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رقابتپذیــری یکــی از مهمتریــن دغدغههــای تجــارت و فعالیــت در محیــط پویــا
و رقابتــی امــروز اســت .در ســالهای اخیــر ،رقابــت بهمنزلــۀ مفهومــی اقتصــادی ،کــه در
توســعۀ پایــدار صنعــت ســفر و گردشــگری تأثیرگــذار اســت ،مطــرح اســت.
پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی ،بــه دنبــال بررســی و تبییــن راهبــردی
پیش ـرانهای رقابتپذیــری گردشــگری در دســتیابی بــه بازارهــای هــدف گردشــگری اســتان
زنجــان اســت .بهاینمنظــور ،گــردآوری اطالعــات بــا مطالعــات میدانــی و کتابخانــهای
انجــام شــده اســت .جامعــۀ آمــاری شــامل کل اســتان زنجــان بــا جمعیــت  1011474نفــر
اســت کــه بــا روش کوکــران  384نمونــه انتخــاب شــده اســت .بــرای تحلیــل دادههــا از
رویکــرد تحلیــل تأثیـرات متقابــل ســاختاری و رویکــرد تحلیــل تأثیـرات متقابــل تعاملــی بــا
اســتفاده از نرمافزارهــای میــک مــک و ســناریو وی ـزارد اســتفاده شــده اســت.
یافتههــای تحقیــق نشــان داد کــه ،براســاس الگــوی تحلیــل ســاختار متقابــل پیشـران،
رقابتپذی��ری گردش��گری عب��ارت اس��ت از :امنیـ�ت اقتصادی ـ تجــارت الکترونیــک ،تنــوع
اکولوژیکــی ،زیرســاخت بهداشــت ،محیــط اقتصــادی ،روابــط بینالملــل ،حملونقــل ،و
خدم��ات هتل��داری .براساــس تحلیــل تأثی ـرات متقابــل تعادلــی ،مهمتریــن راهبــرد تقویــت
رقابتپذیـ�ری گردش��گری مبتنیبـ�ر ایجــاد جذابیــت صنعــت گردشــگری بــا ضریــب ،2+
روابــط بینالملــل و توســعۀ تجــارت الکترونیــک در ســطح بینالملــل بــا ضریــب ســازنده
( ،)1+و توســعۀ زیرســاختهای بهداشــت بــا ضریــب ( )1-اســت.
بهمنظــور توســعۀ رقابتپذیــری گردشــگری بایــد زیرســاختهای موجــود اســتان
در حــوزۀ اشــتغال ،خدماترســانی و خدمــات مهمانپذیــری و همچنیــن زیرســاختهای
سیاســی و حملونقــل تقویــت شــود.

مقدمه
مســئلۀ گردشــگری ،بهمنزلــۀ رویکــردی رقابتپذیــر در
ســطوح گوناگــون داخلــی و بینالمللــی ،تحــت تأثیــر جریانهــای
متعــدد اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و محیطــی در عرصههــای
گوناگــون خــرد و کالن اســت .یکــی از راهبردهــای مؤثــر در
رقابتپذیــری گردشــگری ،شــناخت و تحلیــل بــازار و چگونگــی
بازخوانــش و تفســیر جایــگاه مبــدأ و مقصــد در رتبهبندیهــای
رقابتــی
بــازار گردشــگری اســت؛ بنابرایــن امــروزه فضــای
ِ
بهوجودآمــده درصنعــتگردشــگریبینالمللــی ،ضــرورتتوجــه

بــهتــوانرقابتــی مقاصــدرا بیشازپیــش نمایــانســاخته اســت
(جعفرتــاش و پویــا نزاده .)85 :1394 ،همچنیــن تــوان رقابتــی،
کــه بــهافزایــش ســهمبــازارمنجــرمیشــود،هــدفاصلــی
مقصدهــایگردشــگریبســیاریق ـرارگرفتــهاســت (جعفرتــاش و
پویــا نزاده.)85 :1394 ،ارزیابــیرقابــت هــرمقصــدگردشــگری،
بهطــور فزاینــدهای ،ابــزاری مهــمبــرای تجزیهوتحلیــلبازاریابــی
مقص ـد شــناختهشــده اســت (نادعلیپــور و چیتــی.)82 :1397 ،
از طرفــی ،کس ـب جایــگاه رقابتــی در بازارهــای جهانــی و حفــظ و
ی گردشــگری چالشــی
تقویــت ایــن جایــگاه ،بــرایمقصدهــا 
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مهــم و درعینحــال پیچیــد ه اســت (Crouch, 2018:
 ) 390و ایــن امــر ناشــی از پتانســیل اقتصــادی گردشــگری
و وجــود رقابــت شــدید میــان بنگا ههــا و مقصدهــای
گردشــگری اســت ( Lee & King, 2009بــه نقــل از فرزیــن
و همــکاران.)220 :1397 ،
رقابتپذیــری یکــی از مهمتریــن دغدغههــای تجــارت و
فعالیــت در محیــط پویــا و رقابتــی امــروز اســت .در ســالهای
اخیــر ،رقابــت بهمنزلــۀ مفهــوم اقتصــادی کــه در توســعۀ پایــدار
صنعــت ســفر و گردشــگری تأثیرگــذار اســت ،مطــرح اســت
( Balan et al., 2009بــه نقــل از فرزیــن و نادعلیپــور.)42 :1398 ،
در رقابتپذیــری گردشــگری ،هماننــد رقابــت در کاالهــای
مصرفــیمقصدهــای گردشــگری،بایــدگردشــگرانمتقاعـد شــوند
کــهترکیبــیازمنافــعوجذابیتهــا راعرضــه کننــد ،منافعــی
کــهمقصدهــای دیگــرقــادربــهعرضــۀآنهــانیســتند (فرزیــن و
نادعلیپــور .)42 :1389 ،بنابرای��ن،رقابــت گردشــگری چارچوبی
راهبــردی از تمامــی شــرکایی اســت کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم در
تولیــد محصــوالت گردشــگری در ســطح جهانــی مشــارکت دارنــد
( Ferreira & Estevao, 2009بــهنقــلازنادعل یپــور.)102:1392،
بــا توجــه بــه اهمیــت رقابتپذیــری گردشــگری در
بازارهــای بینالمللــی ،دســتیابی بــه جایــگاه مطمئــن و پایــدار
در طوالنیمــدت ،کــه یکــی از اولویتهــای اساســی در
رقابتپذیــری گردشــگری اســت ،و همچنیــن تعییــن بازارهــای
هــدف و بخشبنــدی بــازار ـ بهویــژه در میــان کشــورهای آســیایی
ـ اهمیــت ویــژهای در گردشــگری کشــور ای ـران دارد .در اینبــاره،
رویکــرد اصلــی بخشبنــدیبــازار گردشــگری بــر ایــن اســت
کــه پیشبینــی میشــود هــر بــازار از گروههــا یــا بخشهایــی
ً
بــا خواســتهها و نیازهــای تقریبــا متفاوتــی تشــكیل شــده اســت
(شــمسآبادی .)5 :1395 ،در تحقیقــات پیرامــون گردشــگری،
بخشبنــدیبــازار ،ابــزاری بســیار مفیــد بهشــمار مــیرود؛ زیــرا
بــرای آنكــه نیازهایشــان بهدرســتی بــرآورده شــود ،بخشبنــدی
بــازار شــیوهای قدرتمنــد و متمایــز از گروهبنــدی مشــتریان/
گردشــگران اســت (.)Schneider & Smith, 2005: 3
بخشبنــدی بــازار 1،بهویــژه در حــوزۀ گردشــگری ،بهطــور وســیع
ابــزاری بــرای تقویــت درك و آگاهــی از بازارهــای هــدف اســت
( .)Kotler & Pfoertsch, 2006: 37همچنیــن بخشبنــدی
بــازار بــه لحــاظ مبــدأ و مقصــد گردشــگری ،میتوانــد برپایــۀ
ویژگیهــای جغرافیایــی ،جمعیتشــناختی ،جامعهشــناختی
و روانشــناختی باشــد (شــمسآبادی .)6 :1395 ،درواقــع
انتخــاب بــازار هــدف یكــی از مهمتریــن تصمیمــات در تمامــی
ســازمانهایی اســت كــه بــا مقولــۀ بازاریابــی2و برنامهریــزی
راهبــردی و مدیریــت بح ـران 3ســروكار دارنــد (McDonald, 1995
1. Market Segmentation
2. Marketing
3. Strategic Planning

