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  بندي راهبردهاي توسعه گردشگري در شهر اردبیل اولویت

  ، دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی١سعیده علوي

  دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی سمیه محمدي حمیدي،

  ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار گروه جغرافیا و برنامه فرحسین نظم

  

  چکیده

هـاي زنـدگی   ها منطبق با عملکـرد  هاي بالقوه و به فعلیت رساندن آن توسعه و رونق گردشگري در شهر و لزوم شناخت توان

ریزي اصولی و تعیین راهبردهاي مؤثر در زمینه توسـعه گردشـگري    که نیازمند برنامه اي برخورداراستاز اهمیت ویژه مدرن

، و )هـا و تهدیـدها   فرصـت ( ، عوامل خـارجی )ها ها و ضعف قوت(رو پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل داخلی  ازاین. است

تحلیلی باهدف کاربرد  -روش پژوهش از نوع توصیفی. جام گرفته استهاي توسعه گردشگري شهر اردبیل ان تدوین استراتژي

ــه. اســت بنــدي راهبردهــاي مــؤثر در توســعه گردشــگري شــهر اردبیــل از مــدل    هــا و اولویــت وتحلیــل داده جهــت تجزی

SWOTهـاي چهارگانـه    اسـتراتژي دهـد کـه از میـان     نتایج پژوهش نشان می. شده است استفادهSWOT هـاي   اسـتراتژي

. هاي براي توسعه گردشگري شهر اردبیل تعیین شده است منزله بهترین استراتژي بهتهاجمی 

  شهر اردبیل ،SWOTتوسعه گردشگري، : کلید واژه

  

مقدمه

المللـی   که در سـطح بـین  ]1[کنند عنوان گذرگاه توسعه یاد می هاست که از آن به ترین فعالیت گردشگریاز امیدبخشصنعت 

تعـداد  ].2[اي در حـال افـزایش اسـت     سـابقه  طـور بـی   هم ازلحاظ تعداد گردشگران و هم ازلحاظ درآمد ارزي، همواره و بـه 

افزایش به یک میلیارد و هشـتادوهفت میلیـون نفـر رسـید و اکنـون      % 5با  2012نسبت به سال  2013گردشگران در سال 

-شـده مـی   با استناد به آمار و گزارشات ارائه].3[درصد را داشته باشد 5/4 -4 رشد 2014ل رود، این صنعت در ساانتظار می

کـه   طـوري  ترین و پردرآمدترین صنعت در ابعاد جهانی است، بـه  شدن به بزرگ توان گفت، صنعت گردشگري در حال تبدیل

جهانی را بـه خـود   گذاري درصد از سرمایه 5درصد از صادرات و  5 ،]5[درصد از اشتغال 10 ]4[درصد از تولید ناخالص 11

توسعه که با معضالتی همچون بیکاري باال، محـدودیت   ي گردشگري، براي کشورهاي درحالتوسعه]. 6[اختصاص داده است

ي  دنیـا درزمینـه   ایران جزء ده کشور. ]7[محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است منابع ارزي و اقتصاد تک

درصد درآمد گردشگري جهـان را بـه خـود     1حال، بسیار کمتر از  بااین .]٨[هاي جذب توریست است  استعدادها و پتانسیل

هـــــاي زیـــــاد درزمینـــــه توســـــعه گردشـــــگري، کشـــــور  بـــــاوجود کاســـــتی .]9[اختصـــــاص داده اســـــت

لذا بررسی موانع توسعه این صـنعت در  ]. 10[استبینیکرده ایرانحدودبیستمیلیونجهانگردرادرپایانبرنامهپنجمتوسعهخودپیش

عنوان  شهر اردبیل به. یابد مناطق مختلف کشور و تدوین راهبردهایی براي حل مشکالت توریسم شهرهاي ایران، ضرورت می

از باشد و هرسـاله هـزاران گردشـگر     هاي گردشگري می هاي باالیی ازنظر جاذبه داراي توانمنديبخش از پهنه سرزمینی ایران

