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 چکیده

وملیجامعهایبرنامهوگردشگرییتوسعهدرقالباسناد،گردشگریگذاریسیاست
وجود،اینباآید.یاستراتژیکاینصنعتبهشمارمیبرایتوسعهمهمابزاری،ایمنطقه
چالش اجراییهای اهداف تحقق از مانع استراتژیشدهیحتصراغلب صنعتدر های

سازیاستراتژیبندیموانعپیادهارزیابیورتبهباهدفگردد.پژوهشحاضرمیگردشگری
است.برایشدهیفتعردرصنعتگردشگریدرقالبیکپژوهشکاربردیوپیمایشی

پس خبرگان،نظراتازگیریبهرهوتحقیقاتییپیشینهبررسیازدستیابیبدینهدف،
دراستراتژیسازیپیادهموانععنوانبهعاملشانزده قرارموردنظرگردشگریصنعت

مشاورانودراختیارگروهیازشدهییشناساموانعبرحسبیپژوهشگرفتوپرسشنامه
قرارگرفت.نتایجحاصلازدستیوگردشگریسازمانمیراثفرهنگی،صنایعکارشناسان

تحلیل آماری تاپییلهوسبههای میروش نشان تخصیصسیسفازی یینهبهیرغدهد
نظامارتباطاتناکارآمدونیززیرساختیاستمنابع،س هایفیزیکیوهایمبهماجرایی،

اقامتی پیادهترینمهمنامناسبتسهیالت سیاستموانع و استراتژی صنعتسازی های
گردشگریهستند.
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 مقدمه

مدیریت وپویافرایندیکعنوانبهاستراتژیک مدیران توامان توجه نیازمند
وپایشاستراتژیتصمیم اجرا توسعههاوسیاستگیرندگانبهتدوین، است. ینظریها

تدوینو گام دسترسدانشمدیریتاستراتژیکدر ایغنیازقرارگرفتنمجموعهدر
یاستراتژیدربخشدولتیوخصوصیوصنایعهایکاربردیبرایطراحالگوهاومدل

مفاهیممدیریتکارگیریبههاوتسهیلدرتولیدیوخدماتیسبببهبودکیفیتاستراتژی
 است. گردیده صنایع از وسیعی طیف در عمدهوجودباایناستراتژیک بخش از، ای

شوند.شکستدرهاباگذرازمرحلهتدوین،بههنگاماجراباشکستروبرومیاستراتژی
ضمنبههدردادنمنابعمرحله ممکناستصرفشدهیاجرا برایتدویناستراتژی،
باخطرمواجهسازد.دربخشعمومی،عدم(سازمانیاصنعت)حیاتسیستمکلیت را

تواندرفاهتریهمراهخواهدبودومیهاباصدماتسنگینسازیاستراتژیتوفیقدرپیاده
قراردهد.بهتأثیرتحتدومتغیرکلیدیعنوانبهایاقتصادیروتوسعهعمومیورشد

پیاده حیطه در پژوهش دلیل پیشهمین از فارغ استراتژی صسازی اهمیتزمینه نعتی
دارد.گیرندگانفراوانیبرایمحققانوتصمیم

گردشگرینمودیازتسریمفاهیموابزارهایمدیریتاستراتژیکبهگذاریسیاست
با اجرا هنگام به صنایع سایر در استراتژی تدوین همانند و است گردشگری صنعت

نظامچالش رویکرد سابقه ایران، در روبروست. متعددی های جامع و مند بهنسبت
بهگذاریسیاست 4141سالدرایرانیسالهبیستاندازچشمسندتدوینگردشگری
چشم.گرددبازمی برنامهاندازسند قالب ودر هادی کشوری سویزیربنایی از
بخشتصمیم هایگیرندگان برنامهمنظوربهمختلف و مورداستفادهگذاریسیاستریزی

استقرارگرفته حوزه. سازماندر نیز گردشگری صنایعمیراثی ودستیفرهنگی،
رااندازچشمسندگردشگری،بخشدرگذاریسیاستدولتیمتولینوانعبهگردشگری

توسعهاستراتژیواسنادتدوینمبنای برنامههای و گردشگری صنعت وملیهایی
ازاینصنعتدرافزایشانتفاعایرانکشوروگردشگریصنعتپیشبردمنظوربهایمنطقه
تالشمسئوالنوباوجود(.4934است)مظلومیوجاللی،دادهقرارالمللیبینیعرصه

بهنظرمییتدویندرمرحلهیگردشگریکارشناسانحوزه سازیاستراتژیرسدپیاده،
ب مطلوبی وضعیت از گردشگری صنعت بهدر نیاز مسئله این و نیست رخوردار

پیادهآسیب استراتژیشناسی مختلسازی وجوه از را گردشگری صنعت نمایانهای ف
بهطرحمسئلهدرخصوصموانعپیادهمی پژوهشحاضربادرکاینضرورت، -سازد.
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ازمنظراندتااستومحققانتالشکردهسازیاستراتژیدرصنعتگردشگریپرداخته
عواملمختلفتأثیرگذاریجامعبهارزیابیمیزانیرویکرداتخاذمدیریتاستراتژیکو

هایصنعتگردشگریبپردازند.هاوسیاستسازیاستراتژیبرپیاده

 مبانی نظری

 و مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری گذاری سیاست

ازسویگذاریسیاستعنوانبهتدویناستراتژیدرسطحصنعتگردشگریاغلب
شود.ازاینمنظر،صنعتگردشگریدرنظرگرفتهمیونهادهایحاکمیتیمتولیدولت

هایهایملییاحکومتشودکهتوسطدولتدولتیبهاقداماتیاطالقمیگذاریسیاست
 میمنظوربهمحلی اجرا و طراحی شهروندان عموم حال رفاه و گذاریسیاستشود

 قاعده این از نیز )مستثناگردشگری میLiu, Tzeng & Lee, 2012نیست توان(.
هاوها،رویهیازاهداف،استراتژیاتعیینمجموعهیمنزلهبهگردشگریراگذاریسیاست

تصمیم برای را چارچوبی گرفتکه نظر در بهدستوراتاجرایی توسعهگیری یمنظور
Edgell et.al, 2008آورند)صنعتگردشگریفراهممی ،صنعتگردشگریحالدرعین(.

بنگاهآفرینیمجموعهبهسببنقش نهادهایدولتیو هایبخشخصوصیماهیتیایاز
بههمیندلیلنیازمند و تعامالتسیاسیمیانذینفعاندارد از برخاسته و پیچیده بسیار

برنامه فرایند در آنان سوی از فعال نقش ایفای و ذینفعان تمامی ومشارکت ریزی
)گذاریسیاست   ;Richins & Pearce, 2000; Farsari, Butler & Szivas, 2011است

Yüksel, Yüksel & Culha, 2012.)ازسویدیگربایددرنظرداشتکهحتیدرصورت
نقش در دولتی نهادهای مطلق سیاستگرگذاریسیاستآفرینی این ازدشگری، باید ها

هاواماکنوکارهایینظیرهتلداری،رستورانوبامشارکتکسبطریقبخشخصوصی
شرکت گردشگری، خدمات دفاتر حملتفریحی، صنایوهای سایر و خدماتنقل و ع

 همیندلیل، به اجراییشوند. بیشازگذاریسیاستوابسته سالیاناخیر گردشگریدر
گیریاستراتژیکهاشمردهشود،درقالبیکتصمیمیکوظیفهبرایدولتعنوانبهکهآن

 و محورپویا وتعامل بخشدولتی میان نقشقرارگرفتهموردتوجهخصوصی استو
 نگذارسیاستدولتاز ذینفعان یکیاز است)تأثیرگذارهاییبه نموده  ,Dredgeتغییر

2006.)
سازیاستراتژیدرصنایعسازیاستراتژیدرحوزهگردشگریتعریفیمشابهپیادهپیاده

می و دارد خدماتی صنایع سایر و تولیدی را آن عنوانبهتوان نمودنفرایند عملیاتی
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وسیاستبرنامه )سازیمفهومشدهوضعهایها (.Dredge & Jenkins, 2007, p.170نمود
-تریبراینهادهایدولتی،اجرایسیاستبرخیمحققاننیزبادرنظرگرفتننقشپررنگ

توانایی میزان به و انتظاراتدولتدانسته تحققاهدافو منوطبه هایگردشگریرا
نموده اشاره اهداف این تحقق برای )دولت (.Krutwaysho & Bramwell, 2010اند

هایهایملیوحکومتاهتمامدولتباوجودناستکههایمتعددحاکیازآپژوهش
اغلبتالش تدویناستراتژیبرایصنعتگردشگری، مرحلهمحلیبه در یعملباها

ایناستراتژید؛شونچالشروبرومی زیرا وحاویعمدتاًها وغیرکاربردیبوده پیچیده
 Yasarataایازتعامالتورفتارهایسیاسیمیانذینفعانهستند)بینانهرواقعانتظاراتغی

et.al, 2010( همکارانش و لِی اجرای6442(. و تدوین میان فاصله به اشاره با نیز )
نمودهسیاست اذعان نکته بدین گردشگری حوزههای در مطالعات بیشتر که اند
ومسائلابتداییاجراییمتمرکزاستوهگردشگریبرتدوینسیاستگذاریسیاست ا

 & Lai, Liهانشدهاست)سازیسیاستهایفرایندپیادهتوجهچندانیبهمسائلوچالش

Feng, 2006).

