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چکیده:

فضاي رقابتي به وجودآمده در صنعت گردشگري بينالمللي ،ضرورت توجه به توان رقابتي
مقاصد را خيلي زود نمايان كرد .افزايش توان رقابتي که منجر به حفظ و افزايش سهم بازار
ميشود ،هدف اصلي بسياري از مقاصد گردشگري دنيا قرار گرفته است .از اينرو پژوهش
حاضر سعي کرده با استناد به تئوريهاي نوين رقابتپذيري گردشگري و استفاده از روش
پيمايشي ،يک رهيافت کمي را براي .1ارزيابي شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري
و  .2اولويتبندي اقدامات الزم جهت افزايش توان رقابتي ارائه كند .پرسشنامه مورد استفاده
بر اساس مدل مفهومي رقابتپذيري مقصد ريچي و کراچ تبيين شد و براي تعداد  60استاد
و دانشجوي رشته گردشگري (در مقطع ارشد و دکترا) که اطالع کافي از علم گردشگري
و صنعت گردشگري ايران داشتهاند ،فرستاده شد .از اين تعداد  45پرسشنامه برگشت داده
شد که پنج تاي آنها معيوب تشخيص داده شده و  40پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفت .الزم به ذکر است که پرسشنامه به دو بخش پيمايش «وضعيت» و «اهميت»
شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري تقسيم شده بود .با بررسي اطالعات بهدست
آمده مشخص شد بيشتر شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري کشورمان در شرايط
بسيار نامطلوبي به سر ميبرند .شاخصهاي بازاريابي ،وجود معاونت مميزي مقصد ،کنترل و
ارزيابي ،برنامه مترقي توسعه گردشگري ،عزم سياسي مسئوالن به ترتيب در بدترين شرايط
قرار داشتند .شاخصهايي که در بهترين شرايط نسبت به ديگر شاخصها قرار داشتهاند
به ترتيب فرهنگ و تاريخ ،آب و هوا و جاذبههاي طبيعي ،مهماننوازي ،پيوندهاي قومي،
مذهبي و اقتصادي و هزينه/ارزش خدمات و کاالها هستند .در ادامه پژوهش با استفاده از
اطالعات ب ه دستآمده از پيمايش و بهكار بردن آنها در ماتريس تحليل اهميت/عملکرد،
اولويتهاي صنعت گردشگري کشور مشخص شد .براي فرموله کردن نظرات  40تن از
خبرگان گردشگري به منظور تعيين اولويتهاي اين صنعت ،از يک رهيافت کمي استفاده
شد که در خالل پژوهش به طور کامل توضيح داده ميشود.
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امروزه صنعت گردشگري به عنوان بخش اقتصادي محرک توسعه يک مقصد ،مورد توجه
بسياري از کشورها قرار گرفته است .درآمد سرشار و ديگر منافع جنبي صنعت گردشگري که
تعدادي از کشورها در سالهاي اخير ،به آن دست يافتهاند ،تعداد زيادي از مقاصد را به فکر توسعه
اين صنعت انداخته است .از اينروست که هرروزه شاهد ظهور مقاصد جديدي در بازار گردشگري
هستيم که در تالشند سهمي از اين بازار داشته باشند.
کشور ما هم از اين قاعده مستثني نبوده و در کالم مسئوالن کشور ،اين عالقهمندي به توسعه
اين صنعت براي کسب منافع آن ديده ميشود .بهخصوص در شرايطي که سالهاست مسئوالن
کشور در تالشند جايگزيني براي درآمد نفتي يافته و از وابستگي به آن رهايي يابند .از طرفي در
سالهاي اخير ،با تحريمهاي يکجانبه کشورهاي غربي عليه کشورمان ،که صادرات نفت را با
مشکل مواجه کرده است ،يافتن جايگزيني براي نفت بيشتر احساس ميشود.
اما تجربه سالهاي اخير مديريت صنعت گردشگري کشور ،بنابر گزارش مجامع بينالمللي
نشان داده که تنها خواستن منجر به توسعه اين صنعت نميشود .بهخصوص در دوراني که بازار
گردشگري بينالمللي به شدت رقابتي بوده و مقاصد بيشماري در سراسر دنيا در تالش بيوقفه
براي بهدست آوردن بخشي از اين بازار هستند .همين رقابتي شدن بازار گردشگري موجب شده
که مبحث رقابتپذيري مقاصد مورد توجه روزافزون پژوهشگران گردشگري قرار بگيرد .در اين
ميان وضعيت صنعت گردشگري کشورمان از لحاظ توان رقابت در بازارهاي بينالمللي چندان
رضايتبخش نيست .با اينکه آمار گردشگران ورودي ،بر اساس گفته مسئوالن گردشگري کشور
هرساله افزايش مييابد ،اما به اعتراف بيشتر کارشناسان ،ايران همچنان تا رسيدن به جايگاه واقعي
خود در بازارهاي بينالمللي فاصله زيادي دارد (.)Allahdadi, 2011
کشور ايران هم با توجه به شرايط نامساعدش در گردشگري ،نياز دارد تا تصويري درست و
دقيق از توان رقابتي خود در سطح بازار بينالمللي گردشگري داشته باشد و بر مبناي آن ،اقدامات
الزم را جهت افزايش توان رقابتي صنعت گردشگري خود و بهدست آوردن سهمي درخور از بازار
بينالمللي گردشگري اولويتبندي كند.

مفهوم رقابتپذيري مقصد
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توانايي يک مقصد به حفظ موقعيت و سهم بازار خود يا افزايش آنها در خالل زمان گفته
ميشود ( ،)d’ Hauteserre, 2000در تعريفي ديگر که از تئوريهاي اقتصادي برگرفته شده،
تمرکز بر سازوكارهاي بازار و هر جزء (شامل محصوالت و خدمات) صنعت گردشگري است
که ميتواند بهطور موفقيتآميزي جذابيت مقصد را حفظ كند .براي مثال پورتر ( )1990عوامل
رقابتپذيري را در پنج گروه ،دستهبندي کرده است؛ منابع نيروي انساني ،منابع فيزيکي ،منابع
دانش ،منابع مالي و زيرساختها .ريچي و کراچ )2000( 1با توجه به مطرح شدن اين بحث در
گردشگري ،افزودن منابع تاريخي و فرهنگي را به اين دستهبندي منطقي ميدانند .در انتها با توجه
به تعاريف باال ميتوان اينچنين استدالل كرد که ترکيب مزيتهاي نسبي و مزيتهاي رقابتي يک
مقصد ،رقابتپذيري آن مقصد را تعيين ميكنند.
پيشينه پژوهش
پيشينه خارجي

