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Extended Abstract 

Introduction 

 In today's tough competitive environment, competition between destinations to attract more 

tourists or to satisfy them more by improving competitiveness indicators shows a continuous 

increase. Despite the efforts of tourism destinations worldwide to improve their 

competitiveness, competitive management of destinations is difficult, because their 

competitiveness depends on many factors. Therefore, destination competitiveness is full of 

inconsistencies and contradictions in its concept, measurement and legitimacy as a research 

topic, although well established in the tourism literature. This situation has made it impossible 

to provide a universal set of competitiveness indicators that can be applied to all destinations at 

all times, despite the efforts of many researchers. Therefore, there is a need to measure the 

competitiveness of tourism destinations according to the requirements of the place and time of 

the research. For that reason, the purpose of this study is to determine the dimensions or 

components of competitiveness of urban tourism destinations, and their measurement indicators 

in a way that can be used to measure the competitiveness of tourism destinations.  

 
Methodology 

 In order to answer the main research question, three research steps are determined. In the first 

step, the components of competitiveness and their measurement indicators have been 

determined and validated using the opinion of experts. In the second step, using an online 

questionnaire and a survey of 320 tourism experts at the level of 12 selected tourism 

destinations, in addition to measuring the competitiveness, the impact of each component of 

competitiveness has been determined. In the third step, using one-way analysis of variance test 

and Tukey test, the difference between the competitiveness of selected urban tourism 

destinations in general and by components is analyzed. Based on the research results, 8 

components and 42 indicators for measuring competitiveness were determined. The components 

included general destination conditions, tourism policy and planning, destination management, 

public infrastructure, reinforcing and supporting factors, key resources and attractions, tourism 

services and demand that were determined on the basis of Ritchie and Crouch (2000 and 2003), 

Dwyer and Kim (2003), Goffi et al. (2013, 2016 and 2019) models, and the results of other 

researches in the field of competitiveness of tourism destinations. As well, 42 indicators were 

selected to measure these 8 components of competitiveness of urban tourist destinations. The 

main body of the indicators for measuring these eight components is also adapted from the 

study of Goffi (2013) and Goffi et al. (2019), which was most relevant to the characteristics of 

the research subject. However, adjustments have been made in the indicators obtained from 

Goffi's research, a number of indicators from other models and literature on the subject of 
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competitiveness in the tourism industry and tourism system have been added to this collection, 

and some indicators have been integrated. Finally, these indicators and adjustments, 42 

indicators were determined as the final indicators for measuring the competitiveness 

components of urban tourism destinations. As a result, the number of these indicators has been 

reduced on the one hand and made more complete on the other. Tourism experts confirmed the 

validity of the content of these indicators.  

 

Results and Discussion 

The results of this research showed that the public infrastructure component with 90% has the 

greatest impact on the competitiveness of urban tourism destinations. These results showed that 

the existence of infrastructure, services and tourism facilities and proper management, policy 

and planning of the destination improve the quality of the tourism experience, increasing tourist 

spending along with maximizing tourists' satisfaction with the products and services provided 

and long-term sustainability of the destination in economic, socio-cultural and environmental 

dimensions lead to grow in the competitiveness of the tourism destination against competitors. 

It was also found that there was a significant difference between the competitiveness of urban 

tourism destinations and based on that, Shiraz has the highest and Sari has the lowest level of 

competitiveness. In the field of ranking tourism destinations by components, the research results 

showed that Shiraz city, which in general has the first rank of competitiveness compared to 

other destinations, in four components of tourism policy and planning, destination management, 

reinforcing and supporting factors, and key resources and attractions, has the first ranking. 

These results showed that the three components of destination management, tourism policy and 

planning, and reinforcing and supporting factors, which are ranked second to fourth, have the 

key role in turning gifted or natural advantages such as key resources and attractions into a 

competitive advantage for urban tourism destinations.  

 

Conclusion 

Distinguishing features of this study compared to previous ones are comparison of 

competitiveness measurement indicators with urban tourism destinations, determining the effect 

of each components of urban tourism destinations competitiveness, measuring the 

competitiveness of selected tourism destinations in general and by components, comparing the 

level of competitiveness of twelve urban tourism destinations in general and by components and 

their ranking. Using the findings of this study, managers and policy-makers of tourism 

destination development can determine the development priorities, strengths and weaknesses of 

destinations and how to improve the competitiveness of urban tourism destinations compared to 

competitors. 
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 چکیده
در  هـاتناقضو  هاازگاریناسـز اجاافتاده است، اما پـر  یموضوع گردشگر اتیدر ادب خوبیبهمقصد اگرچه  پذیریرقابت

تالش  رغمعلی موجب شده است که تیوضع نیاست. ا یموضوع پژوهش کی عنوانبهآن  تیمفهوم، سنجش و مشروع
همـه  یکه قابـل کـاربرد بـرا پذیریرقابت هایشاخص شمولجهانمجموعه  کیوهشگران، امکان ارائه ژاز پ یاریبس

 پـذیریرقابتهای مؤلفـه اید ابعا نییتعبنابراین، هدف از این تحقیق، باشد. باشد، وجود نداشته  هازمانمقصدها در همه 
و  گیریاندازهاست که بر اساس آن بتوان به  بوده ایگونهها بهسنجش آن هایشاخصو  یشهر یگردشگر یمقصدها
 گانهسـه هـایامگ ق،یتحق یبه مسئله اصل ییپاسخگو یپرداخت. در راستا یگردشگر یمقصدها پذیریرقابتسنجش 

هـا ها و اعتبارسنجی آنهای سنجش آنپذیری و شاخصهای رقابتدر گام اول به احصای مؤلفه اند.شدهپژوهش تعیین
 320نظرسـنجی از  وشده است. در گام دوم تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه آنالین با استفاده ازنظر خبرگان پرداخته

پـذیری، میـزان تأثیرگـذاری ردشگری منتخب، عالوه بـر سـنجش میـزان رقابتمقصد گ 12خبره گردشگری در سطح 
طرفـه و شده است. در گام سوم تحقیق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکپذیری تعیینهای رقابتهریک از مؤلفه

ها ؤلفـهپذیری مقصدهای گردشـگری شـهری منتخـب در کـل و بـه تفکیـک مآزمون توکی، تفاوت بین میزان رقابت
پذیری تعیین شدند. نتایج ودو شاخص برای سنجش رقابتشده است. بر اساس نتایج تحقیق هشت مؤلفه و چهلتحلیل

و عوامـل  یگردشـگر ریزیبرنامـهو  اسـتیمقصد، س تیریمدهای عمومی، زیرساختمؤلفه  تحقیق نشان داد که چهار
 یمقصـدها پـذیریرقابترگـذاری بـر تأثی زانیـتا چهـارم م ولا هایرتبهدر  بیکه به ترت کنندهحمایتو  کنندهتقویت
 هایجاذبـهماننـد منـابع و بیعـی طی یا موهبت هایمزیت لیدر تبد یدیکل اریاند، نقش بسقرارگرفته یشهر یگردشگر

 دارند.بر عهدهمقصدهای گردشگری شهری  یرقابت تیبه مز یدیکل
 

 شهری، ایران.پذیری، مقصدهای گردشگری، رقابت :واژگان کلیدی
 

 
 

                                                           
  Email: alidelshad@yazd.ac.ir نویسنده مسئول  .1



 1400بهار ، 1، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                 144

 مقدمه
حیـدری )اشته است صنعت گردشگری در سالیان اخیر، تأثیرات بسیاری بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان د

ه ربه کـرده اسـت کـرا تج یعیو سر نیادیبن راتییدهه گذشته، تغ یدر ط (. همچنین این صنعت،144: 1399 و همکاران،

در  (.Del Vecchio & Passiante,2017:163) را تحت تأثیر قرار داده است گریی گردشمقصدها یرقابت هایپویایی

 قیـتطب یالش بـراتدر  ،یجهت راهبرد رییبا تغ زین یگردشگر یمقصدهای عصر حاضر، رقابت شدتی بهدر فضاحقیقت 

سـب، ک لبه دنبـا یگردشگر بیرق یمقصدهافضا،  نیاند. در ابرآمده یگردشگر نیو عصر نو یرقابت هایواقعیتخود با 

فراتر از  یگردشگر یمقصدها نیهستند. پرواضح است که رقابت ب هایشانتوانمندیخود متناسب با  گاهیحفظ و ارتقار جا

 قـاتیحقتگیـرد. مطالعـات و در برمی زیـرا ن یو فرهنگـ یاجتماع ،یاسیس ،یفناور ،محیطیزیستابعاد  ،یرقابت اقتصاد

 یمـدهادرآ شیآن در افزا یتوانمند ،کندمی یرا حقیقتاً رقابت یگردشگر صدمق کی دهد که آنچهصورت گرفته نشان می

آنان در  یبرا انگیزخاطرهو  بخشرضایت اتیگردشگران به همراه فراهم نمودن تجرب ندهیجذب فزا ،یحاصله از گردشگر

 اسـت  یآتـ هاینسـل یمقصـد بـرا یعـیطب هیبهبـود رفـاه سـاکنان مقصـد و حفاظـت از سـرما ،یضمن حفظ سودآور

(Ritchie & Crouch,2005:25).  ،یراب رانیمد ییناو توا یتیریمد یاثربخش ،یو فرهنگ یعیعالوه بر منابع طببنابراین 

 یشـگرگرد یقـیحق داریبه توسعه پا تواندمیکه  شودمیمنجر  یرقابت تیبه کسب مز زیمنابع ن نهیبه صیو تخص میتسه

 (.Wang et al,2013: 60)شود  یمنته زین

ها وابسـته پذیری آنپذیرانه مقصدها سخت است، چون رقابتاین ادعا را مطرح کرد که مدیریت رقابت تواندر نتیجه، می
ای دارد و عوامل متعددی با یکدیگر تعامل کرده و دائمـاً در حـال های پیچیدهبه عوامل بسیاری است، ساختارها و سامانه

ای از عوامل کششی )مانند محصوالت، منابع، خدمات(، مجموعه منافع اصلی و مکمل هها از آمیزه پیچیدتغییر هستند. آن
های مدیریت و کنند، اپلیکیشنها خلق میای که آنها( و عوامل رانشی )مانند تصویرهای ذهنی و تجربه)مانند زیرساخت

شده و همه ایـن عوامـل فرآینـد ند(، تشکیلدهها به بازدیدکنندگان ارائه میای که آنشدهبازاریابی مقصد و ارزش ادراك
با توجه بـه اهمیـت و ضـرورت پـرداختن  (.Küçükaltan & Pirnar,2016:1)کنند پذیری را پیچیده میمدیریت رقابت

پذیری و افزایش قدرت و توان خود در رقابت با سایر رقبا در فضای بسـیار رقـابتی عصـر مقصدهای گردشگری به رقابت
 پـذیریرقابت نـهیمتعـدد در زم هایمـدلو ارائـه  یدیـعوامل کل ییشناساخارجی بسیاری در زمینه  هایحاضر، پژوهش

بـه  شـناختیروش کـردیرو"( بـا تحقیقـی تحـت عنـوان 1994) 1و ونهـوو سریکدِشده است. انجام یگردشگر یمقصدها

اقتصـاد  ،یگردشـگر اسـتیس املپذیری ش، به تعیین عوامل کلیدی رقابت"بییکارا هیدر ناح یگردشگر یرقابت تیوضع
بـازار در صـنعت  پـذیریرقابت کننـدهتعیینعوامـل ( به بررسی 2000) 2پرداختند. حسن و تقاضا ونقلحملکالن، عرضه، 

و  یاقتصـاد-یاجتمـاع ،یفرهنگـ ،یاسیعوامل سطح کالن سمحیطی پرداخت. ازنظر او زیستبه لحاظ  داریپا یگردشگر
بـر  تقاضـا گیریجهتساختار صنعت و  ،یرقابت تیمز ،محیطیزیست( یداریخرد تعهد )پاو عوامل سطح  یفناور راتییتغ

بهبـود  یبـرا یمـدل سـویبه"در پژوهشی تحـت عنـوان  (2002) 3پذیری مقصدهای گردشگری تأثیرگذارند. هی رقابت
 ایـ مانیسـ گانـهپنجوامـل عو  گانـههفت ایپایـه ایـ یادیعناصر بنی، جنوب یقایاز آفر اندازیچشممقصد:  پذیریرقابت

پذیری و پایـداری مقصـد ( به ارائه مدل رقابت2000؛ 1999پذیری را ارائه کرد. کراوچ و ریچی )رقابتعناصر  ونددهندهیپ
 هایجاذبهاست که در پنج مؤلفه منابع و  کنندهتعیینعامل  36مقصد شامل  پذیریگردشگری پرداختند. ازنظر آنان رقابت

