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چکیده	
ــا  ــط پوی ــت در محی ــارت و فعالی ــای تج ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــری یک رقابت پذی

ــۀ مفهومــی اقتصــادی، كــه در  ــت به منزل ــر، رقاب ــی امــروز اســت. در ســال های اخی و رقابت

توســعۀ پایــدار صنعــت ســفر و گردشــگری تأثیرگــذار اســت، مطــرح اســت.

ــال بررســی و تبییــن راهبــردی  ــه دنب ــا روش توصیفی ـ تحلیلــی، ب پژوهــش حاضــر ب

پیشــران های رقابت پذیــری گردشــگری در دســتیابی بــه بازارهــای هــدف گردشــگری اســتان 

ــه ای  ــی و كتابخان ــات میدان ــا مطالع ــات ب ــردآوری اطالع ــور، گ ــت. به این منظ ــان اس زنج

انجــام شــده اســت. جامعــۀ آمــاری شــامل كل اســتان زنجــان بــا جمعیــت 1011474 نفــر 

ــا از  ــل داده ه ــرای تحلی ــت. ب ــده اس ــاب ش ــه انتخ ــران 384 نمون ــا روش كوك ــه ب ــت ك اس

رویکــرد تحلیــل تأثیــرات متقابــل ســاختاری و رویکــرد تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعاملــی بــا 

ــزارد اســتفاده شــده اســت. اســتفاده از نرم افزارهــای میــک مــک و ســناریو وی

یافته هــای تحقیــق نشــان داد كــه، براســاس الگــوی تحلیــل ســاختار متقابــل پیشــران، 

رقابت پذیــری گردشــگری عبــارت اســت از: امنیــت اقتصادی ـ تجــارت الکترونیــک، تنــوع 

ــل، و  ــل، حمل ونق ــط بین المل ــادی، رواب ــط اقتص ــت، محی ــاخت بهداش ــی، زیرس اكولوژیک

خدمــات هتلــداری. براســاس تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعادلــی، مهم تریــن راهبــرد تقویــت 

ــب +2،  ــا ضری ــگری ب ــت گردش ــت صنع ــاد جذابی ــر ایج ــگری مبتنی ب ــری گردش رقابت پذی

ــا ضریــب ســازنده  روابــط بین الملــل و توســعۀ تجــارت الکترونیــک در ســطح بین الملــل ب

)+1(، و توســعۀ زیرســاخت های بهداشــت بــا ضریــب )-1( اســت.

ــتان  ــود اس ــاخت  های موج ــد زیرس ــگری بای ــری گردش ــعۀ رقابت پذی ــور توس به منظ

ــاخت های  ــن زیرس ــری و همچنی ــات مهمان پذی ــانی و خدم ــتغال، خدمات رس ــوزۀ اش در ح

ــود. ــت ش ــل تقوی ــی و حمل ونق سیاس
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مقدمه
به منزلــۀ رویکــردی رقابت پذیــر در  مســئلۀ گردشــگری، 

ســطوح گوناگــون داخلــی و بین المللــی، تحــت تأثیــر جریان هــای 

ــای  ــی در عرصه ه ــی و محیط ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــدد اقتص متع

گوناگــون خــرد و كالن اســت. یکــی از راهبردهــای مؤثــر در 

ــی  ــازار و چگونگ ــل ب ــناخت و تحلی ــگری، ش ــری گردش رقابت پذی

بازخوانــش و تفســیر جایــگاه مبــدأ و مقصــد در رتبه بندی هــای 

رقابتــِی  امــروزه  فضــای   بنابرایــن  اســت؛  گردشــگری  بــازار 

 به وجودآمــده  در  صنعــت  گردشــگری  بین المللــی،  ضــرورت  توجــه 

ــت  ــاخته اس ــان  س ــش  نمای ــد  را  بیش ازپی ــی  مقاص ــوان  رقابت ــه  ت  ب

ــی،  ــوان  رقابت ــن ت ــان زاده، 1394: 85(. همچنی ــاش و پوی )جعفرت

 كــه بــه  افزایــش  ســهم  بــازار  منجــر  می شــود،  هــدف  اصلــی 

مقصدهــای  گردشــگری  بســیاری  قــرار  گرفتــه  اســت )جعفرتــاش و 

پویــان زاده، 1394: 85(.  ارزیابــی  رقابــت هــر  مقصــد  گردشــگری، 

ــی   ــل  بازاریاب ــرای تجزیه  و تحلی ــم  ب ــزاری مه ــده ای، اب ــور  فزاین به ط

ــور و چیتــی، 1397: 82(.  مقصــد  شــناخته  شــده  اســت )نادعلی پ

از طرفــی، كســب  جایــگاه  رقابتــی در بازارهــای جهانــی و حفــظ و 

ــی   ــگری  چالش ــای  گردش ــرای  مقصده ــگاه، ب ــن جای ــت ای تقوی
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تبیین راهبردی پیشران های رقابت پذیری گردشگری

 در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری 
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 Crouch, 2018:( مهــم  و  در عین حــال پیچیــده  اســت

ــگری  ــادی گردش ــیل اقتص ــی از پتانس ــر ناش ــن ام 390(  و ای

مقصدهــای  و  بنگاه هــا  میــان  شــدید  رقابــت  و  وجــود 

گردشــگری اســت )Lee & King, 2009 بــه نقــل از فرزیــن 

و همــکاران، 1397: 220(.

ــارت و  ــای تج ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــری یک رقابت پذی

ــال های  ــت. در س ــروز اس ــی ام ــا و رقابت ــط پوی ــت در محی فعالی

ــدار  ــعۀ پای ــه در توس ــادی ك ــوم اقتص ــۀ مفه ــت به منزل ــر، رقاب اخی

صنعــت ســفر و گردشــگری تأثیرگــذار اســت، مطــرح اســت 

ــور، 1398: 42(.  ــن و نادعلی پ ــل از فرزی ــه نق )Balan et al., 2009 ب

هماننــد  رقابــت  در  كاالهــای  رقابت پذیــری  گردشــگری،  در 

 مصرفــی  مقصدهــای  گردشــگری،  بایــد  گردشــگران  متقاعــد  شــوند 

كــه  تركیبــی  از  منافــع  و  جذابیت هــا را  عرضــه كننــد، منافعــی 

ــن و  ــه  عرضــۀ  آن هــا  نیســتند )فرزی ــادر  ب ــه  مقصدهــای  دیگــر  ق ك

 نادعلی پــور، 1389: 42(. بنابرایــن،  رقابــت گردشــگری چارچوبی 

راهبــردی از تمامــی شــركایی اســت كــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم در 

تولیــد محصــوالت گردشــگری در ســطح جهانــی مشــاركت دارنــد 

)Ferreira & Estevao, 2009 بــه نقــل از نادعلی  پــور، 1392: 102(.

در  گردشــگری  رقابت پذیــری  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 

ــدار  ــن و پای ــگاه مطمئ ــه جای ــتیابی ب ــی، دس ــای بین الملل بازاره

در  اساســی  اولویت هــای  از  یکــی  كــه  طوالنی مــدت،  در 

ــای  ــن بازاره ــن تعیی ــت، و همچنی ــگری اس ــری گردش رقابت پذی

ــان كشــورهای آســیایی  ــازار ـ به ویــژه در می هــدف و بخش بنــدی ب

ــاره،  ــران دارد. در این ب ــور ای ــگری كش ــژه ای در گردش ــت وی ـ اهمی

ــت  ــن اس ــر ای ــگری ب ــازار گردش ــدی  ب ــی بخش بن ــرد اصل رویک

كــه پیش بینــی می شــود هــر بــازار از گروه هــا یــا بخش هایــی 

ــت  ــده اس ــکیل ش ــی تش  متفاوت
ً
ــا ــای تقریب ــته ها و نیازه ــا خواس ب

)شــمس آبادی، 1395: 5(. در تحقیقــات پیرامــون گردشــگری، 

ــرا  ــی رود؛ زی ــمار م ــد به ش ــیار مفی ــزاری بس ــازار، اب ــدی  ب بخش بن

ــدی  ــود، بخش بن ــرآورده ش ــتی ب ــان به درس ــه نیازهایش ــرای آن ك ب

مشــتریان/  گروه بنــدی  از  متمایــز  و  قدرتمنــد  شــیوه ای  بــازار 

 .)Schneider & Smith, 2005: 3( اســت  گردشــگران 

ــژه در حــوزۀ گردشــگری، به طــور وســیع  ــازار،1 به وی ــدی ب  بخش بن

ــت  ــدف اس ــای ه ــی از بازاره گاه ــت درك و آ ــرای تقوی ــزاری ب اب

)Kotler & Pfoertsch, 2006: 37(. همچنیــن بخش بنــدی 

ــۀ  ــد برپای ــگری، می توان ــد گردش ــدأ و مقص ــاظ مب ــه لح ــازار ب ب

جامعه شــناختی  جمعیت شــناختی،  جغرافیایــی،  ویژگی هــای 

6(.  درواقــع   :1395 )شــمس آبادی،  باشــد  روان شــناختی  و 

ــی  ــات در تمام ــن تصمیم ــی از مهم تری ــدف یک ــازار ه ــاب ب انتخ

ســازمان هایی اســت كــه بــا مقولــۀ بازاریابــی2  و برنامه ریــزی 

 McDonald, 1995( ــد ــت بحــران3 ســروكار دارن ــردی و مدیری راهب

1. Market Segmentation
2. Marketing
3. Strategic Planning

زاده،1387: 19(.  عالوه برایــن،  و شــیعه  از رجوعــی  نقــل  بــه 

انتخــاب بــازار هــدف بخشــی از فراینــد تقســیم بندی بــازار اســت 

كــه در آن، خریــداران بــا نیازهــا و عــادات، خریــد مشــابه را در یــك 

 .)Dibb & Simkin, 2016: 93( گــروه طبقه بنــدی می كننــد

ــازار هــدِف مناســب،   اولویت بنــدی بازارهــای هــدف و انتخــاب ب

ــارات  ــته ها و  انتظ ــن خواس ــا تأمی ــی آورد ت ــم م ــکان را فراه ــن ام ای

خریــداران را وســعت داده و همچنیــن ارائــۀ كاال، مناســب و مطابــق 

بــا نیازهــا و عالیــق مصرف كننــدگان، شــکل پویــا و مناســبی پیــدا 

كنــد )فهیمی فــر و همــکاران، 1383: 155(.

