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چکیده:
فضاي رقابتي به وجود آمده در صنعت گردشگري بين المللي، ضرورت توجه به توان رقابتي 
مقاصد را خيلي زود نمايان کرد. افزايش توان رقابتي که منجر به حفظ و افزايش سهم بازار 
مي شود، هدف اصلي بسياري از مقاصد گردشگري دنيا قرار گرفته است. از اين رو پژوهش 
حاضر سعي کرده با استناد به تئوري هاي نوين رقابت پذيري گردشگري و استفاده از روش 
پيمايشي، يک رهيافت کمي را براي 1.  ارزيابي شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري 
و 2. اولويت بندي اقدامات الزم جهت افزايش توان رقابتي ارائه کند. پرسشنامه مورد استفاده 
بر اساس مدل مفهومي رقابت پذيري مقصد ريچي و کراچ تبيين شد و براي تعداد 60 استاد 
و دانشجوي رشته گردشگري )در مقطع ارشد و دکترا( که اطالع کافي از علم گردشگري 
و صنعت گردشگري ايران داشته اند، فرستاده شد. از اين تعداد 45 پرسشنامه برگشت داده 
شد که پنج تاي آنها معيوب تشخيص داده شده و 40 پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار 
گرفت. الزم به ذکر است که پرسشنامه به دو بخش پيمايش »وضعيت« و »اهميت« 
شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري تقسيم شده بود. با بررسي اطالعات به دست 
آمده مشخص شد بيشتر شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري کشورمان در شرايط 
بسيار نامطلوبي به سر مي برند. شاخص هاي بازاريابي، وجود معاونت مميزي مقصد، کنترل و 
ارزيابي، برنامه مترقي توسعه گردشگري، عزم سياسي مسئوالن به ترتيب در بدترين شرايط 
قرار داشتند. شاخص هايي که در بهترين شرايط نسبت به ديگر شاخص ها قرار داشته اند 
به ترتيب فرهنگ و تاريخ، آب و هوا و جاذبه هاي طبيعي، مهمان نوازي، پيوندهاي قومي، 
مذهبي و اقتصادي و هزينه/ارزش خدمات و کاالها هستند. در ادامه پژوهش با استفاده از 
اطالعات به  دست آمده از پيمايش و به  کار بردن آنها در ماتريس تحليل اهميت/عملکرد، 
اولويت هاي صنعت گردشگري کشور مشخص شد. براي فرموله کردن نظرات 40 تن از 
خبرگان گردشگري به منظور تعيين اولويت هاي اين صنعت، از يک رهيافت کمي استفاده 

شد که در خالل پژوهش به طور کامل توضيح داده مي شود.

کلیدواژهها:   صنعت گردشگري ايران، رقابت پذيري، رقابت پذيري 
اهميت/ ماتريس  مقصد،  رقابت پذيري  مدل  مقصد، 
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مقدمه

اقتصادي محرك توسعه يک مقصد، مورد توجه  به عنوان بخش  امروزه صنعت گردشگري 
که  گردشگري  جنبي صنعت  منافع  ديگر  و  سرشار  درآمد  است.  گرفته  قرار  کشورها  از  بسیاري 
تعدادي از کشورها در سال هاي اخیر، به آن دست يافته اند، تعداد زيادي از مقاصد را به فكر توسعه 
اين صنعت انداخته است. از اين روست که هر روزه شاهد ظهور مقاصد جديدي در بازار گردشگري 

هستیم که در تالشند سهمي از اين بازار داشته باشند.
کشور ما هم از اين قاعده مستثني نبوده و در کالم مسئوالن کشور، اين عالقه مندي به توسعه 
اين صنعت براي کسب منافع آن ديده مي شود. به خصوص در شرايطي که سال هاست مسئوالن 
کشور در تالشند جايگزيني براي درآمد نفتي يافته و از وابستگي به آن رهايي يابند. از طرفي در 
با  را  نفت  که صادرات  علیه کشورمان،  غربي  يكجانبه کشورهاي  تحريم هاي  با  اخیر،  سال هاي 

مشكل مواجه کرده است، يافتن جايگزيني براي نفت بیشتر احساس مي شود.
بین المللي  بنابر گزارش مجامع  اخیر مديريت صنعت گردشگري کشور،  اما تجربه سال هاي 
نشان داده که تنها خواستن منجر به توسعه اين صنعت نمي شود. به  خصوص در دوراني که بازار 
گردشگري بین المللي به شدت رقابتي بوده و مقاصد بي شماري در سراسر دنیا در تالش بي وقفه 
براي به  دست آوردن بخشي از اين بازار هستند. همین رقابتي شدن بازار گردشگري موجب شده 
که مبحث رقابت پذيري مقاصد مورد توجه روزافزون پژوهشگران گردشگري قرار بگیرد. در اين 
چندان  بین المللي  بازارهاي  در  رقابت  توان  لحاظ  از  کشورمان  گردشگري  وضعیت صنعت  میان 
رضايت بخش نیست. با اينكه آمار گردشگران ورودي، بر اساس گفته مسئوالن گردشگري کشور 
هر ساله افزايش مي يابد، اما به اعتراف بیشتر کارشناسان، ايران همچنان تا رسیدن به جايگاه واقعي 

.)Allahdadi, 2011( خود در بازارهاي بین المللي فاصله زيادي دارد
کشور ايران هم با توجه به شرايط نامساعدش در گردشگري، نیاز دارد تا تصويري درست و 
دقیق از توان رقابتي خود در سطح بازار بین المللي گردشگري داشته باشد و بر مبناي آن، اقدامات 
الزم را جهت افزايش توان رقابتي صنعت گردشگري خود و به  دست آوردن سهمي درخور از بازار 

بین المللي گردشگري اولويت بندي کند.
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مفهوم رقابت پذيري مقصد

 توانايي يک مقصد به حفظ موقعیت و سهم بازار خود يا افزايش آنها در خالل زمان گفته 
برگرفته شده،  اقتصادي  تئوري هاي  از  که  ديگر  تعريفي  در   ،)d’ Hauteserre, 2000( مي شود 
است  گردشگري  صنعت  خدمات(  و  محصوالت  )شامل  جزء  هر  و  بازار  سازوکارهاي  بر  تمرکز 
که مي تواند به طور موفقیت آمیزي جذابیت مقصد را حفظ کند. براي مثال پورتر )1990( عوامل 
منابع  فیزيكي،  منابع  انساني،  نیروي  منابع  است؛  پنج گروه، دسته بندي کرده  در  را  رقابت پذيري 
با توجه به مطرح شدن اين بحث در  دانش، منابع مالي و زيرساخت ها. ريچي و کراچ1 )2000( 
گردشگري، افزودن منابع تاريخي و فرهنگي را به اين دسته بندي منطقي مي دانند. در انتها با توجه 
به تعاريف باال مي توان اينچنین استدالل کرد که ترکیب مزيت هاي نسبي و مزيت هاي رقابتي يک 

مقصد، رقابت پذيري آن مقصد را تعیین مي کنند.

