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 چکیده
رکن اصلی توسعه پایدار  به مثابهن توسعه از صنعت گردشگری گذاراریزان و سیاستبسیاری از برنامه

های گردشـگری نشـ  ها و محدودیتریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصتکنند که با برنامهیاد می
ای و تنوع بخشی به اقتصاد ثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطشهؤم

به همین منظور پژوه  حاضر درصدد است تـا بـا اسـتهاده از رویيـردی . داردای بر عهده ملی و منطشه
 یندآو فر فازیگروهی  گیریتصمیممعیاره در محیط فازی نظیر  گیری چندهای تصمیمتلهیشی از تينیک

بپـردازد.  استان خوزستاندر  گردشگریبندی راهبردهای توسعه ای فازی به تدوین و اولویتشبيه تحلیل
کـه راهبردهـای توسـعه گردشـگری اسـتان  هسـت مطـر سؤال این ، هدف این به دستیابی راستای در

جهت پاسخگویی بـه  ؟ربط قرار گیردو کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ؟خوزستان کدامند
دانشـگاهی و  خبرگـان و کارشناسـان از نهر 90 تعداد نظرات از ،پژوه  پس از بررسی پیشینهاین سؤال، 
در  گردشـگریدر جهت نیـل بـه توسـعه نتایج نشان داد که  .است شده استهاده گردشگریحوزه  اجرایی

راهبـرد تنـوع ابـا امتیـاز وزنـی  بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویـت ، میاستان خوزستان
راهبـرد  ( و%97/79راهبرد تدافعی ابـا امتیـاز وزنـی (؛ %39/72راهبرد تهاجمی ابا امتیاز وزنی (؛ 78/99%

نتـایج مـذکور  ربط قرار گیـرد.های اجرایی مدیران ذیدر رأس برنامه(، %92/93بازنگری ابا امتیاز وزنی 
های موجود در توسعه گردشـگری اسـتان ها و فرصتحاکی از غلبه نشاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف

 است.

ای یند تحلیل  شلبکهفازی، فرآ گیری گروهیتصمیمریزی راهبردی، برنامه :هاواژهکلید

 .فازی، گردشگری، استان خوزستان
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 مقدمه .1

 و ییگرامصرف عصر محصول همچونرقابت  مههوم ده ویچیپ ستمیس کی یگردشگر
علمی  مختلف یهارشته شامل و متنوع یاقتصاد یهابخ  ن شاملیسم است و ایبرالینئول
 یدارا که ن اقتصاد بزرگیو سوم مالحظهقابل یاقتصاد تیفعال، یگردشگر .]2[ شودیم
 داشته داریپا توسعه در حصول یمهم نش  تواندیم ؛]92[است  جهان اقتصاد در شرویپ یتیموقع
در  .]73[ کند زبان کمکیجامعه م یو کسب درآمد برا یشغل یهافرصت جادیا و به ]72[باشد 

تر با مشاغل بیشتر، افزای  تولید ناخالص داخلی، ها برای رسیدن به نرخ بیياری پایینحالی ملت
کنند، که صنعت درآمد سرانه باالتر و افزای  صادرات و درآمد بیشتر از مالیات تالش می

در چند دهه  .]91[کند گردشگری نش  مهمی در توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها ایها می
و  یداخل یهایریدرگانواع مختلف  وجود باداشته است و  یتوجه قابلرشد  یگردشگرر یاخ
، بحران ریگهمه یهایماریب، یعیطب یای، بالیستیترور یهاتیفعال، یاسیس ی، آشهتگیالمللنیب
ع در یصنا نیتربزرگاز  یيیبه  یدر نشاط مختلف جهان، گردشگر یاقتصاد یو آشهتگ یانرژ

 یکه در سطح جهان ی. شمار افراد]92 [است شده لیتبد توسعه حال درو  افتهیتوسعه یکشورها
در  یکه گردشگر حاکی از آن استشواهد    است ویدر حال افزا ،ت دارندین صنعت فعالیدر ا
ه یکل در دهه گذشته در اتحاد طور به .]3 [افتیيم همچنان گسترش خواهد یوستیقرن ب
در سال  مثال طوربهاست.  زده رقمرا  یداخل ناخالصد یدرصد کل تول90حدود  ، گردشگریاروپا
 شغل و ایجاد کننده ه اروپا(یاتحاد ید ناخالص داخلیدر تول %7/90ا ونیلیتر 2/9د ین تولی، ا7099
گسترش صنعت  .]99 [ه اروپا(یاز کل اشتغال اتحاد %1ا ه استون نهر بودیلیم 3/99 برای

 ی، موجب ارتشایت اجتماعیجاد امنیو ا یت ملیر آن در ابراز هویعالوه بر نش  و تأث یگردشگر
، کاه  فشر و گسترش عدالت ییدرآمدزا، یشغل یهافرصتجاد یا جمله از یع اقتصادیابعاد وس
توسعه  یبرا یامشدمه یو توسعه صنعت گردشگر شودیمو رفاه در جامعه  یاجتماع
 یره جهانیآن حضور در زنج یاست که الزمه یاقتصاد یهابخ گر ید یگذارهیسرما

 ترکیب توانایی یشگردگرگر ید یانیبه ب .]93[ است افتهیسامانبزرگ  یهانظامو  یگردشگر
 آن یزیربرنامه که ستا یوجه چند یادهیپدلذا  دارد را یفرهنگ و اعیجتما دی،اقتصا رموا
   .]1 [تسا آن ناگوگون دابعا مالحظه متلزمس

های متعدد اقتصادی ناشی از های فراوان و قابلیتاقتصاد پویای استان خوزستان با سرمایه
ها، سو و برخورداری از  تعداد و حجم باالی آثار، محوطهکیپیشینه طوالنی صنعت نهت از 

 استان دراثر تاریخی ثبت جهانی شده  9مثال وجود طور بها های تاریخی و باستانیسایت
های پشت ها، دریاچهترین رودخانهبیشترین و پرآبا های سطحی کشورسوم آبکیونسيو(؛ ی

 اندازهای زیبا و منحصرفارس( با چشمهای آزاد خلیجهای مهم و دسترسی به آبسدها و تاالب



 080   بندی راهبردهای توسعه گردشگریتدوین و اولویت

های دائمی و های میلیونی؛ عبور رودخانهفرد؛ وجود انواع پرندگان مهاجر و بومی در جمعیت به
جای مانده از ه های بکارون( از اکثریت شهرهای استان؛ وجود آثار و یادمان خصوصاًا پرآب

های زیارتی به مشصد کربال و هشت سال دفاع مشدس؛ قرارگیری استان در مسیر گذر کاروان
ت یو سنخ یجوارهمروی اربعین؛ و دیگر شهرهای مذهبی عراق و همچنین وجود سنت پیاده

ت یجاد ظرفیگر باعث اید یاز سو یعراق یباال با کشور عراق و حضور گردشگران پزشي یفرهنگ
حال عدم توجه و نیا باشده است.  ینه توسعه گردشگرین استان در زمیا فرد به منحصرباال و 
 یافتگینتوسعهموجود، منجر به  یهاتیاز ظرف یریگبهره یجامع در راستا یزیربرنامهنبود 
در  یتوسعه گردشگر یراهبرد یزیربرنامهده؛ که ضرورت و لزوم ین استان گردیادر  یگردشگر

 د.ینمایمجاب ین استان را ایا
 
 پژوهش نهیشیپمبانی نظری و  .2

ای است که در دنیای امروز و در گردشگری، سهر و چگونگی گذراندن اوقات فراغت عرصه
و ارتشاء کیهیت زندگی دارد. امروزه ی در غنی بخشی رو  انسان اکنندهنییتعجهان آینده نش  

 کند.از آن گذرگاه توسعه یاد می «9تز»هایی است که ترین فعالیتگردشگری یيی از امیدبخ 
کارگران  دهمکاشتغال ی آمدهای جهانی را شامل شده و زمینهدرصد در90این صنعت قریب به 

 حساب بهصنعت دنیا  نیرتبزرگامروزه گردشگری  کهیطوربهجهان را فراهم کرده است؛ 
، گردشگری یيی از منابع اصلی درآمد و در توسعه حال دردرصد از کشورهای  89و در  دیآیم
 .]8[ ترین منبع درآمد بوده استکشورهای فشیر، عمده سومکی

 این کشورها از بسیاری .دیآیم حساب به دنیا در صنعت نیترمتنوع و نیتربزرگ گردشگری

 زیربنایی توسعه و خصوصی بخ  رشد اشتغال، اصلی درآمد، منبع همچون را پویا صنعت

 دیگر یهاشيل که آنجا یعنی در ،توسعه حال درکشورهای  در و دنیا سراسر در ژهیوبه ؛دانندیم

 در مهمی چندان نش  یا نیست صرفه به اقتصادی نظر از استخراج یا تولید مثل اقتصادی توسعه

 و هایدگرگون .شودیم زیادی توجه گردشگری صنعت توسعه به ندارد، بازرگانی و تجارت صحنه
 جیتدر به داد، رخ اروپا اقتصادی و اجتماعی ساختار در یالدیم 93 و 98 یهاقرن در که تحوالتی
 صنعت رشد و تيامل به کمکم و ساخت ریپذاميان جوامع برای را ی تهریحیهامسافرت

 افزود. گردشگری
رود و در بین ها در جهان به شمار میالرشدترین فعالیتگردشگری یيی از سریع ،حال هر به

بدون شک گردشگری  ،اندگذرانده ستیز طیمحهای بشری که اثرات مهمی بر مجموعه فعالیت
امروزه گردشگری یيی از پیشروترین  واقع در .]70[ ها قلمداد کردترینمهم توان در زمرهرا می
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گردد و یيی های در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزای  درآمد ملی کشورها محسوب میفعالیت
دارای رشد  9331از سال  کهیطور به؛ استدوم قرن بیستم  ترین صنایع نیمهافتهی رشداز 

های مختلف اقتصادی داشته است. این بیشترین رشد را در بین بخ  اکنون همسریعی بوده و 
یند توسعه متوازن و خردورزانه رآفعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگذاری بر ف همچونصنعت 

ریزان و برنامه گذاراناستیسطیف وسیعی از  توجه موردرا در تمامی دنیا به نمای  گذاشته، 
 است. قرارگرفتهی سیاسی و مدیریت اجرایی در همه کشورهای دنیا هانظام

