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 پذیري سفر و گردشگري برايهاي مؤثر بر رقابتبازشناسی محرك
 (مطالعه موردي: ایران) دوران پساکرونا

 **انصاريمعصومه  * ،مجید اکبري
 30/8/1399تاریخ پذیرش:    5/7/1399تاریخ دریافت:

 
 چکیده

) صنعت گردشگري را بیش از هر صنعت دیگري متأثر کرده است؛  بسته 19گسترش بیماري کرونا ( یا کووید 
هاي سفر داخلی، لغو پروازها، و تعطیلی اماکن اقامتی و توریستی جملگی به شدن مرزهاي خارجی، محدودیت

ر پذیري اکثاند. تداوم این روند، تاکنون، میزان رقابتهاي فراوانی در صنعت گردشگري منجر شدهآسیب
کشورهاي جهان براي کسب منابع و مزایاي بیشتر از سفر و گردشگري را به کمترین سطح خود رسانده است. در 

ت آیندة هاي مؤثر بر وضعیمحرك این راستا، سعی مقالۀ حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل ساختاري،
ظري به هاي نبندي کند. دادهپذیري گردشگري کشور ایران را براي دوران پساکرونا بازشناسی و خوشهرقابت

است. هاي تجربی به روش میدانی(مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه اثرات متقاطع) تهیه شدهروش اسنادي و داده
یري گاز خبرگان و متخصصین دانشگاهی، با تکنیک دلفی و با روش نمونهنفر  20جامعۀ آماري این پژوهش 
بعد توانمندسازي محیطی، آمادگی شرایط و چارچوب قانونی  4محرك در   41قضاوتی یا هدفمند، بود. 

گردشگري، آمادگی زیرساختی، و توانمندسازي منابع طبیعی و فرهنگی با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاري در 
اکی ها حبندي محركهاي این پژوهش نشانگر این بود که نظام خوشهپردازش شدند. یافته MICMACفزار انرم

پذیري گردشگري براي محرك رقابت 41هاي دوگانه است. همچنین از بین  برندهها در خوشۀ پیشاز تمرکز آن
یران زیرساختی)، انتخاب ا هاي تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر(آمادگیدوران پساکرونا، محرك

گردشگري) و آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از  به دلیل تجربۀ قبلی (آمادگی شرایط و چارچوب قانونی
در جایگاه اول تا سوم  361و  364، 385گردشگران (آمادگی زیرساختی) به ترتیب با میزان تأثیرگذاري مستقیم 

شدة اولیه با محرك شناسایی 10گیري کرد که جنس توان نتیجهآمده میدستقرار گرفتند. با توجه به نتایج به

 .تأثیرگذاري مستقیم باال از نوع آمادگی زیرساختی است
پذیري گردشگري، ویروس کرونا، پساکرونا، ایراندشگري، رقابتگر: واژگان کلیدي  
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 مقدمه 

 تعیین بازارهاي جهانی در را صنعت فعالیت چگونگی که است اساسی ايمؤلفه 1پذیريرقابت 

) و به توانایی یک ماهیت اقتصاديْ در داشتن عملکرد بهتر نسبت 2002و همکاران،  2کرده (دویر
هاي اخیر ). در سال282: 2011، 3کند (پیتلیسبه همتایان در رابطه با یک هدف مشترك اشاره می

و گردشگري  ار صنعت سفرپذیري به عنوان یک مفهوم اقتصادي تاثیرگذار بر توسعۀ پایدرقابت
 گردشگري پذیري). ارزیابی و درك مفهوم رقابت979: 2009و همکاران،  4مطرح است( بالن

توجه براي محققان در فرآیند  گذاران و چالشی قابلنیازي کلیدي براي سیاستیک کشور پیش
 ). در طول چند دهه گذشته، توسعۀ3: 2017و همکاران،  5گیري است (کرستیکتصمیم

و  6(لی گرفته استالمللی صورتویژه گردشگري بینتوجهی در صنعت گردشگري بهقابل
ترین صنایع دنیا بوده و نقشی اساسی طوري که گردشگري یکی از مهم)؛ به1: 2017همکاران، 

). با این حال، 1: 2018، 7کند (تکزیرا و فریرادر توسعه و رقابت بسیاري از مناطق ایفاء می
فرهنگی را نیز به  -کند بلکه دستاوردهاي اجتماعیتنها منافع اقتصادي را ایجاد می گردشگري نه

) و عامل مهم رشد اقتصادي در سراسر جهان است 2017، 8آورد (هیو و راسوسکاارمغان می
). با توجه به رشد مداوم و باورنکردنی گردشگري، به همراه 167: 2018و همکاران،  9(هندرسون

 پژوهانکه آینده است عجیب راي دستیابی به اهداف آرمان خواهانه، حقیقتاً هاي آن بظرفیت

طوري که این فضاي به )؛336: 2009، 10اند (کول و رازاكداشته موضوع این به کمی توجه
المللی ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را وجود آمده در صنعت گردشگري بینرقابتی به

پذیري گردشگري که با حفظ و افزایش سهم افزایش توان رقابتخیلی زود نمایان کرده است. 
، زادهشود، به هدف اصلی بسیاري مقاصد مبدل شده است (جعفرتاش، پویانبازار همراه می
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که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگري و هتلداري  2020). اما در سال 1393

در دنیا موتور صنعت گردشگري در سرتاسر   COVID-19جهان رخ دهد، که با ظهور و شیوع 
اي هگیر گذشته با شوكهاي همهدهد که برخالف بحرانمیها نشان جهان خاموش شد. بررسی

بزرگ  هايبه دلیل تحدید سفر و سوق مرزها به بسته شدن، شوك کروناخاص، این بار ویروس 
). 2020، 1د آورده است (کراینر و راممشترکی (اثر جهانی شدن) را بر گردشگري داخلی وار

) و شوراي جهانی UNWTOهاي سازمان جهانی گردشگري(طوري که طبق آخرین گزارشبه
، به عنوان هفتمین فاجعه بزرگ دنیا (سازمان بهداشت COVID-19با ظهور  ،)WTTCسفر (
دي میلیون شغل در صنعت گردشگري و مهمان نوازي در معرض نابو 50)، 2020، 2جهانی

است و حجم درآمدهاي حاصل از این صنعت به یک سوم نزول پیدا کرده که عددي  قرارگرفته
 با این شرایط ناشناخته و تأثیرات میلیارد دالر حجم تخمینی این رکود است. 450تا  300حدود 

COVID-19تنها متفاوت هستند که قابلیت ایجاد هایی از این بحران وجود دارد که نه، عالمت
). 338: 2020، 3ژنگ و همکاراناند (همراه داشتهرات ساختاري و اساسی در گردشگري را بهتغیی

گیري کنونی همه ).2020، 4پذیري کشورها دارد (اوشاین ویروس ریشه در الگوي رشد و رقابت
COVID-19  یک تغییر در الگوي تحقیقات سفر و گردشگري را در پی داشته است. در این

ها شتر تالشها جامع نبوده و بیشینۀ ادبیات تجربی نشان از آن دارد که این پژوهشراستا، بررسی پی
بر بدنۀ صنعت گردشگري در سطح بافت ملی و  COVID-19براي سنجش تأثیرات اقتصادي 

) که این مستلزم توسعه و پیشبرد دامنۀ پژوهش 2: 2020و همکاران،  5جهانی بوده است (کاك
پذیري مقصدهاي گردشگري براي دوران پسا رقابت ي از جملههاي مختلف گردشگردر بخش

ذیري پهاي موثر بر رقابتبحران است. با این ضرورت، تحقیق حاضر درصدد بازشناسی محرك
د. شوسفر وگردشگري براي دوران پساکرونا است، که نوآوري این پژوهش هم محسوب می

ر گردشگري به صورت گسترده تحت تاثیکشور ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بازار 
هزار نفر شاغل این  700شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. همراه با این جریان، یک میلیون و 
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هزار نفر شاغل غیر مستقیم در صنعت گردشگري  200میلیون و  5حوزه به طور مستقیم و حدود 

است که صنعت گردشگري  و هتلداري ایران در شرف بیکار شدن هستند. این هم در حالی
نخستین و بیشترین ضربه را از بیماري کرونا متحمل شده و تقریباً تا حد ورشکستگی اقتصاد این 