                                                            
1-Corresponding author:
Alavi.Saide. 1370@gmail.com



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٢

www.tourism2019.ir  

هـاي تـاریخی و    دارا بودن تعـداد زیـادي آثـار و جاذبـه    این شهر عالرغم . کنند اقصا نقاط ایران و جهان به این شهر سفر می

ریـزي اصـولی سـهم نـاچیزي از      ریـزي یـا عـدم برنامـه     وهواي بسیار مطلوب، به علت فقدان برنامـه  فرهنگی و همچنین آب

ي ریـزي صـحیحی در زمینـه توسـعه     رت ادامه ایـن رونـد و عدمبرنامـه   در صو. درآمدهاي حاصل از صنعت گردشگري دارد

محیطـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي را بـه وجـود خواهـد آورد در چنـین مـواقعی           گردشگري تأثیرات منفـی زیسـت  

مقابلـه بـا    براي. آور و نامطلوب مطرح خواهد شد عنوان فعالیت زیان عنوان فعالیتی پرسود و منفعت، بلکه به گردشگري نه به

مندي از مزایاي گردشگري که بتوانـد   ریزي و تعیین راهبردهاي موثر در راستاي توسعه گردشگریو بهره چنین بحرانی، برنامه

بنـدي   براین اساس هـدف پـژوهش حاضـر اولویـت    . یابد موجب افزایش اشتغال و بهبود سطح زندگی مردم شود ضرورت می

هـا و   در این پژوهش سعی گردید با تدوین نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت     .باشد میراهبردهاي توسعه گردشگري شهر اردبیل 

مــدل هـا بــر توسـعه گردشـگري، بـا اسـتفاده از       تهدیـدهاي توسـعه گردشـگري شـهر اردبیـل و میــزان تـأثیر ایـن مؤلفـه        

SWOTتوسـعه گردشـگري   هایی مناسب در جهت بهبود و رفع موانـع   بندي گردند تا راهکارها و استراتژي تحلیل و اولویت

  .شهر اردبیل ارائه گردد

  پیشینه پژوهش

» ANPو  SWOTریزي توسعه پایدار گردشگري بر اساس مـدل ترکیبـی    برنامه«پژوهشی با عنوان ]11[عبدي و همکاران

هـاي متنـوع طبیعـی در زمینـه ژئوتوریسـم و      هاي پژوهش نشان دادکه در گروه نقاط قوت، وجود جاذبـه  یافته. انجام دادند

عنـوان   ها، معرفی اسـتان بـه   ، در گروه فرصت)3531/0(، در زمینه نقاط ضعف، ظرفیت پایین مدیریتی)7940/0(کوتوریسما

، در گروه تهدیدها، عدم تمایل بخش خصوصی و )4741/0(پایلوت توسعه پایدار با تأکید بر گردشگري از طرف سازمان ملل

تـرین عوامـل اسـتراتژیک اسـتان خراسـان جنـوبی        ، از مهـم )3411/0(گذاري در عرصه گردشگريگذاران به سرمایه سرمایه

ــی  ــوب مــــــ ــدمحســــــ ــماعیل . گردنــــــ ــی و اســــــ ــوان   ]12[زاده زالــــــ ــا عنــــــ ــی بــــــ پژوهشــــــ

ــه « ــهرمرزي ارومیـ ــد » قابلیتسنجیتوسعهگردشگریبارویکردتوسعهپایداردرشـ ــام دادنـ ــب . انجـ ــان دادکهمناسـ -نتایجنشـ

پژوهشی با عنوان  ]13[نژاد و همکاران حاتمی. است 266/3متیازبا ا) WO(ترینراهبردتوسعهگردشگریمنطقه،راهبردبازنگري

تأکید بر توسـعه  «بندي، استراتژيِ  بر پایۀ نتایج اولویت. انجام دادند» ریزي راهبردي توسعه گردشگري شهرستان بانه برنامه«

