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 يرایهر ساله پذ که استل یاردبشهرستان  يگردشگر ياز جاذبه ها یکی لیاباچه شوریدر

 با توجه به استقبال ن حال ویبا ا باشد یم ین المللیگردشگران ب یمنطقه و حتاز  يشمار یب گردشگران

ا  توان یم یصورت نگرفته است ول یمناسب و درخور توجه يبهره بردار ،اچهیدرن یاز ا گردشگران يباال ب

 عهبه توس لیشوراباچه یدر يها تیمحدودو  ها تیمز یین شناسایهمچن و مناسب و یاصول يزیبرنامه ر

و  ها لیپتانسکه  شود یمن سوال مطرح یان رو یاز ا. دوار شدیام یملجه به توسعه یمنطقه و در نت

ن یسم در ایصنعت تور ي توسعه يکدامند؟ و برا لیشوراباچه یدر يگردشگر ي توسعه يها تیمحدود

ور یلیتحل - یفیوجود دارد؟ مقاله حاظر به روش توص ياچه چه راهکارها و راهبردهایدر  يبوده و با جمع آ

ف،  یدانیو م ياطالعات از دو روش مطالعات کتابخانه ا دها یو تهد ها فرصتاستفاده شده و نقاط قوت، ضع

SWOوه یبه ش T ل یتشک اچه و گردشگرانشیدر در نییشاغلق را یتحق يجامعه آمار .ن شده استییتع

ان و  35ساده  یکه به صورت تصادف دهند یم ) نفر 57در کل ( اچهین در دریشاغلنفر از  22نفر از گردشگر

 يدار یسنجش سطح معن ياسکوئر برا يدر ضمن از آزمون کاو  هشدق انتخاب یبه عنوان نمونه تحق

ن است که با وجود یانگر ایج بدست آمده بینتا. دها استفاده شده استیو تهد ها فرصتنقاط قوت، ضعف، 

و  يازمند بازنگریروبه رو است و ن يها تیمحدود يک سری، با يگردشگر در توسعه اچهیدر يل باالیپتانس

ن یبر ا .باشد یمآن  يها يتوانمندو  ها تیقابلو استفاده از  ها تیمحدودمناسب جهت رفع  يها استیس ارائه

از شتر یباچه یدر SWOTل یبر اساس تحل ها ضعفدها و یازات تهدین کل امتیانگینکه مینظر به ا ،اساس

 يکه برا يلذا استراتژ، 3,34SO ( > (3,55 WT باشد یم ها قوتو  ها فرصتات ازین کل امتیانگیم

  .خواهد بود یتدافع ياستراتژ شود یمپشنهاد  اچه مذکوریدر يگردشگر ي توسعه

  SWOT مدل ،لیشهرستان اردب، لیشوراباچه ی، دريتوسعه گردشگر: 
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وسعه و گسترش تور يرا در اغلب کشورهایکه اخ ییاز راهبردها یکی ر گرفته، ت م یجهان مورد توجه قرا س

ر( باشد یم يگسترش گردشگر يالزم برا يها لیپتانس يمحروم و دارا ینواحدر  توسعه  .)36: 1383،يقاد

ا معضالت يکشورها يژه برایبه و يصنعت گردشگر اال،  يکاریزان بیهمچون م یدر حال توسعه که ب ب

صاد تک محصول يت منابع ارزیمحدود . )5: 1384،یلطف(برخودار است  یت فراوانیمواجه هستند از اهم یو اقت

وسعه و ارتقا يبه طور درحال توسعه  يدر کشورها خصوص به یعیبه طور وس يگردشگر يکه امروزه ت

ترفته شده و در دستور کار یپذ  یت بیبا وجود اهم ).Ko & Stewart, 2002: 523(قرار گرفته است  ها دول

در خصوص ارتقاء آن در  یمناسب يها يگذاراست ی، سياقتصاد ییدر توسعه و شکوفا يل صنعت گردشگریبد

وسعه گردشگرین رو بایاز ا. کشورمان صورت نگرفته است استراتژیبه عنوان  يد ت ز جنبه ها يک  مختلف  يا

اکولوژی، اجتماعياقتصاد اسا). 5: 1384،یلطف(رد یقرار گ یمورد بررس يک و نهادی،  ر توانمد ییشن ها یهرچه بهت

رنامه ر يها تیقابلو   ن مناطق به لحاظ توان جذب گردشگریا یق جهت امکان سنجیدق يزینقاط مستعد و ب