موقعیــت  تعییــن  و  گردشــگری  در  بازاریابــی  اهمیــت 

ــدی  ــق بخش بن ــی از طری ــۀ بین الملل ــگری در عرص ــد گردش مقص

بازارهــای هــدف، اهمیــت بســزایی در برنامه ریــزی و تدویــن 

ــه ای دارد.  ــی منطق ــی و حت ــۀ مل ــگری در عرص ــای گردش راهبرده

ــگری،  ــتعد  گردش ــز مس ــی  از مراك ــۀ یک ــران به منزل ــاره، ای در این ب

طریــق  از  بــازار  تقاضــا   شناســایی  و  برنامه ریــزی  مســتلزم 

بخش بنــدی بازارهــای هــدف و بازاریابــی اختصاصــی اســت؛ 

همــۀ   نمی تــوان   هیــچ گاه  گردشــگری،  برنامه ریــزی  در  زیــرا 

ــازار  را  جــذب  كــرد  و  راضــی  نگــه  داشــت.  مشــتریان  موجــود  در  ب

ــه  ــوه،  ب ــی  انب ــیوۀ بازاریاب ــتفاده  از  ش ــای اس ــد  به ج ــن رو، بای ازای

ــم كــه   مفهــوم  اساســی  ــازار  هــدف  روی آوری ــر  ب ــی  مبتنی  ب  بازاریاب

گاهــی  از  ویژگی هــا   آن  بخش بنــدی بــازار  اســت. بــرای  ایــن كار،  آ

 و  نیازهــای  مشــتریان  اهمیــت  خاصــی دارد )شــمس آبادی، 1395: 

ــگری  ــۀ گردش ــۀ منطق ــان، به منزل ــتان زنج ــه در اس ــن روی 7(. ای

ــزایی دارد.  ــت بس ــی، اهمی ــطح بین الملل ــناخته در س  ناش
ً
ــا تقریب

ــده  ــگری ثبت ش ــه گردش ــر 583 جاذب ــغ ب ــان، بال ــتان زنج در اس

وجــود دارد كــه از ایــن میــان، 153 جاذبــه )26/3 درصــد( در زمــرۀ 

ــد(  ــه )73/7 درص ــی و 430 جاذب ــی و تاریخ ــای فرهنگ جاذبه ه

ــدری و همــکاران،  ــد )حی ــرار دارن در شــمار جاذبه هــای طبیعــی ق

ــتان  ــگری اس ــش گردش ــه در بخ ــائلی ك ــی از مس 1392: 2(. یک

ــاخت های  ــزان زیرس ــی از می گاه ــر ناآ ــود دارد، عالوه ب ــان وج زنج

ــزی و سیاســت های  ــود برنامه ری ــزی، نب ــرای برنامه ری گردشــگری ب

راهبــردی مشــخص بــرای تعییــن بازارهــای هــدف در بخش بنــدی 

بازارهــای گردشــگری به ویــژه در ســطح كشــورهای آســیایی و 

رقابــت بــا مناطــق گردشــگری هم تــراز اســت. ازایــن رو، پژوهــش 

ــتان  ــگری اس ــری گردش ــرد رقابت پذی ــن راهب ــال تبیی ــر به دنب حاض

زنجــان بــا اســتفاده از تعییــن بازارهــای هــدف و بخش بنــدی بــازار 

ــت. ــیایی اس ــورهای آس ــان كش در می

مروری	بر	ادبیات	موضوع
رقابت	پذیری	گردشگری

صنعــت  گردشــگری درحکــم  كارخانــه ای  بــدون  دود  و 

 صــادرات  نامرئــی  كاال  و  خدمــات  مــورد  توجــه  اســت.  ایــن  

ــادی  ــعۀ  اقتص ــد  و  توس ــرای  رش ــم  ب ــوری  مه ــب  موت ــت اغل صنع
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 در  كشــورها  به شــمار می آیــد )Brida et al., 2009: 180(. بــا 

توجــه بــه درجــۀ اهمیــت گردشــگری و ظرفیت هــای رقابت پذیــری 

كــه  گفــت  می تــوان  كالن،  و  خــرد  متنــوع  عرصه هــای  در  آن 

افزایــش مخــارج  رقابت پذیــری یعنــی توانایــی مقصــد بــرای 

ــۀ  ــن ارائ ــده در عی ــتری دیداركنن ــداد بیش ــذب تع ــگری  و  ج گردش

ــای  ــود، ارتق ــب  س ــی، كس ــش و به یادماندن ــای رضایت بخ تجربه ه

ــدگان  ــرای آین ــع طبیعــی مقصــد ب ــاه ســاكنان و حفاظــت از مناب رف

)Lee & King, 2009: 246(. رقابت پذیــری در  ســطح  ملــی،  

ــازار  ــارت  آزاد  و  ب ــرایط  تج ــور در  ش ــک  كش ــه  ی ــت  ك بدان  معناس

 عادالنــه، نخســت توانایــی  تولیــد  كاالهــا  و  خدماتــی  را  داشــته 

ــد و  ــرون  آین ــی  ســربلند  بی  باشــد  كــه  در  آزمــون  بازارهــای  بین الملل

ــود،  ــردم  خ ــی  م ــد  واقع ــظ درآم ــن  حف ــان ضم ــور هم زم  دوم، به ط

 میــزان  ایــن  درآمــد  را در  بلندمــدت  افزایــش  دهــد )زروكــی و اولیایــی 

نســب، 1396: 81(.

ــوت  ــر ابعــاد اقتصــادی نقــاط ق در گذشــته، تمركــز بیشــتر ب

مقصــد بــود. اگرچــه كارایــی اقتصــادی یکــی از ابعــاد مهــم رقابــت 

گردشــگری اســت، امــا ایــن فقــط یکــی از ابعــاد اســت. بــه علــت 

ــرای  ــد ب ــک مقص ــی ی ــگری، توانای ــرد گردش ــت منحصربه ف ماهی

رقابــت بــه نقــاط قــوت اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی، تکنولوژیــک 

و محیطــی نیــز بســتگی دارد )فرزیــن و نادعلی پــور، 1389: 44(. 

ورود  از  حاصــل  اقتصــادی  منافــع  از  نظــر  صــرف  بنابرایــن 

گردشــگران، كشــور  میزبــان  بایــد كاالهــا  و  خدماتــی  مانند  مســکن، 

 امکانــات  حمل ونقــل،  مبــادالت  خرده فروشــی،  مبــادالت  فرهنگــی 

ــرای گردشــگران فراهــم ســازد.   و  خدمــات  ورزشــی ـ تفریحــی  را ب

ــای  ــیاری  از  بخش ه ــات،  بس ــن  احتیاج ــازی  ای ــق  و  فراهم س تحق

 Kum et al., 2015:( اقتصــاد  را  تحــت  تأثیــر  قــرار  می دهــد

1077(. درنتیجــه رقابت پذیــری  هــر  مقصــد  بــه  توانایــی  آن  مقصــد 

ــایر  ــبت  س ــه  به نس ــتگی دارد ك ــی  بس ــا  و  خدمات ــۀ كااله ــرای ارائ  ب

.)Gomezelj Omerzel, 2011: 27( مقاصــد عملکــرد  بهتــری  دارنــد

بازار	هدف	گردشگری
ــرای  ــه ب ــک منطق ــت ی ــزان جذابی ــِی می ــوم چگونگ ــن مفه ای

ســاكنان محلــی و غیرمحلــی و ارائــۀ خدمــات گردشــگری باكیفیت، 

ــت آوردن  ــن به دس ــدگان و همچنی ــه مصرف كنن ــذاب ب ــوآور و ج ن

ــی  ــد؛ درحال ــان می كن ــه را بی ــازار در داخــل و خــارج از منطق ســهم ب

كــه اطمینــان حاصــل می كنــد كــه منابــع در دســترس به صــورت كارا و پایدار 

 .)Dupeyras & MacCallum, 2019: 17( ــوند ــتفاده می ش اس

بخش بنــدی بــازار هــدف گردشــگری، معیــاری بــرای تعییــن 

ــن زیرســاخت های مــورد  ــن تعیی مركزیــت و توانمندی هــا و همچنی

نیــاز و تعدیــل نابرابــری بیــن مقصدهــای گردشــگری در ســازوكاری 

مشــخص و همگــن اســت. امــروزه بــا پیشــرفت روش هــای آمــاری 

و رایانــه ای در مطالعــات جغرافیایــی، اســتفاده از شــاخص های 

ــدی  ــار بخش بن ــن معی ــدد، متداول تری ــای متع ــون در زمینه ه گوناگ

بــازار هــدف گردشــگری اســت )شــماعی و موســی وند، 1390: 2(. 

ــار   ــی رفت ــگری  و  پیش بین ــازار  گردش ــناخت  ب ــای ش ــی  از  روش ه یک

مشــتریان،  بخش بنــدی بــازار  اســت. بــازار  را  می تــوان بــه  اشــکال  و 

 بــا  معیارهــای گوناگــون  بخش بنــدی  كــرد.  هــر  بخــش  بــازار  معــرف 

 افــرادی  بــا خصوصیــات  و  نیازهــای  متفــاوت اســت )شــمس آبادی، 

ــوع  ــای متن ــر ویژگی ه ــدف بناب ــازار ه ــدی ب 1395: 28(.  بخش بن

متفــاوت  و جمعیت شــناختی  اجتماعــی  رفتــاری،  جغرافیایــی، 

ــان  ــهر در می ــا ش ــه ی ــک منطق ــگاه ی ــن جای ــرای تعیی ــا ب ــت، ام اس

و  برنامه ریــزی  زیرســاخت  و  مبنــا  می توانــد  همگــن،  مناطــق 

سیاســت گذاری باشــد )ایمانــی خوشــخو و نادعلی پــور، 1395: 76(.

ــارد  ــهمی 30/747 میلی ــاص س ــا اختص ــران ب ــگری ای گردش

دالری از كل تولیــد ناخالــص داخلــی كشــور در ســال 2017، 

اســت  ایســتاده  جهــان  گردشــگری  اقتصادهــای   35 رتبــۀ  در 

بــازار  بخش بنــدی  مؤلفه هــای  بررســی   .)1397 )شــکراللهی، 

ــال 2019  ــیایی در س ــورهای آس ــران در كش ــگری ای ــدف گردش ه

ــفر  ــه س ــی ب ــر »اولویت ده ــران از نظ ــۀ ای ــه رتب ــد ك ــان می ده نش

و گردشــگری« رتبــۀ 25؛ »بازبــودن روابــط بین المللــی« رتبــۀ 21؛ 

»رقابت پذیــری قیمــت« رتبــۀ 1؛ »پایــداری محیــط« رتبــۀ 38؛ 

ــۀ 26 را  ــاخت ها« رتب ــۀ 28؛ و »زیرس ــط« رتب ــازی محی »توانمندس

ــت  ــر موقعی ــی جزئی ت ــن بررس ــدی، 1398(. همچنی دارد )علم اله

ــا  ــه لحــاظ ظرفیت هــای گردشــگری ب گردشــگری اســتان زنجــان ب

اســتان های دیگــر و همچنیــن مناطــق همگــن و هم تــراز خــود 

ــان  ــتان زنج ــه اس ــد ك ــان می ده ــیایی نش ــورهای آس ــایر كش در س

وضعیــت مناســبی در توســعۀ گردشــگری نــدارد و رتبــۀ ضعیفــی در 

گردشــگری كشــور دارد و فقــط 30 درصــد گردشــگران ورودی، در 

ــر  ــد )دفت ــی بوده ان ــت گذرگاه ــه حال ــد و بقی ــت كرده ان ــتان اقام اس

برنامه ریــزی و بودجــه، 1390: 13(.

