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چکيده
امروزه گردشگرر ،به عنوان سگومن صگنت اقتصاد ،در جهان شناخته میشود گردشرر ،به
عنوان يك بخش اقتصگاد ،به سگرع در حال رشگ اس گسترش اي صنت میتوان باعث ايجاد
فرص گ ها ،شگگي،ی درآم زايی كاهش فقر افزايش رفاه در جامته و ...گردد بنابراي میتوان چنن
گف كه رشگ اقتصگاد ،میتوان منجر به افزايش توسگته يك كشگور يا منطقه گردد شگهر ساختار
اصگ،ی شگل دهن ه بسگنار ،از گونهها ،گردشرر ،میباش و بسنار ،از گردشرر ،ها را نمیتوان
ب ون حضگگور در شگگهر در نظر گرف  .لذا محقق در اي مقاله در پی يافت م ل اقتصگگاد گردشگگرر،
جه رسگن ن به توسته میباش اي پژوهش از نظر روش كنفی اس كه به بررسی و تح،ن منابع
مرتبط با اقتصگگاد گردشگگرر ،شگگهر ،پرداخته و سگ ب با اسگگتفاده از تلننك م لسگگاز ،سگگاختار،
تفسنر ،به مرح،ه ،اجرا در آم ه اس  .اي روش جزو روشها ،تجزيه و تح،ن سنستمها میباش
كه به بررسگی تتامالت منان عناصگر سنستم میپردازد .به منظور خوشهبن  ،ابتاد اقتصادگردشرر،
شگهر ،ننز از روش  MICMACاسگتفاده ش ه اس  .يافتهها نشان داد كه از بن ابتاد تولن بومی و
مح،ی و پب از آن سگرمايهگذار ،دارا ،بنشگتري ق رت نفوذ درآم زايی و ورود ارز به كشوردارا،
بنشتري وابستری هستن .
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 -9مقدمه
در طول ننم قرن گذشگگته گردشگگرر ،به عنوان فتالنتی اقتصگگاد ،و اجتماعی رش گ و توسگگته
چشگمرنر ،داشته اس  .گردشرر ،فتالنتی پنچن ه و در حال گسترش اس كه نوش دارويی مؤثر
برا ،رونق بخشگگگنگ ن بگگه وضگگگتنگ متنشگگگ اشگگگتيگگال و فرهنگگا كشگگگورهگگا محسگگگو
میشگود(كاچننواسگلا .)211 :21121گردشگرر ،با رش تت اد گردشرران و افزايش هزينه كرد آنها
همراه اس گ و پنش بننی میشگگود كه اي شگگرايط در آين ه ننز ادامه ياب (دوير )22 :2112 2در 21
سال اخنرگردشرر ،به يلی از بزرگتري بخشها ،اقتصاد ،در سطح جهان تب ي ش ه اس .
گردشگرر ،در مقاصگ گردشگرر ،تأثنر مثبتی رو ،توسته اقتصاد ،كشور مخصوصاً ارز آور،
نرخ اشگتيال و مالنات داشگته اسگ (ريچارد .)2 :2113 3افزايش روز افزون و گسترش گردشرر ،در
مناطق مخت،ف دننا سگگب شگ ه گردشگگرر ،به منزلۀ بزرگتري صگگنت جهان مترفی شگگود و توجه
برنامهريزان را به خود ج ،كن (لنو .)413 :2113 4اي صگگنت به يلی از فتالن ها ،اقتصگگاد ،كه
پتانسن بااليی دارد تب ي ش ه اس  .كه با ننرو ،ق رتمن خود سب تيننرات دراقتصاد كشورها،
توسگته يافته و كمتر توسته يافته میشود(ع،ن ور  .)333 :2111گردشرر ،در اقتصاد جهانی اهمن
زياد ،دارد و از منابع مهم درآم ها ،ارز ،كشگورهاس به طور ،كه بخش بزرگی از برنامهريز ،و
سگرمايهگذار،ها در جهان فت،ی را به خود اختصگا داده اس (.هادسون .)22 :2112 2از ننمه قرن
بنسگگتم به بت عوام،ی مانن جهانی شگ ن توسگته سگگرمايه دار ،پنشگگرف ابزارها ،حم ونق و
توسگگته ارتباطات تلنولوژيلی به توسگگته صگگنت گردشگگرر ،منجر شگگ ه اسگگ (.سگگازمان تجارت
جهانی )2114 2و امروزه گردشگرر ،سگومن صگنت اقتصگاد ،در جهان شناخته میشود(اويال 7و
هملارن  .)222 :2112از نظر بنشتر مردم عبارت گردشرر ،بر سفرها ،تفريحی دالل میكن و از
نظر سگازمان گردشگرر ،يتنی مسافرت با اه ام مخت،ف به استثنا ،سفر به منظور كار مهاجرت و
فتالن ها ،مح،ی و منطقها(،حاجی نژاد و هملاران  .)23 :1337در عصر حاضر گردشرر ،يلی از
عوام مؤثر در گسگترش روابط بن م ،ها به شگمار میرود و به منزله ايجادكنن ه فرصتها ،شي،ی
در بخش اقتصاد ،و ايجاد تتامالت اجتماعی فرهنری مطرح میشود(پوراحم و هملاران .)4 :1322
در كشورها ،جهان از گردشرر ،به منزله كاتالنزور ،كارآم برا ،بازساز ،و توسته نواحی ياد ش ه
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اس (شارپ،ی )233 :2112 1امروزه در كشورها ،در حال توسته مث ايران برا ،ايجاد توسته همه
جانبه و پاي ار و همچنن جايرزينی منابع ج ي كسگ درآم به جا ،منابع نفتی ننازمن استفاده
از همه املانات و قاب،ن ها هسگتنم(خاوريان گرمسگنر و هملاران  .)131 :1322اقتصاددانان صنت
گردشگگرر ،را پب از صگگنت نف و خودروسگگاز ،سگگومن پ ي ه اقتصگگاد ،پويا و روبه رشگگ
میدانن (م هوشگگی و هملارن  .)11 :1332هرگاه فتالن ها ،گردشگگرر ،ارتبان نزديلی با جوامع
مح،ی داشگگگتگه باشگگگن گردشگگگرر ،میتوان موج تيننر در ابتاد اجتماعی فرهنری محنطی و
اقتصگاد ،جامته منزبان گردد(بنتن  .)31 :2112 2براي اسگا بسنار ،از جوامع دريافتهان كه باي
نررشگی واكنشگی و فتالتر به گردشرر ،داشته باشن و بر توسته  ،واقتی و ترويج اثرات اقتصاد،
اجتماعی و زيس محنطی توسته ،گردشرر ،توجه نماين (صالحی .)22 :1321
با توجه به اينله امروزه گردشرر ،بخش بزرگی از توسته اقتصاد ،بسنار ،از كشورها را به خود
اختصا داده و میتوان به عنوان صنتتی پنشرو در زمننه جذ توريس اشتيالزايی و درآم زايی
باشگ  .توجه بسنار ،از دولتمردان و سرمايهگذاران را به سو ،خود جذ كرده اس امروزه تأثنرات
مثب اي صنت در افزايش رش اقتصاد ،كشور بر هنچ كسی پوشن ه ننس اما متأسفانه ع،ی رغم
اهمن گردشرر ،در جهان و اينله كشور ايران به ع ،دارابودن آثار باستانی منابع طبنتی و اماك
مذهبی يلی از قط ها ،بزرگ گردشرر ،جهان محسو میشود هنوز خالء بزرگی در م ل اقتصاد
گردشگگرر ،ايران و شگگناسگگايی عوام تأثنر گذار بر آن وجود دارد .حال با توجه به خالء اي مسگگئ،ه
پرسگگشها ،اصگگ،ی تحقنق از اي قرار اس گ  :ابتاد گردشگگرر ،شگگهر ،ك ام اس گ شگگاخ ها،
گردشرر ،شهر ،ك ام اس م ل اقتصاد گردشرر ،شهر ،ك ام اس
 -2پيشينه پژوهش
گردشرر ،به بخش بزرگی از اقتصاد جهان تب ي ش ه كه میتوان عالوه بر اقتصاد بر اجتماع و
توسگته زيرسگاخ ها ننز تأثنر برذارد(دوير  .)2112امروزه م يري گردشرر ،باي به يك اي ئولوژ،
پاي ار تب ي شگود تا بتوان آثار منفی آن را در حوزهها ،محنط زيسگ اجتماعی و اقتصاد ،از بن
3
برد و آنهگا را تبگ يگ بگه پنگامگ ها ،مثب كردكه منجر به افزايش درآم زايی میشگگگود(آلتم و
