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 :چکیده

ی ژوهپ های آیندهوشیده نیست. در این راستا استفاده از روشپ توسعه اقتصادی برکسی ازجملهجانبه  جایگاه صنعت گردشگری در توسعه همه

تعیاین  باا هاد مطالعه حاضر  مدیریتی در حال حاضر هستند.گیری اقدامات بینی آینده گردشگری و بنابراین جهتیشپابزار مناسبی جهت 

مرور  یدانی،منظور در ابتدا به روش م ینانجام شد. به ا یستاندر منطقه س تحلیلی -به روش توصیفی یدر صنعت گردشگر های توسعهپیشران

در پنج حوزه مرتب  هاپیشرانشد و در ادامه  ییاست، شناسا یکه وجودشان در منطقه مانع توسعه گردشگر پیشران011،فکریو طوفان منابع 

 یهاادر حوزه پیشاران 55هاا انتاااش شاد کاه شاام  آن ینتارمهم یباه روش دلفا ازآنپسهم ادغام شدند. در یااصلاح و  ،ملزوو در صورت 

 باه دسات آوردنجهات  یسااختار یا باا اساتفاده از تحل هاپیشران یناست. مجدداً ا یعیو طب یاجتماع ی،نهاد یاسی،س ی،رفاه -یرساختیز

 یرگاذاریتأثو  یرپاذیریتأث یدر محورها هاپیشران یپراکندگ یت. وضعندغربال شد یرپذیریتأث ینو کمتر یرگذاریتأث ینشتریب با هایییشرانپ

صانعت  یافتگینعوام  توسعه ینترمهم برخوردار است. یداریاز پا یستمنشان داد که س تحلی  ساختاری یممستقیرو غ یمدر هر دو روش مستق

 به یرمستقیمدر روش غ پیشرانو پنج و دو  یمدر روش مستق پیشرانبا شش و چهار  ترتیببه  یو نهاد یاسیام  سوعیستان، در س یگردشگر

، 01/1 یابباه ترت وده کهب یکپارچه یریتبلندمدت و فقدان مد یزیرفقدان برنامه یف،ضع یزیربرنامهاثرگذار،  یهاپیشران ترینمهمو آمددست

وابساته شااخ   پیشاران عنوان به یزدر منطقه ن گذارییهسرماعدم  پیشران. اندبه خود اختصاص دادهرا  یازاتدرصد از ک  امت 61/5و  89/5

 شد.  ییدر منطقه شناسا یگردشگر یتدادن وضعجهت نشان

 یستانمنطقه س ی،ساختار ی تحل ی،توسعه گردشگر :کلید واژگان

                                                 

  :ایمی                                                     15663363111 نویسنده مسئول؛   تلفن :maliheerfani@uoz.ac.ir 
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 مقدمه. 1

های استراتژیک کن کردن فقر یکی از اولویتریشه

 & Caiیابی به اهدا  توسعه پایدار است )جهت دست

Xia, 2018 .) یک صنعت  عنوانبهامروزه گردشگری

در بسیاری از کشورهای جهان موجب ارتقاء  روبه رشد

شده بعد اقتصادی آن  ازجملهابعاد ماتلف توسعه و 

نظردارا  ازکشورهای نمونه  ازیکی ایران کشور .است

 Sabaghاست )در جهان  های گردشگریجاذبه بودن

Zadeh & Amiriyan, 2000)،ریزی برنامه با که

به احتیاجات این صنعت  سامان دادنمنطقی جهت 

 یسو بهر جهان اسقادر خواهد بود گردشگران را از سر

گردشگری  های فراوانپتانسی  باوجود. خود جذش کند

 به علت وجود موانع ماتلف توسعه این صنعت ،در ایران

 Firuzjaeyan) است بودههمراه  فراوانی هایبا چالش

et al., 2013 .)موانع توسعه گردشگری در  ازجمله

گیری، توان مواردی چون تعدد مراکز تصمیممیرا ایران 

 یهاسازمان یفوظا یهمپوشان عدم پاساگویی مراکز،

همکاری بین  عدم وجودی و در گردشگر ربطیذ

 ,Taghvaei &Gholipoorربط )های ذیسازمان

2013; Ebrahimzadeh Asmin & Abbasian, 

2011;Madhoshi & Naser Pour, 2003،) 

نیافتگی صنعت گردشگری، بازاریابی ضعیف و توسعه

 Madhoshi & Naser)دستییعصناتوسعه عدم 

Pour, 2003;Ebrahimzadeh Asmin & 

Abbasian, 2011)،  فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر

(Madhoshi & Naser Pour, 2003 نامناسب بودن ،)

 & Madhoshiگردشگری )امکانات زیربنایی و خدمات 

Naser Pour, 2003; Saeidi et al., 2012; 

Ebrahimzadeh Asmin & Abbasian, 2011; 

Mehrabi et al., 2012یباش خصوص ی تما (، عدم 

 Saeidi et al., 2012;Taghvaeiگذاری )یهبه سرما

& Gholipoor, 2013 عدم وجود امنیت جهت،)

 & Ebrahimzadeh Asminگذاری )سرمایه

Abbasian, 2011( موانع فکری، فرهنگی ،)Saeidi et 

al., 2012( سیاسی ،)Mehrabi et al., 2012 و )

 ,Ebrahimzadeh Asmin & Abbasianقانونی )

های نامناسب مدیریت گردشگری (، سیاست2011

(Taghvaei & Gholipoor, 2013 عدم وجود افراد ،)

های ریم( و تحZiaee et al., 2016متاص  )

