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 چکیده
ویژه در مناطق غربی و جنوبی کشور از جمله  مناطق عملیاتی و به  های ناشی از جنگ در گستره وجود جاذبه

های معنوی  از آن صیانت از ارزش تر مهمبرای گردشگران و های مهم  بهذیکی از جاتواند  استان ایالم، می
  و توسعه پایدار یابی به رشد ای برای دستهای بعدی باشد. هر منطقه انتقال آن به نسلدوران دفاع مقدس و 

پژوهش  مند است.نیاز راهبردی به طرحی جامع و در میان مقصدهای رقیب، پذیری  نیز افزایش توان رقابتو 
 در استان ایالم، اه پیوند با سایر جاذبه توسعه گردشگری جنگ هم راهبردهای مؤثریابی به  دست برای حاضر 

اساس  این براست.  را مطمح نظر قرار داده    AHPو همچنین تکنیک SWOT استفاده از مدل تجزیه و تحلیل
و  اسنادیآوری اطالعات  های گرد تحلیلی و شیوه ـ، از روش تحقیق توصیفیهدفبا توجه به موضوع و 

و سپس ارایه پیشنهادات  وضعیت ، تحلیل میدانی )مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه( به شناخت وضعیت موجود
)نقاط  قوت،  برنده و بازدارنده توسعه عوامل پیشاست. برای رسیدن به این مهم  راهبردی پرداخته شده

نفر از  82های نظرسنجی میان  با استفاده از فرم  (SWOT)تکنیکها و تهدیدها( در قالب  ضعف، فرصت
در  است. ای متناسب، توزیع و نتایج استخراج شده گیری طبقه کارشناسان در سطح استان مبتنی بر روش  نمونه

های حاصل از  و  نمرهضعف و تهدید  نقطه 78و در مقابل  قوت و فرصت هنقط 74 با عنایت به مجموع
باشد. راهبرد استخراجی حفظ و نگهداری می ای، خانه 9رجی و همچنین نمودار ماتریس عوامل داخلی و خا

بندی و سپس برنامه اقدام راهبردی  اولویت  AHPهای موضوعی توسعه با استفاده از تکنیک در نهایت راهبرد
 است. توسعه گردشگری جنگ برای غلبه بر مسائل و نیل به وضعیت بهتر در سطح استان ارایه شده

 .AHPو    SWOTریزی راهبردی، تکنیک برنامه استان ایالم، گردشگری جنگ، کلیدی: کلمات
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 مقدمه 

آن بخشی از ابعاد است که هر وجه  وجهی چند یمنشورهمانند صنعت گردشگری  
جوامع انسانی را متأثر  حیات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ محیطی، اجتماعی  زیست

 ارزیدرآمدهای کشورهاازبعضیدر ؛(9829 سبزی، برزو و همکاران) سازد می

 ها آن افزون روزتوسعهوملیاقتصادقویتتعمدهمنابعازیکیگردشگری ازحاصل
 نشان 8772 سال در بخش این اقتصادیاهمیت(. 4739849راجی،) شودمی محسوب

 راجهان اشتغال کل از درصد 9/4 و داخلی ناخالص تولیدات از درصد 6/9 که داده
ها نشان  بینی پیش  .(Scott & lemieux,2009: 1) است داده اختصاص خود به

میلیارد  9.1المللی به حدود  شمار گردشگران بین میالدی، 8787دهد که تا سال  می
های اشتغال در این بخش ایجاد  سوم فرصت بیش از یکنفر افزایش خواهد یافت و 

های اقتصادی ایفای نقش  از پردرآمدترین بخش یکی عنوان خواهد شد و به
 وضعیت خصوص در ها بررسی. (2839824)حاجی نژاد و همکاران، کرد خواهد
 تولید در گردشگری بخش سهم که استاز آن  حاکی ایران گردشگری صنعت

در میان  دارا بوده، را 27 رتبه جهان کشور 947 بین در و اندک داخلی ناخالص
جایگاه سوم را پس از بحرین و قطر به خود  نیز فارس کشورهای حاشیه خلیج

 87انداز  با سند چشم برابر (.82839821 رضایی، و کاظمی پور) است اختصاص داده
های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه  زمینه  در کلیه دبای ایران می، ساله

رودی ان ونیم درصد از کل گردشگر و یابی به یک رتبه اول را کسب نماید، دست
 87انداز  و دو درصد از کل درآمد گردشگری جهان از اهداف سند چشمالمللی  بین

 به توجه با و منظور به همین (.739822شود)دفتر مطالعات اقتصادی،  ساله تلقی می

 در جایگاه واقعی و اعتبار به دستیابی گردشگری و توسعۀ صنعت و تقویت لزوم

های  صنعت در زمینه این های بالقوه باید ظرفیت و محلی میملی  المللی، بین سطوح
های واجد اهمیت  بخش به و کرد شناسایی را های آن مختلف و بویژه منابع و جاذبه

های مهم در حوزه منابع و  داشت؛ یکی از این بخش مبذول ایویژه توجه نیز
 است.  6«گردشگری جنگ»های گردشگری کشور،  جاذبه

ها و  رشادت نتیجهکه  است های نوینی جاذبهاز جمله ، گردشگری جنگ 

                                                                                                                     
1- War Tourism 
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های رزمندگان اسالم و پشتیبانی ملت بزرگ میهن اسالمی در طی هشت ایثارگری
قلمرو های ناشی از جنگ در  جاذبهتبلور مکانی  بنابراین،باشد.  سال جنگ تحمیلی می

غربی  پذیر از جنگ بویژه در مناطق جنوبی و ثیرأمناطق عملیاتی و همچنین مناطق ت
تواند منبعی بسیار بزرگ برای مقصد گردشگران و  می استان ایالمدر  از جملهو کشور 

های  مقدس و انتقال آن به نسل های معنوی دوران دفاع تر از آن صیانت از ارزش مهم
 .بعدی نیز باشد

 عراق و حضور دائم کشور با مشترک مرز کیلومتر 781 داشتن با ایالم استان 
فرهنگی،  ـ اجتماعی  جغرافیایی)طبیعی، تاریخی، موقعیت دارای ساله، درجنگ هشت

 جاذبه 77 و طبیعی جاذبه 64 از طوری که بیش فرد است؛ به به منحصر و اقتصادی(
)وبویژه  محدوده استان در جنگی جاذبه 27 با پیوند هم فرهنگیـ  تاریخی

ساز پذیرش  ت، زمینهوجود دارد؛ این ظرفی( مهران و دهلران های ایالم، شهرستان
کنندگان سازمان یافته  ای در اشکال عرضه منطقه ای و برون گردشگران از مقیاس منطقه

در طی  ها( جوش و نیز خانواده های مردمی خود )تشکل یافته سازمان )راهیان نور( و غیر
 (.9897342)سبزی، است شدهتعطیالت نوروز و بویژه  سال

توان میناحیهاینجوانانبیکاریباالیدرصدایالم و استان محرومیتبهتوجهبا   
واشتغالایجادمحرومیت،رفعجهتدرها قابلیتوامکاناتاز تمامیگیری با بهره
 یکی(. 98439821رحیمی، قائد و تقوایی)شود مختلف اقدامهای راهدرآمد از کسب

  و توسعه استان، تجهیزهای  از ظرفیت برداری توجه برای بهره درخورهای  حوزه از
 باشد. پیوند با سایر جاذبه می گردشگری جنگ هم

های موجود گردشگری  هدف پژوهش حاضر آنست که ضمن بررسی ظرفیت 
های طبیعی  های  گردشگری ناشی از جنگ و سایر جاذبه جاذبه  استان ایالم )در حوزه

را شناسایی نموده، در برنده و بازدارنده گردشگری  ترین عوامل پیش تاریخی( مهمـ 
رفت از وضعیت  بخش همراه با برنامه اقدام مقتضی برای برون نهایت راهبردهای اثر

 موجود و نیل به  وضعیت  بهتر را ارایه نماید.

 و مبانی نظری پژوهش مفاهیم

باز در جوامع انسانی وجود  ی کهن از دیرا پدیده عنوان به هر چند گردشگری 
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نقطه  است؛ حال تغییر و تحول بودهدر طور پیوسته هبو  در طول تاریخ لیکن داشته، 
تحوالت در صنعت گردشگری متأثر از تغییرات شگرف سیاسی، اجتماعی،  عطف

قرن  (. با شروع67، 9822)ویلیامز، است نیم قرن اخیر رخ دادهاقتصادی و فناوری، طی 
قتصادی و فناوری جامعه و تحوالت جدید در قلمروی حیات سیاسی، اجتماعی، ا 89

نیز  مقصدهای گردشگری ها و عالئق گردشگران در حال تغییر است؛ جهانی، انگیزه
ثر از أباشند؛  مت ش برای همسویی با شرایط نوین میبرای حفظ و بهبود بازار در تال
شناسی گردشگری همانند،  های نوینی از گونه بندی تحوالت بازار گردشگری، رده

گردشگری عالیق »و همچنین  9«گردشگری عالیق مختلط»، 6«ق عامگردشگری عالی»
   (Trauer, 2006: 188).است  مطرح شده 3«ویژه

 جهان در گردشگری بازار تحوالت براساس گردشگری بندی تقسیم .0نمودار 
 Trauer, 2006: 188 

بوده،  های نوین گردشگران عالیق ویژه، متقاضی محصوالت ویژه گردشگری با شیوه
تنوع و  هیجان، از پیچیدگی، سرشارهایی  های مهیج و کسب تجربه دنبال محرک اغلب به
 های مهیج محرکیکی از این  .(9639822جامع گردشگری، )طرحباشند  میتازگی 

 اشکالبندی  به این سو در دسته 9997  از دهه باشد که ، می4«تیره یا  گردشگری سیاه»
  . (Yuill, , 2003,67)است زوده شدهافعنوان یک گونه جدید بهگردشگری، 

ها،  های سیاه، آرامگاه و قبرستان بازدید از زندانهایی نظیر  ، حوزهگردشگری سیاه
  های بشری های مرتبط با رنج های جنگ و دیگر مکان های اسرای جنگ، میدان اردوگاه

(Strange, 2002,387) براین، انگیزه و هدف اصلی از سفر، بازدید از  ؛ بناشود را شامل می

                                                                                                                     
1- General Intrest Tourism (GIT) 
2- Mixed Intrest Tourism (MIT)   
3- Special Interest Tourism (SIT)  
4- Black or Dark Tourism

 

 

Trauer, 2006: 188 

گردشگری های گونه  

م تل  ع ی  گردشگری ویژه ع ی  گردشگری  عا  ع ی  گردشگری   
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و تعرض فراگیر انسانی و انواع مختلف قساوت تراژدی  ،فاجعه مرتبط با مرگ، های سایت
ردشگری گاز سویی، (؛ (azalarska, Svetla, 1998: 9به حقوق و قلمرو جوامع است 

 .(Cohen,2010:4)  باشد مینیز  یا میراث گردشگرانسیاه اغلب مرتبط با هویت 

 براساس تنوع، دلیل به گردشگری سیاه محصوالت که نمایدمی کیدأت استون 
 سیال و پویا طیفی در محصول، هر هایویژگی به توجه با و شده تعریف هایمشخصه

 سایر در مقایسه با هاجاذبه و هامکان ، برخی ازطیف این از استفاده با. گیرندمی قرار
 ( Stone, 2006,151).می باشند تر یا تاریک ترسیاه هاجاذبه و هامکان

 را سیاه گردشگری محصوالتمیزان پیوستار یا طیف رنگ سیاه، استون،  مبنای بر 
       3است کرده بندیدسته رده شش در

 
   (Stone,2006,152) سیاه گردشگری محصوالت و هاجاذبه شناسانه گونه طیف .2نمودار 

 هاییجاذبه شامل دسته این محصوالت 63سیاه هایسرگرمی و تفریح ایجاد عوامل .9
 به را مرگ و جنگ با مرتبط رویدادهای سرگرمی، کانون یک در که شودمی

