برنامهریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت رقابتپذیری
منطقهای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT
محمد اجزاء شکوهی  -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
نعمت شا کرمی - 1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
علی محمد منصورزاده  -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران ،ایران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دریافت1395/12/18 :
تاریخ پذیرش1396/12/21 :

واژ گان کلیدی :گردشگری ،برنامهریزی راهبردی ،Meta-SWOT،کردستان.

 2نویسنده مسئول مقالهSorena94@yahoo.com :

17

شــمــاره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

برنامهریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت
رقابتپذیری منطقهای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

چکیده
امروزه گردشگري به عنوان يك فعاليت پوياي اقتصادي ،نقش مهمي در توسع ه اقتصاد جوامع انساني ايفا ميكند .گسترش
گردشگري بر درآمد ملي ،منابع ارزي ،اشتغال و ديگر شاخصهاي كالن اقتصادي تأثيرگذار است .در واقع در عصر حاضر،
ی شدن ا کثر کشورها و شهرها سعی دارند با برنامهریزیهای مناسب در محیط رقابتی به وجود
با توجه به مقوله جهان 
آمده جایگاه رقابتی خود و متعاقب آن کیفیت زندگی اجتماعات خود را بهبود بخشند .در تحقیق حاضر اهداف زیر دنبال
میشود -1:تعیین جایگاه گردشگری استان کردستان با رقبای منطقهای -2 ،شناسایی مهمترین منابع و قابلیتهای
گردشگری کردستان که دارای ویژگی ( ()VIROنادر بودن ،تکرار نشدنی ،تقلیدناپذیر و غیرقابل جایگزین) هستند و -3
شناسایی مهمترین عوامل کالن تأثیرگذار بر گردشگری کردستان .یکی از روشهــای برنامهریزی در زمینۀ گردشگری
برنامهریزی راهبردی و استراتژیک با تکنیک  Meta-SWOTاست .تکنیک  Meta-SWOTبراساس رهیافت داخل به خارج
و بهنوعی دیدگاه مبتنی بر منابع است .دادهها و اطالعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهای
و سپس بهصورت میدانی و نظرخواهی از  25نفر از کارشناسان متخصص در امر گردشگری که به روش هدفمند انتخاب
شدهاند ،تهیهشده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که مهمترین عوامل کالن تأثیرگذار بر گردشگری کردستان
عبارتنداز مدیریت کالن کشور ،سیاستهای خارجی دولت و تحریمهای بینالمللی .عدم تخصیص بودجه به امر گردشگری
و عدم توجه به صنعت گردشگری در سطح کشور از دیگر عوامل اثرگذار بر گردشگری کردستان است .مهمترین رقبای
منطقهای گردشگری کردستان در افق سند چشمانداز  1404استانهای کرمانشاه و همدان هستند.

 .1مقدمه
ً
جهانی شــدن اساسا جهان را بهعنوان یک بــازار رقابتی تبدیل
نموده است که در آن ا کثر شرکتها به دنبال انتخاب سیاستهای
اقتصادی مناسب و تعیین راهبردهای کارآمد برای پاسخگویی
به سئواالت نوظهور محیط رقابتی به وجــود آمــده و چالشهای
جــدیــد مــطــرح ش ــده در ای ــن مــحــیــط رقــابــتــی جــهــانــی هستند
ً
( .)Lengyel,2009:14مزایای رقابتی در اقتصاد جهانی شدیدا
محلی است و از تمرکز نیروی کار متخصص ،دانش ،نهادها ،رقبا،
کسبوکارهای مرتبط و استفادهکنندگان پیشرفته ناشی میشود.
امــا بسیاری ازجمله کامانی )(camagni, 2002: 2395-2411
و کروگمن ( .)krugman, 1994: 32از منتقدان سرسخت طرح
انگاشت رقابتپذیری در مقیاس قلمرو ،بر این باورند که تحرک
میان منطقهای عوامل تولید شرط اصلی بــرای معنیدار شدن
مفهوم مزیت رقابتی است؛ در غیر این صورت اصل مزایای نسبی
همچنان اعتبار دارد .در این شرایط به وجود آمده در سطح جهان،
گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآم ــدی و رقابتی
ی که امروزه گردشگری یکی از بزرگترین و
ح شدهاست .ب ه طور 
مطر 
متنوعترین صنعتها در دنیا ب ه حساب میآید و این روندیست که
از زمانهای طوالنی با شکلهای متفاوت در جوامع انسانی وجود
داشته و به حدی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها
اثرگذار بوده است که اقتصاددانان از آن بهعنوان صادرات نامرئی
نا م بردهاند ( .)Kostas E,2010:112منابع و جاذبههای گردشگری
در تمامی بخشهای برنامهریزی و مدیریتی صنعت گردشگری
شماره بیستوششم از اهمیت باالیی برخوردار است .ویژگیها و مشخصههای منابع
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397و جاذبهها در یک کشور یا منطقه اســاس توسعه گردشگری را
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه مهیا م ـیســازد؛ بنابراین بــرای فراهم کــردن بستر مناسب برای
علمی-پژوهشی
توسعه امر گردشگری ،شناسایی این جاذبهها در مرحله نخست
برنامهریزی برای توسعه آنها در مراحل بعدی امری ضروری به نظر
میرسد .اهمیت گردشگری در تعالی فرهنگی و اقتصادی و تفاهم
بینالمللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد
روز  29سپتامبر ( 5مهر) هر سال را روز جهانی جهانگردی اعالم
کند .جابهجایی و حرکت انسان بهجز پیشرفت فرهنگی و روحی
ثمرات اقتصادی عظیمی برای مناطق و مکانهای توریسمپذیر
به وجود میآورد ( .)Mhalati,2001:54گردشگری برای برنامهریزان
یک امر اقتصادی بسیار بااهمیت است که نیازمند ارزیابی صحنه
رقابت ،تعریف و تعیین هدفها ،داوری میان گزینههای مختلف
در زمین ه سرمایهگذاری و آمایش و ایجاد ساختار مناسب و تجاری،
فــراوردههــای گردشگری اســت ( .)Safarabadi,2016:98از طرف
دیگر افراد ،سازمانها ،شهرها و مناطق همواره با آینده پیچیده و
نامطمئنی مواجه هستند .برنامهریزی برای تغییر در آینده است و
درنتیجه باید تالش کرد ،مسائل شناختهشده و ناشناختهها درک
یا رصد شوند) .)Abbott, 2005:237یکی از روشهای برنامهریزی
در زمینۀ گــردشــگــری ،برنامهریزی راهــبــردی اســت کــه میتواند
بهعنوان یک شیوه اساسی و کارآمد در جهت پیشبرد اهــداف و
خلق یک چشمانداز روشن و شفاف برای آینده مورداستفاده قرار
گیرد ( .)Miller&footi,2002:41برنامهریزی راهبردی در توسعه
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گردشگری با توجه به شرایط عــدم ثبات موجود در ایــن بخش
ن گونه برنامهریزی میتواند کــاربــرد داشته باشد.
و ماهیت ای ـ 
بهرهگیری از این نوع برنامهریزی با توجه به این که اصول آن در
روند تکامل خود با تعدیل نگرش و پرداختن به موضوعات نظری
و شناختی ،بیشتر به برنامهریزی عملی و نحوه اجــرای مشارکت
میپردازد ،در برنامهریزی برای توسعه گردشگری قابل بهکارگیری
اســت ( .)Behzadfar and Zamanian,2009:2علت اطــاق واژه
راهبردی به این نوع از رویکرد برنامهریزی این است که نگرش
ً
راهبردی عمدتا بر اصولی استوار است که بر همبستگی و پیوستگی
متقابل اهــداف ،برنامهها ،طر حهای توسعه شهری و امکانات
اجرایی آنها تأ کید دارد و مراحل برنامهریزی و اجرایی بهعنوان یک
ن رو ،از این رویکرد با عنوان
فرایند پیوسته شناخته میشود؛ ازای 
(برنامهریزی فرایندی) نیز یاد میشود (Hussein Zadeh Delir et
 .)al,2011:6درواقــع با استفاده از برنامهریزی راهبردی میتوان
یک چشمانداز روشن و واقعبینانه را برای آینده گردشگری تعیین
نمود و در قالب این چشمانداز ،برنامهریزیهای مناسبی برای
دستیابی به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پایدار انجام
داد ( .)Ruhanen,2004:274از سال  1991تا کنون ا کثر تحقیقاتی
که درزمینۀ برنامهریزی راهبردی برای گردشگری انجا م گرفته با
استفاده از مدل  SWOTانجا م شده است .با توجه به این نکته
که ا کثر روشها و فنون علمی همیشه ثابت نیستند و هر پارادایم،
روش و فنون علمی بهوسیله پارادایمها و روشهای جدید بهنقد
کشیده شــده و کنار مـیرونــد ،مــدل  SWOTهم مدتهاست به
دنبال انتقاداتی که به نتیجهگیری ذهنی و غیرسیستماتیکی دارد،
مورد نقد قرار گرفته و برنامهریزان به دنبال یک جایگزین مناسب
برای آن در برنامهریزی راهبردی هستند .یکی از روشهای به کار
گرفت ه شده از سال  2012برنامهریزی راهبردی و استراتژیک Meta-
 SWOTاست .متاسوات یک روش برنامهریزی راهبردی با نگاه به
درون است که به ما کمک میکند ،با شناسایی و ارزیابی صحنه
رقابت خود با دیگران و مشخص کردن منابع و قابلیتهای محیط
درون خود بتوانیم در رقابت با رقبا در آینده پیروز شده و مرزهای
اقتصادی یا بازارهای مشترک خود با رقبا را به نفع مجموعه خود
ی که کشورهای جهان سوم دارای
تغییر دهیم؛ بنابراین از آنجای 
اقتصادی تکبعدی هستند با سرمایهگذاری در صنعت گردشگری
و با به کارگیری روشهــای برنامهریزی راهبردی کارآمد میتوانند
یک منبع جدید درآمــدزا بــرای خود ایجاد کنند که اقتصاد خود
را رونــق بخشند .کشور ایــران نیز از این قاعده مستثنی نیست و
میتواند با یک برنامهریزی صحیح جایگاه شایسته خــود را در
صنعت گردشگری به دست آورد .ایــران کشور پهناوری است با
سابقه تاریخی و تمدن کهن که دارای جاذبههای طبیعی و انسانی
جذاب و توریسمپذیر زیادی است؛ این امر سبب شده آن را جهانی
ن قدر متنوع است
در یک مرز بنامند .جاذبههای توریستی ایران آ 
ً
که تقریبا برای هر سلیقهای انگیزه کافی برای سفر بدین کشور را به
وجود میآورد .دراینبین استان کردستان با داشتن سابق ه تاریخی
کهن باوجود آثار ارزشمند تاریخی ،فرهنگی و داشتن یک موقعیت
جغرافیایی مناسب از نظر طبیعی و با داشتن آبوهــوای معتدل

