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چکیده
امــروزه صنعــت گردشــگری بهمنزلــۀ هدفــی مهــم در توســعۀ شــهرها مطــرح شــده
و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه هــر شــهری در راه رســیدن بــه اهدافــش بــا چالشهــای
خاصــی روبــهرو شــود .شــهر گرمــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و بــا وجــود
داشــتن پتانســیلهای گردشــگری ،تاکنــون نتوانســته از آنهــا بهرهبــرداری کنــد کــه
بهنظــر میرســد چالشهایــی در ایــن خصــوص وجــود دارد .ازایــنرو ،هــدف اصلــی
ایــن تحقیــق شناســایی چالشهــای پیــشروی توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی اســت.
پژوهــش حاضــر از نــوع توصیفی ـ اکتشــافی اســت و جامعــۀ آمــاری تحقیــق را کارشناســان
آشــنا بــه صنعــت گردشــگری شــهر گرمــی تشــکیل میدهنــد کــه بــه روش گلولــۀ برفــی،
تعــداد  10نفــر از آنهــا بهمنزلــۀ نمونــۀ آمــاری تحقیــق انتخــاب شــدند .همچنیــن ،ب ـرای
روایــی اب ـزار تحقیــق از روش تحلیــل محتوایــی ،ب ـرای پایایــی آن از روش آزمــون مجــدد
و بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا از مدلســازی ساختاری ـ تفســیری ( )ISMو تحلیــل
میــک مــک ( )MICMACاســتفاده شــده اســت .در همیــن خصــوص ،نتایــج تحقیــق
نشــان میدهــد کــه از بیــن  17چالــش شناساییشــدۀ اولیــه 13 ،چالــش در مرحلــۀ
بررســی روایــی محتوایــی ،ضریــب  CVRبــاالی  0/75را کســب کردنــد و چالشهــای
نهایــی گردشــگری شــهر گرمــی شــناخته شــدند .همچنیــن ،ســطحبندی چالشهــا نشــان
داد کــه چالشهــای مربوطــه را میتــوان در شــش ســطح طبقهبنــدی کــرد کــه چالــش
قانونگــذاری گردشــگری در پایینتریــن ســطح و چالشهــای اقتصــادی و اجتماعــی در
باالتریــن ســطح ق ـرار گرفتنــد و دســتهبندی آنهــا نیــز نشــان داد کــه چالشهــای دولتــی
و قانونگــذاری چالشهــای کلیــدی توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی بهشــمار میرونــد
کــه تأثیــر بســیار زیــادی (دارای قــدرت نفــوذ بــاال و وابســتگی کمتــر) در توســعۀ آن دارنــد.

مقدمه
امــروزه ،در هــر برنامــهای ،ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه در راه رســیدن بــه هــدف ،بــا برخــی چالشهایــی
روبــهرو شــود .صنعــت گردشــگری هــم از ایــن امــر مســتثنی
نیســت و بــا چالشهایــی از قبیــل چالشهــای زیرســاختی،
اجتماعی ـ فرهنگــی ،مدیریتی ـ ســازمانی و قانونــی مواجــه
اســت کــه میتواننــد در توســعۀ گردشــگری مانــع بزرگــی باشــند.
در خصــوص مناطــق جغرافیایــی ،ایــن چالشهــا میتوانــد
از منطقــهای بــه منطقــهای دیگــر متفــاوت یــا دارای نقشهــای
(اث ـرات) متفاوتــی باشــد .یعنــی بــا توجــه بــه ش ـرایط هــر منطقــه،
چالشهــای توســعۀ صنعــت گردشــگری میتوانــد متفــاوت
باشــد .بهطــور کلــی ،توســعۀ صنعــت گردشــگری نیازمنــد

برنامهریــزی و مطالع ـهای منســجم و کارآمــد اســت کــه چالشهــا
را شناســایی کــرده و راهبردهــای توســعه را تدویــن کنــد (مدهوشــی
و ناصرپــور.)35-33 :1382 ،
شــهر گرمــی ،بهمنزلــۀ شــهری کوهپایــهای ،علیرغــم
داشــتن پتانســیلهای طبیعــی و مصنوعــی گســترده در صنعــت
گردشــگری ،آنطــور کــه شایســته اســت ،نتوانســته از اثـرات مثبــت
آن بهرهمنــد شــود و بهنظــر میرســد چالشهایــی در برابــر
توســعۀ گردشــگری محــدودۀ مذکــور وجــود دارد کــه تــاش ایــن
تحقیــق شناســایی ایــن چالشهاســت .ایــن شــهر مهاجرفرســت بــا
مشــکالت زیــاد اقتصــادی دس ـتبه گریبــان اســت و امیــد اســت
بــا توســعۀ گردشــگری ،از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی خــارج
شــده و بــه یکــی از شــهرهای گردشــگری کشــور تبدیــل شــود.
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ایــن امــر زمانــی محقــق خواهــد شــد کــه چالشهــای
حــوزۀ گردشــگری آن شناســایی شــود و بــرای رفــع آنهــا،
برنامهریــزی و راهکارهایــی ارائــه شــود .ازیــنرو ،هــدف اصلــی
ایــن تحقیــق شناســایی چالشهــای پیـشروی توســعۀ گردشــگری
شــهر گرمــی اســت و بــر ایــن اســاس ،پرســش تحقیــق ایــن
اســت کــه چالشهــای پیــشروی توســعۀ گردشــگری شــهر
گرمــی کدامانــد کــه بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ،از مــدل
ساختاری ـ تفســیری اســتفاده شــده اســت.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

مروری بر ادبیات تحقیق
گردشــگری در چارچــوب الگوهــای فضـــایی خاصـــی
عمـــل مـیکنـــد کـه یکـــی از ایـــن الگوهـای فضـــایی گردشگری
شــهری اســت .گردشــگری شــهری نوعــی گردشــگری اســت
كــه شــهروندان عالقهمنــد بــه جاذبههــای فرهنگــی ،تاریخــی،
مذهبــی و طبیعــی بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را در ایــن
مكانهــا میگذراننــد .گردشــگری شــهری بــه عملكــرد متقابــل
گردشــگر ،میزبــان و تولیــد فضــای گردشــگری در خصــوص ســفر
بــه مناطــق شــهری بــا انگیزههــای متفــاوت و بازدیــد از جاذبههــا
و اســتفاده از تســهیالت و خدمــات موجــود در شــهر اشــاره دارد
کــه آثــار متفاوتــی را در فضــا و اقتصــاد شــهری بــر جــای مینهــد
(پاپلــییــزدی و ســقایی .)190 :1391 ،عــاوه بــر ایــن ،ازآنجاییکــه
کارکــرد تنگاتنــگ شــهر و پیرامــون ،در فضــای شــهری ،اهمیتــی
اساســی در کنشهــای فضایــی دارد ،حتــی اگــر جاذبههــای
گردشــگری در منـــاطق غیرشــهری واقــع باشــند ،بــاز هــم حجــم
زیــادی از گردشــگری در شــهرها متمرکــز میشــود؛ زیــرا محــل
ســکونت ،ســرویس غــذا ،ارتباطــات ،حملونقــل و ســایر
خدمــات گردشــگری در شــهرها واقعانــد کــه بازدیدکننــدگان از
مناطــق اطــراف شــهر و خــود شــهر از آنهــا اســتفاده میکننــد
(ابراهیمنیــا و همــکاران .)22 :1392 ،بــه عبــارت دیگــر ،شــهرها،
بهمثابــۀ مقصــد گردشــگری ،دارای عملکــرد چندمنظورهانــد؛
دروازۀ ورودی بــه کشــور ،مراکــز اقامــت و مبــدأ ســفر بــه روســتاها
و مقاصــد مجــاور خــود بهشــمار میرونــد .افــزون بــر ایــن،
شــهرها فقــط مقاصــدی نیســتند کــه جمعیتــی بــا فعالیتهــای
اقتصــادی ،زندگــی فرهنگــی و تحــت نظــارت نیروهای سیاســی در
آنهــا کنــار هــم جمــع میشــوند ،بلکــه وظیفــۀ مهمــی را بهمنزلــۀ
مراکــز فعالیــت گردشــگری برعهــده دارنــد (رهنمایــی و همــکاران،
.)86-85 :1390

