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 چکیده

یت توان به موارد منابع، شرایط تقاضا، مدیرمی ازجملهرقابت مقاصد ژئوتوریسم به عوامل متعددي بستگی دارد، 
و بازاریابی مقصد اشاره کرد. هنوز مدل جامعی براي رقابت مقصد ژئوتوریسم در جهان ارائه نشده است و مدل 

عیین محققین نبوده است. هدف این پژوهش ت موردتوجه تاکنوني مقصد گردشگري در ایران نیز ریپذرقابتبومی 
است. با  متوالی اکتشافی نوع از و کیفی پژوهش، صد ژئوتوریسم در ایران است. روشي مقریپذرقابتعوامل 
 زیربنایی اصول نظري، مبانی يآورجمعالف)  ضلعِ سه بر مشتمل چندگانه منابع همسوسازي از روش استفاده

 متخصصان نظرات و ج) پیمایش يریپذرقابت حوزه در شدهانجام تحقیقات پژوهش، ب) متغیر به مربوط

هاي رقابتی، هاي اصلی در سه بعد داراییشاخص شد. تدوین پذیري مقصد ژئوتوریسمعوامل رقابت کلیدي،
ها، موقعیت، هاي جاذبهمؤلفه هاي رقابتی شاملدارائی است. بعد پذیري و محیط رقابتی تدوین شدهفرآیند رقابت

ریزي، آموزش و ي و برنامهنگارخط هايمؤلفه شامل يریپذرقابتفرآیند  بعد امکانات موجود، عوامل پشتیبان؛
پژوهش، توسعه مقصد و بهبود زیرساخت، بازاریابی و مدیریت مقصد، حافظت و کنترل، عملیات مقصد و برند 

 .استکننده هاي شرایط محیط خارجی و عوامل مؤثر بر تقاضاي مصرفمؤلفه شامل محیط رقابتی بعد سازي و
 تحول ایجاد باعث توانندي مقصد ژئوتوریسم در ایران میریپذرقابتهاي است که شاخصنتایج حاکی از آن 

دیداً المللی در شرایط شدر جذب گردشگر و حفظ و تداوم توسعه پایدار گردشگري ایران در سطح ملی و بین
 رقابتی کنونی گردند.
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 مقدمه
 ساختن نهیشیب و فراوان دکنندگانیبازد جذب يبرا کنندهنییتع یعامل ي،گردشگر مقصد رقابت
؛ 2009، 3؛ ناویکاس و مالکاسکیت2003، 2؛ دوئر و کیم2005، 1(ریچی و کراچ است آن منافع

ینی کند بتواند پایداري اقتصادي گردشگري در مقصد را پیشپذیري می). رقابت2006، 4ونهول
د زایی و درآمدزایی براي مقصهاي اشتغالطریق محاسبه میزان از دست دادن یا کسب فرصتو از 
 ردشگرگ يبرا را موردنظر مقصد که است یعامل ي،گردشگر در رقابتي است. ریگاندازهقابل

؛ 2006بخشد (ونهول، یم ارتقا مقصد در را یطمحیستیز منابع اقتصاد، فرهنگ، و کندیم جذاب
 رب فرض مقصد، رقابت اتیادب در ،نیبنابرا؛ )2011، 5؛ ارمنسکا و همکاران2005چ، ریچی و کرا

 که است یمعن بدان نیا بخشد؛یم ارتقا را يگردشگر داریپا توسعه مقصد، رقابت که است نیا
 شاخص را رقابتمحققان  کهيطوربه؛ دارد همراه به مقصد جامعه يبرا يادیز منافع مقصد رقابت

؛ 2004، 6(سازمان جهانی گردشگري رندگییم نظر در مقصد يگردشگر يداریپا يبرا یخوب
 يگرگردش مقصد هايتیجذاب کنندهنییتع ي،گردشگر در رقابت). 2011ارمنسکا و همکاران، 

 و زبانیم جوامع ندهیآ و یکنون نسل یطمحیستیز و ياقتصاد ،یاجتماعی، فرهنگ منافع و است
؛ 2004، 7؛ اینرایت و نیوتن2005؛ ریچی و کراچ، 2006(ونهول، بخشد یم ءارتقا را مهمان

 ).2011ارمنسکا و همکاران، 
 ندیافزایب نآ ارزش به یمل ثروت جادیا يبرا و ببرند بهره شانمنابع از که کشورهاست فهیوظ نیا

 هتوسع سطح کشور، بازار طیشرا سطح به يگردشگر رقابت). 2008، 8(گومزلج و میهالیک
 و يفناور شرفتیپ هايرساختیز سرعت ،یانسان منابع توسعه ست،یزطیمح تیفیک ،یاجتماع
؛ گوروچورن و 2009شود (ناویکاس و مالکاسکیت، یم مربوط گرید هاينهیزم در توسعه

ي و رگردشگ بازاربیشتر  سهم بهرسیدن  يبرا يگردشگر مقاصد رقابت). 2005، 9سوگیارتو
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 یاتیح يامر ستیزطیمح و یمحلونقل حمل ت،یامن و یمنیا پول، ارزشباال بردن  ،حفظ آن

 ).1999، 1(کوزاك و رمینگتون است
 يرو رب عمدتاً که دارد اشاره عتیطب بر یمبتن يگردشگر از یشکل به اغلب ،سمیژئوتور

 یکی ،)2010 ،2000( 4هوز). 2010 ،3نگیداول و وسامین ؛2011 ،2يگر( است متمرکز ستمیژئوس
 يدارا يهاتیسا سمت به را يگردشگر ،سمیژئوتور. داد ارائه را سمیژئوتور از هیاول فیتعار از

 فیعرت يگردشگر از یشکل عنوانبه سمیژئوتور سپس. دهدیم توسعه یشناختنیزم يهاتیجذاب
 به را يگردشگر ،سمیژئوتور. است متمرکز مناظر و یشناسنیزم يرو بر خاص طوربه که شد

 و ارزش درك قیطر از نیزم علوم درك و یشناختنیزم تنوع از حفاظت و هاتیژئوسا سمت
-لیرژئوت از استفاده ،یشناختنیزم يماهایس از دیبازد قیطر از امر نیا. دهدیم گسترش يریادگی

 و یشناختنیزم يهاتیفعال شده،تیهدا يتورها ،)يگردشگرنیزم يرهایمس نیبهتر( 5ها
 و وسامین ؛2006 وسام،ین و نگیداول( شودیم محقق هاتیژئوسا از دیبازد مراکز تیحما
ها آن .باشند یگروه گردشگران ای و مستقل مسافران توانندیم هاستیژئوتور). 2010 نگ،یداول

 همانند .کنند دیبازد یشناسنیزم يهاجاذبه يدارا ساختانسان ای یعیطب مناطق از است ممکن
موردحفاظت  نیا در( یعیطب يهاییدارا از حفاظت وحش،اتیح يگردشگر و سمیاکوتور

 آن تمراراس و تداوم يبرا) ستمیژئوس خدمات و یشناختنیزم تنوع از محافظت و یشناختنیزم
 ).2011 ،يگر( است مهم

هاي جغرافیایی مانند مردم همواره به دیدن شگفتی ،)2014( همکاران و رسانیافبنا بر عقیده 
هاي واقعی در این بخش هاي اخیر چالشتنها در سال حالنیباا پردازند.ها میغارها و دره ها،کوه

اي خاص هبا ویژگی) ژئوتوریسم(به یک بازار  لیشناسی تبدبه وجود آمده است و میراث زمین
یژگیو دربرداشتن با است قادر سمیژئوتور. )1396 ،و همکاران محمدخان( است و جدید شده

مقاصد . دشو ریپذرقابت فناورانه و یاسیس ،یفرهنگ ،ياقتصاد ،یطیمح ،یاجتماع مثبت يها
در رقابت گردشگري و حفظ جایگاه رقابتی  موفقیت ژئوتوریسم، منابع مهم و تأثیرگذاري براي
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ذب تواند رقابتی شود که بتواند گردشگران بالقوه را جهستند. ژئوتوریسم در ایران در صورتی می
طیف  لهیوسبه هاي طبیعی و موهبتیداشتن جاذبه عالوه برنموده و راضی کند و این رقابت 

ود. شمدیریت و توسعه مقصد، تبلیغات، ایجاد برند و ... تعیین می ازجملهاي از عوامل گسترده
در ایجاد و اشتراك تجربیات خاص در گردشگري  رقابت در مقصد ژئوتوریسم، توانایی مقصد

مقایسه  گردد و در، موجب تداوم منافع و حفظ منابع مقصد میفردمنحصربهاست. این تجربیات 
هد. دی را به خود اختصاص میتوجهقابلبا سایر مقصدهاي مشابه در بازار ژئوتوریسم سهم 

