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 مقدمه

کنندتاخودراازرقبامتمایزکارها،تالشمیگردشگریمانندسایرکسبوامروزهمقصدهای

بهمشتریانسازندوتجربه بهفردرا ایمنحصر 7چودهند)کراارائه این2070، ازناشیامر(.

استگردشگریمقصدهایوهابنگاهشدیدبینرقابتووجودگردشگریاقتصادیپتانسیل

جهانیبازارهایصدهایگردشگریدرکسبجایگاهرقابتیتوسطمق(.2،2003)لیوکینگ

جایگاه،اینتقویتوحفظو است)کراوچ، پیچیده حال، عین در و مهم (.2070چالشی

وتشخیصتواناییهاومقصدهایگردشگری،همزمانبالزومتوجهبهرقابتفزایندهبینبنگاه

نیزیگسترهتغییراتبامواجهه موفقیتکلیدیایمؤلفهجهانی استبرای مقصد .هر

«9راهبردیانحراف»ندارد،باعثانطباقمشتریانتغییرحالدرنیازهایباهاییکهگیریتصمیم

توجهبهازتدریجیطوربهسازمان،راهبردکهدهدمیرخزمانیراهبردیانحرافشود.می

)دویخواهد4رقابتیزیانآنینتیجهکهگیردمیفاصلهکالنمحیطنیروهای و5ربود

 2003همکاران، همکاران، و دویر 2072؛ همکاران، و دویر بنگاه2074؛ بنابراین، و(. ها

راهبردیهایگزینههایراهبردی،بایداهمیتمقصدهایگردشگریبرایازبینبردنانحراف

کهمنجربهایجادارزشافزودهبرایهاییگزینهاجرایخوددرزمینهعملکردسطحومختلف

(.2074بشناسند)دویروهمکاران،شودرامیمحصول

گرفتنازیکدیگردرجذبگردشگرانگیرکشورهایجهانبرایپیشیرغمتالشچشمعلی

دهدالمللیوکسبدرآمدهایحاصلازاینصنعت،بررسیآماروشواهدموجودنشانمیبین

سن اساس بر ندارد. مطلوبی وضعیت حیث این از ایران کشور چشمکه سالهد بیست انداز

20بههدفکمّیجذب7404جمهوریاسالمیایران،صنعتگردشگریکشوربایددرسال
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میلیارددالردرآمدارزیدستیابد،ایندرحالیاستکهبر25المللیومیلیونگردشگربین

ورودی گردشگری، جهانی بیناساسگزارشسازمان ساهایگردشگری در ایران لالمللی

2079 ،4,342,000 بوده گردشگرینفر جهانی )سازمان 7است اساس2071، بر بعالوه، .)

 سال در جهانیاقتصاد بین2071گزارشمجمع از ایران شاخص799، نظر از جهان کشور

،2است)مجمعجهانیاقتصاددادهاختصاصخودبهرا39پذیریسفروگردشگریرتبهرقابت

2071.) اساس، این چشممیبر سند اهداف تحقق که گفت حوزهتوان در کشور یانداز

پذیریاینصنعتمیسرنخواهدشد.موضوعتوجهگردشگریجزباتالشبرایارتقایرقابت

استوتعدادهاموردتوجهجدیقرارنگرفتههاوپژوهشگذاریمشیپذیریدرخطبهرقابت

پژوهش اینزمینهمحدود در باشد)نادعلیمیهایانجامشده ایمانیخوش7932پور، خوو؛

(.7935،باقریوهمکاران،7939همکاران،

دهدکهدوشهریزدوشیرازازهایورودیبهکشورنشانمیهایگشتبررسیاجمالیبرنامه

می را بسیاری گردشگران که هستند شهری گردشگری مقصدهای جمله )قادری،پذیرند

7939 به توجه با به(. پژوهشحاضر ورودی، جذبگردشگران در مقصد دو اهمیتاین

پردازد.هامیپذیریآنارزیابیرقابت

دنبالمی هدفرا دو پژوهشحاضر تعییناهمیتنسبیفعالیت7کند: با( هایمدیریتیکه

پذیریمقصدهایگردشکریدرزمانحالوآیندهتوجهبهروندهاوتغییراتجهانیبررقابت

پذیریگردشگریدوشهرشیرازویزدباتوجهبهمعیارهای(سنجشرقابت2اثرگذارهستند.

تحلیل.برای9(IPAعملکرد)-مربوطبههربعدبااستفادهازماتریستجزیهوتحلیلاهمیت

ازمندیرقابت استفاده به،IPAماتریسمقصد، همچنینوبهبودهایفرصتتعیینمنجر

سطحمیراهبردیهایریزیبرنامههدایت و معیار هر اهمیت مقایسه امکان همچنین شود.

                                                                                                                                                                                 

1. UNWTO 

2. WEF 
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میسرمی هایاینتحقیقبهمدیران(.یافته2072سازد)دویروهمکاران،عملکردهرمقصدرا

هاجهتدستیابیوحفظمزیتمقصدوفعاالنبخشخصوصیگردشگریدرتوسعهفعالیت

 کند.رقابتیمقصدکم می

استشدهتنظیمبخشپنجدرژوهشپاین بخش. مقدمه، بهپساز ادبیاتتحقیقبعدی

پردازدمی بررسیموردچهارموسومبخشدرترتیببهآنتحلیلوهایافتهوتحقیقروش.

اختصاصدارد.پیشنهادهایتحقیقوگیریبهنتیجهانتهایینیزبخش.استگرفتهقرار

 ادبیات تحقیق

بازارهای صنعتمؤلفهپذیرییرقابت در چگونگیفعالیتصنعترا ایاساسیاستکه

پذیریمقصدیعنیتواناییی کشوریا(.رقابت2002کند)دویروهمکاران،جهانیتعیینمی

هایحائزاهمیتبرایگردشگراننسبتبهمنطقهدرارائهکاالهاوخدماتیکهازلحاظجنبه

ازنظرریچی(.153،ص2070وهمکاران،ری)دوداشتهباشندمقصدهایرقیبعملکردبهتری

2009)کراوچو کینگ، لیو در نقلشده رقابت2003، برایمقصدتوانایییعنیپذیری(

جذبمخارجافزایش و هایتجربهیارائهعیندردیدارکنندهتریبیشتعدادگردشگری

مقصدطبیعیمنابعازحفاظتوساکنیناهرفارتقایکسبسود،ماندنی،یادبهوبخشرضایت

بهبیانلیوکینگ،رقابتبرای اثربخشآرایشطریقازتوانمیرامقصدپذیریآیندگان.

دادارتقاگردشگریمقصدهایجاذبهومنابع اجرایوتدوینیعنیهاجاذبهومنابعآرایش.

سازگارندتغییرحالدرمحیطباکهراهبردهایی بهمشروطاغلبگردشگریذیریپرقابت.

نیروهایکهبههاوجوددارد.مقصدهاییآنبراندکیبسیارکنترلکهاستمحیطینیروهای

برخوردارند)لیوازموقعیتبهتریتهدیدهاوهافرصتبینیپیشکنند،برایتوجهمیمحیطی

(.2003کینگ،
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بسیارآنسنجشومقصدپذیریرقابتموضوع توجه واندرکاراندستمحققان،یازمورد

،2؛دویروکیم7،7333است)کراوچوریچیگرفتهقرارگردشگرییحوزهگذارانمشیخط

2009 دویروهمکاران، نیوتن2004؛ انرایتو 9؛ ،2004 بهاروکوزاک، گرومزلو2001؛ ؛

و9؛ژنگ2070؛کراوچ،2003وهمکاران،5؛کوزاک2003؛لیوکینگ،4،2003میهالی 

(2075وهمکاران،1؛ژو2074؛دویروهمکاران،2072؛دویروهمکاران،2077همکاران،

بندیپذیریمقصدرادرسهگروهدستهیرقابت(مطالعاتانجامشدهدرحوزه2070ریچی)

هدفتشخیصمی مطالعاتیکهبا اول، صورتگرفتهخاصیمقصدهایرقابتیجایگاهکند:

کنگراموردبررسیقراردادند.پذیریدرهنگ(رقابت2004یمثال،اینرایتونیوتن)است،برا

بررسیرقابت به پیپاچ، پیپوچبوتیو )بوتیو هاواییپرداختند 3پذیریجزایر ژانگو2079، .)