کارهاي علمي صورتگرفته در حوزه رقابتپذيري را به طور کلي ميتوان در سه گروه
طبقهبندي كرد .گروه اول ،پژوهشگراني هستند که تمام جنبههاي رقابتپذيري را مورد توجه قرار
داده و تالش کردهاند الگوهايي را براي درک بهتر اين مفهوم ارائه كنند .از اين دست ميتوان به
پژوهشگراني مانند مايکل پورتر در حوزه رقابتپذيري در سطح عمومي و پون و ريچي و کراچ
در حوزه رقابتپذيري مقاصد گردشگري نام برد .گروه بعدي پژوهشگراني هستند که تاثير يک يا
چند عامل را در رقابتپذيري مقصد بررسي كردهاند .براي مثال ،مايکل جي کين )1997( 2نقش
قيمت و کيفيت خدمات و محصوالت مقصد را بر رقابتپذيري مقصد بررسي كرد .او بر اين باور
است که افزايش اطالعات مشتريان از خدمات و کاهش هزينه خدمات باکيفيت ،به افزايش توان
رقابتپذيري و همچنان حفظ کيفيت خدمات کمک ميكند .از ديگر پژوهشهاي صورتگرفته
در حوزه رقابتپذيري که ميتوان آنها را در اين گروه جاي داد ميتوان به مقاله فرنک ام گو و
رابرت گاورز )2000( 3با عنوان «مديريت کيفيت همپيوند براي مقاصد گردشگري :يک ديدگاه
1. Ritchie & Crouch
2. Michael J. Keane
3. Frank M. Go & Robert Govers
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اروپايي کسب رقابتپذيري» ،مقاله تانجا ماهيليک )2000( 1با عنوان «مديريت محيطي يک مقصد
گردشگري :عاملي براي رقابتپذيري گردشگري» و همچنين مقاله کسينيجا ودب )2012( 2با
عنوان «رقابت در گردشگري در محيط متغير» اشاره كرد.
گروه سوم که پژوهش حاضر هم در اين دسته قرار ميگيرد شامل پژوهشهايي ميشود که يک
3
مدل رقابتپذيري را براي ارزيابي رقابتپذيري يک مقصد بهكار گرفتهاند .براي مثال گومزلج و ميهاليک
( )2008از مدل رقابتپذيري مقصد کيسر و ونهوو )1994( 4که در سال  1998در کشور اسلووني بهكار
گرفته شد براي تحليل رقابتپذيري اين مقصد استفاده كردند .عالوه بر اين با استفاده از شاخصها و
ويژگيهاي رقابتپذيري که حاصل کار پژوهشگران ديگر بود ،اهميت هر کدام و وضعيت هر عامل را از
نظر ذينفعان گردشگري اسلووني جويا شدند .در انتها آنها به ضعفهاي توسعه مدلهاي رقابتپذيري
گردشگري اشاره کرده و بر لزوم احتياط بيشتر در خلق مدلهاي رقابتپذيري و بهكارگيري بيشتر
تئوريهاي اين حوزه تاکيد شده است .فنگ منگ )2006( 5در پايان نامه دوره دکتراي خود ،از يک
مدل مفهومي براي ارزيابي رقابتپذيري يک مقصد از ديدگاه گردشگران استفاده كرد .او با دخيل كردن
تجربه گردشگران ،6ادراکات گردشگران 7و درگيري گردشگران ،8مدل خود را توسعه داد و با استفاده از
ابزار تحليل متعارف همبستگي 9و مدلسازي معادالت ساختاري 10براي آزمون فرضيههايش استفاده کرد.
به نظر او ادراکات گردشگران نسبت به رقابتپذيري مقاصد گردشگري ،تحت تاثير تجربه خوب آنهاست.
در پژوهش ديگري ،يوشيک يون ( ،)2002مدل رقابتپذيرياي را توسعه داد که به مبحث رقابتپذيري
از ديدگاه ذينفعان گردشگري نگاه ميکند و با استفاده از آن به بررسي رقابتپذيري گردشگري ايالت
ويرجينياي آمريکا پرداخت .انرايت و نيوتون ( )2004با استفاده از ترکيب مدلهاي مختلف ،مدلي را براي
ارزيابي رقابتپذيري صنعت گردشگري هنگکنگ از ديدگاه گردشگران به كار برده است .او همچنين
مانند پژوهش حاضر از ماتريس اهميت /عملکرد براي تحليل رقابتپذيري و ارائه پيشنهادهاي 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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سياستگذاري استفاده کرده است .در پژوهش ديگري ،مارکو کوکولي 1و جيانلوکا گوفي )2014( 2با توسعه
دادن مدل کراچ و ريچي از طريق افزودن شاخصهاي مربوط به مسائل پايداري ،به اين نتيجه رسيدهاند
که نه تنها رعايت مسائل پايداري در حفظ محيط زيست موثر است ،بلکه در افزايش توان رقابتي يک
مقصد هم تاثيرگذار است .در انتها الزم است به پژوهش کراچ ( )2007با عنوان «مدلسازي رقابتپذيري
مقصد :پيمايش و تحليل اثرات عوامل رقابتپذيري» اشاره كرد .کراچ که خود از ارائهدهندگان مدل
مفهومي رقابتپذيري مقاصد گردشگري ( )Crouch & Ritchie, 2000است ،بر اين اعتقاد است
که بيشتر پژوهشگران بر يک بعد رقابتپذيري مانند رقابتپذيري قيمتي تمرکز کردهاند .از اينرو نياز
به توسعه يک مدل جامع براي ارزيابي اهميت عواملي است که بر رقابتپذيري مقاصد تاثيرگذار هستند
تا بتوان اختصاص منابع محدود مقاصد را به بهترين شکل هدايت كرد .بايد توجه داشت که مدل
رقابتپذيري ارائهشده از سوي ريچي و کراچ ،از ديدگاه مديريتي به مبحث رقابتپذيري مقاصد ميپردازد
که اين مدل را براي کمک به مديران براي گرفتن تصميمات مديريتي و سياستگذاري ،مناسب ميسازد.
او در اين پژوهش براي فرموله كردن نظرات جمعآوريشده از مدل فرآيند تحليل سلسلهمراتبي 3استفاده
كرد .الزم است که اشاره شود ،نقاط قوت پژوهش انريت و نيوتون ( )2004و کراچ ( )2007اساس کار
اين پژوهش قرار گرفته است.
پيشينه داخلي

پژوهشهاي زيادي در ايران در حوزه رقابتپذيري گردشگري صورت نگرفته است .پس از
جستوجو در پايگاههاي علمي کشور از قبيل ايران داک ،سيويليکا و سيد به دو پاياننامه و يک

