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Recently, the tourism literature has paid much attention to the role of society 

in all aspects of sustainable development and has considered the participation 

of society in tourism as an important challenge in the development of 

sustainable tourism. Local stakeholders often face numerous structural, 

cultural and operational barriers to active participation in community-based 

tourism. The present research has been done in terms of applied purpose and 

content analysis method. Data collection was done through library studies and 

was completed by a questionnaire using experts. Initially, 13 community-

based tourism challenges were identified, endorsed and localized by experts; 

Then, the challenges identified by seven urban managements, tourism and 

university management experts were weighed using the SWARA method. 

Then, a model of barrier internal relationships was presented using an 

interpretive structural modeling approach. MICMAC software was applied to 

confirm the findings. According to the findings of interpretive structural 

modeling, the barriers were balanced at six levels and the barriers to the 

political attitude of the experts, the centralized government structure, and the 

distinct missions and goals; have had the most impact. Also, according to 

MICMAC, the six challenges include the political attitudes of experts, the 

centralized structure, the distinct mission and goals, the resistance to reform, 

the domination of the elite, and the high costs of participation; were identified 

as influential study variables. According to the results, the main factors that 

hinder the sustainable development of tourism are beyond the control of the 

people and local authorities. Therefore, the Ministry of Cultural Heritage, 

Tourism and Handicrafts at the national level should distribute power among 

city councils and establish a balance of power, so that local authorities can 

feel their impact on the development of community-based tourism. 
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 رانیمحور در ا اجتماع یگردشگر یساختار موانع متقابل ریتأث بندی رتبهو  ییشناسا

1آزاده فالحی
 2محمدحسین رونقی |
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 چکیده اطالعات مقاله

مشدارکت  پایددار توجده بسدیاری مع دوش داشدته و       توسعةیة ابعاد کلاخیراً ادبیات گردشگری به نقش جامعه در  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 نفعدان یذاسدت.   برشدمرده  گردشدگری پایددار   مهد  در توسدعة   چالش کی عنوان بهی، گردشگر اموردر را جامعه 

 سداختاری، فرهنگدی و عملیداتی متعدددی     موانعمحور با  اجتماع یگردشگر مشارکت فعاالنه در یاغلب برا یمحل

اطالعدات   یگدردوور  .گرفته است انجامی و با روش تحلیل محتوا روبرو هستند. پژوهش حاضر از نظر هدش کاربرد

مدورد از   11ابتددا  در شده است.  لیخبرگان تکم یلةوس نامه به انجام و با ابزار پرسش یا م العات کتابخانه قیاز طر

 یدهد  شد؛ سپس بده وزن  یساز یو بوم ییدخبرگان تأ یلهوس و به ییبر جامعه شناسا یمبتن یگردشگر یها چالش

بدا اسدتفاده از روش    یو دانشدگاه  یگردشدگر  ،یامور شدهر  تیریشده توسط هفت خبرة مد ییشناسا یها لشچا

SWARA .یسداختار  یسداز  مددل  کدرد یاسدتفاده از رو  ابد  مواندع  یاز روابدط دروند   ییسپس الگو پرداخته شد 

ی سداختاری  سداز  مددل ی هدا  افتده یطبدق   مدک اسدتفاده شدد.    میک افزار نرمها از  یید یافتهتأو برای ارائه  یریتفس

و  متمرکدز  یدولتد  سداختار ن، متخصصدا  یاسد یسنگدرش   بندی شدند و موانعس ح تراز ششموانع در  تفسیری،

شدش چدالش   مدک،   هدای میدک   اند. همچنین طبق یافته یرگذاری را داشتهتأث؛ بیشترین زیو اهداش متما یتمأمور

مقاومدت در مقابدل اصدالحات، سدل ة      ز،یو اهدداش متمدا   یدت ساختار متمرکدز، مأمور  ،نمتخصصای اسینگرش س

عمددة  م العده شناسدایی شددند. طبدق نتدای ؛      اثرگدذار   یرهایعنوان متغ به ؛مشارکت یباال یها نهینخبگان و هز

خدار  اسدت؛ لدذا وزارت     یاز عهده مردم و مقامدات محلد   شوند یم یگردشگر داریکه باعث مانع توسعه پا یعوامل

شدهر اقددام    یشدوراها  نیقددرت بد   عید به توز ستیبا یم یدر س ح مل دستی یعو صنا یگردشگر ،فرهنگی یراثم

محدور   اجتمداع  یخود را بر روند توسعه گردشدگر  یرتأث یو توازن قدرت را برقرار کند تا مقامات محل ادلو تعکرده 

 لمس کنند.

 تاریخچة مقاله:

 31/11/1033 :افتیدر خیتار

 12/12/1033تاریخ بازنگری: 

 10/12/1033: رشیپذ خیتار

 30/31/1031دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه

 ،محور اجتماع یگردشگر

  ،نفعانیموانع مشارکت ذ

  ،یریتفس یساختار یساز مدل

 ایی. ایران

جغرافیدا و  . رانید محدور در ا  اجتمداع  یگردشدگر  یسداختار  موانع متقابل ریتأث بندی رتبهو  ییشناسا(. 1031) فالحی، وزاده؛ رونقی، محمدحسین: استناد
 DOI: 10.22126/GES.2022.7391.2492. 11-1(، 2) 12، پایداری محیط
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   مقدمه
ی و درومدد محلد   دید ، تولیعیحفاظت از منابع طب یها روش نیتر کننده دواریاز ام یکیعنوان  به 1محور اجتماع یگردشگر

 یگردشدگر . (Tamir, 2015) ظداهر شدده اسدت    توسدعه  درحدال  یدر کشدورها  ژهید و فرهنگ، بده  و تقویت کاهش فقر

 توسدعة و  یبخش گردشگر تیمجدد، مالک عی، اقدامات توزی، توانمندسازیدرباره عدالت اجتماع همچنین، محور اجتماع

 جامعدة  مشدارکت مواندع  محققان در راستای شناسدایی   .(Kala & Bagri, 2018)کند  بحث می کشور و اجتماعجامع 

در سد و    اندد کده   شناسدایی کدرده   را یمدوانع  ،توسعه درحال یدر کشورهای در توسعه گردشگربرای همکاری  توانمند

 درجامعده   یاعضدا فقددان نقدش    لیبه دلها  ساختاری دارد و پیدایش ون منشأ عمدتاً وشود  یافت میو جامعه  یسازمان

بوده است که موجدب   مهارت و وموزش سل ه نخبگان و ضعف در دانش، و کمبود منابع ی از قبیلی به دالیلریگ  یتصم

 ,Kala & Bagri, 2018; Aref) باشدند  انگیزه دغدغه وتوان،  فاقد یگردشگر اموردر  تیاز نظر مالک ون شده تا افراد

2011; Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006 & Eyiah-Botwe et al., 
2015.) 

مواندع  ، توسدعه  درحدال  یدر کشدورها  نفعانیذ تیریمد داریچارچوب پا یک جادیا در تالش برای همچنین نمحققا

از پدن  مدانع    بدا در حدال توسدعه را    یدر کشورهادر امور مه  شهری  ذینفعان مناسب مشارکت و مدیریت سد راهمه  

( 1، )یتددارکات عمدوم   هید روعددم تناسدب در   ( 2)ذینفعدان   تیریمدد  نده یپروژه در زم رانیمد دانشکمبود ( 1) قبیل

اندد   دانسدته  مدرتبط  هدا،  پدروژه و   برنامده و توسعه  یزیر برنامهضعف در ( 1و ) ها پروژهروند  در ری( تأخ0) ها کاری یاسیس

(Eyiah-Botwe et al., 2015) . 