بایست شناسی، میهاي طبیعی و زمینهکه کشور ما با توجه به جایگاه مناسب در جاذب باألخص
 راثیم تیریمد و حفظهمچون المللی رتبه مناسبی کسب نماید. عواملی در عرصه رقابت بین

 صوالتمح يریکارگبه ،یشناختنیزم راثیم آموزش و تیریمد ،ياقتصاد توسعه ،یشناختنیزم
 یجزئمثابه به زین ،سمیژئوتور ریتفسپذیري ژئوتوریسم دخیل هستند. همچنین در رقابت سمیژئوتور

 .شودیم محسوب اماکن نیا در سمیژئوتور از نفکیال
 ترمهم)، ارتباط رقابتی مقصد 1993، 1تر شده است (پون مقصد گرااینکه گردشگري  موجببه

اي به فزاینده طوربه). رقابت در یک مقصد 2003، 2شده است (پچالنر و تچارتچندالر
 جهیرنتدي خصوصی گردشگري و محیط عملکردشان در یک مقصد بستگی دارد. وکارهاکسب

) هم 2003؛ ریچی و کراچ، 2004، 3متفکرانه مدیریت شوند (فاچز و ویرمایر طوربهمقاصد باید 
ان را شموجودیت واحد و هم مقصدي از کل تا بتوانند رقابتی باقی بمانند و توان رقابتی عنوانبه

 حفظ کنند.
پذیري مقصد گردشگري انجام شده است مربوط به کراچ و زمینه رقابتین کاري که درتردقیق

کند در که ادعا می )2003 و 2000ریچی و کراچ ( طورنیهم) است و 1999 و 1995ریچی (
ورد؛ آموفقیت را به ارمغان می نیتربزرگترین مقصد، مقصدي است که شرایط مطلق، رقابتی

بوبیرکا و  ؛2008، 4نین آن بر پایه پایداري است (ویلد و کاکسکه همان رفاه براي ساک
 1992پذیري مقصد را در سال ). کراچ و ریچی، مطالعه طبیعت و ساختار رقابت2008، 5کریستیانو
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، توسعه هاآن). هدف 2000 و 1993؛ ریچی و کراچ، 1995، 1994شروع کردند (کراچ و ریچی، 

) 1817، 2؛ ریکاردو1776، 1هاي مزیت نسبی (اسمیتئوريت اساسبریک مدل مفهومی بوده که 
 ).1990، 3و مزیت رقابتی است (پورتر

ند اپذیري براي بخش گردشگري نیز بحث کردهاین مطالعات درباره اهمیت عوامل یا منابع رقابت
پذیري ریچی و کراچ، براساس مدل ). مدل رقابت2003؛ دوئر و کیم، 1999(کراچ و همکاران، 
) که در 2000( کراچ ریچی و مدل ) توسعه داده شده است. براساس1990رقابت ملی پورتر (

 نسبی شود: مزیتمی تعیین مزیت نوع دو توسط مقصد موفقیت نشان داده شده است، 1شکل 

 یا دارند وجود در مقصد طبیعی طوربه یا که هستند موهبتی منابع نسبی، مزیت رقابتی. مزیت و

اثربخش  شیوه به منابع استقرار درنتیجه رقابتی، اند. مزایايآمده وجود به مقصد جامعه توسط
اند. مدل ریچی و کراچ، ایجادشده اثربخشی، رسیدگی)، یی،کارا توسعه، و رشد (نگهداري،

ابع ، عوامل و منکنندهجذبمجموعه متشکل از منابع مرکزي و  عنوانبهپذیري مقصد را رقابت
-نده و تقویتکنریزي و توسعه، عوامل کنترلي مقصد، برنامهنگارخطقصد، پشتیبان، مدیریت م

کند که عوامل و روندهاي محیط جهانی یا ادعا می هاآن، مدل رونیازاکند. کننده خالصه می
ماکرو و همچنین محیط میکرو یا رقابتی وجود دارد که بر موقعیت رقابتی مقصد اثرگذارند (لی 

 ).2006، 4و کینگ
 دهد.می را توضیح کششی نیروي مقصد یا بودن جذاب ضرورت محوري هايجاذبه و بعمنا

 در مقصد توانایی هستند. مزیت رقابتی مقصد یک از بازدید کلیدي هايانگیزه عوامل این

 است. درازمدت در هاجاذبه از مؤثر استفاده
کنند. می گردشگري فراهم موفق مقصد یک ایجاد براي را زیربنایی پشتیبان، هايجاذبه و عوامل

توانایی مقصد براي جذب و جلب رضایت بازدیدکنندگان بالقوه ممکن است توسط عوامل 
 کنندهتیتقو عوامل پذیري مقصد تأثیرگذار است.بر رقابت رونیازاکننده محدود شود، کنترل

 یا کنندهحذف و کاهنده ،کنندهاصالح ،کنندهلیتعد یا که هستند رقابتی عوامل بهبود بخش و
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-برنامه گذاري،سیاست ازجمله عوامل سایر اثرات کننده و تحکیم دهندهشیافزا ،کنندهتیتقو

 منابع استقرار چارچوب در باید عوامل این هستند. مقصد مدیریت مقصد و توسعه و ریزي

 شوند. دیده عوامل کلیدي عنوانبه
 هستند. مدل اصلی ، دو جزء2مقصد مدیریت و 1مقصد توسعه و ریزيبرنامه گذاري،سیاست

 معرض در و است باز سیستم یک که گردشگري مدعا این بر است تأییدي جهانی کالن محیط

 خرد، رقابتی است. محیط گردشگري سیستم خود خارج از فشارهاي و تأثیرات از بسیاري

 اهداف بر که گردشگري سیستم هايفعالیت و اقدامات بر و گردشگري است سیستم از بخشی

 گذاري،دارد. سیاست تمرکز گذارد،می تأثیر ها)سازمان و هااین سیستم (شرکت اعضاي تمامی

 براي بازنگري و قضاوت اطالعات، از که عقالنی است فرایند یک مقصد، توسعه و ریزيبرنامه

 تغییرات مداوم، عملکرد میزان مطلوب، مقصد نوع به کالن با توجه سطح در هاگیريتصمیم

-انتظار سرمایه مورد مقصد به دستیابی در مقصد فیزیکی هايویژگی و ماهیت بازدیدها به مربوط

 در که خرد است سطح در فعالیت یک بیشتر مقصد کند. مدیریتمی استفاده ... و گذاران

 کالن سطح اندازدرك چشم براي خود سازمانی و فردي هايمسئولیت گذاران،سرمایه همهآن

دهند. مدیریت می انجام هرروز را شده است گنجانده مقصد توسعه و ریزيبرنامه سیاست، در که
تقویت  لهیوسبهها، اي و جذابیتمقصد، یک استراتژي رقابتی براي افزایش جاذبه منابع هسته

وسط عوامل ها تکیفیت و اثربخشیِ عوامل پشتیبانی مختلف و همچنین اعمال هرگونه محدودیت
رقابتی  مقصد یک که است این توجهقابل موضوع ).2006ه است (لی و کینگ، کنندکنترل

 توسعه انواع مناسب آن در که دارد شدهيزیربرنامه محیطی به نیاز بلکه شود.نمی ایجاد تصادفی

 است. محیطی ایجاد چنین کلید گردشگري شوند. سیاستمی تسهیل و ترغیب گردشگري

 ریزي،برنامه اجزاي است. مقصد توسعه و سیاست ریزي،برنامه اساس راهبردي، ریزيبرنامه

 مدیریت کند. اجزايمی ایجاد رقابتی یک مقصد براي چارچوبی مقصد توسعه و گذاريسیاست

-سیاست ریزي،برنامه در شدهنییتع وظایف که هاییبر فعالیت ریچی و کراچ مدل در مقصد،

 هايجاذبه ارتقاي دنبال به شکل، همین دارد. به تمرکز کننداجرا می را توسعه و گذاري

1. Destination Policy, Planning & Development (DPPD) 
2. Destination Management (DM) 
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 هافرصت با شکل بهترین به و است پشتیبان منابع و عوامل اثربخشی و تقویت کیفیت محوري،

 ).2003، 1یابد (کوزاكمی تطبیق پشتیبان هايکنندهتعیین یا شدهلیتحم یا تهدیدات

 
 2000کراچ، پذیري مقصد؛ منبع: ریچی و . مدل مفهومی رقابت1 شکل

 
اي براي پذیري یک ملت، هدف نیست بلکه وسیله)، رقابت2003براساس مدل دوئر و کیم (

رسیدن به هدف است؛ هدف نهایی از توسعه صنعت، باال بردن استاندارد زندگی مردم است. دوئر 
-اظهار داشتند که مفهوم کلی رقابت طورنیاپذیري مقصد ) درباره رقابت2000( 2و همکاران