 هایپژوه  ،محلیو  یامنطشه ،ملی توسعهدر  یشگردگر ونفزروزا یافتن تیاهم با
 یهاو شرکت ملیو  یالمللنیب یهاسازمان ،میکدکاآ کزامردر  یشگردگر مینهدر ز یاگسترده
راهبردهای » در پژوهشی با عنوان ]78[ واحدپور و جعهری ست.ا گرفته رتصو خصوصی

به این نتیجه  «SWOTهای گردشگری ایران با تأکید بر مدل مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت
گذاران خصوصی باز گذارد و سختی گذاری را برای سرمایهاند که دولت باید زمینه سرمایهرسیده

توسعه  های بلندمدت در زمینهها سهل کند. همچنین با انجام سرمایه گذاریراه را برای آن
های وابسته به آن زمینه ورود گردشگر خارجی و بالطبع درآمدزایی صنعت گردشگری و فعالیت

 و گردشگری بررسی و تحلیل» در پژوه  ]90[سازد. اعتمادی نیا و مصلحیکشور را مهیا می
اند که ، به این نتیجه رسیده«(اصههان شهر موردی  نمونهاشهری پایدار توسعه در آن نش 

 که چرا ؛گیرد قرار ویژه توجه مورد باید توسعه هایبرنامه در گردشگری توجه به صنعتضرورت 

 تواندمی توازن، و تعادل سویبه اصههان شهر بیشتر هر چه هدایت بر عالوه گردشگری توسعه

ه ب»با عنوان  یدر پژوهش ]73[ یو گودرز ییتشوانماید.  ایها مؤثری نش  منطشه پایدار توسعه در
بندی راهبردهای توسعه ندمعیاره فازی در تدوین و اولویتگیری چهای تصمیمکارگیری تينیک

ت، یدند که از لحاظ اولویجه رسین نتیبه ا «گردشگری پزشيیامطالعه موردی  کالنشهر شیراز(
، استراتژی (ST)نخست و پس از آن به ترتیب؛ استراتژی تنوع در رتبه (SO)استراتژی تهاجمی

در مشاله خود با عنوان  ]79[ 9سینيلر .قرار دارند )WO( و استراتژی بازنگری )WT( تدافعی
گوئیان در طی  کشورهای منطشه که کندیاذعان م «گردشگری پایدار در گوئیان توسعه»
هایی برای کشورهای اروپایی بودند و در چند سال گذشته به دنبال راه های طوالنی مستعمرهدهه

 توجه به استعدادهایی که در زمینه رهایی از اقتصاد وابسته هستند، بنابراین این کشورها با
زا استهاده کنند. همچنین در این مشاله وندر توانند از این منابع برای توسعهیگردشگری دارند، م
پایدار گردشگری تأکید شده  های این منطشه جهت رسیدن به توسعهون کشوربه مشارکت و تعا
 ،«موردی قبرس شمالی توسعه پایدار گردشگری  مطالعه»در مشاله  ]9[ 9و کاشیف 7است. آلتین
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دانند که بتواند بین محیط طبیعی، فرهنگی و پایدار گردشگری را نوعی از توسعه می توسعه
 دهد که بیشترین تأثیر محیطی توسعههای این پژوه  نشان میانسانی تعادل ایجاد کند. یافته

 بررسیدر  ]71[ 9کابانبان و 7ها است. تهگردشگری در قبرس شمالی مربوط به انهدام زباله
ها زیست محیطی و نش  آن   ارزیابی عواملجنوبی گردشگری پایدار در پوالبنگی ریزیبرنامه»

های طبیعی با اینيه این منطشه از اميانات و جاذبه، ، نتیجه گرفتند«گردشگری در آینده در توسعه
های مالی و سازمانی جذاب باشد، اما باید توریسم و حمایت تواند برای اکوبرخوردار است و می

و خدمات کافی ایجاد شود تا مشارکت محلی را در حهاظت از محیط توانا سازد و چشم  اميانات
حمایت » در مشاله ]9[ و همياران 3انداز گردشگری پایدار را در آینده بهبود بخشد. باالنتینه

 «های مدیریت پایدار بر اساس تجاربی از گردشگری حیات وح گردشگری از حهاظت و فعالیت
گردشگری اهمیت زیادی قائل  ات وح  از تهدیدهای توسعهبه نش  مدیریت در حهظ حی

توسعه  یست برایز طینظارت بر مح»در مطالعه خود با عنوان  ]3[ 1نیدیارکاس و آرا هستند.
 که ندکرد انیب «ایآنتال یدر منطشه گردشگر یو ساختار سازمان یهميار شبيه یگردشگر داریپا
 .اندافتاده یاقتصادمالحظات  پشت ،یارتباط یهادر اعمال شبيه یطیمح ستیز یهازهیانگ
و  انددار پرداختهیپا یگردشگر یهاشاخص یبه معرف یادر مطالعه ]2[ 2ویس و لورنتجیدوروو

 یبرا یدار را راهیپا یبه اصول گردشگر یبندیپا دار،یپا یگردشگر یهاشاخص یضمن معرف
 به یادر مطالعه ]97[ 2وانیو ا پیجوس. قلمداد کردند یعیمنابع طبب یو تخر یاز نابود یریجلوگ

ها مربوط به کار آن تیاند. اهمپرداخته داریپا یگردشگر نهیشده در زم مرور مطالعات انجام
. است ریدر مطالعات اخ اطالعات یآورو جمع یداریپا یهاشاخص یدهوزن یهاروش یبررس
ها شاخص یدهوزن یبرا AHPو  یدله یهاروش اً که عموم است از آن یمطالعه حاک نیا جینتا

 .اندگرفته استهاده قرار ها موردداده یآورجمع یو پرسشنامه برا
رویيرد تلهیشی در کارگیری های پیشین در بهترین وجه تمایز پژوه  حاضر با پژوه مهم

است؛ چرا که در این  بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستانتدوین و اولویت
شود و به همین خاطر نتایج رویيرد، ارتباطات درونی معیارها و همچنین راهبردها لحاظ می

                                                                                                                             
9. Husain 

7. Lydia Teh 

9. Cabanban 

3. Ballantyne 

1. Hilal Erkuş-Öztürk and Ayda Eraydın 

2. Durovic and Lovrentjev 

2. Josip and Ivan 
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 پژوهشیرویيرد تلهیشی از اعتبار باالتری برخوردار است. همچنین از لحاظ موضوعی نیز تاکنون 
 در خصوص توسعه گردشگری استان خوزستان صورت نگرفته است. 

 
 هشی پژوشناسروش .3

تحلیلی و پیمایشی -کاربردی و از حیث روش، توصیهی-نظریهدف،  نظر ازپژوه  حاضر 
و مصاحبه با  یشیمایای، پتابخانه، کتحشیق از طریق روش اسنادی ازین مورداست. اطالعات 

نهر از  90 شامل نظر امعه آماری پژوه  موردت. جاس شدهیگردآور و کارشناسانمردم 
 به صورتاست که با توجه به تعداد محدود، همه افراد  یگردشگر حوزهکارشناسان و خبرگان 
معیاره در  گیری چندهای تصمیماز تينیک هاداده لیوتحلهیتجزجهت نمونه انتخاب شدند. 

و با  (FANP) ای فازیشبيه تحلیل یندو فرآ (FDEMATEL) محیط فازی نظیر دیمتل فازی
های شده است. الزم به ذکر است جهت حل مدل استهاده SWOT مدل ها درتلهیق آن
 استهاده گردید. EXCEL و MATLABافزار گیری فازی مذکور از نرمتصمیم
 9ای فازیشبکه یند تحلی فرآ
معیاره است  گیری چندهای تصمیمیيی از تينیک، (FANP)ی فازیاشبيهیند تحلیل فرآ
معیاره که  گیری چندتصمیم مسائلی برای آن دسته از حلراه ارائه منظور بهساعتی و  لهیوسبهکه 

این  .]79[است  شده ارائهگیری وجود دارد، روابط و همبستگی متشابل در میان سطو  تصمیم
 مهاهیم از که است مسائل درباره هاقضاوت و هاگزینه انتخاب برای سامانمند نگرش یکروش 

 برآوردهای که اندافتهیدر رندگانیگمیتصمنماید. می استهاده ایتحلیل شبيه یندفرآ و فازی تئوری

  .]93[ است ثابت ارزش با از برآوردهای ترمطمئن، یافاصله
 فازی به شر  زیر است  ANPمراحل انجام تينیک 

دهندگان میانگین هندسی مرحله اول  جهت تجمیع نظرات خبرگان از مشایسات زوجی پاسخ
 شود.گرفته می

 بردار ویژه محاسبهمرحله دوم  
از  9ات زوجی تجمیع شده، طبق فرمول بردار ویژه هر یک از جداول مشایس محاسبهبرای 

 شود.روش لگاریتمی حداقل مجذورات استهاده می

                                                                                                                             
9. Fuzzy Analytic Network Process (FANP) 
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9ا)                                                                                                              

  کهی طور به

nkwwww u

k

m

k

l

kk ,...,3,2,1),,(~  

 (ijWا بردار ویژه هایمرحله سوم  تشيیل ماتریس

 دست بهمشایسات زوجی مرحله دوم ز ای هستند که اشامل بردارهای ویژه هااین ماتریس
 .اندآمده

 اوزان نهایی سطو  محاسبه مرحله چهارم 

*ا های هر سطحلههؤوزن نهایی م محاسبهبرای 

iWضرب ماتریس بردار بایست حاصل( می
افرمول  ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب کنیم

7.) 

