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 چکیده

 سزایی گذاشتهتأثیر به و گردشگري سفر صنعت پایدار يبر توسعه اقتصادي مفهوم یک عنوان به رقابت امروزه

 فارس استان گردشگري و سفر پذیريرقابت هايشاخص ساختاري تفسیري مدل هدف از این پژوهش ارایهاست. 

حاضر به دلیل ایجاد درک و دانشی  یقباشد. تحقمی 2015 سال در اقتصاد جهانی مجمع گزارش بر مبتنی

-بندي شاخصگذاران صنعت گردشگري استان فارس در زمینه شناسایی و سطحکاربردي براي مسئوالن و سیاست

 داده، آوريجمع روش منظر از و است کاربردي تحقیق یک هدف نظر از پذیري گردشگري،هاي مؤثر بر رقابت

 فارس استان در گردشگري و سفر پذیريهاي رقابتشاخص کردن نهایی منظور به. است پیمایشی نوع از توصیفی

 جهت و نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگري استان فارس 10و با نظرسنجی از  محتوایی روایی از

روش  هاي حاصل از انجاماست. یافته شده استفاده تفسیري ساختاري سازيمدل از هاشاخص این بنديسطح

 که دهدمی نشان پژوهش کند. نتایجرا معرفی می کلیدي در شش سطح شاخص 17 نهایت در حتواییم روایی

پذیري صنعت گردشگري استان ترین شاخص در جهت افزایش رقابتدولت کلیدي براي گردشگري صنعت اولویت

اد بیانگر لزوم توجه بندي مجمع جهانی اقتصفارس بوده و جایگاه نازل ایران از منظر این شاخص در آخرین رتبه

 مشتري، با برخورد نحوه مانند هاییشاخص  روزافزون دولت به توسعه صنعت گردشگري است. از سوي دیگر

به دیگر  بیشترین وابستگی را جهانی ثبت تاریخی هايسایت شمار و گردشگري و سفر صنعت توسعه پایداري

 باشند. ها داشته و تحت تأثیر آنها میشاخص

 سازي تفسیري ساختاري، مجمع جهانی اقتصاد، روایی محتوایی.پذیري، مدلهاي رقابتشاخصکلیدی: های واژه
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 شیراز استادیار گروه مدیریت دانشگاه 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت تولید دانشگاه شیراز 3
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 مقدمه 

ویکم، صنعت گردشگري به ابزاري اصلی براي ارتقاي کیفیت زندگی )ضرغام در قرن بیست

دهنده جهان امروز تبدیل شده است ( و به یکی از نیروهاي شکل1392بروجنی و شالبافیان، 

المللی ( که داراي مزایاي ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین2004، 1گینس دیسبیولز)هی

(. صنعت گردشگري با ماهیتی چندبُعدي عالوه بر تأمین نیاز 1394خاص خود است )دهشیري، 

(. 1394و همکاران،  گردد )اعظمیاي در سیستم جامعه میزبان میگردشگران، باعث تغییرات عمده

هاي گردشگري در مناطق مردان در تالشند تا با مهیاسازي و ارزشمند نمودن جاذبهو دولتاز این ر

، 3و جوو 2مندي از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند )روسنترابداراي پتانسیل، فرصت بهره

2009.) 

طی نیم قرن گذشته از گردشگري بعنوان ابزاري براي تحریک اقتصادهاي بحرانی و تقویت 

(. تقاضا و 2006، 4است )ابی اي از طریق ایجاد مشاغل و درآمد استفاده شدههاي توسعهلیتفعا

هاي مختلف تفرّج، زیارت و تجارت در تمام جهان با سرعتی باور تمایل براي گردشگري با انگیزه

است زنکردنی در حال افزایش است. این صنعت، افزون بر برخورداري از امکانات درآمدزایی، اشتغال

و اشاعه فرهنگ و حفظ و احیاي آن را نیز به دنبال خواهد داشت )بورقانی فراهانی و همکاران، 

تر ملی و جهانی توجه شود. بسیار مهم است که به اثرات گردشگري درون یک بافت گسترده(. 1392

   ي ها بخشی از سیستم گردشگراي قرار ندارند، آنهاي گردشگري در انزوا و فضاي بستهمقصد

المللی خود نیز بخشی از سیستم سیاسی، اقتصادي، المللی هستند و این سیستم گردشگري بینبین

اجتماعی و فرهنگی جهانی است. امروزه صنعت گردشگري، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها دارد و 

نقش فعال و موثري در ارتقاي ساختار اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها، به خصوص در 

هاي فراوان طبیعی، کند. در این میان، کشور ایران با وجود جاذبهشورهاي روبه توسعه بازي میک

فرهنگی و تاریخی، هنوز نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار 

 (.1390جهانی صنعت گردشگري بیابد )مشیري و همکاران، 

اي نیز برخوردار قاضا براي آن است که از ساختار پیچیدهیکی از ارکان توسعه گردشگري، ت

است؛ زیرا افزایش یا کاهش سهم یک منطقه از درآمدهاي گردشگري، به عوامل و متغیرهایی 

    بستگی دارد که با توجه به نوع منطقه، مسائل اداري و اجرایی و سطح آمار و اطالعات موجود 

پذیري نیز یکی از هاي رقابت(. شاخص1388ر سلیمانی، پوتواند متفاوت باشد )تقوي و قلیمی

باشد. چرا که مطلوب بودن جایگاه در این شاخص ها کننده تقاضاي گردشگري میعوامل تعیین

تواند نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت عوامل مهم بخش عرضه صنعت می باشد که این امر می

                                                           
1 Higgins desbiolles 

2 Rosentraub 

3 Joo 

4 Abby and Geffrey  
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 1طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاداي صنعت گردد. جب ایجاد تقاضا بربرند گردشگري را ارتقاء و مو

    اُم  97کشور،  141ایران در صنعت گردشگري بین پذیري ، متأسفانه رتبه رقابت2015در سال 

    در شاخص کلی قیمت جایگاه اول و در شاخص تعداد باشد، این در حالی است که ایران می

(. بنابراین با 2015گزارش مجمع جهانی اقتصاد، را دارد ) 9هاي میراث فرهنگی جهانی، رتبه سایت

تواند موجب مزیت رقابتی براي کشورمان شود، هاي موجود و شاخص قیمت که میتوجه به پتانسیل

گذاري بر روي هاي الزم صورت گرفته تا با شناسایی عوامل موثر بر آن و سرمایهالزم است بررسی

