
17
1397 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وششم شــمــاره 

ت 
هوی

یه 
پا

بر 
ن 

ستا
رد

 ک
ی

گر
دش

گر
ی 

رد
هب

 را
ی

ریز
مه 

رنا
ب

M
eta

-S
W

OT
ک 

کنی
از ت

ده 
تفا

اس
 با 

ی
قه ا

نط
ی م

ذیر
ت پ

قاب
ر
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چکیده
گردشگري به عنوان یك فعالیت پویاي اقتصادي، نقش مهمي در توسعه  اقتصاد جوامع انساني ایفا مي کند. گسترش  امروزه 
کالن اقتصادي تأثیرگذار است. در واقع در عصر حاضر،  گردشگري بر درآمد ملي، منابع ارزي، اشتغال و دیگر شاخص هاي 
کشورها و شهرها سعی دارند با برنامه ریزی های مناسب در محیط رقابتی به وجود  کثر  با توجه به مقوله جهانی  شدن ا
کیفیت زندگی اجتماعات خود را بهبود بخشند. در تحقیق حاضر اهداف زیر دنبال  آمده جایگاه رقابتی خود و متعاقب آن 
کردستان با رقبای منطقه ای، 2- شناسایی مهم ترین منابع و قابلیت های  گردشگری استان  می شود:1- تعیین جایگاه 
که دارای ویژگی )VIRO() نادر بودن، تکرار نشدنی، تقلیدناپذیر و غیرقابل جایگزین( هستند و 3-  کردستان  گردشگری 
گردشگری  زمینۀ  در  برنامه ریزی  روش هــای  از  یکی  کردستان.  گردشگری  بر  تأثیرگذار  کالن  عوامل  مهم ترین  شناسایی 
ج  برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک با تکنیک Meta-SWOT است. تکنیک Meta-SWOT براساس رهیافت داخل به خار
کتابخانه ای  و به  نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع است. داده ها و اطالعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و 
که به روش هدفمند انتخاب   گردشگری  کارشناسان متخصص در امر  و سپس به صورت میدانی و نظرخواهی از 25 نفر از 
کردستان  گردشگری  کالن تأثیرگذار بر  که مهم ترین عوامل  شده اند، تهیه  شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد 
عبارتنداز مدیریت کالن کشور، سیاست های خارجی دولت و تحریم های بین المللی. عدم تخصیص بودجه به امر گردشگری 
کردستان است. مهم ترین رقبای  گردشگری  بر  اثرگذار  از دیگر عوامل  کشور  گردشگری در سطح  و عدم توجه به صنعت 

کرمانشاه و همدان هستند. کردستان در افق سند چشم انداز 1404 استان های  گردشگری  منطقه ای 

کردستان.  ،Meta-SWOT،گان کلیدی: گردشگری، برنامه ریزی راهبردی واژ
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بخش  ایــن  در  موجود  ثبات  عــدم  شرایط  به  توجه  با  گردشگری 
باشد.  داشته  کــاربــرد  می تواند  برنامه ریزی  گونه  ایــن   ماهیت  و 
که اصول آن در  با توجه به این  برنامه ریزی  از این نوع  بهره گیری 
روند تکامل خود با تعدیل نگرش و پرداختن به موضوعات نظری 
اجــرای مشارکت  نحوه  برنامه ریزی عملی و  به  بیشتر  و شناختی، 
گردشگری قابل به کارگیری  می پردازد، در برنامه ریزی برای توسعه 
واژه  اطــالق  علت   .)Behzadfar and Zamanian,2009:2( اســت 
نگرش  که  است  این  برنامه ریزی  رویکرد  از  نوع  این  به  راهبردی 
که بر همبستگی و پیوستگی  راهبردی عمدتًا بر اصولی استوار است 
امکانات  و  شهری  توسعه  طرح های  برنامه ها،  اهــداف،  متقابل 
کید دارد و مراحل برنامه ریزی و اجرایی به عنوان یک  اجرایی آنها تأ
فرایند پیوسته شناخته می شود؛ ازاین  رو، از این رویکرد با عنوان 
 Hussein Zadeh Delir et( می شود  یاد  نیز  فرایندی(  )برنامه ریزی 
می توان  راهبردی  برنامه ریزی  از  استفاده  با  درواقــع   .)al,2011:6
گردشگری تعیین  یک چشم انداز روشن و واقع بینانه را برای آینده 
برای  مناسبی  برنامه ریزی های  چشم انداز،  این  قالب  در  و  نمود 
انجام  پایدار  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اهداف  به  دستیابی 
تحقیقاتی  کثر  ا کنون  تا  1991 سال  از   .)Ruhanen,2004:274( داد 
با  گرفته  انجام   گردشگری  برای  راهبردی  برنامه ریزی  درزمینۀ  که 
نکته  این  به  با توجه  انجام  شده است.   SWOT از مدل  استفاده 
کثر روش ها و فنون علمی همیشه ثابت نیستند و هر پارادایم،  که ا
روش و فنون علمی به وسیله پارادایم ها و روش های جدید به  نقد 
به  SWOT هم مدت هاست  مــدل  مــی رونــد،  کنار  و  کشیده  شــده 
که به نتیجه گیری ذهنی و غیرسیستماتیکی دارد،  دنبال انتقاداتی 
گرفته و برنامه ریزان به دنبال یک جایگزین مناسب  مورد نقد قرار 
کار  برای آن در برنامه ریزی راهبردی هستند. یکی از روش های به 
Meta- گرفته  شده از سال 2012 برنامه ریزی راهبردی و استراتژیک
SWOT است. متاسوات یک روش برنامه ریزی راهبردی با نگاه به 
کمک می کند، با شناسایی و ارزیابی صحنه  که به ما  درون است 
کردن منابع و قابلیت های محیط  رقابت خود با دیگران و مشخص 
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 
کشورهای جهان سوم دارای  که  آنجایی   از  تغییر دهیم؛ بنابراین 
گردشگری  اقتصادی تک بعدی هستند با سرمایه گذاری در صنعت 
می توانند  راهبردی کارآمد  برنامه ریزی  روش هــای  به  کارگیری  با  و 
که اقتصاد خود  کنند  ایجاد  بــرای خود  ــدزا  یک منبع جدید درآم
این قاعده مستثنی نیست و  از  نیز  ایــران  کشور  رونــق بخشند.  را 
در  را  خــود  شایسته  جایگاه  صحیح  برنامه ریزی  یک  با  می تواند 
با  است  پهناوری  کشور  ایــران  آورد.  دست  به  گردشگری  صنعت 
که دارای جاذبه های طبیعی و انسانی  کهن  سابقه تاریخی و تمدن 
جذاب و توریسم پذیر زیادی است؛  این امر سبب شده آن را جهانی 
در یک مرز بنامند. جاذبه های توریستی ایران آن  قدر متنوع است 
کشور را به  کافی برای سفر بدین  که تقریبًا برای هر سلیقه ای انگیزه 
وجود می آورد. دراین  بین استان کردستان با داشتن سابقه  تاریخی 
کهن باوجود آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی و داشتن یک موقعیت 
جغرافیایی مناسب از نظر طبیعی و با داشتن آب وهــوای معتدل 

1. مقدمه
تبدیل  رقابتی  ــازار  ب یک  به عنوان  را  جهان  اساسًا  جهانی  شــدن 
کثر شرکت ها به دنبال انتخاب سیاست های  که در آن ا نموده است 
پاسخگویی  برای  کارآمد  راهبردهای  تعیین  و  مناسب  اقتصادی 
آمــده و چالش های  به وجــود  رقابتی  نوظهور محیط  به سئواالت 
ــتــی جــهــانــی هستند  ــد مــطــرح  شـــده در ایـــن مــحــیــط رقــاب جــدی
 
