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چکیده

لزومتحققاقتصادبدوننفتازیکسووپتانسیلباالیایراندرجذبگردشگراهمیتپرداختنبهمباحث

هایاصلیکسبدرآمدهایارزیجذبمرتبطباصنعتگردشگریرادرکشوردوچندانکردهاست.یکیازراه

یا اهمیت کشورها اقتصادی رشد در قدری به صنعت این است. کشور توسط آنگردشگر به که است فته

بسیاریازکشورهابرایرشدوپیشرفتاقتصادشانازاینصنعت،گویند.همچنیننیزمی«صادراتنامرئی»

حالیاستکهکشوریمانندایرانکمکگرفته ایندر وجودپتانسیل،اند. هنوزبا هایباالدرجذبگردشگر،

است.دراینمقالهبهشناساییوتحلیلعواملمؤثربررشدیکهبایدوشایدرادراینصنعتتجربهنکرده

توصیفیوازنظرهدفکاربردی-انتخابمکانهدفگردشگرپرداختهشدهاست.اینپژوهشازنوعتحلیلی

جامع ةاست. پژوهشترکیبی این در بررسی مورد آماری واست صنعتگردشگری خبرگان از نفر پنج از

وصاحب دانشگاه بهنظراندر یا گردشگرانیکه از نفر پنجاه نیز تجربهصنعتو یااندکردهتازگیسفریرا

طریقمطالعاتکتابخانهةبرنام اطالعاتپژوهشاز دارند. برایخود پژوهشسفری فکری، طوفان هایای،

ومصاحبهباخبرگانبه،میدانی عواملبرپژوهشحاضرتأثیرگذارترینوتأثیرپذیرتریندردستآمدهاست.

هایحاصلازایناست.یافتهدهشهادرکشورایرانبررسیبندیآنانتخابیکمکانبرایگردشگریورتبه

عاملفاصلهومسافتبیشترینودهدعاملعملکردسیستمحملونقلبیشترینتأثیرگذاری،پژوهشنشانمی

باشند.باسایرعواملدارامیوعاملموقعیتجغرافیاییبیشترینتعاملرا،تأثیرپذیری
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مقدمه
گیرندگان کالن کشور بر توسعة اقتصاد بدون نفت و نیز دارابودن پتانسیل باال در  در سالیان اخیر عزم مسئوالن و تصمیم

پژوهشگران  ةپرداختن به مباحث مرتبط با صنعت گردشگری را در کشور بیشتر کرده و وظیفطبیعت و اقلیم ایران اهمیت 

های اصلی و ثابت کسب درآمد داخلی و خارجی توسط  نماید. گردشگری یکی از برنامه بیش از پیش مهم می میاندر این 

ی مختلف صنعت و به تبع آن رشد ها یافته با تسهیلگری در بخش کشورهای پیشرفته است و بسیاری از کشورهای توسعه

(. این در حالی است که کشوری مانند 1913اند )فرزین و همکاران،  این صنعت به رشد اقتصادی خود سرعت بخشیده

توان با  های باال در جذب گردشگر، هنوز رشدی باید و شاید در این صنعت تجربه نکرده است و می با وجود پتانسیل ،ایران

 د.کراربردی به این امر کمک شایانیراهکارهای ک ةارائ

امروزه، دالیلی مانند رشد روزافزون جمعیت، توسعة شهرنشینی، افزایش آلودگی صوتی در رابطه با توسعة فناوری، خستگی 

شهرها موجب شده است  ویژه در کالن های مختلف مشاغل شهری، افزایش درآمد، و عوامل مشابه به ناشی از کار در بخش

هایی اطالق  (. گردشگری به مجموعه فعالیت2112و طبیعت پناه ببرند )باترلر، ها،  ها، دشت ها، دامان کوه مردم به عرصة جنگل

ریزی سفر، مسافرت به  هایی چون برنامه افتد. این فرایند شامل فعالیت شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می می

عنوان بخشی از سفر انجام  گردشگر به هایی را که شود. همچنین، فعالیت مقصد، بازگشت، و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می

(. همچنین، 1911پور و همکاران،  گیرد )ابراهیم دهد نظیر خرید کاالهای مختلف و تعامل میزبان با مهمان را نیز دربر می می

ام صنعت گردشگری به قدری در توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی ن

(. درآمد حاصل از حمل و نقل مسافرت 1912کنند )عابسی و همکاران،  عنوان رکن اصلی توسعة پایدار یاد می اند و از آن به نهاده

میلیارد دالر در هر روز برسد  4طور متوسط  تریلیون دالر یا به 1.1سبب شده است ارزش کل صادرات گردشگری به بیش از 

های باستانی و تاریخی است و از نظر  (. کشور ایران جزو ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه2111)نمایة آمارهای گردشگری، 

 ینـبدر  انیرا ،2111ر سازمان جهانی گردشگری در سال اـمآ ساـسابراما  های طبیعی جزو پنج کشور برتر جهان است. جاذبه

به  توجه با که ستداده ا صاـختصا دوـخ هـبرا  12تبة ر هـمیانورخا ةمنطق یهارکشو بینو در  13 ةتبرکشور جهان  113

 (.2111)نمایة آمارهای گردشگری، ت ـسا ایینیـپ ربسیا هجایگا رکشو های توانایی

  دهبو یشگردگر برتر یها نمکا جزو ، و طبیعیفرهنگی ،یخیرات های جاذبه شتندا لیلد به انیرا رکشو ،یخیرتا نظراز 

و  نیناقو ی،شگردگر یها بهذجادر  بخشی عتنو ،جتماعیو ا دیقتصاا های زیرساخت مانند ییگرد ملاعو وزهمرا اماست. ا

 ینا ییاامزرا از  رکشو اردمو ینا به جهیتو بیو  شتهدا شگردگر بجذدر  مهمی ربسیا نقشنیز  رکشو یک راتمقر

 یمدهادرآ به بستهو وا محصولی تک یرکشو انیرا هـک شتدا توجه نیز نکته ینا به باید. کرد هداخو وممحر مهم صنعت

 به کافی توجه و دیقتصاا ةتوسعو  شدو ر لشتغاا دیجاارزی ا منابع بخشی عتنو ایبر مناسبراه  یک ،ینابنابر. ستا نفتی

