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 چكيده

که نقش مهمی در توسعه اقتصادی جوامع انسانی را دارد. گسترش ، امروزه از گردشگری به عنوان صنعت گردشگری یاد می شود

ا توجه به درعصر حاضر  ب. صنعت گردشگری به عنوان فعالیتی است که تقریبا بر تمام شاخص های کالن اقتصادی اثر می گذارد

مقوله جهانی شدن اکثر کشورها و شهرها  به دنبال انجام برنامه ریزی مناسب جهت بهبود جایگاه رقابتی خود و به دنبال آن افزایش 

این پژوهش با هدف توسعه گردشگری در استان ایالم با استفاده از مدل برنامه ریزی . باشند کیفیت زندگی اجتماعی خود می

 روش . تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است–روش این پژوهش توصیفی . انجام شده است Meta-SWOTاستراتژیک ، راهبردی

کارشناسان و صاحب نظران حوزه گردشگری می  نفر از 20جامعه آماری آن شامل . پیمایشی می باشد، جمع آوری داده اسنادی

یافته های پژوهش نشان می  دهد . شده است استفاده Meta-SWOTبه منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل . باشد

 که  مهم ترین عامل  در سطح کالن برای توسعه گردشگری استان ایالم ثبات سیاسی می باشد و مهم ترین راهبرد برای توسعه

صنعت گردشگری در استان ایالم  در رقابت با رقبای منطقه ای خود تردد زوار عتبات عالیات و همچنین اکو توریسم می باشد از 

 . جمله عوامل تاثیر گذار دیگر  تقویت و توسعه زیر ساخت ها می باشد

 Meta-SWOTبرنامه ریزی راهبردی، گردشگری، ایالم، : گانکلیدواژ

 . 
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 مقدمه

نگی اجتماعی و فره، امروزه گردشگری به عنوان یكی از مسائل مهم و موثر اقتصادی و از عوامل مهم و برجسته ارتباطی

گسترش زیر ساخت های اقتصادی؛ بهداشتی، امنیتی و ارتباطی در قرن ، در واقع. در سطح جهانی محسوب می گردد

ایع از این رو، گردشگری یكی از صن. ن ها تبدیل کرده استحاضر گردشكری را به واقعیتی انكارناپذیر در زندگی انسا

از طرف دیگر حجم  باالی مسافرت ها در سالیان ، است که می تواند توجه برنامه ریزان را جلب کند، کلیدی در جامعه

اخیر موجب گردیده است که گردشگری به عنوان یكی از صنایع بزرگ در دنیا معرفی شود، به طوری که درآمد 

درصد کل صادرات دنیا را تشكیل داده است)جعفری و  17نگردی و گردشگری به همراه حمل و نقل در حدود جها

یكی از شیوه های رایج در امر برنامه ریزی، برنامه ریزی رهبردی ، (. در جوامع پشرفته امروزی3:1307همكاران، 

در  ،و فنون تحلیلی مبتنی بر تفكر راهبردیبه کارگیری روش ها . (132:1300است)قائد رحمتی و خاوریان گرمسیر، 

پی روشن شدن کاستی ها و نارسایی ها رهیافت های سنتی برنامه ریزی در بخش عمومی می شود)اکبری و همكاران، 

 SWOTتا کنون اکثر تحقیقاتی که در زمینه گردشگری صورت گرفته است با استفاده از مدل  1001(. از سال13:1301

ون روش و فن، ا توجه به این نكته  که اکثر روش ها علمی همیشه ثابت نمی باشند  و هر پاردایمب. انجام شده است

هم مدت هاست   SWOTمدل ، علمی به وسیله پارادایم ها و روش های جدید به نقد کشیده شده است و کنار می رود

زان به دنبال انتقاد قرار گرفته است و برنامه ریمورد ، به دنبال انتقاداتی که به دلیل نتیجه گیری ذهنی و غیر سیستمی دارد

برنامه  2212یكی از روش های به کار گرفته شده  از سال . جایگزینی مناسب برای آن در برنامه ریزی راهبردی هستند

این مدل یک روش برنامه ریزی راهبردی با نگاه به درون است که . است Meta-SWOTریزی راهبردی و استراتژیک 

مک می کند با شناسایی و ارزیابی صحنه رقابت خود با دیگران  و مشخص کردن منابع و قابلیت های محیط به ما ک

درون خود با دیگران و مشخص کردن منابع و قابلیت های محیط درون خود بتوانیم در رقابت با رقبا در آینده پیروز 

ع مجموعه خود تغییر دهیم)اجزاء شكوهی و همكاران، شده و مرزهای اقتصادی یا بازارهای مشترک خود را با رقبا به نف

