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چکیده
هدف از مطالعه حاضر تحلیل و پیشبینی شاخصهای تأثیرگذار در فرآیند پایداری صنعت گردشگری در ایران
میباشد.در این راستا با توجه به مطالعات صورت گرفته و نظرسنجی از کارشناسان شاخصهای عمده موجود در
حوزه پایداری گردشگری در شش بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اکولوژیکی ،سیاسی و تکنولوژیکی تنظیم
گردیدهاند .سؤالهای اصلی پژوهش این است که از دیدگاه کارشناسان اولویت اصلی با کدام بعد از شاخصهای
مطرح شده برای ارزیابی پایداری در حوزه صنعت گردشگری کشور میباشد و کدام بعد از شاخصهای مطرحشده
بهتر میتواند پایداری را در فرآیند صنعت گردشگری کشور پیشبینیکند .بر این اساس ،پژوهش حاضر از لحاظ
هدفگذاری ،پژوهشی کاربردی و از لحاظ روششناسی «توصیفی-تحلیلی» میباشد که در آن برای جمعآوری
دادههای الزم برای وزن گذاری شاخصهای پژوهش جهت تجزیه تحلیل اطالعات؛ با روش پیمایشی از نظرات 01
نفر از کارشناسان بهره برده شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها به منظور پاسخ به سؤاالت پژوهش از روش
تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی  FDAHPو همچنین مدل تحلیل تشخیص در قالب نرمافزار SPSSاستفاده شده
 -0دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
 -0دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.

E-mail: Std.hadi@gmail.com.
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کارشناسان دارای اولویت بیشتری جهت پرداخت و بسترسازی بدان در راستای پایداری این حوزه میباشد و ابعاد
فرهنگی شاخصهای پایداری در صنعت گردشگری بیشترین سهم را در پیشبینی پایداری در صنعت گردشگری
کشور دارد.

کلید واژهها :پایداری ،صنعت گردشگری ،تحلیل تشخیص ،تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی ،ایران.

مقدمه
از نیمه قرن بیستم به بعد عواملی چون جهانیسازی ،توسعه سرمایهداری ،پیشرفت ابزارهای حملونقل و توسعه
ارتباطات تکنولوژیکی منجر به توسعه صنعت گردشگری گردیده است (علیزاده و همکاران .)021 :0920 ،صنعت
گردشگری امروزه به عنوان سومین صنعت اقتصادی در جهان شناخته می شود (اویوال و همکاران.)9112 :0200 ،
مطابق با گزارش سازمان گردشگری اتحادیه اروپا 2این حوزه از سال  0221تا سال  0200با ایجاد حدود  01درصد
شغل رسمی و  00درصد شغل غیر رسمی در این حوزه و سهمی معادل  91درصد از تولید ناخالص داخلی نقش
پررنگی را در اقتصاد این اتحادیه داشته است (اتحادیه اروپا .)10200 ،به ادعای سازمان جهانی گردشگری ،صنعت
گردشگری در کشورهای توسعه یافته که دارای برنامههای مدونی برای پایداری و برنامهریزی برای تعالی و توسعه
این حوزه دارند تا  11درصد در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن ها نقش دارد که پایداری سیاسی در نوع
راهبردها و سیاستگزینیها و اتکا به تکنولوژیهای برتر اطالعاتی و ارتباطی دستاویز عمده برای توسعه گردشگری
در این کشورها ذکر شده است (سازمان جهانی تورسیم .)10222 ،توسعه ارتباطات تکنولوژیکی و تجهیز به
فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی ،تسهیل در مراودات سیاسی و همت در عرضه محصوالت فرهنگی جهت
رشد اقتصادی یکی از عوامل اصلی رشد و گسترش  20درصدی ارتباطات و مرودات مربوط به این حوزه از سال
 0220به بعد در کشورهای آسیایی نیز بوده است (کاستلینی و ساال.)0100 : 0202 ،