و وجــود چشمهها و دریاچهها و همچنین با توجه به موقعیت
استراتژیک آن در نقطه مرزی شمال غرب ،دارای موقعیت و بستر
بسیار مناسب درزمینۀ گردشگری تاریخی ،طبیعی و تجاری است
که با یک برنامهریزی مناسب و راهبردی میتوان این تواناییها و
ی که جایگاه این استان را در زمینۀ
قابلیتها را جهت داد .بهطور 
گردشگری ارتقا بخشید و به یکی از قطبهای جــذب گردشگر
تبدیل نمود.
بنابراین با علم به این موضوعات در پژوهش حاضر ،با بهکارگیری
فرایند برنامهریزی راهبردی  Meta-SWOTبه دنبال دستیابی
به اهداف زیر هستیم -1:موقعیت گردشگری کردستان با رقبای
منطقهای (کرمانشاه ،همدان ،ایــام ،آذربایجان غربی ،زنجان
و قــزویــن) با ترسیم نقشه رقابتی مشخص شــود -2 ،شناسایی
مهمترین منابع و قابلیتهای کردستان که دارای ویژگی نادر
بودن ،تقلیدناپذیر بودن ،تکرار نشدنی و غیرقابل جایگزین هستند،
 -3مشخص کردن عوامل کالن محیطی که دارای بیشترین میزان
اثرگذاری بر کردستان هستند و  -4ترسیم نقشه راهبردی تناسبی
ن دهنده میزان تناسب راهبردی بین منابع و پتانسیلهای
که نشا 
گردشگری کردستان با عوامل کالن محیطی و اهداف تعیینشده
در سند چشمانداز گردشگری کردستان است.
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تصویر شماره  :1چارچوب فرایند برنامهریزی گردشگری
منبع)Yigitcanlar, 2009:6 (:

در بحث هویت رقابت پذیری منطقهای باید گفت که روند جهان 
ی
شدن با تغییرات در منابع ،سرمایه و مردم جهان در حال افزایش
است و تشدید رقابت در میان شهرها و مناطق برای سرمایهگذاری،
کسبوکار ،جــذب بازدیدکنندگان و رویــدادهــای مختلف در این
ل توجه است ( .)Zali et al, 2013: 213امــروزه جهان به
میان قاب 
ی شدن بدین
ل شده است .پیشرفت سریع جهان 
بازار بزرگی تبدی 
معناست که هر کشوری ،هر شهر و هر منطقهای باید برای گرفتن
سهم خود از مشتریان ،گردشگران ،سرمایهگذاران ،دانشجویان و
شرکتهای جهانی با دیگران به رقابت بپردازند .رقابتی که شامل
برگزاری رویدادهای بینالمللی ورزشــی و فرهنگی ،جلب توجه و
کسب اعتبار نزد رسانههای بینالمللی میشود (.)Anholt,2010:15
در این میان هویت منطقهای بهوسیله افزایش تقاضا برای رقابت
بین مناطق در عصر جهانی شدن و سرمایهداری جهانی مطرح
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 .2چارچوب نظری
باوجود پیشینه تاریخی گردشگری و انبوه مطالعات انجام گرفته
در این زمینه و کاربرد اصطالحات مربوط به آن ،فقدان توافق در
تعریف واژه گردشگری و اصطالحات رایــج در این حــوزه مشهود
است .این مشکل از یکطرف منعکسکننده پیچیدگی گردشگری
و از طرف دیگر ناشی از این حقیقت است که اشخاص ذینفع یا
فعاالن مختلف در این قلمرو ،هر یک از دیدگاه خود به آن مینگرند
و انتظارات خاصی دارنــد و بر همین اساس به تعریف گردشگری
و سایر اصطالحات مرتبط به آن میپردازند .گردشگری عبارت
اســت از مجموعه فعالیتهای انـفــرادی که افــراد به مکانهای
خارج از محل زندگی و کار خود ،به قصد استراحت و انجام امور
دیگر مسافرت میکنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکانها
نمیمانند ( .)Dos wil,2005:19کارشناسان ،گردشگری را بهعنوان
یکی از بزرگترین و سریعترین جنبههای رشد صنعت در جهان
شناختهاند ( .)Abbasi dorchen it al,2013:2همچنین معتقدند که
گردشگری بزرگترین صنعت جهان از لحاظ سنجههای اقتصادی
است ()mrphy,2013:11؛ و بخش سالم و صحیح اقتصاد جهان
را با توجه به تولید کمترین میزان آالیندهها و مــواد آلودهکننده
زمین و هوا تشکیل میدهد ( .)hall.1994: 2امروزه گردشگری با
توجه به دامنه تقاضا و نیازهای فضایی ،رو به توسعه داشته و از
اهمیت بسزایی بــرخــوردار است ( .)Fleischer, 2000: 44این در
حالی است که گردشگری برای به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر
خود به پایداری و حفاظت محیط ،احیا و ثبات اقتصادی جوامع
و توسعه تجارت گردشگری در مقیاس کوچک بهعنوان یک شیوه
ً
عمل وابسته است ( .)Getz,2001:74عموما عوامل تعین کننده
توسعه گردشگری و موفقیت آن در سطح کالن به دو دسته درونی