  ود بخشید.این عوامل بتوان رتبه کنونی ایران را بهب

( در درصد از مساحت کل کشور 5/7هزار کیلومتري )در حدود  124استان فارس با گستره 

یی افیاجنوب منطقه مرکزي ایران واقع گردیده است و با برخورداري از موقعیت طبیعی و جغر

اي هیوهشهاي ممتاز، مراکز مذهبی و بقاع متبرکه، شهرهاي باستانی با قدمت تاریخی و شگفتی

ور مطرح هاي گردشگري کشگردي، به عنوان یکی از قطبهاي طبیعتنشینی و جاذبهعیشتی کوچم

خت جمشید اثر تاریخی ثبت شده ملی، دو اثر تاریخی ثبت شده جهانی )ت 1347می باشد. بیش از 

مهم  هاي بسیارهاي متنوع از جاذبهجاذبه طبیعی، بافت بومی و فرهنگ 400و پاسارگاد(، 

که  اينهباشد که همواره باعث جذب گردشگران زیادي بوده است، به گوین استان میگردشگري ا

ور لف کشهاي مختهاي اخیر از نظر ورود گردشگران خارجی مقام نخست را در بین استانطی سال

ه در کگري داشته است. به این ترتیب، استان فارس در تأمین سهم بایسته ایران از درآمد گردش

    وب تواند نقش موثري ایفا کند، به ویژه آنکه در چارچشود ، میتالش میجهت تحقق آن 

وسعه هاي تهاي توسعه بلندمدت استان، میراث فرهنگی و گردشگري، به عنوان یکی از محورسیاست

یادي در یر زاستان تعریف شده است. بنابراین توجه به صنعت گردشگري در اقتصاد استان فارس تأث

 هد داشت.خوا ادي استان، افزایش اشتغال و درآمد سرانه و در نهایت توسعه استانبهبود وضع اقتص

 هاي الزمربنامحقق شدن این اهداف نیز بدون توجه بیشتر مسئوالن و ایجاد امکانات گردشگري و زی

 بود نخواهد رپذیامکان طبیعی و فرهنگی باستانی، هايجاذبه معرفی و گردشگر جذب زمینه ایجاد و

-رقابت ايهشاخص شناسایی داد، انجام توانمی مهم این براي که کارهایی رینتمهم از ییک که

 باشد.می استان این در گردشگري و سفر توسعه پذیري

     پذیري مجمع جهانی اقتصاد، حول موضوع گردشگري داراي عنوان هاي رقابتگزارش

     ار منتشر بورت هر دو سال یکبه ص 2007بوده که از سال « پذیري سفر و گردشگريرقابت»

هایی را تعریف و بر اساس پذیري با توجه به شرایط موجود جهانی شاخصهاي رقابتشود. گزارشمی

آورد. با توجه به توضیحات آن امکان مقایسه شمار باالیی از کشورها در حوزه گردشگري را فراهم می

پذیري سفر و هاي رقابتشاخص 2فوق، هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل ساختاري تفسیري

                                                           
1 World Economic Forum 

2 Interpretive Structural Modeling (ISM) 
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باشد. مدل ساختاري هاي مجمع جهانی اقتصادي میگردشگري استان فارس مبتنی بر شاخص

تواند روابط را ساده و ي بین اجزا پیچیده باشد، میتفسیري زمانی که تعداد عناصر زیاد و رابطه

ه طور کلی، آنچه این پژوهش (. ب2007، و همکاران 1آگروالملموس و بر این پیچیدگی غلبه کند )

هاي کند، ارایه چارچوبی نوین و علمی از شاخصهاي داخلی و خارجی متمایز میرا از دیگر پژوهش

بندي و تبیین پذیري سفر و گردشگري با استفاده از مدل ساختاري تفسیري براي سطحرقابت

 هاست.ارتباط بین این شاخص

 

 مبانی نظری

 شگریپذیری در صنعت گردرقابت

امروز  رقابتی و پویا محیط در فعالیت و تجارت هايدغدغه ترینمهم از یکی پذیريرقابت بحث

و  سفر صنعت پایدار توسعۀ بر که اقتصادي مفهوم یک عنوان به رقابت، اخیر هايسال است. در

هاي کاال در رقابت (. همانند2009و همکاران،  2باشد )باالنمی مطرح است، تأثیرگذار گردشگري

ي عرضه به قادر که کنند متقاعد را خود مشتریان بایستمی نیز گردشگري مقصدهاي مصرفی،

(. رقابت 2007، 3کند )کراچ عرضه را آنها تواندنمی دیگري مقصد هیچ که باشندمی منافع از ترکیبی

 قخل در غیرمستقیم یا مستقیم طور به که است شرکایی تمام از استراتژیک چارچوبی گردشگري

 و سفر جهانی (. شوراي2009، 4دارند )فریرا و استیوا مشارکت جهانی سطح در گردشگري محصوالت

 هاییتالش کشورها گردشگري رقابت گیريو اندازه درک براي اقتصاد جهانی سازمان و 5گردشگري

از:  ستا عبارت است داده ارایه گردشگري رقابت از اقتصاد جهانی که سازمان اند. تعریفیداده صورت

« نماید می گردشگري، جذاب و سفر بخش توسعه جهت در را کشور یک که هاییمشی خط عوامل و»

 قرار قوت مقصد نقاط اقتصادي ابعاد بر بیشتر تمرکز گذشته (. در2008)مجمع جهانی اقتصاد، 

 ابعاد از یکی تنها این اما گردشگري است، رقابت مهم ابعاد از یکی اقتصادي کارایی چه داشت. اگر

 اجتماعی، قوت نقاط به رقابت براي مقصد یک گردشگري توانایی فرد به منحصر ماهیت دلیل است. به

 بر گردشگري در رقابت زمینه در دارد. تحقیقات بستگی نیز محیطی و سیاسی، تکنولوژیک فرهنگی،

 نظر هنقط از که متغیرهایی به جذابیت و ذهنیت که این دارد تمرکز مقصد جذابیت و ذهنیت

 (.2005، 6شوند، اشاره دارد )بنو دايمی تلقی مهم بازدیدکنندگان

                                                           
1 Agarwal 
2 Balan 

3 Crouch 

4 Ferreira & Estevao 

5 World Tourism &Travel Council 

6 Bonn and Dai 
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پذیري براي یک مقصد گردشگري عبارت است (، رقابت2013) 1کاالمو مک طبق تعریف داپیراز

از میزان جذابیت یک منطقه براي ساکنان محلی و غیر محلی و ارایه خدمات گردشگري با کیفیت، 

ندگان و به دست آوردن سهم بازار در داخل و خارج از منطقه، در حالی کننوآور و جذاب به مصرف