(.2077پذیریمقصدگردشگریرادرچینبررسیکردند)ژنگوهمکاران،همکارانرقابت

اند،ازجملهمطالعهپذیریمقصدمتمرکزبودههایخاصیازرقابتزمطالعات،برجنبهبرخیدیگرا

،عواملمدیریتیوسیاسی)زیغرو(2000وهمکاران،ری)دوپذیریمقصدباتوجهبهقیمترقابت

3هالمن مقرراتحمایتازمصرف2075، قوانینو دویر(، و )گرینوود 70کننده ادراک2075، ،)

(.77،2074پذیریمقصدگردشگری)کومپوالنانخصوصیازنقشخوددرتوسعهرقابتکارآفری

اساساند.بربودهپذیریرقابتجامعهاینظریهوهامدلایجادپیدرهادستهازپژوهشسومین

مزیت)مقصدمنابعوهاموهبتمبتنیبرمقصدپذیریرقابت،(7333)ریچیومدلکراوچ
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ایمقایسه رقابتیمزیت)منابعاینکارگیریبهرفیتظو( اینمدلاست.( بردر مبتنی که

رقابتمایکل«ملیپذیریرقابتالماس»چارچوب است، چهاربراساسمقصدپذیریپورتر

»شودمیتعییناصلییمؤلفه مدیریت»،«پشتیبانعواملومنابع»،«7کلیدیهایجاذبهومنابع:

(2009)9کیمودویر (.2004،وتنیونتیانرا«)2نده)محدودکننده(کنعواملتعدیل»و«مقصد

عبارتندمدلاینعناصر.اندارائهدادهمقصدپذیریرقابتجامعازمدلینیز(2004)همکارانودویرو

موقعیتی.اینشرایطوگردشگریمقصد،تقاضایپشتیبان(،مدیریتوساختانسانمنابع)ذاتی،از

گذارند.میتأثیراقتصادی-اجتماعیشکوفایینتیجهدرومقصدپذیریقابتربرعناصر

هاییمؤلفهاز(2070کراوچ،درشدهنقل،2002)4پذیریمقصدارائهشدهتوسطهیثمدلرقابت

5شالوده»تحتعنوان ؛1توانمندسازها؛9مذاکرهغیرقابلبنیادینعواملاصلی؛های)شاملجاذبه«

)شامل«3مالط»اصیل(وهایتجربهونوازیهاییمانندمهمانومؤلفههاکنندهتسهیل؛3افزاهاارزش

.استعملکرد(تشکیلشدهسنجشوپژوهشواطالعاتها،اتحادیهوشرکاارتباطات،نفعان،ذی

توسعهمختلفیکلیدیهایمحرکبرهمچنینمدلایندر جمله ومشیخطبازاریابی،واز

شود.میراهبردیتأکیدبازاریابیچارچوبواستراتژیوپایداروسعهتچارچوب

وسفرپذیریرقابتشاخص  گردشگری
70
(TTCI)رقابت برای جامع مدل پذیریآخرین

استکه )جهانیمجمعتوسطمقصد استشدهطراحیWEF)77اقتصاد TTCIشاخص.

عواملوخطمجموعه ومشیایاز پایدار توسعه در نقشرقابتهاییکه پذیریی کشور
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اندازه شود،ابزاریراهبردیکند.اینگزارشکههردوسالیکبارتهیهمیگیریمیدارندرا

کندکهتوسطآنقادرخواهندبودکشورهاراباتوجهبرایکسبوکارهاودولتفراهممی

(.7،2075قتصادپذیریبایکدیگرمقایسهکنند)مجمعجهانیابهنیروهایمحرکرقابت

(بهبررسیجایگاه7939خووهمکاران)،ایمانیخوشTTCI درایران،بااستفادهازشاخص

باقریوهمکاران) نیزشاخص7935ایراندربینکشورهایاسالمیپرداختند. هایمؤثربر(

 بندیکردند.پذیریگردشگریاستانفارسراشناساییوسطحرقابت

و دویر بیان )به 2070همکاران علی2072و مدل( برایرقابترغم پذیریهایمتعددیکه

ازنظرمقصدارائهشدهاست،محققاندرسنجشاینمفهومبامشکالتمتعددیروبروهستند.

مانند)پذیریرقابتعینیهایشاخصادغامهاچگونگیهامشکلبنیادینتماماینشاخصآن

شدهایجاداشتغالخارجی،ارزعوایدبازار،سهمدرتغییر غنایمانند)ذهنیهایسنجهو(

است(زیباییچشماندازهاوخدماتکیفیتفرهنگ، هراستایندیگرمشکل. مقصدکه

گردشگریبهطورمطلقرقابتییاغیررقابتینیست،بلکهرقابتیبودن)یانبودن(درمقایسهبا

استکهمشخصشودچهمقصدهاییمجموعهمقصدهایدیگردارایمفهوماست.مهماین

می تشکیل را خاص مقصد ی  پیمایشرقبای در اساس، همین بر ازدهند. اغلب ها

شودکهبهمقصدموردمطالعهدرمقایسهبافهرستیازمقصدهایدهندگاندرخواستمیپاسخ

یاست،مشکلاینپذیررقیبنمرهبدهند.اگرچهاینروشمبتنیبردیدگاهنسبیبودنرقابت

تاحدیآشناییدارنددرشودکهپاسخجاستکهفرضمی هری ازمقصدها دهندگانبا

هایموجودبینکشورهادری مجموعهرقابتیگونهنیست.تفاوتحالیکهدرواقعیتاین

برایموجبمی نظر مقصدمورد با تعیینمتوسطویژگیمقصدهایرقیببرایمقایسه شود

بعالوه،امکانسوگیریذاتیدپاسخ یدرپیمایشنیزوجوددارد.مساله2هندگاندشوارباشد.
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2. in-built bias 
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.باشدداشتهکاربردمقصدهاتمامبرایکهاستپذیریرقابتهایسنجهتعییندشواریدیگر،

