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چکیده	
ــۀ هدفــی مهــم در توســعۀ شــهرها مطــرح شــده  امــروزه صنعــت گردشــگری به منزل

ــای  ــا چالش ه ــش ب ــه اهداف ــیدن ب ــهری در راه رس ــر ش ــه ه ــود دارد ک ــال وج ــن احتم و ای

ــود  ــا وج ــت و ب ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــم از ای ــی ه ــهر گرم ــود. ش ــه رو ش ــی روب خاص

داشــتن پتانســیل های گردشــگری، تاکنــون نتوانســته از آن هــا بهره بــرداری کنــد کــه 

ــی  ــدف اصل ــن رو، ه ــود دارد. ازای ــوص وج ــن خص ــی در ای ــد چالش های ــر می رس به نظ

ــت.  ــی اس ــهر گرم ــگری ش ــعۀ گردش ــش روی توس ــای پی ــایی چالش ه ــق شناس ــن تحقی ای

پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفی ـ اکتشــافی اســت و جامعــۀ آمــاری تحقیــق را کارشناســان 

ــه روش گلولــۀ برفــی،  آشــنا بــه صنعــت گردشــگری شــهر گرمــی تشــکیل می دهنــد کــه ب

تعــداد 10 نفــر از آن هــا به  منزلــۀ نمونــۀ آمــاری تحقیــق انتخــاب شــدند. همچنیــن، بــرای 

ــون مجــدد  ــی آن از روش آزم ــرای پایای ــی، ب ــل محتوای ــق از روش تحلی ــزار تحقی ــی اب روای

و بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا از مدل ســازی ساختاری ـ تفســیری )ISM( و تحلیــل 

ــق  ــج تحقی ــوص، نتای ــن خص ــت. در همی ــده اس ــتفاده ش ــک )MICMAC( اس ــک م می

نشــان می دهــد کــه از بیــن 17 چالــش شناسایی شــدۀ اولیــه، 13 چالــش در مرحلــۀ 

ــای  ــد و چالش ه ــب کردن ــاالی 0/75 را کس ــب CVR ب ــی، ضری ــی محتوای ــی روای بررس

نهایــی گردشــگری شــهر گرمــی شــناخته شــدند. همچنیــن، ســطح بندی چالش هــا نشــان 

ــش  ــه چال ــرد ک ــدی ک ــطح طبقه بن ــش س ــوان در ش ــه را می ت ــای مربوط ــه چالش ه داد ک

ــی در  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــطح و چالش ه ــن س ــگری در پایین تری ــذاری گردش قانون گ

ــی  ــای دولت ــه چالش ه ــان داد ک ــز نش ــا نی ــته بندی آن ه ــد و دس ــرار گرفتن ــطح ق ــن س باالتری

ــد  ــمار می رون ــی به ش ــهر گرم ــگری ش ــعۀ گردش ــدی توس ــای کلی ــذاری چالش ه و قانون گ

کــه تأثیــر بســیار زیــادی )دارای قــدرت نفــوذ بــاال و وابســتگی کمتــر( در توســعۀ آن دارنــد.
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 ،)ISM( تفسیری  ساختاری  مدل سازی 

)MICMAC( میک مک

مقدمه
وجــود  احتمــال  ایــن  برنامــه ای،  هــر  در  امــروزه، 

بــه هــدف، بــا برخــی چالش هایــی  دارد کــه در راه رســیدن 

ــتثنی  ــر مس ــن ام ــم از ای ــگری ه ــت گردش ــود. صنع ــه رو ش روب

زیرســاختی،  قبیــل چالش هــای  از  بــا چالش هایــی  و  نیســت 

مواجــه  قانونــی  و  مدیریتی ـ ســازمانی  اجتماعی ـ فرهنگــی، 

ــع بزرگــی باشــند.  ــد در توســعۀ گردشــگری مان اســت کــه می توانن

می توانــد  چالش هــا  ایــن  جغرافیایــی،  مناطــق  خصــوص  در 

ــای  ــا دارای نقش ه ــاوت ی ــر متف ــه ای دیگ ــه منطق ــه ای ب از منطق

)اثــرات( متفاوتــی باشــد. یعنــی بــا توجــه بــه شــرایط هــر منطقــه، 

متفــاوت  می توانــد  گردشــگری  صنعــت  توســعۀ  چالش هــای 

نیازمنــد  گردشــگری  صنعــت  توســعۀ  کلــی،  به طــور  باشــد. 

برنامه ریــزی و مطالعــه ای منســجم و کارآمــد اســت کــه چالش هــا 

را شناســایی کــرده و راهبردهــای توســعه را تدویــن کنــد )مدهوشــی 

.)35-33  :1382 ناصرپــور،  و 

علی رغــم  کوه پایــه ای،  شــهری  به منزلــۀ  گرمــی،  شــهر 

داشــتن پتانســیل های طبیعــی و مصنوعــی گســترده در صنعــت 

گردشــگری، آن طــور کــه شایســته اســت، نتوانســته از اثــرات مثبــت 

برابــر  در  چالش هایــی  می رســد  به نظــر  و  شــود  بهره منــد  آن 

توســعۀ گردشــگری محــدودۀ مذکــور وجــود دارد کــه تــاش ایــن 

تحقیــق شناســایی ایــن چالش هاســت. ایــن شــهر مهاجرفرســت بــا 

ــد اســت  ــان اســت و امی ــاد اقتصــادی دســت به گریب مشــکات زی

بــا توســعۀ گردشــگری، از مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی خــارج 

ــل شــود.  ــه یکــی از شــهرهای گردشــگری کشــور تبدی شــده و ب
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ــای  ــه چالش ه ــد ک ــد ش ــق خواه ــی محق ــر زمان ــن ام ای

آن هــا،  رفــع  بــرای  و  شــود  شناســایی  آن  گردشــگری  حــوزۀ 

ــی  ــدف اصل ــن رو، ه ــود. ازی ــه ش ــی ارائ ــزی و راهکارهای برنامه ری

ایــن تحقیــق شناســایی چالش هــای پیــش روی توســعۀ گردشــگری 

ــن  ــق ای ــش تحقی ــاس، پرس ــن اس ــر ای ــت و ب ــی اس ــهر گرم ش

اســت کــه چالش هــای پیــش روی توســعۀ گردشــگری شــهر 

گرمــی کدام انــد کــه بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، از مــدل 

اســت. اســتفاده شــده  ساختاری ـ تفســیری 

مروری	بر	ادبیات	تحقیق
گردشــگری در چارچــوب الگوهــای فضـــایی خاصـــی 

عمـــل مـی کنـــد کـه یکـــی از ایـــن الگوهـای فضـــایی گردشگری 

شــهری اســت. گردشــگری شــهری نوعــی گردشــگری اســت 

ــی،  ــی، تاریخ ــای فرهنگ ــه جاذبه ه ــد ب ــهروندان عاقه من ــه ش ک

مذهبــی و طبیعــی بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را در ایــن 

ــل  ــرد متقاب ــه عملک ــهری ب ــگری ش ــد. گردش ــا می گذرانن مکان ه

گردشــگر، میزبــان و تولیــد فضــای گردشــگری در خصــوص ســفر 

ــد از جاذبه هــا  ــا انگیزه هــای متفــاوت و بازدی ــه مناطــق شــهری ب ب

ــاره دارد  ــهر اش ــود در ش ــات موج ــهیات و خدم ــتفاده از تس و اس

ــد  ــای می نه ــر ج ــهری ب ــاد ش ــا و اقتص ــی را در فض ــار متفاوت ــه آث ک

)پاپلــی  یــزدی و ســقایی، 1391: 190(. عــاوه بــر ایــن، ازآنجایی کــه 

ــی  ــهری، اهمیت ــای ش ــون، در فض ــهر و پیرام ــگ ش ــرد تنگاتن کارک

اگــر جاذبه هــای  اساســی در کنش هــای فضایــی دارد، حتــی 

گردشــگری در منـــاطق غیرشــهری واقــع باشــند، بــاز هــم حجــم 

ــل  ــرا مح ــود؛ زی ــز می ش ــهرها متمرک ــگری در ش ــادی از گردش زی

ســایر  و  حمل ونقــل  ارتباطــات،  غــذا،  ســرویس  ســکونت، 

ــدگان از  ــه بازدیدکنن ــد ک ــهرها واقع ان ــگری در ش ــات گردش خدم

ــد  ــتفاده می کنن ــا اس ــهر از آن ه ــود ش ــهر و خ ــراف ش ــق اط مناط

)ابراهیم نیــا و همــکاران، 1392: 22(. بــه عبــارت دیگــر، شــهرها، 

دارای عملکــرد چندمنظوره انــد؛  به مثابــۀ مقصــد گردشــگری، 

دروازۀ ورودی بــه کشــور، مراکــز اقامــت و مبــدأ ســفر بــه روســتاها 

و مقاصــد مجــاور خــود به شــمار می رونــد. افــزون بــر ایــن، 

ــای  ــا فعالیت ه ــی ب ــه جمعیت ــتند ک ــدی نیس ــط مقاص ــهرها فق ش

اقتصــادی، زندگــی فرهنگــی و تحــت نظــارت نیروهای سیاســی در 

آن هــا کنــار هــم جمــع می شــوند، بلکــه وظیفــۀ مهمــی را به منزلــۀ 

مراکــز فعالیــت گردشــگری برعهــده دارنــد )رهنمایــی و همــکاران، 

 .)86-85  :1390

گردشــگری، به مثابــۀ پدیــده ای اقتصــادی و اجتماعــی، 
زیســت محیطی  و  کالبــدی  گســتردۀ  پیامدهــای  دارای 
ــا  ــگری ب ــه گردش ــر )1970( ب ــۀ اخی ــد ده ــا چن ــت. ت اس
عنــوان فعالیتــی طایــی و بــدون پیامدهــای منفــی نگریســته 
می شــد )Ghanian et al., 2014: 78( تــا این کــه در دهــۀ 1980، 
نتایــج تحقیقــات گوناگــون نشــان داد گردشــگری دارای چالش هــای 

اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی گوناگونــی اســت کــه 

ــا  ــن چالش ه ــرد. ای ــئت می گی ــگری نش ــت گردش ــوع مدیری از ن

باعــث شــده ایــن مناطــق، بــا وجــود داشــتن پتانســیل های بــاالی 

ــای الزم  ــگری گام ه ــود گردش ــیر پرس ــد در مس ــگری، نتوانن گردش

ــگری  ــم گردش ــای مه ــته بندی چالش ه ــه، دس ــد. در ادام را بردارن

توضیــح داده شــده اســت.