(. به طور کلی این نظریه نگاهی از داخل به به بیرون در رابطه با توسعه گردشگری دارد و در جستجوی 13:1307

 با بكارگیری فراینده برنامه ریزی راهبری متاسوات، بنابرین در پژوهش حاضر. عملكرد ها با ویژگی های فوق العاده است

 در صدد دست یابی به اهداف ذیل می باشیم:

 موقعیت گردشگری استان ایالم نسبت به رقبای منطقه ای با ترسیم نقشه رقابتی مشخص شود -1

شناسایی مهم ترین منابع و قابلیت های استان ایالم که دارای ویژگی نادر بودن، تقلید ناپذیر بودن، تكرار  -2

 نشدنی و غیر قابل جایگزین هستند

 دن عوامل کالن محیطی که بیشترین میزان تاثیرگذاری را  بر گردشگری ایالم دارندمشخص کر -3

ترسیم نقشه راهبردی تناسبی که نشان دهنده میزان تناسب راهبردی بین منابع و پتانسیل های گردشگری  -3

 استان ایالم با عوامل کالن محیطی و اهداف تعیین شده در چشم اندازه گردشگری تعیین شده است

 مبانی نظری تحقیق

نعت به عنوان ص، گردشگری در حال حاضر به بزرگ ترین صنعت بخش خدمات تبدیل شده است و از نظر پراکندگی

توریسم از عناصر و فعالیت های تشكیل می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر . اول دنیا محسوب می گردد

ینكه صنعت گردشگری و توریسم در یک کشور متحول شود و توسعه به بیانی دیگر، برای ا. این صنعت اثر می گذارد

عناصر  باید در راستای آن، یابد، تا بتواند به عنوان یكی از محرک های تاثیر گذار در بخش های مختلف آن کشور باشد

 (. 33:1331و فعالیت ها متحول شده و توسعه یابند که در پویایی آن سهیم هستند)وایگی 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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که  ،اهبردی کوششی سازمان یافته و منظم است برای اتخاذ سیاست های بنیادی و انجام اقدامات اساسیبرنامه ریزی ر

این نوع برنامه ریزی یک نوع . سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سامانه را در چارچوبی اصولی شكل می دهد

و گونه ی پدیده های است که برای آن ها  برنامه ریزی فرآیندی است. دلیل فرایندی بودن برنامه ریزی راهبردی در نوع

در برخورد و برنامه ریزی این پدیده ها از آنجا که دائماٌ در حال تغییر هستند باید . برنامه ریزی صورت گرفته می شود

گونه ای از برنامه ریزی انجام گیرد که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید در آن وجود داشته باشد)بهزاد فر و 

این  .مفهوم راهبرد)استراتژی( سالیان متمادی به عنوان یک مفهوم نظامی به کار گرفته شده است. (1337، 02مانیان ز

مفهوم بعد از نیمه قرن بیستم میالدی در حیطه اقتصاد نیز وارد گردید و در نیمه دوم این قرن وارد مباحث مدیریت و 

اهبردی برای یک سیستم مورد نظر قرار گرفت)مرادی مسیحی، سازمان گردید. از این پس رویكرد برنامه ریزی ر

3:1333). 

Meta-SWOT یک ابزار برنامه ریزی راهبردی 

این تقسیم بندی به عامل به کار گرفتن . امروزه با دو رویكرد برنامه ریزی خارج به داخل و داخل به خارج مواجه هستیم

 Agarwal, Grassl andرد و کالن محیطی در آغاز بستگی دارد)یا نگرفتن منابع و توانمندی ها و همچنین عوامل خ

Pahl, 2012: 13) . به نوعی تفكر برنامه ریزی راهبردی به این اجماع رسیده است که سازمان ها و شرکت های باال و

اده از فمحبوب دارای توانایی های منحصر به فردی است که سبب شده که در بازار جایگاهی داشته باشد. آن ها با است

یک رهیافت داخل به خارج شكل داده اند، بر این اساس و اتكا بر توانایی های درونی، خود را از دیگران ، خالقیت

( بنابر تفكر و دیدگاه Ibid. : 37متمایز کردند، به عبارتی دیگر بازارهای را به وجود آورده و فضای رقابتی شكل داده اند)

مبتنی بر منابع بر این فرض استوار است که منابع و توانایی های هر سازمان و گروه نخستین مزیت و عامل متمایز کننده 

توانایی ، منظور از منابع .(Akio, 2005: 126ورد)آدراز مدت را برآنها به ارمغان میآن هاست و نوعی برتری پایدار و 