 یعدوامل  ریتدأث  تحدت ایراندی  زان مشارکت شهروندان یکه م هنشان داد (،1131) یزیو سو یفیل   ینتادر این راستا 

 یهدا  تیمدردم از مسدئول   یهروندان، وگداه شت در کیوجود حس مال ،یشهر تیریرد مدکشهروندان از عمل تیچون رضا

 یسداز  شدفاش  ،شدهروندان از ابعداد مشدارکت    یوگداه  ،یوجود حس تعلق اجتمداع  ،یشهر تیریمد سامانهخود در قبال 

 یشدهر  تیریمد یاعتماد متقابل از سو جادیان مناطق مختلف، ایض میو عدم تبع ینگر سانکی ،ییاجرا رانیرد مدکعمل

جلدب مشدارکت،    بدا  درراب ده در ندزد مدردم    یشهر تیرینسبت به مد ینیجلب مشارکت شهروندان و رفع بدب منظور به

 است کده ایدن عوامدل    یشهر تیریمد سامانه یو شهروندمدار یحقوق شهروند تیرعا ،یارتباط یها کانال یساز شفاش

 (. 1131 ،یزیو سو یفی)ل  د شدنخواه یساختن فرهنگ مشارکت مدن نهیو نهاد یم مئن مشارکت یباعث بروز فضا

 ،یمشدارکت، عددالت اجتمداع    یهدا  از لحاظ شاخص رانیدر ا اسرینشان دادند که شهر ک (1131) و همکاران یعبد

 2سدازی جامعده   ظرفیتدیگر،  سویاز  ندارد. یمناسب تیوضعدر و پاسخگو بودن به شهروندان  ش نظراتریپذ ت،یشفاف

 ی اسدت. اتیح یامر یتوسعه گردشگر در ب نارائه شده  یها از فرصت برداری بهره یبرا یمردم محل یتوانمندساز یبرا

ایجداد  مواندع   یابید ، ارزترتیدب  این بهشود.  یبانیپشت ظرفیت برای جامعه توسعةو با خلق  دیبا یگردشگر توسعة رو نیازا

 ,Aref) اسدت  ی مشارکت جامعه محلدی جامعه برا ییدر توسعه توانا یمهم گام یتوسعه گردشگر یبرا ظرفیت جامعه

2011). 

 ارائهابتدا تصویری مشخص از ذینفعان ون  تا مشارکت و شناسایی عوامل و موانع مربوط به ون الزم استدر مباحث 

را  یگردشدگر  نفعانیذ، (2312) لی مثال عنوان به ؛ای از ذینفعان گردشگری وجود دارد تعاریف گسترده ،در ادبیات. شود

وجدود   سدامانه درون  مؤلفده چند  ایهر دو  نیتعامل ب یبرا یکه در ون امکانات وستهیپ ه  بهشبکه  کی یاعضا»عنوان  به

 یدا  هدای گردشدگری و   ان شدرکت صداحب  توانندد  مدی ی گردشدگر  نفعدان یذ. ((Le, 2016: 78اسدت   تعریف کرده «دارد

 )خدار  از صدنعت گردشدگری    نداشدته اشدتغال   یدر صدنعت گردشدگر   اینکه یا باشند؛کاروفرینان در عرصه گردشگری 

  .(Alshboul, 2016) باشد عملکرد این حوزه ریتأث تحتونها  یزندگ یطورکل به یول (باشند

سدازی ونهدا بدر خروجدی عملکدرد       روندد؛ لدذا توانمندد    ورودی صنعت گردشگری به شمار مدی  عنوان بهاین ذینفعان 

                                                                                                                                                            
1- Community-based tourism (CBT) 

2- Community capacity building (CCB) 
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عبارت اسدت از  در نظر گرفت که  یچندبعد ندیفرا کی عنوان بهتوان  یم راذینفعان  یتوانمندسازاست.  مؤثرگردشگری 

نامشخص ، گرانپژوهش عقیدهبه . (Cole, 2006) گر و وابسته سل ه نیبعبارتی ه ب و قدرتمند و ناتوان نیتعادل ب ایجاد

از  یگردشدگر  یهدا  سدازمان  نیدر ب ها تیمسئول یپوشان ه  و همچنین1یمقامات محل اراتیاخت  هیح و نفعانیذبودن 

عادالنده در   یبه شکلاطالعات به اشتراک گذاشتن تعادل در قدرت و مانع  رایز ،هستندمشارکت ذینفعان  یموانع ارتباط

  .(Siti-Nabiha & Saad, 2015) خواهند شدذینفعان  نیب

هدا    تیمسدئول نقش و  یپوشان ه به وضعیت ذینفعان متعدد ضعیف و عدم وضو  اهداش برای  تعامالتاز سوی دیگر 

 یاسد یو س یاقتصداد  ی،اجتماع طیشرانظران، غالباً  صاحب دةیعقبه  .(Harbrich & Hickmann, 2018)زند  دامن می

کدرده   متزلدزل  گردشدگری پایددار را   یاه برنامه یاجرا ؛ها تیمسئولپوشانی  و ه  رانیمد مداومرات ییتغ در ایران، حاک 

از پدیش   یهدا  تید مأموردم همسویی و بنابراین ع بلندمدتهای  است. در واقع، تغییرات مکرر مدیران مانع اجرای برنامه

ی مدانع  سداختار  یهدا  تیمحددود دیگدر پژوهشدگران   (. 1131خواهد شدد )موسدایی و همکداران،    با یکدیگر تعیین شده

 نده یهز، عددم شدفافیت،   یسداالر  نخبده  ،(Nita et al., 2018)سبک مدیریت غیر مشارکتی  مشارکت ذینفعان را شامل

 2گدرا  یفعلد  تید ذهن ،(Tosun, 2000; Phanumat et al., 2015) اقتصداد  سداختار  وقددرت   سداختار ، مشارکت یباال

 سامانه، گرایی افراطی یا مشتری 1یپرست یشتربا هدش رفع مشکالت فعلی جامعه و نه فراتر از ون(، م انداز محدود چش )

 بخشدی از بدرای بسدتن دهدان     کده صدرفاً   و عددم صدداقت   کاری نماد) 0گرایی توکن، و ناعادالنه یمنابع تصادف صیتخص

  .(Tosun, 2000) اند دانسته ؛(اعتمادشان جلبها برای  اقلیت همکاری بامانند  باشد، ذینفعان

موجدب عددم مشدارکت     عدم شفافیت موجب عدم اعتماد مردم به نهادهای دولتدی و متعاقبداً   ،بین عوامل مذکوردر 

گدزارش سدازمان شدفافیت     وخدرین  راب ده  نید درا(. 1131همکداران،   و عبددی های دولتدی خواهدد شدد )    در پروژه مؤثر

را کسب کرده  102کشور جهان رتبه  113ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش ون در میان ؛ 2323 ژانویه در الملل بین

پله سقوط کدرده اسدت. ایدن بددترین رتبده ایدن کشدور طدی          هشت، قبل وندر مقایسه با ومار این سازمان در سال  که

 (.1131، 1)یورونیوز فارسی است بوده های اخیر سال

فساد، چده از نظدر   نظر چه از  ؛ناکارومد است اریبسو  رشفاشیغمنابع در ونها  عیکه توز ییکشورهاباید توجه داشت  

در قالب انقالب  یاسیس یها وقفه یبرا یشتریب یها بهانه خی، در طول تاریو چه از نظر ناکارومد 2یاسیس ییگرا یمشتر