هملارانش  .)2112سه انرار ،و خطا در مرح،ه برنامهريز ،میتوان آثار منفی بر گردشرر ،داشته
باشگ و منجر به اثرات نامط،وبی در توسته آين ه گردشرر ،میشود كه میتوان هزينهها ،بسنار،
به بخش مالی امننتی و اجتماعی جامته داشته باش لذا الزم اس در برنامهريز،ها توجه ويژه ا ،به
مباحث زيرسگگاخ ها اجتماعی و فنی و همچنن اكولوژ ،سگگبك زن گی و سگگناسگگ گذار،ها،
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گردشگرر ،اختصگا داده شگود(كاچننواسگگلا  )2112اي مطالته ضگگم مقايسه دو الرو ،اص،ی
گردشرر ،در تايوان به بررسی اثرات گردشرر ،روستايی از دي گاه جامته منزبان پرداخته و نررش
آنها نسگب به گردشگرر ،روستايی را مورد تح،ن قرار میده  .نتايج حاكی از وجود تفاوت بن دو
الرو ،گردشگگرر ،به لحاا اثرات اجتماعی فرهنری زيسگگ محنطی و اقتصگگاد ،اسگگ (شگگانا1
 .)2113منطقه شگمال شر رومانی تا ح زياد ،میتوان از پتانسن اقتصاد ،گردشرر ،بهرهمن
گردد .اما ت وي راهبردها ،مح،ی باي در چارچو اسگتراتژ،ها و سگناسگتها ،م،ی صورت گنرد تا
بتوان پاي ار ،دراز م ت داشگگته باشگ (بودسگگلا .)2113 2امروزه درآم اشگگتيال ناشگگی از توريسگ
افزايش يافته و اي رش در مناطق دارا ،جايراه و ق م توريستی بنشتر بوده اس  .همچنن تت اد
زياد ،از شي ها ،ايجاد ش ه خصوصاً در قسم غربی كشور ايرلن بر خالم شي ها ،ايجاد ش ه
در صگنايع كارخانها ،كم ارزش پاره وق و فصگ،ی بوده اس (هاننران .)1224 3بن الم،،یساز ،و
نوآور ،موضگوعات مهمی در تحقنقات توريسگم اس كه رابطه بن آنها زياد مورد توجه قرار نررفته
اسگگگ  .با شگگگروع از منابع موجود در مورد اقتصگگگاد بن الم،،ی كه عم تا بر شگگگرك چن م،نتی و
موضگگوعات دانش تمركز دارن ارتبان را میتوان به سگگه روش مفهومسگگاز ،كرد :بن الم،،یسگگاز،
شل،ی از نوآور ،اس در بن الم،،یساز ،موفقن آمنز نوآور ،نناز اس و در بن الم،،یساز ،الزم
اسگ كه شگركتها دانش برتر ،داشگته باشگن  .بت از اي منابع ك،ی ويژگیها ،خا توريسگم دو
ويژگی از همزمانی تولن و مصگگرم به مق ار زياد ،موج شگگل گنر ،بن الم،،یسگگاز ،اس گ  :نناز
برا ،حضگور مشگترک و تحرک مصرم كنن ه .با اي حال رويلرد مبتنی بر شرك نمیتوان محنط
بن الم،،ی در حال تيننر شگرك خصگوصا اهمن روبه افزايش ارتبان پذير ،جهانی را در ارتبان با
كارآفرينان ننروها ،كار و توريسگگ ها بررسگگی كن و باعث ورود ارز به كشگگور میشگگود(وي،نامز4
.)2111
نقش گردشرر ،شهر ،در توسته اقتصاد ،محنطی شهر باب،سر نشان میده كه گردشرر ،در
زمننه اقتصگگاد ،تأثنر درخور توجهی دارد و عالوه بر اشگگتيالزايی و درآم زايی سگگب باال رفت
قنم ها و سگوداگر ،زمن شگ ه اسگ  .در زمننه زيس محنطی و كالب  ،ننز ورود گردشرران به
كاهش اراضگگگی زير كشگگگ كشگگگاورز ،و تيننر كاربر ،آنها افزايش خ مات و تسگگگهنالت كالب ،
گردشگرر ،افزايش آلودگی و تخري محنط زيسگ و سگگهول دسترسی به شهر منجر ش ه اس .
بنابراي با برنامهريز ،اصگگولی و تالش برا ،اسگگتفاده بهننه از ورود گردشگگرران میتوان وضگگتن
اقتصگاد ،و به تبع آن وضتن زيس محنطی و كالب  ،شهر را بهبود بخشن (ابراهنم ننا )1322
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توسگته گردشگرر ،آثار نامط،وبی بر محنط زيسگ و همچنن ابتاد اجتماعی و فرهنری شگهرستان
سگگار ،گذاشگگتهچ هرچن منطقه از نظر اقتصگگاد ،از گردشگگرر ،بهره من شگگ ه اسگگ (نور ،و
خراسگانی  .)1321امروزه اهمن اقتصاد ،و اشتيال زائی گردشرر ،چنان مهم میباش كه میتوان
به عنوان موتور اقتصگاد ،هر كشگور ،ت،قی شود .گردشرر ،مزايا ،فراونی دارد و میتوان به عنوان
يلی از مهمتري منبع برا ،اشگگتيال زائی در سگگطوح مخت،ف م،ی منطقها ،و مح،ی مطرح باشگگ .
پاي ار ،درآم گردشگگگرر ،مسگگگاله مهمی اسگگگ و يلی از مهمتري عوام تأثنرگذار در پاي ار،
گردشگرر ،امنن میباشگ (تنمور .)1324 ،گردشرر ،در مقص مطالته ش ه در اقتصاد و متنش
جامته  ،مح،ی از اهمن بااليی برخوردار اسگگ و به منزله عام پنشگگران مهمی بر ابتاد متفاوت
كنفن زن گی همچون اشگتيال و درآم و كنفن مسل تأثنر مثب و بر ابتاد به اشتی و محنطی
و كنفن سگالم تأثنر منفی داشته اس (ق می  .)1332گردشرر ،روستايی با ايجاد شي افزايش
درآم متنوعسگاز ،فتالن ها ،اقتصاد ،افزايش سطح آگاهی ها ،اجتماعی و با حفاظ از محنط
زيس طبنتی به استفاده بهننه از روستا به منظور توسته پاي ار میپردازد(ق ير.)1332 ،
صنت گردشرر ،يلی از پربازده تري صنايع در كشورها ،مخت،ف بوده و نقش بسنار مهمی در
رشگ و توسگته اقتصگاد ،و ايجاد اشگتيال ايفا میكن  .بنابراي شناسايی ويژگیها ،مؤثر براقتصاد
گردشرر ،در جذ گردشرر اهمن فراوانی در رش و توسته اي صنت در كشورها ايفا میكن .
 -9مبانی نظری
 - 9 – 9اقتصاد گردشگری
گردشگرر ،در تقوي بننه اقتصاد ،كاهش بیتتادلیها ،منطقها ،و ارتقا شاخ ها ،توسته و
همچنن ثبات اقتصگگاد ،در سگگطح كالن نقش مؤثر ،را ايفا میكن (ياور ،و هملاران .)27 :1321
قسم اعظم درآم ها ،ناشی از گردشرر ،بنشتر به مناطقی اختصا دارد كه از اوضاع اقتصاد ،و
رفاهی بهتر ،برخوردار باشن كه اي عام خود میتوان باعث افزايش و رش اقتصاد ،در آن منطقه
گردد اي عام شگگاي يلی از مهمتري نتايج حاص گ از جذ گردشگگرر باش گ زيرا بخش اعظمی از
درآم سگگرمايهگذار ،سگگودآور ،و ...در اي حوزه وجود دارد از آنجايی كه در دننا ،تجارت ق رت
اقتصگاد ،حرم اول را میزن لذا اي عام بسنار مهم و حناتی میباش كه میتوان بر كس درآم
نقش به سگگزايی داشگگته باشگگ افزايش درآم در نهاي میتوان منجر به افزايش رفاه گردد بنابراي
میتوان بنگان داشگگگ افزايش جگذ گردشگگگرر میتوانگ بگاعگث ايجاد انرنزه در سگگگرمايهگذاران
گردد(بلرا .)314 :2113 1در بسگنار ،از كشگورها ،جهان گردشگرر ،را به عنوان يلی از بخشها،
ك،ن  ،برا ،توسگته و پنشگرف اقتصاد ،در نظر منرنرن و مهمتري اثر آن ايجاد اشتيال و درآم
اس  .منزان اي تأثنر بستری به نوع سرمايهگذار ،و جايراه اي صنت در اقتصاد م،ی دارد(نوربخش
Beccera

