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 چکیده

هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، در حال حاضر بخش خدمات 
غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از 

های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف بخش
های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده هبندی هستشناسایی و اولویت

تحلیلی است. در -است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه توصیفی
بندی به شناسایی و اولویت MSAاین پژوهش در گام نخست با استفاده از مدل تحلیلی 

ها نشان اخته است. نتایج یافتههای کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پردهسته
کلیدی بخش خدمات  ها، زیر بخش گردشگری به عنوان هستهدهد که در بین زیربخشمی

 انتخاب شده است. 
های هسته ها و تهدیدبه بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت SWOTدر بخش بعدی با روش 

های ارائه شده با پرداخته شده و در پایان راهبرد MSAکلیدی استخراج شده از تحلیل 
اند. بندی شده( اولویتQSPMریزی استراتژیک کمی )استفاده از روش ماتریس برنامه

گر آن است که گردشگری در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب های تحقیق نشانیافته
عی های گروه تدافخود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی

(WTرا در اولویت قرار دهد.  طبق نتایج، استراتژی تشکیل کارگروه توسعه سرمایه ) گذاری
های گردشگری، ارتقا گردشگری سالمت به وسیله مسئوالن دولتی مرتبط و در توسعه کانون

های ویژه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازکارآفرینان، دعوت از سرمایه
 شود.ری برای زیربخش گردشگری در استان آذربایجان شرقی توصیه میگذا-سرمایه

 ، استان آذربایجان شرقی. MSAمدل تحلیلیگردشگری،  خدمات،کلمات کلیدی: 
 .JEL: R0 ،R1 ،R10بندی طبقه

                                                 
 نویسنده مسئول مکاتبات 

 153-186صفحات  /1400 تابستان /2 شماره /هشتمسال  /اقتصاد کاربردیهای نظریهفصلنامه 

 13/02/1400تاریخ پذیرش:       22/09/99تاریخ دریافت: 
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 مقدمه-1
 ، به سه بخش مرتبط با موادخام1ای توسعههای اقتصادی طبق نظریه مرحلهفعالیت

تقسیم  خدمات ت و ساختمان و آب و برق و گاز( وتولیدی )صنع، )کشاورزی و معدن(

، کالین 2بندی سه بخشی توسط دانشمندانی همچون آلن فیشرشود. این خوشهمی

 . در اواسط قرن بیستم توسعه یافته است 4و جین فوراستیه 3کالرک

ارزیابی وضعیت هایی است که در ترین شاخصرشد اقتصادی یکی از اصلیبا توجه به اینکه 

یافتگی یک کشور اهمیت دارد، به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بر حسب این توسعه

میزان  .گذاری شود مسیرهای متفاوتی وجود داردهایی از اقتصاد سرمایهکه در چه بخش

-گذاری صورت میهایی که در آن سرمایهرشد اقتصادی نیز به توانمندی و کارایی بخش

های کلیدی یک اقتصاد گذاری در بخش(. سرمایه1381، 5ارد )جهانگردگیرد بستگی د

ها، یا صنایعی های کلیدی، فعالیت. منظور از بخششودمنجر به رشد بیشتر اقتصادی می

های اقتصاد هستند است که دارای بیشترین پیوندهای پسین و پیشین با سایر بخش

 (.1392، 6)جهانگرد و حسینی

دهنده اهمیت باالی های صنعت، کشاورزی و خدمات نشانت بخشروند تاریخی تحوال

های صنعتی و خدماتی در بخش کشاورزی در دوران اقتصاد سنتی و عدم وجود فعالیت

(. ولی بعد از انقالب صنعتی این بخش 1387، 7این دوران بوده است )قویدل و عزیزی

کشورهای پیشرفته جهان صنعت بود که جای بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی 

و قرار گرفتن اغلب کشورها در مسیر رشد و به بعد  1960گرفت تا این که از دهه 

این انتقال اقتصادی در بخش خدمات متمرکز گردید، به طوریکه شکوفایی اقتصادی، 

امروزه بخش خدمات در سراسر جهان سهم باالتری از دو بخش دیگر در تولید ناخالص 

شود )ربیعی و اغلب کشورها خدمات بخش غالب اقتصاد را شامل میداخلی دارد و در 

زدیک به هشتاد درصد از نمیالدی این بخش  2017، به طوریکه در سال (1393، 8حاله

که در این میان  میزان ارزش افزوده کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است

                                                 
1 Three- sector theory 
2 Fisher 
3 Clark 
4 Fourastie 
5 Jahangard (2002) 
6 Jahangard & Hosseini (2013) 
7 Ghavidel & Azizi (2008) 
8 Rabiee & Hale (2014) 
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، 4/72هایی همچون ژاپن، فرانسه، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا به ترتیب سهم کشور

 است.  3/79و  9/79، 8/78

ها در اکثر شغل ا برعهده دارد.زایی نیز بخش خدمات قسمت قابل توجهی راز نظر اشتغال

آیند. در بسیاری از اقتصادهای امروزی جوامع کنونی جز بخش خدمات به حساب می

ترین بخش اثرگذار بر رشد اقتصادی اکثر بخش خدمات به عنوان بزرگترین و و سریع

درصد، در  47آید. سهم خدمات در کشورهای با درآمد کم کشورها به حساب می

-درصد است )احمدی 73درصد و کشورهای با درآمد باال  53رآمد متوسط کشورهای با د

طبق این آمار، کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از میزان  (.1399، 1نژاد و پورفرج

زایی های جهانی از سهم اشتغالمقایسه آماراشتغالشان را مدیون بخش خدمات هستند. 

ها بخش خدمات در مقایسه با سایر بخش دهنده روند رو به رشد اشتغالاین بخش، نشان

 5/43، 2005بوده است. سهم اشتغال این بخش در سال  2005-2017های طی سال

درصد رسیده است. این در حالی  7/49این رقم به  2017درصد بوده است و در سال 

درصد بوده  5/20و  36به ترتیب  2005است که سهم بخش کشاورزی و صنعت در سال 

 5/21و  8/28گیر سهم بخش کشاورزی به و با کاهش چشم 2017سال  است که در

 (.http://data.un.org/en/iso/m y.html )درصد رسیده است 

ها به منظور رفع عدم تعادلبا توجه به آمار و اطالعات موجود در کشورهای توسعه یافته و 

ها در اکثر کشورها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه های اقتصادی، دولتدر بخش

های مناسب به منظور تخصیص بهینه منابع موجود در جامعه به مجبور به اتخاذ سیاست

های گذاری و تخصیص منابع سرمایه به بخشعلت محدودیت منابع و تأکید بر سرمایه

های دارای اولویت باالتر بیشتری به بخشکلیدی هستند. همچنین از این طریق توجه 

توان نیازهای های اقتصادی، میگذاری، ضمن سودسازی از برخی صرفهبرای سرمایه

داخلی را برطرف کرد و زمینه حضور در رقابت در بازارهای جهانی را فراهم ساخت )عرب 

 (.1392، 2مازار و خادمیان

است که به دلیل محدودیت منابع و اتمام  های صورت گرفته در کشور ما بیانگر اینبررسی

های پی در پی، آینده نه چندان دور، همچنین رشد جمعیتی ایران و خشکسالیآنها در 

                                                 
1 Ahmadinezhad & Pourfaraj (2020) 
2 Arabmazar & Khademian (2013) 

http://data.un.org/en/iso/m%20y.html
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کنند که باید نقاط قوت و ضعف اقتصاد های آبی و ... به عنوان یک تهدید، اقتضا میبحران

صاد ایران از وابستگی های قوی در داخل اقتشناسایی گردند، تا بتوان با تکیه بر اهرم

اقتصاد ایران به منابع طبیعی رو به اتمام از جمله نفت و گاز جلوگیری نماییم، و با تکیه 

ریزی و بررسی بر روی آنان شرایط بهبود بر توان داخلی خودکفا شویم و حتی با برنامه

ت به بخش خدما رشد اقتصادی پایدار و به دنبال آن توسعه اقتصادی را فراهم نماییم.

های اقتصادی ای در اقتصاد ایران یافته و حدود نیمی از فعالیتتناسب شرایط، جایگاه ویژه

های اخیر سهم بخش خدمات در تولید که در سالاز آنجاییرا در خود جای داده است. 