بهمقصدهابنابراین،برخیدیگرنباشد.ودرباشدرقابتیهاجنبهبرخیازاستممکنهرمقصد

سایربامقایسهدرهاویژگیازبرخیبهتوجهبابلکهنیستند،غیررقابتییارقابتیدخوخودی

 .آیندمیشماربهغیررقابتییارقابتیمقصدها

پذیریرقابتارزیابیبرایدیگریرویکردهایاندکردهتالشمحققانموجود،مشکالتبهتوجهبا

بیابندمقصد استکهرویکردهاییازیکی. تحقیقمورد در استو گرفته قرار زیادی هایقبال

اینکند.استفادهمیIPAکهازچارچوباسترویکردیگیرد،گردشگریمورداستفادهقرارمی

برایآنازتوانمیکهچرادارد،بخصوصیهایمزیتمقصدمندیرقابتتحلیلبرایچارچوب

معیارهایIPA.کرداستفادهراهبردیایهریزیبرنامههدایتهمچنینوبهبودهایفرصتتعیین

بعدیماتریسی قالبدرراعملکردواهمیت تفسیرکندمیترکیبدو ارائهوهادادهتا

چگونگیمورددرپذیریمقصد،حوزهرقابتمحققانهایبحثترکند.بیشترسادهراراهکارها

اهمیتمؤلفه مختلفتعیین عملکردلیدیکهایشاخصوپذیریرقابتهای باکهاستبوده

(.2072وهمکاران،ری)دوتوانبراینمسألهفائقآمدمیIPAاستفادهازتکین 

کنگهنگدرکاروکسبگردشگریمطالعهبرایIPAتکینی از(2004نیوتن)واینرایت

مدیریتیهاییمتصمبرایمبناییبودخواهدقادررویکرداینکهگرفتندنتیجهکردندواستفاده

آنان،.کندایجادگردشگریصنعتدرگذاریمشیخطو نظر مفهومشناسیروشایناز

محققان،برایکهایگونهبهاست،کردهعملیاتیراگردشگریمقصدپذیریرقابت

مطالعه.باشدسودمندگذرارانمشیخطوگردشگریصنعتاندرکاراندست یدیگری،در

استفادهازتحلیل2074دویروهمکاران) با )IPAهایمختلفیکهبهارزیابیاهمیتفعالیت

می تشکیل را صربستان در گردشگری توسعه ذیزیربنای ادراک و صنعتدهد نفعان

هاپرداختند.گردشگریاینکشورازعملکرداینمقصدباتوجهبهاینفعالیت
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 روش تحقیق

پیمایشیوازلحاظهادادهگردآورییشیوهحیثازوکاربردینظرهدف،ازپژوهشحاضر

وضعیت-توصیفیروش به آشنا خبرگان شامل تحقیق این آماری جامعه است. تحلیلی

ها،کارکنانومدیرانسازمانمیراثگردشگریدردوشهریزدوشیرازهستندکهمدیرانهتل

روسایمؤسساتآم استان، گردشگریهر صنایعدستیو دانشگاهفرهنگی، اساتید وزشیو

هایگیرد.هدفاینپژوهشتعییناهمیتنسبیفعالیتآشنادرحوزهگردشگریرادربرمی

رقابت بر جهانی تغییرات و روندها تأثیرگذاری به توجه با مقصدهایمدیریتی پذیری

زیهپذیریگردشگریدوشهرشیرازویزدبااستفادهازماتریستجگردشکریوسنجشرقابت

توانهامیبرایسنجششاخصIPA،درمدل7عملکرداست.ازنظراسل -وتحلیلاهمیت

براساس(.ازاینرو،دراینپژوهشپرسشنامه2،2004تاییاستفادهکرد)کیتچرن3یا5،1ازمقیاس

برای(بسیارکمتابسیارزیاداز)لیکرتتاییپنجتاییطراحیشده،بهطوریکهطیفطیفپنج

بسیارتاضعیفبسیارپذیریمقصدوعملکرد)ازهری ازمعیارهایرقابتاهمیتسنجشمیزان

است.دومقصدگردشگرییزدوشیرازباتوجهبههرمعیارمورداستفادهقرارگرفتهخوب(

دویر(و2072(،دویروهمکاران)2003یدویروهمکاران)دراینتحقیقابتدابراساسمطالعه

پذیریمقصدگردشگریاستخراجشد.دویرو(معیارهایمربوطبهرقابت2074وهمکاران)

( صنعت2003همکاران بررسیچگونگیاثرگذارینیروهایکلیدیتغییراتجهانیبر به )

 سال تا آن2020گردشگری بیان به تغییرپرداختند. حال در نیروهای شناختی،جمعیتها

وزیستاقتصادی،فناوری، می9STEEP)سیاسیمحیطی ایجاد را بستری که( کنند

هامحرکاین.گیردمیشکلگردشگریدرونآنبلندمدتتوسعهوریزیبرنامهها،مشیخط

کند،میاتخاذراسفربامرتبطتصمیماتآندرکنندهمصرفکهخارجیمحیطبرهمچنین

آن است. تغییراتاثرگذار سپسمضامیناین کارهایها کسبو و برایمدیریتمقصدها

تغییراتاقلیمی، مدیریتبحران، درششبُعدشاملتوسعهپایدارگردشگری، گردشگریرا

کردند.بندینوازیوبازاریابیدستهتوسعهمحصولونوآوری،آموزشدرگردشگریومهمان
                                                                                                                                                                                 

1. Slack 

2. Kitcharoen 

3. Social, Technological, Economic, Environmental, Political 
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بهش یمشابهیتحتتأثیرقراریوهبهبیاناینمحققین،درآیندهاینروندهایجهانیمقصدهارا

یباتوجهبهشرایطخاصدومقصدشیرازویزدخواهدداد.معیارهایمورداستفادهدراینمطالعه

نفرازخبرگان23معیاردرپرسشنامهگنجاندهشدوازتعداد47سازیشدهاست.درنهایتبومی

اهمیتوعملکرد به شدکه خواسته شهر دادهصنعتگردشگریدو دهند. امتیاز معیار باهر ها

هری ازابعادومعیارهای7موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتند.جدولIPAاستفادهازماتریس

دهد.پذیریمدیریتمقصدرانشانمیمربوطبههربُعددرزمینهرقابت
 

 پذیری مدیریت مقصد . ابعاد و معیارهای رقابت1جدول 

معیارردیفبُعد

تو
دار
پای
عه
س

 

7
یتجارتالکترونی واستفادهازفناوریاطالعاتبهدانشمدیرانگردشگریدرزمینه

 منظوردستیابیبهمزیترقابتی

2
هابهعنوانراهبردیبرایافزایشمنافعکسبوکاروبهبودارتباطاتبیناستفادهازاتحادیه

 نفعانذی

 بهعنوانزیربنایتوسعهگردشگریدرنظرگرفتناصولتوسعهپایدار9

4
محیطی)برایمثال،باهدفکاهشاثراتزیست«گردشگریسبزوپاک»استقبالاز

 ها(ایوسایرآالیندهکاهشانتشارگازهایگلخانه

 محیطیمقصدبرقراریتوازنبیننیازهایدیدارکنندگانواهدافزیست5

9
سبزتوسطکسبوکارهاباهدفکسبسود)برایمثال،استفادهازراهبردهایگردشگری

 ها(عرضهغذاهایارگانی بهگردشگرانتوسطهتل

 زیستسازگاراست.کنندگاندرموردخریدمحصوالتگردشگریکهبامحیطآموزشمصرف1

3
هایسازگاربااندرکارانحوزهگردشگرینسبتبهاجرایراهبرددیدگاهبلندمدتدست

 زیستیطمح

3
بیش درآمدتوجه به عبارتدیگر،هاآنتعدادبهنسبتگردشگرانازشدهکسبتر )به

 ها(تربازدهیگردشگراننسبتبهتعدادآناهمیتبیش

 توزیععادالنهدرآمدگردشگریبینذینفعاناینصنعت70

 گردشگریهایتفریحیوفراغتیبرایشهرونداندرپیتوسعهافزایشفرصت77
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 ریزیبلندمدتاینصنعتمشارکتکسبوکارهایگردشگریدرفرآیندبرنامه72

 هاییچونبازاریابیمقصدوتوسعهمحصوالتهایگردشگریدرزمینههمکاریمتقابلبنگاه79

 مشارکتبخشخصوصیودولتیبهمنظورحمایتازمحصوالتگردشگریفعلی74

بی
ریا
ازا
ب

 

75
هایاجتماعی،اقتصادی،هایظرفیتیمقصد)ظرفیتردشگریباتوجهبهآستانهتوسعهگ

 محیطیوغیره(زیست

79
گیریازمزایایاینترنتتوسطکسبوکارهایکوچ بهمنظوربرقراریارتباطبهره

 کنندگانمستقیمبامصرف

 تناسببینپیامبازاریابیمقصدوتجربهگردشگریارائهشده71

 آشناکردنشهروندانبامنافعصنعتگردشگریبرایجامعه73

73
هایاجتماعیمانندیوتیوب،توئیتر،فراهمکردنامکانمشارکتشهروندانازطریقشبکه

 هایگردشگریبوکتوسطبنگاهفیس

 هایمنحصربهفردمقصدریزیوتوسعهگردشگریبرویژگیتمرکزبرنامه20

ان
حر
تب
یری
مد

 

