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چکیده
امروزهرقابتدرگردشگریبهیکیازمسا لمهمتبدیلشده است.ازسویدیگر،رقابتمقصدتاحد
رقابتپذیریازمنظر
زیادیتحتتأثیر کیفیتتجربة گردشگراست.باوجوداین،درمطالعاتاندکی  

تقاضا بررسی شده است .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کیفیت تجربه بر ادراك گردشگر از
رقابتپذیریمقصداستکهازمدلارا هشدهتوسطمنگ()2006اقتباسشدهاست.اینمدلحاکی

گردشگریدرمراحلمختلفسفربرادراكرقابتپذیریگردشگراناز

ازآناستکهکیفیتتجربة 
دهاند.
مقصدتأثیردارد.جامعةآماری پژوهشمتشکلازگردشگراناروپاییاستکهازایرانبازدیدکر 
بهمنظور تج یه و تحلیل نتایج از آزمون ضریب همبستگی پیرسن استفاده شده است .نتایج نشان

پذیریادراكشدهرابطة معناداریوجودداردوادراكگردشگران


دهدمیانکیفیتتجربهورقابت

می
نظرمیرسد


براین،به

.عالوه
تتأثیر کیفیتتجربة گردشگریاست
ازرقابتمقصدبهطورمستقیمتح 
بعدازسفرارتباطمثبتومعنیداردارد .

سطحمشارکتگردشگرانفقطبامرحلة
رقابت،رقابتپذیریمقصد،تجربةگردشگری،ادراكگردشگر،مشارکتگردشگر 

واژههای کلیدی:

مقدمه
امروزهفضایرقابتیبهوجودآمدهدرصنعتگردشگریبینالمللی،ضرورتتوجهبهتوانرقابتیمقاصدرا
است.عالوهبرآن،توانرقابتیکهمنجربهاف ایشسهمبازارمیشود،هدفاصلی

بیشازپیشنمایانساخته

بهطور
مقصدهای گردشگری بسیاری قرار گرفته است .همچنین ،ارزیابی رقابت یک مقصد گردشگری  ،
ف ایندهای،اب اریمهمبرایتج یهوتحلیلبازاریابیمقصدشناختهشدهاست.درشرایطیکهکشوربرای
رهاییازوابستگیاقتصادبهنفتدرتالشاست،میتوانبااستفادهازاینقاعدهبهتوسعة صنعتبرای

هایاخیر،باوجودتحریمهاییکجانبةکشورهایغربیعلیه

کسبمنافعآناقدامکرد.ازطرفی،در 
سال
1ـنویسندهمسئول :استادیاردانشکدهعلومگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ،تهران،ایران()z.nadalipour@usc.ac.ir
2ـدانشجویکارشناسیارشدبازاریابیگردشگری،دانشگاهعلموفرهنگ،تهران،ایران 
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کشورمان(کهصادراتنفترابامشکلمواجهساخته)،ضرورتیافتنجایگ ینیبراینفتبیشتراحساس
میشود.باوجوداینکهطبقآمارارا هشدهتوسطمسئوالنگردشگریکشور،هرسالهشاهداف ایشتعداد
رقابتیدربازارهایبینالمللیچندان

گردشگرانورودیهستیم،وضعیتگردشگریکشورازلحاظتوان
زیادیبابازارهایبینالمللیدارد .

رضایتبخشنیستوفاصلة

شاخصهای بسیاری

کردهاند ،طی سالهای مختلف ،
همان گونه که ریچی و کراچ ( )2003بیان  
ردهاند.همچنین
توسطسازمانهایگوناگونارا هشدهکههرکدامبهجنبةخاصیازرقابتپذیریاشارهک 

رقابتپذیریارا هشده،بررویپاسخمقصدهایگردشگری
مفاهیمومدلهایپیشینکهدرزمینة  

بیشتر 
به بازار رقابتی گردشگری و بهبود شرایط مقصد رقابتی موردنظر تمرک داشته است .اما با وجود این،
همچنانکمبودهاییدرزمینة مطالعاترقابتپذیریوجوددارد.یکیازکمبودهایموجودایناستکه
بهطور معمول شاخصهای رقابتپذیری از بعد عرضه بررسی شده و مطالعات کمی از سمت تقاضا و
مصرفکننده به موضو ارزیابی رقابتپذیری مقصد پرداخته است .ایجاد رقابتپذیری بهتنهایی کافی
نیست .عواملی که مؤثر بر رقابتپذیری مقصد گردشگری عنوان میشوند ،زمانی مؤثرند که ذینفعان
رقابتپذیری و
کیفیت و کارکردشان رابررسیو ادراك کنند.بهعبارتی،برداشتو ارزیابی گردشگر از  
جذابیت مقصد رقابتپذیری گردشگری با بیان تجربه آغاز میشود (نادعلیپور .)1395 ،بنابراین تجربة
گردشگروادراکیکهازجذابیتورقابتپذیریمقصددارد،درتحلیلرقابتپذیریمقصدبایدمدّنظرقرار
ازاینرو درپژوهشحاضر،بادرنظر گرفتنبعدتقاضادرقالبادراكگردشگروتجربةویدرطول
گیرد .
فرایندسفر(قبل،حینوبعدازسفر)ونی بادرنظرگرفتنمی انمشارکتگردشگردرفرایندگردشگری،
،بهویژهدر
سعیبرآناستتاقدمیدرجهتپرکردنخألموجودپیرامونموضو رقابتپذیریگردشگری 
رقابتپذیری از
تحقیقات داخلی ،برداشته شود .به همین منظور ،در تحقیق حاضر برآنیم تا به مبحث  
دیدگاهتقاضا،یعنیدیدگاهگردشگران،بپردازیم.هدفازاینمطالعهبررسیوآگاهیازتجربهوادراك
گردشگرانخارجیپیرامونرقابتپذیریایران،درحکممقصدگردشگری،ونی بررسیارتباطبینایندو

براین،تأثیر سطح مشارکت گردشگربر رابطة میان«ادراكرقابتپذیری»و «کیفیت
مقولهاست.عالوه 

تجربةگردشگر»بررسیشدهاست.برهمیناساس،پژوهشحاضردرپیپاسخگوییبهسؤاالتزیراست :
-1آیابین«تجربةگردشگری»گردشگرانورودیبهایرانو«ادراكآنانازرقابتپذیریایران»
ارتباطمعناداریوجوددارد؟ 
-2سطحمشارکتگردشگرانچهنقشیدرارتباطمیان«تجربةگردشگری»و«ادراك
گردشگرانازرقابتپذیریایران»دارد؟

مبانی نظری و مرور پیشینه پژوهش
3

2

4

رقابتپذیری»«،1تجربه» «،ادراك» و«مشارکت» مبناینظریپژوهشحاضر
مفاهیمیهمچون« 
1. Competitiveness
2. Experience
3. Perception
4. Involvement
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منظوردركبهترمفهومرقابتورقابتپذیری،دراینبخشابتدابهتعاریفارا هشدهپیرامون

است .
به
هاوتحقیقاتانجامشدهدرزمینةرقابتو


سپسرویکرد
میشود،
مفاهیمرقابتورقابتپذیریپرداخته 

طورخاصرقابتپذیریمقصدبررسیخواهدشد .


به
رقابتپذیری مقصد
یشان
بهدلیلخواستافرادبرایرفعنیازها 
داردکهفعالیتهایتجاریصرفاً 

نایت)1923(1اظهارمی
نیست بلکه آنها درصدد کسب موفقیت و رضایتی هستند که از مشارکت در فعالیتهای تجاری
بهدست میآورند .وی معتقد است که رقابت را میتوان براساس اعمال و رفتار افراد توصیف کرد

کردهاند که رقابت مقصد توانایی ارا ة کاالها و
(خداداد کاشی .)1388 ،دایر و کیم ( )2003بیان  
بهخصوصدرجنبههایی که
مقصدمیتواندبهترازمقاصد دیگرداشتهباشد  ،

خدماتیاستکههر 
ازلحاظ تجربی برای گردشگران حا اهمیت است .در همین راستا ،ریچی و کراچ ( )2003تعریف
جامعتری ارا ه داده و ادعا میکنند که مقصد هنگامی رقابتی است که بتواند درآمد گردشگری را

اف ایش دهد و تعداد ف ایندهای از بازدیدکنندگان را به خود جذب کند و درعینحال تجارب
ها ارا ه دهد .همچنین بتواند به رفاه ساکنان مقصد و حفظ
بهیادماندنی و رضایتبخش به آن 

هایطبیعیبراینسلهایآیندهتوجهکند(نادعلیپور.)1395،گوم لیج()2011معتقداست


سرمایه
رقابتپذیریهرمقصدبهتواناییآنمقصدبرایارا ة کاالهاوخدماتیارتباطداردکهنسبتبهسایر