ع اسـتراتژي اصـلی توسـعه    واقـ  و در	بهتـرین اسـتراتژي  	منزلـه  به) :357/0SO1(گردشگري تجاري خرید با باالترین امتیاز 

ارزیـابی اسـتراتژیک و نقـش آن در    «پژوهشی با عنـوان  ) 2014(رحیمی و اسمعیلی .گردشگري شهرستان بانه مشخص شد

ترین استراتژي بـراي توسـعه شـهر     مناسب SOنتایج نشان داد که استراتژي . انجام دادند» توسعه گردشگري با مدل سوات

و  SWOTاستراتژي توسعه پایدار اکوتوریسم با استفاده از مـدل  «پژوهشی با عنوان ]14[قربانی و همکاران. باشد ساري می

QSPM «هـاي اکوتوریسـم موجـود در تـاالب نمکـزار کـاجی در خراسـان         نتایج پژوهش نشان داد که فعالیت. انجام دادند

ریزي استراتژیک براي صـنعت  برنامه«ن پژوهشی با عنوا ]15[و همکاران 2ابیا. جنوبی در راستاي الزامات پایداري نبوده است

نتایج پژوهش نشان داد که سرد بـودن هـوا در تابسـتان و    . انجام دادند» QSPMو SWOTگردشگري با استفاده از مدل 
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ترین در میان عوامل داخلـی در توسـعه گردشگریشـهر    عنوان عوامل مؤثر و اولویت فرد به هاي تفریحی منحصربه وجود مکان

  . دباشگلوگاه می

مبانی نظري

ــه ــگریبه1970تااواخردهـــــ ــدود   ،گردشـــــ ــالیتی طالییوبدونـــــ ــودگی(عنوانفعـــــ ــوارهبر )آلـــــ معرفیوهمـــــ

سازمان گردشگریجهانیدر بیانیۀمانیل،گردشگریرانیاز اساسیدر  .]16[شد ویژهمنافعاقتصادي تأکیدمی پیامدهایمطلوبومنافعآنبه

ــت  ــوممعرفیکرده اس ــو  . ]17[هزارهس ــیاریاز کشورها،بهنقش ــگریبهبس ــتغالپی   اهمیتگردش ــدو اش عنوانمنبعیبرایایجاددرآم

توسـعه و رونـق بخشـی    .]18[انـد  توسـعه داده هاینسبیاینصنعت گیریازمزیـت  درنتیجه،بسیاریاز آنانمناسباتشانرابرایبهره.اند برده

بـه  . شوددوین میهایی است که براي آن منطقه ت ریزي و خط مشیاي، برآمده از برنامههاي گردشگري در هر منطقهفعالیت

در []. شـماري اسـت  بـی ریزي مدون توسعه صنعت گردشگري داراي مزایاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی     عبارتی برنامه

را ارائه دادند که گـذر  » نظریه چرخه حیات«زمینه توسعهمراحل گردشگري محققانی مانند باتلر، هی وود، کیم، تو و پالك 

  ).1(باشدجدول شمار ریزي و تعیین راهبردهاي موثر می مند برنامهاز هر مرحله به مرحله بعدي نیاز

