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چکیده
هــدف: هــدف از پژوهــش حاضــر طراحــی مــدل توســعٔه صنعــت گردشــگری ایــران 

بــا رویکــرد توســعٔه پایــدار اســت.
روش: جامعــٔه آمــاری در پژوهــش کیفــی شــامل خبــرگان و متخصصــان در ســازمان 
گردشــگری و در پژوهــش کّمــی کارکنــان ســتادی ســازمان های گردشــگری در تهــران 
ــد  ــی هدفمن ــٔه کیف ــش مطالع ــری در بخ ــت. روش نمونه گی ــدران اس ــتان مازن و اس
ــن  ــات در ای ــع آوری اطالع ــت. روش جم ــه ای اس ــی طبق ــی تصادف ــش کّم و در بخ
تحقیــق مبتنــی بــر مطالعــات کتابخانــه ای، مــرور متــون، ادبیــات مربوطــه و میدانــی 
و ابــزار گــردآوری اطالعــات به شــیؤه مصاحبــه و پرســش نامه اســت. بــرای انتخــاب 
ــی آن  ــد و ط ــتفاده ش ــد اس ــی هدفمن ــری غیراحتمال ــوندگان از نمونه گی مصاحبه ش
تــالش شــد خبــرگان، عــالوه بــر دانــش نظــری، تجربــٔه عملــی نیــز داشــته باشــند. 
رواســازی مقیــاس اندازه گیــری بــر پایــٔه »وابســته بــه محتــوا« و »وابســته بــه ســازه« 
بررســی و پایایــی آن براســاس آلفــای کرونبــاخ ارزیابــی می شــود. در ایــن پژوهــش، 
ــا  ــران ب ــگری ای ــت گردش ــعٔه صنع ــل توس ــاختاری عوام ــط س ــن رواب ــور تبیی به منظ

رویکــرد توســعٔه پایــدار از تکنیــک دیمتــل، از آزمــون داالال اســتفاده شــده اســت.
یافته هــا: نتایــج مقالــه نشــان می دهــد کــه براســاس تکنیــک داالال مهم تریــن مؤلفــه 
ــادالت  ــک مع ــاس تکنی ــز براس ــت و نی ــری اس ــاخص رقابت پذی ــرگان ش ــد خب از دی
ســاختاری مشــخص شــد کــه تمــام عوامل شناسایی شــده تأثیــر معنــاداری در 

توســعٔه صنعــت گردشــگری دارنــد و درنهایــت مــدل نهایــی ارائــه شــد.
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واژه های کلیدی:
ایران،  گردشگری  صنعت  توسعٔه 
شاخص هـــای  پایــدار،  توسعــٔه 
اکولوژیکی، شاخص  زیست  محیطی، 
شاخص رقابت پذیری زیست  محیطی

مقدمه :
یکــی از مهم تریــن صنایــع درآمــدزا در جهــان صنعــت 
ــم  ــورهایی ه ــی کش ــه حت ــوری ک ــت .به ط ــگری اس گردش
ــد ســعی  ــی ندارن ــا طبیعــی چندان کــه جاذبه هــای تاریخــی ی
در  را  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگری  به نوعــی  می کننــد 
ــن  ــی از قدیمی تری ــگری یک ــد. گردش ــود رواج دهن ــور خ کش
و حــال حاضــر  گردشــگری های گذشــته  پررونق تریــن  و 
ــی  ــگ دین ــه فرهن ــت آن ب ــه قدم ــت ک ــان اس ــر جه در سراس
می رســد )Christou et al., 2018(. پایــداری را می تــوان 
ــد  ــانی و رش ــع انس ــازی مناب ــای بازس ــت پوی ــٔه وضعی به منزل
متنــوع ذی نفعــان  فعالیت هــای  به واســطٔه یکپارچه ســازی 

ــات  ــد حی ــر تجدی ــداری بیانگ ــع، پای ــت. درواق ــر گرف در نظ
از اســتراتژی، فرایند هــا و فعالیت هــای شــرکت ها مبتنــی 
ــر  ــد تغیی ــک فراین ــد در ی ــران ارش ــتقیم مدی ــل مس ــر تعام ب
ــی از  ــت ثابت ــدار حال ــعٔه پای ــت )Smith, 2019(. توس اس
 فراینــد تغییــر در چیزی اســت 

ً
هماهنگــی نیســت، بلکــه نســبتا

ــری  ــرمایه  گذاری، جهت گی ــرای س ــادن ب ــتخراج از مع ــه اس ک
ــا نیازهــای  ــر نهــادی را ســازگار ب توســعٔه تکنولوژیکــی و تغیی
آینــده هماننــد نیازهــای امــروز می ســازد. ایــن تعریــف توســعٔه 
ــن  ــه ای ــت: اول آن ک ــده اس ــل تعیین کنن ــامل دو عام ــدار ش پای
ــد  ــول می کن ــا را قب ــوم نیازه ــه مفه ــر این ک ــالوه ب ــف، ع تعری
به ویــژه نیازهــای اولیــه ای چــون غــذا، لبــاس و پناهــگاه بــرای 
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ــه  ــز ک ــری نی ــای دیگ ــه نیازه ــال ب ــان، درعین ح ــی انس زندگ
روشــی راحــت و معتدالنــه بــرای زندگــی را فراهــم می کننــد 
ــاوری   مفهــوم ســازگاری تقاضــای منابــع فّن

ً
ــا توجــه دارد. ثانی

ــا توانایــی محیطــی بــرای تأمیــن  و ســازمان دهی اجتماعــی ب
 Williamson et al.,( نیازهــای حــال و آینــده می پــردازد
بــه  دســتیابی  بایــد هدفشــان  5 ,4 :2002(. شــرکت ها 
ــک  ــٔه ی ــد، به مثاب ــد و مقص ــود باش ــات خ ــداری در عملی پای
 Hashemkhani( ــا اصــول پایــداری اســت کل، مطابقــت ب

.)Zolfani et al., 2015: 28
ــود  ــای ارزی خ ــب درآمده ــران در کس ــه ای درحالی ک
بــه صــدور نفــت خــام متکــی اســت و بــرای حــل مشــکالت 
ــت،  ــادرات نف ــه ص ــای ارزی ب ــتگی درآمده ــی از وابس ناش
ــوالت  ــته از محص ــدور آن دس ــد و ص ــرای تولی ــت ب الزم اس
ــای ارزی  ــاد درآمده ــب ایج ــد موج ــه می توانن ــی ک و خدمات
ــی  ــان برخ ــور در می ــن کش ــد. ای ــرمایه گذاری کن ــوند س ش
از محصــوالت و خدمــات تعریف شــده دارای امکانــات و 
ــد  ــرمایه گذاری می توان ــا س ــه ب ــت ک ــوه ای اس ــای بالق توان ه
ــک  ــٔه ی ــد و از آن به منزل ــل کن ــوان بالفعــل تبدی ــه ت آن هــا را ب
منبــع درآمــد ارزی اســتفاده کنــد. صنعــت گردشــگری 
می توانــد  کــه  اســت  مــوارد  ایــن  از  یکــی  ســالمت 
فرصت هــای کارآفرینــی بی شــماری ایجــاد کنــد. از طرفــی، 
در تعریــف توســعٔه پایــدار داریــم: »توســعٔه پایــدار فراینــدی 
اســت کــه آینــده ای مطلــوب را بــرای جوامــع بشــری متصــور 
می شــود کــه در آن شــرایط زندگــی و اســتفاده از منابــع، 
بــدون آسیب رســاندن بــه یکپارچگــی، زیبایــی و ثبــات 
نظام هــای حیاتــی، نیازهــای انســان را برطــرف می ســازد. بــه 
دیگــر ســخن، توســعٔه پایــدار راه حل هایــی را بــرای الگوهــای 
ارائــه  توســعه  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فانــی ســاختاری، 
می دهــد تــا بتوانــد از بــروز مســائلی همچــون نابــودی منابــع 
ــرات  ــی، تغیی ــتی، آلودگ ــامانه های زیس ــب س ــی، تخری طبیع
و  بی عدالتــی  جمعیــت،  بی رویــٔه  افزایــش  آب وهوایــی، 
آینــده  و  حــال  انســان های  زندگــی  کیفیــت  پایین آمــدن 
جلوگیــری کنــد« )ابراهیــم زاده و اســفندیاری مهنــی، 1398(. 
ــت  ــعٔه صنع ــق توس ــی تحق ــی بررس ــئلٔه اصل ــن، مس بنابرای
ــی  ــه بیان ــت. ب ــدار اس ــعٔه پای ــر توس ــد ب کی ــا تأ ــگری ب گردش
دیگــر، واقعیــت انکارناشــدنی جهــان امــروز حکایــت از ایــن 
ــزه  ــوع، پاکی ــا، متن ــی پوی ــگری فعالیت ــه گردش ــئله دارد ک مس
ــاد  ــتم اقتص ــدیابنده در سیس ــای رش ــی از بخش ه ــز یک و نی
ملــی بــه شــمار مــی رود، گردشــگری به مثابــٔه فعالیتــی 
چندوجهــی دارای آثــار مثبــت از قبیــل اشــتغال زایی، کســب 
ــت  ــت زیرساخت هاس ــن تقوی ــذب ارز و همچنی ــد، ج درآم
ــت و  ــت نف ــس از صنع ــان پ ــدزای جه ــع درآم ــومین منب و س
خودروســازی اســت. امــا صنعــت گردشــگری در ایــران، بــا 