 فراهمکردنشرایطیکهگردشگراندرآناحساسامنیتکنند27

 هایآیندههایمدیریتیبهمنظورمواجههبابحرانتدوینراهبرد22

 هایمدیریتبحرانبرایحفظجذابیتمقصدرسانیدرموردراهبرداطالع29

 ردشگرانانتشاراطالعاتدرموردمقصدبهمنظورکاهشخطرادراکشدهتوسطگ24
ان
هم
وم
ی
گر
دش
گر
ش
وز
آم


ی
واز
ن



 انطباقدانشخودباتغییراتمحیطیدانشکافیمدیرانوقابلیت 25

29
هایمرتبطباهایدرسیرشتههایگردشگریپایداردرتمامبرنامهگنجاندناصولوروش

 گردشگری

 مرالعهایگردشگریبهآموزشمستمرویادگیریمادامتوجهبنگاه21

23
هایجدیدبهمنظورمشارکتدرصنعتکم بهافرادسالخوردهبرایکسبمهارت

 گردشگری

 هایآموزشیدرراستایجلبحمایتجامعهازصنعتگردشگریارائهبرنامه23

ایموردنیازاینصنعتهایحرفههایآموزشیگردشگریبامهارتانطباقبرنامه90

هاییمرتبطباهویتمقصد(وبرقرارهاییاصیل)کسبتجربهتجربهایجادامکانکسب97
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کردنارتباطباشهروندانبرایگردشگران

 نوسازیمستمرمحصوالتفیزیکیوخدماتگردشگریکسبوکارها92

 هماهنگیتوسعهمحصوالتجدیدمتناسببامنابعوبرندمقصد99

 محوریکیدبرمشترینوآوریدرمحصوالتوخدماتباتأ94

 هایگردشگریهاینوینبرایکم بهبهبوددرتفسیرجاذبهبهکارگیریفناوری95

 عدماتکایبیشازحدبهمنابعحساسمحیطیوفرهنگیبرایتوسعهمحصوالتجدید99

 هاییدرجهتمتمایزکردنمقصدازمقصدهایرقیبخلقتجربه91

می
قلی
تا
یرا
تغی

 

 باقراهبردهایتوسعهگردشگریبااقلیممقصدانط93

93
همکاریصنعتگردشگریودولتبهمنظورکاهشدادناثراتتغییراتآبوهوایی)از

 جملهگرمشدنهواوتغییردرالگویبارش(وسازگارشدنباآن.

 مقصدهایتوسعهگردشگریگنجاندنراهکارهایمواجههبابحرانکمآبیدربرنامه40

 لزوماجرایراهکارهایمواجههبابحرانکمآبیتوسطکسبوکارهایگردشگری47

 

 عملکرد -تجزیه و تحلیل اهمیت

اهمیت تحلیل و جیمز-تجزیه و مارتیال توسط بار اولین 7عملکرد سال حوزه7331در یدر

2بازاریابیمعرفیشد)پریوگووم درموت اینروشبهعنوانر2077، وشیاثربخشبرای(.

هایبهبودوتعیینراهبردهایمناسببههادربازار،شناساییفرصتارزیابیموقعیترقابتیسازمان

گیریتصمیمفرایندبهعملکردکم -اهمیت(.نقشماتریس9،2003شود)دنگکارگرفتهمی

ماتریس،ایناز.داردقرارخاصیراهبردبُعد،هردرواستقسمتچهاردارایاست.اینماتریس

جهتشاخصاولویتدرجهشناختبرای -اهمیتماتریستشکیل.شودمیاستفادهبهبود،ها

نیمهدوبهمحورهاازی هرماتریس،اینترسیممنظوربه.استمعینیقواعدبرمبتنیعملکرد،

اغلب(.4،2077وجرگاهشود)فتحیمیاستفادهتقاطعنقطهازکار،اینانجامبرای.شوندتقسیممی

                                                                                                                                                                                 

1. Martilla & James 

2. Prajogo & McDermott 

3. Deng 

4. Fathi Vajargah 
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اینمی"اهمیت"گربیانYومحور"عملکرد"یدهندهنشانX،محورIPAدرماتریس باشد.

(.2،2000؛چووچای2077وهمکاران،7نشاندادهشدهاست)ونگ7ماتریسدرشکل

  

ربعدوم

)اهمیتباال/عملکردباال(



ربعاول

)اهمیتباال/عملکردپایین(

چهارمربع

)اهمیتپایین/عملکردباال(

ربعسوم

)اهمیتپایین/عملکردپایین(



 عملکرد -. ماتریس تجزیه و تحلیل اهمیت1شکل 

ناحیه اینربعقرارمیربعاول؛ عواملیکهدر اولینفرصتایکلیدیاست، بایددر گیرند،

گیرند،عواملیربعدومقرارمیبهبودپیداکنندودراواویتباالییقراردارند.عواملیکهدر

باشندکهبایدحفظشوند.عواملربعسوماهمیتچندانیندارندونیازمنداساسیوکلیدیمی

شدهاصالحفورینیستند.ربعچهارم،بیانگرنقاطقوتغیرمهماستوبهتراستمنابعصرف

ها،بهعواملدیگریاختصاصدادهشود.برایآن

ازIPAدرمدل هایمربوطبهدرجههایمربوطبهسطحعملکردومیانگیندادهمیانگینداده،

شاخص ی از ماتریساهمیتهر در نمایشآن شاخصو برایتعیینمختصاتهر ،IPها،

شود.استفادهمی

 ها یافته

ماتریس ترسیم منظور عملکردIPAبه اهمیتو با ارتباط نظراتدر هندسی میانگین ابتدا

طبهدوشهریزدوشیرازمحاسبهشد.میانگینمربوطبهاهمیتوعملکردهری ازابعادمربو

نشاندادهشدهاست.9و2هایدردوشهریزدوشیرازبهترتیبدرشکل

                                                                                                                                                                                 

1. Wong 

2. Chu & Choi 

ت
اهمی

 

 عملکرد
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 . میانگین اهمیت و عملکرد هر یک از ابعاد در شهر یزد2شکل 

 


 د در شهر شیراز. میانگین اهمیت و عملکرد هر یک از ابعا3شکل 

بهترتیبدردوشهر«بازاریابی»و«توسعهمحصولونوآوری»ابعاد9و2هایباتوجهبهشکل

بهترتیب«تغییراتاقلیمی»و«مدیریتبحران»یزدوشیرازازبیشترینمیانگینعملکردوابعاد

دردوشهریزدوشیرازازبیشترینمیانگیناهمیترادارند.

