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Abstract 
The unequal distribution of facilities, demand and supply of tourism in provinces of Iran is 

due to the different levels of tourism competitiveness in provincial. One of the reasons that 

can have a significant effect on this difference is the specialization of different subdivisions 

of the tourismsector in the provinces. But because of the indirect effects and the various 

behaviors of local governments in the specialization of tourism, the relationship between this 

specialization and the competitiveness in tourism is not necessarily the samedirection. This 

study aimed to investigate the impact of tourism specialization (by separating production 

specialization, accommodation specialization, travel agencies specialization and tour 

services specialization) on the tourism competitiveness between provinces of Iran using 

spatial panel econometrics. Data were collected for 31 provinces during the period 2011-

2016. The results of Spatial autoregressive (SAR) showed that besides the accommodation 

specialization, other indicators of tourism specialization had a positive and significant impact 

on tourism competitiveness. Both demand-side indicators (including indexes of tourism 

demand, travel agency specialization and tour services specialization) and supply-side 

indicator (production specialization) has a positive and significant relationship with tourism 

competitiveness. Not significant of accommodation specialization can be from the 

consequence of the indirect and widespread effects that led to a deviation of investment in 

accommodation facilities and especially in the hotel industry. Also, the results of the spatial 

model on “specialization of tour services” index show that overnight stays of tourists in the 

border provinces are higher than the central provinces (including Tehran, Alborz, Qom, 

Qazvin, Markazi, Isfahan and Yazd). This conclusion, for the index of tour services 

specialization, indicates the weakness of these services in performance as an advanced means 

of attracting tourists and enhancing tourism sustainability in destination provinces. 
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Econometrics, Provinces of Iran. 
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: کشور هایاستان گردشگری پذيریرقابت بر شدن تخصصی تاثیر
 فضايی اقتصادسنجی از کاربردی

 براتی جواد

  
 ضوی،ر خراسان دانشگاهی جهاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری، اقتصاد گروه استادیار

 .ایران مشهد،

  چکیده

سات،    نابرابر توزيع سی ضا  تا سعه  و تقا شگری  تو ستان  در گرد شور،  مختلف هایا شي  ک   پذيریرقابت متفاوت سطوح  از نا
ستان    دنش  تخصصي    باشد،  داشته  تفاوت اين در بسزايي  تاثیر تواندمي که داليلي جمله از. است  گردشگری  بخش در هاا
ــگری مختلف هایزيربخش ـتان در گردش ــت، هااسـ ـتقیم آثار وجود لیلد به اما اس  در محلي هایدولت عملكرد و غیرمسـ
  با مطالعه اين. نیست  همسو  گردشگری  پذيریرقابت با شاخص  اين بین ارتباط لزوما ها،¬استان  گردشگری  شدن  تخصصي  
سي  هدف شگری  شدن  تخصصي    تاثیر برر   اقامتي، دهایواح شدن  تخصصي    تولید، شدن  تخصصي    تفكیک به) گرد
  مختلف هایاستان  بین بخش اين پذيریرقابت بر( مسافرتي  تورهای شدن  تخصصي   و مسافرتي  ایهآژانس شدن  تخصصي  
-1395 دوره طي کشور  استان  31 برای هاداده. است  کرده استفاده  تلفیقي هایداده و فضايي  اقتصادسنجي   روش از کشور 
ـیون فضـايي )    نتايج. اسـت  بوده 1390   واحدهای شـدن  تخصـصـي   بجز که اسـت  آن بیانگر ،(SARحاصـل از خودرگرس
 طوری به اند؛داشته گردشگری پذيریرقابت بر دارمعني و مثبت تاثیر گردشگری، شدن تخصصي هایشاخص ساير اقامتي،
سافرتي  تور خدمات شدن  تخصصي    ها،آژانس شدن  تخصصي   ) تقاضا  طرف هایشاخص  هم که   شاخص  هم و...( و م
  تخصصي   نبودن دارمعني. دارند گردشگری  پذيریرقابت با دارمعني و تمثب ارتباط ،(تولید شدن  تخصصي  ) عرضه  طرف
  گرفته صورت  هایگذاریسرمايه  انحراف در موجود گسترده  و غیرمستقیم  اثرات از ناشي  تواندمي اقامتي، واحدهای شدن 
تخصصي شدن  » مدل فضايي در خصوص شاخص نتايج بررسي  همچنین. باشد  هتلداری صنعت  بويژه و اقامتي تاسیسات   در

شان  « خدمات تور ستان  در گردشگر  ماندگاری که دهدمي ن ستان  از باالتر کشور،  مرزی هایا )تهران، البرز،   مرکزی هایا
  ضــعف بیانگر مســافرتي، تور شــدن تخصــصــي شــاخص برای گیرینتیجه اين. اســتقم، قزوين، مرکزی، اصــفهان و يزد( 

ـتان  رد گردشـگر  ماندگاری افزايش و گردشـگر  جذب پیشـرفته  زاراب يک عنوان به عملكرد در تورگرداني خدمات   هایاس
 .است مقصد

 .ایران هایاستان فضایی، اقتصادسنجی گردشگری، پذیریرقابت شدن، تخصصی ها:کلیدواژه

  .JEL: L83, Z3, C23, R12, D4 يبندطبقه
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  مقدمه -1

ن چون تعداد گردشگرا هم هاييو متناسب شاخص   كنواختي ياستان  عيعدم توز ران،يدر ا
 یگردشگر  هایرساخت يامكانات و ز ،يگردشگران، سطوح دسترس     یماندگار ،یورود

 یرپذيقابتر انگریب ،یگردشگر ساتیو تاس رهایاز متغ گريد یاربسی وهمچون تعداد هتل 
شگر  ستان  نیب یمتفاوت گرد س ا ش  یرپذيسطح رقابت  تفاوت در ني. اتها ا  ،یگرگرد

و  یامنطقه یاز جمله تخصــص در صــنعت گردشــگر يعوامل مختلفمنشــعب از  توانديم
ستان  نیمتفاوت ب هایوریبهره شد. هرچند که ا  يا سو  توانديارتباط م نيبا شد و   هيدو  با
ست   يبر تخصص   زیباالتر ن یرپذيرقابت که  يعوامل نيترماز مه يكياما  ،شدن اثرگذار ا
قاصد  بودن م يسطح تخصص    شود، يرا موجب م یمقاصد گردشگر   یرپذيرقابت شيافزا
 است.  یمختلف گردشگر هایرحوزهيدر ز

شگر        صنعت گرد صص در  ضوع تخ ص   »طورخاص با عنوان ه ب ،یمو ص  شدن  يتخ
 یه نوآورتوسع  تیاهم تاکید بر بر عالوه ومورد توجه قرار گرفته است   اریبس  «هوشمند 
وجه قرار مورد ت زیرا ن ي، تمرکز و تخصـــص دانشـــیدر صـــنعت گردشـــگر یو فناور
ص   دهديم ص ست که از آن جمله م  فيشدن از ابعاد مختلف قابل تعر  ي. تخ ه ب توانيا

طرف  های)که از داده دیشدن تول  يو تخصص   یگردشگر  سات یشدن در تاس   يتخصص  
صد برا      صاد مق ضه اقت ص      یعر ص ستفاده م    يسنجش تخ شاره کرد. ا کنديشدن ا  ني( ا

 2012که در سال  يدر گزارش يياروپا نویسیبوده که کم تیاهم یدارا یمبحث به قدر
ص        ص ست، تخ شر کرده ا شگر      يمنت صنعت گرد ص    کيرا به عنوان  یشدن در  شخ ه م

کال دا -)پرز کنديمناطق عنوان م يرقابت تيفرد و وجه ارزشمند و پررنگ مز منحصربه 
 (. 2014 ،1مكارانو ه
تلف خمنطقه، مطالعات م کيدر  یشدن گردشگر   يسطح تخصص     یرگیاندازه یبرا

 در یمطالعات از ســهم گردشــگر برخي. انداســتفاده کرده یمتعدد هایاز ابزارها و روش
شگر    نییبه منظور تع تجارت کاال و خدمات ستفاده کرده  یتخصص گرد و رزکي آ) اندا

 هایروش ،یگردشگر نظر گرفتن چند مشخصه مطالعات با در يبرخ ؛(2009،  2همكاران
  نییشــاخص مرکب به منظور تع کيســاخت  ی( را براياصــلمولفه  لی)مانند تحل يبیترک

                                                           
1- Pérez‐Dacal, D.  et al. 

2- Arezki, R.  et al. 
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ــگر  ــص گردشـ ند کار برده به  یتخصـ کال -پرز) ا  ديگر، برخي و( 2014 همكاران،  و دا
و  تايو ؛2018، 1ســوري) اندگرفته نظر در را هاو مخارج آن یاز گردشــگران ورود يبیترک

 (. 2015، 3کروئز و 2016، 2ایک
ص    که يياز آنجا ص صنعت    يتخ شگر  شدن در  سطه تاث  یگرد جذب  که بر یریبه وا

ــگر و  جه گردشـ ــل از آن م  يافتي در اي افزوده )ارزش در نتی حاصــ که ا  گذارد ي(   ني)
تاثر از رونق ا ارزش هارت و      یجاد يافزوده، م کار، دانش و م بازار  يت  در  ها رشــــد   در ن
ست  وریبهره شت    کيدر  داریيو معن ثبت(، اثرات ما صاد خواهد دا در ؛ از اين رو، اقت

هم  از شاخص س   یشدن گردشگر   يسنجش سطح تخصص     یمطالعات مرسوم است که برا  
ــگر يافتيدر ايافزوده )ارزش ــنعت گردش  اینطقه( ميافتيدر ايافزوده )به کل ارزش ی( ص

  هایشكل  ما، اد داردیستانده تاک  /دیشدن تول  يشاخص، تنها به تخصص    نياستفاده شود. ا  
 . اندمطالعات کمتر بدان توجه کرده شدن وجود دارد که ياز تخصص یگريد

شدت تمرکز، نقش کل  از شدن   يدارد و تخصص    گراييدر تخصص  یدیآنجايي که 
شــدن  يالزم اســت تخصــصــ   نیســت، ،( بودنتريرقابت اي) ترافتهيتوســعه يلزوما به معن
 هایترســاخياز جمله ز یمنابع گردشــگر ريبلكه در ســا د،یرا نه تنها در تول یگردشــگر
س  یرگردشگ  سافرت  هایانسوجود آژ ،ياقامت سات یمانند تا سافرت  يم  يو دفاتر خدمات م

س  زی)خدمات تور( ن ساخت يشدن در ز  يقرار داد. تخصص    يمورد برر  یرپذيرقابت ا،هر
سرر  یگردشگر  ييبر همگرا يمتفاوت داشت   خواهد یاز توسعه گردشگر   يناش  یزهايو 
ــزا1398 ،ي)برات ــعه ا ييالف( که نقش بس  و،ر نيا زدارد. ا داريپا ایقتصــاد منطقهدر توس
  نياست. ا  تیاهم یدارا ،یرپذيشدن بر سطح رقابت   يابعاد مختلف تخصص   ریتاث لیتحل

ــاله مطرح اســـت که برخ کالن که در توســـعه  هایگذاریهيمناطق با وجود ســـرما يمسـ
  ترتهافيو توســعه یگردشــگر یرپذيرقابت در اما اند،داشــته یگردشــگر یهارســاختيز

. اندتهنداشـ  يمناطق، عملكرد موفق ريبا سـا  سـه يمقا درآن منطقه  یشـدن بخش گردشـگر  
 هایاستان  آن در یرپذيبر رقابت یشدن گردشگر   يسوال که تخصص    نيبه ا پاسخگويي 
ــت و ا اثرگذار  زانیتا چه م   رانيمختلف ا ــتان  نكه ياسـ ه  های مختلف ب  اين اثرات برای اسـ

                                                           
1- Risso, W. A. 

2- Vita, G. D. & Kyaw, K. S. 

