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 دهیچك
و مبانی نظری خوبی در ادبیات  اگرچه به های گردشگریپذیری مقصد رقابت

هاا در   ها و تنااق   گردشگری جا افتاده است، اما پر از ناسازگاری مطالعات
عنوان یک موضوع پژوهشی اسات  بار    سنجش و مشروعیت آن بهمفهوم، 

نگر و سیستماتیک باه   این اساس، هدف این پژوهش، ارائه یک دیدگاه کل
پذیری مقصدهای گردشگری و تحلیل تحقیقات پیشین  مطالعات حوزه رقابت

در سلسله مراتب پارادایم علمی این حوزه از مطالعات گردشگری بوده است  
ها، عوامل و چگونگی سنجش  اد فهم و ادراک عمیق از ویژگیمنظور ایج هب

پذیری مقصدهای گردشگری، از روش فراتحلیل کیفی برای  و بهبود رقابت
گانه بلیکی  های پیشین و از شاخص سه گردآوری و تجزیه و تحلیل پژوهش

ها در سلسله مراتب پارادایم علمای ایان حاوزه از     برای تحلیل این پژوهش
 ،شگری استفاده شد  نتایج تحقیق نشان داد که در دو دهه اخیرمطالعات گرد

پذیری مقصدهای گردشگری شده  های حوزه رقابت توجه بسیاری به پژوهش
هاای ایان حاوزه از مطالعاات      است و محققان، بارای للباه بار پیگیادگی    

های جدید  های قبلی با یافته های تلفیقی و تکمیل مدل گردشگری، به روش
د  دیگر نتایج این تحقیق که آن را نسبت باه تحقیقاات دیگار    ان روی آورده
که در سلسله مراتب پارادایم علمی این حوزه  دهد می کند، نشان متمایز می

تحقیقات پس از پاسخ به سوال چیستی،  درصد 19از مطالعات گردشگری، 
های مربوط به  اند  همگنین تعداد اندکی از پژوهش به مبحث چرایی پرداخته

با گذر از دو سطح چیستی و  درصد( 95) پذیری مقصدهای گردشگری ترقاب
پاذیری   اند تا الگویی جدید برای چگونگی سنجش رقابت چرایی، سعی کرده

ی چاارچوب  یافته نهایی این تحقیق، ارائاه  مقصدهای گردشگری ارائه دهند 
 یریپاذ  رقابات  یرهاا یتعامال عوامال و مت    مفهومی است که در آن نحوه

 مشخص شده است نگر  و کل یستمیس دگاهید اب یگردشگر یمقصدها


پذیری، مقصدهای گردشگری، فراتحلیل کیفای،   رقابت کلیدی: های واژه
 شاخص بلیکی 

 
 

 

Abstract 
The competitiveness of tourist destinations has a good place 
in the literature and theoretical foundations of tourism 
studies, however, in the field of research it is full of 
inconsistencies and contradictions in terms of concept, 
measurement and legitimacy. The purpose of this study was 
to provide a holistic and systematic view of studies in the 
field of competitiveness of tourism destinations and 
analysis of previous research in the hierarchy of the 
scientific paradigm of this field of tourism studies. 
Therefore, in order to create a deeper understanding of the 
characteristics, factors and how to measure and improve the 
competitiveness of tourism destinations, a qualitative meta-
analysis method was used to collect and analyze previous 
researches and Blaikie Triple Index was used to analyze 
these researches in the hierarchy of the scientific paradigm 
of tourism competitiveness studies. The results show that in 
the last two decades, much attention has been paid to the 
research of tourism destinations competitiveness and to 
overcome the complexities of this field of tourism studies, 
researchers have sought to integrate previous models in 
order to come up with new findings. Other results of this 
study, which distinguish it from other studies, show that in 
the hierarchy of the scientific paradigm of this field of 
tourism studies, 61% of previous studies, after answering 
the question of what (epistemology), have addressed the 
issue of why (ontology). Also, a small number of studies 
related to the competitiveness of tourism destinations (15%) 
have tried to provide a new model for how to measure the 
competitiveness of tourist destinations by going through the 
two levels of what and why (methodology). The final 
finding of this research is to provide a conceptual 
framework in which the interaction of factors and variables 
of competitiveness of tourist destinations with a systemic 
and holistic perspective is specified. 
Keywords: Competitiveness, Tourism Destinations, 
Qualitative Meta-Analysis, Blaikie Triple Index. 
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 مقدمه

تاکنون روند رو به  9152گردشگری در سطح جهان از سال 
رشدی داشته و به طور روزافزون تبدیل به بازاری بسیار رقابتی 
شده است  بنابراین همه مقصدهایی که در حوزه گردشگری با 

سهم بازار مشابه و برابری را به دست کنند،  یکدیگر رقابت می
های  رسد، مقصدهای پیشتاز ویژگی نظر می آورند  به نمی

ای دارند که بر اساس آن با دیگر مقصدها رقابت  متمایزکننده
پذیری مقصد را از باالترین  کنند  این واقعیت مفهوم رقابت می

ر (  د9: 0291، 9کند )کوچوکالتان و پیرنار اهمیت برخوردار می
این فضای سخت و تنگاتنگ رقابتی، رقابت بین مقصدها برای 
جلب تعداد بیشتر گردشگران و یا جلب رضایت بیشتر آنان از 

پذیری، افزایش مداومی داشته  های رقابت طریق بهبود شاخص
پذیری  (  رقابت55: 0297، 0است )گاجدوزیک و همکاران

ی به مقصدهای گردشگری نقش کلیدی در بازاریابی گردشگر
خود اختصاص داده است  اگر یک مقصد خاص موقعیت 

تواند  ای در نزد مشتریان بالقوه خود نداشته باشد، می برجسته
ای از رقابت مستقیم فزاینده تا  پیامدهای منفی شامل گستره

هایی که توسط مقصد ارائه  ادراک اشتباه یا متضاد از فرصت
پایان بخشیدن به شود را به همراه خود داشته باشد  برای  می

پذیری مقصدهای  این وضعیت، ارزیابی صحیح از رقابت
(  9: 0292، 3گردشگری ضروری خواهد بود )لوپز و همکاران

بر این، رقابت بین مقصدهای گردشگری فراتر از رقابت   عالوه
محیطی، فناوری، سیاسی،  اقتصادی است و باید ابعاد زیست

طور خالصه، آنگه  رد  بهاجتماعی و فرهنگی را نیز در بر بگی
کند، توانمندی آن در  یک مقصد گردشگری را حقیقتا رقابتی می

کرد گردشگری و جذب فزاینده گردشگران  افزایش هزینه
انگیز  بخش و خاطره همراه فراهم نمودن تجربیات رضایت به

برای آنان است؛ به شکلی که سودآور نیز باشد و بهبود رفاه 
ز سرمایه طبیعی مقصد برای ساکنان مقصد و حفاظت ا

 (  0: 0225، 4های آتی را نیز در نظر بگیرد )ریگی و کراوچ نسل
توان این ادعا را مطرح کرد که مدیریت  در نتیجه، می

ها پذیری آن پذیرانه مقصدها سخت است، چون رقابت رقابت
وابسته به عوامل بسیاری است، این عوامل از ساختارها و 

ی برخوردار است که همواره با تعامل با ا های پیگیده سامانه
یکدیگر و عوامل متعددی با یکدیگر در تعامل و دائما در حال 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Küçükaltan & Pirnar 
2. Gajdošík at al. 
3. Lopes et al. 
4. Ritchie & Crouch 

ای از عوامل  ها از آمیزۀ پیگیدهت ییر هستند  به عبارت دیگر، آن
کششی )مانند محصوالت، منابع، خدمات(، مجموعه منافع 

ها( و عوامل رانشی )مانند  اصلی و مکمل )مانند زیرساخت
کنند،  ای که آنها خلق می تصویرهای ذهنی و تجربه

ای  های مدیریت و بازاریابی مقصد و ارزش ادراک شده اپلیکیشن
دهند(، تشکیل شده و همه  ها به بازدیدکنندگان ارائه میکه آن

کنند  پذیری را پیگیده می این عوامل فرآیند مدیریت رقابت
 ( 9: 0291 رنار،ی)کوچوکالتان و پ

که یک مقصد رقابتی باید دارای چه  ایندر زمینۀ 
هایی باشد، یا چه نتایج و پیامدهایی از یک مقصد رقابتی  ویژگی

شود انتظار داشت و یا باید به دنبال دستیابی به چه اهدافی  می
کند که یک مقصد  ( این بحث را مطرح می9114) 5باشد، مولر

ازی س ( بیشینه9های ) رقابتی باید چهار هدف عمده به نام
( بهبود رفاه و آسایش ذهنی ساکنان 0رضایت بازدیدکننده، )

سازی  ( بهینه4زیست محلی و ) ( حفاظت از محیط3محلی، )
، 1فرهنگی را دنبال کند )گوفی و همکاران-اثرات اجتماعی

(، 0223(  همگنین بر طبق نظر ریگی و کراوچ )925: 0291
( 9ار شامل )پذیری مقصد به شش پیامد یا هدف موردانتظ رقابت

( توانمندی در 0توانمندی در افزایش درآمدهای گردشگری، )
( فراهم کردن لذت و 3جذب مداوم گردشگران، )

