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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.
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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 fivechoice 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
Competitiveness, Spa Tourism, Sarein City.
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چكیده
رشد و رقابت فزايندۀ صنعت گردشگریْ ذینفعان گردشگری را در مسير تفکر و اقدام راهبردی مقتضي

نامناسبي قرار دارند .مبتني بر شکاف موجود در زمينة کمتوجهي به تاثيرپذيری رقابتپذيری از ظرفيت
سازمانهای مديريت مقصد ،مدليابي معادالت ساختاری نشان داد که :ظرفيت سازماني در رقابتپذيری
مقصدگردشگری آبگرم در شهر سرعين تاثيری معنادار و مثبت داشتهاست؛ درنتيجه ،با بهبود مولفههای

سازماني در فرايند رقابتپذيری مقصد فراهم آورد.
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ظرفيت سازمانهای مديريت مقصد در شهر سرعين ،ميتوان عملکرد بهتری از رقابتپذيری صنعت آبگرم
را انتظار داشت؛ اثبات اين تاثيرميتواند بستر موضوعي جديد را برای توسعة ادبيات مرتبط و اثربخشي ظرفيت
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برای ارتقای توانايي رقابتپذيری مقصد قرار دادهاست .پژوهش حاضر با هدف تحليل تاثيرمولفههای توسعة
ظرفيت سازماني در رقابتپذيری مقصد گردشگری آبگرم سرعين انجام شد؛ روششناسي پژوهش کمّي
و از نوع تحليلي است .دادههای مورد نيازْ مبتني بر ابزار پرسشنامه و از جمعيت نمونة منتخب بالغ بر  200نفر
به دو شيوۀ زنجيرهای (برای کارشناسان) و تصادفي (برای گردشگران) در شهر سرعين گردآوری شد.
يافتههای توصيفي نشان داد که در چهارچوب ظرفيت سازماني ،مولفههای ظرفيت رهبری سازمان ،منابع و
بهويژه ارتباطات سازماني دچار ضعف است؛ همچنين از نظر رقابتپذيری ،جدای از شرايط مناسبِ مولفة
کيفيت منابع و محصول ،دو مؤلفة ديگر مديريت و بازاريابي مقصد و مولفة عملکرد رقابتي مقصدْ در شرايط

تاریخ دریافت 1400/06/13:تاریخ بازنگری 1400/07/05 :تاریخ پذیرش1400/07/15 :

تحلیل تاثیرظرفیت سازمانی در رقابتپذیری مقصد گردشگری
آبگرم ،مورد مطالعه :شهر سرعین
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کلیدواژهها :ظرفیت سازمانی ،رقابتپذیری مقصد گردشگری ،گردشگری آبگرم ،شهر سرعین.
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مقدمه
رشد و رقابت فزاينده ميان عناصر سيستمي صنعت گردشگری تصميمسازان و ذینفعان را
در مسير تفکر آيندهنگر و اقدام راهبردی برای ارتقای عملکرد رقابتپذيری مقصد قرار داده

است (اندرو و همکاران)2021 ،1؛ "توسعة ظرفيتي" 2ازجمله رهيافتهای جايگزين برای
بهبود توانايي رقابتپذيری(کوسوما )2021 ،3درسطوش فردی ،۴سازماني ۵و سيستمي ۶و هم
افزايي اثربخش ميان ظرفيتها و بهبود عملکردها در پيوستار زمان بهشمار آمدهاست
(عارف .)2010 ،۷در اين راستا "،ظرفيت سازمان ،"8بهعنوان حلقة مياني اجزای سيستم
ظرفيتي ،رسالت بهبود مستمر ظرفيت برای نيل به اثربخشي عملکردهای سازمان به شيوهای
پايدار را بر عهده دارد (عارف 2011 ،؛ الس.)2013 ،9
اهميت کاربرد وجوه نظری و تحليلي رهيافت "توسعة ظرفيت سازماني" معطوف به
ساختار و کارکرد "سازمان های مديريت مقصد" ميشود ،زيرا آنها از طريق پيريزی
ساختارها و تهية برنامهها در پيشبرد امور توسعة دروني مقصد ايفای نقش ميکنند ( ريچي،10

 .) 2010از سوی ديگر ،سازماندهي منابع برای توسعة بيروني مقصد ( بازاريابي) و مديريت
تجربة گردشگران را نيز موجب مي شوند (نگروينا وکروس .)201۶ ،11درنهايت ،سازمان
های مديريت مقصد با رهبری يکپارچه و همکاری بين ذینفعان ،توسعة فراگير مقصد را نيز
تسهيل ميکنند (ولگر و پچالنر201۴ ،12؛ باربيني و پرسوتي201۵13؛ فوريس و همکاران،1۴
 .)2021با وجود پذيرش اهميت و تاثيرمثبت سازمانهای مديرت مقصد ،چالشها و شکاف
هايي نيز در خصوص اثربخشي عملکرد آنها وجود دارد .از ديدگاه باربيني و
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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پرسوتي( ،)201۵رفتار رقابتي بازيگران مختلف و چالش عدم توانايي سازماني از جمله موانع
جدی در نيل به رقابتپذيری و موفقيت مقصد تلقي شدهاند .عارف( )2011فقدان ظرفيت
سازماني را چالشي مهم برای توسعة گردشگری در کشور های در حال توسعه دانستهاست.
ضعف در مولفههای ظرفيت مديريت و روابط سازماني در توسعة گردشگری ساحلي
(افتخاری و رمضان نژاد )139۷،و همچنين ناتواني ظرفيت رهبری و ارتباطات ميان سازمانها
ازجمله چالشهای مهم شناساييشده برای توسعة گردشگری بهشمارآمدهاست (کاجورنبون
و دهيراتيتي20191،؛ کوسوما)2020 ،2؛ بدين اعتبار ،ضروری مينمايد که برای ارتقای
اثربخشي عملکرد سازمانها و موفقيت در عرصة رقابتپذيری مقصد " ،ظرفيت سازماني"

و تاثيرآن در ارتقای وضعيت را درکانون توجه قرار داد.
طي بيش از دو دهة اخير ،رقابتپذيری مقصدهای گردشگری اهميت فزايندهای يافته
است (کرونژ و پلسيس ،)2020 ،3بهطوریکه از عوامل مهم موفقيت مقصد در همة اشکال و
ازجمله درحوزۀ سالمت وگردشگری آبگرم(۴چسپو و مارتون )201۷،۵برای بهينهسازی
جذابيت محصول و کيفيت خدمات ،جلب رضايت گردشگران ،بيشينهسازی منافع در بازار
و درنهايت رفاه پايدار جامعة ميزبان بهشمار آمدهاست(فرناندز و همکاران ،2020 ،۶ضيايي و
همکاران1399 ،؛ غضباني و همکاران.)1399 ،
موفقيت يک مقصد به توان رقابتپذيری آن در بازار جهاني بستگي دارد .همچنين برای
حفظ موقعيت رقابتي ،مقصد گردشگری بايد در برابر رويداد های پيشبيني نشده تاب آورد
و برای طوالنيمدت پايدار بماند (پانوويچ و همکاران)2020 ،۷؛ از سوی ديگر ،رقابتپذيری
مقصد نتيجة تاثيريک محصول يا خدمت واحد نيست ،بلکه توسط ذینفعان متعدد نظير
نهادها و شرکتهای توليدکنندۀ محصول و خدمات گردشگری ،ساکنان و سازمانهای
مديريت مقصد بهدست ميآيد (هاپ.)2021 ،8

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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پيشينة پژوهشها در سطح بينالمللي نشان از آن دارد که سه تيپ از مدلهای مفهومي،
تحليلي و يکپارچه در زمينة رقابتپذيری مقصد طرش شده و توسعه يافتهاست (ريسفانديني
و همکاران  )2۵۴ ،2021 ،1اولين تالشها برای توسعة شالودۀ يک مفهوم فراگير از رقابت
پذيریْ معطوف به مدل مفهومي فراگير ريچي و کراچ ) 2003 ،1999( 2است ،که
رقابتپذيری را در دو سطح کالن و مقصد مورد بحث قرار داده و از مهمترين ها در اين
حوزه است .دواير و کيم ،)2003( 3کيم و ويکس )2010( ۴و مانری و همکاران )2018( ۵و
ديگران نيز در بسط مدلهای مفهومي کوشيده اند .تيپ دوم تالشها معطوف به توسعة مدل
تحليلي يا روی بخشي از جنبههای تحليلي رقابتپذيری در سطح مقصد متمرکز است؛
ديکينسر و ونهوف ،)199۴( ۶حسن ،)2000( ۷اينرايت و نيوتن )200۴( 8و فرناندز)2020( 9
نيز در اين گونه از مطالعات جای ميگيرند .تيپ سوم پژوهش هايياند که با تعريف مجموعه
ای از شاخصهای کليدی بر روی سنجش تطبيقي رقابتپذيری مقصد در قالب مدلي
يکپارچه تمرکز کردهاند؛ مطالعات کيم و همکاران ،)2000( 10گومزلج و ماياليک

