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مقدمه
 با که ای پدیده ؛دارد را خود خاص های پیچیدگی که است اجتماعی و جهانی یپویا ةپدید ةمثاب به گردشگری ،امروزه

 تأثیرات دلیل همین به و گیرد می به خود گوناگونی اشکال مختلف های مکان و ها زمان در پنهان و تنیده درهم سازوکاری

 تواند می پدیده این علمی تحلیل و دقیق شناخت که روست این از .نهد می جای بر انسانی جوامع در متفاوتی کامالً

 نظر مطابق(. 93: 1036 ،راحلی و چیانه حیدری)آورد  فراهم گردشگری صنعت ریزی برنامه برای مطمئنی های چارچوب

 از بسیاری(. 0: 1031 ،مینک و الندبرگ)است  جهان در فعال صنعت ترین بزرگ گردشگری جهانگردی، جهانی سازمان

 لی،)دانند  می ها زیرساخت ةتوسع و ،خصوصی بخش رشد زایی، اشتغال درآمد، اصلی منبع را پویا صنعت این کشورها

 بسیار نقش صنعت این ةاولی های سرمایه و گردشگری مقاصد اصلی ةهست عنوان به گردشگری های جاذبه(. 13: 1011

 اصول و مبانی از گردشگری های جاذبه بررسی و مطالعه این رو از و دارند گردشگری ةتوسع و ریزی برنامه در اساسی

 تقاضا، گستردگی دلیل به گردشگری(. 03: 1033 جلیلی، و میرزایی) شوند می محسوب گردشگری صنعت ریزی برنامه

 تشکیل طبیعت بر مبتنی گردشگری را ها فعالیت این از ای عمده درصد که گیرد می دربر را ها فعالیت از متنوعی طیف

 شهرنشینی زندگی چهارم فعالیت عنوان به شهری ةجامع در صنعت این ،درواقع(. 31: 1013 همکاران، و کاظمی) دهد می

...  و ،تاریخی میراثی، تفریحی، مختلف نیازهای و فراغت اوقات گذران برای خاص فضاهای دادن اختصاص اساس بر

 و رفت طریق از منفی و مثبت شکل به اقتصادی و ،اجتماعی فرهنگی، فضایی، ساختارهای در مهمی بسیار نقش امروزه

 نقاط در صنعتی چنین رشد(. 1016 ابراهیمی، اکبرزاده) است داده اختصاص خود به خارجی و داخلی گردشگران آمد

 بخشی توانسته که هفتگی، یا روزانه صورت به ،ما ةجامع بزرگ شهرهای کالن در ویژه به ،ایران در جمله از جهان مختلف

 ةدر زمین موفقیت برای .است تداوم و گسترش حال در ،کند ارضا را شهروندان مستمر فراغتی های فعالیت و نیازها از

 پایداری، داشتن منظور به وباشد  داشته پایداری محیطی زیست و ،اجتماعی اقتصادی، لحاظ از باید منطقه یک گردشگری،

 به یابی دست برای کلی راهبرد .کند توجه خود مالحظات در مختلف عواملبه  و شود مدیریت و ریزی برنامه دقت به باید

 توسعة. دانست شهری های توان و محیطی های قابلیت شناخت و پایدار گردشگری به توجه توان می را اهداف این

 پناه در هرگز پایدار گردشگری. گیرد شکل جامعه بر مبتنی محیطی های توان ةپای بر دبای  منطقه هر در توریستی مطالعات

 و سقایی) کند می شایانی کمک آن نیل به محلی ریزی برنامه اعمال بلکه ،نبوده میسر کالن سطح در ریزی برنامه اعمال

 دو بین مساوات یا برابری رعایت میزبان، ةجامع زندگی کیفیت بهبود پایدار گردشگری های هدف(. 100: 1039 بیشمی،

 انسجام و یکپارچگی حفظ محیطی، زیست سیستم حفظ طریق از زیست محیط کیفیت حفظ نسل، یک درون و نسل

 بتوانند دیدارکنندگان که ای گونه به ؛است امکانات و تسهیالت ایجاد و ،جوامع بین اجتماعی همبستگی و فرهنگی

 گام پایدار گردشگری به یابی دست منظور به. (0 :1033 زاده، اسیقآ و زاده ابراهیم)کنند  کسب ارزشمندی های تجربه

. دانست توریسم ةتوسع های محدودیت و موانع همچنین و طبیعی های جاذبه و ها پتانسیل شناسایی توان می را نخست

 نخواهد میسر بینی پیش و ریزی برنامه امکان منطقه، هر در بالفعل و بالقوه های توان و استعدادها شناخت و آگاهی بدون

 فراهم را امکان این ریزان برنامه و پژوهشگران به منطقه هر انسانی و ،طبیعی اقتصادی، استعدادهای شناخت ،درواقع. بود

 ةارائ با و ،کنند شناسایی منطقه در را آن جهت ،نندک عمل آن با متناسب منطقه توان و موجود وضع اساس بر تا سازد می

 اجتماعی - اقتصادی رفاه سطح یارتقا درآمدزایی، های زمینه منطقه توریسم ةتوسع برای تر عملی و بهتر راهکارهای

 از استفاده کشور بااز  خارج و داخل در متعددی مطالعات ،این ارتباط آورند. در همافر را توسعة پایدار نهایت در و ،منطقه

 گردشگری توسعة پایدار چارچوب در مقصد راهبرد تدوین و ارزیابی مطالعات به توان است که می گرفتهانجام  مدل این

 قشم با ةاکوتوریسم در جزیر های قابلیت و ارزیابی ( 1033  قدمی،) QSPM  و سوات مدل از استفاده مشهد با شهر کالن
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 تحلیل درMS-SWOT  مدل کاربرد ،(1011 ،زاده حسین و گر )نوحه SWOT  استراتژی مدیریت مدل از گیری بهره

لتیان  سد ةحوض در گردشگری محیطی زیست پیامدهای ،( 1011 سقایی، و مافی)مشهد  شهر کالن در گردشگری مدیریت

 گسترش گردشگری بر مؤثر عوامل تحلیل (،1019 )میرسنجری، توسعة پایدار ةپای بر اکوتوریسم (، راهبرد1011، )رضوانی

با  عمان گردشگری ، تحلیل( 1011 زاده، اسیقآ و زاده ابراهیم)SWOT راهبردی از مدل استفاده با چابهار ساحلی ةناحی در

 توریسم بازاریابی استراتژیک ریزی برنامه برایSWOT- AHP  ترکیبی مدل و ،(1313مدل سوات )سابران و ناصر، 

 .کرد ( اشاره1333سریالنکا )تاکانو، 

 گردشگری توسعة ای جهت منطقه عنوان به تواند می غربی( آذربایجان استان سردشت )شهر مرزی در شهرستان

 منجر شده آن در شگریگرد های قابلیت ایجاد به منطقه این در تاریخی و باستانی اماکن وجود پیدا کند؛  ویژه جایگاهی

 استفاده و بهبود منظور به بکاهد. منطقه مردم بیکاری و فقر از و باشد کشور و منطقه برای درآمدزایی منبع تواند می است و

 برای دیرباز از فضایی و ،اکولوژیکی ساختاری، لحاظ به که سردشت شهرستان در گردشگری و محیطی های توانمندی از

 بوده مسافران و گردشگران توجه مورد مرزی ةوجود بازارچ ةخرید به واسط و طبیعت از بردن لذت و فراغت اوقات گذران

 های ویژگی و شرایط به توجه با سردشت شهرستان گردشگری  توسعة برای مناسب راهبردهای  ةارائ لزوم است،

 پژوهش این در. شود می احساس ای فزاینده طور به( انسانی و طبیعی) اکولوژیکی های فراورده و ها جاذبه و محیطی زیست

 ریتأث تواند یم سردشت شهرستان یگردشگر رقابتی های مزیت شناخت اینکه و فوق موارد درنظرگرفتن به توجه با

 شده یسع باشد، داشته آن مسائل و مشکالت رفع و شهرستان یگردشگر  توسعة یبرا مناسب یزیر برنامه در یا سازنده

 و راهکارها چه و ندا کدام سردشت شهرستان گردشگری توسعة رقابتی های مزیت که سؤاالت این به گویی پاسخ ضمن تا

 و بررسی به دارد وجود سردشت شهرستان در توسعة گردشگری رقابتی های مزیت از استفاده برای یمناسب راهبردهای

 پرداخته توسعة گردشگری طریق از سردشت شهرستان توسعة جهت در ها تهدید و ،ها فرصت ، ضعف قوت، نقاط تحلیل

 و بهینه گیری بهره منظور به SWOT مدل از استفاده با گردشگری  توسعة برای مناسب راهبردهایی نهایت در وشود 

 پایدار گردشگری ی توسعة به یابی دست جهت در تهدیدها و ضعف نقاط بردن بین از و ها فرصت و قوت نقاط از هدفمند

 .شود ارائه سردشت شهرستان

مبانینظری
است  راهبرد ئةشناسایی وضعیت موجود و ارا برایهای مورد استفاده  یکی از روش سوات تکنیک با اکوتوریسم مدیریت

گردد و از آن  بازمی 1303و  1363های  به دانشگاه استنفورد در دهه SWOTاستفاده از مدل  ة(. سابق11: 1331)نیلسون، 

ریزی محسوب شد )هیل و وست  ها جزئی از هر فرایند برنامه عنوان ارزیابی معیارهای طرح به SWOTزمان مدل تحلیلی 

و ابزاری بسیار مهم برای تحلیل  1و تهدیدها 0ها ، فرصت1ها ، ضعف1ها های قوت این واژه مخفف واژه(. 1330 بروک،

 این برSWOT  تحلیل و تجزیه(. 116 :1330 رن،یگدوید و وکسلی) استسامانمند عوامل داخلی و خارجی یک سازمان 

 آن تهدیدات و ها ضعف که حال عین در ؛کند می حداکثر را ها فرصت و ها قوت اثربخش استراتژی که است استوار منطق

 و انتخاب بر ای عمده تأثیرات شود، اجرا درستی به اگر ساده فرض این(. 106: 1313 چان، و هانگ) رساند می حداقل به را

 عنوان به بیشتر گردشگری به گذشته در(. 00: 1011 رابینسون، و پیرس) داشت خواهد اثربخش استراتژی طراحی

                                                                                                                                                                   
1. Strengths 

2. Weaknesses 

3. Opportunities 

4  . Threats 
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 اما ؛پذیرفتند می باز آغوش با را گردشگران مقصدها نتیجه در .اقتصادی ای پدیده تا شد می نگریسته اجتماعی ای مقوله

