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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی و رتبهبندی شاخصها و

سفر و گردشگری استان قم ،از نظر  35نفر از متخصصان علمی و

زیرشاخصهای تأثیرگذار بر گردشگری مذهبی در استان قم با

اجرایی حوزه گردشگری استان قم استفاده شد و سپس با استفاده از

استفاده از تکنیک دیمتل و مدلسازی معادالت ساختاری جهت

تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخصها و همچنین روابط علی

ارائه مدل رقابتپذیر میباشد .تحقیق حاضر ،با هدف ایجاد درک و

و معلولی آنها مشخص شد .در نهایت با ارائه مدل بهدست آمده

دانشی کاربردی برای مسئوالن و سیاستگذاران صنعت گردشگری

از روابط درونی بین متغیرها از تکنیک دیمتل و سپس تست مدل

استان قم در زمینه شناسایی شاخصهای مؤثر بر رقابتپذیری

در محیط نرمافزار مدلسازی معادالت ساختاری انجام شد .نتایج

گردشگری ،از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از منظر روش

پژوهش نشان میدهد که سیاستهای گردشگری ،منابع فرهنگی

جمعآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی است .در این تحقیق

و طبیعی تأثیرگذارترین شاخصها در جهت افزایش رقابتپذیری

ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی

صنعت گردشگری استان قم تعیین شد .از سوی دیگر شاخصهای

شاخصها و زیرشاخصهای رقابتپذیری صنعت گردشگری

زیر ساخت و توانمندسازی بیشترین وابستگی را به دیگر شاخصها

پرداخته شد .بهمنظور نهایی کردن شاخصهای رقابتپذیری

داشته و تحتتأثیر آنها است.
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 .1مقدمه :طرح مسأله

تاریخی و طبیعی است ،همچنین بهعنوان یک قطب

افزایش روزافزون و گسترش گردشگری در مناطق گردشگری

گردشگری و اقتصادی شناخته شده است .اهمیت این

و در مناطق مختلف دنیا ،سبب شده گردشگری بهمنزله

موضوع در مقایسه با سایر مناطق ایران در ارتباط با صنعت

بزرگترین صنعت جهان معرفی شود و توجه برنامهریزان را

گردشگری بسیار مهم است .بنابراین ،از طریق شناخت

به خود جلب کند [ .]1این صنعت با نیروی قدرتمند خود

شاخصهای رقابتی و استفاده از آنها بهعنوان یک مزیت

سبب تغییرات در اقتصاد کشورهای توسعهیافته و کمتر

رقابتی میتوان زمینه توسعه این صنعت را فراهم کرد .در

توسعهیافته میشود [ .]2به این ترتیب ،این صنعت یکی از

ادامه سؤاالت تحقیق بهصورت ذیل ارائه میگردد:
-شاخص و زیرشاخصهای اثرگذار بر رقابتپذیری

ارکان مهم اقتصاد جهان کنونی را در برمیگیرد و سرمایهگذاری

گردشگری مذهبی چیست؟

ی محسوب میشود
در این صنعت ،پربازدهترین سرمایهگذار 
[ .]3جاذبههای طبیعی ،جاذبههای فرهنگی ،تاریخی و

-روابط بین این شاخصها را مشخص کنید؟

زیرساختهای مناسب حمل و نقل از عواملی هستند که

اهمیت و وزن هر یک از شاخصها در گردشگریمذهبی چه میزان میباشد؟

گردشگران بهمنزل ه مقصد گردشگری انتخاب میکنند [.]4
در این میان برنامهریزی برای شناسایی ویژگیهای منحصر
به فرد مقصد گردشگری باعث تنوع منطقه و رشد گردشگری

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

همچنین عامل محرکهای حیاتی اقتصادی در هر منطقه

الف :مبانی نظری

میشود .مطابق گزارش سازمان جهانی گردشگری ،در حال

رقابتپذیری

حاضر حجم کسب و کارهای گردشگری برابر و یا حتی

رقابتی بودن را میتوان فرایندی در نظر گرفت که طی آن یک

بیش از کسب و کارهای حوزه صادرات نفت ،محصوالت

عنصر یا واحد مستقل تالش میکند تا از حیث عملکرد از

غذایی یا خودرو است .بنابراین ،صنعت گردشگری تأثیر

دیگری بهتر باشد و جلو بزند .این عنصر یا واحد مستقل

عمدهای بر اشتغال جهانی دارد و در نهایت بر اقتصاد جهان

میتواند یک فرد ،یک شرکت ،یک کشور یا دنیا باشد .در

تأثیرگذار است .صاحبنظران صنعت گردشگری بر این

عصری که جهانی شدن بهطور گستردهای رو به افزایش

باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی و مذهبی خاص ایران

است ،رقابتی بودن بین رقبای تجاری درون و بیرون مرزها و

در میان کشورهای اسالمی ،گردشگری مذهبی جای رشد

محدودههای یک کشور در سالهای اخیر بهشدت افزایش

و توسعه بسیاری در ایران دارد .بهطوری که با برنامهریزی و

یافته است .برای رقابتی بودن ،چند عامل باید وجود داشــته

سرمایهگذاری در صنعت گردشگری و فراهم ساختن زمینه

باشد :توانایی ،میل به برنده شدن ،تعهد یا پایداری و وجود

برای ورود گردشگران خارجی و یا غیرمسلمان میتوان از

منابع خاص و مشخص« .مجمع جهانی اقتصاد» []5

این مؤلفه بهعنوان فرصتی مناسب جهت تبلیغ فرهنگ

رقابتپذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد و یا

و مذهب استفاده نمود .همچنین میتوان با فراهم نمودن

حفظ استاندارد زندگی (درآمد سرانه) میداند ،بنابر تعریف

جنبههای مثبت رشد اقتصادی و مالی در کشور ،زمینه

مجمع جهانی اقتصاد ،رقابتپذیری به «مجموعهای از

ارتباط با سایر کشورها را فراهم نمود و تعامل بینالملل و

نهادها ،سیاستها و عوامل تعیینکننده سطح بهرهوری

فرهنگها را ممکن ساخت .برای شهری همچون قم که

کشورها» اشاره دارد .سطح بهرهوری نیز تعیینکننده سطح

دارای توان بالقوه و جاذبههای متعدد مذهبی ،فرهنگی،

رفاه اقتصادی مردم آن کشور است .یا در تعریف دیگر
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رقابتپذیری ،توانایی یک کشور در بهدست آوردن رشد

