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چکیده

امــروزه گردشــگری بــه پدیــدهای تأثیرگــذار در اقتصــاد جهانی تبدیل شــده اســت کــه اهميــت آن در عصر حاضر

بيــش از هــر چیــز دیگــر وابســته بــه چرخــة اقتصــادي ميباشــد .در ایــن تحقیــق ،تالش شــده اســت تا ضمــن تحلیل

وضعیــت موجــود ،بــه بررســی نقــاط ضعــف و قــوت و فرصتهــا و تهدیدات اســتان ایــام در زمینة توســعة صنعت
گردشــگری ،پرداختــه شــود .جامعــة پژوهــش حاضــر  354نفــر بــود کــه بــرای تعییــن نرمــال بــودن آن ،از آزمــون

کلموگــرف -اســمیرنف اســتفاده شــد و حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول کرســجی و مــورگان  132نفــر بــرآورد
گردیــد .روایــی پرسـشنامه (ابــزار تحقیــق) بــه وســیلة خبــرگان (اســاتید دانشــگاه) بررســی و تأییــد شــد و بــرای

تعییــن میــزان پایایــی از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد (ضریــب آزمــون  .)0/892ایــن پژوهــش از لحاظ

هــدف کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت پیمایشــی میباشــد .دادههــای پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSتجزیــه

و تحلیــل و در قالــب ماتریسهــای سـهگانه ( )IE, EFE, IFEاندازهگیــری شــد و در نهایــت بــا اســتفاده از مــدل

 SWOTنســبت بــه ارائــة راهبــرد اقــدام گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه اســتان ایــام ،بســترهای الزم بــرای توســعة
صنعــت گردشــگری را دارد؛ در ایــن تحقیــق بــه بررســی ابعــاد مختلــف صنعــت توریســم در اســتان ،پرداختــه و

راهبردهایــی پیشــنهاد شــده اســت .نتایــج پژوهش نشــان داد که موقعیت اســتراتژیک اســتان از لحــاظ عوامل داخلی
(نقــاط قــوت و ضعــف) در وضعیــت متوســط و از لحــاظ عوامــل خارجــی (فرصتهــا و تهدیــدات) در موقعیــت
مناســت قــرار میگیــرد کــه بیانگــر اتخــاذ راهبردهــای رشــد و توســعه میباشــد .بــا توجــه بــه موقعیــت راهبــردی

اســتان و منطبــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده از مــدل  ،SWOTراهبردهایــی پیشــنهاد شــده اســت؛ هرچنــد توجــه بــه

ترکیبــی از راهبردهــا بــرای توســعة صنعــت گردشــگری الزم اســت؛ امــا بــا توجــه بــه تحلیلهــای صورتگرفتــه،
راهبردهــای ارائــه شــده در بخشهــای  SOو  WOبــا موقعیــت راهبــردی اســتان ایــام ،اهمیــت بیشــتری دارنــد.

