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  چکیده

 شناسایی به متاسوات، تکنیک از استفاده با گردشگري کارهاي کسب توسعه راهبردي ریزي برنامه هدف با حاضر تحقیق

 هـدف  حیـث  از تحقیـق  ایـن . پردازد می منبع بر مبتنی رویکرد از استفاده با مشهد شهر هاي قابلیت و ها توانایی منابع،

 شـهر  گردشـگري  حـوزه  کارشناسـان  را تحقیـق  آماري جامعه. است پیمایشی-توصیفی آن انجام روش و بوده کاربردي

 حاکی رقابتی نقشه از آمده دست به نتایج. شد استفاده متاسوات افزار نرم از ها داده تحلیل جهت. دهند می تشکیل مشهد

 محسوب گردشگري حوزه خدماتی وکارهاي کسب رقیب مهمترین سالمت حوزه خدماتی وکارهاي کسب که است آن از

 مراکـز  وجود و مشهد شهر در زائر میلیون 28 از بیش ساالنه حضور السالم، علیه رضا امام مقدس بارگاه وجود. شوند می

. هسـتند  هـا  قابلیـت  و هـا  توانایی منابع، ترین مهم% 9 و% 11 ،%26 اهمیت ضریب با ترتیب به تفریحی و تجاري متعدد

-بـین  سیاسـی  هاي تحریم تورم، افزایش داخلی، و خارجی بازرگانی روابط در اعتماد وجود عدم ارز، نرخ شدید نوسانات

 وکارهـاي  کسـب  توسـعه  بـر  اثرگـذاري  بیشـترین  داراي 5 حباب اندازه با نیز الکترونیک تجارت رشد به رو روند الملل،

 و ها سایت وب همچون نیکالکترو تجارت ابزارهاي بستر در گردشگري خدمات ارائه. باشند می گردشگري حوزه خدماتی

 هاي سایت وب طریق از گردشگري وکارهاي کسب با خارجی و داخلی گردشگران رابطه توسعه و الکترونیکی هاي سامانه

B2C اند شده ارائه راهبردها ترین مهم از برخی عنوان به.  

  

  مقدمه

در جهـان   ژهیـ بـه و ، ایـ دن یارتیز يهاشهر نیتر تیاهم از پر یکو ی 2نجها یکالن شهر مذهب نیدوم به عنوان شهر مشهد

ها به قصـد  رکشو گریو د رانیکشور ار راساز س 3یلیون نفرم 28از  شیبساالنه . شودیشناخته م نرایا یارتیشهر ز نیاول، و اسالم

دو  شیافـزا  ،مشهد 1404انداز در چشمباشد به طوري که که این تعداد رو به افزایش می کنندیبه شهر مشهد مراجعه م ارتیز

از منـاطق مختلـف    یـن زائـران  ا .)1391 ،يو اعظـم کـار   ینانیمز یعتیشر ،یهاشم یمیعظ( شده است ینیب شیزائران پ يبرابر

                                                             
شهر مشهد بـا  ي گردشگري هارکاوتوسعه کسبي راهبرد يزیربرنامهبا موضوع ) ع(امام رضا المللینامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بینمقاله حاضر برگرفته از پایان 1

 Meta-SWOTسوات امت کیاستفاده از تکن
 نویسنده مسئول  :mortezarojui@imamreza.ac.ir 

 
 .جهان شناخته شد یکالن شهر مذهب نیبه عنوان دوم) WMO( سیمتروپل یسازمان جهان يشهر از سو نیا.  2
 .www.mizanonline.com يخبرگزار تیسا يبا ادعا.  3
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د و بـراي هرکـدام از   انهوتی بودفااجتماعی مت يهاخاستگاه، داراي متفاوت آمدربا سطح دو  گوناگون يهانژادو اقوام ، جغرافیایی

  .انی متفاوتی صورت گیردرسآنها باید خدمات

بـر اسـاس   باشد و همچنین درصد می 50صنایع خدماتی در ایران ، سهم1یبانک جهان تیوب سا 2017بر اساس آمار سال  

در بخـش خـدمات    درصـد  1/50با سهم  رانیبه کار ا نیاز شاغل یمیاز ن شیب 1396 پاییز در 2نرایمرکز آمار ا يهاداده نیآخر

در بخـش   نیسـهم شـاغل   ،انیم نیاز ا. کنندلیت میفعا يدر بخش صنعت و کشاورز نیشاغل رید و ساهستن تیمشغول به فعال

-ینفر مـ  ونیلیمیک اً شاغل که حدود تیدرصد جمع 6/47 ودحد رانیا ياز کالن شهرها یکیخدمات در شهر مشهد به عنوان 

درصـد اشـتغال در    93، 2045کنند کـه تـا سـال    می بینیهاي کنونی پیشکارشناسان با توجه به روند. شودیباشند را شامل م

 يهـا رشـه  گریبا د سهیدر مقاشهر مشهد  .)1395 ،یدگلیو ب یجودت چافي، دیس، انیباقر( جهان در بخش خدمات خواهد بود

  . است به ویژه در حوزه گردشگري یخدمات يهاکاروکسب ياندازو راه جادیا يبرا ییباال لیپتانس يدارا رانیا

از جملـه   ،يکـار یاشـتغال و ب . امع امروزي با افزایش جوانان جویاي کار، نرخ بیکاري جوانـان در حـال افـزایش اسـت    در جو

 يهـا از شـاخص  کـی ن یبـه عنـوا   ،يکـار یاشتغال و کاهش ب شیکه افزا ياگونه است، به ياساسی اقتصاد هرکشور يهاموضوع

هـاي خـدماتی   کـار وایجاد و توسعه کسـب ). 1396گیري نیروي کار، رچکیده نتایج طرح آما( شودجوامع تلقی می افتگییتوسعه

؛ 2006بانـک جهـانی،   (بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه      . شودمنجر به رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاري و کاهش فقر می

مسـاعدتر   کـار وکسب طیچه مح هر ران،یا ریدر حال توسعه نظ يهادر اغلب کشور) 2008، 3گر کارآفرینیسازمان جهانی نظاره

توانـد افـزایش سـطح    رود که این موضـوع مـی  می موجود باالتر يهاکاروو رشد کسب دیجد يهاکاروکسب جادیباشد، احتمال ا

دهد که مشکالت بسـیاري  نشان می )1393 ،يمظهر و یداران یعیرف، رسول زادهی، برات(اي مطالعه. پی داشته باشداشتغال را در

یک سیسـتم جهـت   رفع مشکالت و ایجاد ریزي راهبردي براي کمک به توان از برنامهمی. کار وجود داردوکسب در بهبود فضاي

، ٤برایسـون (انجام درست و بهتر کارها و همچنین اطمینان بیشتر جهت رسیدن به اهداف از پـیش تعیـین شـده اسـتفاده کـرد      

-هاي موجود در شهر مشهد میتی و همچنین منابع، توانایی و قابلیتریزي راهبردي از طریق شناسایی ابعاد رقاببرنامه). 2011

  .کارهاي خدماتی حوزه گردشگري ارائه نمایدوی در جهت توسعه کسبهایتواند راهبرد

-هاي گردشگري در شهر مشهد بـا اسـتفاده از تکنیـک متـا    کاروبه منظور توسعه کسب هدف اصلی این تحقیق ارائه راهبرد

جهـت   هـایی در و قابلیـت  منـابع، توانـایی   چه يشهر مشهد داراشود که این سوال مطرح میاساس این تکنیک  بر. استسوات 

-گذاري بر توسعه کسبکدام عوامل کالن محیطی داراي بیشترین اثر باشد؟یمی حوزه گردشگري خدمات يکارهاوتوسعه کسب

و  یطـ یعوامـل کـالن مح  بـا   هـا و قابلیـت  ییتوانـا ، منابعیان ي تناسبی منقشه راهبرد کارهاي گردشگري شهر مشهد هستند؟و

