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گردشــگری ،رقابتپذیــری ،مدیریــت
مقصــد ،شــهر و ایـران

چکیده
ٔ
توســعه گردشــگری شــهرها
یکــی از اصلیتریــن شــاخصهای ســنجش
رقابتپذیــری آنهــا اســت کــه در توسـ ٔ
ـعه عمومــی گردشــگری کشــور نیــز نقــش بس ـزایی
ایفــا میکنــد .هــدف ایــن پژوهــش ســنجش رقایتپذیــری گردشــگری شــهرهای ای ـران بــا
در نظــر گرفتــن مدیریــت مقصــد بــه منزلـ ٔـه متغیــر تعدیلگــر اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا
بهرهگیــری از رویکــردی پیشــرونگر و مبتنــی بــر قابلیتهــای شــهرهای ای ـران ب ـرای توسـ ٔ
ـعه
گردشــگری ،ابتــدا مــدل مفهومــی اولیــه مبتنــی بــر ادبیــات تحقیــق احصــا شــد و ســپس
پرســش ٔ
نامه تدوینشــده بــا دیدگاههــای خبــرگان دانشــگاهی بازنگــری و اصــاح شــد.
ســپس ،ایــن پرسـشنامه بــه راهنمایــان گردشــگری مجــرب داده شــد تــا مــدل مفهومــی بــا
روش تحلیــل مســیر مبتنــی بــر  PLSاز نظــر ّ
کمــی آزمــوده شــود .نتایــج تحقیــق نشــان داد
کــه رقابتپذیــری گردشــگری شــهرهای ایــران در هیچیــک از شــاخصهای تدوین ٔ
شــده
رقابتپذیــری مبتنــی بــر قابلیــت ـ شــامل اســتانداردهای گردشــگری ،ظرفیــت رشــد
گردشــگری ،رقابتــیبــودن بنگاههــای گردشــگری و گردشــگری آیندهنگــر ـ در وضعیــت
مطلوبــی ق ـرار نــدارد و نم ـرات کسبشــده در تمامــی شــاخصها کمتــر از میانگیــن یعنــی
عــدد  3اســت .همچنیــن ،درخصــوص رقابتپذیــری گردشــگری شــهرهای ای ـران ،نقــش
تعدیلگــری مدیریــت مقصــد بــر متغیــر شـرایط تقاضــا تأییــد شــد ،ولــی درخصــوص ســایر
متغیرهــا رد شــد.

مقدمه
ٔ
منزلــه توانایــی
رقابتپذیــری مقصــد گردشــگری به
مقصــد بــرای حفــظ یــا تقویــت جایــگاه و ســهم خــود در بــازار
و در ط��ول زم��ان تعری��ف ش��ده اس��ت (.)D’hartser, 2000
رقابتپذیــری همچنیــن بــه توانایــی مقصــد در ایجــاد و ادغــام
محصــوالت بــا ارزش افــزوده اشــاره دارد کــه منابــع آن را حفــظ
میکنــد ،درحالیکــه از جایــگاه آن در بــازار در مقابــل رقبــا
نگه��داری میکن��د ( .)Hassan, 2000عــاوه بــر اینهــا،
ٔ
منزلــه توانایــی نســبی مقصــد بــرای تأمیــن
بــه رقابتپذیــری به
نیازهــای بازدیدکنندگانــی بــا ترجیحــات مختلــف از تجربــهٔ
گردشــگری نیــز نگریســته میشــود .ایــن امــر بــه معنــی ارائـ ٔـه کاال
و خدمــات توســط مقصــد اســت ،بهشــکلی کــه تجربـ ٔـه بهتــری را
بـ�رای گردشـ�گران ایجـ�اد کنـ�د (.)Dwyer & Kim, 2003b

از ایــن تعاریــف میتــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه تعــدادی
متغیــر و شــاخص مرتبــط بــا نظریههــای رقابتپذیــری مقصــد
ٔ
کننــده عینــی ماننــد تعــداد
وجــود دارد .شــاخصهای اندازهگیری
بازدیدکننــدگان و همچنیــن شــاخصهای ذهنــی همچــون می ـراث،
فرهنــگ و کیفیــت تجربـ ٔـه گردشــگری ایــن قابلیــت بالقــوه را دارنــد
کـ�ه جایـ�گاه رقابتـ�ی مقصـ�د را تحتتأثیـ�ر قـ�رار دهنـ�د (Dwyer
 .)& Kim, 2003bبنابرایــن ،مطالعــات مربــوط بــه رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری بایــد مجموعـ ٔـه وســیعی از عوامــل اصلــی
موفقیــت و پیوندهــای حیاتــی موجــود در ایــن مفهــوم پیچیــده را
تشــخیص دهنــد.
برخـ�ی از پژوهشـ�گران گردشـ�گری (Enright & Newton,
 )2005; Dwyer & Kim, 2003aمعتقــد هســتند عوامــل اصلی
کمککننــده بــه رقابتپذیــری مقاصــد مختلــف متفــاوت هســتند
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و مقاصــد بایــد ،بیــش از آنکــه خــود را بــا یــک خطمشــی یــا
راهبــرد جهانشــمول هماهنــگ کننــد ،یــک رویکــرد متناســب بــا
خــود را ب ـرای ارتقــا و توسـ ٔ
ـعه رقابتپذیــری گردشــگری اتخــاذ و
اجرایــی کننــد .بنــا بــر آنچــه بیــان شــد ،ایــن پژوهــش درپــی تبییــن
رقابتپذیــری گردشــگری شــهرهای ایــران در پرتــو مدیریــت
مقصــد اســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

ٔ
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقصد گردشگری
بنــا بــر تعریــف ِمدلیــک ،مقاصــد گردشــگری عبــارت
هســتند از کشــورها ،مناطــق ،شــهرها و نواحــی دیگــری کــه
گردشــگران را بــه خــود جــذب میکننــد و محــل اصلــی
فعالیتهــای گردشــگران هســتند و بیشــتر زمــان و مخــارج
گردشــگران در ایــن مکانهــا صــرف میشــود .همچنیــن،
مقصدهــای گردشــگری مرکــز اصلــی جاذبههــای گردشــگری،
اقامتگاههــا و تســهیالت و خدمــات دیگــر گردشــگری هســتند
و آثــار اصلــی اقتصــادی ،اجتماعــی و فیزیکــی گردشــگری در
ای��ن مکانه��ا ب��ه وق��وع میپیون��دد ( .)Medlic, 2012لیپــر
( )2008تأکیــد میکنــد کــه مقصــد گردشــگری مکانــی اســت
کــه بیشــترین نتایــج قابلتوجــه سیســتم فعالیتهــای گردشــگری
در آن بــه وقــوع میپیونــدد.
مقصــد گردشــگری فضایــی فیزیکــی اســت کــه
گردشــگر حداقــل یــک شــب را در آنجــا اقامــت میکنــد .در
مقصــد ،محصــوالت گردشــگری ازجملــه خدمــات پشــتیبانی
و منابــع و جاذبههــای گردشــگری عرضــه میشــوند .مقصــد
محدودیتهــای فیزیکــی و اداری دارد کــه مدیریــت آن را تعییــن
میکنــد و تصویــر و ادراک ایــن محدودیتهــا رقابتپذیــری
مقصــد را در بــازار مقصــد مشــخص میکنــد .مقصــد ذینفعــان
ً
ٔ
جامعــه میزبــان اســت کــه
گوناگونــی دارد کــه معمــوال شــامل
میتواننــد بــا ذینفعــان ســایر مقصدهــا متحــد شــوند و شــبکهای
را تشــکیل دهنــد .مقصــد میتوانــد هــر مقیاســی داشــته باشــد.
بـرای مثــال ،میتوانــد بــه مقیــاس کشــور (بـرای مثــال ،اســترالیا)،
ً
منطقــه یــا جزیــره (مثــا بالــی) تــا روســتا ،شهرســتان یــا جاذبـهای
گردشـ�گری (ماننـ�د دیسـ�نیلند) ( )UNWTO, 2011باشــد.
ُب��رداس ( )1994مقصــد را خوشــه یــا گروهــی از
جاذبههــای گردشــگری ،زیرســاختها ،خدمــات اضطــراری
و ســازمانهایی میدانــد کــه در یــک محــدوده مشــخص
جغرافیایــی متمرکــز شــدهاند .او معتقــد اســت ،زمانیکــه رقابــت
میــان ایــن خوشــههای کســبوکار گردشــگری آغــاز میشــود،
ایــن خوشــهها بــه برنامههــای اســتراتژیک و اســتراتژیهایی
ماننــد قیمــت پایینتــر ،تمایــز و منحصربهفردســازی بــرای
دسـ�تیابی بـ�ه مزیـ�ت رقابتـ�ی نیـ�از پیـ�دا میکننـ�د (Azzopardi,
.)2008

