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تاریخ دریافت 16/8/44 :تاریخ پذیرش19/53/46:

چکیده
صنعت توریسم ،یکی از مهمترین پدیدههای قرن حاضر است که در آیندهای بسیار نزدیك ،اولین صنعت مهم
جهان محسوب خواهد شد .این صنعت ،عالوه بر تأثیرات اقتصادی ،عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و
فرهنگی محسوب می شود .با توجه به موضوع اصلی اقتصاد کشور ایران یعنی کاهش درآمدهای نفتی و اتکا به
اقتصاد مقاومتی ،میتوان مقایسهای بین کشور ایران و ترکیه و مالزی انجام داد .پژوهش حاضر ازنظر هدف
کاربردی-توصیفی و از نوع پیمایشی است که جامعهی آماری آن خبرگانی از اساتید دانشگاه و سازمان
گردشگری بوده است .روش تجزیهوتحلیل دادهها ،تکنیك نگاشت شناختی فازی ( )FCMبوده است .بر اساس
مدل نهایی ،تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل بر مجموع سیستم عبارتاند از :تدوین سند توسعه ملی
گردشگری ایران ،افزایش امنیت سرمایه و سرمایهگذاری در گردشگری ،بهبود روابط بینالمللی ،احیاء و ارتقای
زیرساختهای گردشگری ،توسعه گردشگری داخلی ،تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به سطح
وزارتخانه.

کلیدواژگان :الگو ،توسعه گردشگری ،کشورهای پیشرفته ،صنعت توریسم ،نگاشت ادراکی فازی
(.)FCM

 .0استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد.
 .2استادیار ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه یزد ،یزد.
 .0کارشناس ارشد ،مدیریت گردشگری ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد( .نویسنده مسئول)
hamideghasemloo@gmail.com
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مقدمه
امروزه فعالیت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیتها در جهان مطرح است،
بهطوریکه در سطح جهانی شمار گردشگران خارجی و داخلی و میزان درآمدزایی آنان پیوسته
رو به افزایش است (محمودی و همکاران .)5912،کشور ترکیه به لحاظ درآمد حاصل از
گردشگری ،در رتبهی ششم دنیا و رتبهی اول کشورهای عضو کنفرانس اسالمی ( 5)OICقرار
دارد .همینطور کشور مالزی به لحاظ درآمد حاصل از گردشگری ،در رتبهی دهم دنیا و
رتبهی دوم کشورهای عضو کنفرانس اسالمی قرار دارد (رضا قلیزاده و همکاران .)5911 ،به
همین منظور میتوان با توجه به شباهت های فرهنگی این دو کشور پیشرفته در صنعت توریسم با
کشور ایران ،از آنان الگوهای مناسبی در جهت توسعه گردشگری ترسیم نمود .بر اساس
گزارش سازمان بینالمللی گردشگری 4در طی شش دهه اخیر گردشگری دارای رشد پیوسته
بوده و امروزه یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی و دارای بیشترین نرخ رشد در بین سایر
بخشهای اقتصادی است (ایمانیخوشخو و همکاران .)5911 ،در سال  ،4351بیش از 5586
میلیون گردشگر بینالمللی در سطح جهان به سفر پرداختهاند که درآمدی در حدود 5463
میلیارد دالر را ایجاد نموده است (سازمان جهانی گردشگری .)4: 4356 ،حال با توجه به آمار
گردشگر ورودی و درآمد حاصل از گردشگری منتشرشده از طرف سازمان جهانی
گردشگری( )UNWTOو برنامه عمران ملل متحد( ، )UNDP9میتوان از تجارب این دو
کشور الگوهایی جهت توسعه صنعت گردشگری ایران ترسیم نمود(گزارش ساالنه.)4356 ،2
کشور ترکیه در سال  98 ،4351میلیون نفر گردشگر ورودی داشته و درآمد حاصل از
گردشگری آن  91میلیارد دالر بوده است .کشور مالزی در سال  49 ،4351میلیون نفر گردشگر
ورودی داشته و درآمد حاصل از گردشگری آن  43میلیارد دالر بوده است .درحالیکه کشور
ایران در سال  1 ،4351میلیون نفر گردشگر ورودی داشته و درآمد حاصل از گردشگری آن 1
میلیارد دالر بوده است .جدول  5بیانگر تعداد گردشگر ورودی و درآمد گردشگری در سال
 4351است.
1. Organization Islamic Conference
)2. United Nation World Tourism Organization (UNWTO
3. United Nations Development Program
4. Annual report
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جدول  -1تعداد گردشگر ورودی و درآمد حاصل از گردشگری در سال 2014
ردیف نام کشور گردشگری ورودی (میلیون نفر) درآمد حاصل از گردشگری (میلیارد دالر)
1

