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ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان◄

محمد حکاک1، مریم احمدی فرد2، آرش حبیبی3

تاریخ دریافت: 1398/01/25                 تاریخ پذیرش: 1399/04/10

چکیده
مطالعــۀ پیــش رو پژوهشــی کاربــردی اســت کــه بــا  هــدف ارائــۀ مــدل شــاخص های توســعۀ گردشــگری در اســتان 
لرســتان صــورت گرفتــه اســت. ایــن پژوهــش، از  نظــر نــوع داده، پژوهشــی آمیختــه بــا رویکــرد اکتشــافی اســت. ابزار 
گــردآوری اطاعــات در ایــن پژوهــش مصاحبــه و پرســش نامه اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش خبــرگان هســتند کــه 
ــه اهــداف پژوهــش، نخســت،  ــرای دســت یابی ب ــا روش نمونه گیــری غیر احتمالــی گلوله برفــی انتخــاب شــده اند. ب ب
بــا توجــه بــه مطالعــات پیشــین و مصاحبــه بــا ده نفــر از خبــرگان حــوزۀ گردشــگری اســتان لرســتان، مجموعــه ای 
ــاختاری،  ــازی تفسیری ـ س ــا روش مدل س ــل ب ــن عوام ــد. ای ــایی ش ــگری شناس ــعۀ گردش ــاخص های توس از ش
ــر یافته هــای پژوهــش،  ترمیــم  ــی شــاخص ها به دســت  آمــده اســت. بناب تجزیه و تحلیــل و درنهایــت ارتبــاط و توال
ــت  ــای صنع ــتان از مزای ــاکنان اس ــی س ــش آگاه ــرای افزای ــازی ب ــی، فرهنگ س ــبکه های ارتباط ــازی ش و بهینه س
ــرای  ــا ب ــن متغیره ــگران پایه ای تری ــت های گردش ــه درخواس ــریع ب ــی س ــخ گویی و خدمات ده ــگری و پاس گردش
توســعۀ گردشــگری اســت. بینشــی کــه ایــن مــدل در اختیــار مدیــران صنعــت گردشــگری اســتان لرســتان قــرار 

می دهــد راهنمــا و مکملــی در برنامه ریــزی راهبــردی بــرای توســعۀ ایــن صنعــت اســتان خواهــد بــود. 
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مقدمه
امــروزه گردشــگري یکــي از بزرگ تریــن و متنوع تریــن 
صنایــع جهــان اســت و رشــد ســریع آن تغییــرات اجتماعي 
و اقتصــادي و محیطــي فراوانــي را بــه همــراه داشــته اســت، 
ــگران  ــن پژوهش ــي بی ــم مطالعات ــوزۀ مه ــه ح ــن رو ب ازای
 .)1389 همــکاران،  و  )کاظمــی  اســت  شــده  مبــدل 
مســئوالن  دولت هــا،  از  بســیاري  اخیــر  دهه هــاي  در 
ــه  ــتري ب ــیت بیش ــا حساس ــران ب ــادي و صاحب نظ اقتص
ــهم  ــند س ــد و می کوش ــت پرداخته ان ــن صنع ــترش ای گس
ــع  ــراي جوام ــت را ب ــن صنع ــي ای ــازار جهان ــتري از ب بیش
ــان،  ــی، 1385(. دراین می ــد )معصوم ــت آورن ــود به دس خ
کشــورهایی کــه بــه متنوع ســازي اقتصــادي روي آورده انــد 
ــد،  ــا کنن ــه اي ره ــد خــود را از اقتصــاد تك پای و می خواهن
ــا  ــق راه ه ــا خل ــاي آن ی ــناخت راه ه ــت و جوي ش در جس
ــی، 1394(.  ــور بهمن ــد )زردان و منص ــاي جدیدن و روش ه
یکــی از راهبردهایــی کــه در اغلــب کشــور ها مــورد 
ــگری در  ــترش گردش ــعه و گس ــه توس ــرار گرفت ــه ق توج
نواحــی محــروم و دارای پتانســیل های الزم بــرای گســترش 

.)Liu et al., 2017( گردشــگری اســت
ــس از  ــگری، پ ــت گردش ــروز، صنع ــاد ام ــان اقتص در جه
صنعــت نفــت و تولیــد خــودرو، ســومین صنعــت پول ســاز 
 .)1388 پورســلیمانی،  و  )تقــوی  می شــود  شــناخته 
صنعــت گردشــگری، ضمــن تحریــك اقتصادهــای محلــی، 
ســرمایه گذاری خارجــی را جــذب می کنــد، فعالیــت و 
ــه  ــاختارهای جامع ــد، زیرس ــش می ده ــب و کار را افزای کس
ــعۀ  ــد و توس ــرک رش ــور مح ــشد و موت ــود می بخ را بهب
هــر کشــور به شــمار مــی رود )Liang & Hui. 2016(؛ 
از  لحــاظ اجتماعــی نیــز، زیرســاخت ها و امکانــات موردنیــاز 
کشــور را افزایــش می دهــد و درک هویــت فرهنگــی و ترویــج 
حفــظ و احیــای هنرهــای ســنتی، فرهنگــی و صنایع دســتی 
 .)Rasoolimanesh et al., 2017( را آســان می ســازد
ــدگاه خط مشــی گذاران، توســعۀ صنعــت گردشــگری  از دی
ایجــاد مشــاغل بی شــماری را در پــی دارد. ایجــاد مشــاغل 
ــکاری  ــتر، بی ــی بیش ــادی و اجتماع ــع اقتص ــتر مناف بیش

کمتــر، ارزش دارایــی بیشــتر، دســتمزدهای باالتــر، درآمد 
ــای  ــی و درآمده ــب وکارهای محل ــرای کس ــودآوری ب و س
ــه همــراه خواهــد داشــت  ــت ب ــرای دول ــی بیشــتر ب مالیات
براســاس   .)Dogru & Sirakaya-Turk, 2017(
ســال های  در  گردشــگری،  جهانــی  ســازمان  گــزارش 
اخیــر، خاورمیانــه بیشــترین رشــد را در زمینــۀ گردشــگری 
داشــته اســت. امــا جایــگاه ایــران و به ویــژه اســتان 
ــزرگ گردشــگری بســیار نگران کننــده  ــازار ب لرســتان در ب
ــی  ــای تاریخ ــتن جاذبه ه ــا  داش ــتان ب ــتان لرس ــت. اس اس
ــد و  ــی از عوای و فرهنگــی و طبیعــی بســیار ســهم چندان
ــزی  ــن رو، برنامه ری ــدارد. از ای ــگری ن ــت گردش ــد صنع فوای
دقیــق و کاربــردی برای توســعۀ صنعت گردشــگری اســتان 
ــتان از   ــتان لرس ــت. اس ــر اس ــی انکارناپذی ــتان ضرورت لرس
ــدن  ــیر صنعتی ش ــر در مس ــه کمت ــت ک ــتان هایی اس اس
قــرار گرفتــه اســت. بــا توســعۀ صنعــت گردشــگری، جــای 
ــر  ــی پ ــی به خوب ــرکت های صنعت ــات و ش ــی کارخانج خال
ــت  ــن صنع ــد ای ــتان از عوای ــتان لرس ــد و اس ــد ش خواه
بهره منــد خواهــد شــد. الزمــۀ ایــن امــر برنامه ریــزی دقیــق 
ــرای توســعه و ارتقــای  ــرای توســعۀ گردشــگری اســت. ب ب
صنعــت گردشــگری اســتان لرســتان، ضمــن بهره گیــری از 
ــع  ــگری و رف ــب گردش ــات مناس ــاد امکان ــا و ایج فرصت ه
ــن  ــدت تدوی ــه و بلندم ــه ای همه جانب ــد برنام ــع، بای موان
کــرد. پژوهــش پیــش رو در پاســخ بــه ایــن ســؤال صــورت 
گرفتــه اســت کــه مــدل توســعۀ گردشــگری اســتان 