  مراحل توسعه گردشگري براساس نظریه چرخه حیات: 1جدول 

  افول  بلوغ  رشد  معرفی  مرحله

تعداد 

  بازدیدکنندگان

تعداداندکگردشگران 

  )ساالنه(درصد5کمتراز

تعدادگردشگرانمساوي 

  یابیشترازتعدادساکنان

گردشگري بازدیدهایتکراري،

  یافته انبوهسازمان

برایسفرهایروزانهوآخرهفته 

  نهبرایتعطیالتومرخصی

  الگویبازدیدنامنظم  بازار
خوبی  بازارگردشگریبه

  شده طراحی
  تغییرمالکیتدرحدباالست  درپیدرمالکیت تغییرپی

  جاذبه و تسهیالت

بازدیدکنندگانغیرمحلیبه 

اشکالطبیعیجذب 

شوند،تسهیالتخاصی  می

  وجودندارد

هایطبیعیازطریق  جاذبه

ساخت  تسهیالتانسان

  شوند حمایتمی

  صورتطوالنی یافتهامانهبه خوبیتوسعه به

تعطیلیتسهیالتگردشگري، 

هاي  هابهخانه تبدیلهتل

هاي  اشتراکی،وجودخانه

  ترها بازنشستگیبرایمسن

اهمیت اقتصادي 

  گردشگري

اهمیتکمبرایزندگی 

اقتصادیاجتماعیساکنان، 

  درآمدهایمحدود

باالمیانگردشگران تماس

ومردم،تعادلمثبتورو 

  بهرشدسفر

رسیدنبهسطحظرفیت،آغاز 

محیطی،اقتصادي،  مسائلزیست

  اجتماعی،رشدسریعواردات گردشگري

  تعادلمنفیسفر

]20[  

روش تحقیق

. شدهاسـت  آوري هایموردنیازبهدوشیوهاسنادیوپیمایشـیجمع داده. تحلیلی از نـوع کـاربرد اسـت    -روش پژوهش این توصیفی

هایمرتبطبـاامر گردشـگري محـدوده    هاونهـاد  قلمرو پـژوهش شـهر اردبیـل و جامعـه آمـاري مسئوالنوکارشناسـان، سـازمان       

بـراي دسـتیابی بـه    . شدهاسـت  از میانشصتنفرازکارشناسـانکهدراینزمینهخبرهبودند،انتخاب باشد، حجم نمونهموردمطالعه می

توانسـت   تریننقاطقوت،ضعف،فرصتوتهدید که مـی  کارشناسانمهمدراینروش، . ،ازروشدلفیاستفادهشدSWOTعوامل چهارگانه

ــان،مهم    ــد و پسازچندبارتکراراجماعنظربینکارشناس ــین کردن ــد تعی ــؤثر باش ــل م ــهر اردبی ــگري ش ــعه گردش ــرین  در توس ت

شـده   صـورت خالصـه شـرح داده    کاررفته در پژوهش بـه  به  در زیر مدل. صورت ماتریستنظیمشد به SWOTعواملچهارگانه 

  .است
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  SWOTمدل 

هـاي موجـود در محـیط خـارجی یـک سیسـتم و        ، ابزاري بـراي شـناخت تهدیـدها و فرصـت    SWOTتیکنیک یا ماتریس 

بـراي هـدایت و کنتـرل آن سیسـتم     منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهـا   هاي داخلی آن به ها و قوت بازشناسی ضعف

و  ]22[زاده شـد  »مدیریت اسـتراتژیک «است که از بطن  ریزي استراتژیکی نوعی از برنامه SWOTدرواقع مدل ]. 21[است

هـاي   هاي زمانی دورتر و حیطـه  کوشد راهنماي عمل مدیران درافق ها دارد و می نگاهی کل گرا، سیستمی و دوربرد به برنامه

ا بـه  هـاي سیسـتم ر   هـا و فرصـت   منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش بایـد قـوت   ]23[تر اجرایی باشد  وسیع

ترین کاربرد آن فراهم کردن یک چهارچوب منطقی بـراي   رایج] 24[ها و تهدیدها را به حداقل برساند  حداکثر برساند، ضعف

  ].25[هاي سیستم، راهبردهاي مختلف و درنهایت انتخاب راهبرد است  مند بحث هدایت نظام

  محدوده موردمطالعه

شـده   طول جغرافیایی واقع °48،17׳عرض شمالی و °38،15׳در موقعیت شهر اردبیل در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی

اي ازلحاظ موقعیت نسبی این شهر درفـالت دایـره  . باشد کیلومتر می20اصله آن تا مرز جمهوري آذربایجان در حدودف. است

