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چکیده
ــدی  ــی بهره من ــد؛ ول ــرار دارن ــت ق ــت حفاظ ــق تح ــران در مناط ــگری ای ــای گردش ــی از ظرفیت ه ــش مهم بخ
هدفمنــدی از ایــن قابلیــت، در جهــت توانمندســازی ایــن مناطــق و بــه تبــع آن، توســعۀ منطقــه ای در کشــور صورت 
نگرفتــه اســت؛ تــا جایــی کــه بــر اثــر فشــارهای انســانی و محیطــی، بــه تدریــج، شــاهد از بیــن رفتــن این گســتره های 
خــدادادی هســتیم. ایــن امــر، ضــرورت تدویــن برنامه هــای جامــع گردشــگری متناســب با شــرایط زیســت محیطی، 
اقتصــادی و اجتماعــی هــر منطقــۀ تحــت حفاظتــی را گوشــزد می کنــد؛ از ایــن رو، تحقیــق حاضــر، بــا هــدف تبیین 
برنامــۀ راهبــردی توســعۀ طبیعت گــردی در محــدودۀ تحــت حفاظــت آثار طبیعــی - ملـّـی دهلــران در اســتان ایالم با 
اســتفاده از چارچــوب جامــع تدویــن راهبــرد، بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت تــا از ایــن طریــق، زمینــۀ بهره بــرداری 
پایــدار طبیعت گــردی فراهــم گــردد. ایــن تحقیــق بــه لحــاظ روش، از نــوع توصیفــی - تحلیلــی و  بــر مبنــای هدف، 
کاربــردی اســت. جامعــۀ آمــاری آن نیــز؛ شــامل: کلیــۀ کارشناســان ادارات کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــا اســتفاده از روش  گردشــگری و حفاظــت محیط زیســت اســتان ایــالم بــوده اســت کــه تعــداد 30 نفــر از آنهــا ب
نمونه گیــری قضاوتــی هدفمنــد، بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــدند. شــیوۀ گــردآوری داده هــا نیــز بــه دو صــورت 

اســنادی و میدانــی بــوده اســت.  
نتایــج نشــان می دهــد کــه ایــن مقصــد گردشــگری در محیــط داخلــی بــا ضعف هــای بیشــتری در قیــاس بــا قوت هــا 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد و در محیــط بیرونــی بــا فرصت هــای بیشــتری در مقایســه بــا تهدیــدات روبه روســت؛ 
بنابرایــن، راهبردهــای »محافظه کارانــه/ ترمیمــی« مبتنــی بــر نگهــداری و حمایــت درونــی، مناســب ترین قابلیــت را 
در پاســخ بــه ایــن شــرایط خواهنــد داشــت؛ همچنیــن، ســنجش ّکمــی راهبردهــای مذکــور، نشــان داد کــه راهبــرد 
»تدویــن طــرح جامــع توســعۀ طبیعت گــردی پایــدار« بــا کســب امتیــاز 9/43 دارای بیشــترین جذابیــت و »تدویــن 

مقــررات حفاظــت« بــا نمــرۀ 6/81 دارای کمتریــن جذابیــت می باشــد.
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مقدمه )طرح مسئله و اهمیت پژوهش( 
منابــع طبیعــی در بســیاری از کشــورهای جهــان، پشــتوانۀ اصلــی رشــد و توســعۀ اقتصــادی بــه شــمار می آینــد 
ــن  ــای درخــور توجــه در ای ــد. یکــی از حوزه ه ــاد می کنن ــی ی ــن ســرمایۀ ملّ ــوان بزرگتری ــه عن ــا ب و از آنه
رابطــه، مناطــق تحــت حفاظــت1  اســت )صابــری و همــکاران، 1393: 66(. ایــن مناطــق بــر اســاس تعریــف 
اتحادیــۀ جهانــی حفاظــت2 ؛ عبارتنــد از: مناطقــی از زمیــن یــا دریــا کــه بــه منظــور حفاظــت و نگهــداری از 
تنــوع زیســتی، منابــع طبیعــی و فرهنگــی پیرامونشــان برگزیــده شــده اند تــا بــا روش هــای قانونــی و کارآمــد 
تحــت مدیریــت قــرار گیرنــد )ایگلــز و همــکاران، 1387: 28(. مناطــق موجــود در کشــورهای مختلــف از 
نظــر ابعــاد، شــکل، مفهــوم، ســاختار و کارکــرد از یکدیگــر متفــاوت هســتند و بــه پارک هــای ملـّـی، مناطــق 
ــداف  ــا اه ــی6 ، ب ــای فرهنگ ــی5  و مکان ه ــای دریای ــی4 ، پارک ه ــای طبیع ــش3 ، ذخیره گاه ه ــات وح حی
گوناگــون مدیریتــی، دســته بندی می شــوند )ضیایــی و میرزایــی، 1388: 4( ایــن مناطــق در کشــور ایــران بــه 
چهــار دســتۀ پــارک  ملـّـی، پناهــگاه حیــات وحــش، اثــر طبیعــی – ملـّـی و منطقــۀ حفاظت شــده گروه  بنــدی 
ــان و همــکاران، 2012: 223(. مناطــق تحــت حفاظــت در ســال 2010 بیــش از 12 درصــد  شــده اند )ریحانی
از ســطح جهــان را پوشــش داده  اســت و پیش بینــی می شــود کــه ایــن میــزان تــا ســال 2020 بــه 17 درصــد 
ــا  ــر 9.07 درصــد می باشــد. ب ــا براب ــن ســطح پوشــش در کشــور م برســد )جــاب و پایســلر، 2013: 18(. ای
ــه اهمیــت مناطــق تحــت حفاظــت، هنــوز  وجــود ایــن گســترش و رشــد آگاهــی و دانــش مــردم نســبت ب
درک واقعــی از کارکــرد و حساســیت ایــن زیســتگاه های حیاتــی بســیار پاییــن اســت )اِمرتــون و همــکاران، 
2006( کــه در مــواردی بــه تخریــب ایــن مناطــق منجــر شــده اســت )ویکــس و میتــا، 2004: 256(. ایــن در 
ــد  ــر فوای ــن مناطــق؛ نظی ــوۀ ای ــع بالق ــوان از مناف ــد، می ت ــزی هدفمن ــی اســت کــه در صــورت برنامه ری حال
ــکاران، 2001:  ــول و هم ــرد )والپ ــه ای ب ــل مالحظ ــرۀ قاب ــی، به ــگری طبیع ــای گردش ــل از فعالیت ه حاص
ــه مســافرتی اکتشــافی و آموزشــی جهــت بازدیــد از حیــات وحــش،  178(. گردشــگری در ایــن مناطــق، ب
ســیمای طبیعــی و عناصــر غنــی فرهنگــی مناطــق بکــر و کمتــر دیده شــده در سراســر جهــان تعریــف می شــود 
)ویلیامــز، 1992: 16( و از آن بــه عنــوان راهبــردی در راســتای حفــظ منابــع طبیعــی، ریشــه کنی فقــر، مولــد 
ــس  ــش ح ــت محیطی و افزای ــوزش زیس ــت، آم ــی حفاظ ــه مال ــتغال آفرینی، توجی ــی، اش ــای اضاف درآمد ه
ــع  ــاً جوام ــه عموم ــکاران، 1998: 56- 58( ک ُــری و هم ــون )ب ــی پیرام ــردم محل ــرای م ــی ب ــت عموم مالکی
روســتایی و فروتوســعه اند بهــره می گیرنــد )فروزنــده شــهرکی و کهــرم، 1389: 152( بــا ایــن وجــود، اگــر 
طبیعت گــردی در چارچــوب برنامــه ای جامــع بــر پایــۀ اصــول پایــداری توســعه، مدیریــت و نظــارت نشــود، 