ژگی های مثبت، دانش و هر نوع مزیت نسبی که در اختیار یک گروه باشد در بهبود شرایط آینده آن ها ها دارایی ها، وی

نگی همچنین چگو. موثر است مدل متاسوات بر اساس رهیافت داخل به خارج و به نوعی دیدگاه مبتنی بر منابع است

حل این  بارنی برای. ن یک چالش باقی استتشخیص منابع و قابلیت های قادر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار به عنوا

، تقلید 2، نادر1برای اثر بخشی یک منبع یا قابلیت از نظر استراتژیک باید با ارزش. مسلئه چهار معیار را بیان می کند

ق فچار معیار زیر را می توان توان بالقوه منابع و قابلیت برای خلق یک استراتژی مو. باشد 3و غیر قابل جایگزین 3نشدنی

 (. Barney, 1991: 100مرسوم هستند) VRIOاز نظر منابع این چهار معیار به شرایط . را تعیین کند

ناسایی برای این ش. عوامل مرتبط با محیط سازمان به صور مستقل از عوامل داخلی شناسایی می شوند، در مدل متاسوات

زیست ، اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، سیاین چهار چوب بر اساس عوامل سیا. استفاده می شود PESTELاز روش

این تحلیل برای شناسایی فرصت های پیش رو و همچنین . (Isoherranen, 2012: 27محیطی و قانونی استوار است)

عموماٌ این تحلیل جهت ارزیابی محیط در . (Bloomberg, 2012 :2خطرات احتمالی گسترش هر مجموعه موثر است)

(. چرا که عوامل کالن این توانایی را Jones and Hill, 2013 :335ابی زمان حال می پردازد)ابعاد کالن و همچنین ارزی

در حالی که آن بنگاه تاثیری در اتخاذ این تصمیمات نداشته ، دارند تا تغییرات اساسی را در محیط و مجموعه ایجاد کنند

 (. Husso, 2011 :7است)
  

                                                           
1 valuable 
2 Rare 
3 lnimitable 
4 organize 
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 (VRIOایجاد یک راهبرد موفق ا  دیدگاه مبتنی بر منابع)(: معیارهای چهارگانه 1جدول شماره )

Valuable 
 )با ارزش بودن(

 آیا منابع یاذ قابلیت شرکت را قادر می سازد به بهره برداری از یک فرست محیطی و یا تهدید محیطی را بی اثر می سازد؟

Rare 
 شرکت هستند؟آیا این منابع یا قابلیت در حال حاضر منحصر به محیط  )نایاب بودن(

Inimitable 
 آیا این منابع یا قابلیت در حال حاضر منحصر به محیط شرکت هستند؟ )تقلید ناپذیری(

Organize 
 )سازمان دهی(

آیا برای پشتیبانی و بهره برداری از منابع و قابلیت های ارزشمند، نایاب و پر هزینه در برابر تقلید، سیاست و رویه های 

 ته اند؟شرکت ها سازمان یاف

(Rezaietal. 2015:9) 

 روش تحقیق

ین برای تدو. و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. تحلیلی است–توصیفی ، روش این پژوهش با توجه به ماهیت آن

همچنین از بررسی های میدانی از طرق مصاحبه ، از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است، چهارچوب نظری تحقیق

نفر  20 جامعه آماری این تحقیق. دسترسی نسبت به اطالعات مورد نیاز مورد استفاده قرار گرفتو پرسشنامه  برای 

برای تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه ، ازکارشناسان و صاحب نظران در حوزه گردشگری استان ایالم تشكیل می دهند

 استفاده شده است.  Meta-SWOTراهبرد توسعه گردشگری استان از مدل 

 ه مورد مطالعهمحدود

این استان از استان های جنكلی ایران آست و به . در غرب ایران قرار دارد، کیلومتر مربع 10231استان ایالم با مساحت

جزو استان کرمانشاه بود که طبق  1332این استان تا سال . خاطر زیبایی طبیعیش به عروش زاگرس معروف شده است

در این تقسیمات بخش هایی از لرستان و خوزستان به ایالم ملحق . تبدیل شد به استان 1332تقسیمات کشوری در سال 

از شرق به استان لرستان، از شمال به استان کرمانشاه و از جنوب ، ایالم از غرب به کشور عراق، از نظر جغرافیایی. شدند

دقیقه طول شرقی  30درجه و  31در به استان خوزستان محدود می شود. شهر ایالم، مرکز استان ایالم از نظر جغرافیایی 

دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از نظر موقعیت جغرافیایی در غرب و جنوب غربی کشور قرار  10درجه و 23و 

 (1330دارد)سال نامه آماری استان ایالم، 

 
 : موقعیت جغرافیایی استان ایالم و شهرستان های استان1نقشه

 تجزیه و تحلیل داده

از آنجایی که این اهداف از وزن یكسانی برخوردار نیستند از . اهداف اصلی پژوهش شناسایی شد در گام نخست

کارشناسان خواسته شد با توجه به اهمیت هر یک از اهداف شناسایی شده آن ها را در سه سطح)باال، متوسط و پایین( 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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پس از تدوین این جدول . داده شده است( اهداف پژوهش و میزان اهمیت آن ها نشان 1اولویت بندی کنند. در جدول)

 و تعیین درجه اولویت هر یک از اطالعات وارد نرم افزاز شده است. 