ً
شدیدا جهانی  اقتصاد  در  رقابتی  مزایای   .)Lengyel,2009:14(
کار متخصص، دانش، نهادها، رقبا،  محلی است و از تمرکز نیروی 
کسب وکارهای مرتبط و استفاده کنندگان پیشرفته ناشی می شود.  
 )camagni, 2002: 2395-2411( کامانی  ازجمله  بسیاری  امــا 
طرح  سرسخت  منتقدان  از   .)krugman, 1994: 32( کروگمن  و 
تحرک  که  باورند  این  بر  قلمرو،  مقیاس  در  رقابت پذیری  انگاشت 
شدن  معنی دار  بــرای  اصلی  شرط  تولید  عوامل  منطقه ای  میان 
مفهوم مزیت رقابتی است؛ در غیر این صورت اصل مزایای نسبی 
همچنان اعتبار دارد. در این شرایط به وجود آمده در سطح جهان، 
رقابتی  و  درآمـــدی  منابع  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  گردشگری 
که امروزه گردشگری یکی از بزرگترین و  مطرح  شده است. به  طوری  
که  متنوع ترین صنعت ها در دنیا به  حساب می آید و این روندیست 
از زمان های طوالنی با شکل های متفاوت در جوامع انسانی وجود 
داشته و به حدی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها 
که اقتصاددانان از آن به عنوان صادرات نامرئی  اثرگذار بوده است 
گردشگری  نام  برده اند )Kostas E,2010:112(. منابع و جاذبه های 
گردشگری  صنعت  مدیریتی  و  برنامه ریزی  بخش های  تمامی  در 
از اهمیت باالیی برخوردار است. ویژگی ها و مشخصه های منابع 
را  گردشگری  توسعه  اســاس  منطقه  یا  کشور  یک  در  جاذبه ها  و 
برای  مناسب  بستر  ــردن  ک فراهم  ــرای  ب بنابراین  مــی ســازد؛  مهیا 
گردشگری، شناسایی این جاذبه ها در مرحله نخست  توسعه امر 
برنامه ریزی برای توسعه آنها در مراحل بعدی امری ضروری به نظر 
گردشگری در تعالی فرهنگی و اقتصادی و تفاهم  می رسد. اهمیت 
که مجمع عمومی سازمان ملل متحد  بین المللی سبب شده است 
اعالم  جهانگردی  جهانی  روز  را  سال  هر  مهر(   5( سپتامبر   29 روز 
کند. جابه جایی و حرکت انسان به جز پیشرفت فرهنگی و روحی 
توریسم پذیر  مکان های  و  مناطق  برای  عظیمی  اقتصادی  ثمرات 
گردشگری برای برنامه ریزان   .)Mhalati,2001:54( به وجود می آورد
که نیازمند ارزیابی صحنه  یک امر اقتصادی بسیار بااهمیت است 
گزینه های مختلف  رقابت، تعریف و تعیین هدف ها، داوری میان 
در زمینه  سرمایه گذاری و آمایش و ایجاد ساختار مناسب و تجاری، 
طرف  از   .)Safarabadi,2016:98( اســت  گردشگری  فــراورده هــای 
دیگر افراد، سازمان ها، شهرها و مناطق همواره با آینده پیچیده و 
نامطمئنی مواجه هستند. برنامه ریزی برای تغییر در آینده است و 
کرد، مسائل شناخته  شده و ناشناخته ها درک  درنتیجه باید تالش 
برنامه ریزی  از روش های  یا رصد شوند)Abbott, 2005:237(. یکی 
می تواند  کــه  اســت  راهــبــردی  برنامه ریزی  گــردشــگــری،  زمینۀ  در 
و  اهــداف  پیشبرد  جهت  در  کارآمد  و  اساسی  شیوه  یک  به عنوان 
خلق یک چشم انداز روشن و شفاف برای آینده مورداستفاده قرار 
توسعه  در  برنامه ریزی  راهبردی   .)Miller&footi,2002:41( گیرد 
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)شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و جز آن( و بیرونی )مانند 
اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  تصمیم گیری،  کــالن  ساختارهای 
 Faraji Rad and( قابل دسته بندی و تفکیک است )کشور و جز آن
است  امکان پذیر  زمانی  عوامل  این  برآورد   .)Kazemian,2012:66
گردشگری وجود داشته باشد تا  که یک نگرش راهبردی درزمینۀ 
گردشگری،  با شناسایی پتانسیل ها و قابلیت های مناطق مختلف 
در  گــردد.  دریــافــت  گردشگری  توسعه  جهت  در  الزم  راهکارهای 
منطقه  یــک  در  را  گردشگری  امکان سنجی  مــی تــوان  راســتــا  ایــن 
از عوامل اصلی و حیاتی برای  که شامل تعداد زیادی  جغرافیایی 
که  که در آن جاذبه های بی نظیری  گرفت  توسعه می باشند، در نظر 
کند،  می تواند تعداد مناسبی از بازدیدکنندگان غیرمحلی را جذب 
به  که  مدت هاست  )Holland,2003:102(. گردشگری  دارد  وجود 
و  اقتصادی  برای توسعه  به عنوان یک صنعت مهم  گسترده   طور 
کیفیت زندگی انسان ها به وسیله درآمدزایی و اشتغالی  ارتقادهنده  
صورت  برنامه ریزی  آن  روی  بر  می کند،  ایجاد  حوضه  ایــن  در  که 
که در مناطق  می گیرد )Tichaawa it al,2015:2(؛ بنابراین الزم است 
گردشگری با اتخاذ اصول برنامه ریزی راهبردی و هدفمند،  مستعد 
پایدار  توسعه  جهت  در  را  ک  پــا صنعت  ایــن  توسعه  و  رشــد  زمینه 
گردشگری دارای اجزایی  سرزمین فراهم آوریم. فرآیند برنامه ریزی 
گیرند )تصویر  که باید در این فرآیند برنامه ریزی مدنظر قرار  است 

شماره 1(.

گردشگری تصویر شماره 1: چارچوب فرایند برنامه ریزی 
)Yigitcanlar, 2009:6 (:منبع

که روند جهانی   گفت   در بحث هویت رقابت پذیری منطقه ای باید 
شدن با تغییرات در منابع، سرمایه و مردم جهان در حال افزایش 
است و تشدید رقابت در میان شهرها و مناطق برای سرمایه گذاری، 
این  در  مختلف  رویــدادهــای  و  بازدیدکنندگان  جــذب  کسب وکار، 
امــروزه جهان به   .)Zali et al, 2013: 213( میان قابل  توجه است
بازار بزرگی تبدیل  شده است. پیشرفت سریع جهانی  شدن بدین 
گرفتن  کشوری، هر شهر و هر منطقه ای باید برای  که هر  معناست 
گردشگران، سرمایه گذاران، دانشجویان و  سهم خود از مشتریان، 
که شامل  شرکت های جهانی با دیگران به رقابت بپردازند. رقابتی 
و  جلب  توجه  فرهنگی،  و  ورزشــی  بین المللی  رویدادهای  برگزاری 
 .)Anholt,2010:15( کسب اعتبار نزد رسانه های بین المللی می شود
در این میان هویت منطقه ای به وسیله افزایش تقاضا برای رقابت 
مطرح  جهانی  سرمایه داری  و  جهانی  شدن  عصر  در  مناطق  بین 

موقعیت  به  توجه  با  همچنین  و  دریاچه ها  و  چشمه ها  وجــود  و 
استراتژیک آن در نقطه مرزی شمال غرب، دارای موقعیت و بستر 
گردشگری تاریخی، طبیعی و تجاری است  بسیار مناسب درزمینۀ 
که با یک برنامه ریزی مناسب و راهبردی می توان این توانایی ها و 
که جایگاه این استان را در زمینۀ  قابلیت ها را جهت داد. به  طوری  
گردشگر  جــذب  قطب های  از  یکی  به  و  بخشید  ارتقا  گردشگری 

تبدیل نمود.
بنابراین با علم به این موضوعات در پژوهش حاضر، با به  کارگیری 
دست یابی  دنبال  به   Meta-SWOT راهبردی  برنامه ریزی  فرایند 
با رقبای  کردستان  گردشگری  زیر هستیم:1- موقعیت  به اهداف 
زنجان  غربی،  آذربایجان  ــالم،  ای همدان،  )کرمانشاه،  منطقه ای 
شناسایی   -2 شــود،  مشخص  رقابتی  نقشه  ترسیم  با  قــزویــن(  و 
نادر  ویژگی  دارای  که  کردستان  قابلیت های  و  منابع  مهم ترین 
بودن، تقلیدناپذیر بودن، تکرار نشدنی و غیرقابل جایگزین هستند، 
که دارای بیشترین میزان  کالن محیطی  کردن عوامل  3- مشخص 
کردستان هستند و 4- ترسیم نقشه راهبردی تناسبی  اثرگذاری بر 
که نشان  دهنده میزان تناسب راهبردی بین منابع و پتانسیل های 
کالن محیطی و اهداف تعیین  شده  کردستان با عوامل  گردشگری 

