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  ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگري از دیدگاه مزیت رقابتی
  منطقه چابهار: مطالعه موردي

  
  1پورزهرا نادعلی

  )20/02/92: تصویب ، تاریخ25/10/91: تاریخ دریافت(
  

  چکیده 
الزم و ضروري بوده و عنصري  ،هاي اقتصادي و اجتماعی الیتها و فععرصه میامروزه مدیریت در تما     

 الیتفع ۀترین عناصر در عرص مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم. اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است
. یابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگري استنقشی اساسی در دست ةهاي گردشگري، ایفا کنند

براي حفظ و پایداري  پذیري مقصدهاي گردشگري،این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت
  .است میدار وظایف مهعهدهمقصد، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادي  -منابع مختلف اجتماعی

ت مدیریت مقصد به عنوان عاملی براي کسب مزیت رقابتی، در بررسی کیفی ،هدف از تحقیق حاضر     
 1388 – 1389زمانی ةبه صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در باز ،این پژوهش. چابهار است ۀمنطق

هاي آماري، متغیرهاي مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی،  با استفاده از روش. استیافتهانجام 
گذاري، کاربرد فناوري، همکاري بخش خصوصی و دولتی،  ، تحقیق و مطالعه، قیمتکنندهمدیریت بازدید

ها با توجه لفهؤاین م. اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت ۀمدیریت بحران و غیره، از دو جنب
آن است نتایج حاکی از . ارائه شده، استخراج گردید) 1999(به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی 

 از اولویت نخست و مولفۀ» ت مقصدتوسعه، بازاریابی و معرفی محصوال« ۀکه از نقطه نظر اولویت، مولف
همچنین از . نهایی برخوردار است از رتبۀ »ها و سمینارهاي تخصصی در زمینه گردشگري برگزاري کارگاه«

  .  ب ارزیابی شدها در منطقه چابهار، نامطلولفهؤاین م مینقطه نظر کیفیت، وضعیت تما
  .، مزیت رقابتی، چابهار)DMO(مقصد گردشگري، مدیریت مقصد، سازمان مدیریت مقصد: واژگان گلیدي
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  مقدمه
الیت در محیط پویا و رقابتی امروز هاي تجارت و فعترین دغدغه پذیري یکی از مهمبحث رقابت     
پایدار صنعت سفر و  ۀکه بر توسعبه عنوان یک مفهوم اقتصادي  ،هاي اخیر رقابت در سال. است

همانند رقابت در کاالهاي ). 2009و دیگران،  1باالن(باشدثیرگذار است، مطرح میأگردشگري ت
 ۀبایست مشتریان خود را متقاعد کنند که قادر به عرضمصرفی، مقصدهاي گردشگري نیز می

تري ). 2007، 2کراچ(ضه کندتواند آنها را عرباشند که هیچ مقصد دیگري نمیترکیبی از منافع می
ی است که به یچارچوبی استراتژیک از تمام شرکا ،معتقد است که رقابت گردشگري) 1999(نیداد

فریرا و (طور مستقیم یا غیر مستقیم در خلق محصوالت گردشگري در سطح جهانی مشارکت دارند
مختلف خدماتی  هايبستري است که در آن رقابت بین بخش ،مقصد گردشگري). 2009، 3استیوا

حال آنکه خود مقصد در سطحی وسیع تر با سایر مقصدهاي گردشگري در جذب  ؛گیردشکل می
- گذاري بیشتر، اشتغال بیشتر و غیره رقابت میخدمات مناسب تر، جلب سرمایه ۀگردشگر و ارائ

  ).  338 :1387کیانی، (کند
غربـی   -تـرین کریـدور شـرقی    جنـوبی  ورعبـ  ۀالیه جنوب شرقی ایران، نقط ابندر چابهار در منته     

 ۀعنوان راهکار توسع به ،عد ملیاین منطقه با توجه به جایگاه ویژه در ب .است مراودات تجاري جهان
شرق آسیا، از  عنوان پل ارتباطی با کشورهاي آسیاي میانه و جنوب به ،عد فراملیمحور شرق و در ب

به صورت یک بخـش بسـیار بـا ارزش در بسـیاري از      ،نواحی ساحلی .جایگاه ویژه اي برخوردار است
اقتصادي، اجتماعی و  ۀدلیل کیفیت طبیعی و زیست محیطی و پتانسیلی که براي توسعه کشورها، ب

تنها بندر اقیانوسی کشور،  ،بندرچابهار). 12 :1386اردکانی، (دارد، مورد توجه قرار گرفته است  ملی
 .اسـت اثر طبیعی و تاریخی  200للی است که میزبان بیش از هاي بین المنزدیک ترین بندر به آبراه

ي ژئوتوریسـم  هـا  مهم استراتژیکی جهان است، بلکه یکی از قطـب  ۀنقط دهنه تنها جزو  ،این منطقه
س أر شرایط آب وهوایی، همجواري منطقه بـا دریـا، نزدیکـی بـه مـدار     . کشور نیز محسوب می شود