برنام ه موسیقی مذهبی و خرید محصوالتی مرتبط با هنر،

پایدار تولید ناخالص داخلی سرانه میباشد .از نظر «سازمان

فرهنگ ،سنت و معماری مذهبی نیز در زمره گردشگری

همکار یهای اقتصاد و توسعه» ،رقابتپذیری یعنی

مذهبی قرار میگیرد [ .]8عالوه بر این ،مطالعات زیادی

توانایی یک ملت در تولید کاالها و خدمات برای ارائه در

تالش کردهاند تا گردشگری مذهبی و زیارت را با هم مقایسه

بازارهای بینالمللی همراه حفظ و با ارتقای سطح درآمد

کنند .زیارت بهعنوان سفر کردن به یک زیارتگاه یا مکانی با

شهروندان در درازمدت .همچنین رقابتپذیری به توانایی

اهمیت دینی بهمنظور انجام مراسم و آداب و رسوم مذهبی

وادار کردن مشتری به انتخاب پیشنهادهای شرکت در قبال

و یا برآوردن یک نیاز روحی (معنوی) تعریف شده است .اما

پیشنهادهای رقبا تعریف میشود ،به نحوی که توانایی در

دالیل فرهنگی وسیعتری میتواند گردشگری مذهبی را به

بهبود مداوم فرایندهای شرکت ،به ارائه پیشنهادی بهتر منجر

مسافرت برانگیزاند .همچنین در حالی که سفر یک زائر با

شده و در نتیجه سطح رقابتپذیری ارتقا خواهد یافت [.]6

ریاضت و تشریفات مذهبی مشخص میشود ،رفتار مذهبی
گردشگران هم به زائران و هم به گردشگران شباهت دارد.

گردشگری مذهبی

گردشگری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها از

ب :پیشینه تحقیق

منظر ایجاد رونق ،درآمدزایی و اشتغال است .این صنعت،

دومنیگز و همکاران [ ،]9در پژوهش خود به رقابتپذیری

عالوه بر مزیتهای اقتصادی نقش مهمی در معرفی فرهنگ

مقاصد گردشگران و مقایسهی دو کشور اسپانیا و استرالیا

یک کشور و ارتقای قدرت نرم آن دارد .در عصر حاضر که

پرداختند .این پژوهش بر اساس تجرب ه گردشگران از مقاصد

از آن به عصر جدید معنویت نیز یاد میشود ،سفرهای

گردشگری دو کشور انجام گرفته است .نتایج حاصل

زیارتی و مذهبی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است

نشان میدهد که در استرالیا کیفیت خدمات ،برندهای

و گردشگری مذهبی پیشرفت زیادی کرده است .بهصورتی

تجاری و زیرساختهای مناسب از اهمیت زیادی برای

که مذهب یکی از اساسیترین انگیزههای سفر شناخته

جذب گردشگر برخوردار است و آب و هوا و ساختارهای

شده است [ .]7بر اساس انگیزه ،گردشگری به شاخههای

محلی توریستی مهمترین موضوع در جذب گردشگر در

استراحتی ،تفریحی ،درمانی ،مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی

اسپانیا هستند .گوفی [ ،]10با بسط مدل ریچی و کروچ و

و غیره تقسیم میشود .گردشگری مذهبی را میتوان گونهای

دستهبندی برخی از مشخصههای اولیه رقابتپذیری به

از گردشگری دانست که شرکتکنندگان در آن دارای

روشی متفاوت از آنها ،هشت حیط ه اصلی مشخصکننده

انگیزههای مذهبی هستند که از مکانهای مقدس نظیر

رقابتپذیری گردشگری را بیان میکند ،که عبارتند از:

کلیساها ،مسجدها ،مقبرهها ،امامزادهها و مانند آنها بازدید

منابع کلیدی و جاذبههای کلیدی ،خدمات گردشگری،

مینمایند و بهطور کلی شامل سفرها و بازدیدهایی میشود

زیرساختهای عمومی ،عوامل حمایتی ،سیاستگذاری

که اصلیترین هدف آنها کسب تجربهای مذهبی است.

گردشگری ،برنامهریزی و توسعه ،مدیریت مقصد گردشگری

الزم به ذکر است که گردشگری مذهبی تنها به دید و بازدید

و تقاضای گردشگری .تراوینن و همکاران [ ،]11در پژوهشی

از مکانها ،زیارتگاهها و ساختارهای با اهمیت مذهبی

مقاصد گردشگران در شمال الپلند فنالند را با هدف

محدود نمیشود ،بلکه سفر بهمنظور حضور در کنفرانس

ترجیحات محیط زیست و محل اقامت گردشگران بررسی

مذهبی ،رویدادهای فرهنگی -مذهبی مختلف ،اجرای

کردند .در نظرسنجی از  1054گردشگر داخلی و خارجی،
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پاسخدهندگان بر موارد ارتباط محل اقامت با طبیعت،

