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 26/10/97تاریخ پذیرش: 22/8/96تاریخ دریافت: 

 چکیده
هم ر نزدیک، اولین صنعت ماي بسیاهاي قرن حاضر است که در آیندهترین پدیدهصنعت توریسم، یکی از مهم

جهان محسوب خواهد شد. این صنعت، علاوه بر تأثیرات اقتصادي، عامل مهمی در پیشبرد اهداف اجتماعی و 
شود. با توجه به موضوع اصلی اقتصاد کشور ایران یعنی کاهش درآمدهاي نفتی و اتکا به فرهنگی محسوب می
یران و ترکیه و مالزي انجام داد. پژوهش حاضر ازنظر هدف اي بین کشور اتوان مقایسهاقتصاد مقاومتی، می

گردشگري  و سازمان ي آماري آن خبرگانی از اساتید دانشگاهتوصیفی و از نوع پیمایشی است که جامعه-کاربردي
) بوده است. بر اساس مدل نهایی، FCMها، تکنیک نگاشت شناختی فازي (وتحلیل دادهبوده است. روش تجزیه

از: تدوین سند توسعه ملی گردشگري ایران،  اندترین و تأثیرپذیرترین عوامل بر مجموع سیستم عبارتتأثیرگذار
هاي المللی، احیاء و ارتقاي زیرساختگذاري در گردشگري، بهبود روابط بینافزایش امنیت سرمایه و سرمایه

 انه.ن به سطح وزارتخگردشگري، توسعه گردشگري داخلی، تغییر ساختار سازمان گردشگري و تبدیل آ

کشورهاي پیشرفته، صنعت توریسم، نگاشت ادراکی فازي  الگو، توسعه گردشگري،کلیدواژگان: 

)FCM(. 
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 مقدمه
ح است، ها در جهان مطرترین و پویاترین فعالیتعنوان یکی از مهمامروزه فعالیت گردشگري به

میزان درآمدزایی آنان پیوسته  که در سطح جهانی شمار گردشگران خارجی و داخلی وطوريبه
). کشور ترکیه به لحاظ درآمد حاصل از 1394رو به افزایش است (محمودي و همکاران،

قرار  OIC(1ي اول کشورهاي عضو کنفرانس اسلامی (ي ششم دنیا و رتبهگردشگري، در رتبه
ي نیا و رتبهي دهم دطور کشور مالزي به لحاظ درآمد حاصل از گردشگري، در رتبهدارد. همین

). به همین 1395زاده و همکاران، دوم کشورهاي عضو کنفرانس اسلامی قرار دارد (رضا قلی
ر هاي فرهنگی این دو کشور پیشرفته در صنعت توریسم با کشوتوان با توجه به شباهتمنظور می

سازمان بر اساس گزارش  ایران، از آنان الگوهاي مناسبی در جهت توسعه گردشگري ترسیم نمود.
در طی شش دهه اخیر گردشگري داراي رشد پیوسته بوده و امروزه یکی  2المللی گردشگريبین

تصادي هاي اقهاي اقتصادي و داراي بیشترین نرخ رشد در بین سایر بخشترین بخشاز بزرگ
میلیون گردشگر  1186، بیش از 2015). در سال 1395خوشخو و همکاران، (ایمانیاست 

میلیارد دلار را ایجاد  1260اند که درآمدي در حدود ر سطح جهان به سفر پرداختهد المللیبین
). حال با توجه به آمار گردشگر ورودي و 2: 2016نموده است (سازمان جهانی گردشگري، 

) و UNWTOدرآمد حاصل از گردشگري منتشرشده از طرف سازمان جهانی گردشگري(
وان از تجارب این دو کشور الگوهایی جهت توسعه تمی، ) 3UNDPبرنامه عمران ملل متحد(

 38، 2015. کشور ترکیه در سال )2016، 4صنعت گردشگري ایران ترسیم نمود(گزارش سالانه
میلیارد دلار بوده است.  35میلیون نفر گردشگر ورودي داشته و درآمد حاصل از گردشگري آن 

داشته و درآمد حاصل از گردشگري  میلیون نفر گردشگر ورودي 27، 2015کشور مالزي در سال 
میلیون نفر گردشگر  5، 2015که کشور ایران در سال میلیارد دلار بوده است. درحالی 20آن 

بیانگر تعداد  1میلیارد دلار بوده است. جدول  5ورودي داشته و درآمد حاصل از گردشگري آن 
 است. 2015گردشگر ورودي و درآمد گردشگري در سال 

1. Organization Islamic Conference 
2. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) 

3. United Nations Development Program 

4. Annual report 
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 2015د گردشگر ورودي و درآمد حاصل از گردشگري در سال تعدا -1جدول 

 درآمد حاصل از گردشگري (میلیارد دلار) گردشگري ورودي (میلیون نفر) نام کشور ردیف

 35 38 ترکیه 1

 20 27 مالزي 2

 5 5 ایران 3

 

 مبانی نظري پژوهش
ر سازي براي حداکث محیطیبه معناي تلفیق اهداف اقتصادي، اجتماعی و زیست توسعه پایدار: 

