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چکیده
مطالعــۀ پیــش رو پژوهشــی کاربــردی اســت کــه بــاهــدف ارائــۀ مــدل شــاخصهای توســعۀ گردشــگری در اســتان
لرســتان صــورت گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش ،ازنظــر نــوع داده ،پژوهشــی آمیختــه بــا رویکــرد اکتشــافی اســت .ابزار
گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش مصاحبــه و پرسـشنامه اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش خبــرگان هســتند کــه
بــا روش نمونهگیــری غیراحتمالــی گلولهبرفــی انتخــاب شــدهاند .بــرای دس ـتیابی بــه اهــداف پژوهــش ،نخســت،
بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین و مصاحبــه بــا ده نفــر از خبــرگان حــوزۀ گردشــگری اســتان لرســتان ،مجموعـهای
از شــاخصهای توســعۀ گردشــگری شناســایی شــد .ایــن عوامــل بــا روش مدلســازی تفسیری ـ ســاختاری،
تجزیهوتحلیــل و درنهایــت ارتبــاط و توالــی شــاخصها بهدســتآمــده اســت .بنابــر یافتههــای پژوهــش ،ترمیــم
و بهینهســازی شــبکههای ارتباطــی ،فرهنگســازی بــرای افزایــش آگاهــی ســاکنان اســتان از مزایــای صنعــت
گردشــگری و پاســخگویی و خدماتدهــی ســریع بــه درخواســتهای گردشــگران پایهایتریــن متغیرهــا بــرای
توســعۀ گردشــگری اســت .بینشــی کــه ایــن مــدل در اختیــار مدیــران صنعــت گردشــگری اســتان لرســتان قــرار
میدهــد راهنمــا و مکملــی در برنامهریــزی راهبــردی بــرای توســعۀ ایــن صنعــت اســتان خواهــد بــود.
واژههای كليدي :گردشگری ،توسعه ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،منطق فازی ،لرستان
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مقدمه

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

کمتــر ،ارزش دارایــی بیشــتر ،دســتمزدهای باالتــر ،درآمد

امــروزه گردشــگري يكــي از بزرگتريــن و متنوعتريــن و ســودآوری بــرای کســبوکارهای محلــی و درآمدهــای
صنايــع جهــان اســت و رشــد ســريع آن تغييــرات اجتماعي مالیاتــی بیشــتر بــرای دولــت بــه همــراه خواهــد داشــت
و اقتصــادي و محيطــي فراوانــي را بــه همــراه داشــته اســت .)Dogru & Sirakaya-Turk, 2017( ،براســاس
ازایــنرو بــه حــوزۀ مهــم مطالعاتــي بيــن پژوهشــگران گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری ،در ســالهای
مبــدل شــده اســت (کاظمــی و همــکاران .)1389 ،اخیــر ،خاورمیانــه بیشــترین رشــد را درزمینــۀ گردشــگری
در دهههــاي اخيــر بســياري از دولتهــا ،مســئوالن داشــته اســت .امــا جایــگاه ایــران و بهویــژه اســتان
اقتصــادي و صاحبنظــران بــا حساســيت بيشــتري بــه لرســتان در بــازار بــزرگ گردشــگری بســیار نگرانکننــده
گســترش ایــن صنعــت پرداختهانــد و میکوشــند ســهم اســت .اســتان لرســتان بــا داشــتن جاذبههــای تاریخــی
بيشــتري از بــازار جهانــي ايــن صنعــت را بــراي جوامــع و فرهنگــی و طبیعــی بســیار ســهم چندانــی از عوایــد و
خــود بهدســت آورنــد (معصومــی .)1385 ،دراینمیــان ،فوایــد صنعــت گردشــگری نــدارد .ازایــنرو ،برنامهریــزی
کشــورهایی کــه بــه متنوعســازي اقتصــادي روي آوردهانــد دقیــق و کاربــردی برای توســعۀ صنعت گردشــگری اســتان
و میخواهنــد خــود را از اقتصــاد تکپایــهاي رهــا کننــد ،لرســتان ضرورتــی انکارناپذیــر اســت .اســتان لرســتان از

توجوي شــناخت راههــاي آن یــا خلــق راههــا اســتانهایی اســت کــه کمتــر در مســیر صنعتیشــدن
در جســ 
و روشهــاي جدیدنــد (زردان و منصــور بهمنــی .)1394 ،قــرار گرفتــه اســت .بــا توســعۀ صنعــت گردشــگری ،جــای
یکــی از راهبردهایــی کــه در اغلــب کشــورها مــورد خالــی کارخانجــات و شــرکتهای صنعتــی بهخوبــی پــر
توجــه قــرار گرفتــه توســعه و گســترش گردشــگری در خواهــد شــد و اســتان لرســتان از عوایــد ایــن صنعــت
نواحــی محــروم و دارای پتانســیلهای الزم بــرای گســترش بهرهمنــد خواهــد شــد .الزمــۀ ایــن امــر برنامهریــزی دقیــق
بــرای توســعۀ گردشــگری اســت .بــرای توســعه و ارتقــای
گردشــگری اســت (.)Liu et al., 2017

در جهــان اقتصــاد امــروز ،صنعــت گردشــگری ،پــس از صنعــت گردشــگری اســتان لرســتان ،ضمــن بهرهگیــری از
صنعــت نفــت و تولیــد خــودرو ،ســومین صنعــت پولســاز فرصتهــا و ایجــاد امکانــات مناســب گردشــگری و رفــع
شــناخته میشــود (تقــوی و پورســلیمانی .)1388 ،موانــع ،بایــد برنامــهای همهجانبــه و بلندمــدت تدویــن
صنعــت گردشــگری ،ضمــن تحریــک اقتصادهــای محلــی ،کــرد .پژوهــش پیــش رو در پاســخ بــه ایــن ســؤال صــورت
ســرمایهگذاری خارجــی را جــذب میکنــد ،فعالیــت و گرفتــه اســت کــه مــدل توســعۀ گردشــگری اســتان
کســبوکار را افزایــش میدهــد ،زیرســاختارهای جامعــه لرســتان چگونــه اســت.

را بهبــود میبخــشد و موتــور محــرک رشــد و توســعۀ

هــر کشــور بهشــمار م ـیرود ()Liang & Hui. 2016؛

مباني نظري

ازلحــاظ اجتماعــی نیــز ،زیرســاختها و امکانــات موردنیــاز توسعۀ گردشگری
کشــور را افزایــش میدهــد و درک هویــت فرهنگــی و ترویــج
توســعۀ گردشــگری بــه شــیوههای گوناگونــی
حفــظ و احیــای هنرهــای ســنتی ،فرهنگــی و صنایعدســتی تعریــف میشــود :از یــک ســو ،میتــوان آن را
را آســان میســازد ( .)Rasoolimanesh et al., 2017دربرگیرنــدۀ تمامــی عناصــری دانســت کــه بــا دیدارکننــدۀ
از دیــدگاه خطمشــیگذاران ،توســعۀ صنعــت گردشــگری مقصــد ارتبــاط دارد ،همچــون زیرســاخت (حملونقــل،

ایجــاد مشــاغل بیشــماری را در پــی دارد .ایجــاد مشــاغل تســهیالت عمومــی) ،کارکنــان خدماتــی ،محــل اقامــت،
بیشــتر منافــع اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتر ،بیــکاری جاذبههــا و فعالیتهــا ،امکانــات و خدمــات رفاهــی.
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از ســوی دیگــر ،توســعۀ گردشــگری فقــط دربردارنــدۀ گردشــگري يكــي از معيارهــاي اصلــي تــوان اجتماعــي

جاذبههــا ،فعالیتهــا و امکاناتــی تعریــف میشــود کــه اســت .بديهــي اســت كــه اگــر بومیــان ديــدگاه درســتي

بهطــور خــاص بــرای دیدارکننــده ارائــه میشــود .بــدون از صنعــت گردشــگري نداشــته باشــد ،خدمــات مناســبي به
زیرســاخت حمایتکننــده از توســعۀ محصوالتــی کــه گردشــگران ارائــه نخواهنــد كــرد يــا حتــي در برخــي موارد