این پژوهش ،با مطالعه ادبیات و مصاحبه با متخصصان،

زیرساختهای سبز ،دسترسی آسان به سایت محل اقامت

عوامل مؤثر بر آینده گردشگری معنوی مشخص شده و

خود و کیفیت محیط زیست در انتخاب مقصد خود تأ کید

سپس دادهها به نرمافزار میک مک وارد شده و دو عامل

کردند .امین [ ،]12در پژوهش خود با عنوان «گردشگری

مهم تأثیرگذار در آینده مشخص گردید .در مرحله بعد،

مذهبی در مصر» با مقایسه استراتژیهای کشورهای

چهار سناریو شامل سناریوی لیبرالیسم محدود ،سناریوی

مختلف در گردشگری ،گردشگری در مصر را بررسی میکند

جهان لیبرال ،سناریوی سهل انگاری و سناریوی معنویت

و نقش دولت و سازمانهای مربوطه را بیان میکند .میکا

اقتدارگرا ارائه گردید .جمشیدی و همکاران [ ،]17به تبیین

[ ،]13محرکهای اصلی رقابتپذیری گردشگری را نوآوری،

اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن

توانایی ایجاد خوشهها ،برخوردار بودن نیروی انسانی

خدمات گردشگری مشهد پرداختند .هدف پژوهش حاضر،

شایسته ،کیفیت مدیریت ،استفاده از آخرین تکنولوژی،

بررسی اثرات بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد

سطوح قیمتی و از این قبیل میداند .زهانگ و همکاران

بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری است .بهمنظور نیل به

[ ،]14در پژوهشی به رتبهبندی  16شهرستان در دلتای رود

این هدف ،ابتدا مبتنی بر دادههای پایگاه اطالعات شهری

یانگ تسه با هدف بهبود رقابت برای جذب گردشگران

مشهد توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد تبیین

پرداختند .در این مطالع ه تجربی که در دو مرحله انجام

شد .سپس از طریق مصاحبه با افراد آ گاه به شرایط اقتصاد

گرفته ،در مرحله اول  35شاخص شناسایی و با آنتروپی

سیاسی شهر مشهد ،اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری

شانون وز ندهی و در مرحل ه دوم از روش تاپسیس برای

مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری تبیین گردید.

رتبهبندی استفاده شده است .آقاجانی و فراهانی فرد [،]15

یافتههای پژوهش ،بیانگر نقش کنشگران گردشگری مذهبی

در پژوهش خود با عنوان «گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر

و شرایط اقتصاد سیاسی حا کم بر گردشگری مذهبی بر

آن (مطالعه موردی ایران)» عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی

تشدید تمرکز خدمات گردشگری پیرامون حرم مطهر رضوی

در ایران را به دو گروه عوامل مثبت و عوامل منفی تقسیم

است .از مهمترین راهکارهای پژوهشی میتوان به تشکیل

نمودند .عوامل پیشبرنده عبارتاند از آیینها و مراسمهای

مدیریت یکپارچه گردشگری ،تهیه طرح جامع گردشگری

سنتی و جذاب ،اقامتگاهها ،مکانهای مقدس ،سرو

شهری مشهد و ارتقای سطح مشارکت سرمایهگذاران بخش

غذاهای حالل و محلی ،مسیرهای ویژه گردشگری مذهبی

خصوصی و جامعه مدنی در بستر اقتصاد سیاسی شهر

و عوامل بازدارنده نیز شامل این موارد است :تبلیغات و

مشهد اشاره نمود .فتحی و همکاران [ ،]16در پژوهشی

اطالعرسانی بهموقع و صحیح ،تأمین امنیت و آرامش جانی

به شناسایی و رتبهبندی پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر

و مالی و روحی گردشگران ،عدم وجود امکانات رفاهی

آینده گردشگری در استان اردبیل پرداختهاند .آنها در این

مناسب ،هزینههای سفر ،توسعهنیافتگی زیرساختهای

پژوهش پس از شناسایی این عوامل به رتبهبندی آنها با

حمل و نقل ،کمبود راهنمایان تور آموزش دیده ،تفاوتهای

استفاده از تکنیک دیمتل پرداختهاند .ملکی و همکاران

فرهنگی و بودجه خیلی محدود سازمان گردشگری .فتحی

[ ،]7در پژوهشی با عنوان آیندهپژوهی گردشگری مذهبی

و همکاران [ ،]16در پژوهشی به آیندهپژوهی گردشگری

استان قم با رویکرد سناریونگاری به نگاشت سناریوهای

معنوی با استفاده از ماتریس تأثیرات متقاطع پرداختند .در

گردشگری مذهبی استان قم پرداختند .سناریوهای باورپذیر
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تحقیق حاضر عبارت بودند از سناریوی دنیای آشوبزده،

گردشگری معنوی پرداختند .جامعه آماری این پژوهش

سناریوی شهر پایدار ،سناریوی شهر زیبا و سناریوی شهر

کارشناسان و مدیران حوزه گردشگری بودهاند .بهمنظور

سوخته .برای تعیین پیشرانهای نهایی تحقیق بهمنظور

انجام پژوهش ،عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگری

شکلگیری سناریوهای باورپذیر از تکنیک عدم قطعیت

مبتنی بر معنوی در استان قم از طریق بررسی ادبیات و

بحرانی استفاده شد .سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از

مصاحبه با متخصصان شناسایی شدند .پس از بررسی

برخورد دو عدم قطعیت تحریمهای خارجی و توسعه شهر

عوامل داخلی و خارجی 15 ،عامل داخلی و  14عامل

بر مبنای مزیت رقابتی شکل گرفت .فتحی و همکاران

خارجی باقی مانده است .عالوه بر این ،ماهیت عوامل

[ ،]18در پژوهشی به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر در

داخلی و خارجی از نظر نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و

ایجاد سازمانهای یادگیرنده در کسب و کارهای صنعت

تهدیدها مشخص شد و با استفاده از تکنیک دیمتل برای

توریستی استان قم پرداختند .دادههای جمعآوری شده از

تهیه جدول سوات ،مؤثرترین عوامل تعیین شد .با مشخص

طریق نرمافزارهای آماری مورد تحلیل قرار گرفتند .جهت

کردن لیست نهایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید،

آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون  tاستیودنت استفاده شد

استراتژ یها از منظر کارشناسان تحقیق با استفاده از روش

و برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده از روش

آراس اولویتبندی شدند.

