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شهرستان ماکو با استفاده  یگردشگر یراهبردها یزیامكان سنجي و برنامه ر
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 چكيده 

کنند. در پژوهش  يم ادي داريتوسعه پا يبه عنوان رکن اصل يگذاران توسعه از گردشگر استيو س زانياز برنامه ر ياريامروزه بس

پژوهش به لحاظ هدف  نيشهرستان ماکو پرداخته شده است، ا يگردشگر يراهبردها يزيرسنجي و برنامهحاضر به امكان

 يشيمايو پ ياسناد -ياطالعات براساس مطالعات کتابخانه ا ياست، جمع آور يلتحلي – يفيتوص تيو براساس ماه ياربردک

در محدوده مورد مطالعه با استفاده از  ي( گردشگرT)داتي(و تهدO( فرصت ها )W( ، ضعف)Sنقاط قوت) نيصورت گرفته و با تب

 هاياستراتژ ارايهبه  د،يگردعامل( مطرح 3 داتيو تهد 2صعف ،71فرصت ،77شاخص )قوت 32، که جمعا SWOT يليابزار تحل

مورد مطالعه براساس فرمول کوکران شامل  يجامعه آمار نيصنعت پرداخته شده است، همچن نيتوسعه ا يبرا ييو راهبردها

ته و تهديدات نسبت به داش يآن است که نقاط ضعف بر نقاط قوت برتر انگريب SWOTبراساس مدل جيباشد. نتا ينفر م 323

 تياز لحاظ موقع يشود و گردشگر يشهر ماکو نامطلوب برآورد م يگردشگر تيرا دارند؛ لذا وضع متيازفرصتها بيشترين ا

عوامل مطرح  انيو از م باشد يم (WTتدافعي) ياز نوع  استراتژ (EFE- IFE)يو خارج يداخل يابيارز سيو در ماتر کياستراتژ

و  ياجتماع ،ياقتصاد يهايلذا وجود نگران باشند. يرا دارا م ازيامت نيشتريب S3،W1،O1،T2 سوات عوامل ياستراتژ يشده برا

گفت  توانيغالب است.لذا م داريپا يتوسعه گردشگر نهيدر زم ياساس يدر منطقه همچنان به عنوان چالش ها يطيمح ستيز

 باشد. يم و مشارکت مردم( NGO )دولت،يرکن اصل 3 ندازميدر شهرستان ماکو ن داريموفق و پا يبه گردشگر دنيکه رس

 SWOT دار،یپا دار،توسعهیپا یگردشگر ،یشهرستان ماکو، استراتژ: يديگان کله واژ
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 مقدمه 
 یفرصت ها زیقابل مالحظه و ن یاست که چالش ها یو مشتمل بر عناصر متعدد کینامید ندیفرا کی یگردشگر

 یو اجتماع یتحوالت اقتصاد یاز مقاصد به عنوان کنش برا یاریکند و در بس یم جادیمقصد ا یرا در کشورها یدیجد
دارند  تیاهم یدر صنعت گردشگر هجنب 0از  یشهر یهاطی( منظر محAbby, Geoffry:2006,159کند) یعمل م

عنوان مبداء به  تیاز کار و فعال یناش یها یدر آنها و فشار و خستگ تیبه لحاظ تمرکز جمع یشهر یسو کانونها کیاز 
 ،یاقتصاد تیاز شهرها به علت وجود امکان فعال یبعض گرید یشوند و از سو یمحسوب م یگردشگر یمسافرتها

. ندیآ یبشمار م یگردشگر یبه عنوان مقصد مسافرتها یو گردشگر یخیتار یها بهو جاذ یفراغت ،یارتباط ،یاسیس
است، امروزه  یشهر یگردشگر ییفضا یاز الگوها یکیکند که  یعمل م یخاص یفضا یدر چارچوب الگو یگردشگر
 زرگب یگسترده در شهرها ییفضا راتیمهم در آمده است که سبب تغ یتیبه صورت مساله و فعال یشهر یگردشگر

شدن  یدر روند جهان یعلت و معلول نیهمچن بدودن دود و یتبه عنوان صنع ی( گردشگر6:31:9،ی)مهدو شده است
به  شود،یجهان محسوب م عیانص نیاز بزرگتر یکیو  یکه بخش عمده اقتصاد جهان( Mowforth:2003,8) است
و عامل  یارتباط دهنده فرهنگ ،یجوامع محل یفرهنگ یبه عنوان صنعت اشتغال زا، حام یصنعت گردشگر یعبارت

و در  دهیچیوامل پمتاثر از ع یدر هر جامعه ا یکند. گردشگر یم فایا یرا در جامعه جهان یاقتصاد، نقش مهم ییشکوفا
کند. صنعت  یمجذوب خود م گرانیاست که د ییایجغراف یهایژگیو نیو همچن یو اقتصاد یهم بافته سیاسی، فرهنگ

 یعیو طب یانسان یهاطیباشد که بسته به مح یم استیعامل اقتصاد؛ فرهنگ و س 1بر اشتراک  یمتک یگردشگر
 با هم دارند یاساس یمختلف تفاوتها یفرهنگ در جوامع انسان ؛ اقتصاد واستیگوناگون متفاوت است چرا که قطعا س

(Gharakhlou,1386:91) شرفتیپ نهیمناسب زم یخدمات یتهایفعال ارایهتواند با  یم ینیرو هر کشور و سرزم نیاز ا 
 هدیصنعت به مثابه پد کیفراتر از  یدر واقع صنعت گردشگر (.Timothy:2005,6را فراهم کند) یو توسعه گردشگر

