
 

 و توسعه در مهمی نقش توانددر جوامع مختلف است و می اقتصاد تغذیه منابع از یکی گردشگری

 با که توسعه درحال کشورهای برای گردشگری صنعت توسعه ها داشته باشد.برای آن درآمد کسب

 اهمیت از مواجهند، محصولی تک اقتصاد و ارزی منابع محدودیت باال، نرخ بیکاری چون معضالتی

منظور شناسایی باشد که جامعه آماری اول به این تحقیق شامل دو جامعه میاست.  برخوردار فراوانی

های گردشگری است. جامعه آماری دوم شامل گروه پذیری شرکتهای اثرگذار بر رقابتمؤلفه

های که حداقل یک بار از خدمات شرکت باشندنامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می

 31نامه محقق ساخته اساس پرسش ها برآوری دادهروش جمع اند.گردشگری کشور استفاده کرده

نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن الی انجام گرفت. پایایی پرسشؤس

-دست آمده از اجرای پرسشدست آمد. تجزیه و تحلیل اطالعات بهبه 7/0برای همه متغیرها باالی 

زی سااستنباطی )مدل توصیفی ودر دو بخش  Smart Pls2و  SPSSافزار ها از طریق نرمنامه

که عوامل هفت گانه مدل )استراتژی،  دهدمیمعادالت ساختاری(، انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان 

تصویر، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری مشتریان و عملکرد مالی بود( تأثیر 
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 مقدمه .1

 است؛ کشور و منطقه برای آن اقتصادی پیامدهای گردشگری، به ریزانبرنامه و هادولت توجه دالیل ترینمهم از یکی

 با و ترینمهم از یکی صنعتاین . آیدمی حساب به اقتصادی توسعه برای مهمی عامل گردشگری امروزه کهطوریبه

گردشگری، در پنج  .است اقتصادی معیارهای بهبود آن کنار در و درآمد افزایش و ثروت تولید هایزمینه ترینظرفیت

، دارای طرف این صنعتاست.  ت بشری و از صنایع با رشد باال وگسترده شناخته شدهدهۀ اخیر به عنوان یک فعالیّ

صادی با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقت، صوالت مخصوص به خودعرضه و تقاضا و مح

های اخیر رقابت، به عنوان یک مفهوم اقتصادی که بر توسعۀ پایدار صنعت در سال. المللی استسطوح ملی یا بین در

ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش برخی از دولتگردیده است. دشگری تأثیرگذار است، مطرح سفر و گر

گردشگری رونق زیادی کمی هستند. در کشورهایی که  یای ندارند یا دارای تجربهتجربهگردشگری به طور صحیح 

با در نظر گرفتن جایگاه قابل توجه صنعت  د.ی آن فراهم کنتواند رهنمون الزم را برای توسعهریزی، میندارد برنامه

سیستم متجانس با محیط بازار برخوردار باشد. هر چقدر  بایست از یک نظام بازاریابی قوی وگردشگری، این صنعت می

تر باشد، به همان اندازه نیز موفقیت بیشتری خواهند داشت. بازاریابی تر و مناسبها قویمدیریت بازاریابی آن

کنندگان )گردشگران( که طی آن کاالها و خدمات کنندگان و مصرفگردشگری، فرآیندی تعاملی است میان عرضه

با توجه به گسترش سریع گردشگری و افزایش  .شودله میگردشگری در محیطی که خاص این صنعت است، مباد

پذیری خود را در تا توان رقابتاست های جدید، برای یک شرکت ضروری ها و نیز ظهور شرکترقابت بین شرکت

نظران و پژوهشگران مختلف بخش گردشگری مطالعه تحقیقات صاحبهای گردشگری افزایش دهد. مقابل سایر شرکت

گردشگری خاص مقصد یک پذیری عنوان عوامل موثر بر رقابتهز محققان از عوامل مختلفی بدهد که هر یک اینشان م

. جامعه ایران با فرهنگی اسالمی و اقتضائات آن نیازمند دستیابی به یک الگوی مناسب در صنعت گردشگری اندنام برده

 آن باشد.خوان با فضای فرهنگی و ساختارهای اقتصادی موجود در است که از یک سو هم

و  باقریدرخصوص پیشینه تحقیق حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی در این موضوع به رشته تحریر درنیامده است. 

