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چکیده
شمار  ویکم به بیستل صنعت گردشگری و یکی از اهداف عینی این صنعت در قرن ئاتوسعة پایدار نقطة اید

های ناپایدار و پیامدهای  ریزی و مدیریت ضعیف جنبه . گردشگری فرهنگی در صورت برنامهرود می
دهای آن در مقصدهای گردشگری ضروری است. بررسی عملکرد و پیام بنابراین. خواهد داشتناپذیری  جبران

های فراوانی درخصوص پیامدهای توسعة پایدار گردشگری در مقصدهای فرهنگی انجام شده است. اما  پژوهش
ها باشد. هدف  تاکنون پژوهش جامعی ارائه نشده است که دربرگیرندة همة این عوامل و شناسایی ارتباط میان آن

نگر و طراحی مدل ارتباطات  کل گاهیهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی با دیداز این پژوهش شناسایی پیامد
مند  در بخش کیفی، با روش مطالعة نظام انجام شده است.آمیختة اکتشافی  روشهاست. این پژوهش با  میان آن

ناسایی و زیست ش جامعة محلی و محیط و مقولة اصلی گردشگران سهمقولة فرعی و  سهکد اولیه،  43 ،فراترکیب
سازی ساختاری تفسیری،  تحلیلی مدلروش دلفی فازی و  روش با. در مرحلة کمّی، شده استبندی  دسته

. شده استپارچه تحلیل  صورت یک ها تعیین و به و روابط بین شاخصشده سازی  فازی هشد های شناسایی شاخص
وزة گردشگری فرهنگی، با روش که در آن نظر یازده خبره در ح شدهای طرح  نامه سازی پرسش برای مدل

بندی پیامدهای توسعة پایدار  . نتایج این پژوهش به دستهشده استبرفی، منعکس  گیری هدفمند و گلوله نمونه
. سرانجام، مدل پیشنهادی انجامیدگردشگری در مقصدهای فرهنگی و طراحی مدل بر این اساس در شش سطح 

و راهکارهایی برای پایداری پیامدهای مثبت و  هوتحلیل شد ن تجزیهو سطوح و ارتباطات میان ابعاد آشده تفسیر 
 . شده استمنفی در مقصدهای فرهنگی ارائه  تأثیراتجلوگیری از 

 

 سازی ساختاری تفسیری پیامد، گردشگری فرهنگی، توسعة پایدار گردشگری، مدل کلیدی:هایهواژ
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مقدمهوبیانمسئله
یک از  ارائه شده است که عمدتاً برپایة مفهوم آن قرار دارند. در هیچ« ریگردشگ»ای از واژة  تعاریف گسترده

ریزی گردشگری است اشاره نشده  شده به پیامدها که از موضوعات مهم در حوزة مدیریت و برنامه تعاریف ارائه
 اظهار کرده است:  چنین ( در تعریف خود از گردشگری به این مورد اشاره و1981است. اما جعفری )

گردشگری مطالعة انسان خارج از محل سکونت اوست، )درواقع( مطالعة صنعتی است که به نیازهای وی »
پردازد که هم انسان و هم این صنعت بر محیط  می تأثیراتیگوید و همچنین به مطالعة  پاسخ می

 « گذارد. میمحیطی جامعة میزبان  اجتماعی، اقتصادی و زیست ـ فرهنگی
ها، انواع گردشگری  مؤلفهزمان اقامت و سایر  ونقل، مدت های مقصد، نوع حمل گر، جاذبهبسته به انگیزة گردش

میان، گردشگری  این ریزی و مدیریت بهتر مقصد ضروری است. در ها برای برنامه گیرد که شناخت آن شکل می
های  جایی مل جابه(، شا1996ریچارد ) مند روشآید که براساس تعریف  شمار می فرهنگی نوعی از اشکال سفر به

های باستانی، مظاهر فرهنگی، هنرها و تئاترهای  های فرهنگی خاص است، مانند سایت افراد به مقصد جاذبه
 افراد.زندگی خارج از محیط معمول 

های میراث درزمینة گردشگری، رویکرد به مدیریت میراث بسیار مهم و  برداری از سایت منظور بهره به
 افراد )گردشگران( باید درک درستی از میراث داشته و قدردان آن باشند. که طوری ضروری است، به

در اجالس مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری، به  1980در  1مانیل ةدر نگرشی کلی، با انتشار بیانی
ها در مسائل گردشگری توجه اساسی شد. در  فرهنگ و اهمیت آن در گردشگری و نحوة تبادل و تعامل فرهنگ

ها  المللی، از دولت یانیه، ضمن برشمردن آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی ناشی از گردشگری داخلی و بیناین ب
، 1982ها نشود. در  که استفادة مستمر سبب نابودی آن نحوی به ،خواسته شد در حفظ منابع فرهنگی بکوشند

 2سند آکاپولگو پی آنو در  تپرداخمجمع عمومی سازمان گردشگری به اصول بیانیة مانیل با تفصیل بیشتری 
 (.90ـ89: 1386منتشر شد )پاپلی و سقایی، 

ای که به نیازهای نسل حاضر  توسعه»زیست است.  طورکلی، پایداری اصطالحی مبتنی بر توسعه و محیط به
 World) «های آینده برای رفع نیازهای خود آسیب برساند دهد، بدون اینکه به توانایی نسل پاسخ می

Commission on Environment and Development, 1987: 43.)  گردشگری پایدار بدون تأثیر منفی بر
های گردشگری،  نفعان در فعالیت دستیابی به رضایت همة ذی ،حال عین در ؛زیست و جامعه است اقتصاد، محیط

فرهنگی  ـ ماعیاست. مؤثر و کارابودن بخش گردشگری از لحاظ اقتصادی، اجتبسیار مهم گردشگران  و جوامع
محیطی مستلزم پیروی از روندهای توسعة پایدار است. امروزه گردشگریِ انبوهِ سنتی در سطح جهان  و زیست

دگرگون شده است، بنابراین تغییر به سمت گردشگری پایدار با هدف بقا در بازار جهانی تقاضا ضروری است. 
درجهت دستیابی به آن در گردشگری  هایی دهد و چالش اندازهایی بومی و جهانی ارائه می گردشگری پایدار چشم

  (.Brcar & Colarič-Jakše, 2017فرهنگی وجود دارد )

 داریپا ةتوسع یامدهایمند ادبیات پژوهش پ با رویکرد فراترکیب و مرور نظام کهاست  نیتالش بر ا پژوهش، نیدر ا
و در  یبند ها سطحآن نیب روابط یریتفس ـ یتارساخ یساز از مدل یریگ بهره او ب شود ییشناسا یفرهنگ یگردشگر
 راثیم یمقصدها یبراهرچه بهتر  یزیر در برنامه یفرهنگ یپارچه ارائه گردد تا بتوان از گردشگرکی یقالب مدل

مند  نظام یکردیرو عمدتاً که دهد یشده نشان م انجام یها پژوهش یبررسبهره برد.  ها آن داریپا ةو توسع یفرهنگ
                                                           

1. Manila Statement 
2 .Acapulco 
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 بنهولتیوتز و ااب یها پژوهش مانند) شود یم دهید قاتیتحق نیدر ا یپژوهش خأل نیبنابرا ندارد، وجودوص خصنیدرا
و همکاران  ریام و( 2017(، نوکا )2007) شتوکیا(، فرانس و 2014) گود ـ آندربرگ(، 2017) جکس و برکار(، 2009)
با  یفرهنگ یگردشگر یامدهایپ درخصوص  چهپارکیو  ریفراگ یدگاهید ،موجود قاتیدر تحق ن،ی((. همچن2015)