است  یا دهیدر هم تن یها سمیکه مکان یا دهیخاص خود را دارد؛ پد یها یدگیچیاست که پ یو اجتماع یجهان ایپو یا
 قیشناخت دق لیدل نینهد به هم یم یبر جا یرا بر جوامع انسان یمتفاوت راتیاثو ت ردیگ یکه اشکال گوناگون به خود م

 یا نهیزم  جادیتواند با ا یاست که م یکردیرو داریپا یگردشگر(30:31:6،یدریمهم است)ح اریآن بس یعلم لیو تحل
سازان جهت  میتصم ررا جهت هدف مشترک در کنار هم جمع و به شناخت کامل ت نفانیذ ت،یمناسب انتخاب ها را هدا

( و Hahl and mcarthur:1998,46کمک کند ) ندهیدر حال حاضر و آ یمثبت و منف راتیتاث یمتعادل ساز
 یشهر یپس گردشگر (Wiliams:1998,14) است داریبه توسعه پا دنیرس یاز جمله شروط اساس داریپا یگردشگر

 نهیراستا؛ شهرستان ماکو زم نیباشد. لذا در ا یشهر یدهاکارکر گریواقع شود که در رابطه با د دیتواند مف یم یهنگام
ماکو( و  -)بازرگان از منطقه آزاد یرخوردار)ب ییایخاص جغراف تیموقع لیرا هر ساله، به دل یادیجذب گردشگران ز

و... را فراهم  ی، فرهنگیخیو بکر و آثار متعد تار بایز یعیطب ی(؛ چشم اندازهاجانیو آذربا هیترک یبا کشورها یگیهمسا
منطقه همچنان  نیدر ا یدر حوضه گردشگر یطیمح ستیز و یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد یهاینگران یکرده است، ول

درصدد  کردیهدف و رو نیپژوهش با ا نیو ا باشد یمنطقه م نیدارایپا یتوسعه گردشگر یبرا یرد و چالش اساسوجود دا
کردن  ادهیو پ یریو بکارگ هاینگران نیا لیدر جهت رفع و تعد داریو پا ب( مناسی)کاربرد یو عمل یعلم یراهکارها ارایه

 سواالت که:  نیا با ،داریپا یگرتوسعه گردش یراهبردها در راستا نیا یکاربرد یجنبه ها
 در شهرستان ماکوکدامند ؟ یتوسعه گردشگر یفرارو یدهای( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهد3
 ماکو کدامند؟ یجهت توسعه گردشگر هایاستراتژ نی( مناسب تر0
 یگردشگر یادر راست یطیمح ستیو ز یفرهنگ-ی،اجتماعیاقتصاد ینهای( جهت رفع نگرای)کاربردیعمل ی(راهکارها1

 کدامند؟ داریموفق و پا
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 تحقيق پيشينه
 اتیسوابق و ادب دیمختلف مسئله مورد مطالعه با یو اشراف الزم برجنبه ها شتریاطالع ب یمحققان برا یقیتحق هر در

 از و با تجارب آنها قیمختلف مسئله تحق یدرجنبه ها گرانیرا مورد مطالعه قرار دهند و از حاصل کار د قیمربوط به تحق
 (. 06:31:6ا،ین حافظمسائل استفاده کنند) لیمشابهت ها در روش و تحل

بر توسعه  دیبا تاک یتوسعه گردشگر کیاستراتژ یزیدر مقاله خود تحت عنوان برنامه ر (3161زاده و همکاران) میابراه
در  یتهاجم کیول و استراتژمحافظه کارانه در اولویت ا یکه استراتژ دندیرس جهینت نیخرم آباد به ا هیدر ناح داریپا

 منطقه قرار دارد. یدوم گردشگر تیاولو
کرمانشاه بر اساس مدل سوات  یدر توسعه شهر ینقش گردشگر یبا عنوان بررس یقی(در تحق3161احمد و همکاران) پور
 تیدر اولو یشهر کرمانشاه در مرحله رشد وشناخت است و استفاده از راهبرد تهاجم یکه گردشگر دندیرس جهینت نیبه ا

 نخست قرار دارد.
در شهرستان  SWOTبا استفاده از مدل یتوسعه گردشگر یزیرتحت عنوان برنامه ی( در پژوهش3162)گرانیو د یضراب
 نیدر ا یگردشگر یگردشگران به جاذبه ها ییعدم آشنا نیدهد که ب یپژوهش نشان م چهیپرداختند که نت یممسن

 وجود دارد. یمیستقرابطه م یشهرستان با تعداد گردشگر
 داریتوسعه پا یدر راستا رازیدر شهر ش یگردشگر تیوضع یخود تحت عنوان:بررس قی(در تحق3160)یریو شمش ییسرا

 ،یفرهنگ ،یخیبرجسته تار اریو آثار بس تیموقع لیبه دل رازیکه شهر ش دندیرس جهینت نیبه ا ،Swotبا استفاده از مدل 
 قرار دارد. یو رقابت یتهاجم تیخود در موقع یو ادب یهنر
 نیکالنشهر مشهد پرداخته اند و به ا یگردشگر تیریمد لیبه تحل SWOT(با استفاده از مدل ::31و همکاران) یماف
 باشد. یمشهد م یشهردار ،یگردشگر تیریمد نهیکه تنها سازمان با عملکرد مثبت در زم دندیرس جهینت