(شرایط جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی و جز آن) و بیرونی (مانند
ساختارهای ک�لان تصمیمگیری ،وضعیت سیاسی و اجتماعی
کشور و جز آن) قابل دستهبندی و تفکیک است (Faraji Rad and
 .)Kazemian,2012:66برآورد این عوامل زمانی امکانپذیر است
که یک نگرش راهبردی درزمینۀ گردشگری وجود داشته باشد تا
با شناسایی پتانسیلها و قابلیتهای مناطق مختلف گردشگری،
راهکارهای الزم در جهت توسعه گردشگری دریــافــت گــردد .در
ایــن راســتــا مـیتــوان امکانسنجی گردشگری را در یــک منطقه
جغرافیایی که شامل تعداد زیادی از عوامل اصلی و حیاتی برای
توسعه میباشند ،در نظر گرفت که در آن جاذبههای بینظیری که
میتواند تعداد مناسبی از بازدیدکنندگان غیرمحلی را جذب کند،
وجود دارد ( .)Holland,2003:102گردشگری مدتهاست که به
طور گسترده بهعنوان یک صنعت مهم برای توسعه اقتصادی و
ارتقادهند ه کیفیت زندگی انسانها بهوسیله درآمدزایی و اشتغالی
که در ایــن حوضه ایجاد میکند ،بر روی آن برنامهریزی صورت
میگیرد ((Tichaawa it al,2015:2؛ بنابراین الزم است که در مناطق
مستعد گردشگری با اتخاذ اصول برنامهریزی راهبردی و هدفمند،
زمینه رشــد و توسعه ایــن صنعت پــا ک را در جهت توسعه پایدار
سرزمین فراهم آوریم .فرآیند برنامهریزی گردشگری دارای اجزایی
است که باید در این فرآیند برنامهریزی مدنظر قرار گیرند (تصویر
شماره .)1

شده است ( )Zimmerbauer, 2011: 243در چند دهه اخیر ،هویت
منطقهای بهعنوان یک موضوع مهم در جغرافیا مطرح است.
امروزه هویت منطقهای اغلب به صفات طبیعی یا فرهنگی مانند
مناظر ،گویشها و غذاهای محلی یا نامهای مکان و بنگاههایی
ن دهنده هویت و هم تجلی دهنده آن است ،اطالق
که هم نشا 
ً
میشود .متناوبا ،هویت منطقهای میتواند برگرفته از روایتهای
منتشر شده از طریق رسانهها ،اشعار و داستانها ،یا از طریق اجرای
بازیها ،کنسرتها و نمایشگاهها باشد .مفهوم "هویت منطقهای
" ارز جدید به همراه ظهور "منطقهگرایی جدید "را از طریق به
رسمیت شناخته شدن منطقه بهعنوان یک کاتالیزور کلیدی برای
توسعه اقتصادی ،به دســت مــیآورد .هویت منطقهای در حال
حاضر بهعنوان امری حیاتی در برنامهریزی و بازاریابی با استفاده
ت کننده رقابتپذیری منطقه در
از بسیج منابع انسانی و تقوی 
ی است که این ایده
نظر گرفته میشود ( .)Passi, 2012: 2بدیه 
به دنبال آن اســت که هر منطقه بهواسطه آن بخشی از عناصر
هویتساز خود (هویت مکانی) که میتواند خود را متمایز از دیگران
نشان دهد با بازاریابی گسترده ،سرمایهها را به سمت خود روانه
سازد .انهولت ( )Aholt,2010برای اتخاذ هویت رقابتپذیر کشور
(منطقه) در مسیر توسعه چرخهای را مطابق تصویر شماره 2در نظر
گرفته است .این چرخه نشان میدهد هویت یک کشور (منطقه)
چگونه میتواند رقابتپذیر شود .این بستگی به مکان مبدأ دارد
که استراتژی رقابتپذیر مناسب برای کشور (منطقه) داشته باشد؛
فرهنگ نــوآوری را در همه بخشها ایجاد کند_ دولــت ،فرهنگ،
شماره بیستوششم گردشگری ،تجارت ،گسترش سرمایهگذاری ،آموزش و صنعت_ تا
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397کشور تولید جریان مداوم از ایدهای جدید را آغاز کند که هم ه اینها
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه به کار گرفته میشود تا درستی استراتژی را به اثبات رسانند و به
علمی-پژوهشی
اهداف آن دست یابند.
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تصویر شماره :2چرخه فضیلتمندی هویت رقابتی (.)Anholt,2010

در ایــن میان ،مــدل  Meta-SWOTبــراســاس رهیافت داخــل به
خارج و به نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع دارای این قابلیت است
که راهبردهای مناسب را در رقابت با رقبای منطقهای ارائه دهد.
همچنان چگونگی تشخیص منابع و قابلیتها قادر به ایجاد مزیت
رقابتی پایدار بهعنوان یک چالش باقی است .بارنی ))Baranyبرای
حل این مسئله چهار معیار را معرفی میکند .برای اثربخشی یک
منبع یا قابلیت از نظر استراتژیک باید باارزش ،نادر ،تقلید نشدنی و
غیرقابل جایگزین باشد .چهار معیار زیر میتواند توان بالقوه منابع
ت برای خلق یک استراتژی موفق را تعیین کند .از نظر منابع،
و قابلی 
این چهار معیار به شرایط ( VRIOجدول شماره  )1مرسوم هستند.

جدول شماره :1چهار ویژ گی منحصر ب ه فرد یک پتانسیل یا قابلیت
برای رقابتپذیری)Rezai et al,2015:9( -
Valuable
(باارزش بودن)
( Rareنایاب)

آیــا منابع یا قابلیت شرکت را قــادر به بــهــر هبــرداری از یک
فرصت محیطی مینماید و یــا تهدید محیطی را بیاثر
میسازد؟
آیا این منابع یا قابلیت در حال حاضر منحصر به محیط
شرکت هستند؟

Inimitable

آیا این منابع و یا قابلیت قابلدسترسی و یا تولید برای رقبا

(تقلیدناپذیر)

هستند؟

Organize
(سازماندهی)

آیــا بــرای پشتیبانی و بهرهبرداری از منابع و قابلیتهای
ارزشــمــنــد ،نــایــاب و پرهزینه در بــرابــر تقلید ،سیاست و
ن یافتهاند؟
رویههای شرکتها سازما 

چهار معیار  VRIOب ه طور بالقوه از منابع و فرصتها برای ایجاد
استراتژی موفق تعریف میشوند؛ بنابراین با توجه به این راهبرد
هر شرکت و سازمان باید در مرحله نخست با شناسایی منابع
و تواناییهای خــود بــه بــیــرون نگاه داشــتــه باشد و ایــن مسئله
سالهاست که رویــه کــاری شرکتها و مؤسسات بــوده که برای
دستیابی به سود همیشه نگاه به بیرون داشته و کمتر به اوضاع
درون محیط خــود توجه نمودهاند .بــرای رهایی از ایــن مشکل
شولتز برای نخستین بار در سال  1993با راهبردی با عنوان نگاه به
داخل و نگاه به بیرون پیشنهاد کرد که شرکتها براساس منابع و
قابلیتهای درون ،شاخصهای رقابتی خود را سازماندهی کنند
و محصولی تولید کنند جــذاب ،جدید ،مربوط و بسیار متفاوت
باشد؛ با این راهبرد و استفاده از آن ما میتوانیم جایگاه خود را ارتقا
بخشیم ( .)Thoms,2004: 75با توجه به معیارهای این دیدگاه ،این
مدل برنامهریزی راهبردی یک مدل داخلی_خارجی_داخلی واقعی
است .درنتیجه ،برنامهریزی فرآیند خطی نیست ،بلکه تکرارشونده
است ( .)2012:14 Others, & Agarwalدر  ،Meta-SWOTعالوه
بر بررسی قابلیتهای درونــی ،به بررسی مجموعه عوامل کالن
(اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و قانونی) تأثیرگذار
خارج از کنترل سازمان میپردازیم و شدت تأثیرگذاری این عوامل
را با توجه به نظر کارشناسان بر روی استراتژیهای مطرح شده
برای رسیدن به اهداف سنجش میکنیم و برای انجام این کار از
روش پستل ( )PESTELاستفاده میشود .میتوانیم با شناسایی
این عوامل و خطرات احتمالی که ممکن است برای سازمان ایجاد
کنند ،برنامهریزی کرده تا بتوانیم اثرات آنها را از بین برده و یا حداقل
کنترل نماییم ()Bloomberg,2012:2؛ که این مبحث در ادامه در
قالب کار انجا م شده بیشتر باز میشود .در زمینه پیشینه پژوهش
باید گفت ،از سال  1811به بعد بحث گردشگری و برنامهریزی برای
کسب سود و ثروت از طریق این صنعت مطرح شد .در ایران هم با
توجه به داشتن زمینههای گردشگری ،برنامهریزیهای بسیاری به
منظور دستیابی به این هدف انجامگرفته و کارهای پژوهشی بسیار
به وسیله محققان در اقصی نقاط ایران انجا م شده است .تا کنون
ا کثر تحقیقات انجا م گرفته با استفاده از برنامهریزی راهبردی
 SWOTصــورت گرفته اســت .بهعنوان نمونه بهزادفر و زمانیان،
تحقیقی با عنوان برنامهریزی راهبردی توسع ه گردشگری در مورد

