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چکیده
امــروزه گردشــگری بــه پدیــده ای تأثيرگــذار در اقتصــاد جهانی تبدیل شــده اســت کــه  اهميــت آن در عصر حاضر 
بيــش از هــر چيــز دیگــر وابســته بــه چرخــة اقتصــادي مي باشــد. در ایــن تحقيــق، تالش شــده اســت تا ضمــن تحليل 
وضعيــت موجــود، بــه بررســی نقــاط ضعــف و قــوت و فرصت هــا و تهدیدات اســتان ایــالم در زمينة توســعة صنعت 
گردشــگری، پرداختــه شــود. جامعــة پژوهــش حاضــر 354 نفــر بــود کــه بــرای تعييــن نرمــال بــودن آن، از آزمــون 
کلموگــرف- اســميرنف اســتفاده شــد و حجــم نمونــه بــا اســتفاده از جــدول کرســجی و مــورگان 132 نفــر بــرآورد 
گردیــد. روایــی پرســش نامه )ابــزار تحقيــق( بــه وســيلة خبــرگان )اســاتيد دانشــگاه( بررســی و تأیيــد شــد و بــرای 
تعييــن ميــزان پایایــی از آزمــون آلفــای کرونبــاخ اســتفاده گردیــد )ضریــب آزمــون 0/892(. ایــن پژوهــش از لحاظ 
هــدف کاربــردی و از لحــاظ ماهيــت پيمایشــی می باشــد. داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS تجزیــه 
و تحليــل و در قالــب ماتریس هــای ســه گانه )IE, EFE, IFE( اندازه گيــری شــد و در نهایــت بــا اســتفاده از  مــدل 
SWOT نســبت بــه ارائــة راهبــرد اقــدام گردیــد. بــا توجــه بــه اینکــه اســتان ایــالم، بســترهای الزم بــرای توســعة 
صنعــت گردشــگری را دارد؛ در ایــن تحقيــق بــه بررســی ابعــاد مختلــف صنعــت توریســم در اســتان، پرداختــه و 
راهبردهایــی پيشــنهاد شــده اســت. نتایــج پژوهش نشــان داد که موقعيت اســتراتژیک اســتان از لحــاظ عوامل داخلی 
)نقــاط قــوت و ضعــف( در وضعيــت متوســط و از لحــاظ عوامــل خارجــی )فرصت هــا و تهدیــدات( در موقعيــت 
مناســت قــرار می گيــرد کــه بيانگــر اتخــاذ راهبردهــای رشــد و توســعه می باشــد. بــا توجــه بــه موقعيــت راهبــردی 
اســتان و منطبــق بــا نتایــج بــه دســت آمــده از مــدل SWOT، راهبردهایــی پيشــنهاد شــده اســت؛ هرچنــد توجــه بــه 
ترکيبــی از راهبردهــا بــرای توســعة صنعــت گردشــگری الزم اســت؛ امــا بــا توجــه بــه تحليل هــای صورت گرفتــه، 
راهبردهــای ارائــه شــده در بخش هــای SO و WO بــا موقعيــت راهبــردی اســتان ایــالم، اهميــت بيشــتری دارنــد. 
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مقدمه 
»در حـال حاضـر، صنعـت گردشـگری از منابـع مهـم توليد درآمـد، اشـتغال و ایجاد زیرسـاخت ها بـرای نيل به 
توسـعة پایـدار، محسـوب می شـود« )رحمانـی و همـکاران، 1389: 13(. »مطابـق آخریـن گزارش هـاي سـازمان 
جهانـی جهانگـردی )WTO1(   صنعت گردشـگري، مهمتریـن کاالي صادراتي و منبع درآمد کشـورهاي در 
حال توسـعه و کمتر توسـعه یافته می باشـد و با نرخ رشـد سـریع در سـال هاي اخير، پس از صنعت نفت مهمترین 

منبع درآمد ارزي کشورهاسـت. 
برنامه ریــزی و ارائــة راهبردهــای توســعة گردشــگری بــه شــيوة پایــدار، اهميــت بســيار دارد؛ زیــرا اغلــب 
ــای  ــراث تاریخــی و الگوه ــی، مي ــط طبيع ــای محي ــه جاذبه ه ــه توســعة گردشــگری ب ــوط ب ــای مرب فعاليت ه
فرهنگــی منطقــه بســتگی دارد. اگــر ایــن منابــع، مــورد بی توجهــی قــرار گيرنــد یــا تخریــب شــوند، مناطــق 
گردشــگری نخواهنــد توانســت بــه جــذب گردشــگر بپردازند؛ در نتيجــه نمی توانند گردشــگری موفقی داشــته 

باشــند« ) ســينایی، 1371: 95 و 96(.
ــا  »سياســت دولت هــا در دهه هــاي اخيــر بــر توســعة گردشــگري بــه عنــوان یکــي از شــيوه هاي مبــارزه ب
ــده و  ــد کــه در فراســوي مناقشــات حاصــل از تخصصي شــدن فزاین ــد مي کن ــد تأکي ــکاري و ایجــاد درآم بي
ــا و  ــر کااله ــگري و دیگ ــن گردش ــيني بي ــري جانش ــت انعطاف پذی ــگري،  اهمي ــه گردش ــدي ب ــرش تولي نگ

ــزا، 2003: 320(.  ــد« )الن ــرار مي دهن ــر ق ــّد نظ ــات را م خدم
بــا توجــه بــه کارکردهــای متنــوع و متعــدد صنعــت گردشــگری بخصــوص در حــوزة اقتصــادی و ایجــاد 
اشــتغال و نظــر بــه وجــود بســترهای الزم در اســتان ایــالم بــرای توســعة ایــن صنعــت، در ایــن پژوهــش بــه تعيين 

موقعيــت اســتراتژی و تدویــن راهبــرد در ایــن زمينــه پرداختــه می شــود.

روش شناسی تحقيق 
ایـن پژوهـش از لحـاظ اهـداف از نـوع کاربـردی و از لحـاظ ماهيت از نوع پيمایشـی می باشـد. جامعة پژوهش 
حاضـر؛ شـامل: فعـاالن حوزة گردشـگری، اعضای هيأت علمی و اسـتادان دانشـگاه مرتبط بـا موضوع تحقيق، 
مسـئوالن اجرایی صنعت گردشـگری و انجمن علمی گردشـگری ایران بود که برای تعيين نرمال بودن جامعه 
مورد مطالعه )354 نفر(، از آزمون کلموگرف - اسـميرنف2  اسـتفاده شـد و حجم نمونه نيز با اسـتفاده از جدول 
کرسـجی و مـورگان3   132 نفـر، بـرآورد گردیـد. روایـی پرسـش نامه )ابزار تحقيق( به وسـيلة خبرگان )اسـاتيد 
دانشـگاه( بررسـی و تأیيـد شـد و بـرای تعيين ميزان پایایـی از آزمـون آلفای کرونبـاخ اسـتفاده گردید )ضریب 
آزمـون 0/892(. داده هـای پژوهـش بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS تجزیـه و تحليـل و در قالـب ماتریس هـای 

1. World Tourism Organization
2. Kolmogorov _Smimovz
3. Krejcie &Morgan

نوذر قنبری - هابیل حیدرخانی - مسلم رستمی
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سـه گانه )EFE1 , IFE2 , IE3 ( اندازه گيـری شـد و در نهایـت بـا اسـتفاده از مـدل SWOT 4   نسـبت به ارائة 
راهبرد اقـدام گردید.

