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بررسی علی زیرساختهای گردشگری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در مناطق


خشک ،مطالعه موردی :کویر مرنجاب

فاطمه السادات افصح حسینی -دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
حسین ذبیحی - 6دانشیار شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
لعال جهانشاهلو  -استادیار شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران
دریافت مقاله7338/04/72 :

پذیرش مقاله7338/08/72 :

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی علی زیرساختهای گردشگری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در مناطق
خشک می پردازد .ازآنجاکه رقابتپذیری در مقصد گردشگری به عنـوان یـک مفهـوم نسـبی ،پیچیـده ،و
چندبعدی که بر پایه نظریه پورتر قرار دارد ،در حال تبـدیل شـدن بـه یـک عالقـه رو بـه رشـد در میـان
پژوهشگران گردشگری میباشد و دارای مفاهیم مهم برای سیاستگـذاران مـیباشـد ،هـدف پـژوهش،
شناخت و اولویتبندی زیرساختهایی است که بر رقابت مکانی مقصد تـمثیر مـیگذارنـد .روش پـژوهش
کمی میباشد که پرسشنامهای بر اساس مقیاس  6گزینهای لیکرت تنظیم و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل
مسیر تحلیل میشود .نوآوری پژوهش در این است که رقابتپذیری در مقصد گردشگریکویرها بـه علـت
دیرتر آغاز شدن آنها جدیدتر میباشد و اهمیت مطالعه بر روی آنها واضض است .نتیجـه پـژوهش ایـن
است که زیرساختهای اقامتی ،امنیتی و حملونقل بیشترین تمثیر را بـر متغیـر وابسـته (رقابـت مکـانی)
دارند ،ازاینرو کیفیت زیرساخت حملونقل بر رقابت مکـانی تـمثیر مثبـت دارد و فرضـیه پـژوهش تائیـد
میگردد .پیشنهاد پژوهش این است که به این مسرله که عوامل رقابتپذیری مکانی به لحاظ تصـمیم و
اهمیت مختل هستند و وابسته به مقصد خاص میباشند توجه شود و بر اساس آن برنامهریـزی صـورت
پذیرد.
واژههای کلیدی :رقابتپذیری مکانی ،مقصد گردش گری ،زیرساخت ،کویر مرنجاب.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم فاطمه السادات افصض حسینی در رشته شهرسازی به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشــکده
هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران میباشد که با حمایت مرکز مطالعات و برنامهریزی شهری شهرداری تهران انجام گرفته است.
Email: h.zabihi@srbiau.ac.ir
 .6نویسنده مسرول
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مقدمه
در حال حاضر یکی از منابع اصلی درآمد کشورهای جهان توسعهیافته و درحالتوسعه صنعت گردشگری میباشد (زیـاری
و همکاران .)611 :6141،کشور ایران انواع اقلیمهای طبیعی را دارا میباشد .درصد باالیی از آن را مناطق خشک تشـکیل
میدهند که شامل نواحی مختل کویری و بیابانی میشوند .در مناطق خشک ایران تعداد بسیار زیادی کـویر وجـود دارد
که بزرگترین آن ها دشت کویر یا کویر مرکزی است که بزرگترین کویر جهان است .در جهت رونق اقتصادی ،یکـی از
مهمترین موارد تمرکز بر روی بحم گردشگری میباشد .مبحم رقابتپذیری مقصدهای گردشگری موردتوجه بسیاری از
پژوهشگران قرارگرفته است و افزایش توان رقابتی مقصدها را از اهداف مهم برمیشمارند که منجر به رونق اقتصاد ملـی
میشود .مدلهای مختلفی از رقابتپذیری در مقصد ارائهشده است که بر مدل الماس پورتر استوار اسـت .نظریـه پـورتر،
بهویژه وقتی گردشگری در کشورهای درحالتوسعه موردبررسی قرار میگیرد ،پیشنهاد میگردد .چهار مؤلفه رقابتپـذیری
عبارتاند از :اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،محیطی و مکانی .مؤلفه مکانی رقابـتپـذیری شـهری شـامل شـاخصهـای
متعددی است که زیرساخت ازجمله آنها میباشد .به منظور فـراهم آمـدن شـرای مناسـب گردشـگری تحقـق عـواملی
ضروری است که یکی از آنها وجود زیرساختهای مناسب میباشد .از نماگرهای مهـم در ارزیـابی توسـعه گردشـگری،
رشد ظرفیت تمسیسات اقامتی و زیرسـاختهـای گردشـگری اسـت (ملـک و کالنتـری68 :6141،؛ بـه نقـل از وارثـی و
همکاران .)614 :6144،ازدحام فرودگاه و راه یا خدمات ضعی هتل میتواند مقصد را بـرای بازدیدکننـدگان بـالقوه دارای
جذابیت کمتر بکند ( .)Mihalic,2000:67مسرلهای که در ارتباط با رقابت مقصدهای گردشگری وجود دارد ،این اسـت
که با توجه به اینکه رقابت در دنیای معاصر یک امر ضروری میباشد ،شناسایی عـواملی کـه بتـوان آنهـا را بـهعنـوان
معیارهای رقابتپذیری در مقصدهای گردشـگری مطـرح نمـود دارای اهمیـت اسـت .گردشـگری کـویر زیرشـاخهای از
اکوتوریسم اسـت کـه امـروزه بـه شـکل چشـم گیـری در جهـان در حـال گسـترش اسـت (علیقلـی زاده فیروزجـایی و
همکاران108 :6148،؛ به نقل از سالمی و غالمی .)16 :6140،گردشگری در کویر در مقایسـه بـا گردشـگری در دیگـر
مقصدها دیرتر شروع شد .یکی از دالیل این تمخیر را میتوان نبود زیرساختهای الزم برشمرد .ازایـنرو تمرکـز بـر روی
موضوع زیرساختهای گردشگری در کویر در کشور ایران که بخش بزرگی از این کشور را در برگرفته است ،از ضروریات
میباشد .هدف اصلی این پژوهش بررسی علی زیرساخت های گردشگری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در کـویر
مرنجاب میباشد .سؤال مرتب با پژوهش عبارت اسـت از :کـدام زیرسـاختهـای مـرتب بـا مکـان و بـا چـه اولـویتی،
رقابتپذیری مکانی مقصد گردشگری را تعیین میکند؟ فرضیه کلی در نظر گرفتهشده پـژوهش کـه مـورد آزمـون قـرار
خواهد گرفت عبارت است از :کیفیت زیرساختها بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت میگذارند.
خلیجی و همکاران ( )6148در مقالهای که به بررسی مـدلهـای تصـمیمگیـری چنـد معیـاره در ارزیـابی قابلیـتهـای
گردشگری در استان سمنان پرداختهاند ،پیشنهاد توجه بیشتر به نظر گردشـگران در توسـعه زیرسـاختهـای گردشـگری
بهعنوان مصرفکنندگان نهایی؛ توجه بیشتر به شهرستانهایی که زیرساختهای گردشگری پایینتری دارد و ارائه برنامه
زمانبندی در توسعه آنها را مطرح نمودند .بایندور و همکاران ( )6148در مقالهای به بررسی مدیریت پایـدار گردشـگری
در شهر بجنورد پرداختهاند ،با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادشده است که زیرساختهـای گردشـگری (هتـل ،متـل،
اقامتگاه و  )...جهت جذب گردشگران فراهم شود .ضـرابی و همکـاران ( )6141در مقالـهای بـه تحلیـل زیرسـاختهـای
گردشگری در مقصد اکوتوریستی بند ارومیه پرداختهاند و نتیجه حاصلشده از پژوهش ایشان این بود که به دلیـل فقـدان
زیرساخت ها ،امکانات و تسهیالت گردشگری ،ماهیت اکولوژیکی منطقه شکننده بـود .میرحسـینی و نوجـوان ( )6141در
مقالهای که به تدوین مدل استراتژیک و رویکرد پایدار گردشگری در مناطق کویری استان یزد پرداختهاند راهبردهـایی را
در جمعبندی کار خود ذکر کردهاند که ازجمله راهبردهای ارائهشده این تحقیق در جهت توسعه پایدار گردشگری ،بهبـود
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وضعیت زیرساختها و امکانات مرتب با گردشگری میباشد .سلطانی و همکـاران ( )6148در مقالـهای کـه راهبردهـای
توسعه گردشگری را از دیدگاه ارائهکنندگان خدمات دهنده در استان آذربایجان غربی بررسی نمودهاند ،ضع

