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 چکیده

خصوص در توسعه، به رشد و شیدر افزا ییسهم به سزا یخدماتمهم  یهااز بخش یکی عنوانبه یگردشگر
بات خارج کند و ث یمحصولکتحالت اقتصاد کشور را از  تواندیم ،یدارد. توسعه گردشگر توسعهدرحال یکشورها
 قیتحق دفه. رداویب اهکشور به همر یبرا یاز جذب گردشگر یناش یرا به علت ثبات در درآمدها یاقتصاد
جهت  ییاهبردهارلفا و ارائه در شهرستان ج یگردشگر یریپذعوامل مؤثر بر رقابت یبندتیو اولو یبررس ،حاضر

 ازلحاظ و ی، کاربردهدف ازلحاظپژوهش  نیشهرستان است. ا نیا یگردر گردش یامنطقه یریپذارتقا رقابت
 و یاسناد مطالعه قیاز طر موردنظرها و اطالعات است. داده یلیتحل -یفی، توصموردمطالعه موضوع تیماه

م ه و انجاپرسشنام لیتکم یبرا آماری جامعه. آمد به دست)پرسشنامه و مصاحبه(  یدانیو روش م یاکتابخانه
 شدهستفادها یگلوله برف یریگنمونههستند و از روش  یکارشناسان و متخصصان امر گردشگرمدیران، ه، مصاحب

 قشم، ش،یک یتجار و شش منطقه آزاد باشدیمشهرستان جلفا )منطقه آزاد ارس(  العه،است. محدوده موردمط
رائه اطالعات و ا وتحلیلتجزیه ایبر. اندشدهگرفتهآن در نظر  یرقبا عنوانبهاروند و ماکو  ،یچابهار، انزل

دل از م حیطیو عوامل کالن م هاییتواناجلفا و تشریح اهداف، منابع، شهرستان  یتوسعه گردشگر یراهبردها
Meta-SWOT یگردشگر بر رگذاریعوامل کالن تأث نیترکه مهم دهدیپژوهش نشان م جیاست. نتا شدهاستفاده 

مناسب و  یهارساختیزجود وموجود در منطقه، عدم  یهالیو پتانس هاتیقابل ییدر شهرستان جلفا، عدم شناسا
 یراهبرد یزیربا برنامه .باشندیم یگردشگر نهیزم در یبخش خصوص یگذارهینبود مقررات شفاف جهت سرما

ه به توسع توانیمخدمات،  یفیک شیتعداد گردشگران و سپس افزا یکم شیافزا باهدفو  یتوسعه گردشگر یبرا
 بود. دواریشهر ام یو فرهنگ یتصاداق
 

 .، شهرستان جلفاMeta-SWOT،یگردشگرراهبردی،  یزیربرنامه ،یریپذرقابت: کلیدی گانواژ
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 مقدمه

تر، مناسب یسانان یرویو ن هیجلب سرما ها،نهیهز تیریبهتر در مد یگاهیکسب جا یکه در آن برا یعصر حاضر، عصر رقابت است. عصر

جامع ه،  یس وه ا بهتالش نی . اردیپذیصورت م یفراوان یهاو خدمات، تالش هیسرما ،دیتول یهاتیدر فعال یربخشو اث ییکارا شیافزا

 یرجبعل) ورده استآرا فراهم  یجانبه و اساسرقابت همه ای یو گسترش همکار جادیا یهانهیاست و زم انیدر جر یتو اقتصاد رقاب استیس

 ری اخ یهادر س ال .ام روز اس ت یقابترو  ایپو طیدر مح تیتجارت و فعال یهادغدغه نیتراز مهم یکی یریپذرقابت. (237 :1391 بگلو؛

. (979: 2009ن، باالن و همک ارا) شده استمطرحو سفر  یصنعت گردشگر توسعه پایداربر  گذارریتأث یمفهوم اقتصاد کیمنزله رقابت به

ر س طح د یحص والت گردش گردر خلق م میرمستقیو غ میتقسطور مکه به است ییاز تمام شرکا یراهبرد یچارچوب ،یرقابت گردشگر

مشخص  یو استراتژ یزیرنامهبدون وجود بر یگردشگر هر جاتجربه نشان داده (. 64: 1396 همکاران، و یغفور)یمشارکت دارند  یجهان

آن  دی از فوا شیب  یرش کالت گردش گو در درازم دت م داکردهی ظهور پ زین یمتعدد یو اجتماع یطیمحستیمشکالت ز ابد،یتوسعه 

ب ه  انی نگرش آدم یو غنا مونرایشناخت جهان پ گران،یتفاهم با د ردمان،م یزندگ یبه ابزار شناخت و آگاه ی. امروزه گردشگرشودیم

ز ا یبخ ش مهم  ا،ی پو یعنوان ص نعتب ه یصنعت گردش گر(. 113: 1398 همکاران، و یمیابراه) شده استتبدیل شانیزندگ میمفاه

و رواب ط حاص ل از تعام ل  هادهی پد یصنعت دربردارنده تمام نی. اداده است اصرا به خود اختص کشورها یدیو تول یاقتصاد یهاتیفعال

از  ییرایج ذب و پ ذ ن دیدر فرا زب ان،یه ا و جوام ع مدولت ،یگرکنندگان و فروشندگان محصوالت ص نعت گردش گردشگران، عرضه

 (.116: 1391 و همکاران، زادهمیگردشگران است )ابراه

 ارادازنظر  ونسکویزمان سا قیبه تصد یعیطب -یفرهنگ یهافراوان و جاذبه یخیاز تمدن کهن و آثار تار یبا توجه به برخوردار رانیا کشور

 گ اهیاهن وز ج ر،ی اخ یهاس ال در یگردش گر بخشرونقباوجود  کهیدهم جهان قرار دارد. درحال فیدر رد یگردشگر یهابودن جاذبه

 ن هیر زمرقاب ت د یب را یو غن  که من اطق مختل ف حالی استدر  نی، انکرده است دایپ یالمللنیب یرا در بخش گردشگر خود ستهیشا

و  یخیت ار یهاجاذب ه ی(. شهرس تان جلف ا دارا2: 1394و همک اران،  یاکب ریوجود دارد )عل کشوردر  یو توسعه گردشگر یگردشگر

ف ا از باشد. منطقه جل ییو اروپا ییایشاهراه عبور هزاران گردشگر آس تواندیم ییایجغراف تیتوجه به موقع با است و یادیباارزش ز یفرهنگ

و  هاتیمز شیر به افزاکه منج یواملع ییشناسا انیم نیکشور برخوردار است. در ا یگردشگر یهاقطب ریرقابت با سا یبالقوه برا ییتوانا

جه ت  ه اتیلواو ییشناسا منجر به ،یعوامل نیچن ییاست. بدون شک شناسا تیحائز اهم گردد،یم یدشگرمقصد گر نیا گاهیارتقاء جا

روش  ،یراهب رد یزیرش ده در برنام هگرفته ب ه ک ار یه ااز روش یکیدر منطقه خواهد شد.  یآت یهایزیرو برنامه یتوسعه گردشگر

Meta-SWOT  یابی رزو ا ییب ا شناس ا کن دیا کمک مبه درون است که به م نگاه اب یراهبرد یزیرروش برنامه کیاست. متاسوات 

 ای  یاقتص اد یاش ده و مرزه  وزری پ ندهیدر رقابت با رقبا در آ طیمح یهاتیمنابع و قابل مشخص کردنو  گرانیصحنه رقابت خود با د

 (.3: 1397و همکاران،  ی)اجزاء شکوه میده رییمشترک خود با رقبا را به نفع خود تغ یبازارها

 ک( به طراحی ی2020فرناندز و همکاران ). گرفته استصورت  رانیا جهان و در یدر ارتباط با موضوع موردبررس یقاتیتحق تاکنون

 ،کنندیم جذب یگردشگر یریپذرقابت سطح بر اساس را یالمللنیب گردشگران اکثر که کشور 80 یبندرتبه یبرا یبیترک شاخص

 ابعاد تأثیرگذارترین (ICT) ارتباطات و اطالعات یفناور و یفرهنگ منابع ،ییهوا ونقلحمل یهارساختیزه نتیجه گرفتند ک هاآنپرداختند. 