1. Conservation Area
2. . International Union for Conservation of Nature (IUCN)
3. Wildemess areas
4. Nature resarves
5. Marine parks
6. Cultural landscapes
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ــلر، 2013: 18(؛  ــاب و پایس ــت )ج ــد داش ــی خواه ــی در پ ــت محیطی و اجتماع ــر زیس ــب جبران ناپذی عواق
بنابرایــن، ضــرورت دارد نوعــی الگــوی مدیریــت راهبــردی، تبییــن و اجــرا شــود تــا فوایــد را بــه حداکثــر و 
اثــرات منفــی زیســت محیطی را پیــش از وقــوع بــه حداقــل برســاند )ایگلــز و همــکاران، 1387: 30 -60( کــه 
بــه تجربــه، ثابــت شــده کاربســت آن در توســعۀ برخــی از مناطــق، موفــق عمل کــرده اســت )بیِکــن و هاگی، 
2013: 78(؛ لــذا از آن بــه عنــوان ابــزاری مهــم بــرای حصــول بــه پایــداری مقاصــد گردشــگری یــاد می کننــد 
)لیــو و همــکاران، 2008: 77(. ایــن موضــوع، طبیعت گــردی را بــه نوعــي از گردشــگري تبدیــل می کنــد کــه 
از بازدیدکننــدگان مي خواهــد تــا حــد امــکان، بــا در نظــر داشــتن اهــداف حفاظتــي، بــه مدیریــت پایــدار 
مناطــق تحــت حفاظــت توجــه کننــد )ناِهلِهــوال و همــکاران، 2013: 71(. طبیعت گــردی، نمــودی از یــک 
سیســتم پیچیــده اســت کــه مســتلزم فرایند مســتمر برنامه ریــزی، ارزیابــی، اجــرا، نظــارت و اصالح؛ بــه منظور 
نیــل بــه اهــداف پیش بینــی شــده می باشــد )زاهــدی، 1390: 138( تــا فرصت هــای اقتصــادی افزایــش یابــد، 
از میــراث طبیعــی و فرهنگــی محافظــت کنــد و کیفیــت زندگــی تمــام ذی نفعــان بهبــود یابــد )فالِگســتاد و 
هــوپ، 2001: 445(. در ایــن میــان، امکان ســنجی ظرفیت هــای طبیعت گــردی مناطــق تحــت حفاظــت ایران، 
حاکــی از غنــای بی نظیــر ایــن گســتر ه های خــدادادی اســت کــه بــه حــال خــود رهــا شــده اند؛ بــه گونــه ای 
کــه بــر اثــر فشــارهای انســانی و محیطــی شــدید بــه تدریــج، ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد خــود را از دســت 
می دهنــد و در طبقه بنــدی مدیریتــی، ســیر نزولــی را طــی می کننــد )فروزنــده شــهرکی و همــکاران، 1390: 
84(. ایــن امــر، ضــرورت تدویــن برنامــۀ  مدیریتــی جامــع گردشــگری متناســب بــا شــرایط زیســت محیطی، 
اقتصــادی، اجتماعــی هــر منطقــۀ تحــت حفاظتــی را گوشــزد می کنــد )محرم  نــژاد و آقاخانــی، 1388: 238(؛ 
در ایــن راســتا، گام نخســت در برنامه ریــزی مقاصــد گردشــگری، شــناخت قابلیت هــا، تنگناهــا و توان هــای 
بالقــوه و بالفعــل ایــن نــوع مقاصــد و اقــدام بــه برنامه ریــزی راهبــردی در جهــت بازســاخت و توســعۀ پایــدار 
آنهــا می باشــد کــه در ایــن بیــن، تمرکــز بــر تدویــن اهــداف طــرح و راه هــای دســتیابی بــه آنهــا در اولویــت 
قــرار می گیــرد )کیاکجــوری و میرتقیــان رودســری، 1392: 99(. محــدودۀ تحــت حفاظــت آثــار طبیعــی – 
ملـّـی دهلــران1  در اســتان ایــالم بــه واســطۀ برخــورداری از ســه پدیــدۀ طبیعــی چشــمه های آب معدنــی، غــار 
ُخفــاش و چشــمه های قیــر از مناطــق مُســتعد توســعۀ طبیعت گــردی محســوب می شــود؛ امــا شــرایط موجــود، 
حاکــی از عــدم رونــق صنعــت گردشــگری و نبــود برنامــۀ جامــع گردشــگری پایــدار اســت؛ از طرفــی، شــهر 
دهلــران در 5 کیلومتــری محــدودۀ مذکــور، جــزء نواحــی محــروم کشــور اســت کــه توســعۀ طبیعت گــردی 
ــز  ــر نی ــن ام ــوان بدیلــی ممکــن در راســتای برون رفــت آن از شــرایط پیــش رو، مطــرح می شــود. ای ــه عن ب
ــه  ــردی ب ــزی راهب ــد برنامه ری ــری از فراین ــتا، بهره گی ــن راس ــاز دارد؛ در ای ــی نی ــی علم ــق و بررس ــه تحقی ب
منظــور دســتیابی بــه برنامــه ا ی جامــع بــه عنــوان هــادی عملکــرد نهادهــای اجرایــی، در جهــت توســعۀ پایــدار 
ــران کــه ســایر شــاخص های اقتصــادی، اجتماعــی،  ــی دهل ــار طبیعــی - ملّ طبیعت گــردی در محــدودۀ آث
1. Natural Mounment of Dehloran
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فرهنگــی و زیســت محیطی پیرامــون آن را نیــز متأثــر می ســازد، ضرورتــی اســت کــه جهت گیــری عملیاتــی 
پژوهــش حاضــر را در رســیدن بــه هــدف هدایــت می کنــد. 

سؤاالت تحقیق
- مهمتریــن مؤلفه هــای بازدارنــده )نقــاط ضعــف و تهدیــد( و پیش برنــده )نقــاط قــوت و فرصــت( توســعۀ 

طبیعت گــردی در محــدودۀ آثــار طبیعــی - ملـّـی دهلــران کدام انــد؟
- در حال حاضر این مقصد گردشگری در چه موقعیت راهبردی قرار دارد؟  

- مهمتریــن راهبردهــای مدیریتــی بــرای بهبــود وضــع موجــود کدام انــد و بــرای حصــول بــه نتایــج مطلوب، 
چــه تدابیــری باید اندیشــید؟ 

پیشینۀ تحقیق
- محرم نــژاد و دربیکــی )1386(، مجریــان طــرح »تدویــن مدیریــت طبیعت گــردی منطقــۀ حفاظــت شــده 
جهان نمــا در اســتان گلســتان«، حفاظــت از منابــع زیســتی و هویــت فرهنگــی و اجتماعــی، درآمدزایــی پایــدار، 
ایجــاد تدریجــی خودگردانــی مالــی، ترویــج مشــارکت عمومــی ذی نفعــان در فراینــد تصمیم گیــری و باالخره 
همــکاری بــا ســازمانها و برنامههــای گردشــگری در ســطح ملـّـی و بین المللــی را از راهکارهــای مطلــوب بــرای 

بهره بــرداری پایــدار از منطقــۀ مــورد مطالعــه پیشــنهاد می کننــد. 
ــه ارائــۀ راهبردهــای توســعۀ  ــا اســتفاده از رویکــرد تحلیلــی SWOT ب ــژاد و آقاخانــی )1388( ب - محرم ن
اکوتوریســم پایــدار در منطقــۀ حفاظــت شــدۀ جاجــرود پرداختنــد. نتایــج پژوهــش آنهــا حاکــی از آن اســت 
کــه صنعــت طبیعت گــردی در ایــن منطقــه از وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت و بایســتی بــا به کارگیــری 
مدیریتــی یکپارچــه بــر مبنــای عناصــر زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی،  آن را بــه یکــی از قطب هــای 

ــران تبدیــل نمــود.  طبیعت گــردی ای
- ریحانیــان و همــکاران )2012( در مقالــۀ »راهبردهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار پــارک ملـّـی بوجــاق در 
اســتان گیــالن« بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فعالیت هــای جــاری گردشــگری، بــا اصــول گردشــگری پایــدار در 
تضــاد اســت، بــا وجــود آن، می تــوان بــا بهــره گرفتــن از مــدل راهبــردی SWOT بــه تحلیــل وضعیــت موجود 

و فاصلــۀ آن بــا وضعیــت مطلــوب پرداخــت و شــرایط مناســب تری را فراهــم آورد.
- قربانــی و همکارانــش )2015( تحقیقــی بــا عنــوان »توســعۀ اکوتوریســم پایــدار بــا اســتفاده از مــدل  
SWOTو QSPM )مطالعــۀ مــوردی: تــاالب کجــی نمکزار در اســتان خراســان شــمالی(« انجــام داده اند. 
ــان می تــوان نتیجــه گرفــت کــه فعالیت هــای موجــود اکوتوریســمی، الزامــات گردشــگری  از تحقیــق آن
ــا توجــه  ــا شکســت مواجــه شــده اند؛ از ایــن رو، ب ــد و راهبردهــای گذشــته، ب ــدار را رعایــت نمی کنن پای
بــه شــرایط موجــود و فاصلــۀ آن بــا شــرایط ایــده آل، راهبردهــای مدیریتــی بــا تمرکــز بــر نقــش اثربخــش 

برنامه ريزی راهبردی توسعۀ طبيعت گردی در مناطق...
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مدیــران اجرایــی ســازمان های ذی نفــع و دعــوت آنــان بــه بهره منــدی از قوت هــا و فرصت هــای موجــود 
جهــت غلبــه بــر نقــاط ضعــف و تهدیــدات، عــالوه بــر افزایــش اکوتوریســت ها می تواننــد اثــرات ســوء 

زیســت محیطــی را کاهــش دهنــد. 
مطالعــه و بررســی پژوهش هــای قبلی نشــان داد که در اســتان ایــالم، تحقیقی در زمینۀ توســعۀ طبیعت گردی 
مناطــق تحــت حفاظــت صــورت نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن، پژوهــش حاضــر می توانــد عــالوه بر تقویــت نگرش 

راهبــردی بــه ایــن مناطــق، ســرآغازی برای دیگــر مطالعــات در این زمینه باشــد.  

