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چکیده
مکانیزم برنامهریزی و سیاستگذاریهای صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص قانونگذاری
برخوردار باشد .هر اندازه قوانین جامعتر ،روانتر ،کاربردیتر و توسعهمحورتر باشند ،توسعه صنعت توریسم نیز محسوستر خواهد
شد .در همین راستا ،تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود
گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند،
مرتبط است .پژهش حاضر جهت تحلیل عوامل موثر بر قوانین حمایتی از گردشگران خارجی در راستای توسعه اقتصادی و
گردشگری است که با استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است .روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی و کاربردی و نمونه
گیری به روش خوشه ایی انجام شده است .نتایج نشان میدهد که صدور ویزا و بیمه توریستی ( ) C1با بیشترین مقدار نشان می
دهد که این مولفه با مقدار  )3/51( D-Rتأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی
و اجتماعی گردشگری است .به عبارت دیگر این مولفه زمینهساز سایر شاخصها توسعه گردشگری خارجی است .از سوی دیگر
آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند ( )-2/53()C8تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت
گردشگری خارجی است که توسط سایر عوامل موثر میتواند حل شود.

واژگان کلیدی  :توسعه اقتصادی گردشگری ،امنیت گردشگری ،قوانین حمایتی ،گردشگری خارجی ،روش
.DEMATEL

( -0نویسنده مسئول) fatemehduzandeh@gmail.com

 19فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال یازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 3189

مقدمه نظری و توجیهی
مکانیزم برنامهریزی و سیاستگذاری های صنعت توریسم در هر کشوری باید از فرآیندهای تخصصی در خصوص
قانونگذاری برخوردار باشد .هر اندازه قوانین جامعتر ،روانتر ،کاربردیتر و توسعهمحورتر باشند ،توسعه صنعت
توریسم نیز محسوس تر خواهد شد .در همین راستا ،تدوین قوانین و مقرراتی برای حمایت از گردشگران و ایجاد
امنیت برای آنها امری ضروری است؛ زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد
زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند ،مرتبط است .صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین
پدیدههای هزاره سوم طی نیمقرن اخیر با رشد تصاعد گونهی خود تأثیر بسزایی در رشد و پویایی اقتصاد و تبادل
فرهنگی کشورها داشته است( .)Ashrafzadeh & et al, 2010: 84از اینرو متولیان امر مقصدهای گردشگری با اتخاذ
محدودیتها و راهحلهای مناسب در جهت توسعه پایدار گردشگری برآمدهاند(.)Hassanpour & et al, 2011, 13
در این راستا از زمان پیدایش و ظهور گزارش براتلند تحت عنوان آینده مشترك ما بسیاری از پژوهشگران ،کشورها
و سازمانها تالش کردهاند تا اهداف و مقاصد توسعه پایدار را در عمل پیاده کنند( .)James, 2001: 214توسعهی
گردشگری بهعنوان مجموعه فعالیتهای اقتصادی ،تأثیر بسزایی در تقویت بنیانهای اقتصادی جوامع دارد ( Kazemi,

 .)2008: 12توسعهی گردشگری ،برای کشورهای درحالتوسعه که با معضالتی همچون بیکاری باال ،محدودیت
منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است .ایران یکی از پنج کشور
برخوردار از تنوع زیستی در کره زمین و نیز از ده کشور اول درزمینه تاریخی جهان است ( Bazrafshan & Aghaei,
 .)2010: 18کشور ایران حدود بیست میلیون جهانگرد را در پایان برنامه پنجم توسعه خود پیشبینی کرده است ( Bik

 .) mohammadi & Khatami, 2010: 7لذا بررسی موانع توسعه این صنعت در مناطق مختلف کشور و تدوین
راهبردهایی برای حل مشکالت گردشگری شهرهای ایران ،ضرورت مییابد (.)Ashouri & Farhadi, 2010, 5
گردشگری بهعنوان یکی از فرایندهای تولید فضا( .)Cave, J and L. Jolliffe, 2012: 269یکی از امیدبخشترین
فعالیتهایی است که از آن بهعنوان گذرگاه توسعه یاد میکنند ( .)Khosravinejad, 2008: 89توریسم یکی از رشد
یافته ترین صنایع نیمهی دوم قرن بیستم بوده و اغلب بهعنوان یک کلید برای رشد اقتصادی هم در کشورهای
توسعهیافته و هم درحالتوسعه استفادهشده است ) .(Font & Ahjem, 1999در حال حاضر بسیاری از کشورها منافع
اقتصادی و اجتماعی خود را از توریسم دریافت میکنند و درآمدهای توریسم را برای توسعهی زیرساختهای منطقه
به کار میبرند). (Eccles & Casta, 1996بسیاری از نویسندگان ،گردشگری را یک فرصت منحصربهفرد اقتصادی
میدانند .در سال های اخیر ،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه
بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها شده است .گردشگری بزرگترین مولد اشتغال و ثروت در جهان و
موتور اقتصادی برای ملل توسعهیافته و درحالتوسعه است ) .(Rita,2000بهطوریکه گردشگری بالغ بر  6تریلیون
دالر ارزشافزوده در سال ایجاد و شغل  522میلیون نفر در جهان را تأمین میکند ( Imani Khoshhou & Alizadeh,