3- Oyola et al
4- European Union Tourism Institution
5- EU
6- World tourism organization
7- Castellani & Sala
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شمار میرود .چرا که همزمان میتواند بهترین داشتهها و میراث یک ملت را در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی ،فرهنگی و سیاسی به معرض نمایش بگذارد (چویی و سیراکایا .)10002 :0221 ،پیوند و تأثیرگذاری در اکثر
ابعاد توسعه خود ضرورت عمدهای است که تالش در جهت ارتقاء شرایط چنین حوزهای در سطح ملی برای
دستیابی به بسیاری از اهداف پایداری آن را توجیه میکند (بودانو .)220 :0221 ،پویایی و تالش در جهت حفظ و
شناساندن هویت و یکپارچگی اجتماعی ،ممارست در شناسایی توآن های عظیم تاریخی–فرهنگی ،داشتهها و میراث
طبیعی و اکولوژیکی در سایه تدوین سیاستها و اهداف متناسب با توسعه پایدار و تجهیز به تکنولوژیهای برتر
خود انگیزه مضاعف برای پیگیری پایداری در حوزه صنعت گردشگری میباشد (یاساراتا و همکاران:0202 ،
 .)02921بدین جهت که دست یابی به معیارهای جامع برای گسترش الگوی پایدار در حوزه صنعت گردشگری
موفقیت بزرگی در شناساندن هویت یک ملت عالوه بر سایر منافع آنست .چرا که این امر موضوع برنامهریزیهای
صحیح را در جهت کاهش نارساییها و ضعفهای موجود در تمامی ابعاد و شاخصهای دخیل در حوزه صنعت
گردشگری را پوشش داده و مورد تأکید قرار میدهد (گتز.)00229 : 0221 ،
کشور ایران یکی از کشورهای متمدن و با سابقه تاریخی کهن دارای قابلیتهای متعدد در تمامی عرصههای
مربوط به صنعت گردشگری میباشد .قابلیت های جغرافیایی ،محیطی و طبیعی ،فرهنگی و آثار و صنایع دستی،
اکولوژیکی و آثار تاریخی در اقصی نقاط کشور با داشتهها و نوع جهشهای تکنولوژیکی و الگوی سیاسی منسجم و
مردمی از جمله ویژگیهای بارز کشور ما در حوزه صنعت گردشگری میباشد که به دالیل عمدهای چون ضعف در
ساختارهای برنامهریزی ،عدم وجود مطالعات و تحقیقات گسترده در شناسایی هرچه بهتر توآن ها و حوزههای مؤثر
در صنعت گردشگری جهت برنامهریزی در راستای بهبود شرایط آن ها ،عدم وجود زیرساختهای اولیه و سرمایه-
گذاری های الزم در جهت بسط و ترویج این داشتهها ،غفلت و ناآگاهیهای سیاستگذاران و برنامهریزان و عدم
تعریف سازمآن های متخصص ذیربط و سیاستگذار در این حوزه دارای ضعفهای اساسی بوده و از رشد و
بالندگی در حد نام و توان خود به دور مانده است .این مسائل یاد شده از عوامل اصلی تفکر در باب یکپارچه سازی
8- Choi & Sirakaya
9- Budeanu
10- Yasarata et al
11- Getz
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این راستا و با توجه پتانسیلها و میراث عظیم کشور در زمینه گسترش و بسط حوزه صنعت گردشگری داشتن
الگوی پایداری در این حوزه ضرورتی جدی می باشد .قدم اول در زمینه پیمودن مسیر پایداری در حوزه صنعت
گردشگری کشور دستهبندی و شناسایی حوزهها و یا به بیانی دیگر شاخصهها و مؤلفههای تأثیر گذار در این حوزه
جهت برنامهریزی با توجه به ضعفها و کاستیهای موجود در آن ها جهت جاری ساختن توسعه متوازن در تمامی
این شاخصها برای داشتن چشم اندازی پایدار در این حوزه میباشد.
هدفگذاری پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به مسائل و ضرورت مطرحشده در حوزه صنعت گردشگری کشور دو هدف عمده را در
فرآیند انجام خود دنبال میکند.
 -0دستهبندی شاخصهای تأثیرگذار در پایداری صنعت گردشگری کشور با توجه به مطالعات صورت گرفته و
نظرات کارشناسان جهت اولویتگذاری آن ها در راستای برنامهریزی برای رفع نارساییها ،شناخت اولویتها و
افزایش توآن ها در این حوزه.
 -0شناسایی شاخصهایی که با توجه به شرایط موجود بهتر میتوانند پایداری در حوزه صنعت گردشگری کشور را
پیشبینی کرده و به سهولت در دستیابی به آن کمک کنند.

مبانی نظری
بعد از رواج مفهوم پایداری در رویکردهای توسعه محور بشریت ،از دهه  02قرن بیستم دستیابی به اصول متعالی
عنوان شده در این رویکرد در تمامی حوزه ها ،سرلوحه برنامهها و سیاست گذاریها قرار گرفته است .رهیافتی که با
هماهنگ سازی تحوالت بشری با شرایط محیطی و طبیعی و احترام به آیندگان تحولی گسترده در مفاهیم سنتی
توسعه بهوجود آورده است (آشورث و پیج .)000 :0200 ،صنعت گردشگری یکی از حوزههایی است که به علت
ارتباط تنگانگ با اکثر حوزههای طبیعی و انسانی یکی از بسترهای اصلی پیادهسازی مبحث پایداری در این حوزه
است (علیزاده و همکاران .)022 :0920 ،داشتن انگیزه برای یکپارچگی و شناساندن هویت اجتماعی ،پایداری
اکولوژیکی و داشتههای محیطی و شناسایی و عرضه توان های نهفته فرهنگی با کوشش در جهت بهبود شاخصهای

12- Ashworth
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ریزی برای پایداری آن را مورد تأکید قرار میدهد (تائو و وال.)0920 :0222 ،
در حقیقت نیاز به ارتباطات مثبت بین جوامع انسانی و رویکردهای پایدار بین کشورها از یک سو و درآمدزایی و
شناسایی میراثهای ارزشمند یک کشور از سوی دیگر باعث توجه به صنعت گردشگری گردیده است .در این
راستا اولین بار مفهوم پایداری و دنبال کردن نگرشهای پویا و جامع در حوزههای مرتبط با صنعت گردشگری
توسط باتلردر سال  0221مورد تعریف و تبیین قرار گرفت (هاردی و همکاران )02201 :0220 ،به اعتقاد باتلر
گردشگری در نمای پایداری حوزه ای است که دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار را با خطر مواجه نساخته بلکه
با استفاده از شاخص های مکمل جامعیت و پویایی را در مسیر رسیدن به توسعه پایدار تسهیل نماید (همان منبع:
 .)202در جدول شماره ( )0گزیدهای از تعاریف مربوط به گردشگری پایدار ذکر شده است.
جدول  -1تعاریفی از گردشگری پایدار
ارائه دهندگان
()Ristesky et al., 2012

