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  شهید باهنر کرمانمطالعات نواحی شهري دانشگاه شریۀ ن
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

  
  

   ومیهگردشگري شهرستان ار ۀریزي راهبردي توسعبرنامه
  

  ناصر سلطانیدکتر                                                                                        
  استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه ارومیه

  میرنجف موسويدکتر                                                                                     
  نشیار گروه جغرافیاي دانشگاه ارومیهدا

  بایزید شریفی                                                                                     
  ریزي شهري دانشگاه فردوسیدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

  چکیده 
تواند در مسیر توسعه قرار گیرد و خود میهاي موجود ها و توانمنديهر منطقه با توجه به پتانسیل

دیگر، گردشگري با دارا بودن  باشد. از طرفاقتصادي می ۀمنطقه، توسع یک ۀین قدم براي توسعاول
اي بر تولید درآمد و جذب سرمایه در  تواند تأثیر عمدهاي میمنطقه ۀنقش راهبردي و کلیدي در توسع

جذب گردشگر   ۀهاي کشور در زمیننترین شهرستای از مهممنطقه داشته باشد. شهرستان ارومیه یک
ا تاکنون  . این شهرستان هرساله میزبان تعداد زیادي از گردشگران خارجی و داخلی است. امدباشمی

   جذب گردشگر دست یابد. در پژوهش حاضر به روش ۀنتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمین
            راهبردهاي تعیین و راهکارها ۀارائ به یزي راهبردي اقدامربرنامه ندفرای تحلیلی، با بکارگیري - توصیفی
          هاقابلیت نقاط قوت، ضعف، بررسی با فرایند در این است. شده گردشگري ۀتوسع جهت در کاربردي

           در مناسب هاياستراتژي ایم کهبه این نتایج رسیده گردشگري شهرستان ارومیه، هايو فرصت
  اند و راهبردهايرانهکاههبردهاي محافظرا نخست ویتاول در شهرستان، ریزي گردشگريبرنامه

  به عنوان 49/8با امتیاز رانه کااند. در واقع راهبرد محافظهریزي قرار گرفتهبرنامه دومویت اولتهاجمی در 
این راهبرد؛ تقویت مدیریت و  شود و باید بهی میگردشگري شهرستان تلقّ ۀبهترین راهبرد در توسع

شهرستان و جذب هاي گردشگري بازاریابی گردشگري شهرستان به منظور معرفی هر چه بهتر پتانسیل
ترین راهبرد بعد از مؤثّر 35/8توجه ویژه شود. همچنین راهبرد تهاجمی با امتیاز  ،گردشگران بیشتر

پایدار گردشگري در شهرستان، راهبرد  ۀبه توسعشود که براي  رسیدن قلمداد می کارانهمحافظهراهبرد 
  .شودهاي طبیعی، پیشنهاد میگردشگري بویژه مناطق  داراي جاذبه ۀمناطق نمون ۀتوسع
  SWOTریزي راهبردي، توسعه گردشگري، شهرستان ارومیه، مدل برنامه :کلیديهايواژه

                                                             
  :3/3/1394 پذیرش نهایی:                                 22/11/1393 دریافت مقاله   
 ی پست الکترونیک نویسندة مسئول:                             نشان     n.soltani@urmia.ac.ir  
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  مقدمه -1
هاي بارز و منحصر یژگیصنعت گردشگري به عنوان صنعتی نوپا داراي و ،امروزه

هاي اقتصادي و تولیدي کشورهاي توسعه یافته و در به فرد، بخش مهمی از فعالیت
ه گردشگري ب .)UNWTO, 2007: 11حال توسعه را به خود اختصاص داده است (

هاي اقتصادي در تین بخش بزرگ اقتصادي در جهان از مهمترین فعالیسومعنوان 
) و یکی از راهبردهایی که 56: 2012نواویوال و همکاران، آید (لوزاجهان بشمار می

اخیراً در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش توریسم در 
 باشد (قادري،هاي الزم براي گسترش گردشگري مینواحی محروم و داراي پتانسیل

1383 :36 .(  
نقاط مختلف جهان بازدید میلیون نفر گردشگر از  940میالدي،  2010در سال 

،  2010در سال  اساس جدیدترین گزارش سازمان جهانی جهانگردي بر اند.کرده
 3/46میلیارد دالر و فرانسه نیز با  5/52میلیارد دالر درآمد، اسپانیا با  135آمریکا با 

               اندداشتهگردشگري قرار  ةدر صدر فهرست کشورهاي پردرآمد در حوز ،میلیارد دالر
)WTO, 2011 .(  

العاده براي تغییر است که در بسیاري از کشورها به عنوان نیروي فوق ،گردشگري
           اي که براي گردشآید. هزاران بازدید کنندهنیرویی براي خوشبختی به حساب می

 آورند بلکه زندگی ساکنان محلی را نیز تحت تأثیرآیند، نه تنها پول همراه خود میمی
  ). 95: 2007(گالدینی،  دهندقرار می

صنعت گردشگري به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه که با معضالتی  ۀتوسع
همچون میزان بیکاري باال، محدودیت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولی مواجه 

). به طوري که امروزه توسعه 5: 1384فراوانی برخودار است (لطفی،  اهمیتهستند، از 
اي گردشگري به طور وسیعی به خصوص در کشورهاي در حال توسعه پذیرفته و ارتق

). با وجود 523: 2002ها قرار گرفته است (کو و استیوارت، شده و در دستور کار دولت
هاي گذاريبدیل صنعت گردشگري در توسعه و شکوفایی اقتصادي، سیاستبی اهمیت

 ۀگرفته است. از این رو باید توسعمناسبی در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت ن
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، اکولوژیک گردشگري به عنوان یک استراتژي، از جنبه

  ). 49 :1379 و نهادي مورد بررسی قرار گیرد (الیوت،



  
  
  
  
  

 ٨١                  هیاروم شهرستان يگردشگر ۀتوسع يراهبرد يزیربرنامه                         1394 بهار

  

 

ریزي دقیق هاي نقاط مستعد و برنامهها و قابلیتشناسایی هرچه بهتر توانمندي
یکی از  تواندلحاظ توان جذب گردشگر می سنجی این مناطق بهجهت امکان