در استان  یگردشگر یدهایقوت ها؛ ضعف ها؛ فرصت ها و تهد یررستحت عنوان ب ی(در پژوهش3161و همکاران) ییبابا
 یبرخ ییربنایز زاتیکه نامناسب بودن امکانات و تجه دندیرس جهینت نی،  با اSWOTبا استفاده از مدل یشرق جانیآذربا

 یبرا داتیتهد نیمهمتر از ؛یو اقامت ییرایپذ یواحدها رفرهنگ گردشگران مستمر ب انیتعارض م ر؛ینقاط گردش پذ
 شوند. یاستان محسوب م نیا یگردشگر

در منطقه زنجان SWOTشهرزنجان با استفاده از مدل  یتوسعه گردشگر یابیارز قی(در تحق31:6)یدریو ح ینیمشک
جهت  یجذب گردشگر هنوز راه دراز یاستان زنجان برا یها و استعدادهاکه با وجود توان دندیرس جهینت نیرود به ا

 توان ها وجود دارد. نیاز ااستفاده مطلوب 

 پژوهشروش 
و به لحاظ  یبه لحاظ هدف کاربرد یاست، که در روش کم یفیو ک یاز مطالعه کم یقیدر مطالعه حاضر تلف قیتحق روش

صاحب  دگاهیبه منظور استخراج د قیعم یبراساس مصاحبه ها زین یفیاست، بخش ک یلیتحل یفیروش از نوع توص
 یآورباشد، و به منظور جمع یم یشگرمختلف گرد یو مردم در حوزها ،گردشگرانینظران و متخصصان گردشگر

و حجم نمونه  بوده یدانیروش م (0یاسناد - یا(کتابخانه3به دو صورت  ازیاطالعات مورد ن یاطالعات، روش گردآور
داده ها با  لیتحل و هینفر بصورت تصادفی ساده انجام گرفته شده است. پردازش و تجز 1:1براساس فرمول کوکران 

ضعف ها؛ فرصت ها و  داخل و خارج منطقه)نقاط قوت؛ طیمنظور مح نیانجام شده که به ا SWOTاستفاده از مدل 
 تیو در نها SWOT سیماتر لیرتبه و تشک نیو تع یو با ابزار پرسشنامه محقق ساخته؛ به وزن ده ( مطالعهدهایتهد

و  داریپا یو توسعه گردشگر یطیمح ستی، زیاجتماع ،یاقتصاد یهاینگرانرفع  یبرا یمناسب یهایراهبردها و استراتژ
 شده است. ارایهدر شهرستان ماکو  سمیتور یهاتیقابل شیافزا
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 محدوده مورد مطالعه
از  یمتر 3911و در ارتفاع  یشمال یدقیقه پهنا :3درجه و  16و  یخاور یدقیقه درازا 12درجه و  11شهرستان ماکو در  

 یاقع شده است. شهرستان ماکو از شمال، و شمال باختر با کشور ترکیه، از خاور و شمال خاور با جمهورسطح دریا و
و از باختر و جنوب  ،یاز جنوب با شهرستان خو ،یشرق ذربایجاننخجوان، از جنوب خاور با شهرستان جلفا در استان آ

 یشمال شهر ارومیه و در مسیر جاده اصل ییلومترک 022شود. این شهرستان در  یباختر به شهرستان چالدران محدود م
 یچشم انداز یاین شهرستان معتدل و نیمه مرطوب است شهرستان ماکو دارا یبازرگان است. آب و هوا -تبریز

نظر توپوگرافی و  آن را فرا گرفته اند. شهرستان ماکو از نقطه یاست و مراتع سرسبز دامنه کوه ها ییبایز یکوهستان
ای تشکیل یافته است که از ناحیه غرب به شرق و جنوب به بیعی از دو ناحیه متفاوت کوهستانی و جلگهویژگیهای ط

متر از سطح دریاست. شیب متوسط  1222متر تا  622شود. طیف ارتفاعی این شهرستان شمال از ارتفاع آن کاسته می
درصد اراضی  20/11از سطح شهرستان  محاسبه شده است. براساس مطالعات ارزیابی و منابع اراضی %9وزنی آن 

دهند. شهرستان ماکو با وسعت درصد بقیه را اراضی دشتی، سیالبی و... تشکیل می 9/96ها و درصد تپه 13/3کوهستانی، 
 یعموم یدرصد از سطح استان را به خود اختصاص داده است که براساس سرشمار33/:0کیلومتر مربع،  102/1116

 (.3166،یغرب جانیآذربا یگردشگر تینفر بوده است)سا 61063شهرستان  تیجمع 3166نفوس مسکن درسال
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه .7شكل

 

 کرد: ميتقس ريتوان در سه بخش ز يشهرستان ماکو را م يگردشگر يهاجاذبه

سد بارون،  آبگرم باش کندی، ،آبگرم شوط آباد ،آبشار قلعه جوق شکارگاه آغ گل، جاذبه ها و چشم اندازهاي طبيعي: 
 داغ آغری جذاب و زیبا دورنمای کشیده، فلک سربه کوههای ،وجودچشمه معدنی عرب دیزجمنطقه حفاظت شده آغ گل، 