 .)2013: 4ایران جزء ده کشور دنیا درزمینهی استعدادها و پتانسیلهای جذب توریست است ( .)Ghazi, 2000: 18با
اینحال ،ایران بسیار کمتر از  0درصد درآمد گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است ( Rahimi Maghani,

 .)2004: 12با توسعهی گردشگری و گسترش امکان بهرهمندی گردشگران از فضاهای جذاب در نواحی مرتفع

نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتي از گردشگران خارجي19 ...

منزوی ،ضمن سازمانیابی انسان و فعالیت در پهنهی فضای جغرافیایی ،از فشار بیشازحد گردشگران بر سطح
محدودی از گستره نیز کاسته میشود ،درعینحال قدرت انتخاب و سطح رضایتمندی گردشگران بهصورت
چشمگیری افزایش مییابد و نهایتاً ماندگاری گردشگر افزایشیافته و ارتقاء همه جانبه نواحی محروم فراهم خواهد
شد (.)Fattahpour, 2006
واژهی توریسم ،نخستین بار در سال 0100م ،در مجلهای به نام اسپورتینگ آمده است .از نیمهی دوم قرن نوزدهم
مطالعاتی درزمینهی صنعت توریسم در دانشگاههای کشورهای مختلف انجامشده است ( Haydari Chianeh, 2004:

 .)14عمر مطالعات در مورد توسعهی پایدار بهطور اعم و توریسم پایدار بهطور اخص از دو دهه تجاوز نمیکند
( .)Sharpley, 2001در رابطه با توسعهی پایدار گردشگری در ایران تاکنون مطالعات چندانی صورت نگرفته است،
درحالیکه در سطح جهانی بسیاری از مطالعات در زمینه ی توریسم ،روی توریسم پایدار متمرکزشده است .برخی از
مطالعاتی که در این زمینه انجامشده است عبارتاند از:
آلتین آی ،)5112( 0در مقالهی خود با عنوان (توسعهی پایدار توریسم؛ مطالعهی موردی قبرس شمالی) ،تأثیرات
منفی توسعهی توریسم را در قبرس شمالی مطالعه کرده .به این نتیجه رسیده که بیشترین تأثیر محیطی توسعهی
توریسم در قبرس شمالی مربوط به انهدام زبالهها است .سکیوار و کمپوز ،)5112( 5در مقالهای با استفاده از روش
دادههای تابلویی و چهار دوره زمانی پنجساله بین  0311تا  ،0333به این نتیجه دستیافتهاند که بهطور متوسط
کشورهای گردشگرمحور 0نسبت به کشورهای دیگر رشد بیشتری دارند .کیم و همکاران ،)5116( 4رابطهی علّی بین
گسترش گردشگری و رشد اقتصادی را در تایوان آزمون کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که یک رابطهی تعادلی
بلندمدت بین گردشگری و رشد اقتصادی در کشور تایوان وجود دارد بهعبارتدیگر در کشور تایوان ،گردشگری و
رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت میکنند .لیدیاته 2وکابانبان ،)5112( 6در مقالهای با عنوان (برنامهریزی توریسم
پایدار در پوالبنگ جنوبی :ارزیابی عوامل زیستمحیطی و نقش آنها در توسعهی توریسم در آینده) ،تحقیقاتی انجام
دادهاند .آنان دریافتند که مهمترین محدودیت در منطقه عبارت است از عدم وجود آب کافی و خدمات بهداشتی.
باالنتینه 2و همکاران( ،)5113در مقالهای وضعیت توریسم حیاتوحش و حفاظت و مدیریت آن را موردبررسی قرار
دادند و به نقش مدیریت در حفظ حیاتوحش از تهدیدهای توسعهی توریسم اهمیت زیادی قائل هستند.
شکویی و موحد ( ،)0010در پژوهشی به این نتیجه رسیدهاند که فضای توریستی شهر اصفهان تحت تأثیر فضای
تاریخی شهر قرارگرفته و بخش مرکزی شهر را پوشش میدهد .علیزاده ( ،)0015در مقالهای به این نتیجه رسیده که
از مهمترین تأثیرات منفی توریسم در بخش گردشگری میتوان به آلودگی آب ،خاك ،هوا ،نابودی گیاهان و جانوران
اشاره کرد .نوری و نوروزی( ،)0016در پژوهش خود سیاستهای دولت را در زمینهی گردشگری بررسی کرده
است .نتایج این بررسی نشان میدهد که سیاستهای گردشگری در هر یک از برنامههای  2ساله از جمله برنامه 2
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سالهی سوم توسعه ،از خأل الگوی سیاستگذاری معین و بهخصوص فقدان توجه به شاخصهای بنیادین
سیاستگذاری برخوردار بوده است .زنگیآبادی و همکاران ( ،)0012در مقالهای به این نتیجه رسیدند که مهمترین
مشکالت گردشگران داخلی ،گرانی قیمتها و سپس وضعیت ترافیک و پارکینگ و کمبود راهنمایان گردشگری بوده
است .صدر موسوی و کهنموئی( ،)0016در مقالهای به این نتیجه رسیدهاند که مکانهای گردشگران استان آذربایجان
شرقی در اغلب زمینه فاقد امکانات الزم برای جلب رضایت گردشگران هستند .تقوی و همکاران( )0031در مقاله
ای به امکانسنجی توانمندیهای شهر گرگان پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که گردشگری گرگان از عوامل
داخلی و خارجی وضعیت مناسبی دارد .ضیاء توانا و همکاران( )0030در پژوهشی باهدف ارزیابی پیامدهای فضایی
توسعه صنعت گردشگری و سیاستهای نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد به این نتیجه رسیدند که
اگرچه جاذبه های گردشگری بافت تاریخی شهر میبد در زمره مناطق گردشگری با عملکرد سطح ملی قرار دارد ،اما
با تقویت شاخصهای گردشگری میتوان ارتقاء عملکردی بافت تاریخی را در کوتاهمدت انتظار داشت .همهی این
مطالعاتی که انجامشده است ،بر روی ابعاد مختلف گردشگری متمرکزشدهاند .شکل  0عوامل موثر بر گردشگری را
نشان میدهد.