هاي مزبور به راهکارهاي گسترش صنعت گردشگري باشد. تحلیل و ارزیابی قابلیت
ریزي علمی، ضرورت دنیاي امروز است و در این راستا، نیاز وافري به برنامه ۀگون

شود (رنجبریان، بنیادي به منظور توسعه و مدیریت صنعت گردشگري احساس می
1382 :55 .(  

اي است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و پدیده ،گردشگري
ی، اقتصادي و اجتماعی به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به موضع فنّ

). در همین 15: 1394زاده و همکاران، (ابراهیم اکولوژیکی کنونی خود رسیده است
 ۀدر نتیج 1960 ۀهاي آن در دهاست که ریشه اي جدیدپدیده ،راستا گردشگري پایدار

» زمین«پیش از نشست  .هاي ایجاد شده به خاطر گردشگري انبوه ظهور یافتچالش
، گردشگري پایدار براي بسیاري از 1992سازمان  ملل در ریودوژانیرو در سال  توسط

  ).583: 2006افراد فعال در حیطه گردشگري به  شعار روز مبدل گشت (موتیار، 
 گردشگري به عواملی نظیر ساختار مناسب سازمانی،  ۀبراي دستیابی به توسع

ات گردشکري و جذب سرمایه نیاز ریزي و آموزش نیروي انسانی، قوانین و مقرربرنامه
تی توانا و است. براي دستیابی به توسعه پایدار در صنعت گردشگري وجود مدیری

 (مدهوشی، است اهمیتوصی حائز هاي دولتی و خصمنسجم و هماهنگی بین بخش
1382 :7 .(  

هاي و جاذبه با توجه به برخورداري از تمدن کهن و آثار تاریخی فراوان ماکشور 
هاي گردشگري در طبیعی به تصدیق سازمان یونسکو از نظر دارا بودن جاذبه -فرهنگی

هاي ردیف دهم جهان قرار دارد. در حالی که با وجود رونق بخش گردشگري در سال
المللی در سطح خود را در بخش گردشگري بین ۀاخیر، هنوز کشور ایران جایگاه شایست

  هاي). شهرستان ارومیه نیز با دارا بودن جاذبه112: 1389دنیا پیدا نکرده است (قدمی، 
  متنوع گردشگري نظیر اماکن تاریخی، کلیساها و آب و هواي مناسب و همچنین

 هاي توریستی غرب کشور ترین شهرستانیکی از مهمارومیه  ۀنزدیکی به دریاچ
  گردشگري ۀهاي توسعقابلیت شود. هدف این پژوهش ارزیابی استراتژیکمحسوب می

گردشگري و  ۀها و تهدیدهاي توسعت، ضعف، فرصتشهرستان با بیان نقاط قواین 
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 ریزيبرنامه باشد.می SWOT با تکنیکگردشگري آن  ۀراهبردهاي توسع ۀارائ
              قی روش نسبتاً نوین و موفّ، تکنیکاین گردشگري با  ۀاستراتژیک براي توسع

                 ). 1391 (هادیانی، گرفته استاکنون در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار تکه  است
  در ایران نیز مطالعات زیادي با این مدل صورت گرفته که عبارتند از:

گردشگري روستایی  ۀاي، راهکارهاي توسع)، در مقاله1385ران (افتخاري و همکا
پرداخته است. در این  ،موردي دهستان لواسان کوچک ۀبا نمونسوات با استفاده از مدل 

ها در این منطقه پرداخته و در مقاله به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت
  یشنهاد داده است.گردشگري در منطقه پ ۀنهایت راهکارهایی براي توسع

گردشگري مذهبی  ۀریزي استراتژیک توسع)، برنامه1390زاده و همکاران (ابراهیم
کارانه انجام داده و در نهایت استفاده از استراتژي محافظه سوات ا مدلشهر قم را ب

)WO اول) را به عنواناند.ت اصلی مشخص کردهوی  
گردشگري شهري  ۀدر توسع ثّرمؤ)، به بررسی عوامل 1391تقوایی و همکاران (

کرمانشاه به رغم برخورداري  که شهر دادنشان  ،اند. نتایج بدست آمدهکرمانشاه پرداخته
هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعی با کمبود هاي باالي گردشگري در بخشتاز ظرفی

تی امکانات زیربنایی و رفاهی، ضعف تبلیغات، تعدد تصمیم گیرندگان و مسائل مدیری
  اجه است. مو

باشد: شناسایی دو هدف اصلی میاین در همین راستا این پژوهش در پی رسیدن به 
گردشگري شهرستان ۀپیش روي توسع ها و تهدیدهايها، فرصتها، ضعفتقو، 

همچنین  ها در شهرستان ارومیهها و تهدیدها به فرصتتها به قوجهت تبدیل ضعف
  گردشگري پایدار در شهرستان ارومیه. ۀتدوین راهبردهاي مناسب براي توسع

  

 شناسی ها و روشداده-2

 - تحقیق آن توصیفی اي است و روشتوسعه-این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي
هاي اسنادي و بررسی ةهاي مورد نیاز، به شیوآوري اطالعات و دادهتحلیلی است. جمع

نفر از  100 ،ه کارشناسیمطالعات میدانی صورت گرفت. در این راستا بر مبناي دیدگا
پذیرها و دفاتر ها، مهمانها، نهادها، استادان دانشگاهها، هتلکارشناسان ادارات، سازمان

ها اب شدند. در قالب پرسشنامه از آنخدمات مسافرتی به عنوان نمونه آماري انتخ
ۀت، ضعف، فرصت و تهدیدهاي توسعخواسته شد تا نظرات خود را در مورد نقاط قو 
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شهرستان ارومیه بیان کنند. سپس با توجه به اطالعات به دست آمده، به  شگريگرد
ها، امکانات، خدمات و وضعیت کلی گردشگري در شهرستان ها، قابلیتبررسی جاذبه

 ۀهاي توسعاستراتژي ۀبعد، براي تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائ ۀپرداخته شد. در مرحل
بهره گرفته شد. بدین منظور سوات تحلیلی گردشگري شهرستان ارومیه از ماتریس 