 ونهدا  یمدال  یها نهیهز  ینتا یبررس، دارند یمبه  و نامشخص یدولت یندهایکه فرا ییکشورهاعموماً اند.  داشته یو ناورام

علدل و   تواندد بده روشدن شددن     مدی  رانید ا یمال یها صیتخصهای  سیاست یبررس، مورددر این . ابهام زیادی دارداغلب 

 یزید ر بودجده  ندیفرا یدگیچیمختصر پ حی، توضیعلل احتمال یبررس یقدم برا نیمنابع کمک کند. اول عیتوز یامدهایپ

  .مشکل استچرایی این  یبررس و رانیا

درصدد   11 یداراایدران  کده  چراکرد،  شیوزما رانیدر ا یخوب بهتوان  یرا م یاسیس ییگرا یمشتر هیفرض راب ه نیدرا

 رانید ا نکده یا بده  باتوجده  .است ، بلوچ و ترکمن، عرب، لری، مازندرانی، وذرکرد شاملدیگر  یتو هفت قوم یفارس تیقوم

  ینخواهدد بدود کده گمدان کند      لید دل ی، بد من قه است یاز کشورها یاریاز بس شتریب یبا تنوع قوم ینیحکومت د کی

 .(Lynch, 2019 Ledford &) گدذار اسدت   ریبودجده تدأث   عیدر توز ماتیبر تصم ،هر دو ای یدار نید ای یقوم یناهمگن

 منابعبه  خاصیطبقه  یدسترس موجب که توسعه درحال یاز کشورها یاریدر بس گرایی مشتریهای اصلی  ریشهیکی از 

ی و مندابع تصدادف   صیتخص سامانه کی که ترتیب این به .است در روند توسعه 0انهیگرا نخبه کردیرو؛ شود می یدولت  یعظ

                                                                                                                                                            
1- Local Authority (LA) 

2- Present-oriented mentality 

3- Clientelism 

4- Tokenism 

5- https://per.euronews.com/2020/01/23/transparency-international-2019-corruption-index-iran-146th  

6- Political clientelism 

7- Elite domination 

https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://per.euronews.com/2020/01/23/transparency-international-2019-corruption-index-iran-146th
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شود که مانع توزیع  برای نخبگان ایجاد می یریگ یتصم یبه نهادها یحیترج یو دسترس دولتیتوسط مقامات  ناعادالنه

 (.1033زارعی، و  Tosun, 2000) شودموجب می راعادالنه منابع بین بقیه ذینفعان 

کنند کده   یاز متخصصان ادعا م یبرخهای سیاسی است.  نگرش ریتأث تحتتخصیص منابع به میزان زیادی وضعیت  

تخصیص مندابع بده نحدوی     یها سامانه ،؛ لذااست فاقد ارزش یاسیس دیدگاهداشتن بدون  یاتیعمل و توسعه یزیر برنامه

نمادین و شعارگونه مشارکت جامعه و  به حاشیه رفتن بخشی از ون جةینتکه  گیرد قرار می ییها یکار یاسیسخوش دست

 متخصصدان  شود کده ون موجب  تواند میهمچنین تخصیص ناعادالنه منابع  .شود میدر روند توسعه  عده از ذینفعان کی

ونهدا   ،هدا و بال بع محددودیت مندابع در برخدی بخدش     نامناسبهای  تخصیص لیبه دلشوند؛ زیرا گرا  یفعل تیذهن دچار

 شدند یندیبجامعده  موجدود   یو مشدکالت فعلد   ازهدا ین رفدع  فراتر از ،ها اهداش و برنامهبرخی  دستیابی بهتوانند برای  مین
(Phanumat et al., 2015; Siti-Nabiha& Saad, 2015; Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 

2015) . 
شکل تغییر   یتدر به ساختار ذینفعان حقیقی و افتهی کاهشتوان بسیاری از ذینفعان  شودموجب می ها کاری سیاسی

 به اندزوا کشدیده شدوند     یتدر بههای مه ،  گیری د در تصمی خو قدرت دادن ازدستبرخی از افراد جامعه با  رو نیازایابد. 

(Phanumat et al., 2015; Tosun, 2000 1033زارعی،  و)اصدلی   هددش  ،اهمیت موضدوع مدذکور   بنا برو  نی؛ بنابرا

در  محدور  گردشگری اجتماعمؤثر بر ساختاری  موانع ه است کهسؤال م ر  و بررسی شداین  پاسخ بهپژوهش حاضر در 

 . هایی برای اجرا هستند؟ و این معیارها از دیدگاه خبرگان دارای چه اولویت اند کدامایران 

 ها روشمواد و 
م العدات   قید اطالعدات از طر  یاست. گدردوور  گرفته انجاممحتوا  لیو با روش تحل یپژوهش حاضر از نظر هدش کاربرد

 یگردشدگر  یهدا  چدالش  مدورد از  11ابتددا  شده اسدت.   لیخبرگان تکم لةیوس به نامه پرسشانجام و با ابزار  یا کتابخانه

شدده   ییشناسدا  یهدا  چدالش  یدهد  وزنبه شد؛ سپس  یساز یبوم و دییتأخبرگان  لهیوس به و ییبر جامعه شناسا یمبتن

. خبرگان بدا  پرداخته شد SWARAبا استفاده از روش  یو دانشگاه یگردشگر ،یامور شهر تیریمد خبرةتوسط هفت 

استفاده از اطالعات خبرگان بر اسدا    یحاضر برا محققان م العه مدنظر یژگیهدفمند انتخاب شدند و و یروش قضاوت

ونهدا در حدوزه    یتجربه عملد  نیو همچن ضوعمو یونها از ابعاد فرع یونها از حوزه مربوطه و شناخت نسب قیشناخت عم

 بوده است.  یو امور شهر یگردشگر

شناسایی معیارها: در این مرحلده معیارهدا    -1: شامل سه مرحله بوده است پژوهشاین  مانجا ندیفرابه طور خالصه 

 نامده  پرسدش یدک   ق: در این مرحله از طرید معیارها یده وزن -2 شدند. شناساییمرتبط  های پژوهش تحلیل محتوایبا 

 -1. شدد  اقددام معیارهدا   وزنتعیین به هفت نفر خبره که با روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند؛  لةیوس بهساختاریافته 

خبرگدان   ودیگری تنظدی  شدد    نامه پرسشدر این مرحله (: سازی مدل)نوع متغیرها  تعیین بین متغیرها وتعیین روابط 

. سدپس بدا تبددیل مداتریس روابدط و ایجداد       پرداختندد ساختاری تفسدیری   یساز مدل در بخشتعیین روابط  بهمذکور 

  MICMACسازی گرافیکی روابط ترسی  و با استفاده از تحلیل  مدل عنوان به ISM سازگاری در ماتریس روابط، گراش

 .نوع متغیرها نیز تعیین شد

نفر گردشدگری   2نفر امور مدیریت شهری،  1) خبرهنفر های شناسایی شده را توسط هفت  ابتدا چالشاین م العه  

هدفمندد انتخداب    یقضداوت خبرگدان بدا روش   دهی کرده اسدت.   وزن SWARAنفر دانشگاهی(؛ با استفاده از روش  2و 

حاضر برای استفاده از اطالعات خبرگان بر اسا  شدناخت عمیدق ونهدا از حدوزه      محققان م العه مدنظرو ویژگی  شدند

بوده و تعدداد خبرگدان    مدنظرمربوطه و شناخت نسبی ونها از ابعاد فرعی موضوع و همچنین تجربه عملی ونها در عرصه 