پور، هاي آتی براي برآوردن نیازهایشان است (جمعهرفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل
گرا، یکی از توان چنین عنوان نمود که رویکرد توسعه پایدار و نظام)؛ بنابراین می1381

ست ن اهاي مدیریت مؤثر در عصر حاضر براي توسعه صنعت گردشگري در سطح جهاضرورت
 ).1388(محسنی، 

ن رفتن منابع اي که باعث از بیگونهبه معنی دستیابی به رشد کیفی است، به گردشگري پایدار:
سر و ساخت نگردد و فرهنگ، تاریخ و میراث جامعه محلی را حفظ کند (ادگلطبیعی و انسان

ي یدار بحث کرد (یارتوان جدا از مفهوم توسعه پا). گردشگري پایدار را نمی170: 1392دیگران، 
ه اي است ک). به اعتقاد باتلر، گردشگري در نماي پایداري، حوزه1393حصار، حیدري ساربان، 

هاي مکمل توسعه پایدار را با خطر مواجه نکرده، بلکه با استفاده از شاخص اندازیابی به چشمدست
ریزي توسعه ت، بنابراین برنامهجامعیت و پویایی را در مسیر رسیدن به توسعه پایدار آسان کرده اس

ه و هاي تأثیرگذار باشد (علیزادگردشگري باید بر مبناي ارتقاي سطح پایداري در تمام حوزه
). گردشگري در معرفی تمدن و فرهنگ بشریت، روابط انسانی، صلح جهانی، 1392همکاران، 

ه صادرات کند. فرضییفا میدسترسی و در امر اشتغال و سایر موارد نقش کلیدي را اهاي قابلتوان
عنوان نوعی از صادرات محسوب شود، تواند بهدارد که گردشگري هم میبیان می 1منجر به رشد

کننده آن را در کشور میزبان مصرف اما با این تفاوت که در صادرات کالا و خدمات، مصرف
 ).1395فر، کند (محنتمی

1. Export- Led Growth Hypothesis (ELGH) 
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بهترین تجربیات صنعت و یا خدمات براي  عبارت است از جستجو براي یافتن :1الگوبرداري
رسیدن به بالاترین سطح عملکرد؛ یا به عبارتی یک فرآیند پژوهشی دائمی است که سازمان را به 

ت دهد. الگو گیري پاسخی براي تنظیم این سؤال اسسمت بهترین شدن در مقایسه با رقبا سوق می
ی استانداردهاي عملکرد باید در چه سطحشود، که احتیاج به بهبود تشخیص داده میکه هنگامی

 ).1385وایرمن، تنظیم شوند (
 

 پیشینه پژوهش
طورکلی صنعت گردشگري عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت است. اولاً زمینه آشنایی مردم با به 

 نماید. ثانیاً ازنظر اقتصاديها و ... را فراهم میها و گویشها، نژادها، اقوام، سرزمیندیگر فرهنگ
شود، کشورهاي مختلف جهان در سایه برخورداري یکی از منابع درآمدي و ارزي محسوب می

 اي کهن بر پایههاي متنوع، درصدد جلب جهانگردي که پدیدهاز امکانات گوناگون و جاذبه
 ).1395فر، باشند (محنتحرکت و جابجایی انسان است، می

 

 کلیات در مورد کشور مالزي
اي چند نژادي، چند زبانی و چند فرهنگی است. مالزي داراي جامعه مالزي:فرهنگ و زبان مردم 

هاي مختلف مالایی، چینی و هندي دین اصلی مردم اسلام است. مالزي داراي ترکیبی از فرهنگ
ترین فرهنگ در مالزي است، اما سایر اقوام با طور حتم اصلیاست. اگرچه فرهنگ مالایی به

در  هاي متعددکنند و به دلیل وجود همین فرهنگمالزي زندگی می فرهنگ متفاوت آزادانه در
 2آن، مالزي به کشوري متفاوت در میان منطقه تبدیل شده است. زبان ملی مالزي باهاسا (مالایا)

پور، مشود (رحیاست و زبان دوم و پرکاربرد، انگلیسی است که در سطح وسیعی استفاده می
1390.( 

 

 

1. Benchmarking 
2. Malaya Bahasa 
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 گردشگري کشور مالزي
سازمان «میلادي وزارت فرهنگ و هنر و گردشگري بنیان نهاده شد. بر طبق بیانیه  1987در سال 

 عنوان مقصدي مناسب براي گردشگرانهدف از گردشگري، معرفی کشور به» گردشگري مالزي
اجتماعی کشور است. در راستاي نیل به این هدف، -و سهیم کردن این صنعت در توسعه اقتصادي

رصدد: افزایش جذب گردشگران خارجی به مالزي، بالا بردن میانگین طول مدت این سازمان د
اقامت گردشگران و درنتیجه افزایش درآمد حاصل از اقامت گردشگران در این کشور است. 
توسعه گردشگري داخلی و افزایش سهم مالزي در بازار جهانی گردشگري، از دیگر اهداف این 