زیرساختها

را ازجمله عوامل و موانع بازدارنده توسعه بخش خدمات مرتب با گردشگری و گردشگران میداند .جمعـه پـور و نماینـده
( )6146در مقالهای توان های اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب کاشان را مورد ارزیابی قـرار دادهانـد و
نتیجه ایشان این بوده است که به دلیل نبود زیرساختهای مناسب برای گردشگری کویر ،تاکنون اقـداماتی اساسـی در
ارتباط با این نوع گردشگری در این منطقه صورت نگرفته است .رضوانی و مرادی ( )6146در مقالهای به امکـانسـنجی
توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک پرداختهاند ،در نتیجه این تحقیق آمده اسـت
که در حال حاضر تقاضای بالفعل برای گردشگری در منطقه ضعی است .ولی در صورت بازاریابی و تبلیغات الزم و نیز
تجهیز و توسعه زیرساختها و خدمات گردشگری میتوان انتظار داشت که منطقه مطالعاتی به دلیل نزدیکـی بـا شـهر
اراک میتواند به یک مقصد مهم گردشگری در سطض منطقهای و ملی تبـدیل شـود .حسـنپـور و همکـاران ( )6140در
مقالهای که در شهداد ،مرنجاب-بند ریگ مصر-فرحزاد کار کردهاند ،به تعیین ظرفیت پـذیرش گردشـگری ایـن منـاطق
پرداخته و در نتیجه این تحقیـق آمـده اسـت کـه در منـاطق موردمطالعـه بـه دلیـل عـدم وجـود امکانـات ،خـدمات و
زیرساختهای الزم و همچنین نیروی انسانی مناسب جهت مدیریت و ارائه خدمات گردشگری به گردشـگران ،ظرفیـت
پذیرش مؤثر در سطض پایینی قرارگرفته است .صدر موسوی و دخیلی کهنموئی ( )6141در مقالهای بـه ارزیـابی وضـعیت
تسهیالت گردشگری کندوان ،قلعه بابک و شرفخانه استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران پرداخته و بـه ایـن نتیجـه
رسیدهاند که توزیع زیرساختهای گردشگری در سطض منطقه ،بهطور مناسب انجامنشـده اسـت؛ گـزارش رقابـتپـذیری
جهانی در سال  8061رتبه گردشگری ایران در میان  680کشور را  44اعالم کرد .این گزارش نشان میدهد کـه شـرای
بسیار بدی برای زیرساختها وجود دارد ،بهطوریکه زیرساخت گردشگری دارای رتبه  611میباشد.