 است. یشگردگر صنعت شدر

ترین عناصر در گردشگری است. با توجه به اهمیت  گیری انتخاب محل هدف وی از مهم گردشگر و نحوة تصمیم

باالی عوامل تأثیرگذار در انتخاب محل هدف، این پژوهش به دنبال ارائة تحلیلی کاربردی و علمی مبتنی بر روش دیمتل 

گذاران کالن  بر روی عوامل با تأثیرگذاری بیشتر از بین عوامل متعدد موجود در صنعت گردشگری است تا به سیاست

نماید. هدف اصلی از پژوهش حاضر، شناسایی تأثیرگذارترین و گذاری بهینه در صنعت گردشگری کمک  کشور در سرمایه

ها به کمک روش دیمتل در کشور ایران  بندی آن تأثیرپذیرترین عوامل در انتخاب یک مکان برای گردشگری و رتبه

است. یکی از نکات حائز اهمیت در گردشگری انتخاب مکان هدف برای سفر توسط گردشگر است. هر فرد برای انتخاب 

گیرد که در این پژوهش به بررسی این عوامل پرداخته شده است و  قصد مورد نظر برای گردشگری عواملی را درنظر میم
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های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، تفریحی، و رفاهی. سپس، تأثیرگذاری  توان به پنج دسته تقسیم کرد: جاذبه طور کلی می به

ذارترین و تأثیرپذیرترین عامل مشخص شده است. بنابراین، این عوامل بر یکدیگر بررسی شده و در آخر تأثیرگ

گذاری هدفمند بر روی عواملی که بیشترین تأثیر را در انتخاب مکان هدف توسط گردشگران داشته باشند به  سرمایه

 کند. افزایش احتمال انتخاب آن محل توسط گردشگران و در ادامه به رشد صنعت گردشگری کمک می

نظریمبانی
و  ،چهار عامل اصلی توانمندی محیطی، خط مشی 2111تا  2111های  جهانی گردشگری و سفر بین سال شورای

که سبب انتخاب یک مقصد  ـ ها و منابع طبیعی و فرهنگی را از ارکان اصلی توانمندی موقعیت گردشگری، زیرساخت

ها  ترین آن است که در ادامه به مرتبط این حوزه مطالعات متعددی انجام شده معرفی کرد. در ـ شود برای گردشگری می

( با پژوهش در کشورهای شرق آسیا به این نتیجه رسیدند که شش عامل 2112اشاره شده است. هیانگ و پنگ )

. دومینگز و اند گردشگری ةترین عوامل در حوز و عوامل طبیعی مهم ،مناسب ها، امنیت، بازار ها، حمل و نقل، هزینه جاذبه

لیا کیفیت خدمات، برندهای تجاری، ااسترلیا و اسپانیا پرداختند که در استر ةدر پژوهشی به مقاسی (2111) همکاران

. گان در سال اند ترین عوامل جذب گردشگران های مناسب و در اسپانیا آب و هوا و ساختارهای محلی مهم زیرساخت

داند و  عریف نمود. وی تقاضا را جمعیت میساختار گردشگری را به مفهوم اقتصادی به دو بخش عرضه و نقاضا ت 1110

 و اطالعات و تبلیغات. ،ها، خدمات حمل ونقل، جاذبهاست: معتقد است عرضه شامل چهار جزء 

( 1911مهر و مالک ) سیروس ،صنعت گردشگری در ایران نیز مطالعاتی در گذشته انجام شده است. برای نمونه بارةدر

دند که عوامل انسانی کرگردشگران با استفاده از مدل دیمتل فازی بررسی در پژوهش عوامل مؤثر بر رضایتمندی 

و عامل امنیت تأثیرپذیرترین معیار  را دارد، عامل تسهیالت بیشترین تأثیرگذاری است و ترین شاخص راهمیتپُ

بر گردشگری  های مؤثر لفهؤبندی م ( در پژوهش خود به شناسایی و رتبه1901شده است. اردکانی و همکاران ) شناخته

سبک زندگی و آداب و رسوم و فرهنگ ایرانیان،  ،ها نسبت به گردشگران از میان عوامل نگرش ایرانی .خارجی پرداختند

آورد. فنی  امنیت و اطمینان خاطر، تنگناهای ارتباطی در رأس عواملی هستند که رضایت گردشگران خارجی را فراهم می

از نتایج این پژوهش چهار عامل  ؛دندکرردشگران را در شهر گرگان بررسی ( میزان رضایتمندی گ1911و همکاران )

اند که دو  ترین معیارها شناخته شده خدمات از اصلی ةو هزین ،میزبان ةکیفیت خدمات، کیفیت محیطی، کیفیت رفتار جامع

( در پژوهشی با استفاده 1910گروسیان و همکاران ) اند. ترین نقش را داشته عامل دوم مهم عامل اول بیشترین نقش و دو

ترین  ر بازاریابی خدمات پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بزرگداز مدل تاپسیس فازی به بررسی عوامل تأثیرگذار 

های مناسب است و عوامل طبیعی و سیاسی تأثیرگذارترین  مشکل عدم توسعة گردشگری در ایران نداشتن زیرساخت

و  sowt( در پژوهشی با توجه به مدل 1912زاده و همکاران ) . ابراهیماند در رفع مشکل عدم توسعة این صنعت عوامل

هایی نظیر  طی آن به این نتیجه رسیدند که استراتژی وکشور ایران و هند پرداختند  ةبه مقایس ahpمراتبی  فرایند سلسله

 .اند ترین عوامل ، باالبردن توانایی در ارتباط و زبان از مهمها تسهیل در ورود و خروج گردشگران، بهبود زیرساخت

روشپژوهش
ای، طوفان فکری،  توصیفی و از نظر هدف کاربردی است و از طریق مطالعات کتابخانه -پژوهش حاضر تحلیلی

 دانات)اسنظران در دانشگاه و صنعت  و مصاحبه با پنج نفر از خبرگان صنعت گردشگری و صاحب ،های میدانی پژوهش

تازگی سفری را  و دانشگاه تفرش( و نیز پنجاه نفر از گردشگرانی که یا به ،های تربیت مدرس، دانشگاه تهران دانشگاه

