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چکیده
شــهرها  گردشــگری  توســعٔه  ســنجش  شــاخص های  اصلی تریــن  از  یکــی 

ــز نقــش بســزایی  ــری آن هــا اســت کــه در توســعٔه عمومــی گردشــگری کشــور نی رقابت پذی

ایفــا می کنــد. هــدف ایــن پژوهــش ســنجش رقایت پذیــری گردشــگری شــهرهای ایــران بــا 

ــا  ــٔه متغیــر تعدیل گــر اســت. در ایــن پژوهــش، ب ــه منزل در نظــر گرفتــن مدیریــت مقصــد ب

بهره گیــری از رویکــردی پیشــرونگر و مبتنــی بــر قابلیت هــای شــهرهای ایــران بــرای توســعٔه 

ــد و ســپس  ــق احصــا ش ــات تحقی ــر ادبی ــی ب ــه مبتن ــی اولی ــدل مفهوم ــدا م گردشــگری، ابت

ــد.  ــالح ش ــری و اص ــگاهی بازنگ ــرگان دانش ــای خب ــا دیدگاه ه ــده ب ــش نامٔه تدوین ش پرس

ســپس، ایــن پرســش نامه بــه راهنمایــان گردشــگری مجــرب داده شــد تــا مــدل مفهومــی بــا 

روش تحلیــل مســیر مبتنــی بــر PLS از نظــر کّمــی آزمــوده شــود. نتایــج تحقیــق نشــان داد 

ــدٔه  ــاخص های تدوین ش ــک از ش ــران در هیچ ی ــهرهای ای ــگری ش ــری گردش ــه رقابت پذی ک

رقابت پذیــری مبتنــی بــر قابلیــت ـ شــامل اســتانداردهای گردشــگری، ظرفیــت رشــد 

ــت  ــر ـ در وضعی ــگری آینده نگ ــگری و گردش ــای گردش ــودن بنگاه ه ــی  ب ــگری، رقابت گردش

مطلوبــی قــرار نــدارد و نمــرات کسب شــده در تمامــی شــاخص ها کمتــر از میانگیــن یعنــی 

ــش  ــران، نق ــهرهای ای ــگری ش ــری گردش ــوص رقابت پذی ــن، درخص ــت. همچنی ــدد 3 اس ع

تعدیلگــری مدیریــت مقصــد بــر متغیــر شــرایط تقاضــا تأییــد شــد، ولــی درخصــوص ســایر 

متغیرهــا رد شــد.

مقدمه
توانایــی  به منزلــٔه  گردشــگری  مقصــد  رقابت پذیــری 

ــازار  ــود در ب ــهم خ ــگاه و س ــت جای ــا تقوی ــظ ی ــرای حف ــد ب مقص

 .)D’hartser, 2000( و در طــول زمــان تعریــف شــده اســت

ــام  ــاد و ادغ ــد در ایج ــی مقص ــه توانای ــن ب ــری همچنی رقابت پذی

ــظ  ــع آن را حف ــه مناب ــاره دارد ک ــزوده اش ــا ارزش اف ــوالت ب محص

رقبــا  مقابــل  بــازار در  آن در  از جایــگاه  می کنــد، درحالی کــه 

این هــا،  بــر  عــالوه   .)Hassan, 2000( می کنــد  نگهــداری 

ــن  ــرای تأمی ــد ب ــبی مقص ــی نس ــٔه توانای ــری به منزل ــه رقابت پذی ب

تجربــٔه  از  مختلــف  ترجیحــات  بــا  بازدیدکنندگانــی  نیازهــای 

گردشــگری نیــز نگریســته می شــود. ایــن امــر بــه معنــی ارائــٔه کاال 

ــٔه بهتــری را  و خدمــات توســط مقصــد اســت، به شــکلی کــه تجرب

.)Dwyer & Kim, 2003b( بــرای گردشــگران ایجــاد کنــد

از ایــن تعاریــف می تــوان چنیــن اســتنباط کــرد کــه تعــدادی 

ــد  ــری مقص ــای رقابت پذی ــا نظریه ه ــط ب ــاخص مرتب ــر و ش متغی

ــداد  ــد تع ــی مانن ــدٔه عین ــاخص های اندازه گیری کنن ــود دارد. ش وج

بازدیدکننــدگان و همچنیــن شــاخص های ذهنــی همچــون میــراث، 

فرهنــگ و کیفیــت تجربــٔه گردشــگری ایــن قابلیــت بالقــوه را دارنــد 

 Dwyer( ــد ــرار دهن ــر ق ــد را تحت تأثی ــی مقص ــگاه رقابت ــه جای ک

Kim, 2003b &(. بنابرایــن، مطالعــات مربــوط بــه رقابت پذیــری 

مقصدهــای گردشــگری بایــد مجموعــٔه وســیعی از عوامــل اصلــی 

ــده را  ــوم پیچی ــن مفه ــود در ای ــی موج ــای حیات ــت و پیونده موفقی

تشــخیص دهنــد.

 Enright & Newton,( برخــی از پژوهشــگران گردشــگری

Dwyer & Kim, 2003a ;2005( معتقــد هســتند عوامــل اصلی 

ــاوت هســتند  ــری مقاصــد مختلــف متف ــه رقابت پذی ــده ب کمک کنن
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ــا  ــی ی ــک خط مش ــا ی ــود را ب ــه خ ــش از آن ک ــد، بی ــد بای و مقاص

راهبــرد جهان شــمول هماهنــگ کننــد، یــک رویکــرد متناســب بــا 

ــاذ و  ــگری اتخ ــری گردش ــعٔه رقابت پذی ــا و توس ــرای ارتق ــود را ب خ

اجرایــی کننــد. بنــا بــر آنچــه بیــان شــد، ایــن پژوهــش درپــی تبییــن 

رقابت پذیــری گردشــگری شــهرهای ایــران در پرتــو مدیریــت 

مقصــد اســت.

مبانی نظری و پیشینٔه پژوهش
مقصد گردشگری

بنــا بــر تعریــف ِمدلیــک، مقاصــد گردشــگری عبــارت  

هســتند از کشــورها، مناطــق، شــهرها و نواحــی دیگــری کــه 

اصلــی  محــل  و  می کننــد  جــذب  خــود  بــه  را  گردشــگران 

مخــارج  و  زمــان  بیشــتر  و  هســتند  گردشــگران  فعالیت هــای 

همچنیــن،  می شــود.  صــرف  مکان هــا  ایــن  در  گردشــگران 

ــگری،  ــای گردش ــی جاذبه ه ــز اصل ــگری مرک ــای گردش مقصده

ــتند  ــگری هس ــر گردش ــات دیگ ــهیالت و خدم ــا و تس اقامتگاه ه

ــگری در  ــی گردش ــی و فیزیک ــادی، اجتماع ــی اقتص ــار اصل و آث

ایــن مکان هــا بــه وقــوع می پیونــدد )Medlic, 2012(. لیپــر 

ــت  ــی اس ــگری مکان ــد گردش ــه مقص ــد ک ــد می کن کی )2008( تأ

ــگری  ــای گردش ــتم فعالیت ه ــه سیس ــج قابل توج ــترین نتای ــه بیش ک

در آن بــه وقــوع می پیونــدد.

کــه  اســت  فیزیکــی  فضایــی  گردشــگری  مقصــد 

ــد. در  ــت می کن ــا اقام ــب را در آن ج ــک ش ــل ی ــگر حداق گردش

ــتیبانی  ــات پش ــه خدم ــگری ازجمل ــوالت گردش ــد، محص مقص

و منابــع و جاذبه هــای گردشــگری عرضــه می شــوند. مقصــد 

ــن  ــت آن را تعیی ــه مدیری ــی و اداری دارد ک ــای فیزیک محدودیت ه

ایــن محدودیت هــا رقابت پذیــری   ادراک  و  می کنــد و تصویــر 

ــد. مقصــد ذی نفعــان  ــازار مقصــد مشــخص می کن مقصــد را در ب

ــه  ــت ک ــان اس ــٔه میزب ــامل جامع  ش
ً
ــوال ــه معم ــی دارد ک گوناگون

می تواننــد بــا ذی نفعــان ســایر مقصدهــا متحــد شــوند و شــبکه ای 

ــد.  ــته باش ــی داش ــر مقیاس ــد ه ــد می توان ــد. مقص ــکیل دهن را تش

بــرای مثــال، می توانــد بــه مقیــاس کشــور )بــرای مثــال، اســترالیا(، 

 بالــی( تــا روســتا، شهرســتان یــا جاذبــه ای 
ً
منطقــه یــا جزیــره )مثــال

گردشــگری )ماننــد دیســنی لند( )UNWTO, 2011( باشــد.

از  گروهــی  یــا  خوشــه  را  مقصــد   )1994( ُبــرداس 

اضطــراری  خدمــات  زیرســاخت ها،  گردشــگری،  جاذبه هــای 

مشــخص  محــدوده  یــک  در  کــه  می دانــد  ســازمان هایی  و 

ــی متمرکــز شــده اند. او معتقــد اســت، زمانی کــه رقابــت  جغرافیای

ــود،  ــاز می ش ــگری آغ ــب وکار گردش ــه های کس ــن خوش ــان ای می

اســتراتژی هایی  و  اســتراتژیک  برنامه هــای  بــه  خوشــه ها  ایــن 

بــرای  منحصربه فردســازی  و  تمایــز  قیمــت  پایین تــر،  ماننــد 

 Azzopardi,( ــد ــدا می کنن ــاز پی ــی نی ــت رقابت ــه مزی ــتیابی ب دس

 .)2008

ریچــی و کــراچ )2003( معتقــد هســتند مقصــد چارچــوب 

جامعــی را فراهــم مــی آورد، اجــزای نامتجانــس گردشــگری را 

ــگری  ــای گردش ــی جریان ه ــکان ارزیاب ــازد و ام ــه می س یکپارچ

کــردن  آشــکار  بــرای  را  تشــکیل دهنده  اجــزای  مدیریــت  و 

ــاب  ــت، انتخ ــی، درنهای ــد. ول ــم می کن ــده فراه ــری آین رقابت پذی

گردشــگران مشــروط بــر جذابیــت کلــی مقصــد اســت و محصــول 

ــت. ــد اس ــا مقص ــرادف ب ــگران مت ــرای گردش ب

مقصد شهری
»شــهر« به مثابــۀ بخشــی از تقســیمات سیاســی ـ جغرافیایی 

نــوع  ماننــد  گوناگونــی  شــاخص های  براســاس  کشــور  هــر 

ــی  ــدی اجتماع ــی و عالقه من گاه ــطح آ ــت، س ــت، مدیری حکوم

و مشــارکت مــردم در نظــام تصمیــم گیــری شــکل می گیــرد 

ــم  ــدٔه هفده ــل س ــدا در اوای ــه ابت ــن کلم ــور،1380(. ای )داداش پ

ــت  ــا صف ــالح ی ــد. اصط ــه ش ــه کار گرفت ــتان ب ــور انگلس در کش

ــک  ــای ی ــه ویژگی ه ــوط ب ــه مرب ــی کلم ــای واقع ــهری« به معن »ش

ــورت، 1388(. ــه ش ــت )رن ــهرک اس ــا ش ــهر ی ش

و  جغرافیایــی  پدیــده ای  یــا  فضایــی  واحــدی  شــهر 

اجتماعــی،  نظــام  واحــد،  ایــن  در  اســت.  انسان ســاخت 

اقتصــاد، حرکــت، ساخت وســاز، فرهنــگ، مدیریــت  رفتــار، 

ــط و  ــع ضواب ــط تاب ــا محی ــان ب ــط انس ــبات و رواب ــر مناس و دیگ

ــور  ــهر تبل ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــده ای اس ــررات تعریف ش مق