ــه اســت.   لرســتان چگون

مباني نظري

توسعۀ گردشگری
گوناگونــی  شــیوه های  بــه  گردشــگری  توســعۀ 
را  آن  می تــوان  ســو،  یــك  از  می شــود:  تعریــف 
دربرگیرنــدۀ تمامــی عناصــری دانســت کــه بــا دیدارکننــدۀ 
ــل،  ــاخت  )حمل و نق ــون زیرس ــاط دارد، همچ ــد ارتب مقص
ــت،  ــل اقام ــی، مح ــان خدمات ــی(، کارکن ــهیات عموم تس
رفاهــی.  خدمــات  و  امکانــات  فعالیت هــا،  و  جاذبه هــا 
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ــدۀ  ــط دربردارن ــگری فق ــعۀ گردش ــر، توس ــوی دیگ از  س
ــه  ــود ک ــف می ش ــی تعری ــا و امکانات ــا، فعالیت ه جاذبه ه
ــدون  ــود. ب ــه می ش ــده ارائ ــرای دیدارکنن ــور خــاص ب به ط
زیرســاخت حمایت کننــده از توســعۀ محصوالتــی کــه 
گردشــگران می خواهنــد ببیننــد و کارهایــی کــه مایلنــد در 
ــد، توســعۀ گردشــگری به طــور  طــی اقامتشــان انجــام دهن
ــدی  ــود. توســعۀ گردشــگری فراین ــد ب ــق نخواه ــل موف کام
ــرآوردن  ــرای ب ــر مقصــد ب ــرمایه های ه ــه در آن س اســت ک
ــکل داده  ــر ش ــی تغیی ــی و بین الملل ــتریان مل ــای مش نیازه
می شــوند )ســازمان جهانــی گردشــگری، 1393(. صرف نظــر 
از اینکــه گردشــگري بــا چــه هدفــي انجــام مي شــود، 
تمامــي گردشــگران دو نیــاز اصلــی مشــترک دارنــد: مکانــي 
بــراي اقامــت و غذایــي بــراي خــوردن. محــل اقامــت پایــگاه 
اصلــي گردشــگران اســت کــه گردشــگر از  آنجــا فعالیت هــاي 
ــاي  ــا کاره ــگري ی ــن گردش ــد از اماک ــد بازدی ــري مانن دیگ
 .)Mok et al., 2013( ــد ــام می ده ــود را انج ــاري خ تج
ــن  ــن و همگاني تری ــواره بزرگ تری ــکان هم ــا اس ــت ی اقام
ــکاران  ــت. درج4 و هم ــگري اس ــاد گردش ــش اقتص زیر بخ
)2015( دربــارۀ اهمیــت تســهیات و امکانــات اقامتــي بیان 
می کننــد کــه »وقتــي گردشــگران مســافرت خــود را آغــاز 
ــي  ــات اقامت ــي از امکان ــع به نوع ــب مواق ــد، در اغل مي کنن
بــراي اســتراحت و تجدیــد  قــوا در حیــن مســیر نیــاز دارند. 
ــه  ــي هرگون ــاز دائم ــت نی ــد اقام ــر مي رس ــن، به نظ بنابرای
مســافرتي اســت. در طــی تاریــخ گردشــگري و مســافرت، 
همــواره مي تــوان ردپایــي از تســهیات اقامتــي را مشــاهده 
ــدازه  ــب ان ــکونت برحس ــل س ــاختار مح ــوع و س ــرد. ن ک
ــي  ــدف اصل ــا ه ــت، ام ــاوت اس ــود متف ــهیات موج و تس
ــت«.  ــگران اس ــکونت گردش ــراي س ــي ب ــاد مکان آن ایج
ــان ها  ــا انس ــتقیماً ب ــه مس ــت ک ــي اس ــگري صنعت گردش
)گردشــگران و جامعــۀ بومــی( ســروکار دارد، بنابرایــن 
جــاي هیــچ تعجبــي نیســت کــه تــوان اجتماعــي و مقوالت 
جامعه  شــناختي تأثیــر بســزایی در آن دارنــد )هزارجریبــي 
و نجفــی، 1391(. مشــارکت مــردم بومــي در توســعۀ 

4. Dredge

ــي  ــوان اجتماع ــي ت ــاي اصل ــي از معیاره ــگري یک گردش
ــدگاه درســتي  ــان دی ــر بومی ــه اگ اســت. بدیهــي اســت ک
از صنعــت گردشــگري نداشــته باشــد، خدمــات مناســبي به 
گردشــگران ارائــه نخواهنــد کــرد یــا حتــي در برخــي موارد 
ممکــن اســت گردشــگران را مهاجــم و غاصــب تلقــی کنند. 
ــه  ــگري در منطق ــت گردش ــعۀ صنع ــرایط توس ــن ش در ای
 )Williams ــد ــد ش ــه خواه ــدي مواج ــکات ج ــا مش ب
)Shaw, 2015 &. در پژوهش هــای پیشــین، ادراکات 
ســاکنان از توســعۀ صنعــت گردشــگری و تأثیــرات مثبــت 
و منفــی دریافت شــده از ایــن توســعه بررســی شــده اســت 
دریافت شــدۀ  تأثیــرات   .)Hidayati et al., 2016(
ــه  ــه را ب ــگری، جامع ــه ای از گردش ــۀ نتیج ــت، به منزل مثب
حمایــت از توســعۀ صنعــت گردشــگری و به ویــژه فعالیــت  در 
ــرات دریافت شــدۀ  ــا تأثی ــد. ام ــن صنعــت تشــویق می کن ای
منفــی ســاکنان را از حمایــت توســعۀ گردشــگری بازمی دارد 
ــي  ــدگاه فرهنگ )Rasoolimanesh et al., 2017(. دی
مــردم منطقــه درزمینــۀ گردشــگري تأثیــر معنــي داري در 
توســعۀ صنعــت گردشــگري در مناطــق گردشــگري دارد. 
ــورت  ــد به ص ــه بای ــت ک ــذاری اس ــل تأثیرگ ــگ  عام فرهن
ــازي و  ــد. فرهنگ س ــا یاب ــرد و ارتق ــکل پذی ــه ش دو جانب
فرهنگ پذیــري دو مقولــۀ مهــم در گســترش صنعــت 
گردشــگري اســت کــه بایــد از ســوی هــر دو طــرف یعنــی 
ــان و میهمــان باشــد )هزارجریبــي و نجفــی، 1391(. میزب

مدل  های توسعۀ گردشگری
درخصــوص توســعۀ گردشــگری، پژوهشــگران زیــادی 
مبــادرت بــه ارائــۀ  مدل هــای توســعۀ گردشــگری کرده انــد 
ــود. در  ــاره می ش ــدل اش ــد م ــه چن ــش ب ــن بخ ــه در ای ک
ــی  ــا  و  ابزارهای ــارۀ  رویکرده ــال و الو )1999( درب ــدل ه م
ــت و  ــرای مدیری ــوه  ب ــورت  بالق ــه  به ص ــود ک ــث می ش بح
ــب اند  ــا مناس ــدار در مقصده ــگری پای ــزی گردش برنامه ری
ایــن مــدل بر اســاس دیدگاهــی ارزش محــور ارائــه می شــود 
کــه در آن بــر یك پارچگــی ارزش هــای اجتماعــی، اقتصادی 
و زیســت محیطی در جهــت دســت یابی بــه هدف هــای 
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ــده  ــد ش ــگری تأکی ــای گردش ــدار در مقصده ــعۀ پای توس
ــدار  ــگری پای ــنجش گردش ــه ای س ــدل مقایس ــت. در م اس
ــه پیشــنهادها و  ــا توجــه ب بانســز و همــکاران )2010(، ب
ــاخص  ــی ش ــگری، نظام ــی گردش ــازمان جهان ــف س تعاری
ــه  ــگری ارائ ــد گردش ــداری در مقاص ــنجش پای ــرای س ب
ترکیبــی جدیــدی  اســت. همچنیــن شــاخص  شــده 
تســهیل  و  پایــداری  اندازه گیــری  ســاده کردن  بــرای 
تجزیه و تحلیــل مقایســه ای بــرای طبقه بنــدی مقصدهــا 
ــا  ــه ب ــدل در مقایس ــن م ــت. ای ــده اس ــه ش ــه کار  گرفت ب
ــی  ــد در ط ــد مقص ــۀ چن ــت مقایس ــا قابلی ــایر مدل  ه س
ــدل دیگــری  ــان را دارد. م ــد ســنجش به طــور هم زم فراین
ــدل  ــود دارد، م ــگری وج ــعۀ گردش ــتای توس ــه در راس ک
ــنجش  ــامل س ــدل ش ــن م ــر ای ــو )2005( اســت. عناص ک
ــع آوری  ــای جم ــاخص، روش ه ــاب ش ــد انتخ ــزا، فراین اج
داده هــا و تجزیه وتحلیــل  آن هــا اســت. مــدل کــو فراینــدی 
هشــت مرحله ای بــرای ســنجش توســعۀ پایــدار اســت 
ــی  ــاد، معرف ــی ابع ــتگاه ها، معرف ــی دس ــامل معرف ــه ش ک
پایــداری،  درجه بنــدی  مشــخص کردن  شــاخص ها، 
ــداری  ــداری و بســط پای ــیابی پای ــعۀ نقشــه های ارزش توس
به صــورت مــداوم و ارزشــیابی خروجــی اســت. درخصــوص 
ــدیان  ــرد و اس ــه تقوی ف ــت ک ــد گف ــی بای ــای داخل مدل ه
اردکانــی )1395( بــا بهره گیــری از ISM بــه طراحــی مدل 
توســعۀ گردشــگری پرداختنــد. مــدل آن هــا نشــان می دهد 
کــه »امکانــات و تــوان مالــی« اساســی ترین عامــل در 
ــان و  مــدل توســعۀ گردشــگري الکترونیکــی اســت. جالی
ــا  ــدل توســعۀ نظــام گردشــگری را ب همــکاران )1397( م
ــا  ــدل آن ه ــد. م ــۀ آشــوب طراحــی کردن اســتفاده از نظری
ــۀ  نشــان می دهــد کــه نقــاط روســتایی را می تــوان به منزل
چارچــوب نظــام آشــوبناک و پیچیــده مطالعــه کــرد. ایــن 
ــه از منظــر دخالــت فرایندهــا و ســاختارهای  پیچیدگــی ن
متعــدد، بلکــه از دیــد حساســیت و واکنــش ســریع اجــزای 
بــه  نظــام گردشــگری های ســریع محیــط روســتایی 
ــل  ــه عوام ــتا ب ــش روس ــی و واکن ــی و بیرون ــرایط درون ش
مختلــف اســت. ایــن رونــد بر پایــۀ نظریــات چرخــۀ حیــات 

