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چکـیده
گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع جهان ،نقش مهمی را در ایجاد ارزشافزوده و اشتغال را ایفا میکند .به علت
اهمیتی که این صنعت ازنظر اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دارد روزبهروز بیشتر موردتوجه قرارگرفته و دولتها به آن
اهمیت میدهند و امروزه یکی از پایههای اصلی توسعه اقتصاد جهان محسوب میشود .ازاینرو این مطالعه باهدف بررسی
تأثیر صنعت گردشگری بر توسعه استان ایالم با بهرهگیری از روشهای تحلیل سلسله مراتبی و سوات طراحی شده است.
نتایج این مطالعه از دیدگاه نخبگان حاکی از آن بوده است که صنعت گردشگری تاکنون نتوانسته تأثیر قابلتوجهی در
مؤلفههای اقتصادی توسعه داشته باشد ،حالآنکه سهم این صنعت در مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی پر رنگ بوده است.
مطابق با تحلیل سوات نیز نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای توسعه بر پایه این بخش شناسایی و نهایتاً استراتژی
رقابتی بهعنوان راهبرد نهایی معرفی شده است.

واژگـان کلـیدی :توسعه ،گردشگری ،استراتژی ،تحلیل سوات ،تحلیل سلسله مراتبی

 -1عضو گروه اقتصاد دانشگاه ایالم
 -2دکتری اقتصاد ،رئیس گروه سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایالم (نویسنده مسئول)
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی می باشد
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 -1مقدمه
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از دیرباز یکی از دغدغههای مهم انسانها در زندگی این بوده است که بتواند هرچه بیشتر ،محیط و منطقه زندگی خود را
کیفیت بخشد .امروزه نیز توسعه یافتن و توسعه دادن مناطق در سطح کشورها ،یکی از اهداف مهم دولتها و مردم کشورها هست،
بهطوریکه امروزه کمتر کسی است که سخن از توسعهیافتگی و یا عقبماندگی مناطق را نشنیده باشد .دراینبین تنها سخن گفتن
از توسعه منطقه کافی نیست ،بلکه باید وضعیت منطقه و ارتباط بین متغیرهای مؤثر بر توسعه را شناخت.
در بحث توسعه دودسته نظریههای توسعه منطقهای را میتوان در نظر گرفت ،دسته اول نظریاتی که بر پایه تقسیم فعالیتهای
اجتماعی -اقتصادی ،بر برنامهریزی بخشی تأکید دارند .مانند نظریههای رشد بخشهای اقتصادی و پایه اقتصادی بهطوریکه در
این نظریات ،انباشت سرمایه ،منابع جدید ،رشد نیروی کار و پیشرفت فنآوری از عوامل اصلی رشد اقتصادی منطقه به شمار میآید.
و نیز دسته دوم نظریاتی که بر پایهی تقدم قلمرو فضایی انسانها و فعالیتها و یکپارچگی آنها در محیط ،به برنامهریزی فضایی
متکی هستند مانند نظریه اگروپلتین و قطب رشد (صرافی .)1999 ،در همین راستا سه نظریه بازرگانی بین المللی ،1نظریه بخش 2و
نظریه کاالی اساسی از سطح ملی به سطح منطقهای تعمیم داده شدهاند (زیاری .)1383 ،نظریه بازرگانی بینالمللی بر مزیت نسبی
منطقه توجه دارد و بر تخصصی شدن منطقه به جای متونع شده آن تأکید میکند .تا از طریق صادرات ،درآمد بیشتری که منشأ
انباشت سرمایه و چرخه رشد میشود را به دست آورد (اجزا شکوهی و همکاران .)1389 ،وجود مزیتهای نسبی در هر منطقه
میتواند زمینههای توسعه را فراهم آورد .یکی از این مزیتهای نسبی ،بخش گردشگری هست .در صورت بهرهگیری از
ظرفیتهای گردشگری هر منطقه میتوان شاهد رشد و شکوفایی آن باشیم .حال چنانچه برخی کشورها و مناطق جهان توانستهاند
از این مزیت نسبی به حد مطلوب استفاده کرده و منابع مالی هنگفتی از این طریق به دست آوردهاند.

