پیامدهایمشارکتمشتریبهمنظورخلقمحصوالتجدید
در صنعت گردشگری

1

علی دلشاد

DOI:10.22034/jtd.2020.247146.2126

تاریخ دریافت1399/06/17 :
تاریخ پذیرش1399/07/22 :

هوشمنـــدی ،رقـــابتپــــذیری،
مقصدهـای گردشـگری شـهری ،ایران

چکیده
گردشــگری هوشــمند بــا تمرکــز بــر تأمیــن هرچــه بهتــر و بیشــتر نیازهــای گردشــگران،
بیشینهســازی رضایــت گردشــگران و بهبــود اثربخشــی مدیریــت منابــع بــا اســتفاده از انــواع
ّفناوریهــا ،شــناخته شــده اســت و در زمــره مهمتریــن عناصــر بهبــود رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری نیــز بهشــمار میرونــد .هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی ســازوکار
اثرگــذاری هوشــمندی در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری در ایـران بــا تأکیــد
بــر مؤلفههــای آنــان بــوده اســت .بدینمنظــور ،در مرحلــه اول بــا روش تحلیــل دادههــای
آرشــیوی ،بهگــردآوری و تلفیــق پژوهشهــای پیشــین و تعییــن مؤلفههــا و شــاخصهای
ســنجش هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری پرداختــه شــده و یافتههــا بــا
اســتفاده از نظــر خبــرگان گردشــگری اعتبارســنجی شــد .در مرحلــه دوم ،بــا اســتفاده از روش
مدلســازی معــادالت ســاختاری و اب ـزار پرس ـشنامه ،اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفههــای
آن در رقابتپذیــری و مؤلفههــای آن ـ براســاس نظــر خبــرگان ـ در ســطح مقصدهــای
دوازدهگانــه شــهری منتخــب بررســی شــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه تمامــی مؤلفههــای
هوشــمندی بــهغیــر از مؤلفــه ســاکنان /گردشــگران در رقابتپذیــری تأثیــر مثبــت و معنــادار
دارنــد و توانســتهاند  90درصــد تغییــرات رقابتپذیــری را پیشبینــی کننــد .همچنیــن
هوشــمندی در تمامــی مؤلفههــای رقابتپذیــری تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد .تعییــن
مؤلفههــا و شــاخصهای هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری
و رتبهبنــدی میــزان تأثیرگــذاری مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری و اثرپذیــری
مؤلفهه��ای رقابتپذی��ری از هوشمــندی ،وجــوه تمایــز ایــن تحقیــق بــا تحقیقــات پیشــین
بودهانــد.

مقدمه
گردشــگری طــی دهــه گذشــته ،تغیی ـرات بنیادیــن و ســریعی
را تجربــه کــرده و پویاییهــای رقابتــی مقصدهــا را تحــت تأثیــر
قــرار داده اســت .بــا توجــه بــه پراکنــش گســترده ّفناوریهــای
اطالعاتــی و ارتباطــی و بهویــژه ّفناوریهــای رســانه اجتماعــی،
گردشــگری بهســرعت درحــال تبدیلشــدن بــه صنعتــی متمرکــز
بــر دانــش اســت .رقابــت بیــن مقصدهــا بهصــورت فزاینــدهای
بــر میــزان و نــوع اطالعــات در دســترس بــرای گردشــگری قــرار
گرفتــه اســت :تجربــه محلــی مرتبــط بــا مقصــدی معیــن ،بهطــور
فزاینــدهای عملکــرد دانــش در دســترس اســت (Del Vecchio
ِ
 .)& Passiante, 2017: 163در ایــن فضــای بهشــدت رقابتــی،
مقصدهــای گردشــگری نیــز بــا تغییــر راهبــرد ،ب ـرای تطبیــق خــود
ب��ا واقعیته��ای رقابت�یـ و عصرــ نوی�نـ گردشگــری تــاش
کردهانــد (.)Ritchie & Crouch, 2003: 2, 25

یکــی از مهمتریــن عوامــل ایــن تغییــر جهــت ،اســتفاده
گســترده از ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی اســت .ایــن اســتفاده
گســترده در دهــه اخیــر در چارچــوب توســعه و بلــوغ شــکلگیری
ســامانههای اجتماعــی نویــن مبتنــی بــر ّفناوریهــای اطالعاتــی و
ارتباطــی ق ـرار داشــتهاســت کــه بــر همآفرینــی تجربــه گردشــگری
بــا مشــارکت عرضــه و تقاضــا و سهیمشــدن گردشــگران در
مقصدهــای گردشــگری و ارائــه خدمــات بســیار شخصیشــده بــه
آنــان ،بــا اســتفاده از ایــن ّفناوریهــا در توســعه و بلــوغ تأثیرگــذار
بودهانــد .درحقیقــت در ایــن دهــه ،ســفر و گردشــگری بــا توجــه
بــه حضــور و تأثیــر ّفنــاوری اطالعاتــی در آن بهشــدت دگرگــون
شــده اســت .بنابرایــن اجمــاع درحــال رشــدی میــان پژوهشــگران
اســت و آن ورود بــه عصــر گردشــگری هوشــمند اســت (Xiang
& Fesenmaier, 2017: 300-302; Marchiori & Cantori,
.)2015: 195
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در پژوهشهــای مرتبــط بــا گردشــگری هوشــمند و
مقصدهــای هوشــمند گردشــگری در ســطح جهــان ،فقــط بــه
تأثیرگــذاری هوشــمندی در رقابتپذیــری از جنبههــای گوناگــون
و بــه شــکل کلــی اشــاره شــده اســت .از جملــه ایــن تحقیقــات
میتــوان بــه کاربــرد ّفناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی و
تأثیرگــذاری در افزایــش ســطح رقابتپذیــری (& Marchiori
 ،)Cantori, 2015حفــظ رقابتپذیــری ملــی بــا اســتفاده و
کاربــرد بزرگدادههــا ( ،)Sung, 2015تأثیرگــذاری شــکلگیری
مقصدهــای هوشــمند گردشــگری در بهبــود تجربیــات گردشــگری
و افزایــش رقابتپذیــری مقصدهــا (Buonincontri & Micera,
 ،)2016کســب مزیــت رقابتــی بــا اتخــاذ رویکــرد نوآورانــه و
هوشــمند ( )Borsekova et al., 2017و مدنظــر قــراردادن
عامــل تقویــت کارآفرینــی و رقابتپذیــری بهمنزلــه یکــی از
عوامــل تأثیرگــذار در مقصدهــای هوشــمند گردشــگری (Shafiee
 )et al., 2019اشــاره کــرد .در ایــن پژوهشهــا ،اثرگــذاری
هوشــمندی در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری بهطــور
پراکنــده ،کلــی یــا مفهومــی و بــا تأکیــد بــر پیامدهــا و نتایــج
مدنظــر از ایــن اثرگــذاری بررســی شــده اســت ،امــا درنهایــت
اثرگــذاری مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری و تأثیرپذیــری
مؤلفههــای رقابتپذیــری از هوشــمندی مقصــد گردشــگری و
میــزان آن مشــخص و تبییــن نشــده اســت.
در حــوزه هوشــمندی مقصدهــای گردشــگری در ای ـران نیــز
تحقیقــات بســیار محــدودی انجــام شــده اســت کــه از جملــه
میتــوان بــه پژوهــش شــفیعی و همــکاران ( )1396دربــاره
بررســی مفهومــی تأثیــر ّفنــاوری اطالعــات در توســعه پایــدار
مقاص��د گردش��گری ،بهمنظــور توســعه مقاصــد گردشــگری
هوشــمند (بــا اســتفاده از رویکــرد فراترکیــب) و پژوهــش قربانــی
و همــکاران ( )1398در زمینــه شناســایی عوامــل هوشــمندی
ســازمان در ســازمانهای ارائهدهنــدۀ خدمــات گردشــگری
در اســتان خراســان جنوبــی اشــاره کــرد .در هیچیــک از
پژوهشهــای مربــوط بــه مقصدهــای گردشــگری ایــران نیــز بــه
مؤلفههــای هوشــمندی و رقابتپذیــری و ســازوکار و میــزان
اثرگــذاری مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری و تأثیرپذیــری
مؤلفههــای رقابتپذیــری از هوشــمندی اشــاره نشــده اســت.
ً
مقصدهــای گردشــگری شــهری عمومــا از زیرســاخت
و روســاخت مناســبی برخوردارنــد کــه ایفــای نقــش آنهــا را
درحکــم مقصــد موفــق تســهیل میکنــد .هوشــمندی یکــی
از مهمتریــن راهبردهــای مدیریــت مؤثــر شــهرها بهشــمار
مــیرود کــه اتخــاذ آن ،بهمنزلــه شناســه شــهرها ،بــه مطالعــات
پژوهشــگران در دهــه  90میــادی بازمیگــردد (Ramaprasad
 .)et al., 2017بــا وجــود ایــن و بهرغــم مطالعــات پژوهشــگرانی
ماننــد کوهــن ،)2012( 1مورگانتــه و باروســو،)2013( 2
1. Cohen
2. Murgante & Borruso