( کسب اطمینان از کیفیت 5( سودآوری، )4تجربه/ماجراجویی، )
( حفاظت از محیط طبیعی وابسته 1زندگی ساکنان محلی و )

به موارد فوق،  (  با توجه0: 0291است )کوچوکالتان و پیرنار ، 
رسد که  پذیری مفهومی چندبعدی و پیگیده به نظر می رقابت

کنند، در نتیجه،  عوامل متعددی در آن ایفای نقش می
ها  پیشنهادها و الگوهای متعددی چه در ابزارها و چه در روش

ها و  برای سنجش آن ایجاد شده است  در میان این روش
 7(، مدل دویر و کیم0223؛ 9111ابزارها، مدل ریگی و کراوچ )

ی )مجمع سفر و گردشگر یریپذ شاخص رقابت( و 0223)
تر بوده و توسط بسیاری از دیگر  ( برجسته0227جهانی اقتصاد، 

 اند   محققان به کار برده شده
میالدی، ریگی و کراوچ مدل خود را در  12در اواخر دهۀ 

پذیری گردشگری ارائه دادند که مدلی  مورد تحلیل رقابت
پذیری مقصد است  این مدل مفهومی بر  فهومی از رقابتم

پذیری  الماس رقابت»( یعنی 9112) 2چهارچوب مشهور پورتر
ها  استوار است، با این تفاوت که به جای تمرکز بر شرکت« ملی

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
5. Muller 
6. Goffi et al. 
7. Dwyer & Kim 
8. Porter 
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دهندۀ سامانه گردشگری  های مختلف شکل و محصوالت، مولفه
ا و ه افزاری و یا روساخت افزاری و نرم در ابعاد سخت

پذیری  رقابت های ها مدنظر قرار گرفته است  مولفه زیرساخت
پذیری  شده رقابت مقصدهای گردشگری بر اساس مدل تکمیل

ند، شامل ا ارائه داده 0223و پایداری که ریگی و کراوچ در سال 
های محوری،  کننده در پنج مولفه منابع و جاذبه عامل تعیین 31

کننده و  یفی یا تقویتعوامل و منابع پشتیبان، عوامل ک
 هریزی توسع مشی و برنامه کننده، مدیریت مقصد، و خط تعیین

 (  50-41: 9321پور،  مقصد است )فرزین و نادعلی
ریگی و کراوچ بر این باور هستند که موفقیت مقصدها 

های صنعت  پذیری همه بخش وابسته به قدرت رقابت
واقعی است پذیری بدون پایداری لیر  گردشگری است و رقابت

رود که توسعۀ گردشگری به لیر  شمار می و مقصدی رقابتی به
فرهنگی و -محیطی، از نظر اجتماعی از ابعاد اقتصادی و زیست

سیاسی نیز پایدار باشد  موفقیت یک مقصد گردشگری در 
بلندمدت و دارا بودن توان رقابتی در جذب گردشگران و ارائه 

ران وابسته به توازن خدمات و تجربیات گردشگری به گردشگ
بین چهار بعد پایداری مکمل یکدیگر شامل اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که در تعیین بازارهای هدف 

پیوند با یکدیگر مدنظر  صورت هم و جذب گردشگران، باید به
(  مدل ریگی و 32-01: 0225قرار گیرند )ریگی و کراوچ، 

مناسبی برای تبیین  کراوچ اگرچه چارچوب مفهومی بسیار
دهد، اما در  پذیری مقصدهای گردشگری ارائه می رقابت

دهد و  پذیری مقصدها ناتوان نشان می سنجش میزان رقابت
هایی را ارائه نداده است که بر اساس آن بتوان ضمن  شاخص

پذیری مقصدهای گردشگری، به  بندی رقابت سنجش و رتبه
پذیری و  تلف رقابتهای مقصدها در عوامل مخ ها و قوت ضعف

 در مقایسه با یکدیگر پی برد 

پذیری  ( در زمینه رقابت0223پیوند دویر و کیم ) مدل هم
های  ترین و پرکاربردترین مدل مقصد نیز یکی دیگر از مهم

پذیری مقصدهای گردشگری است  این  تبیین و سنجش رقابت
پذیری  دهد که بر رقابت مدل، تعدادی عامل را نشان می

ری تاثیر گذارند  این عوامل به شش دسته شامل منابع گردشگ
شده، عوامل و منابع پشتیبان، مدیریت  موهبتی و منابع خلق

مقصد )دولت و صنعت(، شرایط موقعیتی و شرایط تقاضا تقسیم 
شاخص نیز برای سنجش این  910شوند  این دو محقق  می

: 0223، ؛ دویر و کیم01-07: 0293اند )گوفی،  عوامل ارائه داده
رلم جامعیت و ارائه  (  مدل دویر و کیم نیز علی322-425

گرا  پذیری، از یک دیدگاه کل هایی برای سنجش رقابت شاخص

پذیری  بندی عوامل رقابت و سیستماتیک که در آن ضمن دسته
پذیری،  در چارچوب سیستم گردشگری، پیامدهای رقابت

نیز مشخص پذیر  ها و وجوه مشخصه یک مقصد رقابت ویژگی
 بهره است  باشد، بی

پذیری  ترین الگوهای سنجش رقابت یکی دیگر از مهم
پذیری سفر و گردشگری  مقصدهای گردشگری، شاخص رقابت

گردآوری و  0227است که توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال 
منتشر شده است  این شاخص بر سنجش جذابیت یک مقصد 

در بخش سفر و  وکار گذاری یا توسعه کسب برای سرمایه
پذیری  گردشگری متمرکز است  شاخص فوق، رقابت

گردشگری را در سطح کشور با ایجاد شاخصی ترکیبی 
پذیری سفر و گردشگری  سنجد  به طور کلی شاخص رقابت می

شاخص فرعی  12گروه شاخص و  94شاخص اصلی،  4شامل 
پذیری سفر و گردشگری به دلیل ماهیت  است  شاخص رقابت

ن، هم در زمینۀ گستره مت یرهای تحت پوشش و هم فراگیر آ
شود  با این  ای ستایش می طور گسترده بندی یا ابعاد آن، به گروه

ها  های گردآوری شده از نظرسنجی دلیل استفاده از داده وجود، به
ها  ها و شاخص دهی اختیاری ستون های نرم یا کیفی(، وزن )داده

سط بعضی از محققان به ها، نقدهایی توو سادگی محاسبات آن
آن وارد شده است  همگنین این شاخص در سطح ملی )مقایسه 
کشورها( کاربرد داشته است و ممکن است کاربرد این شاخص 

ای و محلی مورد تردید باشد  در زمینه نحوه  در سطح منطقه
دهی  های از دست رفته یا لیرقابل دسترس، وزن تعامل با داده

مت یرها که ممکن است موجب  اختیاری و همبستگی بین
تخمین بیش از حد یا نتایج ناسازگار شوند، نیز این شاخص 
سکوت کرده است  بنابراین تحقیقات زیادی در زمینه بهبود 

های  شناختی این شاخص انجام شده است و روش روش
فراگیرتری از جمله رگرسیون خطی تا معادالت گرانشی و 

معیاره، مانند تاپسیس ارائه سازی چند استفاده از فنون تصمیم
پذیری  ها با توجه به ماهیت چندبعدی رقابت اند  این روش شده

پذیری و مقایسه بین مقصدها و در  مقصد، امکان سنجش رقابت
های بین مقصدها در رابطه با  بعضی موارد سنجش فاصله

: 0292پذیر کرده است )لوپز و همکاران،  پذیری را امکان رقابت
0-3 ) 

های پیشین مرتبط با  رکلی، بررسی پژوهشطو به
دهد که تمرکز عمده این  پذیری گردشگری نشان می رقابت

ها بر توسعه مقصدهای گردشگری با تاکید بر  پژوهش
های رقابتی در دو زیربخش است   پذیری و کسب مزیت رقابت

ها و مطالعات، مانند: مدل دکیسرو و  برخی از این پژوهش
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(، مدل 0222، 0پذیری بازار )حسن رقابت(، مدل 9114) 9ونهوو
پذیری و پایداری مقصد گردشگری  (، مدل رقابت0220) 3هیث

پذیری مقصد: عوامل  رقابت (،0223و  0222)ریگی و کراوچ، 
(، شاخص 0223،  ها )دویر و کیم کننده و شاخص تعیین
(، 0227پذیری سفر و گردشگری )مجمع جهانی اقتصاد،  رقابت

 5(، مدل پاپ و رافای0222) 4زلیچ و میهالیچمدل اومرزل گوم
پذیری مقصد گردشگری:  کننده رقابت (، عوامل تعیین0299)

و  0291، 0293یک مدل نظری و شواهد تجربی )گوفی، 
پذیری گردشگری در شهر )سیبینسکین و  (، مدل رقابت0291

پذیری  یافته رقابت پیوند تطبیق (، مدل هم0295، 1اسنایسکین
پذیری گردشگری  ( و رقابت0295، 7کیو و پاولوویچمقصد )پوپس

)لوپز و همکاران،  2ای با استفاده از رویکرد )روش( پرومته منطقه
پذیری مقصد و ارائه  ( به شناسایی عوامل کلیدی رقابت0292
اند  دیگر مطالعات این حوزه،  هایی در این زمینه پرداخته مدل