 رییپذرقابت شیشاخ  در جهت افزا نیتردییکل ،صنعت گردشگری برای دولت تیکه اولومعتقدند  (1395همکاران )

اقتصاد  یبندی مجمع جهانرتبه نیشاخ  در آخر نیاز منظر ا رانینازل ا گاهیصنعت گردشگری استان فارس بوده و جا

 یدر گردشگر رانیپذیری اعوامل مؤثر بر رقابت. لزوم توجه روزافزون دولت به توسعه صنعت گردشگری است انگریب

در  مقصد تیریحالل، مد یدر گردشگر رانیا یتیعوامل موقع ب،یعوامل به ترتاین  تیاولونمود.  یبندتیاولورا حالل 

منابع  ران،یحالل ا یگردشگر یتقاضا برا طیشرا ،یاسالم-یرانیا ،یخیتار، یحالل، منابع فرهنگ یگردشگر یراستا

 یساخت بر محور گردشگر دلخواه مسلمانان و منابع انسان یعیحالل، منابع طب یدر گردشگر بانیو پشت یتیحما

 یشهر یگردشگر یریپذکه رقابت دادندنشان  جینتا( 1394نوروزی و همکاران ) .(4: 1395 ی،کاش)حالل بودند 

را الزم  نهیزم نیبه توسعه در ا دیشد ازین یاقامت یو مجتمع ها یشهرباز یرساختهایکالنشهر تهران تنها در حوزه ز

 نیاست. ا رانیدر کشور ا یپذیری گردشگرارائه مدل رقابت قیتحق نیطور که مشخ  است هدف اهمان. کندیم
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است که تا کنون در کشور ارائه  داریاقتصاد و توسعه پا یمجمع جهان یگردشگر یریپذرقابت یهاشاخ  هیمدل بر پا

و ( 2017) و همکاران 1کومپن سرروشده توسط  یپژوهش در نظر دارد تا با بهره بردن از مدل طراح نیا نشده است.

 یریپذ رقابت یابیارز یبرا یبوم یچارچوب، 2015در سال  اقتصاد یمجمع جهان یگردشگر یریپذرقابت یهاشاخ 

مزیت رقابتی گردشگری در  هایشناسایی و بررسی شاخ  بر آن است تا با این تحقیق فراهم آورد. رانیا یگردشگر

  در این حوزه ارائه دهد.الگویی جامع و کارا  ایران،

سی این از لحاظ هدف مورد برر ،این شده است. عالوه بر چارچوب کلی روش تحقیق بر مبنای روش توصیفی نهاده

های ازمانتواند برای سخ سؤاالت این پژوهش میمطالعه در دسته مطالعات ارزیابی جای خواهد گرفت، چرا که پاس

ور به منظ نفعان گامی در جهت شناخت مسائل جاری صنعت گردشگری تلقی شود.و ذین گردشگری و دیگر فعاال

. دیایشی استفاده گردها  از روش میدانی و پیمآوری دادهبرای جمعکرد.  دها از پرسشنامه استفاده خواهدادهآوری جمع

استفاده در این  پرسشنامه موردد. وری اطالعات استفاده شآشنامه و ابزارهای دیگر برای جمعها از پرسدر این روش

های پذیری شرکتابتهای موثر بر رقلفهؤستفاده از تکنیک دلفی مبا ا در مراحل تحقیق، ابتدا. بود تحقیق ساختاریافته

اوانی تجمعی رصد فروسیله آمار توصیفی )فراوانی، فراوانی تجمعی، دهها بسپس تحلیل داده شد. گردشگری شناسایی

-یدی، شاخ یأت عادالت ساختاری و تحلیل عاملیسازی مای( و سپس آمار استنباطی با استفاده از مدلو نمودار میله

امعه آماری جباشد که ماری این تحقیق شامل دو جامعه میجامعه آ. شدندبررسی  PLSهای برآزش مدل با نرم افزار  

خبرگان صنعت  نفر بعنوان 20های گردشگری تعداد پذیری شرکتهای اثرگذار بر رقابتمنظور شناسایی مؤلفههاول ب

توجه به در این صنعت و حدقل مدرک فوق لیسانس انتخاب شدند. با سال سابقه کار 15گردشگری که حداقل دارای 

ماری دوم آصورت سرشماری و کل جامعه در نظر گرفته شد. جامعه همحدود بودن جامعه اول تحقیق، نمونه آماری ب

دشگری های گرد که حداقل یک بار از خدمات شرکتشامل جامعه نامحدودی از گردشگران داخلی و خارجی می باشن

در تحقیق دید. نفر انتخاب گر 384مورگان تعداد  کشور استفاده نموده اند. نمونه آماری این جامعه بر مبنای جدول

پرسشنامه  این استفاده شده است. یگردشگرحاضر جهت تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات خبرگان این امر در حوزه 

رود که در ار میکهای مختلفی به برای محاسبه پایایی، شیوهدر اختیار اساتید و صاحب نظران این موضوع قرار گرفت. 