تاپسیس بهره گرفته شده است .در این مطالعه ،تأثیر هر سه
سطح فردی و گروهی و سازمانی بهعنوان عوامل اثرگذار در

ش تحقیق
 .3رو 

ایجاد سازمان یادگیرنده در این کسب و کارها مورد تأیید

پژوهش حاضر ،از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از منظر

قرار گرفت .همچنین متغیرهای یادگیری مداوم ،تحقیق و

روش جمعآوری داده توصیفی از نوع پیمایشی است که به

گفتگو ،یادگیری گروهی ،سیستم ادغام شده و توانمندسازی

روش کمی و بهرهگیری از نظر خبرگان و متخصصان انجام

نیز جز عوامل مؤثر بر سازمان یادگیرنده شناسایی شد .در این

شده است .جامعه آماری این پژوهش ،خبرگان و متخصصان

میان تأثیر متغیرهای پیوند با سیستم و مدیریت راهبردی بر

حوزه گردشگری ،اساتید دانشگاهها و برخی مدیران دولتی

ایجاد سازمانهای یادگیرنده مورد تأیید قرار نگرفت .جندقی

نهادهای مرتبط با گردشگری در سطح استان قم است .با

و همکاران [ ،]19در پژوهشی به آیندهپژوهی گردشگری در

توجه به ماهیت پژوهش روش نمونهگیری گلوله برفی و روش

شهر آنتالیا کشور ترکیه پرداختهاند .به این منظور در ابتدا با

قضاوتی برای شناسایی اعضای جامعه و جمعآوری دادهها

مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان حوزه گردشگری ترکیه،

انتخاب شده است .تعداد نمونه در این پژوهش شامل 35

پیشرانها و عوامل کلیدی تحقیق شناسایی شد .سپس با

نفر از خبرگان صنعت گردشگری (معاونت زائرین ،میراث

بهکارگیری آزمون ناپارامتریک دوجملهای این عوامل غربال

فرهنگی) استان قم طی سال آماری  1396بوده است .در این

شدند و از میان  19عامل کلیدی 8 ،عامل حذف گردید.

پژوهش برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای ،جستجو

با استفاده از تکنیک تحلیل تأثیر متقابل دو عامل کلیدی

از طریق منابع الکترونیک و مطالعه میدانی استفاده شده

سیاستهای دولت در حوزه گردشگری و ارزش پول ملی

است .از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع توصیفی است؛

برای نگارش سناریوهای باورپذیر انتخاب شدند .فتحی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش در روش میدانی ،استفاده

و همکاران [ ،]16در پژوهشی به برنامهریزی استراتژیک

از پرسشنامه بوده است .در ادامه مراحل انجام تحقیق در
نمودار ( )1نشان داده شده است.
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 .1.1روش تجزیه و تحلیل دادهها 

شکل  :1روش تجزیه و تحلیل دادهها
ایجاد مواتری
ماتری

روابوط مسواییم ( :)Mبورای تشوکیل ایون

از پاتخ دهندگان خراتاه می شرد که روابط میان

در این قسمت روشهای موررد اتواداده ت وت تجزیوه و شاخص را با عددی بین  0تا  4نمایش دهند .زمانی که از
هر زوج شاخص را با عددی بوین  0توا  4نموای دهنود.
میانگین
استفاده میشود
کارشناس
تحلیل دادهها ،تشریح شده اند.
حسابیاز
مویشورد
کارشوناس ازاتواداده
دیگواه چنود
چندکه از
دیدگاهزمانی
دیمتل 

مواتری M
مستقیم یا
ارتباط
نظراتماتریس
تادهشود و
استفاده می
ساده نظرات
شورد و
اتاداده موی
میانگین حسابی

ارتباطیگردد.
تکنیک دیمال یکی از ابزارهای تصمیمگیری برای موراردی را تشکیل م
مساییم یا  Mرا تشکیل می گردد.
اتت که چندین معیار برای تصمیم گیری وترد دارد .ایون
گام دوم -محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرماالN = :
روش می تراند مسائل کیدی را بوه معیارهوای کموی بورای
K*M
محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمالN = K*M:
گام دوم-
تصمیمگیری تبدیل کند .در تصمیمگیریهای چند معیواره،
یشود.
محاتوبه م
توارنهاهوا محاسبه
توررهاو و ستون
تمامیسطرها
تمامی
شورد.
موی
جمعتمع
هنگامی که الزم باشد مسائل پیچیده در حین روشن کردن ابتدا ابادا
دهد.
تشکیلمیمی
تارن را kرا
ترر و
عددعدد
بزرگارین
معکرس
دهد.
تشکیل
ستون k
سطر و
گترین
روابط میان عناصر م وم ننهوا حول شورد ،بایود از روش معکوس بزر
شرد تاتا
معکرس
تدول بر
مقادیرمیادیر
دیمال اتاداده گردد .در تکنیک دیمال ،روابط کموی بوین تمامیتمامی
میشود
ضربمی
عددضرب
ایناینعدد
معکوس
جدول بر

نرمال شرد.
هور یوک از ننهوا بور ماتریسماتری
تواییرهها
تحلیل داد
تجزیه و
عرامل :1روش
نمودار
مسئله و
چندگانه یک
نرمال شود.
دیگری محاتبه میشرد .گدانوی اتوت کوه در ایون روش،
تاییرههامسواییم و ییور مسواییم عرامول بور یکودیگر
روش تجزیه و میزان
تحلیل داد

تنجیده می شرد .با روش دیمال می تران عرامل مرترد را

در این قسمت روشهای مورد استفاده جهت تجزیه و

به دو گروه علت و معلرل تیسیم کرد .برای این کوار بایود

تحلیل دادهها ،تشریح شدهاند.

مراحل زیر را انجام داد.

