نقش ارائه مدل گردشگری ایرانی-اسالمی در رونق اقتصادی و فرهنگی کشور

چکیده
گردشگری یکی از منابع تغذیه اقتصاد در جوامع مختلف است و میتواند نقش مهمی در توسعه و کسب درآمد برای
آنها داشته باشد .توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال،
محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است .این تحقیق شامل دو جامعه
میباشد که جامعه آماری اول به منظور شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر رقابتپذیری شرکتهای گردشگری است .جامعه
آماری دوم شامل گروه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی میباشند که حداقل یک بار از خدمات شرکتهای
گردشگری کشور استفاده کردهاند .روش جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته  31سؤالی انجام گرفت.
پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای همه متغیرها باالی  0/7بهدست
آمد .تجزیه و تحلیل اطالعات بهدست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزار  SPSSو  Smart Pls2در دو
بخش توصیفی و استنباطی (مدلسازی معادالت ساختاری) ،انجام پذیرفت .نتایج تحقیق نشان میدهد که عوامل هفت
گانه مدل (استراتژی ،تصویر ،کیفیت خدمات ،ارزش ،رضایت مشتری ،وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بود) تأثیر
معناداری بر رقابتپذیری شرکتهای گردشگری کشور داشتهاند.
اهداف پژوهش
.1بازشناسی مؤلفههای مؤثر در مدل گردشگری ایرانی -اسالمی
.2طراحی و تبیین مدل گردشگری ایرانی -اسالمی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و فرهنگی در کشور.
سؤاالت پژوهش
.1مدل گردشگری ایرانی -اسالمی دارای چه مؤلفههایی است؟
.2چه مدلی میتواند منجر به پویایی گردشگری در ایران و رونق اقتصادی گردد؟
واژههای کلیدی :گردشگری ایرانی-اسالمی ،شاخصهای رقابتپذیری ،مدلسازی تفسیری ساختاری ،رونق
اقتصادی.

 .1مقدمه
یکی از مهمترین دالیل توجه دولتها و برنامه ریزان به گردشگری ،پیامدهای اقتصادی آن برای کشور و منطقه است؛
به طوری که امروزه گردشگری عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب میآید .این صنعت یکی از مهمترین و با
ظرفیتترین زمینه های تولید ثروت و افزایش درآمد و در کنار آن بهبود معیارهای اقتصادی است .گردشگری ،در پنج
دهۀ اخیر به عنوان یک فعالیّت بشری و از صنایع با رشد باال وگسترده شناخته شده است .این صنعت ،دارای طرف
عرضه و تقاضا و محصوالت مخصوص به خود ،با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی
در سطوح ملی یا بینالمللی است .در سال های اخیر رقابت ،به عنوان یک مفهوم اقتصادی که بر توسعۀ پایدار صنعت
سفر و گردشگری تأثیرگذار است ،مطرح گردیده است .برخی از دولتها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش
گردشگری به طور صحیح تجربهای ندارند یا دارای تجربهی کمی هستند .در کشورهایی که گردشگری رونق زیادی
ندارد برنامهریزی ،میتواند رهنمون الزم را برای توسعه ی آن فراهم کند .با در نظر گرفتن جایگاه قابل توجه صنعت
گردشگری ،این صنعت میبایست از یک نظام بازاریابی قوی و متجانس با محیط بازار برخوردار باشد .هر چقدر سیستم
مدیریت بازاریابی آنها قویتر و مناسب تر باشد ،به همان اندازه نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت .بازاریابی
گردشگری ،فرآیندی تعاملی است میان عرضهکنندگان و مصرفکنندگان (گردشگران) که طی آن کاالها و خدمات
گردشگری در محیطی که خاص این صنعت است ،مبادله میشود .با توجه به گسترش سریع گردشگری و افزایش
رقابت بین شرکتها و نیز ظهور شرکتهای جدید ،برای یک شرکت ضروری است تا توان رقابتپذیری خود را در
مقابل سایر شرکتهای گردشگری افزایش دهد .مطالعه تحقیقات صاحبنظران و پژوهشگران مختلف بخش گردشگری
نشان میدهد که هر یک از محققان از عوامل مختلفی بهعنوان عوامل موثر بر رقابتپذیری یک مقصد گردشگری خاص
نام برده اند .جامعه ایران با فرهنگی اسالمی و اقتضائات آن نیازمند دستیابی به یک الگوی مناسب در صنعت گردشگری
است که از یک سو همخوان با فضای فرهنگی و ساختارهای اقتصادی موجود در آن باشد.
درخصوص پیشینه تحقیق حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی در این موضوع به رشته تحریر درنیامده است .باقری و
همکاران ( )1395معتقدند که اولویت صنعت گردشگری برای دولت ،کلیدیترین شاخص در جهت افزایش رقابتپذیری
صنعت گردشگری استان فارس بوده و جایگاه نازل ایران از منظر این شاخص در آخرین رتبهبندی مجمع جهانی اقتصاد
بیانگر لزوم توجه روزافزون دولت به توسعه صنعت گردشگری است (باقری و همکاران .)1395 ،عوامل مؤثر بر رقابت-
پذیری ایران در گردشگری حالل را اولویتبندی نمود .اولویت این عوامل به ترتیب ،عوامل موقعیتی ایران در گردشگری
حالل ،مدیریت مقصد در راستای گردشگری حالل ،منابع فرهنگی ،تاریخی ،ایرانی-اسالمی ،شرایط تقاضا برای
گردشگری حالل ایران ،منابع حمایتی و پشتیبان در گردشگری حالل ،منابع طبیعی دلخواه مسلمانان و منابع انسان
ساخت بر محور گردشگری حالل بودند (کاشی .)1395 ،نوروزی و همکاران ( )1394نتایج نشان دادند که رقابتپذیری
گردشگری شهری کالنشهر تهران تنها در حوزه زیرساختهای شهربازی و مجتمع های اقامتی نیاز شدید به توسعه در
این زمینه را الزم میکند (نوروزی و همکاران .)1394 ،همان طور که مشخص است هدف این تحقیق ارائه مدل