هاي لازم براي رشد گردشگري و زمان بر اساس ایجاد محركهاي این ساسازمان است. فعالیت
غلی هاي شها در این بخش شده و فرصتگذاريصنایع وابسته است که باعث افزایش سرمایه

فراوانی را ایجاد خواهد کرد. رشد صنعت گردشگري، توسعه اقتصادي را در پی خواهد داشت 
 .)1392شود (خیام باشی، و درنتیجه باعث ارتقاء سطح زندگی مردم مالزي می

 

 کلیات در مورد کشور ترکیه

 گردشگري کشور ترکیه
میلادي  2014شده از سوي وزارت فرهنگ و گردشگري ترکیه در سال بر اساس آمار ارائه
میلیون نفر بوده که عمدتاً از کشورهاي آلمان، روسیه، انگلیس، گرجستان  36درمجموع بیش از 

اند میلیون گردشگر به ترکیه سفرکرده 36بیش از  2015است. در سال و بلغارستان و ایران بوده 
میلیون دلار براي ترکیه به همراه داشته است. قرار گرفتن ترکیه  400میلیارد و  31بر و درآمدي بالغ

غنی،  هاي طبیعی و فرهنگیهاي آسیا، اروپا و آفریقا و برخورداري از گنجینهدر مسیر اتصال قاره
 ).1393سوي این کشور جلب کرده است (رستمی، سیاري را از همه نقاط جهان بهگردشگران ب

 

 

 کلیات در مورد کشور ایران

 مروري بر وضعیت صنعت گردشگري و نقش بخش خصوصی در ایران
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رنامه و در ب "توسعه ملی"هاي گردشگري در استراتژي به رسمیت شناختن اهمیت و ظرفیت

عنوان یکی ). توریسم از سوي سازمان ملل به1394طرانلویی، توسعه جهانی یک واقعیت است (م
تانسیل هاي داراي پشناخته شده است و یکی از بخش "سبز"از ده بخش تأثیرگذار بر اقتصاد 

یجاد ها و توانایی اداراي ارتباط با سایر بخش "مشارکت معنادار در زمینه توسعه پایدار"ایجاد 
 ،1مجمع جهانی اقتصادبر اساس گزارش  .اخته شده استهاي تجاري، مناسب شنشغل و فرصت

است که این  4/3، معادل 2017پذیري سفر و گردشگري در سال امتیاز ایران در شاخص رقابت
ه کشورهاي خاورمیانبوده است. همچنین رتبه ایران از جایگاه نهم در بین  3/3، 2015امتیاز در سال 

در این گروه صعود کرده است. صنعت سفر و  2017به جایگاه هشتم در سال  2015در سال 
درصدي از کل تولید  5/2 میلیارد دلاري، سهم 1/10افزوده در حدود گردشگري ایران با ارزش

درصدي از کل اشتغال کشور را  9/1هزار شغل، سهم  476ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده و با 
 ).2017اد به خود اختصاص داده است (گزارش مجمع جهانی اقتص

 

 پیشینه پژوهش
کنند که در ترکیه به این مطلب اشاره می اند) انجام داده1392در تحقیقی که موسوي و یگانه (

هاي محلی و نیازهاي ثانویه ریزي شده است که مردم محلی آموزش داده شوند و موزهبرنامه
گردي به معناي در جهان، طبیعتهاي زیستی جاذبه 5پشتیبانی گردد، در ایران حتی با داشتن رتبه 

ان پردازند که البته تعدادشي کمی به آن میشده نیست و فقط عدهواقعی آن هنوز زیاد شناخته
شود ) بیان می1389گرفته توسط صیامیان گرجی (خوشبختانه رو به افزایش است. در تحقیق انجام

ژي مشخص بلندمدت با که یکی از دلایل مهم توسعه گردشگري در ترکیه اتخاذ استرات
ترکیه توانسته است در راستاي بوده است.  2بندي جدید اوقات فراغتریزي بر اساس تقسیمبرنامه

بت بندي جدید اوقات فراغت نسسویی خود با شرایط جهانی گردشگري بر اساس تقسیمروند هم
ه و به ردریزي کگذاري در بخش تفریحی و اکوتوریسم برنامهگذاري و سرمایهبه سیاست

) 1393در پژوهش دیگري که توسط موسوي و یگانه (هاي چشمگیري دست یابد موفقیت

1. World Economic Forum (WEF) 
2. New International Division Leisure (NIDL) 
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-2هتل و هتلداري؛ -1اند از: گرفته، برخی از عوامل توسعه گردشگري در ترکیه عبارتانجام
هاي گردشگري ترکیه استراتژي-4هاي دولتی؛ مشوق-3ونقل هوایی و صنعت هواپیمایی؛ حمل

بندي رسد که: اولویتبندي می) به این جمع1392باشی (. در تحقیق دیگري، خیام2023تا سال 
اند از: کیفیت خدمات گردشگري؛ قیمت هاي اقتصادي گردشگري در مالزي عبارتمؤلفه