 .3روش
روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و هدف کاربردی اســت .تحقیق
حاضر در دو فاز انجا م شده است .بدینترتیب که در فاز نخست
دادهها و اطالعات موردنیاز از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانهای
ازجمله اسناد مرتبط با گردشگری و طرح توسعه استان کردستان
تهیه و مطالعه گردید .سپس اهداف ،استراتژیهای مهم رسیدن
بــه اهـ ــداف و قابلیتهای گــردشــگــری کــردســتــان وارد نــرمافــزار
 Meta-SWOTگردید .در گام بعدی اطالعات میدانی به روش
پیمایشی (پرسشنامه و مصاحبه) با تعداد  25نفر از کارشناسان و
پژوهشگران امر گردشگری جمعآوری گردید .ازاین تعداد  10نفر از
اساتید و مدرسان دانشگاهها و  15نفر از پژوهشگران فعال در حوزه
برنامهریزی شهری ،منطقهای و توریسم با مدارک کارشناسی ارشد
و دکترا بوده است .در شیوه انتخاب افراد نمونه سعی شده است
که از متخصصان و پژوهشگران استان کردستان و استانهای
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 .4محدوده مورد مطالعه
استان کردستان با مساحت  ۲۸٬۲۰۳کیلومتر در غرب ایران مجاور
کشور عــراق بین  ۳۴درجــه و  ۴۴دقیقه تا  ۳۶درجــه و  ۳۰دقیقه
عرض شمالی و  ۴۵درجه و  ۳۱دقیقه تا  ۴۸درجه و  ۱۶دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد که این مساحت  ۱٫۷درصد
از مساحت کل کشور را شامل میشود و ازنظر وسعت رتبه  ۱۶را در
کشور داراست .از شمال به استانهای آذربایجان غربی و قسمتی
از زنجان و از جنوب به استان کرمانشاه و از شرق به استان همدان
و قسمتی دیگر از استان زنجان و از غرب به کشور عــراق محدود
است .این استان شامل  ۲۳۰کیلومتر مرز خا کی مشترک با کشور
عراق است .از لحاظ اقلیمی و طبیعی استان کردستان منطقهای
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شهر نیشابور انجام دادنـ ـ ــد(.) Behzadfar and Zamanian,2008
همچنین پوراحمد و همکاران ،تحقیقی با عنوان اولویت سنجش
راهبردی توسعه گردشگری در منطقه الموت قزوین انجام دادند(
 .) Pourahmad et al ,2012خوزانی و همکاران ،پژوهشی در ارتباط
با راهبردهای توسعه گردشگری طرقبه با استفاده از مدل SWOT
انجام دادهانـ ــد( .)Khazani, et al, 2011همچنین ابراهیمزاده و
همکاران با استفاده از مدل راهبردی  SWOTتحقیقی درزمینۀ
گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار انجام دادنــد(Ebrahimzadeh
 .)et al,2008خوشخو و نادعلیپور تحقیقی با عنوان ارائه الگوی
مفهومی رقــابـتپــذیــری مقصد گــردشــگــری در چــارچــوب توسعه
پ��ای��دار انجام دادن��د که درنهایت نتایج تحقیق به ارائــه الگویی
برای رقابتپذیری مقصد گردشگری انجامید( Khoshkho and
 .)Nadialipoor,2015همانطور که مشخص است ا کثریت این
پژوهشها با استفاده از مدل سوات برای برنامهریزی راهبردی
ن وجود بسیاری از کارشناسان انتقاداتی را
انجامشده است .باای 
بر مدل سوات وارد کردند ،از جمله کامرون و کازا (Kameron and
 )Kaza,2004معتقدند که ایــن مــدل اشــکــاالت اساسی درروش
شناسی مانند تأ کیداندک برحل مسئله دارد .یا آ گروال و همکاران،
بیان میدارند که این مدل غیرقابل انعطاف و غیر سامانمند است و
ابزاری برای پیشبینی و مبتنی بر ادرا کات ذهنی ندارد(Aguroul et
 .)al,2012این گروه معتقد بودند بهطور کلی تجزیهوتحلیل سوات،
ً
صرفا نقاط قوت و ضعف موجود را با فرصتها و تهدیدات موجود
تطبیق میدهد که ممکن است دههها قبل تأثیر داشته باشند
بوکار دارای پویایی و نوسان
ولی دیگر نیازهای یک فضای کس 
بیشتر را برآورده نمینماید .حسنی نسب و دیگران کاستیهای این
مدل را ابهام در تعریف استراتژی پایانی به علت مجاورت مناطق
راهبردی در ماتریس عوامل داخلی و خارجی و درنتیجه دقیق
نبودن تصمیماتمیدانند اما پس از نا کامی مؤسسات و جوامع
دررسیدن به اهداف خود با استفاده از تحلیل  SWOTاندیشمندان
عرصه مدیریت استراتژیک در پی ارتقای این مدل برآمدند (Badri
.)et al,2015:7

همجوار (به دلیل آشنایی که با منطقه مورد مطالعه دارند) انتخاب
شوند .به طــوری که تعداد  10نفر از کارشناسان و پژوهشگران
از استان کردستان و  15نفر دیگر از سایر استانهای گفته شده،
انتخاب گردید .همچنین به دلیل این که پاسخگویی به سئواالت
به آ گاهی و تخصص کافی نیازمند بود ،با استفاده از شیوه هدفمند
افراد نمونه(متخصصان) انتخاب شدهاند .در این روش برنامهریزی
راهبردی در تمامی مراحل از کارشناسان نظرخواهی صورت میگیرد
ی که
و درواقع یک کار تحقیقی با کارشناسی دقیق است ،بهطور 
در همان مرحلۀ نخست که اهداف را انتخاب میکنیم ،کارشناسان
نظر خود را در ارتباط با سطحبندی اهداف ،تعیین درجه اثرگذاری
استراتژیهای مؤثر بر اهداف ،رقبا و تمامی مراحل بهصورت کیفی
وارد میکنند و نقش فعالی در انجام کــاردارنــد .به طــور مثال در
قسمت ارزیابی منابع و قابلیتها ،پاسخهای کارشناسان ازنظر
میزان موافقت با عباراتی همچون مــوارد زیــر همراه بــوده است:
کمیاب ( :)Rرقبای ما قادر به انجام این کار نیستند؟ تقلیدپذیری
( :)Iرقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستند؟ غیرقابل جایگزین
( :)Oما از این عامل بهواسطه خطمشی جبران خود بهره میبریم؟
).(Badri et al,2015:7
در فاز دوم بعد از واردکردن اطالعات (مجموعه اهداف تعریف شده
در سند چشمانداز گردشگری استان کردستان و قابلیتهای
تعریف شده در این سند) و نظرات کارشناسان در نرمافزار ابتدا
نقشه رقابتی گردشگری کردستان با رقبا ترسیم گردید .ابعاد رقابتی
ف شده ،در نرمافزار در دو بعد ،یکی مربوط به تعداد گردشگران
تعری 
خارجی و دیگری مربوط به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری شــمــاره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397
خارجی است .در واقع با توجه به اهداف تعیین شده در سند توسعه
گردشگری استان کردستان ،قابلیتهای موجود استان ،موقعیت ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
مــرزی استان کردستان و هممرز بــودن با استانهای کردنشین
عــراق و قــرار داشتن کشورهایی مانند ترکیه به دلیل دارا بودن
اقوام کردنشین در نزدیکی استان و مدنظر قرار دادن این موارد،
متغیرهای گردشگران خارجی و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آنها
انتخاب گردید .در گام بعدی با شناسایی عوامل کالن محیطی
تأثیرگذار بر گردشگری استان کردستان و بررسی اثرگذاری منابع و
قابلیتهای استان بر این عوامل و اهداف گردشگری استان ،نقشه
تناسب راهبردی گردشگری کردستان ترسیم گردید.