بــه نقــل از رجوعــی و شــیعه زاده .)19 :1387،عالوهبرایــن،
انتخــاب بــازار هــدف بخشــی از فراینــد تقســیمبندی بــازار اســت
كــه در آن ،خریــداران بــا نیازهــا و عــادات ،خریــد مشــابه را در یــك
گــروه طبقهبنــدی میكننــد (.)Dibb & Simkin, 2016: 93
ـدف مناســب،
اولویتبنــدی بازارهــای هــدف و انتخــاب بــازار هـ ِ
ایــن امــكان را فراهــم م ـیآورد تــا تأمیــن خواســتهها وانتظــارات
خریــداران را وســعت داده و همچنیــن ارائــۀ كاال ،مناســب و مطابــق
بــا نیازهــا و عالیــق مصرفكننــدگان ،شــكل پویــا و مناســبی پیــدا
كنــد (فهیمیفــر و همــكاران.)155 :1383 ،
اهمیــت بازاریابــی در گردشــگری و تعییــن موقعیــت
مقصــد گردشــگری در عرصــۀ بینالمللــی از طریــق بخشبنــدی
بازارهــای هــدف ،اهمیــت بســزایی در برنامهریــزی و تدویــن
راهبردهــای گردشــگری در عرصــۀ ملــی و حتــی منطقــهای دارد.
در اینبــاره ،ایــران بهمنزلــۀ یكــیاز مراكــز مســتعدگردشــگری،
مســتلزم برنامهریــزی و شناســایی بــازار تقاضــ ا از طریــق
بخشبنــدی بازارهــای هــدف و بازاریابــی اختصاصــی اســت؛
زیــرا در برنامهریــزی گردشــگری ،هیــچگاه نمیتــوا ن همــۀ
مشــتریان موجــود دربــازاررا جــذب كــرد وراضــینگــهداشــت.
ازایــنرو ،بایــد بهجــای اســتفادها ز شــیوۀ بازاریابــیانبــوه،بــه
بازاریابــیمبتنیب ـر بــازار هــدفروی آوریــم ك ـهمفهــوماساســی
ی ایــن كار،آگاهــیاز ویژگیهــا
آنبخشبنــدی بــازار اســت .ب ـرا 
و نیازهــایمشــتریاناهمی ـت خاصــی دارد (شــمسآبادی:1395 ،
 .)7ایــن رویــه در اســتان زنجــان ،بهمنزلــۀ منطقــۀ گردشــگری
ً
تقریبــا ناشــناخته در ســطح بینالمللــی ،اهمیــت بســزایی دارد.
در اســتان زنجــان ،بالــغ بــر  583جاذبــه گردشــگری ثبتشــده
وجــود دارد کــه از ایــن میــان 153 ،جاذبــه ( 26/3درصــد) در زمــرۀ
جاذبههــای فرهنگــی و تاریخــی و  430جاذبــه ( 73/7درصــد)
در شــمار جاذبههــای طبیعــی ق ـرار دارنــد (حیــدری و همــکاران،
 .)2 :1392یکــی از مســائلی کــه در بخــش گردشــگری اســتان
زنجــان وجــود دارد ،عالوهبــر ناآگاهــی از می ـزان زیرســاختهای
گردشــگری ب ـرای برنامهریــزی ،نبــود برنامهریــزی و سیاس ـتهای
راهبــردی مشــخص ب ـرای تعییــن بازارهــای هــدف در بخشبنــدی
بازارهــای گردشــگری بهویــژه در ســطح کشــورهای آســیایی و
رقابــت بــا مناطــق گردشــگری همت ـراز اســت .ازای ـنرو ،پژوهــش
حاضــر بهدنبــال تبییــن راهبــرد رقابتپذیــری گردشــگری اســتان
زنجــان بــا اســتفاده از تعییــن بازارهــای هــدف و بخشبنــدی بــازار
در میــان کشــورهای آســیایی اســت.
مروری بر ادبیات موضوع
رقابتپذیری گردشگری
صنعــت گردشــگری درحکــم کارخانــهای بــدون دود و
صــادراتنامرئــی کاالوخدمــاتمــور د توجــهاســت.ایــن
صنعــت اغلــبموتــوری مهــم بــرایرشــد وتوســعۀاقتصــادی

تبیین راهبردی پیشرانهای رقابتپذیری گردشگری
در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری
مورد مطالعه :استان زنجان

(1. Travel and Tourism Competitiveness Index )TTCI
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بازار هدف گردشگری
ـی می ـزان جذابیــت یــک منطقــه ب ـرای
ایــن مفهــوم چگونگـ ِ
ســاکنان محلــی و غیرمحلــی و ارائــۀ خدمــات گردشــگری باکیفیت،
نــوآور و جــذاب بــه مصرفکننــدگان و همچنیــن بهدســتآوردن
ســهم بــازار در داخــل و خــارج از منطقــه را بیــان میکنــد؛ درحالــی
کــه اطمینــانحاصــلمیکنــدکــهمنابــعدردســترسبهصــورتکاراوپایدار
اســتفاده میشــوند (.)Dupeyras & MacCallum, 2019: 17
بخشبنــدی بــازار هــدف گردشــگری ،معیــاری بــرای تعییــن
مرکزیــت و توانمندیهــا و همچنیــن تعییــن زیرســاختهای مــورد
نیــاز و تعدیــل نابرابــری بیــن مقصدهــای گردشــگری در ســازوکاری
مشــخص و همگــن اســت .امــروزه بــا پیشــرفت روشهــای آمــاری
و رایانــهای در مطالعــات جغرافیایــی ،اســتفاده از شــاخصهای
گوناگــون در زمینههــای متعــدد ،متداولتریــن معیــار بخشبنــدی

الگوهای بازاریابی گردشگری رقابتپذیر
الگــوی مجمــع جهانــی اقتصــاد :ایــن الگــو ،شــاخص
رقابتپذیــری ســفر و گردشــگری 1را بــرای ســنجش ســطح
رقابتپذیــری کشــورها و مقایســه و رتبهبنــدی آنهــا محاســبه
میکنــد (برومنــد و همــکاران .)110 :1397 ،در توســعه الگــو و
تعییــن پارامترهــای شــاخص محاسبهشــده ،شــرکتها و مؤسســات
متعــدد مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری همهســاله مشــارکت
میکننــد و همچنیــن شــرکتهای تجــاری گوناگــون مرتبــط بــا
گردشــگری نیــز بازخوردهایــی را بــرای بهبــود و بهروزرســانی
شــاخص ارائــه میکننــد .ب ـرای محاســبه ایــن شــاخص هــر ســال
 150مؤسســه در سراســر جهــان بــه مجمــع جهانــی اقتصــاد کمــک
میکننــد (.)Schwab, 2017: 49-54
الگــوی تلفیقــی :ایــن الگــو بــر رفــاه اقتصــادی پایــدار
تأکیــد دارد و بــا اســتفاده از آن میتــوان مقصدهــا را از نظــر
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درکشــوره ا بهشــمار میآیــد ( .)Brida et al., 2009: 180بــا
توجــه بــه درجــۀ اهمیــت گردشــگری و ظرفیتهــای رقابتپذیــری
آن در عرصههـ�ای متنـ�وع خـ�رد و کالن ،میتـ�وان گفـ�ت کـ�ه
رقابتپذیــری یعنــی توانایــی مقصــد بــرای افزایــش مخــارج
گردشــگریوجــذب تعــداد بیشــتری دیدارکننــده در عیــن ارائــۀ
تجربههــای رضایتبخــش و بهیادماندنــی ،کســبســود ،ارتقــای
رفــاه ســاکنان و حفاظــت از منابــع طبیعــی مقصــد ب ـرای آینــدگان
( .)Lee & King, 2009: 246رقابتپذیــری درســطحملــی،
بدانمعناســتکــهیــک کشــور درشــرایط تجــارتآزادوبــازار
عادالنــه ،نخســت توانایــیتولیــدکاالهــا و خدماتــیراداشــته
باش ـد کــهدرآزمــون بازارهــایبینالمللــیســربلند بیــرونآینــد و
دوم ،بهطــور همزمــان ضمــنحفــظ درآمــدواقعــیمــردمخــود،
میـزانایــندرآمــدرا در بلندمــدتافزایــشدهــد (زروکــی و اولیایــی
نســب.)81 :1396 ،
در گذشــته ،تمرکــز بیشــتر بــر ابعــاد اقتصــادی نقــاط قــوت
مقصــد بــود .اگرچــه کارایــی اقتصــادی یکــی از ابعــاد مهــم رقابـ�ت
گردشــگری اســت ،امــا ایــن فقــط یکــی از ابعــاد اســت .بــه علــت
ماهیــت منحصربهفــرد گردشــگری ،توانایــی یــک مقصــد بــرای
رقابــت بــه نقــاط قــوت اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،تکنولوژیــک
و محیطــی نیــز بســتگی دارد (فرزیــن و نادعلیپــور.)44 :1389 ،
بنابرایــن صــرف نظــر از منافــع اقتصــادی حاصــل از ورود
گردشــگران ،کشــور میزبــان بایــد کاالهـ ا و خدماتـی مانندمســکن،
امکانــاتحملونقــل ،مبــادالتخردهفروشــی ،مبــادالتفرهنگــی
و خدمــاتورزشــی ـ تفریحــیرا ب ـرای گردشــگران فراهــم ســازد.
تحقــقو فراهمســازی ایــناحتیاجــات،بســیاریاز بخشهــای
اقتصــاد را تحــت تأثیــر قــرا ر میدهــد (Kum et al., 2015:
 .)1077درنتیجــه رقابتپذیــریهــرمقصــدبــهتوانایــیآنمقصــد
بــرای ارائــۀ کاالهــا وخدماتــی بســتگی دارد کــهبهنســبتســایر
مقاصــد عملکــر د بهتــریدارنــد (.)Gomezelj Omerzel, 2011: 27