واژگان کلیدی :راهبردها ،توسعة گردشگری ،مدل سوات ،استان ایالم.
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مقدمه
«در حـال حاضـر ،صنعـت گردشـگری از منابـع مهـم تولید درآمـد ،اشـتغال و ایجاد زیرسـاختها بـرای نیل به
توسـعة پایـدار ،محسـوب میشـود» (رحمانـی و همـکاران« .)13 :1389 ،مطابـق آخريـن گزارشهـاي سـازمان
جهانـی جهانگـردی ( )WTO1صنعت گردشـگري ،مهمتريـن كاالي صادراتي و منبع درآمد كشـورهاي در
حال توسـعه و كمتر توسـعهيافته میباشـد و با نرخ رشـد سـريع در سـالهاي اخير ،پس از صنعت نفت مهمترين
منبع درآمد ارزي كشورهاسـت.
برنامهریــزی و ارائــة راهبردهــای توســعة گردشــگری بــه شــیوة پایــدار ،اهمیــت بســیار دارد؛ زیــرا اغلــب
فعالیتهــای مربــوط بــه توســعة گردشــگری بــه جاذبههــای محیــط طبیعــی ،میــراث تاریخــی و الگوهــای
فرهنگــی منطقــه بســتگی دارد .اگــر ایــن منابــع ،مــورد بیتوجهــی قــرار گیرنــد یــا تخریــب شــوند ،مناطــق
گردشــگری نخواهنــد توانســت بــه جــذب گردشــگر بپردازند؛ در نتیجــه نمیتوانند گردشــگری موفقی داشــته
باشــند» ( ســینایی 95 :1371 ،و .)96
«سياســت دولتهــا در دهههــاي اخيــر بــر توســعة گردشــگري بــه عنــوان يكــي از شــيوههاي مبــارزه بــا
بيــكاري و ايجــاد درآمــد تأكيــد ميکنــد كــه در فراســوي مناقشــات حاصــل از تخصصيشــدن فزاينــده و
نگــرش توليــدي بــه گردشــگري،اهميــت انعطافپذيــري جانشــيني بيــن گردشــگري و ديگــر کاالهــا و
خدمــات را مــ ّد نظــر قــرار ميدهنــد» (النــزا.)320 :2003 ،
بــا توجــه بــه کارکردهــای متنــوع و متعــدد صنعــت گردشــگری بخصــوص در حــوزة اقتصــادی و ایجــاد
اشــتغال و نظــر بــه وجــود بســترهای الزم در اســتان ایــام بــرای توســعة ایــن صنعــت ،در ایــن پژوهــش بــه تعیین
موقعیــت اســتراتژی و تدویــن راهبــرد در ایــن زمینــه پرداختــه میشــود.
روششناسی تحقیق
ایـن پژوهـش از لحـاظ اهـداف از نـوع کاربـردی و از لحـاظ ماهیت از نوع پیمایشـی میباشـد .جامعة پژوهش
حاضـر؛ شـامل :فعـاالن حوزة گردشـگری ،اعضای هیأت علمی و اسـتادان دانشـگاه مرتبط بـا موضوع تحقیق،
مسـئوالن اجرایی صنعت گردشـگری و انجمن علمی گردشـگری ایران بود که برای تعیین نرمال بودن جامعه
مورد مطالعه ( 354نفر) ،از آزمون کلموگرف  -اسـمیرنف 2اسـتفاده شـد و حجم نمونه نیز با اسـتفاده از جدول
کرسـجی و مـورگان 132 3نفـر ،بـرآورد گردیـد .روایـی پرسـشنامه (ابزار تحقیق) به وسـیلة خبرگان (اسـاتید
دانشـگاه) بررسـی و تأییـد شـد و بـرای تعیین میزان پایایـی از آزمـون آلفای کرونبـاخ اسـتفاده گردید (ضریب
آزمـون  .)0/892دادههـای پژوهـش بـا اسـتفاده از نرمافـزار  SPSSتجزیـه و تحلیـل و در قالـب ماتریسهـای
1. World Tourism Organization
2. Kolmogorov _Smimovz
3. Krejcie &Morgan
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تسـهيالت بايـد از چـه نوعـی باشـند و در كجـا اضافه شـوند؛ پراكندگي مكانـي جاذبههاي طبيعـي و فرهنگي،
مشـخص شـود .اسـتراتژي ميتواند اصالحات ضروري در تسـهيالت و خدمات را نشـان دهد؛ همچنين ،نشـان
ميدهـد كـه بايد بر فرصتهـاي بازاريابي تأکیـد کـرد» (داس ویـل 257 :1386 ،و .)258
«از ميــان مدلهــاي تدويــن اســتراتژي ،مــدل  ،SWOTكارآمدتريــن مــدل در تدويــن اســتراتژي صنعــت
گردشــگري اســت» (بهرامــی« .)7 :1389 ،تجزیــه و تحلیــل  SWOTبــر این منطق ،اســتوار اســت که اســتراتژي
اثربخــش ،قوتهــا و فرصتهــا را حداكثــر ميكنــد ،در عيــن حاليكــه ضعفهــا و تهديــدات آن را بــه
حداقــل میرســاند» (هانــگ و چــان« .)136 :2010 ،ایــن فــرض ســاده اگــر بــه درســتي اجــرا شــود ،تأثيــرات
عمــدهاي بــر انتخــاب و طراحــي اســتراتژي اثربخــش خواهــد داشــت» (پیــرس و رابینســون.)307 :1388 ،
«مــدل  SWOTکــه یکــی از راهبردیتریــن مدلهــای موجــود در حــوزة مدیریــت اســتراتژیک میباشــد؛
چهــار عنصــر مهــم را دربــارة موضوعــات مختلــف بررســی میکنــد کــه عبارتنــد از :نقــاط ق ـ ّوت ، 1نقــاط
ضعــف ، 2فرصتهــا 3و تهدیــدات . 4ایــن عناصــر در دو محیــط داخلــی و خارجــی ،قابــل بررســي هســتند.
تحلیــل  SWOTبــرای اولیــن بــار در ســال  1950توســط دو فارغالتحصیــل مدرســة بازرگانی هــاروارد
بــه نامهــای جــورج آلبــرت اســمیت و رولنــد کریستنســن ،مطــرح شــد .در آن زمــان ایــن تحلیــل ،ضمــن
کســب موفقیتهــای روزافــزون بــه عنــوان کســب ابــزار مفیــد مدیریتــی ،شــناخته شــد؛ امــا شــاید بیشــترین
موفقیــت مشــهود ایــن تحلیــل ،زمانــی بــه دســت آمــد کــه جنــرال الکتریــک در ســال  1980از آن بــرای
بررســی اســتراتژیهای  GEو افزایــش بهــرهوری ســازمان خــود اســتفاده کرد»(کارولینــا و همــکاران،
.)133 – 126 :2006
5
در ســال  1989جانســون و همــکاران ( )71-63: 1990در مطالع ـهای ،مــدل ســوات را بــه عنــوان ابــزاری
کــه در مراحــل اولیــۀ تصمیمگیــری اســتفاده میشــود ،معرفــی کردنــد .ایــن ماتریــس در صورتــی کــه اهداف،
مشــخص و شــاخصهای مــورد نیــاز ،فراهــم باشــند ،در اجــرای طرحهــای توســعهای مؤثــر اســت.
دیویــد( 6در ســال  )1998روشــی بــرای کمــی کــردن مــدل  SWOTارائــه کــرد؛ وی اقــدام بــه تشــکیل
ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی ،ماتریــس عوامــل خارجــی و ماتریــس پروفیــل (ترکیبــی از عوامــل داخلی و
خارجــی) کــرد؛ امــا نقایصــی بــر ایــن روش وارد بــود؛ بهطوریکــه امتیازدهــی بــه عوامــل اصلــی بــه صــورت
ذهنــی بــود؛ همچنیــن کمبــود دادههــای کمــی و واقعــی وجود داشــت و پاســخ بــه بعضی از ســؤاالت یکســان،
بســیار ناهماهنــگ و متناقــض بــود؛ چــون وزنهــای عوامــل اصلــی ،توســط گــروه ارزیابــی بــه صــورت ذهنــی
1. Strengths
2. Weaknesses
3. Opportunities
4. Threats
5. Johnson
6. David
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تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در ....