 -2بیان مسئله
میتوان ویژگیهای الزم جهت توسعه را هشت مرحله دانست که عبارتاند از :سیر صعودی گذار ،تغییرات اساسی در
ساختارهای کلی جامعه ،بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت عامهی مردم ،پیشرفت علم و تکنولوژی ،استفاده از فنآوری
مدرن روز در فعالیتهای تولیدی و صنعتی ،ایجاد نهادهای مناسب ،برای جهت بخشیدن به فرایند توسعه بهمنظور نیازهای جامعه،
همکاری همراه با آگاهی تودهی مردم در فرایند درازمدت توسعه و تغییر اوضاع اقتصادی و تولیدی جامعه از مرحلهی اقتصاد و
معیشتی به اقتصاد تجاری و بینالمللی (صیامی .)1381 ،دراینبین صنعت گردشگری میتواند بهعنوان یک فاکتور مهم در توسعه
تلقی شود .امروزه صنعت گردشگری بهعنوان صـنعتی نوپـا دارای ویژگیهای بارز و منحصربهفرد ،بخش مهمـی از فعالیتهـــای
اقتصـــادی و تولیـــدی کشـــورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را به خود اختصاص داده اسـت( .)UNWTO, 2007بسیاری
از کشـورها صـنعت گردشـگری را بهعنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال ،رشـد بخـش خصوصـی و توسعه ساختار ،زیر بنایی میدانند
(شربتی .)1394 ،اگرچه در مناطق مختلف ،شـرایط متفـاوت اسـت ،ولی گردشـگری همـواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی
بهحساب مـیآیـد (طیبی و همکاران .)1386 ،استان ایالم با تمدن کهن ،طبیعت چهارفصل و در اختیار داشتن صدها مؤلفه
گردشگری ،یکی از مناطق بدیع در حوزه گردشگری میباشد .در بخش میراث فرهنگی میتوان شهر تاریخی دورهی ساسانی دره
شهر ،چغا آهوان مهران ،سنگ نوشتههای تنگه ارغوان ،قلعه سام در شیروان ،پل تاریخی گاومیشان ،تخت شیرین و فرهاد ،قلعه
والی و ،...در بخش اکوتوریسم مجموعه آثار طبیعی چشمه آب گرم و غار خفاش دهلران ،جنگلهای تفریحی ارغوان و تجریان ،غار
طبیعی سیوان کوه بدره ،کبوترالن زرین آباد ،دریاچه دوقلو آبدانان ،آبشارهای چمچه زرد ،آبطاف و چم آوا و ..را مثال زد .از طرفی
وجود جاذبههای مذهبی و زیارتگاههای متعدد در استان و مهمتر از همه راه ارتباطی به کربالی معلی ،بهعنوان دیگر ظرفیتهای
استان میباشند .همه این نمونهها تنها بخشی از ظرفیتهای عظیم استان برای توسعه صنعت گردشگری است (میرزایی.)1388 ،
بنابراین وجود چنین ظرفیت عظیمی ،لزوم توجه و مطالعه بخش گردشگری در راستای تحقق اهداف توسعهای را اهمیت میدهد؛
که در مطالعه حاضر به این مسئله پرداخته است .لذا در مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که بخش گردشگری چه
جایگاهی در توسعه استان ایالم دارد؟ در ادامه به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت .سپس روش مورد استفاده و
در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است .نهایتا جمع بندی از موضوع صورت گرفته و پیشنهاداتی مطابق با نتایج
ارائه شده است.

1 International trade theory
2 sector theory

2

-3مبانی نظری
-1-3تعریف گردشگری

1

بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری( )WTOدر سال « :1995گردشگری عبارت است از مجموعه فعالیتهای فرد یا
افرادی که به مکانی به غیر از مکا ن عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می کنند و
هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است .البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمیشود»(حیدری
چیانه.)22-23، 1387:

-2-3توسعه گردشگری

2

-1-2-3بعد اقتصادی
به طور کلی گردشگری در زمینه اقتصادی عالوه بر جنبه مختلف کسب ارز خارجی انتقال بخشی از قدرت خرید اتباع سایر
کشورها به جذبکننده گردشگر است.گردشگری منجر به افزایش تحرک در تولید و توزیع ،ایجاد مشاغل و خدمات گوناگون و
کمک به سرعت گردش پول میشود .به گونهای که سازمان جهانی گردشگری پیشبینی کرده است که در سال  2020تعداد
گردشگران به  5/1میلیارد نفر خواهد رسید(زیاری و خدادادی .)222:1388،بنابراین گردشگری بهعنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد
اشتغال در سطح ملی میتواند رهیافتی برای توسعه در قلمرو ملی باشد (پاپلی یزدی و سقایی .) 82:1390،امروزه صنعت گردشگری
در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و بهعنوان گسترده ترین
صنعت خدماتی جهان حایز جایگاه ویژه ای است ،ازاینرو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از
پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند(کاظمی.)1 :1387 ،
در اقتصاد باز(آزاد) استراتژی توسعه و رشد با تشویق صادرات بسیار مهم است .این روند اقتصاد آزاد در قالب عرضه و تقاضای
بازار عمل میکند  .از آنجا که گردشگری نیز در یک فعالیت اقتصادی در چهارچوب بازار گردشگری تبلور می یابد .و یکی از اقالم
صادراتی(یا به عبارتی صادرات نامرئی)هر اقتصاد ملی محسوب میشود نقش عرضه و تقاضا درآن اهمیت اساسی دارد .این رابطه
عرضه و تقاضای گردشگری در فضاهای جغرافیایی اثر می گذارد و آثار مختلفی را در زمینه اقتصادی رقم می زند .در این میان
بحث هم پوشی سرمایه و گردشگری اهمیت زیادی دارد(پاپلی یزدی و سقایی.)66-69 :1390 ،
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فرآیند طرحهای توسعه صنعت گردشگری بیانگر استراتژیها ،رویکردها ،سیاستها و خط مشیهای کشورهای مختلف در مورد
مقوله گردشگری است .این فرآیند باید مبتنی بر روشهای پایدار ،پیوسته و قابلاجرا در سطوح ملی ،ناحیهای و محلی باشد و بتواند
بهعنوان بخشی از سیاست کالن اقتصادی و اجتماعی کشور و مکمل آن مؤثر واقع شود (حیدری چیانه  .) 51:1387 ،فرآیند تهیه و
برنامهریزی طرحی گردشگری معموالً هشت مرحله عمده دارد که عبارت است از)1 :تعریف سیستم)2،فرمولبندی
اهداف)3،جمعآوری اطالعات)4،تحلیل و تفسیر )5،طرح اولیه )6،اصالح طرح )7،طرح نهایی)8،اجرا .طرحهای توسعه گردشگری
معموالً سه عنصر اصلی دارند)1:ساکنان محلی)2،گردشگران و بازدیدکنندگان)3،تأثیرات گردشگران و بازدیدکنندگان .بنابراین در
تحلیل و بررسی این نوع طرحها باید تمامی ابعاد این سه عنصر را مدنظر قرارداد (حیدری چیانه.) 51-52 :1387 ،
به طور کلی گردشگری می تواند اثرات متفاوت و قابلتوجهی در منطقه ی گردشگرپذیر بر جای بگذارد .این اثرات می توانند
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی باشند که در ذیل به آنها اشاره میکنیم.