کوهستانی است که دشتهای مرتفع و درههای پهن نیز در پهنه
منطقه گسترده شدهاند .اختالف ارتفاع بین بلندترین و پستترین
نقاط اســتــان بــه ح ــدود  ۲۴۰۰متر م��یرس��د .در تصویر شماره3
موقعیت استان به همراه استانهای رقیب منطقهای مشخص
شده است.

تصویر شماره :3موقعیت منطقهای استان کردستان و رقبای منطقهای

 .5بحث و یافتهها
 .5.1تعیین اهداف
نخستین گام در مراحل برنامهریزی  Meta-SWOTتعیین اهداف
موضوع تحقیق اســت ،بــرای تعیین اهــداف باید اسناد فرادست
منطبق بر دوره زمانی  1404را مطالعه کرده و اهــداف پیشبینی
شده در سند چشمانداز را وارد نرمافزار نماییم و با نظر کارشناسان
(به روش هدفمند) این اهداف را در سه سطح باال ،متوسط و پایین
شماره بیستوششم رتبهبندی کنیم (جدول شماره.)2
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

جــدول شــمــاره :2اه ــداف تعیین شــده بــه منظور گردشگری استان
کردستان

برنامهریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت
رقابتپذیری منطقهای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

اهداف
افزایش میانگین اقامت گردشگران
افزایش تعداد گردشگران داخلی به میزان دو برابر
توزیع عادالنه گردشگران میان نقاط مختلف استان
افزایش میزان اشتغال در گردشگری به دو برابر
تقویت و توسعه زیرساخت راههای ارتباطی

اولویت
متوسط
باال
پایین
باال
پایین

تقویت گردشگری ا کوتوریسم

متوسط

افزایش امنیت منطقه

متوسط

داشتن برنامهریزی بلندمدت در زمینه گردشگری

پایین

تقویت و ساماندهی بازارچههای مرزی

متوسط

تقویت گردشگری تاریخی فرهنگی کردستان

متوسط

ص یافته به امر گردشگری
افزایش میزان اعتبارات اختصا 

باال

افزایش تعداد گردشگران خارجی به میزان دو برابر

باال

افزایش تبلیغات فرامنطقهای درزمینه گردشگری

پایین

تقویت بنیانهای فرهنگ بومی و محلی استان

پایین

منبع :سند توسعه گردشگری استان کردستان

دالیل انتخاب مؤلفههای تحقیق
◄ بــا تــوجــه بــه ای ــن کــه تــا ب ـه ح ــال ا کـثــریــت مــطــالــعــات صــورت
گرفته درزمینه گردشگری استان کردستان همگی در ارتباط
بــا گــردشـگــران داخــلــی بــوده و بــاوجــود موقعیت مــرزی اســتــان و
همجواری با کشورهای دارای اقوام کردنشین ،موضوع گردشگران
خارجی و تأثیرات آن بر توسعه استان بررسی نشده اســت ،در
این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک تکنیک جدید به این
موضوع پرداخته شود.
◄ مــؤلـفــه تــأث ـیــرات اقــتــصــادی_اجـتــمــاعــی بــا تــوجــه بــه ارزآوری
گردشگران خارجی ،وجود بازارچه مرزی ،آمار باالی بیکاری (به
دلیل نبودن بستر شغلی مناسب و تأثیراتی که توسعه گردشگری
مـیتــوانــد بــر آن داش ـتــه بــاشــد) ،نــزدیــک ب ــودن فرهنگ و بستر
اجتماعی مــردم کردستان با اقــوام کــرد عــراق ،ترکیه و سوریه،
انتخابشده است.
◄ بــا توجه بــه عــدم توسعهیافتگی اســتــان کردستان درزمینه
صنعتی و سایر بخشهای توسعه ،ضرورت دارد با انجام کارهای
تحقیقاتی و پتانسیل سنجی آن (ازج ـم ـلــه پتانسیل بــاالی
گردشگری) راهکارهایی مناسب بــرای توسعه اقتصادی و رفع
معضل بیکاری استان ارائه شود.
 .5.2شناسایی منابع و قابلیتها
در این مرحله بعد از آن که اهــداف مشخص گردید و به وسیله
کارشناسان سطحبندی شــد ،منابع و قابلیتهای منطقه که
گردشگری کردستان را دررسیدن به اهــداف تعیین شده یاری
میدهند ،شناسایی میگردد و درواقــع این منابع و قابلیتها
همان توان و پتانسیل داخلی محیط کردستان است که باید با
شناسایی و تقویت آنها هم به اهداف تعیین شده خود برسد و
هم بتواند با رقبای خود رقابت کرده و به برتری برسد .درواقع
این ویژگی منحصربهفرد یک (مکان) ممکن است در حال حاضر
سودآور نباشد اما دارای توان بالقوه و پتانسیل ارزشمندی است
که با یک برنامهریزی آیندهنگرانه میتوان آن را نقطه قوت خود
کــرد .هــرکــدام از ایــن منابع ازنظر کارشناسان امتیازی دریافت
میکند که باید در پایان ،جمع تمام امتیازات دادهشده به درصد
 100برسد(جدول شماره.)3
 .5.3تعیین ابعاد رقابتی و رقبا
در ادام ــه متغیرهایی را کــه گــردشـگــری کــردســتــان بــایــد بــر سر
دستیابی به آنها با رقبای خود رقابت کند و همچنین اسامی
رقبای گردشگری کردستان وارد نــرمافــزار مـیگــردد .درواقــع در
اینجا مشخص میشود که کردستان بر سر کدا م یک از متغیرهای
گردشگری با رقبای خود رقابت دارد .بنابراین با توجه به بسیاری
از موارد کارشناسی شده ،استانهای کرمانشاه ،ایالم ،آذربایجان
غربی ،قزوین ،همدان و زنجان رقبای کردستان هستند .برای
انجام این مقایسه از پنج سطح خیلی باال ،باال ،متوسط ،پایین
و خیلی پایین استفادهشده است .نتایج این مقایسه در جدول
شماره  4ارائه شده است.

جدول شماره :3منابع و قابلیتهای مؤثر در توسعه کردستان وارد
شده در نرمافزار
وزنها

منابع و قابلیتها

8
6
1
5
7
2
4
5
6
7
5
10
8
2
3
10
11

داشتن بناهای تاریخی
مستعد بودن منطقه برای گردشگری
مشارکت
سرمایهگذاری بخش خصوصی
امنیت
ثبات مدیریت
آداب و رسوم محلی
نیروی انسانی تحصیل کرده
سابقه تاریخی شهر
وجود زیرساختهای مناسب
مهماننوازی مردم
تنوع ابوهوایی
موقعیت جغرافیایی
برنامهریزی بلندمدت
راههای ارتباطی
ا کوتوریسم
وجود بازارچههای مرزی

منبع(سندگردشگری استان کردستان)
جدول شماره :4متغیرهای رقابتی و رقبای وارد شده در محیط نرمافزار
ابعاد رقابتی
گردشگری خارجی
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جدول شماره :5مقایسه کردستان با رقبای منطقهای
عوامل تأثیرگذار در گردشگری