دلیل  انجام رسیده است. روش پژوهش این مقاله دیمتل است که به سفری برای خود دارند به ةه یا برنامکردتجربه 

 هایطبیعیجاذبه •

 اماکنتاریخی •

 اماکنتفریحی •

 امنیت •

 هاسطحهزینه •

 موقعیتجغرافیایی •

 هاتنوعجاذبه •

 منحصربهفردبودنجاذبه •

 فرهنگوآدابورسوممنطقه •

 سبکزندگیافرادمنطقه •

 فرهنگمهماننوازی •
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صورت زوجی و تعامل بیشتر این عوامل و همچنین ساختاردهی و  یگر بهعوامل با یکد ةدهی به عوامل و مقایس وزن

 صورت زیر است: های علت و معلولی انتخاب شده است. الگوریتم مراحل اجرایی دیمتل به بندی عوامل در گروه دسته
 

 


هایاصلیپژوهشفلوچارتگام.9شکل

نگارندگانخذ:أم

این عوامل به خبرگان )پنج  ،سپس .(1در ابتدا عوامل از طرق ذکرشده استخراج شد )جدول  ،طورکه بیان شد همان

 د.شگردشگری( برای امتیازبندی با توجه به میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر ارسال  ةدر حوز داناتنفر فعاالن و اس

آمده(دستآماریبهةتوجهبهجامعبرایانتخابمکانگردشگری)باعواملتأثیرگذاربرانتخابمردم.9جدول
 های طبیعی جاذبه

 اماکن تاریخی

 اماکن تفریحی

 امنیت

 ها سطح هزینه

 موقعیت جغرافیایی

 ها تنوع جاذبه

 فردبودن جاذبه منحصربه

 فرهنگ و آداب و رسوم منطقه

 سبک زندگی افراد منطقه

 نوازی فرهنگ مهمان

 ها سوغاتیمحصوالت و 

 اماکن اقامتی و رفاهی

 مراکز تجاری

 وضعیت بهداشتی منطقه

 مراکز خدماتی

 عملکرد حمل و نقل

 زیبایی و کیفیت معماری شهری

 مذهبی شهر مقصد -وضعیت سیاسی

 زبان و گویش مردم منطقه

 بودن منطقه شده معروفیت و شناخته

 فاصله و مسافت تا مقصد

9310،نیاخیبریوهمکارانقربان؛9311،طالبیوهمکاران ؛9311،دلشادوهمکاران؛9312،همکارانآبادیوخذ:مروتیشریفأم

 ای و استخراج عواملکتابخانه ةمطالع

 دانشگاه و تعصن خبرگان نظر کمک به عوامل کردننهایی و عوامل نکردفیلتر

 دانشگاه و صنعت خبرگان توسط عوامل دهیوزن

 تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم

 کردن ماتریس ارتباط مستقیمنرمال

 ماتریسارتباطکاملةمحاسب

 معلولی -ایجاد نمودار علی

 هاتجزیه و تحلیل یافته
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روشدیمتل؛هاتجزیهوتحلیلدادهتکنیک

ر انتخاب مردم برای انتخاب یک مکان دمنظور شناسایی و تعیین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل  این مطالعه به

گابوس و فونتال برای حل  1791در اواخر سال را ستفاده از روش دیمتل است. روش دیمتل گردشگری در ایران با ا

کند. دیمتل  روابط شبکه روابط متقابل بین عوامل را ایجاد می ةروش دیمتل برای ایجاد نقش ند.کار گرفت مسائل پیچیده به

 در خبرگان قضاوت از مندی بهره مقایسات زوجی است، و همچنین با ةگیری چندمعیاره بر پای های تصمیم از انواع روش

 از مراتبی سلسله ساختار ها، گراف تئوری اصول از استفاده با ها، آن به سامانمند ساختاردهی و سیستم یک عوامل استخراج

 که ای گونه به ؛آورد می تدس به مذکور را عناصر متقابل، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری روابط با را سیستم در موجود عوامل

های تکنیک  (؛ گام1171شود )میرغفوری و همکاران، می معین عددی امتیازی صورت هب را مذکور روابط اثر شدت

 صورت زیر است: هدیمتل ب

تأثیرگذاری عوامل  ،سپس .دهیم گام اول: تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم. ابتدا ماتریس زوجی عوامل را تشکیل می

 1 فرمول شود از میانگین حسابی شود. زمانی که از نظر و دیدگاه چند نفر استفاده می دو به دو با یکدیگر بررسی می

کردن میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر از  برای مشخص .آورده شده است( 9کنیم )محاسبات در جدول  استفاده می

 کنیم. استفاده می 2 جدول

مقادیرتأثیرگذاریعواملبریکدیگر.5جدول

89531

 کامال تأثیرگذار تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر کم تأثیر بی

 

 (1)   
            

 
 

ترتیب ماتریس  به          ,   تعداد خبرگان است که در این مقاله تعداد خبرگان پنج نفر است و  nدر این فرمول 

 است. n ةو خبر ،9 ة، خبر2ة ، خبر1 ةزوجی خبرمقایسات 

(. 2 فرمول)شود  سازی از روش میانگین حسابی استفاده می کردن ماتریس ارتباط مستقیم. برای نرمال گام دوم: نرمال

 آورده شده است. 1شده و در جدول   این مقادیر محاسبه

(2)  
   

   
    

  

 j جمع ستون    مستقر شده است و  jو ستون  iای از ماتریس است که در سطر  نمایانگر درایه    در این فرمول 

    است و
 ماتریس است. ةشد نرمال ةدرای  

آورده شده  1آید که در جدول  دست می به 9(. این ماتریس از فرمول Tماتریس ارتباط کامل ) ةگام سوم: محاسب

 است.