دیمتل

ماتریسکامل
ماتریس ارتباط
گام سوم-
ارتباط کامل
محاسبهمحاسبه
گام سوم-

مواتریهمانی ()I
ماتریس
کامل
ماتریارتباط
ماتریس
محاسبه
هموانی
ابتدااباودا
کامل
ارتباط
محاتبه
برای برای
وای
منهایرا من
همانی را هموانی
ماتریس مواتری
شورد .تو
شود .موی
تشکیل
ماتریس
سپس
تشکیل)(Iمی

گام اول  -محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم )(M

موی
معکرس
سپسکرده و ت
کرده و نرمال
نرمال ماتری
گردد .در
حاصل می
ماتری معکوس
ماتریس حاصل

نهایت ماتریس نرمال در ماتریس معکوس ضرب میشود.

تکنیک دیمتل ،یکی از ابزارهای تصمیمگیری برای مواردی

-1

است که چندین معیار برای تصمیمگیری وجود دارد.

)T = N × (I - N

این روش میتواند مسائل کیفی را به معیارهای کمی برای

گام چهارم -نمایش نقشه روابط شبکه

تصمیمگیری تبدیل کند .در تصمیمگیریهای چند معیاره،

برای تعیین نقشه روابط شبکه باید شدت آستانه محاسبه

هنگامی که الزم باشد مسائل پیچیده در حین روشن کردن

شود .با این روش میتوان از روابط جزیی صرفنظر کرده و

روابط میان عناصر مهم آنها حل شود ،باید از روش دیمتل

شبکه روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد .تنها روابطی که مقادیر

استفاده گردد .در تکنیک دیمتل ،روابط کمی بین عوامل

آنها در ماتریس  Tاز مقدار آستانه بزرگتر باشد در نقشه روابط

چندگانه یک مسأله و تأثیر هر یک از آنها بر دیگری محاسبه

شبکه نمایش داده خواهد شد .برای محاسبه مقدار آستانه

میشود .گفتنی است که در این روش ،میزان تأثیر مستقیم

روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس  Tمحاسبه

و غیرمستقیم عوامل بر یکدیگر سنجیده میشود .با روش

شود .بعد از آنکه شدت آستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر

دیمتل میتوان عوامل موجود را به دو گروه علت و معلول

ماتریس  Tکه کوچکتر از آستانه باشد صفر شده ،یعنی آن

تقسیم کرد .برای این کار باید مراحل زیر را انجام داد.

رابطه علی در نظر گرفته نمیشود.

گام اول  -محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم ()M

گام پنجم -ایجاد نمودار علت و معلول

ایجاد ماتریس روابط مستقیم ( :)Mبرای تشکیل این ماتریس

در این نمودار که نتایج ماتریس روابط کلی بهدست میآید،

از پاسخدهندگان خواسته میشود که روابط میان هر زوج

 D+Rمحور افقی را نشان میدهد که نشانگر اهمیت
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شاخص است و از اضافه کردن  Dبه Rبهدست میآیدD .

مستقیم و غیرمستقیم) و همچنین پیچیدگیهای موجود

جمع ستونی ماتریس روابط کلی است و نشان میدهد که

در اندازهگیری سازههای پنهان فرهنگی و اجتماعی نزیک

یک شاخص چقدر از شاخصهای دیگر تأثیر میپذیرد؛ در

کرده و بنابراین تحلیل کمی از پدیدههای کیفی را به لحاظ

حالی که  Rنشاندهنده جمع سطری ماتریس روابط کلی

روششناختی ،دقیقتر و به لحاظ کاربردی واقعبینانهتر

است و نشان میدهد که یک شاخص چقدر بر شاخصهای

سازد.

دیگر تأثیر میگذارد .محور عمودی  R-Dاز تفریق  Dاز R
بهدست میآید و میتواند شاخصها را به دو گروه علت و

 .4یافتهها و تجزیه و تحلیل دادهها

معلولی تقسیم کند .اگر این مقدار مثبت باشد ،شاخص به

ابتدا کلیه شاخصهای مهم با همکاری اساتید در زمینه

گروه علت تعلق دارد و در صورت منفی بودن ،متعلق به گروه

رقابتپذیری گردشگری مذهبی از پیشینه پژوهش استخراج

معلول است.

شد که تعداد این شاخصها  34عدد بود .بهدلیل زیاد بودن
این شاخصها ،برای حذف شاخصهایی که دارای اهمیت

مدلسازی معادالت ساختاری

کمتری با توجه به موضوع پژوهش بود ،پرسشنامه خبرهسنجی

مدلسازی معادالت ساختاری را میتوان بهعنوان روشی

پنجگزینهای لیکرت که شامل  34سؤال از مؤلفههای

کمی تلقی کرد که به محقق یاری میرساند تا پژوهش خود

رقابتپذیری بود طراحی گردید .پس از تکمیل پرسشنامه

را از مطالعات نظری و تدوین آنها گرفته تا تحلیل دادههای

توسط  35نفر از خبرگان در صنعت گردشگری ،با استفاده

تجربی ،در قالبی چندمتغیره سامان بخشد .این روش

از نرمافزار آماری و آزمون دو جملهای اقدام به محاسبه سطح

محقق را به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی (تأثیرگذاری

معنیداری برای شاخصها صورت گرفت .در جدول ()1

مجموعهای از متغیرها بر یکدیگر بهطور یکسویه و دوسویه،

مهمترین زیرشاخصهای تأثیرگذار ارائه شده است.