زنجان

داشتن بناهای تاریخی
مستعد بودن منطقه برای گردشگری
امنیت
ثبات مدیریت
آدابورسوم محلی
سرمایهگذاری بخش خصوصی
نیروی تحصیلکرده
سابقه تاریخی شهرها
وجود زیرساخت مناسب
مهماننوازی مردم
تنوع آبوهوا
موقعیت جغرافیایی
برنامهریزی بلندمدت
راههای ارتباطی
ا کوتوریسم
وجود بازارچه مرزی
مشارکت

باالتر
بسیار باالتر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
بسیار باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
بسیار باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
بسیار باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر

قزوین
ً
تقریبا برابر
بسیار باالتر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
بسیار باالتر
باالتر
باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
بسیار باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
بسیار باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر

ایالم

آذربایجان غربی

همدان

کرمانشاه

باالتر
بسیار باالتر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
باالتر
باالتر
پایینتر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
بسیار باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر
ً
تقریبا برابر
بسیار باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر

باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر
ً
تقریبا برابر
باالتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر
ً
تقریبا برابر
بسیار باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر

پایینتر
باالتر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
باالتر
باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
باالتر
بسیار باالتر
ً
تقریبا برابر

پایینتر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
ً
تقریبا برابر
باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر
پایینتر
باالتر
باالتر
ً
تقریبا برابر

برنامهریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت
رقابتپذیری منطقهای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

تاثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری
سطح رقابتی
خیلی باال
پایین
خیلی باال
متوسط
متوسط
پایین

رقبا
کرمانشاه
ایالم
همدان
ارومیه
قزوین
زنجان

 .5.4نقشه رقابتی
در ادامه میزان ارتباط هر یک از ابعاد رقابتی با منابع و قابلیتها
تعیین و در پایان نقشه رقابتی ترسیم خواهد شد .این نقشه بیانگر
وضعیت هریک از رقبا نسبت به استان کردستان درزمینۀ هدف
مورد مطالعه خواهد بود(تصویر شماره.)4
تصویر باال ،نقشه رقابتی بین گردشگری کردستان و سایر استانهای
رقیب را درزمینه موردمطالعه یعنی گردشگری نشان میدهد.
ن طور که در نقشه مشخص است ،وضعیت کردستان از لحاظ
هما 
جذب گردشگر خارجی در موقعیت فشردهای نسبت به رقبا در
سال هدف چشمانداز قرار خواهد داشت که با توجه به این موضوع
ی شده در سند چشمانداز باید
برای رسیدن به اهداف پیشبین 
منابع ،قابلیتها و استراتژیهایی را که مشخص شدند و به وسیله
ت شده و
کارشناسان بیشترین امتیازات را کسب کردهاند ،تقوی 
بهعنوان راهبردهای قوی و پیشرو مدنظر قــرار گیرند .موقعیت
گردشگری کردستان ازلحاظ پذیرش گردشگران خارجی (محور )Y
با امتیاز  3/25از  5امتیاز ممکن در سال  1404در بین رقبای خود
بعد از کرمانشاه که با امتیاز  3/80در باالترین رتبه است و نزدیک
به همدان که با (امتیاز  )3/10بعد از کرمانشاه و کردستان قرار گرفته
است؛ که البته با توجه به موقعیت مرزی این استان با کشور عراق و
نزدیکی به کشور ترکیه به دلیل داشتن اقوام کرد ،این جایگاه قابل
توجیه و دستیافتنی خواهد بود .همانطور که براساس گزارش
مرکز آمــار ایــران ،گردشگران خارجی این استان هرساله بیشتر از
کردستان عراق و ترکیه هستند.
در نمودار  Xمشخص است که جایگاه کردستان نسبت به رقبای شــمــاره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397
خود درزمینۀ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگران خارجی در
سال هدف در موقعیت باالتری خواهد بود؛ یعنی با نظر کارشناسان ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
از 5امتیاز ممکن در محور  Xدارای امتیاز  3/70است که این مورد
خــود بــاز بر مـیگــردد به موقعیت مــرزی ایــن استان و همجواری
ً
با استانهای کردنشین عراق و ترکیه و نتیجتا تأثیراتی که از این
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شماره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

کشورهای هممرز میپذیرد .در این بعد رقابتی ،شهرستانهای
کرمانشاه ،همدان و آذربایجان غربی مهمترین رقبای گردشگری
کردستان هستند .در گام بعدی بعد از ترسیم نقشه رقابتی نرمافزار
جدولی را ترسیم میکند که درواقع نشاندهنده مزیت رقابتی هر
یک از رقبا به تفکیک هر یک از ابعاد رقابتی و بهصورت مجموع و
امتیاز است(جدول شماره .)6

برنامهریزی راهبردی گردشگری کردستان بر پایه هویت
رقابتپذیری منطقهای با استفاده از تکنیک Meta-SWOT

 .5.5ارزیابی منابع و قابلیتها
در این مرحله ،منابع و قابلیتهای گردشگری کردستان که برای
رسیدن به اهداف تعیینشده در سند چشمانداز ضروری است،
تعیین میگردد .درواقــع تعیین میگردد که کــدام یک از منابع و
قابلیتهای درون کردستان دارای توانایی و پتانسیل قویتر و
یا دارای مزیت رقابتی پایدارتری است که سازمانهای مسئول
(میراث فرهنگی ،شهرداری و استانداری) با برنامهریزی و تقویت
آنها (همان نگاه به درون) با رقبای گردشگری کردستان رقابت
کــرده و بــازار گردشگری منطقه را به نفع خود جهتدهی کنند.
برای تعیین این قابلیت باید به این نکته توجه کرد که یک منبع
و قابلیت قوی باید دارای چهار شاخصه یا ویژگی ( )VIROازجمله

بــاارزش بــودن ،نــادر بــودن ،تقلیدناپذیر بــودن و بــدون جایگزین
بودن باشد .برای انجام این کار منابع براساس یک طیف پنجتایی
(خیلی موافقم ،موافقم ،خنثی ،مخالفم ،خیلی مخالفم) و براساس
نظر کارشناسان موردسنجش قرار میگیرد(جدول شماره .)7معیار
باارزش بودن ( )Vدر این مرحله مورد سنجش قرار نمیگیرد؛ فقط
زمانی میتوان این مورد را سنجید که در مقایسه با عوامل خارجی
باشد.
.5.6شناسایی عوامل کالن
در یک سازمان ،زمانی که برنامهریزی برای آینده آن انجام میگیرد،
باید به ایــن نکته توجه کــرد که همیشه یک ســری عوامل کالن
(سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،طبیعی و تکنولوژی) وجود دارند که
این عوامل در درون محیط سازمان نیست و خارج از محیط آن قرار
دارند ولی دارای تأثیرگذاری قوی بر روی سازمان هستند و وجود
آنها برای موفقیت سازمان امری ضروری و حیاتی است .چرا که این
عوامل کالن این توانایی رادارند که در محیط و مجموعه ،تغییرات
اساسی ایجاد کنند ()Hasso,2011:216؛ بنابراین در برنامهریزی
راهبردی باید مورد توجه قرار گیرند(جدول شماره)8

جدول شماره :6مزیت رقابتی هریک از رقبا با گردشگری استان کردستان
اسامی استانها

گردشگران خارجی

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی

امتیاز

مجموع

مطلق

نرمال

مطلق

نرمال

مطلق

نرمال

مطلق

نرمال

کرمانشاه

3/60

1/25

2/50

1/19

5/16

2/46

6

6

همدان

2/22

1/84

2/09

1/16

4/06

2/09

5

5

زنجان

1/54

0/77

2/03

0/92

3/84

1/70

1

1

قزوین

1/9

0/95

2/13

0/85

4/03

1/81

2

2

ارومیه

2/1

1/05

2/42

1/03

4/66

2/08

4

4

ایالم

2

1/00

2/07

0/82

4/63

1/84

3

3
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وزنها
8
6
1
5
7
2
4
5
6
7
5
10
8
2
3
10
11

منابع و قابلیتها
داشتن بناهای تاریخی
مستعد بودن منطقه برای گردشگری
مشارکت
سرمایهگذاری بخش خصوصی
امنیت
ثبات مدیریت
آداب و رسوم محلی
نیروی انسانی تحصیل کرده
سابقه تاریخی شهر
وجود زیرساختهای مناسب
مهماننوازی مردم
تنوع ابوهوایی
موقعیت جغرافیایی
برنامهریزی بلندمدت
راههای ارتباطی
ا کوتوریسم
وجود بازارچههای مرزی

