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چکیده
گردشــگری صنعتــی نوپاســت کــه جــزو ســه صنعــت برتــر دنیــا شــناخته می شــود و در 
ایــران بــه دالیــل مختلفــی چنــدان تأثیرگــذار نبــوده و جایــگاه خــود را بــه دســت نیــاورده 
ــت در  ــن صنع ــکوفایی ای ــال ش ــه دنب ــژه ب ــی وی ــا نگاه ــزان ب ــن رو برنامه ری ــت؛ از ای اس
کشــور هســتند. در اســناد باالدســتی، توانمندی هــای اســتان ایــام در بخــش گردشــگری از 
ــن رو در پژوهــش حاضــر  ــن اســتان مطــرح شــده اســت؛ از ای پیشــران های توســعه در ای
ســعی شــده اســت پیشــران های کلیــدی در توســعۀ گردشــگری در اســتان ایــام شناســایی 
ــِف  ــج بخــش مختل ــه در پن ــل اولی ــا اســتفاده از تکنیــک دلفــی، 29 عام ــدا ب شــوند کــه ابت
ــی-  ــل مدیریت ــی و عوام ــاختی - خدمات ــی، زیرس ــی، طبیع ــی - فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
ــرات  ــس تأثی ــا اســتفاده از روش دلفــی، ماتری ــس از آن ب ــد. پ ــزی اســتخراج گردی برنامه ری
ــا اســتفاده از نرم افــزار  متقاطــع متغیرهــا تشــکیل شــد. در مرحلــۀ بعــد، تحلیــل ماتریــس ب
میک مــک انجــام گردیــد. نتایــج حاضــر از پراکندگــی زیرشــاخص ها در محــور اثرگــذاری و 
اثرپذیــری عوامــل در ایــن نرم افــزار، نشــان دهندۀ ناپایــداری سیســتم گردشــگری در اســتان 
ایــام اســت. بــر همیــن اســاس، پنــج دســته متغیــر شناســایی شــد کــه بــا توجــه بــه امتیــاز 
ــت گذاری کان  ــاخص )سیاس ــل 10 زیرش ــتقیم عوام ــتقیم و غیرمس ــذاری مس ــاالی اثرگ ب
دولــت، تبلیغــات، بودجــه، مدیریــت تخصصــی، راه و حمــل و نقــل، ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی، قوانیــن گردشــگری، نیــروی انســانی متخصــص، آگاهــی مــردم و گردشــگران 
ــدی انتخــاب  ــدی و پیشــران های کلی ــل کلی ــوان عوام ــه عن ــع گردشــگری( ب ــرح جام و ط
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــات، س ــت، تبلیغ ــت های کان دول ــا سیاس ــن آنه ــه از بی ــد ک گردی

خصوصــی و بودجــه بیشــترین تأثیــر را بــر توســعۀ گردشــگری اســتان ایــام دارنــد.
واژگان کلیدی: گردشگری، پیشران، میک مک، آینده نگاری، استان ایام.
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مقدمه
ــر  ــود و بیانگ ــرده می ش ــه کار ب ــیعی ب ــور وس ــه ط ــگاری ب ــروز واژۀ آینده ن ام
گســترۀ زیــادی از رویکردهایــی اســت کــه موجــب بهبــود فراینــد تصمیم گیــری 
ــه همــراه خــود  ــدۀ بلندمــدت را ب ــارۀ آین ــی کــه تفکــر درب می شــود؛ رویکردهای
ــی از  ــگری یک ــرن 21، گردش ــاز ق ــکری، 1390: 100(. در آغ ــو و ش دارد )خیرگ
ــر توســعۀ  ــه شــمار مــی رود کــه ب ــن فعالیت هــای اقتصــادی جهــان ب پررونق تری
ــان آن را صــادرات  ــذار اســت و اقتصاددان ــع تأثیرگ ــی جوام اقتصــادی و اجتماع
نامرئــی نامگــذاری کرده انــد )بــوذری و همــکاران، 1392: 64-65(. تأثیــر فزاینــدۀ 
ــع  ــرن حاضــر در رشــد و توســعۀ اقتصــادی - اجتماعــی جوام گردشــگری در ق
ــگران در  ــت و پژوهش ــت اس ــل رؤی ــوح قاب ــان به وض ــورهای جه ــر کش در اکث
تحقیقــات بســیاری از آن بــه عنــوان عامــل رشــد اقتصادی در بســیاری از کشــورها 
نــام می برنــد )ســیلوا و همــکاران، 2018: 101(. گردشــگری یــک صنعــت منفــرد 
نیســت؛ بلکــه تحــت تأثیــر بســیاری از فعالیت هــای مختلــف، از کشــاورزی پایــه 
ــز  ــا، مراک ــا، متل ه ــرد. هتل ه ــرار می گی ــرفته، ق ــی پیش ــع خدمات ــا صنای ــه ت گرفت
ــا،  ــتوران ها، کافه ه ــه، رس ــواب و صبحان ــای خ ــا، مکان ه ــاس، مهمان خانه ه اج
نمایشــگاه های هنــری، پارک هــای تفریحــی، تئاترهــا، جشــنواره ها، خطــوط 
هوایــی، تورهــای اتوبوس، کشــتی های گردشــگری و تفریحــی، اجــارۀ اتومبیل های 
ــا گردشــگری مرتبــط  ــاده روی تفریحــی، دوچرخه ســواری و ... ب ــا پی گلگشــت ی
ــی  ــرکت های جهان ــی، از ش ــای جغرافیای ــام مقیاس ه ــگری تم ــتند. گردش هس
گرفتــه تــا روســتاهای کوهســتانی دورافتــاده و فروشــندگان ســاحلی غیرقانونــی را 
پوشــش می دهــد )کلــر و رازک،2009 : 339(. در تعریفــی ســاده می تــوان گفــت 
ــراد  ــی اف ــه جابه جای ــه هرگون ــدۀ اجتماعــی اســت و ب کــه گردشــگری یــک پدی
از یــک مــکان بــه مــکان دیگــر و اقامــت در مکانــی غیــر از محــل ســکونت دائــم 
ــوام  ــا اق ــل ب ــورت تعام ــی به ص ــن جابه جای ــود. ای ــاق می ش ــی اط ــرای زندگ ب
ــرات،  ــد، تفک ــا عقای ــنایی ب ــث آش ــد و باع ــاق می افت ــف اتف ــورهای مختل و کش
انتظــارات و نحــوه زندگــی آنهــا می گــردد و درنهایــت منجــر بــه تأثیرگــذاری و 
ــان از یکدیگــر می شــود )فرجــی و همــکاران، 1396:  ــری مهمــان و میزب تأثیرپذی