شکل شماره .7مدل پژوهش -رابطه گردش گری ،رقابتپذیری و رقابتپذیری مقصد گردشگری با اقتصاد

مبانی نظری
6

مجمع اقتصاد جهانی  ،در جستجوی جواب برای ایـن سـؤال اسـت کـه چـرا بعضـی کشـورها بـهطـور موفقیـتآمیـزی
درحالتوسعه هستند ،درحالیکه سایرین عقب میماننـد .همچنـین رقابـتپـذیری را بـهعنـوان "مجموعـهای از نهادهـا،
خ مشیها ،و عواملی که سطض بهرهوری یک کشور را تعیین میکند" تعری میکنـد ( .)WEF,2013a:4دیکشـنری
انگلیسی  Oxford Compactرقابتپذیری را اینگونه تعری میکند" :دارا بودن یک میل قوی برای پیروز شـدن"
( .)UNHABITAT,2013:3رقابــتپــذیری تــالش و کســب ســودآوری طــوالنیمــدت اســت (.)Buhalis,2000
)1 . World Economic Forum (WEF
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رقابتپذیری مرتب است با "توانایی مقصد برای ایجاد و یکپارچهسازی محصوالت ارزشافزودهای است که منابع خود را
درحالی که موقعیت بازار را نسبت به رقیبان نگه میدارند ،حفظ میکند ( .)Hassan,2000:239رقابـتپـذیری بـهطـور
گسترده به عنوان یک عامـل مهـم در ایجـاد رونـق اقتصـاد ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود ( ;Durand et al,1998
European Commission,1994; Fagerberg,1988; Fajnzylber,1988; His Majesty’s
Treasury,1983; Krugman,1994; Newall,1992; OECD,2000; Scott & Lodge, 1985; The
 ،)Economist,1994ازآنجایی که استاندارد زندگی و درآمد واقعی را توس ارائه کاالهـا و خـدمات بـا بعضـی مزایـای

نسبی بهبود میبخشد ( .)Ritchie & Crouch,1999اولین مطالعه مهم رقابتپذیری متعلق به سـمپوزیوم پژوهشـی
بود که توس مدرسه کسبوکار هاروارد در  6446حمایت شد .مطالعه رقابتپذیری بهطور قابلمالحظهای طـی  10سـال
گذشته گسترشیافته اسـت ( .)UNHABITAT,2013:7تنـوع رو بـه رشـدی از مطالعـات تجربـی ماننـد مطالعـات
نظریهای که طی دهه گذشته منتشر شد ،بهویژه روی رقابتپذیری شهری و منطقـهای متمرکـز شـد ( ;Porter,1995

 .)Begg,2002; Boddy & Parkinson,2004; Buck et al,2005; OECD,2006aدر ادبیـات گردشـگری،
مفهوم مقصد گردشگری ( )TD6هم بهمثابه سامانهای از جاذبهها و هم یک محدوده جغرافیایی شامل جاذبهها و بر پایـه
محدوده نیازهـای مشـتریان میـانی یـا نهـایی تعریـ شـده اسـت (توحیـدلو و ضـرغام بروجنـی16 :6140،؛ بـه نقـل از
 .)Buhalis,2000; Leiper,1979; Smith,1988مقصد گردشگری ترکیبی است از جاذبهها ،زیرساخت ،حملونقل
و خدمات مهماننوازی ( .)Mill & Morrison,1992مقصدهای گردشگری مناطق جغرافیایی ،جاذبـههـای طبیعـی و
فرهنگی هستند که خدمات یکپارچهای را برای بازدیدکنندگان بالقوه فراهم میکنند .بهعبارتدیگر ،مقصدهای گردشگری
ترکیبی از محصوالت گردشگری است که تجربـه یکپارچـهای را بـه گردشـگران ارائـه مـیدهـد (.)Vlahović,2010
مقصدهای گردشگری بهعنوان نواحی جغرافیایی بهدرستی تعری شده موردتوجه قرار مـیگیرنـد ،ماننـد یـک قـاره ،یـک
کشور ،یک شهر ،یک شهرک ،یک جزیره ،یا مکانهایی با چشماندازهای طبیعی یـا برجسـته (.)Kozak et al,2009
تصویر مقصد گردشگری به لحاظ راهبردی نهتنها در طراحی طرح های بازاریابی مناسب ،بلکه درک رفتارهای گردشگری
گردشگران اهمیت دارد ( .)Echtner & Ritchie,1991از دهه  6440به بعد ،پژوهشـگران نشـان دادنـد کـه تصـویر
مقصد گردشگری یک مفهوم باارزش است که به توضیض تصمیم گردشگران درباره مقصدها کمک مـیکنـد ( Baloglu

 .)& McCleary,1999; Rodríguez del Bosque & San Martín,2008ازایــنرو ،تصــویر بــر رونــد
تصـمیمگیـری و نیـتهـای رفتـاری آینـده تـمثیر مـیگـذارد ( & Barroso et al,2007; Bigné, Sánchez

 .)Sánchez,2001; Chi & Qu,2008تصویر مقصد اغلب بهعنوان برداشت یا ادراک مکـانهـا توصـی مـیشـود
( .)Echtner & Ritchie,1991رقابتپذیری مقصد گردشگری ( )TDC8بهعنـوان یـک مفهـوم نسـبی ،پیچیـده ،و
چندبعدی که بر پایه نظریه پورتر ( )6440قرار دارد ،در حال تبدیلشدن به یک عالقه رو به رشـد در میـان پژوهشـگران
گردشگری میباشد و دارای مفاهیم مهم بـرای سیاسـتگـذاران مـیباشـد ( & Chon & Mayer,1995; Ritchie
;Crouch,1999,2000; Gooroochurn & Sugiyarto,2005; Hong,2009; Faulkner et al,1999
 .)Hassan,2000; Dwyer et al,2000رقابت پـذیری مقصـد گردشـگری توانـایی ایجـاد ،یکپارچـه کـردن و ارائـه

تجربیات گردشگری ،شامل کاالها و خدمات ارزشافزوده ای است که ازنظر گردشگران مهم است .ایـن تجربیـات منـابع
مقصد را تقویت میکند ،و به آن کمک می کند کـه یـک موقعیـت بـازار خـوب نسـبت بـه دیگـر مقصـدها را نگـه دارد
( .)Hong,2008:6رقابت پذیری در مقصد گردشگری توانایی مقصد برای جذب و راضی کردن گردشـگران ( Enright