مقاله در حوزه رقابتپذيري گردشگري برخورد کرديم .دو پاياننامه مذکور هر دو در دانشگاه عالمه
تهيه و دفاع شدند« .اولويتبندي عوامل موثر بر رقابتپذيري گردشگري شهر اصفهان از ديدگاه
گردشگران داخلي» عنوان پاياننامه صابر رضاتنها ( )1388است .اين پاياننامه در پي شناسايي
و اولويتبندي عوامل تاثيرگذار بر رقابتپذيري شهر اصفهان بوده و در نظر داشته توان رقابتي
شهر اصفهان در مقايسه با ديگر مقاصد گردشگري داخلي را ارزيابي كند .پاياننامه بعدي با عنوان
«عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي گردشگري در ايران» دفاعشده در دانشگاه عالمه است
(نادعليپور .)1389 ،در اين پاياننامه با استفاده از مدل رقابتپذيري مقصد ريچي و کراچ با اتخاذ
روشي پيمايشي ،سعي شده جنبههاي مختلف رقابتپذيري صنعت گردشگري منطقه چابهار مورد
1. Marco Cucculelli
2. Gianluca Goffi
)3. Analytic Hierarchy Process (AHP
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بررسي قرار گيرد .از همين پاياننامه مقالهاي با عنوان «عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي
گردشگري در ايران (مورد مطالعه :شهر چابهار)» استخراج و در فصلنامه مطالعات گردشگري
منتشر شد (فرزين و نادعليپور .)1390 ،متاسفانه پژوهشهاي انجامشده در حوزه رقابتپذيري به
همين کارهاي اندک محدود ميشود و اين موضوع نشان از فقدان توجه کافي پژوهشگران به حوزه
مهم و بنيادي رقابتپذيري گردشگري دارد.
رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران
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پس از معرفي و تشريح مفهوم رقابتپذيري گردشگري ،نوبت به بررسي توان رقابتي صنعت
گردشگري کشورمان ميرسد .خوشبختانه براي بررسي اين موضوع به تازگي يک گزارش معتبر
از انجمن جهاني اقتصاد در خصوص رقابتپذيري گردشگري کشورها در سال  2013با هدف
کاستن از محدوديتهاي رشد اقتصادي و اشتغالزايي منتشر شده است .اين گزارش از صنعت
سفر و گردشگري به عنوان يک بخش حياتي براي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي پايدار ،هم در
کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي توسعهيافته ،ياد ميکند.
شاخص رقابتپذيري سفر و گردشگري ،)TTCI( 1اساس اين ارزيابي قرار گرفته است .اين
شاخص با مشارکت چندين شرکت برنامهريزي استراتژيک ،معاونت حمل و نقل هوايي بينالمللي
( ،)IATAسازمان جهاني گردشگري ( )UNWTOو شوراي جهاني سفر و گردشگري ( )W TTCو
تعدادي ديگر از بنگاههاي مربوط به امور گردشگري تبيين و توسعه يافت .اين شاخص بر اساس سه
گروه از متغيرهاي تاثيرگذار بر رقابتپذيري صنعت گردشگري بنا شده است .اين سه گروه عبارتند از:
2
شاخصهاي مربوط به چارچوب کنترلي و نظارتي سفر و گردشگري
3
شاخصهاي مربوط به محيط تجاري و زيرساختهاي سفر و گردشگري
4
شاخصهاي مربوط به منابع طبيعي ،فرهنگي و انساني سفر و گردشگري
هر کدام از اين سه گروه داراي زيرشاخصهايي هستند که تعداد کلي آنها به  14عدد ميرسد:
سياستگذاري و قانونمندي ،پايداري محيط زيست ،امنيت ،سالمت و بهداشت ،اولويت داشتن
توريسم ،زيرساخت حمل و نقل هوايي ،زيرساخت حمل و نقل زميني ،زيرساخت گردشگري،
زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات ،رقابتپذيري قيمتي صنعت سفر و گردشگري ،منابع
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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انساني ،جذابيت صنعت سفر و گردشگري ،منابع طبيعي ،منابع فرهنگي .الزم به يادآوري است
که هر کدام از اين شاخصها ،با تعدادي متغير مستقل ديگر ارزيابي شدند .اين گزارش به صورت
پرسش از متخصصان گردشگري و مديران عالي گردشگري به صورت پيمايشي تهيه شده است.
از نتايج بهدست آمده در اين گزارش ،ميتوان به صدرنشيني دوباره کشور سوئيس در رتبهبندي
رقابتپذيري صنعت سفر و گردشگري اشاره كرد .اين کشور در گزارش سال  2011نيز رتبه اول
را کسب كرده بود .همچنين در بخش منطقهاي ،همچنان قاره اروپا داراي بيشترين توان رقابتي
در صنعت گردشگري بوده است .به گونهاي که پنج کشور اول اين رتبهبندي همگي از قاره اروپا
هستند .در جدول ( )1رتبهبندي کلي کشورها و جايگاه ايران را مشاهده ميكنيد.
جدول :1رقابتپذيري گردشگري کشورها  2011و 2013

2013
کشور

رتبه

امتياز

رتبه

2

5/39

2

برونئي دارالسالم

72

.

.

سوئيس
اتريش

3

باربادوس

.

.

.

.

73

4/00
.

69
.

27

4/88

28

گواتماال

97

29

4/84

24

مغولستان

99

3/63

101

چاد

139

.

.

اندونزي

5/39

4

پرو

4/01

67

71

4/03

78

3/65

امارات متحده عربي

لبنان

5/66

1

مراكش

رتبه

امتياز

رتبه

86

28

قبرس

2013
کشور

1

آلمان

2011

2011

69
70

4/86
.

4/04
4/03

30
.

70
74

ايران
.

هائيتي

98
.

140

3/64
.

2/61

114
.

139

 2/59نامعلوم

منبع :انجمن جهاني اقتصاد ()2013

همانگونه که در جدول ( )1مشاهده ميکنيد ،ايران پس از کشورهاي کنيا و گواتماال با 16
رتبه صعود نسبت به سال  2011در رتبه  98دنيا قرار گرفت .با اينکه ميتوان با توجه به توان بالقوه
گردشگري کشورمان انتظار رتبه بسيار بهتري را براي اين صنعت متصور بود ،اما همين  16رتبه صعود
هم جالب توجه است .به نظر موضوع از اين قرار است که به علت افزايش نرخ ارزهاي خارجي در
ماههاي اخير در کشورمان ،قيمت خدمات و محصوالت گردشگري داخلي ،براي گردشگران خارجي
بسيار مناسب شده است .تا حدي که در حوزه رقابتپذيري قيمتي ،کشور ايران رتبه نخست را در ميان
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 140کشور مورد بررسي کسب كرد .قيمت پايين هزينه سوخت ،نرخ پايين ماليات و هزينه کم حمل
و نقل هوايي از موارد مورد توجه در اين زمينه بود .بهترين رتبه ايران ،پس از مزيت رقابتي قيمتي در
حوزه منابع فرهنگي رتبه  45است که دور از انتظار نيز نبود .اطالعات بسيار جالب و گستردهاي در
اين گزارش به چشم ميخورد که هم شرايط صنعت گردشگري کشور را در مقايسه با کشورهاي ديگر
نشان ميدهد و هم درک بهتري از مفهوم رقابتپذيري در سطح بينالمللي به خواننده ارائه ميکند .در
جدول ( )2ميتوانيد شرايط هر يک از شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران و همچنين
رتبه آن عامل در ميان  140کشور را مشاهده كنيد.
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جدول  :2وضعيت شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري

شاخصهاي رقابتپذيري گردشگري
چارچوب قوانين و مقررات
سياستگذاري و قانونمندي
پايداري محيط زيست
امنيت

