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توسعه یافتگی امکانات  یزانم یینو تع يسطح بندپژوهش حاضر با هدف 
استان  يها مراکز شهرستان گردشگري موجود و خدمات بین راهی در

 یلیتحل یفیپژوهش توص ینا یفارس صورت گرفته است. روش بررس
ت وزنی از مدل دلفی و براي تجزیه ها و اهمی شاخص است. براي تعیین

 يها یسماتر استفاده شده است در ادامه یسها از مدل تاپس و تحلیل داده
IFE  وEFE راهبردي تدوین شده است. براي  یزير جهت برنامه
ها، منابع آماري و پیمایش میدانی  از کتاب یازاطالعات مورد ن يآور جمع

به  یپراکندگ یبتحقیق، ضر ايه یافتهبهره گرفته شده است. به استناد 
از زیر  يمند بهره یزاندر م يدست آمده حکایت از تفاوت و شدت نابرابر

که شهر شیراز از  يا است. به گونه در استان فارس گردشگري يها ساخت
 ها شهرستانو بقیه نظر میزان برخورداري در طیف بسیار خوب قرار داشته 

و  IFE هاي یسماتری بررس در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. همچنین
EFE دهد که وضعت گردشگري شهرستان در محافظه کارانه  یم نشان

 که WO هاي ياستراتژ است در این صورت باید جهت برنامه ریزي از
 باشد، استفاده نماییم. یها م فرصت یشهدفش کاهش نقاط ضعف و افزا

امکانات  ، خدمات ویستاپس فنگردشگري، : یديکلواژگان

 .رفاهی
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Abstract 
Methods this study is descriptive. Index and weight to 
determine the importance of models for analyzing data 
from Delphi and Topsis model is used. The following 
matrix IFE and EFE of strategic plan has been 
developed. To collect the required information from 
the book, statistical sources and data and related 
documentation and field survey has been used. 
Required for data collection of books, resources and 
related documentation and statistical data and field 
survey has been used. According to research findings, 
the distribution coefficient obtained indicates the 
intensity difference and inequality in the enjoyment of 
the tourism infrastructure. so that the city shiraz has 
been very good and the other cities are not in good 
condition. Also check the IFE and EFE matrices 
shows that status of tourism in the city is conservative 
in this case, you need to plan a strategy aimed at 
reducing vulnerabilities and increasing WO, 
is opportunities to use. 

key Words: Tourism, Topsis technique, Services 
and amenities. 
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 مقدمه 
و  ینتر امروزه به عنوان یکی از مهم يفعالیت گردشگر

 در جهان مطرح است. درتمامی ها یتپویاترین فعال
مورد توجه  يا ها، چه در سطح جهانی، ملی و منطقه عرصه
 خصوصی قرار گرفته است يها دولتی، شرکت یزانر برنامه

.(Lotfi, 2005: 5)  باید توجه داشت که ساختار
 باشد یم اي یهمکان در بر گیرنده عوامل ثانوگردشگري یک 

گردشگري  بیشتري را براي تقاضاي هاي یزهانگ تواند یکه م
که مشتمل  ،)Law, 2002: 156( آوردآن امکان فراهم 

ها،  همانند جاذبه اي یچیدهها، عناصر متعدد و پ بر بخش
مراکز اقامتی و پذیرایی، تاسیسات زیربنایی، حمل نقل، 

نی، تبلیغات، اطالعات، بازارهاي داخلی و عناصر سازما
که در ارتباط متقابل با یکدیگر  باشد یبین المللی و ... م

 کنند یکلیت سامانه گردشگري را در یک مکان ایجاد م
)The World Tourism Organization, 2000: 14.( 

 يمقاصد گردشگر ترین ینندهاز پرب یکیشهرها به عنوان 
نفر  ها یلیونم یرايکه هر ساله پذ آیند یجهان به شمار م
 یتیاکنون به فعال يشهر يگردشگر یگردشگرند فراوان

 یاجتماع يها کارها، اقدام یانمهم بدل گشته است که جر
شکل  ییاروپا يدر کشورها یژهرا به و ییفضا ییراتو تغ

 یی، شهرهايگردشگر یاندر جر ).kazs,2004: 10(دهد یم
 یا که چند جاذبه گیرند یمورد توجه گردشگران قرار م

، ی، آثار علمیارتگاهها را همچون وجود ز از آن یکیالاقل 
 یحیو متنوع، امکانات تفر یباز یعت، طبیخیو تار یفرهنگ

متنوع  يو وجود بازارها یارتباط یالت، تسهیو اقامت
را  يوجود گردشگر ینو فروش دارا باشند. با ا یدخر
 يا الصه نمود، به گونهها خ تنها در وجود جاذبه توان ینم

عوامل  یدگیمحصول حاصل در هم تن یککه به عنوان 
 یراتتأث يگردشگر یاندر جر یککه هر باشد یم یمختلف

شرط  یننخست ).Saghaei, 2006: 23(دارند ییسزا  هب
 یر، وجود زيشهر يهر شهر در توسعه گردشگر یتموفق

عاقالنه در  یریتو مد يمناسب شهر يها ساخت

به  یازاست. شهر ن یو اجتماع ی، فرهنگیاسیس يها عرصه
و باخبر از  یجهان یارهايبا مع یرپذ آگاه، سازش یریتمد

گردشگران و  یو خلق یروح هاي یژگیکار و و و ساز
 یشو آما یقتنس ینآن دارد، عالوه بر ا يها خواسته

 یکه دسترس یو امکانات یالتتسه یجادشهر و ا يها جاذبه
 ی، در کنار بهداشتسازد یم یشاز پ یشها را ب به جاذبه

، ها در مهمان سراها، رستوران یزندگ یطبودن شرا
 يالزم برا یطشرا یگرهوا از د یپاک یزو ن یمعابرعموم

محسوب  يشهر يشهرها در عرصه گردشگر یتموفق
شهرها با  .(shaykh kazem, 2007: 364)شود یم