هاي استوایی، موجب گردیده  شبه قاره هند و جبهه  میموس السرطان و قرار گرفتن در مسیر بادهاي
 اگرچـه ایـن منطقـه    .تا این منطقه داراي آب و هوایی گرمسیري، معتدل و با رطوبـت نسـبی باشـد   

تواند مکانی جذاب و دیدنی براي بازدیدکنندگان باشد، اما در داخل کشـور منـاطقی وجـود دارد     می
 آنچه در اینجـا ضـروري بـه نظـر    . باشند می ه در حال رقابتکه به لحاظ جذب گردشگر با این منطق

ایـن  . شود می رسد تقویت عواملی است که سبب افزایش مزایاي رقابتی این منطقه در مقابل رقبا می
                                                                                                                   
1- Balan et. al 
2- Crouch 
3- Ferreira & Estevao 
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امر مستلزم شناخت این عوامل و آشنایی با نقاط قوت و ضعف منطقه است، تا بتوان با تکیه بر نقاط 
گردشـگري در منطقـه و برتـري     ۀ، در جهت توسـع ها طرف نمودن ضعفقوت و افزایش آنها و نیز بر

نحـوه و کیفیـت    ،یکی از این عوامـل . یافتن بر مقصدهاي رقیب، به طرز صحیحی برنامه ریزي نمود
      .گردشگري و باال بردن توان رقـابتی مقصـدها دارد   ۀمدیریت مقصد است که نقش بسزایی در توسع

هـایی   داراي سـازمان  ،هاي مدیریت مقصـد  ق تعاریف متداول سازمانطب ،به طور کلی، مقصد ایران
سـازمان   ایـن،  بـا وجـود  ). 2002پرسنزا و همکـاران،  (باشدتحت عنوان سازمان مدیریت مقصد نمی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، به عنوان سازمان متولی گردشگري کشور شناخته شده 
هـاي متـولی    عملکـرد سـازمان   ۀنیز مدیریت مقصد از زاویـ  در اینجا). 1388فرزین و صفري، (است

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، سازمان منطقـه   ةگردشگري در چابهار و به عبارتی ادار
باشـند،  گـذار مـی  ال و اثـر آزاد چابهار و دیگر ارگانهایی که به نوعی در صنعت گردشگري منطقه، فع

  .گیردمورد بررسی قرار می
  

  نظري تحقیق مبانی
هایی وجود دارد که مسئول مدیریت و بازاریابی براي توسعه  سازمان ،در هر سطح از یک مقصد     

هاي  ساختار سازمان) 1(جدول  .)115: 2006، 1بیتون(و حفظ همکاري میان سایر سطوح اند
رها دانستن این ساختا. دهدمدیریت مقصد را که در سطوح مختلف مقصد وجود دارند نشان می

   .مهم استهایی که مدیران مقصد با آن مواجه هستند براي شناخت بهتر چالش
  

                                                                                                                   
1- Beeton 
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  هاي مدیریت مقصد در سطوح مختلف مقصد برخی ساختارهاي جایگزین سازمان: 1شماره  جدول
  ساختارهاي جایگزین  سطح

ملی 
  )کشور(

  بخش دولتی گردشگري  •
/ هاركپا/ تفریحی/ بخش دولتی گردشگري و بخش توسعه اقتصادي •

  فرهنگ
  کمیسیون ملی گردشگري •
  ملی گردشگري ةادار •
  هاي دولتی شرکت •

  بخش دولتی گردشگري  •  استان
  خصوصی -دفاتر مشترك عمومی •

  بخش گردشگري شهر •  شهر
  ها و بازدیدکنندگان دفتر همایش •

  بر مبناي عضو باشد               
  بر مبناي عضو نباشد               

  ه اقتصادي و تبلیغاتدفتر یا نمایندگی توسع •
  )185: 2003(ریچی و کراچ: منبع

  
آنچه به . هاي مدیریت مقصد اثر گذار باشد مدیریتی سازمان تواند بر شیوةساختار سازمانی می     

دهد ارگانی طور خاص مورد بحث است این است که آیا ارگانی که مدیریت به آنجا گزارش می
سازمانی که مدیران باید در پیش گیرند  ۀدولتی باشد فلسف ،ناگر این ارگا ؟دولتی است یا خصوصی

 ،ربط اگر ارگان ذي ،در حالت دوم. اجتماعی است ۀو توسع میکید بر خدمات عموأبر مبناي ت
بخش خصوصی تمایل دارد تا سازمان مدیریت مقصد را به عنوان کسب و  ۀخصوصی باشد، فلسف

سی به طور معمول بر فضایی که مدیریت در آن عمل کاري ببیند که در آن کنترل هزینه و حسابر
 ؛بخش خصوصی یا دولتی بهتر یا بدتر است ۀاین بدان معنا نیست که فلسف. کند حاکم استمی
در سطح شهري، انواع مختلفی از .  هاي خود را داردها و کاستیهر کدام شایستگی ،زیرا