هاي پایدار مورد استفاده کند که منابع در دسترس به صورت کارا و با روشکه اطمینان حاصل می

، کشورها نیز 2زمان همکاري اقتصادي و توسعهاگیرند. بر اساس شواهد بررسی شده توسط سقرار می

گیرند که در نظر میپذیري در صنعت گردشگري تا حد زیادي، عناصر کلیدي را براي ارزیابی رقابت

 شود.مشاهده می 1در جدول 

 
 پذیری در گردشگری(: عناصر کلیدی برای تعریف رقابت1جدول)

                                                           
1 Dupeyras and MacCallum 

2 Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) 

3 Breadth of appeal 

4 Biodiversity  

عناصر کلیدی 
 تعریف شده

 کشورها نظرات

ر اداره امو
 گردشگری

حمایت دولت و گردشگري به عنوان یک اولویت، 
مقررات، داشتن یک استراتژي گردشگري، ایمنی 
و امنیت، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، 

هاي ها، همکاريهمکاري عمودي، آمارها و داده
چند جانبه، بودجه اختصاص داده شده براي 

 حمایت از گردشگري

، ، ایتالیابلژیک، کانادا، شیلی، مصر، یونان
 نلهستان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه، انگلستا

توسعه 
 محصول

گذاري، سهم تمایز محصول، نوآوري، سرمایه
زش بازار، ارایه تجارب منحصر به فرد، افزایش ار

هاي با ارزش، افزوده گردشگري، توسعه بخش
ت لیانگر، عمدیدگاه بازار )از جمله مسافران آینده

 ي کوچک(وکارهاگردشگري و کسب

استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، 
ن، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستا

 مکزیک، نیوزیلند، نروژ، لهستان، اسپانیا،
 ترکیه، انگلستان

کیفیت 
خدمات 

 گردشگری

بهبود کیفیت، خوش آمدگویی به بازدید 
کنندگان، کیفیت زندگی، عدالت و انسجام 

 مصرف کنندگان اجتماعی ، خدمات به

اتریش، بلژیک، برزیل، جمهوري چک، 
ن، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستا

 پرتغال، اسلوونی، اسپانیا

پذیری رقابت
 قیمت

ارزش »ها، نرخ ارز، نسبت قیمت/کیفیت قیمت
 ، مالیات«پول

استرالیا، بلژیک، جمهوري چک، دانمارک، 
 نروژ،مصر، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، 

 لهستان، انگلستان

قابلیت 
 دسترسی

 ها، موقعیت فرا راهبردي مقصد،توسعه زیرساخت
 میزان نزدیکی

استرالیا، بلژیک، برزیل، شیلی، جمهوري 
، روژچک، فنالند، یونان، ایتالیا، نیوزیلند، ن

، لهستان، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا، ترکیه
 انگلستان

 برند مقصد
ویت، تصویر، آگاهی از ترویج و بازاریابی، ه

 ، تنوع بازار3مقصد، وسعت درخواست تجدیدنظر
 استرالیا، اتریش، برزیل، کانادا، فرانسه،

 انگلستان
بلژیک، برزیل، شیلی، جمهوري چک،  4پایداري، خوش گذرانی، آب و هوا، تنوع زیستیمنابع طبیعی 

http://www.hamshahrionline.ir/details/62438
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 (2012) گردشگري در پذیريرقابت گیرياندازه براي توسعه و اقتصادي همکاري سازمان پیمایش: منبع

 پذیری گردشگری مجمع جهانی اقتصادهای رقابتشاخص

 اصلی بُعد چهار در مقصد هر پذیريبررسی رقابت اقتصاد، جهانی مجمع 2015گزارش سال  در

 به عنوان گویه 90 و اصلی هايشاخص به عنوان رکن 14 به در مجموع ابعاد پذیرد. اینمی صورت

 گردشگري اداره بر موثر عمومی عوامل مجموعه ارزیابی به بُعد نخست، گردند.می تقسیم زیرشاخص،

 محیط هايرکن شامل بعد این .شودمی نامیده« 2محیطی آمادگی»اصالح  در و پرداخته کشور در

 حوزه در آمادگی و 6 کار بازار و انسانی منابع ،5سالمت و بهداشت  ،4ایمنی و امنیت ،3وکارکسب

 و است گردشگري قانونی چارچوب و شرایط بر مبتنی دوم گردد. بُعدمی 7تباطاتار و اطالعات فناوري

 پایداري و 10قیمتی پذیريرقابت ،9المللیبین گشودگی ،8گردشگري و به سفر دهیاولویت رکن چهار

 با را صنعت فیزیکی هايزیرساخت کیفیت و ، دسترسی12زیرساخت بُعد گیرد.دربر می را 11محیطی

 و14بنادر و زمینی ونقلحمل هايزیرساخت ،13هوایی ونقلحمل رکن زیرساخت سه از استفاده

 و فرهنگی منابع با ارتباط در حوزه دهد. آخرینمی قرار بررسی مورد 15خدمات گردشگري زیرساخت

 منابع رکن دو حوزه این رود.می شماربه  مسافر سفر دلیل که چیزي دارد، همان قرار طبیعی

 شود. می شامل را 17سفر گی تجارتفرهن منابع و 16طبیعی

                                                           
1 Tourism  Training Centers 

2 Enabling Environment 

3 Business Environment 

4 Safety and Security 

5 Health and Hygiene 

6 Human Resources and Labour Market 

7 ICT Readiness 

8 Prioritization of Travel and Tourism 

9 International Openness 

10 Price Competitiveness 

11 Environmental Sustainability 

12 Infrastructure 

13 Air Transport Infrastructure 

14 Ground and Port Infrastructure 

15 Tourist Service Infrastructure 

16 Natural Resources 

17 Cultural Resources and Business Travel 

دانمارک، مصر، فنالند، فرانسه، آلمان،  و فرهنگی
تان، ایتالیا، لهستان، پرتغال، یونان، مجارس

 اسلوونی، اسپانیا، ترکیه
توسعه منابع 

 انسانی
وري نیروي کار، وپرورش، بهرهها، آموزشمهارت
 1يگردشگر یآموزش مراکز

 کیهبلژیک، شیلی، استونی، یونان، اسپانیا، تر
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 پیشینه تحقیق

 ري گردشگريپذیبندي عوامل مؤثر بر رقابت( در پژوهش خود با عنوان اولویت1388رضا تنها )

داخلی،  گردشگران دیدگاه شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران خارجی، به این نتیجه رسید که از