()Buckley, 2012

()Inskeep, 2002

Curry & Morvaridi,
))2000

تعریف
گردشگری پایدار در مجموعه رویکردهایی که در حفظ یکپارچگی و تنوع عوامل انسانی و طبیعی موجب افزایش
کارایی هر دو حوزه گردد خالصه میگردد.
حوزه ای است با رویکرد نوآورانه که ضمن حفظ دستاوردهای اجتماع و فرهنگی به پایداری اقتصادی و محیطی
سرعت بخشیده و آنرا مورد حمایت قرار میدهد.
پایداری در صنعت گردشگری میتواند محافظت و غنی سازی داشتهها و بهبود و ساماندهی ضعفها برای
ساخت چشم اندازی پویا و پایا در آینده برای مکآن ها و جوامع آن مکآن ها تعریف گردد.
گردشگری پایدار پیوندی است در وضعیت برآورد پایدار نیازهای اقتصادی و دیگر ابعاد توسعه با وضعیت آینده
به طوری که منابع و مواهب طبیعی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی را با چالش مواجه نسازد
گردشگری پایدار حوزه موفقی در جذب گردشگران و جلب رضایت آن ها  ،رضایتمندی گروههای اجتماعی

()Cater & Gudall, 2003

پذیرنده ،پیشبینی کننده و برآورد کننده نیازها بهخصوص در مباحث اقتصادی و محافظ میراث طبیعی و فرهنگی
جوامع خواهد بود.

()Cronin, 2004

پایداری در صنعت گردشگری بیشتر رفع چالشی بهنام تخلیه و مصرف بیش از حد مواهب محیط فیزیکی و
طبیعی و ایجاد ارتباط مثبت بین داشتههای طبیعی با انسانی خواهد بود.

13- Tao & Wall
14- Hardy et al
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تقویت گرایی ،رویکرد اقتصادی صنعتی مدار ،رویکرد فیزیکی-فضایی ،رویکرد اجتماعی مدار و رویکرد توسعه
پایدار میباشد .در جدول  0رویکرد های موجود در برنامهریزی گردشگری ،مفروضات و مدلها و روشهای مربوط
بدان ذکر شده است.
جدول  -2رویکردهای برنامه ریزی در صنعت گردشگری
روش برنامهریزی

مفروضات و ایدههای مربوطه
 گردشگری ذاتاً خوب است -گردشگری باید توسعه یابد

رویکرد تقویت گرا

 منابع طبیعی و فرهنگی بایستی مورد استفاده قرار گیرد تعریف توسعه صنعت گردشگری در تجارت و کارجمعی
 گردشگری برابر با سایر صنایع است -استفاده از گردشگری برای اشتغال و درآمد و فائق

رویکرد اقتصادی

آمدن بر تفاوتهای منطقهای
 تعریف توسعه در صنعت گردشگری بوسیله روش-های اقتصادی

مثالهایی از روشهای مربوطه

چند مثال از مدلهای مربوطه

 تشویق -گسترش روابط اجتماعی

 -مدل های پیش بینی کننده

 -تبلیغ و ترویج

تقاضا

 -گسترش اهداف رشد و توسعه

 آنالیز عرضه و تقاضا آنالیز هزینه و فایده همخوانی بازار تولید -محرکهای توسعه و تقسیم بازار

 برنامهریزی پیشرفتهگردشگری
 انگیزش آثار اقتصادی ضریب اقتصادی -روند و الگوهای فضایی

گردشگری به عنوان مصرف کننده منابع گردشگری پایه و اساس اکولوزیکی برای توسعهرویکرد فیزیکی  -فضایی

 گردشگری به عنوان یک پدیده فضایی تعریف توسعه گردشگری در شرایط محیطی -حفظ گونههای ژنتیکی

 ارزیابی آثار محیطی مطالعات اکولوژیکی برنامهریزی منطقه ای -مطالعات ادراکی

 تأثیرات فیزیکی ریخت شناسی مناطقتفریحی
 چشم انداز های توسعهگردشگری
 -کاهش آثار مخرب محیطی

حمایت از کنترل محلیرویکرد جامعه مدار

 بررسی توسعه متعادلبررسی جانشین برای توسعه گردشگری انبوه -تعریف توسعه در شرایط فرهنگی  -اجتماعی