1
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و هملاران  .)73 :1332گردشگگرر ،در تقوي بننه اقتصگگاد ،كاهش بیتتادلیها ،منطقها ،و ارتقا
شاخ ها ،توسته در مناطق غنر برخوردار توسته اقتصاد ،در سطوح م،ی مح،ی و منطقها ،ايجاد
تنوع و دگرگونی در سگاخ اقتصاد ،مناطق در سطوح منطقها ،به ويژه مح،ی و ثبات اقتصاد ،در
سطح كالن نقش مؤثر ،ايفا میكن (تواليی .)117 :1332
 - 2 – 9فرآیند انجام کار
بررسگی ادبنات موضگوع نشگان میده كه عوام اقتصگاد ،يلی از مهمتري موضگوعات توسته
پاي ارگردشگرر ،شگهر ،اس بنابراي ادبنات گستردها ،در زمننه گردشرر ،ارائه ش ه اس  .هر
يك از ان يشمن ان اي حوزه به يلی از ابتاد اقتصاد ،گردشرر ،شهر ،اشاره كردهان ولی تا كنون
در زمننه روابط منان ابتاد وشگگاخ ها ،اقتصگگاد ،گردشگگرر ،شگگهر ،در بازاريابی م ل جامع
وعم،ناتی ارائه نش ه اس .
در اي تحقنق ابت ا با بررسگی ادبنات ارائه ش ه در زمننه اقتصاد گردشرر ،ابتاد و شاخ ها،
آن شگناسگايی شگ ه اسگ  .س ب ابتاد وشاخ ها ،حاص،ه توسط بنس و دو نفر نفر از خبرگان و
متخصگصگن موضگوع گردشرر ،با استفاده از روش دلفی مورد ارزيابی قرار گرفته و نهايی ش ه.به
اي ترتن كه ابتاد و شگاخ ها ،استخراج ش ه از م لها ،قب،ی ابت ا ك گذار ،ش ه و خبرگان با
توجه به نزديلی و ارتبان بت و شگاخ با موضگوع اص،ی به آن امتناز دادهان هر بت و شاخصی كه
امتناز باال 2 ،كس كرده تأين ش ه و هر بت  ،يا شاخصی كه امتنازكمتر از  2ب س آورده حذم
ش ه اس در اي قسم نمودار فرآين كار كه شام سه مرح،ه میباش به صورت زير اس :