ز راهکارها یکی تواند یم اشد يگسترش صنعت گردشگر يا  ي گونهبه  رمزبو يها تیقابل یابیل و ارزیتحل. ب

ت یریبه منظور توسعه و مد يادیبن يزیبه برنامه ر يراز وافین ن راستایدر ا و ؛امروز است يای، ضرورت دنیعلم

اچه یدر يگردشگر ي توسعهن اساس، یبر هم. )55: 1382ان،یرنجبر( شود یماحساس  يصنعت گردشگرو 

است که به منطقه  يله ایمردم منطقه، وس يد اشتغال برایجد يک طرف با فراهم ساختن فرصتهایل از یشوراب

اچه یصنعت در درن یا ي توسعهگر ی، از طرف دشود یمن منطقه یو موجب توسعه ا دهد یمدوباره  یاتیح

رنامه ریشوراب ا در نظر یدر ا. خواهد شد يریجبران ناپذ يها بیآسح سبب یصح يزیل بدون داشتن ب ن مقاله ب

رد فوق و درک ا ل یاچه شورابیدر یستیتور يها تیمحدودو  ها لیپتانسن مطلب که شناخت یگرفتن موا

ث توان یم رنامه ر ير سازنده ایتأ اچه و رفع مشکالت و مسائل یدر يگردشگر ي توسعه يمناسب برا يزیدر ب

ا  یآن داشته باشد، سع اشد، لیذ تسواال يپاسخگوشده ت اچه یدر يگردشگر يها تیمحدودو  ها لیپتانس :که ب

چه یشوراب  يگردشگر ي توسعهکه منجر به  يگردشگر ي توسعهجهت  ییو راهکارها راهبردهال کدامند؟ و 

 گردد، وجود دارد؟  یو مل يمنطقه ا

  

  

ان فر. گرفته شده است) ورت(شه یاست که از ر يفرانسو يسم واژه ایتور زب حرکت  یانسه به معنکه در 

ف سازمان یبر اساس تعر). 19: 1384، يو نوروز ییبقا(ر کردن و گردش کردن است یکردن، س ی، طیدوران

 یو معمول یط عمومیاست که به خارج از مح یاشخاص يها تیفعالسم شامل ی، تور)WTO(سم یتور یجهان

ر از ینکه ای، مشروط به اکنند یمخود مسافرت و در آنجا اقامت  ک سال یشتر از یک روز و بین اقامت کمت



 

 

امروزه  ).25: 1382، يدریر و حین زاده دلیحس(ره در ارتباط باشد یهمانند تفرج، تجارت و غ ینباشد و با اهداف

ز فعال یار مهمیبخش بس از طب یا مبتنیدر دن يگردشگر يتهایا ام یعت است که اکوتوریبر بهره مند شدن  سم ن

، یعت مانند سواحل دریطب يبایچشم اندازها و مناظر ز. گرفته است چهیدرا ز ... شه زارها وی، بها تاالب، ها ا ا

. )1372ست،یط زیسازمان مح یفصلنامه علم(هستند  ين نوع از گردشگریر ایست پذیتور يو جاذبه ها ها کانون

اکولوژیاکو تور صار واژه  بدان  تنام گرفته اس يعت گردی، طبیات فارسیاست در ادب يگردشگر -يسم که اخت

آن زندگین ها انسانر یجهانگرد بلکه سا نه تنها که یعتیا طبیط یمفهوم که مح : 1379، یرضوان( کنند یم یز در 

عت است که امروزه یبر بهره مند شدن از طب یا مبتنیدر دن يجهانگرد يتهایاز فعال یبخش مهم). 232

اه یاست که اکوتور یاز آثار مهم يمنطقه ا ي توسعهجاد اشتغال و یا. سم نام گرفته استیاکوتور همر سم به 

صاد يها تیفعال نیتر مهمن صنعت از یامروزه ا. )42: 1383ع زاده،یشف( آورد یم و در شمار سه صنعت  ياقت

ز مبادالت جهان یکوتاه توانسته است ارقام بزرگ یو در مدت شود یمعمده جهان محسوب  را به خود  یا

ک یبه منزله  يگفت که گردشگر توان یمن اساس یبر هم). 140: 1380الممالک، یمستوف(اختصاص دهد 

انگیو  يمنطقه ا ي توسعهو  يه گذاریجاد اشتغال، سرمایعامل مهم در ا  یزش در اقتصاد عمومیک عامل 

رنامه ریافتن به توسعه بایدست  يامروزه اثبات شده که برا). 55: 1379وت،یال( شود یم یتلق  به. کرد يزید ب