 -2-2-3بعد سیاسی
گردشگری در سالهای پس از جنگ جهانی دوم رشد زیادی حدود  5درصد در سال را نشان میدهد .دولتها بالطبع برای گام
نهادن در رویکرد به توسعه فضایی سرزمینی نقش پر رنگی را بر عهدهدارند .دولتها در زمینه گردشگری با توان رقابتی خارجی،
جذب سرمایه و گردشگر ،رفاه اجتماعی و گسترش بازارهای گردشگری بر اساس توزیع مجدد ثروت همراه با روند نوسازی مدیریتی
– فناوری ایفای نقش میکنند .نتایج این فعلو انفعاالت اقتصادی و جریان معکوس سرمایه و انسان (از مرکز به پیرامون ) بر روابط
سیاسی بسیار گسترده است .همچنین کشورهایی که در زمینه گردشگری سر مایه گذاری کردهاند ،در روابط بینالمللی خود بازنگری
به عمل آوردهاند( .توالیی .) 25-24:1385،
1 Tourism
2 Tourism development

3

-3-2-3بعد زیستمحیطی
عوامل محیطی مشتمل بر اقلیم ،ژئو لوژی ،آب شناسی ،خاک ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی و حیات وحش است .عوامل
فرهنگی  -زیستمحیطی ویژگیهای مردم شناسانه ،یادمانهای تاریخی ،موزهها ،صنایعدستی ،اعیاد و مراسم و عادات و رسوم
کشورها را دربر میگیرد(توالیی،سیمین .) 25-24:1386،فعالیتهای گردشگری و محیطزیست اعم از محیط طبیعی و یا مصنوع به
غایت با یکدیگر در تعامل هستند .بین گردشگری و محیطزیست ارتباط آشکاری وجود دارد محیط طبیعی ارائهدهنده جاذبههای
زیادی در ارتباط با گردشگری است که البته این خود انگیزه اقتصادی امر حفاظت محیطزیست را فراهم میآورد .چرا که بسیاری از
برنامههای حفاظتی به تبع درآمد ناشی از گردشگری امکانپذیر میشود(توالیی.) 107-108 :1386 ،

-4-2-3بعد فرهنگی – اجتماعی
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فرهنگ در نمادهایی از جلوههای گوناگون ،انعکاس (بازتابش)زندگی دیرینه در انسانهای امروزی است .فرهنگ بهعنوان یک
نظام ارتباطی بین مردمی با جلوههای مختلفی از آداب و رسوم ،میراث و دیگر تولیدات مادی و زیباشناختی شکل می گیرد و
واقعیت وجودی جامعه را بیان میکند .فرهنگ را میتوان در دو گروه کلی فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن بخشبندی کرد که
ازنظر فهم گردشگری امروزی اهمیت بسیاری دارد طبق آمار سازمان جهانی گردشگری 37 ،درصد گردشگری بینالمللی با انگیزه
فرهنگی است و به طور چشمگیری این فرایند در حال افزایش است .رشد روزافزون این نوع از گردشگری ،توجه برنامهریزان و
سیاستگذاران را در جهان به خود معطوف کرده است و در فرایند برنامههای توسعۀ ایران نیز این تأثیر به خوبی مشاهده میشود.
بنابراین گردشگری فرهنگی -اجتماعی میتواند چرخهی مثبتی در تقاضای گردشگری به وجود بیاورد.