ادبیات پژوهش 
راهبرد و برنامه ریزی راهبردی گردشگری

اســتراتژی از ریشــۀ کلمــۀ یونانــی Strategos ، مرکــب از Stratos بــه معنــای ارتــش و ego بــه معنــی رهبــر 
اســت کــه در گذشــته، بیشــتر، کاربــرد نظامی و سیاســی داشــته؛ ولــی امــروزه وارد ادبیــات ســازمان های تجاری 
شــده اســت )شــهالیی و ولی وندزمانــی، 1388: 74(. در تعریفــی اســتراتژی، ابــزاری جهــت حصــول سیســتم 
)ســازمان، مقصــد و ...( بــه اهــداف بلندمــدت خود قلمــداد می شــود )دیویــد، 1388: 38(. در دیــدگاه کل نگرانه 
بــه راهبــرد، برنامه ریــزی راهبــردی وجــود دارد کــه بــه آن، تدویــن راهبــرد نیــز گفتــه می شــود کــه شــالودۀ آن 
ــان و  ــد )دهق ــذاری ش ــای 1960 و 1970م. پایه گ ــف )1976( در دهه ه ــدروز  )1971( و آنس ــط ان ــدا توس ابت
شــریفی تهرانی، 1390: 57(. برنامه ریــزی راهبــردی، فراینــدی بــه هــم پیوســته و ســازمان یافته در جهــت تأمیــن 
منابــع ســازمان و وحــدت بخشــیدن بــه تالش هــای آن بــرای برون رفــت از وضــع موجــود و پیشــروی بــه ســوی 
وضعیــت ایــده آل در آینــده بــرای نیــل بــه اهــداف و رســالت های بلندمــدت بــا در نظــر گرفتــن تــوان داخلــی 
و خارجــی ســازمان اســت )پریــرا و پیــرو، 2012: 749(. ایــن رویکــرد، در حقیقــت تکامل یافتــۀ برنامه ریــزی 
جامــع، بــا توجــه بــه ویژگی هــای برنامه ریــزی فراگیــر اســت کــه بــه تعییــن هدف هــای توســعه و مدنظــر قــرار 
ــد  ــر، رش ــال های اخی ــکاران، 1391: 53(. در س ــزاده و هم ــردازد )ابراهیم ــز می پ ــعه نی ــناریوهای توس دادن س
روزافــزون بــازار گردشــگری از یــک ســو و توســعۀ گردشــگری، بــدون در نظر گرفتــن قابلیت هــای اقتصادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی، زیســت محیطی هــر مقصــد و نتایــج مخــرب آن از ســوی دیگــر، برنامه ریــزی راهبــردی 
را بــه ضرورتــی انکارناپذیــر تبدیــل نمــوده اســت )ایــدِگل و همــکارن، 2008: 184(. برنامه ریــزی راهبــردی 
گردشــگری، فراینــدی اســت بــا هــدف بهینه ســازی مزایــای گردشــگری؛ بــه گونــه ای کــه برآینــدش، تــوازن 
میــان کیفیــت و کمیــت عرضــه با مقــدار صحیحــی از تقاضا، بــدون ناســازگاری با توســعۀ اجتماعــی، اقتصادی 
ــه آمــال نهایــی  ــل ب ــرای نی ــزاری اســت ب ــداهلل زاده، 1392: 223( و اب و محیطــی جامعــه اســت )موســوی و عب
گردشــگری پایــدار؛ مثــل اهــداف مشخص شــده بــرای تأمیــن بقــای منابــع گردشــگری، افزایــش مهارت هــای 
بازدیدکننــدگان کــه چگونــه بــا منابــع گردشــگری روابــط متقابــل داشــته باشــند، بــه حداکثــر رســاندن منافــع 
اقتصــادی، اجتماعــی و محیطــی بــرای ذی نفعــان در جامعــۀ مهمــان و میزبــان )مک آرتــور و هــال، 1993: 145 ؛ 

حامد قاسم پور
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چافــی، 1985: 87(. ایــن چنیــن برنامــه ای، ابزارهای کنترل راهبردی را مشــخص و هماهنگ می ســازد و موجب 
انعطاف پذیــری توســعه، بــا توجــه به روندهــای محیط خارجــی می شــود )کیاکجــوری و میرتقیــان، 1392: 99(. 
جهــت کاربســت مفیــد ایــن رویکــرد، مقاصــد گردشــگری، نیازمنــد ســرمایه گذاری های بــاالی مالــی، دیــدی 
بلندمــدت، مشــارکت محلــی و تحــرک سیســتماتیک تمامــی اجــزای وابســته بــه صنعــت گردشــگری هســتند 

)فیلیپس و موتینیــو، 2014: 114(. 

معرفی محدودۀ مورد مطالعه
آثــار طبیعــی ملــی دهلــران؛ شــامل: چشــمه های آب معدنــی، غــار ُخفــاش و چشــمه های قیــر در مختصــات 
جغرافیایــي 17 دقیقــه و 47 ثانیــه تــا 21 دقیقــه و 47 ثانیــۀ طــول شــرقي و 41 دقیقــه و 32 ثانیــه تــا 43 دقیقــه و 
33 ثانیــۀ عــرض شــمالي، بــا وســعت 1483 هکتــار، در فاصلــۀ 5 کیلومتــری شــمال شــرقی شــهر دهلــران واقــع 
ــي حفاظــت  ــۀ شــمارۀ 72 مــورخ 1355/5/6 شــوراي عال ــر اســاس مصوب ــن مثلــث طبیعــی، ب شــده  اســت. ای
 )IUCN( تقســیم بندي III محیط زیســت، بــه عنــوان »اثــر طبیعــي ملـّـي« معرفي شــد و با قــرار داشــتن در طبقــه
از اهمیــت خاصــي برخــوردار اســت؛ افــزون بــر ایــن، بی نظیــر بــودن و غنــای ایــن مثلــث طبیعــی، باعــث شــد 
تــا در ســال 1386 بــه عنــوان منطقــۀ نمونــه گردشــگری، توســط ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

گردشــگری کشــور برگزیــده شــود. 

6 
 

 موتینیو، و فیلیپسمشارکت محلی و تحرک سیستماتیک تمامی اجزای وابسته به صنعت گردشگری هستند )
2313 :113 .) 

 
 معرفی محدودۀ مورد مطالعه

 11جغرافیایی  مختصات در قیر هایچشمه و خُفاش غار معدنی، آب هایچشمه شامل: دهلران؛ ملی طبیعی آثار
 شمالی، ثانیۀ عرض 00دقیقه و  30ثانیه تا  02دقیقه و  31و  شرقی ثانیۀ طول 31دقیقه و  21تا ثانیه  31دقیقه و 

بر  طبیعی، مثلث این. است شده واقع دهلران شهر شرقی شمال کیلومتری 5فاصلۀ  در هکتار، 1310 وسعت با
 معرفی« ملّی طبیعی اثر» عنوان به زیست،محیط حفاظت عالی شورای 6/5/1055 مورخ 12 مصوبۀ شمارۀ اساس

 نظیراست؛ افزون بر این، بی برخوردار خاصی اهمیت از( IUCN) بندیتقسیم III طبقه در داشتن قرار با و شد
 سازمان گردشگری، توسط منطقۀ نمونه عنوان به 1016 سال تا در شد طبیعی، باعث مثلث این غنای و بودن

 شود.  برگزیدهکشور  گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث
 

 (. موقعیت جغرافیایی محدودۀ آثار طبیعی ملّی دهلران1شکل شمارۀ )

 
 (1093منبع: نگارنده )

 
 شناسی پژوهشروش

از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و اهداف، از نوع توصیفی تحلیلی است.  تحقیق حاضر بر مبنای نتیجه،
پردازد و تحلیلی از آن جهت که چگونگی و توصیفی از آن جهت که به توصیف وضع موجود مقصد می

 گیرد. چرایی وضعیت موجود، مورد بررسی قرار می

روش شناسی پژوهش
تحقیــق حاضــر بــر مبنــای نتیجــه،  از نــوع کاربــردی و بــه لحــاظ ماهیــت و اهــداف، از نــوع توصیفــی تحلیلــی 
اســت. توصیفــی از آن جهــت کــه بــه توصیــف وضــع موجــود مقصــد می پــردازد و تحلیلــی از آن جهــت کــه 