 را طیف ترینروشن اغلب و دهندمی ارایه شده سازیشبیه یا واقعی صورت
 .گیردمی دربر

                                                                                                                     
1- Dark fun factor 
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  جنگی، های نمایشگاه مانند هانمایشگاه این 63سیاه هایموزه و نمایشگاه .8
 بر کامل طور به ها آن از برخی هرچند هستند، آموزش برای خوبی هایفرصت
 .هستند متمرکز تجاری مباحث

 قبرستان جمله از ویژه هایقبرستان مانند 93سیاه ایستایی و سکون دارای هایمکان .8
 آلکاتراس، مانند سیاه هایفرانسه، زندان نورماندی در هاآمریکایی

 از و درگذشتگان به احترام ادای و گرامیداشت برای 33سیاه های زیارتگاه و معابد .7
 . جنگ کی در گمنام شدگانکشته مانند ویژه، حوادث در رفتگان بین

 هایسازه و سنگرها جنگ، هایمیدان شامل هامکان این 43سیاه هایجنگ مکان .1
 . است متمرکز یادبودی و آموزشی هایجنبه بر اغلبو است آن مانند و نظامی

 هایطیف  مجموعه از طیف ترینسیاه اغلب3 5سیاه جمعی کشتار هایاردوگاه .6
1تربلینکا آشویتس، مانند. دارد تعلق گروه این به سیاه گردشگری

  
 .(99839822وثوقی،)

های تاریخی و رخدادهای وابسته به تاریخ طور فزاینده بازدید از سایت امروزه به 
جمعی ناشی از جنگ، به یک جنبه مهم از گردشگری سیاه تبدیل  انسان و مرگ دسته

یک زیر  87گردشگری جنگ در قرن . (Austin, zooz,2002:447)است شده
نیز  89بینی شده که در قرن  مهم و اساسی از گردشگری سیاه بوده، پیش  مجموعه

 طرفدار گردشگری سیاه در جهان خواهد بود. اهمیت گردشگری یکی از انواع پر
مجموعه گردشگری سیاه، به حدی است که برخی از محققان به  جنگ به عنوان زیر

کار  اشتباه یا به عمد گردشگری سیاه و گردشگری جنگ را به یک مفهوم به
 . (,Sharpley, 2008   , Smith, Valene L, 1998)برند می
های مناطق گردشگری جنگ یعنی عزیمت گردشگر با هدف بازدید از جاذبه 

 جنگی، جهت کسب تجربه جدید و ثبت وقایع برای ارضای نیازهای 
گردشگران جنگ مجموعه خاصی از ؛ دباشاجتماعی و معنوی میـ  فرهنگی

در طی  بوده، آنهای که عالقمند به بازدید از میادین جنگ و یادمانبوده گردشگران 

                                                                                                                     
1- Black museum & exhibition 
2- dark resting places 
3- dark shrines  
4- dark conflict sites 
5- dark camps of genocide 
6- Treblinka 
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مذهبی و معنوی را تجربه دوستانه و حتی احساسات هیجانی، معنوی، بشر سفر خود،
 کنندگانرا درباره جنگ و شرکتیی ها کنند و بعد از سفر احساسات و اندیشهمی

 بیشترکنند. اند( به انحاء مختلف ابراز میگیر بوده)افرادی که به هر نوع با جنگ در
ها در  اوقات گردشگران جنگ، کسانی هستند که خود، خانواده و یا دوستان آن

 (. 99639822 )وثوقی، اندشتهجنگ شرکت دا
تواند یک محور مثابه یک فرایند تاریخی ـ فرهنگی، می گردشگری جنگ به 

شمار  ههای گردشگری ب اساسی در تبادل فرهنگی و یکی از وجوه قابل اتکاء جاذبه
نسلی در سطح  آید. در این راستا، گردشگری جنگ هم رسالت تبادل فرهنگی بین می

 المللی را بر عهده دارد. ع در سطح بینملی و هم بین جوام
پس باید نگاه  ،هاستقوع جنگ بخشی از تاریخ ملترغم ماهیت و زمان، وعلی 

های فرهنگی و هویت ملی در اولویت اول و نگاه اقتصادی و غیره در اولویت ـ ارزشی
الزم در مناطق  هایظف به توسعه زیرساختوبعدی قرار گیرند. با این ایده دولت م

یافته هستند( و همچنین فراهم کردن های کمتر توسعه )که بیشتر از استان زدهجنگ
مقدمات حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای حفظ، نشر آثار و 

 جامع طرح) باشدمقدس از طریق گردشگری می های هشت ساله دفاع ارزش
 .(8839822جنگ، گردشگری

است که صادقانه عالقمند به  فردی جنگ گردشگر3 توان گفتدر مجموع می 
های آن است. این گردشگران تمایل به  جنگ و یادمانهای  میدانبازدید از 

های  چارچوب بخشی از برنامه های مرتبط با جنگ در مدت از مکان بازدیدهای کوتاه
غیر از  های مکمل دیگری دارند )به این معنا که برنامه را یافته سازمان گشتیک 

 .گنجانده شود(ها  گشتموضوع جنگ باید در این 
تجربی میان گردشگر   های گردشگری عبارتست از یک رابطه در مقام تعریف جاذبه

دهد  و محل مورد بازدید بر حسب عناصر و اطالعاتی که در اختیار گردشگر قرار می
بندی  طبقه یوعصنم فرهنگی و ـهای طبیعی، تاریخی  تواند در قالب عام به جاذبه و می
های گردشگری جنگ نیز همه عناصر ملموس و  (، جاذبه27، 9826)کاظمی، شود
شود  ملموس )روحیه و فضای معنوی و خاطرات بجای مانده از جنگ( را شامل می غیر

روی، قلمرو  تواند کیفیت تجربه جدیدی را به گردشگران انتقال دهد، از این که می
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م، محل شهادت شماری زیاد از رزمندگان و یا سرداران مناطق عملیات و فتوحات مه
ها، تأسیسات فیزیکی بزرگ احداث شده)مثل استحکامات  و امیران شاخص، پادگان

تواند  مانده از دشمن می جا ها و غنائم به های جنگ ، یادمان ها و ...( موزه دفاعی، پل
 های ناشی از جنگ تلقی شود. عنوان جاذبه به

 ت موضوعمروری بر ادبیا

طی  در تنها ،جنگ با مرتبط هایمکان به سفر تقاضای طوالنی نسبتا پیشینه با وجود 
 با ارتباط در است. شده جلب آن به دانشگاهی و علمی مجامع توجه اخیر، های سال

ریزی راهبردی و استفاده از تکنیک  و همچنین کاربرد برنامه جنگ گردشگری
(SWOT) به اختصار  که است گرفته صورت و خارجیهایی در سطح داخلی پژوهش

 شود. می اشاره (9در قالب جدول شماره )

 ریزی راهبردی های صورت گرفته در مورد گردشگری جنگ وبرنامه پژوهش .0جدول

 نمودتوان به موارد زیر اشاره خارجی می پژوهش های انجا  گرفتهدر زمینه 

 پژوهشهای یافته سال انتشار عنوان اثر نا  مؤلف

Henderson , Joan 
C 

War as a Tourist 
Attraction: the Case of  

Vietnam 
(2000) 

 جنگ تقاضاي و ارائه در شده مطرح هاي چالش هدف با
 تعادل کي به رسيدن جهت در گردشگري جاذبه عنوان به

 حال عين در و سرگرمي و آموزش بين بخش رضايت
 با گردشگران براي تجربه کسب براي مناسب فرصت
 .پرداخته است مختلف تجربيات و نيازها به توجه

Winter,  
Caroline 

Tourism , Social Memory 
and the Great War  

(2009) 

 براي اجتماعيي  ادبودهاي ايجاد از حاصل به تئوري
 جهت در گردشگري طريق از که فرايندهايي  توصيف

 هر و بزرگ هاي جنگ با ارتباط در خاطره تداوم و ايجاد
 در و آن مفاهيم جنگ، کردن درک چگونه به آنچه

 پرداخته است. است موثر گردشگران تجربيات

Siegenthale r , 
SPeter 

Hiroshima and Nagasaki in 
Japanese Guidebook  

(2002) 

 به ناکازاکي و هيروشيما شهرهاي سرنوشت بررسي به
 است پرداخته جنگ از بعد گردشگري مقصد کي عنوان

 ژاپن مطرح راهنمايي دوره کتابهاي از بخشي بعنوان که
 به نسبت معمولي انتقادات بين مقايسه به همچنين و شده
 هاي فعاليت و اتمي هاي بمب با شده بمباران شهر دو

 نتايج است، گرفته صورت آنها در شده ايجاد گردشگري
 به هيروشيما شهر نوسازي از حاکي وضعيت آمده بدست
 ناکازاکي که حالي در است مطرح ژاپن ملت سمبل عنوان
 چهارچوب از خارج اتمي جنگ بازمانده عنوان به

 باقي همچنان ژاپن فرهنگ در بايد فرهنکي و اجتماعي
 بماند.

Kima, Samuel 
Seongseop& 

Prideaux,  Bruce 

Tourism, peace, politics 
and ideology: impacts 

ofthe Mt. Gumgang  tour 
project in the Korean 

Peninsula 

(2003) 

 گردشگري هاي مکان محققان از تعدادي که کند مي بيان
 کاهش براي ابزاري را کشور، دو بين جنگ از مانده باقي
 جزيره شبه مثال براي اند کرده مطرح صلح ترويج و تنش

 قابل ساختار کي عنوان (به mt Gumgang ) کره،
 همچنين و روابط گسترش براي( برگشت و رفت)دسترس
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 بين صلح ايجاد و برقراري در سياسي فرايند کي عنوان به
 .کند مي بازي کشور دو

William Smith , 
Wayne 

Dark Tourism: The 
Attraction of  Death and 

Disaster 
(2002) 

 ايجاد در آوري فن اهميت و سياه گردشگري تشريح به
 و هولوکاست به همچنين و سياه گردشگري هاي سايت
 خاطره حفظ که جهان سراسر در اختصاصي هاي سايت

 سقوط لهستان، آشويتس)مانند است مانده زنده آنها در
 .پردازد مي...( و برلين ديوار

 داخلی می توان به موارد زیر اشاره داشت پژوهش های انجا  گرفتهدر زمینه  

 نا  مؤلف
سال  

 انتشار
 یافته های پژوهش

 اکبري علي و پوراحمد
 در شده انجام هاي فعاليت و تحوالت تاريخي سير و شناسايي (0711) 

 .است پرداخته جنگي مناطق

: مادر  مهندسين مشاور
 ايده پردازان توسعه

 مهندسين مشاور
 :  رويانهمکار 

 (0711) جنگ گردشگری جامع طرح
شناخت ظرفیتهای گردشگری و ارایه راهکار برای توسعه 

 در قلمرو نیمه غربی کشورجنگ  گردشگری

 و مطالعات مديريت
 سازمان ريزي برنامه

 و نور راهيان اردوئي
 بسيج گردشگري

راهنماي مناطق جنگي استان ايالم 
هاي) ايالم ،مهران (، شهرستان6311)

 و دهلران
(8811) 

 سازمان ماموريت و راهبردها اهداف شامل جامع طرح کتابچه
 گرردشگري و نور راهيان

 و حاجي نژادسبزي 

 راهبردي توسعهرنامه ريزي
 ساير با جنگ همپيوند گردشگري

ايالم(.پايان  استان )مورد: هاجاذبه
 نامه کارشناسي ارشد

(8831) 
 ضعف، قوت، نقاط تحليل به« SWOTمدل از استفاده با ايالم

 استان در جنگ و ارايه استراتژي گردشگري تهديدات فرصت،
 است. رداختهي ايالم

 وثوقي ليال
 بر تاکيد با» تلخ گردشگري

 (8811) جنگ گردشگري
 در شده انجام هاي فعاليت و تحوالت تاريخي سير و شناسايي

 .است پرداخته جنگي مناطق
 SWOTراهبری  پژوهش های صورت گرفته در زمینه برنامه ریزی 

 عنوان اثر نا  مؤلف
سال 
 انتشار

 یافته های پژوهش

مافي و جوانبخت 
 قهفرخي

تحليل راهبردهاي توسعه گردشگري 
با تاًکيد بر جزيره "با استفاده از مدل 

 ،"قشم
6321 

عالوه بر نقش اجتماعي و اقتصادي گردشگري در جهان، به 
ارزيابي قابليتها و محدوديت هاي گردشگري در جهت ارائه 

 راهبردهاي توسعه گردشگري در قشم پرداخته است

 فني و محمد نژاد
شهري در توسعه نقش مديريت 

 گردشگري مطالعه موردي : رامسر
6311 

عالوه بر نقش مديريت  در شناسايي توانمنديها، برنامه ريزي 
و بهره برداري از جاذبه به ارائه راهبردهاي مطلوب  در جهت 
خنثي کردن عامل هاي اصلي عدم توسعه گردشگري در باب 

 مديريت شهري پرداخته است.