شکل  :1عوامل موثر بر توسعه گردشگری Source: Research findings, 2019

عوامل تأثیرگذار بر امنیت گردشگران خارجی:
با توجه به بررسی مبانی و ادبیات پژوهش عوامل موثر بر امنیت گردشگران خارجی ،عوامل زیر بیشت ترین
تاثیرگذاری را داشتهاند:
دولت ها
برنامهریزی
هویت فرهنگی
عوامل سیاسی و اداری.

البته باید توجه داشت که از نظر صاحب نظران امنیت و احساس امنیت متفاوت است .ممکن است در جامعه ای امنیت
باشد ولی این امنیت احساس نشود .پس الزم است بدانیم که آیا گردشگران در کشورمان امنیت دارند وبه همراه آن آیا
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احساس امنیت میکنند( ،)Ashourian & Taleshi, 2013: 7و اصوالً در صورت عدم وجود امنیت یا احساس امنیت،
چه عواملی در آن مؤثر هستند .بنابراین از نتایج مثبت یک سفر آن است که گردشگر متوجه میشود چقدر از نگرانی ها
و ترسهایش قابل اعتنا و چه مقدار تحت تأثیر تبلیغات و پیش فرضهای ذهنی خود او قرار دارد .تجربه دست اندر
کاران صنعت گردشگری در ایران حاکی از آن است که بیش تر گردشگرانی که به ایران سفر میکنند ،در ابتدای ورود
احساس عدم امنیت دارند ولی در انتهای سفر ،ایران را امن تلقی میکنند( Sidaei & Hedayati Moghaddam, 2010:

 ،)103همچنین در حالت کلی مقاصد گردشگری در تمامی نقاط مختلف یک کشور پراکنده است و در صورتی که
امنیت در این مناطق تأمین شود ضریب امنیت ملی آن کشور نیز افزایش می یابد ( .)Hosseini, 2007: 4امنیت و
گردشگری ،پارامترهای یک معادله هستند که نسبت مستقیم با هم دارند .در واقع همان طور که یکی از عوامل مهم
توسعه گردشگری وجود امنیت است ،اصوالً تا امنیت برقرار نباشد سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از
گردشگری بیهوده خواهد بود .هرگاه در سطح جامعه جهانی بستر مناسبی فراهم باشد ،افراد سفر میکنند و در پی آن
است که فعالیتهای مربوط به گردشگری رونق مییابند و اگر گردشگران نسبت به مقصدی احساس ناامنی داشته
باشند ،هرگز به آن جا سفر نمیکنند .رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد ،موجب به
وجود آمدن امنیت میشود و توسعه آن ،عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،
کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود .البته این قضیه
همیشه هم صادق نیست ،چرا که در برخی مواقع ،وجود پدیده گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث ناامنی شده
است .با این وجود ،صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند ،لذا مالك امنیت در گردشگری،
احساس امنیت توسط گردشگران است؛ لذا با توجه به آمار منتشره توسط سازمانهای بینالمللی که رشد روزافزون
تعداد گردشگران بینالمللی را نشان میدهد ( .)Lotfifar & Yaghfouri, 2012: 2به نظر میرسد ارتقا سطح امنیت
گردشگران ورودی در بخش بین الملل و نشان دادن چهر مناسب و معقول از کشور به گردشگران دربدو ورودشان به
کشور و همچنین تأمین امنیت و جلب رضایت گردشگران داخلی(گردشگرانی که مبدأ حرکت و مقصدشان ایران
است) ،بویژه آن دسته از گردشگرانی که از پاركها و مراکز عمومی این چنین برای اسکان استفاده میکنند ،خود
بهترین منشاء تبلیغاتی برای مقاصد گردشگری کشورمان محسوب میشود.
روششناسی
پژوهش پیش رو از دید هدف ،کاربردی بوده و جمع آوری اطالعات بر اساس تلفیق روشهای اسنادی و مطالعات
میدانی انجام شده است .منبع و مبنای اصلی دادههای تجزیه و تحلیل ،نظرات کارشناسان و متخصصان است .با توجه
به ماهیت موضوع و ادبیات پژوهش ،به نظر رسید راه اساسی دستیابی به نتیجهی صحیح و کاربردی ،استفاده از
نظرات کارشناسان و متخصصان در این زمینه است .بدین منظور از تکنیک دیمتل برای دستیابی به هدف پژوهش
استفاده شده است.
تکنیک دیمتل
این تکنیک ،یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره بر اساس مقایسههای زوجی است که برای استخراج عوامل
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موثر بر یک سیستم از قضاوت خبرگان استفاده کرده و شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز عددی تعیین میکند
( .)Tzeng, Chiang & Li, 2012: 2010این روش با استفاده از شفافسازی روابط ،کمک میکند تا ساختاری علت و
معلولی به جای یک ساختار مستقیم بین عوامل ایجاد شود.
ساختار دادن به عوامل در قالب گروه های علت معلولی با استفاده از روش دیمتل
این مورد از کارکردهای دیگر این تکنیک در فرایندهای حل مساله میباشد .بدیم صورت که با تقسیمبندی عوامل در
قالب گروههای علت و معلولی ،تصمیم گیرنده را در شرایط مناسبتری به منظور درك روابط بین متغیرها قرار
می دهد .این موضوع سبب ایجاد شناخت بیشتری از جایگاه عوامل و نقشی که در جریان تاثیرگذاری متقابل دارند
میشوند ( .)Zhao, 2005: 210روش دیمتل برای تعیین ارتباطات علی و معلولی بین ویژگیها استفاده میشود که در
بسیاری از زمینهها کاربرد دارد (.)Asgharpour, 2010: 42
استفاده از روش دیمتل به منظور شناسایی چالشها و راهبردهای اجرایی حمایت قانونی از گردشگران خارجی
از آنجا که روش دیمتل ،میتواند با جمعآوری و تجزیه و تحلیل نظرات کارشناسان ،پاسخگوی خوبی برای
پرسشهای پژوهش باشد ،مورد توجه و انتخاب پژوهشگران قرارگرفت .روش دیمتل یکی از روشهای تحقیق
کیفی است که از آن به منظور دستیابی به اجماع در تصمیمگیریهای گروهی استفاده میشود(سرلک و همکاران،
 .)05 ،5105ترکیب کارگروه تکنیک دیمتل تحقیق حاضر متشکل از افرادی است که در موضوع پژوهش دارای دانش
و تخصص باشند .هنگامی که میان اعضای کارگروه تجانس وجود داشته باشد ،تعداد آنها حدود  01تا  51نفر توصیه
شده است .اعضای کارگروه برای این پژوهش به صورت نمونه گیری غیراحتمالی و ترکیبی از روش های هدف دار یا
قضاوتی و زنجیرهای برگزیده شدند.
وابستگیهای متقابل عوامل مذکور با استفاده از روش دیمتل کشف و سلسله مراتب بین عوامل با توجه به مقایسههای
زوجی و قضاوت خبرگان شناسایی میشود .بدین ترتیب سطوح تأثیرات مستقیم و فعل و انفعاالت چالشها کمی و
فازی شده و در نهایت موجب انتخاب علتها و معلولها در چالشها شده است .در این پژوهش تصمیمگیری در
شرایط عدم اطمینان موجب ارائه تکنیک دیمتل در شرایط جدیدی میشود .به این ترتیب که با توجه به ماهیت بازهای
بودن دادهها ،روش دیمتل خاکستری ارائه میگردد که با استفاده از متغیرهای زبانی ،تصمیم گیری را در شرایط عدم
اطمینان آسان میکند.