قره  یالقیمنطقه ی جوق، قلعه باغی دره ،)سی دره سو( به معروف رند روستای سرسبز و مصفا دره ،)رشته کوه آرارات(
 و... بارون سدهای پشت های سواحل دریاچه خاچ،
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http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=2238&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=2227&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=2227&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=735&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=735&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=4247&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=4247&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=4247&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
http://iranpedia.ir/Attractions/index.php?bid=2229&PageID=34733b1051f1f214b81e186cf9babc35
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ماکو، پل پنج  ی،کاخ موزه ماکو ،حمام ماکو، ساختمان شهربانباغچه جوق  کاخ:يو هنر يو فرهنگ يخيتار يجاذبه ها
 و... یموریجمال خان ت یبسطام،خانه سنگ یخیشهر تار یایبقا ،یچشمه، عمارت کاله فرنگ

 ریمسجد واقع در ز یحضرت ابوالفضل معروف به گو یخیمسجدتار زور زور، یسایکل:يبو مذه ينيد يها جاذبه
 (.3166،یغرب جانیآذربا یگردشگر تیجهان، قره کلیسا)طاطاووس( و...) سا یکالهک سنگ نیبزرگتر

 

 
 منطقه آزاد ماکو يگردشگر. 8شكل

 

 
 

 
 تاالب آق گل .9شكل زور زور يسايکل .3شكل
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 قيتحق ينظر يمبان
 گردشگري

هام در   یرشد اقتصااد  یبرا دیکل کیبود و اغلب به عنوان  ستمیدوم قرن ب مهین عیصنا نیتر افتهیاز رشد  یکی سمیتور
 (.Fontand,1999:63باشد) یدر حال توسعه م یکشورها یو هم برا افتهیتوسعه  یکشورها
 یها و روابط حاصل از تعامل گردشگران،عرضه کنندگان و فروشندگان محصوالت گردشگر دهیپد یتمام یگردشگر

 (.  Dritsakis,2004:300)ردیگ یرا در بر م ییرایجذب و پذ ندیدر فرا زبانیلتها و جوامع مدو
گذران اوقات فراغت در نظر  یتهایفعال ریدر کنار سا یو سرگرم حیفرم تفر کیبه عنوان  یزیقبل از هر چ یگردشگر 

 نیبه عنوان بزرگتر یناخالص داخل دیدرصد از تول 32صنعت با دارا بودن  نی( اPisonero,2011:27شود) یگرفته م
از  یها و ارتباطات ناش دهیمجموع پد یگردشگر باشد. یم طمربوط به خود در ارتبا یتهایبا فعال مایصنعت جهان مستق

جذب حمل  ندیدر فرا یدولت ریغ یدانشگاه ها و سازمانها زبان؛یدولت و جوامع م ه؛یگردشگران؛ سرما انیکنش متقابل م
 (.Weaver,2003:3کنندگان است) دیبازد گریگردشگران و د و نقل و کنترل

صنعت بزرگ  نیسوم یکه بعد از نفت و خودروساز استیروبه رشد دن یتهایفعال نیاز پرطرفدارتر یکی یصنعت گردشگر 
 (.  Fennel,2003:12خواهد بود) کمیو ستیتجارت قرن ب نیشود و بدون شک سودمندتر یجهان محسوب م

 ادی داریتوسعه پا یرا به عنوان رکن اصل یگذاران توسعه صنعت گردشگر استیو س زانیه راز برنام یاریبس
با رشد باال  یاقتصاد یاز بخش ها ع؛یاز صنا یکیبه عنوان  ی( امروزه گردشگر60:31:3زاده و همکارن، فی)شرکنندیم

را در اقتصاد  یعمده ا صنعت نقش نی(.اRinzin,2007:114درحال توسعه است) یدر جهان و بخصوص در کشورها
شود چرا که اصول و  یم یدر حال توسعه غالبا به عنوان موتور رشد تلق یداشته و در کشورها یو محل یمنطقه ا ؛یجهان

صنعت جزء معدود  کی( و به عنوان Edward et al ,2011:32) دارد یموارد تنها راه توسعه را عرضه م یدر برخ
 ,Nilsson) شود یم افتهیو کمتر توسعه  یاهیدر مناطق حاش یتصادبه رشد اق منجراست که  ییبخش ها

و توسعه  شرفتیپ نهیمناسب زم یخدمات یتهایفعال ارایهتواند با  یم ینیرو هر کشور و سرزم نی(. از ا2008:97
ن توا یدارد م اهبه همر یکه گردشگر یعمده ا ی(. از جمله دستاوردهاTimothy,2005:6را فراهم کند) یگردشگر

 یو تحرک اقتصادها (eccles,1996:44)یمنطقه ا یساختها ری(، توسعه زHoljevac,2003:2)ییبه اشتغال زا
 (. liu,2006:160اشاره کرد) یبحران

 

 يعمارت کاله فرنگ .3شكل

 ماکو
 کاخ موزه باغچه جوق                           .6 شكل
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 شهري گردشگري
در حال  یمتنوع در کشورها یاقتصاد یتوجه به فقر،اشتغال و طرحها نهیگز نیاز بهتر یکیبعنوان  یشهر یگردشگر

 یشیسبب پ 36:2از دهه  یشهر یبه  گردشگر دی( عالقه شدHoneck,2012:1رفته شده است)توسعه در نظر گ
که  نیبا توجه به ا یو قرون متماد رکه شهرها همواره در طول اعصا یشده است به طور ینوع گردشگر نیگرفتن ا