مقاصدعملکردبهتریدارند .
مرورادبیاتنشانمیدهدکهتاکنونتعاریفزیادیپیرامونمفهومرقابتارا هشده ،امابهنظر

شدهای دراینزمینهارا هنشده کههمگانبرآنتوافق داشتهباشند
رسدهنوزتعریفپذیرفته 


می
پذیریرادرپنجگروهدستهبندیکردهاست:


)عواملرقابت
(اسپنسوهازارد.)1988،پورتر(1990
باتوجهبه

زیرساختها.ریچیوکراچ( ،)2000

منابعانسانی؛ منابعفی یکی؛ منابعدانشی؛ منابعمالی؛ 
تهبندیمنطقی
مطرحشدناینبحثدرگردشگری،اف ودنمنابعتاریخیوفرهنگیرابهایندس 
میدانند (جعفرتاش و پویانزاده .)1393 ،واکاوی ادبیات نشان میدهد که تاکنون مدلهای زیادی

2
گیریرقابتپذیریمقصدارا هشدهاست.چنومایر ()1995مدلرقابتیکلیپورتررابه


برایاندازه
صنعتگردشگریتعمیمدادندواظهارکردندکهرقابتدرگردشگریشاملپنجبعد است:تقاضا؛
مدیریت؛ سازماندهی؛ اطالعات؛ کارآیی .پیرس (« )1997تج یه و تحلیل رقابت مقصد» را برای
ارزیابی و اندازهگیری رقابت در مقصدهای گردشگری معرفی و ارا ه کرد .در همین راستا ،حسن
()2000یکمدلرقابتیارا هکردکهبرعواملپایداری محیط زیستدرمقصدگردشگریتأکید
دارد .ریچی و کراچ ( 2003و  )1999مدلی جامع از رقابتپذیری و پایداری مقصد ارا ه دادند که
شامل 36متغیردرقالبپنج گروهاصلیازعواملاست.کوکوللیوگوفی( ،)2015،2013ازطریق
رقابتپذیری مقصد
معرفی مجموعهای از شاخصهای پایداری و آزمون نقش آنها در تبیین  
1. Knight
2. Chon- Mayer
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گردشگری ،به بسط مدل ریچی و کراچ پرداختند .از سوی دیگر ،دایر و همکاران ( )2003مدلی
پیوندازرقابت پذیریگردشگریارا هدادندکهشاملششعاملاصلیاست:منابعموروثی؛ منابع


هم
خلقشده؛ منابعوعواملحمایتی؛ مدیریتمقصد؛ شرایطموقعیتی؛ شرایطتقاضا.برداس)1994( 1

برنامهای راهبردی برای
اظهار کرد که رقابت بین خوشههای صنعت گردشگری وجود دارد و ارا ة  
2
کسبم ایایرقابتیالزموضروریاست:ه ینة کم،تمای وتخصص.بهطورمشابه،پون ()1993
چهار اصل عمده برای دستیابی به اهداف باال ارا ه کرد :اگر مقاصد رقابتی باشند ،درنظر گرفتن
تقویتکانالهایتوزیعدربازاروایجادبخش

محیط،ایجادیکبخشهدایتیوراهنمادرگردشگری،
خصوصیپویاازاهمیتبس اییبرخورداراست .
خاصیازمکانهایگردشگریپرداختند.گوو

برخیازمحققاننی بهبررسیرقابتمقصددرانوا 
گورز( )1999هفتشاخصبرایرقابتمقصدارا هدادند:تسهیالت؛ قابلیتدسترسی؛ کیفیتخدمات؛
طورکلیتحقیقاتومطالعاتصورتگرفتهدرزمینة

محیطوجاذبهها.به

آبوهوا؛
تواناییمالی؛تصویرمکان؛ 
پذیریمقصدرامیتواندرقالبسهگروهازتحقیقاتدستهبندیکرد(نادعلیپور:)1395،

رقابت
مدلهایی پیرامون رقابتپذیری مقصد پرداختهاند ،مانند تحقیقات:
 -1تحقیقاتی که به ارا ة  
ریچیوکراچ ()1999،2003؛دویروکیم ()2003؛ونجیسای)2003( 3؛دایروهمکاران ()2004؛
مازانیک4وهمکاران( .)2007
خاصیازرقابتپذیریمقصدتمرک داشتهاند،مانندتحقیقات :تیلور5

 -2تحقیقاتیکهبرجنبة 
()1995؛سوتریوورابرت )1998( 6؛دویروهمکاران ()b2000،a 2000؛حسن ()2000؛ مایالیک
()2000؛گووگورز()2000؛بوهالیس()2000؛دراگوسوسرستی .)2014(7
ردهاند،مانند
هایرقابتپذیریمقصدی مشخصرامطالعهک 


تحقیقاتیکهجایگاهیاقابلیت
 -3
9
8
تحقیقات :احمد و کرون ()1990؛ مازانیک ()1995؛ چُن و مایر ()1995؛ کوزاك و رمینگتون 
()1999؛بوتاوهمکاران)1999(10؛سیرسومایالیک()1999؛کیموهمکاران()2000؛دیاوتسِرا
()2000؛ کیم و همکاران ()2001؛ پاپاتئودورو)2002( 11؛ کارمایکل)2002( 12؛ دویر و همکاران
()2003؛اینرایتونیوتن ()2005،2004؛هادسونوهمکاران()2004؛ونجسایی()2005؛اومرزل
گوم لج()2006؛اومرزلگوم لجومایالیک()2008؛تانجاوهمکاران)2011(13؛آییکورو.)2015(14
1. Bordas
2. Poon
3. Vengisayi
4. Mazanec
5. Taylor
6. Soteriou- Roberts
7. Dragoş- Cȋrstea
8. Ahmed- Krohn
9. Kozak- Rimmington
10. Botha- Crompton- Kim
11. Papatheodorou
12. Carmichael

13. Tanja- Vladimir- Nemanja- Tamara
14. Ayikoru
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مطالعاتمربوطبهرقابتپذیریدرایرانبسیارمحدودومعدوداست.امادراینمطالعهسعی

شدهدرایرانصورتگیرد.مطالعاتانجامشده


شدهمروریهرچندمحدودبرمقاالتومطالعاتانجام
در ایران فقط به مبحث رقابتپذیری و شناخت م یت رقابتی پرداخته و تاکنون درزمینة ادراك و
قابلتوجهیصورتنگرفته
آنبررقابتپذیریمقصدهایگردشگریپژوهش  

تجربةگردشگرانوتأثیر
جعفرتاشامیریوپویانزاده(  ،)1394بااستفادهازروشپیمایشیوهمچنینمدلریچیو

است.
هایرقابتیصنعتگردشگریواولویتبندیاقداماتالزمبرای اف ایشتوان


کراچ،بهارزیابیشاخص
رقابتی اشاره و اظهار کردهاند که اغلب شاخصهای رقابتپذیری گردشگری ایران شرایط نامطلوبی
دارد .در همین راستا ،شجاعیراد و مسعودی ( )1394به بررسی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری و
کردهاند.
بندیاینعواملدرشهرارومیهپرداختهودرنهایتمی اناهمیتهرمؤلفهرامشخص 


اولویت
مدلرقابتپذیریومسا لمربوطبهتوسعة پایدارپرداختهوبیانمیکند

نادعلیپور()1395بهارا ة
برایدستیابیبهتوسعة پایدارگردشگری،بایدازمنابعوم ایایرقابتیمقصد درزمینة گردشگری

بهترین استفاده را کرد .در پژوهش وی ،باتوجهبه اصول توسعة پایدار گردشگری ،مدلی درزمینة
تأثیرگذاردرمدلپیشنهادیمحققادراك
مؤلفههای 
رقابتپذیریپایدارمقصدارا ه شدهکهیکیاز 

گردشگرانوتجربةسفرعنوانشدهاست .