کردستان است. گردشگری  در سند چشم انداز 

2. چارچوب نظری
انجام  گرفته  انبوه مطالعات  و  گردشگری  تاریخی  باوجود پیشینه 
کاربرد اصطالحات مربوط به آن، فقدان توافق در  در این زمینه و 
مشهود  حــوزه  این  در  رایــج  اصطالحات  و  گردشگری  واژه  تعریف 
است. این مشکل از یک  طرف منعکس کننده پیچیدگی گردشگری 
که اشخاص ذی نفع یا  و از طرف دیگر ناشی از این حقیقت است 
فعاالن مختلف در این قلمرو، هر یک از دیدگاه خود به آن می نگرند 
گردشگری  تعریف  به  بر همین اساس  و  انتظارات خاصی دارنــد  و 
عبارت  گردشگری  می پردازند.  آن  به  مرتبط  اصطالحات  سایر  و 
مکان های  به  افــراد  که  انــفــرادی  فعالیت های  مجموعه  از  اســت 
امور  انجام  و  استراحت  به  قصد  کار خود،  و  زندگی  از محل  ج  خار
دیگر مسافرت می کنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکان ها 
گردشگری را به عنوان  نمی مانند )Dos wil,2005:19(. کارشناسان، 
جهان  در  صنعت  رشد  جنبه های  سریع ترین  و  بزرگترین  از  یکی 
شناخته اند )Abbasi dorchen it al,2013:2(. همچنین معتقدند که 
گردشگری بزرگترین صنعت جهان از لحاظ سنجه های اقتصادی 
جهان  اقتصاد  صحیح  و  سالم  بخش  و  )mrphy,2013:11(؛  است 
آلوده کننده  مــواد  و  آالینده ها  میزان  کمترین  تولید  به  توجه  با  را 
با  گردشگری  امروزه   .)hall.1994: 2( زمین و هوا تشکیل می دهد 
توجه به دامنه تقاضا و نیازهای فضایی، رو به توسعه داشته و از 
در  این   .)Fleischer, 2000: 44( است  بــرخــوردار  بسزایی  اهمیت 
گردشگری برای به نتیجه رسیدن اهداف مورد نظر  که  حالی است 
خود به پایداری و حفاظت محیط، احیا و ثبات اقتصادی جوامع 
کوچک به عنوان یک شیوه  گردشگری در مقیاس  و توسعه تجارت 
کننده  تعین  عوامل  عمومًا   .)Getz,2001:74( است  وابسته  عمل 
گردشگری و موفقیت آن در سطح کالن به دو دسته درونی  توسعه 
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گی منحصر به  فرد یک پتانسیل یا قابلیت  جدول شماره1: چهار ویژ
)Rezai et al,2015:9( -برای رقابت پذیری

 Valuable
)باارزش بودن(

یک  از  بــهــره بــرداری  به  قــادر  را  شرکت  قابلیت  یا  منابع  آیــا 
بی اثر  را  محیطی  تهدید  یــا  و  می نماید  محیطی  فرصت 

می سازد؟

Rare )نایاب( 
به محیط  قابلیت در حال حاضر منحصر  یا  این منابع  آیا 

شرکت هستند؟

 Inimitable
)تقلیدناپذیر(

آیا این منابع و یا قابلیت قابل دسترسی و یا تولید برای رقبا 
هستند؟

 Organize
)سازمان دهی(

قابلیت های  و  منابع  از  بهره برداری  و  پشتیبانی  بــرای  آیــا 
و  سیاست  تقلید،  بــرابــر  در  پرهزینه  و  نــایــاب  ارزشــمــنــد، 

رویه های شرکت ها سازمان  یافته اند؟

ایجاد  برای  از منابع و فرصت ها  بالقوه  به  طور   VRIO چهار معیار 
با توجه به این راهبرد  بنابراین  استراتژی موفق تعریف می شوند؛ 
منابع  با شناسایی  نخست  مرحله  در  باید  سازمان  و  شرکت  هر 
مسئله  ایــن  و  باشد  داشــتــه  نگاه  بــیــرون  بــه  خــود  توانایی های  و 
برای  که  بــوده  مؤسسات  و  شرکت ها  کــاری  رویــه  که  سال هاست 
کمتر به اوضاع  دستیابی به سود همیشه نگاه به بیرون داشته و 
مشکل  ایــن  از  بــرای رهایی  نموده اند.  توجه  خــود  محیط  درون 
شولتز برای نخستین بار در سال 1993 با راهبردی با عنوان نگاه به 
که شرکت ها براساس منابع و  کرد  داخل و نگاه به بیرون پیشنهاد 
کنند  قابلیت های درون، شاخص های رقابتی خود را سازمان دهی 
متفاوت  بسیار  و  مربوط  جدید،  جــذاب،  کنند  تولید  محصولی  و 
باشد؛ با این راهبرد و استفاده از آن ما می توانیم جایگاه خود را ارتقا 
بخشیم )Thoms,2004: 75(. با توجه به معیارهای این دیدگاه، این 
مدل برنامه ریزی راهبردی یک مدل داخلی_خارجی_داخلی واقعی 
است. درنتیجه، برنامه ریزی فرآیند خطی نیست، بلکه تکرارشونده 
عالوه   ،Meta-SWOT در   .)2012:14  Others,  &  Agarwal( است 
کالن  عوامل  مجموعه  بررسی  به  درونــی،  قابلیت های  بررسی  بر 
)اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و قانونی( تأثیرگذار 
کنترل سازمان می پردازیم و شدت تأثیرگذاری این عوامل  ج از  خار
استراتژی های مطرح  شده  روی  بر  کارشناسان  نظر  به  توجه  با  را 
کار از  برای رسیدن به اهداف سنجش می کنیم و برای انجام این 
روش پستل )PESTEL( استفاده می شود. می توانیم با شناسایی 
که ممکن است برای سازمان ایجاد  این عوامل و خطرات احتمالی 
کنند، برنامه ریزی کرده تا بتوانیم اثرات آنها را از بین برده و یا حداقل 
که این مبحث در ادامه در  کنترل نماییم )Bloomberg,2012:2(؛ 
کار انجام  شده بیشتر باز می شود. در زمینه پیشینه پژوهش  قالب 
گردشگری و برنامه ریزی برای  گفت، از سال 1811 به بعد بحث  باید 
کسب سود و ثروت از طریق این صنعت مطرح شد. در ایران هم با 
توجه به داشتن زمینه های گردشگری، برنامه ریزی های بسیاری به 
منظور دستیابی به این هدف انجام  گرفته و کارهای پژوهشی بسیار 
کنون  به وسیله محققان در اقصی نقاط ایران انجام  شده است. تا
راهبردی  برنامه ریزی  از  استفاده  با  گرفته  انجام   تحقیقات  کثر  ا
زمانیان،  و  بهزادفر  نمونه  به عنوان  اســت.  گرفته  صــورت   SWOT
گردشگری در مورد  تحقیقی با عنوان برنامه ریزی راهبردی توسعه  

 شده است )Zimmerbauer, 2011: 243( در چند دهه اخیر، هویت 
است.  مطرح  جغرافیا  در  مهم  موضوع  یک  به عنوان  منطقه ای 
امروزه هویت منطقه ای اغلب به صفات طبیعی یا فرهنگی مانند 
گویش ها و غذاهای محلی یا نام های مکان و بنگاه هایی  مناظر، 
که هم نشان  دهنده هویت و هم تجلی دهنده آن است، اطالق 
می شود. متناوبًا، هویت منطقه ای می تواند برگرفته از روایت های 
منتشر شده از طریق رسانه ها، اشعار و داستان ها، یا از طریق اجرای 
کنسرت ها و نمایشگاه  ها باشد. مفهوم "هویت منطقه ای  بازی ها، 
به  طریق  از  "را  جدید  "منطقه گرایی  ظهور  همراه  به  جدید  ارز   "
کلیدی برای  کاتالیزور  رسمیت شناخته شدن منطقه به عنوان یک 
حال  در  منطقه ای  هویت  مـــی آورد.  دســت  به  اقتصادی،  توسعه 
حاضر به عنوان امری حیاتی در برنامه ریزی و بازاریابی با استفاده 
در  منطقه  رقابت پذیری  کننده  تقویت   و  انسانی  منابع  بسیج  از 
ایده  این  که  است  بدیهی    .)Passi, 2012: 2( می شود  گرفته  نظر 
عناصر  از  بخشی  آن  به واسطه  منطقه  هر  که  اســت  آن  دنبال  به 
که می تواند خود را متمایز از دیگران  هویت ساز خود )هویت مکانی( 
گسترده، سرمایه ها را به سمت خود روانه  نشان دهد با بازاریابی 
کشور  رقابت پذیر  هویت  اتخاذ  برای   )Aholt,2010( انهولت  سازد. 
)منطقه( در مسیر توسعه چرخه ای را مطابق تصویر شماره2 در نظر 
کشور )منطقه(  گرفته است. این چرخه نشان می دهد هویت یک 
چگونه می تواند رقابت پذیر شود. این بستگی به مکان مبدأ دارد 
کشور )منطقه( داشته باشد؛  که استراتژی رقابت پذیر مناسب برای 
کند_ دولــت، فرهنگ،  ایجاد  را در همه بخش ها  نــوآوری  فرهنگ 
تا  گسترش سرمایه گذاری، آموزش و صنعت_  گردشگری، تجارت، 
که همه  اینها  کند  کشور تولید جریان مداوم از ایده ای جدید را آغاز 
گرفته می شود تا درستی استراتژی را به اثبات رسانند و به  کار  به 

اهداف آن دست یابند. 