-4پیشینه تحقیق
صابری فر ( )1399در مطالعه ای به بررسی نقش گردشگری خالق در ماندگاری گردشگران و اثر آن بر توسعه اقتصادی شهر
بشرویه خراسان جنوبی با روش توصیفی -تحلیلی پرداخت .نتایج نشان داده است که در شرایط عادی به ازای ورود گردشگران
داخلی درمجموع  131نفر بر تعداد شاغلین شهر افزوده شده است و تولید شهر نیز  567میلیارد ریال منفعت کسب کرده است.
کیانی سلمی و بسحاق ( ) 1396درمطالعه ای به شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان با روش
پرسشنامه ای پرداختند .نتایج حاصل از کاربرد مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد ،توسعه گردشگری اثر معناداری بر
توسعه شهری در کاشان داشته است .این اثرگذاری دارای بار عاملی  0/29و سطح معناداری  0/000بوده که با استناد به آن می
توان گفت در سطح اطمینان  99درصد گردشگری بر توسعه شهری کاشان اثرگذار بوده است .در شاخصهای تبیین کننده توسعه
شهری رشد خدمات فرهنگی (کتابخانه ،مساجد و  )...با بار عاملی  0/67بیش از سایر ابعاد از توسعه گردشگری اثر پذیرفته است .بار
عاملی  0/66برای توسعه تسهیالت و خدمات زیربنایی و عمرانی (شبکه آب و فاضالب ،مخابرات و  )...این شاخص را در جایگاه
دوم قرار داده است .همچنین معناداری اثر گردشگری بر بهبود معیشت ساکنان با بار عاملی  0/65و سطح معناداری  0/000مورد
تأیید قرار میگیرد .کسب بار عاملی  0/52برای افزایش خدمات عمومی (خدمات بهداشتی ،جمعآوری زباله و )...متأثر از توسعه
گردشگری این شاخص را در رتبه چهارم اثرپذیری از گردشگری در مجموعه متغیرهای تبیین کننده توسعه شهری قرار میدهد.
شربتی ( )1394در مطالعهای به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی استان گلستان پرداخت .یافتـه های پـژوهش
نشـان میدهد کـه گردشگری در ایجاد و توسعه اشتغال ،افزایش میزان سرمایه گذاری ،ارتقای سطح درآمد و بهبود شاخص های
کیفیـت زندگی مردم استان گلستان تأثیر مثبت و مؤثر دارد.
صنیعی و همکاران ( )1393در مقاله ای تحت عنوان ارزیابی عوامل اقلیمی بر گردشگری شهری در جهت توسعه پایدار (نمونه
موردی :مطالعه شهر کرمانشاه)،به این نتیجه رسیدهاند که از لحاظ قابلیتهای اکوتوریستی ،دارای نقاط قوت داخلی و قابلیتهای
بالقوه توریستی بسیار باالی است.
سپهوند و همکاران ( )1393در مقالهای تحت عنوان اثرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی توریسم بر توسعه
استان لرستان ،به این نتیجه رسیدهاند که بطورکلی میتوان گفت که تاثیر اقتصادی توریسم بر توسعه استان شامل کسب درآمد
توزیع درآمد ایجاد اشتغال رونق دادن به صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی همچنین تاثیر اجتماعی و فرهنگی توریسم بر توسعه
استان شامل گسترش مبادالت فرهنگی مردم استان با سایر نقاط کشور و جهان تحکیم وحدت ملی جهت دهی به گذراندن اوقات
فراغت معرفی فرهنگ غنی استان هست.
بزرگوار و شهابی کاسب (  )1392در مقالهای تحت عنوان اثرات درآمدی صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی ،به این نتیجه
رسیدهاند که نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای منا میباشد .بنابراین پیشنهاد میگردد تا با
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افزایش سرمایهگذاری در صنعت توریسم و توجه به جاذبههای گردشگری در این کشورها ،امکان بهرهبرداری هر چه بیشتر از
پتانسیلهای این صنعت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورها فراهم شود.
لی و چانگ ( 1)2008در مطالعه ای به بررسی توسعه گردشگری و رشد اقتصادی با استفاده از روش پانل برای کشورهای
 OECDو کشورها ی منتخی (آسیا ،آمریکای التین و زیر صحرای آفریقا) طی دوره  1990-2000پرداختند .نتایج نشان داد که
یک رابطه هم جمعی بین تولید ماخالص داخلی و رشد گردشگری وجود دارد .همچنین رشد گردشگری اثر بیشتری بر تولید
ناخالص ملی در کشورهای منتخب در مقایسه با کشورهای عضو  OECDدارد.
مینگ چی ( 2)2013در مطالعهای به بررسی این سؤال که" آیا توسعه صنعت گردشگری اثری بر رشد اقتصادی دارد؟"
پرداخت .بدین منظور با استفاده از دادههای تابلویی برای  10کشور طی دوره  1988-2011به برآورد متغیر پرداخت .نتایج نشان داد
که در بین  10کشور مد نظر در  3کشور (بلغارستان ،رومانی و اسلوونی) رابطه علیت بی طرفه؛ برای قبرس ،لتونی و اسلواکی تأیید
علیت؛ برای جمهوری چک و لهستان رابطه معکوس؛ و برای استونی و مجارستان فرضیه بازخورد تأیید میشود.
عبدل و همکاران ( 3)2013در مطالعهای به بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادی در پاکستان طی دوره  1972-2011با
استفاده از روش  ARDLپرداختند .نتایج نشان داد که در بلندمدت گردشگری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد .همچنین
گردشگری بینالمللی به همراه متغیرهای چون سرمایه فیزیکی و تجارت بینالملل اثر مثبتی بر رشد اقتصادی پاکستان دارند.
چار فون و صالح ( 4)2014در مطالعهای به بررسی تأثیر گردشگری ،مصرف انرژی و توانایی نهادهای سیاسی بر رشد اقتصادی
در کشورهای منا طی دوره  2009-2010با استفاده از روش  GMMپرداختند .نتایج نشان داد که گردشگری اثر قابلمالحظهای بر
رشد اقتصادی این کشورها دارد.
کریشمان ( 5)2014در مطالعهای به بررسی ارتباط توریسم و اقتصاد در کشور اردن طی دوره  1990-2011پرداخت .نتایج این
مطالعه نشان داد که صنعت گردشگری اثر قابلتوجهی بر اقتصاد و رشد اقتصادی این کشور دارد .بهطوریکه این صنعت سهم
 11/2درصد از تولید ناخالص داخلی 10 ،درصد از اشتغال این کشور را دارا هست .همچنین  38درصد کل درآمد صادراتی این کشور
نیز به بخش گردشگری تعلق دارد.
کومار و همکارن ( 6)2014در مطالعهای به بررسی ارتباط توریسم و رشد اقتصادی :مطالعه موردی مالزی طی دوره -2012
 1975با استفاده از روش  ARDLپرداختند .نتایج نشان داد که در کوتاه مدت گردشگری اثر منفی بیمعنایی دارد ولی در بلندمدت
اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مالزی دارد .همچنین نشان دادند که فرضیه علیت دو طرفه نیز تأیید میشود.