(9)               

 ماتریس یکه است. Iشده و  ماتریس نرمال Nدر این رابطه 

به شرح  و( را محاسبه Tمعلولی. در این گام جمع سطر و ستون ماتریس ارتباط کامل ) -گام چهارم: ایجاد نمودار علی

 کنیم. زیر تحلیل می
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بدین معنا که هر عاملی که  ؛ر عامل میزان تأثیرگذاری آن بر سایر عوامل استهبرای  :(  ) جمع عناصر هر سطر

 آید. دست می به 1 بیشتری داشته باشد تأثیرگذاری بیشتری بر سایر عوامل دارد که از فرمول Dمیزان 

(1)                 
         

 ماتریس ارتباطات کل است. i ( مجموع سطر  ) که در این فرمول

هر عاملی که  ،به عبارت دیگر ؛میزان تأثیرپذیری آن بر سایر عوامل است(: برای هر عامل   جمع عناصر هر ستون )

R  آید. دست می به 5بیشتری داشته باشد تأثیرپذیری بیشتری دارد که از فرمول 

(1)                 
         

 ماتریس ارتباطات کل است. i( مجموع ستون   ) که در این فرمول

  بردار افقی )
    

بیشتری داشته  D+Rهر عاملی که  ،کند. درواقع (: میزان تأثیر برای هر عامل را مشخص می 

 باشد تعامل بیشتری با سایر عوامل دارد.

   بردار عمودی )
    

 ،قدرت تأثیرگذاری هر عامل است. بدین معنا که اگر این مقدار مثبت باشد ةدهند : نشان 

 آورده شده است(. 1شود )گام چهارم در جدول  معیار معلول محسوب می ،معیار علت و اگر منفی باشد

و (      ) کنیم که محور طولی )عمودی( آن گام پنجم: رسم نمودار علی. یک دستگا مختصات دکارتی رسم می

(             ,) یا است و موقعیت هر عامل با توجه به مختصات نقطه(      )نمودار عرضی )افقی( آن 

 شود. مشخص می

گیریم و هر درایه از ماتریس  برای تعیین روابط درونی بین عوامل از ماتریس ارتباطات کل مقدار آستانه می ،همچنین

تر باشد عدد صفر و در غیر این  کنیم. در هر داریه که از این مقدار کوچک ارتباطات کل را با مقدار آستانه مقایسه می

 اند نشان از ارتباط عامل سطر بر عامل آن ستون دارند. هایی که عدد یک گرفته سلولدهیم.  صورت عدد یک قرار می

هابحثویافته
نهم ثبت آثار ملی در سازمان میراث جهانی، یونسکو )با ثبت  ةنام ایران همیشه آمیخته با فرهنگ و تمدن است. ایران رتب

شمار  مند به تاریخ و تمدن و فرهنگ به را در اختیار دارد که این آثار همه مقاصد جذابی برای گردشگران عالقه ،اثر( 21

توان به کویری و  گردان است. شرایط ایران را می آیند. عالوه بر تمدن و فرهنگ، ایران مقصد بسیاری از طبیعت می

 لی نام برد.و بخش کوچکی از ایران را جنگ ،کویری، کوهستانی نیمه

زایی زیاد و عدم نیاز به آموزش نیروی کار در مدت  دلیل واردات ارز به داخل کشور و اشتغال صنعت گردشگری به

خود را به این  ةزمان طوالنی راندمان باالیی داشته که همین امر موجب شده تا کشورهای اروپایی بیشتر سرمایه و بودج

 صنعت اختصاص دهند.

ده است. براساس تکنیک شآمده در این پژوهش از تکنیک دیمتل استفاده  دست های به تحلیل دادهمنظور تجزیه و  به

 (.9)جدول  دهیم خبرگان تشکیل می آرایدیمتل در گام اول ماتریس مقایسات زوجی را با توجه به 

ها نیز برای  ارت آنه و مهبخبرگان یکسان نبوده است و براساس تجر آرایالزم است که میزان اهمیت ذکر این نکته 

 ها وزن غیر یکسان درنظر گرفته شده است. نظر آن
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خبرگانآرایمیانگین.3جدول


 خذ:نگارندگانأم

 آورده شده است. 1شده در جدول  ماتریس نرمال است؛ شده  نرمال 2در گام دوم این مقادیر با توجه به فرمول 

 خبرگانۀآرایشدماتریسنرمال.1جدول


 نگارندگانخذ:أم

جاذبههایطبیعی

اماکنتاریخی

اماکنتفریحی

ت
امنی

سطحهرینه

تجغرافیایی
موقعی

تنوعجاذبه

منحصربهفردبودن

بورسوم
گوآدا

فرهن

کزندگیافراد
سب

گمهماننوازی
فرهن

توسوغاتیها
محصوال

تاقامتیورفاهی
امکانا

مراکزتجاری

تبهداشتی
وضعی

مراکزخدماتی

عملکردحملونقل

تمعماریشهری
زیباییوکیفی

تسیاسی-مذهبی
وضعی

ش
زبانوگوی

ت
فاصلهومساف

توشناختهشدهبودن
معروفی

جاذبههایطبیعی ● 2.25 3.75 3 3 3 3.25 2.75 2.5 2 2.25 2 2.75 1.5 2.5 2 2.75 1.5 0.75 0.75 2.25 2.25

اماکنتاریخی 1.5 ● 1.5 3 3 3 2.25 3.5 2 2 2.25 2.5 2.75 0.5 2.75 1.25 3 1.75 1 1.25 2.5 3.5

اماکنتفریحی 2.5 1.75 ● 2.5 2.5 2.25 2.25 2 1.5 1 2.25 2.75 3 1.25 3 2.25 3 1.75 0.5 1.25 1.75 3

امنیت 2.25 2.75 3 ● 2.25 3 1.75 0.75 1.25 1 0.75 0.5 1.75 2.25 1.75 2.75 3.25 1.75 1.5 0.5 1.25 1.75

سطحهرینه 3.25 2.75 3.5 0.75 ● 1.5 2.25 1.75 1 2 1.5 2.75 2.75 2.5 1.75 2.75 2.25 1 1 0.5 2 1.5

موقعیتجغرافیایی 2.75 2.5 2.25 2 1.75 ● 2.75 2.5 2.25 2 2.5 2.25 2.5 2.5 2 2.5 2.75 2 1.25 1.5 1.75 2

تنوعجاذبه 2.75 3.25 2.25 2 2.5 1.75 ● 2.25 2.25 1.5 1.25 2 2.25 2 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1 1.5 1.25

منحصربهفردبودن 2.25 2.5 2.25 1.5 2.5 2 1.75 ● 2 2 1.75 1.5 2.25 2 2.25 2 1.75 2.25 1 0.75 2 2.25

