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Abstract
Competitiveness is one of the most important concerns of business and activity in urban dynamics and
urban regeneration. In recent years, competition has become an economic concept that influences the
development of tourism and travel industry. Therefore the main purpose of this research is to evaluate
the role of historical district in promoting the competitiveness of tourism in Birjand. The research
method is descriptive-analytical and a practical type. According to the indicators of the World
Economic Forum a questionnaire tool is designed. In questionnaire Likert scale is being used. The
information is collected randomly from available tourists. Data analysis was done using SPSS
software and one sample T test. The results indicate that the average of accessory component of the
historical district is (12,1257) and it is higher than the average limit, and its status is at the desirable
level. The components of tourism capacity, urban branding, environmental experience, the originality
of the space, cultural development, the quality of housing and building, the qualities of environment,
and the performance of the general part are not in desirable condition. But urban marketing and
security components need to underlying plans and should be prioritized. The most important and
practical suggestion of research is the increasing attention to tourism services and investigating
public part and the municipality to promoting tourism services and removing deficiencies, brand
registration, advertising and marketing for the historical district of the city of Birjand.
Keywords: Tourism competitiveness, Competitiveness index, Birjand, Historical context, one sample
t test.
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چکیده
رقابتپذیری ،یکی از مهمترین دغدغههای تجارت و فعالیت برای پویایی و بازآفرینی شهری است .در سالهای اخیر
رقابت به منزلة یک مفهوم اقتصادی تأثیرگذار بر توسعة پایدار صنعت گردشگری و سفر مطرح شده استت از ایتن رو
هدف اساسی این پژوهش ،ارزیابی نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفه های رقابتپتذیری گردشتگری در شتهر بیرجنتد
است .روش پژوهش به صورت توصیفی  -تحلیلی و از نوع کاربردی است .در این راستا ابتزار پرستش نامته براستا
شاخص های مجمع جهانی اقتصاد طراحی شده است که هر دو سال یک بتار بته صتورت گتزارش طترح متیشتود .در
پرسش نامه ،طیف لیکرت  5گزینهای به کار رفتته استت .اطالعتات متورد نیتاز بته صتورت تصتادفی و از گردشتگران
دردستر

گردآوری و تجزیه وتحلیل دادهها با بهره گیری از نرمافزار Spssو آزمون  Tتکنمونهای بررسی شتده استت.

نتایج نشان میدهد مؤلفة دسترسیهای بافت تاریخی با میانگین  12/2157بیش از حد متوسط و وضتعیت آن مطلتو
است .مؤلفه های ظرفیت گردشگری ،برندینگ شهری ،تجربة محیطی ،اصالت بخشی به فضا ،توستعة فرهنگتی ،کیفیتت
مسکن و ساختمان ،کیفیات محیطی و عملکرد بخش عمومی در وضعیت مطلوبی نیست اما مؤلفه های بازاریابی شهری
مهمترین پیشنهاد کاربردی پژوهش توجه هرچه بیشتر
و امنیت نیاز به تدابیر اساسی دارد و در اولویت قرار گرفته است .
و سرمایه گذاری بخش عمومی و شهرداری برای ارتقاء خدمات گردشگری ،رفتع کاستتی هتا ،ثبتت برنتد و تبلیغتات و
بازاریابی برای بافت تاریخی شهر بیرجند است.
واژههای کلیدی :رقابتپذیری گردشگری ،شاخصهای رقابتپذیری ،بیرجند ،بافت تاریخی ،آزمون  Tتکنمونهای
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مقدمه
در جریان رقابت های جهانی بسیاری از دولت های ملی برای جذ

سرمایه های سیال بتینالمللتی و حرکتت بته

سوی جایگاه جهانی ،درصدد تقویت موقعیت شهرهای خود هستند (قهرمانی وافستری .)95 :1393 ،رقابتتپتذیری،
یکی از مهمترین دغدغههای تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است .در سالهای اخیر رقابت به منزلة
یک مفهوم اقتصادی تأثیرگذار بر توسعة پایدار صنعت گردشگری و سفر مطرح شده است (باالن و دیگتران:2009 ،
 .)979همانند رقابت در کاالهای مصرفی ،مقاصد گردشگری نیز می بایتد مشتتریان ختود را متقاعتد کننتد کته آنهتا
ترکیبی از منابع را عرضه میکنند که هیچ مقصد دیگری عرضه نمیکند (کراچ.)73 :2007 ،
به نظر پورتر رقابت پذیری ،ترکیبی از داراییها و فرآیندهاست داراییها به صورت موهبتی (مثل منابع طبیعی) یا
ساخته شده به دست انسان است (مثل زیرساخت ها) و فرآیندها ،دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فتروش بته
مشتریان تبدیل میکند و درنهایت موجب ایجاد رقابتپذیری میشوند (پورتر.)19 :2006 ،
رقابت گردشگری ،چتارچوبی راهبتردی از تمتام شترکایی استت کته بته طتور مستتقیم و غیرمستتقیم در خلت
محصوالت گردشگری در سطح جهانی مشارکت دارند (فریرا واستیوا .)6 :2009 ،مقصد گردشگری ،بستتری استت
که در آن رقابت بین بخشهای مختلف خدماتی شکل می گیرد حال آنکه خود مقصد در ستطحی بتا ستایر مقاصتد
گردشگری در جذ

گردشگر ،ارائة خدمات مناسبتر ،جلب سرمایهگذاری بیشتر ،اشتغال بیشتر و ...رقابت می کنتد

(کیانی .)388 :1387 ،امروزه بسیاری از کشورها به صنعت گردشگری به منزلة بخش اقتصادی محتر توستعة یتک
مقصد توجه زیادی داشته اند .در سالهای اخیر تعدادی از کشورها از این راه به درآمد سرشار و دیگتر منتافع جنبتی
دست یافتهاند و درنتیجه تعداد زیادی از مقاصد را به فکر توسعة این صنعت انداخته است از این روستت کته هتر
روزه شاهد ظهور مقاصد جدیدی در بازار گردشتگری هستتیم کته در تالشتند ستهمی از ایتن بتازار داشتته باشتند
(جعفرتاش و پویانزاده.)86 :1393 ،
سرزمین ایران با توجه به فرهنگ و تاریخ کهن خود و آثتار باستتانی بستیار زیتادی کته در جتایجتای آن دیتده
میشود ،یکی از کشورهای مهم جهتان از نظتر جایگتاه تتاریخی ،فرهنگتی و ستایر جاذبتههتای گردشتگری استت
(مهدی آبادی )8 :1384 ،گردشگری تاریخی از انواع بسیار مهم گردشگری در جهان امروز به شمار میرود که شامل
دیدار از مناط فرهنگی ،تاریخی و باستانی و جاذبههای قدیمی مانند جاذبههای هفتگانة جهان استت .جاذبتههتای
تاریخی ،مکانهای تاریخی و فرهنگی است که از نظر میراث فرهنگی اهمیت بسیاری دارند و به همین دلیل از نظتر
گردشگران بسیار جذا

و دیدنیاند (حیدری چیانته )42 :1389 ،از ایتن رو ایتران یکتی از کشتورهایی استت کته

می تواند در عرصة جهانی و خارجی به رقابت بپردازد و در داخل گامی مثبت برای رون اقتصاد بردارد .حتال بترای
آنکه به نتایج مثبت دست یابد ،الزم است صنعت گردشگری در سطح کوچک تر یعنی شهرها بهبود یابتد و در ابتتدا
شهرها و روستاها و مکانهای گردشگری کشور ایران با یکدیگر به رقابت بپردازند.
شهر بیرجند ،یکی از شهرهای تاریخی ایران است .بافت تاریخی و قدیمی مرکز شهر ،محتالت ارزشتمندی دارد
که از عناصر منحصربه فردی مانند بازار ،قلعة تاریخی ،مسجد ،حسینیه ،حمام ،آ انبار ،خانه های قدیمی و ...تشتکیل

نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفههای رقابتپذیری شهری 65 /

شده است .بافت تاریخی شهر بیرجند نشان از هویت و فرهنگ مردمان این شهر دارد .ایتن در حتالی استت کته بتا
توسعة بی رویة شهر به اطراف ،بافت قدیم همچتون هستته ای در داختل و بطتن شتهر قترار گرفتته کته دستتخوش
شدیدترین تغییرات اجتماعی و پیرو آن ،نیازمند تغییرات زیتادی در فضتای کالبتدی ختود شتده استت .ناکارآمتدی
بافتهای تاریخی در تطاب با نیازهای نوین ،مسئله ای است که بیشترین فشار را به بافت وارد می کند .این مشکالت
باعث می شود عملکردهای مناسب نیز در داخل بافت جایگزین نشوند و درنتیجه ساکنان اصلی آنجا را تخلیته و در
عوض قشرهای روستایی و افاغنه به آنجا مهاجرت کنند .با توجه بته مستائل مطترح شتده ،یکتی از عتواملی کته بته
بازآفرینی بافت تاریخی بیرجند کمک میکند ،رقابتپذیری گردشگری است.
بازآفرینی پایدار شهری تالش در مسیر ایجاد فرآیندی پایدار برای توسعة شهری ،استفادة بهینه از امکانات بتالقوة
درونشهری برای تأمین نیازهای جدید ،در اولویت قراردادن احیای بافتت قتدیم و بازگردانتدن حیتات اجتمتاعی و
رون اقتصادی است .این بازآفرینی به دلیل ایفای نقش انعطافپذیر و همسو با نیازهای مردمتی بتا صترف کمتترین
بودجه بیشترین توان اجرایی را دارد (علیآبادی.)5 :1392 ،
رابطة دوسویة بازآفرینی شهری و رقابت پذیری بافتت تتاریخی بیرجنتد ،ضترورتی انکارناپتذیر استت .چنانچته
بازآفرینی صورت پذیرد ،درنهایت به رقابت پذیری ختم خواهد شد .اگر به ارتقاء مؤلفههای رقابتپتذیری بپتردازیم،
در بطن و متن آن بازآفرینی پدیدار خواهد شد از این رو چنانچه به قابلیت ها و مشکالت موجود توجه شود ،بافتت
تاریخی شهر بیرجند توان رقابت را با دیگر مکان ها در ایران و جهان مییابد .با جذ