روش  SWOTتفکری است سیستماتیک برای تشخیص جامع و کامل از عوامل مؤثر مربوط به یک محصول جدید،
تکنولوژی ،مدیریت و یا برنامهریزی .تجزیه و تحلیل( )SWOTشناخت نظام یافته این عوامل و استراتژی ایی است که بهترین
ترکیب میان آنها را منعکس میسازد .این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش ،قوتها و فرصتها را
حداکثر میکند ،در عین حالی که ضعفها و تهدیدات آن را به حداقل میرساند .این فرض ساده اگر به درستی اجرا شود ،تأثیرات
عمدهای بر انتخاب و طراحی استراتژی اثربخش خواهد داشت .این روش که به میزان بسیار زیاد در برنامهریزی استراتژیک استفاده
میگردد ،همه عوامل محیطی تأثیرگذار محیط عملیاتی را تشخیص داده و مورد بررسی قرار میدهد  .نکته کلیدی این است که
تجزیه و تحلیل سیستماتیک  SWOTبر همهی جنبههای موقعیت موسسه تسری دارد .در نتیجه چارچوبی پویا و کارآمد برای
انتخاب استراتژی ارائه میکند .از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب که قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدات
را به حداقل ممکن میرساند .برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات در چهار حالت کلی )،ST ،WO ، SO
(WTپیوند داده میشوند و گزینههای استراتژی از بین آنها انتخاب میشوند.
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-2-5روش تحلیل سلسله مراتبی
این فرآیند یک سنتز ریاضی و یک شیوه جبری تصـمیم گیـری بـا مقیـاس نسـبی اسـت .این روش بـا اسـتفاده از یـک
شـبکه سیسـتمی ،شاخصـ های مختلـف و ضـوابط و معیارها چندگانه با ساختارهای چند سطحی اولویت دار برای رتبه بندی یا
تعیـین اهمیـت گزینـه هـای ختلف یک فرآیند تصمیم گیری پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد.
روش  AHPیکی از معروفترین فنـون تصـمیمگیـری چنـدمنظوره اسـت کـه در سـال 1970ابداع گردید .این روش هنگامی
که عمل تصمیم گیری با چنـد گزینـه رقیـب و معیـار تصمیم گیری روبروست میتواند مورد استفاده قرار گیرد .فرآینـد AHP
ترکیـب معیارهـای کیفی همراه با معیارهای کمی را به طور همزمان امکانپذیر میسازد .اسـاس روش  AHPبر مقایسه های
زوجی یا دوبه دویی آلترناتیوهـا و معیارهـای تصـمیم گیـری اسـت .بـرای چنـین مقایسه ای نیاز به جمع آوری اطالعات از
تصمیم گیرندگان است .این امر بـه تصـمیم گیرنـده این امکان را می دهد که فـارغ از هرگونـه نفـوذ و مزاحمـت خـارجی تنهـا
روی مقایسـه دو معیار یا گزینه تمرکز کند .عالوه بر این مقایسه دوبه دویی ،به دلیل این که پاسخ دهنده فقط دو عامل را نسبت به
هم می سنجد و به عوامل دیگـر توجـه نـدارد ،اطالعـات ارزشـمندی را برای مسئله مورد بررسی فراهم می آورد و فرآیند تصمیم
گیری را منطقی می سازد.
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برای بررسی اهمیت گردشگری بر پایه توسعه ،ابتدا مطابق نظرات نخبگان مهمترین عناصر مرتبط با توسعه شناسایی شده و
میزان اثر گذاری هر یک را در سه محور صنعت (بدون نفت) ،کشاورزی و گردشگری مورد بررسی قرار گفته است (مطابق گزارشات
ستاد سرمایه گذاری استان ،عمده سرمایه گذاری های استان حول این سه محور بوده است)  .الزم به ذکر از در تمامی موارد نرخ
ناسازگاری کمتر از  0/1درصد بوده است (جداول مربوطه به پیوست میباشند).
مطابق جداول ( 1تا  27پیوستی) که توسعه را در ابعاد مختلف از چند منظر اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و زیست محیطی
در نظر گرفته شده ،مهمترین عناصر ازنظر نخبگان شناسایی و بر اساس آن اولویت بندی بر اساس سه بخش(بخش های مولد) در
نظر گرفته شده است .مطابق نتایج در هر بخش سهم گردشگری در توسعه استان مشخص شده است .در اشتغال سهم گردشگری
( 12/1درصد) ،در تولید ارزشافزوده  11/1درصد) ،در حمل و نقل جاده ای ( 40درصد) ،درآمد سرانه ( 24درصد) ،توزیع درآمد
( 33/4درصد) ،مهاجرت ( 55/7درصد) ،در خدمات بهداشتی ،درمانی و آموزشی ( 64/5درصد) ،در توسعه روستایی (نقش پذیری و
مشارکت روستاها در جامعه) حدود ( 57درصد) و در حفاظت از منابع طبیع و محیط زیست ( 57/8درصد) سهم داشته است.
در واقع صنعت گردشگری با ایجاد مشاغل جدیدی مانند بوم گردی ،راهنمای تور ،فروش صنایع دستی و ...زمینه های ایجاد
اشتغال با سرمایه اندک را فراهم کرده است .این مهم از یک طرف سبب بهبود وضعیت اشتغال شده و از طرف دیگر به ایجاد
ارزشافزوده و بهبود توزیع درآمد کمک میکند .وجود فرصتهای مانند مرزی بودن استان و امن ترین مرز به عتبات عالیات این
زمینه را برای بهبود حمل و نقل جاده ای و انتقال مسافران نیز فراهم کرده است .همچنین وجود بیمارستان مجهز کوثر در استان
این زمینه مهم را برای جذب و ارائه خدمات درمانی برای اتباع عراقی فراهم کرده است.