ماریــن ـ روگ و آنتــون ـ کالو ،)2015( 3دیاز ـ دیــاز 4و همــکاران
( )2017درب��اره ابعــاد و شــاخصهای هوشــمندی شــهرها ،و
مطالعــات پژوهشــگران حــوزه گردشــگری در حــوزه گردشــگری
هوشــمند و مقصدهــای هوشــمند گردشــگری ،اثرگــذاری و
اثرپذیــری مؤلفههــای هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای
گردشــگری شــهری و تعییــن ســازوکار و چگونگــی آن ،شــکاف
پژوهشــی و حلقــه مفقــودهای اســت کــه در مطالعــات مربــوط
بــه ایــن حــوزه ،فقــدان آن بــه چشــم میخــورد .بنابرایــن هــدف
پژوهــش ،بررســی چگونگــی اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفههــای
آن در رقابتپذیــری و مؤلفههــای آن در مقصدهــای گردشــگری
شــهری در ای ـران اســت .براســاس هــدف پژوهــش ،ســؤال اصلــی
پژوهــش ایــن اســت کــه اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفههــای آن در
رقابتپذیــری و مؤلفههــای آن در مقصدهــای گردشــگری شــهری
در ایــران چگونــه و بــه چــه میــزان اســت؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
هوشمندی گردشگری
گردشــگری هوشــمند را میتــوان نتیجــه اتصــال و ارتبــاط
بیــن مقصدهــای گردشــگری و جوامــع ذینفــع متعــدد از طریــق
پلتفرمهــای پویــا ،جریانهــای ارتباطــی متمرکــز بــر دانــش و
ســامانههای پشــتیبانی از تصمیــم بهبودیافتــه دانســت (Del
)Vecchio & Passiante, 2017؛ امــا گســتره وســیعی از
ویژگیهــا و عناصــر در گردشــگری هوشــمند وجــود دارد کــه
ً
هنــوز در پژوهشهــای گردشــگری کامــا بــه آنهــا پرداختــه
نشــده اســت ( .)Marchiori & Cantori, 2015بررســی
اجمالــی مبانــی نظــری و پیشــینه پژوهــش نشــان میدهــد کــه
یافتههــای پژوهشهــای پیشــین گســترده ،پراکنــده و متنــوع اســت
و چارچــوب مشــخصی کــه دربرگیرنــده نظریات همه پژوهشــگران
ایــن حــوزه بــوده و بــر آن اجمــاع صــورت گرفتــه باشــد وجــود
نــدارد .بــرای نمونــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
جرمــن مولــز )2012( 5تأثی ـرات ناشــی از هوشــمندی در
گردشــگری را شــامل بهبــود تعامــل افـراد محلــی و گردشــگران بــا
یکدیگــر و بهبــود پایــداری اجتماعــی و زیس ـتمحیطی در نظــر
میگیــرد .زیانــگ و فســنمایر ( )2017افزایــش کارآیــی عملیاتــی،
کیفیــت زندگــی شــهر یــا ســاکنان مقصــد و بهاشــتراکگذاری
تجربیــات گردشــگران بــا یکدیگــر را از پیامدهــای کاربــرد راهبــرد
هوشــمندی در گردشــگری میداننــد .مارچیــوری و کانتــوری
( )2015بهبــود تبــادل ارتباطــی بیــن متصدیــان گردشــگری و
گردشــگران را از جملــه نتایــج حاصــل از هوشــمندی میداننــد.
بونینکونتــری و میســرا )2016( 6همآفرینــی تجربــه هوشــمند
گردشــگری در قالــب تعامــل ،بهاشــتراکگذاری و مشــارکت
3. Marine-Roig & Anton Clavé
4. Díaz-Díaz
5. Germann Molz
6. Buonincontri & Micera

تحلیل اثرگذاری هوشمندی در رقابتپذیری مقصدهای گردشگری
مورد مطالعه :دوازده مقصد شهری منتخب در ایران

1. Del Vecchio
2. Wang
3. Buhalis & Amaranggana
4. Michael

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

رقابتپذیری گردشگری
رقابتپذیــری مفهومــی اســت کــه توجــه محققــان
بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده اســت .رقابتپذیــری مفهومــی
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فعــال عرضــه و تقاضــای گردشــگری را مهمتریــن وجــه مقصــد
هوشــمند گردشــگری دانســتهاند .دل وچیــو 1و همــکاران ()2018
بــر بیشینهســازی رقابتپذیــری و رضایــت مصرفکننــدگان
و توجــه بــه پایــداری در طوالنیمــدت بهمنزلــه ویژگیهــای
گردشــگری هوشــمند تأکیــد داشــتهاند.
همچنیــن شــفیعی و همــکاران ( )2019مــوارد گوناگونــی
ماننــد بهبــود کیفیــت زندگــی ســاکنان و گردشــگران ،مدیریــت
منابــع طبیعــی ،همگرایــی اهــداف کالن اقتصــادی ،اجتماعــی،
سیاســی و زیســتمحیطی و بهبــود تجربیــات گردشــگر را از
پیامدهــای مقصدهــای هوشــمند و پایــدار دانســتهاند .دیاز ـ دیــاز
و همــکاران ( )2017نیــز دو رویکــرد را در زمینــه هوشــمندی در
شــهرها در نظــر گرفتهانــد .بــه بــاور آنــان ،از یکســو دیــدگاه
اف ـرادی اســت کــه مفهــوم هوشــمندتربودن را بهمنزلــه اثربخشــی،
پایــداری ،برابــری و قابلیــت زیســت بیشــتر در شــهرها در نظــر
میگیرنــد .از ســوی دیگــر ،دیــدگاه نزدیکتــر بــه صنعــت را
داریــم کــه بــر ابزارمندبــودن ،بههــم پیوســتهبودن و هوشــمندتربودن
شــهرها تأکیــد دارنــد یــا بــه عبارتــی دیگــر ،کاربــرد هوشــمندی در
ارائــه خدمــات مدنظرشــان اســت.
بنابرایــن ارائــه کارکــرد مناســب و متناســب از مقصدهــای
هوشــمند گردشــگری شــهری ،نیازمنــد بینشهــا و درنظرگرفتــن
ابعــاد و وجــوه گوناگونــی اســت تــا امــکان انتفــاع همهجانبــه بـرای
همــه ذینفعــان ازجملــه ســاکنان و بازدیدکننــدگان (Romãoa et
 )al., 2018فراهــم شــود.
بهمنظور هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری ،با توجه به
مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با الگوگیری از مدل کوهن ()2012
در حوزه ابعاد هوشمندی شهرها و مؤلفههای مقصدهای گردشگری
( ،)Buonincontri & Micera, 2016شش مؤلفه شامل فضای
کسبوکار گردشگری ،محیط گردشگری ،ساکنان /گردشگران،
زندگی ساکنان /تجربه گردشگران ،حاکمیت /مدیریت ،و دسترسی/
حملونقل در نظر گرفته شدهاند .همچنین در تعیین شاخصهای
سنجش این مؤلفهها ،یافتههای پژوهشهای کوهن (،)2012
جرمن مولز ( ،)2012مورگانت و بوروسو ( ،)2013وانگ 2و
همکاران ( ،)2013بوهالیس و آمارانگانا ،)2014( 3دلچیابا
و باگیو ( ،)2015بونینکونتری و میسرا ( ،)2016دیاز ـ دیاز و
همکاران ( ،)2017رومائو و همکاران ( ،)2018شفیعی و همکاران
( )2019و مایکل و همکاران )2019( 4مدنظر واقع شده است.