ي ، همواره پذیرادهند یامکانات و خدماتی که ارائه م
. شهر با ارائه شوند یها وارد م اند که بدان افرادي بوده

خدمات مطلوب و در خور، بستر مناسبی براي 
ها فراهم  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی انسان هاي یتفعال

خدماتی مانند  هاي یت. شهر همچنین با ارائه فعالآورد یم
امکانات پذیرایی و فراغتی زمینه پیشرفت و توسعه 

از آنجا . )Noori, 2009: 1(کند یفراهم م گردشگري را
استان پهناور فارس ازجاذبه هاي اکوتوریسمی دیدنی، که 

ژتوتوریسم کم نظیر و غناي تاریخی فرهنگی کهن را در بین 
، در این پژوهش سعی بر باشد یایران برخوردار م يها استان

کم نظر توریسمی  يها این شده است، با توجه به جاذبه
 ي ازها شهرستانمیزان برخورداري مراکز ، استان فارس

مورد بررسی قرار گرفته شده  خدمات و امکانات رفاهی
 است.

 ادبیات تحقیق
جهان  يگردشگر يکه روندها ییمقصدها ینتر از مهم یکی

 يقرار داده، مراکز شهر یرگذشته تحت تاث يها را در دهه
از  یکیمقصدها را به  ینکوتاه مدت ا ياست. رشد سفرها

خود  یدهپد یننموده و ا یلتبد يمراکز گردشگر ترین یاصل
 يمقصدها یشترسفر گردشگران در ب یانگینرا در کاهش م

 ).Cooper, Others, 1998: 145(نشان داده است یادن
که عالوه بر  کند یگردشگري در شهرهایی توسعه پیدا م
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تاریخی، فرهنگی و هنري، از امکانات و  يها داشتن جاذبه
ناسب نیز بهرمند باشند؛ بنابراین رشد خدمات م

گردشگري در شهرها نه تنها به حفاطت و پیشرفت شهر 
 کند. یبلکه ایجاد سازمانی قوي را نیز طلب م ،وابسته است

و  یزير سازمانی که حفاظت و گردشگري را با هم برنامه
 وجود ).Movahed, 2006: 131(مدیریت شامل کند

 جذب خدمات در ناسبم یعو توز مناسب هاي یرساختز
 یینتع یاربس يمستعد گردشگري ها مکان طرف به گردشگران

 یا یالتها، تشک جاذبه یا امکانات از مقصود است. کننده
 گردشگران يها خواسته ینتام منظور به که است ییها مکان

 و استفاده امکانات ینا از توانند یها م آن و آمده وجود به
مورد فضاهایی که  نیتر بدیهی است مهم. کنند گردش

، فضاهاي شهري هستند که رندیگ یاقامت گردشگران قرار م
زیرا شهرها . دادند یفضاها را تشکیل م نیتر از دیر باز جذاب

انسان را تشکیل  يها قرارگاه نیتر و کامل نیتر شرفتهیپ
بردارنده مراکز مهم اقتصادي، علمی،  . شهرها دردهند یم

ها  از جاذبه ها نیو افزون بر ا تفریحی، پزشکی و ... هستند
جلب  يها کانون نیتر همین جهت مهم طبیعی نیز بهرمندند. به

 ).Kazs and etal, 2004: 11-10(می باشند اندجهانگر
ي مسائل شهري با استفاده از ها نهیزمپژوهشگران زیادي در 

ادامه به چند نمونه  که در اند پرداختهتاپسیس به تحقیق  فن
) در 1388شده است. جوزي و همکاران (از آن اشاره 

 منطقه یکیاکولوژ توان یابیارز"عنوان ي با ا مطالعه
 ي باگردشگر يکاربر به منظور استقرار دزفول بوالحسن

 که رسد یمبه این نتیجه  "ارهیمع چند يریگ میتصم روش
توان  يدارا منطقه از هکتار 4419% معادل 18/74 حدود در
 1232% معادل 21/18گسترده،  مسیتور يبرا مطلوب اریبس

 84% معادل 7/7توان مطلوب و  يدارا منطقه از هکتار
 يدارا 1881% معادل 87/32نامطلوب و  توان يدارا هکتار
% معادل 6/15، متمرکز سمیتور يبرا مطلوب اریبس توان
 2970% معادل 61/51توان مطلوب و  يدارا هکتار 882

) در 1389همکاران (زیاري و است.  هکتار داراي نامطلوب
 توسعه یافتگی درجه بندي رتبه و بررسی"اي با عنوان  مقاله

 از استفاده رضوي، با استان خراسان هاي شهرستان

 از پژوهش حاکی هاي کند که یافته عنوان می "تاپسیس فن

 نخست رتبه داراي مشهد شهر 1385سال  که در است آن

دلیل  شهر به این است. بوده یافتگی توسعه میزان لحاظ به
  ،منطقه رشد قطب به عنوان اداري سیاسی مرکزیت

از نواحی  را متخصص انسانی نیروي و خدمات مکانات،ا
 و برتري ترتیب این به کرده خود جذب سمت به پیرامونی

است. همچنین  شده استان حفظ فضایی ساختار بر آن تفوق
 در را 19 رتبه آباد خلیل و شهرستان 1مشهد رتبه  شهرستان

و  کسب کرده رضوي خراسان استان شهرستان 19 بین
خود  که است بوده 3/0 آمده دست پراکندگی به ضریب
از  مندي بهره میزان در نابرابري شدت و تفاوت وجود بیانگر

 بر ساختار حاکم الگوي رو این است. از توسعه مواهب
 پیرامونی مرکز الگوي تابع رضوي، خراسان استان فضایی

 فضایی ریزي برنامه توجه به داشتن آن، نظر در با است که
 اي، منطقه متعادل پیشرفت و توسعه به نیل منظور به

) در تحقیقی 1389نسترن ( .است ناپذیر ضرورتی اجتناب
ي بند  تیاولو و لیتحل در سیتاپس فن کاربرد «با عنوان 