.)154
ــا توجــه بــه تنــوع اقلیمــی و آب و هوایــی متفــاوت در طــول      اســتان ایــام ب
ســال و داشــتن آثــار تاریخــی فــراوان و یادمان هــای دوران دفــاع مقــدس می توانــد 

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...
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بــه عنــوان یکــی از مقاصــد گردشــگران مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ لــذا ایــن امــر 
نیازمنــد برنامه ریــزی صحیــح و بلندمــدت اســت تــا موجــب رشــد و توســعه و 

بــه فعلیــت رســیدن ایــن توانمندی هــا در حــوزۀ گردشــگری باشــد.
ــزی  ــن برنامه ری ــای نوی ــر دیدگاه ه ــه ب ــا تکی ــد دارد ب ــر قص ــش حاض     پژوه
شــهری و بــا اســتفاده از روش هــای خــاص آینده نــگاری، بــرای توســعۀ صنعــت 
آینده نــگاری  بحــث  در  کنــد.  برنامه ریــزی  ایــام  اســتان  در  گردشــگری 
برنامه ریــزی گردشــگری اســتان ایــام، ســعی شــده اســت پیشــران ها یــا عوامــل 
کلیــدی مؤثــر بــر وضعیــت آینــدۀ گردشــگری پایــدار از میــان عوامــل اولیــۀ مؤثــر 
بــا دقــت انتخــاب شــود؛ لــذا تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه ماهیــت آن، بــا هــدف 
ــر  ــر ب ــدی مؤث ــل کلی ــه اســت: عوام ــن پرســش انجــام گرفت ــه ای پاســخگویی ب
چشــم انداز آینــده توســعۀ گردشــگری در اســتان ایــام کدامنــد و بــه چــه میــزان 

ــد؟ ــر می گذارن ــر تأثی ــر یکدیگ ــه ب و چگون

مبانی نظری پژوهش
گردشــگری بــه مجموعــه فعالیت هــای گفتــه می شــود کــه گردشــگران بــا رفتــن 
ــر از یــک ســال،  ــرای مــدت کمت ــه مقصــدی خــارج از محــل زندگــی خــود ب ب
ــایر  ــا س ــت ی ــات فراغ ــدن اوق ــب وکار، گذران ــداف کس ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب

ــکاران، 2017: 1(.  ــا و هم ــد )لی ــام می دهن ــخصی انج ــداف ش اه
   شــناخت اهمیــت و ظرفیــت گردشــگری در اســتراتژی توســعۀ ملــی و 
ــی  ــزارش ســازمان جهان ــر اســاس گ ــم اســت. ب ــی بســیار مه ــزی جهان برنامه ری
ــدار بخــش گردشــگری، کشــورهای در حــال  گردشــگری در جهــت توســعۀ پای
توســعه گردشــگری را بــه عنــوان اولویتــی در سیاســت های ملــی خــود در نظــر 
ــش  ــرای افزای ــعه ای ب ــازمان های توس ــت س ــا از حمای ــند ت ــد و در تاش گرفته ان
ســهم گردشــگری در کاهــش فقــر اســتفاده کننــد )ســازمان جهانــی گردشــگری1، 

 .)2013
   توســعۀ گردشــگری و تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری از حوزه هــای مختلــف، زمینــۀ 
ــه  ــت؛ از جمل ــم آورده اس ــط را فراه ــته های مرتب ــه رش ــاط آن ب ــه و ارتب توج
ــه  ــوان ب ــته اند می ت ــتری داش ــه بیش ــگری توج ــه گردش ــراً ب ــه اخی ــته هایی ک رش

1. UNWTO 

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 
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جغرافیــا، انسان شناســی، اقتصــاد و علــوم سیاســی اشــاره کــرد. هــر یــک از ایــن 
رشــته ها، چشــم انداز جغرافیایــی خــود را اتخــاذ کرده انــد و بــه دنبــال توضیحــات 
تکاملــی فضایــی می باشــند؛ چنانکــه انسان شناســی رابطــۀ میــان میزبــان و مهمــان 
را بررســی می کنــد، اقتصاددانــان مقــدار تأثیــرات درآمــد و اشــتغال را می ســنجند 
و به تازگــی اکولوژیســت ها بــه مطالعــۀ اثــرات زیســت محیطی گردشــگری 

ــر، 2009: 339(. ــد )بوتل می پردازن

آینده نگاری
آینده نــگاری مشــتمل بــر مجموعــه ای از تاش هاســت کــه بــه منظــور شناســایی 
منابــع، الگوهــا و عوامــل تغییــر یــا ثبــات بــه تجســم آینــدۀ بالقــوه و برنامه ریــزی 
بــرای آنهــا می پــردازد )ده ده زاده ســیابی و احمدی فــر، 1398: 75(. تفکــر دربــارۀ 
ــاد مختلــف هــر موضوعــی باعــث روشــن شــدن و شــفافیت آن موضــوع و  ابع
آســان شــدن تصمیم گیــری دربــارۀ آن در شــرایط مختلــف و آمادگــی نســبی بــرای 
رویارویــی بــا وقایــع احتمالــی می شــود. تفکــر در مــورد آینــده نیــز نیازمنــد زبــان 
ــزاری  ــه اب ــه وســیلۀ آن فرمول بنــدی شــود. برنامه ریــزی ب ــا ب مشــخصی اســت ت
نیــاز دارد تــا بتوانــد آینــده را در قالــب عناصــر قابــل پیش بینــی عــدم قطعیت هــا 
بیــان کنــد. ایــن ابــزار همــان ســناریوها هســتند کــه بــا همدیگــر عــدم قطعیــت 
ــه عبارتــی، عناصــر نســبتاً مشــخص و عــدم  ــارۀ آینــده را نشــان می دهنــد؛ ب درب
قطعیــت آینــده را می تــوان بــا مجموعــه ای از ســناریوها تشــریح کــرد )بهشــتی و 

زالــی، 1388: 46(.

مراحل آینده نگاری
از نــگاه برنامه ریــزی، انجــام مطالعــات آینده نــگاری را می تــوان بــه ســه 
ــن  ــرد. ای ــد انجــام می گی بخــش تقســیم کــرد کــه در هــر یــک، بخشــی از فراین
تقســیم بندی در مطالعــات بســیاری از کشــورها مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 

ایــن ســه مرحلــه عبارتنــد از:
ــرای 	  ــازی ب ــۀ آماده س ــه، مطالع ــن مرحل ــگاری: در ای ــۀ پیش آینده ن مرحل

ــی  ــاً فعالیت های ــرد و غالب ــام می گی ــگاری انج ــات آینده ن ــرای مطالع اج
میــان  در  آینده نــگاری  مفاهیــم  توســعۀ  اهــداف،  تعییــن  ماننــد 

مشــارکت کنندگان، تهیــۀ منابــع و مــواد الزم را در بــر می گیــرد.