شکل ( :)9فرآیند انجام کار

 -0روش انجام پژوهش
از نظر روش اي تحقنق از نوع «كنفی» اس گ كه به بررسگگی و تح،ن منابع مرتبط با موض گوع
پرداخته و سگ ب از رويلرد سگاختار – ،تفسگنر ،كار تح،ن و اسگتخراج م ل اقتصگاد گردشرر،
شگگهر ،اسگگتفاده می گردد در اي تحقنق محقق به طراحی م ل مفهومی پرداخته اسگگ زيرا در
تحقنقات كنفی بر خالم تحقنقات كمی كه م ل نظر ،طراحی میشود ه م طراحی م ل مفهومی
اس .
برا ،انجام اي پژوهش از روش م لسگاز ،ساختار ،تفسنر ،استفاده ش ه اس  .اي روش يك
فراين يادگنر ،تتام،ی اس كه در آن مجموعه ا ،از عناصر مخت،ف و بهم مرتبط در يك م ل نظام
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من جامع سگگاختاردهی میشگگون (وارفن .)23 :1274 1 ،م لسگگاز ،سگگاختار ،تفسگگنر ،فراين ،
متتام اسگ كه در آن مجموعها ،از عناصر مخت،ف و مرتبط با هم يرر در يك م ل سنستماتنك
جامع ساختاربن  ،میشون (آذر و هملاران  .)2 :1322در اي روش ابت ا به شناسايی عوام مؤثر و
اساسی پرداخته و س ب با استفاده از روشی كه ارائه ش ه اس روابط بن اي عوام و راه دستنابی
به پنشگرف توسگط اي عوام ارائه شگ ه اسگ  .روش ساختار ،تفسنر ،با تجزيه متنارها در چن
سطح مخت،ف به تح،ن ارتبان بن شاخ ها میپردازد .م ل ساختار تفسنر ،قادر اس ارتبان بن
شاخ كه به صورت تلی يا گروهی به يل يرر وابستهان را تتنن نماي  .اي روش با تجزيه متنارها
در چن سگگطح مخت،ف به تح،ن ارتبان بن شگگاخ ها میپردازد .اي روش میتوان برا ،تجزيه
وتح،ن ارتبان بن ويژگیها ،چن متينر كه برا ،يك مسگگاله تتريف شگگ هان اسگگتفاده شگگود
همچنن میتوان برا ،تجزيه وتح،ن ارتبان بن ويژگیها ،چن متينر كه برا ،يك مساله تتريف
شگ هان اسگتفاده شگود .طراحی م ل سگاختار ،تفسگنر ،روشگی اسگ برا ،بررسی اثر هر يك از
متينرها بر رو ،متينرها ،ديررچ اي طراحی رويلرد ،فراگنر برا ،سگگنجش ارتبان اسگگ و اي
طراحی برا ،توسگتۀ چارچو م ل بهكار میرود تا اه ام ك،ی تحقنق املانپذير شگود .م لساز،
سگاختار ،تفسنر ،در ادبنات مخت،فی بلار گرفته ش ه اس كه خالصها ،از آن در ج ول زير ارائه
ش ه اس .
جدول ( :)9موارد کاربرد مدلسازی ساختاری تفسيری
رويلرد

ه م اص،ی

منبع

ISM

توسته كاربرد  ISMدر حوزه تصمنمرنر ،گروهی جه ارزيابی تلنولوژ ،ها،
مخت،ف

(واتسون)1273 2

ISM

ISM

ISM

تجزيه و تح،ن روابط منان موانع اجرا ،لجستنك متلو
تجزيه و تح،ن عوام رفتار ،انسانی مؤثر بر اجرا ،م يري زنجنره تامن سبز
در صنايع مت ن هن
تجزيه و تح،ن تتامالت منان موانع صرفه جويی انرژ ،در چن

(راو 3،و
شانلر)2112 4
(مودولی 2و
هملاران )2113
(وانا 2و
هملاران )2113

منبع :فيروزجائيان()921 :9912

Warfield

1

Watson

2

Ravi

3

Shankar

4

2Muduli

Wang

2
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براسا تئور ،وارفن ،در م لساز ،ساختار ،تفسنر ،باي تت اد خبرگان بن  12الی  22نفر
انتخا شگگود(آذر و هملاران  .)2 :1322براي اسگگا برا ،تتنن نمونۀ پژوهشگگی از جامتۀ آمار،
تحقنق پژوهشگرران مالک خبرگی را براسگا دو شگاخ منزان تجربۀ در امرگردشرر ،شهر ،و
سگطح تحصگنالت درنظر گرفته شگ هان كه ح اق دارا ،م رک تحصگن،ی دكتر ،بودهان و .مطابق
ج ول  2تت اد  22نفر خبره كه دارا ،دو مالک خبرگی فو بودهان به عنوان نمونه درنظر گرفته
ش هان ..در نهاي خبرگان انتخا ش ه بر اسا
ابتاد و شگاخ ها ،تحقنق را مشگخ
طراحی كن

منزان تجربه و تحصنالت خود در زمننه گردشرر،

میكنن تا محقق بتوان بر اسا

آن م ل مفهومی نهايی را

جدول ( :)2نمونة پژوهش براساس شاخصهای خبرگی
نماد
شرن
تت اد خبرگان حائز شرن
33
دكتر،
34
و
دكتر،
22

شاخ خبرگی
منزان تجربه
م رک تحصن،ی
نمونه پژوهش

در اي تحقنق پب از بررسگی پنشننه تحقنق نظرات خبرگان برا ،طراحی الرو به كاربرده ش ه
اسگگگ بگه اي ترتنگ كگه خبرگگان بر اسگگگا مبانی نظر ،موجود در زمننه گردشگگگرر ،ابتاد و
شگاخ ها ،گردشرر ،شهر ،را بنان كرده و در استخراج م ل به آنها استناد ش ه اس  .در پايان
ابتاد وشگاخ ها ،اقتصگاد گردشرر ،شهر ،شناسايی و م لساز ،ساختار ،تفسنر ،برا ،تفسنر
روابط بن ابتاد و شگاخ ها ،آن بلار رفته اسگ  .زيرا م ل مذكور يك روش استقرار مط،و برا،
شگناسگايی و تح،ن روابط بن ابتاد و شاخ ها اس  .برا ،اجرا ،م ل سه گام اص،ی زير ضرو ر،
اس كه در ادامه هر يك از آنها تشريح میشود.
 - 1شناسايی ابتاد وشاخ ها ،گردشرر ،شهر،
 - 2تتنن رابطه مفهومی بن ابتادو شاخ ها با استفاده از ISM
 - 1 – 2تشلن ماتريب خود تتام،ی ساختار،
 - 2 – 2تشلن ماتريب خود دريافتی
 - 3 – 2تتنن روابط و سطح بن  ،بن ابتاد وشاخ ها
 – 3طراحی م ل اقتصاد گردشرر ،شهر،
گام  :9شناسایی ابعاد و شاخصها
رديف

