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Abstract  
The growing competitiveness and growth of the tourism industry have 
put tourism beneficiaries on the path of thinking and appropriate strategic 
and futuristic action to enhance the destination's competitiveness. 
Therefore, this study aims to analyze the impact of organizational 
capacity development components on the competitiveness of Sarein spa 
tourism destinations and, consequently, the research model is 
quantitative. The required initial data were collected based on a 
questionnaire tool and from a sample population of over 200 people in 
two chain methods (for experts of organizations and related services) and 
random (for tourists) in Sarein city. Findings indicated that from 
organizational capacity development, the components of leadership 
capacity, human resources and especially communication are weak. 
Also, from the viewpoint of competitiveness, apart from the appropriate 
conditions of the resource quality component, the other two components, 
namely destination management and the competitive performance 
component, are not suitable for promoting tourism development. 
Structural equation modelling demonstrated that the components of 
organizational capacity development have a positive and significant 
effect on the competitiveness of Sarein spa tourist destinations. Proving 
this effect can provide a new thematic context for the development of 
related literature to improve the competitiveness of the destination. 

∗ Corresponding Author: mjavdan@khu.ac.ir 
How to Cite: Javdan, M., Tavallaei, S., Mehraban, F. (2021). Analizing The Effect 
of the Organizational Capacity on the Competitiveness of Spa Tourism Destinations; 
Case Study: Sarein City. Tourism Management Studies, 16(56), 83- 129. 

 

                                                            



 1400زمستان |  56شماره  | 16سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 84

Introduction 
The focus and purpose of the research is to analyze the impact of 
organizational capacity development components on the competitiveness 
of the spa tourism destination in Sarein. "Organizational capacity 
development" as an intermediate and important link of capacity system 
components (individual, organizational and systemic), organized 
application of leadership and management, organizational resources and 
culture and communication processes to improve the capabilities and 
functions of the organization over time and in a way which is considered 
stable (UNDP,2009; Aref,2011). 
  Alongside the changes in travel patterns over the past few years, the new 
trends indicated the strengthening of the spa and medical tourism product 
(Csapó & Marton; 2017; 56) which, due to the growth of the global health 
tourism market, has made it necessary to be competitive in this field . 
The competitiveness of tourist destinations is one of the most important 
factors in the success of the destination (Paunovi'c et al., 2020). The 
argument is that competing tourist destinations seek to satisfy tourists and 
expand their share of the target market (Cronje & Plessis, 2020). In this 
regard, competitiveness can be considered the ability of the destination 
to optimize attractions (products and services) and sustainably create 
added value to maintain a competitive position of the destination and 
provide suitable conditions for the unique experience of visitors and 
better quality of residents' lives and care for local capital (natural and 
heritage) over time (Fernández et al., 2020). 

Materials and research methods  
The present study is based on quantitative research regarding applied 
purpose and research pattern. Based on the available literature, the 
conceptual research model is organized in the form of independent 
(organizational capacity development) and dependent (destination 
competitiveness) variables. The conceptual components of the proposed 
model in the field of organizational capacity development, leadership 
capacity (management), organizational capacity, resource capacity and 
communication have been determined. In destination competitiveness, 
three key components of resource and product quality, destination 
management and marketing factors, and Competitive destination 
performance are defined. Based on the available literature, 14 
components and 80 variables have been used to design the questionnaire 
tool to implement the above concepts. Preliminary data were collected 
through surveying in the target statistical population and based on 200 
sample populations of experts from executive organizations and activists 
of industry and related services in Sarein, and relationships were tested 
based on structural equation modelling (in Smart PLS software 
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environment). The scale of the questionnaire items was the Likert five-
choice range. 

Findings and discussion 
Based on descriptive findings, the average response rank of 
organizational capacity development items and destination 
competitiveness in Sarein city is lower than the average of 3 (from the 
fifth rank ceiling). It indicates a gap in the capacity of organizations for 
destination development and competitiveness. Based on the findings and 
within the framework of organizational capacity, the status of the human 
resources component had the best, and organizational communication 
had the worst mean response rank. 

Conclusion 
Structural equation modelling indicated that the designed structure and 
the causal relationships fit properly. As a result, the coefficients of the 
items and the path pattern of the relationships are significant. In other 
words, this hypothesis confirmed that the development of organizational 
capacity has a positive and significant effect on the competitiveness of 
the spa tourism destination in Sarein. 

Keywords: Organizational Capacity, Tourism Destination 
Competitiveness, Spa Tourism, Sarein City. 
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                   ردشگريگ مقصد  پذیريرقابت در سازمانی تاثیرظرفیت تحلیل
 سرعین شهر: مطالعه مورد گرم،آب

     مجتبی جاودان 
 تهران، خوارزمی، دانشگاه گردشگري، ریزيبرنامه و جغرافیا گروه استادیار

 ایران
  

 رانای تهران، خوارزمی، دانشگاه ، ريگردشگ ریزيبرنامه و جغرافیا گروه استاد سیمین توالیی  
  

 فاطمه مهربان   
 ارزمی،خو دانشگاه گردشگري، ریزيبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوي

 ایران تهران،

  چکیده
 مقتضی راهبردي اقدام و تفکر مسیر در را گردشگري نفعانذي گردشگريْ صنعت فزایندة  رقابت و رشد
 توسعۀ هايهتاثیرمولف تحلیل هدف با حاضر پژوهش. استداده قرار مقصد پذیريرقابت توانایی ارتقاي براي

 کّمی پژوهش شناسیروش شد؛ انجام سرعین گرمآب گردشگري مقصد پذیريرقابت در سازمانی ظرفیت
 نفر 200 بر غبال منتخب نمونۀ جمعیت از و پرسشنامه ابزار بر مبتنی نیازْ مورد هايداده. است تحلیلی نوع از و
. دش گردآوري سرعین شهر در) گردشگران براي( تصادفی و) کارشناسان براي( ايزنجیره شیوة دو به

 و نابعم سازمان، رهبري ظرفیت هايمولفه سازمانی، ظرفیت چهارچوب در که داد نشان توصیفی هايیافته
 ولفۀم مناسبِ شرایط از جداي ي،پذیررقابت نظر از همچنین است؛ ضعف دچار سازمانی ارتباطات ویژهبه

 شرایط در قصدْم رقابتی عملکرد مولفۀ و مقصد بازاریابی و مدیریت دیگر مؤلفۀ دو محصول، و منابع کیفیت
 ظرفیت از يپذیررقابت تاثیرپذیري به توجهیکم زمینۀ در موجود شکاف بر مبتنی. دارند قرار نامناسبی
 ريپذیرقابت در سازمانی ظرفیت: که داد نشان ساختاري دالتمعا یابیمدل مقصد، مدیریت هايسازمان

 هايمولفه ودبهب با درنتیجه، است؛داشته مثبت و معنادار تاثیري سرعین شهر در گرمآب مقصدگردشگري
 گرمآب صنعت پذیريرقابت از بهتري عملکرد توانمی سرعین، شهر در مقصد مدیریت هايسازمان ظرفیت

 ظرفیت اثربخشی و مرتبط ادبیات توسعۀ براي را جدید موضوعی بستر تواندتاثیرمی این اثبات  داشت؛ انتظار را
  .آورد فراهم مقصد پذیريرقابت فرایند در سازمانی

 نویسندة مسئول: mjavdan@khu.ac.ir  
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   .رعینس شهر گرم،آب گردشگري گردشگري، مقصد پذیريرقابت سازمانی، ظرفیتها: کلیدواژه
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 مقدمه 
را  نفعانيذسازان و ي تصمیمگردشگرتمی صنعت میان عناصر سیس ندهیو رقابت فزارشد 
قرار داده مقصد يریپذرقابتعملکرد  ارتقاي يبرا و اقدام راهبردي رنگندهیآ تفکر ریدر مس
هاي جایگزین براي ازجمله رهیافت 2"توسعۀ ظرفیتی")؛ 2021، 1(اندرو و همکاران است

و هم 6و سیستمی 5، سازمانی4يدرسطوح فرد) 2021، 3کوسوماپذیري(بهبود توانایی رقابت
 است آمده شمارهها و بهبود عملکردها در پیوستار زمان بافزایی اثربخش میان ظرفیت

 ستمیسي اجزامیانی ۀ عنوان حلقبه ،"8سازمان تیظرف "در این راستا، .)2010، 7(عارف
اي شیوه مان بهي سازعملکردهامستمر ظرفیت براي نیل به اثربخشی بهبود ی، رسالت تیظرف

 ).2013، 9؛ الس2011 ،(عارف پایدار را بر عهده دارد 
   به معطوف "ظرفیت سازمانی ۀتوسع"رهیافت  تحلیلی ـ نظرياهمیت کاربرد وجوه 

ریزي ها از طریق پیزیرا آن ،شودمی" سازمان هاي مدیریت مقصد"ساختار و کارکرد 
، 10چی( ریکنند ونی مقصد ایفاي نقش میدر ۀها در پیشبرد امور توسعبرنامه ۀساختارها و تهی

ریت ( بازاریابی) و مدی بیرونی مقصد ۀسازماندهی منابع براي توسع ،از سوي دیگر .) 2010
). درنهایت، سازمان2016، 11(نگروینا وکروس گردشگران را  نیز موجب می شوند ۀتجرب

ز را نی مقصدفراگیر  ۀ، توسعنفعانيذ نیب يهمکار با رهبري یکپارچه و هاي مدیریت مقصد
، 14؛  فوریس و همکاران132015؛ باربینی و  پرسوتی2014، 12(ولگر و پچالنرکنند تسهیل می

ها و شکاف هاي مدیرت مقصد، چالشمثبت سازمانتاثیر). با وجود پذیرش اهمیت و 2021
از دیدگاه  باربینی و  .ها وجود داردهایی نیز در خصوص اثربخشی عملکرد آن