رویکرد توسعه پایدار

 -توسعه اجتماعی

-دیدگاه اکولوژیکی از جامعه

 -آگاهی و آموزش

 -ظرفیتهای اجتماعی

 -مطالعات رفتاری

موجود

 -بررسی تأثیر اجتماعی

 تغیییرات رفتاری -افزایش دهنده اجتماعی

 -یکپارچگی تمام حوزههای تأثیرگذار در صنعت

 -تبعیت از برنامهریزی استراتژیک

 -مدلهای سیستمی در کنار

گردشگری

 -افزایش آگاهیهای تولید کننده و

مدلهای پایدار

 -یکپارچگی گردشگری با فرآیند برنامهریزی

مصرف کننده

 -منابع به صورت شکل یافته

 -محافظت از میراثهای بشری و تاریخی

 -تحلیل سیستمها و اقتصاد سیاسی

فرهنگی

 -حفاظت از منابع اکولوژیکی

منعطف

 -اکولوژی تجاری متوازن

 -وجود برنامهریزی پایدار و همه جانبهنگر

 -تحلیل انگیزه و حسابرسی محیطی

 -درک و استنباط سازمانی

منبع (استعالجی و اللهقلی نژاد)091 :0922،
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یافته مورد شناسایی و برنامهریزی قرار گرفته است و سازمان های ذیربط برای تعریف اصولی مفهوم پایداری در
حوزه صنعت گردشگری اقدام به تعریف شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار در این حوزه نموده و براساس آنها به
برنامه ریزی در جهت ساماندهی و پیشرفت شرایط موجود برای قدم نهادن در مسیر پایداری در این حوزه کردهاند
(توب .)01201 :0229 ،بنابراین یکی از مؤثرترین اقدامات در جهت تعریف و برنامهریزی در پایداری صنعت
گردشگری شناخت مؤلفهها و شاخصهای پایداری در این حوزه جهت تقویت نقاط قوت و بهبود نارساییها در این
حوزه خواهد بود.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدفگذاری بهعنوان مطالعهای کاربردی و از لحاظ روششناسی به صورت
«توصیفی-تحلیلی» میباشد .جهت گردآوری اطالعات توصیفی پژوهش ازمنابع و اسناد کتابخانههای مرجع و جهت
جمعآوری دادههای تحلیلی پژوهش برای اولویتسنجی ابعاد و شاخصهای منتخب پایداری در صنعت گردشگری
کشور از نظرات  01نفر از کارشناسان در حوزههای مدیریت جهانگردی و گردشگری ،جغرافیا و برنامهریزی
گردشگری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری ،اقتصاد و علوم اجتماعی استفاده شده است01.مطابق با اهداف پژوهش
جهت ارزیابی میزان اولویت ابعاد و شاخصهای پایداری صنعت گردشگری از دیدگاه کارشناسان از مدل تحلیل
سلسله مراتبی دلفی فازی  FDAHPو برای پیشبینی روند پایداری در حوزه صنعت گردشگری کشور از مدل
تحلیل تشخیص در قالب نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

15- Tubb

 -01کارشناسان پژوهش را  1نفر از رشته برنامهریزی شهری 0 ،نفر از رشته مدیریت جهانگردی 9 ،نفر از برنامهریزی توریسم  0نفر از
رشته اقتصاد و  0نفر نیز از اساتید رشته علوم اجتماعی تشکیل میدهند.
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مدل بهکار رفته در پژوهش حاضر مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHPمیباشد .این مدل ابتدا در سال
 0211توسط کوفمان 00و گوپتا 01ارائه گردید (عطایی .) 029 :0912 ،این روش در حقیقت تعمیم روش دلفی در علم
مدیریت بود که در آن ابتدا پیشبینیهای خبرگان یا کارشناسان در قالب اعداد قطعی بیان میگردید .بعدها مشخص
گردید که استفاده از اعداد قطعی برای پیشبینیهای بلندمدت نتایج آن ها را از واقعیت دور ساخته و از طرفی دیگر
چون خبرگان و کارشناسان نیز از پیشبینیهای ذهنی خود برای امر نظردهی استفاده میکنند ،نتایج نشان داد که
نوعی عدم قطعیت بر این فرآیند حاکم بوده که این عدم قطعیت نیز از نوع عدم قطعیت امکانی میباشد تا احتمالی.
وقتی پیشبینی ها نشان داد که روند حاکم بر شرایط موجود در روابط عدم قطعی امکانی با شرایط مجموعههای فازی
سازگاری بیشتری دارد پیشنهاد گردید از مجموعهها یا اعداد فازی برای انجام پیشبینیهای بلندمدت و
تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخته شود که در آن از گونههای مختلفی از اعداد فازی مانند اعداد فازی مثلثی و
ذوزنقهای استفاده میگردد (آذر و فرجی .) 0919 ،در پژوهش حاضر به علت کاربرد زیاد و سهولت در محاسبات و
تجزیه و تحلیل داده ها از اعداد فازی مثلثی استفاده گردیده است که فضای هندسی تابع عضویت این مجموعهها
برای روش دلفی فازی در شکل ( )0آمده است.

شکل  :2تابع عضویت مثلثی در روش دلفی فازی
17- Kaufman
18- Gupta

Downloaded from geographical-space.iau-ahar.ac.ir at 4:02 IRDT on Saturday July 21st 2018

شکل  :1مدل مفهومی فرآیند انجام پژوهش

44

تحلیل و پیش بینی شاخصهای پایداری در صنعت توریسم ایران

میباشد که

میانگین و حد وسط تابع مثلثی را تشکیل میدهد و در نهایت بزرگترین حد ممکن

انتهای ضلع مثلث در تابع هندسی را تشکیل میدهد .حالت تالقی این اعداد کمینه ،میانگین و بیشینه در رأس مثلث
در حالت ایده ال عدد  0خواهد بود که در شکل  0آمده است .در این مدل پس از دریافت نظرات کارشناسان در
مرحله نخستین ،در مرحله بعد به محاسبه اعداد فازی ( ̃ ) پرداخته میشود .با توجه به انتخاب اعداد فازی مثلثی
در مدل پژوهش ،این اعداد به صورت روابط چهارگانه زیر تعریف میشوند (عطایی:)021 :0912 ،
)

(

)

(

∏

در روابط فوق
کارشناسان و

نشاندهنده اهمیت نسبی پارامتر iبر پارامتر  jاز دیدگاه کارشناس kام

)1(:
)2(:
)3(:
)4(:

حد باالی نظرات

حد پایین نظرات کارشناسان برای متغیرهای پژوهش میباشد .در این روابط

نیز میانگین

هندسی نظرات کارشناسان خواهد بود .بدیهی است که مؤلفههای فازی به گونهای تعریف گردیدهاند که:
≥

≥

باشد .در ضمن مقادیر مؤلفهها یا اعداد فازی جهت ارزشگذاری کارشناسان به شاخصهای پژوهش

در جدول شماره ( )9آمده است.
جدول  -3متغیرهای زبانی برای ارزیابی اهمیت شاخصها
اهمیت شاخصها

عدد فازی

بسیار کم اهمیت

()2 ،2 ،2/0

کم اهمیت

()2 ،2/0 ،2/9

تا حدودی کم اهمیت

()2/0 ،2/9 ،2/1

بیتفاوت

()2/9 ،2/1 ،2/0

تا حدودی بااهمیت

()2/1 ،2/0 ،2/2

بااهمیت

()2/0 ،2/2 ،0

بسیار بااهمیت

()2/2 ،0 ،0
منبع  :عطایی12 :0912 ،
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در شکل  0همانطور که مشاهده میشود اعداد فازی ارائه شده به صورت مثلثی بوده که
دادههاست