جدول ( :)9تعيين وضعيت ابعاد بر اساس نظر خبرگان
منانرن امتنازات
جمع امتنازات
ابتاد

نتايج

1

سرمايهگذار،

212

2332

ع م رد

2

درآم زايی

213

2322

ع م رد
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3
4
2

تولن بومی و مح،ی
ورود ارز به كشور
اشتيالزايی

212
211
127

232
231
3322

ع م رد
ع م رد
ع م رد

2

افزايش پب ان از

113

4323

رد

7

افزايش صادرات

113

432

رد

مطگگابق ج گ ول  3ابتگگادسگگگرمگگايگگهگگگذار ،درآم گ زايی تولن گ بومی و مح،ی ورود ارز بگگه
كشگگور اشگگتيالزايی افزايش پب ان از و افزايش صگگادرات از طريق ادبنات نظر ،و م لها ،موجود
انتخا شگگ ه اسگگ كه پب از ارائه به خبرگان و نظرخواهی از آنها  2مورد از اي ابتاد كه منانرن
باال 2 ،داشته ان انتخا ش ه و در ج ول  4ارائه ش ه اس .
ج ول تتنن وضگگتن شگگاخ ها" ،اقتصگگاد گردشگگرر ،شگگهر "،ب لن مح ودي مقاله ارائه
نشگ ه اسگ لذا ابتاد و شاخ ها ،حاص از ادبنات پب از اعمال نقطه نظرات متخصصن به شرح
زير اس :
جدول ( :)0ابعاد اقتصاد گردشگری شهری و شاخصهای آن
مفهوم اص،ی

گردشرر،
شهر،

ابتاد

شاخ ها

سرمايهگذار،

تحرک سرمايهها ،مالی جذ سرمايهها ،خارجی ع م وابستریها ،نفتی
افزايش تولن ناخال داخ،ی

درآم زايی

افزايش درآم حاص از مالنات افزايش درآم ها ،عمومی افزايش پب ان از

تولن بومی و
مح،ی

افزايش كنفن متاش افزايش عرضه ننرو ،كار احنا صنايع دستی

ورود ارز به
كشور

غ،به بر تورم گسترش صادرات پنهان

اشتيالزايی

افزايش عرضه ننرو ،كار برابر ،فرص ها ،شي،ی در جامته كاهش بنلار،

بر اسگا ادبنات و نظرات متخصصن م ل اقتصاد گردشرر ،شهر ،شام  2بت و  12شاخ
اس كه ابتاد عبارتن از :اشتيالزايی درآم زايی تولن بومی و مح،ی ورود ارز به كشور سرمايهگذار،
گام  :2تعيين رابطه بين ابعاد و شاخصها
تشگلن ماتريب خودتتام،ی سگاختار .،در اي مرح،ه متينّرها به صورت دوبه دو با هم بررسی
میشون و پاسخدهن ه با استفاده از نمادها ،ذي به تتنن روابط متينّرها میپردازد:
 : Vمتينر iبر تحقق متينر  jكمك میكن و  :Aمتينر  jبر تحقق متينر  iكمك میكن .
 : Xمتينر  iو  jهر دو به تحقق هم كمك میكنن  .و  : Oمتينر  iو  jبا يل يرر ارتبان ن ارن .
مرحله  )9تشکيل ماتریس خود تعاملی
ماتريب خود  -تتا م،ی سگگاختار ،از ابتاد و شگگاخ ها ،اقتصگگاد گردشگگرر ،ومقايسگگه آنها
بااستفاده از چهار حال روابط مفهومی تشلن ش ه اس  .اي ماتر يب توسط خبرگان و متخصصن
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گردشگرر ،تلمن گردي ه اس  .اطالعات حاص،ه بر اسا مت م لساز ،ساختار ،تفسنر ،جمع
بن  ،شگ ه وماتريب خود  -تتام،ی سگاختار ،نهايی تشگلن ش ه بر روشها ،ناپارامتريك منطبق
گردي ه اسگ  .منطق م لسگاز ،ساختار ،تفسنر ،بر مبنا ،م در فراوانیها عم میكن  .اگرچه
در رويلردها ،تت ي شگ ه م لسگاز ،سگاختار ،تفسنر ،بلارگنر ،روشها ،گشتاور ،متتارم
شگ ه اس ولی با وجود مفروضات پارامتريك همچنان مت ولوژ ،ناپارامتريك(كه در اي مقاله اجرا
ش ه اس )روش غال اس  ..زيرا ب ون اتلا به مفروضات انتطام پذير ،م ل بنشتر اس و از طرم
ديرر چون اعمال فراوانیها دوسگگويه اس گ دادهها ،نزديك به هم اثرات خود را در حاالت دو طرفه
خواه داش .
جدول ( :)5ماتریس خودتعاملی ساختاری ابعاد"اقتصاد گردشگری شهری"
1

J
I

 .1اشتيالزايی

2

3

4

2

V

A

V

A

A

A

A

V

V

 .2درآم زايی
 .3تولن بومی و مح،ی
 .4ورود ارز به كشور

A

 .2سرمايهگذار،

با توجه به نظرات و بر اسا دادهها روابط دوسويه و مؤثر در ه م پژوهش حاضر شناسايی ش .
بنابر اي ج ول میتوان گف بن اشگگتيالزايی و ورود ارز اشگگتيالزايی و درآم زايی تولن بومی
مح،ی و ورود ارز به كشور و تولن بومی مح،ی و سرمايهگذار ،ارتبان دوسويه مشاه ه میشود.
جدول ( :)6ماتریس خودتعاملی ساختاری شاخصهای"اقتصاد گردشگری شهری"

-9
تحرک سرمایههای مالی9

 - 2جذب سرمایههای خارجی

 - 9عدم وابستگیهای نفتی

 - 0افزایش توليد ناخالص داخلی

 - 5افزایش درآمد حاصل از ماليات

 - 6افزایش درآمدهای عمومی

 - 1افزایش پس انداز

 - 1افزایش کيفيت معاش
V

V

V

V

V

V

V

V

 - 1افزایش عرضه نيروی کار

V

V

V

V

V

V

V

V

 - 97حيا صنایع دستی

 - 99غلبه بر تورم

 - 92گسترش صادرات پنهان

2

A

V

V

V

V

 -99افزایش عرضه نيروی کار

1

V

A

A

V

V

V

 - 14برابر ،فرص ها ،شي،ی در جامته

I

- 95کاهش بيکاری

J
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.
1

.
.

.
.

.
.