چندبعــدی و پیچیــده اســت و پیشــنهادات متعــددی ،چــه در
ابزارهــا و چــه در روشهــا ،بــرای ســنجش آن ارائــه شــده اســت
( .)Lopes et al., 2018بنابرایــن رقابتپذیــری مقصــد اگرچــه
بهخوبــی در ادبیــات موضــوع گردشــگری جــا افتــاده اســت،
امــا پــر از ناســازگاریها و تناقضهــا در مفهــوم ،ســنجش و
مش��روعیت آن درحک��م موضوع��ی پژوهش��ی اس��ت (Abreu
 .)Novais et al., 2018رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری
بــه عوامــل بســیاری وابســته اســت ،ســاختارها و ســامانههای
پیچیــدهای دارد و عوامــل متعــددی بــا یکدیگــر تعامــل کــرده و
ً
دائمــا درحــال تغییرنــد .چنیــن بــ ه نظــر میرســد کــه تعریــف و
مدلــی کــه رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری را بهصــورت
یــک کل تشــریح کنــد ،بهطــور عمومــی و در ســطح جهــان
پذیرفت��ه نش��ده اس��ت (.)Küçükaltan & Pirnar, 2016
همچنیــن عمــده مطالعــات در ایــن حــوزه ،دیــدگاه تکوجهــی
داشــته و توجــه کمتــری بــه توســعه چارچوبــی فراگیــر شــده
اســت و عناصــر متعــدد تعیینکننــده جایــگاه رقابتــی مقصــد
گردشــگری را دربــر داشــته اســت؛ درصورتـی کــه رقابــت برمبنــای
ویژگــی یگانــه محصــول گردشــگری نیســت و مجموعــه همپیونــد
ویژگیهــا ،منابــع ،تســهیالت و خدمــات مقصــد گردشــگری بایــد
مدنظ��ر ق��رار گیرن��د (.)Goffi, 2013
ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه موضــوع و مــکان انجــام
پژوهــش و نیــز مطالعــه مــوردی تحقیــق ،پیچیدگــی بیشــتری دارد؛
چــه اینکــه تمرکــز عمــده مطالعــات در زمینــه رقابتپذیــری
بــر ســنجش رقابتپذیــری کشــورها یــا گروهــی از کشــورهای
معیــن ،جزایــر ،شــهرهای بــزرگ ،نــوع خاصــی از مقصدهــا،
مقصدهــای تفریحگاهــی مشــهور و مناطــق /استانهاســت و
کارهــای مطالعاتــی تجربــی اندکــی در حــوزه مقصدهــای کوچــک
گردشــگری ،شــهرهای کوچــک یــا روســتاها صــورت گرفتــه اســت
( .)Goffi, 2013همچنیــن ویژگیهــای متفــاوت کشــورهای
درحــال توســعه و توجــه بــه عواملــی ماننــد نقــش گردشــگری
در توســعه اقتصــادی و بهبــود کیفیــت زندگــی ســاکنان و توجــه
بــه بهبــود وضعیــت فقــر و ســایر مــوارد مشــابه ،لــزوم مدنظــر
قـراردادن متغیرهــای دیگــری در مــدل مناســب بــا هــدف ســنجش
رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری را انکارناپذیــر میانــگارد
(.)Goffi et al., 2019
محققــان ابعــاد و مؤلفههــای گوناگونــی را بــرای
رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری ارائــه کردهانــد .در ایــن
می��ان ،گوف��ی و هم��کاران ( )2013; 2019بــا تلفیــق مدلهــای
پیشــین ،بهویــژه مدلهــای ریچــی و کــراوچ ( )2003و دویــر
و کیــم ( )2003و توجــه بــه مقصدهــای کوچــک مقیــاس
گردشــگری ،ماننــد شــهرها و وضعیــت کشــورهای درحــال توســعه،
مدلــی ارائــه کردهانــد کــه بــا موضــوع و مــکان انجــام تحقیــق
تناســب دارد .بــا وجــود ایــن و بــا توجــه بــه تأکیــدی کــه ایــن
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محققــان ( )Goffi et al., 2019داشــتهاند ،مجموعــه جهانــی
شــاخصهای رقابتپذیــری ،کــه ب ـرای همــه مقصدهــا در همــه
زمانهــا کاربــرد داشــته باشــد ،وجــود نــدارد.
بنابرایــن بــا الگوگیــری از مدل گیوفــی و همــکاران (;2013
 ،)2019هشــت مؤلفــه بهمنزلــه مؤلفههــای رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری شــهری انتخــاب شــدهاند کــه
عبارتانــد از :ش ـرایط عمومــی مقصــد ،سیاســت و برنامهریــزی

گردشــگری ،مدیریــت مقصــد ،زیرســاختهای عمومــی ،عوامــل
تقویتکننــده و حمایتکننــده ،منابــع و جاذبههــای کلیــدی،
خدم��ات گردش��گری ،و تقاضاــ .همچنیــن برمبنــای مبانــی
نظــری و پیشــینه تحقیــق ،مــدل مفهومــی اولیــه (شــکل  )1شــامل
مؤلفههــای متغیرهــای هوشــمندی و رقابتپذیــری و ســازوکار
اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفههــای آن در رقابتپذیــری و
مؤلفههــای آن بــه نمایــش درآمــده اســت.
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شکل  :1مدل مفهومی اولیه اثرگذاری هوشمندی و مؤلفههای آن در رقابتپذیری و مؤلفههای آن

مطالعه موردی
بررســی پیشــینه پژوهــش نشــان میدهــد کــه تاکنــون
پژوهشــی در حــوزه رتبهبنــدی مقصدهــای گردشــگری شــهری
کشــور ،بــا توجــه بــه میــزان هوشــمندی و رقابتپذیــری آنهــا،
انجــام نشــده اســت؛ بنابرایــن بــا اســتناد بــه مــواردی ماننــد تعییــن
شــهرهای هوشــمند کشــور ،میتــوان بــه شناســایی و انتخــاب
مقصدهــای گردشــگری شــهری مــورد مطالعــه پرداخــت .براســاس
نتایــج حاصــل از اولیــن و دومیــن همایــش شــهر هوشــمند،
زیرســاخت و فرصتهــای ســرمایهگذاری در ســالهای 1394
و  ،1395و گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس دربــاره شــهر
هوشــمند و الزامــات قانونــی در ســال  ،1395دوازده شــهر قــم،
مشــهد ،ته ـران ،ارومیــه ،تبریــز ،شــیراز ،اصفهــان ،یــزد ،ســاری،
کرمانشــاه ،زنجــان و همــدان بهعنــوان شــهرهای هوشــمندتر
کشــور تعییــن شــدهاند؛ بنابرایــن ایــن دوازده شــهر ،کــه در زمــره
مقصدهــای گردشــگری کشــور نیــز بهشــمار میرونــد ،بــرای
مطالعــه ایــن تحقیــق برگزیــده شــدند.
روششناسی تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف توســعهای ،از نظــر ماهیــت و
روش پژوهــش ،توصیفــی ـ تحلیلــی و از نظــر افــق زمانــی ،مقطعی
بــوده و از نظــر گــردآوری و تجزیهوتحلیــل دادههــا در دو مرحلــه
تقسیمشــدنی اســت .در مرحلــه اول ،بــا اســتفاده از روشهــای

