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 دهیچک
 رخ گردشگری توسعة زییر برنامه و رییگمیتصم طیمح در که اتفاقاتی و طیشرا از گاهیآ

 های سیاست اجرای و زییربرنامه ندیفرا از ما نشیب و آگاهی یارتقا در ییبسزا نقش ،دهد می

 برای ستمییس کردیرو با طیمح لیتحل مدل ارائة پژوهش نیا هدف .دارد گردشگری توسعة

 تیماه و یبررس مورد های مؤلفه به توجه با. است ماکو شهرستان در گریگردش زییربرنامه

 پژوهش، نیا در. است یکاربرد آن هدف و یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا کردیرو موضوع،

 از استفاده با شهرستان در گردشگری توسعة یزیربرنامه بر مؤثر های عامل ییشناسا ضمن

 دیماتل روش از استفاده با و یکم روش به زین ها آن متقابل یاهریتأث ،SWOT ماتریس

 کیتفک ،یریرپذیتأث و یرگذاریتأث براساس ،ها عامل نیا یینها عملکرد تیدرنها و شد یبررس

 بر حاکم شرایط به توجه با درنهایت، .شد مشخص ها آن نیب موجود افشک و شد یبند رتبه و

 و ها  قوت وجود بیانگر پژوهش جینتا. است شده ارائه نیز هاییراهبرد منطقه، گردشگری

 در موجود های ضعف اما است، ماکو گردشگری صنعت عرصة در دهایتهد و ها فرصت و ها ضعف

 ها پتانسیل و ها فرصت از استفاده مانع و است غالب ها قوت بر شهرستان، گردشگری عرصة

 از است ستهنتوان باید، که آنچنان ماکو، شهرستان گردشگری ،بنابراین ؛است شده موجود

 .گیرد بهره گردشگری توسعة زمینة در موجود های قوت و ها پتانسیل

 

 .ماکو ستمی،یس کردیرو ط،یمح لیتحل ،گردشگری زییر برنامه: دییکل های واژه

 

  

                                                                                                                                                                              
 09144211702: مسئول نویسندة  Email: Mousavi424@yahoo.com 
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 مقدمه

 بدون و است کشور آن یاقتصاد مختلف های فعالیت و ها بخش در یگذارهیسرما ازمندین کشور هر در یاقتصاد توسعة

 یبرا. داشت یاقتصاد رفاه و دیتول اشتغال، گسترش انتظار توان نمی ،ییروبنا و ییربنایز های طرح در یگذارهیرماس

 این در. اند کرده دایپ یخارج های سرمایه جذب به یدیشد لیتما جهان یکشورها از یاریبس امروزه مهم، نیا تحقق

 از یکی گردشگر جذب منظور به ای منطقه بالقوة های توان از ادهاستف و گردشگری های زیرساخت در یگذارهیسرما زمینه،

 نیتربزرگ از کیی ،گردشگری صنعت و مسافرت رایز ؛(108: 1388 زاده،یآقاس و زادهمیابراه) است مناسب های راه

 تر عسری ایدن بزرگ عیصنا نیب در گردشگری صنعت صعودی ریس گذشته، دهة چند در کهیطور به است؛ جهان عیصنا

 یبزرگ بخش و (413: 2012 ،دیگران و لئو هیا) دارد ادامه همچنان شترییب شتاب با جهانی رقابت عرصة در و است بوده

 مهم یسازوکار عنوانبه گردشگری از یحت امروزه. (105: 2004 بویل،مک و اسکات) دهد می لیتشک را یجهان اقتصاد از

 ان،یزمرد) شمارد میبر توسعه گذرنامة را آن( 1979) دکارت کهیطوربه ؛دشو می ادی رشددرحال یکشورها شرفتیپ یبرا

 مناطق و کشورها در اقتصادی سودهای جادیا برای  هشدشناخته های راه از کیی گردشگری ،ایدن سراسر در و (62: 1384

 ،نیبنابرا ؛هستند صنعت نیا از خود دیعوا و منافع شیافزا یپ در کشورها از یاریبس ل،یدلنیا به .شود می محسوب ویژه

 (.6: 1380 ،یمحالت) کرد تالش آن گسترش راستای در درست یزیربرنامه با و عالمانه یتیریمد و بلند ینظر با دیبا

 مختلف و متفاوت اریبس ،ها بخش نیا های ویژگی و خدمات. ردیگدربرمی را عییوس های بخش گردشگری صنعت

 ییشناسا .(1057: 2012 ریتچی، و وانگ) کند می طلب را متفاوتی کردهاییور و ها ریزی برنامه ،جهیدرنت. است

 ترین مهم از ،ها آن از کیهر تیظرف با متناسب های ریزی برنامه و آن طییمح طیشرا و مختلف مناطق های ویژگی

 و ها جاذبه زمینة در تیواقع برمبتنی و قیعم شناختی است ضروری .است صنعت نیا در موفق یزیر برنامه هایموضوع

 مؤثر یها عامل تمام منابع، از رییگ بهره در مناسب استگذارییس و رییگمیتصم منظوربه و میباش داشته گردشگری منابع

 ما آگاهی(. 114: 1389 داغستانی، و اعییض) میده دخالت زمینه این در را زییر برنامه و رییگمیتصم و گذاریاستیس رب

 از ما آگاهی و فهم شیافزا موجب گردشگری، مقاصد در گردشگری زییر برنامه و گذاریاستیس طییمح طیشرا از

 شده،لکنتر ای شیوه به را یگردشگر دیبا پس. (1994 هال،) شود می گردشگری مقاصد زییربرنامه و رییگمیتصم ندیفرا

 بدون تواند می یگردشگر کرد،یرو نیا تخاذا با. دکر تیریمد و داد توسعه ییعقال یزیربرنامه براساس و داریپا و کپارچهی

 ب،یط) کند یگردشگر مقصد بینص یادیز منافع یاجتماع و یفرهنگ ،یطیمحستیز یجد هایمعضل دآوردنیپد

 های نامک فرهنگی، و تاریخی آثار تاریخی، قدمت ع،یبد یاندازهاچشم شتندا دلیل به ماکو شهرستان (.212: 1379

. باشد کشور گردشگری مقاصد از یکی تواند می... و ها کوهستان ،یدرمان آب کزامر ،یمعدن یها چشمه آبشارها، مذهبی،

 نیا تا است شده موجب هایی عامل چه اما دارد، وجود شهرستان نیا در گردشگری های جلوه بیشتر گفت توان می

. باشد  بهره بی ،جهان پردرآمد و یاقتصاد های بخش از یکی عنوان به گردشگری یفرهنگ و یاقتصاد مواهب از ستانشهر