1. Andreu et al. 
2. Capacity Development  
3 .Kusuma 
4. Individual 
5. Organizational  
6. System(Social)  
7. Aref 
8. Organizational Capacity 
9. Loss 
10. Ritchie 
11. Negrușa & Coros 
12. Volgger & Pechlaner 
13. Barbini & Presutti 
14. Foris et al. 
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مله موانع ج از یسازمان ییعدم توانا چالش مختلف و گرانیباز یرفتار رقابت)، 2015پرسوتی(
ظرفیت  فقدان )2011عارف(  .اندهتلقی شد مقصد موفقیت  و يریپذقابتنیل به  ر جدي در

است. گردشگري در کشور هاي در حال توسعه دانسته ۀسازمانی را چالشی مهم براي توسع
 گردشگري ساحلی ۀریت و روابط سازمانی در توسعهاي ظرفیت مدیلفهوضعف در م

ها ) و همچنین ناتوانی ظرفیت رهبري و ارتباطات میان سازمان1397(افتخاري و رمضان نژاد،
 کاجورنبوناست (شمارآمدههگردشگري ب ۀشده  براي توسعهاي مهم شناساییازجمله چالش

 ارتقايبراي  نماید کهري میضرو)؛ بدین اعتبار، 2020، 2؛ کوسوما12019ی،تیراتیو ده
  "ظرفیت سازمانی "پذیري مقصد، رقابت ۀها و موفقیت در عرصاثربخشی عملکرد سازمان

 وضعیت را درکانون توجه قرار داد.  ارتقايآن در تاثیرو 
افتهی ياندهیفزا تیاهمي گردشگرهاي پذیري مقصداخیر، رقابت ۀطی بیش از دو ده

اشکال و  ۀموفقیت مقصد در همکه از عوامل مهم طوري، به)2020، 3(کرونژ و پلسیس است
سازي ) براي بهینه5،2017(چسپو و مارتون4گرمآبسالمت وگردشگري  ةازجمله درحوز

سازي منافع در بازار جذابیت محصول و کیفیت خدمات، جلب رضایت گردشگران، بیشینه
، ضیایی و 2020، 6و همکاران (فرناندزاستشمار آمدههب جامعۀ میزبانو درنهایت رفاه پایدار 

 .)1399؛ غضبانی و همکاران، 1399همکاران، 
 يبراچنین هم .دارد یبستگ یآن در بازار جهانپذیري رقابتتوان مقصد به  کی تیموفق

 دتاب آورنشده  ینیبشیپرویداد هاي  در برابرباید مقصد گردشگري ی،  رقابت تیحفظ موقع
پذیري رقابت)؛ از سوي دیگر، 2020، 7(پانوویچ و همکاران ر بماندمدت پایداو براي طوالنی

متعدد نظیر  نفعانيتوسط ذبلکه  ،نیست خدمت واحد ایمحصول  کیتاثیر نتیجۀمقصد 
 يهاسازمان  و ساکنانخدمات گردشگري،  محصول و ةکنندهاي تولیدنهادها و شرکت

 ).2021، 8(هاپآید دست میبهمقصد  تیریمد

1. Kajornbun & Dhirathiti 
2. Kusuma  
3. Cronje & Plessis 
4. Spa Tourism 
5. Csapó & Marton  
6. Fernández et al. 
7. Paunovi´c et al. 
8. Happ 
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هاي مفهومی، سه تیپ از مدلالمللی نشان از آن دارد که ها در سطح بینپژوهش  ۀپیشین
(ریسفاندینی  استطرح شده و توسعه یافتهمقصد پذیري رقابت ۀدر زمینتحلیلی و یکپارچه 

مفهوم فراگیر از رقابتیک  ةشالود ۀتوسع برايها اولین تالش) 254، 2021، 1و همکاران 
که  ،) است 2003، 1999( 2ریچی و کراچ مفهومی فراگیرمدل به   معطوف پذیريْ
ترین ها در این سطح کالن و مقصد مورد بحث قرار داده و از مهم  در دوپذیري را رقابت

) و 2018( 5) و مانري و همکاران2010( 4)، کیم و ویکس2003( 3یر و کیمادو .حوزه است
مدل  ۀها معطوف به  توسعدوم تالش تیپ .هاي مفهومی کوشیده انددیگران نیز در بسط مدل

 ؛در سطح مقصد متمرکز استپذیري رقابتهاي تحلیلی بخشی از جنبه روي تحلیلی یا
) 2020( 9و فرناندز )2004( 8)، اینرایت و نیوتن2000( 7)، حسن1994( 6دیکینسر و  ونهوف

ها تعریف مجموعکه باند تیپ سوم پژوهش هایی .گیرنداز مطالعات جاي می گونهدر این نیز 
مقصد در قالب مدلی پذیري رقابتهاي کلیدي بر روي سنجش تطبیقی اي از شاخص

 11)، گومزلج و مایالیک2000( 10کیم و همکاران؛ مطالعات اندکردهیکپارچه تمرکز 
 13مجمع جهانی اقتصادپذیري رقابتشاخص هاي  و )2011( 12)، اساف و جوسیاسن2008(
 . روندشمار میبهاین تیپ  ) نمونه هایی شاخص از2019(

مقصد عمدتا متوجه کاربست مدلی  منتخب پذیري ة رقابتپژوهش هاي داخلی در حوز
د یا مقصدر  مقصد پذیري رقابتمذکور براي سنجش  ۀگانهاي  سهیا اجزایی منتخب از مدل

؛ 1395ایمانی خوشخو و ناد علی پور، ؛ 1389فرزین و ناد علی پور، (اند مشخص بودههاي 
ملکی و ؛ 1397؛ بریمانی و همکاران، 1397؛ برومند و همکاران، 1397فرزین و همکاران، 

؛ ابراهیمی و 1398افراخته و همکاران، ؛ 1397؛ خاکپور و همکاران، 1397سجادیان، 

1. Risfandini et al 
2. Ritchie & Crouch 
3. Dwyer & Kim 
4. Kim & Wicks 
5. Manrai et al 
6. De Keyser & Vanhove 
7. Hassan  
8. Enright & Newton  
9. Fernández et al. 
10. Kim et al. 
11. Gomezelj & Mihalič 
12. Assaf & Josiassen  
13 .World Economic Forum 
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مینایی و همکاران،  ؛1399؛ قادري و اعرابی، 1399؛  رحمانی و رهنما، 1398همکاران، 
 همهاي محدودي )؛ در این میان، فعالیت 1400زاده و همکاران، انخ و 1400،دلشاد ؛1399

مقصد ذیري پرقابتچوب مفهومی از اجزاي راهچ ئۀمبتنی بر رویکردها و فنون کیفی براي ارا
 ة) در حوز1399( ضیایی و همکاران مطالعۀ ،طور ویژههکه  ب ،استبه سرانجام رسیده

پذیري رقابت ة) در حوز1399( کارانهم غضبانی وپژوهش پذیري مقصد و رقابت
 اهمیت برخوردارند.ژئوتوریسم از 

توافق  ،شدهانجام هايتالشبا وجود  اظهار کرد کهجمع بندي پیشینه می توان  براي
 متاثر از شرایط متباین پذیريْسنجش رقابت شناسیو روش مبانی مفهومی در زمینۀ ايعمومی
، 1جونیو و همکاران و 2021اندینی و همکاران، (ریسف وجود ندارد هاي گردشگريمقصد
 یتابعد مقصپذیري رقابتمتغیر وابسته،  جایگاهعالوه بر اهمیت موارد مذکور و در ). 2016

 استقرار گرفتهکه کمتر مورد توجه  است يگردشگر توانایی ظرفیت سازمان (هاي)از 
 ).2009 ،بورنهورستا و همکاران(

 دتأکی روي آن و شده رشیمقصد پذ ۀتوسعفرایند ها در زماناعتبار، اگرچه نقش سا نیبد
 ولیاند،  شمار آوردههب  رقبا مقایسه بامقصد در  تیرا شرط موفقپذیري رقابتاست و شده
ر است که در بست یشکاف  مقصدپذیري رقابتفرایند  سازمان در تیظرف هايمولفهتاثیر

 فاقد سابقه است. نهیشیدر پ که ،ودشیپوشش داده م حاضر پژوهش
هاي دامنهو در  )لیاردباز مرکز استان (شهر  لومتريیکبیست وپنج  فاصلۀ در نیشهر سرع

هاي مجتمع و گرمآب ۀچشممندي از چهارده واسطۀ بهرهو بهاست واقع شده سبالن کوه 
گرم  مهم گردشگري تندرستی و آب هاياز قطب و همچنین جاذبه هاي متنوع، درمانیآب

، در حدود 1398شمار می آید. براساس نتایج طرح آمارگیري از گردشگران ملی در بهار به
نفر گردشگر وارد استان اردبیل شدند و از این میان، حدود هفتصد هزار نفر نیز   1961251

)؛ بر این اساس، با عنایت به اهمیت 1398از شهر سرعین بازدید کردند (مرکز آمار ایران، 
گرم و ظرفیت قابل اتکاي مقصد سرعین، ضرورت دارد تا  گردشگري آب رشدبهبازار رو

پذیري مقصد مورد بحث واقع هاي ظرفیت سازمانی و رقابترو از  نظر مولفهمسائل  پیش
ظرفیت "ی و ساختار تحلیلی عبارتست از: کمّ يپژوهش در قالب الگو شود. لذا مسئلۀ کانونی

 ؟ "گرم در شهر سرعین داردمقصد گردشگري آبپذیري سازمانی چه تاثیري در رقابت

1  . Junio et al.  

 

                                                            



 93 |جاودان و همکاران /تحلبل تاثیر طرفیت سازمانی...