ــی  ــهم قابل قبول ــه س ــته ب ــب، نتوانس ــیل مناس ــود پتانس وج
ــاورز، 1398(.  ــد )کش ــت یاب ــی دس ــد مل ــبٔه درآم در محاس
بنابرایــن، بررســی توســعٔه صنعــت گردشــگری از یــک ســو و 
ارتبــاط آن بــا تحقــق توســعٔه پایــدار از کالن مســائلی اســت 
ــت  ــوان اهمی ــرد. می ت ــه آن ک ــا ب ــژه ی ــه وی ــتی توج ــه بایس ک
کیــد بــر توســعٔه  و ضــرورت مســئلٔه توســعٔه گردشــگری بــا تأ

ــرد: ــی ک ــر بررس ــد منظ ــز از چن ــدار را نی پای
به قــدری در توســعٔه  نخســت، مســئلٔه گردشــگری 
کــه  دارد  اهمیــت  کشــورها  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــی  ــد )رضای ــام نهاده ان ــی ن ــان آن را صــادرات نامرئ اقتصاددان
ــل  ــی و تجزیه وتحلی ــکاران، 1398(. دوم، بررس ــدم و هم مق
هدفمنــد  برنامه ریــزی  و  موجــود  و  الزم  زیرســاخت های 
کیــد بــر  بــا هــدف تحقــق توســعٔه صنعــت گردشــگری بــا تأ
ــئلٔه  ــت مس ــم اهمی ــر، به رغ ــی دیگ ــه بیان ــدار. ب ــعٔه پای توس
توســعٔه گردشــگری آیــا ســاختارهای الزم بــرای تحقــق 
ــن  ــا ای ــط ب ــئوالن مرتب ــا مس ــت و آی ــود اس ــئله موج ــن مس ای
و  )فیضــی زاده  کرده انــد  را  الزم  چاره اندیشــه های  مســئله 
ــٔه  ــگری به منزل ــن گردش ــوم، قرارگرفت ــکاران، 1399(. س هم
عاملــی کلیــدی بــرای گــذار از برخــی از چالش هــای شــهری 
همچــون مبــارزه بــا فقــر، توزیــع ثــروت، عدالــت اجتماعی و 
اقتصــادی و ابــزاری بــرای نیــل بــه پایــداری. بــه همین ســبب، 
بســیاری از کشــورها بــرآن هســتند تــا بــا بازنمایــی شــهرهای 
خــود و ارائــٔه آن در بازارهــای بســیار رقابتــی بتوانند ســهمی در 
ــری و همــکاران،  درآمدهــای گردشــگری داشــته باشــند )اکب
ــان، بررســی ایــن موضــوع در کشــورمان  1399(. در ایــن می
ایــران و تجزیه وتحلیــل ایــن مســئله کــه مســئوالن کشــور تــا 
ــم  ــیار مه ــد بس ــدم نهاده ان ــوص ق ــن خص ــزان در ای ــه می چ
ــای  ــائل و چالش ه ــن مس ــی از مهم تری ــارم، یک ــت. چه اس
موجــود در صنعــت گردشــگری کشــور مســئلٔه تصــور ذهنــی 
 
ً
ــراد از مکان هــای گردشــکری اســت، به نحــوی کــه بعضــا اف
ــق  ــن مناط ــه ای ــفر ب ــدن س ــه محدودش ــب ب ــر نامناس تصوی
ــه ضعــف و  منجــر شــده اســت کــه ایــن مســئله درنهایــت ب
ــتانی و  ــت )عنابس ــده اس ــگری ش ــت گردش ــعٔه صنع عدم توس
ــم،  ــکاران، 1400(. پنج ــژاد و هم ــکاران، 1400؛ خلیل ن هم
ــرفته در  ــای پیش ــد و تکنولوژی ه ــای جدی ــتفاده از ابزاره اس
توســعٔه گردشــگری و تحقق توســعٔه پایــدار )کالبــی، 1400(. 
ششــم، ایــن مســئله زمانــی دارای اهمیــت و ضرورت بررســی 
بیشــتری می شــود کــه در شــرایطی کــه شــیوع ویــروس کرونــا 
و مشــکالت عدیــده ای کــه در ایــن خصــوص همچــون 
مشــکالت اقتصــادی، معیشــتی، اشــتغال و دیگــر معضــالت 
ــون  ــوری همچ ــا و نوظه ــع نوپ ــده، صنای ــاد ش ــط ایج مرتب
ــا چالش هــای عمــده ای مواجــه کــرده اســت  گردشــگری را ب

ــدی، 1400(.  ــان زاده و آقامحم )قرب
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ــتاری  ــر جس ــٔه حاض ــی، مقال ــات اجمال ــن مقدم ــا ای ب
ــا  ــران ب ــگری ای ــت گردش ــدل در صنع ــی م ــت از طراح اس
رویکــرد توســعٔه پایــدار. بــه دیگر ســخن، مســاعی نویســندگان 
تجزیه وتحلیــل ایــن مســئله اســت کــه به منظــور توســعٔه 
ــر  ــدار ب ــعٔه پای ــر توس ــد ب کی ــا تأ ــران ب ــگری ای ــت گردش صنع

ــرد؟ ــد ک کی ــد تأ ــی بای ــه رویکردهای چ

مبانی نظری
از  یکــی  به منزلــٔه  گردشــگری  فعالیــت  امــروزه 
ــت.  ــرح اس ــان مط ــا در جه ــن فعالیت ه ــن و پویاتری مهم تری
ــی شــمار گردشــگران خارجــی  به طــوری کــه در ســطح جهان
ــش  ــه افزای ــته رو ب ــان پیوس ــی آن ــزان درآمدزای ــی و می و داخل
اســت. براســاس گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری، 
درآمــد حاصــل از گردشــگری بین المللــی در ســال 1990 تــا 
ــارد دالر  ــده و از 279میلی ــر ش ــش از دو براب  بی

ً
ــا 2005 تقریب

افزایــش یافتــه اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت مدیریــت تصویــر 
ذهنــی ادراک شــده مقصــد گردشــگری و نقــش آن در مدیریــت 
تقاضــای یــک مقصــد، شــناخت ابعــاد تصویــر ذهنــی مقصــد 
گردشــگری بســیار ضــرورت یافتــه اســت. مدیــران یــک 
ــی  ــر ذهن ــت تصوی ــا مدیری ــد ب ــگری می توانن ــد گردش مقص
ادراک شــده بــه جذب گردشــگران جدیــد و تکــرار بازدیــد افراد 
ــی  ــر ذهن ــاد تصوی ــناخت ابع ــد. ش ــادرت ورزن ــفرکرده مب س
ــتقبال  ــل عدم اس ــه  عل ــد، ب ــران مقص ــا مدی ــد ت ــک می کن کم
ــادی  ــرات بنی ــا تغیی ــد و، ب ــی برن ــد پ ــک مقص ــد ی از بازدی
در ویژگی هــای مقصــد گردشــگری متناســب بــا نیازهــای 
ــد  ــه آن مقص ــگری ب ــعٔه گردش ــٔه توس ــدف، زمین ــای ه بازاره
ــده از  ــی ادراک ش ــر ذهن ــٔه تصوی ــذا، مطالع ــد. ل ــم کنن را فراه
یــک کشــور از ضرورت هــای جهت گیــری اســتراتژیک در 
ــر  ــارغ از اهمیــت موضــوع تصوی حــوزٔه گردشــگری اســت. ف
ذهنــی، ایــران به مثابــٔه تمدنــی کهــن، دارای ظرفیت هــای 
متنــوع فرهنگــی، تاریخــی و طبیعــی گردشــگری اســت. آثــار 
ــم اندازهای  ــالمی، چش ــدن اس ــتان و تم ــدن باس ــی تم تاریخ
ــده  ــث ش ــی باع ــوع فرهنگ ــوع و تن ــوای متن ــی، آب وه طبیع
ــگری  ــرای گردش ــبی ب ــای مناس ــور قابلیت ه ــه کش ــت ک اس
داشــته باشــد. بــا وجــود ایــن قابلیت هــا، بــا توجــه بــه بررســی 
ــبی  ــهم نس ــال 2013، س ــگری در س ــی گردش ــازمان جهان س
ــک  ــر از ی ــگری کمت ــت گردش ــور از صنع ــی کش ــازار جهان ب
درصــد اســت. بررســی پنداشــت ها، تصــورات و تصویــر 
ذهنــی ادراک شــده از ایــران به منزلــٔه یــک مقصــد گردشــگری 
می توانــد بــه توســعٔه راهبردهــای بازاریابــی درخصــوص ســهم 

ــی، 1393(.  ــد )امام ــک کن ــگری کم ــازار گردش ب
یــک صنعــت مطــرح  به مثابــٔه  امــروزه گردشــگری 
ــی و  ــی، کارگاه ــازه های صنعت ــد س ــئله نبای ــن مس ــت. ای اس

ــم،  ــه عل ــت ک ــی اس ــه ترکیب ــد، بلک ــی کن ــه ای را تداع کارخان
 خدمــات 