 و مدت طوالنی سود کسب برای که است باور این بر( 1330) پون. نداشتند ها آن جذب و بازدید یندافر برای ای برنامه

 ،است مهم بسیار کشور یک برای گردشگری ةحوز در رقابت. باشیم داشته رقابتی مزیت تا است ضروری برتری

 تا مجبورند گردشگری مدیران. کنند خود نصیب را بازار از بیشتری سهم کنند می تالش کشورها که وقتی خصوص هب

 شدت به محیط. (160: 1316 مایهالیک،) کنند تحلیل را مقصد رقابتی موقعیت و استخراج و شناسایی را رقابتی مزایای

که  باشند یرقابت تیمز شیافزا یبرا یراه دنبال به تا کند یم وادار را یگردشگر یها سازمان یگردشگر صنعت یرقابت

آن  یابیارز و نییتع که می داند مشاهده قابل ریغ و مشاهد قابل یاجزا شاملو  دهیچیپ یامر ی راریپذ رقابتاین مساله 

 از .(1331)دایر و کیم،  شود یم ستهینگر کالن و خرد یایزوا از یریپذ رقابت به(. 1331)اینرایت و نیوتن، است  مشکل

 یاجتماع طیمح بهبود همانند شهروندانش درآمد بهبود اش یینها هدف که است یمل ةعلق کی یریپذ رقابت کالن، ةیزاو

 ةکنند نییتع ها بنگاه مختص یرفتارها با بنگاه سطح در ها هدیپد یریپذ رقابت خرد ةزاوی از و است شان یفرهنگ و

عموما بازار مصرف را در  که می داند یخدمات و کاال یتفیک درجه ای از راپذیری  ( رقابت1331نوال )است.  یریپذ رقابت

 المللی بین یبازارها در را یخدمات و کاال ،آزاد بازار طیشرا تحت کشور هر که داند مرحله ای می عنوان به بر می گیرد و

(. COECD جهانی پذیری رقابت گزارش ،1330) نماید می ارایه تر طوالنی برای مدتی شهروندان درآمد گسترش برای

 رقابت ،اخیر های سال در. است امروز رقابتی و پویا محیط در فعالیت و تجارت های دغدغه ترین مهم از یکی پذیری رقابت

 دیگران، و باالن) است مطرح است تأثیرگذار گردشگری و سفر صنعت پایدار توسعة بر که اقتصادی یمفهوم عنوان به

 به قادر که کنند متقاعد را خود مشتریان بایست می نیز گردشگری مقصدهای مصرفی، کاالهای در رقابت همانند(. 1333

رقابت گردشگری چارچوبی  (.1330 کراچ،) کند عرضه را ها آن تواند نمی دیگری مقصد هیچ که اند منافع از ترکیبی ةعرض

صورت مستقیم و غیرمستقیم در خلق محصوالت گردشگری در سطح جهانی مشارکت  استراتژیک از شرکایی است که به

عوامل خاص گردشگری و  ةوسیل شود که بتواند به رتی رقابتی تلقی می(. یک مقصد در صو1310دارند )فرییرا و بهل، 

(. 1331ثر بر گردشگری در یک رقابت تبلیغاتی گردشگران بالقوه را جذب نماید )اِنریگت و نیوتن، ؤطیف وسیع خدمات م

. ترکیب این شود  برتری در محیط صنعت گردشگری شناسایی میبرای عوامل کلیدی  ،در مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

 دهد. های مناسب برای موفقیت در رقابت گردشگری را نشان می نیروها صنایع مورد نیاز و استراتژی


(0562:56نوجوان،وخورشید)مدلپنجنیرویرقابتیپورتر.0شكل
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 مورد در. تاس متفاوت زمان طول در دیگر صنایع با مقایسه در صنعت یک از نیروها این از یک هر توانمندی

 پدیده این در گزین جای محصوالت. کنند می تالش گردشگر جذب برای که هستند دیگر مناطق فعلی رقبای گردشگری

 است بیشتر گردشگر جذب برای طبیعی و تاریخی آثار ئةارا و کشف و جدید خدمات و محصوالت گسترش و توسعه

 (.31: 1013همکاران،  و کاظمی)

مطالعهمنطقةمورد
 01درجه و  19کیلومتر در جنوب غربی استان آذربایجان غربی در موقعیت  1111بالغ بر  مساحتی با شهرستان سردشت

 دریا سطح از سردشت ارتفاع. شمالی عرض جغرافیایی واقع شده است ةثانی 19دقیقه و  3درجه و  06طول شرقی و  ةدقیق

 شمال از عراق، کشور به غرب از کردستان، استان به جنوب از ،پیرانشهر شهرستان به غربی شمال از که است متر 1013

. دارد مشترک مرز عراق کشور با کیلومتر 36 و شود می منتهی بوکان شهرستان به شرق از و ،مهاباد شهرستان به شرقی

 حدود و شهر در درصد 13 تعداد این از. است جمعیت نفر 131116 دارای شهرستان این ،1039 سال سرشماری اساس بر

 بخش. است شده تشکیل وزینه و مرکزی بخش دو از شهرستان این. کنندمی زندگی روستایی مناطق در درصد 63

 و نعلین گورک)دهستان  دو شامل وزینه بخش و( آالن و ،بریاجی کولسه، باسک گورک،)دهستان  چهار شامل مرکزی

 آبشار چون طبیعی یها جاذبه شهرستان سردشت دارای. است سکنه روستای 109 دارای مجموعاً سردشت. است( ملکاری

 و باغات ،و روستمالیان شکن، لفت، کاسهجمله بُ ازکشیده  فلک به سر و بلند های کوه ،(گراوان ةچشم)ها  چشمه شلماش،

که همین عوامل طبیعی عامل مهمی  است گیاهی متنوع پوشش و کوهستانی هایراه و زاب ةرودخان زیبای ةحوض مزارع،

اطلس ) کنند می زیبا دیدن ةدر جذب گردشگر به این نواحی شده و هرساله هزاران نفر از اقصی نقاط ایران از این خط

 .(1019 ،گیتاشناسی


(0566تحقیق،هاییافتهشهرستانومراکزتوریستیشهرستانسردشت)موقعیت.0نقشة
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پژوهش روش
 این در تحلیل و روش تجزیه. است تحلیلی -توصیفی آن روش است و ای توسعه -کاربردی هدف لحاظ از تحقیق این

 صنعت روی پیش تهدیدهای و ،ها فرصت ضعف، قوت، نقاط شناسایی برای نخست: اصلی است مرحله سه شامل تحقیق

 تورهای کارشناسان و فرهنگی سازمان میراث گردشگری بخش کارشناسان از تعدادی شهرستان سردشت با گردشگری

های توسعة گردشگری شهرستان سردشت به  و مزیت شد به روش اشباع نظری مصاحبه دانشگاه داناتاس گردشگری و

 صورت شکل ذیل تعیین شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سردشتشهرستاندرتوسعةگردشگریرقابتیهایمزیت.2شكل

 با ،نهایت در. است شده داده هایی وزن عوامل هریک از به خبرگان، آرای و کارشناسی های دیدگاه توجه به با ،سپس

 بر و استخراج SWOT ماتریس ،ستها استراتژی در تدوین پایه و مبنا که ،خارجی و داخلی استراتژیک تنظیم عوامل

شهرستان  توسعة گردشگری مناسب های اولویت و ،ها استراتژی استراتژیک کمی، ریزی برنامه های ماتریس آن اساس

 ةجامع. است شده ارائه های راهگشا استراتژی عنوان به ها تحلیل و تجزیه این حاصل از های رهیافت و مشخص سردشت

دانشگاه، خبرگان  داناتگردشگری )اس با امر مرتبط کارشناسان و خبرگان شامل تحقیق این مطالعه در مورد آماری

 انتخاب برفی ةگیری گلول نمونه روش از استفاده با افراد این است.شهرستان  سطح در نفر 03 تعداد به سازمان گردشگری(

 او از فرد آن از اطالعات اخذ از و پس شود می مراجعه زمینه یک در نامطلع و نابه متخصص ابتدا روش این در. اند شده

یابد  می ادامه آنجا تا روال این وکنند  کمک تکمیل اطالعات به توانند می که کند معرفی را دیگری شود افراد می خواسته

 تحقیق این در تا شد سعی ترتیب این باشند و به اشباع نظری برسیم. به نداشته هئارا برای جدیدی مطلب دیگر افراد، که

  .آید دست به ها تحلیل دادن انجام برای مفید اطالعات حداکثر نیز

 عوامل و منابع پشتيبان

محوریی هامنابع و جاذبه  

 مدیریتمقصد

مقصد ةريزی و توسعخط مشي برنامه  

 

كنندهكننده و تقويتتعديلی هامشخصه  

 دسترسي 

نوازیمهمان 

سيسات زيربنايي أت 

جذاب مناظر هوا، و آب 

سيسات روبناييأت 

تاريخي و طبيعي هایسايت تحمل ظرفيت 

مديريت بحران 

انساني منابع ةتوسع 

بازاريابي 

دسترسي به مقصد 

مقصد گردشگری یارتقا برای مسئوالن سياسي عزم 

مقصد داخل در گردشگری یهاجاذبه به دسترسي كيفيت 

مقصد ةتوسع مدون یهابرنامه وجود 

ربطذی یهااستفاده از فناوری اطالعات توسط سازمان 

مقصد در بازديدكنندگان برای گردشگری یهابرنامه وجود 

،مقصد گردشگری محصوالت بازاريابي و ،تبليغ توسعه 
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سا و مدیران سازمان میراث فرهنگی، کارشناسان تورهای ؤآماری پژوهش شامل ر ةجامع ،در بخش پیمایش

های میدانی  در دادهنمونه گیری هدفمند  نفر بودند که به صورت 93نظران گردشگری به تعداد  و صاحب ،گردشگری

 تحقیق مشارکت داشتند.