3- Croes, R. 
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ــطح برخورداری از امكا ــگری، چگونه بوده،  لحاظ س ــات گردش ــیس  نيهدف انات و تاس
  است. قیتحق

ضر  مطالعه  شگر  یرپذيمتمرکز بر رقابتحا ستان  نیب یگرد شور، عامل  هایا س  ک  اریب
 يسو برر لیخاص مورد تحل طوره ب است« شدن يسطح تخصص  »که  را موثر بر آنو مهم 
ورد را م یدن گردشگر ش  ياز تخصص   يمختلف هایمنظور، شكل  نيا یو برا دهديقرار م
 تیقعو مو يو نقش مهم فواصل مكان  ييفضا  تیماه لین به دلی. همچندهديقرار م لیتحل
سطح رقابت ب   ييایجغراف صد در  ستان  نیمقا ستفاده از   ابتدا امكان ا ،یصنعت گردشگر   يا
ســازی فضــايي در اين مطالعه مورد بررســي قرار گرفته و پس از تايید وجود اثرات   مدل
 . ردگیيامر بهره م نيا یبرا ييفضا ياقتصادسنج هایز مدلا فضايي

ــازمانده   ــت که پس از مقدمه،  نيمقاله بد يسـ ــرح اسـ  ینظر اتیادب بخش دوم به شـ
 يسحوزه مورد برر نيمرتبط در ا يمطالعات تجربدر بخش سوم  و اختصاص دارد   قیتحق
 جيده و نتاش انیب لیبه تفص قیتحق شناسي، روشدر بخش چهارم . پس از آنردگیيقرار م
 .پردازديم يينها یرگیجهیو نت بندیبه جمع ي نیزاني. بخش پاشوديارائه م

  مباني نظري و ادبیات موضوع -2
رشـــد يافت، اما همچنان در ســـنجش آن  1990پذيری گردشـــگری از دهه مفهوم رقابت

ست    شخص و دقیقي وجود ندارد و همچنان مورد بحث ا صد و  . اهمیت مبدا 1معیار م و مق
صد در بخش گردشگری )که با مفهوم تراگردی  ويژه نقشبه شود(  مطرح مي 2آفريني مقا

يت    حدود ــنجش       و م ــنجش برای آن وجود دارد، سـ ــاخص  سـ که در تعیین شــ هايي 
 پذيری به صورت عددی را پیچیده و دشوار کرده است. رقابت

ــگری ماولین مدل مفهومي مربوط به رقابت ــد گردشـ ــال پذيری در مقاصـ ربوط به سـ
ست که ريتچي و کروچ  1993 شامل    2003) 3ا سعه دادند و متغیرهای ديگری ) ( آن را تو

فرهنگي، اقتصادی، فناوری، رفتاری و محیطي و برخي ديگر از متغیرها( -عوامل اجتماعي
پذيری گردشگری به رويكرد قبلي افزودند. اين متغیرها بر دو نقطه  را برای سنجش رقابت 
منابع موجود در مقاصــد گردشــگری )ســرمايه انســاني، فیزيكي،   -1ند: قوت متكي هســت

                                                           
 اند.( و نظريات پورتر بیان شدهSocial Exchangeمفاهیمي که بیشتر در چارچوب نظريه تبادل اجتماعي ) - 1

2- Transversality 

3- Ritchie, J. R. B. & Crouch, G. I. 
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 -2های گردشگری و اندازه اقتصاد( و ها، زيرساختدانشي، تاريخي و فرهنگي، دسترسي
ــعه،          ظرفیت آن  ــد و توسـ ــتفاده در بلندمدت )ظرفیت موجود، رشـ  ي وکاراي ها برای اسـ

 اثربخشي، حفظ و نگهداری(. 
سنجش رقابت ( رو2003) 1ديور و کیم صد   يكرد ديگری برای  پذيری گردشگری مقا
ست با اين تفاوت که آن 2003کنند که مبتني بر رويكرد ريتچي و کروچ )مطرح مي ها ( ا

ــگری و برنامه ــعه گردشـ ــال ريزی را به عوامل فوق افزودهعوامل توسـ با  2007اند. در سـ
ــعه شــاخص    2(WEF) هايي که در اين حوزه صــورت گرفت، مجمع اقتصــاد جهانيتوس
ای از موســســات، را معرفي کرد که مجموعه 3(TTCIپذيری گردشــگری و ســفر )رقابت

ــت   ــیاسـ ــطح بهره  سـ ــور و تعیین رقابت    ها و عوامل را در تعیین سـ پذيری  وری يک کشـ
شگری مناطق عنوان مي  سیاری به    2011، 4کند )مازانک و رينگگرد سپس انتقادهای ب  .)

شد که بیانگر    شاخص مطرح  بلي از  های قبیني و عدم لحاظ تجربهضعف آن در پیش  اين 
 (.2018،  5سفر در اين شاخص است )پورتو و همكاران

پذيری گردشـــگری به طورمرســـوم بر  اغلب مباني نظری مطرح در مطالعات حوزه رقابت
ی  اهای مقصد تمرکز دارند؛ از اين رو، ديدگاه بازديدکنندگان از تجربهتصوير مقصد يا جاذبه

ها در مقاصــد گردشــگری شــامل منابع   در ســفرها دارند دارای اهمیت اســت. نقش جاذبه که
شناختي(، منابع فرهنگي/  اندازها، مناظر، آب و هوا و مواد معدني و زمینطبیعي )از جمله چشم

ها، پوشــش جامعه محلي، رويدادهای خاص( و منابع  میراث )از قبیل تاريو، موســیقي، نقاشــي
ونقل، خدمات راهنمای تور و مديريت )شــامل مراکز اقامتي، غذا، حمل ســازفیزيكي/ دســت

محیط( است. از اين رو، خدمات گردشگری نقش بسزايي در تصوير مسافران از مقصد دارد         
ــفرها به اين مقاصــد، موثر بوده و در ادامه رقابت  ذيری  پو در ماندگاری گردشــگر و تكرار س

ــگری را متاثر مي ــازد. در واقع،گردشـ ــگری، رقابتمنظور از رقابت سـ يری  پذپذيری گردشـ
ذيری  پدر مباحث رقابت« پذيری مقصــدرقابت»مقاصــد گردشــگری اســت؛ بنابراين، رويكرد 
 (. 2000، 6گردشگری عمومیت يافته است )بوهايلز
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بت    قا يه      ر ــگری، پس از نظر ــد گردشـ قاصــ ــوص 1980) 1پورتر پذيری م ( درخصـ
(. 2000، 2نتقادهايي نیز به آن صورت گرفت )حسنپذيری مطرح شد و پس از آن ارقابت

پذيری مقاصــد گردشــگری مطرح نشــده و با هنوز ادبیات نظری غني درخصــوص رقابت
ضعفِ موجود در مباني رقابت  صنعت گردشگری، مطالعات مختلفي در   وجود  پذيری در 

اين حوزه انجام گرفته اســـت. برخي مطالعات، مدل/ شـــاخص مفهومي را برای ســـنجش  
ــعه داده قابتر ــگری توس ــن، پذيری گردش ؛ ريتچي و 2003؛ ديور و کیم، 2000اند )حس

ــاخص   2005و  2003، 1999کروچ،  ها را مورد ( و برخي نیز يک گام فراتر رفته و اين شـ
ــويارتو2004اند )ديور و همكاران، آزمون قرار داده ؛ مازانک و 2005، 3؛ گوروچرن و سـ

ما هنوز اين ا T(2007، 4همكاران  بت     ا به در  عمیقي از رقا یات  ــگری   دب پذيری گردشـ
 (. 2007، 5اند )هالدست نیافته

پذيری گردشــگری، های انباشــت شــده از مطالعات انجام شــده در رقابتمجموع يافته
شهروندان در      ستانداردهای زندگي و درآمد واقعي  ست که افزايش ا گويای اين واقعیت ا

سع     شگری در رفاه اجتماعي و تو صد گرد ست و به تولید     مقا صد اثرگذار ا صادی مقا ه اقت
عه در فعالیت             ــ ــتر در مقاصـــد خواهد انجامید. همچنین موفقیت و توسـ  های ثروت بیشـ

سهم بازار، دريافتي        گردشگری را که توسط تعداد بازديدکنندگان، مخارج گردشگری، 
هد اشود، درپي خو از گردشگران و اثرات اقتصادی آن روی درآمد و اشتغال سنجیده مي    

ــد را به خودی خود نه به ( رقابت2003داشـــت. به همین دلیل، ديور و کیم ) پذيری مقصـ
 (.2011کنند )مازانک، عنوان يک هدف، بلكه ابزاری برای رسیدن به هدف تعريف مي

سه عامل بهره 2003( و ريتچي و کروچ )1999کروچ و ريتچي ) سفر و  (  وری، تجربه 
ــگ  ــد گردشـ ــاکنان مقاصـ ــگریری را در نظريه رقابتکیفیت زندگي سـ ، پذيری گردشـ

گنجاندند. بر اين اســاس، عالوه بر تخصــصــي شــدن گردشــگری و تاثیر آن بر ســطح      
صد، تفاوت رقابت شده در       پذيری مقا ضه  شگران از خدمات عر ضايت گرد ها در میزان ر

مقاصد )که معیاری مانند تقاضای گردشگری و تغییرات در شب اقامت گردشگران يک       
یز در کار برد( نتوان به عنوان پروکســي برای آن بهبت به ســاير مقاصــد را ميمقصــد نســ
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پذيری گردشــگری مهم اســت. اين شــاخص، ارتباط نزديكي با تعداد گردشــگر    رقابت
شگر دارد؛ از اين رو،   شگری   »ورودی و ماندگاری گرد ضای گرد ساس نفر « تقا  -اگر برا
سنجش قرار گیرد، هر دو اين زي    شاخص شب اقامت مورد  ها را در خود دارد و به نوعي  ر

توان که مي دهنده میزان رضايت گردشگران از خدمات عرضه شده است؛ به طوری      نشان 
 نیز استفاده کرد.« تقاضای گردشگری»به عنوان يک پروکسي از شاخص 

سبي   عالوه بر ورود نظريات رقابت از جمله نظريه مزيت رقابتي پورتر و نظريه مزيت ن
شگری به لحاظ مفهومي مطرح    دو رويكرد ديگر به رقابت ،1ريكاردو صنعت گرد پذيری 

ست؛ اول، مباحثي که به اندازه  ساخت     گیری رقابتا ساس زير شگری برا ا و هپذيری گرد
شگری مي      سات گرد سی شگری مثل      پردازد )همچون زمین، حملتا سات گرد سی ونقل، تا
ظر گرفتن رابطه مســتقیم خودکار های دســت ســاخت( و دوم، با درنمراکز اقامتي و جاذبه

ای هافزوده ايجادی در فعالیتسـتانده بدون سـنجش اعتبار اين رابطه از میزان ارزش  -داده
ــنعت بهره مي  ــین اين صـ ــین و پیشـ گیرد. در اين بین، آخرين رويكرد به دارای پیوند پسـ
ــنجش رقابت ــناخته ميعنوان پرکاربردترين رويكرد در سـ ــگری شـ ــپذيری گردشـ ود شـ

 های مرتبط با گردشگری مقاصد سفر(. افزوده ايجادی در فعالیتستفاده از ارزش)ا
پذيری، عوامل موثر بر آن و به خصــوص تخصــصــي شــدن نیز مورد  در کنار رقابت

توجه برخي نظريات اين حوزه بوده است. در اين خصوص، اين نكته حائز اهمیت است    
ز ت و بیانگر شـدت تمرک که تخصـص گردشـگری، متفاوت از توسـعه گردشـگری اسـ     

ر يک تر بودن گردشگری د يافتهگردشگری در يک منطقه است و لزوما به معني توسعه   
ست )ويتا و کیا،   صول/ پیامد مزيت          2016منطقه نی شگری، مح شدن گرد صي  ص (. تخ

رقابتي در عوامل تولید اسـت و به طور خاص، تخصـصـي شـدن گردشـگری با در کنار      
ــدن عوامل      يكديگر قرار گرفتن عوامل    ــاد و متمرکز شـ خرد و کوچک در يک اقتصـ

