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چکیده
امروزه گردشگری بیابان و کویر بهعنوان یک بخش اقتصادی بهسرعت درحال رشد است ،بهطوریکه رقابت تنگاتنگي میان منااط
بالقوۀ حائز شرایط برای جذب تعداد بیشتری از گردشگران وجود دارد که بهطور قطع ،باتوجه به تجربیات صورتگرفته در جهان ،یکاي
از ابزارهای قدرتمند این عرصه ،افزایش کیفیت مدیریت مقصد گردشگری است؛ اما در ایران مسئله این است که باتوجه به قابلیتهاای
گردشگری بیابان و کویر؛ ازجمله کویر شهداد کرمان ،جذب گردشگران با موفقیت همراه نبوده است .بهنظر ميرسد ازجمله عوامل مؤثر،
آسیبهایي باشد که بر مدیریت مقصد گردشگری بیابان و کویر از دیدگاه رقابتي وارد ميشود؛ بنابراین این پژوهش باهسابب اهمیات
موضوع با هدف آزمون فرض مذکور و آسیبشناسي آن ،از روشهای کتابخانهای و اسنادی و پیمایش میداني و با ابازار پرسشانامه باه
تحقی پرداخت .جامعۀ آماری این تحقی شامل استادان دانشگاه و کارشناسان حوزۀ گردشگری ،البتّه به شرط اشراف بار گردشاگری
بیابان و کویر و بهویژه آشنایي با کویر شهداد کرمان بوده است .اساس شاخصهای مادیریت مقصاد برمبناای مادل کراچاي و ری اي
استخراج و با بهرهگیری از روش دلفي بوميسازی شد و بر مبنای آنها پرسشنامهای تهیه شد که مقدار آلفای کرونباا  6/91نشاان از
پایایي مناسب گویههای پرسشنامه داشت .هم نین بهمنظور تعیین رتبه و وضعیت شاخصها از روش وزندهي ،نرمالکاردن ،محاسابۀ
امتیاز وزندار و درنهایت محاسبۀ رتبۀ ضعف شاخصها استفاده شد .براساس یافتههای تحقی  ،بیشترین ضعف در اساتفاده از فنّّااوری
اطالعات و ارتباطات بهمنظور بهرهگیری از آن در بازاریابي و تبلیغ و افزایش راندمان مشاهده ميشود.
واژههای کلیدی :آسیبشناسي ،کرمان ،کویر شهداد ،گردشگری کویر و بیابان ،مدیریت مقصد گردشگری.
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مقدمه
گردشگری پدیدهای است که از گذشه ههای دور
مورد توج انسان بوده و بهرحسهب نیازههای م فهاو
اج ماعی ،اق صادی و همچنین با توج ب قابلیتههای
مکانی هر منطقه به پویهایی هود ادامه داده اسهت
) .(Negi,2003:3ایهن نههن ت ،درحها حاضههر یکههی از
پویاترین ف الیتهای اق صادی است که نقهم میمهی
در توس ۀ پایدار محلی ایفا میکند و ازطریق ترکیب و
ب کارگیری همزمان منهاب دا لهی و هارجی ،منهاف
اج ماعی؛ اق صادی؛ زیستمحیطی و فرهنگهی زیهادی
را ب ه دنبهها دارد (ابههراهی زاده و همکههاران)13 :8131 ،؛
بنابراین جای ت جب نیست که ایهن نهن ت ،در طهی
سا های  8320-8002گردشگری بینالمللی بها نهر
رشهههد سههها نۀ  6/2درنهههد ،از  82میلیههون درآمهههد
گردشگری در سا  ،8320به  106میلیهون در سها
 8002افزایم یاف باشد (اکبری و ابونوری.)13 :8131 ،
طبق پیمبینی سهازمان جیهانی گردشهگری تها سها
 8080ت داد گردشگران بینالمللی ب  8/2میلیارد نفر
واهد رسید و روند روب رشهد گردشهگری بها سهرعت
بیش ری ادام پیهدا واههد کهرد ) Raina, 2005:52؛
قاسمی و همکاران)8 :8131 ،؛ ازاینرو امروزه گردشگری
ازجمل امیدبخمترین ف الیهتههایی اسهت که از آن
ب عنوان گذرگاه توس یاد میکنند
).(Swarbrookr, 1998: 203
نن ت گردشگری در چیار پنج کشهورهای جیهان،
ی نی در بهیم از  820کشهور ،یکهی از  2منبه میه
کسب ارز ارجی است و در  60کشور ،رتبۀ او را به
ود ا صاص دادهاست(حسنوند و داپناه)11 :8131 ،
و در این میان اکوتوریس از چنان جایگاهی بر هوردار
است ک سازمان ملل ،سا  8008را سا بهینالمللهی
اکوتوریس نامید (حاجینهااد و منیریهاری.)871 :8138 ،
در سند چشه انهداز توسه ۀ بیسهت سهال  ،جمیهوری
اسالمی ایهران بهرای کسهب رتبهۀ او در زمینه ههای
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مخ لهها اق صههادی ،اج مههاعی و فرهنگههی در سههط

منطق  ،دس یابی ب  8/2درند کل گردشگری دنیها را
برای ود هدفگذاری کرده است .ب عبهار دیگهر در
افق  8303کشهور ایهران مهیبایسهت بیسهت میلیهون
گردشگر جذب کند .گردشگری بیابان و کویر ،یکهی از
گون های طبی تگهردی ،گردشهگری ماجراجویانه یها
زمین گردشگری است ک امروزه در بر ی از کشهورها
مانند تونس ،تنیا از گردشگری در بیابان هود سها ن
تا  1میلیارد د ر درآمد کسب میکنند .ایهن در حهالی
است ک رونق گردشگری بیابان و کویر نه تنیها سهبب
بههازدۀ اق صههادی بههرای گسه رۀ وسههی ی از کشههور که
ظرفیههتهههای تولیههدی کشههاورزی و نههن ی رقههاب ی
ندارند ،فراه میآورد؛ بلک بر هی شهیوهههای سهن ی
فراموششده مانند ننای دسه ی و شه ربانی را احیهاء
کرده و ب بیبود سط زندگی جوام محلی میافزایهد.
بیم از یکپنج مساحت کشور ایران را نیز (افزونبهر
سیصد هزار کیلوم ر مرب ) بیابانهای واق ی دربرگرف
است .گذش از وس ت ک نظیر که موجهب مهیشهود
مجموع مساحت بیابانهای ایران در شمار چیار بیابهان
نخست جیان قرار گیرد ،عوامهل جررافیهایی م هددی
موجب شده است بیابانهای ایران ازجمل کویر شیداد
کرمان به عنهوان جاببه ههای گردشهگری از موق یهت
مم ازتری نسبت ب هم ایان ود در دیگر نقاط جیان
بر وردار باشند؛ اما مسئل این است که بها توجه به
قابلیتهای گردشگری بیابان و کهویر کشهور ،ازجمله
کویر شهیداد کرمهان ،جهذب گردشهگران بها موفقیهت
همراه نبوده است ک به نظهر مهیرسهد ،بها توجه به
تجربیا اثبها شهدۀ جیهانی ،ازجمله عوامهل مهوثر،
آسیبهایی باشد که به مهدیر مقصهد گردشهگری
بیابان و کویر از دیدگاه مزیت رقاب ی وارد میباشهد .در
راسهه ای فرضههیۀ مههذکور ،ایههن پههاوهم بهها هههدف
آسیبشناسی ب دنبا پاسخگویی ب سؤا زیر است:
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آیا آسیبهایی بر مدیریت مقصد گردشگری بیابان
و کویر در کشور با تأکیدبر کهویر شهیداد کرمهان وارد
است؟
توضی آنک  ،کشورهای بسیاری همچهون اتهریم،
انگلس ان ،فنالنهد و ...بها بیهرهگیهری از سیسه ههای
مههدیریت مقصههد ،درآمههدهای بهها یی را از نههن ت
گردشگری ب هود ا صهاص دادهانهد و توانسه انهد
درجیههت رونههقبخشههی اق صههاد محلههی و ملههی ههود،
گامهای شایانی بردارند (فرزین و نفری.)31 :8111 ،
پیشینۀ تحقی
درحالیک شنا ت بخمهای مخ لا بازار اهمیت
اسهه راتایکی در توسهه ۀ مقانههد دارد؛ امهها قابلیههت
دس رسی ب بازار گردشگری در سا ههای ا یهر در
شده است .مطال ا انجامشده در حوزۀ نظام مهدیریت
مقصد توسط افرادی مانند :کراچهی و ریچهی(،)8001
موریسههون و میههل( ،)8331لویلههت( ،)8006اسههدادا و
بوههههالیس( ،)8000بوههههالیس( ،)8332پریسهههینزا و
همکاران( )8008و بوهالیس ( )8337انجام یاف است
ک اغلب بر نظام مهدیریت مقصهد گردشهگری تمرکهز
یاف اند؛ اگرچ بخم عمهدهای از مطال ها کهاربردی
در شرکتهای بزرگ نور پذیرف ه اسهت (فهرزین و
نفری.)37 :8111 ،
آدیینکااوجو و همکهاران ( )8083چهارچوبی بهرای
سازمانهای مدیریت و بازاریابی مقصهد در گردشهگری
روس ایی ارائ کردهاند .همچنهین سهازمان گردشهگری
جیانی در سا  ،8007چارچوبی عملی برای راهنمایی
مههدیریت مقصههد گردشههگری ارائ ه کههرده کهه در آن
رهنمودهایی ارائ شده است.
کاتارزینهها در  8081ب ه اثههرا سههازمان مههدیریت
مقصد بر توس ۀ گردشهگری پایهدار پردا هت و در آن
رهنمودهههایی ارائهه شههد و ترییههر بهه سههمت توسهه ۀ
گردشگری پایدار مورد تأکید قرار گرفت .همچنین ری
و همکههاران در  8080ب ه ارائ هۀ راهکارهههایی درجیههت

