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 در صنعت گردشگری

247احمدی زاد  و  همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

00
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

ل 
سا

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

علی دلشاد1

DOI:10.22034/jtd.2020.247146.2126

alidelshad@yazd.ac.ir 1. استادیار دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران؛

چکیده	
گردشــگری هوشــمند بــا تمرکــز بــر تأمیــن هرچــه بهتــر و بیشــتر نیازهــای گردشــگران، 

بیشینه ســازی رضایــت گردشــگران و بهبــود اثربخشــی مدیریــت منابــع بــا اســتفاده از انــواع 

فّناوری هــا، شــناخته شــده اســت و در زمــره مهم تریــن عناصــر بهبــود رقابت پذیــری 

ــازوکار  ــی س ــش، بررس ــن پژوه ــدف ای ــد. ه ــمار می رون ــز به ش ــگری نی ــای گردش مقصده

کیــد  اثرگــذاری هوشــمندی در رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری در ایــران بــا تأ

ــای  ــل داده ه ــا روش تحلی ــه اول ب ــور، در مرحل ــت. بدین منظ ــوده اس ــان ب ــای آن ــر مؤلفه ه ب

ــاخص های  ــا و ش ــن مؤلفه ه ــین و تعیی ــای پیش ــق پژوهش ه ــردآوری و تلفی ــیوی، به گ آرش

ــا  ــه شــده و یافته هــا ب ــری مقصدهــای گردشــگری پرداخت ســنجش هوشــمندی و رقابت پذی

اســتفاده از نظــر خبــرگان گردشــگری اعتبارســنجی شــد. در مرحلــه دوم، بــا اســتفاده از روش 

ــزار پرســش نامه، اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفه هــای  مدل ســازی معــادالت ســاختاری و اب

آن در رقابت پذیــری و مؤلفه هــای آن ـ براســاس نظــر خبــرگان ـ در ســطح مقصدهــای 

دوازده گانــه شــهری منتخــب بررســی شــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه تمامــی مؤلفه هــای 

هوشــمندی بــه  غیــر از مؤلفــه ســاکنان/ گردشــگران در رقابت پذیــری تأثیــر مثبــت و معنــادار 

دارنــد و توانســته اند 90 درصــد تغییــرات رقابت پذیــری را پیش بینــی کننــد. همچنیــن 

هوشــمندی در تمامــی مؤلفه هــای رقابت پذیــری تأثیــر مثبــت و معنــادار دارد. تعییــن 

مؤلفه هــا و شــاخص های هوشــمندی و رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری 

و رتبه بنــدی میــزان تأثیرگــذاری مؤلفه هــای هوشــمندی در رقابت پذیــری و اثرپذیــری 

ــات پیشــین  ــا تحقیق ــق ب ــن تحقی ــز ای ــری از هوشــمندی، وجــوه تمای مؤلفه هــای رقابت پذی

بوده انــد.
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مقدمه
گردشــگری طــی دهــه گذشــته، تغییــرات بنیادیــن و ســریعی 

ــر  ــت تأثی ــا را تح ــی مقصده ــای رقابت ــرده و پویایی ه ــه ک را تجرب

قــرار داده اســت. بــا توجــه بــه پراکنــش گســترده فّناوری هــای 

ــی،  ــانه اجتماع ــای رس ــژه فّناوری ه ــی و به وی ــی و ارتباط اطالعات

ــز  ــی متمرک ــه صنعت ــدن ب ــال تبدیل ش ــرعت درح ــگری به س گردش

ــده ای  ــورت فزاین ــا به ص ــن مقصده ــت بی ــت. رقاب ــش اس ــر دان ب

ــرار  ــگری ق ــرای گردش ــترس ب ــات در دس ــوع اطالع ــزان و ن ــر می ب

ــا مقصــدی معیــن، به طــور  ــه محلــی مرتبــط ب گرفتــه اســت: تجرب

 Del Vecchio( ــت ــترس اس ــِش در دس ــرد دان ــده ای عملک  فزاین

ــی،  ــن فضــای به شــدت رقابت Passiante, 2017: 163 &(. در ای

مقصدهــای گردشــگری نیــز بــا تغییــر راهبــرد، بــرای تطبیــق خــود 

تــالش  گردشــگری  نویــن  عصــر  و  رقابتــی  واقعیت هــای  بــا 

.)Ritchie & Crouch, 2003: 2, 25( کرده انــد 

ــتفاده  ــت، اس ــر جه ــن تغیی ــل ای ــن عوام ــی از مهم تری یک

گســترده از فّناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی اســت. ایــن اســتفاده 

ــکل گیری  ــوغ ش ــعه و بل ــوب توس ــر در چارچ ــه اخی ــترده در ده گس

ــر فّناوری هــای اطالعاتــی و  ســامانه های اجتماعــی نویــن مبتنــی ب

ارتباطــی قــرار داشــته  اســت کــه بــر هم آفرینــی تجربــه گردشــگری 

در  گردشــگران  سهیم شــدن  و  تقاضــا  و  عرضــه  مشــارکت  بــا 

ــه  ــه خدمــات بســیار شخصی شــده ب مقصدهــای گردشــگری و ارائ

ــذار  ــوغ تأثیرگ ــعه و بل ــا در توس ــن فّناوری ه ــتفاده از ای ــا اس ــان، ب آن

ــه  ــا توج ــگری ب ــفر و گردش ــه، س ــن ده ــت در ای ــد. درحقیق بوده ان

ــون  ــدت  دگرگ ــی در آن به ش ــاوری اطالعات ــر فّن ــور و تأثی ــه حض ب

ــان پژوهشــگران  شــده اســت. بنابرایــن اجمــاع درحــال رشــدی می

 Xiang( ــت ــمند اس ــگری هوش ــر گردش ــه عص ــت و آن ورود ب اس

 & Fesenmaier, 2017: 300-302; Marchiori & Cantori,

.)2015: 195
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و  هوشــمند  گردشــگری  بــا  مرتبــط  پژوهش  هــای  در 

ــه  ــط ب ــان، فق ــطح جه ــگری در س ــمند گردش ــای هوش مقصده

ــون  ــای گوناگ ــری از جنبه ه ــمندی در رقابت پذی ــذاری هوش تأثیرگ

ــات  ــن تحقیق ــه ای ــت. از جمل ــده اس ــاره ش ــی اش ــکل کل ــه ش و ب

و  ارتباطــی  و  اطالعاتــی  فّناوری هــای  کاربــرد  بــه  می تــوان 

 Marchiori &( تأثیرگــذاری در افزایــش ســطح رقابت پذیــری

Cantori, 2015(، حفــظ رقابت پذیــری ملــی بــا اســتفاده و 

ــکل گیری  ــذاری ش ــا )Sung, 2015(، تأثیرگ ــرد بزرگ داده ه کارب

مقصدهــای هوشــمند گردشــگری در بهبــود تجربیــات گردشــگری 

 Buonincontri & Micera,( و افزایــش رقابت پذیــری مقصدهــا

ــه و  ــرد نوآوران ــاذ رویک ــا اتخ ــی ب ــت رقابت ــب مزی 2016(، کس

قــراردادن  مدنظــر  و   )Borsekova et al., 2017( هوشــمند

از  به منزلــه یکــی  تقویــت کارآفرینــی و رقابت پذیــری  عامــل 

 Shafiee( عوامــل تأثیرگــذار در مقصدهــای هوشــمند گردشــگری

اثرگــذاری  پژوهش هــا،  ایــن  در  کــرد.  اشــاره   )et al., 2019

به طــور  هوشــمندی در رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری 

ــج  ــا و نتای ــر پیامده ــد ب کی ــا تأ ــی و ب ــا مفهوم ــی ی ــده، کل پراکن

ــت  ــا درنهای ــت، ام ــده اس ــی ش ــذاری بررس ــن اثرگ ــر از ای مدنظ

ــری  ــری و تأثیرپذی ــای هوشــمندی در رقابت پذی ــذاری مؤلفه ه اثرگ

مؤلفه هــای رقابت پذیــری از هوشــمندی مقصــد گردشــگری و 

ــت. ــده اس ــن نش ــخص و تبیی ــزان آن مش می

در حــوزه هوشــمندی مقصدهــای گردشــگری در ایــران نیــز 

ــه  ــه از جمل ــت ک ــده اس ــام ش ــدودی انج ــیار مح ــات بس تحقیق

دربــاره   )1396( همــکاران  و  شــفیعی  پژوهــش  بــه  می تــوان 

ــدار  ــعه پای ــات در توس ــاوری  اطالع ــر فّن ــی تأثی ــی مفهوم بررس

گردشــگری  مقاصــد  توســعه  به منظــور  گردشــگری،  مقاصــد 

ــی  ــب( و پژوهــش قربان ــا اســتفاده از رویکــرد فراترکی هوشــمند )ب

و همــکاران )1398( در زمینــه شناســایی عوامــل هوشــمندی 

گردشــگری  خدمــات  ارائه دهنــدۀ  ســازمان های  در  ســازمان 

از  هیچ یــک  در  کــرد.  اشــاره  جنوبــی  خراســان  اســتان  در 

ــه  ــز ب ــران نی ــگری ای ــای گردش ــه مقصده ــوط ب ــای مرب پژوهش ه

میــزان  و  ســازوکار  و  رقابت پذیــری  و  هوشــمندی  مؤلفه هــای 

ــری  ــری و تأثیرپذی ــای هوشــمندی در رقابت پذی ــذاری مؤلفه ه اثرگ

مؤلفه هــای رقابت پذیــری از هوشــمندی اشــاره نشــده اســت. 