(، 9317و سجادیان )(، ملکی 9321پور ) مانند فرزین و نادعلی
 1گونزالز و گارسیا فالکون (، ملین9317برومند و همکاران )

سرو و -(، کمپون0294)92(، پاررا لوپز و اورجا رودریگز 0223)
( 0292) 90کواچویچ و همکاران-( و دارکولیچ0297) 99همکاران

های  پذیری مقصد و بررسی موقعیت های ویژه رقابت نیز بر جنبه
 اند  رقابتی مقصدهای معینی در سراسر جهان تاکید داشته

 یریپذ که رقابت یو مدل فیکه تعر رسد ینظر م به نیچن
طور  کند، به حیکل تشر کیرا به صورت  یگردشگر یمقصدها

کوچوکالتان و نشده است ) رفتهیو در سطح جهان پذ یعموم
 دگاهید نهیزم نیعمده مطالعات در ا نی(  همگن9: 0291 رنار،یپ

چارچوب  کیبه توسعه  یداشته و توجه کمتر یتک وجه
مقصد  یرقابت گاهیجا کننده نییکه عناصر مختلف تع ریفراگ

رقابت  که یدر صورت  را دربر داشته باشد، شده است یگردشگر
و  ستین یمحصول گردشگر گانهی یژگیو کی یبر مبنا

و خدمات مقصد  التیمنابع، تسه ها، یژگیو وندیپ مجموعه هم
بر این (  94: 0293، یمدنظر واقع شوند )گوف دیبا یگردشگر
موضوع  اتیدر ادب یخوب مقصد به یریپذ اگرچه رقابتاساس، 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. De Keyser & Vanhove 
2. Hassan 
3. Heath 
4. Omerzel Gomezelj & Mihalič 
5. Papp & Raffay 
6. Cibinskiene & Snieskiene 
7. Popesku & Pavlović 
8. PROMETHEE 
9. Melia´n-Gonza ĺez & Garcı´a-Falco´n 
10. Parra-López & Oreja-Rodríguez 
11. Camp'n-Cerro et al. 
12. Drakulić Kovačević et al. 

ها در  و تناق  ها یجا افتاده است، اما پر از ناسازگار یگردشگر
 یموضوع پژوهش کیعنوان  آن به تیمشروع مفهوم، سنجش و

 هایشنهادیپ( و 304: 0292، 93و همکاران سیآبرو نووابوده )
این سنجش  یها برا چه در ابزارها و چه در روش یمتعدد
)لوپز و همکاران،  شده است جادیا دهیگیو پ یچندبعد مفهوم
0292 :9  ) 

 ۀدر حوز دهیگیو پ یچندبعد یها وجود پژوهشبنابراین، 
سنجش  یچگونگ ۀنیکه در زم یعدم توافق ،یریپذ رقابت
و  در سطح جهان وجود دارد یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت

ها در مفهوم، سنجش و  ها و ناسازگاری ها، تناق  وجود تنوع
 و خالء حوزه، شکاف نیانجام شده در ا قاتیتحق مشروعیت

 به عنوان مساله اصلی تحقیق قیتحق نیاست که در ا یوهشژپ
برای پر کردن این کمبود پژوهشی و شده است   ییشناسا

نگر و  کل ارائه دیدگاهی، پاسخگویی به مسئله اصلی تحقیق
 یمقصدها یریپذ رقابت ۀبه مطالعات حوز کیتماتیسس

 میدر سلسله مراتب پارادا نیشیپ قاتیتحق تحلیلو  یگردشگر
 نیا اهداف به عنوان یدشگرحوزه از مطالعات گر نیا یعلم

بر این اساس، نوآوری تحقیق  انتخاب شده است  پژوهش
نگر  نسبت به تحقیقات پیشین و مشابه، در داشتن دیدگاهی کل

پذیری مقصدهای  و سیتماتیک به مطالعات حوزه رقابت
گردشگری و تحلیل تحقیقات پیشین در سلسله مراتب پارادایم 

دشگری، شامل چیستی علمی این حوزه از مطالعات گر
شناسی( و چگونگی  شناسی(، چرایی )معرفت )هستی
 شناسی( است   )روش

 

 کار ها و روش داده
در این تحقیق از روش فراتحلیل کیفی برای مطالعه و تحلیل 

پذیری مقصدهای  تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ رقابت
گردشگری استفاده شده است  تمامی منابع مورد استفاده در این 

در این تحقیق با توجه پژوهشی است  -پژوهش مقاالت علمی
پیگیده در حوزه  و های چندبعدی به وجود پژوهش

پذیری، عدم توافقی که در زمینه چگونگی سنجش  بترقا
پذیری مقصدهای گردشگری در سطح جهان وجود دارد و  رقابت

تنوع تحقیقات انجام شده در این حوزه شامل تحقیقات کمی، 
کیفی و آمیخته، امکان استفاده از فراتحلیل به شیوه کمی و با 

براین در های آمار استنباطی وجود نداشت  بنا تاکید بر تکنیک
این تحقیق از روش فراتحلیل کیفی برای انجام تحقیق استفاده 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
13. Abreu Novais et al. 
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 شده است 
گیرد   این روش با تلفیق دو شیوۀ کمی و کیفی انجام می

در حقیقت با کاربست شیوه کمی سعی شده است تا با استفاده 
های توصیفی، شناخت توصیفی از وضعیت موجود  از آماره

پذیری مقصدهای گردشگری انجام  تحقیقات مرتبط با رقابت
( به 9327) 9گانه بلیکی همگنین با استفاده از شاخص سهشود  

پذیری مقصدهای  های مرتبط با رقابت تحلیل کیفی پژوهش
گردشگری پرداخته شده است  برای استفاده از این شاخص، 

ها به لحاظ صوری به سه دسته چیستی، چرایی و  پژوهش

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Blaikie 

بندی شده است  در حقیقت استفاده از شاخص  چگونگی دسته
ها با استفاده  بلیکی به نوعی مکمل تحلیل کمی پژوهش کیفی

؛ 93: 9317های توصیفی است )سلیمی و مکنون،  از آماره
سازی  (  برای پیاده04: 9312احمدیان دیوکتی و همکاران، 

 0ای چانگ، برنز و کیم فراتحلیل کیفی از روش شش مرحله
ر البته این روش داستفاده شده است   9( به شرح شکل 0221)

ها، با جرح و تعدیالتی همراه بوده است  مرحله پنجم یا تحلیل داده
های آماری کمی اثرات ثابت و اثرات  و به جای استفاده از مدل
گانه کیفی بلیکی استفاده شده است  تصادفی، از شاخص سه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Chung, Burns & Kim 

 
 

 سازی فراتحلیل کیفی ای پیاده فرآیند شش مرحله .1شکل 

 

 تعریف سوال تحقیق: گام اول

 وجوی ادبیات جست: گام دوم

 انتخاب تحقیقات: گام سوم

 ها استخراج داده: گام چهارم

 ها تحلیل داده: گام پنجم

 ها و نتایج گزارش یافته: گام ششم
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 شرح و تفسیر نتایج
 قیتحق پرسش فیتعرگام اول: 

تحقیقی علمی، نقطه آلازین در این مرحله از فراتحلیل به مثابه 
های  پژوهش همانا بیان مساله، طرح سئواالت و فرضیه
شود و  پژوهشی است  در این مرحله، طرح تحقیق نوشته می

شود  اهداف تحقیق و مت یرهای مورد عالقه محقق تعیین می
با توجه به پیشینه پژوهشی و شکاف  ( 30: 9313 زاده، یقربان)

 یدگاهیپژوهش، ارائه د نیا هدفپژوهشی شناسایی شده، 
 یمقصدها یریپذ به مطالعات حوزه رقابت کیتماتینگر و س کل

 میدر سلسله مراتب پارادا نیشیپ قاتیتحق بیو ترک یگردشگر
بر این اساس  است  یحوزه از مطالعات گردشگر نیا یعلم

ها  ها، تناق  تنوعتوان  پرسش پژوهش این است که چگونه می
انجام  قاتیتحق تیدر مفهوم، سنجش و مشروع ها یو ناسازگار

نگر و   پذیری را در یک قالب یا چارچوب کل رقابت شده در حوزه
سیستماتیک برطرف نمود و سلسله مراتب پارادایم علمی این 

 تحقیقات را مشخص کرد؟
 

 اتیادب یوجو جستگام دوم: 
وجوی ادبیات، گام مهمی در فراتحلیل است و اللب  جست

های  دهد  محقق بایستی پایگاه آن را تشکیل می بخش دشوار
وجو کند تا مطمئن شود  اطالعات و منابع علمی معتبر را جست

 زاده، ی)قربانوجویش فراگیر و همه جانبه بوده است  که جست
بر مبنای موضوع و مساله گام، پژوهشگر  نیدر ا ( 30: 9313

 یها دورهکرده و در  نییرا تع یدیواژگان کلاصلی پژوهش، 
در دسترس مراجعه  یاطالعات یها گاهیمشخص به پا یزمان

 وریقبل از شهر یزمان دوره ق،یتحق نیا ی  قلمرو زمانکند یم
و  یالعاتاط یها گاهیپا ،یدیبوده است و واژگان کل 9312 ماه