.
1

12

مرحله )2ماتریس دریافتی
ماتريب دريافتی از تب ي ماتريب خود – تتام،ی سگگاختار ،به يك ماتريب دو ارزشگگی(صگگفر-
يك) حاصگ گردي ه اسگ .برا ،اسگگتخراج ماتريب دريافتی باي در هر سگگطر ع د يك را جايرزي
عالم هاv ،و xو ع د صگگفر را جايرزي عالم ها O ،و Aدر ماتريب خود – تتا م،ی سگگاختار ،
شگود پب از تب ي تمام سطرها نتنجه حاص،ه ماتر يب دريافتی اولنه نامن ه میشود .س ب روابط
ثانو يه بن بت  /شاخ ها كنترل ش ه اس و س ب در صورت نناز ماتريب ثانويه برا ،رسن ن به
ماتريب نهايی ايجاد میشگود ايجاد ماتريب دسگترسی نهايی پب از آنله ماتريب دسترسی اولنه به
دس آم با واردكردن انتقالپذير ،در روابط متينّرها ماتريب دسترسی نهايی به دس میآي .
جدول ( :)1ماتریس خوددریافتی ساختاری ابعاد"اقتصاد گردشگری شهری"
2

ق رت
نفود

.1
اشتيالزايی

1

1

1

1

1

3

.2
درآم زايی

1

1

1

1

1

1

تولن
.3
بومی و مح،ی

1

1

1

1

1

2

 .4ورود ارز
به كشور

1

1

1

1

1

2

.2
سرمايهگذار،

1

1

1

1

1

4

وابستری

3

2

1

4

2

1

J

2

3

4

I

اي ج ول نشگگان دهن ه بررسگگی ماتريسگگی نرارن ه از ج ول شگگماره  2اس گ كه ق رت نفوذ و
وابسگگتری هريك از شگگاخ ها را مشگگخ میكن مجموع هر بت به صگگورت افقی ق رت نفوذ و
مجموع هر ستون به صورت عمود ،وابستری آن بت را آشلار میسازد.
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جدول ( :)1ماتریس خوددریافتی ساختاری شاخصهای"اقتصاد گردشگری شهری"

 - 9تحرک سرمایههای مالی

 - 2جذب سرمایههای خارجی

 - 9عدم وابستگیهای نفتی

 - 0افزایش توليد ناخالص داخلی

 - 5افزایش درآمد حاصل از ماليات

 - 6افزایش درآمدهای عمومی

 - 1افزایش پس انداز

 - 1افزایش کيفيت معاش

 - 1افزایش عرضه نيروی کار

 - 97حيا صنایع دستی

 - 99غلبه بر تورم

 - 92گسترش صادرات پنهان

 -99افزایش عرضه نيروی کار

 - 14برابر ،فرص ها ،شي،ی در جامته

- 95کاهش بيکاری

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

وابستری

3

3

3

2

2

7

2

13

3

2

2

11

12

13

14

I

قدرت نفوذ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

JJ

مرحله  )9تعيين روابط وسطح بندی ابعاد وشاخصها
برا ،تتنن روابط و سگطحبن  ،ابتاد وشگاخ ها باي مجموعه خروجیها ومجموعه ورود،ها را
برا ،هر بت /شگاخ از ماتريب دريافتی اسگتخراج نمود.مجموعه خروجیها شام خود بت /شاخ
وابتاد /شگاخ هايی كه از آن تأثنر میپذيرد .مجموعه ورود،ها شام خود بت /شاخ و مجموعه
ابتاد /شاخ هايی كه بر آن تأثنر میگذارن  .س ب مجموعه روابط دو طرفه هريك از بت /شاخ ها
مشگخ میشگود .يتنی تت اد بت /شاخ ها ،كه دردو مجموعه ورود ،و خروجی تلرارش ه اس .
ابتاد/شگاخ ها بر اسا مجموعهها ،حاص،ه سطحبن  ،میشون  .بطور متمول ابتاد /شاخ هايی

طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری با رویکرد ساختاری  -تفسيری961.......................................................

كه مجموعه خروجی و مجموعه روابط دو طرفه يلسان داشته باشن ابتاد /شاخ ها ،سطح بااليی
سگ،سگ،ه مرات را تشلن میدهن  .بنابر اي ابتاد /شاخ ها ،سطح بااليی منشأ هنچ بت /شاخ
ديرر ،نخواهن بود .هنرامی كه سگگگطح بااليی تتريف گردي از ديرر ابتاد/شگگگاخ ها تفلنك
میشود.س ب بهواسطه يك فرآين همسان سطوح بت  ،مشخ میشون .

جدول ( :)1تعيين روابط و سطوح و ابعاد"اقتصاد گردشگری شهری"
ابعاد

خروجی

ورودی

مشترک

سطح

اشتيالزايی

1و2و4

1و3و2

1

3

درآم زايی

1

1و2و3و4و2

1

1

تولن بومی و مح،ی

1و2و3و4و2

3

3

2

ورود ارز به كشور

4و2

1و3و4و2

4

2

سرمايهگذار،

1و2و4و2

3و2

2

4

ج ول تتنن روابط و سگطوح شگاخ ها" ،اقتصگاد گردشرر ،شهر "،ب لن مح ودي مقاله
ارائه نش ه اس .
گام  -9طراحی مدل اقتصاد گردشگری شهری
شکل ( :)2مدل ابعاد اقتصاد گردشگری شهری
پب از تتنن روابط و سگطح متينرها میتوان آنها را به شگل م لی ترسنم كرد .به همن منظور
ابت ا متينرها را بر حسگگ سگگطح آنها به ترتن از باال به پاين تنظنم میشگگون در تحقنق حاضگگر
متينرها در  2سگطح قرار گرفته و طبقهبن  ،شگ هان (طبق ج ول  ) 2در باالتري سطح(سطح اول)
درآمگ زايی قرار گرفتگه اسگگگ كه دارا ،كمتري نفوذ به سگگگاير عوام میباشگگگ و در پاين تري
سگطح(سگطح پنجم) تولن بومی و مح،ی كه همانن سنا زيربنايی م ل عم میكن قرار دارد لذا
بروز توسته در اقتصاد گردشرر ،شهر ،از اي متينر شروع ش ه و به ساير متينرها سراي میكن .
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شکل ( :)2مدل ابعاد اقتصاد گردشگری شهری