اصلی از ساختارهاي سازمانی جایگزین  ۀدر حال حاضر دو دست. ساختارهاي سازمانی وجود دارد
دفتر  هرچند .دهنداي براي توسعه و تبلیغ گردشگري با رویکرد شهري ارائه میوجود دارد که شیوه

بخش گردشگري  ، اماها و بازدیدکنندگان معموالً ادعا دارد که یک سازمان خصوصی استهمایش
در  بر این اساس،. شگري استاستانی گرد/یک بخش خدماتی است که معادل بخش ملی ،شهر

کیدش بر بخش أ، از نظر نوع ت)DMO(مدیریت این نوع سازمان مدیریت مقصدها، تصمیم گیري
  .تواند متنوع باشدمی  ،خصوصی یا دولتی
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هاي گیري از سیستمبا بهره جز آنها،کشورهاي بسیاري همچون اتریش، انگلستان، فنالند و      
اند در اند و توانستهالیی را از صنعت گردشگري به خود اختصاص دادههاي بادرآمدمدیریت مقصد، 
پرسنزا، شیهان و . هاي شایان توجهی بردارندخود گام اقتصاد محلی و ملیِ بخشیِجهت رونق

بندي اصلی تقسیم ۀهاي مدیریت مقصد را به دو دستنیز عملکردهاي اصلی سازمان) 2002(ریچی
  ): 1388فرزین و صفري، (اندکرده
  بازاریابی خارجی مقاصد) الف     
  مقاصد داخلی ۀتوسع) ب     
هاي مدیریت مقصد را به شرح زیر بیان  چند نقش اصلی سازمان) 1998(میل و موریسون      
  ):1388فرزین و صفري، (کنندمی
هاي جدید، درآمدمسئول خلق  ،هاي مدیریت مقصد در این نقش سازمان :محرك اقتصادي -1

 .شودمیمنجر هایی هستند که به یک اقتصاد محلی متنوع مالیات استخدام و

ها ترین تصویر را از مقصد، جاذبههاي مدیریت مقصد باید مناسب سازمان :بازاریاب اجتماعی -2
 .و تسهیالت به بازار بازدیدکنندگان هدف ارائه کنند

و شفاف، باعث هاي مدیریت مقصد با ایجاد تمرکزي آشکار  سازمان :صنعت ةهماهنگ کنند -3
گردشگري  ةاي که صنایع مختلف در سود فزایندشوند، به گونهکاهش فروپاشی صنعتی می

 .سهیم شوند

هاي مدیریت مقصد، مشروعیت بیشتري به  این اقدام سازمان :بخش شبه دولتی ةنمایند -4
 .کندبخشد و از افراد و بازدیدکنندگان حفاظت میصنعت می

 
 ةهاي گردشگري، ایفا کنند الیتفع ۀترین عناصر در عرص ن یکی از مهممدیریت مقصد، به عنوا     

این عنصر، به . نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگري است
  . پذیري مقصدهاي گردشگري استعنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت

د تحلیل رقابت گردشگري ارائه دادند که کراچ و ریچی مدل خود را در مور 1990در اواخر      
یعنی ) 1990(چارچوب مشهور پورتربر   میاین مدل مفهو. از رقابت مقصد است  میمدلی مفهو

ت رقابتی پورتر را به کار چارچوب مزی ،کراچ و ریچی.  استوار است  1»الماس رقابت پذیري ملی«
ها و  آنها تمرکز خود را از شرکت. ندادندها و محصوالت قرار گرفتند اما تمرکز خود را بر شرکت

آنها معتقد بودند  ،بنابراین ؛خدمات، به صنایع خدماتی و اقتصادهاي ملی گسترش دادند/ محصوالت

                                                                                                                   
1- Diamond of National Competiveness 



 علم و فرهنگ دانشگاه فصلنامه گردشگري
  
60

زندگی و شکوفایی  ةشیو يبایست نه تنها به وسیله قابلیت آن در ارتقاکه رقابت مقصد می
شود سبب شکوفایی درازمدت اقتصادي میکارایی در تخصیص منابع که  ۀوسیله اجتماعی، بلکه ب

 .گیري شوداندازه
  :باشد می این مدل شامل پنج عامل

  ؛1عوامل و منابع پشتیبان -1
  ؛2ي محوريها منابع و جاذبه -2
  ؛ 3مدیریت مقصد -3
  ؛4خط مشی، برنامه ریزي و توسعه مقصد -4
  ؛)هاي تعدیل کننده و تقویت کنندهمشخصه(5ي کیفیها مشخصه  -5

                                                                                                                   
1- Supporting Factors and Resources 
2-Core resources and Attractions  
3- Destination Management 
4- Destination Policy, Planning and Development 
5- Qualifying and Amplifying Determinants 
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  1999رقابت مقصد، کراچ و ریچی،  میمدل مفهو: 1شکل شماره 
  
  
  
  