سالمت و بهداشت

اولويت قرار داشتن توريسم

رتبه (در ميان  140کشور) امتياز (از  1تا )7
112

3/9

101

4/2

124
106
79

4/0
4/5

130

3/0

102

2/5

133

1/4

رقابتپذيري قيمتي صنعت سفر و گردشگري

1

6/0

منابع انساني

87

محيط اقتصادي و زيرساختها

96

زيرساخت حمل و نقل زميني

76

زيرساخت حمل و نقل هوايي
زيرساخت گردشگري

زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات

منابع انساني ،فرهنگي و طبيعي گردشگري
تحصيل و آموزش

در دسترس بودن نيروي کار ماهر

93

3/2
3/4
2/6

74

3/8

64

4/7

4/7

104

4/7

74

3/4

جذابيت صنعت سفر و گردشگري

128

منابع فرهنگي

45

منابع طبيعي

منبع :انجمن جهاني اقتصاد ()2013
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همانگونه که در جدول ( )2مشاهده ميكنيد ،شرايط ايران غير از حوزه رقابتپذيري قيمتي ،در
بيشتر جنبههاي رقابتپذيري مطلوب نيست .دليل افزايش توان رقابتي قيمتي صنعت گردشگري،
به شكلي که اين گزارش هم به آن اشاره كرده ،شرايط نامناسب اقتصادي و افزايش شديد نرخ
ارز است که قدرت خريد خارجيها را در کشور بسيار باال برده است .البته همين مزيت رقابتي هم
نتوانسته به کمک صنعت گردشگري کشور بيايد ،دليل آن هم تا حد زيادي مشخص است ،چرا که
سيستم گردشگري براي عملکرد مناسب ،نياز دارد که تمامي يا حداقل بیشتر اجزاي آن به خوبي
کار کنند .از اين رو ارزان بودن خدمات گردشگري براي خارجيان ،با اينکه به عنوان يک مزيت
رقابتي مهم محسوب ميشود ،به تنهايي نميتواند موجب رونق اين صنعت شود.
اين گزارش نشان ميدهد مجموعه شاخصهاي منابع انساني ،فرهنگي و طبيعي گردشگري
در بهترين امتياز  ،3/8رتبه  74و مجموعه شاخصهاي چارچوب قوانين و مقررات در بدترين رتبه
امتياز  ،3/9رتبه  3/9را دارند .همچنين بر خالف انتظارات ،منابع طبيعي امتياز  ،3/4رتبه  74و
منابع فرهنگي امتياز  ،3/2رتبه  74کشورمان در شرايط مناسبي براي رقابت با مقاصد دنيا قرار
ندارند .شايد دليل اين امر ضعف در رسيدگي و مديريت ،و معرفي اين منابع به بازارهاي بينالمللي
گردشگري باشد .از نکات قابل توجه ديگر ،ميتوان به شرايط بسيار بد زيرساختها از جمله
زيرساختهاي گردشگري (امتياز  ،1/4رتبه  ،)133زيرساختهاي فناوري اطالعات (امتياز ،2/6
رتبه  )93و زيرساخت حمل و نقل هوايي (امتياز  ،2/5رتبه  )1/2اشاره کرد .همچنين رقابتپذيري
قيمتي (امتياز  ،6/0رتبه  ،)1منابع فرهنگي (امتياز  ،3/2رتبه  )45و زيرمجموعه تحصيل و آموزش
(امتياز  ،4/7رتبه  )64در بهترين شرايط نسبت به ديگر شاخصها قرار داشتند.
مبانی نظري پژوهش
فرآيند پژوهش در اين پژوهش به دو بخش اصلي تقسيم شده است .بخش اول مربوط به
ارزيابي رقابتپذيري صنعت گردشگري و بخش دوم مربوط به اولويتبندي اقدامات الزم جهت
افزايش اين توان رقابتي است .در بخش اول ،براي ارزيابي ،موضوع بااهميت ،انتخاب الگويي است
که از جامعيت کافي برخوردار باشد و هدف پژوهشگر را نيز پوشش دهد .از آنجا که اين پژوهش
بنا داشته از ديد مديريتي به رقابتپذيري صنعت گردشگري بنگرد ،با بررسي و مطالعه مدلهاي
موجود در اين زمينه ،مدل مفهومي رقابتپذيري مقصد ريچي و کراچ ( )2000را اساس ارزيابي
خود قرار داده است (شکل .)1
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مزیت های نسبی

مزیتهای رقابتی

(منابع خدادادی)

(توسعه منابع)
 ممیزی و

 منابع انسانی

رقابتپذیری و پایداری مقصد

حسابرسی

 منابع فیزیکی
 منابع پایش

 حفظ موقعیت

 منابع سرمایهای

 رشد و توسعه

 زیرساختها و روساخت

 بهرهوری

های گردشگری

عوامل تقويتکننده و تعديلکننده

 اثربخشی

ظرفيت تحمل

آگاهي توجيه

ارزش هزينه

وابستگيهاي

موقعيت مکاني

امنيت

 منابع تاریخی و فرهنگی
 اندازه اقتصاد

متقابل
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مميزي

نظارت و

تحليل رقابتي/

مقصد

ارزيابي

مشارکتي

مديريت

حفاظت از

مديريت

بحران

منابع

بازديدکنندگان

توسعه

چشم انداز

موقعيتيابي/
وجههسازي

محیط رقابتی(خرد)

محیط جهانی (کالن)