 یداریپا کردیبا رو یفرهنگ یگردشگر یمقصدها رانیو مد زانیر برنامه یمشاهده نشد تا راهنما داریپا ةتوسع کردیرو
سون سون و نی(، پاد2004) تونی(، کارتر و ب2015) چن و وی(، ل2001دو کراس ) یها پژوهش مانند) ردیقرار بگ

 ((. 2012( و کاموس و همکاران )2007ت )ینیپی(، پاکد2013(، عمر )2013)
 یفیمند مطالعات ک نظام بیو با هدف ترک یاکتشاف ةختیآم قیروش تحق یریکارگ به با ،پژوهش نیا در
پارچه در قالب مدل کیجامع و  یکردیرو ،یفرهنگ یگردشگر ةتوسع یداریپا یامدهایشده درخصوص پ انجام

 یگردشگر یداریپا یامدهایمدل مناسب پ» یسؤال اصل براساس پژوهش نی. اشود یم ارائه یریتفس یساختار
 شکل «ست؟یچ مقاصد در یفرهنگ داریپا یگردشگر یساز ادهیپ یامدهایپ» یو سؤال فرع «ست؟یچ یفرهنگ
 ،یبند دسته ،ییمنظور شناسابه یاز آن است که تاکنون پژوهش یحاک نیشیپ یها پژوهش ی. بررساست گرفته

در نوع  قیتحق نیدستاورد ا رو نیازاخصوص ارائه نشده است. نیدرا مدل قالب در آن ةارائ و مقوالت ریتفس و لیتحل
 . دیآ یم شمار به یخود نوآور

 

روشپژوهش
با  (پراگماتیسمگرایی ) عملتحقیق  الگوی انجام شده و (2009) پژوهش براساس مدل ساندرز و همکاران

 شیوةسازی معادالت ساختاری تفسیری )کمّی( است و  )کیفی( و مدل 1فراترکیب راهبردرویکرد استقرایی و 
نامه و  های الزم با تکیه بر اسناد، ادبیات پیشین و پرسش داده است. شدهکار گرفته  صورت مقطعی به آمیخته به

 . شده استمصاحبه با خبرگان گردآوری 
کدهای اولیه و ابعاد  به این صورت که، ه استانجام شدطور که گفته شد، پژوهش با روش آمیخته  همان

شناسایی  ،براساس مرور ادبیات پیشین ،پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی از طریق روش فراترکیب
از  گیری و در نهایت با بهرهشده دلفی فازی تعیین  روشها از دید خبرگان براساس  ترین شاخص و مهمشده 
. در ادامه، فرایند پژوهش براساس دو بخش کیفی شده استبندی  حسازی ساختاری تفسیری سط مدل

 سازی ساختاری تفسیری( به تفصیل بیان شده است. )فراترکیب( و کمّی )دلفی فازی و مدل
 

روشپژوهشکیفی)فراترکیب(
 دیگرکیفی  های پژوهششده از  های استخراج کیفی است که اطالعات و یافته پژوهشفراترکیب نوعی 

سازی چندین  پارچه د. فراترکیب با هدف یکشو رد مشابه بررسی میاو مومدنظر موضوع  دربارةگران پژوهش
(. فراترکیب، Niroomand et al., 2012شود ) های جامع و تفسیری انجام می یافته دستیابی بهبرای  پژوهش

رو در این  (. ازاینZimmer, 2006کند )  می ارائه آنها، ترکیبی تفسیری از  جای خالصة جامعی از یافته به
 .کار رفته است بهفراترکیب  راهبردمند  های گذشته با نگرشی نظام پژوهش برای بررسی و تفسیر پژوهش

وسکی و لای ساند مرحله فراترکیب، مدل هفت روشبرای اجرای فرامطالعه با  ،پژوهشاین رویکرد انتخابی 
 باروسو است. 

                                                           
1. Meta-synthesis 
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ها با سؤال)های(  اترکیب، از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آننظر برای فر طورکلی، نمونة مورد به
 شود. پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری گردآوری می

 به شرح زیر است.شده در این پژوهش براساس مدل ساندلوسکی و باروسو  طیهفت گام 
 

گامنخست:تنظیمسؤالپژوهش
های  شود. سؤال های مبنایی تنظیم می پرسش یا پرسش فراترکیب، پژوهشدر این گام و در نخستین مرحلة 

 اند از: این گام عبارت درپژوهش 
  کار چیست؟ 

 .ها و ابعاد پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی مؤلفه شناسایی

  ؟ دربردارندة چیستجامعة موردمطالعه 

رخصوص پیامدهای توسعة ها د و رساله ها نامه ، پایانها اعم از مقاالت علمی، کتاب گوناگونآثار 
 پایدار گردشگری فرهنگی.

  ؟ یابد ادامه می تا چه زمانیپژوهش 

 .1397و آذرماه  2018آثار موجود و مربوط به موضوع تا پایان بررسی 

  چگونه است؟پژوهش روش 

برداری و ایجاد پروتکل، تحلیل مفاهیم و ایجاد کدها،  بررسی محتوی آثار، شناسایی و یادداشت
 .2018ای  کیودی افزار مکس نرم 1نسخة ی کدها در قالب مقوالت با بند دسته



 آثارمندنظامگامدوم:بررسی

رو  شده در حوزة موضوع موردبررسی است. ازاین انجام  های پژوهش دربردارندةجامعة آماری این پژوهش 
پایداری »، «هنگیگردشگری فر»، «توسعة پایدار گردشگری» عباراتمند منابع براساس  وجوی نظام جست

های علمی داخلی )پژوهشگاه  در پایگاه« پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی»و « گردشگری فرهنگی
نت، پایگاه اطالعات نشریات کشور،  های فارسی(، علم نامه داک: منبع پایان اوری اطالعات ایران )ایرانعلوم و فنّ

عات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجالت تخصصی نور )نورمگز( مرکز اسناد و کتابخانة ملی ایران، پایگاه اطال
، ساینس 1سایت او ساینس های علمی خارجی )وب پژوهشی( و پایگاه ـ و پایگاه اصلی برخی مجالت علمی

های علمی مربوط به سایت سازمان جهانی  و گزارش 6، گوگل اسکالر5، پروکوئست4، امرالد3، اشپرینگر2دایرکت
های اطالعاتی داخلی و خارجی براساس بازة زمانی تا اواخر سال  ( انجام پذیرفت. پایگاه8یونسکوو  7جهانگردی

تا منابع با کیفیت علمی انتخاب  هکلی، تالش شد طور . بهه استوجو و بررسی شد جست 1397و آذرماه  2018
های  گسترده در پایگاهوجوی  جست با. شده استاعتبار حذف  های کم همایشمروری و  ـ مقاالت علمی و شود

                                                           
1 . www.oscience.fr 

2 . www.sciencedirect.com 

3 . www.springer.com 

4 . www.emerald.com 

5 . www.proquest.com 

6 . scholar.google.com 

7 .www.unwto.org 

8 . en.unesco.org 
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مدرک برای تحلیل فراترکیب موضوع پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی  184شده، تعداد  علمی اشاره
بازیابی و ذخیره شد. در پژوهش کیفی، حجم نمونه براساس نظر محقق تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه 