ــی  ــت کاف ــادی: عد م حمای ــایی های اقتص ــا و نارس چالش ه

ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــه س ــویق ب ــی وعدم تش ــش خصوص از بخ

ــرخ  ــش ن ــادی، افزای ــب اقتص ــت های نامناس ــگری، سیاس گردش

ــل  ــگری به دلی ــش گردش ــره در بخ ــه و غی ــوارض، بیم ــات، ع مالی

ــدت  ــای بلندم ــون وام ه ــهیاتی همچ ــدان تس ــودآوری، فق عدم س

ــای  ــن چالش ه ــی از مهم تری ــش خصوص ــرای بخ ــم ب ــرۀ ک ــا به ب

و  )موســایی  اســت  گردشــگری  صنعــت  اقتصــادی  بخــش 

همــکاران، 1391: 29(.

ــد  ــان می ده ــه نش ــود دارد ک ــی وج ــی: دالیل ــش رقابت چال

رقابــت باعــث کاهــش موفقیــت برخــی مقاصــد گردشــگری شــده 

ــث  ــاز و بح ــگری انسان س ــای گردش ــداوم فضاه ــور م ــت. ظه اس

رقابــت بیــن محدوده هــای گردشــگری باعــث شــده برخــی 

مقاصــد انگیــزۀ بیشــتر و برخــی هــم انگیــزۀ کمتــری بــرای رقابــت 

ــینی، 1394: 62(. ــد )حس ــب کنن ــم کس باه

گردشــگری  چالش هــای  دیگــر  از  تبلیغاتــی:  چالــش 

ــی و  ــوبات منف ــی، رس ــکات ذهن ــت. مش ــات اس ــف تبلیغ ضع

ــف  ــگران، ضع ــوص گردش ــت در خص ــای نادرس ــود پنداره وج

از  عدم بهره گیــری  اطاع رســانی،  و  تبلیغــات  در  ســاختاری 

ــردان از  ــا جهانگ ــاط ب ــراری ارتب ــح برق ــای صحی ــول و روش ه اص

)زمانــی  فراهانــی، 1392: 66(. آن هاســت   مهم تریــن 

ماننــد  ـ  بــازار  عوامــل  بــازار:  در  موجــود  چالش هــای 

ــۀ ســوخت، امنیــت شــغلی، عوامــل فصلــی  ســطح درآمــد، هزین

ــا گســترش صنعــت  ــاط مســتقیمی ب و انگیزه هــای مســافرت ـ ارتب

ــی الزم  ــگران توانای ــد گردش ــا مقص ــل ی ــد. مح ــگری دارن گردش

بــرای مدیریــت بیشــتر ایــن عوامــل بــازار را ندارنــد و ایــن 

ــزی  ــه برنامه ری ــدت، ب ــگر، در بلندم ــذب گردش ــرای ج ــا ب محل ه

ــردی  ــن راهب ــرای تدوی ــن، ب ــد. بنابرای ــاز دارن ــری نی و انعطاف پذی

ــازار انجــام  ــارۀ وضعیــت ب مناســب، بایــد تحقیقــات جامعــی درب

شــود )وای گــی، 1377: 315؛ ناصــری، 1375: 104-103(.

بازاریابــی: گردشــگری بومی ـ محلــی همیشــه  چالــش 

ــدات گردشــگری همچــون  ــی محصــوالت و تولی ــع بازاریاب ــا مان ب

ــت.  ــوده اس ــه ب ــتی مواج ــع دس ــی و صنای ــوالت دامی ـ لبن محص

بازاریابــی فراینــدی مدیریتــی اســت کــه فعالیت هــای برنامه ریــزی، 

تهیــۀ محصــوالت جهانگــردی و جــذب گردشــگر را شــامل 

می شــود و نیازمنــد عملیــات و فعالیت هــای بازاریابــی اســت. 

ــر  ــدۀ ام ــه تنظیم کنن ــادی ک ــرف و نه ــازار مص ــاز ب ــناخت نی عدم ش

ــی  ــدم بازایاب ــع ع ــت درواق ــگری اس ــوالت گردش ــی محص بازاریاب
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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی رحمتی  و همکاران 

 .)Mitchell & Hall, 2005: 5( به شــمار مــی رود

ســو،  یــک  از  فرهنگی ـ اجتماعــی:  چالش هــای 

گاهــی کــم  تفاوت هــای فرهنگــی بیــن مناطــق گردشــگری و آ

ســوی  از  و  گردشــگران  خواســته های  و  نیازهــا  از  میزبانــان 

ــروز  ــن ب ــان، ضم ــگ میزبان ــگران از فرهن ــی گردش گاه ــر، ناآ دیگ

ــع بزرگــی در گســترش صنعــت گردشــگری  مشــکات بســیار، مان

اســت )Master & Prideaux, 2000: 445(. بیشــتر اوقات، در 

ــک  ــراد ی ــا اف ــل ی ــک مح ــاکنان ی ــف، س ــای مختل ــاط و مکان ه نق

گاهــی یــا دیــدن برخــی رفتارهــای جهانگــردان  جامعــه، به علــت ناآ

ــن  ــگران، از ای ــان و گردش ــن میزبان ــی بی ــاوت فرهنگ ــن تف و همچنی

صنعــت برداشــتی ناخوشــایند و منفــی دارنــد یــا کار کــردن در 

ــی،  ــراد بوم ــرف اف ــگری، از ط ــه گردش ــوط ب ــاغل مرب ــی مش بعض

ــر  ــی حاض ــاکنان بوم ــود و س ــی می ش ــن تلق ــطح پایی ــاغل س مش

ــردی،  ــی جهانگ ــازمان جهان ــد )س ــاغل کار کنن ــن مش ــتند در ای نیس

1379: 316(. در خصــوص چالــش اجتماعــی می تــوان گفــت 

ــر  ــزون ب ــه اف ــت ک ــدی اس ــی چندبع ــگری دارای ماهیت ــه گردش ک

تأمیــن نیــاز گردشــگران، باعــث تغییــرات عمــده در جامعــۀ میزبــان 

ــگری  ــعۀ گردش ــن، توس ــود )Dwyer, 2009: 65(. همچنی می ش

باعــث تغییــر در زندگــی اجتماعــی جامعــۀ میزبــان می شــود. 

وقتــی ســکونتگاهی بــه مــکان گردشــگری تبدیــل می شــود، کیفیــت 

ــور  ــد. حض ــر می کن ــا تغیی ــوم آن ه ــا و آداب و رس ــی و ارزش ه زندگ

ــت و  ــرم و جنای ــش ج ــون افزای ــی همچ ــد اثرات ــگران می توان گردش

ــان  ــۀ میزب ــت جامع ــه ظرفی ــار آورد. زمانی ک ــی را به ب ناهنجاری های

ــی  ــوان محیط ــد ت ــش از ح ــگران بی ــم گردش ــود و حج ــت نش رعای

باشــد، احتمــال آســیب بــه جامعــۀ میزبــان و میهمــان بیشــتر خواهــد 

بــود. درواقــع، تفــاوت فرهنگــی میــان ســاکنان و گردشــگران باعــث 

می شــود تغییــرات فرهنگــی بــا ســرعت بیشــتری اتفــاق افتــد 

.)Sari, 2010: 15(
ــه  ــگری ب ــعۀ گردش ــان: توس ــۀ میزب ــش جامع ــش واکن چال

ــوازی  ــه میهمان ن ــتگی دارد؛ چراک ــان بس ــۀ میزب ــن نیت جامع حس

و اســتقبال امــری ضــروری اســت، به طــوری کــه عصبانیــت، 

بی توجهــی و شــکاکیت جامعــۀ میزبــان بــه گردشــگران هــم منتقــل 

می شــود و احســاس ناخوشــایندی بــه آن هــا دســت  می دهــد و 

ــی  ــدد و حت ــافرت مج ــه مس ــا ب ــی آن ه ــه بی میل ــد، ب ــۀ بع در مرحل

تبلیغاتــی منفــی می انجامــد )وثوقــی و همــکاران، 1390: 65(.