 1040: اهداف تعیین شده در توسعه گردشگری شهر یالم در افق1جدول 

 اولویت هدف

 اولویت باال گردشگران تعداد برابری دو افزایش

 باال اولویت افزایش دو برابری اشتغال در گردشگری

 اولویت متوسط تقویت و توسعه پایانه های مرزی استان

 اولویت باال استفاده بهینه از زوار عتبات عالیات در توسعه گردشگری

 اولویت باال تقویت زیر ساخت ها

 اولویت باال افزایش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه گردشگری 

 اولویت متوسط افزایش میانگین اقامت گردشگران

 اولویت متوسط تقویت و توسعه گردشگری دفاع مقدس

 باالاولویت  افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی

 اولویت باال شناساندن قابلیت های گردشگری استان

 اولویت متوسط آشنا نمودن مردم به حوزه گردشگری

 اولویت متوسط انسجام در ساختار مدیریتی گردشگری ایالم 

 اولویت متوسط امنیت موجود و تقویت آنتالش در جهت حفظ 

 اولویت متوسط تقویت گردشگری اکوتوریسم

 شناسایی منابع و قابلیت ها

ه که منابع و قابلیت های منطق، در این مرحله بعد از اینكه اهداف مشخص گردید و به وسیله کارشناسان سطح بندی شد

شناسایی می گردد و در  وقع این قابلیت ها همان ، می دهندگردشگری ایالم را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری 

توان و پتانسیل داخلی محیط ایالم است که با شناسایی و تقویت آنها هم به اهداف تعیین شده خود برسد و هم بتواند 

آور  ددر واقع این ویژگی منحصر به فرد ممكن است در حال حاضر سو. با رقبایی خود رقابت کرده و به برتری برسد

 .اما داری توان بالقوه و پتانیل ارزشمندی است که با یک برنامه ریزی آینده نگرانه می توان آن را نقطقه قوت کرد. نباشد

د جمع تمام امتیازات داده شده به درص، هر کدام از این منابع از نظر کارشناسان امتیازی دریافت می کنند که باید در پایان

 . صد برسد
 موثر در توسعه گردشگری استان به صورت وارد شده در محیط نرم افزار : عوامل2جدول 

 وزن ها منابع و قابلیت ها

 2  راه های ارتباطی مناسب و سالم

 7 تنوع آب و هوای

 3 نیروی انسانی الزم

 3  امنیت

 0 مشارکت مردم

 2 تبلیغات

 2 ثبات سیاسی

 2 مدیریت یكپارچه

 3 توجه و نگاه مسئولین

 0 اکوتوریسم

 2 تنوع راه های ارتباطی
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 3 موقعیت جغرافیایی مناسب

 3 تنوع جاذبه های گردشگری

 3 مهمان نوازی گردشگران

 3 وجود هتل و اقامتگاه

 3 وجود زیر ساختهای شهری برای گردشگران

 2 ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران

 3 پایانه مرزی

 11 تردد زوار عتبات عالیات

 1 یادمان های دفاع مقدس

 

 تعیین ابعاد رقابتی رقبا

در این بخش متغییر های راه که گردشگری ایالم باید بر سر دستبابی به آنها با رقبای خود رقابت کند و همچنین اسامی 

از  یکدر واقع در اینجا مشخص می شود که ایالم بر سر کدام . رقبای گردشگری ایالم وارد محیط نرم افزار می گردد

لذا با توجه به بسیاری از موارد کارشناسی شده استان های کرمانشاه، . متغییرهای گردشگری با رقبای خود رقابت دارد

کردستان، خوزستان، لرستان و همدان هستند. برای انجام این مقایشه از پنج سطح خیلی باال، باال، متوسط، پایین و خیلی 

  .بیان شده است 3شماره  مقایشه در جدولنتایج این . پایین استفاده شده است

 : مقایسه استان ایالم با رقبای خود ا  نظر عوامل موثر در توسعه گردشگری9جدول 

 عوامل موثر در توسعه گردشگری همدان کردستان لرستان کرمانشاه خوزستان

 سالم و مناسب ارتباطی های راه پایین تر رتقریبا براب پایین تر پایین تر بسیار پایین تر