متـر  1263اشـده اسـت و ارتفـاع آن از سـطح دریـ      شکلی در جنوب غربی دریـاي خـزر و بـین دو کـوه سـبالن و بـاغروواقع      

نفـر   281973بـر  بـالغ  1365باشد جمعیت شهر اردبیل در سـال   هکتار می 1/27031باشدمساحت محدوده موردمطالعه  می

  ].26[نفر رسیده است 436874به  1390بوده که در سال 

  )نگارندگان: مأخذ) (شهر اردبیل(محدوده موردمطالعه : 3شکل 

  ها یافتهبحث و 

باشـد در ابتـدا پـس از     بندي راهبردهاي توسعه گردشگري در شهر اردبیل مـی  پژوهش حاضر اولویتبا توجه به اینکه هدف 

متخصصـان در زمینـه امـر گردشـگري بـویژه      (ها و پیمایش صورت گرفته بـا روش دلفـی، نظـرات کارشناسـان امـر      بررسی

هاي عوامل محیطـی، ضـریب و   فرصت ها و، در مورد نقاط قوت، ضعف، تهدید...)کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگري و 

راهبردهـاي تهـاجمی، اقتضـایی، انطبـاقی و دفـاعی       SWOTدر مرحله بعد با اسـتفاده از مـدل   . آوري شدها جمع رتبه آن
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جـدول  (ها در این مرحله ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامـل خـارجی اسـتخراج شـد      براي تحلیل داده. تعیین گردیدند