ــئوالن  ــردم و مس ــی م گاه ــی: ناآ گاه ــه ناآ ــوط ب ــش مرب چال

ــای  ــب وکار و مزای ــرای کس ــود ب ــۀ خ ــیل های منطق ــی از پتانس محل

گاهــی یــا  مربــوط بــه آن نمونــه ای از ایــن چالــش اســت. ناآ

اثرگــذار  اشــتغال  و  درآمدزایــی  در  گردشــگری  از  گاهــی  کم آ

ــاند  ــزوا می کش ــه ان ــیل را ب ــهر دارای پتانس ــت، ش ــت و درنهای اس

)Sharpley, 2002: 235(. شــناخت توانمندی هــا، چالش هــا 
ــر  ــریع تر و بهت ــعۀ س ــه توس ــد ب ــت می توان ــن دس ــائلی از ای و مس

ــود. ــر ش ــق منج مناط

چالــش امنیتــی: از دیگر مســائل پیش روی توســعۀ گردشــگری 

امنیــت مقصــد گردشــگری اســت. بــا توســعۀ تروریســم بین المللــی 

ــن  ــه ای ــان ب ــگری، محقق ــترش گردش ــا گس ــاط آن ب ــی ارتب و بررس

ــی در  ــر کوتاه مدت ــد اث ــد کــه تروریســم می توان نتیجــه دســت یافته ان

جــذب گردشــگر داشــته باشــد، به طــوری کــه فقــط در پنــج درصــد 

ــت  ــم در صنع ــدت تروریس ــار بلندم ــی، آث ــورد بررس ــورهای م کش

.),Liu & Pratt 408 :2017( گردشــگری مشــاهده شــده اســت

چالش هــای زیربنایــی: از مهم تریــن چالش هــای توســعۀ 

گردشــگری مشــکل زیرســاختی و زیربنایــی اســت؛ چراکــه محققــان 

ارتباطــی، ســهولت  نتیجــه رســیده اند کــه امکانــات  ایــن  بــه 

دسترســی، خدمــات تفریحــی در محیط هــای ســکونتگاهی کوچــک 

ــیاری  ــد بس ــی، هرچن ــه عبارت ــرار دارد. ب ــی ق ــت نامطلوب در وضعی

برخوردارنــد،  خوبــی  طبیعــی  پتانســیل های  از  ســکونتگاه ها  از 

راه آهــن و حتــی  مثــل  از زیرســاخت های مناســب حمل ونقــل 

ــت.  ــکل اس ــیار مش ــا بس ــه آن ه ــی ب ــد و دسترس ــاده بی نصیب ان ج

ــگری در  ــق گردش ــت در مناط ــات باکیفی ــتن خدم ــن، داش همچنی

میــزان جــذب گردشــگر مؤثــر اســت؛ زیــرا بــا رضایــت و آســودگی 

خاطــر گردشــگر ارتبــاط دارد. گردشــگر راضــی باعــث ســوددهی بــه 

منطقــۀ گردشــگری می شــود )پورســلیمانی و رشــیدی، 1390: 52(. 

کمبــود و نامطلــوب بــودن وســایل حمل ونقــل مســافری، جاده  هــای 

بین شــهری، مراکــز خریــد، تأسیســات اقامتــی، شــبکه های آب، 

ــگری از  ــق گردش ــت در مناط ــاب و بهداش ــرات، فاض ــرق و مخاب ب

ــری، 1375: 107(.  ــد )ناص ــمار می آین ــعه به ش ــدۀ توس ــع عم موان

ــود  ــی: نب ــای مدیریت ــود مهارت ه ــازمانی و نب ــای س چالش ه

ســازمان یــا وزارت خانــه ای مشــخص در جایــگاه متولــی صنعــت کــه 

در نتیجــۀ وجــود ســازما ن های مــوازی باعــث ناهماهنگــی و تداخــل 

وظایــف فــراوان می شــود. از طرفــی، وجــود چنــد ســازمان مختلــف 

ــعۀ  ــرای توس ــه ب ــع و یکپارچ ــه ای جام ــرای برنام ــن و اج و عدم تدوی

ــد  ــه می کن ــیاری مواج ــکات بس ــا مش ــت را ب ــگری،این صنع گردش

)مدهوشــی و ناصرپــور، 1382: 33(، زیــرا گردشــگری ماننــد 

سیســتمی اســت کــه رفتــار و عملکــرد افــراد و ســازمان های دخیــل 

در آن تأثیرگــذار اســت. وجــود ســازمان های مــوازی و در رأس امــور 

می انجامــد  فراوانــی  بی نظمی هــای  بــه  بی تدبیــر  افــراد  بــودن 

.)Baum & Szivas, 2008: 786(
ــص:  ــانی متخص ــروی انس ــود نی ــی و کمب ــای آموزش چالش ه

متأســفانه، به دلیــل جــوان بــودن ایــن صنعــت، در بیشــتر کشــورهای 

درحال توســعه، نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز کــم اســت و 

ــاز  ــروی انســانی مــورد نی ــت نی ــرای تربی ــی مراکــزی آموزشــی ب حت

نیــز وجــود نــدارد یــا بســیار محــدود اســت )مدهوشــی و ناصرپــور، 

.)34 :1382

توســعۀ  بــرای  دولــت،  اســت  دولتــی: الزم  چالش هــای 

گردشــگری، حمایتی هایــی انجــام دهــد. بــا توجــه بــه این کــه 

دولتــی همچــون  گردشــگری حمایت هــای  ســازمان جهانــی 
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ــور  ــویقی را به منظ ــن تش ــاذ قوانی ــی و اتخ ــودگی مالیات بخش

ضــروری  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری  زمینه ســازی 

ــده  ــی عم ــی مانع ــای دولت ــدان حمایت ه ــی، فق ــته و از طرف دانس

ــت )Doswell, 2001: 13(، الزم  ــگری اس ــت گردش در موفقی

اســت دولــت در اهــداف اقتصــادی، مشــروعیت سیاســی، برابــری 

و  ســرمایه گذاری  و  خارجــی  عوامــل  اجتماعــی،  نیازهــای  و 

ــد  ــه کن ــر توســعۀ گردشــگری مداخل ــل نظارت هــای منفــی ب تعدی

)رضوانــی و همــکاران، 1391: 74(. ازایــن رو، کمبــود و نارســایی 

ــی،  ــی تفریح ــات رفاه ــا، امکان ــد راه ه ــی مانن ــات زیربنای خدم

ــورد  ــاخت م ــای انسان س ــایر فعالیت ه ــکی و س ــتی، پزش بهداش

ــز  ــا و مراک ــودن هتل ه ــخ گو نب ــن پاس ــگران و همچنی ــاز گردش نی

ــه نیازهــای گردشــگران از جملــه چالش هــای پیــش روی  ــی ب اقامت

ــاط  ــی ارتب ــای دولت ــا چالش ه ــتر ب ــه بیش ــد ک ــگران بوده ان گردش

ــور، 1382: 34(. ــی و ناصرپ ــد )مدهوش دارن

چالــش برنامه ریــزی: فقــدان برنامه ریــزی بــرای توســعۀ 

می انجامــد  گردشــگران  نیــاز  از  گاهــی  ناآ بــه  گردشــگری 

)Clarke, 2005: 91(. فقــدان برنامه ریــزی و مدیریــت مناســب 
ــت  ــا، ازدس ــدن جاذبه ه ــف ش ــا، ضعی ــش ظرفیت ه ــبب کاه س

ــادن توســعه می شــود  ــر افت ــه تأخی دادن مشــتریان و گردشــگران و ب

)مطیعــی  لنگــرودی و نصرتــی، 1389: 73(.

ــگری  ــث گردش ــذاری در بح ــذاری: قانون گ ــش قانون گ چال

ــراد  ــی و اف ــازمان های دولت ــا س ــا ی ــه نهاده ــی ک ــی تصمیم های یعن

در خصــوص صنعــت گردشــگری اتخــاذ می کننــد. عدم همــکاری 

ــای  ــی و آژانس ه ــای محل ــعۀ دولت ه ــداف توس ــا اه ــت ب و موافق

ــادی،  ــات، بی اعتم ــودن ارتباط ــی ب ــع آن، ناکاف ــه تب ــعه و ب توس

ــعه و  ــای توس ــناد و برنامه ه ــگاه آن در اس ــودن جای ــخص ب نامش

ــکیات  ــر تش ــخص نظی ــی مش ــادی و قانون ــوب نه ــود چارچ نب

ــۀ فعالیت هــای  قــوی دولتــی، کــه در ســطح سیاســت گذاری و ارائ

ــتند  ــگری هس ــم گردش ــکات مه ــد، از مش ــل کنن ــی عم خدمات

.)Nylander & Hall, 2005: 22(
دیگــر  از  فصلــی:  گردشــگری  بــه  مربــوط  چالــش 

چالش هــای توســعۀ گردشــگری فصلــی بــودن گردشــگری اســت. 

می شــود  موجــب  گردشــگری  فصــول  محدودیــت  درواقــع، 

پتانســیل های برخــی مناطــق گردشــگری، کــه شــرایط آب وهوایــی 

مســاعدی در برخــی فصــول ندارنــد، در تمــام ســال اســتفاده 

ــتند  ــی هس ــوای متنوع ــرایط آب وه ــه دارای ش ــی ک ــوند. مناطق نش

ــه  ــی ک ــا مناطق ــد ت ــاز دارن ــیع تری نی ــرمایه گذاری های وس ــه س ب

دارای آب وهــوای یکنواخت انــد، ماننــد آب وهــوای گرمســیری. 

مناطقــی کــه آب وهــوای چهــار فصلــی دارنــد گردشــگران کمتــری 

را پذیــرا هســتند، آن هــم فقــط در روزهــای محــدودی از ســال کــه 

آب وهــوای مســاعدی دارنــد )حســینی، 1394: 62(.