های دیگر اقتصاد ( از بخش2( و اشتغال )براساس جدول 1ناخالص داخلی )براساس جدول 

بخش خدمات به عنوان بخش بزرگ یا استراتژیکی و یا مسلط بوده است، همواره باالتر 

 1/57، 1398سهم بخش خدمات در سال به طوریکه  .در کشور شناسایی شده است

 5/12های کشاورزی و صنعت به ترتیب درصد بوده است. این در حالیست که سهم بخش

-های اخیر سرمایهسالدر های اقتصادی بانک مرکزی(. درصد بوده است )نماگر 25و 

گذاری در سایر گذاری در این بخش عالوه بر رشد اقتصادی، منابع الزم را برای سرمایه

های اقتصادی نیز فراهم کرده و به عنوان بخش پیشتاز در اقتصاد ایران عمل کرده بخش

است که توسعه اقتصادی فرایند مداومی دارد که با رشد  1است و مؤید این گفته هیرشمن

 .شودهای اقتصادی ایجاد میخش پیشتاز و ایجاد ارتباط بین این بخش و سایر بخشب

های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی به قیمت سهم ارزش افزوده بخش(: 1جدول )

 (های جاری در ایران )درصد
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 5/12 2/10 3/8 8/8 6/9 4/8 4/7 4/6 7/5 کشاورزی

 25 9/23 8/31 9/39 5/38 4/46 3/51 5/51 4/48 صنعت

 1/57 55 4/49 5/50 5/51 2/45 2/41 7/41 5/45 خدمات
 های اقتصادی مرکز آمار ایرانمنبع: دفتر حساب

 (های اقتصادی در ایران )درصدسهم شاغالن بخش(: 1جدول )
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 7/17 2/17 6/17 18 18 9/17 4/18 4/19 6/18 کشاورزی

 32 9/32 32 9/31 5/32 8/33 3/34 4/33 4/33 صنعت

 3/50 9/49 4/50 1/50 4/49 3/48 4/47 2/47 48 خدمات
 های اقتصادی مرکز آمار ایرانمنبع: دفتر حساب

                                                 
1 Hirschmann 
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ر دسودآور  با توجه به مطالب ارائه شده از سهم بخش خدمات به عنوان بخش مولد و

ایران،  های آن در نظام اقتصادی و اجتماعی کشورها از جملهاقتصاد و جایگاه زیربخش

شرقی به های کشور و به تبع آن استان آذربایجانشناخت و تبیین وضع موجود استان

شور و منطقه کها در رشد و توسعه اقتصادی ترین و تاثیرگذارترین استانعنوان یکی از مهم

راج در گام نخست این پژوهش به استخاز اهمیت برخوردار است. بنابراین شمال غرب 

مبادرت  MSAهای کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی با مدل تحلیلی هسته

ررسی بورزیده و در گام دوم و با استخراج هسته کلیدی بخش خدمات یعنی گردشگری به 

شرقی با استفاده از تحلیل ذربایجانهای زیربخش گردشگری استان آها و محدودیتمزیت

SWOT  وQSPM وها ها در این مقاله شامل نقاط قوت و فرصتشود. مزیتپرداخته می 

ادبیات  باشد. در این راستا پس از مقدمه،ها میها شامل نقاط ضعف و تهدیدمحدودیت

ه س شناسی تحقیق که خود شاملشود. در بخش سوم روشتحقیق در بخش دوم ارائه می

ها و ها و تهدیدهای کلیدی، بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتاستخراج هسته بخش

و در  معرفی شدهاست ها تجزیه و تحلیل یافتهریزی استراتژیک کمی و ماتریس برنامه

 گیری اختصاص دارد.نهایت بخش آخر به نتیجه

 ادبیات تحقیق-2
اولیه تا اواخر قرن هفدهم میالدی های در سیر تاریخی تحوالت ساختاری اقتصاد از تمدن

ای شد و بخش کشاورزی سهم عمدهاهمیت چندانی به بخش خدمات و صنعت داده نمی

کرد. آدام اسمیت در مورد خدمت به دوام تولید معتقد بود به در تولید کل جوامع ایفا می

کرد که طوری که از نظر وی یک کار تعمیراتی خدمت واقعی بود زیرا چیزی را تولید می

دانان افرادی نبودند که تولیدی را ارائه دهند زیرا عملکرد دوام و بقا داشت. اما موسیقی

میالدی هم بیشتر اقتصاددانان  1930ها فقط در زمان اجرا لذت بخش بود. تا دهه آن

های بخش خدمات اعتراف داشتند، اما کالسیک و نئوکالسیک به مولد بودن فعالیت

میالدی نیز  1930دادند. ظهور اقتصاد کالن کینزی در دهه ن نمیاهمیت چندانی به آ

های توجهی به اینکه کدام بخش اقتصادی نقش بیشتری در افزایش تولید و کاهش ظرفیت

 "سرمایه و رشد دانش"در رساله مهم خود  1933نماید، نکرد. فیشر در سال خالی ایفا می

اختار اقتصاد مشخص کرد )بانوئی و حدود سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را در س
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-مشاهده می "شرایط پیشرفت اقتصادی"در کتاب  1940(. کالرک در 1386، 1همکاران

کند که با گذشت زمان و پیشرفت اقتصادی، تعداد شاغالن بخش کشاورزی به نسبت 

 گراید و تعداد افراد شاغل در صنایع به نوبهتعداد افراد شاغل در صنایع رو به کاهش می

(. وی 1394، 2یابند )مایر و سیرزخود نسبت به افراد شاغل در بخش خدمات تقلیل می

های اقتصادی را به برای اولین بار به نقش بخش خدمات در اقتصاد توجه کرد و فعالیت

سه بخش اول )کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و استخراج معدن(، بخش دوم )صنعت( 

های عمده اقتصادی به بندی، بخشبنابراین تقسیمو بخش سوم )خدمات( تقسیم کرد. 

(. او نشان 1970، 3معروف شد )کاتوزیان "ای توسعهنظریه مرحله"یا  "نظریه کالرک"

هایی که در بخش صنعت فعالیت دارند با گذشت داد که در کشورهای مختلف تعداد بنگاه

بخش خدمات درحال های زمان درحال کاهش هستند و این درحالی است که تعداد بنگاه

 (. 1387افزایش است )قویدل و عزیزی، 

دهد رابطه تعامالت بین تحوالت اقتصادی اخیر در توسعه اقتصادی بین کشورها نشان می

های کشاورزی، صنعت و اقتصادی متفاوت است. مثال رابطه بین بخشمختلف  هایبخش

در رشد اقتصادی دارند، ها خدمات در کشورهای پیشرفته نشان از نقش اساسی این بخش

 ( 2019، 4که در کشورهای تولید کننده نفت این طور نیست )بشیر و همکارانحالیدر

ها بخش خدمات به عنوان استداللی بر رشد مورد توجه قرار در مطالعات تجربی کالسیک

تی د. حکننها از آن به عنوان فعالیت غیرتولیدی یاد میسوسیالیست نگرفته است، ولی

مولد کمتری در تولید دارد را در  ر اقتصاددانان خدمات را به عنوان بخشی که نقشسای

 (.2015، 5اند )راما کریشنانظر گرفته

میالدی دانشمندانی مثل فیشر، چنری و سپس  1970تا  1930عالوه بر کالرک طی دهه 

ییرات های عمده اقتصادی تغکوزنتس سعی کردند با تبیین ساختار اقتصاد در قالب بخش

ای توسعه مورد سنجش قرار دهند اما باز هم در ساختاری را بر مبنای نظریه مرحله

ها به صورت های مرتبط با آن تا مدتها بخش خدمات و فعالیتچارچوب این نوع تحلیل

افزایش سهم  1970و  1960(. در طی دهه 2004، 6شد )دانیلزپسماند در نظر گرفته می

                                                 
1 Banoee et al. (2007) 
2 Mayer Gerald & Sears (2014) 
3 Katozian 
4 Bashir et al. 
5 Ramakrishna 
6 Daniels 
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عنوان یک پدیده متداول تبدیل شد و این افزایش فراتر از ابعاد بخش خدمات در تولید به 

دانان توسعه صرفا اقتصادی توسط دانشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسان و جغرافی

مطرح شد و این سرآغاز ورود به عصر پساصنعتی برای جوامع صنعتی غربی بود و وضعیت 

 (.2000، 1آمد )بودن و میلز مشابهی در کشورهای توسعه یافته اروپای شرقی بوجود

مطرح شد. وی معتقد  2توسط بامول 1967اما یکی از رخدادهای تئوریکی مهم در سال 

وری نیروی بود که گرچه سهم اشتغال بخش خدمات در حال افزایش است اما رشد بهره

مهم نظریه  کار نسبت به دو بخش دیگر )صنعت و کشاورزی( در حال کاهش است. نقد

عنوان مصرف نهایی مورد استفاده بامول نهفته در این واقعیت است که او خدماتی را که به

طور غیرمستقیم توانند بههای واسطه که میعنوان دادهگیرد در نظر گرفته و نه بهقرار می

-وری را در اقتصاد افزایش دهند. بعضی از خدمات تسهیل کننده تجارت )مانند حملبهره

ونقل و ارتباطات از راه دور و خدمات مالی( هستند. همچنین بسیاری از خدمات مربوط 

به تولید هستند که ابزاری مهم برای انتقال دانش و آغاز تغییرات در فرآیندهای تولیدی 

دهد، که به صورت مستقیم قابل وری کل را بهبود میباشند که به نوبه خود بهرهمی

د تجربی مبنی بر رد نظر بامول در حال افزایش است. از طرف شواه گیری نیست.اندازه

دهد وری کل را نشان میدیگر مطالعات انجام شده اثر مثبت بخش خدمات در بهره

برای اولین بار از  4گریلی چس 1992ر سال (. د1398، 3صفر و فیضیپور بی)حسن

ی نادرست در تولید در گیروری پایین در بخش خدمات که منجر به اندازهاستدالل بهره

نشان دادند که ( 2008) 5از طرف دیگر سانچز و رورا شود انتقاد کرد.بخش خدمات می

وری کلی مثبت و از رابطه بین رشد خدمات و رشد بهره 2005تا  1980های بین سال

)استایرر و  کشورعضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا معنادار است 37نظر آماری در 