فرهنگوآدابورسوم 2 1.25 1.5 2.25 2.5 1.75 0.75 2.25 ● 2.25 2.5 1.75 2 2 2.25 2 1.5 1.75 2.25 1.5 1.25 1.25

سبکزندگیافراد 1.75 1.5 1.75 2 2.75 0.75 1.5 1.75 1.75 ● 1.5 2.5 2 1.5 2.25 2 3 1.25 2.25 1.75 0.75 2.25

فرهنگمهماننوازی 1.75 1.75 1.75 2.25 2 1.5 1 2.25 1.5 2.75 ● 2 2.25 2.5 3 2.25 1.25 2 1.5 1 1.75 1.75

محصوالتوسوغاتیها 1.75 1.75 2 1.5 2.25 0.5 1.75 1.5 1.25 1.75 2 ● 2 2.25 1.5 2.5 2.5 1.75 0.75 0.75 1.5 1.75

امکاناتاقامتیورفاهی 2.25 2 3 2 3 2.25 2 2.25 2 1.25 1.25 2.5 ● 2.5 2.25 2.25 1.25 2.25 1.5 0.75 1 2.5

مراکزتجاری 1.75 1 2.5 3 3.25 2.5 1.75 2 2.25 2 2.5 2 2 ● 2 2 3 1 1.75 1.75 1.5 1.75

وضعیتبهداشتی 2.75 2.25 2 2.75 1.5 2.5 1.75 1.5 2 2.25 1.5 1.75 1.25 1.75 ● 2 1.75 0.5 1 1 1.75 1

مراکزخدماتی 2.25 1.75 2 1.25 2.5 2.75 2 1.5 2.25 1.75 1.25 2.25 2.25 2 2.25 ● 1.75 2 1.25 1.25 1.75 0.75

عملکردحملونقل 2 2.25 2.25 2.75 2.5 2.75 2.5 2 2.75 2 2.25 2.25 2.25 2.25 2 2.25 ● 2.25 1.5 2 1.75 2

زیباییوکیفیتمعماریشهری 1.5 1.5 2.25 2 1.75 2 1.25 3 1.5 2.25 1.5 2.25 2.75 1.75 2 2 2.25 ● 1.25 2 1.75 1.75

وضعیتسیاسی-مذهبی 0.75 1.75 3.75 2 2 1.5 1.25 1.5 1.5 2 2.5 2 1.5 1.75 1.75 2 1.5 1.75 ● 1.75 0.25 2

زبانوگویش 1 0.75 1.5 0.75 1.25 0.75 1.5 2.25 1.75 2.5 2.25 2.25 1.75 2 1.5 2 1.75 1.5 1.5 ● 1.25 1.5

فاصلهومسافت 2.5 2 1.75 2 3 2.25 2 1.75 2 2.75 2.75 2 2.75 2.5 1.75 1.5 2.75 1.5 1.5 2 ● 1.25

معروفیتوشناختهشدهبودن 3 2.5 2.25 2.5 2.5 2 1.5 1.75 1 1.75 1.75 1.5 2.75 1.5 2 2.25 3.25 2 1.5 0.75 1.5 ●

ی طبیعی
جاذبه ها

اماکن تاریخی

اماکن تفریحی

ت
امنی

سطح هرینه

ی
ت جغرافیای

موقعی

تنوع جاذبه

منحصر به فرد بودن

ب و رسوم
گ و آدا

فرهن

ک زندگی افراد
سب

ی
گ مهمان نواز

فرهن

ت و سوغاتی ها
محصوال

ت اقامتی و رفاهی
امکانا

ی
مراکز تجار

ت بهداشتی
وضعی

مراکز خدماتی

عملکرد حمل و نقل

ی
ی شهر

ت معمار
ی و کیفی

زیبای

ت سیاسی - مذهبی
وضعی

ش
زبان و گوی

ت
فاصله و مساف

ت و شناخته شده بودن
معروفی

جاذبه های طبیعی 0.00 0.05 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.06 0.04 0.06 0.04 0.06 0.04 0.03 0.03 0.07 0.06

اماکن تاریخی 0.03 0.00 0.03 0.07 0.06 0.07 0.06 0.08 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.01 0.06 0.03 0.06 0.05 0.04 0.05 0.08 0.09

اماکن تفریحی 0.06 0.04 0.00 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02 0.06 0.06 0.06 0.03 0.07 0.05 0.06 0.05 0.02 0.05 0.05 0.08

امنیت 0.05 0.07 0.06 0.00 0.04 0.07 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.06 0.07 0.05 0.05 0.02 0.04 0.04

سطح هرینه 0.07 0.07 0.07 0.02 0.00 0.04 0.06 0.04 0.03 0.05 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.05 0.03 0.04 0.02 0.06 0.04

موقعیت جغرافیایی 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.00 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.04 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.05 0.05

تنوع جاذبه 0.06 0.08 0.05 0.05 0.05 0.04 0.00 0.05 0.06 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03

منحصر به فرد بودن 0.05 0.06 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.00 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 0.06 0.06

فرهنگ و آداب و رسوم 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.05 0.00 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.08 0.06 0.04 0.03

سبک زندگی افراد 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05 0.00 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.08 0.07 0.02 0.06

فرهنگ مهمان نوازی 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.05 0.04 0.07 0.00 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 0.03 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04

محصوالت و سوغاتی ها 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.01 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.00 0.04 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04

امکانات اقامتی و رفاهی 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.00 0.06 0.05 0.05 0.03 0.06 0.05 0.03 0.03 0.06

مراکز تجاری 0.04 0.02 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.00 0.04 0.04 0.06 0.03 0.06 0.07 0.05 0.04

وضعیت بهداشتی 0.06 0.05 0.04 0.06 0.03 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.04 0.04 0.01 0.04 0.04 0.05 0.03

مراکز خدماتی 0.05 0.04 0.04 0.03 0.05 0.07 0.05 0.04 0.06 0.04 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.04 0.06 0.04 0.05 0.05 0.02

عملکرد حمل و نقل 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.07 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.04 0.05 0.00 0.06 0.05 0.08 0.05 0.05