اد جامعه آماری پرسشنامه افر 384این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.  بدین منظور تعداد 

کرونباخ لفای توصیه شده است در این تحقیق ضریب آ 7/0توزیع شد و با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی الزم 

نامه است. حاصل شد، که بیانگر قابلیت اعتماد باالی پرسش 872/0محاسبه شد، عدد  spssکه از طریق نرم افزار 

رونباخ برای ن ضریب آلفای کنتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. همچنی توانیمبنابراین 

 محاسبه شده است: 2االت و متغیرها در جدول همه سؤ

 

                                                           
1 Campón-Cerro 
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 ریمتغو  هر سوال یکرونباخ برا یآلفا بیضر 2جدول 

 ریهر متغ یکرونباخ برا یآلفا بیضر ولفه هام

 870. استراتژی

 875. تصویر

 884. کیفیت خدمات

 883. ارزش

 875. رضایت مشتری

 865. وفاداری مشتریان

 855. عملكرد مالی

 

  در  ایران گردشگریصنعت  .2

های جدی مواجه است. در این یک کشور اسالمی و کشوری در حال توسعه در حوزه اقتصاد با چالش ایران به عنوان

های باال در حوزه صنعت گردشگری تبدیل های فرهنگی و تمدنی ایران را به عنوان یک کشور با ظرفیتمیان  داشته

کی از ناکامی ایران در این حوزه کرده است. با این حال بررسی درآمدهای اقتصادی ایران از حوزه گردشگری حا

تواند سالی بیست میلیون توریسم را برای رونق حوزه گردشگری پذیرا اقتصادی است. ایران در حالت بالقوه ایران می

باشد و در سال حدود ده میلیارد دالر درآمد داشته باشد. این در حالی است که تاکنون فقط در توانسته یک دهم این 

(.  کشور ایران به لحاظ برخورداری از موقعیت ویژه 508: 1382ردشگری در آمد داشته باشد)آمار، مقدار از حوزه گ

های الزم جغرافیایی و ارتباطی و نیز منابع طبیعی و آثار تاریخ بر جای مانده از دوره باستان و دوره اسالمی از قابلیت

تواند به عنوان راهی برای رهایی از وابستگی به یبرای توسعه گردشگری برخودار است. توسعه گردشگری در ایران م

(. ایران از لحاظ دارا بودن ابنیه 39، 1393درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک  محصولی باشد) سرور و همکاران، 

: 1386کشور برتر دنیا قرار دارد) ارمغان،  10کشور نخست دنیا  و از لحاظ اکوتوریستی در میان  9و آثار تاریخی جزو 

ها و مندی از این ویژگیتواند نقشی اساسی در بهرههای صحیح میریزی دقیق و سیاستدگذاری(. بنابراین برنامه236

 های تمدنی باشد.داشته

افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور با تجهیز و گسترش برخی از امکانات رابطه مستقیمی دارد. گسترش امکانات 

های است که به بهبود وضعیت گردشگری د بهداشت، بهبود خطوط ارتباطی از جمله فعالیترفاهی و زیربنایی، بهبو

: وجود امکانات رفاهی صنعت توریسم در ایران عبارتند ازکند. در یک نگاه کلی برخی از عوامل مؤثر بر توسعه کمک می

د بودن آن، وجود خدمات بهداشتی های وسیع و استاندارو اقامتی مناسب، امنیت کافی برای گردشگران، وجود جاده
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ای، وجود قوانین مناسب برای ورود و خروج گردشگران، تبلیغات مناسب، برخوردهای در مراکز اقامتی و بین جاده

(. صنعت گردشگری ایران نیارمند کاربست الگوی مناسب برای تبدیل کردن 158: 1388فرهنگی مناسب)محسنی، 

های موجود از دست های پیشرفت و توسعه اقتصادی است. مطالعه و واکاوی دادهتهای اقتصادی بالقوه به فرصظرفیت

 کند.یابی به چنین الگویی فراهم میاندرکاران صنعت گردشگری و گردشگران زمینه را برای دست

 .علل و عوامل رونق اقتصادی و فرهنگی کشور3

اخیر غالباً با معضالتی چون تورم و کسری بودجه مواجه دولتی که در سه دهه  -اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی

-ل کلیدی این چرخهسر نهاده است. بدیهی است شناخت عوام تهای تجاری بزرگ و کوچکی را پشبوده است، چرخه

 تر و کاراتر یاری رساند.ی کشور را در ارائه تصمیمات صحیحریزان و سیاستگذاران اقتصادتواند برنامههای اقتصادی می

ای تولید ناخال  بیشتر از سایر عوامل بر جزء چرخههای اخیر متغیر رشد کسری بودجه و رشد نرخ ارز حقیقی در ساال

ت بخشی بیشتر اقتصاد ایران رل این دو عامل جهت ثباداخلی اثرگذاری داشته است و نیاز است سیاستگذاران در کنت

های مالی با این تفاسیر دور شدن از اقتصاد نفتی و اتخاذ سیاست (.455: 1393 قلیچ، از خود مبذول بدارند)شاکری،

 نو نقش مهمی در رونق و شکوفایی اقتصادی کشور دارد.