ً
صنعــت و فرهنــگ را در بــر می گیــرد و نهایتــا

ــد.  ــم می کن ــود فراه ــدگان خ ــرای مصرف کنن ــگری را ب گردش
ــی  ــکان جغرافیای ــان و م ــردگی زم ــاس فش ــه پ ــگری ب گردش
ــادی  ــای اقتص ــدترین فعالیت ه ــن و روبه رش ــی از بزرگ تری یک
دهکــدٔه جهانــی بــه شــمار رفتــه و در اغلــب کشــورهای 
زمــرٔه  در  درحال توســعه  کشــورهای  به ویــژه  و  جهــان 
بارزتریــن و مهم تریــن سیاســت های توســعه جــای گرفتــه 
ــع جهان شــمول  اســت. گردشــگری یکــی از بزرگ تریــن صنای
ــادی روی ایــن صنعــت ســرمایه گذاری  اســت. کشــورهای زی
ــتند  ــن هس ــدت آن مطمئ ــودآوری بلندم ــرا از س ــد؛ زی کرده ان
ــای  ــاس آماره ــد. براس ــیال نامیده ان ــالی س ــگری را ط و گردش
ــه  ــود ک ــام می ش ــفر انج ــارد س ــاالنه 3/5میلی ــده، س ارائه ش
ــون  ــارد و 800میلی ــن کشــوری و ۲میلی ــون آن هــا بی 700میلی
ــی  ــورای جهان ــی های ش ــق بررس ــت. طب ــی اس ــفر داخل آن س
ســفر و گردشــگری، ســهم مســتقیم صنعــت گردشــگری 
ــر  ــغ ب ــال 2011، بال ــان، در س ــی جه ــص مل ــد ناخال در تولی
1850میلیــارد دالر امریــکا برابــر بــا 2/8 درصــد از کل تولیــد 
ــش 4/2  ــی افزای ــه معن ــزان ب ــن می ــت. ای ــی اس ــص مل ناخال
ــق پیش بینی هــا  ــا ســال 2010 اســت کــه طب درصــد ســرانه ت
ــازمان  ــواه س ــه گ ــد. ب ــکا می رس ــارد دالر امری ــه 2/860میلی ب
ــر از  ــون نف ــش از 900میلی ــاالنه بی ــگری، س ــی گردش جهان
ــد  ــدن می کنن ــی کشــورهای مختلــف دی شــهرها و نقــاط دیدن
ــز  ــن صنعــت اشــتغال آفرین و پرســود نی ــی ای کــه گــردش مال
ســاالنه بــه بیــش از 919میلیــارد دالر می رســد. رشــد صنعــت 
ــی از  ــٔه یک ــا به منزل ــده ت ــب ش ــهرها موج ــگری در ش گردش
ــای  ــه بدیل ه ــی ک ــعه در مناطق ــای توس ــب ترین راهبرده مناس
ــد،  ــکاری دارن ــر و بی ــا فق ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــادی اندک اقتص
مــورد توجــه واقــع شــود. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
ــل  ــای حاص ــرف درآمده ــگری مص ــت گردش ــادی صنع اقتص
از مناطــق گردشــگری در همــان مناطــق اســت )آقایــی و 

همــکاران، 1394(. 
تدویــن  به رغــم  کــرد،  اذعــان  بایــد  درمجمــوع، 
برنامه هــای مختلــف و طراحــی سیاســت های گوناگــون، 
توســعٔه گردشــگری در کشــور بــا توجــه بــه ظرفیت هــای 
ــه  ــت. ب ــده اس ــق نش ــود دارد محق ــه وج ــی ک ــؤه فراوان بالق
ــف  ــای مختل ــا و تئوری ه ــه مبانی ه ــر، مجموع ــارت دیگ عب
ــزه  ــور تئوری ــگری در کش ــعٔه گردش ــود توس ــور بهب ــه به منظ ک
ــعٔه  ــالت توس ــای معض ــته اند گره گش ــل نتوانس ــده اند در عم ش
ــوان  ــئله می ت ــن مس ــی ای ــند. در ریشه شناس ــگری باش گردش

ــرار داد: ــی ق ــتار کنون ــول نوش ــت کالن را مدل ــد عل چن
نخســت آن کــه عمــدٔه تئوری هــای موجــود درخصــوص 
اســت.  غربــی  مبانی هــای  براســاس  گردشــگری  توســعٔه 
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بــه دیگــر ســخن، هنــوز تئوری هــای مرتبــط بــا توســعٔه 
ایــران بومی ســازی نشــده اند. گردشــگری در کشــورمان 

ــاال  ــد ب ــا درآم ــورهایی ب ــگری در کش ــه گردش دوم آن ک
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــای خ ــریع نگرش ه ــر س ــه تغیی ــزم ب مل
اهــداف، اســتراتژی ها و برنامه هــا هســتند، امــا واقعیــت 
ــی در  ــر کالن و اساس ــه تغیی ــد ک ــان می ده ــا نش ــور م کش
گردشــگری  بــه  بودجه هــا  تخصیــص  و  برنامه ریزی هــا 

جــای کار بســیار دارد.
ــتقل  ــه ای مس ــیس وزارت خان ــم تأس ــه، به رغ ــوم آن ک س
در  ایــن ســازمان  در کشــور،  توســعٔه گردشــگری  بــرای 
ــن راهبردهــای جامــع درخصــوص توســعٔه گردشــگری  تدوی
ناموفــق بــوده اســت. در علت شناســی ایــن مســئله نیــز 
می تــوان عــدم ورود یــا حضــور نخبــگان ابــزاری و اجرایــی و 

ــرد.  ــر ک ــگری را ذک ــوزٔه گردش ــین های ح تئوریس
دربــارٔه پیشــینٔه پژوهــش نیــز بایــد اذعــان داشــت 
ایــن خصــوص  طیــف وســیعی از کتــب و مقــاالت در 
ــی )1400( معتقــد اســت  ــال، کالب ــوان مث وجــود دارد. به عن
ــر  ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــترک، قوانی ــق ارزش مش ــه خل ک
تأثیــر  به ترتیــب  صنعــت، فرهنــگ  ســازمانی و چابکــی 
ــاداری در طراحــی مــدل کســب وکار در بخــش  ــت و معن مثب
گردشــگری الکترونیــک دارنــد. امامــی در پژوهشــی )1400( 
معتقــد اســت کــه مهم تریــن مؤلفه هــای توســعٔه گردشــگری 
اجتماع محــور عبــارت هســتند از چهــار شــاخص اقتصــادی، 
و  شاه حســینی  مدیریتــی.  و  اجتماعــی  زیســت محیطی، 
همــکاران )1400( در مقالــه ای بــه ایــن نتیجــه  دســت یافتنــد 
کــه مؤلفه هایــی همچــون کســب مقبولیــت اجتماعــی، 
ــئول،  گاه و مس ــگران آ ــد و گردش ــم جدی ــکل گیری مفاهی ش
ــادی  ــی اقتص ــگری و منفعت طلب ــی گردش ــار منف ــران آث جب
اجتماعــی  مســئولیت  اجــرای  در  مؤثــر  ــی 

ّ
عل شــرایط 

ــور  ــگری کش ــت گردش ــعٔه صنع ــدف توس ــا ه ــرکت ها ب ش
ــان  ــه ای بی ــکاران )1399( در مقال ــالح و هم ــتند. آزاد ف هس
ــژه در  ــدار به وی ــعٔه پای ــه توس ــیدن ب ــٔه رس ــه الزم ــد ک کردن
ــه  ــژه و غیرآمران ــگاه وی ــدار ن ــگری پای ــعٔه گردش ــٔه توس زمین
)برنامه ریــزی از پاییــن بــه بــاال( بــه مقولــٔه گردشــگری 
اســت کــه یکــی از شــقوق رســیدن بــه توســعٔه پایــدار اســت. 
ــن  ــه ای ــه ای ب فرهــادی یونکــی و حســن زاده )1400( در مقال
نتیجــه دســت یافتنــد کــه جهانی شــدن بــا گردشــگری رابطــٔه 
معنــادار و مثبتــی دارد و میــزان ایــن تأثیــرات بــا توجــه بــه ابعاد 
ــوژی  ــادی، اکول ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــدار )سیاس ــعٔه پای توس
ــت.  ــر اس ــگر مؤث ــار گردش ــکل گیری رفت ــاوری( در ش و فّن
ــوص  ــکاران )1400( درخص ــواه و هم ــق نیکخ ــج تحقی نتای
تأثیــر تجربــٔه گردشــگری در خاطــرات، رضایتمنــدی و 

ــان داد:  ــیراز نش ــهر ش ــگران ش ــاری گردش ــات رفت نی

در  معنــاداری  و  مســتقیم  تأثیــر  گردشــگری  تجربــٔه   -1
ــگران دارد؛  ــاری گردش ــات رفت ــدی و نی ــرات، رضایتمن خاط
ــدی  ــادار رضایتمن ــورت معن ــگری به ص ــرات گردش 2- خاط
ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــگران را تح ــاری گردش ــات رفت و نی
و 3- رضایتمنــدی گردشــگران تأثیــر معنــاداری در نیــات 