کارهاي وگردشگري نسبت به کسب کارهايوکسب ؟استبه چه صورت  ی حوزه گردشگريخدمات يهارکاوکسب توسعه اهداف 

 د؟نخدماتی حوزه سالمت، آموزش، بازرگانی و مالی در چه جایگاهی قرار دار

  

 مبانی نظري تحقیق

  راهبردي ریزيبرنامه

 رویکـرد  ایـن  بعـد  بـه  آن از و گردید سازمان و مدیریت مباحث وارد بیستم قرن دوم نیمه در ،5راهبردي ریزيبرنامه مفهوم

هاي بزرگ آن را به عنـوان بهتـرین راه   بعد از آن رهبران شرکت). 1384مسیحی،  مرادي( گرفت قرار نظر دم سیستم یک براي

ریـزي  برنامـه  .)1994، ٦مینتزبـرگ (دهـد  وکـار را افـزایش مـی   پذیري هر کسبنستند که رقابتسازي راهبردهایی دابراي پیاده

کار را به صـورت  وهاي یک کسبگذاريها و سیاستشود که راهبردریزي سطوح سازمانی را شامل میراهبردي، طراحی و برنامه

گیري دیدگاهش نسبت به آینده کار را در جهت شکلواین اهداف آن سازمان یا کسب. کندتر تدوین میاهدافی منعطف و وسیع

                                                             
1. https://data.worldbank.org 
2 . https://www.amar.org.ir 
3. Global Entrepreneurship Monitor 
4.  Bryson 
5 . Strategic Planning 
6 . Mintzberg 
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به منظور تدوین یک برنامه راهبردي بـراي هـر   ). 2002، 2استونهوس و پمبرتون ؛2008 ،1آلدهایت و آنکر(راند خود به پیش می

ـ  ) 3دورن به برون(ها و منابع آن سازمان تواناییگر نسبت به سازمان، نوع نگاه تدوین ا عوامـل خـرد و کـالن    و نوع مواجهـه آن ب

  ).2012، ٥پاهلو   گراسل ،آگاروال(باشد گیري برنامه راهبردي موثر میدر شکل) 4برون به درون( اش محیطی

  

  تکنیک متاسوات

SWOTریزي راهبردي، مدل پس از جنگ جهانی دوم و نیاز به مفهوم برنامه
شـکل   بودکه آسان و قابل فهم براي همگان  6

گو باشد تواند پاسخکنند نمیوکارها به سمت پویایی و فضاي رقابتی حرکت میي کسبکه همهبا توجه به اینامروزه  ،اما. گرفت

کارهاي واقعی زیادي ارائه دهد که این موضوع باعث شد بعدها از سوي جوامع علمی نقدهاي زیادي بـه ایـن مـدل    و نتایج و راه

  . وارد شود

 :تن از همکاران وي در دپارتمان مدیریت بازرگانی دانشگاه نـوربرت آمریکـا معتقدنـد کـه    آگاروال استادیار علوم رایانه و دو 

SWOT بینی آینده نیست، ایـن گـروه سـه    بینی، مبتنی بر الهامات ذهنی بوده و ابزاري براي پیشپیشانعطاف ناپذیر، غیرقابل

 7فالیشـر و بنسوسـان  . بار مدل متاسـوات را ارائـه دادنـد    با الهام گرفتن از تئوري مبتنی بر منبع براي اولین 2012نفره در سال 

ریـزي راهبـردي بایـد    استانداردهاي کیفی براي تکنیک برنامـه  :کنند کهبیان می) 2012، به نقل از آگاروال و همکاران، 2002(

-ي توانسته بسیاري از کاسـتی ریزي راهبرداین تکنیک برنامه. مدار، دقیق، با منابع کارآمد، عینی، سودمند و بهنگام باشندآینده

   .است SWOTیافته تکنیک را حذف نماید و به نوعی تکامل  SWOTهاي

ریزي راهبردي شکل گرفته است که رویکرد سازمان صنعتی، رویکرد فرآیندي و رویکردهاي مختلفی در برنامه ،به طور کلی

مدل متاسوات بر اساس رویکرد درون بـه بـرون و بـه    . شوندرویکرد عمده در این حوزه محسوب می سه 8رویکرد مبتنی بر منبع

از آنجـا کـه    .کنـد این رویکرد بر منابع راهبردي شرکت و یا سازمان تاکیـد مـی  . نوعی رویکرد مبتنی بر منابع شکل گرفته است

  .باشدع میآیند چالش عمده مدیران در شناسایی و مدیریت این منابمنابع راهبردي خود منشاء مزیت رقابتی به شمار می

اند که بجاي تطبیق کامل خود با محـیط، بـه ایجـاد    ها، آنهایی بودهترین شرکتموفق :دهد کهکارها نشان میوتاریخ کسب 

بـا   متاسـوات تـوان گفـت   یمـ  یطـور کلـ   به ). 2002، 9و فوته استات زنیآمیلر، (اند فضاي رقابتی منحصر به فرد خود پرداخته

 نیخـود را تـدو   يراهبرد يهابرنامه هاو قابلیت هاییتوانا ،منابع نیبر ا هیمنحصر به فرد خود و با تک يهاتیرقبا و مز ییشناسا

هـاي  ، دارایی)نظیر مالی و فیزیکی( هاي مشهودي داراییدر سه مقولهمنابع هر شرکت را ) 2004( 10و گالوین ثگالبری .کندیم

چیزهایی هستند که یک شـرکت قـادر   به عبارتی  که هاقابلیتو  )نی و شهرتهاي سازمادارایی  نظیر مالکیت معنوي،(نامشهود 

تواند تشـخیص دهـد   چگونه یک شرکت می: ماندالبته یک چالش باقی می. دنگیرمینظر  در )نظیر دانش فنی(به انجام آنهاست 

  هستند؟ها قادر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار قابلیت ها وتوانایی ،که کدامیک از این منابع

پایـدار ارائـه کـرده     12هاي قادر به ایجاد مزیت رقـابتی ها و قابلیتچهار معیار براي تشخیص منابع، توانایی) 1991(  11بارنی

VRIOاست که به 
  :هستندمرسوم   13

 V )ا شرکت را قادر به بهره برداري از یک فرصت محیطـی مـی نمایـد و یـ     هایا قابلیت ها، تواناییآیا منابع):  با ارزش

 د؟نسازاثر میتهدید محیطی را بی

                                                             
1 . Aldehayyat and Anchor 
2 . Stonehouse and Pemberton 
3 . Inside-out 
4 . Outside-in  
5. Agarwal, Grassl & Pahl 
6. Strength, Weakness, Opportunities, Threats. 
7. Fleisher and Bensoussan 
8. Resource Based View  
9 . Miller, Eisenstat & Foote 
10 . Galbreath and Galvin 
11 . Barney 
12 . Competitive Advantage 
13 . Value, Rare, Inimitable & Organization 
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 R )آیا این منبع یا قابلیت در حال حاضر تحت کنترل تنها تعداد اندکی از شـرکت هـاي رقابـت کننـده قـرار       ): نایاب

 دارد؟ 

 I )آیا شرکت ها بدون این منبع یا قابلیت در دستیابی یا توسعه ي آن با شرایط نامساعد هزینـه مواجـه   ): تقلید ناپذیر

 وند؟ می ش

 O )و پرهزینـه در  نایـاب   و قابلیـت هـاي ارزشـمند،     ها، تواناییآیا براي پشتیبانی و بهره برداري از منابع): سازماندهی

  اند؟هاي شرکت سازمان یافتهها و رویهبرابر تقلید، سیاست

 

 پیشینه تحقیق

در داخـل و خـارج    بسیاريهاي روزي، پژوهشوکار در فضاي رقابتی امکسبریزي راهبردي با توجه به اهمیت داشتن برنامه