گردشگران و فعالیتت هرچته

بیشتر این شهر در عرصة گردشگری ،شاهد تغییراتی نه تنها در بافت تاریخی ،بلکه در کل شهر بیرجند خواهیم بتود
ازجملة این تغییرات بازآفرینی اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی بافتت تتاریخی ،سترمایه گتذاری هرچته
بیشتر و افزایش سهم اشتغال به طرف استانداردهای بیشتر زندگی است از سوی دیگر از میتراث گرانبهتای مردمتان
این شهر پاسداری خواهد شد .پس ضرورت مییابد برای جذ

گردشگر و رقابتپذیرکتردن ایتن شتهر  -چته در

عرصة جهانی و چه در داخل کشور  -تالش و از این پس توجه بیشتری به بافت تتاریخی و قتدیمی شتهر بیرجنتد
شود زیرا این بافت سرمایة غنی این شهر و مردمتان آن استت .در ایتن پتژوهش تتالش شتده استت بتا توجته بته
شاخصهای گزارش رقابتپذیری گردشگری که هر دو سال یکبار از طری مجمع جهانی اقتصاد انتشار متی یابتد،
از دیدگاه گردشگران ،بافت تاریخی شهر بیرجند سنجیده شود.
بر این اسا

پرسشهای این پژوهش عبارتاند از:

1ت آیا بافت تاریخی شهر بیرجند در عرصة گردشگری توان رقابت را در داخل و خارج از کشور دارد؟
2ت کدامیک از شاخصهای رقابتپذیری گردشگری در بافت تاریخی شهر بیرجند مطلو
3ت کدامیک از شاخصهای رقابتپذیری گردشگری در بافت تاریخی شهر بیرجند نامطلو

است؟
است؟

مبانی نظری
مفهوم رقابتپذیری شهری را «توانایی یک شهر برای خل ثروت به بهترین روش در مقایسه بتا ستایر شتهرهای
دنیا» می گویند .این مفهوم تا سال ها فقط در سطح واحدهای فعالیتی (بنگاه ها) و نیز کشورها معنا داشتت .از اواستط
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دهة  1990میالدی و همزمان با افزایش اهمیت مکان ناشی از تحر نیروی انسانی و سرمایه در عصر جهانی شتدن،
ایتتن مفهتتوم از ترجمتتان فضتتایی برختتوردار و وارد گفتمتتان علتتوم منطقتتهای و برنامتتهریتتزی توستتعة فضتتایی شتتد
(شریفزادگان و ندایی طوسی.)5 :1394 ،
مؤلفههای مؤثر بر رقابتپذیری شهری به طور کلی به دو دسته عوامل نرم و سخت طبقه بندی متیشتود .عوامتل
نرم رقابت پذیری شامل منابع انسانی و محیط تولید ،کیفیت زندگی ،سرمایة مولد ،سرمایة اجتماعی  -نهادی ،سترمایة
فرهنگی ،سرمایة زیرساختی ،سرمایة خالق و دانشی ،روحیتة کتارآفرینی و ...استت و ستایر شتاخصهتا و عوامتل
ازجمله :بهره وری ،اشتغال ،درآمد ،زیرساخت و دسترسی ،سرمایه گتذاری در دارایتیهتای اقتصتادی دانشتی ،ستطح
ماهیت و آموزش ،نوآوری ،روحیة کارآفرینی ،دسترسی های بین المللی ،صتادرات و  ...از عوامتل ستخت بته شتمار
می آیند .به طور طبیعی ،وجود و شکل گیری این عوامل در مناط به تحریک و توسعة آنها کمک متی کنتد و مستیر
آنها را برای آیندهای روشن هموار میسازد (داداشپور.)78 :1394 ،
در اینجا دو مفهوم دیگر مزیت نسبی و مزیت رقابتی نیز مطرح است .نظریة مزیت نسبی بر تفتاوت داشتتههتای
عوامل تولید داللت میکند .اگرچه بعضی مانند مجمع جهانی اقتصاد تصور میکننتد مزیتت نستبی تنهتا داشتتههتای
طبیعی را پوشش میدهد ،اما دیدگاههای عرفیتر به همان اندازه که مزیتت نستبی را بته داشتتههتای طبیعتی نستبت
میدهد ،منابع ساخته شده را نیز در نظر میگیرد .ازجملته مزایتای نستبی یتک مقصتد گردشتگری شترایط اقلیمتی،
چشم اندازها ،گونههای گیاهی و جانوری و  ...است (امین بیدختی و همکاران .)3 :1392 ،هنگامی که مزیتت نستبی
به منابع دردستر

و موجود اطالق می شود ،مزیت رقابتی را میتوان به کارگیری مؤثر این منابع در بلندمدت تعریف

کرد از این رو ممکن است یک مقصد گردشگری با منابع گسترده در مقایسه با مقصدی که از منتابع محتدودش بته
طور مؤثری استفاده می کند ،از توان رقابتی کمتری برخوردار باشد .زیرساختهای گردشگری (هتتلهتا ،جاذبته هتا،
شبکة حمل و نقل و ،)...جشنوارهها و رویدادها ،مدیریت کیفیت ،مهارت کارکنان ،سیاستهای دولتت و مستائلی از
این قبیل ،ازجمله مزایای رقابتی یک مقصد گردشگری به شمار میآید (همان).
رقابتپذیری مقصد گردشگری

رقابت پذیری مقصد گردشگری به توانایی یک مقصد به حفظ موقعیت و سهم بتازار ختود یتا افتزایش آنهتا در
خالل زمان گفته میشود ( d 'Hauteserre, 2000به نقل از امین بیدختی و همکتاران .)3 :1392 ،در تعریفتی دیگتر
برگرفته از نظریههای اقتصادی ،تمرکز بر سازوکارهای بتازار و هتر جتزء (شتامل محصتوالت و ختدمات) صتنعت
گردشگری است که به طور موفقیتآمیزی جذابیت مقصتد را حفتظ متیکنتد بترای نمونته پتورتر ( )1990عوامتل
رقابتپذیری را در پنج گروه دستهبندی کرده است :منابع نیروی انسانی ،منابع فیزیکی ،منتابع دانتش ،منتابع متالی و
زیرساختها.
ریچی و کراچ ( )2000با توجه به مطرحشدن این بحث در گردشگری ،افزودن منابع تتاریخی و فرهنگتی را بته
این دستهبندی منطقی میدانند.
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الگوی رقابتپذیری ریچی و کراچ ()2003

در انتها با توجه به تعاریف باال اینچنین استتدالل متی شتود کته ترکیتب مزایتای نستبی و رقتابتی یتک مقصتد،
رقابتپذیری آن مقصد را تعیین میکند.