 -5خوشه بندی
به منظور بخشبن  ،متنارها در ماتريب دسگگترسگگی نهايی باي برا ،هريك از عناصگگر ق رت
محركه 1و وابسگتری 2محاسبه شود .ق رت محركه يك عنصر يا متنار تت اد متنارهايی اس كه متأثر
از متنار مربوطه میشگگون از جم،ه خود آن متنار .ق رت وابسگگتری ننز تت اد متنارهايی اس گ كه بر
متنار مربوطه تأثنر میگذارن و منجر به دستنابی به آن میشون .
ايگ ق گ رتهگگا ،مگحركگگه و وابسگگگتری در تح،ن گ مگگاتريب اثر ضگگگر ارجگگاع متقگگاب گ
كگاربرد (MICMAC)3،دسگگگتگهبنگ  ،اسگگگتفگاده میشگگگونگ كگه در آن متنارها به چهار گروه
خودمختار4وابسته 2پنون  2،و مستق (7متنار محرک) تقسنمبن  ،میشون ه م از تح،ن ماتريب
اثر ضگگگر ارجگاع متقگابگ كاربرد ،تجزيه و تح،ن ق رت محركه و ق رت وابسگگگتری متينرها
اسگ (متنازان 3و هملاران  .)232 :2113متينرها به چهار خوشگه تقسگنمبن  ،میشون خوشۀ اول
شام متنارها ،خودمختار اس كه ق رت محرک و وابستری ضتنفی دارن  .اي متنارها نسبتاً ج ا،
از سگگنسگگتم قرار دارن كه در واقع پنون ها ،ان كی با سگگاير عناصگگر سگگنسگگتم دارن البته شگگاي
پنون هايشان قو ،باش  .خوشه ،دوم شام متنارها ،وابسته اس كه ق رت محرک ضتنفی داشته
Driving power

1

Dependence power

2

Impact Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification

3

Autonomous

4

Dependent

2

Linkage

2

Independent

7

Mathiyazhagan

3
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اما ق رت وابسگگتری بااليی دارن  .خوشگگه ،سگگوم متنارها ،پنون  ،قرار دارن كه هم ق رت محرک
قو ،و هم ق رت وابسگگتری قو ،ا ،دارن  .اي متنارها در حقنق غنر مانا 1يا غنر پاي ار هسگگتن به
اي دلن كه هر اق امی رو ،اي متنارها تأثنر ،بر ديرر متنارها يا بازخورد ،به خودشگگان خواه
داش گ  .خوشگگه ،چهارم متنارها ،مسگگتق را در بر می گنرد كه ق رت محرک باال در كنار ق رت
وابستری پاين دارن  .همانطور كه مالحظه میشود يك متنار با ق رت محرک قو ،متنار ك،ن  ،نام
میگنرد و در دسته متينرها ،مستق يا پنون  ،جا ،دارد.
در اي بخش به بررسگی ابتاد تأثنر گذار اقتصادگردشرر ،شهر ،با استفاده از رويلرد ساختار،
تفسنر ،میپردازيم:
با اسگتفاده از دادهها ،ج ول 7و  3میتوان ابتاد و شگاخ ها ،اقتصگاد گردشرر ،شهر ،را بر
اسا ق رت نفوذ هر بت و شاخ در بت و شاخ ديرر و منزان وابستری هر بت و شاخ را در
ابتاد و شاخ ها ،ديرر در چهار سطح زير دستهبن  ،كرد:
 – 1سگطح اسگتقالل ابتاد و شگاخ هايی كه ح اق وابسگتری و ق رت نفوذ را در ديرر شاخ ها
دارد.
 – 2وابستری ابتاد و شاخ هايی كه وابستری زياد ،بر ديرر ابتاد و شاخ ها دارن .
 – 3ارتبان ابتاد و شاخ هايی كه رابطه دوطرفه با يل يرر دارن .
 – 4نفوذ(ع م وابسگگتری) ابتاد و شگگاخ هايی كه بر ابتاد و شگگاخ ها ،ديرر نفوذ قاب توجها،
دارن .

شکل ( :)9ماتریس قدرت نفوذ – وابستگی ابعاد

Unstable

1
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اي ماتريب از دادهها ،ج ول  7استخراج ش ه به اي صورت كه نشان میده ابتاد اشتيالزايی
درآم زايی تولن بومی و مح،ی ورود ارز به كشور و سرمايهگذار ،در ك ام ناحنه ماتريب ق رت نفوذ
– وابستری قرار میگنرن همانطور كه در شل  3مشخ اس تولن بومی مح،ی با ق رت نفوذ  2و
وابستری  1دارا ،بنشتري نفوذ و پب از آن سرمايه گذار ،در بخش نفوذ قرارگرفته اس پب از آن
اشتيال زايی با ق رت نفوذ و وابستری برابر در ناحنه خودمختار ،قرار دارد و در بخش وابستری به
ترتن ابتاد درآم زايی و ورود ارز به كشور دارا ،بنشتري وابستری نسب به ساير ابتاد هستن .