بدون  يتجربه نشان داده است که هر کجا گردشگر. دارد يت باالیاهم ن مهم،یا يدر گردشگر خصوص

پ يابد، مشکالت متعددیمشخص توسعه  يو استراتژ يزیچارچوب برنامه ر دا کرده و در دراز مدت یظهور 

ر از فوائد آن ی، بيمشکالت گردشگر در برنامه  که یک جنبه مهمی ).79: 1379،يان و زاهدیرنجبر( شود یمشت

آن تأک ،يتوسعه گردشگر يزیر و  يزیند برنامه ری، شرکت دادن عامه مردم در فراگردد ینمد یمعموال بر 

ابراشود یمه انجام یک ناحیساکنان  يبرا يزیت آن است که برنامه ریواقع. است يریگ یمیتصم د ین بای، بن

ا در فرآ ها آنبه  ا داده شود ت اشکال، در توسعه آتییو تع يزیند برنامه ریفرصت الزم ر آن   يگردشگر ین 

 يزیضمنا برنامه ر .)109: 1388زاده،  یزاده و آقاس میابراه(ند یدگاه خود را اظهار نمایمنطقه شرکت کنند و د

عه و مستلزم دسترسیدق یدر گرو بررس يتوسعه گردشگر يبرا  يها مدلبه  یق و شناخت منطقه مورد مطال

ز جمله . است يزیبرنامه ر يبرا هبرجست ک منطقه و برنامه ی يگردشگر يها تیقابلکه در مورد  يها لیتحلا

 ).293: 1385، يا و موسویحکمت ن(است  SWOTل ی، تحلشود یمآن منطقه به کار برده  يبرا يزیر

  

استفاده از توانمند  يگردشگر يبرا ییو فضا یکی، اکولوژيو ساختار یطیمح يهایلذا به منظور بهبود و 

عت منطقه که مورد توجه مسافران و یل که به لحاظ گذران اوقات فراغت و لذت بردن از طبیاچه شورابیدر

امه ر زاینگردشگران است،  ن یدر ا .ردیمنطقه صورت پذ یبا مشارکت گردشگران و مردم بوم يزیاست که برن

 يبرا زین از مدل مذکوراد شده ی يجستن از مشارکت گروهها ياریعالوه بر  ان است تیبر ا یق سعیتحق



 

 

ن یتوسعه ا يبرا یمناسب يها يل استفاده شود و استرتژیاچه شورابیدر يت گردشگریوضع یشناخت و بررس

عه ارائه گردد   .صنعت در محدوده مورد مطال

  

 
له توصیق در ایروش تحق ز دو روش کتابخانه ا يجمع آور يبوده و برا یلیو تحل یفین مقا و  ياطالعات ا

هده و پرسشنامه( یدانیم صورت  يها یبررسابتدا با توجه به  قین تحقیدر ا .استفاده شده است) به صورت مشا

 يگردشگر يدهایو تهد ها فرصتاز نقاط قوت، ضعف،  ی، فهرستلیشوراب یو خارج یداخلط یمح يگرفته رو

چهیدرن یا اسا ا ز گردشگران و یله نظر خواهیقرار گرفت و سپس به وس ییمورد شن ل ا ، اچهیامور در رن دیشاغ

ا یوزن ده ت جهت ینهاد و در یمشخص گرد ها تیاولو ها آنل ین مسائل و سطح محاسبه و تحلیبه هرکدام از 

ا  يها فرصتت و بهبود نقاط قوت و یو تقو ادهیل نقاط ضعف و تهدیا تقلیبرطرف کردن  تباط ب موجود در ار

ا توجه به مدل  یمناسب ي، استراتژلیشوراب يگردشگر توسعه ان ذکر است که یشا. ارائه شده است SWOTب

ز  35که . دهند یمل یتشک اچهیدرن در امور یشاغل وگرشگران  اق ریمطالعه تحقمحدوده  يجامعه آمار نفر ا

معموال  .ق انتخاب شده استیبه عنوان نمونه تحق) نفر 57در کل (اچه ین در درینفر از شاغل 22گردشگران و 

، ییتع يبرا از  یکیروش ذکر شده است، دو ن اندازه نمونه روش  يگریو د يآمار يها روشو  ها کیتکناستفاده 

عی، محقق شخصا نسبت به برآورد حجم نمونه ین شخصیدر روش تخم .باشد یم ین شخصیتخم ن درصد ییا ت