تکرارناپذیر
خیلی باال
خیلی باال
ضعیف
متوسط
باال
خیلی ضعیف
خیلی باال
متوسط
خیلی باال
خیلی ضعیف
خیلی باال
باال
خیلی باال
ضعیف
متوسط
خیلی باال
خیلی باال

تقلیدناپذیر
خیلی باال
باال
ضعیف
باال
باال
خیلی ضعیف
خیلی باال
متوسط
خیلی باال
خیلی ضعیف
خیلی باال
باال
خیلی باال
ضعیف
متوسط
خیلی باال
خیلی باال

سازماندهی
ضعیف
خیلی باال
ضعیف
ضعیف
تقریبا باال
ضعیف
متوسط
خیلی ضعیف
ضعیف
خیلی ضعیف
باال
باال
متوسط
خیلی ضعیف
متوسط
ضعیف
متوسط

جدول شماره :8عوامل کالن تأثیرگذار بر گردشگری کردستان
عوامل
سیاستهای خارجی دولت
تورم و رکود اقتصادی

وزن
بسیار مهم
بسیار مهم

تأثیر
بسیار قوی
قوی

احتمال افزایش
بسیار زیاد
متوسط

درجه اضطرار
فوری
زود

درگیری بین کشورهای منطقه

بسیار مهم

متوسط

خیلی ضعیف

خیلی دور

بالیای طبیعی

خیلی پایین

متوسط

ضعیف

خیلی دور

مدیریت کالن کشور

بسیار مهم

بسیار قوی

بسیار زیاد

فوری

عدم توجه به گردشگری در سطح کشور
عدم تناسب بین فرهنگ محلی و برخی فرهنگهای

بسیار مهم

قوی

زیاد

متوسط

ضعیف

خیلی پایین

خیلی دور

متوسط
خیلی پایین
خیلی مهم
بسیار مهم
مهم

قوی
ضعیف
بسیار زیاد
مهم
مهم

متوسط
خیلی پایین
زیاد
متوسط
متوسط

دور
خیلی دور
فوری
زود
زود

گردشگران
تغییرات سیاسی کالن
تغییرات آبوهوایی
کمبود زیرساختهای مناسب
محدودیت قانونی
وجود گروهکهای تروریستی

در گام آخر ،با توجه به تحلیل  PETSELو مقایساتی که بین منابع
با اهــداف و منابع با عوامل کــان انجام میشود ،نقشه تناسب
راهبردی ترسیم میگردد .رنگ فیرو زهای در نقشه نشاندهنده
منابع و قابلیتها و رنــگ قــهــوهای نشان دهــنــده عــوامــل کالن
مــحــیــطـیانــد .در تحلیل نـحــ�وه قـ�رارگـیــ�ری حـبــ�ابهـ�ا بـ�ایـ�د گفت
حبابهای فیروزهای که در باال و به سمت راست متمایل شدهاند،
درواقــع همان منابع و قابلیتهای درونــی گردشگری کردستان
هستند که دارای ویژگیهای بــاارزش بــودن ،نــادر بــودن ،تقلید
نشدنی و بدون جایگزین هستند .درواقــع منابع و قابلیتهایی
که در این موقعیت قرار میگیرند ،همان پتانسیل و مزیت محیطی
گردشگری کردستان هستند که میتوان با تقویتشان در بحث
رقابتپذیری منطقهای از آنها استفاده کرد .این منابع و قابلیتها
دارای بیشترین میزان تناسب راهبردی با عوامل کالن هستند.
در یک تعریف علمی و تخصصی مـیتــوان گفت که ایــن تناسب

ی و کارشناسی شده است
راهبردی درواقع یک تناسب برنامهریز 
برای مقابله با تأثیرات منفی عوامل کالن و در بحث رقابتپذیری
با رقبا که توانایی بیشترین سازگاری و انعطافپذیری با شرایط
پیشآمده از تأثیرات عوامل کالن و اثرات رقابتی را داراست .گاهی
ی نشده مانند تحریم بینالمللی پیش
ممکن است یک اثر پیشبین 
بیاید که ا گر ما در برنامهریزی راهبردی یک تناسب برای انعطاف در
مقابل اثرات این عامل نداشته باشیم ،با شکست مواجه خواهیم
شــد؛ بنابراین حبابهای فــیــروزهای که به سمت بــاال متمایل
باشند ،دارای بیشترین تناسب راهبردی هستند .اندازه حبابها
بیانگر درجه تناسب با اهداف است .اندازه عوامل کالن محیطی
بیانگر درجه اضطراری آنهاست(تصویر شماره)5
با توجه به نقشه ترسیم شــده ،در میان عوامل کــان محیطی
(حبابهای قهوهای) سه عامل مدیریت کالن کشور ،تحریمهای
بینالمللی و سیاست خارجی دولت با توجه به موقعیت قرارگیری

شــمــاره بیستوششم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
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تحریمهای بینالمللی