 يشهر مناطق ي:مورد ي مطالعۀشهر مناطق داریپا توسعۀ
ي شهر مناطق انیم که در رسد یمنتیجه به این  »اصفهان
تا  22/0 تیاولو بیضربا  محروم منطقۀ شش اصفهان،

 و اند گرفته يجا يبرخوردار سطح نیتر نییپادر  34/0
 نیدوم. اند داده اختصاص خود توسعه را به تیاولو نیاول

 بیضر يدارا که است منطقۀ شهر چهار :شامل سطح،
 توسعۀ تیاولو دوم سطح است. و 47/0تا  42/0 تیاولو

 از برخوردار منطقۀ یک، سه سطح .گیرد می بر در را مناطق
 ضریب با شود، می شامل را بررسی مورد شاخص 21لحاظ 

 بر در را توسعه آخرین اولویت و 64/0تا  53/0 اولویت
) نیز در مطالعه خود با 1389خاکپور و همکاران ( .دارد

ترش عنوان بررسی عملکرد مدیریت شهري در گس
) با استفاده از روش تاپسیس ها پاركفضاهاي سبز عمومی (

که ارتباط  رسد یممطالعه موردي شهر مشهد به این نتیجه 
منطقی بین وسعت فضاهاي سبز عمومی و عملکرد 



 ... در ري توسعه خدمات و امکانات رفاهی گردشگريارزیابی سطح برخوردا 26 

 مدیریت شهري وجود ندارد و مدیریت شهري در
اي و محلی، شرایط  ي مورد بررسی منطقهها شاخص
ي و همسایگی ا هیناحهاي  كي را نسبت به پارتر مطلوب

عملکرد  ها شاخصداشته است هر چند که برخی از 
ي نیز ا هیناحمدیریت شهري در پارك هاي همسایگی یا 

 مناسب بوده است.
 

 اهداف تحقیق
 یجاداو  نگري یندهآ یزي،ر برنامه اهداف ینتر مهم از یکی

ین ا است. الزمۀ یاییجغراف مختلف مناطق در متعادل توسعۀ
 و بالقوه ياستعدادهاو  مناطق یقدق شناخت و مطالعه ند،یفرآ

ي ها شاخص ینب شناخت رابطۀ و یابیارز ینهمچن بالفعل،
). Nasteran, 2010: 89(است منطقه توسعۀ در اثرگذار

ي طبیعی بکر و ها جاذبهي از ها شهرستانبرخورداري همه 
به دلیل یکسان  نظیر و ي تاریخی بیها جاذبههمچنین 

وزیع خدمات رفاهی براي گردشگران در سراسر تنبودن 
مشخص نمودن درجه  این پژوهش فاهدین اتر مهم استان

از توسعه  ي استان فارسها شهرستان ي مراکزربرخوردا
و مشخص جهت جذب توریسم  و خدمات رفاهی امکانات

 مد در جهت توسعه و توزیعآنمودن استراتژهاي کار
سراسر مراکز خدمات و امکانات رفاهی متوازن در 

ي استان فارس جهت جذب توریسم بوده ها شهرستان
یی جهت تخصیص گشا رهاست. امید است که این تحقیق 

در مراکز علمی و عملی  يزیر و برنامه عادالنه بودجه
 باشد.ها  شهرستان

 

 یقروش تحق
 یکردبر رو یروش تحقیق به کار رفته در این پژوهش مبتن

 این موضوع تحلیل و است. شناخت یلیتحل - یفیتوص

 انجام مصاحبه انجام و يا روش کتابخانه مبناي بر تحقیق

اصلی و زیر  يها است. براي مشخص کردن شاخص شده

ها با روش دلفی  نظر کارشناسان ها تحقیق از شاخص

 از نظرات استخراج بر تمرکز یاستفاده شده است، دلف

 صصتخ به وابسته یجنتا داشته و کوتاه در زمان ینمتخصص

 و ها پاسخ صحت و یفیتک نظر، دانش مورد در افراد

 است دوره مطالعه در ها آن یري مداومدرگ و يهمکار

(Landeta, 2006: 79)، يها مجموع یقطر از که 

 بازخورد و یانگو پاسخ یگمنام حفظ با يا پرسشنامه

 گیرد یم صورت پانل ياعضا به نظرات دادن

).(Keeney and others, 2001: 195 ر ادامه با استفاده د

 ي خدمات امکانات رفاهیبند رتبهتاپسیس به  فناز 

از  یکیبه عنوان  یستاپس فن. استشدهپرداخته 

 يبند امروزه در رتبه یارهچند مع گیري یمتصم هاي فن

 ياعضا MCDMمختلف در علوم گوناگون  یممفاه

 یلدل ینتر است که مهم یافته اي یژهو یگاهخانواده جا

عدم  یزو شفاف و ن یاضیمنطق ر توان یم آن را

 ).Zeyari, 2010: 21( آن دانست ییاجرا مشکالت

 nگزینه و  mکه داراي  n×mتاپسیس، ماتریس  در روش

. از امتیازات مهم گیرد ی، مورد ارزیابی قرار مباشد یمعیار م

از  توان یاین روش آن است که به طور همزمان م

استفاده نمود. با این ها و معیارهاي عینی و ذهنی  شاخص

حال الزم است در این مدل جهت محاسبات ریاضی، 

تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها از نوع کمی بوده 

و در صورت کیفی بودن نسبت داده شده به معیارها، 

ها را به مقادیر کمی تبدیل نمود. با این وجود  آن باید یم

ی که تعداد روش تاپسیس در هنگام که شود یپیشنهاد م

ها و اطالعات در دسترس محدود است، مورد  شاخص

، مراحل زیر فناز این  یريگ استفاده قرار گیرد. جهت بهره

 :شود یبه اجرا گذاشته م

همواره مقادیر باالتر،  بایست یبراي هر شاخص م .1

، بدتر یا بر عکس؛ به این تر یینبهتر باشند و مقادیر پا

 فزایش مقدار،مطلوبیت هر شاخص با امعنی که 
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 یکنواخت افزایش و یا کاهش یابد. به طور 