 از زیرســاخت 
ً
مقصدهــای گردشــگری شــهری عمومــا

و روســاخت مناســبی برخوردارنــد کــه ایفــای نقــش آن هــا را 

درحکــم مقصــد موفــق تســهیل می کنــد. هوشــمندی یکــی 

به شــمار  شــهرها  مؤثــر  مدیریــت  راهبردهــای  مهم تریــن  از 

ــات  ــه مطالع ــهرها، ب ــه ش ــه شناس ــاذ آن، به منزل ــه اتخ ــی رود ک م

 Ramaprasad( ــردد ــالدی بازمی گ ــه 90 می ــگران در ده پژوهش

et al., 2017(. بــا وجــود ایــن و به رغــم مطالعــات پژوهشــگرانی 

 ،)2013( باروســو2  و  مورگانتــه   ،)2012( کوهــن1  ماننــد 

1. Cohen
2. Murgante & Borruso

ــاز4 و همــکاران  ــون ـ کالو3 )2015(، دیاز ـ دی ماریــن ـ روگ و آنت

)2017( دربــاره ابعــاد و شــاخص های هوشــمندی شــهرها، و 

ــگری  ــوزه گردش ــگری در ح ــوزه گردش ــگران ح ــات پژوهش مطالع

و  اثرگــذاری  گردشــگری،  هوشــمند  مقصدهــای  و  هوشــمند 

اثرپذیــری مؤلفه هــای هوشــمندی و رقابت پذیــری مقصدهــای 

ــکاف  ــی آن، ش ــازوکار و چگونگ ــن س ــهری و تعیی ــگری ش گردش

ــوط  ــات مرب ــه در مطالع ــت ک ــوده ای اس ــه مفق ــی و حلق پژوهش

ــدف  ــن ه ــورد. بنابرای ــم می خ ــه چش ــدان آن ب ــوزه، فق ــن ح ــه ای ب

پژوهــش، بررســی چگونگــی اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفه هــای 

آن در رقابت پذیــری و مؤلفه هــای آن در مقصدهــای گردشــگری 

شــهری در ایــران اســت. براســاس هــدف پژوهــش، ســؤال اصلــی 

پژوهــش ایــن اســت کــه اثرگــذاری هوشــمندی و مؤلفه هــای آن در 

ــری و مؤلفه هــای آن در مقصدهــای گردشــگری شــهری  رقابت پذی

ــت؟  ــزان اس ــه می ــه چ ــه و ب ــران چگون در ای

مبانی	نظری	و	پیشینه	تحقیق
هوشمندی	گردشگری

ــاط  ــال و ارتب ــه اتص ــوان نتیج ــمند را می ت ــگری هوش گردش

بیــن مقصدهــای گردشــگری و جوامــع ذی نفــع متعــدد از طریــق 

ــش و  ــر دان ــز ب ــی متمرک ــای ارتباط ــا، جریان ه ــای پوی پلتفرم ه

 Del( دانســت  بهبود یافتــه  تصمیــم  از  پشــتیبانی  ســامانه  های 

از  وســیعی  گســتره  امــا  Vecchio & Passiante, 2017(؛ 

ویژگی هــا و عناصــر در گردشــگری هوشــمند وجــود دارد کــه 

ــه  ــا پرداخت ــه آن ه  ب
ً
ــال ــگری کام ــای گردش ــوز در پژوهش ه هن

بررســی   .)Marchiori & Cantori, 2015( اســت  نشــده 

ــه  ــد ک ــان می  ده ــش نش ــینه پژوه ــری و پیش ــی نظ ــی مبان اجمال

یافته هــای پژوهش هــای پیشــین گســترده، پراکنــده و متنــوع اســت 

و چارچــوب مشــخصی کــه دربرگیرنــده نظریات همه پژوهشــگران 

ــود  ــد وج ــه باش ــورت گرفت ــاع ص ــر آن اجم ــوده و ب ــوزه ب ــن ح ای

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــدارد. ب ن

ــرات ناشــی از هوشــمندی در  ــز5 )2012( تأثی جرمــن مول

گردشــگری را شــامل بهبــود تعامــل افــراد محلــی و گردشــگران بــا 

ــر  ــت محیطی در نظ ــی و زیس ــداری اجتماع ــود پای ــر و بهب یکدیگ

می گیــرد. زیانــگ و فســنمایر )2017( افزایــش کارآیــی عملیاتــی، 

ــتراک گذاری  ــد و به اش ــاکنان مقص ــا س ــهر ی ــی ش ــت زندگ کیفی

تجربیــات گردشــگران بــا یکدیگــر را از پیامدهــای کاربــرد راهبــرد 

هوشــمندی در گردشــگری می داننــد. مارچیــوری و کانتــوری 

ــگری و  ــان گردش ــن متصدی ــی بی ــادل ارتباط ــود تب )2015( بهب

ــد.  ــمندی می دانن ــل از هوش ــج حاص ــه نتای ــگران را از جمل گردش

بونینکونتــری و میســرا6 )2016( هم آفرینــی تجربــه هوشــمند 

به اشــتراک گذاری و مشــارکت  تعامــل،  قالــب  گردشــگری در 
3. Marine-Roig & Anton Clavé
4. Díaz-Díaz 
5. Germann Molz
6. Buonincontri & Micera
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ــد  ــه مقص ــن وج ــگری را مهم تری ــای گردش ــه و تقاض ــال عرض فع

هوشــمند گردشــگری دانســته اند. دل  وچیــو1 و همــکاران )2018( 

مصرف کننــدگان  رضایــت  و  رقابت پذیــری  بیشینه ســازی  بــر 

به منزلــه ویژگی هــای  پایــداری در طوالنی مــدت  بــه  توجــه  و 

ــته اند.  ــد داش کی ــمند تأ ــگری هوش گردش

ــی  ــوارد گوناگون ــکاران )2019( م ــفیعی و هم ــن ش همچنی

ــت  ــگران، مدیری ــاکنان و گردش ــی س ــت زندگ ــود کیفی ــد بهب مانن

ــی،  ــادی، اجتماع ــداف کالن اقتص ــی اه ــی، هم گرای ــع طبیع مناب

از  بهبــود تجربیــات گردشــگر را  سیاســی و زیســت محیطی و 

ــاز  ــدار دانســته اند. دیاز ـ دی پیامدهــای مقصدهــای هوشــمند و پای

ــمندی در  ــه هوش ــرد را در زمین ــز دو رویک ــکاران )2017( نی و هم

ــدگاه  ــو دی ــان، از یک س ــاور آن ــه ب ــد. ب ــر گرفته ان ــهرها در نظ ش

افــرادی اســت کــه مفهــوم هوشــمندتربودن را به منزلــه اثربخشــی، 

ــر  ــهرها در نظ ــتر در ش ــت بیش ــت زیس ــری و قابلی ــداری، براب پای

می گیرنــد. از ســوی دیگــر، دیــدگاه نزدیک تــر بــه صنعــت را 

داریــم کــه بــر ابزارمندبــودن، به هــم پیوســته بودن و هوشــمندتربودن 

کیــد دارنــد یــا بــه عبارتــی دیگــر، کاربــرد هوشــمندی در  شــهرها تأ

ــت. ــان اس ــات مدنظرش ــه خدم ارائ

ــای  ــب از مقصده ــب و متناس ــرد مناس ــه کارک ــن ارائ بنابرای

ــن  ــا و درنظرگرفت ــد بینش ه ــهری، نیازمن ــگری ش ــمند گردش هوش

ابعــاد و وجــوه گوناگونــی اســت تــا امــکان انتفــاع همه جانبــه بــرای 

 Romãoa et( همــه ذی نفعــان ازجملــه ســاکنان و بازدیدکننــدگان

al., 2018( فراهــم شــود. 

به منظور 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 مؤلفه های مقصدهای گردشگری 

)Buonincontri & Micera, 2016(، شش مؤلفه شامل فضای 

گردشگران،  ساکنان/  گردشگری،  محیط  گردشگری،  کسب وکار 

زندگی ساکنان/ تجربه گردشگران، حاکمیت/ مدیریت، و دسترسی/ 

شاخص های  تعیین  در  همچنین  شده اند.  گرفته  نظر  در  حمل ونقل 

 ،)2012( کوهن  پژوهش های  یافته های  مؤلفه ها،  این  سنجش 

و  وانگ2   ،)2013( بوروسو  و  مورگانت   ،)2012( مولز  جرمن 

دل چیابا   ،)2014( آمارانگانا3  و  بوهالیس   ،)2013( همکاران 

و  دیاز ـ دیاز   ،)2016( میسرا  و  بونینکونتری   ،)2015( باگیو  و 

همکاران )2017(، رومائو و همکاران )2018(، شفیعی و همکاران 

)2019( و مایکل و همکاران4 )2019( مدنظر واقع شده است.

