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 چکیده
کنند. های گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه در کشورهای مختلف یاد میگذاران توسعه، از فعالیتریزان و سیاستبرنامه

تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. این پژوهش که مروزه گردشگری میا

صورت گرفته است، از  بندی راهبردهای توسعه آنو اولویتبا هدف تعیین موقعیت راهبردی صنعت گردشگری شهرستان تکاب 

دلفی است. مدل مورد استفاده در پژوهش، مدل جامع مدیریت راهبردی مبتنی بر  -نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی

 8های پژوهش در باشد. دادهبندی راهبردهای انتخابی میبرای اولویت QSPMبرای تدوین راهبردها و ماتریس  SWOTتکنیک 

آوری ان حوزه گردشگری شهرستان تکاب جمعنفر از خبرگان، مسئولین و مدیر 11مرحله پرسشنامه با استفاده از تکنیک دلفی، از 

شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر این است که صنعت گردشگری 

بندی راهبردها این شهرستان دچار ضعف نسبی بوده و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین اولویت

های گردشگری شهرستان باالترین اولویت را در بین راهبردهای های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبهدهد که ایجاد سایتن مینشا

 انتخابی داشته است.

 

، 2(QSPM)ریزی راهبردی کمی ماتریس برنامه ،SWOT1 ریزی راهبردی، ماتریسصنعت گردشگری، برنامه ها:کلیدواژه

 شهرستان تکاب
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 مقدمه

 کند.گردشگری، امروزه صنعتی بسیار مهم در تمام جهان است و نقش پررنگی در شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می

امنیت  وجوددر یک کشور، از  زیادگردشگران  وجودگردشگری با امنیت سیاسی و اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارد و 

تر به ثبات تمام دارد و در یک فرآیند کلی ای به همراهنطقهدر آن حکایت دارد. رونق گردشگری بین کشورها، ثبات م

زیرا جوامع و  ،. گردشگری از بعد فرهنگی و اجتماعی نیز مهم است(2511و دیگران، 1)سارینن انجامدجهان می

 (.1338)پاشایی، شان بپردازندتوانند از طریق گردشگران به ترویج زبان، فرهنگ و رسوم اجتماعیکشورهای میزبان می

 میزان همچون معضالتی با که توسعه از جمله ایران حال در کشورهای برای ویژه به گردشگری، صنعت توسعه

 رغمعلی .است برخودار فراوانی اهمیت از هستند، مواجه محصولی تک اقتصاد و منابع ارزی محدودیت باال، بیکاری

 پتانسیل از شده و محسوب جهان نخست کشور ده از یکی گردشگری هایجاذبه و طبیعی منابع نظر از ایران کهاین

، (1338است )شریف زادگان و ندایی طوسی،  المللی برخورداربین گردشگری و جهانگردی برای زیادی بسیار

 به کشور جهانگران ورود کند بسیار روند از حکایت گذشته هایسال طول در جهانگردی جهانی سازمان آمار متأسفانه

 (.1331ملی دارد )لطفی نیا و آمار، ناخالص درآمد در مذکور صنعت اچیزن سهم بالطبع و

که نقش صنعت گردشگری برای ایجاد تعادل بین توسعه پایدار و ارتقای سطح کیفی زندگی جوامع محلی، ضمن این

ند درآمد را مهار کتواند مشکالت جوامع فقیر و کمطور موثری میبسیار با اهمیت و قابل توجه است و به

المللی را دهد، توسعه المللی اجازه گسترش و توسعه گردشگری بینزمانی که شرایط ملی یا بین (.1331)امیدی،

تواند نقش مهمی در توسعه مناطق مختلف داشته باشد. در این داخلی به ویژه در مناطق توسعه نیافته و محروم می

 هایویژگی از برخورداری دلیل به ایران، در گردشگری مستعد مناطق از یکی عنوان به نیز تکاب میان، شهرستان

 اما است برخوردار گردشگران جذب برای باالیی هایتوانمندی از درمانی و طبیعی فرهنگی، تاریخی، فرد به منحصر

 این. کند کسب را توجهی درخور جایگاه نتوانسته ایران، از تبعیت به نیز شهر این کارکردها این شکوفایی از لحاظ

 . باشدمی ناآشنا خارجی و داخلی گردشگران برای همچنان فراوان، گردشگری هایجاذبه و هاقابلیت وجود با هرش

ریزی برای هر توسعه دیگر الزم ریزی برای توسعه گردشگری به همان اندازه ضرورت دارد که برنامهاز طرفی، برنامه

غیرمستقیم منافع اقتصادی و همچنین مزایای مختلف  طور مستقیم وتواند بهاست. از آنجایی که گردشگری می

ریزی برای تجدید حیات و یا توسعه مناطق گردشگری به شدت ضروری اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کند، برنامه

تواند منابع گردشگری، ریزی راهبردی گردشگری میکه تاکید بر رویکرد برنامه(. ضمن این1331، 2باشد )اینسکیپمی

 های مقصد گردشگری را مورد بررسی قرار دهد. ها، بازارها و برنامهسازمان

تحلیل و ارزیابی موقعیت  ضمن راهبردی، ریزیبرنامه فرآیند به کارگیری با که است این حاضر، پژوهش لذا هدف

 با ابراینبن. نماید شهر این گردشگری توسعه جهت در کاربردی راهبردهای تدوین به اقدام تکاب، شهرستان راهبردی

 است امید گردشگری، توسعه تهدیدهای و هافرصت ضعف، قوت، نقاط شناسایی و گردشگری ساختار بررسی هدف

وسیله آمار ه ها بتحلیل دادهلذا برای این کار،  .نمود اقدام تکاب شهرستان گردشگری توسعه جوییچاره و رفع به بتوان

، نتایج مورد تحلیل QSPMو تکنیک  SWOTا استفاده از روش پذیرفته و سپس بصورت  آمار استنباطی و توصیفی

 شود. قرار گرفته و راهبردهای شناسایی شده، مطرح می
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 مبانی نظری

 ریزی راهبردی گردشگریبرنامه

سازد به ای چندگانه است که سازمان را قادر میمدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه

د دست یابد. به عبارت دیگر، طبق مدل دیوید، مدیریت راهبردی از سه بخش تدوین استراتژی، اجرای مقاصد خو

ای نظام ریزی راهبردی شیوهدر این میان، برنامه (.1338استراتژی و همچنین ارزیابی آن تشکیل شده است )دیوید،

مود، کارکرد و علل یک سیستم است دهی رهنها در خصوص شکلگیری و اجرای فعالیتیافته، به منظور تصمیم

ای چون حمل و نقل یا آموزش و تواند شهر یا منطقه یا ایالت و یا وظیفه(. سیستم می1338)جوادی پور و دیگران،