ــا دارد.  ــاری آن ه رفت
ــن  ــده در ای ــی انجام ش ــات خارج ــوص مطالع درخص
ــی  ــر و آن ــرد: بیک ــتناد ک ــل اس ــار ذی ــه آث ــوان ب ــوزه، می ت ح
)2022( تحقیقــی بــا عنــوان »درک دیدگاه هــای ســاکنان 
ــورد  ــب م ــدار در کارائی ــگری پای ــعٔه گردش ــت از توس و حمای
ســنت کیتــس و نویــس« را ارائــه دادنــد. ایــن مقاله به بررســی 
تفاوت هــا در تأثیــرات اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و 
ــس  ــس و نوی ــنت کیت ــاکنان س ــن س ــگری بی ــی گردش محیط
ــعٔه  ــت توس ــرعت و جه ــوص س ــاکنان درخص ــرش س و نگ
گردشــگری پایــدار می پــردازد. درنهایــت، نتیجــه گرفتــه شــد 
کــه بیشــتر ســاکنان معتقدنــد گردشــگری پایــدار چــه زمینــی 
ــرات  ــیاری دارد و تأثی ــادی بس ــای اقتص ــی مزای ــه دریای و چ
ــاکنان  ــت و س ــش داده اس ــت را کاه ــط زیس ــی در محی منف
اجتماعی - فرهنگــی  مثبــت  تأثیــر  از  مطلوبــی  ادراک 
گردشــگری پایــدار داشــتند. نتایــج بــر اهمیــت درک و اجــازٔه 
ــگری  ــعٔه گردش ــرای توس ــی ب ــٔه محل ــای جامع ــدگاه اعض دی
از  محلــی  جامعــٔه  حمایــت  می کنــد.  کیــد  تأ پایــدار 
گردشــگری بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت مؤثــر گردشــگری 

ــت. ــی اس حیات
شــریف و همــکاران )2021( تحقیقــی بــا عنــوان 
ــای  ــدن: بینش ه ــی ش ــدار و جهان ــگری پای ــعٔه گردش »توس
ــا  ــق، ب ــن تحقی ــد. ای ــه دادن ــده« را ارائ ــاالت متح ــر از ای اخی
ــامبر  ــا دس ــٔه 1995 ت ــه از ژانوی ــای ماهان ــتفاده از داده ه اس
ــر دو  ــدن )ه ــی ش ــگری و جهان ــن گردش ــٔه بی 2017، رابط
ــی  ــی جهان ــاخص، یعن ــه زیرش ــر س ــی و از نظ ــور کل به ط
ایــاالت  در  را  سیاســی(  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  شــدن 
متحــدٔه امریــکا بررســی می کنــد. یافته هــا حاکــی از آن 
ــران،  ــش از بح ــده، در دوران پی ــاالت متح ــه در ای ــت ک اس
ــور  ــه ط ــگری ب ــازی و گردش ــاخص های جهانی س ــٔه ش هم
مثبــت دوطرفــه هســتند. در دورٔه پــس از بحــران، همــٔه 
ــت  ــر مثب ــگری تأثی ــدن در گردش ــی ش ــاخص های جهان ش
دارنــد، امــا گردشــگری تأثیــر منفــی در جهانــی شــدن 

اقتصــادی و سیاســی دارد.
ــی  ــکاران )2018( در تحقیق ــس و هم ــی دی پرین پیج
ــغلی  ــیر ش ــه مس ــه ب ــا توج ــدار را ب ــگری پای ــت گردش مدیری
ــوان  ــت عن ــی را تح ــد و مدل ــی کردن ــدار بررس ــه ای پای حرف
ــن  ــد. در ای ــه کردن ــودن )ROC( ارائ ــرام و بازب ــداوم، احت ت
تحقیــق، مفهــوم مســیر شــغلی پایــدار در چارچــوب مفهومــی 
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ــرد.  ــای می گی ــدار ج ــگری پای ــت گردش ــیع تری از مدیری وس
ــردی  ــغلی ف ــیر ش ــم انداز مس ــٔه چش ــق دامن ــن تحقی او در ای
را توســعه داد تــا مدیریــت گردشــگری را بــا چشــم انداز 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت بیشــتر یکپارچــه کنــد. در 
ــٔه  ــه پای ــداوم« س ــودن« و »ت ــرام«، »بازب ــق، »احت ــن تحقی ای
ــدار معرفــی شــدند. یانــگ  اساســی مدیریــت گردشــگری پای
ــای  ــایی ویژگی ه ــوان » شناس ــت عن ــه ای تح )2012( در مقال
 اســتراتژی های اقیانــوس  آبــی در مهمان نــوازی « بــه مفاهیمــی 
ــرداری  ــای نمونه ب ــه هتل ه ــد ک ــت یافتن ــه دس ــی و نتیج عمل
ــر  ــی ب ــذاری مبتن ــتراتژی قیمت گ ــوند و اس ــه ش ــد یکپارچ بای
ــج  ــود. نتای ــه ش ــول عرض ــعٔه محص ــتراتژی توس ــا اس ــا ب تقاض
ــادر  ــد ق ــده بای ــای نمونه برداری ش ــه هتل ه ــد ک ــان می ده نش
بــه ایجــاد تفــاوت منحصربه فــرد بیــن محصــوالت و خدمــات 
ــازار  ــی خــود را در ب ــت رقابت ــه مشــتریانی باشــند کــه موقعی ب

تقویــت می کننــد.

روش شناسی پژوهش
در ایــن تحقیــق، بــه توصیــف وضعیــت هریــک از 
متغیرهــا در جامعــٔه آمــاری مــورد نظــر می پردازیــم. بنابرایــن، 
مقالــٔه کنونــی ذیــل تحقیقــات توصیفــی قــرار می گیــرد. 
ــرای  ــی ب ــورت میدان ــش نامه و به ص ــزار پرس ــه از اب ازآن جاک
ســنجش متغیر هــا اســتفاده می کنیــم، می تــوان تحقیــق را 
پیمایشــی دانســت و از طرفــی به علــت قابلیــت کاربــرد نتایــج 
ــرار  ــردی ق ــات کارب ــروه تحقیق ــد در گ ــق می توان ــن تحقی ای
ــگری  ــازمان گردش ــران س ــش مدی ــن پژوه ــرگان ای ــرد. خب گی
ــن تحقیــق مبتنــی  هســتند. روش جمــع آوری اطالعــات در ای
ــه  ــات مربوط ــون، ادبی ــرور مت ــه ای، م ــات کتابخان ــر مطالع ب
و میدانــی و ابــزار گــردآوری اطالعــات به شــیؤه مصاحبــه 
مصاحبه شــوندگان  انتخــاب  بــرای  اســت.  پرســش نامه  و 
ــی  ــد و ط ــتفاده ش ــد اس ــی هدفمن ــری غیراحتمال از نمونه گی
ــٔه  ــری، تجرب ــش نظ ــر دان ــالوه ب ــرگان، ع ــد خب ــالش ش آن ت
ــری  ــاس اندازه گی ــازی مقی ــند. رواس ــته باش ــز داش ــی نی عمل
ــه ســازه« بررســی  ــوا« و »وابســته ب ــه محت ــٔه »وابســته ب ــر پای ب
ــود.  ــی می ش ــاخ1 ارزیاب ــای کرونب ــاس آلف ــی آن براس و پایای
ــن پژوهــش، به منظــور تبییــن روابــط ســاختاری عوامــل  در ای
توســعٔه صنعــت گردشــگری ایــران بــا رویکــرد توســعٔه پایــدار 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــون داالال اس ــل از آزم ــک دیمت از تکنی
خبرگان انتخابی باید دارای شرایط زیر باشند:

- حداقــل 20 ســال ســابقه کار کــه از ایــن مــدت 
باشــد. حداقــل 10 ســال ســابقٔه مدیریتــی 

منابــع  و  زیســت محیطی  مباحــث  بــه  گاه بــودن  -آ
انســانی.

1. Cronbach's Alpha

بخش کیفی
جامعــٔه آمــاری در بخــش کیفــی پژوهــش شــامل 
ــتند. روش  ــگری هس ــازمان گردش ــان س ــرگان و متخصص خب
نمونه گیــری نیــز در ایــن بخــش از نــوع هدفمنــد اســت. 
ــاس  ــر و براس ــش 27 نف ــن بخ ــق در ای ــٔه تحقی ــم جامع حج
اطالعــات  شــده اند.  مشــخص  گلوله برفــی  تکنیــک 
جمعیت شــناختی نمونــٔه آمــاری در بخــش کیفــی تحقیــق بــه 

صــورت ذیــل تبییــن می شــود.

جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )جنس(

1866.6مرد

933.4زن

جدول 2: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )سن(

50-411140

60-51933

7۲۶باالتر از 60

جدول 3: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )تحصیالت(

1659کارشناسی ارشد

1141دکتری

بخش کّمی
جامعــٔه آمــاری در پژوهــش کّمــی شــامل کارکنــان ســتادی 
ســازمان گردشــگری بــه تعــداد 1262 نفــر اســت کــه در ادامــه، 
ــر  ــر 297 نف ــاری براب ــٔه آم ــران، نمون ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ب
محاســبه شــد. روش نمونه گیــری در ایــن بخــش از نــوع تصادفــی 
ــٔه آمــاری در  طبقــه ای اســت. اطالعــات جمعیت شــناختی نمون

ــن می شــود. ــل تبیی ــق به صــورت ذی ــی تحقی بخــش کّم

جدول 4: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )جنس(

152۵۱/۱۷مرد

145۴۸/۸۲زن
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جدول 5: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )وضعیت تأهل(

7926.5مجرد

21873.۴۰متاهل

جدول 6: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )تحصیالت(

12140.70کارشناسی

14649.10کارشناسی ارشد

3010.10دکتری

جدول 7: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

درصدفراوانیمتغیر )سن(

30-204013.55

40-3111639.05

50-418327.90

5819.50باالتر از 50

یافته ها 
را  ســؤاالت  و  مؤلفه هــا  پژوهــش  از  مرحلــه  ایــن 
براســاس تحقیقــات مختلفــی کــه در زمینــٔه مدل ســازی 
گردشــگری پایــدار در عرصــٔه ملــی و بین المللــی شــده 
ــری و  ــس از بازنگ ــت، پ ــه درنهای ــرده ک ــایی ک ــت شناس اس
ــرداری(،   ــات )فیش ب ــن تحقیق ــه ای ــب ب ــری منتس نتیجه  گی

مؤلفه هــا شناســایی شــدند. 
ــد  ــاس ک ــاز براس ــذاری ب ــج کدگ ــر، نتای ــدول زی در ج

ــت.  ــده اس ــه ش ــوالت ارائ ــی و مق ــای مفهوم ــه، کده ثانوی

جدول 8: کدگذاری ثانویه و تشکیل
 طبقٔه اصلی عوامل و مؤلفه ها

فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص 
اقتصادی

23توزیع عادالنٔه منافع

26افزایش درآمد بومیان

27تنوع و توسعٔه اقتصادی

22توزیع درآمد

فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص 
اقتصادی

20توسعٔه محلی

24توزیع درآمد محلی

27فرصت اشتغال

29تنوع درآمدزایی برای انجام حفاظت

27افزایش فرصت های اشتغال

25توسعٔه فراساختی

22فعالیت اشتغالی

29ثروت آوری

24سرمایه گذاری

25رفاه اقتصادی

21کارایی اقتصادی

29درآمد در بخش حمل ونقل

27موفقیت تجاری بلند مدت

25ایجاد ارزش در خدمات گردشگری

20بازآفرینی منابع گردشگری

24کیفیت اشتغال ایجادشده

23کیفیت درآمدهای ایجادشده

22ثبات سطح قیمت ها

میزان ســرمایه گذاری های
 بخــش خصوصی

21

میزان گسترش بازارهای تولیدی 
محصوالت محلی به واسطٔه توسعٔه 

گردشگری
27

میزان تمایل گردشگران
 به صرف هزینه

29

26کیفیت بازاریابی و تبلیغات

تنوع و کیفیت جاذبه های 
گردشگری

21
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فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص 
اقتصادی

کیفیت زیرساخت ها و خدمات 
گردشگری

28

20کیفیت تأمین انرژی

کیفیت حمل ونقل )راه ها، تابلوی 
راهنما در مسیر و حمل ونقل عمومی(

22

21حمایت از رشد اقتصادی

شاخص منابع 
انسانی پایدار

توسعٔه سیستم پاداش برای 
گروه های اجرایی پروژه های 

زیست محیطی
20

توسعٔه پاداش مناسب به گروه های 
اکوتوریسم

21

تجزیه وتحلیل شغلی و گریدینگ 
شغلی کارکنان گردشگری

22

افزایش حقوق کارکنان ممتاز 
گردشگری

27

اجرای سیستم جبران 
خدمات مناسب

29

26پاداش براساس عملکرد گردشگری

22صندوق بازنشستگی گردشگری 

21خدمات رفاهی کارکنان

ارتقای سطح کیفی خدمات بیمه و 
بازنشستگی کارکنان گردشگری

29

پرداخت حقوق بر مبنای 
استانداردهای زندگی

22

توجه به شهرت و اعتبار 
سازمان های گردشگری

24

25کسب نشان کارفرمای سبز

فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص منابع 
انسانی پایدار

گاهانٔه  تحریک رفتار های آ
زیست محیطی

26

28رفتار سبز به منزلٔه شایستگی 

25خودانگیختگی 

26خودکارآمدی

22امنیت شغلی کارکنان گردشگری

24توجه به سطح بلوغ کارکنان

23قراردادهای روان شناختی

جو اجتماعی مناسب بین کارکنان 
و مدیران گردشگری

21

22نگرش جامعه 

26نقش ساکنان

منفعت شخصی و درک ساکنان از 
پیامدها 

26

23نگرش و گرایش جامعٔه میزبان 

27حمایت و گرایش ساکنان

آثار اجتماعی گردشگری و نگرش 
میزبان 

28

شاخص 
اجتماعی

23نگرش جامعه

17رفتار گردشگران

21توسعٔه گردشگری پایدار و مدیریت   

17تصویر ذهنی گردشگر

28امکانات و خدمات

27مشارکت و هم بستگی

29رضایت گردشگران

16رضایت جامعٔه میزبان

19فرهنگ 
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فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص 
اجتماعی

19امنیت و رفاه اجتماعی

24مشارکت بومی

12آموزش

27سالمت گردشگران

28تقویت فرهنگ بومیان

گاهی از آسیب های اجتماعی 21آ

22تنوع تسهیالت و خدمات 

کمک در حفاظت بلندمدت
 از میراث فرهنگی 

17

16تجدید حیات فرهنگ محلی

چشم اندازهای تاریخی مرتبط 
با مردم بومی و حفاظت از 
فعالیت های فرهنگی سنتی

26

19ترویج موسیقی و هنر محلی

19ارزش های محیط زیستی

24دانش و نگرش محیط زیستی

12امکانات گردشگری

27فشارهای هنجاری

28تجانس عملکردی 

21تجانس با خود ایدئال

تمایل به پرداخت بیشتر برای 
گردشگری

22

شاخص های 
اکولوژیکی

17تنوع زیستی

16اکوسیستم های متفاوت

26عدم آلودگی های محیطی

22پوشش گیاهی خاص

28ایمنی زیستی

25فضای مولد

26عدم تولید گازهای گلخانه ای

عدم تخریب محیط زیست و 
آلودگی محیطی

29

فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص 
زیست  محیطی

25بهبود کاربردی و محیطی 

26حفاظت از بافت های باستانی 

23انگیزٔه حفاظت نواحی طبیعی

فراهم آوردن منابع برای مدیریت و 
حفاظت زیست محیطی

24

29حفظ تنوع زیستی

28مدیریت مطلوب زیست بوم ها

23حفاظت حیاط وحش

28عدم تغییر کاربری اراضی

25توجه به منابع دریایی

شاخص 
رقابت پذیری 
زیست  محیطی

26محل گردشگری

22ایمنی گردشگر

24هزینٔه گردشگری

23مدیریت مقصد گردشگری

21مدیریت بازاریابی پایداری

22خدمات اطالعاتی اکوتوریسم

26فرهنگ و تاریخ مقصد گردشگری

26فعالیت های بوم گردی

23زیرساخت مدرن بوم گردی

27ترویج توسعٔه پایدار گردشگری

شاخص های 
نهادی

دسترسی به اطالعات و ارتباطات 
گردشگری

28

23نهادهای محلی

دقت در نحؤه استقرار و چیدمان 
وسایل و تجهیزات گردشگری

17

بهره گیری از تکنولوژی های مناسب 
و امکانات الزم

21
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فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص های 
نهادی

17سرمایه گذاری در آیندٔه بوم گردی

28نگرش به توسعٔه جامعٔه محلی

27نوآوری سبز 

29ارزش

16پایداری 

19برنامه های آموزشی و انگیزشی 

ایجاد زمینه ای برای همکاری و 
انجام کارهای تیمی

19

فراوانیکدهامقولٔه فرعی

شاخص های 
نهادی

24مسئولیت پذیری زیست محیطی

12استانداردهای زیست محیطی

27پایداری اجتماعی

28پایداری اکولوژیکی

21هارمونی اجتماعی

22زیرساخت های جامعه

17توسعٔه سایت حرفه ای اکوتوریسم

پس از بررسی های موشکافانٔه پیشینٔه تحقیق، تعداد هر کد و خروجی مکس کیودا برای شاخص های مدل مطابق با شکل 1 است:

از تکنیــک داالال، کــه یــک  ایــن پژوهــش،       در 
ی - معلولــی میــان 

ّ
روش تعییــن وزن و بیانگــر روابــط عل

متغیرهاســت، اســتفاده شــده اســت. تکنیــک مزبــور در زمــرٔه 
ــالف  ــن اخت ــا ای ــی ب ــرد، ول ــرار می گی ــل ق ــای دیمت روش ه
ــش،  ــن بخ ــد. در ای ــده را می ده ــت وزن نرمال ش ــه درنهای ک
آن هــا  از  و  می شــود  توزیــع  خبــرگان  میــان  پرســش نامه 
ــود. در  ــی 4 داده ش ــر ال ــاز از صف ــه امتی ــود ک ــته می ش خواس
ــر  ــن27 نف ــش نامه بی ــرگان، پرس ــر خب ــب نظ ــه، برحس ادام
ــس  ــت پ ــد و درنهای ــع ش ــی توزی ــک گلوله برف ــب تکنی برحس
ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــد ک ــع آوری ش ــان جم ــال نظرش از اعم
تکنیــک میانگیــن هندســی نظــر خبــرگان میانگین گیــری شــد 

ــه دســت آمــد. در  ــه ب کــه درنهایــت یــک ماتریــس کلــی اولی
گام دوم، بــا بهره گیــری از حاصــل ســطر و ســتون و بــه  دســت  
آوردن مقــدار ضریــب K، مقادیــر نرمال ســازی می شــوند. 
ــن  ــل تعیی ــول ذی ــا فرم ــی ب ی - معلول

ّ
ــط عل ــد، رواب در گام بع

می شــود:
M*))I-M(^)-1((
را  پرانتــز  درون  معادلــٔه   I-M ابتــدا  گام،  ایــن  در 
ــس I-M را  ــوس ماتری ــن گام، معک ــم. در ای ــبه می کنی محاس
ــتقیم  ــط مس ــس رواب ــد، ماتری ــم. در گام بع ــبه می کنی محاس
ــر  ــن ام ــه ای ــدول 2 ب ــه ج ــود ک ــی می ش ــتقیم تداع و غیرمس

می پــردازد.