	الگوهای	بازاریابی	گردشگری	رقابت	پذیر
ــاخص  ــو، ش ــن الگ ــاد: ای ــی اقتص ــع جهان ــوی مجم الگ

ســطح  ســنجش  بــرای  را  گردشــگری1  و  ســفر  رقابت پذیــری 

رقابت پذیــری كشــورها و مقایســه و رتبه بنــدی آن هــا محاســبه 

ــو و  ــعه الگ ــکاران، 1397: 110(. در توس ــد و هم ــد )برومن می كن

تعییــن پارامترهــای شــاخص محاسبه شــده، شــركت ها و مؤسســات 

مشــاركت  همه ســاله  گردشــگری  صنعــت  بــا  مرتبــط  متعــدد 

ــا  ــط ب ــون مرتب ــاری گوناگ ــركت های تج ــن ش ــد و همچنی می كنن

گردشــگری نیــز بازخوردهایــی را بــرای بهبــود و به روزرســانی 

ــن شــاخص هــر ســال  ــرای محاســبه ای ــد. ب ــه می كنن شــاخص ارائ

150 مؤسســه در سراســر جهــان بــه مجمــع جهانــی اقتصــاد كمــک 

.)Schwab, 2017: 49-54( می كننــد 

ــدار  ــادی پای ــاه اقتص ــر رف ــو ب ــن الگ ــی: ای ــوی تلفیق الگ

كیــد دارد و بــا اســتفاده از آن می تــوان مقصدهــا را از نظــر  تأ

1. Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)
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ــکاران، 1397:  ــد و هم ــرد )برومن ــی ك ــری بررس رقابت پذی

ــی  ــا توانای ــد ب ــری مقص ــو، رقابت پذی ــن الگ ــاس ای 110(. براس

ــی مرتبــط اســت كــه  ــرای عرضــه كاالهــا و خدمات یــک مقصــد ب

ــر از دیگــر مقصدهــا باشــد. یــک مقصــد  بــرای گردشــگران مهم ت

ــادی  ــر اقتص  از نظ
ً
ــا ــه صرف ــودن، ن ــرای رقابت پذیرب ــگری ب گردش

ــی  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــاظ اجتماع ــه لح ــه ب ــک، بلک و اكولوژی

نیــز بایــد توســعه پایــدار داشــته باشــد. بنابرایــن مقصــدی قــدرت 

ــرای ســاكنان خــود  ــر ب ــی دارد كــه به طــور مؤث ــری باالی رقابت پذی

 Dwyer & Kim,( بهــره وری منابــع و رفــاه پایــدار ایجــاد می كنــد

.)2003: 371

ــال 1984  ــرت در س ــو را گیلب ــن الگ ــرت: ای ــوی گیلب الگ

ــرد.  ــه ك ــگری ارائ ــد گردش ــری مقاص ــنجش رقابت پذی ــرای س ب

ــا  ــد ب ــروه مقاص ــه دو گ ــگری ب ــد گردش ــد مقاص ــاره می كن او اش

ــن  ــا شــأن پاییــن2 تقســیم می شــوند )فرزی ــاال1  و مقاصــد ب شــأن ب

مســئوالن  می گویــد  گیلبــرت   .)35  :1389 نادعلی پــور،  و 

ــگاه  ــه جای ــود را ب ــد خ ــالش كنن ــد ت ــگری بای ــد گردش در مقاص

مقاصــد بــا شــأن بــاال برســانند تــا ســطح تصویــر ذهنــی، وفــاداری 

ــاذ  ــا اتخ ــد. ب ــش دهن ــود را افزای ــادی خ ــع اقتص ــتریان و مناف مش

ــود را در  ــگاه خ ــد جای ــگری می توانن ــد گردش ــرد، مقاص ــن راهب ای

ــن  ــادار و همچنی ــگران وف ــد و گردش ــر برن ــی باالت ــطح بین الملل س

.)Buhalis, 2000: 99( ــد ــذب كنن ــد را ج ــگرانی ثروتمن گردش

ــو  ــای االگ ــو برمبن ــن الگ ــی: 1ای یچ ــروچ و ر ــوی ک الگ

ــت.  ــتوار اس ــر )1990( اس ــی« پورت ــری مل ــاس رقابت پذی »الم

ــر  ــه ب ــوالت، بلک ــركت ها و محص ــر ش ــه ب ــو ن ــن الگ ــد ای كی تأ

ــد و  ــت )برومن ــوده اس ــی ب ــای مل ــی و اقتصاده ــع خدمات صنای

همــکاران، 1397: 109(. براســاس ایــن الگــو، قــدرت رقابــت یک 

ــی،  ــیوه زندگ ــای ش ــت آن در ارتق ــق قابلی ــط از طری ــد نه فق مقص

ــری  ــع، اندازه گی ــص مناب ــی تخصی ــنجش كارآی ــای س ــه برمبن بلک

ــت: ــد اس ــج بع ــامل پن ــو ش ــن الگ ــود. ای می ش

1( عوامل و منابع پشتیبان؛

2( منابع و جاذبه های محوری؛

3( مدیریت مقصد؛

4( خط مشی، برنامه ریزی و توسعه مقصد؛

)مشــخصه های  كیفــی  مشــخصه های   )5

.)Crouch
a
, 2018: 34( تقویت كننــده(  و  تعدیل كننــده 

پیشینۀ تحقیق

ــا نگرش هــای  پژوهشــگران خارجــی و داخلــی متعــددی، ب

مطالعــۀ  بــه  مدیریتــی،  و  اقتصــادی  جغرافیایــی،  گوناگــون 

ــدف  ــای ه ــن بازاره ــگری و تعیی ــری گردش ــون »رقابت پذی پیرام

متعــدد  جنبه هــای  در  را  آن  تأثیــر  و  پرداخته انــد  گردشــگری« 

1. Status Area
2. Commodity Area
3. Crouch and Ritchie

»توســعۀ گردشــگری« بررســی كرده انــد.

	جدول	1:	خالصۀ	تحقیقات	داخلی	و	خارجی	در	حوزۀ	گردشگری

نتیجهشاخص هاعنوانسالمؤلف)ها(

2019دوپیراس و مک كالم1
شاخص های اندازه گیری 

رقابت در گردشگری: یک 
سند راهنما

زیرساخت، تولید 
ناخالص داخلی، مدیریت 

محلی

گردشگری و رقابت پذیری بیشتر تابع رشد 
اقتصادی و زیرساخت های موجود مقصد 

گردشگری است.

2018aكراچ2
رقابت پذیری مقصد: آنالیز 

خصوصیات تعیین كننده
اقتصاد، محیط زیست، 

منابع، جمعیت

عوامل تعیین كنندۀ رقابت پذیری نسبی هستند 
و به خصوصیات گردشگران و مزیت نسبی 

مقصد بستگی دارند.

2003دویر3 و همکاران
ارزیابی اهمیت فعالیت های 

گردشگری رقابت پذیر با 
IPA  استفاده  از  تحلیل

مشاركت، مدیریت، 
زیرساخت، سیستم 

برنامه ریزی

ادراک ذی نفعان صنعت گردشگری، عملکرد 
گردشگری و نحوۀ رقابت پذیری آن را 

تعریف می كند.

1398ابراهیمی و همکاران
اولویت بندی عوامل 
رقابت پذیری ایران در 

گردشگری حالل

موقعیت، مدیریت 
مقصد، منابع فرهنگی، 

پشتیبانی

عوامل موقعیتی ایران و مدیریت مقصد، 
مهم ترین عوامل رقابتی گردشگری در ایران

1397نادعلی پور و چیتی
تحلیل رقابت پذیری 

كید بر  گردشگری ایران با تأ
ادراک گردشگران

تجربۀ سفر، مشاركت، 
ادراک رقابت پذیری 

مقصد

رقابت پذیری گردشگری وابسته به كیفیت 
خدمات ارائه شده به گردشگران و كیفیت 

تجربۀ سفر است.

1397فرزین و همکاران
رقابت پذیری مقصد 

گردشگری: تحلیل اهمیت 
ـ عملکرد

مدیریت بحران، 
بازاریابی، زیرساخت

بازاریابی و دستیابی به توسعۀ پایدار، مهم ترین 
راه تقویت رقابت پذیری گردشگری

1396زروكی و اولیایی نسب
بررسی عوامل مؤثر در 

كید بر  رشد گردشگری با تأ
رقابت پذیری مقصد

نرخ ارز، رشد گردشگری، 
سهم گردشگری در 

GDP

رقابت پذیری گردشگری با سطح توسعۀ 
اقتصادی و تولید ناخالص ارتباط مثبت دارد.

روش شناسی پژوهش

ــی ـ  ــا از روش توصیف ــل داده ه ــرای تحلی ــش ب ــن پژوه در ای

ــش  ــای پژوه ــردآوری داده ه ــت. گ ــده اس ــه ش ــره گرفت ــی به تحلیل

نیــز در قالــب مطالعــات كتابخانــه ای و میدانــی انجــام شــده اســت 

و مطالعــات میدانــی نیــز به صــورت مشــاهدۀ وضــع موجــود، 

ــت.  ــاری اس ــای آم ــا نمونه ه ــه ب ــش نامه و مصاحب ــع پرس و توزی

ــن پژوهــش شــامل كل جمعیــت اســتان زنجــان  جامعــۀ آمــاری ای

ــودن  ــه تخصصی ب ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــر اس ــادل 1011474 نف مع

از  پرســش نامه،  و  تحلیــل  تکنیک هــای  پیچیدگــی  و  موضــوع 

جامعــۀ متخصصــان در قالــب پنــل دلفــی بهــره گرفتــه شــده اســت. 