11

( ،)2008اساف و جوسياسن )2011( 12و شاخص های رقابتپذيری مجمع جهاني اقتصاد

13

( )2019نمونه هايي شاخص از اين تيپ بهشمار ميروند.
پژوهش های داخلي در حوزۀ رقابتپذيری مقصد عمدتا متوجه کاربست مدلي منتخب
يا اجزايي منتخب از مدلهای سهگانة مذکور برای سنجش رقابتپذيری در مقصد يا مقصد
های مشخص بودهاند (فرزين و ناد علي پور1389 ،؛ ايماني خوشخو و ناد علي پور139۵ ،؛
فرزين و همکاران139۷ ،؛ برومند و همکاران139۷ ،؛ بريماني و همکاران139۷ ،؛ ملکي و
سجاديان139۷ ،؛ خاکپور و همکاران139۷ ،؛ افراخته و همکاران1398 ،؛ ابراهيمي و
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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همکاران1398 ،؛ رحماني و رهنما1399 ،؛ قادری و اعرابي1399 ،؛ مينايي و همکاران،
1399؛ دلشاد 1۴00،و خانزاده و همکاران) 1۴00 ،؛ در اين ميان ،فعاليتهای محدودی هم
مبتني بر رويکردها و فنون کيفي برای ارائة چهارچوب مفهومي از اجزای رقابتپذيری مقصد
به سرانجام رسيدهاست ،که بهطور ويژه ،مطالعة ضيايي و همکاران ( )1399در حوزۀ
رقابتپذيری مقصد و پژوهش غضباني و همکاران ( )1399در حوزۀ رقابتپذيری
ژئوتوريسم از اهميت برخوردارند.
برای جمع بندی پيشينه مي توان اظهار کرد که با وجود تالشهای انجامشده ،توافق
عموميای در زمينة مباني مفهومي و روششناسي سنجش رقابتپذيریْ متاثر از شرايط متباين
مقصدهای گردشگری وجود ندارد (ريسفانديني و همکاران 2021 ،و جونيو و همکاران،1
 .)201۶عالوه بر اهميت موارد مذکور و در جايگاه متغير وابسته ،رقابتپذيری مقصد تابعي
از توانايي ظرفيت سازمان (های) گردشگری است که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست
(بورنهورستا و همکاران.)2009 ،
بدين اعتبار ،اگرچه نقش سازمانها در فرايند توسعة مقصد پذيرش شده و روی آن تأکيد
شدهاست و رقابتپذيری را شرط موفقيت مقصد در مقايسه با رقبا بهشمار آوردهاند ،ولي
تاثيرمولفههای ظرفيت سازمان در فرايند رقابتپذيری مقصد شکافي است که در بستر
پژوهش حاضر پوشش داده ميشود ،که در پيشينه فاقد سابقه است.
شهر سرعين درفاصلة بيست وپنج کيلومتری از مرکز استان (شهر اردبيل) و در دامنههای
کوه سبالن واقع شدهاست و بهواسطة بهرهمندی از چهارده چشمة آبگرم و مجتمعهای
آبدرماني و همچنين جاذبه های متنوع ،از قطبهای مهم گردشگری تندرستي و آبگرم
بهشمار مي آيد .براساس نتايج طرش آمارگيری از گردشگران ملي در بهار  ،1398در حدود
 19۶12۵1نفر گردشگر وارد استان اردبيل شدند و از اين ميان ،حدود هفتصد هزار نفر نيز
از شهر سرعين بازديد کردند (مرکز آمار ايران)1398 ،؛ بر اين اساس ،با عنايت به اهميت
بازار روبهرشد گردشگری آب گرم و ظرفيت قابل اتکای مقصد سرعين ،ضرورت دارد تا
مسائل پيشرو از نظر مولفههای ظرفيت سازماني و رقابتپذيری مقصد مورد بحث واقع

شود .لذا مسئلة کانوني پژوهش در قالب الگوی کمّي و ساختار تحليلي عبارتست از" :ظرفيت

سازماني چه تاثيری در رقابتپذيری مقصد گردشگری آبگرم در شهر سرعين دارد" ؟

1. Junio et al.
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بدين اعتبار ،رسالت و هدف کانوني پژوهش حاضر شناخت نظامپذير از شالودۀ
مفهومي و نظری ظرفيت سازماني (متغير مستقل) همراه با رقابتپذيری مقصد ( متغير وابسته)
است تا بتوان با برازش (مدل اندازهگيری و ساختاری) مدل مفهومي پيشنهادی و سازماندهي
يافتهها ،زمينة مناسبي برای تحليل تاثيرعوامل و بهکرد اقدامات برای پژوهشهای آتي را نيز
فراهم آورد.

مروري بر پیشینة مفهومي و نظری
رهيافت "توسعة ظرفيتي" محصول ابتکارات آژانسهای توسعه و نهادهای بينالمللي در
ساية همکاری چندجانبه طي چند دهة گذشته است ،که پس از دهة  90با روندی فزاينده
زمينة کاربرد آن در حوزۀ برنامه ريزی ( الورگن و ساکسبي )2001 ،1ازجمله گردشگری
نيز فراهم شدهاست (شکل شماره .) 1
شكل شماره 1:پیشینة توسعة ظرفیتی و ظرفیت سازمان در گردشگری (اسکوپوس)2021 ،

ساختار رهيافت توسعة ظرفيتي مبتني بر نظامي سه سطحي (فردی ،سازماني و سيستمي)
سازمان يافتهاست (شکل شماره  )2و در جايگاه تعريف ،فرايند ارتقای توانايي افراد،
سازمانها و سيستم برای نيل به عملکرد کارا ،موثر و پايدار بهشمار ميآيد(برنامة محيطي
1. Lavergne & Saxby
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سازمان ملل1998 ،1؛ واچيرا 200۷ ،2و يونيسف)2010 ،3؛ بنابراين ،فرض شده که زيربنای
توانمند سازی افراد ،سازمانها و جوامع برای رشد و پيشرفتْ تمرکز روی توسعة ظرفيت
(ضيايي و همکاران )1392 ،و نيل به اهداف زير است:
 بهبود ارزشها ،نگرشها و انگيزهها در مسير حمايت از توسعة پايدار؛ ارتقای ظرفيتهای دروني همافزا با نيروهای پيشران بيروني؛ فهم و تقويت ارتباطات ميان اجزای سيستم ظرفيت؛ مشارکت ،سازگاری و يادگيری مستمر؛ -يکپارچهسازی فعاليتها و اقدامات در سطوش مختلف؛

 مالکيت و کنترل منابع (بولگر2000 ،۴؛ الورگن و ساکسبي 2001 ،و استين.)2011 ،۵شكل : 2.ساختار مفهومی رهیافت توسعة ظرفیت ( برنامة محیطی سازمان ملل)2009 ،

بهطورکلي ،سازمانها را ميتوان سازهای اجتماعي بهشمارآورد که با اهداف متفاوت
تأسيس مي شوند؛ سازمانها همانند ساير سيستم های بازْ دارای چرخة حيات طبيعياند ،يعني
پس از مرحلة ايجاد و رشد اوليه ،به مرحلة بلوغ ميرسند و ممکن است متاثر از شرايط دروني
)1. United Nation Environmental Programme (UNDP
2. Wachira
3. UNICEF
4. Bolger
5. Austin
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و محيط رقابتي به لحاظ ساختار و عملکرد تضعيف شوند و اگر تجديد ظرفيتي در دستور

کار نباشد ،در نهايت نيز از ميان ميروند .لذا "توسعة ظرفيت سازمان" ضرورتي راهبردی
برای پايداری چرخة حيات سازمان بهشمار ميآيد (بک لند و همکاران.) 2002 ،1
شكل شماره 3:چرخة حیات سازمان (بک لند و همکاران)21،2002،