هایتحقیقیافته
(EFE)خارجیعواملارزیابیماتریس

 گذارند می تأثیر شهرستان سردشت گردشگری بر که خارجی عوامل ستون اول در :است ستون چهار شامل ماتریس این

 با عامل، هر حساسیت و میزان اهمیت به توجه با ،دوم ستون در ،سپس. اند شده تهدیدها فهرست و ها فرصت قالب در

 با ،سوم در ستون. گیرد می تعلق ها عامل آن به (1-3)یک  و صفر بین اهمیتی ضریب با یکدیگر، عوامل این ةمقایس

( تهدیدها به) 1 یا 1 ةرتب و( ها فرصت به) 0 یا 1 ةرتب ترتیب به ،تهدیدها و ها فرصت بودن عادی کلیدی یا به توجه

 تا شود ضرب می هم در عامل هر برای سوم ستون های و رتبه دوم ستون ضرایب چهارم، ستون در. کند می اختصاص پیدا

 باشد، 9/1 از این ماتریس بیش در نهایی امتیاز کل جمع چنانچه. شود مشخص (تهدید یا فرصت) عامل آن نهایی امتیاز

 ،باشد 9/1 از کمتر امتیاز این اگر و کرد خواهد غلبه تهدیدها بر رو پیش های فرصت بینی پیش طبق که است معنی بدین

 (.11: 1013 اعرابی،) بود خواهد ها فرصت بر تهدیدها ةغلب ةدهند نشان

 خارجی عنوان عوامل به خارجی تهدید 10 و خارجی فرصت 11 تعداد است، شده داده نشان 1 جدول در طورکه همان

گردشگری شهرستان و  کارشناسان از نظرخواهیا ب ،سپس د.ش شهرستان سردشت شناسایی گردشگری صنعت بر مؤثر

 جدول باال در نتایج و تعیین عوامل وزن( زیاد خیلی و ،متوسط، زیاد کم، کم، خیلی) مقیاس با نامه پرسش قالب استان در

 ةغلب ةدهند نشانباشد،  9/1 از کمتراست و اگر  بوده 11/1خارجی  وزنی عوامل امتیاز جمع، 1 جدول د. طبقش منعکس

 شهرستان سردشت است. صنعت گردشگری در ها فرصت بر تهدیدها

 

0داخلی عوامل ارزیابی ماتریس
(IFE) 

 در ،سپس .شود می ضعف( فهرست و قوت داخلی )نقاط عوامل ستون اول در :است ستون چهار شامل نیز ماتریس این

 تعلق عامل آن ( به1-3یک ) الی صفر بین اهمیتی ضریب عامل، هر و حساسیت اهمیت میزان به توجه با ،دوم ستون

چهارم،  ستون کند. در می اختصاص پیدا( تهدیدها به) 1 یا 1 ةرتب و( ها فرصت به) 0 یا 1 ةرتب ،ترتیب گیرد. به این می

شود.  عامل مشخص آن نهایی امتیاز تا شود می ضرب هم در عامل هر برای سوم ستون یها رتبه و دوم ستون ضرایب

 آمده عمل به های بینی پیش طبق که است معنی بدین باشد، 9/1 از بیش ماتریس این در نهایی کل امتیازات جمع چنانچه

 هاست قوت بر ها ضعف ةغلب ةدهند نشان ،باشد 9/1 از کمتر امتیاز اگر این و داشت خواهد غلبه ها ضعف بر رو پیش های قوت

 (.01: 1013 اعرابی،)

                                                                                                                                                                   
1. Internal Factor Evaluation  
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شهرستانسردشتگردشگریصنعت(EFE)خارجی عوامل ارزیابی ماتریس.0جدول

امتیازوزنی رتبه وزن  (T)و تهدیدها(O)ها فرصت :(EFE)خارجي عوامل

 O1 گردشگری ةفرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچ -مندی از توان اقتصادی، اجتماعی بهره 0/045 2 0/09

 O2 ملیهای توسعة گردشگری  در طرح شهرستان سردشتتوجه به ظرفیت  0/048 2 0/096

 O3 گذاری در بخش گردشکری شهرستان سردشت ریزی و سرمایه برنامهافزایش توجه دولت به  0/045 2 0/09

 O4 های گردشگری شهرستان جاذبه بودن هشد شناخته 0/04 4 0/12

 O5 شده وجود شرایط مناسب برای افزایش مناطق حفاظت 0/044 2 0/088

 O6 اداری و سیاسی - یجمعیتبه نزدیکی  0/044 3 0/176

 O7 خارجیعنوان مقصد مهم گردشگری  به عراقدر مسیر سفر به شهرستان قرارگیری  0/043 4 0/172

 O8 وجود گمرکات فعال در منطقه 0/041 1 0/041

 O9 خوب باًیتقرهای مواصالتی  بودن ایجاد راه مطرح 0/037 2 0/074

 O10 های گذشته نسبت به سالداخلی افزایش شمار گردشگران  0/043 3 0/129

 O11 های موجود گردشگران برای سفر مجدد به منطقه با توجه به جاذبه ةافزایش انگیز 0/04 3 0/12

  جمع امتیازها 0/47 28 1/196

0/094 2 0/047 
های زمین و بالطبع افزایش بار مالی جهت ایجاد تسهیالت و  بازی افزایش قیمت زمین و بورس

 تجهیزات گردشگری
T1 

 T2 دوم جمعیت غیربومی ةتقاضای خانگویی به  پاسخ 0/036 1 0/036

 T3 های بلندمدت و ...( نبود تسهیالت الزم برای بخش خصوصی )وام 0/036 2 0/072

 T4 وجود مناطق گردشگری داخلی رقیب 0/033 3 0/099

 T5 در مناطق تفرجگاهی شهرستانتشدید آلودگی  0/044 2 0/088

 T6 و ورود گردشگران به منطقه به دلیل رطوبت زیاد مناطق گردشگریتخریب  0/043 2 0/086

 T7 به معاهدات مبنی بر عدم آلودگی یتوجه بی 0/039 1 0/039

 T8 و تخریب جنگل سالی محیطی مانند خشک تتهدیدات زیس 0/047 2 0/094

 T9 تخریب هکتارها جنگل در این ناحیه عدماجرای طرح  04./0 2 0/08

 T10 ویژه در زمان تعطیالت به و شهرهای دیگر منطقه های ارتباطی با استان بودن ظرفیت راه ناکافی 0/037 3 0/111

 T11 برخورد فرهنگی بین گردشگران و ساکنان بومی به دلیل عدم احترام به عقاید محلی 0/051 2 0/102

 T12 تیرپذیرفتن فرهنگ منطقه از رفتار و فرهنگ گردشگرانأت 0/04 2 0/08

 T13 گردشگری ةنبود نظام جامع آماری در زمین 0/037 3 0/111

  جمع امتیازها 0/53 27 1/092

  جمع کل 1 55 2/288

 
 عوامل عنوان به داخلی ضعف ةنقط 10 و داخلی قوت ةنقط 11 تعداد است، شده داده نشان 1 جدول در طورکه همان

 قالب استان در گردشگری کارشناسان از نظرخواهی اقسمت ب این در ،آن بر د. اضافهش شناسایی صنعت بر مؤثر داخلی

 بر .دش منعکس جدول باال در نتایج و تعیین عوامل وزن زیاد( خیلی و ،متوسط، زیاد کم، کم، )خیلی مقیاس با نامه پرسش

 صنعت در قوت نقاط بر ضعف نقاط ةغلب  ةدهند نشان که بوده 06/1داخلی  عوامل وزنی امتیاز جمع، 1 جدول طبق

 شهرستان سردشت است. گردشگری
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شهرستانسردشتگردشگریصنعت(IFE)عواملداخلی ارزیابی ماتریس .2جدول

امتیازوزنی*رتبهوزن(W)نقاط ضعفو  (S)نقاط قوت :(IFE)خارجي عوامل

S1 
 تفرجگاه، پرندگان، و جانوران کشاورزی، آب،) اقتصادی زیاد های قابلیت و ها توانمندی

 ...( و استراحتگاه
0/036 3 0/108 

S2 0/096 3 0/032 طبیعت و گردشگری ریزی برنامه و گذاری سرمایه جهت منطقه مستعدبودن 

S3 0/050 2 0/025 مبادالت در راهبردی موقعیت از برخورداری 

S4 0/072 3 0/024 گردشگران توسط مناسب قیمت و باال کیفیت با دستی صنایع خرید امکان 

S6 0/096 3 0/032 های مختلف سال مختلف در فصل های ورزش دادن انجام امکان 

S7 0/084 3 0/028 زاب ةرودخان ةدر سرتاسر حوض ییدریا و نوار ساحلی از یربرخوردا 

S8 0/084 3 0/028 گردشگری مناسب اقلیم و مطبوع هوای و آب 

S9 0/060 2 0/03 شهرستان گردشگری صنعت با اشتغال مرتبط وجودآمدن به 

S11 
طرح سد و نیروگاه سردشت در  اجرای با از دریا تفریحی برداری بهره میزان افزایش

 زاب ضةحو
0/024 2 0/048 

S12 0/075 3 0/025 گردشگری خدمات و تسهیالت داشتن 

S13 0/054 2 0/027 فراغتی امکانات و تسهیالت به مناطق گردشگری از تعدادی تجهیز 

S14 0/075 3 0/025 شهرستان مناطق در زیبا و متعدد پالژهای وجود 

S15 0/060 2 0/03 شهرستان در متنوع سنتی بازارهای 

S16 
 های نوشیدنی و غذاها و منطقه مردم خاص سنتی و محلی فرهنگ رسوم، و آداب

 باکیفیت و متنوع
0/015 3 0/045 

S17 0/044 2 0/022 فرهنگی میراث و و دیدنی تاریخی های مکان وجود 

S18 0/104 4 0/026 توسعة گردشگری های طرح در مردم مشارکت حس وجود 

 1/155 43 0/43 جمع امتیازها 

W1 0/066 2 0/033 متولی های ارگان بین الزم کارایی و هماهنگی نداشتن نتیجه در و مدیریت تعدد 

W2 0/064 2 0/032 گردشگری شهرستان ةناحی در مناسب طور به دولتی گذاری سرمایه و ریزی برنامه فقدان 

W3 0/052 2 0/026 زمستان در کم تراکم و سال مختلف فصول در گردشگران نامناسب توزیع 

W4 
 رعایت عدم و شده انجام ةروی بی سازهای و ساخت از ناشی بصری های آلودگی

 گردشگران توسط پاکیزگی
0/03 3 0/09 

W5 0/075 3 0/025 رویه و سازهای بی ساخت ةنتیج در کشاورزی های زمین کاربری تغییر 

W6 0/064 2 0/032 بوم شهرستان زیست طبیعی رفتار به یتوجه بی 

W7 0/087 3 0/029 زاب ةرودخان و دریا حریم در غیرمجاز سازهای و ساخت 

W8 0/087 3 0/029 گردشگری فضای کالبدی و محیطی های زیرساخت بودن ناکافی 

W9 0/087 3 0/029 تفریحی و ورزشی تجهیزات و تأسیسات بودن ناکافی 

W10 0/064 2 0/032 پذیرایی مراکز و ها اقامتگاه بر نظارت و کنترل کفایت عدم 

W11 0/066 2 0/033 گردشگری رسانی اطالع در نوین ابزارهای از استفاده ناکارآمدی 

W12 0/099 3 0/033 بهداشتی سرویس کمبود 

W13 0/078 3 0/026 راهی بین خدمات ةارائ برای الزم تسهیالت نبودن کافی 

W14  0/084 3 0/028 منطقه این در متفاوت های بخش در دیده آموزش و متخصص نیروهای فقدان 