چالش هــای  مهم تریــن  از  زیســت محیطی:  چالش هــای 

زیســت محیطی گردشــگری آلودگی هــای ناشــی از حمل و نقــل 

ــط  ــب محی ــن، تخری ــت. همچنی ــه ای اس ــای گلخان ــد گازه و تولی

زیســت توســط گردشــگران هــم از موانــع مهــم ایــن صنعــت اســت 

)نیک بیــن و کرمــی، 1391: 142(. 

مهم تریــن  گفته شــده،  مطالــب  بــه  توجــه  بــا  حــال، 

چالش هــای موجــود در توســعۀ گردشــگری در شــکل 1 ارائــه 

ند. شــده ا

شکل	1:	مدل	مفهومی	تحقیق
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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی رحمتی  و همکاران 

پیشینۀ	تحقیق
امــروزه، در خصــوص چالش هــای گردشــگری، پژوهش هــای 

نتایــج  و  انجــام شــده  بین المللــی  و  ملــی  در ســطح  فراوانــی 

کــه  به گونــه ای  اســت،  آمــده  به دســت  نیــز  چشــمگیری 

شــارپلی )2002( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 

کــه عدم حمایــت مالــی و عمرانــی ســهم بســیاری در توســعه  نیافتــن 

ــام و زاواس )2008(  ــال )2005( و ب ــل و ه ــگری دارد. میچ گردش

بــر اهمیــت عامــل عدم اطاع رســانی و فرهنگ ســازی جــذب 

ــد.  ــد دارن کی ــکونتگاه  تأ ــی در س ــی اساس ــۀ چالش ــگر به مثاب گردش

ــای  ــا و فرصت ه ــوان »چالش ه ــا عن ــه ای ب ــوال )2015(، در مقال به

ــه  ــو«، ب ــادوس و توباگ ــادا، بارب ــق گرن ــداری مناط ــگری و پای گردش

ــت و  ــط زیس ــظ محی ــش حف ــه چال ــت ک ــت یاف ــه دس ــن نتیج ای

چالــش پاســخ گو بــودن بــه نیازهــای گردشــگران از مهم تریــن 

ــدادادی )2016(، در  ــد. خ ــن مناطق ان ــگری ای ــای گردش چالش ه

ــگری  ــعۀ گردش ــای توس ــا و فرصت ه ــوان »چالش ه ــا عن ــه ای ب مقال

ــن  ــه ای ــران«، ب ــگری ای ــدگان گردش ــای تأمین کنن ــران: دیدگاه ه در ای

ــزرِگ  ــش ب ــا دو چال ــران ب ــگری ای ــه گردش ــت ک ــیده اس ــه رس نتیج

ــه  ــرای مقابل ــع ب ــود مناب ــرب و کمب ــران در غ ــی از ای ــورات منف تص

ــۀ  ــون )2019(، در مقال ــن تصــورات منفــی روبه روســت. الزب ــا ای ب

ــا«،  ــا و فرصت ه ــا، چالش ه ــی در اردن: الگوه ــگری داخل »گردش

ــی گردشــگری  ــن نتیجــه رســیده اســت کــه چالش هــای اصل ــه ای ب

و  خدماتــی  اقتصــادی،  جنبه هــای  بــا  به ترتیــب  اردن  داخلــی 

فرهنگی ـ اجتماعــی ارتبــاط دارنــد. 

تحقیقــــی،  در   ،)1382( ناصـــرپور  و  مدهوشـــی 

ــتان را  ــنعت گردشــگری در اســتان لرسـ ــعۀ صــ چالش هــای توســ

بــه پنــج دســتۀ مجــزا شــامل موانـــع ســـازمانی و ســاختاری، موانــع 

ــی  ــع آموزش ــازار، موان ــود در ب ــع موجـ ــی، موانـ فرهنگی ـ اجتماع

ــك  ــی تفکی ــع زیربنای ــص و موان ــانی متخص ــروی انس ــود نی و کمب

ــرای  ــه بـ ــویی کـ ــور )1386(، در الگـ ــد. تقدیســـی و دانشـ کرده ان

برنامـه ریـــزی نواحی روســتایی ارائــه داده اند، مشــکات و تنگناهای 

ــی از  ــور زیربنای ــکات ام ــه مش ــتایی را ب ــگری روس ــش گردش بخ

جملـــه کمبـود تجهیـــزات و تســـهیات فیزیکی، مشکات عمومی 

و اجتمـــاعی ماننـــد نارســـایی سیاست هـــا و اهـــداف برنامـه ریـزی 

گردشـــگری، ضـــعف مدیریــت و تبلیغــات و در آخــر، مشــکات و 

ــد.  ــته بندی کرده ان ــت محیطی دس ــل زیس ــه عوام ــوط ب ــائل مرب مس

ــل  ــکاتی از قبی ــه ای، مشـ ــکاران )1391(، در مطالع ــادی و هم قب

گاهی روســتاییان و مسئوالن  نبود امکانـــات زیربنـــایی و رفـــاهی، ناآ

از گردشــگری روســتایی، کم رنــگ شــدن جاذبه هــای فرهنگــی 

روســـتا، نبــود شــبکۀ اطاع رســانی مناســب و عدم حمایــت و توجــه 

کافــی دولت را مهم تـــرین مشـــکات توســعۀ  گردشــگری روســتایی 

در روســتای خانقــاه اســتان کرمانشــاه دانســته اند. مهدیــان بروجنــی 

و احمدونــد )1393(، در تحقیقــی، چالش هــای توســعۀ گردشــگری 

روســتایی در منطقــۀ دنــا را از طریــق مــدل تحلیــل عاملــی در هشــت 

مانــع مهــم ســازمانی، اجتمـــاعی، اقتصـــادی، مردمـــی، ارتبـــاطی، 

فرهنگــی، تســهیاتی و رفاهــی بــا قــدرت تبییــن 66/45 درصــد از 

ــد. پاشــازاده و همــکاران )1397(،  ــس کل دســته بندی  کرده ان واریان

در مطالعــه ای، امکانــات زیرســاختی و زیــر بنایــی دولتــی، بهداشــت 

ــهری را  ــت ش ــگری و مدیری ــای گردش ــط، جاذبه ه ــت محی و کیفی

ــوی  ــهر خ ــگری ش ــعۀ گردش ــای توس ــن چالش ه ــۀ مهم تری به منزل

معرفــی کرده انــد.

ــوان چنیــن اســتنباط کــرد  ــه ادبیــات تحقیــق می ت ــا توجــه ب ب

ــی  ــته های گوناگون ــه دس ــگری ب ــعۀ گردشـ ــای توسـ ــه چالش ه کـ

ــود  ــر وج ــاق نظ ــوص، اتف ــن خصـ ــود و در ایـ ــیم بندی می ش تقس

نــدارد. برخـــی  چالش هــای توســـعۀ گردشـــگری را در چهــار دســتۀ 

ــی  ــادی؛ گروهـ ــی و نه ــی، اجتماعی ـ فرهنگ ــادی، اکولوژیک اقتص

در پنج دســـتۀ سـازمانی و ســـاختاری، موانـع فرهنگـی ـ اجتمـاعی، 

موانـــع موجـود در بـازار، موانـع آموزشـــی و کمبـود نیـروی انسـانی 

ــته  ــار دس ــز در چه ــده ای نی ــایی و ع ــع زیربنـ ــص و موانـ متخصـ

ــی،  ــومی و اجتماع ــکات عمـ ــایی، مشـ ــور زیربنـ ــکات ام مش

ضعف مـــدیریت و تبلیغـــات و موانـــع زیسـت محیطـــی دسته بندی 

کرده انــد. صرف نظــر از ایــن مــوارد، هــر منطقــۀ مــورد مطالعــه، بــا 

توجــه بــه شــرایط مکانــی و زمانــی خــود، می توانــد بــا چالش هــای 

ــده  ــعی ش ــش، س ــن پژوه ــن رو، در ای ــد. ازای ــارو باش ــی روی متفاوت

ــی  ــای احتمال ــته، خأل ه ــات گذش ــری از تحقیق ــا بهره گی ــت ب اس

ــگری  ــعۀ گردش ــای توس ــپس چالش ه ــود و س ــش داده ش ــا پوش آن ه

ــود. ــازی ش ــهری مدل س ش

روش	شناسی	تحقیق
ــی از  ــی یک ــهر گرم ــق ش ــن تحقی ــه ای ــورد مطالع ــۀ م منطق

ــرز  ــور و هم م ــرب کش ــمال غ ــع در ش ــل واق ــتان اردبی ــهرهای اس ش

بــا کشــور آذربایجــان اســت. ایــن شــهر در ســال 1395 دارای 

ــار  ــدود 554/2 هکت ــوار( و ح ــت )8375 خان ــر جمعی 28978 نف

ــه و 7  ــهر از 2 ناحی ــن ش ــت ای ــی اس ــت. گفتن ــوده اس ــاحت ب مس

محلــه و یــک شــهرک مســکونی )شــهرک ولی عصــر( تشــکیل شــده 

ــل  ــهر، به دلی ــن ش ــان، 1397: 151(. ای ــازاده و جالی ــت )پاش اس

ــه ای(  ــی )کوه پای ــت توپوگراف ــون وضعی ــی همچ ــای طبیع جاذبه ه

انسان ســاخت  جاذبه هــای  و  مطبــوع(  )آب وهــوای  اقلیمــی  و 

همچــون دریاچــۀ مصنوعــی )گیارلــو(، شــب های چراغانــی، 

ــهری  ــل ش ــۀ داخ ــون رودخان ــی پیرام ــی و تفریح ــات ورزش امکان

)گرمــی چــای( و چشــمۀ زرنــه، پتانســیل خوبــی در امــر گردشــگر 

دارد، امــا در زمینــه زیرســاخت های انسان ســاخت در وضعیــت 

ــت  ــن دس ــی از ای ــد چالش های ــر می رس ــرار دارد و به نظ ــبی ق نامناس

ــل  ــتان اردبی ــهر اس ــت ترین ش ــهر مهاجرفرس ــن ش ــدند ای ــث ش باع

ــد. باش
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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی86 رحمتی  و همکاران  86