هستند که  یاریبس یرهنگو ف یخیتار یبودند لذا در درون خود آبستن حوادث و جاذبه ها یریگ میکانون قدرت و تصم
 یازهاین یموجب ارضا یشهر ی(. گردشگرLaw,1993:16امروزه در کانون توجه گردشگران قرار گرفته است)

بوده و  دهیچیپ اریبس ینوع گردشگر نیشود، ا یم یشهر رامونیپ طیباز درون شهر و مح یگردشگران در فضاها یفراغت
اشاره  تهایمنابع و فعال نیکنندگان از ا دیدرشهر و مقدار بازدواقع  ستیها و منبع و تور تیفعال زانیبه م
 یراب یجد یو هم چالش میعظ یتیبه طور همزمان هم ظرف یشهر ی( گردشگرLininkanen,2000:18دارد)

 یازهاین نیگرفته اند با حفظ توازون ب میکرده و تصم ییفرصت را شناسا نیشهر ا نفعانی. ذدیآ یشهرها بحساب م
و  نیاز مهمتر یکی ،یشهر یشهر استفاده کنند. گردشگر یتوسعه  یبرا لیپتانس نیاز ا یمحل تیو جمعگردشگران 

 کی یشهر یاست، به نظر صاحبنظران،جهانگرد یشهرانسان در جامعه  یو مکان ییفضا یها تیفعال نیتر دهیچیپ
فرصت نقش  نیآورد، که ا ید مبوجو یجهان یشهرها و مادر شهرها یبرا یو اقتصاد ی،اجتماعیفرصت بزرگ فرهنگ

از  یشهر یگردشگر تیاهم نیکند. بنابرا فاءیتواند ا یشهروندان در ابهاد مختلف م یزندگ تیفیدر ارتقاء ک یموثر اریبس
هر محدوده محسوب  یمحرکه اقتصاد یرویتوان آن به عنوان ن یاست که م یبه حد ییو اشتغال زا یتصادنظر اق

 ,(.Balaguer 0220::3کرد)

 
 منبع:نگارندگان .مدل مفهومي تحقيق1شكل

 ها و بحث افتهي
   SWOTمدل  لیو تحل هیتجز
 swotمدل  قیشهرستان ماکو از طر یگردشگر لیتحل

 یمدل دانشگاه تجاار  میمستق جهیروش نت نیاست اswotروش کیاستراتژ یزیبرنامه ر ندیمهم در فرا یاز روشها یکی
 (.Garrod,2003:33هاوارد است)

 یدهایو تهد یداخل یبه حداقل رساندن ضعف ها ایشوند و  لیضعف ها به قوتها تبد شودیم یمدل سع نیا قیطر از
 دیاست که راهبرد با ینظام مند عوامل ییشناسا SWOT لیو تحل هی. تجزدیاز فرصتها حداکثر استفاده به عمل آ یخارج
 یانتخاب و طراح یبرا یخوب اریبس جیار گرفته شود نتابک رستمنطق اگر د نیرا با آنها داشته باشد. ا یسازگار نیبهتر

تطابق نقاط قوت و ضعف درون  کیاستراتژ یاز ابزارها یکیمدل  نیا نیراهبرد اثر بخش خواهد داشت همچن کی
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حروف اول چهار  SWOT(. 360؛ 31:0و کارون:  سونی)هر است یستمیبرون س داتها و تهدیبا فرصت یستمیس
 دی( و تهدOpportunity(، فرصت)Weakness(، ضعف)Strength) قوت یادل فارسمع با یسیکلمه انگل

(Threatsم  )باشد. ی 
 . ماتريس سوات و تغير استراتژي ها7جدول

 W نقاط ضعف Sنقاط قوت SWOTماتریس

 WO استراتژی های SO استراتژی های O فرصت ها

 WT استراتژی های STاستراتژی های Tتهدیدها

 
 SWOTماتريس تحليل . 8جدول

 شهرستان ماکو( )رتبه بندي و اولويت سنجي نقاط قوت  گردشگري

 نقاط قوت رديف
 ضريب اهميت

(1-7) 

 امتياز

(9-7) 
 رتبه وزن نهايي

S1 1 16/2 1 36/2 سایه از جمله ترکیهمجاورت و نزدیکی به کشورهای هم 

S2 9 03/2 1 20/2 رونق صنایع دستی و فرآوردهای کشاورزی و غیر کشاورزی 

S3 3 92/2 1 36/2 وجود چشم اندازهای طبیعی منحصر بفرد 

S4 1 00/2 1 26/2 وجود بسترمناسب جهت ایجادفرصتهای شغلی 

S5 )6 2/:3 1 29/2 وجود امنیت کامل برای گردشگران)گردشگران داخلی و خارجی 

S6 03/2 1 20/2 (غ؛ خانه انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش توریسم)رستوران؛ با : 

S7  6 01/2 1 2/:2 وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت کوهنوردی و داشتن محیطی آرام 

S8 29/2 اعتقاد کامل و راسخ مسئوالن به اشتغال زایی به وسیله گسترش صنعت توریسم  1 3:/2  32 

S9 0 03/2 1 20/2 وجود آداب و رسوم و فرهنگ غنی بومی و محلی 

S10 33 36/2 1 26/2 یه باالی مهمان نوازی در بین مردمروح 

S11 0 16/2 1 36/2 ماکو( -برخورداری منطقه به عنوان منطقه آزاد ) بازرگان 

  36/1 26/1 3 مجموع

 یافته های پژوهش منبع:

  SWOT. ماتريس تحليل 3جدول
 )رتبه بندي و اولويت سنجي نقاط ضعف گردشگري شهرستان ماکو(

 عفنقاط ض رديف
 ضريب اهميت

(1-7) 

 امتياز

(7-9) 
 رتبه وزن نهايي

W1 3 69/2 1 31/2 گردشگری ضعف برنامه ریزی وسرمایه گذاری دولت دربخش 

W2 0 12/2 1 32/2 نامناسب بودن امکانات اقامتی و رفاهی برخی نقاط گردش پذیر 

W3 6 10/2 1 31/2 نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات زیربنایی برخی نقاط گردش پذیر 

W4 32 03/2 1 20/2 تعارض میان فرهنگ گردشگران با مردم بومی 

W5 9 19/2 1 30/2 ناشناخته ماندن بعضی از جاذبه های گردشگری 

W6 1 11/2 1 33/2 عدم نظارت کافی و مستمر بر واحدهای پذیرایی و اقامتی 

W7  12/2 1 32/2 بودن منطقهناکافی بودن نظام اطالع رسانی و تبلیغات جهت گردشگر پذیر : 

W8 1 16/2 1 36/2 عدم وجود برنامه ریزی مدون جهت هدایت سرمایه گذاری در نقاط هدف گردشگر 

W9 0 2/:1 1 30/2 عدم استفاده مفید وسود بخش از مکانها و فضاهای گردشگری شهری و روستایی 

W10 6 00/2 1 26/2 عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه گردشگری 

  06/1 1/1 3 مجموع

 یافته های پژوهش منبع:
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 SWOT. ماتريس تحليل 9جدول

 )رتبه بندي و اولويت سنجي نقاط فرصت ها گردشگري شهرستان ماکو(

 نقاط فرصت ها رديف
 ضريب اهميت

(1-7) 

 امتياز

(7-9) 

وزن 

 نهايي
 رتبه

O1  3 92/2 1 36/2 این محدودهافزایش انگیزه بیشتر بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 

O2 9 19/2 1 30/2 تنوع بخشی به محصوالت گردشگری 

O3 12/2 1 32/2 ایجاد و افزایش انگیزه برای مسافرت از طریق تبلیغات : 

O4 
افزایش و حمایت مسوالن کشور از توسعه روستایی با رویکرد اشتغال زایی و 

 کسب درآمد
31/2 1 10/2 1 

O5 0 11/2 1 33/2 ترش شبکه های ارتباطیامکان تعریض و گس 

O6 31/2 اشتغال زایی و درآمد بیشتر  1 69/2  0 

O7 1 2/:1 1 30/2 تبادل و ترویج فرهنگ 

O8 6 19/2 1 30/2 برخورداری از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیک 

  13/1 10/1 3  مجموع

 منبع:یافته های پژوهش

 

 )رتبه بندي و اولويت سنجي نقاط تهديدات گردشگري شهرستان ماکو(SWOT. ماتريس تحليل 3جدول

 نقاط تهديدها رديف
 ضريب اهميت

(1-7) 

 امتياز

(7-9) 
 رتبه وزن نهايي

3T 1 2/:1 1 30/2 از بین رفتن جاذبه های گردشگری در اثر بی توجهی گردشگران 

0T 3 69/2 1 31/2 آلودگی منابع آب و خاک و تخریب محیط زیست 

1T 1 16/2 1 36/2 عدم بهر برداری مناسب از فرصت های گردشگری 

1T  6 12/2 1 32/2 شده از مرز  ارایهعدم نظارت مسئولین بر قیمت کاالهای 

6T 0 11/2 1 33/2 از بین رفتن فرهنگ بومی و سنتی در اثر ورود گردشگران غیر بومی 

9T 6 03/2 1 20/2 انتقال ناهنجارهای اجتماعی به جامعه میزبان 

0T 0 2/:1 1 30/2 گسترش مهاجرتها به سمت شهرهای بزرگ مانند ارومیه 

:T 12/2 1 32/2 نا آشنا بودن این محدوده به عنوان یک مکان مناسب برای گردشگری : 

T9 9 19/2 1 26/2 عدم توجه به برخی از صنایع دستی و از بین رفتن آنها به مرور زمان 

  60/1 66/1 3 مجموع

 یافته های پژوهش بع:من

 

 (IFE,EFE.ترکيب عوامل داخلي و خارجي،6جدول

 عوامل خارجي عوامل داخلي

S W O T 

36/1 06/1 13/1 60/1 

 مجوع ضرایب عوامل مرکب

SO WT ST WO 

0:/1 ::/1 69/1 92/1 

 منبع:یافته های پژوهش
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(، T)داتیتهد ازاتیچنان چه مجموع امتSwot قاعده معمول روش راساسیکالن  یراهبرد و استراتژ هیارا یدر راستا
(و چنانچه مجموع SO)یما تهاجم ی( باشد استراتژS( و قوت ها)Oفرصتها) ازاتی( کمتر از مجموع امتWضعف ها)

 ( است.WT)یما تدافع یاستراتژ فرصتها و قوت ها باشد، ازاتیاز مجموع امت شتریو ضعف ها ب داتیتهد ازاتیامت
(Harrison and Karun:1386,20) 