 سازی استراتژیموانع پیادهها و چالش

گوناگون،برنامهکارگیریبهطوالنینسبتاًیسابقهباوجود صنایع هایاستراتژیکدر
حیندرموجودموانعومشکالتشناساییواستراتژیسازیپیادهیوزهحدرپژوهش
،وجودباایناست.آغازشدهمحققانسویازمیالدیهشتادیدههازتقریباًاجرافرایند
وماهیت عدمپیادهفرایندشهودیتجربی استراتژی، ازروشنیدرکوجودسازی

فراینداینپایانوشروعچگونگی الگوهای آنو هدایت برای محدود سببنظری
 & Alashloo, Castkaسازیاستراتژیشدهاست)محدودبودنتحقیقاتمعطوفبهپیاده

Sharp, 2005وسطحموردبررسیهایبنیادیندرخصوصنوعصنعت(.علیرغمتفاوت
الکساندر،(4391)جویسوریبینیاک،(4396)استونیچ،(4394)تحلیل،مطالعاتواترمن

4392)کازانجیانوگالبریث،(4391) 4393)کانالوهمبریکو( دهه( هشتاددر ی
میالدی کیفیتتأثیرگذاریبیانگر نظیر عواملی فرهنگ،ساختار،،شدهتدویناستراتژی
-کنترلبرموفقیتپیادهارتباطاتونظامکارکنان،منابع،تخصیصعملیاتی،ریزیبرنامه

استراتژی دههKazmi, 2008)استسازی در در(. مباحثی طرح نیز میالدی نود ی
متغیرهاییهمچنینوالمللبینیعرصهدراستراتژیسازمانی،خصوصدانش تسری

ویپوگروبامطالعاتپتیسازیاستراتژییپیادهاجماعبهمسئلهوتعهدرهبری،نظیر
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،(4339)برامیلوبرایسون،(4336)ریبینیاک،(4334)دفتواسکیوینگتون،(4334)
هاینمونهترینشاخصعنوانبه(4333)نوبلو(4331)میلر،(4331)اولسونواسملزر
،تخصیصناکارایمنابع،ناتوانیدرنیزکیفیتاستراتژیاینمحققان.یافتادامهپژوهشی
-موانعپیادهترینممهتعدادیازعنوانبهریزیعملیاتیونظامارتباطاتیناکارآمدرابرنامه

محققانطی،علیرغمتالشوجودبااین(.Okumus, 2003اند)سازیاستراتژیذکرنموده
توسعه عدم دهه، مدلدو ی مفهومی هدایتدرمعضلترینمهمعنوانبههای و تبیین

قرارگرفتهمورداشارهتوسطمحققاناستراتژیسازیپیادهفرایند ،4993است)ریبینیاک،
جدیدمیالدیمعطوفبهفراهمآوردنبستریهایتحقیقاتیدرهزاره(؛وتالش19ص.

نظریالزمبرایطراحیالگوهاینظریگردیدهاست.
 سال از پس که مطالعاتی میان مسئله6444در به پیادهمیالدی استراتژیی سازی

-زمینهباپیشمیالدی6449و6444موسدرسالهایاوکواست،پژوهشیافتهاختصاص

نمونهیگردشگریصنعتی میاز شمار اوکوموسهایشاخصبه موردنظرعواملآید.
عواملاستمعتقدوبندیکردهطبقهنتایجوفرایندزمینه،محتوا،گروهچهاردرخودرا
درتریکلیدینقشای،زمینه یاوکارآمدیصورتدراستراتژیسازیپیادهتسهیلرا
عواملزمینهناکارآمدیصورتدرسازیپیادهحیناختاللایجاد پیادهدارند. بستر -ای،

می فراهم را استراتژی هدایتسازی و کنترل و متغیرهایهاآنآورند دیگر نسبتبه
استراتژیکنندگانتدوینبرایتأثیرگذار مجریان محتواییو عوامل است. دشوار بسیار

محتوایاستراتژیطوربه به ومستقیماشاره عوامل.استراتژیکدارندهایگیریجهتها
ایدارند،متمرکزبرمسائلفرایندیکهبیشترینتنوعرانسبتبهعواملمحتواییوزمینه

،وجهدرنهایتسازیاستراتژیونیزمدیریتتغییراتهستند.عملیاتیوچگونگیپیاده
محسوسییامحسوسپیامدهاییههمیدربرگیرندهنتایج اجرایازکهاستغیر

(.Okumus, 2001; 2003رود)میانتظاراستراتژی
زمینه عوامل میان در از محیطی اطمینان عدم متغیرهایبرانگیزترینچالشای،

آالشلووهمکاران؛(6441)تاسالک(؛6449و6444محققاناست.اوکوموس)مورداشاره
بههم6441) جیانگوکارپنتر)(؛ (6449راه نتایجتحقیقاتخود اطمینانتأثیردر عدم

ب را پیادهمحیطی ر استراتژیمورد دادهیدتائسازی قرار یمؤلفهاند. نیز ازجملهرهبری
میعواملزمینه شمار اوکوموس)ایبه مهارت6449آید. حمایتمدیرانارشدو های(

و(؛اشمیت6441داند.نتایجتحقیقاتکی)رهبریمییمؤلفهرهبرانرادووجهمهماز
نیز(6444)همکارانواُرایلیو؛(6449)همکارانومیلر؛(6442)شاپ؛(6442)برائر
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استراتژیاست.درمیانموفقاجرایها،توانوسبکرهبریدرمهارتتأثیریتأییدکننده
ربررسیبخشخدماتدرمانی،(د4993دستجردیوهمکارانش)تحقیقاتداخلینیز

مهارت را رهبران توان و استراتژیمؤثرترینعنوانبهها شکست یا توفیق در هاعامل
اند.معرفیکرده

ازگیریبهرهاستراتژی،سازیموفقپیادهبراینخستگاممعتقدندمحققانازبسیاری
وازAllio, 2005باشد)استوارشدهسنجیدهمفهومیومبنابرکهاستهاییاستراتژی (؛

اولویت میان درونی )سازگاری باشد اهدافبرخوردار استراتژیکو  & Mankinsهای

Steele, 2005استراتژی کیفیت محتوایی، عوامل میان در .) که مشخصطوربهها
تحلیلیواسطهبه شناساییمسائلاستراتژیکو قرارضعفدر تهدید هایناقصمورد
ومنکینز؛(6441)آلیو؛(6444)ایزنشتاتوبیرازجملهطبسیاریازمحققانگیرد،توسمی

وکاللیو(6449)همکارانوبرنز؛(6442)ریبینیاک؛(6441)هیگینز؛(6441)استیل ؛
( 6444همکاران استناد مورد قرارگرفته( موازاتبهاست. استراتژی ،شدهتدوینکیفیت

آمیزیتموفقهایکلیدیدرویژگیمامیذینفعانیکیازقابلیتادراکاستراتژیتوسطت
اجرایاستراتژیاست)بودن (.Alashloo et.al, 2005; Jiang & Carpenter, 2013فرایند

( همکاران دستجردیو نیز مطالعاتداخلی نمونه اولویت4993در اهدافو به های(
( پرورده و جاللی خاتمی، و مبهم؛ استراتژی استراتژی4936متعارضو کیفیت به )