گردشــگری ،بهمثابــۀ پدیــدهای اقتصــادی و اجتماعــی،
دارای پیامدهــای گســتردۀ کالبــدی و زیســتمحیطی
اســت .تــا چنــد دهــۀ اخیــر ( )1970بــه گردشــگری بــا
عنــوان فعالیتــی طالیــی و بــدون پیامدهــای منفــی نگریســته
میشــد ( )Ghanian et al., 2014: 78تــااینکــهدردهــۀ،1980
نتایــج تحقیقــات گوناگــون نشــان داد گردشــگری دارای چالشهــای

اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســتمحیطی گوناگونــی اســت کــه
از نــوع مدیریــت گردشــگری نشــئت میگیــرد .ایــن چالشهــا
باعــث شــده ایــن مناطــق ،بــا وجــود داشــتن پتانســیلهای بــاالی
گردشــگری ،نتواننــد در مســیر پرســود گردشــگری گامهــای الزم
را بردارنــد .در ادامــه ،دســتهبندی چالشهــای مهــم گردشــگری
توضیــح داده شــده اســت.
چالشهــا و نارســاییهای اقتصــادی :عدمحمایــت کافــی
از بخــش خصوصــی وعدمتشــویق بــه ســرمایهگذاری در بخــش
گردشــگری ،سیاســتهای نامناســب اقتصــادی ،افزایــش نــرخ
مالیــات ،عــوارض ،بیمــه و غیــره در بخــش گردشــگری بهدلیــل
عدمســودآوری ،فقــدان تســهیالتی همچــون وامهــای بلندمــدت
بــا بهــرۀ کــم بــرای بخــش خصوصــی از مهمتریــن چالشهــای
بخــش اقتصــادی صنعــت گردشــگری اســت (موســایی و
همــکاران.)29 :1391 ،
چالــش رقابتــی :دالیلــی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
رقابــت باعــث کاهــش موفقیــت برخــی مقاصــد گردشــگری شــده
اســت .ظهــور مــداوم فضاهــای گردشــگری انسانســاز و بحــث
رقابــت بیــن محدودههــای گردشــگری باعــث شــده برخــی
مقاصــد انگیــزۀ بیشــتر و برخــی هــم انگیــزۀ کمتــری بـرای رقابــت
باهــم کســب کننــد (حســینی.)62 :1394 ،
چالــش تبلیغاتــی :از دیگــر چالشهــای گردشــگری
ضعــف تبلیغــات اســت .مشــکالت ذهنــی ،رســوبات منفــی و
وجــود پندارهــای نادرســت در خصــوص گردشــگران ،ضعــف
ســاختاری در تبلیغــات و اطالعرســانی ،عدمبهرهگیــری از
اصــول و روشهــای صحیــح برقــراری ارتبــاط بــا جهانگــردان از
مهمتریــن آنهاســت (زمانــی فراهانــی.)66 :1392 ،
چالشهــای موجــود در بــازار :عوامــل بــازار ـ ماننــد
ســطح درآمــد ،هزینــۀ ســوخت ،امنیــت شــغلی ،عوامــل فصلــی
و انگیزههــای مســافرت ـ ارتبــاط مســتقیمی بــا گســترش صنعــت
گردشــگری دارنــد .محــل یــا مقصــد گردشــگران توانایــی الزم
بــرای مدیریــت بیشــتر ایــن عوامــل بــازار را ندارنــد و ایــن
محلهــا ب ـرای جــذب گردشــگر ،در بلندمــدت ،بــه برنامهریــزی
و انعطافپذیــری نیــاز دارنــد .بنابرایــن ،بــرای تدویــن راهبــردی
مناســب ،بایــد تحقیقــات جامعــی دربــارۀ وضعیــت بــازار انجــام
شــود (وایگــی315 :1377 ،؛ ناصــری.)104-103 :1375 ،
چالــش بازاریابــی :گردشــگری بومی ـ محلــی همیشــه
بــا مانــع بازاریابــی محصــوالت و تولیــدات گردشــگری همچــون
محصــوالت دامی ـ لبنــی و صنایــع دســتی مواجــه بــوده اســت.
بازاریابــی فراینــدی مدیریتــی اســت کــه فعالیتهــای برنامهریــزی،
تهیــۀ محصــوالت جهانگــردی و جــذب گردشــگر را شــامل
میشــود و نیازمنــد عملیــات و فعالیتهــای بازاریابــی اســت.
عدمشــناخت نیــاز بــازار مصــرف و نهــادی کــه تنظیمکننــدۀ امــر
بازاریابــی محصــوالت گردشــگری اســت درواقــع عــدم بازایابــی

شناسایی و دستهبندی چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی

بهشــمار مــیرود (.)Mitchell & Hall, 2005: 5

چالــش واکنــش جامعــۀ میزبــان :توســعۀ گردشــگری بــه
حســننیت جامعــۀ میزبــان بســتگی دارد؛ چراکــه میهماننــوازی
و اســتقبال امــری ضــروری اســت ،بهطــوری کــه عصبانیــت،
بیتوجهــی و شــکاکیت جامعــۀ میزبــان بــه گردشــگران هــم منتقــل
میشــود و احســاس ناخوشــایندی بــه آنهــا دســتمیدهــد و
در مرحلــۀ بعــد ،بــه بیمیلــی آنهــا بــه مســافرت مجــدد و حتــی
تبلیغاتــی منفــی میانجامــد (وثوقــی و همــکاران.)65 :1390 ،
چالــش مربــوط بــه ناآگاهــی :ناآگاهــی مــردم و مســئوالن
محلــی از پتانســیلهای منطقــۀ خــود بــرای کســبوکار و مزایــای
مربــوط بــه آن نمونــهای از ایــن چالــش اســت .ناآگاهــی یــا
کمآگاهــی از گردشــگری در درآمدزایــی و اشــتغال اثرگــذار
اســت و درنهایــت ،شــهر دارای پتانســیل را بــه انــزوا میکشــاند
( .)Sharpley, 2002: 235شــناخت توانمندیهــا ،چالشهــا
و مســائلی از ایــن دســت میتوانــد بــه توســعۀ ســریعتر و بهتــر
مناطــق منجــر شــود.

(.)Baum & Szivas, 2008: 786

چالشهــای آموزشــی و کمبــود نیــروی انســانی متخصــص:
متأســفانه ،بهدلیــل جــوان بــودن ایــن صنعــت ،در بیشــتر کشــورهای
درحالتوســعه ،نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز کــم اســت و
حتــی مراکــزی آموزشــی ب ـرای تربیــت نیــروی انســانی مــورد نیــاز
نیــز وجــود نــدارد یــا بســیار محــدود اســت (مدهوشــی و ناصرپــور،
.)34 :1382
چالشهــای دولتــی :الزم اســت دولــت ،بــرای توســعۀ
گردشــگری ،حمایتیهایــی انجــام دهــد .بــا توجــه بــه اینکــه
ســازمان جهانــی گردشــگری حمایتهــای دولتــی همچــون
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چالشهــای فرهنگی ـ اجتماعــی :از یــک ســو،
تفاوتهــای فرهنگــی بیــن مناطــق گردشــگری و آگاهــی کــم
میزبانــان از نیازهــا و خواســتههای گردشــگران و از ســوی
دیگــر ،ناآگاهــی گردشــگران از فرهنــگ میزبانــان ،ضمــن بــروز
مشــکالت بســیار ،مانــع بزرگــی در گســترش صنعــت گردشــگری
اســت ( .)Master & Prideaux, 2000: 445بیشــتر اوقات ،در
نقــاط و مکانهــای مختلــف ،ســاکنان یــک محــل یــا افــراد یــک
جامعــه ،بهعلــت ناآگاهــی یــا دیــدن برخــی رفتارهــای جهانگــردان
و همچنیــن تفــاوت فرهنگــی بیــن میزبانــان و گردشــگران ،از ایــن
صنعــت برداشــتی ناخوشــایند و منفــی دارنــد یــا کار کــردن در
بعضــی مشــاغل مربــوط بــه گردشــگری ،از طــرف افــراد بومــی،
مشــاغل ســطح پاییــن تلقــی میشــود و ســاکنان بومــی حاضــر
نیســتند در ایــن مشــاغل کار کننــد (ســازمان جهانــی جهانگــردی،
 .)316 :1379در خصــوص چالــش اجتماعــی میتــوان گفــت
کــه گردشــگری دارای ماهیتــی چندبعــدی اســت کــه افــزون بــر
تأمیــن نیــاز گردشــگران ،باعــث تغیی ـرات عمــده در جامعــۀ میزبــان
میشــود ( .)Dwyer, 2009: 65همچنیــن ،توســعۀ گردشــگری
باعــث تغییــر در زندگــی اجتماعــی جامعــۀ میزبــان میشــود.
وقتــی ســکونتگاهی بــه مــکان گردشــگری تبدیــل میشــود ،کیفیــت
زندگــی و ارزشهــا و آداب و رســوم آنهــا تغییــر میکنــد .حضــور
گردشــگران میتوانــد اثراتــی همچــون افزایــش جــرم و جنایــت و
ناهنجاریهایــی را بهبــار آورد .زمانیکــه ظرفیــت جامعــۀ میزبــان
رعایــت نشــود و حجــم گردشــگران بیــش از حــد تــوان محیطــی
باشــد ،احتمــال آســیب بــه جامعــۀ میزبــان و میهمــان بیشــتر خواهــد
بــود .درواقــع ،تفــاوت فرهنگــی میــان ســاکنان و گردشــگران باعــث
میشــود تغییــرات فرهنگــی بــا ســرعت بیشــتری اتفــاق افتــد

