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ABSTRACT
Introduction: Given that the tourism industry is a powerful tool for regional development, it is very
important to discuss tourism clusters. One of the tourism management strategies at the geographical
level is to complete the tourism cluster.
Objectives: The present study has identified the existing problems in the activities of institutions and
inter-institutional relations of the tourism cluster and then has presented appropriate strategies in
completing the tourism cluster.
Methodology: This research is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical
research in terms of nature and method. Research data were collected through interviews with
owners of organizations and management of tourism-related institutions in the study area.
Quantitative and qualitative methods (sequential mixing) and NodExcel and ExpertChoice software
were used to analyze the data.
Location: Central part of Rafsanjan city in Kerman province.
Result and Discussion: The results show that there are elements of tourism cluster formation in the
central part of Rafsanjan, but there is no horizontal and vertical communication between institutions
and organizations in accordance with the complete cluster structure, and this situation needs to be
organized. Hard infrastructure, reorganization of attractions and upgrading of soft infrastructure
were proposed for the development of tourism clusters in the central part of Rafsanjan.
Conclusion: For the development of sustainable tourism in rural areas, the use of a cluster approach
is very important and this approach plays a key role in activating all elements of tourism.
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چکیده
مقدمه :توجه به اینکه صنعت گردشگری ابزار قدرتمندی برای توسعه منطقهای است ،بحث در مورد خوشههای گردشگری بسیار ضروری استت.
یکی از راهبردهای مدیریت گردشگری در سطح جغرافیایی ،تکمیل خوشه گردشگری است.
هدف :پژوهش حاضر ،مسائل موجود در فعالیت نهادها و روابط بین نهادی خوشه گردشگری را شناسایی کرده و سپس راهبردهتای مناستد در
زمینه تکمیل خوشه گردشگری ارائه داده است.
روش شناسی :این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی است .دادههاای پاژوهش از
طریق مصاحبه با صاحبان سازمانها و مدیریت نهادهای مرتبط با گردشگری محدوده مورد مطالعه جمع آوری شده اسات .بارای تحلیاا دادههاا از روشاهای
کمی و کیفی (آمیخته متوالی) و نرم افزارهای  NodExcelو  ExpertChoiceاستفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی :بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان است.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان میدهد که عناصر تشکیل خوشه گردشگری در بخش مرکزی رفسنجان وجود دارند اما بین نهادها و سازمانهتای
ارتباط افقی و عمودی متناسد با ساختار خوشه کامل وجود ندارد و ایتن وضتعیت نیازمنتد ستاماندهی استت کته در نهایتت راهبردهتای ارتقتا
زیرساختهای سخت ،ساماندهی جاذبهها و ارتقا زیرساختهای نرم ،جهت توسعه خوشه گردشگری در بخش مرکزی رفنسجان پیشنهاد شد.
نتیجه گیری :جهت توسعه گردشگری پایدار در نواحی روستایی استفاده از رویکرد خوشه¬ای بسیار مهت استت و ایتن رویکترد در فعالستازی
همه عناصر گردشگری نقش کلیدی دارد.

کلیدواژه ها:

خوشههای کسد و کار ،خوشه گردشگری ،بخش مرکزی رفسنجان
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مقدمه
گردشگری که سرمایهداری عصر ما ،آن را بهصورر مهمتورین صوعت درآررد اسو کشویری  )298 :1386 ،سوحی بورای
جلرگیری از رکرد اقتصادی معطقهای ک )Santos & Ferreira, 2009: 127ر یی از زمیعههای تجار مل ر بینالملل اسو کوه
ط  50سال گذشته اهمیت بسیار چشمگیر یافته اس  .چعانیه در سال  2009م  10/9درصد از ترلید ناخالص مل جهان را به خرد
اختصاص داد برد ک .)UNWTO,2010:15ظرفی فرقالتاد گردشگری برای رشد ر ترسته معاطق مقصد بر کس پرشید نیس
ک .)Song et al., 2012: 1654سازمان جهان گردشگری پیشبیعو کورد در سوال  2020درآمود یاصوا از گردشوگری بوه 1/5
تریلیرن دالر خراهد رسید ک .)Stratan et al., 2015:15لیین ترزیع جغرافیای درآمدهای یاصوا از گردشوگری در جهوان ،سوهم
خاررمیانه را  2/5درصد ر سهم ایران را در آن ،کمتر از یک درصد نشان م دهد کمعاف آذر ر همیواران .)52 :1391 ،ایون در یوال
اس که ایران جزء د کشرر جهان به لحاظ داشتن جاذبههای گردشوگری اسو کصوابری ر همیواران .)83 :1398 ،سوهم پوایین
گردشگری در ترلید ناخالص داخل  ،ب کفایت سیستم گردشگری ر عدم تعاسب اثرگذاری با پتانسیا گردشوگری معواطق ملتلو
کشرر را نشان داد ر یاک اس ایران به لحاظ جذب گردشگر ،مدیری ر ررنق گردشگری ر بهتبع درآمد ارزی ر غیر ارزی جایگا
شایستهای در دنیا ندارد کصابری ر همیاران.)83 :1398 ،
سالهاس که بلش گردشگری یسر م خررد که اهمی اقتصوادی ر اجتمواع آن از سوری درلو ر عاموه موررد تجاهوا
قرارگرفته اس ک .)Crouch & Ritchie, 1999:52دریال که اگر اهمی گردشگری در سطح مل قاباترجوه باشود ،در سوطح
معطقهای ابزاری اساس برای ترسته معطقهای ر رشد اقتصادی ک )Santos & Ferreira, 2009: 127ر کاهش فقر ر نابرابری اس
کرضاقل زاد  .)155 :1395 ،بتد از دهه  1960تدریجاً اثرا گردشگری بر سواختار اقتصوادی ،اجتمواع ر کالبودی ر اکرلور یی ر
اثرا بلعدمد یا کرتا مد  ،بلش ر معطقهای ک )Diniz, 2014: 1ر تأثیر آن بر فتالی چعدین بلش جامته ر اقتصاد ررشن شود
ر بهععران راهبردی برای ترسته ررستای ر معطقهای ر سیاست برای باز ساخ سیرنتگا ها ر ابزاری برای ترسته پایدار ر بهریوه
اثرگذاری برای رشد ر ترسته معاطق مقصد مرردترجه قرارگرفتوه اسو کمعواف آذر ر همیواران .)1391 ،راهبورد یادشود  ،رهیافو
معاسب م طلبد که پیامد آن تعرعبلش بوه اقتصواد معطقوهای ر صوادرا نوامر ر را یلو بورای بررنرفو از دایور اقتصواد
تکمحصرل باشد .در غیر این صرر گردشگری افسارگسیلته ر ب برنامه ،پیامدهای زیوانبوار ر معفو را در پو خراهود داشو
کیسیع نهاد ر دریاباری.)56 :1396 ،
با ترجه به ساختار ریه ر تجمع زیاد ر متعرع بعگا های کرچک ر مترسط مرتبط با گردشگری ،راهبرد نورین مرردترجوه برناموه-
ریزان ر سیاس گذاران برای ارتقای مزی رقابت این بلش "کاربس رهیاف خرشهای" اس  .در این نیته که "خرشهها" باعث
افزایش رقاب در یک صعت معطقهای م شرند ،اتفاقنظر رجرد دارد ر از آن بهععران یک اهورم مهوم بورای یمایو از نرسوازی
صعتت ر نرآرری بهریه برای بعگا های کرچک ر مترسط یاد م شرد ک .)EOCIC, 2019:15خرشه اگرچه مدع یا تمام مسا ا
اقتصاد نیس اما یی از شیر های مؤثر بهکارگیری معابع اس ک .)Gallub, 2008:25این رهیاف بهریه در شوتاب بلشویدن بوه
رقاب پذیری ،کارای ر همیاری بعگا های اقتصادی کرچک ر مترسط اهمی شوایان دارد ر در تسوریع رشود ر ترسوته اقتصوادی
معطقهای جایگا ریه ای یافته اس .
با ععای به ایعیه گردشگری ابزار قدرتمعدی برای ترسته معطقهای اس  ،بحث در مررد خرشوههوای گردشوگری یوا ز اهمیو
اس  .اگر تا در دهه قبا خرشههای گردشگری در مریله جعیع بردند ک& )Nordin, 2003:98 Capone, 2004:75اکعرن در
فرآیعد برنامهریوزی گردشوگری بوه کوانرن مبایوث تبدیاشود اند ک )Kolvekova et al., 2019: 3 Kachniewska, 2014:9ر
کارهای ارزند ای در این زمیعه صرر گرفته اس  .سازمانهای بینالملل همچرن بانک جهان ر سازمان ملا متحود طور هوای
متتددی را در آفریقای جعرب  ،آریزرنا ،کربا ر  ...اجرا ر یمای کرد اند کضرغام ر یاج امیع  .)94 :1390 ،اکعرن سیاس خرشوه-
ای بلش جدای ناپذیر از کا سیاس گذاری در اکثر کشررها اس که عملیرد آن بهععران یک ابزار سیاس گذاری ،نرآرری متقابا
را تأکید م کعد ک .)EOCIC, 2019:17نابرابریهای معطقهای ر نابرابریهای اجتماع نیز با خرشههای گردشوگری قابوا تتودیا
اس ک .)Melisidou, 2014: 220از سری دیگر تجربه مرفق کشررهای چورن آفریقوای جعورب  ،اسوترالیا ،اسو،انیا ،تایلعود ر ،..در
اسوتفاد از مودل خرشوه گردشوگری نمایوانگر انتطوافپوذیری ر انطباقپذیری این مدل در ساختارهای صعتت ر سازمان متفار
اعم از ترستهیافته ر ترستهنیافته اس کسلطان ر همیاران .)912 :1395 ،بهکارگیری الگری خرشه گردشگری ،یی از موؤثرترین
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شیر های سازمانده بعگا های کرچک ر مترسط در این صعت اس  .زیرا ریهگ های "تمرکز ،همیاری ،رقاب " در خرشه ،باعث
م شرد شاکله زنجیر ارزش گردشگری نضج گرفته ر متتاقباً اثرا آن در ترسته معطقهای معتیس شرد.
یی از مدلهای نرین ترسته معطقهای ر سرزمیع «خرشهای شدن صعتت » اس کداداشپرر .)54 :1388 ،ایون ایود از ارایوا
دهه  1990ترسط ماییا پررتر در دانشگا هاررارد مطر شد .طبق تتری پررتر "خرشهها" تراکم جغرافیای شرک های بوه هوم
مرتبط ،عرضهکععدگان تلصص  ،ارا هکععدگان خدما  ،بعگا های صعایع مرتبط ر نهادهای همیار کاز قبیوا دانشوگا ها ،مؤسسوا
استاندارد ر انجمنهای تجاری) در یرز های خاص اس که عحر بر رقاب  ،با ییدیگر همیواری نیوز مو کععود ک Porter, 1990
 .)amd Porter, 2001برخ خرشه را تجمع صعایع همیار ر رقیب در یک معطقه شبیه شد ک )Stimson et al 2006ر برخ نیز
خرشهها را دارای پیشیعه تلصص مشلص م دانعد که در آن تجار بین شرکت ر تلصص شرک ها چشمگیر اس کاشومیتز ر
دیگران .)1381 ،بر اساس تتری یرنیدر 1خرشهها مجمرعهای از شرک هاس که در ناییه یا یرز های جغرافیای تمرکزیافته اس
ر با تهدیدها ر فرص های مشترک مراجهاند .محصرال مرتبط یا میما ترلید ر عرضه م کععود .چعوین تمرکوزی باعوث ایجواد
کسبرکاری مرتبط م شرد ر به پیدایش خدما تلصص در زمیعههای فع  ،مدیریت ر مال کمک م کعد.
م تران سال  1382را نقطه آغازین ترجه به رهیاف خرشهای در ایران دانس  .سازمان صعایع کرچوک ر شوهر های صوعتت
ایران باهدف شعاسای ر ترسته خرشههای صعتت کشرر ،دفتر خرشههای صعتت را از نیمه درم سوال  1380دایور نمورد .متارنو
صعایع کرچک رزار صعایع ر متادن ایران با استفاد از این الگری ارا هشد از سری سازمان ترسته صعتت ملا متحد ک)UNIDO
ر با همیاری شرک شهر های صعتت استانها نسب به ترسته صعایع مرتبط اهتمام م ررزد.
خرشههای صعتت یا خرشههای کسبرکار پدید های اقتصادی برآمد از مزی ها ،مهار ها ر دانشهای قرامیافته در طرل زمان
در یک رشته صعتت در طرل زمان هستعد که با تییه بر سرمایههای اجتماع ر با اهداف اقتصوادی در معواطق جغرافیوای خواص
شیا یافتهاند کمجیدی ر شاداب  )1382 ،ر شاما گرر های سازمان ر نهادی با ریهگ ها ر قابلی های متعرع هسوتعد کوه بورای
رشد اشتغال ر ترسته اقتصاد محل باهم در ارتباط م باشعد ک.)Barkley & Mark, 1997: 309
محیط اقتصادی ر اجتماع شاما تأمینکععدگان مراد ارلیه ر بعگوا هوای ترلیود ر ترزیوع ،ارا وهدهعودگان خودما کسوبرکوار،
زیرساخ های متعرع نهادی ر تحقیقات ععاصر خرشه را تشییا م دهعد .ریهگ های خرشههوا نیوز عبار انود از :ررابوط افقو ر
عمردی بین بعگاه ر شیاگیری پیرندهای پیشین ر پسین  ،همیاری ر رقاب بین بعگاه  ،بازار نیرری کوار محلو کداداشپورر،
 56 : 1388ر یج ر پاسبان .)45 :1388 ،
خرشه گردشگری به مجمرعهای از رایدهای کسبرکار گردشگری اطحق م شرد که در یک معطقوه جغرافیوای متمرکزشود ،
دارای ررابط همیاری تلصص برد اند ر از چالشها ر فرص های مشتر برخرردارند ک .)UNWTO 2005:56در طرل  15سوال
گذشته مفهرم شبیهها ر خرشوههوای کسوبرکوار در بلوش گردشوگری مرردبررسو قرارگرفتوه اسو ک & Arsezen-Otamis
 .)Yuzbasioglu, 2013:120عمرماً خرشهها تتداد زیادی از رایدهای گردشگری خُرد ،مترسط ر یت بزرگ را در برم گیرند کوه
از این نظر م ترانعد در سطح ررستا ،شهر ر یا شهرستان پراکعد باشوعد کمعصورری  .)16 ,1387بوهطررکل مشلصوههوای اصول
خرشه گردشگری « ،تمرکز جغرافیای ر بلش »« ،همیاری در ارا ه خدما میما برای گردشگر» ر «چوالشهوا ر فرصو هوای
مشتر » اس ک )Santos, 2008: 55ر بهمثابه یک کیک چعدالیه از تتامح اقتصادی هستعد که دربردارند سه سطح صوادرا ،
کسبرکارهای پایه ر نهادهای پایهای هستعد ک.)Gollub et al, 2007:10
مدیری گردشگری در ایران بیشتر مبتع بر زیرساخ های فیزیی ر سل این صعت بورد ر کمتور بوه تیمیوا آن در قالوب
خرشه ترجه شد اس کپهرهشید چشمانداز ر آیعد پهره  .)1397تیمیا خرشه گردشگری نیازمعد همیاری همه نهادهای دخیا
در امر گردشگری اس  ،مدیری گردشگری در قالب خرشه ارتباط میان شرک گردشگری ،درلو ر دانشوگا تسوهیا ر درنتیجوه
همیاری ترسته نرآرری ر شرک کععدگان عحقهمعد به معافع ارا هشد ترسط خرشههای کسبرکار تشریق شرد کضورغام ر یواج
محمدامیع .)99 :1394