عینیت یافتــٔه شــاخص های حیاتــی انســان اســت. تفــاوت آن 

ــردی  ــای ف ــودن رفتاره ــد ب ــن نظام من ــهری همی ــع غیرش ــا جوام ب

بنابرایــن،   .)1390 )رهنمایــی،  اســت  شــهر  در  اجتماعــی  و 

ــی  ــه زندگ ــاج ب ــه و احتی ــک نقط ــدن در ی ــه مان ــاز ب ــاس نی احس

ــت  ــته اس ــر آن داش ــان را ب ــات آن  انس ــر و ملزوم ــار یکدیگ در کن

ــا محیــط طبیعــی و داده هــای ســاختمانی محیــط  کــه هماهنــگ ب

اطــراف خــود بــه ایجــاد مســکن دســت بزنــد )رضــازاده، 1385(.

رویکردهای نظری رقابت پذیری مقصد
ــرد،  ــث رویک ــوان، از حی ــری را می ت ــات رقابت پذی مطالع

ــازمانی و  ــادی، س ــرد اقتص ــا رویک ــری ب ــٔه رقابت پذی ــه مطالع ب

ــرد. ــیم ک ــهری تقس ــی ش کارآفرین

رویکرد اقتصادی به رقابت پذیری
 از 

ً
ــری« معمــوال ــات اقتصــاد، اصطــالح »رقابت پذی در ادبی

منظــر اقتصــاد کالن و اقتصــاد مــزو )میانــه(، یعنــی از نظــر اقتصــاد 

به منزلــٔه واحــدی کامــل و بــرای صنایــع مشــخص، در نظــر گرفتــه 

می شــود.

از  اقتصاددان هــا  کــه  می کنــد  اســتدالل   )2001( الل 

اصطــالح »رقابت پذیــری« بــه روش هــای گوناگونــی اســتفاده 

رقابت پذیــری  کمبــود  کالن،  اقتصــاد  دیــدگاه  از  می کننــد. 
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ــری  ــاال، کس ــرٔه ب ــرخ به ــادالت ارز، ن ــرخ مب ــط ن ــد توس می توان

بودجــه در معامــالت تجــاری بین المللــی و کســری بودجــه در 

ــود. ــاد ش ــاری ایج ــاب ج ــالت حس معام

کراگمــن )1996( اشــاره می کنــد کــه کشــورها، در مقایســه 

ــری در  ــد و »رقابت پذی ــت نمی کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــرکت ها، ب ــا ش ب

ــه اقتصادهــای ملــی ِاعمــال می شــود کلمــٔه بی معنایــی  زمانی کــه ب

ــه در  ــد ک ــتدالل می کن ــر، الل )2001( اس ــوی دیگ ــت«. از س اس

حــال حاضــر میــان کشــورهای گوناگــون رقابــت وجــود دارد و ایــن 

ــرای اصــالح عیــوب  ــار هــم در بازارهــا ب ــد در کن کشــورها می توانن

خــود فعالیــت کننــد.

ــرد بــه مطالعــٔه واحدهای 
ُ

در علــم اقتصــاد، نظریــٔه اقتصــاد خ

براســاس  بااین حــال،  می پــردازد.  شــرکت ها  ماننــد  اقتصــادی 

ــل  ــری عوام ــت در به کارگی ــت و عقالنی ــت درس ــرد، رقاب ــن رویک ای

ــت  ــه از واقعی ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــاختاری تحلیل ــادی س اقتص

ــه  ــد ک ــان می ده ــدی نش ــر تاح ــن ام ــت. ای ــه دور اس ــازمان ها ب س

ــیک  ــاد کالس ــل در اقتص ــوع تجزیه و تحلی ــن ن ــون از ای ــرا تاکن چ

محیط هــای کســب وکار و نقــش کمکــی آن در رقابت پذیــری و 

 Vasconcelos &( ــت ــده اس ــتفاده نش ــتراتژی اس ــری اس به کارگی

.)Cyrino, 2000

ــی  ــول علم ــه اص ــه ب ــا توج ــت«ها، ب ــدگاه »مارژینالیس از دی

ــد  ــری درآم ــادل )براب ــی تع ــه نوع ــل ب ــه تمای ــرد، همیش
ُ

ــاد خ اقتص

فعــاالن اقتصــادی( وجــود دارد. بنابرایــن، بــازده عالــی داشــتن یــک 

شــرکت یــا صنعــت )یعنــی مزیــت رقابتــی( نوعــی ناهنجــاری بــازار 

.)Vasconcelos, 2002( ــود ــه می ش ــر گرفت در نظ

ــرد  ــاس رویک ــه، براس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن، می ت بنابرای

ــراد در  ــرکت ها و اف ــکالت ش ــائل و مش ــه مس  ب
ً
ــوال ــادی، معم اقتص

ــود،  ــه نمی ش ــتقل توج ــادی مس ــاالن( اقتص ــالن )فع ــگاه عام جای

ــور  ــک کش ــه ی ــه چگون ــت ک ــن اس ــی ای ــی اصل ــه نگران درحالی ک

ــر  ــی بهت ــرایط جهان ــد در ش ــهر می توان ــک ش ــی ی ــا حت ــت ی ــا مل ی

رقابــت کنــد و چگونــه می توانــد منابــع داخلــی خــود را در مقیاســی 

ــه کار گیــرد. ــر ب ــه طــرزی کارات جهانــی ب

رویکرد سازمانی به رقابت پذیری
از دیــدگاه کســب وکار، رقابت پذیــری در درجــٔه اول درزمینــۀ 