در آینده، پیامدهاي اقتصادي ناشی از  شیوع  بیماري کرونا جدي خواهد  .صنعت پیش رفته است
ا اثرات ت گردشگري ببود. اگر اقدامات پیشگیرانه در این حیطه به درستی انجام نشوند، صنع

یران انجامد. دولت، در اقتصاد اکاهش بیشتري روبرو شده و در نهایت به فروپاشی اقتصادي می
ذاري و گدر مفهوم عام و در بخش گردشگري در مفهوم خاص، نقش بسیار پررنگی در سیاست

ن، اگیري و توقف تقاضا در آیندة صنعت گردشگري) دارد (فرزین و همکارحتی اجرا (پیش
جدد توانند به ارتقاء مهایی که میهاي موجود و محركبنابراین، با توجه به پتانسیل). 3: 1399

-مزیت رقابتی سفر و گردشگري پس از دوران کرونا در کشورمان بیانجامند، الزم است بررسی

ها گذاري روي این محركهاي الزم صورت گرفته تا با بازشناسی نیروهاي موثر بر آن و سرمایه
در همسویی با چنین ضرورتی، هدف مقالۀ حاضر  .بتوان دوباره جایگاه ایران را بهبود بخشید

پذیري گردشگري کشور ایران براي بازشناسی عوامل محرك موثر بر وضعیت آیندة رقابت
دوران پساکرونا بود، که روش تحلیل ساختاري در این مسیر بکار گرفته شد. این هدف با طرح 

مهمترین نیروهاي محرك موثر بر  -1پرسش اصلی ردیابی و مطالعه علمی شد: و تبیین دو 
بندي هاند؟ نظام خوشپذیري گردشگري ایران براي دوران پساکرونا کداموضعیت آیندة رقابت

 ند؟اپذیري گردشگري ایران دوران پساکرونا کدامهاي موثر بر وضعیت آیندة رقابتمحرك
 

 مرور پیشینه نظري

پذیري مقصدو رقابتگردشگري   
فرهنگی  -توسعۀ گردشگري در یک مقصد بر فضاي طبیعی، و سبک زندگی اقتصادي، اجتماعی 

دهد تحت تأثیر قرار می ساکنین محلی به صورت مستقیم اثرگذارده و کیفیت زندگی ساکنان را
 بع وتردید بسیاري از کشورهاي جهان براي کسب منا). بی158: 1399(پرچکانی و همکاران، 

مزایاي بیشتر اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در کشورهاي متبوع خود رقابتی تنگاتنگ دارند؛ 
امۀ روند مثابه ابزاري موثر براي ادهاي کشورشان به گردشگري بهها و برنامهبنابراین، در سیاست
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ري و اکبکنند (علیتوسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي توجهی خاص مبذول می

هاي اخیر، رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادي که بر توسعۀ پایدار در سال ).1397اران، همک
). براي 982: 2009و همکاران،  1گذارد، مطرح است (باالنصنعت سفر و گردشگري تأثیر می

-) رقابت200( 2پذیري مقاصد گردشگري تعاریف متعددي ارائه شده است. دهار تسررقابت

گردشگري را در توانایی آن مقصد در حفظ و ارتقاء موقعیت و سهم بازار خود پذیري مقاصد 
) هم این تعریف را 1999( 4) و کروچ و ریچی2000( 3کند.  بوهالیسدر طول زمان تعریف می

قاصد اند و این تعریف، بیشتر در مبراساس موفقیت اقتصادي ساکنان مقصدِ موردنظر ارائه کرده
) 2009( 5). از نظر فریر و استیوا107: 1396ی است (برومند و همکاران، المللی قابل بررسبین

گردشگري چارچوبی استراتژیک است از تمام شرکایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خلق 
). با توجه اهمیت 2009محصوالت گردشگري در سطح جهانی مشارکت دارند (فریر و استیوا، 

هاي اخیر، شوراي جهانی سفر و قاصد گردشگري در سالپذیري مروز افزون موضوع رقابت
گیري رقابت گردشگري کشورها و سازمان جهانی اقتصاد براي درك و اندازه 6گردشگري

اند. تعریفی که سازمان جهانی اقتصاد از رقابت گردشگري ارائه داده، عبارت اقداماتی انجام داده
گردشگرْي  و سفر بخش توسعۀ جهت در را کشور یک که هاییمشیخط و عوامل«است از: 

 که معناست بدان ملی، سطح در پذیري). رقابت2007(مجمع جهانی اقتصاد، » کند می جذاب

 را خدماتی و کاالها تولید توانایی عادالنه نخست، بازارِ  و آزاد تجارت شرایط در کشور یک

 ضمن همزمان طوربه دوم، و آیند سربلند بیرون المللیبین بازارهاي آزمون در که باشد داشته

 برتري به دهد. رسیدن افزایش بلندمدت در را درآمد این میزان خود، مردمِ واقعی درآمد حفظ

 گردشگري، مقصد یک ترعام به طور یا  منطقه کشور، یک است؛ پذیريرقابت رقابتیْ هدف

 بهتر یا برابر که کند ارائه کیفی تجربیاتی و کلی هايجذابیت بتواند که است پذیرزمانی رقابت

 هدف که کنندمی ) تاکید2010کیم ( و 7باشد. داویر خاص متقاضیان براي مقاصد جایگزین از

1. Balan 
2. D’Harteserre 
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 معموالً  که است مورد نظر مقصد شهروندان واقعی درآمد افزایش و حفظ  پذیريرقابت نهایی

 ). 81: 1396است (زروکی و اولیایی نسب،  شده منعکس استاندارد کشور زندگی سطح در
پذیري مقصدهاي گردشگري ارائه شده هاي متعددي براي سنجش رقابتسال اخیر، مدل 35در 

مدل معتبر  12اند. در این زمینه هاي خاصی از گردشگري تاکید داشتهاست که هر یک بر جنبه
)، 1994( 4)، بورداس1993( 3)، پون1990( 2)، پورتر1984( 1هاي گیلبرتخارجی شامل مدل

)، انرایت و 2003( 6)، گونزالس و فالکون2000( 5)، داویر و همکاران1999کروچ و ریچی (
) و 2005( 10)، گوروچورن و سوگیارتو2005( 9)، چانز و ماتسون2004( 8)، پایک2004( 7نیوتن

در جدول ). 107: 1396) وجود دارد (برومند و همکارن، 2009( 11مدل مجمع جهانی اقتصاد
 ها پرداخته شده است.)، به تشریحِ چند مورد از این مدل1شماره (

  

1. Gilbert 
2. Porter 
3. Poon 
4. Bordas 
5. Dwyer 
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7. Enright and Newton 
8. Pike 
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 پذیري مقاصد گردشگريهاي سنجش رقابتمدل -1جدول 

 ابعاد یا اصول دیدگاه مدل

گیلبرت 
)1984( 

معتقد است که مقصدهاي گردشگري باید 
تالش کنند خود را به جایگاه مقصد با شان باال 

ذهنی، وفاداري  برسانند تا سطح تصویر
مشتریان و منافع اقتصادي خود را افزایش 

 دهند.

  1 مقصدهاي گردشگري با شان باال -
 ).2000(بوهالیس، 2مقاصد با شان پایین -

 )1990پورتر(

معتقد است که ترکیب عوامل دورنی، شرایط 
تقاضا، و صنایع پشتیبانی کننده و استراتژي، 

را  کلیپذیري ساختار و رقابت درجه رقابت
 کند.تعیین می

 عوامل دورنی -
 شرایط تقاضا - 
 صنایع پشتیبانی کننده  - 
استراتژي، ساختار و رقابت (پورتر،  - 

1990.( 

 )1993پون (

-معتقد است که گردشگري جدید انعطاف

بندي شده و مطابق با نیازهاي پذیر، بخش
گردشگران است. این مدل جدید آثار فناوري 

گیري و رفتار مصرف تصمیماطالعات را بر 
 کند.بینی میکنندگان پیش

 محیط طبیعی و حفظ آن -
 زيریگردشکري بخش پیشرو در برنامه -
هاي توزیع مرتبط با تقویت کانال -

 گردشگري
، 3وجود بخش خصوصی پویا (فنگ منگ -

2006.( 

کروچ و 
ریچی 

)1999( 

ها معتقدند که قدرت رقابت یک مقصد آن
وة به وسیله قابلیت آن در ارتقاي شیباید نه تنها 

زندگی و شکوفایی اجتماعی آن بلکه بر میناي 
ري گیسنجش کارایی تخصیص منابع اندازه

 شود.