 پاسخ به دنیرس یبرا داد؟ توسعه شیوه بهترین به ستانشهر این در را سودآور و نوپا صنعت نیا توان می هایی روش چه از

 .دارد ضرورت آن طییمح طیشرا با متناسب یزیر برنامه و دهایتهد و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت شناخت باال های پرسش
 

 پژوهش نظری مبانی

 طیمح لیتحل

 به دنیرس بر که ط،یمح در موجود یدهایتهد و ها فرصت نییتع نیهمچن گردشگری، مقاصد توان و گاهیجا نییتع یبرا

 اطالعات نشر و ابییارز نظارت، از است عبارت طیمح لیتحل. شود می پرداخته طیمح تحلیل به رند،ارگذیتأث انداز چشم

 شود می موجب طییمح های تحلیل(. 155: 1388 ،دیگران و گرنوحه) مجموعه کی خارجی و داخلی های محیط به مربوط
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 نیا قیطر از. کند ییشناسا را خود رقابتی های ضعف و ژهیو های شایستگی نی،یع صورتبه و دقتبه بتواند مجموعه

 و موانع و دننک گذاریهیاسرم رقابتی های فرصت لیتکم راستای در توانند می رانیمد ،ها آن از حاصل اطالعات و لیتحل

 شرفتیپ ط،یمح لیتحل اصلی امیپ(. 19: 1384 آقازاده، و قلیپور حسن) دهند کاهش را ها آن تأثیرهای درنتیجه و دهایتهد

 شمردنمتیغن بهبود،قابل های زمینه کردنفراهم و ها ضعف رساندنحداقل به ،ها قوت براساس جلو به رو حرکت و

برنامه مختلف مکاتب براساس که متعددی کردهاییرو (.2005 جامر، ؛1991 بیرز،) ستدهایتهد کردنخنثی و ها فرصت

 ؛است شده منجر آن لیتحل و طییمح های عامل از استفاده نوع تعدد به است، شده ارائه طیمح لیتحل برای زییر

 تالش طیمح با انطباق و اهنگیهم برای ط،یمح لیتحل و هیتجز قیطر از زی،یربرنامه حوزة شمندانیاند کهطوری هب

 (.1 شکل) کنند می بندیمیتقس رونییب و درونی طیمح بخش دو به را طیمح لیتحل و کنند می

 

 
 

 طیمح لیتحل مختلف های بخش .1 شکل

 

 درونی، طیمح از که ای گونه هب ؛دارد نیاز رونییب و درونی طیمح دو از اطالعاتی انیجر به راهبردی زییر برنامه

 دهد می امکان زانیر برنامه به رونییب طیمح اجمالی بررسی اما ،شود می حاصل ها قوت و ها ضعف به مربوط العاتاط

 های شناخت پایة بر را ریزی برنامه روند ،راهبردی رویکرد پس(. 54: 1387 نژاد،مییابراه) بشناسند را ها فرصت و دهایتهد

 و خارجی محیط بین توازن ،آن اصلی کارکرد و( 4: 1388 ،دیگران و ودیفره) سازد می استوار واقعی امکانات و معتبر

 .(2: 1391 ،دیگران و نیا رحیم) است پایدار رقابتی مزیت به رسیدن برای داخلی

 

 1سیستمی اندیشة رویکرد

به را ای هیکپارچ مجموعة که کند می تعریف هم به وابسته و مرتبط اجزای از ای مجموعه را سیستم سیستمی، نگرش

 داشتن به اغلب ها آن بقای بلکه ،کنند نمی فعالیت تنهایی به مختلف های سازمان سیستمی، نگرش طبق .آورند می وجود

 سیاسی، های فعالیت جهانی، بازار اقتصادی، شرایط شامل که دارد بستگی بیرونی محیط با موفق و متقابل ارتباط

 (.34: 1387 سنزو،دی و رابینز) شود می.. .و اجتماعی های سنت و ای فناورانه های پیشرفت

 کالن و خرد سطح دو در ها برنامه تبیین و تحلیل بررسی، برای جامعی و نو های روش سیستمی، های نگرش امروزه

 .اند گرفته جای راهبردی ریزی برنامه فنون بندی طبقه در و روند می شمار به گیری تصمیم های عرصه در

 ها برنامه واحد هدف با ارتباط در و یکپارچه طوربه ها برنامه پیچیدةدرهم اجزای درک سیستمی، نگرش چارچوب در

 درنظر پیچیدهدرهم اجزای از ای مجموعه مانند راهبردی های برنامه شود می موجب سیستمی راهبردهای و شود می میسر

 شوند می محسوب راهبردی های برنامه تنظیم و تدوین برای سودمندی ابزار سیستمی راهبردهای. شوند گرفته

 (.76: 1388 زاده، حمیدی)

                                                                                                                                                                              
1. System approach 

 بیرون محیط درون محیط

 سازمان محیط
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 واقعی، نیازهای به توجه با توسعه های طرح مقاصد و اهداف سیستمی، رویکرد براساس ،راهبردی ریزی برنامه در

 سعی ممکن حد تا بنابراین، ؛دشو می تعیین بلندمدت در ها آن بیرونی و درونی آثار و توسعه های محدودیت و امکانات

 دشو پرهیز کاریخرده و مقطعی برخورد از و دشو توجه جانبههمه و جمعی بلندمدت، منافع به اهپیشنهاد ارائة در شود می

 جدا هم از را دو این راهبردی تفکر در نباید و یکدیگرند ةالزم نگری،یکل و نگری ئیجز(. 180: 1388 ،دیگران و زیاری)

 تفکر سیستمی، دیدگاه داشتن بدون درواقع،. کنیم تجربه را بودنسیستمی دو، نای ترکیب با هوشمندانه باید بلکه ،کرد

 .یابد نمی معنا راهبردی

 ارتباط ها بخش سایر با آن بخش هر زیرا ؛شود تفسیر و تحلیل سیستم یک مثابة به باید گردشگری است معتقد گان

 برنامة طورکلی، هب(. 36: 1387 کاظمی،) داردن کامل کنترل خود سرنوشت بر گردشگری سیستم در مدیری هیچ و دارد

 یکدیگر، با مناطق هماهنگی همچنین و گردشگری ای همنطق در( ها مؤلفه) اجزا همة برای را راهنمایی و الگو سیستمی،

 مناطق توسعة برنامة ةآیند و حال گذشته، شرایط و کند می فراهم منطقه در فرهنگی و اجتماعی توسعة و منابع مدیریت

 هایارتباط درک گردشگری، در سیستمی ریزی برنامه تأکید محور(. 258: 2006 ،دیگران و اگلس) دربردارد را دشگریگر

 نوع این رسالت عناصر، این بین ارتباط درک ،درواقع. است سیستم یک ةمثاببه گردشگری عناصر بر حاکم درونی

 به توان می گردشگری، ریزی برنامه و مطالعه در سیستمی روش از استفاده دالیل ترین مهم جمله از. است ریزی برنامه

 :کرد اشاره زیر موارد

 گردشگری؛ صنعت در متقابل وابستگی بر تأکید برای 

 ؛آن دائمی تغییر و پویایی ،گردشگری باز سیستم ماهیت دلیلبه 

 گردشگری های جنبه تمام در تنوع و پیچیدگی. 