 میراث و فرهنگی منابع عامل در داخلی، رقباي اب مقایسه در گردشگري مقصد یک به عنوان اصفهان

از:  ارتنداولویت عب ترتیب به عوامل دارد. سایر بیشتري پذیريرقابت عوامل سایر تاریخی نسبت

 ا،هسرگرمی گردشگري، هايزیرساخت دسترسی، گردشگر، شرایط امنیت، عمومی، هايزیرساخت

 .قیمت و طبیعی منابع تفریحی، هايفعالیت موقعیت، نوازي، مهمان خرید،

پذیري گردشگري را تبیین دهند که رقابت( یک مدل نظري ارائه می1999) 2و ریچی 1کروچ

نماید. این مدل تشکیل شده از دو بُعد اصلی محیط رقابتی و محیط جهانی است. محیط رقابتی، می

بخش  شده از عوامل متعددي درکردن ضروري است و تشکیلمحیطی است که براي رقابت

هاي مسافرتی، ساکنین مقصد گردشگري، کارکنان، ها، آژانسباشد مانند تورگردانگردشگري می

شده از نیروهاي جهانی است که ترکیب و موسسات مالی و غیره است و محیط جهانی نیز تشکیل

هاي فزاینده در دهد مانند نگرانیماهیت گردشگري را در صنعت گردشگري، تحت تأثیر قرار می

عوامل و منابع »، «ها و منابع اولیهجاذبه»( قایل به وجود 1999ورد محیط زیست. کروچ و ریچی )م

براي مشخص کردن « کنندگان محلیتعیین»و در نهایت « مدیریت مقصد گردشگري»، «تکمیلی

 باشند. پذیري گردشگري میرقابت

پذیري را منبع رقابت پذیري گردشگري ارائه داده که چهار( مدلی از رقابت2001) 3کیم 

ها )سیاستمداران، کارکنان و پذیري شامل موضوعیتي رقابتمنابع اولیه -1مشخص نموده است: 

منابع ثانویه شامل  -2هاي مسافرتی(، محیط زیست. منابع )تاریخی، فرهنگی و طبیعی( آژانس

  ي و مالیات و گذارگردشگري، سرمایهریزي و مدیریت مقصدگذاري گردشگري، برنامهسیاست

هاي گردشگري، تأسیسات اقامتی، جذابیت منابع ثالث شامل زیرساخت -3گذاري گردشگري قیمت

گانه قبلی است و به منابع رابع که نتیجه منابع سه -4منابع و تبلیغات و با توانمند کردن کارکنان 

ري )نرخ رشد، تراز تقاضاي گردشگران، اشتغال ایجاد شده در بخش گردشگري، رفتار صنعت گردشگ

شود. پرداختی و سهم بخش گردشگري در تولید ناخالص داخلی(  و صادرات گردشگري اطالق می

کند: منابع پذیري گردشگري اسلوواکی، شش بُعد اصلی را ذکر می( با بررسی رقابت2006) 4اومارزل

شرایط موقعیتی و شده، عوامل و منابع حمایتی، مدیریت مقصد گردشگري، موروثی، منابع ساخته

 شرایط تقاضا.
                                                           
1 Crouch 

2  Ritchie 

3 Kim 
4 Omerzel 
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ها، پذیري گردشگري را نوآوري، توانایی ایجاد خوشههاي اصلی رقابت( محرک2012) 1میکا

برخوردار بودن نیروي انسانی شایسته، کیفیت مدیریت، استفاده از آخرین تکنولوژي، سطوح قیمتی 

بندي برخی از ( و دسته1999)( با بسط مدل ریچی و کروچ 2013) 2داند. گوفیو از این قبیل می

   ي کنندهي اصلی مشخصحیطه 7ها، پذیري به روشی متفاوت از آنهاي اولیه رقابتمشخصه

هاي کلیدي، خدمات کند که عبارتند از: منابع کلیدي و جاذبهپذیري گردشگري را بیان میرقابت

ریزي و توسعه، ري، برنامهگذاري گردشگهاي عمومی، عوامل حمایتی، سیاستگردشگري، زیرساخت

کند که ارزیابی ( بیان می2013) 3گردشگري و تقاضاي گردشگري. در نهایت، کروسمدیریت مقصد

یابی رقابتی یک محور است، تصویري جامع از موقعیتپذیري بر مبناي عوامل تولید که دادهرقابت

باید تا حدي نتیجه محور باشد.  پذیريکند. بنابراین، ارزیابی رقابتگردشگري را بیان نمیمقصد

ي خود، بر جایگاه رقابتی محور مجمع جهانی اقتصاد با مدل اصالح شدهکروس با مقایسه مدل داده

وري، پذیري بر مفاهیمی چون بهرهگذارد. این مدل جدید سنجش رقابتصحه می 4ریکاکاستا

 یادماندنی و کیفیت زندگی استوار است.تجربیات به

 

 تحقیق شناسیروش

 روایی محتوایی

( روایی محتوایی اشاره به حد و میزانی دارد که یک ابزار 2003و همکاران ) 5طبق تعریف واالس

( 1993و همکاران ) 6منعکس کننده محتواي مشخص مورد نظر باشد. با توجه به روش مک کنزي

لعه، دامنه محتوا و پس از مرور ادبیات و حوزه مورد مطا لیستچکبراي ایجاد روایی محتوایی در 

نفر از متخصصان علمی  10شود. سپس از پانل محتوا )شامل تدوین می لیستچکي ساخت هاآیتم

هیئت علمی دانشگاه شیراز،  رس که چهار نفر از آنها از اعضايو اجرایی حوزه گردشگري استان فا

و سه نفر شد گردشگري سه نفر از آنها فعال در حوزه گردشگري استان و داراي مدرک کارشناسی ار

از آنها اساتید مدعو دانشگاه و داراي فعالیت سازمانی در صنعت گردشگري شهر شیراز( خواسته شد 

دهند در نهایت متخصصان به میزان مناسب بودن هر آیتم پاسخ میرا تکمیل نمایند.  لیستچکتا 

( 1است. با توجه به رابطه )« مغیرالز»یا « مفید اما نه ضروري»، «ضروري»با بیان این که هر آیتم 

 محاسبه شده و با عنایت به سطح مورد نیاز براي معناداري آماري 7نسبت روایی محتوایی

                                                           
1 Mika 

2 Goffi 

3 Croes 

4 Costa Rica 
2 Vallas 
6 McKenzie  
7 Content Validity Ratio (CVR) 
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)/( 050p براي هر آیتم براي  75/0، حداقل مقدارCVR  باید بدست آید تا مورد پذیرش قرار

  گیرد.
 