اصـــلي توســـعه گردشـــگری در مقاصـــد قابل تعريف اســـت و تمرکز شـــغلي، تمرکز  
 تقالان در مزيت ايجاد امكان ،زيرســاختي و همچنین تمرکز در تاســیســات گردشــگری 

 لنقوحمل هزينه و زمان کاهش خدمت، ارائه /تولید ترپايین هزينه ها، فعالیت بین دانش
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ــگر   برای  ــت افزايش   و گردشـ ــاب ــتر از         . آوردمي  فراهم   را رق برای اين منظور، بیشـ
 (.2010، 1شود )گاالویهايي مثل سهم مكاني يا سرانه جمعیتي استفاده ميشاخص

ترين نظرياتي که تخصصي شدن گردشگری را به  طور خاص مورد توجه  يكي از مهم
ست. اين فرضیه بیان مي   2(TLGHقرار داده، فرضیه گردشگری منجر به رشد )     کند که ا

ــتغال، درآمد و بهبودی که در تجارت ايجاد مي  ــگری از طريق اشـ  کند به افزايشگردشـ
های گردشــگری با ي اقتصــادی منجر شــده و رشــد را در پي دارد. در واقع، فعالیت کاراي

کنندگان مختلف )مســتقیم و غیرمســتقیم( مرتبط با صــنعت گردشــگری به تقويت عرضــه
باالتر  انجامد. اين افزايش فعالیتي و تمرکز نسبيزايش سطح فعالیتي اقتصادی و رشد مياف

شگری را رونق مي فعالیت سريع ها، گرد ساير فعالیت دهد تا با نرخي  صادی  های اقتتر از 
رشد کند که به نوعي به تمرکز بیشتر گردشگری و در نتیجه تخصصي شدن گردشگری         

 (.2015و کروئز،  2011، 3انجامد )سیتانامي
ــیم کار    ــاد تقسـ زا های رقابتي درون  ، وجود مزيت 5هزينه مبادله    و نظريه  4طبق اقتصـ

ست )يانگ               ساني و دانش ا سرمايه ان شت  شي از انبا شدن نا ستلزم تخصصي  و  1994، 6م
ــرمايه         (؛ زيرا هزينه 2000، 7يانگ و ژانگ    های مختلف در مبادله، متاثر از يادگیری و سـ
ــت و  ــاني اس ــادی و در نتیجه برخورداری از مزيت  افزايش اين هزينه انس ــرفه اقتص ها، ص

ــادی را تحت تاثیر قرار مي  ( 2000( و يانگ و ژانگ )1994دهد. از اين رو، يانگ )اقتصـ
صطالح   صص( به افزايش    « ي مبادلهکاراي»ا سیم کار )يا تخ را بیان کردند که طبق آن، تق
بیان شده « لههزينه مباد»و « تقسیم کار »ني بر آنچه در انجامد. بنابراين، مبتپذيری ميرقابت

امد. البته انجها ميپذيری آنتر شدن مقاصد گردشگری به افزايش رقابت   است، تخصصي   
سطح  2012، 8به دلیل پیچیدگي و ترکیبي بودن محصول گردشگری )کاندال و فیجیني    ،)

اری بر میزان و نوع اثرگذاند ای تخصصي شدهتخصصي شدن و اينكه مقاصد در چه زمینه
 متفاوتي خواهد داشت.پذيری گردشگری موثر خواهد بود و اثرات آن بر رقابت
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ــون و فورز    ــعه نظری اين حوزه، کامیسـ ای و های منطقه  ( بر اهمیت ويژگي 2015) 1در توسـ
ــعه و تمرکز فعالیت     ــايي برای توسـ ــگری تاکید و مفهومي تحت عنوان      فضـ مناطق  »های گردشـ

شگری  سعه در تاثیر نقش    های رقابترا در مدل 2«گرد شگری وارد کردند که اين تو پذيری گرد
های گردشگری نیز مدنظر قرار گرفته است. بر اين اساس، بُعد فضايي     تخصصي شدن در فعالیت   
ضايي موجود مي های منطقهو تاثیری که نابرابری شگری تواند بر رقابتای/ ف بگذارد  پذيری گرد
 (. 2019، 3پذيری گردشگری شد )رومائو و نیجكامپوارد ادبیات رقابت

ــده در حوزه رقابت      ــگری )از نظريات مزيت    با وجود نظريات مختلف بیان شـ پذيری گردشـ
ــبي ريكاردو گرفته تا نظريه مزيت رقابتي پورتر و افزوده        ــط کروچ و ري   نسـ تچي هايي که توسـ

ست يا مطالعات يانگ   سون -صورت گرفته ا  ما هنوز توسعه نظری در اين فورز(، ا -ژانگ و کامی
حوزه مبنای مطالعات مختلف اســت و جای کار بســیاری دارد. تحقیق حاضــر، رويكرد رومائو و 

دهد و ترکیبي  ( به عنوان مبنا قرار مي  2003( را با لحاظ نظريه ريتچي و کروچ )   2019نیجكامپ )  
 دهد.ها را مدنظر قرار ميشدناز انواع تخصصي

 پیشینه پژوهش -3
ش     دهه گذشته، مطالعات مختلفي به بررسي رقابت  طي  دن پذيری گردشگری و تخصصي 

ــیاری از آندر کشــورهای مختلف پرداخته ــرايط اند که بس ــیمات و ش ها، معطوف بر تقس
صــورت مطالعات موردی هســتند. دلیل اصــلي در انجام مطالعات در ســطح کشــوری و به

های خاص هر کشور   و ويژگي محلي و داخلي کشورها، ماهیت مكاني بخش گردشگری  
ــرايط محلي در رقابت  ــت؛ به طوری که شـ ــگری اسـ ــعه گردشـ ــد در توسـ پذيری مقاصـ

 گردشگری حائز اهمیت بسیاری است. 
شاره      از آنجايي که تحقیق حاضر مطالعه  ست به آن دسته از مطالعاتي ا ستاني ا ای بین ا

ين منظور، نه باشند. برای ا شود که تشابه بیشتری با موضوع و شرايط اين تحقیق داشته       مي
ــود که بر رقابت    تنها به مطالعاتي پرداخته مي      ــگری تمرکز دارند، بلك    شـ ه پذيری گردشـ
صي    ص شگری و تاثیر آن بر رقابت   مطالعات مبتني بر تخ ری نیز مورد پذيشدن بخش گرد

ــي قرار مي ــوراتیس  گیرد. از آن جمله ميبررس ــوپولوس و پاتس ــتاس  4توان به مطالعه آناس

                                                           
1- Camisón,C. & Forés, B. 
2- Tourism Districts 

3- Romão, J. & Nijkamp, P. 

4- Anastassopoulos, G. & Patsouratis, V. 



 101 |براتی 

 

ای به بررسي ارتباط بین عملكرد بازاری گردشگری،   ها در مطالعه( اشاره کرد. آن 2004)
ای خود هوری و تخصصي شدن شغلي پرداختند و از بخش هتل و رستوران در تحلیلبهره

ــتفاده کرده  ــگری اس ــنعت گردش قي  صــورت تلفیهای مورد تحلیل بهاند. دادهبه عنوان ص
ها گويای آن است  ( بوده است. نتايج آن 1990-2002)سال   13کشور طي   5)پانل( برای 

که باالترين درجه تمرکز و تخصصي شدن شغلي در صنعت گردشگری به ترتیب مربوط       
سپانیا است. البته برای متغیر رقابت      سه، يونان، ايتالیا، پرتغال و ا ذيری از  پبه کشورهای فران

ــگران ورودی که در هتل  ــاخص تعداد گردش ــتقرار يافته ها و اقامتگاهش ــابه اس ند اهای مش
 استفاده شده است. 

تاثیر آن بر            ــگری و  ــي شـــدن گردشـ ــصـ به طور خاص تخصـ عاتي که  در بین مطال
ــگری را مورد مطالعه قرار داده   رقابت   ( 2011) 1اند، مطالعه جلیلي و ابراهیم   پذيری گردشـ

ست. آن  شدن و رقابت       ا صصي  سي تخ شورهای حوز   ها با برر شگری در ک   هپذيری گرد
جنوبي مديترانه )شامل پنج کشور: الجزاير، مصر، مراکش، سوريه و تونس( نتیجه گرفتند     

ــطح بازاری تورگردان  ــورها به مقیاس و سـ ــگری در اين کشـ ها )خدمات تور  که گردشـ
سیاری دارد به طوری که کشورهای با سطح تخصصي             ستگي ب مسافرتي آن کشورها( واب

ــرکت ــدن باالتر در شـ ــان های خدماتشـ ــافرتي از رقابترسـ پذيری باالتری نیز تور مسـ
سیار است به طوری        برخوردارند. البته برخورداری از تاسیسات گردشگری حائز اهمیت ب
ــطح قیمت متعادل به افزايش             ــگری )به ويژه اقامتي( با سـ ــات گردشـ ــیسـ که بهبود تاسـ

 کند. پذيری کشورها کمک ميرقابت
های صــصــي شــدن گردشــگری در اســتان( با تحلیل تخ2014و همكاران ) داکال-پرز

ــتان  ــد بخش گردشــگری در آن اس ــپانیا و تاثیر آن بر رش ه  ها از متدولوژی تحلیل مولفاس
ستفاده کرده    صلي ا شد يكپارچه و پايدار به همراه تقويت ها نتیجه گرفتهاند. آنا   اند که ر

کند. پذيری گردشگری کمک مي ها به بهبود رقابتتخصصي بودن گردشگری در استان    
ش      پذيری نه از حیث رقابت بین بنگاهرقابت سي به بازار )جذب بی ستر صادی و د تر های اقت

 ای نیز متاثر از تخصصي شدن گردشگری است.گردشگر(، بلكه در ساير سطوح منطقه

                                                           
1- Jelili, R. B. & Ebrahim, A. A. 
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سطح رقابت   2019) 1ارکان و بوزدومن سي و تحلیل  شدن     ( با برر پذيری و تخصصي 
ــور ترکیه بر م  ــگری در کش ــتغال و تراز  بخش گردش ــرانه، اش تغیرهايي همچون درآمد س

اند. طبق نتايج به دست آمده، کشور ترکیه توانسته است تا حدی     ها تمرکز کردهپرداخت
سط از اين حیث قرار دارد.       سطح متو شگری خود را رقابتي کند، اما هنوز در  بخش گرد

صي      ص ستیابي به اين جايگاه، تخ شگری   همچنین برای د شدن بخش گرد ائز اهمیت  ح تر 
 خواهد بود. 
عه   2015) 2راموئو طال كاني، نوآوری و بهره     ( در م تاثیر تمرکز م ــي  به بررسـ وری ای 

منطقه در اروپا پرداخته اســت. ســرمايه    237پذيری گردشــگری در  نیروی کار بر رقابت
ــاني، يكي از متغیرهای کلیدی آن مطالعه بوده که با ترکیب مدل ــاييانس و نقش  های فض

های گردشگری )تحلیل تخصصي شدن در گردشگری و       و تمرکز مكاني فعالیتفواصل  
ــنعت(، تاثیرش بر رقابت ــد مورد تحلیل قرار گرفچگالي تولید در اين صـ ته پذيری مقاصـ

ــد ارزش  ــت. از متغییر رش ــاخص  افزوده ناخالص هر منطقه به عنوان نمايندهاس ای برای ش
اند. های موردنیاز گردآوری شــدهدادهســال  8پذيری اســتفاده شــده اســت که طي رقابت
شدن تولید و همچنین بهره     نتايج آن سطح پايین تخصصي  ار در وری نیروی کها، گويای 

ها کاربرتر است. اين نتیجه، گويای آن است   مناطقي است که خدمات گردشگری در آن  
با              ــنتي  ــگری در آن مناطق مبتني بر تولیدات و خدمات سـ که عرضـــه خدمات گردشـ

 افزوده پايین است. ارزش
مپ )     مائو و نیجكا ــي   2019رو با بررسـ پايي از متغیرهايي همچون      237(  منطقه ارو

شتغال منطقه افزوده منطقهارزش شگری هر        ای و ا شدن گرد سنجش تخصصي  ای برای 
اند و تقاضای گردشگری )شب اقامت در تاسیسات گردشگری( را        منطقه استفاده کرده 

اند. طبق نتايج به دســت آمده گويای آن اســت ارد مدل کردهبه عنوان يک متغیر مهم و
که تخصـــصـــي شـــدن در اشـــتغال در مناطق جنوبي اروپا بیش از ســـاير مناطق اســـت  
شورهای لیتواني و لتوني به       سپانیا، ايتالیا و يونان(. البته ک شورهايي همچون پرتغال، ا )ک

عالوه  اند.گری را داشتهعنوان کشورهای شمالي، سهم بااليي از اشتغال در بخش گردش  
افزوده بخش گردشــگری، بیانگر آن بر اين، تخصــصــي شــدن برحســب شــاخص ارزش

                                                           
1- Erkan, B. & Bozduman, E. T. 
2- Romão, J. 
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های گردشگری در کشورهای لهستان و انگلستان باالتر از ساير      است که تمرکز فعالیت 
 کشورها است.