حد پایین نظرات یا
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دست میآید.
̃

رابطه ()1

̃

̃] ̃[

در مرحله چهارم مدل پژوهش محاسبه وزن فازی نسبی متغیرهای پژوهش صورت گرفته است .برای حصول به این
امر از روابط ( )1و ( )0استفاده شده است.
̃

رابطه ()1
̃

رابطه ()0
در روابط باال ( × × × ×

×

)= ̃

̃ بوده و

نماد ضرب اعداد فازی و

̃

̃

̃

̃

̃

نشاندهنده عمل جمع

فازی است .در این روابط ̃ یک بردار سطحی است که نشاندهنده وزن فازی پارامترiام میباشد (عطایی:0912 ،
.)02
مرحله آخر در مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی ،غیر فازی سازی وزن شاخصهای پژوهش خواهد بود که با
استفاده از رابطه ( )1صورت گرفته است.
رابطه ()1

∏

در پژوهشهای متعددی تقسیمبندیهای گوناگونی از مؤلفههاو شاخصهای پایداری در حوزه صنعت گردشگری به
عمل آمده است .لیکن در پژوهش حاضر جهت انتخاب ابعاد و شاخصهای منتخب برای ارزیابی پایداری صنعت
گردشگری در کشور سعی گردید ابعاد و شاخصهایی در نظر گرفته شود که به لحاظ جامعیت در تعاریف و
دربرگیری شاخصها این ابعاد و شاخصها سایر تقسیمبندیهای مشابه در موضوع را مورد همپوشانی قرار دهد.
بنابراین بعد از مطالعه منابع موجود در باب موضوع مورد بحث و گردآوری و تدوین ابعاد و شاخصها ،جهت
ارزیابی روایی ابعاد و شاخصها و نوع انتخاب و دستهبندی انجام شده ،از نظرات  02نفر از کارشناسان 02مرتبط با
حوزه مورد بحث استفاده شد و در نهایت شاخصهای پایداری صنعت گردشگری در کشور در قالب  1بعد و 92
شاخص انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.

 -02کارشناسان پژوهش را  02نفر از اساتید دانشگاه تشکیل میدهند که  1نفر از مدیریت جهانگردی 2 ،نفر از برنامهریزی توریسم 1 ،نفر از
برنامهریزی شهری 9 ،نفر از اقتصاد و 9نفر از رشته علوم اجتماعی تشکیل می دهند که برای ارزیابی میزان روایی و نوع انتخاب ابعاد و شاخصهای
پژوهش از نظرات آنها بهره برده شده است.
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برای دست یابی به اهداف پژوهش در مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات بعد از شناخت ابعاد و شاخصهای پژوهش
اقدام به نظرسنجی از کارشناسان پژوهش گردید .در این راستا کارشناسان هم ابعاد و هم شاخصها را به صورت
مقایسه زوجی در قالب طیف  0لیکرتی که جزییات آن در جدول شماره ( )9آمده است وزنگذاری نمودند .پس از
انجام نظرسنجی و ارزیابی نتایج حاصل از آن ماتریس مقایسه زوجی اصلی برای ابعاد و شاخصهای پژوهش جهت
انجام مراحل وزنگذاری در مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی  FDAHPتشکیل گردید .برای تشکیل ماتریس
مذکور از تابع عضویت مثلثی (شکل )0و اعداد فازی مثلثی طبق روابط 0تا  2استفاده شده است.
جدول  -4ابعاد و شاخصهای پژوهش
ابعاد

اقتصادی

اجتماعی

شاخصها
 میزان اشتغال ایجادشده– میزان توزیع درآمد-میزان هزینهها برای مدیریت محلی-میزان تقاضا برای گردشگری-میزان مصرفانرژی و منابع در حوزه گردشگری
 میزان خلق فرصت برابر برای رفاه و آسایش اجتماعی –حمایت از انسجام و وحدت اجتماعی – حمایت از گردشگری جوامعبا تنوع قومیت و طبقات اجتماعی –حمایت از ایمنی و سالمتی اجتماعی– کمک به ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی
-تدوین آییننامههای کلی مدون در حوزه گردشگری-حمایت از رویکردهای نوین در حوزه گردشگری-تسهیل در مراودات و

سیاسی

ترویج ارزشها و جلوگیری از قوانین محدود کننده-تدوین سیاستهای راهگشا برای دولتهای محلی در مبحث حوزه
گردشگری– تدوین سیاست در زمینه برنامهریزی و مدیریت مکانی
 -مدیریت تنوع فرهنگی– شناسایی و ساماندهی فرصتهای پنهان در حوزه خرده فرهنگهای مکانی– کمک به آموزش و ترویج

فرهنگی

فرهنگ مکانی– حمایت از پیشرفت ترویج و صدور محصوالت فرهنگی مکانی-حمایت از شناسایی و ترویج فرهنگ نهفته در
آثار یادمانی و تاریخی
-اتکاء به فناوریهای نوین در زمینه حوزه گردشگری–حمایت و پیشتیبانی از فناوری  ITو  ICTدر حوزه صنعت گردشگری-

تکنولوژیکی

تجهیز ناوگان هوایی و زمینی به فناوریهای نوین–اتکاء وپشتیبانی از فناوریهای نوین در ارتباطات ملی و بینالمللی برای تسهیل
در حوزه گردشگری– تجهیز مکان های گردشگری به شبکه ارتباطات نوین

اکولوژیکی

حمایت از پاکی محیطزیست و افزایش زیستپذیری محیطی-جلوگیری از آالیندههای آبوهوایی-کاهش نرخ آسیبرسانیاکولوژیکی-کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر-عدم تخریب کاربریهای زمین بهخصوص در حوزه طبیعی
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جدول  - 5محاسبه وزن فازی نسبی برای شاخصهای پژوهش