 ابرهيم زاده و همکاران
ي  توسعه استراتژيکريزي  برنامه

تأکيد بر گردشگري  با يگردشگر
 ،قم مورد شناسي:شهرمذهبي 

6321 

عالوه بر  معرفي قم به عنوان پايگاه مذهبي جهان تشيع، با به 
کارگيري برنامه ريزي راهبردي ضمن پي جويي توتنمندي ها 

و کارکردهاي گردشگري با اارائه راهبردهاي قبل قبول در 
 گردشگري قم پرداخته است. توسعه

 کريمي

تعيين راهبردهاي مطلوب خدمات 
پس از فروش خودرو در بازار ايران 

 SWOTبا استفاده از مدل
6319 

عالوه بر تعيين محورهاي کليدي باال بردن توان رقابتي يک 
شرکت فعال تهيه و توزيع خدمات پس از فروش  قطعات 

راهبردهاي مطلوب پرداخته خودرو به ارائه و اولويت بندي 
 است

 6311 استراتژي هاي صنعت الکترونيک اعرابي و مشايخ

عالوه بر شناسايي اهداف صنعت الکترونيک و نماياندن 
رهيافت فراگير اجراي آن از منظر خبرگان به تعيين  و اولويت 

بندي راهبردهي مطلوب متناسب با صنعت الکترونيک با 
 پرداخته است. SWOTاستفاده از تکنيک 
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عنوان یک حادثه تلخ در بین جوامع  ها عالوه بر معرفی جنگ بهدر این پژوهش 
های دوران اغتشاش و  عنوان میراث و یادمان های ناشی از آن را به بشری، جاذبه

اند و همچنین نقش  موضوعاتی دارای کشش و جاذبه برای گردشگران معرفی کرده
عنوان منبع اقتصادی و جاذبه گردشگری در جهت  آثار و یادبودهای جنگ به

ها بین مناطق درگیر همبستگی ملی، برقراری صلح، همکاری و کاهش ناهنجاری
     است. پرداخته شدهها  به آن ها ترین مؤلفه عنوان مهم به جنگ

 های گردشگری ی  ، منابع و جاذبههای استان ا ویژگی 

کیلومتر مربع،  99726ایالم، مساحتی حدود استان ایالم با مرکزیت شهرستان  
درجه  71دقیقه  عرض شمالی از خط استوا  و  91درجه  و  87دقیقه تا  12درجه و 89
النهار گرینویج قرار دارد.  دقیقه طول  شرقی از نصف 97درجه  و  72دقیقه تا  87و  

کیلومتر مربع  781طول مرز مشترک این استان با کشور عراق  
 سال در کشور سیاسی و اداری تقسیمات آخرین (. براساس8239822یی،است)میرزا

 نقطه999 تعداد. است بوده دهستان 89 و بخش 99 شهرستان، 4 دارای استان این 9824
 شهر. اند یافته استقرار ایالم استان های شهرستان سطح در روستایی نقطه 687 و شهری

. باشد می دار عهده را استان این سیاسی ـ اداری مرکزیت ایالم شهرستان در واقع ایالم
 شهرستان سه سیاسیـ  اداری تقسیماتمحدوده  ،ایالم استان در جنگی نوار محدوده

 با دهستان 91 بخش 2 دارایکه در مجموع  شود می شامل را مهران و دهلران ایالم،
 . باشند می( روستا892و شهر9) سکونتگاهی نقطه 884
شده از سوی سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری استان  اساس آمار ارائه بر 

شده )کاروانی(  دهی هزار نفر از اقشار مختلف مردم به صورت سازمان 27ایالم سالیانه 
استان ایالم  جنگی نوار محدودهجوش از  و تعدادی هم به صورت خانوادگی خود

های خراسان رضوی، تهران،  زائرین از استان نمایند که بیشترین تعداد این بازدید می
کرج، مرکزی و آذربایجان غربی بوده است )سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری 

بازدید  میزاندرصد،  87تا  97مابین  (. حال با توجه به اینکه هر ساله9829استان ایالم،
کارگیری ببا  است امید یابد، از مناطق عملیاتی کشور افزایش میگردشگران 

 .استان رونق بخشیدبه گردشگری جنگ در این  راهبردهای مطلوب بتوان
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 موقعیت استان و محدوده نوار جنگی .0 نقشه

فرهنگی و  ـ های طبیعی، تاریخی پراکندگی فضایی جاذبهعالوه بر  در استان ایالم 
منبعی  تواند نیز میمناطق عملیاتی  قلمروهای ناشی از جنگ در  جاذبه انسان ساخت،

ع و ترین مناب تلقی شود؛ از این روی مهمبسیار بزرگ برای مقصد گردشگران 
 از جنگمتأثر  های گردشگری فرهنگی و همچنین جاذبه های طبیعی، تاریخی ـ جاذبه

های  موجود،  است؛ مبتنی بر داده اشاره شده( 8و 8) ول شمارهادتحمیلی در قالب ج
 دیگر از ایالم شهرستان در فرهنگی ـ ریخیتا و طبیعی یها جاذبه پراکندگی سطح

 را خاصی توجه ها ریزی برنامه در باید و است بیشتر استان جنگی مناطق های شهرستان
های گردشگری  حالی است که تمرکز جاذبه ؛ این درداشت مبذولشهرستان  این به

 باشد. میهای استان  ناشی از جنگ در قلمرو شهرستان مهران بیشتر از سایر شهرستان
  



 
 

 ستان ایالم ا گردشگری  های جاذبهمنابع و . 2 جدول 

 جاذبه
 شهرستان

 ها تاالب و ها دریاچه ها، قنات آبشارها، القییی و شده حفاظت مناطق و ها پارک غارها ها کوه رودخانه
 جمع

 34 8 6 1 8 51 ایالم
 51 3 3 - 2 6 دهلران
 55 5 2 2 2 1 مهران

 جاذبه              
 شهرستان

 اماکن
 متبرکه

  باستانی، قالع های باستانی، محل روستاهای نوشته سنگ و ها برجسته تاریخی، نقش گورستان ها تاریخی پل ها موزه

 20 01 7 - 4 5 ایالم
 51 3 2 5 - 1 دهلران
 7 1 - - - 2 مهران

 (5331)مطالعات نگارنده: مأخذ:

 مقدس در استان ایالم دفاع سال و هشت مرتبط با جنگ 0مانده بجای های  آثار و جاذبه .4جدول 

 جاذبه  
 

 شهرستان

 طبیعی
 غیرجنگی

 هدف روستاهای
 جنگ گردشگری

 فرهنگی تاریخیی،
 غیرجنگی

 یادمانهای دفاع مقدس عملیات
 توسط شده ایجاد مصنوع های جاذبه

 اسالم رزمندگان
 جمع

 55 3 5 - - 5 1 ایالم
 22 1 5 2 2 3 3 دهلران
 34 51 1 1 2 3 21 مهران

 (5388بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس: و 5383راهنمای مناطق جنگی استان ایالم، ماخذ:

                                                                                                                                                                                          
 جنگ بوده اند. زمان رویدادهای و خاطرات با جنگ جاذبه های است که مرتبط گردشگری هدف فرهنگی و روستاهای ـ منظور از جاذبه های طبیعی، تاریخی ـ5
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 پژوهش روش شناسی

تحقیق از نظر هدف ، گیری کلی مقاله همسوی با موضوع مورد پژوهش و جهت 
 آوری اطالعات گرد  همراه با شیوهتحلیلی ـ روش تحقیق توصیفی  کاربردی بوده،

وضعیت  و تحلیل شناخت برای و میدانی )مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه( اسنادی 
تدقیق عوامل است. برای  مبنا قرار گرفتهارایه پیشنهادات راهبردی  و در نهایت موجود

ضعف،  )نقاط قوت،برنده و بازدارنده توسعه گردشگری جنگ در استان ایالم پیش
سازی اجزای  ریزی راهبردی و تصویر فرایند برنامه در ها و تهدیدها( فرصت
های نگارندگان، در ابتدا با شماری از کارشناسان در  عالوه بر یافته (SWOT)تکنیک

است و  برنده و بازدارنده مصاحبه شده سطح استان برای تهیه فهرست اولیه عوامل پیش
نظیم فرم نظر سپس در مرحله بعد با تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی و ت

ای  گیری طبقه نفر از کارشناسان در سطح استان مبتنی بر روش نمونه 82سنجی ، میان 
هریک از کارشناسان، ضرایب، رتبه در نهایت است؛  توزیع شده 6متناسب )یا هدفمند(

را محاسبه نموده و سپس  عوامل استراتژیک داخلی وخارجی و نمرات ماتریس
ایی عوامل داخلی و خارجی )که میانگین نقطه نظرات نگارندگان مقاله ماتریس نه

ای، استراتژی  خانه 9اند؛ در نهایت با طرح نمودار  کارشناسان است( را تشکیل داده
بندی و  سپس  اولویت   AHPهای موضوعی توسعه مبتنی بر تکنیک  تیپ و استراتژی

 است. برنامه اقدام توسعه ارایه شده
گیری و  تصمیم ،راهبردها بندی عنوان علم و هنر صورت هریزی راهبردی ببرنامه     

در اختیار مدیران است تا از طریق آن بتوان در جهت مأموریت ابزاری  ،اجرای تصمیم
 شامل راهبردی ریزی برنامه. (4839822)بدری و نعمتی،و اهداف سازمان گام بردارند

ین مقاله نیز مبنا واقع باشد که در ا ( می7اساسی به شرح جدول شماره ) مرحله چهار
 است. شده

  

                                                                                                                     
دليل استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي هدفمند اين بوده است که کارشناسان هدف  به سه گروه کارشناسان دستگاههاي اجرايي،  ـ 6

کارشناسان صاحب نظر حقيقي که در سطح استان به مطالعات گردشگري اشتغال داشته اند و در نهايت به  دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته 
نفر( بر اساس سهم هريک از طبقات توزيع شده  91يريت و برنامه ريزي گردشگري، تقسيم شده و در نهايت حجم  نمونه )هاي مرتبط به مد

 است.
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 استراتژیك ریزی برنامه مراحل .4جدول

 ها فعالیت توضیح مرحله ردیف

6 
 مرحله

 (شروع)صفر
 ماموريت و انداز چشم تعيين 

 اهداف تدوين 

 ورودي مرحله 9
 بندي رتبه و ضرائب با (IFE)ماتريس تشکيل و داخلي عوامل بررسي 
 بندي رتبه و ضرائب با (EFE)ماتريس تشکيل و خارجي عوامل بررسي 

 مقايسه مرحله 3
 (SWOT)ضعف و قوت ها،نقاط تهديدات،فرصت ماتريس تشکيل 

 (IE)خارجي و داخلي ماتريس تشکيل 

4 
 تصميم مرحله

 گيري
 IE ماتريس اساس بر گردشگري توسعه منطقه اصلي استراتژي ماهيت کردن فرموله 

6ماتريس اساس بر شده استخراج هاي استراتژي بندي اولويت 
QSPM 

 (92:6311 مشايخ، و اعرابي،)مأخذ3 

 عنوان به و شد پیشنهاد 9947 دهه در ساعتی ال توسط (AHP)مراتبی سلسله تحلیل 
 معیاره چند مسئله حل در گیریتصمیم برای ها تکنیک ترین کارآمد از کیی