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...
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مرحلــۀ اصلــی آینده نــگاری: در ایــن مرحلــه روش هــای اصلــی 	 
هــر آینده نــگاری ماننــد دلفــی پیــاده می شــود، پرسشــنامه بــرای 
ــی و  ــخ ها ارزیاب ــردد و پاس ــال می گ ــرگان ارس ــارکت کنندگان و خب مش

می شــود. تحلیــل 

ــه انتشــار 	  ــوط ب ــه مطالعــات مرب ــن مرحل ــگاری: در ای ــۀ پس آینده ن مرحل
ــج و  ــازی نتای ــی پیاده س ــتگذاران، حت ــن سیاس ــج بی ــاعۀ نتای ــج، اش نتای
ــون، 1999: 37(.  ــن و جانس ــرد )مارتی ــام می گی ــج انج ــرداری از نتای بهره ب

ــر  ــزی، حداکث ــگام برنامه ری ــا هن ــزان و دولت ه ــردم، برنامه ری ــیاری از م بس
چهــار الــی پنــج ســال آینــده را در نظــر می گیرنــد؛ سیاســتمداران تــا انتخــاب 
ــی  ــا در زمان های ــده؛ ام ــال آین ــج س ــا پن ــب وکار ت ــای کس ــدی و بنگاه ه بع
کــه ســرعت تغییــر بــه شــدت بــاال مــی رود، در نظــر گرفتــن آینده هــای دور 
بســیار مهــم بــه نظــر می رســد؛ در واقــع، عملــی کــه امــروز انجــام می گیــرد 
در شــکل گیری دنیــای پیــش روی مــا در پنــج تــا بیســت ســال آینــده تأثیــر 
بســیاری دارد. بایــد در نظــر داشــت علی رغــم پیوســتگی و ارتبــاط بــا 
ــن امــروز  ــر داد همی ــوان تغیی ــی کــه می ت ــده، تنهــا جای گذشــته، حــال و آین

ــی، 1388: 26(. اســت )زال

پیشینۀ پژوهش
ــۀ 1960  ــه ده ــی ب ــل و ماتریس ــرات متقاب ــل اث ــتفاده از روش تحلی ــابقۀ اس س
ــام گــوده،  ــه ن ــگار فرانســوی ب ــی در ســال های اخیــر یــک آینده ن برمی گــردد؛ ول
پیشــگام و معــرف اســتفاده از ایــن روش هــا در آینده نــگاری بــوده و از ایــن روش 
ــذار  ــل تأثیرگ ــدی عوام ــدی و رتبه بن ــایی، طبقه بن ــردی در شناس ــورت کارب به ص
ــر آینــدۀ سیســتم های مختلــف اســتفاده کــرده اســت )تقوایــی و حســینی خواه،  ب
1396: 13(. پژوهش هــای در زمینــۀ آینده نــگاری بــا روش هــای تحلیــل ســاختاری 

انجــام گرفتــه کــه بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره می شــود: 
    مانوئــل1 و همــکاران )2017( در تحقیقــی بــا عنــوان »نگــرش ســاکنان و اتخــاذ 
ــن نتیجــه رســیدند  ــه ای ــر کیــپ ورد« ب ــدار گردشــگری در جزای رفتارهــای طرف

1. Manuel 

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 
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کــه بیــن رفتــار اســتقبال ســاکنان از گردشــگران و رفتارهــای گردشــگران، رابطــۀ 
معنــاداری وجــود دارد. و بــرای رســیدن بــه منافــع شــخصی و اقتصــادی در بحــث 
ــگری  ــد گردش ــاکنان مقص ــگران و س ــای گردش ــناخت رفتاره ــگری، ش گردش

ضــرورت دارد.
    پیتــر1 و همــکاران )2017(، در پژوهشــی بــا عنــوان »رشــد بهــره وری و درآمــد 
در بخــش گردشــگری جهانــی« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــا افزایش بهــره وری 
ــد  ــدی خواه ــرات مفی ــت، رشــد و اث ــرای گردشــگری مثب ــروی کار، تقاضــا ب نی

داشــت، در غیــر ایــن صــورت منجــر بــه نتایــج منفــی خواهــد شــد.
ــت  ــگاری صنع ــوان »آینده ن ــا عن ــی ب ــم زاده )1398( در پژوهش ــنی و رحی    حس
ــن نتیجــه  ــه ای ــا بررســی ســناریوهای مختلــف« ب گردشــگری در شــهر تهــران ب
ــران  ــگری ته ــت گردش ــوم آزاد، وضعی ــرای عم ــد ب ــز بازدی ــه بج ــیده اند ک رس
خــوب نیســت و ایــن صنعــت نمی توانــد بــه اقتصــاد شــهری تهــران کمــک کنــد.
ــر  ــر ب ــدی مؤث ــل کلی ــایی عوام ــوان »شناس ــا عن ــی ب ــر )1398( در پژوهش نص
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی« ب ــرد آینده پژوه ــا رویک ــیراز ب ــهر ش ــگری در کان ش گردش
رســیده اســت کــه متغیرهــای کــه بیشــترین تأثیرگــذاری و کمتریــن تأثیرپذیــری 
ــع آب،  ــد شــامل پیشــران های مناب ــدۀ توســعۀ گردشــگری شــیراز دارن ــر آین را ب
تبلیغــات، مدیریــت محلــی، آثــار تاریخــی، امنیــت غذایــی، امنیــت، سیاســت های 
کان ملــی در حــوزۀ گردشــگری و مشــارکت شــهروندان اســت و از میــان ایــن 
عوامــل، مدیریــت بــه عنــوان مهمتریــن عامــل تأثیرگــذار بــر ســایر عوامــل کلیــدی 

شــناخته شــده اســت.
  ده ده زاده ســیابی و احمدی فــر )1398( در پژوهشــی بــا عنوان »تعیین پیشــران های 
کلیــدی مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری بــا رویکــرد آینده پژوهــی )مطالعــۀ مــوردی: 
شهرســتان های اســتان مازنــدران(« بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه از میــان 
پیشــران های مــورد بررســی، متغیرهــای بخــش زیرســاختی و خدماتــی، بیشــترین 
تأثیــر را بــر توســعۀ گردشــگری مناطــق مــورد مطالعــه و عوامــل طبیعــی، کمتریــن 