رقابتپذیری گردشگری در کشور ایران است .این مدل بر پایه شاخصهای رقابت پذیری گردشگری مجمع جهانی
اقتصاد و توسعه پایدار است که تا کنون در کشور ارائه نشده است .این پژوهش در نظر دارد تا با بهره بردن از مدل
طراحی شده توسط کومپن سررو 1و همکاران ( )2017و شاخصهای رقابتپذیری گردشگری مجمع جهانی اقتصاد در
سال  ،2015چارچوبی بومی برای ارزیابی رقابتپذیری گردشگری ایران فراهم آورد .این تحقیق بر آن است تا با
شناسایی و بررسی شاخصهای مزیت رقابتی گردشگری در ایران ،الگویی جامع و کارا در این حوزه ارائه دهد.
چارچوب کلی روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی نهاده شده است .عالوه بر این ،از لحاظ هدف مورد بررسی این
مطالعه در دسته مطالعات ارزیابی جای خواهد گرفت ،چرا که پاسخ سؤاالت این پژوهش میتواند برای سازمانهای
گردشگری و دیگر فعاالن و ذی نفعان گامی در جهت شناخت مسائل جاری صنعت گردشگری تلقی شود .به منظور
جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده خواهد کرد .برای جمعآوری دادهها از روش میدانی و پیمایشی استفاده گردید.
در این روشها از پرسشنامه و ابزارهای دیگر برای جمعآوری اطالعات استفاده شد .پرسشنامه مورد استفاده در این
تحقیق ساختاریافته بود .در مراحل تحقیق ،ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی مؤلفههای موثر بر رقابتپذیری شرکتهای
گردشگری شناسایی شد .سپس تحلیل دادهها بهوسیله آمار توصیفی (فراوانی ،فراوانی تجمعی ،درصد فراوانی تجمعی
و نمودار میلهای) و سپس آمار استنباطی با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی ،شاخص-
های برآزش مدل با نرم افزار  PLSبررسی شدند .جامعه آماری این تحقیق شامل دو جامعه میباشد که جامعه آماری
اول بهمنظور شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر رقابتپذیری شرکتهای گردشگری تعداد  20نفر بعنوان خبرگان صنعت
گردشگری که حداقل دارای  15سال سابقه کار در این صنعت و حدقل مدرک فوق لیسانس انتخاب شدند .باتوجه به
محدود بودن جامعه اول تحقیق ،نمونه آماری بهصورت سرشماری و کل جامعه در نظر گرفته شد .جامعه آماری دوم
شامل جامعه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می باشند که حداقل یک بار از خدمات شرکتهای گردشگری
کشور استفا ده نموده اند .نمونه آماری این جامعه بر مبنای جدول مورگان تعداد  384نفر انتخاب گردید .در تحقیق
حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه ،از نظرات خبرگان این امر در حوزه گردشگری استفاده شده است .این پرسشنامه
در اختیار اساتید و صاحب نظران این موضوع قرار گرفت .برای محاسبه پایایی ،شیوههای مختلفی به کار میرود که در
این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .بدین منظور تعداد  384پرسشنامه افراد جامعه آماری
توزیع شد و با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی الزم  0/7توصیه شده است در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ
که از طریق نرم افزار  spssمحاسبه شد ،عدد  0/872حاصل شد ،که بیانگر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای
همه سؤاالت و متغیرها در جدول  2محاسبه شده است:
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جدول  2ضریب آلفای کرونباخ برای هر سوال و متغیر
مولفه ها

ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر

استراتژی

.870

تصویر

.875

کیفیت خدمات

.884

ارزش

.883

رضایت مشتری

.875

وفاداری مشتریان

.865

عملکرد مالی

.855

نتیجهگیری
هدف از تبیین مدل یاد شده در این تحقیق ،در واقع شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر رقابتپذیری شرکتهای گردشگری
بوده است .اقدام به هر کاری و از جمله مسافرت تابعی است از انگیزههایی که از رؤیاها و خواستهای مسافران سرچشمه
میگیرد .این خواست ها و رویاها اگرچه بر تصمیم به سفر و انتخاب مقصد از سوی گردشگر مستقیماً تأثیر میگذارد،
خود میتواند متأثر از شرکتهای گردشگری مانند کیفیت خدمات ،ارزشها ،تصویر شرکت ،نحوه برخورد کارکنان یا
متغیرهای داخلی شرکت مانند عملکرد مالی ،میزان رضایت مشتریان ،وفاداری مشتریان و دیگر متغیرها از این نوع
باشد .حال بسته به شرایط گون اگون مبداء و مقصد و نوع سفری که ارتباط میان مبداء و مقصد ایجاب میکند و
همچنین شرایط زمانی که سفر در آن اتفاق میافتد ،ممکن است تأثیر این متغیرها بر فرایند انتخاب شرکت گردشگری
تغییر کند؛ از آن کاسته یا بر آن افزوده گردد .در تحقیقات ،محققانی که نام آنها در پیشینه تحقیق ذکر شد بیشتر
به بررسی تأثیر عوامل مقصد گردشگری بر انگیزههای گردشگری و گونهشناسی گردشگری پرداختهاند؛ به عبارتی دیگر
آن ها در تحقیقات خود تنها تأثیر عواملی که مربوط به نقاط مقصد بوده و خواستهها و انتظارات گردشگران از
مقصدگردشگری بوده را بررسی کردهاند .در پژوهش حاضر ،به ارائه مدلی مناسب جهت رقابتپذیری شرکتهای
گردشگری تهران پرداخته شد .با مروری بر ادبیات نظری و همچنین پیشینۀ پژوهش ،سعی گردید تا اطالعات جامع و
مختلفی در رابطه با سازههای پژوهش ،بیان گردد .نتایج تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که از  19عامل
شناسایی شده در تحقیق حاضر که در پرسشنامه آمدهاند ،تنها تأثیر  7عامل (استراتژی ،تصویر ،کیفیت خدمات ،ارزش،
رضایت مشتری ،وفاداری مشتریان و عملکرد مالی) تأیید شد .بدین ترتیب  31زیر عامل تشکیلدهنده رقابتپذیری
شرکتهای گردشگری در شهر تهران میباشند و باید به آنها توجه بیشتری نمود تا وضعیت گردشگری در کشور
بهبود یابد .مطالعه و کاربست این الگو نقش مهمی در بازدهی گردشگری در اقتصاد جامعهای اسالمی مانند ایران دارد.
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