 (.Guba & Lincoln, 1994عادی است ) نیزمقاله و کمتر  زدهدوا، رسیدن به اندازة نمونة روش. در این یابد می
 

 گامسوم:انتخابمقاالتمناسب

اعتبار است. ابزار  کم یها پژوهشحذف  رود یم شمار به زین یمهم گام که بیفراترک ندیفرا در مرحله نیهدف از ا
است  «یاتیح یابیارز یها مهارت ةبرنام» شود یپژوهش استفاده م یةاول مطالعات یفیک یابیارز یبرا غالباً که یدیمف

 کند.  یابیپژوهش را ارز یفیمطالعات ک تیتا دقت و اعتبار و اهم کند یکه با طرح ده پرسش به پژوهشگر کمک م
تر از سطح خوب  های ارزیابی حیاتی، هر مدرکی که امتیاز پایین امتیازی فرم مهارت50براساس مقیاس 

(. در این Sandelowski & Barroso, 2007شود ) حوزة مطالعات حذف می( کسب کند، از 30تر از  )پایین
اند و  ( کسب کرده30که امتیاز عالی و بسیار خوب )با امتیاز باالی اند  شدهپژوهش، صرفاً منابع و اسنادی انتخاب 

 سایر مطالعات ضعیف ارزیابی و کنار گذاشته شدند.
مدرک  184های علمی داخلی و خارجی،  ده در پایگاهوجوی گستر طور که اشاره شد، براساس جست همان

. با بررسی عنوان دبرای تحلیل فراترکیب موضوع پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی بازیابی و ذخیره ش
شده برای  مورد از مقاالت بازیابی 164خوانی با موضوع، سؤال، هدف و رویکرد تحقیق،  با توجه به هم ،مقاالت

مرحلة مورد انتخاب شد. در  76بعد، با بررسی چکیده و واژگان کلیدی،  ةی انتخاب شد. در مرحلبررسی ابتدای
 ةدر نهایت، پس از مطالع .مورد گزینش شد 36گیری مقاالت منتخب،  و نتیجه پژوهش بازبینی، براساس روش

طالعة این تحقیق قرار مورد گزینش نهایی شد و مبنای م CASP،1 29ها و فرم امتیازدهی  کامل محتوای مقاله
ها  گذاری آن ، گام بعدی پاالیش نهایی و بارCASP گرفت. پس از شناسایی منابع مناسب براساس فرم ارزیابی

 برای استخراج اطالعات است. 2018ای  کیودی افزار مکس در نرم
 

 گامچهارم:استخراجاطالعاتمتون

به ماهیت موضوع و منابع   توجه ، محقق باید باای کیفی )فراترکیب( در این مرحله از روش فرامطالعه
. روش استخراج را انتخاب کندنوبلیت و هیر و ساندلوسکی و باروسو  شیوه از روششده یکی از نه  گردآوری

 است.  ااطالعات از منابع نهایی در این تحقیق تحلیل محتو
 است.  مهماین مرحله برای انجام صحیح مراحل بعدی تحقیق بسیار 

افزار  نرم 1نسخة و همة منابع در شد ای از اسناد تهیه  برای افزایش سطح کیفی تحقیق، خالصه راین،بناب
ی اسناد درخصوص پیامدهای توسعة پایدار ابارگذاری شد. سپس به مطالعه و تحلیل محتو 2018ای  کیودی مکس

 کد محوری، پرداخته شد.  منزلة به ،گردشگری فرهنگی
 

 هایکیفییلوترکیبیافتهگامپنجم:تجزیه،تحل

های کیفی مطالعات  ، یافتهاتحلیل محتو روشدر گام پنجم، پس از استخراج اطالعات در گام قبلی براساس 
(. به این ibidمند با رویکردی نو ارائه شود ) پارچه و نظام تا تفسیری یکشد تحلیل و تفسیر و گذشته تجزیه

                                                           
1. Critical Appraisal Skills Program 
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هایی با مفاهیم مشابه  به مفاهیمی که دارند، در قالب دسته  جهتو با ،شده ترتیب که همة کدهای شناسایی
شوند. با انجام این فرایند، تفسیری فراتر  تر از کدها ایجاد می شوند. به این ترتیب مقوالتی انتزاعی بندی می دسته

ة همة شود که دربرگیرند شده در فراترکیب درخصوص موضوع موردنظر ارائه می از هریک از مطالعات گنجانده
. نوآوری کردوجو  توان در این کل جست شکلی که اثر هریک از مطالعات اولیه را می ها نیز خواهد بود، به آن

 تفسیری است. ـ بندی کدها برای تحلیل و تفسیر نهایی و ارائة مدل ساختاری شده در مقوله تحقیق انجام
 

 هاگامششم:کنترلکیفییافته

پژوهش نیز سایر پژوهشگران قرار دارد و منابع اطالعاتی این  ةیة مطالعات اولیفراترکیب برپا روشکه  ازآنجا
، چگونگی انتخاب منابع براساس پژوهش، در گام سوم و با هدف انتخاب منابع مناسب رود شمار می به

اب نهایی به برای ارزیابی منابع در انتخ CASPنحوة استفاده از فرم  وهای معتبر  های مرتبط و از پایگاه کلیدواژه
و اصولی منابع برای این مطالعه بود. در گام  درستتفصیل بیان شد. همة این موارد برای اطمینان از انتخاب 

، همواره اتحلیل محتو روشبندی اطالعات، با  شده براساس روش کدگذاری و طبقه وتحلیل منابع انتخاب تجزیه
ها برای تضمین کیفیت  . این فعالیتدوباره شودری شده بازبینی و کدگذا های استخراج داده تالش شده که

است. یکی دیگر از ابزارهای اصلی که برای اطمینان از روایی نظری و عملی  صورت گرفتههای پژوهش  یافته
که تفصیل این بخش در  فازی است ـ روش دلفی بااز نظر خبرگان  گیری بهره، کار گرفته شده بهتحقیق 

 پژوهش کمّی آمده است.
 

 هامهفتم:ارائهنتایجویافتهگا

این است. ارائه شده مقولة اصلی با یک کد محوری  سهمقولة فرعی و  سه و کد اولیه 43 ،های تحقیق یافتهبنابر 
 های کیفی بیان شده است. وتحلیل داده تجزیهبخش نتایج در 

 

فازیومعادالتساختاریتفسیری( ـ روشپژوهشکمّی)دلفی
ترین توافق گروهی از آرای خبرگان درخصوص موضوع  با هدف دسترسی به مطمئن فازی ـ روش دلفی

مدیران و کارشناسان  و نظران کار گرفته شد. جامعة آماری این تحقیق در بخش کمّی را صاحب موردبحث به
ات برای مطالعرا ( تعداد ده کارشناسان 1990دهند. ساتی ) حوزة گردشگری میراث فرهنگی تشکیل می خبره در

. در بیشتر موارد، کمتر از ده کارشناس در دسترس است و این رویکردی داند میمبتنی بر مقایسة زوجی کافی 
(. 59: 1393؛ حبیبی و همکاران، 37: 1382گیری چندمعیاره است )اصغرپور،  متعارف در حل مسائل تصمیم