بــازار هــدف گردشــگری اســت (شــماعی و موسـیوند.)2 :1390 ،
یكــیاز روشهــای شــناختبــازا ر گردشــگریو پیشبینــی رفتــار
مشــتریان  ،بخشبنــدی بــازاراســت .بــازاررا میتــوان بــهاشــكا ل و
بــامعیارهــای گوناگــونبخشبنــدیكــرد .هــربخــشبــازارمعــرف
اف ـرادیبــا خصوصیــاتو نیازهــایمتفــاوت اســت (شــمسآبادی،
 .)28 :1395بخشبنــدی بــازار هــدف بنابــر ویژگیهــای متنــوع
جغرافیایــی ،رفتــاری ،اجتماعــی و جمعیتشــناختی متفــاوت
اســت ،امــا ب ـرای تعییــن جایــگاه یــک منطقــه یــا شــهر در میــان
مناطــق همگــن ،میتوانــد مبنــا و زیرســاخت برنامهریــزی و
سیاس ـتگذاری باشــد (ایمانــی خوشــخو و نادعلیپــور.)76 :1395 ،
گردشــگری ای ـران بــا اختصــاص ســهمی  ۳۰/۷۴۷میلیــارد
دالری از کل تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور در ســال ،۲۰۱۷
در رتبــۀ  ۳۵اقتصادهــای گردشــگری جهــان ایســتاده اســت
(شــکراللهی .)1397 ،بررســی مؤلفههــای بخشبنــدی بــازار
هــدف گردشــگری ایــران در کشــورهای آســیایی در ســال 2019
نشــان میدهــد کــه رتبــۀ ایــران از نظــر «اولویتدهــی بــه ســفر
و گردشــگری» رتبــۀ 25؛ «بازبــودن روابــط بینالمللــی» رتبــۀ 21؛
«رقابتپذیــری قیمــت» رتبــۀ 1؛ «پایــداری محیــط» رتبــۀ 38؛
«توانمندســازی محیــط» رتبــۀ 28؛ و «زیرســاختها» رتبــۀ  26را
دارد (علمالهــدی .)1398 ،همچنیــن بررســی جزئیتــر موقعیــت
گردشــگری اســتان زنجــان بــه لحــاظ ظرفیتهــای گردشــگری بــا
اســتانهای دیگــر و همچنیــن مناطــق همگــن و همتــراز خــود
در ســایر کشــورهای آســیایی نشــان میدهــد کــه اســتان زنجــان
وضعیــت مناســبی در توســعۀ گردشــگری نــدارد و رتبــۀ ضعیفــی در
گردشــگری کشــور دارد و فقــط  30درصــد گردشــگران ورودی ،در
اســتان اقامــت کردهانــد و بقیــه حالــت گذرگاهــی بودهانــد (دفتــر
برنامهریــزی و بودجــه.)13 :1390 ،
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رقابتپذیــری بررســی کــرد (برومنــد و همــکاران:1397 ،
 .)110براســاس ایــن الگــو ،رقابتپذیــری مقصــد بــا توانایــی
یــک مقصــد ب ـرای عرضــه کاالهــا و خدماتــی مرتبــط اســت کــه
ب ـرای گردشــگران مهمتــر از دیگــر مقصدهــا باشــد .یــک مقصــد
ً
گردشــگری بــرای رقابتپذیربــودن ،نــه صرفــا از نظــر اقتصــادی
و اکولوژیــک ،بلکــه بــه لحــاظ اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی
نیــز بایــد توســعه پایــدار داشــته باشــد .بنابرایــن مقصــدی قــدرت
رقابتپذیــری باالیــی دارد کــه بهطــور مؤثــر ب ـرای ســاکنان خــود
بهــرهوری منابــع و رفــاه پایــدار ایجــاد میکنــد (Dwyer & Kim,
.)2003: 371
الگــوی گیلبــرت :ایــن الگــو را گیلبــرت در ســال 1984
بــرای ســنجش رقابتپذیــری مقاصــد گردشــگری ارائــه کــرد.
او اشــاره میکنــد مقاصــد گردشــگری بــه دو گــروه مقاصــد بــا
شــأن بــاال 1و مقاصــد بــا شــأن پاییــن 2تقســیم میشــوند (فرزیــن
و نادعلیپــور .)35 :1389 ،گیلبــرت میگویــد مســئوالن
در مقاصــد گردشــگری بایــد تــاش کننــد خــود را بــه جایــگاه
مقاصــد بــا شــأن بــاال برســانند تــا ســطح تصویــر ذهنــی ،وفــاداری
مشــتریان و منافــع اقتصــادی خــود را افزایــش دهنــد .بــا اتخــاذ
ایــن راهبــرد ،مقاصــد گردشــگری میتواننــد جایــگاه خــود را در
ســطح بینالمللــی باالتــر برنــد و گردشــگران وفــادار و همچنیــن
گردشــگرانی ثروتمنــد را جــذب کننــد (.)Buhalis, 2000: 99

الگــوی کــروچ و ریچــی :ایــن الگــو برمبنــای االگــو
«المــاس رقابتپذیــری ملــی» پورتــر ( )1990اســتوار اســت.
تأکیــد ایــن الگــو نــه بــر شــرکتها و محصــوالت ،بلکــه بــر
صنایــع خدماتــی و اقتصادهــای ملــی بــوده اســت (برومنــد و
همــکاران .)109 :1397 ،براســاس ایــن الگــو ،قــدرت رقابــت یک
مقصــد نهفقــط از طریــق قابلیــت آن در ارتقــای شــیوه زندگــی،
بلکــه برمبنــای ســنجش کارآیــی تخصیــص منابــع ،اندازهگیــری
میشــود .ایــن الگــو شــامل پنــج بعــد اســت:
 )1عوامل و منابع پشتیبان؛
 )2منابع و جاذبههای محوری؛
 )3مدیریت مقصد؛
 )4خطمشی ،برنامهریزی و توسعه مقصد؛
 )5مشــخصههای کیفــی (مشــخصههای
تعدیلکننــده و تقویتکننــده) (.)Croucha, 2018: 34
1

پیشینۀ تحقیق
پژوهشــگران خارجــی و داخلــی متعــددی ،بــا نگرشهــای
گوناگــون جغرافیایــی ،اقتصــادی و مدیریتــی ،بــه مطالعــۀ
پیرامــون «رقابتپذیــری گردشــگری و تعییــن بازارهــای هــدف
گردشــگری» پرداختهانــد و تأثیــر آن را در جنبههــای متعــدد

«توســعۀ گردشــگری» بررســی کردهانــد.

جدول  :1خالصۀ تحقیقات داخلی و خارجی در حوزۀ گردشگری

سال

عنوان

شاخصها

نتیجه

مؤلف(ها)

2019

شاخصهای اندازهگیری
رقابت در گردشگری :یک
سند راهنما

زیرساخت ،تولید
ناخالص داخلی ،مدیریت
محلی

گردشگری و رقابتپذیری بیشتر تابع رشد
اقتصادی و زیرساختهای موجود مقصد
گردشگری است.

2018a

رقابتپذیری مقصد :آنالیز
خصوصیات تعیینکننده

اقتصاد ،محیط زیست،
منابع ،جمعیت

عوامل تعیینکنندۀ رقابتپذیری نسبی هستند
و به خصوصیات گردشگران و مزیت نسبی
مقصد بستگی دارند.

دویر 3و همکاران

2003

ارزیابی اهمیت فعالیتهای
گردشگری رقابتپذیر با
استفاده از تحلیل IPA

مشارکت ،مدیریت،
زیرساخت ،سیستم
برنامهریزی

ادراک ذینفعان صنعت گردشگری ،عملکرد
گردشگری و نحوۀ رقابتپذیری آن را
تعریف میکند.

ابراهیمی و همکاران

1398

نادعلیپور و چیتی

1397

فرزین و همکاران

1397

اولویتبندی عوامل
رقابتپذیری ایران در
گردشگری حالل
تحلیل رقابتپذیری
گردشگری ایران با تأکید بر
ادراک گردشگران
رقابتپذیری مقصد
گردشگری :تحلیل اهمیت
ـ عملکرد

موقعیت ،مدیریت
مقصد ،منابع فرهنگی،
پشتیبانی
تجربۀ سفر ،مشارکت،
ادراک رقابتپذیری
مقصد
مدیریت بحران،
بازاریابی ،زیرساخت

دوپیراس و مک کالم

1

کراچ

2

عوامل موقعیتی ایران و مدیریت مقصد،
مهمترین عوامل رقابتی گردشگری در ایران
رقابتپذیری گردشگری وابسته به کیفیت
خدمات ارائهشده به گردشگران و کیفیت
تجربۀ سفر است.
بازاریابی و دستیابی به توسعۀ پایدار ،مهمترین
راه تقویت رقابتپذیری گردشگری

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

زروکی

تبیین راهبردی پیشرانهای رقابتپذیری گردشگری
در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری
مورد مطالعه :استان زنجان

(فرزین و نادعلیپور1389 ،؛ حیدری و همکاران1392 ،؛

باقری1395 ،؛ شمسآبادی1395 ،؛ زروکی و اولیایینسب،
1396؛ )Schwab, 2017; Crouch, 2018

ابعاد

اجتماعی ـ
فرهنگی

شاخص
ضریب اهمیت نظم و برنامهریزی دقیق؛
زیرساختهای بهداشت و سالمت؛ امنیت
اجتماعی؛ ضریب فعالیت مدیریت بحران؛ سرمایۀ
اجتماعی و مشارکت فرهنگی؛ منابع انسانی،
فرهنگی و طبیعی گردشگری؛ منابع انسانی؛ تحصیل
و آموزش؛ منابع فرهنگی ـ تاریخی؛ فعالیتهای
داوطلبانه و مردمی گردشگری.

سیاسی

چارچوب قوانین و مقررات؛ سیاستگذاری
و قانونمندی؛ امنیت سیاسی و ژئوپولیتیک؛
حکمروایی مطلوب؛ روابط بینالملل و زیرساخت
سیاسی؛ رقابتپذیری قیمتی صنعت سفر و
گردشگری؛ موقعیت جغرافیایی..

اقتصادی

امنیت اقتصادی ـ تجارت الکترونیک؛ اولویت
قرارداشتن توریسم؛ محیط اقتصادی و زیرساختها؛
زیرساخت حملونقل؛ زیرساخت فناوری اطالعات
و ارتباطات؛ برخورداری از فناوریهای روز تفریح
و سرگرمی؛ دردسترسبودن نیروی کار ماهر؛
دسترسپذیری خدمات و تردد مسافر.

گردشگری ـ
محیطی

پایداری محیط زیست؛ تنوع اکولوژیکی؛ خدمات
و فعالیتهای گردشگری؛ برخورداری از خدمات
هتلداری؛ جذابیت صنعت سفر و گردشگری؛ منابع
طبیعی؛ دفاتر خدماتی ـ مسافرتی.