دس یابی ب مدیریت مقصد گردشگری منطق ای پایدار
پردا ند .از پاوهمهای دیگر مهیتهوان به کهیس و
لورانههههت(،)8088وارگههههس( )8081و اسهه ه یفیک و
گرزنیک( )8088اشاره کرد.
در ایههران نههادعلیپههور ( )8138کیفیههت مههدیریت
مقصد گردشگری ،از دیدگاه مزیت رقهاب ی در منطقهۀ
چابیار را ارزیابی کرد و فرزین و نفری در سا 8111
اب دا به شهنا ت نظهام مهدیریت مقصهد گردشهگری
پردا ت و سدس چهالمههای توسه ۀ آن در ایهران را
تحلیل کرد .همچنین در سا  ،8130ک هاب مهدیریت
مقصد توریس توسط دلبری و رجبی ان شهار یافهت .از
سایر تحقیقا انجامیاف در ایهن حهوزه مهیتهوان به
پههاوهمهههای ضههرغام بروجنههی و توحیههدلو (،)8130
سخندان ( ،)8131ش بانی ( ،)8131رضهایی (،)8133
پورجیههان ( ،)8130پور انه بههر ( ،)8138هههاجرپور
شههاندیز ( ،)8130مقههی ( ،)8138عباسههی (،)8113
دهقههانی ( ،)8111توحیههدلو ( ،)8113آبرم ( )8138و
نادعلیپهور اشهاره کهرد .همچنهین ،قهدیری م صهوم و
همکاران ( ،)8131شهری تپنهاه و همکهاران (،)8117
جیانیان و زندی ( ،)8113موسوی حاجی و سهلیمانی
ربهههاطی ( ،)8113آبرنیونهههد و همکهههاران (،)8112
جیانیان ( ،)8111ادمتالرسو و همکاران (،)8132
میندسان مشهاور آرمهانشهیر و بهومآرای چیارمحها
( ،)8113ابوالحسهههنی و همکهههاران ( )8138و فیهههروز
جهههایی و همکهههاران ( )8133در تحقیقاتشهههان بههه
گردشگری کویر و بیابان پردا اند؛ اما نک ۀ قابل بکر
اینک در هیچیک ب گردشگری کویر شیداد کرمان آن
ه از دیدگاه مدیریت مقصد ندردا اند؛ نک ای که
اهمیت انجام این تحقیق را توجی میکند.
مباني نظری
مقصود از بازاریابی ،همۀ ف الیهتهها و فراینهدهایی
است ک در راه گرده آوردن ریدار و فروشنده انجهام
میشود ک عبار اند از :لق ،توزیه  ،تبلیه  ،تهروی ،
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قیمتگذاری و ارائۀ عقیهدههها و نظهرا جدیهد بهرای
تسییل دادوس د در محیطی پویاست .هنگهامی که در
بازاریابی ب وان محصو یا دم ی مناسب را در مکهان
و زمانی مناسب ب دست مش ری مناسهب داد ،ن یجهۀ
کار سودآور بوده و مش ری از ایهن کهار راضهی واههد
بود (گی .)800 :8111 ،بازاریابی در نن ت گردشگری،
عبههار اسههت از تههالشهههای کلههی بههرای شناسههایی
چیزهههایی کهه منطقههۀ مقصههد بههرای عرضهه دارد و
گروههایی از مردم ک وقت ،پو و عالق برای مسافر
و تفری دارند و نحوۀ دس رسی و م قاعد کهردن افهراد
بکرشده برای رف ن به آنجاسهت؛ پهس به طهور کلهی
وظایا بازاریهابی در گردشهگری ،در گزینه ههای زیهر
الن میشود (جیانیان و نادعلی پور:)18 :8111 ،
 توس ۀ محصو گردشهگری به منظهور جهذب انهواعبازارها؛




 مدیریت تقاضا؛ اس فاده از جابب های ویاه درجیت اهداف تبلیراتی؛ نظار بر تهأثیرا محیطهی و اق صهادی ،در ن یجهتوس ۀ گردشگری.
درست در همین نقط اسهت که مهدیریت مقصهد
گردشگری و اهمیت آن برجس میشهود .به عبهار
دیگر ،اگهر مطهابق شهکل شهمارۀ  8نظهام گردشهگری
شامل بازار ،سفر ،مقصد و بازاریابی فرض شود؛ مقصهد
مجموعهه ای از امکانهها و جاببهه هههای مههوردنظههر
گردشگران و نیز تنظی قواعد و برنام ریهزی بازاریهابی
برای تأمین نیازهای آنان است .عنصهر مقصهد ،انگیهزۀ
انلی و اولیهۀ نهفر اسهت؛ بنهابراین مهدیریت آن نیهز
میم رین عامهل محسهوب مهیشهود تها چر هۀ نظهام
گردشگری (شکل شهمارۀ  )8به بی هرین نحهو انجهام
وظیف کند.

شکل  :5نظام گردشگری

تیی و ترسی  :جیانیان و نادعلیپور11 :8111 ،
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همههانگونهه کهه بیههان شههد ،در فراینههد بازاریههابی
گردشگری ،مقاند گردشگری و توس ۀ آنهها اهمیهت
انی دارند؛ ب طوری ک میتوان آنها را سرمای های
انههلی نههن ت گردشههگری دانسههت .ازایههنرو ،توس ه ۀ
مقانههد گردشههگری درجیههت برنام ه ریههزی بازاریههابی
گردشگری ،ک طی برنام های کالن و ملی گردشگری
قابل اجراست ،برنام ریزی گردشگری را ب اهداف ود
نزدیکتر میکند؛ بنابراین میتهوان گفهت که فراینهد
برنام ریزی توس ۀ مقاند گردشگری ،بسهیار حسها
است و ب شهرایط و عوامهل زیهادی بسه گی داشه و
مدیریت آنها اهمیهت انهی دارد .دربهارۀ مهدیریت
مقصد گردشگری (TDM)8باید گفت ک این مقول بها
عوامل زیادی روب روسهت که شهاید میم هرین آنهها
پایداری مقاند در شرایط رقاب ی بازارهاست؛ ازایهنرو،
تییهه و تههدوین سیسهه اطالعهها مههدیریت مقصههد
گردشگری در این راس ا اهمیت حیاتی دارد
).(Goeldner, Ritchie,2003:417

بهها توجهه بهه اهمیههت مقصههد گردشههگری ،بحهه
رقابتپذیری در مقصد بین بخمهای مخ لا دماتی
و در سطحی وسی تر با سایر مقصدهای گردشگری در
جههذب گردشههگر و ارائهۀ ههدما مناسههبتههر ،تهأمین
اش را بیش ر در سط محلی ،جلهب سهرمای گهذاری
با تر و ...ک هیچ مقصهد دیگهری نمهیتوانهد آنهها را
عرض کند ،بسیار مطهر اسهت (Balan et al, 2009
) .)(Ferreira,Estevao,2009رقاب یبودن گردشهگری
در یک مقصهد ،ناشهی از عوامهل گونهاگون زیهر اسهت
(رضوانی:)77 :8113 ،
 جذابیت مقصاد :به ایهن ترتیهب که جاببه هها وداف های هر مقصد بررسی میشود.
 مدیریت مقصد :شامل شناسایی اقداما بازاریهابی ومدیریت ک در یک مقصد گردشگری انجام میشود.
سازمانمقصد :ی نی بررسی توانمندیهای مهدیری یسازمانهای گردشگری مقصد و چگونگی همکهاری بها
آنها.
1-Tourism Destination Management
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 اطالعرساني مقصد :شامل ارزیهابی توانمنهدیههایتحقیقههاتی و مههدیری ی نظههامهههای اطالعههاتی مقصههد
کردشگری و غیره.
 کارآیي مقصد :عبار است از بیرهوری و نداقت درایجاد تجرب های گردشگری یک مقصد.
با توج ب موارد برشمرده ،تأسهیس سهازمان مهدیریت
مقصهههد ) (DMOیههها Destination Management
 Organizationب عنوان م ولی ف الیتههای یهادشهده،
بسیار ضروری ب نظر می رسد و بر این اسا  ،تییه و
تههدوین مههدلی مناسههب بههرای نحههوۀ توس ه ۀ مقانههد
گردشگری با درنظر گرف ن این موارد بسیار می است.
در این راس ا ،در اوا ر سا  ،8330کراچ و ریچهی
مد ود را دربهارۀ تحلیهل رقابهت گردشهگری ارائه
دادند ک مدلی مفیومی از رقابهت مقصهد اسهت .ایهن
مد مفیومی بر چارچوب مشیور پورتر ( )8330ی نی
«الما رقابهتپهذیری ملهی» اسه وار اسهت .کهراچ و
ریچی ،چارچوب مزیت رقاب ی پورتر را ب کهار گرف نهد،
اما تمرکز ود را بر شرکتها و محصو قرار ندادند.
آنها تمرکز ود را از شرکتها و محصو  /هدما ،
ب ننای دماتی و اق صادهای ملی گسه رش دادنهد؛
بنابراین آنها م قد بودند ک رقابت مقصد میبایسهت
ن تنیا ب وسیلۀ قابلیت آن در ارتقهای شهیوۀ زنهدگی و
شکوفایی اج ماعی ،بلک ب وسیلۀ کارآیی در تخصهی
مناب ک سبب شکوفایی درازمد اق صادی میشهود،
اندازهگیهری شهود .ایهن مهد شهامل  2عامهل اسهت
(نادعلیپور:)8138 ،
 -8عوامل و مناب پش یبان؛
 -8مناب و جابب های محوری؛
 -1مدیریت مقصد؛
 -3طمشی ،برنام ریزی و توس ۀ مقصد؛
 -2مشخص های کیفی (مشخص های ت هدیلکننهده و
تقویتکننده).
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شکل  :مدل مفهومي رقابت مقصد ،کراچ و ری ي