 ،یشهر یهانشانه از دهندیم حیترج گردشگران خاص، طوربه هک ندداد نشان (2018) ارانکهم و یل گردشگری هستند. یریپذرقابتدر 

 از دیدباز به یمحل نینکسا گر،ید یسو از. نندک دیبازد تیفکیبا یهاهتل و هافرودگاه معروف، یهافروشگاه ،هاموزه ،یخیتار یهاساختمان

 مندعالقه یفرهنگ تنوع یدارا یهامحله نیهمچن و یعموم یهادانیم و هاپارک ،(یمحل یهافروشگاه و بازارها مانند) یتجار مناطق

 یهاجواب بر اساس و پرداخته یآلبان یگردشگر توسعه عدم موفقیت و تیموفق عوامل یبررس به (2015) چال و یگاسپار .بودند

 و یگردشگر تیریمد یزیربرنامه ،یگردشگر توسعه در تکمشار ،یگردشگر یبرا یمحل تیحما ماهر، ارک یروین وجود ،دهندگانپاسخ

 تأثیر( 2013)ی گوف. اندقرارگرفته دنظرم یآلبان یگردشگر توسعه جهت عوامل نیترمهم عنوانبه فراوان یگردشگر یهاجاذبه وجود



  1127 … یگردشگر توسعه یزیربرنامه در یامنطقه یریپذرقابت یابیارز و لیتحلماکوئی طالتپه و همکاران/ 

 با. کرد مطالعهی چیرو  کراچ مدل میتعم و کاربرد با ایتالیا در یگردشگر متوسط و کوچک مقصد 610 بر عملکرد را یریپذرقابت عوامل

 یمنف اثرات هشکا و کیاکولوژ توازن حفظ یبرا تنهانه مقصد تیریمد و یداریپا یگردشگر مشیخط ،یو قیتحق جینتا به توجه

( 2004) همکاران و هادسون. دارد یاریبس تیاهم زین یگردشگر مقصد کی یریپذرقابت بهبود در بلکه ،است دیمف یاجتماع و یفرهنگ

 جینتا تواندیم یگردشگر یهاشاخص کاربرد که داد نشان هاآنپرداختند. نتایج تحقیق  کانادا یاسک صدامق یریپذرقابت به بررسی

 .باشد داشته همراه به مقصد یتیریمد یهاجنبه نظرنقطهاز یدیمف

 ج هینت نی حالل پرداخت ه و ب ه ا یدشگردر گر رانیا یریپذعوامل مؤثر بر رقابت یبندتی( به اولو1398و همکاران ) یمیابراهدر ایران 

 یص د در راس تامق تیریم د ن،رای ا یتیشامل عوامل موقع بیحالل به ترت یدر گردشگر رانیا یریپذکه عوامل مؤثر بر رقابت دندیرس

 اندلخواه مس لمان یعینابع طبم بان،یو پشت یتیمنابع حما ،حالل یگردشگر یتقاضا برا طیشرا ،یخیتار /یحالل، منابع فرهنگ یگردشگر

 یگردش گر یدراهبر یزیربرنامه ی( در بررس1397و همکاران ) ی. اجزاء شکوهباشندیمحالل  یساخت بر محور گردشگرو منابع انسان

 ان دعبارتردستان ک یبر گردشگر رگذاریثعوامل کالن تأ نیترکه مهم افتندیدست  جهینت نیبه ا یامنطقه یریپذرقابت هیکردستان بر پا

در  یخیافت تاربنقش  ی( به بررس1396) و همکاران یغفوری .یالمللنیب یهامیدولت و تحر یخارج یهااستیکالن کشور، س تیریاز: مد

 یب را یریپ ذش دت در بح ر رقابتکه به ییهانهیاز زم یکینشان داد که  قیتحق جیپرداختند. نتا یشهر یریپذرقابت یهاقاء مؤلفهارت

 ،ییاان ات درآم دزاز امک یص نعت، اف زون ب ر برخ وردار نی اس ت. ا یسودبخش است، بحر گردشگر یاهیو حاش یرامونیپ یشهرها

 یهار سنجش مؤلفه( د1396و همکاران ) یثان یاشت. اسکندربه دنبال خواهد د زیآن را ن یایو احزاست و اشاعه فرهنگ و حفظ اشتغال

 یریپذرقابت یارتقا عوامل مؤثر در نیترمهم یاسیس -یو عامل نهاد یکه عامل اقتصاد دندیرس جهیبه نت یامنطقه یریپذمؤثر بر رقابت

و  یابی رز( در ا1394) زادهانی و پو یری امجعفرت اش  .ق رار دارن د یاجتم اعو  یچون گردش گر یعوامل یاستان هستند. در سطح بعد

کش ورمان  یگردشگر یریپذرقابت یهاشاخص شتریکه ب دندیرس جهینت نیبه ا رانیا یگردشگر یریپذرقابت یهاشاخص یبندتیاولو

 یهارساختیبر توسعه ز تأکیدبا  یشهر یگردشگر یابی( به ارز1394و همکاران ) ینوروز لیفام .برندیم به سر ینامطلوب اریبس طیدر شرا

ران تنها در ته یشهر یگردشگر یریپذرقابتکه  دندیرس جهینت نیتهران پرداختند و به ا شهرکالندر  یشهر یریپذو رقابت یگردشگر

( 1394) ینکش ور یو ن وروز ادیقب  جانب ازن ه دارد. ین زمید به توسعه در ایاز شدین یاقامت یهامجتمعو  یشهرباز یهارساختیزحوزه 

عوامل مؤثر  یبندتیلواو جیردادند. نتاقرا یرا موردبررس نیزید یاسک ستیدر پ یمقاصد گردشگر یریپذعوامل مؤثر بر رقابت یبندتیاولو

ب ه  یدسترس تیفیکبهبود  ست،یخدمات پ امکانات و یارتقا یبرا یگذارهیاز: سرما اندعبارت بیبه ترت نیزید یبر توسعه مقصد گردشگر

مقص د  یزیرام هو برن تیری، مدارائه خدمات در مقصد متیق یسازمقصد، مناسب یمحصوالت گردشگر یابیو بازار غیمقصد، توسعه، تبل

ر منطق ه د یگردشگر یریپذقابتآزاد و ارتقا ر قمناط کیاتحاد استراتژ نیرابطه ب ی( به بررس1392ملک اخالق و همکاران ). یگردشگر

رد. وج ود دا یگردش گر یریپ ذرقابت ومناطق آزاد  کیاتحاد استراتژ انیم یکه رابطه معنادار دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا ینزلآزاد ا

د و توس عه که بهبو دندیرس جهینت نیامشهد پرداخته و به  یپارک کوه سنگ یریپذو رقابت تیجذاب یابی( به ارز1391افراخته و همکاران )

وامل ع ی( به بررس1389ور )پ ینادعل و نیآورد. فرز همارتقاء عملکرد را فرا طیشرا تواندیدر مکان موردمطالعه م تیجذاب دهجادکننیعوامل ا

 یاز مقص دها یک یعنوان ب ه ک ه منطق ه آزاد چابه ار دندیرس  ج هینت نیچابهار پرداختند و به ا یمقصد گردشگر یرقابت تیمؤثر بر مز

 یابی و ارز یررس بدنب ال ش ب ه پژوه نیامتعاقب آنچه بیان شد  ت.برخوردار اس یگردشگر نهیدر زم ییباال لیساز پتان ران،یا یگردشگر

 منطق ه آزاد 6س( با فا )منطقه آزاد ار. شهرستان جلخواهد بوددر شهرستان جلفا  یتوسعه گردشگر یزیردر برنامه یامنطقه یریپذرقابت

 قی . ل ذا تحقش وندیم سهیمقا باهمبودن  ریپذرقابتو  یتوسعه گردشگر تیوضع ازلحاظاکو( و م یاروند، انزل بهار،قشم، چا ش،ی)ک گرید

 شهرس تان یگردش گر س تند ه کدام جلفا یگردشگر یهامؤلفه و شاخص نیترمهم: باشدیمزیر  سؤاالت، در پی پاسخگویی به حاضر

 جلفار د یگردشگر حوزه در یامنطقه یریپذرقابت به توانیم ییردهاراهب چه ارائه با است  مؤثر یامنطقه یریپذرقابت در حد چه تا جلفا

 د یرس
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 نظری مبانی

 شودیم اژه ارائهکه از این و ، بنابراین تعریفیباشدیممفاهیم نظریه اقتصاد  نیترمهمو  نیتریمحوریکی از  رقابت

ام بازار و نابع، نظخصیص متسم هماهنگی و ن کالسیک معتقدند که بهترین مکانینادادبسیار دقیق باشد. اقتصا ستیبایم

تولید و  یهاروشکه در طی آن  هاهناشناختبازار رقابتی است. رقابت فرایندی است پویا برای کشف  گریدعبارتبهیا 

