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 Abstract

The tourism industry is the world's largest service industry in terms of revenue generation. 

The growth of this industry has always had many environmental, cultural, social, political 

and economic effects. This industry creates various employment opportunities in different 

sectors and can directly affect the production and trade of other services (transport, hotel, 

etc.). Therefore, most countries in the world are in a close and They seek to capitalize on 

the economic, social, and cultural benefits, and in particular to receive a larger share of 

income and raise the level of employment generated by the tourism industry in their 

country.

Key words: New product development, competitive advantage, tourism industry
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درصدیروبهروبودهاستوانتظارمیرودکهاین  5/6با نرخ رشد 2007میلیون نفر در سال  825به1950

  ).2010سازمانگردشگریایاالتمتحدهآمریکا،(میلیاردنفربرسد5/1،به2020تعدادتاسال

  

  نظريو مبانی مفاهیم

مزیت رقابتی پایدار
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براي مثال دسترسی به منابع طبیعی، نیروي کار . شودمزیت رقابتی مولفه اي است که باعث برتري یک شرکت بر رقبا می 

...ارزان، موقعیت استراتژیک، دسترسی به تکنولوژي روز و 

. مزیترقابتیپایداربرسددیگرقابلرقابتنیست	وقتی شرکتی به

  .مزیترقابتیپایدارالزمنیستشرکتبزرگباشدیاحتیخدماتخوبیداشتهباشد	برایرسیدنبه

  ویژگیزیرراداشتهباشد 4 ترقابتیباشدبایدمزی	براي اینکه یک شرکت داراي

با ارزش باشد  

کمیاب باشد  

غیرقابل تقلید باشد  

غیرقابل جانشین باشد  

	  
  مزیترقابتینیزدرزیرآوردهشدهاست	چند روش براي رسیدن به

در شرکت نوآوري وجود داشته باشد  

پاسخگویی به مشتریان خیلی مهم است  

کیفیت در حد باال  

  

  . مطالعات بسیاري مزیت رقابتی را با مفاهیم دیگر در حوزه استراتژي و بازاریابی مرتبط کرده است-

جهت گیري بازار را به عنوان یک منبع نا مشهود که باعث تمرکزي دوجانبه بر مشتریان و رقبا و ) 1996(جاورسکی و کلی

  . زمینه ساز مزیت رقابتی پایدار می شود، بر شمرده اند

موضوع یادگیري سازمانی را یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی پایدار شمرده و بیان می کند سازمانها ) 1995(و نارور اسالتر

  .در صورتی برتر از رقبا می شوند که بهتر و سریعتر از آنان یاد بگیرند

دو بعد اجتماعی و فنی مورد  خالقیت یک بنگاه را در ایجاد مزیت رقابتی در) 1997(و گاتینگان و زورب) 1995(راجرز  

  .بررسی قرار داده و ارایه ارزشی منحصرفرد به مشتریان به صورت مستقیم و غیر مستقیم را منتج به مزیت رقابتی می دانند

به اعتقاد . بهبود ارزش مشتري را منبع مزیت رقابتی پایدار می دانند) 1997(و اسالتر ) 1997(، پاراسورامن)1997(وودوارف 

بنگاه ها باید به صورت مستمر ارزش مورد نظر مشتریان را زیر نظر داشته باشد و از طریق یادگیري دایمی از رفتار و نیاز آنها 

.هاي مشتریان براي خود مزیت رقابتی پایدار خلق کند

  

صنعتگردشگري  

 )غرافیایی،اجتماعیواقتصاديج(گردشگرییکمفهومگستردهودارایخصلتبینرشتهایبودهومیتوانآنرااززوایاوچشماندازهاي مختلف

موردبررسیقرارداداماباتوجهبهرویکرداقتصادیدراینتحقیق،گردشگریفعالیتی 

استکهدرآنافرادبرایمقاصدتفریحییااقتصادي،بهخارجازمکانزندگیخودمسافرتمیکنندوخدماتوکاالهاییرا 

هحضورآنهاموجب برایمسافرینفراهممیآوردوشاملمخارجیاستکهبازدیدکنندگانمتقبلپرداختآنهاشدهویاآنک

