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استراتژی توسعه پایدار گردشگری در استان آذربایجان غربی
بهروز سبحانی* ، 1وحید صفریان زنگیر

2

تاریخ دریافت ، 95/12/19 :تاریخ پذیرش96/02/25 :

چکیده
امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت ،به پدیدهای اجتماعی -اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده
است .استان آذربایجان غربی یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بینالمللی در کشور به
حساب میآید .این استان به دلیل همجواری با دریاچه ارومیه ،همسایگی با چند کشور ،هر ساله
میزبان تعدادی زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است .عالوه بر این ،این استان دارای آب و هوای
مناسب و پتانسیلهای طبیعی با ارزشی است که تاکنون از ظرفیت مناسب خود درحد استاندارد
نتوانسته گردشگر جذب نماید .هدف از این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در توسعه گردشگری استان
آذربایجان غربی با بهرهگیری از روشهای  SWOTو  AHPمیباشد .در این پژوهش دادههای عناصر
اقلیمی از قبیل؛ درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،و دادههای عوامل از قبیل؛ چشماندازهای طبیعی،
جاذبههای تاریخی ،راه ارتباطی و امکانات رفاهی استفاده شد .روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی و از
نوع کاربردی است .برای تجزیه و تحلیل دادهها و گزینههای مهم گردشگری استان با روشهای
 SWOTو  AHPمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشاندهنده آن است که براساس شاخص
 SWOTوجود چشماندازهای طبیعی با امتیاز  4/6و جاذبههای تاریخی با امتیار  4/3جزو نقاط قوت و
کمبود امکانات بهداشتی با امتیاز  0/37و کمبود پارکینگ با امتیاز  0/36جزو نقاط ضعف شناخته
شدند .با بررسی روش  AHPمشخص شد که شاخصهای دما با مجموع وزنی  ، 2/356رطوبت نسبی
با مجموع وزنی  1/546و چشماندازهای طبیعی با مجمع وزنی  0/986مهمترین معیارها در جذب
گردشگری استان آذربایجانغربی میباشند.
کلید واژه :گردشگری پایدار ،مدلهای  AHPو  ،SWOTاستان آذربایجان غربی

 -1دانشیار اقلیمشناسی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی،ایران*(مسوول مکاتبات)
email: sobhaniardabil@gmail.com
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مقدمه
توریستی ورزشی با استفاده از روش SWOT

پرداختهاند )24( .به بررسی خطرات پیش روی
گردشگرانی که از سرزمین چین عازم جنوب
شرقی آسیا هستند پرداخته است و با بهره-
گیری از روش  ،AHPپنج عامل  :قانون،
بهداشت ،خدمات پزشکی ،اقامتگاه و باد را به
صورت منطقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل
قرار داده است )4( .ارزیابی مناطق مناسب
ارزش یابی اکوتوریسم با استفاده از  GISو AHP
انجام دادهاند )20( .مطالعه نقاط قوت و ضعف
و فرصتها و تهدیدهای توسعه توریسم را با
روش راهبردی  SWOTدر پارک ملی بوجاق
انجام داده و به این نتیجه رسیده منطقه برای
توسعه توریسم از استعداد بیشتری برخوردار
است )1( .مطالعه توریسم در کنیا و تحلیل
استراتژی اقتصادی در جذب توریسم را بررسی
نموده اند )6( .مطالعه گردشکری را با شاخص
 SPIانجام دادهاند )5( .مطالعه به منظور تعیین
مناطق مناسب برای جذب توریسم را انجام داده
است )2( .شناخت توانمندیهای گردشگری و
ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری از دیدگاه
جغرافیای کاربردی در شهر ری را مورد بررسی
قرار داده است و به این نتیجه رسیدند که
ضعف زیر ساختی موجود در راستای رشد و
توسعه گردشگری در این شهر متاثر از عدم
شناخت آثار فوق و درنتیجه عدم برنامه ریزی
صحیح و اصولی در این خصوص است)3( .
برنامهریزی توسعه پایدار با تاکید بر گردشگری
سرعین و روستاهای اطراف بررسی و به این
نتیجه رسیده اند که رضایت مندی گردشگران