گــردآوری و تحلیــل داده آرشــیوی ،مؤلفههــا و شــاخصهای
هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری
تعییــن شــدهاند .عالوهبرایــن ،در ایــن مرحلــه مؤلفههــا و
شــاخصهای تعیینشــده بــا اســتفاده از ابــزار پرســشنامه و بــا
نظــر خبــرگان گردشــگری اعتبارســنجی شــدهاند.
در مرحلــه دوم ،پــس از اعتبارســنجی مؤلفههــا و
شــاخصها یــا گویههــای ســنجش هوشــمندی و رقابتپذیــری،
پرســشنامهای برخــط براســاس طیــف لیکــرت پنــج امتیــازی
طراحــی شــد .بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا نخســت آزمــون
تأییــد نرمالبــودن دادههــا انجــام شــده و بــا توجــه بــه نتایــج ایــن
آزمــون ،بــه تأییــد معنــاداری رابطــه بیــن متغیرهــا و مؤلفههــا و
ضریــب همبســتگی دادههــا پرداختــه شــده اســت .همچنیــن از
تکنیــک مدلســازی معــادالت ســاختاری ( 1،)SEMکــه یکــی
از روشهــای مدلســازی چندمتغیــره اســت ،بــرای تعییــن و
تأییــد مــدل اندازهگیــری و مــدل ســاختاری تحقیــق اســتفاده
شــده اســت (هومــن1395 ،؛ کالنتــری1392 ،؛ شــوماخر و
لومکــس .)1388 2،بــا مدنظــر قـراردادن ایــن فــرض ـ کــه بــا توجه
بــه گــردآوری دادههــا از دوازده مقصــد گردشــگری هوشــمند کشــور
احتمــال دســتیابی بــه حجــم نمونــه بــزرگ و نرمــال ،بــاال خواهــد
بــود ـ از تکنیــک مدلســازی معــادالت ســاختاری کوواریانــس
1. Structural Equation Modeling
2. Schumacher & Lumex
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تحلیل اثرگذاری هوشمندی در رقابتپذیری مقصدهای گردشگری
مورد مطالعه :دوازده مقصد شهری منتخب در ایران

جدول  :1مشخصات خبرگان گردشگری کشور
نوع خبره

مرتبه

مدرک تحصیلی

سابقه کاری

تخصص

سمت

تعداد

دکتری

کارشناسی
ارشد

دانشیار و
باالتر

استادیار

مربی

برنامهریزی
گردشگری

بازاریابی
گردشگری

مدیریت
گردشگری

 10تا 15
سال

بیشتر از
 15سال

استاد دانشگاه

5

5

-

2

3

-

3

1

1

1

4

مدیر و کارشناس
ارشد معاونت
گردشگری

3

1

2

3

-

-

3

-

پژوهشگر ارشد
متخصص حوزه
گردشگری

3

1

2

2

1

-

3

-

صاحبان
کسبوکارهای
گردشگری

4

1

3

1

2

1

2

2
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یافتههای تحقیق
بــا مطالعــات آرشــیوی صورتگرفتــه در ادبیــات و پیشــینه
تحقیــق ،مؤلفههــا و شــاخصهای اثرگــذار در هوشــمندی و
رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری و مــدل مفهومــی
اولیــه تحقیــق ،کــه روابــط بیــن متغیرهــا و مؤلفههــا را نشــان میدهــد،
و شــاخصهای ســنجش هریــک از مؤلفههــا تعییــن شــدند.
در ادامــه ایــن نیــاز وجــود داشــت کــه یافتههــای تحقیــق در ایــن
مرحلــه اعتبارســنجی شــوند .بـرای تعییــن اعتبــار محتــوای تحقیــق،
در مرحلــه اول ،براســاس مؤلفههــا و شــاخصهای احصاشــده
از ادبیــات و پیشــینه تحقیــق ،پرســشنامه اولیــه ارزیابــی محتــوا
طراحــی و در اختیــار پانــزده نفــر از خبــرگان گردشــگری كشــور
قــرار گرفــت .مشــخصات خبــرگان گردشــگری در جــدول  1بــه
نمایــش درآمــده اســت .بــرای تعییــن اعتبــار یــا روایــی محتــوا،
شــاخصهایی كــه میانگیــن كمتــر از ( 3یــا متوســط در طیــف
لیکــرت) داشــتند ،حــذف شــدند و روایــی محتــوای شــاخصهایی
كــه میانگیــن آنهــا  3و باالتــر بــود تأییــد شــد و بهمنزلــه ســؤاالت
اصلــی تحقیــق در پرس ـشنامه نهایــی تعییــن شــد .براســاس نتایــج
حاصــل از اعتبارســنجی یافتههــا و تعییــن روایــی محتــوا ،از 106
شــاخص اولیــه ،تعــداد  99شــاخص ســنجش شــامل  57شــاخص
هوشــمندی و  42شــاخص رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری
شــهری تأییــد و انتخــاب شــدند .همچنیــن براســاس نظــر و پیشــنهاد
خبــرگان گردشــگری ،اصالحــات الزم در زمینــه بازنویســی یــا
سادهســازی برخــی از شــاخصهای تأییدشــده نیــز انجــام شــد.
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محــور بــا کاربــرد نرمافــزار لیــزرل بــرای تجزیهوتحلیــل دادههــا
اســتفاده شــده اســت.
ایــن تحقیــق از نظــر قلمــرو مکانــی ،بــه دوازده شــهر (قــم،
مشــهد ،ته ـران ،ارومیــه ،تبریــز ،شــیراز ،اصفهــان ،یــزد ،ســاری،
کرمانشــاه ،زنجــان و همــدان) محــدود اســت کــه در بخــش
مطالعــه مــوردی چگونگــی انتخــاب آنهــا بیــان شــد .گــردآوری
مطالعــات آرشــیوی در بــازه زمانــی تابســتان  1396تــا تابســتان
 1398انجــام شــده اســت .در حــوزه گــردآوری اطالعــات مبتنــی
بــر پرسـشنامه در مرحلــه دوم ،قلمــرو زمانــی تحقیــق بــازه زمانــی
آبانمــاه  1398تــا اســفندماه  1398بــوده اســت .در هــر مرحلــه
از پژوهــش ،جامعــه آمــاری متفاوتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
در مرحلــه اول پژوهــش ،خبــرگان گردشــگری کشــور جامعــه
آمــاری پژوهــش را تشــکیل دادنــد کــه از ویژگیهــای تحصیــات
آکادمیــک کارشناســی ارشــد و باالتــر ،تجربــه و تخصــص مرتبــط بــا
توســعه گردشــگری و ســابقه آموزشــی ـ پژوهشــی یــا تجربــی حداقــل
دهســاله بهرهمندنــد .بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش در ایــن مرحلــه،
ش نمونهگیــری غیراحتمالــی قضاوتــی یــا هدفمنــد اســتفاده شــده
از رو 
اســت .انــدازه نمونــه ایــن جامعــه آمــاری پانــزده نفــر بــودهاســت.
در مرحلــه دوم پژوهــش ،کارشناســان ،آگاهــان ،خبــرگان،
پژوهشــگران ،مســئوالن و مدیـران کلیــدی آگاه و آشــنا بــا وضعیــت
هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای دوازدهگانــه گردشــگری
کشــور جامعــه آمــاری پژوهــش را تشــکیل دادهانــد .ایــن افــراد
ضمــن برخــورداری از حداقــل یکــی از دو ویژگــی مرتبطبــودن
تخصــص و رشــته تحصیلــی یــا داشــتن حداقــل پنــج ســال ســابقه
در زمینــه فعالیتهــای گردشــگری مرتبــط بــا مقصــد در بخــش
عمومــی و خصوصــی ،بایــد از آگاهــی و اطالعــات کافــی در
زمینــه سیســتم گردشــگری مقصــدارزیابیشــده نیــز برخــوردار
باشــند .بــا توجــه بــه دسترسینداشــتن بــه کل جامعــه آمــاری و
پراکندهبــودن آن در ســطح دوازده مقصــد ارزیابیشــده ،از روش
نمونهگیــری گلولهبرفــی ب ـرای انتخــاب جامعــه نمونــه اســتفاده شــد.
انــدازه نمونــه بــا توجــه بــه تعــداد مؤلفههــای متغیرهــای
پنهــان تحقیــق (چهــارده مؤلفــه شــامل شــش مؤلفــه هوشــمندی و