 تنوع آب و هوای فراتر رتقریبا براب فراتر تقریبا برابر بسیار پایین تر

 الزم انسانی نیروی پایین تر پایین تر رتقریبا براب پایین تر پایین تر

 امنیت تقریبا برابر باالتر رتقریبا براب تقریبا برابر باالتر

 مشارکت مردم تقریبا برابر ابربرتقریبا  رتقریبا براب تقریبا برابر تقریبا برابر

 تبلیغات پایین تر رتقریبا براب پایین تر پایین تر بسیارفراتر

 ثبات سیاسی پایین تر رتقریبا براب رتقریبا براب تقریبا برابر پایین تر

 مدیریت یكپارچه تقریبا برابر رتقریبا براب رتقریبا براب تقریبا برابر تقریبا برابر

 توجه و نگاه مسئولین پایین تر پایین تر پایین تر تر پایین پایین تر

 اکوتوریسم بسیار باالتر رتقریبا براب رتقریبا براب فراتر بسیارفراتر

 ارتباطی های راه تنوع پایین تر رتقریبا براب پایین تر پایین تر پایین تر

 جغرافیایی مناسبموقعیت  پایین تر رتقریبا براب رتقریبا براب پایین تر تقریبا برابر

 تنوع جاذبه های گردشگری پایین تر رتقریبا براب پایین تر پایین تر پایین تر

 مهمان نوازی باالتر رتقریبا براب رتقریبا براب تقریبا برابر تقریبا برابر

 وجود هتل و اقامت گاه پایین تر رتقریبا براب پایین تر پایین تر بسیار پایین تر

 وجود زیر ساخت های شهری برای گردشگران پایین تر پایین تر پایین تر بسیار پایین تر بسیار پایین تر

 ارائه تسهیالت برای سرمایه گذاری پایین تر رتقریبا براب رتقریبا براب پایین تر پایین تر

 پایانه مرزی بسیارفراتر رتقریبا براب بسیار فراتر تقریبا برابر تقریبا برابر

 تردد زوار عتبات عالیات فراتر بسیار فراتر بیسار فراتر فراتر تقریبا برابر

 یادمان های دفاع مقدس بسیار فراتر رتقریبا براب بسیار فراتر تقریبا برابر پایین تر
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 نقشه رقابتی

، است نمودار زیر ترسیم گردیده، در این بخش با توجه به مقایسه انجام گرفته در مراحل پیشین و نتایج به دست آمده

بزرگ ترین رقیب در منطقه برای استان های مورد  0/3 به این ترتیب که از نظر تعداد گردشگری استان کرمانشاه با وزن

به  0/2 و استان همدان با وزن 1/2 استان کردستان با وزن، 7/2و استان لرستان  3مطالعه می باشد و استان خوزستان با 

بزرگ  3/3همچنین در بعد تاثیرات اقتصادی اجتماعی استان کرمانشاه با وزن . ترتیب رقبای بعدی ما به شمار می روند

 استان کردستان با وزن، 1/3 ترین رقیب برای استان های دیگر مورد مطالعه به شمار می آید و استان خوزستان با وزن

در بخش تاثیرات اجتماعی  رقبای بعدی برای استان ایالم 1/2 و استان لرستان با وزن 2/ 0استان همدان با وزن، 3

 اقتصادی گردشگری می باشند. 

 
 نقشه رقابتی استراتژی توسعه گردشگری استان ایالم: 2شکل 

 ر توسعه گردشگریایالم د مزیت رقابتی هر یک ا  رقبای اصلی استان :0 لوجد

  تعداد گردشگر تاثیرات اقتصادی اجتماعی  مجموع امتیاز

 مطلق نرمال شده مطلق نرمال شده مطلق  نرمال شده مطلق  نرمال شده

 همدان 032323. 2 3702121. 2 011713. 2 072300. 2 332217. 0 337707. 1 2 2

 کردستان 111117. 2 0223313. 2 072033. 2 0021310. 2 137200. 0 013073. 1 3 3

 لرستان 10107. 2 032013. 2 117137. 2 3732133. 2 313111. 0 327177. 1 1 1

 کرمانشاه 310107. 3 22221. 1 323020. 3 11222. 1 703221. 1 312220. 2 0 0

 خوزستان 202020. 3 210132. 1 137203. 3 20123. 1 237017. 1 122213. 2 3 3

 ار یابی توانایی ها

بلیت ها از قادر این مرحله برای پاسخگویی به چالش چگونگی تشخیص ایجاد مزیت رقابتی پایدارهر یک از منابع و 