بــرای تحلیــل دادههــا از رویکــرد تحلیــل تأثیــرات متقابــل
ســاختاری و رویک��رد تحلی��ل تأثیـ�رات متقاب�لـ تعاملـ�ی بــا کمــک
نرمافزارهــای میــک مــک 1و ســناریو ویــزارد 2اســتفاده شــده
اســت .نخســت بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل تأثیــرات متقابــل
س��اختاری ،پیشــرانهای اصلـ�ی توســعۀ گردشــگری بهمنظــور
تقویـ�ت رقابتپذی��ری گردشگــری تحلیــل و اســتخراج شــد .ایــن
رویکــرد بــه بررســی میــزان و چگونگــی روابــط میــان متغیرهــا
تحــت تأثیــر ســاختار مدیریــت گردشــگری اســتان زنجــان
میپــردازد .بعــد از مشخصشــدن پیشــرانهای کلیــدی ،بــا
اس��تفاده از تحلی��ل تأثی��رات متقابـ�ل تعامل��ی ،راهبردهــای مطلــوب
1. MIC MAC
2. Scenario Wizard
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روششناسی پژوهش
در ایــن پژوهــش بــرای تحلیــل دادههــا از روش توصیفــی ـ
تحلیلــی بهــره گرفتــه شــده اســت .گــردآوری دادههــای پژوهــش
نیــز در قالــب مطالعــات کتابخانـهای و میدانــی انجــام شــده اســت
و مطالعــات میدانــی نیــز بهصــورت مشــاهدۀ وضــع موجــود،
و توزیــع پرســشنامه و مصاحبــه بــا نمونههــای آمــاری اســت.
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کل جمعیــت اســتان زنجــان
معــادل  1011474نفــر اســت؛ امــا بــا توجــه بــه تخصصیبــودن
موضــوع و پیچیدگــی تکنیکهــای تحلیــل و پرســشنامه ،از
جامعــۀ متخصصــان در قالــب پنــل دلفــی بهــره گرفتــه شــده اســت.
بنابرایــن بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری گلولــه برفــی 30 ،نفــر
ً
از متخصصــان برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری (عمدتــا اســاتید
دانشــگاه و دانشــجویان دکتــری و مدی ـران اجرایــی اســتان مرتبــط)،
کــه از علــم گردشــگری و صنعــت گردشــگری اســتان اطـلاع
کافــی داشــتند ،بهمنزلــۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش انتخــاب شــدند.
شــاخصهای پژوهــش نیــز مبتنیبــر مؤلفههــای مؤثــر در توســعۀ
رقابتپذیــری گردشــگری و تعییــن بازارهــای هــدف گردشــگری
در قالــب ُ 4بعــد و  32مؤلفــۀ اصلــی (بــه انتخــاب جامعــۀ
آماــری متخصصــان در چهـ�ار مرحل��ۀ دلف��ی) اسـ�ت .براســاس
روش دلفــی ،گــردآوری دادههــا از طریــق توزیــع پرســشنامه
در چهــار مرحلــه انجــام شــد .در مرحلــۀ اول ،براســاس مطالعــۀ
پژوهشهــای پیشــین درمــورد گردشــگری ،فهرســتی از ســؤاالت
درمــورد نحــوۀ توســعۀ رقابتپذیــری گردشــگری و تعییــن
بازارهــای هــدف گردشــگری در اختیــار نمونههــای آمــاری قــرار
داده شــد ،تــا عالوهبــر اظهــار نظــر درمــورد آنهــا ،دالیــل خــود
را نیــز درمــورد رقابتپذیــری گردشــگری و تعییــن بــازار هــدف
بنویســند .در مرحلــۀ دوم پرســشنامه ،مرحلــۀ اول تکمیــل شــد
و نظریــات جامعــۀ آمــاری نیــز بــه آن افــزوده شــد و درنهایــت
پرســشنامۀ دوم میــان اعضــای جامعــۀ آمــاری توزیــع شــد ،تــا
عالوهبــر آگاهــی از عقایــد و نظریــات یکدیگــر ،درمــورد موضــوع،
گزینههــای مهــم را انتخــاب کننــد .در مرحلــۀ ســوم و بعــد از حــذف
ســؤاالت غیرضــروری ،از جامعــۀ آمــاری خواســته شــد دوبــاره
ســؤاالت را براســاس وزندهــی طیفــی لیکــرت ( 1تــا  )5وزندهــی
کننــد .در مرحلــۀ چهــارم نیــز امتیــاز هــر ســؤال ـ کــه از مرحلــۀ قبــل
گــردآوری شــده بــود ـ در مقابــل هــر ســؤال نوشــته شــد تــا اعضــا
بــا آگاهــی از نظریــات یکدیگــر ،و درجــۀ اهمیــت هــر ســؤال در
مرحلــۀ قبــل ،ســؤاالت را دوبــاره وزندهــی کننــد .بعــد از گــردآوری
امتی��از نهاییــ پرس��شنامه ،ده متخصــص برنامهریــزی گردشــگری

جدول  :2شاخصهای پژوهش
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ی و اولیایینسب

1396

بررسی عوامل مؤثر در
رشد گردشگری با تأکید بر
رقابتپذیری مقصد

نرخ ارز ،رشد گردشگری،
سهم گردشگری در
GDP

تأییــد کردنــد .پایایــی نیــز طبــق فرمــول
نامه را
روایــی
توسعۀ
پرســباشسطح
گردشگری
رقابتپذیری
دارد.
مثبت
ارتباط
ناخالص
تولید
اقتصادی و آلفــای کرونبــاخ برابــر  0/904بــرآورد شــد ،کــه قابــل قبــول اســت.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

قلمرو تحقیق
اســتان زنجــان در بخــش شــمال غــرب کشــور ای ـران ق ـرار
دارد و بــا اســتانهای آذربایجــان شــرقی و غربــی ،اردبیــل ،گیــان،
قزویــن ،همــدان و کردســتان همجــوار اســت (شــکل  .)1از نظــر
اقلیمــی ،زمســتانهای ســرد و تابســتانهای معتــدل دارد و میــزان
بــارش ســالیانۀ آن 299 ،میلیمتــر اســت .اســتان زنجــان شــامل
 8شهرســتان 16 ،شــهر 981 ،روســتا و جمعیــت آن 1011474نفــر
اســت کــه  63درصــد در نقــاط شــهری و  38درصــد نیــز در روســتا
زندگــی میکننــد (مرکــز آمــار ایــران .)1395 ،ازجملــه عوامــل

مؤثــر در گردشــگری ایــن اســتان ،موقعیــت جغرافیایی آن در کشــور
اســت .نزدیکــی ایــن اســتان بــه منطقــۀ توســعهیافتۀ مرکــزی ای ـران
و پایتخــت ،قرارگرفتــن در مســیر توســعه ،عبــور جــادۀ ترانزیــت،
عبــور راه هوایــی جهانــی از ایــن اســتان ،قرارگرفتــن در مســیر
اســتانهای مهــم و بزرگــی ماننــد آذربایجــان شــرقی و قزویــن،
و شــرایط آبوهوایــی خــاص ناشــی از قرارگرفتــن در دامنههــای
البــرز جنوبــی ،ازجملــه عوامــل مؤثــر در جــذب گردشــگر در ایــن
منطقــه اســت (نصیــری هندهخالــه و همــکاران.)83 :1394 ،
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شکل  :1موقعیت استان زنجان و جاذبههای گردشگری آن در کشور

یافتهها
جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کل جمعیــت اســتان زنجــان
معــادل  1011474نفــر اســت؛ امــا بــا توجــه بــه تخصصیبــودن
موضــوع و پیچیدگــی تکنیکهــای تحلیــل و پرســشنامه ،از
جامعــۀ متخصصــان اســتفاده شــد؛ بنابرایــن بــا اســتفاده از روش

نمونهگیــری گلولــه برفــی 30 ،نفـ�ر از متخصصـ�ان گردشـ�گری،
کــه اطــاع کافــی از علــم گردشــگری و صنعـ�ت گردشـ�گری
اســتان داشــتهاند ،بهمنزلــۀ نمونــۀ آمــاری پژوهــش انتخـ�اب
شــدند .ویژگیه��ای جامع��ۀ آمـ�اری در جــدول  3شــرح داده
شــده اســت.
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جدول  :3ویژگیهای جامعۀ آماری

جنسیت
ِس َمت

سن

ویژگی

تعداد

درصد

مرد

22

72/4

زن

8

27/6

اساتید

17

57

دکتری

کارشناسان اجرایی

13

43

برنامهریزی شهری

8

زیر30سال

6

19

رشتۀ

گردشگری

16

54

تخصصی

سایر (جامعهشناسی،

6

19

 30تا50سال

15

50

باالی50سال

9

31

فوق لیسانس

8

27

19

63
27

مدیریت ،اقتصاد)

دومیــن گــروه مهــم را شــاخصهای تأثیرگــذار تشــکیل
میدهــد .ایــن متغیرهــا بهمنزلــۀ ورودی تحلیــل روابــط مؤلفههــا
در سیســتم بــوده و روابــط میــان ســایر متغیرهــا را براســاس می ـزان
تأثیرگــذاری تنظیــم میکننــد؛ بنابرایــن سیســتم بیشــتر بــه ایــن
متغیرهــا بســتگی دارد .ایــن متغیرهــا در قســمت شــمال غربــی
نمــودار نمایــش داده میشــوند (شــکل  .)2متغیرهــای تأثیرگــذار،
بحرانیتریــن مؤلفههــا هســتند؛ زی ـرا تغیی ـرات سیســتم وابســته بــه
آنهاســت و میـزان کنتــرل بــر ایــن متغیرهــا بســیار مهــم اســت .ایــن
ً
متغیرهــا عمومــا بــا سیســتم کنترلپذیــر نیســتند؛ زیــرا خــارج از
سیســتم ق ـرار دارنــد و بیشــتر درحکــم عواملــی از ثبــات (اینرســی)
عمــل میکننــد .در ایــن تحقیــق ،مؤلفههــای «چارچــوب قوانیــن
و مقــررات؛ امنیــت سیاســی و ژئوپولیتیــک؛ ضریــب اهمیــت نظــم
و برنامهریــزی دقیــق؛ امنیــت اجتماعــی؛ خدمــات و فعالیتهــای
گردشــگری؛ ضریــب فعالیــت مدیریــت بحــران؛ زیرســاخت
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات؛ برخــورداری از فناوریهــای روز
تفریــح و ســرگرمی؛ منابــع انســانی ،فرهنگــی و طبیعــی گردشــگری؛
دســترسپذیری خدمــات و تــردد مســافر؛ موقعیــت جغرافیایــی؛ و
دفاتــر خدماتــی ـ مســافرتی» ،درحکــم شــاخصهای تأثیرگــذار
در توســعۀ رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان معرفــی
شــدهاند .درواقــع شــاخصهای تأثیرگــذار ،ابعــاد متنوعــی را
شــامل میشــوند .ایــن شــاخصها تعییــن میکننــد مدیریــت در
رقابتپذیــری رونــد فعلــی را دنبــال کننــد.
متغیره��ای وابس��ته درحک��م متغیره��ای خروج�یـ سیس��تماند
و تأثیرگــذاری پاییــن و تأثیرپذیــری بســیار باالیــی دارنــد .ایــن
متغیرهــا شــکنندگی باالیــی دارنــد و تکامــل آنهــا منــوط بــه توســعۀ
همهجانبــۀ مؤلفههــای مدیریــت گردشــگری رقابتپذیــر اســت؛
بنابرایــن بــه نظــر میرســد بــرای ارتقــا و بهبــود شــاخصهای
«پایــداری محیــط زیســت؛ اولویــت داشــتن توریســم؛ و منابــع
انســانی» بایــد برنامهریــزی مدونــی در حــوزۀ مدیریــت گردشــگری
بهویــژه پایــداری منابــع صــورت پذیــرد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