W15 0/056 2 0/028 شهرستان در فرهنگی میراث باارزش آثار از تعدادی ثبت عدم 

W16 0/03 1 0/03 ها جاذبه برخی سازی غنی و روزرسانی به عدم 

W17 0/064 2 0/032 گردشگری تبلیغاتی - فرهنگی های فعالیت با مرتبط ادارات و ها سازمان کاری کم 

 1/213 41 0/507 جمع امتیازها 

 2/368 84 0/55 مجموع کل امتیازها 
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 شهرستانسردشت گردشگری صنعتSWOT.ماتریس5جدول

 

 عوامل داخلی                    عوامل خارجی
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 و غـذاها  و منطقه مردم خاص سنتی و محلی فرهنگ رسوم، و آداب .0
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 ...( و استراحتگاه تفرجگاه، پرندگان،
 گردشگری خدمات و یالتهتس داشتن .11
 گردشـگری  ریـزی  برنامه و گذاری سرمایه جهت منطقه مستعدبودن .19

 طبیعت و
 شهر جهانی معروفیت .16
 شهر ویژة جغرافیایی موقعیت .10
 شهرستان مناطق در زیبا و متعدد پالژهای وجود .11
 توسعة گردشگری های طرح در مردم مشارکت حس وجود .13

 فرهنگی میراث و و دیدنی تاریخی های مکان وجود. 13

 کوتاه خیلی های اقامت .1
ـام  ةروی بی سازهای و ساخت از ناشی بصری های آلودگی .1  عـدم  و شـده  انج

 گردشگران توسط پاکیزگی رعایت
 شهر گردشگری های جاذبه ناکارآمد و ضعیف تبلیغات .0
ـان  بین الزم کارایی و هماهنگی نداشتن نتیجه در و مدیریت تعدد .1 ـای  ارگ  ه

 متولی
 رویه و سازهای بی ساخت ةنتیج در کشاورزی های زمین کاربری تغییر .9

 زمستان در کم تراکم و سال مختلف فصول در گردشگران نامناسب توزیع .6

 زاب ةرودخان و دریا حریم در غیرمجاز سازهای و ساخت .0
 ها جاذبه برخی سازی غنی و روزرسانی به عدم

 بوم شهرستان زیست طبیعی رفتار به یتوجه بی .1
ـ  در مناسـب  طـور  بـه  دولتـی  گـذاری  سـرمایه  و ریـزی  برنامهفقدان  .3  ةناحی

 گردشگری شهرستان
 راهی بین خدمات ةارائ برای الزم تسهیالت نبودن کافی .13
 دور های استان از گردشگران تعداد بودن کم
ـا  مرتبط ادارات و ها سازمان کاری کم .11 ـای  فعالیـت  ب ـاتی  - فرهنگـی  ه  تبلیغ

 گردشگری
 زیرساختی تجهیزات بودن نامناسب و تفریحی و رفاهی امکانات کمبود .11
 بهداشتی سرویس کمبود .10
 شهرستان سطح در ضعیف بسیار رسانی اطالع میزان .11
 گردشگری رسانی اطالع در نوین ابزارهای از استفاده ناکارآمدی .19
 خارجی گردشگران جذب در ناکارآمدی .16
 تفریحی و ورزشی تجهیزات و تأسیسات بودن ناکافی .10
 گردشگری فضای کالبدی و محیطی های زیرساخت بودن ناکافی .11
 بینی پیش قابل غیر و پراکنده صورت به اقامت نحوة .13
 شهر در گردشگران پایین بسیار شدة صرف هزینة .13

 (WO)کارانه محافظههای  استراتژی (SO)های تهاجمی استراتژی ها فرصت

 فرهنگی میراث سازمان به ویژه بودجة اختصاص .1

ـا توجـه    ةافزایش انگیز .1 گردشگران برای سفر مجدد به منطقه ب
 های موجود به جاذبه

گذاری در بخـش   ریزی و سرمایه افزایش توجه دولت به برنامه .0
 گردشکری شهرستان سردشت

 های گذشته سالنسبت به داخلی افزایش شمار گردشگران  .1

 ورزشی ویژة امکانات کردن فراهم با جوانان جذب .امکان9
فرهنگـی منطقـه در     -مندی از توان اقتصادی، اجتماعی بهره .6

 گردشگری ةراستای ایجاد مدیریت یکپارچ
ـای توسـعة    در طـرح  شهرستان سردشـت توجه به ظرفیت  .0 ه

 ملیگردشگری 
 قبل یها سال به نسبت کشور در داخلی گردشگری توسعة .1

 شهر برای گردشگری جامع طرح تهیة
ـتان  گردشگران جذب .3 ـا  اس  و تهـران  ویـژه  بـه  نزدیـک  یه

 بومی گردشگران

 های گردشگری شهرستان جاذبه بودن هشد شناخته. 13
 گردشگری اکوتوریسم، مانند گردشگری انواع ایجاد قابلیت .11

 روستایی و ورزشی،

ـات  ایجاد برای منطقه طبیعی یها تیقابل .11  و ورزشـی  امکان
 تفریحی

عنـوان مقصـد    به عراقدر مسیر سفر به شهرستان قرارگیری  .10
 خارجیمهم گردشگری 

 خوب باًیتقرهای مواصالتی  بودن ایجاد راه مطرح .11

 اداری و سیاسی - یجمعیتبه نزدیکی  .19
 شده وجود شرایط مناسب برای افزایش مناطق حفاظت .16
 فعال در منطقهوجود گمرکات . 10

-so1    تأکید بر توسعة گردشگری طبیعی به دلیل توانمنـدبودن منطقـه
 برای توسعة این نوع گردشگری در شهرستان

-so2 یافتــه و جلــوگیری از  صــحیح از اعتبــارات اختصــاص ةاســتفاد
 هدررفتن اعتبارات در جهت زیباسازی سواحل شهرستان

So3- ـین    ةنگیزگیری بهینه و هدفمند از افزایش ا بهره ـافرت در ب مس
 مردم

-so4 ـاریخی     ریزی جهت بهره برنامه ـابع فرهنگـی ت مندی از سایر من
 ...( های سنتی و )آداب و رسوم منطقه، انواع غذاها و نوشیدنی

-so5 ـ   حمایت از سرمایه ـا ارائ تسـهیالت   ةگذاری بخش خصوصی ب
 ها بانکی و یارانه ةویژ

-so6 ـادی توسعه و تقویت روابط دیپلماتیک، ا ـا    ،قتص و گردشـگری ب
 جوار کشورهای هم

-s07 ــی،   ایجــاد مرکــز ورزش ــی و ســاحلی )اســتانی، مل و هــای آب
 المللی( بین

 

-wo1  ی مرتبط برای آموزش مـردم و  ها سازمانبازنگری و توسعة نهادها و
 های منطقه گیری بهینه از توانمندی منظور بهره گردشگران به

-wo2  ـات   ةجانب رفاهی موجود، توسعة همهضمن بازنگری در امکانات امکان
 های بین راهی رفاهی و استراحتگاه

-w03 ـین       اولویت دادن به بهبود امور حمـل و نقـل و ترافیـک شـهری و ب
ـام راه و       ـلی گردشـگری و توسـعة نظ ـای اص شهری منطقه خاصه در محوره

ـاطق جنگلـی و طبیعـی       ویژه زیرساخت ترابری منظم به ـای راه ایمـن در من ه
 های گردشگری ای جاذبهدار

-W04  ـا ـاخت   یتقویت و ارتق ـا، حمـل   سـطح زیرس و خـدمات   ،و نقـل   ه
 گردشگری در راستای رفاه و توسعة گردشگری

-wo5      ـانی متخصـص و توسـعة توجه و اهتمام ویژه در تربیت نیـروی انس
 منابع انسانی

-w06 ـا و مراکـز پـذیرایی     افزایش کمی و کیفی و استانداردسازی اقامتگاه ه
ـارت     ها آنبین راهی استان و کنترل دائمی  خصوصاً در فصـول مربوطـه و نظ

 بر اجرای موازین بهداشتی در این مراکز

-wo7 ـای    -های مدرن خدماتی ایجاد مجتمع رفاهی بین راهـی در محوره
 المللی( بینو اصلی )استانی، ملی، 
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 و ها فرصت مقابل در داخلی ضعف نقاط و خارجی تهدیدهای و ها فرصت مقابل در داخلی قوت نقاط باال جدول در

 ـ دسته چهار در سردشت شهرستان گردشگری صنعت توسعة برای مناسب های استراتژی و شد داده قرار خارجی تهدیدهای

 ارائه شد.ـ  )تدافعی( WT کارانه(، )محافظهWO  سازی(، )متنوع ST  )تهاجمی(، SO  های استراتژی

 

 0 (IE) خارجی و داخلی ماتریس

 ماتریس،  این تشکیل برای کنیم. می استفاده گردشگری شهرستان سردشت صنعت موقعیت تعیین برای ماتریس این از

 تا داد قرار ماتریس  این عمودی و افقی ابعاد در را خارجی و داخلی ارزیابی عوامل های ماتریس از حاصل نمرات بایستی

 به توجه با(. 139 :1011 و همکاران، )کردنائیج دکر اتخاذ مناسبی های استراتژی و بتوان دشو مشخص صنعت جایگاه

 آن از حاکی خانه این .است گرفته قرار  1خانة  در شهرستان سردشت گردشگری صنعت جایگاه ،خارجی و داخلی ماتریس

 . است تر ضعیف متوسط از خارجی و داخلی محیط نظر از شهرستان سردشت گردشگری وضعیت که است

سردشتشهرستان گردشگری صنعت خارجی و داخلی ماتریس.0جدول

1  9/1  1 

 (SO)های تهاجمی استراتژی 

 .1ة خان

 قوت

 (WO)کارانه های محافظه استراتژی

 .1ةخان

 9/1 ضعف

 (ST)سازی های متنوع استراتژی

 .0ة خان

 ها فرصت

(EFE)=2/28 
(IFE)=2/36 

 (WT)های تدافعی استراتژی

 .1ة خان

 تهدیدها

 