عه و پیرامون توس یهابحر، موضوع بسیاری از یرقابت تیمزو یا  یریپذرقابت. شوندیممحصوالت برتر معرفی 

 رامراحل گوناگونی  توانیم (. برای رقابت،27: 1388)خداداد کاشی،  باشدیمدر خصوص توسعه بوده و  یگذاراستیس

یر و قلیدناپذتبرای منابع  یگذارهدفشناسایی و  :دوم گامتعریف صحیح و مناسب از رقابت،  :کرد، گام اول نییتع

تهیه : ام پنجمگشتریان؛ شناسایی م :مم نوع(، گام چهارنوع و غیر ه همشناسایی رقیبان )رقیبان  :، گام سومریناپذنیجانش

دهای سی فراینباز مهند :هفتم و مکمل، گام افزاهم یاشبکهشناسایی و ایجاد  :ششم گامراهبرد اطالعاتی،  برنامه

رای مقاصد ب یابیبازار(. امروزه 237 :1391)رجبعلی بگلو؛  محوردانشایجاد مزیت رقابتی پایدار و  :، گام هشتموکارکسب

 کنندگانصرفم .م استارائه محصوالت ابتکاری و مناسب گردشگری مه و شده استرقابتی  داًیشدگردشگری در جهان، 

)رضائی  کنندیمابی ارزی در مقاصد محلی را کنندگانعرضهو  دکنندگانیتولدر تجربیات سفر خود تمامی عوامل مربوط به 

 سیاسی، یهارقابتطق در میدان یاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت منامع یریپذرقابت(. 29: 1392، پورمیرحو 

 (.24 :1397 ،شاهینی و همکاران) دیآیم حساببهاقتصادی و تجاری 

مد و یجاد درآافاً در اهمیت گردشگری را نادیده گرفت. بسیاری، اهمیت گردشگری را صر توانینمدر دنیای کنونی 

در صورت  گرددینماهمیت و عظمت گردشگری به منافع اقتصادی محدود  کهیرحالد؛ دانندیمشغلی  یهافرصت

 رتقای سطحعدالت اجتماعی، ا یهاشاخص، گردشگری قادر است که به بهبود شدهیزیربرنامهو توسعه  یزیربرنامه

ردشگری، فعالیتی پیچیده گ .(71 :1388و آقاجانی،  راد یفرج) منجر گردد یامنطقهزندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن 

 یریگمیصمتوح مختلف برای توسعه آن نیازمند سازگاری و همسویی اقدامات در سط یزیربرنامهاست و  یچندبعدو 

و  ادی، اجتماعیمختلف اقتص جهاتجدی از  یهابیآسباشد ممکن است  یزیربرنامهاست. گردشگری اگر بدون 

ر مقیاس دامات عملی داست که اق ریپذامکانگردشگری، زمانی  سعهتو .بر جامعه محلی بر جای نهد یطیمحستیز

بهرامی قرار گیرند ) جهتکی کالن در مقیاس ملی و روندهای در حال گذار در مقیاس جهانی در یگذاراستیسمحلی با 

ایجاد  یقتماعی، از طرامروزه جایگاه صنعت گردشگری در برپایی رفاه عمومی و عدالت اج .(117: 1395 ،همکارانو 

ین صنعت ااستای توسعه ردرخوری در  یهااستیسپراهمیت است که بسیاری از کشورها  یقدربهشغل برای کشورها، 

د در گام اول وضعیت موجو گری،جامع گردش یزیربرنامه(. در رویکرد 1: 1393)حیدری چیانه و قاسمی،  اندکردهتدوین 

هنگی، عی، فرعناصر جغرافیایی، اقتصادی، اجتما ازجمله توسعه گردشگری شامل شناخت و تحلیل محیط عام،

، تسهیالت هاجاذبهی، ، زیرساختی و ساختار تشکیالتی و عناصر خاص گردشگری، همچون؛ منابع گردشگریطیمحستیز

 در راستای رسیدن به .(60: 1391،و همکاران زادهمیابراه) گرددیمو خدمات و بازارهای گردشگری، شناسایی و تحلیل 

ردشگران؛ ناخت نیازهای گشدقیق در این زمینه و  یزیربرنامهو  یگذاراستیسگردشگری،  نهیدرزممدیریت مطلوب 

اغستانی، د و وشخوخ)ایمانی  باشدیمتدوین، اجرا و نظارت مستمر بر استانداردها جز الینفک دستیابی به این اهداف 

ده گذشته، حال و آین یهاشیراگانجام گیرد و بر اساس  افتهیامنظ یاوهیشباید با  گردشگری یزیربرنامه(. 20: 1394

دقیق و  یزیررنامهبگردشگری،  نهیدرزمدر راستای رسیدن به مدیریت مطلوب  .(199: 1391استوار باشد )رضوانی، 

. باشدیم ین اهدافای به شناخت نیازهای گردشگران؛ تدوین، اجرا و نظارت مستمر بر استانداردها جز الینفک دستیاب

 (.99: 1392، زادهعبداله و )موسوی
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 حت تأثیرتداب و سنن ارزشی و آ یهانظام، کیفیت زندگی و شودیمزمانی که یک جامعه به مقصد گردشگری تبدیل 

شگری ، گردکلیک مفهوم یدر  ؛کرد شخصم وضوحبه توانینمکه مرزهای گردشگری فرهنگی را  هرچند، ردیگیمقرار 

 یسوبهدشگری ند گرختلفی را ازجمله، تشویق متصدیان امر برای حفظ میراث فرهنگی، کمک به روفرهنگی اهداف م

همیت ا دربارهگردشگری  اندرکاراندستبا  ستیزطیمح اندرکاراندستمیان  وگوگفتحفظ میراث فرهنگی، ایجاد 

دنبال  هانآمیراث و حفظ  یهامکانمیراثی، تشویق برای ایجاد طرح و راهبرد جامع و تبیین  یهامکانشکنندگی 

، شودینمتماعی خالصه اقتصادی یا اج بهرهسود صنعت گردشگری صرفاً در . (3 :1391)پوراحمد و همکاران،  کندیم

علی رد )کارزیابی  توانیمبلکه این بهره را از زوایای مختلفی همچون شناساندن فرهنگ داخلی به دیگر کشورها نیز 

وامع د در جبعبیت این از گردشگری است که برخاسته از جذا یاگونهگردشگری فرهنگی  .(89: 1394و قاسمی،  بیگی

د از بازدی منظوربهکه  کندیممردم تلقی  ییجاجابهاست. سازمان جهانی گردشگری، گردشگری فرهنگی را  ریپذ گردشگر

 باشد عامهگفرهنطبیعت و  ن تاریخی،و رخدادها، اماک هاجشنوارهفرهنگی، بازدید از هنرهای نمایشی،  یهاجاذبه

شد، ت و فعالیت اقتصادی بامعتقدند، گردشگری پیش از آنکه یک صنع نظرانصاحب .(140 :1391و کرمی،  نیبکین)

 (.136: 1391است فرهنگی و در ایجاد تغییرات فرهنگ بسیار مؤثر است )ربیعی و همکاران،  یادهیپد

یان ی زود نمای مقاصد را خیلرقابت توان به، ضرورت توجه یالمللنیبگردشگری  آمده در صنعت وجود بهفضای رقابتی 

ری دنیا صد گردشگاز مقا ، هدف اصلی بسیاریشودیمکرد. افزایش توان رقابتی که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار 

 طوربه هاشرکت فقطنهو  هانیسرزم، یسازیجهان(. در یک اقتصاد 2 :1398)حبیبی و محمدی،  قرارگرفته است

: 2002)کامگنی،  شودیمصلی مطرح ایک مسئله  عنوانبه هانیسرزم دررقابت  و کنندیمبا یکدیگر رقابت  یاندهیفزا

ار ی تأثیرگذنعت سفر و گردشگرص توسعه پایداریک مفهوم اقتصادی که بر  عنوانبهاخیر رقابت  یهاسالدر  .(2396

برای آن است که از  از ارکان توسعه گردشگری، تقاضا یک. ی(980: 2009مکاران، )باالن و ه باشدیماست، مطرح 

تقاضای گردشگری  کنندهنییتعنیز یکی از عوامل  یریپذرقابت یهاشاخصنیز برخوردار است؛  یادهیچیپساختار 

 هصم بخش عرعوامل مه وضعیت مطلوب بودن دهندهنشان هاشاخصجایگاه در این  مطلوب بودن چراکه. باشدیم

اران، ری و همکردد )باقگبرند گردشگری را ارتقاء و موجب ایجاد تقاضا برای صنعت  تواندیمکه این امر  هستصنعت 