در ایــن تحقیــق ،بــا توجــه بــه ماهیــت موضــوع مبنیبــر
تفســیر راهبــردی رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان ،از
رویکردهــای راهبردمحــور بهرهگیــری شــده اســت؛ بنابرایــن از دو
تکنیــک مهــم ،یعنــی رویکــرد تحلیــل ســاختار متقابــل و رویکــرد
تحلیـ�ل تأثی�رـات متقابــل تعادل��ی اســتفاده ش��ده اســت .براســاس
الگــو تحلیــل تأثیــرات متقابــل ســاختاری ،ضریــب پرشــدگی
ماتریــس متغیرهــا برابــر بــا  79/43درصــد اســت کــه نشــاندهندۀ
تأثیــر بســیار و پراکنــدۀ عوامــل در یکدیگــر و وضعیــت پایــداری
سیســتم اســت .در تحلیــل نقشــۀ تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری
مســتقیم عوامــل32گانــه ،مشــخص شــد کــه اکثــر متغیرهــای
ِ
رقابتپذی��ری گردشــگری اس��تان زنج��ان ،مؤلفههــای تأثیرگــذار
و قابــل برنامهریــزی هســتند ( 12شــاخص معــادل 37درصــد).
مجموعــۀ ایــن عوامــل در توســعۀ گردشــگری ،بهویــژه در
عرصــۀ بینالمللــی ،تأثیــر چشــمگیری دارنــد .متغیرهــای
دووجهــی بهمنزلــۀ پیشــرانهای الگــو اثــر ســاختار متقابــل در
تبیینــ رقابتپذی��ری گردش�گـری اس�تـان زنجــان اســت .ایــن
متغیرهــا شــامل «امنیــت اقتصــادی ـ تجــارت الکترونیــک ،تنــوع
اکولوژیکــی ،زیرســاختهای بهداشــت و ســامت ،محیــط
اقتصــادی و زیرســاختها ،روابــط بیــن الملــل و زیرســاخت
سیاســی ،زیرســاخت حملونقــل ،برخــورداری از خدمــات
هتــلداری ،رقابتپذیــری قیمتــی صنعــت ســفر و گردشــگری،
جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری ،و منابــع فرهنگــی ـ
تاریخــی» هســتند و عالوهبــر تأثیرپذیــری از دیگــر مؤلفههــا ،در
ســایر مؤلفههــا نیــز تأثیــر بس ـزایی دارنــد و تداومدهنــدۀ وضعیــت
بهشــمار میرونــد .ایــن متغیرهــا درواقــع اهــداف اصلــی توســعۀ
رقابتپذیــری گردشــگری در اســتان زنجــان براســاس شــرایط
موجودنــد و بــا تأکیــد بــر ایــن متغیرهــا ،افــق چشـمانداز روشــنی
بـرای مدیریــت گردشــگری اســتان و تقویــت جایــگاه آن در کشــور
و حتــی مناطــق و شــهرهای همتــراز در ســطح آســیا ترســیم
میکنــد.

تحصیالت

لیسانس

3
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شاخص

ویژگی

تعداد

درصد
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آخرین نوع متغیرها ،متغیرهای مستقل است که به متغیرهای
مستثنی معروفاند .این متغیرها از سایر متغیرهای سیستم تأثیر نپذیرفته
و در آنها تأثیر هم ندارند و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند؛ به همین
علت بهمنزلۀ متغیرهای حذفشدنی و کمتأثیر در نظر گرفته میشود؛
زیرا نه باعث توقف یک متغیر اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت یک
متغیر در سیستم میشوند .در این تحقیق ،متغیرهای «سیاستگذاری و

قانونمندی؛ حکمروایی مطلوب؛ سرمایۀ اجتماعی و مشارکت فرهنگی؛
تحصیل و آموزش؛ دردسترسبودن نیروی کار ماهر؛ منابع طبیعی؛
ً
و فعالیتهای داوطلبانه و مردمی گردشگری» ،با وجود اینکه کامال
مستقلاند ،بیش از آنکه تأثیرپذیر باشند ،تأثیرگذارند .آنها در قسمت
جنوب غربی نمودار و باالی خط قطری قرار دارند (شکل  )2و میتوانند
بهمثابۀ نقاطی برای سنجش و ارزیابی آینده بهکار روند.

جدول  :4اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم شاخصهای رقابتپذیری گردشگری

نوع

نوع

شاخص

اثر مستقیم

اثر غیرستقیم
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دووجهی

تنوع اکولوژیکی

0/6610

0/7151

برخورداری از
فناوریهای روز تفریح
و سرگرمی

0/9903

زیرساختهای بهداشت
و سالمت

0/8445

0/6492

منابع انسانی ،فرهنگی
و طبیعی گردشگری

0/9292

0/5740

محیط اقتصادی و
زیرساختها

0/7763

0/7198

دسترسپذیری خدمات
و تردد مسافر

0/4869

0/5951

روابط بینالملل و
زیرساخت سیاسی

0/3246

0/6234

موقعیت جغرافیایی

0/9903

0/6469

زیرساخت حملونقل

0/8633

0/6634

دفاتر خدماتی ـ
مسافرتی

0/8257

0/6328

برخورداری از خدمات
هتلداری

0/2635

0/6963

سیاستگذاری و
قانونمندی

0/4281

0/6351

رقابتپذیریقیمتیصنعت
سفروگردشگری

0/5740

0/7857

حکمروایی مطلوب

0/9198

0/5387

جذابیت صنعت سفر و
گردشگری

0/3035

0/6704

سرمایۀ اجتماعی و
مشارکت فرهنگی

0/0682

0/6187

منابع فرهنگی ـ تاریخی

0/9221

0/6657

تحصیل و آموزش

0/2538

0/4305

چارچوب قوانین و مقررات

0/5434

0/6046

دردسترسبودن نیروی
کار ماهر

0/8915

0/5763

امنیت سیاسی و
ژئوپولیتیک

0/3599

0/6775

منابع طبیعی

0/7222

0/5504

ضریب اهمیت نظم و
برنامهریزی دقیق

0/2399

0/7010

فعالیتهای داوطلبانه و
مردمی گردشگری

0/8116

0/5622

امنیت اجتماعی

0/7739

0/7245

پایداری محیط زیست

0/5998

0/5293

خدمات و فعالیتهای
گردشگری

0/5810

0/6775

اولویت قرار داشتن
توریسم

0/6116

0/5975

ضریب فعالیت مدیریت
بحران

0/7386

0/6563

منابع انسانی

0/4987

0/6257

مستقل

تاثیرگذار

امنیت اقتصادی ـ
تجارت الکترونیک

0/3364

0/7527

زیرساخت فناوری
اطالعات و ارتباطات

تاثیرگذار

شاخص

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

0/2538

0/5763
0/5599
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تبیین راهبردی پیشرانهای رقابتپذیری گردشگری
در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری
مورد مطالعه :استان زنجان

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

در مرحلــۀ بعــد ،بـرای نشــاندادن نحــوۀ پراکنــش شــاخصها
در بــردار تحلیــل تأثیــرات متقابــل ســاختاری ،و میــزان پایــداری
و ناپایــداری سیســتم ،موقعیــت شــاخصها در بــردار بررســی
میشــود .آنچــه در شــکل دو مشــخص اســت ،خطــوط آبیرنــگ
کــه جهتهــای ســیر شــاخص در بــردار را نشــان میدهنــد ،بــه
حرکــت خطــی در ســیر محــور ب ـرازش گرایــش دارنــد .ایــن رویــه
نشــان میدهــد کــه حرکــت متغیرهــا بــه ســمت ناپایــداری اســت.
در ایــن رابطــه ،شــاخصهای «منابــع انســانی ،فرهنگــی و طبیعــی
گردشــگری؛ دفاتــر خدماتــی ـ مســافرتی؛ ســرمایۀ اجتماعــی
و مشــارکت فرهنگــی؛ منابــع فرهنگــی ـ تاریخــی؛ ضریــب
اهمیــت نظــم و برنامهریــزی دقیــق ،و منابــع انســانی» بیشــترین
ناپایــداری را نشــان دادهانــد .درنهایــت وضعیــت شــاخصهای
توسعــۀ رقابتپذیــری گردشــگری اسـ�تان زنجــان نشــان میدهــد
کــه ایــن اســتان نیازمنــد اجــرای طرحهــای متنــوع گردشــگری و