ــن اســت. ــل تبیی ــر قاب ــدل باتل ــه م گردشــگری از جمل

پیشینۀ پژوهش
ــتان  ــن اس ــگری در ای ــت گردش ــعۀ صنع ــتای توس در راس
مطالعاتــی صــورت  گرفتــه و اقداماتــی انجــام شــده اســت. 
ــوان  ــا عن ــی ب ــکاران )1396(، در پژوهش ــاطریان و هم ش
ــۀ  ــه ارائ ــگری«، ب ــعۀ گردش ــاخص های توس ــی ش »ارزیاب
شــاخص هایی پرداختنــد کــه توســعۀ گردشــگری بــا آن هــا 
ارزیابــی می شــود. نتایــج پژوهــش آنــان نشــان می دهــد که 
ــار اصــل  ــن شــاخص های توســعۀ گردشــگری چه مهم تری
ــد و زیرســاخت و  ــت کارآم ــری، مدیری آســایش، رقابت پذی
امکانــات اســت. حــکاک )1394( در اولیــن دورۀ کنفرانــس 
فرصت هــای ســرمایه گذاری در اســتان لرســتان موانــع 
توســعۀ گردشــگری را بررســی کــرد. نتایــج ایــن پژوهــش 
نشــان دهندۀ آن اســت کــه نبــود برنامه ریــزی راهبــردی در 
ــع توســعۀ گردشــگری  گردشــگری لرســتان مهم تریــن مان
ــع و مشــکات  ــکاران )1393( موان ــا و هم اســت. پیری کی
در توســعۀ صنعــت گردشــگری در جنگل هــای لرســتان را 
ــد  ــان می ده ــا نش ــش آن ه ــج پژوه ــد. نتای ــی کردن ارزیاب
ــات  ــدان زیرســاخت ها و امکان ــزی و فق ــود برنامه ری ــه نب ک
ــع توســعۀ گردشــگری لرســتان  مناســب از مهم تریــن موان
ــع صنعــت  اســت. مدهوشــی و ناصرپــور )1382( نیــز موان
ــر  ــد. از نظ ــی کردن ــتان را بررس ــن اس ــگری در ای گردش
آن هــا بیــن تعــدد مراکــز تصمیم گیــري و توســعه نیافتگي 
ــن  ــن بی ــتان و همچنی ــتان لرس ــگري اس ــت گردش صنع
ــز  ــگري و نی ــات گردش ــي و خدم ــات زیربنای ــف امکان ضع
ضعــف بازاریابــي و در انتهــا فقــدان فرهنــگ پذیــرش 
ــتان  ــت گردشــگري اس ــعه نیافتگي صنع ــا توس ــگر ب گردش
لرســتان رابطــه ای مســتقیم وجــود دارد. شــیعه و کبیــری 
)1388(، بــا بهره گیــری رویکــرد تحلیــل راهبــردی ســوات 
)SWOT(، راهبردهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار در 

ــد.  ــه کردن ــان( را ارائ ــهر اصفه ــۀ ش ــاژوان )حوم ــی ن اراض
ــا  ــی ب ــاژوان، یعن ــی ن ــوص اراض ــرد درخص ــن رویک ــا ای ب
ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی و مقایســۀ این 
عوامــل بــا یکدیگــر، چهار گونــه راهبــرد تهاجمــی، تدافعی، 
ــدی )1385( در  ــد. زاه ــخص ش ــی مش ــی و اقتضای انطباق
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پژوهشــی بــه بررســی گردشــگری و توســعۀ پایــدار در هــر 
ســه بخــش دولتــی، خصوصــی و مدنــی پرداخــت و الگویــی 
بــرای نظــارت بــر فعالیت هــای گردشــگری به منظــور 
ــت  ــر محیط زیس ــگری ب ــعۀ گردش ــرات توس ــی تأثی ارزیاب
ارائــه کــرد. هریســون و همــکاران )2003(، در پژوهشــی بــا 
عنــوان »توســعۀ گردشــگری پایــدار در کارائیــب«، مســائل 
عمــدۀ توســعۀ گردشــگری ایــن منطقــه را ارزیابــی کردنــد. 
آن هــا در ایــن پژوهــش بــه موضوعاتــی اساســی پرداختنــد 
کــه بــر توســعۀ گردشــگری پایــدار در کارائیــب مؤثــر بــود. 
ــن مشــکل  ــه مهم تری ــا نشــان داد ک ــج پژوهــش آن ه نتای
توســعۀ گردشــگری حــوزۀ کارائیــب برنامه ریــزی متفــاوت 
ــعۀ  ــزی توس ــود برنامه ری ــب و نب ــوزۀ کارائی ــورهای ح کش
ــا و همــکاران )2010(  گردشــگری یك پارچــه اســت. فازدن
ــگری درۀ دورو«  ــۀ گردش ــوان »برنام ــا عن ــی ب در پژوهش
ــردی دارد  ــی منحصر به ف ــه درۀ دورو ویژگ ــد ک ــان کردن بی
ــت و  ــرای مدیری ــدار ب ــگری پای ــای گردش ــد ارتق و نیازمن
ــا  ــش آن ه ــج پژوه ــت. نتای ــه اس ــن منطق ــت از ای حفاظ
ــت  ــه حمای ــی ازجمل ــا چالش های ــه دورو ب ــان داد ک نش
ــرایط  ــعۀ ش ــاد و توس ــی، ایج ــع طبیع ــت از مناب و حفاظ
فرا ســاختاری بــرای توســعۀ منطقــه، ارتقــای آگاهــی 

محیطــی ســاکنان و بازدیدکننــدگان مواجــه اســت.
ــخص  ــش، مش ــینۀ پژوه ــرور پیش ــه م ــه ب ــا توج ب
ــعۀ  ــدل توس ــی م ــچ پژوهش ــون در هی ــه تا کن ــود ک می ش
گردشــگری در اســتان لرســتان ارائه نشــده اســت. بنابراین، 
وجــه تمایــز پژوهــش حاضــر از دیگــر پژوهش هــای 
ــرای  ــی ب ــۀ مدل ــارۀ اســتان لرســتان ارائ ــه درب صورت گرفت

ــتان اســت. ــن اس ــعۀ گردشــگری در ای توس

روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر گــردآوری 
ــش  ــن پژوه ــاری ای ــۀ آم ــت. جامع ــی اس ــا توصیف داده ه
حــوزۀ  در  کــه  اســت  افــرادی  تمامــی  دربردارنــدۀ 
ــاب  ــراي انتخ ــرایط ب ــد. ش ــی خبره ان ــگری به نوع گردش
ایــن خبــرگان از مهم تریــن مراحــل چنیــن پژوهش هایــی 

به شــمار می آیــد، زیــرا اعتبــار نتایــج بســتگی بــه شایســتگی و 
 Powell, 2003 in Habibi et( ــراد دارد ــن اف ــش ای دان
نمونه گیــري  از طریــق  خبــرگان  al., 2014(. معمــوالً 
غیراحتمالــی5 انتخــاب می شــوند. در ایــن پژوهــش از 
نمونه گیــری گلوله برفــی اســتفاده شــده اســت. ماننــد 
بــه عواملــی  هــر نمونه گیــري دیگــر، حجــم نمونــه 
ماننــد امــکان دسترســی بــه افــراد، زمــان کافــی و هزینــۀ 
گــردآوري اطاعــات بســتگی دارد. در ایــن روش کــه 
اعضــاي نمونــه بایــد از متخصصــان موضــوع پژوهش باشــند، 
ــد. از طــرف دیگــر، ایجــاد  ــن محدودیت هــا افزایــش می یاب ای
ــن روش  ــان اعضــا کــه هــدف از به کارگیــری ای اتفاق نظــر می
ــد  ــود. هرچن ــوارتر می ش ــان دش ــمار آن ــش ش ــا افزای اســت ب
تعــداد اعضــاي خبــرگان در پژوهش هــاي پیشــین بیــن10 تــا 
1685 نفــر متغیــر بــوده اســت، امــا اگــر میــان اعضــا تجانــس 
ــه  ــو توصی ــت عض ــا بیس ــدود ده ت ــد، ح ــته باش ــود داش وج
 .)Powell, 2003 in Habibi et al., 2014( می شــود
بنابرایــن، در ایــن پژوهــش ده نفــر خبــره بــا نمونه گیــری 
گلوله برفــی انتخــاب شــدند. در جــدول 1 مشــخصات 