                                                               (7ا
*

1)1(

*

  iiiiii WWWW 

وجـود نداشـت، الزم اسـت یـک مـاتریس یيـه  iiWبرای یک سطح مـاتریس کهدرصورتی
 استهاده نمایید. 9 بایست از فرمولمی دیگر عبارت بهجایگزین آن گردد.  درجههم

                                                              (9ا
*

)(

*

11   iiii WWIW                                                                                                 

 9تکنیک دیمت  فازی
 عدم شرایط در را گیریتصمیم فازی، زبانی متغیرهای از استهاده با دیمتل فازی تينیک

 سیستم سازمان، مدیریت تولید، هاینهیزم در تينیک کند. اینمی محیطی آسان اطمینان

 مشيالت همه تواندمی تينیک این آن، بر . افزون]93[دارد کاربرد علوم اجتماعی و اطالعات

. مراحل ]77[کند حل فازی شرایط در گروهی گیریتصمیم کارگیری به با را هاروی سازمانپی 
 انجام این تينیک شامل پنج مرحله به شر  زیر است 

 گیریماتریس تصمیممرحله اول  تشيیل 
گیری بر یيدیگر در قالب ماتریس تصمیم SWOTاز ابعاد  کیهر  تأثیر زانیمدر این مرحله 

 شود.تعیین می

 گیریمرحله دوم  نرماالیزه نمودن ماتریس تصمیم

                                                                                                                             
9. FUZZY DEMATEL(FDEMATEL) 
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 .شودیم استهاده 1و  3های فرمولاز  آمده دست بهبرای نرمالیزه کردن ماتریس 

�̃�𝑖𝑗                                 (    3ا =
𝑧𝑖j

𝑟
=(

𝑙 𝑖𝑗
′

𝑟
,

𝑚 𝑖𝑗
′

𝑟
,

𝑢 𝑖𝑗
′

𝑟
) = (𝑙 𝑖𝑗

" , 𝑚 𝑖𝑗
" , 𝑢 𝑖𝑗

" ) 
 آید می به دستاز فرمول زیر   rکه 

𝑟                                                                (1ا = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛(∑ 𝑢𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 

 روابط کلمرحله سوم  تشيیل ماتریس 
ط کل فـازی بـا توجـه بـه شده، ماتریس رواببهنجارماتریس  محاسبهدر این مرحله بعد از 

 آید.می به دست 3تا  2های فرمول
𝑇                          (       2ا = lim

𝑘→+∞
(�̃�1 ⊕ �̃�2 ⊕ … ⊕ �̃�𝑘)   

�̃�ij صورت بهکه هر درایه آن عدد فازی  = (l ij
𝑡 , m ij

t , u ij
t زیـر  صـورت بـهاسـت و  (

 شود محاسبه می

𝑙 𝑖𝑗]                                                              (2ا
t ] = 𝐻𝑙 × (𝐼 − 𝐻𝑙)−1 

𝑚 𝑖𝑗]                                 (8ا
t ] = 𝐻𝑚 × (𝐼 − 𝐻𝑚)−1  

𝑢 𝑖𝑗]                                 (3ا
t ] = 𝐻𝑢 × (𝐼 − 𝐻𝑢)−1  

هستند که  n×nماتریس  هرکدام Huو  Hl ،Hmماتریس یيه و Iها در این فرمول
 Hرا به ترتیب عدد پایین، عدد میانی و عدد باالیی اعداد فازی مثلثی ماتریس های آن درایه

 دهد. تشيیل می
 مرحله چهارم  تعیین میزان اهمیت و روابط بین معیارها

را به دسـت آورد. مجمـوع  T̃سهای ماتریدر این مرحله ابتدا باید مجموع سطرها و ستون
 آوریم.می به دست( 99( و ا90ا هایها با توجه به فرمولسطرها و ستون

�̃�                                        (        90ا = (�̃�𝑖  
) 𝑛×1

= [∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]𝑛×1 

�̃�                              (                  99ا = (�̃�𝑖  
) 1×𝑛

= [∑ �̃�𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ]1×𝑛 

nبه ترتیب ماتریس  R̃و  D̃که × 1و  1 × n .هستند 
D̃iها امرحله بعدی میزان اهمیت شاخص + R̃i بین معیارها ا رابطه( وD̃i − R̃i مشخص )

D̃iR̃iگردد. اگر می > D̃iباشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر  0 − R̃i < باشد معیار مربوطه  0
 اثرپذیر است. 

 مرحله پنجم  دیهازی نمودن
D̃iفازی در این گام اعداد + R̃i وD̃i − R̃i 97 از مرحله قبلی را طبق فرمول آمده دست به 

Ãصورت بهیک عدد فازی  Ãفرض کنید  کنیم.دیهازی می = (a1,  a2,  a3) دیهازیاست . 
 .]99[آید دست میبه 97ی( آن با استهاده از فرمول سازیقطعا
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B                                                                             (97ا =
(a1+a3+2×a2)

4
 

 

 هاها و یافتهتحلی  داده .4

 DEMATELو  ANPرویيرد تلهیشی  بر اساس، 9با توجه به جدول بندی عوامل. اولویت
از اهمیت  (Wا بعد ضعف کهیطوربهاختالف وجود دارد.  (SWOT) فازی، بین اهمیت چهار بعد
و  (Sا قوت ،(O) به ترتیب ابعاد فرصت آن از پساست.  برخورداربیشتری نسبت به سایر ابعاد 

 قرار دارند. (T) تهدید
 

 هاي پژوهش()مأخذ: يافته SOWT. وزن ابعاد 9جدول

 ابعاد
 وزن

 فازی ANP-DEMATELرویکرد تلفیقی 

 S) 79/93%اقوت 

 W) 19/79%ا ضعف

 78/93% (O)فرصت 

 32/92% (T)تهدید 

 
نسبت به هدف با رویيرد  SWOTدر ادامه نتایج حاصل از تعیین وزن عوامل هر یک از ابعاد 

 .است شده دادهنشان  7در جدول تلهیشی 
 

 (8931ي نگارنده، هايبررسمأخذ: ا استان خوزستان ی. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی توسعه گردشگر7جدول 

 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوام  داخلی ابعاد

 نتایج رویکرد تلفیقی
ANP - DEMATEL 

 فازی

 وزن

 قطعی

 هامؤلفه

رتبه 

نسبت 

 به هدف

ت
قو

 ها

1S93 0222/0 های فراوان  اقتصاد پویای استان با سرمایه 

2S21 0392/0 های متعدد اقتصادی ناشی از پیشینه طوالنی صنعت نهت در استان  قابلیت 

3S 23 0313/0 های بخشی برای حمایت از توسعه گردشگریاقتصادی و قابلیت  تنوع در ساختار 

4S79 0339/0 خارجی گردشگران برای رفاهی اميانات و خدمات مطلوب   قیمت 

5Sنوازی   خونگرمی، انعطاف فيری و فرهنگی مردم استان و باال بودن فرهنگ مهمان
 و تهاهم با گردشگران و غیربومیان

0983/0 83 
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 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوام  داخلی ابعاد

 نتایج رویکرد تلفیقی
ANP - DEMATEL 

 فازی

 وزن

 قطعی

 هامؤلفه

رتبه 

نسبت 

 به هدف

6Sو فرد طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی با آداب به   دارا بودن مناطق منحصر 
 رسوم خاص

0103/0 13 

7Sهای تاریخی و باستانیها، سایت  برخورداری از تعداد و حجم باالی آثار، محوطه 
 اثر تاریخی ثبت جهانی شده توسط یونسيو در استان( 9مثال وجود طوربها

9823/0 9 

8S  ترین بیشترین و پرآبا های سطحی کشورسوم آببرخورداری استان از یک
های آزاد های مهم و دسترسی به آبهای پشت سدها و تاالبها، دریاچهرودخانه

 فرد به اندازهای زیبا و منحصرفارس( با چشمخلیج

9233/0 7 

9Sها، خورها و االبهای میلیونی که ت  وجود انواع پرندگان مهاجر و بومی در جمعیت
 .اندگاه دائمی و فصلی خود برگزیدههای آبی استان را زیستپهنه

0937/0 89 

10Sآبان تا فروردین سال بعد( در ا   مطبوع بودن هوای استان در دوره آسای  حرارتی
ها نهر از های دیگر که منجر به جذب ساالنه میلیونمشایسه با اقلیم سرد اکثر استان

 .شودمسافران راهیان نور خصوصاً در تعطیالت نوروز به خود می گردشگران و
0207/0 33 

11S23 0393/0 خصوصاً کارون( از اکثریت شهرهای استانا های دائمی و پرآب  عبور رودخانه 

12Sهای زاگرس که تهاوت دمای این دو های آبرفتی و کوهپایه  تنوع اقلیمی جلگه
 .شودمی گراددرجه سانتی 70حوزه تا 

0920/0 900 

13S11 0103/0 های بجای مانده از هشت سال دفاع مشدس  وجود آثار و یادمان 

14Sهای زیارتی به مشصد کربال و دیگر   قرارگیری استان در مسیر گذر کاروان
 روی اربعینشهرهای مذهبی عراق و همچنین وجود سنت پیاده

929/0 9 

15Sصنعت های اطالعاتیبانک و ميان و جا ایرایانه رزرو هایسیستم   وجود 

 گردشگری
0920/0 32 

16Sکشور برتر جهان به لحاظ دارا بودن  90یيی از    شناخته بودن ایران همچون
 های تاریخی و طبیعی گردشگریجاذبه

0292/0 39 

17S22 0393/0   اعتشاد مدیران کالن کشوری و استانی به توسعه بر مبنای گردشگری 

18S 19 0193/0 جمله طر  جامع گردشگری استان های متعدد از  انجام تحشیشات و پژوه 

19S کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -مرکز آموزش علمی  وجود
 و همچنین وجود مراکز آموزشی در سطح عالی در استان اهواز

0982/0 81 

ف
ضع

 ها

1Wهای خصوصی، عمومی، غیره دولتی و رنگ بخ   تمایل ضعیف و مشارکت کم
جمله  گذاری در بخ  صنعت گردشگری به دالیل مختلف ازها برای سرمایهتعاونی

 گردشگریافزای  سوداگری زمین، عدم آشنایی با مزایای صنعت 

9383/0 3 

2Wرنگ بخ  دولتی در صنعت دهی کمریزی و سازمانگذاری، برنامه  سیاست
 گردشگری

0193/0 17 

3W37 0297/0 دولتی و خصوصی(ا گذاری در صنعت گردشگریحمایت کافی از سرمایه  عدم 

4W29 0377/0آب شرب، برق، گاز، وسایل ا های محیطی و کالبدی  کیهیت نامطلوب زیرساخت 

http://www.miras-uast.ir/help/map/21/0/1/Fa.aspx
http://www.miras-uast.ir/help/map/21/0/1/Fa.aspx
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 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوام  داخلی ابعاد

 نتایج رویکرد تلفیقی
ANP - DEMATEL 

 فازی

 وزن

 قطعی

 هامؤلفه

رتبه 

نسبت 

 به هدف

 ارتباطی، جاده، پارکینگ، سرویس بهداشتی( در بیشتر شهرها و روستاهای استان

5Wها های الزم برای مردم بومی استان در زمینه آشنایی با روش  کمبود شدید آموزش
 پذیری و رفتارهای خوشایند اجتماعیو فنون مهمان

0932/0 87 

6W  های دولتی و خصوصی دیده در بخ آموزش متخصص و کمبود نیروی انسانی
 خالق و کارآفرین هایایدهضعف  نتیجه درو  مرتبط