 (.2014، 6همکاران

میالدی و به ویژه تغییرات عمده در  1970با توجه به تحوالت اقتصاد جهانی در دهه 

توانند ها دیگر نمیرسد این تحلیلمیالدی به بعد، به نظر می 1980بخش خدمات در دهه 

                                                 
1 Boden & Miles 
2 Baumol 
3 Hasanpour Baysafar & Feizi (2019) 
4 Griliches 
5 Sanchez & Roura 
6 Stehrer et al. 
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نقش بخش خدمات و کارکردهای آن را به خوبی تبیین نمایند. برای این منظور 

اند. های آن ارائه کردهبندی جدیدی از خدمات و زیربخشاقتصاددانان تعریف و طبقه

میالدی ورود به  1973همچنین به عقیده برخی از پژوهشگران یکی از نتایج شوک نفتی 

علیرغم نقش (. اما 1386عصر جدید به نام اقتصاد خدمات است )بانوئی و همکاران، 

ز آمارهای خدمات، هنوز تعریف فزاینده خدمات در اقتصاد و نیز افزایش قابلیت استفاده ا

های آماری عقیده دارند که ای از خدمات وجود ندارد. برخی سازمانالمللی توافق شدهبین

های نامتجانس است، لزومی به ارائه یک تعریف چون خدمات طیف وسیعی از فعالیت

 (.1378، 1المللی توافق شده نیست )حکیمیانبین

های غیرفیزیکی و غیرقابل آن دسته از ستانده خدمت در حقیقت شاملبر این اساس 

همچنین در سال بنگاه برای استفاده دیگران تولید کرده است.  لمس است که شخص یا

تعریف جهان فرا صنعتی  "منطق چیرگی خدمات"با معرفی پارادایم جدیدی به نام  2004

که پردازندگان  3و رابرت لوش 2از خدمات تغییر کرد. این تغییر به گفته خود استفان وارگو

گیری بوده است. ها پیش با رشد اقتصاد خدماتی در حال شکلاین نظریه هستند از سال

خدمت، به کارگیری "کند: ، خدمت را این چنین تعریف می"منطق چیرگی خدمات"

. در "ها، فرآیندها و عملکردها برای سود خود یا دیگری استها از طریق فعالیتقابلیت

یابد بلکه ارزش در استفاده از محصوالت و ن دیدگاه، ارزش، در محصوالت تجسم نمیای

خدمات به صورت مشارکتی بین ارائه کننده و استفاده کننده به وجود آمده و معنا پیدا 

ای برای توزیع کند. خدمات، پایه تبادالت، شناخته شده و محصوالت مادی، وسیلهمی

های اقتصادی خدمتی برای رفع یک نیاز. سهم فعالیت شوند،گسترده خدمت تعریف می

ها بود در اقتصادهای برتر دنیا نقش کلیدی پیداکرده مربوط به بخش خدمات که سال

های اقتصادی چیره بود، بعد از مطرح شدن این نظریه اقتصادی، قدرتش بر دیگر بخش

شتاب دهنده به  امروزه بخش خدمات به عنوان یک بخش( و 2014، 4شد )وارگو و لوش

کند. یکی از ای در اقتصاد جهانی ایفا میالعادهفوق روند توسعه اقتصادی هر کشور، نقش

باشد افزایش سهم یافتگی یک کشور میهایی که نشان دهنده درجات باالتر توسعهمؤلفه

این نوع روند بیشتر در کشورهای پیشرفته مشاهده آن کشور است.  GDP بخش خدمات از

                                                 
1 Hakimian (1999) 
2 Stephen Vargo 
3 Robert Lusch 
4 Vargo & Lusch 
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د و حال آن که، در کشورهای در حال توسعه بدون طی کردن فرآیندهایی که در گردمی

تجربه کشورهای صنعتی مشاهده شد، بخش خدمات در دهه های اخیر از یک روند 

صعودی برخوردار بوده است و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را ارزش افزوده 

وضعیت اقتصاد ایران نیز از این  (.1393دهد )ربیعی و حاله، بخش خدمات تشکیل می

های امر مستثنی نیست. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و اشتغال از بخش

گیران دیگر اقتصاد همواره باالتر بوده است. به دلیل ساختار مسلط داللی، نگرش تصمیم

، نسبت به این بخش همواره منفی بوده، در حالی که این بخش در حال حاضر در دنیا

ای در های مولد و سودآور می باشد و بخش خدمات می تواند جایگاه ویژهیکی از بخش

 اصطالح سیستم اقتصادی کشور ایفا نماید.

-های مختلفی طبقهها، به صورتها و تنوع آنبخش خدمات به دلیل گستردگی فعالیت

ک مرکزی بندی کلی این بخش بر اساس اطالعات منتشرشده بانبندی شده است که طبقه

 باشد: جمهوری اسالمی ایران به صورت زیر می

 بازرگانی، رستوران و هتلداری -1

چنین فروشی است. همهای عمده فروشی و خردهکه بخش بازرگانی شامل زیر گروه

و  گردیالت جهانها و تسهیها، اردوگاهانهها، مسافرخهتلداری شامل خدمات هتل

 باشد.گردشگری می

، ارتباطات بخش حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی 5از پنج حمل و نقل و ارتباطات -2

 و انبارداری تشکیل شده است.

ها، خدمات مؤسسات مالی و پولی شامل خدمات حاصل از فعالیت بانکخدمات مالی: -3

-کتسات اعتباری و شرسهای پس انداز و وام، مؤشرکتاعتباری غیربانکی نظیر  مؤسسات

 امانی است یرگذامایهی سرها

 ای و تخصصیمستغالت و خدمات حرفه-4

های غیرمسکونی و خدمات دالالن های مسکونی، واحدمستغالت از سه زیربخش واحد

 خدمات وکالی ای و تخصصی شاملبخش خدمات حرفه مستغالت تشکیل شده است.

حسابداری، خدمات  و رسمی، خدمات دفترداری ات دفاتر اسنادخدم دادگستری،

 .تبلیغاتی و تجاری و باالخره کرایه ماشین آالت و وسایل است خدمات مهندسی،
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خدماتی در سطح دولت مرکزی، دولت محلی و می سه مجموعه فعالیت خدمات عمو-5

 دهد.می سازمان تأمین اجتماعی را پوشش

ی بخش های خدماتکه طیف وسیعی از فعالیت خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی -6

گیرد و شامل دو بخش خدمات اجتماعی و خدمات شخصی و خانگی میخصوصی را دربر

 (.1387، 1است )عباسیان و مهرگان

ی هاای در بخش تولیدات صنعتی و دیگر بخشخدمات نقش عمدهبراساس تعریف باال، 

نام  خصوص نقش آن دسته از خدمات که خدمات تولیدیاقتصاد دنیا و ایران دارد. به

الها نقش پذیر نمودن تولید کاگرفته است حائز اهمیت است. چراکه این خدمات در رقابت

در حال  نمایند.بسزایی داشته و در رابطه با صادرات خدمات نیز نقش مهمی را ایفا می

با  اندتواین بخش می حاضر خدمات مستقیماً با فرآیند تولید پیوند حاصل نموده است.

ایش اشتغال ن اشتغال باالیی را در کشور ایجاد نماید. که این افزتنوع ارائه خدمات نوی

نجر خواهد مافزایش تولید ناخالص داخلی شده که درنهایت به افزایش رفاه جامعه  منجر به

 (.1398صفر و فیضی، پور بیشد )حسن

ند و ادر زیر به برخی از مطالعات خارجی و داخلی که به بررسی بخش خدمات پرداخته

 اشاره شده است:حاصل از این مطالعات  جنتای

های کلیدی اقتصاد اسپانیا با ای به شناسایی بخش( در مقاله2006) 2دیاز و همکاران

اند. در این مطالعه از جدول ستانده پرداخته-بندی فازی و دادهاستفاده از تکنیک خوشه

رسند که نتیجه میاسپانیا استفاده شده و در نهایت به این  1995ستانده سال -داده

گذاری در اقتصاد بخش نفت خام ناخالص و گازهای طبیعی بهترین بخش برای سرمایه

 اسپانیا است.