  ةاز شالود پذیرنظامشناخت پژوهش حاضر  رسالت و هدف کانونیاعتبار،  نیبد
 )وابسته ریتغم ( مقصدپذیري رقابتهمراه با  )مستقل ریمتغ( ظرفیت سازمانی ينظر ـ یمفهوم
پیشنهادي و سازماندهی گیري و ساختاري) مدل مفهومی برازش (مدل اندازهتا بتوان با  است

 زیرا ن یآت هايبراي پژوهش اقداماتبهکرد  عوامل و تاثیري تحلیل برا یمناسب ۀنیزم، هاافتهی
 .آوردفراهم 

  نظري ـ مفهومی مروري بر پیشینۀ

المللی  در هاي توسعه و نهادهاي بینمحصول ابتکارات آژانس "توسعۀ ظرفیتی"رهیافت 
با روندي فزاینده   90 ۀکه پس از ده ،گذشته است ۀند دههمکاري چندجانبه  طی چ ۀسای
) ازجمله گردشگري 2001، 1( الورگن و ساکسبی برنامه ریزي ةکاربرد آن در حوز ۀزمین

 ). 1(شکل  شماره است نیز فراهم شده

 )2021اسکوپوس، پیشینۀ توسعۀ ظرفیتی و ظرفیت سازمان در گردشگري  ( 1شکل شماره:

    

و سیستمی)  (فردي، سازمانی مبتنی بر نظامی سه سطحی توسعۀ ظرفیتیت ساختار رهیاف
افراد،  ییتوانا ارتقايفرایند در جایگاه تعریف،  ) و2است (شکل شماره سازمان یافته

محیطی  ۀآید(برنامشمار میهب داریثر و پاومکارا،  عملکردي نیل به برا سیستمها و سازمان

1. Lavergne & Saxby 
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)؛  بنابراین،  فرض شده که زیربناي 2010، 3یونیسف و 0072، 2؛ واچیرا1998، 1سازمان ملل
ت ظرفی ۀتمرکز روي  توسع  ها و جوامع براي رشد و پیشرفتْتوانمند سازي افراد، سازمان

 )  و نیل به  اهداف زیر است: 1392(ضیایی و همکاران، 
 پایدار؛   ۀها در مسیر حمایت از توسعهها و انگیزها، نگرشبهبود ارزش -
 افزا با نیروهاي پیشران بیرونی؛ هاي درونی همظرفیت تقايار  -
 فهم و تقویت ارتباطات میان اجزاي سیستم ظرفیت؛  -
 مستمر؛ يریادگیو  يسازگارمشارکت،  -
 و اقدامات در سطوح مختلف؛ هاتیفعال يسازکپارچهی -
  .)2011، 5استین و 2001؛ الورگن و ساکسبی، 2000، 4(بولگر منابع و کنترل تیالکم -

 )2009محیطی سازمان ملل،  ۀ( برنام ظرفیت ساختار مفهومی رهیافت توسعۀ:  2.شکل

 

 که با اهداف متفاوت  شمارآوردهب یاجتماع ايتوان سازهیمها را سازمان ،طورکلیهب  
عنی ی، اندحیات طبیعی ۀداراي چرخ ها همانند سایر سیستم هاي بازْسیس می شوند؛ سازمانتأ

از شرایط درونی  متاثررسند و ممکن است بلوغ می ۀایجاد و رشد اولیه، به مرحل ۀپس از مرحل

1. United Nation Environmental Programme (UNDP) 
2. Wachira 
3. UNICEF 
4. Bolger 
5. Austin  
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ستور و اگر تجدید ظرفیتی در د شوند و محیط رقابتی به لحاظ ساختار و عملکرد تضعیف
دي ضرورتی راهبر "ظرفیت سازمان توسعۀ"روند. لذا از میان می کار نباشد، در نهایت نیز

 ). 2002، 1(بک لند و همکاران آیدشمار میهازمان بحیات س ۀبراي پایداري چرخ

 )21،2002(بک لند و همکاران، حیات سازمان ۀچرخ  3شکل شماره:

 

 ۀلصنعت گردشگري بدون مداخ ارب جهانی، ثابت شده که توسعۀهمسو با ادبیات و تج
زیرا  ،)1398نژاد و افتخاري، (رمضان شودمین نمیتا هاي وابسته به آندولت و سازمان

هاي مدیریت مقصد مدیریت و عملکرد سازمان ةشیو موفقیت مقصدهاي گردشگري نتیجۀ
عوامل فرد و قابلیت دسترسی به آن)، ه(محصول منحصرب از عوامل ملموس بهینه در ترکیبی

بازدیدکنندگان است میزان رضایت  ،شده) و درنهایتغیرملموس (کیفیت خدمات ادراك
 خدماتمحصول متمایز و  ۀرقابت مقصدها در ارائ شیافزا ،ن راستادر همی .)2016، 2(بولیایی

 زبانیآن بر جامعۀ م پیامدهاي کنترل از سوي دیگر، ضرورت و گردشگرانبه  تیفیباک
 استایش دادهپایدار افز ۀدر نیل به توسع را هاي مدیریت مقصداهمیت رسالت سازمان

توان رهیافت کلرا می "سازمان تیظرف توسعۀ"). لذا، 1390(ضرغام بروجنی، توحید لو
ها در مقیاس سازمان یاثربخشتوانایی و  ارتقايفرایند در  ریعوامل درگ لیتحلاي براي نگرانه

1. Backlund et al 
2. Bolyai 
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ر سازمان د با توسعۀجدید در ادبیات مرتبط  اي، که زمینه )2011(عارف، کرد مقصد تلقی 
، 1جرونبون و دهیرتیتی(کا آیدشمار میهجمله دانش گردشگري ب هاي مختلف و ازحوزه
 ). 1397و رمضان نژاد،  يافتخار؛ 2019

استفاده  یلاز تحل ،و در سطوح متنوعی شده تعریف یبا مضامین متفاوت ظرفیت سازمانیْ
 "یمانظرفیت ساز توسعۀ"از سوي دیگر، توافق جمعی درخصوص تعریف مفهوم است؛ شده

 "یت سازمانیظرف"حال و  بطور کلی، ؛ در عین )2012، 2(البین وهمکاران وجود ندارد نیز
ارتباطات) براي بهبود تواناییو  (رهبري و مدیریت، منابع هاظرفیت ارتقايفرایند اثربخش 

اي پایدار تعریف همسو با ماموریت و اهداف توسعه، به شیوه ،سازمانعملکردهاي  و ها
با تعریف مفهوم ). درتناسب 2019، 5بریکس؛ 4،2002؛ ارونی2021، 3(ایمبایااست شده

 است.  4. آن به شرح شکل ۀظرفیت سازمان، اهداف توسع
دهد که اساس ادبیات موجود نشان میظرفیت سازمان بر هاي توسعۀمرور ابعاد و مولفه

برآمده  .ظرفیت و ظرفیت سازمانی گسترده نیست مجموع، دامنۀ پژوهش در حوزة توسعۀ در
 هایی از نظر تدقیق اجزاي مفهومی ظرفیتو شباهتها از خاستگاه علمی پژوهشگران، تفاوت

 که ـادبیات ظرفیت سازمان درۀ فراوانی و تکرار اجزاي مفهومی توسع. سازمانی وجود دارد 
از  متاثر .استبه نمایش درآمده 1آیدـ در نمودار .شمار میهاي روایی صوري نیز بهاز شیوه

و  ( مفهومی ظرفیت رهبري ولفۀسه م ظرفیت سازمانی در قالب رويپیوند، ادبیات هم
شود تعمق می سازمانی)مدیریت)، سازماندهی منابع و اثربخشی ارتباطات (درون و میان

البته این  .)2020کاسوما،  و 2019؛ بریکس، 2019 ،یتیرتی؛ کاجرونبون و ده2011(عارف،
براي  هاجنبه ، دیگربعد ۀدر مرحلکه ، نیستر ادبیات یگگرفتن وجوه د همعناي نادیدبه

تعریف متغیرهاي عملیاتی در یک نظام طولی و در راستاي مدل مفهومی پژوهش پوشش 
 د.نداده می شو

 

1. Kajornbun & Dhirathiti 
2. Labin et al . 
3. Imbaya  
4. Aroni 
5. Brix 

 

                                                            



 97 |جاودان و همکاران /تحلبل تاثیر طرفیت سازمانی...

 )2018، 2؛ کاکس و همکاران2011، 1(استین ظرفیت سازمان ۀ:  اهداف توسع4شکل شماره

 

 سدر دستر اتیبر اساس ادب یسازمان تیظرف يهامولفهابعاد و مرور   :1ه شمار نمودار

 

1  . Austin 
2  . Cox et al. 

