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چکیده
شـده مبـدل ضـروري امـري بـه مختلفمقاصددرگردشگريمختلفعناصرارزیابی

ايتوسـعه هـاي برنامـه بـه منـابع بهینـه تخصـیص باعـث عناصـر ایـن ارزیابیاست، درنتیجه
اقتصـادي رشـد وبهبـود درزمینـۀ اصـلی یکـی از نیروهـاي  روسـتایی شود، گردشگريمی

روسـتایی  گردشـگري تـأمین جیرهزنارزیابیشرایطی،چنیندر.شودمیمحسوبروستاها
زنجیرهارزیابی.شودمیمطرحروستایکتوسعهبرايهااستراتژيترینمهمازیکیمثابهبه

تولیـد  گردشـگري محصـول یـک چگونـه کـه پردازدمیموضوعاینبهگردشگريتأمین
.چیسـت آنبـازخورد ورسـد مـی گردشگراندستبهطریقیچهازوهنگامچهوشودمی

مطالعـه در حـوزه زنجیـره تـأمین گردشــگري و     موضـوع ایـن ردغیرقابـل اهمیـت اوجودبـ 
زنجیـره ارزیـابی بهحاضرمطالعه. استنگرفتهصورت هنوزایرانارزیابی عملکرد آن در

ایـن .پـردازد مـی 5هـا روش تحلیـل پوششـی داده  روستایی بـا اسـتفاده از  گردشگريتأمین
ارائـه وگردشگريتأمینزنجیرهارزیابیهدفبا1394سالدرمصر،روستايدرپژوهش

روسـتاي مصـر   دردادنشـان نتایج. استشدهانجامآنارتقايوبهبودجهتراهکارهایی
هـا داراي  هـا و جاذبـه  بازدیدکننـده، اقامـت، زیرسـاخت   اطالعـات ونقـل، عامـل حمـل  پنج

خرید عملکـرد  امکاناتسرگرمی ووپذیرایی، تفریحعامل خدماتسهعملکرد مناسب و 
.نامناسبی در زنجیره تأمین گردشگري روستاي مصر دارند

.روستاي مصرها،زنجیره تأمین گردشگري، تحلیل پوششی دادهزنجیره تأمین،:واژگان کلیدي

1. Tourism supply chain
تهراندانشگاهروستایی،توسعهقطب علمیعضووجغرافیادانشکدهاستاد.2
p.hatamifar@ut.ac.ir)نویسنده مسئول(دانشگاه تهرانریزي گردشگري، برنامهدانشجوي کارشناسی ارشد .3

دانشگاه تهران،مدیریت جهانگرديدانشجوي کارشناسی ارشد . 4
5. Data envelopment analysis(DEA)
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مقدمه
مطرحجهاندرهافعالیتپویاترینوترینمهمازیکیدرجایگاهگردشگريفعالیتامروزه

درآمـدزایی میـزان وداخلـی وخـارجی گردشـگران جهانی، شـمار سطحدرکهطوريبه،است
از سـویی ایـن صـنعت در    .)1394رنجبریان، محمودي و فتحی،(افزایش استبهروپیوستهآنان،

فـرزین و  (گرانه اسـت هاي توسعهها و برنامهجایگاه یک صنعت پاك همواره موردتوجه سیاست
دراقتصـادي رشـد وتوسـعه هـاي راهتـرین مهـم ازیکـی گاه، که از آن درجای)1392همکاران، 

اقتصـادي، وضـعیت بـر زیـادي تـأثیرات اخیـر هـاي سـال درصـنعت این. شودنام برده میجهان
صـلح بهکمکاي،منطقهتعادلارزآوري،اشتغال،ایجاد. استداشتهجهانفرهنگیواجتماعی

بهسـازي بـه کمـک محـیط، بهسازيهنگی،فرمیراثحوزةدرگذاريسرمایهبهکمکجهانی،
ازجلـوگیري وگردشگريهايجاذبهدارايروستایینواحیتوسعهوحش،حیاتهايزیستگاه

دخیلـی وموسـوي صدر(استبودهصنعتاینمزایايازجملهآن،مانندوجمعیتکوچیبرون
گري اسـت و  ترین اجزاي صنعت گردشکه گردشگري روستایی یکی از مهم. )1386کهنموئی،

گردشگري روسـتایی بـا   . شودنیروي اصلی درزمینۀ  بهبود و رشد اقتصادي روستاها محسوب می
هاي شغلی مولد مبتنی بـر  ایجاد فرصتی راهبردي سبب تنوع اقتصاد محلی شده و با ایجاد فرصت

درآمـد و امنیـت  هاي موجود در روستا، موجب افزایش سطح رفاه،استانداردهاي زندگی،قابلیت
).1389قدیري و همکاران(شوددر روستا می
بـا گذشتهقرننیمطیسوم،هزارههايپدیدهترینمهمازیکیعنوانبهگردشگريهمچنین

کشـورها فرهنگـی تبـادالت واقتصـادي پویـایی رشـد و دربسزاییتأثیرخودگونهتصاعدرشد
ازدرصـد 43ازبـیش 2010سـال در1جهانی جهانگرديسازمانبینیپیشبراساس. استداشته

2020سـال تـا ایـن سـازمان  بینـی پیشطبق. بوده استگردشگريبخشبهمربوطجهاناشتغال
آمـار همچنـین براسـاس  . رسیدخواهدنفرمیلیارد1/6بربالغرقمیبهجهانگردانتعدادمیالدي،

ازتوسـعه حـال درکشـورهاي دراشـتغال معضـل درصـد 50ازبـیش سـازمان، همینازشدهارائه
جهـانی توسـعه هماننـد گردشـگري توسـعه هرحـال، بـه . اسـت حلقابلصنعتاینتوسعهطریق

رفـاه افزایشوسودآوريهدفباونداشتهصنعتاینایجادکنندهبسترهايوعناصربهتوجهی
ازینامناسـب ونادرسـت تصویرمیانایندردلیلهمینبهداشتههمراهبهرامخربیآثاراجتماعی

-اقتصـادي توسـعه وبـا توجـه بـه ایـن مهـم رشـد      . استگذاشتهجابهمحیطوگردشگريرابطه
ازحفاظـت درخـور، وپایـدار توسـعه اصلبهتوجهباامااست،ناپذیراجتنابايمنطقهاجتماعی

امـروز سـاکنان کـه معناسـت بـدان اینجـا درپایداري. گیردقرارمدنظرهموارهبایدطبیعیمنابع

1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO)



43روستاي مصرروستاییارزیابی زنجیره تأمین گردشگري

هـاي نسـل کـه یابندتوسعهوکنندزندگیچنانآنمفروضکشوروشهرروستا،محلی،اجتماع
تعریفـی چنـین اسـت و بـدیهی 1)2000لی و جـورج، (دهندادامهقبولیقابلزندگیبهنیزبعدي
قبـول قابـل ايتوسـعه نـوع هـر ثانیـاً ونیستاقتصاديايمقولهصرفاًاوالًتوسعهکهدهدمینشان
راگردشـگري انـواع تمـامی نیزجهانگرديکهشودمیمشخصتعریفیچنینبا. باشدتواندنمی