 عوامل و منابع پشتیبان -
 هاي محوريمنایع و جاذبه -
 مدیریت مقصد -
 ریزي و توسعه مقصدمشی، برنامهخط -
هاي کیفی(تعدیب کننده و مشخصه -

 )2007ه) (کروچ، تقویت کنند
داویر و 

همکاران 
)2000( 

پذیري از منظر داویر و همکارانش رقابت
مقصد مرتبط با توانایی یک مقصد براي عرضۀ 
کاالها و خدماتی است که اهمیتش براي 

توانایی و قابلیت یک مقصد براي حفظ  -
 موقیعت

1. Status area 
2. Commodity area 
3. Fang meng  

 
 

                                                                                                                                                                                 



 1399پاییز  ،19ووید کگیري همهی مدیریت گردشگري ویژه نامه فصلنامه علم 262

 
گردشگران، بهتربودن نسبت به دیگر 

 مقصدهاست.

ر خود یا اصالح بخشی جایگاه و سهم بازا -
 )2003(داویر و کیم، 

مدل مجمع 
جهانی 
اقتصاد 

)2009( 

پذیري سفر و براي سنجش سطح رقابت
-ي آنبندگردشگري کشورها و مقایسه و رتبه

 ها ارائه شده است.

هاي چارچوب کنترلی و نظارتی شاخص -
 سفر و گردشگري   

هاي مربوط به محیط تجاري و شاخص -
 فر و گردشگري هاي سزیرساخت

هاي مربوط به منابع طبیعی، شاخص -
فرهنگی و انسانی سفر و گردشگري  

 )2017، 1(شواب

 
-هاي ارائه شده دانست که توسعهتوان موضوع اصلی را تفاوت اصلی در مدلاز دیدگاه کلی می 

اي هدهندگان هر مدل  برحسب موقعیت و محیط کلی اطراف خود به اصول، متغیرها و شاخص
ها از نظر کاربردپذیري دشوار ، اکثر این مدلاستها به دست آمده مختلف متناسب با این ویژگی

، 2004تا  2001هاي طوري که بین سالها قلمرو و دامنۀ محدودي دارند. بهو از نظر شاخص
 "WTTCپذیري پایش رقابت") شاخصی با عنوان WTTCشوراي جهانی گردشگري و سفر (

ذیر، پي صنعت گردشگري از قبیل قیمت رقابتچندین مفهوم اساسی براي توسعهتهیه کرد که 
 يزیست و فناوري را مدنظر داشت. با وجود استقبال جامعهها، منابع انسانی، محیطزیرساخت

) و چند WEFجهانی، قلمرو و دامنۀ این شاخص محدود بود. پس از این مجمع جهانی اقتصاد (
ها بیشتر شود (زروکی و اولیایی راخوانده شد تا عمق و گستره دادهارگان دیگر به همکاري ف

). امروزه مجمع جهانی اقتصاد به عنوان معتبرترین مرجع در عرصۀ معرفی و 82: 1396نسب، 
سفر و  پذیريپذیري گردشگري مطرح است. شاخص رقابتگسترش چارچوب مفهومی رقابت

ریزي استراتژیک، معاونت حمل و نقل مهبا مشارکت چندین شرکت برنا TTCI(2گردشگري(
) و شوراي جهانی سفر و UNWTO)، سازمان جهانی گردشگري(IATAهوایی بین المللی(

 ) و دیگر بنگاهاي مربوط به امور گردشگري تبیین شد و توسعه یافتWTTCگردشگري(

به منظور  هاي آن)؛ در این پژوهش نیز به دلیل جامع بودن شاخص131: 2016(فرناندز و دیاز، 

1. Schwab 
2.Travel & Tourism Competitiveness Index 
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هاي اولیه براي دوران پساکرونا از چارچوب مفهومی مدل مجمع استخراج و تکمیل محرك

 جهانی اقتصاد استفاده شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
پذیري سفر و گردشگري مجمع جهانی اقتصاد، منبع: مجمع جهانی چهارچوب مفهومی رقابت -1نمودار 

 2009 اقتصاد،
 

 گردشگري و ویروس کرونا
ترین تحرك اجتماعی در پهنه جغرافیایی جهان به گردشگري به عنوان یک پدیده انبوهْ بزرگ 

 2020). در این راستا، کرونا ویروس در اوایل 37: 1399رود (علی اکبري و همکاران، شمار می
، ف این تحرك اجتماعی بزرگاز هر نظر دنیا را براي همیشه تغییر داده و نقش بسزایی در توق

). 2: 2020، 1المللی، تقاضاي گردشگري و صنعت مهمان نوازي داشته است (چانگسفرهاي بین
). بسیاري از مقاصد 2020و همکاران،  2ها وقایع منظمِ سفر و گردشگري هستند (گاسلینگبحران

اي هراهکارها و استراتژيها، هاي طبیعی و انسان ساخت قرار دارند و طی سالتحت تأثیر بحران

1. Chia-Lin Chang 
2. Gössling 

توانمند سازي 

محیطی

آمادگی شرایط و چارچوب 
 قانونی و گردشگري

توانمندسازي منابع  آمادگی زیرساختی
 طبیعی و فرهنگی

اولویت بخشی سفر و 
 گردشگري

هاي خدمت زیرساخت المللیباز بودن بین
 گردشگري

 منابع طبیعی

 پذیري سفر وگردشگريهاي رقابتشاخص

 محیط کسب و کار

 ایمنی و امنیت
سفر تجاري و منابع 

بهداشت و سالمت فرهنگی

هاي زمینی و زیرساخت
 پایداري محیطی ICTهاي زیرساخت هوایی

هاپذیري قیمترقابت منابع انسانی و بازار 

زیرساخت هاي حمل و 
 نقل هوایی
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شده است (ریچی و جیانگ ،  ها توسعه دادهآوري براي کاهش  اثرات این بحرانمختلف تاب

از بسیاري جهات متفاوت و منحصر به فرد بوده  Covid-19). بحران ناشی از همه گیري 2019
فتاده است؛ نوازي و جهانگردي در سراسر جهان اتفاق ااست: اول، کاهش در مسافرت، مهمان

دوم، ضررهاي اقتصادي بسیار چشمگیرتر بوده است؛ سوم، بحران جاري امکان ایجاد تغییراتی 
) و چهارم، پایان بحران 2020، 1هاي گردشگري دارد (دولنیکار و زارعاساسی را در بسیاري بخش

 ).2020خورد (سازمان بهداشت جهانی، هیچ کجا به چشم نمی

 ها بر صنعت گردشگري در ادبیاتگیر و تأثیر آندر مورد شیوع همه مطالعات تجربی جامع      
Covid-). مروري بر ادبیات فعلی در مورد تأثیر 2: 2020و همکاران،  2شود (شکارهیافت نمی

ر دستۀ توان ددهد که تاکنون عمده مطالعات منتشر شده را میبر صنعت گردشگري نشان می 19
؛  2020و همکاران،  3ی و جهانی در نظر گرفت (یانگهاي ملمقاالت مروري یا گزارش

) و در هیچ کدام از مطالعات گردشگري با توجه به بحران 2020و همکاران ،  4گاسلینگ
Covid-19  استبحث نشده . 