محصولات؛ قوانین و مقررات گردشگري؛ کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در مراکز 
هاي خدمات عمومی: امکانات و درمانی. مؤلفه گردشگري و امکانات خدمات پزشکی و

اي، ریلی، دریایی؛ تسهیل صدور ویزا و اجازه اقامت و هاي مسافربري هوایی، جادهتوانمندي
 . ها و ...توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و هتل

هاي ) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که وضعیت مکان1380) و صردي ماهکان (2006ویلیامز ( 
ز عوامل مؤثر رسانی اریخی و آثار باستانی، تسهیلات اقامتی و ایجاد دفترهاي بازاریابی و اطلاعتا

اي نشان داد توسعه گردشگري ) در مقاله2008. یوزاما (در توسعه صنعت گردشگري است
یشرفت گیري پها، جهتدربرگیرنده توجه به ابعاد توسعه در تمام سطوح فردي، هدایت سرمایه

) 1377) و زاهدي (1996و تغییر ساختاري و نهادي و بازاریابی است. توسام و جنگینز (فناوري 
سطح  هاي توزیع امکانات توریست درتوان با اتخاذ سیاستاند که میدر تحقیقات خود بیان کرده

رویه و هجوم به نقاط مشخص هاي متنوع براي جهانگردان، از تراکم بیکشور و با ایجاد جاذبه
 .ي جلوگیري کردگردشگر

 

 آمده از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ترکیهدستبندي نتایج بهجمع
تبدیل سازمان گردشگري به وزارت گردشگري، جایگزینی تعطیلات آخر هفته به روزهاي شنبه 

کلات المللی براي از بین بردن مشو یکشنبه طبق تقویم تعطیلات جهانی، بهبود روابط بین
المللی ینبندي جدید بگذاري در حوزه گردشگري نسبت به تقسیم، سرمایهدیپلماتیک جهانی

یت ورسوم محلی و ملی، جذابها و آداباوقات فراغت، استفاده از پتانسیل بالقوه نهفته در جشن
 ).1393هاي تفریحی (حیدري چیانه و قاسمی، و ایجاد مکان بخشیدن به آثار تاریخی و فرهنگی

 آمده از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري مالزيستدبندي نتایج بهجمع
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تبدیل سازمان گردشگري به وزارت فرهنگ و گردشگري، جایگزینی تعطیلات آخر هفته به 

یسات ونقل زمینی از طریق توسعه تأسسازي عملکرد سیستم حملروزهاي شنبه و یکشنبه، بهینه
، ایجاد ها و واحدهاي پذیراییهتل زیربنایی، ارتقاي کیفیت خدمات و تسهیلات گردشگري مانند

هاي گردشگري در مناطق نمونه گردشگري، تقویت نیروي انسانی شاغل در مراکز سایت
 ).1392باشی، گردشگري (خیام

 

 شناسی پژوهشروش
آوري اطلاعات است که به علت سهولت استفاده از این هاي جمعروش پژوهشی یکی از روش

روزه دامنه آن کاربرد وسیعی پیدا کرده است. تحقیقات آوري اطلاعات، امروش در جمع
دوین ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تمنديها، قانونکاربردي تحقیقاتی هستند که نظریه

رترین گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر مؤثشوند را براي حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میمی
دهند. پیمایش روشی است در تحقیق را کمتر موردتوجه قرار می هااقدام تأکید دارند و علت

اجتماعی که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوري اطلاعات است. هرچند معمولًا در آن از 
ل محتوا مند، مشاهده و تحلیساختار شود، اما فنون دیگري از قبیل مصاحبهپرسشنامه استفاده می

). در تحقیق حاضر پس از تهیه طرح تحقیق و مطالعه و 1384روند (خاکی،... هم به کار می
 15آوري مبانی نظري آن، طراحی مصاحبه ساختارمند انجام گرفت و سپس به مصاحبه با جمع

 اند.، این مراحل ارائه شده1نفر از خبرگان پرداخته شد. در شکل 
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 : مراحل انجام تحقیق1شکل 

 وتحلیل اطلاعاتهاي تجزیهروش
هاي آموزشی باید رفتاري پویا از خود نشان ها و ازجمله سازمانپویاي کنونی، سازمان در محیط

داده و محیط خود را با نگاهی جامع رصد کنند و عوامل دستیابی به اهداف خود را در این محیط 
تواند ریزي، مستلزم آگاهی از عوامل حیاتی است که میشناسایی نمایند. بخش مهمی از برنامه

در سازمان، عواملی هستند  1ی رسیدن به اهداف را مشخص کند. عوامل حیاتی موفقیتچگونگ
ها براي گذارند. عواملی که آگاهی از آنکه بیشترین تأثیر را بر موفقیت بازیگران آن سازمان می

ر زمینه شود. پیشینه تحقیقات دها بسیار حیاتی است و عدم توجه به آن موجب شکست میسازمان
CSFر را د "عوامل موفقیت"گردد، جایی که دانیل براي بار اول بحث بازمی 1961ه سال ها ب