چگونگــی و چرایــی وضعیــت موجــود، مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــان ادارات کل می ــۀ کارشناس ــامل: کلی ــز؛ ش ــق نی ــاری تحقی ــۀ آم جامع

برنامه ريزی راهبردی توسعۀ طبيعت گردی در مناطق...
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ــه روش نمونه گیــری  ــان ب ــود کــه تعــداد 30 نفــر از آن گردشــگری و حفاظــت محیط زیســت اســتان ایــالم ب
غیراحتمالــی قضاوتــی هدفمنــد، انتخــاب شــدند. شــالودۀ اصلــی روش شناســی ایــن پژوهــش را چارچــوب 
جامــع تدویــن راهبــرد تشــکیل می دهــد کــه شــامل چهــار مرحلــۀ شــروع، ورود اطالعــات، تطبیــق یــا مقایســه 
و تصمیمگیــری می باشــد؛ بــر ایــن اســاس، در ابتــدا چشــم انداز و مأموریــت مقصــد گردشــگری بــا مشــورت 
متولیــان امــر تعییــن و جهــت دســتیابی بــه آنهــا اهــداف کلــی مشــخص شــدند. در مرحلــۀ بعــد، برای شناســایی 
و ارزیابــی عوامــل بازدارنــده و پیش برنــدۀ توســعۀ طبیعت گــردی در مقصــد؛ عــالوه بــر برداشــت های میدانــی 
بــا تعــدادی از کارشناســان مطلــع، مصاحبــه شــد؛ ســپس، پرســش نامۀ طراحی شــده، جهــت تکمیــل ماتریــس 
ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی و ارزش گــذاری بــه عوامــل، میــان نمونــه توزیع گردید کــه 28 عــدد از آنها 
مــورد پــردازش قــرار گرفــت )2 پرســش نامۀ دیگــر بــه دلیــل ناقــص بــودن داده هــا، از مجمــوع پرســش نامه های 
قابــل تحلیــل حــذف شــدند(. الزم بــه ذکــر اســت کــه روایــی صــوری پرســش نامه، بــه کمــک پنــج نفــر از 
صاحب نظــران حــوزۀ مدیریــت و گردشــگری تأییــد شــد و بــرای پایایــی آن از ضریــب آلفــاي کرونبــاخ و 
نرم افــزار SPSS اســتفاده گردیــد کــه میــزان آن 0/882 بــه دســت آمــد. در نهایــت، ضرایــب اولیه، ثانویــه، رتبه 
و نمــرات نهایــی بــر اســاس میانگیــن  نظــرات کارشناســان محاســبه گردیــد؛ ســپس بــا اســتفاده از مــدل کیفــی 
SWOT راهبردهــای چهارگانــه )تهاجمــی، تنــوع/ اقتضایی، محافظتی/ ترمیمــی و تدافعی( تدوین شــدند. در 
نهایــت، بــا طــرح نمــودار 4 خانــه ای عوامل داخلــی و خارجــی )IE( موقعیت حــال حاضر مقصد گردشــگری، 
 ، )1QSPM( تعییــن و راهبردهــای موضوعــی توســعه بــا بهره گیــری از ماتریــس برنامه ریــزی راهبــردی ّکمــی

اولویت بنــدی و جهــت اجرایــی شــدن راهبردهــا، برنامه هایــی ارائــه شــد.
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ۀ کارشناسان ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جامعۀ آماری تحقیق نیز؛ شامل: کلی
گیری غیراحتمالی قضاوتی نفر از آنان به روش نمونه 03زیست استان ایالم بود که تعداد حفاظت محیط

شناسی این پژوهش را چارچوب جامع تدوین راهبرد تشکیل هدفمند، انتخاب شدند. شالودۀ اصلی روش
بر این باشد؛ می گیریر مرحلۀ شروع، ورود اطالعات، تطبیق یا مقایسه و تصمیمدهد که شامل چهامی

امر تعیین و جهت دستیابی به  متولیان مشورت با گردشگری مأموریت مقصد و اندازچشم ابتدا اساس، در
برندۀ مرحلۀ بعد، برای شناسایی و ارزیابی عوامل بازدارنده و پیش در شدند. مشخص کلی آنها اهداف

های میدانی با تعدادی از کارشناسان مطلع، مصاحبه شد؛ برداشت گردی در مقصد؛ عالوه برتوسعۀ طبیعت
به  گذاریشده، جهت تکمیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ارزشنامۀ طراحیسپس، پرسش

نامۀ دیگر به دلیل شپرس 2عدد از آنها مورد پردازش قرار گرفت ) 21که عوامل، میان نمونه توزیع گردید 
های قابل تحلیل حذف شدند(. الزم به ذکر است که روایی صوری نامهها، از مجموع پرسشناقص بودن داده

و برای پایایی آن از  نظران حوزۀ مدیریت و گردشگری تأیید شدنامه، به کمک پنج نفر از صاحبپرسش
در نهایت،  .به دست آمد 112/3ه میزان آن استفاده گردید ک SPSSافزار ضریب آلفای کرونباخ و نرم

نظرات کارشناسان محاسبه گردید؛ سپس با ضرایب اولیه، ثانویه، رتبه و نمرات نهایی بر اساس میانگین 
راهبردهای چهارگانه )تهاجمی، تنوع/ اقتضایی، محافظتی/ ترمیمی و تدافعی(  SWOTاستفاده از مدل کیفی 

( موقعیت حال حاضر مقصد IEای عوامل داخلی و خارجی )خانه 3نمودار تدوین شدند. در نهایت، با طرح 
ریزی راهبردی کّمی گیری از ماتریس برنامهگردشگری، تعیین و راهبردهای موضوعی توسعه با بهره

(QSPM)1هایی ارائه شد.بندی و جهت اجرایی شدن راهبردها، برنامه، اولویت 
 

 راهبرد (. چارچوب جامع تدوین 1جدول شمارۀ )
 هاتوضیح فعالیت مرحله ردیف

 مرحلۀ صفر )شروع( 1
 انداز و مأموریتتعیین چشم -

 تدوین اهداف -

 مرحلۀ ورودی 2
 بندی( با ضرایب و رتبهIFEبررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس ) -
 بندی( با ضرایب و رتبهEFEبررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس ) -

 مرحلۀ مقایسه 0
 (SWOTها، نقاط قوت و ضعف )تهدیدات، فرصت تشکیل ماتریس -

 (IEتشکیل ماتریس داخلی و خارجی ) -

 گیریمرحلۀ تصمیم 3
 IEتعیین ماهیت استراتژی اصلی مقصد گردشگری بر اساس ماتریس  -

 QSPMهای استخراج شده بر اساس ماتریس بندی استراتژیاولویت -

 (051: 1011 اقتباس و تعدیل بر اساس )دیوید،: منبع

 
 هاتوصیف و تحلیل یافته

                                                           
1. Quantitative Strategic Planning Matrix  

توصیف و تحلیل یافته ها
در ایــن بخــش، بــه فراینــد دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق بــر مبنــای چارچــوب جامــع تدویــن راهبــرد پرداختــه 
ــی  ــی ملّ ــار طبیع ــدودۀ آث ــردی در مح ــعۀ طبیعت گ ــت توس ــم انداز و مأموری ــاس، چش ــن اس ــر ای ــود؛ ب می ش
دهلــران عبــارت اســت از: »توســعۀ طبیعت گــردی در راســتای اصــول گردشــگری پایــدار بــرای گســترش بازار 
1. Quantitative Strategic Planning Matrix
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هــدف، حفاظــت از آثــار و چشــم انداز طبیعــی، نیــل بــه اقتصاد پویــای گردشــگری، مســئولیت پذیری اجتماعی 
و بهبــود کیفیــت زندگــی جامعــۀ محلــی و در نهایــت رضایــت خاطــر گردشــگران«. 

اهداف کلی توسعه در راستای هم سویی با مأموریت توسعۀ طبیعت گردی، به شرح ذیل می باشد:
-  ارزش نهادن و صیانت از سیمای آثار طبیعی و انتقال به نسل حاضر و آتی؛

-  بررسی موانع پیشروی توسعۀ طبیعت گردی و گردشگری پایدار در محدودۀ آثار طبیعی ملّی؛
-  توانمندســازی و تقویــت مشــارکت ذی نفعــان توســعۀ طبیعت گــردی؛ بخــش عمومــی، جامعــۀ محلــی و 

گردشگران؛
-  توسعه و بهبود سیستم آموزش حفاظت پایدار از محیط زیست با محوریت طبیعت گردی؛

-  ارتقای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در توسعۀ طبیعت گردی؛
-  دستیابی به تجربه های خوب و مورد رضایت گردشگران برون استانی.  

گام بــا اهمیــت بعــدی، مرحلــۀ ورود اطالعــات اســت کــه در قالــب دو ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی1  
)IFE( و ماتریــس ارزیابــی عوامــل خارجــی2  )EFE( متأثــر از پرســش نامه انجــام شــده اســت. 

1. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix   
2. External Factor Evaluation (EFE) Matrix

برنامه ريزی راهبردی توسعۀ طبيعت گردی در مناطق...
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)IFE( تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  •
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 (IFE(. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )2جدول شمارۀ )

 

 عوامل
ضری
 ب

 اولیه

ضری
 ب

 ثانویه
 نمره رتبه

وت
ق

 ها

 00240 2 00400 401 قیر هایچشمه و ُخفاش غار معدنی، آب هایچشمه: طبیعی پدیدۀ سه از برخورداری

 تیغی دُم سوسمار و خوارحشره هایُخفاش: مانند جانوری؛ شاخص هایگونه از برخورداری
  النهرینبین

00 00401 4 00401 

 002.2 2 00440 440 درمانیآب و سالمت گردشگری توسعۀ جهت در ریزیبرنامه و گذاریسرمایه قابلیت

 00000 4 00000 01 انگلستان نفت شرکت به متعلق قیر و نفت انتقال ریل خط و ساختمانی ابنیۀ بقایای وجود

 00.00 . .0042 441 کشاورزی مزارع در کود عنوان به هاُخفاش فضوالت از استفاده

 005.2 1 ..004 420 کیلومتری 5 فاصلۀ در دهلران شهر جمعیتی مرکز با مجاورت

 002.0 2 00440 .44  آثار به دسترسی سهولت و گردشگران رفاه برای منطقه در شده آسفالت جادۀ وجود

 00401 4 00401 00 بهار و زمستان فصول در گردشگری مناسب هوای و آب

 00000 4 00000 01 کشور غرب جنوب گردیطبیعت قطب عنوان به معرفی و گردشگری توسعۀ برای بودن مُستعد

 1961  1 649 مجموع امتیازات

ف
ضع

 ها

 تأسیسات و اقامتی رفاهی مراکز جاده،: نظیر محیطی؛ و کالبدی هایزیرساخت بودن نامناسب 
 درمانیآب

424 00405 . 00.45 

 00.00 . .0040 440 خصوصی و دولتی هایبخش ناچیز گذاریسرمایه و غیرهدفمند ریزیبرنامه

 00.00 . .0040 440 گردشگران به طبیعی هایجاذبه معرفی عدم و تبلیغات شدید ضعف

 00202 2 00404 441  زیستمحیط مدیریت جامع طرح فقدان

 00202 2 00404 441  فراوان خاکی و فرعی مسیرهای وجود

 002 2 00400 440 محلی مردم و گردشگران خروج و ورود کنندۀکنترل مراکز وجود عدم

 00000 4 00000 441 گردشگری تحمل ظرفیت بودن نامشخص

 00000 4 00000 441 کشور گردشگری عمدۀ بازارهای از دوری

 .0000 4 .0000 401 ملّی طبیعی محدودۀ در احشام رویۀبی چرای

 00002 4 00002 400 ملّی طبیعی محدودۀ در دفاعی آمادگی آموزش تیراندازی میدان جودو

 1961  1 1111 امتیازاتمجموع 

 (1093های تحقیق )منبع: یافته

 
 ( تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجیEFE) 
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)EFE( تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  •

11 
 

 (EFE(. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )3جدول شمارۀ )

 عوامل 
ضریب 

 اولیه
ضریب 
 ثانویه

 نمره رتبه

صت
فر

 ها

 30233 2 30122 93 سنوات اخیرگذاری در صنعت گردشگری در افزایش توجه بخش دولتی و خصوصی به سرمایه

 30311 0 30109 131 مجاورت شهر دهلران با مراکز جمعیتی و شهری استان خوزستان و کشور عراق

 30663 3 30166 121 های ایالم و خوزستانای دهلران به مراکز استانهای جادهبهبود زیرساخت

 30331 0 30139 115 توسعۀ گردشگریویژه جوانان از مزایای افزایش آگاهی مردم محلی؛ به

 30263 2 30102 132 آن هایگردی و شاخهبه توسعۀ طبیعت 1333انداز توجه سند چشم

 3032 0 30133 131 وجود بسترهای قانونی برای تسریع در واگذاری بخش دولتی گردشگری به بخش خصوصی

 30333 0 30131 113 افزایش فرهنگ حفاظت از محیط زیست

 2.2  1 867 مجموع امتیازات

ات
دید

ته
 

 30396 3 30123 126 فصلی بودن گردشگری؛ به دلیل دمای باالی هوا در فصل تابستان و پدیدۀ گرد و غبار

 30000 0 30111 110 آهن سراسری کشور عدم اتصال شهر دهلران به راه

 30395 1 30395 91 محدودۀ مورد مطالعه(توسعۀ فزایندۀ شهری در بخش شمال غربی شهر دهلران  )نزدیک به 

 30035 0 30115 111 گردی؛ نظیر: صدا و سیما و نظام آموزشیهمکاری معدود نهادهای تأثیرگذار در توسعۀ طبیعت

 30032 0 30113 116 های طبیعینظیر بودن پدیدهاشراف اندک مسئوالن و مردم محلی از بی

 30399 1 30399 131 مختلف محدودۀ طبیعی ملّی حجم اندک تحقیق و پژوهش در ابعاد

 3031 3 30123 122 محیطی شهر دهلران؛ نظیر جاده، مراکز اقامتی و ...و های کالبدی بودن زیرساختنامناسب

 30000 0 30111 110 های مردم محلی فرهنگی در جهت جذب مشارکت وهای آموزشی کمیت و کیفیت پایین برنامه

 30231 2 30133 136 گردیزیست در توسعۀ طبیعتهای میراث فرهنگی و حفاظت محیطسازمانعدم انسجام 

 2.83  1 1111 مجموع امتیازات
 (1093های تحقیق )منبع: یافته

 
( از ماتریس ارزیابی عوامل 95/1دهند که این مقصد، با کسب نمرۀ )( نشان می2( و )1های شمارۀ )جدول

ها دست و پنجه های بیشتری در قیاس با قوتاست، در مجموع با ضعف 5/2میانگین داخلی که کمتر از 
( بیشتر از میانگین 11/2شده )کند؛ همچنین بر مبنای ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، امتیاز حاصلنرم می

های بیشتری در مقایسه با تهدیدات توان نتیجه گرفت، محدودۀ مذکور با فرصتاست که می 5/2
ها بیشترین ای باشد که بتواند از این فرصتروست؛ بنابراین، برنامۀ اقدام راهبردی توسعه باید به گونههروب

  ها را تقلیل دهد.بهره را ببرد و ضمن غلبه بر تهدیدات موجود، ضعف
 
  ماتریس( نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدSWOT) 
 در گیریتصمیم شناسایی، ارزیابی و برای امروزهراهبردی است که  مدیریت ابزارهای از یکی سِوآت»

در این (. 292: 2315قربانی و همکاران، ) «شودمی از آن استفاده پایدار گردشگری و گردیزمینۀ طبیعت
رساند و این برنده را به حداکثر و عوامل بازدارنده را به حداقل ممکن میالگو، راهبرد مناسب عوامل پیش

جدول هــای شــمارۀ )1( و )2( نشــان می دهنــد کــه ایــن مقصــد، بــا کســب نمــرۀ )1/95( از ماتریــس ارزیابــی 
عوامــل داخلــی کــه کمتــر از میانگیــن 2/5 اســت، در مجمــوع بــا ضعف هــای بیشــتری در قیــاس بــا قوت هــا 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد؛ همچنیــن بر مبنــای ماتریــس ارزیابــی عوامل خارجــی، امتیــاز حاصل شــده )2/81( 
بیشــتر از میانگیــن 2/5 اســت کــه می تــوان نتیجــه گرفــت، محــدودۀ مذکــور با فرصت های بیشــتری در مقایســه 
بــا تهدیــدات روبه روســت؛ بنابرایــن، برنامــۀ اقــدام راهبــردی توســعه بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بتوانــد از ایــن 

فرصت هــا بیشــترین بهــره را ببــرد و ضمــن غلبــه بــر تهدیــدات موجــود، ضعف هــا را تقلیــل دهــد. 