تقویــت زیرســاختهای مرتبــط بــا صنعــت گردشــگری مبتنیبــر
بخشبنــدی بازارهــای هــدف اســت .و غالــب شــاخصها
بــه ســمت ناپایــداری و نســبیبودن درحــال حرکتانــد .ایــن
رونــد نشــاندهندۀ ضعــف زیرســاختها و مدیریــت نامطلــوب
گردشــگری و عــدم انطبــاق تــوان رقابتــی بــازار گردشــگری بــا
ظرفیتهــای موجــود در اســتان اســت .چنانچــه در شــکل 2
دیــده میشــود ،برخــی شــاخصها ماننــد «روابــط بینالملــل و
زیرســاخت سیاســی؛ ســرمایۀ اجتماعــی و مشــارکت فرهنگــی؛ و
ضریــب اهمیــت نظــم و برنامهریــزی دقیــق» در حاشــیۀ بــردار قـرار
دارنــد .ایــن رونــد نشــان میدهــد کــه ایــن شــاخصها گرایــش
بــه بهبــود ندارنــد و بــا رونــد فعلــی ،وضعیــت در گردشــگری
اســتان همچنــان نامطلــوب خواهــد بــود .درنتیجــه الزمــۀ تقویــت
رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان در بازارهــای هــدف و
بخشبنــدی بــازار گردشــگری ،ارتقــای شــاخصهای فــوق اســت.
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ً
بــا توجــه بـ ه شــدت روابــط متغیرهــا ،کــه غالبــا از نــوع روابــط
بســیار شــدید اســت ،و همچنیــن تعییــن عملکــرد شــاخصهای
رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان در قالــب متغیرهــای
دووجهــی کــه عالوهبــر تأثیرگــذاری در شــاخصهای دیگــر ،از
عملکــرد دیگــر شــاخصها نیــز تأثیــر میپذیرنــد .ایــن متغیرهــا
درحکــم پیشــرانهای تحقیقانــد .عوامــل پیشــران و کلیــدی
رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان بــا توجــه بــه امتیــاز
تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری مســتقیم انتخــاب شــدند .درنتیجــه
از میــان  32عامــل بررسیشــده در ایــن تحقیــق ،درنهایــت 10
عامــل درحکــم متغیرهــای کلیــدی و پیشــران در رقابتپذیــری
گردشــگری اســتان زنجــان اســتخراج شــدند کــه همــۀ ایــن 10
عامــل در هــر دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم تکــرار شــدند.
عالوهبــر مشخصشــدن پیشــرانهای کلیــدی مؤثــر در
رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان ،از ایــن شــاخصها
بــرای تدویــن ســناریوهای رقابتپذیــری گردشــگری اســتان
زنجــان از طریــق الگــو تحلیــل تأثیــرات متقابــل تعادلــی بــه
کمــک نرمافــزار ســناریو ویــزارد اســتفاده خواهنــد شــد .ایــن
درحالــی اســت کــه بــرای تقویــت رقابتپذیــری گردشــگری
اسـ�تان زنجــان ،توج��ه برــ ش��اخصهای «امنیــت اقتصــادی
ـ تجــارت الکترونیــک؛ تنــوع اکولوژیکــی؛ زیرســاختهای
بهداشــت و ســامت؛ محیــط اقتصــادی و زیرســاختها؛ روابــط

بینالملــل و زیرســاخت سیاســی؛ زیرســاخت حملونقــل؛
برخــورداری از خدمــات هتـلداری؛ رقابتپذیــری قیمتــی صنعــت
ســفر و گردشــگری؛ جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری؛ و
منابــع فرهنگ��ی ـ تاریخیــ» ضــروری اســت؛ زیــرا تضعیــف یــا
تقویــت شــاخصهای فــوق در اســتان زنجــان میتوانــد آینــدۀ
گردشــگری اســتان زنجــان را تضمیــن کنــد؛ بنابرایــن نکتــۀ مهــم
ایــن اســت کــه پیشـرانهای تحقیــق در قالــب متغیرهــای دووجهــی
ً
و تأثیرگــذار عمدتــا در تقویــت زیرســاختهای توســعۀ اقتصــادی ـ
اجتماعــی و سیاســی و تقویــت روابــط بینالملــل تأکیــد دارد .ایــن
بدانمعناســت کــه بـرای رســیدن بــه صنعــت گردشــگری مطلوب و
رقابتپذیــر در عرصــۀ داخلــی و بینالمللــی بایــد ش ـرایط فعلــی
تغییــر یابــد و برنامهریزیهــا بــه ســمت توســعۀ زیرســاختهای
گردشــگری و تقویــت روابــط بــا شــهرها و کشــورهای دیگــر جهــان
بهویــژه آســیا در عرصههــای متنــوع رســانه ،فضــای مجــازی،
آژانسهــای مســافرتی و  ....ســوق یابــد .امــا ایــن تغییــر بایــد
منطبــق بــر اصالــت و هویــت گردشــگری باشــد و درعینحــال،
بــه توســعۀ اقتصــادی و رفــاه عمومــی شــهرها و روســتاهای اســتان
منجــر شــود .در ایــن زمینــه ،ب ـرای رســیدن بــه فضــای مطلــوب
عمومــی ،از رویکــرد تأثیــرات متقابــل تعادلــی بــا اتــکا بــه
پیشــرانهای جــدول پنــج اســتفاده شــده اســت.

جدول  :5پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم در رقابتپذیری گردشگری

شاخص

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

رتبه

امنیت اقتصادی ـ تجارت الکترونیک

0/3364

0/7527

7

تنوع اکولوژیکی

0/6610

0/7151

5

زیرساختهای بهداشت و سالمت

0/8445

0/6492

4

محیط اقتصادی و زیرساختها

0/7763

0/7198

3

روابط بینالملل و زیرساخت سیاسی

0/3246

0/6234

10

زیرساخت حملونقل

0/8633

0/6634

2

برخورداری از خدمات هتلداری

0/2635

0/6963

9

رقابتپذیری قیمتی صنعت سفر و گردشگری

0/5740

0/7857

6

جذابیت صنعت سفر و گردشگری

0/3035

0/6704

8

منابع فرهنگی ـ تاریخی

0/9221

0/6657

1

تبیین راهبردی پیشرانهای رقابتپذیری گردشگری
در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری
مورد مطالعه :استان زنجان
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تکنیـ�ک ماتریــس تحلیــل تأثیـرات متقابــل تعادلــی براســاس
روابــط احتمالــی مؤلفههــا و ارزشگــذاری متخصصــان از
روندهــای احتمالــی آینــده ،ســناریوهای احتمالــی را گــزارش
میکنــد؛ بنابرایــن بررســی ســاختار و عملکــرد آینــدۀ یــک
شــاخص بهتنهایــی پیشبینــی نمیشــود؛ بنابرایــن ایــن روش
از بینــش کیفــی دربــارۀ روابــط بیــن عوامــل شــبکۀ اثرگــذاری
اســتفاده میکنــد تــا بــه تصویــری ســازگار دربــارۀ رفتــار شــبکه
دســت یابــد .تحلیــل ســناریویی ،یکــی از کاربردهــای معمــول
 CIBاســت .ســؤال محــوری در این رویکرد ایـــن اســـت کـــه اگـــر
وضعیــت  A1از عامــل کلیــدی  Aدر آینــدۀ شــهر اتفــاق بیفتــد،
چــه تأثیــری در وقــوع یــا وقوعنیافتــن وضعیــت  B2از عامــل
کلیــدی  Bخواهــد داشــت و بــه همیــن ترتیــب تــا آخریــن وضعیــت

احتمالــی در آخریــن عامــل کلیــدی ادامــه خواهــد یافــت .بعــد
از مشــخصکردن ارزش وزنــی شــاخصهای اثرگــذار بهنســبت
شــاخصهای اثرپذیــر ،براســاس نحــوۀ ارتبــاط شــاخصها بــا
یکدیگــر 3 ،ســناریوی پایــه بــرای تبییــن وضعیــت رقابتپذیــری
گردشــگری ارائــه شــده اســت .هریــک از ایــن ســناریوها ،بــر ُبعــد
و شــاخص خاصــی تأکیــد دارنــد .طبــق شــکل  ،4ســناریوی دوم بــا
مجمــوع ضریــب تأثیــر کلــی 20 1و ارزش ثبــات 2برابــر  1اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه مجمــوع امتیــازات دیگــر ســناریوها کمتــر از 20
اســت ،بنابرایــن ســناریوی شــمارۀ  2بــا نرمافــزار براســاس نحــوۀ
اثرگــذاری ماتریــس مقایســات زوجــی درحکــم ســناریوی اصلــی
تحلیــل روابــط شــاخصهای پیشــران انتخــاب شــده اســت.

45

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شکل  :4سناریوهای احتمالی رقابتپذیری گردشگری استان زنجان

بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده و ناپایــداری سیســتم ،مشــخص
شــد کــه ســناریوی شــمارۀ  2بــا الگوبــرداری از نحــوۀ روابــط
میــان مؤلفههــا و پیشبینهــای تأثیرگــذار ،توانایــی پیشبینــی
شــرایط راهب��ردی رقابتپذی��ری گردش��گری اس��تان زنجــان در
بازاره��ای هـ�دف گردشگــری در بی��ن کشــورهای آس��یایی را دارد.
طبــق ایــن ســناریو ،مهمتریــن راهبــرد ب ـرای تقویــت رقابتپذیــری
گردشــگری اســتان زنجــان در بازارهــای هــدف ،تقویــت گردشــگری
بهواســطۀ ایجــاد جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری در ســطح
اســتان زنجــان در میــان روســتاها و شــهرهای دارای ظرفیــت در
ذهــن مخاطبــان هــدف گردشــگری (برجســتهترکردن ویژگــی

گردشــگری) اســت .بــا توجــه بــه ضریــب  2+شــاخص ایجــاد
جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری ،ایــن شــاخص بایــد در
اولویــت برنامهریــزی گردشــگری قــرار گیــرد .در ایــن رابطــه،
شــاخصهای پشــتیبان و مکمــل توســعۀ گردشــگری عبارتانــد
از «تقویــت زیرســاختهای ســامت و بهداشــت»« ،روابــط
بینالملــل و زیرســاخت سیاســی» و «تقویــت زیرســاختهای
امنیــت اقتصــادی بهویــژه توســعۀ تجــارت الکترونیــک در ســطح
بینالملــل» .ایــن مؤلفههــای بــا ضریــب تأثیــر مثبــت و ســازنده
( ،)1+بهدنبــال ارتقــای گردشــگری در عرصــۀ بازارهــای هــدف
گردشــگری هســتند و بایــد در برنامهریزیهــای آتــی تقویــت

1. Total Impact Acore
2. Consistency Value
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شــوند .درنتیجــه دو مؤلفــۀ اقتصــادی و سیاســی درجــۀ
اهمیــت یکســانی بــرای توســعۀ گردشــگری رقابتپذیــر دارنــد.
ایــن درحالــی اســت کــه مؤلفــۀ «اجتماعــی ـ فرهنگــی در زمینــۀ
توســعۀ زیرســاختهای بهداشــت و ســامت» بــا ضریــب ()1-
در حــوزۀ توســعۀ گردشــگری رقابتپذیــر در اســتان زنجــان

چنــدان تقویــت نشــده اســت و بــا رونــد فعلــی ،بهســبب نادیــده
گرفتهشــدن ،انتظــار م ـیرود در توســعۀ گردشــگری اســتان خلــل
ایجــاد کنــد؛ بنابرایــن ب ـرای توســعۀ گردشــگری اســتان زنجــان،
بایــد در ایــن مؤلفــه بازنگــری جــدی صــورت گیــرد.