به شرح جدول  یو فارس یسیجستجو به دو زبان انگل یموتورها
 اند  مورد استفاده قرار گرفته 9

 

 وجو مورداستفاده در تحقیق های اطالعاتی و موتورهای جست واژگان کلیدی، پایگاه. 1جدول 

 وجو موتورهای جست های اطالعاتی پایگاه واژگان کلیدی
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 قاتیانتخاب تحق گام سوم:

تمامی تحقیقات بالقوه مرتبط با موضوع پژوهشی بایستی برای 
گیری مورد بررسی قرار گیرد تا در نتیجه مشخص شود  تصمیم

که کدام تحقیق وارد مطالعه شود و کدام یک از آنها از فرآیند 
(  عملکرد کلیدی این 33: 9313زاده،  )قربانیمطالعه خارج شود 

گام، تعیین این مهم است که چه مطالعاتی در چارچوب موضوع 
هایی در ارزیابی باید مدنظر قرار  تحقیق هستند و چه ویژگی

گیرند  این گام شامل توسعه ابزارهایی برای تعیین 
ند ای، مان های مطالعات با استفاده از پارامترهای مقایسه مشابهت

ها، سئواالت پژوهش، فنون گردآوری داده،  اهداف پژوهش
 و  نای)اروت اده اساه شاهای ارائ هاافتاوع یال داده و ناتحلی

 
در این پژوهش با اقتباس از  ( 913-910: 0299، 9همکاران

(، سه معیار برای ارزیابی قرارگیری 0222) 0الگوی سامرز
 مقاالت در حوزه پژوهش به شرح زیر تعیین شد:

پذیری و گردشگری مرتبط  آیا موضوع مطالعه به رقابت -9
 است )عنوان تحقیق(؟

پذیری در  کارگیری مفهوم رقابت آیا مطالعه بر به -0
 است )چکیده تحقیق(؟ گردشگری تمرکز کرده

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Erwin et al. 
2. Summers 
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چیستی و/یا چرایی و/یا چگونگی  های مطالعه به آیا یافته -3
پذیری مقصدهای گردشگری اشاره کرده است  رقابت

 )محتوای مقاله(؟
گری  با توجه به معیارهای فوق، بررسی اولیه منابع و لربال

گری منابع را نشان  ، فرآیند لربال0ها صورت گرفت  نمودار  آن

منابع دهد  در این فرآیند به ترتیب عنوان، چکیده و محتوای  می
گانه بوده است  پس از بررسی  گری در مراحل سه مبنای لربال

منبع به  33عناوین، چکیده و سپس محتوای منابع، تعداد 
 منظور بررسی محتوایی در گام بعدی انتخاب شدند 

 
 

 
 

 فرآیند انتخاب مقاالت .2شکل
 

 ها استخراج داده گام چهارم:
هایی که باید استخراج شوند با  در این گام از فراتحلیل، داده

توجه به مواردی، مانند میزان اهمیت مت یرها، اولویت مت یرها 
شوند  با این  های مطالعات تعیین می از نظر محقق و نیز یافته

شناسی و  استخراجی باید سه بعد انتشار، روشهای  وجود داده
های مربوط به  جامعیت را در بر بگیرد  بعد انتشار شامل داده

سال انتشار، نویسنده، نوع انتشار، توزیع ج رافیایی حوزه 
شناسی به مباحثی همگون  پژوهش و جنسیت است  بعد روش

روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات، مت یرهای تحقیق، 
پردازد   گیری، روایی، پایایی و     می م نمونه، روش نمونهحج

بعد جامعیت نیز مواردی چون صراحت پژوهش، تعریف 
های مورد  دستورالعمل، میزان سنجش ابعاد موضوع، مدل

(  با توجه 35: 9313زاده،  دهد )قربانی استفاده و     را پوشش می

تخب سه های من ها در شاخص به ماهیت و هدف تحقیق، داده
 شوند  شناسی و جامعیت در ادامه ارائه می بعد انتشار، روش

 

 بعد انتشار 

های دوره زمانی تحقیق،  در بعد انتشار به بررسی شاخص
ها بر  ها و نویسندگان و توزیع پژوهش توزیع ج رافیایی پژوهش

در شاخص بازه زمانی، اساس منبع انتشار پرداخته شده است  
، فراوانی تعداد منابع 0معیار تاریخ انتشار بوده است  در جدول 

ها ارائه شده است  بر اساس اطالعات این  به تفکیک سال
بیشترین میزان تحقیقات در حوزه  0292جدول، در سال 

های  پذیری مقصدهای گردشگری انجام شده است  سال رقابت
های بعدی قرار  ترتیب در رتبه به 0223و  0294، 0295، 0297
اند  گرفته

 

 تعداد منابع یافت شده

N=2854 

 چکیده تعداد منابع برای بررسی

N=661 

 تعداد منابع برای بررسی محتوای کامل

N= 110 

 تعداد منابع نهایی

N= 33 

 تعداد منابع رد شده )عنوان(

N=2193 

 تعداد منابع رد شده )محتوا(

N= 77  

 تعداد منابع رد شده )چکیده(

N=551 
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 فراوانی تعداد منابع بر اساس سال انتشار .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دوره زمانی درصد فراوانی فراوانی دوره زمانی
0223 3 21/2 0294 3 21/2 

0224 9 23/2 0295 3 21/2 

0227 9 23/2 0291 0 21/2 

0292 9 23/2 0297 5 95/2 

0299 9 23/2 0292 2 04/2 

0290 9 23/2 0291 0 21/2 
 922 33 کل 21/2 0 0293

 
 3هاا در جادول    توزیع ج رافیایی نویسندگان و پاژوهش 

توان مشاهده کارد کاه    نشان داده شده است  بر این اساس می
پاذیری مقصادهای    های مرتبط با رقابات  نویسندگان و پژوهش

اناد  عماده    گردشگری از کدام دانشگاه، سازمان و یا کشور بوده
پااذیری مقصاادهای  المللاای در حااوزۀ رقاباات  تحقیقااات بااین

گردشگری به ترتیب مربوط باه کشاورهای پرت اال، اساترالیا،     
اند  در ایاران نیاز    صربستان، اسپانیا، ایاالت متحده و ایتالیا بوده

وزه از مطالعاات گردشاگری صاورت    تحقیقات زیادی در این ح
 گرفته است 

 پذیری مقصدهای گردشگری بر اساس دانشگاه و کشور های مرتبط با رقابت توزیع ج رافیایی نویسندگان پژوهش .3جدول 

 نام دانشگاه/سازمان/کشور
تعداد 

 نویسندگان
 نویسندگانتعداد  نام دانشگاه/سازمان/کشور

 9 دانشگاه اکستریمادورا/اسپانیا 3 دانشگاه گریفیث/استرالیا

 9 دانشگاه نیوساوث ولز/استرالیا 3 دانشگاه کوئینزلند/استرالیا

 9 دانشگاه وسترن سیدنی/استرالیا 9 دانشگاه کراس ساوترن/استرالیا

 0 دانشگاه کیونگ هی/کره جنوبی 9 دانشگاه کاناس/لیتوانی

 0 دانشگاه پلی تکنیک مارچه/ایتالیا 3 بل/اسلواکی ماتجدانشگاه 

 0 دانشگاه پانونیا/مجارستان 9 دانشگاه کریستیانیا/نروژ

 0 دانشگاه سینگیدونام/صربستان 0 دانشگاه دوکوز ایلول/ترکیه

 5 دانشگاه نوی ساد/صربستان 9 دانشگاه ریرسون/کانادا

 2 دانشگاه لیسبون/پرت ال 0 دانشگاه جرج واشینگتن/ایاالت متحده آمریکا

 0 دانشگاه بیرا اینتریر/پرت ال 0 کایمتحده آمر االتیادانشگاه ممفیس/

 9 دانشگاه پالرمو/ایتالیا 9 دانشگاه پلی تکنیک/هنگ کنگ

 9 دانشگاه زاید/امارات متحده عربی 9 بولزانو/ایتالیا-دانشگاه آزاد بوزن

 9 پالم بیچ آتالنتیک/ایاالت متحده آمریکادانشگاه  9 دانشگاه علم و فناوری/کویت

 9 دانشگاه ال تروب/استرالیا 9 دانشگاه کالگری/کانادا

 0 دانشگاه ماالگا/اسپانیا 9 دانشگاه پلی تکنیک پورتو/پرت ال

 0 ریف/اسپانیا دانشگاه ال الگونا تنه 4 دانشگاه الس پالماس گراند کاناریا/اسپانیا

 9 موسسه فنواری هاربین/چین 9 کاتوویک/لهستانمدرسه اقتصاد 

 9 مجمع جهانی اقتصاد 9 دانشگاه ملی چیایی/تایوان

 3 دانشگاه اصفهان/ایران 9 دانشگاه لرستان/ایران

 4 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان/ایران 0 دانشگاه علم و فرهنگ/ایران

 0 دانشگاه فردوسی مشهد/ایران
 4 طباطبایی/ایراندانشگاه عالمه 

 0 دانشگاه شهیدچمران/ایران
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نشان  بر اساس منبع انتشاررا  ها پژوهش عیوز، ت4جدول 
دهد  بر اساس اطالعات این جدول، عمده تحقیقات مرتبط  می