پيشينه پژوهش

پیشینه خارجي

گروه  سه  در  مي توان  کلي  طور  به  را  رقابت پذيري  حوزه  در  صورت گرفته  علمي  کارهاي 
طبقه بندي کرد. گروه اول، پژوهشگراني هستند که تمام جنبه هاي رقابت پذيري را مورد توجه قرار 
داده و تالش کرده اند الگو هايي را براي درك بهتر اين مفهوم ارائه کنند. از اين دست مي توان به 
پژوهشگراني مانند مايكل پورتر در حوزه رقابت پذيري در سطح عمومي و پون و ريچي و کراچ 
در حوزه رقابت پذيري مقاصد گردشگري نام برد. گروه بعدي پژوهشگراني هستند که تاثیر يک يا 
چند عامل را در رقابت پذيري مقصد بررسي کرده اند. براي مثال، مايكل جي کین2 )1997( نقش 
قیمت و کیفیت خدمات و محصوالت مقصد را بر رقابت پذيري مقصد بررسي کرد. او بر اين باور 
است که افزايش اطالعات مشتريان از خدمات و کاهش هزينه خدمات با کیفیت، به افزايش توان 
رقابت پذيري و همچنان حفظ کیفیت خدمات کمک مي  کند. از ديگر پژوهش هاي صورت گرفته 
در حوزه رقابت پذيري که مي توان آنها را در اين گروه جاي داد مي توان به مقاله فرنک ام گو و 
براي مقاصد گردشگري: يک ديدگاه  با عنوان »مديريت کیفیت هم پیوند  رابرت گاورز3 )2000( 

1. Ritchie & Crouch
2. Michael J. Keane
3. Frank M. Go & Robert Govers
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اروپايي کسب رقابت پذيري«، مقاله تانجا ماهیلیک1 )2000( با عنوان »مديريت محیطي يک مقصد 
با   )2012( مقاله کسینیجا ودب2  و همچنین  رقابت پذيري گردشگري«  براي  عاملي  گردشگري: 

عنوان »رقابت در گردشگري در محیط متغیر« اشاره کرد.
گروه سوم که پژوهش حاضر هم در اين دسته قرار مي گیرد شامل پژوهش هايي مي شود که يک 
مدل رقابت پذيري را براي ارزيابي رقابت پذيري يک مقصد به کار گرفته اند. براي مثال گومزلج و میهالیک3 
)2008( از مدل رقابت پذيري مقصد کیسر و ونهوو4 )1994( که در سال 1998 در کشور اسلووني به کار 
گرفته شد براي تحلیل رقابت پذيري اين مقصد استفاده کردند. عالوه بر اين با استفاده از شاخص ها و 
ويژگي هاي رقابت پذيري که حاصل کار پژوهشگران ديگر بود، اهمیت هر کدام و وضعیت هر عامل را از 
نظر ذي نفعان گردشگري اسلووني جويا شدند. در انتها آنها به ضعف هاي توسعه مدل هاي رقابت پذيري 
گردشگري اشاره کرده و بر لزوم احتیاط بیشتر در خلق مدل هاي رقابت پذيري و به کارگیري بیشتر 
تئوري هاي اين حوزه تاکید شده است. فنگ منگ5 )2006( در پايان نامه دوره دکتراي خود، از يک 
مدل مفهومي براي ارزيابي رقابت پذيري يک مقصد از ديدگاه گردشگران استفاده کرد. او با دخیل کردن 
تجربه گردشگران6، ادراکات گردشگران7 و درگیري گردشگران8، مدل خود را توسعه داد و با استفاده از 
ابزار تحلیل متعارف همبستگي9 و مدل سازي معادالت ساختاري10 براي آزمون فرضیه هايش استفاده کرد. 
به نظر او ادراکات گردشگران نسبت به رقابت پذيري مقاصد گردشگري، تحت تاثیر تجربه خوب آنهاست. 
در پژوهش ديگري، يوشیک يون )2002(، مدل رقابت پذيري اي را توسعه داد که به مبحث رقابت پذيري 
از ديدگاه ذي نفعان گردشگري نگاه مي کند و با استفاده از آن به بررسي رقابت پذيري گردشگري ايالت 
ويرجینیاي آمريكا پرداخت. انرايت و نیوتون )2004( با استفاده از ترکیب مدل هاي مختلف، مدلي را براي 
ارزيابي رقابت پذيري صنعت گردشگري هنگ کنگ از ديدگاه گردشگران به کار برده است. او همچنین 
مانند پژوهش حاضر از ماتريس اهمیت/ عملكرد براي تحلیل رقابت پذيري و ارائه پیشنهادهاي مديريتي و 

1. Tanja Mihalič
2. Ksenija Vodeb
3. Gomezelj&  Mihalič
4. DeKeyser & Vanhove
5. Meng
6. Tourism Experience
7. Tourists’ Perception
8. Tourists’ Involvement
9. Canonical Correlation Analysis )CCA(
10. Structural Equation Modeling )SEM(
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سیاستگذاري استفاده کرده است. در پژوهش ديگري، مارکو کوکولي1 و جیانلوکا گوفي2 )2014( با توسعه 
دادن مدل کراچ و ريچي از طريق افزودن شاخص هاي مربوط به مسائل پايداري، به اين نتیجه رسیده اند 
که نه تنها رعايت مسائل پايداري در حفظ محیط زيست موثر است، بلكه در افزايش توان رقابتي يک 
مقصد هم تاثیر گذار است. در انتها الزم است به پژوهش کراچ )2007( با عنوان »مدل سازي رقابت پذيري 
مقصد: پیمايش و تحلیل اثرات عوامل رقابت پذيري« اشاره کرد. کراچ که خود از ارائه دهندگان مدل 
مفهومي رقابت پذيري مقاصد گردشگري )Crouch & Ritchie, 2000( است، بر اين اعتقاد است 
که بیشتر پژوهشگران بر يک بعد رقابت پذيري مانند رقابت پذيري قیمتي تمرکز کرده اند. از اين رو نیاز 
به توسعه يک مدل جامع براي ارزيابي اهمیت عواملي است که بر رقابت پذيري مقاصد تاثیرگذار هستند 
تا بتوان اختصاص منابع محدود مقاصد را به بهترين شكل هدايت کرد. بايد توجه داشت که مدل 
رقابت پذيري ارائه شده از سوي ريچي و کراچ، از ديدگاه مديريتي به مبحث رقابت پذيري مقاصد مي پردازد 
که اين مدل را براي کمک به مديران براي گرفتن تصمیمات مديريتي و سیاستگذاري، مناسب مي سازد. 
او در اين پژوهش براي فرموله کردن نظرات جمع آوري شده از مدل فرآيند تحلیل سلسله مراتبي3 استفاده 
کرد. الزم است که اشاره شود، نقاط قوت پژوهش انريت و نیوتون )2004( و کراچ )2007( اساس کار 

اين پژوهش قرار گرفته است.

پیشینه داخلي

پژوهش هاي زيادي در ايران در حوزه رقابت پذيري گردشگري صورت نگرفته است. پس از 
جست وجو در پايگاه هاي علمي کشور از قبیل ايران داك، سیويلیكا و سید به دو پايان نامه و يک 
مقاله در حوزه رقابت پذيري گردشگري برخورد کرديم. دو پايان نامه مذکور هر دو در دانشگاه عالمه 
تهیه و دفاع شدند. »اولويت بندي عوامل موثر بر رقابت پذيري گردشگري شهر اصفهان از ديدگاه 
گردشگران داخلي« عنوان پايان نامه صابر رضاتنها )1388( است. اين پايان نامه در پي شناسايي 
و اولويت بندي عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذيري شهر اصفهان بوده و در نظر داشته توان رقابتي 
شهر اصفهان در مقايسه با ديگر مقاصد گردشگري داخلي را ارزيابي کند. پايان نامه بعدي با عنوان 
»عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي گردشگري در ايران« دفاع شده در دانشگاه عالمه است 
)نادعلي پور، 1389(. در اين پايان نامه با استفاده از مدل رقابت پذيري مقصد ريچي و کراچ با اتخاذ 
روشي پیمايشي، سعي شده جنبه هاي مختلف رقابت پذيري صنعت گردشگري منطقه چابهار مورد 

1. Marco Cucculelli
2. Gianluca Goffi
3. Analytic Hierarchy Process )AHP(
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بررسي قرار گیرد. از همین پايان نامه مقاله اي با عنوان »عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي 
گردشگري  مطالعات  فصلنامه  در  و  استخراج  چابهار(«  شهر  مطالعه:  )مورد  ايران  در  گردشگري 
منتشر شد )فرزين و نادعلي پور، 1390(. متاسفانه پژوهش هاي انجام شده در حوزه رقابت پذيري به 
همین کارهاي اندك محدود مي شود و اين موضوع نشان از فقدان توجه کافي پژوهشگران به حوزه 

مهم و بنیادي رقابت پذيري گردشگري دارد.

رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران

پس از معرفي و تشريح مفهوم رقابت پذيري گردشگري، نوبت به بررسي توان رقابتي صنعت 
گردشگري کشورمان مي رسد. خوشبختانه براي بررسي اين موضوع به تازگي يک گزارش معتبر 
با هدف  در سال 2013  گردشگري کشورها  رقابت پذيري  در خصوص  اقتصاد  جهاني  انجمن  از 
از صنعت  اين گزارش  اشتغال زايي منتشر شده است.  اقتصادي و  از محدوديت هاي رشد  کاستن 
سفر و گردشگري به عنوان يک بخش حیاتي براي توسعه اقتصادي و اشتغال زايي پايدار، هم در 

کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي توسعه يافته، ياد مي کند.
اين  ارزيابي قرار گرفته است.  اين  )TTCI(، اساس  شاخص رقابت پذيري سفر و گردشگري1 
شاخص با مشارکت چندين شرکت برنامه ريزي استراتژيک، معاونت حمل و نقل هوايي بین المللي 
)IATA(، سازمان جهاني گردشگري )UNWTO( و شوراي جهاني سفر و گردشگري )W TTC( و 

تعدادي ديگر از بنگاه هاي مربوط به امور گردشگري تبیین و توسعه يافت. اين شاخص بر اساس سه 
گروه از متغیرهاي تاثیرگذار بر رقابت پذيري صنعت گردشگري بنا شده است. اين سه گروه عبارتند از:

شاخص هاي مربوط به چارچوب کنترلي و نظارتي سفر و گردشگري2
شاخص هاي مربوط به محیط تجاري و زيرساخت هاي سفر و گردشگري3

شاخص هاي مربوط به منابع طبیعي، فرهنگي و انساني سفر و گردشگري4
هر کدام از اين سه گروه داراي زير شاخص هايي هستند که تعداد کلي آنها به 14 عدد مي رسد: 
داشتن  اولويت  بهداشت،  و  سالمت  امنیت،  زيست،  محیط  پايداري  قانونمندي،  و  سیاستگذاري 
گردشگري،  زيرساخت  زمیني،  نقل  و  حمل  زيرساخت  هوايي،  نقل  و  حمل  زيرساخت  توريسم، 
منابع  گردشگري،  و  سفر  صنعت  قیمتي  رقابت پذيري  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوري  زيرساخت 

1. The Travel & Tourism Competitiveness Index
2. The T&T Regulatory Framework Subindex
3. The T&T Business Environment and Infrastructure Subindex
4. The T&T Human, Cultural and Natural Resources Subindex
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يادآوري است  انساني، جذابیت صنعت سفر و گردشگري، منابع طبیعي، منابع فرهنگي. الزم به 
که هر کدام از اين شاخص ها، با تعدادي متغیر مستقل ديگر ارزيابي شدند. اين گزارش به صورت 

پرسش از متخصصان گردشگري و مديران عالي گردشگري به صورت پیمايشي تهیه شده است.
از نتايج به  دست آمده در اين گزارش، مي توان به صدر نشیني دوباره کشور سوئیس در رتبه بندي 
رقابت پذيري صنعت سفر و گردشگري اشاره کرد. اين کشور در گزارش سال 2011 نیز رتبه اول 
را کسب کرده بود. همچنین در بخش منطقه اي، همچنان قاره اروپا داراي بیشترين توان رقابتي 
در صنعت گردشگري بوده است. به گونه اي که پنج کشور اول اين رتبه بندي همگي از قاره اروپا 

هستند. در جدول )1( رتبه بندي کلي کشورها و جايگاه ايران را مشاهده مي کنید.

جدول  1: رقابت پذيري گردشگري کشورها 2011 و 2013

2013201120132011
رتبهامتيازرتبهكشوررتبهامتيازرتبهكشور
714/0378مراکش15/661سوئيس
724/0167برونئي دارالسالم25/392آلمان
734/0069پرو35/394اتريش

........
973/6586گواتماال274/8828باربادوس

983/64114ايران284/8630امارات متحده عربي
993/63101مغولستان294/8424قبرس

........
1392/61139چاد694/0470لبنان

نامعلوم1402/59هائيتي704/0374اندونزي

 منبع: انجمن جهاني اقتصاد )2013(

با 16  از کشورهاي کنیا و گواتماال  ايران پس  )1( مشاهده مي کنید،  همانگونه که در جدول 
رتبه صعود نسبت به سال 2011 در رتبه 98 دنیا قرار گرفت. با اينكه مي توان با توجه به توان بالقوه 
گردشگري کشورمان انتظار رتبه بسیار بهتري را براي اين صنعت متصور بود، اما همین 16 رتبه صعود 
هم جالب توجه است. به نظر موضوع از اين قرار است که به علت افزايش نرخ ارزهاي خارجي در 
ماه هاي اخیر در کشورمان، قیمت خدمات و محصوالت گردشگري داخلي، براي گردشگران خارجي 
بسیار مناسب شده است. تا حدي که در حوزه رقابت پذيري قیمتي، کشور ايران رتبه نخست را در میان 
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140 کشور مورد بررسي کسب کرد. قیمت پايین هزينه سوخت، نرخ پايین مالیات و هزينه کم حمل 
و نقل هوايي از موارد مورد توجه در اين زمینه بود. بهترين رتبه ايران، پس از مزيت رقابتي قیمتي در 
حوزه منابع فرهنگي رتبه 45 است که دور از انتظار نیز نبود. اطالعات بسیار جالب و گسترده اي در 
اين گزارش به چشم مي خورد که هم شرايط صنعت گردشگري کشور را در مقايسه با کشورهاي ديگر 
نشان مي دهد و هم درك بهتري از مفهوم رقابت پذيري در سطح بین المللي به خواننده ارائه مي کند. در 
جدول )2( مي توانید شرايط هر يک از شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران و همچنین 

رتبه آن عامل در میان 140 کشور را مشاهده کنید.

جدول 2: وضعیت شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري

امتياز)از1تا7(رتبه)درميان140كشور(شاخصهايرقابتپذيريگردشگري
1123/9چارچوب قوانين و مقررات
1243/7سياستگذاري و قانونمندي

1014/2پايداري محيط زيست
1064/0امنيت

794/5سالمت و بهداشت
1303/0اولويت قرار داشتن توريسم

963/2محيط اقتصادي و زيرساخت ها
1022/5زيرساخت حمل و نقل هوايي
763/4زيرساخت حمل و نقل زميني

1331/4زيرساخت گردشگري
932/6زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات

16/0رقابت پذيري قيمتي صنعت سفر و گردشگري
743/8منابع انساني، فرهنگي و طبيعي گردشگري

874/7منابع انساني
644/7تحصيل و آموزش

1044/7در دسترس بودن نيروي کار ماهر
1284/0جذابيت صنعت سفر و گردشگري

743/4منابع طبيعي
453/2منابع فرهنگي

منبع: انجمن جهاني اقتصاد )2013(
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همانگونه که در جدول )2( مشاهده مي  کنید، شرايط ايران غیر از حوزه رقابت پذيري قیمتي، در 
بیشتر جنبه هاي رقابت پذيري مطلوب نیست. دلیل افزايش توان رقابتي قیمتي صنعت گردشگري، 
به شكلي که اين گزارش هم به آن اشاره کرده، شرايط نامناسب اقتصادي و افزايش شديد نرخ 
ارز است که قدرت خريد خارجي ها را در کشور بسیار باال برده است. البته همین مزيت رقابتي هم 
نتوانسته به کمک صنعت گردشگري کشور بیايد، دلیل آن هم تا حد زيادي مشخص است، چرا که 
سیستم گردشگري براي عملكرد مناسب، نیاز دارد که تمامي يا حداقل بیشتر اجزاي آن به خوبي 
کار کنند. از اين رو ارزان بودن خدمات گردشگري براي خارجیان، با اينكه به عنوان يک مزيت 