1 

                                                                                                                                                                   
1. Internal & External 

(WT)هایتدافعیاستراتژی(ST)سازیهایمتنوعاستراتژیتهدیدها

 تخریب هکتارها جنگل در این ناحیه عدماجرای طرح 

ـاد         بازی افزایش قیمت زمین و بورس ـالی جهـت ایج ـار م ـالطبع افـزایش ب ـین و ب های زم

 تسهیالت و تجهیزات گردشگری

 فرهنگی بین گردشگران و ساکنان بومی به دلیل عدم احترام به عقاید محلی برخورد

 دوم جمعیت غیربومی ةگویی به تقاضای خان پاسخ

 مردم گردشگرپذیری روحیة و فرهنگ بودن پایین

 تیرپذیرفتن فرهنگ منطقه از رفتار و فرهنگ گردشگرانأت

 و ورود گردشگران به منطقه به دلیل رطوبت زیاد مناطق گردشگریتخریب 

 در مناطق تفرجگاهی شهرستانتشدید آلودگی 

 اطراف روستاهای گرد دوره فروشندگان حضور با محلی بازار تشکیل

 و تخریب جنگل سالی محیطی مانند خشک تتهدیدات زیس

 بازدیدکننده گردشگران پایین بسیار یا متوسط درآمد

 شهر کند توسعة و شهر جمعیت منفی رشد

 به معاهدات مبنی بر عدم آلودگی یتوجه بی

 عالی تحصیالت دارای گردشگران تعداد کاهش

ـان    بـه  و شهرهای دیگـر منطقـه   های ارتباطی با استان بودن ظرفیت راه ناکافی ویـژه در زم

 تعطیالت

 های بلندمدت و ...( نبود تسهیالت الزم برای بخش خصوصی )وام

 گریگردش ةنبود نظام جامع آماری در زمین

 وجود مناطق گردشگری داخلی رقیب

 تقویت ناوگان حمل و نقل شهرستان -

ــداث    - ــی در اح ــش خصوص ـارکت بخ ـتفاده از مشـ اسـ

 های گردشگری ساحلی منطقه تأسیسات و زیرساخت

 های گردشگری ورزشی در شهرستان توسعة زیرساخت -

توسعه و بازنگری امکانات بهداشتی اطراف ساحل بـرای   -

 رانگردشگ ةاستفاد

های آبی و اسکی با توجـه بـه    ی مسابقات ورزشربرگزا -

 توانمندبودن شهرستان

 

ـا از    جلوگیری از تخریب جنگل - ها و پوشش گیاهی اطـراف دری

 طریق آموزش گردشگران

ـاحل در   ظرفیت - پذیری و تعیین حد مطلوب تراکم جمعیت در س

 جهت کاهش فشار و تراکم بیش از حد جمعیت

های رفاهی اختصاصی بخـش   دریا و مجتمع آزادسازی سواحل -

 زاب ضةدولتی در حو

منظـور جلـب    بخشی به امکانات و خدمات گردشـگری بـه   تنوع -

ـاد      رضایت گردشگران و بالطبع افـزایش تعـداد گردشـگران و ایج

 اشتغال برای مردم منطقه

ـاحلی و   برگزاری رخدادهای ویژه مانند جشنواره - ها و مسابقات س

 آبی در منطقه

ـاحلی، هتـل   - ـا  بازرسی منظم از پالژهای س ـتوران  ،ه ـای   و رس ه

 افزایش رضایت گردشگریور دریایی به منظ

محیطـی و   آشنانمودن و تشویق مردم به رعایت ضوابط زیسـت  -

 های طبیعی محیط یزیباسازی و بهداشت محیط در جهت احیا

شـده و   منظور نگهداری آثار باستانی ثبـت  های ضروری به طرح -

 های هنری کهن یدهنیز پد
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 (QSPM) کمّی یراهبرد یریزبرنامه ماتریس

 های عینی استراتژی صورت توان به می روش این از استفاده با کند. مشخص می را استراتژی نسبی جذابیت روش این

 مرحله شش باید ،استراتژیک کمّی ارزیابی ماتریس یک ةارائ برای کرد. ها مشخص استراتژی بهترین ةزمر در را گوناگون

 کرد: طی را شرح این به

 

 کمّی ریزیراهبردیبرنامه ماتریس تشكیل:اول گام

 اند دست آمده به  SWOT ماتریس طریق از که راهبردهایی و راست ماتریس سمت در خارجی و داخلی عوامل گام اولین در

 ی برایکمّ راهبردی ریزی برنامه ماتریس پژوهش این در. شوند فهرست می یکمّ ریزی راهبردی برنامه ماتریس باالی در

 اقتصادی، زیرساختی،  - کالبدی ژیکی،واکول -جغرافیایی شرایط مواجهه با در پیشنهادی راهکارهای مقبولیت میزان ارزیابی

 است. فرهنگی - اجتماعی

 

 خارجی و داخلی عوامل ضریب تعیین:دوم گام

 ةمرحل در که است ضریبی همان ضریب این شود؛ می ضریب داده بیرونی و درونی عوامل از یک هر به مرحله این در

 .بود آمده دست به بیرونی و درونی عوامل ارزیابی ماتریس

 

 راهبردها جذابیت امتیاز تعیین:سوم گام

 تعیین برای. دهد نشان راهبرد هر جذابیت دادن نشان را برای عددی مقادیر تا شود می خواسته دلفی گروه از مرحله این در

1جذابیت امتیاز
 1 تا 1 از جذابیت ةنمرکرد.  بررسی ای دارند، عمده نقش توانمندسازی در که ،خارجی را و داخلی عوامل باید 

 1 عدد .است مزبور عوامل نسبت به واکنش دادن نشان در کنونی راهبردهای میزان اثربخشی بیانگر نمره این. شود می داده

. است ضعیف واکنش به معنی 1 و ،متوسط حد در واکنش 1 باال، به متوسط حد از واکنش 0 ،عالی بسیار واکنش معنی به

 .شود نمی ای داده نمره آن به ،باشد نداشته راهبردها موفقیت مهمی در نقش هیچ عاملی چنانچه

 

 راهبردها جذابیت امتیاز جمع چهارم:محاسبة گام

 جمع. آید دست به 1 جذابیت امتیاز جمع تا شود می ضرب عامل مربوطه ضریب در شده های تعیین نمره مرحله این در

1جذابیت امتیازهای
 باشد بیشتر جذابیت امتیازهای جمع چه هر. از راهبردهاست یک هر نسبی جذابیت ةدهند نشان 

 .بود خواهد بیشتری جذابیت دارای بحث مورد راهبردهای

 

 راهبردها نهایی جذابیت امتیاز ةمحاسب:پنجم گام

 دست ها به استراتژی از یک هر نهایی جذابیت امتیاز راهبردی ریزی کمّی برنامه جدول ستون هر امتیازهای جذابیت جمع از

 آن مطلوبیت بیشتر ةدهند نشان بیشتر جذابیت امتیاز ،درواقع .دهد نشان می تر را ب جذا راهبردهای ترتیب بدین آید و می

 (.9 )جدول است دیگر های ن آ با قیاس در راهبرد

                                                                                                                                                                   
1. Attractiveness Scores (AS) 

2. Total Attractiveness Scores (TAS) 



 526...اساس بر گردشگریدرمناطقمرزی توسعة راهبردهای تبیین

توسعةگردشگریشهرستانسردشت یکمّ راهبردیریزیبرنامه ارزیابی ماتریس.3جدول
WT راهبردهایتدافعی WOکارانهراهبردهایمحافظهراهبرد

 عوامل
ضریب 
 اهمیت

WO1 WO2 WO4 WT1 WT2 WT3 WT4 

رتبه
امتیاز 
 

رتبه
امتیاز 
 

رتبه
امتیاز 
 

رتبه
امتیاز 
 

رتبه
امتیاز 
 

رتبه
امتیاز 
 

رتبه
امتیاز 
 

S1 0/036 3 0/108 3 0/108 3 0/108 3 0/108 3 0/108 3 0/108 3 0/108 

S2 0/032 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 

S3 0/025 2 0/050 0 0 2 0 2 0/050 2 0/050 2 0/050 2 0/050 

S4 0/024 3 0/072 3 0/072 3 0/072 3 0/072 3 0/072 3 0/072 3 0/072 

S6 0/032 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 3 0/096 

S7 0/028 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 

S8 0/028 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 

S9 0/03 2 0/060 2 0/060 2 0/060 2 0/060 2 0/060 2 0/060 2 0/060 
S11 0/024 2 0/048 2 0/048 2 0/048 2 0/048 2 0/048 2 0/048 2 0/048 
S12 0/025 0 0 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 
S13 0/027 2 0/054 2 0/054 2 0/054 2 0/054 2 0/054 2 0/054 2 0/054 
S14 0/025 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 
S15 0/03 2 0/060 2 0/060 2 0/060 2 0/060 0 0 2 0/060 2 0/060 
S16 0/015 3 0/045 3 0/045 3 0/045 3 0/045 3 0/045 3 0/045 3 0/045 
S17 0/022 2 0/044 2 0/044 2 0/044 2 0/044 2 0/044 2 0/044 2 0/044 
S18 0/026 4 0/104 4 0/104 4 0/104 4 0/104 4 0/104 4 0/104 4 0/104 
W1 0/033 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 
W2 0/032 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 0 0 
W3 0/026 2 0/052 2 0/052 2 0/052 2 0/052 2 0/052 2 0/052 2 0/052 
W4 0/03 3 0/09 3 0/09 3 0/09 3 0/09 3 0/09 3 0/09 3 0/09 
W5 0/025 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 3 0/075 
W6 0/032 2 0/064 0 0 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 
W7 0/029 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 
W8 0/029 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 3 0/087 
W9 0/029 3 0/087 0 0 3 0/087 3 0/087 3 0/087 0 0 3 0/087 
W10 0.032 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 
W11 0/033 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 2 0/066 
W12 0/033 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 
W13 0/026 3 0/078 3 0/078 3 0/078 3 0/078 3 0/078 3 0/078 3 0/078 
W14 0/028 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 3 0/084 
W15 0/028 2 0/056 2 0/056 2 0/056 2 0/056 2 0/056 2 0/056 2 0/056 
W16 0/03 1 0/03 1 0/03 1 0/03 1 0/03 1 0/03 1 0/03 1 0/03 
W17 0/032 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 2 0/064 
O1 0/045 2 0/09 2 0/09 2 0/09 2 0/09 2 0/09 2 0/09 2 0/09 
O2 0/048 2 0/096 2 0/096 2 0/096 2 0/096 2 0/096 2 0/096 2 0/096 
O3 0/045 2 0/09 0 0 2 0/09 2 0/09 2 0/09 2 0/09 2 0/09 
O4 0/04 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 
O5 0/044 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 
O6 0/044 0 0 4 0/176 4 0/176 4 0/176 4 0/176 4 0/176 4 0/176 
O7 0/043 4 0/172 4 0/172 4 0/172 4 0/172 4 0/172 4 0/172 4 0/172 
O8 0/041 1 0/041 1 0/041 1 0/041 1 0/041 1 0/041 1 0/041 1 0/041 
O9 0/037 2 0/074 2 0/074 2 0/074 2 0/074 2 0/074 2 0/074 2 0/074 
O10 0/043 3 0/129 3 0/129 3 0/129 3 0/129 3 0/129 3 0/129 3 0/129 
O11 0/04 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 3 0/12 
T1 0/047 2 0/094 2 0/094 2 0/094 0 0 2 0/094 2 0/094 2 0/094 
T2 0/036 1 0/036 1 0/036 1 0/036 1 0/036 1 0/036 1 0/036 1 0/036 
T3 0/036 2 0/072 2 0/072 2 0/072 2 0/072 2 0/072 0 0 2 0/072 
T4 0/033 0 0 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 3 0/099 
T5 0/044 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 2 0/088 
T6 0/043 2 0/086 2 0/086 2 0/086 2 0/086 2 0/086 2 0/086 2 0/086 
T7 0/039 1 0/039 1 0/039 1 0/039 1 0/039 1 0/039 1 0/039 1 0/039 
T8 0/047 2 0/094 2 0/094 2 0/094 2 0/094 2 0/094 2 0/094 2 0/094 
T9 0/04 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 
T10 0/037 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 
T11 0/051 2 0/102 2 0/102 2 0/102 2 0/102 0 0 2 0/102 2 0/102 
T12 0/04 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 2 0/08 
T13 0/037 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 3 0/111 