کارشناسی شمار  آرایمعموالً از  شود، تفسیری انجام می ـ که با رویکرد ساختاری هایی پژوهشهمچنین در 
(. بر 1390؛ کرباسیان و همکاران، 1389؛ آذر و همکاران، 1387شود )آذر و بیات،  از خبرگان استفاده می اندکی

صورت هدفمند و با روش  ، از دیدگاه یازده نفر از خبرگان حوزة گردشگری بهپژوهشاین اساس و در این 
 استفاده شده است. .Error! Not a valid bookmark self-referenceبرفی با قیدهای مندرج در  گلوله

های  ها دیدگاه خبرگان است. به عبارت دیگر، استفاده از مجموعه بندی آن ها و اولویت مالک تعیین شاخص
 (.Kahraman, 2009در مواردی، مبهم انسانی دارد ) ،و 1فازی سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی

                                                           
1. linguistic 
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کارشناسانیریگ:مالکنمونه1جدول

خبرگانحائزشرطنمادشرطیشاخصخبرگ

 α≥5 α 23 ایسال  5یباال مرتبط ةتجرب زانیم
 β 27 (β ≥ارشدی)کارشناس یلیتکم التیتحص التیسطح تحص

α یلیتکم التیسال و مدرک تحص15 از شیب ةتجرب ییخبرگان نها ∩ β 11 

 
. در ادامة این بخش، ابتدا روش شود میدیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده سازی  برای فازی

شود. سپس  برای شناسایی پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی توضیح داده می (FAHP)فازی  ـ دلفی
شود. تفسیری بیان می ـ سازی آن با رویکرد ساختاری نحوة مدل



(FDM)فازی ـ .روشدلفی1
فازی استفاده شده است. برای  ـ دلفی روشهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی از  ای تأیید نهایی شاخصبر

(، مطابق Cheng et al., 2009; Hsu & Chen, 2007سازی دیدگاه کارشناسان از طیف هفت درجه ) فازی
 استفاده شده است. 2جدول 

 

هاشاخصیگذارارزشیبرایفازۀدرجهفتفی:ط2جدول
اهمیتیکامالباهمیتیبیلیخاهمیتیبمتوسطیتبااهمیتبااهمیلیخیتکامالبااهم

(0.9, 1, 1) (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.3, 0.5, 0.75) (0.1, 0.3, 0.5) (0, 0.1, 0.3) (0, 0, 0.1) 

 
م بعدی باید میانگین فازی نمرات افراد محاسبه شود. برای نمونه، یک روش مرسوم برای تجمیع در گا
، از پژوهش. در این شود می درنظر گرفته u ةو بیشین mو میانگین  l ةای از اعداد فازی مثلثی را با کمین مجموعه

 صورت زیر محاسبه خواهد شد: عدد فازی مثلثی به nمیانگین فازی . شده استروش میانگین فازی استفاده 
 1 ةرابط

�̃�𝐴𝑉𝐸 = (L, M, U) =  
∑ 𝑙𝑖

𝑘

𝑛
,
∑ 𝑚𝑖

𝑘

𝑛
,
∑ 𝑢𝑘

𝑖

𝑛
  

 

f̃𝑖، عدد فازی مثلثی 1ة در رابط = (𝑙𝑖
𝑘 , 𝑚𝑖

𝑘, 𝑢𝑖
𝑘) ةمعادل فازی دیدگاه خبر k ام پیرامون معیارi ام است

(Cheng et al., 2009; Hsu & Chen, 2007; Habibi et al., 2015در نهایت فازی .)   زدایی انجام خواهد
 شود: صورت زیر استفاده می زدایی از روش مرکز سطح به شد. برای فازی

 2رابطة 

𝐷𝐹𝑖𝑗 =
[(𝑢𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗) + (𝑚𝑖𝑗 − 𝑙𝑖𝑗)]

3
+ 𝑙𝑖𝑗 

 7/0تر از  بزرگ شده ییزدا یمقدار فاز نیدرنظر گرفته شده است. بنابرا 7/0 1تحمل ة، آستانپژوهش نیدر ا
 & Tzeng & Teng, 1991; Wu) شود یم دییأداشته باشد ت 7/0 یباال ازیکه امت یاست و هر شاخص یرفتنیپذ

Fang, 2011.) 
                                                           

1.Threshold  
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(ISM)تفسیری ـ سازیساختاری.مدل2
تفسیری استفاده  ـ سازی ساختاری های توسعة پایدار گردشگری فرهنگی از رویکرد مدل سازی شاخص مدل برای

تفسیری  ـ سازی ساختاری شده با رویکرد مدل های شناسایی شده است. برای تعیین توالی و روابط میان شاخص
روشی  ISMارائه کرد.  1977در  تفسیری را ـ سازی ساختاری مدل 1شده است. سیج کار گرفته بهدیدگاه خبرگان 

ای آن را ارائه کرد. روش  در مقاله 2007مطرح کرد و کانان در  2007تفسیری است که آگاروال در  ـ ساختاری
ISM پردازد. مدل ساختار تفسیری  ها می با تجزیة معیارها در چند سطح مختلف به تحلیل ارتباط بین شاخص

(. Kanan, 2009اند ) که تکی یا گروهی به یکدیگر وابسته کندعیین را ت هایی قادر است ارتباط بین شاخص
اند  تعریف شده ای های چند متغیر که برای مسئله وتحلیل ارتباط میان ویژگی برای تجزیه ISMدرواقع روش 

 (. Warfield, 1976; Sage, 1977رود ) میکار  به
سازی  کند. مدل سیستم کمک فراوانی میبه برقراری نظم در روابط پیچیدة میان عناصر یک  ISM  روش
تأثیر یک  ISMمناسب برای تجزیه است.  روشیدر تشخیص روابط درونی متغیرها و مؤثر تفسیری  ـ ساختاری

را عناصر یک سیستم  این قابلیت را دارد کههمچنین کند.  بندی و تحلیل می متغیر بر متغیرهای دیگر را اولویت
کند  شده کمک شایانی می به مدیران برای اجرای بهتر مدل طراحی . این قابلیتبندی و تعیین سطح کند اولویت

 (.1389)آذر و همکاران، 
از  استفاده  با شده ییشناسا یها شاخص و ابعاد نیب روابط ةمطالع ه،یاول یکدها و ابعاد ییشناسا از پس مدل، نیدر ا

 از: اند عبارت یمفهوم ةرابط نیا در ورداستفادهم عالئم و ها حالت. شود یم لیتحل« منجر به» یرابطه مفهوم
 

یریـتفسیمدلساختاری:عالئممورداستفادهدرطراح3جدول
V A X O 

 رابطه نبود هیدوسو ةرابط دارد ریتأث iبر  j ریمتغ دارد ریتأث jبر  i ریمتغ

 
اپارامتریک و بر مبنای تفسیری منطبق بر روش ن ـ سازی ساختاری نکتة بسیار مهم این است که منطق مدل

، برای تشکیل ماتریس ورودی مدل پژوهش(. در این 1387 کند )آذر و بیات، ها عمل می مد در فراوانی
 دیمتل استفاده شده است. روشتفسیری، از خروجی  ـ ساختاری

 

هاوتحلیلدادهتجزیه
ای  کیودی افزار مکس نرم 1نسخة با  ها، ابتدا کدهای اولیه طی فرایند فراترکیب وتحلیل داده در مرحلة تجزیه