  .از کشور انجام شده است

-پایه هویـت رقابـت  ریزي راهبردي گردشگري کردستان، بربرنامه"در تحقیق خود با عنوان ) 1397( شکوهی و دیگران اجزا

اي، ا رقبـاي منطقـه  با هدف تعیین جایگاه گردشگري استان کردستان ب "Meta-SWOTاي با استفاده از تکنیک پذیري منطقه

و شناسـایی مهمتـرین عوامـل کـالن      VRIOهاي گردشگري کردستان بر اساس رویکـرد  شناسایی مهمترین منابع و قابلیتبه 

هـاي کرمانشـاه و همـدان بـه عنـوان      اسـتان  قیـ تحق نیا یبا توجه به نقشه رقابت. اندپرداختهتاثیرگذار بر گردشگري کردستان 

 هايبازارچه و هاي استان کردستان اکوتوریسماز میان منابع و قابلیت .ه استشد ییدستان شناساکر يگردشگر بیرق نتری مهم

محیطـی   کـالن  عوامـل  با راهبردي تناسب میزان بیشترین داراي نقشه در روي قرارگیري موقعیت به توجه با مرزي این استان

کالن  تیریعامل مد یطیعوامل کالن مح انیست که در ما نیا انگریب يحاصل از نقشه تناسب راهبرد جینتاهستند و همچنین 

  .کردستان هستند يبر گردشگر ياثرگذار زانیم نیشتریب يدولت دارا یخارج يهااستیو س یالمللنیب يهامیتحر ،کشور

بـا  ي پایدار صنعت گردشـگري ایـران   تعیین راهبردهاي توسعه"در تحقیق خود با عنوان ) 1396(منظري و آقامیري یعقوبی

پـس از بررسـی اهمیـت توسـعه گردشـگري پایـدار        "انداز این صنعتاستفاده از تکنیک متاسوات در راستاي اهداف سند چشم

هاي مشـخص و واحـد در ایـن صـنعت و     ریزيهاي گردشگري، نبود انسجام قوانین، نبود برنامهفقدان توسعه مناسب زیر ساخت

. نمـوده اسـت  ترین دالیل توسعه نیافتگی صنعت گردشـگري ایـران معرفـی    عمده به عنوان را هاي غرب علیه ایراناعمال تحریم

از صـنعت   تیـ حما يو شـفاف در راسـتا   کپارچـه یبـه صـورت    نیو بهبـود قـوان   يدر رابطه با صنعت گردشـگر  نیقوان يبازنگر

بهبـود   ،مناسـب  یامتمراکـز اقـ   نیبه منظـور تـام   يگردشگری، فرهنگ راثیمنابع و اعتبارات به سازمان م صیتخص ي؛گردشگر

 ينقشه راه جامع توسعه صنعت گردشـگر  نیو تدو هیته ی؛و بهداشت یرفاه ی،خدمات التیتسه جادیا ي،گردشگر يها رساختیز

در گردشـگران در جهـت    زهیـ انگ جـاد یدر کشور به منظور ا تیامن شیافزا يالزم برا ریتداب جادیا ،موثر و مناسب غاتیتبل ،رانیا

  . به عنوان راهکارهاي اجرایی متاسب با این موارد پیشنهاد شده است رانیغرب ا يها میو اثر سوء تحر یمنف غاتیکاهش تبل

ریـزي  در برنامـه  Meta-SWOTنقـش تکنیـک   " در تحقیـق خـود بـا عنـوان    ) 1395(گرمسیري رحمتی و خاوریان قائد

دانند و بـه  آمده در جهت توسعه گردشگري میریزي را به عنوان پاسخی به مشکالت پیشبرنامه "راهبردي گردشگري شهر یزد

همین منظور و براي نخستین بار در صنعت گردشگري و با هدف توسعه گردشـگري در شـهر یـزد بـه معرفـی مـدل راهبـردي        

Meta-SWOT هـا و تحلیـل اطالعـات بـه صـورت اسـنادي و       تحلیلـی، گـردآوري داده  -در این پژوهش توصیفی. اندپرداخته

ها و عوامل کالن محیطـی از تکنیـک   براي تدوین استراتژي توسعه و همچنین شرح اهداف و منابع، توانایی. تپیمایشی بوده اس

ثبات سیاسی در سطح کالن، توجه مسئولین، نیروي انسانی مجرب در گردشگري . استفاده شده است Meta-SWOTتحلیلی 

  .وسعه گردشگري اقدامات موثري باید صورت پذیرداند که در راستاي تگذاري به عنوان مواردي معرفی شدهو سرمایه

بـا هـدف بررسـی     "کـار ودر حوزه کسب تجزیه و تحلیل رقبا و راهبردهاي رقابتی"در تحقیق خود با عنوان ) 1394(داودي 

ار و کـ وهاي رقـابتی در سـطح کسـب   تاثیر مراحل مختلف چرخه عمر سازمان، معرفی، رشد، بلوغ و افول بر رابطه بین استراتژي

دست آمده حاکی ه نتایج ب. غذایی استان مازندران را مورد مطالعه و بررسی قرار داده استهاي فعال در صنایعبازارگرایی شرکت

هاي مورد کار و بازارگرایی با مراحل چرخه عمر حیات سازمان در شرکتوهاي رقابتی سطح کسباز آن است که میان استراتژي
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  .دمطالعه هماهنگی وجود دار

-اجتمـاعی کسـب  -نقـش اقتصـادي  "در تحقیق خـود بـا عنـوان    ) 2015( 1رودنکو، زیتسوا، الریونوا، چادنوسکی، وینوگروودا

هـاي مشـخص   شـاخص . پردازدباره میبه بررسی جامعی در این "وکارهاي کوچک بخش خدمات در توسعه پایدار اقتصاد روسیه

هـاي  گذاري در بـورس، دارایـی  ندان و شاغالن و گردشگري مالی، سرمایهوکارهاي خدماتی بر مبناي تعدادکارمشده براي کسب

، %28هـاي تجـاري   ، بـاال بـودن وام  %49وکارها مورد بررسی قرار گرفتند کمبود منـابع مـالی   ثابت و جاري و سرمایه این کسب

و % 11ات تکنیکـی و فنـی   ، ضعیف بودن امکان%24، شرایط نامطمئن کشور و تجاري و کاهش تقاضا %14گذاري ریسک سرمایه

وکارهـاي کوچـک   در بررسـی عملکـرد کسـب   . انـد گذاري در این بخش شـده در مجموع باعث کاهش سرمایه% 10ها سایر علت

ها سهم باالیی از تولید رسد بر اساس دادهخدماتی و در مقایسه با اتحادیه اروپا، آمریکا و سایر کشورهاي توسعه یافته به نظر می

وکارهاي کوچک بـوده و بـه طـور مشـخص سـهم      هاي اقتصادي این کشور مربوط به کسباشتغال و سایر شاخصناخالص ملی، 

  . بوده است% 70وکارهاي خدماتی از رشد ناخالص ملی این کشورها در حدود کسب

براتـی و  کار اقتصاد این شهر، ودر تحقیقی درباره گردشگري مذهبی شهر مقدس مشهد و مدیریت راهبردي در فضاي کسب

هاي مرتبط با کارشناس در سازمان 23ریزي راهبردي از و ماتریس کمی برنامه  SWOTبا استفاده از تکنیک ) 1393(دیگران 

زدایی، مقررات. هاي اجرایی مناسب تبیین گردیدنامه، اخذ شده و اقدامات عملیاتی و سیاست این حوزه، اطالعات با ارائه پرسش

هـاي بهبـود   سازي مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظـر در تـدوین راهبـرد   یکپارچهکاهش بروکراسی اداري و 