ــود. ــه می ش ــه ارائ نمون
جدول 1: مشخصات نمونه

در فــاز کیفــی از مصاحبه هــای نیمه ســاخت یافته اســتفاده 
ــی  ــش گفتن ــی پژوه ــوص روش کیف ــت. درخص ــده اس ش
اســت، پــس از آن کــه مصاحبه هــای پژوهــش انجــام 
ــعۀ  ــاخص های توس ــده، ش ــذاری زن ــیوۀ کدگ ــا ش ــد، ب ش
ــارات  ــه اش ــورت ک ــن ص ــد. بدی ــت آم ــگری به دس گردش
ــگری  ــعۀ گردش ــاخص های توس ــا ش ــط ب ــارات مرتب و عب
ــت  ــاخص ها به دس ــا ش ــق آن ه ــد و از تلفی ــتخراج ش اس
آمــد. در فــاز کّمــی نیــز از رویکــرد ترکیــب روش دیمتــل و 

5.non-probability sampling

سابقۀ کارفراوانیتحصیاتفراوانیسنردیف

51-01دیپلم120-301

102-16کارشناسی231-403

155-511کارشناس ارشد3410505

2بیشتر از 415دکتری1بیشتر از 450
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مدل ســازی ساختاری ـ تفســیری )ISM( اســتفاده شــده 
اســت. الگــوی کلــی رویکــرد ترکیبــی پژوهــش حاضــر در 

ــود.   ــه می ش ــکل 1 ارائ ش

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

رویکــرد ترکیبــی دیمتل ـ مدل ســازی معــادالت ســاختاری 
مطالعــات  در  نیــز  پیش تــر   )ISM-DEMATEL(
 .)Yin et al., 2012( ــت ــده اس ــتفاده ش ــی اس گوناگون
ــتگی ها و  ــراد خبــره از شایس ــه اگر چــه اف ــح اینک توضی
توانایی هــای ذهنــی خــود بــرای انجــام مقایســات اســتفاده 
ــه  ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــد، ام می کنن
فراینــد ســنتی کّمی ســازی دیــدگاه افــراد امــکان انعــکاس 
ــر،  ــارت بهت ــه عب ــدارد. ب کامــل ســبك تفکــر انســانی را ن
اســتفاده از مجموعه هــای فــازی ســازگاری بیشــتری 
ــا عبــارات کامــی و بعضــاً مبهــم انســانی دارد، بنابرایــن  ب
فــازی  مجموعه هــای  از  بهره گیــری  بــا  اســت  بهتــر 
ــدت و  ــی بلند م ــه پیش بین ــازی( ب ــداد ف ــری اع )به کارگی
 Karhaman( ــی پرداخــت ــان واقع ــری در جه تصمیم گی

 .)et al., 2008

یافته های پژوهش

ــعۀ  ــاخص های توس ــط ش ــن رواب ــایی و تعیی شناس
گردشــگری در اســتان لرســتان

ــر  ــری از نظ ــا بهره گی ــگری، ب ــعۀ گردش ــاخص های توس ش
ــه می شــود. ــرگان، در جــدول 2 ارائ خب

جدول 2: شاخص های توسعۀ گردشگری

ــط  ــایی رواب ــدی شناس ــش، گام بع ــدل پژوه ــاس م بر اس
درونــی شــاخص های شناسایی شــده اســت. بــرای انعــکاس 
ــل  ــی از روش دیمت ــای اصل ــان معیاره ــی می ــط درون رواب
ــرگان  ــدگاه خب ــت دی ــت. نخس ــده اس ــتفاده ش ــازی اس ف
ــازی  ــدول فازی س ــازی ج ــف ف ــا طی ــده و ب ــردآوری ش گ
ــد کارشــناس اســتفاده  ــدگاه چن شــده اســت. چــون از دی
شــده، بــا اســتفاده از جدول هــای 3 و 4، ماتریــس ارتبــاط 

ــا  ا تشــکیل شــده اســت. ــازی ی مســتقیم ف

ISM
FDEMATEL

کدمؤلفه ها

هتل هــاي گران قیمــت پنج ســتاره تــا هتل هــاي بســیار کم هزینــه 
ــتاره  ــاي پنج س ــا کمپ ه ــتاره ت ــت یك س ــاي ارزان قیم ــا کمپ ه D1ی

ــگری  ــای گردش ــه جاذبه ه ــفر ب ــم س ــۀ ک ــادی و هزین ــۀ اقتص صرف
ــتان  ــتان لرس D2اس

ــوط  ــم از خط ــود اع ــی موج ــبکه های ارتباط ــازی ش ــم و بهینه س ترمی
D3هوایــی، زمینــی و حمل و نقــل ریلــی بــه جاذبه هــای گردشــگری اســتان

D4اطاع رسانی و هماهنگی در سراسر زنجیرۀ تأمین گردشگری استان 

D5تدوین قوانین تسهیل کنندۀ جذب گردشگری برای استان لرستان

نظــارت بــر فعالیــت شــرکت ها و مراکــز پذیــرای گردشــگران و حمایــت 
D6قانونــی از آن هــا

ــتانداردهای  ــب اس ــتان و کس ــکری در اس ــای گردش ــکیل قطب ه تش
گردشــگری  قطب هــای  در  D7بین المللــی 

تأمیــن احســاس ســامت و امنیــت گردشــگران و نظــام بیمــه ای 
D8مناســب بــرای گردشــگران  

ــرای گردشــگران و قوانیــن صریــح و واضــح در  ایجــاد امنیــت روانــی ب
D9برخــورد بــا متخلفــان

فرهنگ ســازی بــرای افزایــش آگاهــی ســاکنان اســتان از مزایــای 
ــگری ــت گردش D10صنع

بهره گیــری درســت از ظرفیت هــای منحصر به فــرد اســتان لرســتان 
D11همچــون موســیقی، شــعر، هنــر

آمــوزش زبان هــای خارجــی به ویــژه انگلیســی بــه راهنمایــای تورهــای 
D12گردشگری  

بازاریابــی اینترنتــی و ایجــاد پرتابــل اطاع رســانی از مراکــز گردشــگری 
ــتان لرستان  D13اس

D14پاسخ گویی و خدمات دهی سریع به درخواست های گردشگران

توســعۀ  محصــوالت گردشــگری و به کارگیــری راهبردهایــی بــرای 
ــگری  ــوالت گردش ــون محص ــواع گوناگ ــود ان D15بهب



ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان189 حکاک و همکاران

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

معادل فازی  متغیر زبانی

)3/0 ،1/0 ،0/0(بی تأثیر

)5/0 ،3/0 ،1/0(تأثیر کم

)7/0 ،5/0 ،3/0(تأثیر متوسط

)9/0 ،7/0 ،5/0(تأثیر زیاد

)0/1 ،9/0 ،7/0(تأثیر خیلی زیاد

جدول 4: محاسبۀ ماتریس ارتباط مستقیم فازی

برای نرمال سازی مقادیر، باید مقادیر             )رابطۀ 3( و               )رابطۀ 4( 

محاسبه شده است. با تقسیم درایه های ماتریس           بر بیشینــۀ مقادیــر

                   ماتریس نرمال فازی            به دست  آمده است:

جدول 5: محاسبۀ ماتریس ارتباط مستقیم نرمال فازی

جدول 6: ماتریس ارتباط کامل )T( معیارهای اصلی

 )9 )رابطــۀ  ســطح  مرکــز  روش  از  فازی  زدایــی  بــرای 
اســتفاده شــده اســت. نتایــج حاصــل از قطعی ســازی 
ــده  ــه ش ــدول 7 خاص ــل در ج ــات کام ــس ارتباط ماتری

ــت. اس
جدول7: الگوی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارهای اصلی

ــطر  ــر س ــر ه ــع عناص ــل، جم ــات کام ــس ارتباط در ماتری
)D( نشــانگر میــزان تأثیرگــذاری آن عامــل بــر ســایر 
ــری  ــاس، بهره گی ــن اس ــر ای ــت. ب ــتم اس ــای سیس عامل ه
ــتان  ــتان لرس ــرد اس ــای منحصر به ف ــب از ظرفیت ه مناس
همچــون موســیقی، شــعر، هنــر بیشــترین تأثیرگــذاری را 
دارنــد. جمــع عناصــر ســتون)R( بــرای هــر عامــل نشــانگر 
میــزان تأثیرپذیــری آن عامــل اســت کــه نشــان می دهــد 