رقابتپذیری صنعت گردشگری

شورای جهانی سفر و سازمان جهانی اقتصاد برای در و اندازهگیری رقابت گردشتگری کشتورها ،تتالشهتایی
کردهاند .تعریفی که سازمان جهانی اقتصاد از رقابت گردشگری ارائه داده ،عبارت است از :عوامل و خطمشتیهتایی
که یک کشور را در جهت توسعة بخش سفر و گردشگری ،جذ

میکند (مجمع جهانی اقتصتاد 2008 ،بته نقتل از

باقری و همکاران.)140 :1395 ،
براسا

تعریف داپیراز و مککاالم ( )2013رقابتپذیری برای یک مقصتد گردشتگری عبتارت استت از :میتزان

جذابیت یک منطقه برای ساکنان محلتی و غیرمحلتی و ارائتة ختدمات گردشتگری باکیفیتت ،نتوآور و جتذا

بته

مصرفکنندگان و بهدستآوردن سهم بازار در داخل و خارج از منطقه در حالی که اطمینان حاصل شتود کته منتابع
دردستر
براسا

به صورت کارا و با روشهای پایدار استفاده شوند.
پیمایش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای انتدازهگیتری رقابتتپتذیری در گردشتگری (،)2012

عناصر کلیدی در تعریف رقابتپذیری گردشگری عبارت است از :ادارة امور گردشگری ،توسعة محصتول ،کیفیتت
خدمات گردشگری ،رقابتپذیری قیمت ،دسترسی ،برند مقصد ،منابع طبیعی و فرهنگی ،توسعة منابع انسانی.
شاخصهای رقابتپذیری گردشگری

براسا

گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال  ،2015بررستی رقابتتپتذیری هتر مقصتد در چهتار بعتد اصتلی

صورت میپذیرد .این ابعاد درمجموع به  14رکن به عنوان شاخصهای اصتلی و  90گویته بته عنتوان زیرشتاخص،
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تقسیم میشوند .بعد نخست ،مجموعة عوامل عمومی مؤثر را بر ادارة گردشتگری در کشتور ارزیتابی متیکنتد و در
اصطالح (آمادگی محیطی) نامیده میشود .این بعد شامل رکن های محیط ،کسبوکار ،امنیتت و ایمنتی ،بهداشتت و
سالمت ،منابع انسانی و بازار کار و آمادگی در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات است.
بعد دوم مبتنی بر شرایط و چارچو

قانونی گردشگری است و چهار رکن اولویتدهی به ستفر و گردشتگری،

گشودگی بینالمللی ،رقابتپذیری قیمتی و پایداری محیطی را دربر میگیرد .بعتد زیرستاخت ،دسترستی و کیفیتت
زیرساختهای فیزیکی صنعت را با استفاده از سه رکن زیرساخت حمل و نقل هوایی ،زیرساخت حمل و نقل زمینی
و بنادر و زیرساخت خدمات گردشگری بررسی میکند .آخرین حوزه در ارتباط با منابع فرهنگی و طبیعی است آنچه
دلیل سفر مسافر به شمار میرود .این حوزه ،دو رکن منابع طبیعی و منابع فرهنگی تجارت سفر را شامل میشود.
شاخصهای رقابتپذیری سفر و گردشگری ( براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد )2017

منابع فرهنگی و

زیرساخت

منابع طبیعی

حملونقل هوایی

منابع فرهنگی و

حملونقل زمینی و

تجارت سفر

بنادر

طبیعی

شرایط و چارچوب

آمادگی محیطی

قانونی و گردشگری
اولویتدهی به سفر

محیط کسبوکار

وگردشگری
امنیت و ایمنی
گشودگی بینالمللی
بهداشت و سالمت
رقابت قیمتی

خدمات گردشگری

منابع انسانی و بازار
پایداری محیطی

کار
آمادگی در حوزة ICT

ارکان گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری به این شرح است:

رکن اول :محیط کسبوکار .در این رکن این موضوع بررسی می شود که تا چه حد کشور با سیاستهای درست
منجر به ایجاد فضای مطلو

برای فعالیت شرکتها شده است.

رکن دوم :امنیت و ایمنی .امنیت ،یکی از عوامل مؤثر بر رقابتتپتذیری ستفر و گردشتگری بته شتمار متیآیتد.
گردشگران از انتخا مناط پرخطر به عنوان مقصد سفر خود امتناع میورزند از این رو در این رکن به بررسی هزینة
ناشی از جرائم و خشونتهای رایج و میزان اعتماد به خدمات پلیس برای مقابله با این جرائم پرداخته شده است.
رکن سوم :بهداشت و سالمت .دسترسی به آ

تصفیهشده و فاضتال

بهداشتتی بترای ایجتاد راحتتی و حفتظ

سالمت مسافران ضروری است .به عالوه مسافر باید اطمینان خاطر داشته باشد کته در صتورت بیمارشتدن ،کشتور
میزبان توانایی درمان و مراقبت از وی را دارد .تعداد پزشکان و تختهای بیمارستانی در این باره شاخص ختوبی بته
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شمار میرود .شیوع بیماریهایی نظیر ماالریا و ایدز ،نهتنها بر کیفیتت عملکترد نیتروی فعتال در گردشتگری تتأثیر
میگذارد ،بلکه دلسردی گردشگران را نیز در پی دارد.
رکن چهارم :منابع انسانی و بازار کار .منابع انسانی باکیفیت تضمین میکند که صنعت به همکاران مورد نیاز خود
دسترسی دارد .اجزای این رکن مشخص میکند که در درجة اول چگونه کشورها از طری آموزش مهارتها ،نیروی
کاری خود را بهبود میبخشند و در درجة بعد چگونه برای این نیروها از طری بازار کار کارآمد ،جایابی میکنند.

رکن پنجم :آمادگی در حوزة فناوری اطالعات و ارتباطات .اگرچه به طور ویژه بتهکتارگیری اینترنتت در تنظتیم
برنامة سفر ،رزرو و محل اقامت ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت گردشگری را پررنگ ستاخته استت،
اما این حوزه به منزلة عاملی مهم برای تمامی صنایع کاربرد دارد از این رو ،این رکن ،به منزلة بُعد مرتبط بتا محتیط
کالن مطرح شده است.
رکن ششم :اولویتدهی به سفر و گردشگری .ایتن رکتن عتواملی را نظیتر میتزان هزینتهکترد دولتت در حتوزة
گردشگری و سفر ،اثربخشی بازاریابی و برندینگ کشور و بهموقع و کافیبودن اطالعات مرتبط با این حوزه بررستی
میکند اینها شاخصهایی هستند که میزان توجه و اهمیت کشور را نیز به صنعت گردشگری نشان میدهند.
رکن هفتم :گشودگی بینالمللی که الزمة رقابتپذیری در گردشگری ،دسترسی به حدی از آزادی بتینالمللتی و
تسهیالت سفر است .این گشودگی بینالمللی به شاخصهای مرتبط با این موضوع نظیر لزوم گرفتن ویزا میپردازد.
رکن هشتم :رقابت قیمتی .قیمت کم سفر ،نهتنهتا بترای گردشتگران جتذا

استت ،بلکته مشتوق ختوبی بترای

سرمایهگذاران به شمار میآید از این رو رکن حاضر با سنجش شاخصهایی نظیر مالیاتهای هوایی ،برابری قدرت
خرید ،قیمت سوخت و  ...قیمت سفر در کشور را ارزیابی میکند.
رکن نهم :پایداری محیطی .اهمیت محیط طبیعی در ایجاد محیطی جذا

برای گردشگری انکارنشدنی استت از

این رو سیاستها و عواملی که پایداری محیطی را بهبود میبخشند ،مزیتی مهم در تضمین جذابیت یتک مقصتد در
آینده به شمار میروند.

رکن دهم :زیرساخت حملونقل هوایی .ارتباطات هوایی به منظور دسترسی آسان به کشورها و انتقتال در داختل
آنها ضروری است از این رو رکن حاضر کمیت و کیفیت حملونقل هوایی داخلی و بینالمللی را بررسی میکند.
رکن یازدهم :زیرساخت حملونقل زمینی و بنادر ،حملونقل آسان و مناسب برای دسترسی به مراکتز تجتاری و
گردشگری ،از عوامل کلیدی مؤثر بر بخش گردشگری است.
رکن دوازدهم :زیرساخت خدمات گردشگری .دسترسی به اقامت و امکانات سرگرمی کافی و مناسب از مزایای
رقابتی در حوزة گردشگری به شمار میرود.
رکن سیزدهم :منابع طبیعی .کشورهای دارای سترمایههتای طبیعتی ،مستلما از مزیتت رقتابتی زیتادی در حتوزة
گردشگری برخوردار هستند.
رکتتن چهتتاردهم :منتتابع فرهنگتتی و تجتتارت ستتفر .منتتابع فرهنگتتی ،یکتتی دیگتتر از عوامتتل مهتتم در
رقابتپذیریگردشگری به شمار میآید (گزارش مجمع جهانی اقتصاد.)2015 ،
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جدول :1 -شاخصهای نهایی تعیینشدة رقابتپذیری گردشگری شهر بیرجند
میزان عرضة محصوالت کشاورزی ،امنیت بیرجند برای مسافرت (مربوط به ظرفیت گردشگری) ،کنترل امنیتت بته صتورت
آمادگی محیطی

نامحسو

مانند کنترل با دوربین و ، ...نوع نورپردازی (تنوع رنگ و نور کافی) در بافت قدیم (مربوط بته امنیتت) ،کیفیتت

خدمات الکترونیکی مانند اینترنت وخودپرداز (مربوط به عملکرد بخش عمومی و شهرداری)
شرایط و

هوای مطبوع در شهر بیرجند ،قیمت و هزینه های سفر به بیرجند نسبت به سایر نقاط همتراز (مربوط به ظرفیت گردشگری)،

چارچوب قانونی
و گردشگری

انتخا

بیرجند به دلیل تجربة قبلی (مربوط به تجربة محیطی) ،آلودگی بصری ناشتی از بنتاهتای مخروبته در بافتت قتدیم