فاصله هر گزینه از ایده آل (از ایده آل منفی) ممکن  .2

است به صورت فاصله اقلیدسی (از توان دوم) یا به 

صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی (معروف 

به فواصل بلوکی) محاسبه گردد که این امر بستگی به 

 .ها دارد گزین در این شاخصمیزان تبادل و جای
 

 تحقیق  يها شاخص

 و غذا صرف يها کارگاه و ها شاخص اقامتگاه .1

 یدنینوش
اقامتی نیازهاي اساسی بخش گردشگري به  يها شاخص
سلیقه و توانایی مالی  که به دلیل تنوع، آید یشمار م

گردشگران، شهر به انواع مراکز اقامتی بر حسب درجات 
شاخص  ).Law, 1996: 106(مختلف مود نیاز است

 يها هتل درجه یک، يها تأسیسات اقامتی شامل هتل
ها، مراکز اقامت  درجه سه، مسافرخانه يها درجه دو، هتل

. باشد یها و مراکز اقامتی موقت بین راهی م دولتی، متل
سراها  درصد هزینه را پس از مهمان ترین یشگردشگران ب

راها پرداخت ها و غذاس و خدمات اقامتی براي فروشگاه
ها، غذاسراها در مراکز  به رستوران توان یکه م مایند. یم

  ،گردشگري و بین راهی يها ها، کنار جاذبه شهرستان
 سنتی اشاره کرد. يها و رستوران ها یکباب

 شاخص امکانات رفاهی و تفریحی .2
تفریحی، فضاي  يها تفریحی شامل پارك يها شاخص

ی مانند دستشویی سبز، باغات گردشگري، امکانات رفاه
عمومی، پمپ گاز، پمپ بنزین، مجتمع بین راهی، امداد 

گردشگري و  يها خودرو، پلیس راه و... در مسیر جاذبه
 .باشد یدر درون شهرها م

 شاخص زیربنایی  .3
 يها ها به مساحت شهرستان، نسبت راه نسبت کل راه

آسفالته به  يها شهرستان، نسبت راه يها آسفالته به کل راه

شهرستان به مساحت  يها حت شهرستان، نسبت راهمسا
به مساحت شهرستان، نسبت  يا جاده يها استان، نسبت راه

 يها به مساحت شهرستان، دسترسی جاذبه یاصل يها راه
 يها شاخصلومتر از یآسفالته و شوسه، به ک يها  به راه

 . آیند یمطرح در پژوهش حاضر به شمار م یربناییز

 
 تباطاتشاخص حمل نقل و ار .4

حیاتی با حمل نقل دارد، زیرا  يا صنعت گردشگري رابطه 
دسترسی راحت و با کیفیت باال براي گردشگران یکی از 

. باشد یتوسعه گردشگري یک منطقه م يها الزمه ینتر مهم
دسترسی شهر به  به توان یها م که از جمله این شاخص

، دسترسی به حمل نقل زمینی و المللی ینفرودگاه ب
عموي در کنار  هاي ینگسراسري، وجود پارک هاي نالیترم

، ها و در شهرها، سامانه حمل نقل درون شهري جاذبه
و  دسترسی به خدمات ریلی همچنین به مراکز پستی

 خدمات ارتباطی نیز اشاره کرد.
 

 یاقتصادي، فرهنگ شاخص .5
بر  و اقتصادي مشتمل است یفرهنگ يها شاخص

، ها ی، صرافینمانگی و سنگارخانه، کتابخانه، کانون فره
 .باشد یدولتی و غیر دولتی م يها بانک

 

 یو درمان یشاخص بهداشت .6
پژوهش شامل:  ینا یو درمان یبخش بهداشت يها شاخص

 يها تخصصی و فوق تخصصی، درمانگاه هاي یمارستانب
پزشکی،  تخصصی و فوق تخصصی، بیمارستان و مراکز دندان

انس، آزمایشگاه و اروژ هاي یگاهپزشکی، پا هاي یتفور
  .باشد یخانه مودار
 77شاخص و حدود  6در این پژوهش متغیر ما شامل    

شهرستان مورد بررسی قرار گرفته  21زیر شاخص در 
طور که در روش  ها همان شده است. براي تعیین شاخص

تحقیق اشاره شده است، از مطالعات انجام شده در ارتباط 
نظرات کارشناسان و با امکانات و خدمات گردشگري و 



 ... در ري توسعه خدمات و امکانات رفاهی گردشگريارزیابی سطح برخوردا 28 

 .نظران حوزه گردشگري استفاده شده است صاحب
مچنین براي مشخص کردن وضعیت موجود خدمات و ه

لنامه آماري استان فارس و امکانات گردشگري از سا
ت انجام شده در ارتباط با توریسم شهر شیراز و مطالعا

معتبر در ارتباط با موضوع  يها تیهمچنین اطالعات سا
 ).1ه است (جدولاستفاده شد

 وضعیت موجود خدمات و امکانات گردشگري فارس .1جدول 

ها شهرستان  امکانات درمانی 
حمل 

 نقل
ها اقامتگاه زیربنایی  اقتصادي 

 40 124 291 25 37 40 آباده

 33 67 189 11 23 17 استهبان

 34 51 260 21 35 34 اقلید

 18 23 136 13 18 14 ارسنجان

 31 30 228 26 20 24 بوانات

 73 153 331 31 42 54 جهرم

 19 34 137 16 17 16 خرم بید

 47 97 309 11 28 41 داراب

 13 15 135 6 14 17 زرین دشت

 25 29 227 9 19 30 سپیدان

 660 1267 560 265 152 713 شیراز

 61 189 218 19 51 50 فسا

 33 98 345 28 43 30 فیروزآباد

 17 37 146 11 24 17 قیرکارزین

 62 223 353 24 35 70 کازرون

 129 191 980 49 58 81 الرستان

 47 55 383 21 21 32 المرد

 72 251 397 30 56 88 مرودشت

 15 16 230 14 14 20 مهر

 31 95 366 13 30 60 ممسنی

 36 61 502 34 22 40 نیریز

12/0 وزن شاخص  19/0  17/0  2/0  22/0  10/0  

 فارس، راهنماي گردشگري فارس سالنامه آماري استان منبع: 