 2000ستانده سال -ای با استفاده از جدول داده( در مقاله2009) 3سانتوز و همکاران

لید اند. از دیدگاه توهای کلیدی پرداختهکشورهای عضو اتحادیه اروپا به شناسایی بخش

های ساختمان، عمده تنهل محصوالت شیمیایی و از دیدگاه تولید، اشتغال و درآمد، بخش

های فرهنگی، ورزشی و فروشی، بازرگانی، نگهداری وسایل قلیه موتوریو فعالیتو خرده

 اند.های کلیدی شناخته شدهسرگرمی به عنوان بخش

                                                 
1 Abasian & Mehregan (2008) 
2 Diaz et al. 
3 Schultz et al. 
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مات به عنوان موتور رشد برای توسعه بخش خد"( در مطالعه خود با عنوان 2012) 1نولند

در بررسی بین کشورهای آسیایی و کشورهای عضو سازمان  "آسیا: یک بررسی کلی

-ای از موانع ساختاری و سیاستکند که طیف گستردههمکاری و توسعه اقتصادی بیان می

ها در بخش خدمات در کشورهای آسیایی وجود دارد، که به دلیل پتانسیل باالی بخش 

 .عنوان موتور رشد و اشتغال این موانع باید حذف شوندخدمات به

بخش  "نقش بخش خدمات در اقتصاد هند "ای با عنوان ( در مقاله2019) 2سینگ

خدمات را یک بخش به سرعت در حال رشد در سراسر جهان معرفی کرده است و خاطر 

زیرا فناوری مدرن های اخیر اهمیت بیشتری یافته است کند که این امر در سالنشان می

اجازه داده است ابزارهای جدیدی برای ارائه خدمات در سراسر جهان فراهم شود. او نتیجه 

گیرد که این بخش تبدیل به بخش بزرگی در رشد اقتصادی اجتماعی کشور هند شده می

-است زیرا به طور قابل توجهی به رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، تجارت و سرمایه

مک کرده است. بخش خدمات برای یک کشور در حال توسعه مانند هند با گذاری ک

گذاری جمعیت زیاد و جوان برای تولید اشتغال با کیفیت ضروری است. هند به سرمایه

نقل و خدمات ارتباط از راه وهای کلیدی خدمات مانند انرژی، حملخصوصی در زیربخش

 دور نیاز دارد. 

تأثیر بخش خدمات بر رشد تخمین "پژوهشی تحت عنوان  ( در2019) 3یوسف و همکاران

به بررسی اثر بخش خدمات بر رشد  "اقتصادی بنگالدش: یک تحقیق اقتصادسنجی

با استفاده از روش خودرگرسیونی با  1973-2017اقتصادی بنگالدش، طی دوره زمانی 

دمات اثر ( پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بخش خARDLوقفه توزیعی )

  .مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بنگالدش داشته است

( در پژوهش خود به بررسی نقش خدمات در اقتصاد ایران پرداخته 1378حکیمیان )

کند که بخش خدمات با ظهور شهرنشینی شکل گرفته است. وی در این تحقیق بیان می

های گیری فعالیتشکلتری یافته است. در ایران نیز و با گسترش آن پوشش وسیع

ای از ارزش افزوده کل اقتصاد را به خدماتی مقارن با عصر امتیازات بوده و بخش عمده

دهد. وی در این مطالعه خدمات را از لحاظ ارزش افزوده، اشتغال، خود اختصاص می
                                                 

1 Noland  
2 Singh 
3 Yousuf et al. 



 

 

 

 
  

 

 

 ...استان آذربایجان شرقیهای کلیدی بخش خدمات بندی هستهشناسایی و اولویت      164  

  

های قبل و بعد از وری نیروی کار در سالگذاری، ارزبری، صادرات و واردات و بهرهسرمایه

انقالب مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق وی نشان از باال بودن سهم بخش 

 ها است.خدمات در تمام موارد بررسی شده نسبت به سایر بخش

ر های آن د( به بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش1387بانوئی و همکاران )

ه خدمات ببندی قلمرو بخش خدمات اند. در این مطالعه ضمن طبقهاقتصاد ایران پرداخته

ز تولیدی، خدمات توزیعی، خدمات اجتماعی و خدمات شخصی )خانگی( اهمیت هر یک ا

-1340مانی زهای ملی مرکز آمار در دوره ای حسابآنها را در قالب تحلیل ایستای مقایسه

ها لیلحتدر شش دوره مشخص مورد کنکاش قرار داده است. اما از آنجا که این نوع  1358

دمات های چهارگانه بخش خقابلیت تبیین آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیم زیربخش

بر حسب  1380ستانده سال  –را در ساختار اقتصاد ندارند، از الگوی ایستای جدول داده 

قتصاد دهد که اپیوندهای سنتی و نوین استفاده شده است. نتایج به طور کلی نشان می

صوری وارد فاز سوم توسعه یعنی اقتصاد  ( به شکل1376-1383) ایران از دوره پنجم

ویر های چهارگانه بخش خدمات تصخدمات شده است. اما تغییرات ساختاری در زیربخش

وزیعی تدهد، بدین معنی که بخش خدمات های مورد بررسی نشان میمتفاوتی را در دوره

 ( که نقش1357-1367) ( و سوم1352-1356ها به جز دوره دوم )در تمامی دوره

های بخش خدمات در خدمات اجتماعی بیشتر است، نقش مسلط را در میان زیربخش

یشین که تولید کل اقتصاد ایرلن دارد. در مقایسه با رویکرد سنتی پیوندهای پسین و پ

که  کند، رویکرد نوین خدمات محور بوده به طوریصنعت محوری اقتصاد را آشکار می

-دهفروشی و حمل و نقل و جافروشی و خردهخدمات توزیعی )عمده های خدماتی،بخش

ای(، خدمات تولیدی )بانک( و خدمات شخصی )تعمیر وسایل نقلیه موتوری و 

رار قهای کلیدی اقتصاد ایران موتورسیکلت و کاالهای شخصی و خانگی( در زمره بخش

 گیرند.می

-دی با رویکردهای تحلیل دادههای کلی( به شناسایی بخش1389) 1جهانگرد و عاشوری

نتایج گویای آن است اند. ها در ایران پرداختهستانده، اقتصادسنجی و تحلیل پوششی داده

که استفاده همزمان از روش های اقتصاد سنجی و تحلیـل پوشـشی داده هـا بـر خـالف 

های خـدمات آمـوزش دولتـی، خـدمات ستانده و اقتصاد سنجی بخش-صرف روش داده

اجـاره واحـدهای مسکونی شخصی و اجاری، خـدمات عمـومی، خـدمات آمـوزش 

                                                 
1 Jahangard & Ashori (2010) 
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خـصوصی، خـدمات بهداشـت، خـدمات اجتماعی، شخصی و خانگی و سایر خدمات 

 اند.های کلیدی اقتصاد ایران بودهبخش

ها در اقتصاد ایران با ( به سنجش اهمیت بخش1389) 1دهقان شورکند و همکاران

-اند. نتایج بر مبنای جدول دادهد ماتریس حسابداری اجتماعی پرداختهاستفاده از رویکر

های خدماتی در چارچوب دهد که بخشستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی نشان می

 رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی اهمیت دارند.

از های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده ( به شناسایی بخش1391) 2ورزجهانگرد و کشت

های تولیدی اند. براساس محاسبات انجام شده، بخشپرداخته 1378ستانده -جدول داده

ها، تولید چوب و محصوالت چوبی، کاغذ و محصوالت کاغذی، انتشار چاپ و تکثیر رسانه

 اند.های کلیدی ایران معرفی شدهبرق و آب و گاز و ارتباطات به عنوان بخش

ای به بررسی تحول بخش خدمات در ( در مطالعه9313) 3اصغرپور موزیرجی و همکاران

اند. در یافتگی در قالب مقایسه خدمات توزیعی و خدمات تولیدی پرداختهمسیر توسعه

کشور جهان،  40ستانده همگن و تجمیع شده -این مطالعه با استفاده از جدول داده

بخش خدمات به های بندی آنها بر حسب چهار سطح درآمد سرانه و تفکیک فعالیتطبقه

توزیعی، تولیدی، شخصی و اجتماعی در چارچوب دو رویکرد سنتی و نوین محاسبه پیوند 

یافتگی نقش دهد که با افزایش سطح توسعهها نشان میها پرداخته است. نتیجهبین بخش

گردد یابد و این کاهش با افزایش خدمات تولیدی جبران میخدمات توزیعی کاهش می

سطوح باالی توسعه خدمات تولیدی به عنوان بخش کلیدی و خدمات به طوری که در 

 گردد.توزیعی به عنوان بخش غیرکلیدی تعیین می

-ستانده و خوشه-ای با تلفیق الگوی داده( در مطالعه1396) 4جهانگرد و ناصری بروچنی

-وشهاند. با تفسیر نتایج خهای کلیدی اقتصاد ایران پرداختهبندی فازی به شناسایی بخش

( ساخت سایر های )صنعتی و معدنیهای تعریف شده بخشبندی و تحلیل شاخص

آالت و تجهیزات محصوالت کانی غیر فلزی، ساخت فلزات اساسی، ساخت ماشین

های بندی نشده در جای دیگر، توزیع گاز طبیعی، سایر معادن و ساخت کک، فرآوردهطبقه

                                                 
1 Dehghan et al. (2010) 
2 Jahangard & Keshtvarz (2012) 
3 Asgharpour et al. (2014) 
4 Jahangard & Naseri (2017) 
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های کلیدی اقتصاد ایران هستند. شای( بخهای هستهحاصل از تصفیه نفت و سوخت

های خدمات از نظر صادرات و بخش« نفت خام و گاز طبیعی»همچنین بخش 

ای( ونقل جادهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، امور عمومی، حملفروشی، خرده)عمده

های کلیدی اقتصاد ایران شناسایی زایی، بخشاز نظر اشتغال« کشاورزی و باغداری»و 

 .دندش

لید تعیین بخش مسلط درتو"( در مقاله خود تحت عنوان 1399نژاد و پورفرج )احمدی

د ایران به تعیین بخش مسلط در اقتصا "ناخالص داخلی ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی

نتایج حاصل از شاخص هرفیندال  با روش هرفیندال پرداختند. 1357-1396های طی سال

این  به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران است، دهد که بخش خدماتنشان می

اخالص نبدین معناست که بخش خدمات بیشترین سهم را به لحاظ اندازه از نظر تولیدات 

 .داخلی به خود تخصیص داده است

یچ یک ههای انجام شده قبلی در این است که در وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش

خش بهای کلیدی اخل و خارج از کشور در زمینه تعیین هستهدر دهای قبلی از پژوهش

 خدمات کار مشابهی صورت نگرفته است. 