چالــش امنیتــی :از دیگر مســائل پیشروی توســعۀ گردشــگری
امنیــت مقصــد گردشــگری اســت .بــا توســعۀ تروریســم بینالمللــی
و بررســی ارتبــاط آن بــا گســترش گردشــگری ،محققــان بــه ایــن
نتیجــه دســت یافتهانــد کــه تروریســم میتوانــد اثــر کوتاهمدتــی در
جــذب گردشــگر داشــته باشــد ،بهطــوری کــه فقــط در پنــج درصــد
کشــورهای مــورد بررســی ،آثــار بلندمــدت تروریســم در صنعــت
گردشــگری مشــاهده شــده اســت (.),Liu & Pratt 408 :2017
چالشهــای زیربنایــی :از مهمتریــن چالشهــای توســعۀ
گردشــگری مشــکل زیرســاختی و زیربنایــی اســت؛ چراکــه محققــان
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه امکانــات ارتباطــی ،ســهولت
دسترســی ،خدمــات تفریحــی در محیطهــای ســکونتگاهی کوچــک
در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد .بــه عبارتــی ،هرچنــد بســیاری
از ســکونتگاهها از پتانســیلهای طبیعــی خوبــی برخوردارنــد،
از زیرســاختهای مناســب حملونقــل مثــل راهآهــن و حتــی
جــاده بینصیبانــد و دسترســی بــه آنهــا بســیار مشــکل اســت.
همچنیــن ،داشــتن خدمــات باکیفیــت در مناطــق گردشــگری در
می ـزان جــذب گردشــگر مؤثــر اســت؛ زی ـرا بــا رضایــت و آســودگی
خاطــر گردشــگر ارتبــاط دارد .گردشــگر راضــی باعــث ســوددهی بــه
منطقــۀ گردشــگری میشــود (پورســلیمانی و رشــیدی.)52 :1390 ،
کمبــود و نامطلــوب بــودن وســایل حملونقــل مســافری ،جادههــای
بینشــهری ،مراکــز خریــد ،تأسیســات اقامتــی ،شــبکههای آب،
بــرق و مخاب ـرات ،فاضــاب و بهداشــت در مناطــق گردشــگری از
موانــع عمــدۀ توســعه بهشــمار میآینــد (ناصــری.)107 :1375 ،
چالشهــای ســازمانی و نبــود مهارتهــای مدیریتــی :نبــود
ســازمان یــا وزارتخانـهای مشــخص در جایــگاه متولــی صنعــت کــه
در نتیجــۀ وجــود ســازمانهای مــوازی باعــث ناهماهنگــی و تداخــل
وظایــف فـراوان میشــود .از طرفــی ،وجــود چنــد ســازمان مختلــف
و عدمتدویــن و اج ـرای برنام ـهای جامــع و یکپارچــه ب ـرای توســعۀ
گردشــگری،این صنعــت را بــا مشــکالت بســیاری مواجــه میکنــد
(مدهوشــی و ناصرپــور ،)33 :1382 ،زیــرا گردشــگری ماننــد
سیســتمی اســت کــه رفتــار و عملکــرد اف ـراد و ســازمانهای دخیــل
در آن تأثیرگــذار اســت .وجــود ســازمانهای مــوازی و در رأس امــور
بــودن افــراد بیتدبیــر بــه بینظمیهــای فراوانــی میانجامــد
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بخشــودگی مالیاتــی و اتخــاذ قوانیــن تشــویقی را بهمنظــور
زمینهســازی ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی ضــروری
دانســته و از طرفــی ،فقــدان حمایتهــای دولتــی مانعــی عمــده
در موفقیــت گردشــگری اســت ( ،)Doswell, 2001: 13الزم
اســت دولــت در اهــداف اقتصــادی ،مشــروعیت سیاســی ،برابــری
و نیازهــای اجتماعــی ،عوامــل خارجــی و ســرمایهگذاری و
تعدیــل نظارتهــای منفــی بــر توســعۀ گردشــگری مداخلــه کنــد
(رضوانــی و همــکاران .)74 :1391 ،ازای ـنرو ،کمبــود و نارســایی
خدمــات زیربنایــی ماننــد راههــا ،امکانــات رفاهــی تفریحــی،
بهداشــتی ،پزشــکی و ســایر فعالیتهــای انسانســاخت مــورد
نیــاز گردشــگران و همچنیــن پاســخگو نبــودن هتلهــا و مراکــز
اقامتــی بــه نیازهــای گردشــگران از جملــه چالشهــای پی ـشروی
گردشــگران بودهانــد کــه بیشــتر بــا چالشهــای دولتــی ارتبــاط
دارنــد (مدهوشــی و ناصرپــور.)34 :1382 ،
چالــش برنامهریــزی :فقــدان برنامهریــزی بــرای توســعۀ
گردشــگری بــه ناآگاهــی از نیــاز گردشــگران میانجامــد
( .)Clarke, 2005: 91فقــدان برنامهریــزی و مدیریــت مناســب
ســبب کاهــش ظرفیتهــا ،ضعیــف شــدن جاذبههــا ،ازدســت
دادن مشــتریان و گردشــگران و بــه تأخیــر افتــادن توســعه میشــود
(مطیعــیلنگــرودی و نصرتــی.)73 :1389 ،
چالــش قانونگــذاری :قانونگــذاری در بحــث گردشــگری
یعنــی تصمیمهایــی کــه نهادهــا یــا ســازمانهای دولتــی و افــراد
در خصــوص صنعــت گردشــگری اتخــاذ میکننــد .عدمهمــکاری
و موافقــت بــا اهــداف توســعۀ دولتهــای محلــی و آژانسهــای
توســعه و بــه تبــع آن ،ناکافــی بــودن ارتباطــات ،بیاعتمــادی،

نامشــخص بــودن جایــگاه آن در اســناد و برنامههــای توســعه و
نبــود چارچــوب نهــادی و قانونــی مشــخص نظیــر تشــکیالت
قــوی دولتــی ،کــه در ســطح سیاس ـتگذاری و ارائــۀ فعالیتهــای
خدماتــی عمــل کننــد ،از مشــکالت مهــم گردشــگری هســتند