 ,.Firuzjaeyan et alدار سیاسی و اقتصادی )دنباله

 .دانست( 2013

 ازجمله  ئشکافی عل  مسا های نوین کالبدیکی از روش

های ، روشنیافتگی صنعت گردشگری له توسعهئمس

گیران کمک به تصمیم نگریآیندهنگری است. آینده

های محتم  و ممکن را با توجه کند تا بتوانند آیندهمی

گیری به اقدامات حاضر دریابند و بر این اساس جهت

 Corral-Quintana) مدیریتی را تعیین کننداقدامات 

et al., 2016;Godet, 2008).  نگریآیندهبه عبارتی 

 های جهان ممکن آینده، امکانبا بیان ویژگی

را در زمان اکنون فراهم  مؤثرترهای بهتر و تصمیم

موانع توسعه  اگرچه (.Godet, 2008) آوردمی

ای از در زنجیرهاما این موانع  گردشگری فراوان هستند،

در یگردعبارتبه قرار دارند. یرپذیریتأثو  یرگذاریتأث

ها با یکدیگر مرتبط عالم واقع رویدادها، روندها و متغیر

 & Mowlaeiپذیرند )می یرتأثبوده و از یکدیگر 

Talebian, 2016 تمرکز بر شناسایی و (، بنابراین با

توان انتظار می موانع و متغیرهای کلیدی ینمؤثرتر

تغییر در ک  سیستم را داشت. جهت بررسی ارتباط بین 

تحلی  اثرات توان از ، میها()پیشران  متغیرهای دخی
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 ,Popper) بودهبر تعام  و شواهد متکی که  متقاطع

 Mowlaei) استنگری ابزاری مفید در آیندهو  (2008

&Talebian, 2016)  .در این رابطه مکتب بهره گرفت

نگری است که توسط های آیندهلیپسور یکی از روش

 Godet, 1994, 2008; Godet et) میش  گوده

2003al., معرفی شده است. تحلی  اثرات ساختاری )

(0MICMAC )  مکتب  گانهپنجاولین مرحله از مراح

(. در این Godet, 2006نگری است ) لیپسور در آینده

گام متغیرهای کلیدی شناسایی و اثرات مستقیم و 

شود غیرمستقیم آنها بر روی یکدیگر محاسبه می

(Talebiyan et al., 2017 .) در ادامه به برخی از

در خارج از  آن از پسداخ  و  در شده انجاممطالعات 

خصوص استفاده از تحلی  ساختاری  کشور در

MICMAC  .در توسعه گردشگری اشاره شده است

Firuzjaeyan ( 3106و همکاران)  وFaraji  و

 Atrianو  Zaliدر مقیاس ملی و ( 3102همکاران )

از این استان همدان ای برای در مقیاس منطقه( 3101)

 در توسعه گردشگری مؤثرهای روش در تعیین پیشران

و همکاران  Castellanos Machadoاستفاده کردند.

در انتااش مقاصد گردشگری  مؤثر( فاکتورهای 3106)

ر کارائیب کوبا را با کمک نظر کارشناسی و یدر جزا

 Delgado-Serrano.بررسی کردند MICMACروش 

( در بررسی خود تحلی  ساختاری را 3101و همکاران )

منابع سازی در مدیریت جهت مدیریت پایدار و ظرفیت

و آرژانتین  محور در کلمبیا، مکزیک -جامعه یعیطب

( کارایی 3102و همکاران ) Singh توصیه کردند.

                                                 

1- Cross-impact matrix multiplication 

applied to classification 

تحلی  ساختاری در صنایع خدماتی را در مطالعه خود 

و   González-Caboن نشان دادند.در هندوستا

( از 3102و همکاران ) Escribano( و 3102همکاران )

دادن ماتلف، از تحلی  ساختاری جهت نشان دو دیدگاه

کوبا استفاده  در نقش گردشگری در توسعه محلی

هویت  ایجادنشان دادند که Xia (3109 )و  Caiکردند.

چین موجب افزایش  های فقیرنشینروستادر  ایطقهمن

روستایی  گردشگری ازجملهارزش تولیدات و صنایع و 

 با یستانساست.  مؤثر منطقه فقر در کاهششود که می

از فرهنگی متنوع  طبیعی و هایمیراثدارا بودن  وجود

 قرارگرفته یگردشگر ازلحاظ توجهییمورد ب یربازد

با توجه به بافت  سی این مسالهربر ، بنابرایناست

استراتژیک  ویژه و موقعیت خاص اجتماعی -اقتصادی

از طریق بهبود  در منطقه ماندگاری بومیان آن جهت

ضروری است. با شناسایی  ،بومیان وضعیت اقتصادی

توان برای آینده سیستم گردشگری سیستان موانع می

 آن در جذش گردشگر ریزی کرد و به عملکرد بهتربرنامه

 یینتع با هد حاضر  طالعهم رو ینازا. یافت دست

به روش تحلی  سیستان  یتوسعه گردشگر هاییشرانپ

 .ه استانجام شد  MICMACساختاری

 هامواد و روش. 2

 منطقه مورد مطالعه. 2.1

در  یلومترمربعک 05082مساحت با یستانسمنطقه 

شرق ایران و شمال استان سیستان و بلوچستان در 

تا  61° 5'طول شرقی و  10°51'تا  58° 55'ماتصات

واقع شده است و دارای هفت  عرض شمالی °60 38'

حداکثر ارتفاع  دهستان است. 09باش، هفت شهر و 
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وه خواجه با ارتفاع ک یمربوط به بلندمحدوده  یندر ا