 بایست: ریزی در حوزه گردشگری می(. بنابراین برنامه1338نظایر آن باشد )پاشایی،

 هدایت کند؛ های طوالنیها و جوامع را در دورهگاهسکونت -1

 گرا از منابع محیط باشد؛بر پایه ارزیابی واقع -2

 (.1331، 1ها باشد )مک کالرنگاهنفعان در سکونتها، شرکا و ذیمبتنی بر مشارکت گروه -3

منظور از تدوین راهبرد، تعیین متغیرهای راهبردی و سپس مدلسازی موضوع مورد نظر در قالب یک ماتریس یا مدل 

گردد. توسط های اصلی میست که منجر به اتخاذ تصمیم و یا راهبرد مبتنی بر تعیین ماهیت استراتژیگیری اتصمیم

ترین استراتژی اصلی سازی اهداف و تعامل سازمان با محیط را با انتخاب مناسبتوان چگونگی محققاین اقدام می

های راهبردی مورد توجه ه تمامی گزینهگا(. باید توجه داشت که هیچ1332تعیین نمود )علی احمدی و دیگران، 

ای از های عملی قابل اجرا، باید مجموعهنهایت راههای سازمان قرار نخواهد گرفت، چرا که از میان بیاستراتژیست

 (.1335های مناسب و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند )شجاعی و سیاهپوش،استراتژی

ریزی موجب بسیاری از نتایج منفی توسعه که فقدان برنامه از طرفی، سازمان جهانی گردشگری مدعی است

ریزی راهبردی برای گردشگری مقصد، به رسمیت گردشگری مقصدها شده است. در واقع در حال حاضر برنامه

محیطی، مالی، جامعه شناخته شده و ضروری است که منابع مقصد را برای آینده مدیریت پایدار و منافع مختلف زیست

ریزی و توسعه گردشگری پایدار، به دنبال (. برنامه2511و دیگران، 2گردشگر حفظ کرد )علی کوسقلو و رضایت

دستیابی به سه هدف اساسی استراتژیک است: حفاظت از ارزش منابع گردشگری، افزایش تجارب بازدیدکنندگان که 

محیطی به ذینفعان در جامعه و زیست در تعامل با منابع گردشگری هستند و حداکثر کردن بازده اجتماعی، اقتصادی

انداز گسترده، شامل زمان و چارچوب فضایی، ریزی مقصد در یک چشم(. نیازهای برنامه2513، 3میزبان )هال

 8،گیری مورد نیاز است، بیشتر خواهد بود )کوپرهای تصمیمریزی گردشگری مقصد و فعالیتکه در برنامهطوریبه

ریزی را برای توسعه گردشگری پایدار الزم های برنامه( نیز شناسایی جنبه2553) 0پیج(. در حالی که هال و 2552

محیطی، اقتصادی، اجتماعی، انداز یکپارچه و اثرات زیستریزی بلندمدت، چشمداند و نیاز به یک افق برنامهمی

تر را در دستور کار دهمحیطی گسترریزی گردشگری و توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیستسازی برنامهیکپارچه

تر ریزی گردشگری و توسعه را که منعکس کننده روند گستردهریزی مقصد قرار داده و اطمینان از رویکرد برنامهبرنامه

داند. این اظهارات منعکس کننده اهمیت انتظارات بوده، با توجه به سطح مشاوره در مشارکت جامعه، الزم می
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گردشگری بوده و در دستیابی و یا تالش برای دستیابی به اهداف گردشگری پایدار در  ریزی راهبردی در زمینهبرنامه

 .(1،2513)برادر و اریکسون نظر گرفته شده است

ها و مقصدهای ریزی راهبردی گردشگری چارچوبی است که به منظور هدایت سازمانبه عبارت دیگر، برنامه

ریزی راهبردی موثر خشی تاکید دارد. جهت دستیابی به یک برنامهگردشگری طراحی شده و بر کیفیت، کارایی و اثرب

بایست از نگرش ذینفعان موجود در زمینه گردشگری اطالع کسب کرد، اهداف ذینفعان کلیدی را به یک سو سوق می

ریزی توان گفت برنامه(، به طور خالصه می2555 2داده و از مدیریت و بازاریابی موثر بهره گرفت )کاستا و تیر،

راهبردی گردشگری، رویکردی عملی و ویژه به منزله تاکتیکی است که هدف آن افزایش منابع در دسترس و بهینه 

ریزی دقیق، کنترل و ارزیابی است. با لحاظ کردن منافع اجتماعی و اقتصادی کردن منافع گردشگری از طریق برنامه

عادل کمی و کیفی عرضه با سطح مناسبی از تقاضا دست توان به تمحیطی و پایداری آن، میمحلی و توسعه زیست

توان گفت، هدف اساسی در استفاده از رویکرد طور خالصه میکه به(. ضمن این3،2518یافت )فیلیپس و موتینهو

های محیط و در کنار آن شناخت نقاط ریزی راهبردی در گردشگری، تطبیق منابع منطقه با تهدیدها و فرصتبرنامه

 (.1338ف خواهد بود، به طوری که ماندگاری و پایداری بلندمدت منابع حاصل شود )سلطانی و دیگران،قوت و ضع

در این پژوهش، در ادامه به اختصار به توضیح این ماتریس در حوزه  SWOTبا توجه به استفاده از ماتریس 

گیرند که قابل کنترل قرار می هایی در زمره منابع و فعالیتنقاط قوت و ضعف داخلشود. گردشگری پرداخته می

کوشند دهد. مقصدهای گردشگری میای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام میها را به شیوهمقصد گردشگری آن

(. 1338ها تقویت و نقاط ضعفشان برطرف گردد )دیوید، هایی را به اجرا درآورند که نقاط قوت داخلی آناستراتژی

شناسی، هدیدهای خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بومها و تهمچنین مقصود از فرصت

توانند به میزان زیادی در آینده به منطقه منفعت یا محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری، رقابتی و ... است که می

از واژه خارجی یا بیرونی برای ها و تهدیدها به میزان زیادی خارج از کنترل است، از این رو زیان برسانند. فرصت

کنند. اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که مقاصد گردشگری باید برای بهره جستن از ها استفاده میآن

ها ها درصدد تدوین استراتژیهای خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدهای خارجی یا کاهش دادن آنفرصت

 (.1338برآیند )دیوید، 

 بتان تکاشهرس

های استان آذربایجان غربی است که در جنوب شرقی این استان واقع شده است. شهرستان تَکاب، یکی از شهرستان

شمسی تکاب بخشی از شهرستان هجری  1311تقسیمات کشوری سال  و درشهر تکاب است  ،مرکز این شهرستان

آذربایجان به دو استان  ،شمسیجری ه 1331 سال در شده است. ثبتمراغه در استان سوم و چهارم )آذربایجان( 

بخش  1333سال  آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تقسیم شد و بخش میاندوآب به شهرستان تبدیل گردید و در

 هیئت وزیران در هنامطبق تصویب . برتکاب از مراغه جدا و جزو شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی شد

های کرفتو، تخت سلیمان، افشار، انصار و ساروق در زیت شهر تکاب شامل دهستان، بخش تکاب به مرک1313 سال