-7تحلیل سوات
در تحلیل سوات نیز از نقطه نظرات نخبگان استفاده شده است .بدین منظور مراحل زیر برای تدوین این بخش استفاده شده
است .با استفاده استفاده از فرایند مصاحبه و پرس و جو از مسئولین ،کارشناسان و صاحبنطران سازمان یا منطقه ای که می خواهید
برنامه راهبردی تعیین شده و نقط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را تعیین شده است .از طریق یک پرسشنامه از کارشناسان ،به
هر یک از عوامل درونی و بیرونی که تعیین کردید ،ارزش و یا ضریب تعین شده است.
جدول  -1نقاط قوت توسعه بر پایه گردشگری در استان ایالم
نقاط قوت
رتبه
ضریب ثانویه
ضریب اولیه
4
0/169
88
ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید
3
0/162
84
اشتغالزایی با سرمایه اندک
2
0/123
64
حفاظت از محیط زیست
4
0/131
68
حفظ ،اشاعه و معرفی فرهنگ بومی
3
0/141
73
توسعه حمل و نقل جاده ای
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ضریب نهایی
0/676
0/486
0/246
0/524
0/423

جلوگیری از مهاجرت
بهبود زیرساخت های روستایی
مجموع

مرز مشترک با عراق جهت ارائه خدمات
توریسم درمانی
امن ترین مسیر عتبات عالیات
جاذبههای طبیعی (دشت ها ،دره ها ،آبشارها
و)..
آثار تاریخی فراوان
تنوع صنایع دستی
تنوع آداب و رسوم اقوام محلی
مجموع

0/139
0/133
1

72
69
518
فرصتها
ضریب ثانویه
ضریب اولیه

رتبه

ضریب نهایی

84

0/192

4

0/768

80

0/183

3

0/549

76

0/174

4

0/696

67
64
66
437

0/153
0/146
0/151
1

4
3
3

0/612
0/438
0/453
3/516

ضریب ثانویه

رتبه

ضریب نهایی

75

0/180

3

0/540

92
88

0/221
0/211

4
4

0/884
0/844

79

0/189

4

0/756

0/197
1

4

0/788
3/812

رتبه

ضریب نهایی

4

1/012

3

0/828

2
3

0/412
0/789
3/041

ضعف ها
ضریب اولیه
عدم اختصاص اعتبار کافی برای احیا و
بهسازی امکان تاریخی -طبیعی
ضعف تبلیغات
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416
تهدید ها
ضریب ثانویه
ضریب اولیه
76
83
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0/276
0/206
0/263
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3
2