گیرد.قرارمیYواهمیتبررویمحورXعملکردبررویمحورIPAیمماتریسبرایترس

-اهمیتماتریسمعیار،هردراهمیتوعملکردبهمربوطامتیازهایمیانگینگرفتننظردربا

استشدهتشکیلعملکرد میانگینترتیببهافقیوعمودیخطوطتالقینقطه. متوسط

3.871 
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4.167 

3.822 

3.895 
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2.323 

Series2, 2, 

2.7 

2.583 

2.222 

2.657 
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2.35 
Series2 Series1عملکرد اهمیت 

4.045 

4.095 

4.053 

3.940 

4.030 

4.107 

2.040 

2.261 

2.035 

2.069 

Series2, 5, 

2 

1.571 
Series2 Series1عملکرد اهمیت 

 توسعه پایدار

 بازاریابی

 مدیریت بحران

 نوازیآموزش گردشگری و مهمان

 توسعه محصول و نوآوری
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34/9)اهمیتامتیازهای یزد شیراز047/4و 44/2)عملکردو( و شیراز02/2یزد نشانرا(

نشاندادهشدهاست.5و4هایبرایدوشهریزدوشیرازدرشکلIPAدهد.ماتریسمی


 
 . نمودار اهمیت و عملکرد شهر یزد4شکل 



 
 . نمودار اهمیت و عملکرد شهر شیراز8شکل 
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مدیراندانش»شامل47و7،9،22،24،25،90دهدمعیارهاینشانمی4شکلکهطورهمان

بهدستیابیمنظوربهاطالعاتفناوریازاستفادهوالکترونی تجارتیزمینهدرگردشگری

«رقابتیمزیت ،«گردشگریتوسعهزیربنایعنوانبهپایدارتوسعهاصولگرفتننظردر»،

«آیندههایبحرانبامواجههمنظوربهمدیریتیهایراهبردتدوین» مورددراطالعاتانتشار»،

«گردشگرانتوسطشدهادراکخطرکاهشمنظوربهمقصد قابلیتومدیرانکافیدانش»،

«محیطیتغییراتباخوددانشانطباق هایمهارتباگردشگریآموزشیهایبرنامهانطباق»،

صنعتایننیازموردایحرفه » توسطآبیکمبحرانابمواجههراهکارهایاجرایلزوم»و

،9،4،3،75،73،معیارهای5درشهریزدوباتوجهبهشکل«گردشگریکارهایوکسب

،«گردشگریتوسعهزیربنایعنوانبهپایدارتوسعهاصولگرفتننظردر»شامل40و22،91

تبلندمددیدگاه»،«محیطیزیستاثراتکاهشهدفباپاکوسبزگردشگریازاستقبال»

توسعه»،«زیستمحیطباسازگارهایراهبرداجرایبهنسبتگردشگریحوزهاندرکاراندست

«مقصدظرفیتیهایآستانهبهتوجهباگردشگری صنعتمنافعباشهروندانکردنآشنا»،

«جامعهبرایگردشگری ،«آیندههایبحرانبامواجههمنظوربهمدیریتیهایراهبردتدوین»،

«رقیبمقصدهایازمقصدکردنمتمایزجهتدرهاییتجربهخلق» راهکارهایگنجاندن»،

مقصدگردشگریتوسعههایبرنامهدرآبیکمبحرانبامواجهه به« شیراز شهر عنواندر

صنعتگردشگریایندوشهردرعملکردولیداشته،باالییاهمیتکهاندعواملیتعیینشده

هایخودرادرنتیجه،مدیرانگردشگریاینمقصدهابایدتالشباشد.میضعیفهاآنرابطهبا

انحراف به صورت این غیر در زیرا کنند، متمرکز معیارها این زمینه در عملکرد بهبود بر

راهبردیدچارخواهندشد.

73معیارهای ،27 ،97 91و برایگردشگریصنعتمنافعباشهروندانکردنآشنا»شامل

کسبامکانایجاد»،«کنندامنیتاحساسآندرگردشگرانکهشرایطیردنکفراهم»،«جامعه

شهروندانباارتباطکردنبرقرارو(مقصدهویتبامرتبطهاییتجربهکسب)اصیلهاییتجربه

«گردشگرانبرای «رقیبمقصدهایازمقصدکردنمتمایزجهتدرهاییتجربهخلق»،

هاعملکرداهمیتزیادیدارندوشهریزدنیزدراینحوزهمعیارهاییهستندکهازنظرخبرگان

یزد شهر گردشگری مدیران بنابراین، دارد. حفظجهتدرراالزماقداماتبایستیخوبی
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95و77،74،20،27،90درشهرشیرازمعیارهای.دهندهاانجامموجوددراینزمینهوضعیت

 ،«گردشگریتوسعهپیدرشهروندانبرایفراغتیوتفریحیهایفرصتافزایش»شامل

تمرکز»،«فعلیگردشگریمحصوالتازحمایتمنظوربهدولتیوخصوصیبخشمشارکت»

شرایطیکردنفراهم»،«مقصدفردبهمنحصرهایویژگیبرگردشگریتوسعهوریزیبرنامه

«کنندامنیتاحساسآندرگردشگرانکه باشگریگردآموزشیهایبرنامهانطباق»،

صنعتایننیازموردایحرفههایمهارت » بهکم براینوینهایفناوریکارگیریبه»و

چنینوضعیتیدارند.«گردشگریهایجاذبهتفسیردربهبود

،2،4،5،9،1،3،70،77،72،79،74،75،79،73،29،29،21،23،23،92،99معیارهای

وکاروکسبمنافعافزایشبرایراهبردیعنوانبههااتحادیهزااستفاده»شامل40و95،93

«نفعانذیبینارتباطاتبهبود اثراتکاهشهدفبا«پاکوسبزگردشگری»ازاستقبال»،

«محیطیزیست ،«مقصدمحیطیزیستاهدافودیدارکنندگاننیازهایبینتوازنبرقراری»،

آموزش»،«سودکسبهدفباکارهاوکسبسطتوسبزگردشگریراهبردهایازاستفاده»

«زیستمحیطباسازگارگردشگریمحصوالتخریدمورددرکنندگانمصرف دیدگاه»،

باسازگارهایراهبرداجرایبهنسبتگردشگریحوزهاندرکاراندستبلندمدت

هایتفرصافزایش»،«صنعتاینذینفعانبینگردشگریدرآمدعادالنهتوزیع»،«زیستمحیط

«گردشگریتوسعهپیدرشهروندانبرایفراغتیوتفریحی کارهایوکسبمشارکت»،

«صنعتاینبلندمدتریزیبرنامهفرآینددرگردشگری هایبنگاهمتقابلهمکاری»،

«محصوالتتوسعهومقصدبازاریابیچونهاییزمینهدرگردشگری بخشمشارکت»،

«فعلیگردشگریمحصوالتازحمایتمنظوربهدولتیوخصوصی باگردشگریتوسعه»،

«مقصدظرفیتیهایآستانهبهتوجه کارهایوکسبتوسطاینترنتمزایایازگیریبهره»،

«کنندگانمصرفبامستقیمارتباطبرقراریمنظوربهکوچ  مشارکتامکانکردنفراهم»،

«اجتماعیهایشبکهطریقازشهروندان بحرانمدیریتهایراهبردمورددررسانیاطالع»،

هایبرنامهتمامدرپایدارگردشگریهایروشواصولگنجاندن»،«مقصدجذابیتحفظبرای

«گردشگریبامرتبطهایرشتهدرسی ومستمرآموزشبهگردشگریهایبنگاهتوجه»،

«العمرمادامیادگیری ورمنظبهجدیدهایمهارتکسببرایسالخوردهافرادبهکم »،
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ازجامعهحمایتجلبراستایدرآموزشیهایبرنامهارائه»،«گردشگریصنعتدرمشارکت

«گردشگریصنعت وکسبگردشگریخدماتوفیزیکیمحصوالتمستمرنوسازی»،

«کارها «مقصدبرندومنابعبامتناسبجدیدمحصوالتتوسعههماهنگی»، کارگیریبه»،

«گردشگریهایجاذبهتفسیردربودبهبهکم براینوینهایفناوری صنعتهمکاری»،

و«آنباشدنسازگاروهواییوآبتغییراتاثراتدادنکاهشمنظوربهدولتوگردشگری

مقصدگردشگریتوسعههایبرنامهدرآبیکمبحرانبامواجههراهکارهایگنجاندن» در«

.اندگرفتهقرارسومربع اینربعمعیارهاییقرار اهمیتپایینیبرخوردارندودر از دارندکه

برایشهرشیراز،معیارهایعملکردشهریزدنیزدرارتباطباآن ،7،5،9،1هاضعیفاست.