المللی در  پذیری مقصدهای گردشگری در سطح بین با رقابت
های  مجله بازاریابی و مدیریت مقصد منتشر شده است  مجله

اندازهای مدیریت گردشگری و  مدیریت گردشگری، چشم

اند   رفتههای بعدی قرار گ های پژوهش گردشگری در رتبه جُنگ
های داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت  در حوزه پژوهش

ا ابط باای مرتاه هاداد مقالان تعاریاری، بیشتاردشگاگ
  پذیری مقصدهای گردشگری را به خود اختصاص داده رقابت
است 

 

 پذیری مقصدهای گردشگری بر اساس منبع انتشار های مرتبط با رقابت توزیع پژوهش. 4جدول 

 تعداد نام منبع تعداد نام منبع

Journal of Tourism Management 3 Journal of Tourism and Society 

Yearbook 
9 

Journal of Destination Marketing & 

Management 
5 Journal of Cleaner Production 9 

20th International Scientific 

Conference Economics and 

Management 

9 Munich Personal RePEc Archive 9 

Journal of Current Issues in Tourism 9 Journal of Annals of Tourism Research 0 

Journal of Tourism Analysis 9 Journal of studies and research in 
human geography 

9 

Journal of Tourism Management 

Perspectives 
0 Singidunum International Tourism 

Conference 
9 

PhD Thesis 9 Journal of Social and Behavioral 
Sciences 

9 

CABI Publishing 9 Journal of Business Research 9 

Journal of Technological Forecasting & 

Social Change 
9 World Economic Forum 9 

 9 تحقیقات بازاریابی فصلنامه 0 فصلنامه گردشگری و توسعه

 9 فصلنامه ج رافیا و توسعه 3 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

 

 شناسی بعد روش 

شناسی با توجه به جامعیت شاخص روش گردآوری و  در بعد روش
تحلیل اطالعات شامل کمی، کیفی و آمیخته که دربردارندۀ 

شناختی است، وضعیت تحقیقات حوزه  اطالعات مهم روش

ارائه شده است   5پذیری با استفاده از این شاخص در جدول  رقابت
دهای پذیری مقص درصد( حوزۀ رقابت 52عمده تحقیقات )

کیفی صورت -های آمیخته یا کمی گردشگری با استفاده از روش
  گرفته است

 
 ها بر اساس روش گردآوری و تحلیل اطالعات توزیع پژوهش .5جدول 

 آمیخته کیفی کمی روش پژوهش

 91 1 2 تعداد

 52/2 92/2 04/2 درصد فراوانی

 

 بعد جامعیت 

های مورد استفاده برای سنجش  مدل  در بعد جامعیت، شاخص
پذیری مقصدهای گردشگری بررسی شده است  نتایج  رقابت
  19ه عمدۀ تحقیقات )اد کاده ان میا( نش1دول ال )جاحاص

 
یا  پذیری های مختلف در زمینۀ رقابت درصد( از تلفیق مدل

های جدید برای تشریح، تحلیل  های قبلی با یافته تکمیل مدل
پذیری مقصدهای گردشگری استفاده  و سنجش رقابت

  اند  کرده
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 یگردشگر یمقصدها یریپذ سنجش رقابت  مدلها بر اساس  توزیع پژوهش .7جدول 

 یریپذ سنجش رقابت  مدل

 یگردشگر یمقصدها
 ارائه مدل جدید

های قبلی در  کاربرد مدل

 های جدید موردمطالعه

ها با یکدیگر یا با  تلفیق مدل

 تحقیق   های یافته

 02 1 4 تعداد

 19/2 07/2 90/2 درصد فراوانی

 
 (یکیبل یفیها )با استفاده از شاخص ک داده لیتحل گام پنجم:

ها بایستی به این نکته مهم توجه کرد که شواهد و  در تحلیل داده
مدارک بایستی تحلیل شوند، نه دیدگاه نویسندگان پیرامون آن 
شواهد و باید با نگاه عینی به دنبال تجمع دانشی بود که در میان 

 زاده، یقربان؛ به نقل از 0299مطالعات پیشین وجود دارد )اورتگا، 
های کمی  ها با استفاده از روش دادهتحلیل  ( 35: 9313
های آماری(، مانند مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی و  )مدل
های کیفی استفاده  های کیفی، مانند کدگذاری و شاخص روش
در این مرحله از فراتحلیل با توجه به مساله اصلی و  شود  می

ها از شاخص کیفی  هدف تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده
 گانۀ  ص سهااس شاخار اساگانۀ بلیکی استفاده شده است  ب سه
 

 
توان از لحاظ صوری به سه  های پژوهشی را می بلیکی، سوال

، به 7بندی کرد  در جدول  دسته چیستی، چرایی و چگونگی طبقه
ها در هر یک از سطوح چیستی، چرایی و چگونگی  تعداد پژوهش

دهد که  نشان میهای منتخب  اشاره شده است  بررسی پژوهش
ها، یعنی چیستی  ها از سطح اول سوال اگرچه تمام پژوهش

پذیری  های حوزه رقابت اند، اما عمده پژوهش استفاده کرده
پژوهش( به سطح چرایی نیز پرداخته  02مقصدهای گردشگری )
پژوهش( موفق به طرح سواالت  5ها ) و تعداد کمی از پژوهش

ا و موثقی در این زمینه ارائه سطح چگونگی شده و نتایج قابل اتک
ها بر اساس سه دسته  اند  در ادامه به بررسی پژوهش کرده

 شود  چیستی، چرایی و چگونگی پرداخته می
 

 ها بر اساس سطوح چیستی، چرایی و چگونگی توزیع پژوهش .6جدول 

 چگونگی چرایی چیستی سطح تحلیل پژوهش

 5 02 2 تعداد

 95/2 19/2 04/2 درصد فراوانی

 های سطح چیستی پژوهش 
پذیری  بخشی از تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ رقابت
پذیری  مقصدهای گردشگری عمدتا به سواالت چیستی رقابت

اند و ماهیت و چیستی   مقصدهای گردشگری پاسخ داده
اند  این  پذیری مقصدهای گردشگری را بررسی کرده رقابت

 دیبا یمقصد رقابت کی نکهیا نهیدر زم تیدر نهاتحقیقات 
 کیاز  ییامدهایو پ جیچه نتا ایباشد و یی ها یژگیچه و یدارا

 یابیبه دنبال دست دیبا ایانتظار داشت و  شود یم یمقصد رقابت
حقیقات مدعی این ت اند  ، به بحث پرداختهباشد یبه چه اهداف

مقصدها سخت است، چون  رانهیپذ رقابت تیریکه مد هستند
است، ساختارها و  یاریها وابسته به عوامل بسآن یریپذ رقابت
تعامل  گریکدیبا  یدارد و عوامل متعدد یا دهیگیپ یها سامانه

از منظر این تحقیقات، هستند   رییکرده و دائما در حال ت 

مانند ) یاز عوامل کشش یا دهیگیپ ۀزیآم پذیری رقابت
و مکمل  ی، مجموعه منافع اصل(منابع، خدمات الت،محصو

و  یذهن یرهایمانند تصو) یو عوامل رانش (ها رساختیمانند ز)
و  تیریمد یها شنیکیاپل کنند، یکه آنها خلق م یا تجربه
که آنها به  یا مقصد و ارزش ادراک شده یابیبازار
عوامل  نیشده و همه ا لیتشک (دهند یارائه م دکنندگانیبازد
این تحقیقات   کنند یم دهیگیرا پ یریپذ رقابت تیریمد ندیفرآ

 یریپذ که رقابت یو مدل فیکه تعر بر این باور هستند
طور  ، بهبسنجدکل  کیرا به صورت  یگردشگر یمقصدها

  از جمله این نشده است رفتهیو در سطح جهان پذ یعموم
 داریپا یگردشگر دگاهید ،یمقصد رقابتتوان به  تحقیقات می

 یو گردشگر ییفضا یزیر برنامه(، 0223)ریگی و کراوچ، 
 یگردشگر یتوسعه مقصدها یبرا یانیعنوان بن به داریپا
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از سه  ینهاد یابیارز(، 0290، 9و همکاران ایستسکیر) یرقابت
 یدگرگون ندیدر مراحل مختلف فرآ یمحل یمقصد گردشگر

: یمقصد نیب یهمکار(، 0294، 0همکارانلنان و  مک)
رفتار (، 0294، 3)زمالو بازدارندگان  کنندگان لیها، تسه شکل
)هونگ  یگردشگر اناتیجر شرانیپ یرویعنوان ن به یا شبکه

مقصد  یریپذ رقابت یمفهوم یارائه الگو(، 0295و همکاران، 
)ایمانی خوشخو و  داریدر چارچوب توسعه پا یگردشگر
 دگاهیشده از د ینیبازب یساختار مقصد(، 9315پور،  نادعلی

( و 0297، و همکاران  کیگاجدوز)جامعه و شرکت  یها مدل
آبرو ی )دارشناختیمطالعه پد کی: یگردشگر یریپذ رقابت

 ( اشاره کرد 0292، و همکاران سینووا

 های سطح چرایی پژوهش 
پذیری گردشگری پس از پاسخ به  عمده تحقیقات حوزه رقابت

ها به  اند  این پژوهش سوال چیستی، به مبحث چرایی پرداخته
و  پرداخته مقصد یریپذ رقابت ضرورت و اهمیت ییشناسا