ریچ��ی و ک��راچ ( )2003معتقــد هســتند مقصــد چارچــوب
جامعــی را فراهــم مــیآورد ،اجــزای نامتجانــس گردشــگری را
یکپارچــه میســازد و امــکان ارزیابــی جریانهــای گردشــگری
و مدیریــت اجــزای تشــکیلدهنده را بــرای آشــکار کــردن
رقابتپذیــری آینــده فراهــم میکنــد .ولــی ،درنهایــت ،انتخــاب
گردشــگران مشــروط بــر جذابیــت کلــی مقصــد اســت و محصــول
بــرای گردشــگران متــرادف بــا مقصــد اســت.
مقصد شهری
«شــهر» بهمثابــۀ بخشــی از تقســیمات سیاســی ـ جغرافیایی
هــر کشــور براســاس شــاخصهای گوناگونــی ماننــد نــوع
حکومــت ،مدیریــت ،ســطح آگاهــی و عالقهمنــدی اجتماعــی
و مشــارکت مــردم در نظــام تصمیــم گیــری شــکل میگیــرد
ٔ
ســده هفدهــم
(داداشپــور .)1380،ایــن کلمــه ابتــدا در اوایــل
در کشــور انگلســتان بــه کار گرفتــه شــد .اصطــاح یــا صفــت
«شــهری» بهمعنــای واقعــی کلمــه مربــوط بــه ویژگیهــای یــک
شــهر یــا شــهرک اســت (رنــه شــورت.)1388 ،
شــهر واحــدی فضایــی یــا پدیــدهای جغرافیایــی و
انسانســاخت اســت .در ایــن واحــد ،نظــام اجتماعــی،
رفتــار ،اقتصــاد ،حرکــت ،ساختوســاز ،فرهنــگ ،مدیریــت
و دیگــر مناســبات و روابــط انســان بــا محیــط تابــع ضوابــط و
مقــررات تعریفشــدهای اســت .بــه عبــارت دیگــر ،شــهر تبلــور
ٔ
یافتــه شــاخصهای حیاتــی انســان اســت .تفــاوت آن
عینیت
بــا جوامــع غیرشــهری همیــن نظاممنــد بــودن رفتارهــای فــردی
و اجتماعــی در شــهر اســت (رهنمایــی .)1390 ،بنابرایــن،
احســاس نیــاز بــه مانــدن در یــک نقطــه و احتیــاج بــه زندگــی
در کنــار یکدیگــر و ملزومــات آن انســان را بــر آن داشــته اســت
کــه هماهنــگ بــا محیــط طبیعــی و دادههــای ســاختمانی محیــط
اطـراف خــود بــه ایجــاد مســکن دســت بزنــد (رضــازاده.)1385 ،
رویکردهای نظری رقابتپذیری مقصد
مطالعــات رقابتپذیــری را میتــوان ،از حیــث رویکــرد،
ٔ
مطالعــه رقابتپذیــری بــا رویکــرد اقتصــادی ،ســازمانی و
بــه
کارآفرینــی شــهری تقســیم کــرد.
رویکرد اقتصادی به رقابتپذیری
ً
در ادبیــات اقتصــاد ،اصطــاح «رقابتپذیــری» معمــوال از
منظــر اقتصــاد کالن و اقتصــاد مــزو (میانــه) ،یعنــی از نظــر اقتصــاد
بهمنزلـ ٔـه واحــدی کامــل و بـرای صنایــع مشــخص ،در نظــر گرفتــه
میشــود.
الل ( )2001اســتدالل میکنــد کــه اقتصاددانهــا از
اصطــاح «رقابتپذیــری» بــه روشهــای گوناگونــی اســتفاده
میکننــد .از دیــدگاه اقتصــاد کالن ،کمبــود رقابتپذیــری
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رویکرد سازمانی به رقابتپذیری
ٔ
از دیــدگاه کس ـبوکار ،رقابتپذیــری در درجــه اول درزمینــۀ
اســتراتژی و جنبههــای مدیریــت اســتراتژیک و برنامهریــزی
اســتراتژیک ازجملــه ارزیابــی اســتراتژیها و مزیتهــای رقابتــی
بررســی میشــود .همچنیــن ،برخــی از مطالعــات ،کــه مربــوط
بــه ســطوح جزئیتــر از یــک کســبوکار هســتند ،رقابتپذیــری
برخــی محصــوالت و خدمــات یــک شــرکت را بررســی میکننــد.
الل ( )2001اســتدالل میکنــد کــه در مفهــوم رقابتپذیری،
کــه در ادبیــات مــدارس کسـبوکار پدیــد آمــده اســت ،مبنایــی برای
تحلیــل اســتراتژیک شــکل میگیــرد و موضــوع رقابتپذیــری
ً
معمــوال تحــت عنــوان «مزیــت رقابتــی» در نظــر گرفتــه میشــود.
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ٔ
بهــره بــاال ،کســری
میتوانــد توســط نــرخ مبــادالت ارز ،نــرخ
بودجــه در معامــات تجــاری بینالمللــی و کســری بودجــه در
معامــات حســاب جــاری ایجــاد شــود.
کراگمـ�ن ( )1996اشــاره میکنــد کــه کشــورها ،در مقایســه
بــا شــرکتها ،بــا یکدیگــر رقابــت نمیکننــد و «رقابتپذیــری در
زمانیکــه بــه اقتصادهــای ملــی ِاعمــال میشــود کلمـ ٔـه بیمعنایــی
اسـ�ت» .از سـ�وی دیگـ�ر ،الل ( )2001اســتدالل میکنــد کــه در
حــال حاضــر میــان کشــورهای گوناگــون رقابــت وجــود دارد و ایــن
کشــورها میتواننــد در کنــار هــم در بازارهــا ب ـرای اصــاح عیــوب
خــود فعالیــت کننــد.
ُ
ٔ
ٔ
در علــم اقتصــاد ،نظریــه اقتصــاد خــرد بــه مطالعــه واحدهای
اقتصــادی ماننــد شــرکتها میپــردازد .بااینحــال ،براســاس
ایــن رویکــرد ،رقابــت درســت و عقالنیــت در بهکارگیــری عوامــل
اقتصــادی ســاختاری تحلیلــی را ایجــاد میکنــد کــه از واقعیــت
ســازمانها بــه دور اســت .ایــن امــر تاحــدی نشــان میدهــد کــه
چــرا تاکنــون از ایــن نــوع تجزی هوتحلیــل در اقتصــاد کالســیک
محیطهــای کســبوکار و نقــش کمکــی آن در رقابتپذیــری و
بهکارگیـ�ری اسـ�تراتژی اسـ�تفاده نشـ�ده اسـ�ت (& Vasconcelos
.)Cyrino, 2000
از دیــدگاه «مارژینالیســت»ها ،بــا توجــه بــه اصــول علمــی
ُ
اقتصــاد خــرد ،همیشــه تمایــل بــه نوعــی تعــادل (برابــری درآمــد
فعــاالن اقتصــادی) وجــود دارد .بنابرایــن ،بــازده عالــی داشــتن یــک
شــرکت یــا صنعــت (یعنــی مزیــت رقابتــی) نوعــی ناهنجــاری بــازار
در نظ��ر گرفت��ه میش��ود (.)Vasconcelos, 2002
بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ،براســاس رویکــرد
ً
اقتصــادی ،معمــوال بــه مســائل و مشــکالت شــرکتها و اف ـراد در
جایــگاه عامــان (فعــاالن) اقتصــادی مســتقل توجــه نمیشــود،
درحالیکــه نگرانــی اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه یــک کشــور
یــا ملــت یــا حتــی یــک شــهر میتوانــد در ش ـرایط جهانــی بهتــر
رقابــت کنــد و چگونــه میتوانــد منابــع داخلــی خــود را در مقیاســی
جهانــی بــه طــرزی کاراتــر بــه کار گیــرد.

رامل��ت و هم��کاران ( )1994اســتراتژی را بــا کمــک چهــار
پرســش اساســی تعریــف میکننــد :اینکــه چگونــه شــرکتها
عمــل میکننــد؟ چ ـرا شــرکتها متفــاوت هســتند؟ دفتــر مرکــزی
در ســازمانهای چندبخشــی چگونــه عمــل میکنــد؟ چــه چیــزی
موفقیــت یــا شکســت در رقابــت بینالمللــی را تعییــن میکنــد؟
مفهــوم مزیــت رقابتــی بــا تمــام ایــن پرســشها مرتبــط
اســت .مزیــت رقابتــی میتوانــد هــدف اقدامــات شــرکت در نظــر
گرفتــه شــود ،بـرای توضیــح تنــوع شــرکتها اســتفاده شــود ،هــدف
نهایــی عملکردهــای شــرکت تلقــی شــود و موفقیــت یــا شکســت
در محی��ط رقابت��ی را توضی��ح ده��د (Brito & Vasconcelos,
.)2004
گفتنــی اســت کــه بیشــتر مطالعــات تحقیقاتــی انجامشــده
درخصــوص اســتراتژیهای ســازمانی بــر رویکردهایــی تمرکــز
میکننــد کــه عملکــرد رقابتــی شــرکتها و کشــورها را بهســبب
ً
اولویتهــای مدی ـران خصوصــی و دولتــی صرفــا برحســب عوامــل
یــا نیروهــای خارجــیای در نظــر میگیرنــد کــه در شــرکتها یــا
کش��ورهای موردمطالع��ه فعالی��ت میکنن��د (.)Porter, 1985
رویکرد کارآفرینی شهری به رقابتپذیری
بــرای شــناخت کارآفرینــی شــهری ،ابتــدا الزم اســت بــه
ٔ
شــناخت «کارآفرینــی» بپردازیــمٔ .
کلمــه
واژه کارآفرینــی متــرادف
فرانســوی  Entreprendreو ٔ
واژه آلمانــی  Unternehmenبــه
معنـ�ی متعهـ�د شـ�دن اسـ�ت (Cunningham & Lischeron,
 .)1991بـ�ه اعتقـ�اد شـ�ارما و کرسـ�من ( ،)2007کارآفرینــی شــامل
ایجــاد ،بازآفرینــی و نــوآوری ســازمانی اســت کــه درون یــا بیــرون
یــک ســازمان اتفــاق میافتــد .همچنیــن ،آنهــا کارآفریــن را اف ـراد
یــا گروههایــی میداننــد کــه مســتقل عمــل میکننــد یــا ســازمانی
جدیــد در بخشــی از یــک شــرکت ایجــاد میکننــد یــا تجدیــد و
نــوآوری را درون ســازمان موجــود تحریــک میکننــد.
تحقیقــات کارآفرینــی فضامحــور نشــان دادهانــد کــه
کارآفرینــی ،در وهلـ ٔـه اول ،رویــدادی منطق ـهای اســت؛ بدینمعنــا
کــه اخــذ تصمیمــات کارآفرینانــه ،موفقیــت یــا شکســت
اســتارتاپها و ســایر عوامــل تحتتأثیــر آن دســته از عوامــل
منطق��های اس��ت ک��ه ف��رد و اس��تارتاپها در آن ق��رار دارن��د (Acs
اس��ترنبرگ ( ،)2014بــا در نظــر گرفتــن
 .)et al., 2008بوس��ما و ِ
جنبههــای فضایــی و جغرافیایــی در کارآفرینــی ،چهــار ســطح
را نــام میبرنــد کــه عبــارت هســتند از ســطوح فراملــی ،ملــی،
منطقــهای و محلــی .بااینکــه آنهــا معتقــد هســتند مطالعــات
پیشــین بهدرســتی تمایــز بیــن ایــن ســطوح را مشــخص نکردهانــد،
ایــن ســطحبندی نیــز بـرای ارزیابــی علــل یــا تأثیـرات مهــم اســت.
در ایــن بیــن ،پدیــدهای جدیــد بــه نــام «کارآفرینــی شــهری»
در حـ ٔ
ـوزه مطالعــات شــهری و کارآفرینــی مطــرح شــده اســت کــه
محققــان ،بهدلیــل میانرشــتهای بــودن و عدمتوجــه کافــی بــه
مفهــوم فضــای جغرافیایــی در تحقیقــات پیشــین کارآفرینــی ،هنــوز
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نتوانســتهاند بــه تعریــف واحــدی از آن دســت یابنــد .جونــز
( )2007بیــان میکنــد کــه کارآفرینــی شــهری نیــز ،هماننــد ٔ
واژه
کارآفرینــی ،تعریــف واحــدی نــدارد ،بهطــوری کــه در برخــی
مــوارد کارآفرینــی شــهری همــان کارآفرینــی تعبیــر میشــود و
در مــواردی دیگــر نیــز آن را بــه کســبوکارهای کوچــک ارجــاع
میدهنــد کــه در مناطــق دارای رکــود اقتصــادی بــه کار مــیرود
یـ�ا بـ�ه ار ٔ
ائـ�ه خدمـ�ات میپـ�ردازد .تامپسـ�ون ( )2012نیــز ،بــا
بیــان اینکــه تعریــف متداولــی از کارآفرینــی شــهری وجــود
نــدارد ،معتقــد اســت کــه دربـ ٔ
ـاره کارآفرینــی شــهری تعریــف واحد
و خاصــی ارائــه نشــده اســت .امــا گاهــی کارآفرینــی بــه معنــی
کسـبوکارهای کوچــک یــا ارائهدهنـ ٔ
ـده خدمــات در نواحــی دچــار
رکــود اقتصــادی بــه کار بــرده میشــود و هنــوز تــا ارائـ ٔـه نظری ـهای
مناســب یــا حداقــل مفهومــی بــرای تشــریح فراینــد کارآفرینــی