کیفیت تجربة گردشگر
جعفری ( )1379اظهار میدارد تجربه مفهومی است که در طیفی گسترده ،از انت اعیترین تا
میتواندجایگیرد.تجربهحالتیدرونیدرفرداستوناشیازچی یاستکهفرد
عینیترینحالت ،

بهصورت شخصی با آن مواجه میشود ،متحمل میشود یا در طی آن زندگی میکند .تجارب

رزیباوبهیادماندنیویایکتعطیالت)

چنینحالتهایی(یکگروهمسافرتی،مناظ

گردشگرینی  ،
وجودمیآیند(جعفری،1379،ص.)215موسویوسپهرپور()1393


هستندودرطولیکسفربه
درذهنفردشرکتکنندهدرسطحی احساسی،

اظهارمیدارندکهتجربه ذاتاً شخصی است وفقط 

فی یکی ،فکری و حتی روحانی وجود دارد .بنابراین هیچ دو نفری نمیتوانند تجاربی مشابه داشته
ازابتدایمفهومسازیآندرسال،1960موضو تحقیقیکلیدیبودهو

باشند.اماتجربة گردشگری،
1
درکارهایتخصصیبسیاریدرزمینة گردشگریمخاطب قرارگرفتهاست.مطالعة کوهن ()1979
شاملبحثهاییاستکهدرآننشانمیدهدمردممتفاوتبه تجاربمتفاوتی نیازمندندودرنتیجه

مفاهیممتفاوتیبرایگردشگرانوجوامعمحلیشکلمیگیرد.بسیاریازمحققاندیگر،روشتجربة
گردشگری کوهن را در مطالعات خود دنبال کردند (ناش1996 ،؛ پیرس1982 ،؛ ریان 2و کروتس،
1997؛ اسمیت1989 ،؛ اوری .)1990 ،3بنابراین ،اعتقاد بر این است که تجربة گردشگری فعالیت
تفریحی چندجانبهای است که شامل سرگرمی یا یادگیری یا هر دوی آنها برای یک فرد میشود
1. Cohen
2. Ryan
3. Urry
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(ریان .)1997 ،جنینگ  )2006( 1اینگونه بیان میدارد که تجربة گردشگری مفهومی بسیار پویا و
تشکیلشدهوتعریفواندازهگیریآندشوارومشکلاست .الوس

جامعاستکهازعناصر گوناگون
قبلاز سفر»« ،در مسیر سفر»،
( )1995نی تجربة گردشگری مقصد را در مجموعهای از مراحل « 
2
«اقامت در مقصد» و «دوران پساز بازگشت به خانه» بررسی کرد .تانگ و ریچی ( )2011بیان
معنادار است که گردشگر در هنگام توصیف سفری
کردهاند تجربة گردشگری بهیادماندنی تجربهای  

3
یادمیآوردوبازسازیمیکند.همچنینازنظرپی ام (،)2010کیفیتتجربهاستکهآنرا

خاصبه

خاطرهانگی میکند نه کیفیت کاالها و خدمات .به همین شکل ،تاکنون مطالعات بسیاری راجعبه

کیفیتتجربةگردشگراندراوقاتفراغتوسفروتأثیرآنبرکیفیتزندگیانجامشدهاست.یکیاز
اولینمطالعاتپیرامونتأثیر کیفیتتجربة گردشگریبررویکیفیتزندگیتوسطنیل و سرجیو
انجامشد.آنهادراینمطالعهاهمیتتأثیر تجربة گردشگریرابرکیفیت

اویسل 4درسال 1999
زندگیسنجیدند.نتایجاینمطالعاتنشاندادکهرضایتمندیازخدماتگردشگریبررضایتاز

نظرمیرسدکیفیت

میگذارد .
به
داردواینبهنوبةخودبرکیفیتکلیزندگیتأثیر 

اوقاتفراغتتأثیر
کارمیرود.

شودودرزمینههایمتفاوتیدرپیشینة گردشگریبه

نی بهمفاهیممتفاوتیمربوطمی
مربوطمیشودبهکیفیتخدمات،تضمینکیفیتوبازرسیوکنترل،دركوفهمکیفیتدر

کیفیت
سطح فردی /تجاری /اجتماعی (مانند سطح سهامداران) باتوجهبه محصول و تمای بازار (جنینگ و
ویلر.)2006،کالوسونوکنتچ()1966باارا ة مدلیدرزمینة تجاربتفریحیبهتوصیفتجربهدر
پیشبینی؛ )2سفربهمکان؛ )3فعالیتدرمکان؛ )4بازگشتاز
چندمرحله پرداختند)1:مرحلة  
آوری.آنهاتفریحاتدرفضایبازراپیشنهادکردندکهسببرضایت

سفر؛ )5مرحلة خاطرهیاجمع
هاییدرهرمرحلهازتجربهمیشودوممکناستالگوییرایجوشایعبرایاف ایششادی،


یانارضایتی
رضایتیاسودبردنسفروتجاربمکانیباشد.همچنینایناحتمالمیرودکهدرمرحلةبرگشتاز

رضایتمندیکاهشیابد،امادرمرحلةخاطرهاف ایشوبهبودیابد .

سفر،
ایدهای که در مطالعات انجامشده حمایت میشود این است :تجربة گردشگری
بهطورکلی  ،
کند .این مراحل با انتظاراتی شرو میشود و
فرایندی است که با طی سلسلهمراتبی پیشرفت می 
قصدیامقصدها(تکرارسفر)،بازگشتازسفرویادآوریخاطراتسفر

منجربهطراحیسفر،سفربهم
میشود (جینینگ و ویلر2006 ،؛ کیلیون1992 ،5؛ کالوسون .)1963 ،براساس ادبیات موجود در

تجربة گردشگری ،در این مطالعه ،کیفیت تجربة گردشگری درك گردشگران از می ان لذت تجربة
خود ،در رابطه با محصول و خدمات دریافتشده در مراحل مختلف سفر ،تعریف شده است .تجربة
مرحلهای شامل برنامهری ی قبلاز سفر ،مسیر (سفر به مقصد و بازگشت)،

گردشگری پدیدهای چند
تجربهدرمقصدوبازتاببعدازسفرتعریفمیشود .

1. Jenningz
2. Tung
3. Pizam
4. Neal- Sirgy- Uysal
5. Killion

87

زهرا نادعلی پور و همکار

تحلیل رقابتپذیری گردشگری ایران با تأکید بر ادراک گردشگران ...

سطح مشارکت گردشگر
مشارکتعاملمهمیدرتعاملبیندومفهومکیفیتتجربةگردشگریورقابتپذیریمقصداست.عوامل
دیگریهمممکناستدرارتباطبینایندومفهومدرنظرگرفتهشود،امادراینمطالعهسطحمشارکت
مناسبترین عامل تعدیلکننده درنظر گرفتهشدهاست.مشارکت مفهومیاست کهبهطور گسترده در
رفتارمصرفکنندهبهکارمیرودوتوجهبسیاریازمحققانتفریحوسرگرمیرادردهةگذشتهبه

پیشینة
خودجلبکردهاستوبرایتجاربفراغتوسرگرمیحیاتیومهماست(هاویت ودیمنچه1990،؛
دیمنچه ،هاویت و هوارد1993 ،؛ جامروزی 1و همکاران1996 ،؛ گورسوی و گاوکار .)2003 ،2اصطالح
مشارکتبرایاولین باردرتحقیقاترفتارمصرفکنندهدردهة قبلمطالعهشد (مککریومونسون،3
.)1987مشارکت بهوضعیتروحی ،عالیق،انگی هوانگیختگیبهفعالیتیامحصولمرتبطبازمیگردد
شخصییادلبستگیعاطفی

مکاینتایر)1989( 4مشارکترامفهومی 
(دیمانچ،هوتی وهوارد .)1993،
)بیانکردمشارکتمیتواندعاملی

فردبرای یکفعالیتمیداند .درهمینراستا،زاچکوسکی(1987
روانشناختی برای ایجاد انگی ه یا عالقه بین فرد و فعالیت یا محصول درنظر گرفته شود .در حوزة
گردشگری،مشارکتبرایاولینباردرگردشگریتفریحی،بهعنوانتوزیعپیوستگیاحساسیبینمردمو
مکان،مطالعهشد(پرتی،چیپروبرامستون.)2003،5درحوزةاوقاتفراغتوگردشگری،مانفرد()1989
مشارکترابدینصورتتعریفکرد:درجهومی انعالقهبهیکفعالیتوپاسخعاطفیمربوطبهاین
عالقه.محققاننشاندادندکهسطحمشارکتیکیازمهمترینشاخصهایتعیینکنندة رفتاراستوبر

بسیاری از جنبههای فرایند مصرف تأثیر میگذارد؛ مانند جستوجوی اطالعات ،تصمیمگیری ،ادراك،
نگرش،ارزیابیمحصول /تجربهو(...گورسیوگاوکار2003،؛منگ.)2006،پربنسن،ووواویسل)2014(6
اینباره این طورمطرحکردندکهشناختعواملیمانندانگی ه،سطحمداخلهودرگیریواطالعاتو
در 
کهمنجربهدركصحیحگردشگرازسفرمیشود ،بهگسترشبازاریابیصنعتگردشگریکمک

دانش 
خواهدکردوتوجهبخشهایبازاررابهنیازهایمشتریوگردشگرانجلبمیکند .