 

 پژوهش روش

 نیا الزمة. است ییایجغراف مختلف مناطق در متعادل توسعة جادیا و ینگرندهیآ ،یزیر هبرنام اهداف نیترمهم از یکی

 های شاخص نیب رابطة شناخت و یابیارز نیهمچن بالفعل، و بالقوه یاستعدادها و مناطق قیدق شناخت و مطالعه ند،یفرا

 از یکی. گرفت یاری مختلف های نف و ها روش از دیبا مرحله نیا به دنیرس یبرا. است منطقه توسعة در اثرگذار

 نیب یمنطق روابط از یکم های فن آنجاکه از(. 43: 1381 ،یمحمد) است یاضیر و یکم های فن راهبردها، ترین مهم

 به توجه با. ندکن ئهاار ها پدیده نیب روابط و ها ویژگی از یقیدق و یمنطق یابیارز توانند می ،شوند می حاصل ها پدیده

 نظر از پژوهش نیا. است یلیتحل -یفیتوص پژوهش نیا بر حاکم کردیرو موضوع، تیماه و یبررس مورد های مؤلفه

 یدانیم هایهمطالع و ای کتابخانه روش از اطالعات یگردآور یبرا ،پژوهش اتیادب بخش در و است یکاربرد هدف

 یگردآور اما شد، هیته یعلم ایه همجل ،ها کتاب قیطر از پژوهش اتیادب بخش در ازین مورد اطالعات .شد استفاده

 .رفتیپذ صورت یگردشگر نامتخصص از اتفاقی گیری   نمونه طریق از و پرسشنامه قیطر از پژوهش، یاصل اطالعات

 

 1دیماتل روش

 و اهنظر از استفاده و یجهان ةدیچیپ اریبس مسائل یبررس یبرا عمده طور به یالدیم 1971 سال اواخر در دیماتل روش

BMI مؤسسة .شد گرفته ارک هب... و یاقتصاد ،یاسیس ،یعلم یها نهیزم در نظرانصاحب یاهشنهادیپ
 بارنیاول سوئیس 2

                                                                                                                                                                              
1. DEMATEL 

2. Business Monitor International 
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 بریمبتن دیماتل روش. کرد استفاده دیماتل روش از ،بود شده اجرا (GRC) ژنو یقاتیتحق زکمر در هک یا پروژه در

 نیا. نندک کیتفک معلول و علت گروه دو به را لیدخ یها عامل توانند می که است( ییهااگرافید) یدار جهت های گراف

 انگریب اگراف،ید هر یرو اعداد کهیطور به ،کشند می ریتصو به را ستمیس کی عناصر انیم یوابستگ رابطة هااگرافید

 ندداد توسعه را باال روش ،1976 سال در گابوس و فونتال(. 2007 لی، و وی) است گرید عنصر بر عنصر کی ریتأث شدت

 :از است عبارت هک دادند شنهادیپ آن یبرا یاصل گام پنج و

 م؛یمستق روابط سیماتر ةیته .1

 :دشو می محاسبه ریز تابع از استفاده با روش نیا در یسازنرمال م؛یمستق روابط سیماتر یساز نرمال .2

 Mn = k * M     (1 تابع 

 :آید می دست هب ریز تابع از k بیضر که

     (2 تابع 
max
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 ل؛ک روابط سیماتر محاسبة. 3

 قرار نظر مد ها عامل ریسا با مقایسه در عامل هر یریاثرپذ و یاثرگذار گام، نیا در ؛یمعلول -یعل نمودار ةیته. 4

 یک در را ها آن انیم روابط و ها عامل توان یم مختلف، های عامل انیم یمعلول و یعل روابط دییتأ و ییشناسا با. ردیگ یم

 .داد نشان یکیگراف صورت به نقشه

 محاسبة برای ریز فرمول از دیماتل روش تیدرنها ؛ها عامل از یکهر یرگذاریتأث و یریرپذیتأث محاسبة. 5

 .ندکیم استفاده میرمستقیغ و میمستق یها یریاثرپذ و ها یاثرگذار

     (3 تابع nM*  M *  I  M   1 

 

 ها افتهی و بحث

 ماکو شهرستان در گردشگری

ْ  و 31 َ ییایجغراف طول و یشمال 39 ْ و 18 َ ییایجغراف عرض در غربی آذربایجان استان غربی شمال در ماکو شهرستان

 موقعیت وجود با گردشگری، صنعت ماکو شهرستان در. دارد وسعت کیلومترمربع 1931 و است گرفته قرار یشرق 44

 بازار به عرضهقابل های جاذبه انواع داشتن و مذهبی و تاریخی هنری، فرهنگی، طبیعی، مواهب جودو و جغرافیایی مناسب

 سال در. است ناچیز بسیار بابت این از شهرستان درآمد و است نیافته را خویش واقعی جایگاه وجههیچ به گردشگری،

 هزار 18 غربی آذربایجان سهم موجود آمارهای براساس ،رفتند نوروزی هایمسافرت به که مسافری میلیون 55 از ،1389

 گردشگر جذب برای است بدیهی. است صفر به نزدیک میان این در ماکو سهم البته که بود مسافر( درصد 32/0 تقریباً)

 خوشبختانه. دشو رفع موجود های نقص مسئوالن، همت با است امید که داشت مناسب پذیرایی و اقامتی سیساتأت باید

 پذیرایی تأسیسات از ای مجموعه ،جوق باغچه ییالقی و زیبا روستای در تازگی به شهر ذوقخوش هندسانم از یکی

  .دهد می قرار گردشگران اختیار در مطلوب شرایط با را الزم امکانات که است دهکر ایجاد مناسب

  :کرد تقسیم زیر بخش سه به توان می را ماکو شهرستان گردشگری های جاذبه

 کوهرشته) داغ آغری جذاب و زیبا دورنمای کشیده،فلکسربه هایکوه وجود :طبیعی اندازهایچشم و ها جاذبه

 سواحل خاچ،قره ییالقی ةمنطق جوق، قلعه باغی دره ،(سی دره سو) به معروف رند روستای سرسبز و مصفا ةدر ،(آرارات

