ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران
مهدی سقایی
دریافت6931/40/52 :

1

پذیرش6931/43/61 :

چکیده

گردشگری در اواسط قرن بیستم ،دچاار حوات ب بسایاری شاا و اا گاذاری اا
گردشگری انبته به گردشگری پسافتردی شکل گرفات هاه تبت ار بار ااگت اای
فضایر سهگانه و گتنه ای تختلف گردشاگری باتده اساتر گردشاگری ا
یکر اا این گتنه ای گردشگری برآتاه اا گردشگری پسافتردی استر اینگتناه
اا گردشگری هه ایرشاخه گردشگری حلخ بتده به نسبت گسترش دات ه حقاضاای
گردشگران ،در هت حتسعه ت اطق ا اده و امچ این دیگار آراار فر گار
تتردحت ه قرار گرفتاه اساتر ااایانرو در ایان تقاااه در چاارچتک یاش روش
را بردی تبت ر بر سطحب ای ت ااطق دارای قابلیات و حیهیاهوحولیال  SWOTو
اواتیتب ای را برد ا با تال  QSPMبه ارایابر را بردی گردشاگری ا

در

ایران پرداخته استر نتایج بهدستآتااه در ساطحب اای ت ااطق دارای قابلیات در
چهار سطح انیام گرفته هه چهار استان هرتانشاه ،ختاستان ،هردستان و ایامم در
سطح یش قرار گرفت ار اانظر حیهیهوحولیال  SWOTرا بارد اقااام ( STح ات و
رقابتر) حاصل گردیا و اواتیتب اای تاال  QSPMرا بارد را باردی ح ات و
حتسعه اتکاناب و حسهیمب خاتاب گردشگری با اتتیاا نهاایر  66/10باهع اتان
را برد اصلر حتسعه گردشگری

حااوین شاار را بارد حتایات اا حشاکیل

شرهت ا حعاونر گردشگری ا

 ،3/95بخشاتدگر تاایااحر و درنظارگارفتن

حسهیمب دراتی ه حتسعه گردشگری

در ت اطق دارای قابلیت سطح یاش باا

 8/30و را برد تا گر و حعاتل بیشتر سااتان ای تتتار گردشاگری ا باا
آژانا

اا و حاترگردان اا باا  8/10در اواتیات اای بعاای را باردی حتسااعه

گردشگری

قرار گرفت ار

واژگان اصلی :گردشگری پساافتردی ،گردشاگری ا  ،گردشاگری حلاخ،
ارایابر را بردی ،سطحب ای ،ایرانر
مقدمه

6ر استادیار دانشکاه علتم گردشگری -تؤسسه آتتاش عاار حکیم ر انر گرگان؛ رایاناتهMehdi.saghaii@gmail.com :
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گردشگری هه تاهاد باا تارنیتاه (پااپلر یاهدی و ساقایر )6939 ،و تگاام باا ناتآوری اای ف اوراناه
بهخصتص حتلونقل ،رشا ختد را آغاا نتتد ،اترواه بسیاری اا تعیت هان را بهطاتر تساتقیم
و غیرتستقیم درگیر ختد هرده است؛ بهگتنه ای هه بهطتر تساتقیم نهدیاش باه  6/6تیلیاارد نرار در
سطح هان به گردشگری ترپرداانا و اا ر  66شغل در هان  6شاغل در ارحبااب باا گردشاگری
بتده و  1درصا صادراب هان تعاادل  6/0حریلیاتن د ر را باهخاتد اختصااص داده اساتر طباق
پیشبی ر بل اتاب سااتان هاانر گردشاگری ،انتظاار تاررود ورود گردشاگران باینااتللار باین
سال ای  5464حا  ،5494با نرخ  9/9درصا در ساال رشاا هارده و باه  6/8تیلیاارد در ساال 5494
برسا (2014

)WTO,ر عموهبرآن ،اا گردشگری بهع تان پایااهای بارای باااحتایا سارتایه اساتراده

ترشتد ،به این دایل هه گردشگری ریانر اا ترهه به پیراتتن است هه برخمف دیگر ص ای باعا
انتقال سرتایه و رروب اا ترهه (تتروپلیتین ا و ت اطق حتسعهیافته) به نتاحر حاشیهای تارشاتد هاه
این ختد عاتلر برای حتسعه و حت

ه بیشتر باه ت ااطق دورافتااده توساتک تارشاتد (ساقایر اااف و

تکاران)6936،ر
یکر اا تهمحرین ابعاد ش اخت گردشاگری ،حوات حر اسات هاه در صاتربب اای گرتتاانر
گردشگری طر سال ای اخیر باهخصاتص اا د اه  6334تایمدی رخ داده اساتر صاتربب اای
حاصل اا گذار اا اقتصاد هی هی به نئتایبراایسم در ابعاد هانرسااای ،گردشاگری را دساتخاتش
حغییر نتتده استر فرای ا گردشگری انباته هاه در ساال اای  6314 ،6324و  6314ریاان تسالط
توستک ترشاه و تشخصه انبته آن استاناارد شان با پکیج ای حعطایمب ،تال اا و گردشاگران
چارحر به تقاصا ستاحل با انگیهه حرریح بهصترب بارای قابل رؤیت بتده با گاذار ای اقتصاادی در
ایرسااخت ااای شایته حتایااا سارتایهداری ( اامچاتن حتایااا پسافتردیسام ،اقتصاااد ایباشا اختر،
سرتایهداری سااتاننایافته و نظیر این ا) و روساخت اای ا تتااعر و فر گار ( امچاتن سابش
اناگر اهسپرسیتنیستر ،سیطره نتساتاایی ،صا عت فر ا  ،پساتارنیسام و نظیار ایان اا) دچاار
حوت ب و ساختارشک ر شاا و گردشاگری پساافتردی (ساقایر )6988 ،باهع اتان ااگت اای ایاا
گردشگری شکل گرفترگردشگری پسافتردی با وییگر ای مچتن انعطافپذیری ،حقسیمب اای و
حیربیاب گردشگری اصیلحر تشخص شاه هه بیشتر اا ته صاتربب اای شابکهای دارد و حتساط
قارب فنآوری اطمعاب به نامونشان حیاری در تقاصا تختلف بال ترشتدر
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حلریااق اقتصاااد ایباااشاا اختر و ساابش اناااگر اهسپرسیتنیسااتر 6برآتاااه اا ساارتایهداری
سااتاننایافته در شکلد ر و حراوب و ح ت توصات ب گردشاگری پساافتردی و حامش تقاصاا
تختلااف غرافیااایر در لااي تشااتری اا بااااار هااانر گردشااگری در چااارچتک «ژئتپلتیااش
حااه قرار داده (سقایر ک و تکاران )18:6936 ،و باین حرحیي ترا یم تربتب به توصات ب گردشاگری
به سرعت حغییر یافته و در حطبیق با حقاضا ح ات و دات اه انتخااک توصاتل را گساترش داده اساتر
اا تله این حوت ب شکلگیری گتنه ای تختلاف گردشاگری حوات ااگتیاابر فضاایر ساهگاناه
گردشگری شهری ،گردشاگری روساتایر و گردشاگری در طبیعات (ساقایر ،تساعتدی )6930 ،اساتر
اا تله این گتنه ای گردشگری پسافتردی ،شکلگیری «گردشگری

» باتده هاه نشااند ااه

حمش تقاصای حااه با انگیههای تتراوب در ذک گردشگر استر
گردشگری

آنگتنه هه در هان شکل گرفته و تقاصای هه دراتی ه ذک ایانگتناه اا

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

گردشگری» (سقایر ،)6982 ،عرضه و حقاضای گردشگری را رچه بیشتر حوتحأریر هشف حقاضاا ای

گردشگری فعال ست ا چیهی فراحر اا ح ت و سرگرتر را در انگیهش سارر گردشاگری در دل دارد
و این ختد ش اخت اینگتنه اا گردشگری را هه ایرشااخه «گردشاگری حلاخ» اسات ،باا حت اه باه
قابلیت ای تت تد دوچ اان ضرورب بخشیاه و ام تردارد حتاتر ابعااد ایانگتناه اا گردشاگری
بهخصتص ب یان ای تعرفتر آن به دقت تطااعه و بررسر شتد؛ چرا هه ایان پرساش اصالر تطار
است هه گردشگری

بهع تان یش گتنه اا گردشگری حلخ چه ترهتتر دارد و چاه انگیاهه اای

را پاسخ ،و چه حیربهای اا گردشگری را شکل ترد ا؟ و تهمحار اا آن وییگار اای باااار ااف
اینگتنه اا گردشگری دربرگیرناه چه تقیاس و سطور اا گردشگران است؟ پاسخ به این پرسش اا
اا آنیا ا تیت تریابا هه حیربه شت ساال دفاا تقااس در حااریخ تعاصار و دیگار ا
تختلف در ادوار حاریخر هشتر ،ترحتانا بهع تان اذبه ای گردشگری
گیردر اااینرو ام است گردشگری

اای

در ایران تاانظر قارار

به دور اا ییان هذایر هشف حااه در عرصه گردشاگری

بهدقت بررسر شتد حا اات ظر آن تشخص شاتد هاه ا تیات ،ضارورب و صاترب شاکلگیاری و
حتسعه گردشگری

در هشتر حتل چه را برد و را کار ای ا رایر اتکانپاذیر اساتر ااف

اصلر این تقااه نیه حا حا بضاعت در هت دستیابر به تین نتییه استر
1. Expressionist
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مبانی نظری