.)Anholt,2010( تصویر شماره2: چرخه فضیلت مندی هویت رقابتی

به  داخــل  رهیافت  بــراســاس   Meta-SWOT مــدل  میان،  ایــن  در 
ج و به  نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع دارای این قابلیت است  خار
که راهبردهای مناسب را در رقابت با رقبای منطقه ای ارائه دهد. 
همچنان چگونگی تشخیص منابع و قابلیت ها قادر به ایجاد مزیت 
رقابتی پایدار به عنوان یک چالش باقی است. بارنی )Barany(برای 
حل این مسئله چهار معیار را معرفی می کند. برای اثربخشی یک 
منبع یا قابلیت از نظر استراتژیک باید باارزش، نادر، تقلید نشدنی و 
غیرقابل جایگزین باشد. چهار معیار زیر می تواند توان بالقوه منابع 
و قابلیت  برای خلق یک استراتژی موفق را تعیین کند. از نظر منابع، 
این چهار معیار به شرایط VRIO )جدول شماره 1( مرسوم هستند.
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که با منطقه مورد مطالعه دارند( انتخاب  همجوار )به دلیل آشنایی 
پژوهشگران  و  کارشناسان  از  نفر   10 تعداد  که  طــوری  به  شوند. 
گفته شده،  از سایر استان های  نفر دیگر  کردستان و 15  از استان 
که پاسخگویی به سئواالت  گردید. همچنین به دلیل این  انتخاب 
کافی نیازمند بود، با استفاده از شیوه هدفمند  گاهی و تخصص  به آ
افراد نمونه)متخصصان( انتخاب شده اند. در این روش برنامه ریزی 
راهبردی در تمامی مراحل از کارشناسان نظرخواهی صورت می گیرد 
که  کارشناسی دقیق است، به  طوری   کار تحقیقی با  و درواقع یک 
در همان مرحلۀ نخست که اهداف را انتخاب می کنیم، کارشناسان 
نظر خود را در ارتباط با سطح بندی اهداف، تعیین درجه اثرگذاری 
کیفی  استراتژی های مؤثر بر اهداف، رقبا و تمامی مراحل به  صورت 
در  مثال  طــور  به  کــاردارنــد.  انجام  در  فعالی  نقش  و  می کنند  وارد 
ازنظر  کارشناسان  پاسخ های  قابلیت ها،  و  منابع  ارزیابی  قسمت 
است:  بــوده  همراه  زیــر  مــوارد  همچون  عباراتی  با  موافقت  میزان 
کار نیستند؟ تقلیدپذیری  کمیاب )R(: رقبای ما قادر به انجام این 
)I(: رقبای ما قادر به تقلید این قابلیت نیستند؟ غیرقابل جایگزین 
)O(: ما از این عامل به واسطه خط مشی جبران خود بهره می بریم؟ 

.)Badri et al,2015:7(
در فاز دوم بعد از واردکردن اطالعات )مجموعه اهداف تعریف شده 
قابلیت های  و  کردستان  استان  گردشگری  چشم انداز  سند  در 
ابتدا  نرم افزار  در  کارشناسان  نظرات  و  سند(  این  در  شده  تعریف 
نقشه رقابتی گردشگری کردستان با رقبا ترسیم گردید. ابعاد رقابتی 
گردشگران  تعریف  شده، در نرم افزار در دو بعد، یکی مربوط به تعداد 
خارجی و دیگری مربوط به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری 
خارجی است. در واقع با توجه به اهداف تعیین شده در سند توسعه 
کردستان، قابلیت های موجود استان، موقعیت  گردشگری استان 
کردنشین  استان های  با  بــودن  هم مرز  و  کردستان  استان  مــرزی 
بودن  دارا  دلیل  به  ترکیه  مانند  کشورهایی  داشتن  قــرار  و  عــراق 
این موارد،  قرار دادن  نزدیکی استان و مدنظر  کردنشین در  اقوام 
گردشگران خارجی و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آنها  متغیرهای 
کالن محیطی  با شناسایی عوامل  بعدی  گام  در  گردید.  انتخاب 
کردستان و بررسی اثرگذاری منابع و  گردشگری استان  تأثیرگذار بر 
قابلیت های استان بر این عوامل و اهداف گردشگری استان، نقشه 

گردید. کردستان ترسیم  گردشگری  تناسب راهبردی 

4. محدوده مورد مطالعه
کیلومتر در غرب ایران مجاور  کردستان با مساحت 28٬203  استان 
تا 36 درجــه و 30 دقیقه  کشور عــراق بین 34 درجــه و 44 دقیقه 
عرض شمالی و 45 درجه و 31 دقیقه تا 48 درجه و 16 دقیقه طول 
که این مساحت 1٫۷ درصد  گرینویچ قرار دارد  شرقی از نصف النهار 
کشور را شامل می شود و ازنظر وسعت رتبه 16 را در  کل  از مساحت 
کشور داراست. از شمال به استان های آذربایجان غربی و قسمتی 
کرمانشاه و از شرق به استان همدان  از زنجان و از جنوب به استان 
کشور عــراق محدود  به  از غرب  زنجان و  از استان  و قسمتی دیگر 
کشور  کی مشترک با  کیلومتر مرز خا است. این استان شامل 230 
کردستان منطقه ای  عراق است. از لحاظ اقلیمی و طبیعی استان 

 .)  Behzadfar and  Zamanian,2008(ــد ــ ــ دادن انجام  نیشابور  شهر 
همچنین پوراحمد و همکاران، تحقیقی با عنوان اولویت سنجش 
گردشگری در منطقه الموت قزوین انجام دادند)  راهبردی توسعه 
Pourahmad et al ,2012  (. خوزانی و همکاران، پژوهشی در ارتباط 
 SWOT گردشگری طرقبه با استفاده از مدل با راهبردهای توسعه 
و  ابراهیم زاده  داده انــــد)Khazani, et al, 2011(. همچنین  انجام 
درزمینۀ  تحقیقی   SWOT راهبردی  مدل  از  استفاده  با  همکاران 
 Ebrahimzadeh(گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار انجام دادنــد
et al,2008(. خوش خو و نادعلی پور تحقیقی با عنوان ارائه الگوی 
مفهومی رقــابــت پــذیــری مقصد گــردشــگــری در چــارچــوب توسعه 
الگویی  ارائــه  به  تحقیق  نتایج  درنهایت  که  دادنــد  انجام  پــایــدار 
 Khoshkho and انجامید)    گردشگری  مقصد  رقابت پذیری  برای 
این  کثریت  ا است  مشخص  همان طور که   .)Nadialipoor,2015
راهبردی  برنامه ریزی  برای  سوات  مدل  از  استفاده  با  پژوهش ها 
را  انتقاداتی  کارشناسان  از  بااین  وجود بسیاری  انجام شده است. 
 Kameron and( کازا کامرون و  کردند، از جمله  بر مدل سوات وارد 
درروش  اساسی  اشــکــاالت  مــدل  ایــن  که  معتقدند   )Kaza,2004
گروال و همکاران،  کیداندک برحل مسئله دارد. یا آ شناسی مانند تأ
بیان می دارند که این مدل غیرقابل انعطاف و غیر سامانمند است و 
 Aguroul et(کات ذهنی ندارد ابزاری برای پیش بینی و مبتنی بر ادرا
al,2012(. این گروه معتقد بودند به  طور کلی تجزیه وتحلیل سوات، 
صرفًا نقاط قوت و ضعف موجود را با فرصت ها و تهدیدات موجود 
باشند  داشته  تأثیر  قبل  دهه ها  است  ممکن  که  می دهد  تطبیق 
نوسان  و  پویایی  دارای  کسب و کار  فضای  یک  نیازهای  دیگر  ولی 
بیشتر را برآورده نمی نماید. حسنی نسب و دیگران کاستی های این 
مدل را ابهام در تعریف استراتژی پایانی به علت مجاورت مناطق 
دقیق  درنتیجه  و  خارجی  و  داخلی  عوامل  ماتریس  در  راهبردی 
کامی مؤسسات و جوامع  نبودن تصمیمات  می دانند اما پس از نا
دررسیدن به اهداف خود با استفاده از تحلیل SWOT اندیشمندان 
 Badri( عرصه مدیریت استراتژیک در پی ارتقای این مدل برآمدند