ومنطقـه هرفردمنحصربههايویژگیبراساس.2)1982ماتیسون و وال،(دهدنمیقرارتأییدمورد
طـرح ازبـرداري بهـره واجـرا منفـی یامثبت،آثارگردشگري،پروژههرهايفعالیتمشخصات

اسـت روستاي مصرایران،مرکزدرگردشگرانجذببرايمساعدمناطقاز.بوددخواهمتفاوت
هاي طبیعی بسیار زیـادي  جاذبهومتنوعهواییوآبدارايخود،جغرافیاییموقعیتدلیلبهکه

نگـرش وبلندمـدت ریـزي برنامـه وهـا توانمنـدي شـناخت نیازمنـد این روستا،گردشگري. است
وهـا تـوان ازبـرداري بهرهآنکهدلیلبهواستصنعتاینبامرتبطهاياهدستگتمامیبینانۀواقع

منطقـه آنتوسـعه بـراي فعـال وپویـا ايزمینـه توانـد مـی ايمنطقههردرگردشگريهايقابلیت
خواهـد ویـژه ضـرورتی جغرافیـایی، ايگونـه بـه مزبـور هايقابلیتوهاتوانتحلیلنماید،فراهم
داشـتن بـا روسـتاي مصـر  کـه شـود مـی ناشیازآنجاتحقیقاینانجامیتاهموضرورت. داشت

-فرهنگـی هـاي در زمینـه راخـود نقـش توانـد مـی گردشـگري توسـعه بـراي خاصهايویژگی
دلیـل بـه تـاکنون متأسـفانه امـا نمایـد؛ ایفاآنجغرافیاییموقعیتبهتوجهبااقتصاديواجتماعی

ــدان ــهفق ــامعايبرنام ــدوج ــههدفمن ــامیک ــابعتم ــاتومن ــارچوبدرراامکان ــدافچ واه
ارزشـمند ومتنـوع هايجاذبهایننمایدتجهیز1404اندازچشمقبیلازکالن شهريهايسیاست
.استنگرفتهقراراستفادهوریزيبرنامهموردتوجه،انسانیومعماري

تـأمین زنجیـره ییکـارا گیـري انـدازه مدیریت مقصد،درعوامل مؤثرازاز سوي دیگر یکی
مزیـت افـزایش هـاي اسـتراتژي ازیکـی 3گردشـگري تـأمین زنجیرهمدیریت. استگردشگري

طـور بـه کـه محصـوالت کنندگانتأمینتمامیشاملکه.4)2009ژانگ و همکاران،(استرقابتی
کننـدگان کنتـرل ماننـد خـرد عوامـل اپراتورهـا، تورازجملهاند؛ارتباطدرگردشگرانبامستقیم

زنجیـره عبـارتی بـه . شـود مـی اقامـت محلدهندگانارائهمانند،کنندگانیتأمینیاوحصوالتم
ونقــل،حمــلهــا،هتــل: ماننــدگردشــگريعوامــلازبســیاريشــاملگردشــگريصــنعتتــأمین

مقصـد وکارهـاي کسـب تمـامی ومقصـد هـاي زیرسـاخت زبالـه، دفعدستی،صنایعها،رستوران
مقصـد مـالی هـاي عملیـات بهبودکناردرپایدارعملکردبهبودوخدماتارائهمنظوربهموردنظر

1. Lee and George
2. Mathieson and wall
3. Tourism supply chain management (TSCM)
4. Zhang et al
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چهـار گـرفتن نظـر دربـا گردشـگري صـنعت درآنعملکرد، و1)2004و فونت، تیپر(شودمی
مشـتري، رضـایت ازجملـه عملکـرد هـاي شاخص(مالیغیر،...)وبازارسهمها،هزینه(مالیعامل
،2)2013کـاالرتو و تیـاگو،   (...وگردشـگري هـاي جنـبش وکارکنـان رضـایت نـوآوري، درجه

زنجیـره ریسـک مـدیریت و3)2015هروانی و همکـاران، (،)پایدارتوسعه(محیطیزیستعوامل
شـامل گردشـگري خـدمات تأمینزنجیرهدیگرسوياز.  شودمیبررسی4)2005جوتنر،(تأمین
مشـتریان، بـه خـدمات مـدیریت مشـتري، بـا ارتبـاط مـدیریت : وکـار کسـب اصـلی فرایندهفت

بـازار ومحصـول توسـعه -تهیـه تولیـد، جریـان مـدیریت سفارش،تحققوانجامتقاضا،مدیریت
درنتیجه با توجه به اهمیت این موضوع مـا در ایـن پـژوهش بـرآن     .5)1997کوپر و لمبرت،(است

زیم و مصر بپـردا روستايدرروستاییگردشگريتأمینزنجیرهکاراییگیريشدیم که به اندازه
.میزان اهمیت هر عامل و میزان کارایی عوامل مشخص را مشخص نماییم

مبانی نظري
تـرین بـزرگ ازیکیبهوبودهمداومتوسعهورشدشاهدگذشتهدهه6طولدرگردشگري

تعداد. )1389رمضانیان، حیدرنیاي کهن،(استشدهتبدیلدنیااقتصاديهايبخشپیشروترینو
سـال درمیلیـون 1980،528سـال درمیلیـون 278به1950سالدرنفریلیونم25ازگردشگران

گردشـگري، جهـانی سـازمان آمارهـاي طبـق .اسـت رسیده2014سالدرمیلیون1133و1995
براسـاس همچنینشودمیشاملرادنیاداخلیناخالصتولیداز% 9گردشگريازحاصلهدرآمد

ــگري    ــفر و گردش ــانی س ــوراي جه ــار ش ــالدر6آم ــزان2015س ــی می ــالص داخل ــد ناخ تولی
درنتیجه با توجـه بـه اینکـه بخـش     . استداشتهرشدگذشتهسالنسبتبهدرصد3,5گردشگري

توانـد نقـش مهمـی در    افتـد گردشـگري مـی   اعظمی از فعالیت گردشگري در روستاها اتفاق مـی 
چراکـه بـا افـزایش   ). 8،2015و رابیوسـی 7،2003هـافمن و همکـاران  (اقتصاد روستاها داشته باشـد 

صـنعت تـا وجـود آمـده اسـت   ایـن امکـان بـه   گردشگريدرگذاريسرمایهومقاصدروزافزون
درآمـدهاي وهـا زیرساختتوسعهاقتصادي،هايبنگاهایجادوزاییاشتغالطریقازگردشگري