ها و تهدیدها شناسایی شدند و با توجه به ، فرصتهاضعف ،تفهرستی از نقاط قو
 ،تک عوامل تأثیرگذاردهی به تکدیدگاههاي کارشناسی مصاحبه شوندگان، وزن

  صورت گرفت. 
ریزي رنامههاي بدر نهایت، با تنظیم عوامل استراتژیک داخلی و خارجی و ماتریس

گردشگري مشخص شدند  ۀهاي مناسب توسعویتاولها و ی، استراتژياستراتژیک کم
گشا ارائه هاي راهها به عنوان استراتژيهاي حاصل از این تجزیه و تحلیلو رهیافت

  . گردید
مورد مطالعه در این تحقیق شهرستان ارومیه به مرکزیت شهر ارومیه، یکی  ةمحدود

 37جغرافیایی  ةگانه استان آذربایجان غربی است که در محدود هفدههاي از شهرستان
 45دقیقه تا  24درجه و  44طول شرقی و  ۀدقیق 10درجه و  38دقیقه تا  7درجه و 
عرض شمالی واقع شده است. این شهرستان از شمال با شهرستان  ۀدقیق 25درجه و 

و از  »نقده«و  »شنویهاُ«هاي ارومیه، از جنوب با شهرستان ۀسلماس، از شرق با دریاچ
کیلومتر  5251شود. مساحت این شهرستان در حدود غرب به مرز ترکیه محدود می

شود و از نظر درصد مساحت کل  استان آذربایجان غربی را شامل می 14مربع است که 
باشد (طرح تجدید نظر بزرگترین شهرستان استان می ،مساحت، پس از شهرستان خوي

  ). 22: 1389هر ارومیه، طرح جامع ش
 

 
 موقعیت شهرستان ارومیه -1شکل 
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 بحث-3
 هاي گردشگري شهرستان جاذبه -3-1

هاي فراوان استان آذربایجان غربی، بویژه شهرستان ارومیه با داشتن جاذبه
 ۀرود. وجود دریاچهاي مهم گردشگري کشور به شمار میگردشگري یکی از قطب

نظیر است و آثار فراوان تاریخی، مذهبی و د در جهان کمنیلگون ارومیه که در نوع خو
ي در جذب گردشگر اعم از داخلی و خارجی مؤثّر... عوامل  هاي سرسبز وتفرجگاه

هاي آیند که متأسفانه تاکنون به علل گوناگون، جاذبهبراي شهرستان به حساب می
و حتی براي گردشگري شهرستان ارومیه در حد مطلوب براي مردم کشورهاي دنیا 

  ). 210: 1389مردم کشور نیز ناشناخته است (خذرلی، 
 58طبق آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگري کشور، در استان آذربایجان غربی 

منطقه گردشگري در شهرستان  18اند که از این تعداد، گردشگري شناسایی شده ۀمنطق
توان بر هرستان ارومیه را میهاي گردشگري شارومیه قرار دارند. به طور کلی، جاذبه

 فرایندها در چه هر یک از این جاذبهبندي کرد. چناناساس کارکردهاي مختلف آن طبقه
توانند اثرات مثبت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی ریزي گردشگري قرار گیرند، میبرنامه

ل، فراوانی را براي شهر، منطقه و کشور (مانند افزایش درآمد، اشتغا و اکولوژیکی
    ...)  پایداري اقتصادي، پراکنش گردشگران در منطقه و افزایش ظرفیت پذیرش شهر و

  به همراه داشته باشند.
 گردشگري شهرستان ارومیه ۀریزي استراتژیک توسعبرنامه فرایند -3-2

چهار  فرایندگردشگري شهرستان ارومیه با طی  ۀریزي راهبردي توسعبرنامه فرایند
، دوم ۀمرحل راهبردي، ابتدا ارزیابی عوامل خارجی و داخلی در ریزياي برنامهمرحله

بندي نهایی عوامل داخلی و ویتاول، سوم ۀمل داخلی و خارجی و در مرحلماتریس عوا
ریزي راهبردي است که راهبردهاي مناسب چهارم تدوین برنامه ۀخارجی و در مرحل

  دد.گرگردشگري ارومیه، تدوین و ارائه می ۀجهت توسع
 

  فمختل کارکردهاي اساس بر شهرستان ارومیه گردشگري هايجاذبه بنديتقسیم -1جدول 
  هاجاذبه  کارکرد
  کوه مام شیخ ۀاچیدرقلعه کوه شهیدان،  ۀاچیدرمارمیشو،   ۀاچیدرارومیه،  ۀاچیدر  هادریاچه

هاي مربوط جاذبه
  به دریاچه ارومیه

چست، سواحل دریاچه، جزایر دریاچه ساحلی چی ةي، دهکد، مجتمع توریستی بارگذر دریاچهجاده میان
  هاهاي ماندابی، لجنگاهکاظم داش، برکه ۀارومیه، بندر گلمانخانه، قلع ۀجزیره)، پارك ملی دریاچ 109(شامل 
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  کلیساها
کلیساي ننه مریم، کلیساي انجیلی، کلیساي مارکارینانوس، کلیساي حضرت مریم(ماوانا)، کلیساي چهر بخش، 

لیساي مارقاریانوس، کلیساي آشوري مارت خنه، کلیسا روستاي سیر، کلیساي بالوالن، کلیساي آرا، کلیساي ک
  قره باغ، کلیساي پطروسپولیس، کلیساي سپورغان، کلیساي گوي تپه، کلیساي جهودلر

  مسجد جامع ارومیه، مسجد سردار، مسجد منار، مسجد ساعتلو، مسجد امام شافعی، مسجد اعظم  مساجد

  حمام آخوند، حمام قراجه، حمام اتحادیه، تازه حمام، حمام هفت آسیاب، حمام قائم، حمام تجلی  هاحمام

  ، ساختمان جهاد دانشگاهی64ساختمان شهرداري، ساختمان شهربانی، ساختمان ستاد فرماندهی لشکر  هاساختمان

  بهمن، خانه انصاري 22ار برج، مدرسه هدایت، دبستان سه گنبد، بازار تاریخی شهر ارومیه، عمارت چه ةمقبر  اماکن تاریخی