همسو با ادبيات و تجارب جهاني ،ثابت شده که توسعة صنعت گردشگری بدون مداخلة
دولت و سازمانهای وابسته به آن تامين نميشود (رمضاننژاد و افتخاری ،)1398 ،زيرا
موفقيت مقصدهای گردشگری نتيجة شيوۀ مديريت و عملکرد سازمانهای مديريت مقصد
در ترکيبي بهينه از عوامل ملموس (محصول منحصربهفرد و قابليت دسترسي به آن) ،عوامل
غيرملموس (کيفيت خدمات ادراکشده) و درنهايت ،ميزان رضايت بازديدکنندگان است
(بوليايي .)201۶ ،2در همين راستا ،افزايش رقابت مقصدها در ارائة محصول متمايز و خدمات
باکيفيت به گردشگران و از سوی ديگر ،ضرورت کنترل پيامدهای آن بر جامعة ميزبان
اهميت رسالت سازمانهای مديريت مقصد را در نيل به توسعة پايدار افزايش دادهاست
(ضرغام بروجني ،توحيد لو .)1390لذا" ،توسعة ظرفيت سازمان" را ميتوان رهيافت کل

نگرانهای برای تحليل عوامل درگير در فرايند ارتقای توانايي و اثربخشي سازمانها در مقياس
1. Backlund et al
2. Bolyai
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مقصد تلقي کرد (عارف ، (2011 ،که زمينهای جديد در ادبيات مرتبط با توسعة سازمان در
حوزههای مختلف و از جمله دانش گردشگری بهشمار ميآيد (کاجرونبون و دهيرتيتي،1
2019؛ افتخاری و رمضان نژاد.)139۷ ،
ظرفيت سازمانيْ با مضامين متفاوتي تعريف شده و در سطوش متنوعي ،از تحليل استفاده

شدهاست؛ از سوی ديگر ،توافق جمعي درخصوص تعريف مفهوم "توسعة ظرفيت سازماني"
نيز وجود ندارد (البين وهمکاران)2012 ،2؛ در عين حال و بطور کلي" ،ظرفيت سازماني"
فرايند اثربخش ارتقای ظرفيتها (رهبری و مديريت ،منابع و ارتباطات) برای بهبود توانايي
ها و عملکردهای سازمان ،همسو با ماموريت و اهداف توسعه ،به شيوهای پايدار تعريف
شدهاست (ايمبايا2021 ،3؛ اروني2002،۴؛ بريکس .)2019 ،۵درتناسب با تعريف مفهوم

ظرفيت سازمان ،اهداف توسعة آن به شرش شکل ۴ .است.
مرور ابعاد و مولفههای توسعة ظرفيت سازمان براساس ادبيات موجود نشان ميدهد که
در مجموع ،دامنة پژوهش در حوزۀ توسعة ظرفيت و ظرفيت سازماني گسترده نيست .برآمده
از خاستگاه علمي پژوهشگران ،تفاوتها و شباهتهايي از نظر تدقيق اجزای مفهومي ظرفيت
سازماني وجود دارد .فراواني و تکرار اجزای مفهومي توسعة ظرفيت سازمان در ادبياتو که
از شيوههای روايي صوری نيز بهشمار ميآيدو در نمودار  1.به نمايش درآمدهاست .متاثر از
ادبيات همپيوند ،روی ظرفيت سازماني در قالب سه مولفة مفهومي ظرفيت رهبری ( و
مديريت) ،سازماندهي منابع و اثربخشي ارتباطات (درون و ميانسازماني) تعمق ميشود
(عارف2011،؛ کاجرونبون و دهيرتيتي2019 ،؛ بريکس 2019 ،و کاسوما .)2020 ،البته اين
بهمعنای ناديده گرفتن وجوه ديگر ادبيات نيست ،که در مرحلة بعد ،ديگر جنبهها برای
تعريف متغيرهای عملياتي در يک نظام طولي و در راستای مدل مفهومي پژوهش پوشش
داده مي شوند.

1. Kajornbun & Dhirathiti
2. Labin et al .
3. Imbaya
4. Aroni
5. Brix
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شكل شماره :4اهداف توسعة ظرفیت سازمان (استین2011 ،1؛ کاکس و همکاران)2018 ،2

نمودار شماره  :1مرور ابعاد و مولفههای ظرفیت سازمانی بر اساس ادبیات در دسترس

برنامة محیطی سازمان ملل1998 ،؛ ارونی2002 ،؛ بکلند 2002؛ برنامة محیطی سازمان ملل2005 ،؛ آژانس توسعة
بینالمللی ژاپن2004 ،؛ استین2001 ،؛ عارف2011 ،؛ کورنفرت و مردونت2011 ،؛ یونسکو2012 ،؛ براون2012 ،؛
احمتی2013 ،؛ بریکس2019،؛ کوجرنبورن و دهیرتیتی2019 ،؛ کوسوما2020 ،؛ افتخاری و رمضان نژاد1397 ،؛
رمضان نژاد و افتخاری 1398 ،و حشمتی و همکاران .1399

1. Austin
2. Cox et al.
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محصوالت و خدمات گردشگری سالمت ،بهويژه گردشگری تندرستي ،رشد فزايندهای

در بازار بينالمللي داشتهاست ،چراکه برای بسياری از کشورها ،توسعة "گردشگری سالمت"

راهي مهم در ايجاد مزيت رقابتي و توسعة پايدار است(چسپو و ديگران .) 201۷ ،گردشگری
سالمت به سه زيرحوزۀ گردشگری پزشکي ،درماني و تندرستي طبقهبندی ميشود