        شکل 1: مدل توسعٔه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعٔه پایدار
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جدول 9: ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم

)I-M(^-1
شاخص 
اقتصادی

شاخص منابع 
انسانی پایدار

شاخص اجتماعی
شاخص های 

یکی اکولوژ
شاخص 

یست  محیطی ز

شاخص 
رقابت پذیری 
یست  محیطی ز

شاخص های 
نهادی

شاخص 
اقتصادی

۴/۳۸۱۴۶۹۴ ۳/۷۲۴۱۷۱۲ ۳/۵۴۳۵۸۹۷ ۳/۸۱۸۶۴۳۹ ۳/۹۳۶۴۲۶۷ ۴/۰۱۴۱۶۶۴ ۴/۵۶۸۲۹۹۳

شاخص منابع 
انسانی پایدار

۳/۶۴۸۰۰۸۳ ۴/۵۷۶۲۳۷۱ ۳/۵۹۶۸۱۱۶ ۳/۹۹۵۸۱۴۴ ۳/۶۷۶۳۴۶۳ ۳/۸۰۳۱۰۹۳ ۳/۵۷۰۰۲۶۹

شاخص 
اجتماعی

۳/۹۳۶۴۲۶۷ ۴/۰۱۴۱۶۶۴ ۴/۵۶۸۲۹۹۳ ۴/۱۳۵۴۰۰۸ ۴/۳۸۱۴۶۹۴ ۳/۷۲۴۱۷۱۲ ۳/۵۴۳۵۸۹۷

شاخص های 
اکولوژیکی

۳/۶۷۶۳۴۶۳ ۳/۸۰۳۱۰۹۳ ۳/۵۷۰۰۲۶۹ ۴/۶۷۱۲۷۲۸ ۳/۸۰۳۱۰۹۳ ۴/۱۳۵۴۰۰۸ ۴/۵۷۶۲۳۷۱

شاخص 
زیست  محیطی

۴/۳۸۱۴۶۹۴ ۳/۷۲۴۱۷۱۲ ۳/۵۴۳۵۸۹۷ ۳/۸۱۸۶۴۳۹ ۴/۱۳۵۴۰۰۸ ۴/۶۷۱۲۷۲۸ ۴/۰۱۴۱۶۶۴

شاخص 
رقابت پذیری 
زیست  محیطی

۳/۶۴۸۰۰۸۳ ۴/۵۷۶۲۳۷۱ ۳/۵۹۶۸۱۱۶ ۳/۹۹۵۸۱۴۴ ۴/۶۷۱۲۷۲۸ ۳/۸۱۸۶۴۳۹ ۳/۸۰۳۱۰۹۳

شاخص های 
نهادی

۳/۹۳۶۴۲۶۷ ۴/۰۱۴۱۶۶۴ ۴/۵۶۸۲۹۹۳ ۴/۱۳۵۴۰۰۸ ۳/۸۱۸۶۴۳۹ ۳/۸۰۳۱۰۹۳ ۳/۷۲۴۱۷۱۲

ســپس، میــزان ارزش آســتانه محاســبه می شــود کــه 
ــا  ــر ب ــه براب ــت ک ــر اس ــس زی ــن ماتری ــب آن میانگی برحس
3.636734 اســت. بــر ایــن  اســاس، مقادیــری کــه کمتــر از 

ــا صفــر  ــر ب ــی براب ی - معلول
ّ
ــن مقــدار باشــند در رابطــٔه عل ای

و مقادیــر فراتــر از آن برابــر بــا یــک در نظــر گرفتــه می شــوند. 
ــتند.  ــاهده هس ــدول 3 قابل مش ــر در ج ــن ام ــج ای نتای

جدول 10: رابطٔه عّلی معلولی

T
شاخص 
اقتصادی

شاخص 
منابع انسانی 

پایدار

شاخص 
اجتماعی

شاخص های 
یکی اکولوژ

شاخص 
یست  محیطی ز

شاخص رقابت پذیری 
یست  محیطی ز

شاخص های 
نهادی

شاخص 
اقتصادی

0 1 0 0 1 1 1

شاخص منابع 
انسانی پایدار

1 0 0 1 1 1 1

شاخص 
اجتماعی

1 1 0 1 1 1 1

شاخص های 
اکولوژیکی

0 1 0 0 1 1 0

شاخص 
زیست  محیطی

1 1 1 1 0 1 1

شاخص 
رقابت پذیری 
زیست  محیطی

1 1 1 1 1 0 1

شاخص های 
نهادی

1 1 1 0 1 1 0
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نکتــهٔ  مــورد توجــه در ایــن قســمت ایــن اســت کــه   
ــی عــددی  ــای ماهیت ــاال مبن ــک در جــدول ب ــر و ی ــای صف مبن
نیســت، بلکــه مبنــای هویتــی مــد نظــر اســت. درواقــع، ایــن 
ــط  ــر رواب ــا مقادی ــن ســؤال هســتند کــه آی ــه ای اعــداد پاســخ ب
ــه  ــتانه ای ک ــد آس ــزان ح ــر از می ــتقیم کمت ــتقیم و غیرمس مس
ــزان  ــودن می ــورت کمترب ــر. در ص ــا خی ــتند ی ــده هس معرفی ش
ــزان حــد  ــر از می ــن صــورت )فرات ــر ای ــا صفــر و در غی ــر ب براب

ــت. ــک اس ــر ی ــدار براب ــتانه( مق آس
ــدام  ــه  هرک ــت ک ــوان دریاف ــج، می ت ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــار  ــدام معی ــا ک ــرگان ب ــای خب ــاس دیدگاه ه ــا براس از معیاره
ــود  ــی ب ــوان مدع ــر می ت ــن ام ــاس ای ــد و براس ــاط دارن ارتب
ــی  ــرش اجتماع ــل  پذی ــه عام ــوط ب ــل مرب ــترین تعام ــه بیش ک
بازاریابــی داخلــی ســبز گردشــگری و کمتریــن تعامــل مربــوط 
بــه حفــظ و نگهــداری منابــع در بازاریابــی داخلــی ســبز 
ــدول 4  ــطرهای ج ــع س ــا جم ــپس، ب ــت. س ــگری اس گردش
ــود  ــخص می ش ــل J مش ــتون ها عام ــع س ــا جم ــل R و ب عام
کــه در گام بعــد بــه دو حالــت R+J )کمتریــن و بیشــترین تعامل 
تأثیرپذیرتریــن  و  )مؤثرتریــن   R-J و  می شــود(  مشــخص 

مشــخص می شــود( پرداختــه شــده اســت کــه در جدول هــای 
4 و 5 قابل مشــاهده هســتند.

R مجموع سطری درایه ها

J مجموع ستونی درایه ها

J و R جدول 11: بررسی دو عامل

R+J بردار برتری
پذیری  بیانگر مجموع تأثیر

و تأثیرگذاری عامل مورد نظر 
در سیستم

R-J بردار ارتباط
بیانگر اثرگذاری هر عامل در 
مجموعه عوامل دیگر سیستم

R>J 0>R-J
معیار تأثیرگذار است و متغیر علت 

به شمار می رود.

R>J 0>R-J
معیار تأثیرپذیر است و متغیر 

معلول به شمار می رود.