 ریزیبرنامـهو  مشـیخ مقصـد، و  تیریمد ،کنندهتعیینو  کنندهتقویت ای یفیعوامل ک بان،یمنابع پشتعوامل و  ،یمحور
کننـده پذیری هم پیوند مقصد شامل عوامـل تعیینرقابت ( نیز مدل2003) 4دویر و کیم شده است.بندیتوسعه مقصد دسته

 یشامل منابع مـوهبت یمقصد گردشگر پذیریرقابتار بر تأثیرگذ گانهششعوامل  ها را ارائه کردند. در این مدلو شاخص

                                                           
1 . De Keyser & Vanhove 

2 . Hassan 

3 . Heath 

4 . Dwyer & Kim 



 145                                                ی گردشگری شهری در ایران                                   پذیری مقصدهادلشاد / تحلیل رقابت

 162تقاضـا و   یو شـرا یتیمـوقع  یمقصد )دولـت و صـنعت(، شـرا تیریمد بان،ی، عوامل و منابع پشتشدهخلقو منابع 
 اند.شدهارائه هاآنسنجش  یشاخص برا

 4شـامل ائه کـرده اسـت. ایـن مـدل پذیری سفر و گردشگری را ار( نیز مدل شاخص رقابت2007) 1مجمع جهانی اقتصاد
 یتوانمنـد-1: یشامل چهار شاخص اصل ،یاصل هایشاخصاست.  یشاخص فرع 90گروه شاخص و  14 ،یشاخص اصل

اومرزل  هستند. یو فرهنگ یعیمنابع طب-4و  هازیرساخت-3 ،یتوانمند ساز سفر و گردشگر  یو شرا هاسیاست-2  ،یمح
های مختلـف، موردمطالعـه: کـاربرد مـدل-پـذیری مقصـدرقابت "له خود تحت عنوان ( در مقا2008) 2چیهالیو م جیگومزل

 یدسته اصل در نظر گرفتند. یو شش دسته فرع یشامل دودسته اصل را مقصد پذیریرقابتعوامل تأثیرگذار بر  "اسلوونی
. دسته دوم شامل سه دسـته تاس بانیشده و پشتخلقی، موهبت ای یراثیعوامل منابع م یمنابع شامل سه دسته فرع ایاول 
 پـذیریرقابتعوامـل مـؤثر بـر ( 2011) 3یپـاپ و رافـا تقاضـا اسـت.  یمقصـد و شـرا تیریمد ی،تیموقع  یشرا یفرع

بـا  ی رامقصـد گردشـگر پذیریرقابت یبرا یمدل هرمها را بررسی کردند. آن سابق یستیالیسوس یکشورها یگردشگر
، پیشـنهاد لیـلنگ ایمنطقه پذیریرقابت یو مدل هرم میو ک ریو دو یچیچ و رمقصد کراو پذیریرقابت هایمدل بیترک

و  یمدل نظـر کی: یمقصد گردشگر پذیریرقابت کنندهتعیینعوامل "( در تحقیق خود تحت عنوان 2013) 4دادند. گوفی
دو سـطح عوامـل پذیری مقصدهای گردشگری ارائه داد. در این مـدل مدلی تلفیقی برای سنجش رقابت "یشواهد تجرب

 بان،یو پشـت یتیعوامل وضـع ،یعموم هایزیرساختعامل شامل  7و عوامل خاص عرضه و تقاضا و  بان،یو پشت یعموم
، و تقاضا یخدمات گردشگر ،یدیکل هایجذابیتو  یمقصد، منابع اصل تیریمد ،یو توسعه گردشگر ریزیبرنامه است،یس

و اثـرات  امـدهایتحت عنوان پ یعامل هشتم نیمچن. هبود شدهویندسته عامل تد 7سنجش  یشاخص برا 64 به همراه
 یریپـذرقابت یابیارز( به 2015) 5نیسکیو اسنا نینسکیبیس عوامل اضافه شد. نیبه ا زیشاخص ن 10به همراه  یگردشگر
ری پـذیبـر رقابت یخـارج و یداخلـ  یعوامل محمقصدهای گردشگری شهری پرداختند. ازنظر آنان دودسته  یگردشگر

و  یعوامل اجتمـاع ،یعوامل اقتصاد ،یو قانون یاسیشامل عوامل س یخارج  یعوامل محمقصدهای شهری تأثیرگذارند. 
و  یگردشـگر رسـاختیو ز یمنـابع گردشـگر ،یگردشـگر هایبنگاههستند.  یعیو طب محیطیزیستو عوامل  یفرهنگ
 پـذیریرقابت افتـهی قیـمـدل هـم پیونـد تطب( 2015) 6چیو پاولوو ویپوپسک روند.میبه شمار  یداخل  یعوامل مح ح،یتفر

 نفعانیدر زمره ذ یو ادراك تور گردانان خارج یمدل عامل تقاضا در دودسته تجربه گردشگر نیدر ارا ارائه کردند.  مقصد
مقصـد  تیریمـد بان،ی، منـابع پشـتشدهخلق(، منابع یو فرهنگ یعی)طب یقرارگرفته است و پنج عامل منابع موهبت یرونیب

. لـوپز و هسـتند یدرونـ نفعـانیرمجموعـه ذیعوامل قرارگرفته در ز ،یتیموقع  ی( و شرایبخش خصوص ،ی)بخش عموم
 نیـا جینتـاپرداختنـد.  )روش( پرومته کردیبا استفاده از رو ایمنطقه یگردشگر پذیری( به تحلیل رقابت2018) 7همکاران

 یرقبا نییکه عالوه بر تع دهدمیاجازه را  نیها او به آن دهدمین مقصدها را نشا ایمقایسه هایضعفو  هاقوت لیتحل
 پـذیری( بـه ارزیـابی رقابت2019) 8و همکـاران کـلیما .کننـد ییشناسـا زیمشابه خود را ن یمقصدها گریخود، د یقیحق

و  رساختیمقصد، زکه منابع  دهدمینشان  قیتحق نیا جینتاوکار پرداختند. کسب دگاهی: دیامارات متحده عرب یگردشگر
داشـته  یامارات متحده عرب یگردشگر پذیریرقابتبر  ایعمدهتأثیر  یعموم وکارکسب  یمقصد و مح بانیخدمات پشت

 است.
توسـعه: درحال یدر کشـورها یمقصد گردشگر پذیریرقابتپرورش "( در تحقیقی تحت عنوان 2019) 9و همکاران یگوف

 ویژگـی 62 این. پرداختند گردشگری مقصد یریپذرقابت شاخص 10 تشریح در ویژگی 62 نقش تعیین به "یدارینقش پا

                                                           
1 . World Economic Forum 

2 . Omerzel Gomezelj & Mihalič 

3 . Papp & Raffay 

4 . Goffi 

5 . Cibinskiene & Snieskiene 

6 . Popesku & Pavlović 

7 . Lopes 

8 . Michael  

9 . Goffi  
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 مقصـد، مـدیریت عمومی، شرای  پشتیبان، عوامل گردشگری، خدمات اصلی، یهاکنندهجذب کالن ویژگی یا عامل 8 در
 مقصـد یریذپـرقابت مـدل متغیرهـای عنوانبه تقاضا عوامل و عمومی هاییرساختز گردشگری، یزیربرنامه و سیاست

پـذیری نیـز عمـدتاً معطـوف بـه بررسـی وضـعیت هـای داخلـی در حـوزه رقابتپژوهش .اندشـدهیبنددسته گردشگری
 نیفرزالمللی بوده است. شده توس  محققان بینهای ارائهکارگیری الگوها و مدلپذیری مقصدهای گردشگری با بهرقابت
را بررسـی  )موردمطالعه: منطقه چابهـار( رانیدر ا یگردشگر یمقصدها یترقاب تیعوامل مؤثر بر مز (1389) پورنادعلیو 

  یدر شـرا رهیو غ تیامن با،یز اندازهایچشم، وهواآبمانند  یعوامل نهیمنطقه چابهار در زم بر اساس نتایج تحقیق، کردند.
 تیدر وضـع رهیـو غ یابیـبازار ،یحـیبحران، مراکز تفر تیریمد دکنندگان،یبازد تیریمد رینظ یعوامل نهیمطلوب و در زم

در  یمقصـد گردشـگر پـذیریرقابت یمفهوم یارائه الگوبه ( 1395) پورنادعلیو  خوشخوایمانی. بردمیبه سر  ینامطلوب
: یمقصـد گردشـگر یریپـذرقابتدر تحقیق خود بـه تحلیـل  (1397و همکاران ) نیفرزپرداختند.  داریچارچوب توسعه پا

در  ،مرتب  بااهمیـت یازهایامت نیانگیبر اساس مپرداختند.  (رازیو شهر ش زدیردمطالعه: شهر عملکرد )مو -تیاهم لیتحل
 «داریـتوسعه پا» ،«ینوازو مهمان یآموزش گردشگر» ،«یمیاقل راتییتغ» ،«یابیبازار»، «بحران تیریمد»ابعاد  زدیشهر 
 ،«داریتوسعه پا»، «بحران تیریمد» ،«یابیبازار» ،«یمیاقل راتییتغ»ابعاد  رازیو در شهر ش «یتوسعه محصول و نوآور»و 
ابعـاد  نیترتیـاهمتـا کم نیترتیاز بااهم بیبه ترت «ینوازو مهمان یآموزش گردشگر»و  «یتوسعه محصول و نوآور»

مقصد  تیریمد آمیزرقابت تیفیک شناسیبه آسیب (1397) انیو سجاد یملک مقصد شناخته شدند. یریپذمربوط به رقابت
ضـعف در اسـتفاده از  نیشـتریبپرداختند. بر اسـاس نتـایج تحقیـق،  شهداد کرمان ری: کویمورد مطالعه ریکو یگرگردش
برومنـد و گردد. میراندمان مشاهده  شیو افزا غیو تبل یابیگیری از آن در بازارمنظور بهرهاطالعات و ارتباطات به یفناور

ارائـه بـه  "رانیـا یمقاصد گردشگر یپذیری گردشگرنجش رقابتس یمدل بوم"در تحقیقی با عنوان  (1397همکاران )
قیمتی و جو مقصـد،  پذیریرقابت، خدمات مقصد و امکانات اقامتی، هازیرساختشاخص شامل امنیت،  9مشتمل بر  یمدل

یزی ربرنامـهو  رسـانیاطالع، مـدیریت مقصـد و درنهایـت ایواقعهتفریحی و  هایجذابیتعوامل انسانی، محی  مقصد، 
ی را پـذیری ملـرقابت تیـهو هیبرند گردشگری استان فارس بر پا گاهیجا (1397خاکپور و همکاران )همچنین  پرداختند.

 یگردشـگر یعوامل کالن تأثیرگذار بر توسعه و برند ساز نیترمهمها، کردند. بر اساس نتایج تحقیق آن لیو تحل یابیارز
اسـتان فـارس،  یخیتـار یبـه گردشـگر یاسـیاعتبـارات، نگـاه س کـالن کشـور، کمبـود تیریمـد شـاملاستان فارس 

رغم دهد که علـیدر کل بررسی پیشینه پژوهش نشان می .هستند یالمللنیب یهامیو تحر یجامعه اسالم یهاتیمحدود
، سـنجش در مفهوم هاتناقضو  هاناسازگاریپر از  این حوزه مطالعاتی،، پذیریهای بسیار در موضوع رقابتانجام پژوهش

چه در  یمتعدد و پیشنهادهای (Abreu Novais et al,2018:324)بوده  یموضوع پژوهش کی عنوانبهآن  تیو مشروع
. بنـابراین (Lopes et al,2018:1) ایجادشده است، دهیچیو پ یچندبعد این مفهومسنجش  یبرا هاروشابزارها و چه در 

ل و در قالب یک مدل مشـخص ک کیصورت به یگردشگر یقصدهام پذیریرقابت توان این مدعا را مطرح کرد کهمی
همچنـین (. Küçükaltan & Pirnar,2016) تبیین نشـده اسـت شده توس  عموم پژوهشگران در سطح جهان،پذیرفته

عـالوه بـر که  شده است ریچارچوب فراگ کیبه توسعه  یوجهی داشته و توجه کمترتک دگاهید نهیعمده مطالعات در زم
شـمول و قابـل های جهانی، شـاخصمقصد گردشـگر یرقابت گاهیجا کنندهتعیینمختلف  هاییا مؤلفه عناصرن دربرداشت

 شـود کـهتر میاین وضـعیت زمـانی پیچیـده پذیری همه مقصدهای گردشگری نیز ارائه کند.کاربرد برای سنجش رقابت
و مجموعه هم  گیردشکل نمی یصول گردشگرمح گانهی یژگیو کی یبر مبنا پذیری مقصد گردشگری تنهابدانیم رقابت