(ساواشان" .)201۷،1گردشگری آبگرم" 2بهشدت با مقولة تندرستي مرتبط است و در بستر

مکاني جغرافيايي است که با بهرهمندی از موهبت ذاتي چشمههای معدني يا آبگرم
در صدد ارائة خدمات جامع برای بهبودی ،تندرستي ،زيبايي ،استراحت وآرامش (جسمي،
روحي ،رواني و ذهني) به گردشگران با استفاده ازانواع روشهای پيشگيری و فعاليتهای
جانبي سالم نظير ورزش ،آرامش جسمي ،غذای با کيفيت ،لذت بردن از طبيعت و ساير جاذبه
های محلي است (بوکشتاين201۴،3؛ رومئو و ديگران.)2018 ،۴
هماکنون متاثر از شرايط و ويژگيهای گردشگری آبگرم ،فرايند سازماندهي امکانات
و فعاليتها (آبگرمدرماني ،ورزش ،ماساژ و بدنسازی ،آرامش ذهن ،روان و جسم ،مراقبت
از پوست و زيبايي ،بومشناسي ،ارزشهای فرهنگي و ميراثي) ،توسعة زير ساختها،
تسهيالت و قابليت دسترسي ،ارائة بستة متنوع از محصول و خدمات برحسب نياز مشتری،
توسعة برنامة بازاريابي وکنترل آثار از جمله ماموريت سازمانهای مديريت مقصد آبگرم
بهشمار ميآيند ،که در بازار بينالمللي تابع اصول رقابتپذيری در عرصههای مشابه و در
مقياس مقصدند (کوين2021 ،۵؛ اسميت و پوکزو.)2008 ،۶
رشد فزايندۀ صنعت گردشگری زمينهساز رقابتپذيری مقصد و عناصر سيستمي وابسته
برای کسب جايگاه و بيشينهسازی سودآوری از بازار شدهاست (چين و هامپتون.)2020 ،7
از سويي ،اين باور وجود دارد که رقابتپذيری عاملي مهم در موفقيت مقصدهای
گردشگری با تمرکز بر محصول و خدمات متمايز ،تجربه منحصربهفرد برای گردشگران،
بيشينهسازی منافع و بهبود رفاه جامعة ميزبان بهشمار ميآيد (کوواچويچ و همکارن،)2018 ،8
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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مشروط بر اينکه ضمن آيندهنگری ،با اصول توسعة پايدار گردشگری هم همسو باشد
(پائونويچ و همکاران .)2021
ايدۀ مقصد رقابتي شامل دو عنصر کليدی مقصد و رقابت است .مقصد گردشگری مکان
جغرافياييای است که گردشگران با سفر به آن از انواع محصول و خدمات ارائهشده بهره
ميبرند و از سوی ديگر،کيفيت تجربة خوب بازديدکنندگان از مقصد و رفاه ساکنين نيز
بازتابي از ماموريت دروني و بيروني رقابتپذيری است (ياکين و اونور .)201۵ ،1طبق
نظرکوپر ،)201۶(2مقصد گردشگری را نميتوان ازصنعت گردشگری و خدمات رقابتپذير
وابسته به آن جدا کرد ،زيرا مقصدْ سيستم مکاني پيچيده و متشکل از چند ويژگي جاذبهها/
محصوالت ،امکانات رفاهي متنوع و در دسترس برای برآورده کردن نياز و رضايت سفر
بازديدکنندگان است .لذا ،مديريت اثربخش سازمانهای مديريت مقصد در حوزۀ دشوار و
پيچيدۀ رقابتپذيری تابع مجموعه ای از عوامل دروني (از بعد عرضه) و بيروني (از بعد
تقاضا) است و چند ماموريت راهبردی در راستای بهکرد رقابتپذيری به شرش زير را
برعهده دارد:
 .1بهينهسازی جذابيت محصوالت و کيفيت خدمات؛  )2بهبود رضايتمندی و کيفيت
تجربة سفر گردشگران؛  )3عملکرد رقابتي و توسعة بازار هدف (بينالمللي ،ملي و محلي)؛
 )۴ارتقای درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری؛  )۵بيشينهسازی رفاه و کيفيت زندگي
جامعة ميزبان؛  )۶پويايي و رشد اقتصاد محلي؛  )۷حفاظت و اثربخشي در استفاده از منابع
طبيعي و  )8بهينهسازی پيامدهای پايداری درابعاد زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادی
(ايماني و ناد علي پور139۵ ،؛ ضيايي و همکاران1399 ،؛ دلشاد1۴00 ،؛ گوفي و همکاران،3
 2019و سگو امورتکي و همکاران.)2019 ، 4
با وجود بيش از صد پژوهشي که تاکنون در حوزۀ رقابت پذيری مقصد گردشگری
انجام شده (شکل شماره ،) ۵متاثر از پيچيدگي ،گستردگي و ماهيت چندبعدی مفهوم
رقابت پذيری مقصد ،توافق عمومي در خصوص تعريف مفهوم وجود ندارد ( کرونژو
پلسيس .) 2020،برآمده از فضای مفهومي (شکل شماره  )۶ميتوان "رقابت پذيری را
1. Yakın & Onur
2. Cooper
3. Goffi et al
4. Seguí-Amortegui et al
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توانايي مقصد برای بهينه سازی جذابيت ها (محصول و خدمات) ،افزايش هزينهکرد
گردشگران و بهبود عملکرد رقابتي مقصد (در بازار داخلي و خارجي) به شيوهای پايدار
دانست تا ضمن تامين رضايت وتجربة منحصر به فرد گردشگران ،دستيابي به کيفيت زندگي
بهتر برای جامعة ميزبان و مراقبت ازسرمايه های محلي (طبيعي و ميراثي) را تضمين کند
(کراچ2011 ،1؛ اکووکو و بيانچي2019 ،2؛ فرناندز و همکاران2020 ،؛ ضيايي و همکاران،
1399؛ 1۴00و دلشاد.)1۴00 ،
شكل شماره : 5پیشینة پژوهش در زمینة رقابتپذیری در [مقصدهای] گردشگری (اسکوپوس)2021

1 .Crouch
2 .Aqueveque & Bianchi
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شكل شماره :6فضای مفهومی رقابتپذیری مقصد گردشگری (ابرو نوایس وهمکاران)2018،1

نمودار 2 .فراواني و تکرار ابعاد و مولفههای رقابتپذيری مقصد را برحسب ادبيات در
دسترس نشان ميدهد .هرچند توافق جمعي درخصوص ابعاد و مولفههای مفهومي
رقابتپذيری و چگونگي اندازهگيری آن وجود ندارد (ريسفانديني ،)2021 ،ولي متاثر از
دامنة فراواني و روايي صوری مشاهدهشده در ادبيات مرتبط ،سه بعد کيفيت منابع و محصول،
مديريت و بازاريابي مقصد ،و عملکرد رقابتپذيری بهعنوان اجزای اصلي مفهوم
رقابتپذيری در اين پژوهشْ مبنا واقع ميشوند .البته اين به معنای ناديده گرفتن اجزای
اثربخش مفهومي و عيني رقابتپذيری در ساير حوزه های مورد اشاره در ادبيات نيست ،بلکه
در قالب جدول متغيرهای عملياتي پژوهش ،اجزای فرعي در قالب شاخص و گويه و در طول
مدل مفهومي پيشنهادی جايگذاری و مورد اشاره واقع ميشوند.

1. Abreu Novais et al.
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نمودار شماره :2مرور ابعاد و مولفه ها ی رقابتپذیری مقصد بر اساس ادبیات در دسترس

ریچی و کراچ2003-1999 ،؛ حسن2000 ،؛ هیث2003 ،؛ دوایر و کیم2003 ،؛ اینرایت و نیوتن2004 ،؛
گوروچورن و سوگیارتو2005 ،؛ کیم و ویکس2010 ،؛ اساف و جوسیا سن2011 ،؛ کراچ 2011؛
ادینکا و اوجو و همکران2014 ،؛ مانری2018 ،؛ مجمع جهانی اقتصاد2019 ،؛ برومند و همکاران2019 ،؛
فرناندز 2020 ،؛ فرزین و نادعلیپور1389 ،؛ ایمانی خوشخو و نادعلیپور1395،؛ فرزین و همکاران
1397؛ بریمانی و همکاران1397،؛ ابراهیمی و همکاران ،1398 ،افراخته و همکاران1398 ،؛ قادری و
اعرابی1399 ،؛ ضیایی و همکاران 1399؛ دلشاد  1400و خان زاده و همکاران.1400 ،

با عنايت به مباحث مفهومي و نظری مرورشده در ادبيات و جمعبندی نگارندگان از
سازۀ مفهومي توسعة ظرفيت سازماني (در جايگاه متغير مستقل) و رقابتپذيری مقصد
گردشگری (متغير وابسته) ،همسو با مسئله و هدف کانوني پژوهش ،فرضية اصلي اينگونه
طرش ميشود که :تاثيرمولفههای ظرفيت سازمان [های اجرايي] در رقابتپذيری مقصد
گردشگری آبگرم در شهر سرعينو و همچنين روابط فرعي ميان متغيرهای نهان و آشکارو
معنيدار و مثبت است (شکل شماره .) ۷
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شكل شماره : 7مدل مفهومی پژوهش

روششناسي پژوهش
پژوهش بهلحاظ هدف کاربردی است و برپاية روش تحليلي در چهارچوب الگوی
روششناسي کمّي ،رسالت برازش سازۀ مفهومي پيشنهادی ( تاثير و روابط ميان مولفههای
پنهان با آشکار و روابط ميان متغيرهای پنهان) مبتني بر مدليابي معادالت ساختاری را برعهده
داشتهاست.
دسترسي به دادههای مورد نياز (ثانويه و اوليه) از طريق روش گردآوری اطالعات
کتابخانهای و پيمايش ميداني محقق شدهاست .پژوهش از نظر افق زماني مقطعي و ابزار اصلي
گردآوری داده های اوليه پرسشنامة محققساخته است ،که سواالت پرسشنامه همسو با مسئله،
مدل مفهومي و متغيرهای عملياتي در مقياس پنجگزينهای ليکرت طراحي شد .روايي صوری
پرسشنامه عالوه بر همسويي با ادبيات در دسترس ،با مشورت برخي از نخبگان فراهم آمد و
برای ادراک نارسايي های احتمالي ،در ابتدا حدود  20پرسشنامه تکميل شد و پس از بررسي
و ارزيابي پايايي آلفای کرونباخ ،شش سوال حذف شد و در نهايت ،مجددا پرسشنامه با 80
سوال ،مبنای گردآوری داده ها قرارگرفت .از ميان  8۵سوال پرسشنامه ۵2 ،مورد به گروه
کارشناسان و  33مورد به گردشگران اختصاص داشتهاست .پايايي کل اجزای پرسشنامه بر
اساس معيار آلفای کرونباخ برابر با  0/919بود و روايي پرسشنامه عالوه بر وجه صوری آن
در فرايند مدليابي معادالت ساختاریِ مبتني بر تحليل عاملي تاييدی نيز در دستور کار قرار
گرفت ( بهجزييات آن در بخش تحليل يافتهها اشاره ميشود).
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جامعة آماری پژوهش مبتني بر دو سطح تعيين شدهاست :اول) کارشناسان سازمانهای
اجرايي و عاملين صنعت و خدمات وابستة گردشگری آبگرم و سطح دوم گردشگراني که
تجربة سفر به شهر سرعين را داشتهاند .ازآنجاييکه حجم و واريانس جامعة گردشگران
نامشخص بود ،از فرمول کوکران ( حجم جامعه و واريانس نامعلوم) استفاده شد و درنهايت،
حجم نمونة گردشگران بالغ بر 130نفر برآورد شد.

