  ي خوشه. بازخوردي به خودشان خواهد داشت

شود، يك معيار با همانطور كه مالحظه مي. محرك بااليي به همراه قدرت وابستگي پاييني دارند
گيرد و در دسته متغيرهاي مستقل و يا پيوندي جاي قدرت محرك قوي معيار كليدي نام مي

  . دارد
 

  
  

  قدرت محرك و وابستگيبندي معيارها با استفاده از دسته: 2شكل 
  نگارندگان :منبع

  
  تحليل

موانع با استفاده از مد نظرات خبرگان كه به منظور كليدي بودن در  12در اين تحقيق، 
بدين صورت كه از خبرگان تحقيق پرسيده شد كه به نظر شما، . اندحال حاضر، انتخاب شده

در . باشد يا خيرايران مياين عامل در حال حاضر جزو موانع اصلي توسعه گردشگري در 
. خصوص انتخاب موانع بدست آمده از ادبيات تحقيق، از مدنظرات خبرگان استفاده شده است

اند به منظور يعني اگر در خصوص يك مانع اكثريت افراد بر اصلي بودن آن اتفاق نظر داشته
                                           

1 Unstable 
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باشد، آن آن ميتحليل انتخاب شده است و در خصوص موانعي كه اكثريت آراء بر عدم انتخاب 
در  ISMبا توجه به اينكه تعداد خبرگان تحقيق كم بوده و روش . عامل كنار گذاشته شده است

هاي مركزي همچون ميانگين براي گيرد، استفاده از شاخصهاي كيفي قرار ميدسته روش
. تباشد، به همين منظور از مد نظرات استفاده شده اسانتخاب موانع اصلي شاخص مناسبي نمي

هاي يك ماتريس، از خبرگان خواسته شد موانع اصلي در سطرها و ستون12سپس با قرار دادن 
هاي در خصوص پر نمودن خانه. تا در خصوص اثرگذاري موانع بطور زوجي اظهارنظر نمايند

 )3(در جدول . صفر و يكي ماتريس خودتعاملي نيز از مدنظرات خبرگان استفاده شده است
. فرماييدماتريس خودتعاملي ساختاري بدست آمده با استفاده از نظر خبرگان را مالحظه مي

به اين مفهوم است كه از نظر اكثر خبرگان،  C8در سطح اول و زير ستون  - 1براي مثال، عدد 
هاي ضعف سيستم حمل و نقل و راه«بر  »گذاريعدم تشويق بخش خصوصي براي سرمايه«

  . است اثرگذار »ارتباطي
  
  
  

  ماتريس خودتعاملي ساختاري موانع توسعه گردشگري: 3جدول
  

  

  
  محاسبات تحقيق حاضر :منبع
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با توجه به ماتريس خود تعاملي بدست آمده و قواعد گفته شده، ماتريس دسترسي اوليه به 
) 5( بدست آمده و از روي آن ماتريس دسترسي نهايي به صورت جدول )4(صورت جدول 

  . آيدبدست مي
  
  

  ماتريس دسترسي اوليه: 4جدول
  

  
 محاسبات تحقيق حاضر :منبع

  

  
  

 12) ثيري كه هريك از موانع بر ساير موانع دارندأميزان ت(قدرت محركه  ،)4(در جدول 
دهد كه بيشترين نتايج نشان مي. مانع شناسايي شده در حوزه گردشگري در ايران آمده است

و كمترين آن ) 8با قدرت محركه( سياسي - دنباله دار اقتصاديهاي تأثير مربوط به تحريم
 .باشدمي) 1با قدرت محركه( مربوط به عدم وجود يك برنامه منسجم و مدون بازاريابي
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  ماتريس دسترسي نهايي: 5جدول 
  

  
  محاسبات تحقيق حاضر :منبع

براي نمونه، . گيردبندي موانع صورت ميبا استفاده از ماتريس دسترسي نهايي، سطح
  . آمده است )6(بندي براي تكرار اول در جدول چگونگي انجام سطح