رقابتي مهم محسوب مي شود، به تنهايي نمي تواند موجب رونق اين صنعت شود. 
اين گزارش نشان مي دهد مجموعه شاخص هاي منابع انساني، فرهنگي و طبیعي گردشگري 
در بهترين امتیاز 3/8، رتبه 74 و مجموعه شاخص هاي چارچوب قوانین و مقررات در بدترين رتبه 
امتیاز 3/9، رتبه 3/9 را دارند. همچنین بر خالف انتظارات، منابع طبیعي امتیاز 3/4، رتبه 74 و 
منابع فرهنگي امتیاز 3/2، رتبه 74 کشورمان در شرايط مناسبي براي رقابت با مقاصد دنیا قرار 
ندارند. شايد دلیل اين امر ضعف در رسیدگي و مديريت، و معرفي اين منابع به بازارهاي بین المللي 
جمله  از  زيرساخت ها  بد  بسیار  شرايط  به  مي توان  ديگر،  توجه  قابل  نكات  از  باشد.  گردشگري 
)امتیاز 2/6،  )امتیاز 1/4، رتبه 133(، زيرساخت هاي فناوري اطالعات  زيرساخت هاي گردشگري 
رتبه 93( و زيرساخت حمل و نقل هوايي )امتیاز 2/5، رتبه 1/2( اشاره کرد. همچنین رقابت پذيري 
قیمتي )امتیاز 6/0، رتبه 1(، منابع فرهنگي )امتیاز 3/2، رتبه 45( و زيرمجموعه تحصیل و آموزش 

)امتیاز 4/7، رتبه 64( در بهترين شرايط نسبت به ديگر شاخص ها قرار داشتند.

مبانی نظري پژوهش

فرآيند پژوهش در اين پژوهش به دو بخش اصلي تقسیم شده است. بخش اول مربوط به 
ارزيابي رقابت پذيري صنعت گردشگري و بخش دوم مربوط به اولويت بندي اقدامات الزم جهت 
افزايش اين توان رقابتي است. در بخش اول، براي ارزيابي، موضوع بااهمیت، انتخاب الگويي است 
که از جامعیت کافي برخوردار باشد و هدف پژوهشگر را نیز پوشش دهد. از آنجا که اين پژوهش 
بنا داشته از ديد مديريتي به رقابت پذيري صنعت گردشگري بنگرد، با بررسي و مطالعه مدل هاي 
موجود در اين زمینه، مدل مفهومي رقابت پذيري مقصد ريچي و کراچ )2000( را اساس ارزيابي 

خود قرار داده است )شكل 1(.



94

93
ي 

ياپ
- پ

 3
ره 

شما
 - 

94
يز 

 پای
- 2

8 
وره

|د

 

 

 

کنندهليکننده و تعدتيعوامل تقو  
يت مکانيموقع تيامن  نهيارزش هز   هاييوابستگ 

 متقابل
هيتوج يهآگا ت تحمليظرف   

 

و توسعه مقصد ياستگذاري، سيزيربرنامه  

 طبقه/ 
 ارزش

زنداچشم ا  /يابيتيموقع 
سازيوجهه  

 /يل رقابتيتحل توسعه
يمشارکت  

نظارت و 
يابيارز  

 يزيمم
 مقصد

 

ت مقصديريمد  

يابيبازار سازمان ت يفيک 
 خدمات/تجربه

 سفر

 اطالعات/
هاپژوهش  

توسعه 
بع منا
يانسان  

يمنابع مال ت يريمد 
اندکنندگيبازد  

حفاظت از 
 منابع

ت يريمد
 بحران

 

هاو جاذبه يمنابع اصل  

آب و هوا و 
يعيمنابع طب  

خ و فرهنگيتار  هايتيفعال 
يگردشگر  

ژهيو يدادهايرو امکانات  
يسرگرم  

هاروساخت بازار هايونديپ   

 

 

بانيعوامل و منابع پشت  

هارساختيز يطح دسترسس  ندهکنليمنابع تسه  ينوازمهمان  هابنگاه  ياسيعزم س   

 

 محیط جهانی )کالن(

  

رد
ی)خ

قابت
ط ر

حی
م

)
 

های رقابتیمزیت  
 )توسعه منابع(

  ممیزی و
 حسابرسی

 حفظ موقعیت 
 رشد و توسعه 
 وریبهره 
 اثربخشی 

نسبیمزیت های   
(منابع خدادادی)  

 منابع انسانی 
 منابع فیزیکی 
 منابع پایش 
 ایمنابع سرمایه 
 ها و روساخت زیرساخت

 های گردشگری
 منابع تاریخی و فرهنگی 
 اندازه اقتصاد 

ذیری و پایداری مقصدپرقابت  

شکل 1: مدل رقابت پذيري مقصد ريچي و کراچ

کل اجزاي اين مدل را مي توان به هفت گروه زير تقسیم کرد:
منابع  انساني،  )منابع  رقابتي  مزيت  و  بازدهي ...(  توسعه،  و  رشد  )کارايي،  مزيت نسبي   .1

دانش، زيرساخت ها و ...(
2. نيروهاي محيط خرد )تامین کنندگان، بنگاه هاي گردشگري، رقبا، مشتريان، سازمان هاي 
بازاريابي و مديريت مقصد، صنايع مرتبط و پشتیبان( و کالن )محیط اقتصادي، اقلیم، جغرافیايي، 

محیطي، زمین شناسي، فرهنگي و اجتماعي، تكنولوژيكي، سیاسي(
فعالیت هاي  فرهنگ،  و  تاريخ  طبیعي،  منابع  و  هوا  و  )آب  جاذبه ها  و  اصلي  منابع   .3

گردشگري، رويدادهاي ويژه، امكانات سرگرمي، روساخت ها، پیوندهاي بازار(
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4. عوامل و منابع پشتيبان )زيرساخت ها، سطح دسترسي، صنايع تسهیالتي، مهمان نوازي، 
بنگاه ها، عزم سیاسي(

چشم انداز،  ارزش ها،  فلسفه/  سیستم،  )تعريف  توسعه  و  برنامه ريزي  خط مشي،   .5
موقعیت يابي / وجهه سازي، توسعه، تحلیل مشارکتي/ رقابتي، نظارت و کنترل، ممیزي مقصد(

6. مديريت مقصد )سازمان، بازاريابي، کیفیت خدمات/ تجربه، اطالعات/ پژوهش ها، توسعه 
منابع انساني، منابع مالي، مديريت بازديدکنندگان، نظارت بر منابع، مديريت بحران( 

7. تعيين کننده هاي تقويت کننده و تعديل کننده )موقعیت مكاني، امنیت مقصد، هزينه/
ارزش، وابستگي هاي متقابل، وجهه مقصد، ظرفیت تحمل(

همانگونه که مشاهده کرديد، کراچ و ريچي در مدل مفهومي خود سعي کردند، تمامي عوامل 
تاثیر گذار بر عملكرد يک مقصد گردشگري را شناسايي و طبقه بندي کنند. اينكه آيا در تالش خود 
کاماًل موفق بوده اند يا خیر را نمي دانیم اما مطمئن هستیم که حداقل تا به امروز اين مدل از لحاظ 
جامعیت، کارايي و تبیین موضوع رقابت پذيري مقصد در مقايسه با ديگر مدل هاي اين حوزه، از 
برتري محسوسي برخوردار است. مدلي که درك چگونگي عملكرد يک مقصد گردشگري موفق را 
مشخص کرده و ما را در شناخت ضعف ها و قوت هاي مقصد کمک مي کند. ديدگاه اين مدل نسبت 
به مبحث رقابت پذيري يک ديدگاه مديريتي است. از اين رو براي پژوهش حاضر و اهداف پژوهش 

مناسب تشخیص داده شده و از آن براي طراحي پرسشنامه استفاده شد. 