 4/592  4/497  4/494  4/562  4/656  4/365  4/306 جمعکل

 

راهبردهانهاییبندیاولویت:ششمگام

 ةنمر از به ترتیب اولویت مبنای بر را ها آن راهبردها از یک هر های جذابیت نمره مجموع ةمقایس توان با می نهایی گام در

 و دکر تقسیم سردشتتوسعة گردشگری شهرستان  برای تعریف قابل زمانی ةباز یک به توجه با و پایین به باال جذابیت

 (.6درآورد )جدول  اجرا به اولویتشان تقدم به توجه با را راهبرد هر

 



 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش551

سردشتشهرستانگردشگریصنعت(QSPM)ریزیاستراتژیكبرنامهماتریسازمنتجیهااستراتژیاولویت.5جدول

رتبهکلۀنمرجذابیتعواملخارجیۀنمرجذابیتعواملداخلیۀنمرهااستراتژی

WO3 110/1 113/1 696/1 1 

WT 4 060/1 113/1 931/1 1 

WT 1 110/1 009/1 961/1 0 

WT 3 01/1 090/1 130/1 1 

WT 2 060/1 010/1 131/1 9 

WO 2 616/1 003/1 069/1 6 

WO 1 091/1 991/1 036/1 0 

 
  ها، حمل سطح زیرساخت یارتقاتقویت و  که ـ WO3 راهبرد ،پژوهش از بخش این در گرفته  انجامهای  تحلیل از پس

 تیاولو راهبرد ةمنزل به 696/1 ازیامت با ـ کند یم شنهادیپو خدمات گردشگری در راستای رفاه و توسعة گردشگری  ،و نقل

 شامل که شد خواهد شهر یگردشگر بازار بهبود موجب سطح دو در اجراشدن، صورت در ،راهبرد نیا. شد انتخاب اول

 . است گردشگر ورود از بعد شهر یها جاذبه خصوص در یرسان اطالع بهبود و گردشگر سفر از قبل غاتیتبل تیفیک یارتقا

مسابقات ساحلی و  ةبرگزاری رخدادهای ویژ راهبرد نیا. ردیگ یم قرار دوم تیاولو در 931/1 ازیامت با WT4 راهبرد

 سردشت شهر یگردشگر مهم یها چالش از یکی درواقع که کند یم هیتوص را زاب ةرودخان ةآبی کشور در منطقه و حوز

 یدارهاید حد تا یگاه و روز نصف از کمتر بهها  اقامت مدت و است کوچک درازمدت اقامت یبرا شهر نیا رایز ؛است

 ،یاستراتژ نیا یاجرا با. ندارد گردشگران به عرضه یبرا یزیچ روز کی از شیب یبرا زین شهر درواقع، و رسد یم یفور

شهرهای همجوار مثل بانه  راه سر بری عبور مقصد کی به سردشت شهر شدن لیتبد از ،ها اقامت سامانمندشدن بر عالوه

 را شهر یگردشگر ةتوسع انیجر تواند یم شود، گرفته کار به گرید یراهبردها با همراه که یصورت در و شود یم یریجلوگ

 از قبول قابل راهبرد نیسوم 961/1 تیجذاب ةنمر با WT1 راهبردد. کن تیهدا داریپا درآمد با ایپو و یرقابت بازار سمت به

ها و مراکز پذیرایی بین راهی  ی و کیفی و استانداردسازی اقامتگاهافزایش کمّاز  است عبارت که است یتدافع یراهبردها

 یگردشگرها خصوصاً در فصول مربوطه و نظارت بر اجرای موازین بهداشتی در این مراکز  شهرستان و کنترل دائمی آن

 ،یفرهنگ راثیم مانساز جمله از ،یمتول یها سازمان ،البته. است انداخته ریتأخ به را شهر یگردشگر ةتوسع روند که شهر

 و یمعمار نظر ازصرفاً  شهر به توجه موجب که ستندین ریتأث یب نهیزم نیا در زین ،یدست عیصنا و ،یگردشگر

 WO1 راهبرد دو .است یگردشگر ةحوز در شهر نیا یماندگ عقب ةعمد لیدال از یکی مسئله نیا. شوند یم یشناس باستان

افزایش  WO1 راهبرد. رندیگ یم قرار یزیر برنامهبعدی  تیاولو در بیترت به 069/1 و 036/1 تیجذاب ازیامت با WO2 و

ها خصوصاً در فصول  ها و مراکز پذیرایی بین راهی شهرستان و کنترل دائمی آن ی و کیفی و استانداردسازی اقامتگاهکمّ

 و یکینزد لیدل بهسردشت  رایز ؛دهد یم قرار توجه مورد رامربوطه و نظارت بر اجرای موازین بهداشتی در این مراکز 

 ةمنزل به غاتیتبل زین WO گروه یراهبردها در درواقع،. است شهر یگردشگر بازار نیتر مهم یدسترس ریمس تیفیک

 استفاده WO2 راهبرد. است گرفته قرار توجه مورد یزیر برنامه اول تیاولو در شهر یگردشگر تیریمد ةمسئل نیتر مهم

امور حمل و نقل و ترافیک شهری و بین شهری منطقه خاصه در محورهای اصلی گردشگری و  دادن به بهبود اولویت از

های گردشگری  های راه ایمن در مناطق جنگلی و طبیعی دارای جاذبه ویژه زیرساخت توسعة نظام راه و ترابری منظم به

 هستند؛ فنا به محکوم دارند یفرهنگ یها جاذبه که ییها مکان امروزه که است تیاهم حائز جهت نیا از راهبرد نیا. است

 و یحیتفر یکارکردها که شوند دار عهده خود یفرهنگ نقش کنار در یدیجد یگردشگر یکارکردها وها  نقش نکهیا مگر



 550...اساس بر گردشگریدرمناطقمرزی توسعة راهبردهای تبیین

 راهبرد نیااز  تواند یم خود یعیطب یها تیقابل داشتن با سردشت شهرهاست.  آن نیتر مهم جمله از یچندنقش یگردشگر

 پایان . درشوند کارگرفته به مکمل یراهبردها ةمثاب به توانند یم زین راهبردها ریسا. کند استفاده مناسب یراهبرد ةمنزل به

 واست  نیازمند با بصیرت همراه قضاوت به همیشه یکمّ ریزی راهبردی ماتریس برنامه که دکر توجه مسئله این به باید

 .نددار را الزم خبرگی و آگاهی خصوص در این مدیران که است این بر فرض

گیریبحثونتیجه
 کمترین نقاط ضعف و وزن بیشترین قوت نقاط تهدید، و ،فرصت ضعف، قوت، تحلیل اصلی نتایج تحقیق در معیارهای

 شهرستان سردشت گردشگری ن صنعتمسئوال و ریزان برنامه ،دیگر عبارت به. اند داده اختصاص خود به را وزن

 عوامل و اجزا از یک هر نهایی اوزان به توجه با اما. کنندمتمرکز  قوت نقاط بر را خود توجه ریزی برنامه در بایست می

 در آوازه؛ و شهرت قوت، گروه در که شد متذکر باید تهدید و ،فرصت ضعف، قوت، تحلیل ةچهارگان های گروه به مربوط

 گروه در ؛گردشگری صنعت رشد تدریجی افزایش فرصت، گروه در نقل؛ و حمل سیستم امنیت و کیفیت ضعف، گروه

 گویای خود که اند کرده کسب را یک ةرتب و داده اختصاص خود به را وزن بیشترین تبلیغات منفی و ها تحریم تهدید،

 توجه و تمرکز و نباشد پذیر امکان معیارها ةهم به زمان هم توجه است اینکه ممکن به اشاره هاست. با آن به توجه ضرورت

ی کمّ استراتژیک ریزی رویکرد برنامه با تحقیق این در شده انجام های بندی اولویت درنظرگرفتن با حیاتی به معیارهای

های  جاذبه اینکه به توجه با گروه در این و است بارز قوت نقاط اهمیت تحقیق، نتایج به توجه با. باشدفید م تواند می

 و کنند تالش قوت ةنقط این حفظ در باید گردشگری اندرکاران دست است، اختصاص داده خود به را 1 ةرتب گردشگری

 بتوانند نقاط این به توجه با وکنند  توجه نیز قوت دیگر نقاط به دبای نیز  .نمایند تالش آوازه این کردن مستحکم جهت در

. دارد قرار بعدی در اولویت موجود نتایج به توجه با ها فرصت. یابند دست ملی گردشگری ةعرص در رقابتی مزیت یک به

 به توجه با فرصت این. است یافته اختصاص صنعت گردشگری رشد تدریجی افزایش به نخست اولویت گروه این در

 در این الزم های زیرساخت دبای  نمسئوال که است این بیانگر گردشگری توسعة شهرستان سردشت برای ةبالقو پتانسیل