م در خلق غیرمستقی مستقیم یا طوربهی است که یچارچوبی استراتژیک از تمام شرکا ،گردشگری رقابت. (152 :1395

دارد.  و رقابت ه بقاءگردشگری نیاز شدیدی ب حال تغییرصنعت در  .دمحصوالت گردشگری در سطح جهانی مشارکت دارن

شوند  ترکینزدان به مشتری ستیبایم کنندگانعرضه .روزافزون از بیرون، وارد صنعت گردشگری خواهند شد طوربهرقبا 

 یریپذبترقا .(42: 1389 ،پوریعلناد)فرزین و  و منابع خود را با بازار هماهنگ کنند هامهارتمجبورند تا  هاشرکتو 

. باشدیمگری ری و گردشاقتصادی، تجا یهانهیزممقاصد گردشگری معیاری مهم در جهت ارزیابی موفقیت کشورها در 

مینان ایجاد اط و توسعه اقتصادی، یریپذرقابتارتقای کیفیت خدمات،  منظوربهوجود این راهکار کلیدی در گردشگری 

(. برخالف 20: 1394انی، )ایمانی خوشخو و داغست باشدیم، ضروری شدهعرضهخدمت  خاطر گردشگر نسبت به مرغوبیت

 رشدترین پردارترین و اخیر، صنعت گردشگری یکی از پای یهاسالاقتصادی و بحران اقتصادی جهان در  یهاتنش

ه در صنعت گردشگری آمد به وجودضای رقابتی ف(. 1: 1398)سیوندیان و ونکی،  بوده استدر جهان ، اقتصاد یهابخش

ه حفظ و افزایش ه منجر بکوان رقابتی ، ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را خیلی زود نمایان کرد. افزایش تیالمللنیب

 (.1 :1398دی، )حبیبی و محم قرارگرفته است، هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگری دنیا شودیمسهم بازار 

 اول،: کندیم یبنددسته گروه سه در را مقصد یریپذرقابت ٔ حوزه در شدهمانجا مطالعات (2010) و کروچ یچیر

 (2004) وتنین و تینرایا مثال، یبرا ؛گرفته است صورت یخاص یمقصدها یرقابت گاهیجا صیتشخ باهدف که یمطالعات
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 یبررس نیچ در را یگردشگر مقصد پذیریرقابت همکاران و ژانگ .دادند قرار موردبررسی را کنگهنگ در یریپذرقابت

 ،اندبوده متمرکز مقصد یریپذرقابت از یخاص یهاجنبه بر مطالعات، از گرید یبرخ(. 2011 همکاران، و نگاژ) کردند

، هالمن و رریز) یاسیس و یتیریمد عوامل ،(2000 همکاران، و ریدو) متیق به توجه با مقصد یریپذرقابت مطالعه ازجمله

 نیسوم(. 2014، کومپوال) یگردشگر مقصد یریپذرقابت توسعه در خود نقش از یخصوص نانیکارآفر ادراک ،(2015

 ،(1999ی )چیر و کراچ مدل اساس بر .اندبوده یریپذرقابت جامع یهاهینظر و هامدل جادیا یپ در هاپژوهش از دسته

 ی(رقابت تیمز) منابع نیا کارگیریبه تیظرف و (یاسهیمقا تیمز) مقصد منابع و هاموهبت بر یمبتن مقصد پذیریرقابت

 و ریدو انیب به .شده استارائه( 2017( و مجمع جهانی اقتصاد )2003دیگری نیز توسط دویر و کیم ) یهامدل .است

 با مفهوم نیا سنجش در محققان ،شده استارائه مقصد یریپذرقابت یبرا که ییهامدل رغمیعل (2012) همکاران

 و ینیع یهاشاخص ادغام یچگونگ هاشاخص نیا نیادیبن مشکل هاآن نظر از. هستند روبرو یمتعدد مشکالت

 بلکه ست،ین یررقابتیغ ای یرقابت مطلق طوربه یگردشگر مقصد هر که است نیا گرید مشکل. است یذهن یهاسنجه

 ییمقصدها چه شود خصمش که است نیا مهم. است مفهوم یدارا گرید یمقصدها با سهیمقا در (نبودن ای) بودن یرقابت

 شودیم درخواست دهندگانپاسخ از اغلب هاشیمایپ در اساس، نیهم بر. دهندیم لیتشک را مقصد یک یرقبا مجموعه

 نسبی بودن دگاهید بر یمبتن روش نیا. بدهند نمره بیرق یمقصدها از یفهرست با سهیمقا در موردمطالعه مقصد به که

. در این پژوهش نیز از دارند ییآشنا یحد تا مقصدها از کی هر با دهندگانپاسخ که شودیم فرض و است یریپذرقابت

 .شده استاستفادهبرای ارزیابی وضعیت گردشگری شهرستان جلفا  یریپذرقابت نسبی بودندیدگاه 

 

 پژوهشروش 

و اطالعات  هاادهد حاضر قی. در تحقحلیلی استت -این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت موضوع، توصیفی

نفر از  30ری تحقیق را آما جامعه .آمده استدستبهو میدانی )پرسشنامه و مصاحبه(  یاکتابخانهروش از  ازیموردن

. است شدهامانج گلوله برفی ی به روشریگنمونهو  دهندیمکارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری تشکیل 

. کنندیم یمعرف را یبعد افراد مطالعه، در حاضر افراد آن در که شودیم اطالق یکیتکن به یبرف گلوله یریگنمونه

 هک یموارد در اغلب یریگنمونه کیتکن نیا. کندیم رشد غلتان یبرف گلوله کی به هیشب نظر به نمونه گروه نیبنابرا

و همکاران،  فرینادر) شودیم استفاده است، مشکل باشند،یم محقق موردنظر یهایژگیو یدارا که یافراد به یدسترس

 .شده استاستفاده واتس -متا لاطالعات و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری از مد وتحلیلتجزیهبرای  .(171: 1396

ا الهام گرفتن از تئوری مبتنی بر منابع معرفی بو  2012آگاروال و همکارانش در سال  توسطبرای اولین بار  سوات -متا

. برای دهدیمقرار  یرامونیپبر محیط  تأثیرگذاری باهدفکار خود را بر ایجاد و توسعه منابع گردید. این دیدگاه اساس 

باشد. این  یگزینبدون جا و دنیتقلید نشاینکه یک منبع یا قابلیت به لحاظ راهبردی اثربخش باشد، بایستی باارزش، نادر، 

 وفق تعیینرا برای خلق یک راهبرد م هاتیقابلمنابع و  توان بالقوه توانندیم اندمعروف VIROچهار معیار که به شرایط 

 (.187 :1395رحمتی و خاوریان گرمسیر،  کنند )قائد

 

 محدوده موردمطالعه

در  آذربایجان شرقیو در استان ایران  شمال غربدر شهرستان این  .باشدیممحدوده موردمطالعه شهرستان جلفا 

وسعت این شهرستان  .است استقراریافتهجمهوری خودمختار نخجوان  مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و

 آنمرند و اهر نیز همسایگان جنوبی  یهاشهرستانکه شهرستان کلیبر حدود شرقی و  باشدیم لومترمربعیک 31/1670



  1131 … یگردشگر توسعه یزیربرنامه در یامنطقه یریپذرقابت یابیارز و لیتحلماکوئی طالتپه و همکاران/ 

ه بود نفر 61،358 بربالغ ،1395نفوس و مسکن سال  یعموم یسرشمار بر اساسشهر  نیا تیجمع .شوندمحسوب می

هکتار  9700شامل آن  که در ناحیه شمال غربی قرار دارد، محدودهاست مناطق آزاد ایران  ازجملهمنطقه آزاد ارس  .است

 دو شهرستان جلفا و کلیبر است )سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس(. شامل هزار هکتار 51حدود که اراضی است 

 .دهدیمموقعیت جغرافیایی منطقه را نشان  1شکل 

 

 
 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه  .1 شماره شکل

 

 جادیا نیهمچن و یو خارج یداخل یهاهیتوسعه صادرات، جذب سرما باهدف ایدن یدر اکثر کشورها یمناطق آزاد تجار

تصاد و اق یاد منطقهکه بر اقتصا یخوب راتیتأثمناطق و  نیشدند. کارکرد مثبت ا یاندازو راه سیتأس دار،یاشتغال پا

ر دمناطق  نیا یاندازراه به فکر زیدر کشور ما ن یاقتصاد گذاراناستیسکشورها داشت، باعر شد تا  نیکالن ا

ی و اسفنجان )عباسی رندبرخوردا یمناسب یکیو استراتژ یاقتصاد یهاتیو ظرف لیباشند که از پتانس ییهامکان