در کدرده اسدت.    داید ادامه پ یشده و تا اشباع نظر انتخابهدفمند محدود و  صورت هبماهیت توصیفی پژوهش  به باتوجه

بدا مشدارکت جوامدع در گردشدگری پایددار      مرتبط  های شناسایی شده اولویت چالش»این مرحله پرسش اصلی این بود: 

شدد.   خبرگدان قدرار داده  اختیار  طراحی و در نامه پرسش هفتتعداد ؟ با محوریت این پرسش اند کدام «مبتنی بر جامعه
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ووری نظرات خبرگان با استفاده از روش سوارا از مجموع نظرات میانگین گرفته شد.  جمعو  ها نامه پرسشتکمیل  پس از

ار مهد   یسد ح بداال و بسد    یهدا  یرید گ  یتصم در یگروه یریگ  یتصم یها از روش یکی عنوان بهرا اروش سو استفاده از

و سداده اسدت و در    فهد   قابدل ن روش یا. ردیگ یارشناسان صورت مکان یم یتوافق جمع بر اسا ه که شده است یتوص

  .(Stanujkic et al., 2015) دارد یمترک یسات زوجیتعداد مقا ANP  و  AHP رینظ ییها روش سه بایمقا

اسدتفاده گردیدد.    1سداختاری تفسدیری   یسداز  مدلها، از روش  در گام بعد برای تعیین روابط ساختاری میان چالش

روابدط بدین   و  دهدد  ساختاری تفسیری یکی از ابزارهایی است که تعامل بین متغیرهای مختلف را نشان مدی  یساز مدل

روابدط بدین    دادن نشدان شناسدایی و   منظور به، این روش نی؛ بنابرادهد می ارائه یمراتب سلسلهروابط  صورت بهمتغیرها را 

در . (Singh & Kant, 2008)گیدرد   قدرار مدی   مورداستفادهای داشته باشند،  پیچیدهروابط  دنتوان اجزای مختلف که می

 ینگدار  ندده یو» یاز ابزارها یکی . این روشاستفاده شد مککیم لیوزمون از تحلو مدل   ینتا دیتاب باهدش یلیگام تکم

ونهدا   یقددرت محدرک و وابسدتگ    به باتوجه رهایمتغ یبند دسته یبرا یساختار کردیرو کیو  دیو یم به شمار «یراهبُرد

ونها خواسته شد خبرگان مذکور توزیع و از  میانای  ساختاریافته پرسشنامة نیمهدر این بخش  .(Janssen, 2019) است

، ریتدأث  یب منزلةبه « صفر»با اعداد  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثمبنای ، بر به متغیرها متقاطعتا در چارچوب ماتریس اثرات 

زیاد است. سپس امتیازها در ماتریس وارد شد تا بر اسا  میزان  ریتأث «سه» و متوسط ریتأث« دو»ضعیف،  ریتأث« یک»

 یپژوهشد  ندهیعوامل مؤثر بر و یریرپذیو تأث یرگذاریپالن تأثهمچنین  .ویند به دستهای کلیدی  پیشرانعوامل،  ریتأث

  است. مشاهده قابل 1در شکل 

دار و ید پا یهدا  سامانهف شده است که به نام یدر مجموع دو نوع پراکنش تعر کم یکل میتحل یشناس در بخش روش

اسدت؛   شدده  داده نشدان  یسد یانگل L صدورت  بهرها یدار پراکنش متغیپا یها سامانهدار معروش هستند. در یناپا یها سامانه

ت یدار وضدع ید ناپا یهدا  سدامانه هسدتند. در   بداال  یریرپدذ یتأث یدارا یو برخ باال یرگذاریتأث یرها دارایمتغ یبرخ یعنی

صدفحه پراکندده هسدتند و     یرهدا حدول محدور ق در    ی، متغناپایددار  یها سامانهدر  .دار استیپا یها سامانهتر از  دهیچیپ

 ییو شناسدا  یابید ن امدر ارز یدهند که ا یرا نشان م یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثاز  ینینابیحالت ب ،شتر مواقعیرها در بیمتغ

 کند. یل مکار مشیرا بس یدیعوامل کل

 
 (Godet et al., 2003) یعوامل مؤثر بر آینده پژوهش یو تأثیرپذیر یپالن تأثیرگذار. 1شکل 

 نتایج
ریدزی   در مباحث مشارکت ذینفعان در امور گردشگری و برنامده  داخلی و خارجی م العات پیشین تحلیل محتوای طبق

 نیتدر  مهد  مدورد از   11 دییتأسازی و  شناسایی، بومیبه  ،خبرههفت نفر  لهیوس به نامه پرسشتکمیل و همچنین  شهری

  .اقدام شد 1م ابق جدول  محور اجتماع یگردشگر ی ساختاریها چالش

                                                                                                                                                            
1- Interpretative structural modeling (ISM) 
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 ننفعایمشارکت ذ یموانع ساختار. 1جدول 

 منابع عوامل

 ؛1131موسایی و همکاران، و اهداش متمایز مأموریت
 Nita et al., 2018; Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006 

 ساختار دولتی متمرکز
 ؛  1131و همکاران،  یعبد؛ 1131و همکاران، ییموسا

Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006; Aref, 2011; Siti-
Nabiha & Saad, 2015 

 ؛1033زارعی،  نگرش سیاسی متخصصان
Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Eyiah-Botwe et al., 2015 

 ;Tosun, 2000; Ledford & Lynch, 2019; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015 پرستی مشتری
Cole, 2006 

گرایی و شکاش بین  نخبه
 نخبگان

 ؛1033زارعی، 
Tosun, 2000; Ledford & Lynch, 2019; Cole, 2006 

 ;Tosun, 2000; Siti-Nabiha & Saad, 2015; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015 مقابل اصالحات مقاومت
Cole, 2006 

 Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006 گرا ذهنیت فعلی

 مدیریت غیر مشارکتی
 ؛1131و همکاران،  یعبد؛ 1131 ،یزیو سو یفیل 

 Kala & Bagri, 2018; Tosun, 2000; Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 
2015; Cole, 2006; Nita et al., 2018 

 ها نقش پوشانی ه 
 ؛  1131 ،یزیو سو یفیل 

Harbrich & Hickmann, 2018; Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; 
Cole, 2006  

تخصیص منابع  های سامانه
 نامناسب

 ؛  1131 ،یزیو سو یفیل 
Tosun, 2000; Ledford & Lynch, 2019; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; 
Cole, 2006; Aref, 2011 

 هزینه باالی مشارکت
   ؛1033زارعی، 

Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006 & Nita et al., 2018       

 ذینفعان شبکةتغییر ساختار 
 ؛1131 ،یزیو سو یفیل 

 Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006; Nita et al., 2018  

 انزوای جامعه
 ؛  1131و همکاران،  یعبد؛ 1131 ،یزیو سو یفیل 

Tosun, 2000; Yitmen, 2015; Phanumat et al., 2015; Cole, 2006 

دهی  وزن خبرگان،ات رظنادغام  بر اسا  و روش سواراطریق با استفاده از  ،1موانع شناسایی شده موجود در جدول 