ــر  ــی، 30 نف ــه برف ــری گلول ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــن ب بنابرای

 اســاتید 
ً
ــا ــزی و توســعۀ گردشــگری )عمدت از متخصصــان برنامه ری

دانشــگاه و دانشــجویان دكتــری و مدیــران اجرایــی اســتان مرتبــط(، 

كــه از علــم گردشــگری و صنعــت گردشــگری اســتان اطــالع 

ــدند.  ــاب ش ــش انتخ ــاری پژوه ــۀ آم ــۀ نمون ــتند، به منزل ــی داش كاف

ــعۀ  ــر در توس ــای مؤث ــر مؤلفه ه ــز مبتنی ب ــش نی ــاخص های پژوه ش

ــگری  ــدف گردش ــای ه ــن بازاره ــگری و تعیی ــری گردش رقابت پذی

در قالــب 4 ُبعــد و 32 مؤلفــۀ اصلــی )بــه انتخــاب جامعــۀ 

ــاس  ــت. براس ــی( اس ــۀ دلف ــار مرحل ــان در چه ــاری متخصص آم

روش دلفــی، گــردآوری داده هــا از طریــق توزیــع پرســش نامه 

ــۀ  ــاس مطالع ــۀ اول، براس ــد. در مرحل ــام ش ــه انج ــار مرحل در چه

ــؤاالت  ــتی از س ــگری، فهرس ــورد گردش ــین درم ــای پیش پژوهش ه

تعییــن  و  گردشــگری  رقابت پذیــری  توســعۀ  نحــوۀ  درمــورد 

ــرار  ــاری ق ــای آم ــار نمونه ه ــگری در اختی ــدف گردش ــای ه بازاره

ــود  ــل خ ــا، دالی ــورد آن ه ــر درم ــار نظ ــر اظه ــا عالوه ب ــد، ت داده ش

ــدف  ــازار ه ــن ب ــگری و تعیی ــری گردش ــورد رقابت پذی ــز درم را نی

ــد  ــل ش ــۀ اول تکمی ــش نامه، مرحل ــۀ دوم پرس ــند. در مرحل بنویس

ــت  ــد و درنهای ــزوده ش ــه آن اف ــز ب ــاری نی ــۀ آم ــات جامع و نظری

ــا  ــد، ت ــع ش ــاری توزی ــۀ آم ــای جامع ــان اعض ــش نامۀ دوم می پرس

گاهــی از عقایــد و نظریــات یکدیگــر، درمــورد موضــوع،  عالوه بــر آ

گزینه هــای مهــم را انتخــاب كننــد. در مرحلــۀ ســوم و بعــد از حــذف 

ــاره  ــد دوب ــته ش ــاری خواس ــۀ آم ــروری، از جامع ــؤاالت غیرض س

ســؤاالت را براســاس وزن دهــی طیفــی لیکــرت )1 تــا 5( وزن دهــی 

كننــد. در مرحلــۀ چهــارم نیــز امتیــاز هــر ســؤالـ  كــه از مرحلــۀ قبــل 

گــردآوری شــده بــود ـ در مقابــل هــر ســؤال نوشــته شــد تــا اعضــا 

ــؤال در  ــر س ــت ه ــۀ اهمی ــر، و درج ــات یکدیگ ــی از نظری گاه ــا آ ب

مرحلــۀ قبــل، ســؤاالت را دوبــاره وزن دهــی كننــد. بعــد از گــردآوری 

ــزی گردشــگری  ــی پرســش نامه، ده متخصــص برنامه ری ــاز نهای امتی



تبیین راهبردی پیشران های رقابت پذیری گردشگری

 در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری 

مورد مطالعه: استان زنجان
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1396زروكی و اولیایی نسب
بررسی عوامل مؤثر در 

كید بر  رشد گردشگری با تأ
رقابت پذیری مقصد

نرخ ارز، رشد گردشگری، 
سهم گردشگری در 

GDP

رقابت پذیری گردشگری با سطح توسعۀ 
اقتصادی و تولید ناخالص ارتباط مثبت دارد.

روش شناسی پژوهش

ــی ـ  ــا از روش توصیف ــل داده ه ــرای تحلی ــش ب ــن پژوه در ای

ــش  ــای پژوه ــردآوری داده ه ــت. گ ــده اس ــه ش ــره گرفت ــی به تحلیل

نیــز در قالــب مطالعــات كتابخانــه ای و میدانــی انجــام شــده اســت 

و مطالعــات میدانــی نیــز به صــورت مشــاهدۀ وضــع موجــود، 

ــت.  ــاری اس ــای آم ــا نمونه ه ــه ب ــش نامه و مصاحب ــع پرس و توزی

ــن پژوهــش شــامل كل جمعیــت اســتان زنجــان  جامعــۀ آمــاری ای

ــودن  ــه تخصصی ب ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــر اس ــادل 1011474 نف مع

از  پرســش نامه،  و  تحلیــل  تکنیک هــای  پیچیدگــی  و  موضــوع 

جامعــۀ متخصصــان در قالــب پنــل دلفــی بهــره گرفتــه شــده اســت. 

ــر  ــی، 30 نف ــه برف ــری گلول ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــن ب بنابرای

 اســاتید 
ً
ــا ــزی و توســعۀ گردشــگری )عمدت از متخصصــان برنامه ری

دانشــگاه و دانشــجویان دكتــری و مدیــران اجرایــی اســتان مرتبــط(، 

كــه از علــم گردشــگری و صنعــت گردشــگری اســتان اطــالع 

ــدند.  ــاب ش ــش انتخ ــاری پژوه ــۀ آم ــۀ نمون ــتند، به منزل ــی داش كاف

ــعۀ  ــر در توس ــای مؤث ــر مؤلفه ه ــز مبتنی ب ــش نی ــاخص های پژوه ش

ــگری  ــدف گردش ــای ه ــن بازاره ــگری و تعیی ــری گردش رقابت پذی

در قالــب 4 ُبعــد و 32 مؤلفــۀ اصلــی )بــه انتخــاب جامعــۀ 

ــاس  ــت. براس ــی( اس ــۀ دلف ــار مرحل ــان در چه ــاری متخصص آم

روش دلفــی، گــردآوری داده هــا از طریــق توزیــع پرســش نامه 

ــۀ  ــاس مطالع ــۀ اول، براس ــد. در مرحل ــام ش ــه انج ــار مرحل در چه

ــؤاالت  ــتی از س ــگری، فهرس ــورد گردش ــین درم ــای پیش پژوهش ه

تعییــن  و  گردشــگری  رقابت پذیــری  توســعۀ  نحــوۀ  درمــورد 

ــرار  ــاری ق ــای آم ــار نمونه ه ــگری در اختی ــدف گردش ــای ه بازاره

ــود  ــل خ ــا، دالی ــورد آن ه ــر درم ــار نظ ــر اظه ــا عالوه ب ــد، ت داده ش

ــدف  ــازار ه ــن ب ــگری و تعیی ــری گردش ــورد رقابت پذی ــز درم را نی

ــد  ــل ش ــۀ اول تکمی ــش نامه، مرحل ــۀ دوم پرس ــند. در مرحل بنویس

ــت  ــد و درنهای ــزوده ش ــه آن اف ــز ب ــاری نی ــۀ آم ــات جامع و نظری

ــا  ــد، ت ــع ش ــاری توزی ــۀ آم ــای جامع ــان اعض ــش نامۀ دوم می پرس

گاهــی از عقایــد و نظریــات یکدیگــر، درمــورد موضــوع،  عالوه بــر آ

گزینه هــای مهــم را انتخــاب كننــد. در مرحلــۀ ســوم و بعــد از حــذف 

ــاره  ــد دوب ــته ش ــاری خواس ــۀ آم ــروری، از جامع ــؤاالت غیرض س

ســؤاالت را براســاس وزن دهــی طیفــی لیکــرت )1 تــا 5( وزن دهــی 

كننــد. در مرحلــۀ چهــارم نیــز امتیــاز هــر ســؤالـ  كــه از مرحلــۀ قبــل 

گــردآوری شــده بــود ـ در مقابــل هــر ســؤال نوشــته شــد تــا اعضــا 

ــؤال در  ــر س ــت ه ــۀ اهمی ــر، و درج ــات یکدیگ ــی از نظری گاه ــا آ ب

مرحلــۀ قبــل، ســؤاالت را دوبــاره وزن دهــی كننــد. بعــد از گــردآوری 

ــزی گردشــگری  ــی پرســش نامه، ده متخصــص برنامه ری ــاز نهای امتی

روایــی پرســش نامه را تأییــد كردنــد. پایایــی نیــز طبــق فرمــول 

آلفــای كرونبــاخ برابــر 0/904 بــرآورد شــد، كــه قابــل قبــول اســت.

جدول 2: شاخص های پژوهش

	)فرزین	و		نادعلی	پور،	1389؛	حیدری	و	همکاران،	1392؛	
باقری،	1395؛	شمس	آبادی،	1395؛	زروکی	و	اولیایی	نسب،	

)Schwab, 2017; Crouch, 2018	1396؛

شاخصابعاد

اجتماعی ـ 

فرهنگی

ضریب اهمیت نظم و برنامه ریزی دقیق؛ 
زیرساخت های بهداشت و سالمت؛ امنیت 

اجتماعی؛ ضریب فعالیت مدیریت بحران؛ سرمایۀ 
اجتماعی و مشاركت فرهنگی؛ منابع انسانی، 

فرهنگی و طبیعی گردشگری؛ منابع انسانی؛ تحصیل 
و آموزش؛ منابع فرهنگی ـ تاریخی؛ فعالیت های 

داوطلبانه و مردمی گردشگری.

سیاسی

چارچوب قوانین و مقررات؛ سیاست گذاری 
و قانونمندی؛ امنیت سیاسی و ژئوپولیتیک؛ 

حکمروایی مطلوب؛ روابط بین الملل و زیرساخت 
سیاسی؛ رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و 

گردشگری؛ موقعیت جغرافیایی..

اقتصادی

امنیت اقتصادی ـ تجارت الکترونیک؛ اولویت 
قرارداشتن توریسم؛ محیط اقتصادی و زیرساخت ها؛ 
زیرساخت حمل ونقل؛ زیرساخت فناوری اطالعات 
و ارتباطات؛ برخورداری از فناوری های روز تفریح 

و سرگرمی؛ دردسترس بودن نیروی كار ماهر؛ 
دسترس پذیری خدمات و تردد مسافر.

گردشگری ـ 

محیطی

پایداری محیط زیست؛ تنوع اكولوژیکی؛ خدمات 
و فعالیت های گردشگری؛ برخورداری از خدمات 

هتلداری؛ جذابیت صنعت سفر و گردشگری؛ منابع 
طبیعی؛ دفاتر خدماتی ـ مسافرتی.

ــل  ــرات متقاب ــل تأثی ــرد تحلی ــا از رویک ــل داده ه ــرای تحلی ب

ــا كمــک  ــل تعاملــی ب ــرات متقاب ــل تأثی ســاختاری و رویکــرد تحلی

اســتفاده شــده  ویــزارد2  میــک مــک1 و ســناریو  نرم افزار هــای 

ــل  ــرات متقاب ــل تأثی ــرد تحلی ــتفاده از رویک ــا اس ــت ب ــت. نخس اس

ســاختاری، پیشــران های اصلــی توســعۀ گردشــگری به منظــور 

ــن  ــد. ای ــتخراج ش ــل و اس ــگری تحلی ــری گردش ــت رقابت پذی تقوی

ــا  ــان متغیر ه ــط می ــی رواب ــزان و چگونگ ــی می ــه بررس ــرد ب رویک

زنجــان  اســتان  گردشــگری  مدیریــت  ســاختار  تأثیــر  تحــت 

بــا  كلیــدی،  پیشــران های  مشخص شــدن  از  بعــد  می پــردازد. 