درجــۀ تأثیرگــذاری را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــوزۀ  ــه در ح ــی صورت گرفت ــی و خارج ــای داخل ــه پژوهش ه ــی ب ــا نگاه   ب
ــه  ــد ک ــدا می کن ــود پی ــه نم ــن نکت ــگاری ای ــرد آینده ن ــا رویک ــگری ب گردش

1. Peter

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...
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توســعه در ایــن صنعــت بــدون برنامه ریــزی موفــق نخواهــد بــود؛ همچنیــن ایــن 
ــا توجــه  ــه ب ــر منطق ــاوت در پیشــران های ه ــه تف ــد ک ــا نشــان می دهن پژوهش ه
ــذا نقشــۀ راه  ظرفیت هایــی اســت کــه در هریــک از ایــن مکان هــا وجــود دارد؛ ل
هــر منطقــه بــرای موفــق بــودن در ایــن حــوزه تفــاوت دارد. پژوهــش حاضــر نیــز 
بــا همیــن رویکــرد بــه دنبــال شــناخت عوامــل تاثیرگــذار و پیشــران های مهــم بــا 
توجــه فضــای منحصــر بــه فــرد اســتان ایــام نســبت بــه ســایر مناطقــی اســت کــه 

تاکنــون در ایــن بخــش مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت. 

محدودۀ مورد مطالعه
اســتان ایــام بــا بیســت هــزار و صــد و ســی و هشــت کیلومتــر مربــع حــدود 1/2 
ــه در غــرب  ــن اســتان ک ــد. ای درصــد از مســاحت کل کشــور را تشــکیل می ده
سلســله جبــال زاگــرس، بیــن 32 درجــه و 03 دقیقــه تــا 34 درجــه و 02 دقیقــۀ 
عــرض شــمالی از خــط اســتوا و 45 درجــه و 40 دقیقــه تــا 48 درجــه و 03 دقیقــۀ 
ــع شــده اســت، از  ــچ در غــرب کشــور واق ــار گرینوی طــول شــرقی از نصف النه
شــمال بــا اســتان کرمانشــاه، از جنــوب بــا اســتان خوزســتان از شــرق بــا اســتان 
لرســتان همســایه اســت و از غــرب بــا کشــور عــراق 425 کیلومتــر مــرز مشــترک 
دارد )ســالنامۀ آمــاری اســتان ایــام، 1399(. جمعیــت اســتان ایــام 580158 نفــر 
اســت )ســالنامۀ آمــاری ایــران، 1395( و 30 شهرســتان، 24 بخــش، 23 شــهر و 47 

دهســتان دارد. 

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان  1400

38

فصلنامۀ  علمي

شکل )1(. نقشۀ استان ایالم و شهرستان های استان و موقعیت آن در کشور

  منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایام

ــر  ــر بک ــم اندازها و مناظ ــی، چش ــوع آب و هوای ــتن تن ــا داش ــام ب ــتان ای     اس
طبیعــی، آداب و رســومی کــه بــرای گردشــگران غیربومــی جذابیــت دارد و داشــتن 
موقعیــت اســتراتژیک )کوتاه تریــن مســیر دسترســی بــه عتبــات عالیــات از طریــق 
ــوان در  ــه می ت ــگری دارد ک ــر گردش ــادی در ام ــیل های زی ــران(، پتانس ــرز مه م

جهــت رشــد هرچــه بیشــتر اســتان از آنهــا بهــره بــرد.

روش پژوهش
در پژوهــش حاضــر کــه بــا رویکــرد آینده نــگاری انجــام گرفتــه، مهمتریــن عوامــل 
ــزان و  ــام، شناســایی و می ــدۀ گردشــگری اســتان ای ــت آین ــر وضعی ــذار ب تأثیرگ

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...
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چگونگــی تأثیرگــذاری ایــن عوامــل بررســی شــده اســت. ایــن پژوهــش از نظــر 
ــورد  ــای م ــه مؤلفه ه ــه ب ــا توّج ــر آن ب ــم ب ــرد حاک ــردی و رویک ــدف، کارب ه
ــا و شــاخص های  ــرای شناســایی متغیره ــی اســت. ب ــی – تحلیل بررســی، توصیف
ــت؛ از  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــی و دلف ــش محیط ــک پوی ــش از تکنی ــورد پژوه م
همیــن رو در مرحلــۀ جمــع آوری متغیرهــا از مقــاالت معتبــر علمــی - پژوهشــی 
منتشرشــده در حــوزۀ گردشــگری اســتفاده گردیده و پــس از آن، به تهیۀ پرسشــنامۀ 
ــان و  ــن کارشناس ــنامه در بی ــن پرسش ــت. ای ــده اس ــدام ش ــاختاریافته اق نیمه س
ــرات  ــا در چارچــوب ماتریــس اث ــع شــد ت متخصصــان حــوزۀ گردشــگری توزی
متقاطــع بــر اســاس اثرگــذاری و اثرپذیــری متغیرهــا امتیــاز )اعــدادی در طیــف 0 
تــا 3( بدهنــد. در ایــن نــوع امتیازدهــی، عــدد صفــر بــه منزلــۀ نداشــتن اثرگــذاری، 
ــۀ اثرگــذاری متوســط و  ــه منزل ــۀ اثرگــذاری ضعیــف، عــدد 2 ب ــه منزل عــدد 1 ب
ــده در  ــای داده ش ــس از آن، امتیازه ــت. پ ــاد اس ــذاری زی ــۀ اثرگ ــه منزل ــدد 3 ب ع
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــری مس ــذاری و اثرپذی ــا اثرگ ــد ت ــع وارد ش ــس متقاط ماتری
هــر یــک از ایــن عوامــل مــورد ســنجش قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه امتیازهــای 

ــود. ــایی ش ــدی شناس ــل، پیشــران های کلی ــری عوام ــذاری و اثرپذی اثرگ
ــرات  ــس اث ــه منظــور انجــام محاســبات ســنگین ماتری ــزار Mic Mac، ب     نرم اف
ــل ســاختاری طراحــی شــده اســت.  ــل و در راســتای ســهولت انجــام تحلی متقاب
ــر متقاطــع به منظــور  Mic Mac مخفــف فرانســوی »ماتریــس ضرایــب تحلیــل اث
طبقه بنــدی« اســت. در ایــن نرم افــزار ابتــدا متغیرهــا و مؤلفه هــا در حــوزۀ مــورد 
ــرات  ــل اث ــس تحلی ــد ماتری ــپس در ماتریســی مانن ــوند؛ س ــایی می ش ــر شناس نظ
ــا حــوزۀ مربوطــه توســط  ــان ایــن متغیرهــا ب ــد و میــزان ارتبــاط می وارد می گردن
ــطرها  ــر س ــتون ب ــای موجــود در س ــود و متغیره ــرگان، تشــخیص داده می ش خب