 .شهرستان میاندوآب تشکیل شد. در همان سال، این بخش به مرکزیت شهر تکاب به شهرستان تبدیل گردید
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 نقشه ایران و موقعیت شهرستان تکاب و تخت سلیمان :1شکل 

شهرستان تکاب از لحاظ قدمت تاریخی به دلیل وجود آثار باستانی متعددی از قبیل تخت سلیمان،  کهبا توجه به این

های گرم سال و وجود های تاریخی فراوانی بوده و همچنین برخورداری از آب و هوای معتدل در ماهدارای جاذبه

ریزی صحیح و راهبردی ه و یک برنامههای موجود در منطقهای طبیعی زیبا و بکر، توجه به پتانسیلمناظر و جاذبه

های مناسب و نگاه تواند این شهر را به یکی از مقصدهای مهم گردشگری در کشور تبدیل کند. اما عدم زیرساختمی

ریزان و متولیان توسعه منطقه و همچنین استفاده نامطلوب از منابع منطقه، این شهرستان را تبدیل به یک نامناسب برنامه

 به نسبت تاکنون چرا هایی،پتانسیل چنین وجود رغمعلی که است این مساله وم کرده است. ولیکنمنطقه محر

 با توانمی چگونه اساسا، و نگرفته صورت اقدامی گردشگری توسعه زمینه در منطقه، امکانات و هاقابلیت از گیریبهره

 نمود؟ فراهم رستانشه این در را گردشگری توسعه زمینه تقویت آن هایمزیت از استفاده

 پیشینه پژوهش

 مختلف نقاط در که است موفقی و نوین نسبتاً روشیSWOT  تکنیک با گردشگری توسعه برای راهبردی ریزیبرنامه

 گرفته صورت مدل این از استفاده با کشور خارج و داخل در نسبتا خوبی مطالعات و گرفته قرار استفاده مورد دنیا

 بر تأکید با قم گردشگری توسعه راهبردی ریزیبرنامه چون مطالعاتی به توانمی ایران به عنوان مثال، در. است

 شهر در گردشگری مدیریت تحلیل در MS-SWOT مدل کاربرد ،(1335 دیگران، و زاده ابراهیم)  مذهبی گردشگری

 SWOT تحلیل اساس بر لرستان استان گردشگری توسعه استراتژی انتخاب و تدوین ،(1333 سقایی، و مافی) مشهد

 اساس بر گردشگری توسعه راهبردی ریزی، برنامه(1332 کاظمی و دیگران،) کمی راهبردی ریزیبرنامه ماتریس و

 آمایش چارچوب در قشم جزیره آتی توسعه ریزیبرنامه ،(1331 دیگران، و هادیانی) شیراز شهر SWOT تحلیل

 شرایط در جازموریان گردشگری )اکوتوریسم( منطقة بوم هایتظرفی ، مقایسة(1332 یاوری، و پورابراهیم) سرزمین

تدوین استراتژی توسعه  در SWOT- QSPM مدل (، کاربرد1330و خشکسالی )مهدوی نجف ابادی و دیگران، نرمال

(، راهبردهای توسعه گردشگری بخش رودبار قصران شهرستان 1332گردشگری شهر کاشان )ضرابی و محبوب فر،

 ناحیه در گردشگری گسترش بر مؤثر عوامل تحلیل (،1333)موحد و ملکان،  QSPMتفاده از تکنیک شمیرانات با اس

های تحقیق به خارج نیز در ، و(1333 زاده، آقاسی و زاده ابراهیم) SWOT راهبردی مدل از استفاده با چابهار ساحلی
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 ترکیبی مدل( 2553) 2اتلند، تاکانوریزی راهبردی در اسک(، مدل برنامه2551و دیگران ) 1پیج مختلفی همچون

AHP-SWOT مدل با( 2515) 3سریالنکا، سابرامونیام توریسم بازاریابی راهبردی ریزیبرنامه جهت SWOT در 

ریزی راهبردی گردشگری برای کشورهای کوچک و همچنین برنامه( 2511) 8دوین و دوین عمان، گردشگری تحلیل

(، 2553) 3(، یانگ و وال2512و دیگران ) 1(، جوردو2513و دیگران ) 1(، هانگ2513و دیگران ) 0سان مطالعات مشابه

 .کرد ( اشاره2553) 3مارتین گارسیا و رایا

 روش تحقیق

مطالعه  کیپژوهش در قالب باشد. دلفی می -نوع تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی

در شهرستان تکاب  یگردشگر صنعت توسعه راهبردهای بندیولویتو ا ییبه شناسا یدر محل مورد بررس ی،دانیم

تواند مورد استفاده ادارات و نهادهای متوّلی گردشگری )به طور مشخص اداره میراث می آننتایج پردازد و می

 ( قرار گیرد.ستان تکابفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر

ای آن شامل: ای و میدانی است. بخش مطالعات کتابخانههبخش مطالعات کتابخان 2روش گردآوری اطالعات شامل 

بررسی کتب، مقاالت، مجالت، گزارشات تحقیقی، مدارک و اسناد موجود و نیز استفاده از اینترنت بوده و بخش 

مطالعه میدانی آن نیز از طریق روش دلفی به صورت مصاحبه اولیه با مدیران، خبرگان و کارشناسان مطلع در حوزه 

ای/ گیری شبکهبا توجه به روش نمونهگری و متولیان گردشگری شهرستان تکاب بوده است. در روش دلفی گردش

و ها کارشناسان، مسئوالن و مدیران سازماننخبگان و اساتید دانشگاهی و ای، خبرگان گردشگری که شامل زنجیره

 اند.ه طی دو مرحله در نظر گرفته شدهنفر برای ارائه پرسشنام 11متولیان گردشگری در شهرستان تکاب بوده، 

الزم به ذکر است روایی پرسشنامه با پاسخ مثبت اساتید گردشگری به سواالت فوق و مصاحبه با تعدادی از اعضای 

که پایایی پرسشنامه از طریق جامعه، به عنوان خبرگان فعال در صنعت گردشگری، مورد تأیید قرار گرفت. ضمن این

 ها نیز تایید گردید.درصد به دست آمد، لذا پایایی پرسشنامه 3/13باخ، محاسبه آلفای کرون

باشد، بندی راهبردهای مناسب توسعه گردشگری میتمرکز این پژوهش بر روی شناسایی و اولویتکه با توجه به این

با استفاده از مدل  گر در این پژوهش مد نظر قرار نداشته، بلکهلذا متغیرهای مستقل، وابسته، تعدیلی و یا مداخله

ربزی راهبردی ها و راهبردهای مختلف را بررسی شده است. مراحل برنامهریزی راهبردی فردآر دیوید، استراتژیبرنامه