گردشــگران میخواهنــد ببیننــد و کارهایــی کــه مایلنــد در ممكــن اســت گردشــگران را مهاجــم و غاصــب تلقــی کنند.
طــی اقامتشــان انجــام دهنــد ،توســعۀ گردشــگری بهطــور در ايــن شــرايط توســعۀ صنعــت گردشــگري در منطقــه

کامــل موفــق نخواهــد بــود .توســعۀ گردشــگری فراینــدی بــا مشــکالت جــدي مواجــه خواهــد شــد (Williams

اســت کــه در آن ســرمایههای هــر مقصــد بــرای بــرآوردن ) .& Shaw, 2015در پژوهشهــای پیشــین ،ادراکات

نیازهــای مشــتریان ملــی و بینالمللــی تغییــر شــکل داده ســاکنان از توســعۀ صنعــت گردشــگری و تأثیــرات مثبــت
میشــوند (ســازمان جهانــی گردشــگری .)1393 ،صرفنظــر و منفــی دریافتشــده از ایــن توســعه بررســی شــده اســت

از اينکــه گردشــگري بــا چــه هدفــي انجــام ميشــود .)Hidayati et al., 2016( ،تأثیــرات دریافتشــدۀ

تمامــي گردشــگران دو نيــاز اصلــی مشــترك دارنــد :مكانــي مثبــت ،بهمنزلــۀ نتیجــهای از گردشــگری ،جامعــه را بــه
ت در
بــراي اقامــت و غذايــي بــراي خــوردن .محــل اقامــت پايــگاه حمایــت از توســعۀ صنعــت گردشــگری و بهویــژه فعالیـ 
اصلــي گردشــگران اســت كــه گردشــگر ازآنجــا فعاليتهــاي ایــن صنعــت تشــویق میکنــد .امــا تأثیــرات دریافتشــدۀ

ديگــري ماننــد بازديــد از اماكــن گردشــگري يــا كارهــاي منفــی ســاکنان را از حمایــت توســعۀ گردشــگری بازمیدارد
تجــاري خــود را انجــام میدهــد ( .)Rasoolimanesh et al., 2017( .)Mok et al., 2013ديــدگاه فرهنگــي

اقامــت يــا اســكان همــواره بزرگتريــن و همگانيتريــن مــردم منطقــه درزمینــۀ گردشــگري تأثیــر معن ـيداري در
زيربخــش اقتصــاد گردشــگري اســت .درج 4و همــكاران توســعۀ صنعــت گردشــگري در مناطــق گردشــگري دارد.
( )2015دربــارۀ اهميــت تســهيالت و امكانــات اقامتــي بیان فرهنــگ عامــل تأثيرگــذاری اســت کــه بایــد بهصــورت

میکننــد کــه «وقتــي گردشــگران مســافرت خــود را آغــاز دوجانبــه شــکل پذیــرد و ارتقــا یابــد .فرهنگســازي و
ميكننــد ،در اغلــب مواقــع بهنوعــي از امكانــات اقامتــي فرهنگپذيــري دو مقولــۀ مهــم در گســترش صنعــت

بــراي اســتراحت و تجديــدقــوا در حيــن مســير نيــاز دارند .گردشــگري اســت کــه بایــد از ســوی هــر دو طــرف یعنــی

بنابرايــن ،بهنظــر ميرســد اقامــت نيــاز دائمــي هرگونــه میزبــان و میهمــان باشــد (هزارجريبــي و نجفــی.)1391 ،
مســافرتي اســت .در طــی تاريــخ گردشــگري و مســافرت،

همــواره ميتــوان ردپايــي از تســهيالت اقامتــي را مشــاهده

كــرد .نــوع و ســاختار محــل ســكونت برحســب انــدازه
و تســهيالت موجــود متفــاوت اســت ،امــا هــدف اصلــي

آن ايجــاد مكانــي بــراي ســكونت گردشــگران اســت».
گردشــگري صنعتــي اســت كــه مســتقيماً بــا انســانها

(گردشــگران و جامعــۀ بومــی) ســروكار دارد ،بنابرایــن
جــاي هيــچ تعجبــي نيســت كــه تــوان اجتماعــي و مقوالت
جامعهشــناختي تأثیــر بســزایی در آن دارنــد (هزارجريبــي

و نجفــی .)1391 ،مشــاركت مــردم بومــي در توســعۀ
4. Dredge

مدلهای توسعۀ گردشگری

درخصــوص توســعۀ گردشــگری ،پژوهشــگران زیــادی

مبــادرت بــه ارائــۀمدلهــای توســعۀ گردشــگری کردهانــد

کــه در ایــن بخــش بــه چنــد مــدل اشــاره میشــود .در

مــدل هــال و الو ( )1999دربــارۀرویکردهــا وابزارهایــی

ت بالقــو ه بــرای مدیریــت و
بحــث میشــود کــهبهصــور 
برنامهریــزی گردشــگری پایــدار در مقصدهــا مناســباند

ایــن مــدل براســاس دیدگاهــی ارزشمحــور ارائــه میشــود

کــه در آن بــر یکپارچگــی ارزشهــای اجتماعــی ،اقتصادی
و زیســتمحیطی در جهــت دســتیابی بــه هدفهــای
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توســعۀ پایــدار در مقصدهــای گردشــگری تأکیــد شــده پیشینۀ پژوهش
اســت .در مــدل مقایســهای ســنجش گردشــگری پایــدار در راســتای توســعۀ صنعــت گردشــگری در ایــن اســتان
بالنســز و همــکاران ( ،)2010بــا توجــه بــه پیشــنهادها و مطالعاتــی صــورت گرفتــه و اقداماتــی انجــام شــده اســت.
تعاریــف ســازمان جهانــی گردشــگری ،نظامــی شــاخص شــاطریان و همــکاران ( ،)1396در پژوهشــی بــا عنــوان

بــرای ســنجش پایــداری در مقاصــد گردشــگری ارائــه «ارزیابــی شــاخصهای توســعۀ گردشــگری» ،بــه ارائــۀ
شــده اســت .همچنیــن شــاخص ترکیبــی جدیــدی شــاخصهایی پرداختنــد کــه توســعۀ گردشــگری بــا آنهــا
بــرای ســادهکردن اندازهگیــری پایــداری و تســهیل ارزیابــی میشــود .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان میدهــد که
تجزی هوتحلیــل مقایســهای بــرای طبقهبنــدی مقصدهــا مهمتریــن شــاخصهای توســعۀ گردشــگری چهــار اصــل
بــهکارگرفتــه شــده اســت .ایــن مــدل در مقایســه بــا آســایش ،رقابتپذیــری ،مدیریــت کارآمــد و زیرســاخت و
ســایر مدلهــا قابلیــت مقایســۀ چنــد مقصــد در طــی امکانــات اســت .حــکاک ( )1394در اولیــن دورۀ کنفرانــس

فراینــد ســنجش بهطــور همزمــان را دارد .مــدل دیگــری فرصتهــای ســرمایهگذاری در اســتان لرســتان موانــع
کــه در راســتای توســعۀ گردشــگری وجــود دارد ،مــدل توســعۀ گردشــگری را بررســی کــرد .نتایــج ایــن پژوهــش

کــو ( )2005اســت .عناصــر ایــن مــدل شــامل ســنجش نشــاندهندۀ آن اســت کــه نبــود برنامهریــزی راهبــردی در
اجــزا ،فراینــد انتخــاب شــاخص ،روشهــای جمــعآوری گردشــگری لرســتان مهمتریــن مانــع توســعۀ گردشــگری

دادههــا و تجزیهوتحلیـل آنهــا اســت .مــدل کــو فراینــدی اســت .پیریکیــا و همــکاران ( )1393موانــع و مشــکالت
هشــتمرحلهای بــرای ســنجش توســعۀ پایــدار اســت در توســعۀ صنعــت گردشــگری در جنگلهــای لرســتان را
کــه شــامل معرفــی دســتگاهها ،معرفــی ابعــاد ،معرفــی ارزیابــی کردنــد .نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد
شــاخصها ،مشــخصکردن درجهبنــدی پایــداری ،کــه نبــود برنامهریــزی و فقــدان زیرســاختها و امکانــات

توســعۀ نقشــههای ارزشــیابی پایــداری و بســط پایــداری مناســب از مهمتریــن موانــع توســعۀ گردشــگری لرســتان
بهصــورت مــداوم و ارزشــیابی خروجــی اســت .درخصــوص اســت .مدهوشــی و ناصرپــور ( )1382نیــز موانــع صنعــت