 ۀ؛ آژانس توسع2005محیطی سازمان ملل،  ۀ؛  برنام2002؛ بکلند 2002؛ ارونی، 1998محیطی سازمان ملل،  ۀبرنام
؛ 2012؛ براون، 2012نسکو، ؛ یو2011؛ کورنفرت و مردونت، 2011؛ عارف، 2001؛ استین، 2004المللی ژاپن، بین

؛ 1397، افتخاري و رمضان  نژاد  ؛2020؛ کوسوما، 2019؛ کوجرنبورن و دهیرتیتی، 2019؛ بریکس،2013احمتی، 
 .1399همکاران   و حشمتیو  1398 رمضان نژاد و افتخاري،
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اي رشد فزاینده ،ویژه گردشگري تندرستیهب ،محصوالت و خدمات گردشگري سالمت
 "المتگردشگري س" ۀکشورها، توسع از ياریبس يبرا چراکه است،داشتهالمللی در بازار بین

گردشگري  .) 2017(چسپو و دیگران، است پایدار ۀی و توسعرقابت تیمز جادیمهم در ا یراه
شود بندي میطبقه یتندرستو  یدرمان ی،پزشک گردشگري ةسالمت به سه زیرحوز

ستر در باست و  تندرستی مرتبط ۀبا مقول شدتبه 2"گرمآب گردشگري"). 1،2017ساواشان(
 گرمآب ای یمعدن يهاچشمه مندي از موهبت ذاتییی است که با بهرهایجغرافمکانی 

می، (جس ، استراحت وآرامشتندرستی، زیبایی خدمات جامع براي بهبودي، ئۀصدد ارا در
هاي تفعالی و پیشگیري هايازانواع روش روحی، روانی و ذهنی) به گردشگران با استفاده

ایر جاذبهس و طبیعت از بردن لذت کیفیت، با غذاي جسمی، آرامش ورزش، سالم نظیر جانبی
 ).2018، 4؛ رومئو و دیگران3،2014محلی است (بوکشتاین هاي 

،  فرایند سازماندهی امکانات گرمآبهاي گردشگري شرایط و ویژگی از متاثراکنون هم
درمانی، ورزش، ماساژ و بدنسازي، آرامش ذهن، روان و جسم، مراقبت گرمآبها (و  فعالیت

ها، زیر ساخت ۀهاي فرهنگی و میراثی)، توسعشناسی، ارزشاز پوست و زیبایی، بوم
تري، ول و خدمات برحسب نیاز مشنوع از محصمت ۀبست ئۀتسهیالت و قابلیت دسترسی، ارا

 گرمآبهاي مدیریت مقصد بازاریابی وکنترل آثار از جمله ماموریت سازمان ۀبرنام توسعۀ
هاي مشابه و در در عرصهپذیري رقابتالمللی تابع اصول که در بازار بین ،دنآیشمار میهب

 ).2008، 6؛ اسمیت و پوکزو2021، 5(کوینند مقیاس مقصد
مقصد و عناصر سیستمی وابسته پذیري رقابتساز صنعت گردشگري زمینه ةفزایندرشد  

  .)2020، ۷(چین و هامپتون استسازي سودآوري از بازار شدهبراي کسب جایگاه و بیشینه
هاي عاملی مهم در موفقیت مقصدپذیري رقابتاین باور وجود دارد که  ،از سویی

فرد براي گردشگران،  بهمات متمایز، تجربه منحصرگردشگري با تمرکز بر محصول و خد
)، 2018، 8و همکارن چیکوواچو( آیدشمار میهب جامعۀ میزبانرفاه   سازي منافع و بهبودبیشینه

1. Savaşan et al 
2. Spa Tourism 
3. Boekstein 
4. Romão et al 
5. Quynh 
6. Smith & Puczkó 
7. Chin & Hampton 
8. Kovačević et al. 
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 باشد هم همسوپایدار گردشگري  با اصول توسعۀنگري، مشروط بر اینکه ضمن آینده
 ). 2021(پائونویچ و همکاران 

مکان  يمقصد گردشگر .است مقصد و رقابت يدیدو عنصر کل شامل یمقصد رقابت ایدة
بهره  شدهمحصول و خدمات ارائهاز انواع  آنبا سفر به  است که گردشگران ايییایجغراف

ین نیز از مقصد و رفاه ساکن دکنندگانیبازد خوب ۀتجرب تیفیکاز سوي دیگر،و  برندیم
  طبق .)2015، 1(یاکین و اونور ستاپذیري رقابتبازتابی از ماموریت درونی و بیرونی 

پذیر ي و خدمات رقابتگردشگر صنعتتوان ازیرا نم يگردشگر قصدم )،2016(2نظرکوپر
 ها/ی جاذبهاز چند ویژگ متشکل و دهیچیپمکانی  ستمیس زیرا مقصدْ، کرد جدا وابسته به آن

ر ضایت سفرفاهی متنوع و در دسترس براي برآورده کردن نیاز و ر مکاناتمحصوالت، ا
دشوار و  ةهاي مدیریت مقصد در حوزلذا، مدیریت اثربخش سازمان  .است دکنندگانیبازد

عد (از ب (از بعد عرضه) و بیرونی تابع مجموعه اي از عوامل درونیپذیري رقابت ةپیچید
ا به شرح زیر ر پذیريرقابتتقاضا) است و چند  ماموریت راهبردي در راستاي بهکرد  

 برعهده دارد:
و کیفیت  منديرضایت بهبود  )2خدمات؛  کیفیت سازي جذابیت محصوالت و بهینه .1
المللی، ملی و محلی)؛  بازار هدف (بین توسعۀ عملکرد رقابتی و )3سفر گردشگران؛   ۀتجرب

کیفیت زندگی سازي رفاه و بیشینه )5درآمدهاي  حاصل از صنعت گردشگري؛   ارتقاي )4
و اثربخشی در استفاده از منابع حفاظت   )7اقتصاد محلی؛   رشد و پویایی )6جامعۀ میزبان؛ 

محیطی، اجتماعی و اقتصادي زیست ابعادسازي پیامدهاي پایداري دربهینه )8طبیعی و  
، ۳؛ گوفی و همکاران1400؛ دلشاد، 1399؛  ضیایی و  همکاران، 1395 (ایمانی و ناد علی پور،

 ).0192،  ٤سگو  امورتکی و همکاران  و 2019
 پذیري مقصد گردشگريبا وجود بیش از صد پژوهشی که تاکنون در حوزة رقابت

)،  متاثر از پیچیدگی، گستردگی و ماهیت چندبعدي مفهوم 5انجام شده (شکل شماره
پذیري مقصد، توافق عمومی در خصوص تعریف مفهوم وجود ندارد ( کرونژو رقابت

 را ريیپذ رقابت"توان ) می6ل شماره برآمده از فضاي مفهومی (شک).  2020پلسیس،

1. Yakın & Onur 
2. Cooper 
3. Goffi et al 
4. Seguí-Amortegui et al 
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 کردها (محصول و خدمات)، افزایش هزینهسازي جذابیت نهیبراي به یی مقصدتوانا
پایدار  ايگردشگران و بهبود عملکرد رقابتی مقصد (در بازار داخلی و خارجی) به شیوه

یت زندگی فرد گردشگران، دستیابی به کیفدانست تا ضمن تامین رضایت وتجربۀ منحصر به
هاي محلی (طبیعی و میراثی) را تضمین کند بهتر براي جامعۀ میزبان و مراقبت ازسرمایه

؛ ضیایی و همکاران، 2020؛  فرناندز و همکاران، 2019، 2؛ اکووکو و بیانچی2011، 1(کراچ
 ).1400و دلشاد،  1400؛1399

)2021(اسکوپوس گردشگري ]هايمقصدپذیري در [شینۀ پژوهش در زمینۀ رقابتپی:  5شکل شماره  

 
  

1 .Crouch 
2 .Aqueveque & Bianchi 
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 )1،2018(ابرو نوایس وهمکاران مقصد گردشگريپذیري رقابتفضاي مفهومی  :6شکل شماره

 

حسب ادبیات در برمقصد را پذیري رقابتهاي لفهوفراوانی و تکرار ابعاد و م 2. نمودار
هاي مفهومی  لفهوهرچند توافق جمعی درخصوص ابعاد و م .دهددسترس نشان می

از  متاثر  ولی ،)2021(ریسفاندینی،  گیري آن وجود نداردو چگونگی اندازهپذیري قابتر
شده در ادبیات مرتبط، سه بعد کیفیت منابع و محصول، فراوانی و روایی صوري مشاهده ۀدامن

عنوان اجزاي اصلی مفهوم بهپذیري رقابتو عملکرد  ،مدیریت و بازاریابی مقصد
گرفتن اجزاي  هالبته این به معناي نادید .دنشوا واقع میبنم وهشْدر این پژپذیري رقابت

در سایر حوزه هاي مورد اشاره در ادبیات نیست، بلکه پذیري رقابتاثربخش مفهومی و عینی 
ول و در ط گویه ـ شاخصاجزاي فرعی در قالب  ،در قالب جدول متغیرهاي عملیاتی پژوهش
 د. نشواشاره واقع می مدل مفهومی پیشنهادي جایگذاري و مورد

  

1. Abreu Novais et al. 
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 در دسترس اتیبر اساس ادب مقصد پذیري رقابت يها  مولفهابعاد و مرور   :2هشمار نمودار

 

   نگارندگان از يبندو جمع اتیمرورشده در ادب يو نظر یبه مباحث مفهوم تیبا عنا
صد قمپذیري رقابتو  )مستقل ریمتغ جایگاهدر ( یسازمان تیظرف ۀتوسع یمفهومسازة 

 گونهنیا یاصل ۀیپژوهش، فرض یو هدف کانون مسئلهبا  همسو، )وابسته ریمتغ( يگردشگر
مقصد پذیري رقابتدر ] ییاجرا يها[ سازمان تیظرف يهاتاثیرمولفهشود که: یم طرح

  ـکارآش و نهان يرهایمتغ انیم یروابط فرع نیو همچن ـنیدر شهر سرع گرمآب يگردشگر
 ). 7(شکل شماره است  و مثبت داریمعن

  

؛ 2004، ؛ اینرایت و نیوتن2003؛ دوایر و کیم، 2003؛ هیث، 2000؛ حسن، 2003-1999ریچی و کراچ، 
؛ 2011کراچ  ؛2011؛ اساف و جوسیا سن، 2010؛ کیم و ویکس، 2005، ارتویگوروچورن و سوگ

؛ 2019؛ برومند و همکاران، 2019؛ مجمع جهانی اقتصاد، 2018مانري،  ؛2014اوجو و همکران،  ـ ادینکا
و همکاران  نیزفر؛  1395پور،؛ ایمانی خوشخو و نادعلی1389پور، ؛ فرزین و نادعلی 2020فرناندز، 

و  ي؛ قادر1398، افراخته و همکاران، 1398و همکاران،  یمی؛ ابراه1397و همکاران، یمانی؛ بر1397
 .1400، خان زاده و همکاران و 1400؛ دلشاد 1399و همکاران  ییای؛  ض1399 ،یاعراب
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 مدل مفهومی پژوهش : 7شکل شماره

 