) و 3: 5،2020گیري این ویروس تأثیر عمیقی بر بخش گردشگري گذاشت (استرلکوسکیهمه
هاي اصلی صنعت گردشگري را تا مرز فروپاشی برساند، زیرا گیري توانسته است محركاین همه

هاي انسانی اعم از اجتماعی، مذهبی، ورزشی، هنري و فرهنگی را به شدت در سرتاسر همۀ فعالیت
). آژانس تخصصی سازمان ملل 9: 2020جهان تحت تأثیر قرار داده است (فولیانس و همکاران، 

، ورود 2019در مقایسه با ارقام سال  2020در سال براي گردشگري انتظار دارد که  6متحد
). شوراي جهانی UNWTO, 2020درصد کاهش یابد ( 30تا  20المللی به میزان گردشگران بین

میلیون شغل  صنعت  50تواند می گیري ویروسمسافرت و گردشگري هشدار داده است که همه
متحمل  رود آسیا بیشترین آسیب رامی مسافرت و گردشگري در سراسر دنیا را قطع کرده و انتظار

به صفر برسد و بدین ترتیب  2020شود که رشد اقتصادي آسیا در سال شود؛ در نتیجه، پیشبینی می
المللی پول مشخص شود سال، براساس صندوق بین 60بدترین عملکرد رشد، تقریباً طی 

1. Dolnicar & Zare 
2. Škare 
3. Yang 
4. Gössling 
5. Strielkowski 
6. The United Nations specialized agency 
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اخلیِ ده اقتصاد که بیشترین شود تولید ناخالص د). برآورد می2: 2020و همکاران،  1(فولیناس

درصد کاهش یابد  8/6سهم از جهانگردي را در کل صادرات دارند به طور متوسط تقریباً 
ـ تقاضا، بخش گردشگري 3: 2020، 2(سازمان جهانی کار ). با توجه به تعادل بازار در نظریه عرضه 

ر تقاضا و توقف آن دگیري از در حال کاهش موازي با کاهش تقاضا است. نقش دولت در پیش
صنعت گردشگري بسیار مهم است. دولت باید مکانیزمی براي اقتصاد و در همان زمان براي مقابله 
با ویروس معرفی کند. اگر اقدامات پیشگیري به درستی صورت نگیرند، صنعت گردشگري با 

ادي صاثرات صنعت گردشگري با اثرات کاهش بیشتري روبرو خواهد شدکه باعث فروپاشی اقت
 ).189: 2020، 3شود (راسبیمی

هاي متعددي پذیري سفر و گردشگري در داخل و خارج از کشور پژوهشدر زمینۀ رقابت      
 شود:ها اشاره میترین آنصورت گرفته است که در اینجا به چند مورد از مهم

هاي اري شاخصارائۀ مدل تفسیري ساخت«) در مقالۀ خود با عنوان 1395باقري و کیانی (      
 دانشی کاربردي و توانستند درك» پذیري سفر و گردشگري؛ مطالعه موردي: استان فارسرقابت

 بنديسطح و شناسایی درزمینۀ فارس استان گردشگري صنعت گذارانسیاست و مسئوالن براي

دهد که می نشان پژوهش کنند. نتایجگردشگري ایجاد  پذیريرقابت بر مؤثر هايشاخص
 پذیريرقابت افزایش جهت در شاخص ترینکلیدي دولت براي گردشگري صنعت تاولوی

 آخرین در شاخص این منظر از ایران نازل جایگاه و بوده استان فارس گردشگري صنعت

 صنعت توسعه به دولت توجه روزافزون لزوم نیز بیانگر  اقتصاد جهانی مجمع بنديرتبه

  .است گردشگري
 پذیريتحلیل عوامل مؤثر بر رقابت«)، در پژوهشی تحت عنوان 1398افراخته و همکاران (      

-تبندي عوامل مؤثر بر رقاببه بررسی و اولویت» گردشگري؛ مطالعه موردي: شهرستان سرعین
ند؛ اگیري و تلفیق دو مدل کراچ  و ریچی، و کانو پرداختهپذیري گردشگري منطقۀ سرعین با بهره

ها حاکی وتحلیل شدند. یافتهتجزیه LISREL افزارشده با روش تحلیل عاملی و نرمایج کسبنت
، هاي محوريشاخص در مدل تلفیقی مذکور، به ترتیب منابع و جاذبه 6از آن است که از میان 

1. Folinas  
2. international labour organization 
3. Abu Bakarand Rosbi 
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، مشی و توسعه مقصد، رضایت گردشگرانریزي خطکننده، برنامهمدیریت مقصد، عوامل تقویت

 عوامل و منابع پشتیبان از اولویت برخوردارند. 
) در پژوهشی به تحلیل و بررسی نقش دولت در مدیریت و 1399کرمی و همکاران (      

ژوهش اند؛ نتایج این پهاي گردشگري با مطالعه موردي بحران کرونا پرداختهریزي بحرانبرنامه
نا در هاي ناشی از بحران کروز آن بود که دولت اوالً بایستی برآورد درستی از میزان زیانحاکی ا

یب وبیش دچار زیان و آسهایی که کمحوزه گردشگري داشته باشد و در ادامه با شناسایی حوزه
ها در نظر بگیرد. همچنین مهیاکردن فضاي مجازي و هاي مالیاتی را براي آناند، بخشششده

بخش گردشگري از دیگر اقدامات مفید دولت هاي این حوزه براي رونقکردن زیرساخت فراهم
 براي حمایت از صنعت گردشگري در برابر بحران کروناست.

 ایجاد توانایی نوآوري، را گردشگري پذیريرقابت اصلی هايمحرك )،2012( 1میکا      

 تکنولوژي، آخرین از استفاده دیریت،م کیفیت شایسته، انسانی نیروي بودن ها، برخوردارخوشه

 داند.می دست این از قیمتی و مواردي سطوح
 داده محور که تولید عوامل مبناي بر پذیريکند که ارزیابی رقابت)، بیان می2013(2کروس      

 کند؛ بنابراین،نمی بیان را یک مقصد گردشگري رقابتی یابیموقعیت از جامع تصویري است،

 مجمع داده محور مدل قیاس با کروس.باشد محور نتیجه حدي تا باید پذیريرقابت ارزیابی

 مدل گذارد. اینمی صحه 3رقابتی کاستاریکا جایگاه بر خود، شدةحاصال مدل با اقتصاد جهانی

 زندگی کیفیت و یادماندنیبه وري، تجربیاتبهره چون مفاهیمی بر پذیريْ رقابت سنجش جدیدِ 

 .است استوار
عنوان انگیزه مهمی براي ترویج گردشگري به")، در پژوهش خود،2016لی و همکاران (      

، دالیلی را بررسی کردند که چرا گردشگري از دیدگاه "یک بررسی انتقادي رشد اقتصادي:
وري و اثرات اي براي ترویج رشد اقتصادي، کارایی، بهرهگیري اثرات اقتصادي آن،  انگیزهاندازه

بدین منظور، بررسی انتقادي  عامل اقتصادي خارجی، و ترویج کمک به کاهش فقر است.چندین 
منتشر شدند،  2014 -2000نشریۀ مرتبط با گردشگري که در طول  11مقاله از  346با انتخاب 

1. Mika 
2. Croes 
3. Costa Rica 
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اي اولیه که هبراي پرداختن به چگونگی تحقیق در این مقاله، تکنیک هاي تحلیل داده انجام شد.

عه براي ترویج توس اند و سرانجام، برخی مالحظات اند، مرور شدهاولیه بکار رفتهدر مطالعات 
-گردشگري، کاهش فقر، بهبود کارآیی گردشگري و تقویت رقابت گردشگري پیشنهاد شده

 است.
ي پذیرصنعت گردشگري و رقابت")، در پژوهشی تحت عنوان 2017کرستیک و همکاران (      

وتحلیل سهم صنعت گردشگري در به تجزیه "ي زیر صحراي آفریقاانداز کشورهاملی: چشم
اند. هدف این است که ارتباط ) پرداختهSSAمنطقه جنوب صحراي آفریقا ( 31رقابت جهانی 

گیري شده توسط شاخص آمده اندازهدستپذیري سفر و جهانگردي بهبین سطح رقابت
هانی با استفاده از شاخص جهانی و سطح رقابت ج )TTCIپذیري سفر و جهانگردي (رقابت

پژوهش با استفاده از آمار توصیفی،  گیري شود.اندازه  SSA در کشورهاي )GCIرقابت (
نتایج تحقیق حاکی از  .استاي انجام شدهوتحلیل مقایسههمبستگی، رگرسیون، خوشه و تجزیه

شدة مشاهدهدر گروه  GCI بر TTCI و همچنین تأثیر مثبت TTCI و GCI آن است که بین
ران گذاگیري این مقاله مواردي را به سیاستنتیجه کشور، همبستگی مثبت و محکمی وجود دارد.