.پیدایشچنینهزینههاییمیشود

باتوجهبهماهیتبینبخشیگردشگریبسیاریازفعالیتهایاقتصادیبافعالیتهایگردشگریمرتبطهستندکهاز 

حملونقلعمومی،خطوطهواپیمایی،شرکتهایاجارهخودرو،خطوط  .جملهمهمترینآنهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد

ي،هتلها،مراکزگردهماییوهمایشبهعالوهبنگاههایاقتصادیکه مسافرتدریایی،مسافرتباقطارووسایلنقلیهموتور
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مسافرتهاراترتیبدادهوانجامآنهاراتسریعمینمایندازقبیلسازمانهایمسافرتیوآژانسهایگردشگریومکانهایجذب 

 .گردشگرانازقبیلپارکهایملیوموضوعیکهامکاناتتفریحیوسرگرمیرابرایبازدیدکنندگانفراهممیآورندو رستورانها

 .ریفعالیتیاقتصادیاستکهدرآنساالنهمیلیاردهادالرمبادلهشدهوبهلحاظاقتصادیداراي اهمیتبسیارباالییمیباشدبنابراینگردشگ

اینفعالیتباتوجهبهماهیتخدماتیودارابودنارتباطاتپیشینوپسینفراواننقشقابل 

زان اقتصادگردشگریمی).1383صمدي،(توجهیدرایجاداشتغالداشتهوضریبفزایندهباالییرادراقتصادداراخواهدبود

  .مسافرتهاوتبعاتواثراتاقتصادیآنها،اعمازمستقیم،غیرمستقیموالقاییراموردسنجشواندازهگیریقرارمیدهد

  

ورشداقتصاديگردشگری

رشداقتصادییکیازشاخصهایکمی  .امروزهرشداقتصادییکیازمهمترینمسائلکشورهایجهانتلقیمیشود

اینشاخصازعوامل  .ایبرخوردارهستندسنجشمیزانپیشرفتاقتصادکشورهابودهوعوامالثرگذاربرآنازاهمیتویژه

متعددیتأثیرمیپذیردکهدراینمیانظرفیتهایصنعتگردشگري،مانندایجادفرصتهایشغلی،توسعهزیرساختها، 

ورودگردشگرانخارجی،افزایشتقاضابرایکاالهایداخلی،افزایشصادراتوافزایشامکانسرمایهگذاریخارجی،ازدالیل 

.هایداشتاصلیاستکهدرراستایرشداقتصادیبایدبدانتوجهویژ

یکیازپایههاینظریپیرامونارتباطگردشگریورشداقتصادیبدینگونهاستداللمیکندکهرشداقتصادییک 

کشورنهتنهاتابعیازنیرویکار،سرمایه،صادراتوسایرعواملمؤثردراقتصادآنکشوراستبلکهمیتواندتحتتأثیرمیزان 

  Cortes & Pulina, 2006)(  .توریستواردبهآنکشورنیزباشد

رادربسیاریازکشورها،ترویجبخشهایجدیدمانندگردشگریوصادراتغیرسنتیبود استراتژیتوسعهبرونگ

تاکنون،درادبیاتتوسعهبرگردشگریوصادراتغیرسنتیتمرکزشدهوادبیاتموجودحاکیازایناستکهصنعت 

تئوریهابیانگرایناستکهافزایشگردشگریبهویژه  .گردشگرینیزبهعنوانبخشمهمیازرشدبرونگراارتقاءیافتهاست

 .هامکانصنعتیشدنسریعراندارند،منجربهتنوعاقتصادیبدوناتکایبیشازحدبهصادرات سنتیشوددرکشورهایکمدرآمدک

تفاوتآنباصادراتکاالهاوخدماتایناست 4گردشگرییکیازبخشهایصادراتیمهماستکهازنظرمارین

  .Balaguer and Cantavella, 2002)(کهمصرفکنندهآنرادرکشورمیزبانمصرفمیکند

 .تاثیرمهمیبرافزایشاشتغال،درآمدهایمرتبطبامکانهایاقامتیونیزدرآمدهایدولتیکشورهاداشتهباشدصنعتگردشگریمیتواند5بهنظراوه