).3شماره 

واملداخلیوخارجیمؤثربرتوسعه گردشگري شهر اردبیلع:3جدول

  محیط درونی

  )W(ها ضعف  )S(ها قوت

S1.شده از صنعت توریسم افزایشدرآمدهایمالیاتی حاصل  

.S2ي گردشگري گذاران در حوزه پتانسیل باالیشهر براي جذب سرمایه  

S3 . ي آب گرمها چشمهو  ها کوهوجود  

.S4 تاریخیدسترسی آسان و مناسب به اماکن  

S5.ظرفیت باالي شهر براي پذیرایی از تورهاي داخلی و خارجی  

.S6 هاي خنک تابستان(وهواي خاص دارا بودن شهر از آب(  

S7 .هاي متعدد و غنی از آثار تاریخیوجود موزه  

S8 .هابودن بازدید از اماکن تاریخی و موزه نهیهز کم  

S9 .وجود امنیت و انسجام اجتماعیفرهنگی  

S10 .ایجاد اشتغال و درآمدزایی از طریق گردشگريمهیا بودن شرایط  

W1.هاي شغلی فصلی بودن فرصت  

W2. آهن در حال ساخت ي راه پروژهفاصله و دسترسی نامناسب

  با شهر

W3.عرضبودنمسیرهایارتباطیدررسیدنبهشهر کم  

W4 .مناسببودنامکاناتاقامتیکمبودونا  

W5 .مجهز هاي مناسب و عدم وجود پارکینگ

  درایامپرتردددرسطحشهر

W6 .هاي ارتباطیمناسب بودن زیرساختنا

W7.هایکارآمدوجامعدرزمینهگردشگریدرسطحشهر نبودبرنامه

.W8 عدم آشنایی مردم بافرهنگ تعامل باگردشگران  

W9.عدم استفاده از مدیریت پایدار در بخش گردشگري شهري  

W10 . هاي گردشگري  جاذبهکمبود تبلیغات و ناشناخته ماندن

  استان

  محیط بیرونی

  )T(تهدیدها   )O( ها فرصت

O1  .سبالن کوه نزدیکی به مناطق گردشگري طبیعی مانند رشته  

O2 .تمایل روزافزون مردم به گردشگري فرهنگی و تاریخی  

O3.مرزي باکشورهاي خارجی مثل ترکیه،آذربایجان هم  

O4 .گذاري در بخش سرمایهریزي و افزایش توجه دولت به برنامه

  گردشگري

.O5گذاريافزایش توجه بخش خصوصی براي سرمایه  

.O6 برخورداري ازتجارت خارجی و ایجاداشتغال  

.O7هاي وجود فرصت مناسب براي شکوفایی نظرات نیرو

  متخصصباتجربه

.O8 قطب مهم گردشگري در سطح استان،  شدن به یک قابلیت تبدیل

  المللکشور و در سطح بین

O9.گذاري درزمینه فضاسازي مناطق کوهستانیمثل پیست  سرمایه

اسکی،پناهگاه تلکسی جهت رونق گردشگري زمستانی

O10 .ارتقاء عدالت اجتماعی، امنیت و برابري  

T1 .وجود تبلیغات منفی در سطح جهانی علیه ایران  

T2. آلودگی و تخریب منابع طبیعی و فرهنگی و منابع آب و از بین

اندازها چشمرفتن 

T3.خصوص در فصول  وهواي سرد به محدودیت ناشی از شرایط آب

  سرد

.T4هاي مرتبط جهت معرفی هاي اینترنتی و سایتساختنبود زیر

  بافت تاریخی شهر اردبیل به گردشگران خارجی و جذب توریست

T5 .وجود مسائل اعتقادي و مذهبی در پذیرش گردشگر خارجی  

.T6 وهوادرتخریب بناهاي باستانی آبتغییرات فصلی  

.T7 افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید گردشگران داخلی  

.T8  وجود بروکراسی اداري و عدم ارائه مجوز دولت جهت توسعه

  گردشگري

T9 .هاي تاریخیو فرسودگی بنا اردبیلخیز بودن شهر زلزله  

T10. شفاف نبودن منطق روابط سیاسی ایران با کشورهاي

  همجوار

  )نگارندگان: مأخذ(

-هاي زیر ارائه ، براي توسعه گردشگري شهر اردبیل راهبردSWOTدر مرحله بعد با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل

  ):4(گردید جدول شماره 

ترینراهبردهایتوسعه گردشگري شهر اردبیل مهم:4جدول
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راهبردهاي گردشگري شهر اردبیل راهبردهاي گردشگري شهر اردبیل عوامل

ST1 - سازي اثرات مخرب تبلیغـات  تالش در خنثی

  منفی در سطح جهانی برعلیه کشور

ST2 -    گسترش تبلیغات درسـطح جهـانی درجهـت

  امن بودن ایران براي گردشگران خارجی

ST3 -     افزایش اعتبارات بـراي بهسـازي و گسـترش

  ونقل ها و توسعه خدمات حملراه

ST4 - ریزي و افـزایش تبلیغـات در راسـتاي     برنامه

هاي گردشـگري و رفـع    ارتقاء آگاهی عمومی از مزیت

ذهنیت نادرست از اثرات سوء گردشگري

راهبردهـــاي 

اقتضـــــایی، 

براي پرهیـز  

ــدات  ازتهدیـ

بایـــدازنقاط  

قوت استفاده 

  کرد

(ST)  
  

SO1 - دستی و سایر  ریزي جهت گسترش صنایع برنامه

  منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی مشاغل وابسته به

SO2 - گــذاري در زمینــه فضاســازي منــاطق  ســرمایه

کوهستانیمثل پیست اسکی،پناهگاه تلکسی جهت رونق 

  گردشگري زمستانی

SO3 - ــراي  تجهیزدریاچــه و چشــمه هــاي آب گــرم ب

  خدمات لجن درمانی

SO4 - ــب گردشــگر از ســایر   برنامــه ــراي جل ــزي ب ری

  ویژه کشورهاي همجوار کشورها و به

SO5 - ریزي یکپارچه مبنیبرتوسعه گردشـگري   برنامه

هاي طبیعی درمنطقه طبیعی به دلیل وجود جاذبه

راهبردهـــاي 

ــا  تهاجمی،بـ

بهره جسـتن  

ازنقاط قـوت  

ــدد  درصــــ

بـرداري   بهره

هـا   از فرصت

  برآیند

(SO)