3 
 

ی پژوهش هاداده(. 892/0 )ضریب آزمون و برای تعیین میزان پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد ،تأیید
3I) گانهسهی هاماتریستجزیه و تحلیل و در قالب  SPSS افزارنرمبا استفاده از  E ,2I FE ,1EFE )گیریاندازه 

 .گردیداقدام  ارائة راهبردنسبت به  OT SW 4مدل  و در نهایت با استفاده ازشد 

 جامعۀ آماریاسمیرنف برای تعیین توزیع نرمال  –نتایج آزمون كلموگرف  (.1) ةجدول شمار
 نفر   314 ( N) جامعة آماریتعداد 

 9/1 ( Mمیانگین )
 821/0 (Sانحراف معیار)

 04/3 (Zاسمیرنف) –کلموگرف 
 0/0 (Aسطح معناداری )

 محاسبات تحقیق: منبع
 نرمال است. که جامعة آماری نتایج این آزمون نشان داد

 آماری تحقیق ۀهای مختلف جامعفراوانی گروه .(2) ةجدول شمار
 حجم نمونه  حجم جامه گروههای جامعۀ آماری

حوزة گردشگریفعاالن   83 36 
 ربا موضوع تحقیق دی مرتبط هارشتهت علمی و اساتید أاعضای هی

 های استان ایالمدانشگاه
49 23 

 24 54 مدیران و کارشناسان  دستگاه های اجرایی
 48 128 انجمن علمی گردشگری ایران

 131 314 مجموع

                                                           
1External Factor Evaluation. 
2Internal Factor Evaluation.  

3External & Internal.  
4. Strengths  ،Weaknesses  ،Opportunities  ،Threats model 
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 آماری تحقیق ۀهای مختلف جامعفراوانی گروه .(1) ةنمودار شمار
 

 مبانی نظری
 ،ن موضوعاتپرداختن به ای با نظر داشت و در نکات مهمی را راهبرد برای صنعت گردشگری بایددر تدوین »

توسعه  ایدب کجا در چه نوع گردشگری و اینکهجمله  از ؛گذاری نمودسیاست تدوین و استراتژی گردشگری را
تسهیالت  ت وخدما اماکن،این  و افزود باید خدمات را تسهیالت و دیگر چند مکان اقامتی و رفاهی و یابد،
 مشخص شود. ،فرهنگی ی طبیعی وهاجاذبهپراکندگی مکانی  ؛اضافه شوند در کجا و باشند یچه نوع از باید

 رکه باید ب دهدنشان می ،همچنین ؛نشان دهد خدمات را تسهیالت و تواند اصالحات ضروری دراستراتژی می
 (.258و  257: 1386 ،)داس ویل «کرد تأکید ،ی بازاریابیهافرصت

صنعت گردشگری  تدوین استراتژی کارآمدترین مدل در ،SWOTی تدوین استراتژی، مدل هامدلمیان  از»      
 و هاقوت بخش،استراتژی اثراستوار است که  ،بر این منطق SWOTتجزیه و تحلیل »(. 7 :1389 )بهرامی، «است

 )هانگ و چان، «رساندبه حداقل می را تهدیدات آن و هاکه ضعفعین حالی در د،کنمیحداکثر  را هافرصت
تراتژی طراحی اس انتخاب و ای برتأثیرات عمده شود، به درستی اجرا این فرض ساده اگر»(. 136: 2010

 (. 307: 1388 )پیرس و رابینسون، «داشت اثربخش خواهد
د؛ چهار عنصر باشمیاستراتژیک  مدیریتحوزة ی موجود در هامدلترین که یکی از راهبردی SWOTمدل»       

و  3ها، فرصت2نقاط ضعف، 1نقاط قوّت: از که عبارتند کندمیبررسی  موضوعات مختلف، ةدربارمهّم را 
 قابل بررسی هستند.  ،. این عناصر در دو محیط داخلی و خارجی4تهدیدات

های بازرگانی هاروارد به نام ةتوسط دو فارغ التحصیل مدرس 1950برای اولین بار در سال  SWOTتحلیل       
ی هاموفقیتضمن کسب  ،مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ،رولند کریستنسنو  جورج آلبرت اسمیت

                                                           
1. Strengths 
2. Weaknesses 
3. Opportunities 
4. Threats 

0

20

40

60

80

100

120

140

فعاالن  گردشگری اساتید دانشگاه  مدیران و کارشناسا ن انجمن علیم  

حجم جامعه حجم نمونه 

4 
 

 آماری تحقیق ۀهای مختلف جامعفراوانی گروه .(1) ةنمودار شمار
 

 مبانی نظری
 ،ن موضوعاتپرداختن به ای با نظر داشت و در نکات مهمی را راهبرد برای صنعت گردشگری بایددر تدوین »

توسعه  ایدب کجا در چه نوع گردشگری و اینکهجمله  از ؛گذاری نمودسیاست تدوین و استراتژی گردشگری را
تسهیالت  ت وخدما اماکن،این  و افزود باید خدمات را تسهیالت و دیگر چند مکان اقامتی و رفاهی و یابد،
 مشخص شود. ،فرهنگی ی طبیعی وهاجاذبهپراکندگی مکانی  ؛اضافه شوند در کجا و باشند یچه نوع از باید

 رکه باید ب دهدنشان می ،همچنین ؛نشان دهد خدمات را تسهیالت و تواند اصالحات ضروری دراستراتژی می
 (.258و  257: 1386 ،)داس ویل «کرد تأکید ،ی بازاریابیهافرصت

صنعت گردشگری  تدوین استراتژی کارآمدترین مدل در ،SWOTی تدوین استراتژی، مدل هامدلمیان  از»      
 و هاقوت بخش،استراتژی اثراستوار است که  ،بر این منطق SWOTتجزیه و تحلیل »(. 7 :1389 )بهرامی، «است

 )هانگ و چان، «رساندبه حداقل می را تهدیدات آن و هاکه ضعفعین حالی در د،کنمیحداکثر  را هافرصت
تراتژی طراحی اس انتخاب و ای برتأثیرات عمده شود، به درستی اجرا این فرض ساده اگر»(. 136: 2010

 (. 307: 1388 )پیرس و رابینسون، «داشت اثربخش خواهد
د؛ چهار عنصر باشمیاستراتژیک  مدیریتحوزة ی موجود در هامدلترین که یکی از راهبردی SWOTمدل»       

و  3ها، فرصت2نقاط ضعف، 1نقاط قوّت: از که عبارتند کندمیبررسی  موضوعات مختلف، ةدربارمهّم را 
 قابل بررسی هستند.  ،. این عناصر در دو محیط داخلی و خارجی4تهدیدات

های بازرگانی هاروارد به نام ةتوسط دو فارغ التحصیل مدرس 1950برای اولین بار در سال  SWOTتحلیل       
ی هاموفقیتضمن کسب  ،مطرح شد. در آن زمان این تحلیل ،رولند کریستنسنو  جورج آلبرت اسمیت
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حجم جامعه حجم نمونه 