 آبشار ماکو، شهر شمال ضلع در جهان گیسن کالهک ترین بزرگ قنبری، شهید و بارون سدهای پشت های دریاچه
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 قرار سبد کوه ةدامن در که جوققلعه زیبای روستای زنگبار، پرآب ةرودخان دیزج، عرب روستای در واقع آواجیق دهستان

 دست گویی که زنگبار ةرودخان سنگی ةدیوار ،گذرد می زنگبار خروشان و پرآب ةرودخان آن دستپایین از و است گرفته

 معدنی های آب ند،ک جلوگیری آن سرکشی و طغیان از تا است ساخته مستحکم ای دیواره آذرین هایسنگ با طبیعت

 شوط، و چالدران باشکند، گرم های آب ،(کندی طهماسب ییالقی روستای گازدار معدنی آب مانند) پزشکی مصرف دارای

 شهر خروشان و جوشان های چشمه و آن گلیجن پارک با ارس سد پشت ةدریاچ ارس، مرزی و تاریخی و پرآب رودخانة

 پرندگان زیستگاه و است شهر دستپایین در واقع سو  قره رود ةسرچشم و جوشد می آذرین هایسنگ دل از که بازرگان

 .... و است مهاجر

 مصفای و مشجر باغ داخل در و چرکین کوه دامنة در سردار کاخ وجود :هنری و فرهنگی تاریخی، های جاذبه

 فرهاد به معروف سنگر روستای در واقع اورارتورها به متعلق سنگی دخمة فرنگی،کاله عمارت جوق، باغچه هکتاری هیازد

 کالهک زیر در که صفوی عباسشاه عصر به متعلق آن ةنوشتسنگ با همراه قبان ةقلع بقایای بشگوز، تاریخی پل دامی،

 .بسطام تاریخی شهر بقایای ،دارد قرار ماکو شهر سنگی

 ترین بزرگ زیر در واقع مسجد گوی به مشهور ابوالفضل حضرت تاریخی مسجد :مذهبی و دینی های جاذبه

 دارد، جهانی شهرت که چالدران تاریخی و حاصلخیز و وسیع دشت در واقع طاطائوس کلیسای جهان، سنگی کالهک

 .تاس سد ةدریاچ به مشرف که بارون ساحلی و زیبا روستای در مریم ننه کلیسای

 

 
 نقشة محدودة مورد مطالعه .2 شکل

 نگارندگان: منبع



 7  ...گردشگری ریزی برنامه در سیستمی رویکرد با محیط تحلیل مدل یک ارائة

 گردشگری زییربرنامه برای ستمییس کردیرو با طیمح لیتحل مدل ارائة

 یارهایمع یبررس ییتوانا که است یروش (MCDM) چندشاخصه یریگمیتصم دادند نشان( 2011) هونگ و تزنگ

 نیبهتر برآورد در گیرندگانمیتصم به ها گزینه کردن مرتب طریق زا مختلف معیارهای یا ها ویژگی طبق و دارد را مختلف

 های عامل از کیهر دةیچیپ روابط نییتع برای ماتلید روش از ،پژوهش نیا در(. 2011 تسینگ،) کند می کمک نهیگز

 نیا ییهان عملکرد یابیارز نیهمچن و یکدیگر بر ها آن ریتأث کاوش ،ها آن نیب روابط کشف ،بیرونی و درونی محیط

 .است شده اقدام ریز صورت به ها آن نیب شکاف کشف و ماکو شهرستان گردشگری توسعة ریزی برنامه در ها عامل

 
 گردشگری توسعة برای محیط تحلیل پیشنهادی مدل. 3 شکل

 نگارندگان: منبع

 

  (IFE) درونی طیمح لیتحل و هیتجز و ییشناسا

 ویژه هایشایستگی عینی، صورت به و دقت به تا ســازد می قادر را ازمانســ محیطی، و داخلی های تحلیل و تجزیــه

 جهـت  در تواننـد مـی  مـدیران  هـا آن از حاصل اطالعات و تحلیل این طریق از. کند شناسایی را خود رقابتی های ضعف و

 شناسـایی . بکاهنـد  هـا آن آثـار  از و کـاهش  نحـوی  به را تهدیدها و موانع و نندک گذاریهدف رقابتی هایفرصت تکمیل

 کنـد  انتخـاب  را محیطـی  نیروهـای  با رویارویی و مواجهه هایراهبرد تا سازدمی قادر را سازمان ،ها ضعف و هاشایستگی

 را هـا ضـعف  و هـا  قوت واقع در. است داخلی عوامل بررسی منظور به ابزاری ،IFE ماتریس(. 2005 آقازاده، و پورحسنقلی)

 اندرکاراندست هاینظر و شهودی هایقضاوت به عمدتاً درونی، تحلیل و تجزیه ماتریس یک ةتهی برای. ندک  می ارزیابی

 (.236 :1382 همکاران، و احمدی علی) شودمی تکیه

 

  (EFE) رونییب طیمح لیتحل و هیتجز و ییشناسا

( گردشگران) انیمشتر بجذ و افتنی و هامشکل حل درصدد زانیر برنامه و رانیمد زیرا ؛است الزم رونییب طیمح شناخت

 و آمیزدیتهد های موقعیت در طیمح آزمون به ستی،یتور یمقصد برای برتر یتیموقع جادیا و نییتع. هستند شترییب

 اجازه گردشگری زانیر برنامه به که است ابزاری EFE سیماتر(. 54 :1387 نژاد،مییابراه) دارد نیاز مختلف های فرصت

 مقطع در را رقابت و بازار تیوضع ،ای فناورانه حقوقی، فرهنگی، اسی،یس اجتماعی، ادی،اقتص طی،یمح های عامل دهد می

 گردشگری ریزی برنامه برای بیرونی و درونی محیط های عامل ةمجموع ،1 جدول در. کنند ابییارز نظر مورد زمانی

 .دوش می ارائه ماکو شهرستان

آوری اطالعاتجمع

تهيه نمودار
اثرپذيري- اثرگذاري

تهيه نمودار
اثرپذيري- اثرگذاري

انتخاب عوامل كليدي محيطي

معلولي-تعيين روابط علي معلولي-تعيين روابط علي معلولي-تهيه نقشه علي معلولي-تهيه نقشه علي تعيين اهميت روابطتعيين اهميت روابط

تعيين ميزان اثرگذاري و 
اثرپذيري كل

تعيين ميزان اثرگذاري و 
اثرپذيري كل تهيه ماتريس اثرگذاريتهيه ماتريس اثرگذاري

مرحله اول

تحلیل سیستمی: مرحله دوم

مرحله سوم
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 ماکو شهرستان گردشگری توسعة ریزی مهبرنا برای بیرونی و درونی های عامل سماتری .1 جدول