اختصــاص داده میشــد؛ بدیــن ترتیــب کورتیــا 1و همــکاران ( )2000و اســتیوارت 2و همــکاران ()2002
تحلیــل سلســله مراتبــی ( )AHP3را بــا مــدل  SWOTترکیــب کردنــد و روش ترکیبــی جدیــدی بــرای بهبود
کاربــرد مــدل  SWOTبــه وجــود آوردنــد.
اهمیت توسعه و تدوین راهبردهای صنعت گردشگری
«بسـياري از کشـورها بـه صـورت فزايندهاي بـه اين حقيقت پي بردهانـد که براي بهبود وضعيـت اقتصادي خود
بايـد ابتـکار عمـل بـه خرج دهنـد و بـا اسـتفاده از جاذبههاي توريسـتي به جذب گردشـگر و در نتيجه ،توسـعة
پايـدار ،نائـل شـوند .در اين بين ،گردشـگري بـه عنوان يك وزنة تعادل در چارچوب دسـتيابي به توسـعة پايدار
در مناطـق كشـور بايد در نظر گرفته شـود» (غفـاری.)19 -12 :1381 ،
«آمارهای ســازمان جهانی توریســم ،طی بیســت و پنج ســال گذشــته ،نشــان میدهد که ســهم کشــورهای
جنــوب آســیا از جهانگــردان بینالمللــی و درآمدهــای جهانگــردی ،از  3درصــد بــه  7درصــد ،افزایــش یافتــه
اســت؛ امــا ایــن ســهم ،همــواره کمتــر از یــک درصــد از کل جهانگــردان بینالمللــی را تشــکیل میدهد .ســهم
ایــران از ایــن مقــدار بــه تناســب ســالهای مختلــف ،در قبــل از انقــاب ،بیــن  30تــا  40درصــد بــوده و بعــد از
آن در حــدود  5تــا  7درصــد در نوســان بــوده اســت .ایــن ســهم در ســالهای اخیــر بــا رشــدی انــدک بــه حدود
 10درصــد رســیده اســت .بهرهگیــری هدفمنــد از ایــن صنعــت پرســود و رفــع عقبماندگیهــا نیازمنــد عــزم
ملــی ،تدویــن برنامههای مناســب و اجــرای اصولــی آنهاســت» (منشـیزاده.)25-14 :1384 ،
«توســعة گردشــگري بــه عنــوان مجموعــه فعاليتهــاي اقتصــادي ،تأثيــر بســزايي درتقويــت بنيانهــاي
اقتصــادي جوامــع دارد (کاظمــی .)81 :1387 ،امــروزه گردشــگری بــه پدیــدهای تأثیرگــذار در اقتصــاد جهانی،
تبدیل شــده اســت (ابراهیمزاده و آقاسـیزاده .)5 :1390 ،بر اســاس آمار منتشــر شــده از ســوی ســازمان جهانی
گردشــگری در هــزارة جدیــد ،گردشــگری بــه عنــوان بزرگتریــن منبــع درآمــد جهانــی ،تبدیــل شــده اســت؛
بهطوریکــه اقتصاددانــان ،ایــن صنعــت را ســومین پدیــد ة اقتصــادی پویــا و رو بــه رشــد پــس از صنعــت نفــت
و خودروســازی میدانند»(مدهوشــی و ناصرپــور.)27 :1382 ،
صنعــت گردشــگری بــراي ايجــاد تعــادل بين توســعة پايدار و ارتقای ســطح كيفــي زندگــي جوامع محلي،
نقــش بســيار بــا اهميــت و قابــل توجهــی دارد و بــه طــور مؤثــري مشــكالت جوامــع فقيــر و كمدرآمــد را مهــار
ميكنــد« .اهميــت گردشــگري در عصــر حاضــر ،بيــش از هــر چیز دیگر ،وابســته به چرخــة اقتصادي آن اســت
كــه قابليــت بااليــي در زمينــة پويايــي اقتصــاد محلــي و بينالمللــي دارد؛ بــه گونـهاي كــه صنعــت گردشــگري
در ســالهاي گذشــته ،رشــدي معــادل  5/9درصــد و در حــدود  5/5تريليــون دالر داشــته اســت» (چانــگ لــی،
 .)183 - 178 :2008مقولــة گردشــگري كــه هماكنــون بــه شــكل گســترده و فراگيــر مــد نظــر اســت؛در واقــع
1. Kurttila
2. Stewart
3. Analytical Hierarchy process
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پديــدهاي تقريبـاً نوظهــور محســوب میشــود كــه آغــاز آن بــه اوايــل قــرن نوزدهــم بــاز ميگــردد.
اســتان ايــام ،بــا داشــتن جاذبههــاي متنــوع طبيعــي ،فرهنگــي و اجتماعــي؛ از جملــه :تنــوع آب و هوايــي،
چش ـماندازها و مناظــر طبيعــي از قبيــل دشــت و كوهســتان و د ّره ،كــوچ عشــاير ،فرهنــگ و آداب و رســوم
خــاص منطقــه؛ همچنیــن موق ّعيــت مــرزي و اســتراتژيكي اســتان و عبــور كوتاهتريــن مســير بــه عتبــات عاليــات
از طريــق مــرز مهــران ،تحــوالت سياســي ســالهاي اخيــر در كشــور عــراق ،بــاز شــدن مــرز و ورود و خــروج
مســافر و كاال ،قابليّتهــا و پتانســيلهای زيــادی در امــر توريســم دارد کــه ميتــوان از ايــن مهــم ،بهــرة كافــي
بــرد و نقــاط ضعــف گذشــته را بــه فرصــت و نقــاط قـ ّوت ،تبديــل كــرد و اســتان را در مســير توســعة اقتصــادي
قــرار داد.
تجزیه و تحلیل و ارزیابی  SWOTتوسعة صنعت گردشگری استان ایالم
بـا توجـه بـه ابعاد مختلف مـدل  SWOTو ارزیابـی عوامل خارجی و داخلـی با اسـتفاده از ماتریسهای عوامل
خارجـی و عوامـل داخلـی ،بـه ارزیابـی فرصتها ،تهدیـدات ،نقاط قـوت و نقاط ضعف پرداخته میشـود.
ارزیابی عوامل خارجی
امتیـاز و وزندهـی بـه عوامـل مختلف با اسـتفاده از نظرسـنجی از صاحبنظـران (جامعة هدف تحقیـق :مدیران و
کارشناسـان اجرایی ،اسـاتید دانشگاهی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،فعاالن بخش خصوصی گردشگری
در صنفهـای مختلـف و انجمـن علمی گردشـگری کشـور) و نیز بر اسـاس تسـلط محقـق بر موضـوع ،انجام
شـده است.
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جدول شمارة ( .)3ماتریس عوامل خارجی ()External Factor Evaluation
وزن