نگا ر به حغییراب تا یتر و ساختاری گردشگری پسافتردی در عصر حاضر نشااند ااه انکساار و
حکثر در ریان خطر گردشگری انبته بتده هه گستره وسایعر اا تقاصاا گردشاگری را در سراسار
هان دربرترگیردر اصاات گردشگری در پیتنا با حیارب آااد ،اتکاان گساتره وسایعر اا عرضاه و
حقاضای گردشاگری را شاکل داده هاه اا انعطاافپاذیری باا یر در رابطاه باا بااار اای حقاضاای
گردشگری برختردار است و نشان اا چابکر سرتایهداری سااتاننایافته دارد (سقایر)80:6939 ،ر
باین ت تال گردشگری هت پاسخگتیر به بااار حقاضای گردشگری ،تقاصاا تختلرار را در
سراسر هان به انگیهه گردشگری آراسته و این سیطره حقاضاا باه شاکلگیاری گتناه اای تختلاف
گردشگری فرصت حضتر داده استر حغییاراب بسایاری اا اتاان گردشاگری انباته حاا گردشاگری
پسااافتردی رخ داده اسااتر شااکلگیااری تقاصااا و حیربیااب ایااا ،افااهایش ح اات توصاات ب
گردشگری ،تگار درصااد پاساخگاتیر باه باااار حقاضاای گردشاگری باتده و بعضاا در قاااي
گردشگری عمیق خاص ،اا تصادیق سبش اناگر اهسپرسیتنیستر 6استر ایان سابش اا انااگر و
گردشگری برآتاه اا آن حکثری اا انگیهه ای تختلاف را هات گردشاگری پتشاش تارد اا هاه
درواق نتییه حوت ب ف اورانه اا یشست ،و انایشه ا و نظریه ای اقتصاادی ،ا تتااعر ،فر گار و
ایستتویطر ااستیدیگر استر اساسا بسیاری اا حتادث ،رویااد ا و پایاه اا در هاان تعاصار،
اتکان حبایل شان به توصتل و تقصا گردشگری را دارنا

(2005:120

 )Wight,هه در قاااي یاش

انییره گردشگری در ابعاد ت طقهای ،تلر و بینااتللر به ذک گردشگر تارپردااناار در ایان
انییره گردشگری ،بهسان یش شاخه اصلر ،انتا تختلرار اا انگیاهه اا ،تقاصاا و ریاان اا
پیراتتن گتنه ای ترحبط با م گردشگری شکل ترگیرد ،اا تله انییره گردشگری

هاه

قابلیت حلریقر دارد و ایرتیتتعهای اا گردشگری حلخ توستک ترشتد (شکل شتاره )6ر

6ر در این سبش اا اناگر افراد بهدنبال تا را تیر و اذب بردن اا اناگر ختد به سرر ترپرداانا و برخمف گردشگری انبته هه
بهدنبال آراتش خانه در تقاصا گردشگری بتد ،آن ا با قبتل خطراب و دیگر سختر ای سرر ،به ت اطق گتناگتن سرر تره ا حا اا
نهدیش با پایاه ا و تکان ای تختلف آش ا شتنا و به عبارحر در راه هشف اصاات برای اذب حیربه هردن ،حوتل سختر را به ان
ترخرنار
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شکل  :1زنجیره گردشگری جنگ

گردشگری جنگ

مصیبت ،مخاطرات،
جنگ و ...

مکانها و میدانها

گردشگری مرگ

رانهی مرگ

گردشگری مکان سیاه

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

نوستالژی

اکسپرسیونیسم

گردشگری تلخ

(مأخذ :نگارنده)

تانگتنه هه اا شکل  6تشخص شا انییره گردشگری
تیاان ا و آرار و تتاه ای به ای تاناه اا پایاه

ا  ،در دو بعاا تکاان اا و

بهع تان تقاصا سطح یاش گردشاگری

توستک ترشتد هه در دوستیه یش ریان گردشگری سایاه 6برآتااه اا سابش انااگر
اهسپرسیتنیستر و نتستاایی اا یشست و گردشگری ترگ 5برآتاه اا رانه تارگ 9اا دیگار سات
استر

1. Black Tourism
2. Thana Tourism
3. Death Drive
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شکل  :2مدلی از فرایند گردشگری جنگ

در تیان گتنه اای گردشاگری یاادشااه گردشاگری حلاخ باهع اتان سرت شااا ایان انییاره
گردشگری بهدایل ورود به عرصه دانشگا ر و علتر و در پار آن شاکلگیاری چاارچتک نظاری،
ها گتنه ای رایج گردشگری نت قرار گرفته است (ورتقر)641:6980 ،ر گردشگری

نیاه ت اتج اا

اینگتنه اا گردشگری بتده و ایرتیتتعاه آن توساتک تارشاتدر ااایانرو توصاتل گردشاگری
 ،بهدایل ح ت  ،براساس تشخصه ای حعریف شاه و با حت ه به وییگر اای ار توصاتل ،در
طیرر پتیا و سیال قرار تر گیرنار با استراده اا این طیف ،برخر اا تکان ا و اذباه اا در تقایساه باا
سایر تکان ا و اذبه ا سیاهحر یا حاریشحر ست ا (حا رنیاد و تکاران)642:6935 ،ر درایاناتی اه شاکل
شتاره  5تاار اا گردشگری
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ارائه تره ار

انسان ا بهع تان تت تداب فر گر و ا تتاعر در ذاب ختد تبتم باه راناه تارگ 6سات ا و
ترهتم روانهاوی این تسأاه در تطااعاب گردشگری هسانر تثال راگ لاا سااایتان 5و فرویاا واکاان
و تد داردر ترگ یش ترهتم بیتاتژیکر است و بهتع ای ترگ فیهیکر بان است نه ترگ انااگر و
اناگر توستک ترشتدر فرویا (غریاهه تارگ) را تطار هارد و آن را یاش واقعیات بیتااتژیکر
دانست هه برای درک آن تشا ااب باای ر و نظری ام استر اکان نیه غریهه ترگ را بهع اتان یاش
رانه اوایه و بهع تان اایر وحاب نر

ع تان هارد ،باه اای ای کاه آن را ااف در برابار حاااوم

ارگانیسم ایستر باانار اااینرو حیارک گردشگری در ت اطق گر ترحتانا تاتردبررسار انتقاادی
قارار بگیارد ()Buda, 2015:40ر ایان خاتد نشااند ااه بساتر ای روانش اساانه گردشاگری حلاخ و
ایرتیتتعه آن اا تله گردشگری

استر

فراحر اا بستر ای روانش اسانه ،ارحباب بین ا

و گردشاگری اا دو باه قابال بررسار

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

چتن در تول احصال بین ترگ و اناگر است ،بهع تان یاش حرهیاي تارحبط در قلاي پایااه اای

است؛ یکر اات ظر نقش و ا تیتر هه گردشاگری ،در برقاراری صالح و آراتاش ،خصتصاا باین
هشتر ای تسایه و در خطتب ترای دارد و دیگری ارحباب باین ا
 ،برای هشتر ای درگیر

اا

 ،در دوران پ

و تکاان اای یاادبتدی

استر داستان قهرتانان

 ،تیادین

 ،س گر ای نظاتر ،سم اای گار و تان اا آن ،در اتاان حاضار اا ت ااب گردشاگری
توستک ترگردنا و این قابلیت را دارنا هه بعاا اا ا

حباایل باه اذباه گردشاگری شاتنا

(توتتدااده و تکاران)662:6939 ،ر به تیندایل است هه تیلیتن ا گردشگر سا نه اا تکان ای حااریخر
تربتب به

در سراسر دنیا باادیا تره ا و پیشبی ى شاه گردشگرى

در قارن 56ناهح هاا

یش ایرتیتتعه تهم در گردشگرى حلخ ختا ا بتد ،بلکه ختد حباایل باه یکاى اا اناتا پرطرفااار
گردشگرى در هان ختا ا شا ()Smith, 1998: 205ر
گونهشناسی گردشگران جنگ؛ پیتنا تابین گردشگری و

اا دیرباا و تد داشته اسات و

این دو در حضاد با م نیست ار چرا هه بررسر نشان داده ت اطق گر بهخصاتص ا

اای

حاریخر هه برای ختد ناتر در حاریخ دست و پا هردهانا ،بهع تان اذبه ای گردشگری تطار
بتده استر تثال بارا آن را ترحتان اا نرت انای در فرانساه یااد هارد هاه توال وقات یکار اا

6ر رانه یا سائق شرایطر داخلر است هه رفتار را فعال تره ا و به آن هت ترد ار گا ر اا انگیهه به ای آن استراده ترشتدر
2. Ragland-Sullivan’s
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سرنتشتسااحرین عتلیاب ای

هانر دوم بتده هه ا تیتر بسیار تهم در

گر در طتل

داشته است6ر این تکان اترواه ساا نه باادیااه ااگان بسایاری را در طاتل ساال

پایان

ذک تره ا ()Smith, 1998: 204ر ت اب اصلر گردشگری

توصت ب و بقایای ا

تان اا

تیاان نبرد ،آراتگاه ا ،یادتان ا ،تتاه ا و نتایش ای انااه حااریخر سات ا ()Smith, 1998: 207ر در
ترحتان تتارد ایر را برشترد:

گتنهش اسر گردشگران

مناطق جنگی؛ این دسته ت اطقر ست ا هه در آن ت اطق گار باه وقات پیتساته و ایان ا
حی

اا

اعتبار و باانتایر رسانه ا یا اا نظر نتستاایی و بااسااای خااطراب ،انگیاهه سارر گردشاگران

برای سرر به آن ت اطق ترشتدر تیادین

 ،س گر ا و استوکاتاب نظااتر و تان اا آن اسات هاه

اغلي دارای بعا آتتاشر ،یادبتد و احترام به رات اگان استر
نمایشگاه و موزههای جنگ؛ هه برای باادیا عمقهت اان برپا ترشتد؛ این تکان ا فرصت ای ختبر
برای آتتاش ست ار آرار و نتاد ای تت تد در این نتایشگاه ا و تتاه ا و اعتبار آن ا در باااختانر
و روایت

سبي انگیهه باادیا گردشگران

آرامگاهها و مقبرهها؛ هه اا

اا آن تکان ا استر

باقر تاناه و یادبتد یا تول دفن نیرو ایر است هه درگیار گار

بتدهانا دراینبین ترحتان به ب ا ای یادبتدی اشاره هرد هه برای قربانیان

ا و یا شاهیاان گت اام

طراحر و ساخته ترشتدر
اا حیا

ایساتادگر

اردوگاه و زندانهای جنگی؛ اا تله تکان ایر است هه در گردشگری ا

یا فا عهای هه در آنیا شکل گرفته دارای ا تیت بتده و انگیاهه سارر گردشاگران ا

توساتک

ترشتنار
هنر و ادبیات جنگ؛ در برخر تتارد تکان ایر هه در ادبیاب

و رتان ا و داستان اای گار

تترداشاره قرار ترگیرد یا تکان ایر هه در آنیا فیلم ای گار فیلتبارداری تارشاتنا باهع اتان
تقاصا گردشگری

اا ستی گردشگران انتخاک ترشتنار

6ر ( :)Invasion of Normandyنبرد نرتانای یکر اا نبرد ای

هانر دوم استر در این نبرد نیرو ای تترقین در  1ژوئن 6300

در هرانه نرتانای پیاده شانا و به آاادساای فرانسه اشغاار اا نیرو ای آاتان ناای پرداخت ار این نبرد ،بهرگترین عتلیاب آبر خاهر
حاریخ توستک ترشتدر این نبرد به شکست آاتان ناای در بهه نرتانای انیاتیا.
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توققان پیشی ه گردشگرى ،تاتعى هه در آن ا
به سه دوره «قبل اا
گردشگران

» « ،در طتل

» و «بعا اا

روى داده را براسااس باااار گردشاگرى
» حقسیمب اى تره اار بسایارى اوقااب

هسانى ست ا هه ختد ،خاانتاده یاا دوساتان آن اا در ا

شارهت داشاتهاناا،

انگیهه اى این دسته اا گردشگران ،با دیگر گردشگران اغلي تتراوب است؛ چرا هه اف آنان صارفا
در چاارچتک بخشاى اا

حتایل دارنا باادیا اى هتحاهتااحر اا تکاان ااى تارحبط باا ا

برناتهى یش حتر سااتانیافته داشته باش ا (برناته اى تکتل دیگرى غیار اا تتضات
این حتر ا گ یاناه شتد) ،اتا در عتل خط هشیان بین گردشگران

ا

بایاا در

و دیگار گردشاگران دشاتار

است (حیاری و نیررپتر)656:6939 ،ر اااینرو سعر شاه است در اول شتاره  ،6یش طبقاهب اای اا
گردشگران

ارائه شتدر
جدول  :1گونهشناسی گردشگران جنگ

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

اذب بردن اا سرر نیست و به ر دایل و انگیههاى اا تتضاتعاب حلاخ دیاان تاره اار گردشاگران

اا دست دادهاناا بارای باادیاا و

1

مسافران زیارتی /یادبودی

2

مسافران كنجکاو

3

مسافران وظیفهای /كاركردی

4

داوطلبان جنگ /رزمندگان

5

مسااافران فرهنگاای /بازدیدكنناادگان
میراث

6

ماجراجویان

7

مسافران تصادفی

8

مسافران هنری و ادبیات

گردشگرانر هه عهیهانر را در
یادبتدی اا آن ا سرر تره ار
را باهطاتر تساتقیم
افرادی است هه ترختا ا عتاقي و نتایج
ببی ا و انگیههی اصلر آن ا ه یکاوی استر
دربرگیرناه افرادی است هه هت انیام هار یاا وییراهای باه ت ااطق
گر سرر تره ا ،تان ا خبرنگاران و توافظان صلحر
شرهت داشتهانا تبت ر بار خااطراب و نتساتاایی
هسانر هه در
به ت اطق گر سرر تره ار
شاتل حتام افرادی است هه با حت ه به آتتاش و تعیار اای فر گار
درونرشاهی ختد اا تله عمقه به تیاراث حااریخر و تلار باه ایان
ت اطق سرر تره ا و شایا عمقهی آن ا در سرر به ت ااطق گار و
سایر ت اطق تسافرحر یکسان باشا و باادیا اا ایان ت ااطق بخشار اا
یش بستهی تسافرحر باشار
هسانر ست ا هاه هات تاا را تیر و آشا ایر باا ت ااطق پرخطار
گر سرر تره ا و برخر نیاه هات سارگرتر و گاذران اوقااب
فراغت در طتل تسافرب باه باادیاا اذباه اای گردشاگری ا
ترپرداانار
این دسته افراد هسانر را حشکیل ترد ا هه در تسیر سرر ختد بهطاتر
احراقر اا این ت ااطق عباتر تاره اا و در حتقاف تیاانرا ار بارای
استراحت یا حرریح اا این ت اطق نیه باادیا تره ار
اا ت اطق گر باادیا تره ا هه به خلق آرار ری یا ادبیااب خاتد
بپرداانار

تأخذ با حغییراحر (احتاااده و تکاران)668:6939 ،
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ترحتانا در چ ا بعاا تاانظر قارار

رهیافتهای گردشگری جنگ؛ مپیتنا گردشگری و

گیرد هه این ابعاد اقتصادی ،فر گر و ا تتاعر ست ار ر یافت اقتصادی حاصال اا گردشاگری
رویکردی تتقاوب نسبت به اذبه ای
گردشگرى ا

را شکل ترد ا

(2011:685

)Weaver,ر این ر یافات

را یاش پایااه حقاضااتوتر باه حسااک تارآورد و اا باه تهام عرضاه آن،

چشمپتشى تره ار ب ابراین اا آنیا هه تا حتافق یکسانى دراینخصتص و تد نااارد و تعلاتم
نیست این نت گردشگرى برتب اى اذبه عرضه یا تصرفه ااه حقاضاا شاکل تاىگیارد ،حتصایه
تىشتد در حوقیقاب و برناتهریهی اى گردشگرى

 ،ر دو ع صر عرضاه و حقاضاا باه یاش

اناااه تتردحت ه قرار گیرد (حیاری و نیررپتر)655:6939 ،ر این اتر ضروری ترسااد حا ر یافت اای
حتسعه گردشگری

بهگتنهای تانظر قرار گیرد هه در حتایا تتن فضاایر گردشاگری ا

تیهبان /گردشگر بهرهت ا شتنار
پیشینه پژوهش

بو

گردشگری

در دانشگاه ا و تراهه حوقیقاحر بوثر حااه و نت اسات و حوقیقااب چ ااانر

پیراتتن آن صترب نگرفته است؛ باه خصاتص در داخال هشاتر هاه ت ااب توااودی و اتد داردر
اااینرو سعر شاه حتاتر ت اب علتر ترحبط با گردشگری

در اول شتاره  5آورده شتدر

جدول  :2پیشینه داخلی گردشگری جنگ

سال

عنوان منبع

نتیجه

ردیف

نام نویسنده

یافته ا بیانگر این است هه باراسااس
حعریف ت تخي ،گتیه ای حعیینشاه

6

تهااااااااای 6939
احتااااای و

ش اسایر ،اواتیتب ای و حعیین
عتاتال تاؤرر بار انگیاهه اا و

بهع تان نیاا تطر بتده و درعینحال
قابلیات حعتایم باه اتعاه را دارناار
نیاا اای دارای اواتیات باه حرحیاي
عباربانا اا :سروی ای بهااشاتر
ت اساي در توال یادتاان اا؛ توال

غمترضاااااا
توتای

نیاا ااای گردشااگری دفااا
تقاس

اسکان و استراحت ت اساي ،اراان و
در دسااترس؛ حعتیرگاااه و تراهااه
خاتاب وساایل نقلیاه؛ اذباه اای
گردشگری و حرریور دیگر؛

211

5

ر بااار و

6939

یاارات

بررسار وضااعیت گردشااگری نتایج حاصله نشان تارد اا عتاتال
در ایران و ارائاه را بارد نتستااییش و فر گر عتاتل اصالر
انتخاک این ت اطق برای گردشگری و
برای حتسعه آن

هردهانا هه در آی اه نیه ایگاه خاتد
را حرظ تره ا.
9

حیاااااری و 6939

تطااعه گردشاگرى ا

در

در طر پیو شى حاضر سعى شااه

نیررپتر

هان؛
ارائه را کار بهت ظاتر حتساعه

در
است با بررسى گردشگرى
دیگر هشتر اى هان ،پیش هاد ایر

گردشگرى

در ایران

هاربردى بهت ظتر حتسعه گردشگرى
در ایران ارائه شتدر

0

ساایاتیتباار 6939

ش اسایر و اواتیتب ای عتاتل براسااس یافتاه اا در باین عتاتال

توتااتدااده و
تکاران

انگیهشر رانشر و هششر تؤرر انگیهشر رانشر با حرین رحبه ا باه
حرحیاي ترباتب باه ساتو ات،
در حتسعهی گردشگری ا