صنعت توریسم یکی از مهمترین صنایع در حال
رشد نیمة دوم قرن بیستم است و به عنوان
یکی از مهمترین صنایع برای رشد اقتصادی در
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می
باشد .گردشگری یک صنعت پویا ،بزرگ ،متنوع
و نیز یکی از بخش های رشد یابنده در سیستم
اقتصاد ملی به شمار می رود ،این صنعت با
 200میلیون شاغل ( 8درصد کل اشتغال دنیا)
و گردش مالی ساالنه در حدود  5/4تریلیون
دالر ،به بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا
تبدیل شده ،به طوری که در بیش از 150
کشور ،گردشگری یکی از پنج منبع مهم کسب
ارز خارجی است و در  60کشور رتبه اول را به
خود اختصاص داده است ( .)26تعداد کل
گردشگران از  25میلیون نفر در سال  1950به
 760میلیون نفر در سال  2004افزایش یافته و
پیشبینی میشود که این تعداد در سال 2020
به  1/56میلیارد نفر برسد .این صنعت به
سرعت در حال گسترش است بهطوری که یکی
از بزرگترین زمینه کسب و کار در جهان تبدیل
شده است (.)27
در پژوهش حاضر سعی برآن دارد که ضمن
بررسی سوابق مطالعات انجام یافته با بهرهگیری
از دو روش  AHPو  SWOTتوسعه گردشگری
استان آذربایجان غربی مورد تحلیل قرار گیرد.
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و
راهکارهای توسعه آن ،تحقیقات متعددی انجام
شده که میتوان به چند مورد اشاره نمود)13( .
به تحلیل امکانات و محدودیتها برای پیشبرد
منطقهی سیپروس به عنوان یک منطقهی
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سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل راهبردی
 SWOTمطالعه نمودهاند )19( .راهکارهای
توسعه گردشگری با استفاده از روش SWOT
در در لوسان کوچک انجام دادهاند )9( .سیستم
اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن را در برنامه
ریزی توریسم با استفاده از مدل  AHPانجام
داده است )12( .در کتاب مبانی برنامه ریزی
صنعت گردشگری ضمن بررسی و مطالعه مقوله
صنعت گردشگری از دیدگاههای متفاوت و
جدید ،با ارائه مبانی و اصول برنامهریزی آن
پرداخته است )11( .شاخص عینی سنجش
توسعه گردشگری میزان تمایل مجدد
گردشگران خارجی برای سفر به ایران را مورد
بررسی قرار دادهاند )8( .تحلیل عوامل موثر بر
گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با
استفاده از مدل راهبردی  SWOTمطالعه و به
این نتیجه رسیده اند که اصالح سیستم
مدیریتی و توسعه گردشگری زمستانی و انجام
تبلیغات در سطح کشور با عث گسترش
گردشگری در منطقه خواهد بود )25( .در
بررسی جاذبه های گردشگری اورامانات به این
نتیجه رسیده اند که مرحله اول استفاده از
طبیعت و آب و هوای مطلوب و در مرحله بعد
خرید از بازارچه مرزی جوانرود است)21( .
شناخت پتانسیلهای گردشگری منطقه آبگرم
سردابه در استان اردبیل با روش  SWOTانجام
و به این نتیجه رسیده است که مهمترین عامل
جذب گردشگری در مرحله اول عامل محیطی و
در مرحله دوم آبهای گرم منطقه است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در تحصیالت باال پایین است )10( .برنامه ریزی
راهبردی توسعه گردشگری شیراز را براساس
روش  SWOTمطالعه کردند )17( .به بررسی
شاخصهای بیوکلیماتیک AHP ،و SWOT
برای ارزیابی آسایش انسان و توسعهی توریسم
در محیط  GISدر شهرستان سرعین پرداخته
است )16( .ارزیابی توسعه گردشگری شهر
زنجان را با استفاده از مدل  SWOTمطالعه
کردند و به این نتیچه رسیدهاند توان بالقوه
استعداد منطقه مورد مطالعه برای جذب
گردشگری در بلند مدت مشخص خواهد شد.
( )18رتبهبندی عامل مکانی را با استفاده از
روش سلسله مراتبی انجام داده است)15( .
ارزیابی موانع توسعه گردشگری در استان
لرستان را با استفاده از روش آماری مورد
بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که
بین مراکز تعدد تصمیمگیری و توسعه نیافتگی
صنعت گردشگری در استان رابطه معکوس
وجود دارد )7( .عوامل موثر بر رضایت و فاداری
گردشگران در استان اردبیل مطالعه و به این
نتیجه رسیده اند که بین عوامل محیطی و
رضایت گردشگران رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد )22( .مقایسه صنعت گردشگری در
شهرهای استان خراسان جنوبی با روش آماری
انجام داده و به این نتیجه رسیده است که در
صورت برنامه ریزی های مناسب و موعد مقرر
می توان بیشتر از وضع موجود باعث جذب
گردشگر و افزایش ماندگاری آنها شد)23( .
مکانیابی دهکدههای گردشگری را با استفاده از
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میباشد .به دلیل واقع شدن استان در
عرضهای جغرافیایی باال و ارتفاع زیاد ،میانگین
ساالنه دمای آن نسبت به میانگین ساالنه دمای
اکثر مناطق کشور کمتر بوده و جزء مناطق
سردسیر کشور محسوب میشود .استان
آذربایجان غربی با  43660کیلومتر (با احتساب
مساحت دریاچه ارومیه) و در شمال غربی کشور
ایران که از شمال و غرب با سه کشور
آذربایجان ،ترکیه و عراق هم مرز است و از
جنوب با استان کردستان و از جنوب شرقی با
استان زنجان و از شرق با استان آذربایجان
شرقی همسایه است و مرکز آن شهر زیبای
ارومیه است (شکل .)1

موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن وضعیت
مناسب آب و هوایی ،این استان را از توان آبی
باالیی برخوردار کرده است .موقعیت جغرافیایی
استان :عرض جغرافیایی ،بین  35درجه و 58
دقیقه تا  39درجه و  46دقیقه عرض شمالی،
طول جغرافیایی 44 ،درجه و  3دقیقه تا 47
درجه و  23دقیقه طول شرقی قرار دارد .از
مهمترین رودهای استان میتوان به ارس ،زرینه
رود ،زاب ،سیمینه رود ،نازلو ،گئدار ،باراندوز،
قطور و  ...اشاره کرد .این استان با توجه به
موقعیت جغرافیایی خود ،تحت تاثیر چهار
تودههوای عمده شامل تودههوای سرد شمالی،
توده هوای قطبی سیبری ،تودههوای قطبی
بحری و تودههوای حاره بحری در طول سال

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران

روش تحقیق
جاذبههای تاریخی ،راه ارتباطی و امکانات
رفاهی استفاده شد.
هدف از این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در
توسعه گردشگری استان آذربایجان غربی با

در این تحقیق دادههای عناصر اقلیمی از قبیل؛
درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،درجه روز و
دادههای عوامل از قبیل؛ چشماندازهای طبیعی،
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سپس دومین وزن در ستون دوم و به همین
ترتیب کلیه معیارها محاسبه می شود.
ب) با تقسیم بردارهای مجموع وزنی بر وزن
های معیار  ،بردار پایندگی تعیین میگردد.
ت) در این مرحله برای تعیین نسبت پایندگی
میبایست میزان الندا ( )λو شاخص پایندگی
( )CIمورد محاسبه قرار میگیرد.
ارزش مربوط به  λبه طور ساده شامل
میانگین ارزش بردار پایندگی است :
=λ
=  CIشاخص سازگاری
 =≤ CR = 0/1ضریب سازگاری
 ،RIبیانگر شاخص تصادفی است.
شاخص راهبردی SWOT

به منظور تحلیل اطالعات از تکنیک تحلیلی
 SWOTکه ابزاری برای بهره برداری در مراحل
مقدماتی تصمیمگیری و به عنوان پیش در آمد
در امر برنامهریزی استراتژیک در نوع کاربردی
آن تلقی میشود ،استفاده شد .این مدل از
جمله پرکاربردترین تکنیکها برای ایجاد نظم و
مناسبات ویژه بین مسائل و تعیین مناسبترین
راهبردها برای مداخله و هدایت محیط است .از
این مدل برای نخستین بار در عرصه مدیریت
صنعتی استفاده شد که قابلیت باالیی را در
انتخاب استراتژی سودمند بر اساس تحلیل
امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی از
خود نشان داده است .به طور کلی این مدل یک
ابزار برنامهریزی استراتژیک میباشد که تاکنون
در زمینههای مختلف استفاده شده است.