های  شوند. در مرحلة دوم، ماتریس ارتباطات شاخص فازی نهایی می ـ دلفی روشاستخراج و سپس با  2018
 تفسیری تعیین سطح خواهند شد. ـ پیامدهای توسعة پایدار گردشگری فرهنگی طراحی و با روش ساختاری

 

هایکیفیوتحلیلدادهتجزیه
شد. سپس منابع و  ییاثر نها 29 یتدر نها یب،انجام فراترک یها شده درخصوص گام ارائه یحاتتوضبه  با توجه 

شد. کدها از متون استخراج و منابع و مؤلف اثر  یارذبارگ 2018 ای یودیک افزار مکس نرم 1 نسخةدر  یاسناد انتخاب

                                                           
1. Sage 
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 اند تری یانتزاع یم( که مفاهیو فرع یت )اصلمقوال یه،اول ی، در سطح باالتر از کدهاآن از پس(. 4آورده شد )جدول 
است،  یفیصورت ک به امحتو یلپژوهش را فراهم کنند. ازآنجاکه تحل یجنتا یرتفس ینةو مشخص شدند تا زم یفتعر

کد  یبرا شده یمترس یعملکرد نخواهد بود؛ هرچند در نمودار درخت یشده مبنا استخراج ی( کدهای)کمّ یفراوان
 یکد مربوط در منابع موردبررس یفراوان دهندة نشانضخامت خطوط  ای، یودیک افزار مکس از نرم با استفاده  یمحور

به کمک  یامدها،پ ییبر شناسا یمبن یقپاسخ به سؤال تحق یگرفته برا انجام های یلتحل ی(. بر مبنا1  موداراست )ن
شده از  استخراج یکدها فهرست. شد ییشناسا یهکد اول 43تعداد  شده، ییاثر نها 29 یرو امحتو یلروش تحل

( شکل یو فرع یکدها، مقوالت )اصل یبند گرفتن اصول دسته با درنظر ،آمده است. سپس 4در جدول  یهمطالعات اول
 ةمقول سه ی،فرع ةمقول سه یه،کد اول 43در قالب  یجادشدهدست آمد. مقوالت ابه یکد محور یتگرفتند و در نها

 .شدارائه  «یفرهنگ یگردشگر ةتوسع یداریپا یامدهایپ» یبا کد محور یتو در نها یاصل
 

یفرهنگیگردشگرۀتوسعیداریپایامدهای:کدهاومقوالتپ4جدول

یکدمحور
ۀمقول

 یاصل

ۀمقول

یفرع
منابعاستخراجکدهاکدها

یپ
امدها

 ی
یپا

دار
 ی

توسع
 ة

گردشگر
 ی

فرهنگ
 ی

گردشگران
 

 Buckley, 2004 یالملل نیب دکنندگانیبازد شیافزا
Omar, 2013 

Wan & Li, 2013 
Borges et al., 2011 

Buckley, 2004 
Carter et al., 2015 

Brcar & Colarič-Jakše, 2017 

 دکنندگانیبازد تیرضا

 یمل دکنندگانیبازد ادیازد

 یفرهنگ محلگردشگران باوآموزش ییآشنا

یپ
امدها

ز ی
ی

ت
س

 
مح

طی
 ی

 Ming Su & Wall, 2012 ییوهوا آب طینوسانات شرا

Wan & Li, 2013  
Nocca, 2017 

Carter et al., 2015 

Adams, 2010 
Underberg-Goode, 2014 

Dragouni, 2017 
Padin & Svensson, 2013 

Carter & Beeton, 2004 

Omar, 2013 
Yun & Zhang, 2016  

 یمحل یها ها و خوراک جشنواره ةتوسع

 از منابع یمنطق ةاستفاد

 یطیمح ستیز راتیتأث تیریمد

 یعیطب طیمح به یگردشگر بیکاهش آس

جامع
 ة

محل
 ی

محافظت 
 راثیاز م

 یفرهنگ

 Omar, 2013 Buckley, 2004 یمل یگردشگر یابیبازار نیکمپ یبرگزار
Underberg-Goode, 2014 
Padin & Svensson, 2013 

Carter & Beeton, 2004  
Seyfi et al., 2018 

Borges et al., 2011 
Pakdeepinit, 2007 

Manrique et al., 2016 

Du Cros, 2001 

Amir et al., 2015 
Brcar & Colarič-Jakše, 2017 

 یشناس باستان یها تیسا ةتوسع

 یگردشگر یرهایمس ةتوسع

 یحفاظت یها تیانجام فعال

 و محافظت از آثار یدار نگه

 راثیم ارزش شیافزا

منافع 
 یاقتصاد

  Omar, 2013 ییفقرزدا
Franc & Iştoc, 2007 

Ming Su & Wall, 2012 
Seyfi et al., 2018 

 خدمات و کاالها متیق در رییتغ

 یاقتصاد ارزش جادیا
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 Awang et al., 2014 یاقتصاد ةتوسع
Yun & Zhang, 2016  

Farid, 2015 
Dragouni, 2017 

Amir et al., 2015 
Wan & Li, 2013  

Nocca, 2017 
Underberg-Goode, 2014 
 Padin & Svensson, 2013 

Bowitz & Ibenholt, 2009 
Amir et al., 2015 

Brcar & Colarič-Jakše, 2017 

Carter & Beeton, 2004  
Borges et al., 2011   Camus 

et al., 2012 

 ییدرآمدزا

 بزرگ اسیمق در یاقتصاد رکود ایرونق 

 و هنر ،یمحصوالت محل ةتوسع
 ها جاذبه ریسا و یدست عیصنا

 ها رساختیز ةتوسع

 رکود

 یارزآور

 راتیتأث
/ یاجتماع
 یفرهنگ

 یگردشگر یبرا یآموزش مردم محل
 یفرهنگ

Omar, 2013  
Franc & Iştoc, 2007 

Ming Su & Wall, 2012 
Wan & Li, 2013  Nocca, 

2017 
Underberg-Goode, 2014 

 Loulanskia & Loulanski, 

2011 
Buckley, 2004 

Carter & Beeton, 2004  
Borges et al., 2011 Yun & 

Zhang, 2016 
Carter & Beeton, 2004  

Carter et al., 2015 

Awang et al., 2014 
Underberg-Goode, 2014 
Padin & Svensson, 2013 

Dragouni, 2017 
Liu & Chen, 2015 
Seyfi et al., 2018 
Buckley, 2004  

 یمحل یها زبان یایاح

 یفرهنگ تیهو تیتقو

 همانیم ـ زبانیم ةتعامل جامع

 زبانیم ةجامع نگرش رییتغ

 یو فرهنگ یاجتماع راتیتأثتکامل 

 زبان رییتغ

 یفرهنگ محصوالت رییتغ
 ها تیحفظ قوم

 زبانیم ةجامع تیماه رییتغ

 یگردشگر صنعت تیماه رییتغ

 یفرهنگ ـ یاجتماع یامدهایظهور پ

 مقاصد در تیجنا و جرم نرخ شیافزا
 یفرهنگ

 یاجتماع ای یاسیس یناآرام جادیا

 تیجمع تراکم شیافزا
 یعموم ونقل حمل شیافزا

 یحیتفر یها بهبود فرصت

 یمحل ةمشارکت جامعشدن امکان  فراهم



 99 بهار ،اول شمارة م،هن سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة



224

 