 هاو تجزیه تحلیل یافته شناسیروش-3

از منظر عام، مقاله حاضر به لحاظ هدفی که بر آن مترتب است از نوع ارزیابی است. این 

گیری اطالعات برای تصمیمآوری و تجزیه تحلیل جمع نوع تحقیقات، فرآیندی جهت

به شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه  تحقیق ( و از منظر روش این1388، 1هستند )خاکی

های کیفی به روش پیمایشی از طریق توزیع های کیفی انجام گرفته است که دادهبر داده

تحقیق بخش خدمات استان آذربایجان  این مطالعه مورد .پرسشنامه گردآوری شده است

گیری به صورت غیراحتمالی و مبتنی بر قضاوت محقق با اخذ مشاوره . نمونهباشدی میشرق

ریزی توسعه استان، از میان خبرگان بخش خدمات استان آذربایجان از متولیان برنامه

نفر از خبرگان بخش خدمات  20کنندگان در تحقیق شرقی صورت گرفته است. شرکت

گیری هدفمند به روش گلوله برفی تا اشباع نمونه استان آذربایجان شرقی بودند که با

پرسشنامه تکمیل و تحلیل نهایی به  20ها انتخاب شدند. در مجموع تعداد نظری داده

 انجام رسید. 

                                                 
1 Khaki (2009) 
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خدمات استان  بخشکلیدی  هایای جهت استخراج هستهدر گام نخست پرسشنامه

. نفر از خبرگان استانی قرار داده شد 20آذربایجان شرقی تنظیم شده و در اختیار 

معیار در سطرها  14و  هاهای اصلی بخش خدمات در ستونپرسشنامه شامل زیر بخش

اند. برای امتیازدهی به هریک بندی شدهاست که این معیارها توسط خبرگان مطرح و رتبه

، 4، قوی=5خیلی قوی=یف لیکرت بدین شیوه بهره گرفته شده است؛ از معیارها از ط

 . 1، خیلی ضعیف=2، ضعیف=3متوسط=

الزم به ذکر است برای جلب همکاری خبرگان از تفصیل پرسشنامه خودداری شده است. 

به همین علت از جداسازی ماتریس فوق به دو ماتریس اهمیت و قدرت معیارها خودداری 

اظ هر دو ویژگی )اهمیت و قدرت معیارها( به هریک از معیارها امتیاز شد و خبرگان با لح

 اند. داده

 MSAمدل -3-1

با توجه به گونه مطالعه مورد نظر این تحقیق، روش استفاده شده در مدل تحلیل 

ابزار و  MSA چندبخشی استیمسون به عنوان مبنایی برای تحلیل استفاده خواهد شد.

های کمی و کیفی است که هم در جوامع توسعه ای از روشهروش ترکیبی و تعمیم یافت

های انتخاب استراتژی MSA یافته هم در حال توسعه کاربرد دارد. یکی از کاربردهای مهم

 ابزار اصلیهای کلیدی برای توسعه اقتصادی یک منطقه است. خوشه محور یا هسته

MSA  یک ماتریس است که برای سنجش و تحلیل متغیرهای گوناگون موجود در بخش-

 .(3دهند )جدول رود که ساختار اقتصاد یک منطقه را شکل میهایی به کار می

 MSA(: ماتریس 3جدول )
سنجه 

اهمیت معیار 
 ارزیابی

بیشینه برای 
n=3 

 صنعت        1صنعت  2صنعت  nصنعت  جمع کل
 معیار ارزیابی

 1معیار  0 1 0 1 15 07/0
 2معیار  1 3 0 4 15 27/0
 3معیار  0 0 2 2 15 14/0
 4معیار  2 4 3 9 15 60/0
 mمعیار  2 4 5 11 15 74/0

   10 12 5  
بیشینه برای  25 25 25   

m=5 
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سنجه  20/0 48/0 40/0   
عملکرد بخش 

 صنعتی
 (2006) 1منبع: استیمسون و همکاران

 دهی عوامل یاشناختی روش تحلیل مدل چندبخشی وزنمسائل روش یکی از مهمترین

روش  MSA روند. درای به کار میپذیری منطقهمعیارهایی است که برای ارزیابی رقابت

-رسشپ .ها، استفاده از یک مقیاس لیکرت استپیشنهادی استیمسون برای استخراج وزن

وه و روش تحلیل چندبخشی و شیها مبتنی بر عوامل ارزیابی استخراجی پژوهش نامه

رد نیاز، جهت های مربوطه پس از اطمینان از روایی و اعتبار آن در تعداد موگردآوری داده

 .ارائه به افراد نمونه آماری تهیه گردید

ر هریک دهای کلیدی ابتدا امتیازات مربوط به هر ستون )زیربخش( را برای تعیین هسته

 نامهپرسش 20سپس میانگین متعلق به هر ستون در ها جمع بسته و نامهاز پرسش

-محاسبه شد. طبق عملیات فوق در بخش خدمات، به ترتیب زیربخش گردشگری، حمل

به عنوان  یگردشگرنقل و بازرگانی و انبارداری دارای بیشترین امتیاز هستد که زیربخش و

 (.4ترین امتیاز استخراج شد )جدول کلیدی با بیش هسته

 MSA : هسته کلیدی مستخرج از روش(4جدول )

 بازرگانی و انبارداری حمل ونقل گردشگری بخش

 69/0 65/0 72/0 امتیاز
 های تحقیقمنبع: یافته

ک از یها نیز ابتدا امتیازات مربوط به هر سطر را در هر برای تعیین اهمیت معیار

به پرسشنامه محاس 20ها جمع بسته و سپس میانگین متعلق به هر سطر در پرسشنامه

ا ، ارتقاء صادرات ب7766/0شد. طبق عملیات فوق در بخش خدمات، اشتغالزایی با 

 به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. 7433/0خارجی  و جذب سرمایه 7733/0

 ها(: تعیین اهمیت معیار5جدول )
 گردشگری

 

 زیربخش

 معیار

 زاییاشتغال 74/0

 ایجاد ارزش افزوده باال 7766/0

 خالقیت و نوآوری 6466/0

                                                 
1 Stimson et al.  
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 جذب سرمایه خارجی 7433/0

 وری )نیروی انسانی، سرمایه، انرژیبهره 6933/0

 و آب(

 ارتقاء صادرات 7633/0

ارتقاء توان تولید )فرآیند، تجهیزات و  6766/0

 فتاوری(

 عدم اتکا به منابع دولتی 7466/0

 تحقیق و توسعه 6666/0

 استانداردهای زندگیارتقاء  7133/0

 ارتقاء سطح سالمت 5866/0

 ارتقاء سرمایه اجتماعی 68/0

 های فرهنگیارتقاء زیرساخت 69/0
 های تحقیقمنبع: یافته

 
 هاتعیین اهمیت معیار(: 1نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

 هایمحیط برای تحلیل  SWOTمناسب بودن  به توجه شناسی بادر قسمت دوم روش

 و سیستماتیک گیریتصمیم موقعیت برای روش این که آنجا از بیرونی و و درونی

 استفاده در این تحقیق دهدمی ارائه موجود وضع بهبود برای را راهبرد بهترین و راهبردی

 تحلیل برای مفیدی بسیار تحلیل تکنیک، (. این1389، 1شده است )افتخاری و همکاران

 نه و باشدمی انتخاب برای هاگزینه و پیامدها ارزیابی تصمیمات، اتخاذ و جاری موقعیت

                                                 
1 Eftekhari et al. (2010) 

0/72

0/73

0/74

0/75

0/76

0/77

0/78

جذب سرمایه خارجیارتقاء صادراتزاییاشتغال
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کند )حیدری و لحاظ می نیز را آتی هایتهدید و هافرصت بلکه کنونی اندازچشم فقط