  
  

  به منظور سطح بندي موانع توسعه گردشگري  ISMتكرار اول روش : 6جدول 
  

  محاسبات تحقيق حاضر :منبع
  

  سطح  اشتراك  مجموعه مقدم مجموعه دسترسي  موانع
  -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 1
  1  2  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1  2 2
  -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 3
 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 4

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 5

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1  12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 6

 -   7  7  12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 7

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 8

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 9

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 10

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 11

 -   12و11و10و9و8و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و1 12و11و10و9و8و6و5و4و3و2و1 12
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. گرددترسيم مي )3(اين تحقيق بصورت شكل  ISMپس از تعيين سطح تمامي موانع، مدل 
همانطور كه از روي شكل مشخص است، با توجه به حذف نمودن روابط تسري و ترسيم دياگرام 

در سطح سوم قرار گرفته  »تعدد مراكز سياست گذاري و عدم تعامل صحيح ميان آنها«نهايي، 
ثر از أعدم وجود يك برنامه منسجم و مدون بازاريابي مت. است و بر ساير موانع اثرگذار است

در واقع اين عامل كه . گذاردثيري بر عوامل ديگر نميأباشد و بخودي خود تموانع ميساير 
نمايد ريشه در ساير موانع توسعه گردشگري كشور ايران، در جذب گردشگران موفق عمل نمي

  . در كشور دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد
  

  
  

  موانع توسعه گردشگري در ايران ISMمدل : 3شكل 
  نگارندگان :منبع

  
  MICMACتحليل 

توان تمامي موانع را در پس از تعيين قدرت محرك يا اثرگذاري و قدرت وابستگي موانع، مي
بر روي . قرار داد ماتريس اثر ضرب ارجاع متقابل كاربرديهاي چهارگانه روش يكي از خوشه

نقاط مرزي معموالً يك واحد  ضرب ارجاع متقابل كاربرديماتريس اثر ماتريس مورد نظر روش 
به عبارت ديگر، براي مثال در اين تحقيق با توجه به . باشندبزرگتر از ميانگين تعداد عوامل مي

 اثر ضرب ارجاع متقابل كاربردي باشد، نقاط مرزي روي ماتريسمي 12اينكه تعداد موانع برابر 
توان نقاط مرزي اين حال، با توجه به شرايط تحقيق مي با. شوددرنظر گرفته مي 7برابر 

اي باشد كه بخوبي عوامل مختلف را در نقاط مرزي بايد بگونه. متفاوتي را منظور نمود
با توجه به اينكه عوامل محدودي در ميان موانع از قدرت . هاي موردنظر تفكيك نمايد خوشه
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. درنظر گرفته شده است 6اند، نقطه مرزي برابر اثرگذاري و يا وابستگي بااليي برخوردار بوده
كه به ترتيب  11و 10همانطور كه از روي شكل نيز مشخص است، موانع شماره 

گذاران هاي مشاركت سرمايهمحدوديت«و  »هاي تحميلي بر روي گردشگران محدوديت«
ستمي جزو باشند، بيشتر تحت تاثير ساير عوامل بوده و از منظر سيمي »خارجي بر گردشگري

به عبارت ديگر، اين عوامل خروجي تعامالت ميان موانع ديگر . باشندعناصر اثرپذير و وابسته مي
تري براي توسعه گردشگري وجود دارد كه منجر به اين دو مانع در واقع موانع مهم. باشندمي
ست، تنها مانعي كه به تنهايي در ناحيه خوشه محرك يا اثرگذار قرار گرفته ا. گرددمي

هاي دنباله دار اقتصادي و درواقع، تحريم. باشدمي »هاي دنباله دار اقتصادي و سياسي تحريم«
باشند، تأثير بسيار زيادي بر عدم توسعه گردشگري در سياسي كه ناشي از عوامل محيطي مي