 نیـا لیـ(. دلGoffi,2013:14مـدنظر واقـع شـوند ) دیـبا یو خدمات مقصد گردشـگر التیمنابع، تسه ،هاویژگیپیوند 
همه مقصدها در  یکه قابل کاربرد برا پذیریرقابت هایشاخص شمولجهانمجموعه  کی عدم امکان ارائهرا در  تیوضع
پذیری مقصدهای گردشگری با توجه پس این نیاز وجود دارد که رقابت .(Goffi et al,2019دانند )می باشد، هازمانهمه 

 یبررسـهمچنـین  به مقتضیات مکان )برای مثال مقصدهای گردشگری شهری( و زمان انجام پـژوهش سـنجیده شـود.
 یتوانمنـد رغمعلـی رانیـور اکه کش دهدمیاقتصاد نشان  یمجمع جهان یسفر و گردشگر پذیریرقابتگزارش شاخص 

در  پـذیریرقابت هایشـاخصازنظـر  2019در سال  ،یو متنوع گردشگر یغن هایجاذبهدارا بودن منابع و  نهیباال در زم
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 پـذیریرقابت هایشـاخصنامناسب آن در اغلـب  تیوضع دهندهنشانقرارگرفته که  89کشور جهان، در رتبه  140 انیم
و  یشاخص منـابع فرهنگـ ریو ز وکارکسب یو سفرها یشاخص منابع فرهنگ ،یمتیق پذیریرقابتاست. تنها در شاخص 

ــــیطب ــــه ا یع ــــت ک ــــاس ــــه ترت رانی ــــب ــــه  بی ــــت 57و  33، 1رتب ــــاص داده اس ــــود اختص ــــه خ   را ب
(World Economic Forum,2019: 65-83ا .)پـذیری رقابت هایشـاخصدر اغلـب  رانیـنامناسب ا تیآمار وضع نی

 .دهدمیکشور منطبق هستند را نشان  یعمده بر شهرها طوربهداخل کشور که  یدشگرگر یمقصدها
ی ایـران، و شـهر یگردشـگر یمقصـدها پـذیریهای رقابتفـهتعیین ابعاد یا مؤل رو مسئله اصلی این تحقیق ارائه،ازاین

ذیری مقصـدهای پـو سـنجش رقابت گیریانـدازه اساس آن بتـوان بـه ای است که برگونهها بههای سنجش آنشاخص
اند. در ابتـدا بـه شـدهگانه پـژوهش تعیینهای سهگردشگری پرداخت. در راستای پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق، گام

هـا بـا ها و اعتبارسنجی آنهای سنجش آنپذیری مقصدهای گردشگری شهری و شاخصها یا ابعاد رقابتاحصای مؤلفه
پذیری مقصـدهای های رقابتیا مؤلفه در ادامه میزان تأثیرگذاری هریک از ابعاد شده است.استفاده ازنظر خبرگان پرداخته

پذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب، تفاوت بین میـزان شده و درنهایت با سنجش میزان رقابتگردشگری تعیین
 شده است.ها تحلیلها در کل و به تفکیک مؤلفهپذیری آنرقابت

 

 مبانی نظری
ی مقصد برای به دست آوردن موفقیت پایدار در مقایسه با رقبـا اسـت. بـرای رقـابتی بـودن، مقصـدها بایـد رقابت، توانائ

کننده مدرن را بـه شـکلی مـؤثرتر از رقبـا های پیچیده و نیازهای مصرفمحصوالت و خدماتی را فراهم کنند که خواسته
هایی باشـد، یـا چـه مقصد رقابتی باید دارای چه ویژگی که یک(. در زمینه این147: 13برآورده سازد )مینایی و همکاران، 

شـود انتظـار داشـت و یـا بایـد بـه دنبـال دسـتیابی بـه چـه اهـدافی باشـد نتایج و پیامدهایی از یک مقصد رقـابتی می
(Muller,1994این بح  مطرح می ،)سـازی ( بیشینه1هـای )شود که یک مقصد رقابتی باید چهار هـدف عمـده بـه نام

سـازی ( بهینه4زیست محلی و )( حفاظت از محی 3رفاه و آسایش ذهنی ساکنان محلی، )( بهبود 2ازدیدکننده، )رضایت ب
پذیری مقصد به شش پیامد یـا هـدف . همچنین رقابت(Goffi et al,2019:105)فرهنگی را دنبال کند -اثرات اجتماعی
( توانمندی در جذب 2افزایش درآمدهای گردشگری، )( توانمندی در 1شامل )( Ritchie & Crouch,2003مورد انتظار )

( کسب اطمینان از کیفیت زندگی ساکنان 5( سودآوری، )4( فراهم کردن لذت و تجربه/ماجراجویی، )3مداوم گردشگران، )
. بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، (Küçükaltan & Pirnar,2016:2)( حفاظت از محـی  طبیعـی وابسـته اسـت 6محلی و )
کننـد، در نتیجـه، رسد که عوامـل متعـددی در آن ایفـای نقـش میمفهومی چندبعدی و پیچیده به نظر میپذیری رقابت

هـا و ها برای سنجش آن ایجادشده است. در میـان ایـن روشپیشنهادها و الگوهای متعددی چه در ابزارها و چه در روش
پذیری مقصـد: ، مدل رقابت(Ritchie & Crouch,1999:2003پذیری و پایداری مقصد گردشگری )ابزارها، مدل رقابت
 ی ســـفر و گردشـــگر پــذیریرقابتشـــاخص ( و Dwyer & Kim, 2003ها )کننـــده و شــاخصعوامــل تعیین

(World Economic Forum,2007) در اواخر دهه  اند.کاربرده شدهتر بوده و توس  بسیاری از دیگر محققان بهبرجسته
پـذیری گردشـگری ارائـه دادنـد کـه مـدلی مفهـومی از را در مورد تحلیـل رقابتمیالدی، ریچی و کراوچ مدل خود  90

اسـتوار  "پذیری ملیالماس رقابت"( یعنی 1990) 1پذیری مقصد است. این مدل مفهومی بر چهارچوب مشهور پورتررقابت
انه گردشگری در ابعاد دهنده سامهای مختلف شکلها و محصوالت، مؤلفهجای تمرکز بر شرکتاست، با این تفاوت که به

پـذیری مقصـدهای های رقابتها مـدنظر قرارگرفتـه اسـت مؤلفـهها و زیرساختافزاری و یا روساختافزاری و نرمسخت
 36ارائـه دادنـد، شـامل  2003پذیری و پایداری که ریچی و کراوچ در سـال شده رقابتگردشگری بر اساس مدل تکمیل

کننـده و های محوری، عوامـل و منـابع پشـتیبان، عوامـل کیفـی یـا تقویتابع و جاذبهکننده در پنج مؤلفه منعامل تعیین
(. ریچـی و 52-49: 1389پور، ریزی توسعه مقصد است )فرزین و نادعلیمشی و برنامهکننده، مدیریت مقصد، و خ تعیین

های صنعت گردشـگری اسـت و پذیری همه بخشکراوچ بر این باور هستند که موفقیت مقصدها وابسته به قدرت رقابت

                                                           
1 . Porter 
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غیراز ابعاد اقتصادی رود که توسعه گردشگری بهپذیری بدون پایداری غیرواقعی است و مقصدی رقابتی به شمار میرقابت
فرهنگی و سیاسی نیز پایدار باشد. موفقیت یک مقصـد گردشـگری در بلندمـدت و دارا -محیطی، ازنظر اجتماعیو زیست

گردشگران و ارائه خدمات و تجربیات گردشگری به گردشگران وابسته به توازن بین چهار بعد بودن توان رقابتی در جذب 
پایداری مکمل یکدیگر شامل اقتصادی، اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی اسـت کـه در تعیـین بازارهـای هـدف و جـذب 

. مـدل ریچـی و (Ritchie & Crouch,2005:29-30صورت هم پیوند با یکدیگر مدنظر قرار گیرند )گردشگران، باید به
دهـد، امـا در پـذیری مقصـدهای گردشـگری ارائـه میکراوچ اگرچه چارچوب مفهومی بسیار مناسبی برای تبیـین رقابت

هایی را ارائه نداده است که بر اساس آن بتوان ضمن دهد و شاخصپذیری مقصدها ناتوان نشان میسنجش میزان رقابت
پذیری های مقصدها در عوامل مختلف رقابتها و قوتهای گردشگری، به ضعفپذیری مقصدبندی رقابتسنجش و رتبه

پـذیری مقصـد نیـز یکـی دیگـر از ( در زمینـه رقابت2003مدل هم پیوند دویـر و کـیم ) و در مقایسه با یکدیگر پی برد.
تعدادی عامل را  پذیری مقصدهای گردشگری است. این مدل،های تبیین و سنجش رقابتترین و پرکاربردترین مدلمهم

شده، پذیری گردشگری تأثیرگذارند. این عوامل به شش دسته شامل منابع موهبتی و منابع خلقدهد که بر رقابتنشان می
شوند. این دو محقـق عوامل و منابع پشتیبان، مدیریت مقصد )دولت و صنعت(، شرای  موقعیتی و شرای  تقاضا تقسیم می

(. Goffi,2013:27-29; Dowyer & Kim,2003:380-405انـد )وامل ارائه دادهشاخص نیز برای سنجش این ع 162
پـذیری، از یـک دیـدگاه کـل گـرا و هایی بـرای سـنجش رقابترغم جامعیت و ارائـه شـاخصمدل دویر و کیم نیز علی

ذیری، پـپذیری در چارچوب سیسـتم گردشـگری، پیامـدهای رقابتبندی عوامل رقابتسیستماتیک که در آن ضمن دسته
تـرین الگوهـای یکـی دیگـر از مهم بهـره اسـت.پذیر نیز مشخص باشد، بیها و وجوه مشخصه یک مقصد رقابتویژگی

پذیری سفر و گردشـگری اسـت کـه توسـ  مجمـع جهـانی پذیری مقصدهای گردشگری، شاخص رقابتسنجش رقابت
گذاری یـا یت یـک مقصـد بـرای سـرمایهگردآوری و منتشرشده است. این شاخص بر سنجش جذاب 2007اقتصاد از سال 
پذیری گردشگری را در سطح کشـور بـا وکار در بخش سفر و گردشگری متمرکز است. شاخص فوق، رقابتتوسعه کسب

گروه  14شاخص اصلی،  4پذیری سفر و گردشگری شامل طورکلی شاخص رقابتسنجد. بهایجاد یک شاخص ترکیبی می
هم در زمینه گسـتره پذیری سفر و گردشگری به دلیل ماهیت فراگیر آنقابتشاخص فرعی است. شاخص ر 90شاخص و 

وجود، بـه دلیـل اسـتفاده از شود. بااینای ستایش میطور گستردهبندی یا ابعاد آن، بهمتغیرهای تحت پوشش و هم گروه
ها و سـادگی ا و شـاخصههای نرم یـا کیفـی(، وزن دهـی اختیـاری سـتونها )دادهشده از نظرسنجیهای گردآوریداده

ها، نقدهایی توس  بعضی از محققان به آن واردشده است. همچنین ایـن شـاخص در سـطح ملـی )مقایسـه محاسبات آن
ای و محلی موردتردید باشد. در زمینه نحوه کشورها( کاربرد داشته است و ممکن است کاربرد این شاخص در سطح منطقه

دسترس، وزن دهی اختیاری و همبستگی بین متغیرها که ممکـن اسـت موجـب رقابلرفته یا غیهای ازدستتعامل با داده
ازحد یا نتایج ناسازگار شوند، نیز این شاخص سکوت کرده است. بنابراین تحقیقـات زیـادی در زمینـه بهبـود تخمین بیش

گرانشـی و اسـتفاده  های فراگیرتری ازجمله رگرسیون خطی تا معادالتشده است و روششناختی این شاخص انجامروش
پذیری مقصد، ها با توجه به ماهیت چندبعدی رقابتاند. این روششدهسازی چندمعیاره، مانند تاپسیس ارائهاز فنون تصمیم

های بـین مقصـدها در رابطـه بـا پذیری و مقایسه بین مقصدها و در بعضی مـوارد سـنجش فاصـلهامکان سنجش رقابت
دهـد درنهایت بررسی مبانی نظری تحقیق نشـان می  (.Lopes et al,2018:2-3ه است )پذیر کردپذیری را امکانرقابت

چـارچوب  کیـبـه توسـعه  یوجهی داشته و توجه کمترتک دگاهید پذیری گردشگری،رقابت نهیمطالعات در زم که عمده
که رقابـت ه است، درصورتیرا دربر داشته باشد، شد یمقصد گردشگر یرقابت گاهیجا کنندهتعیینکه عناصر مختلف  ریفراگ

و خدمات مقصـد  التیمنابع، تسه ،هاویژگیو مجموعه هم پیوند  ستین یمحصول گردشگر گانهی یژگیو کی یبر مبنا
 هایشـاخص شـمولجهانمجموعـه  کیـ همچنین امکان ارائـه .(Goffi,2013:14مدنظر واقع شوند ) دیبا یگردشگر
  ، وجــــود نــــداردباشــــد هــــازماندها در همــــه همــــه مقصــــ یکــــه قابــــل کــــاربرد بــــرا پــــذیریرقابت