.ازاینروگردشگریبهدوصورتمستقیموغیرمستقیممیتواندبررشداقتصادیاثرگذارباشد

ناخالصداخلصنعتگردشگریزیرمجموعهصنایعخدماتیمیباشدوازآنجاکهخدماتیکیازمواردیاستکهتولیدویاارزشافزودهآندرمحاسبهتولید

ییککشورلحاظمیشود،درنتیجهدرآمدحاصالزصتعتگردشگریدرتولیدناخالصداخلیمحسوبمیشودوبهصورتمستقیمبررشداقتصادیاثرگ

 .صنعتگردشگریبهصورتغیرمستقیمنیزبررشداقتصادیاثرگذاراست .ذاراست

دیکهبهصنعتگردشگریکاالویاخدماتارائهبهصورتیکهاگرگردشگریبهدلیلتعاملزیادیکهبادیگرفعالیتهایاقتصادیدارد،سایرفعالیتهایاقتصا

 .میدهندویامحصوآلنرامصرفمیکنند،همراهبارشدصنعتگردشگریرشدخواهدکرد

.یعنیاینکهصنعتگردشگریمیتواندبهعنوانموتوریبرایرشداقتصادیعملنمایدکهسایرفعالیتهاراهمراهخودروبهجلوحرکتدهد

  

  

رابطهبینگردشگریوسایرفعالیتهایاقتصادي:1نمودار

                                                            
4.Marin
5Oh
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:ذاریصنعتگردشگریبررشداقتصادیکشورمیزبانبهعواملگوناگونیبستگیداردکهشاملمواردزیرمی باشندتأثیرگ-

افزایشاشتغالخارجیاندرصنعتگردشگریکشورمیزبان؛بهخروجدرآمدهایحاصالزاینصنعتمنجرخواهد .1

.شد،درنتیجهوجوهکمتریدرکشورمیزبانجریانمییابدواثرکمتریبررشداقتصادیدارد

ردشگریکشورمیزبان؛هرچهمیزانخوداتکاییبهپتانسیلهاوامکاناتداخلیکشور درجهخوداتکاییصنعتگ.2

.میزبانبیشترباشد،درجهاثرگذاریبیشتربهجایخواهدداشت

اندازهاینصنعتدراقتصادملیکشورمیزبان؛هراندازهاینصنعتسهمبیشتریدراقتصادکشورداشتهباشد،سهم .3

.ارزشافزودهآندرتولیدناخالصداخلیقابلتوجهترمیباشد

  .یافتگی؛هرچهدرجهتوسعهیافتگیوتعامالینصنعتباصنایعدیگربیشترباشد،اثربیشتریبررشد اقتصادیخواهدداشتتوسعه.4
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تعاملمناسببخشخصوصیودولتی؛اصوالًدرکشورهایکهبینبخشخصوصیودولتیتعاملمناسبیوجود .5

در  .داشتهباشدوبخشدولتبهعنوانمکملبخشخصوصیعملکند،شاهدرشدوتوسعهپایدارخواهیمبود

شخصوصیزیرساختهایتوسعهگردشگریرافراهمکندودولتبهعنوانحامیاینبخشعملکند، صورتیکهبخ

نکتهقابلتوجهدیگرایناستکهرشد  .شاهدرشداینصنعتودرنهایتافزایشتولیدناخالصداخلیخواهیمبود

درکشوریکهتسهیالتوزیرساختهایگردشگریفراهمباشد،  .اقتصادینیزبهرشدگردشگریمنجرخواهدشد

  ). 1392اربابیانوهمکاران،(واهدبودقطعاًبررشداینصنعتاثرگذارخ

هایپیشنهادیبرایرقابتاستراتژی

:این استراتژیهابهشرحزیرمی باشند .تاکنوناستراتژیهاییپیرامونرقابتگردشگریپیشنهادشدهاست