 یهاو در سال شد لیاست که تشک یآزاد منطقه نیاول، شیاستدالل منطقه آزاد ک با همین. (85: 1396همکاران، 

زلی، اروند بهار، انشم، چاق. در این پژوهش شش منطقه آزاد کیش، دیردگبه آن اضافه  نیز گریشش منطقه آزاد د بعدتر

 .اندشدهگرفتهدر نظر  رقبای منطقه آزاد ارس عنوانبهو و ماک

 

 هاافتهیو بحث 
 واتس-متا افزارنرماز  اشهرستان جلفدر  یتوسعه گردشگر یزیربرنامهدر  یاقهمنط یریپذرقابت یابیارزبرای 

سناد فرادست و امگام با هی این پژوهش زیربرنامهزمانی  دوره . ابتدا باید منابع و رقبا ارزیابی شوند وشده استاستفاده

ا برشمرد و سپس به ردشگری مشخص شود. در این مرحله باید اهداف توسعه گر 1404 اندازچشممنطبق با سند 

 گونهنیا. ردیگیمیین صورت ، متوسط و پاباالی در سه سطح اولویت بندتیاولوی این اهداف پرداخت. بندتیاولو

توسعه گردشگری در  یزیربرنامهاهداف  دهندهنشان 1. جدول گرفته استی با استفاده از روش دلفی صورت بندتیاولو

هدف  15لفا جدر شهرستان  یامنطقه یریپذرقابت یابیارز یبرا، جدولاین بق اطاست. م هاآنجلفا و درجه اولویت 

 یهدف دارا 3توسط و م تلویاو یهدف دارا 5باال،  تیاولو یهدف دارا 7 ،نیکه طبق نظر متخصص است شدهتعیین

 .باشندیم نییپا تیاولو
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 شگریگرد توسعه ریزیبرنامه در ایطقهمن پذیریرقابت ارزیابی جهت شدهنییتع اهداف .1 شماره جدول

 اولویت اهداف ردیف

 متوسط توسعه هر چه بیشتر گردشگری میراث 1

 باال تجدید پذیر ی بر منابعگذارهیسرمای و محصولتکاز اقتصاد  خروج 2

 باال فرهنگی گردشگری امر به افتهیاختصاص اعتبارات میزان افزایش 3

 پایین ارتباطی هایراه زیرساخت توسعه و تقویت 4

 متوسط گردشگری نهیدرزم بلندمدت یزیربرنامه داشتن 5

 باال گردشگری نهیدرزم ایفرا منطقه تبلیغات افزایش 6

 باال در منطقه شدهبیتخر بازسازی اماکن فرهنگی و تاریخی 7

 متوسط افزایش تساهل و مدارای فرهنگی 8

 متوسط رستانشه محلی و بومی فرهنگ یهاانیبن تقویت 9

 پایین در شهرستان رونق گردشگری الکترونیک 10

 پایین شهرستان درایجاد هماهنگی و انسجام در ساختار گردشگری  11

 باال افزایش کیفیت زندگی در منطقه 12

 باال شهرستان گردشگری در بخش اشتغال میزان افزایش 13

 باال ندر شهرستا درصد 6بازگشت به نرخ بیکاری کمتر از  14

 متوسط ایجاد پویایی در بازار کار شهرستان 15

 

توسعه  یزیربرنامهدر  یامنطقه یریپذرقابت یابیدر ارز مؤثر یهاییتوانامنابع و  ییشناساپژوهش،  دوم مرحله
ه از با استفاد یامنطقه یریپذرقابت یابیجهت ارز یدیمرحله عوامل کل این در .باشدیم در شهرستان جلفا یگردشگر

 یکسانی تیوزن و اهم یدارا هاجاذبهمنابع و  کهنیابه  با توجه. اندشدهشناسایینظرات متخصصان و کارشناسان 
عوامل  نیا یبند وزنجهت  .باشد 100 دیبا شدهداده صیکرد. مجموع اوزان تخص وزن دهیرا  هاآن دی، باستندین
 ( وANPی )اشبکهل یتحل (،AHPی )سلسله مراتب لیتحل ،یلفمانند روش د یگوناگون یهامدلو  هاروشاز  توانیم

 2. جدول شده استاستفاده یسلسله مراتب لیتحلروش پژوهش از  نیبهره گرفت. در ا رهیغ وشانون  یمدل آنتروپ
 .دهدیمجلفا را نشان  شهرستان گردشگری توسعه ریزیبرنامه در یامنطقه پذیریرقابت ارزیابی در مؤثر عوامل

 
 جلفا انشهرست گردشگری توسعه ریزیبرنامه در یامنطقه پذیریرقابت ارزیابی در مؤثر عوامل .2 شماره ولجد

 امتیاز عوامل ردیف

 9 داشتن بناهای تاریخی 1

 10 مستعد بودن منطقه برای گردشگری 2

 5 بخش خصوصی یگذارهیسرما 3

 10 امنیت 4

 4 محلی ورسومآداب 5

 4 و متخصص کردهلیتحصانسانی  نیروی کارگیریبه 6

 6 سابقه تاریخی شهر 7

 9 یوهوایآبتنوع  8

 9 موقعیت جغرافیایی مناسب و ارتباط با کشورهای همسایه 9

 10 مرزی یهابازارچهوجود  10

 5 گذارانهیاسرمگردشگری و معرفی آن به  یهالیپتانسو  هاقابلیت شناسایی 11

 4 و یکپارچه و مبتنی بر آینده منسجم یزیربرنامهداشتن  12

 5 مردم منطقه ینوازمهمان 13

 3 گردشگری یهابرنامهو  هاطرحمسئوالن در تهیه، اجرا و ...  دائم نظارت و حمایت 14

 7 مناسب یهارساختیزوجود  15
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شد که با  شناسایی عامل 15 شهرستان جلفا یتوسعه گردشگر یزیربرنامهدر  یامنطقه یریپذرقابت یابیارزدر جهت 

از:  اندعبارت عوامل مؤثر نیترمهمتوجه به میزان اهمیتشان طبق نظر متخصصان اوزان متفاوتی دریافت نمودند. 

ی، وهوایآبی تاریخی، تنوع (، داشتن بناها10مرزی ) یهابازارچهو وجود  مستعد بودن منطقه برای گردشگری، امنیت

 .(9)با کشورهای همسایه موقعیت جغرافیایی مناسب و ارتباط 

و نیز واحد  یریپذرقابتابتدا فاکتورهای موثر در . شددر مرحله سوم به شناسایی ابعاد رقابتی بین مناطق پرداخته 

رقبای  نیترمهم. شده استگرفتهمالک در نظر  عنوانبهکه در این تحقیق، تعداد گردشگران  شدمشخص  یریگاندازه

که رقبا به لحاظ  شد تعیین سپسش، اروند، ماکو، چابهار و منطقه آزاد انزلی هستند. آزاد قشم، کی منطقهجلفا، 

از پنج سطح  هاسهیمقانسبت به منطقه موردمطالعه در چه وضعیتی قرار دارند. برای انجام این  شدهمطرحی هاشاخص

شهرستان جلفا با  سهیمقا دهندهنشان 4 دول. جشداستفاده  بسیار فراتربرابر، فراتر و  باًیتقر، ترنییپا، ترنییپابسیار 

 است. توسعه گردشگریعوامل  نظر ازرقبای خود 
 

 شگریگرد توسعه ریزیبرنامه در یامنطقه پذیریرقابت از نظر خود رقبای با جلفا مقایسه .3 شماره جدول

 ماکو اروند چابهار انزلی قشم کیش یامنطقهی ریپذرقابت در مؤثرعوامل 

 فراتر ترنییپا برابر باًیتقر فراتر فراتر برابر باًیتقر تاریخی بناهای داشتن

 فراتر فراتر فراتر ترنییپا برابر باًیتقر ترنییپا گردشگری برای منطقه بودن مستعد

 برابر باًیتقر ترنییپا فراتر برابر باًیتقر فراتر ترنییپا خصوصی بخش یگذارهیسرما

 فراتر فراتر فراتر برابر اًبیتقر فراتر فراتر امنیت

 برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر محلی ورسومآداب

و  کردهلیتحص انسانی ی نیرویریکارگبه
 متخصص

 برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر

 برابر باًیتقر ترنییپا فراتر ترنییپا فراتر فراتر شهر تاریخی سابقه

 فراتر فراتر فراتر ترنییپا فراتر فراتر یوهوایآب تنوع

 فراتر فراتر فراتر برابر باًیتقر فراتر فراتر مناسب و ارتباط با کشورهای همسایه موقعیت