بر این اساس منابع و قابلیت ها را از نظر باارزش بودن، نادر بودن، تقلید نشدنی . دیدگاه مبتنی بر منابع استفاده می شود
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به ارزیابی منابع و توانایی ها بر اساس دیدگاه  0شكل . و غیر قابل جایگزین بودن مورد بررسی و اندازگیری قرار داد

 .ازدمبتنی بر منابع می پرد
 : ار یابی منابع و توانایی ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع9جدول 

 ساماندهی رتقلید ناپذی نادر بودن وزن ها منابع و قابلیت ها

 خیلی باال باال ضعیف 2  راه های ارتباطی مناسب و سالم

 خیلی ضعیف خیلی باال متوسط 7 تنوع آب و هوای

 باال متوسط متوسط 3 نیروی انسانی الزم

 باال باال ضعیف 3  امنیت

 باال متوسط متوسط 0 مشارکت مردم

 خیلی باال متوسط ضعیف 2 تبلیغات

 متوسط باال متوسط 2 ثبات سیاسی

 خیلی باال خیلی باال متوسط 2 مدیریت یكپارچه

 باال متوسط متوسط 3 توجه و نگاه مسئولین

 خیلی ضعیف باال باال 0 اکوتوریسم

 خیلی باال خیلی باال متوسط 2 ارتباطی تنوع راه های

 ضعیف خیلی باال ضعیف 3 موقعیت جغرافیایی مناسب

 متوسط باال ضعیف 3 تنوع جاذبه های گردشگری

 باال متوسط متوسط 3 مهمان نوازی گردشگران

 باال متوسط متوسط 3 وجود هتل و اقامتگاه

 خیلی باال باال متوسط 3 وجود زیر ساختهای شهری برای گردشگران

 باال متوسط ضعیف 2 ارائه تسهیالت به سرمایه گذاران

 خیلی باال خیلی باال متوسط 3 پایانه مرزی

 خیلی باال خیلی باال باال 11 تردد زوار عتبات عالیات

 خیلی باال خیلی باال باال 1 یادمان های دفاع مقدس

 PESTELتحلیل

خارج از کنترل سازمان که موثر بر فضای محدوده مورد مطالعه پرداخته  در این گام به ارزیابی عوامل محیطی موثر در

این تحلیل بیشتر برای شناسایی فرصت های ، استفاده خواهد شد PESTEL خواهد شد که برای این مرحله از تحلیل

 به عبارتی کلی تر می توان گفت تحلیل. پیش رو  و همچنین خطرات احتمالی گسترش هر مجموعه موثر است

PESTEL  جهت ارزیابی محیط در ابعاد کالن و همچنین ارزیابی زمان حال می پردازد و چارچوب آن بر اساس

 در همین راستا عوامل. استوار می باشد عوامل)اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تكنولوژیک، زیست محیطی و قانونی(

احتمال افزایش و درجه اضطرار(با تكیه ، ثیرتا، محیطی موثر خارج از کنترل در توسعه گردشگری در چهار معیار)وزن

 بر نظر کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد. 

 : عوامل محیطی موثر خارج ا  کنترل در برنامه ریزی راهبردی گردشگری استان ایالم1جدول 

درجه 

 اضطرار

احتمال 

 افزایش

 عامل وزن تاثیر

بسیار  متوسط فوری

 قوی

 دولتسیاست های خارجی  بسیار مهم

 افزایش تنش بین کشورهای منطقه بسیار مهم قوی باال به زودی

 تورم و روکود اقتصادی مهم  قوی باال فوری
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 تغییرات آب و هوای  پایین متوسط پایین خیلی دور

 محدودیت قانونی  مهم قوی پایین به زودی

 تحریم های بین المللی مهم قوی بسیار باال به زودی

 اختالف بین دستگاه های اجرای متوسط متوسط پایین به زودی

 عدم پاسخگوی زیر ساخت ها مهم قوی باال به زودی

 احتمال افزایش جرم و فساد متوسط متوسط پایین نه بسیار زود

 کاهش بودجه تخصیصی به گردشگری مهم قوی متوسط فوری

دینی و فرهنگی با برخی از عوامل رشد عدم تطابق برخی از آموزه های  پایین قوی خیلی پایین نه بسار زود

 گردشگری

 نگاه امنیتی به استان بسیار مهم قوی پایین نه بسیار زود

خیلی  ضعیف خیلی پایین خیلی دور

 پایین

 عدم تطابق بین فرهنگ محلی و فرهنگ گردشگران

 سنجش تناسب راهبری

معیار  .با یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری است و تالش برای ترکیب آن SWOTاز آنجا که این مدل در پی توسعه مدل 