ــۀ  ــت. جامع ــافی اس ــر توصیفی ـ اکتش ــق حاض روش تحقی

آمــاری تحقیــق کارشناســان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 

ــت  ــا صنع ــنا ب ــگاه )آش ــتادان دانش ــهرداری و اس ــداری، ش فرمان

مشــخص  به دلیــل  کــه  هســتند  گرمــی  شــهر  گردشــگری( 

ــا صنعــت  ــزان آشــنایی آن هــا ب ــودن تعــداد آن هــا و ابهــام در می نب

شــهر  گردشــگری  چالش هــای  )به خصــوص  گردشــگری 

ــدام  ــان اق ــایی کارشناس ــه شناس ــی ب ــۀ برف ــی(، از روش گلول گرم

ــول  ــا حص ــان ت ــۀ کارشناس ــداد نمون ــوص، تع ــن خص ــد. در ای ش

ــر و اشــباع نظــری در پاســخ های دریافتــی )نزدیکــی  شــناخت بهت

ــر  ــید. ب ــر رس ــه 10 نف  ب
ً
ــا ــت و نهایت ــه یاف ــخ ها( ادام ــرار پاس و تک

ــق  ــگری از طری ــای گردش ــه چالش ه ــد از این ک ــاس، بع ــن اس ای

ــور  ــان مذک ــا کارشناس ــد، ب ــتخراج ش ــه ای اس ــات کتابخان مطالع

ــه شــد و پــس از جمع بنــدی چالش هــا، روایــی محتوایــی  مصاحب

ــزان  ــی می ــش نامۀ تخصص  پرس
ً
ــا ــد و نهایت ــت آم ــا به دس چالش ه

ــان 10  ــق هم ــم از طری ــاز ه ــا ب ــر چالش ه ــذاری و تأثیرپذی تأثیرگ

ــرای  ــه ب ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی ش ــه ارزیاب ــناس مربوط کارش

ــرای  ــی )CVR(، ب ــل محتوای ــق از روش تحلی ــزار تحقی ــی اب روای

ــا  ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ــدد و ب ــون مج ــی آن از روش آزم پایای

میــک  تحلیــل  و   )ISM( ساختاری ـ تفســیری  مدل ســازی  از 

ــد. ــتفاده ش ــک اس م

ــعۀ  ــی توس ــای نهای ــایی چالش ه ــی و شناس ــی محتوای روای

گردشــگری شــهر گرمــی:  همان گونــه کــه توضیــح داده شــد، 

ــی  ــهر گرم ــگری ش ــعۀ گردش ــای توس ــایی چالش ه ــرای شناس ب

گردشــگری  صنعــت  کارشناســان  از  نفــر   10 دیدگاه هــای  از 

ــن  ــر ای ــی اســتفاده شــد )رابطــۀ 1(. ب ــی محتوای ــرای انجــام روای ب

ــش از 0/75  ــا بی ــب CVR آن ه ــه ضری ــی ک ــاس، چالش های اس

باشــد به منزلــۀ چالــش نهایــی انتخــاب می شــوند. جــدول 1 

ــه )ارائه شــده در جــدول  ــد کــه از بیــن 17 چالــش  اولی ــان می کن بی

ــد  ــب کرده ان ــاالی 0/75 را کس ــب ب ــش ضری ــداد 13 چال 1(، تع

و به منزلــۀ چالش هــای نهایــی ایــن تحقیــق به شــمار می آینــد 

)چالش هــای واکنــش جامعــۀ میزبــان، فرهنگــی و زیســت محیطی، 

ضریبــی کمتــر از حــد قابل قبــول کســب کردنــد )کمتــر از 0/75( 

ــدند(. ــارج ش ــق خ ــۀ تحقی  از چرخ
ً
ــا و نهایت

رابطۀ 1:

شکل	2:	موقعیت	جغرافیایی	شهر	گرمی
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ــگری  ــعۀ گردش ــی توس ــای نهای ــش نامۀ چالش ه ــی پرس پایای

ــش نامۀISM، از روش  ــی پرس ــنجش پایای ــرای س ــی: ب ــهر گرم ش

آزمــون مجــدد اســتفاده شــده اســت. بــر ایــن اســاس، پرســش نامۀ 

مربوطــه، دوبــار و بــه فاصلــۀ یــک هفتــه، توســط 10 نفــر از 

ــن  ــتگی بی ــوع هم بس ــه مجم ــد ک ــل ش ــه تکمی ــان مربوط کارشناس

ــا  ــر ب ــار اول، براب ــان، ب ــرف کارشناس ــده از ط ــخ های اعا م ش پاس

ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــبه ش ــار دوم، 0/749 محاس 0/768 و ب

گفــت  می تــوان  بــود،   0/70 از  باالتــر  پاســخ ها  هم بســتگی 

دارد. قابل قبولــی  پایایــی  پرســش نامه 

یافته	ها
مطابــق توضیحــات قبلــی، بــرای شناســایی چالش هــای 

توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی از مدل ســازی ساختاری ـ تفســیری 

)ISM( و تحلیــل میــک مــک اســتفاده شــده اســت. روش مذکــور 

ــده اند. ــه ش ــب ارائ ــه به ترتی ــه در ادام ــی دارد ک مراحل

)SSIM( یس خودتعاملی ساختاری ماتر

ــگری  ــعۀ گردش ــی توس ــای نهای ــایی چالش ه ــس از شناس پ

ــاختاری  ــی س ــس خودتعامل ــا در ماتری ــن چالش ه ــی، ای ــهر گرم ش

از  هریــک  تأثیــر  میــزان  مقایســۀ  )بــرای  شــد  وارد   )SSIM(

ــورت  ــش نامۀ  13*13 به ص ــدا پرس ــور، ابت ــن منظ ــه ای ــا(. ب چالش ه

مقایســۀ  دوبه دویــی طراحــی شــد. بــه ایــن صــورت کــه 13 

ــدند  ــر ش ــدول ذک ــتون اول ج ــطر و س ــده در س ــش انتخاب ش چال

و از کارشناســان خواســته شــد کــه نــوع ارتباطــات دوبه دویــی 

چالش هــا را مشــخص کننــد. بدین منظــور، از چهــار نمــاد بــه 

ــود: ــتفاده می ش ــر اس ــرح زی ش

نمادV : یعنی i منجر به j می شود. 

نماد A: یعنی j منجر به i می شود.

نماد :X ارتباط دوطرفه از i به j و برعکس.

نماد O: هیچ ارتباطی بین i و j وجود ندارد.

CVRچالشردیفCVRچالشردیف

گاهی1 1چالش های زیربنایی18چالش آ

1چالش برنامه ریزی19چالش های اجتماعی2

1چالش های آموزشی و انسانی0/810چالش امنیت3

1چالش های سازمانی ـ مدیریتی111چالش رقابت4

1چالش های دولتی112چالش تبلیغاتی5

0/8چالش قانون گذاری113چالش بازاریابی6

---1چالش های اقتصادی7

جدول	1:	چالش	های	نهایی	توسعۀ	گردشگری	شهر	گرمی	)یافته	های	تحقیق،	1399(
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آگاهی - V V X X V V A X X X X A

اجتامعی - X A A A X A X X X X X

امنیتی - V A A X X A A X A X

رقابتی - A X X X X X A A A

تبلیغاتی - X X A A A A A A

بازاریابی - X X X A X X A

اقتصادی - X A X X X A

زیربنایی - A A A A A

برنامه ریزی - X A A A

آموزشی - X X X

سازمانی - X X

دولتی - X

قانون گذاری -

جدول	2:	ماتریس	خودتعاملی	ساختاری	چالش	های	توسعۀ	گردشگری)یافته	های	تحقیق،	1399(
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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی88 رحمتی  و همکاران  88

 بعــد از جمع بنــدی دیدگاه هــای کارشناســان، ماتریــس 

ســاختاری روابــط درونــی متغیرهــا )خودتعاملــی ســاختاری( 

به صــورت جــدول 2 اســتخراج شــد.