(Goffi et al,2019)یابیارز های سنجش وشاخص ها ومؤلفه یا ابعاد یبر اساس بررس چارچوبی فراگیر رو، فقدان. ازاین 
 پـژوهش نیـدر ا یپژوهشـ خـألشـکاف و  ۀمثابـهای پیشـین، بهی در پژوهششهر یبر مقصدها تأکیدبا  پذیریرقابت
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 هایشـاخص ها یـا ابعـاد ودر تعیـین و تبیـین مؤلفـه نوآوری تئوریـک ایـن پـژوهش، اساس نیا ست. برشده اشناسایی
در قالب چـارچوبی مشـخص بـرای سـنجش  ی به شکلی فراگیر و سیستماتیکشهر یگردشگر یمقصدها پذیریرقابت

های بر اساس مؤلفـهکل و  ها درپذیری آنپذیری مقصدهای گردشگری و بررسی تفاوت بین میزان رقابتوضعیت رقابت
 ت.اس کیهر
 

 پژوهش روش

حلیلی؛ و ازنظر افق زمانی، مقطعـی ت-توصیفیاربردی؛ ازنظر ماهیت و روش پژوهش، ک-این پژوهش ازنظر هدف بنیادی
 هـایروشاسـتفاده از  بـا مرحلـه اول. در شودمی بندیها در سه مرحله دستهوتحلیل دادهبوده و ازنظر گردآوری و تجزیه

 ریزیبرنامـهو  اسـتیمقصد، س یومعم  یشامل شرا پذیریرقابت گانههشتهای مؤلفه ،یویداده آرش لیو تحل یگردآور
 ،یدیـکل هایجاذبـهمنـابع و  ،کننـدهحمایتو  کننـدهتقویتعوامـل  ،یعموم هایزیرساختمقصد،  تیریمد ،یگردشگر

( و 2003) میو کـ ریـدو (،2003و  2000و کراوچ ) یچیر هایمدلبا الگو گیری از  (1)جدول  و تقاضا یخدمات گردشگر
 پـذیریرقابتر حـوزه صـورت گرفتـه د هـایپژوهش ریسا جی(، و با توجه به نتا2019و  2016، 2013و همکاران ) یگوف

 یاز مطالعـه گـوف زیـن گانههشـتهای مؤلفـه نیـسـنجش ا هایشاخص ید. بدنه اصلنشد نییتع یگردشگر یمقصدها
امـا  ،قتبـاس شـدداشـت، ا قیـموضـوع تحق هـایویژگیتناسب را بـا  نیشتری( که ب2019و همکاران ) ی( و گوف2013)

موضـوع  اتیـو ادب هامـدل گریاز د شاخص یصورت گرفت، تعداد یگوف قیاخذشده از تحق هایشاخصدر  زین یالتیتعد
بـا  زیـن هاییشـاخصاند و شدهمجموعه اضافه نیبه ا یگردشگر یمقصدها یگردشگر ستمیدر صنعت و س پذیریرقابت

های سـنجش مؤلفـه یینها هایشاخصعنوان شاخص به 42داد تع الت،یجرح و تعد نیاند و درنهایت اشدهادغام گریکدی
کاسته شـده  ییاز سو هاشاخص نیاز تعداد ا جهیشدند. در نت نییتع (1ی )جدول شهر یگردشگر یمقصدها پذیریرقابت
شـده بـا اسـتفاده از ابـزار تعیین هایشـاخصها و مرحلـه مؤلفـه نیـدر ا ن،یـا . عالوه براندهشد ترکامل گرید یو از سو

های تحقیـق شـامل ا یافتـهدر ادامه این نیاز وجود داشـت تـ. اندشده یاعتبارسنج یپرسشنامه و با نظر خبرگان گردشگر
های مختلفی وجود دارد که گیری روشزار اندازهیین اعتبار ابشده اعتبارسنجی شوند. برای تعهای تعیینها و شاخصمؤلفه

های ها و شـاخصها اعتبار محتوا است. برای تعیین اعتبار محتوای تحقیق، در مرحلـه اول، بـر اسـاس مؤلفـهیکی از آن
ن برگـانفر از خ 15ر در اختیا احصار شده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه اولیه ارزیابی محتوا طراحی و در مرحله بعد

حتـوی تمـامی مها و تعیین روایی محتوا، اعتبار گردشگری کشور قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی یافته
ر ، اصـالحات الزم دخبرگـان گردشـگری و پیشنهاد بر اساس نظرپذیری تأیید شد. همچنین های سنجش رقابتشاخص

 انجام گرفت. زیییدشده نتأ هایشاخصاز  یبرخ سازیساده ای یسیبازنو نهیزم
 

 پذیری مقصدهای گردشگری شهریهای سنجش رقابتها و شاخص. مؤلفه1شماره  جدول

 منبع هاهیگویا  هاشاخص مؤلفه

شرای  عمومی 
 مقصد

 

 Michael et al,2019; Cibinskiene  اقتصاد یکل  یشرا

& Snieskiene,2015; Goffi et al, 

2019 
 Goffi et al,2019 یاسیثبات س

 ,Michael et al,2019; Goffi et al تیو امن یمنیا

2019 

 Goffi et al,2019 یطیمحستیز تیفیک

 Goffi et al,2019 پاك دستی دولت

سیاست و 
ی زیربرنامه

 گردشگری

 Goffi et al,2019 یگردشگر میزان وفاق سیاسی در توسعه

 ,Michael et al,2019; Goffi et al یگردشگر یزیربه برنامه کپارچهی کردیرو

2019 

 Goffi et al,2019 یگردشگر یطیمحستیز یاثرات منف یسازنهیبه کم یتعهد بخش عموم

ر جامعه ب یگردشگر یاجتماع یاثرات منف یسازنهیبه کم یتعهد بخش عموم
 یمحل

Goffi et al,2019 
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 منبع هاهیگویا  هاشاخص مؤلفه
امعـه ج ایبـر یگردشگر یاثرات اقتصاد یسازنهیشیبه ب یتعهد بخش عموم

 یلمح

Goffi et al,2019 

 & Michael et al,2019; Andrades ینوازهمانیم/یگردشگر یو عمل یبه آموزش علم یتعهد بخش عموم

Dimanche,2017; Cibinskiene & 

Snieskiene, 2015 

 مدیریت مقصد

 ;Andrades & Dimanche,2017 مقصد ی(ابیگاهیجا) ی ایجاد تصویر ذهنی و اشتهاراثربخش
Camp'n-Cerro et al,2017; Parra-

López & Oreja-Rodríguez,2019 

 Goffi et al,2019 )تقاضا( بازار یبندبخش

 Goffi et al,2019 و اطالعات گردشگر ییراهنما

 ;Andrades & Dimanche,2017 یعیطب  یاز مح حفاظتنظارت و 
Risteskia et al, 2012 

 Hong et al,2019; Goffi et al, 2019 مقصد تیریساختار مد یاثربخش

ی هارساختیز
 عمومی

 Goffi et al,2019 ی محلیهارساختیزبودن  ستیز یمحدوستدار 

 ,Michael et al,2019; Goffi et al ونقلحملی هارساختیزکیفیت خدمات و 

2019 

 ,Michael et al,2019; Goffi et al سیستم ارتباطات و اطالعات

2019 

 Michael et al,2019 ت خدمات درمانی و بهداشتیکیفی

 Goffi et al,2019 کیفیت مدیریت پسماند

عوامل 
و  کنندهتیتقو
 کنندهتیحما

 Goffi et al,2019 دسترسی مقصد

 Goffi et al,2019 ارزش پول هزینه شده توس  گردشگران برای تجربه گردشگری در مقصد

 Goffi et al,2019 ی محلیوکارهاکسبی افتگیتوسعهسطح 

 Goffi et al,2019 ی گردشگریهاشرکتی مدیریتی هاتیقابل

 Goffi et al,2019 ی گردشگریهاشرکتاستفاده از فناوری اطالعات توس  

 ,Michael et al,2019; Goffi et al ی در گردشگریاحرفهی هامهارتسطح 

2019 

 Goffi et al,2019 ی ساکناننوازهمانیم

منابع و 
ی هاجاذبه

 کلیدی

-Melia´n-Gonza´lez & Garcı´a  ی طبیعیهاجاذبهفراوانی منابع و 

Falco´n, 2019 

 ,Michael et al,2019; Goffi et al یشناختباستانی تاریخی و هاجاذبهفراوانی منابع و 

2019 

، هاسـنتورسوم، مراسـم، ی فرهنگی ناملموس )آدابهاجاذبهفراوانی منابع و 
 عامه و ...(فرهنگ

Goffi et al,2019 

ی فراغتـی و هاتیفعال، هاجشنوارهی ویژه )رویدادها و هاجاذبهفراوانی منابع و 
ی صـرف هافرصـتو زندگی شـبانه،  هایسرگرمی خرید، هافرصتتفریحی، 

 خوراك و نوشیدنی و ....(

Goffi et al,2019 

 Goffi et al,2019 ی گردشگریهاجاذبهتنوع منابع و 

1397،خاکپور و همکاران هاجاذبهفردی میزان اصالت و منحصربه  

Papp & Raffay, 2011 

 خدمات
 گردشگری

 ;Andrades & Dimanche,2017 خدمات گردشگری تیفیک
Camp'n-Cerro et al,2017 

 ,Michael et al,2019; Goffi et al خدمات گردشگری فراوانی

2019 

 Goffi et al,2019 ریگردشگبا محوریت  شهری خدماتارائه 

 تقاضا

 Goffi et al,2019 یمحل یهاها و ارزشاحترام گردشگران به سنت

  ;Risteskia et al,2012 گردشگران یطیمحستیز یآگاه
 Goffi et al,2019 یگردشگر اناتینظم جر

 Goffi et al,2019 (دیبازد بارکیاز  شی)با ب یتکرار دکنندگانیبازد زانیم

 Camp'n-Cerro et al, 2017 (یشده )تجربه گردشگر افتیگردشگران از خدمات در تیرضا زانیم

پرسشنامه آنالینی  ،پذیریرقابتسنجش  هایگویه ای هاشاخص ها وی مؤلفهپس از اعتبارسنج ،در مرحله دوم 
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در سطح کشور منتخب  یمقصدها رانیاهان، خبرگان، پژوهشگران، مسئوالن و مدشده و از کارشناسان، آگطراحی
در همه  کرتیل یازیامت 5 اسیبه مق همقصد خود را با توج پذیریرقابتو عملکرد  تیتا وضع شده استدرخواست 
پذیری وضعیت رقابتها با توجه به اینکه در این تحقیق به دنبال سنجش وتحلیل دادهبرای تجزیه اعالم کنند. هاشاخص

ها بر اساس مبانی نظری و پیشینه ها و شاخصایم و بر این اساس مؤلفهمقصدهای گردشگری شهری در ایران بوده
پذیری مقصدهای ایم که میزان تأثیر هر مؤلفه رقابتکارگیری رویکردی بودهشده است، نیازمند بهتحقیق طراحی

های افزار لیزرل برای تحلیل عاملی و تعیین میزان اثر هریک از مؤلفهگردشگری شناسایی شود. بنابراین از نرم
 پذیریرقابت نیتفاوت ب یبررسبرای  شده است. در مرحله سومپذیری مقصدهای گردشگری در این مرحله استفادهرقابت

ر مرحله دوم شده دگردآوری هایدادهبا توجه به  ،هادر کل و به تفکیک مؤلفه رانیا یشهر یگردشگر یمقصدها
نشان  یشده است. در مرحله بعد برااستفاده SPSS افزارنرم( در ANOVA) طرفهیک انسیوار لیپژوهش، از آزمون تحل

های بر اساس مؤلفه پذیریرقابت نهیمنتخب در زم یشهر یگردشگر یمقصدها بندیرتبهو  هاگروه نیانگیتفاوت مدادن 
 .شودمیاستفاده  Tukeyاز آزمون  ک،یهر

وجود با در زمینه تعیین مقصدهای برتر گردشگری کشور نیز مطالعه مشخص و معین و مصوبی صورت نگرفته است. بااین
بنـدی و تعیـین تـوان بـه رتبهاستناد به معیارهایی، مانند میزان گردشگر پذیری بر اسـاس تعـداد گردشـگران ورودی می

ریزی و بودجـه وزارت شده توس  دفتر برنامـهاس آخرین آمار ارائهپذیر گردشگری پرداخت. بر اسمقصدهای برتر و رقابت
ها در )که اطالعات کامل گردشگران ورودی به تمـامی اسـتان 1396دستی در سال میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