برنامه ریــزی  و  اســتراتژیک  مدیریــت  جنبه هــای  و  اســتراتژی 

ــی  ــای رقابت ــتراتژی ها و مزیت ه ــی اس ــه ارزیاب ــتراتژیک ازجمل اس

ــوط  ــه مرب ــات، ک ــی از مطالع ــن، برخ ــود. همچنی ــی می ش بررس

ــری  ــتند، رقابت پذی ــب وکار هس ــک کس ــر از ی ــطوح جزئی ت ــه س ب

ــد. برخــی محصــوالت و خدمــات یــک شــرکت را بررســی می کنن

الل )2001( اســتدالل می کنــد کــه در مفهــوم رقابت پذیری، 

کــه در ادبیــات مــدارس کســب وکار پدیــد آمــده اســت، مبنایــی برای 

تحلیــل اســتراتژیک شــکل می گیــرد و موضــوع رقابت پذیــری 

 تحــت عنــوان »مزیــت رقابتــی« در نظــر گرفتــه می شــود.
ً
معمــوال

ــا کمــک چهــار  راملــت و همــکاران )1994( اســتراتژی را ب

پرســش اساســی تعریــف می کننــد: این کــه چگونــه شــرکت ها 

ــزی  ــر مرک ــتند؟ دفت ــاوت هس ــرکت ها متف ــرا ش ــد؟ چ ــل می کنن عم

ــزی  ــد؟ چــه چی ــه عمــل می کن ــی چگون ــازمان های چندبخش در س

ــد؟ ــن می کن ــی را تعیی ــت بین الملل ــت در رقاب ــا شکس ــت ی موفقی

ــط  ــش ها مرتب ــن پرس ــام ای ــا تم ــی ب ــت رقابت ــوم مزی مفه

ــد هــدف اقدامــات شــرکت در نظــر  اســت. مزیــت رقابتــی می توان

گرفتــه شــود، بــرای توضیــح تنــوع شــرکت ها اســتفاده شــود، هــدف 

ــا شکســت  ــت ی ــی عملکردهــای شــرکت تلقــی شــود و موفقی نهای

 Brito & Vasconcelos,( در محیــط رقابتــی را توضیــح دهــد

.)2004

ــده  ــی انجام ش ــات تحقیقات ــتر مطالع ــه بیش ــت ک ــی اس گفتن

درخصــوص اســتراتژی های ســازمانی بــر رویکردهایــی تمرکــز 

ــبب  ــورها را به س ــرکت ها و کش ــی ش ــرد رقابت ــه عملک ــد ک می کنن

 برحســب عوامــل 
ً
اولویت هــای مدیــران خصوصــی و دولتــی صرفــا

ــا  ــرکت ها ی ــه در ش ــد ک ــر می گیرن ــی ای در نظ ــای خارج ــا نیروه ی

.)Porter, 1985( کشــورهای موردمطالعــه فعالیــت می کننــد

رویکرد کارآفرینی شهری به رقابت پذیری

ــه  ــت ب ــدا الزم اس ــهری، ابت ــی ش ــناخت کارآفرین ــرای ش ب

ــٔه  ــرادف کلم ــی مت ــم. واژٔه کارآفرین ــی« بپردازی ــناخت »کارآفرین ش

بــه   Unternehmen آلمانــی  واژٔه  و   Entreprendre فرانســوی 

 Cunningham & Lischeron,( معنــی متعهــد شــدن اســت

1991(. بــه اعتقــاد شــارما و کرســمن )2007(، کارآفرینــی شــامل 

ایجــاد، بازآفرینــی و نــوآوری ســازمانی اســت کــه درون یــا بیــرون 

یــک ســازمان اتفــاق می افتــد. همچنیــن، آن هــا کارآفریــن را افــراد 

ــازمانی  ــا س ــد ی ــه مســتقل عمــل می کنن ــد ک ــی می دانن ــا گروه های ی

ــد و  ــا تجدی ــد ی ــاد می کنن ــرکت ایج ــک ش ــی از ی ــد در بخش جدی

ــد.  ــک می کنن ــود تحری ــازمان موج ــوآوری را درون س ن

کــه  داده انــد  نشــان  فضامحــور  کارآفرینــی  تحقیقــات 

ــا  ــت؛ بدین معن ــه ای اس ــدادی منطق ــٔه اول، روی ــی، در وهل کارآفرین

شکســت  یــا  موفقیــت  کارآفرینانــه،  تصمیمــات  اخــذ  کــه 

از عوامــل  آن دســته  اســتارتاپ ها و ســایر عوامــل تحت تأثیــر 

 Acs( ــد ــرار دارن ــتارتاپ ها در آن ق ــرد و اس ــه ف ــت ک ــه ای اس منطق

ــا در نظــر گرفتــن  et al., 2008(. بوســما و اســِترنبرگ )2014(، ب

جنبه هــای فضایــی و جغرافیایــی در کارآفرینــی، چهــار ســطح 

ــی،  ــی، مل ــطوح فرامل ــتند از س ــارت هس ــه عب ــد ک ــام می برن را ن

منطقــه ای و محلــی. بااین کــه آن هــا معتقــد هســتند مطالعــات 

پیشــین به درســتی تمایــز بیــن ایــن ســطوح را مشــخص نکرده انــد، 

ایــن ســطح بندی نیــز بــرای ارزیابــی علــل یــا تأثیــرات مهــم اســت.

در ایــن بیــن، پدیــده ای جدیــد بــه نــام »کارآفرینــی شــهری« 

ــی مطــرح شــده اســت کــه  در حــوزٔه مطالعــات شــهری و کارآفرین

محققــان، به دلیــل میان رشــته ای بــودن و عدم توجــه کافــی بــه 

مفهــوم فضــای جغرافیایــی در تحقیقــات پیشــین کارآفرینــی، هنــوز 
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نتوانســته اند بــه تعریــف واحــدی از آن دســت یابنــد. جونــز 

ــد واژٔه  ــز، همانن ــد کــه کارآفرینــی شــهری نی ــان می کن )2007( بی

ــی  ــه در برخ ــوری ک ــدارد، به ط ــدی ن ــف واح ــی، تعری کارآفرین

ــود و  ــر می ش ــی تعبی ــان کارآفرین ــهری هم ــی ش ــوارد کارآفرین م

ــاع  ــک ارج ــب وکارهای کوچ ــه کس ــز آن را ب ــر نی ــواردی دیگ در م

ــی رود  ــه کار م ــادی ب ــود اقتص ــق دارای رک ــه در مناط ــد ک می دهن

ــا  ــز، ب ــون )2012( نی ــردازد. تامپس ــات می پ ــٔه خدم ــه ارائ ــا ب ی

بیــان این کــه تعریــف متداولــی از کارآفرینــی شــهری وجــود 

نــدارد، معتقــد اســت کــه دربــارٔه کارآفرینــی شــهری تعریــف واحد 

ــی  ــه معن ــی ب ــی کارآفرین ــا گاه ــت. ام ــده اس ــه نش ــی ارائ و خاص

کســب وکارهای کوچــک یــا ارائه دهنــدٔه خدمــات در نواحــی دچــار 

رکــود اقتصــادی بــه کار بــرده می شــود و هنــوز تــا ارائــٔه نظریــه ای 

ــی  ــد کارآفرین ــریح فراین ــرای تش ــی ب ــل مفهوم ــا حداق ــب ی مناس

ــت  ــش اس ــی در پی ــی طوالن ــرات آن راه ــل و تأثی ــه ای و دالی منطق

.)Bosma & Sternberg, 2014(

بــا چنیــن رویکــردی بــه رقابت پذیــری، شــهرها بــه رقابــت 

بــا یکدیگــر می پردازنــد تــا، عــالوه بــر آن کــه شــغل های جدیــدی 

ــتغال زایی و  ــرای اش ــتری را ب ــای بیش ــد، فرصت ه ــاد می کنن ایج

کارآفرینــی در اختیــار شــهروندان خــود قــرار دهنــد. ایــن نــوع نــگاه 

ــهروندان  ــرای ش ــت ب ــاد فرص ــر ایج ــالوه ب ــری، ع ــه رقابت پذی ب

هــر شــهر، زمینــٔه رقابــت آن هــا در حــوزٔه جــذب ســرمایه و 

ــد. ــم می کن ــز فراه ــری را نی مهاجرپذی

پیشینٔه پژوهش
مهم تریــن پژوهش هــای داخلــی و خارجــی انجام شــده 

درزمینــۀ رقابت پذیــری گردشــگری در جــدول زیــر ذکــر شــده اند:

روابط متغیرها و نتایجمنبعردیف

1
ایمانی خوشخو و نادعلی پور 

)1395(

ارائٔه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصد گردشگری در چارچوب توسعٔه پایدار.
ــرای  ــالش ب ــگری، ت ــوازن گردش ــعٔه مت ــرای توس ــد ب ــت آن مقص ــر رقاب ــد تحت تأثی ــری مقص ــداری رقابت پذی پای
حفاظــت همــراه بــا عدالــت، رقابــت بــرای تحقــق رفــاه اجتماعــی از طریــق کســب منافــع اقتصــادی گردشــگری و 

ــان اســت. ــرای اســتقرار اقتصــادی ســبز از طریــق جــذب گردشــگران مســئول و جلــب خرســندی آن تــالش ب

2
فرزین و نادعلی پور 

)۱۳۸۹(

عوامل مؤثر در رقابت پذیری چابهار.
ــا نظــر خبــرگان و متخصصــان  ــا تمرکــز بــر گردشــگری داخلــی ب اولویت بنــدی براســاس مــدل کــراچ و ریچــی و ب

حــوزٔه گردشــگری.
وضعیت مطلوب درزمینۀ آب وهوا، چشم اندازهای زیبا و امنیت.

وضعیت نامطلوب درزمینۀ مدیریت بازدیدکنندگان، مدیریت بحران، مراکز تفریحی و بازاریابی.

3
کروس و همکاران 

)2020(
فرضیــٔه نظریــٔه رقابت پذیــری گردشــگری را بــه شــکل چارچوبــی پویــا ارائــه می دهــد و نظریــٔه رقابــت را بــا توســعٔه 

ــد. انســانی یکپارچــه می کن

4
رودریگز دیاز و پولیدو فرناندز 

)2020(

رابطــٔه بیــن پایــداری و رقابــت پذیــری گردشــگری و تفاوت هــای احتمالــی در ایــن پارامترهــا بیــن مناطــق گوناگــون 
ــد. ــل می کن ــی را تجزیه و تحلی جغرافیای

ــت  ــد رقاب ــه می توان ــد ک ــنهاد می ده ــاره پیش ــٔه چندمعی ــع دوگان ــتفاده از روش مرج ــا اس ــی را ب ــاخصی ترکیب ش
ــد. ــری کن ــتری اندازه گی ــت بیش ــا دق ــگری را ب گردش

5
رومن و همکاران 

)2020(
تجزیه و تحلیل رقابت پذیری گردشگری مناطق روستایی شرق لهستان.

وابستگی بین رقابت پذیری گردشگری منطقه با اندازٔه مناطق دارای زیبایی طبیعی برجسته را تأیید می کند.

6
نادعلی پور و همکاران 

)2019(

ارائــٔه چارچوبــی مناســب بــرای توســعٔه پایــدار گردشــگری و به ویــژه رقابت پذیــری پایــدار مســتلزم در نظــر گرفتــن 
ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و اکولوژیکــی از یــک ســو و در نظــر گرفتــن همــٔه ذی نفعــان شــرکت کننده در 

فراینــد گردشــگری از ســوی دیگــر اســت.

7
نظم فر و همکاران 

)2019(

تحلیــل رقابت پذیــری گردشــگری در کشــورهای خاورمیانــه بــا اســتفاده از شــاخص ســفر و رقابت پذیــری 
ــاد. ــی اقتص ــع جهان ــگری مجم گردش

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد، اگرچــه مصــر، ایــران، کویــت، لبنــان و یمــن وضعیــت خــود را در مقایســه بــا ســال 
2015 بهبــود بخشــیدند ، نتوانســتند قــدرت رقابــت خــود را در مقایســه بــا ســایر کشــورهای خاورمیانــه ارتقــا دهنــد 

و هنــوز هــم در گــروه کشــورهای بــا رقابت پذیــری گردشــگری کمتــر قــرار دارنــد.

8
ناویکاس و ماالکاسکایته 

)2009(
شناسایی و ارزیابی عوامل رقابت پذیری با استفاده از روش تجزیه و تحلیل منطقی ادبیات موضوع.

استفاده از طبقه بندی گورچورن و سوگیارتو.

9
لی و کینگ
)2006( 

ارزیابی رقابت پذیری مقصدهای گردشگری دارای جاذبٔه چشمه های آب گرم در تایوان.
ارائٔه چارچوبی با هر دو رویکرد سازمان ـ صنعت )IO( و منبع محور.

جدول 1: پیشینٔه پژوهش
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روابط متغیرها و نتایجمنبعردیف

10
ِانرایت و نیوتن 

)2005(

مطالعٔه شاخص های رقابت پذیری در منطقٔه آسیا برپایٔه مدل کراچ و ریچی.
توجه ویژه به متغیرهای مربوط به کسب وکار.

ــٔه  ــه در هم ــد ک ــازار می دانن ــدی ب ــول1 و بخش بن ــٔه محص ــه آمیخت ــته ب ــری را وابس ــای رقابت پذی ــت رویکرده اهمی
مقاصــد یکســان نیســت.

باالن و همکاران )2009(11
انتخاب 25 مقصد برتر گردشگری دنیا براساس تعداد گردشگر ورودی و دریافتی های گردشگری.