:سهاستراتژیمهمرابهمنظورارجحیتیافتنبرسایر شرکتهادرصنعتمطرحنمودهاست 1980پورتردرسال :چارچوباستراتژیپورتر

رهبریهزینهکهسازمانهاراملزمبهکاهشهزینه هابراساستولیدانبوهو کنترلشدیدهزینهدرفعالیتهایاصلیکسبوکارمینماید؛ 1-

تمایزمحصوالتوخدماتارائهشدهباایجادمحصوالتمنحصربهفرد؛ 2-

.تمرکزبررویگروهیخاصازخریداران،بخشیازخطتولیدویابازار جغرافیاییخاص 3-

دکهموفقیتیکصنعتدررقابت بینالمللیبهقدرتنسبیاقتصادیمجموعه ایازویژگیهایوابستهبهکسبوکار چارچوبپورتربراساساینفرضقراردار

برمبنایدیدگاه  .شرایطتقاضا،صنایعوابستهو حمایتکننده،استراتژي،ساختارورقابتشرکتبستگیدارد"6شرایطعامل"

استانداردباالیزندگیبراي شهروندان  "پورترمهمترینهدفاقتصادیملتها ایجاد

درواقعهمینعامالستکه  .دکهایناستانداردتوسطمیزانبهرهوریدراستفادهازمنابعبکارگرفتهشدهدرامرتولیدوتجارتتعیینمیگرددمیباش"

  ).6:1990پورتر،(وضعیترقابت پذیریکشورهادرصنعتیخاصراتعیینمیکند

پیشینه

-غیرنفتی درمطالعهایبهعنوانبررسیتاثیرعواملموثربررشداقتصادیکشورایرانباتاکیدبرصنایع1395متقی

 .مانندگردشگریبااستفادهازروشتحلیلتوصیفیمیپردازد

  .یافتههایپژوهشنشانمیدهندکهصنعتگردشگریبررشداقتصادیایرانتاثیرمستقیممیگذارد

 1995-2010کشورطیدوره109درمطالعهایبهبررسیارتباطتوریسمورشداقتصادیدر72015دینگواالن-

دهدکهسرمایهگذاریدرگردشگریبهخودیخودبرایرشد نتایجنشانمی .بااستفادهازروشدادههایترکیبیپرداختند

.اقتصادیکافینیست،اماگردشگریسهمزیادیدررشداقتصادیدارد

 1975-2012مطالعهموردیمالزیطیدوره  :درمطالعهایبهبررسیارتباطتوریسمورشداقتصادي 82014کوماروهمکارن-

یمعناییدارد؛ نتایجنشاندادکهدرکوتاهمدتگردشگریاثرمنفیب .پرداختند ARDLبااستفادهازروش

.همچنیننشاندادندکهفرضیهعلیتدوطرفهنیزتأیید میشود .ولیدربلندمدتاثرمثبتومعناداریبررشداقتصادیمالزیدارد

- 1990 درمطالعهایبهبررسیارتباطتوریسمواقتصاددرکشوراردنطیدوره92014کریشمان-

بهطوریکهاین  .ادیاینکشورداردنتایجاینمطالعهنشاندادکهصنعتگردشگریاثرقابلتوجهیبراقتصادورشداقتص.پرداخت2011

                                                            
6.Factor Conditions
7.Ding & Alan
8. Ronald Ravinesh Kumar & et al
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درصدکلدرآمد 38همچنین .درصدازاشتغاالینکشوررادارامیباشد10ازتولیدناخالصداخلی،2/11صنعتدرصدسهم

  .صادراتیاینکشورنیزبهبخشگردشگریتعلقدارد

 2011-1972طیدوره-درمطالعهایبهبررسیارتباطتوریسمورشداقتصادیدرپاکستان2013عبدلوهمکاران-

 .نتایجنشاندادکهدربلندمدتگردشگریاثرمثبتیبررشداقتصادیدارد .پرداختند ARDLبااستفادهازروش

.همچنینگردشگریبینالمللیبههمراهمتغیرهایچونسرمایهفیزیکیوتجارتبینالملالثرمثبتیبررشداقتصادیپاکستاندارند