یفرهنگیگردشگرۀتوسعیداریپایامدهایپیدرختشی:نما1نمودار



هایکمّیتحلیلداده
سازی  فازی استفاده شده است. برای فازی ـ دلفی روشهای گردشگری فرهنگی از  برای تأیید نهایی شاخص

میانگین فازی نمرات افراد  ،استفاده شده است. در گام بعدی 2جدول دیدگاه خبرگان از طیف هفت درجه مطابق 
است. استفاده شده  2رابطة زدایی از روش مرکز سطح از  برای فازی ،محاسبه شده است. در نهایت 1 ةرابطبا 

است و هر  پذیرفتنی 7/0تر از  شده بزرگ ییزدا مقدار فازی ،درنظر گرفته شده 7/0تحمل  ةازآنجاکه مقدار آستان
 (.5 )جدول است شدهید أیتحمل داشته ت ةشاخصی که امتیاز باالی آستان

 
یدلفروشیینهاۀمرحلجینتاۀخالص:5جدول

یدارپاۀتوسعیامدهایپیهاشاخص

ینگفرهیگردشگر  
یفازیانگینم  

مقدار

یفاز  
یجهنت  

C01 یالملل نیب دکنندگانیبازد شیافزا رشیپذ 0/85 (0/745,0/873,0/932)   

C02 دکنندگانیبازد تیرضا رشیپذ 0/82 (0/686,0/845,0/936)   

C03 یمل دکنندگانیبازد ادیداز  رد 0/39 (0/286,0/386,0/5) 

C04 0 (0/627,0/791,0/891)و آموزش گردشگران با  ییآشنا. رشیپذ 77/  
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یدارپاۀتوسعیامدهایپیهاشاخص

ینگفرهیگردشگر  
یفازیانگینم  

مقدار

یفاز  
یجهنت  

یفرهنگ محل  

C05 آب طینوسانات شرا ییوهوا  رد 0/45 (0/323,0/45,0/586) 

C06 
 یها ها و خوراک جشنواره ةتوسع

یمحل  
 رد 0/40 (0/314,0/391,0/505)

C07 از منابع یمنطق ةاستفاد یرشپذ 0/80 (0/655,0/814,0/932)   

C08 یستز تأثیرات یریتمد یطیمح یرشپذ 0/78 (0/636,0/8,0/914)   

C09 
 یطبه مح یگردشگر یبکاهش آس

یعیطب  
 رد 0/41 (0/309,0/4,0/509)

C10 
 یابیبازار ینکمپ یبرگزار

یمل یگردشگر  
یرشپذ 0/77 (0/609,0/782,0/914)  

C11 یشناس باستان های یتسا ةتوسع یرشپذ 0/74 (0/55,0/768,0/914)   

C12 یگردشگر یرهایمس ةتوسع  رد 0/19 (0/127,0/168,0/273) 

C13 یحفاظت های یتانجام فعال یرشپذ 0/76 (0/623,0/777,0/877)   

C14 و محافظت از آثار یدار نگه یرشپذ 0/86 (0/732,0/882,0/959)   

C15 یراثارزش م یشافزا یرشپذ 0/79 (0/664,0/8,0/891)   

C16 ییفقرزدا یرشپذ 0/80 (0/659,0/818,0/914)   

C17 خدمات و الهاکا متیق در رییتغ  رد 0/25 (0/191,0/277,0/323) 

C18 رد 0/04 (0,0/009,0/118) رکود 

C19 یاقتصاد ةتوسع رشیپذ 0/75 (0/614,0/759,0/864)   

C20 ییدرآمدزا رشیپذ 0/78 (0/627,0/795,0/909)   

C21 
 اسیمق در یاقتصاد رکود ایرونق 

 بزرگ
رشیپذ 0/78 (0/623,0/791,0/914)  

C22 رهیو غ یوالت محلمحص ةتوسع رشیپذ 0/75 (0/605,0/777,0/882)   

C23 ها رساختیز ةتوسع رشیپذ 0/93 (0/832,0/995,1)   

C24 یاقتصاد ارزش جادیا رشیپذ 0/84 (0/714,0/859,0/945)   

C25 یارزآور رشیپذ 0/75 (0/591,0/759,0/9)   

C26 
 یبرا یآموزش مردم محل

یفرهنگ یگردشگر  
رشیپذ 0/80 (0/659,0/814,0/923)  

C27 یمحل یها زبان یایاح رشیپذ 0/88 (0/764,0/914,0/973)   

C28 یفرهنگ تیهو تیتقو رشیپذ 0/85 (0/695,0/868,0/973)   

C29 همانیم - زبانیم ةتعامل جامع رشیپذ 0/83 (0/714,0/85,0/927)   

C30 زبانیم ةجامع نگرش رییتغ رشیپذ 0/77 (0/609,0/786,0/905)   

C31  یو فرهنگ یاجتماع راتیثتأتکامل  رد 0/14 (0/091,0/118,0/218) 

C32 زبان رییتغ  رد 0/41 (0/291,0/4,0/536) 

C33 یفرهنگ محصوالت رییتغ رشیپذ 0/81 (0/659,0/832,0/891)   
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یدارپاۀتوسعیامدهایپیهاشاخص

ینگفرهیگردشگر  
یفازیانگینم  

مقدار

یفاز  
یجهنت  

C34 ها تیحفظ قوم رشیپذ 0/79 (0/636,0/809,0/936)   

C35 زبانیم ةجامع تیماه رییتغ رشیپذ 0/83 (0/659,0/859,0/95)   

C36 یگردشگر صنعت تیماه رییتغ  رد 0/38 (0/291,0/368,0/473) 

C37 یـ فرهنگ یاجتماع یامدهایظهور پ رشیپذ 0/89 (0/777,0/909,0/997)   

C38 
 در تیجنا و جرم نرخ شیافزا

یفرهنگ مقاصد  
رشیپذ 0/82 (0/677,0/836,0/936)  

C39 یاجتماع ای یاسیس یناآرام جادیا  رد 0/36 (0/3,0/345,0/427) 

C40 تیجمع تراکم شیافزا رشیپذ 0/87 (0/741,0/886,0/968)   

C41 حمل شیافزا یونقل عموم رشیپذ 0/86 (0/75,0/886,0/945)   

C42 یحیتفر یها بهبود فرصت رشیپذ 0/81 (0/682,0/832,0/923)   

C43 
فراهم  ةشدن امکان مشارکت جامع

یمحل  
رشیپذ 0/77 (0/623,0/795,0/905)  

 
 ةوهوایی، توسع ملی، نوسانات شرایط آب ةیاد بازدیدکننددشاخص از یازده ه،شد به محاسبات انجام  جهتو با

مسیرهای گردشگری، تغییر  ةهای محلی، کاهش آسیب گردشگری به محیط طبیعی، توسع ها و خوراک جشنواره
تغییر ماهیت صنعت گردشگری  اجتماعی و فرهنگی، تغییر زبان، تأثیراتدر قیمت کاالها و خدمات، رکود، تکامل 

عنوان  شاخص به 32 ،فازی ـ دلفی روشهای سیاسی یا اجتماعی حذف شدند. بنابراین، براساس  و ایجاد ناآرامی
 گردشگری فرهنگی تعیین شدند.  ةهای نهایی طراحی مدل پیامدهای پایداری توسع شاخص

 

پایدارگردشگریفرهنگیۀسازیپیامدهایتوسعمدل
از روش  ،شده های شناسایی با درنظرگرفتن شاخص ،پایدار گردشگری فرهنگی ةسازی توسع برای مدل