وعهتوسـ فرآینـد درکلیـدي نقـش اجتمـاعی -اقتصاديعاملیکعنوانبهصادرات،ازحاصل

1. Tapper and Font
2. Calaretu and Tigu
3. Hervani et al
4. Jüttner
5. Cooper and Lambert
6. World Travel and Tourism Council(WTTC)
7. Hoffman et al
8. Rabbiosi
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ــاه ــعرف ــاجوام ــدایف ــاازآنجــایی.1)2012میشــل،(کن ــاوريرشــدکــه ب ــدفن ــاي جدی ــرن و (ه ب
شـــده در ، بهبـــود خـــدمات عرضـــه3)2015تارنـــه،(ونقـــل، توســـعه حمـــل2)2015همکـــاران،

5)2015توکارچاك و همکـاران،  (و افزایش اوقات فراغت4)2005کالرك و جانسون، (مقاصد

توانسـته گردشـگري بازدیدکننـدگان روبـرو هسـتند و   روستاها با رشد قابل توجه تعـداد 5)2015
قـدیري معصـوم و   (دهـد اختصـاص خـود بـه روسـتاها را اقتصـادي توسـعه ازتـوجهی قابـل سهم

ضـروري امـري بـه روسـتاها درگردشـگري مختلـف عوامـل ارزیابی، درنتیجه)1387همکاران،
هـا تمرکـز   بنـدي آن تـوان بـا شناسـایی میـزان اهمیـت عوامـل و اولویـت       اسـت و مـی  شـده مبدل
المللـی  تـرین عوامـل بنـا نهـاد، چراکـه محـیط بـین       ریزي و تخصیص منابع را بر توسعه مهمبرنامه

ثبـاتی و  آورده کـه سـبب ایجـاد بـی    وجـود گردشگري تغییرات اقتصادي و اجتماعی زیادي را به
اکیفیت و پایـدار  منظور ارائه خدمات گردشگري نیازمند بهبود مستمر، بنااطمینانی شده است و به

از سـوي دیگـر   .  6)2015مولینـا و همکـاران،  (تمامی نیازهاي گردشگران هسـتیم گویی بهو پاسخ
شود بلکه باعث ها میآنافزایش رضایتتنها باعثگویی مناسب به نیازهاي گردشگران نهپاسخ

افــزایشبــرايهــاییراهدنبــالبــهشــود، درنتیجــه روســتاهاافــزایش مزیــت رقــابتی روســتاها مــی
ایـن رقابـت   انـد، منظور جذب گردشگر بیشتر با هم در رقابـت هستند و بهخودرقابتیهايمزیت

هـاي شـرکت بـر تمرکـز جايبههاآنادغاموتأمینزنجیرهشبکهبرتمرکزشدید باعث افزایش
زنجیره تأمین گردشگري یکی از راهکارهـاي اساسـی در   . 7)2003هالدرسون،(استشدهفردي

مقصـد  یـک قوتوضعفنقاطبررسییش مزیت رقابتی مقاصد گردشگري است که بادر افزا
صــنعتبــرايعملــیهــايحــلراهدنبــالبــهپایــدارگردشــگريبــهمربــوطمســائلو ارزیــابی

هـاي فعالیـت ومنـافع مجموعـه گردشـگري تـأمین زنجیره. استکنندگانمصرفوگردشگري
روابـط توضـیح درسـعی وگیـرد مـی نظـر درراگردشـگري خـدمات مختلـف کنندگانعرضه

محصـوالت وخـدمات تـأمین زنجیـره .داردگردشـگري خـدمات دهنـدگان ارائهبینقراردادي
هــا،رســتورانهــا،کافــهازجملــه؛خــدماتدهنــدگانارائــهازوســیعیطیــفشــاملگردشــگري

درکــهشــودمــیمــرتبطخــدماتســایروگردشــگري،صــنعتهــايزیرســاختدســتی،صــنایع
8)2012پیج،(استشدهدادهنشان،)1(مودارن

1. Mitchell
2. Bern et al
3. Thrane
4. Clark and Johnston
5. Tokarchuk et al
6. Molina-Azorín
7. Halldorsson
8. Page
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مشتري
خرید بسته 

سفر در خارج 
از کشور

ترانسفر به 
اقامتگاه

بازدید و فراغت 
در تعطیالت در 

مقصد

ترانسفر 
فرودگاهی

پرواز به 
اقامتمقصد

سفر هوایی

مشارکت 
صنعت 

گردشگري

آزانس مسافرتی
رزرو آنالین
یا مستقیم
رزرو تلفنی

تورگردان
مونتاژ محصوالت

فرودگاه
...خدمات بارو

ترانسفر فرودگاهی 
وتاکسی

سازمان ملی گردشگري
هتل ها، رستوران ها، بازدید از 
جاذبه ها، شرکت هاي کرایه 
اتومبیل، نماینده تور، تورها، 

ایمنی بازدیدکنندگان
بیمارستان ها، پزشکان

مبدا بسته سفر مقصد

)2012پیج،(گردشگريتأمینزنجیره)2- 3(شمارهنمودار

گردشـگري پایـدارتر هـاي سیاسـت واقـدامات باعـث آنمـدیریت زنجیره تـأمین و بهتوجه
فونت (دارددنبالبهدهکننمصرفهمچنینومحلیجوامعبرايرافراوانیهايمنفعتوشودمی

).1،2005، همچنین آلفرد2004و تیپر،
مـدیریت زنجیـره   . شـد مطـرح نیـز مـدیریت آن  بحثزنجیره تأمین،مفهومآمدنپدیدپیدر
وعملیـات، خریـد  مـدیریت بازاریـابی، مانندهاییرشتهازکهاستايرشتهمیانمبحثیکتأمین 

کـه هـدف از آن نشـان دادن ارتباطـات بـین      ) 2004پـرو، کیچن و جیان (شودمیتشکیل2پشتیبانی
کـــردن ایـــن ارتبـــاط و افـــزایش مزیـــت رقـــابتی  منظـــور بهینـــهتولیدکننـــدگان و مشـــتریان بـــه

مـدیریت زنجیـره   بـه توجـه گردشگريصنعتدر). 2016؛ استون و همکاران،2004آردنت،(است
دایـر و  (شـود ن خـدمات مـی  دهنـدگا باعـث همـاهنگی بـین ارائـه    گردشـگري ریزيبرنامهدرتأمین

کیفیــتمــالی،عملکــردبــرراتــأثیربیشــترینچراکــه مــدیریت زنجیــره تــأمین. 3)2009همکــاران،
امـا  . 4)2010فـانتزي و همکـاران،  (باشـد داشـته توانـد مـی گردشـگر رضـایت وارتباطـات خدمات،
و تاسـ گرفتـه صورتخدماتکیفیتمتغیرهايوهامدلتعاریف،در خصوصزیاديتحقیقات