رقابت	پذیری	گردشگری
محققــان  توجــه  کــه  اســت  مفهومــی  رقابت پذیــری 

بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده اســت. رقابت پذیــری مفهومــی 

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

چندبعــدی و پیچیــده اســت و پیشــنهادات متعــددی، چــه در 

ــت  ــده اس ــه ش ــنجش آن ارائ ــرای س ــا، ب ــه در روش ه ــا و چ ابزاره

ــه  ــد اگرچ ــری مقص ــن رقابت پذی )Lopes et al., 2018(. بنابرای

به خوبــی در ادبیــات موضــوع گردشــگری جــا افتــاده اســت، 

امــا پــر از ناســازگاری ها و تناقض هــا در مفهــوم، ســنجش و 

 Abreu( مشــروعیت آن درحکــم موضوعــی پژوهشــی اســت

ــگری  ــای گردش ــری مقصده Novais et al., 2018(. رقابت پذی

بــه عوامــل بســیاری وابســته اســت، ســاختارها و ســامانه های 

ــرده و  ــل ک ــر تعام ــا یکدیگ ــددی ب ــل متع ــده ای دارد و عوام پیچی

ــف و  ــه تعری ــد ک ــر می رس ــه  نظ ــن ب ــد. چنی ــال تغییرن  درح
ً
ــا دائم

ــورت  ــگری را به ص ــای گردش ــری مقصده ــه رقابت پذی ــی ک مدل

یــک کل تشــریح کنــد، به طــور عمومــی و در ســطح جهــان 

 .)Küçükaltan & Pirnar, 2016( اســت  نشــده  پذیرفتــه 

ــی  ــدگاه تک وجه ــوزه، دی ــن ح ــات در ای ــده مطالع ــن عم همچنی

داشــته و توجــه کمتــری بــه توســعه چارچوبــی فراگیــر شــده 

اســت و عناصــر متعــدد تعیین کننــده جایــگاه رقابتــی مقصــد 

گردشــگری را دربــر داشــته اســت؛ درصورتــی  کــه رقابــت برمبنــای 

ویژگــی یگانــه محصــول گردشــگری نیســت و مجموعــه هم پیونــد 

ویژگی هــا، منابــع، تســهیالت و خدمــات مقصــد گردشــگری بایــد 

 .)Goffi, 2013( مدنظــر قــرار گیرنــد

ایــن وضعیــت بــا توجــه بــه موضــوع و مــکان انجــام 

پژوهــش و نیــز مطالعــه مــوردی تحقیــق، پیچیدگــی بیشــتری دارد؛ 

چــه این کــه تمرکــز عمــده مطالعــات در زمینــه رقابت پذیــری 

ــورهای  ــی از کش ــا گروه ــورها ی ــری کش ــنجش رقابت پذی ــر س ب

معیــن، جزایــر، شــهرهای بــزرگ، نــوع خاصــی از مقصدهــا، 

استان هاســت و  و مناطــق/  تفریحگاهــی مشــهور  مقصدهــای 

کارهــای مطالعاتــی تجربــی اندکــی در حــوزه مقصدهــای کوچــک 

گردشــگری، شــهرهای کوچــک یــا روســتاها صــورت گرفتــه اســت 

)Goffi, 2013(. همچنیــن ویژگی هــای متفــاوت کشــورهای 

ــگری  ــش گردش ــد نق ــی مانن ــه عوامل ــه ب ــعه و توج ــال توس درح

ــه  ــاکنان و توج ــی س ــت زندگ ــود کیفی ــادی و بهب ــعه اقتص در توس

ــر  ــزوم مدنظ ــابه، ل ــوارد مش ــایر م ــر و س ــت فق ــود وضعی ــه بهب ب

قــراردادن متغیرهــای دیگــری در مــدل مناســب بــا هــدف ســنجش 

ــگارد  ــر می ان ــگری را انکارناپذی ــای گردش ــری مقصده رقابت پذی

.)Goffi et al., 2019(

بــرای  را  گوناگونــی  مؤلفه هــای  و  ابعــاد  محققــان 

رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری ارائــه کرده انــد. در ایــن 

ــای  ــق مدل ه ــا تلفی ــکاران )2019 ;2013( ب ــی و هم ــان، گوف می

پیشــین، به ویــژه مدل هــای ریچــی و کــراوچ )2003( و دویــر 

مقیــاس  کوچــک  مقصدهــای  بــه  توجــه  و   )2003( کیــم  و 

گردشــگری، ماننــد شــهرها و وضعیــت کشــورهای درحــال توســعه، 

ــق  ــام تحقی ــکان انج ــوع و م ــا موض ــه ب ــد ک ــه کرده ان ــی ارائ مدل

ــن  ــه ای ــدی ک کی ــه تأ ــه ب ــا توج ــن و ب ــود ای ــا وج ــب دارد. ب تناس
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ــی  ــه جهان ــته اند، مجموع ــان )Goffi et al., 2019( داش محقق

ــه  ــا در هم ــه مقصده ــرای هم ــه ب ــری، ک ــاخص های رقابت پذی ش

ــدارد.  ــود ن ــد، وج ــته باش ــرد داش ــا کارب زمان ه

بنابرایــن بــا الگوگیــری از مدل گیوفــی و همــکاران );2013 

رقابت پذیــری  مؤلفه هــای  به منزلــه  مؤلفــه  هشــت   ،)2019

کــه  شــده  اند  انتخــاب  شــهری  گردشــگری  مقصدهــای 

ــزی  ــت و برنامه ری ــد، سیاس ــی مقص ــرایط عموم ــد از: ش عبارت ان

گردشــگری، مدیریــت مقصــد، زیرســاخت های عمومــی، عوامــل 

تقویت کننــده و حمایت کننــده، منابــع و جاذبه هــای کلیــدی، 

برمبنــای مبانــی  تقاضــا. همچنیــن  خدمــات گردشــگری، و 

نظــری و پیشــینه تحقیــق، مــدل مفهومــی اولیــه )شــکل 1( شــامل 

مؤلفه هــای متغیرهــای هوشــمندی و رقابت پذیــری و ســازوکار 

و  رقابت پذیــری  در  آن  مؤلفه هــای  و  هوشــمندی  اثرگــذاری 

ــت.  ــده اس ــش درآم ــه نمای ــای آن ب مؤلفه ه

شکل	1:	مدل	مفهومی	اولیه	اثرگذاری	هوشمندی	و	مؤلفه	های	آن	در	رقابت	پذیری	و	مؤلفه	های	آن

مطالعه	موردی
بررســی پیشــینه پژوهــش نشــان می دهــد کــه تاکنــون 

ــهری  ــگری ش ــای گردش ــدی مقصده ــوزه رتبه بن ــی در ح پژوهش

ــا،  ــری آن ه ــمندی و رقابت پذی ــزان هوش ــه می ــه ب ــا توج ــور، ب کش

انجــام نشــده اســت؛ بنابرایــن بــا اســتناد بــه مــواردی ماننــد تعییــن 

ــاب  ــایی و انتخ ــه شناس ــوان ب ــور، می ت ــمند کش ــهرهای هوش ش

مقصدهــای گردشــگری شــهری مــورد مطالعــه پرداخــت. براســاس 

نتایــج حاصــل از اولیــن و دومیــن همایــش شــهر هوشــمند، 

زیرســاخت و فرصت هــای ســرمایه گذاری در ســال های 1394 

ــهر  ــاره ش ــس درب ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک و 1395، و گ

ــم،  ــهر ق ــال 1395، دوازده ش ــی در س ــات قانون ــمند و الزام هوش

ــزد، ســاری،  ــز، شــیراز، اصفهــان، ی ــه، تبری مشــهد، تهــران، ارومی

کرمانشــاه، زنجــان و همــدان به عنــوان شــهرهای هوشــمندتر 

ــره  ــه در زم ــهر، ک ــن دوازده ش ــن ای ــده اند؛ بنابرای ــن ش ــور تعیی کش

مقصدهــای گردشــگری کشــور نیــز به شــمار می رونــد، بــرای 

ــدند. ــده ش ــق برگزی ــن تحقی ــه ای مطالع

روش	شناسی	تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف توســعه ای، از نظــر ماهیــت و 

روش پژوهــش، توصیفــی ـ تحلیلــی و از نظــر افــق زمانــی، مقطعی 

ــه  ــا در دو مرحل ــل داده ه ــردآوری و تجزیه وتحلی ــر گ ــوده و از نظ ب

ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــه اول، ب ــت. در مرحل ــدنی اس تقسیم ش

و شــاخص های  مؤلفه هــا  آرشــیوی،  داده  تحلیــل  و  گــردآوری 

شــهری  گردشــگری  مقصدهــای  رقابت پذیــری  و  هوشــمندی 

و  مؤلفه هــا  مرحلــه  ایــن  در  عالوه برایــن،  شــده اند.  تعییــن 

ــا  ــش نامه و ب ــزار پرس ــتفاده از اب ــا اس ــده ب ــاخص های تعیین ش ش

ــده اند.  ــنجی ش ــگری اعتبارس ــرگان گردش ــر خب نظ

و  مؤلفه هــا  اعتبارســنجی  از  پــس  دوم،  مرحلــه  در 

ــری،  ــمندی و رقابت پذی ــنجش هوش ــای س ــا گویه ه ــاخص ها ی ش

ــازی  ــج  امتی ــرت پن ــف لیک ــاس طی ــط براس ــش نامه ای برخ پرس

طراحــی شــد. بــرای تجزیه وتحلیــل داده هــا نخســت آزمــون 

ــه نتایــج ایــن  ــا توجــه ب تأییــد نرمال بــودن داده هــا انجــام شــده و ب

ــا و  ــا و مؤلفه ه ــن متغیره ــه بی ــاداری رابط ــد معن ــه تأیی ــون، ب آزم

ــن از  ــت. همچنی ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــتگی داده ه ــب هم بس ضری

ــی  ــه یک ــاختاری )SEM(،1 ک ــادالت س ــازی مع ــک مدل س تکنی

از روش هــای مدل ســازی چندمتغیــره اســت، بــرای تعییــن و 

تأییــد مــدل اندازه گیــری و مــدل ســاختاری تحقیــق اســتفاده 

شــده اســت )هومــن، 1395؛ کالنتــری، 1392؛ شــوماخر و 

لومکــس،2 1388(. بــا مدنظــر قــراردادن ایــن فــرض ـ کــه بــا توجه 

بــه گــردآوری داده هــا از دوازده مقصــد گردشــگری هوشــمند کشــور 

احتمــال دســتیابی بــه حجــم نمونــه بــزرگ و نرمــال، بــاال خواهــد 

ــس  ــاختاری کوواریان ــادالت س ــازی مع ــک مدل س ــود ـ از تکنی ب

1. Structural Equation Modeling
2. Schumacher & Lumex
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ــا  ــل داده ه ــرای تجزیه وتحلی ــزرل ب ــزار لی ــرد نرم اف ــا کارب ــور ب مح

اســتفاده شــده اســت.              