 

 مدلسازی تفسیری ساختاری 

ساختاري تفسیري تکنیکی است که بررسی  سازيمدل (2007طبق تعریف آگروال و همکاران )

دهد که به سادگی قابل اي شکل میگونهپیچیدگی سیستم را امکان پذیر نموده و سیستم را به 

اي از معیارهاي متفاوت درک باشد. این رویکرد یک فرآیند یادگیري تعاملی است که در آن مجموعه

( مبدع 1974) 1شوند. طبق تعریف وارفیلددر قالب یک مدل سیستماتیک جامع ساختاردهی می

ی است که یک مجموعه عوامل یک فرآیند یادگیري تعامل ISMساختاري تفسیري،  سازيمدل

 کندگوناگون و مرتبط به هم را در یک مدل نظام یافته جامع ساختاردهی می

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

فر و هاي توسعه سفر و گردشگري از نظرات خبرگان فعال در حوزه سبراي استخراج شاخص

ان به همکاري این کارشناس تن از 10گردشگري در استان فارس استفاده شد. براي این منظور تعداد 

تخصصان ا و مهدانشگاه اعضا هیأت علمیدر این پژوهش ابراز تمایل نمودند. این کارشناسان شامل 

ان در رشناسهاي مختلف داشتند. از نظرات این کاحوزه گردشگري بوده و تجربه باالیی در زمینه

بعد از  اري استفاده گردید.تفسیري ساخت سازيروایی محتوایی و تکمیل پرسشنامه مدل انجام

وایی در و انجام روایی محت 2015هاي مجمع جهانی اقتصاد بر اساس گزارش سال استخراج شاخص

به به دست آمدند.  2داشتند به شرح جدول  75/0بزرگتر از  شاخص کلیدي که  17نهایت 

به صورت زیر  باشدمی 8/0ه برابر ک کارکنان آموزش میزانعنوان نمونه نسبت روایی محتوایی براي 

ر زیادي بر کارشناس اظهار داشتند که این شاخص تأثی 10نفر از مجموع 9شده است. یعنی  محاسبه

  اجراي رقابت پذیري سفر و گردشگري دارد.
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 (: شاخص های نهایی سفر و گردشگری در استان فارس2جدول )

 (: شاخص های نهایی سفر و گردشگری در استان فارس2دول )ادامه ج

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

، ساختاري تفسیريسازي مد کارگیريبه با، هاي نهایی سفر و گردشگريپس از تعیین شاخص

براي تهیه این ماتریس الزم است تا شود. استخراج می 1ط درونی متغیرهاماتریس ساختاري رواب

بدین منظور  وابستگی میان تمامی عناصر شناسایی شده به صورت دو به دو مورد بررسی قرار گیرند.

ماتریس بندي نظرات حاصل از خبرگان پس از جمعگردد. از چهار نماد به شرح زیر استفاده می

  استخراج گردید. 3به صورت جدول ی متغیرها ساختاري روابط درون

 
V  عامل سطرi ساز رسیدن به عامل ستون زمینهj 

                                                           
1 Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 

  شاخص  شاخص

پلیس)مربط  خدمات پذیری طمینانا
 به بعد امنیت و ایمنی(

8/0 
 محیط به مربوط قوانین اعمال

زیست)مربوط به بعد شرایط و چارچوب 
 قانونی گردشگري(

8/0 

کارکنان)مربوط به  آموزش میزان
 بعد آمادگی محیطی(

8/0 
 و سفر صنعت توسعه پایداري

گردشگري)مربوط به بعد شرایط و 
 ردشگري(چارچوب قانونی گ

8/0 

 به مشتری)مربوط با برخورد نحوه
 (محیطی آمادگی بعد

1 
 نقل و حمل زیرساخت کیفیت

 هوایی)مربوط به بعد زیرساخت(
1 

 کار نیروی به دسترسی سهولت
 آمادگی بعد به متخصص)مربوط

 (محیطی
1 

ها )مربوط به بعد  جاده کیفیت
 زیرساخت(

1 

 در اینترنت از استفاده میزان
 به مشتری)مربوط -نگاهب معامالت

 (محیطی آمادگی بعد
1 

ریلی)مربوط به بعد  زیرساخت کیفیت
 زیرساخت(

1 

  شاخص  شاخص
نفر  100 هر در اینترنت باند پهنای

 (محیطی آمادگی بعد به مربوط)
1 

ر نف100 هر حسب بر هتل هاياتاق تعداد
 )مربوط به بعد زیرساخت(

8/0 

 برای گردشگری صنعت اولویت
دولت )مربوط به بعد شرایط و 
 چارچوب قانونی گردشگری(

8/0 
جهانی  ثبت تاریخی هايسایت شمار

 )مربوط به بعد منابع فرهنگی و تاریخی(
8/0 

 زمینه در دولت کرد هزینه میزان
گردشگری)مربوط به بعد شرایط و 

 ردشگری(چارچوب قانونی گ
1 

 زمینی  نقل و حمل شبکه کیفیت
 )مربوط به بعد زیرساخت(

8/0 

ویزا)مربوط به بعد شرایط  اخذ لزوم
 و چارچوب قانونی گردشگری(

8/0   
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A ستون  عاملj سطر ساز رسیدن به عامل زمینهi 
O  عدم وجود ارتباط بین دو عنصرi  وj 
X بین دو عنصر  ارتباط دوطرفهi  وj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شاخص های توسعه سفر و گردشگری(: روابط موجود میان 3جدول)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
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2 
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3 
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4 
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5 
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6 
      

O O O O O V O V V O O 

7 
       

V V V V V V V V V V 

8 
        

O V V V V V V V V 

9 
         

O V O O O O O O 

10 
          

V O O O O O V 

11 
           

A A A A A A 

12 
            

O O O O O 

13 
             

O X O O 

14 
              

O O O 

15 
               

O O 

16 
                

O 

17 
                 

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع
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نشان  4ماتریس دستیابی اولیه با توجه به ماتریس ساختاري روابط درونی متغیرها در جدول 

به منظور دستیابی به این ماتریس باید نمادهاي فوق به صفر و یک تبدیل گردد. از داده شده است. 

 آید. دست میاین طریق ماتریس دستیابی اولیه به

 

 

دست آمد باید سازگاري درونی آن برقرار شود. به عنوان پس از این که ماتریس دستیابی اولیه به

نیز  1شود باید متغیر  3هم منجر به متغیر  2ود و متغیر ش 2منجر به متغیر  1نمونه اگر متغیر 

شود و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نبود باید ماتریس اصالح شده و  3منجر به متغیر 

با استفاده از قوانین ریاضی براي (. 1389روابطی که از قلم افتاده جایگزین شوند )آذر و همکاران، 

 1Kشود به طوري که رسانده می 1Kایجاد سازگاري،  ماتریس دسترس پذیري به توان 

بار به  5در این تحقیق ماتریس فوق بوده و عملیات به توان رساندن ماتریس طبق قاعده بولی است. 