ال اصلی دوم تحقیق پاسخ داده شود. برای تعیین روابط و ؤتفسیری استفاده شده است تا به س ـ ساختاری
راج شود. ها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخ ها و ورودی خروجی ةباید مجموع ،بندی معیارها سطح

ها شامل خود  ورودی ةپذیرد. مجموع ثیر میأها شامل خود معیار و معیارهایی است که از آن ت خروجی ةمجموع
هر معیار  ومعیارها مشخص  ةروابط دوطرف ةگذارند. سپس مجموع ثیر میأمعیار و معیارهایی است که بر آن ت

 ةروابط دوطرف ةجموع خروجی و مجموعی که مهایشود. معیار بندی می های حاصل سطح براساس مجموعه
سطح باالیی تعریف شد، از دیگر  وقتیدهند.  مراتب را تشکیل می سلسله ییکسان داشته باشند، معیار سطح باالی

 د.شو متغیرها حذف می ةمعیارها تفکیک و متغیرهای آن سطح از مجموع
دوارزشی صفر و یک براساس نظر  ماتریس دریافتی از تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به یک ماتریس

گیرد. بنابراین ماتریس  های قطر اصلی برابر یک قرار می درایه ،آید. در ماتریس دریافتی دست می هخبرگان ب
روابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و  ،(ISMارائه شده است. در مدل ) 7در جدول  ISM روشدریافتی 

 از سویگیری  درک بهتر فضای تصمیم سببی نشان داده شده است که خوب ارتباط معیارهای سطوح مختلف به

 .شود ریزان مقصدهای گردشگری فرهنگی می مدیران و برنامه
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SSIM:ماتریسخودتعاملیساختاری6جدول


 

پژوهش یرهایمتغ یافتیدر یس: ماتر7جدول 




سطحنییتعیبراهایوخروجهایورودۀ:مجموع8جدول

اشتراک اثرپذیری:یورود اثرگذاری:یخروج عناصر

C01 C01,C04,C05,C06,C30 
C01,C04,C05,C06,C09,C10,C13,C1

5,C16,C17,C19,C21,C24,C25,C30 

C01,C04,C05,C06,C

30 

C02 C02,C05,C07 
C02,C05,C07,C11,C13,C15,C19,

C24,C25 
C02,C05,C07 

C03 C03,C05,C06 
C03,C05,C06,C13,C15,C16,C19,

C21,C30 
C03,C05,C06 

C04 C01,C04,C06 C01,C04,C06,C15,C19,C24 C01,C04,C06 

C05 

C01,C02,C03,C05,C07,

C08,C10,C12,C14,C19,

C20,C23,C25,C27,C28,

C29,C30,C31,C32,C33 

C01,C02,C03,C05,C07,C13,C14,

C15,C16,C20,C21,C23,C24,C26 

C01,C02,C03,C05,C

07,C14,C20,C23 

C06 C01,C03,C04,C06 C01,C03,C04,C06,C15,C21 C01,C03,C04,C06 

C07 C02,C05,C07 
C02,C05,C07,C13,C15,C16,C21,

C24 
C02,C05,C07 
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اشتراک اثرپذیری:یورود اثرگذاری:یخروج عناصر

C08 
C08,C09,C10,C12,C22,

C27,C28,C29,C30,C33 

C05,C08,C13,C14,C15,C18,C20,

C22,C24,C27,C28,C29,C33 

C08,C22,C27,C28,C

29,C33 

C09 
C01,C09,C12,C17,C19,

C25 

C08,C09,C12,C13,C16,C21,C24,

C27,C28,C31,C32,C33 
C09,C12 

C10 C01,C10,C11 
C05,C08,C10,C13,C14,C15,C27,

C28,C31,C32,C33 
C10 

C11 C02,C11 
C10,C11,C12,C13,C16,C21,C24,

C30 
C11 

C12 
C09,C11,C12,C14,C17,

C19,C25 

C05,C08,C09,C12,C14,C16,C24,

C27,C28,C31,C32,C33 
C09,C12,C14 

C13 

C01,C02,C03,C05,C07,

C08,C09,C10,C11,C13,

C14,C15,C16,C17,C18,

C20,C21,C22,C23,C25,

C27,C28,C30,C31,C33 

C13,C15,C16,C17,C21,C23 
C13,C15,C16,C17,C

21,C23 

C14 
C05,C08,C10,C12,C14,

C18 

C05,C12,C13,C14,C15,C18,C24,

C26 
C05,C12,C14,C18 

C15 

C01,C02,C03,C04,C05,C

06,C07,C08,C10,C13,C14

,C15,C16,C17,C18,C19,C

20,C21,C22,C23,C24,C27

,C28,C29,C31,C33 

C13,C15,C16,C17,C18,C20,C21,

C24 

C13,C15,C16,C17,C

18,C20,C21,C24 

C16 

C01,C03,C05,C07,C09,C

11,C12,C13,C15,C16,C20

,C21,C23,C25,C30,C32 

C13,C15,C16,C21 C13,C15,C16,C21 

C17 C01,C13,C15,C17 
C09,C12,C13,C15,C17,C21,C24,

C30 
C13,C15,C17 

C18 

C08,C14,C15,C18,C19,

C20,C23,C27,C28,C29,

C31,C32,C33 

C13,C14.C15,C18,C20,C23,C24,

C26 

C14,C15,C18,C20,C

23 

C19 C01,C02,C03,C04,C19 
C05,C09,C12,C15,C18,C19,C24,

C30 
C19 

C20 

C05,C08,C15,C18,C20,

C27,C28,C29,C31,C32,

C33 

C05,C13,C15,C16,C18,C20,C26 C05,C15,C18,C20 

C21 

C01,C03,C05,C06,C07,

C09,C11,C13,C15,C16,

C17,C21,C22,C23,C24,

C26,C27,C29,C31,C33 

C13,C15,C16,C21,C24,C26 
C13,C15,C16,C21,C

24,C26 

C22 C08,C22,C25,C30 
C08,C13,C15,C21,C22,C24,C27,

C28,C30,C31,C32,C33 
C08,C22,C30 

C23 
C05,C13,C18,C23,C29,

C31,C32,C33 

C05,C13,C15,C16,C18,C21,C23,

C24 
C05,C13,C18,C23 

C24 

C01,C02,C04,C05,C07,

C08,C09,C11,C12,C14,

C15,C17,C18,C19,C21,

C22,C23,C24,C25,C26,

C28,C29,C30,C31,C33 

C15,C21,C24,C26,C30 
C15,C21,C24,C26,C

30 

C25 C01,C02,C25 
C05,C09,C12,C13,C16,C22,C24,

C25,C30 
C25 

C26 
C05,C14,C18,C20,C21,

C24,C26,C33 
C21,C24,C26 C21,C24,C26 

C27 C08,C09,C10,C12,C22,C05,C08,C13,C15,C18,C20,C21,C08,C27 
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اشتراک اثرپذیری:یورود اثرگذاری:یخروج عناصر

C27,C30 C27 

C28 
C08,C09,C10,C12,C22,

C28,C30 

C05,C08,C13,C15,C18,C20,C24,

C28 
C08,C28 

C29 C08,C29,C30 
C05,C08,C15,C18,C20,C21,C23,

C24,C29 
C08,C29 

C30 
C01,C03,C11,C17,C19,

C22,C24,C25,C30 

C01,C05,C08,C13,C16,C22,C24,

C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33 
C01,C22,C24,C30 

C31 
C09,C10,C12,C22,C30,

C31 

C05,C13,C15,C18,C20,C21,C23,

C24,C31 
C31 

C32 
C09,C10,C12,C22,C30,

C32 
C05,C16,C18,C20,C23,C32 C32 

C33 
C08,C09,C10,C12,C22,

C30,C33 

C05,C08,C13,C15,C18,C20,C21,

C23,C24,C26,C33 
C08,C33 

 
و مجدداً  شود میمجموعه حذف  همةدر جدول از  است پس از تعیین سطح، معیاری که سطح آن معلوم شده

آید )کرباسیان و همکاران،  دست می و سطح متغیر بعدی به شود داده میتشکیل  ها ها و خروجی ورودی ةمجموع
1390 :125). 