ــه دوازده شــهر )قــم،  ایــن تحقیــق از نظــر قلمــرو مکانــی، ب

ــاری،  ــزد، س ــان، ی ــیراز، اصفه ــز، ش ــه، تبری ــران، ارومی ــهد، ته مش

کرمانشــاه، زنجــان و همــدان( محــدود اســت کــه در بخــش 

ــردآوری  ــد. گ ــان ش ــا بی ــاب آن ه ــی انتخ ــوردی چگونگ ــه م مطالع

ــتان  ــا تابس ــتان 1396 ت ــی تابس ــازه زمان ــیوی در ب ــات آرش مطالع

ــی  ــات مبتن ــردآوری اطالع ــوزه گ ــت. در ح ــده اس ــام ش 1398 انج

بــر پرســش نامه در مرحلــه دوم، قلمــرو زمانــی تحقیــق بــازه زمانــی 

ــه  ــر مرحل ــت. در ه ــوده اس ــفندماه 1398 ب ــا اس ــاه 1398 ت آبان م

از پژوهــش، جامعــه آمــاری متفاوتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

در مرحلــه اول پژوهــش، خبــرگان گردشــگری کشــور جامعــه 

ــد کــه از ویژگی هــای تحصیــالت  ــاری پژوهــش را تشــکیل دادن آم

کادمیــک کارشناســی ارشــد و باالتــر، تجربــه و تخصــص مرتبــط بــا  آ

توســعه گردشــگری و ســابقه آموزشــی ـ پژوهشــی یــا تجربــی حداقــل 

ــه،  ــن مرحل ــش در ای ــت پژوه ــه ماهی ــه ب ــا توج ــد. ب ــاله بهره مندن ده س

از روش  نمونه گیــری غیراحتمالــی قضاوتــی یــا هدفمنــد اســتفاده شــده 

اســت. انــدازه نمونــه ایــن جامعــه آمــاری پانــزده نفــر بــوده  اســت.

ــرگان،  ــان، خب گاه ــان، آ ــش، کارشناس ــه دوم پژوه در مرحل

گاه و آشــنا بــا وضعیــت  پژوهشــگران، مســئوالن و مدیــران کلیــدی آ

ــگری  ــه گردش ــای دوازده گان ــری مقصده ــمندی و رقابت پذی هوش

ــراد  ــن اف ــد. ای ــکیل داده ان ــش را تش ــاری پژوه ــه آم ــور جامع کش

ــودن  ــی  مرتبط ب ــی از دو ویژگ ــل یک ــورداری از حداق ــن برخ ضم

تخصــص و رشــته تحصیلــی یــا داشــتن حداقــل پنــج ســال ســابقه 

ــش  ــد در بخ ــا مقص ــط ب ــگری مرتب ــای گردش ــه فعالیت ه در زمین

گاهــی و اطالعــات کافــی در  عمومــی و خصوصــی، بایــد از آ

ــوردار  ــز برخ ــده نی ــد  ارزیابی ش ــگری مقص ــتم گردش ــه سیس زمین

ــاری و  ــه آم ــه کل جامع ــتن ب ــه دسترسی نداش ــه ب ــا توج ــند. ب باش

پراکنده بــودن آن در ســطح دوازده مقصــد ارزیابی شــده، از روش 

ــه اســتفاده شــد.  ــرای انتخــاب جامعــه نمون نمونه گیــری گلوله برفــی ب

ــای  ــای متغیره ــداد مؤلفه ه ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب ــدازه نمون ان

پنهــان تحقیــق )چهــارده مؤلفــه شــامل شــش مؤلفــه هوشــمندی و 

ــخ دهنده  ــر پاس ــزان 280 نف ــه می ــری(، ب ــه رقابت پذی ــت مؤلف هش

بــرآورد شــد )حبیبــی و عــدن ور، 1396: 13، بــه نقــل از جکســون، 

2003؛ شــه و گلداشــتاین، 2006 و کالیــن، 2010؛ میرتقیــان 

رودســری، 1398: 130( و درنهایــت تعــداد 320 پرســش نامه 

ــش نامه  ــوای پرس ــی محت ــش، روای ــن پژوه ــد. در ای ــردآوری ش گ

ــا  ــازه آن ب ــی س ــرت و روای ــف لیک ــرگان و طی ــر خب ــاس نظ براس

ــی  ــد. پایای ــی ش ــدی بررس ــی تأیی ــل عامل ــتفاده از روش تحلی اس

ــد.  ــنجیده ش ــاخ س ــای کرونب ــا روش آلف ــز ب ــری نی ــزار اندازه گی اب

یافته	های	تحقیق
ــینه  ــات و پیش ــه در ادبی ــیوی صورت گرفت ــات آرش ــا مطالع ب

و  هوشــمندی  در  اثرگــذار  شــاخص های  و  مؤلفه هــا  تحقیــق، 

ــی  ــدل  مفهوم ــهری و م ــگری ش ــای گردش ــری مقصده رقابت پذی

اولیــه تحقیــق، کــه روابــط بیــن متغیرهــا و مؤلفه هــا را نشــان می دهــد، 

تعییــن شــدند.  مؤلفه هــا  از  و شــاخص های ســنجش هریــک 

ــن  ــق در ای ــای تحقی ــه یافته ه ــت ک ــود داش ــاز وج ــن نی ــه ای در ادام

مرحلــه اعتبارســنجی شــوند. بــرای تعییــن اعتبــار محتــوای تحقیــق، 

در مرحلــه اول، براســاس مؤلفه هــا و شــاخص های احصاشــده 

ــوا  ــی محت ــه ارزیاب ــش نامه اولی ــق، پرس ــینه تحقی ــات و پیش از ادبی

ــور  ــگری کش ــرگان گردش ــر از خب ــزده نف ــار پان ــی و در اختی طراح

ــه  ــدول 1 ب ــگری در ج ــرگان گردش ــخصات خب ــت. مش ــرار گرف ق

ــوا،  ــی محت ــا روای ــار ی ــن اعتب ــرای تعیی ــت. ب ــده اس ــش درآم نمای

ــف  ــط در طی ــا متوس ــر از 3 )ی ــن کمت ــه میانگی ــاخص هایی ک ش

لیکــرت( داشــتند، حــذف شــدند و روایــی محتــوای شــاخص هایی 

کــه میانگیــن آن هــا 3 و باالتــر بــود تأییــد شــد و به منزلــه ســؤاالت 

اصلــی تحقیــق در پرســش نامه نهایــی تعییــن شــد. براســاس نتایــج 

ــوا، از 106  ــی محت ــن روای ــا و تعیی ــنجی یافته ه ــل از اعتبارس حاص

شــاخص اولیــه، تعــداد 99 شــاخص ســنجش شــامل 57 شــاخص 

ــگری  ــای گردش ــری مقصده ــاخص رقابت پذی ــمندی و 42 ش هوش

شــهری تأییــد و انتخــاب شــدند. همچنیــن براســاس نظــر و پیشــنهاد 

خبــرگان گردشــگری، اصالحــات الزم در زمینــه بازنویســی یــا 

ــد. ــام ش ــز انج ــده نی ــاخص های تأییدش ــی از ش ــازی برخ ساده س

	جدول	1:	مشخصات	خبرگان	گردشگری	کشور

سابقه کاریتخصصمرتبهمدرک تحصیلینوع خبره

دکتریتعدادسمت
کارشناسی 

ارشد
دانشیار و 

باالتر
مربیاستادیار

برنامه ریزی 
گردشگری

بازاریابی 
گردشگری

مدیریت 
گردشگری

10 تا 15 
سال

بیشتر از 
15 سال

31114-23-55استاد دانشگاه

مدیر و کارشناس 
ارشد معاونت 

گردشگری
3123--3-

پژوهشگر ارشد 
متخصص حوزه 

گردشگری
31221-3-

صاحبان 
کسب وکارهای 

گردشگری
41312122
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)در  به صــورت  برخــط  پرســش نامه ای  دوم،  مرحلــه  در 

کارشناســان،  از  و  شــد  طراحــی   )Google Forms ســامانه 

گاهــان، خبــرگان، پژوهشــگران، مســئوالن و مدیــران مقصدهــای  آ

منتخــب خواســته شــد تــا وضعیــت و عملکــرد هوشــمندی و 

رقابت پذیــری مقصــد خــود را بــا توجــه بــه مقیــاس پنــج امتیــازی 

لیکــرت در همــه شــاخص ها و در مقایســه بــا گــروه مرجعــی 

 320 تعــداد  درنهایــت  کننــد.  اعــالم  رقیــب  مقصدهــای  از 

پرســش نامه تکمیــل و نتایــج آن در دســترس محقــق قــرار گرفــت. 