برنامهريزي ،سياستگذاري و توسعه مقصد
طبقه/
ارزش

مديريت مقصد
منابع مالي

توسعه

اطالعات/

کيف يت

منابع

پژوهشها

خدمات/تجربه

انساني

بازاريابي

سازمان

سفر

منابع اصلي و جاذبهها
پيوندهاي بازار

روساختها

رويدادهاي ويژه

امکانات
سرگرمي

فعاليتهاي

تاريخ و فرهنگ

گردشگري

آب و هوا و
منابع طبيعي

عوامل و منابع پشتيبان
عزم سياسي

بنگاهها

مهماننوازي

منابع تسهيلکننده

سطح دسترسي

زيرساختها

شکل :1مدل رقابتپذيري مقصد ريچي و کراچ

کل اجزاي اين مدل را ميتوان به هفت گروه زير تقسيم كرد:
 .1مزيت نسبي (کارايي ،رشد و توسعه ،بازدهي )...و مزيت رقابتي (منابع انساني ،منابع
دانش ،زيرساختها و)...
 .2نيروهاي محيط خرد (تامينکنندگان ،بنگاههاي گردشگري ،رقبا ،مشتريان ،سازمانهاي
بازاريابي و مديريت مقصد ،صنايع مرتبط و پشتيبان) و کالن (محيط اقتصادي ،اقليم ،جغرافيايي،
محيطي ،زمينشناسي ،فرهنگي و اجتماعي ،تکنولوژيکي ،سياسي)
 .3منابع اصلي و جاذبهها (آب و هوا و منابع طبيعي ،تاريخ و فرهنگ ،فعاليتهاي
گردشگري ،رويدادهاي ويژه ،امکانات سرگرمي ،روساختها ،پيوندهاي بازار)
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 .4عوامل و منابع پشتيبان (زيرساختها ،سطح دسترسي ،صنايع تسهيالتي ،مهماننوازي،
بنگاهها ،عزم سياسي)
 .5خطمشي ،برنامهريزي و توسعه (تعريف سيستم ،فلسفه /ارزشها ،چشمانداز،
موقعيتيابي /وجههسازي ،توسعه ،تحليل مشارکتي /رقابتي ،نظارت و کنترل ،مميزي مقصد)
 .6مديريت مقصد (سازمان ،بازاريابي ،کيفيت خدمات /تجربه ،اطالعات /پژوهشها ،توسعه
منابع انساني ،منابع مالي ،مديريت بازديدکنندگان ،نظارت بر منابع ،مديريت بحران)
 .7تعيينکنندههاي تقويتکننده و تعديلکننده (موقعيت مکاني ،امنيت مقصد ،هزينه/
ارزش ،وابستگيهاي متقابل ،وجهه مقصد ،ظرفيت تحمل)
همانگونه که مشاهده كرديد ،کراچ و ريچي در مدل مفهومي خود سعي كردند ،تمامي عوامل
تاثيرگذار بر عملکرد يک مقصد گردشگري را شناسايي و طبقهبندي كنند .اينکه آيا در تالش خود
کام ً
ال موفق بودهاند يا خير را نميدانيم اما مطمئن هستيم که حداقل تا به امروز اين مدل از لحاظ
جامعيت ،کارايي و تبيين موضوع رقابتپذيري مقصد در مقايسه با ديگر مدلهاي اين حوزه ،از
برتري محسوسي برخوردار است .مدلي که درک چگونگي عملکرد يک مقصد گردشگري موفق را
مشخص كرده و ما را در شناخت ضعفها و قوتهاي مقصد کمک ميكند .ديدگاه اين مدل نسبت
به مبحث رقابتپذيري يک ديدگاه مديريتي است .از اين رو براي پژوهش حاضر و اهداف پژوهش
مناسب تشخيص داده شده و از آن براي طراحي پرسشنامه استفاده شد.
روش پژوهش
اين پژوهش با توجه به مطالب بيانشده ،از حيث هدف پژوهشي کاربردي و از نظر روش
توصيفيـپيمايشي است .هدف اين پژوهش بررسي وضع موجود و توصيف شرايط پديدههاي مورد
بررسي و همچنين بررسي و مطالعه نظرات و نگرشهاي افراد يک جامعه از طريق جمعآوري
نظرات افراد نمونه است.
پرسشهاي پژوهش

مبحث رقابتپذيري گردشگري مورد توجه بسياري از پژوهشگران قرار گرفته و اين روند
افزايش توجه ،همچنان ادامه دارد .اين مهم تا آنجا پيش رفته که پژوهشگران گردشگري ،از افزايش
توان رقابتي مقاصد ،به عنوان هدف مقدس مقاصد نام بردهاند .از آنجا که پژوهش حاضر در پي
ارزيابي رقابتپذيري صنعت گردشگري کشور و همچنين اولويتبندي اقدامات الزم جهت افزايش
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اين توان رقابتي است ،دو پرسش اساسي مطرح شد تا مسير پژوهش و اهداف آن مشخصتر شود.
• رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران در چه سطحي است؟
• اولويتهاي صنعت گردشگري ايران در جهت افزايش توان رقابتي اين صنعت چه مواردي هستند؟
جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حجم نمونه
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جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از متخصصان منتخب حوزه گردشگري اعم از استادان
دانشگاه ،فارغالتحصيالن رشته گردشگري (مقطع کارشناسي ارشد به باال) که آگاهي بااليي از
علم گردشگري ،چگونگي عملکرد اين صنعت و وضعيت آن در ايران داشته باشد .از اين رو در
انتخاب پاسخدهندگان دقت فراواني شده است تا در حد امکان ،نظرات کساني در نظر گرفته شود
که بيشترين آگاهي را از خود صنعت گردشگري و موقعيت آن در کشور داشتهاند.
از آنجا که شناسايي تمام اعضاي جامعه آماري پژوهش ،يعني استادان و فارغالتحصيالن
برجسته رشته گردشگري ،براي پژوهشگر امکانپذير نبوده است ،ترکيبي از روش گلوله برفي و
روش قضاوتي براي شناسايي اعضاي جامعه و جمعآوري اطالعات استفاده شد .در روش گلوله
برفي از اعضاي شناساييشده پس از جمعآوري اطالعات خواسته ميشود که تعداد ديگري از
اعضاي جامعه (در اينجا استادان يا فارغالتحصيالن برجسته) را به شما معرفي کنند .در اين پژوهش
با توجه به نظرات استادان محترم راهنما و مشاور و مراجعه به پژوهشهاي مشابه  40نفر از استادان
و دانشجويان رشته گردشگري (در مقطع ارشد و دکترا) که اطالع کافي از علم گردشگري و صنعت
گردشگري ايران داشتهاند ،به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدهاند.
روش تجزيه و تحليل دادهها

به منظور تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات گردآوريشده در پژوهش ،از روشهاي آماري
توصيفي و در ادامه از ماتريس اهميت /عملکرد استفاده شده است .براي تعيين اولويتهاي
استراتژيک صنعت گردشگري ايران ،از ماتريس اهميت /عملکرد استفاده شد .ماتريس اهميت/
عملکرد ،ابزار موثري براي ارزيابي موقعيت رقابتي سازمان ،شناسايي فرصتهاي پيشرفت و نيز
انجام اصالحات در عملکرد و طراحي راهبردهاي رقابتي است .براي اولين بار ،مارتيال و جيمز
( )1977تحليل اهميت/عملکرد را براي شناسايي و اولويتبندي ويژگيهاي محصول يا خدمت که
سازمان ميتواند براي حداکثر کردن رضايت مشتريانش بر آن تمرکز كند ارائه کردند .پس از آن
اين مدل در ميان پژوهشگران حوزه کيفيت خدمات و سفر و گردشگري محبوبيت به دست آورد.
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ﻭ ﺟﻴﻤﺰ (۱۹۷۷) ٢٣ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ/ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻛﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ

ﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ) (Ennew, Reed & Binks, 1993ﻭ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ )& Evans
 (Chon, 1989; Hudson & Shphard, 1998; Oh,ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺁﻳﺪ

ارائهﻱدادهها و
اهميت/عملکردﻴبه دليل
آيدﻞماتريس
به
مقبوليتﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
استراتژيک ،ازﺯﻳﺎﺩﻱ
پيشنهادهاي ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ،ﺍﺯ
ﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﭘ
ﺖ/ﻋﻤﻠﮑﺮﺩنظرﺑﻪميﺩﻟﻴ
ﺍﻫﻤﻴ

زيادي در مقايسه با تکنيکهاي مشابه برخوردار باشد .اين ماتريس با اين ايده بنا شده که اهميت
جنبههاي مختلف يک سازمان يا صنعت با هم متفاوت بوده و اين موضوع بر تصميمگيريهاي
عملکردﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺿﻌﻴﻒ
مقايسهﻱ باﻣﺜﺎﻝ
اهميتﺷﻮدرﺩ .ﺑﺮﺍ
جنبهﺪ کمﻟﺤﺎﻅ
ﺖ ﺑﺎﻳ
ضعيفﻣﺪﻳ
عملکردﻫﺎﻱ
مثالﻢﮔﻴﺮﻱ
ﺗﺼﻤﻴ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
درﺮﻳيک
شود.ﺑﺮبراي
ﻦ لحاظ
مديريت ﺍﻳبايد
سازمانﻱيا صنعت
رقابتي
ارزشﮏمشابه
ﻋﻤﻠﮑﺮﺩرگذار
جنبهﺑﺎمهم و تاثي
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ
ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍ
حفظ ﻭتوانﺗﺎﺛﻴﺮ
برايﻣﻬﻢ
ﺟﻨﺒﻪ
دارايﺩﺭ ﻳ
ﺿﻌﻴﻒ
يکﺴﻪ
ضعيفﺩﺭدرﻣﻘﺎﻳ
ﺟﻨﺒﻪ ﮐﻢﺍﻫﻤﻴﺖ
نيست .در نمودار ( )1ماتريس دوبعدي اهميت/عملکرد را مشاهده ميكنيد.

ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ

رﺑﻊ اول:
اداﻣﻪ راﻫﺒﺮد ﻓﻌﻠﻲ

رﺑﻊ دوم:
اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ

رﺑﻊ ﭼﻬﺎرم:
اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد و

رﺑﻊ ﺳﻮم:
ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري

زﻳﺎد

اﻫﻤﻴﺖ
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ﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﻭﺑﻌﺪﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ/ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺎﻻ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﻛﻢ

ﭘﺎﻳﻴﻦ

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ
ﺖ/
ماتريسﺍﻫﻤﻴ
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺷﮑﻞ  :۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
عملکرد
اهميت/
نمودار :1

همانگونه که در نمودار ( )1مشاهده ميكنيد ،ماتريس اهميت /عملکرد از طريق متوسط امتياز
بعد اهميت و بعد عملکرد ويژگيها به چهار ناحيه تقسيم ميشود .ويژگيهايي که در ربع اول
قرار ميگيرند (عملکرد باال و اهميت باال) نشاندهنده نقاط قوت و مزيت رقابتي سازمان هستند.
23�Martilla & James
يعني سازمان يا صنعت ،در ويژگيهايي که داراي اهميت بااليي هستند ،عملکرد خوبي دارند ،از
اينرو پيشنهاد ميشود راهبردهاي پيشين ادامه يابند .ويژگيهايي که در ربع دوم قرار ميگيرند
(اهميت پايين-عملکرد باال) ،نشاندهنده صرف انرژي زياد بر روي مسئلهاي کماهميت است که
به اصطالح به اين وضعيت اتالف منابع اطالق ميشود .از اينرو ميتوان از اين منابع در بهبود
عملکرد در جنبههاي بااهميتتر استفاده بهتري كرد .ربع سوم را منطقه بيتفاوتي مينامند .بدين
معني که براي فعاليتهاي کماهميت نيازي به عملکرد باال و صرف منابع نيست و از اين جهت
راهبرد مناسب در اين بخش ،بيتوجهي و عدم سرمايهگذاري است .ربع چهارم (اهميت باال-
عملکرد پايين) ويژگيهايي را نشان ميدهد که به نوعي نقاط ضعف سازمان و اولويتهاي بهبود
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سرمايهگذاري هستند .همانگونه که مشاهده ميكنيد ماتريس  2در  2اهميت /عملکرد با اينکه
توانايي عملکردي بااليي دارند اما از سادگي به نسبت بااليي هم برخوردارند .به عبارت ديگر در
ماتريس  2در  ،2امکان اولويتبندي ويژگيهايي که در يک ربع قرار ميگيرند وجود ندارد .از اين
رو از ماتريس  9در  9اهميت /عملکرد استفاده شد تا توانايي اولويتبندي دقيقتر تمام ويژگيهاي
مورد نياز در صنعت گردشگري کشور امکانپذير باشد.
نتايج پژوهش
وضعيت شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران
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نتايج پيمايش از خبرگان گردشگري با هدف مشخص کردن وضعيت حال حاضر شاخصهاي
رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران در جدول ( )3مشخص شده است.
جدول :3شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران

شرح عامل

8/33

مهماننوازي

5

زيرساختها

مجموعه منابع اصلي و جاذبهها

5/9

آب و هوا و جاذبههاي طبيعي

8/00

رويدادها و جشنوارهها

4/68

وجود بنگاههاي کوچک و متوسط

روساختهاي گردشگري

4/82

عزم سياسي مسئوالن

2/68

مجموعه عوامل برنامهريزي ،خطمشي

2/67

فلسفه/ارزشها

3/02

فرهنگ و تاريخ

فعاليتهاي تفريحي
مراکز تفريحي

4/32

پيوندهاي قومي ،مذهبي و اقتصادي

6/15

کيفيت خدمات و تجربه سفر

3/88

حمايت مالي و فرصت سرمايهگذاري

3/58

مجموعه مديريت مقصد
توسعه نيروي انساني

اطالعات و پژوهشها
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ميانگين

شرح عامل

ميانگين

3/13
3/66
3/41

مجموعه عوامل و منابع پشتيبان

4/8

وضعيت دسترسي به مقصد

5/37
4/46

منابع تسهيلکننده

کيفيت چشمانداز مقصد
تعريف مناسب مقصد
برنامه مترقي توسعه

6/72
5/15
4/44

3/12
2/93

2/65

ادامه جدول :3شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري ايران

ميانگين

شرح عامل

شرح عامل

حفاظت از منابع گردشگري (مسائل پايداري)

2/9

کنترل و ارزيابي

مديريت بحران

2/53

مديريت بازديدکنندگان

وجود سازمان گردشگري قدرتمند

2/8

2/17

موقعيتيابي/وجههسازي

2/48

تحليل مشارکتي /رقابتي

2/45

2/48

وجود معاونت مميزي مقصد

2/25

مجموعه عوامل تقويتي وتعديلي

4/70

موقعيت مکاني مقصد

5/54

هزينه /ارزش خدمات و کاالها
امنيت مقصد
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بازاريابي

3/27

ميانگين

5/95
5/53
4/68

ظرفيت تحمل

3/53

وابستگيهاي متقابل

3

وجهه مقصد

منبع :یافتههای پژوهش

اولويتهاي صنعت گردشگري ايران
در اين قسمت ،اولويتهاي صنعت گردشگري کشور را در راستاي بهبود شرايط اين صنعت و
افزايش توان رقابتي آن ،با استفاده از نتايج پيمايش و ماتريس عملکرد /اهميت به طور يکجا نشان
دادهايم .اولويتهاي صنعت گردشگري کشور مربوط به  36عامل تاثيرگذار بر توان رقابتي يک
مقصد گردشگري در جدول ( )4آمده است.
جدول :4اولويتبندي تمامي شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري

اولويت عوامل

شرح راهبرد

امتياز وضعيت

امتياز اهميت

2/48

8/05

 .1وجود معاونت مميزي مقصد

واکنش فوري

2/25

 .3برنامه مترقي توسعه گردشگري

واکنش فوري

2/65

 .5عزم سياسي مسئوالن

واکنش فوري

 .2کنترل و ارزيابي
 .4بازاريابي

واکنش فوري
واکنش فوري

 .6موقعيتيابي /وجههسازي

واکنش فوري

 .8مسائل پايداري

واکنش فوري

 .7وجهه مقصد

واکنش فوري

2/17
2/68
2/48
3

2/9

8/07
8/02
7/95
8/07
7/85
7/9

7/82
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ادامه جدول :4اولويتبندي تمامي شاخصهاي رقابتپذيري صنعت گردشگري

اولويت عوامل

2/53

7/57

3/12

7/52

 .9وجود سازمان گردشگري قدرتمند

واکنش فوري

2/8

 .11تعريف مناسب مقصد

واکنش فوري

2/93

 .10مديريت بحران

واکنش فوري

 .12کيفيت چشمانداز مقصد

واکنش فوري

 .14فلسفه /ارزشها

واکنش فوري

 .13مديريت بازديدکنندگان

 .15تحليل مشارکتي /رقابتي

واکنش فوري
واکنش فوري
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 .16حمايت مالي و فرصت سرمايهگذاري

واکنش فوري

 .18توسعه نيروي انساني

واکنش فوري

 .17کيفيت خدمات و تجربه سفر

واکنش فوري

 .19اطالعات و پژوهشهاي

واکنش فوري

 .21مراکز تفريحي

نياز به توسعه

 .20وابستگيهاي متقابل
 .22منابع تسهيلکننده

 .23روساختهاي گردشگري

واکنش فوري
نياز به توسعه
نياز به توسعه

 .24وجود بنگاههاي کوچک و متوسط

نياز به توسعه

 .26فعاليتهاي تفريحي

نياز به توسعه

 .25ظرفيت تحمل

نياز به توسعه

 .27رويدادها و جشنوارهها

نياز به توسعه

 .29وضعيت دسترسي به مقصد

نياز به توسعه

 .28زيرساختها
 .30امنيت مقصد

 .31موقعيت مکاني مقصد

 .32هزينه /ارزش خدمات و کاالها

نياز به توسعه
نياز به توسعه
نياز به توسعه
نياز به توسعه

3/27
3/02
2/45
3/58
3/88
3/66
3/41
3/53
4/07
4/44
4/82
4/46
4/68
5

7/33
7/03
7/9

7/95
7/56
7/54
7/07
7/17
7/37
7/4
7

6/98
7/29

5/37
5/53
5/54
5/95

 .35آب و هوا و جاذبههاي طبيعي

شرايط مطلوب

8

 .36فرهنگ و تاريخ

7/56

7/71

5/15

 .33پيوندهاي قومي ،مذهبي و اقتصادي

شرايط مطلوب

7/58

4/68

شرايط مطلوب
شرايط مطلوب

7/63

6/95

6/15

 .34مهماننوازي
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شرح راهبرد

امتياز وضعيت

امتياز اهميت

6/72
8/33

71/71
8/18
7/12
7/8

6/15
7/45
7/65
7/6

نتيجهگيري
با توجه به اين که تعداد  40پرسشنامه تاييدشده ب ه دست آمد 15 ،پرسشنامه از سوي استادان
رشته گردشگري ،چهار پرسشنامه به وسيله دانشجويان دکتراي گردشگري و  21پرسشنامه از سوي
کارشناسان ارشد اين رشته تکميل شد .در حد امکان دقت شد تا افراد انتخابشده شرايط مورد نياز
براي پاسخگويي به پرسشهای پژوهش را داشته باشند .در اين پژوهش ابتدا ،شرايط جنبههاي مختلف
رقابتپذيري گردشگري مورد بررسي قرار گرفت تا تصميمگيرندگان و سياستگذاران گردشگري تصوير
بهتري از شرايط حاضر بهدست آورند .پس از آگاهي از شرايط اين صنعت ،اولويتهاي الزم در راستاي
افزايش توان رقابتي صنعت گردشگري مورد بحث و بررسي کامل قرار گرفت .اين اولويتبندي که
چکيده نظر  40تن از کارشناسان برجسته حوزه گردشگري است با استفاده از ماتريس اهميت/عملکرد
فرموله شد تا به يک روش علمي اين اولويتبندي صورت گيرد .نتيجه نهايي پژوهش ،آگاهي از
«شرايط» شاخص رقابتپذيري صنعت گردشگري و همچنين «اولويتهاي» پيشروي اين صنعت
بوده است که ميتواند به عنوان يک راهنماي علمي و عملي ،به تصميمگيرندگان و سياستگذاران
اين حوزه در اتخاذ تصميمهاي درست و موثر کمک شاياني كند .درحاليکه پژوهشهاي ديگر مانند
گومزلج و ميهاليک )2008( 1از مدل رقابتپذيري مقصد کيسر و ونهوو )1994( 2که در سال  1998در
کشور اسلووني بهكار گرفته شد براي تحليل رقابتپذيري اين مقصد استفاده كردند .عالوه بر اين با
استفاده از شاخصها و ويژگيهاي رقابتپذيري که حاصل کار پژوهشگران ديگر بود ،اهميت هر کدام
و وضعيت هر عامل را از نظر ذينفعان گردشگري اسلووني جويا شدند ( .)Li et al., 2013زيبيبي
با استفاده از مدل سيستم تقريب ًا ايدهآل تقاضا )AIDS( 3رقابتپذيري کشور هنگکنگ را بهعنوان
يک مقصد گردشگري بينالمللي در مقايسه با رقباي آن بررسي كرده است .او با استفاده از اين مدل

مقاله  -5ارزیابی و اولويتبندي شاخصهای رقابتپذیری | ...برزین جعفرتاش و نسترن پویانزاده

همانگونه که در جدول ( )4مشاهده ميكنيد ،وضعيت صنعت گردشگري کشور در بيشتر
جنبههاي مهم اين صنعت در شرايط بسيار نامناسبي به سر ميبرد .از  36شاخص صنعت
گردشگري 20 ،عامل نياز به رسيدگي فوري و توجه زياد دارد .همچنين  12شاخص بعدي با اينکه
شرايطشان کمي بهتر است ،اما نياز به توسعه و بهبود دارند .از ميان  36شاخص ،تنها چهار شاخص
در حالت شرايط مطلوب قرار دارند که جملگي از مواهب خدادادي بوده و طبيعت ًا ميتوان آنها را به
عنوان توان بالقوه صنعت گردشگري کشور محسوب كرد.