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

باادیا بتده است ،و مچ ین اهثریت
نتتنه ای حوقیق آن را بهع تان یکار
اا حاتاه اای گردشاگری تطار

(تطااعااهی تااتردی :ت اااطق حعااااتمب ا تتااااعر ،عتاتااال
روانشا اختر و در نهایات عتاتال
عتلیاحر استان ختاستان)
فیهیکاار اسااتر در بااین عتاتاال
انگیهشار هششار نیاه اواتیات اا
تربتب به عتاتل ناتوستس و سپ
عتاتل توستس استر
2

ضاااارغام
برو ر
و سهرابر

6935

گتناهش اسار باادیاه ااگان
ت اطق گر ایران و نقش آن
در انتقال فر
تقاس

پایااری دفا

نتایج حاهر است هه تهمحرین گاروه
باادیاه اگان ت اطق گر ایاران را
گردشااگران ایااارحر – یااادبتدی و
گردشگران فر گر  -تیرارر حشاکیل
ترد ار عتااه ایان گردشاگران باا
انگیاهه اای تلار و دی ار اا ت ااطق
گر باادیا تره ا و عمقه وافری
به یادگیری درخصتص رشادب اای
آوران و ناش یاه ای پیراتاتن آن
دارنار
212
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1

حا ر نایاد و 6935
تکاران

برناتهریاهی را باردی حتساعه ایاان پاایو ش باارای دسااتیابر بااه
مپیتناا باا
گردشگری
سایر اذبه ا در استان ایمم

را برد ای تؤرر حتساعه گردشاگری
مپیتنا با ساایر اذباه اا در
اسااتان ایاامم ،اسااتراده اا تااال
حیهیااهوحولیاال و روش حوقیااق
حتصیرر حولیلر با  AHPو مچ ین
حک یش  SWOTابهار پرسشا اته باه
ش اخت وضاعیت تت اتد ،حولیال
وضعیت و ساپ

ارایاه پیشا هاداب

را بااردی پرداختااه شاااه اسااتر
درتیتت  10نقطه قاتب و فرصات
در تقابل  18نقطه ضعف و حهایاا و
نتره ای حاصل اا تااحری

عتاتال

داخلر و خار ر و مچ ین نتاتدار
 3خاناهای ،در نهایات را بارد اای
تتضتعر ارایه شاه استر
1

8

تهایه سهرابر 6935

شااا اخت دساااتاورد ای

نتایج حوقیق حاهر اسات «دساتاورد

و حتیااااااا

گردشگران داخلر در باادیا اا

تع تی» تهمحرین دساتاورد باادیاا

ضااااااارغام
برو ر

ت اطق گر ایاران (رویکارد
تایریت ت رعتتوتر)

ت اطق گر در هشترتان استر

سااااابکبار و 6934
تکاران

نقااش گردشااگری اا

در یافته ا حااهر اا آن اسات هاه باه

ارحقای هیریت اناگر سااه ان حرحیااي شهرسااتان ااای آبااادان،
شاهری ت اااطق گاار اسااتان خرتشهر و دشات آاادگاان اا نظار
هیریت انااگر در ساطح پاایی ر اا
ختاستان
حتساعه نسابت باه شهرساتان اای
بهبهاان ،راتهرتاه و باغتلاش قارار
دارنار

64

ایم ورتقر

6980

گردشگری حلخ (باا حأهیاا بار اف اا این تقااه تعرفر گردشگری
حلااخ ،بااهع ااتان یکاار اا انااتا
)
گردشگری
روبهگسترش گردشاگری ،در باااار
گردشگری هان استر
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در رابطه با پیشی ه خار ر نیه آنچه بایا تتردحت ه قرار گیرد ،ایا باتدن بوا گردشاگری
بهع تان یش ایرشاخه اا گردشگری حلخ استر ترگ ،تصیبت ،ا  ،قسااوب ،فیاای و ررر
در شکل گردشگری ختد ،بهطاتر فهای ااهای در باااار گردشاگری اتاروا هاان ،افاهایش یافتاه و
پتانسیل سرر ای خاص را برای عمقهت اان به باادیا اا صو ه اای واقعار یاا بااسااایشااهای اا
ترگ و رنج فرا م هرده است (ورتقر)641 :6988 ،ر بااینحال ،بررسر قابلیت ای ت اطق درگیار ا
باهع اتان اوااین دساته اا تطااعااب گردشاگری
داخلر آتریکا بهع تان اذبه ای گردشگری
تانظر قرار گرفتاه اسات ( )Greene, 1990; Abroe, 1998; Hanink and Stutts, 2002و امچ این
هاانر اول و دوم نیاه باهع اتان تکاان اای دارای
در دو ا
تطااعاحر پیراتتن تکان ای
تطااعه شاه است ()Charleton, 1991; Martinez, 1992; Slade, 2003ر باا ایان
قابلیت گردشگری
حا سال ای اخیر روبهرشا بتده ،وار چ اان گساترده نباتده اساتر
رونا تطااعاب گردشگری
اول شتاره  9نشاند اه پیشای ه خاار ر گردشاگری ا اسات هاه باه تعرفار حعااادی اا
ترپرداادر
ایاحرین تقا ب ترحبط با گردشگری
جدول  :3پیشینه خارجی گردشگری جنگ

نویسنده
ردیف
6
پتدشن و تکاران
6

5

ارحتن

5

عنوان
سال
 5462گردشگری سایاه یاش
ضاِاحتپیا

 5460گردشاااگری سااایاه،
گردشااگری تاارگ و
نا تااااااااا گر در
تااایریت گردشااگری
تیاااراث :تسااایر ای
ایااا در حوقیقاااب
گردشگری تعاصر

نتیجه
به نظر تررسا یش ضاِاحتپیاا
در گردشااگری حلااخ و ااتد
دارد هه انعکاسار اا افاهایش
نا ات ر درباره ترگ ،اتعاه و
ارحباب آن با خشتنت و حتایاا
فر گر استر
نتایج نشان ترد ا تکان ای
گردشگری حلخ و گردشاگری
ترگ نیاات ا آن ست ا هه در
هت دستیابر به یش ترهاتم
تشااترک دراتی اه غرافیااای
صااالح تاااایریت شاااتنا
اا
بهگتنهای هه بررسر
و صلح بستر ت اسبر را بارای
حعاتمب اتروای فرا م آوردر

1. Podoshen
2. Hartmann
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9

پتدوشن

 5469بررسر انگیهان اه اای
گردشگری حلخ

0

استتن

6

 5469گردشااگری حلااخ و
ترگ تهم دیگر

2

5

 5465بررساااار حیرباا اه
گردشاااااااااگران اا
تکان ای گردشاگری
حلخ

هان

ایاان حوقیااق نشااان داد
فرای ا ای شبیهساای تربتب
به درد و رنج و حسری عاطره
تیان گردشاگران تارحتان اا
بهع تان عتاتال انگیهان ااهی
گردشگری حلخ عتل ه ار
گردشاگری حلاخ یاش نهااد
واساطهای تاارن اسات هاه
نهح هاا تکاانر فیهیکار بارای
ارحبااب انااگر و تارگ را
فرا م تاره اا ،بلکاه ا اااه
ترد ا حا یش فضای ش اختر
برای سااخت تع اای ساتر
شا اختر در دنیاای تعاصار
اتروا و در ارحبااب باا تارگ
بهو تد آیار
نتایج حوقیق نشان ترد ا او
وییراه انگیهان ااه و عاتال
اصلر برای دیان تکاان اای
ترباتب باه گردشاگری حلاخ
است؛ رانیا رویکرد تبت ار بار
ت اف و نتایج حاصل اا باادیا
تکااان گردشااگری حلااخ،
چاارچتک تاؤرری را بارای
تطااعه گردشگری حلاخ ارایاه
تااارد اااا و ااامچ اااین
روایتگری گرم و اذاک و
بااااگت نتااتدن اطمعاااب
بهصترب ذاک ،عاتل بسیار
تهتار در گردشاگری حلاخ
استر

1. Stone
2. Kang
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6

1

هارو ین

5

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

1

واور

 5466گردشگری و صا عت نتایج این پیو ش نشان د اه
نظاتر :اذب و اقتصااد آن است هه ص عت نظاتر در
حال تکاری بسایار ایاادی
گر
بااا گردشااگری اساات و ایاان
فرای ا و نهدیکر برای ار دو
ستت ستدت ا استر
 5443گردشااگری ،حافظااه بااا اااف چااااش ااای
تطر شاه در ارائه و حقاضای
ا تتااااعر و ااا
اا بااهع ااتان اذبااه
هانر
گردشگری در هت رسیان
به یش حعادل رضاایتبخاش
باین آتاتاش و سارگرتر و
درعینحال فرصات ت اساي
بارای هساي حیرباه بارای
گردشگران با حت ه به نیاا ا و
حیربیااب تختلاف پرداختاه
استر

روش پژوهش

هت انیام دادن این حوقیاق اا روش را باردی اساتراده شااه اسات؛ بااینت ظاتر در و لاه اول
قابلیت ای گردشگری
سطح قابلیت ای گردشگری