 فراتر برابر باًیتقر برابر باًیتقر ترنییپا بربرا باًیتقر برابر باًیتقر مرزی یهابازارچه وجود

ی گردشگری و هالیپتانسو  هاتیقابلشناسایی 
 معرفی آن به سرمایه گذران

 خیلی فراتر ترنییپا برابر باًیتقر ترنییپا ترنییپا ترنییپا

 خیلی فراتر برابر باًیتقر برابر باًیتقر بربرا باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر هی منسجم و مبتنی بر آیندزیربرنامهداشتن 

 فراتر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر برابر باًیتقر ی مردم منطقهنوازمهمان

.. .و  حمایت و نظارت دائم مسئوالن در تهیه، اجرا
 گردشگری هابرنامهو  هاطرح

 خیلی فراتر برابر باًیتقر برابر باًیرتق برابر باًیتقر ترنییپا برابر باًیتقر

 خیلی فراتر برابر باًیتقر برابر باًیتقر ترنییپا برابر باًیتقر ترنییپا ی مناسبهارساختیزوجود 

 

 هنقش مرحله، نای پایان در. دارند ریبیشت ارتباط هاتوانایی و منابع با رقابتی، ابعاد کدام که شد تعیین باید ادامه، در

که  طورهمان .است عهتحت مطال هدف و سازمان به نسبت رقبا وضعیت بیانگر نقشه این. (2شد )شکل  اختهس رقابتی

ناطق آزاد م دارند. نقشه قرار هانیمبه هم و در  کینزد باًیتقرجلفا( ) ارسآزاد انزلی و  منطقه شودیماز شکل استنباط 

 ا توجه بهب. فته استقرارگری بیشتر فاصله باآزاد ماکو  نطقهمکمی با جلفا دارند و  فاصلهقشم، کیش، چابهار و اروند 

منابع،  دیبا شدهینیبشیپ به اهداف دنیرس یبرا و قرار دارد یافشرده تیجذب گردشگر در موقع ازلحاظ جلفا ،2 شکل

 شرویو پ یقو یراهبردها عنوانهبو  تقویت شود، اندکردهرا کسب  ازاتیامت نیشتریکه ب ییهایاستراتژو  هاتیقابل

 .رندیمدنظر قرار گ
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 جلفا گردشگری توسعه ریزیبرنامه در یامنطقه پذیریرقابت جهت ارزیابی رقابتی نقشه .2 شماره شکل

 

 به نسبت یالتربا تیوضع در یامنطقه یریپذرقابت ازلحاظ جلفا. دباشیمبیانگر موقعیت و نکات مثبت رقبا  4جدول 

 ریوسعه گردشگت ازلحاظ .است ترنییپا بعد نیا در انزلی نسبت به و استهار، اروند و ماکو مناطق آزاد کیش، قشم، چاب

ت به ر آن نسبه گردشگری دبرخوردار است ولی توسع یترنییپا تیموقع از جلفا نسبت به کیش، قشم، اروند و انزلی

(، 3) قشم(، 4) شیک(، 5) دارون(، 6ز )مطابق این جدول، منطقه آزاد تجاری انزلی، امتیاچابهار و ماکو بیشتر است. 

 .اندنمودهدریافت  مزیت رقابتی ازلحاظ( را 1( و ماکو امتیاز )2) چابهار

 

 توسعه گردشگری یزیربرنامه در جلفا شهرستان اصلی رقبای از یک هر رقابتی مزیت .4 شماره جدول

 امتیاز مجموع توسعه گردشگری یامنطقهی ریپذرقابت مناطق

 نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق رمال شدهن مطلق

 4 4 183/2 091/6 124/1 333/3 059/1 757/2 کیش

 3 3 962/1 486/5 045/1 1/3 917/0 386/2 قشم

 2 2 866/1 205/5 955/0 833/2 911/0 371/2 چابهار

 5 5 205/2 147/6 123/1 333/3 081/1 814/2 اروند

 6 6 335/2 467/6 067/1 167/3 268/1 3/3 انزلی

 1 1 448/1 019/4 685/0 033/2 763/0 986/1 ماکو

 

 هاتیقابلمنابع و  . بر این اساس،شد منابع استفاده بر مبتنی دیدگاه از هاقابلیت و منابع ارزیابی چهارم برای در مرحله
کامالً موافق، )ی ارجهد 5در طیف  (VRIO) جایگزین بودن رقابلیغو  تقلید نشدنی، نادر بودن، باارزش بودن ازنظر

ج ارزیابی منابع و نتای 5 ره. جدول شمافتندگری قرار ریگاندازهی و موردبررسموافق، خنثی، مخالف و کامالً مخالف( 
 .دهدیمبا استفاده از دیدگاه مبتنی بر منابع را نشان  هاتیقابل
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 منابع بر مبتنی دیدگاه اساس بر( کلیدی عوامل) هاقابلیت و منابع ارزیابی .5 شماره جدول

 یدهسازمان ریدناپذیتقل نادر بودن (هاتیقابل و عوامل کلیدی )منابع

 خنثی موافقم کامالً موافقم کامالً تاریخی بناهای داشتن

 موافقم کامالً موافقم موافقم کامالً گردشگری برای منطقه بودن مستعد

 مخالفم مموافق خنثی خصوصی بخش یگذارهیسرما

 موافقم کامالً موافقم کامالً موافقم کامالً امنیت

 خنثی خنثی موافقم محلی ورسومآداب

 مخالف کامالً خنثی خنثی و متخصص کردهلیتحص انسانی ی نیرویریکارگبه

  مخالفمالًامک موافقم کامالً موافقم کامالً شهر تاریخی سابقه

 خنثی موافقم موافقم مناسب یهارساختیز وجود

 موافقم موافقم موافقم مردم ینوازمهمان

 موافقم موافقم موافقم یوهوایآب تنوع

 خنثی موافقم موافقم کامالً مناسب و ارتباط با کشورهای همسایه جغرافیایی موقعیت

 مخالفم خنثی مخالفم ی منسجم و یکپارچه و مبتنی بر آیندهزیربرنامهداشتن 

 خنثی موافقم کامالً موافقم الًکام مرزی یهابازارچه وجود

 خنثی مخالفم مخالفم گذارانهیرماسی گردشگری و معرفی آن به هالیپتانسو  هاتیقابلشناسایی 

 مخالفم کامالً مخالفم کامالً مخالفم کامالً یگردشگر هابرنامهو  هاطرححمایت و نظارت دائم مسئوالن در تهیه، اجرا و ... 

 

شده پرداختهفا جل توسعه گردشگری یزیربرنامهدر  یامنطقه یریپذرقابت مؤثر بر عوامل محیطی در ادامه به ارزیابی

 یابیارزکنترل در  مؤثر خارج از عوامل محیطی. در این راستا شد استفاده PETSEL . بدین منظور از تحلیلاست

بر  تأکیدبا  و کارشناسان و متخصصان جلفا با توجه به نظر توسعه گردشگری یزیربرنامهدر  یامنطقه یریپذرقابت

 پویایی( در پنج یستایی وا) وزن . عاملرفتگ، احتمال افزایش و درجه اضطرار( مورد ارزیابی قرار تأثیروزن، )چهار معیار 

نج گروه پدر  تأثیرگذاری . عاملشد یبنددرجه تیاهمکمو بسیار  تیاهمکم، متوسط، مهمگروه اسمی بسیار مهم، 

ر باال، روه بسیایش در پنج گ. عامل احتمال افزاشد یبندمیتقسار ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و بسیار قوی اسمی بسی

ی، خیلی زودبهود، ، نه خیلی زدرازمدتو عامل درجه اضطرار در پنج گروه  شد یبنددرجهباال، متوسط، کم و بسیار کم 

در  عوامل محیطیضطرار ، احتمال افزایش و درجه اتأثیروزن،  6. جدول شماره شد یبندمیتقسزود و بالفاصله 

 .دهدیمشهرستان جلفا را نشان 
 

 (تهدیدها و هافرصت)سازمان  کنترل از خارج محیطی عوامل .6 شماره جدول
 اضطرار درجه افزایش احتمال تأثیر وزن رگذاریتأثکالن  عوامل

