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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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تاریخ پذیرش1400/02/07 :

چکیده
رقابتپذیری مقصد اگرچه بهخوبی در ادبیات موضوع گردشگری جاافتاده است ،اما پـر از ناسـازگاریها و تناقضهـا در
مفهوم ،سنجش و مشروعیت آن بهعنوان یک موضوع پژوهشی است .این وضعیت موجب شده است که علیرغم تالش
بسیاری از پژوهشگران ،امکان ارائه یک مجموعه جهانشمول شاخصهای رقابتپذیری که قابـل کـاربرد بـرای همـه
مقصدها در همه زمانها باشد ،وجود نداشته باشد .بنابراین ،هدف از این تحقیق ،تعیین ابعاد یا مؤلفـههای رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری شهری و شاخصهای سنجش آنها بهگونهای بوده است که بر اساس آن بتوان به اندازهگیری و
سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری پرداخت .در راستای پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق ،گامهـای سـهگانه
پژوهش تعیینشدهاند .در گام اول به احصای مؤلفههای رقابتپذیری و شاخصهای سنجش آنها و اعتبارسنجی آنهـا
با استفاده ازنظر خبرگان پرداخته شده است .در گام دوم تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه آنالین و نظرسـنجی از 320
خبره گردشگری در سطح  12مقصد گردشگری منتخب ،عالوه بـر سـنجش میـزان رقابتپـذیری ،میـزان تأثیرگـذاری
هریک از مؤلفههای رقابتپذیری تعیین شده است .در گام سوم تحقیق ،با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفـه و
آزمون توکی ،تفاوت بین میزان رقابتپذیری مقصدهای گردشـگری شـهری منتخـب در کـل و بـه تفکیـک مؤلفـهها
تحلیلشده است .بر اساس نتایج تحقیق هشت مؤلفه و چهلودو شاخص برای سنجش رقابتپذیری تعیین شدند .نتایج
تحقیق نشان داد که چهار مؤلفه زیرساختهای عمومی ،مدیریت مقصد ،سیاسـت و برنامـهریزی گردشـگری و عوامـل
تقویتکننده و حمایتکننده که به ترتیب در رتبههای اول تا چهـارم میـزان تأثیرگـذاری بـر رقابتپـذیری مقصـدهای
گردشگری شهری قرارگرفتهاند ،نقش بسیار کلیدی در تبدیل مزیتهای موهبتی یا طبیعـی ماننـد منـابع و جاذبـههای
کلیدی به مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری شهری بر عهدهدارند.
واژگان کلیدی :گردشگری ،رقابتپذیری ،مقصدهای شهری ،ایران.