.)et al,2015:۷

3. روش 
تحقیق  اســت.  کاربردی  هدف  و  توصیفی_تحلیلی  تحقیق  روش 
که در فاز نخست  حاضر در دو فاز انجام  شده است. بدین ترتیب 
کتابخانه ای  داده ها و اطالعات موردنیاز از طریق مطالعه اسنادی و 
کردستان  گردشگری و طرح توسعه استان  ازجمله اسناد مرتبط با 
گردید. سپس اهداف، استراتژی های مهم رسیدن  تهیه و مطالعه 
ــزار  ــرم اف ن وارد  گــردشــگــری کــردســتــان  قابلیت های  و  ــداف  اهــ بــه 
روش  به  میدانی  اطالعات  بعدی  گام  در  گردید.   Meta-SWOT
کارشناسان و  پیمایشی )پرسشنامه و مصاحبه( با تعداد 25 نفر از 
گردید. ازاین تعداد 10 نفر از  گردشگری  جمع آوری  پژوهشگران امر 
اساتید و مدرسان دانشگاه ها و 15 نفر از پژوهشگران فعال در حوزه 
کارشناسی ارشد  برنامه ریزی شهری، منطقه ای و توریسم با مدارک 
و دکترا بوده است. در شیوه انتخاب افراد نمونه سعی شده است 
استان های  و  کردستان  استان  پژوهشگران  و  متخصصان  از  که 

ت 
هوی

یه 
پا

بر 
ن 

ستا
رد

 ک
ی

گر
دش

گر
ی 

رد
هب

 را
ی

ریز
مه 

رنا
ب

M
eta

-S
W

OT
ک 

کنی
از ت

ده 
تفا

اس
 با 

ی
قه ا

نط
ی م

ذیر
ت پ

قاب
ر



22
1397 ــار  ــ ــ ــه ــ ــ ب

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست وششم شماره 

دالیل انتخاب مؤلفه های تحقیق
کــثــریــت مــطــالــعــات صــورت  ــا بــه  حـــال ا کــه ت ــا تــوجــه بــه ایـــن  ◄ ب
ارتباط  در  همگی  کردستان  استان  گردشگری  درزمینه  گرفته 
ــوده و بــاوجــود موقعیت مــرزی اســتــان و  گــردشــگــران داخــلــی ب بــا 
همجواری با کشورهای دارای اقوام کردنشین، موضوع گردشگران 
در  اســت،  نشده  بررسی  استان  توسعه  بر  آن  تأثیرات  و  خارجی 
از یک تکنیک جدید به این  با استفاده  تا  این مقاله سعی شده 

موضوع پرداخته شود.
ارزآوری  بــه  تــوجــه  ــا  ب اقــتــصــادی_اجــتــمــاعــی  تــأثــیــرات  ◄ مــؤلــفــه 
)به  بیکاری  باالی  آمار  مرزی،  بازارچه  وجود  خارجی،  گردشگران 
گردشگری  که توسعه  دلیل نبودن بستر شغلی مناسب و تأثیراتی 
و بستر  بـــودن فرهنگ  نــزدیــک  بــاشــد(،  بــر آن داشــتــه  مــی تــوانــد 
سوریه،  و  ترکیه  عــراق،  کــرد  اقــوام  با  کردستان  مــردم  اجتماعی 

انتخاب  شده است.
درزمینه  کردستان  اســتــان  توسعه یافتگی  عــدم  بــه  توجه  بــا   ◄
کارهای  صنعتی و سایر بخش های توسعه، ضرورت دارد با انجام 
ــاالی  ب پتانسیل  )ازجــمــلــه  آن  سنجی  پتانسیل  و  تحقیقاتی 
رفع  و  اقتصادی  توسعه  بــرای  مناسب  راهکارهایی  گردشگری( 

معضل بیکاری استان ارائه شود.

5.2. شناسایی منابع و قابلیت ها
به وسیله  و  گردید  اهــداف مشخص  آن  که  از  بعد  این مرحله  در 
که  منطقه  قابلیت های  و  منابع  شــد،  سطح بندی  کارشناسان 
یاری  شده  تعیین   اهــداف  به  دررسیدن  را  کردستان  گردشگری 
قابلیت ها  و  منابع  این  درواقــع  و  می گردد  شناسایی  می دهند، 
که باید با  کردستان است  همان توان و پتانسیل داخلی محیط 
برسد و  تعیین  شده خود  اهداف  به  آنها هم  تقویت  و  شناسایی 
درواقع  برسد.  برتری  به  و  کرده  رقابت  خود  رقبای  با  بتواند  هم 
گی منحصربه فرد یک )مکان( ممکن است در حال حاضر  این ویژ
سودآور نباشد اما دارای توان بالقوه و پتانسیل ارزشمندی است 
که با یک برنامه ریزی آینده نگرانه می توان آن را نقطه قوت خود 
دریافت  امتیازی  کارشناسان  ازنظر  منابع  ایــن  از  هــرکــدام  کــرد. 
که باید در پایان، جمع تمام امتیازات داده شده به درصد  می کند 

100 برسد)جدول شماره3(.

5.3. تعیین ابعاد رقابتی و رقبا
سر  بــر  بــایــد  کــردســتــان  گــردشــگــری  کــه  را  متغیرهایی  ادامـــه  در 
اسامی  همچنین  و  کند  رقابت  خود  رقبای  با  آنها  به  دستیابی 
در  درواقــع  مــی گــردد.  نــرم افــزار  وارد  کردستان  گردشگری  رقبای 
کدام  یک از متغیرهای  کردستان بر سر  که  اینجا مشخص می  شود 
گردشگری با رقبای خود رقابت دارد. بنابراین با توجه به بسیاری 
کرمانشاه، ایالم، آذربایجان  کارشناسی شده، استان های  از موارد 
برای  هستند.  کردستان  رقبای  زنجان  و  همدان  قزوین،  غربی، 
از پنج سطح خیلی باال، باال، متوسط، پایین  انجام این مقایسه 
و خیلی پایین استفاده شده است. نتایج این مقایسه در جدول 

شماره 4 ارائه شده است.

که دشت های مرتفع و دره های پهن نیز در پهنه  کوهستانی است 
منطقه گسترده شده اند. اختالف ارتفاع بین بلندترین و پست ترین 
شماره3  تصویر  در  مــی رســد.  متر   2400 حـــدود  بــه  اســتــان  نقاط 
مشخص  منطقه ای  رقیب  استان های  همراه  به  استان  موقعیت 

شده است.

تصویر شماره3: موقعیت منطقه ای استان کردستان و رقبای منطقه ای

5. بحث و یافته ها
5.1. تعیین اهداف

گام در مراحل برنامه ریزی Meta-SWOT تعیین اهداف  نخستین 
فرادست  اسناد  باید  اهــداف  تعیین  بــرای  اســت،  تحقیق  موضوع 
اهــداف پیش بینی   و  کرده  را مطالعه  زمانی 1404  بر دوره  منطبق 
کارشناسان  شده در سند چشم انداز را وارد نرم افزار نماییم و با نظر 
)به روش هدفمند( این اهداف را در سه سطح باال، متوسط و پایین 

کنیم )جدول شماره2(. رتبه بندی 

استان  گردشگری  منظور  بــه  تعیین  شــده  اهـــداف  شــمــاره2:  ــدول  ج
کردستان

اولویتاهداف

متوسطافزایش میانگین اقامت گردشگران

گردشگران داخلی به میزان دو برابر باالافزایش تعداد 

گردشگران میان نقاط مختلف استان پایینتوزیع عادالنه 

گردشگری به دو برابر باالافزایش میزان اشتغال در 

پایینتقویت و توسعه زیرساخت راه های ارتباطی

کوتوریسم متوسطتقویت گردشگری ا

متوسطافزایش امنیت منطقه

گردشگری پایینداشتن برنامه ریزی بلندمدت در زمینه 

متوسطتقویت و ساماندهی بازارچه های مرزی

متوسطتقویت گردشگری تاریخی فرهنگی کردستان

گردشگری باالافزایش میزان اعتبارات اختصاص  یافته به امر 

گردشگران خارجی به میزان دو برابر باالافزایش تعداد 

پایینافزایش تبلیغات فرامنطقه ای درزمینه گردشگری

پایینتقویت بنیان های فرهنگ بومی و محلی استان

کردستان گردشگری استان  منبع: سند توسعه 
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5.4. نقشه رقابتی
در ادامه میزان ارتباط هر یک از ابعاد رقابتی با منابع و قابلیت ها 
تعیین و در پایان نقشه رقابتی ترسیم خواهد شد. این نقشه بیانگر 
کردستان درزمینۀ هدف  از رقبا نسبت به استان  وضعیت هریک 