0323/0 29 

7Wنتیجه در در اکثر شهرهای استان و هنشینی فزایندغیررسمی و حاشیه   اسيان 

 جرم در این مناطق و بزهياری ،ناهنجاری افزای 
0922/0 32 

8W برای  روهای پی کار استان نسبت به فرصت  پایین بودن سطح مهارت نیروی
 توسعه گردشگری

0989/0 82 

9Wها و برداری از جاذبه  مشارکت ضعیف مردم بومی و محلی در مدیریت و بهره
 محصوالت گردشگری

0333/0 12 

10W خأل علمی و تخصصی به دلیل عدم ارتباط مستمر و مؤثر با منابع و مراکز علمی  
 هااتخاذ و اجرای سیاستو تحشیشاتی در 

0922/0 39 

11W77 0373/0   نامناسب بودن و ناکافی بودن مراکز اقامتی و رفاهی در استان 

12W31 0927/0 های امنیتی و اجتماعی  ضعف در زیرساخت 

13Wهای شهری جاذبها شده در سطح استانریزی  کمبود فضاهای تهریحی برنامه
 ساخت(انسان

0987/0 82 

14Wنظام قانون فشدان و قوانین و مشررات مرتبط با صنعت گردشگری   ناکارآمدی 

 گردشگری کشور جامع
0182/0 31 

15W19 0172/0 یافته مرتبط با صنعت گردشگری  عدم وجود نهادهای سیاسی و حشوقی توسعه 

16Wاختالف زیاد واسطه  بها المللیهای بیننامهها و گواهی  عدم پیگیری و اخذ پروانه
 المللی(با استانداردهای بین

0232/0 91 

17W37 0922/0 ای مناسب  فشدان پوش  بیمه 

18Wهای اطالعاتی و ارتباطاتی موردنیاز صنعت گردشگری همانند   ضعف زیرساخت
در  (ICT)های اطالعاتی و ارتباطیتوجهی به فناوریپهنای باند اینترنت و همچنین کم

 تبلیغات، بازاریابی و ارائه خدمات گردشگری

0320/0 27 

19W22 0397/0 گردشگری سازمان در مدیریت اطالعات سیستم وجود   عدم 

20W30 0928/0 کشوری جامع صورتبه هارستوران و هاهتل رزرواسیون سیستم وجود   عدم 

21W مانند نبود سیستم پذیرش   کاستی در ارائه خدمات بانيی اليترونیيی گردشگران
 های مجازمحدودیت صرافی -المللی اعتباری در ایرانهای بینکارت

0933/0 89 

22W   المللی بین شناسایی بازارهای هدف گردشگری اضعف در بازاریابیضعف در
 کشور( گردشگری صنعت

9023/0 92 
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 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوام  داخلی ابعاد

 نتایج رویکرد تلفیقی
ANP - DEMATEL 

 فازی

 وزن

 قطعی

 هامؤلفه

رتبه 

نسبت 

 به هدف

23Wتوسعه روابط خارجی المللی ضعیف و خأل نش  و جایگاه گردشگری در   روابط بین
 با دیگر کشورها

9913/0 1 

24Wو ضعف در مدیریت  صنعت گردشگری در اثرگذار هایدستگاه بودن   متعدد
 هایيپارچه، تعامل و همياری بین آن

0272/0 92 

25Wبین ناهماهنگیا بازار با پژوهشی و آموزشی ریزیبرنامه فرآیند نبودن   همسو 

 گردشگری(صنعت  دولتی و بخ  خصوصی
0371/0 27 

26W21 0313/0 دستی و گردشگری  ضعف در ساختار سازمانی میراث فرهنگی، صنایع 

27W79 0392/0   فشدان نگاه تخصصی به صنعت گردشگری و مدیریت آن و غلبه روابط بر ضوابط 

28Wای برای توسعه پایه   کمبود آمار و اطالعات مبنایی و ضعف در مطالعات جامع و
 صنعت گردشگری کشور

0303/0 28 

29Wهای گردشگری استان در ها و توانمندی  ضعف تبلیغاتی در زمینه معرفی جاذبه
 المللیعرصه استانی، ملی و بین

9939/0 2 

30W29 0321/0   نظارت ضعیف بر بخ  خصوصی فعال در حوزه گردشگری 

31W29 0372/0 های گردشگریجاذبه   سیمای نامناسب شهرهای استان و فرسودگی و تخریب 

32Wپیوند در اشيال مختلف  ریزی ضعیف در سطح استان برای توسعه هم  برنامه
مثال  عدم تلهیق مسیرهای عمومی گردشگری با مسیرهای  طورگردشگری ابه

 گردشگری جنگ(

0282/0 99 

   (T)و تهدیدها  (O) هافرصت: (EFE)عوام  خارجی

ت
ص
فر

 ها
1O گذاری در بخ  گردشگری و ریزی و سرمایهفزاینده دولت به برنامه  توجه

و خصوصاً  گذاری در این مناطقهمچنین افزای  انگیزه بخ  خصوصی به سرمایه
 سواحل

0232/0 39 

2O افزای  توجه و حمایت مسئوالن کشوری و استانی از گردشگری با رویيرد  
تأثیرات توسعه گردشگری بر توسعه ا یزایی، توزیع عادالنه ثروت و فشرزدائاشتغال

 های موجود در استان(ای و رفع نابرابریمنطشه
0127/0 32 

3Oمحصولی و کاه  وابستگی کشور و خروج از اقتصاد تک برای ارزی درآمد   ایجاد
 به نهت

999/0 3 

4Oنتیجه رونق    وجود شرایط مناسب برای توسعه اقتصاد صنعتی و تجاری و در
 صنعتی و تجاری استان با توجه به وجود منطشه آزاد اروند گردشگری

0301/0 73 

5Oخصوصاً عراقی( و ا   اميان ارائه خدمات مطلوب به گردشگران سالمت خارجی
 های گردشگری سالمت کشورشدن به یيی از قطبتبدیل

9997/0 2 

6O8 9979/0 نسبت به رقبا(ارزان بودن قیمت خدمات گردشگری ا   باال بودن نرخ ارز در ایران 

7O22 0338/0 ویژه در استان رسوم و آداب و ، مذهبیاجتماعی فرهنگی، قومی،   تنوع 
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 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوام  داخلی ابعاد

 نتایج رویکرد تلفیقی
ANP - DEMATEL 

 فازی

 وزن

 قطعی

 هامؤلفه

رتبه 

نسبت 

 به هدف

8O داران بودن بیشترین مرز مشترک و سنخیت فرهنگی، زبانی و مذهبی با کشور  
 المللی ایرانعنوان بازار هدف گردشگری بینعراق به

9001/0 90 

9O80 0309/0 جواردر مشایسه با مناطق هم ارزان کار نیروی و بومی جوانجمعیت    فراوانی 

10Oهای متعالی دوران دفاع مشدس و انتشال آن به نسل   سیاست حهظ و تحيیم ارزش
پذیرش و باور عمومی برای ترویج و توسعه فرهنگ گردشگری ا های آیندهفعلی و نسل

 مناطق جنگی و عملیاتی استان(جنگ و افزای  انگیزه گردشگران برای سهر به 

0331/0 12 

11O88 0980/0 سازمان این بر تأثیر آن و گردشگری سازمان بر قوانین و مشررات حاکم   وجود 

12Oبر گردشگری  آن تأثیر و زیستمحیط از کنندهحمایت قوانین و مشررات   وجود
 استان

0921/0 38 

13Oتوسعه  با در ارتباط گذارانقانون و گذارانسیاست در مثبت گرای    وجود
 گردشگری

0227/0 30 

14Oگردشگری و استهاده از اینترنت،  با نوین مرتبط هایآوریفن و پیشرفت   ظهور
 منظور بازاریابی اليترونیکای و بازار تجارت اليترونیک بههای ماهوارهشبيه

0202/0 92 

15Oفارس و شورای همياری خلیج   بروز اختالف و انششاق در بین کشورهای عضو
 ارتباطات قوی سیاسی، ایدئولوژیک و راهبردی ایران با برخی از این کشورها

0193/0 10 

16Oکشور  به ورود گردشگر بر آن تأثیر و همسایه کشورهای اقتصادی مطلوب   شرایط
 و استان خوزستان

9909/0 92 

17Oونشل در بازسازی سیستم حمل های بانک توسعه اسالمی برای  استهاده از فرصت
 ایران

0339/0 22 

18Oسازمان کنهرانس المللی  استهاده از فرصت عضویت ایران در نهادهای بین  
 اقتصادی هایهمياریسازمان  ،(UNWTO)سازمان جهانی گردشگری( ،)اسالمی

(ECO)گذاری های مرتبط، برای مشارکت و همياری در زمینه سرمایهو سایر سازمان
 مشترک در گردشگری با کشورهای عضو

0872/0 99 

ها
ید
هد
ت

 

1Tبازی زمین و بالطبع افزای  بار مالی جهت ایجاد   افزای  قیمت زمین و بورس
 هاصرفه نبودن آن به تجهیزات و تسهیالت گردشگری و مشرون

0802/0 97 

2Tبخ  گردشگری ها در ها برای هدایت و استهاده از آن  عدم مدیریت علمی سرمایه
 های مرتبط با آنو فعالیت

9788/0 99 

3Tها محصولی بودن و در پی آن  نوسانات نرخ ارز، توجه ویژه به درآمدهای نهتی، تک
 شيننده بودن اقتصاد کشور

0237/0 98 

4T32 0112/0 گذاری خارجی بسیار اندک در بخ  گردشگری  سرمایه 

5T 18 0330/0 از صنعت گردشگری هایی  برگشت کند سرمایه در بخ 

6T90 0892/0 ریزی و مدیریت ضعیف محصوالت گردشگری  برنامه 



 0938پاییز  ـ 93شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    031

 (W)و نقاط ضعف  (S): نقاط قوت (IFE)عوام  داخلی ابعاد

 نتایج رویکرد تلفیقی
ANP - DEMATEL 

 فازی

 وزن

 قطعی

 هامؤلفه

رتبه 

نسبت 

 به هدف

7Tای، بروز های طایههشهر اهواز در زمینه نزاع  امنیت ناپایدار استان خصوصاً کالن
 باال بودن نرخ بیياری و فشر در استانهمچنین خشونت، سرقت، زورگیری و 

0222/0 93 

8T   های شهر اهواز و غلبه گروهحد استان و خصوصاً کالن از مهاجرپذیری بی
ها از طرف ناهمگن و همچنین مهاجرت نخبگان فيری و ابزاری از استان و جذب آن

 های پیرامونقطب

0390/0 20 

9T73 0832/0 اقتصادی به آن نگاه نبود و گردشگری به فرهنگی یا مذهبی صرفاً   نگاه 

10T پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد گردشگری و ضعف فرهنگ مشتری  
 مداری