1. Alford
2. logistics
3. Dwyer et al
4. Fantazy et al
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21980؛کروسـبی 1،2016بانکی و همکـاران (اند ازجمله؛غالباً ارزیابی خدمات را بسیار مشکل دانسته
زیـرا ارزیـابی خـدمات بـه دلیـل ماهیـت نـاملموس بـودن کیفیـت          ). 31985و پاراسرمن و همکاران،

و وريبهـره ییفضـا نیدر چن). 1985همکاران،وپاراسرمن(شده بسیار مشکل است خدمات ارائه
فضـا  نیـ اچراکـه هسـتند  يهـر مقصـد گردشـگر   يمهـم بـرا  اریدو عامل بسـ نهیدر هزجوییصرفه

. 4)2015زیالنی و همکاران،(استیبشدت رقابت
ــه ــه   ٔدرزمین ــی انجــام شــده اســت، ازجمل ــات فراوان ــأمین مطالع ــره ت ــابی زنجی ــت و (ارزی فون

عوامــلازســیاريبشــاملگردشــگريصــنعتتــأمینعنــوان داشــتند کــه زنجیــره ) 2004تیپــر،
مقصـد هايزیرساختزباله،دفعدستی،صنایعها،رستورانونقل،حملها،هتل: مانندگردشگري

درپایـدار عملکـرد بهبـود وخـدمات ارائـه منظـور بهنظرموردمقصدکارهايوکسبتمامیو
6تـأمین زنجیـره مـدیریت 5)2008سیگاال، (همچنین. شودمیمقصدمالیهايعملیاتبهبودکنار

مطالعه کـرد و عنـوان داشـت    يگردشگريدر تمام نهادهایاتیحتیریابزار مدکیبه عنوان را 
با توجه بـه ایـن   . ردیقرار گموردتوجهدیبایاسیو سیفرهنگمدیریت زنجیره تأمین، ابعاددرکه 

تـرین عناصـر کلیـدي موفقیـت در صـنعت گردشـگري توجـه بـه مـدیریت          موضوع یکی از مهم
هماهنگی و شناسایی عواملی که باعـث ایجـاد   ریزي گردشگري است کهتأمین در برنامهزنجیره

شــود بــه مقاصــد بــراي جلــوگیري از رانــش هــا مــیهمــاهنگی و یــا عــدم همــاهنگی در زنجیــره
. 7)2009دایـر و همکـاران،   (کنـد استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی بیشتر از رقبا کمـک مـی  

وارتباطـات خـدمات، کیفیـت مـالی، عملکردبرراتأثیربیشترینتأمینچراکه  مدیریت زنجیره 
دهـد کـه   ، نشـان مـی  )1(جـدول شـماره  ). 2010فانتـازي،  (باشدداشتهتواندمیگردشگررضایت

منظـور  تحقیقات بسیاري تمرکز بر مـدیریت زنجیـره تـأمین گردشـگري بـه عنـوان راهکـاري بـه        
یســت، افــزایش مزیــت رقــابتی، همــاهنگی در زافــزایش رضــایت گردشــگري، پایــداري محــیط

.دارند... کنندگان خدمات گردشگري وعرضه

1. Banki et al
2. Crosby
3. Parasuraman et al
4. Zailani
5. Sigala
6. Supply chain management(SCM)
7. Dwyer et al
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گردشگرينیتأمدرباره زنجیره شدهانجام، مطالعات )1(جدول شماره
نتایجروشنویسنده

و1فونت 
همکاران

)2008(

زنجیره تأمین پایدار 
درمیان 2گردشگري 

تورگردان ها

کیفیتمیزاندرسئله میکعنوانبهمحیطباسازگاري
استمطرحگردشگريمحصول

قسمتنیترونقل مشکلحملگردشگرينیتأمزنجیرهدر
.استپایدارييسازادهیپبراي

سیگاال
)2008(

مدیریت زنجیره 
تأمین درگردشگري، 

و پرسشنامهمدلسازي

مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک ابزار مدیریت حیاتی 
که درآن ابعاد گردشگري اتخاذ شودباید در تمام نهادهاي

.فرهنگی و سیاسی باید موردتوجه قرار گیرد
تواند نماینده چند فرهنگ مختلف در یک نجیره تأمین میز

.مقصد باشد
و 3تسنگ

همکاران
)2011(

گیري فازي و تصمیم
مدیریت زنجیره 

تأمین

در محصوالت گردشگري ساختار سلسله مراتبی وجود 
.دارد

.براي توسعه گردشگري ارائه شدهفت معیار

پرسشنامه)2011(4پینگ

شدن به یک گره اصلی شبکه چین داراي پتانسیل تبدیل
.جهانی زنجیره تأمین گردشگري است

آنهايخواستهوتأمینزنجیرهنقشبههادولتوهاشرکت
.دهندنمیجوابیکسانصورتبهچینکشوردر

ژانگ و
5مورفی

)2009(

ت بازار و تحقیقا
پرسشنامه

هاي مسافرتی و اختالفات استراتژیک بین آژانس
.کنندگان مقصد شناسایی شدتأمین

ساز بروز مشکالتی براي توسعه صنعت این اختالفات زمینه
.اندگردشگري منطقه شده

گجرالد و 
6لینگستاد

)2015(
پرسشنامه

خدمات هماهنگ نشده با زنجیره تأمین گردشگري در میان 
دهندگان محلی خدمات یک خطره عمده براي ائهار

.است7تورگردان تورهاي ورودي
ریسک بین کیفیت خدمات هماهنگ نشده با ارتباطات بازر 
هدف بررسی شد و راهکارهایی براي افزایش ارزش افزوده 

.وکارها ارائه شددر مشارکت کسب

1. Font et al
2. Sustainable Supply Chain Management
3. Tseng
4. Ping
5. Zhang and Murphy
6. Gjerald and Lyngstad
7. incoming tour operators(ITOs)
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دویر و همکاران 
)2009(

ي و سازمدل
پرسشنامه

ي، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژیکی، شش عامل اقتصاد
کنندگان زیست؛ عوامل اصلی و تأمینجمعیتی و محیط

.محصوالت گردشگري هستند
هماهنگی و شناسایی عواملی که باعث ایجاد هماهنگی یا 

شود به مقاصد براي ها میناهماهنگی در این زنجیره
جلوگیري از رانش استراتژیک و دستیابی به مزیت رقابتی 

.کنداز رقبا کمک میبیشتر 

فانتازي و 
همکاران 

)2010(
پرسشنامه

تواند روي عملکرد صنعت مدیریت زنجیره تأمین می
نوازي با تأکید بر خرید نقش اساسی را ایفا کند و مهمان

بیشترین تأثیر را بر عملکرد مالی، کیفیت خدمات، 
.تواند داشته باشدارتباطات و رضایت مشتري می