 باشد.شکل چارچوب زیر می در نظر گرفته شده برای این تحقیق به

 (1338ریزی راهبردی )دیوید، مراحل برنامه :1جدول 

 هایح فعالیتتوض مرحله سطوح استراتژی

 مرحله شروع های کالناستراتژی
 انداز و ماموریتتعیین چشم -

 شناسایی و تعیین اهداف کمی و کیفی -

                                                           
1. Page 

2.Takano  
3.Subramoniam  
8. Devine & Devine 

3.Sun 

1. Huang 

1. Jurado 

3. Yang & Wall 

3. Martinez-Garcia & Raya 
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 مرحله ورودی
 بندی(  با ضرایب و رتبهIFEبررسی عوامل داخلی و تشکیل ماتریس ) -

 بندی( با ضرایب و رتبهEFEبررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس ) -

 SWOT( و IEخارجی ) و تشکیل ماتریس داخلی - یسهمرحله مقا

 QSPMهای استخراج شده بر اساس ماتریس بندی استراتژیاولویت - گیریمرحله تصمیم

 مرحله شروع:-1

 انداز:الف: تعیین چشم

به  انداز از جمله ضروریاتی است که باید در یک مقصد گردشگری بدان توجه الزم شود. در سند مربوطتعیین چشم

خواهد در آینده به چه انداز یک مقصد گردشگری به این پرسش پاسخ داده خواهد شد: مقصد گردشگری میچشم

 صورت باشد؟

 ها و اجزاء آن:ب: تعیین و شناسایی مأموریت، ویژگی

دراکر گیرد. در این ارتباط، پیتر ها و اجزا مأموریت یک مقصد گردشگری مورد بحث قرار میدر این مرحله، ویزگی

پدر مأموریت نوین دنیا معتقد است که طرح پرسش: فعالیت ما چیست؟ مترادف با این پرسش است که ماموریت ما 

چیست؟ بیانیه ماموریت مقصد گردشگری جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک مقصد گردشگری از 

 آید. دی مقصد گردشگری به شمار میشود و بیان کننده علت وجومقصود مقاصد گردشگری مشابه متمایز می

 ج: تعیین اهداف:

شوند که عملکردهای مقصد ها باعث میآیند. آنها به دست میاهداف، نتایجی هستند که از تعقیب استراتژی

گردشگری بر اساس معیارهای خاصی انجام شود و برای کارکنان به منبع مهمی برای ایجاد انگیزه و هویت تبدیل شده 

 کند. را به انجام بهتر کار تشویق می هاو آن

 مرحله ورودی: -2

 الف: تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین استراتژی:

این مرحله شامل ارزیابی محیط خارجی و ارزیابی محیط داخلی است. در این مرحله عوامل خارجی و عوامل داخلی 

و ماتریس ارزیابی عوامل  1(EFEس ارزیابی عوامل خارجی )مؤثر بر مقصد گردشگری با استفاده از دو تکنیک ماتری

به نمایش گذاشته شده  2گیرد. این عوامل در شکل شناسایی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می 2(IFEداخلی )

 است.

 

                                                           
1 External Factor Evaluation Matrix (EFE) 

2 Internal Factor Evaluation Matrix (IFE) 
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 (2117 الگوی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری )سازمان جهانی جهانگردی، :2شکل 

 

 (:EFEتریس ارزیابی عوامل خارجی )ما ب:

توانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ریزان راهبردی با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی میبرنامه

شناسی، زیست محیطی، سیاسی، دولتی، قانونی، فناوری و رقابتی را مورد ارزیابی قرار دهند. این عوامل موجب بوم

 (.1338شوند )دیوید،یداتی برای یک مقصد گردشگری میها و تهدخلق فرصت

 (:IFEج: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

باشد. این ماتریس، نقاط قوت و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی سیستم می

 (.1338کند )دیوید،ضعف اصلی داخلی مقصد گردشگری را تدوین و ارزیابی می

 مرحله مقایسه: -3

( به دست EFEو خارجی )(IFE) عوامل داخلی  ارزیابی هایماتریس ترکیب از نتایج ماتریس داخلی و خارجی که

کارانه، محافظه تهاجمی، ناحیه چهار، کند. این ماتریسمی مشخص سوات را در ماتریس سازمان راهبردی جهت آید،می

شود. همچنین در می انتخاب ناحیه مورد نظر، EFEو  IFEهای نمره جمع از استفاده با و دارد تدافعی و رقابتی

ها استفاده کرد و به توان از آنهایی است که میها، مرحله مقایسه دربرگیرنده روشچارچوب تدوین استراتژی

ت ها، نقاط ضعف و نقاط قوهای مناسب دست یافت. در این تحقیق از ماتریس تهدیدات، فرصتشناسایی استراتژی

(SWOT.برای این منظور استفاده شده است ) 

 گیری:مرحله تصمیم -4

 (QSPM) کمی راهبردی ریزیوسیله ماتریس برنامه بهSWOT های بدست آمده از ماتریس در این مرحله استراتژی

ای تدوین شوند. این تکنیک برها مشخص میشوند. با استفاده از این تکنیک، جذابیت نسبی استراتژیبندی میاولویت

توان به صورت عینی گیرد. با استفاده از این روش میها به عنوان یک چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار میاستراتژی

 ها هستند، مشخص نمود. های گوناگونی را که در زمره بهترین استراتژیاستراتژی

 هایافته -0

 مردان مشارکت بیشتری ،ر تکمیل این پرسشنامهدارایه شده است.  2 در جدولشناختی پژوهش اطالعات جمعیت

اند که نشان دهنده سطح و باالتر داشته کارشناسی ارشد( از افراد تحصیالت %3/01) درصد باالیی .اند( داشته0/31%)

دهندگان باالی درصد از پاسخ 0/12همچنین از نظر سابقه کار، باالی تحصیالت پاسخگویان به این پرسشنامه است. 

 اند. ل، سابقه کار داشتهسا 15
 شناختیاطالعات جمعیت :2جدول 

 درصد فراوانی موضوع عامل ردیف

 جنسیت 1
 0/12 2 نز

 

 0/31 18 مرد

 تحصیالت 3

 3/1 1 ترکاردانی و پایین

 0/31 1 کارشناسی

 5/05 3 کارشناسی ارشد



 المللی انجمن جغرافياي ايران(رافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بينجغ                                                638

 

 3/1 1 دکتری

 سابقه کار 3

 0/12 2 سال 0زیر 

 5/20 8 سال 15تا  0

 0/12 15 سال 15باالی 

 بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب 

که سطح معناداری بدست آمده برای مأموریت شهرستان کمتر مشخص است با توجه به این 3گونه که در جدول همان

یانیه مأموریت زیر را به عنوان توان بدرصد اطمینان می 30شود و با باشد، لذا معناداری آن تایید میمی 50/5از 

 مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد.