پذیری مقصدهای گردشگری را بررسی  اثرات ناشی از رقابت
ها سعی شده است، پدیده  اند  در این پژوهش کرده
پذیری از سطح مفهوم فراتر رفته و جنبه عملیاتی یابد،  ترقاب
داشته و  یتک وجه دگاهید نهیزم نیدر ا آنهاعمده اما 

که عناصر  ی را توسعه دهندریچارچوب فراگ اند نتوانسته
را دربر ی مقصد گردشگر یرقابت گاهیجا کننده نییمختلف تع
 گانهی یژگیو کی یرقابت بر مبنا که یدر صورت  داشته باشد

 ها، یژگیو وندیپ و مجموعه هم ستین یمحصول گردشگر
مدنظر واقع  دیبا یو خدمات مقصد گردشگر التیمنابع، تسه

توان به  ترین این تحقیقات می   از جمله مهمشوند
و  ریها )دو و شاخص کننده نییمقصد: عوامل تع یریپذ رقابت

 در مقصدها یگردشگر یرقابت ی(، توانمند0223،  میک
 یها یژگی، و(0223)فالکون  ایگونزالز و گارس-نیمل)

)دویر و  یعامل لیمقصد با استفاده از تحل یریپذ رقابت
 یسفر و گردشگر یریپذ شاخص رقابت(، 0224همکاران، 

 یریپذ (، عوامل موثر بر رقابت0227اقتصاد،  ی)مجمع جهان
 ی،پاپ و رافا)سابق  یستیالیسوس یکشورها یگردشگر

 یگردشگر یمقصدها یرقابت تی(، عوامل موثر بر مز0299
 یمند رقابت یابیارز(، 9321پور،  )فرزین و نادعلی رانیدر ا

-لوپز و اورجا-پاررای )ا رهیمقصد جز کی یمناطق گردشگر
ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از (، 0294، گزیرودر
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1. Risteskia et al. 
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 یریپذ رقابتدل (، م9310پور،  )نادعلی دیدگاه مزیت رقابتی
(، مدل 0295 ن،یسکیو اسنا نینسکیبیدر شهر )س یگردشگر

و  ویمقصد )پوپسک یریپذ ترقاب افتهی قیتطب وندیپ هم
و  یمقصد گردشگر یریپذ عوامل رقابت، (0295 چ،یپاولوو

(، 0291، رناریکوچوکالتان و پ) ساکنان یزندگ تیفیبر ک ریتاث
 ییروستا یگردشگر یدر مقصدها یریپذ رقابت داریبهبود پا

 یبرا یشناس روش ک(، ی0297، سرو و همکاران-کمپون)
بر  یگردشگر یمقصدها یاقامت شنهاداتیپ یقیتطب لیتحل
-نویو اسپ ازید-گزیرودر) انیبرخط مشتر یدهایبازد یمبنا
در  یمقصد و توسعه گردشگر یریپذ رقابت(، 0297، 4گزیرودر
 (، 0297، مانشیآندرئادس و د)ها  : موضوعات و چالشهیروس
توسعه  نهیمقصد در زم یریپذ کاربرد مدل رقابت تیقابل

کوچک در منطقه بنات  یمقصدها یگردشگر یراهبرد
 یریپذ رقابت( 0292، و همکاران چیکواچو-چیدارکول) یجنوب

فرزین و عملکرد ) -تیاهم لی: تحلیمقصد گردشگر
 تیریمد زیآم  رقابت تیفیک یشناس  بیآس(، 9317همکاران، 

 شهداد کرمان ری: کویمورد ۀمطالع ،ریکو یمقصد گردشگر
سنجش رقابت  یتوسعه مدل بوم(، 9317)ملکی و سجادیان، 

)برومند و  رانیا یمقاصد گردشگر یگردشگر یریپذ
 یگردشگر برند گاهیجا لیو تحل یابیارز(، 9317همکاران، 

ی )خاکپور و مل یریپذ رقابت تیهو هیاستان فارس بر پا
امارات متحده  یگردشگر یریپذ رقابت( و 9317همکاران، 

( اشاره 0291، 5)مایکل و همکاران وکار کسب دگاهی: دیعرب
 کرد 

 های سطح چگونگی پژوهش 
پذیری مقصدهای  های مربوط به رقابت تعداد اندکی از پژوهش

اند  گردشگری با گذر از دو سطح چیستی و چرایی، سعی کرده
ها و در  پژوهش خود را گسترش داده و با تلفیق مدل تا دامنه

نظر گرفتن شرایط محیطی، الگویی جدید برای چگونگی 
پذیری مقصدهای گردشگری ارائه دهند که  سنجش رقابت

ضمن در نظر گرفتن پیگیدگی و تعامل عوامل مختلف در 
پذیری، قابلیت سنجش بر اساس دو اصل سهولت  بهبود رقابت

های ترکیبی سنجش برای  فاده از روشسنجش و نیز است
حصول اطمینان از صحت و درستی نتایج را بهبود دهند  

لوپز و (، 0297) 1(، مندوال و ولو0293های گوفی ) پژوهش
و  یگوفو ( 0292) 7و همکاران سیانیکارا، (0292همکاران )
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4. Rodríguez-Díaz & Espino-Rodríguez 
5. Michael et al. 
6. Mendola & Volo 
7. Carayannis et al. 
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تحقیقاتی هستند که به چگونگی ( 0291همکاران )
اند  در ادامه به  ی پرداختهپذیری مقصدهای گردشگر رقابت

 شود  ها پرداخته می تشریح مختصر هریک از این پژوهش
عوامل » تحت عنوان ی( در پژوهش0293) یگوف

و  یمدل نظر کی: یمقصد گردشگر یریپذ رقابت کننده نییتع
و آن  پرداختو کراوچ  یگیمدل ربه گسترش  «یشواهد تجرب

کوچک و  یمقصد عال 192 یها را با استفاده از مجموعه داده
 ر،یدو کردیمحقق از رو نیکار برد  ا به ایتالیمتوسط کشور ا

ها استفاده  فهرست شاخص فی( در تعر0223و ملور  ) کیوایل
 ق،یتحق نیکند  مدل ارائه شده در ا یاتیکرد تا مدل خود را عمل

و عوامل خاص عرضه و  بانیو پشت یاز دو سطح عوامل عموم
 ای یشده است  عوامل عموم لیدسته عامل تشک 7تقاضا و 

 یها رساختیدسته ز رشامل چها بانیو منابع پشت ها تیفعال
و  یزیر برنامه است،یس بان،یو پشت یتیعوامل وضع ،یعموم

مقصد هستند  دو دسته منابع  تیریو مد یتوسعه گردشگر
در زمره  زین یگردشگرو خدمات  یدیکل یها تیو جذاب یاصل

 یقرار دارند  برا یو منابع اصل ها تیفعال ایعوامل خاص عرضه 
 یگانه منتخب 14 یها صدسته عامل، شاخ 7 نیسنجش ا

  دش یطراح
ساخت » نهی( به پژوهش در زم0297مندوال و ولو )

ها و  : سنجشیدر مطالعات گردشگر یبیترک یها شاخص
پرداختند  از نظر  «یمقصد گردشگر یریپذ کاربردها در رقابت

و  هیتجز یبرا یدیمف یابزارها یبیترک یها آنان شاخص
 نیاست  هدف از ا یچندوجه یها دهیو نظارت بر پد لیتحل
ساخت  یبرا یشناخت روش یها انیبن شنهادیپ ،قیتحق

از  یا مجموعه یابیو ارز یدر گردشگر یبیترک یها شاخص
که در حال حاضر در دسترس قرار دارند   یبیترک یها شاخص
تالش  نیهدف ا یمقصد گردشگر یریپذ رقابت یها شاخص
 یاه و سنجه میمفاه ف،یتعار ق،یتحق نیاست  در ا یپژوهش
شده  لیتحل یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت یها شاخص

اند   ارائه شده یاصلدستورالعملی آنها با استفاده از  یابیو ارز
 یها نشان داد که هنوز موضوع قیتحق نیا جینتا

 یها سنجش شاخص رامونیپ یمتعدد یشناخت روش
از  یا مجموعه قیتحق نیمقصدها وجود دارند  ا یریپذ رقابت

 یبیترک یها ساخت شاخص نهیدر زم یآمار یاخطوط راهنم
ها در  شاخص یسنجش اثربخش نهیدر زم یاتیعمل یها و طرح

اندرکاران  دانشمندان و دست یرا برا یتجرب یها یابیارز
   کند یفراهم م یگردشگر

( در پژوهشی به بررسی 0292لوپز و همکاران )

ای با استفاده از رویکرد  پذیری گردشگری منطقه رقابت»
پذیری  پرداختند  از نظر این محققان، رقابت« )روش( پرومته

مقصدهای گردشگری موضوع کلیدی است که مقصدها را قادر 
ا از موقعیت خود نسبت به رقبایشان آگاه شوند  سازد ت می

پذیری  اهداف این تحقیق شامل چگونگی سنجش رقابت
ای، نشان دادن سودمند  مقصدهای گردشگری در سطح منطقه