(.)Nylander & Hall, 2005: 22

چالــش مربــوط بــه گردشــگری فصلــی :از دیگــر
چالشهــای توســعۀ گردشــگری فصلــی بــودن گردشــگری اســت.
درواقــع ،محدودیــت فصــول گردشــگری موجــب میشــود
پتانســیلهای برخــی مناطــق گردشــگری ،کــه ش ـرایط آبوهوایــی
مســاعدی در برخــی فصــول ندارنــد ،در تمــام ســال اســتفاده
نشــوند .مناطقــی کــه دارای شــرایط آبوهــوای متنوعــی هســتند
بــه ســرمایهگذاریهای وســیعتری نیــاز دارنــد تــا مناطقــی کــه
دارای آبوهــوای یکنواختانــد ،ماننــد آبوهــوای گرمســیری.
مناطقــی کــه آبوهــوای چهــار فصلــی دارنــد گردشــگران کمتــری
را پذیـرا هســتند ،آن هــم فقــط در روزهــای محــدودی از ســال کــه
آبوهــوای مســاعدی دارنــد (حســینی.)62 :1394 ،
چالشهــای زیســتمحیطی :از مهمتریــن چالشهــای
لونقــل
زیســتمحیطی گردشــگری آلودگیهــای ناشــی از حم 
و تولیــد گازهــای گلخانــهای اســت .همچنیــن ،تخریــب محیــط
زیســت توســط گردشــگران هــم از موانــع مهــم ایــن صنعــت اســت
(نیکبیــن و کرمــی.)142 :1391 ،
حــال ،بــا توجــه بــه مطالــب گفتهشــده ،مهمتریــن
چالشهــای موجــود در توســعۀ گردشــگری در شــکل  1ارائــه
شــد هاند.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

شناسایی و دستهبندی چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسی تحقیق
منطقــۀ مــورد مطالعــه ایــن تحقیــق شــهر گرمــی یکــی از
شــهرهای اســتان اردبیــل واقــع در شــمال غــرب کشــور و هممــرز
بــا کشــور آذربایجــان اســت .ایــن شــهر در ســال  1395دارای
 28978نفــر جمعیــت ( 8375خانــوار) و حــدود  554/2هکتــار
مســاحت بــوده اســت .گفتنــی اســت ایــن شــهر از  2ناحیــه و 7
محلــه و یــک شــهرک مســکونی (شــهرک ولیعصــر) تشــکیل شــده
اســت (پاشــازاده و جاللیــان .)151 :1397 ،ایــن شــهر ،بهدلیــل
جاذبههــای طبیعــی همچــون وضعیــت توپوگرافــی (کوهپایــهای)
و اقلیمــی (آبوهــوای مطبــوع) و جاذبههــای انسانســاخت
همچــون دریاچــۀ مصنوعــی (گیالرلــو) ،شــبهای چراغانــی،
امکانــات ورزشــی و تفریحــی پیرامــون رودخانــۀ داخــل شــهری
(گرمــی چــای) و چشــمۀ زرنــه ،پتانســیل خوبــی در امــر گردشــگر
دارد ،امــا در زمینــه زیرســاختهای انسانســاخت در وضعیــت
نامناســبی ق ـرار دارد و بهنظــر میرســد چالشهایــی از ایــن دســت
باعــث شــدند ایــن شــهر مهاجرفرســتترین شــهر اســتان اردبیــل
باشــد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

پیشینۀ تحقیق
امــروزه ،در خصــوص چالشهــای گردشــگری ،پژوهشهــای
فراوانــی در ســطح ملــی و بینالمللــی انجــام شــده و نتایــج
چشــمگیری نیــز بهدســت آمــده اســت ،بهگونــهای کــه
شــارپلی ( )2002در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه عدمحمایــت مالــی و عمرانــی ســهم بســیاری در توســع ه نیافتــن
گردشــگری دارد .میچــل و هــال ( )2005و بــام و زاواس ()2008
بــر اهمیــت عامــل عدماطالعرســانی و فرهنگســازی جــذب
گردشــگر بهمثابــۀ چالشــی اساســی در ســکونتگاه تأکیــد دارنــد.
بهــوال ( ،)2015در مقال ـهای بــا عنــوان «چالشهــا و فرصتهــای
گردشــگری و پایــداری مناطــق گرنــادا ،باربــادوس و توباگــو» ،بــه
ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه چالــش حفــظ محیــط زیســت و
چالــش پاســخگو بــودن بــه نیازهــای گردشــگران از مهمتریــن
چالشهــای گردشــگری ایــن مناطقانــد .خــدادادی ( ،)2016در
مقال ـهای بــا عنــوان «چالشهــا و فرصتهــای توســعۀ گردشــگری
در ای ـران :دیدگاههــای تأمینکننــدگان گردشــگری ای ـران» ،بــه ایــن
بــزرگ
نتیجــه رســیده اســت کــه گردشــگری ایــران بــا دو چالــش
ِ
تصــورات منفــی از ایــران در غــرب و کمبــود منابــع بــرای مقابلــه
بــا ایــن تصــورات منفــی روبهروســت .الزبــون ( ،)2019در مقالــۀ
«گردشــگری داخلــی در اردن :الگوهــا ،چالشهــا و فرصتهــا»،
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه چالشهــای اصلــی گردشــگری
داخلــی اردن بهترتیــب بــا جنبههــای اقتصــادی ،خدماتــی و
فرهنگی ـ اجتماعــی ارتبــاط دارنــد.
مدهوشـــی و ناصـــرپور ( ،)1382در تحقیقــــی،
چالشهــای توســــعۀ صــــنعت گردشــگری در اســتان لرســـتان را
بــه پنــج دســتۀ مجـزا شــامل موانـــع ســـازمانی و ســاختاری ،موانــع
فرهنگی ـ اجتماعــی ،موانـــع موجـــود در بــازار ،موانــع آموزشــی
و كمبــود نیــروی انســانی متخصــص و موانــع زیربنایــی تفكیــك
کردهانــد .تقدیســـی و دانشـــور ( ،)1386در الگـــویی كـــه بـ ـرای
برنامـهریـــزی نواحی روســتایی ارائــه دادهاند ،مشــكالت و تنگناهای
بخــش گردشــگری روســتایی را بــه مشــکالت امــور زیربنایــی از
جملـــه كمبـود تجهیــزات و تســـهیالت فیزیكی ،مشكالت عمومی
و اجتمـــاعی ماننـــد نارســـایی سیاستهـــا و اهـــداف برنامـهریـزی
گردشـــگری ،ضـــعف مدیریــت و تبلیغــات و در آخــر ،مشــكالت و
مســائل مربــوط بــه عوامــل زیســتمحیطی دســتهبندی کردهانــد.
قبــادی و همــكاران ( ،)1391در مطالعــهای ،مشـــكالتی از قبیــل
نبود امكانـــات زیربنـــایی و رفـــاهی ،ناآگاهی روســتاییان و مسئوالن
از گردشــگری روســتایی ،كمرنــگ شــدن جاذبههــای فرهنگــی
روســـتا ،نبــود شــبكۀ اطالعرســانی مناســب و عدمحمایــت و توجــه
كافــی دولت را مهمتـــرین مشـــكالت توســع ۀ گردشــگری روســتایی
در روســتای خانقــاه اســتان كرمانشــاه دانســتهاند .مهدیــان بروجنــی
و احمدونــد ( ،)1393در تحقیقــی ،چالشهــای توســعۀ گردشــگری

روســتایی در منطقــۀ دنــا را از طریــق مــدل تحلیــل عاملــی در هشــت
مانــع مهــم ســازمانی ،اجتمـــاعی ،اقتصـــادی ،مردمـــی ،ارتبـــاطی،
فرهنگــی ،تســهیالتی و رفاهــی بــا قــدرت تبییــن  66/45درصــد از
ی کردهانــد .پاشــازاده و همــکاران (،)1397
واریانــس كل دســتهبند 
در مطالعـهای ،امکانــات زیرســاختی و زیــر بنایــی دولتــی ،بهداشــت
و کیفیــت محیــط ،جاذبههــای گردشــگری و مدیریــت شــهری را
بهمنزلــۀ مهمتریــن چالشهــای توســعۀ گردشــگری شــهر خــوی
معرفــی کردهانــد.
بــا توجــه بــه ادبیــات تحقیــق میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد
كـــه چالشهــای توســـعۀ گردشـــگری بــه دســتههای گوناگونــی
تقســیمبندی میشــود و در ایـــن خصـــوص ،اتفــاق نظــر وجــود
ی چالشهــای توســـعۀ گردشـــگری را در چهــار دســتۀ
نــدارد .برخــ 
اقتصــادی ،اكولوژیكــی ،اجتماعی ـ فرهنگــی و نهــادی؛ گروهـــی
در پنج دســـتۀ سـازمانی و ســـاختاری ،موانـع فرهنگـی ـ اجتمـاعی،
موانـــع موجـود در بـازار ،موانـع آموزشـــی و كمبـود نیـروی انسـانی
متخصـــص و موانـــع زیربنـــایی و عــدهای نیــز در چهــار دســته
مشــكالت امــور زیربنـــایی ،مشـــكالت عمـــومی و اجتماعــی،
ضعف مـــدیریت و تبلیغـــات و موانـــع زیسـتمحیطـــی دستهبندی
كردهانــد .صرفنظــر از ایــن مــوارد ،هــر منطقــۀ مــورد مطالعــه ،بــا
توجــه بــه ش ـرایط مکانــی و زمانــی خــود ،میتوانــد بــا چالشهــای
متفاوتــی رویــارو باشــد .ازای ـنرو ،در ایــن پژوهــش ،ســعی شــده
اســت بــا بهرهگیــری از تحقیقــات گذشــته ،خألهــای احتمالــی
آنهــا پوشــش داده شــود و ســپس چالشهــای توســعۀ گردشــگری
شــهری مدلســازی شــود.
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شکل  :2موقعیت جغرافیایی شهر گرمی