)- UNIDO (United Nations Industrial Development Organization
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محصرل نهای خرشه گردشگری متشیا از مقصدهای گردشگری ،رقایع گردشگری ر یا انگیز های اس که مردم را به معطقه
جذب م کعد ر ررییرد بعیادی در ترسته خرشههای گردشوگری بوهععران یوک سیسوتم اقتصوادی – اجتمواع مبتعو بور درپایوه
ترانمعدسازی ر پایداری اس ک.)Stewart & Skinner, 2005:15
به شیا ریه تاکعرن مطالتهای در خصرص ارزیاب ساختار نهادی-سازمان خرشه کسبرکار گردشگری در نرای ررستای بوه
انجام نرسید اس  .بااینیال ،برخ از مطالتا صرر گرفته در این خصرص ،ابتاد دیگری از گردشوگری ررسوتای را مرردترجوه
قرار داد اند که اختصاراً به برخ از آنها اشار م شرد .فرزاد ریس ر همیاران ک ،)1398در مقالهای تحو ععوران "پیشورانهوای
مؤثر بر ترسته پایدار گردشگری نرای ررستای با تأکید بر آیعد پهره کمرردمطالته :بلش اررامان شهرستان سررآباد)" نشان م -
دهد که سیستم گردشگری معطقه در آیعد در مسیر ترسته ناپایدار قرار دارد ر در شیاگیری این رضتی به ترتیب ،پیشورانهوای
تجمع یافته در شاخصهای اقتصادی ،مدیریت -نهادی ر محیط –کالبدی ،اثرگذارتر از پیشرانهای اجتماع  ،عما خراهعود کورد.
همچعین پیشران نامعاسب بردن فضای کسبرکار ررستای  ،بهععران اثرگذارترین ر پیشران ایجاد فرهعگ خرداشتغال ر کوارآفریع
بهععران اثرپذیرترین پیشرانها در ترسته پایدار آیعد گردشگری معطقه شعاخته شودند .ررمیوان ر همیواران ک ،)1397در مقالوهای
تح ععران "ارزیاب یمای ساکعین ررستاهای هدف گردشگری بر ترسته گردشگری پایدار کمطالته مرردی :ررستاهای درسجین
ر گحبر ،استان زنجان) به این نتیجه رسید اند که بین شاخصهای رابستگ اجتماع  ،هزیعههای دریاف شد  ،مشارک اجتمواع
ر معافع دریاف شد با یمای ساکعان از ترسته پایدارگردشگری رابطه متعادار ر مثبت رجرد دارد بهطرریکوه یمایو سواکعان از
گردشگری پایدار در ررستاهای نمرنه مرردمطالته بهصرر مثب  ،زمیعه را برای پایوداری معواطق ررسوتاهای هودف گردشوگری ر
کیفی زندگ مردم فراهم کرد اس  .انرری ر همیاران ک ،)1391در مقالهای تح ععران "نقش محرری گردشگری ررسوتای در
ترسته نرای ررستای مطالته مرردی :ررستاهای ناییه تفتان ،شهرستان خاش" نتایج پهرهش یواک از آن اسو کوه اسوتتداد ر
قابلی ررستاهای مرردمطالته در جذب گردشگر در راستای ترسته اقتصادی ر اجتماع ر نیازمعدیهای آنها جه بهر بورداری از
صعت گردشگری ر ترستهی آن بسیار باال اس  .در این میان ررستاهای تمعدان ،کرشه ر سعگان به ترتیب دارای قابلی بیشوتری
برد ر الزم اس در الری برنامههای ترسوته گردشوگری قورار گیرنود .بورل ر همیواران ک )2014در پوهرهش خورد بوا ععوران "
ترانمعدسازی ر نگرشهای ساکعین نسب به گردشگری "با استفاد از ررشهای کتابلانهای ر میدان به ایون نتیجوه رسویدند کوه
ترانمعدسازی ررانشعاخت ر معافع اقتصادی شلص  ،تأثیر مثب ر مستقیم بر رری یمای گردشگری دارد.
ارکچ ر همیاران ک )2012در مقالهای با ععران" گردشگری ررستای جایگزین برای ترسته پایدار ،لرآنودا ،کعیوا" ،باهودف ررشون
کردن را یاهای برای بازگش سرمایه به معاطق ررستای بهمعظرر جذب گردشگری پرداختهاند .یافتههای این پهرهش نشان داد
که یدرد  21درصد از ساکعان در بلش لرآندا در زیر خط فقر زندگ م کععد .بعابراین سرمایهگذاری در گردشگری معاطق ررستای
م تراند به ترسته کشاررزی ر تجار در این معاطق کمک کعد ر میما فتالی های رفا اقتصوادی ر اجتمواع  ،بازسوازی بلوش
کشاررزی ر کاهش مهاجر افراد تحصیاکرد ر بازسازی معاطق ررستای شرد .تسارتاس در سال ک )2006در مطالتوهای از نورای
ررستای در در جزیر یرنان از دیدگا ساکعین به آثار معف اقتصوادی گردشوگری نظیور افوزایش قیمو زموین ر هزیعوه زنودگ ،
سردرسان ترسته گردشگری به نفع صایبان زمین ر سرمایه ،فصل بردن مشاغا گردشگری ،در اختیار گرفتن مشاغا با درآمد باال
ترسط افراد غیر محل ر تر فتالی های کشاررزی ر ماهیگیری ترسط افراد محل  ،اشار کرد اس ک.)Tsartas, 2006
شهرستان رفسعجان بهععران یی از مهمترین ترلیدکععدگان پسته در جهان ر ایران شعاخته م شرد .در چعد دهه اخیر بوه دلیوا
کمآب ر کاهش سطح آبهای زیرزمیع در دش رفسعجان ترلید پسته با مشیح عدید ای رربهرر شد اس  .با ترجه بوه ایعیوه
اقتصاد جامته محل رابسته شدیدی به ترلید این محصرل دارد ،در صرر بررز مشیح زیسو محیط ر اقلیمو ر تعوگ شودن
دایر تکمحصرل  ،متیش مردم به خطر م افتد ر سطح زندگ پایین خراهد آمد .یی از راهبردهای ترسته اقتصاد محل متعرع-
سازی ر ترریج کسبرکارهای جایگزین ازجمله ترسته صعت گردشگری اس  .بلش مرکزی شهرستان رفسعجان ازنظر مؤلفهها ر
جاذبههای گردشگری رضتی معاسب دارد .اما آنچه باعث شد تا این صوعت بوه ایجواد ارزشافوزرد ر انباشو سورمایه نرسود،
مدیری پراکعد ر جزیر ای آن برد اس  .ییو از راهبردهوای مودیری گردشوگری در ایون سوطح جغرافیوای  ،تیمیوا خرشوه
گردشگری اس  .ازاینرر ،پهرهش یاضر به دنبال پاسخ به ایون سوؤال اسو کوه مهمتورین مسوا ا پویش رری تیمیوا خرشوه
گردشگری بلش مرکزی رفسعجان چیس ر چه راهبردهای برای آن قابا تدرین اس ؟ درراقع این پوهرهش ،مسوا ا مرجورد در
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فتالی نهادها ر ررابط بین نهادی خرشه گردشوگری را شعاسوای کورد ر سو،س راهبردهوای معاسوب در زمیعوه تیمیوا خرشوه
گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان ارا ه م دهد.