پذیری و  بودن استفاده از فنون چندمعیاره برای سنجش رقابت
های  های پرومته و گایا با استفاده از شاخص کاربرد روش

ی سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد در زمینه پذیر رقابت
پذیری هشت مقصد گردشگری واقع در منطقه  مطالعه رقابت

های  ها و ضعف اند  نتایج این تحلیل، قوت شمالی پرت ال بوده
دهد و به آنها این اجازه را  ای مقصدها را نشان می مقایسه

های دهد که عالوه بر تعیین رقبای حقیقی خود، دیگر مقصد می
 مشابه خود را نیز شناسایی کنند 

برداری  ( با استفاده از نقشه0292کارایانیس و همکاران )
به توسعه یک  0گیری چندمت یره و تحلیل تصمیم 9شناختی

پذیری مقصد  فنی را برای رقابت-شاخص ارزیابی اجتماعی
بنیان  گردشگری پرداختند  در این تحقیق با ترکیب فنون دانش

برداری شناختی و سنجش جذابیت با  بنیان )مانند: نقشه و تجربه
-(( دیدگاهی اجتماعی3بنیاد )مکبث استفاده از فن ارزیابی مقوله

فنی دنبال شده و خلق یک شاخص ارزیابی مداوم مقصدهای 
گذاری شده  ها هدفپذیری آن رقابت  عنوان سنجه گردشگری به

نتایج حاصل از است  بر اساس مفهوم کاربرد در دنیای واقعی، 
این مرحله تحقیق توسط پانل خبرگان و رئیس یکی از 
بزرگترین دفاتر خدمات مسافرتی فعال در پرت ال اعتبارسنجی و 

برداری  این موضوع نشان داده شد که با استفاده از نقشه
کننده،  شناختی، روابط علی و معلولی بین عوامل تعیین

شود، در  می پذیری مقصد گردشگری بهتر شناخته رقابت
گرایی را به محاسبه  که فن ارزیابی مقوله بنیاد مکبث، واقع حالی

 کند   معامالت مربوطه وارد می
( پژوهشی در زمینه 0291در نهایت گوفی و همکاران )

پذیری مقصد گردشگری در کشورهای در حال  پرورش رقابت»
ن را ارائه دادند  این تحقیق با هدف آزمو« توسعه: نقش پایداری

پذیری مقصد گردشگری در کشورهای  تاثیر پایداری بر رقابت
در حال توسعه طراحی گردید  مطالعه موردی این تحقیق، 

برداری نشده برای  کشور برزیل بود که توانمندی عظیم و بهره

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Cognitive Mapping 
2. MCDA (Multiple-criteria decision analysis) 
3. MACBETH 
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توسعه گردشگری داشته و بنابراین پایداری به مسئله اصلی 
حقیق نشان توسعه گردشگری تبدیل شده است  نتایج تجربی ت

کار گرفته شده، عوامل  دهد که در مدل رگرسیونی به می
های  پایداری )مت یرهای مستقل( به شکل مثبتی با شاخص

پذیری )مت یرهای وابسته( همراه هستند  در نتیجه از این  رقابت
فرضیه پشتیبانی شد که پایداری نقش کلیدی در پرورش 

مگنین رشد کند  ه پذیری مقصد گردشگری ایفا می رقابت
گردشگری در کشورهای در حال توسعه موجب ایجاد تعدادی 

است  این   اقتصادی شده-محیطی و اجتماعی مشکل زیست
تر  دهد که مدل نوینی از توسعه گردشگری پاک نتایج نشان می

)همراه با کمینه اثرات منفی( و پایدارتر که به شکل مطلوبی بر 
گذارد، موردنیاز است  در  اقتصاد، محیط زیست و جامعه تاثیر می

این تحقیق بر مبنای شواهد تجربی، برخی پیشنهادات برای 
تونمندسازی کشورهای در حال توسعه در دستیابی به توسعه 

 پایدار گردشگری ارائه شد 
 

 جیو نتا ها افتهیگزارش  گام ششم:
ها و نتایج فراتحلیل نیز  مشابه هر تحقیق دیگر، گزارش یافته

ها، برقراری ارتباط بین  دربرگیرنده تلخیص یافتهبایستی 
ها و سئواالت تحقیق و استخراج و ارائه نتایج بر اساس  تحلیل

-31: 9313زاده،  های انجام شده باشد )قربانی تجزیه و تحلیل
ای باشد که مخاطبان  گونه ها باید به (  ارائه اثربخش یافته37

بدین وسیله بتواند  مختلف نتایج تحقیق را مدنظر قرار داده و
پلی بین پژوهش و عمل ایجاد کند  بسیاری از تحقیقات انجام 

های کیفی از نمایش تصویری  شده با استفاده از روش
ها برای  ها( برای ارائه یافته ها و جدول )نمودارها، شکل

کنند )اروین و  صورت گرافیکی استفاده می خوانندگان به
ی قبلی، از نمودارها و ها (  در گام915: 0299همکاران، 

های تحقیق استفاده شد   ها برای نشان دادن یافته جدول
های ارائه  های تحقیقات پیشین، یافته همگنین بر اساس یافته

چهارم و پنجم و نیز شکاف پژوهشی شناسایی   شده در گام
 یریپذ رقابت یرهایچارچوب تعامل عوامل و مت شده، 
 3در شکل  نگر و کل یتمسیس دگاهیبا د یگردشگر یمقصدها

 به نمایش درآمده است  
هاای   توجه به مدل، و سطوح عوامل ،ابعاد نیدر انتخاب ا

( در 0291، 0293ویژه مدل گوفی ) ارائه شده توسط محققان، به
نگاار بااه  ساطح چگااونگی و داشاتن رویکاارد سیسااتمی و کال   

، (0223) 0( و گاان 9119) 9گردشگری با اقتبااس از اینساکی   
در این شاکل عوامال کالن/خاارجی یاا     ه بوده است  مورد توج

محیطای،   فرهنگی، زیست-عمومی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
گیری عوامل  قانونی و فناوری به عنوان محیطی بسترساز شکل

اناد کاه نقشای     خرد یا سیستم گردشگری در نظر گرفتاه شاده  
های رقابتی مقصد نسابت باه ساایر     گذاری توان بنیادین در پایه

دها دارناد  عوامال خرد/داخلای شاامل دو بخاش عوامال       مقص
عمومی و خاص گردشگری هستند  عوامل عمومی بار عوامال   

گذارند تا کاارکرد   خاص )عرضه و تقاضای( گردشگری تاثیر می
اثربخش یک مقصد گردشگری ایجاد و عملیاتی شاود  عوامال   

ریازی گردشاگری، مادیریت     عمومی شامل سیاسات و برناماه  
هااای عماومی و عواماال پشاتیبان هسااتند     تمقصاد، زیرسااخ  

ریزی توسعه گردشگری، زمینه مدیریت موثر  ها و برنامه سیاست
کنند  این دو در تعامل با یکدیگر بار توساعه    مقصد را فراهم می

هااای عمااومی مقصااد و عواماال پشااتیبانی ماننااد    زیرساااخت
ناوازی سااکنان، زنجیاره     های نیروی انسانی، میهمان توانمندی
االهای محلی و دسترسی به مقصد، تاثیرگذارند  عوامل عرضه ک

خاص عرضه و تقاضای گردشگری شامل دو وجه عرضه )منابع 
های اصلی و کلیدی و خدمات گردشاگری( و تقاضاا    و جذابیت

هستند که از عوامل عماومی تاثیرپذیرناد  عرضاه گردشاگری     
محصوالت گردشگری موردنیاز تقاضای گردشگری را بر اساس 

کناد    هاای متقاضایان فاراهم مای     ، ساالیق و خواساته  عالیق
همگنااین از تعاماال عواماال خرد/داخلاای و کالن/خااارجی     

هااای یااک مقصااد  گردشااگری، وجااوه مشخصااه یااا ویژگاای 
پذیر گردشاگری باه عناوان برآیناد ایان تعامال شاکل         رقابت

گیرد  بدین معنی کاه یاک مقصاد گردشاگری در صاورتی       می
پذیری باالیی خواهد داشت  قابتپذیر خواهد بود یا توان ر رقابت

، گردشگران از سفر باه مقصاد   تیرضا( 9که ده ویژگی شامل )
، فقارا  یاستاندارد زندگ بهبود( 3ی، )رشد اقتصاد محل تیتقو( 0)
ی، اشات ال رسام   یها فرصت خلق( 5ی، )رفاه محل شیافزا( 4)
( ایجاد اثارات مثبات   7وکارهای محلی، ) ( منتفع شدن کسب1)

( جاذب  1محیطای، )  ( ایجاد اثارات مثبات زیسات   2)اجتماعی، 
 ( بهبود خدمات محلی را داشته باشد92و )  گذاری سرمایه

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Inskeep 
2. Gunn 
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( تقویت رشد اقتصاد 2(رضایت گردشگران از سفر به مقصد، )1)

( افزایش رفاه محلی، 4( بهبود استاندارد زندگی فقر،)3محلی، )

 های اشتغال رسمی(خلق فرصت5)

( ایجاد اثرات مثبت 7وکارهای محلی، )( منتفع شدن کسب6)

(جذب 9)محیطی، ( ایجاد اثرات مثبت زیست8اجتماعی، )