نمونهبرداری در خصوص ترکيب کارشناسان سازمانهای اجرايي ،عاملين صنعت و افراد
شاغل در خدمات وابسته بهصورت غيراحتمالي و به شيوۀ زنجيرهای (يا گلولهبرفي) انجام شد
و بالغ بر ۶0نفر تعيين شدند( 1نمودار .)2 .اگرچه برآورد حجم نمونة گردشگران حدود 130
نفر بودهاست ،متاثر از شرايط همهگيری کويد  ،19عالوه بر مجموع  190نفر (کارشناسي و
گردشگران) ،حدود  21۵پرسشنامه برای برداشت ميداني در دستور کار ثرار گرفت ،که
درنهايت اطالعات  200پرسشنامه ( 1۴0نفر گردشگر و  ۶0نفر کارشناس) مبنای ورود
اطالعات و تحليل قرارگرفت .نمونه برداری ازگرشگران مبتني بر رويکرد احتمالي و به
صورت تصادفي ساده و با ترکيبي ازحضوری (تا جاييکه متاثر از دشواریهای کويد 19
مقدور بود) و مجازی (از طريق سايت پرسآنالين) تحقق يافت و لينک آدرس پرسشنامه نيز
در اختيار جمعيت نمونه قرار داده شد( 2نمودار.) 2 .
روشهای تحليل اطالعات در ابتدا متمرکز بر استخراج ،پردازش و گزارش آمارههای
توصيفي (فراواني مطلق ونسبي ،ميانگين و انحراف معيار) در محيط نرمافزاری "اس پي اس
اس"( ،نسخه  )22بودند .سپس ازآنجاييکه در تناسب با ساختار مسئله و مدل مفهومي ،هدفْ
آزمودن مدل خاصي از تاثير بين متغيرها (نهان و آشکار)است ،از تکنيک"مدليابي

 .1از طريق شناسايي شماری از کارشناسان اوليه و سپس معرفي زنجيرهای از کارشناسان در بخشهای مختلف،
نمونه برداری به نحوی ديده شد که اشباع الزم برای پوشش دامنة جامعه آماری کارشناسان ،فعالين و شاغلين در صنعت
آبگرم فراهم شود.
 .2به دليل ترس از ابتالی احتمالي به کرونا ،برخي از گردشگران ترجيح دادهاند بهجای تکميل پرسشنامة حضوری از
طريق مجازی اقدام نمايند ،لذا شمارۀ همراه ايشان اخذ و لينک آدرس پرسشنامه برای ايشان ارسال شد.
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نمودار :2 .ترکیب جامعة آماری و توزیع سهم جمعیت نمونه برای گردآوری دادهها (درصد)

معادالت ساختاری" در محيط نرمافزاری "اسمارت .پيالاس" برای تحليل استنباطي
دادهها استفاده شد .اجرای تکنيک مدليابي معادالت ساختاری در محيط نرمافزاری

"اسمارت .پيالاس" بر خالف محيطهای نرمافزاری ديگر چون "اِيموس"" ،ليزرل" و"

ام پالس" نياز به شرط نرمال بودن دادههای جامعة آماری را ندارد .اما آزمون چولگي و
کشيدگيْ حاکي از نرمال بودن دادههای آماری مولفههای اصلي پژوهش در حوزۀ ظرفيت
سازماني و رقابتپذيری مقصد است (جدول.)1 .
جدول شماره : 1آزمون نرمالیتی دادهها ( کشیدگی و چولگی)
کشیدگی
متغیر

تعداد

انحراف

مقدار

استاندارد

کشیدگی

انحراف
استاندارد

چولگی
مقدار
چولگی

نتیجه
آزمون

ظرفیت رهبری و مدیریت

200

0/342

-0/547

0/172

-0/361

نرمال

ارتباطات سازمانی

200

0/342

-0/876

0/172

-0/497

نرمال

منابع سازمانی

200

0/342

-0/597

0/172

-0/762

نرمال

کیفیت محصول تندرستی

200

0/342

0/047

0/172

-0/528

نرمال

عملکرد رقابتی

200

0/342

2/345

0/172

0/461

نرمال

مدیریت و بازاریابی مقصد

200

0/342

0/448

0/172

-0/768

نرمال
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مبتني بر سنت عملياتيسازی مفاهيم و در راستای مدل مفهومي پژوهش ،متغيرهای
عملياتي در قالب  11مولفه 2۵ ،شاخص و  8۵گويه برای ظرفيت سازماني و رقابتپذيری
مقصد گردشگری ،با اتکا به ادبيات در دسترس ،در جدول ،2 .سازمان يافتهاند.
جدول شماره :2متغیرهای مفهومی و عملیاتی پژوهش (سازماندهی بر اساس ادبیات در دسترس)

مولفه

شاخص

گویه

توزیع گویهها به تفکیک
جامعة آماری
شمارة
شمارة
گویه برای گویه برای
کارشناسان گردشگران

اجزای مفهومی – عملیاتی متغیر مستقل (ظرفیت سازمانی)

ظرفیت
رهبری
سازمان

رهبری و
مدیریت

.1هوشمندی و ایندهنگری.2 ،توانایی نفوذ در
سازمان.3 ،سازماندهی اثربخش منابع سازمان

فرهنگ
سازمانی

 .4انگیزشهای سازمانی .5 ،ارزشها و هنجارهای
مشترک .6 ،الگوهای رفتاری شایسته
.7سیاست های راهبردی.8 ،ضمانت اجرایی در
پیاده سازی سیاستها .9 ،ارزیابی و کنترل مقطعی و
دوره ای
.10شایستهساالری در جذب وتوزیع مراتب
سازمانی.11 ،انگیزهها و مشوقها جهت رضایت
شغلی.12 ،تعهد و پاسخگو یی به نیازها
.13تناسب میان وظایف و منابع مالی.14 ،شفافیت
در مصرف منابع مالی.15 ،مشوقهای مالی
.16تناسب زیرساختهای فیزیکی با ماموریت
سازمان.17 ،کیفیت دانش فنی (فن آوری)،
.18استانداردهای روز در توسعة زیر ساختها
.19سازوکارهای بهروزآوری دانش و یادگیری
سازمانی.20 ،نظام اطالعات پشتیبان تصمیم،
.21کمیتههای مشورتی و اتاق فکر
.22همکاری مناسب و تبادل اطالعات.23 ،رویکرد
سازنده جهت حل تعارضات.24 ،مشارکت و
کارتیمی
.25ارتباط و تعامل با سازمانهای بخشی .26 ،با
اتحادیها و تشکل های صنفی .27 ،سازمانهای
مردمنهاد.28 ،رسانههای عمومی و شبکههای
اجتماعی.29 ،مراکز آموزش عالی گردشگری