هشــت مؤلفــه رقابتپذیــری) ،بــه میــزان  280نفــر پاســخدهنده
بــرآورد شــد (حبیبــی و عــدنور ،13 :1396 ،بــه نقــل از جکســون،
2003؛ شــه و گلداشــتاین 2006 ،و کالیــن2010 ،؛ میرتقیــان
رودســری )130 :1398 ،و درنهایــت تعــداد  320پرســشنامه
گــردآوری شــد .در ایــن پژوهــش ،روایــی محتــوای پرســشنامه
براســاس نظــر خبــرگان و طیــف لیکــرت و روایــی ســازه آن بــا
اســتفاده از روش تحلیــل عاملــی تأییــدی بررســی شــد .پایایــی
ابــزار اندازهگیــری نیــز بــا روش آلفــای کرونبــاخ ســنجیده شــد.
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در مرحلــه دوم ،پرســشنامهای بهصــورت برخــط (در
ســامانه  )Google Formsطراحــی شــد و از کارشناســان،
آگاهــان ،خبــرگان ،پژوهشــگران ،مســئوالن و مدی ـران مقصدهــای
منتخــب خواســته شــد تــا وضعیــت و عملکــرد هوشــمندی و
رقابتپذیــری مقصــد خــود را بــا توجــه بــه مقیــاس پنــج امتیــازی
لیکــرت در همــه شــاخصها و در مقایســه بــا گــروه مرجعــی
از مقصدهــای رقیــب اعــام کننــد .درنهایــت تعــداد 320
پرس ـشنامه تکمیــل و نتایــج آن در دســترس محقــق ق ـرار گرفــت.
بــا توجــه بــه ماهیــت ،اهــداف ،ســؤال و مــدل پژوهــش و بهمنظــور
تجزیهوتحلیــل اســتنباطی دادههــای پژوهــش در مرحلــه دوم ،از
روش مدلســازی معــادالت ســاختاری کوواریانــس محــور
( 1،)CB-SEMبــا رویکــرد لیــزرل اســتفاده شــده اســت .تعییــن
نرمالبــودن یــا نبــودن دادههــا و تعییــن ضریــب همبســتگی بیــن

متغیرهــای تحقیــق گامهــای اول و دوم در اســتفاده از روشهــای
مدلســازی معــادالت ســاختاری کوواریانــس محــور اســت
(میرتقیــان رودســری.)127 :1398 ،
آزمون نرمالبودن متغیرهای پژوهش
در آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف بــرای تعییــن
نرمالبــودن دادههــا ،اگــر ســطح معنــیداری بهدســتآمده از
اج ـرای آزمــون ،بزرگتــر از مقــدار خطــا یعنــی  α=0/05باشــد،
ً
فــرض  H 1و در غیــر اینصــورت فــرض  H 0تاییــد خواهــد
شد.
دادهها نرمال نیست H 0 :
است H 1 :
دادههــا نرمــال
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جدول  :2آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
عامل

سطحمعناداری

هوشمندی

0/051

رقابتپذیری

0/072

مؤلفه

سطحمعناداری

فضای کسبوکار گردشگری

0/054

محیط گردشگری

0/072

ساکنان /گردشگران

0/069

زندگی ساکنان /تجربه گردشگران

0/090

دسترسی /حملونقل

0/074

شرایط عمومی مقصد

0/074

سیاست و برنامهریزی گردشگری

0/088

مدیریت مقصد

0/076

زیرساختهای عمومی

0/068

عوامل تقویتکننده و حمایتکننده

0/097

منابع و جاذبههای کلیدی

0/110

خدمات گردشگری

0/093

تقاضا

0/092

همانگونــه کــه در جــدول  2مشــاهده میشــود ،بــا توجــه
بــه اینکــه ســطح معنــاداری ب ـرای متغیرهــای تحقیــق بزرگتــر از
 0/05اســت ،پــس فــرض  H1تأییــد میشــود و نتیجــه
بــرای
جمعآوریشــده
میگیریــم کــه دادههــای
متغیرهــای تحقیــق نرمــال اســت .بنابرایــن میتــوان از آزمونهــای
پارامتریک برای آزمون فرضیهها استفاده کرد.
1. Covariance-Based Structural Equation Modeling

حاکمیت /مدیریت

0/080

ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف و تأیید
نرمالبــودن دادههــا ،بــرای تعییــن همبســتگی میــان متغیرهــا،
میتــوان از آزمــون پارامتریــک پیرســون اســتفاده کــرد .جــدول
 3ماتریــس ضرایــب همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــا را نشــان
ً
میدهــد .در اینجــا بایــد اشــاره کــرد کــه معمــوال در نتیجهگیــری
از چنیــن آزمونهایــی کــه در آنهــا رابطــه بیــن دو متغیــر بررســی
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جدول  :3ماتریس همبستگی بین رقابتپذیری  با مؤلفههای هوشمندی
رقابتپذیری

فضای کسبوکار گردشگری

محیط گردشگری

ساکنان /گردشگران

رقابتپذیری

1/00

فضای کسبوکار
گردشگری

*0/675

1/00

محیط گردشگری

*0/782

*0/757

1/00

ساکنان /گردشگران

*0/787

*0/649

*0/823

1/00

زندگیساکنان /تجربه
گردشگران

*0/844

*0/725

*0/874

*0/855

زندگیساکنان/
تجرب ه گردشگران

حاکمیت/
مدیریت

دسترسی/
حملونقل

1/00

دسترسی /حملونقل

*0/698

*0/565

*0/696

*0/723

*0/709

1/00

*p<0.01

مؤلفههــای هوشــمندی در ســطح اطمینــان  99درصــد رابطــه
معنــاداری وجــود دارد.

جدول  :4ماتریس همبستگی بین هوشمندی با مؤلفههای رقابتپذیری
هوشمندی

شرایط
عمومی
مقصد

سیاست و
برنامهریزی
گردشگری

مدیریت
مقصد

زیرساختهای
عمومی

عوامل
تقویتکننده

منابع و
جاذبههای
کلیدی

خدمات
گردشگری

هوشمندی

1/00

شرایط عمومی
مقصد

*0/690

1/00

سیاست و
برنامهریزی
گردشگری

*0/783

*0/635

1/00

مدیریت مقصد

*0/796

*0/683

*0/789

1/00

زیرساختهای
عمومی

*0/828

*0/703

*0/741

*0/790

1/00

عوامل
تقویتکننده

*0/746

*0/609

*0/639

*0/713

*0/718

1/00

منابع و
جاذبههای
کلیدی

*0/291

*0/384

*0/292

*0/465

*0/332

*0/462

1/00

خدمات
گردشگری

*0/621

*0/489

*0/535

*0/573

*0/609

*0/642

*0/401

1/00

تقاضا

*0/647

*0/533

*0/590

*0/627

*0/676

*0/665

*0/536

*0/637

*p<0.01

تقاضا

1/00
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حاکمیت /مدیریت

*0/711

*0/659

*0/771

*0/711

*0/737

1/00
*0/750

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از ضریــب همبســتگی
پیرســون در جــدول  3میتــوان گفــت بیــن رقابتپذیــری بــا

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

میشــود چنانچــه ضریــب همبســتگی بیــن دو متغیــر کمتــر
از  0/25بهدســت آیــد ،رابطــه بیــن دو متغیــر ضعیــف ارزیابــی
میشــود و چنانچــه مقــدار ایــن ضریــب در دامنــه  0/25 – 0/6قـرار

گیــرد ،ایــن رابطــه متوســط و درصورتــی کــه ایــن رابطــه بیــش از 0/6
باشــد ،بــه ایــن معناســت کــه رابطــه قــوی بیــن دو متغیــر وجــود دارد
(مکنــاب.)۳۱۱ :۱۳۹۷ ،
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دلشاد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از ضریــب همبســتگی
پیرســون در جــدول  4میتــوان گفــت بیــن متغیــر هوشــمندی بــا
مؤلفههــای رقابتپذیــری در ســطح اطمینــان  99درصــد رابطــه
معنــاداری وجــود دارد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