 شده است.  ارائهبه ترتیب نزولی  2جدول ها در  نهایی چالش  وزنکه  شدند

 SWARAوزن معیارها با استفاده از روش  محاسبة .2جدول 

qi=Wj/sum(wj) 
 معیار وزن

Wj=(Xj-1)/Kj 
 وزن اولیه

Kj=Sj+1 
 ضریب

Sj )معیار شاخص )اهمیت نسبی 

 C1 متخصصان یاسینگرش س - 1 1 0/21

 C2 متمرکز یساختار دولت 0/19 1/19 0/843 0/17

 C3 زیو اهداش متما تیمأمور 0/26 1/26 0/671 0/10

 C4 ها نقش یپوشان ه  0/30 1/30 0/516 0/11

 C5 نخبگان سل ة 0/21 1/21 0/425 0/03

 C6 مقاومت مقابل اصالحات 0/29 1/29 0/331 0/00

 C7 منابع نامناسب صیتخص یها سامانه 0/26 1/26 0/263 0/05

 C8 گرا یفعل تیذهن 0/24 1/24 0/212 0/04

 C9 یپرست یمشتر 0/29 1/29 0/165 0/034

 C10 مشارکت یباال نهیهز 0/21 1/21 0/136 0/028

 C11 یمشارکت ریغ تیریمد 0/29 1/29 0/105 0/022

 C12 جامعه یانزوا 0/23 1/23 0/086 0/018

 C13 نفعانیذ شبکةساختار  رییتغ 0/26 1/26 0/068 0/014
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بدر اسدا     متغیرهدا ساختاری تفسیری،  یساز مدلبا استفاده از  ها چالشعلی و معلولی برای تعیین روابط در ادامه 

  .شدایجاد  1جدول طبق  یخودتأملماتریس در گام اول  اسا  نیبرا. شدندشناسایی میزان نفوذ و وابستگی 

 درونی متغیرهاس ساختار روابط یماتر. 3جدول 

13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

V V V V V V V V V V V V 
 

1 

V V V V V V V V V V X 
  

2 

V V V V V V V V V V 
   

1 

V V V V O O X X X 
    

0 

V V V V V V V X 
     

1 

V V V V V V V 
      

2 

V V V V V V 
       

0 

V V V X X 
        

1 

V V V X 
         

3 

V V V 
          

13 

V V 
           

11 

X 
            

12 

             
11 

 0جددول  ایدن نمادهدا در    .دهندد  پذیری را نشان مدی  یسکه دستر شده است، از نمادهایی استفاده فوق در ماتریس

 م ر  گردیده است.

 . راهنمای ایجاد روابط مفهومی میان موانع 4 جدول

 معادل عددی مفهوم نماد نماد

V  شود( )س ر منجر به ستون می شود می j به  منجر   i 1 

A  شود( )ستون منجر به س ر می شود می i منجر به j 1-  

X  میان    دوطرفهراب هi  وj  2 وجود دارد 

O  راب ه معتبری میانi  وj  3 وجود ندارد 

گر یدیکبر  jو  iار یمع X رگذار است،یتأث jار یبر مع iار یمع Vرگذار است، یتأث iار یبر مع jار یمع Aجدول:  یراهنما 

 وجود ندارد. یا راب ه jو  iار یان معیم O ر متقابل دارند ویتأث

 یریپدذ  )انتقدال  یریپدذ  انتقدال  یو سپس با بررسد   یابعاد ترس یدرونه روابط یاول یابیس دستیسپس به کمک ماتر

 Cلزومداً بدا    Aمرتبط باشد، ونگداه   Cز با ین Bدر ارتباط باشد و  Bبا  Aه اگر عامل کرد یگ یل مکن فرض شیا به باتوجه

 دینکته توجه گرد نیبه ا ومده دست به هیاول سیل شد. با استفاده از ماتریتبد یینها یابیس دستیدر ارتباط است( به ماتر

حاصدل جمدع    یوابستگ زانیابعاد وجود داشته باشد. سپس با جمع اعداد هر س ر قدرت نفوذ و م نیب یکه راب ه من ق

 است. شده داده نشان 1ومد که در جدول  به دستاعداد هر ستون 

 محور . ماتریس دسترسی نهایی موانع ساختاری گردشگری اجتماع5جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 نفوذ
 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 1 *1  *1  1 1 1 1 3 3 3 0 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 
13 1 1 1 1 1 1 1 1*  1*  1 3 3 3 0 
2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 
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 .5ادامه جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 نفوذ
 

2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 13 
1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 
2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 
2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 

 
 وابستگی 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 13 12 12

ن شدد.  یدی ر تعید هر متغ یبرا نیاز پیشو مجموعه  یابیرها، مجموعه دستیت متغین س ح و اولوییتع یبرا بعد از ون

معیارهدا طبدق   ن سد ح  یدی بده تع  کو عناصر مشتر)خروجی(  یابیو دست )ورودی( ازین شیپ یها ن مجموعهییپس از تع

 اقدام شد.   2جدول 

 معیارها بر اساس مجموعه ورودی، خروجی و اشتراک بندی سطح. 6 جدول

 معیار مجموعه ورودی مجموعه خروجی ها  مجموعه اشتراک سطح
1و2و1و0و1و2و0و1و3و13و11و12و11 1 1 2  1 
2و1و0و1و2و0و1و3و13و11و12و11 1و2و1  2و1 1  2 
2و1و0و1و2و0و1و3و13و11و12و11 1و2و1  2و1 1  1 
0و1و2و0و1 0 1و2و1و0و1و2و0و1  0و1و2و0و1و3و13و11و12و11   0 
0و1و2و0و1 0 1و2و1و0و1و2و0و1  0و1و2و0و1و3و13و11و12و11   1 
0و1و2و0و1 0 1و2و1و0و1و2و0و1  0و1و2و0و1و3و13و11و12و11   2 
0و1و2و0و1 0 1و2و1و0و1و2و0و1  0و1و2و0و1و3و13و11و12و11   0 
1و2و1و0و1و2و0و1و3و13 1و3و13 1 1و3و13و11و12و11   1 
1و2و1و0و1و2و0و1و3و13 1و3و13 1 1و3و13و11و12و11   3 
1و2و1و0و1و2و0و1و3و13 1و3و13 1 1و3و13و11و12و11   13 
1و2و1و0و1و2و0و1و3و13و11 11 2 11و12و11   11 
12و11 1 1و2و1و0و1و2و0و1و3و13و11و12و11  12و11   12 
12و11 1 1و2و1و0و1و2و0و1و3و13و11و12و11  12و11   11 

 (.  2 شکلترسی  روابط پرداخته شد )به  2 و 1 جدول بر اسا  سپس

 
 محور اجتماع یگردشگر. مدل پیشنهادی موانع ساختاری 2شکل 



 9 رانیمحور در ا اجتماع یگردشگر یساختار موانع متقابل ریتأث بندی رتبهو  ییشناسا
 

عنوان سد ح   هب )کمترین نفوذ، بیشترین وابستگی( انزوای جامعه و تغییر ساختار شبکه ذینفعان چالش بیترت نیبد

  شش  شناخته شدند.  حعنوان س به)بیشترین نفوذ، کمترین وابستگی(  متخصصان یاسیاول و چالش نگرش س

موانع، نوع عوامدل   ریرپذیتأثو  رگذاریتأثعوامل  یبند و طبقه نییتعمک، به  میک افزار نرم با استفاده ازبعد  در مرحله

 هدای  چدالش  ،تگیسد پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و قدرت واب .شد پرداختهاثرگذاری و اثرپذیری ونها  به باتوجه

 اسدا   نیبرا. شدندبندی  ل طبقهمهای چهارگانه روش ماتریس اثر عوا در یکی از خوشه محور گردشگری اجتماع بر مؤثر

ی حاضر  در م العهقابل ذکر است. است.  هااز عوامل و نقش ون یکهر  و جایگاهوابستگی  پیشران/ قدرت گویای 1 شکل