(مربوط به کیفیات محیطی) ،سرمایه گذاری در بافت قدیم شهر بیرجند (مربوط به اصالتبخشی به فضا).
میزان خدمات رفاهی و اقامتی در شهر بیرجند ،میزان مراکز اقامتی سنتی در بافت تاریخی ،تعداد و تنوع رستورانها و مراکز
خدماتی در محدودة بافت قدیم ،تجربة سروکردن غذای محلی ،تأکید بر نمادها و المانهای بومی ،میزان خدمات فرهنگی و
تفریحی مانند جشنوارهها و مراسم ،فضای مناسب پیادهروی در شهر بیرجند (مربوط به ظرفیت گردشگری) ،سرزندگی بافت

زیرساختها

تاریخی شهر بیرجند مانند سرزندگی خیابان ها (مربوط به تجربة محیطی) ،دسترسی و خوانایی مسیرهای شهری نظیر عالئتم
و تابلوها ،خیابان ها (مربوط به دسترسیهای بافت تاریخی) ،دسترسی به بافت قتدیم از خیابتانهتای مختلتف (مربتوط بته
دسترسی های بافت تاریخی) ،استقبال بخش عمومی از ورود میهمانتان و گردشتگران در بافتت قتدیم (مربتوط بته توستعة
فرهنگی) ،ویژگی های ظاهری مساکن و ساختمان ها از لحاظ زیبتایی منظتر در بافتت قتدیم (مربتوط بته کیفیتت مستکن و
ساختمان) ،کیفیت حملونقل عمومی در بافت قدیم (مربوط به عملکرد بخش عمومی و شهرداری)
تعداد آثار تاریخی و فرهنگی در بافت تاریخی ،تنوع و تکثر نقاط دیدنی فستیوالها و موسیقی در بافت قتدیم (مربتوط بته
ظرفیت گردشگری) ،میزان تبلیغات شهری بترای جتذ

منابع فرهنگی و
طبیعی

گردشگری ،فعالیت تورهای مسافرتی برای جذ

گردشتگران ،میتزان تبلیتت بافتت تتاریخی از طریت بروشتورهای

گردشگر (مربوط به بازاریابی شهری) ،عملکرد صنایع دستی به عنوان برند

شهر (مربوط به برندینگ شهری) ،توجه به حفظ بناهای عمومی و قدیمی مثل حمامها و آ انبارها ،دسترسی بته فضتاهای
ورزشی مثل زورخانههای سنتی (مربوط به دسترسیهای بافت تاریخی) ،فرهنگ میهماننوازی شهر بیرجند ،زندگی شبانه در
بافت تاریخی (مربو ط به توسعة فرهنگی) ،ارزش معماری بومی و سنتی (مربوط به اصالتبخشی به فضا)
منبع :نگارندگان1396 ،

جایگاه ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری 2017
براستا

گتزارش مجمتع جهتانی اقتصتاد در ستال  ،2017کشتور استپانیا بترای دومتین بتار ،رتبتة اول را در شتتتاخص

رقابتتپتذیری ستفر و گردشگری به خود اختصاص داده است .پتس از آن کشتورهای فرانسته ،آلمتان ،ژاپتن (بتا جهتش 5
پلتهای) ،انگلستتان ،ایتاالت متحتده آمریکا (با تنزل دو پلهای) ،استرالیا ،ایتالیا ،کانادا (با جهش یتک پلتهای) و هلنتد (بتا تنتزل
 4پلهای) ،به ترتیب رتبتههتای دوم تتا دهتم شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری را به خود اختصاص دادهاند.
ایران در سال  2011رتبه  114از بین  139کشور ،در سال  2013با  16پله صعود رتبة  98از بتین  140کشتور ،در
ستال  2015رتبتة  97از بین  141کشور و درنهایت در سال  2017با  4پله صعود رتبة  93از بین  136کشتور جهتان
را به خود اختصتاص داده است .امتیاز ایران در شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری  ،2017معتادل  3/4استتت
کته ایتن امتیتاز در ستال  3/3 ،2015بتوده استت .همچنین رتبة ایران از جایگاه نهم در بتین کشتورهای خاورمیانته
در سال  2015به جایگاه هشتم در سال  2017در ایتن گتروه صتعود کرده است .براسا

گزارش سال  2017مجمع

جهانی اقتصاد ،با ورود  5/2میلیون گردشگر بینالمللی به ایران و حدود  3/5میلیارد دالر هزینتههتای پرداختتشتدة
آنها ،متوسط دریافتیهای ایران به ازای ورود هر گردشگر 665/1 ،دالر بوده است .به طتور کلتی صتنعت ستتفر و

نقش بافت تاریخی در ارتقاء مؤلفههای رقابتپذیری شهری 71 /

گردشگری با ارزش افزوده حدود  10/1میلیارد دالری ،سهم  2/5درصدی را از کل تولید ناختالص داخلتتی ایتتران
تشتکیل داده و بتا  476هزار شغل ،سهم  9/1درصدی را از کل اشتغال کشور به خود اختصاص داده است.

نمایی از عملکرد ایران در معیارهای شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری در سال  2017ـ رتبه در بین  136کشور

منبع :گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری188 :2017 ،

بررسی دقی تر تغییرات رتبة ایران در بین زیرشاخصهای اصلی ،دید بهتری را دربارة بهبود  4پلهای رتبة ایتتران
در ستال  2017نسبت به سال  2015ارائه میدهد .براسا

گتزارش رقابتتپتذیری ستفر و گردشتگری ،ایتتران در

شتاخص قیمتت رقتابتی در ستال  2017هماننتد ستال  ،2015همچنان رتبة اول را دارد .در سایر شاخصها ،به جتز
شاخص بهداشت و سالمت که در هر دو گزارش اخیتر در آنها رتبتة  93را به دست آورده ،در سه شتاخص منتابع
فرهنگی ،پایداری محیطی و منابع طبیعی ،جایگاه ایران تنزل یافته و در سایر شتاخصهتا ازجملتته زیرستاختهتای
زمینی و هوایی ،زیرساخت های حملونقل هوایی ،منابع انسانی و بازار کتار ،بتازبتودن بتتینالمللتتی ،زیترستتاخت
خدمات گردشگری ،محیط کسبوکار ،اولویتبخشتی ستفر و گردشتگری ،آمتتادهستتازی فنتتاوری اطالعتتات و
ارتباطتات و ایمنتی و امنیت ،رتبة ایران بهبود یافته است .بدترین رتبة ایران در بین مؤلفههای شاخص رقابتپذیری
سفر و گردشگری در سال  2017مربوط به پایداری محیطتتی و پتتس از آن اولویتتبخشتی ستفر و گردشتگری و
زیرساخت خدمات گردشگری بوده است .همچنین بهترین رتبة ایران پس از رقابتتپتذیری قیمتها مربوط به منابع
فرهنگی و زیرساختهای زمینی و هوایی است.

پیشینة پژوهش
کروچ و ریچی ( )1999الگویی نظری ارائه میدهند که رقابتپذیری گردشگری را تبیین می کند .این الگو ،از دو
بعد اصلی محیط رقابتی و محیط جهانی تشکیل شده است .محیط رقتابتی ،محیطتی استت کته بترای رقابتتکتردن
ضروری و شامل عوامل متعددی در بخش گردشگری است مانند تورگردانها ،آژانسهای مسافرتی ،ساکنان مقصتد
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گردشگری ،کارکنان ،مؤسسات مالی و . ...محیط جهانی نیز شامل نیروهای جهانی استت کته بتر ترکیتب و ماهیتت
گردشگری در صنعت گردشگری تأثیر می گذارند مانند نگرانیهای فزاینده دربارة محتیط زیستت .کتروچ و ریچتی
قائل به وجود جاذبهها و منابع اولیه ،عوامل و منابع تکمیلی ،مدیریت مقصد گردشگری و درنهایتت تعیتینکننتدگان
محلی برای مشخصکردن رقابتپذیری گردشگری هستند.
اومارزل ( )2006با بررسی رقابتپذیریگردشگری اسلوواکی ،شش بُعد اصلی را بیان متیکنتد :منتابع متوروثی،
منابع ساختهشده ،عوامل و منابع حمایتی ،مدیریت مقصد گردشگری ،شرایط موقعیتی و شرایط تقاضا.
میکا ( )2012محر های اصلی رقابتپذیری گردشگری را نتوآوری ،توانتایی ایجتاد خوشتههتا ،برخورداربتودن
نیروی انسانی شایسته ،کیفیت مدیریت ،استفاده از آخرین تکنولوژی ،سطوح قیمتی و از این قبیل میداند.
گوفی ( )2013با بسط الگوی ریچی و کروچ ( )1999و دستهبندی بعضی از مشخصههای اولیة رقابتپتذیری بته
روشی متفاوت از آنها 7 ،حیطة اصلی مشخصکنندة رقابتپذیریگردشگری را بیان میکند که عبارتانتد از :منتابع
کلیدی و جاذبههتای کلیتدی ،ختدمات گردشتگری ،زیرستاختهتای عمتومی ،عوامتل حمتایتی ،سیاستتگتذاری
گردشگری ،برنامهریزی و توسعه ،مدیریت مقصد گردشگری و تقاضای گردشگری.
کرو

( )2013معتقد است ارزیابی رقابتپذیری بر مبنتای عوامتل تولیتد کته دادهمحورنتد ،تصتویری جتامع از

موقعیتیابی رقابتی یک مقصد گردشگری را بیان نمیکند بنابراین ارزیابی رقابتپذیری باید تا حتدی نتیجتهمحتور
باشد .کرو

با مقایسة الگوی دادهمحور مجمع جهانی اقتصاد با الگوی اصالحشدة ختود ،جایگتاه رقتابتی را تأییتد

می کند .این الگوی جدید سنجش رقابتپذیری کاستاریکا بتر مفتاهیمی چتون بهترهوری ،تجربیتات بتهیادمانتدنی و
کیفیت زندگی استوار است.
دومینگز و همکاران ( )2014در پژوهش خود به رقابتپذیری مقاصد گردشگران توجه کردند و دو کشور اسپانیا
و استرالیا را مقایسه کردند .نتایج نشان میدهد در استرالیا کیفیت خدمات ،برندهای تجاری و زیرساختهای مناسب
از اهمیت زیادی برای جذ

گردشگر برخوردار است.