1الوکاستا و کارو

پرسشنامه)2011(

هایی که بعضاً در گردشگري مجموعه متنوعی از شرکت
طورکلی و بدون اتحاد تجاري در حال ناهمگن هستند به

.اندرسانیخدمت
هاي مالی، عدم آگاهی مسئوالن محلی، محدودیت

ترین مدت و عدم آموزش مهمارتباطات و اهداف کوتاه
.تأمین گردشگري هستندموانع در دستابی به پایداري زنجیره

الدوحه و 
2اسمالوود

)2012(
پرسشنامه

توجه به پایداري به عنوان عاملی جهت بهبود زنجیره تأمین 
.شوددر نظر گرفته می

محیطی، اقتصادي و توان از طریق ادغام مسائل زیستمی
زیست جلوگیري کرد تنها از تخریب محیطاجتماعی نه

تري فزایش داد و سهم گستردهوري را اتوان بهرهبلکه می
.دست آورداز بازار را به

سرکی 3آهی و 
)2013(

و مروري
لیوتحلهیتجز

ياسهیمقا

توجه به موضوعات پایداري زنجیره تأمین بشدت در حال 
.افزایش است

هاي پایداري زنجیره تأمین گردشگري شامل هفت ویژگی
ذینفعان،اجتماعی،محیطی،موضوع اقتصادي، زیست

پذیري زنجیره نسبت به نهاد، انعطافهاي مردمسازمان
شودمحیط و هماهنگی زنجیره ارزش با محیط می

1. Costa and Carvalho
2. Al-Odeh and Smallwood
3. Ahi and Searcy
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خرید سبز، لجستیک معکوس و زنجیره تأمین برگشتی 
مسائل بسیار مهمی در بررسی زنجیره تأمین سبز و پایدار 

.هستند

فانگ و 
1همکاران

)2014(
پرسشنامه

همی در اقدامات زنجیره تأمین گردشگري نقش م
.پیشگیرانه براي بالیاي طبیعی دارد 

باعث افزایش رضایت مدیریت زنجیره تأمین گردشگري
شود چراکه در طول زمان بحران و اقدامات میگردشگران

کندازآن زنجیره تأمین نقش مهمی را ایفا میپس

2لی و فرناندو

پرسشنامه)2015(

تأمین باعث به هماهنگی بین گردشگري پزشکی و زنجیرة
شود که گذاري اطالعات زنجیره تأمین میاشتراك

تواند اثر مستقیمی بر عملکرد مثبت در میان می
دهندگان خدمات گردشگري داشته باشد و با به ارائه

توان مزیت رقابتی بیشتري گذاري اطالعات میاشتراك
.کسب نمود

زنجیره تأمین گردشگرئحققان درزمینهشده توسط مبرخی از مطالعات بررسی)1(جدول شماره 

شده در این هاي انجامو دیگر پژوهش) 3،2002جعفري(براساس مطالعه دانشنامه گردشگري
ونقـل، اقامـت،   ها، حملها، زیرساختعامل جاذبه8زمینه، اجزاي زنجیره تأمین گردشگري شامل

زدیدکننـده اسـت کـه ایـن     باخریـد و اطالعـات  سرگرمی، امکاناتو، تفریح4پذیراییخدمات
بـا مصـر روستاییگردشگريتأمینزنجیرهبرمؤثرمیزان کارایی عواملدنبال بررسیپژوهش به

منظـور انجـام ایـن پـژوهش در ابتـدا عوامـل مـؤثر بـر         بـه . ها اسـت تحلیل پوششی دادهازاستفاده
هـا بـه   ششی دادهشده و سپس با استفاده از روش  تحلیل پوگردشگري در روستاي مصر شناسایی

.شودپرداخته میمصرروستاییگردشگريتأمینزنجیرهبرمؤثرعواملبررسی

روش تحقیق
یکـی از  . موضوع ارزیابی عملکرد واحدها همواره موردتوجه مدیران و محققـان بـوده اسـت   

هاي این ارزیابی کارایی است که براي مقایسه عملکرد واحدهاي مختلفـی کـه   ترین شاخصمهم
کــارگیري چــه تحلیــل و بررســی اینکــه بــه. شــوددهنــد، اســتفاده مــیفــه یکســانی انجــام مــیوظی

1. Fung et al
2. Lee and Fernando
3. Jafari
4. Catering
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همراه دارد یا اینکه چـه نـوع کارآمـدي یـا ناکارآمـدي بیشـتر       هایی بیشترین کارایی را بهسیاست
هـا ابـزاري مبتنـی بـر     تحلیـل پوششـی داده  . ، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت  ...متداول است و

صورت چشـمگیري در اغلـب کشـورهاي جهـان     ی و توانمند است که امروزه بهریزي خطبرنامه
علـت  . شـود کارگرفتـه مـی  هایی با چند ورودي و چند خروجـی بـه  براي ارزیابی عملکرد سیستم

هـا، امکـان بررسـی روابـط     ها نسبت به سـایر روش تر روش تحلیل پوششی دادهمقبولیت گسترده
هـاي مختلـف   ورودي و چندین خروجی است که در فعالیـت پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین 

هـا و عملکـرد زنجیـره تـأمین، ارزیـابی کـارایی       داري، ارزیابی عملکرد سیسـتم نظیر تعمیر و نگه
ایـن نـوع کاربردهـا بـه ارزیـابی عملکردهـاي       . شـود بکار برده مـی ... مراکز خدماتی و تولیدي و

ایـن مـدل ابتـدا    . گسترش استها قابلختلف وروديشهرها، مناطق، روستاها و کشورها با انواع م
گیـري کـارایی بخـش کشـاورزي آمریکـا در مقایسـه بـا سـایر         براي انـدازه ) 1957(1توسط فارل

وجـود، او در  بـااین . کشورها استفاده شد که او در مدل خود یک ورودي و یک خروجی داشت
و 2چـارنس .د، موفـق نبـود  هـاي متعـدد باشـ   هـا و خروجـی  ارائه روشی کـه دربرگیرنـدة ورودي  

ریـزي خطـی مـدلی ارائـه     کارگیري برنامه، دیدگاه فارل را توسعه دادند و با به)1978(همکاران
گیـري کـارایی را بـا چنـدین ورودي و خروجـی      کردند که توانایی تخمـین مـرز تولیـد و انـدازه    

. ها نامیده شداین روش تحلیل پوششی داده. 3)2016روتست،(داشت
ارزیابی زنجیره تأمین گردشگري روستایی موردمطالعه روستاي مصـر  هدفژوهشپایندر

مـؤثر عواملارزیابیمنظوربهکه) مدل مفهومی تحقیق.(استهاتحلیل پوششی دادهازاستفادهبا
هـا اسـتفاده شـده    دادهپوششـی تحلیلبرمبتنیالگوریتمازروستاییگردشگريتأمینزنجیرهبر