 رقابت و پایداري مقصد

  ي محوريها منابع و جاذبه
  

روابط مقصد با  فرهنگ و تاریخ   الیت ها هاي ویژه  آمیخته فعرویداد اقلیم  روساخت ها پذیرایی 
  نواحی عمده گردشگرفرست

 

  مدیریت مقصد
  

 تحقیقات / ه منابع انسانی  اطالعاتمدیریت بحران  نظارت منابع    مدیریت بازدید  سرمایه مالی  توسع
                                                                                         سازمان          بازاریابی   ه تجرب کیفیت

 خدمات/ کننده                                                                           

  توسعه مقصدخط مشی، برنامه ریزي و 
  

/ فلسفهماموریت    برندینگ/مشارکتی  توسعه   جایگاه یابی/حسابرسی کنترل و ارزیابی  تحلیل رقابتی
 تعریف سیستم      ارزشها

  ي تعدیل کننده و تقویت کنندهها مشخصه
  

هاي متقابل          امنیت و آرامش   مو ذهنیت         وابستگی/آگاهی       ظرفیت تحمل 
 ارزش/ هزینه  قعیت 

هاي مزیت
سازماندهی (رقابتی
  )منابع

  
  
حسابرسی و  -

  فهرست برداري
  حفاظت -
  رشد و توسعه -
  کارایی -
 بازده -

 

هاي مزیت
  )انباشت منابع(نسبی

  
  
  منابع انسانی  -
  منابع فیزیکی -
  منابع دانش -
) کلی(زیرساختها 

و روساختهاي 
  گردشگري

منابع تاریخی و  -
  فرهنگی

 زه یا حجماندا -
 اقتصاد

 
 

  محیط   
  
  ) خرد(
  

 رقابتی

  
  

  محیط 
  
  ) کالن(
  

 جهانی

  عوامل و منابع پشتیبان
  

مهمان نوازي     منابع تسهیالتی     دسترسی                         ها بنگاهعزم سیاسی            
 زیرساخت
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مشی و ها اشاره دارد که چارچوب خط الیتمدیریت مقصد در این مدل، به آن دسته از فع ۀلفؤم
یت و ها، کیف ها، منابع محوري، قابلیتابیت جاذبهجذّ ؛آوردریزي تدوین شده را به اجرا در میبرنامه

هاي تحمیل شده و یا  اثر بخشی عوامل پشتیبان را ارتقا بخشیده و به بهترین شکل با محدودیت
بیشتر  ،ها الیتاین فع. دهدهاي تقویت کننده، تطبیق میهاي ارائه شده توسط شاخص فرصت

ها و ستمها، ساختارها، سیآورند، زیرا شامل برنامهزمینه را براي مدیریت رقابت یک مقصد فراهم می
- ها قابل اجرایی شدن و مدیریت می فرایندهایی هستند که به شدت توسط افراد و سازمان

  ).73:2003ریچی و کراچ، (باشند
هاي مربوط به مدیریت مقصد، عملکرد بازاریابی مقصد  الیتترین شکل فعشاید سنتی: 1بازاریابی -

و فروش تمرکز دارد و به همین دلیل  لیغاتشود که بازاریابی مقصد تنها بر تباغلب تصور می. باشد
هاي بازاریابی متعدد  الیتها و فع مسئولیت. آیدلفه به درستی در مقصد به اجرا در نمیؤاین م
بندي و نوآوري براي پاسخ به محصول، بسته ۀرقابت یک مقصد به توسع ،براي مثال ؛هستند

ثر براي ؤهاي بازاریابی م کانال ۀاري، توسعگذهاي قیمت نیازهاي در حال تغییر مسافران، سیاست
تسهیل ارتباط میان مقصد و مشتریان بالقوه، گزینش استراتژیک بازارهاي هدف و غیره نیز بستگی 

  .دارد
. باشدهاي با اهمیت در مدیریت مقصد میلفهؤخدمات یکی از م ۀتجرب: 2خدمات/ کیفیت تجربه -

یات، متشکل از تمام تقابالت، رفتارها و احساساتی است خریداران تجربه هستند و تجرب ،گردشگران
  ها، انتخاب هتل. کنندخود ادراك و تجربه می ۀکه هر کدام از گردشگران با حواس پنجگان

  ).73:2003ریچی و کراچ، (ها، تورها و غیره جزئی از انتخاب مقصد هستندجاذبهها، رستوران
بایست در تنهایی کافی نیست، بلکه مدیران مقصد مییک جنبه از خدمات به  يارتقا: 3سازمان  -

بایست توجهی دقیق به راحتی این بدان معناست که می .سفر تالش نمایند ۀکل تجرب يجهت ارتقا
هاي مسافرتی در قبال  پذیري آژانسو سهولت حمل و نقل گردشگران، ایمنی تورها، مسئولیت

  .طوف گرددهاي فروخته شده و سایر خدمات گردشگري معبسته
شود که مدیران هاي اطالعات مربوط میثر از سیستمؤم ةبه توسعه و استفاد: 4تحقیقات/ اطالعات -