  پژوهش شناسیروش

ارچوب الگوي هروش تحلیلی در چ ۀو برپای است لحاظ هدف کاربرديپژوهش به
هاي ولفهمروابط میان  تاثیر و(  مفهومی پیشنهادي ةی، رسالت  برازش سازکمّ شناسی روش

یابی معادالت ساختاري را برعهده ن) مبتنی بر مدلپنهان با آشکار و روابط میان متغیرهاي پنها
 است.داشته

(ثانویه و اولیه) از طریق روش گردآوري اطالعات  هاي مورد نیازدسترسی به داده 
ی و ابزار اصلی مقطع ینظر افق زمان ازپژوهش  .استاي و پیمایش میدانی محقق شدهکتابخانه

، لهمسئبا  همسواالت پرسشنامه وکه س ،خته استسامحقق ۀگردآوري داده هاي اولیه پرسشنام
روایی صوري  شد.اي لیکرت طراحی گزینهمدل مفهومی و متغیرهاي عملیاتی در مقیاس پنج

و  مدآبا ادبیات در دسترس، با مشورت برخی از نخبگان فراهم  ییهمسوپرسشنامه عالوه بر 
و پس از بررسی شد نامه تکمیل پرسش 20براي ادراك نارسایی هاي احتمالی، در ابتدا حدود 

 80با  پرسشنامه امجدد ،و در نهایت شد ال حذفوو ارزیابی پایایی آلفاي کرونباخ، شش س
گروه مورد به  52 ،پرسشنامه سوال 85از میان  .، مبناي گردآوري داده ها قرارگرفتسوال

سشنامه بر است. پایایی کل اجزاي پرمورد به گردشگران اختصاص داشته 33کارشناسان و 
و روایی پرسشنامه عالوه بر وجه صوري آن بود  919/0اساس معیار آلفاي کرونباخ  برابر با  

قرار کار  نیز در دستور تاییديمبتنی بر تحلیل عاملی  یابی معادالت ساختاريِدر فرایند مدل
 ).شوداشاره میها جزییات آن در بخش تحلیل یافتهبه (گرفت 
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هاي کارشناسان سازمان )است:  اولتنی بر دو سطح تعیین شدهآماري پژوهش مب ۀجامع
ه گرم و سطح دوم گردشگرانی کآبگردشگري  ۀاجرایی و عاملین صنعت و خدمات وابست

گردشگران   ۀکه حجم و واریانس جامعازآنجایی .اندسفر به شهر سرعین را داشته تجربۀ
 ،تدرنهایشد و  نس نامعلوم) استفاده( حجم جامعه و واریا از فرمول کوکران، نامشخص بود

 نفر  برآورد شد. 130گردشگران بالغ بر ونۀحجم نم

 

هاي اجرایی، عاملین  صنعت و افراد برداري در خصوص ترکیب کارشناسان سازماننمونه
 شد برفی) انجاماي (یا گلولهزنجیرهة صورت غیراحتمالی و به شیوهشاغل در خدمات وابسته ب

 130گردشگران حدود  ۀاگرچه برآورد حجم نمون .)2. (نمودار 1نفر تعیین شدند 60و بالغ بر
(کارشناسی و  نفر 190، عالوه بر مجموع 19گیري کوید از شرایط همه متاثراست، نفر بوده

ه ک ثرار گرفت،پرسشنامه براي برداشت میدانی در دستور کار  215گردشگران)، حدود 
نفر کارشناس) مبناي ورود  60نفر گردشگر و  140( پرسشنامه 200درنهایت اطالعات 

برداري ازگرشگران مبتنی بر رویکرد احتمالی و بهاطالعات و تحلیل قرارگرفت. نمونه
 19هاي کوید از دشواريمتاثر که جایی (تا صورت تصادفی ساده و با ترکیبی ازحضوري

لینک آدرس پرسشنامه نیز   آنالین) تحقق یافت ومقدور بود) و مجازي (از طریق سایت پرس
 ).  2 .(نمودار 2در اختیار جمعیت نمونه قرار داده شد

هاي هاي تحلیل اطالعات در ابتدا متمرکز بر استخراج، پردازش و گزارش  آمارهروش
اس پی اس " افزاريتوصیفی (فراوانی مطلق ونسبی، میانگین و انحراف معیار) در محیط نرم

 هدفْ  ،و  مدل مفهومی مسئله در تناسب با ساختار کهآنجاییاز سپس  ند.بود )22(نسخه  ،"اس
  یابیمدل"از تکنیک ،ست(نهان و آشکار)ا بین متغیرهاتاثیر آزمودن مدل خاصی از 

 هاي مختلف،اي از کارشناسان در بخشاري از کارشناسان اولیه و سپس معرفی زنجیرهاز طریق شناسایی شم  .1
برداري به نحوي دیده شد که اشباع الزم براي پوشش دامنۀ جامعه آماري کارشناسان، فعالین و شاغلین در صنعت نمونه
 گرم فراهم شود. آب

ۀ حضوري از پرسشنام جاي تکمیلاند بهگران ترجیح دادهدلیل ترس از ابتالي احتمالی به کرونا، برخی از گردش. به2
 طریق مجازي اقدام نمایند، لذا شمارة همراه ایشان اخذ و لینک آدرس پرسشنامه براي ایشان ارسال شد.
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 (درصد) هاآماري و توزیع سهم جمعیت نمونه براي گردآوري داده ترکیب جامعۀ :2. نمودار

 

 یاستنباط لیتحل يبرا "اسالیاسمارت. پ" يافزارنرم طیدر مح "معادالت ساختاري 
 يافزارنرم طیدر مح يمعادالت ساختار یابیمدل  کیتکن يها استفاده شد. اجراداده

 "و "زرلیل"، "موسیاِ"چون  گرید يافزارنرم يهاطیبر خالف مح "اسالیپ اسمارت."
و  یآزمون چولگ اما .را ندارد يآمار ۀجامع يهابودن داده مالبه شرط نر ازین "پالس ام

 تیظرف ةپژوهش در حوز یاصل يهاهمولف يآمار يهااز نرمال بودن داده یحاککشیدگیْ 
 ).1 .(جدول مقصد استپذیري رقابتو  یسازمان

 ( کشیدگی و چولگی) هاآزمون نرمالیتی داده : 1جدول شماره

 تعداد متغیر
 کشیدگی

انحراف 
 استاندارد

 چولگی
نتیجه 
 آزمون

 انحراف
 استاندارد

مقدار 
 کشیدگی

مقدار 
 چولگی

342/0 200 ظرفیت رهبري و مدیریت  547/0-  172/0  361/0-  نرمال 
342/0 200 ارتباطات سازمانی  876/0-  172/0  497/0-  نرمال 

342/0 200 منابع سازمانی  597/0-  172/0  762/0-  نرمال 
342/0 200 کیفیت محصول تندرستی  047/0  172/0  528/0-  نرمال 

342/0 200 عملکرد رقابتی  345/2  172/0  461/0  نرمال 
342/0 200 مدیریت و بازاریابی مقصد  448/0  172/0  768/0-  نرمال 
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متغیرهاي  پژوهش،ی مفهومراستاي مدل  و در سازي مفاهیممبتنی بر سنت عملیاتی     
پذیري ابترقگویه براي ظرفیت سازمانی و  85شاخص و  25، مولفه 11ی در قالب اتیعمل

 .اندافتهیسازمان ، 2. در جدولدر دسترس،   اتیاتکا به ادب مقصد گردشگري،  با

 در دسترس) اتیبر اساس ادب ی(سازمانده پژوهش یاتیو عمل یمفهوم يهاریمتغ :2جدول شماره

 گویه شاخص مولفه

 ها به تفکیکتوزیع گویه
 جامعۀ آماري

شمارة 
گویه براي 
 کارشناسان

شمارة 
براي  گویه

 گردشگران
 (ظرفیت سازمانی) عملیاتی متغیر مستقل –اجزاي مفهومی 

 تیظرف
  يرهبر

 سازمان

رهبري و 
 مدیریت

.توانایی نفوذ در 2نگري، .هوشمندي و اینده1
 - 1،2،3 .سازماندهی اثربخش منابع سازمان3سازمان، 

فرهنگ 
 سازمانی

ها و هنجارهاي . ارزش5ی، سازمان يهازشیانگ. 4
 - 4،5،6 . الگوهاي رفتاري شایسته6ترك،  مش

 گذاريسیاست
 در اجرایی .ضمانت8راهبردي،  .سیاست هاي 7

مقطعی و  کنترل و .ارزیابی9،  سیاستها سازي پیاده
 دوره اي

7،8،9 - 

منابع 
 مانزسا

 منابع انسانی
مراتب  جذب وتوزیع در ساالري.شایسته10

 رضایت ها جهتها و مشوق.انگیزه11سازمانی، 
 پاسخگو یی به نیازها و .تعهد12شغلی، 

10،11،12 - 

 .شفافیت14مالی،  منابع وظایف و میان .تناسب13 منابع مالی
 - 13،14،15 هاي مالی.مشوق15 مالی، منابع مصرف در

-منابع فیزیکی
 فنی

با ماموریت  فیزیکی هاي.تناسب زیرساخت16
.کیفیت دانش فنی (فن آوري)،  17 سازمان،

 .استانداردهاي روز در توسعۀ زیر ساختها18
16،17،18 - 

دانش 
 واطالعات

روزآوري دانش و یادگیري .سازوکارهاي به19
تصمیم،  پشتیبان اطالعات .نظام20سازمانی، 

 فکر هاي مشورتی و اتاق.کمیته21
19،20،21 - 

 ارتباطات

 درون سازمان
 .رویکرد23اطالعات،  تبادل و مناسب .همکاري22

 و .مشارکت24تعارضات،   حل جهت دهسازن
 کارتیمی

22،23،24 - 

 بین سازمان
 

. با 26بخشی،  هايسازمان با و تعامل .ارتباط25
 هاي. سازمان27صنفی،  ها و تشکل هاي اتحادي
 هايشبکه و عمومی هاي.رسانه28نهاد، مردم