 )& Newton,2004; Tsai et al,2009و ارائه محصوالت و خدمات بهتر در مقایسه با دیگـر مقصـدها مـیباشـد و
1 . Tourism Destination
2 . Tourism Destination Competitiveness
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هدف نهایی آن ثابت نگهداشتن و افزایش درآمد واقعی ساکنان میباشد ( .)Dwyer & Kim,2003همچنـین توانـایی
یک مقصد برای ایجاد و یکپارچه کردن محصـوالت ارزشافـزوده ای کـه سـهم بـازار و مـوقعیتش را نسـبت بـه دیگـر
مقصدهای رقابتی تقویت میکند ( .)Hassan,2000رقابت پذیری مقصد گردشگری ،توانایی یک مقصد در افزایش برآمد
گردشگری ،و بهطور روزافزونی جذب بازدیدکننده است درحالیکه تجربیات راضیکننده و بهیادمانـدنی را برایشـان ایجـاد
میکند و آن را به یک روش سودمندانه انجام میدهد ،رفاه ساکنان مقصد را افزایش و سـرمایه طبیعـی مقصـد را بـرای
نسلهای آینده حفظ میکند ( .)Ritchie & Crouch,2003این مفهوم بارونق اقتصادی ساکنان یک کشور همبسـته
میباشد ( .)Buhalis,2000; Ritchie & Crouch,1999همچنین یک رنج وسـیعی را در برمـیگیـرد کـه تعیـین
کمیت آن دشوار است؛ ازاینرو ،اندازهگیری رقابت پذیری در مقصد گردشگری مختل است و وابسته به سال پایه ،کشـور
مبـدأ ،واحـد تحلیـل ،و دورنمـای تحلیـل گـران مـیباشـد ( & Ritchie & Crouch,1999; Gooroochurn

 .)Sugiyarto,2005آزادی و آسانی حرکت مسافران در دنیا باعم میشود کـه گردشـگری و رقابـتپـذیری در مقصـد
گردشگری بهطور قوی توس جهانیسازی تحت تمثیر واقع شود ( .)Nasser,2012:78اندازهگیری سطض رقابتپـذیری
گردشگری در سطض ملی و صنعت گردشگری با این حقیقت که سفر و گردشگری در حال تبدیلشـدن بـه یـک نیـروی
توسعه غالب در خیلی از کشورها هستند تقویـت مـیشـود ( .)Petrović-Ranđelović & Miletić,2012:80نیـاز
هست که موقعیت رقابتی مقصدهای گردشگری تحلیل و شناخته شوند؛ این امر به صنعت گردشگری و دولتهای مربوط
کمک میکند تا قوتها و ضع های خود را برای افزایش یا تقویت رقابتپذیری خود بشناسند ( ;Dwyer et al,2000

 .)Gomezelj & Mihalič,2008; Ritchie & Crouch,2000نظریه رقابتی بودن شهرها ،شرکتها ،منطقهها و
مانند آن (مقاصد گردشگری و  ،)...برگرفته از نظریه مایکل پورتر ،6استاد دانشگاه هـاروارد اسـت (دیـک .)18 :6141،وی
یک نظریه رقابتپذیری جدید ،که مدل "الماس رقابتپذیری ملی" نـام دارد را در سـال  6440معرفـی کـرد .مـدل وی
شامل هم الیههای چندبعدی اقتصاد با تمکید بر روی زمینـه مـدیریت و راهبـرد اسـت ،و نـهتنهـا بـر روی رقابـت بـین
اقتصادهای ملی ،بلکه بر روی رقابت بین ،و رقابتپذیری صنایع خاص در مکانهای مختلـ تمرکـز دارد .طبـق نظریـه
پورتر ،ملتها برای موفق شدن در صنایع یا بخشهای صنعتی ،جایی که الماس رقابتپذیری ملـی مطلـوبتـرین باشـد،
محتملترین هستند .این الماس چهار مؤلفه وابسته به هم دارد )6( :شرای عوامل )8( ،شرای تقاضا )1( ،صنایع مربوط و
حمایتی ،و ( )8راهبرد ،ساختار ،و رقابت شرکت .عالوه بر این ،دو عامل خارجی وجود دارنـد :فرصـت و دولـت (شـکل )8
(.)Porter,1990a:127

شکل شماره  .2نمودار عوامل رقابتپذیری ملی؛ (منبع)Porter,1990a:127 :

برای اندازهگیری و توضیض رقابتپذیری مقصدها ،مدلهای مختلفی ایجـاد شـدند و توسـعه یافتنـد ( ;Buhalis,2000
;Ritchie & Crouch,1999; updated by Crouch,2011; Dwyer & Kim,2003; Hassan,2000
1 . Michael Porter
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 .)Poon,1993این مدلها دارای عناصر (شاخصهای) مختلفی هستند که برای اندازهگیری رقابتپذیری به کار میرود.
مدلی بهینه و جهانی برای رقابت پذیری که بتواند برای همه مقصدها به کار برود و همچنین اندازه رقابتپـذیری را تائیـد
کند وجود ندارد ( .)Omerzel & Mihalic,2008این که چـه مـدلی انتخـاب شـود ،اهمیتـی نـدارد ،دشـواری اصـلی
جمعآوری داده و اطالعات مناسبی است که بهطور جامع همه جنبههای مرتب با رقابتپذیری را به دست آورد (Perles-

 .)Ribes et al,2011چارچوب پورتر ،بهویژه وقتی گردشگری در کشورهای درحالتوسعه موردبررسی قـرار مـیگیـرد،
پیشنهاد میگردد ( .)De Holan & Phillips,1997:781بسیاری از مدلهای رقابـتپـذیری مقصـد ( & Ritchie