  .اندکار در شهر مشهد شناسایی شدهو فضاي کسب

ضمن اشاره بـه دالیـل    "ریزي راهبرديمعرفی یک ابزار جدید برنامه"در تحقیق خود با عنوان ) 2012(و همکاران  آگاروال

هاي راهبردي به معرفی مدل متاسوات که یک رویکرد از درون بـه بیـرون و مبتنـی بـر     تدوین استراتژي در ضعف تحلیل سوات

مبنع است پرداخته و تاکید کرده است که این روش جدید شناسایی رقبا را تسهیل و تصمیم گیرندگان را در فهرستی از اهداف 

هـاي  ها متاسوات در مقایسه با بخـش عمـده ابزارهـا و تکنیـک    يگیربر اساس نتیجه. کندبندي شده هدایت میراهبردي اولویت

  .آیدریزي به حساب میگیري و برنامهتري براي تصمیمتحلیلی موجود ابزار کمکی قابل اطمینان

طـی   ،کـار و توسـعه آن صـورت گرفتـه اسـت امـا      وهاي فراوانی در حـوزه کسـب  از لحاظ آکادمیک، در کشور ایران پژوهش

ارشـد و دکتـرا در   هاي کارشناسـی نامههاي داخلی و پایانپژوهشی و کنفرانس-ام شده در مقاالت مجالت علمیهاي انججستجو

-هاي گردشگري بـا اسـتفاده از تکنیـک متـا    کاروریزي راهبردي توسعه کسببرنامه"حوزه مدیریت گواه آن هستند که موضوع 

هاي در حال توسعه نظیر ایران مورد تأکیـد قـرار   در کشورن، موضوع و مطرح شدن آن در سطح جهابر خالف جامعیت  "سوات

در . انـد کار استفاده کردهوهاي کسببراي راهبرد AHPو یا تحلیل  2سواتهاي دیگري مانند تکنیک نگرفته است و یا از تکنیک

شـود و از  راست که مطـرح مـی  هاي گردشگري در شهر مشهد براي اولین باکاروریزي راهبردي توسعه کسبنتیجه مفهوم برنامه

  .گیردسوات به عنوان یک ابزار راهبردي مورد بررسی قرار میاین جهت نیز تفاوت و تازگی دارد که با استفاده از مدل متا

  

  روش شناسی تحقیق

ردازد، از نوع کارهاي گردشگري بپوهایی جهت توسعه کسب این پژوهش از نظر نوع تحقیق، از آنجا که قصد دارد به ارائه راهبرد

اري این تحقیـق  جامعه آم. پیمایشی است-روش این پژوهش با توجه به ماهیت آن، توصیفی ،همچنین .استتحقیقات کاربردي 

نفر استاد  7از این تعداد،  .اندنفر انتخاب شده 12دن به اشباع نظري دهند که تا رسیتشکیل می حوزه گردشگري کارشناسانرا 

از میـان ایـن    ،همچنـین  .نفر هم مشاورین خبره گردشگري بودند 2کسب و کارهاي موفق گردشگري و  نفر مدیران 3دانشگاه، 

ها و اطالعات به دو دسـته  روش گردآوري داده. سال سن داشتند 40نفر زن بودند که همگی باالي  2نفر مرد و  10کارشناسان 

اي و هاي مورد نیـاز پـژوهش از روش کتابخانـه   متناسب با داده ،در این فرایند. بندي استقابل تقسیم اي و میدانیکتابخانهکلی 

و مـرور   ياعـم از چهـارچوب نظـر    یفیاطالعات بخـش توصـ   يگردآور يبراها و مجموعه مقاالت منابع مرجع نظیر کتب، رساله

                                                             
1 . Rudenko, Zaitseva, Larionova, Chudnovskiy and Vinogradova 
2 .SWOT 
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ي میـدانی از  هـا هـا بـه صـورت بررسـی    داده آوريجهـت جمـع   یعنوان ابزار اصلبه  ،یشین استفاده شده و همچنینپ یقاتتحق

کارهـاي  وتحلیـل اطالعـات، ارائـه راهبردهـایی بـراي توسـعه کسـب       وبراي تجزیه. استفاده شده استیافته ساختارمصاحبه نیمه

بهره گرفته شـده   ی از مدل متاسواتطیمح و عوامل کالن هاو قابلیت هاییتوانا ،اهداف، منابع حیتشر گردشگري در شهر مشهد،

حاضر کسب و کارهاي چهار حوزه سالمت، مالی، آموزش و بازرگانی مطابق با سند چشـم انـداز شـهر     در تحقیق. )1شکل( است

وکارهـاي گردشـگري تمـام    بندي کسبدر این تقسیم. اندمشهد به عنوان رقیب کسب و کارهاي گردشگري در نظر گرفته شده

گردشـگري  : تجاري و غیـره، حـوزه سـالمت   -و تفریحیها و مراکز اقامتی تورها، هتل: مانندوکارهاي مربوط به گردشگري کسب

مراکـز غیرانتفـاعی، موسسـات    : ها و بورس، حوزه آموزشها، بیمهبانک: سالمت، پرستاري، مراقبت از بیماران و غیره، حوزه مالی

د ضـمن شناسـایی   توانمتاسوات می .شوندونقل را شامل میتبلیغات، فروش، صادرات و حمل: هاي خارجی و حوزه بازرگانینزبا

وکارهـاي خـدماتی رقیـب در ابعـاد رقـابتی مختلـف،       وکارهاي خدماتی حوزه گردشگري در مقایسه با سایر کسبجایگاه کسب

هـا، بررسـی میـزان تـاثیر     ها و قابلیـت برداري از منابع، تواناییمشخص کردن میزان ارزشمندي، نادر بودن، تقلیدناپذیري و بهره

هـا و  هاي بیرونی، بررسی میزان تناسب بین اهداف و منابع، تواناییهدیدات و یا استفاده بهینه از فرصتعوامل داخلی بر کنترل ت

هاي پژوهش پرداختـه  تحلیل دادهودر ادامه به تجزیه .وکارهاي گردشگري ارائه دهدها راهبردهایی در جهت توسعه کسبقابلیت

ي مورد نظر استفاده نشده است، سعی برآن است تا به معرفی این مـدل و  ینهخواهد شد و از آنجا که تا کنون از این مدل در زم

  . چگونگی کاربرد آن بپردازد

   

  هاتحلیل دادهوتجزیه

 ریزي پروژه برنامه .1

حاضـر، ارائـه راهبـرد بـه منظـور       قیـ در تحقریزي ابتدا باید هدف اصلی تحقیق مشخص شود کـه  به منظور تعیین پروژه برنامه

مـد نظـر بـوده     اصلی هدف عنوان به سواتمتا کیشهر مشهد با استفاده از تکن يگردشگر هاي خدماتی حوزهکاروتوسعه کسب

     .است

 ریزيدوره برنامه .2

-را مشخص کرد، به عبارت دیگر باید تعیین شود کـه پایـان دوره برنامـه    ریزيریزي، باید دوره برنامهپس از تعیین پروژه برنامه

 1404انـداز  چشـم  ریزي در تحقیق حاضر نیز همسو با اسناد فرادست و منطبق بـا سـند  دوره برنامه. د بودریزي چه سالی خواه

  .مشخص شده است

  کارهاي خدماتی  وشناسایی کسب .3

  تعیین اهداف. 1-3

تـوایی  وکارهاي خدماتی با اسـتفاده از روش تحلیـل مح  وکارهاي خدماتی، اهداف کسبدر این مرحله به منظور شناسایی کسب

ـ  کارهاي خـدماتی متفـاوت مـی   وبدلیل اینکه اهداف در کسب. انداسناد فرادستی شناسایی شده یـن منظـور اهـداف    ه اباشـند، ب

بـه دلیـل   . انـد کارهاي خدماتی اعم از گردشگري، سالمت، مالی، آموزش و بازرگانی آورده شدهومشترك در توسعه تمامی کسب