ترکیه

38

34

2

مالزی

27

20

3

ایران

4

4

مبانی نظری پژوهش
توسعه پایدار :به معنای تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی برای حداکثر سازی
رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان است
(جمعهپور)5985 ،؛ بنابراین میتوان چنین عنوان نمود که رویکرد توسعه پایدار و نظامگرا ،یکی
از ضرورت های مدیریت مؤثر در عصر حاضر برای توسعه صنعت گردشگری در سطح جهان
است (محسنی.)5988 ،
گردشگری پایدار :به معنی دستیابی به رشد کیفی است ،بهگونهای که باعث از بین رفتن منابع
طبیعی و انسان ساخت نگردد و فرهنگ ،تاریخ و میراث جامعه محلی را حفظ کند (ادگلسر و
دیگران .)593 :5914 ،گردشگری پایدار را نمیتوان جدا از مفهوم توسعه پایدار بحث کرد
(یاری حصار ،حیدری ساربان .)5919 ،به اعتقاد باتلر ،گردشگری در نمای پایداری ،حوزهای
است که دستیابی به چشمانداز توسعه پایدار را با خطر مواجه نکرده ،بلکه با استفاده از
شاخص های مکمل جامعیت و پویایی را در مسیر رسیدن به توسعه پایدار آسان کرده است،
بنابراین برنامه ریزی توسعه گردشگری باید بر مبنای ارتقای سطح پایداری در تمام حوزههای
تأثیرگذار باشد (علیزاده و همکاران .) 5914 ،گردشگری در معرفی تمدن و فرهنگ بشریت،
روابط انسانی ،صلح جهانی ،توانهای قابلدسترسی و در امر اشتغال و سایر موارد نقش کلیدی
را ایفا میکند .فرضیه صادرات منجر به رشد 5بیان میدارد که گردشگری هم میتواند بهعنوان
نوعی از صادرات محسوب شود ،اما با این تفاوت که در صادرات کاال و خدمات،
مصرفکننده آن را در کشور میزبان مصرف میکند (محنتفر.)5911 ،
)1. Export- Led Growth Hypothesis (ELGH
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الگوبرداری :1عبارت است از جستجو برای یافتن بهترین تجربیات صنعت و یا خدمات برای
رسیدن به باالترین سطح عملکرد؛ یا به عبارتی یك فرآیند پژوهشی دائمی است که سازمان را
به سمت بهترین شدن در مقایسه با رقبا سوق می دهد .الگو گیری پاسخی برای تنظیم این سؤال
است که هنگامیکه احتیاج به بهبود تشخیص داده میشود ،استانداردهای عملکرد باید در چه
سطحی تنظیم شوند (وایرمن.)5981 ،

پیشینه پژوهش
به طورکلی صنعت گردشگری عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت است .اوالً زمینه آشنایی مردم
با دیگر فرهنگها ،نژادها ،اقوام ،سرزمینها و گویشها و  ...را فراهم مینماید .ثانیاً ازنظر
اقتصادی یکی از منابع درآمدی و ارزی محسوب میشود ،کشورهای مختلف جهان در سایه
برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبههای متنوع ،درصدد جلب جهانگردی که پدیدهای
کهن بر پایه حرکت و جابجایی انسان است ،میباشند (محنتفر.)5911 ،

کلیات در مورد کشور مالزی
فرهنگ و زبان مردم مالزی :مالزی دارای جامعهای چند نژادی ،چند زبانی و چند فرهنگی
است .دین اصلی مردم اسالم است .مالزی دارای ترکیبی از فرهنگهای مختلف ماالیی ،چینی
و هندی است .اگرچه فرهنگ ماالیی بهطور حتم اصلیترین فرهنگ در مالزی است ،اما سایر
اقوام با فرهنگ متفاوت آزادانه در مالزی زندگی میکنند و به دلیل وجود همین فرهنگهای
متعدد در آن ،مالزی به کشوری متفاوت در میان منطقه تبدیل شده است .زبان ملی مالزی باهاسا
(ماالیا) 4است و زبان دوم و پرکاربرد ،انگلیسی است که در سطح وسیعی استفاده میشود
(رحیمپور.)5913 ،