تیی و ترسی  :نادعلیپور 8138 ،

همانگون ک مشاهده میشود ،شا ههای مهدیریت
مقصد ،بازاریهابی ،کیفیهت تجربه  -هدما  ،سهازمان،
اطالعههها -تحقیقههها  ،نیادههههای مهههالی ،مهههدیریت
بازدیدکننده ،مدیریت بحران و درنیایت نظار منهاب
است.
روششناسي تحقی
روش تحقیههق ایههن پههاوهم تلفیقههی از روشهههای
ک ابخان ای و اسنادی و پیمایم بوده و ابزار تحقهق آن
پرسمنام است .جام هۀ آمهاری ایهن تحقیهق شهامل
اس ادان دانشگاه و کارشناسان حوزۀ گردشهگری الب ه
ب شرط اشراف بر گردشگری بیابان و کهویر و به ویهاه
آشنایی بها کهویر شهیداد کرمهان بهوده اسهت .اسها

شا های مدیریت مقصد براسها مهد کراچهی و
ریچی اس خراج شهده و بها بیهرهگیهری از روش دلفهی
بومیسازی شد و بر مبنای آنهها پرسشهنام ای تییه
شد.
روش دلفی عمدتاً با هدف کشا ایهدهههای نوآورانه و
قابل اطمینان و با تییهۀ اطالعهاتی مناسهب به منظهور
تصمی گیری است .روش دلفی فراینهدی سها اریاف
برای جم آوری و طبق بنهدی دانهم موجهود در نهزد
گروهی از کارشناسهان و برگهان اسهت که ازطریهق
توزی پرسمنام هایی در بهین ایهن افهراد و بهاز ورد
کن ر شده پاسخها و نظرا دریاف ی نور میگیهرد.
اسا و پایۀ روش یا تکنیک دلفی بهر ایهن اسهت که
نظر م خصصان هر قلمروی علمی دربهارۀ پهیمبینهی
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آینههدۀ نههائبتههرین نظرهاسههت؛ بنههابراین بههر الف
روشهای پاوهشی پیمایشی ،اع بار روش دلفی ن به
شمار شرکتکنندگان در پاوهم ک ب اع بهار علمهی
م خصصان شرکتکننده بس گی دارد .شرکتکنندگان
در تحقیق دلفی از  2تها  80نفهر را شهامل مهیشهوند.
عنانر انلی در روشهای اولی دلفی عبار اند از:
 سا ارهای جریان اطالعا ؛
 ارائ باز ورد ب شرکتکنندگان؛
 افشانسا ن هویت شرکتکنندگان.
بر این اسا پرسمهایی با توج ب شا های مد
کراچ و ریچی تیی شد ک با نظر گروهی شامل  2نفهر
از مدرسان باسابق با مرتبۀ علمهی دانشهیاری به بها
دارای اشراف ب گردشگری بیابهان و کهویر و آشهنا به
کههویر شههیداد مههورد روایههیسههنجی قههرار گرف نههد.
پرسشنام ها ب گون ای طراحی شد تا مخاطبان ضهمن
اس نباط و فیمیدن مسألۀ مطهر شهده ،واکهنمههای
فردی ود را بروز دهنهد .در پرسشهنام هها برگشهت،
طیهها پاسههخههها و د یلههی کهه م خصصههان بههرای
پاسخهایشان بیان کردهاند ،مورد بررسی قرار گرفهت و

الن نویسی شد .پس از آن ،گهزارش النه بهرای
م خصصان فرس اده شده و ب م خصصهان اجهازه داده
شد تا پاسخهایشان را براسا ن ای ترییر دهند و این
مراحل ادام یافت تا اجمهاعی بهر شها ههای مهد
بومیشده حانل شد.
اعضههای پانههل دلفههی بههرای ایههن پههاوهم ب ه نههور
نمون گیری غیراح مالی و ترکیبی از روشهای هدفدار
و زنجیرهای برگزیده شدند .بر این اسا  ،اب دا  81نفر
از افرادی نامزد شدند ک  2پاوهشگر فو الهذکر بهرای
مشارکت در ایهن پهاوهم مناسهب مهیدانسه ند که
همگی از مدرسان باسابق در حهوزۀ گردشهگری دارای
اشراف ب گردشگری بیابهان و کهویر و آشهنا بها کهویر
شیداد بودند .نظر مساعد این  81نفر بهرای مشهارکت
در این پاوهم جلب شد .در مالقا ههایی ایهن افهراد
نسبتب سؤا پاوهم توجی شهدند ،ضهمن اینکه از
آنها واس شد ک افراد دیگری را بهرای شهرکت در
پانههل م رفههی کننههد ک ه درنیایههت  13نفههر براسهها
فرایندی ک در شکل شمارۀ  1نشان داده شهده اسهت،
برگزیده شدند.

شکل  :9چگونگي انتخاب اعضای پانل دلفي با روش زنجیرهای

تیی و ترسی  :نگارندگان8136،

برمبنای ن های به دسهت آمهده از روش دلفهی بهر
شا های مهدیریت بازدیدکننهده ،مهدیریت بحهران،
کیفیت تجرب و بازاریابی مهد کهراچ و ریچهی توافهق
ایجاد شد .همچنین منب از سایر موارد مد کراچ و
ریچی بر شا های بومیشده برگزاری جشهنوارههها،

تحقیقا  ،قیمتههای رقهاب ی ،ارتقهای کیفیهت منهاب
انسانی درگیر در حوزۀ گردشگری و نیز ایجهاد ت امهل
سهازنده و دوطرفه میههان بخههم صونههی ،دول ههی و
عمومی تأکید شد؛ بنابراین پرسشنام ای بر مبنای این
شا ها طراحی گردید.
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شکل  :4متغیرهای مؤثر بر مدل کیفیت مدیریت مقصد گردشگری کویر شهداد

تیی و ترسی  :نگارندگان8136 ،

برای سنجم پایایی پرسشنام از آلفهای کرونبها
اس ه فاده ش هد ک ه مقههدار  0/12نشههاندهنههدۀ پایههایی
مناسب گوی های پرسشنامۀ نیایی است.
سدس پرسشنامۀ نیایی براسا مهد بهومیشهدۀ
کراچی و ریچی حانل از روش دلفی مابین  63نفهر از
کارشناسههان حههوزۀ گردشهههگری دارای اشههراف بهههر
گردشگری بیابان و کویر و آشنا با کویر شیداد کرمهان
پخم و پس از دریافت همگی پرسمنام ها ،نسبتبه
تحلیل آماری آن براسا فرایند زیر اقدام شد:
 -8ب عوامل ،از نفر تا یک ضریب داده شد.
این ضرایب توسط  13اعضای پانهل دلفهی ارائه شهد.
سدس از این ضرایب ،میانگین گرف ه شهد و درنیایهت
وزنها مشخ شد .این مرحل درواقه رتبهۀ اهمیهت
را مشخ میکند.
هر شا
 -8ضرایب نرما شد.