عوامل خارجی

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزندار

فرصتها ()Opportunities
گشایش مرز عراق و نگرش مثبت دولت عراق به توسعة روابط

0/3

4

1/2

مرزی با ایران
وجود عتبات عالیات در عراق و اهمیت گردشگری مذهبی در ایران

0/23

4

0/92

افزایش تقاضای سفر به استان ایالم برای مقاصد سیاحتی ،زیارتی،

0/06

3

0/18

تجاری و صادراتی)
امکان تبدیل مهران به منطقة آزاد با توجه به رویکرد توسعة مناطق

0/06

3

0/18

آزاد تجاری در دولت یازدهم
سیاستهای کالن اجرایی در زمینة توسعة گردشگری کشور

0/03

3

0/09

توسعة بازارچه و پایانة مرزی (در مهران و دهلران) به عنوان فرصتی برای

0/03

3

0/09

توسعة فعالیتهای تجاری و اقتصادی
تهدیدات ()Threats
وجود نگاه امنیتی به استان با توجه به مرزی بودن استان و سابقه

0/1

1

0/1

وقوع جنگ در منطقه)
نبود امنیت پایدار در عراق با توجه به نوپا بودن دولت جدید و

0/08

1

0/08

تثبیت نشدن امنیت کامل
مشکالت زیستمحیطی منطقه؛ بخصوص گرد و غبارهای شدید و

0/03

2

0/06

کمبود بارش
تهدیدات بهداشتی ،وجود بیماریهای واگیر و عدم وجود ساز و

0/04

2

0/08

کارهای پیشگیرانه با توجه به مشکالت مربوط به زیرساختهای
بهداشتی و درمانی
کمبود زیرساختهای گردشگری در عراق
جمع

منبع:محاساباتمحقق
8
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1
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جدول شمارة ( .)4راهنمای ماتریس عوامل خارجی


جمع وزن کل عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدات) باید  1باشد؛ لذا به میزان اهمیتی که هر عامل دارد ،عددی



در قسمت امتیاز وضع موجود ،اعداد  1تا  4به معانی ذیل هستند:

بین  0تا  1تعلق میگیرد ( ≥1وزن >.)0

 .4فرصت عالی و طالیی (که واکنشی بسیار عالی را باعث میشود)
 .3فرصت قابل اعتنا
 .2تهدید قابل اعتنا
 .1تهدید جدی (که واکنش بسیار نامطلوبی را موجب خواهد شد)


جمع امتیاز وزندار (موزون) حداقل  1و حداکثر  4میباشد.
امتیاز  ،4بیانگر داشتن موقعیتی متمایز ،برجسته و منحصر به فرد در رابطه با موضوع مورد بحث میباشد .عدد  1نیز
نشاندهندة وجود تهدیدات و موانع مهم ،چالشی و بحرانزا خواهد بود .اعداد  2و 3هر کدام با شدت کمتری بیانگر
وضعیت عددی هستند که به آن نزدیکترند.
منبع( :علیاحمدی)239 :1382 ،

غلبةـن
بیانگر چنیـ
امتیازیباشــد.
 3/06می
خارجد.ــی
ماتریــس
(وزن)
امتیازهــای
مجموع مجمـ
کهــد کــه
یده
ـان م
نتایجــج
نتای
چنین
عوام/ـ3ـلمیباش
خارجی 06
عوامل
ماتریس
ـوع (وزن)
امتیازهای
دهد
نشـمی
نشان
وضعیتـوـی
خارجـازـی،
وضعیتیاز لحـ
ـن ،اســتان
عواملبنابرایـ
لحاظاســت؛
ـدات
ـر تهدی
تهــا بـ
تهدیداتفرص
بیانگبرــر غلبــة
امتیــازی
فرصتها
ـلگیری
عوامـبهره
ـاظدارد.
مطلوب
خارجی
استانـاز
بنابراین
است؛
فرصتها
شد .پایــداری و مانــدن اســتان در
باعــث
ـدات،
ـش تهدیـ
استانکاه
ماندنـرای
ـاش بـ
تهــا و ت
تهدیدات،فرص
گیــری از
دارد .بهره
مطلــوب
خواهد
وضعیت
درـ این
پایداریـ و
باعث
کاهش
تالش برای
ایــن وضعیــت خواهــد شــد.
ارزیابی عوامل داخلی

9
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ارزیابی عوامل داخلی
جدول شمارة ( .)5ماتریس عوامل داخلی ()Internal Factor Evaluation
وزن

عوامل داخلی

امتیاز وضع
موجود

امتیاز وزندار

نقاط قوّت ()Strengths
محیط طبیعی بکر و غنی

0/2

3

0/6

رسیدگی به زیرساختهای گردشگری در استان در سالیان اخیر

0/1

3

0/3

(هرچند تا رسیدن به سطح مطلوب فاصلة زیادی وجود دارد؛ اما
در سالهای اخیر ،اقدامات نسبتاً مناسبی صورت گرفته است)
ظرفیت متنوع پذیرش گردشگر (اکوتوریسم ،تجاری ،تاریخی و

0/15

3

0/45

)...
نقاط ضعف ()Weaknesses
کمبود زیرساختهای ارتباطی

0/2

1

0/2

عدم توجه به گردشگری استان در ادوار گذشته

0/2

1

0/2

ضعف زیر ساخت های فرهنگی (نحوة برخورد با گردشگر ،تأمین

0/1

2

0/2

امنیت گردشگران و) ...
آب و هوای گرم و مرطوب (در مدت قابل توجهی از سال)
جمع

0/05

2

0/1

1

-

2/05

منبع :محاسابات محقق
جدول شمارة ( .)6راهنمای ماتریس عوامل داخلی
-

جمع وزن کل عوامل داخلی (نقاط قوّت و ضعف) باید  1باشد؛ لذا به میزان اهمیتی که هر عامل دارد ،عددی بین  0تا 1
تعلق میگیرد ( ≥1وزن >.)0

-

در قسمت امتیاز وضع موجود ،اعداد 4و  3برای نقاط قوّت در نظر گرفته شدهاند که معنای آنها به ترتیب ،فرصت خیلی
قوی و فرصت قوی میباشد؛ همچنین اعداد  2و  1برای نقاط ضعف هستند که به ترتیب به معنی ضعیف و خیلی ضعیف،
قلمداد میشوند.