سیاستگذاری

منابع انسانی
منابع مالی
منابع
سازمان

منابع فیزیکی-
فنی
دانش
واطالعات
درون سازمان

ارتباطات
بین سازمان

1،2،3

-

4،5،6

-

7،8،9

-

10،11،12

-

13،14،15

-

16،17،18

-

19،20،21

-

22،23،24

-

25،26،27
28،29

-
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ادامه جدول شماره.2

مولفه

منابع طبیعی
و فرهنگی

منابع
مصنوع

منابع
پشتیبان
و کیفیت
خدمات

شاخص

گویه

اجزای مفهومی – عملیاتی متغیر وابسته( رقابتپذیری مقصد)
بعد :کیفیت منابع و محصول
.30اصالت و منحصربهفردی چشمههای آبهای
گرم.31 ،اصالت جاذبههای طبیعی .32 ،آسایش
منابع طبیعی
اقلیمی
.33جاذبه های تاریخی– فرهنگی.34 ،جذابیت
میراث
صنایع دستی .35 ،اصالت غذاهای محلی،
فرهنگی-
.36جذابیت آدابورسوم محلی
تاریخی
.37فروشگاه ها و مراکز خرید.38 ،مراکز تفریحی،
خرید،
تفرجی و هنری.39 ،دسترسی به سرگرمیهای
سرگرمی و
شبانه.40 ،مراکز خوراک و پذیرایی
خوراک
.41جشنوارهها و رویدادهای محلی /ملی.42 ،
رویدادهای
جشنوارهها و رویدادهای علمی .43 ،رویدادهای
ویژه
تخصصی و فنی دربارة صنعت اسپا
.44کیفیت زیرساختهای کلیدی.45 ،بهداشت
تنوع و ایمنی
محیط.46 ،ایمنی و امنیت در تاسیسات
زیرساختهای
گردشگری.47 ،تاسیسات اقامتی.48 ،سیستم
گردشگری
حملونقل
آبگرم
.49خدمات شرکتها (آژانس ها) و کسبو کارها،
کیفیت خدمات
.50استانداردهای رقابتی در خدمات وابسته،
گردشگری
.51برنامههای آموزشی برای ارتقای کیفیت
آبگرم
خدمات.52 ،تشریفات و آداب معاشرت
.53قابلیت دسترسی به شهر سرعین.54 ،تاسیسات
قابلیت
تسهیل کننده ورود گردشگران.55 ،کیفیت فن
دسترسی مقصد
آوری ارتباطی بروز و هوشمند
.56فرهنگ میهماننوازی و گردشگرپذیری،
.57احترام به حریم شخصی و آزادی عمل
کیفیت مهمان
گردشگران.58 ،ظرفیت پذیرش عناصر سازندة
نوازی
فرهنگی

توزیع گویهها به تفکیک
جامعة آماری
شمارة
شمارة
گویه برای گویه برای
کارشناسان گردشگران

-

30،31،32

-

33،34،35
36

-

37،38،39
40

42،43

41

-

44،45،46
47،48

50،51

49،52

-

53،54،55

-

56،57،58
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ادامه جدول شماره.2
مولفه

شاخص

گویه

توزیع گویهها به تفکیک
جامعة آماری
شمارة گویه
شمارة
برای
گویه برای
کارشناسان گردشگران

بعد :مدیریت و بازار یابی مقصد
.59کارگروههای کار وهمکاری ذینفعان.60 ،ضمانت
همکاری و
59،60،61
اجرایی فعالیتهای بینبخشی .61 ،یکپارچگی در
هماهنگی
برنامه ریزی
چشمانداز توسعة صنعت گردشگری آبگرم
ذینفعان
و هماهنگی
.62برنامهریزی یکپارچه.63 ،پیگیری اصول توسعة پایدار
برنامه ریزی
62،63،64
گردشگری.64 ،سیستم اثربخش کنترل و پایش
مقصد
.65دانش واستراتژیهای بازاریابی.66 ،طراحی
67،68
65،66
بستههای رقابتی سفر.67 ،مدیریت ارتباط با مشتری،
بازار یابی
.68تبلیغات و بازار یابی
بازاریابی و
برند
.69تصویر ذهنی مثبت از محصول و خدمات
69،70،71
گردشگری .70 ،آگاهی از شهرت برند.71 ،ارزش
برند مقصد
ادراکشده از محصول و خدمات
بعد :عملکرد رقابتی مقصد
.72مزیت نسبی جغرافیایی.73 ،اعتبار رقابتی مقصد،
72،74
73،75
 .74ادراک کلی از کیفیت زندگی مردم محلی.75 ،
شرایط موقعیتی
شرایط
پایداری آثار گردشگری
موقعیتی و
.76عالیق و انگیزههای سفر.77 ،آگاهی گردشگران از
تقاضا
76،77،78
79
اصالت و جایگاه مقصد.78 ،رضایت و کیفیت تجربة
شرایط تقاضا
سفر.79 ،تعهد محیط زیستی گردشگران
.80تامین زیرساختهای ضروری.81 ،قوانین و
حمایت پایدار
80،81،82
مقررات پیشبرندة صنعت سبز.82 ،تخصیص پایدار
دولت
بودجه و اعتبارات ملی
حمایتهای
سیستمی
.83فضای امن و رقابتی.84 ،سهولت اخذ مجوز برای
83،84،85
سرمایهگذاران..85 ،سازوکارهای حمایتی ،تشویقی و
سرمایهگذاری
تخفیفی
& 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
افتخاری ،رمضان نژاد1397 ،؛ رمضان نژاد و افتخاری1398،؛حشمتی و همکاران 1399 ،و رجبی و همکاران .1399 ،
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.
فرزین و نادعلیپور 1389؛ ایمانی خوشخو و نادعلیپور1395،؛ فرزین و همکاران1397 ،؛ بریمانی و همکاران1397،؛ برومند
و همکاران1397 ،؛ خاکپور و همکاران1397 ،؛ ابراهیمی و همکاران1398 ،؛ افراخته و همکاران1398 ،؛ قادری و اعرابی،
1399؛ ضیایی و همکاران1399 ،؛ دلشاد 1400 ،وخانزاده و همکاران.1400 ،
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يافتهها و بحث
اول) :يافتههاي توصیفي
يافتههای توصيفي درخصوص متغيرهای زمينهای پاسخگويان نشان مي دهد که بالغ بر 39
درصد از پاسخگويان زن و  ۶1درصد مرد بودند؛ حدود  81/۵درصد از پاسخگويان بين
سنين  30تا  ۶۵سال و مابقي در سنين کمتر از  30و باالتر از  ۶۵سال توزيع شدهاند .حدود
 ۶2/۵درصد از پاسخگويان بين  8تا  1۶سال بهلحاظ علمي ،اجرايي و فني با صنعت
گردشگری آبگرم سابقة آشنايي داشتند و بهلحاظ موقعيت شغلي 8 ،درصد پاسخگويانْ
شاغل در سازمانهای اجرايي مرتبط با صنعت ۴ ،درصد راهنمايان تور ۷/۵ ،درصد کسب
وکارهای خدماتي وابسته به صنعت آبگرم 1/۵ ،درصد کارشناس امور رسانه ۶/۵ ،درصد
مدير يا متصدی مجتمعهای آبگرم2 ،درصد مشاور دانشگاهي و بخش خصوصي2/۵ ،
درصد هم از کارشناسان تشکل های صنفي و مدني بودند و  ۶8درصد به ديگر حوزهها تعلق
داشتند ،که عمدتا متوجه جمعيت نمونة گردشگران است (جدول.)3 .
يافتههای توصيفي در چهارچوب اجزای ظرفيت سازمانهای مديريت مقصد نشان مي
دهد که از مجموع  9شاخص تعريفشده ،دو شاخص "منابع فيزيکي و فني (با ميانگين
رتبة ) 3/۷0و "منابع انساني" ( با ميانگين رتبة  )3/30دارای شرايط نسبتا بهتر و در باالی حد
ميانگين رتبه قرار دارند و مابقي شاخصهاو يعني ظرفيت رهبری و مديريت ،فرهنگ
سازماني ،سياستگذاری ،دانش و اطالعات ،ارتباطات درون و ميانسازماني و منابع مالي
سازمانهاو در شرايط پايينتر از حد ميانگين رتبه قرار دارند .دراينميان ،کمترين ميانگين
رتبه ،به ميزان  1/8واحد ،مربوط به شاخص ارتباطات بينسازماني است و شرايط بهتر از آن
.
شاخص منابع فيزيکي ـ فني ( )3/۷0در گسترۀ سازمانهاست (نمودار)3 .
در سطح مولفههای ظرفيت سازمان ،يافتههای توصيفي حاکي از آناند که مولفة منابع
سازماني دارای ميانگين رتبة بيشتری ( )3/02از دو مولفة ديگر ظرفيت سازمان ،يعني ظرفيت
رهبری( )2/۵۷و همچنين مولفة ارتباطات سازماني( ،)2/20است.
يافتههای توصيفي درخصوص ميانگين رتبة مولفههای رقابتپذيری مقصد نشان ميدهد
که از مجموع هفت مولفة تعريفشده ،سه مولفة منابع طبيعي ـ فرهنگي (با ميانگين رتبة،)۴/۴
شرايط موقعيتي از نظر تقاضا (با ميانگين رتبة پاسخ )3/۷و منابع مصنوع ( )3/01باالی حد
ميانگين رتبه قرار دارند و مابقي مولفههاو يعني حمايتهای سيستمي ،بازاريابي و برند مقصد
و درنهايت ،مولفة برنامهريزی و هماهنگي ذينفعان ،شرايط پايين تر از حد ميانگين رتبه را
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دارند؛ بيشترين ميانگين رتبه نيز مربوط به مولفة منابع طبيعي و فرهنگي ( ۴/۴واحد) است؛
در نقطة مقابل ،مولفة برنامهريزی و هماهنگي و مقولة بازار يابي و برند مقصد دارای عملکرد
ضعيف است (نمودار .)۴ .در سطح ابعاد رقابتپذيری مقصد ،يافتههای توصيفي حاکي از
آناند که بعد کيفيت منابع و محصول دارای ميانگين رتبة بيشتری ( 3/۵۴واحد) از دو بعد
ديگر يعني عمکرد رقابتي مقصد( 3/1۷واحد) و مديريت و بازار يابي ( 2/۵۵واحد) در ميان
سازمان های مديريت مقصد است(نمودار شماره .) ۴
جدول : 3 .توزیع متغیرهای زمینهای پاسخگویان
متغیر های زمینه ای پاسخگویان(گردشگران و کارشناسان) ( واحد :درصد)
کارشناس /مدیر سازمانهای
39
مرد
اجرایی
جنس
(گردشگران و
کارشناسان)