 متقابل اثرات ساز ادراک زمینه ؛ زیرا،(8939829پور، قدسی) شود استفاده واقع می مورد
 زاهدی و اکبری)شود سازان می برای تصمیم پیچیده هایوضعیت از بسیاری همزمان و

 زیر شرح به خالصه صورت به مراتبی سلسله تحلیل مراحل (.997،9824کیوان،
 3باشد می
 سپس و مشخص را گیریتصمیم هدف ابتدا هدف کار این برای3 سازی مدل اول گام

 .گرددمی معیین موجود های گزینه و گیریتصمیم معیارهای
 عملیات آن از بعد مشخص معیارها و ها گزینه ابتدا 3ها گزینه دهی وزن دوم گام
 .شود می انجام ها آن به دهی وزن
 توسط ،(دلفی گروه) افراد کلیه نظریات آوری جمع با گام این در3 تلفیق سوم گام
Expert Choice افزار نرم

 (8839822پور، حسین.)شوند می انتخاب نهایی های گزینه 9
 

                                                                                                                     
با توجه به وزن دهي گروه دلفي به  QSPM)ماتريس اساس بر شده استخراج هاي استراتژي بندي اولويت گيري ) تصميم در مرحله مرحله ـ6

 ( استفاده شده است.Expert Choice ) نرم افزار( و AHPهريک از استراتژي ها استخراج شده براي اولويت بندي از تحليل سلسله مراتبي )

کان يابي نوشته محمود در م GISبه کتاب ، کاربرد   Expert Choiceنرم افزارو   AHPتکنيک عه بيشتر در مورد مطالبراي آشناي و  ـ 9
 عظيمي حسيني و همکاران ،چاپ اول،  انتشارات مهرگان قلم، تهران  مراجعه شود.



  221...  گردشگری راهبردی توسعه ریزیبرنامه

 
 گیری درخت تصمیم شکل مراحل .7نمودار 

  ها توصیف و تحلیل یافته

ریزی راهبردی  برنامه فرایند شناسی به شده در بخش روش با توجه به مباحث ذکر 
 3شود می پرداختهدر استان ایالم 

 پاسخ پرسش این به 6مأموریت انداز و چشمبرای تدوین  جنگ، گردشگری  حوزه در
)محب برسد کجا به طرح افق در خواهدمی جنگ گردشگری که شد خواهد داده

ایالم  استان در جنگ گردشگری و مأموریت انداز چشم اساس، این بر .(6839848علی،
 عبارتست از3

اصول ها در راستای  پیوند با سایر منابع و جاذبه هم جنگ گردشگری توسعه»  
ایثار و مقاومت  از فرهنگ رشادت، مراقبت های هدف، توسعه پایدار برای توسعه بازار

به اقتصاد پویای گردشگری و و همچنین نیل  های آن در دوران دفاع مقدس و یادمان
گردشگران در سطح  در نهایت رضایتمندی بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی و

توسعه  کلی 9عه گردشگری جنگ، اهدافموریت توسأهمسوی با م .«استان ایالم
 باشد3 به عبارت ذیل می گردشگری جنگ در استان ایالم

مقدس به نسل حاضر و  بهای دوران دفاع پاسداشت و انتقال میراث ارزشی و گران

                                                                                                                     
 گيرد( و)فلسفه وجودي آنرا در مي کندمأموريت: تعريف کوتاهي است از آنچه منطقه توسعه گردشگري براي دستيابي به آن تالش مي ـ 6

 .(91:6311)اعرابي و مشايخ، دگردمي هامقصد ديگر از آن شدن متمايز باعث

ريزي  ريزي به سمت و سوي آن جهت گرفته و منظوري است که سيستم برنامه ريزي، نهايتي است که برنامه ـ هدف در برنامه 9
 براي آن سازمان يافته است.
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 تی؛آ
 سازی به منظور ایجاد و یا توسعه محصوالت چند منظوره گردشگری جنگ ظرفیت

در جهت نیل به   فرهنگی و مصنوع –های طبیعی، تاریخی  سایر جاذبه پیوند با هم
 ؛پایدار جوامع محلی توسعه

  پیوند با سایر منابع و  تأسیسات و تسهیالت پشتیبان گردشگری جنگ )همتوسعه
  های گردشگری(؛ جاذبه

 یابی و خدمات عرضه گردشگری جنگ؛ رسانی، بازار بهبود نظام اطالع 

 ری در سطح استان؛بهبود نظام مدیریت توسعه گردشگ 

 یابی به  کیفیت تجربه خوب در نزد گردشگران ورودی به استان. دست  

گام با اهمیت بعدی تشکیل ماتریس عوامل خارجی و داخلی است که متأثر از  
برنده و بازدارنده و ابعاد  سنجی، جداول نهایی به تفکیک عوامل پیش های نظر فرم

طور غالب محیط  اند؛ از انجائیکه به دهتأثیرگذار در توسعه گردشگری فهرست ش
ریزی گردشگری )داخلی و خارجی( و نیروی محرکه رشد و  گذار برای برنامه تأثیر

اصلی   حوزه  ها و خدمات پشتیبان گردشگری( در سه آن )منابع و جاذبه  توسعه
شود، عوامل  بندی می کالبدی طبقهـ  محیطی، اجتماعی)فرهنگی( نهادی و اقتصادی

الذکر، مطرح  برنده و بازدارنده محیط داخلی و خارجی نیز به تفکیک ابعاد فوق پیش
 است.  شده

  



 
 

 (EFE) خارجيتشکیل ماتریس عوامل 

 جنگ در استان ایالمی گردشگر بر حاکم (EFE)خارجي عوامل ارزیابي ماتریس .5 جدول

 ابعاد ها(خارجي )فرصت کلیدی عوامل ضریب رتبه نمره نهایي

05050 3522 05035   =O1 زیست محیط از حفاظت اهمیت و ضرورت، برای ادراک جهت گیری سیاست عمومی   

طي
حی

م
 

050.0 35.3 0503.  =O2  در سطح استان ایالم و جاذبه های طبیعی  تنوع اقلیمی 

050.. 3522 05032  =O3کشور این با کاال مبادله و مسافر نقل و حمل راههای بهترین از کیی عنوان به عراق کشور با همسایگی 

050.. 25.3 050.3  =O4 آینده هاینسل و فعلی نسل به آن انتقال و مقدس دفاع دوران متعالی هایارزش تحکیم و سیاست حفظ 

ی
هاد

و ن
ي 

اع
تم

اج
 

 

05023 3502 05030  =O5عراق کشور با  منطقه این قومی پیوندهای برقراری 

050.. 35.3 050.3  =O6   پذیرش  و باور عمومی برای ترویج و توسعه فرهنگ گردشگری  جنگ 

050.5 2500 05033  =O7 افزایش انگیزه های ملی برای  گردش   و سفر به مناطق جنگی 

050.0 355. 0503.  =O8مرزی نقاط در جمعیت تقویت و تثبیت برای قوانین و سیاستها، گیری جهت  

050.3 35.3 0503.  =O9  گردشگری ریزیبرنامه و برای مدیریت مرتبط تحصیالت با متخصص وجود نیروی  

0505. 35.3 05035   =O10 جنگی مناطق جاذبه ها ی جنگ در از سیاست نگهداری  

050.. 35.. 0503.  =O11جنگی های جاذبه معرفی هدف با تلویزیونی های برنامه پخش و تهیه 

050.0 355. 0503.  =O12جنگی ویژه و مهم آثار و ها صحنه ها، لحظه بازسازی 

05055 35.2 0503.  =O13مواضع و اراضی اماکن، غنائم، جنگی، ادوات از اعم فیزیکی آثار حفظ تملك و 

050.3 35.. 0503. =O14  وجود ظرفیتهای قانونی و برنامه ای برای حمایت های مالی از طرح های پژوهشی در بخش گردشگری  و همچنین گردشگری جنگ 
05035 253. 0503.  =O15 وجود بستر های قانونی برای سریع در  فرایند  واگذاری بخش های دولتی گردشگری به بخش خصوصی 

050.5 35.2 0503.  = O16   برگزاری مجامع و نشست ها تخصصی در زمینه گردشگری 

05035 253. 0503.  =O17  امکان تربیت و تأمین نیروی انسانی متخص و کارآمد در زمینه  خدمات پشتیبان گردشگری 

050.5 2500 0503. 
 =O18 تسهیالت و خدمات  جهت گسترش گردشگری جنگ در مناطق  اعالم نظرسازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی جهت حمایت  و ارایه

 جنگزده )سازمان اردویی راهیان نور(

050.3 2505 0503.  =O19  سیاست عمومی و وجود انگیزه برای توسعه فرصتهای شغلی و اشتغالزایی در صنعت گردشگری 

دی
صا

اقت
  

و 
دی

الب
ک

 090.0 29.0 0900.  =O20 جنگ  های گردشگری و جاذبه های  منابع و جاذبه از بازدید برای گرایش فزاینده گردشگران 



 ابعاد ها(خارجي )فرصت کلیدی عوامل ضریب رتبه نمره نهایي

090.2 2900 0900.  =O21 گردشگری  و مهمانداری خدمات وجود ظرفیت اموزشی و اجرایی  برای  ارتقای کیفیت 

09000 0922 09002   =O22  فضای مجازی برای تلیغ منابع و جاذبه های گردشگری  توسعه نسبی 

090.. 09.0 09000  =O23 جنگی مناطق افتاده دور مناطق و روستاها سطح در مالی و بانکی های شبکه 

090.0 2900 0900. O24 =  تنوع محصوالت کشاورزی و صنایع دستی قابل عرضه برای گردشگران 

090.0 2922 0900.  =O25 وجود تمهیدات سیاسی و اجرایی برای  سرمایه گذاری  بخش خصوصی در توسعه مناطق نمونه گردشگری 

090.2 0900 09002  =O26 سیاست توسعه زیرساخت های الزم در مناطق مرزی جهت گسترش مبادالت زیارتی، سیاحتی و بازگانی 

090.0 29.0 09020 
 =O27مقدس در جهت معرفی و شناساندن جاذبه های جنگ به  دفاع یادمانهای و هایادواره ها،جشنواره برپایی فرهنگی، مراکز موزه، ایجاد پیگیری

 عنوان محصوالت نوین گردشگری
090.. .92. 090.2 = T1اخیر منطقه های خشکسالی رخداد و طبیعی مخاطرات وجود احتمال  

طي
حی

م
 

090.. 09.0 09002  =T2گردشگرفرست کشور عمده مراکز به نسبت استان جغرافیایی انزوای 

090.. 292. 0900.  =T3)افزایش انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق جنگزده همجوار و رقیب)خوزستان و کرمانشاه 

و 
ي 

اع
تم

اج
دی

نها
 

0902. .9.0 090..  =T4معرفی استان در رسانه ها  استان محروم و محدود  به دوران جنگ 

090.. 090. 09000  =T5جنگی مناطق به امنیتی گردشگران نگاه 
0900. .9.. 090..  =T6جنگ گردشگری توسعه خصوص هماهنگی و یکپارچگی  در گیر پا و دست قوانین 

09002 .900 090.2  =T7پیرامونی های قطب های طرف به ها سرمایه این جذب و استان این از سرمایه گریز 

دی
الب

 ک
 و

دی
صا

اقت
 

090.. 2900 09000  =T8جنگ گردشگری به اقتصادی نگاه بودن کمرنگ 

090.. 29.0 0900.  =T9تابستان و سرمای زمستان فصل در غبار گرد و و هوا گرمای بویژه هوایی و آب تقاضای فصلی ناشی شرایط الگوی 

090.0 .920 090.0  =T10شوند گردشگری های فعالیت جایگزین است ممکن زیاد سوداوری دلیل به که قاچاق کاالهای ورود و عراق با همجواری 

090.. 09.. 090.. =T11 نبود برنامه اقدام هدفمند و عدم تخصیص بودجه الزم جهت سازماندهی،ایجاد المانها و مرمت اثار به جای مانده از جنگ  در این مناطق 

09000 0900 09002  =T12عدم توجه به وضعیت اقتصادی این مناطق 

090.2 .920 090.0  =T13مناطق این در احتمالی غیرنظامی و نظامی ورشهایی امکان 

090.2 .9.. 090.0  =T14ایران علیه عراق تحمیلی جنگ دوران از مانده بجای اثار بدلیل گردی طبیعتی  حوزه در امنیت عدم احساس 

77/2= - 
0011

  جمع 

 



 (IFE)داخلي عواملتشکیل ماتریس 

 جنگ در استان ایالمی گردشگر بر حاکم( IFE) داخلي عوامل ارزیابي ماتریس .. جدول  

 هاشاخص داخلي )قوت ها( کلیدی عوامل ضریب رتبه نمره نهایي

09.0 29.0 0900. =S1( و جنگل  کوهستان، فراوان، سارها،آبشارهای چشمه) طبیعی بکر هایسایت وجود... 