پذيری گردشــگری و معطوف به ســطح ملي )کشــور مطالعاتي که در موضــوع رقابت
ستند. مطالعه فرزين و      صورت ملي و هم به اند، هم بهرفتهايران( انجام گ ستاني ه صورت ا
ــد            1389پورزهرا ) قاصــ قابتي م يت ر که متمرکز بر مز ــت  عاتي اســ طال ( جزو اولین م

شگری در ايران انجام گرفته و به  صورت مطالعه موردی برای منطقه چابهار، اقدام به  گرد
ــت. آن     ــگری کرده اسـ ــنجش مزيت رقابتي گردشـ ( 2003از مدل ريچي و کراچ )  ها سـ

پذيری گردشگری منطقه چابهار را مورد سنجش    اند تا عوامل موثر بر رقابتاستفاده کرده 
به      عه  طال ند. م ته       قرار ده جه گرف یداني بوده اســــت و نتی ــي و م مايشـ ــورت پی که  صـ ند    ا

ل مهای محوری، منابع پیشتیبان و عوامشي مقصد، مديريت مقصد، جاذبهريزی، خطبرنامه
نعت گردشــگری پذيری صــکننده گردشــگری به ترتیب بیشــترين تاثیر را بر رقابتتقويت

 چابهار دارند. 
ــابه مطالعه فرزين و پورزهرا از مدل کراچ و ريچي 1393زاده )جعفرتاش و پويان ( مش
ــنجش رقابت ــتفاده کرده برای س ــگری اس ــي داده اند و بهپذيری گردش ا هصــورت پیمايش
ست    شده ا سطح ملي بوده، جامعه آماری آن . با توجه به هدف آنگردآوری  ها ها که در 

ست که                شان داده ا ست. نتايج ن شگری بوده ا شگاهي گرد ساتید دان شامل متخصصین و ا
عزم  ريزی وهای بازاريابي، وجود معاونت ممیزی مقصد، کنترل و ارزيابي، برنامه شاخص 

 دارند و در مقابل، فرهنگ و تاريو،ســیاســي مســئوالن به ترتیب در بدترين شــرايط قرار  
شاخص  -نوازی، پیوندهای قوميهای طبیعي، مهمانجاذبه صادی )هزينه   مذهبي و  های اقت

 و قیمت خدمات/ کاالها( در بهترين شرايط قرار دارند. 
ذيری پصورت پیمايشي، رقابت( با تمرکز بر استان فارس و به1395باقری و همكاران )
ــت  ــگری در اين اس ــي قرار دادهگردش ــاخصان را مورد بررس هايي همچون فرهنگ اند. ش

ــاخص   ــگری به عنوان ش ــنعت گردش ــعه ص ری پذيهای مهم رقابتمیزباني و پايداری توس
 عنوان شده است. 

كاران )          ند و هم ــي، بروم مايشـ عات پی طال ــنجش   1397براســــاس م مدلي برای سـ  )
شنهاد داده       رقابت شگری ايران پی صد گرد شگری مقا ش پذيری گرد امل اند که متغیرهايي 

های گردشـــگری، خدمات مقصـــد گردشـــگری )از جمله امكانات اقامتي و زيرســـاخت
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های مقصــد و مديريت مقصــد در آن  پذيری قیمتي، محیط مقصــد، جاذبهها(، رقابتهتل
 عنوان شده است. 

ری پذي( با مطالعه پیمايشي روی شهرهای يزد و شیراز، رقابت1397فرزين و همكاران )
اند. طبق نتايج به دســت آمده در شــهر يزد مقصــد گردشــگری را مورد بررســي قرار داده

پايدار    »و « نوازیمهمان »و « تغییرات اقلیمي»، «بازاريابي  »، «مديريت بحران  » عه  ــ به   «توسـ
مديريت »، «يبازارياب»، «تغییرات اقلیمي»ترتیب بیشترين اهمیت را دارد و برای شهر شیراز 

 دارای باالترين میزان اهمیت است.« نوازیمهمان»و « پايدارتوسعه »، «بحران
ــتفاده از مطالعات اطالعات آماری ثبتي و به           ــورتبرخي از مطالعات داخلي با اسـ  صـ

سايي عوامل موثر     سری زماني يا پانل ديتا اقدام به مطالعه رقابت  شنا شگری و  پذيری گرد
ها ( از جمله اين مطالعات اســت. آن1396نســب )اند. مطالعه زروکي و اولیاييبر آن کرده

افزوده پذيری مقصــد بر رشــد ارزشاند که رقابتبا اســتفاده از مدل پانل ديتا نتیجه گرفته
های مختلف اين اثر و         ــور ته برای کشـ که الب بت دارد  ــگری اثر مث حقیقي بخش گردشـ
سهم گردشگری در تولید           شد بخش گردشگری از  ست. همچنین ر ضريب آن متفاوت ا

 پذيرد. خالص داخلي، جمعیت مقاصد گردشگری و برابری نرخ ارز، تاثیر مينا
عه   1399قادری و اعرابي )  طال به  ( در م ــطح ملي و  ــي،    ای در سـ مايشـ ــورت پی صـ

اند. براســاس نتايج به دســت پذيری گردشــگری شــهری در ايران را بررســي کرده رقابت
 هایشگری( به عنوان مشخصه    های گردها و منابع ايجادی )شامل زيرساخت  آمده، جاذبه

ای هبخشــي و توســعه فعالیت پذيری گردشــگری شــهری اســت. تنوع  مهم ايجاد رقابت
یت     عال به همراه ف ــگری  یت        گردشـ عال يابي از جمله ف بازار که    هايي همچون  هايي اســـت 

 پذيری را افزايش دهد.تواند سطح رقابتمي
ری، کمتر پذين و رقابتدهد که ارتباط تخصصي شدبررسي مطالعات تجربي نشان مي

ضوع رقابت    شگری بوده، اما مو ضوع  مورد توجه مطالعات گرد پذيری به خودی خود مو
سطح بین     سطح ملي و چه در  سیاری چه در  سطح داخلي   مطالعات ب ست. در  المللي بوده ا

يشــي و صــورت پیما)کشــور ايران( به دلیل محدوديت منابع اطالعاتي، مطالعات بیشــتر به
ست در حالي     متمرکز بر  مللي، نقش الکه در مطالعات بین تكمیل پرسشنامه و نظرسنجي ا

تار و نظر    آمارهای ثبتي که نتیجه عملكردها اســـت، غني        تر اســـت. در واقع، تحلیل رف
شان  وکارها خود را نها )آنچه در اقتصاد و کسب  گردشگران نه براساس نتايج عملكرد آن  
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به بخش خاصــي از صــنعت گردشــگری يا ايجاد   هادهد از جمله ســوق يافتن ســرمايهمي
ت بنیادی صور ها(، بلكه براساس نظرسنجي و به  وکارهای جديد يا حتي تعطیلي آنکسب 

ــگری و     ــاتید حوزه گردش ــي از مديران، فعاالن اقتصــادی، اس ــناس ــت )اخذ نظر کارش اس
شگری بر               شدن گرد صي  ص سي تاثیر تخ شهروندان(. نكته مهم اينكه برر شگران و  گرد

 پذيری در کشور ايران مورد تحلیل و بررسي قرار نگرفته است. قابتر
ــدن بر            ــي شـ ــصـ ــت که تخصـ ــي مطالعات خارجي بیانگر آن اسـ نتیجه کلي بررسـ

ها به انتخاب شـاخص سـنجش تخصـصـي      پذيری موثر اسـت، اما نتیجه اين بررسـي  رقابت
ررسي  حاضر مورد ب شدن بسیار حساس است. ارزيابي اين نتیجه برای ايران نیز در مطالعه      

 گیرد.قرار مي

 شناسي تحقیقروش -4
ضوع رقابت  شاخص     مو شده و  شگری طي دو دهه اخیر فرموله  سنجش   پذيری گرد های 

ــت )مطالعاتي از جمله: ديوور و چولوان،         ــعه يافته اسـ ، 1؛ انريگ و نیوتون 2003آن توسـ
ــن، 2004 ــكايت       1999، 2؛ کوزا 2000؛ حسـ ريتچي و  ؛2009، 3؛ ناويكاز و ماالکائوسـ
و کامیسون   2015؛ جامعه اقتصاد جهاني،  2009، 4؛ تسای و سونگ و وانگ  2003کروچ، 
به طور خاص، مازانک و همكاران )      2015و فورز،  مونوز و همكاران   -( و مدينا  2007(. 

ــنجش             2013) ــوص سـ یات درخصـ عه ادب ــ با وجود اينكه توسـ ( خاطرنشـــان کردند که 
ست ب    رقابت سته ا کدام ه در  ما از آن کمک کند، اما لزوما هیچپذيری گردشگری توان

که   اند؛ به طوریپذيری را مبنای کار خود قرار ندادهتعريف مشخص و يكساني از رقابت  
ــتانده/ ارزش        های رقابت   کننده تعیین ــاخص  سـ  افزوده بخشپذيری در آن مطالعات با شـ

 که برای ســنجشاند گردشــگری پیوند مشــخصــي ندارد. برای همین منظور، عنوان کرده
ی صنعت  افزوده ايجادپذيری گردشگری بايد از شاخصي که بیانگر ستانده/ ارزش    رقابت

ايي های مرتبط با توانگردشــگری در مقصــد باشــد، اســتفاده کرد که برای مثال، شــاخص
ــگر مي     ــگر يا دريافتي از گردشـ تواند مدنظر قرار گیرد. همچنین رومائو و    جذب گردشـ

                                                           
1- Enrigh, M. & Newton, J. 

2- Kozak, M. 

3- Navickas, V. & Malakauskaite, A. 