 -1هریک از شا ها (پرسمنام ) ام یازدهی شدند؛
بدینگون ک نمرۀ  8بیانگر قوّ اساسی؛ نمرۀ  ،8قوّ
عادی؛ نمرۀ  ،1ضه ا عهادی و نمهرۀ  ،3نشهاندهنهدۀ
مد است.
ض ا بسیار با ی شا
 -3میانگین نمرهای ک کارشناسهان بهرای ههر عامهل
دادهاند ،ب دست آمد.
 -2برای ت یین نمرۀ نیایی ،میانگین ضریب هر عامهل
در میانگین نمرۀ آن ضرب شد.
 -6درنیایت نمرۀ نیایی محاسهب شهد و نمهرۀ نیهایی
وض یت ض ا شا های مد پاوهم ب دست آمد.
ویژگيهای جغرافیایي منطقۀ مورد مطالعه
اس ان کرمان با وس ت بیم از  810هزار کیلهوم ر
مربه در جنههوب شههرقی ایههران بههین  21درج ه و 86
دقیق تا  23درج  83دقیق طو شرقی و  82درجه
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و  22دقیق تا  18درج عرض شمالی واق شده است.
این اس ان از شما ب اس انههای راسهان جنهوبی و
یزد ،از جنوب ب اس ان هرمزگان ،از شهر به اسه ان
سیس ه ان و بلوچس ه ان و از غههرب ب ه اس ه ان فههار
محدود میشود.

کویر شیداد بخشهی از حاشهیۀ غربهی کهویر لهو
است .شهیداد بها  83ههزار کیلهوم ر مربه وسه ت در
جنوب شرقی ایهران و شهما شهرقی کرمهان ،یکهی از
بزرگترین بخمههای کشهور و باسه انیتهرین بخهم
اس ان کرمان محسوب میشود.

شکل  :1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه

تیی و ترسی  :نگارندگان8136،
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یافتههای تحقی و بحث
بر مبنای یاف ه ههای تحقیهق (جهدو شهمارۀ ،)8
همانگون که مشهاهده مهیشهود؛ بیشه رین اهمیهت
بهه ترتیههب مربههوطبهه بازاریههابی (تبلیهه محصههو
گردشگری ه وزن بها اسه فاده از فنّّهاوری اطالعها و
ارتباطا  ،قیمتگذاری رقاب ی ه وزن بها برنامه ههای



جذاب و مناسب بهرای بازدیدکننهدگان ،ایجهاد ت امهل

سهازنده و دوطرفه میههان بخههم صونههی ،دول ههی و
عمومی ،ارتقای کیفیت مناب انسانی درگیهر در حهوزۀ
گردشهههگری کهههویر و بیابهههان ،تحقیقههها  ،برگهههزاری
جشنوارهها و مدیریت بحران است.

جدول  :5وزن و رتبهیابي شاخصها
نماد
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

شا های مد
بازاریابی (تبلی ) محصو گردشگری
برنام های جذاب و مناسب برای بازدیدکنندگان
کیفیت تجربۀ بازدیدکنندگان
مدیریت بحران
برگزاری جشنوارهها
تحقیقا
ارتقای کیفیت مناب انسانی درگیر در حوزۀ گردشگری بیابان و کویر
ایجاد ت امل سازنده و دوطرف میان بخم صونی ،دول ی و عمومی
قیمتگذاری رقاب ی
اس فاده از فنّّاوری اطالعا و ارتباطا

وزن
0/32
0/13
0/10
0/38
0/22
0/68
0/63
0/72
0/13
0/32

رتب
8
8
1
1
7
6
2
3
8
8

مأ ذ :یاف های نگارندگان8136،

از جدو شمارۀ  ،8بیش رین رتبۀ ض ا اس خراجشده
ب ترتیب عبار اند از:
 -8اس فاده از فنّّاوری اطالعا و ارتباطا ؛
 -8بازاریابی (تبلی ) محصو گردشگری؛
 -1برنام های جذاب و مناسب برای بازدیدکنندگان؛
 -3قیمتگذاری رقاب ی؛
 -2برگزاری جشنوارهها؛

 -6ارتقههای کیفیههت منههاب انسههانی درگی هر در حههوزۀ
گردشگری؛
 -7تحقیقا ؛
 -1کیفیت تجرب بازدیدکنندگان؛
 -3مدیریت بحران؛
 -80ایجههاد ت امههل سههازنده و دوطرف ه میههان بخههم
صونی ،دول ی و عمومی.

جدول  :امتیاز وزندار و رتبۀ ضعف شاخصها

نماد
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
مأ ذ :یاف

وزن نرما شده
0/81
0/88
0/88
0/02
0/07
0/01
0/03
0/08
0/88
0/81
های نگارندگان8136،

ام یاز وض موجود
1
1
8
3
3
1
1
1
1
3

ام یاز وزندار
0/13
0/16
0/88
0/80
0/81
0/83
0/87
0/01
0/16
0/28

رتبۀ ض ا شا
8
1
7
1
3
6
2
3
1
8
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در این راس ا ،ناظر بر تأیید این رتب بندی ،قابل بکر
است ک برمبنای یاف های تحقیق ،درحا حاضر جهز
چند وبسایت و وبالگ عمومی که در آن به م رفهی
کویر شیداد پردا ه انهد ،نظهامی یکدارچه درجیهت
مدیریت و بازاریابی مقصد بر مبنای فنّّاوری اطالعا و
ارتباطهها طراحههی و راهانههدازی نشههده اسههت .سههایت
سازمان میراث فراهنگی و گردشهگری اسه ان کرمهان
اسهه اتیک و غیرپویاسههت .گرچهه در ایههن وبسههایت
دما الک رونیکی شامل رزو این رن هی ه هل ،ریهد
این رن ی بلیط قطار ،فهروش این رن هی بلهیط اتوبهو ،
سههامانۀ پاسههخگویی مسههئو ن اس ه ان کرمههان و آب و
هوای کرمان و دریافت فایل راهنمای سهفر به اسه ان
کرمان است؛ اما واق یهت آن اسهت که به علهت نبهود
پایگههاه دادۀ محصههو و مصههرفکننههدۀ مالکیههت آن
مشخ نشده؛ بنابراین پرتا گردشگری این منطقه ،
الب ّ ب تب یت از کل کشور ،ف ا نیسهت و روشههای
ب روزرسانی آن نیز مشخ نشده است .ب طهور کلهی،
را
آسههیبهههای واردشههده در ارتبههاط بهها ایههن شهها
میتهوان در سه حالهت هدما اطالعهاتی ،هدما
ارتباطی و دما م امالتی مورد توجه قهرار داد که
ب علت آسیبهایی ک بر ههر سهۀ ایهن حهوزههها وارد
است -8 :اطالعا ه بهرای گردشهگران و هه بهرای
بنگاههای گردشگری در مقانهد فهراه نمهیآیهد؛ -8
رونههد بوروکراسههی بههرای سههفر افههزایم مههییابههد؛ -1
دماتی مانند رزرو ه ل ،رید بلیت وسهایل نقلیه و
مراکز تفریحی و غیره ب راح ی و با راندمان بها انجهام
نمییابد ک این آسیبها را مهیتهوان در یهک نگهرش
کالنتر ،در نبهود سیسه مهدیریت مقصهد ) (DMSو
سازمان مدیریت مقصد ) (DMOدر گردشهگری کهویر
شیداد مورد توج قرار داد.
همچنین براسا یاف های تحقیق ،در ارتبهاط بها
بازاریهابی و تبلیه در کهویر شهیداد ،به طهور
شا
ماهوی ،چیار نیهروی قدرتمنهد شهامل شهکل و قالهب
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بازاریابی گردشگری ،اقلهی  ،منهاب طبی هی و فرهنه
مؤثر هس ند .اقلی  ،مناب طبی ی و فرهن حهاک بهر
کههویر شههیداد منطق هۀ کرمههان بهها توج ه ب ه ماهیههت
ماجراجوی گردشهگری کهویر و بیابهان مناسهب بهرای
جذب چنهین گردشهگرانی اسهت؛ بنهابراین مشهکل را
میباید در شکل و قالب بازاریابی گردشهگری جسه جو
کرد.
انو ً بازاریابی گردشگری فراینهدی اسهت ت هاملی
میان عرض کنندگان و مصرفکننهدگان (گردشهگران)،
ک طی آن کا و دما گردشگری در محیطهی که
اص این نهن ت اسهت ،مبادله مهیشهود؛ ازایهنرو،
بازاریههابی در نههن ت گردشههگری رونههدی مههدیری ی
(اداری) شههامل پههیمبینههی نیازههها و جلههب رضههایت
گردشگران ف لهی و آتهی اسهت؛ به طهوریکه اساسهاً
شرکتهای مسافرتی و عرض کنندگان را در رقابهت بها
یکدیگر قرار دهد .مدیریت مبادل را منف هت شخصهی،
سود اج ماعی یا هر دو هدایت میکند و موق یت یهک
روش بلندمههد  ،ب ه رضههایت م قابههل عرض ه کننههده و
مصرفکننده بس گی دارد .بر مبنای یاف های تحقیهق
مشاهده شد ک در ارتبهاط بها بازاریهابی کهویر شهیداد
کرمان ،نوعی ض ا چ در رقابتههای دا لهی اسه ان
کرمان مابین گردشگری کویر شیداد و سایر دما و
نیز جابب های گردشگری این اس ان و سایر هدما و
نیز جابب های گردشگری اس انههای دیگهر به چشه
مههی ههورد .ضههمن اینکهه ت امههل پایههداری مههابین
عرض کنندگان و گردشگران دیده نمیشود .ب عبارتی،
نوعی ب ه ریخ گی و تدا ل مهابین منف هت شخصهی
عرض کنندگان و سود اج ماعی مشاهده میشهود ،که
این روند میتواند در درازمهد موجهب اثهرا بسهیار
مضری بر اق صهاد گردشهگری کهویر شهیداد کرمهان و
بالطب اسه ان کرمهان و محهیط طبی هی ایهن منطقه
داش باشد.
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در همین چارچوب ،نیز با توج ب جهدو شهمارۀ
 ،8برنام های جذاب و مناسب برای بازدیدکننهدگان و
نیز قیمتگذاری رقاب ی ه وزن یکدیگر در رتب ب دی
ض اهای شناساییشده قرار گرف اند ک میتوانهد در
قالب همان سود و هزین یا عرض و تقاضا تحلیل شود.
انو ً ازلحاظ اق صادی تمایل و تهوان ریهد دو عامهل
اساسی ت ریا و شکلگیری تقاضایند؛ بنابراین کسانی
ک عالق  ،تمایل یا هدفی برای سهفر ندارنهد و تهرجی
میدهند در ان بمانند ،نیز کسهانی که تهوان مهالی
پردا ت هزین ههای سهفر را ندارنهد ،در ب هد تقاضهای
گردشگری قرار نمیگیرند؛ بنهابراین وظیفهۀ بازاریهابی
گردشگری کویر شیداد از یک طهرف تحریهک تمایهل
گردشگران ب سهفر به ایهن منطقه و از طهرف دیگهر
کاهم هزین ههای سهفر گردشهگران اسهت .مهیبایهد
نخست تقاضا را تجزی وتحلیل کهرد و سهدس براسها
ن ای ب دست آمده ،محصولی را طراحی و تولیهد کهرد
که نیازههای مخ لها ایهن بخهمهها را تهأمین کنههد؛
بنابراین میبایست برنام های جذاب و مناسبی را برای
بازدیدکنندگان با حداقل قیمت رقاب ی طراحهی کهرد.
درحهها حاضههر ،واق یههت آن اسههت ک ه برنامهه هههای
ترتیههبشههده بههرای گردشههگران م ناسههب بهها قیمههت
پیشنیادی نیست؛ ضمن اینک ب کشم تقاضها توجه
کافی مبذو نشده است .شاهد آنکه  ،جشهنوارهههایی
چون جشنوارۀ ماه و کهویر و نرمه و کهویر در منطقهۀ
مورد مطال برگزار شده ک در آن برنامه ههایی چهون
ش رسهههواری در کهههویر ،رندسه ه ارگان ،نورافشهههانی،
مسابقا ورزشیمحلی ،اجهرای موسهیقیههای پها و
سن ی ،رق و آوازهای محلی ،ایجاد غرف های نهنای
دس ی اجرا شده است؛ اما ب نظر میرسد در اینجا نیهز
بزرگترین آسیب ،نبود تبلیرا و بازاریابی ب ویهاه بها
بیههرهگیههری از فنّههاوری اطالعهها و ارتباطهها و نبههود
قیمتهای رقاب ی باعه شهده که ایهن جشهنوارههها
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بر الف تالشهای نور گرف  ،در جذب گردشهگران