اقتصادی

0209

1/91120

2/22110

2/1112

2/2110

2/2222

اجتماعی

1200

2/2009

2/22202

2/1221

2/1010

2/0920

سیاسی

0000

1/1001

2/22129

0/0192

0/9020

2/0121

فرهنگی

1110

1/9002

2/22120

2/0122

2/1019

2/1200

تکنولوژیکی

2222

2/2221

2/22921

2/1211

2/1212

2/1090

اکولوژیکی

1222

1/2210

2/22221

2/1220

2/1222

2/1199

جدول  -6محاسبه وزن فازی نسبی برای شاخصهای پژوهش
شاخصهای اقتصادی

̃

̃

میزان اشتغال ایجادشده

()2/9002

()2/2002

()2/9009

()2/2010

میزان توزیع درآمد
میزان هزینهها برای مدیریت

شاخصهای اجتماعی
میزان خلق فرصت برابر برای رفاه و
آسایش اجتماعی
حمایت از انسجام و وحدت اجتماعی
حمایت از گردشگری جوامع با تنوع

̃

̃

()2/9220

()2/2022

()2/9221

()2/2012

()2/9001

()2/2010

()2/2019

()2/2012

حمایت از ایمنی و سالمتی اجتماعی

()2/9100

()2/2092

کمک به ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی

شاخصهای سیاسی

̃

̃

شاخصهای فرهنگی

̃

تدوین آییننامههای کلی مدون در

()2/0101

مدیریت تنوع فرهنگی

()2/1219

محلی
میزان تقاضا برای گردشگری
میزان مصرف انرژی و منابع در
حوزه گردشگری

حوزه گردشگری
حمایت از رویکردهای نوین در

()2/2122

()2/20

()2/9210

()2/2020
̃

()2/2111
()2/0220

حوزه گردشگری
تسهیل در مراودات ،ترویج

قومیتهای اجتماعی

()2/2220

()2/2020

()2/2120
شناسایی فرصتهای پنهان در حوزه

()2/2122
()2/1220

()2/0211

خردهفرهنگهای مکانی
کمک به آموزش و ترویج فرهنگ مکانی

()2/2120
()2/1229

ارزشها و جلوگیری از قوانین
محدودکننده

()2/2010

تدوین سیاستهای راهگشا برای

()2/0220

تدوین سیاست در زمینه

()2/0120

دولتهای محلی
برنامهریزی و مدیریت مکانی

()2/2029
()2/2009

()2/2122
حمایت از پیشرفت ترویج و صدور

()2/0021

شناسایی و ترویج فرهنگ نهفته در آثار

()2/0222

محصوالت فرهنگی مکانی
یادمانی و تاریخی

()2/2212
()2/2220
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̃

ابعاد

̃

تحلیل و پیش بینی شاخصهای پایداری در صنعت توریسم ایران

̃

9

()2/9221

حمایت و پیشتیبانی از فناوری

()2/0921

شاخصهای اکولوژیکی

̃

حمایت از پاکی محیطزیست و افزایش

()2/1220

زیست پذیری محیطی

()2/2022

جلوگیری از آالیندههای آب وهوایی

̃

()2/2902
()2/1229

 ITو  ICTدر حوزه صنعت
گردشگری
تجهیز ناوگان هوایی و زمینی به

()2/2029
()2/9221

فناوریهای نوین
اتکاء وپشتیبانی از فناوریهای

()2/2909
کاهش نرخ آسیبرسانی اکولوژیکی

()2/1222

()2/2021
()2/2222

()2/2900
کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر

()2/2222

نوین در ارتباطات ملی و
بینالمللی

()2/2021

تجهیز مکآن های گردشگری به

()2/2111

شبکه ارتباطات نوین

()2/2920
عدم تخریب کاربریهای زمین به خصوص

()2/2992

در حوزه طبیعی

()2/2000

()2/2020

بعد از مرحله وزن گذاری برای ماتریس ابعاد پژوهش وزن فازی نسبی برای ̃ و ̃ با توجه به رابطه ( )1محاسبه
گردیده است که نتایج این آزمون برای ابعاد پژوهش در جدول ( )1آمده است.
در ادامهی محاسبه تکنیک دلفی فازی برای شاخصهای پژوهش ،به محاسبه وزن فازی و غیرفازی شاخصها و
متغیرهای پژوهش اقدام شده است .این مرحله که آخرین مرحله محاسبات فازی در این تکنیک است ابتدا برای
شاخصها درجدول شماره ( )0تشریح شده است.
جدول  -7محاسبه وزن فازی و غیر فازی نهایی برای ابعاد پژوهش
̃

ابعاد
اقتصادی

2/9102

2/2120

2/1129

2/0022

اجتماعی

2/0009

2/9012

2/2009

2/0222

سیاسی

2/2000

2/1110

2/1910

2/9010

فرهنگی

2/2200

2/2000

2/1122

2/0022

تکنولوژیکی

2/9122

2/2292

2/2209

2/2211

اکولوژیکی

2/2201

2/2022

1029

2/2221
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شاخصهای تکنولوژیکی

̃

09

04

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال پانزدهم ،شمارهی  ،05تابستان 9314

بیشترین وزن از سوی کارشناسان در اولویت اول پرداخت به موضوع پایداری در صنعت گردشگری کشور
تشخیص داده شده است .بعد فرهنگی و اقتصادی نیز در این حوزه به ترتیب در اولویتهای دوم و سوم قرار دارند.
فرآیند طی شده برای محاسبه وزن فازی و غیر فازی نهایی برای ابعاد  1گانه پژوهش ،برای شاخصهای  92گانه
پژوهش نیز در جدول شماره ( )1تشریح شده است.
جدول  -8محاسبه وزن فازی و غیرفازی نهایی برای شاخصهای پژوهش
شاخصهای اقتصادی