 ساير موانع از نظر اثرگذاري و اثر پذيري جايگاه خودمختار. اندكشور و جذب توريست گذاشته
به اين مفهوم كه موانع موجود در اين خوشه از كمترين اثرگذاري و اثرپذيري . اندرا كسب نموده
گذاري در بخش عدم حمايت دولت از سرمايه«با اين حال در اين دسته نيز . باشندبرخوردار مي
تعدد مراكز «، و »هاي فرهنگي و مذهبي براي گردشگران خارجيمحدوديت«، »گردشگري

باشند و تأثير به نظر اثرگذارتر از ساير موانع مي »اري و عدم تعامل ميان آنهاگذسياست
  .اندبيشتري بر عدم توسعه گردشگري در ايران گذاشته

  

  
  

  MICMACخوشه بندي موانع توسعه گردشگري در ايران با استفاده از روش : 4شكل 
  نگارندگان :منبع
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  نتيجه گيري 
. هدف اين تحقيق، شناسايي و تجزيه و تحليل موانع توسعه گردشگري در ايران بوده است

سپس به منظور . مانع اصلي تأييد و انتخاب شدند 12با توجه به نظر خبرگان اين تحقيق، 
مدل سازي ساختاري تجزيه و تحليل روابط ميان آنها و ارائه مدل ساختاري شان از روش 

هاي دنباله دار تحريم«هاي صورت گرفته، ا توجه به تجزيه و تحليلب. استفاده شد تفسيري
با اين حال، . بيشترين اثرگذاري را بر عدم توسعه گردشگري گذاشته است »اقتصادي و سياسي

نيز مشخص گشته است كه تعدد مراكز  مدل سازي ساختاري تفسيريبا استفاده از 
ترين عامل عدم توسعه مناسب مهم گذاري و عدم تعامل صحيح ميان آنها نيز سياست

  . باشدگردشگري در كشور مي
اين تحقيق، بينشي جديد در خصوص ماهيت موانع توسعه گردشگري در كشور را ارائه 

با توجه به منطق اصلي روش مورد استفاده كه روشي به منظور طراحي و تجزيه و . نموده است
اند به عنوان رگذاري را بر ديگر عوامل داشتهباشد، موانعي كه بيشترين اثها ميتحليل سيستم

براي مثال، در اين تحقيق مشخص شد كه موانعي همچون . اندترين عوامل شناسايي شدهمهم
گذاران هاي مشاركت سرمايهمحدوديت«و  »هاي تحميلي بر روي گردشگرانمحدوديت«

به منظور رفع اين موانع، در نتيجه، . ماهيت اثرپذيري و وابستگي دارند »خارجي بر گردشگري
اند گذاران بايستي بر عوامل ديگري كه منجر به بوجود آمدن اين موانع شدهمديران و سياست

گذاري در بخش هاي دولت در خصوص سرمايهتمركز نمايند كه از آن جمله، سياست
عامل البته بايد . باشدهاي درگير در حوزه گردشگري ميگردشگري و هماهنگي ميان سازمان

با توجه به . هاي دولت را نيز مورد بررسي قرار دادها و اثرگذاري دقيق آنها بر سياستتحريم
هاي دولت توان گفت اولويتشرايط كالن اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور، به يقين مي

هاي فرهنگي و مذهبي نيز بر ميزان گردشگران محدوديت. متفاوت از دوران رشد اقتصادي است
هاي مستمر اقتصادي و سياسي كه بر كشور حاكم ي اثر گذار است ولي نه به اندازه تحريمخارج
يند جذب توريست و گردشگري، اگر مراحل آماده سازي، جذب، آدر واقع، در مراحل و فر. است

هاي فرهنگي و مذهبي در مرحله نگهداري و توسعه گردشگري را درنظر بگيريم، محدوديت
يند بيشتر تحت تأثير آوليكن شروع فر. شترين اثرگذاري خود را دارندنگهداري گردشگري بي