0/417
0/266
3/038

تحلیل سوات نشان میدهدکه ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید بهعنوان مهمترین مزیت و نقطه قوت برای
سیاستگذاری توسعه بر مبنای گردشگری استان ایالم با وزن  88و با ضریب نهایی  0/676باالترین اهمیت را در بخش نقاط قوت
به خود اختصاص داده است .با توجه به بررسی های صورت گرفته ،در بین نقاط ضعف در تبلیغات و معرفی جاذبههای گردشگری،
تاریخی و طبیعی استان ایالم باامتیاز  92و ضریب نهایی  0/884بیشترین اهمیت را داشته است .در بین فرصتهای ارائه شده ،مرز
مشترک با عراق جهت ارائه خدمات توریسم درمانی با وزن  84و ضریب نهایی  0/768بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده
است .در بین تهدید ها ،سرمایه گذاری سایر استان ها در بخش گردشگری با وزن  76و ضریب نهایی  1/012بیشترین اهمیت را
داشته است .پس از مشخص کردن عوامل درونی و بیرونی و تعیین ارزش هر عامل ،حال می توانیم راهبردها و استراتژی های
مرتبط با هر بخش را تعیین کنیم.راهبردهای تعیین شده در چهار بخش جدگانه صورت گرفته و به صورت ترکیبی از عوامل درونی
و بیرونی میباشد (راهبرد تهاجمی ،راهبردی تدافعی ،راهبرد رقابتی و راهبرد محافظه کارانه) .در راستای ارائه استراتژی های کالن
براساس قاعدهی معمول چنانچه میانگین امتیازات تهدیدها و ضعف ها کمتر از کل امتیازات فرصتها و قوت ها باشد ( SO> WT
) ،استراتژی کالن از نوع استراتژی تهاجمی خواهد بود و اگر برعکس باشد ( ،)SO<WTدر این صورت استراتژی از نوع تدافعی
خواهد بود .براین اساس نظر به اینکه میانگین کل امتیازات تهدیدها و ضعف ها براساس تحلیل  SWOTدر این مطالعه بیشتر
میانگین کل امتیازات فرصتها و قوت ها میباشد( ( ،) SO)3/556( > WT )6/856و در مقابل میانگین امتیازات  STبرای
توسعه بر پایه گردشگری برابر با  6/079بوده و میانگین امتیازات برای استراتژی  WOبرابر با  7/328میباشد .با توجه به نتایج
مدل سوات ،استراتژی  WOیا استراتژی رقابتی بهعنوان الگوی مناسب برای توسعه استان ایالم بر مبنای گردشگری توصیه می
گردد (نمودار .)1
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جدول  -2ماتریس تدوین استراتژی
شرایط درونی

نقاط قوت

نقاط ضعف

ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی
جدید
اشتغالزایی با سرمایه اندک
حفاظت از محیط زیست
حفــظ ،اشــاعه و معرفــی فرهنــگ
بومی
توسعه حمل و نقل جاده ای
جلوگیری از مهاجرت
بهبود زیرساخت های روستایی

عدم اختصاص اعتبار کافی بـرای احیـا و
بهسازی اماکن تاریخی -طبیعی
ضعف در تبلیغـات و معرفـی جاذبـههای
استان
ضعف امکانات و خدمات به گردشگران
عدم تالش دستگاه های مرتبط در جذب
سرمایه گذار
کمبود زیرساخت های گردشگری

فرصتها
مرز مشترک با عراق جهت ارائـه خـدماتتوریسم درمانی
امن ترین مسیر عتبات عالیاتجاذبههای طبیعیآثار تاریخی و فرهنگی فراوانتنوع صنایع دستی-تنوع آداب و رسوم اقوام محلی

راهبرد رقابتی /تهاجمی so
تبلیغـــات مناســـب از طریـــقسفارتخانه های کشور بـه منظـور
معرفی امکانات درمانی در استان
ایجاد بازارچه مرزی فرهنگـی درمهــران جهــت معرفــی تمــامی
ظرفیتهــای طبعــی ،تــاریخی و
فرهنگی استان
فراهم نمودن امکانات ،تسهیالتو تمهیدات مطلـوب جهـت بهبـود
زیر ساخت هـا بـه منظـور جـذب
گردشگری داخلی و خارجی

راهبردهای تنوع st
تقویت تعامالت فرهنگی_گردشگری باکشورهای منطقه پیرامون
آمــوزش مــردم در نحــوه برخــورد بــامسافران
توسعه شبکه اطالع رسـانی و آمـوزشگردشگری
تقویت گردشگری داخلی و بهره مندیاز منافع اقتصادی آن در راسـتای رفـاه و
پایداری اقتصادی شهرو روستا

تهدیدها
سرمایه گذاری سـایر اسـتان هـا در بخـش
گردشگری
تکمیل بودن زیرساخت هـای اسـتان هـای
مجاور (هوایی -ریلی -جاده ای)
فراموشی سبک و الگوهای بومی و محلی
تغییر کاربری های غیر اصولی