)SWOT( ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید •
»ِســوآت یکــی از ابزارهــای مدیریــت راهبــردی اســت که امــروزه بــرای شناســایی، ارزیابی و تصمیم گیــری در 
زمینــۀ طبیعت گــردی و گردشــگری پایــدار از آن اســتفاده می شــود« )قربانــی و همــکاران، 2015: 292(. در ایــن 
الگــو، راهبــرد مناســب عوامــل پیش برنــده را بــه حداکثــر و عوامــل بازدارنــده را بــه حداقــل ممکــن می رســاند 
و ایــن مؤلفه هــا را در چهــار وضعیــت کلــِی تهاجمــی )SO( بــر اســاس مزیــت رقابتــی مقصــد گردشــگری، 
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محافظتــی )WO( بــر مبنــای نیازمند ی هــای مقصــد، تنــوع )ST( مبتنــی بــر تخصیــص مجــدد منابــع و تدافعی 
)WT( بــر پایــۀ آســیب پذیری مقصــد گردشــگری بــا هــم پیونــد می دهــد؛ بــر ایــن اســاس، طــرح راهبردهــای 

توســعه؛ پــس از ترکیبــات عوامــل راهبــردی داخلــی و خارجی؛ عبارتنــد از: 

الف( راهبردهای تهاجمی 
- بسترســازی بــرای جــذب بخــش خصوصــی در جهــت ســرمایه گذاری در توســعۀ گردشــگری ســالمت 

و آب درمانــی؛
- طراحی و بسط نظام مدیریت منابع انسانی مختص به هر دو بخش دولتی و خصوصی؛ 

- استفاده از فناوری های روز؛ به ویژه فناوری اطالعات برای معرفی و شناساندن آثار.

ب( راهبردهای محافظتی/ ترمیمی 
- تدوین طرح جامع توسعۀ طبیعت گردی پایدار؛

ــت و  ــش در حفاظ ــی اثربخ ــت نقش آفرین ــت در جه ــت دول ــزی و حمای ــوۀ برنامه ری ــری در نح - بازنگ
توســعۀ پایــدار گردشــگری؛

- افزایش برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی، بر مبنای برنامۀ جامع و بلندمدت؛
- تقویت زیرساخت های محیطی و کالبدی؛

- توسعۀ بازار داخلی و خارجی و جذب بازار جدید؛
- تدوین مقررات قانونی حفاظت.

ج( راهبردهای تنوع بخشی/ اقتضایی 
-  توســعۀ سیســتم حمــل و نقــل جــاده ای و ریلــی؛ ماننــد: راه آهــن دهلــران و آزادراه کرمانشــاه – ایــالم – 

خوزستان؛
- تمرکز برنامه های ترویجی به فصول مناسب گردشگری.  

د( راهبردهای تدافعی 
- معرفــی محــدوده طبیعــی ملـّـی، بــه عنــوان اولویــت پژوهشــی جهــت شناســایی ابعــاد متنــوع و ســاماندهی 

ــی؛ ــای اطالعات بانک ه
-  هماهنــگ نمــودن ســازمان  های مرتبــط بــا طبیعت گــردی از طریــق اعمــال قوانیــن، برنامه هــای مشــترک 

آموزشــی، اجرایــی و نظارتی؛ 
-  بهره منــدی از تــوان مشــارکت محلــی در تمامــی مراحــل برنامه ریــزی گردشــگری و ارزیابی اینکــه مردم 

حامد قاسم پور
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محلــی چگونــه می تواننــد کمــک کنند؟ 
-  ایجــاد تعــادل پایــدار میــان گردشــگر و محیط زیســت، بــا تعییــن ظرفیت تحمــل، جهت بهــره وری معقول 

و جلوگیــری از تخریــب و از بیــن رفتن ســیمای طبیعی.

 )1IE( ماتریس تعیین داخلی و خارجی •
ــردی  ــعۀ طبیعت گ ــۀ توس ــای پای ــت راهبرده ــه، می بایس ــی چهارگان ــای موضوع ــتخراج راهبرده ــس از اس پ
محــدودۀ طبیعــی ملـّـی دهلــران را از طریــق ماتریــس تعییــن موقعیــت، تعییــن کــرد؛ بنابراین، بــر اســاس نتایج به 
دســت آمــده از ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجــی کــه بــه ترتیــب 1/95 و 2/81 می باشــد، جایــگاه 

محــدوده در خانــۀ محافظه کارانــه مبتنــی بــر نگهــداری و حمایــت درونــی قــرار می گیــرد.  

12 
 

 آموزشی، مشترک هایبرنامه قوانین، اعمال طریق از گردیطبیعت با مرتبط هایسازمان نمودن هماهنگ  -
  نظارتی؛ و اجرایی

 محلی مردم اینکه ارزیابی گردشگری و ریزیبرنامه مراحل تمامی در محلی مشارکت توان از مندیبهره  -
  کنند؟ کمک توانندمی نهچگو

 و معقول وریبهره جهت تحمل، ظرفیت تعیین با زیست،محیط و گردشگر میان پایدار تعادل ایجاد  -
 .طبیعی سیمای رفتن بین از تخریب و از جلوگیری

 
 ( ماتریس تعیین داخلی و خارجیIE)1 

گردی محدودۀ بایست راهبردهای پایۀ توسعۀ طبیعتمیپس از استخراج راهبردهای موضوعی چهارگانه، 
طبیعی ملّی دهلران را از طریق ماتریس تعیین موقعیت، تعیین کرد؛ بنابراین، بر اساس نتایج به دست آمده 

باشد، جایگاه محدوده در خانۀ می 11/2و  95/1از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 
 گیرد.  کارانه مبتنی بر نگهداری و حمایت درونی قرار میمحافظه

 
 ملّی دهلران –(. ماتریس داخلی و خارجی محدودۀ آثار طبیعی 2شکل شمارۀ )

 
 

 گیری: انتخاب راهبردمرحلۀ تصمیم 
یابد. مرحلۀ کّمی آن، ضرورت می، انجامِ SWOTپس از تدوین راهبردهای بدیل از طریق تحلیل کیفی 

شود؛ زیرا روشن است که هیچ سازمانی به دالیلی بندی راهبردها انجام میاین مرحله، در راستای اولویت
تواند همزمان، همۀ این راهبردها را برگزیند و عملیاتی سازد؛ از این اعم از کمبود منابع انسانی و مالی، نمی

 گانۀ محافظتی/ ترمیمی، بدین ترتیب عمل شد که ابتدا؛ بر اساس 6ردهای بندی راهبرو، در راستای رتبه
ای )ضریب های درونی و بیرونی؛ نمرهاز مؤلفه کدام هر به نسبت راهبرد هر کارآمدی و پاسخگویی میزان

                                                           
1. Internal –External Matrix  

• مرحلۀ تصمیم گیری: انتخاب راهبرد
ــۀ ّکمــی آن، ضــرورت  ــق تحلیــل کیفــی SWOT، انجــاِم مرحل ــل از طری پــس از تدویــن راهبردهــای بدی
ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــرا روش ــود؛ زی ــام می ش ــا انج ــدی راهبرده ــتای اولویت بن ــه، در راس ــن مرحل ــد. ای می یاب
ســازمانی بــه دالیلــی اعــم از کمبــود منابــع انســانی و مالــی، نمی توانــد همزمــان، همــۀ ایــن راهبردهــا را برگزیند 
و عملیاتــی ســازد؛ از ایــن رو، در راســتای رتبه بنــدی راهبردهــای 6 گانــۀ محافظتــی/ ترمیمــی، بدیــن ترتیــب 
عمــل شــد کــه ابتــدا؛ بــر اســاس میــزان پاســخگویی و کارآمــدی هــر راهبرد نســبت بــه هــر کــدام از مؤلفه های 
درونــی و بیرونــی؛ نمــره ای )ضریــب جذابیــت( از 1 تــا 4 اختصــاص داده شــد؛ ســپس ایــن نمــره در وزن آن 
عامــل، ضــرب و در نهایــت، امتیــازی بــرای آن راهبــرد تعییــن گردیــد. گفتنی اســت ضرایب جذابیــت از طریق 
نظرســنجی از 5 کارشــناس مســئول و میانگیــن امتیازهــای اعالم شــده از ســوی آنهــا انتخــاب شــده اند )جــدول 

شــمارۀ 4(.  