گامهای زیر برای انجام روش دیمتل فازی در این پژوهش ارائه شدهاند:
گام اول :تشکیل گروه خبرگان به منظور جمعآوری دانش گروهی آنها برای حل مسئله
گام دوم :تعیین معیارهای مورد ارزیابی و همچنین طراحی مقیاسهای زبانی :در این گام با استفاده از نظرات خبرگان
عوامل و شاخصهای پژوهش شناسایی شده است.
مقیاس های زبانی مورد استفاده در این روش و مقادیر متناظر با آنها در جدول  0آمده است .اعداد فازی مورد استفاده
در این پژوهش از نوع فازی مثلثی هستند.

نقش امنیت و ایجاد قوانین حمایتي از گردشگران خارجي19 ...
جدول  .1عبارات زبانی مورد استفاده و اعداد فازی متناظر
معادل قطعی

عبارات زبانی

)(0.25, 0, 0

0

بدون تاثیر)(No

اعداد فازی مثلثی
)(0.5, 0.25, 0

1

تاثیر خیلی کم)(VL

)(0.75, 0.5, 0.25

2

تاثیر کم)(L

)(1, 0.75, 0.5

3

تاثیر زیاد)(H

)(1, 1, 0.75

4

تاثیر خیلی زیاد)(VH

Source: Research findings, 2019

گام سوم :ایجاد ماتریس فازی ارتباط مستقیم اولیه با جمع آوری نظرات خبرگان.

برای اندازهگیری روابط بین معیارها باید آن ها را در یک ماتریس مربعی قرار داده و از خبرگان خواسته شده ،آنها را
به صورت زوجی و بر اساس میزان تاثیرشان بر یکدیگر با هم مقایسه کنند .در این نظرسنجی ،خبرگان نظرات خود
را بر اساس جدول  5بیان خواهند کرد .با فرض اینکه به تعداد  nمعیار و  pخبره داشته باشیم؛  pماتریس فازی داریم،
که هر یک متناظر با نظرات یک خبره همراه با اعداد فازی مثلثی به عنوان عناصر آن خواهند بود.
گام چهارم :نرمالسازی ماتریس فازی ارتباط مستقیم.

بدین منظور ،از تبدیل مقیاس خطی به عنوان فرمول نرمالسازی برای تبدیل مقیاسهای معیارها به معیارهای قابل
مقایسه استفاده شده است.

گام پنجم :محاسبه ماتریس فازی ارتباط کل .در این گام ابتدا معکوس ماتریس نرمال را محاسبه نموده و سپس آن را
از ماتریس  Iکم کرده و در انتها ماتریس نرمال را در ماتریس حاصل ضرب نموده.

گام ششم :ایجاد و تجزیه و تحلیل نمودار علی.

بدین منظور ،ابتدا جمع عناصر هر سطر ) (Diو جمع عناصر هر ستون ) (Riاز ماتریس فازی را محاسبه کرده .سپس
به راحتی مقادیر D+Rو  D-Rرا به دست آورده  .برای ترسیم نمودار علی باید مانند روش دیمتل قطعی ،این دو
مقدار را غیر فازی کرده در اینجا برای غیرفازیسازی این دو مقدار از روش  CFCSاستفاده شده است.
بعد از غیر فعال سازی اعداد ،یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم شده است .در این دستگاه ،محور طولی مقادیر
 D+Rرا نشان داده و  D-Rمحور عرضی میباشد.

بنابراین ،بردار افقی در دستگاه مختصات ،میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم است .به عبارت دیگر ،هر چه
این مقدار برای یک عامل بیشتر باشد ،آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.