ود آمار ن پژوهشین منظور، در ایبد ).163: 1389ا، یحافظ ن( کند یماز جامعه اقدام  یمشخص ا توجه به نب  قیدق ب

ز رو تعداد گردشگران محدوده مورد مطالعه، انه یانگینکه به طور میبر ا یاچه مبنیت دریریبرآورد مد يا ن روز

چه ینفر گردشگر وارد محدوده در 350 حدود نفر از گردشگران  35 یعنین، یانگیدرصد از م 10نرو یاز ا شوند یما

ز  یند و به صورت تصادفدیق انتخاب گردیبه عنوان نمونه تحق است  یگفتن. انجام شد ينمونه بردار ها آنساده ا

چه، به علت این در دریدر مورد شاغل ود، سعنکه یا ه و یپرسشنامه ته ها آن یهمگ يشد تا برا یتعدادشان کم ب

ا از آزمون کا. ل گرددیتکم و  ها فرصتنقاط قوت، ضعف،  يدار یسنجش سطح معن ياسکوئر برا يضمن

  .استفاده شده است SWOTل نقاط مذکور از مدل یتحل يو برا ادهیتهد

  

  

  



 

 

  

ردبیل واقع شده اسهکتار در  120دریاچه شورابیل که به مساحت  هین دریا. تجنوب شهر ا  اچه در گذشت

ودهیبس و رفته یمیاچه آب شور ایران به شمار در 9زمره یکی از  در انیو خاص است ار شور ب  داشته است یت درم

)www.tebyan.net.( ر میاردب یحیتفر يها از مکان یکیل در حال حاضر یاچه شورابیدر رود  یل به شما

ضا يکه در کنار آن شهرباز ز نقاط مختلف کشور  يادیاست و مسافران ز دهیس گردیتأس يسبز يو ف هرساله ا

رد  شوراسنتر يم تجارین مجموعه پروژه عظیدر کنار ا. ندیآ ین مکان میبه ا استقبا کهقراردا بخش ل مورد 

است  ياریبس یو فرهنگ ی، ورزشیحیامکانات تفر ياچه داراین دریا. گرفته استهمانان قرار یماز  يعمده ا

لته دور در ،یق رانیتوان به امکانات قا یکه از آن جمله م ست دوچرخه یپ، یدانیست دو و میپ ،اچهیجاده آسفا

ان و يشهر باز ،هتل ي، تعدادباغ وحش ،يریگیماه ،يسوار  يآب و هوان یو همچن اچهیدر وسط در یرستور

انداز هاو  م در فصول گرم سالیو مال یالقیی ین دریاچه که از منظره ا .کرد اشاره ،اچهیاطراف در يچشم 

ر است بیشتر در  اززیبایی برخوردا استان  مراکز تفریحی و فصول بهار و تابستان به عنوان یکی  گردشگري 

رد استفاده اهالی و گردشگران قرار می  .گیرد اردبیل مو

    

  

چهارگانه ین قسمت سعیدر ا  امه له پرسشی، به وس)SWOT( شد تا بعد از شناخت عوامل  و  ها تیمزن

ابیدر عمده يها تیمحدود  اچهیدر در نیشاغلدگاه مسافران و یاز د ها نهیگز يت بندیجهت اولو لیاچه شور

اولو یشود تا عالوه بر مشارکت یابیارز جدیا. آمده است ریزز انجام شود که در جداول ین يت بندیکردن،   ولان 

ا  1شماره ( هر %) 95در سطح ( يو سطح معنادار ها رتبه، ن وزنیانگیم داده شده، يها وزنانگر مجموع یب )4ت

امه یو تهد ها فرصتک از نقاط قوت، ضعف، ی  .باشد یمدها از نظر پاسخ دهندگان به پرسشن
 
 
 

  

  

  

  

  

  



 

 

  اچهین دریشاغلاز نظر گردشگران و ) نقاط قوت یت سنجیو اولو يرتبه بند( SWOT سیماتر -1 جدول

  اسکوئر يآزمون کا  دگاه گردشگرانید  نیدگاه شاغلید  SWOTل یتحل
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1S  =س ب یدستر بازار  مللیبه  ال  ین 