 از نخست گام در بتوانند تا دهند را انجام ریزی برنامه و تالش حداکثر گردشگر جذب جهت در و آورند فراهم را صنعت

 عوامل این به دیابن ،است گرفته قرار بعدی ةرتب در ضعف تهدیدات و اینکه به توجه پیشی گیرند. با خودای  قهمنط رقبای

 در راهکارهایی و تهدیدات حفظ برابر در را خدمات این باید گردشگری اندرکاران دست. کرد توجهی کم درونی و بیرونی

را  ضعف نقاط و بود گو پاسخ مقتضی زمان در بتوان تهدید در صورت تا کنند طراحی آمده پیش های بحران با مقابله

 تهدیدها ضروری به توجه آمده، دست هب ةرتب به توجه با ،تهدیدات در. کرد تبدیل قوت ةنقط به را آن و برطرف تدریج به

در مدل  .اند شده شناسایی نخست اولویت عنوان به نقل حمل و سیستم امنیت و کیفیت ضعف، گروه در ،همچنین. است

SWOT مطلب است که سطح  نیا انگریشده ب ییشناسا یخارج و یاز عوامل مؤثر داخل کیهر  یفیک های جنبه جینتا

به لحاظ  ینواح نیا های یمندازیباالست. ن اریبس کرده دایتمرکز پ یشترین گردشگری بآ که در ینقاط رییپذ بیآس

 یکمّ جینتا یبررس .استی باالبودن نقاط ضعف امری الزام های کم و فرصت ها و دیتهد زانیگردشگری با توجه به م

 ـ های مختلف لیپتانس نیهمچن برخوردار است و شهرکه  یتیشده موقع مطالعه ةمنطق نقاط قوت در نیب در دهد ینشان م

از  یحیتفرو تجاری،  ،یخیهای تار وجود جاذبه فصول و همة در ـ جذب گردشگر تجاری و از لحاظ گردشگری و

 .توسعة گردشگری است برای هیناح نیا تیمز نیتر مهم

 کشاورزی، آب،) اقتصادی زیاد های قابلیت و ها دهد که از نظر گردشگران مؤلفة توانمندی نشان می SWOTتحلیل 

 ةترین نقط عنوان مهم مختلف در شهرستان به های ورزش دادن انجام ...(، امکان و استراحتگاه تفرجگاه پرندگان، و جانوران
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 تعددعبارت است از: ترین نقاط ضعف داخلی  مهم ،گردشگران شهرستان از نظرقوت داخلی در شهرستان سردشت است. 

 در نوین ابزارهای از استفاده ناکارآمدی ؛متولی های انارگ بین الزم کارایی و هماهنگی نداشتن نتیجه در و مدیریت

 .بهداشتی سرویس کمبود ؛اطالعات فناوری و ارتباطات تجهیزات و ها زیرساخت کفایت عدم ؛گردشگری رسانی اطالع

 QSPM سیماتر و SWOT لیتحل و هیتجز قیطر از سردشت شهر یگردشگر یزیر برنامه یراهبردها یبند تیاولو

 با است یبازار سردشت شهر یگردشگر که داد نشانها  داده لیتحل و هیتجز از آمده دست به جینتا. شد مشخص

 و سردشت شهر یجهان تیمعروف همچون یا برجسته نکات داشتن رغم به و شکننده و ریپذ بیآس بازار کی یها یژگیو

 زین یا عمده یدهایتهد با و دارد یاریبس یها ضعف ،یگردشگر یاصل محور راه سر بر یریقرارگ رینظ ییها فرصت

 شهر یگردشگر ستمیس که است آن یایگو یرونیب و یدرون عوامل یابیارز سیماتر از آمده دست به جینتا. روست روبه

 سیماتر یینها ازیامت ن،یهمچناند.  گرفته قرار تیاولو در یتدافع یراهبردها رایز ؛ندارد قرار یمناسب تیوضع در سردشت

 و حفظ یراهبردها دیبا شهر نیا یگردشگر بازار تیریمد و یده سامان یبرا که داد نشان یرونیب و یدرون عوامل یابیارز

 سیماتر قیطر از ت،ینها در. شود یم (WO) کارانه محافظه و (WTی )تدافع یراهبردها شامل که ندیدرآ اجرا به ینگهدار

 ةمنزل به کارانه محافظه یراهبردها از راهبرد سه و یتدافع یراهبردها گروه از راهبرد چهار یکم یراهبرد یزیر برنامه

های رفاهی اختصاصی  آزادسازی مجتمع :WT1: ازاند  عبارت WT گروه یراهبردها. شدند انتخاب دارذتیاولو یراهبردها

محیطی و زیباسازی و بهداشت محیط در جهت  دن و تشویق مردم به رعایت ضوابط زیستکرآشنا :WT2 ؛بخش دولتی

منظور افزایش  ها به مناطق گردشگری شهرستان و جاذبه یها : بازرسی منظم هتلWT3 ؛های طبیعی محیط یاحیا

 زاب. ةرودخان ضةمسابقات ساحلی و آبی کشور در منطقه و حو ة: برگزاری رخدادهای ویژWT4 ؛رضایت گردشگری

ها و مراکز پذیرایی بین  استانداردسازی اقامتگاهی و کیفی و : افزایش کمWO1ّ: ازاند  عبارت WO گروه یراهبردها

 ؛ها خصوصاً در فصول مربوطه و نظارت بر اجرای موازین بهداشتی در این مراکز راهی شهرستان و کنترل دائمی آن

WO2دادن به بهبود امور حمل و نقل و ترافیک شهری و بین شهری منطقه خاصه در محورهای اصلی  : اولویت

های  های راه ایمن در مناطق جنگلی و طبیعی دارای جاذبه ویژه زیرساخت نظام راه و ترابری منظم، بهگردشگری و توسعة 

و خدمات گردشگری در راستای رفاه و توسعة  ،و نقل  ها، حمل سطح زیرساخت ی: تقویت و ارتقاWO3 ؛گردشگری

 یا روستایی) محیطی گوناگون های جنبه بر گذار تأثیر عوامل از یکی عنوان به گردشگری ةمقول گردشگری. با این حال،

های  جاذبه گردشگری به توان می ها آن ترین مهم از ؛است مطرح گردشگری های سایت و ها تفرجگاه با ارتباط در( شهری

 غیرمستقیم و مستقیم مزایای ةکنند تأمین و است نواحی توسعة الگوی دهی شکل در مؤثر عوامل از که دکر اشاره طبیعی

 از یکی عنوان به ،های گردشگری جاذبه است مسلم آنچه. است میزبان برای محیطی و ،فرهنگی اجتماعی، اقتصادی،

 در فراغت اوقات گذراندن. کند می ایفا گردشگر جذب در مهمی نقش توریست، جذب و شهری منظر یارتقا های ظرفیت

 را سواحل طبیعی ةعرص...  و آب گوناگون های جنبه با ارتباط و انگیزی خاطره همچنین و اجتماعی تعامالت برقراری کنار

 با ارتباط در جدید ییرویکردها با گردشگری های تفرجگاه. است کرده تبدیل گردشگران محبوب و دلپذیر یمکان به

 تغییر توان به می گردشگری گسترش و گیری شکل فرایند در حاصله تغییرات ترین مهم از روست؛ روبه و گسترش توسعه

 های فعالیت از متفاوتی تجربیات جویو جست در امروزی گردشگر. اشاره کرد تفرجگاه با برخورد در گردشگر نگاه نوع

 جانبه همه ریزی برنامه مستلزم نگاه تغییر این به گویی جواب مسلم قدر .است طبیعی میراث و ،فرهنگی تفریحی، ورزشی،

  شود. مانند ایران بیش از سایر نقاط احساس میای  است و این در کشورهای درحال توسعه



 555...اساس بر گردشگریدرمناطقمرزی توسعة راهبردهای تبیین

منابع

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  ساحلی چابهـار  ناحیة  در گردشگری گسترش بر مؤثر تحلیل عوامل ،1011، عبداهلل، زاده آقاسی و عیسی زاده، ابراهیم .1

 .111-130صص  ،اصفهان دانشگاه، 1 ش، 1 س ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات ،SWOTراهبردی  مدیریت

 مـدل  از گیـری  بهـره  بـا  نفـوذ آن  حـوزة   گردشـگری  توسـعة   بر چابهار آزاد ةمنطق تأثیر ،1033، عبداهلل، زاده آقاسی و عیسی زاده، ابراهیم .1

 .16-9صص  ،بلوچستان و سیستان دانشگاه ،11 ش ،توسعه و جغرافیا ةمجل، T-test آزمون و رگرسیون

 .19-1صص  ،01، ش ها شهرداری ةرشد گردشگری محلی توسعة گردشگری شهری، ماهنام ،1016، اکبرزاده ابراهیمی، محمدحسن .0

 .معاونت برنامه و بودجه ،برداری کشور جغرافیایی و کارتوگرافی سازمان نقشه ةسسؤم ،1019، گیتاشناسی اطلس .1

 .فرهنگی های پژوهش دفتر :تهران، 1 ، چاستراتژیک ریزی برنامه نامة دست ،1013، اعرابی، محمد .9

 .پژوه دانش :تهران، 9 چ، خلیلی شورینی سهراب ةترجم استراتژیک، مدیریت و ریزی برنامه ،1011، ریچارد، رابینسون و جان پیرس، .6

 :موردی ةمطالع (CVM)گذاری مشروط های گردشگری شهری با روش ارزش ارزیابی جاذبه، 1036 ،حسین ،راحلیو  رحیم ،حیدری چیانه .0

 . 03-90صص  ،1 ة، دورشهری گردشگری ةنام ، فصلشورابیل اردبیل ةجاذب

یی و انتخاب استراتژی رقابتی مبتنی بر مـدل نیروهـای رقـابتی پـورتر، تحلیـل      جو تحلیل رقابت ،1031، صمد، خورشید، صدیقه و نوجوان .1

 .30-61صص ، 11 ، سصنعتی مدیریت مطالعات ةنام ها، فصل مراتبی و تحلیل پوششی داده سلسله

 مقـاالت  مجموعـه  سـوات،  مـدل  از اسـتفاده  لتیـان بـا   سـد  ةحوضـ  در گردشـگری  محیطی زیست پیامدهای ،1011، محمدرضا رضوانی، .3

 .131-019 صص فیروزکوه واحد آزاد دانشگاه ،شدن جهانی بستر در ایران گردشگری وضعیت بر تأکید با ایران اقتصادی های ظرفیت

 علـوم  ةنامـ  ، فصلادویه بر توسعة گردشگری استان فارس ةهای گردشگری جاد بررسی نقش قابلیت، 1039، بهار، سقایی، مهدی و بیشمی .13