منطق ـهای و دالیــل و تأثی ـرات آن راهــی طوالنــی در پیــش اســت
(.)Bosma & Sternberg, 2014
بــا چنیــن رویکــردی بــه رقابتپذیــری ،شــهرها بــه رقابــت
بــا یکدیگــر میپردازنــد تــا ،عــاوه بــر آنکــه شــغلهای جدیــدی
ایجــاد میکننــد ،فرصتهــای بیشــتری را بــرای اشــتغالزایی و
کارآفرینــی در اختیــار شــهروندان خــود قـرار دهنــد .ایــن نــوع نــگاه
بــه رقابتپذیــری ،عــاوه بــر ایجــاد فرصــت بــرای شــهروندان
ٔ
ٔ
حــوزه جــذب ســرمایه و
زمینــه رقابــت آنهــا در
هــر شــهر،
مهاجرپذیــری را نیــز فراهــم میکنــد.
ٔ
پیشینه پژوهش
مهمتریــن پژوهشهــای داخلــی و خارجــی انجامشــده
درزمینــۀ رقابتپذیــری گردشــگری در جــدول زیــر ذکــر شــدهاند:
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ٔ
جدول  :1پیشینه پژوهش

ردیف
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روابط متغیرها و نتایج
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ایمانی خوشخو و نادعلیپور
()1395

ٔ
ار ٔ
توسعه پایدار.
ائه الگوی مفهومی رقابتپذیری مقصد گردشگری در چارچوب
ٔ
توســعه متــوازن گردشــگری ،تــاش بــرای
پایــداری رقابتپذیــری مقصــد تحتتأثیــر رقابــت آن مقصــد بــرای
حفاظــت همـراه بــا عدالــت ،رقابــت بـرای تحقــق رفــاه اجتماعــی از طریــق کســب منافــع اقتصــادی گردشــگری و
تــاش ب ـرای اســتقرار اقتصــادی ســبز از طریــق جــذب گردشــگران مســئول و جلــب خرســندی آنــان اســت.

2

فرزین و نادعلیپور
()۱۳۸۹

عوامل مؤثر در رقابتپذیری چابهار.
اولویتبنــدی براســاس مــدل ک ـراچ و ریچــی و بــا تمرکــز بــر گردشــگری داخلــی بــا نظــر خبــرگان و متخصصــان
حـ ٔ
ـوزه گردشــگری.
وضعیت مطلوب درزمینۀ آبوهوا ،چشماندازهای زیبا و امنیت.
وضعیت نامطلوب درزمینۀ مدیریت بازدیدکنندگان ،مدیریت بحران ،مراکز تفریحی و بازاریابی.

3

کروس و همکاران
()2020

فرضیـ ٔـه نظریـ ٔـه رقابتپذیــری گردشــگری را بــه شــکل چارچوبــی پویــا ارائــه میدهــد و نظریـ ٔـه رقابــت را بــا توسـ ٔ
ـعه
انســانی یکپارچــه میکنــد.

4

رودریگز دیاز و پولیدو فرناندز
()2020

رابطـ ٔـه بیــن پایــداری و رقابــت پذیــری گردشــگری و تفاوتهــای احتمالــی در ایــن پارامترهــا بیــن مناطــق گوناگــون
جغرافیایــی را تجزیهوتحلیــل میکنــد.
ٔ
دوگانــه چندمعیــاره پیشــنهاد میدهــد کــه میتوانــد رقابــت
شــاخصی ترکیبــی را بــا اســتفاده از روش مرجــع
گردشــگری را بــا دقــت بیشــتری اندازهگیــری کنــد.

5

رومن و همکاران
()2020

6

نادعلیپور و همکاران
()2019

ارائـ ٔـه چارچوبــی مناســب ب ـرای توسـ ٔ
ـعه پایــدار گردشــگری و بهویــژه رقابتپذیــری پایــدار مســتلزم در نظــر گرفتــن
ٔ
ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اکولوژیکــی از یــک ســو و در نظــر گرفتــن همــه ذینفعــان شــرکتکننده در
فراینــد گردشــگری از ســوی دیگــر اســت.

7

نظمفر و همکاران
()2019

تحلیــل رقابتپذیــری گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه بــا اســتفاده از شــاخص ســفر و رقابتپذیــری
گردشــگری مجمــع جهانــی اقتصــاد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد ،اگرچــه مصــر ،ایـران ،کویــت ،لبنــان و یمــن وضعیــت خــود را در مقایســه بــا ســال
 2015بهبــود بخشــیدند ،نتوانســتند قــدرت رقابــت خــود را در مقایســه بــا ســایر کشــورهای خاورمیانــه ارتقــا دهنــد
و هنــوز هــم در گــروه کشــورهای بــا رقابتپذیــری گردشــگری کمتــر ق ـرار دارنــد.

8

ناویکاس و ماالکاسکایته
()2009

9

لی و کینگ
()2006

تجزیهوتحلیل رقابتپذیری گردشگری مناطق روستایی شرق لهستان.
وابستگی بین رقابتپذیری گردشگری منطقه با ٔ
اندازه مناطق دارای زیبایی طبیعی برجسته را تأیید میکند.

شناسایی و ارزیابی عوامل رقابتپذیری با استفاده از روش تجزیهوتحلیل منطقی ادبیات موضوع.
استفاده از طبقهبندی گورچورن و سوگیارتو.
ٔ
جاذبه چشمههای آب گرم در تایوان.
ارزیابی رقابتپذیری مقصدهای گردشگری دارای
ار ٔ
ائه چارچوبی با هر دو رویکرد سازمان ـ صنعت ( )IOو منبعمحور.

رقابتپذیری گردشگری شهرهای ایران
در پرتو مدیریت مقصد

11

باالن و همکاران ()2009

انتخاب  25مقصد برتر گردشگری دنیا براساس تعداد گردشگر ورودی و دریافتیهای گردشگری.
ارزیابــی رقابتپذیــری صنعــت گردشــگری را مشــابه بــا ارزیابــی رقابتپذیــری مقاصــد میداننــد و ابعــاد اصلــی
آن را محیــط کســبوکار ،زیرســاختها ،قانونگــذاری و منابــع در دســترس میداننــد.

12

کراچ ()2007

ٔ
سازنده مدل کراچ و ریچی که در سال  1999طراحی و در سال  2003کامل شد.
شناسایی اهمیت عوامل
ارزیابی دیدگاههای خبرگان گردشگری بهکمک نرمافزار  SPSSو تکنیک .AHP
در بیــن  36عامــل سـ ٔ
ـازنده مــدل کـراچ و ریچــی 10 ،عامــل اهمیــت بیشــتری داشــتند کــه بهترتیــب عبــارت هســتند
از جغرافیــای طبیعــی و آبوهــوا ،بازارهــای هــدف ،فرهنــگ و تاریــخ ،روســاختهای گردشــگری ،ایمنــی و امنیــت،
هزینــه و ارزش ،دسترســی ،آگاهــی و تصویــر ،مــکان ،زیرســاختها.