D01 D02 D03 D04 ... D15

D01 )0 ،1/0 ،3/0( )27/0 ،31/0 ،56/0( )27/0 ،45/0 ،64/0( )36/0 ،55/0 ،75/0( ... )13/0 ،28/0 ،48/0(

D02 )25/0 ،45/0 ،64/0( )0/0 ،1/0 ،3/0( )48/0 ،68/0 ،85/0( )46/0 ،66/0 ،85/0( ... )13/0 ،28/0 ،48/0(

D03 )15/0 ،3/0 ،5/0( )21/0 ،43/0 ،63/0( )0/0 ،1/0 ،3/0( )39/0 ،59/0 ،78/0( ... )25/0 ،43/0 ،63/0(

D04 )15/0 ،3/0 ،5/0( )04/0 ،15/0 ،35/0( )31/0 ،52/0 ،72/0( )0/0 ،1/0 ،3/0( ... )13/0 ،26/0 ،46/0(

D05 )11/0 ،26/0 ،45/0( )16/0 ،32/0 ،52/0( )2/0 ،35/0 ،55/0( )41/0 ،61/0 ،8/0( ... )18/0 ،35/0 ،55/0(

D06 )14/0 ،26/0 ،46/0( )04/0 ،15/0 ،25/0( )21/0 ،41/0 ،61/0( )57/0 ،77/0 ،94/0( ... )1/0 ،25/0 ،45/0(

D07 )15/0 ،28/0 ،48/0( )06/0 ،19/0 ،39/0( )29/0 ،46/0 ،65/0( )44/0 ،61/0 ،81/0( ... )21/0 ،37/0 ،56/0(

D08 )27/0 ،43/0 ،63/0( )36/0 ،55/0 ،75/0( )21/0 ،41/0 ،61/0( )44/0 ،63/0 ،81/0( ... )31/0 ،5/0 ،69/0(

D09 )25/0 ،41/0 ،61/0( )0.19, 0.37, 0.57) )0.17, 0.35, 0.55) )0.35, 0.54, 0.73) ... )0.24, 0.41, 0.6)

D10 )0.12, 0.26, 0.46) )0.12, 0.26, 0.46) )0.26, 0.43, 0.62) )0.52, 0.72, 0.88) ... )0.28, 0.46, 0.65)

D11 )0.11, 0.25, 0.45) )0.05, 0.19, 0.39) )0.22, 0.39, 0.58) )0.52, 0.72, 0.87) ... )0.27, 0.45, 0.64)

D12 )0.07, 0.19, 0.39) )0.27, 0.45, 0.64) )0.29, 0.46, 0.66) )0.35, 0.54, 0.74) ... )0.15, 0.32, 0.52)

D13 )0.21, 0.37, 0.56) )0.15, 0.3, 0.5) )0.27, 0.45, 0.64) )0.52, 0.72, 0.89) ... )0.19, 0.35, 0.55)

D14 )0.08, 0.21, 0.41) )0.07, 0.21, 0.41) )0.21, 0.37, 0.56) )0.34, 0.54, 0.73) ... )0.15, 0.3, 0.5)

D15 )0.79 ,0.63 ,0.44( )0.77 ,0.59 ,0.39( )0.58 ,0.39 ,0.22( )0.78 ,0.59 ,0.39( ... )0.3 ,0.1 ,0(

D01 D02 D03 D04 ... D15

D01 )0/0 ،01/0 ،03/0( )02/0 ،04/0 ،05/0( )03/0 ،04/0 ،06/0( )04/0 ،05/0 ،07/0( ... )01/0 ،03/0 ،05/0(

D02 )02/0 ،04/0 ،06/0( )0/0 ،01/0 ،03/0( )05/0 ،07/0 ،08/0( )04/0 ،06/0 ،08/0( ... )01/0 ،03/0 ،05/0(

D03 )01/0 ،03/0 ،05/0( )02/0 ،04/0 ،06/0( )0/0 ،01/0 ،03/0( )04/0 ،06/0 ،08/0( ... )02/0 ،04/0 ،06/0(

D04 )01/0 ،03/0 ،05/0( )0/0 ،01/0 ،03/0( )03/0 ،05/0 ،07/0( )0/0 ،01/0 ،03/0( ... )01/0 ،03/0 ،04/0(

D05 )01/0 ،03/0 ،04/0( )02/0 ،03/0 ،05/0( )02/0 ،03/0 ،05/0( )04/0 ،06/0 ،08/0( ... )02/0 ،03/0 ،05/0(

D06 )01/0 ،03/0 ،04/0( )0/0 ،01/0 ،03/0( )03/0 ،04/0 ،06/0( )06/0 ،07/0 ،09/0( ... )01/0 ،02/0 ،04/0(

D07 )01/0 ،03/0 ،04/0( )01/0 ،02/0 ،04/0( )03/0 ،04/0 ،06/0( )04/0 ،06/0 ،08/0( ... )02/0 ،04/0 ،05/0(

D08 )0/30 ،0/40 ،0/60) )0/40 ،0/50 ،0/70) )0/30 ،0/40 ،0/60) )04/0 ،06/0 ،08/0( ... )03/0 ،05/0 ،07/0(

D09 )0/20 ،0/40 ،0/60) )0/10 ،0/40 ،0/60) )02/0 ،03/0 ،05/0( )04/0 ،05/0 ،07/0( ... )02/0 ،04/0 ،06/0(

D10 )01/0 ،03/0 ،04/0( )01/0 ،02/0 ،04/0( )03/0 ،04/0 ،06/0( )05/0 ،07/0 ،09/0( ... )03/0 ،04/0 ،06/0(

D11 )01/0 ،02/0 ،04/0( )01/0 ،02/0 ،04/0( )02/0 ،04/0 ،06/0( )05/0 ،07/0 ،08/0( ... )03/0 ،04/0 ،06/0(

D12 )01/0 ،02/0 ،04/0( )01/0 ،04/0 ،06/0( )03/0 ،04/0 ،06/0( )03/0 ،05/0 ،07/0( ... )01/0 ،03/0 ،05/0(

D13 )02/0 ،04/0 ،05/0( )01/0 ،03/0 ،05/0( )03/0 ،04/0 ،06/0( )05/0 ،07/0 ،09/0( ... )02/0 ،03/0 ،05/0(

D14 )01/0 ،02/0 ،04/0( )01/0 ،02/0 ،04/0( )02/0 ،04/0 ،05/0( )03/0 ،05/0 ،07/0( ... )01/0 ،03/0 ،05/0(

D15 )02/0 ،04/0 ،08/0( )04/0 ،06/0 ،07/0( )02/0 ،04/0 ،06/0( )04/0 ،06/0 ،08/0( ... )0/0 ،01/0 ،03/0(

برای محاسبۀ ماتریس ارتباط کامل از رابطۀ  استفاده شده است.