 .1نویسنده مسئول

Email: alidelshad@yazd.ac.ir

144

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

مقدمه
صنعت گردشگری در سالیان اخیر ،تأثیرات بسیاری بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است (حیـدری
و همکاران .)144 :1399 ،همچنین این صنعت ،در طی دهه گذشته ،تغییرات بنیادین و سریعی را تجربه کـرده اسـت کـه
پویاییهای رقابتی مقصدهای گردشگری را تحت تأثیر قرار داده است ( .)Del Vecchio & Passiante,2017:163در
حقیقت در فضای بهشدت رقابتی عصر حاضر ،مقصدهای گردشگری نیز با تغییر جهت راهبردی ،در تالش بـرای تطبیـق
خود با واقعیتهای رقابتی و عصر نوین گردشگری برآمدهاند .در این فضا ،مقصدهای رقیب گردشگری به دنبـال کسـب،
حفظ و ارتقار جایگاه خود متناسب با توانمندیهایشان هستند .پرواضح است که رقابت بین مقصدهای گردشگری فراتر از
رقابت اقتصادی ،ابعاد زیستمحیطی ،فناوری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگـی را نیـز در برمیگیـرد .مطالعـات و تحقیقـات
صورت گرفته نشان میدهد که آنچه یک مقصد گردشگری را حقیقتاً رقابتی میکند ،توانمندی آن در افزایش درآمـدهای
حاصله از گردشگری ،جذب فزاینده گردشگران به همراه فراهم نمودن تجربیات رضایتبخش و خاطرهانگیز برای آنان در
ضمن حفظ سودآوری ،بهبـود رفـاه سـاکنان مقصـد و حفاظـت از سـرمایه طبیعـی مقصـد بـرای نسـلهای آتـی اسـت
( .)Ritchie & Crouch,2005:25بنابراین ،عالوه بر منابع طبیعی و فرهنگی ،اثربخشی مدیریتی و توانایی مدیران برای
تسهیم و تخصیص بهینه منابع نیز به کسب مزیت رقابتی منجر میشود که میتواند به توسعه پایدار حقیقـی گردشـگری
نیز منتهی شود (.)Wang et al,2013: 60
در نتیجه ،میتوان این ادعا را مطرح کرد که مدیریت رقابتپذیرانه مقصدها سخت است ،چون رقابتپذیری آنها وابسـته
به عوامل بسیاری است ،ساختارها و سامانههای پیچیدهای دارد و عوامل متعددی با یکدیگر تعامل کرده و دائمـاً در حـال
تغییر هستند .آنها از آمیزه پیچیدهای از عوامل کششی (مانند محصوالت ،منابع ،خدمات) ،مجموعه منافع اصلی و مکمل
(مانند زیرساختها) و عوامل رانشی (مانند تصویرهای ذهنی و تجربهای که آنها خلق میکنند ،اپلیکیشنهای مدیریت و
بازاریابی مقصد و ارزش ادراكشدهای که آنها به بازدیدکنندگان ارائه میدهند) ،تشکیلشده و همه ایـن عوامـل فرآینـد
مدیریت رقابتپذیری را پیچیده میکنند ( .)Küçükaltan & Pirnar,2016:1با توجه بـه اهمیـت و ضـرورت پـرداختن
مقصدهای گردشگری به رقابتپذیری و افزایش قدرت و توان خود در رقابت با سایر رقبا در فضای بسـیار رقـابتی عصـر
حاضر ،پژوهشهای خارجی بسیاری در زمینه شناسایی عوامل کلیـدی و ارائـه مـدلهای متعـدد در زمینـه رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری انجامشده است .دِکیسر و ونهـوو )1994(1بـا تحقیقـی تحـت عنـوان "رویکـرد روششـناختی بـه
وضعیت رقابتی گردشگری در ناحیه کاراییب" ،به تعیین عوامل کلیدی رقابتپذیری شامل سیاسـت گردشـگری ،اقتصـاد
کالن ،عرضه ،حملونقل و تقاضا پرداختند .حسن )2000(2به بررسی عوامـل تعیینکننـده رقابتپـذیری بـازار در صـنعت
گردشگری پایدار به لحاظ زیستمحیطی پرداخت .ازنظر او عوامل سطح کالن سیاسی ،فرهنگـی ،اجتمـاعی-اقتصـادی و
تغییرات فناوری و عوامل سطح خرد تعهد (پایداری) زیستمحیطی ،مزیت رقابتی ،ساختار صنعت و جهتگیری تقاضـا بـر
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری تأثیرگذارند .هی  )2002(3در پژوهشی تحـت عنـوان "بهسـوی مـدلی بـرای بهبـود
رقابتپذیری مقصد :چشماندازی از آفریقای جنوبی ،عناصر بنیادی یـا پایـهای هفتگانـه و عوامـل پنجگانـه سـیمان یـا
پیونددهنده عناصر رقابتپذیری را ارائه کرد .کراوچ و ریچی (1999؛  )2000به ارائه مدل رقابتپذیری و پایـداری مقصـد
گردشگری پرداختند .ازنظر آنان رقابتپذیری مقصد شامل  36عامل تعیینکننده است که در پنج مؤلفه منابع و جاذبههای
محوری ،عوامل و منابع پشتیبان ،عوامل کیفی یا تقویتکننده و تعیینکننده ،مدیریت مقصـد ،و خ مشـی و برنامـهریزی
توسعه مقصد دستهبندیشده است .دویر و کیم )2003(4نیز مدل رقابتپذیری هم پیوند مقصد شامل عوامـل تعیینکننـده
و شاخصها را ارائه کردند .در این مدل عوامل ششگانه تأثیرگذار بر رقابتپذیری مقصد گردشگری شامل منابع مـوهبتی
1. De Keyser & Vanhove
2. Hassan
3. Heath
4. Dwyer & Kim
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و منابع خلقشده ،عوامل و منابع پشتیبان ،مدیریت مقصد (دولـت و صـنعت) ،شـرای مـوقعیتی و شـرای تقاضـا و 162
شاخص برای سنجش آنها ارائهشدهاند.
مجمع جهانی اقتصاد )2007(1نیز مدل شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری را ارائه کـرده اسـت .ایـن مـدل شـامل 4
شاخص اصلی 14 ،گروه شاخص و  90شاخص فرعی است .شاخصهای اصلی ،شامل چهار شاخص اصلی-1 :توانمنـدی
محی -2 ،سیاستها و شرای توانمند ساز سفر و گردشگری-3 ،زیرساختها و -4منابع طبیعی و فرهنگی هستند .اومرزل
گومزلیج و میهالیچ )2008(2در مقاله خود تحت عنوان " رقابتپـذیری مقصـد-کـاربرد مـدلهای مختلـف ،موردمطالعـه:
اسلوونی" عوامل تأثیرگذار بر رقابتپذیری مقصد را شامل دودسته اصلی و شش دسته فرعی در نظر گرفتند .دسته اصلی
اول یا منابع شامل سه دسته فرعی عوامل منابع میراثی یا موهبتی ،خلقشده و پشتیبان است .دسته دوم شامل سه دسـته
فرعی شرای موقعیتی ،مدیریت مقصـد و شـرای تقاضـا اسـت .پـاپ و رافـای )2011(3عوامـل مـؤثر بـر رقابتپـذیری
گردشگری کشورهای سوسیالیستی سابق را بررسی کردند .آنها مدل هرمی برای رقابتپذیری مقصـد گردشـگری را بـا
ترکیب مدلهای رقابتپذیری مقصد کراوچ و ریچی و دویر و کیم و مدل هرمی رقابتپذیری منطقهای لنگیـل ،پیشـنهاد
دادند .گوفی )2013(4در تحقیق خود تحت عنوان "عوامل تعیینکننده رقابتپذیری مقصد گردشگری :یک مدل نظـری و
شواهد تجربی" مدلی تلفیقی برای سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ارائه داد .در این مـدل دو سـطح عوامـل
عمومی و پشتیبان ،و عوامل خاص عرضه و تقاضا و  7عامل شامل زیرساختهای عمومی ،عوامل وضـعیتی و پشـتیبان،
سیاست ،برنامهریزی و توسعه گردشگری ،مدیریت مقصد ،منابع اصلی و جذابیتهای کلیدی ،خدمات گردشگری و تقاضا،
به همراه  64شاخص برای سنجش  7دسته عامل تدوینشده بود .همچنین عامل هشتمی تحت عنوان پیامـدها و اثـرات
گردشگری به همراه  10شاخص نیز به این عوامل اضافه شد .سیبینسکین و اسنایسکین )2015(5به ارزیابی رقابتپـذیری
گردشگری مقصدهای گردشگری شهری پرداختند .ازنظر آنان دودسته عوامل محی داخلـی و خـارجی بـر رقابتپـذیری
مقصدهای شهری تأثیرگذارند .عوامل محی خارجی شامل عوامل سیاسی و قانونی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتمـاعی و
فرهنگی و عوامل زیستمحیطی و طبیعی هستند .بنگاههای گردشـگری ،منـابع گردشـگری و زیرسـاخت گردشـگری و
تفریح ،عوامل محی داخلی به شمار میروند .پوپسکیو و پاولوویچ )2015(6مـدل هـم پیونـد تطبیـق یافتـه رقابتپـذیری
مقصد را ارائه کردند .در این مدل عامل تقاضا در دودسته تجربه گردشگری و ادراك تور گردانان خارجی در زمره ذینفعان
بیرونی قرارگرفته است و پنج عامل منابع موهبتی (طبیعی و فرهنگی) ،منابع خلقشده ،منـابع پشـتیبان ،مـدیریت مقصـد
(بخش عمومی ،بخش خصوصی) و شرای موقعیتی ،عوامل قرارگرفته در زیرمجموعـه ذینفعـان درونـی هسـتند .لـوپز و
همکاران )2018(7به تحلیل رقابتپذیری گردشگری منطقهای با استفاده از رویکرد (روش) پرومته پرداختنـد .نتـایج ایـن
تحلیل قوتها و ضعفهای مقایسهای مقصدها را نشان میدهد و به آنها این اجازه را میدهد که عالوه بر تعیین رقبای
حقیقی خود ،دیگر مقصدهای مشابه خود را نیز شناسـایی کننـد .مایکـل و همکـاران )2019(8بـه ارزیـابی رقابتپـذیری
گردشگری امارات متحده عربی :دیدگاه کسبوکار پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که منابع مقصد ،زیرساخت و
خدمات پشتیبان مقصد و محی کسبوکار عمومی تأثیر عمدهای بر رقابتپذیری گردشگری امارات متحده عربی داشـته
است.
9
گوفی و همکاران ( )2019در تحقیقی تحت عنوان "پرورش رقابتپذیری مقصد گردشگری در کشـورهای درحالتوسـعه:
نقش پایداری" به تعیین نقش  62ویژگی در تشریح  10شاخص رقابتپذیری مقصد گردشگری پرداختند .این  62ویژگـی
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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در  8عامل یا ویژگی کالن جذبکنندههای اصلی ،خدمات گردشگری ،عوامل پشتیبان ،شرای عمومی ،مـدیریت مقصـد،
سیاست و برنامهریزی گردشگری ،زیرساختهای عمومی و عوامل تقاضا بهعنوان متغیرهـای مـدل رقابتپـذیری مقصـد
گردشگری دستهبندیشـدهاند .پژوهشهـای داخلـی در حـوزه رقابتپـذیری نیـز عمـدتاً معطـوف بـه بررسـی وضـعیت
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری با بهکارگیری الگوها و مدلهای ارائهشده توس محققان بینالمللی بوده است .فرزین
و نادعلیپور ( )1389عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی مقصدهای گردشگری در ایران (موردمطالعه :منطقه چابهـار) را بررسـی
کردند .بر اساس نتایج تحقیق ،منطقه چابهار در زمینه عواملی مانند آبوهوا ،چشماندازهای زیبا ،امنیت و غیره در شـرای
مطلوب و در زمینه عواملی نظیر مدیریت بازدیدکنندگان ،مدیریت بحران ،مراکز تفریحـی ،بازاریـابی و غیـره در وضـعیت
نامطلوبی به سر میبرد .ایمانیخوشخو و نادعلیپور ( )1395به ارائه الگوی مفهومی رقابتپـذیری مقصـد گردشـگری در
چارچوب توسعه پایدار پرداختند .فرزین و همکاران ( )1397در تحقیق خود بـه تحلیـل رقابتپـذیری مقصـد گردشـگری:
تحلیل اهمیت -عملکرد (موردمطالعه :شهر یزد و شهر شیراز) پرداختند .بر اساس میانگین امتیازهای مرتب بااهمیـت ،در
شهر یزد ابعاد «مدیریت بحران»« ،بازاریابی»« ،تغییرات اقلیمی»« ،آموزش گردشگری و مهماننوازی»« ،توسعه پایـدار»
و «توسعه محصول و نوآوری» و در شهر شیراز ابعاد «تغییرات اقلیمی»« ،بازاریابی»« ،مدیریت بحران»« ،توسعه پایدار»،
«توسعه محصول و نوآوری» و «آموزش گردشگری و مهماننوازی» به ترتیب از بااهمیتترین تـا کماهمیـتترین ابعـاد
مربوط به رقابتپذیری مقصد شناخته شدند .ملکی و سجادیان ( )1397به آسیبشناسی کیفیت رقابتآمیز مدیریت مقصد
گردشگری کویر مطالعه موردی :کویر شهداد کرمان پرداختند .بر اسـاس نتـایج تحقیـق ،بیشـترین ضـعف در اسـتفاده از
فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور بهرهگیری از آن در بازاریابی و تبلیغ و افزایش راندمان مشاهده میگردد .برومنـد و
همکاران ( )1397در تحقیقی با عنوان "مدل بومی سنجش رقابتپذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایـران" بـه ارائـه
مدلی مشتمل بر  9شاخص شامل امنیت ،زیرساختها ،خدمات مقصد و امکانات اقامتی ،رقابتپذیری قیمتی و جو مقصـد،
عوامل انسانی ،محی مقصد ،جذابیتهای تفریحی و واقعهای ،مـدیریت مقصـد و درنهایـت اطالعرسـانی و برنامـهریزی
پرداختند .همچنین خاکپور و همکاران ( )1397جایگاه برند گردشگری استان فارس بر پایه هویـت رقابتپـذیری ملـی را
ارزیابی و تحلیل کردند .بر اساس نتایج تحقیق آنها ،مهمترین عوامل کالن تأثیرگذار بر توسعه و برند سازی گردشـگری
استان فارس شـامل مـدیریت کـالن کشـور ،کمبـود اعتبـارات ،نگـاه سیاسـی بـه گردشـگری تـاریخی اسـتان فـارس،
محدودیتهای جامعه اسالمی و تحریمهای بینالمللی هستند .در کل بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد که علـیرغم
انجام پژوهشهای بسیار در موضوع رقابتپذیری ،این حوزه مطالعاتی ،پر از ناسازگاریها و تناقضها در مفهوم ،سـنجش
و مشروعیت آن بهعنوان یک موضوع پژوهشی بوده ( )Abreu Novais et al,2018:324و پیشنهادهای متعددی چه در
ابزارها و چه در روشها برای سنجش این مفهوم چندبعدی و پیچیده ،ایجادشده است ( .)Lopes et al,2018:1بنـابراین
میتوان این مدعا را مطرح کرد که رقابتپذیری مقصدهای گردشگری بهصورت یک کل و در قالب یک مدل مشـخص
پذیرفتهشده توس عموم پژوهشگران در سطح جهان ،تبیین نشـده اسـت ( .)Küçükaltan & Pirnar,2016همچنـین
عمده مطالعات در زمینه دیدگاه تکوجهی داشته و توجه کمتری به توسعه یک چارچوب فراگیر شده است که عـالوه بـر
دربرداشتن عناصر یا مؤلفههای مختلف تعیینکننده جایگاه رقابتی مقصد گردشـگری ،شـاخصهای جهانشـمول و قابـل
کاربرد برای سنجش رقابتپذیری همه مقصدهای گردشگری نیز ارائه کند .این وضـعیت زمـانی پیچیـدهتر میشـود کـه
بدانیم رقابتپذیری مقصد گردشگری تنها بر مبنای یک ویژگی یگانه محصول گردشگری شکل نمیگیرد و مجموعه هم
پیوند ویژگیها ،منابع ،تسهیالت و خدمات مقصد گردشـگری بایـد مـدنظر واقـع شـوند ( .)Goffi,2013:14دلیـل ایـن
وضعیت را در عدم امکان ارائه یک مجموعه جهانشمول شاخصهای رقابتپذیری که قابل کاربرد برای همه مقصدها در
همه زمانها باشد ،میدانند ( .)Goffi et al,2019پس این نیاز وجود دارد که رقابتپذیری مقصدهای گردشگری با توجه