ســنجش مــدل مفهومــی پژوهــش بــا اســتفاده
از رویکــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری
پــس از تعییــن نرمالبــودن دادههــا و تأییــد وجــود
همبســتگی بیــن متغیرهــا و مؤلفههــا ،اکنــون میتــوان بــه بررســی
ّ
روابــط علــی تعیینشــده در مــدل مفهومــی اولیــه بیــن متغیرهــا و
مؤلفههــا بــا اســتفاده از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری بــا
رویکــرد لیــزرل پرداخــت .هــر مــدل کامــل معــادالت ســاختاری
شــامل دو بخــش مــدل اندازهگیــری و مــدل ســاختاری اســت.
ّ
در ادامــه روابــط علــی تعیینشــده در مــدل مفهومــی اولیــه بــا
اســتفاده از روش لیــزرل در دو بخــش مــدل اندازهگیــری و مــدل
ســاختاری بررســی شــده اســت:

الــف) ارزیابــی بخــش اندازهگیــری مــدل
(اعتبارســنجی مــدل)
در ارزیابــی بخــش اندازهگیــری مــدل ،پژوهشــگر بایــد بــه
بررســی روابــط بیــن متغیرهــای نهفتــه و متغیرهــای آشــکار مــدل
بپــردازد .در اینجــا هــدف تعییــن اعتبــار یــا روایــی و اعتمــاد یــا
پایایــی اندازهگیریهــای مدنظــر اســت .برایناســاس ،در ایــن
بخــش نخســت بــه ارزیابــی پایایــی مــدل اندازهگیــری پرداخته میشــود.
نتایــج حاصــل از محاســبه میـزان آلفــای كرونبــاخ در جدول
 ۵بــه تفكیــك متغیرهــا و مؤلفههــای پرســشنامه آمــده اســت.
نتایــج ایــن جــدول درخصــوص میــزان پایایــی شــاخصهای
پرســشنامه براســاس مقادیــر آلفــای بهدســتآمده ،نشــاندهنده
میــزان بــاالی همســازی درونــی گویههــای مربــوط بــه ایــن
شــاخصها بــا هــدف ســنجش و بررســی آنهاســت؛ بنابرایــن
ب ـرازش الگــو در راســتای قابلیــت اعتمــاد یــا پایایــی مــدل ،تأییــد
میشــود.

جدول  :۵مشخصكنندههای آماری قابلیت پایایی ابزار اندازهگیری
متغیر

آلفای کرونباخ

هوشمندی

0/974

رقابتپذیری

0/960

در ادامـه بـرای تأییـد روایـی سـازه مـدل ،بـه تحلیـل سـاختار
درونـی پرسـشنامه و کشـف عوامل تشـکیلدهنده هر سـازه یا متغیر
مکنـون میپردازیـم .بدینمنظـور از ابـزار تحلیـل عاملـی تأییـدی
اسـتفاده میشـود .همچنین در این بخش با اسـتفاده از تحلیل عاملی
تأییـدی ،معـادالت اندازهگیریشـده مربـوط بـه هـر سـازه (متغیـر
مکنون) اس�تخراج و تفس�یر میش�وند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی

مؤلفه

آلفای کرونباخ

فضای کسبوکار گردشگری

0/895

محیط گردشگری

0/942

ساکنان /گردشگران

0/870

زندگی ساکنان /تجربه گردشگران

0/843

حاکمیت /مدیریت

0/896

دسترسی /حملونقل

0/853

شرایط عمومی مقصد

0/765

سیاست و برنامهریزی گردشگری

0/908

مدیریت مقصد

0/834

زیرساختهای عمومی

0/875

عوامل تقویتکننده و حمایتکننده

0/847

منابع و جاذبههای کلیدی

0/884

خدمات گردشگری

0/876

تقاضا

0/724

کلیـه شـاخصها ،نشـان میدهـد که بـار عاملـی تمامی شـاخصها
یـا گویههـای پرسـشنامه ،باالتـر از  0/4و مقـدار آماره  tآنها بیشـتر
از  1/96اسـت؛ بنابرایـن ایـن شـاخصها یـا گویههـای پرسـشنامه
بـرای سـنجش مؤلفههـای هوشـمندی و رقابتپذیـری مقصدهـای
گردش�گری ش�هری متناس�باند و روایـی سـازه پرسـشنامه و برازش
مـدل تحقیـق از منظـر اعتبـار یـا روایـی ،تأیید میشـود.
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جدول  :۶شاخصهای برازش مدل تحقیق در زمینه اثر هریک از مؤلفههای
هوشمندی در رقابتپذیری

X2/df

 3و کمتر

2/57

NFI

 0/9و باالتر

0/93

NNFI

 0/9و باالتر

0/93

AGFI

 0/9و باالتر

0/90

CFI

 0/9و باالتر

0/94

GFI

 0/9و باالتر

0/91

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/070

بــا توجــه دادههــای ارائهشــده در شــکلهای  2و  ،3کــه در جــدول
 7خالصــه شــده اســت ،در زمینــه تأثیــر هریــک از مؤلفههــای
هوشــمندی در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری
نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت:
 )۱بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/21و همچنیــن آمــاره  tبــه مقــدار
 2/43میتــوان گفــت :در ســطح اطمینــان  95درصــد فضــای
کســبوکار گردشــگری در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری
شــهری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛
 )۲بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/63و همچنیــن آمــاره  tبــه مقــدار
 7/73میتــوان گفــت :در ســطح اطمینــان  99درصــد محیــط
گردشــگری در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری تأثیــر
مثبــت و معنــاداری دارد؛
 )۳بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/09و همچنیــن آمــاره  tبــه مقــدار
 1/10میتــوان گفــت :در ســطح اطمینــان  95درصــد ســاکنان/
گردشــگران در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری تأثیــر
معنــاداری نــدارد؛
 )۴بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/85و همچنیــن آمــاره  tبــه
مقــدار  9/21میتــوان گفــت :در ســطح اطمینــان  99درصــد
زندگــی ســاکنان /تجربــه گردشــگران در رقابتپذیــری مقصدهــای

گردشــگری شــهری تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛
 )۵بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/29و همچنیــن آمــاره  tبــه مقــدار
 2/98میتــوان گفــت :در ســطح اطمینــان  99درصــد حاکمیــت/
مدیریــت در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری تأثیــر
مثبــت و معنــاداری دارد؛
 )۶بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/47و همچنیــن آمــاره  tبــه مقــدار
 4/36میتــوان گفــت :در ســطح اطمینــان  99درصــد دسترســی/
حملونقــل در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد؛
) برابــر
 )۷همچنیــن مقــدار ضریــب تعییــن چندگانــه (
 0/90شــده اســت .ایــن ضریــب توانایــی پیشبینــی متغیــر
وابســته توســط متغیــر مســتقل را بررســی میکنــد .برایناســاس،
مؤلفههــای فضــای کســبوکار گردشــگری ،محیــط گردشــگری،
زندگــی ســاکنان /تجربــه گردشــگران ،حاکمیــت /مدیریــت
و دسترســی /حملونقــل درمجمــوع توانســتهاند  90درصــد
از تغییــرات رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری را
پیشبینــی کننــد .مؤلفــه ســاکنان /گردشــگران ســهم معنــاداری در
پیشبینــی متغیــر رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری
نــدارد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

نام شاخص

حد مجاز

مقدار بهدستآمده

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ب) ارزیابــی بخــش ســاختاری و کلــی مــدل
مفهومــی پژوهــش
در بررســی بخــش ســاختاری مــدل ،روابــط بیــن متغیرهــای
نهفتــه درونــی و بیرونــی (متغیرهــای نهفتــه مســتقل و وابســته)
ْ
مدنظــر ق ـرار میگیرنــد .در اینجــا هــدف تشــخیص ایــن موضــوع
اســت کــه آیــا روابــط تئوریکــی کــه بیــن متغیرهــا در مرحلــه تدویــن
چارچــوب مفهومــی مدنظــر محقــق بــوده اســت ،از طریــق دادههــا
تأییــد شــده یــا نــه .در ادامــه بــا اســتفاده از تکنیــک مدلســازی