بــا توجــه بــه ماهیــت، اهــداف، ســؤال و مــدل پژوهــش و به منظــور 

ــه دوم، از  ــش در مرحل ــای پژوه ــتنباطی داده ه ــل اس تجزیه وتحلی

محــور  کوواریانــس  ســاختاری  معــادالت  مدل ســازی  روش  

ــزرل اســتفاده شــده اســت. تعییــن  ــا رویکــرد لی )CB-SEM(،1 ب

ــن  ــتگی بی ــب هم بس ــن ضری ــا و تعیی ــودن داده ه ــا نب ــودن ی نرمال ب

ــای  ــتفاده از روش ه ــای اول و دوم در اس ــق گام ه ــای تحقی متغیره

اســت  مدل ســازی معــادالت ســاختاری کوواریانــس محــور 

)میرتقیــان رودســری، 1398: 127(. 

آزمون	نرمال	بودن	متغیرهای	پژوهش
تعییــن  بــرای  اســمیرنوف  ـ  کولموگــروف  آزمــون  در 

نرمال بــودن داده هــا، اگــر ســطح معنــی داری به دســت آمده از 

ــد،  ــی α=0/05 باش ــا یعن ــدار خط ــر از مق ــون، بزرگ ت ــرای آزم اج

ــد  ــد خواه یی
ً
تا

 0H ــرض  ــورت ف ــر این ص 1H و در غی ــرض ف

شد.

:0H داده ها نرمال نیست

نرمــال  1H:داده هــا  است

1. Covariance-Based Structural Equation Modeling 

	اسمیرنوف	برای	متغیرهای	تحقیق جدول	2:	آزمون	کولموگروفـ	

سطح معناداریمؤلفهسطح معناداریعامل

0/051هوشمندی

0/054فضای کسب وکار گردشگری

0/072محیط گردشگری

0/069ساکنان/ گردشگران

0/090زندگی ساکنان/ تجربه گردشگران

0/080حاکمیت/ مدیریت

0/074دسترسی/ حمل ونقل

0/072رقابت پذیری

0/074شرایط عمومی مقصد

0/088سیاست و برنامه ریزی گردشگری

0/076مدیریت مقصد

0/068زیرساخت های عمومی

0/097عوامل تقویت کننده و حمایت کننده

0/110منابع و جاذبه های کلیدی

0/093خدمات گردشگری

0/092تقاضا

ــه  ــا توج ــود، ب ــاهده می ش ــدول 2 مش ــه در ج ــه ک همان گون

ــر از  ــرای متغیرهــای تحقیــق بزرگ ت ــاداری ب ــه این کــه ســطح معن ب

نتیجــه  و  می شــود  تأییــد   1H فــرض پــس  اســت،   0/05

داده هــای  کــه  بــرای می گیریــم  جمع آوری شــده 

متغیرهــای تحقیــق نرمــال اســت. بنابرایــن می تــوان از آزمون هــای 

پارامتریک برای آزمون فرضیه ها استفاده کرد.

ضریب	هم	بستگی	بین	متغیرهای	پژوهش
بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون کولموگــروف ـ اســمیرنوف و تأیید 

نرمال بــودن داده هــا، بــرای تعییــن هم بســتگی میــان متغیرهــا، 

ــدول  ــرد. ج ــتفاده ک ــون اس ــک پیرس ــون پارامتری ــوان از آزم می ت

ــان  ــا را نش ــن متغیره ــون بی ــتگی پیرس ــب هم بس ــس ضرای 3 ماتری

ــری   در نتیجه گی
ً
ــد اشــاره کــرد کــه معمــوال می دهــد. در اینجــا بای

از چنیــن آزمون هایــی کــه در آن هــا رابطــه بیــن دو متغیــر بررســی 
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می شــود چنانچــه ضریــب هم بســتگی بیــن دو متغیــر کمتــر 

ــی  ــف ارزیاب ــر ضعی ــن دو متغی ــه بی ــد، رابط ــت آی از 0/25 به دس

می شــود و چنانچــه مقــدار ایــن ضریــب در دامنــه 0/6 – 0/25 قــرار 

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 

.)311  :1397 )مک نــاب، 

جدول	3:	ماتریس	هم	بستگی	بین	رقابت	پذیری		با	مؤلفه	های	هوشمندی

ساکنان/ گردشگرانمحیط گردشگریفضای کسب وکار گردشگریرقابت پذیری
زندگی  ساکنان/ 
تجربه  گردشگران

حاکمیت/ 
مدیریت

دسترسی/ 
حمل ونقل

1/00رقابت پذیری

فضای کسب وکار 
گردشگری

0/675*1/00

1/00*0/757*0/782محیط گردشگری

1/00*0/823*0/649*0/787ساکنان/ گردشگران

زندگی  ساکنان/ تجربه  
گردشگران

0/844*0/725*0/874*0/855*1/00

1/00*0/737*0/711*0/771*0/659*0/711حاکمیت/ مدیریت

1/00*0/750*0/709*0/723*0/696*0/565*0/698دسترسی/ حمل ونقل

*p<0.01    

ــتگی  ــب هم بس ــت آمده از ضری ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب

پیرســون در جــدول 3 می تــوان گفــت بیــن رقابت پذیــری بــا 

مؤلفه هــای هوشــمندی در ســطح اطمینــان 99 درصــد رابطــه 

معنــاداری وجــود دارد.

جدول	4:	ماتریس	هم	بستگی	بین	هوشمندی	با	مؤلفه	های	رقابت	پذیری

هوشمندی
شرایط 

عمومی 
مقصد

سیاست و 
یزی  برنامه ر
گردشگری

یت  مدیر
مقصد

یرساخت های  ز
عمومی

عوامل 
تقویت کننده

منابع و 
جاذبه های 

کلیدی

خدمات 
گردشگری

تقاضا

1/00هوشمندی

شرایط عمومی 
مقصد

0/690*1/00

سیاست و 
برنامه ریزی 
گردشگری

0/783*0/635*1/00

1/00*0/789*0/683*0/796مدیریت مقصد

زیرساخت های 
عمومی

0/828*0/703*0/741*0/790*1/00

عوامل 
تقویت کننده

0/746*0/609*0/639*0/713*0/718*1/00

منابع و 
جاذبه های 

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

1/00*0/637*0/536*0/665*0/676*0/627*0/590*0/533*0/647تقاضا

*p<0.01
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ــتگی  ــب هم بس ــت آمده از ضری ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب

ــا  ــر هوشــمندی ب ــن متغی ــوان گفــت بی پیرســون در جــدول 4 می ت

ــه  ــد رابط ــان 99 درص ــطح اطمین ــری در س ــای رقابت پذی مؤلفه ه

ــاداری وجــود دارد. معن

ســنجش	مــدل	مفهومــی	پژوهــش	بــا	اســتفاده	
از	رویکــرد	مدل	ســازی	معــادالت	ســاختاری

وجــود  تأییــد  و  داده هــا  نرمال بــودن  تعییــن  از  پــس 

هم بســتگی بیــن متغیرهــا و مؤلفه هــا، اکنــون می تــوان بــه بررســی 

ــه بیــن متغیرهــا و  ــی تعیین شــده در مــدل  مفهومــی اولی
ّ
روابــط عل

مؤلفه هــا بــا اســتفاده از روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری بــا 

رویکــرد لیــزرل پرداخــت. هــر مــدل کامــل معــادالت ســاختاری 

ــت.  ــاختاری اس ــدل س ــری و م ــدل اندازه گی ــش م ــامل دو بخ ش

ــا  ــه ب ــی اولی ــدل مفهوم ــده در م ــی تعیین ش
ّ
ــط عل ــه رواب در ادام

ــدل  ــری و م ــدل اندازه گی ــش م ــزرل در دو بخ ــتفاده از روش لی اس

ــت: ــده اس ــی ش ــاختاری بررس س

مــدل	 اندازه	گیــری	 بخــش	 ارزیابــی	 الــف(	
مــدل( )اعتبارســنجی	

ــه  ــد ب در ارزیابــی بخــش اندازه گیــری مــدل، پژوهشــگر بای

ــه و متغیرهــای آشــکار مــدل  بررســی روابــط بیــن متغیرهــای نهفت

ــا  ــاد ی ــی و اعتم ــا روای ــار ی ــن اعتب ــدف تعیی ــا ه ــردازد. در اینج بپ

پایایــی اندازه گیری هــای مدنظــر اســت. براین اســاس، در ایــن 

بخــش نخســت بــه ارزیابــی پایایــی مــدل اندازه گیــری پرداخته می شــود. 