در هشتر با حت ه به تقاصا تختلف در ساطح تلار بررسار ،و چهاار
تشخص گردیا و تبت ر بر سطح یاش قابلیات اای گردشاگری

در ایران پرسش اتهای اا گتیه ای چهارگانه (قتب ا ،ضعف اا ،فرصات اا و حهایاا اا) در
چارچتک روش ستآب حهیه و در چارچتک روش دارر حااود  08هارشا اس تاتردپرساش قارار
گرفت ا و تبت ر بر پاسخ ا اتتیاا ا و ضریي ای حاأریر گتیاه تشاخص و تبت ار بار تاال QSPM

را برد ای تشخص شاه اواتیتگذاری گردیار

1. Adam Weaver
2. Winter, Caroline
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سطحبندی قابلیتهای گردشگری جنگ در ایران

تطر شاه بسیاری اا هشتر ا سعر بار آن دارناا هاه دراتی اه گردشاگری

با حت ه به تباح

گر بتده به فعاایت بپرداانا و بهت ظتر تعرفر

به خصتص اگر هشتر در گذشته درگیر

احراقاب رخداده در هشترشان و عبربآتتای اا این رویااد ا و اا طرفر حقتیت تتقعیت ختد
در سطح بینااتلل و حتر بهرهبرداری ای سیاسر ،اقتصادی و فر گر ،باه گردشاگری ا
بهع تان تسیر تهتر در هت رسیان به ا ااف ختد پرداختهاناار گردشاگری

ا

اا تلاه

فعاایت ای خاتاحر است هاه در ساال اای اخیار باا سارعت ایاادی درحاالحتساعه اسات؛
انسانتواتر باتدن گردشاگری تت اي شااه حاا عتاتال انساانر در حتساعه آن نقاش بسایار
ا بهوییه ارج نهادن باه فاااهاری فرتاناا ان،

چشتگیری داشته باش ار احترام به قربانیان
سربااان و حتر غیرنظاتیانر هه ان ختد را در
حتاتر تلل و فر

اا دسات دادهاناا حقریباا و اه تشاترک

ا است (نصرآبادی)13:6980 ،ر

دراینبین ایران پتانسیل تتعادی دراتی ه گردشگری
به تا یتشان ،بهع تان توصتل گردشگری

دارد هه ریش اا آن ا باا حت اه

ترحتانا تتردحت ه قرار گیردر تتاه عبارب هاه

شک یه اناانیان سیاسر در دوران پهلتی دوم را در تعرض نتایش عتاتم قارار تارد اا ،تاتاه
شهاا ،تتاه صلح و مچ ین نتایشگاه اای دائتار و تاتقتر هاه حصااویری اا شاهاای انقامک
اسمتر و

حوتیلر را عرضه تره ا ،اا تله اذبه ای

تررسا درحالحاضر تیراث
در ایران باشار این

توستک ترشتنار اتا بهنظار

حوتیلر عراق علیه ایران تهمحرین پتانسیل گردشاگری ا

هه اا ستی عراق آغاا و بر ایران حوتیال شاا ،اا ساال  6923حاا ساال

 6911بهطتل انیاتیا و در این شت سال ،هل هشتر و خصتصا ت اطق غارک و اتک درگیار
این

بتدر اااینرو و هت ش اسایر قابلیت ای گردشگری

و سطحب ای ت اطق دارای

قابلیت در ایران به بررسار شااخص اای تختلاف عرضاه توصاتل گردشاگری ا

(اتتیااا

اذبه ا ،شاخص  TFSخاتاب اقاتتر ،حساهیمب گردشاگری ،خااتاب پاذیرایر و ررر) و باااار
حقاضای گردشگری

(شاخص حعااد گردشگران ،فراوانر گردشگری ،حاراهم گردشاگری) و

حطبیق آن با ایران پرداخته شا هه دراینبین با استراده اا تال تؤاراه

اای اصالر (ساقایر و رساتتر،

 )6980برتب ای فرتتل ایر در چارچتک استان ای هشتر سطحب ای قابلیت ای گردشگری ا
در ایران صترب پذیرفت:
W1i
211

X ij
Xi

CI  i 1
n

در این فرتتل:
 = CIشاخص حرهیبر
 = X ijتقاار تتغیر  iتربتب به ت طقه j
i

 =W1iوان تربتب به شاخص  iهه اا طریق بردار ،اواین عاتل بهدست ترآیا (همنتری)610:6984 ،ر

نتایج بهدستآتاه اا تال در اول شتاره  0و نقشه شتاره  6نشان داده شاه استر
جدول  :4سطحبندی محصول گردشگری جنگ در ایران

ردیف

استانها

CI

ردیف

استان ها

CI

6

آذرباییان شرقر

4/518

61

فارس

4/123

5

آذرباییان غربر

4/112

61

قهوین

4/986

9

اردبیل

4/596

68

قم

4/059

0

اصرهان

4/832

63

هردستان

6

2

ایمم

6

54

هرتان

4/819

1

بتشهر

4/359

56

هرتانشاه

6

1

حهران

4/846

55

ههگیلتیه و بتیراحتا

4/581

8

چهارتوال و بختیاری

4/286

59

گلستان

4/601

3

خراسان تبر

4/680

50

گیمن

4/025

64

خراسان رضتی

4/913

52

ارستان

4/518

66

خراسان شتاار

4/692

51

تااناران

4/692

65

ختاستان

6

51

ترههی

4/681

69

انیان

4/520

58

رتهگان

4/283

60

ست ان

4/688

53

تاان

4/295

62

سیستان و بلتچستان

4/025

94

یهد

4/619

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

 = Xتیانگین شاخص

xi
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نقشه  :1سطحبندی قابلیتهای گردشگری جنگ در ایران

اول شتاره  0و نقشه  6نشاند اه نتایج سطحب ای گردشگری

در ایران است هاه در

چهار سطح طبقهب ای گردیار در سطح یش حتسعه استان ای ختاستان ،هرتانشاه ،ایمم و هردساتان
قرار دارنا هاه باا حرین قابلیات را دراتی اه گردشاگری ا

دارا سات ار در ساطح دوم بتشاهر

(بهخصتص هایر) ،هرتان ،فارس (گردشگری حرهیبر) ،حهران (تتاه ا و نتایشاگاه اای ا ) و
اصرهان (گردشگری حرهیبر) قرار دارنار
ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ درایران

هت ارایابر را بردی گردشگری

در ایران ،حعااد  65نقطاه قاتب داخلار در برابار 65

نقطه ضعف داخلر و حعااد  8فرصت خار ر در برابر  64حهایا خار ر ،ش اسایر و بررسار
شانار باینحرحیي درتیتت حعااد  54نقطه قتب و فرصت بهع تان تهیت و حعااد  55ضعف و
حهایا بهع تان تواودیت و ح گ ا ای پیش روی حتسعه گردشگری

قابلش اساایر اسات

هه بهت ظتر اواتیتس یر و واند ر در پرسشا اته ترباتب باه هارش اساان اواا شاانار در
اول شتاره  2ترحتان وان ،در هب ای و اتتیاا وانار اریاش اا عتاتال تطار در حولیال
 SWOTرا تشا اه هردر

211

جدول  :5وزندهی و رتبهبندی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)

ردیف

%2

0

4.5

5

 :S2تتقعیت غرافیایر ت ااطق دارای قابلیات ساطح اول
گردشگری

%2

0

4.5

9

 :S3تهیا بتدن ا ها توصتل گردشگری

%9

0

4.65

%2

9

4.62

%0

9

4.65

1

 :S6قابلیت حعریف حتر ای گردشگری

%0

0

4.61

1

 :S7سابقه ا رایر و پیشای ه ت اساي را یاان ناتر هات
گردشگری

%2

9

4.62

%0

9

4.65

%0

0

4.61

%2

9

4.62

%2

9

4.62

%0

0

4.61

6

0
2

8
3
64
66
65

عوامل داخلی
 :S1شرایط ت اسي اقلیتار بارای گردشاگری ا

در

ایران

 :S4آتار باا ی نیاروی انساانر اتان و حوصایلهارده
تتخصص گردشگری
 :S5و تد تراهه آتتاشر دانشگا ر در رشته حخصصار
تایریت گردشگری

 :S8حت یااه اقتصااادی ساارتایهگااذاری در هاات اییاااد
فعاایت ای گردشگری
 :S9قابلیااات اییااااد و سااارتایهگاااذاری در خااااتاب
تهتاننتاای (اقاتت ،پذیرایر ،حرریح)
 :S10وچتد چاذبه ای تکتال در پیتناا باا گردشاگری
 :S11ا تیت تلر و تذ بر دفا تقاس در طتل شات
حوتیلر
سال
 :S12و تد تکاان اا و آراار بااقرتانااه اا ا

اا و

رویااد ای حاریخر

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

 :W1نااشااتن رویکااردی تااایریت یکپارچااه باارای
69

برناتااهریااهی گردشااگری اا

حتسااط تتتایااان اتاار

%9

9

4.41

گردشگری
60

 :W2عام حت ه به گردشگری

بهع اتان یاش ت با

تهم اقتصادی در تقیاس تلر و ت طقهای

%0

9

4.48
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62
61
61
68

 :W3و تد حرکر س تر دراتی ه فعاایت گردشگری (نگااه
اذبهتوتر و نه توصتل گردشگری تارن)
 :W4فقااااان درک درسااات اا ااگت اااای فضاااایر و
گتنهش اسر گردشگری اا تله گردشگری
 :W5پااایین بااتدن اعتباااراب حخصیصاار دواتاار در اتاار
گردشگری
 :W6و تد اختمفاب عایاه بین ساااتان اا و نهاد اای
در ابعاد تختلف