 های توصیفی مربوط به بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکابشاخص: 3جدول 

 میانگین تعداد بیانیه مأموریت
انحراف 

 استاندارد
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 قدمت با تاریخی – فرهنگی شهری ،تکاب شهرستان

 فراوان درمانی و طبیعی تاریخی، هایجاذبه و طوالنی

 ما تالش. باشدمی خارجی و داخلی گردشگران برای

 با گردشگری نفعان ذی و گردشگران رضایت افزایش

 شهرستان زیست محیط حفظ و سودآوری رشد، بر تأکید

 و نوازمهمان مردم از مندیبهره با ما. باشدمی تکاب

 به دنیا روز هایفناوری ترینپیشرفته از استفاده و صمیمی

 گردشگران به کیفیت با و دقیق سریع، خدمات ارائه

 .پردازیممی تکاب شهرستان

11 10/8 13/5 281/15 10 555/ 

 انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکابچشم

باشد، لذا معناداری آن تایید می 50/5که کمتر از  515/5با توجه به سطح معناداری به دست آمده یعنی  8مطابق جدول 

تکاب معرفی  شهرستان گردشگری صنعت انداز توسعهانداز زیر به عنوان چشمدرصد اطمینان چشم 30شود و با می

 شود.می

 تکاب شهرستان گردشگری صنعت توسعه اندازچشم به مربوط توصیفی هایشاخص :4 جدول

 اندازچشم

 

 تعداد

 
 ینمیانگ

انحراف 

 استاندارد
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 ده طی خود، طبیعی و تاریخی آثار بر تکیه با تکاب شهرستان

 استان شهر اولین به گردشگر جذب لحاظ از آتی سال

 توسعه اصول رعایت با و شد خواهد تبدیل غربی آذربایجان

 .بخشید خواهد بهبود را شهرستان مردم زندگی کیفیت پایدار،

11 31/3 15/1 331/2 10 515/ 

 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب

به دست آمد و  50/5، کمتر از 0برای اهداف کمی نیز سطح معناداری برای تمامی موارد مطابق جدول  tبا انجام آزمون 

 در نظر گرفته شد. تکاب شهرستان گردشگری صنعت توسعه کمی درصد تمامی موارد به عنوان اهداف 30با اطمینان 

 تکاب شهرستان گردشگری صنعت توسعه به اهداف کمی مربوط توصیفی هایشاخص: 5 جدول

سطح درجه  tانحراف  میانگین تعداد اهداف کمی ردیف
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 معناداری آزادی استاندارد

1 
نفر  255,555افزایش تعداد گردشگران داخلی به 

 هجری شمسی 1855در سال تا سال 
11 51/8 11/5 051/0 10 555/ 

2 
نفر در  3555افزایش تعداد گردشگران خارجی به 

 هجری شمسی 1855سال تا سال 
11 12/8 11/5 215/1 10 555/ 

3 
ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری برای بیش از 

 هجری شمسی 1855نفر، تا سال  1055
11 51/8 32/5 011/8 10 555/ 

 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب

درصد اطمینان  30باشد، پس با می 50/5نمایان است سطح معناداری تمامی موارد کمتر از  1طور که از جدول همان

 توان موارد زیر را جزو اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب به شمار آورد. می

 تکاب شهرستان گردشگری صنعت توسعه به اهداف کیفی مربوط توصیفی هایشاخص: 6 جدول

 میانگین تعداد اهداف کیفی ردیف
انحراف 

 استاندارد
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

1 

افزایش سطح کیفی زندگی مردم شهرستان تکاب 

شامل ارتقاء سطح فرهنگ گردشگری، آموزش و ... 

 با توسعه گردشگری

11 83/8 12/5 358/1 10 555/ 

2 

کاهش محسوس سطح تخریب میراث تاریخی و 

رستان تکاب در کنار افزایش تعداد طبیعت شه

 گردشگران

11 55/8 81/1 323/2 10 513/ 

3 
کاهش آلودگی های محیط زیست و حفاظت 

 صحیح از اکوسیستم منطقه
11 20/8 11/5 800/1 10 555/ 

 داخلی و خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

قوت و نقاط ضعف( توسعه صنعت  ها و تهدیدها( و عوامل داخلی )نقاطپس از شناسایی عوامل خارجی )فرصت

( و EFEگردشگری شهرستان تکاب، در این مرحله همانگونه که قبال ذکر شد، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

گیرد. ( توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب، مورد بررسی قرار میIFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

های نهایی برای گردشگری ( مشخص است، جمع نمره1)جدول طور که در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی همان

کمتر است، بیانگر این است که صنعت گردشگری  0/2که این عدد از شده است. با توجه به این 38/1شهرستان تکاب 

ها و پرهیز از تهدیدهای خارجی نداشته است. گیری از فرصتشهرستان تکاب، تا کنون واکنش خوبی نسبت به بهره

هایی نهایی ( نیز جمع نمره3تکاب )جدول  شهرستان گردشگری توسعه صنعت داخلی عوامل اتریس ارزیابیدر م

است، بیانگر عملکرد نه  کمتر 0/2 از عدد نیز این کهاین به توجه محاسبه شده است، با 38/2برای این شهرستان 

و کم کردن اثرات منفی نقاط ضعف بر گیری از نقاط قوت چندان مناسب صنعت گردشگری شهرستان تکاب در بهره

 باشد. روی توسعه گردشگری شهرستان می

 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی توسعه گردشگری شهرستان تکاب ): 7جدول 

 عامل ردیف

ضریب اهمیت از صفر 

)  1)بی اهمیت( تا 

 بسیار مهم(

 امتیاز
نمره 

 نهایی

 هافرصت
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 1211/5 13/1 5101/5 لیغات رسانه ای در بخش گردشگریرشد سریع بازاریابی اینترنتی و تب 1

 1205/5 2 5120/5 افزایش سهم هزینه تفریحات در بودجه خانوارهای کشور 2

3 
باال بودن نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش گردشگران وروردی و کاهش گردشگران 

 خروجی
5110/5 51/2 1313/5 

8 
به گردشگری میراث تاریخی )به افزایش جمعیت سالمند و عالقه این گروه 

 خصوص گردشگران خارجی(
5082/5 05/2 1300/5 

 2501/5 31/2 5132/5 افزایش نرخ رشد گردشگران داخلی و خارجی در کشور 0

 1351/5 31/1 5131/5 دادن امکانات مسافرتی و اقامتی برخی از سازمان ها به کارمندانشان 1

1 
ی، گردشگری و هتلداری به منظور تربیت برگزاری دوره های آموزشی تورگردان

 نیروی متخصص در حوزه گردشگری
5115/5 0/1 5335/5 

 تهدیدها

 1223/5 01/1 5133/5 ضعف مدیریت و برنامه ریزی تخصصی در بخش گردشگری کشور 1

 1158/5 0/1 5131/5 پایین بودن بودجه تخصیصی دولت برای تحقیق و توسعه در بخش گردشگری 2

3 
گیزگی و ضعف حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش بی ان

 گردشگری کشور
5153/5 33/1 1313/5 

8 
تبلیغات منفی جهانی و فشارهای بین المللی و آثار ناشی از تحریم های مختلف بر 

 کشور
5133/5 31/1 1211/5 

 5331/5 13/1 5033/5 کاهش قدرت خرید گردشگران در جریان تورم 0

 1353/5 51/2 5133/5 ر بودن و طوالنی بودن مدت اجرای طرح های زیر ساختی در کل کشورسرمایه ب 1