. سازدرا به اطالعات مورد نیاز جهت آگاهی از نیازهاي بازدیدکنندگان و توسعه محصول مجهز می
ه بایست بترل میاین کن. گرددلفه، کنترل دقیق رضایت مشتریان را نیز شامل میؤهمچنین این م

                                                                                                                   
1- Marketing 
2- Quality of Service/ Experience 
3 -Organization 
4 -Information/Research 
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اند اطالعات ویژه براي اهداف خاص طراحی شده ۀهاي تحقیقاتی خاصی که براي تهیپروژه ۀوسیل
 موقعِب  مسئول توزیعِ 1(DMOs)هاي مدیریت مقصد  هر کدام از سازمان نهایتاً. انجام پذیرد

و اثر بخشی وري کسب اطمینان از بهره براياین اطالعات . اطالعات میان اعضاي خود هستند
  . باشندمقصد مورد نیاز می

گذاري سرمایه. باشدهاي مربوط به مدیریت مقصد، نهادهاي مالی میلفهؤاز دیگر م: 2نهادهاي مالی-
دهند از اهمیت بسزایی که نهادهاي مالی در قالب بخش خصوصی در صنعت گردشگري انجام می

اده از ابزارهاي متعدد نظیر اعطاي وام، بخش دولتی با استف. گردشگري برخوردار است ۀدر توسع
ها، محدود کردن مجوزها و غیره، بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه  کاهش مالیات، پاداش
  . نمایدگذاري در مقصد می

 ،همزمان با رشد سریع صنعت گردشگري و افزایش تعداد بازدیدکنندگان: مدیریت بازدیدکننده -
 هايدر جهت کنترل اثر 3مدیریت بازدیدکنندگان برايهایی ها و سیستمنیاز به وجود خط مشی

بایست با مشارکت یکدیگر، می ،دست اندرکاران گردشگري در مقصد. شوداحساس میآنها 
در صورت فقدان چنین مشارکتی، . رویکردي مناسب در جهت مدیریت بازدیدکنندگان اتخاذ نمایند

توانند در این زمینه نقش  می ها  DMO. ندنهادهاي قانونی و دولتی ممکن است وارد عمل شو
  . بسزایی داشته باشند

مقصدها ممکن . هاي فراروي مدیران مقصد، مدیریت بحران است یکی از چالش: مدیریت بحران -
ثیر قرار أهایی مواجه شوند که بازدیدکنندگان را نه تنها به طور مستقیم تحت تاست گاه با بحران

د که بر ذهنیت آنان نه طور غیر مستقیم نیز تبعاتی در پی داشته باشد، بلکه ممکن است بندهمی
در نیویورك و واشنگتن دي سی و  2001سپتامبر  11به عنوان مثال حادثه ( تأثیر بگذارنداز مقصد 

  ).ثیر آن بر صنعت گردشگري امریکاأت
بر این  ارت منابعمفهوم نظ. مدیریت در این مدل، نظارت منابع است ۀلفؤآخرین م: نظارت منابع -

کید دارد که تا چه حد براي مدیران مقصد مهم است که چگونه از منابعی که مقصد را به أنکته ت
این مسئله شامل حفاظت از این منابع و به خصوص حفظ منابع . آورد استفاده نمایندوجود می
لت بر اطمینان دال ،نظارت منابع ۀفلسف. پذیر از تخریب و صدمات ناشی از گردشگري استآسیب

  .منابع موجود در مقصد دارد میآگاهانه و مسئوالنه از تما ةیافتن از استفاد
  

                                                                                                                   
1- Destination Management Organizations 
2-Financial Institutions 
3-Visitor Management 
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  مدل تحقیق

 ۀي مدیریت مقصد در منطقها بر اساس مدل کراچ و ریچی، مدل زیر براي بررسی شاخص     
مدل در  االتی بر مبناي اینؤصورت گرفته، س سازيچابهار در نظر گرفته شده و با توجه به بومی

  .قالب پرسشنامه تدوین گردید
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روش شناسی تحقیق
تحلیلی -راهبرد پژوهش، توصیفیو بر مبناي  ،از نظر هدف، تحقیقی کاربردي ،حاضر ۀمطالع     
گردشگري اعم از استادان دانشگاه،  ةند از متخصصان حوزۀ آماري این تحقیق عبارتجامع. باشدمی

هاي مربوط به گردشگري در دو  گردشگري، کارشناسان شاغل در سازمان ۀتفارغ التحصیالن رش
الزم به ذکر است که . چابهار داشته اند ۀبخش دولتی و خصوصی که آشنایی کافی نسبت به منطق

ها در منطقه، آشنایی کامل متخصصین با  تکمیل پرسشنامه مربوط به وضعیت شاخصجهت 
پرسشنامه  ،ها در این تحقیقابزار گردآوري داده. لزامی بودچابهار و وضعیت گردشگري آن ا ۀمنطق

روایی . با توجه به متغیرهاي مربوط به مدیریت مقصد در مدل کراچ و ریچی، استخراج شدبوده که 