ترحبط با گردشگری

%0

9

4.48

%0

9

4.48

%9

9

4.41

%0

9

4.48

 :W7فقاان انگیهه سرتایه گذاری بخش خصتصر بارای
63

54
56
55
59

با حت اه باه عاام تاا گر و و اتد
گردشگری
اختمفاب سااتانهای ترحبط
 :W8فقاان حت ه به بخاش خصتصار در فعاایات اای
اقتصادی ترحبط با گردشگری
 :W9هم بتدن خاتاب تهتانناتاای تت اساي باا توایط
مچتن اقاتت ،پذیرایر ،خریا ستغاب و ررر
 :W10عام تطااعه ات و علتار در ارحبااب باا حتساعه
گردشگری
 :W11هتبتد اطام رساانر هاافر پیراتاتن اذباه اای
گردشگری

%0

6

4.40

%2

6

4.42

%0

6

4.40

%0

5

4.48

%0

5

4.48

 :W12فقاان آگا ر ام نسبت به شیته اا و اباهار اای
50

(باااار اافیاابر ،توصاتل

باااریابر گردشگری

%0

5

4.48

گردشگری ،حرفی و فروش)
1

جمع كل

2665

(منبع :یافتههای پژوهش)

در اول شتاره  2ت نتره نهایر برابر ( 5.12بهرگتر اا  )5.2شا هه نشاند ااه آن اسات
هه گردشگری

اانظر عتاتل داخلار دارای قاتب اساتر باراسااس نظار هارش اساان ،شارایط

ت اسي اقلیتر برای گردشگری در
قابلیت دراتی ه گردشگری
211

با  ،%54تتقعیت غرافیاایر اساتان اای ام اتار دارای

با  ،%54قابلیت حعریف حتر ای گردشگری

باا  ،%61قابلیات

اییاد و سرتایهگذاری در خاتاب تهتاننتاای (اقاتت ،پذیرایر ،حرریح) با  ،%61و اتد تکاان اا و
ا و رویااد ای حاریخر با  ،%61بهع تان تهامحارین نقااب قاتب گردشاگری

آرار باقرتاناه اا

شهر گرگان توستک ترشتنار

عوامل خارجی

ردیف
6
5
9

 :O1و ااتد حقاضااای ساارتایهگااذاری در بخااش
گردشگری
 :O2و ااتد حقاضااای باادیااا اا ت اااطق گاار
بهخصتص در چارچتک را یان نتر
 :O3ح ت و انعطااف گردشاگری ا
سرتایهگذاری و اودبااده بتدن آن ا

در اذک

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

%9

9

4.43

%66

0

4.00

%0

9

4.65

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

جدول  :6وزندهی و رتبهبندی عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)

 :O4اییاااد اشااتغال و هااا ش ناارخ بیکاااری بااا
0

فعاایاات ااای گردشااگری ا
استان ای در تعرض

2
1
1
8
3
64
66

بااهخصااتص در

%0

9

4.65

حوتیلر

 :O5شااکلگیااری اقتصاااد تقاااوتتر و حأهیااا باار
درآتا ای غیرنرتر (بهخصتص گردشگری)
 :O6قابلیت ای گتنه ای دیگر گردشگری در ه اار
بهخصتص در استان ختاستان
گردشگری
 :O7حأهیا تقام تعظم ر بری بار حت اه باه حتساعه
گردشگری
 :O8قابلیت اییاد هسيوهار دراتی ه گردشگری باا
شکلگیری حعاونر ای گردشگری
 :T1فقاان ش اخت ام اا بااار حقاضای گردشگری
به حرکیش در تقیاس داخلر و بینااتللر
 :T2عاااام تاااا گر آتاااتاش اااای عااااار
دانشآتتختگان با فعاایت گردشگری
 :T3عام تا گر بین نهاد ای دواتر برای حتساعه
گردشگری

%64

0

4.0

%6

9

4.49

%64

0

4.0

%2

9

4.62

%8

5

4.61

%2

5

4.6

%1

5

4.65
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65
69
60
62

 :T4دخاات و ورود برخر ساااتان اای دواتار باه
عرصه گردشگری

و اییاد تان برای حتسعه

 :T5نگاه صرفا ایائتاتژیکر به گردشگری ا
پر یه اا رویکرد پراگتاحیستر

و

 :T6عااام ح اسااي تااایران گردشااگری ا

بااا

سااتان ای تتتار
 :T7استراده اا تایران غیرتتخصص دراتی ه حتساعه
گردشگری

%0

5

4.48

%1

6

4.41

%0

5

4.48

%2

6

4.42

 :T8فقاااان انگیااهش ام و عاااوم درک ضاارورب
61

61
68

برانگیختگاار انگیااهه گردشااگری اا
تقیاس داخلر
 :T9ناآش ایر و عام تشارهت آژان

حتاار در

اای خااتاب

تسافرحر در حهیه پکیچ حتر ای گردشگری
 :T10تخاطراب ایساتتویطار در صاترب عاام
حت ه به گردشگری پایاار
جمع كل

%1

6

4.41

%0

6

4.40

%0

5

4.48

1

2638

در اول شتاره  1ت نتره نهایر برابر ( 5.98هتچکتر اا  )5.2شا هه نشاند اه آن اسات
هه گردشگری

اانظر عتاتل خار ر دارای حهایاااب بیشاتری اسات و در برابار فرصات اا

نترحتانا واه ش نشان د ار براساس نظراب هارش اسان ،و اتد حقاضاای باادیاا اا ت ااطق گار
بهخصتص در چارچتک را یان نتر با  ،%00حأهیا تقام تعظم ر بری بر حت ه به حتسعه گردشاگری
با  ،%04شکلگیری اقتصاد تقاوتتر و حأهیا بر درآتا ای غیرنرتر (بهخصتص گردشگری
 ،%04بهع تان تهمحرین فرصت ای گردشگری

) باا

به حساک ترآی ار بر تیناسااس ،هارش اساان

تعتقانا فقاان ش اخت ام اا بااار حقاضاای گردشاگری ا

باه حرکیاش در تقیااس داخلار و

بینااتللر با  ،%61عام تا گر بین نهاد ای دواتر برای حتسعه گردشاگری ا

باا  ،%65عاام

تا گر آتتاش ای عاار دانشآتتختگان با فعاایت گردشگری باا  %64و دخااات و ورود برخار
سااتان ای دواتر به عرصه گردشگری
211

و اییاد تان برای حتسعه باا  %8باهع اتان تهامحارین

حهایااب گردشگری
تؤرر در گردشگری

توستک ترآی ار با حت ه به اااول ( )2و ( )1در ایان ترحلاه عتاتال
(نقاب قتب ،ضعف ،فرصت ،حهایا) ،اواتیتب ای ترشتنار

با حشکیل عتاتل را بردی ،برناتهریهی ای را بردی حعیاین شاار ضاتن آنکاه اواتیاتب اای
به نسبت حأریرگذاریشان بهصترب نهوار حهیه گردیا ،سپ

با حااخل ریش اا عتاتل بر یکاایگر،

به حاوین را برد ای تختلاف حهاا تر  ،SOح ات  ،STبااانگری  ،WOو در نهایات را برد اای
حاافعر  WTپرداخته شار اول شتاره  1اواتیاتب اای نقااب قاتب و ضاعف تاؤرر بار حتساعه
گردشگری

را نشان ترد ار
جدول  :7اولویتبندی نقاط قوت و ضعف مؤثر بر توسعه گردشگری جنگ

اولویتبندی نقاط قوت S

رتبه

 :S1شااارایط ت اساااي اقلیتااار بااارای
گردشگری

 :W10عام تطااعه ات و علتر
در ارحباب باا حتساعه گردشاگری

6

 :S2تتقعیاات غرافیااایر ت اااطق دارای
قابلیت سطح اول گردشگری

اولویتبندی نقاط ضعف W

رتبه

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

ریش اا ا های  SWOTبه حرکیش نقاب ضعف ( ،)Wقتب ( ،)Sفرصت ا ( )Oو حهایاا اا ()T

6

 :W11هتبتد اطم رساانر هاافر
پیراتااتن اذبااه ااای گردشااگری

5

 :S6قابلیت حعریف حتر اای گردشاگری

5

 :W12فقاان آگاا ر ام نسابت
به شیته ا و اباهار اای باااریاابر
گردشااااگری اااا

9

(بااااااار

9

افیابر ،توصاتل گردشاگری،
حرفی و فروش)
 :S12و تد تکان ا و آرار بااقرتانااه اا
ا و رویااد ای حاریخر

 :W4فقاااااان درک درساااات اا
ااگت ای فضاایر و گتناهش اسار

0

گردشااگری اا تلااه گردشااگری

0
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 :W3و تد حرکر سا تر دراتی اه

 :S9قابلیاات اییاااد و ساارتایهگااذاری در
خاتاب تهتانناتاای (اقاتات ،پاذیرایر،

2

حرریح)