  . باشدهاي كالن مديريتي در دولت و فشارهاي محيطي وارد شده بر كشور ميسياست
. گذاردگردشگري تأثيرات زيادي بر ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي كشور مي مي

اندازد، به دنبال افزايش ي را به جريان ميهاي اقتصادكند، سرمايهگردشگري اشتغال ايجاد مي
دهد و به مشروعيت سياسي در تقاضا براي سفر به داخل كشور امنيت داخلي را افزايش مي

اسباب سرگرمي است، بلكه به تدريج  انجامد و امروزه سفر نه صرفاًسطح ملي و بين المللي مي
به شناخت جهان پيرامون تبديل شده  ابزار شناخت و آگاهي زندگي مردمان و فراتر از آن منجر
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بهاي . ايران امروز بيش از هر زمان ديگري با دشواري اشتغال دست به گريبان است. است
گذاران بيش از هر روزافزون نفت اقتصاد كشور را بيش از پيش متكي به خود نموده و سياست

گردشگري به مثابه يك . هايي براي خروج از وضعيت فعلي هستندزمان ديگري به دنبال گزينه
تواند راه نجات از اين تنگنا باشد و به همين جهت بايد تمام نظام گسترده با ابعادي فراگير مي

ترين موانع موجود بر سر راه گذارشرايط مورد نياز براي تحقق آن فراهم شود، مهمترين و تأثير
طالعه به بررسي موانع در اين م. آن شناسايي گردد و اقدامات در جهت رفع آن صورت گيرد

  .ي گردشگري در جمهوري اسالمي ايران پرداخته شده استتوسعه
هاي غربي بر عليه هاي پيوسته كه از سوي كشورنتايج پژوهش حاكي از آن است كه تحريم
. باشدي گردشگري ميترين موانع توسعهاز مؤثر ،جمهوري اسالمي ايران به تصويب رسيده است

هاي بسياري همچون عدم امكان پرواز مستقيم، عدم امكان تبادل محدوديتها شامل تحريم
ها در اسناد آميز و محدوديتهاي تبعيضكاال، عدم امكان تملك دارايي در كشور ميزبان، ماليات

ها عالوه بر اثرات مستقيمي كه بر زندگي مردم دارد اساساً تحريم. باشدمورد نياز براي سفر مي
گذاري بر سطح تقاضاي مؤسسات گردشگري خارجي براي قيم نيز از طريق تأثيرطور غير مستبه

هاي شجاعي اين نتيجه با پژوهش. شودسفر به كشور ميزبان منجر به كاهش تعداد گردشگر مي
يكي ديگر از . همخواني دارد) 1984(و آشر ) 1392(، محرابي و همكاران )1386(و نوري 

. باشدگذاري در اين بخش ميگردشگري تعدد مراكز سياست يمهمترين موانع در جهت توسعه
ي گردشگري منجر به اتالف دهد كه عدم وجود طرحي جامع براي توسعهاين نتيجه نشان مي

هايي كه شود، همچنين تصميمات اتخاذ شده توسط سازمانوقت، امكانات و سرمايه مي
اين نتيجه با . يادي در پي خواهد داشتهاي زهاي آنها وجود دارد هزينههمپوشاني بين فعاليت

، )1389( دوالبي و شيخي ، اسالمي)1379(، يوسفي پور )1386(مطالعات شجاعي و نوري 
  .سازگار است) 2013(و تقوايي ) 1382( و ناصرپور مدهوشي
ها نشان داد كه كشور ايران به دليل شرايط خاص فرهنگي و مذهبي و همچنين يافته

ي هايي در حوزههاي مختلف با محدوديتميان اقوام، قبايل و استان تفاوت فرهنگي موجود
، )1999(هاي جانسون ي به دست آمده، نتايج پژوهشنتيجه. گردشگري مواجه است