نظران مدیریت، سعی بر آن هاي گذشته بسیاري از صاحبمدیریت مطرح نمود؛ اما در دهه
هاي خود یاري رسانند. بررسی ها، مدیران را در موفقیت سازمانCSFاند تا با شناسایی داشته

اساس، هاي سازمان هستند. بر این CSFابزار اصلی استخراج و شناسایی  2مستندات و مصاحبه، 

1. Critical Success Factors 
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ها، مطالعه عملیات، مطالعه موردي، روش دلفی، مصاحبه گروهی CSFهاي مهم شناسایی روش

 ,Yaman, polatو جمعی، بازنگري ادبیات، تحلیل سناریو و مصاحبه ساختاریافته هستند (

2009.( 

 

 )FCMنگاشت ادراکی فازي (
ها حقایق، اشیاء و فرآیندها را به FCMهاست. روش محاسباتی نرم براي مدل کردن سیستم

دهند و چگونگی انجام اعمال متقابل و نحوه عملکرد ها و اهداف ارتباط میها، سیاستارزش
خ پاس "شود ... اگر؟چه می"کنند و به سؤالات پرمعناي گویی میحوادث پیچیده را پیش

تصویري کلی از روابط بین عوامل موفقیت نشان  ،FCMبا کمک . )2009 ،1دهند؟(جوزهمی
یافته توسعه، FCMگیرد. ها بر اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار میCSFشود و تأثیر داده می

عنصر اصلی مفاهیم و ارتباطات علّی  2نگاشت ادراکی است. نگاشت ادراکی، گرافی حاوي 
شوند. عنوان روابط میان متغیرها بازنمایی میو ارتباطات علّی بهاست. مفاهیم تحت عنوان متغیرها 

اگر بین دو متغیر، رابطه مستقیم (مثبت) باشد، افزایش یا کاهش در متغیر علت، موجب تغییري 
در همان جهت (افزایش یا کاهش) در متغیر معلول خواهد شد. اگر رابطه معکوس (منفی) باشد، 

با توجه به  شود. لذاکند، در جهت عکس بر متغیر معلول اعمال مییتغییري که متغیر علت پیدا م
منطق فازي،  سازيدیگر با درنظرگرفتن توان کمّیکیفی بودن حیطه نگاشت ادراکی و از سوي 

، 2کند(کوزکومعرفی می 1986هاي فازي را در سال ادراکی فازي با وزننگاشت  "کاسکو"
شده با هدف نمایش روابط علت و دار گرافیکی هدایتنمو FCMبرمبناي تعریف وي، . )1986

 ]- 1تا  1[معلول میان عوامل است که رابطه میان هر جفت عامل در این مدل، با عددي در بازه 
 -1هاي ادراکی، با هر عددي بین صفر و یک (یا بین شود؛ یعنی اگر قواعد نگاشتمشخص می

راکی هاي ادهاي ادراکی به نگاشتود، نگاشت) سنجیده شود یا از کلمات وزنی استفاده ش1و 
دهنده توصیف و مدل یک استنتاج نمایشی است که ارائه FCMهايشود. مدلفازي تبدیل می

ات بین مفاهیم سازي تعاملوسیله شبیهنمودن یک سیستم است. در این مدل پویایی یک سیستم به

1. Jose 

2. Kosko 
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هاي کمی نمایش هر دو نوع داده براي FCMشود. مدل و عوامل موجود در آن نمایش داده می

نیازمند  FCM). ایجاد یک مدل 2007، 1گیرد(رودریگزو کیفی مورداستفاده قرار می
آید؛ آمده میدستهایی است که از تجارب و دانش افراد خبره در موضوع موردنظر بهورودي

اي که مدل براي شده افراد یا دانش موجود در حوزهتجارب انباشته FCMهاي بنابراین در مدل
ل ها روابط علت و معلولی میان عوامل تشکیشود و بر مبناي آنشده است، یکپارچه میآن ترسیم 

 ).2007، 2گیرد (علیزاده و هوشمنددهنده سیستم شکل می
هاي یادگیري براي ، کمترین فاصله است. همچنین از روشFCMهاي ساخت ازجمله روش

به وسیله تنظیم دقیق روابط عّلی اولیه  FCMست. یادگیري استفاده زیادي شده ا FCMآموزش 
هاي عصبی مصنوعی یا هاي یادگیري شبکهبا کمک الگوریتم FCMهاي یا قدرت وزن یال

خوبی درك ، زمانی بهFCMکارگیري گیرد. ارزش بههاي فرا ابتکاري صورت میالگوریتم
 ي آن آزمایش و نتایج تغییراتوسیلههشود که مدیران بتوانند تغییرات راهبردي خود را بمی

سازي و تحلیل نگاشت ادراکی فازي و طراحی سناریوهاي مفاهیم مدل را مشاهده کنند. شبیه
اي مختلف هدهد تا بتوانند به سؤالاتی مانند: راهمختلف به مدیران و کارشناسان، این امکان را می