معــادالت ســاختاری ،بــا آزمــون فرضیــات مربوطــه ،بــه ارزیابــی
ب ـرازش مــدل کلــی و ســاختاری تحقیــق پرداختــه شــده اســت.
بــا توجــه بــه نتایــج ارائهشــده در جــدول  ،۶همــه
شــاخصهای بــرازش مــدل تحقیــق در زمینــه اثــر هریــک از
مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری
شــهری از مقــدار مقبولــی برخوردارنــد؛ بنابرایــن گفتنــی اســت ایــن
بخــش از مــدل تحقیــق از بــرازش مقبولــی برخــوردار اســت.
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دلشاد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شکل  :3مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی

شکل  :2مدلسازی معادالت ساختاری مدل

تحقیق (معناداری ضرایب)

مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

جدول  :۷ضرایب مسیر ،آماره  tو ضریب تعیین (متغیر وابسته :رقابتپذیری)

متغیر پیشبین

ضریب مسیر ()b

آماره t

فضای کسبوکار گردشگری

0/21

**2/43

محیط گردشگری

0/63

*7/73

ساکنان /گردشگران

0/09

1/10

زندگی ساکنان /تجربه گردشگران

0/85

*9/21

حاکمیت /مدیریت

0/29

*2/98

دسترسی /حملونقل

0/47

*4/36

*p<0.01

در ادامــه بــا توجــه بــه نتایــج ارائهشــده در جــدول  ،۸همــه
شــاخصهای بــرازش در حــوزه تأثیــر هوشــمندی در هریــک از
مؤلفههــای رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری از

ضریب تعیین کل
)

(

0/90

**p<0.05

مقــدار قابــل قبولــی برخوردارنــد؛ بنابرایــن میتــوان
گفــت ایــن بخــش از مــدل تحقیــق از بــرازش قابــل قبولــی
برخــوردار اســت.

تحلیل اثرگذاری هوشمندی در رقابتپذیری مقصدهای گردشگری
مورد مطالعه :دوازده مقصد شهری منتخب در ایران

X2/df

 3و کمتر

2/48

NFI

 0/9و باالتر

0/94

NNFI

 0/9و باالتر

0/94

AGFI

 0/9و باالتر

0/91

CFI

 0/9و باالتر

0/94

GFI

 0/9و باالتر

0/92

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/068

بــا توجــه دادههــای ارائهشــده در شــکلهای  4و  5و جــدول
 9دربــاره تأثیــر هوشــمندی در هریــک از مؤلفههــای رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری شــهری ،نتایــج زیــر بهدســت آمــده اســت:
 )۱بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/86و همچنیــن آمــاره t
بــه مقــدار  9/71میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه شــرایط عمومــی مقصــد تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت 74
درصــد از تغییــرات مؤلفــه شــرایط عمومــی مقصــد را پیشبینــی
کنــد؛
 )۲بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/87و همچنیــن آمــاره  tبــه
مقــدار  12/64میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه سیاســت و برنامهریــزی گردشــگری مقصــد
تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع
توانســته اســت  76درصــد از تغییــرات مؤلفــه سیاســت و
برنامهریــزی گردشــگری را پیشبینــی کنــد؛
 )۳بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/96و همچنیــن آمــاره  tبــه
مقــدار  12/98میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه مدیریــت مقصــد تأثیــر مثبــت و معنــاداری
دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت  92درصــد از
تغییــرات مؤلفــه مدیریــت مقصــد را پیشبینــی کنــد؛
 )۴بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/94و همچنیــن آمــاره  tبــه
مقــدار  14/78میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه زیرســاختهای عمومــی تأثیــر مثبــت و
معنــاداری دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت 88

درصــد از تغییــرات مؤلفــه زیرســاختهای عمومــی را پیشبینــی
کنــد؛
 )۵بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/86و همچنیــن آمــاره t
بــه مقــدار  11/09میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه عوامــل تقویتکننــده و حمایتکننــده تأثیــر
مثبــت و معنــاداری دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع توانســته
اســت  74درصــد از تغییــرات مؤلفــه عوامــل تقویتکننــده و
حمایتکننــده را پیشبینــی کنــد؛
 )۶بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/41و همچنیــن آمــاره t
بــه مقــدار  6/72میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه منابــع و جاذبههــای کلیــدی تأثیــر مثبــت
و معنــاداری دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت
 17درصــد از تغییــرات مؤلفــه منابــع و جاذبههــای کلیــدی را
پیشبینــی کنــد؛
 )۷بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/71و همچنیــن آمــاره  tبــه
مقــدار  12/71میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه خدمــات گردشــگری تأثیــر مثبــت و معناداری
دارد .متغیــر هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت  74درصــد از
تغییــرات مؤلفــه خدمــات گردشــگری را پیشبینــی کنــد؛
 )۸بــا توجــه بــه ضریــب مســیر  0/84و همچنیــن آمــاره  tبــه
مقــدار  10/47میتــوان گفــت در ســطح اطمینــان  95درصــد
هوشــمندی در مؤلفــه تقاضــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .متغیــر
هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت  71درصــد از تغییـرات مؤلفــه
تقاضــا را پیشبینــی کنــد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

نام شاخص

حد مجاز

مقدار بهدستآمده

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :۸شاخصهای برازش مدل تحقیق در زمینه تأثیر هوشمندی در هریک از مؤلفههای رقابتپذیری
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دلشاد

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شکل  :5مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی

شکل  :4مدلسازی معادالت ساختاری مدل

تحقیق (معناداری ضرایب)

مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد)

جدول  :۹ضرایب مسیر ،آماره  tو ضریب تعیین (متغیر پیشبین :هوشمندی)
متغیر وابسته

ضریب مسیر
()b

آماره t

ضریب تعیین کل (
)

شرایط عمومی مقصد

0/86

**9/71

0/74

سیاست و برنامهریزی گردشگری

0/87

**12/64

0/76

مدیریت مقصد

0/96

**12/98

0/92

زیرساختهای عمومی
عوامل تقویتکننده و حمایتکننده
منابع و جاذبههای کلیدی

0/94
0/86
0/41

**14/78
**11/09
**6/72

0/88
0/75
0/17

خدمات گردشگری

0/71

**12/71

0/51

0/84

**10/47

0/71

تقاضا

**p<0.05

بحث و نتیجهگیری
در عصــر حاضــر ،ظهــور و بــروز گردشــگری هوشــمند
توجــه مدیــران و سیاســتگذاران مقصدهــا را بــه فرصتهایــی
جلــب کــرده اســت کــه از تطبیــق راهبــرد هوشــمندی در ســطح
مقصدهــای گردشــگری ب ـرای بهبــود رقابتپذیــری آنهــا ایجــاد
میشــود .بهاینمنظــور ،تأثیــر هوشــمندی در رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری در پژوهشهــای گوناگــون بررســی
شــده اســت .در ایــن پژوهشهــا ،اثرگــذاری هوشــمندی در
رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری بهطــور پراکنــده و بــا
تأکیــد بــر پیامدهــا و نتایــج مدنظــر از ایــن اثرگــذاری بحــث شــده
اســت .بنابرایــن ،تحقیــق حاضــر بــه دنبــال شناســایی ســازوکار
اثرگــذاری مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری و اثرپذیــری