 وري از اجزاي مختلف صنعتپذیري مقصد شامل تغییرات قیمت، نوسانات نرخ ارز، سطح بهره
پذیري عوامل رقابت 2هاي آن است. شکل گردشگري و عوامل کیفی مؤثر بر مقصد و جذابیت

 دهد.مقصد را نشان می
دکنندگان را ي مقصد هستند که بازدیهایژگیومنابع اصلی و عوامل و منابع پشتیبان، آن دسته از 

 شوند و زیربناي رقابتهاي اصلی صنعت گردشگري پایدار را شامل میکنند و پایهجذب می
شوند: موروثی و ایجادشده. ). منابع اصلی به دو نوع تقسیم می1999مقصد هستند (کراچ و ریچی، 

1. Kozak 
2. Dwyer et al. 
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ا، اقلیم هودخانه، سواحل، رهااچهیدرها، تواند به میراث طبیعی (کوهخود می نوبهبهمنابع موروثی 
، عقاید و باورها و ...) ورسومآدابدستی، زبان، و ...) یا میراث فرهنگی (غذاي محلی، صنایع

هاي گردشگري، رویدادهاي ویژه، هایی همچون زیرساخت، ویژگیجادشدهیاتقسیم شود. منابع 
 شود.هاي موجود، سرگرمی و خرید را شامل میطیف وسیعی از فعالیت

 هاي عمومی، کیفیت خدمات،اند از: زیرساختبانی یا منابع توانمندسازي عبارتعوامل پشتی
 ).2003نوازي و پیوندهاي بازار (دوئر و کیم، دسترسی به مقصد، مهمان

و  تیفیک وتوانند جاذبه منابع اصلی را افزایش یی هستند که میهاآنعوامل مدیریت مقصد 
 1یتوسط شرایط موقعیت شدهاعمالهاي و با محدودیتاثربخشی عوامل پشتیبان را ارتقاء دهند 

هاي هاي سازمان). این مقوله شامل فعالیت1999بهترین انطباق را داشته باشند (کراچ و ریچی، 
وسعه ریزي و توسعه، تگذاري مقصد، برنامهمدیریت مقصد، مدیریت بازاریابی مقصد، سیاست

). در 2003؛ دوئر و کیم، 2000(ریچی و کراچ، شود محیطی میمنابع انسانی و مدیریت زیست
هاي مدیریت مقصد صورت گرفته توسط بخش عمومی و بخش خصوصی تمایز مدل، بین فعالیت

هاي ملی گردشگري، بازاریابی هاي بخش عمومی، توسعه استراتژيوجود دارد. در میان فعالیت
-الیتاي و غیره و در میان فعمنطقههاي نیروي انسانی ملی و توسط سازمان ملی گردشگري، برنامه

هاي بازاریابی مقصد، نوازي، دخالت در برنامههاي صنعت مهمانهاي بخش خصوصی، انجمن
 شود.هاي آموزشی، اجراي گردشگري سبز و غیره مشاهده میبرنامه

 
 
 
 
 
 
 
 

1 situational conditions 
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 2003پذیري مقصد؛ منبع: دوئر و کیم، . مدل یکپارچه رقابت2 شکل

 
گردشگري: آگاهی، ادراك و ترجیحات است. شرایط تقاضا شامل سه عنصر اصلی از تقاضاي 

القات تواند بر ادراکات و مشود. تصویرسازي میهاي بازاریابی مقصد ایجاد میآگاهی با فعالیت
در مقصد  شدهارائهاثربخش تأثیر بگذارد. مالقات واقعی به انطباق ترجیحات گردشگر و محصول 

 بستگی دارد.
گذارد. پذیري مقصد تأثیر میرجی هستند که بر رقابتشرایط موقعیتی، نیروهایی در محیط خا

شرایط موقعیتی مربوط به شرایط اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، محیطی، سیاسی، 
هاي سازمان ها ورقابتی و اتفاقات تأثیرگذار بر شرکت حقوقی، دولتی، قانونی، فناوري و روندهاي

). این شرایط 2001، 1(دیوید رادارندتهدیدهایی  ها ومقصد است که براي انجام کار خود فرصت
 ) ارائه شد.1999( یچیرکننده است که توسط کراچ و هاي کیفی و تعدیلمشابه مشخصه

ر هاي اجرایی دبراي هدف کنونی، توجه به شرایط موقعیتی به لحاظ مضمون تعاملی سازمان
یاتی نهادهاي خصوصی و هاي عملمقصد، مفید است: محیط عملیاتی و محیط خارجی. محیط

عمومی در مقصد مهم هستند زیرا تا حد زیادي، رفتار و عملکرد این نهادها به ساختار کلی صنعتی 

1. David 

 مدیریت مقصد

 صنعت دولت
 منابع

منابع 
 موهبتی

 طبیعی 

 موروثی

 منابع ایجادشده
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-هاي رقابتشاخص
 پذیري مقصد

 هايشاخص
 کیفیت زندگی
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که در آن قرار دارند بستگی دارد. محیط عملیاتی با ساختار صنعت، رفتار بنگاه و نحوه عملکرد 
وها و اتفاقات خارج از ). محیط خارجی شامل نیر1990؛ پورتر، 1988، 1جیمطابقت دارد (مک

، مدیریت آن ازکند و بدتر هاي راهبردي مدیران سازمان را محدود میکه گزینه استمقصد 
ط هاي مالی دولت، یا شرایهیچ کنترلی بر روي آن ندارد؛ براي مثال، نوسانات نرخ ارز، سیاست

 ).1999، 3؛ تریب1997، 2اقتصاد جهانی (جانسون و شولز
معرفی شد. این  4توسط محققی بنام حسن 2000مقصد گردشگري در سال ي ریپذرقابتمدل 

). 2000مرتبط با مقصد گردشگري متمرکز است (حسن، » یطیمحستیزعوامل پایداري «مدل بر 
نند گردشگري توجه ک فردمنحصربه) مقصدها باید به مزیت رقابتی 2000تحقیق حسن ( اساس بر

 کند.به خود جذب می بلندمدتکه بخش گردشگري ویژه را در 
. این ردیگیبرمتا تفریحات را در  ونقلحملمقصدهاي گردشگري صنایع مختلفی از هتلداري و 

) بر 2000کنند. حسن (ي براي موقعیت رقابتی مقصد گردشگري فراهم میاافزودهارزشصنایع 
د باالي بازار رش توانندشوند میاین موضوع تأکید دارد که اگر این صنایع با موفقیت مدیریت می

ي را در این حوزه به ارمغان آورند یا خیر. این محقق چهار عامل اصلی را معرفی ریپذرقابتو 
 ي بازار است:ریپذرقابت تشانیمحورکند که می

اند کنار ي بازار مهمریپذرقابتمزیت رقابتی که عوامل مرتبط با محیط کالن و خرد را که براي 
 قاضا قابلیت مقصد در واکنش موفق به تقاضاي متغیر در بازار است.ي تریگجهتآورد. هم می

ستیابی به تواند به مقصد در دگیرد که میساختار صنعت صنایع مرتبط با گردشگري را دربر می
ش ادهد توسعه مقصد و واکنش به محیطی نشان میطیمحستیزي کمک کند. تعهد ریپذرقابت

پذیري مقصد حسن، در ). مدل رقابت2000تأثیرگذار است (حسن ي پایدار بازار ریپذرقابتبر 
 است. شدهدادهنشان  3شکل 

 
 
 
 

1. McGee 
2 Johnson & Scholes 
3 Tribe 
4 Hassan 
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 .2000پذیري مقصد حسن؛ منبع: حسن، پذیري بازار، مدل رقابت. عوامل رقابت3 شکل

 

 بیان مسئله
 شدرباقدرت  که است یعیصنا معدود جزء يگردشگر امروز، پرتالطم و نامطمئن اقتصاد در

 از ترمهم و شودیم توسعهدرحال و افتهیتوسعه يدرکشورها ياقتصاد شرفتیپ باعث و کندیم
-رقابت بحث. )1392کند (جعفرتاش امیري، یم جادیا يادیز اریبس یشغل هايفرصت نکهیا همه

 در. است امروز یرقابت و ایپو طیمح در تیفعال و تجارت هايدغدغه نتریمهم از یکی يرپذی
 يگردشگر و سفر صنعت داریپا توسعه بر که ياقتصاد مفهوم کی عنوانبه رقابت ریاخ هايسال

 مقصد کی یکل تیجذاب که است یابیدستقابل یزمان رقابت. است مطرح ،است رگذاریتأث
 یرقابت). 2003 م،یک و رئدو( باشد دکنندگانیبازد يبرا آن نیگزیجا مقصد از شتریب ،يگردشگر

 دیبا هاآن از هرکدام که است یگوناگون عوامل يتعداد از یناش مقصد کی در يگردشگر بودن
 ).1390 ،یکتابچ( گردند یابیارزش و ییشناسا