  قره باغ، گورچین قلعه ۀاسماعیل آقا، تپه کردلر، گوي تپه، قلع ۀبردوك، قلع ۀدم دم، باش قلعه، قلع ۀقلع  هاقلعه

  هنرهاي سنتی و صنایع دستی ارومیه ةباستان شناسی و مردم شناسی ارومیه، موز ةارومیه، موز ةموز  موزه

  غار شیرین و فرهاد، غار کهریز، غار دانیال، غار قاري دامی  اغاره

  آبشار داالن پر، آبشار سولک، آبشار سوله دوکل، آبشار سدوك، آبشار شلمکان  آبشار

ها و                تفرجگاه
  مناطق گردشگري

شهرچاي ارومیه، پارك بند و سد  ةقاسملو، پیست اسکی خوشاکو، در ةجرمی، در ةنازلو، در ةمارمیشو، در ةدر
  کوهستانی داالمپر، تاالب دانا بوغان ۀتفریحی رشکان، منطق ۀجنگلی ارومیه، مجموع

دیزج ،آب  موانا، برده رش، سلطان، ریشکند، دوالما، خان، قوشجی، نیژ، چر، ، هاي قی نجه، مسکینچشمه  چشمه آب معدنی
   گرم هفت آباد، آب گرم ایستی سو، آب معدنی زنبیل

  
 )IFE) و داخلی(EFEنخست ارزیابی عوامل خارجی ( ۀمرحل -3-2-1

عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار بر بخش گردشگري شهرستان ارومیه  طی چهار 
گام، با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط خارجی و داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته 

 است:

 ردشگري شهرستانتعیین عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار در گ :اولگام 

عوامل مهم و اصلی خارجی و  ،طتباطالعات و مراجعه به منابع مرپس از بررسی 
عوامل خارجی تعیین  21داخلی شناسایی شده و در ماتریس ارزیابی قرار گرفتند. از 

عامل نیز نوعی  9باشند و گردشگري شهرستان می ۀهاي توسععامل فرصت 12 ،شده
عامل داخلی تعیین  21آیند. همچنین ن به شمار میتهدید براي گردشگري شهرستا

 ۀنقط 12باشند، که ابتدا ضعف گردشگري شهرستان ارومیه می ت واند که نقاط قوشده
اند.فهرست شده، شهرستان ضعف گردشگري ۀنقط 9ت و سپس قو 

 عوامل خارجی و داخلی اهمیت: تعیین میزان دومگام 

در ماتریس عوامل خارجی و داخلی، بر مبناي در این گام به عوامل فهرست شده 
گیري از داده شد. تعیین میزان وزن عوامل، با بهره هر کدام، وزنی از یک تا صفر اهمیت

انجام گرفته  روش دلفی و به وسیله کارشناسان آشنا به گردشگري شهرستان ارومیه
 است.
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 : تعیین رتبه عوامل خارجی و داخلیسومگام 

قیت یا ضعف و فرصت یا مل خارجی و داخلی که موجب موفّبه هر یک از عوا
گیري از ند، با بهرهدشگري گردیریزي گردتهدید گردشگري شهرستان ارومیه در برنامه

داده شد. این اعداد میزان تأثیراتی را که هر یک از عوامل  4تا  1اي از روش دلفی، رتبه
 دهند.ري دارند، نشان میریزي گردشگدر عملکرد گردشگري شهرستان در برنامه

 گام چهارم:  تعیین امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی و ارزیابی آن

مربوط  تیاهم هدر این گام، ابتدا وزن هر عامل از عوامل خارجی و داخلی در رتب
)، تا امتیاز وزنی هر یک از عوامل به 3ستون ×  2به همان عامل ضرب گردید (ستون

یازهاي وزنی عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمع زده دست آید، سپس همه امت
  .شدند تا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی به دست آید

  گردشگري شهرستان ارومیه ۀعماتریس عوامل خارجی توس -2جدول 
  امتیاز وزنی  رتبه  وزن  )T) و تهدیدها (Oها ():  فرصتEFEمحیط خارجی (

O123/0  55/3  065/0  ارومیه ۀتفریحی در کنار دریاچ -توریستی  : امکان ایجاد مجتمع بزرگ  
2 O:  20/0  40/3  059/0  هاي  گردشگري طبیعی شهرستانجاذبه ۀتوسع  

O318/0  21/3  056/0  خدمات گمرکی مناسبتر به وارد کنندگان ۀبازارچه مرزي سرو و ارائ ۀ:  توسع  
O416/0  10/3  051/0  ارومیه ۀ: احداث مراکز آب درمانی در کنار دریاچ  
O514/0  00/3  048/0  .... گردشگران اقامت مدت افزایش منظور : توسعه و تجهیز مراکز گردشگري به  
O6ّ13/0  94/2  046/0  ... هزار نفري الغدیر6المللی در سالن ی و بین:  امکان برگزاري مسابقات ورزشی مل  
O713/0  85/2  045/0  ستانآهن براي شهراحداث راه نقل زمینی و حمل و ۀ:  توسع  
O812/0  73/2  043/0  هاي توریستیتسهیالت به بخش خصوصی جهت احداث مجتمع ۀ:  ارائ  
O910/0  55/2  041/0 ی و بین المللی در پارك جنگلی ارومیههاي ملّ:  برگزاري نمایشگاه  

O1009/0  40/2  039/0  خدمات بهتر و ارزانتر به گردشگران ۀ:  ارائ  
O1109/0  36/2  038/0  گزاري تورهاي چند روزه جهت بازدید از مراکز گردشکري: امکان بر  
O1208/0  25/2  037/0  ها و مراکز مجهز اقامتی براي گردشگران: احداث هتل  