   .کندپیشنهاد می  SSA1 گردشگري در کشورهاي
در صنعت مسافرت و  COVID-19)، در پژوهشی به  بررسی تأثیر 2020شکاره و همکاران (

داد که بهبود وضعیت صنعت جهانگردي در سراسر   جهانگردي پرداختند. نتایج این پژوهش نشان
ماه زمان خواهد برد. مدیران گردشگري باید اثرات این ویروس را بر روي  10جهان تقریباً حدود 

هاي جدید مدیریت ریسک را براي مقابله با این بحران توسعه این صنعت ارزیابی کرده و روش
خصوصی و عمومی براي حفظ سطح عملیاتی  هايهاي الزم از سیاستدهند. همچنین پشتیبانی

 بخش سفر و گردشگري صورت بپذیرد.
بخش این پذیري سفر و گردشگري، قوامشده در موضوع رقابتبررسی پیشینه تحقیقات انجام      

، اکثر این 2019در اواخر سال  19فرضیه است که با توجه به زمان و شیوع بیماري کووید 
-به طور کلی، آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش اند.شدهن بیماري انجام بدون مطالعۀ ایها پژوهش

پذیري سفر و هاي رقابتکند، ارائۀ چارچوبی علمی از شاخصهاي داخلی و خارجی متمایز می

1 Sub-Saharan Africa 
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 پذیري جهانی براي دوران پساکرونا و استفاده از مدل پرکاربردگیري از مدل رقابتگردشگري با بهره

   .است هابندي محركبندي و رتبهحلیل ساختاري براي خوشهپژوهی تآینده
 

 شناسی پژوهشروش
تحلیلی و  به لحاظ زمان جزو  -کاربردي، از نظر روش توصیفی پژوهش حاضر از نظر هدف      

ظري هاي نشود. دادهها کیفی محسوب مینگرانه است و با توجه به ماهیت دادههاي آیندهپژوهش
هاي تجربی به روش میدانی(مصاحبه، پنل خبرگان و پرسشنامه اثرات و داده با روش اسنادي

نفر از خبرگان و متخصصین دانشگاهی با  20متقاطع) تهیه شده اند. جامعۀ آماري این پژوهش
گیري قضاوتی یا هدفمند بود. معیارهاي انتخاب گیري از تکنیک دلفی و با روش نمونهبهره

عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی بود و  خبرگانْ تسلط نظري، تجربۀ
اي مختلف هتوجه در تعیین تعداد خبرگان کسب اطمینان از جامعیت دیدگاههمچنین نکتۀ قابل

یران پذیري گردشگري کشور اهاي مؤثر بر وضعیت آیندة رقابتدر پژوهش بود. در تهیۀ محرك
پیشینه و پویش محیطی وضعیت گردشگري کشور ایران  دوران پساکرونا از مرور ادبیات، مطالعۀ

 6محرك اولیه توسط  41در دوران اپیدمی ویروس کرونا استفاده شد که درنهایت در دو مرحله 
هاي تحلیل اثرات در پردازش اطالعات از روش. نفر از خبرگان براي احصاء و شناسایی شدند

هاي اولیۀ )، محرك2است. جدول شماره (استفاده شده MICMACافزارمتقابل ساختاري در نرم
هد؛ دپذیري گردشگري کشور ایران براي دوران پساکرونا را نشان میشده براي رقابتشناسایی

پذیري سفر و گردشگري مجمع اقتصاد هاي رقابتها از شاخصچارچوب کلی این محرك
 است.جهانی برگرفته شده 
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پذیري گردشگري کشور ایران در شده مؤثر بر وضعیت رقابتناساییهاي اولیه شمحرك -2جدول 

 دوران پساکرونا
 ابعاد کلی ابعاد فرعی

.Var01 وکار،هاي کسبکنترل بهداشت و سالمت محیط .Var02  مشاوره و حضور

 به (مربوط مسافرت براي امنیت و ایمنی . ارتقايHSE،Var03مستقیم کارشناسان 

 با کنترل صورت نامحسوس مانندبه امنیت کنترل.Var04گردشگري)،  ظرفیت

هاي بهداشت عمومی و فاصله مناسب اجتماعی براي ارائه پروتکلvar05. ،دوربین

پذیري گردشگران از مقاصد آگاهی سازي و اطمینان Var06.گردشگران، 

هاي فردي و توسعه مهارت  Var07.)،(از عدم وجود ویروس کرونا گردشگري

سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار Var08. منابع انسانی،  مدیریتی

ارتقاء و Var10. . آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات،  Var09متخصص،

 و خودپرداز اینترنت مانند الکترونیکی روزرسانی کیفیت خدماتبه

 

 توانمندسازي 

 محیطی

  

 .Var11بخشی مجدد به سفر و گردشگري، اولویت.Var12  الزامی بودن گواهی

المللی و همکاري بین. باز بودن بینVar13 سالمت گردشگران ورودي به کشور،

المللی معرفی هاي بینتقویت و تولید پکیجVar14. المللی و رهبري مسئوالنه،

 "سفرهاي هوشمند"توسعه گردشگري جایگزین و Var15. هاي کشور،جاذبه

 و پذیر نمودن قیمترقابتVar17. مه سفر،ارائه بی Var16.(گردشگري انفرادي)، 

 گردشگري)،  ظرفیت به (مربوط ترازهم نقاط سایر به به ایران نسبت سفر هايهزینه

.Var18زیست، اعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیط .Var19 انتخاب مجدد ایران

بخش  در گذاري مجددسرمایه Var20.محیطی)،  تجربۀ به (مربوط قبلی تجربۀ دلیل به

اختصاص بودجه مناسب به وزارت میراث فرهنگی، گردشگري  .Var21گردشگري، 

هاي بخش هاي بالعوض به ارائه  تسهیالت حمایتی و کمکVar22.  دستی،و صنایع

 ارتقاء پایداري محیطی اماکن گردشگريVar23. دیدة گردشگري،خسارت

 

آمادگی شرایط و 

چارچوب قانونی  

 گردشگري
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 .Var24،آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران .Var25 آماده-

 . ارتقاء میزانVar26هاي مناسب سفر از طرف دفاتر خدمات مسافرتی، بسته سازي

سنتی  اقامتی افزایش میزان مراکز Var27.اقامتی استاندارد، و رفاهی خدمات بهداشتی،

 و افزایش تعداد Var28.رونا، استاندارد و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از ک

مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا،  مراکز خدماتی و هارستوران تنوع

.Var29 هاي ریلی و هوایی، کیفیت زیرساخت ارتقاي.Var30 و تقویت دسترسی 

ها و تهیه کیتVar31. ها، نخیابا تابلوها، عالئم و نظیر شهري مسیرهاي خوانایی

 ارتقاء کیفیت  Var32.هاي عمومی بسته،داشتی فردي براي محیطهاي بهبسته

  سفر ونقلحمل

آمادگی 

 زیرساختی

 .Var33هاي آموزشی به کارکنان، برگزاري کالس.var34  خدمات گردشگري به

رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و خدماتVar35.  شیوه آنالین،

المللی هاي بیننشست ها،فستیوال برگزاري مجدد  Var36.تجارت الکترونیک،

 جذب براي تولید محتوا و تبلیغات Var37.گردشگري و سمینارهاي آنالین (وبینار)، 

 جذب براي مسافرتی تورهاي تقویت Var38.گردشگران در فضاي مجازي، 

فضاهاي  دسترسی بهvar40. دستی، صنایع ارتقاء مجدد عملکردVar39. گردشگر، 

 نوازي بعد از پساکرونا (صمیمت)مهمان آموزش و تقویت فرهنگVar41. ی،ورزش

توانمندسازي 

منابع طبیعی و 

 فرهنگی

 .1399منبع: مجمع اقتصاد جهانی و مطالعات نگارندگان، 

 

 ها بحث و ارائه یافته
مؤثر بر  عامل یا محرك 41)، برآیند اثرات متقابل 3جدول شماره ( تحلیل کلی محیط سیستم:      

پذیري گردشگري کشور ایران در دوران پساکرونا را بر اساس تشکیل وضعیت آیندة رقابت
دهد. نتایج این جدول پذیري گردشگري نشان میدر چهار بُعد اصلی رقابت 50×50ماتریس

هاي دهد محركدرصد است که نشان می 32/85بار و درجه پرشدگی  2بیانگر تعداد تکرار 
رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس،  1266اند. از مجموع  ثیر زیادي بر هم داشتهشده تأانتخاب

رابطه ، عددشان صفر بوده است که این یعنی عوامل بر همدیگر تأثیر نگذاشته یا  از همدیگر  415
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رابطهْ عددشان یک بوده است، بدین معنی که تأثیر کمی نسبت به هم  194اند؛ تأثیر نپذیرفته