مبانی نظری
»در تدوین راهبرد برای صنعت گردشگري باید نکات مهمي را در نظر داشت و با پرداختن به این موضوعات، 
اسـتراتژي گردشـگري را تدویـن و سياسـت گذاري نمـود؛ از جملـه اینکه چه نـوع گردشـگري و در کجا باید 
توسـعه یابـد، چنـد مـکان اقامتـی و رفاهی و دیگر تسـهيالت و خدمـات را باید افـزود و این اماکـن، خدمات و 
1. External Factor Evaluation
2. Internal Factor Evaluation
3. External & Internal
4. Strengths , Weaknesses , Opportunities , Threats model

تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در ....
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تسـهيالت بایـد از چـه نوعـی باشـند و در کجـا اضافه شـوند؛ پراکندگي مکانـي جاذبه هاي طبيعـي و فرهنگي، 
مشـخص شـود. اسـتراتژي مي تواند اصالحات ضروري در تسـهيالت و خدمات را نشـان دهد؛ همچنين، نشـان 

مي دهـد کـه باید بر فرصت هـاي بازاریابي تأکيـد کـرد« )داس ویـل، 1386: 257 و 258(.
»از ميــان مدل هــاي تدویــن اســتراتژي، مــدل SWOT، کارآمدتریــن مــدل در تدویــن اســتراتژي صنعــت 
گردشــگري اســت« )بهرامــی، 1389: 7(. »تجزیــه و تحليــل SWOT بــر این منطق، اســتوار اســت که اســتراتژي 
ــه  ــدات آن را ب ــا و تهدی ــه ضعف ه ــن حالي ک ــد، در عي ــر مي کن ــا را حداکث ــا و فرصت ه ــش، قوت ه اثربخ
حداقــل می رســاند« )هانــگ و چــان، 2010: 136(. »ایــن فــرض ســاده اگــر بــه درســتي اجــرا شــود، تأثيــرات 

عمــده اي بــر انتخــاب و طراحــي اســتراتژي اثربخــش خواهــد داشــت« )پيــرس و رابينســون، 1388: 307(. 
»مــدل SWOT کــه یکــی از راهبردی تریــن مدل هــای موجــود در حــوزة مدیریــت اســتراتژیک می باشــد؛ 
ــارة موضوعــات مختلــف بررســی می کنــد کــه عبارتنــد از: نقــاط قــّوت1 ، نقــاط  چهــار عنصــر مهــم را درب

ضعــف2 ، فرصت هــا3  و تهدیــدات4 . ایــن عناصــر در دو محيــط داخلــی و خارجــی، قابــل بررســي هســتند. 
تحليــل SWOT بــرای اوليــن بــار در ســال 1950 توســط دو فارغ التحصيــل مدرســة بازرگانی هــاروارد 
بــه نام هــای جــورج آلبــرت اســميت و رولنــد کریستنســن، مطــرح شــد. در آن زمــان ایــن تحليــل، ضمــن 
کســب موفقيت هــای روزافــزون بــه عنــوان کســب ابــزار مفيــد مدیریتــی، شــناخته شــد؛ امــا شــاید بيشــترین 
موفقيــت مشــهود ایــن تحليــل، زمانــی بــه دســت آمــد کــه جنــرال الکتریــک در ســال 1980 از آن بــرای 
ــکاران،  ــا و هم ــتفاده کرد«)کارولين ــود اس ــازمان خ ــره وری س ــش به ــتراتژی های GE و افزای ــی اس بررس

 .)133 – 126 :2006
در ســال 1989 جانســون5  و همــکاران )1990 :63-71( در مطالعــه ای، مــدل ســوات را بــه عنــوان ابــزاری 
کــه در مراحــل اوليــة تصميم گيــری اســتفاده می شــود، معرفــی کردنــد. ایــن ماتریــس در صورتــی کــه اهداف، 

مشــخص و شــاخص های مــورد نيــاز، فراهــم باشــند، در اجــرای طرح هــای توســعه ای مؤثــر اســت.
دیویــد6  )در ســال 1998( روشــی بــرای کمــی کــردن مــدل SWOT ارائــه کــرد؛ وی اقــدام بــه تشــکيل 
ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی، ماتریــس عوامــل خارجــی و ماتریــس پروفيــل )ترکيبــی از عوامــل داخلی و 
خارجــی( کــرد؛ امــا نقایصــی بــر ایــن روش وارد بــود؛ به طوری کــه امتيازدهــی بــه عوامــل اصلــی بــه صــورت 
ذهنــی بــود؛ همچنيــن کمبــود داده هــای کمــی و واقعــی وجود داشــت و پاســخ بــه بعضی از ســؤاالت یکســان، 
بســيار ناهماهنــگ و متناقــض بــود؛ چــون وزن هــای عوامــل اصلــی، توســط گــروه ارزیابــی بــه صــورت ذهنــی 

1. Strengths
2. Weaknesses
3. Opportunities
4. Threats
5. Johnson
6. David
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ــکاران )2002(  ــتيوارت2  و هم ــکاران )2000( و اس ــال1  و هم ــب کورتي ــن ترتي ــد؛ بدی ــاص داده می ش اختص
تحليــل سلســله مراتبــی )AHP3(  را بــا مــدل SWOT ترکيــب کردنــد و روش ترکيبــی جدیــدی بــرای بهبود 

کاربــرد مــدل SWOT بــه وجــود آوردنــد.

اهميت توسعه و تدوین راهبردهای صنعت گردشگری
»بسـياري از کشـورها بـه صـورت فزاینده اي بـه این حقيقت پي برده انـد که براي بهبود وضعيـت اقتصادي خود 
بایـد ابتـکار عمـل بـه خرج دهنـد و بـا اسـتفاده از جاذبه هاي توریسـتي به جذب گردشـگر و در نتيجه، توسـعة 
پایـدار، نائـل شـوند. در این بين، گردشـگري بـه عنوان یک وزنة تعادل در چارچوب دسـتيابي به توسـعة پایدار 

در مناطـق کشـور باید در نظر گرفته شـود« )غفـاری، 1381: 12- 19(.
»آمارهای ســازمان جهانی توریســم، طی بيســت و پنج ســال گذشــته، نشــان می دهد که ســهم کشــورهای 
جنــوب آســيا از جهانگــردان بين المللــی و درآمدهــای جهانگــردی، از 3 درصــد بــه 7 درصــد، افزایــش یافتــه 
اســت؛ امــا ایــن ســهم، همــواره کمتــر از یــک درصــد از کل جهانگــردان بين المللــی را تشــکيل می دهد. ســهم 
ایــران از ایــن مقــدار بــه تناســب ســال های مختلــف، در قبــل از انقــالب، بيــن 30 تــا 40 درصــد بــوده و بعــد از 
آن در حــدود 5 تــا 7 درصــد در نوســان بــوده اســت. ایــن ســهم در ســال های اخيــر بــا رشــدی انــدک بــه حدود 
10 درصــد رســيده اســت. بهره گيــری هدفمنــد  از ایــن صنعــت پرســود و رفــع عقب ماندگی هــا نيازمنــد عــزم 