̃

میزان اشتغال ایجاد شده

()2/9002

()2/299

میزان توزیع درآمد

()2/9009

()2/290

میزان هزینهها برای مدیریت محلی

()2/9001

()2/291

شاخصهای اجتماعی
میزان خلق فرصت برابر برای رفاه و

̃

()2/9220

()2/292

()2/9221

()2/201

()2/2220

()2/201

میزان تقاضا برای گردشگری

()2/2019

()2/291

حمایت از ایمنی و سالمتی اجتماعی

()2/2122

()2/291

میزان مصرف انرژی و منابع در حوزه گردشگری

()2/9100

()2/291

کمک به ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی

()2/9210

()2/200

شاخصهای سیاسی

̃

شاخصهای فرهنگی

̃

تدوین آییننامههای کلی مدون در حوزه گردشگری

()2/0101

()2/211

مدیریت تنوع فرهنگی

()2/1219

()2/222

حمایت از رویکردهای نوین در حوزه گردشگری

()2/0220

()2/211

()2/0211

()2/221

تسهیل در مراودات ،ترویج ارزشها و جلوگیری از

()2/1220

قوانین محدودکننده

آسایش اجتماعی
حمایت از انسجام و وحدت اجتماعی
حمایت از گردشگری جوامع با تنوع
قومیتهای اجتماعی

شناسایی فرصتهای پنهان در حوزه
خردهفرهنگهای مکانی
کمک به آموزش و ترویج فرهنگ مکانی

()2/211

تدوین سیاستهای راهگشا برای دولتهای محلی

()2/0220

تدوین سیاست در زمینه برنامهریزی و مدیریت

()2/0120

مکانی

()2/229
حمایت از پیشرفت ترویج و صدور

()2/219

شناسایی و ترویج فرهنگ نهفته در آثار
()2/210

شاخصهای تکنولوژیکی
اتکاء به فناوریهای نوین در زمینه حوزه گردشگری

()2/9221

حمایت از پاکی محیطزیست و افزایش

حمایت و پیشتیبانی از فناوری  ITو  ICTدر حوزه

()2/0921

صنعت گردشگری

()2/220
()2/0222

یادمانی و تاریخی

شاخصهای اکولوژیکی
()2/202

()2/0021

محصوالت فرهنگی مکانی

̃

()2/221
̃

()2/1220

زیست پذیری محیطی
جلوگیری از آالیندههایآبهوایی

()2/201
()2/1229

()2/200

تجهیز ناوگان هوایی و زمینی به فناوریهای نوین

()2/9221

اتکاء و پشتیبانی از فناوریهای نوین در ارتباطات

()2/2222

ملی و بینالمللی
تجهیز مکانهای گردشگری به شبکه ارتباطات نوین

()2/1229

()2/201

()2/201
کاهش نرخ آسیبرسانی اکولوژیکی

()2/1222

کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر

()2/2222

()2/20
()2/2111

()2/201
عدم تخریب کاربریهای زمین به خصوص

()2/200

()2/20

در حوزه طبیعی

()2/2992
()2/200
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همانطورکه از جدول شماره ( )0آشکار است بعد سیاسی شاخصهای پایداری در صنعت گردشگری با کسب

03

تحلیل و پیش بینی شاخصهای پایداری در صنعت توریسم ایران

نیز شاخصهای مربوط به حوزه سیاسی در قسمت وزن غیر فازی نهایی حائز بیشترین وزنها از سوی کارشناسان
گردیدهاند .این نتایج نشان میدهد که شاخصهای سیاسی دغدغه اصلی در مبحث پایداری در صنعت گردشگری
کشور از دیدگاه کارشناسان میباشد  .در این مرحله متغیرهای فرهنگی نیز در اولویت دوم اهمیت برای بسترسازی
شرایط مناسب برای پایداری در حوزه صنعت گردشگری در کشور میباشد.
در ادامه یافتههای پژوهش سعی گردید با استفاده تحلیل تشخیص در محیط نرمافزار  SPSSپیشبینی فرآیند پایداری
در صنعت گردشگری کشور از طریق شاخصهای منتخب به آزمون گذاشته شود .در این تحلیل برای تدارک متغیر
وابسته مجموع  92شاخص پژوهش طبقهبندی گردید .به طوریکه شاخصهای با مجموع وزنی به دست آمده
پایینتر از حد متوسط یا بیتفاوت (مطابق با جدول  )9با عدد صفر و شاخصهایی که وزنی باالتر از حد متوسط یا
بیتفاوت کسب کرده بودند با عدد  0طبقهبندی شدند و مجموع ابعاد  1گانه به عنوان متغیر مستقل وارد مدل
گردیدند .در این تحلیل ،ابتدا میزان میانگین تأثیرگذاری هر یک از شاخصها ،انحراف از میانگین و وزنهای کسب
شده محاسبه گردیده است.
جدول  -9آماره میزان میانگین و انحراف استاندارد شاخصهای پایداری صنعت گردشگری
میزان انحراف از معیار

اوزان کسبشده

میزان میانگین

ابعاد پایداری صنعت
گردشگری

وزن اکتسابی

وزن غیر اکتسابی

00

09

2/092

2/001

بعد اقتصادی

02

00

2/010

2/001

بعد اجتماعی

99

02

2/020

2/200

بعد فرهنگی

02

00

2/009

2/000

بعد سیاسی

01

09

2/001

2/020

بعد تکنولوژیکی

01

02

2/000

2/029

بعد اکولوژیکی
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همانطورکه مشاهده میشود در پیروی از وزنهای بهدست آمده برای ابعاد  1گانه پژوهش ،در شاخصهای پژوهش