آن چه که باید از نظر دور شود تقسیم بندی خشک و انعطاف . تناسب راهبردی عاملی برای دستیابی به این امر است

در گام بعد به ارزیابی . ناپذیر عوامل خارجی با فرصت ها و تهدیدات و عوامل داخلی به نقاط قوت و ضعف است

از آن  .پشتیبانی و تاثیرپذیری منابع و توانی ها در عوامل محیطی یا همان تناسب راهبردی پرداخته شده استمیزان تاثیر 

 چند مورد از آن بیان می شود. . جا که مقایسه ها زوجی این عوامل حجم زیادی را در بر می گیرد

 تناسب  راهبری :6 جدول

 عوامل محیطی )پستل(

ی
قو

ار 
سی

ب
 

ی
قو

ی 
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حد
تا 

 

ف
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ف 
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ار 
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ب
سه 
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سیاست های خارجی 

 دولت

افزایش تنش بین کشورهای 

 منطقه

تورم و رکود 

 اقتصادی

 راه های ارتباطی مناسب و سالم ضعیف بسیار ضعیف ضعیف

ها
ی 

انای
 تو

ع و
مناب

 

 تنوع آب و هوای  بسییار ضعیف بسیار ضعیف بسیار ضعیف

 نیروی انسانی الزم تا حدودی بسیار ضعیف تا حدودی

 امنیت ضعیف ضعیف ضعیف

 مشارکت مردم تا حدودی بسیار ضعیف ضعیف

 تبلیغات ضعیف  بسیار ضعیف ضعیف

 ثباث سیاسی تاحدودی بسیار ضعیف تاحدودی

 

ر زیادی را داز آنجا که مقایسه ها زوجی این عوامل حجم . سپس باید میزان منابع و توانایی ها بر اهداف را تعیین کرد

 بر می گیرد چند مورد از آن بیان می شود

 : تناسب منابع و توانی ها با اهداف 7جدول 

 عوامل محیطی )پستل(
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افزایش دو برابری 

 گردشگران

افزایش دو برابری 

 اشتغال گردشگری

تقویت و توسعه پایانه 

 های مرزی استان

 راه های ارتباطی مناسب و سالم قوی قوی بسیار قوی

ها
ی 

انای
 تو

ع و
مناب

 

 تنوع آب و هوای ضعیف قوی قوی

 نیروی انسانی الزم قوی قوی قوی

 امنیت بسیار قوی قوی قوی
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 مشارکت مردم تا حدودی قوی قوی

 تبلیغات بسیارقوی قوی بسیار قوی

 ثبات سیاسی قوی قوی قوی

نقشه  ،این مرحله با توجه به نحلیل پستل و مقایسه های که بین منابع با اهداف و منابع با عوامل کالن انجام می شوددر 

رنگ فیروزه ای در نقشه نشان دهنده منابع و قابلیت ها و رنگ قهوه ای نشان دهنده ، تناسب راهبردی ترسیم می گردد

ری حباب ها باید گفت که حباب فیروزه ای که در باال و به سمت در تحلیل نحوه قرار گی. عوامل کالن محیطی اند

در واقع همان منابع و قابلیت های درونی گردشگری ایالم هستند که دارای ویژگی با ارزش ، راست متمایل شده اند

قه ای از طکه می توان با تقویت شان در بخث رقابت پذیری من. بودن، نادر بودن، تقلید نشدنی و بدون جایگزین هستند

ک تعریف در ی. این منابع و قابلیت ها دراری بیشترین میزان تناسب راهبردی با عوامل کالن هستند. آنها استفاده کرد

علمی می توان گفت که این تناسب راهبردی در واقع یک تناسب برنامه ریزی  و کارشناسی شده است برای مقابله با 

بت پذیری با رقبا که توانایی بیشترین سازگاری و انعطاف پذیری با شرایط تاثیرات منفی عوامل کالن  و در بحث رقا

 پیش آمده از تاثیرات عوامل کالن و اثرات رقابتی را داراست. 