WT1 -  انـدرکار برنامـه   هاي دسـت سازمانتشویق-

هـاي  ریزي گردشـگري جهـت بـاال بـردن اسـتاندارد     

  تسهیالت و خدمات گردشگري

WT2 - ــالع ــردم     اط ــگ م ــاي فرهن ــانی وارتق رس

  دربرخوردباگردشگران خارجی

WT3 -   ترمیم آثارتاریخی وجلوگیري ازتخریـب آن

  دراثرتغییردما

WT4 - آموختگان مدیریت گردشگري و  جذب دانش

هـاي متـولی در راسـتاي توسـعه     وریسم در سازمانت

گردشگري

راهبردهـــاي 

دفـــاعی یـــا 

ــی،  کاهشـــ

ــاهش  باکـــ

نقاط ضـعف  

ــدات  ازتهدیـ

  اجتناب کرد

 )WT(

WO1 - آهـن   ویژه راه هاي ارتباطی مناسب به ایجاد راه

ــه ونقــل درون و تقویــت حمــل ســوي مقاصــد  شــهري ب

  گردشگري

WO2 - بتط بـا  هاي مرا افزایش هماهنگی بین سازمان

گردشگري در راستاي ایجـاد مـدیریت یکپارچـه بـراي     

  هاي توسعه گردشگري اجراي بهتر برنامه

WO3 - ریزي کارآمد بـراي توسـعه گردشـگري     برنامه

  دررقابت باکشور توریستی مثل ترکیه

WO4 -  گـذاري بخـش خصوصـی در     تشویق سـرمایه

  راستاي توسعه گردشگري

WO5 - و تســهیالت هــاي خــدمات ارتقــاء اســتاندارد

  گردشگري در محدوده شهر

راهبردهـــاي 

ــا  انطبــاقی، ب

گیري از  بهره

هـــا  فرصـــت

نقاط ضـعف  

ــد  را بایـــــ

  تقویت کرد

 )WO(

  )نگارندگان: مأخذ(

  گیرينتیجه

اي و سرزمینی و در جهت تعدیل نابرابري میـان منـاطق    هاي منطقه منظور کاستن از عدم توازن توسعه صنعت گردشگري به

آیـد کـه نیازمنـد یـک راهبـرد و اسـتراتژي        حساب مـی  ناپذیر به ها، منابع و منافع ضرورتی اساسی و اجتناب فرصتاز حیث 

گـذاري در میـراث فرهنگـی،     اي، کمک به صـلح جهـانی، کمـک بـه سـرمایه      ایجاد اشتغال، ارزآوري، تعادل منطقه. باشد می

هـاي گردشـگري و    نـواحی روسـتایی داراي جاذبـه    وحـش، توسـعه   هـاي حیـات   بهسازي محیط، کمک به بهسازي زیسـتگاه 

وهـواي   شهر اردبیـل بـه علـت وجـود آب     .باشد جلوگیري از برون کوچی جمعیت و مانند آن، ازجمله مزایاي این صنعت می

ي توریستی شورابیل هرساله جمعیت زیـادي از   ي ویژه هاي تاریخی فراوان و وجود منطقه ، جاذبه)هاي خنک تابستان(خاص 

هـاي   شـود ایـن امـر موجـب گردیـده تـا توسـعه گردشـگري شـهر در اولویـت           ران داخلـی و خـارجی را پـذیرا مـی    گردشگ

شده و فواید اقتصادي حاصل از گردشـگري   اندرکاران شهري قرار گیرد تا خدمات و امکانات موردنیاز گردشگران تأمین دست

ریزي صـحیحی در   ، اگر برنامهشدان براي گردشگري قائل تو باوجود مزایاي فراوانی که می. وارد سیستم اقتصادي شهر گردد

محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي را به وجـود خواهـد    ي گردشگري تأثیرات منفی زیستاین زمینه انجام نشود، توسعه