هاي اکوتوریسم و شباهت بین ویژگی باوجود) استدالل کردند که 2010داولینگ و نیوسام (
 ژئوتوریسم عمدتًا روي کهنیاژئوتوریسم، دو تفاوت آشکار بین این دو وجود دارد. نخست 

پذیري رقابت
 بازار
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هاي اکوتوریسم بر روي ویژگی کهیدرحالشناختی و سازندهاي آن متمرکز است، هاي زمینجنبه
هاي مختلف گیاهان و جانوران تمرکز دارد. دوم مانند دسته ستیزطیمحعمده موجودات زنده 

اکوتوریسم  کهیدرحالمحل وقوع دارند.  ازنظراي ژئوتوریسم و اکوتوریسم تفاوت عمده کهنیا
وانند در هر محیط داراي تهاي ژئوتوریسم میدهد، فعالیترخ می» مناطق طبیعی«معموالً در 

بیعی یا تواند در مناطق طبنابراین، ژئوتوریسم می ؛شناختی و ژئومورفیک رخ دهندسیماهاي زمین
) هویت مستقلی به ژئوتوریسم داده و آن را 2010ساخت رخ دهد. داولینگ و نیوسام (انسان

مایزي در چارچوب مت ها ژئوتوریسم راکنند. آنشکل مستقلی از گردشگري معرفی می عنوانبه
 يرگردشگ مفهوم شامل سمیژئوتورکنند. قرار داده و آن را از زیر چتر اکوتوریسم خارج می

 را تحفاظ دیبا ژئوتوریسم درآمد. شوند حفظ ندهیآ يهانسل يبرا دیبا مقاصد. است داریپا
 دهد.را بسط  مقصد کی زیمتما يهاییدارا تمام درواقع و خیتار و فرهنگ و دهد جیترو

ود شتوسعه ژئوتوریسم باعث تولید درآمد، شغل و توسعه مهارت براي ساکنان محلی می
و  مسیري براي حفظ عنوانبهتوان بنابراین، ژئوتوریسم را می ؛)2011(فارسانی، کوئلیو و کاستا، 

 هک مسئله نیاشناسی، عمدتاً از طریق تالش مردم محلی و سایر ذینفعان تلقی کرد. مدیریت زمین
 ،ستا وابسته یعوامل چه بهگردشگري داراي جاذبه زمین هايمکان به گردشگرانزمین جذب
 رفط از یسمیژئوتور مقاصد انتخاب بر رگذاریتأث عوامل درباره مطالعه. است مانده مغفول

 چندان ران،یا در سمیژئوتور هیپا نهادن بنا در موضوع تِیاهم رغمیعل بالقوه، دکنندگانیبازد
 به. ستا افتهینتوسعه یمطالعات نهیزم کی هنوز مهم مسئله نیا کهيطور. بهاست نبوده موردتوجه

 به کمک و سمیژئوتور هايپژوهش در موجود خأل کردن پر مطالعه، نیا از هدف لیدل نیهم
 .است علم نیا مختلف ابعاد توسعه

می امري کاظدر این زمینه صورت گرفته است.  یتوجهدر ایران نیز تحقیقات متعدد و قابل
ه ب شناختیمیراث زمین ؛هاي ژئوپارك و ژئوتوریسم ایرانکتاب اطلس توانمندي) در 1388(

) 1396ی در ایران پرداخته است. امري کاظمی و همکاران (ژئوتوریسم معرفی مناطق داراي جاذبه
 مناطق مستعد براي ژئوپارك ر ایران،آن د اندازچشمهاي جهانی یونسکو و ژئوپارك در کتاب

 که معدود کشورهایی است از را بیان نموده است. ایران و اصول ثبت جهانی ژئوپارك ایران در

 شناختی بسیار متنوعی در آن نمایان است.زمین هايپدیده شناسی خاص،زمین موقعیت واسطهبه
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خورد. بیابان و کویر چشم می به ایران در ايشناختی، نمونهزمین هايپدیده انواع تمام تقریباً از

هاي گلی، دریاچه نمک و ساختارهاي همراه آن همچون رمل، آثار زیباي فرسایش بادي، ترك
خوردگی، هاي چینهاي ایران همچون غارهاي آهکی، پدیدههاي کوهستانو جاذبه سوکاز ی

نموده است که علیرغم همه ي تبدیل رینظکمی ایران را به یک فرصت فشانآتشهاي کوه
مدیریت  عدم ازجملههایی شناختی همواره با چالشها، توسعه گردشگري طبیعی و زمینتوانمندي

 ).1391درست مقصد روبرو بوده است (غضبانی،
توان استنباط شرایط فعلی می مسئولین، متخصصان و بررسی اظهارنظربا توجه به آمار و ارقام و 

 اکنون این سؤال ؛تر استایران از رقباي خود در این عرصه عقب نمود که صنعت گردشگري
ن هاي فراوان و همچنیشود که چرا صنعت گردشگري کشور علیرغم وجود پتانسیلمطرح می

، هايگذاریمشخطانداز و توجه ویژه مسئولین به توسعه این صنعت در برنامه توسعه، سند چشم
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و  از رتبه پایینی برخوردار است. عوامل

 رواضحپتکنولوژیکی تأثیرگذار بر این صنعت، پاسخگویی بدین سؤال را با مشکل ساخته است. 
ي بودن آن و عوامل متعدد و ارشتهانیمهاي صنعت ژئوتوریسم، پیچیدگی باوجوداست که 

در ایران  تاکنون کهيطوربهاست  دشواري مراتببهگسترده دخیل در آن، ارائه مدل جامع، کار 
معتبر و  ي مدلیریکارگبهتحقیق حاضر سعی کرده با  رونیازاو جهان مدلی ارائه نشده است. 

هاي منطقی و بررسی نتایج، مدل را تدوین و جامع به بررسی عوامل پرداخته و به کمک روش
 ی نماید.ابیاعتبار

 
 پژوهش شناسیروش

کیفی از  هايپژوهش جزء روش، ازنظر و ايتوسعه هايطرح طرح جزء ازنظر حاضر پژوهش
از مصاحبه نیمه  استفاده با راستا، این است. در 1متوالی نوع اکتشافی از و نوع مطالعه موردي

روش  نظران، مطالعه مبانی نظري و پژوهشی و به کمکنفر از صاحب 11ساختاریافته با 
 است. رسیده انجام به 2چندگانه هايداده همسوسازي

1. Exploratory 
2. Multiple Data 
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است.  شده ها، استفادهداده تبدیل و چندگانه هايداده روش همسوسازي از در این پژوهش،
 مختلف هايشیوه يریکارگبه همسوسازي شامل فرایند )،1383همکاران ( و گال ازنظر

 منظوربه است که هایینظریه و تحلیلگران نظرات متعدد، منابع از استفاده ها،داده گردآوري

بررسی عوامل مؤثر  براي نیز پژوهش این در شود.می کاربردهبه پژوهش هايیافته اعتبار بررسی
 و اصول نظري مبانی يآورجمع الف) ضلع سه در ایران، از پذیري مقصد ژئوتوریسمبر رقابت

نظرات  ج) و گردشگري حوزه در شدهانجام ب) تحقیقات پژوهش، متغیر به مربوط زیربنایی
شد. با استفاده از تحلیل  استفاده پذیريرقابت هايشاخص حوزه در کلیدي نظرانصاحب
(تشریح یک پدیده) در سه سطح مضمون 2ها(شناسایی یک پدیده) و شبکه مضمون 1مضمون

(مقوالت  4هاي سازمان دهنده(کدها و نکات کلیدي موجود در متن)، مضمون 3هاي پایه
هاي عالی (مضمون 5هاي فراگیرهاي پایه) و مضمونیص مضمونآمده از ترکیب و تلخدستبه

هاي یک کل) به طراحی چارچوب کیفی شاخص عنوانبهاصول حاکم بر متن  دربرگیرنده
 شده است.پذیري مقصد ژئوتوریسم پرداختهرقابت

 بررسی پرسشنامۀ از در ایران پذیري مقصد ژئوتوریسمرقابت براي صوري روایی سنجش براي

 شدهنیتدو چارچوب داد نشان کلیدي نظرانصاحب پاسخ شد که الگو استفاده کفایت و تناسب

 است گفتنی است. برخوردار الزم روایی صوري از و کلی تأیید مورد محتوا و ساختار ازلحاظ

 از نفر 11 تعداد 6نظري اشباع تصادفی غیر گیرينمونه روش از استفاده با مرحله این در

پذیري مقصد رقابت براي شدهنیتدو اولیۀ چارچوب اعتبار سنجش براي کلیدي نظرانصاحب
 مصاحبۀ نیمه هاآن با و شدند انتخاب پژوهش کنندگانمشارکت عنوانبه در ایران، ژئوتوریسم