مورد مطالعه خواهد بود)تصویر شماره4(.
تصویر باال، نقشه رقابتی بین گردشگری کردستان و سایر استان های 
می دهد.  نشان  گردشگری  یعنی  موردمطالعه  درزمینه  را  رقیب 
کردستان از لحاظ  که در نقشه مشخص است، وضعیت  همان  طور 
در  رقبا  به  نسبت  فشرده ای  موقعیت  در  خارجی  گردشگر  جذب 
سال هدف چشم انداز قرار خواهد داشت که با توجه به این موضوع 
باید  اهداف پیش بینی  شده در سند چشم انداز  به  برای رسیدن 
که مشخص شدند و به وسیله  منابع، قابلیت ها و استراتژی هایی را 
و  شده  تقویت   کرده اند،  کسب  را  امتیازات  بیشترین  کارشناسان 
موقعیت  گیرند.  قــرار  مدنظر  پیشرو  و  قوی  راهبردهای  به عنوان 
 )Y گردشگران خارجی )محور کردستان ازلحاظ پذیرش  گردشگری 
با امتیاز 3/25 از 5 امتیاز ممکن در سال 1404 در بین رقبای خود 
که با امتیاز 3/80 در باالترین رتبه است و نزدیک  کرمانشاه  بعد از 
به همدان که با )امتیاز 3/10( بعد از کرمانشاه و کردستان قرار گرفته 
که البته با توجه به موقعیت مرزی این استان با کشور عراق و  است؛ 
کرد، این جایگاه قابل  کشور ترکیه به دلیل داشتن اقوام  نزدیکی به 
گزارش  که براساس  توجیه و دست یافتنی خواهد بود. همان  طور 
از  بیشتر  هرساله  استان  این  خارجی  گردشگران  ایــران،  آمــار  مرکز 

کردستان عراق و ترکیه هستند.
کردستان نسبت به رقبای  که جایگاه  در نمودار X مشخص است 
گردشگران خارجی در  خود درزمینۀ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی 
سال هدف در موقعیت باالتری خواهد بود؛ یعنی با نظر کارشناسان 
که این مورد  از  5امتیاز ممکن در محور X دارای امتیاز 3/۷0 است 
و همجواری  استان  ایــن  مــرزی  به موقعیت  مــی گــردد  بر  بــاز  خــود 
از این  که  کردنشین عراق و ترکیه و نتیجتًا تأثیراتی  با استان های 

وارد  کردستان  قابلیت های مؤثر در توسعه  و  جدول شماره3: منابع 
شده در نرم افزار

وزن هامنابع و قابلیت ها
8داشتن بناهای تاریخی

گردشگری 6مستعد بودن منطقه برای 
1مشارکت

5سرمایه گذاری بخش خصوصی
7امنیت

2ثبات مدیریت
4آداب و رسوم محلی

کرده 5نیروی انسانی تحصیل 
6سابقه تاریخی شهر

7وجود زیرساخت های مناسب
5مهمان نوازی مردم

10تنوع اب وهوایی
8موقعیت جغرافیایی

2برنامه ریزی بلندمدت
3راه های ارتباطی

کوتوریسم 10ا
11وجود بازارچه های مرزی

منبع)سندگردشگری استان کردستان(

جدول شماره4: متغیرهای رقابتی و رقبای وارد شده در محیط نرم افزار
ابعاد رقابتی

گردشگری خارجی
گردشگری تاثیرات اقتصادی و اجتماعی 

رقبا سطح رقابتی
کرمانشاه خیلی باال

ایالم پایین
همدان خیلی باال
ارومیه متوسط
قزوین متوسط
زنجان پایین

جدول شماره5: مقایسه کردستان با رقبای منطقه ای

کرمانشاه همدان آذربایجان غربی ایالم قزوین زنجان گردشگری عوامل تأثیرگذار در 
پایین تر پایین تر باالتر باالتر تقریبًا برابر باالتر داشتن بناهای تاریخی

تقریبًا برابر باالتر باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر گردشگری مستعد بودن منطقه برای 
پایین تر پایین تر تقریبًا برابر پایین تر پایین تر پایین تر امنیت

تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر ثبات مدیریت
تقریبًا برابر باالتر باالتر باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر آداب ورسوم محلی

پایین تر پایین تر تقریبًا برابر باالتر باالتر باالتر سرمایه گذاری بخش خصوصی
تقریبًا برابر تقریبًا برابر باالتر باالتر باالتر تقریبًا برابر نیروی تحصیل کرده
تقریبًا برابر تقریبًا برابر باالتر پایین تر باالتر باالتر سابقه تاریخی شهرها

پایین تر پایین تر باالتر پایین تر تقریبًا برابر تقریبًا برابر وجود زیرساخت مناسب
تقریبًا برابر باالتر تقریبًا برابر تقریبًا برابر باالتر باالتر مهمان نوازی مردم

باالتر باالتر باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر تنوع آب وهوا
باالتر بسیار باالتر باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر موقعیت جغرافیایی

تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر برنامه ریزی بلندمدت
پایین تر پایین تر تقریبًا برابر تقریبًا برابر پایین تر پایین تر راه های ارتباطی

باالتر باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر کوتوریسم ا
باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر باالتر بسیار باالتر بسیار باالتر وجود بازارچه مرزی

تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر تقریبًا برابر مشارکت
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بیست وششم شماره 

ــاارزش بــودن، نــادر بــودن، تقلیدناپذیر بــودن و بــدون جایگزین  ب
کار منابع براساس یک طیف پنج تایی  بودن باشد. برای انجام این 
)خیلی موافقم، موافقم، خنثی، مخالفم، خیلی مخالفم( و براساس 
کارشناسان موردسنجش قرار می گیرد)جدول شماره۷(. معیار  نظر 
باارزش بودن )V( در این مرحله مورد سنجش قرار نمی گیرد؛ فقط 
که در مقایسه با عوامل خارجی  زمانی می توان این مورد را سنجید 

باشد. 

5.6.شناسایی عوامل کالن 
در یک سازمان، زمانی که برنامه ریزی برای آینده آن انجام می گیرد، 
کالن  عوامل  یک  ســری  همیشه  که  کــرد  توجه  نکته  ایــن  به  باید 
)سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و تکنولوژی( وجود دارند که 
ج از محیط آن قرار  این عوامل در درون محیط سازمان نیست و خار
دارند ولی دارای تأثیرگذاری قوی بر روی سازمان هستند و وجود 
که این  آنها برای موفقیت سازمان امری ضروری و حیاتی است. چرا
که در محیط و مجموعه، تغییرات  کالن این توانایی رادارند  عوامل 
برنامه ریزی  در  بنابراین  )Hasso,2011:216(؛  کنند  ایجاد  اساسی 

گیرند)جدول شماره8(  راهبردی باید مورد توجه قرار 

شهرستان های  رقابتی،  بعد  این  در  می پذیرد.  هم مرز  کشورهای 
گردشگری  رقبای  آذربایجان غربی مهم ترین  و  کرمانشاه، همدان 
گام بعدی بعد از ترسیم نقشه رقابتی نرم افزار  کردستان هستند. در 
که درواقع نشان دهنده مزیت رقابتی هر  جدولی را ترسیم می کند 
یک از رقبا به تفکیک هر یک از ابعاد رقابتی و به صورت مجموع و 

امتیاز است)جدول شماره 6(.

5.5. ارزیابی منابع و قابلیت ها
که برای  کردستان  در این مرحله، منابع و قابلیت های گردشگری 
رسیدن به اهداف تعیین  شده در سند چشم انداز ضروری است، 
و  منابع  از  کــدام  یک  که  تعیین می گردد  تعیین می گردد. درواقــع 
و  قوی تر  پتانسیل  و  توانایی  دارای  کردستان  درون  قابلیت های 
مسئول  سازمان های  که  است  پایدارتری  رقابتی  مزیت  دارای  یا 
برنامه ریزی و تقویت  با  )میراث فرهنگی، شهرداری و استانداری( 
رقابت  کردستان  گردشگری  رقبای  با  درون(  به  نگاه  )همان  آنها 
کنند.  جهت دهی  خود  نفع  به  را  منطقه  گردشگری  ــازار  ب و  کــرده 
که یک منبع  کرد  برای تعیین این قابلیت باید به این نکته توجه 
و قابلیت قوی باید دارای چهار شاخصه یا ویژگی )VIRO( ازجمله 