متغیرهاي اثرگذار بر کیفیت مدیریت مقصد در  :2شکل شماره 
 رچابها

مدیریت مقصد  
 در چابهار

ایجاد هماهنگی 
میان بخش 
خصوصی و 
  دولتی

 بازاریابی
 
 
 

مدیریت 
  بحران

 

مدیریت 
  بازدیدکننده

 

توسعه 
منابع 
  انسانی

 

  
  تحقیقات

 

کیفیت 
  تجربه

 

برگزاري 
  همایشها
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به منظور تعیین وضعیت . آلفاي کرونباخ تعیین گردید ۀآن با محاسب محتوا و پایاییو  صوري
ها از آزمون فریدمن استفاده  و جهت الویت بندي شاخص ،تاز آزمون نسب ،ها در منطقه شاخص
  .گردید
  :باشدتحقیق به قرار زیر می ۀفرضی

  .باشدچابهار از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی ۀمدیریت مقصد در منطق
  

  هاي تحقیق یافته
 هاي جمعیت شناختی و شغلی پاسخ دهندگان اطالعات مربوط به ویژگی

) 1پرسشنامه شماره (ها در منطقه  ه تعیین وضعیت شاخصمربوط ب ۀتکمیل پرسشنام براي     
پرسشنامه معیوب بوده و حذف گردید  16نفر انتخاب گردید که از این تعداد،  50اي به حجم نمونه

درصد از پاسخ دهندگان  مرد و  62، دست آمدهه با توجه به نتایج ب. پرسشنامه پذیرفته شد 34و 
کارشناسی  در صد 29صد کارشناسی، در 47کاردانی، داراي مدرك د درص 3 .درصد زن هستند 38

 30درصد از پاسخ دهندگان داراي سنّی کمتر از  35همچنین . باشنددرصد دکتري می 21ارشد و 
 50درصد باالي   9و  داشته سال  50تا  40درصد بین  24سال،  40تا  30درصد بین  32سال، 

درصد مدیر  9درصد مدیر بخش اقامتی،  6صد استاد دانشگاه، در 23از این تعداد . سال سن دارند
 کردة رشتۀدرصد تحصیل 15هاي گردشگري محلی، درصد شاغل در سازمان 41دفتر خدمات سفر،

تا  3درصد افراد داراي سابقه  62همچنین  .درصد داراي سایر مشاغل هستند  6گردشگري و 
براي  .سال هستند 20د داراي سابقه بیش از درص 12و  20تا  11درصد داراي سابقه  26سال، 10

) 2پرسشنامه شماره ( ها در منطقه  مربوط به تعیین ضریب اهمیت شاخص تکمیل پرسشنامۀ
پرسشنامه معیوب بوده و حذف گردید  12نفر انتخاب گردید که از این تعداد،  50اي به حجم نمونه

 68درصد پاسخ دهندگان زن و  32 ،آمدهبا توجه به نتایج به دست . پرسشنامه پذیرفته شد 38و 
کارشناسی  درصد 42درصد کارشناسی،  34کاردانی،  داراي مدرك درصد 3 .باشند می درصد مرد

 30کمتر از سنّی  داراي درصد از پاسخ دهندگان 21همچنین . درصد دکتري هستند 21ارشد و 
سال  50درصد باالي  16و  سال داشته 50تا  40در صد  29سال،  40تا  30درصد بین  34سال، 

درصد مدیر دفتر  16 درصد مدیر بخش اقامتی، 5درصد استاد دانشگاه،  21از این تعداد . سن دارند
درصد تحصیلکرده رشته  21هاي گردشگري محلی،  درصد شاغل در سازمان 37خدمات سفر،

 11 اراي سابقۀدرصد د 37سال،  10تا  3 درصد افراد داراي سابقۀ 50 همچنین. گردشگري هستند
  .سال هستند 20بیش از  درصد داراي سابقۀ 13سال و  20تا 
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) 2(ده و نتایج در جدول از آزمون نسبت استفاده ش ،پرسشنامه) سواالت( هايتحلیل گویه براي     
 50درصد به عنوان مالك سنجش انتخاب شد، هر کجا که بیش از  50 ،به این منظور آمده است؛

 ،، موضوع را خوب و بسیار خوب تشخیص دادند، کیفیت عامل موصوفدرصد پاسخ دهندگان
   .صورت  نامطلوب خواهد بود مطلوب ارزیابی شده و در غیر این

  
  نتایج آزمون نسبت:  2 شماره جدول

هاي  گویه
 تعداد دسته  ها گروه  پرسشنامه

نسبت مشاهده 
 شده

 آزمون نسبت
سطح معناداري 

 )دوطرفه(
 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٦٧  ۶ ٣ => 1گروه  1

   ٠.٣٣ ٣ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩  کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.١١ ١ ٣ => 1گروه   ٢

   ٠.٨٩ ٨ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩  کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.١١ ١ ٣ => 1گروه   ٣

   ٠.٨٩ ٨ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩  کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٣٣ ٣ ٣ => 1گروه   ٤