0380/0 20 

11T عدم برخورداری منطشه خاورمیانه از امنیت کافی و در معرض تهدید بودن بازار  
 گردشگری

0923/0 83 

12Tروش با مسافرتی خدمات دفاتر و هاهتل مدیران   ضعف در آشنایی سیستماتیک-

 گردشگری بازاریابی امروزی و جدید های
0110/0 38 

13Tبرای تشاضا میزان ای و کاه رایانه هایسرگرمی با جوانان فراغت اوقات شدن   پر 

 گردشگری
0929/0 33 

14Tهای ثباتی مدیران بخ  دولتی در صنعت گردشگری و بخ بی   سیاسی بودن و
 مرتبط

9732/0 97 

15Tهای گردشگری و زمینه صدور مجوز مربوط به فعالیتدر  اداری   بروکراسی
های قانونی و اداری نظیر مشررات دست و پاگیر گمرکی و همچنین وجود موانع و ضعف

 صدور روادید

0329/0 70 

16T 33 0929/0 گردشگری توسعه و تحشیق برای دولت تخصیصی بودجه   کاه 

17Tتوسعه گردشگری و عدم تعامل سازنده و مند و سیستماتیک در   فشدان دیدگاه نظام
 گذاری در صنعت گردشگریراهبردی میان مراکز متعدد سیاست

9702/0 99 

18Tگذاری دولت در مدیریت صنعت های خارج از حوزه سیاست  نش  مراکز و سازمان
 گردشگری

9092/0 98 

19Tمنسوخ و ناسخ مشرراتو  قوانین تعدد و هاسیاست و مشررات و قوانین مداوم   تغییر 

 .شودمی ثبات خوردن برهم به منجر که
0812/0 78 

20Tنیازهای تنوع که موجب مشتریان نیازهای مستمر تغییر و تينولوژی تغییر   سرعت 

در  ضعف و افزارهاو نرم افزارهاسخت در تغییر سرعت بودن باالا شودمی هاآن
 ها(آن با هماهنگی

0302/0 23 

21Tتينولوژیيی  و بازسازی تجهیز امر به یافتهتخصیص بودجه کل نبودن   کافی
 گردشگری در بخ  دولتی

0823/0 72 

22T ها و مناقشات در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ایران با برخی از کشورها   تن
خصوص از ناحیه کشورهای عرب و دامن زدن به تحرکات ضد ایرانی در منطشه به

9921/0 93 
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 نتایج رویکرد تلفیقی
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 منطشه

23T93 9001/0 المللیهای بینگذاری با توجه به تغییر مداوم سیاست  امنیت ضعیف سرمایه 

24Tمنطشه و گنجاندن  در تروریسم گسترش جوار،هم کشورهای سیاسی ثبات   عدم
 عنوان کانون حمایت از تروریسم اترویج ایران الملل بهایران در اذهان جوامع بین

های اراده و تصمیم برای انزوای ایران در پی اعمال تحریمنتیجه  هراسی( و در
 سیاسی -دار اقتصادیدنباله

9999/0 91 

25Tبینی تشدید آن در های اخیر و پی گردها و تشدید تداوم آن در سال  وجود ریز
های غلط انتشال جوار و همچنین سیاستهای آتی با سدسازی در کشورهای همسال

 آب در کشور

0398/0 28 

26Tمحصوالت متنوع و معرفی و ارائه خدمات برای شده انجام بازاریابی اقدامات   تنوع 

 خارجی بازارهای در گردشگری توسط رقبا
0137/0 33 

27Tباالدست و  در گردشگری صنعت متولی مرتبط با هایسازمان ناکارآمدی و   ناتوانی
 بازارهای هدف گردشگری تسخیر و منطشه کشورهای کالن گذاریسرمایه

0839/0 71 

28Tهایآلودگی افزای نتیجه  و درزیست استان    حهاظت ضعیف و ناکافی از محیط 

مثالً  مشيالت حاد ا گردشگری هایجاذبه محیط کیهیت کاه  و محیطی زیست
 های استان خصوصاً رودخانه کارون(محیطی رودخانه زیست

0923/0 39 

29Tمثال  مسافران  طوربها سال هایماه از برخی در گردشگر حد از بی    تراکم
 در بی  از فرساطاقت و گرم وهوایهای راهیان نور( و همچنین آبنوروزی و کاروان

 گردشگری رونشیبی و گردشگران اقامت مدت کاه  آن تبع به و سال از نیمی

0889/0 72 

30T از عمده گردشگر فرست کشور و دوری  انزوای جغرافیایی استان نسبت به مراکز 

 کشور شهری بزرگ مراکز و جمعیتی مراکز
0399/0 23 

31Tزیستبرداری و استهاده از منابع طبیعی و محیطیندهای تخریبی در بهره  وجود فرآ 
آبی برخی از شدن و کم خصوصاً استخراج نهت و صنایع وابسته( و درنتیجه خشکا

 های استانتاالب

0381/0 13 

                                                          

 و داخلی ضعف نشاط خارجی، یهافرصت و داخلی قوت نشاط مرحله، این در. هایاستراتژتعیین 
 تهدیـدهای و داخلـی ضـعف نشـاط و خارجی و تهدیدهای داخلی قوت نشاط خارجی، یهافرصت
( 9  شاملکه  شودیمچند نوع استراتژی حاصل ها آن جهینتاز  و شدند مشایسه یيدیگر با خارجی

 بـههـای محیطـی بـا راهبردهای حداکثر استهاده از فرصـت  (SO)استراتژی نوع اول اتهاجمی( 
راهبردهای استهاده از نشاط قوت   (ST)( استراتژی نوع دوم اتنوع( 7 نشاط قوت سازمان؛ یریکارگ

  (WO)( اسـتراتژی نـوع سـوم ابـازنگری( 9 ؛هـادسازمان برای جلـوگیری از مواجهـه بـا تهدیـ
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های محیطی نههته اسـت، بـرای جبـران که در فرصت یابالشوههای راهبردهای استهاده از مزیت
راهبردهـایی بـرای بـه   (WT)( استراتژی نوع چهارم اتـدافعی(3 نشاط ضعف موجود در سازمان؛

 .]7[ های ناشی از تهدیدها و نشاط ضعفحداقل رساندن زیان
 
 
 

 استان خوزستان یشده در توسعه گردشگرشناسایی عوامل با توجه با شدهنیتدو یهایاستراتژ. 9جدول

 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

1SOگذاری   توجیه سودآوری سرمایه
گردشگری استان صنعت بخ  دولتی در 

تخصیص اعتبارات دولتی منظور افزای  به
نیاز در  های موردو تأمین زیرساخت

مناطق نمونه، روستاهای هدف و سایر 
مشاصد گردشگری استان و همچنین 
رایزنی و جلب همياری و مشارکت 

های دولتی دخیل در امر تأمین دستگاه
 های این مشاصد؛زیرساخت

3, S2, S1, : S1SO

13, S7, S6, S4, S

2, O1, O17, S14, S

10, O8, O5, O4, O

16O 13,O 

1STبخ   تشویق و سازی  زمینه
 توسعه در مشارکت خصوصی به

 تسهیالت و تجهیزات ها،زیرساخت

 طریق این از درآمد و کسب نظر مورد

 بخ تواناز  استهاده همچنین و

مردم  که هاییزمینه در خصوصی
 گذاریسرمایه یا و مشارکت توانندنمی

 سازیشهاف طریق کنند از

 مالیات، اخذ نحوه دولت، هایسیاست

 و بانيی تسهیالت یارانه، پرداخت
 غیره؛

3, S2, S1, S1: ST

13, S7, S6, S4, S

4, T2, T17, S14, S

16T 

2SOهایها و مزیتقابلیت از   استهاده 

اروند با ایجاد  آزاد منطشه گردشگری
 و آزاد منطشه مدیران بین هماهنگی بیشتر
 با مرتبط مؤسسات و هاسایر ارگان

 در استان؛ گردشگری

3, S2, S1, : S2SO

3, O2, O1, O17, S

9, O8, O6, O4, O

15, O14, O13, O

18O16, O 

2STسازی برای حضور فعال   زمینه
NGOهای غیردولتی ها یا سازمان

مردمی در توسعه گردشگری استان. 
در اینجا نش  دولت حمایت از 

 هایدهی و ایجاد این تشيلسازمان
واقع دولت با ارائه  باشد. درمردمی می
های مادی و معنوی از حمایت
هایی که برخالف سازمان
دنبال گذاران خصوصی، به سرمایه

گری را سود زیاد نیستند نش  تسهیل
دهد. مزیت به بهترین نحو انجام می

ها نسبت به بخ  این سازمان
خصوصی در این است که سودهای 

ها نیست. آناقتصادی کالن مدنظر 
رو نوعی تضمین ازاین

اکولوژیيیاکاه  فشار بر منابع و 

3, S2, S1, S 2:ST

13, S7, S6, S4, S

4, T2, T17, S14, S

16T 
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 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

سودجویی( و اجتماعیاعدم بروز 
 شود؛نابرابری( ایجاد می

3SOرویدادهای  و هانمایشگاه   برگزاری
جوار هم هایاستان مشارکت گردشگری با
 زنده برای باز کشور عراقو همچنین 

 به توجه با استان فرهنگی هویت سازی

موجود بین  و فرهنگی تاریخی اشتراکات
 این مناطق؛

3, S2, S1, : S3SO

9, S8, S7, S6, S4, S

17, S16, S14, S13, S

4, O3, O2, O18, S

8, O7, O6, O 5,O

14, O13, O10, O

18O 

3ST  محصوالت  یبهبود و ارتشا
و  تجاری درمانی، گردشگریاعلمی،

 مشترک گذاریسرمایه و تهریحی(

و  ایجاد نهیزم در خصوصی-دولتی
 و هازیرساخت تبلیغ همچنین
 هدف بامنطشه  گردشگری محصوالت
 و داخلی به گردشگران معرفی

 خارجی؛

3, S2, S1, S 3:ST

13, S8, S7, S6, S

17, S16, S14, S

4, T3, T19, S18, S

16, T12, T6, T

26T 

4SO  توسعه  جدی به و اهتمام توجه
گردشگر  جذب و گردشگری دفاع مشدس

 از کشورهای دیگر از این طریق؛

7, S6, S4, : S4SO

16, S14, S13, S8, S

1, O19, S18, S17, S

 7,O6, O3, O2, O

13, O10, O8, O

18O16, O14, O 

4STو نخستین اینيه به توجه   با 
جهانگردان،  جذب عامل در ترینمهم
 و هیچ است سهر منطشه امنیت تأمین