ــی، 1395: 1(. ــد )زال ــر می گذارن تأثی
    در ایــن پژوهــش بــرای انتخــاب آگاهانــۀ افــراد شــرکت کننده از روش 
ــری،  ــن روش نمونه گی ــرد ای ــاس کارب ــد. اس ــتفاده ش ــد اس ــری هدفمن نمونه گی
انتخــاب گروهــی از خبــرگان اســت کــه شــناختی جامــع از موضــوع پرسشــنامۀ 
 Y)20 : 2007،تحقیــق یــا درکــی کلــی نســبت بــه آن داشــته باشــند )نیومــن لــو
لــذا بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه در بــاال ارائــه شــد، جامعــۀ آمــاری پژوهــش 
شــامل 30 نفــر از متخصصــان حــوزۀ گردشــگری در اســتان و اســاتید دانشــگاهی 
ــای  ــق آلف ــی پرسشــنامۀ پژوهــش از طری ــن حــوزه اســت. پایای متخصــص در ای
ــتگی  ــود همبس ــان دهندۀ وج ــه نش ــد ک ــت آم ــه دس ــدد 0/895 ب ــاخ ع کرونب

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 
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ــن  ــه ای ــن ســؤاالت اســت. اســاتید و صاحب نظــران آگاه ب ــاال در بی مطلــوب و ب
ــد. ــد کرده ان ــز تأیی ــنامه را نی ــی پرسش ــوزه، روای ح

یافته های پژوهش
ــزی  ــادی، برنامه ری ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــر اجتماع ــاخص های مؤث ــدی ش طبقه بن
و مدیریــت، زیرســاختی و خدماتــی و طبیعــی گردشــگری اســتان ایــام در 
چارچــوب یــک ماتریــس  n×n صــورت گرفــت. بــه همیــن منظــور، پنــج دســتۀ 
ــس از  ــا )جــدول شــمارۀ 1(، پ ــه آنه ــاد و 29 شــاخص زیرمجموع ــی از ابع اصل
برگــزاری جلســات بــا کارشناســان، بــه عنــوان متغیرهــای اولیــۀ پژوهــش شــناخته 
ــردن  ــا وارد ک ــه ب ــت. در ادام ــاد  29  ×  29شــکل گرف ــا ابع ــدند و ماتریســی ب ش
ــد؛  ــدام ش ــا اق ــک از آنه ــر ی ــف ه ــه تعری ــک ب ــزار میک م ــه نرم اف ــا ب متغیره
ســپس بــا تشــکیل ماتریــس اثــرات متقاطــع، از کارشناســان خواســته شــد تــا بــر 
حســب میــزان تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری، بــه امتیازدهــی بــه شــاخص های مــورد 
ــه  ــا توجــه ب ــان شــد، ب ــه در روش پژوهــش بی ــه ک ــد. همان گون بررســی بپردازن
شــدت تأثیــرات، بــه متغیرهــای مــورد پژوهــش امتیازاتــی از 0 تــا 3 داده شــد. بــا 
ــرد  ــان ک ــوان بی ــمارۀ )2(، می ت ــدول ش ــت آمده از ج ــای به دس ــه یافته ه ــکا ب ات
ــزان، پیوســتگی و  ــن می ــس90 درصــد اســت و ای ــه شــاخص پرشــدگی ماتری ک
ــن  ــد. ای ــان می ده ــر را نش ــر یکدیگ ــده ب ــل شناسایی ش ــاد عوام ــذاری زی تأثیرگ
ــم و متوســط  ــذاری ک ــا تأثیرگ ــط ب ــداد رواب ــه تع ــن اســت ک ــا بیانگــر ای یافته ه
نســبت بــه ســایر روابــط زیــاد اســت. روابــط بــا شــدت کــم و روابــط بــا شــدت 

ــاد نیــز درصــد کمــی از مجمــوع روابــط را تشــکیل داده اســت. زی

جدول شمارۀ )1(. طبقه بندی عوامل اولیۀ تأثیرگذار بر وضعیت آیندۀ گردشگری استان ایالم

گروه شاخص هاگروه

عوامل اقتصادی
1. بودجــه، 2. ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، 3. رقابــت، 4. 
ــۀ  ــش هزین ــا، 6. افزای ــودن هزینه ه ــب ب ــات، 5. مناس ــع امکان توزی

ــل ــل و نق حم

عوامل اجتماعی-
فرهنگی

آگاهــی مــردم و گردشــگران، 8. فرهنــگ گردش پذیــری، 9.   .7
جشــنواره های گردشــگری، 10. قوانیــن گردشــگری، 11. صنایــع 

دســتی، 12. آداب و رســوم
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13. تنوع اقلیمی، 14. منابع آب، 15. پوشش گیاهی و جانوری عوامل طبیعی
عوامل زیرساختی 

- خدماتی
16. راه و حمــل و نقــل، 17. مراکــز اقامتــی، 18. مراکــز بهداشــتی، 19. 

مراکــز خدماتــی رفاهــی، 20. ضریــب دسترســی بــه اینترنــت

عوامل مدیریتی

21. سیاســت گذاری کان دولــت، 22. مدیریــت تخصصــی، 23. 
مشــارکت، 24. طــرح جامــع گردشــگری، 25. نیــروی انســانی 
متخصــص، 26. امنیــت، 27. تبلیغــات، 28. هماهنگــی ســازمانی، 29. 

ــگری ــوق گردش مش
منبع: )نگارندگان(

جدول شمارۀ )2(: تحلیل اولیۀ داده های ماتریس اثرات متقابل
درصد 
پرشدگی

جمع  تعداد سه تعداد دو تعداد 
یک

تعداد 
صفر

تعداد 
تکرار

ابعاد 
ماتریس

شاخص

%90 712 52 309 351 72 2 28 مقدار
منبع: )نگارندگان(

تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری متغیرها

جدول شمارۀ )3(. میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم عوامل

میزان 
تأثیرپذیری

میزان 
تأثیرگذاری

عوامل ردیف

48 49 میزان بودجه 1
58 48 سرمایه گذاری بخش خصوصی 2
48 31 رقابت 3
43 35 توزیع امکانات 4
41 35 مناسب بودن هزینه ها 5
28 27 هزینۀ حمل و نقل 6
266 225 جمع عوامل اقتصادی -
46 44 آگاهی مردم و گردشگران 7
43 36 فرهنگ گردشگرپذیری 8
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51 39 فستیوال های گردشگری 9
40 46 قوانین گردشگری 10
39 39 صنایع دستی 11
26 41 آداب ورسوم 12
245 245 جمع عوامل اجتماعی-فرهنگی -
2 36 تنوع اقلیمی 13
29 34 منابع آب 14
35 35 پوشش گیاهی جانوری 15
66 105 جمع عوامل طبیعی -
37 47 راه و حمل و نقل 16
45 34 مراکز اقامتی 17
38 30 مراکز بهداشتی 18
46 34 مراکز خدماتی-رفاهی 19
32 42 ضریب دسترسی به اینترنت 20
198 187 جمع عوامل زیرساختی خدماتی -
47 58 سیاست گذاری کان دولت 21
34 48 مدیریت تخصصی 22
50 38 مشارکت 23
54 44 طرح جامع گردشگری 24
33 45 نیروی انسانی متخصص 25
40 38 امنیت 26
58 51 تبلیغات 27
40 40 هماهنگی سازمانی 28
356 362 جمع عوامل مدیریتی -
1125 1125 جمع کل -