تـأمین زنجیـره ارزیـابی هـدف بـا 1394سـال درایـران، روسـتاي مصـر،  درپـژوهش این. است
آوريجمـع منظـور به. استشدهانجامآنارتقايوبهبودجهتراهکارهاییارائهوگردشگري

مراحل انجـام  . استشدهطراحیشدهگرفتهنظردرعواملمبنايبراستانداردايپرسشنامهها،داده
:یر استاین الگوریتم به شرح ز

شده در پژوهشاي استاندارد بر اساس معیارها و عوامل شناساییطراحی پرسشنامه. گام اول
هاي موردنیازتوزیع پرسشنامه و استخراج داده. گام دوم
شده از طریـق پرسشـنامه بـا اسـتفاده از     آوريهاي جمعبررسی روایی و پایایی داده. گام سوم

آلفاي کرونباخ و تحلیل عاملی
طراحی مدل مفهومی مسئله و شناسایی متغیرهاي ورودي و خروجی مدل. چهارمگام

1. Farrell
2. Charnes
3. Rødseth
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هـا براسـاس   شـده بـا اسـتفاده از تحلیـل پوششـی داده     محاسبه کارایی مدل طراحی. گام پنجم
متغیرهاي ورودي و خروجی مدل

. خروجـی گـرا اسـت   BCCهاي مورداستفاده در این پژوهش مـدل   مدل تحلیل پوششی داده
:شده استی این رویکرد در ادامه ارائهمدل ریاض

+

= (r=1,2,…,s)

(i=1,2,…,m)

حذف هر یک از عوامل از مـدل و محاسـبه مجـدد کـارایی بـا اسـتفاده از تحلیـل        . گام ششم
.ها و استخراج مقادیر کاراییپوششی داده

هـاي  آمده در مراحل پنجم و ششم با اسـتفاده از روش دستوتحلیل نتایج بهتجزیه. گام  هفتم
tآماري مثل آزمون میانگین  

).1نمودار شماره(هاارائه یافته. گام هفتم

، ساختار پژوهش)1(نمودار شماره
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هایافته
بازدیـد ایـن روسـتا  ازو خـارجی اسـت کـه   داخلـی گردشـگر 70شـامل شـده بررسـی نمونه

% 8,6میـان ازبودنـد مـرد %44,3وزن% 55,7کـه دادنشـان پـژوهش توصـیفی آمـار . اندنموده
داراي18,6%ولیسانسفوقمدركداراي% 35,7لیسانس،مدركداراي% 1/37دیپلم،داراي

شــوندگان بررســی شــد کــه نتــایج در ایــن میــان میــزان تجربــه پرســش.بودنــددکتــريمــدرك
تـا حـدودي،   % 14,3کم تجربه در سفر بودنـد، همچنـین   % 12,9.دهنده این موضوع بود که نشان
وروایـی بررسـی منظـور باتجربه در سـفر بـوده انـد، بـه    بسیار % 25,7داراي تجربه زیاد و 47,1%
پـس اسـت، شدهگرفتهنظردرمشابهمفاهیمباسوال3عاملهربرايپرسشنامهدرهادادهپایایی

پایـایی وروایـی کرونباخآلفايمحاسبهوعاملیتحلیلروشازاستفادهباهادادهآوريجمعاز
.استشدهارائه2جدولدرهادادهپایاییورواییبهمربوطنتایج. گردیدبررسیهاداده

زنجیره تامین  
گردشگري کارایی

جاذبه ها
زیرساخت

حمل و نقل
اقامت

خدمات پذیرایی
تفریح و سرگرمی

امکانات خرید
اطالعات بازدیدکننده

نگارندگان: ، مدل مفهومی پژوهش، منبع)2(نمودار شماره

که بدین منظور براي محاسبه روایی و پایایی از آزمون آلفـاي کرونبـاخ و تحلیـل عـاملی اسـتفاده      
.براي هر یک از عوامل و سواالت آورده شده است) 2(شده است که نتایج در جدول شماره 

رواییپایاییعوامل
1723/0آلفاي کرونباخجاذبه ها

763/02689/0
3645/0

1786/0آلفاي کرونباخزیرساخت ها
736/02881/0

3652/0
1943/0آلفاي کرونباخونقلحمل

821/02899/0
3978/0
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1909/0کرونباخآلفاي اقامت
862/02919/0

3899/0
1897/0آلفاي کرونباخخدمات پذیرایی

873/02867/0
3915/0

1792/0آلفاي کرونباختفریح و سرگرمی
923/02795/0

3786/0
1817/0آلفاي کرونباخامکانات خرید

697/02872/0
3854/0

189/0آلفاي کرونباخبازدیدکنندهاطالعات
856/02836/0

3789/0
پرسشنامهپایاییوروایینتایج2جدول

عامل شناسایی شده را با هریک از سواالت سن، جنس، میزان تجربه سـفر  8در این مرحله ما 
و سطح تحصیلی محاسـبه کـردیم بـه گونـه اي کـه سـواالت عمـومی بـه عنـوان ورودي مـدل و           

8شناسایی شده به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدند و این کار براي هـر  هریک از عوامل 
.شود مشاهده می) 2(عامل انجام گرفت که نتایج عوامل در جدول

مل
عوا

مه 
ه

جی
خرو

ون 
بد

جی1
خرو

ون 
بد

جی2
خرو

ون 
بد

جی3
خرو

ون 
بد

جی4
خرو

ون 
بد

جی5
خرو

ون 
بد

جی6
خرو

ون 
بد

جی7
خرو

ون 
بد

8
1

0,8
14

0,8
114

0,6
245

0,7
291

0,8
114

0,8
114

0,8
114

0,8
114

0,8
114

2

0,6
223

0,6
238

0,5
666

0,6
238

0,6
238

0,6
238

0,6
238

0,6
238

0,6
210

3111111111
4

0,8
632

0,8
632

0,7
0580,60,8
632

0,8
632

0,8
638

0,8
632

0,6
866
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5111

0,8
564

0,9
999

9

111

0,4
998

6

0,5
960

0,5
960

3

0,5
960

3

0,5
960

3

0,5
960

0,5
340

9

0,5
960

3

0,5
714

0,4
166

7

0,4
674

0,4
285

0,4
674

0,4
652

0,4
674

0,4
674

0,4
674

0,4
674

0,4
674

8

0,7
826

0,7
826

0,5
753

0,6
959

0,7
826

0,7
826

0,7
397

0,7
527

0,7
826

9

0,6
254

0,6
254

0,6
254

0,6
254

0,6
254

0,6
254

0,6
254

0,4
004

1

0,6
254

10

0,4
428

0,4
428

0,4
005

8

0,4
428

0,4
428

0,4
428

0,4
428

0,3
666

9

0,4
428

11

0,7
391

0,7
391

0,2
521

0,4
002

3

0,7
391

0,7
391

0,7
391

0,7
386

7

0,7
391

12

0,3
025

0,3
025

0,2
779

0,3
025

9

0,3
025

0,3
025

0,3
025

0,3
025

9

0,3
025

13

0,8
908

0,8
908

0,4
766

0,5
461

0,8
908

0,8
908

0,8
908

0,8
908

9

0,7
352

14

0,8
578

0,8
578

0,7
578

0,6
601

0,8
578

0,8
578

0,5
357

0,8
578

9

0,8
578

..........
..........