 ( بهبود خدمات محلی10) گذاری،سرمایه

 

 



 77            9311 مستانز، 02)سری جدید(، پیاپی  4، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

 گیری بحث و نتیجه
در فضای سخت و تنگاتنگ رقابتی عصر حاضر، رقابت بین 
مقصدها برای جلب تعداد بیشتر گردشگران و یا جلب رضایت 

پذیری، افزایش  های رقابت بیشتر آنان از طریق بهبود شاخص
دهد  اما با وجود تالش مقصدهای  مداومی را نشان می

پذیری،  گردشگری در سطح جهان برای بهبود وضعیت رقابت
پذیری  پذیرانه مقصدها سخت است، چون رقابت ریت رقابتمدی

 یریپذ رقابتآنها وابسته به عوامل بسیاری است  بنابراین 
جا افتاده  یموضوع گردشگر اتیدر ادب یخوب مقصد اگرچه به

ها در مفهوم، سنجش و  و تناق  ها یاست، اما پر از ناسازگار
 نیا بر  است یموضوع پژوهش کیعنوان  آن به تیمشروع

نگر و  کل دگاهید کارائه ی ،پژوهش نیف ااهدااساس، 
 یمقصدها یریپذ به مطالعات حوزه رقابت کیتماتیسس

 میدر سلسله مراتب پارادا نیشیپ قاتیتحق تحلیلو  یگردشگر
در این تحقیق   اند ی بودهحوزه از مطالعات گردشگر نیا یعلم

با توجه به وجود  که استفاده شده است یفیک لیاز روش فراتحل
عدم  ،یریپذ در حوزه رقابت دهیگیو پ یچندبعد یها پژوهش

 یمقصدها یریپذ سنجش رقابت یچگونگ نهیکه در زم یتوافق
انجام  قاتیدر سطح جهان وجود دارد و تنوع تحق یگردشگر
، روش ختهیو آم یفیک ،یکم قاتیحوزه شامل تحق نیشده در ا

مناسبی برای دستیابی به اهداف تحقیق تشخیص داده شد  
به  یاریتوجه بس ریدر دو دهه اخنتایج تحقیق نشان داد که 

شده  یگردشگر یمقصدها یریپذ حوزه رقابت یها پژوهش
را  یقابل توجه شیافزا ریاخ یها توجه در سال نیاست که ا

 یردشگرتوسعه گ یفعل تیوضع انگریب   این خوددهد ینشان م
مختلف در سراسر  یدر سطح جهان است که رقابت مقصدها

به مقصدها، بهبود  یتعداد گردشگران ورود شیافزا یجهان برا
خدمات و محصوالت  تیفیطور عام و ک مقصد به تیفیک

 انیمشتر تیرضا شتریطور خاص و جلب هرچه ب به یگردشگر
 ییایج راف عیاست  توجه به توز افتهی شیبا رقبا، افزا سهیدر مقا

نشان  یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت ۀنیها در زم پژوهش
توسعه  یبر کشورها عالوه یشگرکه روند توسعه گرد دهد یم
 یو مقصدها افتهی یتسر زیمناطق جهان ن گریبه د افته،ی

 یمانند تنوع بخش ،یلیکه بنابر دال یگردشگر ۀنینوظهور در زم
 ۀبه توسع یا ژهیتوجه و و یدرآمدها، ارزآور شیبه اقتصاد، افزا

 ۀنیاند از قافله پژوهش در زم کرده ی، سعشده یگردشگر
 همگنینعقب نمانند   یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت

و وجود  یگردشگر یریپذ رقابت نهیپژوهش در زم یدگیگیپ
موجب تنوع  ،یگردشگر یریپذ عوامل متنوع و موثر بر رقابت

للبه  یشده است و محققان برا یپژوهش یها یشناس در روش
 یور ختهیو آم یقیتلف یها به روش ها، یدگیگیپ نیبر ا
 قیبه تلف قاتیمعطوف شدن عمده تحقبر این،    عالوهاند آورده
 یها مدل لیتکم ای یریپذ رقابت نهیمختلف در زم یها مدل
و سنجش  لیتحل ح،یتشر یبرا دیجد یها افتهیبا  یقبل

این  دهنده خود نشان ،ی نیزگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت
 یریپذ رقابت به کیتماتیسنگر و س کل یدگاهید است که

ی وجود نداشته یا کمتر به آن پرداخته شده گردشگر یصدهامق
در  یگردشگر یمقصدها یریپذ سنجش رقابت یچگونگو 

   نیز مورد توافق عموم محققان این حوزه قرار ندارد سطح جهان
 دهد ینشان م پژوهش یها افتهیز ا یگریبخش د لیتحل

حوزه از مطالعات  نیا یعلم میکه در سلسله مراتب پارادا
به  ،یستیپس از پاسخ به سوال چ قاتیعمده تحق ،یگردشگر

عوامل  ییها به شناسا پژوهش نی  ااند داختهپر ییمبحث چرا
 نهیزم نیدر ا ییها مقصد و ارائه مدل یریپذ رقابت یدیکل

که بر اساس  ندیجامع ارائه نما یاند مدل داشته یاند و سع پرداخته
 یگردشگر یمقصدها یریپذ آن بتوان به سنجش رقابت

 یتک وجه دگاهید نهیزم نیمطالعات در ا ۀالبته عمد  پرداخت
که عناصر مختلف  ریفراگ یداشته و به توسعه چارچوب

را دربرداشته باشد،  یمقصد گردشگر یرقابت گاهیجا کننده نییتع
 یژگیو کی یرقابت بر مبنا که یاند، در صورت داشته یتوجه کم

 ها، یژگیو وندیپ و مجموعه هم ستین یمحصول گردشگر گانهی
مدنظر واقع  دیبا یو خدمات مقصد گردشگر التیمنابع، تسه

مربوط به  یها از پژوهش یتعداد اندک نیشوند  همگن
 یگوف یها مانند پژوهش ،یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت

(، 0292(، لوپز و همکاران )0297(، مندوال و ولو )0293)
(، با 0291و همکاران ) ی( و گوف0292و همکاران  ) سیانیکارا

تا دامنه  اند دهکر یسع ،ییو چرا یستیگذر از دو سطح چ
ها و در نظر  مدل قیپژوهش خود را گسترش داده و با تلف

سنجش  یچگونگ یبرا دیجد ییالگو ،یطیمح طیگرفتن شرا
ارائه دهند که ضمن در نظر  یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت

 ،یریپذ و تعامل عوامل مختلف در بهبود رقابت یدگیگیگرفتن پ
 زیسنجش بر اساس دو اصل سهولت سنجش و ن تیقابل

از  نانیحصول اطم یسنجش برا یبیترک یها استفاده از روش
 نیتر مهم دیشااین یافته،  دهند  را بهبود جینتا یصحت و درست

مشابه، مانند مندوال و ولو  قاتیبا تحق قیتحق نیا زینقطه تما
و همکاران  سیانی( و کارا0292(، لوپز و همکاران )0297)
 یها سنجهو  میمفاه ف،یتعارکه به ارائه ( باشد 0292)

بندی تحقیقات این  ی و دستهگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت
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عرضه و  یارهایمعو  نوع داده مورد استفاده بر اساسحوزه 
 اند  پرداختهتقاضا 

نگر و  کل یدگاهیدهمگنین در این پژوهش برای ارائه 
بر اساس  ی،گردشگر یمقصدها یریپذ به رقابت کیتماتیسس

چهارم و   های ارائه شده در گام های تحقیقات پیشین، یافته یافته
ارچوب تعامل چپنجم و نیز شکاف پژوهشی شناسایی شده، 

با  یگردشگر یمقصدها یریپذ رقابت یرهایعوامل و مت 
(  این چارچوب 3طراحی شد )شکل  نگر و کل یستمیس دگاهید

های ارائه شده توسط سایر محققان، مانند: ریگی  اگرچه با مدل
، 0293( و مدل گوفی )0224(، کیم و دویر )0223و کراوچ )

( شباهت دارد، اما توجه ویژه آن به سطح چگونگی 0291
نگر  پذیری، اقتباس رویکرد سیستمی و کل سنجش رقابت

پذیری گردشگری و  ( به رقابت0223 ؛ گان،9119)اینسکی ، 
پذیر بر اساس تعامل  های یک مقصد رقابت برشمردن ویژگی

بین عوامل خرد و کالن سیستم گردشگری، نقطه تمایز آن 
 نیا نسبت به سایر تحقیقات انجام شده در این حوزه است 

های کمی و  استفاده از روش نهیدر زم ییها تیبا محدود قیتحق
پذیری مقصدهای  های سنجش رقابت ئه سنجهنیز تدوین و ارا

 یکم یها استفاده از روش نیروبرو بوده است  بنابرا گردشگری
سنجش  یاتیعملجامع و ارائه مدل  یبرا ختهیآم ای یبیو ترک
 تیوضع یو بررس پذیری مقصدهای گردشگری رقابت
فنون  زبا استفاده ا مقصدهای گردشگری منتخب پذیری رقابت

 ی، موضوعاتصورت ترکیبی و تلفیقی  به مختلف یها و روش
 یآت یها ها، به پژوهشآن نهیاست که انجام مطالعه در زم

  دشو یموکول م
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