منبع: )نگارندگان(
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ــزان  ــۀ می ــه منزل ــر ب ــر متغی ــداد ه ــع اع ــل ســاختاری، جم ــس تحلی      در ماتری
تأثیرگــذاری آن متغیــر بــر جمــع ســتون های هــر متغیــر اســت. بــر اســاس نتایــج 
ــی -  ــی و اجتماع ــل مدیریت ــای عوام ــی، متغیره ــل ماتریس ــت آمده تحلی به دس
فرهنگــی، بیشــترین تأثیرگــذاری را در حــوزۀ گردشــگری اســتان ایــام و عوامــل 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــش را ب ــن بخ ــذاری در ای ــۀ تأثیرگ ــن درج ــی کمتری طبیع
ــگری  ــش گردش ــدی در بخ ــران های کلی ــت آوردن پیش ــه دس ــرای ب ــد. ب داده ان
اســتان ایــام نیــز بــه بررســی پایــداری و ناپایــداری سیســتم پرداختــه شــد. نحــوۀ 
پراکنــش متغیرهــا، وضعیــت پایــداری و ناپایــداری در سیســتم را معیــن می کنــد.

وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها در روی نواحی پالن
پراکندگــی متغیرهــا در پــان نرم افــزار میک مــک نشــان دهندۀ پایــداری یــا 
ناپایــداری سیســتم اســت؛ در صورتــی کــه وضعیــت قرارگیــری متغیرهــا بــر روی 
پــان بــه صــورت L باشــد، سیســتم در وضعیــت پایــدار و در غیــر ایــن صــورت، 
در وضعیــت ناپایــدار قــرار دارد. از بررســی وضعیــت پراکندگــی متغیرهــای مؤثــر 
بــر گردشــگری اســتان ایــام چنیــن اســتنباط می شــود کــه وضعیــت ناپایــداری 

در سیســتم وجــود دارد.

شکل )2(. وضعیت پایداری و ناپایداری سیستم

منبع: )آرکد و همکاران1، 2003: 22(

1.Arcade 
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شکل )3(. نمودار پالن اثرگذاری عوامل )خروجی نرم افزار میک مک(

منبع: )نگارندگان(

شکل )4(. وضعیت قرارگیری عوامل توسعه در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری

منبع: )آرکد1 و همکاران، 2003: 18(

1. Arcade

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...
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در ذیــل بــه بررســی وضعیــت و تحلیــل هریــک از متغیرهــا بــه صــورت جداگانــه 
بــر روی پــان پرداختــه می شــود:

1. متغیرهای دووجهی )راهبری(

متغیرهــا بــر اســاس موقعیــت قرارگیــری بــر روی پــان در چهــار موقعیــت قــرار 
می گیرنــد. در بخــش متغیرهــای دووجهــی و در بیــن آنهــا دو ویژگــی مشــترک؛ 
یعنــی تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری زیــاد وجــود دارد و هــر تغییــری بــر روی ایــن 
متغیرهــا در ســایر متغیرهــا واکنــش و تغییــر ایجــاد خواهــد کــرد. در ایــن بخــش 
زیرشــاخص های سیاســت گذاری کان دولــت، تبلیغــات، بودجــه، مدیریــت 
تخصصــی، راه و حمــل و نقــل، ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، قوانیــن 
ــرح  ــردم و گردشــگران و ط ــی م ــروی انســانی متخصــص، آگاه گردشــگری، نی

ــع گردشــگری حضــور دارد. جام

2. متغیرهای تأثیرگذار
متغیرهــای ایــن بخــش بیــش از اینکــه تأثیــر بپذیرنــد، تأثیــر می گذارنــد. بر اســاس 
ــگری  ــش گردش ــا در بخ ــک از متغیره ــک، هیچ ی ــراز میک م ــای نرم اف خروجی ه

اســتان قــرار نگرفته اســت.

3. زیرشاخص های مستقل
متغیرهــای ایــن بخــش در خروجــی نرم افــزار میک مــک نشــان دهندۀ ایــن 
اســت کــه ایــن متغیرهــا تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری کمتــری دارنــد؛ از همیــن رو 
ــع آب  ــوم، مناب ــم، آداب و رس ــد. اقلی ــتقل نامیده ان ــاخص های مس ــا را زیرش آنه
ــام  ــل، زیرشــاخص های بخــش گردشــگری اســتان ای ــای حمــل و نق و هزینه ه

هســتند.

4. زیرشاخص های تأثیرپذیر 
متغیرهــای ایــن بخــش تأثیرگــذاری کمــی بــر زیرشــاخص های دیگــر دارنــد؛ ولی 
خــود از ســایر متغیرهــا زیــاد تأثیــر می پذیرنــد. در ایــن بخــش، زیرشــاخص های 
تأثیرپذیــر در حــوزۀ گردشــگری اســتان ایــام، توزیــع امکانــات، امنیــت، صنایــع 
ــب  ــازمانی، ضری ــی س ــگری، هماهنگ ــنواره های گردش ــارکت، جش ــتی، مش دس
ــگرپذیری،  ــگ گردش ــا، فرهن ــودن هزینه ه ــب ب ــت، مناس ــه اینترن ــی ب دسترس

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 
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رقابــت، مراکــز خدماتــی رفاهــی، مراکــز اقامتــی، مراکــز بهداشــتی، پوشــش گیاهی 
و جانــوری هســتند.