ــد و ابعــاد اصلــی  ــری مقاصــد می دانن ــی رقابت پذی ــا ارزیاب ــری صنعــت گردشــگری را مشــابه ب ــی رقابت پذی ارزیاب
ــد. ــترس می دانن ــع در دس ــذاری و مناب ــاخت ها، قانون گ ــب وکار، زیرس ــط کس آن را محی

کراچ )2007(12

شناسایی اهمیت عوامل سازندٔه مدل کراچ و ریچی که در سال 1999 طراحی و در سال 2003 کامل شد.
.AHP و تکنیک SPSS ارزیابی دیدگاه های خبرگان گردشگری به کمک نرم افزار

در بیــن 36 عامــل ســازندٔه مــدل کــراچ و ریچــی، 10 عامــل اهمیــت بیشــتری داشــتند کــه به ترتیــب عبــارت  هســتند 
از جغرافیــای طبیعــی و آب وهــوا، بازارهــای هــدف، فرهنــگ و تاریــخ، روســاخت های گردشــگری، ایمنــی و امنیــت، 

گاهــی و تصویــر، مــکان، زیرســاخت ها. هزینــه و ارزش، دسترســی، آ

یون )2002(13

توسعٔه مدلی ساختاری برای رقابت پذیری مقصد گردشگری از دیدگاه ذی نفعان.
حمایــت از ذی نفعــان گردشــگری را عنصــری اساســی بــرای موفقیــت مقصــد و توســعٔه پایــدار مقصــد گردشــگری 

می دانــد.
براســاس نتایــج پژوهــش، اکثــر ذی نفعانــی کــه بــه توســعٔه جاذبه هــا و منابــع اولویــت می  دهنــد بــه احتمــال زیــاد 
ــد  ــدٔه مقص ــازمان های اداره کنن ــش س ــی و نق ــای بازاریاب ــا و فعالیت ه ــد تالش ه ــد مانن ــی مقص ــای رقابت از راهبرده

حمایــت خواهنــد کــرد.

گومزلج و میهالیچ )2008(14

رقابت مقصد، استفاده از مدل متفاوت مورد مطالعٔه اسلوونی.
نشان دادن نقاط ضعف صنعت گردشگری اسلوونی با استفاده از مدل مدیریت مقصد دویر و کیم.

نتایــج نشــان داد کــه ایــن مقصــد در منابــع خــود، به ویــژه منابــع طبیعــی، رقابتی تــر و در مدیریــت مقصدهــا کمتــر 
رقابتــی اســت.

بهار و کوزاک )2007(15
پژوهش های پیشرفتٔه رقابت مقصد.

تبییــن یافته هــای پــروژه ای پژوهشــی درزمینــۀ موقعیــت رقابتــی ترکیــه در برابــر پنــج کشــور حــوزٔه مدیترانــه شــامل 
اســپانیا، ایتالیــا، یونــان، فرانســه و قبــرس.

کاتانه و کاتالینا )2008(16

رقابت رومانی به منزلٔه مقصد گردشگری.
گردشگری رومانی در عوامل زیرساخت های حمل ونقل هوایی و زمینی کمتر رقابتی است.

ــعه  ــداری توس ــا، پای ــت جاده ه ــی، کیفی ــای دولت ــفافیت در تصمیم گیری ه ــی عدم ش ــکالت رومان ــن مش بزرگ تری
و بــازده بازاریابــی اســت.

نقاط قوت رومانی سطح فرهنگی مردم، تاریخ، میزان پایین آلودگی و مهمان نوازی مردم است.

کوزاک )1999(17

اندازه گیری رقابت پذیری مقصد گردشگری، تحلیل عوامل و شاخص های مؤثر.
ــرات  ــگری و تغیی ــای گردش ــی تقاض ــادی و اجتماع ــرخ اقتص ــد: نیم ــری مقص ــر در رقابت پذی ــی مؤث ــل اساس عوام
ــت  ــتریان، رضای ــی مش ــگری و روان شناس ــای گردش ــودن مقصده ــل ب ــافت(، کام ــازار )مس ــه ب ــی ب ــازار، دسترس ب
ــاوری اطالعــات، امنیــت،  ــه، اســتفاده از فّن گردشــگر، بازاریابــی تورگردان هــا، قیمــت و هزینه هــا، نــرخ ارز و مبادل
محرمانــه بــودن و ریســک، تنــوع محصــول )جایگاه یابــی(، مناســب بــودن و کیفیــت امکانــات رفاهــی و خدمــات 

ــی. ــت های دولت ــانی و سیاس ــع انس ــی، مناب ــع طبیع ــت مناب ــگری، کیفی گردش

سنجش رقابت پذیری مقصد
بــرای  زیبــا  و  جــذاب  تجربــه ای  بتوانــد  بایــد  مقصــد 

ــه  ــی ک ــای جایگزین ــا از مقصده ــد ی ــاد کن ــش ایج بازدیدکنندگان

 Crouch &( ــرد ــرای مشــتریان بالقــوه اش وجــود دارد پیشــی بگی ب

ــگری  ــری گردش ــر )2000( رقابت پذی Ritchie, 1999(. ِدهارتس

را توانایــی مقصــد در حفــظ موقعیتــش در بــازار و بهبــود آن می دانــد  

.)D’hartser, 2000(

ــری  ــه رقابت پذی ــاور دارد ک ــز ب ــن )2000( نی ــالح حس ص

ــت  ــی اس ــرای محصوالت ــزوده ب ــود آوردن ارزش اف ــه وج ــی ب توانای

ــی کــه موقعیتشــان  ــد، درحال ــت می کنن ــع را حفــظ و تقوی ــه مناب ک

.)Hassan, 2000( را نیــز در مقابــل رقبــای بــازار حفــظ می کننــد

مدیریت مقصد
بــه  هماهنــگ  رویکــردی  بــر  گردشــگری  موفقیــت 

ــی مقصــد متکــی اســت  ــت و بازاریاب ــزی، توســعه، مدیری برنامه ری

)Ritchie & Crouch, 2003(. درحالی کــه سیاســت گردشــگری 

ــی را در  ــد رقابت ــد مقص ــه می توان ــد ک ــاد می کن ــی را ایج چارچوب

ــی  ــق زمان ــک اف ــد در ی ــت مقص ــد، مدیری ــعه ده ــدت توس درازم
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کوتــاه بــا عوامــل گوناگــون آن ســروکار دارد تــا، ضمــن ســودآوری 

ــی  ــت رقابت ــکیل دهندٔه موقعی ــر تش ــب عناص ــادی، از تخری اقتص

ســاربروک   .)Crouch & Ritchie, 1999( کنــد  جلوگیــری 

انــواع گردشــگری  از  )1999( ادعــا می کنــد کــه »هیچ یــک 

ــواع  ــواع آن نیســت. هریــک از ان ــر از ســایر ان ــر و بهت  پایدارت
ً
ــا ذات

گردشــگری در صــورت مدیریــت مناســب می توانــد تــا حــد 

ــن  ــب ممک ــت نامناس ــه مدیری ــد، درحالی ک ــدار باش ــادی پای زی

اســت آن  را بــه ناپایــداری برســاند«. مدیریــت مقصــد بــه موضوعی 

رایــج در ادبیــات گردشــگری تبدیــل شــده و تعــداد فراوانــی کتــاب 

 Law, 1996;(ــت ــده اس ــر ش ــه منتش ــن زمین ــگاهی در ای دانش

 Ritchie & Crouch, 2003; Weaver & Lawton, 2006;

.)Buhalis & Costa, 2006; Wang & Pizam, 2011

ایــن متغیــر عوامــل گوناگونــی درخصــوص بازاریابــی 

ــزای  ــی از اج ــد یک ــی مقص ــرد. بازاریاب ــر می گی ــد را در ب مقص

اساســی مدیریــت مقصــد اســت. بوهالیــس )2000( اظهــار 

ــگری  ــی گردش ــت خط مش ــد »موفقی ــی مقص ــه بازاریاب ــی دارد ک م

ــد  ــد«. کــوزاک و بالوگلــو )2010( اشــاره می کنن را تســهیل می کن

کــه بازاریابــی مقصــد از بازاریابــی ســایر کاالهــا و خدمــات 

دشــوارتر اســت. کنفرانس هــای دانشــگاهی بســیاری بــا ایــن 

موضــوع برگــزار و مقاالتــی نیــز درخصــوص بازاریابــی مقصــد در 

ــگری  ــازار گردش ــک ب ــده اند. در ی ــر ش ــگاهی منتش ــالت دانش مج

رقابتــی، بخش بنــدی، جایگاه یابــی و اســتراتژی های ارتباطــی 

ــه و  ــم عالق ــا تحکی ــعه ی ــا توس ــدف آن ه ــه ه ــی ک ــرای مکان های ب

ــدی  ــتند. بخش بن ــم هس ــیار مه ــد بس ــدگان باش ــٔه بازدیدکنن هزین

بــازار به منزلــٔه فراینــد قســمت کــردن بــازاری بالقــوه بــه گروه هــای 

گوناگــون و انتخــاب یــک یــا چنــد بخــش به منزلــٔه هدفــی کــه بایــد 

بــا یــک آمیختــٔه بازاریابــی مشــخص بــه آن دســت یافــت تعریــف 

ــی  ــف گوناگون ــد، تعاری ــی مقص ــوص جایگاه یاب ــود. درخص می ش

ــه  ــد ک ــان می کنن ــث و وال )1991( بی ــود دارد. هی ــات وج در ادبی

ــن  ــمگیر بی ــای چش ــاط تفاوت ه ــعه و ارتب ــه توس ــی ب موقعیت یاب

ــا بــرای بخشــی  ــا پیشــنهاد رقب پیشــنهاد یــک منطقــه در مقایســه ب

ــر )1997(  ــد )1991( و گرابل ــاره دارد. احم ــازار اش ــاص از ب خ

نیــز بــر ایــن بــاور هســتند کــه بــرای ارائــٔه اســتراتژی موقعیت یابــی 

دقیــق بــرای مقصــدی خــاص الزم اســت آن مقصــد بــا رقبــای خود 

مقایســه شــود. ریچــی و کــراچ )2003( جایــگاه مقصــدی خــاص 

ــدگان  ــه بازدیدکنن ــد: »چگون ــف می کنن ــن تعری ــازار را این چنی در ب

بالقــوه و واقعــی مقصــدی خــاص را بــا توجــه بــه مزایایــی کــه آن 

ــد«.  ــد ادراک می کنن ــا رقبایــش فراهــم می کن مقصــد در مقایســه ب

پایــک و رایــان )2004( ســازه هایی اصلــی را کــه بایــد بــرای 

ــوند  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــک مقص ــگاه ی ــی جای ــت اثربخش تقوی

فهرســت می کننــد.