طي
حی

م
 

090.. 29.0 0900. =S2استان غرب و شرق جنوب، شمال، در اقلیمی و طبیعی  های پدیده در نسبی  تنوع 

090.. 290. 0900. =S3( اگروتوریسم)  باغداری و کشاورزی توسعه برای مناسب ظرفیتهای وجود 

09.0 29.0 0900. =S4های طبیعی  به عنوان  جزیی از پدافند غیر عامل و  تداعی کننده  خاطرات جنگجاذبه 

09.0 29.. 09020 =S5جنگی مناطق محوریت در کشور پرجاذبه کوههایرشته از کیی عنوان به زاگرس کوههای رشته وجود 

09.0 29.. 0900. =S6آن نظایر و تاریخی های خانه ها، تاریخی،اتشکده های ابنیه بویژه فرهنگی  - تاریخی های جاذبه و منابع وجود 

ی
هاد

و ن
ي  

اع
تم

اج
 

0902. 29.. 0900. =S7پذیری گردشگر و نوازی مهمان حس وجود 

0900. 0920 0900. =S8منطقه این در باال کیفیت با و مرغوب دستی صنایع از بسیاری تولید تجربه و سابقه بودن دارا 

09002 09.0 0900. =S9نوین آوریهای فن به مند عالقه و مستعد کارآمد، جوان، انسانی نیروی وجود 

090.0 09.. 09000 =S10گردشگران جاذب های ویژگی از کیی عنوان به استان این( ،لر،عرب ،لك کرد)  فرهنگی و قومی تنوع  وجود 

09000 0900 09002 =S11(عشایر و شهری،روستا)زندگی نوع تنوع وجود 

09.. 2900 0902. =S12المللی بین و ملی نفوذ حوزه جنگ با ویژه هایجاذبه وجود 
0902. .9.. 09000 =S13استان از هایی بخش در نفت صنعتی طوالنی پیشینه از ناشی اقتصادی متعدد های قابلیت 

دی
صا

اقت
 

دی
الب

 ک
و

 

09.2. 29.. 0902. =S14( و فرهنگی تاریخی طبیعی، های جاذبه)  ها جاذبه دیگر کنار در جنگی های جاذبه گیری قرار... 

090.. 092. 0900. =S15ایالم منطقه سطح در جنگی های جاذبه تنوع و گستردگی 

090.. 0900 0900. =S16 جنگی ی ها جاذبه و جود عزم جدی در نزد مسئولین محلی  برای حفظ و بهره برداری از 

090.0 090. 09002 =S17 )تنوع در ساختار اقتصادی و قابلیتهای بخشی برای حمایت از توسعه گردشگری )و گردشگری جنگ 

090.. 090. 09000   =W1  زیست محیط و طبیعی منابع ی در بهره برداری و استفاده از تخریبوجود  فرایندهای   

طي
حی

م
 

090.. .9.. 0900.  =W2محیطی زیست مشکالت و طبیعی های جاذبه گردشگری تحمل ظرفیت به توجه عدم 

09020 .9.0 090..  =W3بازار های عمده گردشگری در کشور  از دوری 

09000 .9.0 090.2  =W4جنگی مناطق سطح در بازدارنده طبیعی موانع 

09000 .900 090..  =W5مردم محلی جنگی با مناطق فرهنگی گردشگران ها، تضادهای ناشی از  بافت قبیله ای  و تعارض فرهنگی ساختاری موانع  



 هاشاخص داخلي )قوت ها( کلیدی عوامل ضریب رتبه نمره نهایي

09022 090. 090..  =W6  گردشگری فرصتهای پیش روی برای توسعه  منطقه نسبت به  نیروی کار  پایین بودن سطح مهارت 

ی
هاد

و ن
ي 

اع
تم

اج
 

090.0 0900 09000  =W7 نبود مشارکت مردمی در مدیریت و بهره برداری از جاذبه ها و محصوالت گردشگری   
090.0 .920 090.0  =W8داخلی مناطق به  استان مرزی مناطق از مهاجرت 

090.0 09.0 09000  =W9عدم فرهنگ سازی و فراهم کردن مقدمات پذیرایی از گردشگران در مناطق جنگزده 

0900. 09.. 09000  =W10 گردشگری و گردشگری جنگنبود  برنامه اقدام اجرایی مناسب در سطح استان برای توسعه همپیوند در اشکال مختلف 
09002 290. 09000  =W11جنگی مناطق در پذیرایی امکانات و اقامتی تاسیسات برای جامع ایی برنامه نبود 

0902. 29.0 0900.   =W12 جنگ( گردشگریی توسعه گردشگری )و حوزه در متخصص انسانی نیروی کمبود  

090.0 2900 0900.  =W13 رسانی ، بازاریابی و تبلیغاتی برای معرفی و عرضه جاذبه ها ناشی از جنگ و دیگر جاذبه ها استان اطالع راهبردهایفقدان برنامه  و 
090.. 0900 09000  =W14خالء علمی و تخصصی به دلیل عدم ارتباط مستمر و مؤثر با منابع و مراکز علمی و تحقیقاتی در اتخاذ و اجرای سیاست ها 

090.0 09.0 0900.  =W15 در جهت توسعه گردشگری جنگ هماهنگی نهادی  میان دستگاههای ذینفوذ و اجرایی عدم 
09000 0900 09002  =W16وجود طرح ها و برنامه های ناتمام به واسطه عدم فرایند پیگیری  تا حصول نتیجه 
0902. .9.. 090..  =W17استان و آثار ناشی از دفاع مقدس در تاریخی - فرهنگی آثار از بسیاری معرفی و  ثبت عدم 

090.. 09.0 09000  =W18 کشور صنعتی توسعه ازاستان  سهم بودن پایین و تبدیلی و صنعتی های بنیان ضعف 

دی
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0902. 090. 090.2  =W19مناطق این زیادی از بخش بودن العبورصعب و کوهستانی به توجه با زمینی راههای احداث بودن پرهزینه  

0900. 09.0 0900. =W20 عدم مدیریت و برنامه ریزی مناسب جهت استفاده مطلوب اعتبارات  ارزی و ریالی اختصاص داده شده 
090.0 090. 0900.  =W21عدم  بکارگیری مشوقها و تضمین های الزم جهت گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی 

090.2 0900 09000  =W22استان روستاهای و شهرها بیشتر در( ارتباطی ،وسایل برق گاز، شرب آب) زیرساختها نامطلوب کیفیت 

090.2 09.. 09000  =W23و ضعف جایگاه خدمات رفاهی بین راهی  تفریحی کاربرد با ساخت انسان های جاذبه کمبود 

0902. 09.0 090..  =W24  الزم زیرساختهای فقدان بدلیل بازرگانی، و سیاحتی زیارتی، مبادالت گسترش برای استان  مرزی موقعیتاستفاده ناکارامد از 

090.0 0900 09000  =W25  و همچنین منابع و جاذبه های تاریخی جنگ ناشی از های جاذبهفرسایش و تخریب برخی از عوارض فیزیکی 

0902. 0920 090.2  =W26جنگ گردشگری مسیرهای با گردشگری عمومی مسیرهای تلفیق عدم 
090.0 09.0 09000  =W27جنگ گردشگری امر در رسانیاطالع و تبلیغات جهت تلوزیونی و مخابراتی هایشبکه پوشش عدم 
09000 2900 09000 =W28هوایی( همچنین ایمنی راهها و آهن راه ای، نقل ) جاده و ارتباطی حمل های زیرساخت توسعه بواسطه مناطق این پایین رتبه 

20/0= - =.900
 جمع  

 



  212...  گردشگری راهبردی توسعه ریزیبرنامه

 ارزیابی ماتریس از آمده بدست44/8نهایی نمره ، مجموع(1) شماره جدولبا توجه به 
 از بیشتر مطالعه مورد منطقه فراروی هایفرصت که است این بیانگر خارجی عوامل
 نمره ، مجموع(6) شماره جدولاست و همچنین با توجه به  بوده آن پیرامون هایتهدید
 نقاط که است آن بیانگر داخلی عوامل ارزیابی ماتریس از آمده بدست 47/8 نهایی

اقدام  برنامه در نتیجه  باشد؛ می بیشتر آن قوت نقاط از مطالعه مورد منطقه ضعف
 که شود تدوین ایگونه به باید در استان ایالم توسعه گردشگری جنگ راهبردی

 هایتهدید ضمن غلبه بر  دیگر سوی از و هدبر را بهره بیشترین ها فرصت ینااز بتواند
   ها  را نیز کاهش دهد . ضعف ،موجود

 (SWOT) ضعف و قوت نقاط ها، فرصت تهدیدها، ماتریس تشکیل

 تهدیدهای و هافرصت و داخلی هایضعف و هاقوت مخفف  SWOTواژگان 
 و شده شناسایی خوبی به عوامل این  SWOT تحلیل و تجزیه انجام با. باشد می محیطی

 این. شود می تدوین ،هستند عوامل میان ترکیب بهترین از گرفته نشاًت که راهبردهایی
 را ها فرصت و ها قوت ،بخش اثر راهبرد که  است استوار منطق این بر تحلیل و تجزیه

 این  ؛ بنابردهد تقلیل ممکن حداقل به را تهدیدها و ها ضعف آنکه ضمن ساخته حداکثر
 راهبردهای عبارتست ازSWOT   3اصلی قابل استخراج از ماتریس  راهبرد نوع چهار

 و (ST) رقابتی راهبردهای ،(WO) کارانه محافظه راهبردهای ،(SO)  تهاجمی
 .(WT)تدافعی راهبردهای

 :(IE)خارجی و داخلی ارزیابی ماتریس تشکیل

باید مبتنی  می  SWOTهای موضوعی چهارگانه از ماتریس پس از استخراج راهبرد 
بر امتیازات حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و در قالب ماتریس ارزیابی 

ای( استراتژی تیپ یا پایه توسعه گردشگری جنگ  خانه 9خارجی )نمودار  داخلی و
اقدام استراتژیک توسعه گردشگری  در گستره استان ایالم را تعیین نمود؛ لذا، موقعیت

 عوامل 44/8 نمره مختصات با  نگهداری( و )حفظ V بخش در در استان ایالم جنگ
 و )حفظ استخراجی راهبرد اساس، ینبرا گیرد، می قرار داخلی عوامل 47/8 و خارجی

 .(7باشد)نمودار می نگهداری(
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 نییتعی برا جنگ یگردشگر توسعه (IE)خارجی و داخلی ارزیابی ماتریس .4 نمودار