مدلهــای داخلــی بایــد گفــت کــه تقویفــرد و اســدیان گردشــگری در ایــن اســتان را بررســی کردنــد .از نظــر
اردکانــی ( )1395بــا بهرهگیــری از  ISMبــه طراحــی مدل آنهــا بيــن تعــدد مراكــز تصميمگيــري و توســعهنيافتگي

توســعۀ گردشــگری پرداختنــد .مــدل آنهــا نشــان میدهد صنعــت گردشــگري اســتان لرســتان و همچنيــن بيــن
کــه «امکانــات و تــوان مالــی» اساســیترین عامــل در ضعــف امكانــات زيربنايــي و خدمــات گردشــگري و نيــز
مــدل توســعۀ گردشــگري الکترونیکــی اســت .جاللیــان و ضعــف بازاريابــي و در انتهــا فقــدان فرهنــگ پذيــرش
همــکاران ( )1397مــدل توســعۀ نظــام گردشــگری را بــا گردشــگر بــا توســعهنيافتگي صنعــت گردشــگري اســتان

اســتفاده از نظریــۀ آشــوب طراحــی کردنــد .مــدل آنهــا لرســتان رابط ـهای مســتقيم وجــود دارد .شــیعه و کبیــری
نشــان میدهــد کــه نقــاط روســتایی را میتــوان بهمنزلــۀ ( ،)1388بــا بهرهگیــری رویکــرد تحلیــل راهبــردی ســوات

چارچــوب نظــام آشــوبناک و پیچیــده مطالعــه کــرد .ایــن ( ،)SWOTراهبردهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار در
پیچیدگــی نــه از منظــر دخالــت فرایندهــا و ســاختارهای اراضــی نــاژوان (حومــۀ شــهر اصفهــان) را ارائــه کردنــد.
متعــدد ،بلکــه از دیــد حساســیت و واکنــش ســریع اجــزای بــا ایــن رویکــرد درخصــوص اراضــی نــاژوان ،یعنــی بــا
نظــام گردشــگریهای ســریع محیــط روســتایی بــه ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی و مقایســۀ این
شــرایط درونــی و بیرونــی و واکنــش روســتا بــه عوامــل عوامــل بــا یکدیگــر ،چهار گونــه راهبــرد تهاجمــی ،تدافعی،
مختلــف اســت .ایــن رونــد برپایــۀ نظریــات چرخــۀ حیــات انطباقــی و اقتضایــی مشــخص شــد .زاهــدی ( )1385در

گردشــگری ازجملــه مــدل باتلــر قابــل تبییــن اســت.
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پژوهشــی بــه بررســی گردشــگری و توســعۀ پایــدار در هــر بهشــمار میآیــد ،زیـرا اعتبــار نتایــج بســتگی بــه شایســتگی و
ســه بخــش دولتــی ،خصوصــی و مدنــی پرداخــت و الگویــی دانــش ایــن افــراد دارد (Powell, 2003 in Habibi et
بــرای نظــارت بــر فعالیتهــای گردشــگری بهمنظــور  .)al., 2014معمــوالً خبــرگان ازطریــق نمونهگیــري

ارزیابــی تأثیــرات توســعۀ گردشــگری بــر محیطزیســت غیراحتمالــی 5انتخــاب میشــوند .در ایــن پژوهــش از

ارائــه کــرد .هریســون و همــکاران ( ،)2003در پژوهشــی بــا نمونهگیــری گلولهبرفــی اســتفاده شــده اســت .ماننــد

عنــوان «توســعۀ گردشــگری پایــدار در کارائیــب» ،مســائل هــر نمونهگیــري دیگــر ،حجــم نمونــه بــه عواملــی

عمــدۀ توســعۀ گردشــگری ایــن منطقــه را ارزیابــی کردنــد .ماننــد امــکان دسترســی بــه افــراد ،زمــان کافــی و هزینــۀ

آنهــا در ایــن پژوهــش بــه موضوعاتــی اساســی پرداختنــد گــردآوري اطالعــات بســتگی دارد .در ایــن روش کــه

کــه بــر توســعۀ گردشــگری پایــدار در کارائیــب مؤثــر بــود .اعضــاي نمونــه بایــد از متخصصــان موضــوع پژوهش باشــند،
نتایــج پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه مهمتریــن مشــکل ایــن محدودیتهــا افزایــش مییابــد .از طــرف دیگــر ،ایجــاد
توســعۀ گردشــگری حــوزۀ کارائیــب برنامهریــزی متفــاوت اتفاقنظــر میــان اعضــا کــه هــدف از بهکارگیــری ایــن روش

کشــورهای حــوزۀ کارائیــب و نبــود برنامهریــزی توســعۀ اســت بــا افزایــش شــمار آنــان دشــوارتر میشــود .هرچنــد
گردشــگری یکپارچــه اســت .فازدنــا و همــکاران ( )2010تعــداد اعضــاي خبــرگان در پژوهشهــاي پیشــین بیــن 10تــا
در پژوهشــی بــا عنــوان «برنامــۀ گردشــگری درۀ دورو»  1685نفــر متغیــر بــوده اســت ،امــا اگــر میــان اعضــا تجانــس

بیــان کردنــد کــه درۀ دورو ویژگــی منحصربهفــردی دارد وجــود داشــته باشــد ،حــدود ده تــا بیســت عضــو توصیــه

و نیازمنــد ارتقــای گردشــگری پایــدار بــرای مدیریــت و میشــود (.)Powell, 2003 in Habibi et al., 2014
حفاظــت از ایــن منطقــه اســت .نتایــج پژوهــش آنهــا بنابرایــن ،در ایــن پژوهــش ده نفــر خبــره بــا نمونهگیــری

نشــان داد کــه دورو بــا چالشهایــی ازجملــه حمایــت گلولهبرفــی انتخــاب شــدند .در جــدول  1مشــخصات
و حفاظــت از منابــع طبیعــی ،ایجــاد و توســعۀ شــرایط نمونــه ارائــه میشــود.
فراســاختاری بــرای توســعۀ منطقــه ،ارتقــای آگاهــی

محیطــی ســاکنان و بازدیدکننــدگان مواجــه اســت.

بــا توجــه بــه مــرور پیشــینۀ پژوهــش ،مشــخص

میشــود کــه تاکنــون در هیــچ پژوهشــی مــدل توســعۀ

گردشــگری در اســتان لرســتان ارائه نشــده اســت .بنابراین،
وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر از دیگــر پژوهشهــای

جدول  :1مشخصات نمونه
ردیف

سن

فراوانی

تحصیالت

فراوانی

سابقۀ کار

1

20-30

1

دیپلم

0

1-5

1

2

31-40

3

کارشناسی

1

6-10

2

3

41050

5

کارشناس ارشد

5

11-15

5

4

بیشتر از 50

1

دکتری

4

بیشتر از15

2

صورتگرفتــه دربــارۀ اســتان لرســتان ارائــۀ مدلــی بــرای در فــاز کیفــی از مصاحبههــای نیمهســاختیافته اســتفاده
توســعۀ گردشــگری در ایــن اســتان اســت.

روش پژوهش

ایــن پژوهــش ازنظــر هــدف کاربــردی و ازنظــر گــردآوری

دادههــا توصیفــی اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش

دربردارنــدۀ تمامــی افــرادی اســت کــه در حــوزۀ
گردشــگری بهنوعــی خبرهانــد .شــرایط بــراي انتخــاب
ایــن خبــرگان از مهمتریــن مراحــل چنیــن پژوهشهایــی

شــده اســت .درخصــوص روش کیفــی پژوهــش گفتنــی
اســت ،پــس از آنکــه مصاحبههــای پژوهــش انجــام
شــد ،بــا شــیوۀ کدگــذاری زنــده ،شــاخصهای توســعۀ

گردشــگری بهدســت آمــد .بدیــن صــورت کــه اشــارات
و عبــارات مرتبــط بــا شــاخصهای توســعۀ گردشــگری
اســتخراج شــد و از تلفیــق آنهــا شــاخصها بهدســت

کمــی نیــز از رویکــرد ترکیــب روش دیمتــل و
آمــد .در فــاز ّ
5.non-probability sampling

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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مدلســازی ساختاری ـ تفســیری ( )ISMاســتفاده شــده

اســت .الگــوی کلــی رویکــرد ترکیبــی پژوهــش حاضــر در

شــکل  1ارائــه میشــود.