-ریزیها و برنامهها، سیاستگذاریبینیاستفاده از نتایج الگوهای غیر خطی در پیش سیاستگذاران اقتصادی کشور ضمن

های تجاری را مد نظر قرار دهند تا بتوانند با ابزارهای سیاستی سیکل های اقتصادی خود بایستی عدم تقارن در سرعت

های با تجمیع سرمایه های تعاونیشرکت (.82: 1392اسب اقتصاد را در تحقق اهداف یاری کنند)سربیژن و همکاران، نم

انسانی تأثیر مثبت بر ها به سمت تولید کاال و خدمات و همچنین افزایش سرمایه اجتماعی و اعضای خود و هدایت آن

های مرتبط به ویژه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی باید ن سازمانایارتقای درآمد کشور و رونق اقتصادی دارند. بنابر

توان گفت که نقش تعاون در تولید و توسعه می به توانمندسازی هر چه بیشتر این مشاغل اقدام کنند. در مجموع

و  هاهای اقتصادی مردم نهاد که با سرمایه بخش خصوصی و با فعالیت آنا به عنوان بنگاههاقتصادی مهم است. تعاونی

جهت افزایش تولید و کاهش  توان درمردمی می هاینمایند. با تأمین منابع از طریق سرمایهمدیریت مردم فعالیت می

ینه حضور فعال بخش خصوصی در ، زمها و حمایت از مدیریتشود با تقویت تعاونیبیکاری حرکت کرد لذا توصیه می

این گفتار تأکیدی بر لزوم توجه به بخش خصوصی در  (.33: 1395های اقتصادی فراهم شود)پناهی و همکاران، عرصه

 رونق اقتصادی کشور است.

ه عالوه بر عواملی که مطرح شد امروزه در بسیاری از جوامع به ساختارهای فرهنگی جهت اعتال و ورنق اقتصادی توج

شود. در این رابطه باید گفت گردشگری در هر جامعه متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده اقتصادی، سیاسی، می

توان یک صنعت و فعالیت اقتصادی دانست. در دوره معاصر فرهنگی و اجتماعی است. در عین حال گردشگری را می

تواند به بهترین ماهیت، می فرهنگ با نفوذ پرتوان خودگردشگری به واقعیت مهم اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده و 

توان گفت گردشگری به بندی میدر یک جمع (.1: 1390هدف، ساختار و کارکرد گردشگری را توضیح دهد)مرادی، 
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داری بر رشد اقتصادی دارد و سه متغیر رشد اقتصادی، فرهنگ و و معنیمی یعنوان یک ابزار فرهنگی تأثیر مستق

. با توجه به درهم تنیدگی ساختارهای (161: 1395تحت تأثیر یکدیگر قرار دارند) ورهرامی، حامدی نسب، گردشگری 

 ساز رونق اقتصادی گردد.تواند زمینهمختلف کشور توجه به بخش فرهنگ می

 اسالمی و تأثیر آن در رونق گردشگری اقتصادی و فرهنگی -.تبیین مدل گردشگری ایرانی4

دور انجام گرفت.  3تکنیک دلفی در حد جامعه خبرگان اول و در رها از تکنیک دلفی استفاده شد. جهت شناسایی متغی

 آمده است. 3نتایج این تکنیک در جدول 

 نتایج روش دلفی 3جدول 

 دور سوم دور دوم دور اول شاخص عامل
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 خیر - - - - - - 1.7 خیر بله ساختار سازمانی 

 بله - - - - - - 7.8 خیر خیر استراتژی 

 بله - - - 7.9 خیر بله 7.4 بله بله  تصویر بانک

 خیر - - - - - - 1.8 خیر بله سبک مدیریت 

کارکنان )تفکرات و باورها، مهارت، دانش و 

 تخص  و رضایت کارکنان(

 خیر - - - 2.9 خیر بله 4.3 بله خیر

 خیر - - - - - - 1.8 خیر بله فرهنگ

 خیر - - - 2.4 خیر بله 3.1 بله خیر طراحی و توسعه محصول

 خیر - - - 3.2 خیر بله 4.4 بله خیر ارتباطات ارزشمند با مشتری

 بله 8 خیر بله 7.4 بله خیر 7.4 بله بله کیفیت خدمات

 خیر - - - 3.2 خیر بله 4.4 بله خیر نوآوری، محصوالت جدید و نوآورانه

 خیر - - - 4.4 خیر بله 7.4 بله خیر مدیریت دانش رقابتی

 بله - - - 7.2 خیر بله 7.2 بله خیر ارزش در نظر مشتریان

 خیر - - - - - - 2.3 خیر بله شهرت

 بله - - - - - - 8.6 خیر بله تمرکز بر رضایت مشتری

 خیر - - - - - - 2.9 خیر بله درجه انطباق پذیری با تغییرات محیطی 
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 الناز گل افشان یوسفی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده، مریم مجیدی