  هیپای استراتژ

 در استان ای   نگهداری( توسعه گردشگری جنگ و )حفظ SOراهبردهای . 1جدول

 قوت 

=S1فراوان، سارها،آبشارهای چشمه) طبیعی بکر هایسایت وجود 
 ...( و جنگل  کوهستان،

 =S2جنوب، شمال، در اقلیمی و طبیعی  های پدیده در نسبی  تنوع 
 استان غرب و شرق

 =S3باغداری و کشاورزی توسعه برای مناسب ظرفیتهای وجود  (
 ( اگروتوریسم

 =S4های طبیعی به عنوان تداعی کننده  خاطرات جنگ جاذبه 

 =S5کوههایرشته از کیی عنوان به زاگرس کوههای رشته وجود 
 جنگی مناطق محوریت در کشور پرجاذبه

 =S6های ابنیه بویژه فرهنگی  - تاریخی های جاذبه و منابع وجود 
 آن نظایر و تاریخی های خانه ها، تاریخی،اتشکده

 =S7پذیری گردشگر و نوازی مهمان حس وجود 

 =S8و مرغوب دستی صنایع از بسیاری تولید تجربه و سابقه بودن دارا 
 منطقه این در باال کیفیت با

 =S9فن به مند عالقه و مستعد کارآمد، جوان، انسانی نیروی وجود 

 نوین آوریهای

 =S10به استان این( ،لر،عرب ،لک کرد)  فرهنگی و قومی تنوع  وجود 
 گردشگران جاذب های ویژگی از کیی عنوان

 =S11(عشایر و شهری،روستا)زندگی نوع تنوع وجود 

 =S12المللی بین و ملی نفوذ حوزه جنگ با ویژه هایجاذبه وجود 

 =S13صنعتی طوالنی پیشینه از ناشی اقتصادی متعدد های قابلیت 
 استان از هایی بخش در نفت

 =S14جاذبه)  ها جاذبه دیگر کنار در جنگی های جاذبه گیری قرار 
 ...( و فرهنگی تاریخی طبیعی، های

 =S15ایالم منطقه سطح در جنگی های جاذبه تنوع و گستردگی 

 =S16،جنگی ی ها جاذبه سازی متنوع و تحکیم حفظ 

 =S17 اعتقاد مسئولین به اشتغال زایی به واسطه توسعه گردشگری
 جنگ همپیوند با سایر جاذبه



  211...  گردشگری راهبردی توسعه ریزیبرنامه

 فرصت ها
  =O1حفاظت اهميت و ضرورت، براي ادراک عمومي هاي انگيزه بيدارسازي 

  مسئولين نزد در  زيست محيط از
 =O2براي خصوصي بخش  گذاري سرمايه  بالقوه تقاضاي و انگيزه ايجاد 

 گردشگري پشتيبان و بنايي زير تاسيسات
 =O3نقل و حمل راههاي بهترين از کيي عنوان به عراق کشور با همسايگي 
 کشور اين با کاال مبادله و مسافر

 =O4انتقال و مقدس دفاع دوران متعالي هايارزش و فرهنگ تحکيم و حفظ 
 آينده هاينسل و فعلي نسل به آن

 =O5عراق کشور با  منطقه اين قومي پيوندهاي برقراري 
 =O6  ترويج و توسعه فرهنگ گردشگري  جنگ به عموم جامعه از طريق

 آفريده هاي ارزش انتقال و ضبط ، ثبت و جنگي هاي معرفي و شناسايي جاذبه
 مقدس  دفاع دوران در شده

 =O7  افزايش انگيزه هاي ملي جهت مسافرت به مناطق جنگي به قصد
 زيارت اين مناطق

 =O8تقويت و تثبيت محلي، مشارکت براي قوانين و سياستها، گيري جهت 
 گردشگران جذب و مرزي نقاط در جمعيت
 =O9و مديريت امر در مرتبط تحصيالت با متخصص مديران بکارگيري 
 جنگ گردشگري ريزيبرنامه

 =O10سازمان توسط جنگي مناطق جاذبه ها جنگ در از نگهداري و مديريت 
 فرهنگي ميراث

 =O11هدف با خارجي هاي شبکه در تلويزيوني هاي برنامه پخش و تهيه 
 جنگي هاي جاذبه معرفي

 =O12جنگي ويژه و مهم آثار و ها صحنه ها، لحظه بازسازي 
 =O13،ادوات از اعم فيزيکي آثار از برداريبهره و حفظ تملک، انتخاب 
 مواضع و اراضي اماکن، غنائم، جنگي،

=O14 ايجاد ديگاه نظام مند در فرايند حمايت هاي مالي از طرح هاي
 پژوهشي در بخش گردشگري جنگ

 =O15 تسريع فرايند  واگذاري بخش هاي دولتي گردشگري جنگ به بخش
 خصوصي

= O16 تخصصي در زمينه گردشگري جنگ برگزاري مجامع و نشست ها 

 =O17 تدوين يک سلسله اهداف معين  در فرايند تأمين نيروي انساني
 متخص و کارآمد در زمينه گردشگري جنگ

 =O18 اعالم نظرسازمانها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي جهت
حمايت  و ارايه تسهيالت و خدمات  جهت گسترش گردشگري جنگ در 

 )سازمان اردويي راهيان نور(مناطق  جنگزده 

 =O19ايجاد فرصتهاي شغلي و اشتغالزايي 

 =O20جنگي و ساير جاذبه  هاي جاذبه از بازديد براي مناسب تقاضاي ايجاد
 ها

 =O21 ، گردشگري با  و مهمانداري خدمات طراحي و توسعه زمينه ايجاد
 استانداردهاي ملي و بين المللي

 =O22منظور به خصوصي و دولتي بخش در اينترنتي هاي سايت توسعه 
 جنگ گردشگري معرفي

 =O23دور مناطق و روستاها سطح در مالي و بانکي هاي شبکه توسعه زمينه 
 جنگي مناطق افتاده

 =O24براي ايران از خارج در تبليغات و رساني بازاريابي،اطالع دفاتر ايجاد 
 جنگي هاي جاذبه معرفي

 =O25  در فرايند سرمايه گذاري دولت در تدوين يک سلسله اهداف معين
 زيرساختهاي گردشگري جنگ

 =O26 توسعه زيرساخت هاي الزم در مناطق مرزي جهت گسترش مبادالت
 زيارتي ، سياحتي و بازگاني

 =O27و هايادواره ها،جشنواره برپايي فرهنگي، مراکز موزه، ايجاد پيگيري 
جهت معرفي و شناساندن مقدس در داخل و بيرون کشور در  دفاع يادمانهاي

 جاذبه هاي جنگ به عنوان محصوالت نوين گردشگري

 )راهبرد رشد ساخت( SOراهبردهای 

 بازاریابی اثرب ش فعالیتهای و ها برنامه

(O1, O6, O7, O11, O20,O22, O25, O27,  T2, 
T4, S1,S4, S7, S8, S12, S14, S15, W1,W3, 

W5, W9, W13, W17, W27) 
 مالی منابع تامین و گذاری سرمایه

(O2, O3, O19, O20, O25, T7, T9, T11, T12, 
S1,S6, S12, W3, W4, W8, W18, W19,W21, 

W24, W27, W28)  
 انسانی منابع توسعه :

(O9, O16,  O17, T8, S9, S17, W1,W5, 
,W6,W9, W10, W12, W14, W15,W20) 

 ادمانهایی و تاری ی-فرهنگی و طبیعی منابع ارتقاء و حفظ
 تحمیلی جنگ وراند

(O1, O4, O6, O7, O9, O10, O12, O13, O20, 
O27, T11, S4, S6, S14, S16, W1, W2, W17, 

W20, W21, W23, W24, W25, W26) 
 مرزی مناط  در جمعیت تثبیت و محلی مرد  مشارکت

(O1,O5, O8, O15, O23, O26, T6, S9, S16, 
S17, W1, W5, W6, W7, W8, W21 ) 

 و مهمانداری خدمات طراحی و توسعه استانداردهای تنظیم
 گردشگری

(O18, O20,  O21, T2, , T3  T9, S14, S17, W3, 
W8, W11, W22, W23, W24) 

 منطقه بهداشت و س متی امنیت، ، ارتقاء و توسعه

(O18, O20, T2 , T3, T5, T7, T9, T12, T13, 
T14, S14, W3, W8, W18, W22, W23, W24, 

W27, W28, ) 
 مداو  ریزی وبرنامه تحقی 

 (O1, O6, O7, O16, T1,T7, S9, S13, S14, S15, 
S17,W1, W2, W5, W6, W7, W10, W19, W20, 

W24, W26) 
 گردشگری محصول توسعه

(O12, O20,  T2, T3, T8, S1, S2, S3, S5, S6, 
S7,S10, S11, S14, S15, W3) 

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث های سازمان سازی توانمند
 گردشگری

(O1,O4, O10, , O13,  T9, T10, S8, S9, S16, 
W1, W2, W6, W10, W14, W21,) 

 

 



  21ـ سال هشتم ـ تابستان 11شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   211

 تکنیك از استفاده با راهبردهای فرعی راهبرد حفظ و نگهداری بندی اولویت
AHP افزار نر  و Expert Choice   

 ضرورت دارد، ،SWOT تحلیل طریق از بدیل راهبردهای کردن فرموله از پس 
 روشن زیرا شوند، بندی اولویت اهمیت میزان براساس ی موضوعی و یا فرعیراهبردها

 عملیاتی و برگزیند  را راهبردها این همه تواند نمی زمانهم سازمانی هیچ که است
پس از تهیه  پژوهش این در. است سازمان منابع محدودیت، دلیل ترین مهم .سازد

 Expert افزار نرمها با استفاده از  و تکمیل آن و تجزیه و تحلیل داده AHPپرسشنامه 

Choice
 است. تعیین شده 1های موضوعی بر حسب نمودار شماره  راهبرد ، اولویت6

 

 Expert Choice افزار نر  و AHPازتکنیك استفاده با  ها استراتژی بندی اولویت. 5 نمودار

گیری و پیشنهاد برنامه اقدا  راهبردی برای توسعه گردشگری جنگ  نتیجه
 ها در استان ای   پیوند با سایر جاذبه هم

 نقطه 82 برابر در قوت نطقه 94 داشتن با ایالم موجود،استان وضعیت به توجه با 
 در ،(بیرونی محیط) تهدید 97 برابر در فرصت 84تعداد و( داخلی محیط) ضعف

 تهدید و ضعف هطنق 78 مقابل در قابلیت عنوان به فرصت و قوت نقطه 77 مجموع

                                                                                                                     
در مکان يابي نوشته محمود عظيمي حسيني و  GISبه کتاب ، کاربرد   Expert Choice براي آشناي و مطلعه بيشتر در مورد نرم افزارـ  6

 چاپ اول،  انتشارات مهرگان قلم، تهران  مراجعه شود. همکاران،
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گردشگری جنگ  گسترش جهت ناحیه این روی پیش در تنگنا و محدودیت عنوان به
 است. شناسایی قابل ها پیوند با سایر جاذبه هم
استان ایالم در  موقعیت(، IE) خارجی و داخلی ماتریس ارزیابی محیط اساس بر      

 47/8 نمره مختصات با (نگهداری و حفظ)V  بخش در زمینه گردشگری جنگ
 و حفظ استخراجی راهبرد لذا گیرد، می قرار داخلی عوامل 47/8 و خارجی عوامل

 توسعه دربرابر اعضای دلفی و مسئولین مثبت نگرش به توجه با. باشد می نگهداری
 نیز ساخت و رشد راهبردهای بعدی اولویت در در استان ایالم،گردشگری جنگ 

 .گیرد قرار توجه مورد باید، می
ویژه تدقیق راهبرد حفظ و  ریزی راهبردی)و به متناسب با خروجی فرایند برنامه 

بندی راهبردهای موضوعی توسعه، برنامه اقدام توسعه  نگهداری( و همچنین اولویت
های  است؛ این اقدامات گویای فعالیت موجود تعریف شدهرفت از وضعیت  برای برون

پیوند با سایر  کلیدی و شاخص برای پیشرفت در مسیر توسعه گردشگری جنگ هم
 های گردشگری در استان ایالم خواهد بود. منابع و جاذبه