ه، از خبرگان و کارشناسان خواسته شده تا میزان اهمیت هر یک از اهـداف را در جهـت   یکسان نبودن وزن اهداف شناسایی شد

دهـی نماینـد   هاي خدماتی حوزه گردشگري در سه سطح اولویت باال، اولویت متوسط، اولویـت پـایین اولویـت   کاروتوسعه کسب

  ).1جدول (اند افزار شدهسپس میانگین نظرات وارد نرم
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  )2012آگراوال و همکاران، (مراحل متاسوات . 1شکل

 

 

 

  

  اهداف تعیین شده در جهت توسعه کسب و کارهاي خدماتی. 1جدول 

یافته با فهرست تطبیق
ها تصمیم راجع به اولویت

 امکان سنجی و اولویت

ریزيپروژه برنامه  

کسب شناسائی 

کارهاي و

دوره زمانی 
ریزيبرنامه  

 اهداف

تورودي تصمیما  

"منابع و رقابت"  

 

 

 

 صفحه خروجی

"نقشه رقابتی"  

 

 ورودي تصمیمات 

"(V)RIO" 

کاروو محیط کسب  

 

 

 ورودي تصمیمات

"تناسب"   

 

 

 صفحه خروجی

"نقشه راهبردي"  

 

صفحه خروجی و 

 ورودي تصمیمات

"نقشه راهبردي"  

 

 شناسایی رقابت 

 رقبا

عوامل حیاتی 
اندازه نسبی 

وکارکسب  

 مقایسه کیفی ابعاد رقابتی

  نقشه رقابتی
  محاسبه مزیت رقابتی

ترین و دومین بندي نزدیکرتبه
 رقیب نزدیک

 

 تحلیلوتجزیه
داخلی  عوامل  

 

تحلیل عوامل وتجزیه
 داخلی 

دهی عواملوزن  

 شناسائی عوامل

 کمیابی 
 تقلید ناپذیري
 سازماندهی

دهی عواملوزن  

ارزشیابی شدت 

 احتمال افزایش

 درجه ضرورت

دهی عوامل وزن
خارجی/داخلی  

 تناسب با اهداف

 نقشه راهبردي
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 تحقیق حاضر :منبع

  

  عوامل حیاتی موفقیت . 2-3

در نهایت به دلیـل اینکـه   . اندشناسایی شده بر اساس رویکرد مبتنی بر منبع مرحله عوامل حیاتی موفقیتاز همین  ،در گام بعد

رخوردار نبودند، از کارشناسان خواسته شد تا بر اساس میزان تـاثیري کـه   ها از وزن و اهمیت یکسانی بها و قابلیتمنابع، توانایی

دهی هر یک از این عوامـل از بـازه اعـداد    جهت وزن. دهی نمایندتوانند در راستاي رسیدن به اهداف تحقیق کمک کنند وزنمی

به صـورت  کارشناس  12ظرات سپس ن. باشد 100استفاده شده است به طوري که میانگین اوزان تخصیص داده شده ) 0-100(

 ). 2شکل (افزار شده است میانگین کل وارد نرم

 
  .افزارهاي خدماتی حوزه گردشگري به صورت وارد شده در نرموکارعوامل حیاتی موفقیت در توسعه کسب. 2شکل

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نگارندگان: منبع

  

  ابعاد رقابتی. 3-3

گردشگري باید بر سر دستیابی بـا آنهـا بـا     کارهايود رقابتی پرداخت که کسبدر این مرحله از تحقیق باید به شناسایی ابعا

هـا شـده،   هـا و قابلیـت  به همین منظور باید دو بعدي که سبب ایجـاد تمـایز و تفـاوت منـابع، توانـایی     . رقباي خود رقابت کنند

......... و .......... ، در گام نخست بـر سـر   کارهاي خدماتی حوزه گردشگريودرکسب«: تکمیل کرد کهشناسایی کرد و این جمله را 

وکار که ایجاد اشتغال هاي استخراج شده و همچنین اهداف کلی هر کسبها و قابلیتبا توجه به منابع، توانایی. »کنیمرقابت می

اري به عنوان ابعـاد رقـابتی   گذباشد، دو بعد اجتماعی اشتغال پایدار و بعد اقتصادي بازده سرمایهگذاري میپایدار و بازده سرمایه

 اهداف اولویت

 کسب و کار يبهبود فضا اولویت باال

 داریاشتغال پا جادیا باال تیاولو

 ربهسازي زنجیره ارزش کسب و کا متوسط تیاولو

 ارتقا مسئولیت هاي اجتماعی کسب و کارها متوسط تیاولو

 بهبود معیشت و رفاه عمومی باال تیاولو

 افزایش کیفیت خدمات کسب و کار باال تیاولو

 افزایش سهم کسب و کارهاي خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور باال تیاولو

 افزایش جذب سرمایه گذاران خارجی باال تیاولو

 توسعه کسب و کارهاي الکترونیک باال تیاولو
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  .اندانتخاب شده

  

  شناسایی رقابت .4

  رقبا. 1-4

وکارهاي خدماتی حوزه سالمت، مـالی، آمـوزش و   در این گام از تحقیق با توجه به ابعاد رقابتی آورده شده در مرحله قبل کسب

کارشناسان خواسته شده تا وضعیت  سپس از خبرگان و. وکارهاي حوزه گردشگري انتخاب شدندبازرگانی به عنوان رقباي کسب

 5گذاري را نسبت به سـایر رقبـا بـر اسـاس طیـف      وکارهاي حوزه گردشگري در ابعاد رقابتی اشتغال پایدار و بازده سرمایهکسب

 انـد هافـزار شـد  هـا وارد نـرم  سـپس داده . تر مشخص کننـد تر و بسیار پاییناي لیکرت بسیار فراتر، فراتر، تقریبا برابر، پاییندرجه

  .)3شکل (

  

  .افزار متاسواتصورت وارد شده در نرم وکارهاي خدماتی رقیب بهشناسایی ابعاد رقابتی و کسب. 3شکل 

  

  

  

 
 
 
 
 

  

  

  

 
  نگارندگان: منبع

  

  وکارها  اندازه نسبی کسب. 2-4

ده توسـط خبرگـان و   هـاي شناسـایی شـ   ها و قابلیـت گردشگري بر اساس منابع، توانایی وکارهايباید کسب ،در این مرحله

وکارهـاي خـدماتی   تر بـا سـایر کسـب   تر و بسیار پاییناي بسیار فراتر، فراتر، تقریبا برابر، پاییندرجه 5کارشناسان در یک طیف 

هاي شناخته شده نسبت به سـایر  وکارهاي گردشگري بر اساس تواناییشود که کسببه عبارتی پرسیده می. شوندرقیب مقایسه 

  )2جدول(خدماتی رقیب در چه جایگاهی قرار دارد؟وکارهاي کسب

  

  مقایسه کیفی. 3-4

وکارهاي خدماتی رقیب مشـخص شـد،   وکارهاي خدماتی حوزه گردشگري نسبت به سایر کسبپس از این که جایگاه کسب

  .ارتباط بیشتري داردهاي شناسایی شده با کدام یک از ابعاد رقابتی ها و قابلیتباید مشخص شود که هر یک از منابع، توانایی

  

  

  

  وکارهاي خدماتی حوزه گردشگري با رقبامقایسه کیفی عوامل موثر در توسعه کسب. 2جدول
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  تحقیق حاضر :منبع

  نقشه رقابتی .5

با توجـه بـه   باشد که وکارهاي خدماتی حوزه گردشگري در مقایسه با سایر رقبا میخروجی مرحله قبل، نقشه رقابتی کسب

وکارهـاي  نشانگر وضعیت رقبا نسبت به کسبو ) 4شکل(کند میترسیم  ١نرم افزار به طور خودکار نقشه رقابتی ،تصمیمات قبل