درسالهایاخیر،مطالعهدربارةرقابتمقصدازمحبوبیتخاصیبرخورداربودهوبسیاریازمحققان

کردهاند .تا به امروز ،بیشتر مطالعات گردشگری از منظر عرضه و
درزمینة رقابت مقصد تحقیق  
پذیریگردشگریپرداختهاند(هادسون،ریچیوتیمور2004،؛انرایت

عرضهکنندگانبهموضو رقابت

و نیوتن2004 ،؛ دایر2004 ،؛ میهالیک .)2000 ،برخی از محققان اظهار داشتند که رقابت مقصد
شدهدرمقصدداردوکیفیتتجربهاستکهیکمقصدرارقابتپذیر

بستگیبهتجربةگردشگریارا ه
میسازد(دایروکیم2003،؛ریچیوکراچ.)2003،دربررسیمطالعات،تعاریفگوناگونیازمفاهیم

باتوجهبه دیدگاهها و رویکردهای متفاوت ،بیان شد و شاخصهایی برای ارزیابی این

نظری تحقیق ،
1 Jamrozy
2. Gursoy- Gavcar
3. McQuarrie- Munson
4. McIntyre
5. Pretty- Chipuer- Bramston
6. Prebensen, Woo, Uysal
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مفاهیم مطرح شد .همان طور که اشاره شد ،در بیشتر مطالعات انجامشده ،از بعد عرضه به
رقابتپذیری پرداخته شدهوبعدتقاضاکمتردرنظرگرفتهشده است.اینموضو درمطالعاتداخلی

رقابتپذیریدرایرانبسیارمحدودومعدوداست و
جامشدهدرزمینة  
بیشتردیدهمیشود.مطالعاتان 

بیشتر مطالعات داخلی به بررسی جایگاه یا قابلیتهای رقابتپذیری مقصد پرداختهاند و تاکنون
مطالعات داخلی چندانی درخصوص ادراك گردشگران از رقابتپذیری و درنظر گرفتن تجربة
بهطورخالصه،الگوی
نابرایندرراستایدستیابیبهاهدافتحقیق ،

گردشگریصورتنگرفتهاست.ب
مفهومیپژوهشازمدلرقابتپذیریمنگ()2006برمبنایادراكگردشگراقتباسشدهاست.در
هایموردنظربرایاینالگوبراساسنظرخبرگانوکارشناسانبومیسازیشده


شاخص
اینپژوهش ،
قابلمشاهدهاست،مدلمفهومیپژوهشازسهمتغیرکیفیتتجربة
است.همان گونهکهدرشکل  1

گردشگری،رقابتپذیریادراكشدةمقصدوسطحمشارکتگردشگرتشکیلشدهاست.همچنیناین

پژوهشبهدنبالآزمونروابطمیاناینسهمفهومدرمقصدگردشگریایراناست .


شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش
سطح مشارکت گردشگران

کیفیت تجربة گردشگری

رقابتپذیری ادراکشده توسط

(تجربة برنامهریزی قبلاز سفر به ایران

گردشگران اروپایی ورودی به ایران

تجربه در طول مسیر
تجربه در ایران
بازتاب پس از سفر)

مدلرقابتپذیریمنگ( )2006

اقتباسیاز

روششناسی پژوهش
در پژوهشحاضر،ازروشتحقیقتوصیفیاستفادهشده است .اینتحقیقازنظرهدفکاربردیاست.
بهمنظور ارا ة تعاریف و مفاهیم نظری و بررسی پیشینه نی  ،از روش کتابخانهای استفاده شده است.

پرسشنامهصورتگرفته

همچنیندراینپژوهش،جمعآوریاطالعاتبهصورتپیمایشیوازطریقاب ار

است.جامعة آماریپژوهش شامل گردشگرانخارجیوبهطورخاصگردشگراناروپاییاست کهاز
پرسشنامه را پساز

پرسشنامه ،تکمیل 

پساز سفر» در سؤاالت 
کردهاند .وجود مرحلة « 
ایران بازدید  
گاههای گردشگریداخلیو
وب 
پایانسفرتوجیهپذیرمیکند.بههمینمنظور،ازطریقجستوجودر 

خارجیوشبکههایاجتماعیوهمچنینارتباطباتورگردانانداخلییاخارجی،گردشگراناروپاییکه

پرسشنامه،

ازایرانبازدیدکردهبودندشناساییشدندوباارسالایمیلودرخواستهمکاریدرتکمیل
دراینمطالعهازروشنمونهگیریدردسترساستفادهشده است.

جامعة آماریموردنظرتکمیلشد.
پرسشنامه بین تمامی گردشگران امکانپذیر نبود ،با رعایت ضوابط آماری ،حجم

ازآنجاکه توزیع 
قبولیازگردشگرانبهعنوانجمعیتنمونهبرگ یدهشدوسپسنتایجحاصلبهکلجمعیتتعمیم

قابل
داده شد .برای محاسبة حجم نمونه از فرمول پیشنهادی کوکران استفاده شد .براساس آخرین آمار
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سازمان میراث فرهنگی ،تعداد گردشگران اروپایی ورودی به ایران یک میلیون و  779ه ار و 638
رابرایحجمنمونهبهمانشانمیدهد.علتاینتعدادباال

گردشگربودهاست.فرمولکوکرانعدد380
هاستکهخودرادرضریبآلفایکرونباخنشانمیدهد .برای نشان

پرسشنامه

بردنصحتودقت
امابهعلتسختیدسترسیبهاینتعداد
دادنپایاییمیباید مقداربهینة آنبیشاز 80درصدباشد  .

د.پساز

پرسشنامهش

گردشگراروپاییوبراساسمحاسبةضریبآلفایکرونباخ،تصمیمبرارسال230
رابهمانشانمیدادومشخص

دریافتپاسخها،مجدداًضریبآلفایکرونباخمحاسبهشدکهمقدار0/8

طرحشده برای  230نفر
پرسشنامة  

شد که این تعداد مشکلی در پایایی تحقیق ایجاد نخواهد کرد .
گردشگراروپایی(درروشنمونهگیریدلیلانتخاباینتعدادبیانشدهاست)،کهطیسهسالاخیراز
پرسشنامهتکمیلشد .

ایرانبازدیدکردهبودند،ازطریقپستالکترونیکتوزیعشدکه105
دراینتحقیقازپرسشنامهبهعنواناب اراصلیجمعآوریاطالعاتاستفادهشد.ایناب اربرآمده

ازبررسیادبیاتواهدافمطالعهاستودربردارندةسهبخشاصلیتجربةگردشگری،ادراكگردشگر
ازرقابتپذیریمقصدومشارکتگردشگراناست.همچنین،دوبخشفرعیشاملاطالعاتشخصیو

رفتارهای کلی گردشگر در سفر در این پرسشنامه گنجانده شده است .سؤاالت پرسشنامه شامل
سؤاالت پنج گ ینهای طیف لیکرت 1است .بخش اول این پرسشنامه شامل سی سؤال مربوط به
گردشگراناستکهدرچهاربخشبرنامهری یقبلازسفر،مسیرسفر،درمقصدومرور

کیفیتتجربة
خاطرات بعداز سفر طراحی شده است .در قسمت دوم ،چهارده سؤال دربارة ادراك گردشگران از
باتوجهبهتجربةگردشگری ،مطرحشده وبخشسومشاملششسؤالمربوطبه

رقابتپذیریمقصد ،

مشارکتگردشگراندرسفراست.دربخشچهارم ،پنجسؤالچندگ ینهایمربوطبهرفتارعمومی
گردشگریمانندتعدادتعطیالتدرهرسال،طولعمراقامت،نو مقصد،مسافرتو...پرسیدهشده
خدهندگانخواستهشده است .برایپاسخگویی
است.درنهایت ،دربخشپایانیاطالعاتشخصیپاس 
نامهازمقیاسدرجهبندیپنجگ ینهایلیکرتاستفادهشدهاست .