 خیر - - - 2.7 خیر بله 3.6 بله خیر بازاریابی و برنامه بازاریابی

 خیر - - - - - - 2.3 خیر بله عملکرد تجاری

 بله - - - - - - 7.9 بله بله عملکرد مالی

 بله - - - - - - 7.8 بله بله وفاداری مشتریان

 

. سپس با کمک تحلیل گرفتبارتلت مورد ارزیابی قرار گیری و آزمون های کفایت نمونهای هر بخش، شاخ در ابتد

 شده است.ز مدل اصلی تحقیق پرداخته عد اها در هر بُعاملی اکتشافی  به شناسایی عامل

 های گردشگریپذیری شرکتهای رقابتسنجه.1.4

-شود، کفایت نمونهمالحظه می جدولاین گونه که در دهد. همانرا نشان می KMOنتایج آزمون بارتلت و  4جدول 

گیری در حد الزم گر این است که کفایت نمونهاست، بیان 0.7باشد و از آنجایی که باالتر از می0.931گیری برابر با 

دهنده تناسب کاربرد مدل تحلیل این موضوع نشاناست که  0.05است. همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت نیز زیر 

 ها است.عاملی برای این داده

 های گردشگریپذیری شرکتهای رقابتبرای سنجه و بارتلت KMOنتایج آزمون  4جدول 

 0.931 برای بررسی کفایت نمونه گیری KMOآزمون 

 7266.085 کای دو 

 465 درجه آزادی آزمون بارتلت

 0 معناداری

 

 آمار توصیفی از ابعاد پرسشنامه.2.4

در این قسمت از ابعاد متغیرهای پرسشنامه آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات 

 جه در جدول زیر قابل مشاهده است:میانگین( گرفته شد که نتی)انحراف معیار تقسیم بر 

 

 

 آمار توصیفی ابعاد پرسشنامه 5جدول 
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 ضریب تغییرات واریانس انحراف معیار میانگین ابعاد

 15/0 34/0 58/0 83/3 استراتژی

 14/0 22/0 47/0 20/3 تصویر

 18/0 42/0 65/0 52/3 کیفیت خدمات

 20/0 40/0 63/0 22/3 ارزش

 19/0 38/0 62/0 21/3 رضایت مشتری

 19/0 40/0 63/0 37/3 وفاداری مشتریان

 22/0 51/0 71/0 28/3 عملكرد مالی

 

مطابق با جدول باال، میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب تغییرات ابعاد پژوهش متفاوت است. در مورد انحراف 

نداشته است، بنابراین پراکندگی اندک و  1ابعاد انحراف معیار بیشتر از معیار و واریانس ابعاد باید گفت که هیچ یک از 

سازد که برخی از ابعاد های سواالت منتج خواهد شد. همچنین تحلیل ابعاد از نظر میانگین روشن میمعتبر بودن پاسخ

بیشتر از میانگین فرضی دارای میانگین باالتر و برخی کمتر هستند ولی درکل میانگین نسبتاً باالی منتج شده یعنی 

های پذیری شرکتابتدهندگان در رقر مطرح شده در پژوهش از نظر پاسخمتغی 7دهد همه است، نشان می 3که 

در پژوهش حاضر پس از بررسی نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع  ثر هستند.ؤگردشگری در شهر تهران م

ها اطمینان بیشتری حاصل گردد. شده است تا از نرمال بودن داده اسمیرنوف استفاده-ها، از آزمون کولموگروفداده

سنجیده  %95ها نرمال است در سطح اطمینان ها، فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهبرای بررسی نرمال بودن داده

ی رد فرض بدست آید، در این صورت دلیلی برا 0.05شود. بنابراین اگر سطح معناداری آزمون بزرگتر یا مساوی می

ها نرمال خواهد بود. برای آزمون صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر توزیع داده

 شود:های آماری به صورت زیر تنظیم مینرمالیته فرض

 H0های پژوهش نرمال است: توزیع داده. 

 H1های پژوهش نرمال نیست: توزیع داده. 