تاری ی و ـ  حفظ و ارتقاء منابع طبیعی و فرهنگیاولویت اول: 
 های دوران جنگ تحمیلی یادمان

های گردشگری جنگ و  نظیم یک برنامه تفصیلی به منظور شناساندن سایتت .9
 ؛ها اعمال شود هایی برای دیدن از آن منابع فرهنگی که نیاز است محدودیت

های مختلف صنعت گردشگری و دیدارکنندگان به  سازی و آموزش بخش آگاه .8
 ؛گیمذهبی و جنـ  های ملی فرهنگ و ارزش بهمنظور داشتن دانش و حساسیت 

منظور حفظ و نگهداری از منابع فرهنگی، طبیعی و  های حفاظتی به توسعه برنامه .8
مانده از دوران جنگ تحمیلی و ارتقاء تجربه گردشگری  جای آثار به

 ؛دیدارکنندگان
 ؛های هنرمندان و کارگزاران فرهنگی منطقه حمایت از فعالیت .7
فرهنگی و آثار و ـ  اریخیمنظور حفاظت از منابع طبیعی و ت تخصیص منابع مالی به .1

 ؛های گردشگری جنگ در منطقهالمان
شده  هایی که در مناطق حفاظت سازی اقدامات و فعالیت بهبود و محدود .6
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 ؛گیرد صورت می
تاریخی و طبیعی ـ  اطمینان از ارائه اطالعات درست و مناسب درباره منابع فرهنگی

 ؛های گردشگری وبسایتهای راهنما گردشگری و  منطقه موجود در کتابچه

 توسعه منابع انسانیاولویت دو : 

سسات و واحدهای ؤهای آموزشی صنعت گردشگری در م ترویج برنامه .9
 ؛آموزشی موجود در سطح منطقه

سیسات و أسازی استاندارها و ضوابط توسعه و مدیریت منابع انسانی در ت پیاده .8
 ؛واحدهای پذیرایی و گردشگری

خدمات گردشگری و پذیرایی به منظور تشکیل  سیسات و واحدهایأتشویق ت .8
 ؛های کیفی ها و تیم گروه

های مختلف صنعت گردشگری  ترویج روابط، امنیت و سالمت شغلی در بخش .7
 ؛منطقه

های  ریزی و مدیریت گردشگری و مهمانداری در دانشگاه های برنامه توسعه رشته .1
 ؛استان ایالم

ال در صنعت گردشگری منطقه های آموزشی نیروی کار فع اندازی دوره راه .6
های ملی و اخالقی،  ها با فرهنگ بومی، ارزش منظور آشنایی بیشتر آن به

های بازار هدف گردشگری فرهنگی و جنگ و منافع گردشگری برای  فرهنگ
 ؛منطقه ایالم

گیران اصلی  سیسات و واحدهای گردشگری و تصمیمأآموزش تورگردانان، مدیران ت
مختلف کیفیت خدمات مهمانداری و  های جنبه صنعت گردشگری در مورد

 ؛گردشگری

 مشارکت مرد  محلی و تثبیت جمعیت در مناط  مرزیاولویت سو : 

های مختلف  منظور فعالیت و استخدام در بخش اولویت به مردم بومی منطقه به .9
 ؛صنعت گردشگری

منظور افزایش مشارکت مردم  ایجاد یک بخش گردشگری در روزنامه محلی به .8
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 ؛ریزی و توسعه گردشگری های برنامه فعالیت در
منظور ترویج صنعت گردشگری در سطح  های روابط عمومی به ترویج برنامه .8

 ؛منطقه
های تفریح و خدمات  سیسات و مجتمعأافزایش دسترسی مردم بومی به ت .7

 ؛گردشگری
اساس  ترویج کارآفرینی بومی یا محلی از طریق ایجاد اقلیم کارآفرینی بر .1

 ؛ی توسعه گردشگری پایدارمعیارها
سازی مردم بومی درباره منافع حاصل از توسعه  انجام اقدامات آموزشی و آگاه .6

 ؛گردشگری و حضور گردشگران در منطقه
نوازی و برخورد مناسب  منظور آموزش و ترغیب مفهوم مهمان انجام اقداماتی به .4

 ؛با گردشگران ورودی به منطقه در بین مردم بومی
ویژه برای قشر  های شغلی مناسب در بخش گردشگری به ن فرصتآورد وجود به .2

 ؛جوان و بانوان منطقه

 توسعه محصول گردشگریاولویت چهار : 

 یگردشگر یها توسعه زیرساخت های اجرایی سیاست

ها و  محل یادمان اندازی خطوط انتقال تلفن و برق و گازرسانی به احداث و راه .9
 ؛گردشگری جنگ از قبیل   یادمان قالویزان های فرهنگی و المانـ  آثار تاریخی

فرهنگی و ـ  ها تاریخی های تلفن همراه به محل برخی از جاذبه احداث و توسعه دکل .8
 ؛های عملیاتی و گردشگری جنگ گردی و محدوده طبیعت

 ها و منابع گردشگری جنگ و منابع  مین آب شرب در محل جاذبهأت .8
  ؛فرهنگی و طبیعیـ  تاریخ

اندازی مراکز خدمات مالی و اعتباری و مرکز خدمات درمانی و  احداث و راه .7
های گردشگری  فرهنگی و یادمانـ  ها و منابع تاریخی پزشکی در محل جاذبه

 ؛جنگ
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 ونقل( های حمل دسترسی )زیرساخت

بهبود خدمات هوایی فرودگاه استان ایالم با استفاده از افزایش تعداد پروازهای  .9
 ؛المللی به این استان پروازهای بیناندازی  داخلی و راه

های گردشگری، امنیتی و راهنمایی و رانندگی  اندازی عالئم و نشانه توسعه و راه .8
 ؛ها و محورهای گردشگری جنگ استان ایالم بزرگراه و در برخی از مسیرها

ها و منابع گردشگری جنگ  بهبود مسیر دسترسی و سواره و پیاده به محل جاذبه .8
 ؛تاریخی و طبیعی استانـ  فرهنگی و سایر منابع

اندازی مسیر دسترسی پیاده و خودرو و همچنین احداث  توسعه و راه .7
ها و منابع گردشگری فرهنگی و  های جانبی و متمرکز در محل جاذبه پارکینگ

 ؛جنگی
ها و  نقل عمومی از شهرهای استان به محل جاذبه و توسعه و ترویج امکان حمل .1

 ؛فرهنگی و طبیعیـ  آثار تاریخیمنابع گردشگری جنگ و 
زنی و تسهیالت روشنایی در محل  ها، سکوهای چادر قآالچی  تجهیز و توسعه .6

 ؛های گردشگری جنگ فرهنگی و محدودهـ  ها و منابع تاریخی جاذبه

 تسهی ت و خدمات گردشگری

های  ها و المان رسانی گردشگری در محل جاذبه اندازی مرکز اطالع احداث و راه .9
گردشگری جنگ از قبیل  شهر ایالم و برخی از منابع گردشگری فرهنگی و 

 ؛طبیعی
های  های اقامتی در برخی از شهرها و محور اندازی  محل احداث و راه .8

 ؛گردشگری جنگ استان از قبیل شهر مهران و دهلران
گردشگری و کمپینگ در برخی ـ  های تفریحی توسعه و احداث استراحتگاه .8

  ؛ع گردشگری طبیعت گردی و تاریخی فرهنگیمحورها و مناب
های خدمات مسافرتی و  توسعه و ارتقاء سطح کمی و کیفی دفاتر و آژانس .7

 ؛گردشگری در سطح شهرهای استان ایالم
های  اندازی و ارتقاء سطح کمی و کیفی مراکز پذیرایی و رستوران توسعه، راه .1

 ؛ی استان ایالمراه شهرهای استان ایالم و مراکز اقامتی شهری و بین
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 های گردشگری جنگ توسعه جاذبه

های  اندازی و سازماندهی رویدادها و جشنواره منظور راه آموزش مردم بومی به .9
 ؛تاریخی و گردشگری جنگ

گردی،  ترویج انواع جدید گردشگری با عالیق ویژه از قبیل گردشگری طبیعت .8
 ؛فرهنگی، گردشگری ناستالوژی

گان در مورد رویدادها و جشنوارهای گردشگری ارائه اطالعات به دیدارکنند .8
سیسات و واحدهای خدمات أویژه به مسافرانی که در ت جنگ و فرهنگی، به

 ؛گردشگری حضور دارند
 ؛های سفر گردشگری جنگ برای همه دیدارکنندگان ترویج و توسعه برنامه .7
رویدادهای اندازی  ارائه تسهیالت بانکی برای افراد فعال در امر توسعه و راه .1

 ؛تاریخیـ  گردشگری جنگ و فرهنگی
های  های گردشگری جنگ در مناطق و محدوده اندازی سایت موزه توسعه و راه .6

 ؛عملیاتی جنگی در سطح استان
ها و تابلوهای راهنمای گردشگری جنگ و  اندازی عالئم،  نشانه توسعه و راه .4

 ؛عالئم و تابلوهای موجودمناطق عملیاتی در سطح استان و بهبود ظاهر و کیفیت 
مانده از جنگ تحمیلی استان از  جای ها و آثار به توسعه، بازسازی و تجهیز یادمان -

 و..9قبیل  پارک الله شهر مهران و یادمان شهدای کربالی 
ها و مناطق  های محدوده   ها و آثار و المان های درست عملیات استفاده از عبارات و نام
 ؛عاتی و راهنمای گردشگریجنگی در تابلوهای اطال

استانداردهای توسعه و طراحی خدمات مهمانداری  تنظیم اولویت پنجم: 
 ؛و گردشگری

توسعه و ترویج استانداردهای مربوط به خدمات منابع انسانی از قبیل دانش،  .9
های مختلف  های موردنیاز کارکنان شاغل در بخش نگرش وها  مهارت

 ؛گردشگری استان
سیسات و  أهای که در رابطه با شکل ظاهری کارکنان تتوسعه استاندارد .8

 ؛واحدهای خدمات گردشگری
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توسعه و ترویج استانداردهای مربوط به طراحی و تحویل خدمات گردشگری و  .8
 ؛پذیرایی

 ؛منطقه بهداشت و س متی امنیت، ارتقاء، و توسعه: ششم اولویت

ی طبیعی از آموزش گردشگران در مورد خطرات احتمالی و بالقوه گردشگر .9
 ؛های جنگی و عملیاتی نوردی و گردشگری در محدوده کوه

های اقامتی،  ارائه اطالعات امنیتی و مناسب به گردشگران در مورد منطقه در محل .8
 ؛های گردشگری جنگ ها و وبسایت ها،  یادمان فرودگاه

های  منظور ترویج صالحیت دفاتر و شرکت وپاگیر  به حذف قوانین دست .8
اندازی تورهای گردشگری به مناطق  گردشگری و تورگردانی جهت راهخدمات 

 ؛جنگی و طبیعی،فرهنگی اجتماعی
افزایش مشارکت مردم بومی منطقه در کاهش جرم و جنایت و افزایش امنیت  .7

 ؛منطقه برای گردشگران
های  ها و جاذبه طرح حضور بیشتر نیروی انتظامی و امنیتی در محل سایت .1

 ؛گردشگری جنگ
های  ها و جاذبه اندازی مرکز امداد پزشکی و درمانی در سایت توسعه و راه .6

 ؛گردشگری جنگی و طبیعت گردی

سازی آسفالت محورهای گردشگری منتهی به مناطق گردشگری  تعریض و ایمن .4
 ؛جنگی

 ؛های اثرب ش بازاریابی ها و فعالیت برنامهاولویت هفتم: 

فرهنگی -های تاریخی از  مناطق و یادمانتوسعه  بازار گردشگران با عالیق دیدار  .9
 ؛و جنگی

ها و منابع گردشگری جنگ برای استان  منظور بازاریابی جاذبه تخصیص بودجه به .8
 ؛ایالم