1. Benchmarking
2. Malaya Bahasa
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گردشگری کشور مالزی
در سال  5189میالدی وزارت فرهنگ و هنر و گردشگری بنیان نهاده شد .بر طبق بیانیه «سازمان
گردشگری مالزی» هدف از گردشگری ،معرفی کشور بهعنوان مقصدی مناسب برای
گردشگران و سهیم کردن این صنعت در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است .در راستای نیل
به این هدف ،این سازم ان درصدد :افزایش جذب گردشگران خارجی به مالزی ،باال بردن
میانگین طول مدت اقامت گردشگران و درنتیجه افزایش درآمد حاصل از اقامت گردشگران در
این کشور است .توسعه گردشگری داخلی و افزایش سهم مالزی در بازار جهانی گردشگری،
از دیگر اهداف این سازمان است .فعالیتهای این سازمان بر اساس ایجاد محرکهای الزم
برای رشد گردشگری و صنایع وابسته است که باعث افزایش سرمایهگذاریها در این بخش
شده و فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد خواهد کرد .رشد صنعت گردشگری ،توسعه
اقتصادی را در پی خواهد داشت و درنتیجه باعث ارتقاء سطح زندگی مردم مالزی میشود
(خیام باشی.)5914 ،

کلیات در مورد کشور ترکیه
گردشگری کشور ترکیه
بر اساس آمار ارائهشده از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در سال  4352میالدی
درمجموع بیش از  96میلیون نفر بوده که عمدتاً از کشورهای آلمان ،روسیه ،انگلیس،
گرجستان و بلغارستان و ایران بوده است .در سال  4351بیش از  96میلیون گردشگر به ترکیه
سفرکردهاند و درآمدی بالغبر  95میلیارد و  233میلیون دالر برای ترکیه به همراه داشته است.
قرار گرفتن ترکیه در مسیر اتصال قارههای آسیا ،اروپا و آفریقا و برخورداری از گنجینههای
طبیعی و فرهنگی غنی ،گردشگران بسیاری را از همه نقاط جهان بهسوی این کشور جلب کرده
است (رستمی.)5919 ،
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کلیات در مورد کشور ایران
مروری بر وضعیت صنعت گردشگری و نقش بخش خصوصی در ایران

به رسمیت شناختن اهمیت و ظرفیتهای گردشگری در استراتژی "توسعه ملی" و در برنامه

توسعه جهانی یك واقعیت است (مطرانلویی .)5912 ،توریسم از سوی سازمان ملل بهعنوان

یکی از ده بخش تأثیرگذار بر اقتصاد "سبز" شناخته شده است و یکی از بخشهای دارای

پتانسیل ایجاد "مشارکت معنادار در زمینه توسعه پایدار" دارای ارتباط با سایر بخشها و توانایی

ایجاد شغل و فرصتهای تجاری ،مناسب شناخته شده است .بر اساس گزارش مجمع جهانی
اقتصاد ،5امتیاز ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال  ،4359معادل 9/2
است که این امتیاز در سال  9/9 ،4351بوده است .همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین
کشورهای خاورمیانه در سال  4351به جایگاه هشتم در سال  4359در این گروه صعود کرده است.
صنعت سفر و گردشگری ایران با ارزشافزوده در حدود  53/5میلیارد دالری ،سهم  4/1درصدی از
کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده و با  296هزار شغل ،سهم  5/1درصدی از کل اشتغال
کشور را به خود اختصاص داده است (گزارش مجمع جهانی اقتصاد .)4359

پیشینه پژوهش
در تحقیقی که موسوی و یگانه ( )5914انجام دادهاند به این مطلب اشاره میکنند که در ترکیه
برنامهریزی شده است که مردم محلی آموزش داده شوند و موزههای محلی و نیازهای ثانویه
پشتیبانی گردد ،در ایران حتی با داشتن رتبه  1جاذبههای زیستی در جهان ،طبیعتگردی به
معنای واقعی آن هنوز زیاد شناختهشده نیست و فقط عدهی کمی به آن میپردازند که البته
تعدادشان خوشبختانه رو به افزایش است .در تحقیق انجامگرفته توسط صیامیان گرجی ()5981
بیان می شود که یکی از دالیل مهم توسعه گردشگری در ترکیه اتخاذ استراتژی مشخص
بلندمدت با برنامهریزی بر اساس تقسیمبندی جدید اوقات فراغت 4بوده است .ترکیه توانسته
است در راستای روند هم سویی خود با شرایط جهانی گردشگری بر اساس تقسیمبندی جدید
)1. World Economic Forum (WEF
)2. New International Division Leisure (NIDL
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اوقات فراغت نسبت به سیاستگذاری و سرمایهگذاری در بخش تفریحی و اکوتوریسم
برنامهریزی کرده و به موفقیتهای چشمگیری دست یابد در پژوهش دیگری که توسط
موسوی و یگانه ( )5919انجامگرفته ،برخی از عوامل توسعه گردشگری در ترکیه عبارتاند از:
-5هتل و هتلداری؛ -4حملونقل هوایی و صنعت هواپیمایی؛ -9مشوقهای دولتی؛ -2
استراتژیهای گردشگری ترکیه تا سال  .4349در تحقیق دیگری ،خیامباشی ( )5914به این
جمعبندی میرسد که :اولویتبندی مؤلفههای اقتصادی گردشگری در مالزی عبارتاند از:
کیفیت خدمات گردشگری؛ قیمت محصوالت؛ قوانین و مقررات گردشگری؛ کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات در مراکز گردشگری و امکانات خدمات پزشکی و درمانی .مؤلفههای
خدمات عمومی :امکانات و توانمندیهای مسافربری هوایی ،جادهای ،ریلی ،دریایی؛ تسهیل
صدور ویزا و اجازه اقامت و توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و هتلها و . ...
ویلیامز ( )4336و صردی ماهکان ( )5983در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وضعیت
مکانها ی تاریخی و آثار باستانی ،تسهیالت اقامتی و ایجاد دفترهای بازاریابی و اطالعرسانی از
عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری است .یوزاما ( )4338در مقالهای نشان داد توسعه
گردشگری دربرگیرنده توجه به ابعاد توسعه در تمام سطوح فردی ،هدایت سرمایهها،
جهتگیری پیشرفت فنا وری و تغییر ساختاری و نهادی و بازاریابی است .توسام و جنگینز
( )5116و زاهدی ( )5999در تحقیقات خود بیان کردهاند که میتوان با اتخاذ سیاستهای
توزیع امکانات توریست در سطح کشور و با ایجاد جاذبههای متنوع برای جهانگردان ،از تراکم
بیرویه و هجوم به نقاط مشخص گردشگری جلوگیری کرد.