اند.سازیاستراتژیدرصنایعکشوراشارهنمودهیکیازموانعاصلیپیادهعنوانبه
فرایند عوامل میان بهدر ارتباطاتی نظام ی، از یکی پیادهترینمهمعنوان سازیموانع

استراتژی فراوانیرا است)توجه جلبنموده خود ازForeman & Argenti, 2005به .)
پیام اطالعاتو تبادل ارتباطاتامکان نظام میانهاینمنظر، غیررسمیرا ایرسمیو

تأثیرپذیری(؛وضمنOkumus, 2003آورد)کنندگانومجریاناستراتژیفراهممیتدوین
زیرساخت کیفیت از اطالعاتی عنوانبههای عوامل از پیادهتأثیرگذاریکی سازیبر

( نیز(؛Naranjo-Gil & Hartmann, 2007استراتژی را استراتژیک نتایج ارزیابی نظام
(نیزبااشارهبهارتباطاتبهنقشاینعاملدرایجاد6441دهد.کی)قرارمیتأثیرتحت

میهماهنگیبرایپیاده اشاره )سازیاستراتژی .(Qi, 2005کند یکعنوانبهناهماهنگی
پیاده مطالعات در کمتر مستقل سازیمتغیر است،قرارگرفتهمورداشارهاستراتژی

)؛(6449)دابنی،وجودبااین همکاران و )؛(6441آالشلو کارپنتر جیانگو بر6449و )
اند.درمیانتحقیقاتداخلینیزکردهیدتأکسازیاستراتژیلزومهماهنگیدرتسهیلپیاده

سازیاستراتژیپیاده(هماهنگیرادرزمرهموانعبااهمیت4993دستجردیوهمکارانش)
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نموده مفهومقلمداد ارزیابیاند. نظام و بهاستراتژیسازیپیادهیحوزهدرکنترل
اقداماتبرارزیابیونظارتامکانکهداردداللتغیررسمیورسمیسازوکارهای

گرداندمیممکنهااستراتژیدرشدهتعیینمعیارهایواهدافبهنسبترااجرایی
(Brenes, Mena & Molina, 2008.)ارزیابی در تعیینیواسطهبههااستراتژیناتوانی

سازیکاستنازانگیزهجاریضمنتواندمیکیفیشدتبههایشاخصیامبهممعیارهای
ایویژهنقشمؤلفهاینعالوهبه.گرداندروبروچالشبارااشتباهاتاصالحها،استراتژی

)عملیاتیاقداماتواستراتژیکاهدافمیانتعادلایجاددر .(Atkinson, 2006دارد
تأثیراستراتژی،کلیتانداختنخطربهعیندرتواندمیکنترلسازوکارناکارآمدیروازاین

سازیپیادهموانعیکیازعنوانبهواجراییعملیاتیهایبراقداماتوسیاستینامطلوب
باشد.داشتهاستراتژی

 عوامل میان امکاندر آوردن فراهم در سببنقشیکه به تخصیصمنابع فرایندی،
هاداردازاهمیتفراوانیبرخورداراستوطیفوسیعیازمحققاندراجرایاستراتژی

 ,Okumusاند)نمودهیدتائتخصیصمنابعراتأثیرگذاریمطالعاتخوددرصنایعگوناگون

2003; Miller, Wilson & Hickson, 2004; Higgins, 2005; Kalali et.al, 2011).
آمیزسازیموفقیتدرپیادهمؤثراهرمعنوانیکرابهمنابعتخصیصنیزبرخیازمحققان

)معرفینمودههااستراتژی منابعCrittenden & Crittenden, 2008اند میان در موردنیاز(.
اجرای متولیان شایستگی و انسانی منابع استراتژی، اجرای سطوحبرای در استراتژی

مستقالًمختلفمی پیادهدتأثیرگذاریمؤلفهیکعنوانبهتواند مطرحر استراتژی سازی
بسیاری آنکهازبیشاستراتژیاجرایفرایندآمیزبودنموفقیتمعتقدندمحققانازشود.

ازگرفتهنشأت )وابستهانسانیمسائلبهباشد،یدستگاهمتغیرهای -Minarroاست

Viseras, Baines & Sweeney, 2005.)پیاده حقیقت، صنایعسازیدر در استراتژی
مشارکتاستراتژیاجرایفراینددرکهاستانسانینیرویکیفیتتأثیرتحتگوناگون

هاقابلیتها،نگرشها،مهارتنظیرهاییویژگیازمتشکلنیزانسانینیرویکیفیتودارد
)نسانیانیرویتجاربو درPeng & Litteljohn, 2001است نیز داخلی محققان .)

عنوانبهمنفیناکارآمدیدرتخصیصمنابعوناتوانینیرویانسانیراتأثیرمطالعاتخود
 مورد پیادهیزبرانگچالشدو در استراتژی دادهمورداشارهسازی وقرار )دستجردی اند
(.4936؛خاتمیوهمکاران،4993همکاران،

هایگردشگریواستفادهازمدلگذاریسیاستمطالعاتمتعدددرخصوصباوجود
موضوعیهایتوسعهریزیاستراتژیکبرایتدویناستراتژیمختلفبرنامه گردشگری،
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سیاستپیاده استراتژیسازی و ها کمتر موردتوجهها داخلی است.قرارگرفتهمحققان
گیری،تصمیممراجعتعددیمؤلفهتحقیقخودبهچهار(در4996)ناصرپورمدهوشیو

بودنگردشگر،پذیرشفرهنگفقدان اجرایدرضعفوزیربناییامکاناتنامناسب
درگردشگرییتوسعهبرتأثیررابهجهتهامؤلفهبازاریابیاشارهنمودهواینهایبرنامه

،ناصرپورومدهوشی)انددانستهمؤثرگردشگریهایگذاریسیاستشکستیاموفقیت
4996.)( نامناسب4999محسنی وضعیت بهاعتبارتخصیصعدمرفاهی،تأسیسات(
درصدورلیونقل،مسائلقانونیدخجدیدرفاهی،مشکالتنظامحملواحدهایایجاد
بههمراهناتوانیبهنسبتالمللبینیمنفیجامعهنگرشوروادید برقراریدرایرانرا
بهالمللیبینگردشگرانباصحیحومستمرارتباط از بخشی عواملترینمهمعنوان

یدرنمونه(.4999محسنی،)داندمیهایصنعتگردشگریبراجرایسیاستتأثیرگذار
( جاللی و مظلومی دیگری، شبکه4934پژوهشی نقش بررسی به در( اجتماعی های

اینپرداختههایگردشگریموفقیتاجرایسیاست و سببمؤلفهاند به تأثیرگذاریرا
 برجذبمثبت عوامل از خارجی پیادهکنندهتسهیلگردشگران سیاستدر وسازی ها

بهشتیورضوانی)هایگردشگریدانستهاستراتژی سعیدی، مطالعه4934اند. نیزدر ی(
هایفرهنگیشهایفیزیکیوچالگردشگری،اززیرساختگذاریسیاستخودبرموانع

اجرایسیاستعنوانبه مسیر در بالقوه درسطحبیناندیادکردهردشگریهایگموانع .-

-یدارگردشگریوبررسیعواملزیستیپاالمللینیزتعدادیازمحققانازمنظرتوسعه

،تعدادکمیازحالباایناند،گردشگریپرداختهگذاریسیاستمحیطیبهبحثدرمورد
پیادهپژوهشگران استراتژیک مدیریت منظر از گردشگری سیاستحوزه وسازی ها
اندواینحوزهازحیثنظریبهجامعیتقراردادهموردتوجههایگردشگریرااستراتژی

سیاست طراحی و تدوین با مرتبط )مباحث نیست گردشگری  & Krutwayshoهای

Bramwell, 2010کههر6449و6444هایرسال(.دراینمیان،دومطالعهاوکوموسد
دهدمجموعهعواملیصنعتگردشگریصورتپذیرفتهاستنشانمییزمینهدوباپیش

-نظیرعدماطمینانمحیطی،کیفیتاستراتژی،حمایتوتوانمندیرهبران،فرهنگ،برنامه

زیابیریزیعملیاتی،تخصیصمنابع،نظامارتباطات،نیرویانسانیمتولیاجراونظامار
هاوسازیاستراتژیموانعاصلیپیادهعنوانبههماننددیگرصنایعدربخشگردشگرینیز