منحصر بفرد با  یعیطب یآن است که وجود چشم اندازها انگری(بSنقاط قوت) نهیدر زمSwot سیحاصل از ماتر جی*نتا
گردد،و  یم ینقطه قوت تلق نیو موثرتر نیبه عنوان مهم تر 3رتبه  92/2 ییو وزن نها 1 ازیو امت36/2 تیاهم بیضر
به عنوان کم  33با رتبه  36/2ییو وزن نها 1ازیو امت 26/2تیاهم بیمردم با ضر نیدر ب یمهمان نواز یباال هیروح
 .                                                      دیآ یمحدوده مورد مطالعه به شمار م یگردشگر نهینقاط قوت در زم نیتر تیاهم

 بیدولت با ضر یهایگذار هیو سرما یزی(، عامل ضعف عدم وجود برنامه رWeaknessesنقاط ضعف) نهی* در زم
فرهنگ  انیگردد و تعارض م یم ینقطه ضعف تلق نیبه عنوان مهمتر 69/2 ییو وزن نها1 ازیو امت 31/2تیاهم

نقطه ضعف به  نیتر تیبه عنوان کم اهم03/2 ییو وزن نها 1 ازیو امت 20/2تیاهم بیبا ضر  یگردشگران با مردم بوم
 .دیآ یحساب م
 هیبه سرما یبخش خصوص شتریب زهیانگ شیکه افزا د،یفرصت مطرح گرد 8 (Opportunityفرصت ها) نهی*در زم

 غاتیتبل قیبه مسافرت از طر زهیانگ شیافزا جادیو ا 3با رتبه  92/2ییو وزن نها 1ازیو امت 36/2تیاهم بیبا ضر یگذار
فرصتها  نیتر تیو کم اهم نیتر تیاهم بی( به ترت:در رتبه آخر)12/2ییو وزن نها 1ازیو امت 32/2تیاهم بیبا ضر

 عنوان شده است.
 31/2تیاهم بیبا ضر ستیز طیمح بیمنابع آب و خاک و تخر یعامل مطرح شده است که آلودگ 6 داتیتهد نهی*در زم

 بیبا ورود گردشگران به محدوده با ضر زبانیبه جامعه م یاجتماع یو انتقال ناهنجارها 69/2ییو وزن نها 1 ازیو امت
 است. دهیعامل مطرح گرد نیو کم موثرتر نیموثر تر بیبه ترت 03/2 ییو وزن نها 1ازیو امت 20/2 تیاهم

 (به حداکثر، و ضعف هاO(و فرصت ها )Sاثر بخش قوت ها ) یاست که استراتژ نیاSwotمدل  کردیمنطق رو نیبنابرا
(Wو تهد )داتی(Tرا به حداقل برسان )یمحادوده اساتراتژ   یظر در گردشاگر مورد ن یفوق استراتژ جی.لذا براساس نتامی 

 دیا و تهد O1(60/0)( ، فرصات 56/0)W1ف(،عامل ضع60/0)S3قوت عامل نهیدر زم نی( است.همچنSO)یتهاج
T2(56/0بترت )سیو در ماتر کیاستراتژ تیمنطقه از لحاظ موقع یگردشگر یباشند.بعبارت یرا دارا م ازیامت نیشتریب بی 

 باشد. ی(مWTتدافعی ) یاز نوع  استراتژ (EFE- IFE)یو خارج یداخل یابیارز
 

   يريگ جهينت
مدبرانه در  تیریو مد یمناسب شهر یساختارها ریوجود ز یشهر یهر شهر در توسعه گردشگر تیشرط موفق نینخست

و  شیآما قیتنس ،یشهر یتوسعه گردشگر استیس تیموفق نیتضم یشرط برا نیباشد،دوم یمختلف م یعرصه ها
که  کردیرو نیسازد. نوشتار حاضر با ا انآس شیاز پ شیبه جاذبه ها را پ یاست که دسترس یمکاناتو ا یشهر یجاذبه ها
 ریو غ یدولت یتواند توسط مسئوالن سازمانها یاست و م یفراوان یها لیپتانس یدر محدوده مطالعه دارا یگردشگر

و براساس  ،یحاضر براساس هدف کاربرد در مقاله قیانجام گرفته، روش تحق ردیقرار گ ژهی(مورد توجه وNGO) یدولت
بهره  یبرا ی( ؛ که ابزارSWOTاهداف از روش ) نیبه ا دنیبوده؛که  به منظور رس یلیتحل -یفیتوص تیروش و ماه

 یآن تلق یدر نوع کاربرد کیاستراتژ یزیدرآمد در امر برنامه ر شیو به عنوان پ یریگ میتصم یدر مراحل مقدمات یبردار
 32  ،(S) نقطه قوت 33)دیعامل مطرح گرد :1ه شده است، در محدوده مورد مطالعه براساس مدل سوات شود استفاد یم

 یداده ها لیتحل هیو تجز یدانیحاصل از مطالعات م جی( که نتاTنقطه ضعف) 6( و Oعامل فرصت) :(، W)ضعفنقطه 
 یابیارز سیو در ماتر کیاستراتژ تیعاز لحاظ موق یحاصل از پرسشنامه محقق ساخته نشان دهنده آن است که گردشگر
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گانه  :1عوامل  انی( است.و از مWTتدافعی) یمحدوده مورد مطالعه از نوع استراتژ ر( دEFE- IFE)یو خارج یداخل
شهر با دارا  نیباشند. ا یرا دارا م ازیامت نیشتریبT2و S3  ،W1،O1عوامل،  دیسوات مطرح گرد یاستراتژ یکه برا