نتایــج حاصــل از محاســبه میــزان آلفــای کرونبــاخ در جدول 

ــت.  ــده اس ــش نامه آم ــای پرس ــا و مؤلفه ه ــك متغیره ــه تفکی 5 ب

نتایــج ایــن جــدول درخصــوص میــزان پایایــی شــاخص های 

ــان دهنده  ــت آمده، نش ــای به دس ــر آلف ــاس مقادی ــش نامه براس پرس

میــزان بــاالی هم ســازی درونــی گویه هــای مربــوط بــه ایــن 

ــن  ــت؛ بنابرای ــی آن هاس ــنجش و بررس ــدف س ــا ه ــاخص ها ب ش

بــرازش الگــو در راســتای قابلیــت اعتمــاد یــا پایایــی مــدل، تأییــد 

می شــود.

جدول	۵:	مشخص	کننده	های	آماری	قابلیت	پایایی	ابزار	اندازه	گیری

آلفای کرونباخمؤلفهآلفای کرونباخمتغیر

0/974هوشمندی

0/895فضای کسب وکار گردشگری

0/942محیط گردشگری

0/870ساکنان/ گردشگران

0/843زندگی ساکنان/ تجربه گردشگران

0/896حاکمیت/ مدیریت

0/853دسترسی/ حمل ونقل

0/960رقابت پذیری

0/765شرایط عمومی مقصد

0/908سیاست و برنامه ریزی گردشگری

0/834مدیریت مقصد

0/875زیرساخت های عمومی

0/847عوامل تقویت کننده و حمایت کننده

0/884منابع و جاذبه های کلیدی

0/876خدمات گردشگری

0/724تقاضا

در ادامـه بـرای تأییـد روایـی سـازه مـدل، بـه تحلیـل سـاختار 

درونـی پرسـش نامه و کشـف عوامل تشـکیل دهنده هر سـازه یا متغیر 

تأییـدی  تحلیـل عاملـی  ابـزار  از  بدین منظـور  مکنـون می پردازیـم. 

اسـتفاده می شـود. همچنین در این بخش با اسـتفاده از تحلیل عاملی 

)متغیـر  بـه هـر سـازه  مربـوط  اندازه گیری شـده  معـادالت  تأییـدی، 

مکنون( اسـتخراج و تفسـیر می شـوند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی 

کلیـه شـاخص ها، نشـان می دهـد که بـار عاملـی تمامی شـاخص ها 

یـا گویه هـای پرسـش نامه، باالتـر از 0/4 و مقـدار آماره t آن ها بیشـتر 

از 1/96 اسـت؛ بنابرایـن ایـن شـاخص ها یـا گویه هـای پرسـش نامه 

بـرای سـنجش مؤلفه هـای هوشـمندی و رقابت پذیـری مقصدهـای 

گردشـگری شـهری متناسـب اند و روایـی سـازه پرسـش نامه و برازش 

مـدل تحقیـق از منظـر اعتبـار یـا روایـی، تأیید می  شـود. 
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ب(	ارزیابــی	بخــش	ســاختاری	و	کلــی	مــدل	
پژوهــش مفهومــی	

در بررســی بخــش ســاختاری مــدل، روابــط بیــن متغیرهــای 

ــته(  ــتقل و وابس ــه مس ــای نهفت ــی )متغیره ــی و بیرون ــه درون نهفت

ــن موضــوع   تشــخیص ای
ْ

ــد. در اینجــا هــدف ــرار می گیرن مدنظــر ق

اســت کــه آیــا روابــط تئوریکــی کــه بیــن متغیرهــا در مرحلــه تدویــن 

چارچــوب مفهومــی مدنظــر محقــق بــوده اســت، از طریــق داده هــا 

ــازی  ــک مدل س ــتفاده از تکنی ــا اس ــه ب ــه. در ادام ــا ن ــده ی ــد ش تأیی

ــی  ــه ارزیاب ــات مربوطــه، ب ــا آزمــون فرضی معــادالت ســاختاری، ب

ــرازش مــدل کلــی و ســاختاری تحقیــق پرداختــه شــده اســت. ب

همــه   ،6 جــدول  در  ارائه شــده  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 

شــاخص های بــرازش مــدل تحقیــق در زمینــه اثــر هریــک از 

ــگری  ــای گردش ــری مقصده ــمندی در رقابت پذی ــای هوش مؤلفه ه

شــهری از مقــدار مقبولــی برخوردارنــد؛ بنابرایــن گفتنــی اســت ایــن 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــرازش مقبول ــق از ب ــدل تحقی ــش از م بخ

جدول	۶:	شاخص	های	برازش	مدل	تحقیق	در	زمینه	اثر	هریک	از	مؤلفه	های
	هوشمندی	در	رقابت	پذیری

مقدار به دست آمدهحد مجازنام شاخص

X2/df32/57 و کمتر

NFI0/90/93 و باالتر

NNFI0/90/93 و باالتر

AGFI0/90/90 و باالتر

CFI0/90/94 و باالتر

GFI0/90/91 و باالتر

RMSEA0/08 0/070کوچک تر از

ــا توجــه داده هــای ارائه شــده در شــکل های 2 و 3، کــه در جــدول  ب

ــای  ــک از مؤلفه ه ــر هری ــه تأثی ــت، در زمین ــده اس ــه ش 7 خالص

شــهری  گردشــگری  مقصدهــای  رقابت پذیــری  در  هوشــمندی 

ــت: ــده اس ــت آم ــر به دس ــج زی نتای

1( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/21 و همچنیــن آمــاره t بــه مقــدار 

2/43 می تــوان گفــت: در ســطح اطمینــان 95 درصــد فضــای 

ــگری  ــای گردش ــری مقصده ــگری در رقابت پذی ــب  وکار گردش کس

ــاداری دارد؛ ــت و معن ــر مثب ــهری تأثی ش

2( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/63 و همچنیــن آمــاره t بــه مقــدار 

7/73 می تــوان گفــت: در ســطح اطمینــان 99 درصــد محیــط 

گردشــگری در رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری تأثیــر 

ــاداری دارد؛ مثبــت و معن

3( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/09 و همچنیــن آمــاره t بــه مقــدار 

ــاکنان/  ــد س ــان 95 درص ــطح اطمین ــت: در س ــوان گف 1/10 می ت

گردشــگران در رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری شــهری تأثیــر 

معنــاداری نــدارد؛

4( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/85 و همچنیــن آمــاره t بــه 

مقــدار 9/21 می تــوان گفــت: در ســطح اطمینــان 99 درصــد 

ــه گردشــگران در رقابت پذیــری مقصدهــای  زندگــی ســاکنان/ تجرب

ــاداری دارد؛ ــت و معن ــر مثب ــهری تأثی ــگری ش گردش

5( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/29 و همچنیــن آمــاره t بــه مقــدار 

ــت/  ــد حاکمی ــان 99 درص ــطح اطمین ــت: در س ــوان گف 2/98 می ت

ــر  ــهری تأثی ــگری ش ــای گردش ــری مقصده ــت در رقابت پذی مدیری

مثبــت و معنــاداری دارد؛

6( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/47 و همچنیــن آمــاره t بــه مقــدار 

ــی/  ــد دسترس ــان 99 درص ــطح اطمین ــت: در س ــوان گف 4/36 می ت

شــهری  گردشــگری  مقصدهــای  رقابت پذیــری  در  حمل ونقــل 

ــاداری دارد؛  ــت و معن ــر مثب تأثی

ــر  ( براب ــه ) ــن چندگان ــب تعیی ــدار ضری ــن مق 7( همچنی

متغیــر  پیش بینــی  توانایــی  ایــن ضریــب  اســت.  0/90 شــده 

ــاس،  ــد. براین اس ــی می کن ــتقل را بررس ــر مس ــط متغی ــته توس وابس

ــگری،  ــط گردش ــگری، محی ــب  وکار گردش ــای کس ــای فض مؤلفه ه

مدیریــت  حاکمیــت/  گردشــگران،  تجربــه  ســاکنان/  زندگــی 

درصــد   90 توانســته اند  درمجمــوع  حمل ونقــل  دسترســی/  و 

را  شــهری  گردشــگری  مقصدهــای  رقابت پذیــری  تغییــرات  از 

ــاداری در  ــه ســاکنان/ گردشــگران ســهم معن ــد. مؤلف ــی کنن پیش بین

ــهری  ــگری ش ــای گردش ــری مقصده ــر رقابت پذی ــی متغی پیش بین

ــدارد. ن
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تحلیل اثرگذاری هوشمندی در رقابت پذیری مقصدهای گردشگری
 مورد مطالعه: دوازده مقصد شهری منتخب در ایران

دلشاد 256

جدول	۷:	ضرایب	مسیر،	آماره	t	و	ضریب	تعیین	)متغیر	وابسته:	رقابت	پذیری(

یب مسیر )b(متغیر پیش بین آماره tضر
یب تعیین کل ضر

) ( 

**0/212/43فضای کسب  وکار گردشگری

0/90

*0/637/73محیط گردشگری

0/091/10ساکنان/ گردشگران

*0/859/21زندگی ساکنان/ تجربه گردشگران

*0/292/98حاکمیت/ مدیریت

*0/474/36دسترسی/ حمل ونقل

**p<0.05        *p<0.01

شکل	2:	مدل	سازی	معادالت	ساختاری	مدل	
مفهومی	تحقیق	)تخمین	استاندارد(

شکل	3:	مدل سازی	معادالت	ساختاری	مدل	مفهومی	
تحقیق	)معناداری	ضرایب(

در ادامــه بــا توجــه بــه نتایــج ارائه شــده در جــدول 8، همــه 

ــک از  ــمندی در هری ــر هوش ــوزه تأثی ــرازش در ح ــاخص های ب ش

از  شــهری  گردشــگری  مقصدهــای  رقابت پذیــری  مؤلفه هــای 

می تــوان  بنابرایــن  برخوردارنــد؛  قبولــی  قابــل  مقــدار 

ــی  ــل قبول ــرازش قاب ــق از ب ــدل تحقی ــش از م ــن بخ ــت ای گف

ــت. ــوردار اس برخ
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جدول	۸:	شاخص	های	برازش	مدل	تحقیق	در	زمینه	تأثیر	هوشمندی	در	هریک	از	مؤلفه	های	رقابت	پذیری