 15 یانهسال ی. متوسط بارندگیاستمتر از سطح در 811

 درجه 36 یانهو متوسط درجه حرارت سال متریلیم

 یابانیبمارتن،  روش دو امنطقه ب یماست. اقل گرادیسانت

بودن  دارابا  سیستان (.MPOSB, 2011)است 

و طبیعی فرهنگی  گردشگریفرد به منحصرهای جاذبه

گردشگری برخوردار است  از قابلیت فراوانی جهت

(Ziaee et al., 2016).  جاذبه فرهنگی 01بیش از 

با شهر سوخته )یایو تار یسه شهر باستان ازجمله

مانده از دوران باقی، دهانه غلامان سال 5311قدمت

مانده از قرن چهارم و زاهدان کهنه باقیهاامنشیان 

آثاری چون قلعه رستم، قلعه  همچنین و هجری قمری(

سام، قلعه کافران در کوه خواجه که باقیمانده از دوران 

 (Kavosh et al., 2010)اشکانی و ساسانی است 

 که به همراه مظاهر فرهنگی سیستان هستند لهازجم

ها و نیمه چاه یآب یهاپهنه ،یابانب یرنظیب یهاجلوه

 و صابری هامون پوزک المللیینبی از تالاش هایباش

های دو دهه اخیر باش اعظم ایط خشکسالیر)در ش

و  مناطق خشک یهاجنگ  ،است(شده دریاچه خشک 

های جانوری و گونهو همچنین وجود  خشک یمهن

و تالابی  خشک یمهنگیاهی خاص مناطق خشک، 

(Noori et al., 2010 ) قابلیت گردشگری فراوانی را به

 اند.منطقه ارزانی داشته

 روش مطالعه.2.2

ی ابزار و بررسی روایی محتوا هاپیشرانشناسایی . 1.2.2

 پژوهش 

که وجودشان در منطقه  هایییشرانپجهت شناسایی 

میدانی، مرور  هایروشمانع توسعه گردشگری است به 

 تهیهپیشران011شام   یفهرستفکری طوفان  منابع و

-یرساختیز حوزه پنجدر  هاپیشرانشد و در ادامه 

 32) ینهاد ،(پیشران 09) یاسیس ،(پیشران 35) یرفاه

 پنج) یعیو طب (پیشران 35) یاجتماع ،(پیشران

اصلاح و یا در تر با بررسی عمیقو  قرارگرفته (پیشران

چهار به کمک به روش دلفی  آن از پسهم ادغام شدند. 

انتااش شدند که شام   هاپیشرانترین مهم ،متاص 

جهت بررسی است.  مذکورحوزه پنج در  پیشران 55

همین ازنظرابزار پژوهش)پرسشنامه(  یروایی محتوا

 استفاده شد. در این مرحله چهار متاص 

روایی و بررسی  تکمیل ماتریس اثرات مستقیم.2.2.2

 هاپاسخ

گیری هدفمند جهت از روش نمونه در این پژوهش

انتااش خبرگان و متاصصین جهت نظرسنجی استفاده 

و معیار انتااش خبرگان تسلط نظری، تجربه علمی،  شد

دیدگاه و داشتن  تمای  و توانایی مشارکت در پژوهش

در  .بود( Mowlaei & Talebian, 2016نگر )ک 

 55، نظران صاحبادامه با توجه به محدود بودن 

در قالب  از مرحله قب  آمدهدست به پیشران

از کارشناسان  متاص  09توسط  ایپرسشنامه

با  علمی یئتهربط و اعضاء های اجرایی ذیدستگاه

غربال شدند  MICMACاستفاده از تحلی  ساختاری 

 دستبه بالا( یرگذاریتأثاثرگذار )مستق  با های متغیرتا 

افزاری رایگان تحلی  ساختاری توسط بسته نرم آیند.

MICMAC  .یک ماتریس  درواقعپرسشنامه انجام شد

N*N  شده بوده که از  یدتائی شناسایی و هاپیشراناز

کارشناسان و خبرگان خواسته شد تا هر خانه ماتریس 

شود را با توجه به میزان گفته می ijmکه به آن 

د. این امتیازات نامتیازدهی کن jپیشرانبر  iپیشرانیرتأث
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برای  6و یا  6، 3، 0، 1توانند می یرتأث شدتبهبا توجه 

 ,Godetباشد )بالقوه و  ضعیف، متوسط و شدید اثرات

در تاصی  امتیازات باید توجه کرد که نرخ (.2008

. نرخ شودندرصد  61بیشتر از  ماتریس پرشدگی

های ماتریس که عددی تعداد سلولاز تقسیم  پرشدگی

 به های ماتریسغیر از صفر دارند به ک  تعداد سلول

 ییدر ادامه روا(. Chine et al., 2017) آیدمی دست

که از  یسماتر یتدرجه مطلوب یها با بررسابزار و پاسخ

 شد. یاست بررس MICMAC هاییخروج

 یرپذیریتأثو  یرگذاریتأثبر اساس  هاپیشرانانواع   2.2.۳

توان در روش را می هاپیشرانپنج دسته از 

MICMAC  چهار ربعبر اساس موقعیتشان در 

 دادتشای  یرپذیری تأثیرگذاری و تأثمحورهای 

(Godet, 2006; Delgado-Serrano et al., 

و  یرگذاریتأثوجهی:  ی دوهاپیشران -0(:2016

بالایی دارند و هرگونه تغییری در آنها  یرپذیریتأث

را  هاپیشرانشود. این می هاپیشرانموجب تغییر سایر 

ای از این اند. به دستهشاخ  ناپایداری سیستم دانسته

که اطرا  خط قطری ربع شمال شرقی نقشه  هاپیشران

شرطی یا  هایپیشران، ندرداقرار  هاپیشرانپراکنش 

یی که در این ربع هاپیشران. به شودیمریسک نیز گفته 

هد  نیز گفته  پیشراندر پایین خط قطری قرار دارند، 

یی هاپیشران: یا ورودی ی اثرگذارهاپیشران -3؛ شودمی

زیادی داشته و کمتر از سایر  یرگذاریتأثکه قدرت 

هستند  هاپیشرانترین مهمو پذیرند می یرتأث هاپیشران

  -6؛ تغییرات سیستم وابسته به آنها است چراکه

 هاپیشران: این راه نیافته یا ی مستق هاپیشران

ی هاپیشران -6 ارند؛اندکی د یرپذیریتأثو  یرگذاریتأث

اندک  یرگذاریتأثبالا و  یرپذیریتأث: یا نتیجه وابسته

که  هاییپیشران :کنندهیمتنظی هاپیشران-5؛ دارند

در . (0)شک   دارنداثرگذاری و اثرپذیری متوسطی 

های دوم، در ربع هاپیشرانهای پایدار اغلب سیستم

 ,.Delgado-Serrano et alسوم و چهارم قرار دارند )

2016.) 