 خیلی زود خیلی باال بسیار قوی بسیار مهم اقتصادی رکود تورم

 یزودبه باال قوی بسیار مهم منطقه کشورهای بین درگیری

 بالفاصله متوسط مهم مهم طبیعی بالیای

 بالفاصله باال متوسط بسیار مهم یالمللنیب یهامیتحر

 زود باال بسیار قوی بسیار مهم کشور سطح در گردشگری به عدم توجه

 نه خیلی زود متوسط قوی طمتوس ی گردشگرانهافرهنگ و محلی فرهنگ بین عدم تناسب

 بالفاصله باال قوی متوسط تغییرات سیاسی کالن

 زود باال متوسط مهم یوهوایآبتغییرات 

 زود باال متوسط متوسط ی مناسبهارساختیزکمبود 

 بالفاصله باال قوی بسیار مهم ریسمی دولت در بخش توگذارهیسرمای و زیربرنامهضعف 

 خیلی زود خیلی باال بسیار قوی بسیار مهم کشورها سایر در اذهان بتخری و یرانیا ضد تبلیغات

 زود خیلی باال بسیار قوی مهم باالدست در گردشگری امر متولی یهاسازمان ناکارآمدی

 جلب و خصوص حمایت در الزم مقررات و ضوابط عدم شفافیت
 گردشگری نهیدرزم خصوصی بخش یگذارهیسرما

 فاصلهبال باال بسیار قوی متوسط

 زود خیلی باال قوی مهمفرهنگی و  یهاجاذبه برخی با رابطه در گردشگران یاطالعیب
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 طبیعی

 خیلی زود متوسط قوی مهم هویت ملی عنوانبهتالش در جهت حفظ آثار باستانی 

 خیلی زود خیلی باال خیلی قوی بسیار مهم وجود فرصت برای شکوفایی نظرات نیروهای متخصص

 خیلی زود باال قوی مهم ر مجاورت مرز و سواحل مرزی رودخانهد قرار گرفتن

 زود باال بسیار قوی مهم راییبا رویکرد افزایش کا بین سازمانیترویج فرهنگ همکاری 

 زود خیلی باال خیلی قوی بسیار مهم رونق مناطق آزاد ویژه

 یهایکاربر به یطیمحستیز و طبیعی اراضی کاربری تغییر
 ناسازگار

 نه خیلی زود کم ضعیف طمتوس

 

ی از نظرسنجک به کم عوامل خارجیمنابع و امکانات بر روی  تأثیردر گام ارزیابی تناسب راهبردی، به ارزیابی 

ناسب تمعیار  ه شد.تپرداخمقایسات زوجی( ) ییدودومقایسه  صورتبهکارشناسان و متخصصین به روش دلفی و 

هدیدات را کرده و ت را پشتیبانی هافرصت، هاییتواناست که چگونه منابع و راهبردی عاملی برای رسیدن به این امر ا

ناسب خص شد. تبر اهداف مش هاییتوانامنابع و  تأثیری از کارشناسان، میزان نظرسنج. در ادامه، با دهندیمکاهش 

 صورتبهآن،  ی رسیدن بهه براک شد سیله انطباق عوامل داخلی با اهداف محاسبهوبه یامنطقهی ریپذرقابتارزیابی 

ان ی میزیسامرحله شنا هدف این .شدبر روی اهداف پژوهش پرداخته  هاتیقابلمقایسه زوجی به ارزیابی منابع و 

 است. هاتیقابلپشتیبانی اهداف توسط منابع و 

ارزیابی  . در نقشهباشدیمقبلی  یهاسهیمقاو  هایورودمرحله هفتم و آخرین مرحله، ترسیم نقشه راهبردی با توجه به 

: الف( دفتنگریمحلیل قرار تو عوامل خارجی بر مبنای سه معیار مورد  هاتیقابلی گردشگری، منابع و ریپذرقابت

( کمیابی، x). محور افقی هابابحو عوامل خارجی؛ ب( سمت افقی و فوقانی عوامل؛ ج( اندازه  هاتیقابلنزدیکی منابع و 

ازه . همچنین انددهدیمان میزان و درجه تناسب استراتژیک عوامل را نش (yنی و محور )تقلیدناپذیری و تناسب سازما

 نگر باحیطی می و عامل کالن اروزهیف رنگ با هاییتوانا. منابع و کندیممیزان تناسب با اهداف را مشخص  هاحباب

 و بدون شدنیتقلید ن، نادر، باارزش نسبتاً، اندشدهیی که به سمت راست متمایز هاآن. اندشدهدادهنشان  نارنجی

 اندازه. اندیاهبردرالیی از تناسب با درجه، دارای اندشدهاز عواملی که به سمت باال متمایز  آن دسته. اندنیگزیجا

. هاستآنطرار یانگر درجه اضحباب عوامل کالن محیطی ب اندازهبا اهداف است.  هاآنتناسب  درجهبیانگر  هاحباب

، قرارگیری در اندیطیمحکالن  عواملو همچنین  هاییتواناکه بیانگر منابع و  هاحباباز  دودستهبرای هر  ی،طورکلبه

در  یامنطقه یریپذابترق یابیارزراهبردی  نقشهموقعیت باال و سمت راست، بیانگر باالترین میزان امتیاز است. 

 .است شدهدادهنشان  3 در شکل شماره شهرستان جلفا یتوسعه گردشگر یزیربرنامه

توسعه ی زیربرنامهی ریپذرقابتعوامل کلیدی( شهرستان جلفا در )ی هاتیقابلمنابع و  تأثیرمیزان  7جدول شماره 

باشد بیانگر تناسب  تربزرگکه هر چه  دهدیمرا نشان  هاحباباندازه  Bubble. ستون دهدیمرا نشان  گردشگری

ی بخش خصوصی، وجود گذارهیسرما. طبق نتایج، عوامل باشدیم توسعه گردشگری یریپذرقابتبیشتر منابع با اهداف 

منطقه برای گردشگری،  مستعد بودنی منسجم و یکپارچه مبتنی بر آینده، حمایت و نظارت دائم مسئوالن و زیربرنامه

ک عوامل را نشان درجه تناسب استراتژی Yستون  بیشترین تناسب را با اهداف توسعه گردشگری دارند. به ترتیب

خصوصی،  بخش گذاری. از بین عوامل، سرمایهباشدیمتناسب بیشتر عوامل  دهندهنشانکه هر چه بیشتر باشد  دهدیم

 و هاقابلیت مناسب و شناسایی هایزیرساخت ها، وجودبرنامه و هاطرح اجرای تهیه و در مسئوالن دائم نظارت و حمایت

 توسعه گردشگریبیشترین تناسب استراتژیک را در  به ترتیبگذاران، سرمایه به آن معرفی و گردشگر هایپتانسیل

. از بین عوامل، دهدیمی و تناسب سازمانی عوامل را نشان ریدناپذیتقلکمیابی،  Xفرهنگی جلفا به عهده دارند. ستون 

میابی، تقلیدناپذیری و تناسب مرزی، بیشترین میزان ک هایبازارچه گردشگری و وجود برای منطقه بودن امنیت، مستعد
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 .دارند عهدهجلفا به  یتوسعه گردشگر یزیربرنامه را در

 
 جلفا شهرستان گردشگری توسعه ریزیبرنامه در یامنطقه پذیریرقابت ارزیابی راهبردی نقشه .3 شماره شکل

 

 ی شهرستان جلفاهاتیقابلاوزان منابع و  .7 شماره جدول
 Bubble Y X عوامل کلیدی

 17/1 75/3 79/3 داشتن بناهای تاریخی

 39/1 4 80/5 بودن منطقه برای گردشگری مستعد

 44/0 75/4 09/7 ی بخش خصوصیگذارهیسرما

 5/1 5/3 23/2 امنیت

 40/0 89/1 79/2 محلی ورسومآداب

 28/0 54/2 4 کردهلیتحصی نیروی انسانی ریکارگبه

 66/0 84/2 90/3 سابقه تاریخی شهر

 08/1 84/2 79/2 یوهوایآبتنوع 

 08/1 59/3 67/3 موقعیت جغرافیایی مناسب و ارتباط با کشورهای همسایه

 29/1 65/3 06/2 ی مرزیهابازارچهوجود 

 34/0 15/4 26/2 گذارانهیسرمای گردشگری و معرفی آن به هالیپتانسو  تیقابلشناسایی 

 28/0 05/4 19/6 ندهی منسجم و یکپارچه مبتنی بر آیزیربرنامهداشتن 

 60/0 2 29/3 ی مردم منطقهنوازمهمان

 08/0 25/4 5/6 هابرنامهو  هاطرححمایت و نظارت دائم مسئوالن در تهیه، اجرا و ... 