D01 D02 D03 D04 ... D15

D01 )01/0 ،06/0 ،43/0( )03/0 ،08/0 ،45/0( )04/0 ،11/0 ،55/0( )06/0 ،14/0 ،69/0( ... )02/0 ،08/0 ،48/0(

D02 )03/0 ،09/0 ،48/0( )01/0 ،06/0 ،45/0( )01/0 ،13/0 ،59/0( )07/0 ،16/0 ،73/0( ... )02/0 ،08/0 ،50/0(

D03 )02/0 ،08/0 ،46/0( )03/0 ،09/0 ،47/0( )01/0 ،07/0 ،53/0( )06/0 ،15/0 ،71/0( ... )03/0 ،09/0 ،50/0(

D04 )02/0 ،07/0 ،44/0( )01/0 ،06/0 ،43/0( )04/0 ،11/0 ،54/0( )02/0 ،01/0 ،63/0( ... )02/0 ،07/0 ،46/0(

D05 )02/0 ،07/0 ،45/0( )02/0 ،07/0 ،45/0( )03/0 ،01/0 ،55/0( )07/0 ،15/0 ،70/0( ... )03/0 ،09/0 ،49/0(

D06 )02/0 ،07/0 ،44/0( )01/0 ،06/0 ،43/0( )04/0 ،01/0 ،54/0( )08/0 ،16/0 ،70/0( ... )02/0 ،07/0 ،47/0(

D07 )02/0 ،08/0 ،46/0( )01/0 ،06/0 ،45/0( )04/0 ،11/0 ،57/0( )07/0 ،15/0 ،72/0( ... )03/0 ،09/0 ،50/0(

D08 )04/0 ،01/0 ،52/0( )04/0 ،11/0 ،52/0( )04/0 ،12/0 ،62/0( )07/0 ،17/0 ،78/0( ... )04/0 ،11/0 ،56/0(

D09 )03/0 ،09/0 ،48/0( )03/0 ،08/0 ،47/0( )03/0 ،01/0 ،56/0( )06/0 ،15/0 ،72/0( ... )03/0 ،09/0 ،51/0(

D10 )02/0 ،07/0 ،47/0( )02/0 ،07/0 ،46/0( )04/0 ،11/0 ،57/0( )07/0 ،16/0 ،73/0( ... )02/0 ،03/0 ،51/0(

D11 )02/0 ،07/0 ،45/0( )01/0 ،44/0،06/0( )04/0 ،01/0 ،55/0( )07/0 ،16/0 ،72/0( ... )04/0 ،01/0 ،51/0(

D12 )02/0 ،06/0 ،43/0( )03/0 ،07/0 ،45/0( )04/0 ،01/0 ،54/0( )05/0 ،14/0 ،68/0( ... )02/0 ،08/0 ،47/0(

D13 )03/0 ،08/0 ،46/0( )02/0 ،07/0 ،45/0( )04/0 ،11/0 ،56/0( )07/0 ،16/0 ،73/0( ... )03/0 ،09/0 ،49/0(

D14 )01/0 ،06/0 ،40/0( )01/0 ،06/0 ،40/0( )03/0 ،03/0 ،49/0( )05/0 ،13/0 ،63/0( ... )03/0 ،07/0 ،43/0(

D15 )01/0 ،11/0 ،53/0( )04/0 ،11/0 ،52/0( )04/0 ،11/0 ،61/0( )07/0 ،16/0 ،77/0( ... )01/0 ،07/0 ،57/0(

DRD+RD-Rنماد مورد استفاده

D0198/240/238/558/0

D0216/335/251/581/0

D0304/302/306/602/0

D0485/200/485/6-15/1

D0599/295/295/504/0

D0694/207/400/7-13/1

D0711/380/392/6-69/0

D0847/313/260/534/1

D0912/330/243/582/0

D1015/330/345/6-14/0

D1106/343/348/6-37/0

D1289/231/320/6-41/0

D1305/335/340/6-30/0

D1461/286/246/5-25/0

D1542/359/200/683/0
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موجــود  ارتباطــی  شــبکه های  بهینه ســازی  و  ترمیــم 
ــه  ــی ب ــل ریل ــی و حمل و نق ــی، زمین ــم از خطــوط هوای اع
ــری را  ــترین تأثیرپذی ــتان بیش ــگری اس ــای گردش جاذبه ه
ــردار افقــی )D+R( میــزان  دارد. همچنیــن در شــکل 3 ب
ــردار  ــت. ب ــتم اس ــر در سیس ــل مورد نظ ــر عام ــر و تأث تأثی
عمــودی )D-R( قــدرت تأثیرگــذاری هــر عامــل را نشــان 
ــر  ــد، متغی ــت باش ــر D-R مثب ــی اگ ــد. به طورکل می ده
یــك متغیــر علّــی محســوب می شــود و اگــر منفــی باشــد، 

ــول اســت.  معل

شکل 2: نمودار مختصات دکارتی برونداد دیمتل برای معیارهای اصلی

ماتریــس  و تشــکیل  روابــط معنــادار  نقشــۀ 
ســاختاری خودتعاملــی 

ــد ارزش  ــط شــبکۀ ))NRM بای ــرای تعییــن نقشــۀ رواب ب
ــط  ــوان از رواب ــن روش می ت ــا ای آســتانه محاســبه شــود. ب
جزئــی صرف نظــر کــرد و شــبکۀ روابــط قابل اعتنــا را 
ترســیم کــرد. فقــط روابطــی کــه مقادیــر آن هــا در ماتریس 
ــش  ــد در NRM نمای ــر باش ــتانه بزرگ ت ــدار آس T از مق
داده می شــود. بــرای محاســبۀ مقــدار آســتانۀ روابــط کافــی 
اســت میانگیــن مقادیــر ماتریــس T محاســبه شــود. پس از 
آنکــه شــدت آســتانه تعییــن شــد، تمامــی مقادیــر ماتریس 
می شــود،  باشــد صفــر  آســتانه  از  کوچك تــر  کــه   T
ــن  ــی درنظــر گرفتــه نمی شــود. در ای یعنــی آن رابطــه علّ
مطالعــه ارزش آســتانه 0/204 به دســت  آمــده اســت. اگــر 
براســاس آســتانۀ تحمــل، مقادیــر روابــط معنــادار خروجــی 
نهایــی روش دیمتــل کــه در ماتریــس T ارائــه شــده 
اســت، اســتخراج شــود، ماتریســی قابل اتــکا به منزلــۀ 
ورودی روش ISM محســوب می شــود. مقادیــری کــه 

ــی(  ــط بی معن ــت )رواب ــر اس ــل کوچك ت ــتانۀ تحم از آس
ــر اســت  ــل بزرگ ت ــتانۀ تحم ــه از آس ــری ک ــر و مقادی صف
)روابــط معنــادار( یــك درنظــر گرفتــه می شــود. ماتریــس 
ــه  ــاختاری ب ــی س ــس خود تعامل ــل ماتری ــی از تبدی دریافت
ــد.  یــك ماتریــس دو ارزشــی صفــر و یــك به دســت می آی
ــر یــك  ــی براب در ماتریــس دریافتــی درایه هــای قطــر اصل
ــط  ــد رواب ــان بای ــرای اطمین ــن ب ــرد. همچنی ــرار می گی ق
ــر A منجــر  ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــرل شــود. ب ــه کنت ثانوی
ــورت  ــن ص ــود، در ای ــه C ش ــر ب ــود و B منج ــه B ش ب
ــه C شــود. یعنــی اگــر براســاس روابــط  بایــد A منجــر ب
ثانویــه بایــد تأثیــرات مســتقیم لحــاظ شــده باشــد امــا در 
ــح  ــد جــدول تصحی ــاده باشــد، بای ــاق نیفت ــن اتف عمــل ای
ــس  ــود. ماتری ــان داده ش ــز نش ــه نی ــۀ ثانوی ــود و رابط ش
ــاد و شــاخص های مطالعــه و  ــی ســاختاری از ابع خودتعامل
مقایســۀ آن هــا بــا اســتفاده از چهــار حالــت روابــط مفهومی 
ــات به دســت آمده براســاس روش  تشــکیل می شــود. اطاع
ــس  ــدی و ماتری ــیری جمع بن ــاختاری تفس ــازی س مدل س
خودتعاملــی ســاختاری نهایــی تشــکیل شــده اســت. ایــن 
ماتریــس از ســوی خبــرگان و متخصصــان و براســاس 
خروجــی نهایــی روش دیمتــل بــا ماحظــۀ آســتانۀ تحمــل 
در   ISM روش  دریافتــی  ماتریــس  می شــود.  تکمیــل 

ــه شــده اســت. جــدول 8 ارائ
ISM جدول 8: ماتریس دریافتی روش
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ماتریــس حاصــل )ماتریــس ارتباطــات داخلــی( هــم رابطــۀ 
ــم  ــد و ه ــان می ده ــل را نش ــن عوام ــی بی ــی و معلول علّ
ــد. در  ــش می ده ــا را نمای ــذاری متغیره ــری و اثرگ اثرپذی
ــاخص های  ــاد و ش ــایی ابع ــس از شناس ــه، پ ــن مطالع ای
مطالعــه، روابــط بیــن ابعــاد و شــاخص های شناسایی شــده 
ــل شــده  ــه« تحلی ــا اســتفاده از رابطــۀ مفهومــی »منجــر ب ب

اســت.
تعیین روابط و سطح بندی ابعاد و شاخص ها

بایــد  معیارهــا  ســطح بندی  و  روابــط  تعییــن  بــرای 
مجموعــۀ خروجی هــا و ورودی هــا بــرای هــر معیــار از 
ماتریــس دریافتــی اســتخراج شــود. مجموعــۀ خروجی هــا 
ــر  ــی اســت کــه از آن تأثی ــار و معیارهای شــامل خــود معی
می پذیــرد. مجموعــۀ ورودی هــا شــامل خــود معیــار و 
می گذارنــد.  تأثیــر  آن  بــر  کــه  اســت  معیارهایــی 
ــخص  ــا مش ــۀ معیاره ــط دو طرف ــۀ رواب ــپس مجموع س

. د می شــو
جدول 9: مجموعۀ ورودی ها و خروجی ها برای تعیین سطح

اولیــن ســطری کــه اشــتراک دو مجموعــه برابــر بــا 
ســطح  باشــد،  )ورودی هــا(  قابل دســت یابی  مجموعــۀ 
ــتراک  ــه اش ــد. چنانچ ــد ش ــخص خواه ــت مش اول اولوی
مجموعــۀ ورودی هــا و مجموعــۀ مقــدم )خروجی هــا( 
ــس  ــله مراتب ماتری ــه در سلس ــر مربوط ــد، متغی ــر باش براب
ISM در باالتریــن ســطح قــرار می گیــرد. پس از تعییــن 

ــی  ــده از تمام ــوم ش ــطح آن معل ــه س ــاری ک ــطح، معی س
مجموعــه  در جــدول حــذف  می شــود و مجــدداً مجموعــۀ 
ــطح  ــود و س ــکیل داده می ش ــا تش ــا و خروجی ه ورودی ه
و   D01 بدین ترتیــب  به دســت می آیــد.  بعــدی  متغیــر 
ــد. پــس از شناســایی  D04 و D1 1 متغیرهــای ســطح اول ان

ــن متغیرهــا حــذف می شــوند و  متغیرهــای ســطح اول، ای
ــن  ــدون درنظر گرفت ــا ب ــا و خروجی ه ــۀ ورودی ه مجموع
مجموعــۀ  می شــود.  محاســبه  اول  ســطح  متغیرهــای 
ــا  ــتراک آن ه ــه اش ــی ک ــایی و متغیرهای ــترک شناس مش
برابــر مجموعــۀ ورودی هــا باشــد به منزلــۀ متغیرهــای 
ــن ســطح  ســطح دوم انتخــاب می شــوند. محاســبات تعیی
ــه شــده  دوم در سلســله مراتب ISM در جــدول 10 ارائ