ملــی، تدویــن برنامه های مناســب و اجــرای اصولــی آنهاســت« )منشــی زاده، 1384: 25-14(.
ــر بســزایي درتقویــت بنيان هــاي  ــوان مجموعــه فعاليت هــاي اقتصــادي، تأثي ــه عن »توســعة گردشــگري ب
اقتصــادي جوامــع دارد )کاظمــی، 1387: 81(. امــروزه گردشــگری بــه پدیــده ای تأثيرگــذار در اقتصــاد جهانی، 
تبدیل شــده اســت )ابراهيم زاده و آقاســی زاده، 1390: 5(. بر اســاس آمار منتشــر شــده از ســوی ســازمان جهانی 
گردشــگری در هــزارة جدیــد، گردشــگری بــه عنــوان بزرگتریــن منبــع درآمــد جهانــی، تبدیــل شــده اســت؛ 
به طوری کــه اقتصاددانــان، ایــن صنعــت را ســومين پدیــدة  اقتصــادی پویــا و رو بــه رشــد پــس از صنعــت نفــت 

و خودروســازی می دانند«)مدهوشــی و ناصرپــور، 1382: 27(.
صنعــت گردشــگری بــراي ایجــاد تعــادل بين توســعة پایدار و ارتقای ســطح کيفــي زندگــي جوامع محلي، 
نقــش بســيار بــا اهميــت و قابــل توجهــی دارد و بــه طــور مؤثــري مشــکالت جوامــع فقيــر و کم درآمــد را مهــار 
مي کنــد. »اهميــت گردشــگري در عصــر حاضــر، بيــش از هــر چيز دیگر، وابســته به چرخــة اقتصادي آن اســت 
کــه قابليــت باالیــي در زمينــة پویایــي اقتصــاد محلــي و بين المللــي دارد؛  بــه گونــه اي کــه صنعــت گردشــگري 
در ســال هاي گذشــته، رشــدي معــادل 5/9 درصــد و در حــدود 5/5 تریليــون دالر داشــته اســت« )چانــگ لــی، 
2008: 178 - 183(. مقولــة گردشــگري کــه هم اکنــون بــه شــکل گســترده و فراگيــر مــد نظــر اســت؛  در واقــع 
1. Kurttila
2. Stewart
3. Analytical Hierarchy process
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پدیــده اي تقریبــاً نوظهــور محســوب می شــود کــه آغــاز آن بــه اوایــل قــرن نوزدهــم بــاز مي گــردد.
اســتان ایــالم، بــا داشــتن جاذبه هــاي متنــوع طبيعــي، فرهنگــي و اجتماعــي؛ از جملــه: تنــوع آب و هوایــي، 
چشــم اندازها و مناظــر طبيعــي از قبيــل دشــت و کوهســتان و دّره، کــوچ عشــایر، فرهنــگ و آداب و رســوم 
خــاص منطقــه؛ همچنيــن موقّعيــت مــرزي و اســتراتژیکي اســتان و عبــور کوتاه تریــن مســير بــه عتبــات عاليــات 
از طریــق مــرز مهــران، تحــوالت سياســي ســال هاي اخيــر در کشــور عــراق، بــاز شــدن مــرز و ورود و خــروج 
مســافر و کاال، قابليّت هــا و پتانســيل های زیــادی در امــر توریســم دارد کــه مي تــوان از ایــن مهــم، بهــرة کافــي 
بــرد و نقــاط ضعــف گذشــته را بــه فرصــت و نقــاط قــّوت، تبدیــل کــرد و اســتان را در  مســير توســعة اقتصــادي 

قــرار داد.

تجزیه و تحليل و ارزیابی SWOT توسعة صنعت گردشگری استان ایالم 
بـا توجـه بـه ابعاد مختلف مـدل SWOT و ارزیابـی عوامل خارجی و داخلـی با اسـتفاده از ماتریس های عوامل 

خارجـی و عوامـل داخلـی، بـه ارزیابـی فرصت ها، تهدیـدات، نقاط قـوت و نقاط ضعف پرداخته می شـود.

ارزیابی عوامل خارجی
امتيـاز و وزن دهـی بـه عوامـل مختلف با اسـتفاده از نظرسـنجی از صاحبنظـران )جامعة هدف تحقيـق: مدیران و 
کارشناسـان اجرایی، اسـاتيد دانشگاهی و دانشجویان تحصيالت تکميلی، فعاالن بخش خصوصی گردشگری 
در صنف هـای مختلـف و انجمـن علمی گردشـگری کشـور( و نيز بر اسـاس تسـلط محقـق بر موضـوع، انجام 

شـده است.

نبی امیدی- اسفندیار محمدی- اردشیر شیری
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 (External Factor Evaluationماتریس عوامل خارجی ) .(3ة )جدول شمار
 دارامتیاز وزن وضع موجود امتیاز وزن عوامل خارجی

 (Opportunities) هافرصت
روابط  ق و نگرش مثبت دولت عراق به توسعةگشایش مرز عرا

 مرزی با ایران
3/0 4 2/1 

 92/0 4 23/0 یت گردشگری مذهبی در ایراناهم وجود عتبات عالیات در عراق و
یاحتی، زیارتی، افزایش تقاضای سفر به استان ایالم برای مقاصد س

 تجاری و صادراتی(
06/0 

 
3 

 
18/0 

 
مناطق  ة آزاد با توجه به رویکرد توسعةامکان تبدیل مهران به منطق

 آزاد تجاری در دولت یازدهم 
06/0 

 
3 

 
18/0 

 09/0 3 03/0 کشور  توسعة گردشگری ةاجرایی در زمینهای کالن سیاست
فرصتی برای  به عنوانمرزی )در مهران و دهلران(   ةبازارچه و پایان ةتوسع
 ی تجاری و اقتصادیهافعالیت ةتوسع

03/0 3 09/0 

 (Threatsتهدیدات )
توجه به مرزی بودن استان و سابقه  وجود نگاه امنیتی به استان با

 وقوع جنگ در منطقه( 
1/0 

 
1 

 
1/0 

ت جدید و با توجه به نوپا بودن دول نبود امنیت پایدار در عراق
 تثبیت نشدن امنیت کامل

08/0 1 
 

08/0 

های شدید و و غبار گرد بخصوصمحیطی منطقه؛ مشکالت زیست
  کمبود بارش

03/0 
 

2 
 

06/0 

 و های واگیر و عدم وجود سازوجود بیماری ،تهدیدات بهداشتی
ی هازیرساختتوجه به مشکالت مربوط به  کارهای پیشگیرانه با

 بهداشتی و درمانی

04/0 2 
 

08/0 

 08/0 2 04/0 های گردشگری در عراقساختکمبود زیر
 06/3 - 1 جمع 

تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در ....

منبع: محاسابات محقق 
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 محاسابات محقق : منبع
  راهنمای ماتریس عوامل خارجی .(4جدول شمارة ) 

  عددی داردیتی که هر عامل لذا به میزان اهم ؛باشد 1باید  و تهدیدات( هافرصت) جمع وزن کل عوامل خارجی ،
  .(0<وزن  ≤1د )گیرمیتعلق  1تا  0بین 

 به معانی ذیل هستند 4تا  1اعداد  ،در قسمت امتیاز وضع موجود : 
 ود( شمیکه واکنشی بسیار عالی را باعث . فرصت عالی و طالیی )4
 فرصت قابل اعتنا  .3
 تهدید قابل اعتنا  .2
 را موجب خواهد شد(  که واکنش بسیار نامطلوبیتهدید جدی ) .1

 دباشمی 4و حداکثر  1دار )موزون( حداقل جمع امتیاز وزن. 
نیز  1د. عدد باشمیدر رابطه با موضوع مورد بحث ه فرد برجسته و منحصر ب یتی متمایز،، بیانگر داشتن موقع4 امتیاز
هر کدام با شدت کمتری بیانگر  3و 2زا خواهد بود. اعداد چالشی و بحران، موجود تهدیدات و موانع  مه دهندةنشان

 وضعیت عددی هستند که به آن نزدیکترند. 