 .)Crouch,1999; Dwyer & Kim,2003; Enright & Newton,2004,2005نظریـه خـود را بـر مبنـای
نظریه پورتر پایهگذاری میکنند و آن را با چارچوب رقابتپذیری مقصدهایشان ترکیب میکننـد کـه قـادر اسـت عوامـل
چندگانه رقابتپذیری را در نظر بگیرد ( ،)Hampton et al,2015:3این مدلها زیرساخت را بهعنوان یکـی از عناصـر
خود معرفی میکنند .همچنین الزم به ذکر است که توسعه گردشگری خود موجب توسـعه تجهیـزات و زیرسـاختهـای
الزم نیز میشود (زیاری و همکاران .)14 :6141،ازآنجاکه نمونه موردی در کشور ایران که کشوری درحالتوسعه اسـت در
نظر گرفته شده است ،نظریه این پژوهش بر پایه مدل پورتر با تمکید زیرساخت است و شاخصها بر همین اسـاس تنظـیم
گشتهاند.
روش پژوهش
روش پژوهش کمی و با استفاده از روش تحلیل مسیر تحلیل انجام گرفته است .ابتدا تعدادی پرسشنامه توس تعدادی
پاسخدهنده آزمون شد .سپس پرسشنامه نهایی برای یک حجم نمونه  11نفری از جامعه آماری گردشگران کویر مرنجاب
(با روش نمونهگیری ساده تصادفی) ارسال شد .در روش تحلیل مسیر به ازای هر متغیر پنهان حداقل  60و حداکثر 80
نمونه موردنیاز میباشد (کالنتری 6146،به نقل از  )Kline,1989که با توجه به وجود  8متغیر پنهان (شکل  ،)6عدد
نمونه بین  80و  40میباشد که حد وس آن عدد  10میباشد که به جهت افزایش اطمینان کمی بیشتر از حد وس و
عدد  11در نظر گرفته شد .بعضی شاخصها ساده یا بازنویسی شدند و سپس دوباره در میان پاسخدهندگانی توزیع شد.
پرسشنامه مشتمل بر پرسشهایی است که در دو بخش طرحشدهاند :بخش نخست ،پرسشهایی درباره ویژگیهای
فردی و میزان ارتباط با صنعت گردشگری را در برمیگیرد؛ بخش دوم پرسشهایی است راجع به دیدگاه افراد درباره
زیرساختهای مرتب با گردشگری .از رهیافت داده منتشرشده ثانویه برای این پرسشنامه استفاده شد ،یعنی از افراد دارای
اطالعات در زمینه گردشگری و دارای اطالعات قابلتوجه ازآنچه که یک مقصد گردشگری را رقابتی میسازد پرسش به
عمل آمد تا بتوانند نقطه نظرات مفید برای تحلیلها ارائه دهند .همچنین روایی و پایایی پرسشنامهها نیز آزمون شد.
شاخصها :بهاینعلت که رقابتپذیری را نمیتوان بهطور مستقیم اندازهگیری کرد ،مطالعات ،شاخصهایی را برای این
منظور بهکاربردهاند .تنوعی از شاخصها توس پژوهشگران پیشنهاد دادهشدهاند .بعضی وابسته به ورودیها ،بعضی وابسته
به خروجیها و بعضی وابسته به ابزار هستند .تعری یک سری شاخصهای عینی و ذهنی که بتواند برای کمی کردن
سطض رقابتپذیری مقصدها کاربردی باشد ،الزم است ( .)Dwyer & Chulwon,2003بدین منظور منابعی
موردبررسی قرار گرفت که مهمترین آن عبارت است از :شاخص رقابتپذیری مسافرت و گردشگری ( :)TTCI6این
شاخص که توس  WEFمعرفیشده است شامل چهار زیر شاخص میباشد که عبارتاند از (:)WEF,2017:xiv
خ مشی سفر و گردشگری و شرای توانمندی ،8منابع طبیعی و فرهنگی ،1توانمندی محی  ،8زیرساخت ،6زیرساخت
1 . Travel & Tourism Competitiveness Index
2 . T & T Policy and Enabling Conditions
3 . Natural and Cultural Resources
4 . Enabling Environment
5 . Infrastructure
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حملونقل هوایی ،زیرساخت زمینی و آبی ،زیرساخت خدمات گردش گری؛ پایایی پرسشنامه برای کل متغیرها 0/444
میباشد و ازآنجاییکه هرچقدر تعداد متغیرها باالتر باشد احتمال باال بودن آلفای کرونباخ نیز بیشتر است ،ازاینرو آلفای
کرونباخ برای هر زیرساخت بهصورت جداگانه مورد آزمون قرار گرفت و پایایی همه متغیرها تائید شد (بعضی با آلفای باال
و بعضی نیز باکمی اغماض) ،برای نشان دادن تمثیرگذاری کلی و جزئی متغیرهای زیرساخت بر رقابتپذیری مکانی از
مدل تحلیل مسیر استفاده شد.
محدوده مورد مطالعه
کویر مرنجاب آران و بیدگل در شمال شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد (شکل  .)1این کویر از شـمال
به دریاچه نمک آران و بیدگل ،از غرب به کویر مسیله و دریاچههای نمک حـوض سـلطان و حـوض مـره ،از شـرق بـه
کویر بند ریگ و پارک ملی کویر و از جنوب به شهرستان آران و بیدگل محدود میشـود .امنیـت ،اعتـدال نسـبی ،تنـوع
جاذبههای گردشگری ،تنوع گونه های جانوری و پوشش گیاهی مناطق کـویری فضـای مناسـبی را جهـت گردشـگری و
سرمایه گذاری در این منطقه فراهم نموده است و گردشگران بسیاری را به این منطقه میکشاند .کـویر مرنجـاب یکـی از
زیباترین نقاط کویری ایران محسوب میشود .تپههای شنی بلند و جنگلهای تاغ جلوه زیبایی بـه ایـن منطقـه بخشـیده
است .دریاچه نمک آران و بیدگل و جزیره سرگردان از دیگر نقاط دیدنی منطقه محسوب میشوند .جاذبههـا و تـوان یـا
ظرفیتهای کویر مرنجاب را میتوان بهطورکلی به  6دسته تقسیم کرد (کردوانی :)181 :6141 ،ورزشـی :رالـی ،مـاراتن
صحرا ،بالنسواری ،دوچرخهسواری ،شن سواری و شترسواری؛ تاریخی :کاروانسـرای مرنجـاب (شـامل قنـات و اسـتخر
مرنجاب) و چاه دستکن؛ طبیعی :تپههای شنی و ریگزار ،دریاچه نمک ،جزیره سرگردان ،جنگل تاغ؛ درمانی :شن درمانی،
آبدرمانی ،پوست درمانی و رواندرمانی؛ پژوهشی :نجوم ،کانیشناسی ،جانور و گیاهشناسی خاص کویر.