   .باشدگردشگري و هدف مورد مطالعه می

  

  

  

  

  

  

  

  .افزار متاسواتوکارهاي خدماتی حوزه گردشگري نسبت به رقبا خروجی نرمنقشه رقابتی، جایگاه کسب. 4شکل 

  

                                                             
1 . Competitive Plan 

عوامـل مـوثر در توسـعه کسـب و کارهـاي      

  گردشگري

ــدمات   سالمت خ

  مالی

  بازرگانی  آموزش

  فراتر  فراتر  فراتر  فراتر  وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه السالم

قریبـــــا ت  آب و هواي مناسب

  برابر

تقریبـــــا   فراتر  فراتر

  برابر

تقریبـــــا   وجود راه هاي ارتباطی مناسب

  برابر

تقریبـــــا   فراتر  فراتر

  برابر

تقریبـــــا   همجواري با دو کشور در شرق و شمال ایران

  برابر

تقریبـــــا   فراتر  فراتر

  برابر

تقریبـــــا   ظرفیت جذب نخبگان و صاحب نظران

  برابر

تقریبـــــا 

  برابر

تقریبـــــا   پایین تر

  ابربر

تقریبـــــا   میلیون زائر در مشهد 40حضور ساالنه بیش از 

  برابر

  فراتر  فراتر  فراتر

تقریبـــــا   دومین کالن شهر ایران به لحاظ جمعیت

  برابر

تقریبـــــا 

  برابر

تقریبـــــا 

  برابر

تقریبـــــا 

  برابر

بـه واسـطه وجـود     یانسـان  يرویـ ن يتخصص باال

  متعدد علمی مراکز

تقریبـــــا   پایین تر

  برابر

تقریبـــــا 

  ربراب

تقریبـــــا 

  برابر

تقریبـــــا   توجه ویژه مسئوالن کشور به شهر مشهد

  برابر

تقریبـــــا   فراتر

  برابر

  فراتر

بســــــیار   فراتر  فراتر  وجود مراکز متعدد اقامتی

  فراتر

  فراتر

بســــــیار   فراتر  فراتر  وجود مراکز متعدد تفریحی و تجاري

  فراتر

  فراتر

شناخته شده بودن مشهد به عنوان قطب خـدمات  

  نیو بازرگا

تقریبـــــا 

  برابر

تقریبـــــا 

  برابر

تقریبـــــا 

  برابر

  پایین تر
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  نگارندگان :منبع

  

  

  محاسبه مزیت رقابتی . 1-5

ـ    کند که مزیت رقابتیرا ترسیم می) 3جدول(افزار جدولی بعد و پس از نقشه رقابتی، نرمدر گام  صـورت  ه تمـامی رقبـا را ب

. صورت مجموع نمرات حاصل از دو بعد رقابتی تعریف می شـود ه ب و کردهشده با میانگین رقبا محاسبه  مقادیر مطلق و نرمالیزه

شود و یک مقدار کلی اولین و دومین رقیب نزدیک به سازمان را بـا   -محاسبه می ي مزیت رقابتیرتبه مطلق و نرمالیزه بواسطه

  .دهدي فضاي اقلیدسی نشان میسازي فاصلهتوجه به حداقل

  

  وکارهاي خدماتی رقیبوزن مزیت رقابتی هر یک از کسب. 3جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحقیق حاضر: منبع

  

  لیل عوامل داخلیتحوتجزیه .6

ین منظور باید هر یـک  ه اب. باشیممی "چگونگی تشخیص ایجاد مزیت رقابتی پایدار"در این مرحله به دنبال پاسخ به چالش 

از خبرگـان و کارشناسـان    ،سـپس . بررسـی کنـیم   V(RIO) ها را بر اساس دیدگاه مبتنـی بـر مبنـع   ها و قابلیتاز منابع،توانایی

اي لیکرت خیلی باال، باال، متوسط، پایین و بسیار پایین و با معیار نادر درجه 5ز منابع را بر اساس طیف خواسته شده تا هر یک ا

افـزار  وارد نـرم ) 5شـکل  (کارشناس به صـورت زیـر    12میانگین نظرات . بودن، تقلید ناپذیري و بهره برداري از منبع رتبه دهند

  .شده است

  

  .افزار متاسواتها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منبع به صورت وارد شده در نرمقابلیتها و ارزیابی منابع، توانایی. 5شکل 

  

  امتیاز  مجموع  گذاريبازده سرمایه  اشتغال پایدار  رقبا

  نرمال  مطلق  نرمال  مطلق  نرمال  مطلق  نرمال  مطلق

  4  4  218/2  257/5  110/1  739/2  107/1  518/2  سالمت

  2  2  879/1  455/4  942/0  326/2  936/0  129/2  خدمات مالی

  1  1  806/1  268/4  837/0  065/2  969/0  203/2  آموزش

  3  3  095/2  979/4  110/1  739/2  985/0  240/2  بازرگانی
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  نگارندگان: منبع

  تجزیه و تحلیل عوامل خارجی .7

، 2ي، اقتصـاد 1یاسـی عوامـل س ( شـوند که به عنوان عوامل کالن محیطی نام بـرده مـی   قابل کنترل ریعوامل غدر این مرحله 

  ؛وکارهـاي خـدماتی تاثیرگـذار هسـتند شناسـایی شـده      کسـب  که بر توسعه )6یطیمح یستو ز 5ی، قانون4ي، تکنولوژ3یاجتماع

-هـاي کسـب  میزان اهمیت هر یک در مقایسه با متوسـط چـالش  ( هر یک از عوامل 7وزنشده تا از کارشناسان خواسته  ،سپس

در  10احتمال افـزایش  ،)این منابع بر موفقیت سازمان میزان تاثیر( 9وکارهاي خدماتیآنها در توسعه کسب 8، شدت تاثیر)وکارها

اي لیکـرت تعیـین   درجـه  5گروه اسمی بـر اسـاس طیـف     5رفع این موارد در بودن  11میزان اضطراريریزي و طول دوره برنامه

  .)4جدول( افزار شدندسپس بر اساس میانگین نظر کارشناسان وارد نرم نموده

  

  وکارهاي خدماتی حوزه گردشگريعوامل کالن محیطی تاثیرگذار بر توسعه کسب. 4جدول 

                                                             
1 . Political  
2 . Economic 
3 . Social 
4 . Technological 
5 . legal 
6 . Environmental 
7 .Weight 
8 .Impact 
9 .Impact 
10 . Probibility of increase 
11 . Degree of urgency  

سب عوامل کالن محیطی موثر در توسعه ک

  و کارهاي خدماتی

ــال   تاثیر  وزن احتمـ

  افزایش

درجــــه 

  اضطرار

  يفور اریبس  ادیز  يقو اریبس  مهم اریبس  نوسانات شدید نرخ ارز

  يفور  ادیز  يقو  مهم  افزایش تورم

  يفور  ادیز  يقو  مهم  تغییرات آب و هوایی از جمله خشکسالی

  يفور  ادیز  يقو  مهم  تحریم هاي سیاسی بین الملل

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  ت شناسی از جمله هرم جمعیتیتغییرات جمعی

  يفور  متوسط  يقو  ضعیف  دولتی بودن اقتصاد

  يفور  متوسط  يقو  مهم  وابستگی اقتصاد به نفت

  يفور  ادیز  يقو  مهم  فساد اداري فزاینده
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  تحقیق حاضر: منبع

  

  

  سنجش تناسب راهبردي .8

. ها بر عوامل کالن محیطی بپردازنـد ها و قابلیتابتدا از کارشناسان خواسته شده تا به ارزیابی تاثیر منابع، توانایی ،حلهدر این مر

-ها را پشتیبانی کرده و تهدیـدات را کـاهش مـی   ها، فرصتچگونه منابع و توانایی :این است که ،هدف در این گام ،به طور کلی