13

یون ()2002

ٔ
توسعه مدلی ساختاری برای رقابتپذیری مقصد گردشگری از دیدگاه ذینفعان.
ٔ
حمایــت از ذینفعــان گردشــگری را عنصــری اساســی ب ـرای موفقیــت مقصــد و توســعه پایــدار مقصــد گردشــگری
میدانــد.
براســاس نتایــج پژوهــش ،اکثــر ذینفعانــی کــه بــه توسـ ٔ
ـعه جاذبههــا و منابــع اولویــت میدهنــد بــه احتمــال زیــاد
از راهبردهــای رقابتــی مقصــد ماننــد تالشهــا و فعالیتهــای بازاریابــی و نقــش ســازمانهای ادارهکننـ ٔ
ـده مقصــد
حمایــت خواهنــد کــرد.

14

گومزلج و میهالیچ ()2008

ٔ
مطالعه اسلوونی.
رقابت مقصد ،استفاده از مدل متفاوت مورد
نشان دادن نقاط ضعف صنعت گردشگری اسلوونی با استفاده از مدل مدیریت مقصد دویر و کیم.
نتایــج نشــان داد کــه ایــن مقصــد در منابــع خــود ،بهویــژه منابــع طبیعــی ،رقابتیتــر و در مدیریــت مقصدهــا کمتــر
رقابتــی اســت.

15

بهار و کوزاک ()2007

ٔ
پیشرفته رقابت مقصد.
پژوهشهای
ٔ
تبییــن یافتههــای پــروژهای پژوهشــی درزمینــۀ موقعیــت رقابتــی ترکیــه در برابــر پنــج کشــور حــوزه مدیترانــه شــامل
اســپانیا ،ایتالیــا ،یونــان ،فرانســه و قبــرس.

16

کاتانه و کاتالینا ()2008

رقابت رومانی به ٔ
منزله مقصد گردشگری.
گردشگری رومانی در عوامل زیرساختهای حملونقل هوایی و زمینی کمتر رقابتی است.
بزرگتریــن مشــکالت رومانــی عدمشــفافیت در تصمیمگیریهــای دولتــی ،کیفیــت جادههــا ،پایــداری توســعه
و بــازده بازاریابــی اســت.
نقاط قوت رومانی سطح فرهنگی مردم ،تاریخ ،میزان پایین آلودگی و مهماننوازی مردم است.

17

کوزاک ()1999

اندازهگیری رقابتپذیری مقصد گردشگری ،تحلیل عوامل و شاخصهای مؤثر.
عوامــل اساســی مؤثــر در رقابتپذیــری مقصــد :نیمــرخ اقتصــادی و اجتماعــی تقاضــای گردشــگری و تغییــرات
بــازار ،دسترســی بــه بــازار (مســافت) ،کامــل بــودن مقصدهــای گردشــگری و روانشناســی مشــتریان ،رضایــت
گردشــگر ،بازاریابــی تورگردانهــا ،قیمــت و هزینههــا ،نــرخ ارز و مبادلــه ،اســتفاده از ّفنــاوری اطالعــات ،امنیــت،
محرمانــه بــودن و ریســک ،تنــوع محصــول (جایگاهیابــی) ،مناســب بــودن و کیفیــت امکانــات رفاهــی و خدمــات
گردشــگری ،کیفیــت منابــع طبیعــی ،منابــع انســانی و سیاســتهای دولتــی.

سنجش رقابتپذیری مقصد
مقصــد بایــد بتوانــد تجربــهای جــذاب و زیبــا بــرای
بازدیدکنندگانــش ایجــاد کنــد یــا از مقصدهــای جایگزینــی کــه
بـ�رای مشـ�تریان بالقـ�وهاش وجـ�ود دارد پیشـ�ی بگیـ�رد (& Crouch
ِ .)Ritchie, 1999دهارتس��ر ( )2000رقابتپذیــری گردشــگری
را توانایــی مقصــد در حفــظ موقعیتــش در بــازار و بهبــود آن میدانــد
(.)D’hartser, 2000
صــاح حســن ( )2000نیــز بــاور دارد کــه رقابتپذیــری
توانایــی بــه وجــود آوردن ارزش افــزوده بــرای محصوالتــی اســت

کــه منابــع را حفــظ و تقویــت میکننــد ،درحالــی کــه موقعیتشــان
را نی��ز در مقاب��ل رقب��ای ب��ازار حف��ظ میکنن��د (.)Hassan, 2000
مدیریت مقصد
موفقیــت گردشــگری بــر رویکــردی هماهنــگ بــه
برنامهریــزی ،توســعه ،مدیریــت و بازاریابــی مقصــد متکــی اســت
( .)Ritchie & Crouch, 2003درحالیکــه سیاســت گردشــگری
چارچوبــی را ایجــاد میکنــد کــه میتوانــد مقصــد رقابتــی را در
درازمــدت توســعه دهــد ،مدیریــت مقصــد در یــک افــق زمانــی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

10

ِانرایت و نیوتن
()2005

ٔ
ٔ
ٔ
برپایه مدل کراچ و ریچی.
منطقه آسیا
مطالعه شاخصهای رقابتپذیری در
توجه ویژه به متغیرهای مربوط به کسبوکار.
ٔ
ٔ
همــه
آمیختــه محصــول 1و بخشبنــدی بــازار میداننــد کــه در
اهمیــت رویکردهــای رقابتپذیــری را وابســته بــه
مقاصــد یکســان نیســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

کوتــاه بــا عوامــل گوناگــون آن ســروکار دارد تــا ،ضمــن ســودآوری
اقتصــادی ،از تخریــب عناصــر تشــکیل ٔ
دهنده موقعیــت رقابتــی
جلوگی��ری کن��د ( .)Crouch & Ritchie, 1999ســاربروک
( )1999ادعــا میکنــد کــه «هیچیــک از انــواع گردشــگری
ً
ذاتــا پایدارتــر و بهتــر از ســایر انــواع آن نیســت .هریــک از انــواع
گردشــگری در صــورت مدیریــت مناســب میتوانــد تــا حــد
زیــادی پایــدار باشــد ،درحالیکــه مدیریــت نامناســب ممکــن
اســت آ ن را بــه ناپایــداری برســاند» .مدیریــت مقصــد بــه موضوعی
رایــج در ادبیــات گردشــگری تبدیــل شــده و تعــداد فراوانــی کتــاب
دانشـ�گاهی در ایـ�ن زمینـ�ه منتشـ�ر شـ�ده اسـ�ت(;Law, 1996
;Ritchie & Crouch, 2003; Weaver & Lawton, 2006
.)Buhalis & Costa, 2006; Wang & Pizam, 2011
ایــن متغیــر عوامــل گوناگونــی درخصــوص بازاریابــی
مقصــد را در بــر میگیــرد .بازاریابــی مقصــد یکــی از اجــزای
اساسـ�ی مدیریـ�ت مقصـ�د اسـ�ت .بوهالیـ�س ( )2000اظهــار
م ـیدارد کــه بازاریابــی مقصــد «موفقیــت خطمشــی گردشــگری
را تس��هیل میکن��د» .ک��وزاک و بالوگل��و ( )2010اشــاره میکننــد
کــه بازاریابــی مقصــد از بازاریابــی ســایر کاالهــا و خدمــات
دشــوارتر اســت .کنفرانسهــای دانشــگاهی بســیاری بــا ایــن
موضــوع برگ ـزار و مقاالتــی نیــز درخصــوص بازاریابــی مقصــد در
مجــات دانشــگاهی منتشــر شــدهاند .در یــک بــازار گردشــگری
رقابتــی ،بخشبنــدی ،جایگاهیابــی و اســتراتژیهای ارتباطــی
ب ـرای مکانهایــی کــه هــدف آنهــا توســعه یــا تحکیــم عالقــه و
ٔ
هزینــه بازدیدکننــدگان باشــد بســیار مهــم هســتند .بخشبنــدی
ٔ
بــازار بهمنزلــه فراینــد قســمت کــردن بــازاری بالقــوه بــه گروههــای
گوناگــون و انتخــاب یــک یــا چنــد بخــش بهمنزلـ ٔـه هدفــی کــه بایــد
بــا یــک آمیختـ ٔـه بازاریابــی مشــخص بــه آن دســت یافــت تعریــف
میشــود .درخصــوص جایگاهیابــی مقصــد ،تعاریــف گوناگونــی

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

در ادبی��ات وج��ود دارد .هی��ث و وال ( )1991بیــان میکننــد کــه
موقعیتیابــی بــه توســعه و ارتبــاط تفاوتهــای چشــمگیر بیــن
پیشــنهاد یــک منطقــه در مقایســه بــا پیشــنهاد رقبــا ب ـرای بخشــی
خ��اص از ب��ازار اش��اره دارد .احم��د ( )1991و گرابل��ر ()1997
نیــز بــر ایــن بــاور هســتند کــه بـرای ارائـ ٔـه اســتراتژی موقعیتیابــی
دقیــق بـرای مقصــدی خــاص الزم اســت آن مقصــد بــا رقبــای خود
مقایس��ه ش��ود .ریچ��ی و ک��راچ ( )2003جایــگاه مقصــدی خــاص
در بــازار را اینچنیــن تعریــف میکننــد« :چگونــه بازدیدکننــدگان
بالقــوه و واقعــی مقصــدی خــاص را بــا توجــه بــه مزایایــی کــه آن
مقصــد در مقایســه بــا رقبایــش فراهــم میکنــد ادراک میکننــد».
پای��ک و رای��ان ( )2004ســازههایی اصلــی را کــه بایــد بــرای
تقویــت اثربخشــی جایــگاه یــک مقصــد در نظــر گرفتــه شــوند
فهرســت میکننــد.
مقصــود از مدیریــت مقصــد مجموعــه اقداماتــی مدیریتــی
اســت کــه میتوانــد بــه جــذب گردشــگران ورودی بــه شــهر
ُ
منجــر شــود .امــا ٔ
اداره یــک بنــگاه گردشــگری در ســطح خــرد
ماننــد دفتــر خدمــات مســافرتی و هتــل را در بــر نمیگیــرد؛
ً
چراکــه ایــن بنگاههــا عمومــا نمیتواننــد باعــث ســفر گردشــگران
بــه یــک شــهر شــوند ،بلکــه انتخــاب گردشــگر از بیــن مجموعـهای
از رقبــای درونشــهری اســت.
مدل مفهومی تحقیق
بــا بررســی مدلهــای ارائهشــده درخصــوص
رقابتپذیــری گردشــگری و تحقیقــات پیشــین در ایــن زمینــه و بــا
در نظــر گرفتــن مدیریــت مقصــد بهمنزلـ ٔـه متغیــر تعدیلگــر ،مــدل
مفهومــی تحقیــق مطابــق بــا شــکل  1تدویــن شــد .همچنیــن،
مدلهــای قبلــی ،کــه بــه هریــک از متغیرهــای مذکــور در آنهــا
توجــه کردهانــد ،در شــکل مشــخص شــدهاند.
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جدول  :2گویههای مربوط به متغیرها و منابع آنها