اســتفاده از تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعاملــی، راهبردهــای مطلــوب 

1. MIC MAC
2. Scenario Wizard
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قلمرو تحقیق

ــرار  ــران ق اســتان زنجــان در بخــش شــمال غــرب كشــور ای

دارد و بــا اســتان های آذربایجــان شــرقی و غربــی، اردبیــل، گیــالن، 

ــر  ــکل 1(. از نظ ــت )ش ــوار اس ــتان همج ــدان و كردس ــن، هم قزوی

ــزان  ــدل دارد و می ــتان های معت ــرد و تابس ــتان های س ــی، زمس اقلیم

ــامل  ــان ش ــتان زنج ــت. اس ــر اس ــالیانۀ آن، 299 میلی مت ــارش س ب

8 شهرســتان، 16 شــهر، 981 روســتا و جمعیــت آن 1011474نفــر 

اســت كــه 63 درصــد در نقــاط شــهری و 38 درصــد نیــز در روســتا 

ــل  ــه عوام ــران، 1395(. ازجمل ــار ای ــز آم ــد )مرك ــی می كنن زندگ

مؤثــر در گردشــگری ایــن اســتان، موقعیــت جغرافیایی آن در كشــور 

اســت. نزدیکــی ایــن اســتان بــه منطقــۀ توســعه یافتۀ مركــزی ایــران 

ــت،  ــادۀ ترانزی ــور ج ــعه، عب ــیر توس ــن در مس ــت، قرارگرفت و پایتخ

عبــور راه هوایــی جهانــی از ایــن اســتان، قرارگرفتــن در مســیر 

ــن،  ــرقی و قزوی ــان ش ــد آذربایج ــی مانن ــم و بزرگ ــتان های مه اس

ــای  ــن در دامنه ه ــی از قرارگرفت ــاص ناش ــی خ ــرایط آب وهوای و ش

البــرز جنوبــی، ازجملــه عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر در ایــن 

ــکاران، 1394: 83(. ــه و هم ــری هنده خال ــت )نصی ــه اس منطق

شکل	1:	موقعیت	استان	زنجان	و	جاذبه	های	گردشگری	آن	در	کشور

یافته ها

جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل كل جمعیــت اســتان زنجــان 

ــودن  ــه تخصصی ب ــا توجــه ب معــادل 1011474 نفــر اســت؛ امــا ب

از  پرســش نامه،  و  تحلیــل  تکنیک هــای  پیچیدگــی  و  موضــوع 

ــا اســتفاده از روش  ــن ب جامعــۀ متخصصــان اســتفاده شــد؛ بنابرای

ــگری،  ــان گردش ــر از متخصص ــی، 30 نف ــه برف ــری گلول نمونه گی

ــگری  ــت گردش ــگری و صنع ــم گردش ــی از عل ــالع كاف ــه اط ك

اســتان داشــته اند، به منزلــۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش انتخــاب 

شــدند. ویژگی هــای جامعــۀ آمــاری در جــدول 3 شــرح داده 

ــت.  ــده اس ش
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جدول	3:	ویژگی	های	جامعۀ	آماری

درصدتعدادویژگیشاخصدرصدتعدادویژگیشاخص

جنسیت
2272/4مرد

تحصیالت

310لیسانس

827فوق لیسانس827/6زن

ِسَمت
1963دكتری1757اساتید

1343كارشناسان اجرایی

رشتۀ 

تخصصی

827برنامه ریزی شهری 

سن

1654گردشگری619زیر30سال
سایر )جامعه شناسی، 301550 تا50سال

مدیریت، اقتصاد(
619

931باالی50سال

ــر  ــوع مبنی ب ــت موض ــه ماهی ــه ب ــا توج ــق، ب ــن تحقی در ای

تفســیر راهبــردی رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان، از 

ــن از دو  ــت؛ بنابرای ــده اس ــری ش ــور بهره گی ــای راهبردمح رویکرده

تکنیــک مهــم، یعنــی رویکــرد تحلیــل ســاختار متقابــل و رویکــرد 

ــاس  ــت. براس ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــل تعادل ــرات متقاب ــل تأثی تحلی

الگــو تحلیــل تأثیــرات متقابــل ســاختاری، ضریــب پرشــدگی 

ماتریــس متغیرهــا برابــر بــا 79/43 درصــد اســت كــه نشــان دهندۀ 

ــداری  ــت پای ــر و وضعی ــل در یکدیگ ــدۀ عوام ــیار و پراكن ــر بس تأثی

تأثیرپذیــری  تأثیرگــذاری و  سیســتم اســت. در تحلیــل نقشــۀ 

ــای  ــر متغیره ــه اكث ــد ك ــخص ش ــه، مش ــل32  گان ــتقیِم عوام مس

ــذار  ــای تأثیرگ ــان، مؤلفه ه ــتان زنج ــگری اس ــری گردش رقابت پذی

ــد(.  ــادل37 درص ــاخص مع ــتند )12 ش ــزی هس ــل برنامه ری و قاب

در  به ویــژه  گردشــگری،  توســعۀ  در  عوامــل  ایــن  مجموعــۀ 

متغیرهــای  دارنــد.  چشــمگیری  تأثیــر  بین المللــی،  عرصــۀ 

ــل در  ــاختار متقاب ــر س ــو اث ــران های الگ ــۀ پیش ــی به منزل دووجه

تبییــن رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان اســت. ایــن 

ــوع  متغیرهــا شــامل »امنیــت اقتصــادی ـ تجــارت الکترونیــک، تن

محیــط  ســالمت،  و  بهداشــت  زیرســاخت های  اكولوژیکــی، 

اقتصــادی و زیرســاخت ها، روابــط بیــن الملــل و زیرســاخت 

خدمــات  از  برخــورداری  حمل ونقــل،  زیرســاخت  سیاســی، 

ــگری،  ــفر و گردش ــت س ــی صنع ــری قیمت ــل داری، رقابت پذی هت

ـ  فرهنگــی  منابــع  و  گردشــگری،  و  ســفر  صنعــت  جذابیــت 

ــا، در  ــر مؤلفه ه ــری از دیگ ــر تأثیرپذی ــتند و عالوه ب ــی« هس تاریخ

ســایر مؤلفه هــا نیــز تأثیــر بســزایی دارنــد و تداوم دهنــدۀ وضعیــت 

ــع اهــداف اصلــی توســعۀ  ــن متغیرهــا درواق ــد. ای به شــمار می رون

رقابت پذیــری گردشــگری در اســتان زنجــان براســاس شــرایط 

كیــد بــر ایــن متغیرهــا، افــق چشــم انداز روشــنی  موجودنــد و بــا تأ

بــرای مدیریــت گردشــگری اســتان و تقویــت جایــگاه آن در كشــور 

و حتــی مناطــق و شــهرهای همتــراز در ســطح آســیا ترســیم 

. می كنــد

دومیــن گــروه مهــم را شــاخص های تأثیرگــذار تشــکیل 

ــا  ــط مؤلفه ه ــل رواب ــۀ ورودی تحلی ــا به منزل ــن متغیره ــد. ای می ده

ــزان  ــان ســایر متغیرهــا را براســاس می ــط می ــوده و رواب در سیســتم ب

ــن  ــه ای ــتر ب ــتم بیش ــن سیس ــد؛ بنابرای ــم می كنن ــذاری تنظی تأثیرگ

ــی  ــمال غرب ــمت ش ــا در قس ــن متغیره ــتگی دارد. ای ــا بس متغیره

ــذار،  ــای تأثیرگ ــکل 2(. متغیره ــوند )ش ــش داده می ش ــودار نمای نم

ــه  ــرات سیســتم وابســته ب ــرا تغیی ــن مؤلفه هــا هســتند؛ زی بحرانی تری

آن هاســت و میــزان كنتــرل بــر ایــن متغیرهــا بســیار مهــم اســت. ایــن 

ــارج از  ــرا خ ــتند؛ زی ــر نیس ــتم كنترل  پذی ــا سیس  ب
ً
ــا ــا عموم متغیره

سیســتم قــرار دارنــد و بیشــتر درحکــم عواملــی از ثبــات )اینرســی( 

ــن  ــوب قوانی ــای »چارچ ــق، مؤلفه ه ــن تحقی ــد. در ای ــل می كنن عم

و مقــررات؛ امنیــت سیاســی و ژئوپولیتیــک؛ ضریــب اهمیــت نظــم 

ــای  ــات و فعالیت ه ــی؛ خدم ــت اجتماع ــق؛ امنی ــزی دقی و برنامه ری

زیرســاخت  بحــران؛  مدیریــت  فعالیــت  گردشــگری؛ ضریــب 

ــای روز  ــورداری از فناوری ه ــات؛ برخ ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن

تفریــح و ســرگرمی؛ منابــع انســانی، فرهنگــی و طبیعــی گردشــگری؛ 

ــی؛ و  ــت جغرافیای ــافر؛ موقعی ــردد مس ــات و ت ــترس پذیری خدم دس

ــذار  ــاخص های تأثیرگ ــم ش ــافرتی«، درحک ــی ـ مس ــر خدمات دفات

معرفــی  زنجــان  اســتان  گردشــگری  رقابت پذیــری  توســعۀ  در 

را  متنوعــی  ابعــاد  تأثیرگــذار،  شــاخص های  درواقــع  شــده اند. 

ــت در  ــد مدیری ــن می كنن ــاخص ها تعیی ــن ش ــوند. ای ــامل می ش ش

ــد. ــال كنن ــی را دنب ــد فعل ــری رون رقابت پذی

متغیرهــای وابســته درحکــم متغیرهــای خروجــی سیســتم اند 

و تأثیرگــذاری پاییــن و تأثیرپذیــری بســیار باالیــی دارنــد. ایــن 

متغیرهــا شــکنندگی باالیــی دارنــد و تکامــل آن هــا منــوط بــه توســعۀ 

ــت؛  ــر اس ــگری رقابت پذی ــت گردش ــای مدیری ــۀ مؤلفه ه همه جانب

بنابرایــن بــه نظــر می رســد بــرای ارتقــا و بهبــود شــاخص های 

ــع  ــم؛ و مناب ــتن توریس ــت داش ــت؛ اولوی ــط زیس ــداری محی »پای

انســانی« بایــد برنامه ریــزی مدونــی در حــوزۀ مدیریــت گردشــگری 

ــرد.  ــورت پذی ــع ص ــداری مناب ــژه پای به وی
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متغیرهای  به  كه  است  مستقل  متغیرهای  متغیرها،  نوع  آخرین 

مستثنی معروف اند. این متغیرها از سایر متغیرهای سیستم تأثیر نپذیرفته 

و در آن ها تأثیر هم ندارند و ارتباط بسیار كمی با سیستم دارند؛ به همین 

می شود؛  گرفته  نظر  در  كم تأثیر  و  حذف شدنی  متغیرهای  به منزلۀ  علت 

پیشرفت یک  و  تکامل  باعث  نه  و  توقف یک متغیر اصلی  باعث  نه  زیرا 

متغیر در سیستم می شوند. در این تحقیق، متغیرهای »سیاست گذاری و 

قانونمندی؛ حکمروایی مطلوب؛ سرمایۀ اجتماعی و مشاركت فرهنگی؛ 

طبیعی؛  منابع  ماهر؛  كار  نیروی  دردسترس بودن  آموزش؛  و  تحصیل 

 
ً
كامال این كه  وجود  با  گردشگری«،  مردمی  و  داوطلبانه  فعالیت های  و 

قسمت  در  آن ها  تأثیرگذارند.  باشند،  تأثیرپذیر  آن كه  از  بیش  مستقل اند، 

جنوب غربی نمودار و باالی خط قطری قرار دارند )شکل 2( و می توانند 

به مثابۀ نقاطی برای سنجش و ارزیابی آینده به كار روند.