سال دهم  ،شماره سوم ،پاییز 1400

شکل  :5سناریو توسعۀ رقابتپذیری گردشگری استان زنجان براساس الگوی تحلیل

بحث و نتیجهگیری
ْ
کار پژوهشــی ایــدهآل ســفری اســت کــه از «توضیــح»
آغــاز و بــه «پاســخ» ختــم میشــود« .توضیــح» بــه تکگویــی،
تفســیر و نقــد گرایــش دارد ،امــا «پاســخ» دعــوت بــه گفتوگــو
بــا گســتردهترین طیــف مخاطبــان (حــوزۀ همگانــی) اســت
(تاجبخــش .)275 :1386 ،بــاری ایــن پژوهــش صبغـهای از یــک
تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی بــود کــه بــه ســهم خــود میکوشــید
بــه تبییــن راهبــردی رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان
بــا اســتفاده از تعییــن بازارهــای هــدف و بخشبنــدی بــازار در
میــان کشــورهای آســیایی بپــردازد .در ایــن چارچــوب ،فقــدان
دسترســی آســان بــه دادههــای گردشــگری در حــوزۀ آزمایشــگاه
تحقیــق و همکارینکــردن برخــی از مصاحبهشــوندگان ،برخــی
محدودیتهــای پیــش روی تحقیــق بودهانــد کــه نوشــتار حاضــر
بــا آن مواجــه بــوده اســت .بررســی یافتههــای نظــری و تحلیلــی
نشــان داد کــه رقابتپذیــری یکــی از مهمتریــن دغدغههــای
تجــارت و فعالیــت در محیــط پویــا و رقابتــی امــروز اســت .در
ســالهای اخیــر ،رقابــت در حکــم مفهومــی اقتصــادی ـ کــه
بــر توســعۀ پایــدار صنعــت ســفر و گردشــگری تأثیرگــذار اســت ـ
مطــرح میشــود .بــا توجــه بــه اهمیــت رقابتپذیــری گردشــگری

در بازارهــای بینالمللــی ،دســتیابی بــه جایــگاه مطمئــن و
پایــدار در طوالنیمــدت ،یکــی از اولویتهــای اساســی در
رقابتپذیــری گردشــگری ،تعییــن بازارهــای هــدف و بخشبنــدی
بــازار بهویــژه در میــان کشــورهای آســیایی براســاس درجــۀ
اهمیــت گردشــگری کشــور ایــران اســت .یافتههــای مطالعــات
پیشــین نیــز مؤیــد ایــن مطلــب اســت .چنانکــه از نظــر دوپیـراس
و مــک کالم ( ،)2019گردشــگری و رقابتپذیــری بیشــتر تابــع
رشــد اقتصــادی و زیرســاختهای موجــود مقصــد گردشــگری
اســت .از طرفــی ،بــه نظــر ابراهیمــی و همــکاران ( )1398عوامــل
موقعیتــی ایــران و مدیریــت مقصــد ،مهمتریــن عوامــل رقابتــی
گردشــگری در ایــران اســت .ایــن درحالــی اســت کــه موقعیــت
گردشــگری اســتان زنجــان بــه لحــاظ ظرفیتهــای گردشــگری
بهنســبت اســتانهای دیگــر و همچنیــن مناطــق همگــن و همت ـراز
خــود در ســایر کشــورهای آســیایی ،نشــان میدهــد کــه وضعیــت
مناســبی در توســعۀ گردشــگری نــدارد.
بــرای ریشــهیابی گردشــگری اســتان زنجــان ،از یافتههــای
میدانــی و تحلیلــی بهــره گرفتــه شــد .یافتههــای تحلیلــی نشــان
داد کــه براســاس الگــوی تحلیــل ســاختار متقابــل بــا نرمافــزار
میــک مــک ،از میــان  32عامــل بررسیشــده در ایــن تحقیــق،

تبیین راهبردی پیشرانهای رقابتپذیری گردشگری
در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری
مورد مطالعه :استان زنجان

ابراهیمــی ،مهــدی ،یــاوری گوهــر ،فاطمــه و
حســن کاشــی ،میتــرا (« .)1398اولویتبنــدی عوامــل
رقابتپذیــری ایــران در گردشــگری حــال» .برنامهریــزی
و توســعۀ گردشــگری ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،28ص .137-113
ایمانــی خوشــخو ،محمدحســین و نادعلیپــور ،زه ـرا
(« .)1395ارائــۀ الگــوی مفهومــی رقابتپذیــری مقصــد
گردشــگری در چارچــوب توســعۀ پایــدار» .گردشــگری و
توســعه ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،1ص .106-84
باقــری ،مســلم ،شــجاعی ،پیــام و کیانــی ،مهــرداد
(« .)1395ارائــۀ مــدل تفســیری ســاختاری شــاخصهای
رقابتپذیــری ســفر و گردشــگری (مطالعــۀ مــوردی :اســتان
فــارس)» .برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری ،دورۀ  ،5شــمارۀ
 ،18ص .157-137
برومنــد ،بابــک ،کاظمــی ،علــی و رنجبریــان ،بهــرام
(« .)1397توســعۀ مــدل بومــی ســنجش رقابتپذیــری
گردشــگری مقاصــد گردشــگری ایـران» .تحقیقــات بازاریابــی
نویــن ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،2ص .122-105
تاجبخــش ،کیــان ( .)1386آرمــان شــهر ،فضــا،
هویــت و قــدرت در اندیشــۀ اجتماعــی معاصــر ،ترجمــۀ
افشــین خاکبــاز ،تهــران :نشــر نــی.
جعفرتــاش ،برزیــن و پویــانزاده ،نســترن (.)1394
«ارزیابــی و اولویتبنــدی شــاخصهای رقابتپذیــری
صنعــت گردشــگری ایــران» .نشــریۀ فراینــد مدیریــت و
توســعه ،دورۀ  ،28شــمارۀ  ،3ص .105-85
حیــدری ،تقــی ،رشــیدی ،ابراهیــم ،حصــاری،
اصغــر و توالیــی ،ســیمین (« .)1392ارزیابــی قابلیتهــای
گردشــگری شــهر زنجــان و راهبردهــای تقویــت جــذب
گردشــگر» .فصلنامــه مطالعــات مدیریــت گردشــگری،
ســال هشــتم ،شــمارۀ  ،21ص .29 -5
دفتــر برنامــه ریــزی و بودجــه ( .)1390ســند راهبــردی
توســعه بخــش میـراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان ،زنجــان :انتشــارات معاونــت برنامهریــزی
اســتان زنجــان.
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درنهایــت  10عامــل درحکــم متغیرهــای کلیــدی و پیشــران در
رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان اســت و بــرای تقویــت
رقابتپذیــری گردشــگری اســتان زنجــان ،توجــه بــر شــاخصهای
«امنیــت اقتصــادی ـ تجــارت الکترونیــک؛ تنــوع اکولوژیکــی؛
زیرســاختهای بهداشــت و ســامت؛ محیــط اقتصــادی و
زیرســاختها؛ روابــط بینالملــل و زیرســاخت سیاســی؛
زیرســاخت حملونقــل؛ برخــورداری از خدمــات هتلــداری؛
رقابتپذیــری قیمتــی صنعــت ســفر و گردشــگری؛ جذابیــت
صنعــت ســفر و گردشــگری؛ و منابــع فرهنگــی ـ تاریخــی»
ضــروری اســت .ایــن رویــه نشــان میدهــد کــه ب ـرای رســیدن بــه
صنعــت گردشــگری مطلــوب و رقابتپذیــر بایــد برنامهریزیهــا
بــه ســمت توســعۀ زیرســاختهای گردشــگری و تقویــت روابــط بــا
شــهرها و کشــورهای دیگــر جهــان ،بهویــژه آســیا در عرصههــای
متنــوع رســانه ،فضــای مجــازی ،آژانسهــای مســافرتی ســوق یابــد.
از طرفیــ ،تکنیــک ماتریــس تحلیــل تأثیـرات متقابــل تعادلــی
ســناریوی دوم را بــا مجمــوع ضریــب تأثیــر کلــی 20و ارزش
ثبــات برابــر  1بهمنزلــۀ مهمتریــن راهبــرد تقویــت رقابتپذیــری
گردش�گـری انتخ��اب کــرده اسـ�ت .ای��ن سنــاریو بـ�ر عامــل تقویــت
گردشــگری بهســبب ایجــاد جذابیــت صنعــت ســفر و گردشــگری
در ســطح اســتان زنجــان در بیــن روســتاها و شــهرهای دارای
ظرفیــت بــا ضریــب  2+تأکیــد دارد و شــاخصهای پشــتیبان و
مکمــل توســعۀ گردشــگری نیــز عبارتانــد از «روابــط بینالملــل و
زیرســاخت سیاســی» و «تقویــت زیرســاختهای امنیــت اقتصــادی
بهویــژه توســعۀ تجــارت الکترونیــک در ســطح بینالملــل» بــا
ضریــب تأثیــر مثبــت و ســازنده ( ،)1+و «توســعۀ زیرســاختهای
بهداشــت و ســامت در زمینــۀ اجتماعــی ـ فرهنگــی» بــا ضریــب
( .)1-بدینترتیــب ،بررســیها نشــان میدهــد کــه افزایــش
رقابتپذیــری در صنعــت گردشــگری در اســتان زنجــان ،منــوط بــه
توســعۀ زیرســاختهای روابــط بینالملــل ،امنیــت اقتصــادی،
ایجــاد جذابیــت ســفر در محدودههــای گردشــگرپذیر و همچنیــن
تأکیــد ویــژه بــر بهداشــت و ســامت گردشــگران اســت .در
اینبــاره بــرای دســتیابی بــه چنیــن ســازوکارهایی ،رعایــت مــوارد
زیــر ضــروری بــه نظــر میرســد:
 )1تقویــت زیرســاختهای تجــارت الکترونیــک بیــن
کشــورهای منطقــه بــا هــدف تســهیل امنیــت اقتصــادی بـرای
گردشــگران؛
 )2شناســایی مناطــق جــذاب و متنــوع طبیعــی اســتان و
ثبــت موقعیــت و جذابیتهــای گردشــگری آن در ســازمانهای
منطقـهای و بینالمللــی بـرای آشــنایی گردشــگران؛
 )3توســعۀ زیرســاختهای بهداشــت و ســامت
اســتان ،بهویــژه در محدودههــای گردشــگرپذیر؛
 )4تقویت زیرساختهای اقتصادی استان برای توسعۀ
رونق اقتصادی بهمنزلۀ مهمترین اصل رقابتپذیری گردشگری؛