جدول  -1مهمترین زیرشاخصهای تأثیرگذار
شاخص

M1
توانمندسازی محیطی

ردیف

زیر شاخص

C1

امنیت

C2

نوع ،کیفیت و تنوع غذایی

C3

وجود برنامههای گردشگری و تورهایی برای بازدیدکنندگان

C4

برخوردار بودن از نیروی انسانی شایسته

C5

آشنایی و تسلط میزبانان با زبان گردشگران خارجی

C6

رعایت آراستگی شهری و نظافت منظر عمومی

C7

ل و نقل
کیفیت حم 

C8
M2
زیر ساخت

تعداد اقامتگاهها و هتلها

C9

کیفیت اقامتگاهها

C10

عملکرد حملو نقل عمومی و تاکسیرانی

C11

نصب تابلوهای راهنما ،وجود بروشور و کاتالوگ به زبان خارجی
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شاخص

ردیف

زیر شاخص

M3
سیاستهای گردشگری

C12

مدیریت هماهنگی نهادهای تصمیمگیر در حوزه گردشگری مذهبی

C13

برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری مذهبی

C14

جذابیت جاذبههای فرهنگی و طبیعی

C15

رونق صنایع دستی و عرضه کاالی محلی

C16

جشنوارهها و برنامههای مناسبتی

C17

توجه به فرهنگ و آداب و رسوم گردشگران خارجی

C18

توجه به مخاطب محوری در برنامههای فرهنگی

M4
منابع فرهنگی و طبیعی

مراحل تکنیک دیمتل

گام سوم :محاسبه ماتریس کلی روابط

گام اول :محاسبه ماتریس میانگین

جدول  -4ماتریس روابط کل

جمع نظرات خبرگان که شامل  35عدد پرسشنامه میباشد
C4

در این مرحله بهدست آمده است که در قالب جدول ()2
ارائه شده است.
جدول  -2میانگین نظرات تمام خبرگان
C4

C3

C2

C1

میانگین نظر تمام خبرگان

1.8

2.3

3

0

C1

2.1

1.8

0

2.6

C2

2.8

0

2.3

2.6

C3

0

2.3

2.4

2.9

C4

C2

C3

C1

ماتریس روابط کل

3.3101

3.6359 3.8127 3.2645

C1

3.1380

3.0400

3.6644 3.3135

C2

3.6204

3.2647

4.0233

4.1615

C3

3.3058

3.4505

3.9818

4.1307

C4

گام چهارم :ایجاد نمودار علی
جدول  -5تأثیرگذاری معیارها
معیار

گام دوم :نرمالسازی دادهها
15.592

14.023

-1.569

29.615

معیار1

C4

C3

C2

C1

ماتریس نرمالیزه شده

15.131

13.156

-1.975

28.287

معیار2

0.23

0.29

0.38

0

C1

13.019

15.07

2.051

28.089

معیار3

0.27

0.23

0

0.33

C2

13.374

14.868

1.494

28.242

معیار4

0.36

0

0.29

0.33

C3

0

0.29

0.31

0.37

C4

جدول  -3ماتریس نرمالیزه شده
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روابط
محاسبهآستانه
پنجم:محاسبه
گامپنجم:
گام
روابط
آستانه
2.5

سیاستهای گردشگری=C3

2
1.5

منابع فرهنگی و طبیعی=C4

1
0.5

29.8

29.4

29.6

29.2

29

28.6

28.8

28.2

28.4

-0.5 28

R-D

0
-1

توانمندسازی محیطیC1=j

-1.5

زیرساخت=C2
R+D

-2
-2.5

اصلی
تاثیرپذیری
شکل :2
هایاصلی
شاخصهای
تاثیرگذاری شاخص
تأثیرپذیریو و تأثیرگذاری
نمودار -2
در ادامه به مدلساایی معاادت
روش حاادا

مربعااا

پژوهش حاضر ترسیم گردید است .همان گونه که در ایا

سااختاری باا اساتااد ای

شک مشخص است متغیرهای پنهان و آشکار به ترتی

جزئاای پرداختااه شااد و باارایش

با

مدل های اندای گیری ،ساختاری و کلی تحقیق مورد بررسی

دایاار و مسااتلی نشااان داد شااد انااد و روابااط میااان

باا اساتااد ای

متغیرهای پنهان و آشکار با پیکاان هاای جهاتدار ترسایم

رار گرفته است و بعد به آیمودن فرضیا
حاادا

مربعااا

جزئاای پرداختااه و بااا بررساای ضاارای

معناااداری مربااو بااه هاار یا

ای فرضاایههااا و ضاارای

استاندارد شد مسیرهای مربو به هر یا
نسبت به تایید و یا رد فرضیا

گردید اند .رابله هر ی

ای متغیرهای پنهان (دایر هاا) باا

متغیرهای آشکار یا هماان شااخص هاایش (مساتلی هاا)

ای فرضایههاا،

بیانگر مدل های اندای گیری ،رابله متغیرهای پنهان (دوایر)

تحقیق ا دام گردید است.

با یکدیگر بیانگر مادل سااختاری و کلیاه ایا رواباط باه
صور

شک ( )3جهت شناخت مدل هاای موجاود در مادل کلای

یکجا ،بیانگر مدل کلی پژوهش حاضر میباشند.

نمودار  -3نمایش ترسیمی مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش حاضر در محیط حداقل مربعات جزیی

در ادامه ،به مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از

جزیی پرداخته و با بررسی ضرایب معنیداری مربوط به هر

روش حداقل مربعات جزیی پرداخته شده و برازش مدلهای

یک از فرضیهها و ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به

اندازهگیری ،ساختاری و کلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

هر یک از فرضیهها ،نسبت به تأیید و یا رد فرضیات تحقیق

است و بعد به آزمودن فرضیات با استفاده از حداقل مربعات

اقدام گردیده است .نمودار ( )3جهت شناخت مدلهای
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متغیر

موجود در مدل کلی پژوهش حاضر ترسیم گردیده است.
همانگونه که در این نمودار مشخص است ،متغیرهای پنهان
و آشکار بهترتیب با دایره و مستطیل نشان داده شدهاند و

منابع فرهنگی و طبیعی

روابط میان متغیرهای پنهان و آشکار با پیکانهای جهتدار
ترسیم گردیدهاند .رابطه هر یک از متغیرهای پنهان (دایرهها)

سؤال

بار عاملی

P14

0/858

P15

0/487

P16

0/983

P17

0/740

P18

0/983

با متغیرهای آشکار یا همان شاخصهایش (مستطیلها)
بیانگر مدلهای اندازهگیری ،رابط ه متغیرهای پنهان (دوایر)

بررسی برازش مدل ساختاری

با یکدیگر بیانگر مدل ساختاری و کلیه این روابط بهصورت

مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش مدلسازی

یکجا ،بیانگر مدل کلی پژوهش حاضر میباشند.