هایی کـه استان بندی و تعیین مقصدهای برتر پرداخت. بر اساس این آمار، مراکزتوان به رتبهشده است(، میآن سال ارائه
پـذیر انـد و در زمـره شـهرهای رقابتاصوالً بیشترین میزان گردشگران خارجی ورودی به استان را به خود اختصاص داده

هـا در ایـن پـذیری آنعنوان مقصدهای گردشگری شهری کشور که به سنجش رقابتگردشگری کشور نیز قرار دارند، به
قـم،  ی)شـهرها یشـهر 12محدود بـه  یازنظر قلمرو مکان قیتحق نیا. بنابراین، اندشدهشود، انتخابتحقیق پرداخته می

 یکرمانشـاه، زنجـان و همـدان( اسـت کـه در زمـره مقصـدها ،یسار زد،یاصفهان،  راز،یش ز،یتبر ه،یاروم ،مشهد، تهران
 تـا 1396تابسـتان  یبـازه زمـانگردآوری مطالعات آرشیوی توسـ  محقـق در  .قرار دارند زیکشور ن یگردشگر پذیر خارج

. در زمینه گردآوری اطالعات مبتنی بر پرسشنامه در مرحله دوم، قلمرو زمـانی تحقیـق است صورت گرفته 1398تابستان 
متفـاوتی در نظـر  جامعه آماری پـژوهشبوده است. در هر مرحله از پژوهش  1398تا اسفندماه  1398بازه زمانی آبان ماه 

که  اندشدهعنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفتهبه کشور خبرگان گردشگریژوهش، در مرحله اول پ. شده استگرفته
و  تحصیالت آکادمیک کارشناسی ارشد و باالتر، تجربه و تخصـص مـرتب  بـا توسـعه گردشـگری شامل، هاییویژگیاز 

ایـن مرحلـه، از روش بـا توجـه بـه ماهیـت پـژوهش در برخوردارنـد. سـاله پژوهشی یا تجربی حداقل ده-سابقه آموزشی
شـامل پـنج اسـتاد  نفـر، 15آماری  شده است. اندازه نمونه این جامعهگیری غیر احتمالی قضاوتی یا هدفمند استفادهنمونه

سه پژوهشگر ارشـد  ،دستیو صنایع یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م یو کارشناس معاونت گردشگر ریدانشگاه، سه مد
که با توجه به حضور خبرگـان  بوده است یگردشگر وکارهایکسبتن از صاحبان و چهار  یمتخصص در حوزه گردشگر

وکارهای مرتب  با گردشگری، ترکیب مناسـبی بـرای دانشگاهی، مدیران و کارشناسان دولتی گردشگری و صاحبان کسب
دوم پـژوهش،  در مرحلـه شده از ادبیات و مبانی نظری پـژوهش اسـت.های استخراجنظرسنجی اعتبار متغیرها و شاخص

پـذیری مقصـدهای کلیدی آگاه و آشنا بـا وضـعیت رقابت رانیکارشناسان، آگاهان، خبرگان، پژوهشگران، مسئوالن و مد
معاونـان و اند. جامعـه آمـاری شـامل شـدهگرفتهپـژوهش در نظـر عنوان جامعـه آمـاری گانه گردشگری کشور بهدوازده

و  یو مؤسسـات آموزشـ هادانشـگاه دیاسـات ،دسـتیو صنایع یگردشگر ،یفرهنگ راثیاداره کل م یکارشناسان گردشگر
 یدر مقصـدها یهتلداران و دفاتر خدمات مسـافرت ،یگردشگر انیراهنما یو انجمن صنف هااتحادیهو مسئوالن  یپژوهش
لی یا دارا اند که ضمن برخورداری از حداقل یکی از دو ویژگی مرتب  بودن تخصص و رشته تحصیبوده گانهدوازدهمنتخب 

های گردشگری مرتب  با مقصد در بخش عمومی و خصوصی، باید از آگـاهی ساله در زمینه فعالیت 5بودن تجربه حداقل 
کل و اطالعات کافی در زمینه سیستم گردشگری مقصد مورد ارزیابی نیز برخوردار باشند. با توجه بـه عـدم دسترسـی بـه

گیری گلوله برفی برای انتخاب جامعه ازده مقصد مورد ارزیابی، از روش نمونهجامعه آماری و پراکنده بودن آن در سطح دو
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 پرسشنامه گردآوری شد. 320نمونه استفاده شد که درنهایت تعداد 
شده است. روایی محتوای دهدر این پژوهش برای تعیین اعتبار )روایی( پرسشنامه مرحله اول پژوهش از اعتبار محتوا استفا

قبول و های قابـلها و شـاخصر ابتدا با دقت در مطالعات آرشـیوی و طراحـی آن بـا اسـتفاده از مؤلفـهپرسشنامه اولیه د
روایـی  یید نهاییمتناسب سنجیده شده و سپس پرسشنامه به خبرگان گردشگری کشور ارسال و بر اساس نظر خبرگان تأ

 پـذیریقابتر)پرسشـنامه سـنجش  گیریانـدازهسـازه ابـزار  یـیمنظور تأیید روابهگیرد. در مرحله دوم محتوا صورت می
نـون، مک ریمتغ ایدهنده هر سازه پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل یساختار درون لی( و تحلیشهر یگردشگر یمقصدها

لفای کرونبـاخ و قیق در مرحله دوم با روش آپایایی تح. است شدهاستفاده افزار لیزرلی در نرمدییتاً یعامل لیتحل روشاز 
 احصار شده است. SPSSافزار تفاده از نرمبا اس
 

 های تحقیقیافته
ها توس  خبرگـان گردشـگری )گـام پذیری و تأیید اعتبار محتوی آنهای سنجش رقابتها و شاخصپس از تعیین مؤلفه

ان، رسـان، آگاهـان، خبرگـان، پژوهشـگشـد و از کارشنا یآنالین طراح صورتای بهپرسشنامه ،دوم گامدر اول تحقیق(، 
 5 اسیـقا با توجه به ممقصد خود ر پذیریرقابتو عملکرد  تیمنتخب خواسته شد تا وضع یمقصدها رانیمسئوالن و مد

ن مرحله از رای اجرای ایباعالم کنند.  بیرق یاز مقصدها یبا گروه مرجع سهیو در مقا هاشاخصدر همه  کرتیل یازیامت
بـا  دسـتی و گردشـگری کشـور، لینـک پرسشـنامهفرهنگی، صنایع تحقیق، با همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث

رشناسـان گردشـگری شامل معاونان و کا تهیه و به تعدادی از اعضای جامعه آماری، Google Formsاستفاده از سامانه 
ها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی و مسـئوالن دسـتی، اسـاتید دانشـگاهاداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع

گانـه دهدواز منتخـب یمقصـدهاها و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، هتلداران و دفاتر خدمات مسـافرتی در حادیهات
شـده جامعـه هـای تعریفها خواسته شد تا ضمن تکمیل برای سایر افرادی که ازنظر آنان دارای ویژگیارسال شد و از آن

نتـایج آن در  ثبـت و Google Formsمه تکمیـل و در سـامانه پرسشـنا 320آماری هستند، ارسال گردد. درنهایت تعداد 
دهندگان از درصد پاسخ 3/15شود که شاهده میم( 2شده )جدول های گردآوریدسترس محقق قرار گرفت. بر اساس داده

رصـد از مقصـد د 7/9درصـد از مقصـد قـم،  1/8، تبریـزدرصـد از مقصـد  3/10، شیرازدرصد از مقصد  8/13، یزدمقصد 
رصـد از مقصـد د 8/3درصد از مقصـد همـدان،  1/4درصد از مقصد مشهد،  1/14درصد از مقصد تهران،  7/14هان، اصف

کمیـل پرسشـنامه تدرصد از مقصـد ارومیـه بـه  9/1درصد از مقصد ساری و  2/2درصد از مقصد کرمانشاه،  2/2زنجان، 
 اند.پذیری مقصدهای گردشگری شهری پرداختهسنجش رقابت

 

 ی شهریگردشگر هایمربوط به مقصد یفراوان عیتوز. 2ه شمارجدول 

 درصد فراوانی فراوانی مقصد گردشگری درصد فراوانی فراوانی مقصد گردشگری
 1/14 45 مشهد 3/15 49 یزد

 1/4 13 همدان 8/13 44 شیراز

 8/3 12 زنجان 3/10 43 تبریز

 2/2 7 کرمانشاه 1/8 26 قم

 2/2 7 ساری 7/9 31 اصفهان

 9/1 6 ارومیه 7/14 47 نتهرا

  100 320 جمع
 

و  یـیروا ایـاعتبـار  نیـیدف تعه نجایدر اشده است. گیری پرداختهادامه به بررسی و ارزیابی پایایی و روایی ابزار اندازهدر 
گیری انـدازهبـزار ر این اساس در این بخش در ابتدا به ارزیـابی پایـایی ابهای موردنظر است. گیریاندازه ییایپا ایاعتماد 

 شود.پرداخته می

نامه آمده است. نتایج ایـن جـدول های پرسشبه تفکیک مؤلفه 3نتایج حاصل از محاسبه میزان آلفای کرونباخ در جدول 
گر میـزان بـاالی همسـازی آمده، نشـاندستنامه بر اساس مقادیر آلفای بههای پرسشدر خصوص میزان پایایی شاخص
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ها است. بنابراین برازش مـدل از جهـت قابلیـت ها در جهت سنجش و بررسی آنه این شاخصهای مربوط بدرونی گویه
 گردد.اعتماد یا پایایی مدل، تأیید می

 

 گیریآماری قابلیت پایایی ابزار اندازه هایکننده. مشخص3 شماره جدول

 آلفای کرونباخ مؤلفه آلفای کرونباخ 

 960/0 یریپذرقابت

 765/0 شرای  عمومی مقصد

 908/0 ی گردشگریزیربرنامهسیاست و 

 834/0 مدیریت مقصد

 875/0 ی عمومیهارساختیز

 847/0 کنندهتیحماو  کنندهتیتقوعوامل 

 884/0 ی کلیدیهاجاذبهمنابع و 

 876/0 خدمات گردشگری

 724/0 تقاضا

 
پـردازیم. بـدین منظـور از ابـزار تحلیل ساختار درونـی پرسشـنامه میگیری، به در ادامه برای تأیید روایی سازه ابزار اندازه

آزمون تحلیل عاملی تائیدی دارای دو خروجی است. خروجی اول تخمین استاندارد شود. تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می
شـود و در ه میو خروجی دوم معناداری ضرایب است. در خروجی اول )تخمین استاندارد( بار عاملی هر شاخص نشـان داد

گیری دهنده سهم هر شـاخص در شـکلشود. بار عاملی نشانخروجی دوم )معناداری ضرایب یا مقادیر تی( نشان داده می
شود، هر چه مقدار بار قبول بوده و کمتر از آن حذف میقابل 4/0است و مقدار باالی  1تا  0متغیر است، که مقدار آن بین 

دهنده همبستگی باالی شاخص بـا متغیـر اسـت. معنـاداری ضـرایب یـا مقـادیر تـی نشانتر باشد، عاملی به یک نزدیک
 95باشـد، در سـطح اطمینـان  96/1که مقدار آماره تی کمتـر از دهنده سطح معناداری یک شاخص است، درصورتینشان

. (136: 1392)کالنتـری، قبول اسـت باشد، شـاخص قابـل 96/1گردد، اگر مقدار شاخص باالی درصد شاخص حذف می
ی پرسشنامه باالتر از هاهیگویا  هاشاخصکه بار عاملی تمام  دهدیم، نشان هاشاخصنتایج حاصل از تحلیل عاملی کلیه 

های ی پرسشنامه برای سـنجش مؤلفـههاهیگویا  هاشاخصاست. بنابراین این  96/1ها بیشتر از و مقدار آماره تی آن 4/0
در ادامـه بـه بررسـی  .گـرددیمشهری متناسب هستند و روایی سازه پرسشنامه تأیید  ی مقصدهای گردشگریریپذرقابت

ی مقصدهای گردشگری شهری و تعیین میزان تـأثیر ریپذرقابتهای عنوان مؤلفهشده بههای تعیینتأیید قرارگیری مؤلفه
های همـه مؤلفـه یبـرا ی، بـار عـامل4ل شده در جدوارائه جیبا توجه به نتا .میپردازیمی ریپذرقابتهای هریک از مؤلفه

های عنوان مؤلفـهها بـهآن یریقرارگ نیاست، بنابرا 96/1از  شتریب یو آماره ت 4/0از  شتریب یاملبار ع یدارا یریپذرقابت
 .شودیتأیید م یریپذرقابت

 