های این ها و تهدیدقوت، ضعف، فرصتنقاط  (. بنابراین بعد از شناسایی1394، 1همکاران

نظرخواهی از متخصصان و کارشناسان بخش خدمات استان آذربایجان شرقی  وبخش 

فرصت بیرونی در برابر  4نقطه ضعف داخلی و تعداد  5نقطه قوت داخلی در برابر  5تعداد 

نقطه قوت و فرصت به عنوان  9تهدید بیرونی تعیین شده است. در مجموع تعداد  5

های پیش و روی بخش وان محدودیتنقطه ضعف و تهدید به عن 10ها و تعداد مزیت

گردشگری استان آذربایجان شرقی شناسایی شد. در ادامه به وسیله طیف لیکرت، نقاط 

   SWOTاساس مدلها مورد سنجش قرار گرفته و برها و فرصتقوت و ضعف و تهدید

ها کرده و با دهی عاملتجزیه و تحلیل شده و با توجه به نظر کارشناسان اقدام به وزن

در های اجرایی و مناسب اقدام شد. توجه به نتایج حاصل شده به تدوین و ارائه راهبرد

ریزی استراتژیک کمی های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامهپایان راهبرد

(QSPMاولویت )اند.بندی شده 

 SWOTمدل -3-2

 است SWOT ماتریس راهبرد، تحلیل و تجزیه و ریزیبرنامه فنون ترینمناسب از یکی

 استفاده مورد شکاف، وضعیت و هادعملکر تحلیل برای نوین ابزاری عنوان به امروزه که

این مدل روشی است برای  (. 2004، 2گیرد )نیلسونمی قرار هاراهبرد ارزیابان و طراحان

درونی های ها و ابزاری است برای تحلیل محیطها و تهدیدها، فرصتها، ضعفتحلیل قوت

گیری دهد و پشتیبانی برای چگونگی تصمیمو بیرونی که یک نگرش سیستمی بدست می

 (. 2007، 3کاهرامان و همکاراناست )

 عوامل ضعف و قوت نقاط تطابق راهبردی ابزارهای از یکی SWOT مدل دیگر، عبارت به

 تحلیلی SWOT مدل است. سیستمی برونی هاتهدید ها وفرصت با سیستمی درون

 آنها بین تطابق بهترین راهبردی که انتخاب و عوامل این شناسایی برای را سیستماتیک

ها فرصت ها وقوت مناسب راهبرد یک مدل، این دیدگاه از دهد.می ارایه نماید،می ایجاد را

 نقاط منظور، این برای رساند.می ممکن حداقل به را هاتهدید ها وضعف و حداکثر به را

 پیوند دادهWT, ST, WO, SO کلی  چارچوب در تهدیدها و هافرصت ضعف، قوت،

                                                 
1 Hydari et al. (2015) 
2 Nilson 
3 Kahraman & et al. 
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، 1کارون و شود )هریسونمی انتخاب هاآن بین از استراتژی هایگزینه و شوندمی

-بر دارد و شامل عیبروشی است که تفکر سیستماتیک را در SWOTروش  .(1382

-ریزی میمدیریت و برنامهشناسی جامعی از عوامل مربوط به تولیدات جدید، تکنولوژی، 

را به نمایش  SWOT(. جدول زیر به سادگی ماتریس 2004، 2شود )شرستا و همکاران

 گذاشته است:

 ها ها و تهدیدها، فرصتها، ضعف(: ماتریس قوت6جدول )      

 W-نقاط ضعف S-نقاط قوت 

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی O-هافرصت

 WTهای استراتژی STهای استراتژی T-هاتهدید

 تحلیل بخش گردشگری -3-3
ها و دیدها( و عوامل بیرونی )تهها و ضعفروند تحلیل از شناسایی عوامل درونی )قوت

ین استراتژی شود و سپس به ارزیابی عوامل درونی و عوامل بیرونی و تدوها( آغاز میفرصت
ریزی مهارزیابی از ماتریس برنا شود و در پایان نیز برایپرداخته می SWOTتوسط مدل 

 شود.استفاده می (QSPMاستراتژیک کمی) 

 
 (IFEبی عوامل داخلی )ماتریس ارزیا-3-3-1

اشد. این بماتریس ارزیابی عوامل داخلی برای بررسی استراتژیک عوامل داخلی سازمان می
کند. یمارزیابی ای سازمان را تدوین و های وظیفهماتریس نقاط قوت و ضعف اصلی واحد

 گیرد:مرحله زیر شکل می 5این ماتریس در 
 داخلی، عوامل شناخته شده به ترتیب نقاط قوت و ضعف پس از بررسی عوامل -1

 شود.نوشته می

                                                 
1 Harrison & Caron 
2 Shrestha& et al. 
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( تا اهمیتشود. این ضریب ها از صفر )بیبه این عوامل وزن یا ضریب داده می -2
ا ضعف نظر نقطه قوت ی باشند. صرف نظر از اینکه عامل مورد)بسیار مهم( می 1

ن ضریب را است باید به عاملی که بیشترین اثر را بر عملکرد سازمان دارد باالتری
باشد. مجموع این ضرایب دهنده اهمیت نسبی یک عامل میداد. ضریب نشان

 شود. 1باید 
این  شود.داده می 4تا  1شوند رتبه به هر یک از عواملی که موجب موفقیت می -3

بت های کنونی در نشان دادن واکنش نسیزان اثربخشی استراتژیعدد بیانگر م
 باشد.به عامل مزبور می

 ضعف اساسی-1ضعف کم و -2قطه قوت، ن-3وت بسیار باال، ق-4

 شود تا نمره نهایی بدست بیاید.ضریب هر عامل، در رتبه مربوطه ضرب می -4
ان مجموع شود تا بتومجموع نمرات متعلق به هر یک از متغیرها محاسبه می -5

برسد یعنی  5/2های سازمان را تعیین کرد. اگر نمره نهایی به کمتر از نمره
شود یعنی  5/2سازمان از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است و اگر بیش از 

 (.1379، 1سازمان از نظر عوامل درونی دارای نقطه قوت است )فردآر

ف زیر بخش گردشگری( (: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضع7جدول )

 استان آذربایجان شرقی
نمره  نمره ضریب هاقوت

 نهایی
 

 گردشگری
 
1 

وجود آثار تاریخی ثبت شده جهانی از جمله 
مجموعه بازار تبریز و مجموعه کلیساهای 

 آذربایجان

15/0 4 6/0 

روستای  52منطقه گردشگری و  46وجود  2
 هدف گردشگری

075/0 3 225/0 

 3/0 3 1/0 آزاد تجاری و صنعتی ارس وجود منطقه 3

 36/0 3 12/0 گاه زیست کره ارسبارانوجود ذخیره 4
گذاری های متعدد سرمایهوجود زمینه 5

 گسترده در حوزه گردشگری سالمت استان
075/0 3 225/0 

    هاضعف
 

 گردشگری
ضعف تعامل کافی و سازنده بخش خصوصی و  1

 دولتی در حوزه گردشگری
075/0 1 075/0 

عدم وجود مدیریت واحد و ثابت در خصوص  2
 گردشگری سالمت

1/0 1 1/0 

                                                 
1 David, F, R 
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سازی آموزش ناکافی جوامع محلی و فرهنگ 3
 پذیریمهمان

075/0 1 075/0 

-ضعف در حفاظت و مرمت آثار تاریخی 4
 باستانی

12/0 1 12/0 

عدم استقبال بخش خصوصی در زمینه  5
های روستایی و زیرساختگذاری در سرمایه

 گردشگری عشایری

1/0 1 1/0 

 18/2 - 1 جمع  محاسبات
 - 1/2 - میانگین 

 های تحقیقمنبع: یافته

شود که مجموع نمره نهایی قوت و ضعف برای زیر بخش مشاهده می 7از جدول 

( فاصله دارد و کمتر 5/2شده است که این عدد تا میانگین مورد نظر ) 18/2گردشگری 

 (. نتیجه آن که استان آذربایجان شرقی در زیر بخش2از حد مورد نظر است )نمودار 

گردشگری بخش خدمات دارای شرایط نابسامان درونی )داخلی( است. بطوریکه این بخش 

 از نظر عوامل داخلی دچار ضعف است.