جمعبندی نتایج بهدستآمده از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ترکیه
تبدیل سازمان گردشگری به وزارت گردشگری ،جایگزینی تعطیالت آخر هفته به روزهای
شنبه و یکشنبه طبق تقویم تعطیالت جهانی ،بهبود روابط بینالمللی برای از بین بردن مشکالت
دیپلماتیك جهانی ،سرمایهگذاری در حوزه گردشگری نسبت به تقسیمبندی جدید بینالمللی
اوقات فراغت ،استفاده از پتانسیل بالقوه نهفته در جشنها و آدابورسوم محلی و ملی ،جذابیت
بخشیدن به آثار تاریخی و فرهنگی و ایجاد مکانهای تفریحی (حیدری چیانه و قاسمی.)5919 ،
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جمعبندی نتایج بهدستآمده از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مالزی
تبدیل سازمان گردشگری به وزارت فرهنگ و گردشگری ،جایگزینی تعطیالت آخر هفته به
روزهای شنبه و یکشنبه ،بهینهسازی عملکرد سیستم حملونقل زمینی از طریق توسعه تأسیسات
زیربنایی ،ارتقای کیفیت خدمات و تسهیالت گردشگری مانند هتلها و واحدهای پذیرایی،
ایجاد سایت های گردشگری در مناطق نمونه گردشگری ،تقویت نیروی انسانی شاغل در مراکز
گردشگری (خیامباشی.)5914 ،

روششناسی پژوهش
روش پژوهشی یکی از روشهای جمعآوری اطالعات است که به علت سهولت استفاده از این
روش در جمعآوری اطالعات  ،امروزه دامنه آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است .تحقیقات
کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریهها ،قانونمندیها ،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه
تدوین میشوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند .این نوع تحقیقات بیشتر بر
مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر موردتوجه قرار میدهند .پیمایش روشی است در
تحقیق اجتماعی که فراتر از یك تکنیك خاص در گردآوری اطالعات است .هرچند معموالً
در آن از پرسشنامه استفاده میشود ،اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ساختارمند ،مشاهده و
تحلیل محتوا  ...هم به کار میروند (خاکی .)5982،در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و
مطالعه و جمع آوری مبانی نظری آن ،طراحی مصاحبه ساختارمند انجام گرفت و سپس به
مصاحبه با  51نفر از خبرگان پرداخته شد .در شکل  ،5این مراحل ارائه شدهاند.
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شکل  :1مراحل انجام تحقیق

روشهای تجزیهوتحلیل اطالعات
در محیط پویای کنونی ،سازمانها و ازجمله سازمانهای آموزشی باید رفتاری پویا از خود نشان
داده و محیط خود را با نگاهی جامع رصد کنند و عوامل دستیابی به اهداف خود را در این
محیط شناسایی نمایند .بخش مهمی از برنامهریزی ،مستلزم آگاهی از عوامل حیاتی است که
میتواند چ گونگی رسیدن به اهداف را مشخص کند .عوامل حیاتی موفقیت 5در سازمان،
عواملی هستند که بیشترین تأثیر را بر موفقیت بازیگران آن سازمان میگذارند .عواملی که
آگاهی از آنها برای سازمانها بسیار حیاتی است و عدم توجه به آن موجب شکست میشود.
پیشینه تحقیقات در زمینه CSFها به سال  5165بازمیگردد ،جایی که دانیل برای بار اول بحث