مقدار به دست آمدهحد مجازنام شاخص

X2/df32/48 و کمتر

NFI0/90/94 و باالتر

NNFI0/90/94 و باالتر

AGFI0/90/91 و باالتر

CFI0/90/94 و باالتر

GFI0/90/92 و باالتر

RMSEA0/08 0/068کوچک تر از

ــدول  ــکل های 4 و 5 و ج ــده در ش ــای ارائه ش ــه داده ه ــا توج ب

ــاره تأثیــر هوشــمندی در هریــک از مؤلفه هــای رقابت پذیــری  9 درب

مقصدهــای گردشــگری شــهری، نتایــج زیــر به دســت آمــده اســت:

 t 1( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/86 و همچنیــن آمــاره

ــد  ــان 95 درص ــطح اطمین ــت در س ــوان گف ــدار 9/71 می ت ــه مق ب

هوشــمندی در مؤلفــه شــرایط عمومــی مقصــد تأثیــر مثبــت و 

ــت 74  ــته اس ــوع توانس ــمندی درمجم ــر هوش ــاداری دارد. متغی معن

ــی  ــد را پیش بین ــی مقص ــرایط عموم ــه ش ــرات مؤلف ــد از تغیی درص

ــد؛ کن

ــه  ــن آمــاره t ب ــه ضریــب مســیر 0/87 و همچنی ــا توجــه ب 2( ب

مقــدار 12/64 می تــوان گفــت در ســطح اطمینــان 95 درصــد 

ــد  ــگری مقص ــزی گردش ــت و برنامه ری ــه سیاس ــمندی در مؤلف هوش

تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. متغیــر هوشــمندی درمجمــوع 

و  سیاســت  مؤلفــه  تغییــرات  از  درصــد   76 اســت  توانســته 

کنــد؛ پیش بینــی  را  گردشــگری  برنامه ریــزی 

ــه  ــن آمــاره t ب ــه ضریــب مســیر 0/96 و همچنی ــا توجــه ب 3( ب

مقــدار 12/98 می تــوان گفــت در ســطح اطمینــان 95 درصــد 

ــاداری  ــت و معن ــر مثب ــد تأثی ــت مقص ــه مدیری ــمندی در مؤلف هوش

ــد از  ــت 92 درص ــته اس ــوع توانس ــمندی درمجم ــر هوش دارد. متغی

ــد؛ ــی کن ــد را پیش بین ــت مقص ــه مدیری ــرات مؤلف تغیی

ــه  ــن آمــاره t ب ــه ضریــب مســیر 0/94 و همچنی ــا توجــه ب 4( ب

مقــدار 14/78 می تــوان گفــت در ســطح اطمینــان 95 درصــد 

هوشــمندی در مؤلفــه زیرســاخت های عمومــی تأثیــر مثبــت و 

ــت 88  ــته اس ــوع توانس ــمندی درمجم ــر هوش ــاداری دارد. متغی معن

ــی  ــی را پیش بین ــاخت های عموم ــه زیرس ــرات مؤلف ــد از تغیی درص

ــد؛ کن

 t ــاره ــن آم ــیر 0/86 و همچنی ــب مس ــه ضری ــه ب ــا توج 5( ب

ــد  ــان 95 درص ــطح اطمین ــت در س ــوان گف ــدار 11/09 می ت ــه مق ب

ــر  ــده تأثی ــده و حمایت کنن ــل تقویت کنن ــه عوام ــمندی در مؤلف هوش

ــته  ــوع توانس ــمندی درمجم ــر هوش ــاداری دارد. متغی ــت و معن مثب

اســت 74 درصــد از تغییــرات مؤلفــه عوامــل تقویت کننــده و 

کنــد؛  پیش بینــی  را  حمایت کننــده 

t 6( بــا توجــه بــه ضریــب مســیر 0/41 و همچنیــن آمــاره

ــد  ــان 95 درص ــطح اطمین ــت در س ــوان گف ــدار 6/72 می ت ــه مق ب

ــت  ــر مثب ــدی تأثی ــای کلی ــع و جاذبه ه ــه مناب ــمندی در مؤلف هوش

ــت  ــته اس ــوع توانس ــمندی درمجم ــر هوش ــاداری دارد. متغی و معن

17 درصــد از تغییــرات مؤلفــه منابــع و جاذبه هــای کلیــدی را 

کنــد؛ پیش بینــی 

ــه  ــاره t ب ــن آم ــب مســیر 0/71 و همچنی ــه ضری ــا توجــه ب 7( ب

مقــدار 12/71 می تــوان گفــت در ســطح اطمینــان 95 درصــد 

هوشــمندی در مؤلفــه خدمــات گردشــگری تأثیــر مثبــت و معناداری 

ــد از  ــت 74 درص ــته اس ــوع توانس ــمندی درمجم ــر هوش دارد. متغی

ــد؛  ــی کن ــگری را پیش بین ــات گردش ــه خدم ــرات مؤلف تغیی

ــه  ــن آمــاره t ب ــه ضریــب مســیر 0/84 و همچنی ــا توجــه ب 8( ب

مقــدار 10/47 می تــوان گفــت در ســطح اطمینــان 95 درصــد 

هوشــمندی در مؤلفــه تقاضــا تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. متغیــر 

هوشــمندی درمجمــوع توانســته اســت 71 درصــد از تغییــرات مؤلفــه 

ــد.  ــی کن ــا را پیش بین تقاض
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یب تعیین )متغیر پیش بین: هوشمندی( جدول ۹: ضرایب مسیر، آماره t و ضر

متغیر وابسته
ضریب مسیر 

)b(
t آماره

ضریب تعیین کل )
)

0/74**0/869/71شرایط عمومی مقصد

0/76**0/8712/64سیاست و برنامه ریزی گردشگری

0/92**0/9612/98مدیریت مقصد

0/88**0/9414/78زیرساخت های عمومی

0/75**0/8611/09عوامل تقویت کننده و حمایت کننده

0/17**0/416/72منابع و جاذبه های کلیدی

0/51**0/7112/71خدمات گردشگری

0/71**0/8410/47تقاضا

**p<0.05

شکل	4:	مدل	سازی	معادالت	ساختاری	مدل	
مفهومی	تحقیق	)تخمین	استاندارد(

شکل	۵:	مدل سازی	معادالت	ساختاری	مدل	مفهومی	
تحقیق	)معناداری	ضرایب(

بحث	و	نتیجه	گیری
ــمند  ــگری هوش ــروز گردش در عصــر حاضــر، ظهــور و ب

ــی  ــه فرصت های ــا را ب ــت گذاران مقصده ــران و سیاس ــه مدی توج

ــطح  ــمندی در س ــرد هوش ــق راهب ــه از تطبی ــت ک ــرده اس ــب ک جل

ــاد  ــا ایج ــری آن ه ــود رقابت پذی ــرای بهب ــگری ب ــای گردش مقصده

رقابت پذیــری  در  هوشــمندی  تأثیــر  به این منظــور،  می شــود. 

بررســی  گوناگــون  پژوهش هــای  در  گردشــگری  مقصدهــای 

اثرگــذاری هوشــمندی در  ایــن پژوهش هــا،  شــده اســت. در 

بــا  و  پراکنــده  به طــور  گردشــگری  مقصدهــای  رقابت پذیــری 

کیــد بــر پیامدهــا و نتایــج مدنظــر از ایــن اثرگــذاری بحــث شــده  تأ

ــازوکار  ــایی س ــال شناس ــه دنب ــر ب ــق حاض ــن، تحقی ــت. بنابرای اس

ــری  ــری و اثرپذی ــمندی در رقابت پذی ــای هوش ــذاری مؤلفه ه اثرگ

ــگری  ــای گردش ــمندی مقصده ــری از هوش ــای رقابت پذی مؤلفه ه

ــرد  ــور، رویک ــت. بدین منظ ــوده اس ــران ب ــب در ای ــهری منتخ ش

ــد. ــن ش ــی تدوی ــه پژوهش ــاذ و دو مرحل ــی اتخ کّم

ــه  ــاکنان/ تجرب ــی س ــه زندگ ــق مؤلف ــج تحقی ــاس نتای براس

مقصدهــای  رقابت پذیــری  در  را  تأثیــر  بیشــترین  گردشــگران 

گردشــگری شــهری داشــته اســت. همچنیــن بیشــترین میــزان تأثیــر 

ــهری  ــگری ش ــای گردش ــمندی مقصده ــای هوش ــان مؤلفه ه در می

ــگری،  ــط گردش ــای محی ــاص دارد. مؤلفه ه ــه اختص ــن مؤلف ــه ای ب

دسترســی و حمل ونقــل، حاکمیــت/ مدیریــت و فضــای کســب وکار 

ــذاری در  ــزان تأثیرگ ــم می ــا پنج ــای دوم ت ــز در رده ه ــگری نی گردش

رقابت پذیــری قــرار گرفته انــد. در پژوهش هــای پیشــین مرتبــط 

بــا هوشــمندی گردشــگری، ماننــد ســانگ )2015(، مارچیــوری و 
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کانتــوری )2015(، بونینکونتــری و میســرا )2016(، بوروســکاوا و 