 پذیریهای رقابتمیزان اثرگذاری مؤلفه جینتا. 4ل شماره جدو

 تی آماره بار عاملی هامؤلفه

 - 76/0 شرای  عمومی مقصد

 29/16 84/0 گردشگری یزیرسیاست و برنامه

 50/17 89/0 مدیریت مقصد

 76/17 90/0 عمومی یهارساختیز

 81/15 82/0 کنندهتیو حما کنندهتیعوامل تقو

 03/8 45/0 کلیدی یهامنابع و جاذبه

 01/13 69/0 خدمات گردشگری

 12/14 74/0 تقاضا

 
پـذیری از بیشـترین میـزان اثرگـذاری رقابت 90/0های عمـومی بـا میـزان نتایج جدول فوق، مؤلفه زیرساختبر اساس 
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  یشـراکننـده، کننده و حمایتریزی گردشگری، عوامل تقویتهای مدیریت مقصد، سیاست و برنامهبرخوردار است. مؤلفه
گونـه کـه گیرنـد. همانهای بعدی قـرار میدر رتبههای کلیدی ، تقاضا، خدمات گردشگری و منابع و جاذبهمقصد یعموم

پـذیری مقصـد درصـد، بیشـترین تـأثیر در میـزان رقابت 90های عمـومی بـا دهد، مؤلفه زیرسـاختنتایج فوق نشان می
ریزی درصـد، سیاسـت و برنامـه 89های مدیریت مقصد با میزان گردشگری شهری را به خود اختصاص داده است. مؤلفه

گیرنـد. های بعدی قرار میدرصد در رتبه 82کننده با میزان کننده و حمایتدرصد و عوامل تقویت 84یزان گردشگری با م
صورت مسـتقیم دارای گیری یک مقصد گردشگری است که اصوالً بههای گردشگری سنگ بنای شکلتوسعه زیرساخت

ین در توسعه امکانات، تأسیسات، تسهیالت، خدمات انتفاع اقتصادی نیست، بلکه هزینه زا است، اما دارای نقش بسیار بنیاد
ها زمینه حضور گردشگران در مقصدهای گردشگری شهری های گردشگری است. اصوالً بدون توسعه زیرساختو فعالیت
شود و تجربه توسعه بسیاری از مقصدهای موفق گردشگری نیز مندی از خدمات و تسهیالت گردشگری فراهم نمیو بهره

های افتد و فعالیتخوبی به راه نمیهای عمومی، چرخ صنعت گردشگری بهد که بدون فراهم شدن زیرساختدهنشان می
پذیری مقصد گردشگری در مقایسـه بـا شوند و در نتیجه میزان رقابتگردشگری از رونق و اثرگذاری کافی برخوردار نمی

پـذیری ریزی گردشـگری در میـزان رقابتست و برنامـههای مدیریت مقصد و سیایابد. تأثیر باالی مؤلفهرقبا کاهش می
گذاری صـحیح و اصـولی در ریزی و سیاستدهنده نقش کلیدی مدیریت و برنامهمقصدهای گردشگری شهری، نیز نشان
ها که عمدتاً به مدیریت منـابع صورت هم پیوند و پایدار دارد. در حقیقت این مؤلفهتوسعه مقصدهای گردشگری شهری به

پـذیری مقصـدهای گردند، نقشـی مهـم در افـزایش میـزان رقابتی و ساختار مدیریتی یک مقصد گردشگری بازمیانسان
نوازی ساکنان، سـطح هایی، مانند میهمانکننده نیز با شاخصکننده و حمایتکنند. مؤلفه عوامل تقویتگردشگری ایفا می

رهای محلی و ... اگرچه عاملی است کـه ممکـن اسـت وکایافتگی کسبای در گردشگری، سطح توسعههای حرفهمهارت
مقصد  پذیریرقابتهای مؤلفه گریاثر د تواندمی خارج از کنترل بخش گردشگری باشند، اما مؤلفه کلیدی مهمی است که

یـک  پذیریدرصد، کمترین تأثیر را در میزان رقابت 45های کلیدی با مؤلفه منابع و جاذبه کند. فیتضع ایکرده  تیرا تقو
هسـتند کـه  ینیادیـبن لیـدال ی،دیـکل هایجاذبـهو  یمنابع اصـلمقصد گردشگری شهری به خود اختصاص داده است. 

ها، پردازنـد، امـا ایـن منـابع و جاذبـهمیمقصدها  ریمقصد خاص نسبت به سا کیبر اساس آن به انتخاب  دکنندگانیبازد
وهلـه اول انگیـزه حضـور گردشـگران در مقصـدها را فـراهم  رونـد کـه درعمدتاً عوامل موهبتی و خدادادی به شمار می

پـذیری مقصـد آورند، اما آنچه موجب افـزایش تـوان رقابتپذیری نسبی نسبت به رقبا فراهم میآورند و قدرت رقابتمی
گذاری و ها، خـدمات و تسـهیالت گردشـگری و مـدیریت و سیاسـتشـود، وجـود زیرسـاختگردشگری در برابر رقبا می

سازی رضایت ریزی صحیح مقصد در بهبود کیفیت تجربه گردشگری، افزایش هزینه کرد گردشگران در کنار بیشینههبرنام
فرهنگـی و -شـده و پایـداری بلندمـدت مقصـد در ابعـاد اقتصـادی، اجتمـاعیگردشگران از محصـوالت و خـدمات ارائه

 یمقصـدها های آن دری و مؤلفـهریپـذترقاب نبـی در مرحله سوم پژوهش، بـرای بررسـی تفـاوتمحیطی است. زیست
شـده اسـت. در آزمـون آنـووا، منبـع ( استفادهANOVAطرفـه )، از آزمون تحلیل واریـانس یکرانیا یشهر یگردشگر

هـا ناشـی از تفـاوت بـین شود. بخشـی از واریانسگروهی تقسیم میها( به دودسته بین گروهی و درونتغییرات )واریانس
گروهـی(. در گـردد )درونها به عوامل دیگر )خطا( برمیحقق است )بین گروهی( و بخشی از تفاوتبندی مجوامع با گروه

که باشد، تفاوت معناداری بین میانگین جوامـع وجـود دارد؛ درصـورتی 05/0تر از این آزمون زمانی که سطح معناداری کم
کند که کدام تنهایی مشخص نمی. ولی این آزمون بهباشد، تفاوت معناداری بین میانگین جوامع وجود ندارد 05/0بیشتر از 
بـرای  Tukey( ماننـد آزمـون Post Hoc Testsی پس از تجربه )هاآزمونها متفاوت هستند؛ به همین دلیل از میانگین

شـد، با 05/0کنیم )اگـر سـطح معنـاداری بیشـتر از ها استفاده میی تفاوت بین آنبندرتبهیا  هانیانگیمبیان تفاوت میان 
 (.نیست Post Hocی هاآزموننیازی به 
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 ANOVA. نتایج آزمون 5شماره جدول
جمع  

 مربعات
درجه 
آزاد
 ی

میانگی
ن 
 مربعات

f sig   جمع
 مربعات

درجه 
آزاد
 ی

میانگی
ن 
 مربعات

f sig 

ریپذرقابت
 ی

/128 192/1 11 108/13 بین گروهی
2 

  

001/
0 

  
هارساختیز

 ی عمومی

/199 165/2 11 811/23 بین گروهی
3 

 

000/
0 

 

گروهدرون
 ی

340/
117 

گروهدرون 381/0 308
 ی

417/
208 

308 677/0 

/448 کل
130 

/227 کل   319
232 

319  

شرای  
عمومی 
 مقصد

/022 095/1 11 042/12 بین گروهی
2 

 

026/
0 

 

عوامل 
 کنندهتیتقو

و 
 کنندهتیحما

/719 409/1 11 497/15 بین گروهی
2 

002/
0 

گروهدرون
 ی

742/
166 

گروهدرون 541/0 308
 ی

598/
159 

308 518/0   

/784 کل
178 

/096 کل  319
175 

319    

سیاست و 
ی زیربرنامه

 گردشگری

/777 177/2 11 954/23 بین گروهی
2 

 

002/
0 

 

منابع و 
 یهاجاذبه

 کلیدی

/503 442/2 11 861/26 بین گروهی
4 

000/
گروهدرون 0

 ی
492/
241 

گروهدرون 784/0 308
 ی

012/
167 

308 542/0 

/444 کل
265 

/873 کل  319
193 

319  

مدیریت 
 مقصد

/302 227/2 11 499/24 بین گروهی
3 

000/
0 

خدمات 
 گردشگری

/775 682/2 11 505/29 بین گروهی
3 

000/
گروهدرون 0

 ی
760/
207 

گروهدرون 675/0 308
 ی

827/
218 

308 710/0 

/259 کل
232 

/332 کل  319
248 

319  

 تقاضا

/703 058/1 11 637/11 بین گروهی
2 

002/
0 

 

گروهدرون
 ی

539/
120 

308 391/0 

/176 کل
132 

319  

 

های ی و مؤلفـهریپـذرقابتشود، سطح معنـاداری یمطور که مشاهده دهد. همان، نتیجه آزمون آنووا را نشان می5جدول 
ی و ریپـذرقابتدیگر بـین عبارتشود. بـه( قرار دارد. معناداری آزمون تأیید می000/0) 05/0یعنی آن کمتر از سطح خطا 

اوت های آن در مقصدهای گردشگری مختلف تفاوت معنـاداری وجـود دارد. در مرحلـه بعـد بـرای نشـان دادن تفـمؤلفه
 .شودیماستفاده  Tukeyها از آزمون میانگین گروه

 

 زمون توکی. نتایج آ6شماره  جدول

 یریپذرقابت تعداد 

شرای  
عمومی 
 مقصد

سیاست و 
 یزیربرنامه

 گردشگری

مدیریت 
 مقصد

 هاییرساختز
 عمومی

عوامل 
 کنندهیتتقو

و 
 کنندهیتحما

منابع و 
 یهاجاذبه

 کلیدی

خدمات 
 گردشگری

 تقاضا

 1755/3 1088/3 9422/3 3936/3 9224/2 0449/3 7449/2 1878/3 2091/3 49 یزد

 5000/3 4091/3 5894/4 7305/3 2341/3 3136/3 8561/2 2773/3 5136/3 44 زشیرا

 2121/3 0404/3 0808/4 2944/3 1712/3 9939/2 5101/2 5152/3 2448/3 33 تبریز

 1846/3 1795/3 6731/3 4066/3 0692/3 0000/3 8333/2 2615/3 2150/3 26 قم

 5226/3 2473/3 2366/4 3272/3 9806/2 9161/2 7903/2 1806/3 2926/3 31 اصفهان

 2043/3 9504/2 7766/3 1733/3 6872/2 6553/2 2021/2 0106/3 9660/2 47 تهران

 4756/3 7111/3 1519/4 4698/3 0244/3 0356/3 5481/2 1600/3 2983/3 45 مشهد

 1846/3 3333/3 4615/3 2967/3 2923/3 1385/3 7692/2 1538/3 1914/3 13 همدان

 9667/2 4167/2 9444/3 0952/3 4500/2 6167/2 3611/2 2667/3 9451/2 12 زنجان
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 7429/2 6190/2 0952/4 7755/2 2857/2 6571/2 1190/2 5429/2 7491/2 7 کرمانشاه

 8857/2 9048/2 0238/4 6735/2 9429/1 6857/1 5952/1 5571/2 5220/2 7 ساری

 0333/3 7778/2 9444/3 0952/3 9333/2 0667/3 5833/2 5333/3 1504/3 6 ارومیه

 
 زد،یـقـم،  ز،یـان، تبرمشهد، اصـفه راز،یش یشهر یگردشگر یمقصدهادهد که ( نشان می6نتایج آزمون توکی )جدول 

را بـه خـود  یریپـذقابتر زانیـاول تـا دوازدهـم م یهابه ترتیب رتبـه یتهران، زنجان، کرمانشاه و سار ه،یهمدان، اروم
ی و شهر سـاری بـا میـانگین ریپذرقابت( دارای بیشترین میزان 5136/3ن شهر قم با میانگین )همچنی اند.اختصاص داده

 ی است.ریپذرقابت( دارای کمترین میزان 5220/2)
 

 های آنی و مؤلفهریپذرقابتی مقصدهای گردشگری بر اساس میزان بندرتبه. 7شماره  جدول

 یریپذرقابت

شرای  
عمومی 
 مقصد

سیاست و 
 یزیربرنامه

 گردشگری

مدیریت 
 مقصد

 هاییرساختز
 عمومی

عوامل 
 کنندهیتتقو

و 
 کنندهیتحما

منابع و 
 یهاجاذبه

 کلیدی

خدمات 
 گردشگری

 تقاضا

 اصفهان مشهد شیراز شیراز همدان شیراز شیراز ارومیه شیراز

 شیراز شیراز اصفهان مشهد شیراز همدان قم تبریز مشهد

 مشهد همدان مشهد قم یزتبر ارومیه اصفهان شیراز اصفهان

 تبریز اصفهان کرمانشاه یزد قم یزد همدان زنجان تبریز

 تهران قم تبریز اصفهان مشهد مشهد یزد قم قم

 قم یزد ساری همدان اصفهان قم ارومیه یزد یزد

 همدان تبریز زنجان تبریز ارومیه تبریز مشهد اصفهان همدان

 یزد تهران میهارو تهران یزد اصفهان تبریز مشهد ارومیه

 ارومیه ساری یزد زنجان تهران کرمانشاه زنجان همدان تهران

 زنجان ارومیه تهران ارومیه زنجان تهران تهران تهران زنجان

 ساری کرمانشاه قم کرمانشاه کرمانشاه زنجان کرمانشاه ساری کرمانشاه

 کرمانشاه زنجان همدان ساری ساری ساری ساری کرمانشاه ساری

 
ی ریپـذرقابتبه نمایش درآمده است. بیشترین میـزان  7آمده بر اساس آزمون توکی که در جدول دستس نتایج بهبر اسا