پذیری ثر بر رقابتؤگانه ماالت مربوط به ابعاد هفتؤهای پژوهش در قالب سر مورد دادهد K-Sون نتایج آزم 6جدول 

 دهد:های گردشگری را نشان میشرکت

 

 برای ابعاد تحقیق K-Sنتایج آزمون  .6جدول 



سالمیا -تبیین مدل گردشگری ایرانی 396   

 الناز گل افشان یوسفی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده، مریم مجیدی

 سطح معناداری درجه آزادی K-Sآماره  ابعاد

 051/0 140 105/0 استراتژی

 070/0 140 196/0 تصویر

 520/0 140 131/0 کیفیت خدمات

 140/0 140 109/0 ارزش

 072/0 140 099/0 رضایت مشتری

 250/0 140 111/0 وفاداری مشتریان

 073/0 140 072/0 عملكرد مالی

 

 %95توان در سطح اطمینان در تمامی ابعاد، می 0.05مطابق با جدول باال، به دلیل بیشتر شدن سطح معناداری از 

برای  1ایآزمون تی تک نمونهشود. های پژوهش نرمال است، تأیید میکه فرض صفر یعنی اینکه توزیع دادهبیان داشت 

شوند ت انجام میی که با مقیاس لیکریهاشود. در بیشتر پژوهشمون میانگین یک جامعه استفاده میآزمون فرض پیرا

شود. در این ها از این آزمون استفاده میاالت تخصصی مربوط به آنؤهای پژوهش و تحلیل سجهت بررسی فرضیه

هایی از یک جامعه با یک توزیع خاص هستند. پس این آزمون، فرضیه صفر ها، نمونهآزمون فرض بر این است که داده

ای با میانگین مشخ  است یا خیر؟ الزم به ذکر است که در دهد که آیا نمونه متعلق به جامعهرا مورد آزمون قرار می

شود. در ت مدیریت و سازمان برای بررسی اهمیت ابعاد تحقیق در جوامع گوناگون از این آزمون استفاده میتحقیقا

های مربوط به هفت بعد مورد بررسی با میانگین که مشخ  شود که آیا میانگین دادهپژوهش حاضر نیز برای این

ای استفاده شده نمونهخیر، از آزمون تی تک( که همان میانگین نظری است، برابر هستند یا 3جامعه فرضی )یعنی 

 است.

 ه شرح زیر هستند:بای ابعاد هفت گانه تحقیق های تی تک نمونهی در مورد آزمونابتدا دو فرضیه آمار

 H0 .تأثیر )اهمیت( بعد مورد نظر از دید پاسخ دهندگان در حد متوسط است : 

 H1ان در حد متوسط نیست.: تأثیر )اهمیت( بعد مورد نظر از دید پاسخ دهندگ 

 آمده است: 7ای برای ابعاد تحقیق در جدول نتایج اجرای آزمون تی تک نمونه

 

 

 های گردشگریپذیری شرکتثر بر رقابتؤآزمون تی تک نمونه ای ابعاد م نتایج. 7جدول 

                                                           
1  One Sample T-test 
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سطح  tمقدار  ابعاد

 معناداری

میزان 

 خطا

در سطح  μ-3فاصله تفاوت اختالف  نتیجه آزمون

 %95اطمینان 

 حد پایین حد باال

 H1 6240/0 4291/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 683/10 استراتژی

 H1 8158/0 6592/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 616/18 تصویر

 H1 6302/0 4127/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 482/9 کیفیت خدمات

 H1 3301/0 1185/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 192/4 ارزش

 H1 3141/0 1084/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 060/4 رضایت مشتری

 H1 4772/0 2656/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 941/6 وفاداری مشتریان

 H1 3949/0 1566/0و پذیرش  H0رد  0.05 000/0 575/4 عملكرد مالی

 

( رد H0شده است، فرض صفر ) 0.05ای کمتر از تک نمونهاری در هر هفت آزمون تی با توجه به اینکه سطح معناد

وت معناداری بین میانگین ابعاد تفا %95اطمینان  معنی که در فاصلهشود. بدین( پذیرفته میH1شده و فرض یک )

( وجود دارد. عالوه بر این، مثبت بودن مقادیر 3های گردشگری و میانگین فرضی جامعه )پذیری شرکتثر بر رقابتؤم

بیشتر  3دهد که میانگین امتیازات تمامی ابعاد از نشان می 3حد باال و پایین فاصله تفاوت اختالف میانگین ابعاد با 

باشد. به عبارت دیگر اهمیت یا تأثیر عوامل استراتژی، تصویر، کیفیت خدمات، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری می

 شود.گردشگری تأیید می هایپذیری شرکتعملکرد مالی بر رقابتمشتریان، و 

 سازی معادالت ساختاریها با روش مدلتحلیل داده .3.4

سازی تر یعنی مدل، نوبت به اجرای روشی قویSPSSهای آماری توسط نرم افزار در این مرحله پس از انجام آزمون

الت اؤعالوه بر این، در این قسمت به س رسد.معادالت ساختاری برای حصول نتایج دقیق و تأیید نتایج حاصل می