جدول	4:	اثرگذاری	مستقیم	و	غیرمستقیم	شاخص	های	رقابت	پذیری	گردشگری

اثر غیرستقیماثر مستقیمشاخصنوعاثر غیرمستقیماثر مستقیمشاخصنوع

هی
وج

دو

امنیت اقتصادی ـ 
0/33640/7527تجارت الکترونیک

ذار
رگ

اثی
ت

زیرساخت فناوری 
0/25380/5763اطالعات و ارتباطات

0/66100/7151تنوع اکولوژیکی
برخورداری از 

فناوری های روز تفریح 
و سرگرمی

0/99030/5599

زیرساخت های بهداشت 
منابع انسانی، فرهنگی 0/84450/6492و سالمت

0/92920/5740و طبیعی گردشگری

محیط اقتصادی و 
دسترس پذیری خدمات 0/77630/7198زیرساخت ها

0/48690/5951و تردد مسافر

روابط بین الملل و 
0/99030/6469موقعیت جغرافیایی0/32460/6234زیرساخت سیاسی

دفاتر خدماتی ـ 0/86330/6634زیرساخت حمل ونقل
0/82570/6328مسافرتی

برخورداری از خدمات 
0/26350/6963هتلداری

قل
ست

م

سیاست گذاری و 
0/42810/6351قانونمندی

رقابت پذیری قیمتی صنعت 
0/91980/5387حکمروایی مطلوب0/57400/7857سفر و گردشگری

جذابیت صنعت سفر و 
سرمایۀ اجتماعی و 0/30350/6704گردشگری

0/06820/6187مشارکت فرهنگی

0/25380/4305تحصیل و آموزش0/92210/6657منابع فرهنگی ـ تاریخی

ذار
رگ

اثی
ت

دردسترس بودن نیروی 0/54340/6046چارچوب قوانین و مقررات
0/89150/5763کار ماهر

امنیت سیاسی و 
0/72220/5504منابع طبیعی0/35990/6775ژئوپولیتیک

ضریب اهمیت نظم و 
فعالیت های داوطلبانه و 0/23990/7010برنامه ریزی دقیق

0/81160/5622مردمی گردشگری

0/77390/7245امنیت اجتماعی

ته
بس

وا

0/59980/5293پایداری محیط زیست

خدمات و فعالیت های 
اولویت قرار داشتن 0/58100/6775گردشگری

0/61160/5975توریسم

ضریب فعالیت مدیریت 
0/49870/6257منابع انسانی0/73860/6563بحران
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در مرحلــۀ بعــد، بــرای نشــان دادن نحــوۀ پراكنــش شــاخص ها 

ــداری  ــزان پای ــاختاری، و می ــل س ــرات متقاب ــل تأثی ــردار تحلی در ب

و ناپایــداری سیســتم، موقعیــت شــاخص ها در بــردار بررســی 

ــگ  ــوط آبی رن ــت، خط ــخص اس ــکل دو مش ــه در ش ــود. آنچ می ش

ــه  ــد، ب ــان می دهن ــردار را نش ــاخص در ب ــیر ش ــای س ــه جهت ه ك

حركــت خطــی در ســیر محــور بــرازش گرایــش دارنــد. ایــن رویــه 

نشــان می دهــد كــه حركــت متغیرهــا بــه ســمت ناپایــداری اســت. 

ــع انســانی، فرهنگــی و طبیعــی  در ایــن رابطــه، شــاخص های »مناب

گردشــگری؛ دفاتــر خدماتــی ـ مســافرتی؛ ســرمایۀ اجتماعــی 

ضریــب  تاریخــی؛  ـ  فرهنگــی  منابــع  فرهنگــی؛  مشــاركت  و 

ــترین  ــانی« بیش ــع انس ــق، و مناب ــزی دقی ــم و برنامه ری ــت نظ اهمی

ناپایــداری را نشــان داده انــد. درنهایــت وضعیــت شــاخص های 

ــد  ــان می ده ــان نش ــتان زنج ــگری اس ــری گردش ــعۀ رقابت پذی توس

ــگری و  ــوع گردش ــای متن ــرای طرح ه ــد اج ــتان نیازمن ــن اس ــه ای ك

ــر  ــگری مبتنی ب ــت گردش ــا صنع ــط ب ــاخت های مرتب ــت زیرس تقوی

شــاخص ها  غالــب  و  اســت.  هــدف  بازارهــای  بخش بنــدی 

بــه ســمت ناپایــداری و نســبی بودن درحــال حركت انــد. ایــن 

ــوب  ــت نامطل ــاخت ها و مدیری ــف زیرس ــان دهندۀ ضع ــد نش رون

ــا  ــگری ب ــازار گردش ــی ب ــوان رقابت ــاق ت ــدم انطب ــگری و ع گردش

ظرفیت هــای موجــود در اســتان اســت. چنانچــه در شــکل 2 

ــل و  ــط بین المل ــد »رواب ــاخص ها مانن ــی ش ــود، برخ ــده می ش دی

ــی؛ و  ــاركت فرهنگ ــی و مش ــرمایۀ اجتماع ــی؛ س ــاخت سیاس زیرس

ضریــب اهمیــت نظــم و برنامه ریــزی دقیــق« در حاشــیۀ بــردار قــرار 

ــش  ــاخص ها گرای ــن ش ــه ای ــد ك ــان می ده ــد نش ــن رون ــد. ای دارن

ــگری  ــت در گردش ــی، وضعی ــد فعل ــا رون ــد و ب ــود ندارن ــه بهب ب

ــود. درنتیجــه الزمــۀ تقویــت  ــان نامطلــوب خواهــد ب اســتان همچن

ــدف و  ــای ه ــان در بازاره ــتان زنج ــگری اس ــری گردش رقابت پذی

بخش بنــدی بــازار گردشــگری، ارتقــای شــاخص های فــوق اســت.

شکل	2:	پراکنش	متغیرها	در	پالن	تأثیرگذاری	و	تأثیرپذیری

شکل	3:	شدت	اثرگذاری	متغیرها	در	یکدیگر	
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 از نــوع روابــط 
ً
بــا توجــه بــه  شــدت روابــط متغیرهــا، كــه غالبــا

ــاخص های  ــرد ش ــن عملک ــن تعیی ــت، و همچنی ــدید اس ــیار ش بس

رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان در قالــب متغیرهــای 

ــر، از  ــاخص های دیگ ــذاری در ش ــر تأثیرگ ــه عالوه ب ــی ك دووجه

ــا  ــن متغیره ــد. ای ــر می پذیرن ــز تأثی ــاخص ها نی ــر ش ــرد دیگ عملک

درحکــم پیشــران های تحقیق انــد. عوامــل پیشــران و كلیــدی 

ــاز  ــه امتی ــه ب ــا توج ــان ب ــتان زنج ــگری اس ــری گردش رقابت پذی

تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری مســتقیم انتخــاب شــدند. درنتیجــه 

ــت 10  ــق، درنهای ــن تحقی ــده در ای ــل بررسی ش ــان 32 عام از می

ــری  ــران در رقابت پذی ــدی و پیش ــای كلی ــم متغیره ــل درحک عام

ــن 10  ــۀ ای ــه هم ــدند ك ــتخراج ش ــان اس ــتان زنج ــگری اس گردش

عامــل در هــر دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم تکــرار شــدند. 

در  مؤثــر  كلیــدی  پیشــران های  مشخص شــدن  عالوه بــر 

رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان، از ایــن شــاخص ها 

اســتان  رقابت پذیــری گردشــگری  تدویــن ســناریوهای  بــرای 

زنجــان از طریــق الگــو تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعادلــی بــه 

ــن  ــد. ای ــد ش ــتفاده خواهن ــزارد اس ــناریو وی ــزار س ــک نرم اف كم

درحالــی اســت كــه بــرای تقویــت رقابت پذیــری گردشــگری 

اســتان زنجــان، توجــه بــر شــاخص های »امنیــت اقتصــادی 

زیرســاخت های  اكولوژیکــی؛  تنــوع  الکترونیــک؛  تجــارت  ـ 

ــط  ــط اقتصــادی و زیرســاخت ها؛ رواب بهداشــت و ســالمت؛ محی

حمل ونقــل؛  زیرســاخت  سیاســی؛  زیرســاخت  و  بین الملــل 

برخــورداری از خدمــات هتــل داری؛ رقابت پذیــری قیمتــی صنعــت 

ســفر و گردشــگری؛ جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری؛ و 

ــا  ــف ی ــرا تضعی ــت؛ زی ــروری اس ــی« ض ــی ـ تاریخ ــع فرهنگ مناب

ــدۀ  ــد آین ــان می توان ــتان زنج ــوق در اس ــاخص های ف ــت ش تقوی

ــۀ مهــم  ــن نکت ــد؛ بنابرای ــن كن گردشــگری اســتان زنجــان را تضمی

ایــن اســت كــه پیشــران های تحقیــق در قالــب متغیرهــای دووجهــی 

 در تقویــت زیرســاخت های توســعۀ اقتصــادی ـ 
ً
و تأثیرگــذار عمدتــا

كیــد دارد. ایــن  اجتماعــی و سیاســی و تقویــت روابــط بین الملــل تأ

بدان معناســت كــه بــرای رســیدن بــه صنعــت گردشــگری مطلوب و 

ــی  ــرایط فعل ــد ش ــی بای ــی و بین الملل ــۀ داخل ــر در عرص رقابت پذی

ــاخت های  ــعۀ زیرس ــمت توس ــه س ــا ب ــد و برنامه ریزی ه ــر یاب تغیی

گردشــگری و تقویــت روابــط بــا شــهرها و كشــورهای دیگــر جهــان 

به ویــژه آســیا در عرصه هــای متنــوع رســانه، فضــای مجــازی، 

ــد  ــر بای ــن تغیی ــا ای ــد. ام ــوق یاب ــافرتی و .... س ــای مس آژانس ه

ــال،  ــد و درعین ح ــگری باش ــت گردش ــت و هوی ــر اصال ــق ب منطب

بــه توســعۀ اقتصــادی و رفــاه عمومــی شــهرها و روســتاهای اســتان 

ــوب  ــای مطل ــه فض ــیدن ب ــرای رس ــه، ب ــن زمین ــود. در ای ــر ش منج

عمومــی، از رویکــرد تأثیــرات متقابــل تعادلــی بــا اتــکا بــه 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــج اس ــدول پن ــران های ج پیش