بردار عمودی دستگاه مختصات ،قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد .به طور کلی اگر این مقدار برای یک
عامل مثبت باشد ،یک متغیر علی محسوب شده و اگر منفی باشد ،یک متغیر معلول محسوب میشود.
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تجزیه و تحلیل
ابتدا با استفاده از نتایج و اجماع نظرات متخصصان شرکت کننده مهمترین مولفههای حمایتی از گردشگران شناسایی
شد متخصصان در  06شاخ ص اجماع نظر داشتند که در جدول زیر بیان شده است .هر معضل با یک عالمت
اختصاری معرفی شده است و سپس با استفاده از نظر متخصصان و مدل دیمتل فازی رابطه علی و معلولی مولفههای
گردشگر تعیین شده است.به منظور خالصه شدن تنها جدول مقایسات زوجی چالشها توسط خبرگان ذکر شده
است.
جدول  .2مولفههای حمایت گردشگری از دیدگاه متخصصان
شماره

عالمت اختصاری

عنوان

0

C1

صدور ویزا و بیمه توریستی

5

C2

گمرك و قوانین حمل کاالی مسافرتی

0

C3

ترانزیت خودرو و محاکم قضایی

4

C4

دسترسی به خدمات پزشکی و بیمه سالمت و عملیات پزشکی و تکنولوژی پزشکی

2

C5

مصونیت و امنیت جانی ،مالی ،حیثیتی و شغلی

6

C6

بهرهمندی از آزادی در انجام وظایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دینی

2

C7

آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند

1

C8

ورود و خروج لوازم شخصی متعارف با اعمال معافیتهای گردشگری

3

C9

خروج صنایع دستی یا محصوالت مجاز کشور با مراعات آیین نامه

01

C10

خروج کتاب و مطبوعات با حفظ جنبه غیر تجاری

00

C11

استفاده از تسهیالت ویژه گمرکی

05

C12

موظف شدن بانکهای کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی برای توسعه ایران گردی

00

C13

صدور مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تاسیسات گردشگری

04

C14

مکلف شدن سفارت خانه و نمایندگی سیاسی دولت ایران در خارج از کشور به فراهم کردن تسهیالت برای صدور روادید سیاحتی

02

C15

موظق شدن کلیه ماموران ناضر بر تهسالت الزم گردشگری اعم از گذر نامه ،گمرك و غیره

06

C16

موظف شدن سازمان هواپیمایی ،سازمان بنادر و سامانه پایانه ها برای در اختیار گذاشتن محل ورود و خروج

Source: Research findings, 2019

̃

مرحله بعدی میزان اهمیت شاخصها (
باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر

̃

̃
̃

) و رابطه بین معیارها (

̃

̃ ) مشخص میگردد .اگر

باشد معیار مربوطه اثرپذیر است .جدول ،0

̃

̃

و

̃

̃
̃

̃

را نشان

میدهد .به عبارتی دیگر حاصل مثبت باشد آن عامل ،متعلق به گروه عامل اسات و اگر منفی باشاد ،آن عامل ،متعلق به
گروه معلول است.
جدول  .3اهمیت وتأثیرگذاری چالشها(اعداد فازی)
̃

̃

̃

̃

معیار

)(2.26,0.15,2.56

)(0.14 , 2.89 , 3.11

)(1.77,-1.01,1.54

)(0.33 , 3 , 7

معیار 5

)(3.92,-0.31,2.18

)(5 , 6.89 , 7.11

معیار 0

)(4.44,0.26,3.02

)(5 , 6.89 , 7.11

معیار 4

)(2.10,0.01,3.11

)(0.14 , 0.15 , 0.20

معیار 2

)(3.58,0.24,3.09

)(0.14 , 0.20 , 0.33

معیار 6

)(1.89,-1.08,1.53

)(0.32 , 0.35 , 1

معیار 2

)(3.56,0.95,3.68

)(0.14 , 0.33 , 5

معیار 1

)(4.95,-0.66,1.43

)(0.90 , 1.13 , 5

معیار 3

)(3.51,0.51,2.68

)(0.14 , 1 , 3

معیار 01

)(2.05,-0.51,1.95

)(3 , 5 , 7

معیار 00

)(1.98,-0.08,2.80

)(0.14 , 2.89 , 3.11

معیار 05

)(5.21,-0.42,2.27

)(0.33 , 3 , 7

معیار 00

)(1.83,0.15,3.20

)(5 , 6.89 , 7.11

معیار 04

)(2.89,0.65,3.32

)(5 , 6.89 , 7.11

معیار 02

)(2.37,1.17,3.95

)(0.14 , 0.15 , 0.20

معیار 06

معیار 0

Source: Research findings, 2019
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جدول 4اعداد دیفازی شده جدول 0را نشان میدهد.
جدول .4اهمیت وتأثیرگذاری چالشها ( اعدادقطعی)

̃

̃

̃

̃

معیار

3.15

3.78

معیار 0

-2.06

4.35

معیار 5

-0.34

4.05

معیار 0

0.37

4.51

معیار 4

0.04

5.24

معیار 2

0.26

4.69

معیار 6

-2.13

4.42

معیار 2

2.00

4.26

معیار 1

-0.81

3.33

معیار 3

0.65

3.19

معیار 01

-0.63

4.04

معیار 00

-0.08

4.83

معیار 05

-0.55

4.47

معیار 00

0.27

5.09

معیار 04

0.78

4.24

معیار 02

1.33

4.41

معیار 06

Source: Research findings, 2019

جدول 2میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها را نشان میدهد .محور افقی نمودار اهمیت معیارها و
محور عمودی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری معیارها را نشان میدهد.
̃
̃
نوع