 موضوع به نسبت عالقه و تجربه تخصص، معیارهاي اساس بر افراد این آمد. عمل به ساختمند

پذیري مقصد ژئوتوریسم از تحلیل هاي رقابتتعیین و استخراج شاخصاند. براي شده انتخاب
 مراحل آن به شرح زیر است: که ؛شده استمضمون استفاده

1. Thematic Analysis 
2. Thematic Networks 
3. Basic themes 
4. Organizing themes 
5. Global themes 
6. Theorical Saturation 

                                                                                                                                                                                 



 1399، بهار 49سال پانزدهم، شماره فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري،   78

 
) آشنا شدن با متن: این گام ستون 1هاي زیر است: مرحله اول: تجزیه و توصیف متن که شامل گام

ه کها را جمع کند یا ایندهد. ممکن است خود پژوهشگر دادهفقرات مراحل بعدي را شکل می
هاي خوبی درباره کدگذاري هاي پژوهش در اختیار او قرار گیرد. در این گام است که ایدهداده

ب از: مکتو اندعبارتگیرد اقداماتی که در این مرحله صورت می و ؛گیردو الگوها شکل می
) ایجاد کدهاي اولیه و 2ي اولیه. هاها؛ نوشتن ایدهها؛ مطالعه اولیه و مطالعه مجدد دادهکردن داده

پذیر ههاي فهمیدنی و استفادهاي متنی به قسمتکدگذاري: در این گام، از کدها براي تقسیم داده
اند از: پیشنهاد چارچوب هاي صورت گرفته در این گام عبارتاقدام و ؛شوداستفاده می

هاي ی؛ کدگذاري ویژگترهاي کوچککدگذاري و تهیه قالب مضامین؛ تفکیک متن به بخش
ر از توجو و شناخت مضامین: در این گام که به تحلیل در سطحی کالن) جست3ها. جالب داده

ي هاي کد گذاشتهشود و همه دادهکدها تمرکز دارد کدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب می
: ر این گام شاملهاي موردنیاز دشود. اقداممرتبط با هر یک از مضامین، شناخته و گردآوري می

و  هاي کد گذاشته متن؛ پاالیشتطبیق دادن کدها با قالب مضامین؛ استخراج مضامین از بخش
 بازبینی مضامین است.

هاي شبکه مضامین: در این گام داده می) ترس1هاي: مرحله دوم: تشریح و تفسیر متن که شامل گام
حال درون هر مضمون باید به لحاظ معنی و مفهوم، باهم انسجام و همخوانی داشته باشد و درعین

باید تمایزات واضح و مشخصی میان مضامین مختلف وجود داشته باشد و براي این منظور باید 
کردن  مرتب با کدهاي مستخرج؛هاي زیر صورت گیرد: بررسی و کنترل همخوانی مضامین اقدام

مضامین؛ انتخاب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر؛ ترسیم نقشه (هاي) مضامین؛ اصالح و 
شبکه مضامین: در  لی) تحل2تأیید شبکه (هاي) مضامین؛ اصالح و تأیید شبکه (هاي) مضامین. 

شده ریفبه مضامین تع و ؛شودوتحلیل میهاي مضامین رسم شده، بررسی و تجزیهاین گام، شبکه
د و شواستفاده است ذکر میهایی که در تحلیل نهایی قابلشود و نامعنوان مشخص داده می

گذاري مضامین و توصیف و توضیح شبکه مضامین هاي مورداستفاده شامل تعریف و ناماقدام
 است.

ایی تدوین گزارش نهمرحله سوم: ترکیب و ادغام متن و تدوین گزارش: در این مرحله، تحلیل و 
ها، براي هاي مرتبط با آنها، همراه با نظریههاي همه شبکهاستنتاج و ؛گیردتحقیق، صورت می
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شود و آمده از متن استفاده میدستتبیین مضامین، مفاهیم، الگوها و ساختارهاي برجسته به
ح آن؛ بیان مختصر و صریاند از: تلخیص شبکه مضامین و هاي موردنیاز در این مرحله عبارتاقدام

ها؛ مرتبط کردن نتایج تحلیل با سؤاالت تحقیق و مبانی نظري؛ هاي جالب دادهاستخراج نمونه
 ها. نوشتن گزارش علمی و تخصصی از تحلیل

 هاي زیر استفاده خواهد شد:براي اعتبار یابی کیفی چارچوب اولیه از روش
. باور دانستو قابل حیآمده را صحدستبه جیتوان نتایکه م یزانی: م1معتبر بودن قبول و: قابلالف
 شودیم یاستفاده خواهد شد و سع يباور، از روش همسوساز نیبه ا دنیرس يقسمت برا نیدر ا

ه مشاب اریمع نیا نمود. جادیرا ا يریباورپذ نیاز منابع چندگانه، ا یکاف يهاداده يآوربا جمع
 قابل انجام است. ریز يهاکیبا استفاده از تکن است و یدر پژوهش کم یاعتبار درون

متعدد  يهاروش محققان و گر،دأییاستفاده از منابع ت رینظ يسه سوساز يهاکیتکن استفاده از-
 ها.داده لیتحل و يگردآور ندیفرا یط
 ها به متخصصان.داده لیتحل جیارائه نتا رینظ يمواز قیکسب اطالعات دق کیاستفاده از تکن-
اطالع از  يبرا انیگوها به پاسخداده لیتحل جیارائه نتا قیاز طر ءکنترل اعضا کیاستفاده از تکن-

 .واکنش آنان
 اش.ينظر يریگجهت مفروضات و انیدقت نظر محقق در ب-
 ها.داده لیو تحل يآورجمع ندیفرا یمحقق ط ینیخود بازب-

در  اریمع نیا شده تناسب دارد.گردآوري يهابا داده جیکه نتا یزانی: م2اعتماد بودن: قابلب
 است. یکم قیدر تحق ییایمعادل پا مختلف اشاره دارد و طیدر زمان و شرا جیحقیقت به ثبات نتا

 استفاده کرد. ریز يهاکیتوان از تکنیم اریمع نیبه ا یابیدست يبرا
ل انجام جداگانه در حا قیدو تحق ییاي انجام شود که گوگونهتوسط دو گروه محقق به قیتحق-

 است.
ناظر  داور و عنواندارد به قیدر انجام تحق يشتریتخصص ب و ییکه توانا گرینفر محقق د کی-

 .دیمستند نما طرح را کنترل و رونیاز ب
 

1. Credibility 
2. Dependability 
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 هایافته
از  اعم گوناگونی منابع پذیري مقصد ژئوتوریسم در ایران،رقابت هايتدوین شاخص براي

ها، ، کتاب1404انداز فر و گردشگري مجمع جهانی اقتصاد، سند چشمپذیري سرقابت گزارش
 کشور از خارج و داخل در شدهانجام هايها و مجالت فارسی و انگلیسی و پژوهشنامهپایان

نظران کلیدي و متخصصان حوزه نفر از صاحب 11. همچنین با قرار گرفت بررسی و موردمطالعه
 حاصل نتایج بنديجمع از مصاحبه نیمه ساختمند انجام شد.مدیریت گردشگري و ژئوتوریسم 

پذیري مقصد ژئوتوریسم رقابت پژوهشی و مصاحبه) عوامل نظري، پیشینۀ منبع (مبانی این سه از
 و هامؤلفه با محیط رقابتی، پذیري وفرآیند رقابت هاي رقابتی،دارائی کلی بعد بر سه مشتمل

 ).1ل جدوشکل گرفت ( پیشنهادي هايشاخص
 

 پذیري مقصد ژئوتوریسم در ایرانرقابت هايشاخص و هامؤلفه ابعاد، .1جدول 
 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

رائ
دا

های
تی

قاب
ي ر

 

 هاجاذبه

 هاي ژئوتوریسمها و جاذبهشناسایی دارایی
 گردشگريهاي موجود زمینارزیابی پتانسیل

 شناخت منابع طبیعی موجود
هاي شناسی و تنوع جاذبهزمینتنوع در آثار 

 فرهنگی

 
 موقعیت

 

 و تفسیر آن موقعیت تاریخی تکتونیک ایران
 وجود موقعیت جغرافیایی استراتژیک

 موقعیت اقلیمی و آب و هوا
 فردمنحصربهی و تکتونیکی شناسنیزمموقعیت 

 ایران

 امکانات موجود

نیروي کار فراوان و نیروي انسانی متخصص و 
 ماهر

-ي دانشهاشرکتابتکار و خالقیت در جوانان و 

 بنیان
ها و دسترسی امکانات رفاهی مقصد و محل جاذبه

 آسان
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 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

هاي عمومی، تکنولوژي و کیفیت زیرساخت
 بهداشت

 عوامل پشتیبان

-محیط اقتصادي پایدار و مطمئن جهت سرمایه

 گذاري
 لیالملبینکدهاي اخالقی گردشگري و همبستگی 

 نوازي و رشد اجتماعی و فرهنگی جوامعمهمان

 