زیبایی و کیفیت معماری شهری 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.07 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.00 0.04 0.08 0.05 0.04

وضعیت سیاسی - مذهبی 0.02 0.04 0.08 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.05 0.00 0.07 0.01 0.05

زبان و گویش 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.00 0.04 0.04

فاصله و مسافت 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.04 0.03 0.06 0.04 0.05 0.08 0.00 0.03

معروفیت و شناخته شده بودن 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.06 0.04 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05 0.03 0.05 0.00
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محاسبه کنیم که ماتریس ارتباطات کل  9کردن، حال باید ماتریس ارتباطات کل را با توجه به فرمول  پس از نرمال

 آورده شده است.  1 در جدول

ماتریسارتباطاتکل.2جدول

 
 خذ:نگارندگانأم

دست آوریم که  به 1طبق فرمول ( را   ) ها و مجموع ستون 1طبق فرمول را  (  ) در گام بعدی باید مجموع سطرها

 آورده شده است. 1در جدول 

 .را دارد بیشترین تأثیرپذیری را دارد   را دارد بیشترین تأثیرگذاری و عاملی که بیشترین    عاملی که بیشترین

انگر علت یبکه  ،     (     ) و همچنین ،انگر تعامل میان روابط استبیکه        (،      ) پس از آن

 نشان داده شده است.  1در همان جدول  ،بودن عامل است یا معلول

(      ) را دارد بیشترین تعامل را با سایر عوامل دارد و عاملی که      (       ) عاملی که بیشترین

دارد معلول یا منفی       (     ) ر سایر عوامل است و عاملی کهدمثبت دارد علت یا تأثیرگذار      

 تأثیرپذیر از عوامل دیگر است.
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جاذبه های طبیعی 25.4 24.8 25.3 26.5 24.4 28.0 25.6 26.2 25.4 26.3 26.8 27.9 24.1 26.7 23.9 24.1 25.4 26.4 27.0 29.2 26.9 26.6

اماکن تاریخی 24.4 25.1 24.8 26.8 24.5 29.1 25.6 25.6 25.6 24.5 26.1 27.8 23.9 23.2 24.1 23.2 25.1 25.5 25.2 29.3 27.4 25.3

اماکن تفریحی 22.4 23.0 24.1 24.8 22.9 26.7 23.2 23.9 23.4 22.9 24.4 25.0 22.1 23.5 22.1 21.7 23.4 24.4 23.8 27.3 23.5 24.4

امنیت 20.2 19.4 18.8 20.8 18.7 18.7 18.8 18.8 18.8 19.7 19.1 18.2 18.4 22.3 18.3 18.8 18.8 20.3 21.1 20.1 23.6 20.4

سطح هرینه 21.2 21.4 20.9 20.9 20.6 24.7 20.4 20.8 20.3 21.6 21.1 20.2 19.9 24.0 19.9 20.7 21.0 22.0 24.2 22.8 23.7 22.0

موقعیت جغرافیایی 25.9 26.1 25.1 26.1 24.0 29.8 25.6 24.5 24.0 24.3 25.0 25.7 23.8 26.4 23.4 23.7 25.2 25.2 25.6 26.9 28.3 25.9

تنوع جاذبه 23.2 22.5 22.1 23.4 21.3 24.7 23.5 22.3 21.5 21.9 22.3 23.1 21.5 25.2 21.0 21.6 22.4 23.5 23.7 24.6 26.3 23.1

منحصر به فرد بودن 21.6 21.8 21.5 22.2 20.5 23.7 22.2 22.2 21.3 20.9 21.6 21.8 20.2 23.6 20.2 20.8 21.4 22.6 22.4 23.3 24.0 22.3

فرهنگ و آداب و رسوم 23.5 22.3 20.2 23.1 20.8 25.2 21.5 21.6 21.9 19.9 21.0 22.2 20.8 20.8 20.1 19.5 21.9 22.0 20.7 23.0 28.8 21.5

سبک زندگی افراد 23.3 22.0 20.2 23.4 20.6 25.1 21.7 21.6 21.2 21.3 21.1 21.8 20.7 21.3 20.2 19.3 21.4 21.6 21.0 23.3 28.1 21.5

فرهنگ مهمان نوازی 22.4 22.4 21.0 22.3 20.7 25.1 21.8 22.1 21.2 20.5 23.0 22.8 21.0 22.1 20.2 20.3 21.2 23.3 21.7 23.3 26.5 22.4

محصوالت و سوغاتی ها 18.7 19.2 18.3 19.5 17.3 19.3 18.9 18.6 18.3 18.2 19.0 19.9 17.4 19.5 17.3 17.5 18.5 19.1 18.9 20.2 20.3 19.6

امکانات اقامتی و رفاهی 22.8 22.7 21.4 23.7 21.5 25.4 22.9 22.6 22.8 22.4 22.7 23.4 22.4 23.7 21.2 20.9 21.8 23.4 24.3 25.3 26.3 23.0

مراکز تجاری 24.5 23.9 22.8 25.9 22.9 27.7 24.2 24.5 23.3 23.0 23.7 25.5 22.7 23.4 22.4 21.3 23.7 23.6 23.5 26.1 29.1 24.2

وضعیت بهداشتی 19.6 19.8 19.5 19.8 18.4 22.2 19.5 20.2 18.5 19.3 19.8 21.6 18.5 21.0 19.3 18.5 18.8 18.9 20.2 21.5 22.3 19.9

مراکز خدماتی 21.7 22.0 20.7 22.4 20.4 24.6 21.3 20.3 19.9 20.0 20.4 20.4 20.0 21.4 19.9 20.8 21.0 22.1 21.7 22.2 24.5 21.3

عملکرد حمل و نقل 27.1 27.3 25.7 27.8 25.3 30.2 26.8 25.8 25.1 25.0 26.0 27.2 24.6 26.4 24.5 24.1 26.9 25.9 25.7 27.6 30.1 26.7

زیبایی و کیفیت معماری شهری 22.9 23.3 21.7 24.2 21.4 26.7 21.9 21.7 21.2 21.1 21.8 22.6 20.9 21.8 20.9 20.4 22.1 23.0 22.2 23.4 25.8 22.2