 .131-100، صص 1 ش، 13 ، ساجتماعی

 ةنام فصل ،(مشهد شهر کالن موردی ةنمون) توسعة پایدار گردشگری چارچوب در مقصد استراتژی تدوین و ارزیابی، 1033، مصطفی قدمی، .11

  .11-93صص  ،3، ش 0 ةدور ،ای منطقه شهری های پژوهش و مطالعات

 جذب منظور به گردشگری صنعت در رقابتی های مزیت شناسایی ،1013، کریم آذربایجانی، و بهرام رنجبریان، علی؛ صنایعی، علی؛ کاظمی، .11

 .113- 30 صص ،9 ش، 1 س ،ای منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات اصفهان، استان مطالعه مورد خارجی گردشگران

 دانشـگاه  ،11 ، ش6 ةدور ،توسـعه  و جغرافیا ةمجل چابهار، گردشگری توسعة  در شهروندان زاهدانی ادراک تحلیل ،1010، مهدی کاظمی، .10

 .33-11 صص ،بلوچستان و سیستان

 جمهـوری  گمرک: موردی ةدولتی مطالع بخش در سازمانی اثربخش استراتژی تدوین ،1011، نازیال، نیاکان و آذر ،عادل ؛هللاسدا کردنائیج، .11

 .111-31صص  ،مدرس دانشگاه تربیت، 1 ش، 13 س ،اقتصادی های پژوهش ةنام فصل ایران، اسالمی

  .های بازرگانی مطالعات و پژوهش ةسسؤمحمدرضا فرزین، انتشارات م ةترجم ،گردشگری اقتصاد، 1031ستاونگا،، دونالد و مینکالندبرگ،  .19

 .الدین افتخاری و معصومه صالحی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی عبدالرضا رکن ة، ترجمسوم جهان در توسعه و گردشگری، 1011، لی، جان .16

 مشـهد،  شـهر  کـالن : مـوردی  ةمطالعـ  گردشگری مدیریت تحلیل در MS-SWOTمدل  کاربرد ،1011، مهدی، سقایی  واهلل عزت مافی، .10

  .93-10صص  ،11ش ، 0 توسعه، س و جغرافیا

 .13-0صص  ،01، شمراتع و جنگل توسعة پایدار، ةپای بر اکوتوریسم راهبرد ،1019، میرمهرداد میرسنجری، .11

 اقتصـاد  ةنامـ  ، فصـل کشورهای منتخب( ایران و ة)مقایس تأثیر توسعة گردشگری بر رشد اقتصادی، 1033، ساناز، میرزایی، حسین و جلیلی .13

 .31-00صص  ،19، ش مالی

http://ensani.ir/fa/article/author/14871
http://ensani.ir/fa/article/author/14871
http://ensani.ir/fa/article/author/16753
http://ensani.ir/fa/article/387024/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-cvm-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/387024/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-cvm-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://ensani.ir/fa/article/369980/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3


 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش550

اسـتراتژیک   مـدیریت  مـدل  از گیـری  بهره با قشم ةجزیر اکوتوریسم های قابلیت ارزیابی ،1011 ،زاده، محمد مهدی حسین و احمد گر، نوحه .13

SWOT، 101-191 صص ،19 ش، توسعه و جغرافیا ةمجل. 

21. Akbarzadeh Ebrahimi, Mohammad Hasan, 2007, Local Tourism growth urban tourism development. 

Municipalities Monthly, No. 78, PP. 1-25. 

22. Atlas of Geology, 2007, Geographical and Cartographic Institute of the Mapping Organization of 

Iran. Deputy of program and budget. 

23. Eearabi, Mohammad, 2010, Handbook of Strategic Planning. Fourth edition. Tehran. Office of 

cultural research.  

24. Ebrahimzadeh, Isa and Aghassizadeh, Abdullah, 2009,  Analysis of factors affecting tourism 

development in Chabahar coastal area using SWOT strategic management model. Urban and regional 

studies and research. First year. The first number. University of Esfahan. PP. 107-128. 

25. Ebrahimzadeh, Isa and Aghassizadeh, Abdullah, 2011, Influence of Chabahar Free Zone on Tourism 

development of its influence area using regression model and T-Test. Journal of Geography and 

Development. No. 21, Sistan and Baluchestan University. PP. 5-26. 

26. Enright, M. J. and Newton, J., 2004, Tourism destination competitiveness: A quantitative approach, 

Tourism Management, 25, 777-788. 

27. Ferreira, S. and Behl, D., 2017, An Analysis of Individual Systems Thinking Elements. In 

Disciplinary Convergence in Systems Engineering Research (PP. 777-784). Springer, Cham. 

28. Ghadami, Mustafa, 2011,  Evaluation and formulation of destination strategy in the framework of 

sustainable tourism development (case study: Mashhad metropolis). Journal of regional urban studies 

and research, No. 59-82. 

29. Heydari Chianeh, Rahim and Rahali, Hossein, 2015, Evaluation of urban tourism attractions by 

conditional valuation method (CVM) case study: Ardabil Shorabil's attraction. Urban tourism 

quarterly, Vol. 4, PP. 57-70.  

30. Hill, T. and Westbrook, R., 2007,  SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall. Long Range 

Planning, Vol. 30,  No. 1, PP. 46-52. 

31. Hong, C.W. and Chan, N. W., 2010, Strength- Weakness- Opportunities- Threats Analysis of Penang 

National Park for Strategic Ecotourism Management, World Applied Sciences Journal 10 (Special 

Issue of Tourism & Hospitality). 

32. Kazemi, Mehdi, 2008,  Zahedani citizens' perception analysis in Chabahar tourism development. 

Journal of geography and development. No. 12, Sistan and Baluchestan University. PP. 81-99. 

33. Kazemi, Ali; Sanayei, Ali; Ranjbarian, Bahram and Azeribayjani, Karim, 2010,  Notification of 

competitive advantages in tourism industry in order to attract foreign tourists studied in Isfahan 

province. Urban and regional studies and research, second year, No. 5, PP. 93-110.  

34. Kazemi, Mehdi, 2010,  Tourism Management. Fourth edition. Tehran. Samt publications. 

35. Khorshid, Sedigheh and Nojavan, Samad, 2013,  Competitiveness analysis and dompetitive strategy 

selection based on porter's competitive forces model, hierarchical analysis and data envelopment 

analysis. Journal of industrial management studies, year 11, PP. 61-97. 

36. Kordnaeedch, Assadullah; Azar, Adel and Niakan, Nazila, 2009, Developing an effective 

organizational strategy in the public sector. Case Study: Islamic Republic of Iran Customs. Journal of 

economic research. Tenth year. Second issue. Tarbiat Modarres University. PP. 91-114. 

37. Landberg, Donald and Stavonga, Mink, 2012, Tourism economy. Translated by: Mohammad Reza 

Farzin. Institute of business studies and research. 

38. Lee, John, 2009,  Tourism and development in the third world. Translated by: Abdolreza Rokneddin 

Eftekhari and Masoumeh Salehi, Bazargani Publishing Company. 



 553...اساس بر گردشگریدرمناطقمرزی توسعة راهبردهای تبیین

39. Mafi, Ezatollah and Saghaei, Mehdi, 2009, Application of MS-SWOT model in analysis tourism 

management, case study: Mashhad metropolis. Seventh year, No. 14, PP. 27-50. 

40. Mirsanjari, Mirmehrdad, 2006, Ecotourism strategy based on sustainable development. Forests and 

rangelands, No. 71, PP. 7-10.  

41. Mirzaei, Hossein and Jalili, Sanaz, 2011, The impact of tourism development on economic growth 

(comparing Iran and selected countries). Financial Economics Quarterly, No. 15, PP. 73-91. 

42. Nohegar, Ahmed and Hosseinzadeh, mohammad mehdi, 2009,  Evaluation of Ecotourism capabilities 

of Qeshm Island using SWOT strategic management model. Journal of geography and development, 

No. 15, PP. 151-172.  

43. Nilsson, M., 2004, Research and advice on strategic environmental assessment. Stockholm 

Environment in Stitute Publications. 

44. Nilson, M., 2004, Research and advice on strategic environment assesment, Stockholm in stitute 

publication. 

45. Pierce, John and Robinson, Richard, 2009,  Strategic planning and management. Translation by 

Sohrab Khalili Shurini. Tehran. Publications by Don Shepjoh.  

46. Rezvani, M.R., 2005, Environmental impacts of tourism in the Latian dam basin using the swat 

model. Collection of Iranian economic capacity articles with emphasis on Iranian Tourism Status in 

the context of globalization, Azad University of Firoozkooh Branch, 385-401. 

47. Saghaei, Mehdi and Bishami, Bahar, 2016, Investigating the role of tourism effects of spice road on 

tourism development of Fars province. Social science quarterly, No. 4, year10, PP. 173-208. 

48. Subram S. and Naser, Ali, 2010, SWOT analysis on Oman Tourism a case study, Journal of economic 

development, Vol. 2. 

49. Sharply, R.; David, J. Telfer, 2002, Tourism and Development: Concepts and Issues, Channel View 

Publications. 

50. Taleai, M.; Mansouri, A. and Sharifi, A., 2009, Surveying general prospects and challenges of GIS 

implementation in developing countries: a SWOT- AHP approach, Journal of Geographical Systems, 

Vol. 11. 

51. Yuksel, E. and Deviren, M. D., 2007, Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – 

A case study for a textile firm, Information Sciences, No 177, PP.  440-458. 

52. Takano, S., 2009, Application of combined SWOT and analytic case of seri lanka tourism, Journal of 

eastern asia study, Vol. 8. 

53. Mihalic, T. (2016), "Sustainable-responsible tourism discourse– Towards ‘responsustable’ tourism". 

Journal of Cleaner Production, 111, 461-470. 

54. Crouch , Geoffrey I. (2007), Measuring Tourism Competitiveness: Research, Theory and the WEF 

Index, La Trobe University, www.sustainabletourismonline.com. 

55. Balan, Diana, Balaure, Virgile& Veghes, Calin(2009), Travel and Tourism Competitivness of the 

world's top Tourism Destination: An exploratory assessment. 

56. Dyer, J, & Kim, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of 

interorganizational competitive advantage. Academy of management 149 review, 23(4), 660-679. 

57. Enright, Michael and Newton, James (2004), Tourism Destination Competitivness: a quantity 

approach, http:// www.elsevier .com/ Tourism Management, 25(2004) 777-788 

http://www.sustainabletourismonline.com/