ت
قاب

د ر
آین

فر
ري

ذی
پ

 

 

 
 
 

 ریزيگذاري و برنامهمشیخط

 ي کالن با توسعه گردشگريهایمشخطسازگاري 
هاي گردشگري مایههاي ساختاري در بناصالح

 ایران
ی توانمند در علمئتیهاستفاده از اعضاي 

 هايریگمیتصم
 روند سیاسی موافق با جذب گردشگر

در هاي مالیاتی و سوبسیدهاي دولتی معافیت
 يگردشگر

 بنیاني گردشگري دانشهاشرکتحمایت از 
 شناسی جایگزین گردشگري انبوهگردشگري زمین

 هاي قانونی ورود به مقصدکاهش محدودیت
 تبدیل ژئوتوریسم به یک بخش اصلی

هاي خاص طبیعی و شرایط ورود به تعیین محیط
 آن

 تأمین اعتبار جهت ارائه ابتکارات در این حوزه

 آموزش و پژوهش

 هادانشگاهآموزش ژئوتوریسم در 
ژئوتورگاید و آموزش جامعه  وپرورشآموزش
 میزبان

هاي کیفیت آموزش و بازنگري مستمر برنامه
 آموزشی

المللی بین هايانجمن عضویت اساتید در
 ژئوتوریسم
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 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 آموزش ژئوتوریسم مدتکوتاههاي دوره
 هاي مطالعاتیالمللی و فرصتهاي بینمأموریت

 هاي تحقیقاتی دانشگاهیحمایت از پروژه
 المللیهاي آموزش و پژوهش مشترك بیندوره

 
 
 

 توسعه مقصد و بهبود زیرساخت

 نسکویو توسعه ژئوسایت، ژئوپارك و ثبت آثار در
 گذاري بر روي نیروي انسانیپرورش و سرمایه

هاي هاي عمومی و روساختزیرساخت
 گردشگري

 استقرار صلح و امنیت
 گذار خصوصیجذب سرمایه

 ي تکنولوژي نوینریکارگبهتوسعه تکنولوژي و 
ن به ای مندعالقهشناسان شناسایی و دعوت از زمین

 حوزه
 کارآفرینی و توسعهاشتغال، 

هاي مرتبط با پذیرش دانشجویان در رشته
 ژئوتوریسم

 )DMOبازاریابی و مدیریت مقصد (

 هاي متنوع در محل جاذبههاتیفعالایجاد 
 سفر داخلی و ورودي ژئوتویسم هايتنظیم برنامه

ها و معرفی در ها و کنفرانسشرکت در نمایشگاه
 جهان

 مسئوالنه مقصد ژئوتوریسممدیریت 
 ي و مشارکت بین عوامل سفرسازهماهنگ

 ICTهاي نوین ارائه مقصد مبتنی بر شیوه
 هماهنگی ذینفعان و مشارکت جامعه محلی

 ها و رقابت قیمتکاهش هزینه
گرفتن آب و هواي منطقه و توزیع زمانی  در نظر

 سفر
 گردشگريسازي سهم بازار حفظ و بهینه
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 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 کیفیت تبلیغات و ترفیعات
اي هافزار و اپلیکیشنافزار و نرمي سختریکارگبه

 مرتبط
 هاي متعدد ژئوتوریسم ایرانانتشار مقاله و کتاب

 حافظت و کنترل

پذیر بودن نسبت به ژئوتوریسم و توجه مسئولیت
 شناسی و محیط طبیعیبه حفاظت از آثار زمین

 ايهاي فرهنگی و هویت ملی و منطقهحفظ دارایی
ظرفیت تحمل  ساعت و توجه به-تعیین تعداد نفر

 مقصد
 مدیریت بازدیدکنندگان

 ايحفظ امنیت در سطح ملی و منطقه
 هاي زمینکمک به درك و شناخت ارزش پدیده

 محیط جامع و بر توسعه ژئوتوریسم کنترل اثرات

 عملیات مقصد و برند سازي

سیر شناسی و تفابتکار عمل در تفسیر مطالب زمین
 هاجذاب پدیده

-هاي زمینهاي متنوع و موزهتأسیس ژئوسایت

 شناسی
هاي کیفیت خدمات و ابتکار در ارائه جاذبه

 گردشگري
و استقرار تابلوهاي راهنماي منطقه و  دفتر راهنما

 هاجاذبه
و خدمات  هاتیفعالی به شناسنیزمالقاي روح 
 گردشگري

 ایجاد تصویر ذهنی و برند ژئوتوریسم در مقصد
شناسی در استفاده از بافت طبیعی و زمین

 محصوالت
 گردشگري براي کودکانهاي جذاب زمینفعالیت

 ي خاص ژئوتوریسم (ژئوالژ)هااقامتگاهتأسیس 
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 هاشاخص هامؤلفه ابعاد

 ایجاد منابع درآمد جدید در مقصد

تی
قاب

ط ر
حی

م
 

 
 محیط خارجی (کالن)شرایط 

 المللو روابط بین میتحر شرایط سیاسی،
 هاي اجتماعی، تبلیغات دهانیشبکه

 نوسانات نرخ ارز شرایط اقتصادي،
 اهشیوع ناگهانی بیماري شرایط اجتماعی مقصد یا

 
 کنندهعوامل مؤثر بر تقاضاي مصرف

 (شرایط تقاضا)

 شناختیهاي گردشگران زمینترجیحات و انگیزه
 فردمنحصربهحس خوب و تجربه سفر 

تمایز محصوالت مقصد و ارائه محصوالت 
 ژئوتوریسم

 بینی نیازهاپیش
نظارت بر رفتار گردشگران و سطح رضایت آنان و 

 گرفتن بازخورد از گردشگران

 

 گیرينتیجه
هاي دارایی بعد 3 بر پذیري مقصد ژئوتوریسم در ایران، مشتملرقابت عوامل پژوهش، این در

تعیین  بعد، هر به مربوط هايشاخص و هامؤلفه با محیط رقابتی و پذیريفرآیند رقابت رقابتی،
ها، موقعیت، امکانات موجود و عوامل مجموعه جاذبه ،هاي رقابتیدارایی بعد از منظور گردید.

رقابت مقصد هستند.  بازدیدکننده و زیربناي توسط مقصد انتخاب پشتیبان است که دلیل اصلی
ناسی شهاي زمینکننده و کششی در مقصد هستند مانند پدیدهاین عامل، در حکم نیروهاي جذب

طبیعی و آثار و  منابع (مثل هاي موهبتیجاذبه صورتبه تواندمی ها. داراییفردمنحصربهزیبا و 
ها)، رویدادها و سرگرمیی، فرهنگ راثیم (مثل سازانسانهاي شناسی)، جاذبههاي زمینپدیده

نوازي)، موقعیت اقلیمی، تاریخی، منابع توانمندسازي و پشتیبان (مانند زیرساخت، مهمان
شناسی ویژه و یا امکانات موجود (مانند نیروي کار و امکانات رفاهی) باشد. جغرافیایی و زمین

جهت توسعه  مقاصد کهییازآنجاتوان گفت که می آمدهدستبههمچنین بر اساس نتایج 
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اي موجود در ههایشان هستند، توجه به فاکتورهاي دارائیگردشگري، تحت تأثیر مستقیم دارائی
 پذیري مقصد ژئوتوریسم نقش به سزایی خواهد داشت.رقابت

ور هایی است که در مقصد، قبل، حین و بعد از حضشامل کلیه فعالیت پذیريبعد فرآیند رقابت
شگر، ارائه تجربه باکیفیت، جلب رضایت و وفاداري وي صورت منظور جذب گردگردشگر، به

-اي زمینهها و پدیدهتواند شامل تفسیر جذاب جاذبهها در ژئوتوریسم، میگیرد. این فعالیتمی

 درواقعقه باشد. هاي منطو اجناسی به شکل فسیل هایی از قبیل تهیه کاردستیشناسی و یا سرگرمی
در یونسکو  شناختی و ژئوپاركها، از ثبت آثار زمینیعی از فعالیتپذیري طیف وسفرآیند رقابت

 ◌ٴ و مدیریت بازاریابی مقصد گرفته تا باال بردن سطح ارائه خدمات و آموزش و پژوهش درزمینه
 شود.ژئوتوریسم و همچنین کنترل و حفاظت از مقصد را شامل می

ویل تري را به بازدیدکنندگان تحمنظور رقابت مؤثر، ارزش برمقاصد ژئوتوریسم ناگزیرند به
الیت ی یکپارچه باهم در فعصورت بهدهند. این فرآیند به عوامل زیادي بستگی دارد که همگی 

هستند. قبل از ورود بازدیدکننده به مقصد تا زمانی که آنجا را ترك کند و حتی پس از رسیدن 
اص هاي خعامالت، ویژگیاي از خدمات، محصوالت، تبه مبدأ، ژئوتوریست تحت تأثیر دامنه

گیرد. این موضوع بسیار حائز اهمیت است که اجزاء گوناگون مقصد، مقصد و اجزاي آن قرار می
ه ازآن بتحت مدیریت و هماهنگی قرار گیرند تا ارزش مقصد در تمام زمان اقامت، قبل و پس

 حداکثر برسد.
وهش گردشگري، آموزش و پژهاي گذاريپذیري مقصد ژئوتوریسم شامل سیاستفرآیند رقابت

عات و ي، بازاریابی، ترفیساز برنددر مقصد، توسعه پایدار ژئوتوریسم در مقصد، ایجاد هویت و 
-مدیریت مقصد، حفاظت و کنترل مقصد، توسعه مقصد، این امکان را براي مقاصد به وجود می

ع تمامی حال منافینآورد که ارزش تجربه سفر را براي بازدیدکنندگان به حداکثر رسانده و درع
 ذینفعان و پایداري مقصد نیز تضمین شود.