کراچ و ریچی

دویر و کیم

مجمع جهانی اقتصاد

هیث

صالح حسن

گوروچورن و سوگیارتو

ونگسای

منابع و جاذبههای اصلی

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

فروشگاهها و امکانات خرید

*

فعالیتهای تفریحی

*

غذاهای محلی و سوغاتیها

کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی

*

خدمات گردشگری

*

*

*

*

*
*

اقامتگاههای بومگردی و سازگاری واحدهای
اقامتی با محیط زیست

*

*

*
*

اثربخشی در ایجاد تجربههای گردشگری

*

مدیریت مقصد

راهنمایی و اطالعات گردشگری
اثربخشی ساختار مدیریت مقصد

*

ترویج مشارکت بین کسبوکارهای
گردشگری

*

*

تقسیم بازار اثربخش

*

آژانسهای مسافرتی و سایر خدمات
گردشگرمحور

*

*
*

زیرساختها

*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

سیستم ارتباطات

*

کیفیت سیستم جادهها

*

کیفیت خدمات حملونقل و سازگاری آنها
با محیط زیست

*

امنیت

*

مهماننوازی ساکنان از گردشگران

*

عوامل و شرایط پشتیبانی

*

*

*

گردشگری

*

سطح مهارتهای حرفهای و ظرفیتهای
مدیریت بنگاههای گردشگری
استفاده از ّفناوری اطالعات توسط بنگاههای

*

کیفیت واحدهای اقامتی

*

تعداد واحدهای اقامتی

دسترسی به مقصد و نزدیکی به سایر مقاصد
گردشگری

سایر منابع

رویدادها ،نمایشگاهها و جشنوارهها

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

جاذبههای فرهنگی و تاریخی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسی پژوهش
بهمنظــور شناســایی گویههــای مناســب بــرای هریــک از
متغیرهــا ،مدلهــای گوناگــون رقابتپذیــری گردشــگری بررســی

و گویههــا مطابــق بــا جــدول  2و از منابــع مشخصشــده در ایــن
جــدول اســتخراج شــدند.
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زیرساختها

*

*

*

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

کراچ و ریچی

دویر و کیم

مجمع جهانی اقتصاد

هیث

صالح حسن

گوروچورن و سوگیارتو

*

آگاهی از مقصد

*

تناسب بین محصوالت و خدمات مقصد و
ترجیحات بازدیدکنندگان

*

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

شرایط تقاضا

*

*

سطح بازدیدکنندگان تکراری

*

غیرفصلی بودن جریانات گردشگری

*

احترام گردشگران به سنتها و ارزشهای
محلی

*

ســپس ،از دیدگاههــای  ۱۰نفــر از اســتادان عضــو هیئــت علمــی
ٔ
ســابقه نــگارش چندیــن
دانشــگاهها در رشــتههای مرتبــط ،کــه
ٔ
مقالــه پژوهشــی در ایــن حــوزه را داشــتهاند ،بــه شــرح جــدول

ونگسای

ٔ
تخلیه فاضالب
سیستم دفع زباله و

سایر منابع

امکانات پزشکی

ذیــل کمــک گرفتــه شــد و پرسـش ٔ
نامه پژوهــش بازبینــی و اصــاح
شــد .ســنجش روایــی پرســشنامه بــا اســتفاده از نســبت روایــی
محتوایــی ( )CVRالوشــه انجــام و تأییــد شــد.

جدول  :3مشخصات خبرگان پژوهش

رتبه تحصیلی

ٔ
رشته تحصیلی

دانشگاه

دانشیار

مدیریت دولتی و خطمشیگذاری عمومی

ٔ
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و
برنامهریزی

استادیار

مدیریت بازرگانی

ٔ
دانشکده محیط زیست

دانشیار

مدیریت جهانگردی

دانشگاه عالمه طباطبایی

استادیار

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)

استادیار

علوم جغرافیایی

دانشگاه خوارزمی

استادیار

باستانشناسی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکترا

مدیریت بازرگانی

دانشگاه عالمه طباطبائی

استادیار

شهرسازی

دانشگاه هنر تهران

استادیار

مدیریت بازاریابی

دانشگاه تبریز

استادیار

مدیریت جهانگردی

دانشگاه عالمه طباطبائی
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جدول  :4تعداد شهرها و شهرهای عضو جامعۀ آماری پژوهش در استانهای گوناگون کشور

آذربایجان شرقی

62

13

فارس

102

26

آذربایجان غربی

42

15

قزوین

25

8

اردبیل

26

11

قم

6

1

اصفهان

107

29

کردستان

29

6

البرز

17

3

کرمان

71

12

ایالم

25

5

کرمانشاه

32

5

بوشهر

37

6

کهگیلویه و بویراحمد

17

3

تهران

44

6

گلستان

29

7

چهارمحال و بختیاری

40

6

گیالن

52

21

خراسان جنوبی

28

4

لرستان

25

6

خراسان رضوی

73

13

مازندران

58

23

خراسان شمالی

22

5

مرکزی

33

8

خوزستان

77

12

هرمزگان

38

6

زنجان

21

3

همدان

29

6

سمنان

20

6

یزد

21

7

سیستان و بلوچستان

37

4

کل کشور

1245

286

ٔ
پرسشنامه پژوهش
مشخصات پاسخگویان پرسشنامه
واحــد تحلیــل ایــن پژوهــش شــهر بــوده اســت .بــرای
ٔ
نمونــه آمــاری
جمــعآوری اطالعــات درخصــوص  184شــهر

پژوهــش ،از دیدگاههــای  211راهنمــای گردشــگری اســتفاده
شــده کــه جمعبنــدی مشــخصات ایــن پاس ـخگویان در جــدول 5
منعکــس شــده اســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

استان

تعداد شهرها

تعداد شهرهای
عضو جامعۀ آماری

استان

تعداد شهرها

تعداد شهرهای
عضو جامعۀ آماری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ٔ
جامعه و نمونه آماری
ٔ
منزلــه اعضــای جامعــۀ آمــاری پژوهــش
شــهرهایی به
شناســایی شــدند کــه دارای هتــل بــا قابلیــت رزرو در مبــدأ بودنــد،
بهمنزلـ ٔـه شــهر نمونـ ٔـه گردشــگری کشــور انتخــاب شــدند یــا منطقـ ٔـه
ٔ
نمونــه اســتانی داشــتند .بدینترتیــب ،جامعــۀ آمــاری پژوهــش
شــامل  286شــهر مطابــق بــا جــدول  4بودنــد.
بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش حاضــر ،انتخــاب «شــهر»

بهمنزلـ ٔـه واحــد تحلیــل پژوهــش ضــروری بــود .ازایـنرو ،بــا توجــه
بــه اســتفاده از تحلیــل مســیر براســاس معــادالت ســاختاری مبتنــی
بــر  PLSدر ایــن پژوهــش و بــا توجــه بــه جــدول کوهــن (،)1992
ٔ
منزلــه نمونــه نیــاز بــود .بااینحــال ،تعــداد
حداقــل  157شــهر به
 184شــهر بــه روش تصادفــی سیســتماتیک و بــر مبنــای اعــداد
تصادفــی مشــخص شــدند تــا ،در صــورت عدمکســب اطالعــات
ب ـرای گروهــی از شــهرها ،آزمــون مــدل بــا مشــکل مواجــه نشــود.
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ٔ
جدول  :5مشخصات پاسخگویان پرسشنامه پژوهش
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جنسیت

وضعیت تأهل

سن

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

تحصیالت

ٔ
سابقه تورگردانی

تعداد

درصد

مرد

99

46/9

زن

112

53/1

مجرد

122

57/8

متأهل

89

42/2

زیر  30سال

43

20/4

 30تا  35سال

83

39/3

 35تا  40سال

45

21/3

 40تا  45سال

23

10/9

باالی  45سال

17

8/1

دیپلم و زیردیپلم

3

1/4

فوقدیپلم

13

6/2

لیسانس

76

36

فوقلیسانس

107

50/7

دکتری و باالتر

12

5/7

زیر  5سال

117

55/5

 5تا  10سال

42

19/9

 10تا  15سال

31

14/7

باالی  15سال

21

10

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،حدود نیمی از راهنمایان
ٔ
سابقه فعالیت
گردشگری پاسخگوی پرسشنامه دارای بیش از  5سال
به ٔ
منزله راهنمای تور هستند که این امر بر اعتبار پاسخهای آنها
میافزاید .از سوی دیگر ،بیش از  55درصد آنها دارای تحصیالت
فوقلیسانس به باال و بیش از  90درصد حداقل مدرک لیسانس دارند.