مقصــود از مدیریــت مقصــد مجموعــه اقداماتــی مدیریتــی 

اســت کــه می توانــد بــه جــذب گردشــگران ورودی بــه شــهر 

ــرد 
ُ

ــطح خ ــگری در س ــگاه گردش ــک بن ــا ادارٔه ی ــود. ام ــر ش منج

ماننــد دفتــر خدمــات مســافرتی و هتــل را در بــر نمی گیــرد؛ 

 نمی تواننــد باعــث ســفر گردشــگران 
ً
چراکــه ایــن بنگاه هــا عمومــا

بــه یــک شــهر شــوند، بلکــه انتخــاب گردشــگر از بیــن مجموعــه ای 

ــت. ــهری اس ــای درون ش از رقب

مدل مفهومی تحقیق
درخصــوص  ارائه شــده  مدل هــای  بررســی  بــا 

رقابت پذیــری گردشــگری و تحقیقــات پیشــین در ایــن زمینــه و بــا 

در نظــر گرفتــن مدیریــت مقصــد به منزلــٔه متغیــر تعدیلگــر، مــدل 

ــن،  ــد. همچنی ــن ش ــکل 1 تدوی ــا ش ــق ب ــق مطاب ــی تحقی مفهوم

ــا  ــور در آن ه ــای مذک ــک از متغیره ــه هری ــه ب ــی، ک ــای قبل مدل ه

توجــه کرده انــد، در شــکل مشــخص شــده اند.

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق
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روش شناسی پژوهش
به منظــور شناســایی گویه هــای مناســب بــرای هریــک از 

ــی  ــگری بررس ــری گردش ــون رقابت پذی ــای گوناگ ــا، مدل ه متغیره

ــن  ــده در ای ــع مشخص ش ــدول 2 و از مناب ــا ج ــق ب ــا مطاب و گویه ه

جــدول اســتخراج شــدند.

جدول 2: گویه های مربوط به متغیرها و منابع آن ها

ی
چ

ری
 و 

اچ
کر

یم
و ک

یر 
دو

صاد
اقت

ی 
هان

 ج
مع

ج
م
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هی
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 ح

الح
ص

رتو
گیا

سو
 و 
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چو

رو
گو

ی
سا

نگ
و

بع
منا

یر 
سا

ی
صل

ی ا
ها

ذبه 
جا

 و 
بع

******جاذبه های فرهنگی و تاریخیمنا

****رویدادها، نمایشگاه ها و جشنواره ها

****فعالیت های تفریحی

**فروشگاه ها و امکانات خرید

*غذاهای محلی و سوغاتی ها

ری
شگ

رد
ت گ

دما
خ

****تعداد واحدهای اقامتی

***کیفیت واحدهای اقامتی

اقامتگاه های بوم گردی و سازگاری واحدهای 
اقامتی با محیط زیست

*

*کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی

آژانس های مسافرتی و سایر خدمات 
گردشگرمحور

**

صد
مق

ت 
ری

دی
م

***تقسیم بازار اثربخش

*راهنمایی و اطالعات گردشگری

*اثربخشی ساختار مدیریت مقصد

*اثربخشی در ایجاد تجربه های گردشگری

ترویج مشارکت بین کسب وکارهای 
گردشگری

*

ی
بان

شتی
ط پ

رای
 ش

ل و
وام

ع

دسترسی به مقصد و نزدیکی به سایر مقاصد 
گردشگری

**

سطح مهارت های حرفه ای و ظرفیت های 
مدیریت بنگاه های گردشگری

***

استفاده از فّناوری اطالعات توسط بنگاه های 
گردشگری

**

*مهمان نوازی ساکنان از گردشگران

*****امنیت

ها
ت 

اخ
رس

زی

کیفیت خدمات حمل ونقل و سازگاری آن ها 
با محیط زیست

**

*****کیفیت سیستم جاده ها

***سیستم ارتباطات
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***امکانات پزشکیزی

*سیستم دفع زباله و تخلیٔه فاضالب

ضا
تقا

ط 
رای

ش

احترام گردشگران به سنت ها و ارزش های 
محلی

*

***غیرفصلی بودن جریانات گردشگری

*سطح بازدیدکنندگان تکراری

گاهی از مقصد       * آ

تناسب بین محصوالت و خدمات مقصد و 
ترجیحات بازدیدکنندگان

*

ــی  ــت علم ــو هیئ ــتادان عض ــر از اس ــای ۱۰ نف ــپس، از دیدگاه ه س

ــن  ــگارش چندی ــابقٔه ن ــه س ــط، ک ــته های مرتب ــگاه ها در رش دانش

ــدول  ــرح ج ــه ش ــته اند، ب ــوزه را داش ــن ح ــی در ای ــٔه پژوهش مقال

ذیــل کمــک گرفتــه شــد و پرســش نامٔه پژوهــش بازبینــی و اصــالح 

ــی  ــبت روای ــتفاده از نس ــا اس ــش نامه ب ــی پرس ــنجش روای ــد. س ش

ــد شــد. ــی )CVR( الوشــه انجــام و تأیی محتوای

جدول 3: مشخصات خبرگان پژوهش

دانشگاهرشتٔه تحصیلیرتبه تحصیلی

مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومیدانشیار
مؤسسٔه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

برنامه ریزی

دانشکدٔه محیط زیستمدیریت بازرگانیاستادیار

دانشگاه عالمه طباطباییمدیریت جهانگردیدانشیار

دانشگاه تهران )پردیس فارابی قم(مدیریت بازرگانیاستادیار

دانشگاه خوارزمیعلوم جغرافیاییاستادیار

دانشگاه محقق اردبیلیباستان شناسیاستادیار

دانشگاه عالمه طباطبائیمدیریت بازرگانیدکترا

دانشگاه هنر تهرانشهرسازیاستادیار

دانشگاه تبریزمدیریت بازاریابیاستادیار

دانشگاه عالمه طباطبائیمدیریت جهانگردیاستادیار
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           جامعه و نمونٔه آماری

پژوهــش  آمــاری  جامعــۀ  اعضــای  به منزلــٔه  شــهرهایی 

شناســایی شــدند کــه دارای هتــل بــا قابلیــت رزرو در مبــدأ بودنــد، 

به منزلــٔه شــهر نمونــٔه گردشــگری کشــور انتخــاب شــدند یــا منطقــٔه 

ــش  ــاری پژوه ــۀ آم ــب، جامع ــتند. بدین ترتی ــتانی داش ــٔه اس نمون

ــد. ــدول 4 بودن ــا ج ــق ب ــهر مطاب ــامل 286 ش ش

ــهر«  ــاب »ش ــر، انتخ ــش حاض ــدف پژوه ــه ه ــه ب ــا توج ب

به منزلــٔه واحــد تحلیــل پژوهــش ضــروری بــود. ازایــن رو، بــا توجــه 

بــه اســتفاده از تحلیــل مســیر براســاس معــادالت ســاختاری مبتنــی 

بــر PLS در ایــن پژوهــش و بــا توجــه بــه جــدول کوهــن )1992(، 

ــداد  ــال، تع ــود. بااین ح ــاز ب ــه نی ــٔه نمون ــهر به منزل ــل 157 ش حداق

ــداد  ــای اع ــر مبن ــتماتیک و ب ــی سیس ــه روش تصادف ــهر ب 184 ش

ــا، در صــورت عدم کســب اطالعــات  ــی مشــخص شــدند ت تصادف

بــرای گروهــی از شــهرها، آزمــون مــدل بــا مشــکل مواجــه نشــود.

تعداد شهرهااستان
تعداد شهرهای 

عضو جامعۀ آماری

6213آذربایجان شرقی

4215آذربایجان غربی

2611اردبیل

10729اصفهان

173البرز

255ایالم

376بوشهر

446تهران

406چهارمحال و بختیاری

284خراسان جنوبی

7313خراسان رضوی

225خراسان شمالی

7712خوزستان

213زنجان

206سمنان

374سیستان و بلوچستان

تعداد شهرهااستان
تعداد شهرهای 

عضو جامعۀ آماری

10226فارس

258قزوین

61قم

296کردستان

7112کرمان

325کرمانشاه

173کهگیلویه و بویراحمد

297گلستان

5221گیالن

256لرستان

5823مازندران

338مرکزی

386هرمزگان

296همدان

217یزد

1245286کل کشور

جدول 4: تعداد شهرها و شهرهای عضو جامعۀ آماری پژوهش در استان های گوناگون کشور

           پرسش نامٔه پژوهش

مشخصات پاسخ گویان پرسش نامه
واحــد تحلیــل ایــن پژوهــش شــهر بــوده اســت. بــرای 

جمــع آوری اطالعــات درخصــوص 184 شــهر نمونــٔه آمــاری 

اســتفاده  گردشــگری  راهنمــای   211 دیدگاه هــای  از  پژوهــش، 

ــدول 5  ــخ گویان در ج ــن پاس ــخصات ای ــدی مش ــه جمع بن ــده ک ش

ــت. ــده اس ــس ش منعک
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جدول 5: مشخصات پاسخ گویان پرسش نامٔه پژوهش

درصدتعداد

جنسیت
9946/9مرد

11253/1زن

وضعیت تأهل
12257/8مجرد

8942/2متأهل

سن

4320/4زیر 30 سال

308339/3 تا 35 سال

354521/3 تا 40 سال

402310/9 تا 45 سال

178/1باالی 45 سال

تحصیالت

31/4دیپلم و زیردیپلم

136/2فوق دیپلم

7636لیسانس

10750/7فوق لیسانس

125/7دکتری و باالتر

سابقٔه تورگردانی

11755/5زیر 5 سال

54219/9 تا 10 سال

103114/7 تا 15 سال

2110باالی 15 سال

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود، حدود نیمی از راهنمایان 

گردشگری پاسخ گوی پرسش نامه دارای بیش از 5 سال سابقٔه فعالیت 

آن ها  پاسخ های  اعتبار  بر  امر  این  که  هستند  تور  راهنمای  به منزلٔه 

می افزاید. از سوی دیگر، بیش از 55 درصد آن ها دارای تحصیالت 

فوق لیسانس به باال و بیش از 90 درصد حداقل مدرک لیسانس دارند.