 
 بخش گردشگری(: ارزیابی عوامل داخلی زیر2نمودار )

 های تحقیقمنبع: یافته

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی )-3-2-2

 عوامل محیطی، توانندمی ماتریس این از استفاده با کنند،می عمل راهبردی که افرادی

 فناوری و اطالعات شناسیبوم فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، دولتی، سیاسی،

 دهند. قرار ارزیابی مورد را رقابتی

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

4/5

حداکثر امتیاز متوسط امتیاز امتیاز نهایی
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ماتریس ارزیابی عوامل داخلی است با این تفاوت که  مراحل کار با این ماتریس همانند

شوند. تفاوت دیگر آن در مفهوم نمره دادن است. ها فهرست میها و تهدیداین بار فرصت

شود. به طوریکه: داده می 4تا  1شوند رتبه به هر یک از عواملی که موجب موفقیت می

-1واکنش در حد متوسط و -2واکنش از حد متوسط باالتر، -3واکنش بسیار عالی، -4

توانند این نمرات را به خود اختصاص ها میها و تهدیدواکنش ضعیف. که هر یک از فرصت

و  4های نهایی به بیش از گاه مجموع نمرهدهند. در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی هیچ

ازمان برسد یعنی س 4شود. اگر این عدد به می 2.5رسد. میانگین این جمع نمی 1کمتر از 

هم یعنی  1ها به صورت عالی واکنش نشان داده است. عدد در برابر تهدیدها و فرصت

ها درست استفاده کند یا از تهدیدها احتراز نماید )فردآر، شرکت نتوانسته از موقعیت

1379.) 
های زیر بخش ها و تهدید(: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )فرصت8جدول )

 ن شرقیگردشگری( استان آذربایجا
نمره  نمره ضریب هافرصت

 نهایی
 
 

 گردشگری

 
1 

همجواری استان با سه کشور همسایه و 
های مشترک فرهنگی و وجود زمینه

 تاریخی

15/0 4 6/0 

 
2 

استقرار شهر تبریز در مسیر جاده ابریشم 
و جایگاه ممتاز اقتصادی  تبریز بازار در 

 این جاده

11/0 3 11/0 

کشورهای همجوار جهت تمایل اتباع  3
 مندی از خدمات بهداشتی و درمانیبهره

15/0 3 45/0 

جایگاه مناسب جغرافیای استان در حوزه  4
 ترانزیت کاال

13/0 3 39/0 

    هاتهدید
 
 

 گردشگری

المللی و وجود های بیناستقرار تحریم 1
 های حاصل از آنتنش

13/0 1 13/0 

 
2 

آلودگی و کاهش بارندگی و افزایش 
گسترش ریزگردهای نمکی ناشی از 

 خشکی دریاچه ارومیه

09/0 2 18/0 

رقابت برخی از کشورهای منطقه با  3
احداث مراکز درمانی و استخدام نیروهای 

 ایرانی و خارجی

08/0 1 08/0 

های  نقل و انتقال عدم دسترسی به شبکه 4
های المللی ارزی و عدم کارایی کارتبین

 اعتباری

07/0 1 07/0 
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توسعه شهری و ساخت و سازهای جدید  5
 های تاریخیدر بافت

09/0 1 09/0 

 1/2 - 1  جمع محاسبات
 - 11/2 -  میانگین

 های تحقیقمنبع:یافته

ها برای زیربخش ها و تهدیددهد که مجموع نمره نهایی فرصتنشان می 8جدول 

( فاصله دارد و کمتر از حد مورد 5/2) است که این عدد با میانگین 1/2گردشگری برابر 

که استان آذربایجان شرقی در زیربخش گردشگری نتوانسته (. نتیجه آن3نظر است )نموار 

در برابر عوامل خارجی خوب عمل کند. این زیر بخش نتوانسته از عواملی که فرصت یا 

شوند دوری یبرداری کند یا از عواملی که موجب تهدید مکنند بهرهموقعیت ایجاد می

 کند. 

 

 (: ارزیابی عوامل خارجی زیر بخش گردشگری3نمودار )
 های تحقیقمنبع: یافته

 ها تدوین راهبرد -3-3-3

   (WT)تدافعی یراهبردها-3-3-3-1

نامید، کاهش  نیز بقا راهبرد را آن توانمی که حداقل،-حداقل یا دفاعی راهبرد کلی هدف

 .ها استتهدید سازیخنثی و کاستن برای سیستم هایضعف

 (WO)انطباقی یا بازنگری راهبردهای-3-3-3-2

 حداکثر بتواند هاضعف از کاستن با تا دارد تالش حداکثر،-حداقل یا انطباقی راهبرد

 .موجود ببرد هایفرصت از را استفاده

 

0

1

2

3

4

5

حداکثر امتیاز متوسط امتیاز امتیاز نهایی
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 (SO)رقابتی/تهاجمی  راهبردهای-3-3-3-3

 استوار بیرونی هایفرصت و درونی قوت نقاط حداکثر-حداکثر بر تمرکز هاراهبرد این در

 همزمان باشند قادر که هستند وضعیتی چنین خواهان هاسیستم تمام اصوال که است

 .برسانند حداکثر به را خود هایفرصت و قوت

   (ST)تنوع یا اقتضایی راهبردهای-3-3-3-4

 هایتهدید و درونی قوت نقاط بر بخشی تنوع در حداقل-برحداکثر مبتنی راهبرد این

 هاتهدید با مقابله برای سیستم هایقوت از گرفتن بهره پایه بر و بوده متمرکز بیرونی

 هاتهدید رساندن حداقل به و قوت نقاط رساندن به حداکثر آن هدف و شودمی تدوین

 .است

 (IEتحلیل ماتریس داخلی و خارجی )-3-3-4

های عوامل که ماتریسها و پس از اینو تهدیدها ها، فرصتها، ضعفپس از شناسایی قوت

شود. داخلی پرداخته می-داخلی و خارجی انجام گرفت، به تحلیل ماتریس عوامل خارجی

های دهد که اولویت با کدام یک از استراتژیاین ماتریس به این پرسش پاسخ می

(SO,ST,WO,WTاست؟ در ماتریس عوامل داخلی برای زیربخش گردشگری از ب ) خش

بدست آمد و در ماتریس عوامل خارجی  1/2و میانگین  18/2خدمات نمره نهایی برابر 

ها نیز براساس همین یافته IEبدست آمد. ماتریس  11/2و میانگین  1/2نمره نهایی 

دهد، متعلق ای که محل تقاطع دو خط  نقطه چین را نشان میتشکیل شده است. ناحیه

ها شکل گرفته است. نخست جمع نمرات نهایی ماتریس دههای همین دابه گروه استراتژی

عوامل خارجی روی محور مربوط به عوامل خارجی مشخص شد و عمود بر آن خطی به 

موازات محور ماتریس عوامل داخلی کشیده شد. میانگین نمرات نهایی ماتریس عوامل 

ر و همچنین داخلی نیز روی محور ماتریس عوامل داخلی مشخص شد و عمود بر این محو

به موازات محور ماتریس عوامل خارجی خطی رسم شد. محل تقاطع خطوط نقطه چین 

ای که این دو خط به هم برخورد کردند نشان نشان از برخورد این دو خط دارد. ناحیه

ها در خانه تدافعی زمانی که بخشباشد. می WTهای گروه دهد که همان استراتژیمی

د نقاط ضعف داخلی را برطرف کنند و از تهدیدات خارجی پرهیز گیرند یعنی بایقرار می

 نمایند.
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(: ماتریس داخلی و خارجی زیر بخش گردشگری1شکل)  
4                                     

 

نمره نهایی  ماتریس 

 ارزیابی

 عوامل داخلی

 

 

4                                 2.5                                 1  
 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 های تحقیقمنبع:یافته

 ریزی استراتژیک کمی ماتریس برنامه-4
( در اولویت قرار دارند. WTهای گروه تدافعی )نشان داد که استراتژی IEماتریس 
خدمات استان آذربایجان شرقی به قرار زیر ( برای بخش WTهای گروه تدافعی )استراتژی

 است:
 های تدافعی(: استراتژی9جدول )

 دالیل انتخاب استراتژی WTاستراتژی  شماره

های تشکیل کارگروه توسعه سرمایه گذاری در توسعه کانون 1
گردشگری و ارتقا گردشگری سالمت به وسیله مسئوالن 

گذاران داخلی سرمایهدولتی مرتبط و کارآفرینان و دعوت از 
 گذاریهای ویژه سرمایهو خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیاز

 
W1,W2,W5 

 

 
T1,T3 

 

بهسازی و سازماندهی تأسیسات گردشگری به وسیله بخش  2
های دیداری و خصوصی و دولتی و تهیه و پخش برنامه

سازی المللی جهت آگاههای ملی و بینشنیداری در شبکه
 عمومی

 
W1,W3,W5 

 

 
T1 

 

رسانی به مردم جهت نحوه برخورد با آموزش و اطالع 3
گردشگر و تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه 

های گردشگری و جلوگیری از تخریب، آلودگی و از از جاذبه
 بین رفتن منابع در منطقه

 
W3, W4 

 

 
T1, T5 

 

 های تحقیقمنبع:یافته

 تهاجمی کارانهمحافظه

2.5 

 رقابتی
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یر شکل ریزی استراتژیک کمی که در پنج مرحله زماتریس برنامهاکنون با استفاده از 