بهرهگیری از مدل  SWOTمی باشد .معیارهای
مورد استفاده از قبیل؛ درجه حرارت هوا،
آبهای گرم و سرد معدنی ،رطوبت نسبی،
چشمانداز طبیعی ،راههای ارتباطی و مراکز
اقامتی میباشند .روش این تحقیق توصیفی و
تحلیلی و از نوع کاربردی است .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از مدل  SWOTاستفاده شد.
براساس مدل  SWOTنقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدهای استان آذربایجان غربی
در ارتباط با مسایل توریستی مورد بررسی قرار
گرفتند .در این پژوهش از روش سلسله مراتبی
 AHPو روش راهبردی  SWOTبه شرح زیر
استفاده شده است.
روش مقایسه زوجی(سلسله مراتبی) :این
روش بوسیله توماس ال ساعتی)1980 (1
توسعه داده شده و در آن عمدتا از روش سلسله
مراتبی تحلیلی ( 2)AHPبرای تشکیل آرایه
مورد نیاز استفاده میشود .در این تحقیق از
چهار معیار اصلی؛ اقلیم ،توپوگرافی ،خاک و
کاربری اراضی مد نظر قرار گرفت که اهمیت
نسبی هر یک از معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها
بررسی شد .روش محاسبه آن مستلزم انجام
مراحل ذیل می باشد  -1محاسبه وزن
(معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها)  -2محاسبه
امتیاز نهایی گزینهها  -3بررسی سازگاری
منطقی قضاوتها یا برآورد نسبت ثبات یا
پایداری ،عملیات زیر صورت می گیرد :
الف) با ضرب وزن مربوط به اولین معیار در
ستون اول از ماتریس اولیه از مقایسه دو به دو ،
1-Tomas L.saaty
2-Analyzic Hierarchy Process
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 SWOTبه عنوان ابزار بررسی نقاط قوت و
ضعفهای درون سازمانی (درون ناحیه) و
فرصتها و تهدیدهای محیط بیرون سازمانی
(برون ناحیه) میباشد و در مفهوم کلی ابزاری
برای بهرهبرداری در مراحل مقدماتی
تصمیمگیری و به عنوان یک پیش درآمد در
امر برنامهریزی استراتژیک در نوع کاربردی آن
است .بنابراین این روش جهت انجام تحلیل
وضعیت موجود و بررسی نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدها بهمنظور شناسایی مسائل

استراتژیک و ارائه استراتژی های مناسب در
بلند مدت برای یک ناحیه میباشد .در این مدل
یک استراتژی مناسب ،قوتها و فرصتها را به
حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل می-
رساند .بنابراین برای دستیابی به راهبردهای
مناسب مدیریت کشاورزی و منابع آبی ،نقاط
قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدید ها در چارت
حالت کلی  ،SO ،WT ،ST ،WOپیوند داده
میشوند و گزینههای استراتژی مناسب از میان
آنها انتخاب میشوند(جدول . )1

جدول -1ماتریس  SWOTو نحوهی تعیین استراتژی
ماتریس

نقاط قوت

نقاط ضعف

W

SWOT

S

فرصتها

استراتژیهای

استراتژیهای

O

SO

WO

تهدیدها

استراتژیهای

استراتژیهای

T

ST

WT

چگونه به عوامل و نیروهای موجود بالقوه در

در این مدل برای بهدست آوردن نتایج نهایی از

محیط بیرون پاسخ میدهد.

روش عددی وزن دهی استفاده شده است با دادن

برآورد حجم نمونه
به منظور تعیین حجم نمونه از روش کوکران
استفاده گردید که شامل مراحل زیر میباشد:
تعیین دقت احتمالی مطلوب
پیشبرآورد واریانس
به کارگیری فرمول برآورد حجم نمونه
برای برآورد حجم نمونه یکی از مراحل اصلی
برآورد واریانس صفت مورد نظر و یا پیش برآورد
واریانس آن میباشد .معموال واریانس مورد نظر را
از تحقیقات و اطالعات قبلی بهدست میآورند و

وزن به هر یک از عوامل فوق ،جایگاه نسبی هر
بخش روشن گردیده است .وزنها از  1تا  5متغیر
بوده است به این ترتیب که پاسخ خیلی خوب
امتیاز  ،5خوب  ،4متوسط  ،3کم 2و خیلی کم 1
میباشد در مرحله بعد با توجه به امتیازات
بهدست آمده ،به رتبهبندی هر یک از مولفهها
پرداخته شد .سپس امتیازات وزنی تمامی عوامل
خارجی در یک ستون با هم جمع زده شد که بر
اساس آن امتیاز کل آن سیستم محاسبه میشود.
امتیاز وزنی کل نشان میدهد که یک سیستم
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محاسبه شده است .به منظور ارائه فرمول مناسب

در صورتی که مطالعهای در این زمینه وجود

برای برآورد حجم نمونه باید ابتدا روش

نداشته باشد با انتخاب یک نمونه کوچک واریانس

نمونهگیری تعیین گردد .سپس با استفاده از

آن صفت را به طور تقریبی محاسبه میکنند.

فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه میگردد.

دقت احتمالی مطلوب در این تحقیق برابر با 2
N(t.s) 2
Nd 2  (t.s) 2

فرمول کوکران:

 =Nحجم جامعه

 =sانحراف معیار

 =dدقت احتمالی مطلوب

1/96 = T

n

نتایج
ارتباطی ،امکانات رفاهی و رطوبتنسبی انتخاب
شد .که در جدول  2شاخص های مورد نظر
مشخص شده است.