 که کرد مجبور تواننمی را گردشگری

 او ازنظر که بگذارد ایمنطشه به پا

 های مربوطهارگان لذا است، ناامن

 با گردشگری امنیت نهیدرزم
 هایبرنامه و داشتن هماهنگی

 را کامل ایجاد امنیت شرایط منسجم
 گسترده تبلیغات با و برقرار کنند

 مورد اوضاع در را گردشگران ذهنیت

 به سمت مثبت سوق منطشه امنیتی

 دهند؛

17, S5, S 4:ST

7, T3, T19, S18, S

8T 

5SOبرداری از   ضرورت تسهیل در بهره
 مانند ساحلی تأسیسات سواحل و توسعه

-و رستوران هاهتل ساحلی، پالژهای ایجاد

 بير و زیبا سواحل از استهاده و دریایی های

و  گردشگر جذب در راستای استان
های گردشگری در منابع گسترش فعالیت

 آبی استان؛

11, S9, S8, : S5SO

2, O1, O18, S17, S

13O6, O3, O 

5STنهیدرزم مناسب گذاری  سرمایه 
 محلی مردم آموزش سازی وفرهنگ

مناسب با  ارتباط برقراری منظور به
گردشگران و ارتشاء فرهنگ گردشگر 

 پذیری؛

17, S5, S 5:ST

8, T7, T19, S18, S

28T10, T 

6SOتشيیالتی و توان از برداری  بهره 

 هدف با محیطی مشررات زیست و قوانین

 هایآلودگی و مخاطرات کاه 

مناطق و مشاصد  زیست درمحیط
 گردشگری؛

6, S3, S2, : S6SO

14, S11, S9, S8, S

12, O2, O1, O18, S

18O14, O13, O 

6STدفاتر ها،هتل مدیران کردن   آشنا 

مسافرتی و سایر تأسیسات و  خدمات
 هایروش با مؤسسات گردشگری

 بازاریابی و تبلیغات گردشگری؛ نوین

3, S2, S1, S 6:ST

7, S6, S5, S4, S

13, S10, S9, S8, S

16, S15, S14, S

19, S18, S17, S

26T12, T5, T 

7SO6 منابع پاسداشت و   حهاظت, S3, S2, : S7SO

14, S11, S9, S8, S
7ST 9  تدوین مشررات و ضوابط, S8, S3, S 7:ST

13, S11, S10, S
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 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

 مخرب هایفعالیت برابر در گردشگری

 ها،تاالب حریم و سواحل وساز دراساخت

ها و غیره(. و ماهی پرندگان غیرمجاز صید
 هایبرنامه اجرای و مثال  طراحیعنوانبه

 پرندگان رویهبی صید از جایگزین معیشت

 ازجمله پایدار گردشگری اقدامات به

 نگری؛پرنده

12, O2, O1, O18, S

18O14, O13, O 

توسعه و اصال  نهادهای  نهیدرزم
کارگیری مدیریت مدیریتی و به
های گردشگری و تخصصی در بخ 

همچنین ثبات در مدیریت برای 
 های بلندمدت؛اجرای طر 

3, T2, T17, S14, S

14, T9, T6, T4, T

19T17, T15, T 

8SO  های گردشگریظرفیت از استهاده 

 هایهای استان در توسعه پارکرودخانه

 متصل، هایحوضچه نماها،آب با مصنوعی

 ها و غیره؛آبشارها، برکه

11, S8, : S8SO

11, O2, O1, O18, S

13O 

8ST   تالش برای تسریع و تسهیل
صدور مجوزهای قانونی موردنیاز 

گذاران و کاه  بروکراسی سرمایه
 اداری؛

3, S2, S1, S 8:ST

17, S7, S6, S4, S

4, T3, T18, S

27T21, T15, T 

9SOهای اطالعاتی و   ارتشاء زیرساخت
 افزاری( موردافزاری و نرمارتباطیاسخت
مجموعه اداره کل  های زیرنیاز بخ 

 افزاریسختو  افزارینرمشامل اجزای ا
برقراری ارتباطات و انتشال  برایالزم 

 (؛اليترونیيی صورتبهاطالعات 

18, S15, : S9SO

2, O1, O17, S19, S

11, O6, O5, O3, O

14O13, O 

9ST با توجه به فرا بخشی بودن  
صنعت گردشگری، هماهنگی بیشتر 

های ها و وزارتخانهمیان سازمان
ربط و در صورت اميان مدیریت ذی

شود. یيپارچه این بخ  پیشنهاد می
 و مشترک بین  همچنین ایجاد

 صنعت ذینهعان در سیستمی نگرش

 محلی، جامعه اشامل گردشگری

 و گردشگری حوزه در فعال هایبنگاه
 مورد در مشاصد گردشگری( مدیریت

 و شدن جهتهم به آینده اندازچشم
شده،  منجر هاکوش  افزاییهم
 امر در مناسب جایگاهی به دستیابی

 سازد؛می پذیراميان را گردشگری

3, S2, S1, S 9:ST

8, S7, S6, S4, S

11, S10, S9, S

16, S14, S13, S

19, S18, S17, S

7, T6, T4, T2, T

14, T9, T8, T

18, T17, T15, T

26, T22, T19, T

31T28, T27, T 

10SO کاه  انحصارگرایی و  
های مختلف تمرکزگرایی در حوزه

گردشگری از طریق توجه به 
های خصوصی و های بخ توانمندی

NGO  ها و  استهاده از تجربیات نهادهای
المللی مانند بین

WTO,OIC,ECO,IUCN,UNESCO  و
 های مرتبط؛سایر سازمان

3, S2, S1, : S10SO

17, O11, O5, O1, O

18O 
 

10ST   سیستم  دهیسازمانمدیریت و
از این طریق ا اطالعات گردشگری

و  گردشگریبا معرفی اماکن  توانیم
موجود طبیعی، تاریخی و  هایجاذبه

فرهنگی این مناطق به جذب و نگه 
داشت گردشگران پرداخت. در ضمن 

تا نوع  شودیاین اميان نیز فراهم م
خدمات و تسهیالت رفاهی این 
مناطق و نششه چگونگی استهاده از 

، جانماییشامل  نششه جغرافیایی و  آن
ی هاانینحوه دسترسی از طریق شر

6, S4, S 10:ST

11, S9, S8, S7, S

17, S15, S13, S

6, T3, T19, S, 18S

20, T13, T10, T

26T 
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 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

، هانیر او عالوه بمواصالتی 
 مسیرهایچگونگی حرکت در 

میزان و چگونگی  و گردشگری و نوع
ارائه خدمات و تسهیالت 

 هایدهيدهمحل کمپینگ، »رفاهی
ها، ها و رستورانگردشگری، فروشگاه

، در اختیار «یهای محلها و متلهتل
 (؛گردشگران قرار داده شود

 

11STالمللی و   تشویت ارتباطات بین
استهاده از تجربیات شهرها و 

کشورهای پیشرو از طریق دیپلماسی 
 چهره ارائه برای گردشگری و تالش

 اذهان تصحیح منظوربه کشور از سالم

 ایران؛ به نسبت المللیبین

5, S4, S 11:ST

16, S14, S7, S

11, T4, T17, S

24, T23, T22, T

26T 

12STآموزشی هایبرنامه   تدوین 

 آگاهی سطح بردن برای باال

 و جلوگیری کنترل جهت گردشگران

 کردن آلوده و زیستمحیط تخریب از

 و حهظ همچنین و منابع طبیعی
 های گردشگریجاذبه از حراست

 استان؛

18, S17, S 12:ST

29, T28, T19, S

31T 

 

13STها وجاذبه   شناساندن 

 استان گردشگری هایپتانسیل

 با تواندامشصد متهاوت( می همچون
 ترفیعی و تبلیغی هایبرنامه از استهاده

 در فعاالنه شرکت و متنوع و مناسب

 سمینارهای و هانمایشگاه ها،جشنواره

 افراد کارگیریبه طریق از گردشگری

 امر در های الزممهارت که متخصص

 دارند را اصولی و کارآمد تبلیغات

 یابد؛ تحشق

2, S1, S 13:ST

6, S5, S4, S3, S

10, S9, S8, S7, S

13, S12, S11, S

17, S16, S14, S

6, T3, T18, S

27T26, T13, T 

 

14STهایفعالیت به بخشیدن   تنوع 

 فصلی درنتیجه کاه  و گردشگری

 تشاضا؛ بودن

2, S1, S14: ST

8, S6, S4, S3, S

11, S10, S9, S7, S

14, S13, S12, S

9, T3, T17, S18, S

29T26, T 
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 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

 (WO)راهبردهای بازنگری 
عوامل مرتبط با 
 راهبرد

 (WT)راهبرهای تدافعی 
عوامل مرتبط 
 با راهبرد

1WO  ها و صنوف مرتبط تشيیل اتحادیه
صورت مشترک با  با امر گردشگری به

منظور  کشورهای همسایه و مسلمان به
و روبنایی  ارتشای تأسیسات زیربنایی
 گردشگری؛

2, W1, W: 1WO

11, W6, W4, W

17, W16, W12, W

22, W21, W18, W

2, O29, W23, W

6, O5, O4, O3, O

10, O9, O8, O7, O

15, O14, O13, O

18O17, O16, O 

1WT  و سمینارها برگزاری 
 در گذاریهای توسعه سرمایهنشست

با مشارکت  استان گردشگری صنعت
کارآفرینان و  های متولی ودستگاه
 گذاراناز سرمایه دعوت همچنین

و  تسهیالت ارائه و خارجی و داخلی
 در گذاریسرمایه ویژه امتیازهای

 و سایر مراکز هااحداث هتل زمینه

تهریحی  اقامتی، مراکز پذیرایی و
 گردشگری؛

2, W1, W1: WT

12, W6, W3, W

4, T2, T11, W

20, T17, T6, T

26T23, T21, T 

2WO   استهاده از توان مشارکتی مردم و
بخ  خصوصی در تمامی مراحل 

 ریزی، مدیریت، نظارت و ارزیابی؛برنامه

:2WO 2,W 3,W 
6,W 9,W 12, W

7, O3, O2, O1, O

13O9, O8, O 

2WT  و  محلی یهاافزای  مشارکت
در اداره  ساکنان مداخالت مستشیم

  از این طریق این گردشگریامور 
ن ساکناتا  شودیاميان فراهم م
 نهعانیبخشی از ذ همچون
یند آدر فر نظر مورد هایپروژه
مداخله  گیریتصمیمو  سازیتصمیم