یافته های پژوهش
به منظــور ســنجش اعتبــار مــدل معــادالت ســاختاری، 

ــت: ــروری اس ــل ض ــرح ذی ــه ش ــنجی ب ــی و اعتبارس ارزیاب

مدل اندازه گیری پژوهش
ابتدا بارهای عاملی مربوط به تمامی سؤاالت متغیرهای پژوهش 

بررسی شد. نتایج حاصله در جدول 6 منعکس شد.

جدول 6: تمامی سؤال های مربوط به متغیرهای مکنون و بار عاملی آن ها

بار عاملیگویٔه مربوطهشمارٔه سؤالمتغیر مکنون

استانداردهای گردشگری

0/839حفظ منابع شهری1

0/613درآمدزایی2

0/667فقرزدایی3

0/542فرصت برابر برای شهروندان4

0/591رعایت حقوق شهروندی5
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بار عاملیگویٔه مربوطهشمارٔه سؤالمتغیر مکنون

ظرفیت رشد گردشگری

0/673تحمل تعداد زیاد گردشگران بدون آسیب به فضاهای شهری6

0/647ظرفیت افزایش گردشگران با حفظ سطح رضایت آن ها7

0/178ظرفیت افزایش گردشگران با حفظ سطح رضایت شهروندان8

0/367ظرفیت افزایش گردشگران با رعایت معیارهای کنترل آلودگی9

0/916تحمل تعداد زیاد گردشگران بدون آسیب به تسهیالت شهری10

رقابتی بودن بنگاه های گردشگری

0/731ارزشمندی بنگاه های گردشگری در نظر مشتریان11

0/78برآورده شدن انتظارات مشتریان توسط بنگاه ها12

0/765کیفیت خدمات بنگاه های گردشگری13

0/693شناخته شدگی بنگاه های گردشگری در سطح شهر14

0/805بهره وری بنگاه های گردشگری15

0/743انعطاف پذیری بنگاه های گردشگری16

0/767برخورداری بنگاه های گردشگری از شایستگی کلیدی17

0/705برخورداری بنگاه های گردشگری از منابع منحصربه فرد18

گردشگری آینده نگر

0/723حفظ محیط زیست برای نسل های آینده19

0/826تدوین چشم انداز گردشگری20

0/86سناریونویسی برای آینده های ممکن گردشگری21

0/739حفظ درآمد پایدار از محل گردشگری22

0/731آینده نگری اجتماعی گردشگری23

منابع و جاذبه های اصلی

0/319جاذبه های فرهنگی و تاریخی24

0/704رویدادها، نمایشگاه ها و جشنواره ها25

0/697فعالیت های تفریحی26

0/561فروشگاه ها و امکانات خرید27

0/719غذاهای محلی و سوغاتی ها28

خدمات گردشگری

0/718تعداد واحدهای اقامتی29

0/82کیفیت واحدهای اقامتی30

0/673سازگاری واحدهای اقامتی با محیط  زیست31

0/625کیفیت خدمات غذاخوری ها و رستوران ها32

0/698وجود آژانس های مسافرتی و سایر خدمات گردشگرمحور33

زیرساخت ها

0/982کیفیت و سازگاری با محیط زیست خدمات حمل ونقل34

0/575کیفیت سیستم جاده ها35

0/52سیستم ارتباطات مخابراتی36

0/795دسترسی گردشگران به امکانات پزشکی37

0/647سیستم دفع زباله و نظافت شهری38

مدیریت مقصد

0/809دسته بندی گردشگران بالقوه39

0/654ارائٔه راهنمایی و اطالعات الزم به گردشگران40

0/746عملکرد شهرداری و شورای شهر درزمینۀ گردشگری41

0/675ایجاد تجربه های گردشگری لذت بخش برای مسافران42

0/758هماهنگی بین کسب وکارهای گردشگری43
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بار عاملیگویٔه مربوطهشمارٔه سؤالمتغیر مکنون

شرایط تقاضا

0/506احترام گردشگران به سنت ها و ارزش های محلی44

0/353غیرفصلی بودن جریانات گردشگری45

0/539سطح بازدیدکنندگان تکراری46

گاهی گردشگران ورودی از ویژگی های شهر47 0/631آ

0/768تأمین سالیق بازدیدکنندگان توسط خدمات گردشگری48

عوامل و شرایط پشتیبانی

0/392دسترسی و نزدیکی به سایر مقاصد گردشگری49

0/864مهارت های حرفه ای و ظرفیت های مدیریتی در بنگاه های گردشگری50

0/755استفاده از فّناوری اطالعات در بنگاه های گردشگری51

0/182مهمان نوازی ساکنان از گردشگران52

0/276امنیت53

ــدا  ــند، ابت ــاالی 0/5 باش ــی ب ــای عامل ــت باره ــه الزم اس ازآنجاک

بارهــای عاملــی کمتــر از 0/5، بــه شــرط باقــی مانــدن حداقــل ســه 

ســؤال بــرای هــر متغیــر، حــذف شــدند و ســپس ارزیابــی روایــی 

ــد. ــام ش ــش انج ــری پژوه ــدل اندازه گی م

ارزیابــی و اعتبارســنجی روایــی مــدل اندازه گیــری پژوهــش 

بــا بررســی روایــی همگــرا و روایــی واگــرا حاصــل می شــود.

ســنجٔه رایــج بــرای بررســی روایــی همگــرا، در ســطح 

ســازه، میانگیــن واریانــس استخراج شــده اســت. ایــن معیــار 

به منزلــٔه مقــدار میانگیــن کل تــوان دوم بارهــای معــرف متناظــر بــا 

هــر ســازه تعریــف می شــود )مجمــوع تــوان دوم بارهــا تقســیم بــر 

ــازه  ــک س ــتراک ی ــادل اش ــن، AVE مع ــا(. بنابرای ــداد معرف ه تع

ــت. اس

جدول 7: میانگین واریانس  استخراج شده متغیرهای پژوهش

میانگین واریانس استخراج شدهمتغیر

0/545استانداردهای گردشگری

0/602خدمات گردشگری

0/618رقابتی بودن بنگاه های گردشگری

0/622زیرساخت ها

0/551شرایط تقاضا

0/58ظرفیت رشد گردشگری

0/512عوامل و شرایط پشتیبانی

0/627مدیریت مقصد

0/598منابع و جاذبه های اصلی

0/682گردشگری آینده نگر
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مطابــق بــا نظــر هنســلر و همــکاران )2009(، شــرط روایــی 

همگــرای مــدل اندازه گیــری پژوهــش بیشــتر بــودن میانگیــن 

واریانــس استخراج شــده از 0/5 اســت کــه، مطابــق بــا جــدول بــاال، 

ــری  ــدل اندازه گی ــذا م ــرار و ل ــا برق ــٔه متغیره ــرای هم ــرط ب ــن ش ای

ــرا دارد. ــی همگ ــش روای پژوه

به منظــور بررســی روایــی واگــرای مــدل اندازه گیــری، از 

ــار،  ــن معی ــاس ای ــود. براس ــتفاده می ش ــر اس ــل و الرک ــار فورن معی

روایــی واگــرای قابل قبــول یــک مــدل حاکــی از آن اســت کــه 

تعامــل یــک ســازٔه در مــدل بــا شــاخص هایش بیشــتر از ســازه های 

دیگــر باشــد. فورنــل و الرکــر )1981( بیــان می کننــد روایــی واگــرا 

ــر  ــرای ه ــزان AVE  ب ــه می ــت ک ــول اس ــطح قابل قب ــی در س وقت

ســازه بیشــتر از واریانــس اشــتراکی بیــن آن ســازه و ســازه های دیگــر 

در مــدل باشــد. بررســی ایــن امــر در PLS به وســیلۀ ماتریــس زیــر 

ــود. ــل می ش حاص

همان طــور کــه در جــدول 8 مشــخص اســت، تمامــی 

اعــداِد زیــر قطــر ماتریــس از عــدد قطــر کمتــر هســتند. لــذا مــدل 

اندازه گیــری پژوهــش روایــی واگــرا دارد.

جدول 8: ماتریس فورنل و الرکر برای سنجش روایی واگرا

استانداردهای 
گردشگری

خدمات 
گردشگری

رقابتی بودن 
بنگاه های 
گردشگری

زیرساخت ها
شرایط 
تقاضا

ظرفیت 
رشد 

گردشگری

عوامل و 
شرایط 
پشتیبانی

مدیریت 
مقصد

منابع و 
جاذبه های 

اصلی

گردشگری 
آینده نگر

استانداردهای 
گردشگری

0/738

خدمات 
گردشگری

0/250/776

رقابتی بودن 
بنگاه های 
گردشگری

0/3560/650/786

0/1830/610/3410/789زیرساخت ها

0/3620/5820/5370/4340/672شرایط تقاضا

ظرفیت رشد 
گردشگری

0/2560/4170/3660/4180/4230/693

عوامل و شرایط 
پشتیبانی

0/2520/7140/540/6280/5840/4220/642

0/3820/7340/6070/5650/6660/4030/6410/792مدیریت مقصد

منابع و جاذبه های 
اصلی

0/3550/660/5610/480/5550/4580/5570/5990/706

گردشگری 
آینده نگر

0/4450/5890/620/4260/5070/4140/550/7120/4570/826

مدل ساختاری پژوهش
ســاختاری  مــدل  اعتبارســنجی  و  ارزیابــی  به منظــور 

پژوهــش، بررســی ضرایــب معنــاداری ضــروری اســت. در بررســی 

ضرایــب معنــاداری )t-value( مــدل ســاختاری پژوهــش در ســطح 

 t ــر ــه مقادی ــوند ک ــد می ش ــی تأیی ــط روابط ــاداری 0/05، فق معن

 .)Hair et al., 2016( بــرای آن هــا بزرگ تــر از 1/96± باشــد

ــی از  ــرای برخ ــدار t-value ب ــوق مق ــکل ف ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــر از 1/96  ــش کمت ــی پژوه ــدل مفهوم ــده در م ــط مشخص ش رواب