T115/0  60/2  060/0  ارومیه ۀهاي گیاهی و جانوري دریاچ:  در حال انقراض قرار گرفتن گونه  
T213/0  26/2  057/0  ارومیه و مخاطرات ناشی ۀچ:  عدم توجه به عواقب خشک شدن دریا  
T311/0  00/2  053/0 :  در معرض آسیب قرار گرفتن آبشارهاي شلمکان و سلوك  
T409/0  85/1  047/0 :  پایین  بودن میانگین مدت اقامت  
T508/0  78/1  046/0 هاي ذهنی عدم امنیت در منطقه:  وجود پیش زمینه  
T607/0  65/1  045/0  ارومیه در اثر احداث سد ۀبه دریاچ ها:  کاهش ورود آب رودخانه  
T706/0  51/1  043/0 اي گردشگري شهرستان هاي زیربنایی و توسعهگذاري اندك دولت در پروژه: سرمایه  
T806/0  46/1  041/0  هاي گردشگري طبیعی و تاریخی:  ناآشنایی گردشگران با جاذبه  
T905/0  40/1  040/0 هرستاناي در ش: آمار باالي تصادفات جاده  

  45/2  -  1 جمع

  )محاسبات نویسندگان (مأخذ:
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             ماتریس در شهرستان ارومیه گردشگري براي خارجی عوامل نهایی امتیاز مجموع
                که است معنی بدین امتیاز است. این آمده به دست 45/2 خارجی، عوامل ارزیابی

               ایجاد موقعیت یا فرصت که عواملی از است وانستهت حدودي تا شهرستان ارومیه
                دوري حدي تا گردند،می تهدید موجب که عواملی از یا و نماید برداريبهره کنند،می
                  در شهرستان ارومیه گردشگري نیز براي عوامل داخلی نهایی امتیاز مجموع .کند

                  بدست آمده است که آن را هم تا حدودي 59/2 خارجی، واملع ارزیابی ماتریس
  ت عوامل داخلی در گردشگري شهرستان به شمار آورد.توان به معناي قومی

  گردشگري شهرستان ارومیه ۀماتریس عوامل داخلی توسع -3جدول 
  زنیامتیاز و  رتبه  وزن  )W) و نقاط ضعف (S):  نقاط قوت (IFEمحیط داخلی (

S1( جزایر: کبودان، اشک، اسپید)25/0  88/3  066/0  :  وجود سواحل و جزایر زیباي  دریاچه ارومیه  

S2 21/0  46/3  061/0  موجود در استان ۀمنطق 58گردشگري در شهرستان، از  ۀمنطق 18:  وجود  

S319/0  30/3  058/0  هاي تاریخی و کلیساهاي متعدد (ساختمان شهرداري، کلیساي ننه مریم):  ساختمان  

S417/0  05/3  055/0  مارمیشو) ۀهاي آب معدنی، آبشار، دریاچهاي زیبا، چشمهدرههاي طبیعی (: جاذبه  

S5ّ15/0  95/2  053/0  گردشگري) و تحقیقاتی، آموزشیارومیه ( ۀی دریاچ:  قابلیتهاي پارك مل  

S614/0  82/2  049/0  مرزي و مراکز خرید متنوع اجناس خارجی ۀ:  وجود بازارچ  

S712/0  68/2  046/0  هاي متعدد وکمیاب گیاهی و جانوري:  وجود گونه  

S811/0  53/2  045/0  بازار  سه گنبد، ةدم دم، عمارت چهاربرج، مقبر ۀقلعد (:  وجود اماکن تاریخی متعد  

S910/0  44/2  044/0 :  برخورداري از امتیازات مرکزیت استان  

S1010/0  31/2  042/0  ارومیه ۀهاي درمانی دریاچت: قابلی  

S1109/0  18/2  040/0  جواري مرزهاي شهرستان با کشور ترکیه: هم  

S1207/0  06/2  037/0  : برخورداري از پارك جنگلی و پارك ساحلی  

w119/0  20/3  060/0  ارومیه ۀروي آب دریاچهاي اخیر و پس: خشکسالی سال  

w217/0  3  055/0  (مدیریت و بازاریابی) : ضعف حاکم برعناصر نهادهاي گردشگري شهرستان  

w312/0  45/2  051/0 گردشگري در تعاونی و غیردولتی بخش مشارکت و گذاري سرمایه : کمبود  

w409/0  2  045/0 مناسب براي رونق و گسترش گردشگري هايزیرساخت وجود : عدم  

w5عدم وجود هتل :07/0  87/1  041/0 ستاره) 5و  4ت باال (هاي با کیفی  
w607/0  79/1  040/0  .. و حمل ضعف و گردشگري نقاط براي سرویس شهري، درون و نقل حمل : کمبود  
W707/0  75/1  039/0 هاي گردشگري  : عدم معرفی صحیح جاذبه  

W806/0  60/1  037/0 :  مناسب و کافی نبودن امکانات رفاهی و خدماتی  

W9 05/0  45/1  036/0 اماکن مورد نظر:  کمبود عالئم راهنمایی براي هدایت گردشگران به  

  59/2  -  1 جمع

  )محاسبات نویسندگان (مأخذ:
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  شهرستان ارومیه گردشگري استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه -3-2-2
          ۀخالص جدول توانمی داخلی، و خارجی عوامل تحلیل و تجزیه جدول ترکیب با

،  جدول این کمک با .)4شد (جدول  استخراج استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه
   استراتژیک هايگیريدار تصمیمعهده که فردي .شد خالصه مجموعه استراتژیک عوامل
را محدود به  SWOT عوامل ۀکلی که دارد را فرصت این )4( جدول به توجه با  است،
داخلی و  عوامل اولجد از هریک هايوزن ةدوبار بررسی با کار این کند. کمتري تعداد

) 4جدول(استراتژیک  عوامل تحلیل و ۀگیرد. جدول خالصه تجزیانجام میخارجی 
گردشگري شهرستان ارومیه در قالب  یک خارجی و داخلیژفهرستی از عوامل استرارت

اي شود و به عنوان مبنا و پایهعوامل را شامل می تریناست. این جدول مهم )4( جدول
  .است گرفتهدر تدوین راهبردها مورد استفاده قرار 