به مقتضیات مکان (برای مثال مقصدهای گردشگری شهری) و زمان انجام پـژوهش سـنجیده شـود .همچنـین بررسـی
گزارش شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که کشور ایـران علـیرغم توانمنـدی
باال در زمینه دارا بودن منابع و جاذبههای غنی و متنوع گردشگری ،در سال  2019ازنظـر شـاخصهای رقابتپـذیری در
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میان  140کشور جهان ،در رتبه  89قرارگرفته که نشاندهنده وضعیت نامناسب آن در اغلـب شـاخصهای رقابتپـذیری
است .تنها در شاخص رقابتپذیری قیمتی ،شاخص منابع فرهنگی و سفرهای کسبوکار و زیر شاخص منـابع فرهنگـی و
طبیعــــی اســــت کــــه ایــــران بــــه ترتیــــب رتبــــه  33 ،1و  57را بــــه خــــود اختصــــاص داده اســــت
( .)World Economic Forum,2019: 65-83این آمار وضعیت نامناسب ایـران در اغلـب شـاخصهای رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری داخل کشور که بهطور عمده بر شهرهای کشور منطبق هستند را نشان میدهد.
ازاینرو مسئله اصلی این تحقیق ارائه ،تعیین ابعاد یا مؤلفـههای رقابتپـذیری مقصـدهای گردشـگری شـهری ایـران ،و
شاخصهای سنجش آنها بهگونهای است که بر اساس آن بتـوان بـه انـدازهگیری و سـنجش رقابتپـذیری مقصـدهای
گردشگری پرداخت .در راستای پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق ،گامهای سهگانه پـژوهش تعیینشـدهاند .در ابتـدا بـه
احصای مؤلفهها یا ابعاد رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری و شاخصهای سنجش آنها و اعتبارسنجی آنهـا بـا
استفاده ازنظر خبرگان پرداختهشده است .در ادامه میزان تأثیرگذاری هریک از ابعاد یا مؤلفههای رقابتپذیری مقصـدهای
گردشگری تعیینشده و درنهایت با سنجش میزان رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب ،تفاوت بین میـزان
رقابتپذیری آنها در کل و به تفکیک مؤلفهها تحلیلشده است.
مبانی نظری
رقابت ،توانائ ی مقصد برای به دست آوردن موفقیت پایدار در مقایسه با رقبـا اسـت .بـرای رقـابتی بـودن ،مقصـدها بایـد
محصوالت و خدماتی را فراهم کنند که خواستههای پیچیده و نیازهای مصرفکننده مدرن را بـه شـکلی مـؤثرتر از رقبـا
برآورده سازد (مینایی و همکاران .)147 :13 ،در زمینه اینکه یک مقصد رقابتی باید دارای چه ویژگیهایی باشـد ،یـا چـه
نتایج و پیامدهایی از یک مقصد رقـابتی می شـود انتظـار داشـت و یـا بایـد بـه دنبـال دسـتیابی بـه چـه اهـدافی باشـد
( ،)Muller,1994این بح مطرح میشود که یک مقصد رقابتی باید چهار هـدف عمـده بـه نامهـای ( )1بیشینهسـازی
رضایت بازدیدکننده )2( ،بهبود رفاه و آسایش ذهنی ساکنان محلی )3( ،حفاظت از محی زیست محلی و ( )4بهینهسـازی
اثرات اجتماعی-فرهنگی را دنبال کند ( .)Goffi et al,2019:105همچنین رقابتپذیری مقصد به شش پیامد یـا هـدف
مورد انتظار ( )Ritchie & Crouch,2003شامل ( )1توانمندی در افزایش درآمدهای گردشگری )2( ،توانمندی در جذب
مداوم گردشگران )3( ،فراهم کردن لذت و تجربه/ماجراجویی )4( ،سودآوری )5( ،کسب اطمینان از کیفیت زندگی ساکنان
محلی و ( )6حفاظت از محـی طبیعـی وابسـته اسـت ( .)Küçükaltan & Pirnar,2016:2بـا توجـه بـه مـوارد فـوق،
رقابتپذیری مفهومی چندبعدی و پیچیده به نظر میرسد که عوامـل متعـددی در آن ایفـای نقـش میکننـد ،در نتیجـه،
پیشنهادها و الگوهای متعددی چه در ابزارها و چه در روشها برای سنجش آن ایجادشده است .در میـان ایـن روشهـا و
ابزارها ،مدل رقابتپذیری و پایداری مقصد گردشگری ( ،)Ritchie & Crouch,1999:2003مدل رقابتپذیری مقصـد:
عوامــل تعیینکننـــده و شــاخصها ( )Dwyer & Kim, 2003و شـــاخص رقابتپــذیری ســـفر و گردشـــگری
( )World Economic Forum,2007برجستهتر بوده و توس بسیاری از دیگر محققان بهکاربرده شدهاند .در اواخر دهه
 90میالدی ،ریچی و کراوچ مدل خود را در مورد تحلیـل رقابتپـذیری گردشـگری ارائـه دادنـد کـه مـدلی مفهـومی از
رقابتپذیری مقصد است .این مدل مفهومی بر چهارچوب مشهور پورتر )1990(1یعنی "الماس رقابتپذیری ملی" اسـتوار
است ،با این تفاوت که بهجای تمرکز بر شرکتها و محصوالت ،مؤلفههای مختلف شکلدهنده سامانه گردشگری در ابعاد
سختافزاری و نرمافزاری و یا روساختها و زیرساختها مـدنظر قرارگرفتـه اسـت مؤلفـههای رقابتپـذیری مقصـدهای
گردشگری بر اساس مدل تکمیلشده رقابتپذیری و پایداری که ریچی و کراوچ در سـال  2003ارائـه دادنـد ،شـامل 36
عامل تعیینکننده در پنج مؤلفه منابع و جاذبههای محوری ،عوامـل و منـابع پشـتیبان ،عوامـل کیفـی یـا تقویتکننـده و
تعیینکننده ،مدیریت مقصد ،و خ مشی و برنامهریزی توسعه مقصد است (فرزین و نادعلیپور .)52-49 :1389 ،ریچـی و
کراوچ بر این باور هستند که موفقیت مقصدها وابسته به قدرت رقابتپذیری همه بخشهای صنعت گردشـگری اسـت و
1. Porter
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رقابتپذیری بدون پایداری غیرواقعی است و مقصدی رقابتی به شمار میرود که توسعه گردشگری بهغیراز ابعاد اقتصادی
و زیستمحیطی ،ازنظر اجتماعی-فرهنگی و سیاسی نیز پایدار باشد .موفقیت یک مقصـد گردشـگری در بلندمـدت و دارا
بودن توان رقابتی در جذب گردشگران و ارائه خدمات و تجربیات گردشگری به گردشگران وابسته به توازن بین چهار بعد
پایداری مکمل یکدیگر شامل اقتصادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی و سیاسـی اسـت کـه در تعیـین بازارهـای هـدف و جـذب
گردشگران ،باید بهصورت هم پیوند با یکدیگر مدنظر قرار گیرند ( .)Ritchie & Crouch,2005:29-30مـدل ریچـی و
کراوچ اگرچه چارچوب مفهومی بسیار مناسبی برای تبیـین رقابتپـذیری مقصـدهای گردشـگری ارائـه میدهـد ،امـا در
سنجش میزان رقابتپذیری مقصدها ناتوان نشان میدهد و شاخصهایی را ارائه نداده است که بر اساس آن بتوان ضمن
سنجش و رتبهبندی رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ،به ضعفها و قوتهای مقصدها در عوامل مختلف رقابتپذیری
و در مقایسه با یکدیگر پی برد .مدل هم پیوند دویـر و کـیم ( )2003در زمینـه رقابتپـذیری مقصـد نیـز یکـی دیگـر از
مهمترین و پرکاربردترین مدلهای تبیین و سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری است .این مدل ،تعدادی عامل را
نشان میدهد که بر رقابت پذیری گردشگری تأثیرگذارند .این عوامل به شش دسته شامل منابع موهبتی و منابع خلقشده،
عوامل و منابع پشتیبان ،مدیریت مقصد (دولت و صنعت) ،شرای موقعیتی و شرای تقاضا تقسیم میشوند .این دو محقـق
 162شاخص نیز برای سنجش این عوامل ارائه دادهانـد (.)Goffi,2013:27-29; Dowyer & Kim,2003:380-405
مدل دویر و کیم نیز علیرغم جامعیت و ارائـه شـاخصهایی بـرای سـنجش رقابتپـذیری ،از یـک دیـدگاه کـل گـرا و
سیستماتیک که در آن ضمن دستهبندی عوامل رقابتپذیری در چارچوب سیسـتم گردشـگری ،پیامـدهای رقابتپـذیری،
ویژگیها و وجوه مشخصه یک مقصد رقابتپذیر نیز مشخص باشد ،بیبهـره اسـت .یکـی دیگـر از مهمتـرین الگوهـای
سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ،شاخص رقابتپذیری سفر و گردشـگری اسـت کـه توسـ مجمـع جهـانی
اقتصاد از سال  2007گردآوری و منتشرشده است .این شاخص بر سنجش جذابیت یـک مقصـد بـرای سـرمایهگذاری یـا
توسعه کسبوکار در بخش سفر و گردشگری متمرکز است .شاخص فوق ،رقابتپذیری گردشگری را در سطح کشـور بـا
ایجاد یک شاخص ترکیبی میسنجد .بهطورکلی شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری شامل  4شاخص اصلی 14 ،گروه
شاخص و  90شاخص فرعی است .شاخص رقابتپذیری سفر و گردشگری به دلیل ماهیت فراگیر آنهم در زمینه گسـتره
متغیرهای تحت پوشش و هم گروهبندی یا ابعاد آن ،بهطور گستردهای ستایش میشود .بااینوجود ،بـه دلیـل اسـتفاده از
دادههای گردآوریشده از نظرسنجیها (دادههای نرم یـا کیفـی) ،وزن دهـی اختیـاری سـتونها و شـاخصها و سـادگی
محاسبات آن ها ،نقدهایی توس بعضی از محققان به آن واردشده است .همچنین ایـن شـاخص در سـطح ملـی (مقایسـه
کشورها) کاربرد داشته است و ممکن است کاربرد این شاخص در سطح منطقهای و محلی موردتردید باشد .در زمینه نحوه
تعامل با دادههای ازدسترفته یا غیرقابلدسترس ،وزن دهی اختیاری و همبستگی بین متغیرها که ممکـن اسـت موجـب
تخمین بیش ازحد یا نتایج ناسازگار شوند ،نیز این شاخص سکوت کرده است .بنابراین تحقیقـات زیـادی در زمینـه بهبـود
روششناختی این شاخص انجامشده است و روشهای فراگیرتری ازجمله رگرسیون خطی تا معادالت گرانشـی و اسـتفاده
از فنون تصمیمسازی چندمعیاره ،مانند تاپسیس ارائهشدهاند .این روشها با توجه به ماهیت چندبعدی رقابتپذیری مقصد،
امکان سنجش رقابتپذیری و مقایسه بین مقصدها و در بعضی مـوارد سـنجش فاصـلههای بـین مقصـدها در رابطـه بـا
رقابتپذیری را امکانپذیر کرده است ( .)Lopes et al,2018:2-3درنهایت بررسی مبانی نظری تحقیق نشـان میدهـد
که عمده مطالعات در زمینه رقابتپذیری گردشگری ،دیدگاه تکوجهی داشته و توجه کمتری بـه توسـعه یـک چـارچوب
فراگیر که عناصر مختلف تعیینکننده جایگاه رقابتی مقصد گردشگری را دربر داشته باشد ،شده است ،درصورتیکه رقابـت
بر مبنای یک ویژگی یگانه محصول گردشگری نیست و مجموعه هم پیوند ویژگیها ،منابع ،تسهیالت و خدمات مقصـد
گردشگری باید مدنظر واقع شوند ( .)Goffi,2013:14همچنین امکان ارائـه یـک مجموعـه جهانشـمول شـاخصهای
رقابتپــــذیری کــــه قابــــل کــــاربرد بــــرای همــــه مقصــــدها در همــــه زمانهــــا باشــــد ،وجــــود نــــدارد
( .)Goffi et al,2019ازاینرو ،فقدان چارچوبی فراگیر بر اساس بررسی ابعاد یا مؤلفهها و شاخصهای سنجش و ارزیابی
رقابتپذیری با تأکید بر مقصدهای شهری در پژوهشهای پیشـین ،بهمثابـۀ شـکاف و خـأل پژوهشـی در ایـن پـژوهش
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شناساییشده است .بر این اساس ،نوآوری تئوریـک ایـن پـژوهش در تعیـین و تبیـین مؤلفـهها یـا ابعـاد و شـاخصهای
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری به شکلی فراگیر و سیستماتیک در قالب چـارچوبی مشـخص بـرای سـنجش
وضعیت رقابتپذیری مقصدهای گردشگری و بررسی تفاوت بین میزان رقابتپذیری آنها در کل و بر اساس مؤلفـههای
هریک است.
روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف بنیادی-کاربردی؛ ازنظر ماهیت و روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی؛ و ازنظر افق زمانی ،مقطعـی
بوده و ازنظر گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها در سه مرحله دستهبندی میشود .در مرحلـه اول بـا اسـتفاده از روشهـای
گردآوری و تحلیل داده آرشیوی ،مؤلفههای هشتگانه رقابتپذیری شامل شرای عمومی مقصد ،سیاسـت و برنامـهریزی
گردشگری ،مدیریت مقصد ،زیرساختهای عمومی ،عوامـل تقویتکننـده و حمایتکننـده ،منـابع و جاذبـههای کلیـدی،
خدمات گردشگری و تقاضا (جدول  )1با الگو گیری از مدلهای ریچی و کراوچ ( 2000و  ،)2003دویـر و کـیم ( )2003و
گوفی و همکاران ( 2016 ،2013و  ،)2019و با توجه به نتایج سایر پژوهشهـای صـورت گرفتـه در حـوزه رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری تعیین شدند .بدنه اصلی شاخصهای سـنجش ایـن مؤلفـههای هشـتگانه نیـز از مطالعـه گـوفی
( )2013و گوفی و همکاران ( )2019که بیشترین تناسب را بـا ویژگیهـای موضـوع تحقیـق داشـت ،اقتبـاس شـد ،امـا
تعدیالتی نیز در شاخصهای اخذشده از تحقیق گوفی صورت گرفت ،تعدادی شاخص از دیگر مـدلها و ادبیـات موضـوع
رقابتپذیری در صنعت و سیستم گردشگری مقصدهای گردشگری به این مجموعه اضافهشدهاند و شـاخصهایی نیـز بـا
یکدیگر ادغامشدهاند و درنهایت این جرح و تعدیالت ،تعداد  42شاخص بهعنوان شاخصهای نهایی سـنجش مؤلفـههای
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری (جدول  )1تعیین شدند .در نتیجه از تعداد این شاخصها از سویی کاسته شـده
و از سوی دیگر کاملتر شدهاند .عالوه بر ایـن ،در ایـن مرحلـه مؤلفـهها و شـاخصهای تعیینشـده بـا اسـتفاده از ابـزار
پرسشنامه و با نظر خبرگان گردشگری اعتبارسنجی شدهاند .در ادامه این نیاز وجود داشـت تـا یافتـههای تحقیـق شـامل
مؤلفهها و شاخصهای تعیینشده اعتبارسنجی شوند .برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری روشهای مختلفی وجود دارد که
یکی از آن ها اعتبار محتوا است .برای تعیین اعتبار محتوای تحقیق ،در مرحلـه اول ،بـر اسـاس مؤلفـهها و شـاخصهای
احصار شده از ادبیات و پیشینه تحقیق ،پرسشنامه اولیه ارزیابی محتوا طراحی و در مرحله بعد در اختیار  15نفر از خبرگـان
گردشگری کشور قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی یافتهها و تعیین روایی محتوا ،اعتبار محتـوی تمـامی
شاخصهای سنجش رقابتپذیری تأیید شد .همچنین بر اساس نظر و پیشنهاد خبرگـان گردشـگری ،اصـالحات الزم در
زمینه بازنویسی یا سادهسازی برخی از شاخصهای تأییدشده نیز انجام گرفت.
مؤلفه