می مقصـد، سیاسـت و ی شـامل شـرای  عمـوریپذرقابت گانههشتهای مقصدهای گردشگری شهری منتخب در مؤلفه
ی هاجاذبـه، منـابع و کننـدهتیحماو  کنندهتیتقوی عمومی، عوامل هارساختیزی گردشگری، مدیریت مقصد، زیربرنامه

د و اصـفهان یراز، مشـهشکلیدی، خدمات گردشگری و تقاضا، به ترتیب به شهرهای ارومیه، شیراز، شیراز، همدان، شیراز، 
 ست.امؤلفه قرارگرفته  5ی در ریپذرقابتاختصاص دارد. شهر ساری در رتبه آخر )دوازدهم( میزان 

 

 گیرینتیجه

و تنگاتنگ رقابتی عصر حاضر، رقابت بین مقصدها برای جلب تعداد بیشتر گردشگران و یا جلب رضایت  در فضای سخت
دهد. امـا بـا وجـود تـالش مقصـدهای پذیری، افزایش مداومی را نشان میهای رقابتبیشتر آنان از طریق بهبود شاخص

ذیرانـه مقصـدها سـخت اسـت، چـون پپـذیری، مـدیریت رقابتگردشگری در سطح جهان بـرای بهبـود وضـعیت رقابت
موضـوع  اتیـدر ادب خوبیبـهمقصـد اگرچـه  پـذیریها وابسته به عوامل بسیاری اسـت. بنـابراین رقابتپذیری آنرقابت

موضـوع  کیـ عنوانبـهآن  تیدر مفهوم، سنجش و مشـروع هاتناقضو  هاناسازگاریجاافتاده است، اما پر از  یگردشگر
مجموعـه  کیـ رغم تالش بسیاری از پژوهشـگران، امکـان ارائـهب شده است که علی. این وضعیت موجاست یپژوهش
پـس  .وجود نداشته باشدباشد،  هازمانهمه مقصدها در همه  یکه قابل کاربرد برا پذیریرقابت هایشاخص شمولجهان

جـام پـژوهش سـنجیده پذیری مقصدهای گردشگری با توجه به مقتضیات مکان و زمـان اناین نیاز وجود دارد که رقابت
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های ی و شـاخصشهر یگردشگر یمقصدها پذیریهای رقابتشود. بر این اساس هدف این تحقیق، تعیین ابعاد یا مؤلفه
پذیری مقصـدهای گردشـگری در ایـران سنجش و تحلیل رقابت اساس آن بتوان به ای است که برگونهها بهسنجش آن

شـامل  پـذیریگانه رقابتهای هشـتمؤلفـهش ه در این تحقوق،  برا  پر کردن شکاف پژوهش  شناسایپرداخت. 

و  کننـدهتقویتعوامـل  ،یعموم هایزیرساختمقصد،  تیریمد ،یگردشگر ریزیبرنامهو  استیمقصد، س یعموم  یشرا
تعیین شدند. همچنین برای عملیاتی شـدن سـنجش  و تقاضا یخدمات گردشگر ،یدیکل هایجاذبهمنابع و  ،کنندهحمایت
ها تعیین و اعتبـار سـنجی شـدند. وجـه شاخص به تفکیک مؤلفه 42پذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب، رقابت
و از هـا در کاسـته شـدن از تعـداد آن ییاز سو شده توس  محققان دیگر،های ارائهنسبت به شاخص هاشاخص نیاتمایز 
ایـن یافتـه تحقیـق  ف سیستم گردشگری ایران بوده است.ها با توجه به ابعاد و عناصر مختلتر شدن آنکامل گرید یسو

بندی مقصدهای شـهری شده در تحقیق داشته است. رتبهکمک به سزایی در پر کردن شکاف پژوهشی تئوریک شناسایی
پـذیری مقصـدهای گردشـگری، های شناسـایی و تأییدشـده رقابتها و شـاخصگردشگری منتخب با اسـتفاده از مؤلفـه

 پـذیریرقابت زانیـم سـهیمقا نـهیدر زم و وجه تمایز اساسی این تحقیق با تحقیقات پیشین بـوده اسـت. ترین یافتهمهم
سـفر و  پـذیریرقابتماننـد شـاخص به سهیمقا نیا ایوجود شده است. بااینانجام زیادی قاتیتحق ،یگردشگر یمقصدها
از  ایـ ،( در سطح کشورها بوده اسـت2011) یا( و پاپ و راف2003) میو ک ری(، دو2007اقتصاد ) یمجمع جهان یگردشگر
 ایـ( و 1397بوده )مانند پژوهش خاکپور و همکـاران، یمحدود هایشاخصشده است که تنها محدود به انجام هاییروش

 نی(. همچنـ1397و همکـاران، نینبوده است )مانند پژوهش فرز پذیریرقابتمرتب  با  هایشاخص یبر مبنا سهیمقا نیا
 پـذیریرقابت کننـدهتعیینعوامـل  ییشناسا بهمعطوف  ای زیشده است نکوچک انجام یمقصدها سهیبه مقا که یقاتیتحق

( بوده و Goffi et al,2019; Goffi,2013) یبا استفاده از شواهد تجرب یمدل نظر کیکردن  یاتیو عمل یمقصد گردشگر
 ایـروش  کی( و ارائه Camp'n-Cerro et al,2017) یگردشگر یمقصدها پذیریرقابتبر  یعوامل ایتأثیر عامل  یبررس ای
بنابراین با توجه بـه وجـود  بوده است. (Lopes et al,2018) یگردشگر یمقصدها پذیریرقابتدر سنجش  دیجد کردیرو

پـذیری دوازده مقصـد هـا و درنهایـت سـنجش رقابتها و اعتبارسـنجی آنها و شاخصرویکرد سیستمی در تعیین مؤلفه
ها را ایجاد کرده است، این تحقیق از فراگیری، قابلیت عملیاتی شدن بندی آنهری که قابلیت مقایسه و رتبهگردشگری ش

بـین های کـاربردی تحقیـق نشـان داد کـه و یافتـه جینتـاو کاربرد بیشتری نسبت به تحقیقات پیشین برخـوردار اسـت. 
 یآزمـون تـوک جینتاهمچنین وجود دارد.  یمعنادار مختلف تفاوت یگردشگر یدر مقصدها های آنپذیری و مؤلفهرقابت
مقصدهای گردشگری شهری شیراز، مشهد، اصفهان، تبریـز، قـم، یـزد، همـدان، ارومیـه، تهـران، زنجـان، که داد نشان 

بررسـی ایـن نتـایج  .انددادهرا به خود اختصاص  پذیریرقابت زانیاول تا دوازدهم م هایرتبهبه ترتیب  کرمانشاه و ساری
مقصـد برتـر هسـتند. ایـن  5پذیری، در زمـره دهد که مقصدهای گردشگری شیراز، تبریز و قم در میزان رقابتان مینش

نیـز بـه ترتیـب در  1396بندی بر اساس تعداد گردشگر خارجی ورودی به اماکن اقـامتی در سـال مقصدها، در زمینه رتبه
ها نیز شهر شیراز که بندی مقصدهای گردشگری به تفکیک مؤلفههاند. در زمینه رتبهای اول، پنجم و ششم قرارگرفتهرتبه

پذیری نسبت به سایر مقصدها را به خود اختصاص داده است، در چهار مؤلفه سیاسـت و در کل نیز رتبه اول میزان رقابت
نیز حائز رتبه اول های کلیدی کننده و منابع و جاذبهکننده و حمایتریزی گردشگری، مدیریت مقصد، عوامل تقویتبرنامه

کننده که به ترتیب کننده و حمایتریزی گردشگری و عوامل تقویتشده است. سه مؤلفه مدیریت مقصد، سیاست و برنامه
انـد، نقـش بسـیار پذیری مقصدهای گردشـگری شـهری قرارگرفتههای دوم تا چهارم میزان تأثیرگذاری بر رقابتدر رتبه

دارند. نتایج تحقیق در تعیین های کلیدی به مزیت رقابتی بر عهدهمانند منابع و جاذبه های موهبتیکلیدی در تبدیل مزیت
گذاران و تصـمیم بندی مقصدهای گردشگری شهری، به سیاسـتها و رتبهپذیری در کل و به تفکیک مؤلفهمیزان رقابت

ساند تا با بررسی وضعیت مقصـد رسازان مرتب  با توسعه گردشگری مقصدهای گردشگری شهری مورد ارزیابی یاری می
پذیری خود بپردازند. در نتیجه امکان دستیابی به اهـداف بهبـود ها به بهبود وضعیت رقابتها و مؤلفهدر هریک از شاخص

 تیفیاز ک نانیکسب اطمبهبود رفاه و  دکننده،یبازد تیرضا سازیبیشینه پذیری مقصدهای گردشگری شهری شاملرقابت
 ی،فرهنگـ-یاثرات اجتماع سازیبهینه محیطی،زیستاثرات مثبت  جادیا زیست ومحی حفاظت از ی، ساکنان محل یزندگ
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 ی فراهم خواهد گشت.رشد اقتصاد محلها و ی و بهبود شاخصگردشگر یدرآمدها شیدر افزا یتوانمند
 یبر مبنا انریا یشهر یگردشگر یمقصدهاپذیری های رقابتمؤلفه یتأیید اثرگذارهایی شامل این تحقیق با محدودیت

 بـه دسترسـی ی، عـدمدشـگرگر هایمقصد پذیریرقابت تیوضع نهیدر زم یکم هایدادهنبودن بر  ینظر خبرگان و مبتن
و کمبـود  طالعـهموردم یشـهر یگردشـگر هایمقصـد پـذیریرقابت تیسنجش وضـع یبرا یکاف هایدادهاطالعات و 

و  جینتـا برممکن است که  ه استردشگری شهری کشور روبرو بودپذیری مقصدهای گتحقیقات در زمینه وضعیت رقابت
هـای آتـی بـه مـواردی چـون سـنجش شود کـه در پژوهشباشند. بر این اساس پیشنهاد می تأثیرگذار قیتحق هاییافته
ها و راهکارهـای بهبـود شـده و ارائـه سیاسـتهای شناساییپذیری مقصدهای گردشـگری بـا اسـتفاده از شـاخصرقابت
هـای کمـی وتحلیل و کاربرد اسـتفاده از دادهپذیری مقصدهای گردشگری، ارائه الگوی مؤثر برای گردآوری، تجزیهترقاب

پذیری مقصدهای گردشگری، انجام تحقیق مشابه در سایر مقصدهای گردشـگری کشـور و برای سنجش وضعیت رقابت
شـده بـرای کـاربرد در هـای آموختهجارب و درسارائه ت پذیر گردشگری مطرح جهانی وتحلیل تطبیقی مقصدهای رقابت
 اخته شود.پذیری مقصدهای گردشگری پردسطح کشور برای بهبود رقابت

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.