  )SFAS( استراتژیک توسعه گردشگري شهرستان ارومیه عوامل تحلیل و تجزیه خالصه -4جدول 

  امتیازوزنی  رتبه  وزن  استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه ۀخالص
S125/0  88/3  066/0  )(جزایر: کبودان، اشک، اسپید ارومیه ۀدریاچ :  وجود سواحل و جزایر زیباي  
S2 21/0  46/3  061/0  منطقه موجود در استان 58از  گري در شهرستانمنطقه گردش 18:  وجود  
S319/0  30/3  058/0  کلیساي ننه مریم) و هاي تاریخی و کلیساهاي متعدد (ساختمان شهرداري: ساختمان  
S4هاي طبیعی (: جاذبه17/0  05/3  055/0  دریاچه مارمیشو) و هاي آب معدنی، آبشارهاي زیبا، چشمههدر  
S5قاب  :15/0  95/2  053/0  تحقیقاتی، آموزشی، گردشگري)ارومیه ( ۀی دریاچهاي پارك ملّتلی  
w119/0  20/3  060/0  ارومیه دره روي آب دریاچ: خشکسالی سالهاي اخیر و پس  
w217/0  3  055/0  مدیریت و بازاریابی)عناصر نهادهاي گردشگري شهرستان ( : ضعف حاکم بر  
w312/0  45/2  051/0 گردشگري در تعاونی و غیردولتی بخش رکتمشا و گذاريسرمایه : کمبود  
w409/0  2  045/0 مناسب براي رونق و گسترش گردشگري هايزیرساخت وجود : عدم  
O1 23/0  55/3  065/0   ارومیه ۀتفریحی در کنار دریاچ - : امکان ایجاد مجتمع بزرگ توریستی  

2 O:  20/0  40/3  059/0  هاي گردشگري طبیعی شهرستانتوسعه جاذبه  
O318/0  21/3  056/0  مرزي سرو و ارائه خدمات گمرکی مناسبتر به وارد کنندگان ۀ:  توسعه بازارچ  
O416/0  10/3  051/0   ارومیه ۀ: احداث مراکز آب درمانی در کنار دریاچ  
O5افزایش منظور : توسعه و تجهیز مراکز گردشگري به 14/0  3  048/0   گردشگران اقامت تمد  
T1 : 15/0  60/2  060/0  ارومیه ۀهاي گیاهی و جانوري دریاچدر حال انقراض قرار گرفتن گونه  
T213/0  26/2  057/0  ارومیه و مخاطرات ناشی از آن ۀ:  عدم توجه به عواقب خشک شدن دریاچ  
T311/0  2  053/0  :  در معرض آسیب قرار گرفتن آبشارهاي شلمکان و سلوك  
T4 پایین  بودن میانگین  :09/0  85/1  047/0 ت اقامتمد  

  93/2  -  1 جمع
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  هااستراتژي تعیین و تطبیق ۀمرحل -3-2-3
              ۀمرحل ابتدا است. مرحله دو شامل واقع در هااستراتژي تعیین و تطبیق ۀمرحل

           ۀمرحل سپس و است شده انجام SWOT ماتریس طریق از یهاول هاياستراتژي تدوین
         خارجی، و داخلی ماتریس طریق از پذیرفتنی، یا قبول درخور هايتراتژياس انتخاب

  است. گرفته صورت، گرددمی ذکر ادامه در که ترتیبی به
  استراتژي) (تدوین SWOT ماتریس تشکیل -3-2-3-1

      کیمتّ که است ابزارهایی ةدر برگیرند ارزیابی ۀمرحل راهبردها، تدوین چارچوب در
           که باشدمی و داخلی خارجی محیط ارزیابی مرحله از آمده به دست عاتالاطّ به

          کند. بهمی مقایسه داخلی تقو و ضعف نقاط را با خارجی تهدیدهاي و هافرصت
             تا شد مقایسه با یکدیگر SWOT ماتریس در داخلی و خارجی عوامل منظور همین

  ۀتوسع ریزيبرنامه راهبردهاي تدوین براي. وین گرددتد امکانپذیر راهبردهاي
           سپس و ضعف) و تنقاط قو( شامل داخلی عوامل ابتدا، شهرستان ارومیه گردشگري

و  so ،wo ،st نهایت راهبردهاي در و تهدیدها) تعیین و (فرصتل شام خارجی عوامل
wt گردند.تدوین می   
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  هاي توسعه گردشگري شهرستان ارومیهژيو استرات  SWOTماتریس  -5جدول 
 عوامل خارجی

  عوامل داخلی
ت (نقاط قوS(  ) نقاط ضعفW(  

 SWOT ماتریس

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
 ۀنقط 12حاکم بر گردشگري شهرستان، 

ت شناسایی شده است.قو  

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
 ۀطنق 9حاکم بر گردشگري شهرستان، 

  ف شناسایی شده است.عض
  )WOاستراتژي بازنگري (  )SOاستراتژي تهاجمی (  )Oها (فرصت

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل 
خارجی حاکم بر گردشگري 

فرصت شناسایی  12شهرستان، 
  شده است. 

SO1هاي : تقویت و توسعه مجتمع
  توریستی اطراف دریاچه ارومیه

SO2ویژه :توسعه مناطق نمونه گردشگري، ب
  هاي طبیعیمناطق داراي جاذبه

SO3 ،معرفی بهتر و توسعه اماکن تاریخی :
بویژه کلیساهاي موجود شهرستان به 

  گردشگران
SO4 تقویت بازارچه مرزي و افزایش :

  کیفیت ارائه خدمات رفاهی به گردشگران
 SO5 امکان برگزاري نمایشگاههاي ملی و :

  بین المللی در شهر ارومیه

WO1حلی مناسب براي اهر ۀ: ارائ
  ارومیه  ۀجلوگیري از خشک شدن دریاچ

WO2ت و بازاریابی : تقویت مدیری
  گردشگري شهرستان

WO3گذاري دولت و : افزایش سرمایه
 ۀحمایت از بخش خصوصی و براي توسع

  گردشگري شهرستان
WO4و نقل  هاي حمل: تقویت زیرساخت

درون شهري و برون شهري شهرستان و 
  هاي گردشگرياذبهمعرفی بهتر ج

  )WTاستراتژي تدافعی (  )STاستراتژي تنوع (  )Tتهدیدها (

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل 
خارجی حاکم بر گردشگري 

تهدید شناسایی شده  9شهرستان، 
  است.