دراینپرسش
روش تجزیه و تحلیل دادهها
همان گونه که پیشتر نی ذکر شد ،فرضیات تحقیق پیشرو به بیان ارتباط بین کیفیت تجربة
مقصدمیپردازدوهمچنینسطحمشارکتگردشگروتأثیرآنرابر

گردشگریوادراكرقابتپذیری

ادراكگردشگرازرقابتپذیری»بیانمیکند.دراینمطالعه،

رابطةمیان«کیفیتتجربةگردشگر»و«
تجربة گردشگر شامل ترکیب تجربه از مراحل مختلف سفر است .در ادامه ،به بیان فرضیات و
زیرفرضیاتتحقیقمیپردازیم :
فرضیة  :1بین «کیفیت تجربة گردشگر» و «ادراك گردشگر از رقابتپذیری مقصد» رابطة
معناداروجوددارد .
ادراكگردشگرازرقابتپذیریمقصد»رابطة

گردشگرقبلازسفر»و«

زیرفرضیة  :1بین«تجربة 
1. Likert Scale
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معناداروجوددارد .
گردشگرازرقابتپذیریمقصد»

زیرفرضیة  :2بین«تجربة گردشگردرطولمسیر»و«ادراك 
رابطةمعناداروجوددارد .
ادراكگردشگرازرقابتپذیریمقصد»رابطة

زیرفرضیة  :3بین«تجربة گردشگردرمقصد»و«
معناداروجوددارد .
ادراكگردشگرازرقابتپذیریمقصد»رابطة

گردشگرپسازسفر»و«

زیرفرضیة  :4بین«تجربة
معناداروجوددارد .
فرضیة « :2سطحمشارکتگردشگر»بررابطةمیان«کیفیتتجربةگردشگر»و«ادراكگردشگراز
رقابتپذیریمقصد»اثرتعدیلکنندگیدارد .
نامهها،برایتحلیل
پرسش 

بهمنظورآزمونفرضیاتفوقودستیابیبهاهدافتحقیق،پسازتکمیل

اطالعات از نرماف ار  SPSSاستفاده شد .در بخش آمار استنباطی ،از روشهای آماری همچون ضریب
مدلپژوهشهمراهبافرضیههایآماریرانشانمیدهد .

همبستگیپیرسنوآزمونTاستفادهشد.شکل2

شکل  :2مدل پژوهش با فرضیههای پیشنهادی
مشارکت

6

تجربة
برنامهریزی قبلاز
سفر

7
2
8

9

3

تجربه در
مسیر سفر

ادراک رقابتپذیری
مقصد

4
تجربه در
مقصد

5
تجربه بعداز
سفر



1
کیفیت تجربة گردشگری

رقابتپذیری ادرکشده

اقتباس از مدل منگ ()2006
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نامهها از منظر روایی ظاهری و روایی محتوایی و
پرسش 

شایان ذکر است ،در پژوهش حاضر ،
بهدنبالآنرواییسازهوکمیتوکیفیتسؤاالتازنظرخبرگانبررسیوتأییدشدهاست.همچنین

پرسشنامه توزیع شد و مقدار ضریب آلفای

در این پژوهش ،با استفاده از روش پیشآزمون ،سی 
درصدبهدستآمدکهمقدارقابلقبولیاست .

کرونباخ85
یافتههای پژوهش
یافته های پژوهش در قالب دو بخش توصیفی و استنباطی ارا ه شده است .ابتدا به
در این بخش  ،
هایجمعیتشناختینمونهونی آمارههایتوصیفی پرداختهشدهوسپس یافتههای


معرفیویژگی
حاصلازتج یهوتحلیلدادههاارا هشدهاست .

معرفی مشخصات حجم نمونه
جدول  :2مشخصات نمونة آماری
جنس

زن %40

سن

 -20
%1

وضعیتتأهل

مجرد%54

مرد %57
 31-40
%23

 21-30
%27

 50-41
%18

 +50
%27

متاهل%39

تحصیالت

دیپلم%27

کارشناسی%13

کارشناسیارشد
%48

دکترا%11

ملیت
پاسخدهندگان


ایتالیا 
 %14.3

اسپانیا 
 %9.5

آلمان 
 %9.5

فرانسه 
 %7.6

سایر
انگلستان 
کشورها 
%4.8
%54.3

تعدادسفرهای
بااقامتبیشاز
2شب 

1تا2سفر 
 %2.9

3تا4سفر 
 %6.7

بیشاز5سفر 
 %87.6







تعدادشب
اقامتدرهر
مقصد 

1تا2شب 
 %16.2

3تا4شب 
 %18.1

بیشاز5شب 
 %62.9







تعدادسفردر
سال 

1تا2سفر 
 %41.9

3تا4سفر 
 %33.3

بیشاز5سفر 
 %21







همراهانسفر 

تنها 
 %35.3

خویشاوندان 
 %34.3

دوستان 
 %21.9

گروههای

سازمانی 
 %3.8

سایر 
 %1.9
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تجزیه و تحلیل دادهها
اینکهمقدارمیانگین
دستآمدهازهرقسمت،بیشترسؤاالتمعنیداراستونظربه 
باتوجهبهنتایجبه 

است،بنابراینبیشترپاسخهاگرایشبه گ ینههای«موافق» و

آمدهبرایپاسخهابیشاز 3

به 
دست
رانشانمیدهد .

«بسیارموافقم»

قبلاز سفر
یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مرحله 

قبلازسفر
وستونمیانگینها ،مشخصمیشودکهازبینعواملمرحلة  

بهدادههایجدول 1


باتوجه
عامل «زمان برنامهری ی برای سفر» ،با میانگین  ،3/51بیشترین تأثیر و عامل «موقعیت سیاسی
بهدادهها،


است.همچنینباتوجه
قبلازسفرداشته
ایران»،بامیانگین،2/42کمترینتأثیررابرمرحلة 
سطح معناداری بیشتر سؤاالت مقدار کمی داشته که این نشاندهندة وجود رابطه بین سؤاالت و
قبلازسفراست .
مرحلة 

جدول  :1نتایج مربوط به سؤاالت مرحلة قبلاز سفر
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

چقدربرایبرنامهری یسفر

=S1
زمانداشتید؟

102

3.51

0.510

 0.118

0.000

4.320

=S2دسترسیبهاطالعاتمربوط
بهایرانچطوربود؟

 101

3.41

0.406

0.104

0.000

3.919

=S3تصویرذهنیشماقبلازسفر،
مربوطبهایرانچگونهبود؟

102

3.50

0.005

0.111

0.000

4.494

=S4اطالعاتدربارهسفربهایران
چقدردردسترسبود؟

102

3.26

0.265

0.112

0.020

2.358

راحتیرزرووبرنامهری یبرای

=S5
سفربهایرانتاچهاندازهبود؟

102

2.97

-0.029

0.108

0.787

-0.271

=S6موقعیتسیاسیایرانچه
تأثیریبرتصمیمگیریشماداشت؟


102

2.42

-0.578

0.128

0.000

-4.518

شمارة سؤال

آمارة T


یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مرحله مسیر سفر

وستونمیانگینهامشخصمیشودکهازبینعواملمرحلة مسیرسفر

بهدادههایجدول 2


باتوجه
امنیتحملونقلدرمسیربهایران» ،بامیانگین ،4/64بیشترینتأثیر وعامل«دسترسیبه

عامل«
بهدادهها،


مسیرسفرداشتهاست.همچنینباتوجه
ایران»،بامیانگین،3/43کمترینتأثیررابرمرحلة
سطح معناداری بیشتر سؤاالت مقدار کمی داشته که این نشاندهندة وجود رابطه بین سؤاالت و
مرحلةمسیرسفراست .
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جدول  :2نتایج مربوط به سؤاالت مرحله مسیر سفر
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

=S7تاچهحددسترسیبهایرانآسانبود؟

102

3.43

431.

0.100

0.000

4.314

ونقلرفتوبرگشتبه


امنیتحمل
=S8
ایرانچگونهبود؟

102

4.64

1.637

0.054

0.000

30.556

=S9دریافتهدایتوراهنماییمناسب
درمسیرسفرچگونهبود؟

102

3.98

0.980

0.080

0.000

12.252

=S10کیفیتخدماتارا هشدهدرمسیر
چگونهبود؟

102

3.88

0.882

0.086

0.000

10.233

=S11مناظرطبیعیدرمسیرچگونهبود؟

102

4.26

 1.265

0.088

0.000

14.365

شمارة سؤال

آمارةT

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مرحله مقصد

هامشخصمیشودکهازبینعواملمرحلةمقصد،عامل


وستونمیانگین
بهدادههایجدول3


باتوجه
مهماننوازی ساکنان ایران» ،با میانگین  ،4/91بیشترین تأثیر و عامل «کیفیت پاکی گی محیط

«
زیست ایران» ،با میانگین  ،3/28کمترین تأثیر را بر مرحلة مقصد داشته است .همچنین باتوجهبه
دادهها،سطحمعناداریبیشترسؤاالتمقدارکمیداشتهکهایننشاندهندةوجودرابطهبینسؤاالت

ومرحلةمقصدسفراست .