سن
(گردشگران و
کارشناسان)

سابقة آشنایی با
صنعت
گردشگری
تندرستی
(کارشناسان)
سطح سواد و
تحصیالت
پاسخگویان
(گردشگران و
کارشناسان)

زن

61

مجموع

100

زیر  30سال

16

 65تا 30

81/5

باالی  65سال

5

مجموع

100

کمتر از  8سال

31/5

راهنما و مدیر اجرایی تور

8
4

مدیر کسبوکارهای خدماتی
وابسته به گردشگری (آژانسهای
مسافرتی ،هتل و اقامت ،رستوران
و )...
کارشناس رسانة صنعت
گردشگری
مسئول یا متصدی مجتمع
آبگرم
کارشناس یا متخصص
گردشگری (دانشگاهی و
موسسات مشاورهای)
کارشناس تشکلهای صنفی
گردشگری
سایر

68

 8تا  16سال

62/5

مجموع

100

باالی  16سال

6

مدیریت و بازار یابی گردشگری

5

مجموع

100

جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری

4

تا سطح دیپلم

16

فوق دیپلم

40

کارشناسی

30

کارشناسی ارشد

10

4
دکتری و باالتر
100
مجموع
ماخذ :برداشت میدانی ،پردازش و تحلیل نگارندگان1400،

موقعیت شغلی
(کارشناسان)

زمینه آموزشی
وتخصصی
مرتبط با
گردشگری

7/5

1/5
6/5
2
2/5

اکوتوریسم

3

اقتصاد

6

مدیریت

8

جامعهشناسی

9

سایر
مجموع

65
100
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نمودار شماره : 3توزیع مقادیر میانگین رتبة پاسخ اجزای ظرفیت سازمان

نمودار :4 .توزیع مقادیر میانگین رتبة اجزای رقابتپذیری مقصد

دوم) يافتههاي استنباطي
بهمنظور اجرای مدليابي معادالت ساختاری گام نخست ،ارزيابي مدل اندازهگيری از طريق
سنجش پاياييِ سازگاری دروني (آلفای کرونباخ و پايايي ترکيبي )1و همچنين محاسبة روايي
مبتني بر ميانگين واريانسِ استخراجشده 2است .بر پاية نتايج جدول ،۵ .ميتوان نتيجه گرفت
که سازههای پژوهش ازسازگاری دروني ،همگرايي و پايايي مناسب در اندازهگيری مدل
برخوردارند .گام با اهميت بعدی برازش مدل ساختاری پژوهش از طريق محاسبة معيار
)1. Construct Reliability (CR
)2. Average Variance Extracted (AVE
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ضريب تعيين ( ،) R2معيار تنا سب پيشبين ( )Q²و شاخص نيکويي برازش ( )GOFبرای
کليت مدل ساختاری است .داده های جدول ۵ .نشان ميدهد که مدل ساختاری پژوهش از
برازش متوسط تا قوی برای ضرايب تعيين ،از برازش قوی برای معيار تناسب پيشبين و
همچنين از برازش قوی کليت مدل ساختاری براساس شاخص نيکويي برازش برخوردار
است ،لذا مبتني بر نتايج حاصل از برازش مدل اندازهگيری و مدل ساختاری ،مي توان نتايج
مدل را درحالت تخمين ضرايب استاندارد ،به ترتيب شکل ،8 .به نمايش گذاشت.
شکل 9 .نمايانگر مدل نهايي اندازهگيری و ساختاری در حالت تخمين استاندارد و
معناداری ضرايب است ،که مقادير بار عاملي همة روابط ميان متغيرهای نهان و آشکارْ باالی
حد تعيينشده ( )0/۴است.
جدول شمار :5شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

نام متغیر

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی
()CR

میانگین
واریان
س
استخرا
جشده

ظرفیت رهبری

0/996

0/997

0/992

شاخصهای برازش مدل ساختاری
ضریب
شاخص
معیار
تعیین
ضریب
نیکویی
تناسب
تعدیلیاف
تعیین
پیشبین
برازش
ته
()R
Q²>0.1
GOF
R2>0.3
5
>0.36
3
0/295
0/447
0/449

منابع سازمانی

0/779

0/861

0/612

0/634

0/632

0/304

ارتباطات سازمانی

0/969

0/985

0/970

0/319

0/315

0/441

0/931

0/947

0/682

0/704

0/703

0/377

0/850

0/899

0/690

0/270

0/265

0/460

0/994

0/996

0/983

0/265

0/261

0/156

کیفیت محصول و
منابع
مدیریت و بازاریابی
مقصد
عملکرد رقابتی

0/450
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شكل شماره :8مدل اندازهگیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

شكل شماره :9مدل برازششدة نهایی در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معنیداری ضرایب
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با توجه به مقادير ضريب تي )±1/9۶ (1برای همة مسير ها و روابط ،با اطمينان  9۵درصد
ميتوان فرضية اصلي پژوهشو يعني تاثيرمولفههای ظرفيت سازماني در رقابتپذيری مقصد
گردشگری آبگرم سرعينو را معنيدار و مثبت بهشمار آورد (جدول شماره.)۶
برای تعيين سهم تاثير هر مولفه در سازه های اصلي مدل (ظرفيت سازماني و رقابتپذيری
مقصد) از بار عاملي تاييدی استفاده شدهاست .در اين راستا ،در چهارچوب ظرفيت سازمان،
بيشترين سهم تاثير مربوط به ظرفيت رهبری ( )0/99۶و فرهنگ سازماني ( )0/99۴است .در
قالب رقابتپذيری مقصد گردشگری نيز بيشترين سهم تاثير معطوف به عملکرد رقابتي مقصد
( )0/992و سپس مديريت و بازاريابي مقصد است (نمودار.)۵ .
جدول شماره :6نتایج آمارة تی و بار عاملی تاییدی تاثیر روابط در مدل ساختاری پژوهش
مسیر و کد مولفهها

روابط مدل

SA94>-OC103

سازمانی >-ظرفیت رهبری

>-OC103
SC102
SB99>-OC103

سازمانی >-ارتباطات

-OC103
>DC131
CC130>-DC131
CR116>-DC131
-DC131
>CM123

سازمانی
سازمانی >-منابع سازمانی
سازمانی >-رقابتپذیری
مقصد گردشگری آبگرم
رقابتپذیری >-عملکرد
رقابتی
رقابتپذیری >-کیفیت
محصول و منابع