-

جمع امتیاز وزندار (موزون) حداقل  1و حداکثر  4میباشد که هرچه این عدد ،بیشتر باشد به معنای اهمیت داشتن نقاط
قوّت میباشد.
احمدی)241 :1382 ،
منبع( :علی 10

نتایج نشان میدهد که جمع امتیاز وزندار جدول ماتریس عوامل داخلی استان ایالم در زمینة توسعة صنعت
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گردشگری  2/05و میانگین متوسط ماتریس  2/5میباشد .از آنجا که امتیاز نهایی جدول ،بیشتر حول میانگین
است تا کرانهها ( ضعف شدید -قوّت حداکثر)؛ لذا در کل ،میتوان شرایط استان را از لحاظ عوامل داخلی در
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نتایــج نشــان میدهــد کــه جمــع امتیــاز وزندار جــدول ماتریــس عوامــل داخلــی اســتان ایــام در زمینــة
توســعة صنعــت گردشــگری 2/05 ،و میانگیــن متوســط ماتریــس 2/5 ،میباشــد .از آنجــا کــه امتیــاز نهایــی
جــدول ،بیشــتر حــول میانگیــن اســت تــا کرانههــا ( ضعــف شــدید -ق ـ ّوت حداکثــر)؛ لــذا در کل ،میتــوان
شــرایط اســتان را از لحــاظ عوامــل داخلــی در حــد متوســط دانســت.
ماتریس عوامل خارجی و داخلی /تركيبي ()IE
در اینجـا بـا ترکیـب نتایـج بـه دسـت آمـده از ماتریـس عوامـل داخلـی و ماتریـس عوامـل خارجـی ،وضعیت
اسـتراتژیک اسـتان ایلام در زمینـة توسـعة گردشـگری ،بـه دسـت خواهـد آمد.
«ماتریــس  IEبــر مبنــای دو بعــد کلیــدی بنــا شــده اســت کــه عبارتنــد از :مجمــوع امتیازهــای مــوزون
ماتریــس عوامــل خارجــی و عوامــل داخلــی .روی محــور افقــی ،عوامــل داخلــی و بــر محــور عمــودی ،امتیــاز
وزندار عوامــل خارجــی پیــاده میشــود» (خلیلــی شــورینی.)81 :1377،
قــرار گرفتــن در خانههــای  2 ،1و  4ایــن ماتریــس ،نشــاندهندة داشــتن موقعيــت در حــال رشــد و
توســعه میباشــد .خانههــای شــمارة  5 ،3و  7نیــز موقعيــت ثبــات را نشــان میدهنــد کــه در ایــن شــرایط بایــد
وضــع موجــود را دنبــال کــرد و بــدون تغییــرات خاصــی ،آنچــه تاکنــون انجــام میشــده را ادامــه داد .در نهایت،
خانههــای شــمارۀ  8 ،6و  9موقعيــت رهاســازی و بیتوجهــی بــه محیــط را توصیــه میکنــد.
وضعیت استان ایالم در مورد موضوع تحقیق در این جدول به صورت ذیل ،قابل بیان است:
مطلوب (( زیاد)
خارجی
عوامل
موزون
امتیاز امتیاز
 -زیاد)
←مطلوب
←3/06
3/06
خارجی
عوامل
موزون
متوسط
2/05
داخلی
عوامل
موزون
امتیاز امتیاز
 -←←متوسط
2/05
داخلی
عوامل
موزون
جدول شمارة ( .)7ماتریس تركیبی (عوامل داخلی /خارجی)

منبع :محاسبات تحقیق

متوسطدروحازــد
داخلــی،
عوام،ــل
لحاظاز لحـ
ایالم ایـازـام
اســتان
قبلی،ـی،
دوگانـةـة قبلـ
ماتریسهـ
توجهـرةبهنهای
بــا توجــه بـباـه نمـ
در حد
ـاظداخلی
عوامل
استان
ـایی دوگان
ماتریسها
نمرـةـینهایی
مثبـغلب
محیطی و
ـوع مثبت
رویدادهای
دلیل
خارجی به
طلوبـع،
حالتبـمـر موانـ
موانع،فرصدرتهــا
فرصتـیهاوبرغلبــة
ـتةمحیطـ
رویدادهــای
وقوعدلیــل وقـ
ـی بــه
خارجـ
عواملعوامــل
لحاظلحــاظ
متوســط و از
گشـدر
مهران،
توجه
استان با
وضعیت کلی
بنابراین
(زیاد)ـقرار
قرارـی
شماربیةن2المللـ
خانةمــرز
ـایش
المللیبــه
مرزبــابینتوجــه
گشایشـتان
ـت بهکلــی اسـ
وضعیـ
بنابرایــن
ـرار دارد؛
دارد؛ــاد) قـ
ـوب (زی
در حالــت مطل
میگیرد که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه است.
مهــران ،در خانــة شــمارة  2قــرار میگیــرد کــه بیانگــر اتخــاذ راهبردهــای رشــد و توســعه اســت.
نحوة تدوین راهبرد
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نحوة تدوین راهبرد
«بـا توجـه بـه ارزیابـی عوامـل خارجی و عوامـل داخلی و نتایج به دسـت آمده ،بـه ارائة راهبردها بر اسـاس مدل
 SWOTپرداختـه میشـود .در ایـن مـدل ،پـس از مشـخص کـردن هـر یـک از عوامـل نقاط قـوت و ضعف،
فرصتهـا و تهدیـدات ،از محـل تالقـی آنهـا ،اسـتراتژیهای مورد نظـر حاصل میشـود؛ بنابراین همـواره این
ماتریس ،منجر به چهار دسـته اسـتراتژی ( )SO, ST, WO, WTمیشـود .مواجهه دادن عوامل اصلی داخلی
و خارجـی و تدویـن اسـتراتژیهای  SO, ST, WO, WTاز مشـکلترین بخشهـای تهیـة ماتریس SWOT
میباشـد و بـه قضـاوت و قـدرت تجزیه و تحلیل خوبـی نیـاز دارد» (علیاحمـدی.)250-248 :1382 ،
جدول شمارة ( :)8نمای كلی مدل SWOT