)سیاست هستند مطرح انعطافOkumus, 2001; 2003ها وجود به محققان از برخی .)-

استراتژی در درهمپذیری و پیچیده ماهیت گرفتن نظر در با گردشگری، یتنیدههای
ما نیز و گامصنعتگردشگری موفقیتدر برای اینصنعت، اجراییهیترقابتی های
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همکارانشPechlaner & Sauerwein, 2002; Stokes, 2008)اندکردهاشاره و لیو .)
محیطونیز(6446) دربررسیصنعتگردشگریتایوانبهنیرویانسانیمتولیاجرا،

وتوانپذیریرقابتنقل،وهایارتباطیوحملتمنابعطبیعی،قوانینومقررات،زیرساخ
برپاییسازوکارهایپیشگیریواریابیمقاصدگردشگریدرسطحبینباز امنیت، الملل،

عواملترینمهمایازمجموعهعنوانبهکاهشحوادثوبالیایطبیعیوتبادلاطالعات
پیادهتأثیرگذار استراتژیسازیسیاستبر و  ,Liu et.al)اندکردهاشارههایگردشگریها

هایفیزیکی)تسهیالتاقامتی،کیفیتوامکاناتمحلاقامت(.دومتغیرزیرساخت2012
زیرساختگردشگ و )حملران( ارتباطی ارزوهای و آسان نقل نقاط به وموردنظران
امکان،ازماهیتصنعتگردشگریگرفتهنشأتیمؤلفهدوعنوانبهگردشگران(مطلوب
درمؤثرعواملعنوانبهدهندوقرارمیتأثیرهایگردشگریراتحتسازیاستراتژیپیاده

برنامه و گردشگران توسعهجذب برای ریزی محققان توسط گردشگری مورداشارهی
)قرارگرفته )Shafer & Choi, 2006; Lai et.al, 2006اند لوگار است6444(. معتقد نیز )

هایدیدانداختنامکاناجرایسیاستهایفیزیکیضمنبهتهکیفیتنامناسبزیرساخت
 ,Logarشود)یپایدارصنعتگردشگریمیگردشگری،موجبایجادچالشدرتوسعه

2010.)

 روش تحقیق

 طرح تحقیق

درروشلحاظبهوکاربردیهایپژوهشمیاندرهدفلحاظبهحاضر،پژوهش
پژوهش،شناساییاینازاصلیهدف.گیردمیقرارپیمایشیـتوصیفیتحقیقاتیزمره

یگردشگریدرکشوراست.هایتوسعههاواستراتژیهاوموانعاجرایسیاستچالش
یپایداردرتمامیکشورهاوهایتوسعهیکیازپیشرانعنوانبهنقشصنعتگردشگری

هایمتعددطبیعی،تاریخی،مذهبی،فرهنگیوظرفیتاینصنعتدرایرانبهسببجاذبه
گردشگریسالمت،توجهروزافزونمتولیانصنعتهایخاصگردشگرینظیراخهشیا

استراتژی تدوین به را پیادهگردشگری و کارآمد استراتژیهای این اثربخش هاسازی
چالشمی تبیین درصدد ضرورت، این درک با حاضر پژوهش پیادهطلبد. سازیهای

نظراستراتژی بستر آوردن فراهم و گردشگری دانشهای ارتقای برای الزم ی
همچنینگذاریسیاست است. صنعت این پیادهدر خصوصموانع پژوهشدر سازی،

مسائلمطرحدرمیانمباحثمدیریتترینمهمصنعتی،یکیازیاستراتژی،فارغاززمینه
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ازسویافزاید.آیدوایننکتهبراهمیتنتایجپژوهشحاضرمیاستراتژیکبهشمارمی
ینوآورانهوجوهتحلیل،ابزارعنوانبهیارمعچندگیرییمتصمهایروشکارگیریبه،ردیگ

گرداند.میشناختیتقویتیروشازجنبهاینمطالعهرا

 سازی استراتژیها و موانع پیادهشناسایی چالش

توجهبهنیازمنداستراتژیاجرایموانعوهاچالشیافتنمنظوربهصنعتیکبررسی
وپویاییزمینهعوامل پارامترها در.استصنعتبههرمختصهایای، دراینپژوهش،

 نخست پیادهمروربهگام با مرتبط نظری تحقیقاتمبانی بررسی و استراتژی سازی
گردشگریدرایرانبهچاپگذاریسیاستهایاخیردرخصوصشاخصیکهدرسال

است همکارانرسیده و ])سعیدی ،4934 جاللی، و )مظلومی و4934(؛ )حیدری (؛
 4936همکاران، شد. پرداخته طریق،مرحلهینازاپس([، از شده عواملاحصا مجموعه
گردشگریخبرگانازنفرششبامصاحبه استراتژیو دوحوزه در دانشگاه صنعتو
مستقیمطوربهشدهیبررسمقاالتدرکهعواملگرفتوبرخیقرارتعدیلوبازبینیمورد

برحسباهمیتنیزگردیدوعواملکماضافهموانعفهرستبهبود،نگرفتهقرارمورداشاره
 سوم، گام در شد. گذاشته کنار پژوهش نهایی چارچوب از دریافتی منظوربهنظرات

چارچو جامعیت از اطمینان ابعادحصول تمامی پوشش و پژوهش درباب اهمیت
بررسیتطبیقیمیانعواملپیاده ومدلیکهاوکوموسدرشدهییشناساسازیاستراتژی،
هایاجرایاستراتژیدرحوزهگردشگریبررسیچالشمنظوربه6449و6444هایسال

پیشنهاددادهاست،انجامشد.نتایجاینبررسیتطبیقیگویایجامعیتچارچوبپژوهش
مسئله گوناگون ابعاد میپیادهیبرایبررسی ایناساس، بر استراتژیاست. توانسازی

صورت و نهایی چارچوب عوامل قالبشکلموردمطالعهبندی در پژوهشرا این در
.قراردادمورداشاره4شماره
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 سازی استراتژی در صنعت گردشگریبر پیاده یرگذارتأث. چارچوب مفهومی عوامل 1شکل 

 نمونه آماریها و آوری دادهابزار جمع

 پرسشنامه از پژوهش این عنوانبهدر جمعمورداستفادهابزار دادهبرای هایآوری
ساختارشدهاستفادهموردنیاز بهروشتحلیلاست. توجه با محققانموردنظرپرسشنامه
موانعازیکهرتأثیرگذاریسنجشمیزانبهنخستبخش.استاصلیبخشدوشامل
استراتژیپیاده گردشگریسازی صنعت افزایشتعدادچهاراساسبردر شامل معیار

افزایشمیزانسرمایهشدهجذبگردشگران افزایشمیزان، گذاریدرصنعتگردشگری،
یکمقصدبالقوهعنوانبهدرآمدهایارزیناشیازگردشگریوبهبودجایگاهرقابتیایران

گردشگران استیافتهاختصاصبرای معیار. چهار این مفاهیم خالل درمورداشارهاز
 نتایج نیز و خبرگان با موردمورداشارهمصاحبه در ایرانی شاخص تحقیقات در

(و4934ویژهاز)سعیدی،بهشتیورضوانی،طوربهگردشگریدرکشور]گذاریسیاست
 4934)مظلومیوجاللی، اندشدهیدهبرگز([، نیزدومبخش. زوجیمقایسهبهپرسشنامه

اینطریقبتوانتااختصاصداردشدهعنوانمعیارهاینمیا ازهریکاهمیتمیزاناز
قواعدرعایتضمنپژوهش،ابزارمحتواییرواییتضمینبرای.کردبرآوردرامعیارها
ودانشگاهخبرگاننظراتاز،سؤاالتطرحدرمبهمجمالتازاستفادهعدمونگارشی
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استشدهاستفادهصنعت کرونباخآلفاییمحاسبهطریقازنیزپژوهشابزارپایایی.
99/4بابرابرپژوهشپرسشنامهآزمونپیشبرایکرونباخآلفایضریب.استشدهبررسی

.استپژوهشابزاربرایقبولقابلپایاییسطحیدهندهنشانکهبود
ارشدمعاونتگردشگریکارشناسانومشاورانشاملحاضرپژوهشآمارییجامعه

گردشگری پژوهشکده نیز صنایعو میراثفرهنگی، گرسازمان و کشوردستی دشگری
جایگاهرسمیگردشگریدرکشوروگذاریسیاستورسمیمتولینهاداصلیعنوانبه