 
 نقشه توسعه گردشگری استان ایالم :0 شکل

شهر  گردشگریسیاست های خارجی دولت به عنوان بزرگ ترین مانع کالن محیطی جهت توسعه ، بر اساس شكل باال

لذا با توجه به اندازه حباب آن نیازمند توجه است. از عوامل محیطی تاثیر گذاری که در رتبه . ایالم محسوب می شود

های بعدی تاثیر و ضرورت قرار دارند با توجه به شكل باال، کاهش بودجه های تخصیصی به بخش گردشگری و تورم 

تردد  ،ثر بر توسعه و موفقیت گردشگری استان ایالم با توجه به شكل باالدر بین عوامل مو. و رکود اقتصادی می باشد

ان نیروی انسانی از باالترین تناسب راهبردی برای توسعه گردشگری است، مدیریت یكپارچه، تبلیغات، زوار عتبات عالیات

ر می باشند. یر قابل جایگزین تنادرتر، تقلید نشدنی تر و غ، برخوردار می باشند، یعنی نسبت به سایر عوامل با ارزش تر

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw


 المللی انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                 788

 

از این رو باید به این عوامل توجه ویژه ای شود اما توسعه زیرساختی شهری و توسعه راه های ارتباطی و همچنین تنوع 

  .دادن به راه های ارتباطی باید در اولویت اقدامات اجرایی برای توسعه و موفقیت گردشگری استان ایالم قرار گیرد

 نتیجه گیری

این پژوهش سعی شده است با استفاده از نرم افزار متاسوات به ارزیابی منابع و قابلیت های موجود در بخش در 

مدل متاسوات با پرهیز از تصمیم گیری های ذهنی و بهره مندی از یک تكنیک . گردشگری استان ایالم پرداخته شود

از سوی دیگر مدل متاسوات . را برطرف نماید SWOTسیستماتیک با دقت باال، می تواند بسیاری از نارسایی های مدل 

این نكته را نمایان سازد که توسعه و رقابت پایدار زمانی می تواند اجرای ، سعی دارد با رد دیدگاه های توسعه برون زا

ساس این ر اب. از منابع و قابلیت های داخلی منحصر به فرد خود بهترین نحوه استفاده را نمایند، و عینی شود که مناطق

دیدگاه ابتدا به تعیین دوره زمانی برنامه ریزی اقدام و سپس به تدوین اهداف مورد نظر برای توسعه گردشگری استان 

ایالم پرداخته شده است. در ادامه منابع و قابلیت های موجود در بخش گردشگری استان ایالم مورد مطالعه و بررسی 

ط کارشنانسان شناسایی و به مقایسه این استان ها با استان ایالم در شاخص در ادامه استان های رقیب توس، قرار گرفت

ی با دو بعد تعداد گردشگران و تاثیرات اجتماعی اقتصاد، های مختلف پرداخته شد. در نتیجه این فرایندها نقشه رقابتی

 7/3نستان کرمانشاه با وزیافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر تعداد گردشگران ا. توسعه گردشگری، ترسیم شد

کردستان و لرستان  در رتبه های بعدی قرار ، مهم ترین رقیب در منطقه به شمار می رود و استان های خوزستان، همدان

مهم ترین رقیب به  2/3دارند. همچنین در بعد تاثیرات اجتماعی اقتصادی توسعه گردشگری نیز استان کرمانشاه با وزن

همدان؛کردستان وهمدان قرار دارند. از آن جا که عوامل کالن ، ه های بعدی استاهای خوزستانشمار مسی رود و در رتب

و در نهایت تناسب راهبردی ، مهم و انكارناپذیر در هر برنامه ریزی دارند اقدام به شناسایی آنها گردید  همواره نقشی

م استخراج شد. نتایج پژوهش نشان دهنده هر یک از عوامل تدوین و راهبرد مطلوب جهت توسعه گردشگری استان ایال

 موارد یاد شده در زیر می باشد:

مهم ترین راهبرد در راستای توسعه گردشگری در استان ایالم تردد زوار عتبات عالیات و اکوسیستم می  -

باشند که دارای بیشترین میزان تناسب راهبردی با عوامل محیطی کالن را دارند و در بحث رقابت پذیری 

 منطقه ای مهم ترین عوامل به شمار می روند. 

عوامل دیگری است که میتواند به توسعه گردشگری استان ایالم کمک  تقویت نظام مدیریت یک پارچه از -

 کند

مهم ترین عوامل اثر گذار در توسعه گردشگری ایالم در سطح کالن کشور تحریم های بین المللی و ایجاد  -

که با ثبات سیاسی در کشور به بهبود وضعیت گردشگری در استان ، اختالف بین دستگاه های اجرای است

 اهد انجامید. ایالم خو

توسعه و تقویت زیر ساختها از ضروریاتی است که باید در توسعه گردشگری استان ایالم مورد توجه   -

 جدی قرار گیرد

ایجاد تنوع در راه های ارتباطی به از جمله عواملی است که می تواند در دست یابی به اهداف کمک  -

 شایانی کند

کمبود منابع مالی جهت تقویت و توسعه گردشگری استان رفع مشكالتی مانند محدودیت های قانونی و  -

  ایالم  برطرف گردد. 
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