شکل  :1چارچوب پیشنهادی با روش پژوهش آمیخته و رویکرد
ترکیبی دیمتل ـ مدلسازی معادالت ساختاری

رویکــرد ترکیبــی دیمتل ـ مدلســازی معــادالت ســاختاری
( )ISM-DEMATELپیشتــر نیــز در مطالعــات

گوناگونــی اســتفاده شــده اســت (.)Yin et al., 2012

توضیــح اینکــه اگرچــه افــراد خبــره از شایســتگیها و

تواناییهــای ذهنــی خــود بــرای انجــام مقایســات اســتفاده
میکننــد ،امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه
کمیســازی دیــدگاه افــراد امــکان انعــکاس
فراینــد ســنتی ّ

کامــل ســبک تفکــر انســانی را نــدارد .بــه عبــارت بهتــر،
اســتفاده از مجموعههــای فــازی ســازگاری بیشــتری
بــا عبــارات کالمــی و بعض ـاً مبهــم انســانی دارد ،بنابرایــن

سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1399

مؤلفهها

کد

هتلهــاي گرانقيمــت پنجســتاره تــا هتلهــاي بســيار كمهزينــه
يــا كمپهــاي ارزانقيمــت يكســتاره تــا كمپهــاي پنجســتاره

D1

صرفــۀ اقتصــادی و هزینــۀ کــم ســفر بــه جاذبههــای گردشــگری
اســتان لرســتان

D2

ترمیــم و بهینهســازی شــبکههای ارتباطــی موجــود اعــم از خطــوط
لونقــل ریلــی بــه جاذبههــای گردشــگری اســتان
هوایــی ،زمینــی و حم 

D3

اطالعرسانی و هماهنگی در سراسر زنجیرۀ تأمین گردشگری استان

D4

تدوین قوانین تسهیلکنندۀ جذب گردشگری برای استان لرستان

D5

نظــارت بــر فعالیــت شــرکتها و مراکــز پذیــرای گردشــگران و حمایــت
قانونــی از آنهــا

D6

تشــکیل قطبهــای گردشــکری در اســتان و کســب اســتانداردهای
بینالمللــی در قطبهــای گردشــگری

D7

تأمیــن احســاس ســامت و امنیــت گردشــگران و نظــام بیمــهای
مناســب بــرای گردشــگران

D8

ایجــاد امنیــت روانــی بــرای گردشــگران و قوانیــن صریــح و واضــح در
برخــورد بــا متخلفــان

D9

فرهنگســازی بــرای افزایــش آگاهــی ســاکنان اســتان از مزایــای
صنعــت گردشــگری

D10

بهرهگیــری درســت از ظرفیتهــای منحصربهفــرد اســتان لرســتان
همچــون موســیقی ،شــعر ،هنــر

D11

آمــوزش زبانهــای خارجــی بهویــژه انگلیســی بــه راهنمایــای تورهــای
گردشگری

D12

بازاریابــی اینترنتــی و ایجــاد پرتابــل اطالعرســانی از مراکــز گردشــگری
اســتان لرستان

D13

پاسخگویی و خدماتدهی سریع به درخواستهای گردشگران

D14

توســعۀ محصــوالت گردشــگری و بهکارگیــری راهبردهایــی بــرای
بهبــود انــواع گوناگــون محصــوالت گردشــگری

D15

بهتــر اســت بــا بهرهگیــری از مجموعههــای فــازی
(بهکارگیــری اعــداد فــازی) بــه پیشبینــی بلندمــدت و

جدول  :2شاخصهای توسعۀ گردشگری

تصمیمگیــری در جهــان واقعــی پرداخــت ( Karhamanبراســاس مــدل پژوهــش ،گام بعــدی شناســایی روابــط
.)et al., 2008
درونــی شــاخصهای شناساییشــده اســت .بــرای انعــکاس
یافتههای پژوهش

روابــط درونــی میــان معیارهــای اصلــی از روش دیمتــل
فــازی اســتفاده شــده اســت .نخســت دیــدگاه خبــرگان

شناســایی و تعییــن روابــط شــاخصهای توســعۀ گــردآوری شــده و بــا طیــف فــازی جــدول فازیســازی
شــده اســت .چــون از دیــدگاه چنــد کارشــناس اســتفاده
گردشــگری در اســتان لرســتان

شــاخصهای توســعۀ گردشــگری ،بــا بهرهگیــری از نظــر شــده ،بــا اســتفاده از جدولهــای  3و  ،4ماتریــس ارتبــاط
مســتقیم فــازی یــا ا تشــکیل شــده اســت.
خبــرگان ،در جــدول  2ارائــه میشــود.
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جدول  :6ماتریس ارتباط کامل ( )Tمعیارهای اصلی

جدول  :3طیف فازی و روش دیمتل (حبیبی و همکاران)1393 ،
متغیر زبانی

معادل فازی

بیتأثیر

()0/0، 1/0، 3/0

تأثیر کم

()1/0، 3/0، 5/0

تأثیر متوسط

()3/0، 5/0، 7/0

تأثیر زیاد

()5/0، 7/0، 9/0

تأثیر خیلی زیاد

()7/0، 9/0، 0/1

جدول  :4محاسبۀ ماتریس ارتباط مستقیم فازی
D15

...

D04

D03

D02

D01

()13/0 ،28/0 ،48/0

...

()36/0 ،55/0 ،75/0

()27/0 ،45/0 ،64/0

()27/0 ،31/0 ،56/0

()0 ،1/0 ،3/0

D01

()13/0 ،28/0 ،48/0

...

()46/0 ،66/0 ،85/0

()48/0 ،68/0 ،85/0

()0/0 ،1/0 ،3/0

()25/0 ،45/0 ،64/0

D02

()25/0 ،43/0 ،63/0

...

()39/0 ،59/0 ،78/0

()0/0 ،1/0 ،3/0

()21/0 ،43/0 ،63/0

()15/0 ،3/0 ،5/0

D03

()13/0 ،26/0 ،46/0

...

()0/0 ،1/0 ،3/0

()31/0 ،52/0 ،72/0

()04/0 ،15/0 ،35/0

()15/0 ،3/0 ،5/0

D04

()18/0 ،35/0 ،55/0

...

()41/0 ،61/0 ،8/0

()2/0 ،35/0 ،55/0

()16/0 ،32/0 ،52/0

()11/0 ،26/0 ،45/0

D05

()1/0 ،25/0 ،45/0

...

()57/0 ،77/0 ،94/0

()21/0 ،41/0 ،61/0

()04/0 ،15/0 ،25/0

()14/0 ،26/0 ،46/0

D06

()21/0 ،37/0 ،56/0

...

()44/0 ،61/0 ،81/0

()29/0 ،46/0 ،65/0

()06/0 ،19/0 ،39/0

()15/0 ،28/0 ،48/0

D07

()31/0 ،5/0 ،69/0

...

()44/0 ،63/0 ،81/0

()21/0 ،41/0 ،61/0

()36/0 ،55/0 ،75/0

()27/0 ،43/0 ،63/0

D08

)(0.24, 0.41, 0.6

...

)(0.35, 0.54, 0.73

)(0.17, 0.35, 0.55

)(0.19, 0.37, 0.57

()25/0 ،41/0 ،61/0

D09

)(0.28, 0.46, 0.65

...

)(0.52, 0.72, 0.88

)(0.26, 0.43, 0.62

)(0.12, 0.26, 0.46

)(0.12, 0.26, 0.46

D10

)(0.27, 0.45, 0.64

...

)(0.52, 0.72, 0.87

)(0.22, 0.39, 0.58

)(0.05, 0.19, 0.39

)(0.11, 0.25, 0.45

D11

)(0.15, 0.32, 0.52

...

)(0.35, 0.54, 0.74

)(0.29, 0.46, 0.66

)(0.27, 0.45, 0.64

)(0.07, 0.19, 0.39

D12

)(0.19, 0.35, 0.55

...

)(0.52, 0.72, 0.89

)(0.27, 0.45, 0.64

)(0.15, 0.3, 0.5

)(0.21, 0.37, 0.56

D13

ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان

D15

...