 
 (Godet, 2006از  ییریافتهتغ)برگرفته و  یرپذیریتأث/یرگذاریتأثی مختلف در محورهای هاپیشران جایگاه -1شکل 
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به روش  یراتتأثمیزان  وررسی پایداری سیستم .ب2.2.۴

 یرمستقیمغمستقیم و 

کارشناس  09برای این باش از نظرات خبرگان شام  

ه بها جهت تحلی  ساختاری مد گرفته شد و از مد داده

استفاده شد. مستقیم روش بررسی اثرات مستقیم و غیر

بر سایر  Kپیشرانمستقیم یک  یرتأثمستقیم،  درروش

در  Kحاص  جمع تمامی مقادیر سطر هاپیشران

حاص   Kپیشرانی یرپذیرتأثو  است N*Nماتریس 

 هاپیشران ترتیبینا بهاست.  Kجمع مقادیر ستون 

اهمیت هر یک محاسبه بندی و به بیان دیگر رتبه

برای بررسی اثرات غیرمستقیم، ماتریس اثرات  شود.می

. شودرتبه در خودش ضرش میمچندین  N*Nمستقیم 

ها سطرها و ستوناعداد پس از هر مرتبه ضرش ماتریس، 

جمع هاپیشران یرپذیریتأثو  یرگذاریتأثجهت محاسبه 

شوند. این بندی میها رتبهپیشرانو بر اساس آن  شده

شود تا زمانی که رتبه همه فرایند چندین بار تکرار می

زمانی که ماتریس  آنها با رتبه k-1ها در مرحله پیشران

 ترتیبینابهاشد. رسد تفاوتی نداشته بمی k+1به توان 

از  آید.دست میمستقیم درجه اول بهجمع اثرات غیر

تنها اثرات غیرمستقیم  MICMACدر روش  که یآنجائ

ای محاسبه واسطه پیشراناز طریق یک  پیشرانیک 

یا  2 با معمولاً گویند.شود به آن اثرات درجه اول میمی

ها بدون پیشرانبار ضرش ماتریس در خودش رتبه  9

به اثرات  رسد.نتایج به پایداری می ماند وتغییر باقی می

یک از  شود.، اثرات بالقوه نیز گفته مییرمستقیمغ

های اثرات مستقیم و نقشه MICMACهای خروجی

بر را هاپیشرانغیرمستقیم است که موقعیت هر یک از 

 دهدمینشان یرپذیریتأثو  یرگذاریتأثروی محورهای 

(Godet, 1994)تعیینجهت ها . از این نقشه 

 استفاده شد. اثرگذار و مهم هایپیشران

و  یرگذاریتأثدر دو محور  هاپیشراننحوه پراکنش 

 یرمستقیمغدر تحلی  اثرات مستقیم و  یرپذیریتأث

دهد. بر اساس پویایی پایداری سیستم را نشان می

پیرامون دو محور اصلی  هاپیشرانها، اگر سیستم

شک  داشته  L پراکنده باشند و به عبارتی پراکنش

است و بالعکس اگر  برخوردارباشند، سیستم از پایداری 

پراکنش آنها در خط قطری باشد، سیستم ناپایدار است 

(Arcade et al.,1999; Godet et al., 

بر اساس نقشه اثرات مستقیم و  هاپیشران(.2003

، وابسته، دووجهی، مستق  نج دستهمستقیم در پرغی

در ادامه .قاب  تشای  هستندکننده اثرگذار و تنظیم

دست آوردن نقشه نیز با به هاپیشرانارتباطات متقاب  

 بررسی شد. ترین ارتباطاتده درصد مهم

 نتایج. ۳

 هایشرانپشناسایی . 1.۳

 ی،رفاه -یرساختیز در پنج حوزه کلیدی هایپیشران

روایی  یدتائپس از  یعیو طب یاجتماع ی،نهاد یاسی،س

در ابزار تحقیق )پرسشنامه( توسط پن  متاصصان 

بر اساس این  نشان داده شده است. 5تا  0جداول 

 ی،نهاد یاسی،س ی،رفاه -یرساختیزهایجداول پیشران

 6و  01، 09، 06، 00یعی به ترتیب و طب یاجتماع

 شوند.مورد را شام  می
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 و رفاهی یرساختیزی هاپیشران -1جدول 

 پیشران کد 
 اثرهای غیرمستقیم اثرهای مستقیم

 یریرپذیتأث یرگذاریتأث یریرپذیتأث یرگذاریتأث

d1 03 0551 2 00 عدم وجود برنامه پرواز برای اکثر مسیرهای هوایی 

d2 686 0551 01 00 های ارتباطی ریلیعدم وجود راه 

d3 03 3863 8 09 ناکارآمد بودن پایانه مسافربری کنونی 

d4 
عدم وجود واحدهای خدماتی )واحد عرضه کالا، بوفه، رستوران و..( در اماکن 

 گردشگری
3 33 625 01226 

d5  0665 0966 31 8 شهری افتهینتوسعهعمومی ناکارآمد و  ونق حم شبکه 

d6 
-هاعدم توجه به معابر و خیابان –نشده شهری چهره نامناسب شهر )بافت مرمت

 پایین فضای سبز شهری و غیره(سرانه 
00 60 3311 01968 

d7 
آوری و دفع بهداشتی و علمی مواد زائد شهری، صنعتی و عدم رعایت اصول جمع

 بیمارستانی
06 09 3225 3326 

d8 0118 219 06 5 های فرهنگینبود و یا کمبود تابلوهای راهنمای جلوه 

d9  06893 3111 68 06 بهداشتیعدم توسعه و کفایت امکانات تفریحی و 

d10 06116 0558 32 00 عدم توسعه تسهیلات رفاهی برای جلب گردشگران 

d11 
آش، خطوط انتقال برق و عدم  یکشلولههای شهری )عدم توسعه و بهبود زیرساخت

 کشی گاز(لوله
05 09 6013 0299 

 