 شوند.بندی می( اولویتWTهای گروه تدافعی )استراتژیگرفته است 

 QSPM راست نستو در داخلی هایضعف و هاقوت و خارجی هایتهدید و هافرصت-1

 و IFE جداول از شده عامل )برگرفته هر وزن دوم ستون در شود. سپسمی فهرست

EFE) شود.می وارد 

 دهایراهبر ترکیب(، و تلفیق مرحله) کردن فرموله دوم مرحله گرفتن نظر در با -2

 دیفرها است، در آن بندیاولویت هدف که، WT همان راهبردهای یا اجرا قابل شدنی و

 و AS جذابیت نمره ستون، دو شامل اهبردر شود. هرمی نوشته QSPM ماتریس باالی

 .ستاTAS راهبرد  جذابیت

بین  هاینمره خارجی، و اخلید عامل هر جذابیت و تأثیر میزان اساس بر کارشناسان-3

 شود.یم گفته AS نمره جذابیت آن به که دهندمی اختصاص مربوطه راهبرد به را 4تا  1

 =بسیار جذاب.4=دارای جذابیت معقول و 3=تا حدی جذاب، 2=بدون جذابیت، 1

 د. همچنینشومی محاسبه راهبرد جذابیت جذابیت، نمره در عامل هر وزن ضرب با-4

 جمع راهبرد هر جذابیت ستون اعداد راهبرد، هر کل جذابیت آمدن دست به برای

 شود.می

 نمره بیشترین از راهبرد، هر کل جذابیت از آمده دست به نمره براساس هاراهبرد -5

 (. 1392، 1و رضاییشوند )تندیسیه می بندیاولویت نمره کمترین تا

 ریزی استراتژیک کمی(: ماتریس برنامه10جدول)

عوامل 

تعیین 

کننده 

 موفقیت

 3استراتژی 2استراتژی 1استراتژی وزن

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

جمع 

نمره 

 جذابیت

نمره 

 جذابیت

جمع نمره 

 جذابیت

  هاقوت

S1 15/0 3 45/0 3 45/0 2 3/0 

S2 075/0 4 3/0 2 15/0 2 15/0 

S3 1/0 2 2/0 1 1/0 2 2/0 

S4 12/0 2 24/0 2 24/0 1 12/0 

S5 075/0 3 225/0 2 15/0 3 225/0 

                                                 
1 Tandisiye & Rezaee (2013) 
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  هاضعف

W1 075/0 3 225/0 1 075/0 1 075/0 

W2 1/0 1 1/0 1 1/0 1 1/0 

W3 075/0 1 075/0 1 075/0 4 3/0 

W4 12/0 2 24/0 2 24/0 1 12/0 

W5 1/0 3 3/0 2 2/0 1 1/0 

  هافرصت

O1 15/0 3 45/0 1 15/0 1 15/0 

O2 11/0 4 44/0 1 11/0 2 22/0 

O3 15/0 4 6/0 1 15/0 3 45/0 

O4 13/0 3 39/0 1 13/0 1 13/0 

  هاتهدید

T1 13/0 1 13/0 1 13/0 1 13/0 

T2 09/0 1 09/0 1 09/0 1 09/0 

T3 08/0 1 08/0 1 08/0 3 24/0 

T4 07/0 1 07/0 2 14/0 1 07/0 

T5 09/0 1 09/0 2 18/0 2 18/0 

مجموع 

های نمره

 جذابیت

- - 69/4 - 94/2 - 3.3535/3 

 های تحقیقمنبع:یافته

استراتژی گروه  3دهد که از ( نشان می10ریزی استراتژیک کمی )جدولماتریس برنامه
WT های توسعه کانون گذاری درتشکیل کارگروه توسعه سرمایه استراتژی، ابتدا اولویت با

گردشگری و ارتقا گردشگری سالمت به وسیله مسئوالن دولتی مرتبط و کارآفرینان و 
گذاری های ویژه سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازدعوت از سرمایه

رسانی به مردم جهت نحوه آموزش و اطالعاستراتژی (، 69/4باشد )با نمره جذابیت می
های د با گردشگر و تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه از جاذبهبرخور

گردشگری و جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن منابع در منطقه )با نمره جذابیت 
بهسازی و سازماندهی تأسیسات گردشگری به وسیله بخش خصوصی استراتژی ( و 35/3

المللی های ملی و بینیداری و شنیداری در شبکههای دو دولتی و تهیه و پخش برنامه
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( به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار 94/2)با نمره جذابیت سازی عمومی جهت آگاه
 گیرند.می

 گیریبندی و نتیجهجمع -5
دهنده افزایش سهم این بخش در مقایسه با نشان بررسی وضعیت عملکرد بخش خدمات

بخش خدمات به تناسب شرایط، های اخیر در اقتصاد ایران است. ها در سالسایر بخش
 های اقتصادی را در خود جای داده است.ای یافته و حدود نیمی از فعالیتجایگاه ویژه

های کلیدی بخش خدمات استان بندی هستههدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت
های کلیدی بندی این هستهرتبهرهگذر با شناسایی و  آذربایجان شرقی بود تا از این

 ریزی استان را در جهت دستیابی به راهبردهای مؤثر در توسعهاندرکاران برنامهدست
دهد که گردشگری به عنوان هسته ها نشان میاستان یاری رساند. از این منظر، نتایج یافته

 دونب آن توسعهکلیدی و اثرگذارترین زیربخش خدمات استان شناسایی شده است و 

 به فعالیت این گستردگی چرا که نیست پذیرامکان صحیح مدیریت و اصولی ریزیبرنامه
را  محیطیزیست و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ابعادای است که تمام اندازه

های اخیر گردشگری به عنوان یک بخش از خدمات، منبع درآمد در سال گیرد.دربر می
عنصر مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، بهبود و تنظیم موازنه سرشار در تجارت جهانی و 

ترین و های بسیاری از کشورها بوده است. گردشگری امیدبخشبازرگانی و تراز پرداخت
ترین بخش از خدمات است که جهان سوم با آن روبرو است و بیشترین قابلیت را پیچیده

ردشگری موجب رونق اقتصادی و های درآمدزا دارد. توسعه گبرای جانشینی دیگر بخش
شود و تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه بهبود کاهش فقر می

کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی دارد. عالوه بر آن گردشگری عاملی است 
ها دولت ها وملت ها و از نظر سیاسی نیز، روابط بینها و تمدنبرای گفتگوی بین فرهنگ

 گردشگری اهمیت تواننمی کنونی دنیای در بنابراینسازد. تر میتر و نزدیکرا متعادل

 گرفت. نادیده را
 در دانند؛می شغلی هایفرصت و درآمد ایجاد در صرفاً را گردشگری اهمیت بسیاری، 

 صورت در گردد.نمی محدود اقتصادی منافع به گردشگری عظمت و اهمیت که حالی

های شاخص بهبود به که است قادر گردشگری شده، ریزیبرنامه توسعه و ریزیبرنامه
گردد.  منجر ایمنطقه توازن و تعادل عمومی، رفاه زندگی، سطح ارتقا اجتماعی، عدالت
-اصلی از یکی عنوان بهها نشان از این دارد که استان آذربایجان شرقی ها و یافتهواکاوی

 و خارجی داخلی گردشگران از زیادی تعداد میزبان هرساله ایران مراکز گردشگری ترین
 مذهبی، و تاریخی برجسته ابنیه و آثار داشتن و غنی تمدنی برخورداری از ااما ب است،
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تاکنون نتوانسته است  نظیر کمو  طبیعی شاخص مواهب و و گسترده متنوع دستی صنایع
های با ضعف و تهدید در این بخشطور که باید در جذب گردشگر موفق عمل کند و آن

ای روبرو است. در این راستا از یک سو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد که عمده
گردشگری استان آذربایجان شرقی با وضعیت نابسامان درونی مواجه است و از دیگر سو 

وانسته ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان داد که گردشگری استان آذربایجان شرقی نت
هایی که پیش راه آن است دوری گزیند. های بیرونی بهره بگیرد و از تهدیداست از فرصت

خارجی نشان از آن دارد که گردشگری استان -نتایج بدست آمده از ماتریس عوامل داخلی
( در اولویت قرار گرفته است. ماتریس WTجایگاه مناسبی ندارد، زیرا راهبرد تدافعی )

SWOT  های گروه تدافعی عبارتند از:داد که استراتژینیز نشان 
های گردشگری و ارتقا گذاری در توسعه کانونتشکیل کارگروه توسعه سرمایه -1

گردشگری سالمت به وسیله مسئوالن دولتی مرتبط و کارآفرینان و دعوت از 
-های ویژه سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازسرمایه

 گذاری.
سازی و سازماندهی تأسیسات گردشگری به وسیله بخش خصوصی و دولتی و به -2

المللی های ملی و بینهای دیداری و شنیداری در شبکهتهیه و پخش برنامه
 سازی عمومی.جهت آگاه

رسانی به مردم جهت نحوه برخورد با گردشگر و تدوین قوانین و آموزش و اطالع -3
های گردشگری و جلوگیری از تخریب، جاذبهمقررات ویژه جهت استفاده بهینه از 

 آلودگی و از بین رفتن منابع در منطقه. 
 WTاستراتژی گروه  3( نیز نشان داد که از QSPMریزی استراتژیک کمی )ماتریس برنامه

های گردشگری و ارتقا گذاری در توسعه کانوناولویت با تشکیل کارگروه توسعه سرمایه
-سئوالن دولتی مرتبط و کارآفرینان و دعوت از سرمایهگردشگری سالمت به وسیله م

 گذاری است.های ویژه سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیاز

 تضاد منافع

 .دارندنویسندگان نبود تضاد منافع را اعالم می 
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