 دست آمد.نشان داده شده به 5دار که در جدول توان رسید تا حالت پای

 
 (: ماتریس دستیابی اولیه4جدول)

 حاضر تحقیق محاسبات :منبع

 

 (: ماتریس دستیابی نهایی5جدول)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
قدرت 

 محرک بودن

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 12 

2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

),(نماد خانه  ji  در ماتریسSSIM  مقدار خانه),( ji مقدار خانه),( ij 

V 1 0 

A 0 1 

O 0 0 

X 1 1 

هاشاخص   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 
2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 
5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
15 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

6 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 10 

7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

8 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

9 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

14 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

15 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 9 

16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

ی
تگ

بس
 وا

ان
یز

م
 

1 3 15 11 11 1 1 2 3 5 17 11 11 11 11 3 13   

 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

 

 

هاي سفر و گردشگري، مجموعه دستیابی، مجموعه پیش سطوح هر یک از شاخص 6در جدول

ازاء هر  براي تعیین سطح متغیرها در مدل نهایی، بهنیاز و مجموعه مشترک مشخص گردیده است. 

گردد. مجموعه دستیابی شامل و مشترک تشکیل می 2، پیش نیاز1یک از آنها، سه مجموعه دستیابی

ذیرند. مجموعه پیش نیاز شامل خود متغیر و پخود متغیر و متغیرهایی است که از آن تأثیر می

ق است. گذارند. مجموعه مشترک نیز اشتراک دو مجموعه فومتغیرهایی است که بر آن تأثیر می

هاي دستیابی و مشترک براي یک متغیر یکسان باشد آن متغیر در باالترین سطح مجموعه چهچنان

گیرد. این بدین معناست که این معیار به شدت تحت تأثیر سایر معیارها قرار داشته و مدل قرار می

تغیر مذکور کنار اثرگذاري کمی بر روي سایر معیارها دارد. پس از تعیین سطح هر یک از متغیرها، م

بندي براي سایر متغیرها به همین ترتیب تا زمانی که تمامی متغیرها تعیین گذاشته شده و سطح

تکرار کلیه عناصر تعیین سطح شدند که نتایج  6در این پژوهش پس از  .رددگمیسطح شوند تکرار 

 باشد.می 6آن به صورت جدول 

 
 ریهای توسعه سفر و گردشگشاخص(: سطوح 6جدول)

                                                           
1 Reachability Set 
2 Antecedent Set 

 سطح
مجموعه 
 مشترک

 هاشاخص مجموعه دستیابی نیازمجموعه پیش

IV 1 1 1,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,17 1 

IV 2 2,7,8 2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,17 2 

II 3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,
14,15,16 3,11 3 

III 4,5,12,13,14, 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15 3,4,5,11,12,13,14,15,17 4 
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 حاضر تحقیق محاسبات: منبع

طبق ماتریس دستیابی نهایی ترسیم  دست آمده در گام قبلی ودیاگرام نهایی بر اساس سطوح به

پذیري نهایی، مدل اولیه نین ماتریس دسترسچبا توجه به سطوح هر یک از معیارها و همگردد. می

شود. معیارهایی که در سطوح باالي ها رسم میپذیريساختاري تفسیري با در نظر گرفتن انتقال

توان بیان داشت که این رند در واقع میسلسله مراتب قرار دارند از تأثیرگذاري کمتري برخوردا

تري قرار تر هستند. هر چه معیارها در سطوح پایینمعیارها بیشتر برگرفته از معیارهاي سطوح پایین

 دهد.مدل مورد نظر را نشان می 1شکل داشته باشند تأثیرات بیشتري بر کلیه عناصر سیستم دارند. 

شگري براي دولت و پس از آن میزان هزینه کرد ترین سطح شاخص اولویت صنعت گرددر پایین

ها دارند و در باالترین سطح یعنی سطح دولت در زمینه گردشگري بیشترین تأثیر را بر دیگر شاخص

ها در سطح هر چقدر شاخص ششم پایداري توسعه صنعت سفر و گردشگري قرار گرفته است.

معیارهاي  شود.ن وابستگی بیشتر میباالتري قرار گیرند قدرت محرک بودن آنها کمتر و میرا

خودمختار تقریباً جدا از سیستم هستند ربع اول بیانگر جایگاه این گونه معیارهاست که هم قدرت 

 اخذ مشخص است لزوم 2طور که در شکل همان کنندگی پایین و هم وابستگی اندکی دارند.تحریک

نفر در این گروه  100 هر حسب بر هتل هاياتاق زیست و تعداد محیط به مربوط قوانین ویزا، اعمال

ها گیرند. این بدین معناست که با توجه به نظرات کارشناسان در استان فارس، این شاخصقرار می

گیري روابط در مدل سلسله مراتبی دارند. در ربع دوم کنندگی پایینی در شکلقدرت تبیین

هایی مانند ها دارند. شاخصدیگر شاخصگیرند که وابستگی زیادي به بروز هایی قرار میشاخص

 ثبت تاریخی ايهسایت گردشگري و شمار و سفر صنعت توسعه مشتري، پایداري با برخورد نحوه

جهانی از این دسته معیارها هستند که داراي بیشترین وابستگی بوده و کاهش یا افزایش در سایر 

گیرند که هم هایی قرار میم شاخصها میتواند سبب کاهش یا حذف آنها شود. در ربع سوشاخص

15 
III 4,5,12,13,14,

15 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15 3,4,5,11,12,13,14,15,17 5 

IV 6 6 3,4,5,6,11,12,13,14,15,17 6 

VI 7 7 
2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17 
7 

V 8 7,8 
2,3,4,5,8,10,11,12,13,14,15,16,

17 
8 

III 9 1,7,9 3,9,11 9 

III 10 1,2,7,8,10 3,10,11,17 10 

I 11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17 11 11 

III 4,5,12,13,14,
15 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15 3,4,5,11,12,13,14,15,17 12 

III 4,5,12,13,14,
15 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15 3,4,5,11,12,13,14,15,17 13 

III 4,5,12,13,14,
15 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15 3,4,5,11,12,13,14,15,17 14 