شــده اســت کــه عدم تأییــد آن روابــط را نشــان می دهــد. لــذا، 

 PLS از روش و نرم افــزار  از اهــداف اســتفاده  ازآنجاکــه یکــی 

دســتیابی بــه مــدل بهینــه اســت، در تدویــن مــدل روابــط ســاختاری 

ــه ایــن  ــا توجــه ب ــه انجــام اصالحــات ب بومی شــدٔه پژوهــش بایــد ب

ــرازش  ــاخص های ب ــایر ش ــل از س ــج حاص ــار نتای ــوع در کن موض

مــدل توجــه کــرد.
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 t-value ــدار ــه مق ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــکل 2، روابط در ش

ــا  ــده اند ب ــد نش ــه تأیی ــی ک ــبز و روابط ــگ س ــا رن ــده اند ب ــد ش تأیی

ــده اند. ــخص ش ــز مش ــگ قرم رن

شکل 2: ضرایب معناداری )t-value( مدل ساختاری پژوهش

مدل بومی پژوهش
 t-value مقــدار  شــد،  داده  توضیــح  همان طــوری  کــه 

بــرای بعضــی از روابــط مــدل ســاختاری پژوهــش قابل قبــول نبــوده 

اســت. بنابرایــن، بــرای تدویــن مــدل بومــی پژوهــش، اصالحاتــی 

انجــام شــد. مــدل اصالح شــده در شــکل 3 مشــخص شــده 

ــت. اس

ــتقل و  ــر مس ــن متغی ــده بی ــب استانداردش ــن، ضری همچنی

وابســته نشــان می دهــد کــه متغیــر مســتقل چــه میــزان از تغییــرات 

ــی  ــل از بررس ــج حاص ــد. نتای ــف می کن ــته را توصی ــر وابس متغی

ضرایــب مســیر و آمــارٔه t-value مــدل بومــی )روابــط ســاختاری 

اصالح شــده( پژوهــش در جــدول 9 نشــان داده شــده اســت. ایــن 

ــن  ــه بی ــدت رابط ــد و ش ــا عدم تأیی ــد ی ــخص کنندٔه تأیی ــج مش نتای

متغیرهــا اســت.
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جدول 9: ضریب مسیر و آمارٔه t-value روابط بین متغیرها

ضریب مسیربهاز
آمارٔه

t-value 
نتیجٔه آزمون

تأیید0/63912/503عوامل و شرایط پشتیبانیمدیریت مقصد

تأیید0/4044/737منابع و جاذبه های اصلیمدیریت مقصد

تأیید0/4196/822خدمات گردشگریمدیریت مقصد

تأیید0/395/07رقابت پذیری مقصدمدیریت مقصد

تأیید0/3013/316منابع و جاذبه های اصلیعوامل و شرایط پشتیبانی

تأیید0/3435/102خدمات گردشگریعوامل و شرایط پشتیبانی

تأیید0/2492/649شرایط تقاضاعوامل و شرایط پشتیبانی

تأیید0/1712/926خدمات گردشگریزیرساخت ها

تأیید0/1442/142رقابت پذیری مقصدمنابع و جاذبه های اصلی

تأیید0/2212/531رقابت پذیری مقصدخدمات گردشگری

تأیید0/1522/645رقابت پذیری مقصدشرایط تقاضا

تأیید0/6018/136استانداردهای گردشگریرقابت پذیری مقصد

تأیید0/57610/356ظرفیت رشد گردشگریرقابت پذیری مقصد

تأیید0/88342/301رقابتی بودن بنگاه های گردشگریرقابت پذیری مقصد

تأیید0/85648/706گردشگری آینده نگررقابت پذیری مقصد

شکل 3: مدل بومی پژوهش
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بحث و نتیجه گیری
صنعــت مســافرت و گردشــگری یکــی از بزرگ تریــن و 

ــورها  ــیاری از کش ــد. بس ــمار می آی ــه ش ــا ب ــع دنی ــن صنای متنوع تری

ــد  ــتغال زایی، رش ــد، اش ــی درآم ــع اصل ــا را منب ــت پوی ــن صنع ای

بخــش خصوصــی و توســعٔه ســاختار زیربنایــی می داننــد. صنعــت 

گردشــگری در سراســر دنیــا به ویــژه در کشــورهای درحال توســعه، 

کــه شــکل های دیگــر اقتصــادی ماننــد تولیــد یــا اســتخراج منابــع 

طبیعــی در آن هــا به صرفــه نیســت، بســیار موردتوجــه اســت 

.)19  :1382 )چاک گــی، 

عوامــل گوناگونــی ممکــن اســت در انتخــاب یــک مقصــد 

ــت  ــن اس ــگر ممک ــر گردش ــوض، ه ــند. درع ــته باش ــر داش تأثی

انگیزه هــا و ترجیحــات متفاوتــی بــرای مقصدهــای متفــاوت 

.)Kozak, 1999( داشــته باشــد

ایــران ازجملــه کشــورهایی اســت کــه به دلیــل داشــتن 

جاذبه هــای گردشــگری متنــوع قابلیت هــای فراوانــی بــرای توســعٔه 

گردشــگری دارد و می توانــد بــه یکــی از مقصدهــای اصلــی 

ــی  ــا به تنهای ــن جاذبه ه ــود ای ــا وج ــود، ام ــل ش ــگری تبدی گردش

ــد و  ــن کن ــران را تضمی ــد موفقیــت صنعــت گردشــگری ای نمی توان

ــود  ــرا ش ــعٔه آن اج ــرای توس ــبی ب ــی مناس ــای مدیریت ــد برنامه ه بای

ــگری  ــت گردش ــری صنع ــوان رقابت پذی ــد ت ــه بای ــه از آن جمل ک

ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورهای مقصــد گردشــگری افزایــش 

ــری  ــوان رقابت پذی ــی در ت ــل گوناگون ــت عوام ــی اس ــد. بدیه یاب

مقصدهــای گردشــگری داخلــی ایــران تأثیــر می گذارنــد کــه بایــد 

ــوری  ــران کش ــون ای ــر، چ ــرف دیگ ــرد. از ط ــایی ک ــا را شناس آن ه

وســیع و بــا شــرایط آب وهوایــی گوناگــون و جاذبه هــای گردشــگری 

ــاد و  ــی آن زی ــگری داخل ــای گردش ــذا مقصده ــت، ل ــوع اس متن

متنــوع هســتند و ممکــن اســت، بســته بــه نــوع مقصــد گردشــگری 

ــری از  ــر در رقابت پذی ــل مؤث ــد، عوام ــاص آن مقص ــرایط خ و ش

مقصــدی بــه مقصــد دیگــر متفــاوت باشــد. بنابرایــن، الزم اســت، 

ــر را  ــی را کــه بیشــترین تأثی ــن عوامــل، آن های پــس از شناســایی ای

ــگری  ــعٔه گردش ــای توس ــرد و در برنامه ریزی ه ــایی ک ــد شناس دارن

آن مقصــد بیشــتر لحــاظ کــرد.

ــری  ــش تعدیلگ ــد، نق ــت مقص ــر مدیری ــوص متغی درخص

ــد شــد، ولــی درخصــوص ســایر  ــر شــرایط تقاضــا تأیی آن در متغی

ــد. ــا رد ش متغیره

همچنیــن، نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه رقابت پذیــری 

گردشــگری شــهرهای ایــران در هیچ یــک از شــاخص ها در ســطح 

ــن  ــر از میانگی ــده کمت ــرات کسب ش ــدارد و نم ــرار ن ــی ق مطلوب

یعنــی عــدد 3 اســت. نتایــج مربــوط بــه هریــک از شــاخص ها بــه 

شــرح ذیــل اســت: 