ب ویاه گردشگران ارجی توفیق چندانی نیابد.
نیههروی انسههانی یکههی از ارکههان انههلی در توس ه ۀ
نهن ت گردشهگری اسهت؛ زیهرا گردشهگری ،نهن ی
ب شهد هدماتی اسهت .هنگهامیکه هدم ی ارائه
میشود ،نحوه و کیفیت ارائهۀ آن و نیهز نهمیمیت در
بر ورد ،تأثیر بسزایی بر ادرا مشه ری دارد .نیهروی
انسههانی آمههوزشدیههده و مههاهر مههیتوانههد در هههرچ ه
مطلوبتر کردن این تجرب  ،سی قابلتهوجیی داشه
باشههد؛ بنههابراین از ضههروریا ارتقههای بیههرهوری کههادر
نیروی انسانی ارائه کننهدۀ هدما گردشهگری کهویر
شیداد است؛ که ایهن آمهوزش بها توجه به ماهیهت
گردشگری کویر و بیابان میباید عالوهبر آمهوزشههای
تخصصی گردشگری ،شامل آموزش جررافیای طبی هی
کویر و بیابان و محیط زیست نیز باشد .الب ّ باید توج
کرد ک کسبوکارهای کوچک و م وسط مقیا شاید
قادر ب پردا ت هزین آمهوزش اسهت؛ ازایهنرو شهاید
زم باشد ک مقداری از هزین ها توسط سهازمانههای
دول ی و عمومی تأمین شود و ازطرفی این آمهوزشهها
موجههب بهها رفه ن بیههرهوری و درآمههد ارائه کننههدگان
دما گردشگری کویر شیداد شوند تا قدر رقابهت
این افراد و مؤسسا حفظ و افزایم یابد .امهر میمهی
ک درنیایهت موجهب افهزایم رانهدمان و درآمهد کهل
نن ت گردشهگری اسه ان کرمهان و درنیایهت کشهور
میشود.
جههای شههک نیسههت ک ه عههالوهبههر شهها هههای
تحلیههلشههده در ایههن پههاوهم ،تحقیقهها و مطال هها
بسیار میمی دیگری نیهز وجهود دارد .به طهور
شا
کلههی مطال هها گردشههگری بهها توج ه ب ه صههلت و
ماهی م ،رویکردهای گوناگونی همچهون رویکردههای
نیادی -تشکیالتی ،رویکرد محصو یا تولیهد ،رویکهرد
تاریخی ،رویکهرد مهدیری ی ،رویکهرد جام ه شناسهان ،

آسیبشناسی کیفیت رقابتآمیز مدیریت مقصد گردشگری ...

رویکرد جررافیایی ،رویکرد میانرش ای و سیس می را
طلب میکند ،امر میمی ک در ارتباط با منطق مورد
مطال این پاوهم دارای ض ا آشکاری است .شاهد
آنک برمبنای یاف های تحقیق حانل مراج ب
مجال علمی-پاوهشی و مرکز پایاننام های کشور،
وبسایت ادارۀ کل میراث فرهنگی ،ننای دس ی و
گردشگری تحقیقا نور گرف در این زمین  ،از
جنب های گوناگون در حداقل ممکن و گاهاً نفر است.
کیفیههت تجرب هۀ بازدیدکننههدگان نیههز از میم ههرین
شا ها محسوب میشود .واضه اسهت که تجربهۀ
مثبت و اطرهانگیز گردشگران ب کویر شیداد کرمهان
عالوهبر اینک موجب سفر دگربهاره یها ح هی چنهدبارۀ
آنان ب این منطق میشود ،ازطرفدیگر موجب ان قها
این تجرب مثبت ب سایرین شده و تمایهل آنهان بهرای
سفر ب این منطق را افزایم میدهد .امروزه تبلیرها
دهانبه دههان (شهفاهی) مثبهت از ابهزار بسهیار میه
تبلیری درجیت افزایم شمار گردشهگران به منهاطق
گردشگری محسوب میشود ک در این زمین نبایهد از
تأثیر رسان های اج ماعی الک رونیکی موجود ب سادگی
گذشههت .شههاهد آنکه بههرمبنههای یاف ه هههای تحقیههق،
رنجبریان و همکاران در سا  8130ب تأثیر تبلیرها
شههفاهی بههر جههذب گردشههگران پردا ههت .براسهها
یاف های این تحقیهق ،توجه به تبلیرها شهفاهی و
عوامل تأثیرگذار بهر اثربخشهی آن ،مهیتوانهد مزایهای
رقاب ی قابل مالحظ ای برای مدیران مقصد گردشگری
بهه ارمرههان آورد و منجههربهه جههذب هرچهه بیشهه ر
گردشگران بالقوه شود .همچنین بر مبنای یاف ه ههای
دیگر ،ازجمل تحقیقا در این زمینه که همگهی بهر
اثربخشی تبلیرا شفاهی (دهانب دههان) بهر افهزایم
انگیزه و شمار گردشگران تأکیهد دارنهد ،مهیتهوان به
تحقیقا نصرالیی وسطی و همکاران ( ،)8138نوری و
همکاران ( ،)8138غفاری و رادمیر ( ،)8113غفهاری و
همکاران ( ،)8138رسو زاده و حسهننهااد ( )8138و
سلیمانی تف ی ( )8138اشاره کرد.
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بحران نیز یکی از چالمهای فهراروی مهدیران مقصهد
است .مقصدها ممکن اسهت بها بحهرانههایی همچهون
حادثۀ یازده سهد امبر  8008نیویهور و واشهنگ ن
دی سی مواج شوند ک میتواند نه تنیها گردشهگران
بازدیدکننده را ب نور مس قی تحتتأثیر قرار دههد،
بلک بر بهنیهت آنهان اثهرا بسهیار منفهی گذاشه و
درواقه به گونه ای موجههب تبلیرهها دهههانبه دهههان
(شفاهی) الب ّ منفی شود ک زم است سازوکارههایی
ن تنیا درجیتِ مهدیریت بحهران ،بلکه اولهیتهر بهرای
مدیریت ریسک داشت .در ایهن راسه ا ،در گردشهگری
کویر شیداد ،آنچ مشاهده میشود ،در مواردی ،بیمه
کههردن گردشههگران از یههک طههرف و از طههرف دیگههر
مدیریت ریسکهای بحرانهای طبی ی ماننهد طوفهان
شن و غیره است ک اغلب بها بیهرهگیهری از تجربیها
تورگردانههان و نیههز بیههرهگیههری از اطالعهها سههازمان
هواشناسی انجام میپذیرد .الب ّّه زم اسهت که ایهن
پههیمبینههی ،در چههارچوب اس ه انداردها و راهکارهههای
مدیری ی ریسک جام ی تدوین و در ا یار تورگردانان
قههرار گیههرد و از طههرف دیگههر ب ه نههور جههزوههههای
راهنماهایی در ا یار گردشهگران کهویر شهیداد قهرار
گرف ه تهها درمواق ه بحرانههی مسههئو ن ،راهنمایههان و
تورگردانان و گردشهگران بداننهد که چه بایهد انجهام
واهد شد ک گردشهگران کهویر
دهند .این می باع
شیداد ب سازوکار مدیری ی اع ماد بیش ری کهرده که
درنیایهت باعه مزیهت رقهاب ی بها تری بهرای جهذب
واهد شد.
گردشگران منطقۀ مورد مطال
ایجاد ت امل سازنده و دوطرف میان بخم صونی،
دول ههی و عمههومی نیههز از بس رسههازان عمههدۀ ایجههاد
گردشههگری پایههدار کههویر شههیداد کرمههان اسههت ک ه
درنههور تحقههق کامههل ،باعه مههیشههود بسههیاری از
موازیکاریها و ابیاما رف شهود و درنیایهت موجهب
افزایم راندمان و جذب گردشگر شود .در ایهن راسه ا،
برای منطقۀ مورد مطال ه به نظهر مهیرسهد تشهکیل
 DMOیا سازمان مدیریت مقصد ب واند راهکهار بسهیار
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مؤثری باشد .سازمان مدیریت مقصد منجهر به کسهب
مزیت رقاب ی برای مقاند ازطریق ارائۀ هدماتی بی هر
به گردشههگران مههیشههود که در کههل چیههار نقههم را
مهههیتهههوان بهههرای DMOهههها درنظهههر گرفهههت
):(Mill,Morison,1998:109