و ب را  ستا کات آ ر یو گمر   له سوا

  رد . 208  4,544  6  2,38  115  8  2,90  64

2S =ف يها یسوغات دوجو  معرو

واعسل سبالن(    )هایس ي، حل

  دییتأ . 000  24,474  6  3,28  115  6  3,36  74

3S = ه جهت منطق د بودن  من توان

ب سرما   هیجذ

  دییتأ  . 008  9,579  3  3,74  131  4  3,63  80

4S= ص بوم م خا و رسو داب   یآ

عشات( س  سب، لبا با ارابه و ا   )ریردد 

  دییتأ  . 000  27,842  6  3,28  115  7  3,00  66

5S =ه گا اال بودن آ مردم و حس  یب

ردم يمهمان نواز ه م   منطق

  دییتأ  . 001  13,368  4  3,71  130  5  3,50  77

6S =وا قیی يآب و ه در فصول  یال

  گرم سال 

  دییتأ  . 000  59,561  2  3,88  136  1  3,72  82

7S =ط یدسترس تبا به ار سان   اتآ

     يو جاده ا ییهوا

  دییتأ  . 003  11,474  10  3,00  105  10  2,86  63

8S =ات تفر و  یحیوجود امکان

ش ر یورز ر د رانیاسکله قا( هاچید   )یق

  دییتأ  . 000  24,105  1  3,91  137  1  3,72  82

9S = دازهاوجود وع يچشم ان  متن

ر یو مصنوع یعیطب   اچهیدر د

59  2,68  11  91  2,60  11  18,421  000 .  

  

  دییتأ

10S =مت ا ود امکانات اق و  یوج

دارد یرفاه   استان

  دییتأ  . 017  10,158  5  3,51  123  3  3,68  81

11S= ؤل اد مس  ين به گردشگریاعتق

ایدر ا د اشتغ د لجا   و درآم

  رد  . 504  1,368  9  3,14  110  8  2,95  64

وع   دییتأ  . compute  72  3,27  -  118,9  3,40  -  24,053  013/ مجم

  

  

  

  

 



 

 

SWO سیماتر -2 جدول T)اچهین در دریشاغلاز نظر گردشگران و ) نقاط ضعف یت سنجیو اولو يرتبه بند  

  اسکوئر  يآزمون کا  دگاه گردشگرانید  نیشاغلدگاه ید  SWOTل یتحل
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1W - یدولت يه گذاریضعف سرما 

نس نزایبه م پتا ا توجه به   لیالزم ب

  ... يباال

  دییتأ . 000  22,930  9  3,17  111  8  3,18  70

2W =ذاریل سرمایعدم تما  يه گ

ر  یبخش خصوص ه خاط ب

) و نیزم يسوداگر( ...  

  دییتأ . 000  42,439  6  3,48  122  5  3,31  73

3W =مناسب گردشگران یتوز نا ع 

ول سال در   فص

  دییتأ  . 000  33,035  5  3,51  123  5  3,31  73

4W =طب ق فرهنگ یعدم ت

گ مردم منطقه   گردشگران با فرهن

  دییتأ  . 000  19,281  8  3,40  119  5  3,31  73

5W =غ ه دل یشلو م ب ل یو ازدحا

گیک و کمبود پارکیتراف   ن

  دییتأ  . 000  40,754  1  3,80  133  1  3,54  78

6W =سب بودن ز منا  يرساختهاینا

. رد يکالبد ..  

  دییتأ  . 035  8,614  2  3,71  130  4  3,50  77

7W =ر یاقل م سرد و خشن منطقه د

رد سال  ول س   فص

  دییتأ . 000  30,368  4  3,57  125  1  3,54  78

8W =س دان و ل یفق نق له حمل و 

ردر  یعموم    اچهید

  دییتأ  . 000  38,509  3  3,62  127  1  3,54  78

9W =هنگ م هما نها یعد  يارگا

ه گردشگر ر توسع   يمربوطه د

  دییتأ  . 006  12,544  6  3,48  122  10  2,95  65

10W =رد  رد معدم آموزش م

ه از  اد وانمنداستف ه   يها يت طق   من

  رد  . 692  .737  10  3,11  109  9  3,04  67

وع   رد  . compute 73,2  3,32  -  122,1  3,49  -  17,737  088/مجم

  



 

 

ه بند( SWOT سیماتر - 3 جدول تب ولو ير سنجیو ا ل) ها فرصت یت  ران و شاغ ر گردشگ ز نظ  اچهین در دریا

  اسکوئر  يآزمون کا  دگاه گردشگرانید  نیدگاه شاغلید SWOTل یتحل
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1O=به سرمایافزا ه دولت  ه یش توج