70 ،72 ،71 ،29 ،24 ،25 ،21 ،23 ،92 ،99 ،94 ،99 ،93 ،93 47و مدیراندانش»شامل

بینتوازنبرقراری»،«اطالعاتفناوریازاستفادهوالکترونی تجارتیزمینهدرگردشگری

سبزگردشگریراهبردهایازاستفاده»،«مقصدمحیطیزیستاهدافودیدارکنندگاننیازهای

«سودکسبهدفباکارهاوکسبتوسط خریدمورددرکنندگانمصرفآموزش»،

ذینفعانبینگردشگریدرآمدعادالنهتوزیع»،«زیستمحیطباسازگارگردشگریمحصوالت

«صنعتاین اینبلندمدتریزیبرنامهفرآینددرگردشگریکارهایوکسبمشارکت»،

«صنعت «شدهارائهگردشگریتجربهومقصدبازاریابیپیامبینتناسب»، دررسانیاطالع»،

مقصدمورددراطالعاتانتشار»،«مقصدجذابیتحفظبرایبحرانمدیریتهایراهبردمورد

انطباققابلیتومدیرانکافیدانش»،«گردشگرانتوسطشدهادراکخطرکاهشمنظوربه

«محیطیتغییراتباخوددانش یادگیریومستمرآموزشبهگردشگریهایبنگاهتوجه»،

«العمرمادام درمشارکتمنظوربهجدیدهایمهارتکسببرایسالخوردهافرادبهکم »،

«گردشگریصنعت وکسبگردشگریخدماتوفیزیکیمحصوالتمستمرنوسازی»،

«کارها «مقصدبرندومنابعبامتناسبجدیدمحصوالتتوسعههماهنگی»، درنوآوری»،

«محوریمشتریبرتأکیدباخدماتومحصوالت حساسمنابعبهحدازبیشاتکایعدم»،

«جدیدمحصوالتتوسعهبرایفرهنگیومحیطی باگردشگریتوسعهراهبردهایانطباق»،

آبتغییراتاثراتدادنکاهشمنظوربهدولتوگردشگریصنعتهمکاری»،«مقصداقلیم

آنباشدنسازگاروهواییو توسطآبیکمبحرانبامواجههراهکارهایاجرایلزوم»و«
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گردشگریکارهایوکسب مدیرانمقصدبایدهنگام.اندگرفتهقرارسومربعدر« بنابراین،

ولویتاندکیبرایاینمعیارهاقائلباشند.اختصاصمنابعا

3معیارهای ،71 ،20 ،94 گردشگرانازشدهکسبدرآمدبهتربیشتوجه»شامل93و99،

تمرکز»،«شدهارائهگردشگریتجربهومقصدبازاریابیپیامبینتناسب»،«هاآنتعدادبهنسبت

محصوالتدرنوآوری»،«مقصدفردبهمنحصرهایویژگیبرگردشگریتوسعهوریزیبرنامه

«مقصداقلیمباگردشگریتوسعهراهبردهایانطباق»و«محوریمشتریبرتأکیدباخدماتو

برایشهریزددرربعچهارمقراردارند.بهعبارتیاهمیتاینمعیارهاازنظرخبرگانپایینبوده

،2،3،79،79،73رشیراز،معیارهایولیعملکرشهریزددراینمعیارهاباالاست.برایشه

وکاروکسبمنافعافزایشبرایراهبردیعنوانبههااتحادیهازاستفاده»شامل97و29،23

تعدادبهنسبتگردشگرانازشدهکسبدرآمدبهتربیشتوجه»،«نفعانذیبینارتباطاتبهبود

«هاآن توسعهومقصدبازاریابیچونهایینهزمیدرگردشگریهایبنگاهمتقابلهمکاری»،

برقراریمنظوربهکوچ کارهایوکسبتوسطاینترنتمزایایازگیریبهره»،«محصوالت

هایشبکهطریقازشهروندانمشارکتامکانکردنفراهم»،«کنندگانمصرفبامستقیمارتباط

هایرشتهدرسیهاینامهبرتمامدرپایدارگردشگریهایروشواصولگنجاندن»،«اجتماعی

«گردشگریبامرتبط صنعتازجامعهحمایتجلبراستایدرآموزشیهایبرنامهارائه»،

(مقصدهویتبامرتبطهاییتجربهکسب)اصیلهاییتجربهکسبامکانایجاد»و«گردشگری

بنابراین،ازنظراند.دراینربعقرارگرفته«گردشگرانبرایشهروندانباارتباطکردنبرقرارو

ها،بایدبهبهبودعملکردخبرگانگردشگریشهرشیرازمنابعاختصاصدادهشدهبهاینحوزه

هایدیگریاختصاصیابد.درحوزه

 گیری نتیجه

پذیریخودبهمقصدهایگردشگریدرصورتیکهراهبردهاییبرایارتقایوضعیترقابت

بهره در نگیرد، توانمندکار قابلیتیبرداریاز و شد.ها خواهند شکستمواجه با هایخود

یجهانیعنصریمهمبراینیلبهمزیترقابتیتواناییتشخیصومواجههباتغییراتگسترده

درنتیجه،چالش توجهخصوصیوعمومیبخشدرگردشگرینفعانذیبرایاصلیاست.

بهپیش منظورتغییراتایننگرانه مدلآنحفظورقابتیمزیتبهنیلبه اگرچه هایاست.
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پذیری،عواملبسیاریرادرنیلبهجایگاهرقابتیسنجشمفهومرقابتمتعددارائهشدهبرای

اهمیترقابتیشانستعییندراندازهی بهاینعواملهمهاند،شناساییکرده مقصدحائز

ارزشمندمقصدپذیریرقابتشدانونظریهیتوسعهازمرحلهاینچهدرآن»بنابراین،.نیستند

مندیرقابتهایویژگیتأثیر.هاستویژگیایننسبیاهمیتارزیابیبرمطالعاتتمرکزاست

لحاظآنمقصدهاکهمیزانیهرویژگیواهمیتازاستتابعیمقصدنسبیعملکردبر از

یکدیگر با متفاوتندویژگی اگراماشود،تلقیاهمیتباویژگیی استممکناگرچه.

بهمختلفمقصدهای توجه همتفاوتآنبا عاملویژگیباشند،داشتهاندکیبا نظر مورد

(.2،ص2070چ،و)کرا«بودنخواهدپذیریرقابتکنندهتعیین

هدفپژوهشحاضرشناختدیدگاه اینرو، هایخبرگانصنعتگردشگریدومقصداز

پذیریمقصدهایهدرحالحاضروآیندهرقابتاستکیزدوشیرازنسبتبهروندهاییبوده

می قرار تحتتأثیر را ماتریسگردشگری منظور، این برای قرارIPAدهند. استفاده مورد

هایکندتاگزینهگیرندگانکم میگرفت.اینماتریسباتعییناهمیتهرویژگیبهتصمیم

رهرزمینهتعییننمایند.بندیکنندوبعالوه،عملکردخودرادمختلفرااولویت

داده تحلیل و تجزیه نتایج کلی، طور خبرگانبه دید از که داد نشان پژوهش این های

گردشگریشهرهاییزدوشیراز،بسیاریازمعیارهااولویتاندکیداشتند،بهطوریکهحدود

دکیبرایاختصاصاستواولویتاننیمیازمعیارهابرایهردوشهردرربعسومقرارگرفته

درچنین،کممنابعدارند.هم ترینتعدادمعیارهادرربعدوم)حفظوضعموجود(قراردارند.