 گردشگري آموزش عالی  .مراکز29اجتماعی، 

25،26،27 
28،29 - 
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 .2ه جدول شمارهادام

 گویه شاخص مولفه

 ها به تفکیکتوزیع گویه
 جامعۀ آماري

شمارة 
گویه براي 
 کارشناسان

شمارة 
گویه براي 
 گردشگران

 پذیري مقصد)عملیاتی متغیر وابسته( رقابت –اجزاي مفهومی 
 بعد:  کیفیت منابع و محصول

 یعیمنابع طب
 یفرهنگ و

 طبیعی منابع
 هايهاي آبچشمه فردي.اصالت و منحصربه30

 . آسایش32طبیعی،  هاي.اصالت جاذبه31گرم، 
 اقلیمی

- 30،31،32 

 میراث
-فرهنگی
 تاریخی

 .جذابیت34 فرهنگی،  –تاریخی .جاذبه هاي33
محلی،  اصالت غذاهاي .35دستی،  صنایع

 ورسوم  محلی.جذابیت  آداب36
- 33،34،35 

36 

منابع 
 مصنوع

 خرید،
سرگرمی و 

 خوراك

 ،تفریحی .مراکز38خرید،   مراکز و ها .فروشگاه37
 هايسرگرمی به .دسترسی39هنري،  و تفرجی

 پذیرایی و خوراك .مراکز40  شبانه،
- 37،38،39 

40 

 رویدادهاي
 ویژه

 .42محلی/ ملی،  رویدادهاي و ها.جشنواره41
 . رویدادهاي43علمی،  ها و رویدادهايجشنواره

 سپاا صنعت و فنی دربارة تخصصی
42،43 41 

منابع 
 بانیشتپ

و کیفیت 
 خدمات

تنوع و ایمنی 
هاي زیرساخت

گردشگري 
 گرمآب

 .بهداشت45کلیدي،  هايزیرساخت .کیفیت44
 تاسیسات در  امنیت و  .ایمنی46محیط،  

 .سیستم48اقامتی،   .تاسیسات47گردشگري، 
 ونقلحمل

- 44،45،46 
47،48 

 خدمات کیفیت
گردشگري 

 گرمآب

ها، کار وکسب و) ها آژانس(ها شرکت ات.خدم49
وابسته،  خدمات در رقابتی هاي.استاندارد50
کیفیت  ارتقاي  براي آموزشی هاي.برنامه51

 معاشرت آداب و .تشریفات52خدمات، 

50،51 49،52 

 قابلیت
 دمقص دسترسی

 .تاسیسات54به شهر سرعین،  دسترسی .قابلیت 53
فن  .کیفیت55گردشگران،  کننده ورود  تسهیل

 هوشمند و بروز آوري ارتباطی
- 53،54،55 

 مهمان کیفیت
 نوازي

گردشگرپذیري،  و نوازيمیهمان .فرهنگ56
آزادي عمل  و شخصی حریم به .احترام57

 سازندة عناصر پذیرش .ظرفیت58گردشگران، 
 فرهنگی

- 56،57،58 
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 .2ادامه جدول شماره

 گویه شاخص مولفه

 ها به تفکیکتوزیع گویه
 جامعۀ آماري

شمارة 
گویه براي 
 کارشناسان

شمارة گویه 
براي 

 گردشگران
  بعد:  مدیریت و بازار یابی مقصد

برنامه ریزي 
 و هماهنگی

همکاري و 
هماهنگی 

 ذینفعان

 .ضمانت60نفعان، ذي هاي کار وهمکاري.کارگروه59
. یکپارچگی در 61بخشی، هاي بیناجرایی فعالیت

 گرمنعت گردشگري آبانداز توسعۀ صچشم
59،60،61 - 

 برنامه ریزي
 مقصد

 دارپای توسعۀ .پیگیري اصول63یکپارچه،  ریزي.برنامه62
 - 62،63،64 پایش و کنترل اثربخش .سیستم64گردشگري، 

بازاریابی و 
 برند

 یابی بازار
 یطراح.66بازاریابی،  هايواستراتژي .دانش65
اط با مشتري، .مدیریت ارتب67رقابتی سفر،  هايبسته

 .تبلیغات و بازار یابی68
65،66 67،68 

 برند مقصد
.تصویر ذهنی مثبت از محصول و خدمات 69

.ارزش 71برند،  .آگاهی از شهرت70گردشگري ، 
 شده از محصول و خدماتادراك

- 69،70،71 

  بعد: عملکرد رقابتی مقصد

 شرایط
موقعیتی و 

 تقاضا

 موقعیتی شرایط
.اعتبار رقابتی مقصد،  73فیایی،  جغرا نسبی .مزیت72

. 75. ادراك کلی از کیفیت زندگی مردم محلی، 74
 پایداري آثار گردشگري

73،75 72،74 

 تقاضا شرایط
 از گردشگران .آگاهی77هاي سفر، .عالیق و انگیزه76

.رضایت و کیفیت تجربۀ 78مقصد،  جایگاه اصالت و
 .تعهد محیط زیستی گردشگران79 سفر،

79 76،77،78 

هاي حمایت
 سیستمی

 پایدار حمایت
 دولت

.قوانین و 81ضروري،  هايزیرساخت .تامین80
.تخصیص پایدار 82برندة صنعت سبز،  مقررات پیش

 بودجه و اعتبارات  ملی
80،81،82 - 

 گذاريسرمایه
 براي مجوز اخذ .سهولت84رقابتی،  و امن .فضاي83

تشویقی و ..سازوکارهاي حمایتی، 85گذاران،  سرمایه
 تخفیفی

83،84،85 - 

Brown et al,2001 ; Ahmeti, 2013; Brown,2012; Kajornbun & Dhirathiti; 2019; Wachira & 
GeSCI, 2007; UNDP;2005; Cox et al,2018; Kusuma,2020; Cornforth &  Mordaunt, 2011; 
Loss et al, 2020; Brown, 2001; Aref, 2011; Bryan, 2011; Aref et al,2010; Ahmeti, 2013; 
Adeyinka-Ojo et al, 2014;  Brix, 2019 

 .1399و رجبی و همکاران ،  1399؛حشمتی و همکاران، 1398؛ رمضان نژاد و افتخاري،1397افتخاري، رمضان نژاد، 
Ritchie & Crouch, 2003; Hassan, 2000; Dwyer & Kim, 2003; Gooroochurn & Sugiyarto, 
2005; Kim & Wicks, 2010;  Assaf &  Josiassen, 2011; Crouch, 2011; Goffi, 2013; Dwyer et 
al, 2014; Estevao et al, 2015; Junio et al. 2016; Mendola & Volo, 2017; Manrai, 2018; Goffi 
& Cucculelli, 2018; Goffi et al, 2019;  Boroomand et al, 2019; Fernández et al; 2020. 

؛ برومند 1397و همکاران، یمانیبر؛ 1397 ،و همکاران نیفرز؛ 1395پور،علی؛ ایمانی خوشخو و ناد1389پور فرزین و نادعلی
ی، و اعراب يقادر ؛ 1398؛  افراخته و همکاران، 1398و همکاران،  یمیابراه؛ 1397؛ خاکپور و همکاران، 1397و همکاران، 

 .1400 ،زاده و همکارانخانو 1400، دلشاد؛ 1399؛ ضیایی و همکاران، 1399

 



 109 |جاودان و همکاران /تحلبل تاثیر طرفیت سازمانی...

 ها و بحث یافته
 هاي توصیفیاول): یافته

 39بالغ بر  که اي پاسخگویان نشان می دهدهاي توصیفی درخصوص متغیرهاي زمینهیافته
 بیندرصد از پاسخگویان  5/81؛ حدود نددرصد مرد بود  61درصد از پاسخگویان زن  و 

حدود  اند. سال توزیع شده 65و باالتر از  30سنین کمتر از  سال و مابقی در 65تا  30سنین 
با صنعت  یو فن ییاجرا ،یلحاظ علمسال به 16تا  8 نیب انیدرصد از پاسخگو 5/62

 درصد پاسخگویانْ  8 ،لحاظ موقعیت شغلیو به ندداشت ییشناآ ۀسابقگرم آب يگردشگر
درصد کسب 5/7اهنمایان تور، درصد ر 4هاي اجرایی مرتبط با صنعت، شاغل در سازمان

درصد  5/6درصد کارشناس امور رسانه،  5/1، گرمآبوکارهاي خدماتی وابسته به صنعت 
 5/2بخش خصوصی،  درصد مشاور دانشگاهی و2، گرمآبهاي مدیر یا متصدي مجتمع

ها تعلق حوزه دیگردرصد به  68 ند واز کارشناسان تشکل هاي صنفی و مدنی بودهم درصد 
 ).3. (جدولاست گردشگران  نمونۀمتوجه جمعیت عمدتا که  ند،داشت

هاي مدیریت مقصد نشان میاجزاي ظرفیت سازمان چهارچوبهاي توصیفی در یافته
فنی (با میانگین   ـ یمنابع فیزیک"شده، دو شاخص شاخص تعریف 9دهد که از مجموع 

اي شرایط نسبتا بهتر و در باالي حد ) دار30/3 ۀبا میانگین رتب ( "منابع انسانی") و  70/3ۀرتب
یعنی ظرفیت رهبري و مدیریت، فرهنگ  ـهامیانگین رتبه قرار دارند و مابقی شاخص

سازمانی و منابع مالی گذاري، دانش و اطالعات، ارتباطات  درون و میانسازمانی، سیاست
ترین میانگین یان، کممدراین .تر از حد میانگین رتبه قرار دارنددر شرایط پایین ـهاسازمان