شکل شماره .7موقعیت محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
تعداد  %11از پاسخدهندگان زن و  %18مرد بودهاند .اکثر پاسخدهندگان جوان میباشند ،تا  16سال ( %14 ،)%88در رنـج
سنی  11تا  60سال ،و  %64باالی  60سال میباشند .در مورد شغل پاسـخدهنـدگان مـیتـوان گفـت کـه  %84کـارگزار
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گردشگری %64 ،دارای شرکت حملونقل %1 ،هتل دار/رستوراندار %10 ،تحصیلکرده/دانشجوی گردشگری مـیباشـند
که از منطقه موردمطالعه اطالعات در دسترس داشتهاند .همچنین سطض تحصیالت ایشان عبـارت اسـت از %1 :ابتـدایی،
 %8راهنمایی %11 ،کارشناسی %66 ،کارشناسی ارشد و  %6دکتری بوده است .در این پژوهش از نوع مـدل دارای متغیـر
میانی استفادهشده است .رقابتپذیری مکانی بهعنوان متغیـر وابسـته ،تصـویر مقصـد بـهعنـوان متغیـر وابسـته میـانی و
زیرساختها بهعنوان متغیر مستقل فرض گردید .الگوی علی پیشنهادی روابـ بـین متغیرهـای پـژوهش ،مـدل نظـری
پیشفرض محقق در شکل  8و الگوی علی پیشنهادی رواب بین متغیرهای پژوهش ،مدل تجربی حاصل از پژوهش کـه
با استفاده از نرمافزار  SmartPLSانجامگرفته است ،در شکل  6دیده میشود.

شکل شماره .4الگوی علی پیشنهادی روابط بین متغیرهای پژوهش ،مدل نظری پیشفرض محقق

شکل شماره .5الگوی علی پیشنهادی روابط بین متغیرهای پژوهش

هر بیضی نشاندهنده یک متغیر پنهان و هر مستطیل نشاندهنده یک متغیر قابـلمشـاهده اسـت .از هـر متغیـر پنهـان
(بیضی) به هر متغیر قابلمشاهده (مستطیل) پیکانی وجود دارد که با نماد  λنشان داده میشود .به  λوزنهای عاملی یـا
بار عاملی گفته میشود .طبق گفته کالین بارهای عاملی بزرگتر از  0/1نشاندهنده بااهمیت بودن رابطه اسـت .در ایـن
پژوهش کل وزنهای عاملی بهدستآمده باالی  0/1میباشند و نشان از انتخاب درست و صحت متغیرهای قابلمشـاهده
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میباشد .ضریب مسیر نشان از تمثیر یک متغیر بر متغیر دیگر دارد؛ هرچه حجم نمونه بـزرگتـر باشـد ،احتمـال ایـنکـه
ضرایب مسیر معنیدار شوند ،بیشتر است .ضریب مسیر بین دو متغیر پنهان وابسته ( )βو ضریب مسیر بین متغیر پنهـان
مستقل و وابسته ( ،)γازلحاظ مقدار ،عالمت و معنیداری موردبررسی قرار میگیرند و اگـر آمـاده  tدر سـطض معنـیداری
 0/06از مقدار بحرانی  6/41بزرگ تر باشد ،ضریب مسیر معنـادار اسـت .و در مـورد انـدازه اثـر آن مـیتـوان گفـت کـه
بهعنوانمثال مقادیر  0/66 ،0/08و  0/16به ترتیب بیانگر اثر ضعی  ،متوس و قوی هستند .ازاینرو:
زیرساخت اقامتی با بتای  0/801دارای ارتباط معناداری با تصویر مقصـد گردشـگری (برداشـت/درک مثبـت) مـیباشـد.
همچنین زیرساخت اقامتی با بتای  0/808دارای ارتباط معناداری با رقابتپذیری (رقابتپـذیری مکـانی) مـیباشـد .ایـن
زیرساخت درمجموع باالترین اثر را بر تصویر مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) دارد و میزان این اثر یک اثر قـوی
به شمار میرود .زیرساخت امنیتی با بتای  0/111دارای ارتباط معنـاداری بـا تصـویر مقصـد گردشـگری (برداشـت/درک
مثبت) میباشد .همچنین زیرساخت امنیتی با بتای  0/161دارای ارتباط معناداری با رقابتپذیری (رقابـتپـذیری مکـانی)
میباشد .زیرساخت امنیتی درمجموع در رتبه دوم ازنظر اثرگذاری بر مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبـت) قـرار دارد و
میزان این اثر یک اثر قوی به شمار میرود .زیرساخت حملونقل با بتای  0/644دارای ارتباط معناداری با تصـویر مقصـد
گردشگری (برداشت/درک مثبت) میباشد .همچنین زیرساخت حمـلونقـل بـا بتـای  0/661دارای ارتبـاط معنـاداری بـا
رقابتپذیری (رقابتپذیری مکانی) میباشد .و ایـن زیرسـاخت در رتبـه سـوم ازلحـاظ اثرگـذاری بـر مقصـد گردشـگری
(برداشت/درک مثبت) دارد و میزان این اثر یک اثر متوس به شمار میرود .در تحلیل مسیر ،برای ارزیابی مـدل از آمـاره
 R2استفاده میشود که در داخل بیضیها نشان داده میشود .این آماره مقدار واریانس متغیر وابسته را نشان میدهد کـه
متغیرهای مستقل توانستهاند آن را تبیین کنند .درواقـع R2 ،نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه مـدل تـا چـه انـدازه برازنـده
مجموعهای از دادهها است .ازاینرو ،هرچقدر مقدار  R2باالتر باشد ،مدل قویتر است و برعکس مقدار پایین  R2داللـت
بر ضع مدل دارد که باید مدل دیگری بین متغیرها ساخته بشود که تبیینکننده واریانس بیشتری باشد .بهعنوانمثـال،
 0/11 ،0/64و  0/11به ترتیب ضعی  ،متوس و قابلتوجه در نظر گرفته میشوند .در پژوهش حاضر ،میـزان  R2بـرای
مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) برابر با  0/418و میزان  R2برای رقابتپذیری (رقابتپـذیری مکـانی) برابـر بـا
 0/460میباشد که نشان از قوی بودن مدل دارد .با استفاده از نرمافزار  SPSSبه آزمون فرضیه (کیفیت زیرساختها بـر
رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت میگذارند ).پرداخته میشود .زیرساختهایی که دارای وزن بیشتـری مـیباشـند و
همچنین در تحلیل مسیر نیز سنجیده شدند موردبررسی قرار میگیرند ،یعنی زیرساختهای اقامتی ،امنیتی و حملونقـل و
نتایج حاصل عبارتاند از:
فرضیه اول :ارتباط زیرساخت اقامتی و رقابتپذیری مکانی