ف رین عوامل مفاهیم در دستیابی به اهداتترین و کلیدياند؟ مهمدستیابی به هدف مشخص کدم
هاي دستیابی به اهداف داراي بالاترین میزان باور در رابطه با امکانیک از راهچیست؟ کدام

ها در FCM هاي اخیر، در طول سال. )1976، 3پذیري، میان کارشناسان است؟ (اکسلرد
گروه  5را در  FCMي کاربردي هاحوزه "استچ"اند. کار رفتههاي متنوعی و متفاوتی بهحوزه

شناسی و محیطی، مهندسی و حوزه اقتصاد، تجارت و مدیریت و سایر عمده پزشکی، علوم زمین
دي ریزي راهبراز نگاشت ادراکی در برنامه "جانسون و استرید"بندي کرده است. موارد طبقه

بین  افزارهاي آموزشیمعوامل مؤثر بر پذیرش نر "سارمین و لارنس"مرکز علمی استفاده نمودند. 
 ).1391مهر و همکاران،بررسی کردند (آرمان FCMآموزان و معلمان مدرسه را با دانش

 هاوتحلیل دادهتجزیه

1. Rodrigues 
2. Alizadeh & Hooshmand 
3. Axelred 
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وتحلیل، وتحلیلشان است. تجزیهها، تجزیهدر فرآیند تحقیق، گام بعدي پس از گردآوري داده

شود. یسی به یک نتیجه هدایت مروشی است که کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دستر
شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی آوريهاي جمعوتحلیل دادهبراي تجزیه
بندي گردد. در ابتدا با استفاده از نتایج ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، دستهمطرح می

ده از گین نظرات خبرگان را با استفاعوامل و استخراج ابعاد شناسایی عوامل انجام شد. سپس میان
نگاشت "جهت ترسیم  pajekو  FCMapperافزارهاي آمده و از نرمدستبه  Excelافزارنرم

 گردد.استفاده می "شناختی فازي
عوامل موجود در مسئله، ابتدا از نتایج صنعت گام اول: تعیین عوامل موجود در مسئله: 

شده و یده و سپس با استفاده از نظرات خبرگان تعدیلگردشگري ترکیه و مالزي استخراج گرد
مشخص  2پارامترهایی به آن افزوده گردید. در این مرحله عوامل موجود در مسئله در جدول 

 شود.می
 : تعیین عوامل موجود در مسئله2جدول 

 شاخص شماره

 تغییر ساختار سازمان گردشگري و تبدیل آن به سطح وزارتخانه 1

 توسعه ملی گردشگري ایرانتدوین سند  2

 جایگزینی تعطیلات آخر هفته به روزهاي جمعه و شنبه 3

 سازي زمان سفر در کشور (تعدیل دو پیک سفر)منظور متعادلریزي بهبرنامه 4

 توجه عملیاتی به روستاهاي نمونه گردشگري 5

 منظور شناساندن ایران به گردشگر ایرانیتوسعه گردشگري داخلی به 6

 منظور درآمدزاییشناسایی پتانسیل رونق گردشگري شهرهاي مرزي به 7

 ها با استفاده از پتانسیل بالقوه آنتهیه و تدوین تقویم آیینی شهرها و استان 8

 آموزش و طراحی رشته دانشگاهی به جهت تبدیل معنا به اقتصاد در گردشگري 9

 اکز گردشگري و مدیران متخصصتربیت و ارتقاء آموزشی نیروي انسانی شاغل در مر 10

 هاهاي تفریحی در کنار آنجذابیت بخشیدن به آثار تاریخی، فرهنگی با ایجاد مکان 11

 ونقل و ...)هاي گردشگري (اقامت، پذیرایی، جاذبه، حملاحیاء و ارتقاء زیرساخت 12

 المللیشناسایی بازار هدف گردشگري بین 13

 ی و تبلیغات در کشورهاي هدفهاي بازاریابتدوین برنامه 14
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 المللی براي از میان برداشتن مشکلات دیپلماتیکبهبود روابط بین 15

 گذاري در توسعه پایدار گردشگريافزایش امنیت سرمایه و سرمایه 16

17 
، UNWTOالمللی (اي و بینهاي منطقهافزایش ارتباط و همکاري با سازمان

WTTC ،UNESCO( 
 یزا و اجازه اقامت و حذف روادید براي کشورهاي مورد اعتمادتسهیل صدور و 18

 انها و خدمات گردشگري ایرهاي اینترنتی و تبلیغاتی براي معرفی جاذبهطراحی سایت 19

 المللیهاي بانکی بینارائه خدمات بانکی و تبدیل ارز و صدور کارت 20

 صنعت گردشگري کشور منظور ارتقاء کیفی و کمینظارت بر امور گردشگري به 21

 NIDLالمللی اوقات فراغت گذاري در حوزه گردشگري بینسرمایه 22

 