فعاایاااات گردشااااگری (نگاااااه
اذباااهتواااتر و ناااه توصاااتل

2

گردشگری تارن)
 :W6و تد اختمفاب عایاه باین
سااتان اا و نهاد اای تارحبط باا

1

گردشگری
تانگتنه هه در اول  1تشا اه ترشتد ،با حرین نقاب قتب بهاوا وان نهایر و باا حرین
نقاب ضعف نیه بهاوا وان نهایر برای حتسعه گردشگری
 8اواتیتب ای فرصت ا و حهایا ای تؤرر بر حتسعه گردشگری

رحبهب ای شاهانار ااول شاتاره
را نشان ترد ار

جدول  :8اولویتبندی فرصتها و تهدیدهای مؤثر بر توسعه گردشگری جنگ

اولویتبندی فرصتها O

رتبه

 :O2و تد حقاضای باادیا اا ت ااطق
گاار بااهخصااتص در چااارچتک
را یان نتر

 :T1فقاااان شاا اخت ام اا بااااار
6

 :O7حأهیاا تقاام تعظام ر باری باار
حت ه به حتسعه گردشگری

حقاضااای گردشااگری اا

بااه

حرکیاااش در تقیااااس داخلااار و
بینااتللر

6

 :T3عام تاا گر باین نهاد اای
5

 :O5شکل گیری اقتصااد تقااوتتر و
حأهیااا باار درآتااا ای غیاارنرتاار
(بهخصتص گردشگری)

اولویتبندی تهدیدها T

رتبه

دواتاار باارای حتسااعه گردشااگری

5

 :T2عااام تااا گر آتااتاش ااای
9

عاااار دانااشآتتختگااان بااا فعاایاات
گردشگری

9

 :T4دخااااااات و ورود برخااااار
0

سااااتان ااای دواتاار بااه عرصااه
گردشگری
حتسعه

211

و اییاد تان بارای

0

تانگتنه هه در اول شتاره  8تشا اه ترشتد ،با حرین فرصت اای حتساعهای باهاواا
وان نهایر و با حرین حهایا ا نیه بهاوا وان نهایر بارای حتساعه گردشاگری ا
شاهانار برای حیهیهوحولیل ماتان عتاتل داخلر و خار ر اا تاحری

داخلر و خاار ر اساتراده

برای حعیین تتقعیت ص عت یا سااتان بههار تاررود و بارای حشاکیل آن بایاا

نتراب حاصل اا تاحری

ارایابر عتاتال داخلار و تااحری

ارایاابر عتاتال خاار ر را در ابعااد

عتتدی و افقر آن قرار داد حا ایگاه ص عت یا سااتان در بااار تشخص گردد و بتتان را بارد اای
ت اسبر را برای آن تشخص هردر این تاحری
ت اسي برای گردشگری

ت طباق بار تااحری

 SWOTاسات و را بارد اای

را تشخص تره ار
نمودار  :1مشخص نمودن راهبرد اقدام

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

ترگرددر این تاحری

رحباهب اای

در نتتدار شتاره  6با حت ه به اتتیاا نهایر  5.12هسيشاه عتاتل داخلار (نقااب قاتب
با حر اا ضعف) و اتتیاا نهایر هسيشاه  5.91عتاتل خار ر (حهایااب با حر اا فرصت ا) ،
تتقعیت حولیل  SWOTصترب گرفته در ناحیه  5قرار گرفته استر اااینرو ،را برد حتسعهای
گردشگری

 ،را برد ح ت استر تبت ر بر این را برد در اول شتاره  3را برد چهارگاناه

گردشگری

تبت ر بر اواتیتب ای انیامشاه بهصترب هلر بیان ترشتدر
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ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی

1

یکر اا روش ا و حک یش ای ارایابر ،پاایش و نظاارب بارای حوقاق را بارد اساتراده اا تااحری
برناتهریهی را بردی هتار یاا  QSPMاساتر تااحری

 QSPMبارای ارایاابر اتکاانپاذیری و

پایااری را کار ای پیش هادی در تتا هه با شرایط تویطر و وض تت تد استر درصاترحرهاه در
این تاحری

را برد ای قابل اواتیتب ای خارج شتدر تراحل حشکیل تاحری
در ستتن اول تاحری

 QSPMبه شر ایر است:

فهرست عتاتل را بردی بیرون سااتان شاتل هلیه حهایا ا و فرصت اا

و عتاتل را بردی درونسااتانر شاتل هلیه ضعف ا و قتب ا آورده ترشتدر ایان عتاتال عی اا اا
تاحری

ای  IFEو  EFEآورده ترشتدر در ستتن دوم اتتیاا واندار یا تتان ار عاتال را باردی

عی ا اا تاحری
تاحری

 IFEو  EFEاستخراج و درج ترشتدر در ستتن ای بعای انتا را برد اایر هاه اا

 SWOTبهدست آتاه و شاتل را برد ای چهارگاناه  WT ،ST ،WOو  SOاسات ،آورده

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

یش را برد نتتانا تتا ه با شرایط درونار و بیرونار را داشاته باشاا ،بایاا اا فهرسات

ترشتدر ریش اا ستتن ای تربتب به انتا را برد ا به دو ایرساتتن حقسایم تارشاتدر یکار ایار
ستتن  ASو دیگری ایر ستتن TASر در ستتن  ASاتتیاا ذابیت داده ترشتد ،به ایان حرحیاي هاه
ر عاتل را بردی را با را برد تتردنظر ترس ی ا و به آن اتتیاا ترد ار در حعیاین اتتیااا اذابیت
بایا به این سئتال پاسخ داده شتد هاه آیاا ایان عاتال در انتخااک را بارد تاذهتر ارار تارگاذارد؟
درصترحرهه پاسخ به این پرسش تثبت باشا اتتیاا ذابیت بایا باهصاترب خااص و باا حت اه باه
ذابیت نسبر ر را برد به را برد دیگر داده شتدر اتتیاا ای ذابیت بهصترب ایر است:
اتتیاا  = 6ذاک نیستر
اتتیاا  = 5حا حاودی ذاک استر
اتتیاا  = 9در حا قابلقبتل ذاک استر
اتتیاا  = 0ذابیت با یر داردر

1. Quantitative Strategic Planning Matrix
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اول شتاره  64تاحری

برناتهریهی را بردی هتر ( )QSPMرا باراسااس ااول حولیال

ستآب هه در ناحیه را برد ای ح ت قرارر گرفتاه باتد ،باا حلریاق عتاتال داخلار و خاار ر دارای
اواتیت و تیهان ذابیت و حأریر آن ا در ریش اا را بارد اای ح ات در هات ارایاابر را باردی
گردشگری

نشان ترد ار با حت ه به را بارد ح ات و حتساعه اتکانااب و حساهیمب خااتاب
در ساااتان اای تتاتار گردشاگری باهت ظاتر

آنکه را برد حشکیل هارگروه ای گردشگری ا

برناتهریهی با  ،66/65را برد ح ت و حتسعه توصتل گردشگری
چشمانااا  2ساااه و  64ساااه گردشاگری ا

حتساط تتخصصاین رشاته علاتم گردشاگری و

هارش اسان بتتر در هت حتایا توصتل گردشگری
شرهت ای حعاونر گردشگری
حتسعه گردشگری

با  64/91را برد حاوین سا ا

باا  ،64/84را بارد حتایات اا حشاکیل

 ،3/95بخشتدگر تاایاحر و درنظرگرفتن حسهیمب در رابطه باا

در ت اطق دارای قابلیت سطح یش باا  8/30و را بارد تاا گر و حعاتال

بیشتر سااتان ای تتتار گردشگری
را بردی حتسعه گردشگری

ا و حترگردان ا با  8/10در اواتیت اای بعاای

با آژان

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

گردشگری با اتتیاا نهایر  66/10بهع تان را برد اصلر حتسعه گردشگری

حاوین شاار ضاتن

قرار گرفت ار

نتیجهگیری

گردشگری در حوت ب عصر حاضر در سیطره هانرساای ،یکر اا فعاایت ای اقتصاد هانرشااه
توستک ترشتد هه در قااي سه ااگتی فضایر و گتنه اای تختلاف گردشاگری در باااار حقاضاا
پایاار شاه هه به نسبت عرضه توصتل گردشاگری تاانظر باه تقصاا گردشاگری تربتطاه سارر
تره ار تانگتنه هه بیان شا اا تله گتنه ای گردشگری هه در ر ساه ااگاتی فضاایر شاهری،
روستایر و تبت ربر طبیعات قابال شاکلگیاری اسات گردشاگری ا
گردشگری

اساتر عرضاه توصاتل

تانگتنه هه اا نتایج حوقیق حاصل شاه ،ح ها تبت ربر اذباه اا نباتده و نیاات اا
و تهیا نتتدن آن هت عرضه به باااار حقاضاا

فرا م آوردن دیگر ا های توصتل گردشگری

استر تانگتنه هه احتای و توتای در تطااعه ختد ،نتییه گرفت ا نیاا ای گردشگران در ت ااطق
دارای اذبه ای گردشگری
سروی

ح هاا توااود باه اذباه نیسات و نیاا اای خااتاحر امچاتن

بهااشتر ،اساکان ،پاذیرایر و نیاا اای دیگار در اواتیات قارار دارناار امچ این نتییاه

بهدستآتاه اا فقاان ش اخت و آگا ر ام نسابت باه گردشاگری ا

و پیاتاا ای آن نیاه در

حطبیق با نتییه (ر بر و یاارات )6935 ،و (حیاری و نیررپتر )6939 ،هه در تطااعاب خاتد باه ایان نتییاه
رسیاهانا فقاان ش اخت و آگا ر نسبت به گردشگری