1 
ترجیح گردشگران داخلی به سفرهای مذهبی و سفر به مناطق ساحلی کشور به 

 تاریخی -جای سفر به مناطق فرهنگی
5182/5 31/2 1833/5 

3 
ط شناخته شده تر تاریخی با محصوالت مشابه در نقا -وجود جاذبه های فرهنگی 

 کشور
5080/5 12/2 1100/5 

 38/1  1 جمع

 

 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی توسعه گردشگری شهرستان تکاب ) :8جدول 

 عامل ردیف

ضریب اهمیت از صفر 

)  1)بی اهمیت( تا 

 بسیار مهم(

 امتیاز
نمره 

 نهایی

 نقاط قوت

 2311/5 8 5158/5 ث جهانی در این منطقهقرارگیری مجموعه تخت سلیمان در فهرست آثار میرا 1

2 
وجود چشمه های آبگرم و آهکی در منطقه و بهره گیری از خواص درمانی آن ها 

 جهت توسعه گردشگری سالمت
5183/5 33/3 2021/5 

 2133/5 12/3 5151/5 وجود مناطق زیست محیطی و طبیعی متنوع در منطقه 3

8 
فرهنگ عامه( در شهرستان تکاب بدلیل ها و رسومات ) تنوع آداب، سنن، جشن

 وجود طوایف و قومیتهای گوناگون
5083/5 31/3 1323/5 

0 
داشتن سابقه تاریخی در زمینة قالی و فرش افشاری در  شهرستان تکاب و آبادی 

 های اطراف
5011/5 31/3 1315/5 

1 
ا سه قرار گرفتن شهرستان تکاب بین راه های مواصالتی استان آذربایجان غربی ب

 استان زنجان، آذربایجان شرقی و کردستان
5010/5 01/3 1333/5 

1 
پایین بودن هزینه تملک زمین در سطح شهرستان جهت سرمایه گذاری در حوزه 

 گردشگری
5831/5 12/3 1005/5 
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 نقاط ضعف

1 
وجود شرایط نامساعد اقلیمی )نظیر سرمای شدیدو طاقت فرسا( در اواخر پاییز و 

 زمستان.
5883/5 2 5331/5 

2 
تاریخی  -ها و ویژگی های فرهنگیضعف در بخش بازاریابی و معرفی جاذبه

 شهرستان
5035/5 12/1 5300/5 

 5318/5 31/1 5122/5 ضعف در بنیه مالی شهرستان برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری 3

 5313/5 12/1 5033/5 عدم آشنایی و شناخت کافی ساکنین منطقه نسبت به مزایای صنعت گردشگری 8

 5133/5 1 5133/5 عدم وجود بزرگراه و یا راه های اصلی در سطح شهرستان 0

 5380/5 31/1 5111/5 ضعف شبکه حمل و نقل به لحاظ کیفی و کمی 1

 5335/5 20/1 5118/5 کمبود واحدهای اقامتی و پذیرایی در منطقه 1

 1521/5 13/1 5153/5 ضعف تسهیالت و خدمات پزشکی و ایمنی 3

3 
ضعف حضور مردم در تصمیمات و اجرای طرح ها و برنامه های توسعه 

 گردشگری
5018/5 01/1 5313/5 

 5381/5 12/1 5038/5 کمبود نیروی کار متخصص در بخش گردشگری در سطح شهرستان 15

 3850/2  1 جمع

 SWOT ( و موقعیتIEخارجی ) و اتریس داخلیم

 آن، اساس بر و کنندمی مقایسه را اطالعات آن، از استفاده با مدیران که است مهمی ابزارهای از یکی SWOTماتریس 

 3(. راهبردهای به دست آمده در جدول 1332احمدی و دیگران،کنند )علی  تدوین را راهبردها از دسته چهار توانندمی

 اند.ارایه شده
 تکاب شهرستان گردشگری صنعت توسعه راهبردهای :3جدول 

 راهبرد ام اختصارین ردیف

1 (2,O1,O7,S5S) 
 شهرها آن در بازارهایی ایجاد امکان صورت در و کشور شهرهای دیگر به افشاری فرش و قالی عرضه

 محصوالت این فروش برای

2 (6,O5,O4,O4S) منطقه گوناگون اقوام و طوایف هایجشن و رسوم و آداب معرفی برای هاییفستیوال برگزاری 

3 (1…6,O5,S4S,3,S2,S1S) 
 در شهرستان، گردشگری هایجاذبه بازاریابی منظور به مناسب اینترنتی هایسایت گسترش و طراحی

 المللیبین و ملی سطح

8 (1…7,O6,S3S) 
 جذب برای گردی طبیعت و نوردی صخره کوهنوردی، غارنوردی، تورهای برگزاری و ایجاد

 هاجاذبه بیشتر معرفی و خاص عالئق با گردشگران

0 (2…7,O10,W9,W4W) 
 تربیت منظور به شهرستان هایدانشگاه در هتلداری و جهانگردی مدیریت دانشگاهی هایرشته ایجاد

 گردشگری زمینه در متخصص انسانی نیروی

1 (2…6,O5W) ،گردشگری هایجاذبه به منتهی هایراه و شهرستان اصلی هایراه آسفالت و اصالح بازسازی 

1 (2…6,O7W) 
 و هاجاذبه اطراف در( روستایی های خانه و سوئیت کمپ، نظیر) مناسب اقامتگاه چند و هتل اثاحد

 شهرستان سطح در

3 (1…6,O1W) 
 فصول در منطقه در موجود برف از گیریبهره با زمستانی هایورزش گسترش و اسکی پیست ایجاد

 زمستان و پاییز

3 (6,T3,T1,T1…7S) 

 و مالیاتی تخفیفات نظیر خصوصی بخش گذارانسرمایه ترغیب و ویقتش برای مناسب شرایط ایجاد

 بخش در گذاریسرمایه منظور به زمین، تملک هزینه بودن پایین به توجه با هاآن در انگیزه ایجاد

 شهرستان گردشگری

15 (6,T3,T2,T7,W6,W3W) 
 بخش به هاامتگاهاق و نقل و حمل مانند گردشگری با مرتبط هایبخش از برخی اداره واگذاری

 خصوصی
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 راهبردی جهت و کندمی عوامل داخلی و خارجی استفاده ارزیابی هایماتریس نتایج از ماتریس داخلی و خارجی،

 و دارد تدافعی و کارانه، رقابتیمحافظه تهاجمی، ناحیه چهار، IEگردد. ماتریس می مشخص سوات در ماتریس سازمان

بدست آمده از  38/2عدد در این پژوهش،  شود.می انتخاب ناحیه مورد نظر، EFEو  IFEهای نمره جمع از استفاده با

  EFEبدست آمده از ماتریس  38/1 عددهمچنین  باشد.شرکت می قوتنقاط  ضعف بربیانگر غلبه نقاط  IFEماتریس 