وضعیت سیاسی - مذهبی 19.9 21.3 19.2 21.5 19.5 24.1 20.5 19.6 19.9 19.6 19.6 20.2 18.6 20.7 18.2 17.9 19.5 19.8 21.9 21.1 19.3 19.6

زبان و گویش 18.8 18.3 17.6 18.0 16.7 21.9 19.3 17.5 17.3 16.5 17.3 17.2 17.2 17.2 16.6 16.5 18.5 18.0 17.4 19.4 23.1 18.5

فاصله و مسافت 25.5 25.7 23.6 26.3 23.2 29.1 24.6 23.5 23.2 22.6 23.5 24.1 22.9 24.2 22.6 22.2 24.3 24.5 23.7 25.7 29.9 23.9

معروفیت و شناخته شده بودن 22.3 21.3 20.8 22.3 20.7 23.3 21.2 22.1 21.0 21.8 22.6 23.1 20.5 23.6 20.5 20.7 21.5 22.1 23.1 24.3 26.0 23.0
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تعاملعواملۀنینمیزانونحو(عواملوهچR(یاتأثیرپذیری)Dمیزانتأثیرگذاری).1جدول

 D R D-R D+Rعوامل

 0/1111 11/13 109.11 101.11 عملکرد و حمل و نقل
 1/1131 32/31 113.91 139.13 های طبیعی جاذبه

 1/1113 11/11 111.11 112.11 اماکن تفریحی
 2/1111 91/1 111.11 111.31 موقعیت جغرافیایی
 1/1112 -13/21 119.31 190.30 فاصله و مسافت
 1/1191 19/21 112.13 191.01 مراکز تجاری
 1/1131 10/13 131.19 122.01 اماکن تفریحی

 1/110 11/11 111.10 111.10 امکانات اقامتی و رفاهی
 3/111 09/19 111.11 111.33 تنوع جاذبه

 1/111 -11/9 113.11 119.11 زیبایی و کیفیت معماری شهری
 9/101 -21/1 113.23 100.12 شدن معروفیت و شناخته

 1/131 -00/1 100.11 103.23 نوازی فرهنگ مهمان
 1/113 01/1 131.21 102.11 فرهنگ و آداب و رسوم

 0/113 -11/1 101.11 101.01 فردبودن منحصربه
 2/111 11/0 139.91 101.01 سبک زندگی افراد

 0/111 01/3 111.10 131.21 سطح هزینه
 2/129 33/11 111.29 111 مراکز خدماتی

 1/111 -11/13 111.11 111.11 مذهبی -وضعیت سیاسی
 0/019 -10/11 111.32 193.11 وضعیت بهداشتی

 1/119 -19/31 111.10 192.11 امنیت
 9/111 -92/00 111.01 119.11 ها سوغاتیمحصوالت و 

 1/120 -11/191 121.02 910.32 زبان و گویش

 خذ:نگارندگانأم

رسم شده  1نمودار علی در شکل  (D+R,D-R) کنیم که با توجه به زوج مرتب در گام پایانی نمودار علی را رسم می

 است.

آن  ،مثبت باشد (D-R)با توجه به اینکه اگر برای یک عامل  ؛است (D-R)و محور عمودی  (D+R)محور افقی نمودار 

تأثیرگذار و  اند نقاطی که باالی محور افقی 1پس در شکل  ،آن عامل تأثیرپذیر است ،عامل تأثیرگذار و اگر منفی باشد

 تأثیرپذیرند.  اند نقاطی که زیر محور افقی


نمودارعلیعوامل.5شکل

خذ:نگارندگانأم
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گیرینتیجه
شود  ها به عدم رشد گردشگری در کشور و همچنین عواملی که باعث رضایتمندی بیشتر آنان می در بسیاری از پژوهش

شود توجه شده است. در این  انتخاب یک مکان توسط گردشگران می موجبپرداخته شده است و کمتر به عواملی که 

کان برای گردشگری، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند ر انتخاب یک مدبندی عوامل مؤثر  پژوهش سعی شد با رتبه

 ،ها به صنعت گردشگری کشورمان کمک شود. پس از تجزیه و تحلیل گذاری بیشتر بر روی آن مشخص شوند و با سرمایه

عوامل توان عوامل تأثیرگذار را عوامل علی و  ( که می2 دند )شکلشعوامل به دو گروه تأثیرگذار و تأثیرپذیر تفکیک 

 ر گرفت. ظتأثیرپذیر را عوامل معلولی درن

 

 

رانتخابیکمکانبرایگردشگریدعواملتأثیرگذاروتأثیرپذیرمؤثر.3شکل

خذ:نگارندگانأم

ترتیب عوامل عملکرد حمل و نقل،  بندی شدند که به به کمک روش دیمتل عوامل فوق اولویت و رتبه ،همچنین

و زبان گویش  ،جغرافیاییهای طبیعی و اماکن تاریخی بیشترین تأثیرگذاری و عوامل فاصله و مسافت، موقعیت  جاذبه

آمده  دست بیشترین تأثیرپذیری را در انتخاب مردم برای یک مکان برای گردشگری دارند و با توجه به دیگر اطالعات به

ترتیب بیشترین تعامل را با سایر عوامل  های طبیعی به و جاذبه ،توان گفت عوامل موقعیت جغرافیایی، فاصله و مسافت می

 ا که اثر زیادی )تأثیرگذاری و تأثیرپذیری( در دیگر عوامل دارند. به این معن ؛دارند

پس عوامل  .گرفته از عوامل تأثیرگذار است تئتوان استنباط کرد که عوامل تأثیرپذیر به نوعی نشبا نگاهی به پژوهش می

مدیریت این عوامل در اولویت  ریزی و پس برنامه .تأثیرگذار اهمیت بیشتری برای مردم در انتخاب مکان برای گردشگری دارند

 ها را نیز افزایش داد. و اثر آن کردتوان عوامل تأثیرپذیر را نیز مدیریت  زیرا با مدیریت عوامل تأثیرگذار می ،است

هایآتیپیشنهادپژوهش
گیری  های تصمیم های آتی از دیگر تکنیک در پژوهش ،شود با توجه به اهمیت موضوع گردشگری در ایران پیشنهاد می

 ها با یکدیگر مقایسه شود. های پژوهش شده و یافته بندی و عوامل مرتبط رتبهشود استفاده 