 5و عوامل داخلی  4مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

یزي راهبردي جهت شناسایی نقاط قوت ر برنامهدر ادامه 

 ضعف توسعه گردشگري استان انجام شده است.و 

4. External Factor Evaluation 
5 . Internal Factor Evaluation 

 یجادکه بر ا یستماتیکاست س اي یوهش يراهبردیزي ر برنامه

با در نظر  دار یتت اولواقداما ینب یوستگیپ يو برقرار

 ینو منابع) و همچن ها ییداشتن ضعف و قوت (توانا

) یرگذارتاث یاناتو جر ی(عوامل خارج یدهاها و تهد فرصت

 .دارد یهتک

 يبرا یافتهنظام  یروش توان یرا م يراهبرد یزير برنامه    

و  یده درخصوص شکل ها یتفعال يو اجرا یماتاخذ تصم

کرد و علل آن دانست. با توجه به سامانه، کار یکرهنمود 

 یلاطالعات، تحل يگردآور ینشیگز هاي یوهتفاوت در ش

، یسازان اصل یماهداف مشارکت تصم یینهدفمند و تع

و  یماتتصم یتبعات آت ی، بررسها ینهگز یابیو ارز یینتب

 یزآم یتموفق يبر اجرا یدتاک یزاز هر چ یشها و ب اعمال آن

. از شود یم یزمتما یزير برنامه ياه گونه یرها از سا برنامه

به آنچه  یزر توجه برنامه يراهبرد یزير آنجا که در برنامه

، گردد یسامانه مهم در آن معطوف م یکجامعه و  يبرا

و  یرمتغ یطبا شرا یاروییدر رو گیران یمتصم يبرا یچارچوب

فراهم  ها یتمنابع و فعال یصدر تخص ها یتاولو یینتع

 بیرونی و عوامل درونی به اینکه همهبا توجه  .سازد یم

 این کلیه ضرورت دارد لذا نیستند اهمیت قابل و برجسته

 کم اهمیت و مهم عوامل و قرارگرفته ارزیابی مورد عوامل

 ارزیابی براي .گردند اولویت تعیین و شده داده تشخیص

 EFE هاي یسماتر از بیرونی و درونی راهبردي عوامل

  .)Mhrmnejad, 2009: 239( شود یم ستفادها  IEFو

 یو داخل یاز عوامل خارج یو ساخت جدول هیته يبرا

 :انجام گرفته است ریگانه ز آن طی مراحل پنج لیتحل

ها و  (فرصت یعوامل خارج ینتر در ستون اول، مهم -

 ي(نقاط قوت و ضعف) فرارو ی) و داخلیداتتهد

 . یما نموده ینو تدو یینرا تع یستمس

 یو داخل یاز عوامل خارج کیر در ستون دوم، به ه -

                                                            یکیاستراتژ تیها بر موقع آن یبر اساس اثر احتمال
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 ) تا صفر نیتر مهم ( 1از  یوزن ستمیس یفعل

 شتری. در واقع هر چقدر وزن بمیا ) دادهنیتر تیاهم ی(ب

 ستمیآن س ندهیو آ یکنون تیآن بر موقع ریباشد، تأث

وامل از ع کیخواهد بود (جمع ستون دوم هر  شتریب

 است). 1بدون توجه به تعداد عوامل  یو داخل یخارج

 یو داخل یاز عوامل خارج کیدر ستون سوم، به هر  -

، به آن ستمیس یکنون تیو موقع تیبر اساس اهم

 1خوب) تا  اری(بس 5از  يا عامل خاص رتبه

هر  تی، نحوه موقعيبند رتبه نی. امیده ی) مفی(ضع

 .دکن یم یابیرا ارز ستمیعامل توسط س

و  یو داخل یاز عوامل خارج کیدر ستون چهارم هر  -

 )3ستون ×  2وزن هر عامل را در رتبه آن (ستون 

 .دیآن به دست آ یوزن ازیامت لهیوس نیتا بد میکن یضرب م

 موجود در ستون چهارم را یوزن یازهايسرانجام امت -

 یوزن یازجمع کرده و امت یکدیگرطور جداگانه با  به

 یوزن یاز. امتیما را محاسبه کرده یو داخل یعوامل خارج

چگونه به عوامل و  یستمس یک دهدکه یکل نشان م

 اش یرونیب یا یدرون یطموجود و بالقوه در مح یروهاين

و  2(جدول ).Hangr,Veln, 2002: 120(دهد یپاسخ م

 )3جدول

 یخارج عوامل یلتحل و یهتجز یجنتا. 2جدول
 

 دهایو تهد (O)ها  : فرصت(EFE) یعوامل خارج
(T) 

 رتبه وزن
 ازیامت

 یوزن

1Oاشتغال بومی و جلوگیري از  يها فرصت جادی: ا

 مهاجرت
09/0 3 27/0 

2Oخصوصی  يها اعتبارات به بخش صی: تخص

 جهت سرمایه گذاري توسط دولت
08/0 8/2 22/0 

3O 29/0 2/3 09/0 و بازاریابی الکترونیک: امکان استفاده از تبلیغات 

4O06/0 1/1 05/0 به بازار گردشگري خلیج فارسی کی: نزد 

5Oمناطق در گردشگري ياندازها چشم وجود : عدم 

 بیرق
05/0 2/1 06/0 

6O:  11/0 8/1 06/0عالقمندي گردشگران داخلی و خارجی به 

 ي تاریخی استان فارس به دلیل تنوعها جاذبه

1Tدر  يریگ میمتعدد مسئول تصم يها : وجود سازمان

 گري در کشورزمینه گردش
06/0 6/1 1/0 

2Tو  قیتحق يدولت برا یصی: کم بودن بودجه تخص

 يتوسعه گردشگر يها برنامه
07/0 1/2 15/0 

3Tيها : اجرایی نشدن قوانین حفاظتی جاذبه 

 گردشگري
8/0 5/2 2/0 

4T15/0 2/2 07/0 : بی اعتمادي بخش خصوصی 

5Tخارجی در مورد  يها دولت يها ي: سیاست گذار

 آن بر جذب گردشگر خارجی ریان و تاثایر
08/0 2/2 18/0 

6T نبود برنامه ریزي و ضعف مدیریتی در اجراي :