   ٠.٦٧ ٦ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩  کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٣٣ ٣ ٣ => 1گروه   ٥

   ٠.٦٧ ٦ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩  کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٤٤ ٤ ٣ => 1گروه   ٦

   ٠.٥٦ ٥ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩  کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٤٤ ٤ ٣ => 1گروه   ٧

   ٠.٥٦ ٥ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩   کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٨٩ ٨ ٣ => 1گروه   ٨

   ٠.١١ ١ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩   کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٦٧ ٦ ٣ => 1گروه   ٩
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   ٠.٣٣ ٣ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩   کل

 (a)٣٩٢/٠ ٥٠/٠ ٠.٦٧ ٦ ٣ => 1گروه   ١٠

   ٠.٣٣ ٣ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩   کل

 (a)٠٠٠/٠ ٥٠/٠ ٠.٢٢ ٢ ٣ => 1گروه  ١١

   ٠.٧٨ ٧ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩   کل

 (a)٠٠٣/٠ ٥٠/٠ ٠.٥٦ ٥ ٣ => 1گروه  ١٢

    ٠.٤٤ ٤ ٣ < 2گروه 

   ١.٠٠ ٩   کل

  
،  قابـل  هـا در منطقـه   کیفیـت هـر یـک از شـاخص    ، 2شـماره  با استفاده از نتایج حاصل از جدول 

سـطح معنـی   ( 05/0آن بـا    ه سطح معنی داري دو طرفه و مقایسـۀ این کار با توجه ب. تشخیص شد
بیشتر باشد بـه معنـاي برابـري نسـبت در دو     05/0چنانچه این مقدار از  ؛باشدامکان پذیر می) اريد

توان در مورد مطلوب یا نامطلوب بودن کیفیت شاخص مربوطه، با اطمینان قضاوت گروه بوده و نمی
ـ     05/0از در صورتی که این مقدار  ؛نمود وده و کمتر باشد، به معناي نـابرابري نسـبت در دو گـروه ب
ا نـامطلوب بـودن کیفیـت    هاي موجود در دو گروه، در مـورد مطلـوب یـ   توان با مراجعه به نسبتمی

  . ، قضاوت نمودشاخص مربوط
در اینجا هـر چنـد کـه    . شداستفاده  T-Test از آزمون لویت هر یک از عوامل نیزوبراي تعیین ا     

زیـرا  (نمود هاي پارامتري محدود مینها را به کمک آزموحجم کم نمونه امکان سنجش اهمیت داده
اما به منظور بررسی همگـونی ایـن   ) ها رتبه هستند نه اندازهداده ،گونه که قابل مشاهده است همان

  .مرکزي آنها انجام شد به عنوان نقطۀ 3نگین امتیازها با براي مقایسه میا Tدو نوع آزمون از آزمون 
  .می باشد 3برابر  میانگین متغیر مورد نظر: فرضیه صفر     
  .نمی باشد 3میانگین متغیر مورد نظر برابر : فرضیه مقابل     
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  ضریب اهمیت براي پرسشنامۀ T-Testآزمون : 3 شماره جدول
 

 درجه آزادي tآماره 
سطح معنی 
 داري

 اختالف میانگین
 درصد 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

Q1 6.521 37 0.000 1.132 0.78 1.48 

Q2 5.162 37 0.000 0.921 0.56 1.28 

Q3 9.947 37 0.000 1.158 0.92 1.39 

Q4 7.149 37 0.000 1.026 0.74 1.32 

Q5 6.849 37 0.000 1.000 0.70 1.30 

Q6 13.691 37 0.000 1.526 1.30  1.75 

Q7 1.994 37 0.054 0.395 0.00 0.80 

Q8 7.544 37 0.000 1.079 0.79 1.37 

Q9 12.954 37 0.000 1.263 1.07 1.46 

Q10 25.226 37 0.000 1.763 1.62 1.90 

Q11 1.539- 37 0.132 0.211- 049 . - 0.07 

Q12 17.546 37 0.000 1.658 1.47 1.85 

  
و همچنین فواصل اطمینـان مثبـت     05/0آنها با  ه دست آمده و مقایسۀدار ببا توجه به سطوح معنی

 شـود؛ هـا پذیرفتـه مـی   شود که فرض با اهمیـت بـودن تمـام گویـه    براي تمام  متغیرها مشاهده می
 4 گونه که در جدول شـماره  همان. دست آمده رتبه و کیفیت هر یک از عوامل مورد نظر ب ،بنابراین

حـائز بـاالترین اهمیـت     ،قابل مشاهده است، توسعه، تبلیغ و بازاریابی محصوالت گردشگري مقصـد 
شناسـان، نـامطلوب ارزیـابی    کیفیت تمام متغیرها در منطقه نیز از نقطه نظـر کار . ارزیابی شده است

  .شودتحقیق پذیرفته می ه دست آمده، فرضیۀبا توجه به نتایج ب ،بنابراین شده است؛
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  چابهار امل مؤثر بر مدیریت مقصد در منطقۀعو کیفیت و رتبۀ: 4شماره  ولجد