مؤلفههــای رقابتپذیــری از هوشــمندی مقصدهــای گردشــگری
شــهری منتخــب در ایــران بــوده اســت .بدینمنظــور ،رویکــرد
ّ
کمــی اتخــاذ و دو مرحلــه پژوهشــی تدویــن شــد.
براســاس نتایــج تحقیــق مؤلفــه زندگــی ســاکنان /تجربــه
گردشــگران بیشــترین تأثیــر را در رقابتپذیــری مقصدهــای
گردشــگری شــهری داشــته اســت .همچنیــن بیشــترین میـزان تأثیــر
در میــان مؤلفههــای هوشــمندی مقصدهــای گردشــگری شــهری
بــه ایــن مؤلفــه اختصــاص دارد .مؤلفههــای محیــط گردشــگری،
دسترســی و حملونقــل ،حاکمیــت /مدیریــت و فضــای کسـبوکار
گردشــگری نیــز در ردههــای دوم تــا پنجــم می ـزان تأثیرگــذاری در
رقابتپذیــری قــرار گرفتهانــد .در پژوهشهــای پیشــین مرتبــط
بــا هوشــمندی گردشــگری ،ماننــد ســانگ ( ،)2015مارچیــوری و

تحلیل اثرگذاری هوشمندی در رقابتپذیری مقصدهای گردشگری
مورد مطالعه :دوازده مقصد شهری منتخب در ایران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

منابع
حبیبــی ،آرش و عــدنور ،مریــم ( .)1396مدلیابــی معــادالت
ســاختاری و تحلیــل عاملــی (آمــوزش کاربــردی نرمافــزار
 ،)LISRELتهــران :ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
نزاده،
شــفیعی ،ســاناز ،رجــبزاده قطرمــی ،علــی ،حســ 
علیرضــا و جهانیــان ،ســعید (« .)1396بررســی تأثیــر ّفنــاوری
اطالعــات بــر توســعه پایــدار مقاصــد گردشــگری بــهمنظــور
توســعه مقاصــد گردشــگری هوشــمند (بــا اســتفاده از رویکــرد
فراترکیــب)» ،تحقیقــات بازاریابــی ،دوره  ،7شــماره  4پیاپــی ،27
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کانتــوری ( ،)2015بونینکونتــری و میسـرا ( ،)2016بوروســکاوا و
همــکاران ( )2017و شــفیعی و همــکاران ( )2019نیــز بــر اهمیت
تأثیرگــذاری مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری تأکیــد
شــده اســت .باوجودایــن ،در هیچیــک از پژوهشهــای پیشــین،
میــزان تأثیــر مؤلفههــای هوشــمندی بــه تفکیــک و یــا درمجمــوع
در رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــاگری ســنجیده نشــده اســت.
ایــن ســنجش می ـزان تأثیرگــذاری از آن روی واجــد اهمیــت اســت
کــه مدیــران ،سیاســتگذاران و برنامهریــزان مقصــد گردشــگری
شــهری میتواننــد اولویتهــای توســعه مؤلفههــای هوشــمندی
را شناســایی کننــد و برمبنــای بهبــود وضعیــت آنهــا ،بــه افزایــش
قــدرت رقابتپذیــری مقصــد گردشــگری در مقابــل رقبــا بپردازنــد.
همچنیــن براســاس دیگــر نتایــج تحقیــق ،بیشــترین
میــزان پیشبینــی تغییــرات مؤلفههــای رقابتپذیــری ازطریــق
هوشــمندی ،بــه مدیریــت مقصــد اختصــاص دارد .مؤلفههــای
زیرســاختهای عمومــی ،سیاســت و برنامهریــزی گردشــگری،
عوامــل تقویتکننــده و حمایتکننــده ،شــرایط عمومــی مقصــد،
تقاضــا ،خدمــات گردشــگری و منابــع و جاذبههــای کلیــدی
بهترتیــب در رتبههــای بعــدی قــرار دارنــد .در تحقیقــات پیشــین،
بهطــور کلــی بــه تأثیــرات هوشــمندی یــا برخــی مؤلفههــای
آن در رقابتپذیــری اشــاره شــده اســت ،امــا در هیچیــک از
ایــن پژوهشهــا ،تأثیــرات هوشــمندی در هریــک مؤلفههــای
رقابتپذیــری بررســی نشــده و میــزان آن ســنجیده نشــده اســت.
براســاس نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق ،میتــوان ایــن
بحــث را مطــرح کــرد کــه مؤلفههــای مدیریتــی ،زیرســاختی،
سیاســتگذاری و برنامهریــزی ،عوامــل تقویتکننــده و
حمایتکننــده ،شــرایط عمومــی مقصــد ،تقاضــا ،و خدمــات
گردشــگری بهطــور عمــده بــه توانمندیهــای مدیریتــی و انســانی
مقصــد گردشــگری شــهری وابســتهاند و نقشــی اساســی در
بالفعلکــردن توانمندیهــای موهبتــی و خــدادادی مقصــد (منابــع
و جاذبههــای گردشــگری) و شــکلگیری و توســعه فعالیتهــای
گردشــگری دارنــد؛ بنابرایــن در حــوزه کاربــرد ّفناوریهــای
نویــن ،برابــری ،زیســتپذیری ،اثربخشــی فعالیتهــا و پایــداری
طوالنیمــدت ،بیشــترین تأثیــر را از هوشــمندی میپذیرنــد.
همچنیــن براســاس نتایــج دیگــر این بخــش از پژوهــش ،مؤلفه
منابــع و جاذبههــای کلیــدی کمتریــن تأثیرپذیــری را از هوشــمندی
دارد .منابــع اصلــی و جاذبههــای کلیــدی دالیــل بنیادینــی هســتند کــه
بازدیدکننــدگان براســاس آن ،بــه انتخــاب مقصــدی خــاص بهنســبت
ً
ســایر مقصدهــا میپردازنــد؛ امــا ایــن منابــع و جاذبههــا عمدتــا
عوامــل موهبتــی و خــدادادی بهشــمار میرونــد کــه در وهلــه اول
انگیــزه حضــور گردشــگران در مقصدهــا و قــدرت رقابتپذیــری
نســبی در برابــر رقبــا فراهــم میآورنــد؛ بنابرایــن بهنســبت ســایر
مؤلفههــای رقابتپذیــری ،تأثیرپذیــری کمتــری از هوشــمندی در
افزایــش میــزان رقابتپذیــری مقصــد گردشــگری دارنــد.

ایــن پژوهــش بــا محدودیتهایــی شــامل تأییــد اثرگــذاری
مؤلفههــای هوشــمندی در رقابتپذیــری و هوشــمندی در
مؤلفههــای رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری ایــران
برمبنــای نظــر خبــرگان و مبتنینبــودن بــر دادههــای ّ
کمــی دربــاره
وضعیــت هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری،
دسترسینداشــتن بــه اطالعــات و دادههــای کافــی ،بهویــژه
بزرگدادههــا ب ـرای ســنجش وضعیــت هوشــمندی و رقابتپذیــری
مقصدهــای گردشــگری شــهری مطالعهشــده و کمبــود تحقیقــات
در زمینــه هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری
کشــور روبــهرو بــوده اســت کــه ممکــن اســت در نتایــج و
یافتههــای تحقیــق تأثیرگــذار باشــند .برایناســاس ،پیشــنهاد
میشــود کــه در پژوهشهــای آتــی بــه مــواردی ماننــد ســنجش
هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری بــا اســتفاده
از شــاخصهای شناساییشــده و ارائــه سیاســتها و راهکارهــای
بهبــود هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری،
ارائــه الگــوی مؤثــر بــرای گــردآوری ،تجزیهوتحلیــل و کاربــرد
اســتفاده از بزرگدادههــا بــرای ســنجش وضعیــت هوشــمندی و
رقابتپذیــری مقصدهــای گردشــگری ،انجــام تحقیــق مشــابه
در ســایر مقصدهــای گردشــگری کشــور و تحلیــل تطبیقــی
مقصدهــای هوشــمند و رقابتپذیــر گردشــگری مطــرح جهانــی
و ارائــه تجــارب و درسهــای آموختهشــده بـرای کاربــرد در ســطح
کشــور بهمنظــور بهبــود هوشــمندی و رقابتپذیــری مقصدهــای
گردشــگری پرداختــه شــود.
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