 سیاسی هایپیشران -2جدول 

 غیرمستقیماثرهای  اثرهای مستقیم پیشران کد 

 یریرپذیتأث یرگذاریتأث یریرپذیتأث یرگذاریتأث

d12 1 31628 1 10 فقدان مدیریت یکپارچه و متولی واحد گردشگری طبیعی و فرهنگی 

d13 برای گردشگری  درخورانداز توسعه ریزی بلندمدت و نداشتن چشمفقدان برنامه

 بلندمدتبر  مدتکوتاهسیستان و ارجح بودن اهدا  

19 6 05159 1 

d14 0166 6369 01 36 های باستانی و تاریای منطقه عدم توجه درخور به سایت 

d15  856 219 09 5 عدم توسعه موزه شهر زاب 

d16 1 3232 6 06 دیپلماسی ضعیف جهت حقابه سیستان 

d17  بوروکراسی اداری و حجم عظیم مکاتبات برای هر اقدام کوچک و عدم ترک تشریفات

 های پیمانکار نوپا در منطقهگیری از خدمات شرکتجهت بهرهاداری 

32 6 9013 1 

d18  0021 3385 35 06 های فرهنگی گردشگریسرمایه عنوانبهعدم حفاظت از آثار باستانی و تاریای 

d19  512 3339 06 06 به آنها برای سالیان متوالی یتوجهیببودجه کم جهت مرمت آثار باستانی و تاریای و 

d20 هایی که عملکرد آنها بر گردشگری اثرگذار است و عدم عدم نظارت واقعی بر دستگاه

 ربطیذهای شفافیت در بیان بودجه و نحوه هزینه کرد دستگاه

62 3 8981 1 

d21 1 00950 1 58 گیریمند به گردشگری در سطوح بالای تصمیمهفقدان افراد سیاسی علاق 

d22  اجتماعی و  -مدیران و پیمانکاران با خصوصیات اقتصادیعدم آشنایی برخی از

 هاگیریشناختی منطقه و در نظر نگرفتن آن در تصمیمبوم

69 1 06832 1 

d23 های دولتی حوزه محدود قدرت و اختیارات مسئولین و مدیران اجرایی دستگاه

 مؤثرسیستان در راستای انجام اقدامات سازنده و 

31 6 6612 8 

d24 1 08825 6 21 ریزی ضعیف در صنعت گردشگریبرنامه 
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 نهادی هایپیشران -3جدول 

 پیشران کد 
 اثرهای غیرمستقیم اثرهای مستقیم

 یریرپذیتأث یرگذاریتأث یریرپذیتأث یرگذاریتأث

d25  و نظارت بر  هایریگمیتصمعدم استفاده از پتانسی  نیروهای دانشگاهی در

 های اجراییطرح
60 00 01868 0113 

d26 36986 0932 26 9 ضعف در رقابت با سایر مناطق مقصد گردشگری در جذش گردشگر 

d27  های طبیعی شاخ  مناطق خشک عدم توجه به نگهداری و توسعه جنگ

 )جنگ  جزینک و نیاتک(
9 68 0561 6523 

d28  رها شدن بسیاری از اراضی کشاورزی به علت کمبود آش و خشک شدن

 انهار 
06 65 3181 8901 

d29  0139 0666 09 06 های طبیعی گردشگری بیابانعدم توجه به پتانسی 

d30 3331 3688 36 03 ریزی جهت تنوع محصولات کشاورزی با نیاز آبی کمعدم برنامه 

d31 تواند جاذبه گردشگری های فرهنگی که میعدم بازسازی و نظارت بر جلوه

منازل  -هازیارتگاه -هاقدمگاه -بزرگان و خوانینداشته باشد )منازل قدیمی 

 قدیمی و ..(

5 35 683 0013 

d32 ها در ناامن نشان دادن منطقه با انتشار برخی از اخبار نقش منفی رسانه

 منفی و تکرار همان اخبار در چندین سال
05 03 3895 05 

d33  یها یپتانسبه مردم در خصوص  یفضع یرساناطلاعیاو  یرساناطلاععدم 

 یگردشگر یفرهنگ
11 11 7111 9313 

d34 3 312 1 4 یگردشگر یهاتیسانبودن  دوزبانه 

d35 19941 371 11 3 یستاندر س یگردشگر یوجود تورها عدم 

d36 6958 0363 35 01 وحشاتیحریزی جهت گردشگری تماشای عدم وجود برنامه 

d37 هایی که مستقیماً بر روی زندگی گیریدادن مردم در تصمیمعدم مشارکت

 و معیشت آنها اثرگذار است.
66 03 2139 065 

d38 بر اساسها بندی اقدامات مدیریتی دستگاهعدم نیازسنجی و اولویت 

 نظرسنجی مستقیم از مردم
66 06 9032 688 

d39  0133 0325 02 00 ها(نیمههای گردشگری ساحلی ) تالاش هامون و چاهعدم توجه به پتانسی 

d40  عدم تاصی  اعتبارات مصوش و یا تاصی  اعتبارات در زمان نامناسب و

به منطقه و استفاده در  افتهی یتاصهای عدم استفاده صحیح از بودجه

 جای مناسب

52 30 00108 196 

d41 های زیستی سیستان در بسیاری از دستگاهنداشتن مسائ  محیط تیاولو

 ربطذی
62 68 9610 6911 

d42  شاخ  سیستان  یدستعیصناعدم توسعه، حمایت و بازاریابی کافی از

 ییزااشتغالظرفیت  عنوانبه
03 36 0226 3698 
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 اجتماعی هایپیشران -4جدول 