 (239: 1382احمدی، علی): منبع

 چنین امتیازی بیانگر غلبة د.باشمی 06/3مجموع امتیازهای )وزن( ماتریس عوامل خارجی  کهد دهمینتایج نشان 
و  هافرصتاز  گیریبهرهد. داروضعیتی مطلوب  ،بنابراین استان از لحاظ عوامل خارجی ؛بر تهدیدات است هافرصت

 خواهد شد. ، باعث پایداری و ماندن استان در این وضعیتتالش برای کاهش تهدیدات

 ارزیابی عوامل  داخلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتایــج نشــان می دهــد کــه مجمــوع امتيازهــای )وزن( ماتریــس عوامــل خارجــی 3/06 می باشــد. چنيــن 
امتيــازی بيانگــر غلبــة فرصت هــا بــر تهدیــدات اســت؛ بنابرایــن اســتان از لحــاظ عوامــل خارجــی، وضعيتــی 
مطلــوب دارد. بهره گيــری از فرصت هــا و تــالش بــرای کاهــش تهدیــدات، باعــث پایــداری و مانــدن اســتان در 

ایــن وضعيــت خواهــد شــد.

نبی امیدی- اسفندیار محمدی- اردشیر شیری
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ارزیابی عوامل  داخلی

10 
 

 (Internal Factor Evaluationماتریس عوامل داخلی ) .(5) ةجدول شمار

 وزن عوامل داخلی
امتیاز وضع 

 موجود
 دارامتیاز وزن

 (Strengthsنقاط قوّت )
 6/0 3 2/0 بکر و غنی محیط طبیعی

 گردشگری در استان در سالیان اخیرهای ساخترسیدگی به زیر
اما  ؛زیادی وجود دارد ة)هرچند تا رسیدن به سطح مطلوب فاصل

 مناسبی صورت گرفته است( اقدامات نسبتاً ،ی اخیرهاسالدر 

1/0 3 
 

3/0 

 تاریخی و تجاری، ،)اکوتوریسم ظرفیت متنوع پذیرش گردشگر
. ).. 

15/0 3 
 

45/0 

 (Weaknessesنقاط ضعف )
 2/0 1 2/0 یهای ارتباطساختکمبود زیر

 2/0 1 2/0 استان در ادوار گذشته  عدم توجه به گردشگری 
مین أبرخورد با گردشگر، ت ةنحوضعف زیر ساخت های فرهنگی )

 ( ... امنیت گردشگران و
1/0 2 

 
2/0 

 1/0 2 05/0 در مدت  قابل توجهی از سال( آب و هوای گرم و مرطوب ) 
 05/2 - 1 جمع

 محاسابات محقق: منبع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

 ماتریس عوامل داخلیراهنمای  .(6) ةجدول شمار

 (241: 1382احمدی، علی): منبع
 

صنعت   ةتوسع ةدار جدول ماتریس عوامل داخلی استان ایالم در زمینجمع امتیاز وزند که دهمینتایج نشان 
بیشتر حول میانگین  ،د. از آنجا که امتیاز نهایی جدولباشمی 5/2میانگین متوسط ماتریس  و 05/2گردشگری 

شرایط استان را از لحاظ عوامل داخلی در  توانمی در کل،لذا  ؛حداکثر( قوّت -ها ) ضعف شدیداست تا کرانه
 .حد متوسط دانست

I) ریس عوامل خارجی و داخلی/ تركیبیمات E) 
وضعیت استراتژیک  ،در اینجا با ترکیب نتایج به دست آمده از ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی

 .به دست خواهد آمد ،توسعة گردشگری ةاستان ایالم در زمین
Iماتریس »       E مجموع امتیازهای موزون ماتریس عوامل  :که عبارتند از مبنای دو بعد کلیدی بنا شده است بر

دار عوامل خارجی امتیاز وزن ،عوامل داخلی و بر محور عمودی ،خارجی و عوامل داخلی. روی محور افقی
 .(81: 1377)خلیلی شورینی، «ودشمیپیاده 
د، باشمیدر حال رشد و توسعه  داشتن موقعّیت ةدهنداین ماتریس نشان 4 و 2، 1های قرار گرفتن در خانه     
د که در این شرایط باید وضع موجود را دنبال کرد و ندهمیرا نشان  ثباتموقعّیت  7و  5، 3 ةهای شمارخانه

موقعّیت  9و  8، 6شماره  هایخانه ،ادامه داد. در نهایت ده راشمیکنون انجام ی، آنچه تابدون تغییرات خاص
 کند. توجهی به محیط را توصیه میسازی و بیرها

 قابل بیان است:  ،وضعیت استان ایالم در مورد موضوع تحقیق در این جدول به صورت ذیل

 1تا  0، عددی بین داردیتی که هر عامل لذا به میزان اهم ؛باشد 1باید  )نقاط قوّت و ضعف(جمع وزن کل عوامل داخلی  -
  .(0<وزن  ≤1د )گیرمیتعلق 

فرصت خیلی  ،به ترتیب هااند که معنای آندر نظر گرفته شده برای نقاط قوّت 3 و 4، اعداددر قسمت امتیاز وضع موجود -
 ،برای نقاط ضعف هستند که به ترتیب به معنی ضعیف و خیلی ضعیف 1و  2همچنین اعداد  ؛دباشمیقوی و فرصت قوی 

 وند. شمیقلمداد 
داشتن نقاط  یتبیشتر باشد به معنای اهم ،عدد که هرچه این دباشمی 4و حداکثر  1دار )موزون( حداقل جمع امتیاز وزن -

 د.  باشمیقوّت 

تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در ....
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نتایــج نشــان می دهــد کــه جمــع امتيــاز وزن دار جــدول ماتریــس عوامــل داخلــی اســتان ایــالم در زمينــة 
توســعة  صنعــت گردشــگری، 2/05 و ميانگيــن متوســط ماتریــس، 2/5 می باشــد. از آنجــا کــه امتيــاز نهایــی 
جــدول، بيشــتر حــول ميانگيــن اســت تــا کرانه هــا ) ضعــف شــدید- قــّوت حداکثــر(؛ لــذا در کل، می تــوان 

شــرایط اســتان را از لحــاظ عوامــل داخلــی در حــد متوســط دانســت.