جدول  :3نتایج مربوط به سؤاالت مرحلة مقصد
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

کیفیتهوادرایرانچطوربود؟ 

101

4.15

1.149

0.076

0.000

15.056

جاذبههایگردشگریدرایرانچطوربود؟


101

4.56

1.564

0.071

0.000

22.051

کیفیتخدماتاقامتیدرایرانبهچه
صورتبود؟

101

3.64

0.644

0.105

0.000

6.134

کیفیتغذادرایرانچگونهبود؟

102

4.15

1.147

0.094

0.000

12.218

راهنمایی/وجوداطالعاتدرایران
چگونهبود؟

101

3.94

0.941

0.096

0.000

9.768

کیفیتحملونقلدرایرانچگونهبود؟


102

3.89

0.892

 0.096

0.000

9.251

تنو فعالیتهاوتفریحاتدرایران
چگونهبود؟

102

3.63

0.627

0.101

0.000

6.190

سطحکلیقیمتهایایرانچگونهبود؟


102

3.89

0.892

 0.089

0.000

10.011

کیفیتپاکی گیمحیطزیستدرایران
چطوربود؟

102

3.28

0.284

0.113

0.013

2.524

مهماننوازیساکنینایرانچطوربود؟


102

4.91

1.912

0.034

0.000

55.541

-امنیتدرایرانچگونهبود؟

101

4.58

11.584

0.063

0.000

25.006

ایمنیتأسیساتدرایرانچطوربود؟

101

4.41

1.406

0.069

0.000

20.319

کیفیتخدماتکارکنانبخشهای

گردشگریچگونهبود؟ 

102

4.10

1.098

0.091

0.000

12.087

سؤال

94

آمارةT

سال ششم ،شمارة چهارم ،زمستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای مرحله بعد از سفر

وستونمیانگینهامشخصمیشودکهازبینعواملمرحلة بعدازسفر،

بهدادههایجدول 4


باتوجه
خاطرهانگی بودنایران» ،بامیانگین ،4/83بیشترینتأثیر وعامل«حسآزادیدرایران» ،با

عامل«
بهدادهها،سطحمعناداریبیشتر

است.با 
توجه

میانگین،3/30کمترینتأثیررابرمرحلةبعدازسفرداشته
سؤاالتمقدارکمیداشتهکهایننشاندهندةوجودرابطهبینسؤاالتومرحلةبعدازسفراست .

جدول  :4نتایج مربوط به سؤاالت مرحله بعداز سفر
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

ایرانبرایشماچقدرخاطرهانگی بود؟


102

4.83

1.833

0.042

0.000

43.658

ارزشسفربهایرانبرایشماچگونهبود؟

102

4.82

1.824

0.040

0.000

45.125

آیادرایرانحسآزادیداشتید؟

102

3.30

0.304

0.104

0.004

2.920

آرامششماپسازسفربهایرانچگونهبود؟ 


102

4.25

1.245

0.079

0.000

15.690

برایسفرمجددبهایرانچقدرعالقهمندید؟

102

4.61

1.608

0.077

0.000

21.013

حالایرانرابهکسیپیشنهاددادهاید؟

آیاتابه

102

4.78

1.784

0.045

0.000

39.283

سؤال

آمارة T

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای ادراک رقابتپذیری مقصد

باتوجهبه دادههای جدول  5و ستون میانگینها مشخص میشود که از بین عوامل مرحلة ادراك

مهماننواز بودن مردم ایران» ،با میانگین  ،4/69بیشترین تأثیر و عامل

رقابتپذیری مقصد ،عامل «

ادراكرقابتپذیری

«دسترسیبهاطالعاتسفربهایران»،بامیانگین،2/83کمترینتأثیررابرمرحلة
مقصد داشته است .باتوجهبه دادهها ،سطح معناداری بیشتر سؤاالت مقدار کمی داشته که این
ادراكرقابتپذیریمقصداست .

نشاندهندةوجودرابطهبینسؤاالتومرحلة


جدول  :5نتایج مربوط به سؤاالت ادراک رقابتپذیری مقصد
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

درمقایسهبارقبا،دسترسیبهایران
چگونهبود؟

101

3.29

0.287

0.095

0.003

3.030

درمقایسهبارقبا،دسترسیبهاطالعات
برایسفربهایرانچگونهبود؟ 

101

2.83

-0.168

0.098

0.088

-1.725

درمقایسهبارقبا،شرایطآبوهواییایران

چقدرمطلوببود؟

101

3.56

0.564

0.079

0.000

7.155

درمقایسهبارقبا،جاذبههایگردشگری

خاصایرانچگونهبود؟

101

4.31

1.307

0.070

0.000

18.671

رمقایسهبارقبا،کیفیتزیرساختهای

د
گردشگریدرایرانچگونهبود؟

101

3.00

0.000

0.094

1.000

0.000

درمقایسهبارقبا،کیفیتمحیطزیست
درایرانچگونهبود؟

101

3.32

0.317

0.091

0.001

3.477

سؤال
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درمقایسهبارقبا،مهماننوازیمردمایران

چطوربود؟

101

4.69

1.693

0.058

0.000

29.404

قیمتگذاریرقابتیدرایرانچگونهاست؟


101

3.72

0.723

0.096

0.000

7.563

تسهیالتایراندرمقایسهبارقباچطور
بود؟

101

3.82

0.822

0.088

0.000

9.304

امنیتایراندرمقایسهبارقباچطوربود؟

101

4.07

1.069

 0.090

0.000

11.830

ایرانرادرپاسخبهنیازهایگردشگران
چطورمیبینید؟


101

3.44

0.436

0.085

0.000

5.130

سهولتاستفادهازخدماتوامکاناتدر
ایرانچطوربود؟ 

101

2.96

-0.040

0.099

0.691

-0.398

ارزشسفربهایراندرمقایسهبارقیبان
چطوربود؟

101

4.34

1.227

0.084

0.000

15.992

جایگاهایراندرجهانچگونهاست؟

101

3.66

0.663

 0.097

0.000

6.856

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای سطح مشارکت گردشگران

باتوجهبه دادههای جدول و ستون میانگینها مشخص میشود که از بین عوامل مرحلة مشارکت

گردشگرانعامل«پرستیژوشخصیتدرانتخابنو مقصد»،بامیانگین،4/58بیشترینتأثیروعامل
«دشواری انتخاب مقصد» ،با میانگین  ،2/50کمترین تأثیر را بر مرحلة مشارکت گردشگران داشته
بهدادهها ،سطحمعناداری بیشتر سؤاالتمقدار کمی داشتهکهایننشاندهندة وجود


است.باتوجه

رابطهبینسؤاالتومرحلةمشارکتگردشگراناست .

جدول  :6نتایج مربوط به سؤاالت مداخله و درگیر شدن گردشگران
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

مناهمیتزیادیبهتعطیالتمیدهم

101

4.43

1.426

0.075

 0.000

انتخابنو مقصدنشاندهندةپرستیژو
شخصیتمناست

سؤال

آمارة T
19.030

102

4.58

1.578

0.072

 0.000

22.033

انتخابمقصدتعطیالتکاردشواریاست

102

2.50

-0.005

0.116

 0.000

-4.297

تعطیالتبرایمنیکمعاملةب رگوجالب
است

102

4.15

1.147

0.107

 0.000

10.682

وقتیمنباانوا گ ینههایتعطیالتمواجه
شوم،همیشهاحساسخستگیمیکنمتا


می
تصمیمبگیرم

100

 2.69

-0.310

0.112

0.007

-2.777

اگربعدازرفتنبهتعطیالت،انتخابمن
افسردهمیشوم

ضعیفباشد،واقعاً

102

3.16

0.157

0.120

0.196

1.302

یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل شاخصها
پاسخها در هر قسمت ،برای تبیین دقیقتر پدیدههای
در این قسمت ،به کمک میانگین سادة  
موردبررسی،شش شاخصتهیهشدکهدرادامهبهتج یهوتحلیلآزمونفرضبرابریمیانگیناین
شاخصهاباعدد3پرداختهشدهاست.نتایجحاصلنشانمیدهدکهسطحمعناداریبرایتمامموارد

96

سال ششم ،شمارة چهارم ،زمستان 96

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.

اینکه
شاخصهای موردبررسی معنیدار است و باتوجهبه  

صفر یا کمتر  0/05است .بنابراین تمامی 
دستآمده بهطور معناداری از عدد  3بیشتر است ،در مجمو میتوان گفت که
میانگینهای به 

مثبتیدرسفربهایرانداشتهاندواینتجربةمثبتباعثتأثیرمثبت

گردشگراناروپاییتجربةنسبتاً
قابتپذیریگردشگرانازایرانشدهاست.دراینمیان،کیفیتتجربهدرمرحلةبعدازسفر،
برادراكر 
بامیانگین،4/43تاحدیبیشترازسایرمراحلتجربهاست .
جدول :7معنیداری شاخصها
تعداد

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

سطح

پاسخها

پاسخها

نمونه با عدد 3

پاسخها

معنیداری

قبلازسفر
مرحلة 

101

3.1733

0.17327

0.60778

0.005

2.865

مرحلةمسیرسفر

102

4.0392

1.03922

0.55867

0.000

18.787

مرحلةمقصد

98

4.0965

1.09655

0.45586

0.000

23.813

مرحلةبعدازسفر

102

4.4330

1.43301

0.40368.