 جذب گردشگر يها برنامه
09/0 1/3 28/0 

7T2/0 8/2 07/0 : سرمایه بر بودن توسعه امکانات گردشگري 

7Tی توجهی در ثبت آثار تاریخی در کشور و : ب

 فارس
06/0 2 12/0 

 38/2 - 00/1 جمع

اطالعات به دست آمده از کارشناسان تحقیق ماخذ:  
 

 داخلی عوامل یلتحل و یهتجز یجنتا .3جدول
 

و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE) یعوامل داخل
(W) 

 رتبه وزن
 ازیامت
 یوزن

1Sمنحصر  يها از جاذبه يها : بهرمندي اکثر شهرستان
 به فرد اکوتوریسمی و تاریخی

08/0 5/2 2/0 

2Sطبیعی و تاریخی در اکثر  يها وع جاذبه: تن
 ها شهرستان

1/0 9/2 29/0 

3S:  مستعد بودن مناطق گردشگري استان جهت
 سرمایه گذاري خصوصی و دولتی

09/0 1/3 28/0 

4Sيها تاریخی در شهرستان يها : وجود مجموعه 
 همجوار

07/0  5/2  16/0 

5S07/0 مسافري عمومی  نالی: وجود ترم  3/2  16/0 

6S : واز بسیار گرم  در ایام سالآب و هواي متنوع 
 سرد

06/0  2 12/0  

6S: 06/0 وجود فرودگاه بین اللمللی در مرکز استان  3/1  08/0 

1Wتاریخی و فرهنگی در  يها : بی توجهی به جاذبه
 استان

09/0 4/2 22/0 

2Wنقاط  يو ذهاب به سو ابیا سی: نبود سرو
 يشهر و ضعف حمل ونقل برون يگردشگر

07/0 4/1 1/0 

3W نبود زیر ساختهاي مناسب جهت توسعه :
و خدمات توسعه  التیگردشگري عدم وجود تسه

یی در اکثر مراکز رایو پذ یاقامت يواحدها يگردشگر
 ها شهرستان

08/0 6/2 21/0 
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4W ضعف مدیریتی در زمینه حفظ نگهداري منابع :
 گردشگري در استان و توسعه گردشگري در استان

09/0 2/3 29/0 

5Wو کاهش  یطیمح ستیز يها یآلودگ شی: افزا
 طبیعی  يگردشگر يها جاذبه طیمح تیفیک

07/0  5/1  11/0 

6W : 06/0 1/1 05/0 ي حرفه اي در استانها گردننبود تور 

7W:  07/0 2/1 06/0 ي مسافرتی ها شرکتفعالیت محدود 

8W:  فصلی بودن گردشگري در استان و در
 ها شهرستان

05/0 1 05/0 

 52/2 - 00/1 جمع

اطالعات به دست آمده از کارشناسان تحقیق ماخذ:  

 محدوده مورد مطالعه 

متر مربع  یلومترهزار ک 133وسعت استان فارس حدود 

. دهد یم یلدرصد مساحت کشور را تشک 1/8 یبااست و تقر

 27 يمدارها ینب یرانا ياستان، در جنوب منطقه مرکز ینا

عرض شمالی و  یقهدق 42درجه و  31و  یقهدرجه و دو دق

طول شرقی  یقهدق 36درجه و  55و  یقهدق 42درجه و  50

. استان فارس با قرارگرفته است ینویچاز نصف النهار گر

برخورداري از موقعیت طبیعی و جغرافیایی ممتاز، مراکز 

مذهبی و بقاع متبرکه، شهرهاي باستانی با قدمت تاریخی 

گردشگري کشور شرایط بسیار  يها به عنوان یکی از قطب

اثر تاریخی  1347مناسبی را فراهم نموده است. بیش از 

ثبت شده ملی، دو اثر ثبت شده جهانی (تخت جمشید، 

 يها جاذبه طبیعی، بافت بومی و فرهنگ 400 پاسارگاد)،

 باشد یبسیار مهم گردشگري استان م يها متنوع از جاذبه

)Dehghan, shasavar, 2006: 58.( 

 
موقعیت جغرافیایی استان فارس .1کلش  

 ي تحقیقها یافته
 ،رانیاشهرهاي  سطح در مهم معضالت از یکی امروزه
 امکات و خدمات رفاهی براي جذب میتقس مسأله

 از روابط یکم يها فن که از آنجا .باشد یمگردشگر 

 یابیارز توانند یم ،شوند یم حاصل ها دهیپد نیب یمنطق

 هیارا ها دهیپد نیب روابط و ها یژگیو از یقیدق و یمنطق
تاپسیس  فنبا  ها دادهدر ذیل مراحل انجام تحلیل  .ندینما

 آمده است.
 

  1مرحله 
 21شاخص در  6نشان دهنده وضعیت موجود  Aماتریس 

. بعد از مشخص شدن باشد یشهرستان استان فارس م
ها را استاندار کرده که براي این  وضعیت موجود باید داده

فرمول زیر استفاده شده است. حاصل محاسبات  منظور از
 .باشد یم Rانجام شده در این مرحله، تشکیل ماتریس 

 

 2مرحله

 
 

 

 3مرحله 

 
 

 Rپس از استاندارد شدن وضعیت موجود در ماتریس    
هر شاخص در وزن شاخص مربوط به خود که با نظر 
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 کارشناسان بخش گردشگري به دست آمده است ضرب

 . باشد یم Vحاصل این فرایند ماتریس  که میکن یم

 4مرحله 

 

بدست آمده در  يها در این مرحله با توجه به داده   
مقادیر باالترین شاخص ایداه آل و حداقل  Vماتریس 

. با داشتن مقادیر میکن یمنفی در هر سطون مشخص م
) خواهیم Vشاخص ایده آل و حداقل در ماتریس (

 داشت.