 04/1 19/4 26/4 ی مناسبهارساختیزوجود 

 

هرستان جلفا را نشان توسعه گردشگری در ش یامنطقه یریپذرقابتعوامل کالن محیطی در  تأثیرمیزان ، 8جدول 
باشد بیانگر میزان  تربزرگکه هر چه  دهدیمی عوامل خارجی را نشان هاحباباندازه  Bubble. ستون دهدیم

اقتصادی بیشترین  و رکود تورم . طبق نتایج، عاملباشدیمفرهنگی  توسعه گردشگریاضطراری بودن در استراتژی 
تناسب استراتژیک عوامل خارجی در استراتژی توسعه گردشگری  درجه Y. ستون دهدیمدرجه اضطرار را نشان 
 بالیای . از بین عوامل،باشدیمتناسب بیشتر عوامل  دهندهنشانکه هر چه بیشتر باشد  دهدیمفرهنگی جلفا را نشان 

جلفا  فرهنگی گردشگری منطقه دارای بیشترین تناسب استراتژیک در توسعه کشورهای بین طبیعی و درگیری
. از بین عوامل، عامل تورم دهدیمی و تناسب سازمانی عوامل محیطی را نشان ریدناپذیتقلکمیابی،  X. ستون باشندیم
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ریلی، بیشترین میزان کمیابی، تقلیدناپذیری و تناسب  ونقلحمل، بالیای طبیعی و دسترسی به سیستم اقتصادی و رکود
 .دارند عهدهی جلفا به فرهنگ یتوسعه گردشگر یزیربرنامهدر  یامنطقه یریپذرقابت یابیارز را در

 

 خارجی عوامل اوزان .8 شماره جدول

 Bubble Y X خارجی عوامل

 5 1 5 تورم و رکود اقتصادی

 4 3 3 درگیری بین کشورهای منطقه

 5 3 1 بالیای طبیعی

 4 2 3 یالمللنیبی هامیتحر

 4 1 2 به گردشگری در سطح کشور عدم توجه

 20/3 2 3 ی گردشگرانهافرهنگبین فرهنگ محلی و برخی  عدم تناسب

 20/3 1 2 تغییرات سیاسی کالن

 20/3 1 3 یوهوایآبتغییرات 

 5 1 3 ریلی ونقلحملدسترسی به سیستم 

 4 2 1 ی دولت در بخش توریسم فرهنگیگذارهیسرمای و زیربرنامهضعف 

 4 1 3 شورهاتبلیغات ضد ایرانی و تخریب اذهان عمومی در سایر ک

 4 1 3 ی متولی امر گردشگری در باالدستهاسازمانناتوانی و ناکارآمدی 

ی بخش گذارهیسرماضوابط و مقررات الزم در خصوص حمایت و جلب  عدم شفافیت
 گردشگری نهیزم درخصوصی 

2 1 1 

 20/3 1 3 بیعیفرهنگی، تاریخی و ط هاجاذبهی گردشگران در رابطه با برخی اطالعیب

 4 1 1 ی ناسازگارهایکاربری به سایر طیمحستیزتغییر کاربری اراضی طبیعی و 

 

 هاتیابلقنابع و با م یعوامل محیطباید برای تدوین راهکارهای پایانی درباره میزان و امکان ترکیب  تینها در 

ست یا خیر هراهگشا  هبردارقضاوت شود. به عبارتی باید تعیین شود که آیا ترکیب این عوامل با یکدیگر در تدوین 

 ر اشاره کرد:به موارد زی توانیمراهبردهای پایانی،  نیترمهمست چه اولویتی دارد. از هو اگر 

 نهیزم ردفاف وجود ضوابط و مقررات ش ،با توجه به پتانسیل باالی شهرستان جلفا جهت گسترش گردشگری 

صنعت  باعر توسعه گذارانهیسرمابه  هاتیبلقای بخش خصوصی در کنار شناسایی و معرفی این گذارهیسرما

 گردشگری در منطقه شود.

 ه ی مناسب برای توسعهارساختیزجهت ایجاد و گسترش  مردم محلیی فرهنگ محلی و مشارکت ریکارگبه

 کاهش بیکاری. درنتیجهگردشگری و 

  ریخی بناهای تا حفظمحیطی و محلی منطقه و  بافرهنگو استعدادهای منطقه متناسب  هالیپتانسشناسایی

 جذب گردشگران منظوربهمحلی و طبیعی منطقه  بافرهنگمتناسب 

  رکت و ده از مشاردشگران با استفاحس رضایتمندی گ کالمک، آرامش، آسودگی خاطر و در یجانبههمهتأمین امنیت

 فرهنگ مردم محلی

  گذارانهیماسرمایت و جذب اف جهت حبا تصویب مقررات و ضوابط شف توانیمی منطقه وهوایآببا توجه به تنوع 

 ی در بخش گردشگری کرد.گذارهیسرمابخش خصوصی آنان را تشویق به 

  کشورها  ان با اینایر دوستانهط و ارتباخارجی جلفا با کشورهای  جواریهمبا توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و

 ردشگری شد.گر توسعه بخش ی داخلی و خارجی، باعگذارهیسرمای مقررات سازآسانبا  توانیم

  محلی و مشارکت مردمی بافرهنگی مرزی متناسب هابازارچهایجاد 
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 کیفیت  اهر سرر صنعت گردشگری نیازمند مدیریت منسجم و کارآمد است تا موانع و مشکالت موجود ب توسعه

 ارائه دهد. اجراقابلراهکارهایی  هاآنخدمات را شناسایی کند و برای حل 

 

 یریگجهینت
 یخصوص در کشورهادر افزایش رشد و توسعه، به یسهم بسزای یخدمات یهااز بخش یعنوان یکبه یگردشگر

را به  یخارج کند و ثبات اقتصاد یمحصولاقتصاد کشور را از حالت تک تواندیم ،توسعه گردشگریدارد.  توسعهدرحال

 یریپذرقابتهدف پژوهش حاضر، ارزیابی بیاورد.  کشور به همراه یبرا یاز جذب گردشگر یناش یعلت ثبات در درآمدها

-Meta کیبا استفاده از تکنو  در این راستا. باشدیمدر شهرستان جلفا  توسعه گردشگری یزیربرنامهبرای  یامنطقه

SWOT، باو  شناسایی قیبر حیانوو  شهرها بعد مگا. در شدند شناسایی جلفا یشگردگر توسعه بر مؤثر ملاابتدا عو 

به لحاظ سطح توسعه و  (جلفا) ارس و انزلی آزاد منطقه شودیمخروجی، استنباط  قابتیر نقشه طبق. مقایسه شدند جلفا

 فاصله اروند و چابهار کیش، قشم، آزاد مناطق. دارند و در بهترین مرتبه قرار به هم نزدیک تقریباً ،یریپذرقابتسطح 

مرتبه از نظر سطح  نیترنییپاو در  قرارگرفته استاز بقیه مناطق  بیشتری فاصله با ماکو آزاد منطقه و دارند جلفا با کمی

 در جلفا یشگردگر توسعه یستادر را عوامل نیترمهم دهدیمنشان  هشوپژ ینا قرار دارد. نتایج یریپذرقابتتوسعه و 

و  هاطرحتهیه، اجرا و ... حمایت و نظارت دائم مسئوالن در  ؛ندهیبر آی منسجم و یکپارچه و مبتنی زیربرنامهداشتن 

و متخصص و توجه به  کردهلیتحص انسانی ی نیرویریکارگبهی مرزی در منطقه؛ هابازارچهگردشگری؛ وجود  یهابرنامه

. وجود باشندیمجلفا و منطقه آزاد ارس از پتانسیل باالیی در زمینه گردشگری برخوردار ست. امحلی  ورسومآداب

فرهنگی و  یهاجاذبهارسباران و رودخانه ارس و  یهاجنگل، دسترسی به یمعدنآب یاهچشمهمطلوب و  وهوایآب

مانند عوامل دیگری  بدیهی است. نموده استتاریخی فراوان این منطقه را به مقصدی مطلوب برای گردشگری تبدیل 

 یهابرنامهگردشگر، وجود رستنده فتفریحی، سینما، تئاتر و ...(، ارتباطات با نواحی  یهاپارکمراکز تفریحی و سرگرمی )

آموزشی و  مؤسسات و گردشگری برای بازدیدکنندگان در منطقه جلفا، عزم مسئوالن برای ارتقاء گردشگری منطقه

بیشتری  یگذارهیسرماطلوبی در منطقه برخوردارند، مستلزم توجه و نام که از وضعیت متوسط و نسبتاً پژوهشی در منطقه 

منجر به افزایش مزیت رقابتی آن در مقایسه با سایر رقبا  تواندیمک از عوامل رقابتی در این مقصد و بهبود هر ی باشدیم

 گردد.
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