 کنیم؟ توجه باید هایی ضعف چه به :(W) ها ضعف کنیم؟ حساب توانیم می یهای قوت چه روی :(S) ها قوت

1S =دخمة  یخی،تار یها پلکاغ سردار،  مانند) یو فرهنگ یخیتار یغن یها جاذبه
 یمیمسجد قد یم،ننه مر یسایقلعة قبان، کل یایبقا فرنگی، کالهفرهاد، عمارت 

 (.یباستان یها تپهحضرت ابوالفضل، 
2S =و بازرگان -تهران اصلی راه مسیر در)قرارگرقتن  مناسب جغرافیایی موقعیت 

 (.است جهان توریستی کشور هفتمینکه  ترکیهبا  یمرزهم و نزدیکی

3S =ی،بازالت یماکو، منشورها ی)پارک جنگل یعیطب نظیر بیو  یباز اندازهای چشم 
 ی،آبگرم و معدن یها چشمهرودخانة زنگمار،  یبایشهر ماکو، درة ز یرة سنگصخ

 (.یقنبر دیشه سدبارون و  یپشت سدها یها اچهیدرسواحل 
4S =وریکلفولک فرهنگ و عشایری و روستایی مناطق در فرهنگی غنای و تنوع 

و  غریبه مسافراناز  یرایی)پذ روستاها ساکنان نوازی مهمانمردم و حس 
 (.مسافران یبرا یادماندنیبه سفر تجربة سازی زمینه

5S =یسو از یراییو پذ یستیو تور یحیتفر کزامر توسعة و گذاری سرمایه به توجه 
و  یحیآغاز احداث مجموعة تفر مانند) شهرستان در دولتی و خصوصی بخش

 یراییپذ تأسیسات یجادا شهرداری، یسو ازشهر ماکو  یدر صخرة سنگ یستیتور
شهر ماکو،  یدر پارک شاد یحیامکانات تفر یجادباغچه جوق، ا یبایز یدر روستا

 و...( یشهردار یاز سو شوط یدر آبگرم معدن یدهاستخر سرپوش یجادا

1W =کمبود  گردشگری یالتخدمات و تسه یفیو ک یکم ضعف(
 راهی، بین پذیرایی کزامر کمبود ،گردشگری یها کمپنبود  یا

موجود، کمبود خدمات  یاقامت کزامر یتو کم یفیتک بودنپایین
 (.گردشگران ییو راهنما یتیهدا

2W =و  یفرهنگ یراثسازمان م مسئوالن یریتیعملکرد مد ضعف
 های یلپتانس یبرا یابیو بازار یغاتتبل نبودشهرستان ) یگردشگر

 یها پروژه در گذاری سرمایه نبود ،گردشگریبالقوه و بالفعل 
 یو حفاظت یریتیعف مدو درآمدزا، ض زااشتغال گردشگری

 و...(. یو فرهنگ یخیتار یها جاذبه

3W =توسعة  یبرا یمنسجم و منطق یبرنامة تخصص نبود
 یها سازماندر  گردشگری متخصصان ودنب دلیلبه گردشگری

 یبرنامگ بیشهرستان،  گردشگریطرح جامع  نکردن هی)ته مربوطه
 مونةن مناطق عنوانمناطق مستعد به یدر معرف یو نابسامان

هدف  یتوسعة روستاها یمناسب برا ریزی برنامه نبود گردشگری،
 و...(. یگردشگر

4W =توسعة  های یتظرفو  ها یلپتانساز  یعموم یسطح آگاه بودن پایین
 ییو درآمدزا زاییاشتغال های یتظرفاز  یمردم محل آگاهینا) گردشگری

 (.در منطقه ها آن یماندگار زمان  مدت افزایش و گردشگرجذب 

 باشیم؟ آگاه باید تهدیدهایی چه از: (T) تهدیدها کنیم؟ استفاده توانیم می هایی فرصت چه از: (O) ها فرصت

1O =هفته آخر تعطیالت و سال تعطیل ایام در سفر برای انگیزه و عالقه افزایش 
 (.یاجتماع هایهطبق یندر ب یخانوادگ یالتتعط یتاهم یش)افزا

1O =آبگرم  یها )چشمه یدرمان گردشگریتوسعة  یب برامناس های ینهزم وجود
 طهماسب و...(. یگازدار روستا یباشکند، آب معدن یشوط، آبگرم روستا یمعدن

1O =توسعة  یورزش گردشگریتوسعة  یبرا گذاری سرمایه های یلپتانس(
در  نوردی صخرهشهرستان،  کشیدةفلک سربهدر ارتفاعات  یکوهنورد یها ورزش

قره آخاج،  ییالقی یدر روستا یزمستان یها ورزشماکو،  شهر یکالهک سنگ
 پشت سد بارون و...(. یاچةدر در یقرانیقا
1O =دروازة عنوان به یهدر مرز ترک قرارگرفتن دلیل بهماکو  یادو شهرت ز اعتبار 

 .ایران به اروپا
1O =برای یمنطقة آزاد تجار هاییازو امت ها یلپتانس ،ها یتظرفاز  استفاده 

 در( ترکیه کشور)از  المللی بین یو حت یمل های گذاری سرمایهو جذب  یابیبازار
 .گردشگریو  یحیتفر یها مجموعه ید،مهم خر کزامر یجادا ینةزم

1T =نزدیک گردشگری یها جاذبه یعوس یغاتتبل و گذاری سرمایه 
و  یهمانند ترک یههمسا یمناسب در کشورها های یمتقو با 

 گرجستان.
1T =از  ریزی برنامهو  یریتو متمرکز در مد یبخش های تصمیم

متمرکز در  ریزی برنامهنظام  دلیل به یو محل یا منطقهو  یسطح مل
 یکدر تشر یا منطقهو  یمحل یاهیارکشور و محدودبودن اخت

 .گردشگریتوسعة  یبرا یمساع

1T =سفر و گذران اوقات فراغت در اماکن  یرکود تقاضا برا امکان
 یلسوخت و استهالک وسا های ینههز یشافزا دلیل به گردشگری

 .مردم ضعیف یتورم و وضع اقتصاد یشافزا یه،نقل
1T= از  خارج گردشگریمناطق  یمنیو ا یتبه امن ینگرش منف

گروهک  یاعضا ی)حضور احتمال ییو روستا یشهر یها محدوده
 پژاک(. یستیترور

 نگارندگان: منبع
 

 دیماتل روش از استفاده با رونییب و درونی های عامل ترین مهم بندیتیاولو

 دهیچیپ ستمیس بنابراین، ؛است دهیچیپ اریبس مختلف یارهایمع ارزش نییتع و یابیارز ده،یچیپ یابیارز ستمیس کی در