نظارت پیادهپایشو مطلوباستراتژیبر برنامهسازی و است.گردشگریهایریزیها
بیشترینتطابقراباحوزهمطالعاتیکهینحوبهنوتدقیقجامعهآماریمحدودکردبرای

درنظرمعیارچندین،شوداتکاقابلاینپژوهشداشتهباشدومنجربهدستیابیبهنتایج
شاملشدهگرفته معیارها این در9ازبیشایحرفهفعالیتیسابقهاست. سال

ایفاینقشگذاریسیاست فرایندمستقیمگردشگری، تصمیمدر هاییریگهایمرتبطبا
مدیریتمناسباتونسبیبامفاهیمشناختگردشگریونیزآشناییواستراتژیکصنعت

برنامه ریزیگردشگریاستاستراتژیکو برایجامعهمعیارهایپیشبهتوجهبا. گفته
 محدودگیرینمونهفرمولازآماری جامعه 41/4خطایسطحنگرفتنظردربابرای
نهاییینمونهتعدادنتایجحاصلهوشداستفاده نفرتعییننمودکهحجم91بابرابررا

 روش از استفاده برای موردنظرنمونه است.دادهوتحلیلتجزیهبرای مناسب نیز ها
درنهایت آماری نمونه جامعهطوربهموردنظر، از رعایتتصادفی پژوهشبا آماری ی

برایقرارگرفت.هاآنپژوهشدراختیارپرسشنامهبرگزیدهشدندومورداشارهمعیارهای
 انتهاییتاپسیسروشازنیزشدهآوریجمعهایدادهتحلیل تجمیع رویکرد با فازی

گام و روشتحلیلی این نظری مبانی که شد استفاده کارگیریبههای شرحمتعاقباًآن
است.شدهداده

 هاداده وتحلیل تجزیه

 انتهایی تجمیع رویکرد با فازی تاپسیس روش

آلحلراهبهشباهتاساسبربندیاولویتیاتاپسیسفن هایروشازیکیایده
تاکنونوشدهمعرفییونوهوانگتوسط4399سالدرکهاستمعیارهچندگیریتصمیم

متنوعیحوزهدر تحقیقاتی .(Behzadian et.al, 2012است)قرارگرفتهمورداستفادههای
ایدهگزینهبهنزدیکیمیزانمبنایبرشدهمعینمعیارnازاستفادهباراگزینهmروشاین
کندمیبندیرتبهآلغیرایدهگزینهازدوریوآل یکبهکهروشتاپسیس. مدلعنوان
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ریاضیمنطقیکازرود،میشماربهچندمعیارهگیریتصمیمهایفنمیاندرجبرانی
کندمیپیروی ایدهآلحلراهو(گزینهبهترین)مثبتایدهآلحلراهابتدادرمنطقاین.
کهشوداطالقمیحلیبهراهمثبتایدهآلحلراهکند.میمعرفیرا(گزینهبدترین)منفی
آلحلراهآنتبعبهودهدمیکاهشرانامطلوبمعیاروافزایشرامطلوبمعیار ایده
،موردبررسیهایگزینهتمامیسپس.راداراستمثبتایدهآلحلراهعکسارزشمنفی

گزینهبهترینازگزینههرخطیفاصلهوشوندمیمقایسهگزینهبدترینوگزینهبهترینبا
وگزینهبدترینازرافاصلهبیشترینکهایگزینهوشودمیگیریاندازهگزینهبدترینو

.شودمیانتخاببهینهیگزینهعنوانبهباشد،داراگزینهبهترینازرافاصلهکمترین
عنواندلیلیبرارجحیتبهرابههمراهخاصیتجبرانیتاپسیسریاضیمبنایمحققاناین
-همیگیریچندمعیارتصمیمهایفنانهایموجوددرمیروشسایربهنسبتاینروش

 همکاران، )خاتمیو (4936دانند عدموجودبااین. نیزومعیارهاوزناستخراجامکان،
محدودیتشدهدریافتهایقضاوتهمگراییبررسیتواناییعدم ایناز اصلی های
آیدشمارمیبهروش ابزارعنوانبهتاپسیسروشاستفادهازضمنپژوهشحاضر،در.
برایمراتبیسلسلهفرایندتحلیلروشازمورداشارهاتایرادکردنبرطرفبرای،تحلیل

ازبیشآوریاستوتالشبرآنبودهاستتاباجمعشدهاستفادهمعیارهاوزنشناسایی
.شودبیشترشدهدریافتنظراتمیانهمگراییموردپرسشنامه،94
بودهمعینوقطعیمحاسباتوهابردادهمبتنیابتدادرتاپسیساگرچهاستفادهازروش

نظیرهاییروشبههمراهاینروشهایتحقیقاتیجدید،درعمدهنمونهوجودباایناست،
گیردمیقرارمورداستفادهفازیمنطقوآنتروپیفنژنتیک،الگوریتم پژوهشدرحوزه.

پیچیدهاستراتژیسازیپیاده و شهودی ماهیت سبب به ی این همواره ازجملهفرایند
استومباح اختالفمیانمحققانبوده وموفقیتمیزاندرخصوصارزیابیثمورد

.استبیانقابلقطعیودقیقهایعبارتوبااعدادسختیبهایناقدامپیشرویهایچالش
قابلیتانجاممحاسباتهاییکهروشکندمیایجابحوزهایندرکمیمطالعاتبنابراین

درمنظوربههمین.دنقرارگیرمورداستفادهداشتهباشند،راغیرقطعیهایدادهیوسیلهبه
استفادهازنیزیالمللبینتحقیقاتدر.استشدهاستفادهفازیتاپسیسروشازتحقیقاین
 Behzadianاست)رویکردهایترکیبیترینمتداولازیکیفازیمنطقتاپسیسبافن

et.al, 2012).مثلثیفازیاعدادکمکبهمورداستفادهزبانیدرپژوهشحاضر،متغیرهای
.استشدهاستفادهفازیاعدادمیانفاصلهمحاسبهبرایورتکسروشازوشدهکمی

کهمختلف،کارشناسانومشاورانهایقضاوتتنوعگرفتننظردربهتربرایهمچنین
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پیادهازهابرداشتتنوعازبرخاسته موانع سطح در استراتژی صنعتگردشگریسازی
.استشدهاستفادهنظراتانتهاییتجمیعرویکردازاست،

 تاپسیس در انتهایی تجمیع برابر در ابتدایی تجمیع رویکرد

وزن)گیرندگانتصمیمگروهنظراتتجمیعبرایمختلفرویکرددوتاپسیسفندر
بندیرتبهبهمربوطاعدادومعیارها رویکرد( عنوان انتهاییتجمیعواولیهتجمیعبا

ثانویه) )وجود( تخصیصوزناولیه،تجمیعدرروش(.Shih, Shyur, & Lee, 2007دارد
تاپسیسروشمراحلکارگیریبهازپیشگیرندگان،تصمیمسویازمعیارهربهشدهداده

.پذیردمیانجامشدهتجمیعمقادیررویبرتاپسیسروشنهاییمحاسباتوشدهتجمیع
نظراتماتریسرویبرمستقیمطوربهتاپسیسروشمحاسبات،انتهاییتجمیعدرروش
افرادازهریک معیارهایبههاآنسویازشدهدادهتخصیصهایوزنازاستفادهباو
تجمیعباومرحلهآخریندرمختلفگیرندگانتصمیمنظراتتجمیعوشدهانجاممختلف
گزینهازآمدهدستبهفواصل صورتافرادازهریکبرایآلایدهغیرگزینهوآلایده

هایدادهمجموعازایخالصهازاستفادهسبببهاولیهتجمیعرویکردکارگیریبه.گیردمی
محققمواردیدرامااستترسادهشدهگردآوری گیرندگانتصمیمگروههمگونیازکه

مختلفهایسازمانیاسازمانیمختلفهایحوزهازگیرندگانتصمیمیامطمئننباشد،
بهتجمیعروش،اندشدهبرگزیده قابلیتاتکا استو دقتبیشتریبرخوردار انتهاییاز

می افزایش را حاصله )نتایج درRoghanian, Rahimi & Ansari, 2011دهد این(.
گوناگونوحصولهایکارشناسانومشاورانواحدازدادهگردآوریسبببهنیزپژوهش

.استشدهاستفادهانتهاییتجمیعرویکردازاتکاقابلاطمینانازدستیابیبهنتایج

 روش تاپسیس فازی کارگیری بهمراحل 

تصمیمkمتشکلازفرضکنیمگروهی mمسئولارزیابی(            )گیرنده
هایباشند.برایتبدیلواژهمی( (          معیار nبراساس(          )گزینه