رضا تنها ( )1388در پژوهش خود با عنوان «اولویتبندی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری گردشگری شتهر اصتفهان
از دیدگاه گردشگران خارجی» به این نتیجه رسید که از دیدگاه گردشگران داخلتی ،اصتفهان بته منزلتة یتک مقصتد
گردشگری در مقایسه با رقبای داخلی ،در عامل منابع فرهنگی و میراث تاریخی نسبت سایر عوامتل ،رقابتتپتذیری
بیشتری دارد .سایر عوامل به ترتیب اولویت عبارتاند از :زیرساختهای عمومی ،امنیت ،شرایط گردشگر ،دسترسی،
زیرساختهای گردشگری ،سرگرمیها ،خرید ،میهماننوازی ،موقعیت ،فعالیتهای تفریحی ،منابع طبیعتی و قیمتت.
نادعلی پور ( )1392در پژوهش خود «ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشتگری از دیتدگاه مزیتت رقتابتی مطالعتة
موردی :منطقة چابهار» ،با بهرهگیری از روشهای آماری و براسا

پژوهش ریچی و کتروچ ،متغیرهتای مربتوط بته

مدیریت مقصد را همچون بازاریتابی ،متدیریت بازدیدکننتده ،پتژوهش و مطالعته ،قیمتتگتذاری ،کتاربرد فنتاوری،
همکاری بخش خصوصی و دولتی ،مدیریت بحران و ...از دو جنبة اولویت و کیفیت در منطقة چابهار بررسی کترده
است.
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جعفرتاش و پویانزاده ( )1393در پژوهش خود« ،ارزیابی و اولویت بندی شتاخصهتای رقابتت پتذیری صتنعت
گردشگری ایران» ،تالش کرده اند با استناد به نظریته هتای نتوین رقابتتپتذیری گردشتگری و بهتره گیتری از روش
پیمایشی ،یک رهیافت کمّی را برای ارزیابی شاخصهای رقابتپذیری صنعت گردشگری و اولویتبنتدی اقتدامات
الزم برای افزایش توان رقابتی ارائه کنند.
باقری و همکاران ( )1395در پژوهشی با عنوان «ارائة الگوی تفسیری ساختاری شاخصهای رقابتپتذیری ستفر
و گردشگری در استان فار » ،با انجام روش رواییمحتوایی درنهایت  17شاخص کلیدی را در شش سطح معرفتی
کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد اولویت صنعت گردشگری برای دولتت ،کلیتدیتترین شتاخص بترای افتزایش
رقابتپذیری صنعت گردشگری استان فار

بوده و جایگاه نازل ایران از منظر این شتاخص در آخترین رتبتهبنتدی

مجمع جهانی اقتصاد ،بیانکنندة لزوم توجه روزافزون دولت به توسعة صنعت گردشگری است.

روش پژوهش و فرآیند انجام آن
پژوهش حاضر از نظر نوع ،توصیفی  -تحلیلی و از نظر هدف ،کاربردی است .پرسش نامه براسا

شاخص هتای

موجود در گزارش رقابت پذیری و با توجه به شرایط شهر بیرجند با طیف لیکترت ( )5گزینتهای تنظتیم و بتا روش
میدانی و  50پرسش نامه به طور تصادفی از گردشگرانی که در مکانهای تاریخی شهر بیرجند حاضر بودند ،داده های
الزم گردآوری شد .برای سنجش میزان پایایی پرستش نامته ،روش آلفتای کرونبتا بته کتار رفتت .آلفتای کرونبتا
به دست آمده در این پژوهش  0/787است که پایایی پرسشنامه را نشان میدهد .درنهایت دادههای گردآوریشتده بتا
بهرهگیری از نرمافزار  Spssو آزمون آماری  Tتکنمونهای تجزیه و تحلیل شد.

شکل :1 -الگوی پژوهش
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محدودة پژوهشی
شهر بیرجند با وسعت  31704کیلومتر مربع در مرکز استان خراسان جنتوبی بتا مختصتات جغرافیتایی متدارهای
 32درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  59درجه و  13دقیقه طول شرقی نسبت به نصفالنهتار مبتدأ قترار دارد .ایتن
شهرستان از شمال به شهرستان قاینات ،از شرق به شهرستان های درمیان و سربیشه ،از جنو
و استان کرمان و از غر

به شهرستتان نهبنتدان

به شهرستان های سرایان و طبس محدود است .محدودة بررسی شده در ایتن پتژوهش کته

بافت تاریخی شهر بیرجند راتشکیل میدهد از شمال به خیابانهای موسی بن جعفتر و بهشتت متقتین ،از جنتو
خیابتتان طالقتتانی ،از غتتر

ب ته خیابتتان انقتتال

بته

و از شتترق بتته بتته خیابتتان  17شتتهریور منتهتتی متتیشتتود .عناصتتر

منحصربه فردی که در بافت تاریخی شهر بیرجند قرار گرفته اند ،عبارت اند از :قلعه ،مستجد جتامع ،مدرستة شتوکتیه،
ادارة پست قدیم ،آ انبارها ،محالت مسکونی و مراکز محالت.
نقشة :1 -موقعیت بافت تاریخی شهر بیرجند

منبع :نگارندگان1396 ،

یافتههای پژوهش
به منظور ارزیابی نقش گردشگری در بین مؤلفههای رقابتتپتذیری در بافتت تتاریخی شتهر بیرجنتد ،تعتداد 51
پرسشنامه در بین گردشگران توزیع شده که در جدول زیر مشخصات فردی آنها آمده است.
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جدول :2 -مشخصات فردی پاسخگویان به مؤلفههای رقابتپذیری
توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان نسبت به مؤلفههای رقابتپذیری
جنس

تعداد

درصد

وضعیت تأهل

مرد

مجرد

متأهل

تعداد

درصد

سن

تعداد

درصد

تحصیالت

تعداد

درصد

شغل

تعداد

زن

23

45/1

38

74/5

درصد

28

54/9

13

25/5

زیردیپلم

12

23/5

دولتی

19

37/3

20-25

14

27/5

دیپلم

12

23/5

آزاد

19

37/3

25-45

29

56/9

فوق دیپلم

12

9/8

دانشجو

10

19/6

45-65

8

15/7

لیسانس

5

37/3

0

0

19

5/9

65سال
وباالتر

فوق لیسانس
و باالتر

سایر

3

5/9

منبع :نگارندگان1396 ،

همان گونه که در جدول ( )3می بینیم ،از  51نفر نمونه در مؤلفة ظرفیت گردشگری ،در گویتة ختدمات رفتاهی و
اقامتی مانند هتلها و رستورانها ( 76/5درصد) ،تعدد آثار تاریخی و فرهنگتی (قلعته ،مدرستة شتوکتیه ،ادارة پستت
قدیم ،مساجد ،خانههای قدیمی و )...در شهر بیرجند ( 56/9درصد) ،امنیتت ( 58/8درصتد) ،هتوای مطبتوع (،)35/3
فضای مناسب پیادهروی ( 37/3درصد) ،میتزان عرضتة محصتوالت کشتاورزی ماننتد زرشتک ،زعفتران ،عنتا

یتا

گیاهان دارویی ( 29/4درصد) ،افراد نمونه پاسخ بسیار زیاد دادهاند که نشان از رضایتمندی گردشگران دارد.
در گویة قیمت و هزینة سفر در قیا

با سایر نقاط همتراز ( 58/8درصد) بسیار زیاد پاسخ داده اند کته مستافرت

به بیرجند در مقابل نقاط دیگر با هزینة زیاد ارزیابی شده است.
در سایر گویهها پاسخها متوسط رو به کم را نشان میدهد که حتاکی از نارضتایتی گردشتگران استت .در مؤلفته
بازاریابی شهری در گویة میزان تبلیغات شهری ،بیشترین پاسخها مربوط به گزینة بسیار کتم ( 33/3درصتد) استت و
در گویة تبلیت از طری بروشورهای گردشتگری و فعالیتت تورهتای مستافرتی بترای جتذ

گردشتگر فراوانتیهتا

متوسط رو به کم را نشان میدهد نتایج حاکی از نبود تبلیغات برای شناساندن بافتت تتاریخی شتهر بیرجنتد استت.
در بخش برندینگ شهری براسا

پاسخها ،صنایع دستی (مانند توبافی ،فرش و تابلوفرش دستباف ،ستبدبتافی و)...