روش پژوهش
این پهرهش ازنظر هدف از نرع تحقیقا کاربردی ر ازنظر ماهی ر ررش ،از نرع تحقیقا ترصیف  -تحلیلو اسو  .از ررش-
های کم ر کیف کآمیلته مترال ) برای جمعآرری داد ها ر تحلیا اطحعا استفاد شد .در چهارچرب ررییرد ترسوته خرشوهای،
ابتدا بر اساس مطالتا کتابلانهای ،مبان  ،عراما ر شرایط ایجاد خرشه کسبرکار شعاسای شد .همچعین با بهر گیری از مصایبه-
های نیمه ساخ یافته ر پرسشعامههای نیمهباز  ،اهداف ایجاد خرشه صعتت متعاسب با معطقه شعاسای شد .با ترجه بوه هم،رشوان
برخ از عراما ،به ترکیب آنها پرداخته ر پعج فاکترر بهععران عراما کلو اثرگوذار بور شویاگیوری خرشوه کسوبرکار در یوک
چهارچرب شعاسای شدند که عبار اند از -1 :شرایط محیط ر تمرکز جغرافیای  -2 ،شورایط تقاضوا -3 ،اسوتراتهی /سواختار-4 ،
ارتباطا بین بعگا ها ر زیرساخ ها ر نهادها.
بر اساس عراما ایجاد خرشه گردشگری در بلش مرکزی شهرستان رفسعجان ر با اتیا بر ادبیا ر مبان خرشههای کسبرکار ر
ستاد های پرسشعامه 35 ،زیر عاما تأثیرگذار بر ایجواد ر فتالیو خرشوه گردشوگری شعاسوای شود کوه در بلشو از پرسشوعامه
مررداستفاد گعجاند شد .الزم به ذکر اس شماری از این عراما ر زیرعراما در پهرهشهای ملتل استفاد شد اس کداداشپرر،
 -1388رجب پرر ر ستاریفر -1392 ،هادی زنرز ر برمی  -1390 ،یج ر پاسوبان  -1388 ،دیون محمودی -1385 ،ضورغام ر
یاج محمد امیع  )1389 ،؛ با تلفیق ر متعاسبسازی این عراما ر زیرعراما ر افزردن زیرعراما مستلرج از پیمایشهای میدان
ر مطالتا کتابلانهای ،ابزار مررداستفاد طرای شد .همچعین شعاسای نحر ارتباطا بوین بعگواه  ،اثورا نهادهوای پشوتیبان،
فرص ها ر چالش مشتر بعگا ها ر رقبای دررن ر بررن بعگا ها ر خرشه ر استراتهیهای آنها از پرسشعامه طرای شد ترسوط
سازمان صعایع کرچک ر شهر های صعتت کبا ررییرد  )UNIDOبرای شعاسای خرشه کسبرکار گردشگری اقتباسشد اس .
با آماد شدن ابزار تحقیق ،یجم نمرنه از گرر فتالی چهاررقم ایسیک کتعظیمشد ترسط رزار صعت  ،متدن ر تجوار ) بوا
ررش هدفمعد انتلاب شدند .مدیران رایدهای از گرر فتالیت ایسیک شعاسای شدند .داد هوای تحقیوق بوا ررش تحلیوا شوبیه
اجتماع مررد تحلیا قرارگرفته اس  .برای این کار داد ها بهصرر کیف تحلیاشد ر س،س داد های کیف  ،کم سازی شود ر
با استفاد از نرمافزار  NodeXLتجزیهرتحلیا شد .بدینصرر ررابط بین ععاصر ملتل خرشه به دس آمد .س،س با اسوتفاد از
نرمافزار  Expert Choiceتحلیا سلسله مراتب از ععاصر ر عراما مؤثر بر تشییا ر تقری خرشه گردشگری ارلری بعدی شد.
بلش مرکزی شهرستان رفسعجان که محدرد مرردمطالته این پهرهش اس  ،در شرق شهرستان رفسعجان راقعشد ر از شمال
به بلش مرکزی زرند ،از جعرب به شهرستان سیرجان ،از مشرق به شهرستان کرمان ر بردسیر ر از مغرب به بلشهای فردرس ر
کشیر یه شهرستان رفسعجان محدرد م شرد .این بلش در سوال  ،1395دارای  255377نفور جمتیو کوه  167876نفور ک65,7
درصد) از آن در نقاط شهری ر  87501نفر ک 34,3درصد) در نقاط ررستای ساکن برد اند .بلش مرکوزی شهرسوتان رفسوعجان در
سال  1395دارای  8دهستان به نامهای خعامان ،در دران ،آزادگان ،رزم آرران ،قاسم آباد ،کبرترخوان ،اسوحمیه ر سرچشومه ر 513
آبادی برد ر در شهر رفسعجان رشهر مس سرچشمه را در خرد جای داد اس .
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شیا .1مرقتی جغرافیای بلش مرکزی شهرستان رفسعجان

شیا .2نمرنهای از جاذبههای گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان کنرای ررستای ر شهری) .در راگه -خانه یاج آقا عل  ،درخ
 1500ساله  ،غار میرزا
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یافته ها و بحث
محصرل نهای خرشه گردشگری متشیا از "مقصدهای گردشگر" " ،رقایع گردشگری" ر یا انگیز هوای اسو کوه موردم را بوه
معطقه جذب م کعد .برخحف سایر صعایع که محصرال آنها قابالمس اس محصرال گردشگری قابالمس نیسو بلیوه تجربوه
کردن اس کضرغام ر یاج محمدامیع  .)1390 ،زمان که بسته گردشگری آماد شرد این محصرل را م تران صادرات نامید .بلش
عرضه گردشگری قلب ترلید ارزش اقتصادی این بلش اس  .ععاصر تشییادهعد خرشه گردشگری عبار اند از :سطح ارلیه عرضوه-
کععدگان :اقامتگا ها ،رستررانها ،رایدهای برمگردی ،مراکز خرد فررش ر  ...که نزدیکترین سطح به مصرفکععد نهوای کگردشوگر)
هستعد .سطح درم؛ راسطههای بین مقصدها ر بازدیدکععد ها هستعد .مانعد آ انسهای راردکععد ترر ،برگزارکععدگان تورر ،شورک هوای
یمارنقا هرای ر زمیع ر . ...سطح سرم عرضهکععدگان :مدیری ر یسابداری ،بازاریاب ر شبیه رزرراسیرن ،خدما اغذیه ،خودما
مهمانپذیری ر . ...نهاد ر عراما زیربعای شاما نیرری انسان  ،نرآرری ،شبیههوای زیرسواخت فیزییو ر سواختار اطحعوات اسو .
ععاصر خرشه گردشگری بلش مرکزی رفسعجان شاما جاذبههای ترریست ر اکرترریست  ،آ انسهای مسافرت ر برگزارکععدگان ترر،
مراکز پذیرای ر اقامت  ،نیرری کار محل  ،ر نهادهای پشتیبان در بلش مرکزی استقرار دارند.
جدرل 1