 متغیرهاي مربوط به مدیریت مقصد
رتبه 
 کیفیت  رتبه  میانگین

  نا مطلوب  1  42/9  توسعه، تبلیغ و بازاریابی محصوالت گردشگري مقصد
  نا مطلوب  2  12/9  هاي گردشگري براي بازدیدکنندگان در مقصد وجود برنامه

منظورکیفیت تجربه و میزان رضایتی است که بازدید (یت تجربه خدماتکیف
  نا مطلوب  3  67/8  .)کنندگان تا کنون داشته اند

هاي مشترك و مشارکت میان کسب و کارهاي مـرتبط بـا صـنعت     همکاري
  نا مطلوب  4  5/8  گردشگري در مقصد

  نا مطلوب  5  99/6  مدیریت بازدیدکنندگان
وجه به تحلیل مقصدهاي رقیب استانی، ملی و بین قیمت گذاري رقابتی با ت

  نا مطلوب  6  75/6  المللی

  نا مطلوب  7  62/6 ها تحقیق و مطالعه در برنامه ریزي
  نا مطلوب  8  41/6 هاي ذیربط استفاده از فناوري اطالعات توسط سازمان

  نا مطلوب  9  13/6 و خصوصی همکاري میان بخش عمومی
  نا مطلوب  9  13/6 و کارهاي مرتبط با صنعت در مقصدتوسعه منابع انسانی در کسب 

  نا مطلوب  10  11/6 مدیریت بحران
ها و سمینارهاي تخصصی در زمینه صـنعت گردشـگري در    برگزاري کارگاه

 مقصد
  نا مطلوب 11  16/4

  
  بندي بحث و  جمع

ها براي تبندي متغیرهاي یادشده در این تحقیق، در واقع مشخص نمودن اولویهدف از رتبه     
این  میبندي نسبی بوده و وجود تماوگرنه بدیهی است که این الویتریزي بوده است برنامه

ت رقابتی، ضروري و با کیفیت مدیریت یک مقصد در راستاي کسب مزی متغیرها براي ارتقاي
شوند الزم از آنجا که هر یک از مناطق ما به نوعی مقصد گردشگري محسوب می. اهمیت است

 ،امروزه مدیریت مقصد. کنندیی این مقصد را مدیریت و بازاریابی میها که بدانیم چه سازماناست 
ندگاري و بقاي ست و فراتر از آن ضامن ماا رقابتی مقصدها کننده جایگاةیکی از عوامل مهم تعیین

ي باالي گردشگري ها چابهار به عنوان یک مقصد گردشگري با قابلیت منطقۀ. یک مقصد است
هاي پویایی است که در بحث مدیریت مقصد پیشرو  نند هر مقصد دیگري نیازمند سازمانهما

طقه منسجم نموده و در برابر ها را در راستاي توسعه گردشگري من الیتبوده و بتوانند منابع و فع
  . ت رقابتی پایدار مسئول باشندپایدار گردشگري منطقه و کسب مزی توسعۀ
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ریزي در سازمان میراث فرهنگی، بازاریابی و برنامه مات مؤثري در زمینۀاقدا اگرچه اخیراً      
صنایع دستی و گردشگري کشور صورت پذیرفته است، اما به طور کلی سازمان متولی گردشگري 

مدیریت و بازاریابی مقصد ایران  ي ساختارها و عملکردهاي طراحی شدة مناسب برايدر ایران دارا
 هایی مواجه نبود چنین سازمان ها و مناطق نیز باه در سطح استانباشد و بدیهی است کنمی

هاي متولی موجود از جمله ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  اما سازمان ،هستیم
- هتوانند با در پیش گرفتن رویهایی همچون سازمان منطقه آزاد چابهار نیز می مناطق و یا سازمان

اجزاي دخیل در  میو آگاهی از لزوم انسجام عملکردي میان تما میلهاي مدیریتی صحیح و ع
گردشگري  ه دنبال آن توسعۀکیفیت مدیریت مقصد و ب عت گردشگري، نقش بسزایی در ارتقايصن

  . در منطقه داشته باشند
  

  هاپیشنهاد
المللی، بین میهاي علسازي تقاضاي داخلی با استفاده از برگزاري کنفرانسبین المللی -

 المللی در منطقه چابهارهاي بین ها و نمایشگاهمپوزیومس

افزایش مطالعات و تحقیقات پیرامون بازار گردشگري منطقه و استفاده از دانش سایر مقصدهاي  - 
 ریزي و اجراگردشگري موفق در جهت افزایش نقاط قوت و کاهش خطاها در امر برنامه

هاي عرفی بیشتر منطقه چابهار و جاذبههاي اینترنتی چند زبانه جهت م اندازي سایتراه -
 هاي نوین بازاریابی و تبلیغات در جهان گیري از روشگردشگري منطقه و نیز بهره

 .هاي متولی گردشگري در منطقه هاي بیشتر میان سازمانافزایش همکاري -
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