نمایند و به تدبیر امور محلی و یا 
مرتبط با  مسائل دهیسازمانبهبود و 

 ؛بپردازند گردشگری

2, W1, W2: WT

7, T12, W9, W

28T10, T 

3WO   کنترل و کاه  گرایشات
گیری سنتی در حوزه ریزی و تصمیمبرنامه

گردشگری و استهاده از اساتید و 
دانشگاهیان متخصص گردشگری در 

نیروهای  همچونداخل و خارج کشور 
 ریزی؛مدیریتی و برنامه

6, W2, W: 3WO

27, W25, W10, W

3, O2, O1, O32,  W

11, O10, O5, O4, O

13O12, O 

3WT   های وظایف حوزهتهيیک
منظور مختلف در سطح اداره کل به

جلوگیری از تداخل وظایف و تشویت 
مدیریت از طریق محدود کردن قلمرو 
 سازمانی آن و همچنین آموزش

تمامی  در اداره کل انسانی نیروی
 و تخصص تناسب به سطو 

 هایمأموریت انجام نیازهایشان برای

 محوله؛

6, W3: WT

19, W10, W

15T6, T26, W 

4WO  بندی تمامی شناسایی و طبشه
های گردشگری استان و پتانسیل هاجاذبه

 توسعه راهبردی هایو تهیه و تدوین طر 

گردشگری در انواع مختلف و متمایز از 
 هم؛

22, W2, W: 4WO

29, W27, W26, W

4, O3, O2, O1, O

10, O7, O6, O5, O

13O11, O 

4WT   و تخصص توان افزای 

کارمندان(  و امدیرانپرسنل 
مدیریت  امر به مربوط هایسازمان

و  مسافرتی تورهای گردشگری،
 ایجاد منظورها بهآن مستمر آموزش

6, W2, W4: WT

22, W10, W

24, W23, W

6, T2, T25, W

12, T9, T7, T

18, T17, T15, T

27, T26, T19, T
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 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

و  گردشگران با مستحيم رابطه
 به نیازهای آنان؛ پاسخگویی متناسب

31T28, T 

5WO  و المللیاستانداردهای بین توجه به 
 در هاآن اجرای و مشتری مدیریت نظام

صنعت گردشگری  مختلف هایبخ 
و تهریحی  پذیرایی اقامتی، مراکز همانند

 ونشل؛حمل هایسامانه گردشگری و

5, W4, W: 5WO

14, W12, W11, W

21, W16, W15, W

17, W20, W18, W

5, O3, O2, O1, O

9, O8, O6, O4, O

13, O12, O11, O

16, O15, O14, O

18O17, O 

5WT  هایسازمان تشيیل و توسعه 

های و اتحادیه(NGO) غیردولتی
تشویت  ونشل، هتلداری و ... برایحمل

در ارائه خدمات  نهعانذی مشارکت
 و امور اداره به رسیدگی مطلوب و
 و ناهنجاری و ناامنی بروز از جلوگیری
 اماکن گردشگری؛ سطح در بزهياری

2, W1, W5: WT

7, W6, W5, W

12, W11, W9, W

20, W15, W

2, T31, W22, W

12, T8, T7, T6, T

26, T20, T16, T

31T28, T 

6WO  پژوهشی و آموزشی نظام تشویت 

 بانک توسعه و اندازیگردشگری و راه

 گردشگری و خدمات اطالعات جامع

 رسانی گردشگری؛و اطالع آموزشی

6, W5, W: 6WO

25, W19, W10, W

1, O29, W28, W

5, O4, O3, O2, O

13, O12, O11, O

14O 

6WT  با بیشتر چه هر تعامل 
 -آموزشی مؤسسات ها ودانشگاه
 ارتشای و اندیشیبرای هم پژوهشی

 ها؛فعالیت سطح تخصصی

5, W2, W6: WT

8, W7, W6, W

25, W10, W

6, T32, W27, W

10, T8, T7, T

14, T13, T12, T

16T 

7WOآموزشی و  یهاکانال سازی  فراهم
 مردم محلی، محیط آموزشی همگانی برای

و  گردشگری حرفهگردشگران و اهالی 
توانمندسازی بخ  خصوصی در 

 ؛گردشگری

6, W5, W: 7WO

13, O29, W9, W

11O10, O14, O 

7WT تدوین و   پیشنهاد و پیگیری
 جامع مدیریت قانون تصویب

سازمان میراث گردشگری به 
 و دستی و گردشگریفرهنگی، صنایع
 امر در ربطذی هایالزام دستگاه

 گردشگری به رعایت مهاد آن؛

2, W7: WT

17, T24, W14, W

19T18, T 

8WO  ها و نامهبخ  تدوین
 رعایت به و الزام های ویژهدستورالعمل

 هایمشارکت آنان و همچنین جلب

و حراست از  حهظ جهت در مردمی
 های گردشگری استان؛جاذبه

12, W9, W: 8WO

11, O31, W14, W

13O12, O 

8WT  اطالعاتی و خدمات  ارائه
برای  باال سرعتو  باکیهیت ارتباطی

های و کاربران حوزه گردشگران
 به و سازیمختلف اداره کل و شهاف

 انجام برای اطالعات و آمار روزرسانی

های زمینه در تحشیشاتی هایفعالیت
 مرتبط؛

18, W8: WT

12, T22, W21, W

26T21, T20, T 

9WO  های بسترسازی و تشویت زمینه
افزا با شهرها و همياری و تعاون هم

گیری از کشورهای مختلف در جهت بهره
های تجربیات آنان و معرفی قابلیت

تاریخی، مذهبی و میراث غنی فرهنگی 
 استان؛

14, W: 9WO

17, W16, W15, W

22, W21, W18, W

1, O29, W23, W

5, O4, O3, O2, O

10, O8, O7, O6, O

13, O12, O11, O

16, O15, O14, O

17O18, O 

9WT   ارتشا سطح کمی و کیهی
های بازاریابی گردشگری در عرصه

 و فنون از ااستهاده المللیملی و بین
 انتصاب بازاریابی و هایمهارت

 در بازاریابی امر در متخصص مدیران

 مختلف گردشگری(؛های حوزه

5, W6, W9: WT

15, W16, W

17, W14, W

20, W18, W

22, W21, W

3, T29, W27, W

10, T6, T4, T

15, T14, T12, T

26T 

10WO  توجه ویژه به احداث و توسعه 

ها و ویژگی معرفی برای هاموزه پارک
 و فرهنگی های تاریخی،قابلیت

18, W: 10WO

32, W29, W22, W

4, O3, O2, O1, O

8, O7, O6, O5, O

12, O11, O10, O

10WT   و دولت گریتصدی کاه 
 بخ  به اجرایی واگذاری امور

 توسعه قرار دادن اولویت با خصوصی

1, W10: WT

6, W4, W3, W

12, W11, W5, W

4, T30, W22, W

21, T16, T12, T
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 (ST) راهبردهای تنوع عوام  راهبرد (SO) راهبردهای تهاجمی

عوام  

مرتبط با 

 راهبرد

 توانمندسازی و هازیرساخت 13O استان؛ شناسیمردم

 صنعت مرتبط با هایشرکت

 هایبرنامه ارائه از طریق گردشگری

 متولیان توسط ایو مشاوره آموزشی

 استان؛ گردشگری

20T 

11WO  و هاآژانس با تعامل و همياری 
 شهرهای و ربط کشورهاهای ذیسازمان

 دادن قرار برای گردشگران مشصد برتر

 بین در به خوزستان سهر هایبرنامه

 خود؛ سهر هایبرنامه

18, W: 11WO

29, W23, W22, W

6, O5, O4, O3, O

15, O13, O8, O7, O

16O 

11WT   تلهیق مسیرهای گردشگری
دفاع مشدس با سایر مسیرها و مشاصد 

 گردشگری استان؛

29, W11: WT

9, T6, T32, W

29T18, T17, T 

12WO   تبلیغات و بازاریابی گردشگری
امثالً مراسمات  مذهبی ادیان غیر اسالمی

 زرتشتیان(؛ها یا ویژه صبی

32, W: 12WO

13, O7, O3, O29, W

14O 
  

13WO  تاریخی آثار مرمت و بهسازی- 
 بخ  تاریخی بافت خصوصبه فرهنگی

 شهرهای استان؛ مرکزی

31, W: 13WO

13O11, O   

14WO  های گیری از فناوریبهره
 کارگیریبه و (ICT)اطالعاتی و ارتباطی

 راستایدر  ای و مطلعحرفه هایتور گردان

مردم  تاریخی و علمی هایآگاهی افزای 
 تالش و منطشه و خود هویت از بومی

 احیای و تیسن فرهنگ حهظ برای فعاالنه

 گذشته؛ فرهنگی الگوهای

5, W6, W: 14WO

3, O1, O18, W9, W

11, O10, O8, O7, O

14O13, O 

  

15WO  و  نهادها بین تعامل نحوه بازنگری
 هایشرکت با دولتی هایسازمان

 ارتشاء و افزای  در جهت مردم و خصوصی

 های مشترک؛همياری

5, W1, W: 15WO

24, W12, W9, W

7, O3, O2, O1, O

13O11, O9, O 
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  است. 1و  3شر  جدول هبندی ب. این اولویتبندی راهبردهااولویت

 
 . وزن نهایی راهبردها نسبت به هدف تحشیق3جدول

 l m u رتبه وزن 

1SO 009923/0 090079/0 89931/9 012929/0 71 

2SO 007318/0 029937/0 79239/2 030239/0 2 

3SO 0079/0 010332/0 80879/3 089298/0 97 

4SO 009398/0 099991/0 91292/7 018393/0 73 

5SO 007832/0 02903/0 89309/2 030709/0 2 

6SO 000993/0 090893/0 93319/0 079332/0 32 

7SO 000299/0 093293/0 89893/0 099273/0 98 

8SO 007033/0 032729/0 33312/9 023317/0 93 

9SO 009339/0 033918/0 13171/9 029993/0 91 

10SO 009327/0 097733/0 92023/7 020191/0 79 

1ST 009023/0 021733/0 29281/2 039923/0 1 

2ST 00022/0 098193/0 89222/0 073821/0 93 

3ST 007309/0 01729/0 79719/1 082819/0 99 

4ST 000328/0 071993/0 3303/0 030933/0 99 

5ST 000328/0 093993/0 22172/0 073313/0 39 

6ST 000371/0 073093/0 33122/0 098231/0 93 

7ST 007932/0 038983/0 30983/3 021181/0 99 

8ST 00999/0 078302/0 90219/9 013782/0 72 

9ST 009199/0 029217/0 79719/3 999709/0 9 

10ST 009102/0 099929/0 92109/7 027139/0 77 

11ST 007292/0 018398/0 37003/2 083291/0 8 

12ST 00072/0 002193/0 97922/0 079191/0 33 

13ST 009888/0 037031/0 93039/9 029791/0 92 

14ST 009307/0 02911/0 89929/8 999828/0 7 

1WO 009281/0 093397/0 28229/7 029999/0 92 

2WO 000199/0 091793/0 21119/0 073299/0 37 

3WO 009099/0 072793/0 09279/9 037919/0 97 

4WO 009298/0 092201/0 92232/7 027309/0 93 

5WO 007271/0 012892/0 07992/2 083072/0 3 
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6WO 009791/0 072223/0 79203/9 010991/0 78 