اند. داشته ايبوده است، بدین معنی که رابطۀ تأثیرگذار نسبتاً قوي 2رابطه عددشان  477ند. اداشته
هاي کلیدي زیاد بوده است و از بوده است، بدین معنی که روابط محرك 3رابطه عددشان  595

 اند.  تأثیرگذاري و تأثیرپذیري زیادي برخوردار بوده
 

 پذیري گردشگريهاي رقابتو اثرات متقابل محرك هاي ماتریستحلیل اولیۀ داده -3جدول 

 شاخص
اندازه 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک
 مجموع تعداد سه تعداد دو

درجه 

 پرشدگی

 %85,32 1266 595 477 194 415 2 41 مقدار

  

شدگی بهینهبار چرخش از مطلوبیت و  2هاي آماري با ماتریس این پژوهش بر اساس محرك      
 ).4هاي آن دارد (جدول درصد برخوردار است که حاکی از روایی باالي پرسشنامه و پاسخ 99%

 شدگی ماتریسدرجه مطلوبیت و بهینه -4جدول 
 چرخش تأثیرگذاري تأثیرپذیري

%98  %98  1 

%99  %99  2 

 

 پذیري گردشگري هاي رقابتارزیابی پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري محرك
پذیري گردشگري بر روي صفحۀ پراکندگی حاکی از هاي رقابتالگوي توزیع محرك      

 MICفزار امیزان پایداري یا ناپایداري سیستم است. در روش تحلیل اثرات متقابل ساختاري با نرم

MAC هاي پایدار و ناپایدار درمجموع دو مدل عمومی پراکندگی وجود دارد که به دستگاه
است، در این مدل برخی  Lصورت ها بهپایدار پراکندگی محرك معروف هستند؛ در مدل سیستم

ناپایدار  هايها داراي اثرگذاري باال و برخی داراي اثرپذیري باال هستند؛ منتها در سیستممحرك
ها نیروهاي توسعه پیرامون محور قطري صفحه پراکنده تر است، در این سیستمچیدهوضعیت پی

هاي پذیري دارند، که شناسایی محركبوده و در بیشتر مواقع حالتی بینابین از اثرگذاري و اثر
 ).2و  1هاي کند (شکلکلیدي را دشوار می
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 سیستم پایدار -2سیستم ناپایدار        شکل  -1شکل 

 
پذیري هاي مؤثر بر وضعیت آیندة رقابت)، الگوي پراکندگی محرك3شکل شماره (      

انگر طورکلی بیدهد. این الگوي پراکندگی بهگردشگري ایران دوران پساکرونا را نشان می
ـاال و ها داراي تأثیرگـذاري بوضعیت یک سیستم ناپایدار است، به این معنی که برخـی محرك

 ). 5پذیـري بـاال در سیستم هسـتند (جدول برخـی داراي تأثیـر

 

 پراکندگی عوامل  در پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري  -3شکل 

  
 ها بر یکدیگرمیزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محرك -5جدول 

به
رت

 

حر 
م

-ك به اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم ها
رت

 

 
ك

حر
م

 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم ها

هاي تاثیرگذارمحرك هاي دوگانهمحرك   

هاي مستقلمحرك هاي تاثیرپذیرمحرك   

هاي هدفمحرك  
هاي تنظیمیمحرك هاي تعیین کنندهمحرك 

هاي اهرمی ثانویهمحرك  
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میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
تأثیرگذار

 ي

میزان 
 تأثیرپذیري

میزان 
تأثیرپذي

 ري

میزان 
تأثیرگذار

 ي

 
۱ 

تقویت تورهاي مسافرتی 
 براي جذب گردشگر

385 238 373 231 
 

22 

ارتقاء کیفیت 
 ونقل سفرحمل

248 255 237 260 

 
انتخاب ایران به دلیل تجربه  ۲

 قبلی
364 228 357 224 

 
23 

-مهارتتوسعه 

هاي فردي و 
مدیریتی منابع 

 انسانی

245 300 248 306 

۳ 

آمادگی جهش سفر و 
میزبانی شایسته از 

 گردشگران
361 323 351 320 

 
24 

ارتقاء کیفیت 
هاي زیرساخت

 ریلی و هوایی
238 231 239 235 

 
۴ 

ارتقاء میزان خدمات 
بهداشتی، رفاهی و اقامتی 

 استاندارد
317 344 309 335 

 
 

25 

-برگزاري کالس

هاي آموزشی به 
 کارکنان

225 286 232 292 

 
ارتقاء ایمنی و امنیت براي  ۵

 مسافران
313 238 308 242 

 
 

26 

ارتقاء و بروز 
رسانی کیفیت 

خدمات 
 الکترونیکی 

221 313 227 315 

 
 
۶ 

سازي و آگاهی
پذیري گردشگران اطمینان

 از مقاصد
313 269 304 264 

 
 

27 

توسعه 
گردشگري 
جایگزین و 

 سفرهاي هوشمند

221 146 219 157 

۷ 

افزایش میزان مراکز اقامتی 
سنتی استاندارد و مجوزدار 
از سوي ستاد ملی پیشگیري 

 از کرونا

303 235 298 237 

 
 

28 

ارتقاء مجدد 
عملکرد 

 دستیصنایع

218 170 223 183 

 
آموزش و تقویت فرهنگ  ۸

 نوازي بعد از پساکرونامهمان
300 269 302 272 

 
29 

ارتقاء پایداري 
محیطی اماکن 

 گردشگري

214 248 216 243 

 
 
۹ 

افزایش تعداد و تنوع 
ها و مراکز خدماتی رستوران

مجوزدار از سوي ستاد ملی 
 پیشگیري 

293 235 293 240 

 
 
 

30 

اعمال قوانین 
بهداشتی مربوط 

 زیستبه محیط

204 228 202 218 

 
 

اي هتقویت و تولید پکیج ۱۰
 هاي کشورالمللی جاذبهبین

282 262 285 265 

 
 
 

31 

 هايارائه پروتکل
بهداشت عمومی 
و فاصله مناسب 
اجتماعی براي 

 گردشگران

197 272 190 271 

 
 

بخشی مجدد به سفر اولویت ۱۱
 و گردشگري

279 248 276 248 

 
 
 

32 

 برگزاري مجدد

 ها،فستیوال

-هاي بیننشست

المللی 
گردشگري و 

197 207 200 217 
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 سمینارهاي

 آنالین

 
۱۲ 

هاي مناسب بسته سازيآماده
سفر از طرف دفاتر خدمات 

 مسافرتی
276 207 271 199 

 
33 

الزامی بودن 
گواهی سالمت 

 گردشگران
187 105 186 102 

۱۳ 
آمادگی فناوري اطالعات و 

 ارتباطات
272 330 273 328 34 

رسانی خدمات
نوین گردشگري 

مثل خدمات 
 دیجیتالی و
تجارت 

 الکترونیک

187 245 188 252 

 
۱۴ 

تولید محتوا  و تبلیغات براي 
جذب گردشگران در فضاي 

 مجازي
272 327 276 330 

 
35 

خدمات 
گردشگري به 

 شیوه آنالین
184 265 181 266 

 
۱۵ 

مشاوره و حضور مستقیم 
 کارشناسان

 165 183 173 180 ارائه بیمه سفر 36 278 269 279 265

 
۱۶ 

بودجه مناسب به اختصاص 
وزارت میراث فرهنگی، 

 دستیگردشگري و صنایع
265 344 274 340 

 
 

37 

دسترسی به 
 فضاهاي ورزشی

170 153 173 151 

 
۱۷ 

کنترل بهداشت و سالمت 
 وکارهاي کسبمحیط

262 245 259 240 

 
38 

ها و تهیه کیت
ی هاي بهداشتبسته

فردي براي 
هاي محیط

 عمومی بسته

163 211 160 196 

 
 

۱۸ 
سهولت دسترسی مجدد به 

 نیروي کار
262 252 271 264 

 
39 

ارائه تسهیالت 
حمایتی و 

هاي کمک
بالعوض 

هاي بخش به 
دیده خسارت

 گردشگري

122 194 129 187 

 
 