ویژه کشورهای اسالمی که دارای اشتراکات  المللی به کید بر بازارهای بینأت .8
 باشند. فرهنگی، تاریخی و مذهبی بیشتری با مردم ایران می
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آمیزه بازاریابی مطلوب خدمات در زمینه توسعه محصول گردشگری کید بر أت .7
 ؛گردی فرهنگی و طبیعتـ  های تاریخی جنگ و جاذبه

های مستمر در زمینه شناخت نیازها و انتظارت در حال  انجام مطالعات و پژوهش .1
 ؛المللی تغییر بازار گردشگری داخلی و بین

المللی و  های ملی، استانی و بین شبکهاندازی تبلیغات تلویزیونی و رادیویی در  راه .6
های گردشگری   نیز در مجالت تخصصی گردشگری در زمینه منابع و جاذبه

 ؛فرهنگی و طبیعی-جنگ و منابع تاریخی
های  ها، انجمن گردان های مسافرتی و گردشگری، تور گیری از آژانس بهره .4

گری منظور جذب بازارهای هدف گردش گردشگری و مشاوران گردشگری به
 ؛تاریخی و طبیعت گردیـ  فرهنگی

 ؛اندازی سایت اینترنتی چندزبانه گردشگری جنگ استان ایالم راه .2
های  هدف  های اقامتی با توجه به بازار گذاری مناسب و متفاوت محل قیمت .9

 ؛گردشگری با عالیق ویژه
تر از سطح عادی برای  ارائه و تعیین قیمت خدمات گردشگری و پذیرایی پایین .97

 ؛گران جنگیگردش

ها و سمینارهای تدوین راهبردهای بازاریابی گردشگری جنگ  برگزاری نشست .99
های گردشگری،  و گردشگری با عالیق ویژه با شرکت نمایندگان بنگاه

های  نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مشاورانی از شرکت
 ؛بازاریابی داخلی

یراث فرهنگی، صنایع دستی های م سازی سازمان توانمنداولویت هشتم: 
 ؛وگردشگری

 فرهنگی، میراث سازمان در متخصص و کافی انسانی و مالی منابع گیری بکار .9
 ها سیاست درست اجرای و سازی پیاده منظور به منطقه گردشگری و دستی صنایع

 ؛جنگ گردشگری توسعه های ژیراتاست و
 صنایع فرهنگی، میراث سازمان در جنگ گردشگری واحد اندازی راه و ایجاد .8

 ؛استان گردشگری و دستی
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 و تدارک منظور به منطقه گردشگری و فرهنگی میراث های سازمان به کمک .8
 گردشگری  ساالنه های کنفرانس قبیل از جانبی های برنامه کردن هماهنگ

 طریق این از تا. موارد قبیل این از و گردشگری های کارگاه ها، همایش جنگ،
 منظور به را خود نظرات و ها ایده بتوانند و بوده متقابل ارتباط در نفعان ذی

 ؛گذارند اشتراک به گردشگری  توسعه جریانات و موضوعات در گیری  تصمیم

 ؛مین منابع مالیأگذاری و ت سرمایهاولویت نهم: 

گذاری بخش عمومی و چه بخش  گردشگری چه برای سرمایه  های توسعه پروژه .9
  راهبردی توسعه  ی از طرح و برنامهصورت بخش بایست به خصوصی می

 ؛گردشگری جنگ باشد
مین منابع مالی أگذاری و ت های گردشگری جهت سرمایه پروژه  برای همه .8

 ؛پذیری انجام گیرد های مختلف تجزیه و تحلیل امکان بایست از جنبه می
در  گذاری منظور سرمایه دار به عنوان منابع اولویت منابع تأمین مالی داخلی باید به .8

 ؛نظر قرار گیرد بخش گردشگری در سطح مناطق جنگی مد
شود، آن باید  بخش خصوصی ارائه می گذاری به سرمایه  زمانی که یک بسته .7

گذاری   ای با توجه به شرایط درحال تغییر و نیازهای جاری سرمایه صورت دوره به
 ؛بازنگری، ارزیابی و تطبیق یابد

گذاری  بخش  سرمایه ها و ر فعالیتهای بخش خصوصی د تعیین ثغور فعالیت .1
 ؛گردشگری در سطح مناطق جنگی

درجهت ایجاد و تعیین موثق آوری و ارزیابی آمار و اطالعات صحیح و  جمع .6
 ؛گذاری های سرمایه های عملکرد اقتصادی درمورد هزینه شاخص

 ؛های گردشگری در مناطق جنگی های مدون و انتشار از پروژه ارائه برنامه .4
های جنگی،  بع مالی به منظور حفظ، نگهداری و مدیریت منابع وجاذبهتأمین منا .2

 ؛تاریخی فرهنگی، طبیعی در منطقه

 ؛ریزی مداو  تحقی  وبرنامهاولویت دهم: 

طور دقیق ارزیابی شوند تا از این طریق  های پیشنهادی در زمان اجرا باید به پروژه .9
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 ؛به حداکثر برسدشان  ها به حداقل و تأثیرات مثبت تأثیرات منفی آن
گذاری  بخش عمومی و چه  گردشگری چه برای سرمایه  های توسعه پروژه .8

  راهبردی توسعه  بایست به صورت بخشی از طرح و برنامه بخش خصوصی می
 ؛گردشگری جنگ باشد

ها و اطالعات  آوری داده انجام مطالعات و تحقیقات جدید و مداوم با هدف جمع .8
 ؛مشارکتی  های توسعه ها و سیاست مهمورد نیاز برای تدوین برنا

ها و اطالعات  آوری داده انجام مطالعات و تحقیقات جدید و مداوم با هدف جمع .7
ت مردم محلی، راهای گردشگران،  نقطه نظ در رابطه با نیازها و خواسته

کارهای گردشگری  و های دولتی و متصدیان کسب ها و ارگان کارشناسان سازمان
 ؛گردشگری جنگ  های مربوط به توسعه فعالیت منطقه در رابطه با

سیسات و واحدهای گردشگری و پذیرایی أنظارت مداوم بر نوع عملکرد ت .5
 ؛پایدار گردشگری  ها و معیارهای توسعه براساس شاخص
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  منابع

تأکيد بر  با يگردشگر  توسعه استراتژيکريزي  برنامه (.6311زاده و همکاران ) ابراهيم
 .11شماره ،هاي جغرافياي انساني مجله پژوهش،  قم شهر مورد شناسي:گردشگري مذهبي 

هاي صنعت الکترونيک،  (، استراتژي6311) اعرابي، سيد محمد و مشايخ، محمدرضا،
 ، شماره يک.فصلنامه مديريت صنعتي

گيري  بندي و تصميم هاي رتبه (. کاربرد روش6311مهدي) نعمت اله و زاهدي کيوان، اکبري،
 .هاي کشور، تهران ها و دهداري سازمان شهرداريچند شاخصه، 

ريزي اقتصادي با رويکرد مشارکتي  (، برنامه6311) ،سيد علي و نعمتي مرتضي بدري،
. تابستان 11هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهشمطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان لنگه، 

 .دوم چاپ ،سروش انتشارات تحميلي، جنگ مارش روز ،(6314) علي، برزگر،

بررسي کارايي صنعت گردشگري با » (،6315حسين و جواد رضايي ) پورکاظمي،محمد
 .پژوهشنامه اقتصادي )ايران و کشورهاي منطقه(، هاي ناپارامتري استفاده از روش

هاي  تحليل شاخص توسعه فرهنگي استان(»6315تقوايي،مسعود و قائد رحيمي،صفر، )
 .6315اي، شماره هفتم،پاييز و زمستان، دانشگاه اصفهان جغرافيا و توسعه ناحيه ،«کشور

وزارت  ،بررسي گردشگري در ايران و کشورهاي اسالمي( 6311) دفتر مطالعات اقتصادي
 ريزي و امور اقتصادي. بازرگاني معاونت برنامه

پس از فروش خودرو (، تعيين راهبردهاي مطلوب خدمات 6319حاجي کريمي، عباسعلي،)
ها براساس تحليل سلسله مراتبي  و تدوين اولويت SWOTدر بازار ايران با استفاده از مدل

AHP ، تابستان 1-1پيام مديريت شماره. 

( 6311زاده) نژاد ،علي و سيد محمدحسن مصطفوي و محمود اوالد و پرويز محمد حاجي
مجموعه د مطالعه : روستاي تتيس(، گذاري در گردشگري روستايي )منطقه مور بررسي سرمايه

گذاري در گردشگري، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه  مقاالت همايش ملي توسعه سرمايه
 .مدرس، تهران

پذيري بافت مسکوني در مقابل  هاي آسيب تحليل شاخص(. 6311حسين پور، رحمان )
استاد راهنما  ،ريزي شهري رنامهنامه کارشناسي ارشد جغرافيا و ب شهر کرد(، پايان )مورد: زلزله

 زهره هادياني، دانشگاه سيستان و بلوچستان.
 مرکزنشر،«جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه به راهيابي» (6312) رضا،راجي،
  .دومچاپسياحتي،مطالعاتوتحقيقات

سازمان هاي) ايالم ،مهران و دهلران( (، شهرستان6311) راهنماي مناطق جنگي استان ايالم
 راهيان نور.
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المؤمنين)ع( استان ايالم  (، سپاه امير6312، )مقدس استان ايالم راهنماي مناطق يادماني دفاع
 ستاد راهيان نور.

 . 6311،مقدس دفاع ارزشهاي آثار حفظ سازمان

 ،OIC عضو کشورهاي همگرايي در گردشگري نقش ،(6312) سبزي، برزو و همکاران
 و سيستان دانشگاه ،اسالم جهان دانان جغرافي المللي بين کنگره چهارمين مقاالت مجموعه

 .ايران بلوچستان،
  ساير با جنگ همپيوند گردشگري راهبردي توسعه ريزي برنامه(، 6321سبزي، برزو )

ريزي شهري، استاد  جغرافيا و برنامه نامه کارشناسي ارشد، پايان ايالم(. استان )مورد: هاجاذبه
 نژاد، دانشگاه سيستان و بلوچستان. راهنما علي حاجي

مرحله اول گام اول: شناخت و ظرفيت سنجي  (6311طرح جامع گردشگري جنگ )
 .گردشگري جنگ

انتشارات دانشگاه صنعتي امير (. فرايند تحليل سلسله مراتبي، 6316قدسي پور، سيد حسن )
 تهران. کبير،

در توسعه گردشگري مطالعه نقش مديريت شهري  (6311) فني، زهره و علي محمد نژاد
 66.فصلنامه مطالعات جهانگردي شماره رامسر، موردي: 

 . چاپ دوم، سمت، تهران(. مديرت گردشگري، 6311کاظمي، مهدي)
 .تهران ،مالي و ريزي برنامه و مطالعات مديريت ،(6312) جامع طرح کتابچه

( تحليل راهبردهاي توسعه گردشگري با 6321مافي،عزت اهلل و زهره جوانبخت قهفرخي)
تابستان  941 اقتصادي شماره ـ سياسي اقتصادي، مجله "با تاًکيد بر جزيره قشم"استفاده از مدل 

21. 

 6311صنايع دستي فرهنگي ميراث معاونت گردشگري سازمان

 ،طباطبايي عالمه دانشگاه انتشارات اول، چاپ راهبردي، مديريت (،6319) داود، علي، محب
 .تهران

مدهوشي، مهرداد وناصر پور، نادر،ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان، 
 (.6319، پاييز91فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره

 .6315و 6315مرکز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسکن استان ايالم و کل کشور 
 گردشگري بخش در ايالم استان گردشگري هاي ظرفيت ، بررسي(6311) رضاکرم ميرزايي،

 .11 شماره تابستان، جغرافيا آموزش رشد مجله اکوتوريسم،  و تاريخي

 ، تهران.انتشارات دانشگاه  تهرانمباحث نوين تحقيق در عمليات،  (.6315مومني، مصطفي )

 جهانگردي، فصلنامه ،«جنگ گردشگري بر کيدأت با» تلخ گردشگري ،(6311) ليال، وثوقي،
 .61 شماره
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