شرای عمومی
مقصد

سیاست و
برنامهریزی
گردشگری

جدول شماره  .1مؤلفهها و شاخصهای سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری
منبع
شاخصها یا گویهها
Michael et al,2019; Cibinskiene
شرای کلی اقتصاد
& Snieskiene,2015; Goffi et al,
2019
Goffi et al,2019
ثبات سیاسی
Michael et al,2019; Goffi et al,
ایمنی و امنیت
2019
Goffi et al,2019
کیفیت زیستمحیطی
Goffi et al,2019
پاك دستی دولت
Goffi et al,2019
میزان وفاق سیاسی در توسعه گردشگری
Michael et al,2019; Goffi et al,
رویکرد یکپارچه به برنامهریزی گردشگری
2019
Goffi et al,2019
تعهد بخش عمومی به کمینهسازی اثرات منفی زیستمحیطی گردشگری
Goffi et al,2019
تعهد بخش عمومی به کمینهسازی اثرات منفی اجتماعی گردشگری بر جامعه
محلی
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شاخصها یا گویهها
تعهد بخش عمومی به بیشینهسازی اثرات اقتصادی گردشگری بـرای جامعـه
محلی
تعهد بخش عمومی به آموزش علمی و عملی گردشگری/میهماننوازی

مؤلفه

اثربخشی ایجاد تصویر ذهنی و اشتهار (جایگاهیابی) مقصد

مدیریت مقصد

بخشبندی بازار (تقاضا)
راهنمایی و اطالعات گردشگر
نظارت و حفاظت از محی طبیعی
اثربخشی ساختار مدیریت مقصد
دوستدار محی زیست بودن زیرساختهای محلی
کیفیت خدمات و زیرساختهای حملونقل

زیرساختهای
عمومی

عوامل
تقویتکننده و
حمایتکننده

سیستم ارتباطات و اطالعات
کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی
کیفیت مدیریت پسماند
دسترسی مقصد
ارزش پول هزینه شده توس گردشگران برای تجربه گردشگری در مقصد
سطح توسعهیافتگی کسبوکارهای محلی
قابلیتهای مدیریتی شرکتهای گردشگری
استفاده از فناوری اطالعات توس شرکتهای گردشگری
سطح مهارتهای حرفهای در گردشگری
میهماننوازی ساکنان
فراوانی منابع و جاذبههای طبیعی
فراوانی منابع و جاذبههای تاریخی و باستانشناختی

منابع و
جاذبههای
کلیدی

فراوانی منابع و جاذبههای فرهنگی ناملموس (آدابورسوم ،مراسـم ،سـنتها،
فرهنگعامه و )...
فراوانی منابع و جاذبههای ویژه (رویدادها و جشنوارهها ،فعالیتهای فراغتـی و
تفریحی ،فرصتهای خرید ،سرگرمیها و زندگی شـبانه ،فرصـتهای صـرف
خوراك و نوشیدنی و )....
تنوع منابع و جاذبههای گردشگری
میزان اصالت و منحصربهفردی جاذبهها
کیفیت خدمات گردشگری