ST1 بسیج تمامی سازمانهاي مربوطه براي :
جلوگیري از خشک شدن دریاچه و انقراض 

  هیهاي مختلف جانوري و گیاگونه
ST2براي تخصیصی بودجه :  افزایش 

و هماهنگی بیشتر  هايتوسعه جاذبه
  دستگاههاي مربوطه 

ST3هاي : حداکثر استفاده از پتانسیل
گردشگري شهرستان براي افزایش مدت 

  اقامت گردشگران

WT1ها و : مشارکت تمامی گروه     
هاي دولتی و غیر دولتی، ملی و سازمان

ز خشک شدن استانی براي جلوگیري ا
  ارومیه ۀدریاچ

WT2و شایسته مدیریت کارگیري : به 
   گردشگري ریزيبرنامه در مداکار

 گردشگري شهرستان موقعیت تقویت براي

WT3تاریخی و باستانی آثار و مرمت : احیا 

 ۀو انسانی و توسع طبیعی مخاطرات برابر در
  هاي طبیعی جاذبه

  )محاسبات نویسندگان (مأخذ:
  

  کیل ماتریس داخلی و خارجی (انتخاب راهبردهاي مناسب و قابل قبول)تش -3-2-3-2
عوامل داخلی و خارجی در ماتریس    ۀیه از مقایساولپس از تدوین راهبردهاي 

SWOT ، .انتخاب فرایندراهبردهاي قابل قبول از میان این راهبردها انتخاب گردید  
  .ارومیه در دو گام انجام گرفت ریزي گردشگري شهرستانراهبردهاي قابل قبول برنامه

  ي اجرایی و تعیین موقعیت گردشگريهاویتاول: تشکیل ماتریس راهبردها و اولگام 
جمع  هاي اجرایی داراي دو بعد اصلی است.ویتاولها و ماتریس استراتژي

گردشگري شهرستان ارومیه که بر روي محور  امتیازهاي نهایی ارزیابی عوامل داخلی
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Xارزیابی عوامل خارجی بخش گردشگري  ش درآمده و جمع امتیاز نهاییها به نمای
تالقی جمع امتیازهاي  ۀها، نوشته شده است. نقطY شهرستان ارومیه بر روي محور

 Yها و Xعوامل خارجی و داخلی بخش گردشگري شهرستان ارومیه بر روي محور 
  هاي اجرایی است.ویتلاوها و موقعیت این بخش در ماتریس استراتژي ةها، تعیین کنند

  : انتخاب استراتژیهاي مناسب یا قابل قبولدومگام 
هاي اجرایی، ویتاولموقعیت گردشگري شهرستان ارومیه در ماتریس راهبردها و 

راهبردهاي قابل قبول براي بهبود ضعف در بخش گردشگري شهرستان  ةکنندتعیین
شهرستان ارومیه، با توجه به  ریزي گردشگرياست. راهبردهاي قابل قبول در برنامه

  )4(شکل  .کارانه استپنج ماتریس، راهبردها محافظه ةشمار ۀقرارگیري در خان
هاي گردشگري شهرستان ارومیه در موقعیت مناسبی و جاذبه با توجه به اینکه منابع

بنابراین  .ندارزیابی گردید ،ایر عوامل داخلیت در میان سنقاط قو وقرار گرفته و جز
توان، بعد از استفاده از راهبردهاي محافظه کارانه، از راهبردهاي تهاجمی نیز استفاده می

و سپس از راهبردهاي  WO ۀیه در خاناولدلیل، نخست از راهبردهاي  کرد. به همین
ها انتخاب ت، نقاط ضعف، در خانه تهدیدات و فرصتدر ماتریس نقاط قوSO یه اول
  گردد.می

  

  
  گردشگري شهرستان ارومیه ۀهاي اجرایی توسعتویاولها و ستراتژيماتریس ا -2 شکل

  

  بندي راهبردهاي قابل قبول)تویاولریزي کمی راهبردي (جدول برنامه ۀتهی -3-2-4
ریزي گردشگري شهرستان ارومیه با قابل قبول برنامه راهبردهاي ةگیري دربارتصمیم

قبل با  ۀمرحل در گیرد.ي صورت میاستفاده از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهود
 ۀ. در مرحلبردهاي قابل قبول شناسایی گردیدعوامل داخلی و خارجی، راه ۀمقایس
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هر راهبرد با  جذّابیتشود. گیري میحاضر در ارتباط با راهبردهاي قابل قبول تصمیم
به باال  جذّابیتریزي کمی مشخص شده و راهبردهاي داراي استفاده از ماتریس برنامه

گردشگري شهرستان ارومیه تعیین  ۀدار در برنامویتاولعنوان راهبردهاي مورد تأکید و 
ارومیه  راهبردي گردشگري شهرستان یریزي کمبرنامه جدول ۀگردد. براي تهیمی

  طی شده است: ذیلمراحل 
            ها به جدول خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آنابتدا عوامل داخلی و  -

ریزي راهبردي منتقل شده، سپس کلیه راهبردهاي قابل قبول پیشنهاد برنامه
  شوند.ریزي راهبردي فهرست میشده، در ردیف باالي ماتریس برنامه

هر راهبرد در یک  مجموعه از راهبردها، بنا به اهمیت آن  جذّابیتبراي تعیین  -
 شود.داده می 4تا  1در تدوین هر راهبرد امتیازي از 

را در امتیاز  اول ۀهاي مرحلوزن جذّابیت ،آوردن جمع امتیاز براي به دست -
هر یک  جذّابیتبدین ترتیب مجموع امتیاز  شده وضرب  دوممرحله  جذّابیت

دهنده نشان ،جذّابیتآید. جمع امتیازهاي هر راهبرد به دست میدر از عوامل 
 ست.عوامل در یک مجموعه از راهبردهاهر یک از  جذّابیت

ی راهبردي، امتیاز ریزي کمهر ستون جدول برنامه جذّابیتمتیازهاي از جمع ا -
راهبردهایی  ةدهندکه نشان آیدنهایی هر یک از راهبردها به دست می جذّابیت

                 بیشتر،  جذّابیتامتیاز  بیشتري برخوردار هستند. جذّابیتاست که از 
در نتیجه بهترین  .ستبردهات راهبرد نسبت به سایر راهمطلوبی ةدهندنشان