 جامع یروش دیماتل، روش. شود میتقس هایی سیستمریز به مختلف، یارهایمع ارزش سادة نییتع و یابیارز یبرا تواند می

 لی، و وی) دارد را سیستم اجزای بین های تعامل و ساختار تحلیل توانایی که است مدلی تحلیل و تجزیه و ساخت برای

 ساختار در ها آن نیب یوابستگ درجة و مختلف یارهایمع انیم  وابستگی تعیین برای دیماتل، روش از استفاده با (.2007

 :است گرفته انجام ترتیببه زیر های اقدام ژه،یو ای شبکه

 و گردشگری عرصة در فعال متخصصان و کارشناسان نیب در آن عیتوز و پرسشنامه کی یطراح با ابتدا: اول مرحلة

 چهار، تا صفر از ای نقطهچهار یاریمع از استفاده با مختلف یارهایمع نیب نداشتن یا داشتن یوابستگ منطقه، به آشنا

 در. ستارهایمع نیب یوابستگ نیشتریب دهندةنشان چهار و یابستگو نبود دهندةنشان صفر کهیطوربه ؛است شده یابیارز

 .شود می ارائه نمونه برای (تهدید و فرصت ضعف، قوت،) محیط مختلف های عامل بین نسبی وابستگی ماتریس ،2 جدول
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 خارجی و داخلی محیط مختلف های عامل بین روابط نسبی شدت .2 جدول

 S W O T ها عامل

S (ها قوت) 7/2 3/2 3/2 0 

W (ها ضعف) 1 7/3 0 3/3 

O (ها فرصت) 2 0 2 3/3 

T (تهدیدها) 0 2 7/1 7/2 

125/0  =a 

 

 سیماتر کی صورتبه را قبل مرحلة یهااگرافید از یینها یاهازیامت (:مستقیم روابط سیماتر محاسبة) دوم مرحلة

 مای ردهک ضرب آن از (𝛼) یفیرد مجموع نیشتریب کوسمع در را ها ماتریس از یورود هر و ایم کرده فیتعر( �̂� سیماتر)

 ˆ M α M موجود های پاسخ بر حاکم روند از انحراف موجب ضرب، عمل نیا. دیآ دستبه میمستق روابط شدت تا 

 .شود می ارائه نمونه برای بیرونی و نیدرو های عامل بین مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت ماتریس ،3 جدول در. دشو نمی

 

 خارجی و داخلی محیط مختلف های عامل بین مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت. 3 جدول

 S W O T ها عامل

S 0 2875/0  2875/0  3375/0  

W 4125/0  0 4625/0  125/0  

O 4125/0  25/0  0 25/0  

T 3375/0  2125/0  25/0  0 

 

 بیرونی و داخلی محیط های عامل از هریک مختلف های عامل نیب میمستق روابط بر حاکم ینسب شدت سیماتر .4 جدول

 S1 S2 S3 S4 S5 ها قوت

 

1S 0 1818/0 1545/0 3/0 3636/0 
2S 209/0 0 1545/0 0909/0 3363/0 
3S 2727/0 1818/0 0 1545/0 3363/0 
4S 1545/0 1181/0 0909/0 0 1818/0 
5S 3/0 1818/0 209/0 1545/0 0 

 W1 W2 W3 W4 ها ضعف 

 
1W 0 1491/0 0877/0 2017/0 
2W 3508/0 0 3245/0 3245/0 
3W 2894/0 2368/0 0 2631/0 
4W 1491/0 1491/0 1140/0 0 

 O1 O2 O3 O4 O5 ها فرصت 

 
 

1O 0 23/0 3/0 1/0 17/0 
2O 2/0 0 27/0 17/0 1/0 
3O 33/0 1/0 0 13/0 2/0 
4O 33/0 1/0 13/0 0 3/0 
5O 3/0 13/0 27/0 3/0 0 

 

 T1 T2 T3 T4 تهدیدها

1T 0 2/0 23/0 17/0 
2T 23/0 0 2/0 13/0 
3T 2/0 1/0 0 1/0 
4T 37/0 33/0 3/0 0 

 نگارندگان: منبع
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 امتم ممکن شدت مرحله، نیا در (:غیرمستقیم و مستقیم روابط کلی ماتریس محاسبة) سوم مرحلة

 در 4 تابع از استفاده با ،ها گراف از موجود نیقوان براساس ،یهندس یتصاعد صورت به را میرمستقیغ و میمستق روابط

 های عامل بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت ماتریس ،5 جدول در. ایم کرده محاسبه مطلب افزار نرم

 .شود می ارائه پژوهش در شده مطرح

 (4 تابع

 

   
 lim




         

 

1
1 2 3 0 1

1 1

t

t

M M M
S M M M M Mt   Mt M

M M
 هندسی تصاعد مجموعة= 

 

 بیرونی و درونی محیط های عامل بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .5 جدول

SWOT S W O T R R-C R+C 

S 746/3  207/2  648/2  202/2  803/10  011/2-  617/23  

W 267/3  171/3  978/2  254/2  7/11  167/2  233/21  

O 051/3  195/2  433/3  162/2  841/10  603/0-  285/22  

T 72/2  96/1  385/2  762/2  827/9  447/0  207/19  

C 814/12  533/9  444/11  38/9  698/2 :آستانه 
 نگارندگان: منبع 

 

 ها قوت بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .6 جدول

 S1 S2 S3 S4 S5 R R-C R+C ها قوت

1S 097/2  965/0  906/0  103/1  592/1  663/6  088/0  238/13  
2S 129/1  707/1  808/0  836/0  408/1  888/5  954/3-  023/11  

3S 315/1  967/0  774/1  001/1  582/1  639/6  72/1  558/11  

4S 801/0  601/0  556/0  529/1  958/0  445/4  952/0-  842/9  

5S 233/1  895/0  875/0  928/0  212/2  143/6  609/1-  895/13  

C 757/6  135/5  919/4  397/5  752/7  191/1 :آستانه 

 نگارندگان: منبع     

 