خدمات
گردشگری

تقاضا

فراوانی خدمات گردشگری
ارائه خدمات شهری با محوریت گردشگری
احترام گردشگران به سنتها و ارزشهای محلی
آگاهی زیستمحیطی گردشگران
نظم جریانات گردشگری
میزان بازدیدکنندگان تکراری (با بیش از یکبار بازدید)
میزان رضایت گردشگران از خدمات دریافت شده (تجربه گردشگری)

منبع
Goffi et al,2019
& Michael et al,2019; Andrades
& Dimanche,2017; Cibinskiene
Snieskiene, 2015
;Andrades & Dimanche,2017
Camp'n-Cerro et al,2017; ParraLópez & Oreja-Rodríguez,2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
;Andrades & Dimanche,2017
Risteskia et al, 2012
Hong et al,2019; Goffi et al, 2019
Goffi et al,2019
Michael et al,2019; Goffi et al,
2019
Michael et al,2019; Goffi et al,
2019
Michael et al,2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
Michael et al,2019; Goffi et al,
2019
Goffi et al,2019
Melia´n-Gonza´lez & Garcı´aFalco´n, 2019
Michael et al,2019; Goffi et al,
2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019

Goffi et al,2019
خاکپور و همکاران1397،
Papp & Raffay, 2011
;Andrades & Dimanche,2017
Camp'n-Cerro et al,2017
Michael et al,2019; Goffi et al,
2019
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019

;Risteskia et al,2012
Goffi et al,2019
Goffi et al,2019
Camp'n-Cerro et al, 2017

در مرحله دوم ،پس از اعتبارسنجی مؤلفهها و شاخصها یا گویههای سنجش رقابتپذیری ،پرسشنامه آنالینی
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طراحیشده و از کارشناسان ،آگاهان ،خبرگان ،پژوهشگران ،مسئوالن و مدیران مقصدهای منتخب در سطح کشور
درخواست شده است تا وضعیت و عملکرد رقابتپذیری مقصد خود را با توجه به مقیاس  5امتیازی لیکرت در همه
شاخصها اعالم کنند .برای تجزیهوتحلیل دادهها با توجه به اینکه در این تحقیق به دنبال سنجش وضعیت رقابتپذیری
مقصدهای گردشگری شهری در ایران بودهایم و بر این اساس مؤلفهها و شاخصها بر اساس مبانی نظری و پیشینه
تحقیق طراحیشده است ،نیازمند بهکارگیری رویکردی بودهایم که میزان تأثیر هر مؤلفه رقابتپذیری مقصدهای
گردشگری شناسایی شود .بنابراین از نرمافزار لیزرل برای تحلیل عاملی و تعیین میزان اثر هریک از مؤلفههای
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری در این مرحله استفادهشده است .در مرحله سوم برای بررسی تفاوت بین رقابتپذیری
مقصدهای گردشگری شهری ایران در کل و به تفکیک مؤلفهها ،با توجه به دادههای گردآوریشده در مرحله دوم
پژوهش ،از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAدر نرمافزار  SPSSاستفادهشده است .در مرحله بعد برای نشان
دادن تفاوت میانگین گروهها و رتبهبندی مقصدهای گردشگری شهری منتخب در زمینه رقابتپذیری بر اساس مؤلفههای
هریک ،از آزمون  Tukeyاستفاده میشود.
در زمینه تعیین مقصدهای برتر گردشگری کشور نیز مطالعه مشخص و معین و مصوبی صورت نگرفته است .بااینوجود با
استناد به معیارهایی ،مانند میزان گردشگر پذیری بر اسـاس تعـداد گردشـگران ورودی میتـوان بـه رتبهبنـدی و تعیـین
مقصدهای برتر و رقابتپذیر گردشگری پرداخت .بر اساس آخرین آمار ارائهشده توس دفتر برنامـهریزی و بودجـه وزارت
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی در سال ( 1396که اطالعات کامل گردشگران ورودی به تمـامی اسـتانها در
آن سال ارائهشده است) ،میتوان به رتبهبندی و تعیین مقصدهای برتر پرداخت .بر اساس این آمار ،مراکز استانهایی کـه
اصوالً بیشترین میزان گردشگران خارجی ورودی به استان را به خود اختصاص دادهانـد و در زمـره شـهرهای رقابتپـذیر
گردشگری کشور نیز قرار دارند ،بهعنوان مقصدهای گردشگری شهری کشور که به سنجش رقابتپـذیری آنهـا در ایـن
تحقیق پرداخته میشود ،انتخابشدهاند .بنابراین ،این تحقیق ازنظر قلمرو مکانی محدود بـه  12شـهری (شـهرهای قـم،
مشهد ،تهران ،ارومیه ،تبریز ،شیراز ،اصفهان ،یزد ،ساری ،کرمانشـاه ،زنجـان و همـدان) اسـت کـه در زمـره مقصـدهای
گردشگر پذیر خارجی کشور نیز قرار دارند .گردآوری مطالعات آرشیوی توسـ محقـق در بـازه زمـانی تابسـتان  1396تـا
تابستان  1398صورت گرفته است  .در زمینه گردآوری اطالعات مبتنی بر پرسشنامه در مرحله دوم ،قلمرو زمـانی تحقیـق
بازه زمانی آبان ماه  1398تا اسفندماه  1398بوده است .در هر مرحله از پژوهش جامعه آماری پـژوهش متفـاوتی در نظـر
گرفتهشده است .در مرحله اول پژوهش ،خبرگان گردشگری کشور بهعنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفتهشدهاند که
از ویژگیهایی ،شامل تحصیالت آکادمیک کارشناسی ارشد و باالتر ،تجربه و تخصـص مـرتب بـا توسـعه گردشـگری و
سابقه آموزشی-پژوهشی یا تجربی حداقل دهسـاله برخوردارنـد .بـا توجـه بـه ماهیـت پـژوهش در ایـن مرحلـه ،از روش
نمونهگیری غیر احتمالی قضاوتی یا هدفمند استفادهشده است .اندازه نمونه این جامعه آماری  15نفـر ،شـامل پـنج اسـتاد
دانشگاه ،سه مدیر و کارشناس معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،سه پژوهشگر ارشـد
متخصص در حوزه گردشگری و چهار تن از صاحبان کسبوکارهای گردشگری بوده است که با توجه به حضور خبرگـان
دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان دولتی گردشگری و صاحبان کسبوکارهای مرتب با گردشگری ،ترکیب مناسـبی بـرای
نظرسنجی اعتبار متغیرها و شاخصهای استخراجشده از ادبیات و مبانی نظری پـژوهش اسـت .در مرحلـه دوم پـژوهش،
کارشناسان ،آگاهان ،خبرگان ،پژوهشگران ،مسئوالن و مدیران کلیدی آگاه و آشنا بـا وضـعیت رقابتپـذیری مقصـدهای
دوازدهگانه گردشگری کشور بهعنوان جامعـه آمـاری پـژوهش در نظـر گرفتهشـدهاند .جامعـه آمـاری شـامل معاونـان و
کارشناسان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدسـتی ،اسـاتید دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـی و
پژوهشی و مسئوالن اتحادیهها و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ،هتلداران و دفاتر خدمات مسـافرتی در مقصـدهای
منتخب دوازدهگانه بودهاند که ضمن برخورداری از حداقل یکی از دو ویژگی مرتب بودن تخصص و رشته تحصیلی یا دارا
بودن تجربه حداقل  5ساله در زمینه فعالیتهای گردشگری مرتب با مقصد در بخش عمومی و خصوصی ،باید از آگـاهی
و اطالعات کافی در زمینه سیستم گردشگری مقصد مورد ارزیابی نیز برخوردار باشند .با توجه بـه عـدم دسترسـی بـهکل
جامعه آماری و پراکنده بودن آن در سطح دوازده مقصد مورد ارزیابی ،از روش نمونهگیری گلوله برفی برای انتخاب جامعه
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نمونه استفاده شد که درنهایت تعداد  320پرسشنامه گردآوری شد.
در این پژوهش برای تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه مرحله اول پژوهش از اعتبار محتوا استفادهشده است .روایی محتوای
پرسشنامه اولیه در ابتدا با دقت در مطالعات آرشـیوی و طراحـی آن بـا اسـتفاده از مؤلفـهها و شـاخصهای قابـلقبول و
متناسب سنجیده شده و سپس پرسشنامه به خبرگان گردشگری کشور ارسال و بر اساس نظر خبرگان تأیید نهایی روایـی
محتوا صورت میگیرد .در مرحله دوم بهمنظور تأیید روایـی سـازه ابـزار انـدازهگیری (پرسشـنامه سـنجش رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری شهری) و تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر سازه یا متغیر مکنـون،
از روش تحلیل عاملی تاًییدی در نرمافزار لیزرل استفادهشده است .پایایی تحقیق در مرحله دوم با روش آلفای کرونبـاخ و
با استفاده از نرمافزار  SPSSاحصار شده است.
یافتههای تحقیق
پس از تعیین مؤلفهها و شاخصهای سنجش رقابتپذیری و تأیید اعتبار محتوی آنها توس خبرگـان گردشـگری (گـام
اول تحقیق) ،در گام دوم ،پرسشنامهای بهصورت آنالین طراحی شـد و از کارشناسـان ،آگاهـان ،خبرگـان ،پژوهشـگران،
مسئوالن و مدیران مقصدهای منتخب خواسته شد تا وضعیت و عملکرد رقابتپذیری مقصد خود را با توجه به مقیـاس 5
امتیازی لیکرت در همه شاخصها و در مقایسه با گروه مرجعی از مقصدهای رقیب اعالم کنند .برای اجرای این مرحله از
تحقیق ،با همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،صنایعدسـتی و گردشـگری کشـور ،لینـک پرسشـنامه بـا
استفاده از سامانه  Google Formsتهیه و به تعدادی از اعضای جامعه آماری ،شامل معاونان و کارشناسـان گردشـگری
اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدسـتی ،اسـاتید دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی و مسـئوالن
اتحادیهها و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ،هتلداران و دفاتر خدمات مسـافرتی در مقصـدهای منتخـب دوازدهگانـه
ارسال شد و از آنها خواسته شد تا ضمن تکمیل برای سایر افرادی که ازنظر آنان دارای ویژگیهـای تعریفشـده جامعـه
آماری هستند ،ارسال گردد .درنهایت تعداد  320پرسشـنامه تکمیـل و در سـامانه  Google Formsثبـت و نتـایج آن در
دسترس محقق قرار گرفت .بر اساس دادههای گردآوریشده (جدول  )2مشاهده میشود که  15/3درصد پاسخدهندگان از
مقصد یزد 13/8 ،درصد از مقصد شیراز 10/3 ،درصـد از مقصـد تبریـز 8/1 ،درصـد از مقصـد قـم 9/7 ،درصـد از مقصـد
اصفهان 14/7 ،درصد از مقصد تهران 14/1 ،درصد از مقصد مشهد 4/1 ،درصد از مقصـد همـدان 3/8 ،درصـد از مقصـد
زنجان 2/2 ،درصد از مقصد کرمانشاه 2/2 ،درصد از مقصد ساری و  1/9درصد از مقصـد ارومیـه بـه تکمیـل پرسشـنامه
سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری پرداختهاند.
جدول شماره  .2توزیع فراوانی مربوط به مقصدهای گردشگری شهری
مقصد گردشگری فراوانی درصد فراوانی مقصد گردشگری فراوانی درصد فراوانی
14/1
45
مشهد
15/3
49
یزد
4/1
13
همدان
13/8
44
شیراز
3/8
12
زنجان
10/3
43
تبریز
2/2
7
کرمانشاه
8/1
26
قم
2/2
7
ساری
9/7
31
اصفهان
1/9
6
ارومیه
14/7
47
تهران
100
320
جمع