 محرک اقتصادیDMO :ها در ایهن نقهم مسهئو
لق درآمهدهای جدیهد ،اسه خدام و مالیها ههایی
هس ند که منجهربه یهک اق صهاد محلهی م نهوع
میشود.
 بازاریاب اجتمااعيDMO :هها بایهد مناسهبتهرین
تصویر را از مقصد ،جابب ها و تسییال ب بازارهای
بازدیدکنندگان هدف ارائ دهند.
 هماهنگکنندۀ صنعتDMO :ها با ایجاد تمرکهزی
آشکار و شهفاف ،باعه کهاهم فروپاشهی نهن ی
میشوند ،به گونه ایکه نهنای مخ لها در سهود
فزایندۀ گردشگری سیی شوند.
 نمایندۀ بخش شبهدولتاي :ایهن اقهدام DMOهها،
مشروعیت بیش ری ب نن ت میبخشد و از افهراد و
بازدیدکنندگان حفاظت میکند.

نتیجه
بههرمبنههای یاف ه هههای تحقیههق و درجیهتِ فرضههیۀ
تحقیق میتوان ب این ن یج رسید ک آسیبهایی بهر
مدیریت مقصد گردشگری بیابان و کویر بها تأکیهد بهر
کویر شیداد کرمان از دیهدگاه مزیهت رقهاب ی م رتهب
است ک موق یهت آن را چه در رقابهت دا لهی و نیهز
رقابههت ههارجی تض ه یا کههرده اسههت .از بازاریههابی و
تبلیرا مناسبی ب ویاه با بیهرهگیهری از قابلیهتههای
فنّّههاوری اطالعهها و ارتباطهها بهه درسهه ی اسهه فاده
نمههیشههود ،مسههئل ای ک ه باع ه اثرگههذاری محههدود
جشنوارههای برگزارشده نیز شده است.
همچنههین تناسههبی مههابین برنام ه هههای جههذاب و
مناسب برای بازدیدکنندگان و قیمتها وجود نداشه
و انو ً تأکیدی بر قیمتگذاری مناسب رقاب ی الب ّ با
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توج ب کشم تقاضهای گردشهگری وجهود نهدارد .در

حوزههای آموزش نیروی انسانی د یل در گردشهگری
بیابان و کویر ،اه مامی نور ندذیرف و در ارتباط با
کارهای تحقیقاتی از مناظر مخ لها ،ضه ا عمهدهای
دیده میشود؛ مدیریت بحران فاقهد اسه اندارد بهوده و
سیاستها ،راهبردها و راهکارههای اجهرای آن تهدوین
نشده و  DMOاس ان تأسهیس نشهده اسهت؛ بنهابراین
میتوان ب این ن یج رسید ک آسهیبههایی از منظهر
رقاب ی بر مدیریت مقصد گردشگری کویر شهیداد وارد
است.
راهکارهای پیشنهادی
- 8اس قرار سیس مدیریت مقصد )(DMS؛
- 8تشکیل سازمان مدیریت مقصد )(DMO؛
- 1افزایم احسا رقابتپذیری در میهان مسهئو ن و
بومیان منطقۀ کویر شیداد؛
- 3ازبههینبههردن تههدا ل مههابین منف ههت شخصههی
عرض کنندگان و سود اج ماعی؛
- 2ترتیههبدادن برنام ه هههای جههذاب و مناسههب بههرای
بازدیدکنندگان بها حهداقل قیمهت رقهاب ی بها نگهاه
درازمد ب کشم تقاضا؛
- 6تقبل درند مناسبی از هزینه ههای ارتقهای دانهم
نیروی انسانی د یهل در گردشهگری کهویر شهیداد
توسط دولت؛
- 7افزایم تحقیقا در زمینۀ گردشگری کویر شهیداد
ازمنظههر رویکردهههای گونههاگونی همچههون :نیههادی،
تولیههدی ،تههاریخی ،مههدیری ی ،جام هه شناسههان ،
جررافیایی ،میانرش ای ،سیس می و غیره؛
- 1توج بیشه ر به اهمیهت تبلیرها دههانبه دههان
(شفاهی)؛
- 3توج بیش ر ب اهمیت مدیریت بحران؛
- 80ایجههاد ت امههل سههازنده و دوطرفهه بخههمهههای
صونی ،دول ی و عمومی در بس ر  DMOها.
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منابع


ابراهی زاده ،عیسی؛ م صوم حافظرضازاده؛ مرضی دارایی

مقصههدهای مههذهبی (مطال ههۀ مههوردی :شههیر مشههید)،

( .)8131برنام ه ریههزی و مکههانیههابی بیین ه تسههییال و

پایاننامۀ کارشناسی ارشد .به راهنمهایی حمیهد ضهرغام

زیرسهها تهههای گردشههگری شهیری یهها اسه فاده از GIS

بروجنی .دانشگاه عالم طباطبایی.

(موردشناسی :شیر سهمنان) .فصهلنامۀ علمهی -پاوهشهی






جررافیاوتوس .شمارۀ.12تابس ان  .8131نفحا .11-31
ابوالحسههنی ،فرحنههاز؛ نههدیق کیههانی؛ میرنجهها موسههوی

اس ان یزد با اس فاده از الگوی تحلیل  ،SWOTفصلنامه

( .)8138تدوین اسه راتای توسه ۀ گردشهگری در منهاطق

علمی-پاوهشی پاوهمهای جررافیای انسانی .شهماره.73

بیابانههک).مجل هۀ علمههی -پاوهشههیآمههایم سههرزمین .دورۀ

زمس ان .8113نفحا .68-73


چیارم .شمارۀ .8پاییزو زمس ان .8138نفحا .838 -868
های اق صادی گردشهگری هارجی

جیاد دانشگاهی.


(مطال ۀ موردی:کشورهای من خهب) ،فصهلنامهۀ علمهی-

(مورد :پار

آبرم ،الی ( ،)8138ارائۀ الگوی برنامه ریهزی اسه راتایک



نفحا .877-838


حسهههنوند ،سهههمی ؛ مسه ه ود هههداپناه ( .)8131ته هأثیر

دانشگاه سمنان .دانشکده گردشگری.
آبرنیوند ،حسین؛ مسه ود نصهری؛ علهی نجفهی (.)8112

دو رویکرد پانل ایس ا و پانل پویا ،فصلنامۀ علمی-پاوهشی

اکوتوریس و جابب های طبی ی برای جلب گردشهگران در

سیاستهای راهبردی و کهالن .سها دوم .شهمارۀ ششه .