در این پژوهش برای تعیین شرایط و اولویتهای
تعیینکنندهی جذب گردشگر در استان
آذربایجانغربی:
با روش  ،AHPشش معیار اصلی از قبیل؛ دما،
چشماندازهای طبیعی ،جاذبههای تاریخی ،راه

جدول  -2سلسله مراتب اولیهی شاخصهای انتخاب شده
شاخصهای موردنظر

سلسله مراتب اولیهی اهمیت

امکانات رفاهی

6

جاذبههای تاریخی

4

چشماندازهای طبیعی

3

دما

1

راه ارتباطی

5

رطوبت نسبی

2

عنصر ماتریس بر مقدار کل ستون آن تقسیم
گردید (جدول  )4و (شکل .)2
 )3میانگین عناصر مطرح در هر ردیف از ماتریس
استاندارد شده محاسبه و وزن نسبی تعیین
گردید.
مراحل محاسبات به شرح زیر میباشد:

برای محاسبه وزن معیار های تعیین شده
عملیات زیر صورت پذیرفت:
 )1مجموع ارزشهای مربوط به هر ستون از
ماتریس مقایسهی دوبهدو محاسبه گردید(جدول-
.)3
 )2ماتریس استاندارد شده از مقایسهی دوبهدو
مورد محاسبه قرار گرفت .بدینصورت که هر
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جدول  -3ماتریس اولیهی سلسله مراتبی
معیار

دما

رطوبت نسبی

چشماندازهای
طبیعی

جاذبههای
تاریخی

راه ارتباطی

امکانات رفاهی

دما

1

2

3

4

5

6

رطوبت نسبی

0/5

1

2

3

4

5

چشماندازهای طبیعی

0/333

0/5

1

2

3

4

جاذبههای تاریخی

0/25

0/333

0/5

1

2

3

راه ارتباطی

0/2

0/25

0/333

0/5

1

2

امکانات رفاهی

0/166

0/2

0/25

0/333

0/5

1

مجموع ارزش ستون

2/449

4/283

7/083

10/833

15/5

21

جدول  -4ماتریس استاندارد شدهی سلسله مراتبی
راه ارتباطی

امکانت

ضریب
اهمیت

چشماندازهای

جاذبههای

معیار

دما

رطوبت نسبی

طبیعی

تاریخی

0/286

0/379

0/369

0/322

دما

0/408

0/467

0/424

0/249

0/258

0/238

رطوبت نسبی

0/204

0/233

0/282

0/277

0/190

0/160

چشماندازهای طبیعی

0/136

0/117

0/141

0/185

0/194

0/102

جاذبههای تاریخی

0/102

0/078

0/071

0/092

0/129

0/143

راه ارتباطی

0/082

0/058

0/047

0/046

0/064

0/095

0/065

امکانات رفاهی

0/068

0/047

0/035

0/031

0/032

0/047

0/043

رفاهی

شکل  -2نمودارمقایسهی میزان اهمیت شاخصها و وزنها

الف) با ضرب وزن مربوط به اولین معیار در
ستون اول از ماتریس اولیه از مقایسهی دوبهدو،
سپس دومین وزن در ستون دوم معیارها محاسبه
میشود .در نهایت جمع این ارزشها در طول
ردیفها بردارهای مجموع وزنی به دست
میآید(.جداول( )5و (.))6

برای تخمین نسبت پایندگی یا سازگاری
محاسبهی شاخصی به نام «نسبت پایداری» که از
تقسیم «نسبت پایندگی» بر «شاخص تصادفی
بودن» حاصل میگردد .برای برآورد نسبت
پایداری عملیات زیر انجام میشود:
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جدول  -5نسبت پایداری معیارهای مورد بررسی روش سلسله مراتبی
معیار

دما

رطوبت نسبی

چشماندازهای

جاذبههای

طبیعی

تاریخی

راه ارتباطی

امکانات رفاهی

دما

0/379

0/498

0/481

0/410

0/327

0/260

رطوبت نسبی

0/190

0/249

0/321

0/307

0/262

0/217

چشماندازهای طبیعی

0/126

0/124

0/160

0/205

0/196

0/174

جاذبههای تاریخی

0/094

0/083

0/080

0/102

0/131

0/130

راه ارتباطی

0/076

0/062

0/053

0/051

0/065

0/087

امکانات رفاهی

0/063

0/050

0/040

0/034

0/033

0/043

با تقسیم بردارهای مجموعوزنی بر وزنهای معیار ،بردار پایندگی تعیین گردید.
جدول -6مجموع وزنی و بردار پایندگی
مجموع وزنی

بردار پایندگی

معیار
دما

2/356

6/210

رطوبت نسبی

1/546

6/211

چشماندازهای طبیعی

0/986

6/147

جاذبههای تاریخی

0/622

6/067

راه ارتباطی

0/395

6/031

امکانات رفاهی

0/263

6/063
∑ 36/729

آنگاه خواهیم داشت ( ،)λ = nهمچنین میتوان
سنجهای از درجه عدم ثبات و پایندگی در نظر
گرفت.
با توجه به توضیحات ارائه شده ،این سنجه با
استفاده از رابطهی زیر استاندارد شده است.
 :CIمشخصکنندهی اندازهی انحراف از پایندگی
است.
در این مرحله نسبت پایندگی در قالب رابطهی(3
و  ،)4تعیین میگردد.
رابطه()3

رابطه()4

≤0/ 1
RI=1/24

و =0/019

= CR
=-
CR

نسبت پایندگی به گونهای تعیین میشود که
اگر CR>0/1باشد ،در آن صورت این نسبت

در این مرحله برای تعیین نسبت پایندگی
میبایست میزان الندا( )λو شاخص پایندگی
( )CIمورد محاسبه قرار گیرد.
ارزش مربوط به  λبه طور ساده شامل میانگین
ارزش بردار پایندگی است که با رابطهی( 1و )2
محاسبه میشود.
رابطه()1

رابطه()2

=λ

= 6/1215

=λ

محاسبهی  CIبر پایهی مشاهداتی است که در
آنها میزان الندا برای ماتریسهای مثبت دو سویه
همواره بزرگتر یا برابر با تعداد معیارهای مورد
نظر( )nاست و اگر ماتریس مقایسهای دوبهدوی
یک ماتریس دارای استحکام و پایندگی باشد،
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محیطی داخلی و خارجی براساس ماتریس
مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
عوامل داخلی موثر بر گردشگری
هدف این مرحله بررسی محیط داخلی ناحیهی
مطالعه شده جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف
است .در بررسی قوت و ضعف در منطقه،
مجموعه عوامل به شرح جدول  7تقسیمبندی
شدند.