در تحقیقات  ده است.های گردشگری کدامند پاسخ داده شپذیری شرکتثر بر رقابتؤپژوهش مبنی بر اینکه عوامل م

 متغیر و یا تشکیلدلیل کاهش حجمهتر پژوهشگران بتر و عملیاتیها و رسیدن به نتایج علمیتر دادهبرای تحلیل دقیق

عاملی بر دو نوع  کنند. تحلیلعاملی استفاده می ها هستند که بدین منظور از روش تحلیلدید برای آنساختاری ج

 مجموعۀ ایینبزیر ساختار کشف در صدد پژوهشگر اکتشافی، عاملی تحلیل درعاملی اکتشافی و تأییدی. است، تحلیل

 باشد. داشته ارتباط عاملی هر است با ممکن متغیری هر که است آن اولیه فرضپیش و متغیرهاست از بزرگی نسبتاً

 آن اساسی فرض پیش تأییدی عاملی تحلیل اما در .ندارد ایاولیه نظریۀ هیچ روش این در پژوهشگر دیگر عبارت به

 این تأییدی عاملی تحلیل برای الزم دارد. حداقل شرط ارتباط متغیرها از خاصی مجموعۀ زیر با عاملی هر که است
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 الناز گل افشان یوسفی، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده، مریم مجیدی

 عین در ولی باشد، داشته فرض معینی پیش تحلیل، انجام از قبل مدل، های عامل تعداد مورد در پژوهشگر که است

کند. همچنین کاربرد  وارد در تحلیل نیز را هاعامل و متغیرها بین روابط بر مبنی خود انتظارات تواندمی پژوهشگر حال

های یک متغیر است که در تحقیق حاضر نیز به کار سوالمهم دیگر تحلیل عاملی تأییدی، بررسی برازش مدل حاوی 

روند اجرای تحلیل عاملی در تحقیق حاضر به این صورت بوده است که ابتدا مدل در حالت معناداری  گرفته شده است.

 هایپذیری شرکتثر بر رقابتؤها معنادار بودن عوامل محاصل شده و بتوان با استفاده از آن tاجرا شد تا اعداد 

های پذیری شرکتثر بر رقابتؤوهش پاسخ داد. در مورد هفت بعد ماالت پژؤی را تأیید نمود و متعاقبًا به سگردشگر

 آمده است: 1شماره در حالت معناداری در شکل   Smart PLSافزار ط نرمگردشگری نتیجه اجرای مدل توس

 

 

 اجرای مدل در حالت معناداری .1شكل 

معنی واالت معنادار و تأثیر کدامیک بیس/سازد که تأثیر کدام یک از ابعادمعناداری مشخ  میاجرای مدل در حالت 

توان در سطح باشد، می 1.96بیشتر از  tکه اگر مقدار یگردد. به طورمشخ  می tبوده است. این کار به وسیله اعداد 

گونه که از شکل باال مشخ  است، معناداری تمامی ابعاد مشهود است. معناداری را تأیید نمود. همان %95اطمینان 

. شداجرا  زدر حالت تخمین استاندارد نی Smart PLSعالوه بر حالت معناداری، مدل تحقیق با استفاده از نرم افزار 

تر نشانه تأثیر قوی 0.4لی بیشتر از االت مشخ  شدند. در اینجا نیز بارهای عامؤین کار، بارهای عاملی مربوط به سبا ا

های گردشگری هستند. نتیجه اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد در شکل پذیری شرکتثر بر رقابتؤعوامل م

 نمایان است: 2شماره 
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 اجرای مدل در حالت معناداری. 2شكل 

 

بار دیگر معناداری هستند که یک 0.4طور که از شکل باال معلوم است، تمامی ابعاد دارای بار عاملی بیشتر از همان

 سازد. ها را تأیید میتأثیر آن

 گیرینتیجه

 های گردشگریپذیری شرکترقابت بر های اثرگذارلفهمؤ واقع شناسایی در تحقیق، این در یاد شده از تبیین مدل هدف

های مسافران سرچشمه یاها و خواستهایی که از رؤابعی است از انگیزهجمله مسافرت ت . اقدام به هر کاری و ازاست بوده

گذارد، ثیر مینتخاب مقصد از سوی گردشگر مستقیماً تأها و رویاها اگرچه بر تصمیم به سفر و اگیرد. این خواستمی

ها، تصویر شرکت، نحوه برخورد کارکنان یا ی مانند کیفیت خدمات، ارزشهای گردشگرتواند متأثر از شرکتخود می

رکت مانند عملکرد مالی، میزان رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان و دیگر متغیرها از این نوع متغیرهای داخلی ش