در ادامه به بررسی و ارزیابی پایایی و روایی ابزار اندازهگیری پرداختهشده است .در اینجا هدف تعیـین اعتبـار یـا روایـی و
اعتماد یا پایایی اندازهگیریهای موردنظر است .بر این اساس در این بخش در ابتدا به ارزیـابی پایـایی ابـزار انـدازهگیری
پرداخته میشود.
نتایج حاصل از محاسبه میزان آلفای کرونباخ در جدول  3به تفکیک مؤلفههای پرسشنامه آمده است .نتایج ایـن جـدول
در خصوص میزان پایایی شاخصهای پرسشنامه بر اساس مقادیر آلفای بهدستآمده ،نشـانگر میـزان بـاالی همسـازی
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درونی گویههای مربوط به این شاخصها در جهت سنجش و بررسی آنها است .بنابراین برازش مـدل از جهـت قابلیـت
اعتماد یا پایایی مدل ،تأیید میگردد.
جدول شماره  .3مشخصکنندههای آماری قابلیت پایایی ابزار اندازهگیری
آلفای کرونباخ
مؤلفه
آلفای کرونباخ

رقابتپذیری

0/960

شرای عمومی مقصد
سیاست و برنامهریزی گردشگری
مدیریت مقصد
زیرساختهای عمومی
عوامل تقویتکننده و حمایتکننده
منابع و جاذبههای کلیدی
خدمات گردشگری
تقاضا

0/765
0/908
0/834
0/875
0/847
0/884
0/876
0/724

در ادامه برای تأیید روایی سازه ابزار اندازهگیری ،به تحلیل ساختار درونـی پرسشـنامه میپـردازیم .بـدین منظـور از ابـزار
تحلیل عاملی تاًییدی استفاده میشود .آزمون تحلیل عاملی تائیدی دارای دو خروجی است .خروجی اول تخمین استاندارد
و خروجی دوم معناداری ضرایب است .در خروجی اول (تخمین استاندارد) بار عاملی هر شاخص نشـان داده میشـود و در
خروجی دوم (معناداری ضرایب یا مقادیر تی) نشان داده میشود .بار عاملی نشاندهنده سهم هر شـاخص در شـکلگیری
متغیر است ،که مقدار آن بین  0تا  1است و مقدار باالی  0/4قابلقبول بوده و کمتر از آن حذف میشود ،هر چه مقدار بار
عاملی به یک نزدیکتر باشد ،نشان دهنده همبستگی باالی شاخص بـا متغیـر اسـت .معنـاداری ضـرایب یـا مقـادیر تـی
نشاندهنده سطح معناداری یک شاخص است ،درصورتیکه مقدار آماره تی کمتـر از  1/96باشـد ،در سـطح اطمینـان 95
درصد شاخص حذف میگردد ،اگر مقدار شاخص باالی  1/96باشد ،شـاخص قابـلقبول اسـت (کالنتـری.)136 :1392 ،
نتایج حاصل از تحلیل عاملی کلیه شاخصها ،نشان میدهد که بار عاملی تمام شاخصها یا گویههای پرسشنامه باالتر از
 0/4و مقدار آماره تی آنها بیشتر از  1/96است .بنابراین این شاخصها یا گویههای پرسشنامه برای سـنجش مؤلفـههای
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری متناسب هستند و روایی سازه پرسشنامه تأیید میگـردد .در ادامـه بـه بررسـی
تأیید قرارگیری مؤلفههای تعیینشده بهعنوان مؤلفههای رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری و تعیین میزان تـأثیر
هریک از مؤلفههای رقابتپذیری میپردازیم .با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،4بـار عـاملی بـرای همـه مؤلفـههای
رقابتپذیری دارای بار عاملی بیشتر از  0/4و آماره تی بیشتر از  1/96است ،بنابراین قرارگیری آنها بـهعنوان مؤلفـههای
رقابتپذیری تأیید میشود.
جدول شماره  .4نتایج میزان اثرگذاری مؤلفههای رقابتپذیری
بار عاملی آماره تی
مؤلفهها
0/76
شرای عمومی مقصد
16/29
سیاست و برنامهریزی گردشگری 0/84
17/50
0/89
مدیریت مقصد
17/76
0/90
زیرساختهای عمومی
15/81
عوامل تقویتکننده و حمایتکننده 0/82
8/03
0/45
منابع و جاذبههای کلیدی
13/01
0/69
خدمات گردشگری
14/12
0/74
تقاضا

بر اساس نتایج جدول فوق ،مؤلفه زیرساختهای عمـومی بـا میـزان  0/90از بیشـترین میـزان اثرگـذاری رقابتپـذیری
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برخوردار است .مؤلفههای مدیریت مقصد ،سیاست و برنامهریزی گردشگری ،عوامل تقویتکننده و حمایتکننـده ،شـرای
عمومی مقصد ،تقاضا ،خدمات گردشگری و منابع و جاذبههای کلیدی در رتبههای بعدی قـرار میگیرنـد .همانگونـه کـه
نتایج فوق نشان میدهد ،مؤلفه زیرسـاختهای عمـومی بـا  90درصـد ،بیشـترین تـأثیر در میـزان رقابتپـذیری مقصـد
گردشگری شهری را به خود اختصاص داده است .مؤلفههای مدیریت مقصد با میزان  89درصـد ،سیاسـت و برنامـهریزی
گردشگری با میزان  84درصد و عوامل تقویتکننده و حمایتکننده با میزان  82درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرنـد.
توسعه زیرساختهای گردشگری سنگ بنای شکلگیری یک مقصد گردشگری است که اصوالً بهصورت مسـتقیم دارای
انتفاع اقتصادی نیست ،بلکه هزینه زا است ،اما دارای نقش بسیار بنیادین در توسعه امکانات ،تأسیسات ،تسهیالت ،خدمات
و فعالیتهای گردشگری است .اصوالً بدون توسعه زیرساختها زمینه حضور گردشگران در مقصدهای گردشگری شهری
و بهرهمندی از خدمات و تسهیالت گردشگری فراهم نمیشود و تجربه توسعه بسیاری از مقصدهای موفق گردشگری نیز
نشان میدهد که بدون فراهم شدن زیرساختهای عمومی ،چرخ صنعت گردشگری بهخوبی به راه نمیافتد و فعالیتهای
گردشگری از رونق و اثرگذاری کافی برخوردار نمیشوند و در نتیجه میزان رقابتپذیری مقصد گردشگری در مقایسـه بـا
رقبا کاهش مییابد .تأثیر باالی مؤلفههای مدیریت مقصد و سیاست و برنامـهریزی گردشـگری در میـزان رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری شهری ،نیز نشاندهنده نقش کلیدی مدیریت و برنامهریزی و سیاستگذاری صـحیح و اصـولی در
توسعه مقصدهای گردشگری شهری بهصورت هم پیوند و پایدار دارد .در حقیقت این مؤلفهها که عمدتاً به مدیریت منـابع
انسانی و ساختار مدیریتی یک مقصد گردشگری بازمیگردند ،نقشـی مهـم در افـزایش میـزان رقابتپـذیری مقصـدهای
گردشگری ایفا میکنند .مؤلفه عوامل تقویتکننده و حمایتکننده نیز با شاخصهایی ،مانند میهماننوازی ساکنان ،سـطح
مهارتهای حرفهای در گردشگری ،سطح توسعهیافتگی کسبوکارهای محلی و  ...اگرچه عاملی است کـه ممکـن اسـت
خارج از کنترل بخش گردشگری باشند ،اما مؤلفه کلیدی مهمی است که میتواند اثر دیگر مؤلفههای رقابتپذیری مقصد
را تقویت کرده یا تضعیف کند .مؤلفه منابع و جاذبههای کلیدی با  45درصد ،کمترین تأثیر را در میزان رقابتپذیری یـک
مقصد گردشگری شهری به خود اختصاص داده است .منابع اصـلی و جاذبـههای کلیـدی ،دالیـل بنیـادینی هسـتند کـه
بازدیدکنندگان بر اساس آن به انتخاب یک مقصد خاص نسبت به سایر مقصدها میپردازنـد ،امـا ایـن منـابع و جاذبـهها،
عمدتاً عوامل موهبتی و خدادادی به شمار میرونـد کـه در وهلـه اول انگیـزه حضـور گردشـگران در مقصـدها را فـراهم
میآورند و قدرت رقابتپذیری نسبی نسبت به رقبا فراهم میآورند ،اما آنچه موجب افـزایش تـوان رقابتپـذیری مقصـد
گردشگری در برابر رقبا میشـود ،وجـود زیرسـاختها ،خـدمات و تسـهیالت گردشـگری و مـدیریت و سیاسـتگذاری و
برنامه ریزی صحیح مقصد در بهبود کیفیت تجربه گردشگری ،افزایش هزینه کرد گردشگران در کنار بیشینهسازی رضایت
گردشگران از محصـوالت و خـدمات ارائهشـده و پایـداری بلندمـدت مقصـد در ابعـاد اقتصـادی ،اجتمـاعی-فرهنگـی و
زیستمحیطی است .در مرحله سوم پژوهش ،بـرای بررسـی تفـاوت بـین رقابتپـذیری و مؤلفـههای آن در مقصـدهای
گردشگری شهری ایران ،از آزمون تحلیل واریـانس یکطرفـه ( )ANOVAاستفادهشـده اسـت .در آزمـون آنـووا ،منبـع
تغییرات (واریانسها) به دودسته بین گروهی و درونگروهی تقسیم میشود .بخشـی از واریانسهـا ناشـی از تفـاوت بـین
جوامع با گروهبندی محقق است (بین گروهی) و بخشی از تفاوتها به عوامل دیگر (خطا) برمیگـردد (درونگروهـی) .در
این آزمون زمانی که سطح معناداری کمتر از  0/05باشد ،تفاوت معناداری بین میانگین جوامـع وجـود دارد؛ درصـورتیکه
بیشتر از  0/05باشد ،تفاوت معناداری بین میانگین جوامع وجود ندارد .ولی این آزمون بهتنهایی مشخص نمیکند که کدام
میانگینها متفاوت هستند؛ به همین دلیل از آزمونهای پس از تجربه ( )Post Hoc Testsماننـد آزمـون  Tukeyبـرای
بیان تفاوت میان میانگینها یا رتبهبندی تفاوت بین آنها استفاده میکنیم (اگـر سـطح معنـاداری بیشـتر از  0/05باشـد،
نیازی به آزمونهای  Post Hocنیست).
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جدول شماره .5نتایج آزمون ANOVA
جمع
مربعات