ردشگر يگذار   يدر گ

  دییتأ  . 002  12,737  4  3,45  121  6  3,22  71

2O=رمایافزا ریش س ذا بخش  يه گ

ر گردشگر یخصوص   اچهیدر يد

  رد  . 079  6,789  4  3,57  121  2  3,45  76

3O=ش شمار گردشگران یافزا

ه اچهیدر   و منطق

  رد  . 810  421.  1  4,08  143  1  4,04  89

4O=ه ینما ياربرگز فرصت شگا

ا عرضه کاال یع دستیصن   یمحل يو

  رد  . 065  7,211  6  3,42  120  4  3,40  75

5O - ا  يهمجوار مهم  يها قطبب

ان  يگردشگر ست ، فندقلو ن،یرعس(ا

ه ح   )مران و اسالیگردان

  دییتأ . 000  47,351  2  3,60  126  2  3,45  76

6O=زه سفر مجدد یش انگیافزا

رگردشگران به منطقه و    اچهید

  دییتأ  . 020  9,877  3  3,57  125  5  3,45  74

7O =دییتأ  . 029  7,057  11  2,80  98  8  2,68  59  یفرصت پرورش ماه  

8O =شیهما يزاربرگ ،  ها

ردویسم و او رها    یورزش يهانا

  دییتأ  . 007  12,263  7  3,34  117  8  3,13  69

9O= ت  ياربرگز تفرص قا مساب

واريریگ یماه . و ي، دوچرخه س ..  

  دییتأ  . 001  16,333  9  3,11  109  11  2,72  60

10O=ؤیافزا مس وجه  الن ش ت

ر ردشگ   مربوطه به جلب گ

  رد  . 076  5,158  8  3,28  115  7  3,13  69

11O =ود ن متخصص و  يروهایوج

ه يکارشناس گردشگر طق ر من   د

  دییتأ  . 018  8,000  10  3,02  106  8  2,13  69

وع   دییتأ  . compute 71,5  3,25  -  118,3  3,38  -  30,298  011/مجم

  

  

  

  

  



 

 

  اچهین در دریشاغلاز نظر گردشگران و ) دهایتهد یت سنجیو اولو يرتبه بند(SWOT سیماتر -4 جدول

  اسکوئر يآزمون کا  دگاه گردشگرانید  نیدگاه شاغلید  SWOTل یتحل
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1T =م سال  يگردشگر   دییتأ  . 000  19,140  4  3,82  134  2  3,86  85  فصول گر

2T =ش ین و افزایمت زمیش قیافزا

مال سیا یبار  تأ نایجاد  ت و امکا   تسا

  دییتأ . 000  24,895  1  3,91  137  3  3,72  82

3T =م ب راک ز حد یت ر درش ا  اچهید

ا ر نواحیسه با دیدر مق   بیرق یگ

  دییتأ  . 001  15,772  5  3,65  128  6  3,40  75

4T - ریتهد زا  يگردشگر د با

طق رق منا سط    بیمحدوده تو

  دییتأ  . 000  34,018  2  3,88  136  1  4,09  90

5T -ت اجتماعیازد د تخلفا  یا

ردشگران    با ورود گ

  دییتأ  .  000  22,088  8  3,08  108  7  3,31  73

6T=گیآ آلود  یطیست محیز یجاد 

  توسط گردشگران

  دییتأ  . 004  10,842  2  3,88  136  3  3,72  82

7T =ز( اچهیآب در شدنن یریش  ا

مانیدست دادن خاص   )یت در

  رد  .  065  7,211  7  3,25  114  5  3,59  79

8T = رد م برخو ا  ها سازمانعد ب

ان   متخلف

  رد  . 860  . 754  6  3,45  121  8  3,04  67

وع   دییتأ  . compute 79,1  3,59  -  126,7  3,62  -  22,105  005/ مجم

ای: مآخذ  ق یدانیم يافته ه   قیتح

  

و یازات تهدین امتیانگیمعمول چنانچه م ي قاعدهکالن بر اساس  يها ياستراتژ ارائه يدر راستا دها 

امت ها ضعف از کل  ز نوع استراتژ ي، استراتژ)WT<SO( باشد ها قوتو  ها فرصتازات یکمتر   یتهاجم يکالن ا

اشد ای، در ا)WT>SO( خواهد بود و اگر بر عکس ب تدافع يستراتژن صورت  ن اساس یبر ا .خواهد بود یاز نوع 

امتیانگینکه مینظر به ا ریبن مقاله یدر ا SWOT لیبر اساس تحل ها ضعفدها و یازات تهدین کل  ز  شت ا