و شرایط بهتر از آن  است سازمانیواحد، مربوط به شاخص ارتباطات بین 8/1به میزان  ،رتبه
 .)3. (نمودار هاستسازمان ة) در گستر70/3فنی  ( ـ شاخص منابع فیزیکی

نابع م  مولفۀکه  اندهاي توصیفی حاکی از آنهاي ظرفیت سازمان، یافتهمولفهدر سطح 
دیگر ظرفیت سازمان، یعنی ظرفیت   مولفۀ) از دو 02/3بیشتري ( داراي میانگین رتبۀ سازمانی
 است. ،)20/2ارتباطات سازمانی( مولفۀ) و همچنین 57/2رهبري(
دهد مقصد نشان میپذیري رقابتهاي مولفه هاي توصیفی درخصوص میانگین رتبۀیافته

)، 4/4ۀفرهنگی (با میانگین رتب ـ طبیعی منابع مولفۀشده، سه تعریف مولفۀکه از مجموع هفت 
) باالي حد 01/3( ) و منابع مصنوع7/3پاسخ ۀشرایط موقعیتی از نظر تقاضا (با میانگین رتب

هاي سیستمی، بازاریابی و برند مقصد یعنی حمایت ـهامولفهمیانگین رتبه قرار دارند و مابقی 
شرایط پایین تر از حد میانگین رتبه را ریزي و هماهنگی ذینفعان، برنامه مولفۀ ،و درنهایت
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واحد) است؛   4/4منابع طبیعی و  فرهنگی ( مولفۀ؛ بیشترین میانگین رتبه نیز مربوط به  نددار
بازار یابی و برند مقصد داراي عملکرد  ۀریزي و هماهنگی و مقولبرنامه مولفۀمقابل،  ۀدر نقط

هاي توصیفی حاکی از مقصد، یافتهي پذیررقابت). در سطح ابعاد 4. ضعیف است (نمودار
واحد) از دو بعد  54/3( ۀ بیشتريکه بعد کیفیت منابع و محصول داراي میانگین رتب اندآن

واحد)  در میان  55/2(بازار یابی  واحد) و مدیریت و 17/3دیگر یعنی عمکرد رقابتی  مقصد(
 ). 4(نمودار شماره استسازمان هاي مدیریت مقصد 

 اي پاسخگویانیع متغیرهاي زمینه: توز 3. جدول
 متغیر هاي زمینه اي پاسخگویان(گردشگران و کارشناسان) ( واحد: درصد)

 جنس
(گردشگران و 

 کارشناسان)

 39 مرد

 موقعیت شغلی
 (کارشناسان)

هاي کارشناس/ مدیر سازمان
 8 اجرایی

 4 راهنما و مدیر اجرایی تور 61 زن

 100 مجموع

خدماتی کارهاي ومدیر کسب
هاي وابسته به گردشگري (آژانس

مسافرتی، هتل و اقامت، رستوران 
 و ...)

5/7 

 سن
(گردشگران و 

 کارشناسان)

کارشناس رسانۀ صنعت  16 سال 30زیر 
 5/1 گردشگري

مسئول یا متصدي مجتمع   5/81 30تا  65
 5/6 گرمآب

 5 سال 65باالي 
کارشناس یا متخصص 

گردشگري (دانشگاهی و 
 اي)وسسات مشاورهم

2 

هاي صنفی کارشناس تشکل 100 مجموع
 5/2 گردشگري

سابقۀ آشنایی با 
صنعت 

گردشگري 
 تندرستی

 (کارشناسان)

 68 سایر 5/31 سال 8کمتر از 
 100 مجموع 5/62 سال 16تا  8

 6 سال 16باالي 

زمینه آموزشی 
 وتخصصی
مرتبط با 
 گردشگري

 

 ٥ يمدیریت و بازار یابی  گردشگر
 ٤ جغرافیا وبرنامه ریزي گردشگري 100 مجموع

سطح سواد و 
تحصیالت 
 پاسخگویان

(گردشگران و 
 کارشناسان)

 ۳ اکوتوریسم 16 تا سطح دیپلم
 ٦ اقتصاد 40 فوق دیپلم
 ۸ مدیریت 30 کارشناسی

 ۹ شناسیجامعه 10 کارشناسی ارشد
 ٦٥ سایر 4 دکتري و باالتر

 ۱۰۰ موعمج 100 مجموع
 1400ماخذ: برداشت میدانی، پردازش و تحلیل نگارندگان،
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 پاسخ اجزاي ظرفیت سازمان ۀتوزیع مقادیر میانگین رتب:  3شماره نمودار

 

 مقصدپذیري رقابتاجزاي  ۀتوزیع مقادیر میانگین رتب :4. نمودار

 

 هاي استنباطی دوم)  یافته
 از طریق  يریگمدل اندازه یابیارز ،گام نخست ابی معادالت ساختاريیاجراي مدل منظوربه

 روایی ۀ) و همچنین محاسب1سازگاري درونی (آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجش پایاییِ
 گرفت جهینت توانیم، 5. جدول جینتا ۀبر پایاست.  2شدهاستخراج مبتنی بر میانگین واریانسِ

 مدل يریگمناسب در اندازه یاییپا و ی، همگراییدرون يسازگاراز پژوهش يهاسازه که
 اریمع ۀمحاسب از طریق ي پژوهشمدل ساختار برازشگام با اهمیت بعدي  .ندبرخوردار

1. Construct Reliability (CR) 
2. Average Variance Extracted (AVE) 
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) براي GOF(برازش  و شاخص نیکویی )Q²( نیشبیتنا سب پ اری، مع) 2R( نییتع بیضر
 دهد که مدل ساختاري پژوهش ازنشان می 5. داده هاي جدول .کلیت مدل ساختاري است

بین و برازش متوسط تا قوي براي ضرایب تعیین، از برازش قوي براي معیار تناسب پیش
ار برازش برخورد براساس شاخص نیکویی يمدل ساختار ي کلیتاز برازش قوهمچنین 

گیري و مدل ساختاري، می توان نتایج لذا  مبتنی بر نتایج حاصل از برازش مدل اندازه ،است
 ، به نمایش گذاشت.8. شکل،  به ترتیب یب استانداردمدل را درحالت تخمین ضرا

گیري و ساختاري در حالت تخمین استاندارد و نمایانگر مدل نهایی اندازه 9. شکل
االي ب روابط میان  متغیرهاي نهان و آشکارْ ۀکه مقادیر بار عاملی هم ،معناداري ضرایب است

 .است) 4/0شده (حد تعیین

 گیري و مدل ساختاريزش مدل اندازههاي براشاخص  :5جدول شمار
 هاي برازش مدل ساختاريشاخص گیريهاي برازش مدل اندازهشاخص

آلفاي  نام متغیر
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

)CR( 

 نیانگیم
انیوار

 س
استخرا

 شدهج

 ضریب
 تعیین

)R( 

 ضریب
  تعیین
افیتعدیل
 ته
>0.32R
3 

معیار 
تناسب 

 بینپیش
Q²>0.1

5 

شاخص 
نیکویی 
 برازش
GOF
>0.36 

 295/0 447/0 449/0 992/0 997/0 996/0 ظرفیت رهبري

 
450/0 

 304/0 632/0 634/0 612/0 861/0 779/0 منابع سازمانی
 441/0 315/0 319/0 970/0 985/0 969/0 ارتباطات سازمانی
کیفیت محصول و 

 377/0 703/0 704/0 682/0 947/0 931/0 منابع

مدیریت و بازاریابی 
 460/0 265/0 270/0 690/0 899/0 850/0 مقصد

 156/0 261/0 265/0 983/0 996/0 994/0 عملکرد رقابتی

 
  

 



 113 |جاودان و همکاران /تحلبل تاثیر طرفیت سازمانی...

 در حالت تخمین ضرایب استاندارد يریگمدل اندازه  :8شکل شماره

 
 ضرایب داريمعنینهایی در حالت تخمین ضرایب استاندارد و  ةشد: مدل برازش9شکل شماره
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درصد  95،  با اطمینان همۀ مسیر ها و روابط ) براي±96/1( 1تیب ضریمقادیر با توجه به 
مقصد پذیري رقابتدر  یسازمان تیظرف يهاتاثیرمولفهـ یعنی فرضیۀ اصلی پژوهش توانمی

 ).6جدول شماره( شمار آوردهمثبت ب دار ومعنیرا  ـنیسرع گرمآب يگردشگر
 پذیري بترقاو  یسازمان تیمدل (ظرف یاصل يدر سازه ها مولفههر  تاثیرسهم  نییتع يبرا

 ،سازمان تیظرف چهارچوبراستا، در  نیدر ا .استاستفاده شده تاییدي یعامل بارمقصد) از 
در  .است )994/0( سازمانی ) و فرهنگ996/0( يرهبر تیظرفمربوط به  تاثیرسهم  نیشتریب

 ی مقصد کرد رقابته عملمعطوف ب تاثیرسهم  نیشتریب زین يمقصد گردشگرپذیري رقابتقالب 
 ).5. (نموداراست مقصد  یابیو بازار تیری) و سپس مد992/0(

 روابط در مدل ساختاري پژوهشتاثیر  تاییدي یبار عاملتی و  ةآمار  جینتا  :6جدول شماره

 روابط مدل هامسیر و کد مولفه
T 

Statistics 
(|O/STDE

V 

بار 
 عاملی

P 
Values 

نتیجۀ 
 آزمون

OC103-< SA94 تایید 000/0 670/0 809/18 ظرفیت رهبري >-سازمانی 

OC103-< 
SC102 

ارتباطات  >-سازمانی
 سازمانی

 تایید 000/0 565/0 998/10

OC103-< SB99 تایید 000/0 796/0 838/28 منابع سازمانی >-سازمانی 

OC103-
<DC131 

پذیري رقابت >-سازمانی
 گرممقصد گردشگري آب

 تایید 000/0 406/0 872/6

DC131-<CC130 
عملکرد  >-پذیريرقابت

 رقابتی
 تایید 000/0 552/0 683/9

DC131-<CR116 
کیفیت  >-پذیريرقابت

 و منابع  محصول
 تایید 000/0 839/0 545/35

DC131-
<CM123 

مدیریت   >-پذیريرقابت
 و  بازاریابی  مقصد

 تایید 000/0 514/0 717/9

  
  