 12میانگین نظرات  ،در نهایت). 6جدول( ها بر اهداف تحقیق بپردازندها و قابلیتمنابع، توانایی و بار دیگر تاثیر) 5جدول( دهند

گیرد چنـد مـورد از   از آنجا که مقایسه دودویی هر یک از این عوامل حجم زیادي را در بر می. افزار شده استکارشناس وارد نرم

  .شودآن بیان می

  

  تناسب عوامل داخلی با خارجی. 5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تحقیق حاضر: منبع

  

  تناسب عوامل داخلی با اهداف. 6جدول 

  

    اهداف

  ضعیفبسیار 

  حدودي ضعیفتا 

  ضعیف

  

بهسازي زنجیـره  

ارزش کســــب و 

  کار

  داریاشتغال پا جادیا

  

 يبهبـــود فضـــا 

  کسب و کار

  يفور اریبس  ادیز اریبس  يقو  مهم  روند رو به رشد تجارت الکترونیک

  يفور  ادیز  يقو  مهم  کشورهاي همسایهحضور گردشگران خارجی از 

  يفور  ادیز  متوسط  مهم  IT ،NANOتوسعه فناوري هاي نوین از جمله 

  متوسط  ادیز  يقو  مهم  تغییر مکرر قوانین و مقررات دولتی

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  جمعیت جوان

داخلـی و   عدم وجود اعتماد در روابط بازرگـانی 

  خارجی

  يفور  متوسط  يقو  مهم

  يفور  ادیز  متوسط  متوسط  ي دانش آموختگان دانشگاه هابیکار

  متوسط  ادیز  متوسط  متوسط  اختالفات سیاسی موجود بین احزاب کشور

    یطیعوامل کالن مح

  ضعیفبسیار 

  حدودي ضعیفتا 

  ضعیف

  

رات آب و تغیی

هوایی از جمله 

  خشکسالی

  افزایش تورم

  

نوسانات شدید 

  نرخ ارز

  

    وجود بارگاه مقدس امام رضا  ضعیف  ضعیف  بسیار ضعیف

  آب و هواي مناسب  بسیار ضعیف  فیضع اریبس  قویا

  وجود راه هاي ارتباطی مناسب  ضعیف  ضعیف  ضعیف

همجواري با دو کشور در شرق و   ضعیف  ضعیف  ضعیف

  ایرانشمال 

سطو

ح 

مقا

منابع و 

هاتوانایی  

سطوح 

ایسهمق  
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    وجود بارگاه مقدس امام رضا  قویا  قویا  تا حدودي

  آب و هواي مناسب  قویا  تا حدودي  تا حدودي

  وجود راه هاي ارتباطی مناسب  قویا  تا حدودي  تا حدودي

همجــواري بــا دو کشــور در شــرق و   قویا  تا حدودي  تا حدودي

  شمال ایران

  تحقیق حاضر: منبع

  

 نقشه راهبردي .9

معیار، نزدیکی  3م کرده که بر اساس افزار به طور خودکار نقشه راهبردي ترسینرم ،پس از تصمیمات و مقایسات مرحله قبل

هـا انجـام   هـا تحلیـل  ها با عوامل کالن محیطی، سمت افقی و فوقانی هر یک از عوامل و انـدازه حبـاب  ها و قابلیتمنابع، توانایی

از تناسـب   عواملی که به سمت راست متمایل هستند، نسبتا با ارزش، نادر، تقلید نشدنی و بهره برداري از منبع بـوده و  .اندشده

هـاي منـابع،   انـدازه حبـاب  . باشـند اند داراي درجه باالیی از تناسب راهبـردي مـی  برخوردارند و عواملی که به سمت باال متمایل

ها با اهداف بوده و اندازه حباب عوامل کالن محیطی بیانگر درجه اضطرار رفـع هـر   ها بیانگر درجه تناسب آنها و قابلیتتوانایی

ها و عوامل کالن محیطـی قرارگیـري در موقعیـت بـاال و سـمت راسـت       به طور کلی براي منابع و توانایی. باشدیک از عوامل می

  .باشدبیانگر باالترین میزان امتیاز و نمره می

  

  .افزار متاسواتوکارهاي خدماتی حوزه گردشگري خروجی نرمنقشه راهبردي توسعه کسب. 11 -4شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان :منبع

  

 هاها و قابلیتقضاوت عوامل محیطی با منابع، توانایی .10

هـا و  کارهاي نهایی باید در مورد میزان و امکان ترکیـب عوامـل مهـم محیطـی بـا منـابع، توانـایی       یت براي تدوین راهدر نها

گشـا  دوین اسـتراتژي راه باید تعیین کرد که آیا ترکیب این عوامل با یکدیگر در تـ  ،به عبارت دیگر. ها به قضاوت پرداختقابلیت

وکارهـاي  راهبردهاي مختلفی جهـت ارائـه بـر فعـاالن حـوزه کسـب      پایان، در . هستند یا خیر، و در چه اولویتی باید قرار گیرند

   :شودخدماتی حوزه گردشگري به صورت زیر پیشنهاد می

از  يبـردار  بهـره  .ز و افـزایش تـورم  استفاده از دانش خبرگان اقتصادي جهت حل مسائل اقتصادي از جمله نوسـانات نـرخ ار  

هـاي  هـاي اجتمـاعی و وب الگ  هـا، شـبکه  ی مانند ایجاد و توسعه وب سایتدر جهت توسعه خدمات بازرگان کیتجارت الکترون

منابع 

و 

توانای

هاي  
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ارائـه خـدمات گردشـگري در     .شـهر مشـهد  ) فرهنگی، تاریخی، طبیعی، تفریحی و غیره(هاي گردشگري در جهت معرفی جاذبه

ارتبـاط دولـت بـا مـردم در بسـتر       توسـعه  .هـاي الکترونیکـی  هـا و سـامانه  جارت الکترونیک همچون وب سایتبستر ابزارهاي ت

ارزهـاي  (گردشگران خارجی بر اساس ارزهاي قـوي  و  نیبه زائر يگردشگر خدمات ارائه. يدر حوزه گردشگر ژهیبه و کیالکترون

گردشـگري مـذهبی در شـهر مشـهد بـه       حوزه يکسب و کارهااي هایی برایجاد و توسعه زیر ساخت). قابل مبادله در همه دنیا

هاي خدمات شـهري مشـهد ویـژه سـالمندان بـراي توسـعه       توسعه زیر ساخت. السالمواسطه وجود بارگاه مقدس امام رضا علیه

گران ترغیـب گردشـ  و  جـذب  يبرا یو اطالع رسان غاتیتبل. سالمندان ژهیو یمذهب يگردشگر يتورها يزیربرنامهگردشگري و 

هـا و خـدمات تفریحـی، تجـاري و     توسعه امکانات، زیرسـاخت . هاي مشهد در طول ایام سالداخلی و خارجی به بازدید از جاذبه

معرفـی   .خاص یتیجمع يها فیط اساس براین مراکز  کردن تمرکزاقامتی بر اساس نیازهاي اقشار مختلف جامعه و همچنین م

 فیـ سال متناسـب بـا ط   امیدر طول ا يگردشگر يتورها يزیر برنامهلیه گردشگران و گنجینه آثار هنري، معماري و دینی به ک

از  يبردار بهره. B2Cهاي وکارهاي گردشگري از طریق وب سایتتوسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسب. یسن يها

 يوکارهـا کسـب  توسـعه  .نمحـل اقامـت گردشـگرا    يدر کشـورها  یخـدمات بازرگـان   يبه عنوان واسطه ها یگردشگران خارج

با حضور صاحب نظـران و   يحوزه گردشگر یالملل نیب يها شیهما يبرگزار. افغانستان و ترکمنستان يدر کشورها يگردشگر

  .یگردشگران خارج

  