1. Internal –External Matrix
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14 
 

 (1093های تحقیق )منبع: یافته
 

 گردیطبیعت توسعۀ جامع طرح تدوین» دهد که راهبرد( نشان می3های مندرج در جدول شمارۀ )یافته
 حمایت و ریزیبرنامه نحوۀ در بازنگری» است و راهبردهای کرده کسب را امتیاز بیشترین ،30/9 با «پایدار

 و محیطی هایزیرساخت تقویت» ،31/9با  «گردشگری پایدار توسعۀ و حفاظت از بخش عمومی )دولت(
 هایبرنامه افزایش» ،90/1با  «جدید بازار جذب و خارجی و داخلی بازار توسعۀ» ،29/9با  «کالبدی

به  ،11/6با « حفاظت مقررات تدوین» و 13/1با  «بلندمدت و برنامۀ جامع مبنای بر بازاریابی و تبلیغاتی
  .اندداده اختصاص خود به ترتیب، کمترین امتیاز را

 
 های اجرایی گیری و ارائۀ برنامهنتیجه

ی مناسب به های خود و نیز پاسخگویامروزه، مقاصد گردشگری به منظور استفادۀ کارا و مؤثر از قابلیت
ریزی به برنامه های رقابتی در راستای توسعۀ پایدارسازی مزیتهای محیطی در راستای بیشینهتقاضا

ریزی راهبردی، اند؛ از این رو، تحقیق حاضر در صدد برآمد تا با استفاده از فرایند برنامهراهبردی روی آورده
ملّی دهلران، با  –محدودۀ تحت حفاظت آثار طبیعی گردی در راهبردهایی را در جهت توسعۀ پایدار طبیعت

 فرهنگی و اجتماعی محیطی،زیست ضوابط و تمرکز بر دو اصل اساسیِ بومی بودن )تناسب راهبرد با شرایط
تدوین نماید. در ادامه، بر اساس میانگین  مطلعان نظرات و تجارب از مندیدهلران( و بهره شهر و مقصد

ابی عوامل داخلی و خارجی، موقعیت مقصد گردشگری، در بخش محافظتی/ نمرات نهایی ماتریس ارزی
بندی )عوامل خارجی( قرار گرفت؛ سپس با رتبه 11/2)عوامل داخلی( و  95/1با مختصات نمرۀ  ترمیمی

 راهبردها، راهبردهای با اهمیت مشخص شدند.
 دیدی کند باردی کّمی، ایجاب میریزی راهبشده از ماتریس برنامهراهبردهای استخراج امتیازات نزدیکی

 نفعان درهای همۀ ذیایده اشتراک برای سازی راهبردها نگریسته شود وبه عملیات پیاده نگرآینده و جامع

 (Threatsتهدید  )
T1 30123 1 30123 0 30012 2 30231 1 30123 2 30231 1 30123 
T2 30111 2 30222 0 30000 2 30222 2 30222 2 30222 1 30111 
T3 30395 0 30215 2 3019 1 30395 0 30215 1 30395 0 30215 
T4 30115 0 30035 0 30035 0 30035 2 3020 0 30035 1 30115 
T5 30113 2 30221 2 30221 2 30221 0 30032 1 30113 2 30221 
T6 30399 2 30191 2 30191 1 30399 2 30191 2 30191 1 30399 
T7 30123 0 3006 0 3006 2 3023 3 3031 2 3023 1 3012 
T8 30111 0 30000 0 30000 0 30000 2 30222 1 30111 0 30000 
T9 30133 2 30231 3 30316 1 30133 0 30012 2 30231 0 30012 

 6.71  7.23  2.22  7.74  2.41  2.43  جمع

13 
 

اختصاص داده شد؛ سپس این نمره در وزن آن عامل، ضرب و در نهایت، امتیازی برای  3تا  1جذابیت( از 
کارشناس مسئول و میانگین  5آن راهبرد تعیین گردید. گفتنی است ضرایب جذابیت از طریق نظرسنجی از 

 (.  3اند )جدول شمارۀ ا انتخاب شدهشده از سوی آنهامتیازهای اعالم
 

 (QSPMریزی راهبردی کمی )(. ماتریس برنامه4جدول شمارۀ )

ص
شاخ

 

مرۀ
ن

یی 
نها

 

 6استراتژی  5استراتژی  4استراتژی  3استراتژی  2استراتژی  1استراتژی 

 نمره ض.ج نمره ض.ج نمره ض.ج نمره ض.ج نمره ض.ج نمره ض.ج
 (Strengthقوت  )

S1 30139 3 30306 1 30139 3 30306 0 30021 0 30021 2 30211 
S2 30133 0 30012 1 30133 2 30231 2 30231 2 30231 1 30133 
S3 30116 0 30031 0 30011 0 30031 0 30031 3 30363 1 30116 
S4 30399 2 30191 1 30399 2 30191 1 30399 2 30191 1 30399 
S5 30120 1 30120 1 30120 2 30236 1 30120 1 30120 1 30120 
S6 30100 0 30309 2 30266 2 30266 0 30099 3 30502 1 30100 
S7 30119 2 30201 1 30119 2 30201 2 30201 0 30051 2 30201 
S8 30133 2 30231 1 30133 0 30012 3 30316 3 30316 1 30133 
S9 30311 2 30116 0 30263 2 30116 3 30052 2 30116 1 30311 

 (Weakness)  ضعف
W1 30135 0 30015 3 3032 2 3021 3 3032 2 3021 1 30135 
W2 30130 3 30312 0 30039 0 30039 0 30039 0 30039 2 30236 
W3 30130 2 30236 3 30312 3 30312 2 30236 0 30039 1 30130 
W4 30131 3 30333 0 30030 2 30232 2 30232 1 30131 2 30232 
W5 30131 0 30030 2 30232 1 30131 0 30030 1 30131 3 30333 
W6 30133 0 300 0 300 2 302 2 302 2 302 3 303 
W7 30399 3 30096 0 30291 1 30399 2 30191 1 30399 2 30191 
W8 30399 1 30399 1 30399 0 30291 1 30399 0 30291 1 30399 
W9 30390 1 30390 1 30390 1 30390 1 30390 1 30390 3 30012 
W1
0 

30392 0 30216 2 30113 2 30113 1 30392 1 30392 3 30061 

 (Opportunities)  فرصت
O1 30122 0 30066 3 30311 3 30311 3 30311 0 30066 2 30233 
O2 30109 2 30211 2 30211 2 30211 2 30211 0 30311 1 30109 
O3 30166 2 30002 2 30002 0 30391 0 30391 0 30391 1 30166 
O4 30139 0 30331 0 30331 1 30139 1 30139 2 30291 2 30291 
O5 30102 0 30069 0 30096 2 30263 2 30263 0 30096 1 30102 
O6 30133 2 3021 2 3021 0 3032 0 3032 0 3032 2 3021 
O7 30131 1 30131 2 30296 2 30296 1 30131 1 30131 1 30131 

حامد قاسم پور
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ــعۀ  ــع توس ــرح جام ــن ط ــرد »تدوی ــه راهب ــد ک ــان می ده ــمارۀ )4( نش ــدول ش ــدرج در ج ــای من یافته ه
ــاز را کســب کــرده اســت و راهبردهــای »بازنگــری در نحــوۀ  ــا 9/43، بیشــترین امتی ــدار« ب طبیعت گــردی پای
برنامه ریــزی و حمایــت بخــش عمومــی )دولــت( از حفاظــت و توســعۀ پایــدار گردشــگری« بــا 9/41، »تقویــت 
زیرســاخت های محیطــی و کالبــدی« بــا 9/29، »توســعۀ بــازار داخلی و خارجــی و جذب بــازار جدید« بــا 8/93، 
»افزایــش برنامه هــای تبلیغاتــی و بازاریابــی بــر مبنــای برنامــۀ جامــع و بلندمــدت« بــا 8/84 و »تدویــن مقــررات 

حفاظــت« بــا 6/81، بــه ترتیــب، کمتریــن امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داده  انــد. 

نتیجه گیری و ارائۀ برنامه های اجرایی 
امــروزه، مقاصــد گردشــگری بــه منظــور اســتفادۀ کارا و مؤثــر از قابلیت هــای خــود و نیــز پاســخگویی مناســب 
بــه تقاضا هــای محیطــی در راســتای بیشینه ســازی مزیت هــای رقابتــی در راســتای توســعۀ پایــدار بــه برنامه ریــزی 
ــا اســتفاده از فراینــد برنامه ریــزی  راهبــردی روی آورده انــد؛ از ایــن رو، تحقیــق حاضــر در صــدد برآمــد تــا ب
راهبــردی، راهبردهایــی را در جهــت توســعۀ پایــدار طبیعت گــردی در محــدودۀ تحــت حفاظــت آثــار طبیعی - 
ملـّـی دهلــران، بــا تمرکــز بــر دو اصل اساســِی بومــی بودن )تناســب راهبــرد با شــرایط و ضوابط زیســت محیطی، 
اجتماعــی و فرهنگــی مقصد و شــهر دهلــران( و بهره منــدی از تجارب و نظرات مطلعــان تدوین نمایــد. در ادامه، 
بــر اســاس میانگیــن نمــرات نهایــی ماتریــس ارزیابــی عوامــل داخلــی و خارجی، موقعیــت مقصد گردشــگری، 
ــرار  ــا مختصــات نمــرۀ 1/95 )عوامــل داخلــی( و 2/81 )عوامــل خارجــی( ق در بخــش محافظتــی/ ترمیمــی ب