 کهيطورهبگردد، رقابت مقاصد ژئوتوریسم وابسته به خدماتی است که به گردشگران ارائه می
، بسیار حائز اهمیت است. این کار به مشارکت هر تیفیباکهاي در این خدمات توسعه زیرساخت

هاي فیزیکی و امروزه شامل زیرساخت کهيطوربهدو بخش دولتی و خصوصی نیازمند است 
دیجیتالی است. کیفیت زیرساخت در کیفیت تجربه گردشگران در یک مقصد بسیار مهم است. 
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آهن، تعداد خطوط هوایی، همانند شبکه را ونقلحملتوان با شاخص این شاخص رقابت را می

فی و هاي بهداشت، کیفیت آب مصرهاي مخابراتی، در دسترس بودن زیرساختکیفیت سیستم
 ).2009گیري کرد (ناویکاس و ماالکاسکایت،از این قبیل اندازه

 پذیر شدن مقصد ژئوتوریسم بازيریزي مقصد نقش حیاتی در رقابتگذاري و برنامهسیاست
 یابیتواند رویکرد مهمی براي جهتمشارکت فعال ذینفعان مقصد میکند. همکاري و می

 استراتژي توسعه مقصد ژئوتوریسم باشد.
جدید محصوالت و خدمات ژئوتوریسم یا تولید  مقصد ژئوتوریسم شامل توسعه مجموعه توسعه

نفعان ینوآوري و بنابراین توسعه بازار و همچنین توسعه پایدار مقصد است که بستگی به حمایت ذ
 ل کند.مشترك در مقصد ژئوتوریسم عم منافع کسب منظوریک مکانیسم به صورتبهدارد و باید 

یت خواهند رقابتی باقی بمانند یک فعالبازاریابی و مدیریت براي مقصدهاي ژئوتوریسم که می
کلیدي است. بازاریابی موفق یک مقصد شامل تعدادي عنصر کلیدي از قبیل شناسایی بازارهاي 

هاي الیتیابی، فعگاهیجا اصلی، سنجش میزان آگاهی و ماهیت تصویر ذهنی مقصد ژئوتوریسم،
گذاري مناسب است. با رشد جهانی گردشگري، اهمیت مدیریت ترویجی و تبلیغاتی و قیمت

ها شود. در این مدیریت باید از منابعی که گردشگري براي بقاء به آنبیشتر می روزروزبهمقصد 
خوب براي  ايت، محافظت شود، نیازها و توقعات ذینفعان برآورده گردد و ایجاد تجربهوابسته اس

 بازدیدکنندگان تضمین شود.
هاي ارتباطی و توسعه تعامالت افرادي ژئوتوریسم و ارتقاء مهارت ◌ٴ آموزش و پژوهش درزمینه

 وند.شمیکه در ارتباط با گردشگران هستند، عنصر مهمی از زنجیره ارزش توریسم محسوب 
ت زیسبدون وجود راهکارهاي حفاظتی این امکان وجود دارد که توسعه گردشگري به محیط

مقصد آسیب وارد کند، باعث ایجاد تضادهاي اجتماعی و فرهنگی گردد و در میان جوامع محلی 
تصاد و جامعه زیست، اق. توسعه پایدار گردشگري، تأثیر گردشگري بر روي محیطندازدیبجدایی 

مقصد را مدیریت کرده و منابع مقصد را براي نیازهاي کنونی و آینده تمامی ذینفعان ارتقاء  محلی
قصد تواند به حفظ جایگاه رقابتی مدهد. ایجاد تعادلی مناسب براي حفاظت و ارتقاء منابع، میمی

 در آینده کمک نماید.
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ه جنگی اي تبدیل بفزایندهطور رقابت براي جذب گردشگران در یک مقصد کامالً رقابتی، به
ي مقصد یا همان نام و نشان تجاري مقصد، ساز برندبراي جلب اذهان و عواطف شده است. 

دهد. سازمان مدیریت و بازاریابی مقصد، موظف به ایجاد تصویر یابی رقابتی را نشان میجایگاه
ذیر شدن پراي رقابتتواند ابزاري ارزشمند و قدرتمند بذهنی مقصد است. برند سازي مناسب می

مقصد باشد. اگر ذینفعان عمومی و خصوصی، خود را متعلق به یک نام و برند خاص مقصد بدانند 
مبنایی براي محصوالت خود استفاده  عنوانبههاي همان برند (ژئوتوریسم) و از هویت و ارزش

 شت.هاي انفرادي خواهد دایی بیشتري نسبت به تالشآ کارکنند؛ این کار مشخصاً 
ذیري پنیستند ولی بر رقابت کنترلقابلهایی است که بر شاخص مشتمل نیز محیط رقابتیبعد 

نماید و با محیطی که صنعت گردشگري در آن فعالیت می ازجملهمقصد تأثیر بسزایی دارند. 
 صورتهبنرخی تصاعدي در حال تغییر است. روندهاي تغییر گاهی اوقات موافق یا مخالف بوده و 

 برداشت توانمی بنابراین؛ گذارندها و رفتار مشتري تأثیر میقیم و غیرمستقیم بر روي انتخابمست

 پذیر شدن مقصدرقابت موجب تیدرنها تواندمی فرآیندها و محیط ها،از دارایی نمود ترکیبی

 ،امل مقصدپذیري عوگردند. شاید بتوان گفت که گردشگران انتظار پاسخگویی و مسئولیت
هاي و انگیزه حاتیترجتوجه به نیازها،  محصوالت گردشگري و ژئوتوریسم باکیفیت، دریافت

فرد، ها، ایجاد حس خوب و تجربه سفر منحصربههاي خاص ژئوتوریستگردشگران و خواسته
تمایز محصوالت مقصد و ارائه محصوالت ژئوتوریسم باکیفیت را دارند. همچنین مقاصد با 

سفر و  بهبود تجربه در راستايو سنجش سطح رضایت آنان باید نظارت بر رفتار گردشگران 
گام  دهشادراكدرنتیجه، ایجاد احساس مطلوبیت، احساس مثبت آنان به مقصد و افزایش ارزش 

-شرایط اقتصادي، اجتماعی، زیست ازجملههمچنین توجه به محیط خارجی (کالن)، بردارند. 

اشند ولی بتحت کنترل نمی اگرچهمحیطی، رقبا، سیاسی، تکنولوژیکی ضروري است. این عوامل 
بلیغات هاي اجتماعی، تبر میزان تقاضاي مقصد بسیار تأثیرگذارند. از سوي دیگر اثر شبکه

 لملل، شیوعااثربخش مثبت یا منفی گردشگران، نوسانات نرخ ارز، تحوالت سیاسی، روابط بین
-وانند در رقابتتفاکتورهایی هستند که می ازجملهروریسم و فعالیت مؤثر مقاصد رقیب بیماري، ت

 اي داشته و منجر به افزایش یا کاهش سرعت توسعه مقصد شوند.پذیري مقصد اثر ویژه
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پذیر شدن مقصد ژئوتوریسم جهت رقابت مبنایی عنوانبه تواندمی )1در جدول ( ادشدهی عوامل

 صورتبهاي که در همین راستا در حال جریان است هاي پراکندهتا تالش ردیقرار گدر کشور 
المللی گردشگري هاي رقابتی بیندار دنبال شود و جایگاه ژئوتوریسم در عرصهمنسجم و هدف

 ارتقاء یابد.
 