عوامل داخلی
عوامل خارجی
فهرست فرصتها ((O

فهرست قوتها

فهرست ضعفها

((S

((W

ناحیة ( :)1استراتژیهای تهاجمی SO

ناحیة ( :)3استراتژیهای محافظهکارانه WO

(بهرهبرداری از فرصتها با استفاده از ( بهرهبرداری از فرصتها با از بین بردن ضعفها)
قوتها)
فهرست تهدیدات ((T

ناحیة ( :)2استراتژیهای رقابتی ST

(پرهیز از تهدیدات با استفاده از قوتها)

ناحیة ( :)4استراتژیهای تدافعی WT
(پرهیز از تهدیدات با از بین بردن ضعفها)

منبع( :علیاحمدی)248 :1382 ،

«در اجــرای اســتراتژیهای  SOبایــد بــا اســتفاده از نقــاط قــوت داخلــی کوشــید کــه از فرصتهــای
در ،حداکثر
خارجی
فرصتهای
که از
داخلی کوشید
نقاط قوت
استفاده از
بهرهباید با
اســتفادهیوSO
استراتژیها
در اجرای
«
ماتریــس
وضعیــت
بهتریــن
موقعیــت،
گیــرد .ایــن
صــورت
گیــری
حداکثــر
خارجــی،
ماتریس
موقعیت،
سازمانکهاــه
تماممیافتــد
است اتفکهــاق
SWبســیار
OTـد.
گیرنـ
در قــرار
وضعیتـش
بهترینایــن بخـ
دارنــد در
گیرد.هااینتمایــل
صورتـازمان
گیریتمــام سـ
بهرهکــه
استفادهاسوــت
SWOT
یی
ها
فرصت
،
بخش
یا
سازمان
از
خارج
محیط
در
که
افتد
می
اتفاق
بسیار
گیرند.
قرار
بخش
این
در
دارند
تمایلـط خــارج از ســازمان یــا بخــش ،فرصتهایــی فراوانــی بــه وجــود میآیــد؛ امــا بــه واســطۀ وجــود
در محیـ
فرصتها،
ـا ،از
استفاده
گیری و
توانایی
ضعف
وجوداسـنقاط
توانایـاما
میآید؛
فراوانیـ به
ـدارد»
وجــود نـ
ـخیص آنهـ
بهرهتشـ
رغــم
داخلی،ـا ،علی
فرصتهـ
ـتفاده از
واسطهـری و
ـی بهبهرهگیـ
وجودــی،
ـف داخل
نقــاط ضع
علیرغم تشخیص آنها ،وجود ندارد» (شریفیکلویی.)128-120 :1376 ،
(شــریفیکلویی.)128-120 :1376 ،
«هدف از استراتژیهای  WOاین است که از فرصتها استفاده شود و در جهت جبران نقاط ضعف یا
«هــدف از اســتراتژیهای  WOایــن اســت کــه از فرصتهــا اســتفاده شــود و در جهــت جبــران نقــاط
حذف آنها ،اقدام گردد .سازمانها و شرکتها در اجرای استراتژیهای  STمیکوشند تا با استفاده از نقاط قوت
ضعــف یــا حــذف آنهــا ،اقــدام گــردد .ســازمانها و شــرکتها در اجــرای اســتراتژیهای  STمیکوشــند
داخلی خود ،برای جلوگیری از تأثیرات منفی تهدیدات خارجی بر سازمان ،سازوکارهایی را برای کاهش تهدید
تــا بــا اســتفاده از نقــاط قــوت داخلــی خــود ،بــرای جلوگیــری از تأثیــرات منفــی تهدیــدات خارجــی بــر
یا حذف آن به کار گیرند؛ در نهایت هدف سازمانها از استراتژیهای  WTکم کردن نقاط ضعف داخلی و
ســازمان ،ســازوکارهایی را بــرای کاهــش تهدیــد یــا حــذف آن بــه کار گیرنــد؛ در نهایــت هــدف ســازمانها
پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است .سازمانی که بیشترین عوامل آن ،در این خانه متمرکز باشد،
محیــط خارجــی
ـی از
ـدات :ناشـ
گرفتـ»ـز از
خواهدو پرهی
ـفقرارداخلــی
مخاطرهضعـ
ـردن نقــاط
وضعیتیهای
از اســتراتژ
.)233
-230
تهدیـ1379
(فرد آر،
آمیزی
WTردکوــمدرکـموضع
مناسبی ندا
ضعفــع
نقاطدر موض
ـدارد و
ـبی نـ
نقاطوضعیـ
باشــد،
متمرکــز
چهارخانــه
هر ایــن
آن ،در
ـترین عوامــل
ـازمانی
اســت .سـ
حذف
مناسـیا
قوت،ـتکاهش
تقویت
وضعیت،
راهبردها در
بیشـتدوین
گیریکــهکلی
جهت
درونی ،استفاده از فرصتها و پرهیز از تهدیدات است.
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مخاطرهآمیــزی قــرار خواهــد گرفــت» (فــرد آر.)233-230 :1379 ،
جهتگیــری کلــی تدویــن راهبردهــا در هــر چهــار وضعیــت ،تقویــت نقــاط قــوت ،کاهــش یــا حــذف
نقــاط ضعــف درونــی ،اســتفاده از فرصتهــا و پرهیــز از تهدیــدات اســت.
تدوین راهبرد
ً
کاملا بـر اسـاس خبرگـی و خالقیـت میباشـد؛ در واقع لیسـت
تدویـن اسـتراتژیهای SO, ST, WO, WT
ی اسـت برای تدویـن راهبردها .در مدل ارائه شـدة زیر
کـردن نقـاط قـوت و ضعف ،تهدیدها و فرصتها کمک 
 SWOTبـه طـور جامـع و ضمـن در نظـر گرفتن ابعاد مختلف ،نسـبت به تدوین راهبردها ،اقدام شـده اسـت.
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جدول شمارة ( :)9ارائۀ راهبردها
فهرست قوتها((S
عوامل داخلی