زیربعاهای عرضه گردشگری در بلش مرکزی رفسعجان
نام واحد
هتا ر مهمانپذیر
رسووووووووووترران ر
غذاخرری

تعداد
3
بیش از
 50راید

خانه برمگردی
مرز
آثار تاریل

6
2
بیش از
10
4

توضیحات
هتا جهانگردی ،هتا هیحن ،هتا الماس ،مهمانپذیر پیمان
رسترران شهرزاد ،رسترران گاها ،رسترران گیحن  ،رسترران شمس ،رسترران همیشهبهار ،سفر خانه سعت ترکا ،تواالر
لرکس طحی  ،رسترران فیش ر چی،س ،چلرکباب آذربایجان  ،رسترران عتیق ،رسترران مهر ،رسترران پیمان ،رسوترران
ر کاف شاپ الم،یک ،تاالر ر رسترران فرهعگیان ،کافه کباب پاترق ر ...
ناصریه ،خعامان
مرز مردمشعاس  ،مرز ریاس جمهرری
قاسم آباد کخانه یاج آقا عل  ،خانه امیعیان ،خانه صایب الزمان  ،هتا میراث ) ،کبرتر خان ککاررانسرا) ،عباس آباد یاج
کیلدان) ،آب انبار مرادی کرفسعجان) ،ستاد آباد کعمار کح فرنگ ) ،برج رضا آباد،
ناصریه کدر راگه) ،اردرج ،در جرز ر دارران

11

رهیار ،پیشرر پرراز ،لیا ر نهار ،گرهر کریر ،رردان ترر ،نرر کریر ،مهرگان گش  ،رهاد ،کریران نرق ،نسیم سحر ،نرآرران
کریر

اکرترریسوووووووووم/
رترریسم
دفووواتر مسوووافرت /
برگزار کععدگان ترر

معبع :ادار کا میراث فرهعگ  ،گردشگری ر صعایع دست شهرستان رفسعجان1398 ،

جدرل 2

فهرس نهادهای مرتبط با خرشه گردشگری رفسعجان
ردیف
1
2
3
4

شبکه همکاری
انجمن هتلداران استان کرمان
انجمن صعف دفاتر مسافرت
اتحادیه رسترران داران
کمیسیرن ترسته گردشگری

نهاد پشتیبان
میراث فرهعگ ر گردشگری ،شهرداری
دایر اماکن عمرم نیرری انتظام

ارائه دهندگان خدمات کسب و کار
سازمان فع ر یرفهای
شبیه بهداش ر درمان

اتاق بازرگان رفسعجان

معبع :ادار کا میراث فرهعگ  ،گردشگری ر صعایع دست شهرستان رفسعجان1398 ،

روابط عمودی و افقی
ررابط عمردی ر افق بین رایدهای سیستم اصل ترلید در خرشه ر ذیعفتان اصل به رجرد م آید .داد های میدان نشان م -
دهد هیچیک از رایدهای پذیرای ر اقامت با همدیگر رابطه افق ر عمردی برقرار نم کععد .همچعین آ انسهای مسافرت ر مراکز
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گردشگر پذیر کرایدهای برمگردی ،رایدهای اکرترریست  ،پدید های تاریل ثب شد ) نیز هرگرنه رابطه همیاری اعم از تیمیا
بسته گردشگری ،زیرمجمرعه یک راید بردن ،استفاد از امیانا سل افزاری ر نرمافزاری ر استفاد از تلصص ر نیرری کار
همدیگر را رد کردند .آ انسهای مسافرت با مراکز اقامت ررابط گسستهای دارند .این رابطه به مترف یا پیشعهاد مراکز اقامت یا
پذیرای محدرد اس  .ترافق بین این در ععصر مشاهد نشد .ازاینرر یی از کاست این ععاصر برای تشییا خرشه گردشگری
عدم ارتباطا بین بعگاه اس .
جدرل 3

فراران ررابط عمردی ر افق رایدهای خرشه گردشگری  /مترسط ارتباط ماها
نوع رابطه
رابطه عمردی
رابطه افق

نحوه رابطه
تیمیا بسته سفر ییدیگر
رابطه بین بعگا های غیر همسطح
استفاد از امیانا سل افزاری ییدیگر
استفاد از تلصص ییدیگر
استفاد از نیرری کار همدیگر

محل استقرار همکار یا تکمیلکننده
داخل بخش
0
0
0
0
0

خارج از بخش
0
0
0
0
0

ررابط تأمینکععدگ رایدهای گردشگری مرردمطالته در قالب مراد ارلیه مرردنیاز ،یجم مراد ارلیه مرردنیاز ماهانه ،محا تهیه ر
تأمین مررد پرسشگری قرارگرفته ر میانگین ماهانه آن بهصرر جدرل زیر به دس آمد .با ترجه به ایعیه ترلید نهای گردشگری
"بسته سفر" اس  .مراد ارلیه متعرع ر فراران در این خرشه استفاد نم شرد لیین تحقیقا متتدد ارزشافزرد باالی این بلش را
اثبا کرد اند.
جدرل 4

مراد ارلیه مرردنیاز ر محا تأمین آن در خرشه گردشگری رفسعجان
مواد اولیه
گرش قرمز ر سفید
برنج ر یبربا
سایر مراد غذای

حجم ماهانه
 3000کیلرگرم
 2000کیلرگرم
 300کیلرگرم

سهم این محل از تهیه
%100
%100
%100

محل تهیه
رفسعجان
رفسعجان
رفسعجان

رقابت و همکاری
اطحعا یاصا از مصایبه با مدیران ر مترلیان رایدهای ر پدید های ترریست  ،مراکز اقامت ر آ انسها ،نشان داد رقبوای هور
یک را همصعفان تشییا م دهد 100 .درصد پاسلگریان رقبای محل ر داخا بلش مرکزی را برای راید خرد ععران کردند .این
امر به این دلیا اس که گردشگری در بلش خدما قرار م گیرد ر خاصی این بلش آن اس کوه خودم مورردنظر در محوا
ترلید مصرف م شرد ر قابا انبار یا نقارانتقال نیس  .اجماع نظرا افراد شرک کععد نشان داد رقبای گردشوگری رفسوعجان بوه
ترتیب شهرستان کرمان ،استان یزد ر استانهای شمال ایران اس .
جدرل 5

رقبای ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان
عنصر
دفاتر خدما مسافرت
مراکز اقامت ر پذیرای
پدید ها ر مقاصد گردشگر