4- Tsai,H;  Song, H. & Wong, K. 
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اند توافزوده بخش گردشــگری ميکنند که اســتفاده از ارزشن مي( عنوا2019نیجكامپ )
ی مرتبط اپذيری گردشگری در مطالعات جنبي و حاشیه  معیار مناسبي برای محاسبه رقابت  

 پذيری گردشگری باشد.با تحلیل آثار متغیرهای مختلف بر رقابت
پذيری قابت( برای شـــاخص ر2019رومائو و نیجكامپ ) در اين تحقیق، مطابق مطالعه

ــت از ارزش       ــته در اين مطالعه اسـ ــگری که متغیر وابسـ   ایافزوده ناخالص منطقه   گردشـ
ــتفاده مي فعالیت ــگری اس ــادی در جامعه   های گردش ــود. اين متغیر در تحلیل آثار اقتص ش

ردشگری پذيری گمیزبان )مقاصد گردشگری( يک پروکسي مناسب برای شاخص رقابت
ــوب مي ــاخص به ط محس ــود. اين ش ــد   ش ــايت بازديدکنندگان از مقاص ــمني با رض ور ض

ــگری ارتبــاط نزديكي دارد. از آنجــايي کــه هــدف اين مقــالــه، ارزيــابي دقیق    گردشـ
واند در تپذيری گردشگری نیست، شاخص در نظر گرفته شده، مي    های رقابتکنندهتعیین

ــاخص مطلوب     چاچوب مطالعات مربوط به رقابت       ــگری به عنوان يک شـ پذيری گردشـ
ها مال  تعیین اين شـــاخص  افزوده آنهای گردشـــگری که ارزشمار آيد. فعالیتشـــبه

ست، عبارتند از: بخش اقامت )تامین جا(، حمل  ای، ريلي و هوايي(، خدمات ونقل )جادها
 های مسافرتي و خدمات تورگرداني.تامین غذا، خدمات آژانس

ش      شد و ارتباط بین  ساس آنچه در مباني نظری تحقیق بیان  صي   برا ص شدن   اخص تخ
ــاخص رقابت  ــگری و ش ــگری، همچنین مطالعات گاالوی )گردش ( و 2010پذيری گردش

توان در يک شــاخص به تنهايي (، تخصــصــي شــدن گردشــگری را نمي2016ويتا و کیا )
ها و تاســیســات مختلف مورد بررســي قرار داد. در واقع، تخصــصــي شــدن در زيرســاخت

شته باشد؛ زيرا ب    قابتتواند نتايج متفاوتي بر رگردشگری مي  سیاری  پذيری گردشگری دا
ساخت  ستند، بلكه برخي از خدمات   از اين زير شگری نی ران از گیها، فقط در خدمت گرد
ــاخت ــامل مياين زيرس ــگران ش ــوند. از اين رو، در اين مطالعه برای تحلیل ها را گردش ش

پذيری گردشــگری، شــاخص تخصــصــي شــدن به     اثرات تخصــصــي شــدن بر رقابت  
های مختلفي که گويای انواع تخصــصــي شــدن در صــنعت گردشــگری باشــد،   صشــاخ

 (. 2010و گاالوی،  2019شود )رومائو و نیجكامپ، شكسته مي
ــگری که در مطالعات داخلي براتي )           به زنجیره خدمات گردشـ الف(، 1398با توجه 

رفته است ( نیز مورد استفاده قرار گ1390پور )ب( و مومني وصالیان و غالمي1398براتي )
عه برگر )        طال چه در م طابق آن مات     2002و همچنین م خد ــوص تبیین زنجیره  ( درخصـ
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شگری که داده        سته از خدمات گرد ست، آن د شگری آمده ا ها در های مرتبط با آنگرد
صورت شاخص تخصصي شدن و در قالب تمرکز نسبي       سطح استاني قابل حصول است به    

( بیان شــده اســت، تخصــصــي شــدن 1398پور، خدمات گردشــگری )ســاســاني و داداش
شدن                شدن مقصد/ جاذبه گردشگری، تخصصي  شاخص )تخصصي  گردشگری به پنج 

  هایافزوده، تخصــصــي شــدن تاســیســات اقامتي، تخصــصــي شــدن آژانس  تولید/ ارزش
شده و هرکدام به عنوان يک           شدن خدمات تورگرداني( تفكیک  صي  ص سافرتي و تخ م

ستقل در مدل وارد مي  اهم صورت مجزا فر تا امكان تحلیل اثرات هر يک بهشوند  متغیر م
 انمكارداکال و ه -پرزشـــود. اين تفكیک متغیرها در مطالعات مشـــابهي همچون مطالعه 

 کار رفته است. ب( نیز به1398( و براتي )2019رومائو و نیجكامپ )(، 2014)
ــنجش تخصــص ــته فعالیت، مدلاز آنجايي که در س ــتر بر تگرايي هر رش رکز مها بیش
ــتقرار فعالیت       ها در هر منطقه تاکید دارد، هر کدام از متغیرها در اين        مكاني يا چگاني اسـ

ــت. البته با توجه به ماهیت هر              ــي اسـ مدل نیز بیانگر تمرکز مكاني در منطقه مورد بررسـ
افزوده بخش گردشگری به  ارزش Yمتغیر، شاخص يا متغیر موردنظر، طراحي شده است.    

ــبت کل ارزش    ــان مي  افزنسـ ــاد منطقه را نشـ ــتخراج بخش    وده اقتصـ دهد ]که نحوه اسـ
 1Xيری(. پذای از شاخص رقابت گردشگری در پیشتر توضیح داده شد[ )به عنوان نماينده    

شان مي        -نفر شگران ملي ن سبت به کل گرد شام شب اقامت در هر منطقه را ن ل دهد ]که 
ست[ )نماينده      شگر ا شگر و ماندگاری گرد شدن        ای از ورودی گرد صي  ص شاخص تخ

افزوده بخش سرانه ارزش  2Xهای گردشگری مقصد يا همان تقاضای گردشگری(.     جاذبه
ید ای برای تخصصي شدن تولگردشگری در هر منطقه يا مقصد گردشگری است )نماينده

ــگری(.  ــبت ظرفیت واحدهای اقامتي هر منطقه به کل ظرفیت واحدهای               3Xگردشـ نسـ
شان      سطح کشور را ن سات         دهد )نمايندهمياقامتي در  سی شدن تا شاخص تخصصي  ای از 

هد دنســبت تعداد دفاتر خدمات مســافرتي به جمعیت هر منطقه را نشــان مي   4Xاقامتي(. 
شدن خدمات آژانس       )نماينده صصي  شاخص تخ سافرتي(.  ای از  سبت تعداد   5Xهای م ن

تخصصي شدن    ای از شاخص  دهد )نمايندهراهنمايان تور به گردشگر ورودی را نشان مي  
شده را      (، برخي از مهم1خدمات تورگرداني(. جدول ) شاره  ساختي ا ترين متغیرهای زير

 دهد.برای آخرين سال مورد بررسي نشان مي
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 ترین متغیرهاي زیرساختي گردشگري به تفکیک استان. برخي از مهم1جدول 

 استان
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ن ت
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عدا

 ت

تی
افر

مس
ت 

دما
 خ

اتر
 دف

داد
 تع

واع
ت ان

رفی
ظ

 
ی 

امت
ز اق

راک
م

ق(
 اتا

داد
)تع

ی 
سم

 ر

ش
رز

م ا
سه

ی 
گر

دش
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ت 
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 ا

907172/0 3519 237 270 آذربایجان شرقی  
335602/1 2160 82 82 آذربایجان غربی  

007043/1 4845 48 89 اردبیل  
27621/1 4143 126 673 اصفهان  
675063/0 1901 203 413 البرز  
561654/0 299 27 4 ایالم  
252984/0 987 31 9 بوشهر  
391731/1 11807 1989 5318 تهران  

799508/0 534 42 9 چهارمحال و بختیاری  
845428/0 300 25 1.1 خراسان جنوبی  
506258/1 28846 377 372 خراسان رضوی  
023268/1 305 26 3 خراسان شمالی  

337536/0 2111 119 91 خوزستان  
074721/1 467 46 146 زنجان  
200263/1 271 31 31 سمنان  

734126/0 1215 19 6 سیستان و بلوچستان  
9446617/0 6477 210 1497 فارس  
773361/0 632 48 77 قزوین  

79461/0 3799 73 48 قم  
867032/0 1210 39 51 کردستان  
935593/0 2025 137 278 کرمان  

854222/0 1210 63 24 کرمانشاه  
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 . 1ادامه جدول 
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یلویه و بویراحمدگکه  6 19 262 270193/0  
101008/1 796 71 56 گلستان  
270791/1 7890 69 392 گیالن  
06325/1 651 28 5 لرستان  

درانمازن  110 205 12580 389168/1  
807238/0 498 53 43 مرکزی  
305177/1 1804 71 90 هرمزگان  
172107/1 650 47 118 همدان  
111387/1 1721 87 410 یزد  

ــاهده مي1همانطور که از جدول ) ــتان  ( مش ــترين راهنمايان تور در اس ــود، بیش های ش
هستند. همچنین تعداد دفاتر آژانس   تهران، فارس، اصفهان، البرز و خراسان رضوی مستقر    

وی، های تهران، خراسان رض  های کشور به ترتیب مربوط به استان  مسافرتي فعال در استان  
 آذربايجان شرقي و اصفهان است. 

ستان          ساير ا ستان تهران با  سبت زياد ا صله به ن ساخت فا ای هها در برخورداری از زير
و در نتیجه  1مبدامحور بودن اين نوع خدمات -1تواند به دو دلیل باشــد: گردشــگری، مي

سهم    -2 های کشور و استان تهران نسبت به ساير استان     راهنمايان تور در بسیار باالی سهم  
 ها. ريزی شده به ويژه گردشگری خارجي در اين استانباالی گردشگری برنامه

رتیب ت ها از کشور در بخش گردشگری به  افزوده استان شاخص مربوط به سهم ارزش  
ستان  سان رضوی، تهران، مازندران، آذربايجان شرقي، هرمزگان، گیالن و     برای ا های خرا

                                                           
كنند که خدمات دفاتر مسافرتي و گردشگران، برخي خدمات را عموماً از محل سكونت و مبدا سفر دريافت می -1

 خدمات تورگرداني و حتي خدمات حمل و نقل از آن جمله است.
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ستان      ساير ا شتر از  صفهان بی ستان       ا سات گردشگری در اين ا سی ست. تمرکز باالی تا ا  هها ا
ستان       شگر ورودی به اين ا سبت باالی گرد ضه( به همراه ن ساي   )طرف عر سه با  ر ها در مقاي

ستان  شور ا ضا(، مي  های ک ستان تواند دلیل تخصصي   )طرف تقا خش  ها در بتر بودن اين ا
اســتدالل  تواندتر، نتايج تحقیق حاضــر ميتولید گردشــگری باشــد. برای بررســي دقیق  

لف های مختها در زيرساخت تری در تخصصي بودن يا عدم تخصصي بودن استان      محكم
 گردشگری ارائه دهد.

ــتفاده ميهادر اين تحقیق از حداکثر داده ــود، از اين رو، امكان وجود ی موجود اس ش
سال   داده شده/ ناموجود برای متغیرها در برخي  صورت  های گم ها وجود دارد که در اين 

شــود. بر اين اســاس، دوره زماني های قبل و بعد برای برآورد آن اســتفاده مياز روند داده
ــال ــت که به 1390-1395های مورد مطالعه س ــورت دادهاس  31ای پانل/ تلفیقي برای هص

گیرد. به دلیل ماهیت مكاني که بخش گردشگری دارد، بُعد  استان کشور مطالعه انجام مي  
ــگران اثرگذار بوده و متغیرهای  مكاني فعالیت  ــگری بر رفتار گردشـ های مرتبط با گردشـ

ــادی مرتبط با آن را نیز تحت تاثیر قرار مي وه بر (. عال2012دهد )کاندال و فیجیني، اقتصـ
سته به م سازی تحقیق در آن اين، در مطالعاتي که متغیرهای مورد بررسي و مدل  كان ها واب

صورت متعارف صورت گیرد، نتايج دچار تورش خواهد بود. سازيشان بههستند، اگر مدل
ضرايب به       شد بازهم  سرريز نبا سي اثرات  رای دست آمده ب حتي اگر هدف از مطالعه، برر

تانگ و  2008، 1چار تورش بوده و امكان تحلیل آن وجود ندارد )لسیجتحلیل اثرات نیز د
ضايي بودن يا نبودن مدل    2016، 2و همكاران ست ابتدا ف ضیح، الزم ا ی در ساز (. با اين تو

اين تحقیق مورد بررســي قرار گیرد )براســاس شــاخص موران( و درصــورت تايید اثرات  
ساس مدل    Rافزار گیرد. در اين تحقیق از نرم سازی فضايي صورت    فضايي، برآوردها برا
ه همراه ها برای متغیر وابسته ب شود. همچنین بررسي توزيع داده  برای محاسبات استفاده مي  

 بررسي توزيع جمالت خطا در مدل، گويای نرمال بودن توزيع است. 
ــامل نتايج طرح ــاب منابع اطالعاتي شـ ــگران ملي، حسـ های های آمارگیری از گردشـ

سالنامه     سالنامه ای، منطقه شور و  شگری ک ستان های آماری گرد ست. به  های آماری ا ها ا
های قابل اعتماد درخصــوص اشــتغال بخش گردشــگری اســتاني،     دلیل عدم وجود داده

                                                           
1- LeSage, J. P. 