D04

D03

D02

D01

()02/0 ،08/0 ،48/0

...

()06/0 ،14/0 ،69/0

()04/0 ،11/0 ،55/0

()03/0 ،08/0 ،45/0

()01/0 ،06/0 ،43/0

()02/0 ،08/0 ،50/0

...

()07/0 ،16/0 ،73/0

()01/0 ،13/0 ،59/0

()01/0 ،06/0 ،45/0

()03/0 ،09/0 ،48/0

D02

()03/0 ،09/0 ،50/0

...

()06/0 ،15/0 ،71/0

()01/0 ،07/0 ،53/0

()03/0 ،09/0 ،47/0

()02/0 ،08/0 ،46/0

D03

()02/0 ،07/0 ،46/0

...

()02/0 ،01/0 ،63/0

()04/0 ،11/0 ،54/0

()01/0 ،06/0 ،43/0

()02/0 ،07/0 ،44/0

D04

()03/0 ،09/0 ،49/0

...

()07/0 ،15/0 ،70/0

()03/0 ،01/0 ،55/0

()02/0 ،07/0 ،45/0

()02/0 ،07/0 ،45/0

D05

()02/0 ،07/0 ،47/0

...

()08/0 ،16/0 ،70/0

()04/0 ،01/0 ،54/0

()01/0 ،06/0 ،43/0

()02/0 ،07/0 ،44/0

D06

()03/0 ،09/0 ،50/0

...

()07/0 ،15/0 ،72/0

()04/0 ،11/0 ،57/0

()01/0 ،06/0 ،45/0

()02/0 ،08/0 ،46/0

D07

()04/0 ،11/0 ،56/0

...

()07/0 ،17/0 ،78/0

()04/0 ،12/0 ،62/0

()04/0 ،11/0 ،52/0

()04/0 ،01/0 ،52/0

D08

()03/0 ،09/0 ،51/0

...

()06/0 ،15/0 ،72/0

()03/0 ،01/0 ،56/0

()03/0 ،08/0 ،47/0

()03/0 ،09/0 ،48/0

D09

()02/0 ،03/0 ،51/0

...

()07/0 ،16/0 ،73/0

()04/0 ،11/0 ،57/0

()02/0 ،07/0 ،46/0

()02/0 ،07/0 ،47/0

D10

()04/0 ،01/0 ،51/0

...

()07/0 ،16/0 ،72/0

()04/0 ،01/0 ،55/0

()01/0 ،44/0،06/0

()02/0 ،07/0 ،45/0

D11

()02/0 ،08/0 ،47/0

...

()05/0 ،14/0 ،68/0

()04/0 ،01/0 ،54/0

()03/0 ،07/0 ،45/0

()02/0 ،06/0 ،43/0

D12

()03/0 ،09/0 ،49/0

...

()07/0 ،16/0 ،73/0

()04/0 ،11/0 ،56/0

()02/0 ،07/0 ،45/0

()03/0 ،08/0 ،46/0

D13

()03/0 ،07/0 ،43/0

...

()05/0 ،13/0 ،63/0

()03/0 ،03/0 ،49/0

()01/0 ،06/0 ،40/0

()01/0 ،06/0 ،40/0

D14

()01/0 ،07/0 ،57/0

...

()07/0 ،16/0 ،77/0

()04/0 ،11/0 ،61/0

()04/0 ،11/0 ،52/0

()01/0 ،11/0 ،53/0

اســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصــل از قطعیســازی
ماتریــس ارتباطــات کامــل در جــدول  7خالصــه شــده

اســت.

جدول :7الگوی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اصلی
نماد مورداستفاده

D

R

D+R

D-R

D01

98/2

40/2

38/5

)(0.15, 0.3, 0.5

...

)(0.34, 0.54, 0.73

)(0.21, 0.37, 0.56

)(0.07, 0.21, 0.41

)(0.08, 0.21, 0.41

D14

D02

16/3

35/2

51/5

81/0

()0.3 ,0.1 ,0

...

()0.78 ,0.59 ,0.39

()0.58 ,0.39 ,0.22

()0.77 ,0.59 ,0.39

()0.79 ,0.63 ,0.44

D15

D03

04/3

02/3

06/6

02/0

D04

85/2

00/4

85/6

-15/1

(رابطۀ )4

D05

99/2

95/2

95/5

04/0

D06

بر بیشینــۀ مقادیــر

94/2

07/4

00/7

-13/1

D07

11/3

80/3

92/6

-69/0

D08

47/3

13/2

60/5

34/1

D09

12/3

30/2

43/5

82/0

D10

15/3

30/3

45/6

-14/0

برای نرمالسازی مقادیر ،باید مقادیر

محاسبه شده است .با تقسیم درایههای ماتریس
ماتریس نرمال فازی

بهدستآمده است:

جدول  :5محاسبۀ ماتریس ارتباط مستقیم نرمال فازی

D11

06/3

43/3

48/6

-37/0

D12

89/2

31/3

20/6

-41/0

D13

05/3

35/3

40/6

-30/0

61/2

86/2

46/5

-25/0

42/3

59/2

00/6

83/0

D15

...

D04

D03

D02

D01

()01/0 ،03/0 ،05/0

...

()04/0 ،05/0 ،07/0

()03/0 ،04/0 ،06/0

()02/0 ،04/0 ،05/0

()0/0 ،01/0 ،03/0

D01

()01/0 ،03/0 ،05/0

...

()04/0 ،06/0 ،08/0

()05/0 ،07/0 ،08/0

()0/0 ،01/0 ،03/0

()02/0 ،04/0 ،06/0

D02

D14

()02/0 ،04/0 ،06/0

...

()04/0 ،06/0 ،08/0

()0/0 ،01/0 ،03/0

()02/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،03/0 ،05/0

D03

D15

()01/0 ،03/0 ،04/0

...

()0/0 ،01/0 ،03/0

()03/0 ،05/0 ،07/0

()0/0 ،01/0 ،03/0

()01/0 ،03/0 ،05/0

D04

()02/0 ،03/0 ،05/0

...

()04/0 ،06/0 ،08/0

()02/0 ،03/0 ،05/0

()02/0 ،03/0 ،05/0

()01/0 ،03/0 ،04/0

D05

()01/0 ،02/0 ،04/0

...

()06/0 ،07/0 ،09/0

()03/0 ،04/0 ،06/0

()0/0 ،01/0 ،03/0

()01/0 ،03/0 ،04/0

D06

()02/0 ،04/0 ،05/0

...

()04/0 ،06/0 ،08/0

()03/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

()01/0 ،03/0 ،04/0

D07

()03/0 ،05/0 ،07/0

...

()04/0 ،06/0 ،08/0

()0/30 ،0/40 ،0/60

()0/40 ،0/50 ،0/70

()0/30 ،0/40 ،0/60

D08

()02/0 ،04/0 ،06/0

...

()04/0 ،05/0 ،07/0

()02/0 ،03/0 ،05/0

()0/10 ،0/40 ،0/60

()0/20 ،0/40 ،0/60

D09

()03/0 ،04/0 ،06/0

...

()05/0 ،07/0 ،09/0

()03/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

()01/0 ،03/0 ،04/0

D10

()03/0 ،04/0 ،06/0

...

()05/0 ،07/0 ،08/0

()02/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

D11

()01/0 ،03/0 ،05/0

...

()03/0 ،05/0 ،07/0

()03/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

D12

()02/0 ،03/0 ،05/0

...

()05/0 ،07/0 ،09/0

()03/0 ،04/0 ،06/0

()01/0 ،03/0 ،05/0

()02/0 ،04/0 ،05/0

D13

()01/0 ،03/0 ،05/0

...

()03/0 ،05/0 ،07/0

()02/0 ،04/0 ،05/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

()01/0 ،02/0 ،04/0

D14

()0/0 ،01/0 ،03/0

...

()04/0 ،06/0 ،08/0

()02/0 ،04/0 ،06/0

()04/0 ،06/0 ،07/0

()02/0 ،04/0 ،08/0

D15

برای محاسبۀ ماتریس ارتباط کامل از رابطۀ استفاده شده است.