 .استشدهاستفاده4شمارهبیانیبهاعدادفازیازجدول
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 ها بندی رتبهبرای  مورداستفادهمتغیرهای زبانی  .1جدول 

عددفازیمعادلعبارتبیانی
 (9،4،4)بسیارکم

 (1،9،4)کم

 (9،1،6)متوسط

 (44،1،1)زیاد

 (44،44،1)بسیارزیاد

-برایناساسازپاسخ.استآمدهدستبهAHPدراینتحقیقوزنمعیارهاازروش

صورتبهخودراترجیحنسبیمعیارچهاردرقالبمقایسهزوجیدهندگانخواستهشد
kفردهایقضاوتماتریسمرجح(بیاننمایند.کامالً)3)بدونترجیح(تا4میانعددی

رابطهدراست،معیارmازاستفادهباگزینهnارزیابیرامونپیوینظراتازمتشکلکه
یکمتغیرفازیمثلثیاست.̃ هربرداراست.دراینماتریسشدهداده(نشان4)شماره

(4)   [
 ̃ 

   ̃ 
      ̃ 

  

   
 ̃ 

   ̃ 
   ̃ 

  

]  

شدهمعینمعیارهایازهریکبهویکهاستوزنیازمتشکلنیزkفردوزنیماتریس
.شودمیدادهنشان(6)رابطهصورتبهواستدادهتخصیص

(6)      
    

      
    

ازافرادازهریکبندیرتبهماتریسسازینرمالدرمحاسبات،شدنپیچیدهازاحرازبرای
روابطخطیسازینرمالروش )9)طبق ،)1( و استشدهاستفاده(1( سازینرمال.

برحسبکهبندیرتبهماتریساعدادهمهکهگیردمیصورتهدفاینباماتریس
اعدادهمهوشدهتبدیلباهممقایسهقابلاعدادبهاند،پذیرفتهمقدارمختلفمعیارهای

:گیرندقرار4تا4بازهدرمثلثیفازی
(9) ̃    ̃  

       

(1) ̃  
  (

   

  
  

   

  
  

   

  
 )                        

                   

(1) ̃  
  (

  
 

   
 
  

 

   
 
  

 

   
)                    

                   

-تصمیمبرایموزوننرمالماتریسمعیارها،برایزوجیمقایساتنتایجبهتوجهبا

:شودمیمحاسبه(2)رابطهباگیرندگان
(2) ̃  [ ̃  

 ]
   

                             ̃  
    ̃  

      
  

.یکقراردارندصفرتاهبازدرjوiهابهازایهر    درماتریسنرمالشدهفازیهمه
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kندهگیرتصمیم(رابهازایهر   آل)ایدهغیر(و   )ایدهآلتوانیمگزینهبنابراینمی
(:9(و)1طبقروابط)کهنحویبهبیابیم

(1)      ( ̃ 
      ̃ 

  )    ̃ 
  

        
     

(9)      ( ̃ 
      ̃ 

  )  ̃ 
          

          

 همچنین گزینه تا گزینه هر آلفاصله ایده رابطهایدهغیرو از )3)هایآل و )44)
است:محاسبهقابل

(3)    
  

  ∑    ̃  
  

  ̃ 
  

  
                 

(44)    
    ∑  ( ̃  

    ̃ 
  )             

     

شدعنوانکهطورهماندهد.میاندوعددفازیرانشانمییفاصله       کهطوریبه
  دراینروشتجمیعنظراتپسازمحاسبه

  و  
گیرندگانبرایهریکازتصمیم  

روابطبرحسبازروشمیانگینهندسیتحقیقبرایتجمیعنظراتدراینشود.انجاممی
است.شدهاستفاده(46(و)44)
(44)    

    ∏   
   

      ⁄   

(46)    
    ∏   

   
      ⁄   

کهشودمیتعریفضریبیایدهآلگزینهبههرگزینهنزدیکیودوریمیزانمحاسبهبرای
درنتیجهوترنزدیکایدهآلبهمربوطگزینهباشد،ترنزدیک4بهآمدهدستبهعددهرقدر
.شودمیمحاسبه(49)شمارهرابطهازاستفادهباضریباین.استترمطلوب

(49)       
  

 

  
     

   

پیادهبرایموردنیازهایقدمترتیببدین موانع استراتژیتعیین گردشگریسازی های
:شدهاستاجراییزیرمراحلمطابق

ارزیابیمعیارهایتعیینوارزیابیگروهشناسایی [4] ازنفر91ازمتشکلگروهاین:
 کهاستوگردشگریدستیصنایعکارشناسانومشاورانسازمانمیراثفرهنگی،

پیادهارزیابیبهشدهمعرفیمعیارچهاربهتوجهبا استراتژیموانع هایسازی
.پردازندمیگردشگری

(.4جدول)موردبررسیهایگزینهارزیابیبرایصحیحزبانیمتغیرهایانتخاب [6]
چهارگانهخصوصیاتتأثیرپذیریمیزاندرخصوصدهندگانپاسخنظراتدریافت [9]

معیارهازوجیمقایسهپیرامونافرادنظراتدریافتهمچنینوموردبررسیازموانع
.فردهرازایبهAHPروشازاستفادهبامعیارهاوزنمحاسبهو

آنسازینرمالوفازیگیریتصمیمماتریسایجاد [1]
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فازیگیریتصمیموزنینرمالماتریسایجاد [1]
فازیآلضدایدهوفازیایدهآلجوابمحاسبه [2]
ایدهآلضدوایدهآلنقاطتاگزینههرفاصلهمحاسبه [1]
مختلفافرادنظراتطبقبرفواصلتجمیع [9]
آلضدایدهوآلایدهگزینهازفاصلهشاخصمحاسبه [3]
فاصلهشاخصازاستفادهباهاگزینهرتبهتعیین [44]

 بندی منابع محاسبه نتایج رتبه

 حجم به توجه دادهباالنسبتاًبا ی شدهگردآوریهای تعداد از ناشی سؤاالتکه
سؤاالتمشتملبرسؤال14مجموعاًپرسشنامه) موانعتأثیرگذاریمرتبطبا سؤاالتو
 به مربوط برای معیارها( زوجی پاسخ91مقایسه است، دهنده تنها برخی جداولاز

جهترعایتبهیمحاسبات قرارگرفتهمورداشارهمطلباختصار شماره جدول 6است.
D)تصمیمگیرانهاییکیازنماییازماتریسقضاوت

هایدرستونهادادهاستکه(1
برحسباعدادفازیسمتچپهایبرحسبمتغیرهایزبانیودرستونسمتراست

 است.شدهدرجمثلثی

 گیرندگان تصمیم. نمایی از ماتریس قضاوت یکی از 2جدول 

D1  برحسب اعداد فازی مثلثیمعیارها  برحسب متغیرهای زبانیمعیارها 

ف
ردی

 

 موانع

ب گردشگر
جذ

 

ب سرمایه
جذ

 

درآمدزایی
جایگاه رقابتی 

ب گردشگر 
جذ

 

ب سرمایه
جذ

 

درآمدزایی
 

جایگاه 
رقابتی

 

4
شناساییمسائل

استراتژیک
(44،44،1)(44،1،1) (9،1،6) (9،1،6)خززمم

(44،1،1)(44،1،1)(9،1،6)(44،1،1)ززمزهااهدافواولویت6

..............................

(44،1،1)(44،44،1)(44،1،1)(44،44،1)زخززخزهایارتباطیزیرساخت42


Dیهاسازیهریکازماتریسپسازنرمال

Dتا 1
هاینرمالوزنیهریکماتریس،34

ازمقایساتزوجیمعیارهاآمدهدستبهگیرندگانازطریقضربوزنمعیارهایازتصمیم
تصمی متوسط نرمال ماتریس در راهمیمحاسبهگیرندگان سپس شود. آلحل وایده
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استفادهآلباایدهغیروایدهآلوفاصلهازشدهمحاسبهآلبرایهریکازماتریسایدهغیر
شود.برایتجمیعنظراتبااستفادهفاصلهمیاندوعددفازیمثلثیمحاسبهمییازرابطه

 از میانگینهندسیفواصل رابطه آلاز ضدایدهایده و شدهمحاسبهآل شاخصنهایتاًو
محاسباتشود.آلبرمجموعفواصلمحاسبهمیحلضدایدهیمفاصلهازراهازتقسینهای

است.مشاهدهقابل9دوگامآخردرجدولشماره

 سازی استراتژیموانع پیاده بندی رتبه. محاسبات نهایی 9جدول 

 سازی استراتژیموانع پیاده

 محاسبات نهایی آل و ضدایده ایده آلفواصل از 

 نظراتتجمیع  93 ... 1
 شاخص

  
     

  
 ...   