داللت بر سطح قابل قبول پایندگی دارد؛ با وجود
این اگر  CR≤0/1باشد ،در آن صورت ارزشهای
نسبت بیانگر قضاوتهای ناپاینده هستند .در
چنین حالتی باید ارزشهای اولیه در ماتریس
باید مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.
مقدار ضریب سازگاری کوچکتر از  0/1و برابر
 0/019میباشد که میتوان عنوان نمود که
قضاوتهای صورت گرفته با یکدیگر سازگار بوده
و بین نتایج همگرایی وجود دارد .در ارزیابی
شاخص استراتژی ( )SWOTشناسایی عوامل

جدول  -7ماتریس عوامل داخلی موثر بر گردشگری استان آذربایجانغربی
نقاط قوت

نقاط ضعف

 -وجود چشماندازهای طبیعی در استان (دریاچهها ،کوهستانها،

 -تفاوتهای فرهنگی گردشگران و مردم بومی

آبشارها)

 -کمبود شدید پارکینگ در مناطق گردشگری

 -وجود شرایط محیطی مناسب(دما و رطوبت) برای جذب گردشگر در

 -کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی در مناطق اکوتوریستی

استان

 -فقدان زیرساختهای مناسب(راه دسترسی ،امکانات اقامتی) جهت

 -وجود جاذبههای تاریخی در استان

کوهنوردی  ،صخرهنوردی

 -مستعد بودن استان جهت سرمایهگذاری در امر توسعهی گردشگری

 -نبود برنامهریزی در راستای توسعه پایدار جاذبههای گردشگری

در جهت استفاده از چشماندازهای طبیعی و جاذبههای تاریخی آن به

 -کمبود تابلوها و عالئم راهنمای گردشگران به مناطق گردشگری

عنوان یک استان توریستی

 -عدم تمایل مردم استان به سرمایهگذاری در زمینهی گردشگری به

 -فراهم بودن امکانات و تسهیالت مناسب برای گردشگران(کارکرد هتل،

دالیل مختلف از جمله فقدان سرمایه و عدم آگاهی

مسافرخانهها)

عوامل خارجی موثر بر گردشگری
پیرامون ناحیهی مطالعه شده ،مجموعهی
فرصتها و تهدیدهای موجود و موثر بر این ناحیه
از لحاظ گردشگری مورد توجه و بررسی قرار
گرفتند که در جدول  8قابل مشاهده است.

هدف این مرحله سنجش محیط خارجی
محدودهی مورد مطالعه جهت شناسایی فرصتها
و تهدیدهایی است که محدودهی مورد مطالعه در
ارتباط با گسترش اکوتوریسم با آن مواجه است.
بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت

جدول  -8ماتریس عوامل خارجی موثر بر گردشگری استان آذربایجانغربی
فرصتها

تهدیدها

 -امکان برنامهریزی و توسعه و تجهیز پتانسیلهای استان

 -افزایش امکانات و خدمات به گردشگران در مناطق گردشگری رقیب

آذربایجانغربی جهت ایجاد جاذبههای مصنوعی و انسان ساخت همگام

در استانهای مجاور و کشورهای همسایه

با جاذبههای طبیعی و تاریخی

 -عدم تراکم گردشگران در فصول مختلف سال بصورت مساوی
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 -همجواری با کشورهای همسایه (کشورهای ترکیه؛ عراق ،جمهوری

 -از بین رفتن فرهنگ محلی و آداب و رسوم سنتی مردم ساکن در

آذربایجان ،ارمنستان)

مناطق اکوتوریستی استان (زبان ،آداب و رسوم محلی و نوع پوشاک)

 -ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی در جوار مناطق اکوتوریستی

 -افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاری با افزایش ورود گردشگران به

 -وجود شبکههای ارتباطی مناسب بین شهرستانهای استان

منطقه

آذربایجانغربی و همچنین با شهرستانهای استانهای مجاور
 تهیه و تدوین برنامههای آموزشی جهت باال بردن سطح فرهنگیجوامع محلی ساکن در جای جای استان در ارتباط با نحوهی برخورد با
گردشگران

تجزیه و تحلیل عوامل تأثیرگذار
ترتیب در مجموع  10نقطه قوت و فرصت به
عنوان مزیتها و  11ضعف و تهدید به عنوان
محدودیتها و تنگناهای استان آذربایجانغربی
جهت گردشگری قابل شناسایی است.

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است،
در محدودهی مورد مطالعه (استان
آذربایجانغربی) تعداد  5قوت داخلی در برابر 7
ضعف داخلی و تعداد  5فرصت خارجی در برابر 4
تهدید خارجی شناسایی و بررسی شدهاند .به این

جدول  -9عوامل تأثیرگذار اصلی بر توریسم استان آذربایجانغربی
داخلی

بیرونی
فرصتها()O

قوتها()S

 -O1امکان برنامهریزی و توسعه و تجهیز پتانسیلهای استان

 -S1وجود چشماندازهای طبیعی در استان (دریاچهها ،کوهستانها،

آذربایجانغربی جهت ایجاد جاذبههای مصنوعی و انسان ساخت

آبشارها)

همگام با جاذبههای طبیعی و تاریخی

 -S2وجود شرایط محیطی مناسب(دما و رطوبت) برای جذب گردشگر

 -O2همجواری با کشورهای همسایه

در استان

 -O3ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی در جوار مناطق اکوتوریستی

 -S3وجود جاذبههای تاریخی در استان

 -O4وجود شبکههای ارتباطی مناسب بین شهرستانهای استان

 -S4مستعد بودن استان جهت سرمایهگذاری در امر توسعهی

آذربایجانغربی و همچنین با شهرستانهای استانهای مجاور

گردشگری در جهت استفاده از چشماندازهای طبیعی و جاذبههای

 -O5تهیه و تدوین برنامههای آموزشی جهت باال بردن سطح فرهنگی

تاریخی آن به عنوان یک استان توریستی

جوامع محلی ساکن در جای جای استان در ارتباط با نحوهی برخورد

 -S5فراهم بودن امکانات و تسهیالت مناسب برای گردشگران(کارکرد

با گردشگران

هتل ،مسافرخانهها)
تهدیدها()T

ضعفها()W

 -T1افزایش امکانات و خدمات به گردشگران در مناطق گردشگری

 -W1تفاوتهای فرهنگی گردشگران و مردم بومی

رقیب در استانهای مجاور و کشورهای همسایه

 -W2کمبود شدید پارکینگ در مناطق گردشگری

 -T2عدم تراکم گردشگران در فصول مختلف سال بصورت مساوی

 -W3کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی در مناطق اکوتوریستی

 -T3از بین رفتن فرهنگ محلی و آداب و رسوم سنتی مردم ساکن در

 -W4فقدان زیرساختهای مناسب(راه دسترسی ،امکانات اقامتی)