و مدهوشي ) 1387( و پيروز ، نوبخت)1392(، محرابي و همكاران )2010(ريتيشاينوات 
ترين گذارانجام شده يكي ديگر از مهمترين و تأثيربا توجه به مطالعات . كندرا تأييد مي) 1382(

. باشدگذاري در بخش گردشگري ميي گردشگري عدم حمايت دولت از سرمايهموانع توسعه
همخواني ) 1392(و محرابي و همكاران ) 1386(اين نتيجه با نتايج مطالعات شجاعي و نوري 

هاي بخش خصوصي و همچنين محدوديتگذاري ها نشان داد كه عدم تمايل سرمايهيافته. دارد
ي گردشگري به گذاري خارجي از ديگر موانع موثر و مهم در مسير توسعهمشاركت سرمايه
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، هانگ و )1984(، آشر )1386(هاي شجاعي و نوري اين نتيجه، نتايج پژوهش. آيندشمار مي
  . كندرا تأييد مي) 2013( و قلي پور و تقوايي) 2010(همكاران 

ي گردشگري در كشور ايران ها يكي ديگر از عوامل مؤثر كه منجر به عدم توسعهتهطبق ياف
با . باشدها و مناطق مختلف ميها و مناطق گردشگري استانشود، عدم شناخت ظرفيتمي

ها مهمترين مانع ي گردشگري، عدم شناخت ظرفيتهاي توسعهي زمينهفرض مهيا بودن همه
، محرابي و )1999(ها با نتايج تحقيقات جانسون يافته. هد بودي اين صنعت خوابراي توسعه

عالوه . سازگار است) 1389( دوالبي و شيخي و اسالمي) 1382(، مدهوشي )1392(همكاران 
بر شناخت از مناطق گردشگري داخلي، هر كشوري با توجه به شرايط خاص محيطي، فرهنگي، 

كند كه اين هايي را بر گردشگران تحميل ميسياسي و قوانين و مقررات داخلي خود محدوديت
ي گردشگري ها در صورت عدم مديريت صحيح منجر به ايجاد مانعي در مسير توسعهمحدوديت

هاي تحميلي بر گردشگران از موانع شناسايي شده در اين محدوديت. در آن كشور خواهد شد
و آشر ) 1386(، شجاعي و نوري )1392(محرابي و همكاران باشد كه با مطالعات پژوهش مي

  .همخواني دارد) 1984(
هاي ي گردشگري در هر منطقه وجود راهدهد كه يكي از اركان توسعهمطالعات نشان مي

هاي ارتباطي زميني و هوايي نقش بزرگي در ايجاد به طور كلي راه. باشدارتباطي مناسب مي
هاي ي آن در ايران و نبود پروازان خارجي دارد و عدم توسعهتسهيالت مورد نياز گردشگر
. آيدي اين صنعت در ايران به شمار ميها، از مهمترين موانع توسعهمستقيم به بسياري از كشور

يكي ديگر از عوامل موثر بر ميزان تمايل گردشگران به سفر، تسهيالت اقامتي مورد نياز آنها 
هاي ها از تجهيزات و استانداردين عدم برخورداري اقامتگاهباشد كه كمبود آن و همچنمي
. آيدي گردشگري در كشور به حساب ميالمللي در ايران، از ديگر موانع تأثير گذار بر توسعه بين

دوالبي و ، اسالمي)1392(، محرابي و همكاران )1382(هاي مدهوشي اين نتيجه با پژوهش
) 2010(و ريتيشاينوات ) 1999(، جانسون )1984(ر ، آش)1379(، يوسفي پور )1389( شيخي

  . سازگار است
هاي خاص محصول گردشگري، نقش بازاريابي در اين صنعت به ديگر با توجه به ويژگي