رقابتپذیری >-مدیریت
و بازاریابی مقصد

T
Statistics
(|O/STDE
V
18/809

0/670

0/000

تایید

10/998

0/565

0/000

تایید

28/838

0/796

0/000

تایید

6/872

0/406

0/000

تایید

9/683

0/552

0/000

تایید

35/545

0/839

0/000

تایید

9/717

0/514

0/000

تایید

بار
عاملی

P
Values

نتیجة
آزمون

1. T-value
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نمودار شماره :5توزیع سهم تاثیر مولفههای مدل برازششده بر اساس تحلیل عاملی تاییدی

نتیجهگیري
متاثر از رشد فزايندۀ صنعت گردشگری ،رقابتپذيری مقصدهای گردشگری اهميت روز
افزوني يافتهاست ،زيرا اينگونه فرض شده که رقابتپذيری عاملي مهم در موفقيت مقصد به
شمار ميآيد .در اين ميان ،بخشي از واقعيت کمتر مورد توجه واقع شدهاست؛ اينکه
اثربخشي عملکرد رقابتپذيریْ تحت تاثير دامنة ظرفيت سازمانهای مديريت مقصد قرار
دارد .بنابراين ،مبتني بر ضرورت فوق و پوشش شکاف موجود در پيشينه ،فرضية تاثير مولفه
های ظرفيت سازمان در رقابتپذيری مقصد گردشگری براساس مدل مفهومي محققساخته
آزمايش شد  ،از اين جهت که بستر موضوعي (پژوهشي و اجرايي) نويني در خصوص
شناخت و تحليل نظامپذير از دامنة تاثيرگذاری مولفههای ظرفيت سازماني در رقابتپذيری
مقصد فراهم شود.
يافتههای توصيفي از ظرفيت سازمانهای مديريت مقصد آبگرم درشهر سرعين نشان
داد که مولفههای کليدی ظرفيت سازمانو يعني ظرفيت رهبری ،منابع سازماني ،ارتباطات و
شاخصهای وابسته به آنهاو در شرايط مناسبي قرار ندارند ،بهنحویکه بهجز دو شاخص
منابع فيزکي و فني و شاخص منابع انساني ،ديگر شاخصها (ظرفيت رهبری و مديريت،
فرهنگ سازماني ،سياستگذاری ،دانش و اطالعات ،منابع مالي و ارتباطات درونسازماني و
ارتباطات بينسازماني) در شرايط پايينتر از حد ميانگين واقع شدهاند .نتيجة نامتوازن مذکورْ
در خصوص ابعاد و مولفههای رقابتپذيری مقصد نيز وجود دارد ،بهنحویکه مولفة مديريت
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و بازاريابي مقصد در شرايطي نامناسبتر از کيفيت منابع و محصول و همچنين عملکرد
رقابتي مقصد قرار دارد.
يافتههای استنباطي نشان داد که مدل مفهومي پژوهش برای سنجش تاثير توسعة ظرفيت
سازماني در رقابتپذيری مقصد گردشگری آبگرم شهر سرعين ،بر اساس روش مدليابي
معادالت ساختاری ،از قابليت برازش و اندازهگيری سازه (متغيرهای نهان و آشکار و تاثير
روابط ميان آنها ) برخوردار است ،پس فرضية تاثير ظرفيت سازماني در رقابتپذيری مقصد
و همچنين مسيرهای فرعي مدلْ معنيدار و مثبت تشخيص داده شد .تاييد تاثير متغير مستقل
(ظرفيت سازماني) بر متغير وابسته (رقابتپذيری مقصد) گويای آنست که برای اثربخشي
بيشتر در عملکرد رقابتپذيری صنعت آبگرم در شهر سرعين بايد ارتقای اجزای ظرفيت
سازماني در کانون توجه و اقدام تصميمسازان محلي قرار گيرد .نتايج بار عاملي تاييدی در
حوزۀ ظرفيت سازمان نشان داد که مولفة "ظرفيت رهبری و مديريت" با ضريب اطمينان
 9۵درصد و به ميزان  0/99۶بيش از ساير مولفهها (ارتباطات سازماني و منابع سازماني) در
ارتقای توانايي و عملکرد سازمانهای مديريت مقصد موثر است .برايناساس ،نقطة شروع
تصميمسازان محلي برای بهکرد وضعيت ميتواند تغيير در شرايط و ظرفيت رهبری سازمان
های مديريت مقصد در شهر سرعين باشد .در حوزۀ رقابتپذيری مقصد نيز سهم تاثير مولفة

"عملکرد رقابتي مقصد" به ميزان  0/992بيش از مولفههای مديريت و برنامهريزی مقصد و
همچنين کيفيت محصول و منابع گردشگری بودهاست .برايناساس ،ميتوان در عرصة
رقابتپذيری مقصد ،با اطمينان  9۵درصد ،اولويت سازمانهای مديريت مقصد در شهر
سرعين را ارتقای"عملکرد رقابتپذيری مقصد" با تاکيد بر زمينة حمايتهای سيستمي و
بهبود شرايط موقعيتي مقصد بهشمار آورد.
هرچند پژوهش مشابه در ادبيات برای مقايسة مستقيم يافتهها و نتايج وجود ندارد ،ولي
افتخاری و رمضاننژاد (139۷؛  )1398در پژوهش خود تاثيرظرفيت مديريت و ارتباطات
سازماني در توسعة گردشگری ساحلي را مورد بحث و تاييد قرار دادهاند .کوجورنبون و
دهيرتيتي ( )2019نيز تاثيرظرفيت سازماني در توسعة گردشگری روستايي در تايلند را مورد
تاييد قرار دادند؛همچنين به ضعف ظرفيت رهبری و ارتباطات بينسازماني اشاره کردند.
کوسوما ( )2019به اين نتيجه رسيد که ظرفيت سازماني ميتواند در بهبود ظرفيتهای فردی
و اجتماعي مؤثر واقع شود ،ضمن اينکه به ظرفيت سازمانهای مديريت مقصد در فرايند
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تجهيز منابع گردشگری روستايي ،ضعيف جامة عمل پوشانده شدهاست .پژوهش حاضر با
پيشينة مذکور در خصوص تاثير معنادار ظرفيت سازماني و همچنين ضعف برخي از مولفه
های ظرفيت سازمانيو ظرفيت رهبری ،ارتباطات و سازماندهي منابعو همسو است.
در خصوص رقابتپذيری مقصد ،پژوهشي که افراخته وهمکاران ( )1398برای شناسايي
عوامل موثر در رقابتپذيری شهر سرعين انجام دادند ،جاذبه های محوری ،و مديريت مقصد
و عوامل پشيتبان سهم تاثيرگذاری بيشتری در رقابتپذيری مقصد داشتند .در پژوهش
حاضر ،به ترتيب ،در ابتدا مولفة عملکرد رقابتپذيری مقصد ،کيفيت منابع و محصول و
مولفة مديريت و بازاريابي مقصد واقع شدهاست .درنهايت ،اصالت يا تفاوت پژوهش حاضر
با پيشينة بينالمللي و ملي اين است که تا کنون موضوع تاثير ظرفيت سازماني در رقابتپذيری
مقصد گردشگری مورد توجه واقع نشدهاست.
پژوهش حاضر با محدوديتهايي نيز مواجه بودهاست :استمرار شرايط ناشي از بحران
کويد  19و محدوديتهای مربوط مانع از اين شد که اجتماع محلي نيز بهعنوان يکي از
ذینفعان مهم در جامعة آماری پژوهش منظور شوند .بنابراين بهدليل اهميت نقش کيفيت
زندگي ساکنين در اثربخشي عملکرد رقابتپذيری مقصد ،پيشنهاد مي شود که اين متغير در
پژوهشهای آتي بهعنوان يک متغير ميانجي مورد توجه قرارگيرد .از سوی ديگر ،بهدليل
تاکيد ادبيات نظری در خصوص پايداری آثار توسعة گردشگری و نقش آن در رقابتپذيری
طوالني مدت مقصد ،پيشنهاد ميشود تاثيرمولفههای پيشران توسعة ظرفيت نيز از طريق متغير
ميانجي توسعة پايدار مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد .مطالعة مشابه در قالب روششناسي
کيفي کمک شاياني به عمقبخشي يافتهها و تاثير ظرفيت سازماني در رقابتپذيری مقصد با
مشارکت همة ذینفعان صنعت آبگرم در شهر سرعين ميکند.
تعارض منافع
تعارض منافعي وجود ندارد.
سپاسگزاري
مقالة حاضر فاقد حامي مالي بوده است ،اما از کارشناسان و فعالين صنعت آبگرم در شهر
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