-

بدینمنظوربااستفادهازداده.درمطالعهایبهبررسیاینسؤالکهآیاتوسعهصنعتگردشگریاثریبررشداقتصادیدارد؟پرداخت102013مینگچی

کشور3کشورمدنظردر10نتایجنشاندادکهدربین .بهبرآوردمتغیرپرداخت2011-1988کشورطیدوره10هایتابلوییبراي

 )بلغارستان،رومانیواسلوونی(

أییرابطهعلیتبیطرفه؛برایقبرس،لتونیواسلواکیتأییدعلیت؛برایجمهوریچکولهستانرابطهمعکوس؛وبرایاستونیومجارستانفرضیهبازخوردت

  . دمیشود

 .بهبررسیاثراتاقتصادیگردشگریدرکشورهایدرحالتوسعهبااستفادهازروشتحلیلتوصیفیمیپردازد 2011توحیدي-

یافتههایپژوهشنشانمیدهندکهبابرنامهریزیاستراتژیککوتاهمدتوبلندمدتوبااستفادهازتواناییهایخاصوتولیداتگردشگریکشورهایدرحالتو

.سعه،اکثرمشکالتاقتصادیحلمیشود

-

دررشداقتصادیاینک1980درمطالعهایبرایاقتصادترکیه،سهموکمکیکهتوسعهسریعبخشگردشگري،باالخصبعدازدهه112009كزورتا

 2008تافصلسوم1990اوبرایاینمنظورازدادههایفصلیازفصالول .شوردارابودهراموردبررسیقرارداد

 VECMاستفادهکردوازطریقآزمونعلیتگرنجریوبراساسروش

.یراموردبررسیقراردادکهنتایجیکرابطهیکطرفهازتوسعهگردشگریبهسمترشداقتصادیرانشاندادرابطهبینتوسعهگردشگریورشداقتصاد

  

گیرينتیجه

گردشگریدربسیاریازکشورهاباان.صنعتگردشگریبهعنوانیکفعالیتاقتصادي،اجتماعیوفرهنگیبرایتوسعهکشورهااهمیتبهسزایییافتهاست

 .گیزهدستیابیبهمنافعاقتصادیآنرشدکردهاست

 .اقتصادییکیازشاخصهایکمیسنجشمیزانپیشرفتاقتصادکشورهابودهوعوامالثرگذاربرآنازاهمیتویژهایبرخوردارهستندازطرفی،رشد

اینشاخصازعواملمتعددیتأثیرمیپذیردکهدراینمیانظرفیتهایصنعتگردشگري،مانندایجادفرصتهایشغلی،توسعهزیرساختها،ورودگردشگ

وافزایشامکانسرمایهگذاریخارجی،ازدالیالصلیاستکهدرراستایرشداقتصادیبایدبرانخارجی،افزایشتقاضابرایکاالهایداخلی،افزایشصادرات

   .دانتوجهویژهایداشت

پیشنهادات

  .بایدزمینهحضوربخشخصوصیرافراهمکردتاباحضورسرمایهگذاریآنانشاهدروندروبهرشدگردشگریدرکشورباشیم-

                                                                                                                                                                                            
9. Fuad Kreishan
10. Ming Che Chou
11. Zortuk
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-

خارجیموجبافزایشورودگردشگرانبهکشورشدهومتعاتالشدرجهتتحکیمامنیتداخلیو.امنیتباعثرشدوتوسعهصنعتتوریسممیشودایجاد

.قبآنموجبافزایشدرآمددرکشورمیگردد

-

معرفیجاذبههایگردشگریکشور،درجهانوفراهمنمودنشرایطالزمبرایجذبتوریست،میتواندسهممؤثریدرایجادفرصتهایشغلیمربوطبهجهان

.گردیداشتهباشد

.مگیریواجراییاستفادهازمدیرانتحصیلکردهوآگاهبهمسائلگردشگریدرراسامورتصمی-

-

بسطوگسترشارتباطووسایلمدرنحملونقل،توسعهخدماتهواپیماییوفرودگاهیوبهرهبرداریازراههایارتباطی،بهبودتأسیساتبهداشتیوشبک
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