یافتههای پژوهش
بهمنظــور ســنجش اعتبــار مــدل معــادالت ســاختاری،
ارزیابــی و اعتبارســنجی بــه شــرح ذیــل ضــروری اســت:
مدل اندازهگیری پژوهش
ابتدا بارهای عاملی مربوط به تمامی سؤاالت متغیرهای پژوهش
بررسی شد .نتایج حاصله در جدول  6منعکس شد.

جدول  :6تمامی سؤالهای مربوط به متغیرهای مکنون و بار عاملی آنها
متغیر مکنون

استانداردهای گردشگری

ٔ
شماره سؤال

ٔ
گویه مربوطه

بار عاملی

1

حفظ منابع شهری

0/839

2

درآمدزایی

0/613

3

فقرزدایی

0/667

4

فرصت برابر برای شهروندان

0/542

5

رعایت حقوق شهروندی

0/591

رقابتپذیری گردشگری شهرهای ایران
در پرتو مدیریت مقصد
متغیر مکنون

رقابتی بودن بنگاههای گردشگری

منابع و جاذبههای اصلی

خدمات گردشگری

زیرساختها

7

ظرفیت افزایش گردشگران با حفظ سطح رضایت آنها

0/647

8

ظرفیت افزایش گردشگران با حفظ سطح رضایت شهروندان

0/178

9

ظرفیت افزایش گردشگران با رعایت معیارهای کنترل آلودگی

0/367

10

تحمل تعداد زیاد گردشگران بدون آسیب به تسهیالت شهری

0/916

11

ارزشمندی بنگاههای گردشگری در نظر مشتریان

0/731

12

برآورده شدن انتظارات مشتریان توسط بنگاهها

0/78

13

کیفیت خدمات بنگاههای گردشگری

0/765

14

شناختهشدگی بنگاههای گردشگری در سطح شهر

0/693

15

بهرهوری بنگاههای گردشگری

0/805

16

انعطافپذیری بنگاههای گردشگری

0/743

17

برخورداری بنگاههای گردشگری از شایستگی کلیدی

0/767

18

برخورداری بنگاههای گردشگری از منابع منحصربهفرد

0/705

19

حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده

0/723

20

تدوین چشمانداز گردشگری

0/826

21

سناریونویسی برای آیندههای ممکن گردشگری

0/86

22

حفظ درآمد پایدار از محل گردشگری

0/739

23

آیندهنگری اجتماعی گردشگری

0/731

24

جاذبههای فرهنگی و تاریخی

0/319

25

رویدادها ،نمایشگاهها و جشنوارهها

0/704

26

فعالیتهای تفریحی

0/697

27

فروشگاهها و امکانات خرید

0/561

28

غذاهای محلی و سوغاتیها

0/719

29

تعداد واحدهای اقامتی

0/718

30

کیفیت واحدهای اقامتی

0/82

31

سازگاری واحدهای اقامتی با محیط زیست

0/673

32

کیفیت خدمات غذاخوریها و رستورانها

0/625

33

وجود آژانسهای مسافرتی و سایر خدمات گردشگرمحور

0/698

34

کیفیت و سازگاری با محیط زیست خدمات حملونقل

0/982

35

کیفیت سیستم جادهها

0/575

36

سیستم ارتباطات مخابراتی

0/52

37

دسترسی گردشگران به امکانات پزشکی

0/795

38

سیستم دفع زباله و نظافت شهری

0/647

39

دستهبندی گردشگران بالقوه

0/809

ار ٔ
ائه راهنمایی و اطالعات الزم به گردشگران

0/654

41

عملکرد شهرداری و شورای شهر درزمینۀ گردشگری

0/746

42

ایجاد تجربههای گردشگری لذتبخش برای مسافران

0/675

43

هماهنگی بین کسبوکارهای گردشگری

0/758

40
مدیریت مقصد

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

گردشگری آیندهنگر

6

تحمل تعداد زیاد گردشگران بدون آسیب به فضاهای شهری

0/673
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ظرفیت رشد گردشگری

ٔ
شماره سؤال

ٔ
گویه مربوطه

بار عاملی
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شرایط تقاضا

عوامل و شرایط پشتیبانی

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

ٔ
شماره سؤال

ٔ
گویه مربوطه

بار عاملی

44

احترام گردشگران به سنتها و ارزشهای محلی

0/506

45

غیرفصلی بودن جریانات گردشگری

0/353

46

سطح بازدیدکنندگان تکراری

0/539

47

آگاهی گردشگران ورودی از ویژگیهای شهر

0/631

48

تأمین سالیق بازدیدکنندگان توسط خدمات گردشگری

0/768

49

دسترسی و نزدیکی به سایر مقاصد گردشگری

0/392

50

مهارتهای حرفهای و ظرفیتهای مدیریتی در بنگاههای گردشگری

0/864

51

استفاده از ّفناوری اطالعات در بنگاههای گردشگری

0/755

52

مهماننوازی ساکنان از گردشگران

0/182

53

امنیت

0/276

ازآنجاکــه الزم اســت بارهــای عاملــی بــاالی  0/5باشــند ،ابتــدا
بارهــای عاملــی کمتــر از  ،0/5بــه شــرط باقــی مانــدن حداقــل ســه
ســؤال ب ـرای هــر متغیــر ،حــذف شــدند و ســپس ارزیابــی روایــی
مــدل اندازهگیــری پژوهــش انجــام شــد.
ارزیابــی و اعتبارســنجی روایــی مــدل اندازهگیــری پژوهــش
بــا بررســی روایــی همگـرا و روایــی واگـرا حاصــل میشــود.

ٔ
ســنجه رایــج بــرای بررســی روایــی همگــرا ،در ســطح
ســازه ،میانگیــن واریانــس استخراجشــده اســت .ایــن معیــار
بهمنزلـ ٔـه مقــدار میانگیــن کل تــوان دوم بارهــای معــرف متناظــر بــا
هــر ســازه تعریــف میشــود (مجمــوع تــوان دوم بارهــا تقســیم بــر
تعــداد معرفهــا) .بنابرایــن AVE ،معــادل اشــتراک یــک ســازه
اســت.

جدول  :7میانگین واریانس استخراجشده متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین واریانس استخراجشده

استانداردهای گردشگری

0/545

خدمات گردشگری

0/602

رقابتی بودن بنگاههای گردشگری

0/618

زیرساختها

0/622

شرایط تقاضا

0/551

ظرفیت رشد گردشگری

0/58

عوامل و شرایط پشتیبانی

0/512

مدیریت مقصد

0/627

منابع و جاذبههای اصلی

0/598

گردشگری آیندهنگر

0/682
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جدول  :8ماتریس فورنل و الرکر برای سنجش روایی واگرا
استانداردهای خدمات
گردشگری گردشگری

رقابتی بودن
بنگاههای
گردشگری

زیرساختها

شرایط
تقاضا

ظرفیت
رشد
گردشگری

عوامل و
شرایط
پشتیبانی

مدیریت
مقصد

منابع و
جاذبههای
اصلی

خدمات
گردشگری

0/25

0/776

رقابتی بودن
بنگاههای
گردشگری

0/356

0/65

0/786

زیرساختها

0/183

0/61

0/341

0/789

شرایط تقاضا

0/362

0/582

0/537

0/434

0/672

ظرفیت رشد
گردشگری

0/256

0/417

0/366

0/418

0/423

0/693

عوامل و شرایط
پشتیبانی

0/252

0/714

0/54

0/628

0/584

0/422

0/642

مدیریت مقصد

0/382

0/734

0/607

0/565

0/666

0/403

0/641

0/792

منابع و جاذبههای
اصلی

0/355

0/66

0/561

0/48

0/555

0/458

0/557

0/599

0/706

گردشگری
آیندهنگر

0/445

0/589

0/62

0/426

0/507

0/414

0/55

0/712

0/457

مدل ساختاری پژوهش
بهمنظــور ارزیابــی و اعتبارســنجی مــدل ســاختاری
پژوهــش ،بررســی ضرایــب معنــاداری ضــروری اســت .در بررســی
ضرایــب معنــاداری ( )t-valueمــدل ســاختاری پژوهــش در ســطح
معنــاداری  ،0/05فقــط روابطــی تأییــد میشــوند کــه مقادیــر t
بــرای آنهــا بزرگتــر از  ±1/96باش��د (.)Hair et al., 2016
بــا توجــه بــه شــکل فــوق مقــدار  t-valueب ـرای برخــی از

گردشگری
آیندهنگر

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

استانداردهای
گردشگری

0/738
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مطابــق بــا نظــر هنســلر و همــکاران ( ،)2009شــرط روایــی
همگــرای مــدل اندازهگیــری پژوهــش بیشــتر بــودن میانگیــن
واریانــس استخراجشــده از  0/5اســت کــه ،مطابــق بــا جــدول بــاال،
ٔ
همــه متغیرهــا برقــرار و لــذا مــدل اندازهگیــری
ایــن شــرط بــرای
پژوهــش روایــی همگــرا دارد.
بهمنظــور بررســی روایــی واگــرای مــدل اندازهگیــری ،از
معیــار فورنــل و الرکــر اســتفاده میشــود .براســاس ایــن معیــار،
روایــی واگــرای قابلقبــول یــک مــدل حاکــی از آن اســت کــه
تعامــل یــک سـ ٔ
ـازه در مــدل بــا شــاخصهایش بیشــتر از ســازههای

دیگــر باشــد .فورنــل و الرکــر ( )1981بیــان میکننــد روایــی واگ ـرا
وقتــی در ســطح قابلقبــول اســت کــه میــزان  AVEبــرای هــر
ســازه بیشــتر از واریانــس اشــتراکی بیــن آن ســازه و ســازههای دیگــر
در مــدل باشــد .بررســی ایــن امــر در  PLSبهوســیلۀ ماتریــس زیــر
حاصــل میشــود.
همانطــور کــه در جــدول  8مشــخص اســت ،تمامــی
ـداد زیــر قطــر ماتریــس از عــدد قطــر کمتــر هســتند .لــذا مــدل
اعـ ِ
اندازهگیــری پژوهــش روایــی واگــرا دارد.