2- Thang, T. T.  et al. 
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گام به  صورت به عنوان متغیر وارد مدل نشده است. اين تحقیق به  « تخصصي شدن شغلي    »
ل ت فضايي آغاز شده، سپس به تبیین مدگام و از يک مدل ساده بدون در نظر گرفتن اثرا

ئه شـــده در رابطه )       با درنظر گرفتن ارتباطات فضـــايي مي     یه ارا تدا مدل اول ( 1پردازد. اب
ای فضايي  هشود و با بررسي ضريب الگرانژ، تايید يا عدم تايید استفاده از مدل    برآورد مي

به ترتیب  Xو  Yي و بیانگر اســتان مورد بررســ  iگیرد که در آن، مورد بررســي قرار مي
 متغیر وابسته و متغیرهای مستقل هستند:

(1) Yi = Xiα + εi 

برای تشـــخیص اينكه آيا مدل دارای اثرات فضـــايي اســـت يا خیر از آزمون موران 
ستفاده مي  ساس معیارهای اطالعات، مدل بهینه تبیین مي  ا س از شود. پ شود. همچنین برا

های ( برای تشخیص استفاده از نوع مدلLMالگرانژ )برآورد مدل اولیه، آزمون ضريب 
ساخت ماتريس             شد.  ضايي انتخاب خواهد  شده و نوع مدل ف سي  ضايي انتخابي، برر ف

های دارای همســـايگي، های مجاور به عنوان اســـتانمجاورت براســـاس انتخاب اســـتان
ساخت ماتريس مجاورت وجود دا گیرد. توابع و روشصورت مي  د رهای مختلفي برای 

سته به نوع داده  بتني های مجاورت متواند تغییر کند. ماتريسها و هدف تحقیق، ميکه ب
ساس    صله، ماتريس مجاورت برا سايگي نزديک، ماتريس مثلثي برحسب   kبر فا امین هم

ــاس میزان ارتباط و ماتريس مجاورت مبتني بر طول و عرض          ــله و مجاورت براسـ فاصـ
(. در اين تحقیق با توجه به گســـتره 1395د )براتي، جغرافیايي از جمله اين موارد هســـتن

ها، نقش پررنگ ارتباطات همسايگي و حضور گردشگران درون استاني يا وسعت استان
ستفاده         سايگي ا صد از ماتريس مجاورت مبتني بر اولین هم ستان مق صله نزديک به ا با فا

و ساير  1عدد  Tهای مجاور که دارای مرز مشتر  هستندشده است به طوری که استان  
 گیرند.ها عدد صفر مياستان

( ارائه 1( بوده که در نمودار )2010) 1مســـیر انجام برآوردها طبق رويكرد الهورســـت
 شده است.

  

                                                           
1- Elhorst, J. P. 
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 ( 2010رویکرد ترکیبي پیشنهادي توسط الهورست ) .1 نمودار

 
 ب1398 ،یبراتمنبع: 

ــ  خص تفاده و مشــاز آزمون ضــريب الگرانژ برای تشــخیص نوع وابســتگي فضــايي اس
های باوقفه فضــايي يا خطای فضــايي اســت.   صــورت مدلشــود که آيا مدل تحقیق بهمي

ست      سبت در ضايي به  1نماييسپس آزمون ن ست آمده و  در برآوردهای مختلف مدل ف د
جام مي      هايي تحقیق ان مدل ن مدل    انتخاب  هايي، يكي از انواع  مدل ن های فضـــايي    گیرد. 

SEM ،SAR ،SDM  ياSLX د بود. خواه 

 

 

                                                           
1- likelihood Ratio  
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 تحلیل نتایج -5
ستفاده از مدل    سي امكان يا عدم امكان ا ضايي اولین گام، انجام آزمون موران و برر  های ف

ست که         سبه ا سماندهای مدل و هم برای متغیرها قابل محا ست. آزمون موران هم برای پ ا
( 2ل )رود. جدوکار ميبرای تشخیص وجود ماهیت فضايي روابط مابین متغیرهای مدل به  
شان مي     دهد. رد فرضیه صفر در  نتايج آزمون موران برای پسماندهای مدل غیرفضايي را ن

آزمون موران مربوط به پسماندهای مدل، گويای وجود اثرات فضايي و لزوم برآورد مدل 
 های اقتصادسنجي فضايي است. در قالب مدل

 یيهاي فضا. آزمون موران براي تشخیص امکان استفاده از مدل2جدول 
 موران Iشاخص  p-value آزمون

 308589/0 00076/0 آزمون موران برای پسماندهای مدل
 های پژوهشمنبع: یافته

ستفاده از مدل  ساخته    در گام دوم و پس از تايید ا ضايي بايد ماتريس مجاورت  های ف
ــود. در اينجا، از ماتريس مجاورت با درنظر گرفتن اولین    ــايي برآورد ش ــده و مدل فض ش

ب(. برای تعیین نوع مدل 1398ايگي، اســتفاده شــده اســت )مشــابه با مطالعه براتي،  همســ
ستگي           ستگي فضايي را مشخص کرد. برای تشخیص واب فضايي مورد بررسي بايد نوع واب
ــريب الگرانژ       يا تجمیعي( از آزمون ضـ مدل برآوردی )تلفیقي  فضـــايي و همچنین نوع 

(LM1 ستفاده مي ست:   بهشود که دو نتیجه از آن  ( ا ضايي هم    -1دست آمده ا ستگي ف واب
ــايي و هم برای مدلبرای مدل ــدن های وقفه فضـ ــايي وجود دارد )رد شـ های خطای فضـ

ــايي )    ــتگي خطای فض ــريب الگرانژ برای وابس ــفر آزمون ض ــیه ص ( و آزمون LMeفرض
های (( که در اين صورت بايد از آزمونLMlضريب الگرانژ برای وابستگي وقفه فضايي )

رد شــدن فرضــیه صــفر برای  -2برای تعیین وقفه يا خطای فضــايي اســتفاده کرد.  2اراســتو
ــت که مدل نهايي چه در قالب مدل             ــطح در دو آزمون که به معنای آن اسـ های  مقدار سـ

آورد صــورت تلفیقي برهای خطای فضــايي بايد بهوقفه فضــايي باشــد و چه در قالب مدل
ــود )نه به ــورت تجمیعي(؛ زيرا بین عاشـ ــتانصـ ــال( تفاوت مل مقطع )اسـ ها( و زمان )سـ

 ها را ناديده گرفت. يک از آنتوان هیچدار وجود داشته و نميمعني
                                                           
1- Lagrange Multiplyers Test 

2- Robust 



 1399زمستان  | 79شماره  | 20سال  |اقتصادي  پژوهشنامه | 114

 

شان مي  LM(، آزمون 3جدول ) صفر در اين آزمون، عدم   متداول را ن دهد که فرضیه 
 وجود خودهمبستگي فضايي در مدل است. 

 خطاي فضایي(. بررسي تشخیص نوع وابستگي فضایي )وقفه یا 3جدول 
آزمون تشخیص پانل 
)تلفیقی( یا پولینگ 

 )تجمیعی(
 p-value نوع آزمون

مقدار 
 شاخص

 LMهای آزمون
 متداول

برای وابستگی خطای فضایی  LMآزمون 
(LMe) 

0018/0  75/9 

 1/2 × 10-7 06/28 (LMlبرای وابستگی وقفه فضایی ) LMآزمون 
برای وابستگی خطای  robust LMآزمون 

 (rLMeی )فضای
7237/0  241/0 

برای وابستگی وقفه فضایی  robust LMآزمون 
(rLMl) 

00043/0  41/12 

 های پژوهشمنبع: یافته

ای هاما در مدل پانل فضايي بايد تعیین شود که مدل نهايي مورد استفاده در قالب مدل   
ضايي بوده يا در قالب مدل  شخیص آ   خطای ف ضايي خواهد بود. برای ت بايد  نهای وقفه ف

( بیان شد، توجه کرد. گفته شد 2که در جدول ) LMتر به نتايج آزمون صورت تفصیليبه
صفر برای هر دو اين مدل    ضیه  ستگي      LMlو  LMeها )که فر ست؛ يعني واب شده ا ( رد 

توان از هر دو مدل وقفه فضايي و خطای فضايي  فضايي برای هر دو مدل وجود دارد و مي
رفت و نتايج  «اســتوار»های رد. در اين حالت بايد به ســراه آزمونبرای برآورد اســتفاده ک

(. نتیجه بیانگر آن است که فرضیه rLMlو  rLMeها را مورد بررسي قرار داد )آن آزمون
ست از مدل پانل با وقفه فضايي )و نه    شود؛ از اين رو، رد نمي rLMeصفر در مدل   بهتر ا

ي است.  های وقفه فضاي ترجیح بر استفاده از مدل  با خطای فضايي( استفاده شود. در واقع،   
ستفاده از مدل  ساس       البته ا ضايي برا سي مدل ف ست. روال برر های ترکیبي نیز قابل انجام ا
 ب( صورت گرفته است.1398مطالعه براتي )
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پانل از آزمون          يا تصـــادفي بودن مدل  ثابت  ــخیص  های مختلفي از جمله   برای تشـ
ــمن ــونگ و کوهو آزمون بالتا 1آزمون هاسـ ــتفاده مي 2جي، سـ ــود. نتايج آزمون اسـ شـ

بالتاجي، سونگ و کوه بیانگر تايید استفاده از مدل اثرات تصادفي است. آزمون هاسمن 
صــورت مجزا ( بهtest2( و مدل وقفه فضــايي )test1نیز برای دو مدل خطای فضــايي )
ــت که در جدول )  ــده اس ــت. نتیجه، بیانگر تايید و4برآورد ش امكان برآورد  ( آمده اس

ــايي و هم به مدل هم به ــورت خطای فض ــت که با توجه به   ص ــايي اس ــورت وقفه فض ص
مجموع نتايج اين دو مدل، آزمون برای مدل وقفه فضايي انجام خواهد شد و ساير نتايج 

ــونگ و   برای اين مدل ارائه مي ــمن و هم مدل بالتاجي، س ــود. در واقع، هم مدل هاس ش
ستفاده از مدل اث  صادفي را تايید مي کوه، ا ضايي ن   رات ت ستفاده از مدل وقفه ف یز کند و ا

 از سطح اطمینان باالتری برخوردار است. 

 . تعیین وجود اثرات ثابت یا تصادفي در برآورد مدل4جدول 
 p-value تابع آزمون

 «بالتاجی، سونگ و کوه»آزمون 

LM1 16-10 × 2/2 

LM2 
7-10 × 9/5 

LMH 
16-10 × 2/2 

CLMmu 
16-10 × 2/2 

 test1 00056/0 «هاسمن»آزمون 

test2 10-10 × 49/1 
 های پژوهشمنبع: یافته

ــه مدل  از بین مدل ــايي مختلف، س های به عنوان مدل SDMو  SAR ،SLXهای فض
ــايي از بین اين مدل  ــت که در گام بعد بايد نوع مدل وقفه فض ــايي اس انتخاب  هاوقفه فض

اســـتفاده  3عیارهای اطالعات و شـــاخص حداکثر درســـتنماييشـــود. برای اين منظور از م
، معیار اطالعات شوراتز محاسبه loglikدست آمدن مقادير هشود به طوری که پس از بمي

شده در جدول )     سه مدل بیان  ست   5شده و اين نتايج برای  ست. نتايج بیانگر آن ا ( آمده ا
ترين مدل برای برآورد است.  اسب تر برخوردار و مناز آماره شوارتز پايین  SARکه مدل 

                                                           
1- Hausman Test 

2- Baltagi, B.H.; Song, S.H. & Koh, W. 
3- Loglik 
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ــاس مدل با اين نتیجه ــي قرار خواهد  SARگیری، برآورد نتايج براس مورد تحلیل و بررس
 گرفت.