 پیشران کد 
 اثرهای غیرمستقیم اثرهای مستقیم

 یریرپذیتأث یرگذاریتأث یریرپذیتأث یرگذاریتأث

d43  باور مردم و مسئولین و  یشیاندهمدر جلسات  یعلاقگیبعدم شرکت و

 های خودبه قابلیت نداشتن
35 09 5216 0855 

d44 اندیشی عدم اطمینان از ترتیب اثر دادن نظرات بومیان در جلسات هم

 هامردم و مسئولین و در رسانه
68 1 8136 1 

d45 3693 0626 09 5 علاقگی و عدم همکاری مردم جهت حفظ محیط طبیعیبی 

d46 

d47 

 گذاری در زمینه گردشگریعدم اطمینان به سودآوری سرمایه

 مهاجرت نیروی ماهر به خارج از استان

30 

06 

25 

15 

6160 

3161 

08510 

31129 

d48 گذاری در گذاری بومیان و غیربومیان در منطقه و سرمایهعدم سرمایه

 ی خارج از استانشهرهاکلان
30 21 6328 35368 

d49  انگیزه به ماندگاری در منطقه به علت عدم بهبود سیمای ظاهری عدم

 منطقه در سی سال اخیر و حتی افت آن
09 16 3809 09168 

d50 1 3696 1 01 عدم اطمینان به امنیت منطقه 

d51 5139 566 32 6 مهاجرت از روستاها به شهر 

d52 3121 0631 03 8 های جاذبه گردشگری فرهنگیدانش کم بومیان از جلوه 

 

 طبیعی هایپیشران -5جدول 

 پیشران کد 
 اثرهای غیرمستقیم اثرهای مستقیم

 یریرپذیتأث یرگذاریتأث یریرپذیتأث یرگذاریتأث

d53  است(  گردوغباربا  توأممدیریت  اثر سوءوزش بادهای شدید )که در

 در برخی از روزهای سال
06 1 3525 1 

d54 1 3553 1 05 درپیهای هیدرولوژیک پیخشکسالی 

d55 1 0089 1 2 عدم وجود آسایش اقلیمی در بسیاری از روزهای سال 

 

 55*55های قاب  ارزیابی در ماتریس تعداد ک  رابطه

 93/01از نرخ پرشدگی  ماتریس بوده و 6135برابر با 

و  3رابطه آن  063، 0رابطه آن  036برخوردار است که 

است. این ماتریس با سه بار تکرار  6رابطه آن  366

درصد  011)ضرش ماتریس در خودش( از پایداری 

های آن مه و پاسخبرخوردار بوده که روایی بالای پرسشنا

 دهد.را نشان می

 هامتغیر بندیطبقه .2.۳

بر  (یرپذیریتأث) و وابستگی یرگذاریتأثک  مقدار 

در جداول  هاپیشرانمستقیم راساس اثرات مستقیم و غی

 جمع سطرهای یک است. شدهدادهنشان  5تا  0

و  هاپیشرانآن بر سایر  یرگذاریتأث، معر  پیشران

آن از سایر  یرپذیریتأثجمع ستونی آن معر  

ها را در محورهای متغیرتوزیع  3شک   است. هاپیشران

 دهد.نشان می یرپذیریتأثو  یرگذاریتأث
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در محورهای وابستگی و  هاپیشرانوضعیت پراکندگی 

یرگذاری در این شک  نشان داد که سیستم از تأث

های پایداری برخوردار است، همچنین بر اساس نقشه

اثرات مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب یازده و هفت 

نمودار  6اثرگذار شناسایی شد. شک   عنوانبهپیشران

دهد. را بر روی یکدیگر نشان می هاپیشران یرگذاریتأث

جهت سهولت در درک موضوع تنها از ده درصد روابط 

که اهمیت بالاتری دارند و به عبارتی ارزش عددی 

 گیرد، استفاده شد.ارتباط آنها در ده درصد اول قرار می

 

 یرپذیریتأثو  یرگذاریتأثدر محورهای  متغیرها)ب( یرمستقیمغ)الف( و  یماثر مستق -2شکل 

 

  

 

  )ش( )الف(

 متغیرهابین  )الف( و غیرمستقیم )ب( مستقیم اثرهای -3شکل 
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 گیرینتیجهبحث و . ۴

در این پژوهش سعی شد تا تمامی عوام  مهم در 

عوام  و  طورینهمسیستم گردشگری سیستان و 

بر سیستم بررسی شود. نرخ  مؤثرهای ملی سیاست

در این پژوهش  MDI( ماتریس 93/01پرشدگی )