روش تحقیــق حاضــر توصیفی ـ اکتشــافی اســت .جامعــۀ
آمــاری تحقیــق کارشناســان میــراث فرهنگــی و گردشــگری،
فرمانــداری ،شــهرداری و اســتادان دانشــگاه (آشــنا بــا صنعــت
گردشــگری) شــهر گرمــی هســتند کــه بهدلیــل مشــخص
نبــودن تعــداد آنهــا و ابهــام در می ـزان آشــنایی آنهــا بــا صنعــت
گردشــگری (بهخصــوص چالشهــای گردشــگری شــهر
گرمــی) ،از روش گلولــۀ برفــی بــه شناســایی کارشناســان اقــدام
شــد .در ایــن خصــوص ،تعــداد نمونــۀ کارشناســان تــا حصــول
شــناخت بهتــر و اشــباع نظــری در پاس ـخهای دریافتــی (نزدیکــی
ً
و تکــرار پاســخها) ادامــه یافــت و نهایتــا بــه  10نفــر رســید .بــر
ایــن اســاس ،بعــد از اینکــه چالشهــای گردشــگری از طریــق
مطالعــات کتابخانــهای اســتخراج شــد ،بــا کارشناســان مذکــور
مصاحبــه شــد و پــس از جمعبنــدی چالشهــا ،روایــی محتوایــی
ً
چالشهــا بهدســت آمــد و نهایتــا پرســشنامۀ تخصصــی میــزان
تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــر چالشهــا بــاز هــم از طریــق همــان 10
کارشــناس مربوطــه ارزیابــی شــد .شــایان ذکــر اســت کــه ب ـرای
روایــی ابــزار تحقیــق از روش تحلیــل محتوایــی ( ،)CVRبــرای
پایایــی آن از روش آزمــون مجــدد و ب ـرای تجزیهوتحلیــل دادههــا
از مدلســازی ساختاری ـ تفســیری ( )ISMو تحلیــل میــک

مــک اســتفاده شــد.
روایــی محتوایــی و شناســایی چالشهــای نهایــی توســعۀ
گردشــگری شــهر گرمــی :همانگونــه کــه توضیــح داده شــد،
بــرای شناســایی چالشهــای توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی
از دیدگاههــای  10نفــر از کارشناســان صنعــت گردشــگری
ب ـرای انجــام روایــی محتوایــی اســتفاده شــد (رابطــۀ  .)1بــر ایــن
اســاس ،چالشهایــی کــه ضریــب  CVRآنهــا بیــش از 0/75
باشــد بهمنزلــۀ چالــش نهایــی انتخــاب میشــوند .جــدول 1
بیــان میکنــد کــه از بیــن  17چال ـش اولیــه (ارائهشــده در جــدول
 ،)1تعــداد  13چالــش ضریــب بــاالی  0/75را کســب کردهانــد
و بهمنزلــۀ چالشهــای نهایــی ایــن تحقیــق بهشــمار میآینــد
(چالشهــای واکنــش جامعــۀ میزبــان ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی،
ضریبــی کمتــر از حــد قابلقبــول کســب کردنــد (کمتــر از )0/75
ً
و نهایتــا از چرخــۀ تحقیــق خــارج شــدند).
رابطۀ :1
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ردیف

چالش

CVR

ردیف

چالش

CVR

پایایــی پرســشنامۀ چالشهــای نهایــی توســعۀ گردشــگری
شــهر گرمــی :بــرای ســنجش پایایــی پرســشنامۀ ،ISMاز روش
آزمــون مجــدد اســتفاده شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،پرس ـشنامۀ
مربوطــه ،دوبــار و بــه فاصلــۀ یــک هفتــه ،توســط  10نفــر از
کارشناســان مربوطــه تکمیــل شــد کــه مجمــوع همبســتگی بیــن
پاســخهای اعالمشــده از طــرف کارشناســان ،بــار اول ،برابــر بــا
 0/768و بــار دوم 0/749 ،محاســبه شــد .بــا توجــه بــه اینکــه
همبســتگی پاســخها باالتــر از  0/70بــود ،میتــوان گفــت
پرســشنامه پایایــی قابلقبولــی دارد.
یافتهها
مطابــق توضیحــات قبلــی ،بــرای شناســایی چالشهــای
توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی از مدلســازی ساختاری ـ تفســیری
( )ISMو تحلیــل میــک مــک اســتفاده شــده اســت .روش مذکــور
مراحلــی دارد کــه در ادامــه بهترتیــب ارائــه شــدهاند.

جدول  :2ماتریس خودتعاملی ساختاری چالشهای توسعۀ گردشگری(یافتههای تحقیق)1399 ،
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-
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-
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-
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اجتامعی

X

X

X

X
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A

A

X

A

A

A

X

آگاهی

A

X

X

X

X

A
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V

X

X
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V

-
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J
I
آگاهی
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امنیتی
رقابتی
تبلیغاتی
بازاریابی
اقتصادی
زیربنایی
برنامهریزی
آموزشی
سازمانی
دولتی
قانونگذاری

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

ماتریس خودتعاملی ساختاری ()SSIM
پــس از شناســایی چالشهــای نهایــی توســعۀ گردشــگری
شــهر گرمــی ،ایــن چالشهــا در ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری
( )SSIMوارد شــد (بــرای مقایســۀ میــزان تأثیــر هریــک از
چالشهــا) .بــه ایــن منظــور ،ابتــدا پرس ـشنامۀ  13*13بهصــورت
مقایســ ۀ دوبهدویــی طراحــی شــد .بــه ایــن صــورت کــه 13
چالــش انتخابشــده در ســطر و ســتون اول جــدول ذکــر شــدند
و از کارشناســان خواســته شــد کــه نــوع ارتباطــات دوبهدویــی
چالشهــا را مشــخص کننــد .بدینمنظــور ،از چهــار نمــاد بــه
شــرح زیــر اســتفاده میشــود:
نماد : Vیعنی  iمنجر به  jمیشود.
نماد  :Aیعنی  jمنجر به  iمیشود.
نماد  X:ارتباط دوطرفه از  iبه  jو برعکس.
نماد  :Oهیچ ارتباطی بین  iو  jوجود ندارد.
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بعــد از جمعبنــدی دیدگاههــای کارشناســان ،ماتریــس
ســاختاری روابــط درونــی متغیرهــا (خودتعاملــی ســاختاری)
بهصــورت جــدول  2اســتخراج شــد.