ها؛ گام سوم: تعیین گام دوم: تعیین روابط حاکم بین عوامل با مقایسه زوجی آن

ماتریس مقایسه زوجی به طیف فازي؛ گام چهارم: تشکیل ماتریس تصمیم دي 

شه هایی؛ گام ششم: نمایش گرافیکی نقفازي؛ گام پنجم: تشکیل ماتریس تصمیم ن

 شناختی فازي.
 FCMapperافزار در این مرحله ماتریس تصمیم نهایی حاصل از نظرات خبرگان وارد نرم

با   Pajekافزارکند. سپس نرمها و روابط علت و معلولی را تعیین میافزار، وزنشود. این نرممی
کند. نقشه شناختی شناختی فازي را رسم می نقشه، FCMapperافزار استفاده از خروجی نرم

قابل مشاهده است. با توجه به شکل  2فازي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري ایران بر... در شکل 
ها بیانگر عوامل مؤثر در توسعه گردشگري کمان است. گره 461گره و  22این نقشه داراي  2

در این نقشه تمامی روابطی که بین عوامل دهند. ها را نشان میها روابط بین گرهاست و کمان
 وجود دارند، مستقیم و دوطرفه است.
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 :  نقشه شناختی فازي2شکل 
 

 :  درجه تأثیرگذاري و تأثیرپذیري و مرکزیت عوامل3جدول 
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 عوامل زیر به ترتیب داراي بیشترین درجه مرکزیت هستند: 3 با توجه به جدول

گذاري در توسعه )، افزایش امنیت سرمایه و سرمایهf2( رانتدوین سند توسعه ملی گردشگري ای
المللی براي از میان برداشتن مشکلات دیپلماتیک بهبود روابط بین )،f16پایدار گردشگري (

)f15 ،(اقامت، پذیرایی، جاذبه، حملاحیاء و ارتقاي زیرساخت) ونقل هاي گردشگري
تغییر )، f6( ساندن ایران به گردشگر ایرانیمنظور شناتوسعه گردشگري داخلی به)، f12و...)(

 ).f1ساختار سازمان گردشگري و تبدیل آن به سطح وزارتخانه (

در سناریوسازي بایستی به این نکته توجه داشت که با چه سناریویی گام هفتم: سناریوسازي: 

ایران داشته  يتوانیم به تغییر در عواملی برسیم که بیشترین میزان تأثیر را بر توسعه گردشگرمی
هاي دهد. بر اساس داده) اطلاعات مربوط به سناریوسازي را نشان می2-4باشد. جدول (

توان سناریوهایی مبتنی بر بالاترین درجه مرکزیت عوامل و یا بالاترین درجه آمده، میدستبه
به ذکر  موتحلیل قرار داد. قبل از تشکیل سناریوها لازتأثیرگذاري عوامل نوشت و مورد تجزیه

شود، دو عدد است که در قسمت تشکیل سناریوها براي عاملی که بر اساس آن سناریو تشکیل می
صفر و یک تعریف شده، عدد صفر به معنی غیرفعال کردن یا عدم وجود عامل موردنظر است و 

 گونه تغییري است.عدد یک یعنی وجود عامل موردنظر بدون هیچ
 f15(تدوین سند توسعه ملی گردشگري ایران) و  f2بتدا عوامل سناریو اول: در سناریو اول، ا

منظور حل مشکلات دیپلماتیک) را تقویت کرده و یا یک در نظر گرفته المللی بهبین (بهبود روابط
(تغییر ساختار سازمان گردشگري و تبدیل آن به وزارتخانه) را بدون تأثیر یا صفر در  f1و عامل 
 د.دهریو اول تغییرات منفی در تمامی عوامل دیگر را نشان میگیریم. نتیجه سنانظر می

(تغییر  f1(تدوین سند توسعه ملی گردشگري) و عامل  f2سناریو دوم: در سناریو دوم عامل 
مامی کنیم. نتیجه آن تغییرات مثبت در تساختار سازمان و تبدیل آن به وزارتخانه) را تقویت می

 دهد.عوامل دیگر را نشان می
منظور شناساندن ایران به (توسعه گردشگري داخلی به f6ریو سوم: در سناریو سوم عاملسنا

هاي گردشگري (اقامت و ...) را تقویت (احیاء و ارتقاء زیرساخت f12گردشگر ایرانی) و 
 دهد.کنیم. نتیجه سناریو سوم تغییرات مثبت در تمامی عوامل دیگر را نشان میمی
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(جایگزینی تعطیلات آخر هفته به روزهاي جمعه و  f3چهارم عامل  سناریو چهارم: در سناریو

منظور شناساندن ایران (توسعه گردشگري داخلی به f6شنبه) را بدون تأثیر در نظر گرفته و عوامل 
هاي گردشگري (اقامت، پذیرایی، جاذبه، (احیاء و ارتقاء زیرساخت f12به گردشگر ایرانی، 

مات ها و خدهاي اینترنتی و تبلیغاتی براي معرفی جاذبهی سایت(طراح f19ونقل و...))، حمل
کنیم. نتیجه سناریو چهارم تغییرات منفی در تمام عوامل دیگر را گردشگري ایران) را تقویت می

 دهد.نشان می

 