 . تشخیص نوع مدل نهایي تحقیق با استفاده از معیار حداکثر درستنمایي5جدول 
 (SBCآماره شوارتز ) مدل برآوردی

SAR 580/240 

SLX 625/269 

SDM 019/265 
 های پژوهشنبع: یافتهم

در  «تخصصي شدن تولید   »بیانگر آن است که شاخص    SARبرآورد نتايج برای مدل 
« تخصصي شدن آژانس مسافرتي»، 1«تقاضای گردشگری»های درصد و شاخص 99سطح 
درصد داشته و تاثیر مثبت بر    95داری باالی ضريب معني « تخصصي شدن خدمات تور   »و 

ــتقیم« تخصــصــي شــدن تولید »ق دارند. شــاخص پذيری مناطافزايش رقابت با  به طور مس
ست و بیانگر           صد در ارتباط ا شگری در مقا صل از گرد شگری يا درآمد حا مخارج گرد

سبي ارزش    ست که هرچه تمرکز ن شد،      آن ا صد باالتر با ستان مق افزوده ايجادی در يک ا
ها ايجاد انر است رشد باالتری در ستانده ايجادی بخش گردشگری آن استان نسبت به ساي       

به  147/0افزوده گردشــگری با ضــريب  خواهد کرد. افزايش يک واحدی ســرانه ارزش
ــطح رقابت ــگری ميافزايش س ــريب پذيری گردش ــبي  147/0انجامد )با ض به افزايش نس

 انجامد(. ها ميافزوده استانافزوده گردشگری به کل ارزشارزش
ا ماندگاری گردشــگر و تعداد ارتباط مســتقیمي ب« تقاضــای گردشــگری »شــاخص 

ــد يا تعداد     ــگر در مقص ــد دارد به طوری که هرچه ماندگاری گردش ــگر در مقاص گردش
شاخص      صد )يا هردو( افزايش يابد،  ضای گردشگری  »گردشگر ورودی به مقا شد   «تقا ر

بت            قا ــطح ر با سـ باط نزديكي  که ارت فت  يا هد  مائو و    خوا ــگری دارد. رو پذيری گردشـ
 ایتقاضــ برای معیاری عنوان به «افزوده ارزش» شــاخصکارگیری ه( با ب2019نیجكامپ )
 اند. نتیجه مشابهي گرفته Tگردشگری

                                                           
 شود.به عنوان شاخص تخصصي شدن جاذبه گردشگری نیز معرفي مي -1
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«  یتقاضای گردشگر  »شاخص تخصصي شدن جاذبه مقصد که در اينجا با نام شاخص       
انگر پذيری، بیدهد و شــاخص رقابتبیان شــده به طور مســتقیم، طرف تقاضــا را نشــان مي

شگ      صنعت گرد ضه در  ضه و        طرف عر سو بین طرف عر سب و هم ست. ارتباط متنا ری ا
ای  هگذاری و توسعه فعالیت های کشور به معني آن است که رشد سرمايه    تقاضا در استان  

 گردشگری در هر منطقه در مسیر صحیحي حرکت کرده است. 
سهم ارزش  شاخص رقابت  صنعت گردشگر  پذيری گردشگری که بر مبنای  ی افزوده 

ــتان ــت آمها بهاسـ ــناخت بازار و فعالیت بخش   دسـ ــته به شـ ــت به طور کامل وابسـ ده اسـ
خصوصي در بازار مقاصد گردشگری است و از آنجايي که بخش خصوصي سهم غالب          

 ای دور از انتظار نبوده است. در صنعت گردشگری را دارد، دستیابي به چنین نتیجه
دگاری )سطح مان های با تقاضای باالی گردشگری   طبق روند توضیح داده شده، استان   

ــگری نیز     ــوالت گردش ــه محص ــگران ورودی( در عرض باالتر و باالتر بودن تعداد گردش
وان چنین تپذيری باالتری نیز دارند و به نوعي ميپیشــروتر بوده و در نتیجه ســطح رقابت 
وجود آورده اســت و بخش خصــوصــي بازار را به پنداشــت که تقاضــا، عرضــه خود را به

سرم    صد کرده و  سوق يافته   ايهخوبي ر سو  صوص ارتباط    ها به آن  ستدالل درخ اند. اين ا
شاخص   شگری   »بین  ضای گرد شاخص   « تقا شگری رقابت»و  صوص « پذيری گرد   در خ
 نیز با مالحظاتي قابل ذکر است. « تخصصي شدن آژانس مسافرتي»شاخص 

شاخص         ست که  ست، آن ا شاخص قابل بیان ا مالحظه مهمي که در تحلیل نتايج اين 
سافرتي    تخص » شدن آژانس م ستان مبدا     « صي  ساکنین محلي )ا سیاری به تعداد  ستگي ب  واب

سته  کامال به استان مقصد سفر واب   « پذيری گردشگری رقابت». حال آنكه متغیر 1سفر( دارد 
ست. از اين رو، اين مطالعه تعداد آژانس  ستان   ا سافرتي ا سبت جمعیت آن  های م ها را به ن

ستان  ست تا ا شود. با اين     ها تعديل کرده ا ستان مبدا در تحلیل نتايج، کنترل  اثر جمعیت ا
توان تحلیل کرد که حتي با وجود تاثیرپذيری باالی ( را چنین مي5توضیح، نتايج جدول ) 
ــفر، اما باز هم افزايش   میزان خدمات آژانس ــاکن در مبدا س ــافرتي از جمعیت س های مس

ذيری گردشــگری مقاصــد اثرگذار پهای مســافرتي بر افزايش ســطح رقابتتعداد آژانس

                                                           
( و 1398های مبدا سفر در مطالعات مختاری و همكاران )ها به جمعیت استانوابستگي بسیار باالی خدمات آژانس - 1

 ( مورد تاکید قرار گرفته است.1391اشرفي )
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گری در پذيری گردش است. بنابراين، توجه به خدمات آژانس مسافرتي برای بهبود رقابت  
 ها، دارای اهمیت است. استان

 دار نبوده است و ضرايب آن نیز قابل  معني« تخصصي شدن تاسیسات اقامتي      »شاخص  
ستان         سات اقامتي در ا سی ست. در واقع، تمرکز تا سیر نی بر افزايش  داری، ارتباط معنيهاتف

ها ندارد. ضرايب اشغال مراکز اقامتي در اين تحقیق پذيری گردشگری در آن استانرقابت
ساس داده    سي قرار نگرفته، اما برا شده       مورد برر شر  شتغال مراکز اقامتي منت ضريب ا های 

ستان       شغال در برخي ا ضريب ا سط وزارت میراث فرهنگي،  شگرپذير معم تو ال وهای گرد
ها است )به معني رشد بیش از حد نیاز توسعه واحدهای اقامتي( و تر از بسیاری استان  پايین

سعه   های گردشگرپذير بسیار باال است که بیانگر تو   ضريب اشغال تخت برای برخي استان   
ــت. اين نتايج متفاوت به عدم        ــگر ورودی اسـ ــب با تعداد گردشـ واحدهای اقامتي متناسـ

 انجامیده است. داری اين شاخصمعني
های مالیاتي که در اين بخش گذاری در بخش هتلداری و معافیتهای سرمايه مشوق 

ــرمايه     توان از مهموجود دارد را مي ــوق يافتن سـ ــعه      ترين داليل سـ ــمت توسـ ها به سـ
گذاری ( در بررسي فضای سرمايه   1398های گردشگری دانست. رفیعي داراني )  اقامتگاه

ــگری، اين نتیجه   تايید قرار داده اســـت   در گردشـ های مراکز  . ظرفیت تخت  1را مورد 
ــوی )بیش از   ــان رض ــتان خراس ــوری( برابر با مجموع   35اقامتي اس ــد ظرفیت کش درص

ظرفیت تخت در واحدهای اقامتي شــش اســتان تهران، فارس، اصــفهان، يزد، گیالن و   
ستان   س های فارس و اصفهان با وجود ماندگاری گردشگری باال  مازندران است. ا بت تر ن

ستان    ساير ا ست     سوم و يک ها به ترتیب حدود يکبه  سات اقامتي ا سی ان پنجم ظرفیت تا
ــتان  ــگر ورودی به اس ــت که تعداد گردش ــیار مازندران را دارند. اين در حالي اس ها، بس

متفاوت از توزيع امكانات اقامتي در کشــور اســت و به يک توزيع نامتوازن تاســیســات  
انجامیده اســت. اين توزيع نامتوازن و عدم تناســب آن با  اقامتي گردشــگری در کشــور

                                                           
 50مستقیم، واحدهای اقامتي گردشگری و تاسیسات گردشگری از معافیت های قانون مالیات 132ماده  3طبق تبصره  -1

رای مناطق برداری بشده است. واحدهای اقامتي گردشگری پس از بهرهدرصدی مالیاتي برخوردارند که تاکنون نیز اجرا مي

هايي همچون اعطای شوقسال نرخ مالیاتي صفر خواهند داشت. همچنین م 5سال و برای ساير مناطق تا  10برخوردار تا کم

ه همراه سالن فعالیتي )فقط اقامت( به سمت چندفعالیتي )اقامت بتسهیالت بانكي با بهره پايین و تغییر مسیر هتلداران از تک

 ها و بخش تجاری و...( از جمله داليل جذب سرمايه به اين بخش شده است.ها، جشنکنفرانس، برگزاری نشست
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افزوده ايجادی از صــنعت ها و ارزشتعداد و ماندگاری گردشــگران ورودی به اســتان 
معني بي« پذيری گردشــگریرقابت»ها، ارتباط اين شــاخص را با گردشــگری در اســتان

 ساخته است. 
سهیالت با بهره پايین و به  سهیال   ای به هصورت يارانه ت سقف بااليي که برای ت ت  مراه 
 افزوده ملک، رشد بااليي شود به همراه افزايش در ارزش در تاسیسات اقامتي پرداخت مي  

در تاســیســات اقامتي اين اســتان ايجاد کرده اســت. عوامل ديگری نیز چنین انحرافي را از  
شگری موجب مي    سرمايه  سات گرد سی داری شود که در مجموع باعث عدم معني ها در تا
سات اقامتي       »شاخص   سی شدن تا شگری رقابت»بر « تخصصي  ست « پذيری گرد های  اندر ا

شگری که در مطالعه         شد بخش گرد ست. تاثیر ظرفیت واحدهای اقامتي بر ر شده ا ايران 
دار به دســت آمده اســت که دلیل اين تفاوت در ( انجام گرفته، مثبت و معني1398براتي )

متي اسـت؛ به طوری که اين متغیر، تمرکز واحدها را   متغیر تخصـصـي شـدن واحدهای اقا   
ده افزودهنده تمرکز ارزشپذيری در اين مطالعه نیز نشــاندهد و شــاخص رقابتنشــان مي

تواند موجب ايجاد چنین اثراتي شــود گردشــگری در هر منطقه اســت. عوامل مختلفي مي
 ها نپرداخته است. که تحقیق حاضر به بررسي آن

ماني(، ويژگي        هايي چو ويژگي يا در یاحتي  ــ مذهبي، سـ ــگری ) های  ن نوع گردشـ
ا های فرهنگي جامعه میزبان يگردشــگران )به لحاظ ســني، جنســي و گروه ســفر(، ويژگي

ها در مقاصد گردشگری از جمله مواردی است که بر رفتار گردشگر يا فعاالن     نوع جاذبه
 اند.نگرفتهصنعت گردشگری اثرگذار است که در اينجا مورد بررسي قرار 

 پذیري گردشگريداري متغیرهاي تخصصي شدن بر رقابت. نتایج میزان تاثیر و معني6جدول 
 داریاحتمال/معنی انحراف معیار ضریب متغیرها