 Chineبودن نتایج است ) اتکاقاب دهنده صحیح و نشان

et al., 2017د که (. نتایج تحلی  ساختاری نشان دا

عوام  سیاسی و  یرتأثسیستم مورد مطالعه بیشتر تحت 

در مرتبه بعدی عوام  نهادی است، بر این اساس 

گرا و توجه به ارتباط توان گفت دیدگاه ک می

های اصلی ی مهم اثرگذار بر سیستم از چالشهاپیشران

بر اساس  چراکهاین صنعت در سیستان است، 

Mowlaei  وTalebia (3101مهم )ر از شناسایی ت

مسائ  اصلی، دانستن روابط بین مسائ  است، چراکه در 

 کدامیچهاثرگذار بوده و  همیروجهان واقعی مسائ  بر 

 نیستند. یفتعرقاب مستق   صورت به

گیرندگان توجهی تصمیمسیستان مورد بیگردشگری 

از یازده  کهیطور بههای بالای سیاسی است در رده

در تحلی  اثرات مستقیم و  یرگذارتأثمهم و  پیشران

مستقیم تحلی  اثرات غیر در مؤثر پیشرانهفت 

آمده در تحقیق، به ترتیب شش و پنج مورد آن دستبه

ترین این دهند. مهمی سیاسی تشکی  میهاپیشرانرا 

ریزی ضعیف در صنعت برنامه شام  هاپیشران

( D13ریزی بلندمدت )فقدان برنامه ،(D24گردشگری )

به  کهینحوبه ،است( D12) فقدان مدیریت یکپارچهو

درصد از ک  امتیازات را به  61/5و  89/5، 01/1ترتیب  

(. سایر 3و شک  3)جدول انددادهخود اختصاص 

به ترتیب اهمیت در تحلی  اثرات مستقیم  هاپیشران

فقدان افراد ،(D12) فقدان مدیریت یکپارچهشام  

مشک  ، (D21به گردشگری ) مندعلاقهسیاسی 

عدم  ،(D40)تاصی  و نحوه استفاده از اعتبارات 

 ،(D38بندی اقدامات مدیریتی )نیازسنجی و اولویت

 ،(D37) هاگیریدادن مردم در تصمیمعدم مشارکت

و  هایریگیمدر تصمعدم استفاده از نیروهای دانشگاهی 

عدم اطمینان از ، (D25یی )اجرا یهانظارت بر طرح

عدم آشنایی ، (D44ترتیب اثر دادن نظرات بومیان )

 -برخی از مدیران و پیمانکاران با خصوصیات اقتصادی

عدم نظارت و( D22شناختی منطقه )اجتماعی و بوم

، 3های در جدول( D20)ربطهای ذیواقعی بر دستگاه

با نتایج  هاپیشرانشوند. برخی از این می 6و  6

Firuzjaeyan ( که به بررسی موانع 3106و همکاران )

گردشگری در ایران پرداخته است، شباهت دارند. 

های و سازمان گذارییاستسهمچنین تعدد مراکز 

 باوجوددر گردشگری و عدم تعام  میان آنها  ربطیذ

 Naserو  Madhoshiهمپوشانی وظایف، در مطالعه 

Pour (3116 و )Taghvaei  وGholipoor (3106 )

 شناختههم توسعه صنعت گردشگری موانع م عنوانبه

است، که مشابه نتایج این پژوهش است.  شده

های درگیر با نامناسب سازمان گذارییاستس

 Gholipoorو  Taghvaeiگردشگری در مطالعه 

ترین موانع توسعه گردشگری مهم عنوان به( نیز 3106)

( 3103و همکاران ) Saeidiاست. در مطالعه  شدهیانب

( نیز موانع فکری و 3103و همکاران ) Mehrabiو 

 .است مسئلهبازتاش همین  ینوع بهفرهنگی 

Delgado-Serrano ( به نقش مردم 3101و همکاران )

شناختی بوم -های اقتصادیدر مدیریت پایدار سیستم
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ها گیریکه باید علاوه بر اینکه در تصمیم اندکردهاشاره

مشارکت داشته باشند، دارای مهارت نیز باید 

عدم استفاده از نیروهای ی نهادی هاپیشرانباشند.

 یهاو نظارت بر طرح هایریگیمدر تصمدانشگاهی 

دادن مردم در عدم مشارکت، (D25یی )اجرا

بندی اولویتعدم نیازسنجی و ، (D37) هاگیریتصمیم

عدم اجتماعی پیشرانو  (D38اقدامات مدیریتی )

 (D44اطمینان از ترتیب اثردادن نظرات بومیان )

عوام   دارد. یدتأکبر همین موضوع ( 6و  6های )جدول

 ناپایدارکننده سیستم در تحلی  اثرات مستقیم تنها یک

نداشتن مسائ   یتاولو پیشران هم آنو پیشران 

( D41)ربط یذ یهادستگاهدر  یستانس زیستییطمح

های پیشرانریسک در ربع  پیشرانعنوان  بود که به

 عنوانبهتوان را می پیشراندووجهی قرار گرفت. این 

و  Farajiکننده نیز در نظر گرفت. تنظیم پیشران

زیست را در درجه ( توجه به محیط3102همکاران )

در  ناست اهمیت برای رسیدن به سیستم پایدار

گردشگری ایران معرفی کردند که با نتایج این مطالعه 

 Talebianو  Mowlaeiسازگار است. بر اساس 

 چراکهرا باید کنترل کرد،  هاپیشرانگونه ( این3101)

شایسته  رو ینازاشوند، موجب ناپایداری سیستم می

بستر  عنوانبهزیست است توجه به مسائ  محیط

گردشگری سیستان در  ازجملهای توسعه هرگونه

 گرفتن ربط و با کمکهای دولتی و اجرایی ذیدستگاه

 از نیروهای متاص  در دستور کار قرار گیرد.