)IE( ماتریس عوامل خارجی و داخلی/ ترکيبي
در اینجـا بـا ترکيـب نتایـج بـه دسـت آمـده از ماتریـس عوامـل داخلـی و ماتریـس عوامـل خارجـی، وضعيت 

اسـتراتژیک اسـتان ایـالم در زمينـة توسـعة گردشـگری، بـه دسـت خواهـد آمد.
      »ماتریــس IE بــر مبنــای دو بعــد کليــدی بنــا شــده اســت کــه عبارتنــد از: مجمــوع امتيازهــای مــوزون 
ماتریــس عوامــل خارجــی و عوامــل داخلــی. روی محــور افقــی، عوامــل داخلــی و بــر محــور عمــودی، امتيــاز 

وزن دار عوامــل خارجــی پيــاده می شــود« )خليلــی شــورینی،1377: 81(.
ــد و  ــال رش ــت در ح ــتن موقعي ــان دهندة داش ــس، نش ــن ماتری ــای 1، 2 و 4 ای ــن در خانه ه ــرار گرفت      ق
توســعه می باشــد. خانه هــای شــمارة 3، 5 و 7 نيــز موقعيــت ثبــات را نشــان می دهنــد کــه در ایــن شــرایط بایــد 
وضــع موجــود را دنبــال کــرد و بــدون تغييــرات خاصــی، آنچــه تاکنــون انجــام می شــده را ادامــه داد. در نهایت، 

خانه هــای شــمارة 6، 8 و 9 موقعيــت رهاســازی و بی توجهــی بــه محيــط را توصيــه می کنــد. 
وضعيت استان ایالم در مورد موضوع تحقيق در این جدول به صورت ذیل، قابل بيان است: 

- امتياز موزون عوامل خارجی 3/06 ← مطلوب ) زیاد(
- امتياز موزون عوامل داخلی 2/05 ← متوسط 
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 مطلوب ) زیاد( ←06/3امتیاز موزون عوامل خارجی  -
 متوسط  ← 05/2امتیاز موزون عوامل داخلی  -
 

 خارجی( ماتریس تركیبی )عوامل داخلی/ .(7) ةجدول شمار

 
 محاسبات تحقیق: منبع

در حد متوسط و از  ،قبلی، استان ایالم از لحاظ عوامل داخلی ةی دوگانهاماتریسنهایی  ةبا توجه به نمر        
طلوب بر موانع، در حالت م هافرصت ةلحاظ عوامل خارجی به دلیل وقوع رویدادهای مثبت محیطی و غلب

قرار  2 ةشمار ةدر خانالمللی مهران، با توجه به گشایش مرز بین بنابراین وضعیت کلی استان)زیاد( قرار دارد؛ 
  .استکه بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه  دگیرمی

 تدوین راهبرد  ةنحو
ها بر اساس مدل ارائة راهبردبا توجه به ارزیابی عوامل خارجی و عوامل داخلی و نتایج به دست آمده، به »

SWOT و  هافرصتیک از عوامل نقاط قوت و ضعف،  پس از مشخص کردن هر این مدل،در  .شودپرداخته می
منجر به  ،بنابراین همواره این ماتریس؛ ودشمیهای مورد نظر حاصل استراتژی ،تهدیدات، از محل تالقی آنها

مواجهه دادن عوامل اصلی داخلی و خارجی و تدوین  ود.شمی( SO, ST, WO, WTچهار دسته استراتژی )
د و به قضاوت و قدرت باشمی SWOTماتریس  ةی تهیهابخشترین از مشکل SO, ST, WO, WTهای استراتژی

  .(250-248: 1382احمدی، )علی «تجزیه و تحلیل خوبی نیاز دارد
 
 
 

ــة قبلــی، اســتان ایــالم از لحــاظ عوامــل داخلــی، در حــد  ــه نمــرة نهایــی ماتریس هــای دوگان ــا توجــه ب ب
متوســط و از لحــاظ عوامــل خارجــی بــه دليــل وقــوع رویدادهــای مثبــت محيطــی و غلبــة فرصت هــا بــر موانــع، 
در حالــت مطلــوب )زیــاد( قــرار دارد؛ بنابرایــن وضعيــت کلــی اســتان بــا توجــه بــه گشــایش مــرز بين المللــی 

مهــران، در خانــة شــمارة 2 قــرار می گيــرد کــه بيانگــر اتخــاذ راهبردهــای رشــد و توســعه اســت. 

نبی امیدی- اسفندیار محمدی- اردشیر شیری
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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 
SWOT پرداختـه می شـود. در ایـن مـدل، پـس از مشـخص کـردن هـر یـک از عوامـل نقاط قـوت و ضعف، 
فرصت هـا و تهدیـدات، از محـل تالقـی آنهـا، اسـتراتژی های مورد نظـر حاصل می شـود؛ بنابراین همـواره این 
ماتریس، منجر به چهار دسـته اسـتراتژی )SO, ST, WO, WT( می شـود. مواجهه دادن عوامل اصلی داخلی 
 SWOT از مشـکل ترین بخش هـای تهيـة ماتریس SO, ST, WO, WT و خارجـی و تدویـن اسـتراتژی های

می باشـد و بـه قضـاوت و قـدرت تجزیه و تحليل خوبـی نيـاز دارد« )علی احمـدی، 1382: 250-248(. 
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 SWOTنمای كلی مدل  :(8) ةجدول شمار
 عوامل داخلی

 عوامل خارجی
 هافهرست قوت

( (S 
 هافهرست ضعف

( (W 

 O) ) هافرصتفهرست 
 

 SO  های تهاجمی(: استراتژی1) ةناحی
با استفاده از  هافرصتبرداری از هبهر)

 ها( قوت
 

 WOکارانه های محافظه(: استراتژی3) ةناحی
 ها( با از بین بردن ضعف هافرصتبرداری از ) بهره

 

 T) فهرست تهدیدات )
 

 ST  های رقابتی(: استراتژی2) ةناحی
 ها( )پرهیز از تهدیدات با استفاده از قوت

 

 WTهای تدافعی (: استراتژی4) ةناحی
 ها( بین بردن ضعف )پرهیز از تهدیدات با از

 
 (248: 1382احمدی، )علی: منبع

حداکثر  ،ی خارجیهافرصتاز  کوشید که باید با استفاده از نقاط قوت داخلی SOی هااستراتژیدر اجرای »     
ها است که تمام سازمان SWOTبهترین وضعیت در ماتریس  ،این موقعیت صورت گیرد. گیریبهرهاستفاده و 

یی هافرصت ،سازمان یا بخشاز افتد که در محیط خارج تمایل دارند در این بخش قرار گیرند. بسیار اتفاق می
، هافرصتو استفاده از  گیریبهرهتوانایی  ،واسطه وجود نقاط ضعف داخلیه اما ب آید؛میوجود به فراوانی 

 (.128-120 :1376کلویی، )شریفی «رغم تشخیص آنها، وجود نداردعلی
استفاده شود و در جهت جبران نقاط ضعف یا  هافرصتاین است که از  WOی هااستراتژیهدف از »      

کوشند تا با استفاده از نقاط قوت می STی هااستراتژیدر اجرای  هاشرکتو  هاسازماناقدام گردد.  ،حذف آنها
ات منفی تهدیدات خارجی بر سازمان، سازوکارهایی را برای کاهش تهدید تأثیرداخلی خود، برای جلوگیری از 

کم کردن نقاط ضعف داخلی و  WTی هااستراتژیاز  هاسازماندر نهایت هدف  ؛کار گیرنده یا حذف آن ب
 ،در این خانه متمرکز باشد آن، سازمانی که بیشترین عوامل پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است.