جدول	5:	پیشران	های	کلیدی	تأثیرگذار	مستقیم	و	غیرمستقیم	در	رقابت	پذیری	گردشگری

رتبهاثر غیرمستقیماثر مستقیمشاخص

0/33640/75277امنیت اقتصادی ـ تجارت الکترونیک

0/66100/71515تنوع اكولوژیکی

0/84450/64924زیرساخت های بهداشت و سالمت

0/77630/71983محیط اقتصادی و زیرساخت ها

0/32460/623410روابط بین الملل و زیرساخت سیاسی

0/86330/66342زیرساخت حمل ونقل

0/26350/69639برخورداری از خدمات هتلداری

0/57400/78576رقابت پذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری

0/30350/67048جذابیت صنعت سفر و گردشگری

0/92210/66571منابع فرهنگی ـ تاریخی
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تکنیــک ماتریــس تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعادلــی براســاس 

از  متخصصــان  ارزش گــذاری  و  مؤلفه هــا  احتمالــی  روابــط 

روند هــای احتمالــی آینــده، ســناریوهای احتمالــی را گــزارش 

یــک  آینــدۀ  عملکــرد  و  ســاختار  بررســی  بنابرایــن  می كنــد؛ 

ایــن روش  بنابرایــن  نمی شــود؛  پیش بینــی  به تنهایــی  شــاخص 

از بینــش كیفــی دربــارۀ روابــط بیــن عوامــل شــبکۀ اثرگــذاری 

ــبکه  ــار ش ــارۀ رفت ــازگار درب ــری س ــه تصوی ــا ب ــد ت ــتفاده می كن اس

ــول  ــای معم ــی از كاربرده ــناریویی، یک ــل س ــد. تحلی ــت یاب دس

CIB اســت. ســؤال محــوری در این رویکرد ایـــن اســـت كـــه اگـــر 

ــد،  ــاق بیفت ــهر اتف ــدۀ ش ــدی A در آین ــل كلی ــت A1 از عام وضعی

چــه تأثیــری در وقــوع یــا وقوع نیافتــن وضعیــت B2 از عامــل 

كلیــدی B خواهــد داشــت و بــه همیــن ترتیــب تــا آخریــن وضعیــت 

ــد  ــت. بع ــد یاف ــه خواه ــدی ادام ــل كلی ــن عام ــی در آخری احتمال

از مشــخص كردن ارزش وزنــی شــاخص های اثرگــذار به نســبت 

ــا  ــاخص ها ب ــاط ش ــوۀ ارتب ــاس نح ــر، براس ــاخص های اثرپذی ش

ــری  ــت رقابت پذی ــن وضعی ــرای تبیی ــه ب ــناریوی پای ــر، 3 س یکدیگ

گردشــگری ارائــه شــده اســت. هریــک از ایــن ســناریوها، بــر ُبعــد 

كیــد دارنــد. طبــق شــکل 4، ســناریوی دوم بــا  و شــاخص خاصــی تأ

مجمــوع ضریــب تأثیــر كلــی1 20 و ارزش ثبــات2 برابــر 1 اســت. بــا 

ــر از 20  ــازات دیگــر ســناریوها كمت ــه این كــه مجمــوع امتی توجــه ب

ــوۀ  ــاس نح ــزار براس ــا نرم اف ــمارۀ 2 ب ــناریوی ش ــن س ــت، بنابرای اس

ــی  ــس مقایســات زوجــی درحکــم ســناریوی اصل اثرگــذاری ماتری

ــت. ــده اس ــاب ش ــران انتخ ــاخص های پیش ــط ش ــل رواب تحلی

1. Total Impact Acore

2. Consistency Value

شکل	4:	سناریوهای	احتمالی	رقابت	پذیری	گردشگری	استان	زنجان

بــا توجــه بــه مــوارد ذكرشــده و ناپایــداری سیســتم، مشــخص 

ــط  ــوۀ رواب ــرداری از نح ــا الگوب ــمارۀ 2 ب ــناریوی ش ــه س ــد ك ش

توانایــی پیش بینــی  تأثیرگــذار،  میــان مؤلفه هــا و پیش بین هــای 

شــرایط راهبــردی رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان در 

ــیایی را دارد.  ــورهای آس ــن كش ــگری در بی ــدف گردش ــای ه بازاره

طبــق ایــن ســناریو، مهم تریــن راهبــرد بــرای تقویــت رقابت پذیــری 

گردشــگری اســتان زنجــان در بازارهــای هــدف، تقویــت گردشــگری 

ــطح  ــگری در س ــفر و گردش ــت س ــت صنع ــاد جذابی ــطۀ ایج به واس

ــت در  ــهرهای دارای ظرفی ــتاها و ش ــان روس ــان در می ــتان زنج اس

ویژگــی  )برجســته تركردن  ذهــن مخاطبــان هــدف گردشــگری 

ــاد  ــاخص ایج ــب +2 ش ــه ضری ــه ب ــا توج ــت. ب ــگری( اس گردش

جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری، ایــن شــاخص بایــد در 

اولویــت برنامه ریــزی گردشــگری قــرار گیــرد. در ایــن رابطــه، 

ــد  ــگری عبارت ان ــعۀ گردش ــل توس ــتیبان و مکم ــاخص های پش ش

»روابــط  بهداشــت«،  و  زیرســاخت های ســالمت  »تقویــت  از 

بین الملــل و زیرســاخت سیاســی« و »تقویــت زیرســاخت های 

ــطح  ــک در س ــارت الکترونی ــعۀ تج ــژه توس ــادی به وی ــت اقتص امنی

ــازنده  ــت و س ــر مثب ــب تأثی ــا ضری ــای ب ــن مؤلفه ه ــل«. ای بین المل

)+1(، به دنبــال ارتقــای گردشــگری در عرصــۀ بازارهــای هــدف 

گردشــگری هســتند و بایــد در برنامه ریزی هــای آتــی تقویــت 
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شــوند. درنتیجــه دو مؤلفــۀ اقتصــادی و سیاســی درجــۀ 

ــد.  ــر دارن ــگری رقابت پذی ــعۀ گردش ــرای توس ــانی ب ــت یکس اهمی

ایــن درحالــی اســت كــه مؤلفــۀ »اجتماعــی ـ فرهنگــی در زمینــۀ 

ــب )-1(  ــا ضری ــالمت« ب ــت و س ــاخت های بهداش ــعۀ زیرس توس

در حــوزۀ توســعۀ گردشــگری رقابت پذیــر در اســتان زنجــان 

ــا رونــد فعلــی، به ســبب نادیــده  چنــدان تقویــت نشــده اســت و ب

گرفته شــدن، انتظــار مــی رود در توســعۀ گردشــگری اســتان خلــل 

ــان،  ــتان زنج ــگری اس ــعۀ گردش ــرای توس ــن ب ــد؛ بنابرای ــاد كن ایج

ــرد.  ــورت گی ــدی ص ــری ج ــه بازنگ ــن مؤلف ــد در ای بای

شکل	5:	سناریو	توسعۀ	رقابت	پذیری	گردشگری	استان	زنجان	براساس	الگوی	تحلیل	

بحث و نتیجه گیری

 ســفری اســت كــه از »توضیــح« 
ْ

كار پژوهشــی ایــده آل

ــی،  ــه تک گوی ــح« ب ــود. »توضی ــم می ش ــخ« خت ــه »پاس ــاز و ب آغ

ــو  ــه گفت وگ ــوت ب ــخ« دع ــا »پاس ــش دارد، ام ــد گرای ــیر و نق تفس

بــا گســترده ترین طیــف مخاطبــان )حــوزۀ همگانــی( اســت 

)تاجبخــش، 1386: 275(. بــاری ایــن پژوهــش صبغــه ای از یــک 

ــه ســهم خــود می كوشــید  ــود كــه ب ــی ب ــق توصیفــی ـ تحلیل تحقی

بــه تبییــن راهبــردی رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان 

ــازار در  ــدی ب ــدف و بخش بن ــای ه ــن بازاره ــتفاده از تعیی ــا اس ب

ــدان  ــوب، فق ــن چارچ ــردازد. در ای ــیایی بپ ــورهای آس ــان كش می

ــگاه  ــوزۀ آزمایش ــگری در ح ــای گردش ــه داده ه ــان ب ــی آس دسترس

ــی  ــوندگان، برخ ــی از مصاحبه ش ــردن برخ ــق و همکاری نک تحقی

ــر  ــتار حاض ــه نوش ــد ك ــق بوده ان ــش روی تحقی ــای پی محدودیت ه

ــی  ــری و تحلیل ــای نظ ــی یافته ه ــت. بررس ــوده اس ــه ب ــا آن مواج ب

نشــان داد كــه رقابت پذیــری یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 

ــت. در  ــروز اس ــی ام ــا و رقابت ــط پوی ــت در محی ــارت و فعالی تج

ســال های اخیــر، رقابــت در حکــم مفهومــی اقتصــادی ـ كــه 

بــر توســعۀ پایــدار صنعــت ســفر و گردشــگری تأثیرگــذار اســت ـ 

ــه اهمیــت رقابت پذیــری گردشــگری  ــا توجــه ب مطــرح می شــود. ب

و  مطمئــن  جایــگاه  بــه  دســتیابی  بین المللــی،  بازارهــای  در 

در  اساســی  اولویت هــای  از  یکــی  طوالنی مــدت،  در  پایــدار 

رقابت پذیــری گردشــگری، تعییــن بازارهــای هــدف و بخش بنــدی 

براســاس درجــۀ  به ویــژه در میــان كشــورهای آســیایی  بــازار 

ــات  ــای مطالع ــت. یافته ه ــران اس ــور ای ــگری كش ــت گردش اهمی

پیشــین نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت. چنان كــه از نظــر دوپیــراس 

ــع  ــتر تاب ــری بیش ــگری و رقابت پذی ــک كالم )2019(، گردش و م

ــگری  ــد گردش ــود مقص ــاخت های موج ــادی و زیرس ــد اقتص رش

اســت. از طرفــی، بــه نظــر ابراهیمــی و همــکاران )1398( عوامــل 

ــی  ــل رقابت ــن عوام ــد، مهم تری ــت مقص ــران و مدیری ــی ای موقعیت

ــت  ــه موقعی ــت ك ــی اس ــن درحال ــت. ای ــران اس ــگری در ای گردش

ــگری  ــای گردش ــاظ ظرفیت ه ــه لح ــان ب ــتان زنج ــگری اس گردش

به نســبت اســتان های دیگــر و همچنیــن مناطــق همگــن و هم تــراز 

خــود در ســایر كشــورهای آســیایی، نشــان می دهــد كــه وضعیــت 

ــدارد. ــگری ن ــعۀ گردش ــبی در توس مناس

ــای  ــان، از یافته ه ــتان زنج ــگری اس ــه یابی گردش ــرای ریش ب

ــان  ــی نش ــای تحلیل ــد. یافته ه ــه ش ــره گرفت ــی به ــی و تحلیل میدان

ــزار  ــا نرم اف ــل ب ــاختار متقاب ــل س ــوی تحلی ــاس الگ ــه براس داد ك

ــق،  ــن تحقی ــده در ای ــل بررسی ش ــان 32 عام ــک، از می ــک م می
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درنهایــت 10 عامــل درحکــم متغیرهــای كلیــدی و پیشــران در 