تدوان گفدت    ؛ بنابراین میکند کمک می سامانه رگذاریتأثمتغیرهای  ییاسشناوجود دارد که به  رگذاریتأثچندین شاخص 

 هشدد کده درجد     یتنظد  11×11بده ابعداد    یسد یماتردر این بخش، ابتددا  . از پایداری مناسبی برخوردار است سامانهکه 

که بده  راب ه عدد صفر بوده  23راب ه موجود بین متغیرها، تعداد  103همچنین از مجموع  .درصد بود 11ون  یپرشدگ

یدک بدوده اسدت بددین     راب ه عددد   01 .اند معنی است عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفتهاین 

قدوی   نسدبتاً  رگدذار یتأثبدین معنی که رابدط  راب ه عدد دو بوده است،  03، اند کمی نسبت به ه  داشته ریتأثمعنی که 

و  یرگدذار یتأثکلیدی بسیار زیاد بوده است و از  متغیرهایروابط  بدین معنی کهاند  راب ه عدد سه داشته 20و  اند داشته

  .اند زیادی برخوردار بوده یریرپذیتأث

 
 ها یان چالشمی وابستگ -ت یقدرت هدانمودار  .3شکل 

 بر یکدیگر معیارها بالقوهمستقیم  راتیتأثتحلیل 
عامدل   یککه  یری، ون مقدار تأثاستو بر اسا  نظر متخصصان  سهگر از صفر تا یدیکرها نسبت به ی  متغیر مستقیتأث

 عندوان  بده گدذارد   یگدر مد  یعامدل بدر عوامدل د    یدک که  یریو ون مقدار تأث یریرپذیتأث عنوان بهرد یپذ یم گریاز عوامل د

د ند خواه تشدخیص قابدل   یرگدذار یتأثشران به لحاظ یپ یروهاینمذکور  یها افتهیا به کبا اتّثبت شده است.  یرگذاریتأث

و اهدداش متمدایز، مقاومدت در برابدر اصدالحات،       تید مأمورهای نگرش سیاسی متخصصان، ساختار متمرکز،  چالش .بود

گدر  ید نسدبت بده   یریرپدذ یتأثو کمتدرین   ریتدأث های باالی مشارکت به ترتیدب دارای بیشدترین    نخبگان و هزینه سل ة

های  چالشهمچنین  باالست. یرگذاریتأثن و ییپا یریرپذیتأث، هارین متغیا یژگیو نیتر مه ، ی. به عبارتاند بودهرها یمتغ

ایدن  هستند کده   یریرپذیتأثو بیشترین  یرگذاریتأثزان ین میکمتر یداراذینفعان  شبکةانزوای جامعه و تغییر ساختار 

اهرمی ثانویده   . این م العه همچنین دارای دو متغیرساختاری تفسیری است یساز مدلها در بخش  یافته دییتأحاکی از 

مسدتقل( و قسدمت بداالی خدط     ناحیده  رها در ناحیه سدوم ) یاین متغ گرا است که شتری پرستی و ذهنیت فعلییعنی م

 رگدذار یتأثباشدند،   ریرپدذ یتأثمستقل هستند، بدیش از ونکده    کامالًبا وجود این که و  قرار گرفته یراهبُردق ری نمودار 

 .ندهست
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قسدمت  کده   . ایدن متغیدر  شده اسدت م العه شناخته  ریسکمتغیر  عنوان به همچنین متغیر مدیریت غیر مشارکتی

متغیدر  دو . اسدت  مدؤثر  سدامانه و بدر پویدایی و تغییدر    بدوده   کنتدرل  قابدل  ؛در دارقدرا  قرمزرنگخط ق ری  شمال شرقی

متغیدر دو وجهدی در نظدر گرفتده      عندوان  بهدر ناحیه شمال شرقی نمودار  ها و تخصیص نامناسب منابع نقش یپوشان ه 

ی دو رهدا یمتغ عدت ی. طبندد ینما یعمدل مد   ،ریرپدذ یتأث اریو بس رگذاریتأث اریبس صورت به زمان ه  رها،یمتغ نیاد. نشو می

 به دنبدال را  رهایمتغ گریبر د یرییونها، واکنش و تغ یبر رو یرییتغ و هر عمل رایاست، ز ختهیوم یداریبا عدم پا وجهی

هسدتند. ایدن    سامانهو انزوای جامعه متغیرهای وابسته یا نتیجه  نفعانیذ شبکةساختار  رییتغ. در نهایت، دو متغیر دارد

 (.1ذیری باال و اثرگذاری کمی هستند )شکل دارند، دارای اثرپ قسمت جنوب شرقی نمودار قرارمتغیرها که در 

 دربا خ وطی  روابط بین متغیّرها و چگونگی اثرگذاری ونها بر یکدیگر است. این گراش دهندة نشاناثرگذاری  نمودار

. دهدد  را نشدان مدی   یقدو  نسبتاًو  )، متوسّط میانهفیضع اریبسگیری تأثیرات  اندازه شود و قرمز و وبی ترسی  می دورنگ

خامت، روابدط  ضد وبی، بدا تفداوت در   است و خ وط  یکدیگرر ب عواملاثرگذاری شدید  هدهند درواقع، خ وط قرمز نشان

بده   کمد  یکم افزار نرم لةیوس بهگذارند  یگر میدیکعوامل بر  تک تککه  یریمقدار تأث. دهد عیف را نشان میضمتوسّط تا 

 ازونجاکده دهد.  یم لیتشکرا  یرگذاریتأثا ی یریرپذیتأث عددیاست که مجموع ونها مقدار  شده اندهسمختلف ر یها توان

ر ایدن قسدمت گدراش    د، دهدد  مدی نشدان   فیضدع  اریبسد تا  یقو اریبستغیّرها را از تمامی تأثیرات م، درصد 133پوشش 

 (.0شکل ) است شده داده نشان درصد 133وامل با پوشش عاثرگذاری 

 
 مک( افزار میک )خروجی نرم بر حسب عنوان متغیر درصد 111ها با پوشش  چالش بالقوه مستقیم راتیتأث نمودار. 4شکل 

 بحث  
شگری است که هدش ون توسعه پایدار، ارتقا تصویر و نوعی رویکرد جدید به عملکرد بخش گرد محور اجتماعگردشگری 

شناسایی موانع  هنوز در مراحل ابتدایی است؛ توسعه درحالاین رویکرد در کشورهای  ازونجاکهجذابیت یک مقصد است. 