..........
70

0,9
802

0,9
802

6

0,9
826

0,9
802

6

0,6
412

0,2
432

0,9
826

0,9
802

6

0,7
354

0,8میانگین
436

0,8
205

0,7
631

0,7
746

0,8
249

0,8
147

0,8
170

2

0,8
231

0,7
936

محاسبه کارایی براي عوامل مؤثر) 3(جدول
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تحلیل حساسیت
در این مرحله با استفاده از کارایی هاي محاسبه شده براي حاالت مختلـف مسـئله در دسـت،    

ابتـدا بـا میـانگین    . اقدام به تحلیل نتایج و ارزیابی تأثیر گذاري عوامـل مـورد بررسـی مـی گـردد     
، متوسط کارایی مربوط به هـر حالـت محاسـبه    3ر کارایی محاسبه شده در جدول گیري از مقادی

و محاسبه همبسـتگی میـان متوسـط کـارایی هـاي      tسپس با استفاده از آزمون میانگین . می گردد
بـه تحلیـل و بررسـی    بدست آمده در هر حالت حذف یک ورودي نسبت به حالـت کـل، اقـدام    

.ارائه شده است) 4(ت میانگین و همبستگی در جدول نتایج مربوط به آزمون تس. گرددمی

همبستگیمیانگینP-Valueتست/عامل
-0,4825-همه عوامل

0,0010,42210,847263بدون جاذبه ها
0,0020,41250,975445بدون زیرساخت  ها
0,0480,38240,910567بدون امکانات اقامتی

0,0000,33250,972397ونقلحملبدون 
0,0000,54990,863636بدون خدمات پذیرایی

0,0000,62320,892886بدون خدمات تفریحی و سرگرمی
0,0230,67540,865640بدون خدمات خرید

0,0010,37450,929596بدون اطالعات بازدید کننده
بررسیموردعواملتاثیرگذاريارزیابیوعواملتحلیل. 4جدول

نشان داده شده است، ابتدا باید توجـه داشـت کـه نتـایج تسـت میـانگین       4در جدول همانگونه که 
میان کارایی در حالتی که تمام ورودي ها در نظر گرفته شده اند بـا سـایر حالـت هـا کـه عوامـل تـک        

که این موضوع نشان دهنـده تـأثیر گـذاري تمـامی      . رد شده است0,05تک حذف شده اند در سطح 
عوامـل  (ته شده بر رضایت گردشگران می باشد و  در حالتی کـه تمـام ورودي هـا    عوامل در نظر گرف

. محاسبه شده است4825/0در نظر گرفته شدند، میانگین کارایی ) مورد بررسی 
در بررسی عامل به عامـل پـس از حـذف عامـل جاذبـه هـا و محاسـبه مجـدد کـارایی مـدل،           

دهـد، بنـابر ایـن عامـل     ش کارایی را نشان میتغییر نموده است که کاه4221/0کارایی به مقدار 
جاذبه ها تأثیر گذار بوده و با توجه به کـاهش میـانگین کـارایی بعـد از حـذف عامـل، مشـخص        

.شود که تأثیر این عامل بر عملکرد زنجیره تأمین مثبت بوده استمی
سـط  از سوي دیگر پس از حذف عامل زیر ساخت، همانگونه که نشان داده شـده، میـزان متو  

کارایی مدل کاهش یافته است، بنابراین ایـن عامـل نیـز تـأثیر مثبتـی بـر عملکـرد زنجیـره تـأمین          
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گردشگري روستاي مصر دارد و به خوبی پیاده شده اسـت و بـه ایـن عامـل نیازمنـد حفـظ رونـد        
. کنونی از سوي برنامه ریزان روستایی است

قامت میزان کارایی مدل در مقـدار  همچنین آنچنان که نتایج نشان داده، پس از حذف عامل ا
.دهد این عامل عملکرد نسبتا مناسبی در روستاي مصر داردکمی کاهش داشته که نشان می

ونقل نیز  نتایج مربوط بـه بررسـی در مـدل نشـان داد کـه ایـن عامـل عملکـرد         در مورد حمل
ل بایـد رونـد خـود را    ریزي براي این روسـتا ایـن عامـ   مطلوبی در زنجیره تأمین داشته و در برنامه

.حفظ کند و در صورت امکان زمینه هایی براي توسعه آن نیز در نظر گرفته شود
از سویی عامل پذیرایی علی رغم تأثیر گذاري بر عملکرد زنجیـره تـأمین، بـه هـیچ وجـه نتوانسـته       

حقیقـات علـی   ریزي براي این روستا بایـد ت همانند سایر عوامل عملکرد مطلوبی داشته باشد و در برنامه
در مورد عامل تفریح و سرگرمی همانند سایر عوامل که می تواننـد  .در مورد این عامل صورت بگیرد

در کیس مورد نظر تأثیر گذار باشند، نتایج نشان داده که عملکرد این عامل نسبتا ضعیف بـوده و یکـی   
. عامل باشدریزي گردشگري در روستاي مصر باید این ترین اولویت هاي برنامهاز مهم

در مــورد عامــل امکانــات خریــد ایــن عامــل نتوانســته آن چنــان کــه بایــد در زنجیــره تــأمین  
گردشگري عملکرد مثبتی داشته باشد و بدترین عملکرد در زنجیره تأمین گردشگري این روسـتا  
را این عامل داشته است و براي بهبود عملکرد آن نیاز به اتخاذ تمهیداتی است کـه بایـد اولویـت   

.ریزي گردشگري در این روستا باشداصلی در برنامه
و نهایتا پس از حذف عامل اطالعات بازدید کننده، مشـخص شـد کـه میـزان کـارایی مـدل       
کاهش قابل توجهی داشته و این بدان معناست کـه ایـن عامـل نیـز هماننـد عامـل زیرسـاخت هـا         

.سازي شده استبخوبی در کیس مورد نظر پیاده
سازي شـده انـد   دهنده عواملی است که در کیس مورد بررسی به خوبی پیاده، نشان5جدول 

بر عملکرد زنجیـره تـأمین گردشـگري    تاثیرگذاريشدهشناساییعوامل6و نهایتا جدول شماره
.اندنشدهسازيپیادهخوبیبهکهدهددر روستاي مصر را نشان می