III 4,5,12,13,14,
15 1,2,4,5,6,7,8,12,13,14,15 3,4,5,11,12,13,14,15,17 15 

III 16 7,8,16 3,11,16 16 

II 17 1,2,4,5,6,7,8,10,12,13,14,1
5,17 

11,17 17 
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 ها هستند. سهولتکنندگی باالیی داشته و هم وابسته به رخ دادن دیگر شاخصقدرت تحریک

 مشتري، کیفیت -بنگاه معامالت در اینترنت از استفاده متخصص، میزان کار نیروي به دسترسی

 ونقلحمل شبکه کیفیتریلی و  زیرساخت ها، کیفیت جاده هوایی، کیفیت نقل و حمل زیرساخت

 آموزش پلیس، میزان خدمات پذیريباشند. در نهایت ربع چهارم اطمینانزمینی از این دست می

 هزینه دولت و میزان براي گردشگري صنعت نفر، اولویت 100 هر در اینترنت باند کارکنان، پهناي

گذارند. این أثیر میهاي سیستم تگیرند که بر کل شاخصگردشگري قرار می زمینه در دولت کرد

رین معیارها در توسعه سفر و گردشگري در استان فارس بوده و مدیریت تعناصر در واقع مهم

ها مورد پایش قرار اي به آنها مبذول نماید تا بتواند تأثیر آنها را بر دیگر شاخصبایستی توجه ویژه

با بررسی جایگاه ا بهبود ایجاد نماید. هدهد و مکانیزم هایی را انتخاب نماید تا بتواند در دیگر شاخص

به تصویر کشیده است،  7هاي استخراج شده از مجمع جهانی اقتصاد که در جدول ایران در شاخص

کنندگی باالیی در هایی که درجه تحریکتوان استنباط نمود که رتبه ایران در میان شاخصمی

 توسعه سفر و گردشگري دارند بسیار پایین است. 

اولویت صنعت گردشگري 
براي دولت

میزان هزینه کرد دولت 
در زمینه گردشگري

میزان آموزش کارکنان
اطمینان پذیري خدمات 

پلیس
پهناي باند اینترنت در هر 

نفر 100
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وي 
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هتل

اي 
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داد ا
تع

هر 
نفر100

نحوه برخورد با مشتري
شمار سایتهاي تاریخی 

ثبت جهانی

پایداري توسعه صنعت 
سفر و گردشگري

 
 

  ISMمدل (: 1شکل )

 (حاضر تحقیق محاسبات: منبع)

 



 152 ..........................................پذیری سفر و گردشگریهای رقابتارائه مدل تفسیری ساختاری شاخص
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12Driving power

Dependence

I II

IIIIV

13

14

15

13 14 15 16 17

1314
15

16

17

 
 

  MICMAC(: تحلیل 2شکل )

 (حاضر تحقیق محاسبات: منبع)

 

 

 

، از نظر اولویت 2015در سال  134به عنوان نمونه از نظر شاخص میزان آموزش کارکنان رتبه 

 24پذیري خدمات پلیس با کاهش محسوس ، اطمینان2015در سال  135صنعت براي دولت رتبه 

و میزان هزینه کرد  2015در سال  78، پهناي باند اینترنت رتبه 2015در سال  80اي در رتبه پله

 را کسب کرده است. 2015در سال  83دولت رتبه 

 
 های استخراج شده از مجمع جهانی اقتصاد(: جایگاه ایران در شاخص7جدول)

 شاخص ردیف
رتبه در سال 

2015 

رتبه در 

 2013سال 

نوع 

 شاخص

 مستقل 56 80 اطمینان پذیري خدمات پلیس 1

 مستقل 131 134 میزان آموزش کارکنان 2

 وابسته - 118 نحوه برخورد با مشتري 3

 پیوندي - 82 سهولت دسترسی به نیروي کار متخصص 4

5 
 -اهمیزان استفاده از اینترنت در معامالت بنگ

 مشتري
 پیوندي 115 115

 مستقل 90 78 نفر 100پهناي باند اینترنت در هر  6

7 
اولویت صنعت گردشگري براي دولت )سهم 

 گردشگري برحسب درصد از بودجه کشور(
 مستقل 135 135

 مستقل 82 83 میزان هزینه کرد دولت در زمینه گردشگري 8
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دهد که هم استان فارس و هم کل کشور از حیث متغیرهاي مستقل در این نتایج نشان می

    ر توان چنین تحلیلی را در دیگحوزه سفر و گردشگري وضعیت مناسبی ندارد و به نوعی می

لزوم توجه دولت به صنعت گردشگري، مدیریت هزینه در این  ،هاي کشور داشت. بنابرایناستان

ها و اقداماتی است که باید هم در سطح خرد و هم رین استراتژيتصنعت و آموزش کارکنان از مهم

 ها صورت پذیرد.در سطح کالن در کل کشور و استان

 نتیجه گیری و پیشنهادها

ترین صنایع ، گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبدیل شدن به یکی از سریعدر عصر حاضر

ترین ارکان اقتصادي جهان و نیز از مفاهیم، رو به رشد جهان، ابزاري براي ایجاد درآمد ملی، از اصلی

دهد، سهم ایران از جریان که آمارها نشان میشود. چناناشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می

نی گردشگري بسیار ناچیز است و متأسفانه باید گفت جایگاه مناسبی در جهان ندارد. در همین جها

ها و هاي موثر در این بخش، نتوانسته از ظرفیتراستا، استان فارس نیز به علت عدم اتخاذ سیاست

هاي خود در زمینه گردشگري بهره برد و به سهم مناسب خود در بازار گردشگري ملی و قابلیت

پذیري مجمع هاي رقابتجهانی دست یابد. در این پژوهش تالش گردیده است آن دسته از شاخص

اي هستند با اتکا به جهانی اقتصاد در حوزه سفر و گردشگري که در استان فارس داراي اهمیت ویژه

 یگر نیزدمیزان تأثیرگذاري آنها بر روي یک نظر خبرگان و روش روایی محتوایی شناسایی شود و

سازي ساختاري تفسیري استفاده مشخص گردد؛ از این رو جهت دستیابی به این هدف از مدل مدل

باشد به طوري که هر چه از سطوح گردیده است. مدل حاصل از این تحقیق داراي شش سطح می

ها کمتر خواهد شد. نتایج پژوهش نشان تر به سطوح باالتر برویم میزان تأثیرگذاري شاخصپایین

د که اولویت صنعت گردشگري براي دولت و پس از آن میزان هزینه کرد دولت که در زمره دهمی

اي به حساب هاي کلیدي یا ریشهباشند، شاخصششمین رکن در گزارش مجمع جهانی اقتصاد می

( و گوفی 2006(، اومارزل )2001(، کیم )1999آیند که این نتیجه با تحقیقات کروچ و ریچی )می