D15

بــرای فازیزدایــی از روش مرکــز ســطح (رابطــۀ )9

58/0

(رابطۀ  )3و

D01

در ماتریــس ارتباطــات کامــل ،جمــع عناصــر هــر ســطر
) (Dنشــانگر میــزان تأثیرگــذاری آن عامــل بــر ســایر

عاملهــای سیســتم اســت .بــر ایــن اســاس ،بهرهگیــری

مناســب از ظرفیتهــای منحصربهفــرد اســتان لرســتان

همچــون موســیقی ،شــعر ،هنــر بیشــترین تأثیرگــذاری را

دارنــد .جمــع عناصــر ســتون) (Rبــرای هــر عامــل نشــانگر

میــزان تأثیرپذیــری آن عامــل اســت کــه نشــان میدهــد

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
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ترمیــم و بهینهســازی شــبکههای ارتباطــی موجــود از آســتانۀ تحمــل کوچکتــر اســت (روابــط بیمعنــی)

اعــم از خطــوط هوایــی ،زمینــی و حملونقــل ریلــی بــه صفــر و مقادیــری کــه از آســتانۀ تحمــل بزرگتــر اســت
جاذبههــای گردشــگری اســتان بیشــترین تأثیرپذیــری را (روابــط معنــادار) یــک درنظــر گرفتــه میشــود .ماتریــس

دارد .همچنیــن در شــکل  3بــردار افقــی ) (D+Rمیــزان دریافتــی از تبدیــل ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری بــه

تأثیــر و تأثــر عامــل موردنظــر در سیســتم اســت .بــردار یــک ماتریــس دو ارزشــی صفــر و یــک بهدســت میآیــد.
عمــودی ) (D-Rقــدرت تأثیرگــذاری هــر عامــل را نشــان در ماتریــس دریافتــی درایههــای قطــر اصلــی برابــر یــک

میدهــد .بهطورکلــی اگــر  D-Rمثبــت باشــد ،متغیــر قــرار میگیــرد .همچنیــن بــرای اطمینــان بایــد روابــط
یــک متغیــر علّــی محســوب میشــود و اگــر منفــی باشــد ،ثانویــه کنتــرل شــود .بــه ایــن معنــا کــه اگــر  Aمنجــر
معلــول اســت.

بــه  Bشــود و  Bمنجــر بــه  Cشــود ،در ایــن صــورت
بایــد  Aمنجــر بــه  Cشــود .یعنــی اگــر براســاس روابــط
ثانویــه بایــد تأثیــرات مســتقیم لحــاظ شــده باشــد امــا در

عمــل ایــن اتفــاق نیفتــاده باشــد ،بایــد جــدول تصحیــح

شــود و رابطــۀ ثانویــه نیــز نشــان داده شــود .ماتریــس
خودتعاملــی ســاختاری از ابعــاد و شــاخصهای مطالعــه و

مقایســۀ آنهــا بــا اســتفاده از چهــار حالــت روابــط مفهومی

شکل  :2نمودار مختصات دکارتی برونداد دیمتل برای معیارهای اصلی

نقشــۀ روابــط معنــادار و تشــکیل ماتریــس

خودتعاملــی ســاختاری

بــرای تعییــن نقشــۀ روابــط شــبکۀ () NRMبایــد ارزش
آســتانه محاســبه شــود .بــا ایــن روش میتــوان از روابــط

جزئــی صرفنظــر کــرد و شــبکۀ روابــط قابلاعتنــا را
ترســیم کــرد .فقــط روابطــی کــه مقادیــر آنهــا در ماتریس

 Tاز مقــدار آســتانه بزرگتــر باشــد در  NRMنمایــش

داده میشــود .بــرای محاســبۀ مقــدار آســتانۀ روابــط کافــی
اســت میانگیــن مقادیــر ماتریــس  Tمحاســبه شــود .پس از

آنکــه شــدت آســتانه تعییــن شــد ،تمامــی مقادیــر ماتریس
 Tکــه کوچکتــر از آســتانه باشــد صفــر میشــود،
یعنــی آن رابطــه علّــی درنظــر گرفتــه نمیشــود .در ایــن

مطالعــه ارزش آســتانه  0/204بهدســتآمــده اســت .اگــر

براســاس آســتانۀ تحمــل ،مقادیــر روابــط معنــادار خروجــی
نهایــی روش دیمتــل کــه در ماتریــس  Tارائــه شــده

اســت ،اســتخراج شــود ،ماتریســی قابلاتــکا بهمنزلــۀ
ورودی روش  ISMمحســوب میشــود .مقادیــری کــه

تشــکیل میشــود .اطالعــات بهدس ـتآمده براســاس روش

مدلســازی ســاختاری تفســیری جمعبنــدی و ماتریــس

خودتعاملــی ســاختاری نهایــی تشــکیل شــده اســت .ایــن

ماتریــس از ســوی خبــرگان و متخصصــان و براســاس

خروجــی نهایــی روش دیمتــل بــا مالحظــۀ آســتانۀ تحمــل

تکمیــل میشــود .ماتریــس دریافتــی روش  ISMدر

جــدول  8ارائــه شــده اســت.

جدول  :8ماتریس دریافتی روش ISM
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D08
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ماتریــس حاصــل (ماتریــس ارتباطــات داخلــی) هــم رابطــۀ ســطح ،معیــاری کــه ســطح آن معلــوم شــده از تمامــی
علّــی و معلولــی بیــن عوامــل را نشــان میدهــد و هــم مجموع ـ ه در جــدول حــذف میشــود و مجــددا ً مجموعــۀ
اثرپذیــری و اثرگــذاری متغیرهــا را نمایــش میدهــد .در ورودیهــا و خروجیهــا تشــکیل داده میشــود و ســطح

ایــن مطالعــه ،پــس از شناســایی ابعــاد و شــاخصهای متغیــر بعــدی بهدســت میآیــد .بدینترتیــب  D01و
مطالعــه ،روابــط بیــن ابعــاد و شــاخصهای شناساییشــده  D04و  D1 1متغیرهــای ســطح اولانــد .پــس از شناســایی

بــا اســتفاده از رابطــۀ مفهومــی «منجــر بــه» تحلیــل شــده متغیرهــای ســطح اول ،ایــن متغیرهــا حــذف میشــوند و
اســت.

مجموعــۀ ورودیهــا و خروجیهــا بــدون درنظرگرفتــن

تعیین روابط و سطحبندی ابعاد و شاخصها

متغیرهــای ســطح اول محاســبه میشــود .مجموعــۀ

بــرای تعییــن روابــط و ســطحبندی معیارهــا بایــد مشــترک شناســایی و متغیرهایــی کــه اشــتراک آنهــا
مجموعــۀ خروجیهــا و ورودیهــا بــرای هــر معیــار از برابــر مجموعــۀ ورودیهــا باشــد بهمنزلــۀ متغیرهــای
ماتریــس دریافتــی اســتخراج شــود .مجموعــۀ خروجیهــا ســطح دوم انتخــاب میشــوند .محاســبات تعییــن ســطح

شــامل خــود معیــار و معیارهایــی اســت کــه از آن تأثیــر دوم در سلســلهمراتب  ISMدر جــدول  10ارائــه شــده

میپذیــرد .مجموعــۀ ورودیهــا شــامل خــود معیــار و اســت.

معیارهایــی اســت کــه بــر آن تأثیــر میگذارنــد.

جدول  :10تعیین سطح دوم در سلسلهمراتب ISM

ســپس مجموعــۀ روابــط د وطرفــۀ معیارهــا مشــخص

میشــو د .