رقبای بومی /محلی
*
*
*

رقبای استانی

سایر استانها

*

*
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محیط نهادی (نهادها و مؤسسات حمایتی)
ادار میراث فرهعگ ر گردشگری ،شرک ترسته گردشگری استان ،انجمن صعف دفواتر خودما مسوافرت  ،انجمون هتلوداران
استان کرمان ،سازمان فع ر یرفهای ،شهرداری ،دانشگا علم ر کاربردی کرمان کدپارتموان هتلوداری ر گردشوگری) ،ادار را ر
شهرسازی ،مجتمع آمرزش عال بم کگرر علم جهانگردی ر هتا داری) ،بانکها ر مؤسسا مال  .گرر هتلوداری ر جهوانگردی
در دانشگا علم – کاربردی کرمان دایر اس ر مدیر هتا جهانگردی رفسعجان به ارتباط جسوتهرگریلته ر مشورر بوا اعضوای
علم این گرر را اظهار م کرد .سایر شرک کععد ها به این مرضرع راکعش نشان ندادند .انجمن هتلداران استان به ععاصر اقامت
مرجرد در بلش مرکزی رفسعجان خدمات ازجمله برگزاری درر های هتلداری ر میزبان ارا ه م دهد .همچعین مودیر خانوه بورم-
گردی نیز آمرزشهای ادار میراث فرهعگ شهرستان مطر کرد .همچعین نتایج نشان م دهد که اعضای گرر مشارک کععد بوا
شرک ترسته گردشگری استان رابطهای برقرار نیرد اند ر تعها مدیر یک راید اقامت کهتا جهانگردی) به ارتباط بوا ایون شورک
اشار داشتعد.

نیروی کار محلی
نیرری کار خرشه عبار اند از :شاغحن مستقیم در مراکز اقامت ر پوذیرای  ،مراکوز مجواز ر موررد بازدیود گردشوگران داخلو ر
خارج  ،بهر برداران ،فتالین بلش یمارنقا کدفاتر خدما مسافرت ) ،فتالین بلش ترلید سرغا ر صعایعدست  .نتایج یاصوا از
پرسشعامههای خرشه گردشگری ر مصایبه با فتالین بلش نشان داد  100درصد فتالین رایدهای ملتل سطر این خرشه محل
برد ر از شهر رفسعجان ر ررستاهای بلش مرکزی م باشعد .اشتغال تبت ایجادشد ترسط بلش گردشگری را نیز طبوق ادبیوا
ترسته گردشگری برمیان تشییا خراهعد داد .با ترجه به مدل ریهگ ها ر ععاصر خرشه کفلیپ کور  )88 :2002 ،مو توران بورای
خرشه گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان مدل زیر را رسم کرد.

شیا  .3ریهگ ها ر ععاصر اصل خرشه گردشگری رفسعجان

کاقتباس از :داداشپرر)1388 ،
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ررابط بین ععاصر ملتل خرشه باکم سازی نتایج یاصا از پرسشعامه ر مصایبههای میدان در نرمافزار  Node XLرارد شد ر
گراف شبیه این خرشه به دس آمد .شاخصهای کحن مبین گراف جریانهوای ررابوط بوین ععاصور مرجورد خرشوه گردشوگری
رفسعجان را نشان م دهد .این گراف در زمر گرافهای جه دار به شمار م ررد .جه دار بردن گراف بدین متعاس که عحر بر
رجرد ارتباط میان در ععصر ،جه جریان جاری بین این در ععصر نیز مرردمطالته قرارگرفته اس  .این گراف مشوتما بور  13رأس
کگر  ،تار ) م باشد که ععاصر این خرشه ،گردشگران داخل ر خارج  ،مراکز اقامت  /پذیرای  ،مراکز پوذیرای  ،انجمون هتلوداران
استان ،دفاتر خدما مسافرت  ،انجمن دفاتر مسافرت استان ،مقاصد گردشوگری شواما خانوههوای بورمگوردی ،در راگوه ،ناییوه
اکرترریست در جرز ر در دران ،شرک ترسته گردشگری استان ،ادار میراث فرهعگ ر گردشوگری ،مراکوز ر نمایشوگا عرضوه
صعایعدست ر سرغا  ،یمارنقا محل  ،نهادهای تحقیقات را تشییا م دهعد .عحر بر این ،گراف راجد  24یوال مو باشود24 .
رابطه بین ععاصر بر قرار اس که تعها  2جریان بصرر در طرفه برد ر باهم جف شد اند سایر ععاصر بهصرر جزیور ای عموا
کرد اند.
جدرل 6

جریانهای بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان
نوع گراف
ر رس
لبههای معحصربهفرد
لبهها با مرارد تیراری
مجمرع لبهها
یلقههای خرد
نسب جف رأس متقابا
نسب لبه متقابا
اجزای متصا
اجزای متصا تک رأس
یداکثر ر رس در یک مؤلفه متصا
یداکثر لبهها در یک جزء متصا
یداکثر فاصله ردزیی کقطر)
فاصله ردزیی مترسط
چگال نمردار

تعداد
13
22
2
24
0
0/15
0/26
1
0
13
24
4
2/04
0/14

شاخص نسب ر رس جف شد ر همچعین نسب یالهای دارای جریان درسریه هر در از مقوادیر نسوبتاً پواییع ککمتور از )0,1
برخرردارند که این امر نشان م دهد ماهی ررابط بین ععاصر خرشه با جریانهای یکسریه اتفاق م افتد .بهعبار دیگر همیواری
افق ر عمردی بین ععاصر این خرشه ضتی اس .
شاخصهای خرد تحلیا شبیه ،گراف جریانهای داخل افراد را به تفییک ععاصر نشان م دهد در این ررابوط تمرکوز شودیدی
مشاهد نم شرد ر بهجز گردشگران خارج ر داخل  ،شرک ترسته گردشگری استان در سایر ععاصر درجه دررن ثب شد رجورد
دارد که یداکثر آن ک )4متتلق به مقاصد گردشگری ر مراکز اقوامت ر پوذیرای اسو  .یمارنقوا محلو  ،انجمون دفواتر خودما
مسافرت ر شرک های تبلیغات به سایر ععاصر مراجتهای نداشته ر رابطهای برقرار نیرد اند که بوا درجوه بیررنو "صوفر" نشوان
داد شد اند.
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جدرل 7

شاخصهای خرد جریانهای بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان
In-Degree

Out-Degree

Betweenness
Centrality

Closeness
Centrality

Eigenvector
Centrality

PageRank

Clustering
Coefficient

مراکز اقامت  /پذیرای
دفاتر خدما مسافرت
مراکز پذیرای
یمارنقا محل
مقاصد گردشگری
گردشگر داخل
گردشگر خارج
انجمن هتلداران استان
انجمن دفاتر خدما مسافرت
شرک ترسته گردشگری استان
میراث فرهعگ ر گردشگری
شرک تبلیغات
مراکز /نمایشگا عرضه صعایعدست ر سرغا

4
3
2
3
4
0
0
1
1
0
2
1
2

3
2
1
0
1
6
6
1
0
1
1
0
1

42/333
22/333
0/333
0/333
31/333
39/333
39/333
0/000
0/000
0/000
1/333
0/000
9/333