استایی دارد. رعامل حمایتی اشاره کرده بودند هم نها نیز به نقش دولت به عنوان یک( که آ2013)

 خود مختار - 42 لزوم اخذ ویزا 9

 خود مختار 70 99 انین مربوط به محیط زیستاعمال قو 10

 وابسته 118 126 پایداري توسعه صنعت سفر و گردشگري 11

 پیوندي 129 121 کیفیت زیرساخت حمل و نقل هوایی 12

 پیوندي 68 63 کیفیت جاده ها 13

 پیوندي 45 44 کیفیت زیرساخت ریلی 14

 پیوندي 64 59 کیفیت شبکه حمل و نقل زمینی 15

 خود مختار 110 113 نفر100هاي هتل بر حسب هر تعداد اتاق 16

 وابسته 9 9 تاریخی ثبت جهانی هايتشمار سای 17
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 صنعت توسعه مشتري، پایداري با برخورد هایی مانند نحوهدهد که شاخصنین، نتایج نشان میچهم

ها در جهانی در ربع دوم قرار گرفتند. این شاخص ثبت تاریخی هايسایت گردشگري و شمار و سفر

کنندگی باشند و داراي وابستگی زیاد و تحریکرکن چهارم، رکن نهم و رکن چهاردهم میزمره 

 در اینترنت از استفاده متخصص، میزان کار نیروي به دسترسی هاي سهولتاندک هستند. شاخص

 زیرساخت ها، کیفیتجاده هوایی، کیفیت ونقلحمل زیرساخت مشتري، کیفیت -بنگاه معامالت

باشند و کنندگی میزمینی داراي درجه باالیی از وابستگی و تحریک ونقلحمل کهشب ریلی و کیفیت

(، 1388ها( هستند. رضا تنها )در ربع سوم واقع شده و عمدتاً زیر مجموعه رکن یازده )زیرساخت

پذیري یک منطقه مهم ها را در رقابت( و کروس نیز، نقش زیرساخت2013(، گوفی )2001کیم )

 باند کارکنان، پهناي آموزش پلیس، میزان خدمات پذیرير نهایت، ربع چهارم اطمیناناند. دبرشمرده

گردشگري قرار  زمینه در دولت کرد هزینه دولت و میزان براي گردشگري صنعت اینترنت، اولویت

دهد که مدیران بایستی گذارند. نتایج نشان میهاي سیستم تأثیر میگیرند که بر کل شاخصمی

   هایی داشته باشند که در ربع سوم و چهارم قرار دارند زیرا قدرت ي به شاخصتوجه بیشتر

هایی براي بهبود آنها تدوین گردد. لذا ها و استراتژيکنندگی باالیی دارند و بایستی مکانیزمتحریک

هاي مستقل و کلیدي با هدف توسعه گردشگري در هاي ذیل جهت بهبود وضعیت شاخصپیشنهاد

 گردند: ارایه می استان فارس

هماهنگی و همکاري بیشتر نیروي انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -

هاي استان فارس جهت بازسازي و بهسازي اماکن تاریخی و فرهنگی و گردشگري و شهرداري

آورد. )در حال هاي مخروبه که براي گردشگران احساس ترس و ناامنی به وجود میتخریب ساختمان

هاي مذکور اختالف زیادي وجود داشته و شاهد رویکردهاي اضر در استان فارس میزان سازمانح

باشیم. به طور مثال، در چگونگی مدیریت بخش فرسوده شهر ها میمتفاوتی از سوي این سازمان

 شیراز(.

تخصیص اعتبارات مناسب در خصوص افزایش هزینه کرد در بخش سفر و گردشگري بر اساس  -

هاي زیادي از گردشگري فارس از کمبود بودجه صوب استان فارس )در حال حاضر بخشبودجه م

ساله  30پس از تعطیلی توان به موزه پاسارگارد اشاره کرد که رنج می برند که به طور مثال می

 ه اما هنوز افتتاح نشده است و ...(.آغاز شد 84شروع مجدد ساخت موزه در سال 

ریزي استراتژیک و صنعت گردشگري از طریق تدوین و اجراي برنامهدر اولویت اول قرار دادن  -

برنامه جامع گردشگري استان چندین سال پیش ربط در استان )هاي ذيافزایی میان ارگانهم

   رسد به دلیل گذشت زمان نیازمند بروزرسانی نوشته شده اما اجرایی نشده است که به نظر می

 باشد(.می
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ناوري اطالعات و اینترنت در سطح استان، متناسب با جمعیت و میزان هاي فتوسعه زیرساخت -

ورود گردشگر به مقصدهاي موجود )استان فارس هم اکنون رتبه نهم در فناوري اطالعات در کشور 

 باشد(.را دارد که نیازمند ارتقا می

لف هاي مختبهبود در فرهنگ عمومی گردشگري شهري، توسعه آموزش نیروي انسانی در بخش -

هاي گردشگري با تأکید بر مکانیسم گردشگري و مشارکت دادن مردم محلی و بومی در فعالیت

آموزش )در بخش توسعه فرهنگ گردشگري و آموزش نیروي انسانی گردشگري فارس ضعف داشته 

هاي آموزشی الزم را و بسیاري از فعالین و کارکنان صنعت داراي تحصیالت غیرمرتبط بوده و دوره

 اند(.دهنگذران

برقراري ارتباط مستمر متولیان صنعت گردشگري با مراکز آموزش عالی جهت آموزش نیروي  -

انسانی بر حسب نیازهاي هر مقصد گردشگري در استان در زمینه مدیریت مراکز، راهنماي 

هاي کشور، در حال حاضر ارتباط گردشگري و تربیت نیروي انسانی متخصص)همانند سایر استان

 نشگاه در فارس نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته و نیازمند ارتقا می باشد(.صنعت و دا

هاي مبتنی بر ایجاد شبکه شود که در تحقیقات خود از روشبه محققین آینده نیز توصیه می

ارتباطات بین متغیرها مانند فرآیند تحلیل شبکه و دیمتل جهت تعیین روابط متقابل بین برخی 

هاي توسعه سفر و گردشگري را در توانند شاخصنین میچیند. محققین همعوامل استفاده نما

نین انجام تحقیقات پیمایشی میدانی بر روي چهاي دیگر و کل کشور نیز بررسی کنند. هماستان

کار گرفته شده را مورد آزمون تواند اعتبار نتایج حاصل از مدل بهگردشگران داخلی و خارجی می

 قرار دهد.
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