ــت. اس
ISM جدول 10: تعیین سطح دوم در سلسله مراتب

ــه خروجــی محاســبات تعییــن ســطح دوم در  ــا توجــه ب ب
ــای  ــایD02 و D03 متغیره ــله مراتب ISM، متغیره سلس
ســطح دوم انــد. بــرای تعییــن عناصــر ســطح ســوم، 
ــر  ــار دیگ ــوند و یك ب ــذف می ش ــطح دوم ح ــای س متغیره
ــن  ــدون درنظر گرفت ــا ب ــا و خروجی ه ــۀ ورودی ه مجموع
براســاس  می شــود.  محاســبه  دوم  ســطح  متغیرهــای 
جــدول 11، مجموعــۀ مشــترک شناســایی و متغیرهایی که 
اشــتراک آن هــا برابــر مجموعــۀ ورودی هــا باشــد به منزلــۀ 
متغیرهــای ســطح ســوم انتخــاب می شــوند. بــا توجــه بــه 
خروجــی محاســبات تعییــن ســطح ســوم در سلســله مراتب 
ــوم اند. ــطح س ــر  س ــا D 08 متغی ــای D05 ت ISM، متغیره

سطحاشتراکخروجی هاورودی ها

D01D01D02D03D05D07D08D10D12D
13D14D15D01D011

D02D02D05D07D08D13D01D02D13D02D13 

D03D03D05D06D08D10D11D12D13D14D15D01D03D08D11D13D03D08D11D13 

D04D04D05D07D08D10D12D13D14D15D04D041

D05D05D06D07D08D09D10D11D12D
13D14D15D01D02D03D04D05D06D07D08D11D13D05D06D07D08D11D13 

D06D05D06D08D09D10D12D13D14D15D03D05D06D08D05D06D08 

D07D05D07D08D09D10D11D12D13D14D15D01D02D04D05D07D08D11D13D14D15D05D07D08D11D13D14D15 

D08D03D05D06D07D08D09D10D11D12
D13D14D15

D01D02D03D04D05D06D07D08D11D1
2D13D14D15D03D05D06D07D08D11D12D13D14D15 

D09D09D14D15D05D06D07D08D09D11D12D09 

D10D10D14D15D01D03D04D05D06D07D08D10D11D1
2D13D14D15D10D14D15 

D11D03D05D07D08D09D10D11D12D
13D14D15D03D05D07D08D11D13D14D15D03D05D07D08D11D13D14D151

D12D08D09D10D12D13D14D15D01D03D04D05D06D07D08D11D12
D13D14D15D08D12D13D14D15 

D13D02D03D05D07D08D10D11D12D
13D14D15

D01D02D03D04D05D06D07D08D11D1
2D13D14D15D02D03D05D07D08D11D12D13D14D15 

D14D07D08D10D11D12D13D14D15D01D03D04D05D06D07D08D09D10D11
D12D13D14D15D07D08D10D11D12D13D14D15 

D15D07D08D10D11D12D13D14D15D01D03D04D05D06D07D08D09D10D11
D12D13D14D15D07D08D10D11D12D13D14D15 

سطحمجموعۀ مشترکخروجی هاورودی ها

D02D02D05D07D08D13D02D13D02D132

D03D03D05D06D08D10D12D13D14D15D03D08D13D03D08D132

D05D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15D02D03D05D06D07D08D13D05D06D07D08D13 

D06D05D06D08D09D10D12D13D14D15D03D05D06D08D05D06D08 

D07D05D07D08D09D10D12D13D14D15D02D05D07D08D13D14D15D05D07D08D13D14D15 

D08
D03D05D06D07D08D09D10D12D

13D14D15
D02D03D05D06D07D08D12D13D14D15D03D05D06D07D08D12D13D14D15 

D09D09D14D15D05D06D07D08D09D12D09 

D10D10D14D15D03D05D06D07D08D10D12D13D14D15D10D14D15 

D12D08D09D10D12D13D14D15D03D05D06D07D08D12D13D14D15D08D12D13D14D15 

D13D02D03D05D07D08D10D12D13D14D15D02D03D05D06D07D08D12D13D14D15D02D03D05D07D08D12D13D14D15 

D14D07D08D10D12D13D14D15
D03D05D06D07D08D09D10D12D

13D14D15
D07D08D10D12D13D14D15 

D15D07D08D10D12D13D14D15
D03D05D06D07D08D09D10D12D

13D14D15
D07D08D10D12D13D14D15 
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جدول11: محاسبات تعیین عناصر سطح سوم

ــر K حــذف و  ــارم متغی ــن عناصــر ســطح چه ــرای تعیی ب
بر اســاس مجموعــۀ ورودی هــا و خروجی هــای جدیــد 
متغیــر D12 و D13 عناصــر ســطح چهــارم انتخــاب شــدند.

جدول 12: محاسبات تعیین عناصر سطح چهارم

بــرای تعییــن عناصر ســطح پنجــم، متغیرهای شناسایی شــدۀ 
 D09 ســطح چهــارم حــذف  شــده اند. به این ترتیــب دو متغیــر
ــر  ــده اند. دو متغی ــاب  ش ــم انتخ ــطح پنج ــر س و D10 عناص
D14 و D15 عناصــر ســطح ششــم انتخــاب  شــده اند. الگــوی 

نهایــی ســطوح متغیرهــای شناسایی شــده در شــکل 3 ارائــه 
ــگاره  ــن ن ــود. در ای می ش
معنــادار  روابــط  فقــط 
ــر  ــطح ب ــر س ــر ه عناص
ــن و  ــطح زیری ــر س عناص
همچنیــن روابــط درونــی 
هــر  عناصــر  معنــادار 
گرفتــه  درنظــر  ســطر 

می شــود.

نتیجه گیری
ــده،  ــدل ارائه ش ــش در م ــای پژوه ــه یافته ه ــه ب ــا توج ب
ــازی  ــم و بهینه س ــی ترمی ــر D01 و D04 و D11 یعن عناص
ــی،  ــوط هوای ــود اعــم از خط ــی موج ــبکه های ارتباط ش
ــگری  ــای گردش ــه جاذبه ه ــی ب ــل ریل ــی و حمل و نق زمین
ــاکنان  ــی س ــش آگاه ــرای افزای ــازی ب ــتان، فرهنگ س اس
اســتان از مزایــای صنعــت گردشــگری و پاســخ گویی و 
ــگران در  ــت های گردش ــه درخواس ــریع ب ــی س خدمات ده
جایــگاه نخســت قــرار دارنــد و پایه ای تریــن متغیرهــا بــرای 
توســعۀ گردشــگری اند. ایــن عناصــر بــا اطاع رســانی 
تأمیــن گردشــگری  و هماهنگــی در سراســر زنجیــرۀ 
ــرای  ــر فعالیــت شــرکت ها و مراکــز پذی اســتان، نظــارت ب
گردشــگران و حمایــت قانونــی از آن هــا  ارتبــاط مســتقیم 
دارنــد. به تبــع ایــن روابــط، متغیرهــای بهره گیــری درســت 
ــون  ــتان همچ ــتان لرس ــرد اس ــای منحصر به ف از ظرفیت ه
ــه  ــد. ب ــرار می گیرن ــر ق ــر  تحت تأثی ــعر، هن ــیقی، ش موس
دیگــر ســخن، ترمیــم و بهینه ســازی شــبکه های ارتباطــی 
ــل  ــی و حمل ونق ــی، زمین ــوط هوای ــم از خط ــود اع موج
ریلــی بــه جاذبه هــای گردشــگری اســتان و تشــکیل 
قطب هــای گردشــکری در اســتان و کســب  اســتانداردهای 
موجبــات  گردشــگری  قطب هــای  در  بین المللــی 
پاســخ گویی و خدمات دهــی ســریع بــه درخواســت های 
گردشــگران را فراهــم مــی آورد؛ ایــن خــود صرفــۀ اقتصادی 
ــتان  ــگری اس ــای گردش ــه جاذبه ه ــفر ب ــم س ــۀ ک و هزین
ــای  ــف نهاده ــت. ضع ــد داش ــراه خواه ــه هم ــتان را ب لرس
متولــی در زمینــۀ بازاریابــی و تبلیغــات گردشــگری و نبــود 
برنامــه ای جامــع و راهبــردی و همچنیــن فقــدان اســتفاده 
خدمــات  دفاتــر  صنفــی  انجمن هــای  دیدگاه هــای  از 
ــد  ــه بای ــت ک ــا اس ــه ای در برنامه ریزی ه ــافرتی، نقیص مس
بــرای رفــع آن کوشــید. فقــدان نیــروی انســانی کارآزموده 
ــردی و  ــر ایران گ ــردی در دفات ــور جهان گ ــص ام و متخص
جهان گــردی و ناآگاهــی و بی تجربگــی کادر شــاغل در 
ــا،  ــزاران هتل ه ــل خدمت گ ــردی از قبی ــات جهان گ مؤسس
ــر  ــردی از دیگ ــای جهان گ ــا و راهنماه ــان آژانس ه کارکن

سطحمجموعۀ مشترکخروجی هاورودی ها
D05D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15D05D06D07D08D13D05D06D07D08D133
D06D05D06D08D09D10D12D13D14D15D05D06D08D05D06D083
D07D05D07D08D09D10D12D13D14D15D05D07D08D13D14D15D05D07D08D13D14D153
D08D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15D05D06D07D08D12D13D14D15D05D06D07D08D12D13D14D153
D09D09D14D15D05D06D07D08D09D12D09 
D10D10D14D15D05D06D07D08D10D12D13D14D15D10D14D15 
D12D08D09D10D12D13D14D15D05D06D07D08D12D13D14D15D08D12D13D14D15 
D13D05D07D08D10D12D13D14D15D05D06D07D08D12D13D14D15D05D07D08D12D13D14D15 
D14D07D08D10D12D13D14D15D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15D07D08D10D12D13D14D15 
D15D07D08D10D12D13D14D15D05D06D07D08D09D10D12D13D14D15D07D08D10D12D13D14D15 