   
   

   
   

    
  

613/4944/4191/4119/4144/4...329/4423/4 ضعفدرشناساییمسائلاستراتژیک
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ازشاخصترتیبینابه استفاده توانمیگانه42موانعبرایهریکازشدهمحاسبهبا

م وانعاین لحاظ به را میزان اینکهاولویتتأثیرگذاریشدتو به توجه با نمود. بندی
برراضرایبتواننزدیکبهنرمالاست،میوانعبرایمآمدهدستبههیستوگرامضرایب

μانگین)فاصلهیکانحرافمعیارازمیوزنونیزپراکندگیمبنای در(        
،سطحسازیاستراتژیموانعپیادهمؤثرترینبندیکردکهسطحاولشاملبازهتقسیمسه
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دومشامل وانعمتوسطوسطحسومشاملمدرسطحتأثیرگذاریموانعبا ترینپایینبا
نمودهرندهکنیفتوصایکهبههمراهگزارهبندیاولویتنتایج.شودمیتأثیرگذاریمیزان

بهنمایشدرآمدهاست.1درجدولشمارهمانعاست،

 بندی. نتایج نهایی رتبه3ل  جدو

 نمود سازی استراتژیموانع پیاده رتبه سطح

سطح
اول

اندهاتخصیصبهینهنشدهمنابعبرحسباولویتمنابعینهبهیرغتخصیص4

هایاجراییوجودنداردروشتوافقیدرموردهایمبهماجراییوعملیاتیسیاست6

ارتباطاتالزممیانمتولیانتدوینواجراوجودنداردناکارآمدنظامارتباطات9

دارندفاصلهتسهیالترفاهیازسطحاستانداردمناسبهایفیزیکیواقامتینازیرساخت1

سطح
دوم

متولیاناجرایاستراتژیمهارتوتوانکافیندارندضعفرهبریفرایندهایاجرایی1
 استراتژیازسازگاریمحتواییبرخوردارنیست هاینامتعارضاهدافواولویت2

صنعتباعدماطمینانباالییهمراهاستعدماطمینانمحیطی1
نیستونقلمطلوببرایگردشگرانفراهمتسهیالتحملهایارتباطینامناسبزیرساخت9
گیریاستراتژیبرایذینفعانمبهماستمحتواوجهت درکنادرستازاستراتژیدرسطحصنعت3
سازیوجودنداردهماهنگیمیاناجزایصنعتبرایپیادهوجودناهماهنگی44
نیرویانسانیازشایستگیالزمبرایاجرابرخوردارنیستمنابعانسانیناتوان44
فناوریاطالعاتپشتیباناجرایاستراتژینیستزیرساختکیفیتهایاطالعاتیبیزیرساخت46

سطح
سوم

تدویناستراتژیباضعفدرتحلیلهمراهبودهاستضعفدرشناساییمسائلاستراتژیک49
کنندمدیرانارشدازفرایندهایاجراییپشتیبانینمیمدیرانارشدیتحماعدم41
هایارزیابیعملکردبااستراتژیهمگوننیستندروشارزیابینامتناسبنظام41
کندصنعتهمگامبااجرایاستراتژیتغییرنمیدرسطحصنعتیریناپذانعطاف42

 گیرینتیجه

مرحله از مرحلهگذر به تدوین بهی همواره اجرا مدیریتی یکچالشدر عنوان
اینچال است. بوده اهمیتبیشتریمیاستراتژیکمطرح شکستدرشزمانی که یابد

.درحوزهبیاندازدهاحیاتسیستم)سازمانیاصنعت(رابهخطرسازیاستراتژیجاری
تواندضمنایجادوقفهدرهامیهاوسیاستسازیاستراتژیگردشگری،شکستدرپیاده

باتهدیدروبروستوسعه سویبهازد.حرکتیصنعتگردشگری،اقتصادورفاهملیرا
ناخالصملیتوسعه درآمد در گردشگری افزایشسهم و صنعتگردشگری پایدار ی

استراتژی تدوین اجرایینیازمند هدایتاثربخشفرایندهای آن، بیشاز و عالمانه های
هایهایصورتگرفتهبرایتهیهاسناداستراتژیکوتدوینسیاستتالشباوجوداست.

و گردشگری، وضعمطلوبوتوسعه عمیقاز فاصله ضعیتفعلیاینصنعتنمایانگر
اجراییساختناستراتژی در نخستبرایبهبودمشکالتمتعدد گام بنابراین، است. ها
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شناسیاقداماتاجراییوشناساییهادراینصنعت،آسیبسازیاستراتژیاثربخشیپیاده
اند.هایصنعتشدهواستراتژیهاهاییاستکهسبباختاللدراجرایسیاستچالش

-گرفتناینمسئلهدرتالشبودهاستتاباشناساییاینچالشدرنظرپژوهشحاضربا

-یپیادهینظریدردوحوزهفراهمکند.مروریبرپیشینههاآنها،مبناییبرایارزیابی

 و استراتژیک مدیریت از استراتژی مدیریتگذاریسیاستسازی از گردشگری
گیریازنظراتخبرگانصنعتودانشگاهسببگزینششانزدهگردشگریبههمراهبهره

اینموانعشاملموانعپیادهعنوانبهعامل سازیاستراتژیدرصنعتگردشگریگردید.
درسطحصنعت،ضعفناپذیریانعطافای)عدماطمینانمحیطی،سهدستهعواملزمینه

فرا رهبری و اجرایی شناساییحمایتعدمیندهای )ضعفدر محتوایی ارشد(، مدیران
هایمتعارضودرکنادرستازاستراتژیدرسطحمسائلاستراتژیک،اهدافواولویت

ونقلهایارتباطیوحملهایفیزیکینامناسب،زیرساختصنعت(وفرایندی)زیرساخت
زیرساخت بینامناسب، اطالعاتی مهای سیاستکیفیت، ناتوان، انسانی مبهمنابع های

منابعووجودغیربهینهاجرایی،نظامارزیابینامتناسب،نظامارتباطاتناکارآمد،تخصیص
ناهماهنگی(بودندکهدرقالباینپژوهشتوسطروشتاپسیسفازیبارویکردتجمیع

 هایتصمیمروشازجملهانتهاییکه تحلیلقرارآید،میبهشمارگیریچندمعیاره مورد
گرفتند.

منابع،غیربهینهدهدتخصیصنتایجحاصلازارزیابیشانزدهعاملیادشدهنشانمی
زیرساختسیاست و ناکارآمد ارتباطات نظام مبهم، اجرایی اقامتیهای و فیزیکی های

کههمگیدرزمره ینتأثیرگذارتروترینمهمگیرند،یعواملفرایندیقرارمینامناسب،
پیاده موانعموانع مستقل نقش از فارغ هستند. گردشگری صنعت در استراتژی سازی
 تشدیدتنیدهمتقابلوروابطدرهمتأثیریادشده؛ یاینعواملسببافزایشپیچیدگیو

اینچهارمانعاست.بههمیندلیلتمرکزمتولیاناجراییبرتأثیرگذارینتایجنامطلوباز
 یمؤلفهچهار سطح به توجه تأثیرنخستبا میهاآنمتقابل همدیگر، ضمنبر تواند

 شدتموانع کاراییتالشسازیاستراتژیپیادهپیشرویکاستناز ها، بههایاجراییرا
حداکثر و تخصیصبهینه گلوگاهحالدرعینبرساند. به منابع استراتژیکنامتوازن های

هایعملیاتیاست،یاجراییوبرنامههاصنعتضمنآنکهابزاریبرایهدایتسیاست
-هایمحسوسونامحسوسبرایبهبودوضعیتزیرساختتواندسببهدایتسرمایهمی