جدول  :9مجموعۀ ورودیها و خروجیها برای تعیین سطح

ورودیها

خروجیها

مجموعۀ مشترک

سطح

D02

D02D05D07D08D13

D02D13

D02D13

2

D03

D03D05D06D08D10D12D13D14D15

D03D08D13

D03D08D13

D05

D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15

D02D03D05D06D07D08D13

D05D06D07D08D13

D06

D05D06D08D09D10D12D13D14D15

D03D05D06D08

D05D06D08

ورودیها

خروجیها

اشتراک

سطح

D07

D05D07D08D09D10D12D13D14D15

D02D05D07D08D13D14D15

D05D07D08D13D14D15

D01D02D03D05D07D08D10D12D
13D14D15

D01

D01

1

D08

D02D03D05D06D07D08D12D13D14D15

D03D05D06D07D08D12D13D14D15

D02

D02D05D07D08D13

D01D02D13

D02D13

D03

D03D05D06D08D10D11D12D13D14D15

D01D03D08D11D13

D03D08D11D13

D01

D04

D04D05D07D08D10D12D13D14D15

D04

D04

D05

D05D06D07D08D09D10D11D12D
13D14D15

D01D02D03D04D05D06D07D08D11D13

D05D06D07D08D11D13

D06

D05D06D08D09D10D12D13D14D15

D03D05D06D08

D05D06D08

D07

D05D07D08D09D10D11D12D13D14D15

D01D02D04D05D07D08D11D13D14D15

D05D07D08D11D13D14D15

D08

D03D05D06D07D08D09D10D11D12
D13D14D15

D01D02D03D04D05D06D07D08D11D1
2D13D14D15

D03D05D06D07D08D11D12D13D14D15

D09

D09D14D15

D05D06D07D08D09D11D12

D09

D10

D10D14D15

D01D03D04D05D06D07D08D10D11D1
2D13D14D15

D10D14D15

D11

D03D05D07D08D09D10D11D12D
13D14D15

D03D05D07D08D11D13D14D15

D03D05D07D08D11D13D14D15

D12

D08D09D10D12D13D14D15

D01D03D04D05D06D07D08D11D12
D13D14D15

D08D12D13D14D15

D13

D02D03D05D07D08D10D11D12D
13D14D15

D01D02D03D04D05D06D07D08D11D1
2D13D14D15

D02D03D05D07D08D11D12D13D14D15

D14

D07D08D10D11D12D13D14D15

D01D03D04D05D06D07D08D09D10D11
D12D13D14D15

D07D08D10D11D12D13D14D15

D15

D07D08D10D11D12D13D14D15

D01D03D04D05D06D07D08D09D10D11
D12D13D14D15

D07D08D10D11D12D13D14D15

D03D05D06D07D08D09D10D12D
13D14D15

D09

D09D14D15

D05D06D07D08D09D12

D09

D10

D10D14D15

D03D05D06D07D08D10D12D13D14D15

D10D14D15

D12

D08D09D10D12D13D14D15

D03D05D06D07D08D12D13D14D15

D08D12D13D14D15

2

1

D13
D14

D15

1

D02D03D05D07D08D10D12D13D14D15
D07D08D10D12D13D14D15

D07D08D10D12D13D14D15

D02D03D05D06D07D08D12D13D14D15
D03D05D06D07D08D09D10D12D
13D14D15
D03D05D06D07D08D09D10D12D
13D14D15

D02D03D05D07D08D12D13D14D15
D07D08D10D12D13D14D15

D07D08D10D12D13D14D15

بــا توجــه بــه خروجــی محاســبات تعییــن ســطح دوم در
سلســلهمراتب  ،ISMمتغیرهــای D02و  D03متغیرهــای

ســطح دومانــد .بــرای تعییــن عناصــر ســطح ســوم،

متغیرهــای ســطح دوم حــذف میشــوند و یکبــار دیگــر
مجموعــۀ ورودیهــا و خروجیهــا بــدون درنظرگرفتــن

اولیــن ســطری کــه اشــتراک دو مجموعــه برابــر بــا متغیرهــای ســطح دوم محاســبه میشــود .براســاس
مجموعــۀ قابلدســتیابی (ورودیهــا) باشــد ،ســطح جــدول  ،11مجموعــۀ مشــترک شناســایی و متغیرهایی که

اول اولویــت مشــخص خواهــد شــد .چنانچــه اشــتراک اشــتراک آنهــا برابــر مجموعــۀ ورودیهــا باشــد بهمنزلــۀ

مجموعــۀ ورودیهــا و مجموعــۀ مقــدم (خروجیهــا) متغیرهــای ســطح ســوم انتخــاب میشــوند .بــا توجــه بــه

برابــر باشــد ،متغیــر مربوطــه در سلســلهمراتب ماتریــس خروجــی محاســبات تعییــن ســطح ســوم در سلســلهمراتب
 ISMدر باالتریــن ســطح قــرار میگیــرد .پس از تعییــن  ،ISMمتغیرهــای  D05تــا  D 08متغیــ ر ســطح ســوماند.
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نتیجهگیری

جدول :11محاسبات تعیین عناصر سطح سوم
ورودیها

خروجیها

مجموعۀ مشترک

سطح

D05

D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15

D05D06D07D08D13

D05D06D07D08D13

3

D06

D05D06D08D09D10D12D13D14D15

D05D06D08

D05D06D08

3

D07

D05D07D08D09D10D12D13D14D15

D05D07D08D13D14D15

D05D07D08D13D14D15

3

D08

D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15

D05D06D07D08D12D13D14D15

D05D06D07D08D12D13D14D15

3

D09

D09D14D15

D05D06D07D08D09D12

D09

D10

D10D14D15

D05D06D07D08D10D12D13D14D15

D10D14D15

D12

D08D09D10D12D13D14D15

D05D06D07D08D12D13D14D15

D08D12D13D14D15

D13

D05D07D08D10D12D13D14D15

D05D06D07D08D12D13D14D15

D05D07D08D12D13D14D15

D14

D07D08D10D12D13D14D15

D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15

D07D08D10D12D13D14D15

D15

D07D08D10D12D13D14D15

D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15

D07D08D10D12D13D14D15

بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش در مــدل ارائهشــده،

عناصــر  D01و  D04و  D11یعنــی ترمیــم و بهینهســازی
شــبکههای ارتباطــی موجــود اعــم از خطــوط هوایــی،

زمینــی و حملونقــل ریلــی بــه جاذبههــای گردشــگری

اســتان ،فرهنگســازی بــرای افزایــش آگاهــی ســاکنان
اســتان از مزایــای صنعــت گردشــگری و پاســخگویی و

خدماتدهــی ســریع بــه درخواســتهای گردشــگران در
جایــگاه نخســت قــرار دارنــد و پایهایتریــن متغیرهــا بــرای

توســعۀ گردشــگریاند .ایــن عناصــر بــا اطالعرســانی

و هماهنگــی در سراســر زنجیــرۀ تأمیــن گردشــگری

بــرای تعییــن عناصــر ســطح چهــارم متغیــر  Kحــذف و اســتان ،نظــارت بــر فعالیــت شــرکتها و مراکــز پذیــرای
براســاس مجموعــۀ ورودیهــا و خروجیهــای جدیــد گردشــگران و حمایــت قانونــی از آنهــا ارتبــاط مســتقیم
متغیــر  D12و  D13عناصــر ســطح چهــارم انتخــاب شــدند .دارنــد .بهتبــع ایــن روابــط ،متغیرهــای بهرهگیــری درســت
جدول  :12محاسبات تعیین عناصر سطح چهارم

از ظرفیتهــای منحصربهفــرد اســتان لرســتان همچــون

سطح

ورودیها

خروجیها

مجموعۀ مشترک

D09

D09D14D15

D09D12

D09

D10

D10D14D15

D10D12D13D14D15

D10D14D15

D12

D09D10D12D13D14D15

D12D13D14D15

D12D13D14D15

4

D13

D10D12D13D14D15

D12D13D14D15

D12D13D14D15

4

D14

D10D12D13D14D15

D09D10D12D13D14D15

D10D12D13D14D15

D15

D10D12D13D14D15

D09D10D12D13D14D15

D10D12D13D14D15

موســیقی ،شــعر ،هنــر تحتتأثیــر قــرار میگیرنــد .بــه

دیگــر ســخن ،ترمیــم و بهینهســازی شــبکههای ارتباطــی

موجــود اعــم از خطــوط هوایــی ،زمینــی و حملونقــل

ریلــی بــه جاذبههــای گردشــگری اســتان و تشــکیل
قطبهــای گردشــکری در اســتان و کس ـب اســتانداردهای

بــرای تعییــن عناصر ســطح پنجــم ،متغیرهای شناساییشــدۀ بینالمللــی در قطبهــای گردشــگری موجبــات
ســطح چهــارم حــذ 
ف شــدهاند .بهاینترتیــب دو متغیــر  D09پاســخگویی و خدماتدهــی ســریع بــه درخواســتهای

و  D10عناصــر ســطح پنجــم انتخــابشــدهاند .دو متغیــر گردشــگران را فراهــم مـیآورد؛ ایــن خــود صرفــۀ اقتصادی
 D14و  D15عناصــر ســطح ششــم انتخــابشــدهاند .الگــوی و هزینــۀ کــم ســفر بــه جاذبههــای گردشــگری اســتان

نهایــی ســطوح متغیرهــای شناساییشــده در شــکل  3ارائــه لرســتان را بــه همــراه خواهــد داشــت .ضعــف نهادهــای
میشــود .در ایــن نــگاره
متولــی درزمینــۀ بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری و نبــود
فقــط روابــط معنــادار

برنامـهای جامــع و راهبــردی و همچنیــن فقــدان اســتفاده

عناصــر ســطح زیریــن و

مســافرتی ،نقیصــهای در برنامهریزیهــا اســت کــه بایــد

معنــادار عناصــر هــر

و متخصــص امــور جهانگــردی در دفاتــر ایرانگــردی و

میشــود.