سطحمجموعۀ مشترکخروجی هاورودی ها

D09D09D14D15D09D12D09 

D10D10D14D15D10D12D13D14D15D10D14D15 

D12D09D10D12D13D14D15D12D13D14D15D12D13D14D154

D13D10D12D13D14D15D12D13D14D15D12D13D14D154

D14D10D12D13D14D15D09D10D12D13D14D15D10D12D13D14D15 

D15D10D12D13D14D15D09D10D12D13D14D15D10D12D13D14D15 

شکل 3: مدل پایه ای توسعه داده شده 
ISM با روش



ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان193 حکاک و همکاران

موانــع توســعۀ صنعــت گردشــگری در اســتان اســت و  بایــد 
ــان کارآمــد و  ــا آمــوزش کارکنــان، مترجمــان و تورگردان ب
ــرف  ــکل را بر ط ــن مش ــگری ای ــوزۀ گردش ــه ای در ح حرف
مصنوعــی،  و  دست ســاز  جاذبه هــای  احــداث  کــرد. 
بالن ســواری  تله کابین هــا،  تفریحــي،  ماننــد هتل هــاي 
و پل هــای طویــل، حیات وحــش و تلفیــق فّنــاوری بــا 
ــرای  ــکار ب ــن راه ــتان، اصلي تری ــی اس ــای طبیع جاذبه ه
ــت.  ــرمایه دار اس ــژه س ــاص و به وی ــگران خ ــذب گردش ج
ــد  ــت مقص ــت بلی ــق اینترن ــد از طری ــد بتوان ــگر بای گردش
اســتفاده کنــد.  اعتبــاری  از کارت  و  را رزرو  و هتلــش 
ــزه و  ــگر انگی ــود گردش ــبب می ش ــات س ــن امکان ــود ای نب
ــد  ــن موضــوع بای ــرای ســفر نداشــته باشــد. ای اشــتیاقی ب
ــگری  ــتگاه های گردش ــۀ دس ــوی هم ــدی از س ــور ج به ط
انجام گرفتــه  مصاحبه هــای  در  شــود.  اجرایــی  اســتان 
ــرمایه گذاری  ــه س ــی ب ــش خصوص ــل بخ ــود تمای ــه نب ب
به منزلــۀ یکــی از موانــع و عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ صنعــت 
ــای  ــه از بازتاب ه ــد ک ــه ش ــتان پرداخت ــگری در اس گردش
ســاالنۀ  ارزی  بودجــۀ  بازگردانــدن  بــه  می تــوان  آن 
ــه  ــل بخــش خصوصــی ب ــود تمای اســتان اشــاره نمــود. نب
ــودآوری  ــدان س ــت فق ــه عل ــتان، ب ــرمایه گذاری در لرس س
و  ســلیقه ای  اقدامــات  و  دولــت  ناکافــی  حمایــت  و 
محدودکننــده از ســوی برخــی مقامــات غیرمســئول اســت. 
ــری  ــش تصدی گ ــا کاه ــد ب ــتان بای ــی اس ــای دولت نهاده
ــه وظیفــۀ تســهیل و رفــع  خــود در صنعــت گردشــگری ب
موانــع ســرمایه گذاری از ســوی بخــش خصوصــی و افزایــش 
منابــع بــرای توســعۀ ایــن بخــش بپردازنــد. همچنیــن بایــد 
ــش  ــرد و بی ــری ک ــری جلوگی ــز تصمیم گی ــدد مراک از تع
ــت  ــی صنع ــی متول ــازمان اصل ــت س ــه تقوی ــته ب از گذش
گردشــگری پرداخــت. درخصــوص مقایســۀ یافته هــای 
بایــد  پژوهــش بــا دیگــر پژوهش هــای صورت گرفتــه 
گفــت کــه ایــن پژوهــش بــا پژوهش هــای علیایــی و 
خزایــی )1396( و ذبیحــی و همــکاران )1392( هماهنگــی 
دارد. وجــه تشــابه ایــن پژوهش هــا در آن اســت کــه 
ــذب  ــهیل کنندۀ ج ــن تس ــن قوانی ــش تدوی ــر دو پژوه ه

گردشــگری بــرای اســتان لرســتان را شــاخصی اثرگــذار در 
ــن  ــد. همچنیــن هماهنگــی ای توســعۀ گردشــگری می دانن
ــا پژوهــش ذبیحــی و همــکاران )1392( در آن  پژوهــش ب
ــات را  ــاخت ها و امکان ــش زیرس ــر دو پژوه ــه ه ــت ک اس
ــد.  ــداد می کنن ــگری قلم ــعۀ گردش ــم توس ــاخص های مه ش
درخصــوص محدودیت هــای ایــن پژوهــش نیــز بایــد گفــت 
ــتفاده  ــرگان اس ــد از خب ــش بای ــدف پژوه ــه ه ــه ب ــا توج ب
ــت در  ــبب محدودی ــرگان س ــودن خب ــمار ب ــد. کم  ش می ش
ــه شــده اســت. همچنیــن، نبــود مــدل توســعۀ  تعــداد نمون
گردشــگری در اســتان لرســتان محدودیت هایــی را در بخــش 
ادبیــات و پیشــینه بــه ایــن پژوهــش حاضــر تحمیــل کــرد. 

پیشنهادها 
مهم تریــن  از  یکــی  پژوهــش،  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
ــود  شــاخص های توســعۀ گردشــگری اســتان لرســتان بهب
ــت  ــاي گران قیم ــاخت هتل ه ــکان و س ــاخت های اس زیرس
ــاي  ــا کمپ ه ــه ی ــاي بســیار کم هزین ــا هتل ه پنج ســتاره ت
ــت.  ــتاره اس ــاي پنج س ــا کمپ ه ــتاره ت ــت یك س ارزان قیم
ــود  ــت موج ــه در وضعی ــی ک ــکات مال ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــود  ــنهاد می ش ــود دارد، پیش ــتان وج ــور و اس ــرای کش ب
ســاخت  خــود  حمایتــی  سیاســت های  بــا  دولــت 
ــا  ــد ت ــپاری کن ــل را برون س ــکان و هت ــاخت های اس زیرس
هــم هزینه هــای خــود را کاهــش دهــد و هــم در راســتای 

ــردارد. ــگری گام ب ــعۀ گردش توس
همچنیــن، بــا توجــه بــه پتانســیل فرهنگــی و طبیعــی 
خانه هــای  کــه  می شــود  پیشــنهاد  لرســتان،  اســتان 
ــه ای  ــود، به گون ــاخته ش ــنتی س ــکل س ــه ش ــردی ب بوم گ
کــه چهــرۀ فرهنگــی و اجتماعــی اســتان لرســتان را 
ــرای تحقــق ایــن امــر می تــوان از جامعــۀ  بازتــاب دهــد. ب
بومــی اســتان بهــره گرفــت؛ بدیــن شــکل کــه بــه افــرادی 
ــت  ــد اجــازه داده شــود کــه، ضمــن رعای ــل دارن کــه تمای
اســتانداردهای منــازل بوم گــردی، منــازل خــود را در 
ــا  ــد خانواره ــم درآم ــا ه ــد ت ــگران بگذارن ــار گردش اختی
ــردی  ــازل بوم گ ــاخت من ــۀ س ــم هزین ــد و ه ــش یاب افزای

ــد. ــدا کن کاهــش پی
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ــه در اســتان لرســتان  ــی ک ــه ظرفیت های ــا توجــه ب ب
ــرای موســیقی، شــعر، هنــر و صنایع دســتی وجــود دارد،  ب
پیشــنهاد می شــود کــه نمایشــگاه و فروشــگاه های دائمــی 
ــد آن  ــگران از عوای ــا گردش ــود ت ــدازی ش ــتان راه ان در اس

ــوند. ــد ش بهره من
و  ترمیــم  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهــش  نتایــج 
بهینه ســازی شــبکه های ارتباطــی موجــود اعــم از خطــوط 
هوایــی، زمینــی و حمل و نقــل ریلــی بــه جاذبه هــای 
ــبکۀ  ــود ش ــت و بهب ــم اس ــیار مه ــتان بس ــگری اس گردش

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــتان بای ــی اس ارتباط
ــا روش  بــه پژوهشــگران آتــی توصیــه می شــود کــه ب
ــعۀ  ــاخص های توس ــازی ش ــل  ف ــا دیمت ــازی ی ــی  ف دلف
ــا  ــا ب ــد ی ــایی کنن ــتان را شناس ــتان لرس ــگری اس گردش
ــر  به کارگیــری روش کّمــی، تأثیــر متغیرهــای مرتبــط را ب

ــنجند.    ــگری بس ــعۀ گردش توس
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