شکل )5(. گراف چرخۀ اثرگذاری مستقیم )خروجی نرم افزار میک مک(

منبع: )نگارندگان(

ــاخص های  ــورد زیرش ــوی در م ــیار ق ــوی و بس ــتقیم ق ــرات مس ــکل )5( تأثی ش
گردشــگری اســتان ایــام را بــر یکدیگــر نشــان می دهــد. میــزان تأثیــرات مســتقیم 
ــد  متغیرهــای گردشــگری در اســتان ایــام شــامل پنــج ســطح اســت کــه عبارتن
از: تأثیــرات بســیار ضعیــف تــا بســیار قــوی، تأثیــرات ضعیــف تــا بســیار قــوی، 
تأثیــرات نســبتاً قــوی تــا تأثیــرات بســیار قــوی، تأثیــرات قــوی تــا بســیار قــوی 
و تأثیــرات بســیار قــوی. همان گونــه کــه در شــکل )5( مشــاهده می شــود، 
سیاســت های کان دولــت، تبلیغــات و بودجــه، بیشــترین تأثیرگــذاری را بــر ســایر 

زیــر شــاخص ها داشــته اند.

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...
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سهم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم به صورت مقایسه ای:

جدول شمارۀ )4(. پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان ایالم

غیرمستقیم مستقیم
رتبه

تأثیرگذاری متغیر تأثیرگذاری متغیر

515 سرمایه گذاری بخش 
خصوصی 515 سیاست گذاری کان دولت 1

515 تبلیغات 453 تبلیغات 2
480 طرح جامع گردشگری 435 بودجه 3

453 جشنواره های گردشگری 426 سرمایه گذاری بخش 
خصوصی 4

444 مشارکت 426 مدیریت تخصصی 5
426 بودجه 417 راه و حمل و نقل 6
426 رقابت 408 قوانین گردشگری 7

417 سیاست گذاری کان 
دولت 400 نیروی انسانی 8

408 آگاهی مردم و گردشگران 391 آگاهی مردم و گردشگران 9
408 مراکز خدماتی رفاهی 391 طرح جامع گردشگری 10

400 مراکز اقامتی 373 ضریب دسترسی به 
اینترنت 11

382 توزیع امکانات 364 آداب ورسوم 12
382 فرهنگ گردشگرپذیری 355 هماهنگی سازمانی 13
364 مناسب بودن هزینه ها 346 جشنواره های گردشگری 14
355 قوانین گردشگری 346 صنایع 15

منبع: نگارندگان

ــس را  ــتقیم، ماتری ــرات غیرمس ــبۀ تأثی ــرای محاس ــزار ب ــه نرم اف ــی ک     از آنجای

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 
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ــری غیرمســتقیم،  ــذاری و تأثیرپذی ــع تأثیرگ ــاند، از جم ــوان می رس ــه ت ــار ب چندب
ــتقیم را  ــرات مس ــا تأثی ــۀ آن ب ــذا مقایس ــد؛ ل ــود می آی ــه وج ــی ب ــداد چندرقم اع
دشــوار می کنــد. بــرای مرتفــع کــردن ایــن مشــکل، نرم افــزار میک مــک، جــدول 
ســهم عوامــل بــر اســاس تأثیــرات مســتقیم و غیرمســتقیم را در مقیــاس ده هــزار 
ارائــه می دهــد؛ لــذا بــر همیــن اســاس، جمــع تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری ده هــزار 
محاســبه شــده اســت و ســهم هرکــدام از زیرشــاخص ها از ایــن عــدد نشــان دهندۀ 

ســهم آن از کل سیســتم اســت.

جدول شمارۀ )5(. جابجایی متغیرها در اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم

منبع: )نگارندگان(

شناسایی پیشران های کلیدی در توسعۀ گردشگر...



دورۀ  بیستم  و دوم  شمارۀ  72 و 73؛  پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ  علمي

49

نتیجه گیری و پیشنهادات
ــعۀ  ــرفت و توس ــرای پیش ــدی ب ــران های کلی ــی از پیش ــگری یک ــروزه گردش ام
ــی در  ــرات مختلف ــت تأثی ــن صنع ــه ای ــی ک ــود. از آنجای ــداد می ش کشــورها قلم
ــی، فرهنگــی، سیاســی و زیســت محیطی  ــِف اقتصــادی، اجتماع ــای مختل حوزه ه
دارد، توجــه بــه آن می توانــد امــر توســعه یافتگی را در مناطــق مختلــف تحــت تأثیر 
قــرار دهــد و نقشــی اساســی در توســعۀ پایــدار محیــط داشــته باشــد. برنامه ریــزی 
گردشــگری ابعــاد مختلفــی دارد کــه یکــی از بخش هــای آن، آینده نــگاری اســت. 
از آنجایــی کــه در قــرن حاضــر ســرعت تحــوالت در بخش هــای مختلــف زیــاد 
ــد  ــزان باش ــای برنامه ری ــد رویکرده ــگاری بای ــده و آینده ن ــه آین ــه ب ــت، توج اس
ــن شــده  ــده، برخــورد از پیــش تعیی ــد در شــرایط مختلــف و مبهــم آین ــا بتوانن ت
ــگاری از  ــا آینده ن ــن ســناریو داشــته باشــند. ضــرورت توجــه ب ــا ای و مناســبی ب
ــه  ــورد توج ــاد را م ــۀ ابع ــه هم ــورت چترگون ــه ص ــه ب ــود ک ــی می ش ــا ناش آنج
ــران های  ــایی پیش ــی و شناس ــه بررس ــه ب ــر ک ــش حاض ــد. در پژوه ــرار می ده ق
کلیــدی و مؤثــر بــر گردشــگری اســتان ایام پرداخــت، از بیــن 29 متغیــر تأثیرگذار 
ــت،  ــت گذاری کان دول ــر )سیاس ــام، 10 متغی ــتان ای ــگری اس ــدۀ گردش ــر آین ب
ــی، راه  ــت تخصص ــی، مدیری ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــات، س ــه، تبلیغ بودج
و حمــل و نقــل، طــرح جامــع گردشــگری، آگاهــی مــردم و گردشــگران، قوانیــن 
ــدی انتخــاب  ــل کلی ــوان عوام ــه عن ــروی انســانی متخصــص( ب گردشــگری و نی
شــد تــا دســت اندرکاران برنامه ریــزی بــرای گردشــگری ایــن اســتان، نســبت بــه 
ــوع  ــد. از مجم ــته باش ــی الزم را داش ــش آگاه ــن بخ ــدی در ای ــران های کلی پیش
عوامــل مؤثــر بــر گردشــگری اســتان ایــام، عواملــی کــه بیشــترین نمره را بــه خود 
اختصــاص داده انــد می تواننــد بیشــترین تأثیــر را در آینــدۀ گردشــگری اســتان ایام 
ــه سیاســت گذاری کان  ــوان ب ــل می ت ــن عوام ــن ای ــه از مهمتری ــند ک ــته باش داش
دولــت، ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، تبلیغــات و بودجــه اشــاره کــرد؛ لــذا 
برنامه ریــزان بخــش گردشــگری بایــد توجــه خــود را بــه ایــن عوامــل معطــوف 
کننــد تــا بخــش گردشــگری بــه عنــوان یکــی از پیشــران هایی کــه در برنامه هــای 
توســعۀ اســتان ایــام در اولویــت قــرار گرفتــه اســت بیشــترین بازدهــی را داشــته 
باشــد. از جملــه عواملــی کــه مانــع پیشــرفت صنعــت گردشــگری در ایــن اســتان 
شــده اســت عــدم حمایــت سیاســت گذاران کشــوری از ایــن حــوزه و تخصیــص 
ــود راه هــای ارتباطــی و اســتاندار در ســطح اســتان از  ــدادن بودجــه اســت. کمب ن