 گردشگری توضعیت صنعتوان گفت که درنهایت می محیطی استهای فرصت محیطی برتهدیدهای  بیانگر غلبه

 .و تدافعی قرار دارد  WTتکاب در جایگاه  شهرستان

 

 SWOTماتریس نهایی   :3شکل 

 QSPMگیری بر اساس ماتریس تصمیم

بندی این راهبردها، از پس از شناسایی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب، به منظور اولویت

ت. )به علت محدودیت صفحات مجله، از ارائه جداول مرتبط با ریزی راهبردی کمی استفاده شده اسماتریس برنامه

 این بخش خودداری شده است.(

های هر ریزی راهبردی کمی صنعت گردشگری شهرستان تکاب، پس از محاسبه جمع مجموع نمرهدر ماتریس برنامه

ریس نتایج به دست آمده، ها به ترتیب نمره کسب شده صورت گرفت. مطابق با ماتبندی آنیک از راهبردها، اولویت

 شهرستان گردشگری هایجاذبه بازاریابی منظور به مناسب اینترنتی هایسایت گسترش و یعنی طراحی SO3راهبرد 

 هایورزش گسترش و اسکی پیست یعنی ایجاد WO4المللی، به عنوان اولویت اول، و راهبرد بین و ملی سطح در

 بندی شدند.زمستان به عنوان اولویت آخر رتبه و پاییز فصول در منطقه در موجود برف از گیریبهره با زمستانی

 گیرینتیجه

های باالی گردشگری، اما تا کنون به دلیل توجه کم مسئولین و دولت و رغم دارا بودن پتانسیلشهرستان تکاب علی

ضعف فراوانی رو به رو  ریزی صحیح، موفقیت چندانی در این زمینه کسب نکرده و با مشکالت و نقاطعدم برنامه

، موقعیت راهبردی صنعت گردشگری این شهرستان مورد بررسی SWOTاست. در این پژوهش تالش شد با رویکرد 

های پژوهش یافتهتهدید شناسایی و تحلیل شد.  3فرصت و  1ضعف،  15نقطه قوت،  1قرار گیرد. بر همین اساس، 

وضعیت مناسبی  دارای از نظر عوامل داخلی و خارجیکاب ت شهرستان گردشگری وضعیت صنعت دهد کهمینشان 

تهدیدهای خارجی متعدد و عمده نیز مواجه است که در ماتریس ارزیابی  ، باهای داخلیو با وجود ضعف نبوده
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گانه مور 15سپس، پس از شناسایی راهبردهای توسعه . قرار دارد جایگاه، در بدترین وضعیت یعنی در موقعیت تدافعی

 ریزی راهبردی کمی به صورت زیر مشخص شد:رتیب اولویت این راهبردها با انجام ماتریس برنامهنظر، ت

 و ملی سطح در شهرستان، گردشگری هایجاذبه بازاریابی منظور به مناسب اینترنتی هایسایت گسترش و . طراحی1

ه به بخش بازاریابی و تبلیغات المللی: یکی از ملزومات اساسی توسعه صنعت گردشگری هر منطقه، توجه ویژبین

های گردشگری تاریخی، باشد. شهرستان تکاب با وجود جاذبههای گردشگری آن منطقه میمحصوالت و جاذبه

باشد؛ اما اقدامات کمی در زمینه معرفی، تبلیغات و به طور کلی بازاریابی فرهنگی، طبیعی و درمانی فراوانی که دارا می

تواند گام موثری در رفع این مشکل و معرفی هر چه اشته است. اجرای این راهبرد میهای گردشگری خود دجاذبه

ای بخش بازاریابی المللی ایفا کند. این راهبرد از نوع راهبردهای وظیفهبیشتر شهرستان تکاب در سطح ملی و بین

 باشد.می

 اطراف و شهرستان سطح در( ییروستا هایخانه و سوئیت کمپ، نظیر) مناسب اقامتگاه چند و هتل احداث. 2

گردشگری: کامال واضح و مشخص است که وجود اماکن اقامتی مناسب و کافی از اساس توسعه صنعت  هایجاذبه

رود و بخش عظیمی از سود حاصله در این صنعت، به این بخش مهم وابسته گردشگری در هر منطقه به شمار می

ضعفی اساسی رو به رو بوده و از امکانات اقامتی مناسب و کافی برای  است. متاسفانه شهرستان تکاب در این بخش با

اقامت گردشگران برخوردار نیست. لذا توجه به این بخش و احداث چند هتل و اقامتگاه مناسب نظیر کمپ، سوئیت، 

صنعت های گردشگری، امری ضروری در راستای توسعه های روستایی و ... در سطح شهرستان و اطراف جاذبهخانه

سازی به شمار رسد. این راهبرد از نوع راهبردهای توسعه محصول و ظرفیتگردشگری این شهرستان به نظر می

 رود.می

گذاران بخش خصوصی نظیر تخفیفات مالیاتی و ایجاد انگیزه در . ایجاد شرایط مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه3

گذاری در بخش گردشگری شهرستان: با توجه به به منظور سرمایه ها با توجه به پایین بودن هزینه تملک زمین،آن

ضعف در بنیه مالی شهرستان و کمبود بودجه تخصیصی دولت در بخش گردشگری، ایجاد شرایطی مناسب برای ورود 

رسد. پایین بودن گذاری این بخش در صنعت گردشگری شهرستان امری ضروری به نظر میبخش خصوصی و سرمایه

تواند لک زمین در این شهرستان نسبت به مناطق دیگر و دادن تخفیفاتی مانند تخفیفات مالیاتی و عوارضی میهزینه تم

گذاری در صنعت گردشگری گذاران بخش خصوصی برای سرمایهموجب تشویق و ایجاد انگیزه در بین سرمایه

 گیرد.ی قرار میگذارشهرستان تکاب شود. این راهبرد در قالب راهبردهای مالی بخش سرمایه

ها به بخش خصوصی: به دلیل های مرتبط با گردشگری مانند حمل و نقل و اقامتگاه. واگذاری اداره برخی از بخش8

ها در زمینه گردشگری، پایین بودن بودجه تخصیصی دولت و کمبود نیروی متخصص در بخش گستردگی فعالیت

ها و ایجاد رضایت هرچه بیشتر گردشگران، واگذاری از بخشتر برخی گردشگری، گاهی برای اداره بهتر و مناسب

ها مانند حمل رسد. لذا واگذاری اداره برخی از بخشحل مناسبی به نظر میها به بخش خصوصی راهاداره این قسمت

ها به بخش خصوصی جزو راهبردهای مورد توافق خبرگان گردشگری شهرستان قرار گرفت. این و نقل و اقامتگاه

 باشد.رد از نوع راهبردهای مشارکتی میراهب

های شهرستان به منظور تربیت نیروی انسانی های دانشگاهی مدیریت جهانگردی و هتلداری در دانشگاه. ایجاد رشته0