گرفــت؛ ســپس بــا رتبه بنــدی راهبردهــا، راهبردهــای بــا اهمیــت مشــخص شــدند.
نزدیکــی امتیــازات راهبردهــای استخراج شــده از ماتریــس برنامه ریــزی راهبــردی ّکمــی، ایجــاب می کنــد با 
دیــدی جامــع و آینده نگــر بــه عملیــات پیاده ســازی راهبردهــا نگریســته شــود و بــرای اشــتراک ایده هــای همــۀ 
ذی نفعــان در پیشــبرد اهــداف، راهبردهــای تعریف شــده بــه عنــوان زیرمجموعــۀ راهبــرد طــرح جامــع توســعۀ 
طبیعت گــردی پایــدار در نظــر گرفتــه شــوند. اگرچــه کانــون توجه ایــن تحقیــق، تدویــن راهبردهای قابــل اجرا 
بــوده اســت؛ امــا بایــد در نظــر داشــت کــه صــرف تدویــن راهبــرد، بــه تنهایــی قادر بــه تحــول نمی باشــد و آنچه 
اهمیــت دارد، اتخــاذ برنامه هــای اجرایــی ایــده آل بــرای پیاده ســازی هــر یــک از راهبردهــا بــا در نظــر گرفتــن 
اولویــت اجرایــی آنهاســت؛ بدیــن ترتیــب، متناســب بــا خروجــی فراینــد برنامه ریــزی راهبــردی )راهبردهــای 
محافظتــی/ ترمیمــی( و اولویت بنــدی راهبردهــای موضوعــی توســعه، برنامه هــای اجرایــی هــر راهبــرد بــرای 
ــرای  ــدی ب ــای فعالیت هــای کلی ــات، گوی ــن اقدام ــف شــده اســت. ای ــت موجــود، تعری ــت از وضعی برون رف
پیشــرفت در مســیر توســعۀ پایــدار طبیعت گــردی خواهــد بــود کــه ســایر شــاخص های اقتصــادی، اجتماعــی، 

فرهنگــی و زیســت محیطی پیرامــون را متأثــر می ســازد. 

برنامه ريزی راهبردی توسعۀ طبيعت گردی در مناطق...تأثير فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش ...
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اولویت اول: تدوین طرح جامع توسعۀ طبیعت گردی پایدار
ــی و  ــۀ محل ــان جامع ــوازن می ــۀ مت ــراری رابط ــت برق ــدار جه ــگری پای ــول گردش ــن اص ــر گرفت - در نظ

ــی؛ ــر و آت ــل حاض ــدی نس ــرای بهره من ــی ب ــیمای طبیع ــت از س ــر صیان ــد ب ــا تأکی ــت، ب محیط زیس
- در نظــر گرفتــن اســناد فرادســتی ملـّـی و منطقــه ای در مراحــل مختلــف تدویــن طــرح جامع؛ شــامل: ســند 

چشــم انداز 1404، برنامه هــای توســعۀ 5 ســاله و ســند توســعۀ شهرســتان؛
ــان  ــگری و کارکن ــای گردش ــی، کارگزاری ه ــز علم ــران، مراک ــاتید، صاحب نظ ــال اس ــارکت فع - مش

ــرح ؛ ــرای ط ــن و اج ــزی، تدوی ــت برنامه ری ــع جه ــازمان های ذی نف س
- تعریــف و تبییــن وظایــف و الزامــات نظارتــی بــرای ســازمان ها و نهادهــای اجرایــی در توســعۀ 

طبیعت گــردی؛
ــرمایه گذاری و  ــرای س ــی ب ــی و عموم ــش خصوص ــای بخ ــور فعالیت ه ــدود و ثغ ــخص کردن ح - مش

طبیعت گــردی؛ برنامه ریــزی 
- حمایت جدی از طرح جامع در باالترین سطوح سلسله مراتب سازمانی؛ 

- اختصــاص دادن بخشــی از ادارۀ حفاظــت محیط زیســت اســتان بــه عنــوان مرکــز تحقیــق و پژوهــش، بــا  
هــدف جمــع آوری داده هــا و اطالعــات مــورد نیــاز بــرای پایــش مســتمر طــرح.

اولویــت دوم: بازنگــری در نحــوۀ  برنامه ریــزی و حمایــت بخــش عمومــی )دولــت( از حفاظــت و 
توســعۀ پایــدار گردشــگری

- افزایــش انســجام میــان ســازمان های متولــی از طریــق تدویــن مشــترک برنامه هــای راهبــردی مناطق تحت 
حفاظت؛ 

ــۀ  ــا ارائ ــالمت ب ــگری س ــرمایه گذاری در گردش ــه س ــی ب ــش خصوص ــت بخ ــت و هدای ــب حمای - جل
بســته های تشــویقی تضمینــی؛ نظیــر: بهــرۀ پاییــن مالــی، معافیــت بلندمــدت مالیاتــی، رفــع بوروکراســی های 
اداری و در نظــر گرفتــن انعطــاف الزم بــرای ارزیابــی و بازنگــری بــه صــورت دوره ای، بــا توجــه بــه شــرایط در 

ــر و نیازهــای جــاری ســرمایه گذاری؛  حــال تغیی
- به کارگیــری منابــع مالــی و انســانی کافــی و متخصــص در ســازمان های متولــی بــه منظــور پیاده ســازی 

درســت راهبردهــای توســعۀ طبیعت گــردی؛
- اولویت دهــی بــه انجــام مطالعــات جدیــد و مــداوم بــا هــدف جمــع آوری داده هــا و اطالعــات در رابطــه 
بــا خواســته ها و نیازهــای گردشــگران، مــردم محلــی، کارشناســان ســازمان های دولتــی و متصدیــان کســب و 

کارهــای گردشــگری اســتان و شهرســتان در رابطــه بــا حفاظــت پایــدار و توســعۀ طبیعت گــردی.

حامد قاسم پور
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اولویت سوم: تقویت زیرساخت های محیطی و کالبدی
- بهبود و توسعۀ زیرساخت های اولیه توسط بخش عمومی بر اساس اصول گردشگری پایدار؛

- ملزم کردن پروژه های رفاهی و عمرانی به ساخت متناسب با شرایط آب و هوایی پیرامون؛
- افزایش عالئم و نشانه های گردشگری، بهبود مسیر دسترسی پیاده و سواره در محدودۀ گردشگری. 

اولویت چهارم: توسعۀ بازار داخلی و خارجی و جذب بازار جدید
- تأکید بر بازار بین المللی کشور عراق جهت بهره مندی از مزایای آب درمانی؛

- توسعۀ ایالم گردی با تأکید بر توان چشمه های آب معدنی در رفع امراض پوستی و جسمی؛
- تأکید بر بازار هدف دوستداران حیات  وحش و گردشگری علمی. 

اولویت پنجم: افزایش برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی بر مبنای برنامۀ جامع و بلندمدت
ــت  ــا رعای ــش آن ب ــی و پخ ــتانی و ملّ ــبکه های اس ــی در ش ــی و رادیوی ــای تلویزیون ــۀ برنامه ه تهی  -

بازه هــای زمانــی کوتاه مــدت، بــه منظــور دریافــت بازخــورد مخاطبــان؛ 
- گســترش برنامه های آموزشــی گردشــگری در شــبکۀ اســتانی در راســتانی افزایش ادراک از گردشــگری 

پایدار؛ 
ــای  ــی برنامه ه ــی و کیف ــش کم ــت افزای ــردی، جه ــی طبیعت گ ــخص بازاریاب ــۀ مش ــص بودج - تخصی

ــی؛  ــی و ترویج آموزش
- برگــزاری ســمینارهای هم اندیشــی میــان مدیــران عالــی بخــش عمومــی بــا نماینــدگان کارگزاری هــای 
گردشــگری و مشــاوران شــرکت های بازاریابــی داخلی به منظــور تدویــن راهبردهای بازاریابــی طبیعت گردی؛ 
- انجــام پژوهش هــای مســتمر در زمینــۀ شــناخت نیازهــا و انتظــارت در حال تغییر بــازار گردشــگری داخلی 

و بین المللــی؛ 
ــور  ــه منظ ــگری ب ــاوران گردش ــا و مش ــا، انجمن ه ــافرتی، تورگردان ه ــای مس ــری از آژانس ه - بهره گی

جــذب بازارهــای هــدف.

اولویت ششم: تدوین مقررات قانونی حفاظت
- تعییــن کمیتــۀ توســعۀ طبیعت گــردی مناطــق تحــت حفاظــت، جهت تعیین مســئولیت ها و انســجام بیشــتر 

در تدویــن قوانیــن و مقــررات حفاظت؛ 
- تدوین قوانین و مقررات گردشگری پایدار برای ایجاد و توسعۀ پروژه های عمومی و خصوصی؛

ــاز  ــورد نی ــای م ــا و نگرش ه ــش، مهارت ه ــل: دان ــع انســانی؛ از قبی ــات مناب ــج اســتانداردهای خدم - تروی
کارگــزاران بخــش عمومــی و خصوصــی.

برنامه ريزی راهبردی توسعۀ طبيعت گردی در مناطق...
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