زهره فنی  - سجاد دارابی  - ذوالفقار یوسفی 
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عوامــل دیگــری اســت کــه ایــن صنعــت را بــا چالــش جــدی مواجــه کرده اســت. 
تبلیغــات بــه عنــوان یــک رکــن حیاتی بــرای پیشــرفت و در معــرض انتخــاب قرار 
گرفتــن گردشــگران از مــواردی اســت کــه متولیــان حــوزۀ گردشــگری اســتان بــه 
آن توجــه نکرده انــد. نبــود نیــروی انســانی باکفایــت در ایــن بخــش نیــز موجــب 

شــده اســت تــا برنامه هایــی کــه بازدهــی مناســب دارنــد تدویــن نشــود.
بــا توجــه بــه پژوهــش صورت گرفتــه می تــوان بــرای توســعۀ صعنــت گردشــگری 

در اســتان ایــام پیشــنهادات زیــر را ارائــه کرد:
در ســطح کان، تغییــر نــگاه دولــت بــه برنامه هــای در دســت اجــرا بــرای 	 

توســعۀ اســتان ایــام و در اولویــت قــرار دادن گردشــگری بــا توجــه بــه 
ــن اســتان در بخش هــای مختلــف؛  ظرفیت هــای ای

توسعۀ زیرساخت های اقامتی در سطح مناطق مختلف استان؛	 
توسعۀ حمل و نقل و راه های زمینی، هوایی و ریلی؛	 
استفاده از نیروی انسانی متخصص در حوزۀ گردشگری استان؛	 
اســتفاده از ظرفیــت رســانه های جمعــی و فضــای مجــازی جهــت 	 

ــتان؛  ــی اس ــات و معرف تبلیغ
ــه 	  ــا توجــه ب برگــزاری جشــنوارهای ســنتی مختلــف در ســطح اســتان ب

قابلیــت هــر منطقــه؛
استفاده از طرح جامع گردشگری و حرکت با برنامه در این حوزه.	 

منابع و مآخذ
الف( فارسی

ــن 	  ــژاد )1392(، »تبیی ــی بابکی ن ــه و مجتب ــم خلیف ــیما، ابراهی ــوذری، س ب
بــازار بــزرگ تهــران در توســعۀ گردشــگری«، جغرافیایــی ســرزمین، ســال 

10، شــمارۀ 38.

ــدی 	  ــل کلی ــایی عوام ــی )1388(، »شناس ــادر زال ــر و ن ــتی، محمدباق بهش
ــۀ  ــناریو )مطالع ــۀ س ــر پای ــزی ب ــرد برنامه ری ــا رویک ــه ای ب ــعۀ منطق توس
مــوردی: اســتان آذربایجــان شــرقی(«، برنامه ریــزی و آمایــش فضــا، دورۀ 

ــمارۀ 1. 15، ش

تقوایــی، مســعود و حســین حســینی خواه )1396(، »برنامه ریــزی توســعۀ 	 
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ــۀ  ــی )مطالع ــی و سناریونویس ــر روش آینده پژوه ــی ب ــگری مبتن گردش
ــگری، دورۀ 6.  ــعۀ گردش ــزی و توس ــوج(« برنامه ری ــهر یاس ــوردی: ش م

ــت 	  ــگاری صنع ــم زاده )1398(، »آینده ن ــه رحی ــی و معصوم ــنی، عل حس
ــمارۀ 1. ــهری، دورۀ 6، ش ــگری ش ــران«، گردش ــهر ته ــگری در ش گردش

فراینــد 	  »توســعۀ   ،)1390( شــکری  زینــب  و  منصــور  خیرگــو، 
ــگاری«، مدیریــت نظامــی،  ــرد آینده ن ــا اســتفاده از راهب سیاســت گذاری ب

شــمارۀ 42.  ،11 دورۀ 

»تعییــن 	   ،)1398( احمدی فــر  نرگــس  پرویــن،  ســیابی،  ده ده زاده 
پیشــران های کلیــدی مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری بــا رویکــرد 
آینده پژوهــی )مطالعــۀ مــوردی: شهرســتان های اســتان مازنــدران(«، 

جغرافیــا و پایــداری محیــط، شــمارۀ 30.

زالــی، نــادر )1388(، »آینده نــگاری توســعۀ منطقــه ای بــا رویکــرد 	 
برنامه ریــزی ســناریوی مبنــا )نمونــۀ مــوردی: اســتان آذربایجــان شــرقی(«، 

ــز. ــگاه تبری ــهری، دانش ــزی ش ــا و برنامه ری ــرای جغرافی ــالۀ دکت رس

________ )1395(، »تدویــن ســناریوهای توســعۀ گردشــگری منطقه ای 	 
بــر اســاس اصــول آینده پژوهــی )مــورد مطالعــه: اســتان همــدان(«، آمایش 

ــمارۀ 1. سرزمین، ش

ســالنامۀ آمــاری اســتان ایــام )1399(، ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 	 
 http://www.amarilam.ir ،اســتان ایــام

سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن )1395(، مرکــز ملــی آمــار ایــران، 	 
https://www.amar.org.ir

ــل 	  ــریه )1396(، »تحلی ــد عش ــور و امی ــد نعمت پ ــن، محم ــی، امی فرج
سیســتمی اثــرات مثبــت و منفــی توســعۀ گردشــگری ایــران بــا رویکــرد 
ــمارۀ 9. ــال 5، ش ــگری، س ــی گردش ــات اجتماع ــی«، مطالع آینده پژوه

نصــر، طاهــره )1398(، »شناســایی عوامــل کلیــدی مؤثــر بــر گردشــگری 	 
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در کان شــهر شــیراز بــا رویکــرد آینده پژوهــی«، پژوهــش و برنامه ریــزی 
شــهری، شــمارۀ 37. 
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