روش پژوهش

از نظر روش  از حیث هدف پژوهشي کاربردي و  بیان شده،  به مطالب  با توجه  اين پژوهش 
ـ پیمايشي است. هدف اين پژوهش بررسي وضع موجود و توصیف شرايط پديده هاي مورد  توصیفي 
از طريق جمع آوري  افراد يک جامعه  بررسي و مطالعه نظرات و نگرش هاي  بررسي و همچنین 

نظرات افراد نمونه است.

پرسش هاي پژوهش

روند  اين  و  گرفته  قرار  پژوهشگران  از  بسیاري  توجه  مورد  گردشگري  رقابت پذيري  مبحث 
افزايش توجه، همچنان ادامه دارد. اين مهم تا آنجا پیش رفته که پژوهشگران گردشگري، از افزايش 
توان رقابتي مقاصد، به عنوان هدف مقدس مقاصد نام برده اند. از آنجا که پژوهش حاضر در پي 
ارزيابي رقابت پذيري صنعت گردشگري کشور و همچنین اولويت بندي اقدامات الزم جهت افزايش 
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اين توان رقابتي است، دو پرسش اساسي مطرح شد تا مسیر پژوهش و اهداف آن مشخص تر شود.
• رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران در چه سطحي است؟

• اولويت هاي صنعت گردشگري ايران در جهت افزايش توان رقابتي اين صنعت چه مواردي هستند؟

جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه

جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از متخصصان منتخب حوزه گردشگري اعم از استادان 
از  بااليي  آگاهي  باال( که  به  ارشد  فارغ التحصیالن رشته گردشگري )مقطع کارشناسي  دانشگاه، 
علم گردشگري، چگونگي عملكرد اين صنعت و وضعیت آن در ايران داشته باشد. از اين رو در 
انتخاب پاسخ دهندگان دقت فراواني شده است تا در حد امكان، نظرات کساني در نظر گرفته شود 

که بیشترين آگاهي را از خود صنعت گردشگري و موقعیت آن در کشور داشته اند.
فارغ التحصیالن  و  استادان  يعني  پژوهش،  آماري  جامعه  اعضاي  تمام  شناسايي  که  آنجا  از 
برجسته رشته گردشگري، براي پژوهشگر امكان پذير نبوده است، ترکیبي از روش گلوله  برفي و 
روش قضاوتي براي شناسايي اعضاي جامعه و جمع آوري اطالعات استفاده شد. در روش گلوله 
از  ديگري  تعداد  که  مي شود  خواسته  اطالعات  از جمع آوري  پس  شناسايي شده  اعضاي  از  برفي 
اعضاي جامعه )در اينجا استادان يا فارغ التحصیالن برجسته( را به شما معرفي کنند. در اين پژوهش 
با توجه به نظرات استادان محترم راهنما و مشاور و مراجعه به پژوهش هاي مشابه 40 نفر از استادان 
و دانشجويان رشته گردشگري )در مقطع ارشد و دکترا( که اطالع کافي از علم گردشگري و صنعت 

گردشگري ايران داشته اند، به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شده اند.

روش تجزيه و تحلیل داده ها

به منظور تجزيه و تحلیل داده ها و اطالعات گردآوري شده در پژوهش، از روش هاي آماري 
اولويت هاي  تعیین  براي  است.  شده  استفاده  عملكرد  اهمیت/  ماتريس  از  ادامه  در  و  توصیفي 
استفاده شد. ماتريس اهمیت/ از ماتريس اهمیت/ عملكرد  ايران،  استراتژيک صنعت گردشگري 

عملكرد، ابزار موثري براي ارزيابي موقعیت رقابتي سازمان، شناسايي فرصت هاي پیشرفت و نیز 
مارتیال و جیمز  بار،  اولین  براي  رقابتي است.  راهبردهاي  انجام اصالحات در عملكرد و طراحي 
)1977( تحلیل اهمیت/عملكرد را براي شناسايي و اولويت بندي ويژگي هاي محصول يا خدمت که 
سازمان مي تواند براي حداکثر کردن رضايت مشتريانش بر آن تمرکز کند ارائه کردند. پس از آن 
اين مدل در میان پژوهشگران حوزه کیفیت خدمات و سفر و گردشگري محبوبیت به  دست آورد. 
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به نظر مي آيد ماتريس اهمیت/عملكرد به دلیل ارائه داده ها و پیشنهادهاي استراتژيک، از مقبولیت 
زيادي در مقايسه با تكنیک هاي مشابه برخوردار باشد. اين ماتريس با اين ايده بنا شده که اهمیت 
جنبه هاي مختلف يک سازمان يا صنعت با هم متفاوت بوده و اين موضوع بر تصمیم گیري هاي 
مديريت بايد لحاظ شود. براي مثال عملكرد ضعیف در يک جنبه کم اهمیت در مقايسه با عملكرد 
ضعیف در يک جنبه مهم و تاثیر گذار داراي ارزش مشابه براي حفظ توان رقابتي سازمان يا صنعت 

نیست. در نمودار )1( ماتريس دو بعدي اهمیت/عملكرد را مشاهده مي کنید.

 علم از يکاف اطالع که) ادکتر و ارشد مقطع در( يگردشگر رشته انيدانشجو و استادان از نفر ۴۰ مشابه
  .اندهشد انتخاب پژوهش آماري نمونه عنوان به ،اندهداشت رانيا يگردشگر صنعت و يگردشگر

 هال دادهيه و تحليروش تجز

و در ادامه  يفيتوص يآمار هايشده در پژوهش، از روشيو اطالعات گردآور هال دادهيه و تحليتجزبه منظور 
ران، از يا يک صنعت گردشگرياستراتژ هايتين اولوييتع يبرا ه است.شداستفاده  عملکرد اهميت/س ياز ماتر

سازمان،  يت رقابتيموقع يابيارز يبرا ي، ابزار موثراهميت/عملکردس ي. ماترشدعملکرد استفاده  ت/يس اهميماتر
ن بار، ياول ي. براي استرقابت هايراهبرد يز انجام اصالحات در عملکرد و طراحيشرفت و نيپ هايفرصت ييشناسا
ا خدمت يمحصول  هاييژگيو بندياولويتو  ييشناسا يرا برا اهميت/عملکردل ي) تحل۱۹۷۷( ٢٣مزيال و جيمارت

ن مدل در يپس از آن ا ارائه کردند.كند  انش بر آن تمرکزيت مشتريحداکثر کردن رضا يتواند برامي که سازمان
 & Evans( ي) و سفر و گردشگرEnnew, Reed & Binks, 1993ت خدمات (يفيحوزه ک پژوهشگرانان يم

Chon, 1989; Hudson & Shphard, 1998; Oh, 2001 ( ديآمي به نظر آورد. دست بهمحبوبيت 
سه با يدر مقا ياديت زيک، از مقبولياستراتژ يشنهادهايو پ هال ارائه دادهيت/عملکرد به دليس اهميماتر
ا يک سازمان يمختلف  هايت جنبهيده بنا شده که اهمين ايس با اين ماتريمشابه برخوردار باشد. ا هايکيتکن

ف يمثال عملکرد ضع يد. برالحاظ شو ديت بايريمد هاييريگمين موضوع بر تصميصنعت با هم متفاوت بوده و ا
 يارزش مشابه برا يگذار داراريک جنبه مهم و تاثيف در يسه با عملکرد ضعيت در مقاياهمک جنبه کميدر 