اا عتاتل اصلر عام حتسعه ایانگتناه

اا گردشگری در هشتر استر
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دراینبین ،عام حت ه به باااریابر و بخشب اای باااار گردشاگری ا

در تقیااس تلار و

بینااتللر ،تتأسرانه بستر ت اسابر را بارای حاترگردانر و باااریاابر و حتار اطام رساانر پیراتاتن
گردشگری

تهیا نکرده است و تانگتنه هه ضارغام برو ار و ساهرابر در تطااعااب خاتد

دریافتهانا در و له اول بااار گردشگری

در ایران بااار گردشگری داخلر بتده هاه تهامحاریان

گروه باادیاه اگان ت اطق گر ایران را گردشگران ایارحر یادبتدی و گردشگران فر گار تیرارار
حشکیل ترد ار عتاه این گردشگران با انگیهه ای تلر و تذ بر به باادیا ت اطق گر ترروناا و
عمقه وافری به ش یان رشادب ای گاوران و ناش یاه

ا درباره آن دارناا (ضارغام برو ار و ساهرابر،

)11:6935ر برابر حطبیق این نتایج ،ضرورب دارد هه اا سابقه ا رایر را یان نتر باهخصاتص دراتی اه
بستن حتر ای گردشگری

استراده شتد و حترگردانر گردشگری ا

باه بخاش خصتصار

واگذار گردد حا آن ا بتتان ا گردشگران داخلر عمقهت ا به این نت اا حتر ا را سااتانا ر و برگاهار
ه ار باینت تال ضرورب دارد هه برابر نتایج بهدستآتاه گردشگری ا

در امپیتناا باا دیگار

گتنه ای گردشگری باهخصاتص در ت ااطق دارای قابلیات در ساطح یاش ،تاانظر قارار گیارد و
تانگتنه هه حا رنیاد و تکاران در اواتیت اول پیش هاداب ختد در رابطه باا گردشاگری ا
دست یافتهانا حرظ و ارحقای ت اب طبیعر و فر گر حاریخر و یادتان ای دوران ا

حوتیلار در

اواتیت قرار گیرد (حا رنیاد و تکاران)651:6935 ،ر
با حتام این حراصیل نتایج بهدستآتاه نشان ترد اا حتساعه گردشاگری ا

در وضاعیت

تتکن اتکانپذیر نیست ،چرا هه نیاات ا سه حغییر عتاه است هاه ایان ساه حغییار عباارباناا اا6 :ر
تطااعه ،طراحر ااگتی ت طقهای و تلر حتسعه گردشگری

و برناتهریهی تارحبط باا اساتراده اا

تتخصصان گردشگری نه تتخصصان و هارش اسان نظاترر چرا هه علتم گردشگری حخصصار باتده
و فرای صتربب ای ساده آن ،پیچیاگر ایر دارد هه ح ها تتخصصان و هارش اسان علتم گردشاگری
بااه آن ر وااان دارنااا؛ 5ر بسترساااای و حتسااعه ایرساااخت ااای گردشااگری ا

و واگااذاری

فعاایت ای حتسعه ،عرضه و تایریت این گردشگری به بوش خصتصر آن ام بخاش خصتصار
واقعر هه قابلیت فعاایت دراتی ه گردشگری

را داشته باشاار 9ر ااگتیاابر فضاایر ،ش اساایر،

بخشب ای و اواتیتگذاری بااار ای اف گردشگری

با حت ه به چشمانااا و ا ااف برناتاه

حتسعه در هت آگا ربخشر و اطام رساانر اا یاش سات و باااریاابر و حبلیغااب هات اذک
گردشگران اا بااار ای اف و حهیه و بستهب ای حتر ای گردشگری ا
ضرورب ای حتسعه گردشگری
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اا دیگار سات اا تلاه

در ایران و برونرفت اا وضعیت براخر حال حاضر استر

این نکته را نیه بایا به یاد داشت هه گردشگری بهصترب عام و گردشگری

باهصاترب

خاص نسبت تعکتس با ایائتاتژیشادگر و حتدهگرایر داردر اا آنیا هاه در و لاه اول گردشاگری
یش اتر اقتصاادی اسات ،نیاات اا ساتدت ای اقتصاادی بارای اتعاه تیهباان و گردشاگران دارد و
تقیاس هشتر نیاات ا است ،چرا هه در ه ار تهایای اقتصادی ،دستاورد ای تع تی م اا گردشاگری
تانظر است و ای که گردشگری

حاا چاه انااااه تارحتاناا پایاااری را در ت ااطق دارای

قابلیت در ابعاد اقتصادی و ا تتاعر -فر گار و تویطار شاکل د اا؟ خاتد حارااوی تهتار در
نظارب و پایش اینگتنه اا گردشگری استر
فهرست منابع

6ر احتای ،تهای و توتای ،غمترضا ()6939ر شناسایی ،اولویتبندی و تعیین عوامل ماؤثر بار

ارزیابی راهبردی گردشگری جنگ در ایران

مچ ین گردشگری

در حاات خاص و فر گر ختد باه ناتعر رویکارد تلار و تاذ بر در

انگیزهها و نیازهای گردشگری دفاع مقدس ،فصل اته تطااعاب را بردی بسیج ،سال را م ،شتاره
 ،1صص 662-604ر
5ر پاپلر یهدی ،توتاحسین و ساقایر ،تهاای ()6939ر گردشاگری (ماهیات ومفااهی ) ،حهاران،
انتشاراب ستت ،چاپ نهمر
9ر حیاری ،تییا و نیررپتر ،اتیرعباس ()6939ر مطالعه گردشگرى جنگ در جهان :ارائه راهکار
بهمنظور توسعه گردشگرى جناگ در ایاران ،فصال اته حخصصار تطااعااب دفاا تقااس ،ساال
سیهد م ،شتاره چهلونهم ،صص 661-625ر
0ر ر بر ،آایتا و یاارات ،توبتبه ()6939ر بررسی وضعیت گردشاگری جناگ در ایاران و ارائاه
راهبرد برای توسعه آن ،فصل اته فضای گردشگری ،سال ستم ،شتاره  ،66صص 61-01ر
2ر سبکبار ،حس علر؛ باغیانر ،حتیارضا و ناترانر ،حتیااه ()6934ر نقاش گردشاگری جناگ در
ارتقای كیفیت زندگی ساكنان شهری مناطق جنگی استان خوزستان ،تیله برناتاهریاهی فضاایر،
سال اول ،شتاره  ،5صص 89-30ر
1ر سقایر ااف ،تهای و تکاران ()6936ر تحلیل نقش مراكز خرید در ارتبااط باا گردشاگری و
زیارت (مطالعه موردی :كالنشهر مشهد) ،تطااعاب غرافیایر ت ااطق خشاش ،ساال دوم ،شاتاره
شتمر
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1ر سقایر ک ،تهای و تکاران ()6936ر متن فضاایی زیاارت اماام رضاا (ع) ،تیلاه تطااعااب
ا تتاعر ایران ،دوره ششم ،شتاره  9و  ،0صص 81-641ر
8ر سقایر ،تهای ()6982ر گردشگری پساامدرن (ضارورت یاش شاناخت) ،تیتتعاه تقاا ب
تایش غرافیا و قارن بیساتو یکام ،گاروه غرافیاای دانشاگاه آااد اسامتر واحاا نیافآبااد،
اردیبهشتتاهر
3ر سقایر ،تهاای ()6988ر واسازی متن فضایی گردشاگری در ناوا ی پیراماون كاالنشاهرها
(مطالعه موردی :كالنشهر مشهد) ،پایانناته تقط دهتری ،دانشگاه فردوسر تشهار
64ر سقایر ،تهای ()6939ر صورتبندی واسازی در تکاپوی نظری جغرافیای رادیکال (گاذار از
سیست به متن) ،در هتاک « ستار ایر در فلسره غرافیا» ،انتشاراب انیتن ژئتپلتیش ایرانر
66ر سقایر ،تهای و تسعتدی ،توتاباقر ()6930ر اكوسیست های طبیعی و اكوتوریس باا تأكیاد
بر ایران ،حهران ،انتشاراب تهکاته ،چاپ اولر
65ر سقایر ،تهای و رستتر ،تییا ()6980ر امکانسنجی گردشگری كشاورزی در ایران ،پ یتین
تایش اقتصاد هشاورای ،دانشگاه اا اانر
69ر سهرابر ،تهایه و ضرغام برو ر ،حتیاا ()6935ر شناخت دستاوردهای گردشاگران داخلای
در بازدید از مناطق جنگی ایران (رویکرد مدیریت منفعتمحور) ،فصل اته تایریت اسامتر ،ساال
 ،56شتاره  ،6صص 601-611ر
60ر ضرغام برو ر ،حتیا و سهرابر ،تهایه ()6935ر گونهشناسی بازدیدكنندگان منااطق جنگای
ایران و نقش آن در انتقال فرهنگ پایداری دفاع مقدس ،اتعهپیو ر فر گار ،پیو شاگاه علاتم
انسانر و تطااعاب فر گر ،سال چهارم ،شتاره دوم ،صص 12-646ر
62ر حا رنیاد ،علر؛ اودان ،تیتبار و سابهی ،باراو ()6935ر برناماهریازی راهباردی توساعه
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61ر توتتدااده ،سیاتیتبر؛ تیر اشتر ،علر؛ تیر ،تصطرر و ع برفروش ،فاطته ()6939ر شناسایی
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