 ها ضعف بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .7 جدول

 W1 W2 W3 W4 R R-C R+C ها ضعف

1W 245/1  309/0  257/0  419/0  23/2  791/0-  251/5  

2W 765/0  368/1  597/0  755/0  485/3  008/1  962/5  

3W 639/0  494/0  288/1  628/0  049/3  633/0  465/5  

4W 372/0  306/0  274/0  246/1  198/2  85/0-  246/5  

C 021/3  477/2  416/2  048/3  685/0 :آستانه 

 نگارندگان: منبع
 

 ها فرصت بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .8 جدول

 O1 O2 O3 O4 O5 R R-C R+C ها فرصت

1O 056/2  780/0  165/1  756/0  887/0  644/5  82/1-  108/13  

2O 155/1  552/1  079/1  758/0  795/0  339/5  726/0  952/9  

3O 287/1  680/0  911/1  762/0  898/0  538/5  113/1-  189/12  

4O 424/1  755/0  146/1  740/1  069/1  134/6  065/1  203/11  

5O 542/1  846/0  350/1  053/1  932/1  723/6  142/1  304/12  

C 464/7  613/4  651/6  069/5  581/5  175/1 :آستانه 

 نگارندگان: منبع
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 تهدیدها بین غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت .9 جدول

 T1 T2 T3 T4 R R-C R+C تهدیدها

1T 313/1  418/0  483/0  326/0  54/2  396/0-  476/5  

2T 478/0  234/1  442/0  286/0  44/2  126/0-  006/5  

3T 386/0  271/0  209/1  221/0  087/2  735/0-  909/4  

4T 759/0  643/0  688/0  281/1  371/3  257/1  485/5  

C 936/2  566/2  822/2  114/2  652/0 :آستانه 

 نگارندگان: منبع
 

 سایر بر عامل آن تأثیرگذاری میزان انگربی R سطر (:معیارها معلولی و علت نمودار ترسیم) چهارم مرحلة

 های عامل سایر از عامل آن تأثیرپذیری میزان انگربی C ستون و متغیرها تأثیرگذاری زانمی یعنی است؛ سیستم های عامل

 هر عناصر جمع غیرمستقیم، و مستقیم روابط کلی ماتریس محاسبة از پس. متغیرها تأثیرپذیری میزان یعنی است؛ سیستم

 و تأثیر زانیم C  +R یافق بردار ،نیبنابرا ؛گرفت صورت عامل هر یبرا C ستون عناصر جمع و عامل هر یبرا R سطر

 یها عامل ریسا با یشتریب تعامل عامل آن باشد، شتریب یعامل C  +R مقدار هرچه. است ستمیس در موردنظر عامل تأثر

 مثبت R - C اگر ،یطورکل هب. دهد یم نشان را عامل هر یریذرپیثأت قدرت R - C یعمود بردار مقابل، در .دارد ستمیس

 R - C  و  R+ Cمقادیر به توجه با نهایت،در .آید می حساب به معلول باشد، یمنف اگر و شود یم محسوب علت ،ریمتغ باشد

. است R - C براساس یعرض محور و C  +R ریمقاد یطول محور ،دستگاه نیا در. ایم کرده میترس مختصات دستگاه کی

 برای ،همچنین. (4 شکل) ایم کرده مشخص گاهدست درR - C  و  R+ Cمختصات به یا نقطه با را عامل هر تیموقع

 یجزئ روابط از توان یم قیطر نیا از رایز ؛کردیم می محاسبه باید را آستانه ارزش ،(NRM) شبکه روابط نقشة نییتع

 حاکم نسبی شدت سیماتر در هاآن ریمقاد که یروابط فقط یعنی ؛کرد میترس را اعتناقابل روابط شبکة و کرد نظر صرف

 آستانة مقدار ةمحاسب یبرا .دوش می داده شینما NRM در باشد تربزرگ آستانه مقدار از غیرمستقیم و مستقیم ابطرو بر

 تعیین از بعد. شود محاسبه غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت سیماتر ریمقاد نیانگیم است یکاف ،روابط

 ؛شد صفر بود، آستانه از ترکوچک که غیرمستقیم و مستقیم روابط بر حاکم نسبی شدت سیماتر ریمقاد تمام آستانه، شدت

 مختلف های عامل پذیریتأثیر و گذاریتأثیر از ای خالصه زیر، های جدول در. شود ینم گرفته درنظر یعل رابطة آن یعنی

 .شود می ارائه ماکو شهرستان گردشگری ریزی برنامه در خارجی و داخلی
 

 ها قوت گذاریتأثیر و پذیریثیرتأ میزان خالصة. 10 جدول
 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C ها قوت

1S 575/6  2 663/6  1 238/13  2 088/0  2 
2S 135/5  4 888/5  4 023/11  4 957/3-  5 
3S 919/4  5 639/6  2 558/11  3 72/1  1 
4S 397/5  3 445/4  5 842/9  5 952/0-  3 
5S 725/7  1 143/6  3 895/13  1 609/1-  4 

 نگارندگان: منبع
 

 ها ضعف گذاریتأثیر و پذیریتأثیر میزان خالصة. 11 جدول
 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C ها ضعف

1W 021/3 2 23/2  3 251/5  3 791/0-  3 
2W 477/2 3 485/3  1 962/5  1 008/1  1 
3W 416/2 4 049/3  2 465/5  2 633/0  2 
4W 048/3 1 198/2  4 246/5  4 85/0-  4 

 نگارندگان: منبع
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 ماکو شهرستان گردشگری توسعة ریزی برنامه بر مؤثر خارجی و داخلی های عامل تیموقع. 4 شکل

 نگارندگان: منبع 
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 SWOT ماتریس اصلی های عامل تیموقع .5 شکل

 نگارندگان: منبع

 
 ها فرصت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میزان خالصة. 12 جدول

 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C ها فرصت

1O 464/7 1 644/5  3 108/13  1 82/1-  5 
2O 613/4 5 339/5  5 952/9  5 726/0  3 
3O 651/6 2 538/5  4 189/12  3 113/1-  4 
4O 069/5 4 134/6  2 203/11  4 065/1  2 
5O 581/5 3 723/6  1 304/12  2 142/1  1 

 نگارندگان: منبع

 
 تهدیدها تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میزان خالصة. 13 جدول

 اولویت R-C اولویت R+C اولویت R اولویت C یدهاتهد

1T 936/2 1 54/2  2 476/5  2 396/0-  3 
2T 566/2 3 44/2  3 006/5  3 126/0-  4 
3T 822/2 2 087/2  4 909/4  4 735/0-  2 
4T 114/2 4 371/3  1 485/5  1 257/1  1 

 نگارندگان: منبع 
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 گیری نتیجه

 اقتصادی، های بخش تمام با و است دربرگرفته را مختلفی های فعالیت فرابخشی، یصنعت عنوان به گردشگری صنعت

 و تحول ایجاد در اساسی های عامل از یکی بنابراین، ؛دارد تعامل غیرمستقیم و مستقیم طور هب فرهنگی و اجتماعی

 سیستمی یفرایند در باید یعنی ؛است آن توسعة به ای منطقه نگاه و جانبههمه مطالعة ،گردشگری بخش در دگرگونی