معادالت ساختاری ،بعد از بررسی برازش مدلهای

بارهای عاملی ،از طریق محاسبه مقدار همبستگی

اندازهگیری ،بایستی برازش مدل ساختاری پژوهش مورد

شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند ،که

بررسی قرار گیرد .در حالیکه مدل اندازهگیری ،چگونگی

اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از  0/4شود ،مؤید این مطلب

آشکار
توضیح و تبیین متغیرهای پنهان توسط متغیرهای
ِ
مربوطه را بررسی مینماید ،مدل ساختاری نشان میدهد که

واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در

چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفتهاند .در

مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است .در این تحقیق

واقع بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگیری،

همانگونه که از جدول ( )6مشخص است ،تمامی سؤاالت

به سؤاالت کاری ندارد و در آن تنها متغیرهای پنهان همراه

دارای ضرایب بارهای عاملی بیشتر معیار هستند که نشان

با روابط میان آنها بررسی میگردد .در تعیین برازش مدل

از مناسب بودن این معیار دارد.

ساختاری ،اولین و اساسیترین معیار ،ضرایب معنیداری

است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از مقدار

 Zیا همان مقادیر  t-valuesاست .از این معیار برای سنجش

جدول  -6ضرایب بارهای عاملی
متغیر

توانمندسازی محیطی

زیرساخت

سیاستهای گردشگری

رابطه بین سازهها در مدل استفاده میشود .بهعبارت دیگر

سؤال

بار عاملی

P1

0/805

P2

0/944

P3

0/820

P4

0/879

P5

0/665

P6

0/944

بهترتیب با حداقل آماره  1/96 ،1/64 ،tو  2/58مقایسه

P7

0/615

میشود .لذا تعیین برازش مدل ساختاری با استفاده از

P8

0/882

ضرایب  tبه این صورت است که ،این ضرایب باید از 2/58

P9

0/882

بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان  99درصد معنیدار

P10

0/866

P11

0/882

بودن آنها را تأیید ساخت .البته باید توجه داشت که اعداد

P12

0/979

P13

0/808
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این معیار معنیدار بودن رابطه میان هر سؤال و متغیر مربوطه
و همچنین میان چند متغیر را نشان میدهد .مدل ترسیم
شده همراه با ضرایب معنیداری  Zدر نمودار ( )4نشان داده
شده است .برای معنیدار شدن ضریب مسیرها باید در
سطح اطمینان  90درصد 95 ،درصد و  99درصد این مقدار

 tفقط صحت رابطهها و اثرات را نشان میدهند و شدت
رابطه بین سازهها را نمیتوان با آنها سنجید.
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نمودار  -4مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معنیداری Z

همانگونه که در نمودار ( )4مشخص است ،ضرایب

قرار گرفته است .ضرایب معنیداری مسیرهای مدل نشان

مربوط به مسیرهای میان متغیرهای اصلی مدل از 2/58

میدهند که آیا فرضیههای تحقیق معنیدار هستند یا خیر؟

بیشتر است که این واقعیت معنیدار بودن این روابط بین

در صورتی که ضریب معنیداری مسیرهای میان متغیرهای

متغیرهای منتهی به این مسیرها و مناسب بودن برازش مدل

مدل تحقیق از  2/58بیشتر باشد ،این مطلب حکایت از

ساختاری را نشان میدهد.

معنیدار بودن تأثیر متغیرها در سطح اطمینان  99درصد
داشته و باعث تأیید فرضیات پژوهش میشود .خالصه

آزمون فرضیهها

نتایج روابط بین متغیرها در جدول ( )7ارائه شده است.

مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش مدلسازی معادالت

همانطور که در جدول ( )7مشاهده میشود تمامی

ساختاری ،پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل

روابط برقرار بوده ،بنابراین فرضیات پژوهش در سطح

ساختاری و مدل کلی ،در ادامه به بررسی و آزمودن فرضیههای

اطمینان  0/95درصد تأیید میشوند.

پژوهش پرداخته شده است و نتایج حاصل از آن مورد بررسی
جدول  -7خالصه نتایج روابط بین متغیرها
اثر متغیر

بر متغیر

ضریب مسیر

t-value

نتیجه فرضیه

سیاستهای گردشگری

منابع فرهنگی و طبیعی

0/503

12/131

تأیید

سیاستهای گردشگری

زیر ساخت

0/624

14/789

تأیید

سیاستهای گردشگری

توانمندسازی محیطی

0/511

15/994

تأیید

منابع فرهنگی و طبیعی

توانمندسازی محیطی

0/311

14/454

تأیید

منابع فرهنگی و طبیعی

زیر ساخت

0/546

16/179

تأیید

توانمندسازی محیطی

زیر ساخت

0/825

24/181

تأیید
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 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