  )6 (جدول کند.بندي میویتاولراهبردها را 
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 )QSPMگردشگري شهرستان ارومیه ( ۀی توسعریزي کمماتریس برنامه -6جدول 
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  )QSPMگردشگري شهرستان ارومیه ( ۀی توسعریزي کمبرنامهماتریس  - 6ادامه جدول 
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 گیرينتیجه -4

              و تجزیه طریق از گردشگري شهرستان ارومیه ریزيامهبرن راهبردهاي بنديویتاول
              استفاده از با شهرستان، این گردشگري بر مؤثّر داخلی و عوامل خارجی عوامل تحلیل

  گردید.مشخص  )QSPM( یکم راهبردي ریزيبرنامه و مدل SWOT ماتریس
             سیپنج ماتر شماره خانه با ابقمط شهرستان ارومیه موقعیت گردشگري به توجه با 

  ویتاولبه عنوان  )WO() استفاده از راهبرد محافظه کارانه 2خارجی (شکل  و داخلی
  . در میان راهبردهايدویت بعدي تعیین گردیاولدر  )SO(اصلی و راهبرد تهاجمی 

زاریابی راهبرد تقویت مدیریت و با، 49/8 با امتیاز WO2محافظه کارانه، راهبرد 
 ۀهاي گردشگري و معرفی شایستت بهتر جاذبهدر جهت مدیری گردشگري شهرستان

گردشگران خارجی و داخلی و نیز بازاریابی  هاي گردشگري شهرستان بهتقابلی
تر و افزایش درآمدهاي ناشی از گردشگردي و نهایت بهبود وضعیت اقتصادي مناسب

  گیرد. قرار می اولت ویاولهاي موجود، در گیري مناسب از پتانسیلشهرستان با بهره
قطعاً با عملیاتی شدن این راهبردها، گردشگري شهرستان تحرك بیشتري به خود 

پایدار گردشگري در شهرستان امید  ۀتوان در جهت رسیدن به توسعخواهد دید و می
  بیشتري داشت. 

 ردهاي تهاجمیریزي استراتژیک کمی در راهبهمچنین با توجه به جدول برنامه
)SO(  راهبردSO2  هاي نمایانگر بهترین راهبرد در استراتژي، 35/8با بیشترین امتیاز

بویژه  گردشگري ۀمناطق نمون ۀراهبرد توسع باشد.تهاجمی گردشگري شهرستان می
 ةعالوبهاي طبیعی شهرستان توجه بیشتر به جاذبه، هاي طبیعیمناطق داراي جاذبه

طبیعی مارمیشو در غرب شهرستان،  ۀارومیه، بویژه دریاچ ۀدریاچهاي مربوط به جاذبه
هاي طبیعی زیباي شهرستانو دیگر جاذبه هاي آب معدنیهاي زیبا و چشمههدر               
هاي توریستی مجتمع ۀتقویت و توسع باشند:ها به ترتیب زیر میتویاولسایر . باشندمی

ویژه کلیساهاي موجود ه اماکن تاریخی، ب ۀو توسعارومیه، معرفی بهتر  ۀاطراف دریاچ
شهرستان به گردشگران، تقویت بازارچه مرزي و افزایش کیفیت ارائه خدمات رفاهی به 

که در  المللی در شهر ارومیهی و بینگردشگران و امکان برگزاري نمایشگاههاي ملّ
دهاي تعیین شده گردشگري شهرستان ارومیه، راهبر ۀریزي توسعبرنامه راستاي اجراي

 .باشندپایدار گردشگري بسیار مهم و حیاتی می ۀدر جهت رسیدن به توسع
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   فهرست منابع 
  پایدار اکوتوریسم با ۀتوسع. )1394( .ساالرکهزادي، گاه. ایزدي، پ .زاده، عیسیابراهیم .1

  ۀ. مجلاستان کردستان): موردي ۀمطالع( ANPو  SWOT تلفیقیگیري از مدل بهره

 .13-25 صفحات، 15 ة، شمار6جغرافیایی فضا، سال آمایش 

ریزي برنامه .)1390( .حمد. اسکندري ثانی، ماهللامسراد، شکاظمی .عیسی زاده،ابراهیم .2
. شهر قم): مطالعه مورديبا تأکید بر گردشگري مذهبی ( گردشگري ۀاستراتژیک توسع

 .115-141 صفحات، 76 ةهاي جغرافیاي انسانی، شمارپژوهش

نتشارات مرکز ا :تهران ریان.اس منوعب ۀترجم مدیریت استراتژیک.. )1379( ب اپل، .3

 .مدیریت دولتی آموزش

هاي دفتر پژوهش نشر :تهران. ریزي استراتژیکبرنامه ۀدستنام. )1385( .حمداعرابی، م .4

 .فرهنگی

                         گردشگري ۀتوسع راهکارهاي. )1385( .اوودین و مهدوي، دالدرکن افتخاري، .5
            علوم سمدر ۀمجلّ SWOT. از مدل کوچک با استفاده لواسان دهستان روستایی

  .2شماره ، 10 سال انسانی،

ۀ در توسع مؤثّرعوامل . )1391( .عظم. صفرآبادي، امیدرضا. وارثی، حسعودتقوایی، م .6
  .33 ةشمار، 10جغرافیا، سال  ۀ. فصلنامگردشگري شهري کرمانشاه

مبانی جغرافیاي توریسم و اکوتوریسم آذربایجان غربی با . )1389( .برئیللی، جخذر .7
  اسالمی. انتشارات دانشگاه آزاد ،ارومیه. اقتصادي رویکرد

پایدار  ۀسنجی توسعامکان. )1389( .انازفر، س. حاتمیجید. شمس، میژنرحمانی، ب .8
افیا و مطالعات جغر ۀ. فصلنامSWOTگردشگري در شهر مالیر با استفاده از مدل 

  .3 ةشمار ،اولمحیطی، سال 
انتشارات : اصفهان. ايی و منطقهریزي توریسم در سطح ملّ. برنامه)1382( .هرامرنجبریان، ب .9

  جهاد دانشگاهی. 

. ریزي استراتژیک براي مدیران سازمان مدیریت صنعتیبرنامه. )1383( .رتضیشأنی، م .10
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