7WO 000371/0 099093/0 12109/0 073901/0 33 

8WO 000789/0 008293/0 79309/0 079283/0 38 

9WO 00911/0 093322/0 92399/7 027231/0 79 

10WO 009087/0 072933/0 08939/9 039302/0 99 

11WO 007193/0 013279/0 29281/1 088393/0 90 

12WO 000712/0 002393/0 09919/0 079989/0 10 

13WO 009999/0 072313/0 97221/9 031389/0 90 

14WO 000222/0 070293/0 81399/0 099989/0 92 

15WO 000732/0 003293/0 90372/0 079839/0 32 

1WT 009287/0 092893/0 98773/7 029002/0 98 

2WT 009782/0 072239/0 72799/9 017799/0 72 

3WT 000827/0 077393/0 30011/0 092839/0 91 

4WT 000202/0 092393/0 23231/0 078979/0 30 

5WT 000893/0 079893/0 82389/0 091992/0 92 

6WT 000113/0 092993/0 22279/0 072922/0 39 

7WT 009133/0 091139/0 92921/7 027233/0 70 

8WT 000987/0 099393/0 38322/0 073919/0 31 

9WT 009739/0 023338/0 39323/8 037111/0 9 

10WT 009983/0 072123/0 92982/9 038013/0 73 

11WT 00998/0 022932/0 09122/8 039322/0 3 

 
 ها نسبت به هدفوزن نوع استراتژی .1 جدول

 ابعاد
 وزن

 فازی ANP-DEMATELرویيرد تلهیشی 

 39/72% (SO)تهاجمی

 78/99% (ST)تنوع 

 92/93% (WO)بازنگری 

 97/79% (WT)تدافعی 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه .5

و زیر  هایاستراتژی آن، هاشاخصو  SWOTبندی ابعاد ج حاصل از تحلیل و اولویتینتا
در استان خوزستان با استهاده از رویيرد تلهیشی نشان داد که  یمعیارهای آن در توسعه گردشگر

 یاز وزنیابا امت(Oا بعد فرصت کهیطوربهاختالف وجود دارد؛  (SWOT) بین اهمیت چهار بعد
به ترتیب ابعاد  آن از پساست.  برخورداراز اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد  (78/93%
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از یابا امت T)ا و تهدید  (%79/93 یاز وزنیابا امت (Sا قوت ،(%19/79 یاز وزنیابا امت  (W)ضعف
ج یز نتاین SOWTاز ابعاد  کیهر بندی عوامل قرار دارند. در خصوص اولویت (%32/92 یوزن

های تاریخی و ها، سایتبرخورداری از تعداد و حجم باالی آثار، محوطه :7Sدهد که ینشان م

 :8Sاثر تاریخی ثبت جهانی شده توسط یونسيو در استان(؛  9مثال وجود طور بها باستانی
-ها، دریاچهترین رودخانهبیشترین و پرآبا های سطحی کشورسوم آببرخورداری استان از یک

اندازهای زیبا فارس( با چشمهای آزاد خلیجهای مهم و دسترسی به آبهای پشت سدها و تاالب

های زیارتی به مشصد کربال و دیگر قرارگیری استان در مسیر گذر کاروان :14Sفرد؛ و منحصربه

تمایل ضعیف و مشارکت  :1Wروی اربعین؛ هرهای مذهبی عراق و همچنین وجود سنت پیادهش

گذاری در بخ  ها برای سرمایههای خصوصی، عمومی، غیره دولتی و تعاونیرنگ بخ کم
صنعت گردشگری به دالیل مختلف ازجمله افزای  سوداگری زمین، عدم آشنایی با مزایای 

المللی ضعیف و خأل نش  و جایگاه گردشگری در توسعه بین روابط :23Wصنعت گردشگری و 

 اولویت اول تا پنجم شناخته شدند. جزء روابط خارجی با دیگر کشورها
 یبندتیدر خصوص اولو ANP-DEMATEL رویيرد تلهیشیاز  آمدهدستبهنتایج  بر اساس
(؛ %78/99 یاز وزنیابا امت (ST) راهبرد تنوع در استان خوزستان؛ یتوسعه گردشگر یراهبردها

( و %97/79 یاز وزنیابا امت (WT) راهبرد تدافعی(؛ %39/72 یاز وزنیابا امت (SO) راهبرد تهاجمی
 ت اول تا چهارم شناخته شدند.یب اولوی(، به ترت%92/93 یاز وزنیابا امت (WO) راهبرد بازنگری

-های تصمیمبه کارگیری تينیک»تشوایی و گودرزی در مشاله  پژوه  این نتایج مغایر با نتایج

بندی راهبردهای توسعه گردشگری پزشيیامطالعه و اولویت معیاره فازی در تدوین گیری چند
ابار  با توجه به غلبه پژوه است که در این  آناست. دلیل این امر  «؟موردی  کالنشهر شیراز

ها، راهبرد تنوع در اولویت قرار گرفته و فرصت ط ضعفوزنی( نشاط قوت و تهدیدها نسبت به نشا
ها منجر به در اولویت قرار تشوایی و گودرزی، غلبه نشاط قوت و فرصت پژوه است اما در 

 گرفتن راهبرد تهاجمی شده است. 
بر مبنای رویيرد تلهیشی به شر  ذیل  هایاستراتژبندی عوامل هر یک از اولویتن یهمچن
 است 
هـا و بـه فـرا بخشـی بـودن صـنعت گردشـگری، همـاهنگی بیشـتر میـان سـازمانبا توجه  .9

شـود. ربط و در صورت اميان مدیریت یيپارچـه ایـن بخـ  پیشـنهاد میهای ذیوزارتخانه
 اشـامل گردشـگری صـنعت نهعـانذی در سیستمی نگرش و مشترک بین  همچنین ایجاد

 مـورد در مشاصـد گردشـگری( مدیریت و گردشگری حوزه در فعال هایبنگاه محلی، جامعه

 جایگـاهی بـه شده، دستیابی منجر هاکوش  افزاییهم و شدن جهتهم به آینده اندازچشم

 ؛)9ST(سازدمی پذیراميان را گردشگری امر در مناسب
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 ؛)14ST( تشاضا بودن فصلی نتیجه کاه  در و گردشگری هایفعالیت به بخشیدن تنوع .7
 از ااسـتهاده المللـیهای ملـی و بینبازاریابی گردشگری در عرصـهارتشا سطح کمی و کیهی  .9

هـای حوزه در بازاریـابی امـر در متخصـص مـدیران انتصـاب بازاریابی و هایمهارت و فنون

 ؛)9WT( مختلف گردشگری(
 تلهیق مسیرهای گردشگری دفـاع مشـدس بـا سـایر مسـیرها و مشاصـد گردشـگری اسـتان .3

)11WT(؛ 
 و تجهیـزات ها،زیرسـاخت توسـعه در مشـارکت بخ  خصوصـی بـه تشویق و سازیزمینه .1

 در خصوصی بخ تواناز  استهاده همچنین و طریق این از درآمد و کسب موردنظر تسهیالت
 سـازیشـهاف طریـق کننـد از گذاریسـرمایه یـا و مشارکت توانندمردم نمی که هاییزمینه

همسـو  ؛)1ST( غیره و بانيی تسهیالت یارانه، پرداخت مالیات، اخذ نحوه دولت، هایسیاست
راهبردهــای مــدیریت و توســعه پایــدار »بــا عنــوان  واحــدپور و جعهــریپــژوه  نتــایج بــا 

 .«SWOTهای گردشگری ایران با تأکید بر مدل زیرساخت
 بـین اروند با ایجاد هماهنگی بیشـتر آزاد منطشه گردشگری هایها و مزیتقابلیت از استهاده .2

 ؛)2SO( در استان گردشگری با مرتبط مؤسسات و هاسایر ارگان و آزاد منطشه مدیران
 پالژهـای ایجـاد ماننـد ساحلی تأسیسات برداری از سواحل و توسعهضرورت تسهیل در بهره .2

 جذب در راستای استان بير و زیبا سواحل از استهاده و دریایی هایو رستوران هاهتل ساحلی،

 ؛)5SO( در منابع آبی استانهای گردشگری و گسترش فعالیت گردشگر
المللـی و اسـتهاده از تجربیـات شـهرها و کشـورهای پیشـرو از طریـق تشویت ارتباطـات بین .8

 اذهـان تصـحیح منظـور بـه کشـور از سـالم چهره ارائه برای دیپلماسی گردشگری و تالش

 ؛)11ST( ایران به نسبت المللیبین
 هـایبخ  در هـاآن اجـرای و مشـتری مـدیریت نظـام و المللیاستانداردهای بین توجه به .3

 هایسامانه و تهریحی گردشگری و پذیرایی اقامتی، مراکز صنعت گردشگری همانند مختلف

 ؛)5WO( ونشلحمل
 مشصـد برتـر شـهرهای و ربـط کشـورهاهای ذیسـازمان و هـاآژانس بـا تعامل و همياری .90

 خـود سـهر هایبرنامـه بـین در بـه خوزسـتان سـهر هایبرنامـه دادن قرار برای گردشگران
)11WO(. 

  ، عملیاتی نمودن راهبردهایاستان خوزستاندر  یگردشگربنابراین در جهت نیل به توسعه 
؛ اولویت سوم( راهبرد (SO) یتهاجم؛ اولویت دوم( راهبرد (ST) اولویت اول( راهبرد تنوع

بایست در رأس میت یب اولویبه ترت ،(WO) یبازنگر؛ و اولویت چهارم( راهبرد  (WT)یتدافع
 ربط قرار گیرد.یذهای اجرایی مدیران برنامه
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