تحقیقاتمتعددی فراهمآوردنتسهیالترفاهیبرایگردشگرانشود. هایفیزیکیو
(نیز4934(ویاسعیدیوهمکاران)4999(،محسنی)4996)ناصرپورنظیرمدهوشیو
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موانعتوسعهصنعتترینمهمیکیازعنوانبههایفیزیکیهوضعیتنامناسبزیرساختب
 آن بالقوه نقش و کشور در کلیدیعنوانبهگردشگری از جذبیکی عوامل ترین

اند.گردشگراناشارهنموده
ومنابعانسانیناتوان -موانعانسانازجملهدردستهدوم،ضعفرهبریفراینداجرا

در پیادهمحور که هستند استراتژی خارجیازاینپیشسازی محققان از بسیاری توسط
( اوکوموس )6449]نظیر همکاران و دستجردی ]نظیر داخلی محققان و ])4993])

قرارگرفتهمورداشاره دو موانع دوم دسته این، بر عالوه عواملمؤلفهاند. از کلیدی
اولویت اهدافو شامل سطحمحتوایی، استراتژیدر درکنادرستاز هایمتعارضو

 برمیصنعترا ارتباطاتگیرددر وجود بدون داشتکه نظر در بایستی منظر این از .
اجرایاستراتژینمی متقابلمراحلتدوینو پیوند شناختدقیقواثربخشو به توان

رسدبایدنظرمیوبهیافتدستهایاستراتژیکومحتوایاستراتژیواحدیازاولویت
-،نظامارتباطاتناکارآمد،جستویژهبهریشهایندستهازموانعرادرموانعسطحاولو

وجونمود.
 گرفتن هایمؤلفهقرار استراتژیک، مسائل شناسایی در مدیرانحمایتعدمضعف

درسطحصنعتدرسطحسوم،بهمعنایناپذیریانعطافارشد،نظامارزیابینامتناسبو
بی عاملنیست. برایدستیابیتوامانبهکاراییووجودباایناهمیتپنداشتناینچهار ،

استتصمیم وهلهاثربخشیالزم در رفعگیرندگان معطوفبه را خود ینخستتوجه
برسببارتباطاتمتقابلمیانعوامل ،شدهشناساییموانعسطوحاولودومنمایند؛زیرا

مؤثرتوجهیبهمدیریتتردربیسازیاستراتژیدرسطوحپاییندهیبرخیموانعپیاریشه
موانعدارایاهمیتباالتراست.

 ها پیشنهاد

-منفیعواملشانزدهتأثیرکاستنازمنظوربهباتوجهبهنتایجحاصلازاینپژوهشو

ذیلارائههاپیشنهادهایصنعتگردشگریسازیاستراتژیدرفرایندپیادهمورداشارهگانه
:شودمی
-  چهار روی بر بیشتری تمرکز باید صنعتگردشگری در استراتژی مؤلفهمتولیان

سیاست زیرساختتخصیصمنابع، و ارتباطات نظام اجرایی، وهای فیزیکی های
نتایجاینتحقیق،برحسبتسهیالتاقامتیداشتهباشند.توجهبهاینچهارعاملکه

پیاده بنیادی میسازیموانع هستند، گردشگری صنعت در سبباستراتژی تواند
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هایگردشگریواسنادریزیدربرنامهشدهتصریحافزایشتواندستیابیبهاهداف
 توسعهاستراتژیکاینصنعتباشد.

-  درنظرگرفتناهمیتترکیبو تأثیرمتولیاناستراتژیدرصنعتگردشگریبایدبا
بهبازنگریدرروندموجودویمؤلفهمتقابلچهار منابعیصبازتخصسطحاول،

هایفیزیکیوفراهمآوردنتسهیالترفاهیبرایبهبودوضعیتزیرساختسویبه
تواندگردشگرانبپردازند.ازاینمنظر،تخصیصمنابعفارغازنقشمستقلخودمی

فعالیت اثربخش هدایت برای کارآمدابزاری اهرمی و اجرایی ایجادهای جهت
 هایاجراییقلمدادشود.همگراییوکاستنازابهاماتسیاست

گروه - سیاستمشارکت تدوین در صنعت ذینفعان مختلف برنامههای و هایها
اولویت از یکی به باید مشارکتذینفعانگردشگری شود. استراتژیکتبدیل های

برایدستیابیمؤثریضمنایجاددرکمناسبیازاستراتژیدرسطوحمختلف،ابزار
.عالوهبرهایاستراتژیکصنعتاستبهگلوگاهحلبهینهدرتخصیصمنابعبهراه

مشارکتگروه ذینفعآن میهای فرایندهایتأثیرتواند کیفیترهبری بر مستقیمی
ایجادهماهنگیمیاناجزایصنعتوسازگاریمحتوایی اجراییداشتهباشدوبه

میانمتولیاننظامکارآمدارتباطاتواینمشارکتبدونبرقراریاستراتژیبیانجامد
 تدوینواجرایاستراتژیممکننیست.

زیرساختقرارگرفته - مانعمانع و چهارم رتبه در اقامتی( )تسهیالت فیزیکی های
ارتباطی)حملزیرساخت حیثهای از هشتم رتبه در پیادهتأثیرگذاریونقل( -بر

دهندهضعفعمیقساختاریصنعتگردشگریاست.اجماعسازیاستراتژینشان
مسائلوعنوانبهدهداینموانع،نشانمیمؤلفهخبرگانبرضعفصنعتدرایندو

 صنعت استراتژیک آنشدهشناساییمعضالت با متناسب اجرایی اقدامات اما اند
طرینشدهبینییشپ از جذبسرمایه با تا است الزم دلیل همین به ارائهاست. ق

اولویتمشوق درنظرگرفتن از اجتناب و غیرمالی و مالی استراتژیکهای های
پیاده زمینه وجه، دو این صنعتدر توسعه استراتژیمتعارضبا موفق هایسازی

 صنعتگردشگریمهیاشود.

درصنعتگردشگریازطریقگذاریسیاسترسدشفافیتبیشترفرایندبهنظرمی -
تریازذینفعانیابرقراریارتباطارگانیکمیانمراحلمشارکتدادنبخشگسترده
تواندراهکاریاثربخشبرایرفعبسیاریازمعضالتتدوینواجرایاستراتژیمی

پیاده با شفافیتفرایندآمیخته اینصنعتباشد. گذاریسیاستسازیاستراتژیدر
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مؤثرهایاجراییوسازگاریمحتواییاستراتژیدرایجادتوافقمیانروشتواندمی
تحلیل ضعف نقاط رفع برای مناسبی پوشش و هنگامباشد به استراتژیک های

با همگام تغییر برای ذینفعان حمایت جلب و صنعت اساسی مسائل شناسایی
هابهشمارآید.استراتژی

ترکیبیمیاندوحوزهاستراتژیوگردشگریپژوهشحاضربهسببرویکردجامعو
دیگرذینفعانازنظرچارچوباینپژوهشییبازآزماآیدومیبهشمارپژوهشینوآورانه

می گردشگری ادامهصنعت برای مناسبی نقطه باشد.تواند حوزه این در تحقیقات ی
-شناسیپیادهیبتوانندبادرنظرگرفتنحوزهموضوعیاینپژوهشبهآسمحققانآتیمی

استراتژی سازی گردشگری گردشگریازنظرهای رشته دانشگاهی خبرگان و اساتید
سازیاستراتژیازدیدبپردازندیاباورودبهسطوحمیانیصنعت،بهبررسیموانعپیاده

دردستینازاهاییبندیپژوهشهایگردشگریبپردازند.جمعصاحبانومدیرانآژانس
ص مختلف میسطوح جامعنعت درک پیادهتواند فرایند از را درتری استراتژی سازی

محققانآتیمی همچنین، نماید. جامعصنعتگردشگریایجاد حذفرویکرد با توانند
پیاده بررسی به پژوهش، استراتژیاین شاخهسازی در گردشگری اینصنعتهای های

زیرمجموعه در یا سالمت، گردشگری صنعنظیر این وهای اقامتی خدمات نظیر ت
هایهاوزیرمجموعههتلداریبپردازند.استفادهازچارچوبنظریاینپژوهشدرشاخه

هادرتواندباتبییننقاطضعفوقوتهریکازاینحوزهخاصصنعتگردشگریمی
هاییازصنعتراکهنیازمندهاوزیرمجموعهسازیاستراتژی؛امکانشناساییشاخهپیاده

صنعتگردشگریهستند،فراهمنماید.گذارانیاستستوجهبیشتریازسوی
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