یس دسترسی اولیه ماتر

 توضیــح داده شــد، ماتریــس دسترســی 
ً
همان گونــه کــه قبــا

اولیــه از تبدیــل ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری بــه یــک ماتریــس 

ــس  ــتخراج ماتری ــرای اس ــود. ب ــل می ش ــی )0 و 1( حاص دوارزش

دسترســی، بایــد در هــر ســطر عــدد یــک جایگزیــن عامت هــای 

V و X و عــدد صفــر جایگزیــن عامت هــای A و O در ماتریــس 

دسترســی اولیــه شــود. پــس از تبدیــل تمــام ســطرها، نتیجــۀ 

ــۀ  ــود. در مرحل ــد ب ــه خواه ــی اولی ــس دسترس ــت آمده ماتری به دس

ــۀ  ــود. رابط ــی ش ــا بررس ــن متغیره ــۀ بی ــط ثانوی ــد رواب ــد، بای بع

ثانویــه به گونــه ای اســت کــه اگــر متغیــر J بــه متغیــر I منجــر شــود 

و ایــن متغیــر بــه K، متغیــر J بــه متغیــر K منجــر خواهــد شــد. بــا 

تبدیــل نمادهــای روابــط ماتریــس SSIM بــه اعــداد صفــر و یــک، 

ــن  ــت آورد. ای ــس را به دس ــوان ماتری ــر می ت ــد زی ــب قواع ــر حس ب

ــت: ــر اس ــورت زی ــد به ص قواع

ــت،  ــه اس ــاد V گرفت ــس SSIM نم ــۀ  I,jدر ماتری ــر خان اگ

خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد یــک می گیــرد و خانــۀ 

ــرد. ــر می گی ــدد صف ــه I,j، ع ــی خان ــۀ آن، یعن قرین

ــت،  ــه اس ــاد A گرفت ــس SSIM نم ــۀ I,j در ماتری ــر خان اگ

خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد صفــر می گیــرد و خانــۀ 

ــرد. ــۀ I,j، عــدد یــک می گی ــی خان ــۀ آن، یعن قرین

ــت،  ــه اس ــاد X گرفت ــس SSIM نم ــۀ I,j در ماتری ــر خان اگ

خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد یــک می گیــرد و خانــۀ 

ــرد. ــک می گی ــدد ی ــۀ I,j، ع ــی خان ــۀ آن، یعن قرین

ــت،  ــه اس ــاد  Oگرفت ــس SSIM نم ــۀ I,j در ماتری ــر خان اگ

خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد صفــر می گیــرد و خانــۀ 

ــرد. ــر می گی ــۀI,j ، عــدد صف ــی خان ــۀ آن، یعن قرین

بــا توجــه بــه قواعــد روشISM ، ماتریــس دسترســی اولیــه 

ــرد. ــکل می گی ــدول 3 ش ــق ج مطاب

جدول	3:	ماتریس	دسترسی	اولیه	)یافته	های	تحقیق،	1399(
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گاهی آ - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

اجتماعی 1 - 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

امنیتی 1 1 - 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

رقابتی 1 1 1 - 0 1 1 1 1 1 0 0 0

تبلیغاتی 1 1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0

بازاریابی 0 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0

اقتصادی 0 1 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1 0

زیربنایی 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0

برنامه ریزی 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 0 0 0

آموزشی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1

سازمانی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1

دولتی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1

قانون گذاری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
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یس دسترسی نهایی ماتر

پــس از تشــکیل ماتریــس دسترســی اولیــۀ چالش هــای 

توســعۀ گردشــگری بــا دخیــل کــردن انتقال پذیــری در روابــط 

متغیرهــا، ماتریــس دسترســی نهایــی تشــکیل می شــود تــا ماتریــس 

دسترســی اولیــه ســازگار شــود. در ایــن مرحلــه، کلیــۀ روابــط ثانویــۀ 

بیــن متغیرهــا بررســی می شــود تــا ماتریــس دسترســی نهایــی 

ــتگی  ــزان وابس ــوذ و می ــدرت نف ــس، ق ــن ماتری ــد. در ای ــت آی به دس

ــارت  ــر عب ــر متغی ــوذ ه ــدرت نف ــود. ق ــان داده می ش ــر نش ــر متغی ه

اســت از تعــداد نهایــی متغیرهایــی )شــامل خــودش( کــه می توانــد 

در شــکل گیری آن هــا تأثیــر داشــته باشــد. میــزان وابســتگی عبــارت 

اســت از تعــداد نهایــی متغیرهایــی کــه موجــب شــکل گیری متغیــر 

مذکــور می شــوند.

جدول	4:	ماتریس	دسترسی	نهایی
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گاهی آ - 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

اجتماعی 1 - 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8

امنیتی 1 1 - 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 7

رقابتی 1 1 1 - 0 1 1 1 1 1 0 0 0 8

تبلیغاتی 1 1 1 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 6

بازاریابی 0 1 1 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0 9

اقتصادی 0 1 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1 0 9

زیربنایی 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 7

برنامه ریزی 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 0 0 0 9

آموزشی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 12

سازمانی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 12

دولتی 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 12

قانون گذاری 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 12

میزان وابستگی 10 12 12 11 9 10 12 9 8 8 8 7 5 -

بــا توجــه بــه جــدول 4، چالش هــای آموزشــی، ســازمانی، دولتــی و 

قانون گــذاری، بــا میــزان قــدرت نفــوذ 12، بیشــترین تأثیــر و چالــش  

تبلیغــات، بــا میــزان قــدرت نفــوذ 6، کمتریــن تأثیــر را دارنــد.

سطح بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی

در ایــن گام از پژوهــش، ماتریــس دسترســی نهایی در ســطوح 

ــا در  ــطح چالش ه ــن س ــرای تعیی ــود. ب ــته بندی می ش ــف دس مختل

ــی  ــۀ خروج ــه مجموع ــا، س ــدام از آن ه ــه ازای هرک ــی، ب ــدل نهای م

ــر  ــود. ب ــکیل می ش ــترک تش ــاز( و مش ــتیابی(، ورودی )پیش نی )دس

ایــن اســاس، مجموعــۀ دســتیابی شــامل خــود متغیــر و متغیرهایــی 

اســت کــه از آن تأثیــر می پذیرنــد. مجموعــۀ پیش نیــاز شــامل خــود 

ــۀ  ــد. مجموع ــر می گذارن ــه در آن تأثی ــت ک ــی اس ــر و متغیرهای متغی

مشــترک نیــز اشــتراک دو مجموعــۀ فــوق اســت. اگــر مجموعه هــای 

دســتیابی و مشــترک بــرای یــک متغیــر یکســان باشــند، آن متغیــر در 

ــار  ــن معی ــه ای ــا ک ــرد؛ بدین معن ــرار می گی ــدل ق ــطح م ــن س باالتری

ــذاری  ــته و اثرگ ــرار داش ــا ق ــایر معیاره ــر س ــت تأثی ــدت تح به ش

کمــی در ســایر معیارهــا دارد. پــس از تعییــن ســطح هریــک از 

ــرای  ــطح بندی ب ــده و س ــته ش ــار گذاش ــور کن ــر مذک ــا، متغی متغیره

ــا  ــی متغیره ــه تمام ــا زمانی ک ــب، ت ــن ترتی ــه همی ــا ب ــایر متغیره س

ــود. ــرار می ش ــوند، تک ــطح ش ــن س تعیی
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جدول	5:	سطح	بندی	چالش	های	توسعۀ	گردشگری	شهر	گرمی

مجموعۀ مشترکمجموعۀ ورودی )پیش نیاز(مجموعۀ خروجی )دستیابی(چالش ها
درصد 
اشتراک

سطح

گاهی دوم2،3،4،5،6،7،9،10،11،122،3،4،5،8،9،10،11،12،132،3،4،5،9،10،11،120/8چالش آ

اول1،3،7،9،10،11،12،131،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،3،7،9،10،11،12،131چالش اجتماعی

دوم1،2،4،7،8،9،11،131،2،4،5،6،7،8،9،10،11،12،131،2،4،7،8،11،130/88چالش امنیت

سوم1،2،3،6،7،8،9،101،3،5،6،7،8،9،10،11،12،131،3،6،7،8،9،100/77چالش رقابت

پنجم1،2،3،4،6،71،6،7،8،9،10،11،12،131،6،70/5چالش تبلیغاتی

دوم2،3،4،5،7،8،9،10،11،121،4،5،7،8،9،10،11،12،134،5،7،8،9،10،11،120/8چالش بازاریابی

اول2،3،4،5،6،8،10،11،121،2،3،4،5،6،8،9،10،11،12،132،3،4،5،6،8،10،11،121چالش اقتصادی

پنجم1،2،3،4،5،6،7،83،4،6،7،9،10،11،12،133،4،6،70/5چالش زیربنایی

پنجم1،2،3،4،5،6،7،8،101،2،4،6،10،11،121،2،4،6،100/55چالش برنامه ریزی

چهارم1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،12،131،2،4،7،9،11،12،131،2،4،7،9،11،12،130/66چالش  آموزشی 

چهارم1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،12،131،2،3،6،7،10،12،131،2،3،6،7،10،12،130/66چالش سازمانی

پنجم1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،131،2،6،7،10،11،131،2،6،7،10،11،130/58چالش دولتی

ششم1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،122،3،10،11،12،132،3،10،11،120/41چالش قانون گذاری

همان طــور کــه در جــدول 5 ماحظــه می شــود، چالش هــای 

توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی در شــش ســطح طبقه بنــدی 

به دســت آمده در  براســاس ســطوح  نهایــی  بنابرایــن،  شــده اند. 