مناسب هستند .در مؤلفة تجربة محیطی ،سترزندگی محیطتی بافتت ماننتد برگتزاری نمایشتگاههتا ،جشتنوارههتا و...
متوستط رو بته کتم و انتختتا

بیرجنتد بته دلیتل تجربتتة قبلتی بستیار زیتاد تشتتخیص داده شتده استت .در مؤلفتتة

اصالت بخشی به فضا ،سرمایهگذاری بافت قدیم با  49/0درصد بسیار زیاد ارزیتابی شتده استت کته نشتان متیدهتد
بافت قدیم ارزش سرمایه گذاری را دارد .در گویة معماری سنتی ،بیشتر افراد ارزش زیادی برای ایتن نتوع معمتاری
قائل شدهاند.
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جدول :3 -توزیع فراوانی پاسخگویان دربارة مؤلفههای رقابتپذیری (به درصد)
گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

مؤلفه

میزان خدمات رفاهی و اقامتی در شهر بیرجند

76/5

9/8

13/7

-

-

میزان مراکز اقامتی سنتی در بافت تاریخی

5/9

11/8

25/5

25/5

27/5

تعداد و تنوع رستورانها و مراکز خدماتی در محدودة بافت قدیم

11/8

11/8

25/5

27/5

23/5

تجربة سروکردن غذای محلی

5/9

15/7

27/5

21/6

29/4

تعداد آثار تاریخی و فرهنگی در بافت تاریخی

56/9

19/6

19/6

3/9

-

میزان خدمات فرهنگی و تفریحی مانند جشنوارهها ،مراسم

11/8

11/8

21/6

25/5

29/4

امنیت بیرجند برای مسافرت

58/8

25/5

13/7

2/0

-

هوای مطبوع در شهر بیرجند

35/3

39/2

23/5

-

2/0

فضای مناسب پیادهروی در شهر بیرجند

37/3

29/4

21/6

9/8

2/0

تأکید بر المانها و نمادهای بومی در بافت قدیم

29/4

17/6

29/4

15/7

7/8

میزان عرضة محصوالت کشاورزی

29/4

29/4

17/6

15/7

7/8

قیمت و هزینههای سفر به بیرجند نسبت به سایر نقاط همتراز

58/5

25/5

5/9

7/8

2/3

تنوع و بسیاری نقاط دیدنی فستیوالها و موسیقی در بافت قدیم

-

9/8

29/4

41/1

19/6

3/9

13/7

21/6

27/5

33/3

3/9

19/6

21/6

39/2

15/7

3/9

15/7

25/5

35/3

19/6

عملکرد صنایع دستی برای برند شهر

52/9

35/3

7/8

-

3/9

سرزندگی بافت تاریخی شهر بیرجند مانند سرزندگی خیابانها

2/0

9/8

45/1

23/5

19/6

43/1

17/6

15/7

9/8

13/7

اصالتبخشی

سرمایهگذاری در بافت قدیم شهر بیرجند

49/0

21/6

25/5

-

3/9

فضا

ارزش معماری بومی و سنتی

37/3

43/1

11/8

2/0

5/9

ظرفیت
گردشگری

میزان تبلیغات شهری برای جذ
بازاریابی شهری

گردشگران

میزان تبلیت بافت تاریخی از طری بروشورهای گردشگری
فعالبت تورهای مسافرتی برای جذ

برندینگ شهری
تجربة محیطی

انتخا

گردشگر

بیرجند به دلیل تجربة قبلی

منبع :نگارندگان1396 ،

همان طور که در جدول ( )4دیده میشود در مؤلفة توسعة فرهنگی ،گویة فرهنتگ میهمتان نتوازی بستیار زیتاد و
زندگی شبانه همچون گردش در بافت تاریخی و فعالیت بازار در شب ،متوستط استت کته ایتن مستئله از احستا
امنیت می کاهد زیرا در این قسمت از شهر که به نوعی مرکز تجاری است ،در ساعات اولیة روز انبوهی از جمعیتت
تردد میکنند ،ولی در اوایل شب خالی از جمعیت میشود .استقبال بخش عمومی از ورود گردشتگران کتم ارزیتابی
شده است .در مؤلفة دسترسیهای بافت تاریخی بیشتر گویهها متوسط تشخیص داده شتده استت .در مؤلفتة کیفیتت
مسکن و ساختمان ،ویژگیهای ظاهری ساختمانها به لحاظ زیبایی منظر مانند معمتاری متوستط و زیتاد ،در مؤلفتة
امنیت گویه های کنترل امنیت به صورت نامحسو

و نوع نورپردازی و تنوع آن متوستط و کتم ،در مؤلفتة عملکترد

بخش عمومی در گویة کیفیت حمل و نقل عمومی بسیار زیاد و کیفیت خدمات الکترونیکی همچتون خودپردازهتا،
اینترنت و ...متوسط و کم ارزیابی شده اند .در مؤلفة کیفیات محیطی وضعیت گویة آلودگی بصتری ناشتی از بناهتای
مخروبة بسیار زیاد است.
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جدول :4 -توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به مؤلفههای رقابتپذیری (به درصد)
گویه

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

مؤلفه

فرهنگ میهماننوازی شهر بیرجند

51/0

23/5

13/7

11/8

-

زندگی شبانه در بافت تاریخی

3/9

11/8

43/1

25/5

15/7

استقبال بخش عمومی از ورود میهمانان و گردشگران در بافت قدیم

5/9

13/7

27/5

35/3

17/6

دسترسی و خوانایی مسیرهای شهری نظیر عالئم و تابلوها ،خیابانها

13/7

21/6

37/3

17/6

9/8

دسترسی بافت قدیم از خیابانهای مختلف

19/6

13/7

37/3

13/7

15/7

دسترسی به فضاهای ورزشی مثل زورخانههای سنتی

11/8

19/6

31/4

21/6

15/7

توجه به حفظ بناهای عمومی و قدیمی مثل حمامها و آ انبارها

15/7

23/5

31/4

15/7

13/7

توسعة
فرهنگی

دسترسیهای
بافت
تاریخی
کیفیت
مسکن و

ویژگیهای ظاهری مساکن و ساختمانها از لحاظ زیبایی منظر در بافت
قدیم

ساختمان
امنیت

کنترل امنیت به صورت نامحسو

3/9

15/7

43/1

21/6

15/7

نوع نورپردازی (تنوع رنگ و نور کافی) در بافت قدیم

9/8

29/4

41/2

9/8

9/8

کیفیت حمل و نقل عمومی در بافت قدیم

51/0

31/4

9/8

7/8

-

کیفیت خدمات الکترونیکی مانند دستگاههای خودپرداز و اینترنت

3/9

13/7

31/4

23/5

27/5

آلودگی بصری ناشی از بناهای مخروبه در بافت قدیم

52/9

13/7

27/5

-

5/9

عملکرد
بخش
عمومی
کیفیات
محیطی

مانند کنترل با دوربین و...

11/8

31/4

25/5

19/6

11/8

منبع :نگارندگان1396 ،

یافتههای تحلیلی پژوهش
در این بخش با بهره گیری از روشهای آمار استنباطی ،مؤلفههای پرسش نامه و پرستش هتای پتژوهش تحلیتل و
برای دستیابی به نتیجه با بهره گیری از آزمون  Tتک نمونهای ،مؤلفههای رقابتتپتذیریگردشتگری در شتهر بیرجنتد
سنجیده میشود.
ظرفیت گردشگری

به منظور سنجش ظرفیت گردشگری از  13گویه استفاده شده استت .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح
ظرفیت گردشگری محاسبه شده است که رقمی معادل  44/9804را نشتان متیدهتد .بتا متوستط ستطح گویتههتای
ارزیابی شده  39برآورده شده که بیش از حد متوسط استت .علتت آن تنتوع آثتار تتاریخی ،امنیتت در ستطح شتهر،

فضای مناسب پیاده روی (سنگ فرش بودن تعدادی از کوچههای خیابان منتظری کته آثتار تتاریخی در آن قرارگرفتته)
و خدمات گردشگری درسطح شهر ،نه در بافت تاریخی است.
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بازاریابی شهری

به منظور سنجش ظرفیت گردشگری از  3گویه استتفاده شتده استت .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح
ظرفیت گردشگری محاسبه شده است که رقمتی معتادل  7/3333را نشتان متیدهتد .بتا متوستط ستطح گویتههتای
ارزیابی شده  9برآورده شده که کمتر از حد متوسط است ،با عنایت به سطح معناداری محاسبه شده که رقمتی کمتتر
از آلفا  0/05را نشان میدهد از این رو مؤلفة بازاریابی شهری در حد مطلو

نیستت .نبتود تبلیغتات الزم از طریت

بروشتورهای گردشتتگری ،ستتایتهتای مجتتازی ،ستتمپوزیومهتا و ، ...باعتتث نداشتتتن شتناخت و اطالعتتات کتتافی
گردشگران میشود این خود دلیلی است بر اینکه تقاضا کمتر صورت گیرد و شتهر بیرجنتد در تورهتای مستافرتی
جایگاهی نداشته باشد.
برندینگ شهری