مطالعه ادبیاتو طبق رقابتحالیکه در معیارها این اهمیتهایپیشین، حائز پذیریمقصد

آن از بسیاری اههستند، کم شیراز و یزد شهرهای گردشگری خبرگان دیدگاه از میتها

دراست)کمارزیابیشده اقلیمی تغییراتشدید بروز به توجه با برایمثال، میانگین(. از تر

رفتکهمعیارهایمرتبطباتغییراتاقلیمیدرربعاولودومقرارگیرند،درکشورانتظارمی

هایلزوماجرایراهکارهایمواجههبابحرانکمآبیتوسطکسبوکار»کهبهجزمعیارحالی

گردشگری » معیار و یزد شهر در»برای آبی کم بحران با مواجهه راهکارهای گنجاندن

معیارهایدیگردرربعسوموچهارم «هایتوسعهگردشگریمقصدبرنامه برایشهرشیراز،

قرارگرفته همچنیندرحالیکه توزیععادالنهدرآمد»اند. بهشمار« پایدار الزاماتتوسعه از
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است.شایدبتواندانشناکافیمااینمعیاربرایهردومقصددرربعسومقرارگرفتهرود،امی

ناآشناییآن اینحال،مدیرانگردشگریو با دلیلاینامردانست. روندهایجهانیرا با ها

محدودیت از یکی نظراتIPAهای به وابستگی از ناشی که است آن قطعیت عدم ،

روشانجاپاسخ و میدهندگان تحقیق نمونهم )برایمثال، شرایطباشد پیمایش، ابزار گیری،

(.2072سنجشوغیره()دویروهمکاران،

چونهاییزمینهدرگردشگریهایبنگاهمتقابلهمکاری»دهدکهتنهادومعیارنتایجنشانمی

محصوالتتوسعهومقصدبازاریابی » درپایدارگردشگریهایروشواصولگنجاندن»و

گردشگریبامرتبطهایرشتهدرسیهایبرنامهتمام اهمیت« از شیراز و یزد مقصد دو در

کننداهمیتنسبیبردکهفرضمیهاییرازیرسؤالمییکسانیبرخوردارند.ایننتایجدیدگاه

نشانمیهایرقابتویژگی مقصدهایمختلفیکساناستو اهمیتاینپذیریدر دهدکه

حتی متفاوتمیمعیارها شباهتدارند، یکدیگر زیادیبه حدود تا مقصدهاییکه باشد.در

استکهبوده«احساسامنیتگردشگران»ترینمعیارازدیدخبرگانهردوشهربعالوه،مهم

پذیریکراوچواست.درمدلرقابتعملکردهردومقصدنیزدراینزمینهخوبارزیابیشده

ام ایمنیو رقابتنیتعواملمهمتعدیلریچینیز، میکننده شمار به درپذیریمقصد آیند.

بالیای بروز آشامیدنی، آب سالمتی جرایم، بروز مورد در بالقوه گردشگران که صورتی

طبیعی،کیفیتخدماتپزشکیوغیرهنگرانباشند،بهسایرنقاطقوترقابتیاهمیتچندانی

(.7333نخواهندداد)کراوچوریچی،

اینزمینهترینفعالیتمهم مقصددر اهمیتباالییدارنداما مواردیهستندکه عملکردها ها

بهاینترتیب،بخشدولتیوکسبوکارهابایدتالشمطلوبینداشته هایخودرادراست.

حوزه مختلفاین عوامل اهمیت گردشگری، مانند پیچیده صنعتی در کنند. متمرکز ها

هایمختلفیتوسعههرمقصددرزمینههادرعملبستهبهمرحلهوکاربردآنپذیریرقابت

کسبوکارمتفاوتاست.

یتجارتالکترونی واستفادهازدانشمدیرانگردشگریدرزمینه»،«توسعهپایدار»دربُعد

فناوریاطالعاتبهمنظوردستیابیبهمزیترقابتی داربهدرنظرگرفتناصولتوسعهپای»و«

درنظرگرفتناصولتوسعهپایداربهعنوان»درشهریزدو«عنوانزیربنایتوسعهگردشگری
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گردشگری توسعه «زیربنای اثرات»، کاهش هدف با پاک و سبز گردشگری از استقبال

محیطیزیست » دست»و بلندمدت اجرایدیدگاه به نسبت گردشگری حوزه اندرکاران

محراهبرد زیستیطهایسازگاربا درشهرشیرازمعیارهایبااهمیتیهستندکهبایدعملکرد«

هابهبودیابد.یآنایندومقصددرزمینه

اندرکارانگردشگریبایدنقشدرحالتغییرفناوریرابپذیرندوازمزایایطبقادبیات،دست

هاطالعاتراتغییریدسترسیگردشگرانبگیرند.فناوریاطالعاتشیوهبهطورفعالبهرهآن

پیشنهادینهمی بیشاز وسازمانخود درکسبوکار بایدمدیریتدانشرا مدیران دهد.

بینیکنند،اقداماتآگاهانهانجامدهندومندیازآنقادرباشندتغییراتراپیشسازندتابابهره

ا در دهند. توسعه را بازاریابی رویکردهاینوین و بازارها ینصورتاستکهمحصوالت،

انعطافمی با باتوانند مقایسه در مقابلتغییراتواکنشنشاندهندو سازگاریدر پذیریو

(.2074رقبایخودازمزیتبرخوردارباشند)دویروهمکاران،

دست سهیعالوه، محورهای باید گردشگری صنعت توسعه پایداراندرکاران توسعه گانه

هایتوسعهمحیطی(رامبنایتدوینبرنامهاقتصادیوزیست)اجتماعی،1(TBL)گردشگری

مقصدقراردهندوکسبوکارهارانیزبهسمتبهکارگیریایناصولترغیبکنند.بهمنظور

هایپایداروسبز،ترغیبکسبوکارهاومقصدهایگردشگریدرراستایبهکارگیریرویه

مقرراتمی و قوانین تدوین کنار در سیستمتوان واز اخالق کدهای گواهی، اعطای های

 (.2،2003نهادکم گرفت)شارپلیوتلفرهایمردمهایداوطلبانهسازمانفعالیت

،2072مقایسهاینمعیارهابامعیارهایمشابهدرمطالعاتانجامشدهتوسطدویروهمکاران)

بعدتوسعهپایدارمقصداسلوونیدهدکهدر(دردومقصداسلوونیوصربستاننشانمی2074

ازاتحادیه»هایبایددرزمینه واستفاده بهعنوانراهبردیبرایافزایشمنافعکسبوکار ها

ذی ارتباطاتبین نفعانبهبود » بنگاه»و متقابل زمینههمکاری در گردشگری چونهای هایی

استقبالازگردشگریسبز»مینهوصربستاننیازاستدرز«بازاریابیمقصدوتوسعهمحصوالت

هدفکاهشاثراتزیست پاکبا «محیطیو عنوان»، به پایدار نظرگرفتناصولتوسعه در
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عملکردخودرا«توزیععادالنهدرآمدگردشگریبینذینفعان»و«زیربنایتوسعهگردشگری

بهبوددهند.