بسدیار وشدکار اسدت و     یاهمیت صنعت گردشگری در رونق اقتصداد  .استون ضروری  زیوم تیموفقاجرایی برای اجرای 

صدنعت گردشدگری خدود     هر چه بیشدتر  توسعه برای، شوند مواجه می پول ملی ارزش با افت وقتیعموماً  کشورها چون

الزم  را دارد؛ زایی این صنعت سفید بعد از نفت بیشترین درومدزایی و اشتغال ازونجاکههمچنین و  کنند بیشتر تالش می

 شده پرداخته شود. ارائهپایداری منابع به مشارکت کامل ذینفعان برای ارتقای کیفیت خدمات  باهدشاست 

گردشدگری بدا رویکدرد     امدور  مشدارکت در برای اری در بُعد ساختشناسایی موانع  درها  این پژوهش جز اولین تالش
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م العات در زمینه گردشگری پایدار بر اسا  مشارکت اجتماع در حال گسترش است که  حال نیدرع. استی پژوه وینده

هدا و   کامل از ظرفیدت  استفادةاز یک سو و  ینیشهرنشافزایش جمعیت و  به باتوجهدلیل این امر لزوم مشارکت همگانی 

و زارعدی و   1133و دهقدانی،   )رونقی از سوی دیگر است گی خدماتی باالپراکندبا ایجاد هماهنگی بیشتر در این صنعت 

 .(1033، همکاران

کامدل   بده طدور  های خود  کشور ایران با وجود پیشینه تاریخی غنی و جذاب خود، هنوز نتوانسته است که از ظرفیت 

بدر جدذابیت مقصدد و     جامعده توان با توانمندسدازی   با تنوع قومی باالی موجود می که یدرصورتدر این بخش بهره ببرد؛ 

بخدش   متأسدفانه تخصیص منابع به شکلی عادالنده دارد کده    سامانهسازی ذینفعان نیاز به  جذب گردشگر افزود. توانمند

به نفع قشر خاصدی مثدل نخبگدان     متمرکز در ایران بسیار در ساختار سازمانی یها یکار یاسیس لیبه دلزیادی از منابع 

شکاش طبقاتی روزافزون و عدم توانمنددی  رشد های مشارکت را به دلیل  وع هزینهاین موض .ابدی بخش تخصیص میاین 

نگر و با  رفع مشکالت موجود و نه حل مشکالت با دیدگاهی وینده باهدش صرفاً را مسئوالنبرد و  بقیه ذینفعان، باالتر می

؛ اندد  بدوده رو  هاز جامعه که با کمبود منابع روبد  یبخش جهینت. در کرده استگرا  ، دچار ذهنیت فعلیبلندمدت یانداز چش 

  شوند. خود مواجه می جامعةدر تصمیمات امور  یرگذاریتأثو مشارکتی عدم توان  و با داده ازدستمشارکتی خود را  توان

متخصصان، سداختار   یاسینگرش س از اند عبارتبه ترتیب در این م العه مشارکت ذینفعان گردشگری موانع کلیدی  

 یها نهینخبگان و هز سل ة، (1131)موسایی و همکاران،  مقاومت در برابر اصالحات ز،یو اهداش متما تیمأمورمتمرکز، 

)ل یفدی و   چالشدی در مشدارکت ذینفعدان در امدور شدهری      عندوان  بده  مدیریت غیر مشارکتی. همچنین مشارکت یباال

 اریبسد  تیظرف دهد نشان می شناخته شد کهم العه متغیر ریسک  عنوان به (1131و عبدی و همکاران، 1131سویزی، 

 لیپتانسد  ،ایدن من قده   دارید ناپا تید بده علدت ماه   راید ز را داراسدت؛  سدامانه  یدید کل گریبه بداز  شدن لیتبد برای باالیی

های مختلف زنجیدره   نباید از تروی  سبک مدیریت مشارکتی در بخش ؛ لذاداردرا  سامانه« نق ه انفصال»به  شدن لیتبد

 محدور  اجتمداع موانع ساختاری گردشگری  یبند رتبهحاضر شناسایی و  م العةسه   نی؛ بنابراارزش گردشگری غافل بود

عناصدر   نیبد  ای زمینده روابدط   ییشناسدا  یاست کده بدرا   یروش ISMناشی است.  ISM-MICMACاز طریق رویکرد 

 لیونهدا تسده   یو وابسدتگ  نفدوذ ها را بر اسا  قددرت   چالش یبند طبقه مک میک که یدرحالشود،  یمشخص استفاده م

 دییتأکه نشان از درصد بود  11ون  یپرشدگ هشد که درج  یتنظ 11×11به ابعاد  یسیماترمک  در بخش میککند.  یم

شدده کدنش و واکدنش و     انتخداب  یهدا  شدران یکده پ  دهدد  مدی نشان  همچنین وروایی و پایایی ابزارهای پژوهش است 

و  تید از م لوب هدا  هداد ،بدا دو بدار چدرخش   ی و ومدار  یهدا  نسبت به ه  دارند. بر اسدا  شداخص  ی ادیز یها یپراکندگ

 .است بوده نو یها و پاسخ نامه پرسش م لوب ییاز روا ید که حاکدندرصد برخوردار ش 133 یشدگ نهیبه

، به ترسی  محور مشارکت ذینفعان گردشگری در رویکرد گردشگری اجتماع موانع یبند تیاولودر این م العه ضمن  

سداختاری مشدارکت   از مواندع   و واضح مند نظامیک دید ساختاری تفسیری پرداخته شد تا روش  روابط علی و معلولی با

 ،یفنداور  کید  یحتد  اید کشدور   کید  ایسازمان  کی مثل سامانه کی ندهیدرک بهتر از وذینفعان گردشگری ایجاد شود. 

بشناسدی  و درک  بر ون را  مؤثر یقرار داده و وثار روندها یمورد بررس قیطور عم را به سامانهکه  افتد تفاق میا یهنگام

 یقدرت نفوذ و وابسدتگ  بر اسا موانع شناسایی شده  نمایش گرافیکیضمن تا مک استفاده شد  میکاز روش  ؛ لذاکنی 

 بده طدور  ونها بر روندد مشدارکت را    ریتأثتا  هخوبی شناسایی کرد ه، بتوان موانع را بیریتفس یساختار یساز مدلونها در 

است تدا بتدوان     ،یبدان دیاما با  ،یدان یونچه نم نییکمک به تع ،یپژوه ندهیواستفاده از  لیدل نیتر مه  .عمیق درک کرد

هدا و   از چدالش  یکلد  ینمدا  کید  جداد یاز ا ایدن م العده  سده   در حقیقدت  . اتخاذ کدرد  یتر انهوگاه ماتیتصم ندهیدر و

همچنین  شود. یم یناش محور اجتماعی ساختاری گردشگری ها چالش انیها در م یروابط متقابل و وابستگ یپرداز هینظر

  .های نظری این حوزه را پوشش داده است شکاشادبیات محدود در این زمینه،  به باتوجه

 یریگ جهینت
و مسبب بسدیاری   یک چالش اصلی ی ایران،ها در سازمانسیاسی  های نگرشوجود  حاصل شد که جهینت نیا یطورکل به
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پایدار مبتندی  گردشگری مسیر ذینفعان در  مؤثرمشارکت  و متعاقباً مانع از مشکالت دیگر مانند عدم توانمندی ذینفعان

از  شدوند  یم یگردشگر داریپاتوسعه  مانعکه  یعوامل عمدةکه  استنباط کرد گونه نیا توان می همچنیناست. بر اجتماع 

  خار  است. یعهده مردم و مقامات محل

 ی عدالی در نهادهدا  یادید بن بده طدور   و نگرش سیاسدی  یکار یاسیس، الزم است علل این مورد یباال ریتأث به باتوجه

و  یگردشدگر  ،یفرهنگد  راثید موزارت در جهت رفع ونها اقدامات مداوم اعمال گدردد.   یاراده مل کیشوند و با  یابی شهیر

شهر اقدام کرده و تعدادل و تدوازن قددرت را برقدرار      یشوراها نیقدرت ب عیزبه تو ستیبا یم یدر س ح مل یدست عیصنا

در ایدن  یکی از این اقدامات مهد   لمس کنند. محور  گردشگری اجتماعخود را بر روند توسعه  ریتأث یکند تا مقامات محل

است.  مؤثرها و شهروندان  شهرداری مندیبر توان ماًیمستقچراکه  ،است ها یشهردارایجاد طر  درومد پایدار برای  زمینه

 توانمند نباشند، مشارکت ممکن است به نخبگان جامعه محددود شدود   یواقع یبه معنا یاگر جوامع در مقاصد گردشگر