جدول  .5اولویت بندی چالشها بر اساس روابط تاثیرگذاری و تاثیرپذیری
̃
̃

اولویت بندی بر اساس

اولویت بندی بر اساس

دیفازی

شدت اثر گذاری

دیفازی

شده

خالص در سیستم

شده

اثر پذیری خالص در سیستم

3.15
0.37

صدور ویزا و بیمه توریستی

-2.06

گمرك و قوانین حمل کاالی مسافرتی

دسترسی به خدمات پزشکی و بیمه سالمت و عملیات پزشکی و تکنولوژی

-0.34

مصونیت و امنیت جانی ،مالی ،حیثیتی و شغلی

-2.13

آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند

-0.81

خروج صنایع دستی یا محصوالت مجاز کشور با مراعات

پزشکی
0.04

ترانزیت خودرو و محاکم قضایی

0.26

̃

0.65
خروج کتاب و مطبوعات با حفظ جنبه غیر تجاری
0.27

مکلف شدن سفارت خانه و نمایندگی سیاسی دولت ایران در خارج از کشور

̃

معیارهای تاثیرگذار
̃
̃

2.00

ورود و خروج لوازم شخصی متعارف با اعمال معافیتهای گردشگری

معیارهای تا ثیرپذیر

بهرهمندی از آزادی در انجام وظایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دینی

آیین نامه
-0.63

استفاده از تسهیالت ویژه گمرکی

-0.08

موظف شدن بانکهای کشور برای سرمایه گذاری بخش
خصوصی و دولتی برای توسعه ایران گردی

-0.55

به فراهم کردن تسهیالت برای صدور روادید سیاحتی
0.78

صدور مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و
تاسیسات گردشگری

موظق شدن کلیه ماموران ناضر بر تهسالت الزم گردشگری اعم از گذر نامه،
گمرك و غیره

1.33

موظف شدن سازمان هواپیمایی ،سازمان بنادر و سامانه پایانه ها برای در
اختیار گذاشتن محل ورود و خروج