 اســتانداردهای گردشــگری: ایــن شــاخص شــامل حفــظ 

منابــع شــهری، درآمدزایــی و فقرزدایــی اســت. در ایــن بیــن، 

درآمدزایــی بــا میانگیــن 3/16 در وضعیــت مطلــوب، حفــظ منابــع 

ــا  ــی ب ــط و فقرزدای ــت متوس ــن 2/99 در وضعی ــا میانگی ــهری ب ش

ــد. ــرار دارن ــوب ق ــت نامطل ــن 2/66 در وضعی میانگی

اگرچــه  بــه  نظــر می رســد،  فــوق،  نتایــج  بــا  مطابــق 

ــاد  ــب ایج ــت موج ــته اس ــران توانس ــهرهای ای ــگری در ش گردش

ــد  ــع درآم ــت در توزی ــته اس ــود، نتوانس ــهرها ش ــرای ش ــد ب درآم

ــن  ــد. در ای ــایانی کن ــک ش ــه کم ــر جامع ــار فقی ــن اقش ــه بی عادالن

ــگری  ــان گردش ــه متولی ــن آن ک ــت، ضم ــروری اس ــوص، ض خص

شــهرها برنامه هایــی را بــرای نقش آفرینــی بیشــتر همــٔه اقشــار 

ــد، خــود گردشــگران  ــٔه گردشــگری فراهــم می کنن جامعــه در مقول

ــتی  ــع دس ــی و صنای ــواد غذای ــد م ــل خری ــی از قبی ــا اقدامات ــز ب نی

مناطــق  در  به ویــژه  محلــی  جامعــٔه  از  ســوغاتی ها  قالــب  در 

ــد. ــک کنن ــم کم ــر مه ــن ام ــبرد ای ــه پیش ــهرها ب ــیه ای ش حاش

ظرفیــت رشــد گردشــگری: ایــن شــاخص شــامل ظرفیــت 

ــه  ــت ک ــت آن هاس ــطح رضای ــظ س ــا حف ــگران ب ــش گردش افزای

ــت و  ــط اس ــر از متوس ــی بهت ــی کم ــن 3/02 در وضعیت ــا میانگی ب

ــیب  ــدون آس ــگران ب ــاد گردش ــداد زی ــل تع ــامل تحم ــن ش همچنی

ــاد  ــداد زی ــل تع ــن 2/86 و تحم ــا میانگی ــهری ب ــای ش ــه فضاه ب

گردشــگران بــدون آســیب بــه تســهیالت شــهری بــا میانگیــن 2/40 

ــد. ــرار دارن ــوب ق ــت نامطل ــه در وضعی ــت ک اس

ایــن نتایــج مؤیــد آن اســت کــه، بــا وجــود تمامــی 

قابلیت هــای بالقــؤه موجــود در شــهرهای ایــران از قبیــل جاذبه هــای 

تاریخــی، فرهنگــی و غذاهــای محلــی و بــا وجــود آن کــه در اکثــر 

قریب به اتفــاق شــهرهای ایــران، در بخــش عمــده ای از ســال، 

گردشــگران چندانــی حضــور ندارنــد، ناکارآمــدی در ادارٔه شــهرها 

و ناهماهنگــی سیاســت های شــهری بــا توســعٔه گردشــگری و 

اثربخــش  عدم وجــود برنامه هــای آموزشــی عمومــی مفیــد و 

بــرای مــردم کشــور بــا هــدف رفتــار به منزلــٔه گردشــگرانی مســئول 

ــز  ــی نی ــت چندان ــی ظرفی ــرایط فعل ــه در ش ــت ک ــده اس ــبب ش س

بــرای رشــد گردشــگری بــدون آســیب بــه شــهرها و کاهــش کیفیت 

ــد. ــته باش ــود نداش ــگران وج ــٔه گردش تجرب

رقابتــی بــودن بنگاه هــای گردشــگری: ایــن شــاخص 

شــامل شناخته شــدگی بنگاه هــای گردشــگری در ســطح شــهر 

ــر  ــگری در نظ ــای گردش ــمندی بنگاه ه ــن 2/89، ارزش ــا میانگی ب

ــا میانگیــن 2/83، برخــورداری بنگاه هــای گردشــگری  مشــتریان ب

ــای  ــره وری بنگاه ه ــن 2/75، به ــا میانگی ــی ب ــای اصل از قابلیت ه

گردشــگری بــا میانگیــن 2/71، بــرآورده شــدن انتظــارات مشــتریان 

ــا میانگیــن 2/68، کیفیــت خدمــات بنگاه هــای  توســط بنگاه هــا ب

بنگاه هــای  انعطاف پذیــری  و   2/66 میانگیــن  بــا  گردشــگری 

ــا میانگیــن 2/63 اســت کــه هیچ کــدام در وضعیــت  گردشــگری ب

ــد. ــرار ندارن ــی ق مطلوب

ــون  ــز همچ ــگری نی ــای گردش ــگر، بنگاه ه ــر پژوهش ــه نظ ب

ــج  ــی رن ــکالت مدیریت ــور،از مش ــع کش ــر صنای ــیاری از دیگ بس

می برنــد و مالــکان شــرکت ها در ایــران، برخــالف بســیاری از 
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ــت  ــت از مالکی ــی مدیری ــوع جدای ــوز موض ــان، هن ــورهای جه کش

در  عدم موفقیــت  از  عمــده ای  بخــش  ردپــای  نپذیرفته انــد.  را 

مقوله هایــی از قبیــل انعطاف پذیــری، کیفیــت خدمــات، بهــره وری، 

شایســتگی کلیــدی و ارزشــمندی در ســازمان ها را می تــوان در 

همیــن ناکارآمــدی مدیریتــی یافــت. از ســوی دیگــر، در اکثــر 

واحدهــای  به جــز  گردشــگری،  بنگاه هــای  ایــران،  شــهرهای 

اقامتــی، برنامــهٔ  خاصــی بــرای جــذب گردشــگران ندارنــد و بیشــتر 

ــه  ــفر ب ــرای س ــهروندان ب ــه ش ــات ب ــٔه خدم ــر ارائ ــود را ب ــز خ تمرک

ــز  ــی نی ــای اقامت ــد. واحده ــرار داده ان شــهرها و کشــورهای دیگــر ق

ــوص  ــگران را درخص ــی از گردش ــش مهم ــاد بخ ــته اند اعتم نتوانس

ــب  ــد جل ــه می دهن ــه ارائ ــی ک ــت خدمات ــا کیفی ــت ب ــب قیم تناس

ــارٔه  ــوام، اج ــزل اق ــت در من ــگران اقام ــش از گردش ــن بخ ــد و ای کنن

ــون  ــهری همچ ــای ش ــت در فضاه ــی اقام ــهروندان و حت ــازل ش من

ــت در  ــه اقام ــافرتی را ب ــای مس ــردن چادره ــا ک ــر پ ــا ب ــا ب پارک ه

ــد. ــح می دهن ــمی ترجی ــی رس ــای اقامت واحده

ــری  ــامل آینده نگ ــاخص ش ــن ش ــر: ای ــگری آینده نگ گردش

ــت  ــط زیس ــظ محی ــن 2/54، حف ــا میانگی ــگری ب ــی گردش اجتماع

بــرای نســل های آینــده بــا میانگیــن 2/36، تدویــن چشــم انداز 

ــای  ــرای آینده ه ــی ب ــن 2/35، سناریونویس ــا میانگی ــگری ب گردش

ممکــن گردشــگری بــا میانگیــن 2/18 و حفــظ درآمــد پایــدار 

از محــل گردشــگری بــا میانگیــن 2/08 اســت کــه همگــی در 

ــد. ــرار دارن ــوب ق ــی نامطل وضعیت

ــور  ــگری کش ــان گردش ــرای متولی ــدار ب ــن هش ــاید مهم تری ش

رقابت پذیــری  باشــد.  شــاخص  همیــن  از  حاصــل  نتایــج  در 

ــت  ــی وضعی ــرایط فعل ــا در ش ــران نه تنه ــهرهای ای ــگری ش گردش

ــرایط  ــز ش ــده نی ــت در آین ــخص نیس ــه مش ــدارد، بلک ــی ن مطلوب

ــرایط  ــن ش ــر ای ــرای تغیی ــا ب ــن راه حل ه ــد. بهتری ــدا کن ــری پی بهت

ــگری  ــان گردش ــد متخصص ــت: بای ــج یاف ــود نتای ــوان در خ را می ت

ــگری در  ــدار گردش ــعٔه پای ــرای توس ــی ب ــی ها و برنامه  های خط مش

ــازمانی  ــر س ــر نظ ــا زی ــن برنامه ه ــد و ای ــن کنن ــه و تدوی ــده تهی آین

ــت  ــرا و مدیری ــهر، اج ــگری ش ــی گردش ــگاه متول ــد، در جای واح

ــود. ش

آنچــه از مجمــوع نتایــج ایــن پژوهــش حاصــل شــد حاکــی از 

ــران وضعیــت  ــری گردشــگری شــهرهای ای آن اســت کــه رقابت پذی

مطلوبــی نــدارد و بــا ادامــٔه رونــد فعلــی نه تنهــا پیشــرفتی نیــز در آن 

ــن،  ــد. همچنی ــد ش ــر خواه ــرایط بدت ــه ش ــود، بلک ــاهده نمی ش مش

مادامی کــه وضعیــت گردشــگری داخلــی کشــور بهبــود نیابــد، 

ــگران  ــد گردش ــداری در رون ــرفت پای ــت پیش ــار داش ــوان انتظ نمی ت

ورودی بــه کشــور رخ دهــد.

بــا  را  رقابت پذیــری  کــه  پژوهش هایــی  بیــن،  ایــن  در 

ــا ایــن  ــر عملکــرد بررســی می کننــد، همــواره ب رویکــردی مبتنــی ب

انتقــاد مواجــه هســتند کــه نتایــج آن هــا مربــوط بــه وضعیــت فعلــی 

ــم  ــط متالط ــرای محی ــبی ب ــکار مناس ــد راه  نمی توانن
ً
ــا ــوده و طبع ب

ــز در  ــال افت وخی  در ح
ً
ــا ــه دائم ــگری، ک ــد گردش ــی مانن و صنعت

ــر  ــش حاض ــا پژوه ــد. ام ــه کنن ــت، ارائ ــون اس ــای گوناگ بخش ه

ــد  ــوده و می توان ــته ای ب ــی برجس ــش علم ــث دارای نق ــن حی از ای

بــه مدیریــت گردشــگری در شــهرهای ایــران کمــک کنــد تــا 

ــت  ــر قابلی ــی ب ــا رویکــردی مبتن ــران را ب ــری شــهرهای ای رقابت پذی

بررســی کنــد. ایــن پژوهــش همچنیــن، بــا ارزیابــی قبــل از وقــوع، 

ضمــن پیش بینــی نتایجــی کــه از ادامــٔه رونــد فعلــی در آینــدٔه 

راه حل هایــی  می شــود،  حاصــل  ایــران  شــهرهای  گردشــگری 

ــت. ــرده اس ــه ک ــا آن را ارائ ــب ب متناس

علی رغــم نقــش ایــن پژوهــش در تبییــن رقابت پذیــری 

ــو مدیریــت مقصــد، از جهاتــی  گردشــگری شــهرهای ایــران در پرت

محدودیت هایــی نیــز داشــته اســت. ایــن محدودیت هــا را می تــوان 

ــمرد: ــن برش چنی

اگرچــه اســتفاده از دیــدگاه ســایر خبــرگان گردشــگری از قبیــل 

ــتادان  ــن اس ــتان ها و همچنی ــگری اس ــران گردش ــان و مدی کارشناس

دانشــگاه در پاســخ بــه پرســش نامٔه نهایــی می توانســت بــه تقویــت 

ــاز  ــل نی ــی از قبی ــود، محدودیت های ــن پژوهــش منجــر ش بیشــتر ای

بــه صــرف زمــان و هزینــٔه فــراوان و همچنیــن محدودیت هــای 

ــد  ــبب ش ــور س ــطح کش ــا در س ــران کرون ــی از بح ــی ناش دسترس

ــل  ــرب در تکمی ــگری مج ــان گردش ــدگاه راهنمای  از دی
ً
ــا ــه صرف ک

ــود. ــتفاده ش ــون اس ــهرهای گوناگ ــرای ش ــی ب ــش نامٔه نهای پرس

همچنیــن، بــا توجــه بــه این کــه نیــاز بــود اطالعاتــی 

درخصــوص تعــداد زیــادی از شــهرهای ایــران بــرای آزمــودن مــدل 

جمــع آوری شــود و ازآنجایی کــه امــکان یافتــن بیــش از یــک 

راهنمــای تــور خبــره کــه در آن شــهر تــور گردشــگری برگــزار کــرده 

باشــد بــرای برخــی از شــهرهای کوچــک ایــران فراهــم نشــد، نمرات 

مربــوط بــه رقابت پذیــری ایــن شــهرها تنهــا بــا نظــر یــک راهنمــای 

ــد. ــل ش ــگری تکمی گردش
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