  د.كنيمي را مشاهده اهميت/عملکرد يبعدس دوير ماتريز نمودار . درنيست ا صنعتيسازمان  يحفظ توان رقابت

  

  

  

  

    عملکرد /تيس اهميماتر نمودار :۲ شکل

                                                           
23� Martilla & James 

 ربع اول:
 فعلي راهبردادامه 

 :دوم ربع
 اتالف منابع

 :چهارم ربع
هاي بهبود و اولويت

گذاريسرمايه

اهميت زياد

 :سوم ربع
 تفاوتيبي

 كم
نپايي  

 عملكرد

باال

نمودار 1: ماتريس اهمیت/ عملکرد

همانگونه که در نمودار )1( مشاهده مي کنید، ماتريس اهمیت/ عملكرد از طريق متوسط امتیاز 
اول  ربع  در  تقسیم مي شود. ويژگي هايي که  ناحیه  به چهار  بعد عملكرد ويژگي ها  و  اهمیت  بعد 
قرار مي گیرند )عملكرد باال و اهمیت باال( نشان دهنده نقاط قوت و مزيت رقابتي سازمان هستند. 
يعني سازمان يا صنعت، در ويژگي هايي که داراي اهمیت بااليي هستند، عملكرد خوبي دارند، از 
اين رو پیشنهاد مي شود راهبرد هاي پیشین ادامه يابند. ويژگي هايي که در ربع دوم قرار مي گیرند 
)اهمیت پايین-عملكرد باال(، نشان دهنده صرف انرژي زياد بر روي مسئله اي کم اهمیت است که 
به اصطالح به اين وضعیت اتالف منابع اطالق مي شود. از اين رو مي توان از اين منابع در بهبود 
عملكرد در جنبه هاي با اهمیت تر استفاده بهتري کرد. ربع سوم را منطقه بي تفاوتي مي نامند. بدين 
معني که براي فعالیت هاي کم اهمیت نیازي به عملكرد باال و صرف منابع نیست و از اين  جهت 
باال- )اهمیت  چهارم  ربع  است.  سرمايه گذاري  عدم  و  بي توجهي  بخش،  اين  در  مناسب  راهبرد 

 عملكرد پايین( ويژگي هايي را نشان مي دهد که به نوعي نقاط ضعف سازمان و اولويت هاي بهبود 
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اينكه  با  سرمايه گذاري هستند. همانگونه که مشاهده مي کنید ماتريس 2 در 2 اهمیت/ عملكرد 
توانايي عملكردي بااليي دارند اما از سادگي به نسبت بااليي هم برخوردارند. به عبارت ديگر در 
ماتريس 2 در 2، امكان اولويت بندي ويژگي هايي که در يک ربع قرار مي گیرند وجود ندارد. از اين 
رو از ماتريس 9 در 9 اهمیت/ عملكرد استفاده شد تا توانايي اولويت بندي دقیق تر تمام ويژگي هاي 

مورد نیاز در صنعت گردشگري کشور امكان پذير باشد. 

نتايج پژوهش

وضعیت شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران

نتايج پیمايش از خبرگان گردشگري با هدف مشخص کردن وضعیت حال حاضر شاخص هاي 
رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران در جدول )3( مشخص شده است.

جدول3: شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران

ميانگينشرحعاملميانگينشرحعامل
4/8مجموعه عوامل و منابع پشتيبان5/9مجموعه منابع اصلي و جاذبه ها

6/72مهمان نوازي8/33فرهنگ و تاريخ
5/37وضعيت دسترسي به مقصد8/00آب و هوا و جاذبه هاي طبيعي

5/15زيرساخت ها5فعاليت هاي تفريحي
4/46وجود بنگاه هاي کوچک و متوسط4/68رويدادها و جشنواره ها

4/44منابع تسهيل کننده4/32مراکز تفريحي
2/68عزم سياسي مسئوالن4/82روساخت هاي گردشگري

  6/15پيوندهاي قومي، مذهبي و اقتصادي
2/67مجموعه عوامل برنامه ريزي، خط مشي3/13مجموعه مديريت مقصد

3/12کيفيت چشم انداز مقصد3/88کيفيت خدمات و تجربه سفر
3/02فلسفه/ارزش ها3/66توسعه نيروي انساني

2/93تعريف مناسب مقصد3/58حمايت مالي و فرصت سرمايه گذاري
2/65برنامه مترقي توسعه3/41اطالعات و پژوهش ها



99

ده 
ن زا

ویا
ن پ

ستر
و ن

ش 
رتا

جعف
ن 

رزی
 | ب

ی...
ذیر

ت پ
رقاب

ی 
ص ها

اخ
ي ش

بند
ت 

لوی
 او

ی و
زیاب

 ار
-5

له 
مقا

ادامه جدول3: شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران

ميانگينشرحعاملميانگينشرحعامل
2/48موقعيت يابي/وجهه سازي3/27مديريت بازديدکنندگان

2/48کنترل و ارزيابي2/9حفاظت از منابع گردشگري )مسائل پايداري(
2/45تحليل مشارکتي/ رقابتي2/8وجود سازمان گردشگري قدرتمند

2/25وجود معاونت مميزي مقصد2/53مديريت بحران
4/70مجموعه عوامل تقويتي وتعديلي2/17بازاريابي

5/95هزينه/ ارزش خدمات و کاالها  
5/54موقعيت مکاني مقصد  
5/53امنيت مقصد  
4/68ظرفيت تحمل  
3/53وابستگي هاي متقابل  
3وجهه مقصد  

منبع: يافته های پژوهش

اولويت هاي صنعت گردشگري ايران

در اين قسمت، اولويت هاي صنعت گردشگري کشور را در راستاي بهبود شرايط اين صنعت و 
افزايش توان رقابتي آن، با استفاده از نتايج پیمايش و ماتريس عملكرد/ اهمیت به طور يكجا نشان 
داده ايم. اولويت هاي صنعت گردشگري کشور مربوط به 36 عامل تاثیر گذار بر توان رقابتي يک 

مقصد گردشگري در جدول )4( آمده است.

جدول4: اولويت بندي تمامي شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري

امتيازاهميتامتيازوضعيتشرحراهبرداولويتعوامل
2/258/07واکنش فوري1. وجود معاونت مميزي مقصد

2/488/05واکنش فوري2. کنترل و ارزيابي
2/658/02واکنش فوري3. برنامه مترقي توسعه گردشگري

2/177/95واکنش فوري4. بازاريابي
2/688/07واکنش فوري5. عزم سياسي مسئوالن

2/487/85واکنش فوري6. موقعيت يابي/ وجهه سازي
37/9واکنش فوري7. وجهه مقصد

2/97/82واکنش فوري8. مسائل پايداري
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ادامه جدول4: اولويت بندي تمامي شاخص هاي رقابت پذيري صنعت گردشگري

امتيازاهميتامتيازوضعيتشرحراهبرداولويتعوامل
2/87/63واکنش فوري9. وجود سازمان گردشگري قدرتمند

2/537/57واکنش فوري10. مديريت بحران
2/937/58واکنش فوري11. تعريف مناسب مقصد

3/127/52واکنش فوري12. کيفيت چشم انداز مقصد
3/277/56واکنش فوري13. مديريت بازديدکنندگان

3/027/33واکنش فوري14. فلسفه/ ارزش ها
2/457/03واکنش فوري15. تحليل مشارکتي/ رقابتي

3/587/9واکنش فوري16. حمايت مالي و فرصت سرمايه گذاري
3/887/95واکنش فوري17. کيفيت خدمات و تجربه سفر

3/667/56واکنش فوري18. توسعه نيروي انساني
3/417/54واکنش فوري19. اطالعات و پژوهش هاي