جدول  :3ماتریس دسترسی اولیه (یافتههای تحقیق)1399 ،

قانونگذاری

دولتی

سازمانی

آموزشی

برنامهریزی

زیربنایی

اقتصادی

بازاریابی

تبلیغاتی

رقابتی

امنیتی

اجتماعی

J

آگاهی

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

ماتریس دسترسی اولیه
ً
همانگونــه کــه قبــا توضیــح داده شــد ،ماتریــس دسترســی
اولیــه از تبدیــل ماتریــس خودتعاملــی ســاختاری بــه یــک ماتریــس
دوارزشــی ( 0و  )1حاصــل میشــود .بــرای اســتخراج ماتریــس
دسترســی ،بایــد در هــر ســطر عــدد یــک جایگزیــن عالمتهــای
 Vو  Xو عــدد صفــر جایگزیــن عالمتهــای  Aو  Oدر ماتریــس
دسترســی اولیــه شــود .پــس از تبدیــل تمــام ســطرها ،نتیجــۀ
بهدســتآمده ماتریــس دسترســی اولیــه خواهــد بــود .در مرحلــۀ
بعــد ،بایــد روابــط ثانویــۀ بیــن متغیرهــا بررســی شــود .رابطــۀ
ثانویــه بهگونـهای اســت کــه اگــر متغیــر  Jبــه متغیــر  Iمنجــر شــود
و ایــن متغیــر بــه  ،Kمتغیــر  Jبــه متغیــر  Kمنجــر خواهــد شــد .بــا
تبدیــل نمادهــای روابــط ماتریــس  SSIMبــه اعــداد صفــر و یــک،

بــر حســب قواعــد زیــر میتــوان ماتریــس را بهدســت آورد .ایــن
قواعــد بهصــورت زیــر اســت:
اگــر خانــۀ I,jدر ماتریــس  SSIMنمــاد  Vگرفتــه اســت،
خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد یــک میگیــرد و خانــۀ
قرینــۀ آن ،یعنــی خانــه  ،I,jعــدد صفــر میگیــرد.
اگــر خانــۀ  I,jدر ماتریــس  SSIMنمــاد  Aگرفتــه اســت،
خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد صفــر میگیــرد و خانــۀ
قرینــۀ آن ،یعنــی خانــۀ  ،I,jعــدد یــک میگیــرد.
اگــر خانــۀ  I,jدر ماتریــس  SSIMنمــاد  Xگرفتــه اســت،
خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد یــک میگیــرد و خانــۀ
قرینــۀ آن ،یعنــی خانــۀ  ،I,jعــدد یــک میگیــرد.
اگــر خانــۀ  I,jدر ماتریــس  SSIMنمــاد Oگرفتــه اســت،
خانــۀ مربوطــه در ماتریــس دسترســی عــدد صفــر میگیــرد و خانــۀ
قرینــۀ آن ،یعنــی خانــۀ ، I,jعــدد صفــر میگیــرد.
بــا توجــه بــه قواعــد روش ، ISMماتریــس دسترســی اولیــه
مطابــق جــدول  3شــکل میگیــرد.
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سطحبندی چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی
در ایــن گام از پژوهــش ،ماتریــس دسترســی نهایی در ســطوح
مختلــف دســتهبندی میشــود .بــرای تعییــن ســطح چالشهــا در
مــدل نهایــی ،بــهازای هرکــدام از آنهــا ،ســه مجموعــۀ خروجــی
(دســتیابی) ،ورودی (پیشنیــاز) و مشــترک تشــکیل میشــود .بــر
ایــن اســاس ،مجموعــۀ دســتیابی شــامل خــود متغیــر و متغیرهایــی

I

اســت کــه از آن تأثیــر میپذیرنــد .مجموعــۀ پیشنیــاز شــامل خــود
متغیــر و متغیرهایــی اســت کــه در آن تأثیــر میگذارنــد .مجموعــۀ
مشــترک نیــز اشــتراک دو مجموعــۀ فــوق اســت .اگــر مجموعههــای
دســتیابی و مشــترک بـرای یــک متغیــر یکســان باشــند ،آن متغیــر در
باالتریــن ســطح مــدل قــرار میگیــرد؛ بدینمعنــا کــه ایــن معیــار
بهشــدت تحــت تأثیــر ســایر معیارهــا قــرار داشــته و اثرگــذاری
کمــی در ســایر معیارهــا دارد .پــس از تعییــن ســطح هریــک از
متغیرهــا ،متغیــر مذکــور کنــار گذاشــته شــده و ســطحبندی بــرای
ســایر متغیرهــا بــه همیــن ترتیــب ،تــا زمانیکــه تمامــی متغیرهــا
تعییــن ســطح شــوند ،تکــرار میشــود.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

بــا توجــه بــه جــدول  ،4چالشهــای آموزشــی ،ســازمانی ،دولتــی و
قانونگــذاری ،بــا میـزان قــدرت نفــوذ  ،12بیشــترین تأثیــر و چالـش
تبلیغــات ،بــا میـزان قــدرت نفــوذ  ،6کمتریــن تأثیــر را دارنــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ماتریس دسترسی نهایی
پــس از تشــکیل ماتریــس دسترســی اولیــۀ چالشهــای
توســعۀ گردشــگری بــا دخیــل کــردن انتقالپذیــری در روابــط
متغیرهــا ،ماتریــس دسترســی نهایــی تشــکیل میشــود تــا ماتریــس
دسترســی اولیــه ســازگار شــود .در ایــن مرحلــه ،کلیــۀ روابــط ثانویــۀ
بیــن متغیرهــا بررســی میشــود تــا ماتریــس دسترســی نهایــی

بهدســت آیــد .در ایــن ماتریــس ،قــدرت نفــوذ و میــزان وابســتگی
هــر متغیــر نشــان داده میشــود .قــدرت نفــوذ هــر متغیــر عبــارت
اســت از تعــداد نهایــی متغیرهایــی (شــامل خــودش) کــه میتوانــد
در شــکلگیری آنهــا تأثیــر داشــته باشــد .می ـزان وابســتگی عبــارت
اســت از تعــداد نهایــی متغیرهایــی کــه موجــب شــکلگیری متغیــر
مذکــور میشــوند.
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چالشها

مجموعۀ خروجی (دستیابی)

مجموعۀ ورودی (پیشنیاز)

مجموعۀ مشترک

درصد
اشتراک

سطح

چالش آگاهی

2،3،4،5،6،7،9،10،11،12

2،3،4،5،8،9،10،11،12،13

2،3،4،5،9،10،11،12

0/8

دوم

چالش اجتماعی

1،3،7،9،10،11،12،13

1،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13

1،3،7،9،10،11،12،13

1

اول

چالش امنیت

1،2،4،7،8،9،11،13

1،2،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13

1،2،4،7،8،11،13

0/88

دوم

چالش رقابت

1،2،3،6،7،8،9،10

1،3،5،6،7،8،9،10،11،12،13

1،3،6،7،8،9،10

0/77

سوم

چالش تبلیغاتی

1،2،3،4،6،7

1،6،7،8،9،10،11،12،13

1،6،7

0/5

پنجم

چالش بازاریابی

2،3،4،5،7،8،9،10،11،12

1،4،5،7،8،9،10،11،12،13

4،5،7،8،9،10،11،12

0/8

دوم

چالش اقتصادی

2،3،4،5،6،8،10،11،12

1،2،3،4،5،6،8،9،10،11،12،13

2،3،4،5،6،8،10،11،12

1

اول

چالش زیربنایی

1،2،3،4،5،6،7،8

3،4،6،7،9،10،11،12،13

3،4،6،7

0/5

پنجم

چالش برنامهریزی

1،2،3،4،5،6،7،8،10

1،2،4،6،10،11،12

1،2،4،6،10

0/55

پنجم

چالش آموزشی

1،2،3،4،5،6،7،8،9،11،12،13

1،2،4،7،9،11،12،13

1،2،4،7،9،11،12،13

0/66

چهارم

چالش سازمانی

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،12،13

1،2،3،6،7،10،12،13

1،2،3،6،7،10،12،13

0/66

چهارم

چالش دولتی

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،13

1،2،6،7،10،11،13

1،2،6،7،10،11،13

0/58

پنجم

چالش قانونگذاری

1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12

2،3،10،11،12،13

2،3،10،11،12

0/41

ششم

همانطــور کــه در جــدول  5مالحظــه میشــود ،چالشهــای
توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی در شــش ســطح طبقهبنــدی
شــدهاند .بنابرایــن ،نهایــی براســاس ســطوح بهدســتآمده در
گام قبلــی و طبــق ماتریــس دســتیابی نهایــی ترســیم میشــود .در
ایــن مــدل (شــکل  ،)3روابــط متقابــل و تأثیرگــذاری بیــن معیارهــا
و ارتبــاط معیارهــای ســطوح مختلــف بهخوبــی نمایــان اســت
کــه موجــب درک بهتــر فضــای تصمیمگیــری میشــود .در ایــن
بخــش ،چالــش قانونگــذاری گردشــگری در پایینتریــن ســطح
قــرار گرفتــه اســت کــه هماننــد ســنگ زیربنایــی مــدل عمــل

میکنــد و بــرای شناســایی چالشهــای توســعۀ گردشــگری شــهر
گرمــی بایــد از ایــن متغیــر شــروع شــود و بــه ســایر متغیرهــا سـرایت
کنــد (شــکل  .)3درواقــع ،ایــن چالــش بیشــترین تأثیــر را در دیگــر
چالشهــا دارد و در باالتریــن ســطح ،یعنــی ســطح اول ،چالشهــای
اقتصــادی و اجتماعــی ق ـرار گرفتهانــد .هرچــه چالشهــا در ســطح
باالتــری قــرار گیرنــد ،قــدرت تحریککنندگــی آنهــا کمتــر و
میــزان وابستگیشــان بیشــتر میشــود .درواقــع ،چالشهــای
اولیــن ســطح تأثیرگــذاری کمتــر ،امــا تأثیرپذیــری بیشــتری دارنــد.