0.000

35.852

ادراكرقابتپذیریمقصد


101

3.6436

0.64356

0.47782

0.000

13.536

سطحمشارکتگردشگران

99

3.5842

0.58418

0.53419

0.000

10.881

عنوان

آمارة T


آزمون فرضیات تحقیق
بهرهگیری شده
هایپژوهشازتحلیلهمبستگیپیرسن  


منظوربررسیوجودارتباطمیانشاخص

به
دستآمدهدرجدول8نمایشدادهشدهاست .
است.خالصةنتایجبه 
بهعنوانبخشیازتجربةگردشگری،تأثیرمثبتیبر
تجربهوبرنامهری یقبلازسفر ،

زیرفرضیة:1
ادراكگردشگرانازرقابتپذیریایراندارد .


جدول  :8تحلیل همبستگی مرحلة قبلاز سفر
سطح

ادراک

تجربه در

تجربه در

مداخلة

رقابتپذیری

مرحلة

مرحلة

گردشگران

مقصد

بعداز سفر

مقصد

-0.45

 **0.291

0.102

**

0.294

تجربه در
مرحلة مسیر
**

0.497

0.664

0.004

0.311

0.004

0.000

97

99

100

96

100

تجربه در
مرحلة قبلاز
سفر
1

ضریبهمبستگی

پیرسن
سطحمعنیداری


 101

تعداد

تجربه در
مرحلة قبلاز
سفر

**سطح اطمینان  99درصد
* سطح اطمینان  95درصد

سطحمعناداریآزمونکوچکتراز 5درصداست ،درنتیجهرابطة

دستآمده ،
باتوجهبهنتایجبه 

قبلازسفروادراك رقابتپذیریمقصددرسطحاطمینان 99درصدمعنادار
بینتجربهدرمرحلة  
استوهمبستگیقویومثبتیوجوددارد .


97
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زیرفرضیة  :2کیفیت تجربة گردشگری در مسیر سفر تأثیر مثبتی بر ادراك رقابتپذیری
گردشگراندارد .
جدول  :9تحلیل همبستگی مرحلة مسیر سفر
سطح مداخلة
گردشگران

048-.

ادراک
رقابتپذیری
مقصد
**

490.

مرحلة

مرحلة

مرحلة

مرحلة قبلاز

بعداز سفر

مقصد

مسیر

سفر

**

306.

**

670.

637.

000.

002.

000.

 99

101

102

98

1

102

ضریبهمبستگی
پیرسن

مرحلة

000.

سطحمعنیداری


مسیر

100

تعداد

**

497.

**سطح اطمینان  99درصد
* سطح اطمینان  95درصد


سطحمعناداریآزمونکوچکتراز 5درصداست ،درنتیجهرابطة

دستآمده ،
باتوجهبهنتایجبه 

فروادراكرقابتپذیریمقصد درسطحاطمینان 99درصدمعنادار

بینتجربه درمرحلة مسیرس
استوهمبستگیقویومثبتیوجوددارد .

بهعنوان بخشی از تجربة کلی گردشگر ،تأثیر مثبتی بر
زیرفرضیة  :3کیفیت تجربه در مقصد  ،
ادراكرقابتپذیریگردشگراندارد .


جدول  :10تحلیل همبستگی مرحلة مقصد
سطح مداخلة
گردشگران

097-.

ادراک
رقابتپذیری
مقصد
**

610.

394.

000.

 96

97

مرحلة بعداز

مرحلة

مرحلة

مرحلة

سفر

مقصد

مسیر

قبلاز سفر

**

527.

مرحلة

000.

004.

سطحمعنیداری


مقصد

98

96

تعداد

**

670.

1

000.
98

ضریبهمبستگی
پیرسن 

98

**

294.

** سطح اطمینان  99درصد
* سطح اطمینان  95درصد


سطحمعناداریآزمونکوچکتراز 5درصداست ،درنتیجهرابطة

دستآمده ،
باتوجهبهنتایجبه 

مقصدوادراكرقابتپذیریمقصددرسطحاطمینان 99درصدمعناداراستو

بینتجربهدرمرحلة 
همبستگیقویومثبتیوجوددارد .

بهعنوانبخشیازتجربة کلیگردشگری ،تأثیر مثبتیبر
:کیفیتبازتاببعدازسفر  ،

زیرفرضیة 4
رقابتپذیریگردشگراندارد .
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جدول  :11تحلیل همبستگی مرحلة بعداز سفر
سطح مداخلة
گردشگران
*

243.

ادراک
رقابتپذیری
مقصد
**

553.

015.

000.

99

101

مرحلة

مرحلة

مرحلة

مرحلة

بعداز سفر

مقصد

مسیر

قبلاز سفر

102.

ضریبهمبستگی
پیرسن

000.

002.

311.

سطحمعنیداری


98

102

100

تعداد

**

527.

1

102

**

306.

مرحلة
بعد از
سفر

**سطح اطمینان  99درصد
* سطح اطمینان  95درصد

سطحمعناداریآزمونکوچکتراز 5درصداست ،درنتیجهرابطة

دستآمده ،
باتوجهبهنتایجبه 

ازسفروادراكرقابتپذیریمقصددرسطحاطمینان99درصدمعناداراست

بینتجربهدرمرحلة 
بعد
همبستگیقویومثبتیوجوددارد .
و 

فرضیات اصلی
ادراكآنانازرقابتپذیریایران»

فرضیة :1بین«تجربة گردشگری»گردشگرانورودیبهایرانو«
ارتباطمعناداریوجوددارد .

جدول  :12تحلیل همبستگی رابطة بین تجربة گردشگری و ادراک رقابتپذیری مقصد
مرحلة بعداز
سفر
**

 0.553

مرحلة مقصد

0.610

**

مرحلة مسیر
**

0.490

مرحلة قبلاز سفر
**

ضریبهمبستگیپیرسن

ادراک

0.291

0.000

0.000

0.000

0.004

سطحمعنیداری


رقابتپذیری

101

97

101

99

تعداد

مقصد

**سطح اطمینان  99درصد
*سطح اطمینان  95درصد

ادراكگردشگرانازرقابتپذیریمقصددرهرچهار مرحلة تجربه ،با

دستآمده ،
طبقنتایجبه 
سطحاطمینان99درصد،دارایارتباطمعناداراست .
:سطحمداخلهودرگیرشدنگردشگراننقشتعدیلکنندگیدرارتباطمیان«تجربة

فرضیة 2
ادراكگردشگرانازرقابتپذیریایران»دارد .

گردشگری»و«
قبلازسفر،مسیر
دستآمده،سطحمداخلهودرگیرشدنگردشگراندرسهمرحلة 
طبقنتایجبه 
سفرومقصدارتباطنسبتاً کمیبامتغیرهادارد.اماارتباطسطحمشارکت گردشگراندرمرحلةبعداز
سفروادراكرقابتپذیریمقصدمعناداراست.بنایراینمیتوانگفتکهمداخلهودرگیرشدنبر

تعدیلکنندهدارد .

ارتباطتجربهوادراكگردشگرانتأثیر

99
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جدول  :13تحلیل همبستگی اثر مشارکت گردشگران
ادراک رقابتپذیری

مرحلة بعداز

مرحلة

مرحلة

مرحلة قبلاز

مقصد

سفر

مقصد

مسیر

سفر

192.

*

243.

097-.

048-.

045-.

ضریبهمبستگی
پیرسن

058.

015.

349.

637.

664.

سطحمعنیداری


98

99

96

99

97

تعداد

سطح
مشارکت
گردشگران

**سطح اطمینان  99درصد
*سطح اطمینان  95درصد

دستآمده از آزمونهای انجامگرفته حاکی از آن است که بین کیفیت تجربه و ادراك
نتایج به 
رقابتپذیریارتباطمثبتوجوددارد؛ بهاینمعنیکهباالتربودنکیفیتتجربة گردشگردرمراحل

گوناگون سفر تأثیر مثبتی بر رقابتپذیری ادراكشده خواهد داشت .تحلیل همبستگی پیرسن نی 
نشاندهندة وجودارتباطمعنادار ،باسطحاطمینان 99درصد ،بینکیفیتتجربهدرمراحلگوناگون

سفر و رقابتپذیری ادراكشده است .همچنین نتایج آزمون فرضیة دوم حاکی از آن بود که سطح
قبلازسفر،مسیرسفرومقصددارد،اما
مشارکتدرگیریگردشگرانارتباطنسبتاًکمیباسهمرحلة 
ارتباط سطح مشارکت گردشگران در مرحلة بعداز سفر و ادراك رقابتپذیری مقصد معنادار است.
درصداطمینانتحلیلهمبستگیدراینمرحله99درصداست .