شکل ( :)0ماتریس قدرت نفوذ – وابستگی شاخصها

اي ماتريب از از داده ها ،ج ول  3استخراج ش ه و نشان می ده هريك از شاخ ها،
گردشرر ،اقتصاد شهر ،در ك ام ناحنه قرار دارن كه اع اد داخ ماتريب بنانرر شماره  12شاخ
در ج ول  3میباش كه به ترتن از شاخ شماره  1تحرک سرمايهها ،مالی شروع ش ه و به
شاخ شماره  12كاهش بنلار ،ختم میشود.
 -6نتيجهگيری
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افزايش روز افزون و گسگترش گردشرر ،در مناطق مخت،ف دننا سب ش ه گردشرر ،به منزلۀ
بزرگ تري صنت جهان مترفی شود و توجه برنامه ريزان را به خود ج ،كن اي صنت به يلی از
فتالن ها ،اقتصگاد ،كه پتانسگن بااليی دارد تب ي شگ ه اسگ كه با ننرو ،ق رتمن خود سب
تيننرات دراقتصگگاد كشگگورها ،توسگگته يافته و كمتر توسگگته يافته میشگگود با رونق جهانی صگگنت
گردشگرر ،تت اد فزاين ه ا ،از مناطق در كشگورها ،در حال توسته اهمن گردشرر ،را به منزلۀ
عام مهم در توسگگتۀ اقتصگگاد منطقه ا ،درک كرده ان ب ي ترتن اي صگگنت يلی از اركان مهم
اقتصگاد جهان كنونی را در بر می گنرد و سرمايه گذار ،در اي صنت پربازده تري سرمايه گذار،
ها محسو میشوداي صنت نوپا در سال ها ،اخنر تأثنرات زياد ،بر وضتن اقتصاد ،اجتماعی
و فرهنری جهان داشگگته اسگگ  .ايجاد اشگگتيال ارز آور ،تتادل منطقه ا ،كمك به صگگ،ح جهانی
كمك به سگرمايه گذار ،در منراث فرهنری بهسگاز ،محنط كملبه بهسگگاز ،زيستراه ها ،حنات
وحش توسگتۀ نواحی دارا ،جاذبه ها ،گردشرر ،و ج،وگنر ،از برون كوچی جمتن و مانن آن
از جم،ه مزايا ،اي صنت بوده اس
در آسگتانه هزاره سگوم صنت گردشرر ،جايراه خاصی را در اقتصاد كشورها به خود اختصا
داده اس گ و نقش فتال و مؤثر ،را در ارتقا ،سگگاختار اقتصگگاد ،اجتماعی و فرهنری كشگگورها به
خصو در كشورها ،توسته يافته باز ،میكن .عموما شهرها جاذبه ها ،گردشرر ،متت د ،دارن
و همواره گردشگرران زياد ،را به سم خود ج ،میكنن .گردشرر ،در منان فتالن ها ،فراغتی
از بنشگتري تنوع و تحرک از يك سگگو و وسگنع تري پهنه ملانی و فضگگايی از سگگو ،ديرر برخوردار
اسگ .شگاي بتوان گف كه گردشگرر ،به خصگو گردشرر ،شهر ،به گونه ا ،تمام فتالن ها،
فراغتی ديررچ مانن (خري پناده رو ،و )...را با خود همراه دارد و ب ي سگگب برنامه ريز ،و م يري
گردشرر ،از امور حسا و پنچن ه و چن وجهی اس كه توجه ويژه م يران و فتاالن اي صنت را
به خود ج ،كرده اس گ .امروزه به گردشگگرر ،به عنوان يك امر اقتصگگاد ،نرريسگگته میشگگودچ لذا
تتنن كار فتالن و ه م آن امر ،حائز اهمن ق،م اد میشگگودچ زيرا شگگهرها فضگگا ،تج،ی ق رت
اقتصاد ،سناسی اجتماعی و فرهنری و بازو ،محرک دول ها محسو می شون .در اي مقاله ابت ا
با بررسگی ادبنات ارائه ش ه در زمننه اقتصاد گردشرر ،ابتاد و شاخ ها ،آن شناسايی ش ه اس .
س گ ب ابتاد وشگگاخ ها ،حاصگگ،ه توسگگط بنس گ و دو نفر نفر از خبرگان و متخصگگصگگن موضگگوع
گردشگرر ،با استفاده از روش دلفی مورد ارزيابی قرار گرفته و نهايی ش ه.به اي ترتن كه ابتاد و
شگگاخ ها ،اسگگتخراج شگ ه از م لها ،قب،ی ابت ا ك گذار ،شگ ه و خبرگان با توجه به نزديلی و
ارتبان بت و شاخ با موضوع اص،ی به آن امتناز دادهان هر بت و شاخصی كه امتناز باال 2 ،كس
كرده تأين شگ ه و هر بت  ،يا شگاخصگی كه امتنازكمتر از  2ب سگ آورده حذم ش ه اس س ب
ابتاد و شگگگاخ ها ،انتخا شگگگ ه در قال ج اول خودتتام،ی(ج ول ها2 ،و )2و خود دريافتی
(ج ول ها 7 ،و  )3از طريق خبرگان مورد بررسگگی قرار گرف روابط آنها مشگگخ شگگ همچنن
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منزان ق رت نفوذ ابتاد و شگگاخ ها ننز توسگگط خبرگان امتناز دهی ش گ ه اس گ  .نتايج حاصگگ،ه از
بخش ساختار ،تفسنر ،به صورت زير میباش :
م ل يل ارچه اقتصاد گردشرر ،شهر ،از بررسی وتح،ن روابط وسطح بن  ،ابتاد وشاخ ها،
"اقتصاد گردشرر ،شهر "،در ج ول  2استخراج ش ه اس در م ل مذكور بت تولن بومی و مح،ی
به عنوان مبنا ،م ل اسگ زيرا بر بنشتر ابتاد تأثنر میگذارد وبت درآم زايی كه در سطح اول قرار
گرفته بنشتري تأثنر پذير ،را از ساير ابتاد دارد.
از جم،ه نتايج ديرر تحقنق میتوان بر نتايج ماتريب نفوذ  -همبسگگتری اشگگاره كرد در اي
ماتريب شگاخ ها ،اقتصگاد گردشگرر ،شگهر ،با توجه به ق رت نفوذ هر شاخ در شاخ ها،
ديرر و منزان وابسگتری هر شگاخ به شگاخ ها ،ديرر در چهار سگطح تقسگنم بن  ،ش ه اس .
سگگطح بن  ،مذكور نشگگان میده كه از بن ابتاد تولن بومی و مح،ی و پب از آن سگگرمايهگذار،
دارا ،بنشتري ق رت نفوذ و درآم زايی و ورود ارز به كشوردارا ،بنشتري وابستری هستن .
محقق در پايان نتنجه كار خود را با چن ي مقاله كه در زمننه گردشگگرر ،شگگهر ،انجام شگگ ه
اس مورد بررسی قرار داد كه نتايج حاص،ه به شرح زير اس :
نتايج ب سگ آم ه از نظر خبرگان نشگان می ده توسگگته گردشرر ،می توان منجر به افزايش
اشتيال زايی شود و اي امر تأين كنن ه نتايج كار( هاننران  1224ابراهنمننا  1322تنمور)1324 ،
می باشگ همچنن همانطور كه در م ل مشگگخ اسگ اافزايش اشتيالزايی ناشی از گردشرر ،می
توانگ منجر به افزايش درآم گردد كه اي امر تأين كنن ه نتايج پژوهش(آلتم و هملارانش 2112
و ق گ ير )1332 ،میبگگاشگگگگ همچنن در زمننگگه افزايش ورود ارز بگگه كشگگگور تگگأين گ كنن گ ه
پژوهش(وي،نامز  )2111میباش
بنابراي پب از شگناسگايی جايراه ابتاد و شگاخ ها كارشناسان اي حوزه میتوانن دقنق تر در
راسگتا ،رسن ن به توسته پاي ار برنامهريز ،كنن زيرا يك اقتصاد قو ،میتوان عام،ی برا ،تضمن
توسگته باش لذا پنشنهاد می شود محققان برا ،رسن ن به توسته بنشتر در اي صنت مطالتاتی در
زمننه شگگناسگگايی موانع و آسگگن ها ،وارده به اي صگگنت انجام دهن .بنابراي ت وي سگگن راهبرد
توسگته صگنت گردشگرر ،در كشگور می توان منجر به رونق گردشگرر ،شود همچنن راه ان از،
مراكز ارزيابی و توسته گردشرر ،شهر ،می توان منجر به رونق گرفت اي صنت شود.
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