"عوامل موفقیت" را در مدیریت مطرح نمود؛ اما در دهههای گذشته بسیاری از صاحبنظران

مدیریت ،سعی بر آن داشتهاند تا با شناسایی CSFها ،مدیران را در موفقیت سازمانهای خود
یاری رسانند .بررسی مستندات و مصاحبه 4 ،ابزار اصلی استخراج و شناسایی CSFهای سازمان
1. Critical Success Factors
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هستند .بر این اساس ،روشهای مهم شناسایی CSFها ،مطالعه عملیات ،مطالعه موردی ،روش
دلفی ،مصاحبه گروهی و جمعی ،بازنگری ادبیات ،تحلیل سناریو و مصاحبه ساختاریافته هستند
(.)Yaman, polat, 2009

نگاشت ادراکی فازی ()FCM
روش محاسباتی نرم برای مدل کردن سیستمهاستFCM .ها حقایق ،اشیاء و فرآیندها را به
ارزشها ،سیاستها و اهداف ارتباط می دهند و چگونگی انجام اعمال متقابل و نحوه عملکرد
حوادث پیچیده را پیشگویی میکنند و به سؤاالت پرمعنای "چه میشود  ...اگر؟" پاسخ
میدهند؟(جوزه .)4331 ،5با کمك  ،FCMتصویری کلی از روابط بین عوامل موفقیت نشان
داده میشود و تأثیر CSFها بر اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار میگیرد ،FCM .توسعهیافته
نگاشت ادراکی است .نگاشت ادراکی ،گرافی حاوی  4عنصر اصلی مفاهیم و ارتباطات علّی
است .مفاهیم تحت عنوان متغیرها و ارتباطات علّی بهعنوان روابط میان متغیرها بازنمایی
می شوند .اگر بین دو متغیر ،رابطه مستقیم (مثبت) باشد ،افزایش یا کاهش در متغیر علت،
موجب تغییری در همان جهت (افزایش یا کاهش) در متغیر معلول خواهد شد .اگر رابطه
معکوس (منفی) باشد ،تغییری که متغیر علت پیدا میکند ،در جهت عکس بر متغیر معلول
اعمال میشود .لذا با توجه به کیفی بودن حیطه نگاشت ادراکی و از سوی دیگر با درنظرگرفتن

توان کمّیسازی منطق فازی" ،کاسکو" نگاشت ادراکی فازی با وزنهای فازی را در سال
 5186معرفی میکند(کوزکو .)5186 ،4برمبنای تعریف وی FCM ،نمودار گرافیکی
هدایت شده با هدف نمایش روابط علت و معلول میان عوامل است که رابطه میان هر جفت
عامل در این مدل ،با عددی در بازه ] 5تا  [- 5مشخص میشود؛ یعنی اگر قواعد نگاشتهای
ادراکی ،با هر عددی بین صفر و یك (یا بین  -5و  )5سنجیده شود یا از کلمات وزنی استفاده
شود ،نگاشتهای ادراکی به نگاشتهای ادراکی فازی تبدیل میشود .مدلهای FCMیك
استنتاج نمایشی است که ارائه دهنده توصیف و مدل نمودن یك سیستم است .در این مدل

1. Jose
2. Kosko
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پویایی یك سیستم بهوسیله شبیه سازی تعامالت بین مفاهیم و عوامل موجود در آن نمایش داده
میشود .مدل  FCMبرای نمایش هر دو نوع دادههای کمی و کیفی مورداستفاده قرار
میگیرد(رودریگز .)4339 ،5ایجاد یك مدل  FCMنیازمند ورودیهایی است که از تجارب و
دانش افراد خبره در موضوع موردنظر بهدستآمده میآید؛ بنابراین در مدلهای FCM
تجارب انباشتهشده افراد یا دانش موجود در حوزهای که مدل برای آن ترسیم شده است،
یکپارچه میشود و بر مبنای آن ها روابط علت و معلولی میان عوامل تشکیل دهنده سیستم شکل
میگیرد (علیزاده و هوشمند.)4339 ،4
ازجمله روشهای ساخت  ،FCMکمترین فاصله است .همچنین از روشهای یادگیری برای
آموزش  FCMاستفاده زیادی شده است .یادگیری  FCMبه وسیله تنظیم دقیق روابط علّی
اولیه یا قدرت وزن یالهای  FCMبا کمك الگوریتمهای یادگیری شبکههای عصبی مصنوعی
یا الگوریتمهای فرا ابتکاری صورت میگیرد .ارزش بهکارگیری  ،FCMزمانی بهخوبی درک
میشود که مدیران بتوانند تغییرات راهبردی خود را بهوسیلهی آن آزمایش و نتایج تغییرات
مفاهیم مدل را مشاهده کنند .شبیهسازی و تحلیل نگاشت ادراکی فازی و طراحی سناریوهای
مختلف به مدیران و کارشناسان ،این امکان را میدهد تا بتوانند به سؤاالتی مانند :راههای
مختلف دستیابی به هدف مشخص کدماند؟ مهمترین و کلیدیترین عوامل مفاهیم در دستیابی
به اهداف چیست؟ کدامیك از راههای دستیابی به اهداف دارای باالترین میزان باور در رابطه
با امکانپذیری ،میان کارشناسان است؟ (اکسلرد .)5196 ،9در طول سالهای اخیرFCM ،ها