 (.233-230: 1379 )فرد آر،« آمیزی قرار خواهد گرفتو در موضع مخاطره ردوضعیت مناسبی ندا
گیری کلی تدوین راهبردها در هر چهار وضعیت، تقویت نقاط قوت، کاهش یا حذف نقاط ضعف جهت     

 تهدیدات است. زو پرهیز ا هافرصتدرونی، استفاده از 

 تدوین راهبرد 

ــای  ــه از فرصت ه ــيد ک ــی کوش ــوت داخل ــاط ق ــتفاده از نق ــا اس ــد ب ــتراتژی های SO بای ــرای اس »در اج
ــس  ــت در ماتری ــن وضعي ــت، بهتری ــن موقعي ــرد. ای ــورت گي ــری ص ــتفاده و بهره گي ــر اس ــی، حداکث خارج
ــد. بســيار اتفــاق می افتــد کــه  SWOT اســت کــه تمــام ســازمان ها تمایــل دارنــد در ایــن بخــش قــرار گيرن
ــه واســطة وجــود  ــا ب ــد؛ ام ــه وجــود می آی ــی ب ــی فراوان ــا بخــش، فرصت های ــط خــارج از ســازمان ی در محي
نقــاط ضعــف داخلــی، توانایــی بهره گيــری و اســتفاده از فرصت هــا، علی رغــم تشــخيص آنهــا، وجــود نــدارد« 

)شــریفی کلویی، 1376: 128-120(.
      »هــدف از اســتراتژی های WO ایــن اســت کــه از فرصت هــا اســتفاده شــود و در جهــت جبــران نقــاط 
ــدام گــردد. ســازمان ها و شــرکت ها در اجــرای اســتراتژی های ST می کوشــند  ــا، اق ــا حــذف آنه ضعــف ی
ــر  ــی ب ــدات خارج ــی تهدی ــرات منف ــری از تأثي ــرای جلوگي ــود، ب ــی خ ــوت داخل ــاط ق ــتفاده از نق ــا اس ــا ب ت
ســازمان، ســازوکارهایی را بــرای کاهــش تهدیــد یــا حــذف آن بــه کار گيرنــد؛ در نهایــت هــدف ســازمان ها 
ــدات ناشــی از محيــط خارجــی  ــز از تهدی ــی و پرهي از اســتراتژی های WT کــم کــردن نقــاط ضعــف داخل
اســت. ســازمانی کــه بيشــترین عوامــل آن، در ایــن خانــه متمرکــز باشــد، وضعيــت مناســبی نــدارد و در موضــع 

تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در ....
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ــرد آر، 1379: 233-230(. ــت« )ف ــد گرف ــرار خواه ــزی ق مخاطره آمي
     جهت گيــری کلــی تدویــن راهبردهــا در هــر چهــار وضعيــت، تقویــت نقــاط قــوت، کاهــش یــا حــذف 

نقــاط ضعــف درونــی، اســتفاده از فرصت هــا و پرهيــز از تهدیــدات اســت.

تدوین راهبرد 
تدویـن اسـتراتژی های SO, ST, WO, WT کامـاًل بـر اسـاس خبرگـی و خالقيـت می باشـد؛ در واقع ليسـت 
کـردن نقـاط قـوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها کمکی  اسـت برای تدویـن راهبردها. در مدل ارائه شـدة زیر 

SWOT بـه طـور جامـع و ضمـن در نظـر گرفتن ابعاد مختلف، نسـبت به تدوین راهبردها، اقدام شـده اسـت.

نبی امیدی- اسفندیار محمدی- اردشیر شیری
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 هاارائۀ راهبرد: (9) ةجدول شمار
 

 عوامل داخلی
 
 

 عوامل خارجی

 S) ها)فهرست قوت
 -محیط طبیعی  بکر و غنی 
 -های رسیدگی به  زیرساخت

 گردشگری در استان در سالیان اخیر
 -ظرفیت متنوع پذیرش گردشگر 

 

 W) ) هافهرست ضعف
 -كمبود زیر ساخت های ارتباطی 
 -استان در ادوار گذشته عدم توجه به گردشگری 
 - فرهنگی هایزیرساختضعف 
 - مرطوبآب و هوای گرم و 

 
  )O)هافرصتفهرست 

 -  گشایش مرز عراق و نگرش مثبت
ی با روابط مرز ةدولت عراق به توسع

 ایران
 - یت وجود عتبات عالیات در عراق و اهم

 گردشگری مذهبی در ایران
 - افزایش تقاضای سفر به استان ایالم، 

برای مقاصد سیاحتی، زیارتی، تجاری و 
  صادراتی. 

 -  ة آزاد با به منطقامکان تبدیل مهران
مناطق آزاد  ةتوسعتوجه به رویکرد 

 تجاری در دولت یازدهم
 - ةهای کالن اجرایی در زمینسیاست 

 کشور توسعة گردشگری
 -مرزی در مهران  ة بازارچه و پایانةتوسع

ة فرصتی برای توسع به عنوانو دهلران 
 ی تجاری و اقتصادیهاعالیتف

 SO ی تهاجمیهااستراتژی(: 1) ۀناحی
با استفاده از  هافرصتبرداری از بهره)

 (هاقوت
 - های انجام مطالعات و پژوهش

بینانه، مبتنی بر واقعیات موجود با واقع
 محور.دیدی کاربردی و مسئله

 - جامع، هدفمند، منسجم  ةتدوین برنام
از گشایش  گیریبهرهو یکپارچه جهت 

 مرز عراق
 -  ،گذار و تأثیرایجاد اتاق فکر واقعی

موریتی مشخص و أتشریفاتی با مغیر
حمایت مسئوالن ارشد، جهت راهبری 

 گیریتصمیمسازی مسائل به منظور بهینه
 یافتهتمرکز به صورتمسئوالن اجرایی 

 - مدت با های بلندنامهایجاد تفاهم
 بخصوصمسئوالن کشور عراق 

گسترش  و مرزهای هماستان
های مرزی و تسهیل انجام امور بازارچه
 ی و تجارتبازرگان

 

 W Oكارانه ی محافظههااستراتژی(: 3) ۀناحی
 ها(با از بین بردن ضعف هافرصتبرداری از )بهره

 - ی هابخشهای استان به معرفی توانمندی
 گردشگران، زائران و مختلف )تجار و بازرگانان،

.).. 
 - ی ارتباطی و تقویت هازیرساخت ةتوسع

ناوگان حمل و نقل )هوایی، زمینی، ریلی و 
 ترانزیتی( 

 - در بخش  بخصوصگذاری هحمایت از سرمای
ساخت و تجهیز اماکن اقامتی، تفریحی، سیاحتی 

 و توریستی
 - های اجرایی با افزایش هماهنگی بین دستگاه

پوشانی و افزایی و هممدیریت ستادی جهت هم
 مدیریت عملیات

 - برداری از اسناد باالدستی و بهره مؤثر ةاستفاد
 ملی 

 - امنیت،  های اصلی مرز ایالمبر مزیت تأکید(
 ..(. راحتی و مسطح بودن مسیر و

  )Tفهرست تهدیدات )
 -  وجود نگاه امنیتی به استان 
 - نبود امنیت پایدار در عراق 

 ST ی رقابتیهااستراتژی .(2ناحیه )
)پرهیز از تهدیدات با استفاده از 

 (هاقوت

 W Tی تدافعی هااستراتژی .(4ناحیه )
 ها(بین بردن ضعف )پرهیز از تهدیدات با از

 - ش و ایجاد حساسیت در تالش برای کاهش تن

16 
 

 - محیطی منطقهمشکالت زیست 
 - تهدیدات بهداشتی 
 -  های گردشگری در زیرساختکمبود

 عراق
 

 - به سازی احترام به گردشگرفرهنگ
ایجاد اشتغال، عاملی مهم برای  عنوان

 کسب درآمد و توسعه
 - های انتفاعی و غیر حمایت از تعاونی

انتفاعی )مجامع، صنوف و دفاتر خدمات 
 گردشگری(

 - بر خروج استان و مرز آن از  تأکید
حالت تهدید به فرصت )برگزاری 

ها و های فصلی، نمایشگاهجشنواره
 ..(. های راهیان نور وپتانسیل کاروان

 - سازی محیط حفظ، صیانت و مناسب
 طبیعی استان ایالم

 