 گیريبحث و نتیجه
وهایی گقرار دارد، به دنبال کسب الگو و یا ال "توسعهدرحال"کشور ایران که در رده کشورهاي 

ه در اي که بسیار حائز اهمیت است این است کیافتگی است. نکتهبراي رسیدن به مرحله توسعه
هاي مناسبی براي کشور ایران که داراي ذخایر عظیم نفت و گاز است و داراي زیرساخت

عنوان انگاري است اگر بخواهیم به صنعت توریسم بهبرداري از آن ذخایر است، بسیار سادهبهره
اله (بلندمدت) و با سگرایانه در یک برنامه دهبیندیشیم. بلکه بایستی با دید واقع "جایگزین"ک ی

صنعت عظیم نفتی ساخت و در جهت هر  "مکمل"هاي کاربردي، گردشگري را اجراي برنامه
عنوان هصنعت گردشگري ب"به  "عنوان مکملصنعت گردشگري به"تر کردن واژگان چه نزدیک

بندي بر اساس درجه تأثیرگذاري عوامل، سناریو اول و اش کرد. با توجه به اولویتتل "جایگزین
ود روابط بهب"در اولویت اول و  "تدوین سند توسعه ملی گردشگري ایران"دوم ساخته شد؛ یعنی 

تغییر ساختار سازمان "در اولویت دوم و  "منظور حل مشکلات دیپلماتیک المللی بهبین
توان در اولویت سوم و با توجه به نتایج سناریوها می "به سطح وزارتخانه گردشگري و تبدیل آن

تدوین  محکمی براي "ضمانت اجرایی"گفت که تغییر ساختار سازمان به وزارتخانه در حقیقت 
دد و در پیامد گرسند توسعه ملی گردشگري است که با تکیه بر قوانین اجرایی قابل حصول می

 شود.بقیه عوامل می آن باعث تغییرات مثبت در
که این صنعت، صنعتی بسیار تأثیرپذیر نسبت به تغییرات است، ولو تغییرات کم. کلام آخر آن

تواند بازتاب اي بلورین و شکننده، صنعتی که میصنعتی عظیم و گسترده در تمام دنیا با پوسته
قبول، بایستی سطحی قابل وسیعی بر روي اقتصاد، فرهنگ و اجتماع داشته باشد؛ اما براي رسیدن به
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دهنده به آن، در حفظ، نگهداري و تقویت آن اهتمام بسیار بدنه این صنعت یعنی عوامل شکل

 داشته باشند.

 

 پیشنهادهاي کاربردي
یی در توان پیشنهادهاشده میهاي گردآوريوتحلیل دادهآمده از تجزیهدستبا توجه به نتایج به

ارائه داد؛ یعنی در تدوین سند توسعه ملی ایران دو مقوله  جهت توسعه صنعت گردشگري ایران
طور جداگانه گردشگري داخلی و گردشگري ورودي را از هم جدا کرده و براي هرکدام به

 پیشنهادهایی ارائه داد.
 منظور توسعه گردشگري داخلی:به

ماعی، تتوجه عملیاتی به روستاهایی که ظرفیت پذیرش گردشگر دارد (ارتقاء فرهنگی، اج
 اقتصادي).

 منظور درآمدزایی).شناسایی پتانسیل رونق گردشگري شهرهاي مرزي (به

 ها و استفاده از پتانسیل بالقوه آن.تهیه و تدوین تقویم آیینی شهرها و استان

 هاي دانشگاهی به جهت تبدیل معنا به اقتصاد در گردشگري.آموزش و طراحی رشته

 ها.هاي تفریحی در کنار آنفرهنگی با ایجاد مکانجذابیت بخشیدن به آثار تاریخی، 

 منظور ارتقاء کمی و کیفی صنعت گردشگري کشور.نظارت بر امور گردشگري به

 منظور توسعه گردشگري ورودي:و به

 المللیشناسایی بازار هدف گردشگري بین

 هاي بازاریابی و تبلیغات در کشورهاي هدفتدوین برنامه
 )UNWTO،WTTC،UNESCO،OIC(المللی اي و بینهاي منطقهمانافزایش ارتباط با ساز

 تسهیل صدور ویزا و اجازه اقامت براي کشورهاي هدف
 المللیهاي بانکی بینارائه خدمات بانکی و تبدیل ارز و صدور کارت

 NIDLالمللی اوقات فراغتگذاري در حوزه گردشگري بینسرمایه

 پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی
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الگو جهت توسعه گردشگري ایران با استفاده از تجارب کشورهاي پیشرفته در صنعت ارائه  

 توریسم
 بررسی عوامل مؤثر بر تقویت فرهنگ گردشگري در ایران 
 گذاري در توسعه صنایع مرتبط با گردشگريهاي سرمایهشناسایی روش 
 در گردشگريارائه مدلی جهت توسعه پایدار گردشگري با استفاده از کدهاي اخلاقی  
ارائه مدلی جهت توسعه گردشگري مذهبی بر اساس ادیان رسمی موجود در کشور (زرتشتی و  

(... 
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