در حوزههای متنوعی و متفاوتی بهکار رفتهاند" .استچ" حوزههای کاربردی  FCMرا در 1
گروه عمده پزشکی ،علوم زمین شناسی و محیطی ،مهندسی و حوزه اقتصاد ،تجارت و مدیریت

و سایر موارد طبقهبندی کرده است. .جانسون و استرید" از نگاشت ادراکی در برنامهریزی
راهبردی مرکز علمی استفاده نمودند" .سارمین و الرنس" عوامل مؤثر بر پذیرش نرمافزارهای

آموزشی بین دانشآموزان و معلمان مدرسه را با  FCMبررسی کردند (آرمانمهر و
همکاران.)5915،
1. Rodrigues
2. Alizadeh & Hooshmand
3. Axelred
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تجزیهوتحلیل دادهها
در فرآیند تحقیق ،گام بعدی پس از گردآوری دادهها ،تجزیهوتحلیلشان است .تجزیهوتحلیل،
روشی است که کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یك نتیجه هدایت میشود.
برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و
استنباطی مطرح می گردد .در ابتدا با استفاده از نتایج ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان،
دسته بندی عوامل و استخراج ابعاد شناسایی عوامل انجام شد .سپس میانگین نظرات خبرگان را
با استفاده از نرمافزار  Excelبهدستآمده و از نرمافزارهای  FCMapperو  pajekجهت

ترسیم "نگاشت شناختی فازی" استفاده میگردد.

گام اول :تعیین عوامل موجود در مسئله :عوامل موجود در مسئله ،ابتدا از نتایج صنعت
گردشگری ترکیه و مالزی استخراج گردیده و سپس با استفاده از نظرات خبرگان تعدیلشده و
پارامترهایی به آن افزوده گردید .در این مرحله عوامل موجود در مسئله در جدول  4مشخص
میشود.
جدول  :2تعیین عوامل موجود در مسئله
شاخص

شماره
1

تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به سطح وزارتخانه

2

تدوین سند توسعه ملی گردشگری ایران

3

جایگزینی تعطیالت آخر هفته به روزهای جمعه و شنبه

5

برنامهریزی بهمنظور متعادلسازی زمان سفر در کشور (تعدیل دو پیک سفر)

4

توجه عملیاتی به روستاهای نمونه گردشگری

6

توسعه گردشگری داخلی بهمنظور شناساندن ایران به گردشگر ایرانی

7

شناسایی پتانسیل رونق گردشگری شهرهای مرزی بهمنظور درآمدزایی

8

تهیه و تدوین تقویم آیینی شهرها و استانها با استفاده از پتانسیل بالقوه آن

0

آموزش و طراحی رشته دانشگاهی به جهت تبدیل معنا به اقتصاد در گردشگری

10

تربیت و ارتقاء آموزشی نیروی انسانی شاغل در مراکز گردشگری و مدیران متخصص

11

جذابیت بخشیدن به آثار تاریخی ،فرهنگی با ایجاد مکانهای تفریحی در کنار آنها

12

احیاء و ارتقاء زیرساختهای گردشگری (اقامت ،پذیرایی ،جاذبه ،حملونقل و )...

13

شناسایی بازار هدف گردشگری بینالمللی
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15

تدوین برنامههای بازاریابی و تبلیغات در کشورهای هدف

14

بهبود روابط بینالمللی برای از میان برداشتن مشکالت دیپلماتیک

16

افزایش امنیت سرمایه و سرمایهگذاری در توسعه پایدار گردشگری

17

119

افزایش ارتباط و همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی (،WTTC ،UNWTO
)UNESCO