فهرست ضعفها ((W



-محیط طبیعی بکر و غنی



-كمبود زیر ساخت های ارتباطی



-رسیدگی به زیرساختهای



-عدم توجه به گردشگری استان در ادوار گذشته

گردشگری در استان در سالیان اخیر 
عوامل خارجی





فهرست فرصتها((O

 گشایش مرز عراق و نگرش مثبتدولت عراق به توسعة روابط مرزی با









-ظرفیت متنوع پذیرش گردشگر



ضعف زیرساختهای فرهنگی-آب و هوای گرم و مرطوب

ناحیۀ ( :)1استراتژیهای تهاجمیSO

ناحیۀ ( :)3استراتژیهای محافظهكارانه WO

(بهرهبرداری از فرصتها با استفاده از

(بهرهبرداری از فرصتها با از بین بردن ضعفها)

قوتها)

 - معرفی توانمندیهای استان به بخشهای

ایران
 - انجام مطالعات و پژوهشهای مختلف (تجار و بازرگانان ،گردشگران ،زائران و
یت
اهم
و
عراق
در
عالیات
عتبات
وجود
واقعبینانه ،مبتنی بر واقعیات موجود با )...
ایران
در
مذهبی
گردشگری
 - توسعة زیرساختهای ارتباطی و تقویت
دیدی کاربردی و مسئلهمحور.
 افزایش تقاضای سفر به استان ایالم، - تدوین برنامة جامع ،هدفمند ،منسجم ناوگان حمل و نقل (هوایی ،زمینی ،ریلی و
برای مقاصد سیاحتی ،زیارتی ،تجاری و و یکپارچه جهت بهرهگیری از گشایش ترانزیتی)
صادراتی.
 - حمایت از سرمایهگذاری بخصوص در بخش
مرز عراق
 امکان تبدیل مهران به منطقة آزاد با - ایجاد اتاق فکر واقعی ،تأثیرگذار و ساخت و تجهیز اماکن اقامتی ،تفریحی ،سیاحتی
توجه به رویکرد توسعة مناطق آزاد غیرتشریفاتی با مأموریتی مشخص و و توریستی

تجاری در دولت یازدهم
 - افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با
حمایت مسئوالن ارشد ،جهت راهبری
ة
زمین
در
اجرایی
 سیاستهای کالنمسائل به منظور بهینهسازی تصمیمگیری مدیریت ستادی جهت همافزایی و همپوشانی و
کشور
توسعة گردشگری
مدیریت عملیات
مسئوالن اجرایی به صورت تمرکزیافته

توسعة بازارچه و پایانة مرزی در مهران - استفادة مؤثر و بهرهبرداری از اسناد باالدستی
 - ایجاد تفاهمنامههای بلندمدت با
و دهلران به عنوان فرصتی برای توسعة مسئوالن کشور عراق بخصوص ملی
فعالیتهای تجاری و اقتصادی
 - تأکید بر مزیتهای اصلی مرز ایالم (امنیت،
استانهای هممرز و گسترش
بازارچههای مرزی و تسهیل انجام امور راحتی و مسطح بودن مسیر و )...
بازرگانی و تجارت
فهرست تهدیدات ((T



 -وجود نگاه امنیتی به استان



 -نبود امنیت پایدار در عراق



 -مشکالت زیستمحیطی منطقه



 -تهدیدات بهداشتی



 کمبود زیرساختهای گردشگری درعراق

ناحیه ( .)2استراتژیهای رقابتیST

ناحیه ( .)4استراتژیهای تدافعی WT

(پرهیز از تهدیدات با استفاده از

(پرهیز از تهدیدات با از بین بردن ضعفها)

قوتها)

 - تالش برای کاهش تنش و ایجاد حساسیت در

 - فرهنگسازی احترام به گردشگربه مرز و استان

 - افزایش اقدامات و تالشهای بینالمللی برای
 15ایجاد اشتغال،
عنوان عاملی مهم برای
کسب درآمد و توسعه

بهبود پایدار وضعیت محیط زیست منطقه

 - درگیری مردم بومی منطقه در امر توسعه و
 - حمایت از تعاونیهای انتفاعی و غیر
انتفاعی (مجامع ،صنوف و دفاتر خدمات نهادینه کردن احترام به فرایندهای توسعهمحور
گردشگری)