3 باشد یم ها قوتو  ها فرصتاز ات ین کل امتیانگیم ,34SO ( > (3,55 WT ،هتوسع يکه برا يلذا استراتژ 

ود یتدافع ياستراتژ شود یمپشنهاد  يگردشگر   .خواهد ب

  

  

  



 

 

  لیاچه شورابیدر يتوسعه گردشگر يراهبردها و راهکارها -5 جدول

 )WO(يبازنگر يها ياستراتژ   (SO( یتهاجم/ یرقابت يها ياستراتژ  

ن یمز( یبه بخش خصوص يه گذاریالت سرمایتهس ياعطا* 

  )یاتیمال تیو معاف ها ارانهیت، پرداخت میارزان ق

ج و آموزش یمتخصص به منظور ترو يروهایاستفاده از ن* 

  و جلسات ها نشستق یبه مردم منطقه از طر يگردشگر

و ادارات مرتبط، به  ها سازمانن یشتر بیب یجاد هماهنگیا* 

و  ها نشستله یاچه به وسیدر يها تیقابل يکپارچه سازیمنظور 

  یتیریر مدیتداب

در جهت جذب  اچهیدر يباال يتهایاز قابل يریبهره گ* 

  یو تابستان یزمستان يورزشها يگردشگر و توسعه گردشگر

و  یو خدمات اطالع رسان يتوسعه شبکه اطالعات گردشگر* 

ان یآموزش   گردشگر

 يگردشگر يتهایبه امکانات و خدمات و فعال یتنوع بخش* 

ست دوچرخه سوار و یپبا توجه به وجود  یورزشسم یتور(

  ...)و یقرانی، اسکله قایدانیدوم

و  لیشوراب اچهیدر متنوع يلم و مستند از جاذبه هایه فیته* 

  يگردشگر ين گردشگران و تورهایر آن بیتکث

در سطح  ها رساختیزع امکانات و یدر نحوه توز يبازنگر* 

  یرساختیز يها تیمحدودبا توجه به  اچهیدر

به منظور بهره ) نیزم( ین ومقررات ارضیبه قوان يبازنگر* 

مردم و ( عموم مردم يمختلف آن برا يها قسمتاز  يبردار

  نیزم ياز بورس باز يریو جلوگ )گردشگران

 (WT)یتدافع يها ياستراتژ (ST)تنوع يها ياستراتژ

 اچهیدر يکالبد يرساختهایگسترش ز در جهت يزیبرنامه ر* 

  شتر گردشگرانیو امکانات موجود جهت جذب ب

مراحل برنامه  یمردم در تمام یمشارکت يها تواناستفاده از * 

  يگردشگر يزیر

و ادارات  ها سازمانالن و ن مسئویب يتعامل و هم فکر* 

 يگردشگر يها طرحش برد یپ يدر راستا يمرتبط با گردشگر

  لیاچه شورابیل و دریاردب

در فصول  یو مسابقات ورزش ها نشست نارها،یسم يبرگزار* 

 یزمستان يگردشگر يها لیپتانس یبه منظور معرف سرد سال

نوع ت( لن فصویدر ا و جذب گردشگر ل و منطقهیاچه شورابیدر

  )ع گردشگران در طول سالیو توز يگردشگر

نه از منابع موجود و یق گردشگران جهت استفاده بهیتشو* 

  امکانات 

و  یبهداشت يسهایجاد سرویا( یسطح بهداشت عموم يارتقا* 

  )هاچیدرسطل زباله در سطح 

 يها یآلودگن در جهت کاهش یاز مقررات و قوان يریبهره گ* 

  یطیست محیز

و توجه به ابعاد  یینابریالت و امکانات زیگسترش تهس* 

  ن مواردیشتر ایگسترش و کنترل هر چه ب

اچه یدر يگردشگر ينه جاذبه هایشتر در زمیغات هرچه بیتبل* 

  ب و جذب گردشگریرق يها طیمحدر برابر 

اچه در یدر محدوده در یه خدمات حمل و نقل عمومیارا* 

  ک و ازدحامیاز تراف يریجهت جلوگ

 قیتحق یدانیم يافته های: مآخذ           

 

 

  

 

  



 

 

 
رال یاچه شورابیدر که دهد یمنشان  صورت گرفته ها یبررس   یو مصنوع یعیمتنوع طب يجاذبه ها يدا

ت قاهمچون  آسفالته دور در ،یق رانیامکانا ، باغ وحش ،يدوچرخه سوار و یدانیدو و م يها ستیپ ،اچهیجاده 