ــود. در  ــیم می ش ــی ترس ــتیابی نهای ــس دس ــق ماتری ــی و طب گام قبل

ایــن مــدل )شــکل 3(، روابــط متقابــل و تأثیرگــذاری بیــن معیارهــا 

ــت  ــان اس ــی نمای ــف به خوب ــطوح مختل ــای س ــاط معیاره و ارتب

ــن  ــود. در ای ــری می ش ــای تصمیم گی ــر فض ــب درک بهت ــه موج ک

ــطح  ــن س ــگری در پایین تری ــذاری گردش ــش قانون گ ــش، چال بخ

ــل  ــدل عم ــی م ــنگ زیربنای ــد س ــه همانن ــت ک ــه  اس ــرار گرفت ق

ــهر  ــگری ش ــعۀ گردش ــای توس ــایی چالش ه ــرای شناس ــد و ب می کن

گرمــی بایــد از ایــن متغیــر شــروع شــود و بــه ســایر متغیرهــا ســرایت 

کنــد )شــکل 3(. درواقــع، ایــن چالــش بیشــترین تأثیــر را در دیگــر 

چالش هــا دارد و در باالتریــن ســطح، یعنــی ســطح اول، چالش هــای 

اقتصــادی و اجتماعــی قــرار گرفته انــد. هرچــه چالش هــا در ســطح 

باالتــری قــرار گیرنــد، قــدرت تحریک کنندگــی آن هــا کمتــر و 

چالش هــای  درواقــع،  می شــود.  بیشــتر  وابستگی شــان  میــزان 

اولیــن ســطح تأثیرگــذاری کمتــر، امــا تأثیرپذیــری بیشــتری دارنــد.



91
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی رحمتی  و همکاران 

تحلیل  میک مک

در ایــن مرحلــه، بــا اســتفاده از میــک مــک، نــوع متغیرهــا 

ــا  ــری  از آن ه ــا و اثرپذی ــایر متغیره ــذاری در س ــه اثرگ ــه ب ــا توج ب

مشــخص می شــود و پــس از تعییــن قــدرت نفــوذ یــا اثرگــذاری و 

ــعۀ  ــای توس ــی چالش ه ــوان تمام ــل، می ت ــتگی عوام ــدرت وابس ق

ــه های  ــا خوش ــا ی ــی از گروه ه ــی را در یک ــهر گرم ــگری ش گردش

ــرد: ــدی ک ــه طبقه بن چهارگان

گــروه اول )ربــع اول(: شــامل متغیرهای مســتقل خودمختار 

اســت کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی ضعیفــی دارنــد. ایــن متغیرهــا 

ــی  ــات کم ــا مجــزا هســتند و ارتباط ــایر متغیره ــدودی از س ــا ح ت

ــی در  ــی پایین ــدرت تبیین کنندگ ــا ق ــن متغیره ــع، ای ــد. درواق دارن

ــد.  ــله مراتبی دارن ــدل سلس ــط م ــکل گیری رواب ش

گــروه دوم )ربــع دوم(: متغیرهــای وابســته هســتند کــه 

قــدرت نفــوذ ضعیــف، امــا وابســتگی باالیــی دارنــد.

ــع ســوم(: متغیرهــای پیونــدی هســتند کــه  گــروه ســوم )رب

قــدرت نفــوذ )تحریک کنندگــی( و وابســتگی باالیــی دارنــد. 

ــایر  ــر س ــث تغیی ــا باع ــن  متغیره ــل روی ای ــه عم ــع، هرگون درواق

متغیرهــا می شــود. 

ــتقل  ــای مس ــامل متغیره ــارم(: ش ــع چه ــارم )رب ــروه چه گ

)کلیــدی( اســت. ایــن متغیرهــا دارای قــدرت نفــوذ بــاال و 

ــن  ــتگی ای ــدرت و وابس ــل ق ــتند. در تحلی ــی هس ــتگی پایین وابس

ــد  ــل می کنن ــتم عم ــاختاری سیس ــای س ــنگ بن ــد س ــته مانن دس

ــد در  ــتم، بای ــرد سیس ــی در عملک ــول اساس ــر و تح ــرای تغیی و ب

ــت  ــر، مدیری ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــد ک کی ــا تأ ــر آن ه ــۀ اول، ب وهل

بایــد توجــه ویــژه ای بــه آن هــا داشــته باشــد تــا بتوانــد تأثیــر آن هــا 

ــا،  ــر متغیره ــود دیگ ــرای بهب ــد و ب ــش کن ــارا  پای ــر متغیره در دیگ

ــد. ــاب کن ــازوکارهایی را انتخ س

شکل	3:	مدل	تفسیری	ـ	ساختاری	چالش	های	توسعۀ	گردشگری	شهر	گرمی
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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی92 رحمتی  و همکاران  92

نتایــج به دســت آمده از دســته بندی متغیرهــای پژوهــش 

در شــکل 4 نشــان می دهــد کــه در گــروه متغیرهــای مســتقل 

امــا  اســت.  نگرفتــه  قــرار  چالشــی  یــا  متغیــر  خودمختــار، 

ــر  ــت تأثی ــتر تح ــی بیش ــی و تبلیغات ــی، زیربنای ــای امنیت چالش ه

ــزء  ــتمی، ج ــر سیس ــد و از منظ ــا بودن ــا چالش ه ــل ی ــایر عوام س

ــادی در  ــل زی ــی، عوام ــه عبارت ــته اند. ب ــر و وابس ــر اثرپذی عناص

ایجــاد ایــن متغیــر دخالــت دارنــد و خــود آن هــا کمتــر می تواننــد 

چالش هــای  همچنیــن،  باشــند.  دیگــر  متغیرهــای  زمینه ســاز 

ــازمانی  ــزی، س ــی، برنامه ری گاه ــی، آ ــی، رقابت ــادی، اجتماع اقتص

ــدرت  ــه ق ــتقل اند ک ــای مس ــا متغیره ــوم ی ــروه س ــی از گ و آموزش

ــل  ــه عم ــع، هرگون ــد. درواق ــی دارن ــتگی باالی ــوان و وابس ــوذ، ت نف

 
ً
ــا ــود. نهایت ــا می ش ــایر متغیره ــر س ــث تغیی ــا باع ــن متغیره روی ای

کــه  چهــارم،  گــروه  در  قانون گــذاری  و  دولتــی  چالش هــای 

متغیرهــای مســتقل اند، قــرار گرفته انــد. ایــن متغیرهــا تحــت 

توســعۀ  کلیــدی  چالش هــای  یــا  کلیــدی  متغیرهــای  عنــوان 

گردشــگری شــهر گرمــی به شــمار می رونــد کــه تأثیــر بســیار 

ــد )دارای قــدرت  ــادی در توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی دارن زی

ــد(. ــتگی کمترن ــاال و وابس ــوذ ب نف

جدول	6:	درجۀ	قدرت	هدایت	)نفوذ	یا	تحریک	کنندگی(	و	وابستگی	متغیرها	
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شناسایی و دسته بندی چالش های توسعۀ گردشگری شهر گرمی رحمتی  و همکاران 

بحث	و	نتیجه	گیری
توســعۀ شــهر گرمــی در گردشــگری نیازمنــد رفــع چالش هــای 

به نظــر  ازایــن رو،  اســت.  رابطــه  ایــن  در  تأثیرگــذار  و  اصلــی 

ــرا  ــت؛ زی ــد اس ــیری مفی ــی ساختاری ـ تفس ــدل پژوهش ــد م می رس

ــی  ــی محتوای ــن و روای ــل ف ــان اه ــای کارشناس ــتفاده از دیدگاه ه اس

درک  بــه  دهــد،  کاهــش  را  موضــوع  پیچیدگی هــای  می توانــد 

، بــا مشــخص 
ً
قابل قبولــی از موضــوع مــورد بررســی برســد و نهایتــا

شــدن اولویت هــا، بــه اخــذ تصمیمــات بهتــری منجــر شــود. 

ــای  ــن چالش ه ــد مهم تری ــعی ش ــش س ــن پژوه ــور، در ای بدین منظ

ــر  ــزان تأثی ــوند و می ــایی ش ــی شناس ــهر گرم ــگری ش ــعۀ گردش توس

هریــک از آن هــا در همدیگــر تحلیــل شــود. بــر ایــن اســاس، 

نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه از بیــن 17 چالــش شناسایی شــده 

گاهــی، رقابــت، آموزشــی،  اولیــه، 13 چالــش )بازاریابــی، امنیــت، آ

ــات،  ــزی، تبلیغ ــی، برنامه ری ــی، دولت ــازمانی ـ مدیریتی، زیربنای س

ــی  ــۀ چالش هــای نهای اجتماعــی، اقتصــادی و قانون گــذاری( به منزل

ــوارد،  ــن م ــن ای ــدند و از بی ــناخته ش ــی ش ــهر گرم ــگری ش گردش

بیشــترین قــدرت نفــوذ بــه چالش هــای آموزشــی، ســازمانی، دولتــی 

و قانون گــذاری و کمتریــن آن هــم بــه چالــش  تبلیغــات تعلــق دارد.