شناسایی و دستهبندی چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی
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شکل  :3مدل تفسیری ـ ساختاری چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی

تحلیل میک مک
در ایــن مرحلــه ،بــا اســتفاده از میــک مــک ،نــوع متغیرهــا
بــا توجــه بــه اثرگــذاری در ســایر متغیرهــا و اثرپذیــری از آنهــا
مشــخص میشــود و پــس از تعییــن قــدرت نفــوذ یــا اثرگــذاری و
قــدرت وابســتگی عوامــل ،میتــوان تمامــی چالشهــای توســعۀ
گردشــگری شــهر گرمــی را در یکــی از گروههــا یــا خوشــههای
چهارگانــه طبقهبنــدی کــرد:
گــروه اول (ربــع اول) :شــامل متغیرهای مســتقل خودمختار
اســت کــه قــدرت نفــوذ و وابســتگی ضعیفــی دارنــد .ایــن متغیرهــا
تــا حــدودی از ســایر متغیرهــا مج ـزا هســتند و ارتباطــات کمــی
دارنــد .درواقــع ،ایــن متغیرهــا قــدرت تبیینکنندگــی پایینــی در
شــکلگیری روابــط مــدل سلســلهمراتبی دارنــد.
گــروه دوم (ربــع دوم) :متغیرهــای وابســته هســتند کــه
قــدرت نفــوذ ضعیــف ،امــا وابســتگی باالیــی دارنــد.

گــروه ســوم (ربــع ســوم) :متغیرهــای پیونــدی هســتند کــه
قــدرت نفــوذ (تحریککنندگــی) و وابســتگی باالیــی دارنــد.
درواقــع ،هرگونــه عمــل روی ایــنمتغیرهــا باعــث تغییــر ســایر
متغیرهــا میشــود.
گــروه چهــارم (ربــع چهــارم) :شــامل متغیرهــای مســتقل
(کلیــدی) اســت .ایــن متغیرهــا دارای قــدرت نفــوذ بــاال و
وابســتگی پایینــی هســتند .در تحلیــل قــدرت و وابســتگی ایــن
دســته ماننــد ســنگ بنــای ســاختاری سیســتم عمــل میکننــد
و بــرای تغییــر و تحــول اساســی در عملکــرد سیســتم ،بایــد در
وهلــۀ اول ،بــر آنهــا تأکیــد کــرد .بــه عبــارت دیگــر ،مدیریــت
بایــد توجــه ویــژهای بــه آنهــا داشــته باشــد تــا بتوانــد تأثیــر آنهــا
در دیگــر متغیرهــارا پایــش کنــد و ب ـرای بهبــود دیگــر متغیرهــا،
ســازوکارهایی را انتخــاب کنــد.
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شکل  :4دستهبندی چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی با استفاده از روش میک مک

نتایــج بهدســتآمده از دســتهبندی متغیرهــای پژوهــش
در شــکل  4نشــان میدهــد کــه در گــروه متغیرهــای مســتقل
خودمختــار ،متغیــر یــا چالشــی قــرار نگرفتــه اســت .امــا
چالشهــای امنیتــی ،زیربنایــی و تبلیغاتــی بیشــتر تحــت تأثیــر
ســایر عوامــل یــا چالشهــا بودنــد و از منظــر سیســتمی ،جــزء
عناصــر اثرپذیــر و وابســتهاند .بــه عبارتــی ،عوامــل زیــادی در
ایجــاد ایــن متغیــر دخالــت دارنــد و خــود آنهــا کمتــر میتواننــد
زمینهســاز متغیرهــای دیگــر باشــند .همچنیــن ،چالشهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی ،رقابتــی ،آگاهــی ،برنامهریــزی ،ســازمانی

و آموزشــی از گــروه ســوم یــا متغیرهــای مســتقلاند کــه قــدرت
نفــوذ ،تــوان و وابســتگی باالیــی دارنــد .درواقــع ،هرگونــه عمــل
ً
روی ایــن متغیرهــا باعــث تغییــر ســایر متغیرهــا میشــود .نهایتــا
چالشهــای دولتــی و قانونگــذاری در گــروه چهــارم ،کــه
متغیرهــای مســتقلاند ،قــرار گرفتهانــد .ایــن متغیرهــا تحــت
عنــوان متغیرهــای کلیــدی یــا چالشهــای کلیــدی توســعۀ
گردشــگری شــهر گرمــی بهشــمار میرونــد کــه تأثیــر بســیار
زیــادی در توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی دارنــد (دارای قــدرت
نفــوذ بــاال و وابســتگی کمترنــد).

شناسایی و دستهبندی چالشهای توسعۀ گردشگری شهر گرمی
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بحث و نتیجهگیری
توســعۀ شــهر گرمــی در گردشــگری نیازمنــد رفــع چالشهــای
اصلــی و تأثیرگــذار در ایــن رابطــه اســت .ازایــنرو ،بهنظــر
میرســد مــدل پژوهشــی ساختاری ـ تفســیری مفیــد اســت؛ زی ـرا
اســتفاده از دیدگاههــای کارشناســان اهــل فــن و روایــی محتوایــی
میتوانــد پیچیدگیهــای موضــوع را کاهــش دهــد ،بــه درک
ً
قابلقبولــی از موضــوع مــورد بررســی برســد و نهایتــا ،بــا مشــخص
شــدن اولویتهــا ،بــه اخــذ تصمیمــات بهتــری منجــر شــود.
بدینمنظــور ،در ایــن پژوهــش ســعی شــد مهمتریــن چالشهــای
توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی شناســایی شــوند و میــزان تأثیــر
هریــک از آنهــا در همدیگــر تحلیــل شــود .بــر ایــن اســاس،
نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه از بیــن  17چالــش شناساییشــده
اولیــه 13 ،چالــش (بازاریابــی ،امنیــت ،آگاهــی ،رقابــت ،آموزشــی،
ســازمانی ـ مدیریتی ،زیربنایــی ،دولتــی ،برنامهریــزی ،تبلیغــات،
اجتماعــی ،اقتصــادی و قانونگــذاری) بهمنزلــۀ چالشهــای نهایــی
گردشــگری شــهر گرمــی شــناخته شــدند و از بیــن ایــن مــوارد،
بیشــترین قــدرت نفــوذ بــه چالشهــای آموزشــی ،ســازمانی ،دولتــی
ش تبلیغــات تعلــق دارد.
و قانونگــذاری و کمتریــن آن هــم بــه چال ـ 
نتایــج ایــن تحقیــق بــا نتایــج تحقیقــات شــارپلی (،)2002
مبنــی بــر چالــش عدمحمایــت مالــی و عمرانــی در حــوزۀ
گردشــگری ،میچــل و هــال ( ،)2005بــام و زاواس ( )2008و
خــدادادی ( )2016مبنــی بــر چالشهــای عدماطالعرســانی
و فرهنگســازی جــذب گردشــگر ،مدهوشـــی و ناصـــرپور
( )1382مبنــی بــر وجــود چالشهــای ســـازمانی و ســاختاری،
موانــع فرهنگی ـ اجتماعــی ،موانـــع موجـــود در بــازار ،موانــع
آموزشــی و كمبــود نیــروی انســانی متخصــص و موانــع زیربنایــی
در حــوزۀ گردشــگری ،تقدیســـی و دانشـــور ( )1386مبنــی بــر
وجــود چالشهــای زیربنایــی ،اجتمـــاعی و زیســتمحیطی در
حــوزۀ گردشــگری ،قبــادی و همــكاران ( )1391مبنــی بــر وجــود
چالشهایــی از قبیــل نبــود امكانـــات زیربنـــایی و رفـــاهی ،ناآگاهی
مــردم و مســئوالن از گردشــگری ،كمرنــگ شــدن جاذبههــای
فرهنگــی ،نبــود شــبكۀ اطالعرســانی صحیــح و عدمحمایــت و
توجــه كافــی دولــت ،مهدیــان بروجنــی و احمدونــد ( )1393مبنــی
بــر وجــود چالشهای ســازمانی ،اجتمـــاعی ،اقتصـــادی ،مردمـــی،
ارتبـــاطی ،فرهنگــی ،تســهیالتی و رفاهــی ،پاشــازاده و همــکاران
( )1397مبنــی بــر وجــود چالشهــای زیرســاختی و زیربنایــی
دولتــی ،بهداشــت و کیفیــت محیــط ،جاذبههــای گردشــگری و
مدیریــت شــهری همخوانــی و قرابــت دارد.
نتایــج ســطحبندی چالشهــا نیــز نشــان داد کــه چالشهــای
توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی میتواننــد در شــش ســطح
طبقهبنــدی شــوند کــه چالــش قانونگــذاری گردشــگری در
پایینتریــن ســطح قــرار میگیــرد و ســنگ زیربنایــی مــدل را
تشــکیل میدهــد کــه بــرای شناســایی چالشهــای توســعۀ