مطرح خواهـد  آور و نامطلوب  عنوان فعالیت زیان عنوان فعالیتی پرسود و منفعت، بلکه به آورد در این صورت گردشگري نه به
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هـا منطبـق بـا     هاي بالقوه و بـه فعلیـت رسـاندن آن    لذا توجه به توسعه گردشگري در شهر اردبیل و لزوم شناخت توان. شد

اي برخورداراست که نیازمند شناخت نقاط قوت و ضعف و ارائـه بهتـرین راهبردهـا    هاي زندگی مدرن از اهمیت ویژهعملکرد

منظور توسعه گردشگري شهر اردبیـل بـا اسـتفاده از     این اساس در این پژوهش نیز بهبر  .در راستاي توسعه گردشگري است

ــه بررســی و شناســایی عوامــل محیطــی   ــه وســیله تکنیــک )شــامل محــیط داخلــی و خــارجی(رویکــرد گردشــگري ب ، ب

SWOTهـاي   دهـد کهاسـتراتژي   نتـایج حاصـل از پـژوهش نشـان مـی     . پرداخته شدSO1  ریـزي جهـت گسـترش     برنامـه

ریـزي و افـزایش تبلیغـات در راسـتاي      برنامه ST4منظور ایجاد اشتغال و درآمدزایی،  دستی و سایر مشاغل وابسته به صنایع

ــاء آگــاهی عمــومی از مزیــت  ــرات ســوء گردشــگري،    ارتق جــذب  WT4هــاي گردشــگري و رفــع ذهنیــت نادرســت از اث

ریـزي   برنامـه  SO5تاي توسـعه گردشـگري و   هاي متولی در راسـ آموختگان مدیریت گردشگري و توریسم در سازمان دانش

از اولویـت   امتیـاز هاي طبیعی در منطقه، با کسب باالترین  یکپارچه مبنی بر توسعه گردشگري طبیعی به دلیل وجود جاذبه

افزایش اعتبارات بـراي بهسـازي و گسـترش     ST3اي يها دو استراتژ عالوه بر این استراتژي. باشند بسیار باالیی برخوردار می

ریزي کارآمد براي توسعه گردشـگري در رقابـت بـا کشـور توریسـتی مثـل        برنامهWO3ونقل و ها و توسعه خدمات حملاهر

بنـدي زیـر معیارهـاي     عالوه بر اولویت.باشند ترکیه نیز از اولویت باال جهت توسعه گردشگري در شهر اردبیل برخورداري می

بنـدي معیارهـاي اصـلی جهـت تعیـین بهتـرین        ، اولویـت )قی و دفـاعی تهاجمی، اقتضایی، انطبـا (هر یک از راهبردها اصلی 

بهترین راهبرد جهت توسعه گردشـگري  ) SO(دهد که راهبرد تهاجمی راهبردها در توسعه گردشگري شهر اردبیل نشان می

یابی بـه چنـین   دست. دارددر رشد و پویایی اقتصاد و تبادل فرهنگی جوامع یگردشگریتأثیربسزاییتوسعه. باشد شهر اردبیل می
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Prioritization of Tourism Development Strategies in Ardabil City
Abstract
The development and prosperity of tourism in the city and the need to understand the 
potentialities and their activeness in accordance with the functions of modern life is of 
particular importance, which requires the systematic planning and determination of 
effective strategies in the field of tourism development. Therefore, the present study aimed 
at identifying internal factors (strengths and weaknesses), external factors (opportunities 
and threats), and developing strategies for tourism development in Ardebil. The research 
method is descriptive-analytic with the purpose of application. The SWOT model has been 
used to analyze data and prioritize effective strategies for tourism development in Ardabil 
city. The results of the research show that among the four strategies of SWOT, aggressive 
strategies have been identified as the best strategies for tourism development in Ardebil.
Key words: tourism development, SWOT, Ardabil