بسیار مهم

قوی

متوسط

زود
فوری
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( )X=4,Y=3توأمان دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر گردشگری
کردستان هستند .البته با توجه بهاندازه حبابها ،عوامل مدیریت
کالن کشور و سیاست خارجی دولت ازلحاظ درجه اضطراری بودن
دارای بیشترین میزان امتیاز و نیازمند بررسی فــوری هستند.
همچنین حباب مربوط به تخصیص بودجه به امر گردشگری و
عدم توجه به صنعت گردشگری در سطح کشور از عوامل اثرگذار
شماره بیستوششم بر گردشگری کردستان هستند .با توجه به بزرگی اندازه حبابها،
بـ ـ ــهـ ـ ــار  1397این دو عامل ازلحاظ درجــه اضطراری دارای امتیاز باال هستند
ً
ف ــص ــل ــن ــام ــه که برای بهبود وضعیت گردشگری کردستان باید فورا مدنظر قرار
علمی-پژوهشی
گیرند .عوامل بالیای طبیعی و گروهکهای تروریستی با توجه
به موقعیت قرارگیری در نقشه دارای کمترین میزان اثرگذاری بر
گردشگری کردستان هستند .همچنین درگیری بین کشورهای
منطقه و بالیایی طبیعی با توجه بهاندازه حباب دارای کمترین
درجــه امتیاز ازلحاظ اضطراری بــودن هستندّ .امــا در بین منابع
و قابلیتهای گــردشــگــری کــردســتــان (حــبــابهــای فــیــروزهای)،
ا کوتوریسم کردستان و بــازارچـههــای مــرزی استان کردستان با
توجه به موقعیت قرارگیری درروی نقشه دارای بیشترین میزان
تناسب راهـبــردی با عوامل کــان هستند؛ یعنی درواق ــع ایــن دو
منبع یا قابلیت در استان کردستان دارای چهار ویژگی ()VIRO
یعنی نادر بودن ،تقلیدناپذیری ،کمیاب بودن و تکرارناپذیر بودن
در میان رقبای منطقهای کردستان در زمینۀ گردشگری هستند؛
بنابراین میطلبد کــه مسئوالن امــر و کارشناسان برنامهریزی
گردشگری با توجه به این منابع و قابلیتها در زمینۀ تقویت و
توانا ساختن بیشتر این موارد اقدام نمایند تا در آینده گردشگری
منطقه به وضعیت مطلوب نسبت به رقبا برسند .همچنین با توجه
بهاندازه حبابهای فیروزهایرنگ دو قابلیت سابقه تاریخی شهر
و وجود زیرساختهای مناسب دارای بیشترین میزان تناسب با
اهــداف گردشگری کردستان هستند؛ بنابراین استان کردستان
ن شده آینده گردشگری خود باید
برای دستیابی به اهداف تعیی 
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به این دو عامل توجه ویژه داشته باشد و بر روی زیرساختهای
گردشگری ازجمله هتلها ،راهها و دیگر عوامل سرمایهگذاری کند.
در ارزیــابــی و مقایسه نتایج تحقیق حاضر بــا تحقیقات مشابه
مـیتــوان گفت ،نتایج به دســت آمــده از تحقیق حاضر با نتایج
تحقیق قائد رحمتی و خاوریان که تحقیقی با عنوان "نقش تکنیک
متا سوات در برنامهریزی راهبردی گردشگری یزد" ،انجام دادهاند،
در برخی مــوارد از جمله نقش تحریمهای بینالمللی و مدیریت
کشوری در توسعه گردشگری همخوانی دارد (Qaiderahmati and
 .)Khavarian-Garmsir, 2015همچنین نتایج و ابعاد رقابتی
تحقیق حاضر با تحقیقی که بدری و همکاران با عنوان" متا سوات،
ابزاری استراتژیک برای گردشگردی پایدار ،مطالعه موردی روستای
میغان" انجام دا دهاند ،همخوانی ندارد ،به طوری که ابعاد رقابتی
انتخابی در تحقیق حاضر ،گردشگران خارجی و تاثیرات توسعه
اقتصادی_اجتماعی گردشگری انتخاب شده ولی در تحقیق بدری
و همکاران ابعاد انتخابی ا کوتوریسم و توسعه گردشگری فرهنگی_
اجتماعی انتخاب شده است .همچنین نتایج تحقیق بیان شده بر
تأثیرگذاری عوامل نیروی متخصص و حفظ آداب و رسوم به عنوان
متغیرهای کالن تأثیرگذار بر توسعه گردشگری منطقه ذکر شده
تأ کید داشت؛ در حالی که نتایج تحقیق حاضر مؤید تأثیر عوامل
کالن بینالمللی از جمله تحریمها و مدیریت کشوری بر توسعه
گردشگری کردستان بوده است (.)Badri et al,2015:7
 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتیجهگیری به دست آمده از این پژوهش میتوان گفت
برنامهریزی راهبردی با استفاده از تکنیک  Meta-SWOTکمک
میکند که در آینده هم موقعیت گردشگری کردستان نسبت به
رقبا ،شناسایی و پیشبینی گــردد و هم با به دســت آوردن یک
تناسب راهبردی بین منابع درون و عوامل کالن محیط ،بهترین
تناسب راهبردی برای رسیدن به اهداف گردشگری کردستان در
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افق سند چشمانداز تعیین گردد .به طوری که در ابتدا نتایج ب ه
ت آمده از این تحقیق با توجه به نقشه رقابتی نشان میدهد
دس 
که وضعیت گردشگری کردستان از لحاظ جذب گردشگر خارجی
در موقعیت رقابتی فــشــردهای نسبت به رقبا یعنی استانهای
کرمانشاه ،هــمــدان و آذربــایــجــان در ســال هــدف چــشـمانــداز قــرار
ن شده باید
خواهد داشــت که بــرای رسیدن به این هــدف تعیی 
منابع و قابلیتها و استراتژیهایی را که مشخص شدند و به وسیله
ت شده و به
کارشناسان بیشترین امتیازات را کسب کردهاند ،تقوی 
عنوان راهبردهای قوی و پیشرو مدنظر قرار گیرند .در نقشه رقابتی،
کردستان از لحاظ پذیرش گردشگران خارجی دارای امتیاز  3/25از
 5امتیاز ممکن (محور  )Yدر بین رقبای خود است که البته با توجه
به موقعیت مرزی این استان با کشور عراق و نزدیکی به کشور ترکیه
ت یافتنی
به دلیل داشتن اقوام کرد ،این جایگاه قابل توجیه و دس 
خواهد بود؛ همان طور که براساس گزارش مرکز آمار ایران بیشتر
گردشگران خارجی این استان هر ساله از کردستان عراق است.
در میان رقبای گردشگری کردستان ،کرمانشاه با امتیاز 3/80
(محور  )Yاز مجموع  5امتیاز درزمینۀ جذب گردشگران خارجی
و امتیاز (2/5محور  )Xاز مجموع  5امتیاز تأثیرپذیری اقتصادی و
اجتماعی از گردشگران خارجی بهعنوان مهمترین رقیب گردشگری
کردستان شناسایی شد که این موضوع با توجه به موقعیت مرزی
کرمانشاه و داشتن منابع و پتانسیلهایی نزدیک به کردستان
ب جدی
قابل توجیه است .استان همدان هم بهعنوان دیگر رقی 
بعد از کرمانشاه شناسایی شد .در نمودار  Xمشخص است که
جایگاه کردستان نسبت به رقبای خود درزمینه تأثیرات اقتصادی
و اجتماعی گردشگران خارجی در سال هدف در موقعیت باالتری
خواهد بود؛ یعنی با نظر کارشناسان از  5امتیاز ممکن دارای امتیاز
 3/70است که این مــورد هم بر میگردد به موقعیت مــرزی این
استان و وجــود بــازارچـههــای مــرزی در درون استان کردستان و
همجواری با استانهای کردنشین عراق و ترکیه و درنتیجه تأثیراتی
که از این کشورهای هممرز میپذیرد .همچنین نتایج حاصل از
نقشه تناسب راهبردی نشان میدهد که در میان عوامل کالن
محیطی سه عامل ،مدیریت کالن کشور ،تحریمهای بینالمللی و
سیاست خارجی دولت با توجه به موقعیت قرارگیری در یک نقطه
از نقشه (محور =3Yمحور = )4Xدارای بیشترین میزان اثرگذاری بر
گردشگری کردستان هستند .عوامل مدیریت کالن کشور و سیاست
خارجی دولت ،از لحاظ درجه اضطرار دارای بیشترین میزان امتیاز
هستند .همچنین عوامل تخصیص بودجه به امر گردشگری و عدم
توجه به صنعت گردشگری در سطح کشور از دیگر عوامل اثرگذار بر
گردشگری کردستان با رتبه پایینتر هستند .عوامل بالیای طبیعی
و گروهکهای تروریستی با توجه به موقعیت قرارگیری در نقشه،
دارای کمترین میزان اثرگذاری بر گردشگری کردستان هستند؛
ت آمده مؤید این مطلب است که کردستان
بنابراین نتایج ب ه دس 
با توجه به منابع و قابلیت بسیار مهم یعنی موقعیت طبیعی
(گردشگری ا کوتوریسم) و موقعیت مــرزی (گردشگری تجاری) و
سابقه تاریخی دارای پتانسیلی بالقوه برای سرمایهگذاری و توسعه
گردشگری است.

بنابراین نتایج پژوهش نشاندهنده موارد زیر است:
• در نقشه تناسب راهبردی نتایج نشان میدهد که ا کوتوریسم
و بازارچههای مــرزی ،دارای بیشترین میزان تناسب راهبردی با
عوامل کالن محیطی هستند؛ و در بحث رقابتپذیری منطقهای،
مهمترین پتانسیل و قابلیت کردستان برای در دست گرفتن بازار
گردشگری منطق ه هستند.
• سابقه تاریخی اســتــان و وجــود زیرساختهای مناسب بــرای
گردشگری دارای بیشترین میزان تناسب راهبردی با اهداف تعیین
شده در سند گردشگری کردستان هستند.
• با توجه به این که الزمــه اصلی بــرای رسیدن به اهــداف تعیین
شــده در گردشگری ،فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای
گردشگران است ،بنابراین کردستان در این زمینه باید وضعیت
خود را نسبت به رقبای منطقهای خود یعنی کرمانشاه و همدان
بهبود بخشد و با توسعه هتلها و بهبود مسیرهای گردشگران،
خود را بهعنوان مقصد گردشگری معرفی کند.
• مهمترین عوامل اثرگذار در توسعه گردشگری کردستان مدیریت
کالن کشور ،تحریمهای بینالمللی و سیاست خارجی دولت است؛
بنابراین ثبات سیاسی در کشور به بهبود وضعیت کردستان در
جذب گردشگران خارجی خواهد انجامید.
• وجود فرهنگ غنی و بومی مردم در مهماننوازی از عوامل مهم در
توسعه گردشگری کردستان است و این موضوع نیازمند آشناسازی
و آموزش همگانی مردم در برخورد با گردشگران خارجی است.
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