 
 پژوهش هايمحدودیت و پیشنهادها

یر شدن پذاهمیت رقابتپذیري مقصد براي سنجش میزان چارچوب کیفی رقابت شودمی پیشنهاد
ارچوب چی و پژوهش قرار گیرد و موردبررسهاي گردشگري نیز گردشگري ایران در سایر شاخه

انه اعتباریابی جداگ طوربهپذیري مقصد ژئوتوریسم براي کاربرد بیشتر در مقاصد متعدد و رقابت
 مدهآدستبهم پذیري مقصد ژئوتوریستر در خصوص ابعاد رقابتجزئی صورتبهشود. همچنین 

 هاي الزم انجام شود.ها، پژوهشسازي اجراي آندر این پژوهش و زمینه
 آن یمیاقل طیشرا به توجه با و اریبس یعیطب و یسمیژئوتور منابع از يبرخوردار لیدل به رانیا

اي هشناسی پیچیده و ترکیبی ایران منجر به ایجاد پدیدهساختار زمین .است گردشگرانموردتوجه 
ی و تکتونیکی، غارها، گنبدهاي نمکی، ساختارهاي رسوبی، فشانآتشهاي جالب مانند کوه

هاي ژئوتوریسمی در سراسر جهان ترین سایتها شده و کشور را به یکی از جذابها و رملبیابان
 هاي ژئوتوریسمی اولین گام جهت نیل به اهدافتبدیل کرده است. لذا شناسایی حداکثري دارائی

جهانی  تبدیل به ژئوپارك و ثبت تیباقابل، شناسایی و معرفی مناطق رونیازاري است. گردشگ
 گردد.ها پیشنهاد میآن

 از متشکلوه گر از استفاده. دارد یتخصص یپژوهش کار به ازین ژئوتوریسم هیاول يربنایز جادیا
 و شورک ژئوتوریسم هايجاذبه ییشناسا در... و يژئومورفولوژ و یشناسنیزم علوم نیمتخصص

 .شودیم هیتوص تیفعال نهیزم نیا با یمؤسسات سیتأس
-هاي فرهنگی جامعه محلی، موجب غناي بیشتر تجربه سفر میبها دادن به هویت ملی و دارائی

 هاي ارتباط با اقوامگردد. همچنین نسبت به فرهنگ و رسوم و آداب سایر ملل، کسب مهارت
 کدهاي جهانی گردشگري مدنظر قرار داده شود.ملل دیگر و همچنین رعایت 
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هاي تخصصی آموزش ارتقاء توان علمی در بحث ژئوتوریسم، شایسته است دوره منظوربه
ژئوتوریسمی  هايژئوگاید برگزار گردد. تربیت راهنمایان ویژه ژئوتوریسم در امر شناسایی پدیده

ران رست از میراث زمین، براي گردشگها به نیروهاي ترویج فرهنگ استفاده دکشور و تبدیل آن
 خواهد نمود. پذیري مقصد کمک شایانیداخلی و خارجی در فرآیند رقابت

راین مرحله بناب؛ کره زمین است ریناپذ دیتجدهاي شناسی بیش از هر چیز یادآور بخشآثار زمین 
است  م، ضروريهاي طبیعی به عموم مردهاي طبیعی زمین، قبل از معرفی جاذبهحفاظت از پدیده

 هاي نوین مدیریتی است.و نیازمند روش
کند و حتی ممکن هاي ذینفع، نقش محوري براي توسعه مقصد بازي میهمکاري میان گروه

هاي ایجاد کمیته مشترك بین سازمان است قدرت کلی مقصد و تصویر آینده آن را بهبود بخشد.
ت و بهرهمدیری کردنمشارکتی ها، تهماهنگ ساختن فعالی منظوربهدولتی و خصوصی مرتبط 

 اتي اقدامبرا تصویر مقصد مناسببه ایجاد یک  مقصد در مدیریت یعلمئتیهاعضاي گیري از 
 انجامد.جهانی می

آخرین از  و کسب اطالع مقاصد هاي موفق دیگرالگوبرداري از تجربه، مطالعات تطبیقی 
 نماید.را هموار می مقصد مسیر موفقیت، ابزارهاي تکنولوژیکی در جهان

ناسب هاي متبا فراهم آوردن مقدمات الزم در جهت تأسیس و بهبود امکانات رفاهی، ژئوالژ و اقامتگاه
با فضاي ژئوتوریسم، توسعه و بهبود مسیرهاي دسترسی و عالئم راهنماي ژئوتوریسم، ارتقاء 

 ایران ایجاد گردد.هاي ژئوتوریسم در ها، بستري مناسب براي استفاده از ظرفیتزیرساخت

اي براي بهبود وضعیت جذب گردشگر و بازاریابی مؤثر ژئوتوریسم ایران در سطوح ملی، منطقه
 و عملیاتی گردد. شدهيزیربرنامهگذاري، مشیو جهانی، خط

ی و هاي پیوند هویت ملصنعت گردشگري ایران براي تحقق اهداف خود باید تالش کند زمینه
سازي و آموزش را هنگی با تعامالت جهانی را فراهم نماید و فرهنگهاي اخالقی و فرارزش

ي حقوق گردشگران، صلح و آزاد ي احترام متقابل بین فرهنگی، رعایت کدهاي اخالقی وسوبه
گذاران داخلی و خارجی در شود بسترسازي مناسبی براي جذب سرمایهپیشنهاد می سوق دهد.

 گردشگري صورت گیرد.

 كمشترباهدف  نفعیذ يادیز تعداد يهمکار يبرا يابزارعنوان به توانیم را اهژئوپارك جادیا
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ریسم و هاي ژئوتوبرداري از سایتموضوع ثبت و بهره. گرفت نظر در داریپا يامنطقه گسترش

ا در هی به فعالیتبخشتنوع، توسعه و حفاظت و مدیریت مقتدرانه، آگاهانه و مسئوالنه آن
ا هها، تهیه کتابچه، بروشور و یا لوح فشرده حاوي اطالعات جاذبهژئوتوپ ژئوپارك، ژئوسایت یا

 و مسیر دسترسی بسیار ضروري است.

ا هاي بی تنظیم و معرفی گردد و شرکتالمللنیبهاي آژانس هاي ژئوتور برايالزم است پکیج
 مؤثر قرار گیرند. تیموردحمابنیان فعالیت ژئوتوریسم و دانش

شگري و نیز گردهاي مناسب زمینزمینه شناسایی مکانت توسعه تحقیقات درتخصیص اعتبار جه
ها، امکانات رفاهی، نحوه جذب گردشگران هدف این نوع گردشگري، توسعه زیرساخت

بهداشتی، فراهم نمودن راهکارهاي امنیتی مسلط بر اماکن گردشگري و گسترش فعالیت تبلیغاتی 
 و بازاریابی در اولویت قرار گیرد.

 هاي موردنظر و جلوگیري از تخریبپذیري در مکانتوجه به ظرفیت تحمل و تعیین ظرفیت
ها و محافظت از میراث طبیعی و تخصیص اعتبار براي نگهداري از آن، تدوین قوانین و جاذبه

-ها و دیگر اماکن داراي جاذبه طبیعی، کاهش اثرات سوء زیستمقررات حاکم بر ژئوپارك

 پذیري امري حیاتی است.دار در جهت حفظ و تداوم رقابتمحیطی و توسعه پای

اگرچه ادراکات بازدیدکننده و پیامدهاي محیط خارجی، تحت کنترل مستقیم مقاصد نیستند، اما 
توجه به گسترش واحدهاي تحقیقات بازار و درك نیاز مشتریان، شناخت هر چه بیشتر نوسانات 

قصد بسیار شدن مپذیر مناسب، در تسریع رقابت محیطی، کنترل حداکثري آن و ایجاد تغییرات
 اثربخش خواهد بود.

نظران جهت مصاحبه و حاضر، هماهنگی با صاحب پژوهش هايمحدودیت نیترمهم ازجمله
چنین ها بود. همتمایلِ کمِ افراد جهت پاسخگویی به پرسشنامه به دلیل تعداد باالي پرسش

 پذیري و ژئوتوریسم در داخلعلمی مباحث رقابتپژوهشگر در طول پژوهش، با کمبود منابع 
کشور مواجه بود (جدید بودن موضوع). الزم به ذکر است که این محدودیت ناشی از نو بودن 
موضوع پژوهش است و نشانگر سهم این پژوهش در تولید علم و دانش و توسعه یک حوزه 

ژوهش حاضر محسوب مطالعاتی و پژوهشی جدید است. این مهم خود یکی از نقاط قوت پ
خط مش ریزان و تواند منجر به گسترش دانش و درك و فهم مدیران و برنامهگردد و میمی
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م در ایران شدن ژئوتوریسپذیر در حوزه گردشگري نسبت به چیستی و چگونگی رقابت گذاران
 وپذیري مقصد ژئوتوریسم در ایران صورت گرفت که قلمررقابت گردد. پژوهش حاضر در حوزه

مطالعات بسیار متنوع است و بحث و بررسی ابعاد آن نیاز به داشتن درك کامل و دقیق، مطالعه 
 و بررسی اثرات مختلف این ابعاد بر روي یکدیگر در مقصد داشت. ذکرشدهگسترده در ابعاد 
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