مناطق کویری ،همایم منطق ای م ماری کویر .دانشهگاه

نفحا .17-808


ادمتالرسو  ،زهرا؛ رضها قضهاوی؛ سهیدحجت موسهوی

پورجیان ،ساره ( .)8130تأثیر مدیریت بازاریابی مقصد بر

( .)8132امکانسنجی توس ۀ پایدار اکوتوریس بیابهان در

ت دیل فصلیبودن گردشهگری شهیر همهدان ،پایهاننامهۀ

کویر شیراز ،فصلنامۀ علمی-پاوهشهی تحقیقها مرته و

کارشناسی ارشد .به راهنمهایی حمیهد ضهرغام بروجنهی.

بیابان ایران .جلد  .81شمارۀ  .8نفحا .7-73

دانشگاۀ عالم طباطبایی.


جنگلی بلوران کوهدشت) ،فصلنام علمهی-

گردشگری بر رشد اق صادی در کشورهای درحا توسه :

آزاد اسالمی واحد رس ان.


ترکیبههیTopsis-Swot

پاوهشههی جررافیهها و توسهه  .شههمارۀ  .18پههاییز .8138

جیت رویارویی بها چهالمههای توسه ۀ گردشهگری در
ِ
در
کارشناسی ارشهد .به راهنمهایی علهیاکبهر امهیند هی.

حاجینااد ،علی؛ منیر یاری( .)8138برنام ریزی راهبردی
اکوتوریس ه بهها اسهه فاده از مههد

پاوهشی جررافیا و توس  .شمارۀ  .13نفحا .11-26

مقاند شیری (مهورد مطال ه  :شهیر شهیراز) .پایهاننامهۀ

جیانیان ،منوچیر ( .)8111راهنمای عمومی کویر و بیابان
و نقم آن در توس ۀ گردشگری ایران ،سازمان ان شهارا

اکبههری ،زهههرا؛ عباسه لی ابونههوری ( .)8131طبقه بنههدی
عوامل مؤثر بر شا



جیانیههان ،منههوچیر؛ اب یهها زنههدی ( .)8113بررسههی
پ انسیلهای اکوتوریس مناطق کویری و بیابهانی اطهراف

کویری و بیابانی (مطال ۀ مهوردی :شیرسه ان کهویر هور و



توحیههدلو ،م صههوم ( .)8113الگههوی مههدیریت اثربخشههی

پور ان بر  ،مرتضی ( .)8138تحلیلی بر بخمبندی بهازار
توریس شیری با تأکید بر مدیریت تصویر مقصد (مطال هۀ
موردی :کالنشیر تبریز) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشهد ،به
راهنمایی رحی حیدری چیان  .مؤسسۀ آموزش عالیآبهاد.
دانشکدۀ علوم انسانی.



دلبری ،سیدعلی؛ محمهدهادی رجبهی ( .)8130مهدیریت
مقصد توریس  ،تیران .ان شارا میکام .
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دهقانی ،سمیرا ( .)8111بررسی روابهط سها اری میهان
تصههویر مقصههد گردشههگری ،رضههایتمنههدی گردشههگر و

( .)8117بررسی جابب های گردشگری در حوضهۀ دشهت

وفاداری او نسبت به آن منطقه (مهورد مطال ه  :اسه ان

کویر ،فصلنامۀ جررافیایی سرزمین .سها پهنج  .شهمارۀ

کردس ان) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد .به راهنمهایی میهر

 .81تابس ان  .8117نفحا .33-888

احمههد امیرشههاهی .دانشههگاه الزهههرا .دانشههکده ادبیهها .


زبانهای ارجی و تاریخ.
رسهو زاده ،مههری ؛ مههری حسههننههااد ( .)8138بررسههی و

راهبردهای کالن و مدیریت مقصد (مطال ۀ موردی :شهیر

اولویتبندی روشهای تبلیراتی مؤثر در جهذب گردشهگر

ساحلی بابلسر) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد .به راهنمهایی

در اس ان راسان رضوی (مطال ۀ موردی :شهیر طرقبه )،

فرامرز بریمانی .دانشگاه مازندران .دانشکده ادبیا و علوم

گردشهگری .دورۀ او  .سها او .

شمارۀ او  .نفحا .83-11









ضرغامبروجنی ،حمید؛ م صوم توحیدلو ( .)8130الگهوی

رضایی ،میسا ( .)8133بررسی ارتباط بین مدیریت مقصد

مههدیریت اثههربخم گردشههگری (مههورد مطال هه  :مقصههد

سایتهای میهراث جیهانی یونسهکو و توسه ۀ گردشهگری

گردشگری مشید) ،فصلنامۀ علمهی -پاوهشهی مطال ها

(مطال ۀ موردی:کا گلس ان) ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد.

جیانگردی .سا هف  .شمارۀ .86پاییز و زمسه ان.8130

ب راهنمایی لیال وثوقی.دانشگاهسمنان .دانشکدۀگردشگری.

نفحا .82-28

رضوانی ،محمدرضا ( .)8113توس ۀ گردشگری روسه ایی



عباسی ،دیاکو ( .)8113الگویی مناسب ب منظور مهدیریت

با رویکرد گردشگریدایدار ،تیران .ان شارا دانشگاه تیران.

اس راتایک مقاند گردشگری براسا

رنجبریههان ،بیههرام؛ محمدرضهها جلیلونههد؛ سهه ید ف حههی

(مورد مطال  :شیرس ان رمآباد) ،پایاننامهۀ کارشناسهی

( .)8130تهأثیر تبلیرهها شههفاهی بههر جههذب گردشههگران

ارشههد .بهه راهنمههایی حمیههد ضههرغام .دانشههگاه عالمهه

پاوهشی تحقیقا جررافیایی .دورۀ  .86شمارۀ ( 3پیهاپی

مد ههای موجهود

طباطبایی.


غفاری ،محمهد؛ رضها رادمیهر ( .)8113بررسهی تبلیرها

 .)801نفحا .37-66

دهانب دهان الک رونیکی در مدیریت گردشگری ،همهایم

سخندان ،الناز ( .)8131رابطۀ مهدیریت دانهم بها فراینهد

منطق ای نن ت توریس .

مههدیریت بحههران در مقصههدهای گردشههگری ،پایههاننام هۀ



جیت تهدوین
ِ
نظریۀ باتلر و داکسی در

انسانی.

ارجی (مورد مطال  :شیر انفیان) .فصهلنامهۀ علمهی-



ش بانی ،پریسا ( .)8131بررسهی وضه یت توسه ۀ مقصهد
گردشگری براسا

دو فصلنامهۀ مطال ها






شری تپناه ،مجیهد؛ محسهن رنجبهر؛ علیرضها اسه الجی



غفههاری ،محمههد؛ نصههرال ایههرانپنههاه؛ غالمرضهها شههیبازی

کارشناسی ارشد .ب راهنمایی میدی ابراهیمهی .دانشهگاه

( .)8138بررسههی نقههم تصههویر گردشههگران کنههونی در

عالم طباطبایی .دانشکدۀ مدیریت و حسابداری.

ترغیب گردشگران آتی برای مسافر ب مقصد گردشگری

سلیمانیتف ی ،س ید ( .)8138بررسی نقهم رسهان ههای

شیراز ،فصلنامهۀ علمهی -پاوهشهی برنامه ریهزی توسه ۀ

تبلیراتی بر جهذب گردشهگر درونمهرزی طبی هتگهرا بها

گردشگری .دورۀ  .8شمارۀ  .2نفحا .832-827

تأکید بر تبلیرا شهفاهی ،پایهاننامهۀ کارشناسهی ارشهد.
دانشههکدۀ اق صههاد و علههوم اداری دانشههگاه مازنههدران .ب ه
راهنمایی حمیدرضا رضوانی.
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فرزین ،محمدرضا؛ سهارا نهفری ( .)8111شهنا ت نظهام
مدیریت مقصد گردشگری ) (DMSو چالمههای توسه ۀ

مقصدهای گردشگری در ایران (مطال هۀ مهوردی :منطقهۀ

آن در ایران ،فصلنامۀ علمی -پاوهشی جررافیا و توسه .

چابیههار) ،پایههاننامههۀ کارشناسههی ارشههد ،بهه راهنمههایی

شمارۀ  .86نفحا .31-881

محمدرضا فرزین .دانشگاه عالم طباطبایی.

فیروزجههایی ،علیقلههیزاده؛ میههدی رمضههانزاده لیسههبویی؛
مجیههههد اسههههم یلی ( .)8133سههههنجم رف ارهههههای
زیسههتمحیطههی گردشههگران در مقصههدهای گردشههگران

منطقۀ چابیار) ،فصلنامهۀ علمهی -پاوهشهی گردشهگری

کویری و بیابانی (مطال ۀ موردی :نواحی شیرس ان ور و

دانشگاه عل و فرهن  .دورۀ  .8شمارۀ  .8نفحا .88-87

شمارۀ  .88تابس ان  .8133نفحا .821-873
قههدیری م صههوم ،مج بههی؛ محمههد سههلمانی؛ محمههدجواد

دا لی برای سفر ب کشهورهای هارجی ،نشهریۀ علمهی-

قصابی ( .)8131ارزیابی توان توس ۀ گردشهگری بیابهان و

پاوهشی مهدیریت بازرگهانی .دورۀ  .2شهمارۀ  .3نهفحا

تههأثیر آن بههر اب ههاد اج مههاعی-اق صههادی و کالبههدی در

.33-880


شیرس ان ور و بیابانک) ،نشریۀ علمی-پاوهشی جررافیا
و برنامهه ریههزی .سهها  .81شههمارۀ  .20زمسهه ان .8131

آن بههر جههذب گردشههگران روسهه ایی (مطال ههۀ مههوردی:

نفحا .818-103

روس اهای ههدف گردشهگری شیرسه ان پهاوه) ،فصهلنامۀ

مقی  ،مصطفی ( .)8138ان خاب الگوی مناسب برنام ریزی

علمی -پاوهشهی تحقیقها کهاربردی علهوم جررافیهایی.