3/537/07واکنش فوري20. وابستگي هاي متقابل
4/077/17نياز به توسعه21. مراکز تفريحي

4/447/37نياز به توسعه22. منابع تسهيل کننده
4/827/4نياز به توسعه23. روساخت هاي گردشگري

4/467نياز به توسعه24. وجود بنگاه هاي کوچک و متوسط
4/686/98نياز به توسعه25. ظرفيت تحمل

57/29نياز به توسعه26. فعاليت هاي تفريحي
4/686/95نياز به توسعه27. رويدادها و جشنواره ها

5/1571/71نياز به توسعه28. زيرساخت ها
5/377/71نياز به توسعه29. وضعيت دسترسي به مقصد

5/538/18نياز به توسعه30. امنيت مقصد
5/547/12نياز به توسعه31. موقعيت مکاني مقصد

5/957/8نياز به توسعه32. هزينه/ ارزش خدمات و کاالها
6/156/15شرايط مطلوب33. پيوندهاي قومي، مذهبي و اقتصادي

6/727/45شرايط مطلوب34. مهمان نوازي
87/65شرايط مطلوب35. آب و هوا و جاذبه هاي طبيعي

8/337/6شرايط مطلوب36. فرهنگ و تاريخ
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بیشتر  در  کشور  گردشگري  صنعت  وضعیت  مي  کنید،  مشاهده   )4( جدول  در  که  همانگونه 
صنعت  شاخص   36 از  مي برد.  سر  به  نامناسبي  بسیار  شرايط  در  صنعت  اين  مهم  جنبه هاي 
گردشگري، 20 عامل نیاز به رسیدگي فوري و توجه زياد دارد. همچنین 12 شاخص بعدي با اينكه 
شرايط شان کمي بهتر است، اما نیاز به توسعه و بهبود دارند. از میان 36 شاخص، تنها چهار شاخص 
در حالت شرايط مطلوب قرار دارند که جملگي از مواهب خدادادي بوده و طبیعتًا مي توان آنها را به 

عنوان توان بالقوه صنعت گردشگري کشور محسوب کرد.

نتيجه گيري

با توجه به اين که تعداد 40 پرسشنامه تايید شده به  دست آمد، 15 پرسشنامه از سوي استادان 
رشته گردشگري، چهار پرسشنامه به وسیله دانشجويان دکتراي گردشگري و 21 پرسشنامه از سوي 
کارشناسان ارشد اين رشته تكمیل شد. در حد امكان دقت شد تا افراد انتخاب شده شرايط مورد نیاز 
براي پاسخگويي به پرسش های پژوهش را داشته باشند. در اين پژوهش ابتدا، شرايط جنبه هاي مختلف 
رقابت پذيري گردشگري مورد بررسي قرار گرفت تا تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران گردشگري تصوير 
بهتري از شرايط حاضر به  دست آورند. پس از آگاهي از شرايط اين صنعت، اولويت هاي الزم در راستاي 
افزايش توان رقابتي صنعت گردشگري مورد بحث و بررسي کامل قرار گرفت. اين اولويت بندي که 
چكیده نظر 40 تن از کارشناسان برجسته حوزه گردشگري است با استفاده از ماتريس اهمیت/عملكرد 
فرموله شد تا به يک روش علمي اين اولويت بندي صورت گیرد. نتیجه نهايي پژوهش، آگاهي از 
»شرايط« شاخص رقابت پذيري صنعت گردشگري و همچنین »اولويت هاي« پیش روي اين صنعت 
بوده است که مي تواند به عنوان يک راهنماي علمي و عملي، به تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران 
اين حوزه در اتخاذ تصمیم هاي درست و موثر کمک شاياني کند. درحالي که پژوهش هاي ديگر مانند 
گومزلج و میهالیک1 )2008( از مدل رقابت پذيري مقصد کیسر و ونهوو2 )1994( که در سال 1998 در 
کشور اسلووني به کار گرفته شد براي تحلیل رقابت پذيري اين مقصد استفاده کردند. عالوه بر اين با 
استفاده از شاخص ها و ويژگي هاي رقابت پذيري که حاصل کار پژوهشگران ديگر بود، اهمیت هر کدام 
و وضعیت هر عامل را از نظر ذي نفعان گردشگري اسلووني جويا شدند )Li et al., 2013(. زيبیبي 
با استفاده از مدل سیستم تقريباً ايده آل تقاضاAIDS( 3( رقابت پذيري کشور هنگ کنگ را به عنوان 
يک مقصد گردشگري بین المللي در مقايسه با رقباي آن بررسي کرده است. او با استفاده از اين مدل 

1. Gomezelj&  Mihalič
2. DeKeyser & Vanhove
3. Almost Ideal Demand System Model
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توانسته نشان دهد که توان رقابت هنگ کنگ از ماکائو بیشتر بوده و باالخص در جذب گردشگران 
استرالیا و چین تواناتر است. از طرفي رقابت پذيري قیمتي کشورهاي سنگاپور و کره جنوبي بیشتر از 
هنگ کنگ است. فنگ منگ )2006( از يک مدل مفهومي براي ارزيابي رقابت پذيري يک مقصد از 
ديدگاه گردشگران استفاده کرد. او با دخیل کردن تجربه گردشگران1، ادراکات گردشگران2 و درگیري 
گردشگران3، مدل خود را توسعه داد و با استفاده از ابزار تحلیل متعارف همبستگي4 و مدل سازي 
معادالت ساختاري5 براي آزمون فرضیه هايش استفاده کرد. به نظر او ادراکات گردشگران نسبت به 
رقابت پذيري مقاصد گردشگري، تحت تاثیر مثبت تجربه خوب آنهاست. انرايت و نیوتون )2004( با 
استفاده از ترکیب مدل هاي مختلف، مدلي را براي ارزيابي رقابت پذيري صنعت گردشگري هنگ کنگ 
از ديدگاه گردشگران ارائه داده اند. او همچنین مانند پژوهش حاضر از ماتريس اهمیت/ عملكرد براي 
تحلیل رقابت پذيري و ارائه پیشنهادهاي مديريتي و سیاستگذاري استفاده کرده است. همچنین در 
میان پژوهش هاي داخلي، پژوهش »اولويت بندي شاخص هاي رقابت پذيري گردشگري شهر اصفهان 
از ديدگاه گردشگران داخلي« در پي شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثیرگذار بر رقابت پذيري شهر 
اصفهان بوده و در نظر داشته تا توان رقابتي شهر اصفهان در مقايسه با ديگر مقاصد گردشگري داخلي 
را ارزيابي کند. همانگونه که پیشتر هم اشاره شد در پژوهش حاضر، 36 شاخص شناسايي شده موثر بر 

رقابت پذيري به وسیله کراچ و ريچي در پنج گروه کلي دسته بندي شده اند. 

جدول 5: اولويتبنديمجموعهشاخصهايرقابتپذيري

اهميت مجموعهشرايط مجموعهاولويت مجموعهعنوان مجموعه
2/677/70واکنش سريعمجموعه عوامل برنامه ريزي و خط مشي 

3/137/72واکنش سريعمجموعه مديريت مقصد
4/77/51نياز به توسعهمجموعه عوامل تقويت کننده و تعديل کننده

4/807/56نياز به توسعهمجموعه عوامل و منابع پشتيبان 
5/907/18نياز به توسعهمجموعه منابع اصلي و جاذبه ها 

آگاهي از اولويت اين پنج گروه هم از آنجا که حوزه فعالیت هاي اولويت دار را به خوبي مشخص 

1. Tourism Experience
2. Tourists’ Perception
3. Tourists’ Involvement
4. Canonical Correlation Analysis )CCA(
5. Structural Equation Modeling )SEM(
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مي کند از اهمیت بااليي برخوردار است. از قرار دادن نتايج نظر سنجي در ماتريس اهمیت/ عملكرد 
که در شكل )2( مشاهده مي کنید، اولويت هاي زير براي پنج مجموعه شاخص هاي رقابت پذيري 

مشخص شد.