۱۹ 
 و پذیر نمودن قیمترقابت

به ایران  سفر هايهزینه
 ترازهم نقاط سایر به نسبت

262 228 269 232 

 
40 

 تقویت دسترسی

 خوانایی و

 شهري مسیرهاي

 عالئم و نظیر

 هانخیابا تابلوها،

122 194 128 198 

 
گذاري مجدد در سرمایه ۲۰

 بخش گردشگري
259 272 263 274 

 
41 

 امنیت کنترل

صورت به
 نامحسوس مانند

 دوربین با کنترل

75 109 73 105 

 
۲۱ 

المللی و باز بودن بین
 المللیهمکاري بین

255 300 259 299 
 

 گردشگري ایران در دوران پساکروناپذیري هاي رقابتبندي محركخوشه
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ترین عوامل تأثیرگذار مستقیم در سیستم هستند و در ها مهماین محرك :هاي تأثیرگذارمحرك 
اي هپذیري گردشگري ایران دوران پساکرونا از اهمیّتی راهبردي برخوردارند، که محركرقابت

د پذیري گردشگران از مقاصسازي و اطمینانل تجربه قبلی و آگاهیانتخاب مجدد ایران به دلی
هاي مناسب سفر از طرف دفتر سازي بستهگردشگري(از عدم وجود ویروس کرونا)، آماده

راز، افزایش تهاي سفر نسبت به سایر نقاط همپذیر نمودن قیمت و هزینهخدمات مسافرتی، رقابت
و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا و افزایش  میزان مراکز اقامتی سنتی استاندارد

ها و مراکز خدماتی مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا را شامل تعداد و تنوع رستوران
عنوان هاي فوق بیشترین تأثیرگذاري و کمترین تأثیرپذیري را دارند و بهشوند. محركمی

-. محركها وابسته استتغییرات سیستم به عملکرد آنها، وضعیت کالن و ترین محركبحرانی

ه خارج از کنترل نیستند چراکهاي تأثیرگذارْ ورودي سیستم محسوب شده و توسط سیستم قابل
 کنند.هاي باثبات عمل میصورت محركسیستم قرار داشته و به

اال و هم ها داراي دو ویژگی مشترك هم تأثیرگذاري باین محرك هاي دوگانه:محرك      
 انجامد. اینهاي دیگر میها به تغییر در محركتأثیرپذیري باال هستند و هر عملی روي آن

ها هم قابل هاي ریسک و هدف تقسیم کرد. این محركتوان به دو دستۀ محركها را میمحرك
ي هاوان محركعنگذارند؛ که بهدستکاري و کنترل است و هم بر پویایی و تغییر سیستم اثر می

محرك مشاوره و حضور مستقیم  16درمجموع . شوندکلیدي و استراتژیک هم شناخته می
عد از نوازي بکارشناسان، ارتقاء ایمنی و امنیت براي مسافرت، آموزش و تقویت فرهنگ مهمان

دوران پساکرونا، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران، ارتقاء میزان خدمات 
-اقامتی استاندارد، آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات، تقویت و تولید پکیج بهداشتی، رفاهی و

بخشی مجدد به سفر و گردشگري، کنترل هاي کشور، اولویتالمللی معرفی جاذبههاي بین
وکار، تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در هاي کسببهداشت و سالمت محیط

در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث  گذاري مجددفضاي مجازي، سرمایه
لمللی و افردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بین دستی، توسعۀ فرهنگی، گردشگري و صنایع

المللی و رهبري مسئوالنه، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و همکاري بین
هاي دوگانۀ هم اثرگذار و هم اثرپذیر  محرك تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر جزء
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هاي هدف به شرح زیر تقسیم هاي ریسک و محركاین نیروها خود به دودسته محرك هستند.

 شوند:می

شامل آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران، تقویت  هاي ریسک:محرك-1 

هاي ریسک براي محرك هاي ریسک سیستم؛تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر محرك
آنکه به بازیگران کلیدي سیستم مبدل شوند از ظرفیت بسیار باالیی برخوردارند؛ چراکه به علت 

 شدن به نقطه انفعال سیستم را دارند.ماهیت ناپایدار، پتانسیل تبدیل

تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، هاي هدف: محرك-2

دد در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی، گذاري مجسرمایه
لمللی اهاي فردي و مدیریتی منابع انسانی و باز بودن بیندستی، توسعه مهارتگردشگري و صنایع

ش از ها بیهاي هدف سیستم هستند. این محركالمللی و رهبري مسئوالنه محركو همکاري بین
عنوان نتیجه ول، بهقبها را با ضریب قطعیت قابلتوان آنند و میآنکه تأثیرگذار باشند، تاثیرپذیر

تکامل سیستم  توان به تغییرات وتکامل سیستم شناسایی و معرفی کرد. با دستکاري این محرك می
ه نمایش را ب شدهتعییناي از پیشدر جهت موردنظر دست یافت. بنابراین بیش از آنکه نتیجه

 ممکن در سیستم است.  بگذارد، نمایانگر اهداف 
-ها را محركتوان آنها خروجی سیستم به شمار رفته و میاین محرك هاي تأثیرپذیر:محرك

ین ها از تأثیرپذیري بسیار باال از سیستم و تأثیرگذاري بسیار پایهاي نتیجه نیز نامید. این محرك
رد، این است که این توان برداشت کها میروي سیستم برخوردار هستند. آنچه از این محرك

ته هاي مستقل و تأثیرگذار روند مثبتی داشهاي مستقل هستند. اگر محركها نتیجۀ محركمحرك
ونقل سفر، برگزاري محرك ارتقاء کیفیت حمل 6ها نیز مثبت خواهند بود. باشند، این محرك

ماعی اجت هاي بهداشت عمومی و فاصله مناسبهاي آموزشی به کارکنان، ارائه پروتکلکالس
براي گردشگران، سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار، خدمات گردشگري به شیوة آنالین، و 

روزرسانی کیفیت خدمات الکترونیکی مانند اینترنت و خودپرداز در این دسته قرار ارتقاء و به
 ).5گرفتند (جدول

-اي بینهها، نشستسه محرك ارائۀ بیمه سفر، برگزاري مجدد فستیوال هاي مستقل:محرك      

رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و تجارت المللی گردشگري و خدمات
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-هاي مستثنی و مستقل  سیستم هستند. این نیروهاي محرك از سایر محركالکترونیک، محرك

ا از هر هستند. آنتأثیها یا تأثیر کمی گذارده و یا بیپذیرند و بر آنهاي سیستم تأثیر چندانی نمی
-جهت که نه به توقف محرك اصلی و نه به تکامل و پیشرفت یک محرك در سیستم میآن

 انجامند، ارتباط کمی با سیستم دارند.
گیرند. درواقع، حالت ها در نزدیکی مرکز شکل قرار میاین محرك هاي تنظیمی:محرك      

ریزان و رنامههایی که ببه سیاستکنند. بسته عنوان اهرم ثانویه عمل میتنظیمی داشته و گاهی به
رگذار، هاي تأثیها قابلیت ارتقاء به محركگیرند، این محركمدیران براي اهداف خود به کار می

کنترل بهداشت و سالمت  هاي هدف و ریسک را دارند.کننده یا محركهاي تعیینمحرك
 داري محیطی اماکنوکار، مشاوره و حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء پایهاي کسبمحیط

دستی، گردشگري، توسعه گردشگري جایگزین و سفرهاي هوشمند، ارتقاء مجدد عملکرد صنایع
ایی در هاي ریلی و هوزیست و ارتقاء کیفیت زیرساختاعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیط

 ).6این دسته قرار دارند (جدول 
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 پذیري گردشگري ایران در پساکروناآینده رقابتهاي مؤثر بر وضعیت بندي محركخوشه -6جدول 

 افزار میک مکبر اساس تحلیل در نرم
هانوع محرك هامحرك   

 تاثیرگذار

پذیري گردشگران از مقاصد سازي و اطمینانانتخاب مجدد ایران به دلیل تجربه قبلی، آگاهی
مودن قیمت پذیر نمسافرتی، رقابتهاي مناسب سفر از طرف دفتر خدمات سازي بستهگردشگري، آماده

هاي سفر نسبت به سایر نقاط همتراز، افزایش میزان مراکز اقامتی سنتی استاندارد و مجوزدار از و هزینه
وي ها و مراکز خدماتی مجوز دار از سسوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا، افزایش تعداد و تنوع رستوران

 ستاد ملی پیشگیري از کرونا

 دوگانه

اوره و حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء ایمنی و امنیت براي مسافرت، آموزش و تقویت فرهنگ مش
نوازي بعد از پساکرونا، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران؛ ارتقاء میزان خدمات مهمان