اشاره شد در تحلی  ساختاری  تریشپ که یطورهمان

ی بالقوه اثرگذار شناسایی ها،پیشرانبه روش غیرمستقیم

 پیشران شوند. در این روش به ترتیب اهمیت هفتمی

ریزی ضعیف در برنامه (،D12) مدیریت یکپارچه فقدان

ریزی بلندمدت فقدان برنامه، (D24صنعت گردشگری )

(D13) ، عدم آشنایی برخی از مدیران و پیمانکاران با

شناختی منطقه اجتماعی و بوم -خصوصیات اقتصادی

(D22) ، به گردشگری  مندعلاقهفقدان افراد سیاسی

(D21) ، استفاده از اعتبارات مشک  تاصی  و نحوه

(D40)  در عدم استفاده از نیروهای دانشگاهی و

 (D25یی )اجرا یهاو نظارت بر طرح هایریگیمتصم

( بر سیستم اثرگذارند. 3و شک   6و  3های )جدول

ی هاپیشرانعمدتاً شام   هاپیشراناین  درمجموع

 سیاسی هستند. 

، یرمستقیمغبررسی ده درصد روابط مهم مستقیم و 

 نشان 6ابعاد دیگری از سیستم را آشکار کرد. شک  

در ها پیشران دهد که با توجه به روابط متقاب  بینمی

گذاری بومیان و عدم سرمایهپیشرانروش مستقیم، 

و در روش غیرمستقیم در ( D48غیربومیان در منطقه )

گذاری بومیان و غیربومیان در عدم سرمایهدرجه ناست 

در رقابت با سایر مناطق مقصد  ضعف، (D48منطقه )

عدم اطمینان به سودآوری  و( D26گردشگری )

چهره نامناسب  و در درجه بعدی (D46گذاری )سرمایه

عدم  ،(D4عدم وجود واحدهای خدماتی )، (D6)شهر

ریزی جهت گردشگری تماشای وجود برنامه

مهاجرت نیروی ماهر به خارج از  ،(D36)وحشحیات

توسعه و کفایت امکانات تفریحی و عدم  ،(D47)استان

عدم انگیزه به ماندگاری در منطقه و( D9بهداشتی)

(D49)  گیرند قرار می هاپیشرانسایر  یرتأثبیشتر تحت

ی شاخ  سیستم هاپیشران عنوان بهو بنابراین 

وضعیت آنها  کهینحوبهتوانند مورد توجه قرار گیرند می

وضعیت سیستم گردشگری  آشکارکنندهتا حد زیادی 

نیاز است که  هاپیشراناست و برای بهبود شرایط این 
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( ارتقاء یابند. از یرگذارتأث)مستق  و  مؤثری هاپیشران

 ،مؤثری هاپیشرانتغییر در وضعیت  هرگونه که یآنجائ

تمرکز بر  یجابهتوان ، میگذارداثر میبر ک  سیستم 

را از طریق بهبود ، ارتقاء سیستم پیشرانتعداد زیادی 

 اگرچه. به انجام رسانید مؤثرپیشرانتعداد معدودی 

های محققین بسیاری تنها اثرات مستقیم را در تحلی 

 Firuzjaeyan et al., 2013; Zali) اندکاربردهبهخود 

& Atrian, 2016; Faraji et al., 2017 اما برخی ،)

 و همکاران Corral-Quintanaاز پژوهشگران مانند 

را از روش  هاپیشران( روابط متقاب  بین 3101)

 Talebiyanاند و برخی دیگر )غیرمستقیم بررسی کرده

et al., 2017; Mowlaei & Talebian, 2016  از )

اند، بنابراین استفاده از نتایج هر هر دو روش بهره برده

منجر به بهره جستن از مزایای هر دو دیدگاه  دو روش

چه در تحلی  اثرات  هاپیشرانپراکنش  می شود.

شک  بوده و  L صورتبهمستقیم و چه غیرمستقیم 

و   Arcadeبراین سیستم مورد مطالعه بر اساسبنا

( پایدار است. به تعبیری دیگر عوام  0888همکاران )

و  سیستم احتمالاً همگی شناسایی شده دهندهی تشک

 با اعتماد بالاتریها پیشرانقضاوت درباره اهمیت 

تواند انجام شود. علت ناپایداری سیستم وجود می

 شدهعنوانبالا  یرپذیریتأثو  یرگذاریتأثبا  هایپیشران

( اما عدم Mowlaei & Talebian, 2016است )

نیز  مسئلهتر در هر ایریشه هایپیشرانشناسایی 

های در سیستمتواند منجر به چنین شرایطی شود. می

ی به علت تغییرات شدید و ریزامکان برنامهناپایدار 

 ممکن نیست. یراحتبهبینی متغیرها غیرقاب  پیش

، Cai( و 3102و همکاران ) Escribanoکه یطورهمان

González-Cabo ( 3102و همکاران)  وXia (3109 )

نقش توریسم را در کاهش فقر در سطوح محلی و 

رود با بهبود وضعیت ای نشان دادند، انتظار میمنطقه

در این  آمده دستبهو مستق   یرگذارتأثهای پیشران

که عمدتًا سیاسی و نهادی هستند، شاهد بهبود پژوهش 

 های توسعهوضعیت گردشگری و متعاقب آن سایر جنبه

این  از نتایج در سیستان بود. قتصادی آناز جمله جنبه ا

 های مدیریتیبندی اقدامتوان جهت اولویتمی پژوهش

 طورینهمکرد. استفاده  ربطهای ذیدر دستگاه

 یتاولوناپایدار کننده محیط ) پیشران تنها رسیدگی به

 یهادستگاهدر  یستانس زیستییطنداشتن مسائ  مح

 هایشکننده محیط( که با توجه به شرایط ربطیذ

نیز  ،بینی بودقاب  پیش خشکیمهنو  خشک مناطق

ترین پایش مهم قرار گیرد. دستور کارباید در 

ملاکی جهت ارزیابی  عنوانبهآمده نیز دستبههایپیشران

های میزان پیشرفت در توسعه گردشگری توسط دستگاه

 شود.اجرایی و پژوهشی توصیه می

 تقدیر و تشکر

کد پژوهانه این مطالعه با حمایت مالی دانشگاه زاب  و 

UOZ-GR-9618-145 .به انجام رسیده است 
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