04
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تأثیرگذاری بیشتری را در فرآیند پایداری صنعت گردشگری کشور دارند.
در جدول شماره ( )02ضمن تأیید وجود رابطه بین شاخصهای پژوهش و پیشبینی پایداری در صنعت گردشگری
کشور از سوی این شاخصهای ابعاد  1گانه به جهت معنیدار بودن آن ها ،نکته جالب توجه میزان بهدست آمده
برای شاخصهای پژوهش در قسمت آزمون المبدای ویلکز میباشد  .در این آزمون که مقدار آن بین صفر تا یک
متغیر هست ،هر چه این میزان به یک نزدیک باشد قدرت تشخیص کاهش یافته و منجر به تفاوت در سطح
معنیداری میگردد .بنابراین با توجه به مقادیر بهدست آمده برای شاخصهای پژوهش در این آزمون ،شاخصهای
بعد فرهنگی میزانی کمتر از بقیه شاخصها با توجه به نزدیک شدن به عدد یک داشته و میزان تشخیص این
شاخصها برای پایداری حوزه صنعت گردشگری کشور باالتر از بقیه شاخصها میباشد.
جدول  -10آماره تحلیل واریانس یکطرفه شاخصهای پایداری صنعت گردشگری
معنیداری

Df2

Df1

F

میزان المبدای ویلکز

ابعادپایداری صنعت گردشگری

2/222

01

0

09/02

2/109

بعد اقتصادی

2/220

01

0

02/10

2/922

بعد اجتماعی

2/222

01

0

00/21

2/000

بعد فرهنگی

2/222

01

0

02/02

2/900

بعد سیاسی

2/220

01

0

02/21

2/121

بعدتکنولوژیکی

2/222

01

0

02/19

2/112

بعد اکولوژیکی

جدول  -11آماره تحلیل تشخیص برای پیشبینی پایداری در صنعت گردشگری ایران
سطح معنیداری

میزان پیشبینی

مقدار ویژه

کلی

درصد

میزان المبدای

واریانس کلی

ویلکز

ابعاد پایداری صنعت گردشگری

بعد اقتصادی

2/222

2/900

2/220

2/912

2/222

2/229

بعد فرهنگی

2/229

2/021

بعد سیاسی

2/222

2/001

بعد تکنولوژیکی

2/220

2/020

بعد اکولوژیکی

2/010

2/210

2/101

بعد اجتماعی
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همانطور که مالحظه میشود در تحلیل اولیه ،شاخصهای فرهنگی با بیشترین میانگین تأثیرگذاری کسبشده،

تحلیل و پیش بینی شاخصهای پایداری در صنعت توریسم ایران

00

تأثیرگذار بوده و در این بین سهم شاخصهای فرهنگی در پیشبینی این فرآیند با توجه به میزان پیشبینی کلی به
دست آمده نسبت به سایر شاخصها بیشتر میباشد .مقدار ویژه تشخیص بهدست آمده در این جدول نشان میدهد
که تحلیل تشخیص برای شاخصهای پژوهش در جهت پیشبینی فرآیند پایداری صنعت گردشگری  2/01موفق
عمل کرده است.
نتیجهگیری
صنعت گردشگری به عنوان یکی از مظاهر اصلی نمایش توسعه در همه ابعاد آن در کشورهای مبداء ،به اعتقاد
سازمان ملل حوزه ایست که سرمایهگذاری و برنامهریزی در آن به هیچ وجه اتالف در هزینهها و کارکردها نخواهد
داشت .چرا که پویایی و پایداری این حوزه خود میتواند موجب توسعه و گشایش بسیاری از روابطی باشد که در
سایر ابعاد کمتر پیشبینی میگردد .این مسئله به خصوص در زمینههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی خود را بیشتر
نشان میدهد .بنابراین صنعت گردشگری می تواند موجبات گشایش و توسعه در ابعاد گوناگونی گردد که الزمه این
امر برنامهریزیهای درست ،مدیریت اصولی و توانمند در حوزههایی است که به عنوان شاخصهای بررسی در
پژوهش حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر سعی گردید با نظرسنجی
از کارشناسان و با انتخاب  1بعد در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اکولوژیکی و تکنولوژیکی در
قالب  92شاخص وضعیت پایداری در صنعت گردشگری ایران مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد .در فرآیند پژوهش
دو هدف تعیین اولویت اصلی در پایداری صنعت گردشگری ایران با توجه به شاخصهای منتخب پژوهش از
دیدگاه کارشناسان و تعیین میزان پیشبینی فرآیند پایداری در صنعت گردشگری کشور از سوی شاخصهای منتخب
مورد ارزیابی قرار گرفت .برای دستیابی به هدف اول پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی استفاده شد
که نتایج بهدست آمده نشان داد که از دیدگاه کارشناسان شاخصهای سیاسی دارای اولویت بیشتری برای
بسترسازی پایداری در صنعت گردشگری کشور میباشد .برای دستیابی به هدف دوم پژوهش از آزمون تحلیل
تشخیص در محیط نرمافزار SPSSاستفاده شد نتایج این مرحله از تحلیل در پژوهش نشان داد که شاخصهای
فرهنگی از بین شاخصهای منتخب پژوهش برای پیشبینی پایداری صنعت گردشگری کشور از قدرت پیشبینی
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پژوهش نشان میدهد که بسترسازی برای بهبود شرایط شاخصهای سیاسی و تقویت حوزههای فرهنگی البته با
توجه به نتایج تحلیلی بهدست آمده در این پژوهش میتواند راهگشای مسیری پایدار در صنعت گردشگری کشور
باشد.
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