ز  که...و يشهر باز اال يتوانانشان ا در سطح  يل شدن به منطقه نمونه گردشگریتبد يبرااچه ین دریا يب

 .ز رو به رو استین يها تیمحدود يکسریل با یاچه شورابیمذکور، در يدرکنار جاذبه ها .باشد یممنطقه 

زدحام ب یشلوغ ل یبه دل یخصوص يه گذاری، ضعف در سرمااچهیدر يل مشکالت کالبدیش از حد به دلیو ا

از حضور گردشگران و  یناش یطیست محیز يها یآلودگ ،آن ين و سوداگریزممت یاز ق یناش یش بار مالیافزا

ا اصول گردشگر ییعدم آشنا ب یرق يگردشگر ياچه توسط محدوده هایدر يد بازار گردشگری، تهديآنان ب

 نیتر مهماز  ،را فراهم آورده است یفصل يم خشن در فصول سرد که موجبات گردشگریقلا ،نیهمچون سرع

ن یا SWOT مدلله ین خصوص به وسیه در همک. دهستن لیشوراب يگردشگر يها تیمحدودو  مسائل

مشخص جهت  ییو راهکارها یعلم يها پاسخد و ین مشخص گردیسرع یستیتور يها تیمحدودو  ها تیظرف

جنبه کم توان یمج به دست آمده را یف نتاین توصیبا ا. ارائه شد يگردشگر ي توسعه ارائه  یفیو ک یدر دو 

  :کرد

  :  ن مطالب است کهیانگر ایشده، ب ییشناسا یو خارج یک از عوامل مؤثر داخلیهر  یفیک يج جنبه هاینتا 

چهیدرن یا ،ش گردشگران و ازدحامیل افزایلبه د  -  .برخودار است ییباال يریب پذیاز آس ا

تیو تجه یساتیامکانات تأس  - چهیدر یرساختیو ز یزا ودن  یستیبه لحاظ تور ا  .است یدر حد قابل قبولب

امکانات در محدوده با توجه به فراوانیع و تخصیتوز -  ي، امرها جاذبهنقاط ضعف و تعدد  یص مجدد 

 .باشد یم يضرور

جنبه هاینتا یبررس ا توجه به جدول رتبه بند( دهایو تهد ها فرصتنقاط قوت، ضعف،  یکم يج  ) يب

  : که دهد یمنشان 

 يت برایمز نیتر مهمبه عنوان  یو ورزش یحیتفر يوجود فضا دمانن یطین نقاط قوت، عوامل محیدر ب -

ادهکه به منظور  ندیآ یماچه به حساب یدر يگردشگر ي توسعه ر ینه از ایبه ي استف  ي توسعهن عوامل ب

تنوع گین بایو در کنار ا شود یمد یتأک یحیو تفر یورزشسم یتور  .ز بودین يردشگرد به فکر 

، در بج به یبا توجه به نتا - زدحام و  یشلوغن نقاط ضعف، یدست آمده حمل و نقل  یله عمومیفقدان وسو ا

چه،یدر محدوده در اولو ا ود ن در خصوص یلشتر مسئویبنه لزوم توجه ین زمیت بوده که در ایدر   ها رساختیزبهب

اسب در يو توسعه کالبد ا برطرف شدن ا توان یم که رسد یمبه نظر  ي، ضروراچهیمن  شاهدموانع،  نیب

 .آن شدبهبود و ارتقاء و  لیشوراب يگردشگر ي توسعه



 

 

ان يطق گردشگرگر منایبا د يل به همراه همجواریشورابش شمار گردشگران ی، افزانیعالوه بر ا - ز  است ا

ت در یش ظرفیو افزا مط الزیبا فراهم نمودن شرا توان یمباشدکه  یل میاچه شورابیدر یرونیب يفرصتها

 .دوار بودیام لیشوراب يگردشگر داریپا ، به توسعه)اچهیمحدوده در یکیزیتوسعه ف( اچهیدر

ا  توان یمکه  باشند یمت یدر اولو نیمت زمیش قیافزاو ست یز يها یآلودگ، یخارج ییدهاین تهدیاز ب - ب

گ ن را یمت زمیرا کاهش داد و ق یطیست محیز يها یآلودگن و مقررات، ی، قوانیالتیاز توان تشک يریبهره 

 .نمودل کنتر
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، چاپ يه ایو ناح يشهر يزید بر برنامه ریا با تاکیکاربرد مدل در جغراف ،)1385( ير نجف موسویا، حسن و میحمکت ن -5
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