برای سنجش برندینگ شهری از یک گویه استفاده شده است .در این راستا با مقایسته متوستط ستطح برنتدینگ
محاسبه شده است که رقمی معادل  4/3333را نشان میدهد .با متوستط ستطح گویتههتای ارزیتابی شتده  3بترآورده
شده که در حد متوسط است .علت آن است که در سطح شهر سمبلهای دیگتری نیتز وجتود دارنتد هماننتد آثتار
تاریخی ازجمله مدرسة شوکتیه و عمارت کالهفرنگی که میتوان از آنها به منزلة سمبل استفاده کرد.
تجربة محیطی

برای سنجش تجربة محیطی از  2گویه استفاده شده است .در این راستا با مقایسه متوسط ستطح تجربتة محیطتی
محاسبه شده است که رقمی معادل  6/1765را نشان میدهد .با متوستط ستطح گویتههتای ارزیتابی شتده  6بترآورده
شده که در حد متوسط است .در ایتن مؤلفته ،شتناخت از بافتت تتاریخی بیرجنتد ،وجتود خویشتاوندان یتا خریتد
محصوالت کشاورزی از دالیلی بوده است که گردشگران میتوانستند مقصد را دوبتاره انتختا

کترده باشتند زیترا

بافت تاریخی نزدیک بازار است اما چون سرزندگی خیابانها بسیار کم بوده ،ایتن مؤلفته در حتد متوستط ارزیتابی
شده است.
اصالتبخشی به فضا

برای سنجش اصالت بخشی به فضتا از  2گویته استتفاده شتده استت .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح
اصالت بخشی فضا محاسبه شده است کته رقمتی معتادل  8/1569را نشتان متیدهتد .بتا متوستط ستطح گویتههتای
ارزیابی شده  6برآورده شده که بیش از حد متوسط است .بدیهی است گردشگرانی که برای معماری بتومی و ستنتی
ارزش قائل میشوند ،از بافت تاریخی دیدن میکنند و بته دلیتل تنتوع ،قتدمت آثتار تتاریخی و اینکته هنتوز توجته
زیادی به آنها نشده است ،این بافت را بستری برای سرمایهگذاری دانستهاند.
توسعة فرهنگی

برای سنجش توسعة فرهنگی از  3گویه استفاده شتده استت .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح توستعة
فرهنگی محاسبه شده است که رقمی معادل  9/3137را نشان میدهد .با متوستط ستطح گویتههتای ارزیتابی شتده 9
برآورده شده که در حد متوسط است .استقبال نکردن بخش عمومی از گردشگران و تعطیل شتدن بتازار در اول شتب
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از تعداد زیاد جمعیت کاسته استت بنتابراین زنتدگی شتبانهای در ایتن بافتت وجتود نتدارد .همتة ایتن دالیتل در
متوسطشدن مؤلفة توسعة فرهنگی نقش دارند.
دسترسیهای بافت تاریخی

برای سنجش دسترسیهای بافت تاریخی از  4گویه استفاده شده است .در این راستا بتا مقایسته متوستط ستطح
دسترسیهای بافت تاریخی محاسبه شتده استت کته رقمتی معتادل 12/2157را نشتان متیدهتد .بتا متوستط ستطح
گویههای ارزیابی شده  12برآورده شده و باتوجه به اینکته آلفتا بتیش از  0/05استت ،بتیش از حتد متوستط استت.
قرارگرفتن بافت تاریخی در مرکز شهر ،وجود عالئم و تابلوها و دسترستی بته فضتای ورزشتی ستنتی باعتت شتده
است که دسترسیهای بافت تاریخی بیش از حد متوسط باشد.
کیفیت مسکن و ساختمان

برای سنجش کیفیت مسکن و ساختمان از  1گویه استفاده شده است .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح
کیفیت مسکن و ساختمان محاسبه شده است که رقمی معادل  3/3137را نشان میدهد .با متوسط ستطح گویتههتای
ارزیابی شده  3برآورده شده که در حتد متوستط استت .در بافتت قتدیمی بیرجنتد ،خانتههتایی بتا قتدمت و ارزش
معماری زیاد وجود دارد اما ساختوسازهای نامتناسب بافت این مؤلفه را در حد متوسط قرار داده است.
امنیت

برای سنجش امنیت از  2گویه استفاده شده است .در این راستا با مقایسته متوستط ستطح امنیتت محاستبه شتده
است که رقمی معادل  5/9020را نشان میدهد .با متوسط سطح گویههای ارزیابی شده  6بترآورده شتده کته کمتتر از
حد متوسط است .نبود نور کافی و تنوع در نورپردازی ،نبتود کنتترل بته صتورت نامحستو

در ستاعات مختلتف

شبانهروز ،تنگ و باریکبودن بعضی از کوچههای بافت ،تخریتبشتدن بعضتی از بناهتا و تبتدیل آنهتا بته جایگتاه
معتادان ،از عواملی است که امنیت را در سطح متوسط قرار داده است.
عملکرد بخش عمومی

برای سنجش عملکرد بخش عمومی از  2گویه استتفاده شتده استت .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح
عملکرد بخش عمومی محاسبه شده است که رقمی معادل  3/3137را نشان میدهتد .بتا متوستط ستطح گویتههتای
ارزیابی شده  3برآورده شده که در حد متوسط است .بی کیفیتی اینترنت و کم بودن تعتداد خودپردازهتا بتا توجته بته
نزدیکی مرکز تجاری شهر از عوامل متوسطشدن سطح عملکرد بخش عمومی است.
کیفیات محیطی

برای سنجش کیفیات محیطی از  1گویه استفاده شده استت .در ایتن راستتا بتا مقایسته متوستط ستطح کیفیتات
محیطی محاسبه شده است که رقمی معادل  4/0784را نشان میدهد .بتا متوستط ستطح گویتههتای ارزیتابی شتده 3
برآورده شده که در حد متوسط است .بناهای مخروبه و بی توجهی بختش خصوصتی (تتوان متالی کتم) و عمتومی
(واگذارنشدن به این بخش و میراثیبودن بعضی از بناها) به آن ،علت متوسطشدن کیفیات محیطی است.
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جدول :5 -سطح معناداری مؤلفههای رقابتپذیری گردشگری براساس آزمون  Tتکنمونهای
اختالف

فاصلة اطمینان 95درصد

میانگین

حد کم

حد زیاد

متوسط

5/98039

4/6897

7/2711

39

-2/1843

-1/1491

9

1/5952

3
6

حد

درجة

سطح

آزادی

معناداری
0/000

44/9804
7/3333

-1/66667
1/33333

1/0715
-0/3289

0/6818
2/5975

6
9

مؤلفه

آمارة t

ظرفیت گردشگری

9/307

50

بازاریابی شهری

-6/468

50

0/000

برندینگ شهری

10/228

50

0/000

4/3333

تجربة محیطی

0/701

50

0/486

6/1765

1/17647

اصالتبخشی به فضا

9/831

50

0/000

8/1569

2/15686

1/7162

توسعة فرهنگی

1/226

50

0/226

9/3137

0/31373

-0/2003

0/8277

دسترسیهای بافت تاریخی

0/569

50

0/527

12/2157

0/21569

0/5459

0/9773

12

کیفیت مسکن و ساختمان

0/694

50

0/491

3/1176

0/11765

0/2229

0/4582

3

امنیت

-0/437

50

0/664

5/9020

-0/09804

-0/5489

0/3529

6

عملکرد بخش عمومی

3/005

50

0/004

6/6863

0/68622

0/2276

1/1450

6

کیفیات محیطی

6/619

50

0/000

4/0784

1/07843

0/7512

1/4057

3

میانگین

نتیجهگیری
امروزه رقابت یک شهر به مجموعهای از عوامل بستگی دارد که شامل فرآیند حاکمیت ،زیرساختهای اجتماعی
و اقتصادی ،کیفیت سرمایة انسانی و محیط طبیعی ،محیط تجاری و توان مؤسسات محلی است .در این حتال ،یکتی
از زمینههایی که به شدت در بحث رقابتتپتذیری بترای شتهرهای پیرامتونی و حاشتیه ای ستودبخش استت ،بحتث
گردشگری است .تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزههای مختلف گردش ،زیارت و تجارت در تمام جهتان بتا
سرعتی باورنکردنی در حال افزایش است .این صنعت ،افزون بر برخورداری از امکانات درآمدزایی ،اشتغال زاست و
اشاعة فرهنگ و حفظ و احیای آن را نیز به دنبال خواهد داشت (بورقانی فراهتانی و همکتاران .)42 :1392 ،در ایتن
بین بافت های تاریخی شهری که در دوران مدرنیزاسیون شهری ایران با بیمهری مواجه شده بودند ،امروزه بتا توجته
به گسترش گردشگری ،یکی از زمینه ها و بسترهای جذ