شکل 2: ماتريس اهمیت/ عملکرد مجموعه شاخص هاي موثر بر رقابت پذيري صنعت گردشگري

بااليي  اهمیت  از  شاخص،  مجموعه  پنج  هر  مي کنید،  مشاهده   )2( شكل  در  که  همانطور 
برنامه ريزي،  به ترتیب مجموعه شاخص هاي مديريت مقصد، و عوامل  برخوردار هستند )هرچند 
خط مشي داراي اهمیت نسبي بیشتري تشخیص داده شدند(، اما وضعیت فعلي آنها به هیچ عنوان 
اهمیت هم هستند،  بیشترين  داراي  که  اصلي  عامل  دو مجموعه  به خصوص  نیست.  قبول  قابل 
عملكرد بسیار نامناسبي داشته و در ماتريس اهمیت/ عملكرد در منطقه نیاز به واکنش فوري قرار 
گرفته اند. از طرفي دو مجموع عوامل و منابع پشتیبان و عوامل تقويت کننده و تعديل کننده نیز با 
عملكرد متوسط در منطقه نیاز به توسعه جاي گرفتند. از اين رو در اولويت بعدي قرار مي گیرند. 
در آخر هم مجموعه شاخص هاي منابع اصلي و جاذبه ها قرار دارند که در مرز مطلوبیت قرار دارند. 
نامطلوب شاخص هاي  آنها، وضعیت  از  در حفاظت  با کمي سهل انگاري  دارد  امكان  اينكه  يعني 
ديگر، شامل اين شاخص ها نیز بشود. در ادامه با توجه به نتايج تحلیل، پیشنهادهايي که مي تواند 

به بهبود وضعیت صنعت گردشگري کشور کمک کند ارائه مي شود.
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پيشنهادها

با توجه به اولويت بندي صورت گرفته، مجموعه برنامه ريزي و خط مشي، با اهمیت بسیار باال 
)7/70( و با وضعیتي بسیار نامناسب )2/67(، بايد به عنوان اولويت اول صنعت گردشگري کشور 
قرار بگیرد. ايجاد سیستم کنترل و ارزيابي موثر، تشكیل معاونت ممیزي مقصد تخصصي، تدوين 
به مراحل  توجه  و  ايران  براي  مترقي، موقعیت يابي و وجهه سازي  توسعه گردشگري  برنامه  يک 
برنامه ريزي کالن، از مهم ترين اولويت هاي اين مجموعه است. مجموعه اي که شرط اول پیشرفت 
تشكیل يک سازمان  و  میان مسئوالن  در  گرو وجود يک عزم سیاسي  در  آن،  عوامل  توسعه  و 
گردشگري قدرتمند است. عالوه بر اين، تشكیل يک معاونت ممیزي مقصد که هم مورد تاکید 
پرسش شوندگان بود و هم مورد تاکید کراچ و ريچي، از اقدام هايي است که مي تواند تاثیر شگرفي 

بر بهبود اين عوامل بگذارد. 
اولويت  بعدي، مربوط به يكي ديگر از حوزه هاي تخصصي صنعت گردشگري، يعني مديريت 
مقصد است، شاخص هايي مانند بازاريابي، تشكیل يک سازمان بازاريابي قدرتمند، توجه به مسائل 
از  انساني  نیروي  توسعه  و  سرمايه گذاري  فرصت هاي  کردن  فراهم  و  مالي  حمايت  پايداري، 
اولويت هاي اصلي اين مجموعه هستند. نكته قابل توجه در اين حوزه، توجه به يک مقصد خاص 
است، به اين معني که سازمان گردشگري تشكیل شده، براي ترفیع يک مقصد خاص و با تمرکز 

بر آن مقصد تشكیل شود.
منابع  و  شاخص ها  مجموعه  همچنین  و  تعديل کننده  و  تقويت کننده  شاخص هاي  مجموعه 
پشتیبان نیز، اولويت هاي بعدي هستند که هر دو نقش پشتیبان و حمايتي را ايفا کرده و تقويت و 
توسعه اين شاخص ها بعضًا خارج از کنترل صنعت گردشگري به تنهايي است. از اين رو هماهنگي 
با ساير دستگاه ها براي توسعه جامع صنعت گردشگري يک نوع همكاري میان دستگاهي را نیز 

مي طلبد.
همچنین اولويت آخر مربوط به مجموعه منابع اصلي و جاذبه هاست که هرچند با اولويت کمتر، 
اما باز هم نیاز به توسعه دارد. توجه به روساخت هاي گردشگري، توسعه مراکز تفريحي و رويدادها 
اين  اولويت هاي  مهم ترين  از  تفريحي  فعالیت هاي  کیفیت  بهبود  و  بخشیدن  تنوع  و جشنواره ها، 

مجموعه براي صنعت گردشگري کشور است.



105

ده 
ن زا

ویا
ن پ

ستر
و ن

ش 
رتا

جعف
ن 

رزی
 | ب

ی...
ذیر

ت پ
رقاب

ی 
ص ها

اخ
ي ش

بند
ت 

لوی
 او

ی و
زیاب

 ار
-5

له 
مقا

منابع:

الف( فارسی
ديدگاه  از  اصفهان  شهر  گردشگري  رقابت پذيري  بر  موثر  عوامل  اولويت بندي   .)1388( صابر  رضا تنها، 

گردشگران داخلي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه.
فرز ين، محمدرضا و نادعلي پور، زهرا )1390(. عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي گردشگري در ايران 

)مورد مطالعه: منطقه چابهار(، فصلنامه مطالعات گردشگري، شماره 14.
مو مني، منصور و فعال قیومي، علي )1387(. تحلیل آماري با استفاده از SPSS ، انتشارات کتاب نو، تهران.

ناد علي پور، زهرا )1389(. عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي گردشگري در ايران )مورد مطالعه: منطقه 
چابهار(، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه.

ب( انگليسی
Al lahdadi, Fatemeh )2011(. Factors Contribute to Underdevelopment of  

Tourism Industry in Iran, Journal of American Science, 7)12(.
Bl anke, Jennifer & Chiesa, Thea )2013(. The Travel & Tourism Competitiveness  

Report 2013; World Economic Forum.
Cî rstea, Ştefan Dragos, (2014). Travel &Tourism Competitiveness: A Study 

of World’s Top Economic Competitive Countries. Procedia Economics and 
Finance, 15, pp. 1273-1280.

Cu cculelli, Marco & Goffi, Gianluca (2016). Does Sustainability Enhance 
Tourism Destination Competitiveness? Evidence from Italian Destinations 
of Excellence. Journal of Cleaner Production, 111, pp. 370-382.

d’ Hauteserre, Anne-Marie )2000(. Lessons in Managed Destination  
Competitiveness: The Case of Foxwoods Casino Resort. Tourism  
Management, 21, pp. 23-32.

Di mitrios, Buhalis )1998(. Strategic Use of Information Technologies in the 
Tourism Industry. Tourism Management, 19)5( pp. 409-421.

En right, Michael J. & Newton, James )2004(. Tourism Destination  
Competitiveness: A Quantitative Approach. Tourism Management, 25, pp. 
777-788.

Go , Frank M. & Govers, Robert )2000(. Integrated Quality Management for 
Tourist Destinations: A European Perspective on Achieving Competitiveness.  
Tourism Management, 21)1(, February 2000, pp. 79-88.

Ja fari, Jafar )2000(. Encyclopedia of Tourism. NewYork: Routledge.
Ke ane, Michael J. )1997(. Quality and Pricing in Tourism Destinations. Annals 

of Tourism Research, 24)1(, pp. 117-130.