0/048
0/045
0/038
0/038
0/043
0/056
0/056
0/031
0/030
0/029
0/031
0/031
0/040

0/111
0/105
0/094
0/094
0/087
0/142
0/142
0/028
0/026
0/022
0/042
0/028
0/081

1/663
1/296
0/910
0/910
1/313
1/771
1/771
0/433
0/425
0/429
0/698
0/433
0/948

0/100
0/167
0/333
0/333
0/000
0/100
0/100
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

Reciprocated
Vertex Pair
Ratio

مؤلفه

0/400
0/250
0/000
0/000
0/250
0/000
0/000
1/000
0/000
0/000
0/500
0/000
0/000

با ترجه به اینکه یداکثر مقدار قابامحاسبه برای تراکم شبیه برابر  1م تراند باشد ر مقدار  0/307با آن فاصله دارد .م توران ادعوا
کرد که شبیه م تراند از نرع ترر باشد .در این شیا از شبیه چعد رأس یال مرکزی پیدا م کععد ر با ر رس دیگر نیز جریان برقورار
اس  .اگرچه در شیا بهدس آمد ر رس مربرط به مقاصد گردشگری ر گردشگران یجم بیشتری از جریان را به خرد اختصاص مو -
دهعد .همین امر یی از کاست های خرشه گردشگری بلش مرکزی رفسعجان اس که سایر ععاصر ازجمله آ انسهوای مسوافرت ر
تررگردان  ،نهادهای پشتیبان ر تحقیقات  ،تبلیغات  ،مراکز ترلید ر عرضه صعایعدست ر سرغا از ررابط بین بعگاه این خرشوه غایوب
برد ر ارزشافزرد ای کمتری نصیب ناییه م شرد .در گراف ررابط ر جریانهای این خرشه نهادهوای پشوتیبان  /تحقیقوات کمتورین
نقش را ایفا م کععد .دپارتمان علم جهانگردی ر هتلداری در دانشگا جوامع علمو – کواربردی کرموان ر بوم ر گورر ایرانشعاسو
دانشگا رلیتصر م ترانعد در ترسته این خرشه اثرگذار باشعد که در یال یاضر تأثیری در خرشه نگذاشتهاند.
با ترجه به ایعیه یداکثر فاصله ردزیک در گراف ررابط ععاصر خرشه برابر  4م باشد ،شاخص مرکزی  ،نزدیی تموام ععاصور
خرشه را بیان م کعد .در گراف ررابط بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان ،از بین  13ععصر مرجرد مرکوز مشلصو بیشوترین
جریانها را مترجه خرد نم سازد .این امر از خاصی اثرگذاری گردشگری بر بلشهای ملتل ر رایدهای اقتصادی متتدد اسو .
اگرچه مقاصد گردشگری بهععران تار بیشترین جریان دررن را دارند ر گردشگران خارج ر داخل با درجه بیررنو  6بیشوترین
جریان بیررن این خرشه را به خرد اختصاص داد اند .با ترجه جدرل شاخصهای جز گراف جریانها ،شاخص مرکزی گوراف از
فرمرل زیر محاسبه شد.

تتداد یالهای ممین نیز از طریق فرمرل زیر محاسبه م شرد.
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گراف جریان بین ععاصر خرشه ،دارای  13رأس ر تتداد  24یال اس  .بر اساس آن ،تراکم این شبیه از طریق فرمرل زیور برابور
 0,307بهدس آمد اس :

شیا  .4گراف جریان بین ععاصر خرشه گردشگری رفسعجان

پیرندهای افق ر عمردی محیم بین یلقههای ملتل شیا نگرفته اس  .چعین نراقص قسمت از ارزشافوزرد را از بلوش
مرکزی خارج م کعد .مثحً نهادهای پشتیبان ر نهادهای تحقیقات ر تبلیغات فتالیت ندارند .تعها انجمن هتلداران استان به کارکعان
رایدهای عضر درر های آمرزش میزبان ر هتلداری برگزار م کعد .گرر ایرانشعاس دانشگا رلیتصور رفسوعجان در گردشوگری
این شهرستان تحقیقا کاربردی انجام نداد اس  .دانشگا علم – کاربردی ر سازمان فع ر یرفوهای نیوز در آمورزش کارکعوان
ععاصر این خرشه فتالی ثب شد ای ندارد .از سری دیگر مراکز غیرمجاز برگزاری ترر آ انسهای مسافرت معافع ععاصر مرجورد را
به خطر انداختهاند .یمارنقا محل بهریه در میزبان از گردشگران خارج با هیچیوک از ععاصور ر نهادهوای پشوتیبان رابطوهای
ندارد.

تحلیل سلسله مراتبی از عوامل و راهبردهای مؤثر بر تشکیل و تقویت خوشه
کارشعاسان گرر دلف ر مدیران رایدهای خرشه گردشگری زیر عاماهای متیارهای اصل را در  9طی کاز مریج توا نوامریج)
رتبهبعدی کردند .جه تحلیا داد ها از نرمافزار  Expert Choiceاستفاد شد .ابتدا مدل ارلیه سلسله مراتب شاما هودف اصول ،
متیارها ،زیر متیارها ر گزیعههای استلراجشد ترسیم شد .مقایسههای زرج انجامگرفته ترسوط کارشعاسوان ر مودیران رایودهای
خرشه ،رارد نرمافزار گردید ر خررج های آن در قالب جدرل ر نمردارهای ملتل گزارش گردید.
برای خرشه گردشگری رفسعجان پعج متیار اصل کشاما  35زیر متیار) عبار بردند از :تمرکز جغرافیای ک 8زیر متیار) ،شرایط
تقاضا ک 7زیرمتیار) ،ارتباطا بین بعگاه ک 5زیر متیار) ،نهادها ر زیرساخ ها ک 10زیرمتیار) ر استراتهی /ساختار ک 5زیر متیار)

ب -وزن معیارها نسبت به هدف
رزن متیارهای اصل پعجگانه نسب به هدف مررد ارزیاب قرار گرف  .متیوار "شورایط تقاضوا" یوا کرررد گردشوگران) بوا رزن
 0,427باالترین رتبه را دارد ر متیارهای ارتباطا بین بعگاه ؛ نهادها ر زیرساخ ها در رتبههای بتدی قرار م گیرنود .اسوتراتهی/
ساختار بعگا ها در هدف تتیینشد در پایینترین مرقتی کرزن )0,066قرار م گیرد .همچعین ضریب ناسازگاری نیوز کمتور از 0,1
محاسبه شد که نشانگر پایای ررش اس .
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جدرل 8

رزن متیارهای اصل خرشه گردشگری نسب به هدف
وزن
0,111
0,427
0,206
0,189
0,066

معیار
تمرکز جغرافیای
شرایط تقاضا
ارتباطا بین بعگاه
نهادها ر زیرساخ ها
ساختار /استراتهی

گرر دلف ر کارشعاسان ،آلترناتیرهای کاستراتهیهای) سهگانه تقری خرشه گردشگری بلش مرکوزی شهرسوتان رفسوعجان را
چعین مشلص کردند:
 )1سامانده جاذبهها ککارشعاسان ر گرر دلف از این استراتهی" ،تجهیز ر مرم یا نرسازی جاذبههای ترریست  ،ثب رسوم ،
مجرز ،نظار سازمان مترل  ،خدما جانب در جاذبههای گردشگری" را مدنظر داشتعد).
 )2ارتقا زیرساخ های نرم کامعی  ،سیاس های اقتصادی ر گردشگری ،اتحادیه صعف  ،تسهیح بانی  ،دانشگا ر مراکز علم
ر تحقیقات مرتبط را مدنظر داشتعد).
 )3ارتقا زیرساخ های سل کمعظرر گرر دلف از زیرساخ های سول عبوار بورد از؛ را هوای ارتبواط زمیعو  ،فرردگوا ،
ملابرا ر سیستم ارتباط  ،خدما رفاه ).
نتایج تحلیا سلسله مراتب نشان م دهد که ارتقاء زیرساخ های سل ر سامانده جاذبوههوای گردشوگری بلوش مرکوزی
رفسعجان به ترتیب با رزن  0/401ر  0/356رزن باالی در ترسته خرشه گردشگری خراهد داش .
جدرل 9