رقابتپذیر
ی

بین گروهی
درونگروه
ی
کل

13/108
/340
117
/448
130
12/042

درونگروه
ی
کل

/742
166
/784
178
23/954
/492
241
/444
265
24/499
/760
207
/259
232
11/637
/539
120
/176
132

بین گروهی
شرای
عمومی
مقصد

سیاست و
برنامهریزی
گردشگری

مدیریت
مقصد

تقاضا

بین گروهی
درونگروه
ی
کل
بین گروهی
درونگروه
ی
کل
بین گروهی
درونگروه
ی
کل

درجه
آزاد
ی
11
308

میانگی
ن
مربعات
1/192
0/381

f

sig

/128
2

/001
0

319
11

1/095

308

0/541

/022
2

/026
0

319
11
308

2/177
0/784

/777
2

/002
0

319
11
308

2/227
0/675

/302
3

/000
0

319
11
308

1/058
0/391

/703
2

جمع
مربعات
بین گروهی
درونگروه
ی
کل

23/811
/417
208
/227
232
15/497

عوامل
تقویتکننده
و
حمایتکننده

درونگروه
ی
کل

منابع و
جاذبههای
کلیدی

بین گروهی
درونگروه
ی
کل

/598
159
/096
175
26/861
/012
167
/873
193
29/505
/827
218
/332
248

زیرساختها
ی عمومی

بین گروهی

خدمات
گردشگری

بین گروهی
درونگروه
ی
کل

درجه
آزاد
ی
11
308

میانگی
ن
مربعات
2/165
0/677

f

sig

/199
3

/000
0

319
11

1/409

308

0/518

/719
2

/002
0

319
11
308

2/442
0/542

/503
4

/000
0

319
11
308

2/682
0/710

/775
3

/000
0

319

/002
0

319

جدول  ،5نتیجه آزمون آنووا را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،سطح معنـاداری رقابتپـذیری و مؤلفـههای
آن کمتر از سطح خطا یعنی  )0/000( 0/05قرار دارد .معناداری آزمون تأیید میشود .بـهعبارتدیگر بـین رقابتپـذیری و
مؤلفه های آن در مقصدهای گردشگری مختلف تفاوت معنـاداری وجـود دارد .در مرحلـه بعـد بـرای نشـان دادن تفـاوت
میانگین گروهها از آزمون  Tukeyاستفاده میشود.
جدول شماره  .6نتایج آزمون توکی

یزد
شیراز
تبریز
قم
اصفهان
تهران
مشهد
همدان
زنجان

تعداد

رقابتپذیری

شرای
عمومی
مقصد

سیاست و
برنامهریزی
گردشگری

مدیریت
مقصد

زیرساختهای
عمومی

عوامل
تقویتکننده
و
حمایتکننده

منابع و
جاذبههای
کلیدی

خدمات
گردشگری

تقاضا

49

3/2091

3/1878

2/7449

3/0449

2/9224

3/3936

3/9422

3/1088

3/1755

44

3/5136

3/2773

2/8561

3/3136

3/2341

3/7305

4/5894

3/4091

3/5000

33

3/2448

3/5152

2/5101

2/9939

3/1712

3/2944

4/0808

3/0404

3/2121

26

3/2150

3/2615

2/8333

3/0000

3/0692

3/4066

3/6731

3/1795

3/1846

31

3/2926

3/1806

2/7903

2/9161

2/9806

3/3272

4/2366

3/2473

3/5226

47

2/9660

3/0106

2/2021

2/6553

2/6872

3/1733

3/7766

2/9504

3/2043

45

3/2983

3/1600

2/5481

3/0356

3/0244

3/4698

4/1519

3/7111

3/4756

13

3/1914

3/1538

2/7692

3/1385

3/2923

3/2967

3/4615

3/3333

3/1846

12

2/9451

3/2667

2/3611

2/6167

2/4500

3/0952

3/9444

2/4167

2/9667
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کرمانشاه

7

2/7491

2/5429

2/1190

2/6571

2/2857

2/7755

4/0952

2/6190

2/7429

ساری
ارومیه

7

2/5220

2/5571

1/5952

1/6857

1/9429

2/6735

4/0238

2/9048

2/8857

6

3/1504

3/5333

2/5833

3/0667

2/9333

3/0952

3/9444

2/7778

3/0333

نتایج آزمون توکی (جدول  )6نشان میدهد که مقصدهای گردشگری شهری شیراز ،مشهد ،اصـفهان ،تبریـز ،قـم ،یـزد،
همدان ،ارومیه ،تهران ،زنجان ،کرمانشاه و ساری به ترتیب رتبـههای اول تـا دوازدهـم میـزان رقابتپـذیری را بـه خـود
اختصاص دادهاند .همچنین شهر قم با میانگین ( )3/5136دارای بیشترین میزان رقابتپذیری و شهر سـاری بـا میـانگین
( )2/5220دارای کمترین میزان رقابتپذیری است.

رقابتپذیری
شیراز
مشهد
اصفهان
تبریز
قم
یزد
همدان
ارومیه
تهران
زنجان
کرمانشاه
ساری

جدول شماره  .7رتبهبندی مقصدهای گردشگری بر اساس میزان رقابتپذیری و مؤلفههای آن
عوامل
منابع و
سیاست و
شرای
خدمات
مدیریت زیرساختهای تقویتکننده
جاذبههای
برنامهریزی
عمومی
گردشگری
و
عمومی
مقصد
کلیدی
گردشگری
مقصد
حمایتکننده
مشهد
شیراز
شیراز
همدان
شیراز
شیراز
ارومیه
شیراز
اصفهان
مشهد
شیراز
همدان
قم
تبریز
همدان
مشهد
قم
تبریز
ارومیه
اصفهان
شیراز
اصفهان
کرمانشاه
یزد
قم
یزد
همدان
زنجان
قم
تبریز
اصفهان
مشهد
مشهد
یزد
قم
یزد
ساری
همدان
اصفهان
قم
ارومیه
یزد
تبریز
زنجان
تبریز
ارومیه
تبریز
مشهد
اصفهان
تهران
ارومیه
تهران
اصفهان یزد
تبریز
مشهد
ساری
یزد
زنجان
کرمانشاه تهران
زنجان
همدان
ارومیه
تهران
ارومیه
زنجان
تهران
تهران
تهران
کرمانشاه
قم
کرمانشاه
کرمانشاه
زنجان
کرمانشاه
ساری
زنجان
همدان
ساری
ساری
ساری
ساری
کرمانشاه