شایسته ،برگزاری سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری

مفهوم رقابتپذیری در گردشگری مفهومی نو و جدید

مذهبی ،رونق صنایع دستی و عرضه کاالی محلی،

میباشد .اولویتبندی دقیق عوامل مؤثر بر رقابتپذیری

مدیریت هماهنگی نهادهای تصمیمگیر در حوزه گردشگری

مقصدهای گردشگری باعث میشود که برنامهریزان و

ل و نقل عمومی و تاکسیرانی در گروه
مذهبی ،عملکرد حم 

مسئوالن با توجه خاص به اولویتهای تعیین شده ،بتوانند

تأثیرپذیرترین قرار میگیرند .در ادامه ،برازش مدل با استفاده

زمینه توسعه یک مقصد گردشگری را فراهم آورند .با توجه

از مدلسازی معادالت ساختاری انجام شد و نتایج آزمونها

به اهمیت استان قم از نظر گردشگری ،شناخت عوامل

نشان داد که سؤاالت پرسشنامه از پایایی و روایی باال و

تأثیرگذار میتواند موجب تقویت گردشگری در این استان

مناسبی برخوردار هستند و نتایج برازش مدل هم نشان داده

شود .در پژوهش حاضر ،جهت تعیین ارتباطات درونی

مدل پژوهش مدل مناسبی است و میتواند در تحقیقات

معیارها و زیرمعیارها از تکنیک دیمتل استفاده شد .بنابراین

آینده پژوهشگران استفاده شود .شاید یکی از مهمترین

با استفاده از انجام جداول مقایسات زوجی ،در تکنیک

بخشهای هر پژوهش ارائه راهکارهایی عملی و واقعبینانه در

دیمتل ارتباطات درونی معیارها و زیرمعیارها بهدست

جهت رفع مشکلی که در طول پژوهش ،پژوهشگر بهدنبال

میآید .روش دیمتل نه تنها میتواند روابط علت و معلولی

کشف آن بوده است ،میباشد .هدف این پژوهش ،ارائه

بین شاخصها را بهصورت یک مدل ساختاری در بیاورد،

مدلی رقابتپذیر برای گردشگری مذهبی است ،بر اساس

بلکه میتواند بهعنوان روشی برای مدیریت وابستگی درونی

یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر از دیدگاه پژوهشگر

مجموعهای از عوامل نیز بهکار گرفته شود .از این تکنیک

ارائه میشود .با توجه به اهمیت شاخص منابع فرهنگی

جهت تعیین روابط علت و معلولی معیارها و زیرمعیارها

و طبیعی در استان قم ،مجموعه منابع اصلی و جاذبهها:

نیز استفاده شد .نتایج حاصل بیانگر این است که از بین

توجه به روساختهای گردشگری و رویدادهای مذهبی و

چهار معیار اصلی :منابع فرهنگی ،طبیعی و سیاستهای

جشنوارهها ،تنوع بخشیدن و بهبود کیفیت فعالیتهای

گردشگری دارای تأثیرگذاری باالیی میباشند و دو معیار

مذهبی از مهمترین اولویتهای این مجموعه برای صنعت

دیگر یعنی زیرساخت و توانمندسازی محیطی از تأثیرپذیری

گردشگری مذهبی این استان است .بر اساس تأیید فرضیه

باالی برخوردار میباشند .همچنین از بین زیرمعیارها نیز

اثر مثبت شاخص سیاستهای گردشگری بر شاخص

کیفیت حمل و نقل ،تعداد اقامتگاهها و هتلها ،جذابیت

زیرساخت از این رو شایسته است دولت در کنار نظارت

جاذبههای فرهنگی و طبیعی ،وجود برنامههای گردشگری و

و کنترل بر جنبههای تشویقی و حمایتی تأ کید کند تا

تورهایی برای بازدیدکنندگان ،نوع ،کیفیت و تنوع غذایی،

سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این بخش رغبت بیشتری

جشنوارهها و برنامههای مناسبتی ،توجه به فرهنگ و آداب

ص سیاستهای
نشان دهند .طبق فرضیه اثر مثبت شاخ 

و رسوم گردشگران خارجی ،توجه به مخاطبمحوری در

گردشگری بر شاخص توانمندسازی محیطی ،لزوم توجه

برنامههای فرهنگی ،رعایت آراستگی شهری و نظافت

دولت به صنعت گردشگری ،مدیریت هزینه در این صنعت

منظر عمومی ،آشنایی و تسلط میزبانان با زبان گردشگران

و آموزش کارکنان از مهمترین استراتژ یها و اقداماتی است

خارجی در گروه تأثیرگذارترین و زیرمعیارهای :امنیت،

که باید صورت گیرد .با توجه به اینکه عامل سیاستهای

کیفیت اقامتگاهها ،نصب تابلوهای راهنما ،وجود بروشور

گردشگری بهعنوان تأثیرگذارترین عامل شناسایی شده

و کاتالوگ به زبان خارجی ،برخوردار بودن از نیروی انسانی

است ،با برگزاری کنفرانسهای علمی بینالمللی و
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3- Ramesht and Feyzulahi.

نمایشگاههای بینالمللی در استان قم میتوان در جهت

4- Castillo-Manzano et al.

توسعه صنعت گردشگری برآمد .با تعیین شاخصها و

5- World Economic Forum.
6- Webster.

روندهای کلیدی و دستیابی به مدل مفهومی پیشنهادی در

 -7ملکی و همکاران.1398 ،

این پژوهش ،این امکان وجود دارد که بررسی مداوم عوامل

8- Firoozjayan and Mir.

مداخلهگر در رقابتپذیری گردشکری در این استان را میسر

9- Domínguez et al.

سازد .با تعیین و تمرکز بر زیرشاخصهای پیشنهادی حوزه

10- Goffi.

رقابتپذیری که از تأیید خبرگان این امر نیز برخوردار هستند،

11- Tyrväinen et al.
12- Amin.

میتوان به ارتقای کیفیت و کمیت گردشگری در این استان

13- Mika.

دست یافت .یکی از مشکالت صنعت گردشگری در استان

14- Zhang et al.

قم عدم عماهنگی میان واحدها و سازمانهایی است که

 -15آقاجانی و فراهانیفرد.1394 ،

فعالیت دارند .این عدم هماهنگی میان معاونت امور زائرین

 -17جمشیدی و همکاران.1398 ،

در استانداری قم ،میراث فرهنگی ،تولیتها باعث میشود

 -18فتحی و همکاران.1397 ،

در حوزه گردشگری و علیالخصوص گردشگری مذهبی

16- Fathi et al.

19- Jandaghi et al.

تا سیاستهای گردشگری بهصورت منسجم و یکپارچه
پیگیری و دنبال نشوند .هر مجموعه سیاستهای مربوط به
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