کند و و مقصد ایجاب می ءو مقصد و نوع سفری که ارتباط میان مبدا ءباشد. حال بسته به شرایط گوناگون مبدا

ها بر فرایند انتخاب شرکت گردشگری ثیر این متغیرافتد، ممکن است تأدر آن اتفاق میهمچنین شرایط زمانی که سفر 

بیشتر ها در پیشینه تحقیق ذکر شد محققانی که نام آن ،تغییر کند؛ از آن کاسته یا بر آن افزوده گردد. در تحقیقات

 اند؛ به عبارتی دیگرشناسی گردشگری پرداختههای گردشگری و گونهثیر عوامل مقصد گردشگری بر انگیزهبه بررسی تأ

 ارات گردشگران از مقصدها و انتظربوط به نقاط مقصد بوده و خواستهثیر عواملی که متنها تأقیقات خود ها در تحآن

 یگردشگرهای شرکت پذیریرقابت جهت مناسب یمدل ارائهدر پژوهش حاضر، به اند. گردشگری بوده را بررسی کرده

پرداخته شد. با مروری بر ادبیات نظری و همچنین پیشینۀ پژوهش، سعی گردید تا اطالعات جامع و مختلفی  تهران

عامل شناسایی  19از نتایج تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که های پژوهش، بیان گردد. در رابطه با سازه
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خدمات، ارزش، رضایت  تیفیک ر،ی)استراتژی، تصوعامل  7اند، تنها تأثیر دهشده در تحقیق حاضر که در پرسشنامه آم

های پذیری شرکترقابت دهندهتشکیلعامل  زیر 31تأیید شد. بدین ترتیب و عملکرد مالی(  انیمشتر یمشتری، وفادار

 بهبود یابد.کشور ها توجه بیشتری نمود تا وضعیت گردشگری در و باید به آن باشندمیگردشگری در شهر تهران 

 ای اسالمی مانند ایران دارد.مطالعه و کاربست این الگو نقش مهمی در بازدهی گردشگری در اقتصاد جامعه

 منابع و مآخذ:

 ها:کتاب

 اسالمشهر: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی اسالمشهر. .(. توریسم و نقش آن در جغرافیا1386ارمغان، س. )

 :هانامهو پایان مقاالت

-مجموعه مقاالت همایش ."های جغرافیایی آنهای گردشگری چابکسر با تأکید بر قابیلتتوان" (.1381). آمار، تیمور

 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر. ای علوم انسانی، جلد  اول، چالوس:ههای علمی و پژوهشی گروه

سفر  یریپذ رقابت یهاشاخ  یساختار یریتفسارائه مدل "(. 1395). کیانی، مهرداد سلم؛ شجاعی، پیام وباقری، م

 .137-157 ، ص 18 شمارهی، و توسعه گردشگر یزیربرنامه ی مجله .": استان فارسیمطالعه موردی: گردشگرو 

. تعاون "تعاون و رونق اقتصادی: یک مطالعه بین استانی"(. 1395پناهی، حسین؛ حمیدی رزی، داود و عزیزی، فرهاد. )

 .1-37، 20شمارهو کشاورزی، 

نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده "(. 1392شتاب بوشهر، نادر. )و  مرتضی؛ رییسی اردلی، غالمعلیسربیژن، 

 .67-83، 3. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره"ازمدل مارکف سوئیچینگ

بررسی تأثیرات صنعت گردشگری بر  پیشرفت اقتصادی:" (.1393. )معصومی، حامدپور، منیژه و الله سرور، هوشنگ؛

 کنگره پیشگامان پیشرفت. ".قتصاد کشورها ) با تأکید بر ایران(توسعه ا

های تجاری اقتصاد ایران: مدل خود رگرسیون برداری عوامل مؤثر بر چرخه"(. 1394. )شاکری، عباس؛ قلیچ، وهاب

 .455-480، 24های پولی و بانکی، شماره. فصلنامه پژوهش"ساختاری

نامه  انیپا ."حالل یدر گردشگر رانیا یریپذمؤثر بر رقابت عوامل یبندتیاولو" .(1395) کاشی، میترا. حسن

 .ییدانشگاه عالمه طباطباتهران:  ارشد، یکارشناس

وهشی فضای مجله علمی پژ ".گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالشها و راهکارها" .(1388). علی رضا ،محسنی

 .149-171، 28جغرافیایی، شماره

. اولین همایش مدیریت گردشگری و توسعه "اجتماعی گردشگریتحلیل اثرات فرهنگی و "(. 1390مرادی، عبداهلل. )

 پایدار، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت.

فصلنامه میراث و  ."تأثیر فرهنگ بر رشد اقتصادی و گردشگری"(. 1396ورهرامی، ویدا؛ حامدی نسب، مریم. )

 .139-166 ،5شماره گردشگری،
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