تصویر شماره4: نقشه رقابتی گردشگری کردستان با رقبا

کردستان جدول شماره6: مزیت رقابتی هریک از رقبا با گردشگری استان 

اسامی استان ها
امتیازمجموعتأثیرات اقتصادی و اجتماعیگردشگران خارجی

نرمالمطلقنرمالمطلقنرمالمطلقنرمالمطلق

3/601/252/501/195/162/4666کرمانشاه

2/221/842/091/164/062/0955همدان

1/540/772/030/923/841/7011زنجان

1/90/952/130/854/031/8122قزوین

2/11/052/421/034/662/0844ارومیه

21/002/070/824/631/8433ایالم
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کارشناسی شده است  راهبردی درواقع یک تناسب برنامه ریزی  و 
کالن و در بحث رقابت پذیری  برای مقابله با تأثیرات منفی عوامل 
شرایط  با  انعطاف پذیری  و  سازگاری  بیشترین  توانایی  که  رقبا  با 
گاهی  کالن و اثرات رقابتی را داراست.  پیش آمده از تأثیرات عوامل 
ممکن است یک اثر پیش بینی  نشده مانند تحریم بین المللی پیش 
گر ما در برنامه ریزی راهبردی یک تناسب برای انعطاف در  بیاید که ا
مقابل اثرات این عامل نداشته باشیم، با شکست مواجه خواهیم 
متمایل  بــاال  سمت  به  که  فــیــروزه ای  حباب های  بنابراین  شــد؛ 
باشند، دارای بیشترین تناسب راهبردی هستند. اندازه حباب ها 
کالن محیطی  بیانگر درجه تناسب با اهداف است. اندازه عوامل 

بیانگر درجه اضطراری آنهاست)تصویر شماره5(
محیطی  کــالن  عوامل  میان  در  نقشه ترسیم  شــده،  به  توجه  با 
کشور، تحریم های  کالن  )حباب های قهوه ای( سه عامل مدیریت 
بین المللی و سیاست خارجی دولت با توجه به موقعیت قرارگیری 

که بین منابع  گام آخر، با توجه به تحلیل PETSEL و مقایساتی  در 
تناسب  نقشه  می شود،  انجام  کــالن  عوامل  با  منابع  و  اهــداف  با 
نشان دهنده  نقشه  در  فیروز ه ای  رنگ  می گردد.  ترسیم  راهبردی 
کالن  عــوامــل  دهــنــده  نشان  قــهــوه ای  رنــگ  و  قابلیت ها  و  منابع 
گفت  بــایــد  ــیــری حــبــاب هــا  قــرارگ نــحــوه  مــحــیــطــی انــد. در تحلیل 
حباب های فیروزه ای که در باال و به سمت راست متمایل شده اند، 
کردستان  گردشگری  درونــی  قابلیت های  و  منابع  همان  درواقــع 
تقلید  ــودن،  ب نــادر  ــودن،  ب بــاارزش  ویژگی های  دارای  که  هستند 
قابلیت هایی  و  منابع  درواقــع  هستند.  جایگزین  بدون  و  نشدنی 
که در این موقعیت قرار می گیرند، همان پتانسیل و مزیت محیطی 
بحث  در  تقویت شان  با  می توان  که  هستند  کردستان  گردشگری 
کرد. این منابع و قابلیت  ها  رقابت پذیری منطقه ای از آنها استفاده 
هستند.  کالن  عوامل  با  راهبردی  تناسب  میزان  بیشترین  دارای 
تناسب  ایــن  که  گفت  مــی تــوان  تخصصی  و  علمی  تعریف  یک  در 

جدول شماره7: ارزیابی منابع و قابلیت ها براساس دیدگاه مبتنی بر منابع
سازماندهیتقلیدناپذیرتکرارناپذیروزن هامنابع و قابلیت ها

ضعیفخیلی باالخیلی باال8داشتن بناهای تاریخی
خیلی باالباالخیلی باال6مستعد بودن منطقه برای گردشگری

ضعیفضعیفضعیف1مشارکت
ضعیفباالمتوسط5سرمایه گذاری بخش خصوصی

تقریبا باالباالباال7امنیت
ضعیفخیلی ضعیفخیلی ضعیف2ثبات مدیریت

متوسطخیلی باالخیلی باال4آداب و رسوم محلی
کرده خیلی ضعیفمتوسطمتوسط5نیروی انسانی تحصیل 

ضعیفخیلی باالخیلی باال6سابقه تاریخی شهر
خیلی ضعیفخیلی ضعیفخیلی ضعیف7وجود زیرساخت های مناسب

باالخیلی باالخیلی باال5مهمان نوازی مردم
باالباالباال10تنوع اب وهوایی

متوسطخیلی باالخیلی باال8موقعیت جغرافیایی
خیلی ضعیفضعیفضعیف2برنامه ریزی بلندمدت

متوسطمتوسطمتوسط3راه های ارتباطی
کوتوریسم ضعیفخیلی باالخیلی باال10ا

متوسطخیلی باالخیلی باال11وجود بازارچه های مرزی

جدول شماره8: عوامل کالن تأثیرگذار بر گردشگری کردستان

درجه اضطراراحتمال افزایشتأثیروزنعوامل
فوریبسیار زیادبسیار قویبسیار مهمسیاست های خارجی دولت

زودمتوسطقویبسیار مهمتورم و رکود اقتصادی

خیلی دورخیلی ضعیفمتوسطبسیار مهمدرگیری بین کشورهای منطقه

خیلی دورضعیفمتوسطخیلی پایینبالیای طبیعی
فوریبسیار زیادبسیار قویبسیار مهممدیریت کالن کشور

زودمتوسطقویبسیار مهمتحریم های بین المللی
کشور گردشگری در سطح  فوریزیادقویبسیار مهمعدم توجه به 

عدم تناسب بین فرهنگ محلی و برخی فرهنگ های 
گردشگران

خیلی دورخیلی پایینضعیفمتوسط

دورمتوسطقویمتوسطتغییرات سیاسی کالن
خیلی دورخیلی پایینضعیفخیلی پایینتغییرات آب وهوایی

فوریزیادبسیار زیادخیلی مهمکمبود زیرساخت های مناسب
زودمتوسطمهمبسیار مهممحدودیت قانونی

زودمتوسطمهممهموجود گروهک های تروریستی
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به این دو عامل توجه ویژه داشته باشد و بر روی زیرساخت های 
کند. گردشگری ازجمله هتل ها، راه ها و دیگر عوامل سرمایه گذاری 

مشابه  تحقیقات  بــا  حاضر  تحقیق  نتایج  مقایسه  و  ارزیــابــی  در 
نتایج  با  حاضر  تحقیق  از  آمــده  دســت  به  نتایج  گفت،  مــی تــوان 
که تحقیقی با عنوان "نقش تکنیک  تحقیق قائد رحمتی و خاوریان 
گردشگری یزد"، انجام داده اند،  متا سوات در برنامه ریزی راهبردی 
مدیریت  و  بین المللی  تحریم های  نقش  جمله  از  مــوارد  برخی  در 
 Qaiderahmati and( گردشگری همخوانی دارد کشوری در توسعه 
رقابتی  ابعاد  و  نتایج   همچنین   .)Khavarian-Garmsir, 2015
که بدری و همکاران با عنوان" متا سوات،  تحقیق حاضر با تحقیقی 
ابزاری استراتژیک برای گردشگردی پایدار، مطالعه موردی روستای 
که ابعاد رقابتی  میغان" انجام داد ه اند، همخوانی ندارد، به طوری 
توسعه  تاثیرات  و  خارجی  گردشگران  حاضر،  تحقیق  در  انتخابی 
گردشگری انتخاب شده ولی در تحقیق بدری  اقتصادی_اجتماعی 
گردشگری فرهنگی_ کوتوریسم و توسعه  و همکاران ابعاد انتخابی ا
اجتماعی انتخاب شده است. همچنین نتایج تحقیق بیان شده بر 
تأثیرگذاری عوامل نیروی متخصص و حفظ آداب و رسوم به عنوان 
شده  ذکر  منطقه  گردشگری  توسعه  بر  تأثیرگذار  کالن  متغیرهای 
که نتایج تحقیق حاضر مؤید تأثیر عوامل  کید داشت؛ در حالی  تأ
توسعه  بر  کشوری  مدیریت  و  تحریم ها  جمله  از  بین المللی  کالن 

.)Badri et al,2015:۷( کردستان بوده است گردشگری 

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
گفت   با توجه به نتیجه گیری به دست آمده از این پژوهش می توان 
کمک   Meta-SWOT تکنیک  از  استفاده  با  راهبردی  برنامه ریزی 
به  کردستان نسبت  گردشگری  آینده هم موقعیت  که در  می کند 
یک  آوردن  دســت  به  با  هم  و  گــردد  پیش بینی  و  شناسایی  رقبا، 
کالن محیط، بهترین  تناسب راهبردی بین منابع درون و عوامل 
کردستان در  گردشگری  تناسب راهبردی برای رسیدن به اهداف 