تقاضا
اصفهان
شیراز
مشهد
تبریز
تهران
قم
همدان
یزد
ارومیه
زنجان
ساری
کرمانشاه

بر اساس نتایج بهدستآمده بر اساس آزمون توکی که در جدول  7به نمایش درآمده است .بیشترین میـزان رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری شهری منتخب در مؤلفههای هشتگانه رقابتپذیری شـامل شـرای عمـومی مقصـد ،سیاسـت و
برنامهریزی گردشگری ،مدیریت مقصد ،زیرساختهای عمومی ،عوامل تقویتکننده و حمایتکننـده ،منـابع و جاذبـههای
کلیدی ،خدمات گردشگری و تقاضا ،به ترتیب به شهرهای ارومیه ،شیراز ،شیراز ،همدان ،شیراز ،شیراز ،مشـهد و اصـفهان
اختصاص دارد .شهر ساری در رتبه آخر (دوازدهم) میزان رقابتپذیری در  5مؤلفه قرارگرفته است.
نتیجهگیری
در فضای سخت و تنگاتنگ رقابتی عصر حاضر ،رقابت بین مقصدها برای جلب تعداد بیشتر گردشگران و یا جلب رضایت
بیشتر آنان از طریق بهبود شاخصهای رقابتپذیری ،افزایش مداومی را نشان میدهد .امـا بـا وجـود تـالش مقصـدهای
گردشگری در سطح جهان بـرای بهبـود وضـعیت رقابتپـذیری ،مـدیریت رقابتپذیرانـه مقصـدها سـخت اسـت ،چـون
رقابتپذیری آنها وابسته به عوامل بسیاری اسـت .بنـابراین رقابتپـذیری مقصـد اگرچـه بـهخوبی در ادبیـات موضـوع
گردشگری جاافتاده است ،اما پر از ناسازگاریها و تناقضها در مفهوم ،سنجش و مشـروعیت آن بـهعنوان یـک موضـوع
پژوهشی است .این وضعیت موجب شده است که علیرغم تالش بسیاری از پژوهشـگران ،امکـان ارائـه یـک مجموعـه
جهانشمول شاخصهای رقابتپذیری که قابل کاربرد برای همه مقصدها در همه زمانها باشد ،وجود نداشته باشد .پـس
این نیاز وجود دارد که رقابتپذیری مقصدهای گردشگری با توجه به مقتضیات مکان و زمـان انجـام پـژوهش سـنجیده
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شود .بر این اساس هدف این تحقیق ،تعیین ابعاد یا مؤلفههای رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری و شـاخصهای
سنجش آنها بهگونهای است که بر اساس آن بتوان به سنجش و تحلیل رقابتپذیری مقصـدهای گردشـگری در ایـران
پرداخت .برا پر کردن شکاف پژوهش شناسای ش ه در این تحقوق ،مؤلفـههای هشـتگانه رقابتپـذیری شـامل
شرای عمومی مقصد ،سیاست و برنامهریزی گردشگری ،مدیریت مقصد ،زیرساختهای عمومی ،عوامـل تقویتکننـده و
حمایتکننده ،منابع و جاذبههای کلیدی ،خدمات گردشگری و تقاضا تعیین شدند .همچنین برای عملیاتی شـدن سـنجش
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری منتخب 42 ،شاخص به تفکیک مؤلفهها تعیین و اعتبـار سـنجی شـدند .وجـه
تمایز این شاخصها نسبت به شاخصهای ارائهشده توس محققان دیگر ،از سویی در کاسـته شـدن از تعـداد آنهـا و از
سوی دیگر کاملتر شدن آنها با توجه به ابعاد و عناصر مختلف سیستم گردشگری ایران بوده است .ایـن یافتـه تحقیـق
کمک به سزایی در پر کردن شکاف پژوهشی تئوریک شناساییشده در تحقیق داشته است .رتبهبندی مقصدهای شـهری
گردشگری منتخب با اسـتفاده از مؤلفـهها و شـاخصهای شناسـایی و تأییدشـده رقابتپـذیری مقصـدهای گردشـگری،
مهمترین یافته و وجه تمایز اساسی این تحقیق با تحقیقات پیشین بـوده اسـت .در زمینـه مقایسـه میـزان رقابتپـذیری
مقصدهای گردشگری ،تحقیقات زیادی انجامشده است .بااینوجود یا این مقایسه بهماننـد شـاخص رقابتپـذیری سـفر و
گردشگری مجمع جهانی اقتصاد ( ،)2007دویر و کیم ( )2003و پاپ و رافای ( )2011در سطح کشورها بوده اسـت ،یـا از
روشهایی انجامشده است که تنها محدود به شاخصهای محدودی بوده (مانند پژوهش خاکپور و همکـاران )1397،و یـا
این مقایسه بر مبنای شاخصهای مرتب با رقابتپذیری نبوده است (مانند پژوهش فرزین و همکـاران .)1397،همچنـین
تحقیقاتی که به مقایسه مقصدهای کوچک انجامشده است نیز یا معطوف به شناسایی عوامـل تعیینکننـده رقابتپـذیری
مقصد گردشگری و عملیاتی کردن یک مدل نظری با استفاده از شواهد تجربی ( )Goffi et al,2019; Goffi,2013بوده و
یا بررسی تأثیر عامل یا عواملی بر رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ( )Camp'n-Cerro et al,2017و ارائه یک روش یـا
رویکرد جدید در سنجش رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ( )Lopes et al,2018بوده است .بنابراین با توجه بـه وجـود
رویکرد سیستمی در تعیین مؤلفهها و شاخصها و اعتبارسـنجی آنهـا و درنهایـت سـنجش رقابتپـذیری دوازده مقصـد
گردشگری شهری که قابلیت مقایسه و رتبهبندی آنها را ایجاد کرده است ،این تحقیق از فراگیری ،قابلیت عملیاتی شدن
و کاربرد بیشتری نسبت به تحقیقات پیشین برخـوردار اسـت .نتـایج و یافتـههای کـاربردی تحقیـق نشـان داد کـه بـین
رقابتپذیری و مؤلفههای آن در مقصدهای گردشگری مختلف تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمـون تـوکی
نشان داد که مقصدهای گردشگری شهری شیراز ،مشهد ،اصفهان ،تبریـز ،قـم ،یـزد ،همـدان ،ارومیـه ،تهـران ،زنجـان،
کرمانشاه و ساری به ترتیب رتبههای اول تا دوازدهم میزان رقابتپذیری را به خود اختصاص دادهاند .بررسـی ایـن نتـایج
نشان میدهد که مقصدهای گردشگری شیراز ،تبریز و قم در میزان رقابتپذیری ،در زمـره  5مقصـد برتـر هسـتند .ایـن
مقصدها ،در زمینه رتبهبندی بر اساس تعداد گردشگر خارجی ورودی به اماکن اقـامتی در سـال  1396نیـز بـه ترتیـب در
رتبههای اول ،پنجم و ششم قرارگرفتهاند .در زمینه رتبهبندی مقصدهای گردشگری به تفکیک مؤلفهها نیز شهر شیراز که
در کل نیز رتبه اول میزان رقابتپذیری نسبت به سایر مقصدها را به خود اختصاص داده است ،در چهار مؤلفه سیاسـت و
برنامهریزی گردشگری ،مدیریت مقصد ،عوامل تقویتکننده و حمایتکننده و منابع و جاذبههای کلیدی نیز حائز رتبه اول
شده است .سه مؤلفه مدیریت مقصد ،سیاست و برنامهریزی گردشگری و عوامل تقویتکننده و حمایتکننده که به ترتیب
در رتبههای دوم تا چهارم میزان تأثیرگذاری بر رقابتپذیری مقصدهای گردشـگری شـهری قرارگرفتهانـد ،نقـش بسـیار
کلیدی در تبدیل مزیتهای موهبتی مانند منابع و جاذبههای کلیدی به مزیت رقابتی بر عهدهدارند .نتایج تحقیق در تعیین
میزان رقابتپذیری در کل و به تفکیک مؤلفهها و رتبهبندی مقصدهای گردشگری شهری ،به سیاسـتگذاران و تصـمیم
سازان مرتب با توسعه گردشگری مقصدهای گردشگری شهری مورد ارزیابی یاری میرساند تا با بررسی وضعیت مقصـد
در هریک از شاخصها و مؤلفهها به بهبود وضعیت رقابتپذیری خود بپردازند .در نتیجه امکان دستیابی به اهـداف بهبـود
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری شامل بیشینهسازی رضایت بازدیدکننده ،بهبود رفاه و کسب اطمینان از کیفیت
زندگی ساکنان محلی ،حفاظت از محی زیست و ایجاد اثرات مثبت زیستمحیطی ،بهینهسازی اثرات اجتماعی-فرهنگـی،
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توانمندی در افزایش درآمدهای گردشگری و بهبود شاخصها و رشد اقتصاد محلی فراهم خواهد گشت.
این تحقیق با محدودیتهایی شامل تأیید اثرگذاری مؤلفههای رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری ایران بر مبنای
نظر خبرگان و مبتنی نبودن بر دادههای کمی در زمینه وضعیت رقابتپذیری مقصدهای گردشـگری ،عـدم دسترسـی بـه
اطالعات و دادههای کافی برای سنجش وضـعیت رقابتپـذیری مقصـدهای گردشـگری شـهری موردمطالعـه و کمبـود
تحقیقات در زمینه وضعیت رقابتپذیری مقصدهای گردشگری شهری کشور روبرو بوده است که ممکن است بر نتـایج و
یافتههای تحقیق تأثیرگذار باشند .بر این اساس پیشنهاد میشود کـه در پژوهشهـای آتـی بـه مـواردی چـون سـنجش
رقابتپذیری مقصدهای گردشـگری بـا اسـتفاده از شـاخصهای شناساییشـده و ارائـه سیاسـتها و راهکارهـای بهبـود
رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ،ارائه الگوی مؤثر برای گردآوری ،تجزیهوتحلیل و کاربرد اسـتفاده از دادههـای کمـی
برای سنجش وضعیت رقابتپذیری مقصدهای گردشگری ،انجام تحقیق مشابه در سایر مقصدهای گردشـگری کشـور و
تحلیل تطبیقی مقصدهای رقابتپذیر گردشگری مطرح جهانی و ارائه تجارب و درسهـای آموختهشـده بـرای کـاربرد در
سطح کشور برای بهبود رقابتپذیری مقصدهای گردشگری پرداخته شود.
تقدیر و تشکر
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