1. T-value 
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شده بر اساس تحلیل عاملی تاییديهاي مدل برازشمولفهتوزیع سهم تاثیر  :5نمودار شماره  

 

 گیري نتیجه

زمقصدهاي گردشگري اهمیت روپذیري رقابتصنعت گردشگري،  ةاز رشد فزایند متاثر
هد بدر موفقیت مقص پذیري عاملی مهمده که رقابتزیرا اینگونه فرض ش ،استافزونی یافته

اینکه   ؛استتر مورد توجه واقع شدهقعیت کمبخشی از وا ،آید. در این میانشمار می
هاي مدیریت مقصد قرار ظرفیت سازمان تاثیر دامنۀتحت  پذیريْرقابتاثربخشی عملکرد 

تاثیر مولفه یۀفرضدر پیشینه،  موجودمبتنی بر ضرورت فوق و پوشش شکاف  . بنابراین،دارد
ساخته ل مفهومی محققمقصد گردشگري براساس مدپذیري رقابتهاي ظرفیت سازمان در 

خصوص  ، از این جهت که بستر موضوعی (پژوهشی و اجرایی) نوینی درآزمایش شد
پذیري رقابتهاي ظرفیت سازمانی در مولفهگذاري تاثیر دامنۀ پذیر ازشناخت و تحلیل نظام

 مقصد فراهم شود. 
نشان  درشهر سرعین گرمآبهاي مدیریت مقصد هاي توصیفی از ظرفیت سازمانیافته

اطات و ارتب یعنی ظرفیت رهبري، منابع سازمانی، ـهاي کلیدي ظرفیت سازمانمولفهکه  داد
جز دو شاخص هکه بنحويدر شرایط مناسبی قرار ندارند، به ـهاهاي وابسته به آنشاخص

 ت،یریمد و يرهبرها (ظرفیت شاخص دیگرو شاخص منابع انسانی،  فنی ـ یزکیفمنابع 
ی و سازمانارتباطات درون ی واطالعات، منابع مال دانش و ،گذاريی، سیاستفرهنگ سازمان
 نامتوازن مذکورْ  ۀنتیج .اندتر از حد میانگین واقع شده) در شرایط پایینسازمانیارتباطات بین

مدیریت  مولفۀکه نحويمقصد نیز وجود دارد، بهپذیري رقابتهاي مولفهدر خصوص ابعاد و 
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تر از کیفیت منابع و محصول و همچنین عملکرد صد در شرایطی نامناسبیابی مقرو بازا
 رقابتی مقصد قرار دارد.

رفیت ظ تاثیر توسعۀهاي استنباطی نشان داد که مدل مفهومی پژوهش براي سنجش یافته
یابی لمد شهر سرعین، بر اساس روش گرمآبمقصد گردشگري پذیري رقابتسازمانی در 

تاثیر گیري سازه (متغیرهاي نهان و آشکار و قابلیت برازش و اندازه از ،معادالت ساختاري
مقصد ذیري پرقابتظرفیت سازمانی در تاثیر  ها ) برخوردار است،  پس فرضیۀآنروابط میان 

 ر مستقلمتغیتاثیر  تایید .مثبت تشخیص داده شددار و معنی  هاي فرعی مدلْو همچنین مسیر
ربخشی گویاي آنست که براي اث مقصد)پذیري رقابتوابسته ((ظرفیت سازمانی) بر متغیر 

اي ظرفیت اجز ارتقايدر شهر سرعین باید  گرمآبصنعت پذیري رقابتبیشتر در عملکرد 
ر د تاییدينتایج بار عاملی  .سازان محلی قرار گیردسازمانی در کانون توجه و اقدام تصمیم

نان با ضریب اطمی  "یت رهبري و مدیریتظرف" مولفۀظرفیت سازمان  نشان داد که   ةحوز
ها (ارتباطات سازمانی و منابع سازمانی) در مولفهبیش از سایر  996/0درصد و به میزان  95

شروع  ۀاساس، نقطاینبر .ثر استوهاي مدیریت مقصد متوانایی و عملکرد سازمان ارتقاي
ط و ظرفیت رهبري سازمانتواند تغییر در شرایسازان محلی براي بهکرد وضعیت میتصمیم

 یر مولفۀتاثمقصد نیز سهم پذیري رقابت ةدر حوز .هاي مدیریت مقصد در شهر سرعین باشد
ریزي مقصد و هاي مدیریت و برنامهمولفهبیش از  992/0 به میزان "عملکرد رقابتی مقصد"

 ۀتوان در عرصاساس، میبراین .استهمچنین کیفیت محصول و منابع گردشگري بوده
هاي مدیریت مقصد در شهر درصد، اولویت سازمان 95مقصد،  با اطمینان پذیري رقابت

هاي سیستمی و حمایت زمینۀبر  تاکیدبا  "مقصدپذیري رقابتعملکرد "يسرعین را  ارتقا
 شمار آورد.هبهبود شرایط موقعیتی مقصد  ب

  ، ولیایج وجود نداردها و نتمستقیم یافته ۀهرچند پژوهش مشابه در ادبیات براي مقایس
یریت و ارتباطات ظرفیت مدتاثیر خود) در پژوهش 1398 ؛1397( نژادافتخاري و رمضان
کوجورنبون و  .اندقرار داده تاییدگردشگري ساحلی را مورد بحث و  سازمانی در توسعۀ

 وردگردشگري روستایی در تایلند را م ۀظرفیت سازمانی در توسعتاثیرنیز  )2019دهیرتیتی (
 کردند.سازمانی اشاره به ضعف ظرفیت رهبري و ارتباطات بین ند؛همچنینقرار داد تایید

هاي فردي تواند در بهبود ظرفیت) به این نتیجه رسید که ظرفیت سازمانی می2019کوسوما (
هاي مدیریت مقصد در فرایند ظرفیت سازمان به و اجتماعی  مؤثر واقع شود، ضمن اینکه
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ر با پژوهش حاض است.جامۀ عمل پوشانده شدهضعیف ، گري روستاییتجهیز منابع گردش
ولفهممعنادار ظرفیت سازمانی و همچنین ضعف برخی از تاثیر خصوص  مذکور در ۀپیشین

 . استهمسو   ـظرفیت رهبري، ارتباطات و سازماندهی منابع ـهاي ظرفیت سازمانی
) براي شناسایی 1398کاران (مقصد، پژوهشی که افراخته وهمپذیري رقابتدر خصوص 

 مدیریت مقصد و ، جاذبه هاي محوري،ندشهر سرعین انجام دادپذیري رقابتثر در وعوامل م
ر پژوهش د داشتند.مقصد پذیري رقابتگذاري  بیشتري در تاثیرو عوامل پشیتبان سهم 

ل و حصومکیفیت منابع و  مقصد،پذیري رقابتعملکرد  مولفۀدر ابتدا  ،به ترتیب ،حاضر
اصالت یا تفاوت پژوهش حاضر درنهایت، است. مدیریت و بازاریابی مقصد واقع شده مولفۀ

پذیري قابترظرفیت سازمانی در تاثیر که تا کنون موضوع  این استالمللی و ملی بین ۀبا پیشین
 است. مقصد گردشگري  مورد توجه واقع نشده

شرایط ناشی از بحران  استمرار :استهایی نیز مواجه بودهپژوهش حاضر با محدودیت
عنوان یکی از مانع از این شد که اجتماع محلی نیز به مربوطهاي و محدودیت 19کوید 

دلیل اهمیت نقش کیفیت هب بنابراین .آماري پژوهش منظور شوند نفعان مهم در جامعۀذي
در  متغیر ه اینک مقصد، پیشنهاد می شودپذیري رقابتزندگی ساکنین در اثربخشی عملکرد 

دلیل هاز سوي دیگر، ب. عنوان یک متغیر میانجی  مورد توجه قرارگیردهاي آتی بهپژوهش
پذیري ابترقگردشگري و نقش آن در  ۀادبیات نظري در خصوص پایداري آثار توسع تاکید

یق متغیر از طر نیز ظرفیت هاي پیشران توسعۀتاثیرمولفهشود طوالنی مدت مقصد، پیشنهاد می
شناسی شرومشابه در قالب  مطالعۀ  قرار گیرد.توجه پژوهشگران  پایدار مورد ۀجی توسعمیان

با  مقصدپذیري رقابتظرفیت سازمانی در تاثیر ها و بخشی یافتهکیفی کمک شایانی به عمق
 .کندمیدر شهر سرعین  گرمآب نفعان صنعتذي ۀمشارکت هم

 تعارض منافع
 تعارض منافعی وجود ندارد.

 زاريسپاسگ
شهر  در گرمآباز کارشناسان و فعالین صنعت  ، امااست حاضر فاقد حامی مالی بوده ۀمقال

 اطالعات مورد نیاز کمال سپاسگزاري را داریم.  سرعین  براي همراهی در ارائۀ
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 . 40-67صص 
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 يرگمقصد گردش تیریمد زیرقابت آم تیفیک یشناس بی)آس 397( اریمه ان،یسجاد د؛یسع ،یملک
،  51، شماره  16و توسعه، دوره  ایشهداد کرمان، فصلنامه جغراف  ری: کويمطالعه مورد ریکو

 . 81-98صص: 
 بر اثرات مولفه تجارب به یلیتحل): 1399 (رسول ،یقربان م؛یرح انه،یچ يدریعباس؛ ح ،یینایم

 ل،یاردب : شهريمطالعه مورد يشهر يپذیري مقاصد گردشگررقابت و يداریدر پا یادماندنی
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