مناطق اکوتوریستی استان (زبان ،آداب و رسوم محلی و نوع پوشاک)

جهت کوهنوردی  ،صخرهنوردی

 -T4افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاری با افزایش ورود گردشگران

 -W5نبود برنامهریزی در راستای توسعه پایدار جاذبههای گردشگری

به منطقه

 -W6کمبود تابلوها و عالئم راهنمای گردشگران به مناطق گردشگری

 ........................................................................................................................................38استراتژی توسعه پایدار گردشگری در استان آذربایجان شرقی
 -W7عدم تمایل مردم استان به سرمایهگذاری در زمینهی گردشگری
به دالیل مختلف از جمله فقدان سرمایه و عدم آگاهی

(بسیارمهم) اختصاص داده شد .هر عامل با
امتیازی بین  1تا  5با توجه به معیارهای زیر
بررسی گردیدند .سپس وزن عوامل بین صفر تا
یک نرمالیزه گردید .در اینصورت جمع ضرایب
وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد.
خیلیزیاد= 5زیاد= 4متوسط= 3کم=2
خیلیکم=1
 -3ستون سه :امتیاز عوامل براساس اهمیت و
موقعیت کنونی منطقه به روش وزندهی ،بر
اساس کلیهی عوامل ،بررسی و سپس با توجه به
فراوانی پاسخهای مربوط به هر یک از گزینهها،
امتیاز مولفه محاسبه گردید که به آن «امتیاز
وضع موجود» گفته میشود.
 -4ستون چهار :در این قسمت امتیاز وزندار هر
عامل محاسبه گردید .برای این منظور امتیاز هر
ردیف از عوامل را در وزن آن ضرب کرده و در
یک ستون جدید درج کرده و در نهایت جمع این
امتیازات وزندار محاسبه شده ،که حداقل آن  1و
حداکثر آن  5میباشد.
 -5ستون پنج :رتبهی هر یک از عوامل براساس
امتیاز و وزن با توجه به تعداد عوامل ،تعیین شده
است.

در این قسمت سعی شد تا مزیتها و
محدودیتهای عمدهی ناحیه با استفاده از
مقیاس رتبهای تحلیل شود .به عبارت دیگر برای
گزینههای این نوع مقیاس ،سلسله مراتبی تعریف
شد و ارزش عددی(رتبهای) به هریک از مراتب
نسبت داده شد .این نوع نشانگرها از طریق
سنجش نگرش افراد(نظرسنجی) و سواالتی با
طیف گزینههای درجهبندی شده (خیلی زیاد تا
کم) مورد اندازهگیری قرارگرفته شدند؛ تا عالوه
بر مشارکتیکردن ،بتوان نتیجه را بصورت کمی و
منطقی و اصولیتر بهدست آورد .در پژوهش
حاضر حجم نمونه با استفاده از روش مورگان
 400نفر انتخاب شده است.
پس از توضیع پرسشنامه ،با توجه به نظرات
ارائه شده محاسبات انجام شد که در جدولهای
 10و  11نشان داده شده است .این جدول شامل
موارد زیر است:
 -1ستون یک :مهمترین عوامل تأثیرگذار فراروی
منطقهی گردشگری عنوان شده است.
 -2ستون دو :پس از شناسایی عوامل ،به هر کدام
از عوامل بر اساس نظر پرسششوندگان یک
ضریب وزنی بین صفر (بیاهمیت) تا یک
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جدول  -10خالصهی تجزیه و تحلیل عوامل داخلی موثر بر گردشگری استان آذربایجانغربی
عوامل استراتژیک داخلی

وزن

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزندار

رتبه

قوتها()S
 -S1وجود چشماندازهای طبیعی

0/098

4/6

0/45

1

 -S2وجود شرایط محیطی مناسب

0/091

4/2

0/38

3

 -S3وجود جاذبههای تاریخی

0/093

4/3

0/39

2

 -S4مستعد بودن استان جهت سرمایهگذاری در امر توسعهی -

0/068

3

0/20

5

گردشگری
 -S5فراهم بودن امکانات و تسهیالت مناسب

0/090

3/9

0/35

4

ضعفها()W
 -W1تفاوتهای فرهنگی گردشگران و مردم بومی

0/085

3/8

0/32

3

 -W2کمبود شدید پارکینگ در مناطق گردشگری

0/090

4

0/36

2

 -W3کمبود امکانات و تجهیزات بهداشتی

0/091

4

0/37

1

 -W4فقدان زیرساختهای مناسب

0/069

3/1

0/21

7

 -W5نبود برنامهریزی در راستای توسعه پایدار جاذبههای گردشگری

0/080

3/6

0/29

4

 -W6کمبود تابلوها و عالئم راهنمای گردشگران
 -W7عدم تمایل مردم استان به سرمایهگذاری در زمینهی

0/075

3/4

0/25

5

گردشگری

0/07

3/2

0/22

6

جمع

همینطور مولفهی کمبود امکانات بهداشتی با
امتیاز وزنی  0/37به عنوان برجستهترین و کمبود
شدید پارکینگ با امتیاز وزنی  0/36بهعنوان
دومین عامل مهم ضعف داخلی محسوب شدهاند.
تفاوتهای فرهنگی گردشگران و مردم بومی با
امتیاز وزنی  ، 0/32نبود برنامهریزی در راستای
توسعهی پایدار جاذبههای گردشگری با امتیاز
وزنی  0/29و کمبود تابلوها و عالئم راهنمای
گردشگران با ضریب وزنی  ،0/25عدم تمایل
مردم استان به سرمایهگذاری در زمینهی
گردشگری با ضریب وزنی  ،0/22در رتبههای
بعدی قرار گرفتهاند .فقدان زیرساختهای مناسب
با امتیاز وزنی  0/21در آخرین رتبه از لحاظ
ضعف داخلی شناخته شده است.