  گیريیجهنتو  بحث

ي وکارهـا وکارهاي خـدماتی حـوزه گردشـگري در مقایسـه بـا سـایر کسـب       تواند ضمن شناسایی جایگاه کسبمی متاسوات

بـرداري از منـابع،   خدماتی رقیب در ابعاد رقابتی مختلف، مشخص کردن میزان ارزشـمندي، نـادر بـودن، تقلیدناپـذیري و بهـره     

هـاي بیرونـی، بررسـی    ها، بررسی میزان تاثیر عوامل داخلی بر کنترل تهدیدات و یا استفاده بهینـه از فرصـت  ها و قابلیتتوانایی

وکارهاي خـدماتی حـوزه گردشـگري    ها راهبردهایی در جهت توسعه کسبها و قابلیت، تواناییمیزان تناسب بین اهداف و منابع

قرارگیـري در موقعیـت بـاال و     ها،حبابهاي صورت گرفته از نقشه راهبردي و با در نظر گرفتن اندازه بر اساس تحلیل. ارائه کرد

داراي بیشـترین درجـه تناسـب     7لسالم بـا انـدازه حبـاب    احاکی از آن است که وجود بارگاه مقدس امام رضا علیهست سمت را

تـر، تقلیـد   تـر، نـادر  هاي نام بـرده شـده بـا ارزش   ها و قابلیتاز تمام منابع، توانایی X 899/3با ارزش و  راهبردي با اهداف بوده

میلیـون زائـر در    28بـیش از  ، حضور سـاالنه  برداري از منبع را به خود اختصاص داده استتر بوده و بیشترین میزان بهرهنشدنی

را بـه   X319/1بـا ارزش   همچنین جایگـاه دوم  از تناسب راهبردي با اهداف و در جایگاه دوم 833/6شهر مشهد با اندازه حباب 

از تناسـب راهبـردي    در جایگاه سوم  116/6 اندازه حباب ، دومین کالن شهر ایران به لحاظ جمعیت باخود اختصاص داده است

در پـژوهش اجـزا   . باشـد مـی  X990/0بـا ارزش   V(RIO)متعدد تفریحی و تجاري در جایگاه سوم رویکرد ود مراکز بوده اما وج

هاي مرزي مهمترین منبع و قابلیت استان کردستان براي توسعه گردشـگري شـناخته   ، وجود بازارچه)1397(شکوهی و دیگران 

، bubble size ،2 :Y: 5(هاي نوسانات شـدید نـرخ ارز  هد مولفهدنتایج بررسی عوامل کالن محیطی که نشان می ،همچنین. شد

5 :X( عدم وجود اعتماد در روابط بازرگانی داخلی و خارجی ،)5 :bubble size ،3 :Y ،5 :X(الملـل  هاي سیاسی بین، تحریم)5 

:Bubble size ،2  :Y ،4 :X(    روند رو به رشـد تجـارت الترونیـک ،)5 :Bubble size ،1 :Y ،4 :X(    بیشـترین اوزان را در بـین

اجزاء شـکوهی و  (در سایر تحقیقات پیشین . وکارهاي خدماتی حوزه گردشگري دارندعوامل کالن محیطی موثر بر توسعه کسب

المللی یکی از هاي بیننیز تحریم) 1395؛ قائد رحمتی و خاوریان گرمسیري، 1396؛ یعقوبی منظري و آقامیري، 1397دیگران، 

در جهـت   ،بنـابراین . سازدمل کالن محیطی شناخته شده که توسعه صنعت گردشگري ایران را با تهدید مواجه میترین عوا مهم

وکار، ایجاد اشتغال پایدار، بهبـود  وکارهاي خدماتی حوزه گردشگري که باعث بهبود فضاي کسبرسیدن به اهداف توسعه کسب

وکارهاي خدماتی در تولید ناخالص داخل کشـور،  فزایش سهم کسبوکار، امعیشت و رفاه عمومی، افزایش کیفیت خدمات کسب

تر در جهـت توسـعه   شود که دولت باید هرچه سریعوکارهاي الکترونیک میگذاران خارجی و توسعه کسبافزایش جذب سرمایه

بـا  وزه گردشـگري  هاي خدماتی حـ وکاراساس نقشه رقابتی کسببر . وکارهاي خدماتی براي این عوامل تدابیري بیاندیشدکسب

گذاري وضـعیت بهتـري نسـبت بـه سـایر      در هر دو بعد اشتغال پایدار و بازده سرمایه  :72/3X Value:   ،53/3Y Valueوزن 
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هـاي خـدماتی حـوزه    وکـار کسـب با توجه به امتیازات مطلق و نرمال شده جدول محاسبه مزیـت رقـابتی    ،و همچنینرقبا دارد 

وکارهاي بازرگانی به عنوان دومین رقیب، مالی و آموزش به ترتیـب سـومین و چهـارمین    کسبسالمت اولین رقیب و پس از آن 

  . شوندوکارهاي حوزه گردشگري محسوب میرقباي کسب

وکارهـاي  ها با عوامل کالن محیطی راهبردهایی در جهت توسعه کسبو قابلیت پذیري ترکیب منابع، تواناییبا بررسی امکان

ارائه خدمات گردشگري در بستر ابزارهـاي تجـارت الکترونیـک ماننـد وب     . اندي شهر مشهد معرفی شدهخدماتی حوزه گردشگر

-وکارهاي گردشگري از طریق وب سـایت هاي الکترونیکی و توسعه رابطه گردشگران داخلی و خارجی با کسبها و سامانهسایت

، بـازنگري قـوانین و مقـررات    )1396(قوبی منظري و آقامیري یع .اندترین راهبردها ارائه شدهبه عنوان برخی از مهم B2Cهاي 

براتـی   ،همچنین. کنندگردشگري و بهبود قوانین به صورت یکپارچه را مهمترین راهبرد توسعه صنعت گردشگري ایران بیان می

ردشـگري در شـهر   زدایی را مهمترین راهبرد بهبود فضاي کسب و کـار گ ، کاهش بوروکراسی اداري و مقررات)1393(و دیگران 

رسد راهبرد استفاده از ابزارهاي تجارت الکترونیک در صنعت گردشگري بتواند از طریـق ایجـاد   به نظر می. مشهد معرفی کردند

نفعان این صنعت تاحدودي به افزایش انسجام قوانین گردشـگري و کـاهش بوروکراسـی اداري    رسانی به ذيپنجره واحد خدمت

  . کمک نماید

  

  :منابع

  

ضرورت توجـه بـه توسـعه خـدمات      )1395(محمد رضا  ،یدگلو بی نیحسی، جودت چافن؛یدحسیسي، دیس ؛یعل، انیرباق .1

 شـگامان یکنگـره پ  نیدهم .اطالعات يبر فناور یمبتن يکسب و کارها يدر راه انداز یرانیا -یتوسعه اسالم يو الگو دیجد

  .تهران تهران، مرکز شرفت،یپ

کـار  وکسـب  يدر فضـا  يراهبـرد  تیریمـد ). 1393(محمـد   ،يمظهر ؛يهاد ،یداران یعیرف م؛یجواد؛ رسول زاده، مر ،یبرات .2

 .126-109، )2(6 ،يشهر تیریاقتصاد و مد ).مقدس شهر مشهد یمذهب يگردشگر: يمطالعه مورد( ياقتصاد شهر

ــروي کــار       .3  ، بــر گرفتــه شــده از  1397فــروردین،  19بازیــابی شــده  ). 1396(چکیــده نتــایج طــرح آمــارگیري نی

https://www.amar.org.ir.  

ماهنامـه اجتمـاعی، اقتصـادي،    . وکـار تجزیه و تحلیل رقبا و راهبردهاي رقابتی در حوزه کسـب ). 1394. (داودي، علی .4
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https://www.gemconsortium.org.  
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