0/826

روابــط مشخصشــده در مــدل مفهومــی پژوهــش کمتــر از 1/96
شــده اســت کــه عدمتأییــد آن روابــط را نشــان میدهــد .لــذا،
ازآنجاکــه یکــی از اهــداف اســتفاده از روش و نرمافــزار PLS
دســتیابی بــه مــدل بهینــه اســت ،در تدویــن مــدل روابــط ســاختاری
بومیشـ ٔ
ـده پژوهــش بایــد بــه انجــام اصالحــات بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع در کنــار نتایــج حاصــل از ســایر شــاخصهای بــرازش
مــدل توجــه کــرد.
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در شــکل  ،2روابطــی کــه بــا توجــه بــه مقــدار t-value
تأییــد شــدهاند بــا رنــگ ســبز و روابطــی کــه تأییــد نشــدهاند بــا

رنــگ قرمــز مشــخص شــدهاند.

سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

شکل  :2ضرایب معناداری ( )t-valueمدل ساختاری پژوهش

مدل بومی پژوهش
همانطــوری کــه توضیــح داده شــد ،مقــدار t-value
بـرای بعضــی از روابــط مــدل ســاختاری پژوهــش قابلقبــول نبــوده
اســت .بنابرایــن ،بـرای تدویــن مــدل بومــی پژوهــش ،اصالحاتــی
انجــام شــد .مــدل اصالحشــده در شــکل  3مشــخص شــده
اســت.

همچنیــن ،ضریــب استانداردشــده بیــن متغیــر مســتقل و
وابســته نشــان میدهــد کــه متغیــر مســتقل چــه میـزان از تغییـرات
متغیــر وابســته را توصیــف میکنــد .نتایــج حاصــل از بررســی
ضرایــب مســیر و آمـ ٔ
ـاره  t-valueمــدل بومــی (روابــط ســاختاری
اصالحشــده) پژوهــش در جــدول  9نشــان داده شــده اســت .ایــن
نتایــج مشــخص ٔ
کننده تأییــد یــا عدمتأییــد و شــدت رابطــه بیــن
متغیرهــا اســت.
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سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

شکل  :3مدل بومی پژوهش
ٔ
آماره  t-valueروابط بین متغیرها
جدول  :9ضریب مسیر و

از

به

ضریب مسیر

ٔ
آماره
t-value

ٔ
نتیجه آزمون

مدیریت مقصد

عوامل و شرایط پشتیبانی

0/639

12/503

تأیید

مدیریت مقصد

منابع و جاذبههای اصلی

0/404

4/737

تأیید

مدیریت مقصد

خدمات گردشگری

0/419

6/822

تأیید

مدیریت مقصد

رقابتپذیری مقصد

0/39

5/07

تأیید

عوامل و شرایط پشتیبانی

منابع و جاذبههای اصلی

0/301

3/316

تأیید

عوامل و شرایط پشتیبانی

خدمات گردشگری

0/343

5/102

تأیید

عوامل و شرایط پشتیبانی

شرایط تقاضا

0/249

2/649

تأیید

زیرساختها

خدمات گردشگری

0/171

2/926

تأیید

منابع و جاذبههای اصلی

رقابتپذیری مقصد

0/144

2/142

تأیید

خدمات گردشگری

رقابتپذیری مقصد

0/221

2/531

تأیید

شرایط تقاضا

رقابتپذیری مقصد

0/152

2/645

تأیید

رقابتپذیری مقصد

استانداردهای گردشگری

0/601

8/136

تأیید

رقابتپذیری مقصد

ظرفیت رشد گردشگری

0/576

10/356

تأیید

رقابتپذیری مقصد

رقابتی بودن بنگاههای گردشگری

0/883

42/301

تأیید

رقابتپذیری مقصد

گردشگری آیندهنگر

0/856

48/706

تأیید
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سال یازدهم  ،شماره دوم،تابستان 1401

بحث و نتیجهگیری
صنعــت مســافرت و گردشــگری یکــی از بزرگتریــن و
متنوعتریــن صنایــع دنیــا بــه شــمار میآیــد .بســیاری از کشــورها
ایــن صنعــت پویــا را منبــع اصلــی درآمــد ،اشــتغا لزایی ،رشــد
بخــش خصوصــی و توسـ ٔ
ـعه ســاختار زیربنایــی میداننــد .صنعــت
گردشــگری در سراســر دنیــا بهویــژه در کشــورهای درحالتوســعه،
کــه شــکلهای دیگــر اقتصــادی ماننــد تولیــد یــا اســتخراج منابــع
طبیعــی در آنهــا بهصرفــه نیســت ،بســیار موردتوجــه اســت
(چاکگـ�ی.)19 :1382 ،
عوامــل گوناگونــی ممکــن اســت در انتخــاب یــک مقصــد
تأثیــر داشــته باشــند .درعــوض ،هــر گردشــگر ممکــن اســت
انگیزههــا و ترجیحــات متفاوتــی بــرای مقصدهــای متفــاوت
داش��ته باش��د (.)Kozak, 1999
ایــران ازجملــه کشــورهایی اســت کــه بهدلیــل داشــتن
جاذبههــای گردشــگری متنــوع قابلیتهــای فراوانــی ب ـرای توسـ ٔ
ـعه
گردشــگری دارد و میتوانــد بــه یکــی از مقصدهــای اصلــی
گردشــگری تبدیــل شــود ،امــا وجــود ایــن جاذبههــا بهتنهایــی
نمیتوانــد موفقیــت صنعــت گردشــگری ای ـران را تضمیــن کنــد و
بایــد برنامههــای مدیریتــی مناســبی ب ـرای توسـ ٔ
ـعه آن اج ـرا شــود
کــه از آن جملــه بایــد تــوان رقابتپذیــری صنعــت گردشــگری
ایـران در مقایســه بــا ســایر کشــورهای مقصــد گردشــگری افزایــش
یابــد .بدیهــی اســت عوامــل گوناگونــی در تــوان رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری داخلــی ای ـران تأثیــر میگذارنــد کــه بایــد
آنهــا را شناســایی کــرد .از طــرف دیگــر ،چــون ایــران کشــوری
وســیع و بــا شـرایط آبوهوایــی گوناگــون و جاذبههــای گردشــگری
متنــوع اســت ،لــذا مقصدهــای گردشــگری داخلــی آن زیــاد و
متنــوع هســتند و ممکــن اســت ،بســته بــه نــوع مقصــد گردشــگری
و شــرایط خــاص آن مقصــد ،عوامــل مؤثــر در رقابتپذیــری از
مقصــدی بــه مقصــد دیگــر متفــاوت باشــد .بنابرایــن ،الزم اســت،
پــس از شناســایی ایــن عوامــل ،آنهایــی را کــه بیشــترین تأثیــر را
ٔ
توســعه گردشــگری
دارنــد شناســایی کــرد و در برنامهریزیهــای
آن مقصــد بیشــتر لحــاظ کــرد.
درخصــوص متغیــر مدیریــت مقصــد ،نقــش تعدیلگــری
آن در متغیــر ش ـرایط تقاضــا تأییــد شــد ،ولــی درخصــوص ســایر
متغیرهــا رد شــد.
همچنیــن ،نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه رقابتپذیــری
گردشــگری شــهرهای ای ـران در هیچیــک از شــاخصها در ســطح
مطلوبــی قــرار نــدارد و نمــرات کسبشــده کمتــر از میانگیــن
یعنــی عــدد  3اســت .نتایــج مربــوط بــه هریــک از شــاخصها بــه
شــرح ذیــل اســت:
اســتانداردهای گردشــگری :ایــن شــاخص شــامل حفــظ
منابــع شــهری ،درآمدزایــی و فقرزدایــی اســت .در ایــن بیــن،
درآمدزایــی بــا میانگیــن  3/16در وضعیــت مطلــوب ،حفــظ منابــع