 مرز و استان
 - ی برای المللبینهای افزایش اقدامات و تالش

 بهبود پایدار وضعیت محیط زیست منطقه
 - سعه و درگیری مردم بومی منطقه در امر تو

 محوریندهای توسعهبه فرانهادینه کردن احترام 
 - طرف  دو گذاری بخش خصوصی در هرسرمایه

ی هافعالیتمرز به منظور مدیریت کامل 
گردشگری )از جمله: ساخت هتل در هر دوسوی 

 مرز( 

 محاسبات تحقیق: منبع
 

 گیریبحث و نتیجه
شد و اهمیت توسعه و تدوین  هپرداخت ،تدوین راهبرد و معرفی مدل سوات ةدر این پژوهش ابتدا به نحو

، نامهپرسشسپس با توجه به تجزیه و تحلیل نتایج ؛ مورد بحث قرار گرفت ،راهبردهای صنعت گردشگری
)عوامل  گانهسهی هاماتریسمشخص گردید و با استفاده از  ،مدل سوات ةعوامل مربوط به ابعاد چهارگان

 دست آمد.ه ب هاماتریسامل و یک از عو ترکیبی( امتیاز هر و داخلی، عوامل خارجی
I) نتایج به دست آمده از ماتریس ترکیبی      E نشان  ،ی ارزیابی عوامل داخلی و خارجیهاماتریس( و نمرات
عوامل خارجی  زبه دست آمده ا ة)متوسط( و نمر 06/2چون نمرات به دست آمده از عوامل داخلی  دهند کهمی
 ایالم موقعیت استراتژیک استان، SWOTلذا طبق اصول مدیریت استراتژیک و مدل  ؛)مطلوب( بوده است 06/3

Iدوم ماتریس ةدر منطق E  د. موقعیت راهبردی باشمید که بیانگر اتخاذ راهبردهای رشد و توسعه گیرمیقرا
 هافرصت) SOی هابخشمدل سوات در  ةشد، منطبق با راهبردهای مطرحصنعت گردشگری ةاستان برای توسع

 د. باشمی/ نقاط ضعف(  هافرصت) W O نقاط قوت( و /

 پیشنهادات 

تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در ....
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بحث و نتيجه گيری
در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه نحـوة تدویـن راهبـرد و معرفی مـدل سـوات، پرداخته شـد و اهميت توسـعه و تدوین 
راهبردهـای صنعـت گردشـگری، مورد بحث قرار گرفت؛ سـپس با توجه به تجزیه و تحليل نتایج پرسـش نامه، 
عوامـل مربـوط بـه ابعاد چهارگانة مدل سـوات، مشـخص گردیـد و با اسـتفاده از ماتریس های سـه گانه )عوامل 

داخلـی، عوامـل خارجـی و ترکيبـی( امتياز هر یـک از عوامـل و ماتریس ها به دسـت آمد.
ــی  ــل داخل ــی عوام ــای ارزیاب ــی )IE( و نمــرات ماتریس ه ــس ترکيب ــده از ماتری ــه دســت آم ــج ب      نتای
و خارجــی، نشــان می دهنــد 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 SWOT، موقعيــت اســتراتژیک اســتان ایــالم در منطقــة دوم ماتریــس IE قــرا می گيــرد کــه بيانگــر اتخاذ 
راهبردهــای رشــد و توســعه می باشــد. موقعيــت راهبــردی اســتان بــرای توســعة صنعــت گردشــگری، منطبــق با 
ــا /  ــوت( و W O )فرصت ه ــاط ق ــا / نق ــای SO )فرصت ه ــدل ســوات در بخش ه راهبردهــای مطرح شــدة م

نقــاط ضعــف( می باشــد. 

پيشنهادات 
هـر چنـد وضعيت توسـعة صنعت گردشـگری در اسـتان ایـالم با توجه بـه نتایج به دسـت آمـده، در حالتی قرار 
دارد کـه جهـت بهره بـرداری اصولی از آن، باید راهبردهای اشـاره شـده در بخش هـای SO و WO در اولویت 
باشـند؛ ولـی بایـد جهت ایجاد انسـجام و یکپارچگی، ترکيبی از سـایر راهبردها نيز مد نظر قرار گيـرد. با در نظر 
گرفتن وضعيت راهبردی اسـتان ایالم در زمينة توسـعة صنعت گردشـگری و در راسـتای راهبردهای ارائه شده، 

پيشـنهادات ذیل می تواند راهگشـا باشد:
- اهتمـام بـه توسـعة بسـترهای الزم بـرای گردشـگران )اماکـن اقامتـی، پذیرایـی و سـياحتی، دفاتـر خدمـات 

گردشـگری و ارائـة خدمـات کنسـولی(؛ 
- تسـریع در فراهم سـازی تسـهيالت تجـاری مـرزی )توسـعة تبـادالت تجـاری، گسـترش بازارچـة مـرزی، 
بهره گيـری از مزایـای منطقـة ویـژه و تـالش بـرای ایجـاد منطقـة آزاد تجـاری و صنعتـی و اسـتفاده از ظرفيـت 

مرزنشـينان(؛ تعاونی هـای 
- گسترش مناسبات و توسعة روابط با استان های همجوار در کشور همسایه؛

- کاهـش یـا حـذف نقـاط ضعف مورد اشـاره در پژوهـش حاضر و تالش بـرای حفظ نقاط قوت با اسـتفاده از 
فرصت هـا و جلوگيری از ضریب تأثيرگـذاری تهدیدات؛

- گسـترش فرهنـگ گردشـگرپذیری و نحوة ارتباط با گردشـگر در ميان مردم بومـی و نهادینه کردن فرهنگ 
توسعه؛

- تکميل و توسعة زیرساخت های ارتباطی )جاده  ای، هوایی و ریلی(؛ 
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- حمایـت، تشـویق و ترغيـب سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی و ایجاد تسـهيالت مناسـب بـرای آنان جهت 
سـرمایه گذاری، بـا اسـتفاده از ظرفيـت قوانيـن )قوانيـن و مقـرارت مربـوط بـه مناطـق کمتر توسـعه یافته، مناطق 
مـرزی، مناطـق ویـژة  اقتصادی و در آینـده، مناطق آزاد تجاری، قانون حمایت از سـرمایه گذاری و سـایر قوانين 

حمایتی(. 
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