1. Gomezelj& Mihalič
2. DeKeyser & Vanhove
3. Almost Ideal Demand System Model

101

|دوره  - 28پاییز  - 94شماره  - 3پياپي 93

توانسته نشان دهد که توان رقابت هنگکنگ از ماکائو بيشتر بوده و باالخص در جذب گردشگران
استراليا و چين تواناتر است .از طرفي رقابتپذيري قيمتي کشورهاي سنگاپور و کره جنوبي بيشتر از
هنگکنگ است .فنگ منگ ( )2006از يک مدل مفهومي براي ارزيابي رقابتپذيري يک مقصد از
ديدگاه گردشگران استفاده كرد .او با دخيل كردن تجربه گردشگران ،1ادراکات گردشگران 2و درگيري
گردشگران ،3مدل خود را توسعه داد و با استفاده از ابزار تحليل متعارف همبستگي 4و مدلسازي
معادالت ساختاري 5براي آزمون فرضيههايش استفاده کرد .به نظر او ادراکات گردشگران نسبت به
رقابتپذيري مقاصد گردشگري ،تحت تاثير مثبت تجربه خوب آنهاست .انرايت و نيوتون ( )2004با
استفاده از ترکيب مدلهاي مختلف ،مدلي را براي ارزيابي رقابتپذيري صنعت گردشگري هنگکنگ
از ديدگاه گردشگران ارائه دادهاند .او همچنين مانند پژوهش حاضر از ماتريس اهميت /عملکرد براي
تحليل رقابتپذيري و ارائه پيشنهادهاي مديريتي و سياستگذاري استفاده کرده است .همچنين در
ميان پژوهشهاي داخلي ،پژوهش «اولويتبندي شاخصهاي رقابتپذيري گردشگري شهر اصفهان
از ديدگاه گردشگران داخلي» در پي شناسايي و اولويتبندي عوامل تاثيرگذار بر رقابتپذيري شهر
اصفهان بوده و در نظر داشته تا توان رقابتي شهر اصفهان در مقايسه با ديگر مقاصد گردشگري داخلي
را ارزيابي كند .همانگونه که پيشتر هم اشاره شد در پژوهش حاضر 36 ،شاخص شناساييشده موثر بر
رقابتپذيري به وسيله کراچ و ريچي در پنج گروه کلي دستهبندي شدهاند.
جدول  :5اولويتبندي مجموعه شاخصهاي رقابتپذيري

عنوان مجموعه

اولويت مجموعه

شرايط مجموعه

اهميت مجموعه

3/13

7/72

مجموعه عوامل برنامهريزي و خطمشي

واکنش سريع

مجموعه عوامل تقويتکننده و تعديلکننده

نياز به توسعه

4/7

مجموعه منابع اصلي و جاذبهها

نياز به توسعه

5/90

مجموعه مديريت مقصد

مجموعه عوامل و منابع پشتيبان

واکنش سريع

نياز به توسعه

2/67

4/80

7/70
7/51
7/56
7/18

آگاهي از اولويت اين پنج گروه هم از آنجا که حوزه فعاليتهاي اولويتدار 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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ميکند از اهميت بااليي برخوردار است .از قرار دادن نتايج نظرسنجي در ماتريس اهميت /عملکرد
که در شکل ( )2مشاهده ميكنيد ،اولويتهاي زير براي پنج مجموعه شاخصهاي رقابتپذيري
مشخص شد.

همانطور که در شکل ( )2مشاهده ميکنيد ،هر پنج مجموعه شاخص ،از اهميت بااليي
برخوردار هستند (هرچند به ترتيب مجموعه شاخصهاي مديريت مقصد ،و عوامل برنامهريزي،
خطمشي داراي اهميت نسبي بيشتري تشخيص داده شدند) ،اما وضعيت فعلي آنها به هيچ عنوان
قابل قبول نيست .بهخصوص دو مجموعه عامل اصلي که داراي بيشترين اهميت هم هستند،
عملکرد بسيار نامناسبي داشته و در ماتريس اهميت /عملکرد در منطقه نياز به واکنش فوري قرار
گرفتهاند .از طرفي دو مجموع عوامل و منابع پشتيبان و عوامل تقويتکننده و تعديلکننده نيز با
عملکرد متوسط در منطقه نياز به توسعه جاي گرفتند .از اين رو در اولويت بعدي قرار ميگيرند.
در آخر هم مجموعه شاخصهاي منابع اصلي و جاذبهها قرار دارند که در مرز مطلوبيت قرار دارند.
يعني اينکه امکان دارد با کمي سهلانگاري در حفاظت از آنها ،وضعيت نامطلوب شاخصهاي
ديگر ،شامل اين شاخصها نيز بشود .در ادامه با توجه به نتايج تحليل ،پيشنهادهايي که ميتواند
به بهبود وضعيت صنعت گردشگري کشور کمک كند ارائه ميشود.
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شکل  :2ماتريس اهميت /عملکرد مجموعه شاخصهاي موثر بر رقابتپذيري صنعت گردشگري
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با توجه به اولويتبندي صورتگرفته ،مجموعه برنامهريزي و خطمشي ،با اهميت بسيار باال
( )7/70و با وضعيتي بسيار نامناسب ( ،)2/67بايد بهعنوان اولويت اول صنعت گردشگري کشور
قرار بگيرد .ايجاد سيستم کنترل و ارزيابي موثر ،تشکيل معاونت مميزي مقصد تخصصي ،تدوين
يک برنامه توسعه گردشگري مترقي ،موقعيتيابي و وجههسازي براي ايران و توجه به مراحل
برنامهريزي کالن ،از مهمترين اولويتهاي اين مجموعه است .مجموعهاي که شرط اول پيشرفت
و توسعه عوامل آن ،در گرو وجود يک عزم سياسي در ميان مسئوالن و تشکيل يک سازمان
گردشگري قدرتمند است .عالوه بر اين ،تشکيل يک معاونت مميزي مقصد که هم مورد تاکيد
پرسششوندگان بود و هم مورد تاکيد کراچ و ريچي ،از اقدامهايي است که ميتواند تاثير شگرفي
بر بهبود اين عوامل بگذارد.
اولويتبعدي ،مربوط به يکي ديگر از حوزههاي تخصصي صنعت گردشگري ،يعني مديريت
مقصد است ،شاخصهايي مانند بازاريابي ،تشکيل يک سازمان بازاريابي قدرتمند ،توجه به مسائل
پايداري ،حمايت مالي و فراهم کردن فرصتهاي سرمايهگذاري و توسعه نيروي انساني از
اولويتهاي اصلي اين مجموعه هستند .نکته قابل توجه در اين حوزه ،توجه به يک مقصد خاص
است ،به اين معني که سازمان گردشگري تشکيلشده ،براي ترفيع يک مقصد خاص و با تمرکز
بر آن مقصد تشکيل شود.
مجموعه شاخصهاي تقويتکننده و تعديلکننده و همچنين مجموعه شاخصها و منابع
پشتيبان نيز ،اولويتهاي بعدي هستند که هر دو نقش پشتيبان و حمايتي را ايفا کرده و تقويت و
توسعه اين شاخصها بعض ًا خارج از کنترل صنعت گردشگري به تنهايي است .از اين رو هماهنگي
با ساير دستگاهها براي توسعه جامع صنعت گردشگري يک نوع همکاري مياندستگاهي را نيز
ميطلبد.
همچنين اولويت آخر مربوط به مجموعه منابع اصلي و جاذبههاست که هرچند با اولويت کمتر،
اما باز هم نياز به توسعه دارد .توجه به روساختهاي گردشگري ،توسعه مراکز تفريحي و رويدادها
و جشنوارهها ،تنوع بخشيدن و بهبود کيفيت فعاليتهاي تفريحي از مهمترين اولويتهاي اين
مجموعه براي صنعت گردشگري کشور است.
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