 5مرحله 
 آل مقادیر ایده 

 حداقل مقادیر 

 6مرحله 

 
 

با جایگزینی مقادیر به دست  حال با استفاده از روابط     
و آلتراناتیو  آمده معیار فاصله براي آلتراناتیو ایده آل 

حاصل این روابط در  .میا بدست آورده حداقل 
 .)4جدول(ده شده است جدول زیر آور

 و آلتراتیو حداقل مقدار آلتراناتیوایده آل  .4جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش هاي یافتهمنبع: 

 7مرحله 
در این مرحله تعیین ضریبی که برابر است با فاصله گزینه  

و  تقسیم بر مجموع فاصله حداقل  حداقل .
نشان داده شده و از  که آن را با  له حداکثر فاص

 ).5جدول ( شود یرابطه زیر محاسبه م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گیري نتیجهبحث و 
میزان فوق بین صفر و بندي گزینه بر اساس میزان  رتبه 

 یننشان دهنده باالتر 1برابر با  یک در نوسان است 

برابر با صفر نیز نشان دهنده کمترین رتبه است  رتبه

)Taher khani, 2007,66-64.(  براي مشخص کردن

 5استان فارس یک طیف  يها میزان برخورداري شهرستان

 .)6جدول (اي انتخاب شده است  گزینه

 گزینه براي مشخص کردن میزان برخورداري 5طیف  .6جدول

 خیلی ضعیف ضعیف طمتوس خوب خیلی خوب

75/0-1 55/0-75/0 35/0-55/0 15/0-35/0 0-15/0 

 يها شهرستان شود یمشاهد م .5طور که در جدول همان   
استان فارس بر اساس میزان برخورداري از امکانات و 

همانطور که اند.  بندي شده خدمات رفاهی گردشگري رتبه
رس فقط شهر شیراز که مرکز استان فاشود،  مشاهده می

میزان برخورداري خیلی خوب قرار  1-/75 است در طیف

     

     

     

     

     

     

      

      

 

  ضریب الویت .5جدول             

 ضریب

 الویت
8/0 38/0 19/0 17/0 14/0 14/0 14/0 

 جهرم کازرون فیروز آباد مرودشت نیریز الر شیراز شهرستان
 ضریب

 الویت
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 07/0 07/0 

 فسا بوانات ممسنی آباده اقلید داراب المرد شهرستان
 ضریب

 الویت
07/0 04/0 04/0 03/0 01/0 0 0 

 سپیدان استهبان شهرستان
قیر 

 کارزین
 خرم بید مهر ارسنجان

زرین 
 دشت

 یافته هاي تحقیقمنبع: 
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 میزان 55/0-35/0گرفته است، شهر الر در طیف 
آباد  مرودشت و فیروز يها برخورادي متوسط و شهرستان

یافته  در طیف ضعیف قرار دارد. با نگاهی به جدول در
-0که اکثریت مراکز شهرستان فارس در طیف  شود یم

خیلی ضعیف قرار دارد با توجه میزان برخورداري  15/0
استان فارس دراي  يها به اینکه اکثریت مراکز شهرستان

اما نتایج نشان  باشند یبی نظیر طبیعی تاریخی م يها جاذبه
دهنده کمبود خدمات و امکانات براي جذب توریسم در 

 .باشد یاین شهرها م

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 سیماتر در یعوامل خارج یینها ازیمجموع امتتوجه به با

 ازیامت نیبدست آمده است. ا 38/2 یعوامل خارج یابیارز
توانسته است از  گردشگري استاناست که  یمعن نیبه ا

 ي، تا حدودکنند یم جادیا تیموقع ایکه فرصت  یعوامل
 دیکه موجب تهد یاز عوامل ایو  دینما يبردار بهره

 ازیمجموع امت ).2جدولکند ( يدور ي، تا حدودگردند یم
 یعوامل داخل یابیارز سیدر ماتر زین یعوامل داخل یینها
نسبتا زیادي به  يبه دست آمده که آن هم تا حدود 52/2

 ).3 جدولدر استان است ( یقوت عوامل داخل يمعنا

  
موقعیت گردشگري استان فارسوضعیت کنونی  .3شکل  

 گردشگري راهبردارهاي مورد توجه در .3شکلبا توجه به 
یا همان راهبردهاي محافظه کارانه  WOاستان راهبردهاي 

 .باشد یاست م

 

  WO استراتژي هاي
 یشهدفش کاهش نقاط ضعف و افزا WO هاي ياستراتژ
 يبه علت برخوردارسازمان حالت  ینها است. در ا فرصت

بدست  يها ، امکان استفاده از فرصتیاساس يها از ضعف
ص محصول مشخ یک يمثال تقاضا برا يآمده را ندارد. برا

جهت استفاده الزمه را  امکانات سازمان مربوطه یباالست ول
 هاي ياستراتژ سازمانصورت  ینندارند، در ااز فرصت 

 یجادو توسعه به منظور ا یقواحد تحق یجاد: ایلاز قب یمختلف
فراموش کردن فرصت بدست آمده را  یامورد نظر و  امکانات

یع نامتعادل متاسفانه با توجه به توز انتخاب کند. تواند یم
 ها فرصتامکانات الزم جهت گردشگري پایدار در استان 

 رود ضروري است که یماز دست  ها شهرستاندر اکثر 
ي گردشگري استان فارس به ها جاذبهاز وجود والن ئمس

عنوان یک فرصت ممتاز در جهت توسعه گردشگري و در 
با این مهم نهایت توسعه اقتصادي استان قدم بردارند و 

ع امکانات و خدمات رفاهی در سراسر استان تحقق توزی
ي توسعه گردشگري ها برنامهخواهد یافت و نباید 

مخصوص یک شهر باشد و فقط به یک شهر مرکزي توجه 
موقعیت گردشگري استان به  باید توجه داشت که شود.