 نوازیفرهنگمهمان

 فردبودنجاذبهمنحصربه

 زیباییوکیفیتمعماریشهری

 وضعیتبهداشتی

 فاصلهومسافت

 بودنشدهمعروفیتوشناخته

 مذهبی-وضعیتسیاسی

 امنیت

 هامحصوالتوسوغاتی

 زبانوگویش

 

 نقلحملووعملکرد

 یطبیعیهاهجاذب

 اماکنتاریخی

 موقعیتجغرافیایی

 مراکزتجاری

 اماکنتفریحی

 رفاهی-امکاناتاقامتی

 تنوعجاذبه

 فرهنگوآدابورسوم

 سبکزندگیافراد

 سطحهرینه

 مراکزخدماتی

 

ثیرپذیرأعواملت ثیرگذارأعواملت  



 9809...بندیعواملمؤثربرانتخابمکانهدفگردشگریدرصنعتگردشگریرتبه

 منابع

 خـارجی  رضایت گردشگران سطح بر های مؤثر مؤلفه بندی اولویت و شناسایی ،1901، شاهین برقی، و اهلل حبیب ،رغفورییم ؛دیسع اردکانی، .1

 .19ش  ،گردشگری مطالعات ةنام فصل ،چندشاخصه گیری تصمیم و عاملی تحلیل های تکنیک از استفاده با شیراز در

 ةنام فصل ،استان اردبیل در گردشگران و وفاداری رضایت بر مؤثر عوامل ،1911، نورمحمد یعقوبی، و میرعلی سیدنقوی، حبیب؛ پور، ابراهیم .2

 .12–11 صص، 11 ش ،گردشگری مطالعات

 مطالعـات  ،گرگـان  شهر گردشگران میزان رضایتمندی سنجش ،1911 ،منصور سلیمانی، و مجید اسکندرپور، ؛مجتبی برغمدی، ؛زهره فنی، .9

 .10-91 صص، 21 ش ،3 ةدور ،گردشگری مدیریت

 ةبرنامـ  در کشـور  هـای  استان گردشگری نسبی مدیریت کارایی بررسی ،1912، اسماعیل طهماسبی، شاه و سارا الهی، شمس ؛سعید عابسی، .1

 .110-131 ص، ص3 ش، 2 س ،اقتصادی راهبرد ،توسعه چهارم و سوم

 ،یـزد تحلیل عوامل مؤثر بـر رضـایت گردشـگران داخلـی در اسـتان       ،1911 آبادی، علی؛ عزیزی، فاطمه و جمشیدی، زینب، مروتی شریف .1

 .111-01 ص، ص99ش ، 11 س ،گردشگری مدیریت مطالعات ةنام فصل

بندی عوامل مؤثر بـر بازاریـابی    شناسایی و رتبه ،1910اسماعیل،  ،پور حسن و حمیدرضا ،کرلویی ؛وحیدرضا ،میرابی ؛وحید ،گروسیان ثانوی .1

 مطالعـات ) گردشـگری  مـدیریت  مطالعـات  ةنامـ  فصـل  ،توریسم سالمت شهر مشهد با استفاده از تکنیک تاپسیس فـازی  ةخدمات در حوز

 .211-211 ص، ص11، ش 11 ةدور ،(جهانگردی

، 1 ، ستوسـعه  و گردشگریپژوهشی  -علمی ةنام فصل ،تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری ،1911دلشاد، علی،  .3

 .111-191 ص، ص11ش 

 توسـعة  و ریـزی  برنامـه  ةمجل ،های توسعة گردشگری در ایران لفهؤبندی م اولویت ،1911طالبی، حدیث؛ مدیری، محمود و طرهانی، فرزاد،  .0

 .111-11ص ص، 21، ش 1 ، سگردشگری

 فضای جغرافیایی ةنام فصل ،تفرجگاهی سد امند ةعوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران در منطق ،1911مهر، سودا و مالک، علی،  سیروس .1

 .02-13ص ص، 21، ش 3 ة، دورگردشگری

 شـهر : مطالعه دمور( -دعملکر اهمیت تحلیل: گردشگری مقصد پذیری رقابت ،1913فرزین، محمدرضا؛ شکاری، فاطمه و عزیزی، فاطمه،  .11

 .213–211، ص  11ش ، 19 س ،گردشگری مدیریت مطالعات ةنام ،فصل) رازیش شهر و یزد

بررسـی قابلیـت توسـعة گردشـگری طبیعـت در       ،1910نیا خیبری، وجیهه؛ میرسنجری، میرمهرداد؛ لیاقتی، هومان و آرمین، محسن،  قربان .11

 .191–۵۰۱ص ، ص11ش  ،11 س ،گردشگری مدیریت مطالعات ةنام فصل ،شهرستان دنا

 در خـدمات  کیفیـت  معیارهـای  بـین  معلـولی  و علـت  روابـط  بررسی ،1911،.زهرا آرانی، صادقی و سعید اسفندیاری، اله؛حبیب میرغفوری، .12

 .112-01 صص(. 13 پیاپی) 1 رسانی، اطالع و فازی، کتابداری دیماتل - کوآل الیب ترکیبی رویکرد با هاکتابخانه

13. Butler, R. W., 2002, Ecotourism - Has it Achieved Maturity or Has the Bubble Burst, Pacific Rim 

Tourism New Zealand, No. 256.  

14. Domínguez, T.; Darcy, S. and Aléngonzález, E., 2014, Competing for the disability tourism market – 

A comparative exploration of the factors of accessible tourism competitiveness in Spain and Australia, 

Tourism Management, Vol. 47, PP. 261-27. 

15. Ebrahimzadeh I.; Sakhavar, N. and Taghizadeh, Z., 2013, A Comparative Study of Health Tourism 

Potentialsin Iran and India, Subcontinent Research, No. 5, P. 78 (in Persian). 

16. Huang, J. and Peng, K., 2012, Fuzzy Rasch model in TOPSIS: A new approach for generating fuzzy 

numbers to assess the competitiveness of the tourism industries in Asian countries, Tourism 

Management, No. 33, PP. 456-465. 

17. The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2015, Published by the World Economic Forum. 