نتیجه تست میانگینرتبهعامل
1ونقلحمل

2عات بازدیدکنندهاطال
3اقامت

4زیرساخت ها
5جاذبه ها
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روسـتاي گردشـگري تأمینزنجیرهعملکردبرتاثیرگذارشده يشناساییعوامل). 5(جدول
.اندشدهسازيپیادهخوبیبهکهمصر

نتیجه تست میانگینرتبهعامل
6خدمات پذیرایی
7تفریح و سرگرمی

8امکانات خرید
روسـتاي گردشگريتأمینزنجیرهعملکردبرتاثیرگذارشده يشناساییعوامل). 6(جدول

.اندنشدهسازيپیادهخوبیبهکهمصر

گیرينتیجه
تـأمین زنجیـره کـارایی گیرياندازهمقصد،مدیریتتوسعه و ریزيدر برنامهمؤثرعواملازیکی

در.  شـود یک مقصد نسـبت بـه سـایر مقاصـد مـی     است که موجب افزایش مزیت رقابتیگردشگري
بخـش همـاهنگی ومنسـجم وتوانـا مـدیریت وصـحیح ریـزي برنامـه یکوجودگردشگريصنعت
نیازمنـد گردشـگري صـنعت آنکـه بـه توجـه بـا . اسـت اهمیـت حـائز بسیارخصوصیبخشودولتی

روزافـزون گسـترش ازایـد بباشـد، مـی مختلفهايبخشازگوناگوناطالعاتوهادادهازاستفاده
اسـت، بخشـی چنـد فعالیـت یکگردشگريچونونمایداستفادهتوسعهجهتدراطالعاتفناوري

سـازمان سـایر باگردشگريوزارتخانهیاسازماناینبینبایدهماهنگیحداکثرکهاستذکربهالزم
تـأمین زنجیـره بیارزیـا پـژوهش ایـن انجـام ازهـدف .باشـد داشـته وجـود خصوصـی ودولتیهاي

.ها بوددادهپوششیتحلیلازاستفادهدر روستاي مصر باگردشگري
هـا، دادهآوريجمعمنظورایران انجام پذیرفت که در ابتدا بهمصر،روستايدرپژوهشاین

شـامل بررسیموردنمونه. شدطراحیشدهگرفتهنظردرعواملمبنايبراستانداردايپرسشنامه
وروایـی بررسـی منظـور به.بوداندنمودهبازدیدروستااینازکهخارجیوداخلیگردشگر70

جمعازپسشد،گرفتهنظردرمشابهمفاهیمباسوال3عاملهربرايپرسشنامهدرهادادهپایایی
هـا دادهپایـایی وروایـی کرونباخآلفايمحاسبهوعاملیتحلیلروشازاستفادهباهادادهآوري

زنجیـره بـر بررسـی مـورد عوامـل همـه گـذاري تأثیرازحاکیکه نتایج حاصله،. گردیدررسیب
کـه دادنشـان بررسیموردکیسدرعواملوضعیتاما. بودمصرروستايدرگردشگريتأمین

هـا جاذبـه وهـا زیرسـاخت اقامت،بازدیدکننده،ونقل، اطالعاتحملعامل5مصرروستايدر
عملکـرد خریدامکاناتوسرگرمیوتفریحپذیرایی،خدماتعامل3وبمناسعملکردداراي

این نتایج با یافته هـاي ابـراهیم زاده و   .دارندمصرروستايگردشگريتأمینزنجیرهدرنامناسبی
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. همسو می باشد) 1394(و نجارزاده و همکاران) 1392(همکاران
منظـور حفـظ   دهـد بـه  شـان مـی  درنتیجه بررسی شرایط حاکم بر گردشگري روسـتاي مصـر ن  

مزیت رقابتی منطقه عواملی که داراي عملکرد مثبت هستند باید همچنان تقویت شـوند تـا بتوانـد    
عملکرد مناسب خود را در گردشگري این منطقه حفظ کنند اما بررسی هـا نشـان داد کـه عامـل     

نگري در شـرایط  رسـد نیازمنـد بـاز   خدمات پذیرایی داراي عملکرد مناسبی نیست که به نظر مـی 
. پذیرایی منطقه باشد تـا بتـوان میـزان رضـایت گردشـگران را نسـبت بـه ایـن عامـل افـزایش داد          

بـا  همچنین امکانات تفریحی و سرگرمی در این روستا بخوبی پیاده نشده انـد کـه در ایـن زمینـه    
ریــزي گردشــگري در بخــش دولتــی و همچنــین تهیــه اتخــاذ راهبردهــاي مناســب در امــر برنامــه

گذاري خارجی بایـد میـزان   تسهیالت تفریحی در منطقه توسط بخش خصوصی و جذب سرمایه
. رضایت گردشگران را  در منطقه افزایش داد

هاي فروش صنایع دستی، عـالوه بـر   منظور ایجاد بازارچههایی بهریزيهمچنین با انجام برنامه
ن بـه توانمندسـازي اقتصـادي    تـوا جلب رضایت و باال بردن کیفیت تجربه سفر گردشـگران، مـی  

همچنین این امر سبب حفظ و احیاء صـنایع دسـتی   . ساکنین این روستا کمک شایان توجهی کرد
گرددمناطق روستاي و حفاظت از میراث معنوي روستاییان می
منظـور ارتقـاي عملکـرد زنجیـره تـأمین      در این زمینه بـا توجـه بـه نتـایج راهکارهـاي زیـر بـه       

:شودمصر ارائه میگردشگري در روستاي
ریـزي بـراي   منظور افـزایش کیفیـت ارائـه خـدمات پـذیرایی، از قبیـل برنامـه       ریزي بهبرنامه

افزایش کیفیت غذاها و نوشیدنی در این روستا با تاکید بـر غـذاهاي سـنتی منطقـه کـه عـالوه بـر        
.افزایش رضایت گردشگران سبب حفظ آداب و رسوم اهالی روستا شود

یدات بومی منطقه براي تهیه غـذا و نوشـیدنی و درنتیجـه افـزایش آثـار مثبـت       استفاده از تول
.اقتصادي براي ساکنین روستا

هاي تفریحی بر مبناي اصول توسـعه پایـدار و حفاظـت    سازي فعالیتریزي براي پیادهبرنامه
از محیط زیست

       ــراي ــرگرمی ب ــریح و س ــراهم آوردن تف ــر ف ــالوه ب ــه ع ــنتی ک ــدادهاي س ــزاري روی برگ
هاي فرهنگی روستاییان گرددردشگران، منجر به حفظ آداب و رسوم و ارزشگ

گـذاري در  ریزي در جهت افزایش سرمایهاتخاذ راهبردهاي مناسب و انجام مطالعات برنامه
.حوزه تفریح و سرگرمی

 منظــور ایجــاد بازارچــه هــاي دائــم و موقــت، فروشــگاه هــاي صــنایع دســتی و ســوغات بــه
.ي گردشگرانپاسخگویی به نیازها
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