ــت  ــرای تقوی ــت و ب ــان اس ــتان زنج ــگری اس ــری گردش رقابت پذی

ــر شــاخص های  رقابت پذیــری گردشــگری اســتان زنجــان، توجــه ب

»امنیــت اقتصــادی ـ تجــارت الکترونیــک؛ تنــوع اكولوژیکــی؛ 

و  اقتصــادی  محیــط  ســالمت؛  و  بهداشــت  زیرســاخت های 

سیاســی؛  زیرســاخت  و  بین الملــل  روابــط  زیرســاخت ها؛ 

هتلــداری؛  خدمــات  از  برخــورداری  حمل ونقــل؛  زیرســاخت 

رقابت پذیــری قیمتــی صنعــت ســفر و گردشــگری؛ جذابیــت 

تاریخــی«  ـ  فرهنگــی  منابــع  و  گردشــگری؛  و  ســفر  صنعــت 

ضــروری اســت. ایــن رویــه نشــان می دهــد كــه بــرای رســیدن بــه 

ــا  ــد برنامه ریزی ه ــر بای ــوب و رقابت پذی ــگری مطل ــت گردش صنع

بــه ســمت توســعۀ زیرســاخت های گردشــگری و تقویــت روابــط بــا 

ــای  ــیا در عرصه  ه ــژه آس ــان، به وی ــر جه ــورهای دیگ ــهرها و كش ش

متنــوع رســانه، فضــای مجــازی، آژانس هــای مســافرتی ســوق یابــد. 

از طرفــی، تکنیــک ماتریــس تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعادلــی 

ســناریوی دوم را بــا مجمــوع ضریــب تأثیــر كلــی20 و ارزش 

ــری  ــت رقابت پذی ــرد تقوی ــن راهب ــۀ مهم تری ــر 1 به منزل ــات براب ثب

گردشــگری انتخــاب كــرده اســت. ایــن ســناریو بــر عامــل تقویــت 

گردشــگری به ســبب ایجــاد جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری 

در ســطح اســتان زنجــان در بیــن روســتاها و شــهرهای دارای 

كیــد دارد و شــاخص های پشــتیبان و  ظرفیــت بــا ضریــب +2 تأ

مکمــل توســعۀ گردشــگری نیــز عبارت انــد از »روابــط بین الملــل و 

زیرســاخت سیاســی« و »تقویــت زیرســاخت های امنیــت اقتصــادی 

به ویــژه توســعۀ تجــارت الکترونیــک در ســطح بین الملــل« بــا 

ــاخت های  ــعۀ زیرس ــازنده )+1(، و »توس ــت و س ــر مثب ــب تأثی ضری

ــا ضریــب  ــۀ اجتماعــی ـ فرهنگــی« ب بهداشــت و ســالمت در زمین

افزایــش  كــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  بدین ترتیــب،   .)1-(

رقابت پذیــری در صنعــت گردشــگری در اســتان زنجــان، منــوط بــه 

توســعۀ زیرســاخت های روابــط بین الملــل، امنیــت اقتصــادی، 

ــن  ــت ســفر در محدوده هــای گردشــگرپذیر و همچنی ایجــاد جذابی

كیــد ویــژه بــر بهداشــت و ســالمت گردشــگران اســت. در  تأ

ــوارد  ــت م ــازوكارهایی، رعای ــن س ــه چنی ــتیابی ب ــرای دس ــاره ب این ب

ــد: ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــر ض زی

1( تقویــت زیرســاخت های تجــارت الکترونیــک بیــن 

كشــورهای منطقــه بــا هــدف تســهیل امنیــت اقتصــادی بــرای 

گردشــگران؛

2( شناســایی مناطــق جــذاب و متنــوع طبیعــی اســتان و 

ثبــت موقعیــت و جذابیت هــای گردشــگری آن در ســازمان های 

منطقــه ای و بین المللــی بــرای آشــنایی گردشــگران؛ 

ســالمت  و  بهداشــت  زیرســاخت های  توســعۀ   )3

گردشــگر پذیر؛ محدوده هــای  در  به ویــژه  اســتان، 

4( تقویت زیرساخت های اقتصادی استان برای توسعۀ 

رونق اقتصادی به منزلۀ مهم ترین اصل رقابت پذیری گردشگری؛

5( توســعۀ روابــط بین الملــل و زیرســاخت سیاســی بــا 

شــهرهای هم تــراز در كشــورهای گوناگــون و برقــراری روابــط 

دوجانبــه در حــوزۀ گردشــگری؛

6( توســعۀ زیرســاخت حمل ونقــل ریلــی و هوایــی بــا 

هــدف تســهیل ورود و خــروج گردشــگران؛

خدمــات  و  پذیرایــی  زیرســاخت های  تقویــت   )7

گردشــگری. توســعۀ  به منظــور  هتلــداری 

منابع

و  فاطمــه  گوهــر،  یــاوری  مهــدی،  ابراهیمــی، 

عوامــل  »اولویت بنــدی   .)1398( میتــرا  كاشــی،  حســن 

رقابت پذیــری ایــران در گردشــگری حــالل«. برنامه ریــزی 

.137-113 ص   ،28 شــمارۀ   ،8 دورۀ  گردشــگری،  توســعۀ  و 

ــرا  ــور، زه ــین و نادعلی پ ــخو، محمدحس ــی خوش ایمان

)1395(. »ارائــۀ الگــوی مفهومــی رقابت پذیــری مقصــد 

گردشــگری در چارچــوب توســعۀ پایــدار«. گردشــگری و 

توســعه، دورۀ 5، شــمارۀ 1، ص 106-84.

ــرداد  ــی، مه ــام و كیان ــجاعی، پی ــلم، ش ــری، مس باق

)1395(. »ارائــۀ مــدل تفســیری ســاختاری شــاخص های 

ــتان  ــوردی: اس ــۀ م ــگری )مطالع ــفر و گردش ــری س رقابت پذی

فــارس(«. برنامه ریــزی و توســعۀ گردشــگری، دورۀ 5، شــمارۀ 

.157-137 ص   ،18

ــرام  ــان، به ــی و رنجبری ــی، عل ــک، كاظم ــد، باب برومن

رقابت پذیــری  ســنجش  بومــی  مــدل  »توســعۀ   .)1397(

گردشــگری مقاصــد گردشــگری ایــران«. تحقیقــات بازاریابــی 

نویــن، دورۀ 8، شــمارۀ 2، ص 122-105.

فضــا،  شــهر،  آرمــان   .)1386( كیــان  تاجبخــش، 

هویــت و قــدرت در اندیشــۀ اجتماعــی معاصــر، ترجمــۀ 

ــی. ــر ن ــران: نش ــاز، ته ــین خاكب افش

جعفرتــاش، برزیــن و پویــان زاده، نســترن )1394(. 

رقابت پذیــری  شــاخص های  اولویت بنــدی  و  »ارزیابــی 

صنعــت گردشــگری ایــران«. نشــریۀ فراینــد مدیریــت و 

.105-85 ص   ،3 شــمارۀ   ،28 دورۀ  توســعه، 

حصــاری،  ابراهیــم،  رشــیدی،  تقــی،  حیــدری، 

ــای  ــی قابلیت ه ــیمین )1392(. »ارزیاب ــی، س ــر و توالی اصغ

گردشــگری شــهر زنجــان و راهبردهــای تقویــت جــذب 

مطالعــات مدیریــت گردشــگری،  گردشــگر«. فصل نامــه 

ســال هشــتم، شــمارۀ 21، ص 5- 29.

دفتــر برنامــه ریــزی و بودجــه )1390(. ســند راهبــردی 

توســعه بخــش میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 

ــزی  ــت برنامه ری ــارات معاون ــان: انتش ــان، زنج ــتان زنج اس

اســتان زنجــان.
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 .)1387( الهــه  شــیعه زاده،  و  مرتضــی  رجوعــی، 

»تعییــن معیارهــای جذابیــت بــازار و انتخــاب بــازار هــدف«. 

فصل نامــۀ علمــی تخصصــی گــروه مدیریــت دانشــگاه امــام 

رضــا، دورۀ 5، شــمارۀ 1، ص 35-17.

ــه )1396(.  زروكــی، شــهریار و اولیایی نســب، مرضی

كیــد بــر  ــا تأ »بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد گردشــگری ب

ــی  ــردی از روش داده هــای تابلوی ــری مقصــد كارب رقابت پذی

ــعۀ  ــزی و توس ــن زن GMM-Sys«. برنامه ری ــا و تخمی پوی

ــمارۀ 23، ص 104-77. ــگری، دورۀ 6، ش گردش

ایــران   35 »رتبــۀ   .)1397( نویــد  شــکراللهی، 

دنیــای  روزنامــۀ  جهــان«.  گردشــگری  اقتصاد هــای  در 

ــر:  ــمارۀ خب ــمارۀ 4454، 30/07/1397، ش ــه ش ــاد، ب اقتص

 3455081

 .)1390( موســی وند  جعفــر  و  علــی  شــماعی، 

»ســطح بندی شهرســتان های اســتان اصفهــان از لحــاظ 

  TOPSISــا اســتفاده از مــدل زیرســاخت  های گردشــگری ب

ــه ای،  ــهری و منطق ــای ش ــات و پژوهش ه وAHP«. مطالع

ــمارۀ 10، ص 40-23. ــوم، ش ــال س س

ــازار  ــدی ب ــان )1395(. بخش بن ــمس آبادی، مرج ش

صنعــت گردشــگری ورزشــی کشــور و شناســایی بــازار 

كارشناســی  پایان نامــۀ  رویکــرد جغرافیایــی.  بــا  هــدف 

ارشــد. دانشــگاه حکیــم ســبزواری، دانشــکدۀ تربیــت بدنــی 

ــی. ــوم ورزش و عل

»ایــران   .)1398( الســادات  مریــم  علم الهــدی، 

ارزان تریــن مقصــد گردشــگری در بیــن 140 كشــور جهــان«. 

ــهریور 1398. ــالمی، 27 ش ــوری اس ــزاری جمه خبرگ

فرزیــن، محمدرضــا، شــکاری، فاطمــه، عزیــزی، 

گردشــگری:  مقصــد  »رقابت پذیــری   .)1397( فاطمــه 

ــزد و  ــهر ی ــه: ش ــورد مطالع ــرد )م ــت ـ عملک ــل اهمی تحلی

ــت گردشــگری، دورۀ 13،  شــهر شــیراز(«. مطالعــات مدیری

.247-219 ص   ،44 شــمارۀ 
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