18

تسهیل صدور ویزا و اجازه اقامت و حذف روادید برای کشورهای مورد اعتماد

10

طراحی سایتهای اینترنتی و تبلیغاتی برای معرفی جاذبهها و خدمات گردشگری ایران

20

ارائه خدمات بانکی و تبدیل ارز و صدور کارتهای بانکی بینالمللی

21

نظارت بر امور گردشگری بهمنظور ارتقاء کیفی و کمی صنعت گردشگری کشور

22

سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بینالمللی اوقات فراغت NIDL

گام دوم :تعیین روابط حاکم بین عوامل با مقایسه زوجی آنها؛ گام سوم :تعیین
ماتریس مقایسه زوجی به طیف فازی؛ گام چهارم :تشکیل ماتریس تصمیم دی
فازی؛ گام پنجم :تشکیل ماتریس تصمیم نهایی؛ گام ششم :نمایش گرافیکی نقشه
شناختی فازی.
در این مرحله ماتریس تصمیم نهایی حاصل از نظرات خبرگان وارد نرمافزار FCMapper
میشود .این نرمافزار ،وزنها و روابط علت و معلولی را تعیین میکند .سپس نرمافزار  Pajekبا
استفاده از خروجی نرمافزار  ،FCMapperنقشه شناختی فازی را رسم میکند .نقشه شناختی
فازی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ایران بر ...در شکل  4قابل مشاهده است .با توجه به
شکل  4این نقشه دارای  44گره و  265کمان است .گرهها بیانگر عوامل مؤثر در توسعه
گردشگری است و کمانها روابط بین گرهها را نشان میدهند .در این نقشه تمامی روابطی که
بین عوامل وجود دارند ،مستقیم و دوطرفه است.
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شکل  :2نقشه شناختی فازی
جدول  :3درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و مرکزیت عوامل
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با توجه به جدول  9عوامل زیر به ترتیب دارای بیشترین درجه مرکزیت هستند:
تدوین سند توسعه ملی گردشگری ایران ( ،)f2افزایش امنیت سرمایه و سرمایهگذاری در
توسعه پایدار گردشگری ( ،)f16بهبود روابط بینالمللی برای از میان برداشتن مشکالت
دیپلماتیك ( ،)f15احیاء و ارتقای زیرساختهای گردشگری (اقامت ،پذیرایی ،جاذبه،
حملونقل و ،)f12()...توسعه گردشگری داخلی بهمنظور شناساندن ایران به گردشگر ایرانی
( ،)f6تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به سطح وزارتخانه (.)f1
گام هفتم :سناریوسازی :در سناریوسازی بایستی به این نکته توجه داشت که با چه
سناریویی می توانیم به تغییر در عواملی برسیم که بیشترین میزان تأثیر را بر توسعه گردشگری
ایران داشته باشد .جدول ( )4-2اطالعات مربوط به سناریوسازی را نشان میدهد .بر اساس
دادههای بهدستآمده ،میتوان سناریوهایی مبتنی بر باالترین درجه مرکزیت عوامل و یا
باالترین درجه تأثیرگذاری عوامل نوشت و مورد تجزیهوتحلیل قرار داد .قبل از تشکیل
سناریوه ا الزم به ذکر است که در قسمت تشکیل سناریوها برای عاملی که بر اساس آن سناریو
تشکیل می شود ،دو عدد صفر و یك تعریف شده ،عدد صفر به معنی غیرفعال کردن یا عدم
وجود عامل موردنظر است و عدد یك یعنی وجود عامل موردنظر بدون هیچگونه تغییری است.
سناریو اول :در سناریو اول ،ابتدا عوامل ( f2تدوین سند توسعه ملی گردشگری ایران) و f15
(بهبود روابط بینالمللی به منظور حل مشکالت دیپلماتیك) را تقویت کرده و یا یك در نظر
گرفته و عامل ( f1تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به وزارتخانه) را بدون تأثیر یا
صفر در نظر میگیریم .نتیجه سناریو اول تغییرات منفی در تمامی عوامل دیگر را نشان میدهد.
سناریو دوم :در سناریو دوم عامل ( f2تدوین سند توسعه ملی گردشگری) و عامل ( f1تغییر
ساختار سازمان و تبدیل آن به وزارتخانه) را تقویت می کنیم .نتیجه آن تغییرات مثبت در تمامی
عوامل دیگر را نشان میدهد.
سناریو سوم :در سناریو سوم عامل( f6توسعه گردشگری داخلی بهمنظور شناساندن ایران به
گردشگر ایرانی) و ( f12احیاء و ارتقاء زیرساختهای گردشگری (اقامت و  )...را تقویت
میکنیم .نتیجه سناریو سوم تغییرات مثبت در تمامی عوامل دیگر را نشان میدهد.
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سناریو چهارم :در سناریو چهارم عامل ( f3جایگزینی تعطیالت آخر هفته به روزهای جمعه و
شنبه) را بدون تأثیر در نظر گرفته و عوامل ( f6توسعه گردشگری داخلی بهمنظور شناساندن
ایران به گردشگر ایرانی( f12 ،احیاء و ارتقاء زیرساختهای گردشگری (اقامت ،پذیرایی،
جاذبه ،حملونقل و( f19 ،))...طراحی سایتهای اینترنتی و تبلیغاتی برای معرفی جاذبهها و
خدمات گردشگری ایران) را تقویت میکنیم .نتیجه سناریو چهارم تغییرات منفی در تمام
عوامل دیگر را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری

کشور ایران که در رده کشورهای "درحالتوسعه" قرار دارد ،به دنبال کسب الگو و یا
الگوهایی برای رسیدن به مرحله توسعهیافتگی است .نکتهای که بسیار حائز اهمیت است این
است که در کشور ایران که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است و دارای زیرساختهای

مناسبی برای بهرهبرداری از آن ذخایر است ،بسیار سادهانگاری است اگر بخواهیم به صنعت

توریسم بهعنوان یك "جایگزین" بیندیشیم .بلکه بایستی با دید واقعگرایانه در یك برنامه

دهساله (بلندمدت) و با اجرای برنامههای کاربردی ،گردشگری را "مکمل" صنعت عظیم نفتی
ساخت و در جهت هر چه نزدیكتر کردن واژگان "صنعت گردشگری بهعنوان مکمل" به

"صنعت گردشگری بهعنوان جایگزین" تالش کرد .با توجه به اولویتبندی بر اساس درجه
تأثیرگذاری عوامل ،سناریو اول و دوم ساخته شد؛ یعنی "تدوین سند توسعه ملی گردشگری

ایران" در اولویت اول و "بهبود روابط بینالمللی بهمنظور حل مشکالت دیپلماتیك " در

اولویت دوم و "تغییر ساختار سازمان گردشگری و تبدیل آن به سطح وزارتخانه" در اولویت
سوم و با توجه به نتایج سناریوها میتوان گفت که تغییر ساختار سازمان به وزارتخانه در حقیقت

"ضمانت اجرایی" محکمی برای تدوین سند توسعه ملی گردشگری است که با تکیه بر قوانین
اجرایی قابل حصول میگردد و در پیامد آن باعث تغییرات مثبت در بقیه عوامل میشود.

کالم آخر آن که این صنعت ،صنعتی بسیار تأثیرپذیر نسبت به تغییرات است ،ولو تغییرات کم.
صنعتی عظیم و گسترده در تمام دنیا با پوستهای بلورین و شکننده ،صنعتی که میتواند بازتاب
وسیعی بر روی اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع داشته باشد؛ اما برای رسیدن به سطحی قابلقبول،
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بایستی بدنه این صنعت یعنی عوامل شکل دهنده به آن ،در حفظ ،نگهداری و تقویت آن اهتمام
بسیار داشته باشند.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادههای گردآوریشده میتوان پیشنهادهایی در
جهت توسعه صنعت گردشگری ایران ارائه داد؛ یعنی در تدوین سند توسعه ملی ایران دو مقوله
گردشگری داخلی و گردشگری ورودی را از هم جدا کرده و برای هرکدام بهطور جداگانه
پیشنهادهایی ارائه داد.
بهمنظور توسعه گردشگری داخلی:
توجه عملیاتی به روستاهایی که ظرفیت پذیرش گردشگر دارد (ارتقاء فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی).
شناسایی پتانسیل رونق گردشگری شهرهای مرزی (بهمنظور درآمدزایی).
تهیه و تدوین تقویم آیینی شهرها و استانها و استفاده از پتانسیل بالقوه آن.
آموزش و طراحی رشتههای دانشگاهی به جهت تبدیل معنا به اقتصاد در گردشگری.
جذابیت بخشیدن به آثار تاریخی ،فرهنگی با ایجاد مکانهای تفریحی در کنار آنها.
نظارت بر امور گردشگری بهمنظور ارتقاء کمی و کیفی صنعت گردشگری کشور.
و بهمنظور توسعه گردشگری ورودی:
شناسایی بازار هدف گردشگری بینالمللی
تدوین برنامههای بازاریابی و تبلیغات در کشورهای هدف
افزایش ارتباط با سازمانهای منطقهای و بینالمللی ()OIC،UNESCO،WTTC،UNWTO

تسهیل صدور ویزا و اجازه اقامت برای کشورهای هدف
ارائه خدمات بانکی و تبدیل ارز و صدور کارتهای بانکی بینالمللی
سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بینالمللی اوقات فراغتNIDL

پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
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ا رائه الگو جهت توسعه گردشگری ایران با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در صنعت
توریسم
بررسی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ گردشگری در ایران
شناسایی روشهای سرمایهگذاری در توسعه صنایع مرتبط با گردشگری
ارائه مدلی جهت توسعه پایدار گردشگری با استفاده از کدهای اخالقی در گردشگری
ارائه مدلی جهت توسعه گردشگری مذهبی بر اساس ادیان رسمی موجود در کشور (زرتشتی و
)...
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