مؤسســات جهانگــردی از قبیــل خدمتگــزاران هتلهــا،

عناصــر هــر ســطح بــر

از دیدگاههــای انجمنهــای صنفــی دفاتــر خدمــات

همچنیــن روابــط درونــی

بــرای رفــع آن کوشــید .فقــدان نیــروی انســانی کارآزموده

ســطر درنظــر گرفتــه

جهانگــردی و ناآگاهــی و بیتجربگــی کادر شــاغل در

شکل  :3مدل پایهای توسعه دادهشده
با روش ISM

کارکنــان آژانسهــا و راهنماهــای جهانگــردی از دیگــر

حکاک و همکاران
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موانــع توســعۀ صنعــت گردشــگری در اســتان اســت وبایــد گردشــگری بــرای اســتان لرســتان را شــاخصی اثرگــذار در

بــا آمــوزش کارکنــان ،مترجمــان و تورگردانــان کارآمــد و توســعۀ گردشــگری میداننــد .همچنیــن هماهنگــی ایــن
حرفــهای در حــوزۀ گردشــگری ایــن مشــکل را برطــرف پژوهــش بــا پژوهــش ذبیحــی و همــکاران ( )1392در آن
کــرد .احــداث جاذبههــای دستســاز و مصنوعــی ،اســت کــه هــر دو پژوهــش زیرســاختها و امکانــات را
ماننــد هتلهــاي تفريحــي ،تلهکابینهــا ،بالنســواری شــاخصهای مهــم توســعۀ گردشــگری قلمــداد میکننــد.

و پلهــای طویــل ،حیاتوحــش و تلفیــق ف ّنــاوری بــا درخصــوص محدودیتهــای ایــن پژوهــش نیــز بایــد گفــت
جاذبههــای طبیعــی اســتان ،اصليتريــن راهــكار بــرای بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش بایــد از خبــرگان اســتفاده

جــذب گردشــگران خــاص و بهویــژه ســرمايهدار اســت .میشــد .کمشــمار بــودن خبــرگان ســبب محدودیــت در

گردشــگر بایــد بتوانــد ازطریــق اینترنــت بلیــت مقصــد تعــداد نمونــه شــده اســت .همچنیــن ،نبــود مــدل توســعۀ
و هتلــش را رزرو و از کارت اعتبــاری اســتفاده کنــد .گردشــگری در اســتان لرســتان محدودیتهایــی را در بخــش

نبــود ایــن امکانــات ســبب میشــود گردشــگر انگیــزه و ادبیــات و پیشــینه بــه ایــن پژوهــش حاضــر تحمیــل کــرد.
اشــتیاقی بــرای ســفر نداشــته باشــد .ایــن موضــوع بایــد پیشنهادها

بهطــور جــدی از ســوی همــۀ دســتگاههای گردشــگری بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،یکــی از مهمتریــن
اســتان اجرایــی شــود .در مصاحبههــای انجامگرفتــه شــاخصهای توســعۀ گردشــگری اســتان لرســتان بهبــود

بــه نبــود تمایــل بخــش خصوصــی بــه ســرمایهگذاری زیرســاختهای اســکان و ســاخت هتلهــاي گرانقيمــت

بهمنزلــۀ یکــی از موانــع و عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ صنعــت پنجســتاره تــا هتلهــاي بســيار كمهزينــه يــا كمپهــاي

گردشــگری در اســتان پرداختــه شــد کــه از بازتابهــای ارزانقيمــت يكســتاره تــا كمپهــاي پنجســتاره اســت.
آن میتــوان بــه بازگردانــدن بودجــۀ ارزی ســاالنۀ بــا توجــه بــه مشــکالت مالــی کــه در وضعیــت موجــود

اســتان اشــاره نمــود .نبــود تمایــل بخــش خصوصــی بــه بــرای کشــور و اســتان وجــود دارد ،پیشــنهاد میشــود

ســرمایهگذاری در لرســتان ،بــه علــت فقــدان ســودآوری دولــت بــا سیاســتهای حمایتــی خــود ســاخت
و حمایــت ناکافــی دولــت و اقدامــات ســلیقهای و زیرســاختهای اســکان و هتــل را برونســپاری کنــد تــا

محدودکننــده از ســوی برخــی مقامــات غیرمســئول اســت .هــم هزینههــای خــود را کاهــش دهــد و هــم در راســتای

نهادهــای دولتــی اســتان بایــد بــا کاهــش تصدیگــری توســعۀ گردشــگری گام بــردارد.
خــود در صنعــت گردشــگری بــه وظیفــۀ تســهیل و رفــع

همچنیــن ،بــا توجــه بــه پتانســیل فرهنگــی و طبیعــی

موانــع ســرمایهگذاری از ســوی بخــش خصوصــی و افزایــش اســتان لرســتان ،پیشــنهاد میشــود کــه خانههــای

منابــع بــرای توســعۀ ایــن بخــش بپردازنــد .همچنیــن بایــد بومگــردی بــه شــکل ســنتی ســاخته شــود ،بهگونــهای

از تعــدد مراکــز تصمیمگیــری جلوگیــری کــرد و بیــش کــه چهــرۀ فرهنگــی و اجتماعــی اســتان لرســتان را

از گذشــته بــه تقویــت ســازمان اصلــی متولــی صنعــت بازتــاب دهــد .بــرای تحقــق ایــن امــر میتــوان از جامعــۀ
گردشــگری پرداخــت .درخصــوص مقایســۀ یافتههــای بومــی اســتان بهــره گرفــت؛ بدیــن شــکل کــه بــه افــرادی

پژوهــش بــا دیگــر پژوهشهــای صورتگرفتــه بایــد کــه تمایــل دارنــد اجــازه داده شــود کــه ،ضمــن رعایــت
گفــت کــه ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای علیایــی و اســتانداردهای منــازل بومگــردی ،منــازل خــود را در
خزایــی ( )1396و ذبیحــی و همــکاران ( )1392هماهنگــی اختیــار گردشــگران بگذارنــد تــا هــم درآمــد خانوارهــا
دارد .وجــه تشــابه ایــن پژوهشهــا در آن اســت کــه افزایــش یابــد و هــم هزینــۀ ســاخت منــازل بومگــردی

هــر دو پژوهــش تدویــن قوانیــن تســهیلکنندۀ جــذب کاهــش پیــدا کنــد.
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بــا توجــه بــه ظرفیتهایــی کــه در اســتان لرســتان

بــرای موســیقی ،شــعر ،هنــر و صنایعدســتی وجــود دارد،

پیشــنهاد میشــود کــه نمایشــگاه و فروشــگاههای دائمــی
در اســتان راهانــدازی شــود تــا گردشــگران از عوایــد آن

بهرهمنــد شــوند.

نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه ترمیــم و

بهینهســازی شــبکههای ارتباطــی موجــود اعــم از خطــوط

هوایــی ،زمینــی و حملونقــل ریلــی بــه جاذبههــای
گردشــگری اســتان بســیار مهــم اســت و بهبــود شــبکۀ
ارتباطــی اســتان بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

بــه پژوهشــگران آتــی توصیــه میشــود کــه بــا روش

دلفــیفــازی یــا دیمتــلفــازی شــاخصهای توســعۀ

گردشــگری اســتان لرســتان را شناســایی کننــد یــا بــا
کمــی ،تأثیــر متغیرهــای مرتبــط را بــر
بهکارگیــری روش ّ
توســعۀ گردشــگری بســنجند.
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