 سطح به قرار زیر است: شششده در  بندی های سطح شاخص
های  المللی، افزایش ارزش میراث، احیای زبان رضایت بازدیدکنندگان، افزایش بازدیدکنندگان بین 1:سطح اول

 تراکم جمعیت. ها، افزایش محلی، حفظ قومیت
میزبان، برگزاری کمپین  ةافزایش نرخ جرم و جنایت در مقاصد فرهنگی، تغییر نگرش جامع 2:سطح دوم

 ها. دستی و سایر جاذبه محصوالت محلی، هنر و صنایع ةبازاریابی گردشگری ملی، توسع
 

 یفرهنگیگردشگرداریپاۀتوسعیامدهایپیی:مدلنها2نمودار


                                                           

1. C1, C2, C3, C4, C6, C7 
2. C11, C17, C19, C25 
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های تفریحی، تقویت هویت فرهنگی، ظهور  شناسی، بهبود فرصت های باستان سایت ةتوسع 1:سطح سوم
 فرهنگی، ارزآوری. ـ پیامدهای اجتماعی

میهمان،  ـ میزبان ةمحیطی، تعامل جامع زیست تأثیراتتغییر محصوالت فرهنگی، مدیریت  2:سطح چهارم
 میزبان، فقرزدایی، درآمدزایی. ةتغییر ماهیت جامع

محلی،  ةشدن امکان مشارکت جامع منطقی از منابع، فراهم ةهای حفاظتی، استفاد جام فعالیتان 3:سطح پنجم
 ایجاد ارزش اقتصادی، رونق یا رکود اقتصادی در مقیاس بزرگ.

داری و محافظت از آثار، آموزش مردم  آشنایی و آموزش گردشگران با فرهنگ محلی، نگه 4:سطح ششم
 (.2نمودار ) ها زیرساخت ةاقتصادی، توسع ةونقل عمومی، توسع ش حملمحلی برای گردشگری فرهنگی، افزای



پژوهشیهایگیریوپیشنهادنتیجه
ها و ابعاد آن و سپس برقراری  پایدار گردشگری فرهنگی مستلزم شناسایی شاخص ةسازی پیامدهای توسع مدل

تزپژوهی( براساس مدل )سن کیفی فراترکیب روش با شده،هاست. در این مقاله تالش  ارتباط میان آن
پایدار گردشگری در  ةپیامدهای توسع ا،با روش تحلیل محتوو ( 2007) ای ساندلوسکی و باروسو مرحله هفت

سازی گردشگری  پیامدهای پیاده» ال فرعی پژوهش مبنی بر اینکهؤبه ستا مقصدهای فرهنگی شناسایی شود 
 ةمقول سهفرعی و  ةکد اولیه با سه مقول 43 ،هایتندر . پاسخ داده شود« فرهنگی پایدار در مقصدها چیست؟

از نظر خبرگان در قالب متد   استفاده زیست استخراج شد. در ادامه با محلی و محیط ةاصلی گردشگران، جامع
 شاخص تقلیل یافت. 32شده به  شاخص شناسایی 43فازی  ـ دلفی

کیفی براساس  ةشاخص نهایی مرحل 32تفسیری  ـ سازی ساختاری مدل ،ال دوم تحقیقؤبرای پاسخ به س
ترین سطح  سطح تشکیل شد. در سطح ششم که زیربنایی ششده از  نظر خبرگان انجام پذیرفت. مدل نهایی ارائه

داری و محافظت از آثار،  عواملی همچون آشنایی و آموزش گردشگران با فرهنگ محلی، نگه ،رود شمار می هب
 ةاقتصادی و توسع ةونقل عمومی، توسع حمل گسترش آموزش مردم محلی برای گردشگری فرهنگی،

 پنجگردشگری فرهنگی در مقصدها مشخص شد. در سطح پنجم  ةها برای پایداری پیامدهای توسع زیرساخت
متغیر و در نهایت در سطح  چهاردر سطح دوم ، عامل پنجسطح سوم  ، درعاملشش عامل، در سطح چهارم مدل 

در این  پژوهشگران. محدودیت اصلی پیش روی شدتر تعیین  طوح پایینعامل وابسته به عوامل س ششاول 
 بود. شده بررسیهای مشابه داخلی و خارجی درخصوص موضوع  نبود پژوهشپژوهش 

 :یکاربرد یشنهادهایپ
عوامل به شود ابتدا  پایدار گردشگری فرهنگی در مقصدها پیشنهاد می ةبرای تحقق پیامدهای توسعـ 

های مقصد و  زیرساخت ةمحلی، توسع ةکه به امر آموزش گردشگران و جامع ششدر سطح  شده زیربنایی مطرح
شده در سطوح باالتر ازجمله  های مطرح کید دارد توجه شود تا بتوان به شاخصأت ...داری و محافظت از آثار و نگه

 . دست یافت ...های محلی و ها، احیای زبان المللی و ملی، حفظ قومیت افزایش بازدیدکنندگان بین

  C13, C15, C16, C21, C24, C26 های میان شاخص ةبه اینکه در سطح ششم رابط  توجه همچنین، باـ 

                                                           
1. C09, C10, C12, C22, C30 
2. C08, C27, C28, C29, C31, C32, C33 
3. C05, C14, C18, C20, C23 
4. C13, C15, C16, C21, C24, C26 
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طور  ههای میراث فرهنگی ب گذاران سایت  یمش ریزان و خط شود که برنامه متقابل و دوطرفه است، پیشنهاد می
ه موردی، مقطعی و غیرهدفمند به هریک از این به این موارد توجه کنند. توج مند نظام یپارچه و با دیدگاه یک

 به نتایج غیرپایدار و مخربی در مقصدهای فرهنگی منجر شود. ممکن استموارد 

 های پژوهش: محدودیت
 ؛موضوع تحقیق دربارةپژوهشی کافی و دقیق  ةنبود پیشین -
 ؛پایدار گردشگری فرهنگی ةپیامدهای توسع ةتازگی مقول -

 ها. ری خبرگان و دریافت نظر آنمشکالت دسترسی و جلب همکا -

 پیشنهادهای آتی:
 ؛های گردشگری فرهنگی پایدار انجام پژوهش کیفی در سایر زمینه -

 ؛یدر این تحقیق با سایر ابزارهای کمّ آمده دست بههای کیفی  سازی داده کمّی -

های  ها، شهرهای فرهنگی، محوطه گردشگری فرهنگی با دید پایداری اعم از موزه ةپژوهش در حوز -
 و... .تاریخی 
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