همــکاران )2017( و شــفیعی و همــکاران )2019( نیــز بــر اهمیت 

کیــد  تأ رقابت پذیــری  در  هوشــمندی  مؤلفه هــای  تأثیرگــذاری 

ــین،  ــای پیش ــک از پژوهش ه ــن، در هیچ ی ــت. باوجودای ــده اس ش

ــوع  ــا درمجم ــک و ی ــه تفکی ــمندی ب ــای هوش ــر مؤلفه ه ــزان تأثی می

ــت.  ــده اس ــنجیده نش ــاگری س ــای گردش ــری مقصده در رقابت پذی

ــزان تأثیرگــذاری از آن روی واجــد اهمیــت اســت  ایــن ســنجش می

ــگری  ــد گردش ــزان مقص ــت گذاران و برنامه ری ــران، سیاس ــه مدی ک

ــمندی  شــهری می تواننــد اولویت هــای توســعه مؤلفه هــای هوش

ــش  ــه افزای ــا، ب ــت آن ه ــود وضعی ــای بهب ــد و برمبن ــایی کنن را شناس

قــدرت رقابت پذیــری مقصــد گردشــگری در مقابــل رقبــا بپردازنــد. 

بیشــترین  تحقیــق،  نتایــج  دیگــر  براســاس  همچنیــن 

میــزان پیش بینــی تغییــرات مؤلفه هــای رقابت پذیــری ازطریــق 

هوشــمندی، بــه مدیریــت مقصــد اختصــاص دارد. مؤلفه هــای 

زیرســاخت های عمومــی، سیاســت و برنامه ریــزی گردشــگری، 

ــد،  ــی مقص ــرایط عموم ــده، ش ــده و حمایت کنن ــل تقویت کنن عوام

منابــع و جاذبه هــای کلیــدی  و  تقاضــا، خدمــات گردشــگری 

ــین،  ــات پیش ــد. در تحقیق ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــب در رتبه ه به ترتی

به طــور کلــی بــه تأثیــرات هوشــمندی یــا برخــی مؤلفه هــای 

از  در هیچ یــک  امــا  اســت،  اشــاره شــده  رقابت پذیــری  در  آن 

تأثیــرات هوشــمندی در هر یــک مؤلفه هــای  ایــن پژوهش هــا، 

ــت.  ــده اس ــنجیده نش ــزان آن س ــده و می ــی نش ــری بررس رقابت پذی

براســاس نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق، می تــوان ایــن 

بحــث را مطــرح کــرد کــه مؤلفه هــای مدیریتــی، زیرســاختی، 

و  تقویت کننــده  عوامــل  برنامه ریــزی،  و  سیاســت گذاری 

حمایت کننــده، شــرایط عمومــی مقصــد، تقاضــا، و خدمــات 

ــانی  ــی و انس ــای مدیریت ــه توانمندی ه ــده ب ــور عم ــگری به ط گردش

در  اساســی  نقشــی  و  وابســته اند  شــهری  گردشــگری  مقصــد 

ــع  ــد )مناب ــدادادی مقص ــی و خ ــای موهبت ــردن توانمندی ه بالفعل ک

و جاذبه هــای گردشــگری( و شــکل گیری و توســعه فعالیت هــای 

فّناوری هــای  کاربــرد  حــوزه  در  بنابرایــن  دارنــد؛  گردشــگری 

ــداری  ــا و پای ــی فعالیت ه ــت پذیری، اثربخش ــری، زیس ــن، براب نوی

می پذیرنــد.  هوشــمندی  از  را  تأثیــر  بیشــترین  طوالنی مــدت، 

همچنیــن براســاس نتایــج دیگــر این بخــش از پژوهــش، مؤلفه 

ــمندی  ــری را از هوش ــن تأثیرپذی ــدی کمتری ــای کلی ــع و جاذبه ه مناب

دارد. منابــع اصلــی و جاذبه هــای کلیــدی دالیــل بنیادینــی هســتند کــه 

بازدیدکننــدگان براســاس آن، بــه انتخــاب مقصــدی خــاص به نســبت 

 
ً
ــا ــا عمدت ــع و جاذبه ه ــن مناب ــا ای ــد؛ ام ــا می پردازن ــایر مقصده س

ــه اول  ــه در وهل ــد ک ــمار می رون ــدادادی به ش ــی و خ ــل موهبت عوام

ــری  ــدرت رقابت پذی ــا و ق ــگران در مقصده ــور گردش ــزه حض انگی

ــایر  ــبت س ــن به نس ــد؛ بنابرای ــم می آورن ــا فراه ــر رقب ــبی در براب نس

مؤلفه هــای رقابت پذیــری، تأثیرپذیــری کمتــری از هوشــمندی در 

ــد. ــگری دارن ــد گردش ــری مقص ــزان رقابت پذی ــش می افزای

ــد اثرگــذاری  ــا محدودیت هایــی شــامل تأیی ــن پژوهــش ب ای

در  هوشــمندی  و  رقابت پذیــری  در  هوشــمندی  مؤلفه هــای 

ــران  ــهری ای ــگری ش ــای گردش ــری مقصده ــای رقابت پذی مؤلفه ه

ــاره  ــی درب ــر داده هــای کّم ــودن ب ــرگان و مبتنی نب ــای نظــر خب برمبن

ــگری،  ــای گردش ــری مقصده ــمندی و رقابت پذی ــت هوش وضعی

به ویــژه  کافــی،  داده هــای  و  اطالعــات  بــه  دسترسی نداشــتن 

بزرگ داده هــا بــرای ســنجش وضعیــت هوشــمندی و رقابت پذیــری 

ــود تحقیقــات  مقصدهــای گردشــگری شــهری مطالعه شــده و کمب

در زمینــه هوشــمندی و رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری 

کشــور روبــه رو بــوده اســت کــه ممکــن اســت در نتایــج و 

پیشــنهاد  براین اســاس،  باشــند.  تأثیرگــذار  تحقیــق  یافته هــای 

ــنجش  ــد س ــواردی مانن ــه م ــی ب ــای آت ــه در پژوهش ه ــود ک می ش

ــتفاده  ــا اس ــگری ب ــای گردش ــری مقصده ــمندی و رقابت پذی هوش

ــای  ــت ها و راهکاره ــه سیاس ــده و ارائ ــاخص های شناسایی ش از ش

گردشــگری،  مقصدهــای  رقابت پذیــری  و  هوشــمندی  بهبــود 

ــرد  ــل و کارب ــردآوری، تجزیه وتحلی ــرای گ ــر ب ــوی مؤث ــه الگ ارائ

ــمندی و  ــت هوش ــنجش وضعی ــرای س ــا ب ــتفاده از بزرگ داده ه اس

رقابت پذیــری مقصدهــای گردشــگری، انجــام تحقیــق مشــابه 

تطبیقــی  تحلیــل  و  در ســایر مقصدهــای گردشــگری کشــور 

ــی  ــرح جهان ــگری مط ــر گردش ــمند و رقابت پذی ــای هوش مقصده

و ارائــه تجــارب و درس هــای آموخته شــده بــرای کاربــرد در ســطح 

ــای  ــری مقصده ــمندی و رقابت پذی ــود هوش ــور بهب ــور به منظ کش

ــود. ــه ش ــگری پرداخت گردش

منابع
حبیبــی، آرش و عــدن  ور، مریــم )1396(. مدل یابــی معــادالت 

نرم افــزار  کاربــردی  )آمــوزش  عاملــی  تحلیــل  و  ســاختاری 

LISREL(، تهــران: ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.

شــفیعی، ســاناز، رجــب زاده قطرمــی، علــی، حســن زاده، 

ــاوری   ــر فّن ــی تأثی ــعید )1396(. »بررس ــان، س ــا و جهانی علی رض

اطالعــات بــر توســعه پایــدار مقاصــد گردشــگری بــه  منظــور 

ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــمند )ب ــگری هوش ــد گردش ــعه مقاص توس

ــی 27،  ــماره 4 پیاپ ــی، دوره 7، ش ــات بازاریاب ــب(«، تحقیق فراترکی

.116-95 ص 

ــی. )1388(.  ــارد ج ــس، ریچ ــدال ای. و لومک ــوماخر، ران ش

مقدمــه ای بــر مدل ســازی معادلــه ســاختاری. ترجمــه وحیــد 

قاســمی. تهــران: انتشــارات جامعه شناســان. 

ــل  ــرا )1389(. »عوام ــور، زه ــا، و نادعلی پ ــن، محمدرض فرزی

ــران )مــورد  ــر مزیــت رقابتــی مقصدهــای گردشــگری در ای ــر ب مؤث

مدیریــت  مطالعــات  فصل نامــه  چابهــار(«.  منطقــۀ  مطالعــه: 

گردشــگری، دوره 5، شــماره 14، ص 40-67.
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