راهبردهای بازنگری wo
تغییر در برنامه ها و سیاست هـای
توســعه منطقــه ای بــه تأکیــد بــر
بخش گردشگری
تقویت و ارتقاء سطح زیر سـاخت
هــای حمــل و نقــل و خــدمات
گردشــگری در راســتای رفــاء و
توسعه گردشگری
استفاده از توان مشارکتی مـردم در
توسعه گردشگری
تعامل و همفکری بین مسئوالن و
سازمان های مرتبط با گردشـگری
در راستای توسعه گردشگری

راهبرد تدافعی wt
بهبــود مــدیریت گردشــگری و پرهیــز از
موازی کاری سازمان ها
برنامه ریزی جهـت بهـره گیـری از فـن
آوری اطالعات ،تبلیغـات تـازه در جهـت
توسعه بازارهای هدف گردشگری
استفاده از نیروهای متخصص به منظـور
ایجاد تشکل های تعاونی فرهنگی

شرایط بیرونی
تحلیل swot
خارجی
داخلی

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)15 :پاییز 1400

منبع :یافته های تحقیق

نمودار  -1تدوین استراتژی نهایی برای توسعه بر پایه گردشگری در استان ایالم
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اگرچه استان ایالم دارای ظرفیتهای مختلف در بخش های اقتصادی است ،ولی متاسفانه تاکنون نتوانسته است توسعه
متوازنی در بین بخش ها و مناطق خود را شاهد باشد .یکی از عمده ترین علل آن را می توان در عدم بکارگیری صحیح از منابع و
ظرفیتهای موجود استان یافت .بخش گردشگری استان ایالم به دلیل وجود مشکالت نهادی و زیرساختی نتوانسته در جذب
گردشگران داخلی و خارجی موفق باشد .بنابراین تغییر نگاه برنامه ریزان به این بخش می تواند نخستین گام در جهت توسعه استان
بر پایه ظرفیتهای موجود و از جمله بخش گردشگری باشد .مطابق نتایج این مطالعه در یک بخش با تحلیل سلسله مراتبی جایگاه
بخش گردشگری را در بین بخش های کشاورزی و صنعت (با توجه به گزارشات مراکز سرمایه گذاری استان ،عمده سرمایه گذاری
های استان در این سه بخش صورت می گیرد و ارزشافزوده و اشتغال استان را متاثر می سازد) مشخص شده و سهم بخش
گردشگری در توسعه با توجه به مهمترین مؤلفه های که توسط نخبگان تعیین شده اند مشخص شده است .آنچه از نتایج تحلیل
سلسله عاملی مشخص شده این است که بخش گردشگری در مؤلفه های اقتصادی نقش کم رنگ تری داشته است .اگرچه در
ایجاد مشاغل جدید و کسب درآمد با حداقل سرمایه نقش داشته ،ولی به دلیل نوظهور بودن این درآمدها ،سهم آنها نیز به نسبت
کمتر بوده است .در حمل و نقل جاده ای اگرچه سهم  40درصدی داشته ولی به نظر می رسد باتوجه به فاکتورهای مانند اشتغال،
درامد سرانه و ارزشافزوده ،بخش گردشگری بهعنوان مقصد و هدف در استان مطرح نبوده است و بیشتر بهعنوان گذار از استان یاد
میشود .با توجه به نتایج بخش گردشگری در مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی عملکرد بهتری در توسعه استان داشته است .بر
اساس نتایج مدل سوات و تدوین استراتژی های مختلف ،راهبردهای زیر جهت توسعه این بخش در استان ایالم توصیه می گردد:
تغییر نگرش در برنامه ها و سیاست های توسعه منطقه ای به تأکید بر بخش گردشگریتقویت و ارتقاء زیر ساخت های حمل و نقل و خدمات گردشگری در راستای توسعه گردشگریاستفاده از ظرفیت مشارکت مردم در توسعه گردشگری-تعامل و همفکری بین مسئوالن و دستگاه های مرتبط با گردشگری در جهت توسعه گردشگری
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Abstract
The tourism industry, as one of the most diverse and largest industries in the world, is the most
important source of income and job creation for many countries in the world. This industry,
which is called as the engine of development, due to its economic importance, Social is receiving
more and more attention and governments care about it, and today it is one of the main and solid
foundations of the world economy, including one of the most important industries with rapid
growth in world economic development, which creates the highest amount of added value to It
can directly and indirectly affect other economic and cultural activities. Therefore, this study
was designed to investigate the impact of tourism industry on the development of Ilam province
using hierarchical analysis methods and SWOT. . The results of this study from the perspective
of the elites indicate that the tourism industry has not been able to have a significant impact on
the economic components of development, while the share of this industry in the socio-cultural
components has been more important. According to SWOT analysis, strengths, weaknesses,
opportunities and threats of development have been identified based on this section and finally
competitive strategy has been introduced as the final strategy from the point of view of the elites.
Keywords: Development, Tourism, Strategy, SWOT Analysis, AHP
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