1

3/79

با توجه به جدول( )10از عوامل قوت درونی
مولفهی وجود چشماندازهای طبیعی با امتیاز
وزنی  0/45مهمترین قوت و وجود جاذبههای
تاریخی با امتیاز وزنی  0/39بهعنوان دومین قوت
داخلی استان آذربایجانغربی شناخته شده است.
وجود شرایط محیطی مناسب با ضریب وزنی
 0/38و مولفهی مستعد بودن استان جهت
سرمایهگذاری در امر توسعهی گردشگری با امتیاز
وزنی  0/35در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
فراهم بودن امکانات و تسهیالت مناسب با امتیاز
وزنی  0/2کمترین امتیاز را در بین مولفههای
قوت داخلی استان آذربایجانغربی کسب نموده
است.
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جدول  -11خالصهی تجزیه و تحلیل عوامل خارجی موثر بر گردشگری استان آذربایجانغربی
عوامل استراتژیک خارجی

وزن

امتیاز وضع موجود

امتیاز وزندار

رتبه

فرصتها()O
 -O1امکان برنامهریزی و توسعه
 -O2همجواری با کشورهای همسایه
 -O3ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی
 -O4وجود شبکههای ارتباطی مناسب
 -O5تهیه و تدوین برنامههای آموزشی

0/12
0/124
0/126
0/1
0/124

4

0/84

3

4/2

0/52

2

4/2

0/53

1

3/4

0/34

4

4/2

0/52

2

تهدیدها()T
 -T1افزایش امکانات و خدمات به گردشگران
 -T2عدم تراکم گردشگران در فصول مختلف سال
 -T3از بین رفتن فرهنگ محلی و آداب و رسوم سنتی
 -T4افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاری

0/105
0/123
0/09
0/088

3/6

0/37

4

0/49

3

0/27

2/9

0/26

2
1
3
4

جمع

تهدید ،افزایش امکانات و خدمات به گردشگران
در مناطق گردشگری رقیب در شهرهای
استانهای مجاور با ضریب وزنی  0/37بهعنوان
دومین عامل تهدید کننده توریسم منطقه حساب
شدهاند .از بین رفتن آداب و رسوم محلی با
ضریبوزنی  0/27و افزایش تخلفات اجتماعی و
بزهکاری با افزایش ورود گردشگران با ضریب
وزنی  0/26بهعنوان مولفههای بعدی مورد
محاسبه قرار گرفتهاند .پس از برسی نتایج بدست
آمده از ماتریس تحلیل  SWOTاقدام به تشکیل
جدول اولویتبندی و رتبهبندی هر یک از عوامل
تأثیرگذار در توسعهی توریسم استان
آذربایجانغربی گردید (جدول .)12

1

3/78

با بررسی جدول( )11مشاهده میشود که از
دیدگاه پرسششوندگان ایجاد امکانات تفریحی و
ورزشی با ضریب وزنی  0/53مهمترین فرصت
بیرونی و مولفهی تهیه و تدوین برنامههای
آموزشی جهت باال بردن سطح فرهنگ جوامع
محلی در ارتباط با نحوهی برخورد با گردشگران
به همراه مولفهی همجواری با کشورهای همسایه
بهطور مشترک با ضریب وزنی  0/52بهعنوان
دومین رتبه از عوامل مهم فرصت بیرونی
شناسایی شدند .شبکهی ارتباطی مناسب با امتیاز
وزنی  0/48در پایینترین رتبه قرار دارد .طبق
نظر گردشگران مولفهی عدم تراکم گردشگران در
تمام فصول سال با ضریب وزنی  0/49مهمترین
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جدول  -12اولویتبندی نهایی عوامل تأثیرگذار در توسعهی توریسم استان آذربایجانغربی
اولویتبندی نقاط

اولویتبندی نقاط قوت
اولویت

های طبیعی

اولویت

تجهیزات بهداشتی

اولویت

 -S1وجود چشمانداز-

1

 -W3کمبود امکانات و

1

()W

()O

 -O3ایجاد امکانات

1

تفریحی و ورزشی

()T

اولویت

()S

اولویتبندی فرصتها

ضعف

اولویتبندی تهدیدها

 -T2عدم تراکم

1

گردشگران در فصول
مختلف سال

 -S3وجود جاذبههای

2

تاریخی

 -W2کمبود شدید

2

پارکینگ در مناطق

 -O5تهیه و تدوین

2

برنامههای آموزشی

 -T1افزایش امکانات و

2

خدمات به گردشگران

گردشگری
 -S2وجود شرایط

3

محیطی مناسب

 -W1تفاوتهای

3

فرهنگی گردشگران و

 -O2همجواری با

3

کشورهای همسایه

فرهنگ محلی و آداب

مردم بومی
 -S5فراهم بودن

4

 -W5نبود برنامهریزی

امکانات و تسهیالت

در راستای توسعه

مناسب

پایدار جاذبههای

 -T3از بین رفتن

3

و رسوم سنتی
4

 -O1امکان برنامه-

4

ریزی و توسعه

 -T4افزایش تخلفات

4

اجتماعی و بزهکاری

گردشگری
 -S4مستعد بودن

5

-W6کمبود تابلوها و

استان جهت سرمایه-

عالئم راهنمای

گذاری در امر توسعهی

گردشگران

5

 -O4وجود شبکههای

5

ارتباطی مناسب

گردشگری
 -W7عدم تمایل مردم

6

استان به سرمایهگذاری
در زمینهی گردشگری
 -W4فقدان

7

زیرساختهای مناسب

تدوین راهبردها و راهکارهای توسعهی گردشگری استان آذربایجانغربی
راهبردهای رقابتی /تهاجمی ()SO
این راهبردها برپایهی تمرکز بر نقاط قوت درونی
و فرصتهای بیرونی استوار است .راهکارهای زیر
ارائه میشود :با توجه به پتانسیل باالی استان
آذربایجانغربی در جذب گردشگر به دلیل وجود
چشماندازهای طبیعی و جاذبههای تاریخی زیاد،