فرض  :6کیفیت زیرساخت اقامتی بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت میگذاردM <= 1 .
فرض  :0کیفیت زیرساخت اقامتی بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت نمیگذاردM< 1 .
جدول شماره .7آزمون تی تک نمونهای جهت آزمون فرضیه اول
سطض اطمینان %46
پایین
باال
8/11
1/84
1/04
1/18

ارزش تست=0
تفاوت میانگین Sig. (2-
)tailed
1/066
1/164

0/000
0/000

df

t

11
11

86/841
88/616

مستقل 66
مستقل 68

با توجه به اینکه مقدار  tبهدستآمده ( 86/841و  )88/616از آزمون از مقدار بحرانی  -+6/41باالتر است ،ازاینرو فرض
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صفر رد و فرض  6در سطض اطمینان  %0/46و با توجه به اینکـه حـد بـاالی آن بـاالتر از عـدد  1مـیباشـد ،در سـطض
معناداری پذیرفته میشود .ازاینرو ،کیفیت زیرساخت اقامتی بر رقابت مکانی تمثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :ارتباط زیرساخت امنیتی و رقابتپذیری مکانی

فرض  :6کیفیت زیرساخت امنیتی بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت میگذاردM <= 1 .
فرض  :0کیفیت زیرساخت امنیتی بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت نمیگذاردM< 1 .
جدول شماره .2آزمون تی تک نمونهای جهت آزمون فرضیه دوم
ارزش تست=0
سطض اطمینان %46
پایین
باال
1/88
1/16

تفاوت میانگین

Sig. (2)tailed

df

t

1/811

0/000

11

84/801

مستقل 61

8/11

8/480

0/000

11

86/118

مستقل 68

1/88

با توجه به اینکه مقدار  tبهدستآمده ( 84/801و  )86/118از آزمون از مقدار بحرانی  -+6/41باالتر است ،ازاینرو فرض
صفر رد و فرض  6در سطض اطمینان  %0/46و با توجه به اینکـه حـد بـاالی آن بـاالتر از عـدد  1مـیباشـد ،در سـطض
معناداری پذیرفته میشود .ازاینرو کیفیت زیرساخت امنیتی بر رقابت مکانی تمثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم :ارتباط زیرساخت حمل نقل و رقابتپذیری مکانی

فرض  :6کیفیت زیرساخت حملونقل بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت میگذاردM <= 1 .
فرض  :0کیفیت زیرساخت حملونقل بر رقابتپذیری مکانی مقصد تمثیر مثبت نمیگذاردM< 1 .
جدول شماره .3آزمون تی تک نمونهای جهت آزمون فرضیه سوم
ارزش تست=0
سطض اطمینان %46
پایین
باال
8/18
1/84
1/11