باشد تدا اهدداش    هدش محور یا گونه به دیجامعه. تعامالت باکل منافع  و نهشود  یونها م عاغلب منجر به توجه به منافکه 

 هید انیهدا ب  سدازمان  کده  اسدت  الزملدذا   ،شود یریجلوگ فیوظا یپوشان از ه  وروشن باشد  کامالً نیطرف یارتباطات برا

راسدتا   نید در ا یقدرتمندد  یو قدانون  یدر خصوص مشارکت جامعه داشدته و اقددامات نظدارت    یشفاف یسازمان تیمأمور

تصدمیمات   رأ نخبگدان در   قرارگدرفتن موجب  افتهایو تشکل ن فیجامعه ضع، (1033)زارعی  نظر طبق کنند. بیتصو

 .است شده ساختاری در کشورهای توسعه نایافته

تدوان مشدارکت ونهدا در تصدمیمات      بداالرفتن بایست به توانمندسازی جامعه برای  بنابراین برای رفع این مشکل می

کده   یجامعه مددن  یها ها و شبکه مشارکت ممکن است با ظهور سازمان یو شعارها تیواقع نیشکاش بکالن اقدام نمود. 

 ییاراده بداال  ازمندیهدش ن نیبه ا یواقع یابیاما دست ؛باشد افتهی کاهش یهستند، تا حدود استیس زیخواستار صدا در م

و  یدر کل جامعه و در تمام ابعداد از جملده ابعداد اجتمداع     ها تیظرف شیجهت افزا داریادر تحقق ابعاد مختلف توسعه پ

 ،یتد یمناسدب تحدوالت جمع   یگذار استیمصرش، س یالگو رییتغ ،ییفقرزدا عیعوامل شامل تسر نیاست که ا یاقتصاد

همه اقشار  یمردم تمشارک نیو توسعه و همچن ستیز طیمح یزیر برنامه قیمسکن مناسب و تلف نیتأمسالمت،  نیتأم

 یجامعه به سل ه نخبگان و بدتر شدن شکاش طبقات دمحدو تیو ظرف یمحل یفقر و انزواچراکه توسعه است.  ندیدر فرا

 بدرد  یم ترباال مرور به ی ونها ه ساز توانمند ی مشارکت مردم وها نهیهز کرده واصالحات را دشوارتر  نیکه ا زند یدامن م

توجه داشت که عدم اعتمداد بده    دیبا .خواهد شد شتریو تمرکز ب یمقابل اصالحات ساختار شتریموجب مقاومت ب نیو ا

، اسدا   نیبدرا دارد.  دارید توسدعه پا  یاسد یس یبدر برجسدتگ   یجدد  یامددها یپ ،یفدرد  تید دولت و فقدان احسا  عامل

خدود   یرا در منداطق ادار  یگردشگر نفعانیذهر طیف از  افعو من ها ید تا نگراننشو یسازمانده مجدداً دیبا ها شهرداری

 ند.  نمنعکس ک

 یاز سدو  یجزئد  یزشد یانگ ریید تغ کیاز  شیب یزیکه به چ یاسیاراده س یعنیهدفمند،  رییتغباید توجه داشت که 

 ازید ن یقدو  کیدئولوژید به غلبه بر منافع متضاد و ا رایدشوار است زی چالش نیدارد. ا ازین شتریب یوگاه ای گذاران استیس

در ون  دیتول یبرا هو اقدامات انجام شد یاسیفقدان اراده س لیدلدر مورد  ،م العات وتی شود نهاد میپیش نی؛ بنابرادارد

نظدرات   ریتدأث  تحدت  یادید ز زانیبه م ها افتهمحدودیت م العه حاضر در این است که ی بپردازند. یشتریب نییبه تبایران 

 یجزئد  راتیید بدا تغ  توسدعه  درحدال  یو کشدورها شدهرها   ریممکن اسدت در سدا   افتهی توسعهاست. گرچه مدل  خبرگان

متعدد و با ادغدام نظدرات کارشناسدان و     یها چالش ییبا شناسا دنتوان یم ندهیو های پژوهشاما  رد؛یقرار گ مورداستفاده

سداختاری   یهدا  چدالش  انید م درک ارتبداط  و افدزایش  تر جامعهای  مدل ارائهبه مختلف،  یدر شهرها یشتریخبرگان ب

 .کنند یا ندهیکمک فزا گردشگری مبتنی بر اجتماع

 منابع
، بید بدا اسدتفاده از روش فراترک   یکد یالکترون یگردشدگر  رشیچدارچوب پدذ   ةارائ(. 1133رونقی، محمدحسین؛ دهقانی، مسعود )

 .21-03(، 0)3، فصلنامه گردشگری و توسعه
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. رانید محدور ا  اجتمداع  یگردشدگر  یاتید مواندع عمل  یسداز  و مددل  یی(. شناسا1033وزاده ) ی،فالح، میث ؛ یمدرس ی، عظی ؛زارع

  .231-111 ،(10)13 ،یو توسعه گردشگر یزیر برنامه

-13(، 1)2 ،یانقالب اسدالم  یراهبرد یها پژوهش ران،یدر ا یپس از انقالب اسالم یاسی(. چرخش نخبگان س1033) یعل ،یزارع

1. 

. رانید در ا یاسد یعوامل مؤثر بر اعتماد س وتحلیل یهتجز ینظامند برا ی(. چارچوب1131محمد ) ،یخانباش ؛شمس السادات ،یزاهد

 .21- 11(، 21)21 )بهبود و تحول(، تیریم العات مد پژوهشی یعلمفصلنامه 

شدهروندان از   یتمندی(. سدنجش رضدا  1131) الیشدم  ،یارید ااهلل  ی؛مصد ف  نه،یر ییصفا  ؛ی، مریمهروباد یجعفر ل؛ی، کمعبدی

-113، 01 ،طیمحد  شیفصل نامده ومدا  ، اسری: شهر کیم العه مورد یخوب شهر ییحکمروا کردیبا رو یعملکرد شهردار

122.                                   

ران ید ا  یادار نظدام    تیشدفاف  مؤثر بدر   عوامل  یبند تیاولو و   یی(. شناسا1130) دیسع ،یصفر ؛بهاره ،یکاله ؛نیوز محمد ان،یمیکر

 .     11-131(، 1)2 ،یدولت تیریمد انداز چش ، (ینظام ادار یکل یها استیس 11 بند  بر )ناظر 

: ینمونه مورد) یو تحقق جامعه مدن یو شناخت موانع فرهنگ مشارکت شهروند ی(. بررس1131) ریام ،یزیسو ؛غالمرضا ،یفیل 

 .، اصفهانفرهنگ گرا یشهرساز یمل شیهما نیو چهارم ستیب، (شهر اصفهان 31من قه 

ران؛ موانع، چالشها، یدر ا یدار گردشگریتوسعه پا یشناخت جامعه ی(. بررس1131) ترایم ،یمیابراه؛ هیسم ،یهاشم ث ،یم ،ییموسا

 .21-13(،12)2، واحد شوشتر - یدانشگاه وزاد اسالم یعلوم اجتماع یفصلنامه تخصص، ارهاکراه

قابددل بازیددابی در:  (.1131بهمددن،  1جهددان. پنجشددنبه ) 102در رده  رانیددسدداالنه فسدداد، ا یبنددد اعددالم رتبدده ،یفارسدد وزیددورونی

https://per.euronews.com/2323/31/21/transparency-international-2313-corruption-index-

iran-102th   
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