جدول 12: وزن اولیه و وزن نهایی مؤلفه ها

 
شاخص 
اقتصادی

شاخص منابع 
انسانی پایدار

شاخص 
اجتماعی

شاخص های 
یکی اکولوژ

شاخص 
یست  محیطی ز

شاخص 
رقابت پذیری 
یست  محیطی ز

شاخص های 
نهادی

WI ۳۲/۳۳۸۴۵ ۳۲/۳۳۸۹۴ ۲۹/۵۴۲۹۸ ۳۰/۳۵۵۲۴۳ ۲۹/۱۱۰۶۴۷ ۲۹/۹۳۶۰۶۷ ۲۹/۹۶۴۶۱۱

WINI ۰/۲۸۷۳۴۹ ۰/۲۳۴۹۲۳ ۰/۲۵۱۰۳۰۲ ۰/۲۵۴۳۰۲۷ ۰/۳۳۲۸۹۷ ۰/۳۳۱۹۰۵ ۰/۲۵۱۰۳۰۳

کــه  شــد  مشــخص  انجام شــده  تحلیل هــای  براســاس 
بیشــترین ارتبــاط میــان معیارهــا مرتبــط بــا معیــار رقابت پذیــری 
زیســت  محیطی اســت و نیــز باقــی معیارهــا نیــز بــا هــم ارتبــاط 

ــا  ــا را ب ــن معیاره ــی ای ــه تنیدگ ــد ک ــری دارن ــم تأثر پذی ــا از ه ی
ــت آمده  ــدل به دس ــد، م ــٔه بع ــد. در مرحل ــان می ده ــر نش یکدیگ

ــد. ــی ش ــاختاری بررس ــادالت س ــزار مع در نرم اف

آزمون پایایی مرکب1 مدل:
جدول 13: شاخص های روایی و پایایی سازه ها )متغیرها(

آلفای کرونباخ
یب پایایی  ضر

همگون
پایایی مرکب )AVE( یانس استخراج شده میانگین وار

شاخص اقتصادی ۰/۸۰۳ ۰/۸۲۱ ۰/۸۸۲ ۰/۷۱۴

شاخص منابع انسانی پایدار ۰/۷۳۵ ۰/۷۴۲ ۰/۸۵۰ ۰/۶۵۴

شاخص اجتماعی ۰/۸۷۰ ۰/۸۷۰ ۰/۹۳۹ ۰/۸۸۵

شاخص های اکولوژیکی ۰/۸۵۵ ۰/۸۵۷ ۰/۸۹۶ ۰/۶۳۴

شاخص زیست  محیطی ۰/۷۴۵ ۰/۷۵۸ ۰/۸۸۶ ۰/۷۹۶

شاخص رقابت پذیری 
زیست  محیطی

۰/۸۰۲ ۰/۸۰۴ ۰/۹۱۰ ۰/۸۳۵

شاخص های نهادی ۰/۷۹۴ ۰/۸۸۳ ۰/۸۸۵ ۰/۷۹۴

1. Composite Reliability
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ــتگی را  ــدول هم بس ــک ج ــر ی ــل و الرک ــون فورن آزم
تغییــر می دهــد، بدین صــورت کــه یک هــای روی قطــر 

 )AVE( 1اصلــی بــا جــذر میانگیــن واریانــس استخراج شــده
جایگزیــن می شــود.

1. Average Variance Extracted )AVE(

جدول 14: جدول فورنل و الرکر

شاخص 
اقتصادی

شاخص منابع 
انسانی پایدار

شاخص 
اجتماعی

شاخص های 
یکی اکولوژ

شاخص 
یست  محیطی ز

شاخص 
رقابت پذیری 
یست  محیطی ز

شاخص های 
نهادی

شاخص اقتصادی ۰/۸۳۲

شاخص منابع انسانی 
پایدار

۰/۱۳۳ ۰/۸۲۹

شاخص اجتماعی ۰/۰۸۹ ۰/۰۴۲ ۰/۹۰۳

شاخص های اکولوژیکی ۰/۱۲۰ ۰/۱۱۳ ۰/۰۶۹ ۰/۸۴۳

شاخص زیست  محیطی ۰/۲۰۹ ۰/۰۰۸ ۰/۱۰۷ ۰/۱۵۵ ۰/۸۳۹

شاخص رقابت پذیری 
زیست  محیطی

۰/۰۳۵ 0.531 ۰/۰۴۷ ۰/۱۲۱ ۰/۱۱۲ ۰/۸۳۳

شاخص های نهادی ۰/۰۴۹ ۰/۰۹۷ ۰/۰۸۳ ۰/۲۶۵ ۰/۱۹۴ -۰/۰۰۷ ۰/۸۷۳

حــال بایــد جــذرAVE  هــر متغیــر از تمامــی ضرایــب 
ــد.  ــتر باش ــر بیش ــای دیگ ــا متغیره ــر ب ــتگی آن متغی هم بس
ــی  ــروط روای ــوع ش ــرا و مجم ــی همگ ــروط روای ــوع ش مجم

ــدل دارد. ــازه در م ــی س ــود روای ــان از وج ــرا نش واگ
ــه  ــی این ک ــی یعن ــری انعکاس ــدل اندازه گی ــت م کیفی
ســؤاالت هــر متغیــر به درســتی توانســته اند متغیــر متناظرشــان 
در یــک مــدل اندازه گیــری را بســنجند. روش ســنجش کیفیــت 

ــه  ــژه ای ب ــون وی ــق آزم ــی از طری ــری انعکاس ــدل اندازه گی م
نــام روایــی متقاطــع اشــتراکی اســت.Cross validity و 
communality یــا شــاخص cv com در مقالــٔه  هنســلر 

ــود.  ــه می ش ــدد مقایس ــه ع ــا س )2014( ب
ــود،  ــر از 0/02 ب ــری کمت ــدل اندازه گی ــت م ــر کیفی اگ
دوبــاره  آن  پرســش نامٔه  و  شــود  تجدیدنظــر  بایــد  مــدل 

ــود. ــی ش طراح

cv com جدول 15: جدول شاخص

SSO SSE )Q² )=1-SSE/SSO

شاخص اقتصادی ۱۹۱/۵۵۵ ۱۱۶/۲۰۹ ۰/۲۲۲

شاخص منابع انسانی پایدار ۲۰۹/۳۴۲ ۳۰۲/۶۵۳ ۰/۱۹۸

شاخص اجتماعی ۱۰۹/۰۸۷ ۱۵۸/۲۰۹ ۰/۱۰۸

شاخص های اکولوژیکی ۱۱۲/۱۷۷ ۹۴/۲۹۰ ۰/۰۲۷

شاخص زیست  محیطی ۳۲۳/۳۲۷ ۲۱۶/۰۹۹ ۰/۲۳۱

شاخص رقابت پذیری زیست  محیطی ۱۰۹/۱۰۹ ۱۴۴/۱۰۸ ۰/۱۰۰

شاخص های نهادی ۱۱۲/۲۳۸ ۹۸/۱۳۲ ۰/۰۹۳
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نمودار ۱: مدل اندازه گیری فرضیه در حالت تخمین ضرایب استاندارد

خروجی های نرم افزار به صورت نمودارهای ۱ و ۲ است:

نمودار ۲: مدل اندازه گیری در حالت تخمین معناداری ضرایب
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ــج و آزمون هــای به دســت آمده در  ــه مــدل توســعٔه صنعــت گردشــگری طــی تحلیل هــا و نتای ــوط ب درنهایــت، مــدل مرب
نمــودار ۳ تشــریح می شــود:

نمودار ۳: مدل توسعٔه صنعت گردشگری
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نتیجه گیری و پیشنهادها
بزرگ تریــن  به منزلــٔه  گردشــگری  صنعــت  امــروزه 
صنایــع خدماتــی دنیــا اهمیــت روزافزونــی یافتــه اســت، 
به گونــه ای کــه صنعــت گردشــگری بــا صنایعــی چــون نفــت و 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــد و یک ــت می کن ــازی رقاب خودروس
مؤثــر در توســعٔه کشورهاســت و به واســطٔه آن فرصت هــای 
ــی برنامه هــای  شــغلی، تعامــالت اجتماعــی و فرهنگــی و حت
از  بســیاری  می شــود.  ایجــاد  زیســت  محیــط  حفــظ 
کشــورهای پیشــرفته و کشــورهای درحال توســعه ایــن صنعــت 
ــا  ــد و ب ــرار داده ان ــود ق ــادی خ ــای اول اقتص را در اولویت ه
برنامه ریزی هــای خردمندانــه توانســته اند ســهم باالیــی از 
ــل  ــن دلی ــه همی ــند. ب ــته باش ــگری داش ــی گردش ــازار جهان ب
ــاد  ــگری ی ــت گردش ــٔه صنع ــروزه از آن به منزل ــه ام ــت ک اس
می شــود. گردشــگری و توســعٔه آن امــری اســت کــه روزبــه روز 
بــه اهمیــت آن افــزوده می شــود. گردشــگری صنعتــی خدماتــی 
اســت کــه بــه ارائــٔه مطلــوب خدمــات بــه گردشــگران وابســته 
ادراکات  و  انتظــارات  درک  و  بنابرایــن،  شناســایی  اســت. 
گردشــگران و بــرآوردن حــس رضایتمنــدی گردشــگران اهمیت 
ــت  ــٔه صنع ــتم به منزل ــرن بیس ــگری از ق ــزایی دارد. گردش بس
بــه شــمار مــی رود، به نحــوی کــه صنعــت گردشــگری، 
در شــش دهــٔه اخیــر، توســعه ای متمــادی و تنوع پذیــری 
ــریع  ــی از س ــطٔه آن یک ــه به واس ــرده ک ــه ک ــادی را تجرب اقتص
ــت.  ــده اس ــا ش ــی در دنی ــای صنعت ــدترین بخش ه و روبه رش
همچنیــن، طبــق چشــم انداز بلندمــدت و ارزیابــی رونــد 
توســعٔه آینــده صنعــت گردشــگری براســاس برنامــٔه توســعٔه این 
ــازمان  ــانی س ــن به روزرس ــال ۲۰۳۰، در آخری ــت در س صنع
ــر  ــافران سراس ــگران و مس ــداد گردش ــگری، تع ــی گردش جهان
جهــان براســاس انتظارهــا بــه میــزان ۳/۳ درصــد به طــور 
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــا ۲۰۳۰ افزای ــال ۲۰۱۰ ت ــن از س میانگی
ایــن موضــوع ســفر بیشــتر ۴۳میلیــون گردشــگر جهانــی 
ــون  ــارد و ۸۰۰میلی ــدد یکمیلی ــه ع ــیدن ب ــال و رس ــر س در ه
توریســم  می دهــد.  نشــان  را   ۲۰۳۰ ســال  تــا  گردشــگر 
ورودی، به منزلــٔه سرویســی جهانــی، یکــی از بزرگ تریــن 
ــی  ــد کل ــت. درآم ــده اس ــی ش ــادالت جهان ــاخه های مب ش
احتســاب حمل ونقــل  بــا  ورودی  گردشــگری  از  حاصــل 
ــال  ــارد دالر در س ــارد و ۲۰۰میلی ــش از یک تریلی ــافران بی مس
ــر روز  ــون در ه ــارد و ۴۰۰میلی ــی ۳میلی ــه عبارت ــا ب ۲۰۱۱ ی
به طــور میانگیــن بــوده اســت. حســاب صــادرات گردشــگری 
ســرویس های  جهانــی  مبــادالت  از  درصــد   ۳۰ به انــدازٔه 
ــت.  ــی اس ــادالت جهان ــزان مب ــد از کل می ــی و ۶ درص ارتباط
بــه همیــن دلیــل اســت کــه توریســم در جهــان به مثابــٔه یکــی 
ــیمیایی  ــوخت،مواد ش ــد از س ــادرات -- بع ــاخه های ص از ش
و غــذا -- رتبــٔه چهــارم را دارد و بــرای بســیاری از کشــورهای 