 16352/0 46666/3 83023/4 عرض از مبدا

 *02517/0 49765/0 17495/0 تقاضای گردشگری

 *** <4/2 × 10-10 02324/0 14719/0 تخصصی شدن تولید

 12858/0 03491/0 -03059/0 تخصصی شدن تاسیسات اقامتی

 *03598/0 15785/0 33104/0 تخصصی شدن آژانس مسافرتی

 *02464/0 05723/0 12858/0 تخصصی شدن خدمات تور

 درصد 9/99درصد، ***  99**  ،درصد 95سطح اطمینان: * 
 های پژوهشمنبع: یافته
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دار است و درصد معني 95در سطح « فرتيتخصصي شدن خدمات تور مسا  »شاخص  
مثبت بودن  گذارد.های کشور مي پذيری گردشگری استان  همچنین تاثیر مثبت بر رقابت

شاخص بر رقابت و معني شگری، مي دار بودن تاثیر اين  سته  تواند به دلیپذيری گرد ل واب
شــگری( دپذيری گربودن اين شــاخص به مقصــد ســفر باشــد؛ زيرا متغیر وابســته )رقابت

ستان     ست. ا صد ا شیراز به      معطوف به مقا صفهان يا  سان رضوی، ا هايي مانند تهران، خرا
شرکت          شترين تعداد  شگر، بی سافر و گرد سهم باالی ورود م ر های خدمات تور ددلیل 

کشــور را دارد. البته به دلیل اينكه تورگرداني نه فقط به مقصــد، بلكه به مبدا ســفر نیز    
ها نیز بر اين شاخص اثرگذار است به طوری که   ی جمعیتي استان وابسته است، سهم باال   

تهران بیشــترين ســهم خدمات تورگرداني را دارد. عالوه بر اين، ترکیب نوع گردشــگر 
ر های با مقاصد گردشگدهد )استانورودی به مقاصد اين شاخص را تحت تاثیر قرار مي

های خدمات تور دارند(. ها در تعداد شـــرکتخارجي، ســـهم باالتری از ســـاير اســـتان
ستان  سیار            ا شاخص رتبه ب صفهان در اين  ضوی و ا سان ر شیراز، يزد، خرا های تهران، 

ها دارند که عالوه بر تمرکز جمعیتي، سهم باالی گردشگر   باالتری نسبت به ساير استان   
ــهم غالب ارزش        ــتند. از آنجايي که سـ افزوده ايجادی در بخش  خارجي را نیز دارا هسـ

خاطر گردشـــگران داخلي و ســـفرهای داخلي اســـت در کنار ها بهاســـتانگردشـــگری 
ــگران )داخلي و خارجي( تا حدی درجه معني       داری را يكديگر قرار دادن انواع گردشـ
ــاخص بر رقابت  ــت. با اين وجود و با توجه به تاثیر مثبت اين شـ پذيری پايین آورده اسـ

ستان گردشگری، مي  شرکت هايي توان چنین نتیجه گرفت که ا ور در های خدمات تکه 
اند ماندگاری و تعداد گردشــگر ورودی به مقاصــد را افزايش دهند و در ها توانســتهآن

به   جه  ــي  نتی ــصـ ــورت تخصـ بت     صـ قا ند، ر عت     تر عمل کن ــن باالتری نیز در صـ  پذيری 

 اند. گردشگری داشته
شان مي     ستاني ن سي نتايج ا ستان   برر شگر در ا با  وهای مرزی دهد که ماندگاری گرد

شه )      شور، ماندگاری باالتری دارد )نق صله از مرکز ک ((؛ به طوری که به ازای تعداد 1فا
دفاتر خدمات تورگرداني، میزان گردشـــگر ورودی و ماندگاری گردشـــگر باالتر بوده 

های مرکزی از جمله اســت. اين ويژگي، بیانگر ضــعف خدمات تورگرداني در اســتان  
به معني آن       تهران، البرز، قم، قزوين، مرکزی ــفهان و يزد اســـت. اين نكته  و حتي اصـ

ستان   ستان    نیست که اين ا ساير ا سبت به  شدن خدمات تورگرداني    »ها در ها ن  «تخصصي 
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ست که با وجود تعداد باالی دفاتر خدمات تور در اين    عقب ستند، بلكه بیانگر آن ا تر ه
ستان  ستان  ا ست که در  ها، ماندگاری گردشگر در اين ا شان ها باال نی ض واقع ن عف دهنده 

خدمات تورگرداني در عملكرد به عنوان يک ابزار پیشــرفته جذب گردشــگر و افزايش 
های های مقصــد اســت. خدمات تورمســافرتي در اســتانماندگاری گردشــگر در اســتان

شد و بهره  سهم قابل    مختلف ايران، هنوز نیازمند ر ست به طوری که بتواند  وری باالتر ا
شگری  شده     توجهي از گرد صاص دهد. هرچند که اين مهم، هنوز واقع ن را به خود اخت

ــتان تهران بايد گفت که     ــوص اس ــله قابل توجهي با آن دارد. البته درخص ــت و فاص اس
سازماني    شتر کوتاه    1سفرهای  شهر که بی ست، يكي از  به اين  مدت و يک يا دو روزه ا

شگری در مقابل باال بو  شاخص رقابت عوامل مهم پايین بودن ماندگاری گرد پذيری دن 
 گردشگری اين استان است.

 «پذیري گردشگريرقابت»بر « خدمات تور مسافرتي». توزیع استاني تاثیر شاخص 1نقشه 

 
 های پژوهشیافتهمنبع: 

ته    ياف ــي شــــدن       های پژوهش مي از مجموع  ــصـ که تخصـ فت  جه گر توان چنین نتی
آن  ها درگردشـــگری اســـتانهای ای )که بیانگر تمرکز فعالیتگردشـــگری در هر حوزه

                                                           
1- Governmental & Institutional Travel 

Tourism Spillover Effects

0.00298

0.00300

0.00302

0.00304

0.00306

0.00308

0.00310
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صد، افزايش      ست( به داليلي همچون افزايش رقابت بین فعاالن گردشگری در مقا حوزه ا
 انجامد(، افزايش رضايت ي ارائه خدمات )که به افزايش ماندگاری گردشگر مي کارايدر 

ــال   ــا و تداوم آن طي س ــگر )که با افزايش تقاض ــت( و های مختلف همگردش جمهت اس
ــاخت همچنین توزي ــب خدمات و زيرس ــگری به افزايش رقابتع متناس ری پذيهای گردش

سعه    صد )يا تو صد( مي     يافتهمقا شگری در آن مقا شدن گرد انجامد. در واقع، در ايران تر 
ر( در يافته بودن و رشــد باالتپذيری )يا توســعهبین تخصــصــي شــدن )يا تمرکز( و رقابت 

داری وجود دارد. همچنین تخصـصــي   ها، ارتباط مثبت و معنيصـنعت گردشـگری اسـتان   
ين تقسیم  انجامد که اها ميشدن به بهبود تقسیم کار بین عوامل و فعاالن گردشگری استان

 دهد. ها را رشد ميافزوده صنعت گردشگری استانکار به طور مستقیم ارزش

 گیريبندي و نتیجهجمع -6
شاخص مهم در برنامه  شگری که در طرح دو  شگری و مطالعات   های جاريزی گرد مع گرد

ريزی در اين صنعت دارای اهمیت است و به تازگي مطالعات مختلفي در سطح     کالن برنامه
 تخصـــصـــي شـــدن»و « پذيری گردشـــگریرقابت»اند، مبحث الملل به آن توجه کردهبین

ست؛ به طوری که اين فرضیه که    « گردشگری  شدن گردشگری      »ا ي برای عامل« تخصصي 
 در اين صنعت است در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است.  پذيریتوسعه رقابت

سات             سی شدن در ابعاد مختلف تولید، تا شدن به تخصصي  ضر با تمايز قائل  تحقیق حا
شرکت   اقامتي، آژانس سافرتي و  سافرتي، تاثیر تخصصي        های خدماتهای م سان تور م ر

های ايران مورد مطالعه نپذيری گردشــگری در اســتاها را بر رقابتشــدن در اين شــاخص
شگری در      ضای گرد ست. همچنین با توجه به ادبیات نظری و نقش پررنگ تقا قرار داده ا
بررســي اين اثرات، شــاخص تقاضــای گردشــگری را به عنوان متغیر توضــیحي وارد مدل 
ضايي مورد آزمون و         سیون ف ستیابي به هدف پژوهش، مدل خودرگر ست. برای د کرده ا

ــعه           تحلیل قرار گرفت   ــايي توسـ ــت. با توجه به اهمیت توزيع جغرافیايي و ابعاد فضـ ه اسـ
ــگری، به تازگي مطالعات مرتبط با برنامه         ــعیت موجود در     گردشـ ــناخت وضـ ريزی و شـ
ستفاده از مدل        سمت ا شگری به  سنجي     صنعت گرد صاد هايي مبتني بر مكان از جمله اقت

 اند. فضايي سوق يافته
ــتاني در ايران،    ت که در تحلیل  نتايج پژوهش گويای اين واقعیت اســـ     های بین اسـ

شدن در             شدن در تولید، تخصصي  ضای گردشگری، تخصصي  توزيع و تمرکز در تقا
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شرکت        شدن در  سافرتي و تخصصي  ار بر دهای تورگرداني تاثیر مثبت و معنيآژانس م
 که تخصصي شدن در تاسیسات اقامتي )که      اند. درحاليپذيری گردشگری داشته  رقابت
های واحدهای اقامتي مختلف از جمله ها در ظرفیت تختن تحقیق از ســهم اســتاندر اي
سراها و مجتمع  ها، مهمانهتل ستفاده شده    پذيرها، خانه مسافرها، مهمان های گردشگری ا

ــت(، تاثیر معني ــت. اين نتیجه، بیانگر  دار بر رقابتاسـ ــته اسـ ــگری نداشـ پذيری گردشـ
ای هه( متناسب با تقاضا در تاسیسات اقامتي استان     ها و عدم توزيع )عرض انحراف سرمايه 

پذيری ترقاب»بر « تخصــصــي شــدن تولید»دار و مثبت مختلف اســت. تاثیر بســیار معني
به دلیل همراستا بودن اين دو شاخص از بُعد تحلیلي است به طوری که هر    « گردشگری 

ــاخص ــت، اما  دو اين ش ــگری اس ــه خدمات گردش ــ»ها معطوف به طرف عرض ای تقاض
داری و مثبت بودن دهد که معنيطرف تقاضــای اين صــنعت را نشــان مي « گردشــگری

شاخص بر رقابت  شان  تاثیر اين  سب بین عر پذيری گردشگری، ن ضه و  دهنده ارتباط متنا
ای هگذاریها و به طور خاص سرمايه تقاضا در صنعت گردشگری است. توزيع سرمايه      

ذيری پداری با رقابتها، ارتباط معنيتانهای گردشگری اسصورت گرفته در زيرساخت
 گردشگری ندارد. 

های آژانس مسافرتي و خدمات تورگرداني دهد زيرساختنتايج اين پژوهش نشان مي
ست، اما  ها توزيع شده ا پذيری گردشگری استان  به نسبت متناسب و همسو با رشد رقابت     

ــرمايه ــاخص   گذاریس ــبي با آن ش ــات اقامتي تناس ــیس ندارد. از آنجايي که در  ها در تاس
سات اقامتي         »شاخص   سی شدن تا صي  ص ، حداکثر اطالعات واحدهای اقامتي درنظر «تخ

شاخص رقابت        سب بهتر با  ست و برای تنا شده ا شگری  گرفته  جای تعداد ب-پذيری گرد
ست    واحد اقامتي از ظرفیت تخت شده ا ستفاده  دن دار نبوا معني -ها در واحدهای اقامتي ا

شاخص بی  سب آن با رقابت     اين  سات اقامتي و عدم تنا سی ذيری پانگر انحراف در توزيع تا
ستان   ها است. با توجه به داليل مختلفي که موثر بر رشد تاسیسات اقامتي      گردشگری در ا

های  شــود در بین اســتانها و تســهیالت موجود(، پیشــنهاد ميگردشــگری اســت )مشــوق
ش        سات گرد سی سهیالت برای تا ستعداديا   مختلف در توزيع ت شده و ا بي گری، تمايز قائل 

 الزم قبل از اين اقدام صورت گیرد. 
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