سرمایهگذاری بیشتر در امر توسعه ضروری به
نظر میرسد.
بهرهگیری مناسب از تمام جاذبههای تاریخی و
چشماندازهای طبیعی جهت رقابت با
سایرشهرستانهای هممرز استانهای توریستی
مجاور و کشورهای همسایه.
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راهبردهای تنوع ()ST
در این نوع استراتژی تالش میگردد تا با استفاده
از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری از تأثیر منفی
تهدیدات خارجی ،سازوکارهایی در پیش گرفته
شود و یا تهدیدات را از بین ببرد .راهکارهای زیر
جهت تأمین برخی نیازهای منطقه در جهت رفع
تهدیدها ارائه میشود:
● فراهم نمودن امکانات و تسهیالت ویژه در
فصول کم تراکم سال جهت جذب بیشتر
گردشگران.
● بهرهگیری از امکانات و تسهیالت استان در
جهت فراهم کردن آسایش و رضایت گردشگران
در تمام فصول سال.
راهبردهای بازنگری ()WO

هدف از اجرای راهبردهای تدافعی ،کم کردن
نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از
محیط خارجی است .در چنین موقعی وضعیت
نامناسب بوده و در وضع مخاطرهآمیز قرار
خواهیم گرفت و باید سعی کنیم با انحالل،
واگذاری ،کاهش عملیات ،ادغام و سایر روشها از
چنین وضعیتی پرهیز نماییم.
راهکارهای زیر ارائه میشود:
● تأمین آسایش و امنیت مناطق اکوتوریستی از
بروز تخلفات اجتماعی و سایر موارد مختلف
● با افزایش تسهیالت در استانها و کشورهای
همسایهی رقیب  ،گسترش امکانات و تسهیالت
ضروری گردشگران با ایجاد مراکز بهداشتی
ضروری به نظر میرسد.

هدف از استراتژی های  WOاین است که از
مزیتهایی که در فرصتها نهفته است در جهت
جبران نقاط ضعف استفاده شود؛ که در برگیرنده-
ی موارد زیر است:
● ایجاد و احداث پارکینگهای متناسب با تراکم
گردشگران.
● توسعهی مسیرهای توریستی و ایجاد و نصب
عالئم راهنما و تدوین دفترچههای رهنما برای
گردشگران.
● آموزش و اطالع رسانی به مردم در نحوهی
برخورد با گردشگران و همچنین میبایست به
گردشگران در زمینهی آداب و رسوم سنتی
آموزش و اطالعرسانی کافی صورت گیرد.
● توجه بیشتر به بهداشت منطقه و احداث
دستشوییهای مناسب با تراکم مراجعین.
● آموزش و اطالع رسانی و همچنین تشویق
مردم به سرمایهگذاری در زمینهی گردشگری.

به ترتیب با ضریبهای وزنی  0/160و  0/102به

راهبردهای تدافعی()WT

شمار میروند ،میتوان با توسعه و تجهیز هر چه

بحث و نتیجهگیری
با بررسی شاخصهای مورد مطالعه با توجه به
مدلهای به کار رفته در این پژوهش ،ارزیابی
معیارهای مهم محورهای توسعهی توریسم قابل
دستیافتنی است .بدینصورت شاخصهای دما و
رطوبت نسبی جزء اولویتهای برجستهی منطقه-
ی مورد مطالعه در روش سلسله مراتبی شناسایی
قرار گرفتند .از شاخصهای زیرساختی و ساخت
و ساز شهری دو مولفهی راه ارتباطی و امکانات
رفاهی بیشتر حائز اهمیت بوده و اولویت باالیی
را نشان میدهند .وجود چشماندازهای طبیعی و
جاذبههای تاریخی زیاد در استان آذربایجانغربی
که جزء مولفههای اصلی در توسعهی گردشگری
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بیشتر آنها استان را جزو مهمترین قطبهای

خارج خواهند شد .طبق روش  ،SWOTبا توجه

گردشگری کشور نمود .طبق بررسیهای صورت

به این که گردشگران مناسبترین محل را از نظر

گرفته از وضعیت موجود و انجام کار میدانی برای

آسایش برای گردشگری انتخاب میکنند و تراکم

یافتن مزایا و محدودیتهای موجود در منطقه

گردشگران اکثرا در ماههای فصول گرم سال رخ

جهت توسعهی توریسم به وسیلهی استراتژی

میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که ماههای فصول

 ،SWOTاستان از لحاظ پتانسیلهای جذب

گرم سال مناسبترین زمان برای آسایش انسان

گردشگر بسیار مستعد است .وجود چشماندازهای

در استان آذربایجانغربی میباشد و نیز طبق

طبیعی و همچنین جاذیههای تاریخی که در

روش  ،AHPعامل دما و رطوبت نسبی که

استان آذربایجان غربی ،جزء نقاط قوت چشمگیر

بیشترین وزن را در وزندهی به خود اختصاص

منطقه میباشند به عنوان مهمترین مزیت برای

داده بودند جزء گزینههای اصلی برای جذب

جذب گردشگر و توسعهی صنعت توریسم به

گردشگر میباشند.

حساب میآیند .از قابل توجهترین عواملی که به
عنوان ضعف منطقه شناخته شدهاند ،کمبود
امکانات بهداشتی و کمبود شدید پارکینگ در
مناطق گردشگری میباشد که با اولویت قرار
دادن آنها و با مشارکت مسئوالن دولتی و مردم،
موانع توسعه بیشتر منطقه رفع میشود .از جمله
عوامل فرصت خارجی موثر در توسعهی توریسم
استان ،امکانات تفریحی و ورزشی و امکان
برنامهریزی و توسعه در نقاط گردشگری استان
میباشد که با بهرهگیری از راهکارهای ارائه شده
میتوان حداکثر استفاده را از شرایط حاکم نمود.
از عوامل تهدید کنندهی توریسم استان عدم
تراکم گردشگران در تمام فصول سال و افزایش
امکانات و خدمات به گردشگران در شهرهای
استانهای مجاور وکشورهای همسایه است که با
توجه به راهکارهای تدافعی ارائه شده ،این عوامل
از لیست عوامل خارجی تهدید کنندهی منطقه
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