رود؛ گردشگری: وجود نیروی انسانی متخصص در هر امری از الزمه موفقیت آن امر به شمار می زمینه در متخصص

از این قاعده مستثنی نبوده و برای توسعه خود به نیروی انسانی متخصص نیازمند است. صنعت گردشگری نیز 

های فراوان گردشگری، با کمبود نیروی کار متخصص در این بخش رغم دارا بودن پتانسیلشهرستان تکاب نیز علی

یروهای متخصص و جوان های شهرستان و تربیت نهای مرتبط با گردشگری در دانشگاهمواجه است؛ لذا ایجاد رشته
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تواند راهبرد مناسبی جهت رفع این نقطه ضعف اساسی باشد. این راهبرد از نوع راهبردهای در زمینه گردشگری، می

 رود.ای بخش نیروی انسانی به شمار میوظیفه

ترین اساسی گردشگری: یکی از هایجاذبه به منتهی هایراه و شهرستان اصلی هایراه آسفالت و اصالح . بازسازی،1

های مناسب از جمله وضعیت هایی که در توسعه صنعت گردشگری باید به آن توجه کرد، وجود زیرساختبخش

های اساسی تکاب که اکثر خبرگان گردشگری شهرستان روی آن تاکید داشتند باشد. یکی از نقطه ضعفها میراه

باشد. لذا اجرای این راهبرد به منظور گردشگری می هایهای منتهی به جاذبههای اصلی و به خصوص راهمشکل راه

رسد. این راهبرد از نوع راهبردهای ظرفیت سازی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب امری ضروری به نظر می

 باشد.عملیاتی می

تکاب به منطقه: شهرستان  گوناگون اقوام و طوایف هایجشن و رسوم و آداب معرفی برای هاییفستیوال . برگزاری1

دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و قرار گرفتن در منتهی علیه جنوب شرقی استان آذربایجان غربی و بین 

ای گوناگونی برخوردار است. وجود اقوام ترک و های آذربایجان شرقی، زنجان و کردستان از تنوع قومی و طایفهاستان

های مختلف و همچنین قرار داشتن آتشکده آذرگشنسب جشن کرد و چند طایفه دیگر در کنار هم با آداب و رسوم و

در داخل مجموعه تخت سلیمان و مراسم خاص زرتشتیان در برخی روزهای سال در کنار این آتشکده، همگی 

های گردشگری جالبی برای گردشگران و بازدیدکنندگان از این شهرستان به شمار روند، همچنان که توانند جاذبهمی

هایی در ایام ندک گذشته نیز گواهی بر این مدعی است. از این رو توجه به این امر و برگزاری فستیوالهای اتجربه

تواند راهبرد مناسبی در رونق گردشگری شهرستان های مختلف میمختلف سال و معرفی این آداب و رسوم و جشن

 د.گیربه شمار رود. این راهبرد در قالب راهبردهای توسعه محصول قرار می

 فروش برای شهرها آن در بازارهایی ایجاد امکان صورت در و کشور شهرهای دیگر به افشاری فرش و قالی . عرضه3

محصوالت: اغلب زنان روستایی و شهری شهرستان تکاب از گذشته تا کنون به شغل بافندگی قالی و فرش  این

ترین صنایع دستی شهرستان تکاب در سطح ملی و اند قالی و فرش افشاری را به عنوان اصلیمشغول بوده و توانسته

المللی مطرح کنند. لذا توجه عمده به این بخش و عرضه هر چه بیشتر آن به شهرها و کشورهای دیگر و حتی بین

تواند گام مهمی در معرفی ایجاد بازارهایی در آن شهرها برای فروش این محصوالت، عالوه بر سودآوری اقتصادی می

 رود.ان تکاب و رونق گردشگری آن بردارد. این راهبرد از نوع راهبردهای توسعه بازار به شمار میبیشتر شهرست

 عالئق با گردشگران جذب برای گردی طبیعت و نوردی صخره کوهنوردی، نوردی، غار تورهای برگزاری و . ایجاد3

های جذاب و ها و صخرهزیبا، کوهها: وجود طبیعت بکر، غارهای فراوان، آبشارهای جاذبه بیشتر معرفی و خاص

های طبیعی فراوان شهرستان تکاب در زمینه گردشگری به شمار مناسب برای ورزش کوهنوردی و ... از جمله جاذبه

تواند به توسعه صنعت گردشگری ها میبرداری مناسب و  منطبق با اصول پایدار از این جاذبهروند که بهرهمی

توان تورهای غارنوردی، کوهنوردی، صخره ریزی دقیق و راهبردی میکند. لذا با برنامهشهرستان تکاب کمک فراوانی 

های نوردی و طبیعت گردی برای گردشگران با عالئق خاص ایجاد کرد و در کنار سودآوری اقتصادی به معرفی جاذبه

 باشد.می شهرستان و رونق صنعت گردشگری کمک کرد. این راهبرد از نوع راهبردهای توسعه محصول

 و پاییز فصول در منطقه در موجود برف از گیریبهره با زمستانی هایورزش گسترش و اسکی پیست . ایجاد15

زمستان: شهرستان تکاب به دلیل قرار گرفتن در منطقه کوهستانی و ارتفاع زیاد، دارای آب و هوای سرد و کوهستانی و 

های زمستانی باشد. لذا توجه به این امر و ایجاد و توسعه ورزشمیبارش برف نسبتا زیاد در اواخر پاییز و زمستان 

تواند محصوالت جدید و جذابی برای گردشگران بوده و سودآوری اقتصادی فراوانی مانند اسکی و یخ نوردی می

برای صنعت گردشگری شهرستان به ارمغان آورده و در فصولی که تعداد گردشگر پایین است به عنوان یک محرک 

 باشد.رای جذب گردشگر عمل کند. این راهبرد نیز از نوع راهبردهای توسعه محصول میب



 611    موقعيت راهبردي صنعت گردشگري شهرستان تکاب و راهبردهاي توسعه آن

در انتها، در ارتباط با پیشنهادات برای مطالعات و تحقیقات آتی باید اشاره کرد که هر یک از مباحث ذکر شده در این 

ریزی جهت توسعه گردشگری الزم هتحقیق، دارای ابعاد و زوایای مختلفی هستند که به منظور شناخت بهتر و برنام

تواند ها صورت پذیرد. بنابراین شکی نیست که هر یک از این مباحث میاست تحقیقات جامعی بر روی هر یک از آن

ها فراهم گردد، در مایه تعریف و انجام تحقیقاتی مجزا و کامل گردد تا از این طریق موجبات شناخت کامل آندست

 گردد: نهادی در رابطه با این موضوع به سایر محققان مطرح میزیر برخی از عناوین پیش

 بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری در دیگر مناطق کشورشناسایی و اولویت -

 بررسی موانع و مشکالت توسعه پایدار صنعت گردشگری شهرستان تکاب -

 بردی دیگرهای راهریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهرستان تکاب با مدلبرنامه -

 بررسی راهبردهای محیط کالن توسعه گردشگری روستایی شهرستان تکاب -
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