 )5توســعۀ روابــط بینالملــل و زیرســاخت سیاســی بــا
شــهرهای همت ـراز در کشــورهای گوناگــون و برق ـراری روابــط
دوجانبــه در حــوزۀ گردشــگری؛
 )6توســعۀ زیرســاخت حملونقــل ریلــی و هوایــی بــا
هــدف تســهیل ورود و خــروج گردشــگران؛
 )7تقویــت زیرســاختهای پذیرایــی و خدمــات
هتلــداری بهمنظــور توســعۀ گردشــگری.
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رجوعــی ،مرتضــی و شــیعهزاده ،الهــه (.)1387
«تعییــن معیارهــای جذابیــت بــازار و انتخــاب بــازار هــدف».
فصلنامــۀ علمــی تخصصــی گــروه مدیریــت دانشــگاه امــام
رضــا ،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،1ص .35-17
زروکــی ،شــهریار و اولیایینســب ،مرضیــه (.)1396
«بررســی عوامــل مؤثــر بــر رشــد گردشــگری بــا تأکیــد بــر
رقابتپذیــری مقصــد کاربــردی از روش دادههــای تابلویــی
پویــا و تخمیــنزن  .»GMM-Sysبرنامهریــزی و توســعۀ
گردشــگری ،دورۀ  ،6شــمارۀ  ،23ص .104-77
شــکراللهی ،نویــد (« .)1397رتبــۀ  ۳۵ایــران
در اقتصادهــای گردشــگری جهــان» .روزنامــۀ دنیــای
اقتصــاد ،بــه شــمارۀ  ،۳۰/۰۷/۱۳۹۷ ،۴۴۵۴شــمارۀ خبــر:
۳۴۵۵۰۸۱
شــماعی ،علــی و جعفــر موســیوند (.)1390
«ســطحبندی شهرســتانهای اســتان اصفهــان از لحــاظ
زیرســاختهای گردشــگری بــا اســتفاده از مــدلTOPSIS
و .»AHPمطالعــات و پژوهشهــای شــهری و منطقــهای،
ســال ســوم ،شــمارۀ  ،10ص .40-23
شــمسآبادی ،مرجــان ( .)1395بخشبنــدی بــازار
صنعــت گردشــگری ورزشــی کشــور و شناســایی بــازار
هــدف بــا رویکــرد جغرافیایــی .پایاننامــۀ کارشناســی
ارشــد .دانشــگاه حکیــم ســبزواری ،دانشــکدۀ تربیــت بدنــی
و علــوم ورزشــی.
علمالهــدی ،مریــم الســادات (« .)1398ایــران
ارزانتریــن مقصــد گردشــگری در بیــن  ۱۴۰کشــور جهــان».
خبرگــزاری جمهــوری اســامی 27 ،شــهریور .۱۳۹۸
فرزیــن ،محمدرضــا ،شــکاری ،فاطمــه ،عزیــزی،
فاطمــه (« .)1397رقابتپذیــری مقصــد گردشــگری:
تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد (مــورد مطالعــه :شــهر یــزد و
شــهر شــیراز)» .مطالعــات مدیریــت گردشــگری ،دورۀ ،13
شــمارۀ  ،44ص .247-219
فرزیــن ،محمدرضــا ونادعلیپــور  ،زهــرا (.)1389
ی گردشــگری
«عوامــلمؤثــرب ـر مزی ـت رقابتــیمقصدهــا 
در ایــران (مــوردمطالعــه:منطقــۀچابهــار)».فصلنامــۀ
مطالعــات گردشــگری،دورۀ  ،5شــمارۀ  ،14ص .67-41
فهیمیفــر ،جمشــید ،حســن  ،ولیبیگــی و
محمدرضــا ،عابدیــنمقانكــی (« .)1383اولویتبنــدی
بازارهــای هــدف محصــوالت منتخــب پتروشــیمی ای ـران».
فصلنامــۀ پژوهشنامــۀ بازرگانــی ،دورۀ  ،8شــمارۀ  ،31ص
.202-153
مرکــز آمــار ایــران ( .)1395سرشــماری عمومــی
نفــوس و مســکن اســتان زنجــان ( .)1395تهـران :انتشــارات
مرکــز آمــار ای ـران.

نادعلیپــور ،زهــرا (« .)1392ارزیابــی کیفیــت
مدیریــت مقصــد گردشــگری از دیــدگاه مزیــت رقابتــی
(مطالع��ۀ مــوردی :منطق��ۀ چابه��ار)» .فصلنامــۀ گردشــگری
دانشــگاه علــم و فرهنــگ ،دورۀ  ،1شــمارۀ 1؛ ص .119-100
نادعلیپــور ،زهــرا و چیتــی ،نــدا (« .)1397تحلیــل
رقابتپذیــری گردشــگری ایــران بــا تأکیــد بــر ادراک
گردشــگران مطالعــۀ مــوردی :گردشــگران اروپایــی ورودی
بــه ایــران» .گردشــگری و توســعه ،دورۀ  ،6شــمارۀ  ،4ص
.105-82
نصیــری هندهخالــه ،اســماعیل ،هــادوی ،فرامــرز و
زمانــی ،مهــدی (« .)1394شناســایی رابطــه بیــن توســعۀ
صنعــت گردشــگری و رشــد اقتصــادی اســتان زنجــان».
فصلنامــۀ علمــی پژوهشــی اقتصــاد و مدیریــت شــهری،
دورۀ  ،4شــمارۀ  ،3ص .94-75
Balan, D., Balaure, V., & Veghes, C. (2009).
“Travel and tourism competitiveness of the world’s
top tourism destination: An exploratory assessment”.
Annales niversitatis Apulensis Series Oeconomica,
11(2), 979-987
Brida, J.G., & Risso, W.A. (2009). “Tourism as a
factor of long-run economic growth: An empirical
analysis for Chile”. European Journal of Tourism
Research, 2(2), 178-185
Buhalis, D. (2000). “Marketing the competitive destination
of the future”. Tourism Management, 21, 97-116.
Crouch, G. (2018a). Modelling Destination
Competitiveness, A survey and Analysis of the
Impact of competitiveness Attributes, Sustainable
Tourism Pty Ltd, Australia.
Crouch, G. I. (2018b). “Destination
Competitiveness: An Analysis of Determinant
Attributes”. Journal of Travel Research. https://doi.
org/10.1177/0047287510362776
Dibb, S., & Simkin, L. (2016). The Market
Segmentation Workbook: Target Marketing for
Marketing Managers. ITBP, London.
Dupeyras, A., & MacCallum. N. (2019).
“Indicators for measuring competitiveness in tourism:
A guidance document, OECD Tourism Papers”,
OECD Publishing.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003), “Destination

1400  پاییز، شماره سوم، سال دهم

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

49

تبیین راهبردی پیشرانهای رقابتپذیری گردشگری
در دستیابی به بازارهای هدف گردشگری
 استان زنجان:مورد مطالعه

Lee, C., & King, B. (2009). “A determination of
destination competitiveness for Taiwan’s hot springs
tourism sector using the Delphi technique”. Journal of
Vacation Marketing, 15, 243-257.
McDonald, M. (1995).
Butterworth-Heinemann,

Marketing
Oxford

Plans,

competitiveness: determinants and indicator”. Current
Issues in Tourism, 6(5), 369-414.
Ferreira, J., & Estevao, C. (2009). “Cristina
Regional Competitiveness of Tourism Cluster: A
Conceptual Model Proposal”, Available online at
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14853.

Schneider, P. Vogt, C., & Smith, S. (2005).
“Segmenting the adventure travel market by activities:
an extension of sung, Morrison and oleary”. Journal of
travel and tourism marketing, 9(4), 1 -15.

Gomezelj Omerzel, D. (2011). “The local business
sector’s perception of the competitiveness of Slovenia
as a tourist destination”. Turizam: znanstveno-stručni
časopis, 59(1.), 25-46.

Schwab, K. (2017), “The Global Competitiveness
Report 2017-2018”, World Economic Forum,
Geneva, Switzerland.

Kotler, P., & Pfoertsch, W. (2006). B2B brand
management. Berlin Heidelberg: Springer.
Kum, H., Aslan, A., & Gungor, M. (2015).
“Tourism and economic growth: The case of Next- 11
Countries”. International Journal of Economics and
Financial Issues, 5(4), 1075-1081.