گردشگری  )X=4,Y=3( توأمان دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر 
کردستان هستند. البته با توجه به اندازه حباب ها، عوامل مدیریت 
کشور و سیاست خارجی دولت ازلحاظ درجه اضطراری بودن  کالن 
هستند.  فــوری  بررسی  نیازمند  و  امتیاز  میزان  بیشترین  دارای 
و  گردشگری  امر  به  بودجه  تخصیص  به  مربوط  حباب  همچنین 
اثرگذار  از عوامل  کشور  گردشگری در سطح  عدم توجه به صنعت 
کردستان هستند. با توجه به بزرگی اندازه حباب ها،  گردشگری  بر 
هستند  باال  امتیاز  دارای  اضطراری  درجــه  ازلحاظ  عامل  دو  این 
کردستان باید فورًا مدنظر قرار  گردشگری  که برای بهبود وضعیت 
توجه  با  تروریستی  گروهک های  و  طبیعی  بالیای  عوامل  گیرند. 
بر  اثرگذاری  میزان  کمترین  دارای  نقشه  در  قرارگیری  موقعیت  به 
کشورهای  بین  درگیری  همچنین  هستند.  کردستان  گردشگری 
کمترین  دارای  حباب  به اندازه  توجه  با  طبیعی  بالیایی  و  منطقه 
منابع  بین  در  اّمــا  هستند.  بــودن  اضطراری  ازلحاظ  امتیاز  درجــه 
فــیــروزه ای(،  )حــبــاب هــای  کــردســتــان  گــردشــگــری  قابلیت های  و 
با  کردستان  استان  مــرزی  بــازارچــه هــای  و  کردستان  کوتوریسم  ا
میزان  بیشترین  دارای  نقشه  درروی  قرارگیری  موقعیت  به  توجه 
ایــن دو  درواقـــع  یعنی  کــالن هستند؛  عوامل  راهــبــردی با  تناسب 
 )VIRO( ویژگی  چهار  دارای  کردستان  استان  در  قابلیت  یا  منبع 
کمیاب بودن و تکرارناپذیر بودن  یعنی نادر بودن، تقلیدناپذیری، 
گردشگری هستند؛  کردستان در زمینۀ  در میان رقبای منطقه ای 
برنامه ریزی  کارشناسان  و  امــر  مسئوالن  کــه  می طلبد  بنابراین 
و  تقویت  زمینۀ  در  قابلیت ها  و  منابع  این  به  توجه  با  گردشگری 
گردشگری  توانا ساختن بیشتر این موارد اقدام نمایند تا در آینده 
منطقه به وضعیت مطلوب نسبت به رقبا برسند. همچنین با توجه 
به اندازه حباب های فیروزه ای رنگ دو قابلیت سابقه تاریخی شهر 
با  و وجود زیرساخت های مناسب دارای بیشترین میزان تناسب 
کردستان  استان  بنابراین  هستند؛  کردستان  گردشگری  اهــداف 
گردشگری خود باید  برای دستیابی به اهداف تعیین  شده آینده 

تصویر شماره5: نقشه راهبردی گردشگری کردستان
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بنابراین نتایج پژوهش نشان دهنده موارد زیر است:
کوتوریسم  ا که  می دهد  نشان  نتایج  راهبردی  تناسب  نقشه  در   •
با  راهبردی  تناسب  میزان  بیشترین  دارای  مــرزی،  بازارچه های  و 
کالن محیطی هستند؛ و در بحث رقابت پذیری منطقه ای،  عوامل 
گرفتن بازار  کردستان برای در دست  مهم ترین پتانسیل و قابلیت 

گردشگری منطقه  هستند.
بــرای  مناسب  زیرساخت های  وجــود  و  اســتــان  تاریخی  سابقه   •
گردشگری دارای بیشترین میزان تناسب راهبردی با اهداف تعیین  

کردستان هستند. گردشگری  شده در سند 
بــرای رسیدن به اهــداف تعیین   که الزمــه اصلی  • با توجه به این 
برای  مناسب  زیرساخت های  فراهم سازی  گردشگری،  در  شــده 
وضعیت  باید  زمینه  این  در  کردستان  بنابراین  است،  گردشگران 
کرمانشاه و همدان  خود را نسبت به رقبای منطقه ای خود یعنی 
گردشگران،  مسیرهای  بهبود  و  هتل ها  توسعه  با  و  بخشد  بهبود 

کند. گردشگری معرفی  خود را به عنوان مقصد 
کردستان مدیریت  گردشگری  • مهم ترین عوامل اثرگذار در توسعه 
کشور، تحریم های بین المللی و سیاست خارجی دولت است؛  کالن 
در  کردستان  وضعیت  بهبود  به  کشور  در  سیاسی  ثبات  بنابراین 

گردشگران خارجی خواهد انجامید. جذب 
• وجود فرهنگ غنی و بومی مردم در مهمان نوازی از عوامل مهم در 
توسعه گردشگری کردستان است و این موضوع نیازمند آشناسازی 

گردشگران خارجی است. و آموزش همگانی مردم در برخورد با 
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•	 Barney,	J.	(1991).	“Firm	resources	and	sustained	

که در ابتدا نتایج به   گردد. به طوری  افق سند چشم انداز تعیین 
دست  آمده از این تحقیق با توجه به نقشه رقابتی نشان می دهد 
گردشگر خارجی  کردستان از لحاظ جذب  گردشگری  که وضعیت 
استان های  یعنی  رقبا  به  نسبت  فــشــرده ای  رقابتی  موقعیت  در 
قــرار  کرمانشاه، هــمــدان و آذربــایــجــان در ســال هــدف چــشــم انــداز 
باید  بــرای رسیدن به این هــدف  تعیین  شده  که  خواهد داشــت 
منابع و قابلیت ها و استراتژی هایی را که مشخص شدند و به وسیله 
کرده اند، تقویت  شده و به   کسب  کارشناسان بیشترین امتیازات را 
عنوان راهبردهای قوی و پیشرو مدنظر قرار گیرند. در نقشه رقابتی، 
گردشگران خارجی دارای امتیاز 3/25 از  کردستان از لحاظ پذیرش 
که البته با توجه  5 امتیاز ممکن )محور Y( در بین رقبای خود است 
کشور ترکیه  کشور عراق و نزدیکی به  به موقعیت مرزی این استان با 
کرد، این جایگاه قابل توجیه و دست  یافتنی  به دلیل داشتن اقوام 
بیشتر  ایران  آمار  گزارش مرکز  براساس  که  بود؛ همان  طور  خواهد 
است.  عراق  کردستان  از  ساله  هر  استان  این  خارجی  گردشگران 
 3/80 امتیاز  با  کرمانشاه  کردستان،  گردشگری  رقبای  میان  در 
گردشگران خارجی  امتیاز درزمینۀ جذب  از مجموع 5   )Y )محور 
و امتیاز 2/5)محور X( از مجموع 5 امتیاز تأثیرپذیری اقتصادی و 
اجتماعی از گردشگران خارجی به عنوان مهم ترین رقیب گردشگری 
که این موضوع با توجه به موقعیت مرزی  کردستان شناسایی شد 
کردستان  به  نزدیک  پتانسیل هایی  و  منابع  داشتن  و  کرمانشاه 
قابل توجیه است. استان همدان هم به عنوان دیگر رقیب   جدی 
که  است  مشخص   X نمودار  در  شد.  شناسایی  کرمانشاه  از  بعد 
کردستان نسبت به رقبای خود درزمینه تأثیرات اقتصادی  جایگاه 
گردشگران خارجی در سال هدف در موقعیت باالتری  و اجتماعی 
کارشناسان از 5 امتیاز ممکن دارای امتیاز  خواهد بود؛ یعنی با نظر 
این  مــرزی  موقعیت  به  می گردد  بر  هم  مــورد  این  که  است   3/۷0
و  کردستان  استان  درون  در  مــرزی  بــازارچــه هــای  وجــود  و  استان 
کردنشین عراق و ترکیه و درنتیجه تأثیراتی  همجواری با استان های 
از  نتایج حاصل  کشورهای هم مرز می پذیرد. همچنین  این  از  که 
کالن  عوامل  میان  در  که  می دهد  نشان  راهبردی  تناسب  نقشه 
کشور، تحریم های بین المللی و  کالن  محیطی سه عامل، مدیریت 
سیاست خارجی دولت با توجه به موقعیت قرارگیری در یک نقطه 
از نقشه )محور =3Yمحور =4X( دارای 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 
کشور از دیگر عوامل اثرگذار بر  گردشگری در سطح  توجه به صنعت 
کردستان با رتبه پایین تر هستند. عوامل بالیای طبیعی  گردشگری 
گروهک های تروریستی با توجه به موقعیت قرارگیری در نقشه،  و 
هستند؛  کردستان  گردشگری  بر  اثرگذاری  میزان  کمترین  دارای 
کردستان  که  بنابراین نتایج به  دست  آمده مؤید این مطلب است 
طبیعی  موقعیت  یعنی  مهم  بسیار  قابلیت  و  منابع  به  توجه  با 
و  تجاری(  )گردشگری  مــرزی  موقعیت  و  کوتوریسم(  ا )گردشگری 
سابقه تاریخی دارای پتانسیلی بالقوه برای سرمایه گذاری و توسعه 

گردشگری است.
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