درحال توســعه یکــی از اصلی تریــن منابــع ذخیــرٔه ارزی و 
شــمارٔه نخســت شــاخٔه صــادرات، عامــل تولیــد فرصت هــای 
شــغلی و زمینــٔه ایجــاد توســعه و فرصت هــای جدیــد بــه 
ــورهایی  ــود از کش ــات موج ــاس اطالع ــی رود. براس ــمار م ش
ارائــه  خصــوص  ایــن  در  را  قابل اســتنادی  داده هــای  کــه 
می دهنــد، ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص ملــی حــدود 
ــرآورد می شــود. همین طــور ســهم گردشــگری در  ــد ب ۵ درص
ــد  ــا ۷ درص ــدود ۶ ت ــت و ح ــتر اس ــی بیش ــتغال زایی کم اش
ــتقیم  ــود )مس ــرآورد می ش ــی ب ــاغل جهان ــی مش ــم کل از رق
ــوع،  ــرای اقتصــاد پیشــرفته و متن ــن، ب ــا غیرمســتقیم(. بنابرای ی
ــد ناخالــص  ــج تولی ــه نســبت رن ســهم صنعــت گردشــگری ب
ملــی از حداکثــر ۲ درصــد بــرای کشــورهایی کــه گردشــگری 
ــتر از  ــا بیش ــود ت ــوب می ش ــا محس ــی در آن ه ــش کوچک بخ
ــی از ارکان  ــگری یک ــه گردش ــورهایی ک ــرای کش ــد ب ۱۰ درص
اصلــی اقتصــادی آن هاســت می رســد. بــرای جزایــر کوچــک 
و کشــور های درحال توســعه، وزن ایــن صنعــت ســنگینی 
بیشــتری دارد و ایــن نــرخ بــه بیــش از ۲۵ درصــد بــرای برخــی 

از مقاصــد می رســد.
ــخی  ــٔه پاس ــندگان ارائ ــدف نویس ــز، ه ــه نی ــن مقال در ای
ــه  ــه چگون ــت ک ــوده اس ــؤال ب ــن س ــه ای ــن ب ــتدل و متق مس
صنعــت  توســعٔه  بــرای  راهبــردی  مدلــی  بــه  می تــوان 
ــدل  ــن م ــه ای ــت و در ادام ــت یاف ــور دس ــگری در کش گردش

مبتنــی بــر چــه مؤلفه هایــی اســت. 
ــاخص های کالن  ــه ش ــان داد ک ــش نش ــای پژوه یافته ه
ــگری  ــت گردش ــعٔه صنع ــردی توس ــدل راهب ــکیل دهندٔه م تش
کیــد بــر توســعٔه پایــدار در کشــورمان مبتنــی بــر 7  بــا تأ
شــاخص زیســت  محیطی، اجتماعــی، منابــع انســانی پایــدار، 
ــه  ــت ک ــادی اس ــری و نه ــی، رقابت پذی ــادی، اکولوژیک اقتص
ــه  ــد ک ــخص ش ــاختاری مش ــادالت س ــک مع ــاس تکنی براس
توســعٔه  در  معنــاداری  تأثیــر  عوامل شناسایی شــده  تمــام 

ــد. ــگری دارن ــت گردش صنع
یافته هــای  بــا  همراســتا  کنونــی  مقالــٔه  یافته هــای 
مقالــٔه کالبــی )1400( و امامــی )1400( اســت؛ چراکــه 
همچــون  شــاخص هایی  بــر  خــود  یافته هــای  در  آنــان 
اجتماعــی  و  زیســت محیطی  اقتصــادی،  شــاخص های 
کیــد کردنــد.  به مثابــٔه شــاخص های توســعٔه گردشــگری تأ
ــٔه آزاد  ــای مقال ــا یافته ه ــه ب ــن مقال ــای ای ــن، یافته ه همچنی
ــن زاده )1400(،  ــی و حس ــکاران )1399( و یونک ــالح و هم ف
ــی  ــاوری و اکولوژیک ــادی و فّن ــی، اقتص ــاد سیاس ــر ابع ــه ب ک
ــٔه  ــای مقال ــی، یافته ه ــت دارد. از طرف ــتند، مطابق ــد داش کی تأ
کنونــی بــا نتایــج تحقیــق نیکخــواه و همــکاران )1400( 
کیــدی بــر مســئلٔه  مطابقــت نداشــت. یافته هــای مقالــٔه آنــان تأ
ــوده اســت،  ــان ب ــاری آن رضایتمنــدی گردشــگران و نیــات رفت



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

طراحی مدل توسعٔه صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعٔه پایدار لعل سازگار و همکاران 16

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

ــات  ــه اثب ــئله ای را ب ــن مس ــی چنی ــٔه کنون ــای مقال ــا یافته ه ام
ــاند.  نرس

از طرفــی، بایــد بــر محدودیت هــای پژوهشــی در ایــن 
تحقیــق نیــز اذعــان داشــت:

ــران  ــه مســئوالن و تصمیم گی - محدودیــت دسترســی ب
کالن و اصلــی گردشــگری کشــور.

- کمبــود منابــع پژوهشــی دســت اول درخصــوص 
چالش هــای توســعٔه گردشــگری کشــور.

- دشــواری دسترســی بــه نقشــه های جامــع گردشــگری 
. ر کشو

ــای  ــرای پژوهش ه ــنهادها ب ــی از پیش ــن، برخ همچنی
ــتند از: ــارت هس ــده عب آین

ــا  ــور ب ــگری در کش ــعٔه گردش ــنجی توس - وضعیت س
ــا. ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــد ب کی تأ

پیــش روی گردشــگری  و فرصت هــای  - چالش هــا 
ــردی. ــئلٔه بوم گ ــر مس ــد ب کی ــا تأ ــور ب کش

ــد  کی ــا تأ ــور ب ــگری کش ــت گردش ــی صنع -آینده پژوه
ــور. ــه کش ــود علی ــای موج ــر تحریم ه ب

ــق  ــه تحق ــه ب ــا توج ــه، ب ــندگان مقال ــت، نویس درنهای
کشــور،  در  گردشــگری  توســعٔه صنعــت  بیشــتر  هرچــه 

می دهنــد: پیشــنهاد  را  ذیــل  راهکارهــای 
ــت  ــری و تقوی ــز تصمیم گی ــدد مراک ــری از تع - جلوگی
بیــش از گذشــته ســازمان اصلــی متولــی صنعــت گردشــگری 

در کشــور.
ــط  ــازمان های مرتب ــف س ــل وظای ــری از تداخ - جلوگی

ــازمان ها. ــن س ــط ای ــترک توس ــت گذاری مش و سیاس
- تشــویق ایرانیــان مقیــم خــارج بــه اســتفاده از فرهنــگ 

و رســوم ایرانــی.
- تشــویق مــردم، ســازمان ها و ایرانیــان خــارج از 
ــذف  ــگری و ح ــٔه گردش ــرمایه گذاری در زمین ــه س ــور ب کش

تمامــی ریســک ها و نااطمینانی هــا در ایــن زمینــه.
- ایجــاد شــرایطی بــرای تحقیقــات گردشــگری در 

تحقیقــات. ایــن  کاربردی کــردن  و  دانشــگاه ها 
- انتشــار دائمــی کتاب هــا، مقــاالت، کاتالوگ هــا 
تهیــٔه  ایــران،  گردشــگری  جاذبه هــای  از  عکس هــا  و 
نقشــه های توریســتی و بروشــورهای حــاوی اطالعــات مــورد 

ــردان. ــاز جهانگ نی
مــدرن  وســایل  و  ارتبــاط  گســترش  و  بســط   -
فرودگاهــی  و  هواپیمایــی  خدمــات  توســعٔه  حمل ونقــل، 
بهبــود  و مواصالتــی  ارتباطــی  راه هــای  از  بهره بــرداری  و 

بهداشــتی. تأسیســات 
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