از ثبات الزم برخوردار  دلیل نبود امکانات خدمات رفاهی
ایه الزم جهت تقویت زیر مشکل عمده نبود سرم .یستن

مسوالن امر گردشگري  باشد. یمي گردشگري ها ساخت
گردشگري  سهم بازار یشافزا يبرا تامین منابع یازمندن

 رقابت، بهبود يحفظ برترو  رقابتقدرت  یش، افزااستان
در وضع فعلی که فرصت ، يور ، بهبود بهرهوضع موجود

 ستند.در حال کاهش است، ه توسعه گردشگري در استان
یزي گردشگري استان اقدام به ر برنامهبنابراین مسوالن امر 

بخش خصوصی ي علمی و عملی نمایند که ا برنامهتدوین 
 خدمات و دولتزمینه امکانات و در  گذاري یهجهت سرما

 
 وضعیت سطح برخورداري از امکانات گردشگري . 2شکل
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تا بتوان با . اده شودها سوق د در زمینه ایجاد زیر ساخت
 هاي خصوصی و دولتی جهت توسعه یهسرمااستفاده از 

 گردشگري قدم برداشته شود. 

 راهکارها
عاملی که گردشگر مکانی را به  ینتر امروزه یکی از مهم 

برخوردار بودن از امکانات و  کند یعنوان مقصد انتخاب م
تا جایی که امکان دارد یک مکان  باشد یخدمات مناسب م

باشد ولی چنانچه امکانات  همتا یاز نظر توریسمی در جهان ب
ات مناسب وجود نداشته باشد هیچ گردشگري رفاهی و خدم

حاضر به سفر به آن مکان نخواهد شد. بنابراین بررسی 
که از جاذبه  يها امکانات و خدمات رفاهی در مکان

جهت  یزير گردشگري برخوردارند یکی از ضروریات برنامه
استان  يها . با توجه به اینکه شهرستانباشد یجذب توریسم م

طبیعی تاریخی  يها داري از جاذبهفارس از لحاظ برخور
و  باشند یداراي رتبه باالیی در کشور و بعضا در جهان م

ها  چون مقصد و اقامتگاه اکثر گردشگران مراکز شهرستان
 6، در این پژوهش سعی شده است با توجه به باشد یم

شاخص تعیین شده خدمات و امکانات گردشکري در مراکز 
گیرند. نتایج به دست آمد ها مورد بررسی قرار  شهرستان

استان فارس  يها گویاي این مسئله است که مراکز شهرستان
از امکانات و خدمات مناسب جهت جذب توریسم 

 21که در بین  دهد ینشان م ها یافته. باشند یبرخوردار نم
شهرستان فقط شهرستان شیراز از نظر برخورداري در 

یکی از  و شهرستان الر نیز که باشد یوضعیت مطلوب م
از  باشد یمراکز مهم سیاسی و گردشگري در استان فارس م

نظر میزان برخورداري در طیف متوسط قرار گرفته است. دو 
شهرستان مرودشت و فیروزآباد که از مراکز توریسم پذیر 

از نظر میزان  باشد یتاریخی مهم در استان و کشور م
 و  اند ضعیف قرار گرفته 35/0-15/0برخورداري در طیف 

بسیار ضعیف قرار  15/0-0شهرستان باقی مانده در طیف  17
علمی، ضعف  یزير دارند. این نتایج نشان از نبود برنامه

مدیریتی، نبود برنامه جهت اختصاص عادالنه بودجه، نبود 

دیگر در  شمار یکارشناسان در امر گردشگري و دالیل ب
هاي  یزير برنامهبنابراین استفاده از . باشد یاستان فارس م

رسد.  یمراهبري در توسعه گردشگري استان ضروري به نظر 
 یازامتو  38/2 یعوامل خارج یینها یازمجموع امتبا توجه به 

جهت  راهبرددر ذیل به چند  52/2 یعوامل داخل یینها
 گردشگري استان فارس اشاره شده است. توسعه

تاریخی فرهنگی استان فارس و  يها توجه به جاذبه -
گردشگري در این مناطق جهت توسعه اشتغال  توسعه

ها به  جوانان بیکار و مهاجرت يکار بومی براي کاهش بزه
 .خصوص مهاجرت روستا به شهر

تامین اعتبار دولت براي تشویق بخش خصوصی و ایجاد  -
در سراسر  مناسب توسعه گردشگري يها زیر ساخت

  استان.
رگیري استفاده از مدیرهاي متخصص و کارا براي به کا -

طبیعی بکر  يها حفظ بناهاي تاریخی و جاذبه يها برنامه
 در استان

استفاده از تبلیغات نوین براي توسعه گردشگري استان با   -
بکر و منحصر  يها توجه به موقعیت استان فارس و جاذبه

  .به فرد
 يها رقیب بودن جاذبه کمتوجه مدیران و مسوالن به   -

 .استان فارس در کشور
ي بهینه براي جلب بردار بهرهامکانات موجود و  استفاده از -

 رضایت گردشگران.

ي کوتاه مدت و بلند مدت در جهت ها برنامهاستفاده از  -
بهبود وضعیت امکانات و خدمات رفاهی در کنار 

 ي گردشگري.ها جاذبه

حرکت در جهت شایسته ساالري در زمینه استفاده از  -
 ي توسعه گردشگريها برنامهنخبگان در حیطه 

قبول مسوالن نسبت به وجود ضعف در امر مدیریت  -
ي سنتی و استفاده از ها تعصبگردشگري و کنار گذاشتن 

 ي کارا و عملی. ها برنامهها و  یدها

هاي  یدهاي و ها طرححمایت از پژوهشگران و احترام به  -
 گردشگري.
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ي مربوط به توسعه ها رشتههمکاري با دانشجویان  -
ضعف و قوت استان  گردشگري در جهت شناخت نقاط

 در حیطه توسعه گردشگري.
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از تمامی دوستان وعزیزانی که مرا در تدوین این مقاله 
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