مقاند گردشگری (مطال ۀ موردی :منطقۀ سهامان،

شیرسه ان شههیرکرد) ،پایههاننامهۀ کارشناسههی ارشههد .ب ه

شمارۀ  .83نفحا .11-808


هاجرپور شاندیز ،حامد( .)8130ان خاب الگوی برنام ریزی

راهنمههایی علههیاکبههر امههین بیههد ی .دانشههگاه سههمنان.

توس ۀ مقصدهای گردشگری (مورد مطال  :شیر شاندیز)،

دانشکدۀ گردشگری.

پایاننامۀ کارشناسی ارشد .به راهنمهایی حمیهد ضهرغام

موسهویحههاجی ،سیدرسههو ؛ سهیدامیر سههلیمانی ربههاطی

بروجنی .دانشگاه عالم طباطبایی.

( .)8113توانمنهدیهههای نههن ت گردشههگری فرهنگههی و



طبی ههتگههرا در منههاطق کههویری جیههان اسههالم (مطال هۀ
موردی :شیرس ان بشروی ) ،مجموعهۀ مقها

گی،چهها  .وای ( .)8111جیههانگردی در چشهه انههدازی
جام ،ترجمههۀ علههی پارسههائیان و محمههد اعرابههی .تیههران.

چیهارمین

کنگرۀ بینالمللی جررافیدانان جیان اسالم.


نوری ،هدایتاهلل؛ فرشاد سوری؛ زینهب کهاظمی؛ علیرضها
غالمی ( .)8138بررسی تبلیرا شهفاهی و تحلیهل تهأثیر

توس





نصرالییوسطی ،لیال؛ محمدرضا جلیلوند؛ میدی فهات راد
( .)8138تأثیر تبلیرها شهفاهی بهر تصهمی گردشهگران

سههکون گاههههای روسهه ایی (مههورد مطال هه  :روسهه اهای





نادعلیپور ،زهرا ( .)8138ارزیابی کیفیت مدیریت مقصهد
گردشههگری از دیههدگاه مزیههت رقههاب ی (مطال هۀ مههوردی:

بیابانک) ،فصلنامۀ علمی-پاوهشی پاوهمهای روس ایی.




نادعلیپور ،زهرا ( .)8138عوامل مهؤثر بهر مزیهت رقهاب ی

ان شارا دف ر پاوهمهای فرهنگی.


جیانیههان،منوچیر؛ زهههرا نههادعلیپههور ( .)8111مههدیریت

میندسههان مشههاور آرمههانشههیر و بههومآرای چیارمحهها

گردشههگری (ت ههاریا ،ماهیههت و اجههزاء)،تیههران .سههازمان

( .)8113امکههانسههنجی جههذب اکوتوریسهه در منههاطق

ان شارا جیاد دانشگاهی.

کویری (مطال ۀ موردی :تل کابین طرزجان).
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Introduction
Today, tourism is one of the most dynamic economic activities that play an important role in local
sustainable development. In this connection, According to the World Tourism Organization, by 2020,
the number of international tourists will reach to 1.5 billion, and the growing trend of tourism will
continue and in the meantime, ecotourism is of such a place that the United Nations called yea 2002
as the International Year of Ecotourism. In the prospect document for development of the twenty
years, the Islamic Republic of Iran has set itself the goal of achieving the first rank in the various
economic, social and cultural spheres of the region, achieving 1.5% of the world's tourism. In other
words, on horizon 1404 Iran has to attract twenty million tourists. In this regard, he desert tourism as
an economic sector is growing rapidly, So that, An intense competition exists among potentially
eligible areas to attract more tourists, Surely, Based on the experiences made in the world, One of the
powerful tools is the improvement of the quality of tourism destination management. Shahdad desert
is part of the western border of Loot desert. Shahdad with 24 thousand square kilometers in
southeastern part of Iran and northeastern part of Kerman is one of the largest parts of the country
and the most ancient part of Kerman province which has the characteristics of attracting tourists. But
the problem is that in Iran, according to the potentiaps of tourism attractions of the desert in the
country, Including Shahdad Kerman desert, Attractting tourists is not successful. That seems among
the effective factors , are the damages on the tourism destination management of desert from the
competing view.
Methods and Material
This study due to the importance of the subject with the aim of testing the said hypothesis and its
pathology was carried by using library and documentary methods and field surveys, and using a
questionnaire tool. The statistical community of this research included university professors and
tourism experts, on condition of complete knowledge of desert tourism And desert, and in particular
familiar with the desert of Shahdad, Kerman. Based on Karachi and Richie models, the destination
management indicators were extracted and Delphi method was localized and a questionnaire was
prepared based on Cronbach's alpha of 0.85 .The questionnaire had appropriate reliability. Also, to
determine the rank and position of Indicators, weighting, normalizing, weighted scoring, and finally,
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the weakness rating of indicators were used. An appropriate model for developing tourism
destinations is very important with these considerations. In the late 1990s, Krach and Richie
presented their model for the nalysis of tourism competition, which is a conceptual model of the
competition destination. This conceptual model is based on the well-known framework of Porter
(1990), the National Diamond Competitiveness Framework. Krach and Richie, used Porter's
framework of competitive advantage but did not concentrate on companies and productsThey
devlopeded their attention from companies and products / services to service industries and national
economies.; therefore, they believed that the competition of the destination should be not only be
measured by its ability to promote livelihoods and social flourishing, but also by the efficiency in
allocating resources that will bring about prosperity in the long run .The model consists of five
factors (Nadalipour, 2013): supporting factors and resources, Axis resources and attractions,
Destination management, policy, Destination planning and development, and Qualitative
characteristics ( Moderator and amplifier characteristics). But in this research, Krach and Richchi
model became native. Based on native model, Indicators of measurement, marketing (advertisement)
tourism products, attractive and suitable programs for visitors, the quality of visitors experience,
crisis management, holding festivals, use of information and communication technology, competitive
pricing, improving the quality of human resources involved in desert tourism, Creating constructive
and bilateral interaction between the private, public and public sectors engagement constructive and
bilateral indicators between the private, public and public sectors were determined.
Results and Discussion
Based on the findings of the research, the highest ranked weak raking are, respectively: Use of
information and communication technology, marketing (advertisement) of tourism products,
attractive and suitable programs for visitors, competitive pricing, holding festivals, improving the
quality of human resources involved in tourism, research, the quality of visitors experience, crisis
management and engagement constructive and bilateral indicators between the private, public and
public sectors. In this regard, based on the findings of the research, currently, with the exception of a
few websites and public weblogs which introduced Shahdad desert, an integrated system for the
management and marketing of destinations based on information and communication technology has
not been designed and launched. Also, according to research findings, in association with the
marketing and advertising index in Shahdad desert, four powerful forces are effective, including the
shape and form of marketing of tourism, climate, natural resources and culture. The climate, natural
resources and culture dominated by the Shahdad desert due to the nature of desert and desert tourism
adventurer, Kerman area is suitable for attracting such tourists, therefore, the problem should be
sought in the form of marketing tourism.
Conclusions
Therefore, based on the findings of the research and in line with the research hypothesis, it can be
concluded that damage to desert and desert tourism destination management with emphasis on the
desert of Shahdad Kerman from the perspective of competitive advantage has lead to the weakness of
its position in both domestic competition and Foreign competition.At the end, solutions, as follows,
was proposed to increase the tourism of Kavir Shahdad Kerman: Establishment of the Destination
Management System (DMS), the establishment of a Destination Management Organization (DMO),
enhancing the sense of competitiveness among the authorities and indigenous people of the Desert
Shahdad area, eliminating the interference between the supplier's personal interests and social
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benefits, arranging attractive and suitable programs for attendees with a minimum competitive price,
with a long-term look at demand stretching, receive a decent percentage of the cost of improving the
human resources involved in tourism in the desert Shahdad by the government, increasing research
on the tourism of desert Shahdad from different perspectives such as institutional, productive,
historical, Managerial, sociological, geographic, interdisciplinary, system, etc., More attention to the
importance of mouth-to-mouth (oral) propagation, more attention to the importance of crisis
management, and the creation of constructive and bilateral interaction between the private, public
and public sectors in the context of DMOs
Keywords: Pathology, Kerman, Shahdad desert, Tourism Desert, Tourism destination management.
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