 

 منابع

گری در چـارچوب پـذیری مقصـد گردشـرقابت یمفهوم ی( ارائه الگو1395زهرا ) ،پور ینادعلو  نیمحمدحس، خوشخو یمانای (1
 .119-147، صص. 7، شماره 2، دوره و توسعه یگردشگر ، فصلنامهداریتوسعه پا

 یمقاصـد گردشـگر یپذیری گردشگرسنجش رقابت یتوسعه مدل بوم( 1397برومند، بابک؛ کاظمی، علی؛ رنجبریان، بهرام ) (2
 .105-122. ، صص29، شماره 8، فصلنامه تحقیقات بازاریابی، دوره رانیا

 تیـهو هیی استان فارس بر پابرند گردشگر گاهیجا لیو تحل یابیارز( 1397ی، نعمت )کرمشاهخاکپور، براتعلی؛ عباسی، حامد؛  (3
 .109-141، صص. 44، شماره 13ی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره پذیری ملرقابت

ران ورودی به امـاکن اقـامتی ( آمار گردشگ1396) دستیصنایع و یگردشگر ،یفرهنگ راثیو بودجه وزارت م یزیردفتر برنامه (4
 .هااستان

رد عملکـ -تیـاهم لیـ: تحلیمقصـد گردشـگر یریپـذرقابت( 1397فرزین، محمدرضا؛ شکاری، فاطمـه؛ عزیـزی، فاطمـه ) (5
 .219-247، صص. 44، شماره 13، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره رازیو شهر ش زدیموردمطالعه: شهر 

موردمطالعه: منطقه  انریدر ا یگردشگر یمقصدها یرقابت تی( عوامل مؤثر بر مز1389) زهرا ،پور ینادعل و محمدرضا ،نیرزف (6
 .40-67، صص. 14، شماره 5ی، دوره گردشگر تیریمطالعات مدفصلنامه  ،چابهار

 ،LISREL – SIMPLISبرنامـه  بـا یاداقتص – یاجتماع قاتیدر تحق یسازی معادالت ساختار( مدل1392) لیخل ،یکالنتر (7
 فرهنگ صفا. : انتشاراتتهرانچاپ دوم، 

 ( سالنامه آماری کشور.1396مرکز آمار ایران ) (8

 ری: کـویمطالعه مورد ریکو یمقصد گردشگر تیریمد یزآمرقابت تیفیک شناسییبآس( 1397ملکی، سعید و سجادیان، مهیار ) (9
 .81-98، صص. 51، شماره 16ره ، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوشهداد کرمان

، ت رقـابتی مطالعـه مـوردی: منطقـه چابهـارارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزی( 1392پور، زهرا )ینادعل (10
 .1-17، صص. 1، شماره 1دوره  نشریه گردشگری علم و فرهنگ،

یری پذرقابتراهبردهای  ( تدوین1399، سجاد )، مهدی؛ نظری ترشیزی، احمد؛ شجیع، کیانوش؛ جابریپورطالبحیدری، رضا؛  (11
، صـص. 1ره ، شـما7و توسعه گردشگری ورزشی در شهرها مطالعه موردی: شهر مشهد، فصـلنامه گردشـگری شـهری، دوره 

159-143. 

یادمانـدنی در پایـداری و ( تحلیلـی بـر اثـرات مؤلفـه تجـارب به1399مینایی، عباس؛ حیدری چیانه، رحیم؛ قربـانی، رسـول ) (12
، صـص. 2، شـماره 7یری مقاصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل، فصلنامه گردشـگری شـهری، دوره پذرقابت



 159                                                ی گردشگری شهری در ایران                                   پذیری مقصدهادلشاد / تحلیل رقابت

143-155. 
13) Abreu Novais, M. & Ruhanen. L. & Arcodia, C. (2018) Destination competitiveness: A 

phenomenographic study, Tourism Management, Vol.64, No.C, pp.324-334. 

14) Andrades, L. & Dimanche, F. (2017) Destination competitiveness and tourism development in 

Russia: Issues and challenges, Tourism Management, Vol.62, No.C, pp.360-376. 

15) Boroumand, Babak. & Kazemi, Ali. & Ranjbarian, Bahram. (2018) Development of Indigenous 

Model for Measuring Tourism Competitiveness of Iran Tourism Destinations, Marketing Research 

Quarterly, Vol.8, No.29, pp.105-122 (In Persian). 

16) Camp'n-Cerro, A. M. & Herna'ndez-Mogollo'n, J. M. & Alves, H. (2017) Sustainable improvement of 

competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain, Journal of 

Destination Marketing & Management, Vol.6, No.3, pp.252-266. 

17) Carayannis, E. G. & Ferreira, F. A. F. & Bento, P. & Ferreira, J. J. M. & Jalali, M. S. & Fernandes, B. 

M. Q. (2018) Developing a socio-technical evaluation index for tourist destination competitiveness 

using cognitive mapping and MCDA, Technological Forecasting & Social Change, Vol.131, pp.147–

158. 

18) Cibinskiene, A. & Snieskiene, G. (2015) Evaluation of city tourism competitiveness, 20th 

International Scientific Conference Economics and Management, Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, No.213, pp.105–110. 

19) De keyser, r. & Vanhove, N. (1994) The competitive situation of tourism in the Caribbean area – 

Methodological approach, in Revue de Tourisme, Vol.3, pp.19-22 

20) Del Vecchio, P. & Passiante, G. (2017) Is tourism a driver for smart specialization? Evidence from 

Apulia, an Italian region with a tourism vocation, Journal of Destination Marketing and Management, 

Vol.6, No.3, pp.163–165. 

21) Drakulić Kovačević, N. & Kovačević, L. & Stankov, U. & Dragićević, V. & Miletić, A. (2018) 

Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations: 

The case of South Banat district, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.8, pp.114–

124. 

22) Dwyer, L. & Kim, C. (2003) Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, Current 

Issues in Tourism, Vol.6, No.5, pp.369-414. 

23) Dwyer, L. & Mellor, R. & Livaic, Z. & Edwards, D. & Kim, C. (2004) Attributes of destination 

competitiveness: Afactor Analysis, Tourism Analysis, Vol.9, pp.1-11. 

24) Farzin, Mohammad Reza. & Hunter, Fatima. & Azizi, Fatemeh. (2018) Competitiveness of Tourism 

Destination: Importance-Performance Analysis the case of study: Yazd and Shiraz, Quarterly Journal 

of Tourism Management Studies, Vol.13, No.44, pp.219-247 (In Persian). 

25) Farzin, Mohammadreza. & Nadalipour, Zahra. (2010) Factors Affecting the Competitive Advantage 

of Tourism Destinations in Iran the case of study: Chabahar Region, Quarterly Journal of Tourism 

Management Studies, Vol.5, No.14, pp.40-67 (In Persian). 

26) Gajdošík, T. & Gajdošíková, Z. & Maráková, V. & Flagestad, A. (2017) Destination structure 

revisited in view of the community and corporate model, Tourism Management Perspectives, Vol.24, 

pp.54–63. 

27) Goffi, G. & Cucculelli, M. & Masiero, L. (2019) Fostering tourism destination competitiveness in 

developing countries: The role of sustainability, Journal of Cleaner Production, Vol.209, pp.101-115. 

28) Goffi, Gianluca. (2013) A Model of Tourism Destination Competitiveness: The case of the Italian 

Destinations of Excellence, Anuario Turismo y Sociedad, Vol.10, pp.121-147. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/267331295. 

29) Goffi, Gianluca. (2013) Determinants of tourism destination competitiveness: A theoretical model 

and empirical evidence, PhD thesis, Marche Polytechnic University. 

30) Gunn, C. A. & Var, T. (2003) Tourism Planning, Basics, Concepts, Cases, Edition4, New York: 

Taylor & Francis Publishing. 

31) Hassan, salah S. (2000) Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable 

Tourism Industry, Journal of Travel Research, Vol.38, No.3, pp.239-245. 

32) Heath, E. (2002) Towards a Model to Enhance Destination Competitiveness: A Southern African 

Perspective, Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol.10 No.2, pp.124-141. 

33) Heidari, Reza. & Talibpour, Mehdi. & Nazari Tarshizi, Ahmad. & Shaji, Kianoosh. & Jaberi, Sajjad. 

(2020) Development of competitiveness strategies and development of sports tourism in cities Case 

study: Mashhad, Urban Tourism Quarterly, Vol.7, No.1, pp.143-159 (In Persian). 

34) Hong, T. & Ma, T. & Huan, T-C. (2015) Network behavior as driving forces for tourism flows, 

Journal of Business Research, Vol.68, pp.146-156. 

35) Imani Khoshkhoo, Mohammad Hossein. & Nadalipour, Zahra. (2016) Presenting a Conceptual Model 

of Tourism Destination Competitiveness in the Framework of Sustainable Development, Quarterly 



 1400بهار ، 1، شمارۀ 8گردشگری شهری، دورۀ فصلنامه                                                                                                 160

Journal of Tourism and Development, Vol.2, No.7, pp.119-147 (In Persian). 

36) Inskeep, Edward. (1991) Tourism Planning: An integrated and Sustainable Development Approach, 

Canada: John Wiley & Sons, Inc. 

37) Kalantari, Khalil. (2013) Structural Equation Modeling in Socio-Economic Research with LISREL - 

SIMPLIS Program, Edition2, Tehran: Farhang Safa Publication (In Persian). 

38) Khakpour, Baratali. & Abbasi, Hamed. & Shah Karami, Nemat. (2018) Evaluating and analyzing the 

position of tourism brand in Fars province based on national competitiveness identity, Quarterly 

Journal of Tourism Management Studies, Vol.13, No.44, pp.109-141 (In Persian). 

39) Küçükaltan, E. G. & Pirnar, I. (2016) Competitiveness factors of a tourism destination and impact on 

residents’ quality of life: The case of Cittaslow-Seferihisar. Munich Personal RePEc Archive 

(MPRA), Vol.77464, pp.1-8. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77464/. 

40) Lopes, A. P. F. & Muñoz, M. M. & Alarcón-Urbistondo, P. (2018) Regional tourism competitiveness 

using the PROMETHEE approach, Annals of Tourism Research, Vol.73, pp.1–13. 

41) Maleki, Saeed. & Sajjadian, Mahyar. (2018) Pathology of Competitive Quality of Kavir Tourism 

Destination Management Case Study: Kerman Shahdad Desert, Geography and Development 

Quarterly, Vol.16, No.51, pp.81-98 (In Persian). 

42) McLennan, C. J. & Ritchie, B. W. & Ruhanen, L. M. & Moyle, B. D. (2014) An institutional 

assessment of three local government-level tourism destinations at different stages of the 

transformation process, Tourism Management, Vol.41, pp.107-118. 

43) Melia´n-Gonza´lez, A. & Garcı´a-Falco´n, J. M. (2003) Competitive potential of tourism in 

destinations, Annals of Tourism Research, Vol.30, No.3, pp.720–740. 

44) Mendola, D. & Volo, S. (2017) Building composite indicators in tourism studies: Measurements and 

applications in tourism destination competitiveness, Tourism Management, Vol.59, pp.541-553. 

45) Michael, N. & Reisinger, Y. & Hayes, J. P. (2019) The UAE's tourism competitiveness: A business 

perspective, Tourism Management Perspectives, Vol.30, pp.53–64. 

46) Minaei, Abbas. & Heydari Chianeh, Rahim. & Ghorbani, Rasoul. (2020) An Analysis of the Effects 

of Memorable Experiences Component on Sustainability and Competitiveness of Urban Tourism 

Destinations Case Study: Ardabil City, Urban Tourism Quarterly, Vol.7, No.2, pp.143-155 (In 

Persian). 

47) Nadalipour, Zahra. (2013) Evaluating the quality of tourism destination management from the 

perspective of competitive advantage Case study: Chabahar region, Journal of Science and Culture 

Tourism, Vol.1, No.1, pp.1-17 (In Persian). 

48) Papp, Z. & Raffay, Á. (2011) Factors influencing the tourism competitiveness of former socialist 

countries, Journal of Studies and Research in Human Geography, Vol.5, No.2, pp.21‐ 30. 

49) Parra-López, E. & Oreja-Rodríguez, J. R. (2014) Evaluation of the competiveness of tourist zones of 

an island destination: An application of a Many-Facet Rasch Model (MFRM), Journal of Destination 

Marketing & Management, Vol.3, pp.114-121. 

50) Planning and Budget Office of the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts. (2017) 

Statistics of tourists entering the accommodation of the provinces (In Persian). 

51) Popesku, J. & Pavlović, D. (2015) Adapted integrated model of destination competitiveness, 

Singidunum International Tourism Conference, key issues on tourism destination competitiveness, 

Belgrade, Singidunum Univeristy. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/283289642. 

52) Risteskia, M. & Kocevskia, J. & Arnaudov, K. (2012) Spatial planning and sustainable tourism as 

basis for developing competitive tourist destination, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 

Vol.44, pp.375–386. 

53) Ritchie, B. J. R. & Crouch, G. I. (2003) The Competitive Destination; A sustainable tourism 

perspective, edition2, UK: CABI Publishing. 

54) Rodríguez-Díaz, M. & Espino-Rodríguez, T. F. (2017) A methodology for a comparative analysis of 

the lodging offer of tourism destinations based on online customer reviews, Journal of Destination 

Marketing & Management, Vol.8, pp.147-160. 

55) Statistics Center of Iran. (2017) Country Statistical Yearbook (In Persian). 

56) Van hove, Norbert. (2005) The economics of tourism destinations, edition1, UK: Elsevier Publishing. 

57) Wang, D. & Li (Robert), X. & Li, Y. (2013) China's smart tourism destination initiative: A taste of 

the service-dominant logic, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.2, pp.59-61. 

58) World Economic Forum. (2019) Travel and tourism competitive index. 

59) Żemła, M. (2014) Inter-destination cooperation: Forms, facilitators and inhibitors –The case of 

Poland, Journal of Destination Marketing & Management, Vol.3, pp.241-252. 

 

 