ارلری استراتهیها /آلترناتیرهای خرشه گردشگری رفسعجان
استراتژی
امتیاز

ساماندهی جاذبهها
0/356

ارتقا زیرساختهای نرم
0/243

ارتقا زیرساختهای سخت
0/401

نمردار یساسی کارای نیز نشان م دهد که چگرنه گزیعهها نسب به گزیعههای دیگر با ترجه به متیارها ر همچعوین یالو
کل اهمی بعدی شد اند.

شیا  .5یساسی کارای متیارهای خرشه گردشگری رفسعجان
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نتیجه گیری
گردشگری دارای ماهی پیچید ای اس ؛ متشیا از سازمانهای خدمات یمارنقا ،اقامتگا ها ر خدما پذیرای  ،بلش
درلت  ،خصرص  ،سازمانهای مل ر معطقهای گردشگری ،سازمانهای مقصد ،مسئرالن محل  ،جاذبهها ،دفترهای خدما
مسافرت ر متصدیان گش ؛ که هرکدام دارای اهداف هستعد .ترسته گردشگری در قالب خرشه ،هماهعگ ر ارتباطا سازمان ر
بین سازمان را افزایش ر بسیاری از مرازی کارها را کاهش م دهد .درصررت که ایجاد همیاری متقابا بین تأمینکععدگان ر کلیه
مشاغا گردشگری به کاهش هزیعهها ،ارا ه بهتر ر سریعتر خدما معجر م شرد .پررتر خرشهها را تمرکز فضای شرک های
بههمپیرسته ،تأمینکععدگان تلصص ر خدما برای بعگا ها در صعایع مرتبط ر نهادهای مربرط کدانشگا ها ،مؤسسا استاندارد ر
انجمنهای بازرگان ) تتری م کعد که در همان یال که با بعگا های دیگر رقاب م کععد ،با آنها همیاری نیز دارند .خرشهها
بسته به عمق ر پیچیدگ شان ،م ترانعد فرمهای متعرع داشته باشعد ،رل بیشتر این خرشهها شاما شرک های ترلیدکععد
محصرل نهای خدمات  ،تأمینکععدگان نهاد های تلصص  ،قطتا  ،ماشینها ر خدما  ،نهادهای مال ر بعگا ها در صعایع مرتبط
اس  .ترسته خرشه گردشگری بهععران ررییردی جدید در ترسته گردشگری نرای ررستای ر شهری پیشعهادشد اس  .آنچه
اهمی دارد مؤلفههای ترسته گردشگری در یک مجمرعه شبیهای ر بههمپیرسته بهصرر افق ر عمردی بایست کار کععد ر
نهادها ر سازمانهای مربرطه همبستگ الزم را داشته باشعد .در پهرهش یاضر به بررس ساختار افق  ،عمردی ر مؤلفههای خرشه
گردشگ ری در نرای ررستای بلش مرکزی شهرستان رفسعجان پرداخته شد .نتایج نشان داد که در سطح بلش مرکزی ،جاذبه-
های مهم ر بااهمیت رجرد دارد که ساالنه گردشگران از آنها بازدید کرد ر از امیانا مرجرد در سطح بلش استفاد م کععد.
اما رابطه بین نهادهای مرتبط با گردشگری در سطح بلش بسیار ضتی اس ر با همدیگر در جه تقری همیاری ر همافزای
هماهعگ های الزم را ندارند این نتیجه با یافتههای ارکچ ر همیاران ک )2012هملران داشته ر مطابق دارد .اما ازنظر استفاد از
نیرری کار در مراکز گردشگری بلش مرکزی رضتی خرب دارد ر همه نیرری کار مرردنیاز از نیررهای محل هستعد ر از این
معظر رضتی خرب دارد .تحلیا شبیهای نشان داد که بیشترین ارتباط بین گردشگر خارج ر داخل با مقاصد گردشگری ر
رایدهای اقامت اس  .دراینبین نهادهای مدیری گردشگری ،رایدهای تیمیل گردشگری ،مراکز آمرزش  ،انجمنها ،دفاتر
خدمات ر  ...کمترین ارتباط شبیهای ر درسریه باهم دیگر دارند .بهطررکل خرشه گردشگری در محدرد مرردمطالته بهطرر کاما
رجرد ندارد ،اما با ترجه به رجرد جاذبههای گردشگری طبیت  ،تاریل ر فرهعگ مرجرد در بلش مرکزی رفسعجان ر نهادها
سازمانهای مرجرد ،امیان تر سته خرشه گردشگری رجرد دارد .ترسته خرشه گردشگری در این به بلش م تران به اجرای راهبرد
تعرعبلش اشتغال ررستای کعد ر بلش مرکزی رفسعجان از رابستگ شدید به باغا پسته تا یدی درر کعد ر درنهای تابآرری
اقتصادی این بلش افزایش پیدا کعد این نتیجه بامطالته انرری ر همیاران ک )1391مطابق دارد .یی دیگر از نتایج پهرهش یاضر
بررس راهبردهای ترسته خرشه گردشگری اس که نتایج نشان م دهد که ارتقا زیرساخ های سل  ،سامانده جاذبهها ر ارتقا
زیرساخ های نرم سه راهبرد اصل جه ترسته خرشه گردشگری در بلش مرکزی رفسعجان الزم اس اجرا شرد .در راستای
اجرا ر تیمیا خرشه گردشگری بلش مرکزی شهرستان رفسعجان پیشعهادهای زیر ارا ه م شرد:
 شعاسای ر ثب آثار تاریل ر جاذبههای گردشگری ثب نشد
 نرسازی ر بهسازی محرطه ر فضای جاذبههای گردشگری
 بهبرد شبیه دسترس جاد ای ،ریل ر هرای
 ایجاد ر ترسته امیانا ر فضاهای رفاه برای گردشگران
 ترسته ر تجهیز خانههای برم گردی
 ایجاد ر بهبرد زیرساخ های نرم گردشگری
 ترسته خدما مجازی ر ایعترنت فضاهای گردشگری
 ایجاد ر ترسته رایدهای میما گردشگری
 سامانده رسایا یمارنقا در محررهای گردشگری
 ایجاد هماهعگ بین آ انسهای مسافرت با صایبان هتا ر خانههای برم گردی
 برگزاری کارگا آمرزش برخررد با گردشگران برای جامته محل در محررهای گردشگری
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ایجاد ر را اندازی پایگا مجازی گردشگری معظرمه
تقری پرشش شبیه تلفن همرا ر ایعترن در فضاهای گردشگری

سپاسگزاری
از آقای مهعدس اردالن یسیع مدیرعاما شرک مهعدسین مشارر آسر شهر میدیا که در تیمیا داد های مقاله همیاری کردند
کمال تشیر را داریم.
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