هاي تبليغات و بازاريابي اي برخوردار است و بكارگيري موثر ابزارصنايع از اهميت ويژه
ها در جذب از طرفي توانايي كشور. ي استگردشگري براي يك كشور يا يك منطقه امري ضرور

، وجود دهد ميها نشان يافته .ريزي و انعطاف پذيري داردگردشگر در بلند مدت، نياز به برنامه
باشد و عدم وجود آن از ي گردشگري مييك برنامه منسجم و مدون بازاريابي از الزامات توسعه

، )1382(هاي مدهوشي نتيجه با پژوهشاين . ي اين صنعت شناسايي شده استموانع توسعه
همخواني ) 1379(و يوسفي پور ) 1389( دوالبي و شيخي، اسالمي)1392(محرابي و همكاران 

  .دارد
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با توجه به موانع شناسايي شده و تجزيه تحليل به عمل آمده بر روي اين موانع، پيشنهاد 
ي گذاري در حوزهشود كه دولت حمايت بيشتري را از بخش خصوصي براي سرمايهمي

ي گيري مشخص در مقولهگردشگري حمايت بيشتري را به عمل آورد و همچنين براي تصميم
هاي مرتبط با اين بخش را بر عهده شود سازماني واحد تمامي مسئوليتگردشگري توصيه مي

 در صورت پاسخگويي سازماني واحد در. گيرنده رفع شودهاي تصميمگيرد تا مانع تعدد سازمان
گذاري در اين حوزه را كاهش داد تا عالوه بر ي گردشگري، مي توان ريسك سرمايهحوزه

گذاران خارجي نيز افزايش گذاران بخش خصوصي، ميزان سرمايهافزايش ميزان اعتماد سرمايه
از آنجايي كه در كشور ايران دولت به عنوان متولي امور مرتبط با گردشگري شناخته شده . يابد

رسد كه تسهيالت و امكانات اقامتي و همچنين وسايل حمل و نقل ي به نظر مياست، ضرور
در پايان نيز از تمامي كارشناسان و خبرگان .ي گردشگران فراهم آوردمناسب را جهت استفاده

هاي خود منجر به افزايش كيفيت پژوهش حاضر ي گردشگري كه در با نظرات و ايدهحوزه
 .آيداند تشكر به عمل ميشده

روابط . هايي نيز داردمحدوديت ISMبا توجه به تمامي مزاياي روش مورد استفاده، 
محتوايي ميان متغيرها يا معيار هميشه به دانش كاربران و متخصصان و آشنايي آنها با بنگاه، 

در قضاوت كساني كه به عنوان  1در نتيجه اين اريب. عمليات، و آن صنعت بستگي دارد
دهند كه درواقع كامال بر نتايج نهايي متخصص در خصوص روابط ميان معيارها نظر مي

هيچگونه وزني به معيارها تخصيص  ISMمحدوديت ديگر اينكه . تاثيرگذار است، وجود دارد
هايي وشبا ر ISMتوان از تلفيق روش در نتيجه، مي ). 2009كانان و همكاران، ( دهدنمي

استفاده نمود و پس از درك روابط ميان موانع، آنها را  (ANP)2ايهمچون فرايند تحليل شبكه
تر چگونگي روابط ميان موانع همچون به منظور درك دقيق. بندي نمودوزن دهي و اولويت

را با استفاده از روش مدلسازي  ISMتوان روابط ساختاري مدل مختلف توسعه گردشگري، مي
شود از روش شناسي اين پيشنهاد مي. نيز مورد بررسي قرار داد (SEM)3معادالت ساختاري

هاي ديگري در حوزه مربوط به صنعت تحقيق نيز به منظور تجزيه و تحليل عناصر سيستم
  .شود هاي توسعه گردشگري در ايران استفادهگردشگري از جمله درك روابط ميان محرك

 
  منابع 

                                           

1 Bias  
2 Analytical Hierarchy Process   
3 Structural Equation Modeling 
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