گردشــگری شــهر گرمــی بایــد از ایــن ســطح یــا چالــش شــروع
کــرد؛ چراکــه ایــن چالــش بیشــترین تأثیــر را در دیگــر چالشهــا
دارد و در باالتریــن ســطح (ســطح اول) چالشهــای اقتصــادی و
اجتماعــی ق ـرار میگیــرد .ایــن چالشهــا قــدرت تحریککنندگــی
کمتــر و می ـزان وابســتگی بیشــتری دارنــد .درواقــع ،ایــن چالشهــا
تأثیرگــذاری کمتــر ،امــا تأثیرپذیــری بیشــتری دارنــد.
همچنیــن ،نتایــج دســتهبندی چالشهــا نشــان داد کــه
چالشهــای امنیتــی ،زیربنایــی و تبلیغاتــی بیشــتر تحــت تأثیــر
ســایر عوامــل یــا چالشهــا هســتند و از منظــر سیســتمی،
جــزء عناصــر اثرپذیــر و وابســته بهشــمار میرونــد .بــر ایــن
اســاس ،چالشهــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،رقابتــی ،آگاهــی،
برنامهریــزی ،ســازمانی و آموزشــی نیــز در گــروه متغیرهــای مســتقل
ق ـرار میگیرنــد .چالشهایــی کــه قــدرت نفــوذ ،تــوان و وابســتگی
باالیــی دارنــد .درواقــع ،هرگونــه عملــی روی ایــن متغیرهــا باعــث
ً
تغییــر ســایر متغیرهــا میشــود و نهایتــا چالشهــای دولتــی و
قانونگــذاری چالشهــای کلیــدی توســعۀ گردشــگری شــهر
گرمــی بهشــمار میرونــد .ایــن چالشهــا ،کــه قــدرت نفــوذ بــاال
و وابســتگی کمتــر دارنــد ،میتواننــد بیشــترین تأثیــر را در توســعۀ
گردشــگری شــهر گرمــی داشــته باشــند.
بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق میتــوان نتیجهگیــری کــرد
کــه مهمتریــن چالشهــای توســعۀ گردشــگری شــهر گرمــی از
نــوع چالشهــای بیرونــی (محیــط بیــرون) اســت .چالشهایــی
همچــون قانونگــذاری ،برنامهریــزی ،زیربنایــی و ســازمانی کــه در
ً
دســته چالشهــای کالن کشــور ق ـرار دارنــد و اتفاقــا از چالشهــای
ســطح بــاالی گردشــگری شــهر گرمــی هــم هســتند کــه رفــع ایــن
چالشهــا در مقایســه بــا چالشهــای درونــی (محیــط درونــی و
محلــی) اولویــت بیشــتری دارد و درواقــع کلیــد توســعۀ گردشــگری،
نهتنهــا در منطقــۀ مــورد مطالعــه ،بلکــه حتــی در توســعۀ گردشــگری
کشــور مبتنــی بــر رفــع ایــن چالشهاســت .هنــگام تأکیــد
ی بیرونــی ،نبایــد از چالشهــای درونــی غافــل
بــر چالشهــا 
مانــد؛ چالشهایــی کــه بیشــتر بــه جامعــۀ محلــی تعلــق دارد تــا
مســئوالن و برنامهریــزان .درســت اســت کــه چالشهــای درونــی
تحــت تأثیــر چالشهــای بیرونیانــد ،امــا مهمتریــن مســئله
در بحــث چالشهــای درونــی خواســت و تــوان مردمــان بومــی
منطقــه اســت .اســتنباط میشــود کــه بــا وضــع قوانیــن کارآمــد،
زمینــه بــرای برنامهریــزی بهتــر فراهــم شــده و بــا صــرف بودجــه
از طــرف دولــت ،بســتر ب ـرای توســعۀ زیربنایــی مهیــا شــود .مــوارد
مطرحشــده هــم میتواننــد باعــث توســعۀ آموزشــی ،تبلیغاتــی و
بازاریابــی گردشــگری شــوند هــم میتواننــد باعــث افزایــش آگاهــی
شــهروندان و گردشــگران ،بهبــود فرهنــگ برخــورد بــا گردشــگران،
بهبــود امنیــت مقصــد گردشــگری و بهبــود شــرایط اقتصــادی
و اجتماعــی شــهروندان شــوند .درواقــع ،میتــوان گفــت کــه
چالشهــا بهصــورت سیســتمی بــا هــم در ارتباطانــد و بــا
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رفــع چالشهــای بیرونــی و کالن ،زمینــه بــرای رفــع
چالشهــای درونــی مهیــا میشــود.
بنابرایــن ،بـرای غلبــه بــر چالشهــای مذکــور پیشــنهادهایی
بــه شــرح ذیــل ارائــه میشــود:
 بهبــود زیرســاختها ،تأسیســات و خدمــات شــهری(را ه و حملونقــل ،مبلمــان شــهری ،مراکــز اقامتی ـ تفریحــی،
بهداشــتی ـ درمانی و انتظامــی).
 قانونگــذاری در خصــوص همــکاری و موافقــت بــااهــداف توســعۀ دولتهــای محلــی و آژانسهــای توســعه و
بــه تبــع آن ،مشــخص کــردن جایــگاه گردشــگری در اســناد و
برنامههــای توســعه.
 تدویــن و اجـرای برنامــۀ جامــع و یکپارچــه ،ماننــد طــرحجامــع گردشــگری شــهری ،بهمنظــور برنامهریــزی بــرای آینــدۀ
گردشــگری و نحــوۀ مدیریــت آن.
 اســتفاده از ّفنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و رســانههایجمعــی بهمنظــور بهبــود وضعیــت تبلیغــات و اطالعرســانی.
 انجــام پژوهشهــای مربوطــه بهمنظــور شناســایینیازهــای گردشــگران (گونهشناســی و بخشبنــدی گردشــگری).
 ایجــاد مراکــز آموزشــی باکیفیــت بــا هــدف تربیــتنیــروی انســانی متخصــص.
 برگــزاری دورههــای آموزشــی بهمنظــور افزایــش آگاهــیشــهروندان از نتایــج گردشــگری (توانمندیهــا و چالشهــا)،
نیازهــا و خواســتههای گردشــگران و فرهنــگ آنهــا.
 برگــزاری جشــنوارهها و همایشهــا بــا هــدف آشــناییهرچــه بیشــتر مــردم و گردشــگران بــا منطقــه.
 کاهــش نــرخ مالیــات ،عــوارض ،بیمــه و ارائــۀ تســهیالتیماننــد زمیــن و وامهــای بلندمــدت کمبهــره بــرای بخــش
خصوصــی بهمنظــور حمایــت از بخــش خصوصــی بــرای
ســرمایهگذاری در امــر گردشــگری.
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و دامــادی ،محمــد (« .)1392ارزیابــی نقــش گردشــگری شــهری
در توســعۀ اقتصادی ـ محیطــی شــهر بابلســر» .فصلنامــۀ علمــی
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