بحث و نتیجهگیری
بهویژه گردشگران ،نقش بس ایی دارد .به همین دلیل ،مقصدهای
امروزه تجربه در زندگی افراد  ،
فردوبهیادماندنیدرجهتجذبگردشگروهمچنین


منحصربه
درتالشاندبهخلقتجارب 

گوناگون 
ابتدامیباید نیازهایاساسیگردشگران

جلبرضایتساکناناقدامکنند.برایرسیدنبهاینهدف ،
شناختهشودتابتوانتصمیماتمناسببرایآنهااتخاذکرد.بررسینتایجاینمطالعهحاکیازآن

حالکهایرانازلحاظرقابتپذیریدرمیانکشورهایدنیاجایگاهمطلوبینداردواز


استکهدرعین
شرایطمناسبگردشگریبرخوردارنیست،اکثرگردشگراناروپاییکهازایرانبازدیدکردهاندتجربة

مثبتیازسفربهایرانداشتهاندوبهموجباینتجربة مثبت ،کهازتجربهدرمراحل گوناگون سفر

بهنوبةخود به ارتقای جایگاه
نشئت میگیرد ،ادراك مثبتی از رقابتپذیری ایران داشتهاند .این امر  
میکند و بهتدریج باعث رونق این صنعت در کشورمان میشود.
رقابتپذیری ایران کمک شایانی  

هایاینمطالعهنشانمیدهدکهبینکیفیتتجربةگردشگریوادراكگردشگراناز


طورکلییافته
به
رقابتپذیریایرانارتباطمثبتوجوددارد؛ بدینمعنیکهاگرکیفیتتجربة گردشگرانباالباشد،

یشترمیشود.همچنینازنتایجمطالعه ،وجودارتباطمثبتومعناداری

ادراكآنانازرقابتپذیریب

بهدست
میان تأثیر سطح مشارکت گردشگران بر کیفیت تجربة گردشگری و ادراك رقابتپذیری  
.ایننتایجمتناسبوهمسوبانتایجمطالعة منگ ()2006است.همچنینازنتایجمطالعه،

میآید
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وجود ارتباط مثبت و معناداری میان تأثیر سطح مداخله و درگیری گردشگران بر کیفیت تجربة
بهدست میآید که هم سو با نتایج دیگر محققان ازجمله منگ
گردشگری و ادراك رقابتپذیری  
(،)2006تانگ(،)2009چن()2010ورنجبریانوقنبری()1386است .
از دیگر نکات قابلتأمل ،بررسی ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهش است .برای مثال ،حدود
نیمیازپاسخدهندگانتحصیالتکارشناسیارشددارند؛ شایدبتوانازاینموضو نتیجهگرفتکه

درمیان گردشگران اروپایی سفرکرده به ایران ،افراد تحصیلکرده سهم بس ایی دارند .اکثر
ازآناسپانیاوآلمانبودند.اینآمارممکناستنشاندهندةاین


دهندگانازکشورایتالیاوپس
پاسخ
نایتالیا،اسپانیاوآلمانازمحبوبیتبیشتریبرخورداراست.ویژگیهای

باشدکهایراندربینساکنا
شناختیدربخشرفتارهایکلیسفرنشاندهندة اینبود که 90درصدازشرکتکنندگان،


جمعیت
شبداشتهاند.همچنیننتایجنشاندادهکه

درهجدهماهاخیر،بیشازپنجسفربااقامتبیشازدو 
 65درصدازشرکتکنندگانبیشازپنج شبدرهرمقصداقامتدارندوعموماً یکتادوباردرهر
سالبهسفرمیروند.اینموضو نشاندهندةایناستکهگردشگرانموردبررسیسفرهایزیادیدر
هایبسیاریبازدیدکردهاند؛ بنابراینتاحدیقادر

دهندوعالوهبرایران ،از 
مقصد

طولسالانجاممی
بوده اند ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که برای اف ایش

ادراك رقابتپذیری مقصد توسط گردشگران ،مدیران و بازاریابان مقصد باید کیفیت باالی تجربة
گردشگریرادرمراحلگوناگون سفر ،بهوسیلة ارا ة خدماتومحصوالتباکیفیتدرمقصد ،فراهم
دستآمده از نتایج این پژوهش برای مدیران و
کنند .درنهایت ،امید است اطالعات و پیامدهای به 
راهبردهای رقابتیبهتروارا ة کیفیتباالی

برنامهری انوبازاریابان گردشگریکشورمان ،درایجاد

تجربةگردشگریوایجادم یترقابتیدرصنعتگردشگری،مؤثرواقعشود.

پیشنهادها کاربردی
دراینبخشچندنمونهازپیشنهادهایکاربردیبرگرفتهازنتایجاینپژوهشارا همیشود :
بهویژه
ینکه از نظر بیشتر گردشگران تعداد و تنو جاذبههای گردشگری ایران  ،
باتوجهبه ا 

1ـ 
جاذبههای تاریخی و فرهنگی ،بیش از تصور آنها بود ،لذا توصیه میشود تبلیغات و برنامهری ی

بیشتریدرزمینةمعرفیجاذبههایگردشگریکشوردرسطحبازارهایجهانیصورتگیرد .
باتوجهبهاهم یتموضوعاتمربوطبهایمنیوامنیتدرگردشگریوبرداشتمطلوبازاین

2ـ
دضمنبهبودشرایط،درفعالیتهایبازاریابیبراینعامل

ازسفر،توصیهمیشو

عاملدرمرحلة  
پس
تأکیدبیشتریشود .
پیشنهادمیشودبرای حفظ

بهارزیابیمطلوبگردشگرانازسطحقیمتهادرایران ،


باتوجه
3ـ
م یت رقابتی قیمتی ،کیفیت محصوالت و خدمات اف ایش یابد تا رابطة میان ارزش و قیمت
()Price/Valueحفظشود .
4ـازآنجاکهدرصدزیادیازگردشگرانتحصیالتدانشگاهیداشتهاند،بایدتوجهداشتکهارا ة
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میتواندبهکاهشبسیاریازمشکالتکمککندوباعثباال
هادرزمینههایگوناگون 


اطالعاتبهآن
،هتلها،مراک 

ددراماکنیمانندفرودگاهها

بردنکیفیتتجربةگردشگریآنانشود.لذاتوصیهمیشو
گردشگریوآژانسهااطالعاتموردنیازدردسترسگردشگرانقرارگیرد .

پیشنهاد برای مطالعات آتی
ایداردومیتواندازرویکردهاو


اختاربسیارپیچیده
هردوموضو رقابتمقصدوتجربةگردشگریس
تواندبهبررسیدیدگاههایمختلفدر


.بنابراینمطالعاتآیندهمی
دیدگاههایگوناگونبررسیشود

گردشگریباادراكرقابتپذیری

اینزمینهبپردازد.اینمطالعهبهبررسیارتباطبینکیفیتتجربة 
آیندهبهمنظوربررسیرقابتمقصد،میتوان این

مقصدازدیدگردشگراناروپاییپرداخته است.در
مطالعاتراباپیمایشازگردشگرانسایرمناطقجغرافیاییوفرهنگهایگوناگونیاحتیگردشگران

ویژگیهای جمعیتشناختی را بر تجربه سنجید .در این

داخلی انجام داد .همچنین میتوان تأثیر 
برایاندازهگیریکیفیتتجربهتعیینکردومدلپایداریرا

هایقابلاعتمادی


انشاخص
صورتمیتو

ایرانبامقصدیخاصازمنظررقابتپذیرینبود،

برایاینمنظورارا هداد.هدفاینپژوهشمقایسة
بهشاخصهایموجوددراینزمینهبررسیشد.لذاپیشنهاد


پذیریایرانباتوجه

بلکهپتانسیلرقابت
دمطالعاتآتیبارویکردمقایسهایصورتگیرد.همچنیندراینمطالعه،عاملسطحمشارکت

میشو

مطالعاتآتیمیتوان عواملدیگری

گردشگربهعنوانعاملتعدیلکنندهبهکاربردهشده است؛ در

نوانعاملتعدیلکننده

مندیرابهع


هایسفرویارضایت
نظیرویژگیهایرفتاریگردشگران،انگی ه

درنظرگرفت .
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