گردشگر هستند .عصر جهانی شدن سبب شده تا شهرها به

فکر ایجاد زمینههای شکلدهی برند و ارتقاء شاخصهای رقابتپذیری در حوزة گردشگری باشند .بتر ایتن استا ،
در پژوهش حاضر ،شاخص های رقابت پذیری شهری در حوزة گردشگری در شهر بیرجند به منزلة یکی از شهرهای
پیرامونی و محروم کشور ارزیابی شده است .بر مبنای دیدگاه گردشگران بتا بهتره گیتری از آزمتون  Tتتک نمونته ای
این گونه برداشت می شود که از بین  11مؤلفة اصلی مؤثر بر رقابتپذیری گردشگری ،وضعیت این مؤلفهها نامطلو
است :ظرفیت گردشگری ،برندینگ شهری ،تجربة محیطی ،اصالت بخشی فضا ،توستعة فرهنگتی ،کیفیتت مستکن و
ساختمان ،عملکرد بخش عمومی ،کیفیات عمومی با اینکه بیش از حد متوسط است ،اما با توجه به ستطح معنتاداری
آلفا کمتر از  0/05است .اما مؤلفههای بازاریابی شهری و امنیت بتا توجته بته کمتتر از حتد متوستط بتودن و ستطح
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معناداری کمتر از  ،0/05با چالش اساسی مواجه است .مؤلفه دسترسیهای بافت تاریخی با میتانگین بستیار و ستطح
معناداری بیش از  ،0/05در وضعیت مطلو

است .در مؤلفة ظرفیت گردشگری با توجه به اینکه شتهر بیرجنتد آثتار

تاریخی و فرهنگی بسیاری دارد ،قیمت و هزینة سفر زیاد تشخیص داده شده است .از دالیل قیمت زیاد می توان بته
در حاشیه قرارداشتن شهر بیرجند در کشور و کمبود یا نبود زیرساخت های مناسب ازجمله حمل و نقل زمینی (قطار
و اتوبو ) اشاره کرد .با تشوی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بافت می تتوان ختدمات گردشتگری را ماننتد
رستورانهای سنتی ،خانههای بومگردی و مراکز اقامت سنتی افزایش داد.
در مؤلفة تجربة محیطی برای اینکه خیابانها و بافت از سرزندگی بیشتری برخوردار شود ،الزم است مکانهتایی
به موسیقی و رقص سنتی و محلی بیرجند ،نمایشگاهها و چه بسا به ارابهها و کالسکههتا در مستیر قلعته اختصتاص
داده شود اما یکی از مؤلفههایی که باید بیش از پیش به آن توجه کرد ،بازاریابی است که شهر بیرجند در این مؤلفته
ضعف اساسی دارد .بر این استا

بافتت تتاریخی بیرجنتد بایتد از طریت ستمپوزیومهتا ،ستمینارها ،بروشتورهای

گردشگری ،فضای مجازی و سایتهای اینترنتی چندزبانه تبلیت شود .در اینجاست کته بایتد گفتت تبلیغتات هزینته
نیست ،بلکه سرمایهگذاری است .در دنیای رقابتی امروز تبلیغات و بازاریتابی نتوین در جهتان ،یکتی از مؤلفته هتای
تأثیرگذار در پیشبرد اهداف است.
از راهکارهای دیگر ،پژوهش و مطالعه دربارة بازار گردشگری بافت تاریخی شتهر بیرجنتد و استتفاده از دانتش
سایر مقاصد گردشگری موف است .پیش از توجه به بازاریابی ،نیاز به گزینش یک برند برای بافت تاریخی بیرجنتد
و تجاری سازی آن است تا به یک سمبل و لوگو در اذهان تبدیل شتود .برنتد شتهر بیرجنتد متیتوانتد از میتان آثتار
تاریخی شهر (قلعه ،مدرسة شوکتیه ،ارگ کاله فرنگی و ،)...محصوالت کشاورزی (زعفران ،زرشک ،عنا ) یا صنایع
دستی (فرش و تابلوفرش ،گلیم و پال  ،سبدبافی و )...انتخا

شود.

در مؤلفههای کیفیت مسکن و ساختمان و کیفیات عمومی نیاز است با وضع قوانینی از ساخت وسازهای بتدقواره
و نامناسب بافت جلوگیری و همچنین بناهای مخروبه هرچه زودتر بهسازی یا پا سازی شود.
مؤلفة امنیت به توجه بیشتری نیاز دارد و الزم است با خالقیت بیشتر در مکانهایی (ازجمله کوچتههتای خیابتان
منتظری و جمهوری) که بناهای تاریخی وجود دارد ،مانند مدرسة شوکتیه ،ادارة پست قدیم ،خانههای قدیمی داختل
بافت و ...نورپردازی انجام شود .امنیت ،به تنهایی یکی از عواملی است که گردشگران را به مقاصد گردشگری جذ
می کند از این رو الزم است امنیت در ساعات مختلف شبانه روز نته تنهتا در بافتت ،بلکته در شتهر تتأمین و توجته
ویژهای به آن شود.
افزایش سرعت اینترنت و پهنای باند و تعداد خودپردازها و خدمات ویژه در نزدیک بازار بیرجند از ضتروریات
است .در آخر می بایست اشاره کرد مؤلفههای بازاریابی و امنیت در بافت تاریخی شهر بیرجند دارای ضعف اساستی
بوده و بافت تاریخی شهر بیرجند برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری و رقابت در عرصة جهانی در ابتتدا
نیازمند برند و توجه بخش عمومی است .سپس بایتد ختدمات گردشتگری و امنیتت ارتقتاء داده شتود و بازاریتابی
صورت پذیرد.
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پیشنهادها
در این راستا پیشنهادهایی برای توسعة گردشگری شهر بیرجند بر مبنای رقابتپذیری ارائه میشود:
 -1انجام کامل طرح بازآفرینی شهری در محدودة بافت تاریخی شهر
 -2ایجاد پیاده رو ها و مراکز خرید محلی ،به ویژه برای محصوالت استراتژیک ،ازجمله :زعفران ،زرشک و عنتا
در بافت تاریخی شهر
 -3ایجاد و ثبت برند گردشگری استان و شهر بیرجند برای تبلیغات بینالمللی و ملی
 -4ایجاد پروژههای محر گردشگری در بافت تاریخی شهر ،بهویژه دربارة قلعه و بازار تاریخی شهر
 -5ایجاد زیرساختهای نرم و سخت ،ازجمله :ارتقای اینترنت ،تراکنشهای مالی و ...
 -6شناسایی طبقة خالق شهر بیرجند و به کارگیری آنها در فرآیند بازآفرینی و توسعة پایدار با توجه به هنرهتای
منحصربهفردی همچون هنر رقص محلی خراسانی ،موسیقی محلی ،بازیهای محلی و بومی
 -7ایجاد بسترهایی برای توسعة نهادهای تحولآفرین در حوزة گردشگری
منابع
 - 1امین بیدختی ،علی اکبر وثوقی ،لیال و جعفرتاش امیری ،برزین ،)1392( ،مروری بر مفاهیم و تئوری های رقابـتپـذیری
و تبیین وضعیت رقابتپذیری صنعت گردشگری ایران ،اولتین همتایش ملتی گردشتگری ،جغرافیتا و محتیط زیستت
پایدار ،آبانماه  ،1392همدان ،دانشکدة شهید مفتح همدان.
 - 2باقری ،مسلم شجاعی ،پیام و کیانی ،مهرداد ،)1395( ،ارائة مدل تفسیری ساختاری شاخص های رقابت پـذیری سـفر و
گردشگری؛ مطالعة موردی :استان فارس ،مجلة برنامهریزی و توسعة گردشگری ،سال  ،5شمارة .157- 137 ،18
 - 3بورقانی فراهانی ،سهیل فرهنگی ،علیاکبر و مشهدی ،سحر ،)1392( ،تحلیل شاخصهتای متؤثر بتر توستعة گردشتگری
روستایی پیمایشی پیرامون روستای گرمه ،مجلة مدیریت دولتی ،دورة  ،5شمارة .64- 41 ،13
 - 4پورتر ،مایکل ،)2006( ،رقابت پذیری از دیدگاه «مدل الماس» پورتر ،ترجمة مرتضی مرادی و رستول شتفایی ،ماهنامتة
تدبیر ،سال  ،16شمارة .23- 19 ،164
 - 5جعفرتاش ،برزین و پویان زاده ،نسترن ،)1393( ،ارزیابی و اولویت بندی شاخص های رقابتپذیری صنعت گردشـگری
ایران ،فصلنامة فرآیند مدیریت و توسعه ،دورة  ،28شمارة  85 ،3تا .105
 - 6حیدری چپانه ،رحیم ،)1389( ،مبانی برنامهریزی صنعت گردشگری ،انتشارات سمت ،تهران.
 - 7داداش پور ،هاشم ،ده ده جتانی ،مهتدی ،)1394( ،شناسـایی و اولویـت بنـدی عوامـل ریشـه ای تأثیرگـذار در ارتقـای
رقابتپذیری منطقهای؛ مورد مطالعاتی :استان کردستان ،فصلنامة برنامهریزی منطقهای ،سال  ،5شمارة .27- 42 ،19
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