«بازاریابی»دربعد باتوجهبهنظرخبرگان، هایظرفیتیریباتوجهبهآستانهتوسعهگردشگ»،

مقصد » منافعصنعتگردشگریبرایجامعه»و با کردنشهروندان آشنا عیناهمیتاز« در

توسعه که است نیاز منظور همین به است. برخوردار شیراز مقصد در ضعیفی عملکرد

طریق از همچنین صورتگیرد. مقصد مختلفظرفیتتحمل ابعاد به توجه با گردشگری

برگزاریجلساتیباشهروندانجهتآشناییبامزایاومنافعحاصلازگردشگریمانندکسب

هادرآمدوایجاداشتغالوایجادمحیطمناسببرایجذببیشترگردشگران،کنترلبیشترآن

هایدولتیمرتبطباگردشگریهاباسازماندرمسیرتوسعهگردشگریوافزایشهمکاریآن

نهالزمرابرایآشناییوحمایتبیشترشهرونداننسبتبهگردشگریمقصدایجادتوانزمیمی

 دومعیار دومقصداسلوونیوصربستاننیز، در انجامشده درمطالعه کرد. تناسببینپیام»

شده ارائه گردشگری تجربه و مقصد بازاریابی » صنعت»و منافع با شهروندان کردن آشنا

؛دویرو2072دربعدبازاریابینیازبهبهبودداشتند)دویروهمکاران،«گردشگریبرایجامعه

(.2074همکاران،

در«هایآیندههایمدیریتیبهمنظورمواجههبابحرانتدوینراهبرد»،«مدیریتبحران»دربُعد

 و مقصد دو توسط»هر ادراکشده کاهشخطر منظور به مقصد مورد اطالعاتدر انتشار

نگردشگرا جدیبرنامه« توجه و نیازمندتمرکز یزد شهر مدیریتدر است. دربحرانریزان

بهمقصدها،ازبسیاریدرسیاسیوطبیعیبالیایشمارافزایشعلتبهگردشگری،صنعت

اهمیتبهاکنونگردشگریمتصدیانومقصدهابیشتر .استشدهتبدیلاساسیضرورتی

ازگرفتنعبرتازناشیمنافعونفعانذیمشارکتها،نهرسادقیقمدیریتفوری،هایواکنش

)آندرسونواقفاند،کردهتجربهرابحرانکهمقصدهاییسایر 7هستند منظور2009، به .)

توانبهراهکارهاییماننداستفادهازنظامجامعومنسجممدیریتهایآیندهمیمواجههبابحران

هایآیندهوفراهمآوردنامکاناتومنابعالزمبحرانهایناشیازبحرانبرایکاهشآسیب

می همچنین کرد. بهرهاشاره با سازمانتوان و شهروندان از پیشگیری به محلی بینیهای
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وبرنامهبحران ازظرفیتجامعهوهایآینده استفاده ریزیواقدامدراینموردپرداختوبا

هامقابلهکرد.درارتباطبامعیارانتشاراطالعاتدرتوانمندسازیشهروندانبهخوبیبابحران

مراکز توسط شده منتشر اطالعات بروشورها، طریق از اطالعاتی ارائه با نیز مقصد مورد

کتابچه و مسافرتی خدمات دفاتر اینترنت، گردشگری، گردشگریاطالعات راهنمای های

راکاهشداد.نتایجمطالعهبررسیشدهتوسطگردشگراننسبتبهمقصدتوانخطرادراکمی

پذیریخوددرزمینهپذیریمقصددراسلوونینیزنشاندادکهاینمقصدبرایبهبودرقابترقابت

 (.2072نماید)دویروهمکاران،«هایمدیریتیاقدامبهتدوینراهبرد»مدیریتبحرانباید

انطباقدانشخودمدیرانوقابلیتدانشکافی»،«نوازیآموزشگردشگریومهمان»دربُعد

ایموردنیازهایحرفههایآموزشیگردشگریبامهارتانطباقبرنامه»و«باتغییراتمحیطی

ازمعیارهاییاستکهمقصدیزدبایددرراستایبهبودجایگاهرقابتیخودمورد«اینصنعت

نیاز بین شکاف وجود که است توضیح به الزم دهد. قرار حرفهتأکید صنعتهای ای

هایجدیبرایاینصنعتدرسراسرجهانهایدانشگاهیازچالشنوازیوآموزشمهمان

خواهدشدوجذبونگهدارینیرویکاررا استکهدرنهایتمنجربهضعفاینصنعت

(.براساسمطالعاتدویرو7،2072بامشکلجدیمواجهخواهدکرد)کوپر،ویلروروحانن

هایگردشگریگنجاندناصولوروش»های(،اسلوونیبایددرزمینه2074و2072ان)همکار

هایآموزشیانطباقبرنامه»و«هایمرتبطباگردشگریهایدرسیرشتهپایداردرتمامبرنامه

مهارت با صنعتهایحرفهگردشگری نیاز ایمورد زمینه« در باید نیز صربستان توجه»یو

هایآموزشیدرارائهبرنامه»و«العمردشگریبهآموزشمستمرویادگیریمادامهایگربنگاه

عملکردخودرابهبوددهند.«راستایجلبحمایتجامعهازصنعتگردشگری

 بُعد نوآوری»در و محصول «توسعه زمینه در شیراز شهر جهتمتمایزخلقتجربه»، هاییدر

مقصدهایرقیب کردنمقصداز » مدرنضعیفیداشتهعملکرد و توسعه متأسفانه سازیاست.

استوبههمیندلیلاستکهشهرهاییچونهامنجرشدهسازیآنشهرهادرایران،بهیکسان

شیرازدرعینبرخوداربودنازهویتتاریخیومیراثمنحصربهفردتاحدزیادیاینهویت

هایشهریگردشگریمبتنیبرهویتوداراییهااند.توسعهمحصولوخلقتجربهراازدستداده
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تواندبهتقویتهویتشهریبینجامدودرنهایتبهایجادحستعلقبهگاممهمیاستکهمی

(.نمونهموفقچنیناقدامی،شهریزداستکهباحفظ7،2075مکانمنجرخواهدشد)ونگوزو

درسال عنوانمیراثجهان2071بافتتاریخیخود بعنوانی به ثبتیونسکودرآمدو یبه

مقصدگردشگریشهریتوانستدرزمینهجذبگردشگرانبهمزیترقابتیدستیابد.درمطالعه

«هایمحلیایجادمحصوالتدنجبراساسدارایی»ی(اسلوونیدرزمینه2072دویروهمکاران)

است.هحاضربررسینشدهاست.بااینحال،اینمعیاردرمطالععملکردضعیفیداشته

لزوماجرایراهکارهایمواجههبابحرانکمآبیتوسط»،«تغییراتاقلیمی»درنهایت،دربُعد

گنجاندنراهکارهایمواجههبابحرانکمآبیدر»درشهریزدو«کسبوکارهایگردشگری

درحال گیرد.درشهرشیرازبایدموردتوجهجدیقرار«هایتوسعهگردشگریمقصدبرنامه

هاییزدوفارستبدیلآبیبهمشکلیبحرانیبرایکشورایرانوبویژهاستانحاضرمسألهکم

ریزانوکسبوکارهایصنعتگردشگریبایدآناستوبههمیندلیلاستکهبرنامهشده

دوی مطالعات در استکه این توجه قابل نکته دهند. قرار توجه مورد ویژه طور به ورا ر

اهمیتباالوعملکرد2074و2072همکاران) هیچی ازمعیارهایبعدتغییراتاقلیمی، ،)

نشاننداده اند.حتیدرصربستان،بسیاریازاندونیازمندتمرکزوتوجهویژهنبودهضعیفیرا

اند)اهمیتکم،عملکردضعیف(واینموضوعمعیارهایاینبعدبااولویتاندکتلقیشده

اینکهگردشگریمحرک بهویژه تغییراتاقلیمیدرتناقضاست. توجهجهانیبهمسأله با

اصلیتغییراتاقلیمیاستوبسیارمهماستکهصنعتگردشگریبرایکاهشدادنسهم

 (.2074خوددرانتشارکربنبهطورجدیتالشکند)دویروهمکاران،

سایرمقصدهانیزبرایارزیابیتواناییگردشگریدرIPAشودرویکرددرآخر،پیشنهادمی

هاییکهمدیرانمقصدوکسبوکارهاباآنمواجهندمورداستفادهقراردرمواجههباچالش

های  گیرندگان با توجه به وزن کند که تصمیم این امکان را فراهم می IPAگیرد. 

 بندیکنند.رااولویتهایمختلفاهمیتوعملکردهرفعالیت،گزینهداده شده به
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