شــهری بــا میانگیــن  2/99در وضعیــت متوســط و فقرزدایــی بــا
میانگیــن  2/66در وضعیــت نامطلــوب قــرار دارنــد.
مطابــق بــا نتایــج فــوق ،بــه نظــر میرســد ،اگرچــه
گردشــگری در شــهرهای ایــران توانســته اســت موجــب ایجــاد
درآمــد بــرای شــهرها شــود ،نتوانســته اســت در توزیــع درآمــد
عادالنــه بیــن اقشــار فقیــر جامعــه کمــک شــایانی کنــد .در ایــن
خصــوص ،ضــروری اســت ،ضمــن آنکــه متولیــان گردشــگری
ٔ
همــه اقشــار
شــهرها برنامههایــی را بــرای نقشآفرینــی بیشــتر
جامعــه در مقولـ ٔـه گردشــگری فراهــم میکننــد ،خــود گردشــگران
نیــز بــا اقداماتــی از قبیــل خریــد مــواد غذایــی و صنایــع دســتی
ٔ
جامعــه محلــی بهویــژه در مناطــق
در قالــب ســوغاتیها از
حاشــیهای شــهرها بــه پیشــبرد ایــن امــر مهــم کمــک کننــد.
ظرفیــت رشــد گردشــگری :ایــن شــاخص شــامل ظرفیــت
افزایــش گردشــگران بــا حفــظ ســطح رضایــت آنهاســت کــه
بــا میانگیــن  3/02در وضعیتــی کمــی بهتــر از متوســط اســت و
همچنیــن شــامل تحمــل تعــداد زیــاد گردشــگران بــدون آســیب
بــه فضاهــای شــهری بــا میانگیــن  2/86و تحمــل تعــداد زیــاد
گردشــگران بــدون آســیب بــه تســهیالت شــهری بــا میانگیــن 2/40
اســت کــه در وضعیــت نامطلــوب ق ـرار دارنــد.
ایــن نتایــج مؤیــد آن اســت کــه ،بــا وجــود تمامــی
قابلیتهــای بالقـ ٔ
ـوه موجــود در شــهرهای ایـران از قبیــل جاذبههــای
تاریخــی ،فرهنگــی و غذاهــای محلــی و بــا وجــود آنکــه در اکثــر
قریببهاتفــاق شــهرهای ایــران ،در بخــش عمــدهای از ســال،
گردشــگران چندانــی حضــور ندارنــد ،ناکارآمــدی در ٔ
اداره شــهرها
ٔ
توســعه گردشــگری و
و ناهماهنگــی سیاســتهای شــهری بــا
عدموجــود برنامههــای آموزشــی عمومــی مفیــد و اثربخــش
ب ـرای مــردم کشــور بــا هــدف رفتــار بهمنزلـ ٔـه گردشــگرانی مســئول
ســبب شــده اســت کــه در شــرایط فعلــی ظرفیــت چندانــی نیــز
بـرای رشــد گردشــگری بــدون آســیب بــه شــهرها و کاهــش کیفیت
ٔ
تجربــه گردشــگران وجــود نداشــته باشــد.
رقابتــی بــودن بنگاههــای گردشــگری :ایــن شــاخص
شــامل شناختهشــدگی بنگاههــای گردشــگری در ســطح شــهر
بــا میانگیــن  ،2/89ارزشــمندی بنگاههــای گردشــگری در نظــر
مشــتریان بــا میانگیــن  ،2/83برخــورداری بنگاههــای گردشــگری
از قابلیتهــای اصلــی بــا میانگیــن  ،2/75بهــرهوری بنگاههــای
گردشــگری بــا میانگیــن  ،2/71بــرآورده شــدن انتظــارات مشــتریان
توســط بنگاههــا بــا میانگیــن  ،2/68کیفیــت خدمــات بنگاههــای
گردشــگری بــا میانگیــن  2/66و انعطافپذیــری بنگاههــای
گردشــگری بــا میانگیــن  2/63اســت کــه هیچکــدام در وضعیــت
مطلوبــی ق ـرار ندارنــد.
بــه نظــر پژوهشــگر ،بنگاههــای گردشــگری نیــز همچــون
بســیاری از دیگــر صنایــع کشــور،از مشــکالت مدیریتــی رنــج
میبرنــد و مالــکان شــرکتها در ایــران ،برخــاف بســیاری از

رقابتپذیری گردشگری شهرهای ایران
در پرتو مدیریت مقصد
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ٔ
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کشــورهای جهــان ،هنــوز موضــوع جدایــی مدیریــت از مالکیــت
را نپذیرفتهانــد .ردپــای بخــش عمــدهای از عدمموفقیــت در
مقولههایــی از قبیــل انعطافپذیــری ،کیفیــت خدمــات ،بهــرهوری،
شایســتگی کلیــدی و ارزشــمندی در ســازمانها را میتــوان در
همیــن ناکارآمــدی مدیریتــی یافــت .از ســوی دیگــر ،در اکثــر
شــهرهای ایــران ،بنگاههــای گردشــگری ،بهجــز واحدهــای
اقامتــی ،برنامـ ٔـه خاصــی ب ـرای جــذب گردشــگران ندارنــد و بیشــتر
تمرکــز خــود را بــر ارائـ ٔـه خدمــات بــه شــهروندان ب ـرای ســفر بــه
شــهرها و کشــورهای دیگــر ق ـرار دادهانــد .واحدهــای اقامتــی نیــز
نتوانســتهاند اعتمــاد بخــش مهمــی از گردشــگران را درخصــوص
تناســب قیمــت بــا کیفیــت خدماتــی کــه ارائــه میدهنــد جلــب
کننــد و ایــن بخــش از گردشــگران اقامــت در منــزل اقــوام ،اجـ ٔ
ـاره
منــازل شــهروندان و حتــی اقامــت در فضاهــای شــهری همچــون
پارکهــا بــا بــر پــا کــردن چادرهــای مســافرتی را بــه اقامــت در
واحدهــای اقامتــی رســمی ترجیــح میدهنــد.
گردشــگری آیندهنگــر :ایــن شــاخص شــامل آیندهنگــری
اجتماعــی گردشــگری بــا میانگیــن  ،2/54حفــظ محیــط زیســت
بــرای نســلهای آینــده بــا میانگیــن  ،2/36تدویــن چشــمانداز
گردشــگری بــا میانگیــن  ،2/35سناریونویســی بــرای آیندههــای
ممکــن گردشــگری بــا میانگیــن  2/18و حفــظ درآمــد پایــدار
از محــل گردشــگری بــا میانگیــن  2/08اســت کــه همگــی در
وضعیتــی نامطلــوب قــرار دارنــد.
شــاید مهمتریــن هشــدار ب ـرای متولیــان گردشــگری کشــور
در نتایــج حاصــل از همیــن شــاخص باشــد .رقابتپذیــری
گردشــگری شــهرهای ایــران نهتنهــا در شــرایط فعلــی وضعیــت
مطلوبــی نــدارد ،بلکــه مشــخص نیســت در آینــده نیــز شــرایط
بهتــری پیــدا کنــد .بهتریــن راهحلهــا بــرای تغییــر ایــن شــرایط
را میتــوان در خــود نتایــج یافــت :بایــد متخصصــان گردشــگری
ٔ
توســعه پایــدار گردشــگری در
خطمشــیها و برنامههایــی بــرای
آینــده تهیــه و تدویــن کننــد و ایــن برنامههــا زیــر نظــر ســازمانی
واحــد ،در جایــگاه متولــی گردشــگری شــهر ،اجــرا و مدیریــت
شــود.
آنچــه از مجمــوع نتایــج ایــن پژوهــش حاصــل شــد حاکــی از
آن اســت کــه رقابتپذیــری گردشــگری شــهرهای ای ـران وضعیــت
مطلوبــی نــدارد و بــا ادامـ ٔـه رونــد فعلــی نهتنهــا پیشــرفتی نیــز در آن
مشــاهده نمیشــود ،بلکــه ش ـرایط بدتــر خواهــد شــد .همچنیــن،
مادامیکــه وضعیــت گردشــگری داخلــی کشــور بهبــود نیابــد،
نمیتــوان انتظــار داشــت پیشــرفت پایــداری در رونــد گردشــگران
ورودی بــه کشــور رخ دهــد.
در ایــن بیــن ،پژوهشهایــی کــه رقابتپذیــری را بــا
رویکــردی مبتنــی بــر عملکــرد بررســی میکننــد ،همــواره بــا ایــن
انتقــاد مواجــه هســتند کــه نتایــج آنهــا مربــوط بــه وضعیــت فعلــی
ً
بــوده و طبعــا نمیتواننــد راهــکار مناســبی بــرای محیــط متالطــم

ً
و صنعتــی ماننــد گردشــگری ،کــه دائمــا در حــال افتوخیــز در
بخشهــای گوناگــون اســت ،ارائــه کننــد .امــا پژوهــش حاضــر
از ایــن حیــث دارای نقــش علمــی برجســتهای بــوده و میتوانــد
بــه مدیریــت گردشــگری در شــهرهای ایــران کمــک کنــد تــا
رقابتپذیــری شــهرهای ای ـران را بــا رویکــردی مبتنــی بــر قابلیــت
بررســی کنــد .ایــن پژوهــش همچنیــن ،بــا ارزیابــی قبــل از وقــوع،
ٔ
ٔ
آینــده
ادامــه رونــد فعلــی در
ضمــن پیشبینــی نتایجــی کــه از
گردشــگری شــهرهای ایــران حاصــل میشــود ،راهحلهایــی
متناســب بــا آن را ارائــه کــرده اســت.
علیرغــم نقــش ایــن پژوهــش در تبییــن رقابتپذیــری
گردشــگری شــهرهای ای ـران در پرتــو مدیریــت مقصــد ،از جهاتــی
محدودیتهایــی نیــز داشــته اســت .ایــن محدودیتهــا را میتــوان
چنیــن برشــمرد:
اگرچــه اســتفاده از دیــدگاه ســایر خبــرگان گردشــگری از قبیــل
کارشناســان و مدیــران گردشــگری اســتانها و همچنیــن اســتادان
دانشــگاه در پاســخ بــه پرس ـش ٔ
نامه نهایــی میتوانســت بــه تقویــت
بیشــتر ایــن پژوهــش منجــر شــود ،محدودیتهایــی از قبیــل نیــاز
ٔ
هزینــه فــراوان و همچنیــن محدودیتهــای
بــه صــرف زمــان و
دسترســی ناشــی از بحــران کرونــا در ســطح کشــور ســبب شــد
ً
کــه صرفــا از دیــدگاه راهنمایــان گردشــگری مجــرب در تکمیــل
پرســش ٔ
نامه نهایــی بــرای شــهرهای گوناگــون اســتفاده شــود.
همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز بــود اطالعاتــی
درخصــوص تعــداد زیــادی از شــهرهای ایـران بـرای آزمــودن مــدل
جمــعآوری شــود و ازآنجاییکــه امــکان یافتــن بیــش از یــک
راهنمــای تــور خبــره کــه در آن شــهر تــور گردشــگری برگ ـزار کــرده
باشــد بـرای برخــی از شــهرهای کوچــک ایـران فراهــم نشــد ،نمرات
مربــوط بــه رقابتپذیــری ایــن شــهرها تنهــا بــا نظــر یــک راهنمــای
گردشــگری تکمیــل شــد.
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