هاي پکیج لیدبهداشتی، رفاهی و اقامتی استاندارد؛ آمادگی فناوري اطالعات و ارتباطات، تقویت و تو
 بخشی مجدد به سفر و گردشگري، کنترل بهداشت و سالمتهاي کشور، اولویتالمللی معرفی جاذبهبین

ذاري گوکار، تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، سرمایههاي کسبمحیط
دستی، صنایعمجدد در بخش گردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی، گردشگري و 

و رهبري  المللیالمللی و همکاري بینهاي فردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بینتوسعه مهارت
مسئوالنه، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب 

 گردشگر

 تنظیمی
 حضور مستقیم کارشناسان، ارتقاء پایداريوکار، مشاوره و هاي کسبکنترل بهداشت و سالمت محیط

محیطی اماکن گردشگري، توسعه گردشگري جایگزین و سفرهاي هوشمند، ارتقاء مجدد عملکرد 
 اي ریلی و هواییهزیست، ارتقاء کیفیت زیرساختدستی، اعمال قوانین بهداشتی مربوط به محیطصنایع

 تأثیرپذیر
اي بهداشت ههاي آموزشی به کارکنان، ارائه پروتکلسونقل سفر، برگزاري کالارتقاء کیفیت حمل

عمومی و فاصله مناسب اجتماعی براي گردشگران، سهولت دسترسی مجدد به نیروي کار، خدمات 
 گردشگري به شیوه آنالین، ارتقاء و بروز رسانی کیفیت خدمات الکترونیکی مانند اینترنت و خودپرداز.

 مستقل
ن، المللی گردشگري و سمینارهاي آنالیهاي بینها و نشستجدد فستیوالارائه بیمه سفر، برگزاري م

 رسانی نوین گردشگري مثل خدمات دیجیتالی و تجارت الکترونیکخدمات

 هدف

گذاري مجدد در بخش تولید محتوا و تبلیغات براي جذب گردشگران در فضاي مجازي، سرمایه 
هاي مهارت دستی، توسعه، گردشگري و صنایعگردشگري، اختصاص بودجه مناسب به میراث فرهنگی

 المللی و رهبري مسئوالنهالمللی و همکاري بینفردي و مدیریتی منابع انسانی، باز بودن بین

 آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر ریسک

  

ها دهند. در این شکلهاي توسعه را نشان میگرافیکی محركنمایش  5و  4هاي شماره شکل      
است. چگونگی هاي سیستم مشخص شدهها بر سایر محركتأثیرات مستقیم و غیرمستقیم محرك
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ترین تأثیر، تأثیرات ضعیف، تأثیرات متوسط، تأثیرات قوي و صورت ضعیفها بهتأثیرگذاري محرك

 ترین تأثیرات است.قوي

 
 ها ( از بسیار ضعیف تا بسیار قوي) مستقیم بین محركروابط  -4شکل

 
  ها ( از بسیار ضعیف تا بسیار قوي)روابط غیرمستقیم بین محرك -5شکل
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  گیرينتیجه

 دریرد. گهاي جهانی قرار میراحتی تحت تأثیر بحراندهد که بخش  سفر و گردشگري بهمی ها نشانبررسی   
که قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگري و هتلداري جهان رخ دهد،  2020 سال

در دنیا، موتور صنعت گردشگري در سرتاسر جهان خاموش   COVID-19با ظهور و شیوع ویروس
این مقاله با هدف بازشناسی عوامل و نیروهاي محرك موثر بر وضعیت آیندة  شد. در این راستا،

گردشگري کشور ایران براي دوران پساکرونا انجام گرفت. نتایج مقاله نشان داد  پذیري سفر ورقابت
با تاثیرگذاري مستقیم باال از نوع آمادگی  شدهبرنده شناسایی که جنس بیشتر نیروهاي محرك پیش

زیرساختی (تقویت تورهاي مسافرتی براي جذب گردشگر، آمادگی جهش سفر و میزبانی شایسته از 
ارتقاء میزان خدمات بهداشتی، رفاهی و اقامتی استاندارد، افزایش میزان مراکز اقامتی  گردشگران،

ا هسنتی استاندارد و مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري از کرونا و افزایش تعداد و تنوع رستوران
و  تو مراکز خدماتی مجوزدار از سوي ستاد ملی پیشگیري) است. که این امر مستلزم بازبینی، نظار

ر وسازهاي گردشگري کشوهاي فیزیکی و ساختکنترل بر استانداردهاي مربوط به ایجاد زیرساخت
هاي داخلی که آمده این پژوهش با نتایج پژوهشدستنتایج  به .ایران براي دوران پسابحران است

؛ و دهاي زیرساختی است، همخوانی دارپذیري مقصدهاي مربوط به شاخصبیشترین تأثیر در رقابت
)، 2013)، گوفی (2001هاي خارجی کیم () و با پژوهش1399) و کرمی و همکاران (1396با  برومند(
پذیري ها را در ارتقاء رقابت) که نقش زیرساخت2016و همکاران ( 1)  و شی2013کروس (

مدت بلکه در تنها کوتاههاي منفی نهشوك گردشگري یک منطقه مهم برشمردند، همسو است.
ج کشد. با توجه به نتایتوجه خواهد بود و بهبودي این صنعت چندین سال طول میدت قابلبلندم

آمده در این پژوهش و پویش محیطی وضعیت گردشگري در کشور ایران با توجه به موج دستبه
ترین راهکار براي جذب گردشگران به ایران پس از بحران به وجود آمده، مدیریت بیماري کرونا، مهم

هاي گیري و حمایتاي در تصمیمچه و متمرکز و به دور از اقدامات موازي و الگوهاي جزیرهیکپار
ترین پشتوانه براي جلوگیري از ورشکست شدن صنعت گردشگري کشور، دولتی است. در واقع، مهم

هاي سابق، بکارگیري نیروهاي فعال، خالق و هاي نوین مدیریت(بازنگري و باز اندیشی رویهشیوه
هاي مالی، تزریق هاي دولتی (معافیتدهی و حمایتوردار از دانش و تخصص الزم)، سازمانبرخ

نقدینگی براي حمایت از بازیگران بزرگ و کوچک عرصه سفر و گردشگري داخلی، تدوین و 
هاي حمایتی براي تشویق شهروندان به سفر در دوران پسابحران (گردشگري سازي برنامهآماده

1. Shi 
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هاي ویژه گردشگران ورهاي مسافري براي جذب گردشگران، برگزاري جشنوارهداخلی)، تقویت ت

 ها،ها، استارت آپوکارهاي فردي فعاالن گردشگري مانند تشکلها، حمایت از کسببراي جذب آن
هاي حمایتی براي تشویق شهروندان به سفر در دوران سازي برنامهراهنمایان تور، تدوین و آماده

مندي از مرخصی تشویقی و تسهیالت سفر، فراهم کردن تسهیالت و تمهیداتی هرهپساکرونا مانند ب
وآمدها، روادید براي گردشگران خارجی و بازاریابی) هستند که بر بهبود شرایط گردشگري براي رفت

ذیري پها و الگوهاي مشخص رقابتنبود مدل هاي مهم این تحقیق،گذارند. یکی از محدودیتتأثیر می
بود، که براي مرتفع کردن این محدودیت از چارچوب  19-ردشگري در رابطه با کوویدمقاصد گ

هاي آن استفاده شد. در بررسی موضوع مفهومی مدل مجمع جهانی اقتصاد به دلیل جامع بودن شاخص
پذیري سفر و گردشگري، چرخۀ حیات مقصد براي دوران پساکرونا مورد بررسی قرار نگرفت، رقابت

پذیري و سناریوهاي آن براي آینده بسیار حائز اهمیت است این موضوع در بحث رقابتلحاظ نمودن 
یافتگی مقصدها و قرار گرفتن در مراحل مختلف چرخۀ حیات (دوران پساکرونا) زیرا میزان توسعه

رار ها موردتوجه قبایست در بررسیکنند که میهر یک مقتضیات و شرایطی متفاوتی را ایجاد می
پذیري مقصد در ارتباط با چرخۀ حیات و سناریوهاي آن براي دوران نابراین مطالعه رقابتگیرند. ب

 .شودعنوان موضوعی براي تحقیقات آتی پیشنهاد میپساکرونا به
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