ــارپلی )2002(،  ــات ش ــج تحقیق ــا نتای ــق ب ــن تحقی ــج ای نتای

حــوزۀ  در  عمرانــی  و  مالــی  عدم حمایــت  چالــش  بــر  مبنــی 

و   )2008( زاواس  و  بــام   ،)2005( هــال  و  میچــل  گردشــگری، 

عدم اطاع رســانی  چالش هــای  بــر  مبنــی   )2016( خــدادادی 

ناصـــرپور  و  مدهوشـــی  گردشــگر،  جــذب  فرهنگ ســازی  و 

ــاختاری،  ــازمانی و س ــای سـ ــود چالش ه ــر وج ــی ب )1382( مبن

موانــع فرهنگی ـ اجتماعــی، موانـــع موجـــود در بــازار، موانــع 

ــی  ــع زیربنای ــص و موان ــانی متخص ــروی انس ــود نی ــی و کمب آموزش

در حــوزۀ گردشــگری، تقدیســـی و دانشـــور )1386( مبنــی بــر 

وجــود چالش هــای زیربنایــی، اجتمـــاعی و زیســت محیطی در 

ــود  ــر وج ــی ب ــکاران )1391( مبن ــادی و هم ــگری، قب ــوزۀ گردش ح

گاهی  چالش هایــی از قبیــل نبــود امکانـــات زیربنـــایی و رفـــاهی، ناآ

از گردشــگری، کم رنــگ شــدن جاذبه هــای  مــردم و مســئوالن 

فرهنگــی، نبــود شــبکۀ اطاع رســانی صحیــح و عدم حمایــت و 

توجــه کافــی دولــت، مهدیــان بروجنــی و احمدونــد )1393( مبنــی 

بــر وجــود چالش های ســازمانی، اجتمـــاعی، اقتصـــادی، مردمـــی، 

ــکاران  ــازاده و هم ــی، پاش ــهیاتی و رفاه ــی، تس ــاطی، فرهنگ ارتبـ

)1397( مبنــی بــر وجــود چالش هــای زیرســاختی و زیربنایــی 

دولتــی، بهداشــت و کیفیــت محیــط، جاذبه هــای گردشــگری و 

مدیریــت شــهری همخوانــی و قرابــت دارد.

نتایــج ســطح بندی چالش هــا نیــز نشــان داد کــه چالش هــای 

توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی می تواننــد در شــش ســطح 

در  گردشــگری  قانون گــذاری  چالــش  کــه  شــوند  طبقه بنــدی 

قــرار می گیــرد و ســنگ زیربنایــی مــدل را  پایین تریــن ســطح 

توســعۀ  چالش هــای  شناســایی  بــرای  کــه  می دهــد  تشــکیل 

ــروع  ــش ش ــا چال ــطح ی ــن س ــد از ای ــی بای ــهر گرم ــگری ش گردش

ــا  ــر چالش ه ــر را در دیگ ــترین تأثی ــش بیش ــن چال ــه ای ــرد؛ چراک ک

ــادی و  ــای اقتص ــطح اول( چالش ه ــطح )س ــن س دارد و در باالتری

ــی  ــدرت تحریک کنندگ ــا ق ــن چالش ه ــرد. ای ــرار می گی ــی ق اجتماع

ــد. درواقــع، ایــن چالش هــا  ــزان وابســتگی بیشــتری دارن ــر و می کمت

ــد.  ــتری دارن ــری بیش ــا تأثیرپذی ــر، ام ــذاری کمت تأثیرگ

کــه  داد  نشــان  چالش هــا  دســته بندی  نتایــج  همچنیــن، 

چالش هــای امنیتــی، زیربنایــی و تبلیغاتــی بیشــتر تحــت تأثیــر 

سیســتمی،  منظــر  از  و  هســتند  چالش هــا  یــا  عوامــل  ســایر 

جــزء عناصــر اثرپذیــر و وابســته به شــمار می رونــد. بــر ایــن 

گاهــی،  اســاس، چالش هــای اقتصــادی، اجتماعــی، رقابتــی، آ

برنامه ریــزی، ســازمانی و آموزشــی نیــز در گــروه متغیرهــای مســتقل 

ــوان و وابســتگی  ــوذ، ت ــدرت نف ــی کــه ق ــد. چالش های ــرار می گیرن ق

ــن متغیرهــا باعــث  ــی روی ای ــه عمل ــع، هرگون ــد. درواق ــی دارن باالی

 چالش هــای دولتــی و 
ً
تغییــر ســایر متغیرهــا می شــود و نهایتــا

شــهر  گردشــگری  توســعۀ  کلیــدی  چالش هــای  قانون گــذاری 

ــاال  ــوذ ب ــدرت نف ــه ق ــا، ک ــن چالش ه ــد. ای ــمار می رون ــی به ش گرم

ــعۀ  ــر را در توس ــترین تأثی ــد بیش ــد، می توانن ــر دارن ــتگی کمت و وابس

ــند.  ــته باش ــی داش ــهر گرم ــگری ش گردش

ــرد  ــری ک ــوان نتیجه گی ــق می ت ــای تحقی ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب

کــه مهم تریــن چالش هــای توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی از 

ــی  ــت. چالش های ــرون( اس ــط بی ــی )محی ــای بیرون ــوع چالش ه ن

ــی و ســازمانی کــه در  ــزی، زیربنای همچــون قانون گــذاری، برنامه ری

 از چالش هــای 
ً
دســته چالش هــای کان کشــور قــرار دارنــد و اتفاقــا

ســطح بــاالی گردشــگری شــهر گرمــی هــم هســتند کــه رفــع ایــن 

ــی و  ــط درون ــی )محی ــای درون ــا چالش ه ــه ب ــا در مقایس چالش ه

محلــی( اولویــت بیشــتری دارد و درواقــع کلیــد توســعۀ گردشــگری، 

نه تنهــا در منطقــۀ مــورد مطالعــه، بلکــه حتــی در توســعۀ گردشــگری 

کیــد  تأ هنــگام  چالش هاســت.  ایــن  رفــع  بــر  مبتنــی  کشــور 

بــر چالش هــای  بیرونــی، نبایــد از چالش هــای درونــی غافــل 

ــا  ــق دارد ت ــی تعل ــۀ محل ــه جامع ــتر ب ــه بیش ــی ک ــد؛ چالش های مان

ــی  ــای درون ــه چالش ه ــت ک ــت اس ــزان. درس ــئوالن و برنامه ری مس

مســئله  مهم تریــن  امــا  بیرونی انــد،  چالش هــای  تأثیــر  تحــت 

ــی  ــان بوم ــوان مردم ــت و ت ــی خواس ــای درون ــث چالش ه در بح

ــد،  ــن کارآم ــع قوانی ــا وض ــه ب ــود ک ــتنباط می ش ــت. اس ــه اس منطق

ــه  ــرف بودج ــا ص ــده و ب ــم ش ــر فراه ــزی بهت ــرای برنامه ری ــه ب زمین

از طــرف دولــت، بســتر بــرای توســعۀ زیربنایــی مهیــا شــود. مــوارد 

ــی و  ــی، تبلیغات ــعۀ آموزش ــث توس ــد باع ــم می توانن ــده ه مطرح ش

گاهــی  بازاریابــی گردشــگری شــوند هــم می تواننــد باعــث افزایــش آ

ــا گردشــگران،  ــود فرهنــگ برخــورد ب شــهروندان و گردشــگران، بهب

بهبــود امنیــت مقصــد گردشــگری و بهبــود شــرایط اقتصــادی 

و اجتماعــی شــهروندان شــوند. درواقــع، می تــوان گفــت کــه 

چالش هــا به صــورت سیســتمی بــا هــم در ارتباط انــد و بــا 
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رفــع  بــرای  زمینــه  کان،  و  بیرونــی  چالش هــای  رفــع 

می شــود. مهیــا  درونــی  چالش هــای 

بنابرایــن، بــرای غلبــه بــر چالش هــای مذکــور پیشــنهادهایی 

بــه شــرح ذیــل ارائــه می شــود:

- بهبــود زیرســاخت ها، تأسیســات و خدمــات شــهری 

)راه  و حمل ونقــل، مبلمــان شــهری، مراکــز اقامتی ـ تفریحــی، 

انتظامــی(.  و  بهداشــتی ـ درمانی 

بــا  - قانون گــذاری در خصــوص همــکاری و موافقــت 

و  توســعه  آژانس هــای  و  محلــی  دولت هــای  توســعۀ  اهــداف 

بــه تبــع آن، مشــخص کــردن جایــگاه گردشــگری در اســناد و 

توســعه.  برنامه هــای 

- تدویــن و اجــرای برنامــۀ جامــع و یکپارچــه، ماننــد طــرح 

ــدۀ  ــرای آین ــزی ب ــور برنامه ری ــهری، به منظ ــگری ش ــع گردش جام

گردشــگری و نحــوۀ مدیریــت آن.

ــاوری اطاعــات و ارتباطــات و رســانه های  - اســتفاده از فّن

ــانی.  ــات و اطاع رس ــت تبلیغ ــود وضعی ــور بهب ــی به منظ جمع

شناســایی  به منظــور  مربوطــه   پژوهش هــای  انجــام   -

ــگری(. ــدی گردش ــی و بخش بن ــگران )گونه شناس ــای گردش نیازه

- ایجــاد مراکــز آموزشــی باکیفیــت بــا هــدف تربیــت 

متخصــص. انســانی  نیــروی 

ــی  گاه ــش آ ــور افزای ــی به منظ ــای آموزش ــزاری دوره ه - برگ

شــهروندان از نتایــج گردشــگری )توانمندی هــا و چالش هــا(، 

ــا.  ــگ آن ه ــگران و فرهن ــته های گردش ــا و خواس نیازه

ــنایی  ــدف آش ــا ه ــا ب ــنواره ها و همایش ه ــزاری جش - برگ

ــه. ــا منطق ــگران ب ــردم و گردش ــتر م ــه بیش هرچ

- کاهــش نــرخ مالیــات، عــوارض، بیمــه و ارائــۀ تســهیاتی 

بخــش  بــرای  کم بهــره  بلندمــدت  وام هــای  و  زمیــن  ماننــد 

بــرای  خصوصــی  بخــش  از  حمایــت  به منظــور  خصوصــی 

گردشــگری. امــر  در  ســرمایه گذاری 
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