1/66

تفاوت
میانگین

Sig. (2)tailed

df

t

1/000

0/000

11

86/811

مستقل 6

1/144

0/000

11

88/101

مستقل 1

با توجه به اینکه مقدار  tبهدستآمده از آزمون ( 86/811و  )88/101از مقدار بحرانی  -+6/41باالتر است ،ازاینرو فرض
صفر رد و فرض  6در سطض اطمینان  %0/46و با توجه به اینکـه حـد بـاالی آن بـاالتر از عـدد  1مـیباشـد ،در سـطض
معناداری پذیرفته میشود .ازاینرو کیفیت زیرساخت حملونقل بر رقابت مکانی تمثیر مثبت دارد.
نتیجهگیری
با توجه به وزن در نظر گرفتهشده برای شاخصها که توس صاحبنظران نهایی گردید ،بااهمیتترین آنها که عبارتاند
از :زیرساخت حمل ونقل ،زیرساخت داده مکانی و زیرساخت اقامتی و زیرساخت امنیتی ،از طریق تحلیل مسیر ،که تحلیلی
از معادالت ساختاری است و امکان آزمون رواب علی بین دو یا چند متغیر را فراهم میکند مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج
بهدستآمده حاکی از آن است که زیرساخت اقامتی با بتای  0/801دارای ارتباط معناداری بـا تصـویر مقصـد گردشـگری
(برداشت/درک مثبت) مـیباشـد .همچنـین ایـن زیرسـاخت درمجمـوع بـاالترین اثـر را بـر تصـویر مقصـد گردشـگری
(برداشت/درک مثبت) دارد و میزان این اثر یک اثر قوی به شمار میرود .زیرساخت امنیتی با بتـای  0/111دارای ارتبـاط
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معناداری با تصویر مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) میباشد .همچنین این زیرساخت درمجموع در رتبه دوم ازنظر
اثرگذاری بر مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) قرار دارد و میزان این اثر یک اثر قوی به شمار مـیرود .زیرسـاخت
حملونقل با بتای  0/644دارای ارتباط معناداری با تصویر مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) میباشد .همچنین این
زیرساخت در رتبه سوم ازلحاظ اثرگذاری بر مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) دارد و میزان این اثر یک اثر متوس
به شمار میرود .در پژوهش حاضر ،میزان  R2برای مقصد گردشگری (برداشت/درک مثبت) برابر با  0/418و میزان R2
برای رقابتپذیری (رقابتپذیری مکانی) برابر با  0/460میباشد که نشان از قوی بـودن مـدل دارد .همچنـین از آزمـون
فرضیهها که بر پایه آزمون تی تک نمونه ای قرار دارد ،به دست آمد که کیفیت زیرساخت اقامتی ،امنیتی و حملونقـل بـر
رقابت مکانی تمثیر مثبت دارد و ازاینرو فرضیه کلی پژوهش که عبارت است از :کیفیت زیرسـاختهـا بـر رقابـتپـذیری
مکانی مقصد تمثیر مثبت میگذارند ،تائید میشود .همچنین هدف اصلی این پژوهش کـه بررسـی علـی زیرسـاختهـای
گردشگری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در کویر مرنجاب میباشد ،محقق گردید و سؤال مرتب با پژوهش کـه
عبارت است از :کدام زیرساختهای مرتب با مکان و با چه اولویتی ،رقابـتپـذیری مکـانی مقصـد گردشـگری را تعیـین
میکند؟ در طول پژوهش پاسخ داده شد .در مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای پیشین میتوان گفـت نتـایج ایـن
پژوهش نیز در راستای نتایج چنـدین پـژوهش پی شـین مـرتب بـا گردشـگری اسـت کـه بـه نامناسـب بـودن وضـعیت
زیرساختهای گردشگری اشاره داشتهاند .ازجمله میتوان به گزارش  WEFدر سال  8061اشاره کرد که در این گزارش
رتبه گردشگری ایران در میان  680کشور 44 ،میباشـد .ایـن گـزارش نشـان مـیدهـد کـه شـرای بسـیار بـدی بـرای
زیرساختها وجود دارد ،بهطوریکه زیرساخت حملونقل هوایی دارای رتبه  ،608زیرساخت حملونقل زمینی دارای رتبـه
 ،11زیرساخت گردشگری دارای رتبه  ،611زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات دارای رتبه  41میباشند.
پیشنهاد پژوهش این است که اولویتهای بیشتری به گردشگری داده شود ،بهویژه به زیرساختها ،که عامل مهمـی در
رونق گردشگری میباشند و یک ارتباط دوسویه با آن دارند .به این مسرله که عوامل رقابتپذیری مکانی به لحاظ تصمیم
و اهمیت مختل هستند و وابسته به مقصد خاص میباشـند توجـه شـود و بـر اسـاس آن برنامـهریـزی صـورت پـذیرد.
بهعنوانمثال این پژوهش مربوط به گردشگری در کویر مرنجاب میباشد که ضروری است برنامهریزی مناسبی در جهت
تحقق رقابتپذیری مکانی این مقصد گردشگری و جذب بیشتر گردشگر صورت بگیرد.
منابع
)6
)8
)1
)8
)6
)1

بایندور ،مژگان؛ بگلو ،نصراهلل؛ علیپور ،عباس ( )6148مدیریت پایدار گردشگری (مطالعه موردی :شهر بجنورد) ،فصلنامه راهبرد
اجتماعی فرهنگی ،بهار  ،6148سال  ،8شماره  ،68صص.666-616 .
تقوایی ،مسعود و صفرآبادی ،اعظم ( )6140نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردش گـری ،مطالعـه مـوردی:
شهر کرمانشاه ،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،تابستان  ،6140سال  ،6شماره  ،8صص.16-68.
توحیدلو ،معصومه و ضرغام بروجنی ،حمید ( )6140الگوی مدیریت اثربخش گردش گری ،موردمطالعه :مقصد مذهبی مشـهد،
فصلنامه مطالعات جهانگردی ،پاییز و زمستان  ،6140سال  ،1شماره  ،61صص.86-68.
جمعه پور ،محمود و نماینده ،علی ( )6146ارزیابی راهبردی توانهای اکوتوریستی و ظرفیت بـرد گردشـگری کـویر مرنجـاب
کاشان ،فصلنامه پژوهش و برنامهریزی روستایی ،بهار و تابستان  ،6146دوره ،6شماره  ،6صص.86-16 .
حسنپور ،محمود؛ احمدی ،زینب؛ الیاسی ،حسن ( )6140تعیین ظرفیت پذیرش گردشگری در مناطق کویری و بیابـانی ایـران
نمونه موردی شهداد ،مرنجاب_بند ریگ و مصر_فرحزاد ،فصلنامه مطالعات گردشگری ،دوره ،6شماره  ،68صص.611-641 .
خلیجی ،محمدعلی؛ پوراحمد ،احمد؛ شهبازپور ،احمد ( )6148بهرهگیری از مدلهـای تصـمیمگیـری چنـد معیـاره در ارزیـابی
قابلیت های گردشگری ،نمونه موردی استان سمنان ،فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال  ،1شـماره  ،86صـص.
.60-11
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دیک ،ماین پیتر وان ( )6141مدیریت شهری از نظریه تا عمل ،اداره شهرها در کشـورهای درحـالتوسـعه ،ترجمـه غالمرضـا
کاظمیان و حامد رستگار ،چاپ اول ،تهران :تیسا.
رضوانی ،محمدرضا و مرادی ،مهرنوش ( )6146امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه کویر
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