Source: Research findings, 2019

ارتباطات علی میان عوامل با استفاده از روش دیمتل فازی که از میان  06چالش شناخته شده ،صدور ویزا و بیمه
توریستی ،دسترسی به خدمات پزشکی و بیمه سالمت و عملیات پزشکی و تکنولوژی پزشکی ،مصونیت و امنیت
جانی ،مالی ،حیثیتی و شغلی ،بهرهمندی از آزادی در انجام وظایف مذهبی و برگزاری مراسم ملی و دینی ،ورود و
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خروج لوازم شخصی متعارف با اعمال معافیتهای گردشگری ،خروج کتاب و مطبوعات با حفظ جنبه غیر تجاری،
مکلف شدن سفارت خانه و نمایندگی سیاسی دولت ایران در خارج از کشور به فراهم کردن تسهیالت برای صدور
روادید سیاحتی ،موظق شدن کلیه ماموران ناضر بر تهسالت الزم گردشگری اعم از گذر نامه ،گمرك و غیره موظف
شدن سازمان هواپیمایی ،سازمان بنادر و سامانه پایانه ها برای در اختیار گذاشتن محل ورود و خروج ،در دسته
چالشهای علی قرار گرفتهاند و بطور قطع از چالشهای تاثیرگذار هستند.
نتایج نهایی نشان میدهد که گمرك و قوانین حمل کاالی مسافرتی ،ترانزیت خودرو و محاکم قضایی ،آزادی در
انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند ،خروج صنایع دستی یا محصوالت مجاز کشور با مراعات آیین
نامه ،استفاده از تسهیالت ویژه گمرکی ،موظف شدن بانکهای کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی
برای توسعه ایران گردی و صدور مجوز برای تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و تاسیسات گردشگری در
دسته چالشهای معلول قرار گرفتهاند که بطور قطع از چالشهای تاثیرپذیر هستند.
نتایج نشان میدهد که صدور ویزا و بیمه توریستی ( ) C1با بیشترین مقدار هستند و نشان میدهد این مولفه با مقدار
 )3/15( D-Rتأثیرگذارترین مولفه گردشگری جهت حمایت گردشگری خارجی و توسعه اقتصادی و اجتماعی
گردشگری است .به عبارت دیگر این مولفه زمینهساز سایر مولفهها است.
هر چه مقدار  D-Rمولفهها تأثیرگذار بیشتر باشد ،دامنه شمول آن بر مولفههای تأثیرپذیر افزایش یافته و مدیریت
صحیح آن اثر بهتر و بیشتری بر کنترل سایر مولفهها دارد .این به آن معناست که رتبهبندی به دست آمده ،راهنمای
مناسبی برای برنامهریزی شهری چالشهای شهری است و اولویت را به چالشهای تأثیرگذار با امتیاز باالتر
اختصاص میدهد.
آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند ( )-5/00()C8تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی
درحمایت گردشگری است که توسط سایر عوامل میتواند حل شود.
عامل" گمرك و قوانین حمل کاالی مسافرتی " )(C5استفاده از تسهیالت ویژه گمرکی ( )C14تامل زیادی با عوامل
دیگر دارند و دارای اهمیت زیادی در بین مولفههای حمایتی گردشگری است.
نتیجهگیری و دستاورد علمی و پژوهشی
رویکرد یکپارچه و سیستمی یکی از نظریه ها علوم جدید است که از اوایل قرن بیستم برای گریختن از بحران در
شناخت علمی پرورانده شده است؛ از اینرو ،این نظریه به عنوان نگرشی اساساً میان رشته ای دارای روششناسی،
تدوین رویکرد و قابلیت انتقال قوانین و مفاهیم از یک قلمرو به قلمروی دیگری را دارد .در این روش از آغاز
پژوهش میتوان یک موضوع را از چندین طریق مختلف بررسی و عناصر تشکیل دهنده موضوع تحقیق را شناخت
و برای پرهیز از تناقضهای پژوهشگر ،به طراحی مدلی از کل پژوهش اقدام نمود.
با توجه به یافتههای مطالعه ،صنعت گردشگری رو به رشد میباشد ،اما چالشهای در زمینه حقوقی و قانونی
گردشگری وجو دارد .چالشهای حقوقی و قانونی گردشگری بایستی از سوی سیاستگذاران و نهادهای متولی در
این صنعت مورد توجه قرار گیرد .چرا که با توجه به به جهانر بودن چالش صنعت گردشگری ،تالش در رفع آنها،
ضوررتی است که تبدیل تهدید به فرصت ،باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی میگردد.
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پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل و مولفههای موثر در حمایت قانونی از گردشگران جهت توسعه گردشگری با
استفاده از تکنیک دیمتل صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که صدور ویزا و بیمه توریستی بیشترین مقدار را
نشان میدهد این مولفه گردشگری خارجی تأثیرگذارترین شاخص مطرح شده از سوی کارشناسان است .به عبارت
دیگر این شاخص گردشگری زمینهساز سایر مولفههای توسعه گردشگری خارجی است.
آزادی در انجام احکام و اعمال شخصی برابر آیینی که دارند ،تأثیرپذیرترین عامل است و مسئله اصلی درحمایت
گردشگری است که توسط سایر عوامل میتواند حل شود .عامل گمرك و قوانین حمل کاالی مسافرتی ،استفاده از
تسهیالت ویژه گمرکی ،تامل زیادی با عوامل دیگر دارند و دارای اهمیت زیادی در بین مولفههای حمایتی گردشگری
است .با این حال پیشنهادی جامع و کامل که میتوان با توجه به نتایج پژوهش حاضر ارائه نمود به این شرح است.
نگرش سیستمی و یکپارچه ،رویکرد نسبتاً جامعی برای درك ،تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی و پویایی گردشگری
است؛ در این رویکرد بخوبی میتوان بخش ها و عوامل تاثیرگذار بر گردشگری را هم چون گردشگران ،جامعه
میزبان ،سازمان ها و شرکتهای ذی ربط ،محیط و غیر ه را به صورت به هم پیوسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار داد و آنها را سازماندهی کرد .به عبارتی دیگر ،نگرش یکپارچگی ،بنیان و اساس گردشگری را در کلیتی منسجم
به تصویر می کشد و پیوند بین اجزاء وعناصر بخش عرضه گردشگری ،اعم از جاذبه ها ،حمل ونقل ،واحدهای
اقام تی ،خدمات ،سازمانها و غیره با تقاضا ( گردشگران) در سطوح مختلف محلی ،منطقه ای ،ملی و بینالمللی نمایان
می سازد تا برنامه ریزان برای پویایی آن در عرصه رقابت جهانی تالش نمایند .بنابراین شایسته است برای برقراری
ارتباط سازمند بین اجزاء و عناصرنظام گردشگری شهر و منطقه ،نهادی فرادست ،متشکل از کنشگران فوق تشکیل تا
برای برقراری نظامی یکپارچه جهت پویایی و توسعه آن تالش و برنامهریزی کنند.
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