 - سرمایهگذاری بخش خصوصی در هر دو طرف

 - تأکید بر خروج استان و مرز آن از مرز به منظور مدیریت کامل فعالیتهای
حالت تهدید به فرصت (برگزاری گردشگری (از جمله :ساخت هتل در هر دوسوی
جشنوارههای فصلی ،نمایشگاهها و مرز)
پتانسیل کاروانهای راهیان نور و )...
 - حفظ ،صیانت و مناسبسازی محیط
طبیعی استان ایالم
منبع :محاسبات تحقیق
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بحث و نتیجهگیری
در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه نحـوة تدویـن راهبـرد و معرفی مـدل سـوات ،پرداخته شـد و اهمیت توسـعه و تدوین
راهبردهـای صنعـت گردشـگری ،مورد بحث قرار گرفت؛ سـپس با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج پرسـشنامه،
عوامـل مربـوط بـه ابعاد چهارگانة مدل سـوات ،مشـخص گردیـد و با اسـتفاده از ماتریسهای سـهگانه (عوامل
داخلـی ،عوامـل خارجـی و ترکیبـی) امتیاز هر یـک از عوامـل و ماتریسها به دسـت آمد.
نتایــج بــه دســت آمــده از ماتریــس ترکیبــی ( )IEو نمــرات ماتریسهــای ارزیابــی عوامــل داخلــی
و خارجــی ،نشــان میدهنــد کــه چــون نمــرات بــه دســت آمــده از عوامــل داخلــی( 2/06 ،متوســط) و نمــرة
بــه دســت آمــده از عوامــل خارجــی( 3/06 ،مطلــوب) بــوده اســت؛ لــذا طبــق اصــول مدیریــت اســتراتژیک و
مــدل  ،SWOTموقعیــت اســتراتژیک اســتان ایــام در منطقــة دوم ماتریــس  IEقــرا میگیــرد کــه بیانگــر اتخاذ
راهبردهــای رشــد و توســعه میباشــد .موقعیــت راهبــردی اســتان بــرای توســعة صنعــت گردشــگری ،منطبــق با
راهبردهــای مطرحشــدة مــدل ســوات در بخشهــای ( SOفرصتهــا  /نقــاط قــوت) و ( W Oفرصتهــا /
نقــاط ضعــف) میباشــد.
پیشنهادات
هـر چنـد وضعیت توسـعة صنعت گردشـگری در اسـتان ایلام با توجه بـه نتایج به دسـت آمـده ،در حالتی قرار
دارد کـه جهـت بهرهبـرداری اصولی از آن ،باید راهبردهای اشـاره شـده در بخشهـای  SOو  WOدر اولویت
باشـند؛ ولـی بایـد جهت ایجاد انسـجام و یکپارچگی ،ترکیبی از سـایر راهبردها نیز مد نظر قرار گیـرد .با در نظر
گرفتن وضعیت راهبردی اسـتان ایالم در زمینة توسـعة صنعت گردشـگری و در راسـتای راهبردهای ارائه شده،
پیشـنهادات ذیل میتواند راهگشـا باشد:
 اهتمـام بـه توسـعة بسـترهای الزم بـرای گردشـگران (اماکـن اقامتـی ،پذیرایـی و سـیاحتی ،دفاتـر خدمـاتگردشـگری و ارائـة خدمـات کنسـولی)؛
 تسـریع در فراهمسـازی تسـهیالت تجـاری مـرزی (توسـعة تبـادالت تجـاری ،گسـترش بازارچـۀ مـرزی،بهرهگیـری از مزایـای منطقـة ویـژه و تلاش بـرای ایجـاد منطقـة آزاد تجـاری و صنعتـی و اسـتفاده از ظرفیـت
تعاونیهـای مرزنشـینان)؛
 گسترش مناسبات و توسعة روابط با استانهای همجوار در کشور همسایه؛ کاهـش یـا حـذف نقـاط ضعف مورد اشـاره در پژوهـش حاضر و تالش بـرای حفظ نقاط قوت با اسـتفاده ازفرصتهـا و جلوگیری از ضریب تأثیرگـذاری تهدیدات؛
 گسـترش فرهنـگ گردشـگرپذیری و نحوة ارتباط با گردشـگر در میان مردم بومـی و نهادینه کردن فرهنگتوسعه؛
 تکمیل و توسعة زیرساختهای ارتباطی (جاد های ،هوایی و ریلی)؛دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396
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 حمایـت ،تشـویق و ترغیـب سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی و ایجاد تسـهیالت مناسـب بـرای آنان جهتسـرمایهگذاری ،بـا اسـتفاده از ظرفیـت قوانیـن (قوانیـن و مقـرارت مربـوط بـه مناطـق کمتر توسـعهیافته ،مناطق
مـرزی ،مناطـق ویـژ ة اقتصادی و در آینـده ،مناطق آزاد تجاری ،قانون حمایت از سـرمایهگذاری و سـایر قوانین
حمایتی).

منابع و مآخذ
الف) فارسی
 ابراهيـمزاده ،عيســي و عبدالــه آقاسـيزاده؛ (« ،)1390تأثيــر منطقــة آزاد چابهــار بر توســعة گردشــگري و حوزة نفــوذ آن با بهرهگيرياز مدل رگرســيون و آزمون  ،»T-testمجله جغرافيا وتوســعه ،شــماره  ،2دانشــگاه سيســتان و بلوچســتان. بهرامــی ،رحمتالــه؛ (« ،)1389بررســی قابلیتهــا و تنگناهــای توســعة گردشــگریی روســتایی اســتان کردســتان» ،مجموعــه مقاالتچهارمیــن کنگــره بینالمللــی جغرافیدانــان جهــان اســام ،زاهــدان :ایران.
 پیرســجان ،رابینســون ریچــارد؛ ( ،)1388برنامهریــزی مدیریــت اســتراتژیک ،ترجمــه ســهراب خلیلــی شــورینی ،چ پنجــم ،تهــران:دانشپــژوه.
 خلیلی شورینی ،سهراب؛ ( ،)1377برنامهریزی و مدیریت استراتژیک ،تهران :یادواره کتاب. داسويــل ،راجــر؛ ( ،)1386مديريــت جهانگــردي ،مبانــي ،راهبردهــا و آثــار ،ترجمــة محمد اعرابــي و داود يــزدي ،چ چهــارم ،تهران:دفتــر پژوهشهــاي فرهنگــي.
 رحمانــی بیــژن ،مجیــد شــمس و ســاناز حاتمیفــر؛ (« ،)1389امکانســنجی توســعة پایــدار گردشــگری در شــهر مالیــر» ،فصلنامــهجغرافیــا و مطالعــات محیطی ،ســال اول ،شــماره .3
 ســینایی ،وحیــد؛ (» ،)1371توســعة پایــدار و گردشــگری» ،دو فصلنامــه اطالعــات سیاســی و اقتصــادی ،شــماره  ،96-95شــماره136و.137
 شریفی کلویی ،منصور؛ ( ،)1376راهنمای اجرایی برنامهریزی استراتژیک ،تهران :آروین. علیاحمدی ،علیرضا؛ ( ،)1382نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک ،تهران :تولید دانش. غفــاري ،هــادي؛ (« ،)1381صنعــت توريســم در ايــران :چالــش هــا و راهکارهــا» ،دو فصلنامــه سياســي -اقتصــادي ،ســال هفدهــم،ش  5و .6
 فردآر ،دیوید؛ ( ،)1379مدیریت استراتژیک ،ترجمه اعرابی و پارسائیان ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی. كاظمــي ،مهــدي؛(« ،)1387تحليــل ادراك شــهروندان زاهدانــي در توســعة گردشــگري چابهار» ،مجله جغرافيا و توســعه ،شــماره،12دانشگاه سيســتان و بلوچستان.
 مدهوشــي ،مهــرداد و نــادر ناصرپــور؛ (« ،)1382ارزيابي موانع توســعة صنعت گردشــگري در اســتان لرســتان» ،فصلنامــه پژوهشنامهبازرگاني ،شــماره .28
 -منشیزاده ،رحمتاله؛ ( ،)1384اندر مقوله گردشگری ،تهران :منشی.
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