 محیط تحلیل ،چندمعیاره گیری تصمیم های فن از استفاده با پژوهش، این در. کرد ریزی برنامه آن رونق و توسعه برای

 ضمن. گرفت صورت ماکو شهرستان در گردشگری توسعة ریزی برنامه برای ،سیستمی دیرویکر با گردشگری صنعت

 یکم روش با زین ها آن متقابل یاهریتأث شهرستان، این در گردشگری توسعة یزیر برنامه بر مؤثر های عامل ییشناسا

 ها آن نیب موجود شکاف و شدند یبند رتبه و کیتفک ،یریرپذیتأث و یرگذاریأثت براساس ،ها عامل تیدرنها و شد یبررس

 :دهد می نشان روابط نهایی نمودار و تحلیل های جدول نتایج. شد مشخص

 عددی امتیاز با شهرستان در موجود های ضعف محیط، تحلیل ماتریس های عامل بین در (7/11  =R)، بیشترین 

 و ها ضعف بسیار تأثیر سبب کهطوری هب ؛است داشته گردشگری توسعة در مؤثر های زمینه دیگر بر را تأثیر

 گردشگری ،درنتیجه. است مشهود کامالً نیز 5 شکل در که است شده منطقه در موجود های قوت بر تهدیدها

 .گیرد بهره گردشگری توسعة زمینة در موجود های قوت و ها پتانسیل از است نتوانسته ماکو شهرستان

 1 عامل شده، مطرح های قوت ینب درS (تاریخی، های پل سردار، خکا مانند فرهنگی و تاریخی غنی های جاذبه 

 های تپه ابوالفضل، حضرت قدیمی مسجد مریم، ننه کلیسای قبان، قلعة بقایای فرنگی، کاله عمارت فرهاد، دخمة

 .باشد داشته گردشگری توسعة ریزی برنامه بر را تأثیر بیشترین تواند می (R=  663/6) عددی امتیاز با ،(باستانی

 2 عامل شده، مطرح های ضعف بین درW (گردشگری و فرهنگی میراث سازمان مسئوالن مدیریتی عملکرد ضعف 

 در نکردن گذاری سرمایه ،گردشگری بالفعل و بالقوه های پتانسیل برای بازاریابی و اتتبلیغ نبود مانند شهرستان

 امتیاز با...( و فرهنگی و تاریخی های جاذبه حفاظتی و مدیریتی ضعف درآمدزا، و زالاشتغا گردشگری های پروژه

 .دارد ماکو شهرستان گردشگری توسعة بر را منفی تأثیر بیشترین( R=  485/3) عددی

 5 عامل شده، مطرح های فرصت بین در O(برای تجاری آزاد منطقة یاهامتیاز و ها پتانسیل ،ها ظرفیت از استفاده 

 خرید، مهم کزامر ایجاد زمینة در( ترکیه کشور از) المللی بین حتی و ملی های گذاری سرمایه جذب و ازاریابیب

 بر فرصت عنوان به را مثبت تأثیر بیشترین (R=  723/6) عددی امتیاز با( ...و گردشگری و تفریحی های مجموعه

 .دارد وماک شهرستان گردشگری توسعة ریزی برنامه برای انگیزه ایجاد

 4 عامل شده، مطرح تهدیدهای بین درT (های محدوده از خارج گردشگری مناطق ایمنی و امنیت به منفی نگرش 

 گردشگری توسعة ریزی برنامه بر را گذاریتأثیر بیشترین ،(R=  371/3) عددی امتیاز با (روستایی و شهری

 .دارد شهرستان

 از استفاده برای راهبردهایی پژوهش آخر در ماکو، شهرستان گریگردش ریزی برنامه بر مؤثر های عامل به توجه با 

 تهدیدهای با مقابله برای موجود، های فرصت از مناسب برداری بهره و ها ضعف کاهش برای موجود، های قوت

 .است شده ارائه زیر ترتیببه احتمالی
 

 تهاجمی راهبردهای

 ؛گردشگری توسعة گذاری سرمایه ریزی برنامه برای تیرقاب های زمینه دیگر و توریستی های پتانسیل شناسایی 

 های فعالیت در یکپارچگی و همگرایی و گردشگری های جاذبه و ها پتانسیل مدیریت بهبود وری، بهره افزایش 

 اجرا؛ و گیری تصمیم ،ریزی برنامه
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 خدمات سعةتو طریق از گردشگری توسعة در خصوصی های گذاری سرمایه جذب برای الزم های مشوق ایجاد 

 .دولت سوی از روبنایی و زیربنایی

 

 بازنگری راهبردهای

 و گردشگری هدایت و ریزی برنامه در مشارکت برای گردشگری زمینة در متخصص انسانی نیروی منابع توسعة 

 ؛گردشگران رضایت تأمین

 باال کیفیت با گردشگری تسهیالت و خدمات تأمین و ایجاد برای دولتی و خصوصی بخش بین یکپارچگی ایجاد 

 ؛گردشگری توسعة های سیاست اصالح و

 در گذاری سرمایه تقویت و( سبز فضاهای و ها شهربازی ،ها پارک) سرگرمی و تفریحی فضاهای توسعة یا ایجاد 

 .اکوتوریستی های پتانسیل

 

 تنوع راهبردهای

 و هاآن های هروحی با متناسب اتخدم و امکانات تأمین و گردشگران های استهوخ و ها ویژگی شناسایی و مطالعه 

 هدف؛ بازارهای با متناسب گردشگری های پروژه اجرای

 و شدن اجرایی برای شفاف و واحد مدیریت ایجاد و گردشگری های جاذبه توسعة برای تخصیصی بودجة افزایش 

 ؛گردشگری توسعة های برنامه تحقق

 ،تحقق برای ریزی برنامه ساختار اصالح و پذیری بترقا برای توریسم های قابلیت سازی بهینه و اصالح طراحی 

 .گردشگری توسعة

 

 تدافعی راهبردهای

 کیفیت و کمیت بهبود و گذاری سرمایه ،ریزی برنامه برای صافی یک عنوان به بتواند که توسعه سیاست اتخاذ 

 کند؛ عمل خدمات

 در تخصصی مدیریت ارگیریکبه و مدیریتی نهادهای اصالح و توسعه زمینة در ضوابط و مقررات تدوین 

 ؛آن موفق توسعة برای بلندمدت و مدتکوتاه های طرح اجرای و گردشگری های بخش

 و خصوصی بخش گذارانسرمایه و مرتبط مسئوالن با توریسم زمینة در گذاری سرمایه توسعة کارگروه تشکیل 

 .گردشگری متخصصان
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