استفاده کند و به عنوان قطب  یخود بخوب یگردشگر یها لینتوانسته از پتانس یه و بالفعل گردشگربالقو یبودن توانها
 ژهیوِ یو انسان یایجغراف یهایژگیمنطقه با وجود و یگردشگر یبعبارت دیخود را حفظ نما گاهیدر استان جا یگردشگر

همچنان  یطیمح ستیو ز یو اجتماع یاقتصاد یهایرا بوجود آورد. و نگران یگردشگر یتمندیو رضا تینتوانسته مطلوب
است  ریامکان پذ یدر صورت هایموانع و نگران نیمانده است. رفع ا یمنطقه به قوت خود باق یرتوسعه گردشگ یدر راستا

 تیامن ،چالشیزی،چالش برنامه ر یانسان یروی؛نیتیریچالش مد ؛یگذار هی)چالش سرما سمیتور یفرارو یکه چالش ها
 ارایهو  یبازنگر ازمندیماکو ن انشهرست یریپذ بیمنطقه( برطرف شود.لذا آستانه آس یایجغراف ینزواو ا یاجتماع

و  یواجتماع یاقتصاد یهایها و رفع نگران دیمناسب جهت رفع نقاط ضعف ، تهد یو علم یعمل یراهکارها و راهبردها
منطقه را  داریتوسعه پا یدر صورت یگردشگر نیباشد. بنابرا یمنطقه م یایجغراف یهایژگیبا توجه به و یطیمح ستیز

و  یآن حفاظت کند و حرمت جامعه بوم یفرهنگ راثیو م یطیمح یستیمنطقه و منابع ز ستیز طیحبدنبال دارد که از م
 ساکن منطقه را پاس بدارد.

 

 SWOTدر شهرستان ماکو براساس مدل  يگسترش گردشگر يراهبردها برا هاوياستراتژ ارايه
 (SO)یرقابت ای یتهاجم یها یژ(استراتالف
 ریا ز ی( اساتوار اسات، راهکارهاا   O)یرونا یب ی( و فرصتهاS)یکه تمرکز بر نقاط قوت درون یرقابت ای یراهبرد تهاجم در

 گردد که عبارتند از: یدر شهر ماکو م یموجود به منظور توسعه گردشگر یها یاز برتر یجهت بهره بردار
 یو آب و هاوا  بایز عتی)طبینسب تیمز لیبه دل سمیبر توسعه اکوتور دیو تاک یومو ب یگردشگر عتیطب شتریتوسعه ب  -

 مطبوع(
 یستیو تور یحیمناطق تفر ریو جهت رقابت با سا یعیطب یاز جاذبه ها یریو بهره گ ییشناسا -
 ماکو -محدوده از منطقه آزاد بازرگان یبرخوردار لیبشتر به دل یگذار هیتوجه و سرما -
در  سام یو توساعه صانعت تور   جیبه منظور تارو  یاز مسئوالن دولت یریبهره گ ؛یبخش خصوص یگذار هیسرما تیتقو -

 و درآمد یشغل یفرصت ها یجهت راستا
 
 (STتنوع) ایمحافظه کارانه  یها ی(استراتژب

وار اسات،  است یرونی( بT)یدهای( و تهدS)یمحافظه کارانه که تمرکز بر نقاط قوت درون ای  یتنوع بخش یتمرکزراهبردها
 گردد: یم هیموجود به منظور توسعه شهر ماکو ارا یها یاز برتر یجهت بهره بردار ریز یراهکارها

 یو معماار  ی،انسانیعیطب یجاذبه ها یگردشگران و معرف شتنریب ییو راهنما تیراهنما با هدف هدا یدفترچه ها هیته -
 منطقه یدنیمناطق د

  یصوالت بومو مح یدست عیارزش و بها دادن به صنا -
 شهر ماکو یتوسعه گردشگر یکارآمد برا تیریمد جادیتوسعه جاذبه ها و ا یبرا یبودجه تخصص شیافزا -
 یگردشگر یاز فرصت ها یو بهره بردار یطرح جامع گردشگر -
 و... ی؛مذهب یخیتار ؛یعیطب یجاذبه ها بیاز تخر یریجهت جلوگ یتیو مقرارت حما نیقوان نیتدو -
 طرح تیریو مد ه؛اجرایمتخصص در مراحل ته یروهاین یریدر جلب مشارکت مردم؛ بگارگ یتنوع بخش -
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 (WO)یبازنگر ای یرقابت یها ی(استراتژج
 گردد  که عبارتند از: یم هیارا یشنهاداتی(پO)یرونیب ی( و فرصتهاW)یبر نقاط ضعف درون دیراهبرد ضمن تاک در
دوسال)  ی،که ط نیزم یاز بورس باز یریو جلوگ  یشهر یر مناطق باالد یشهر نیو مقرارات زم نیدر قوان یبازنگر -

 است. افتهی شیافزا نیزم ی(روند بورس باز3160-3161
 فرهنگها غیجلب گردشگر و تبادل و تبل یبرا یاجتماع تیامن شیافزا -
 یستیتور التیامکانات خدمات و تسه عیدر نحوه توز یبازنگر -
 یگردشگر تیاز ظرف یریبا بهره گ تهایژئوسا به مکانها و یدسترس شیافزا -
 
 (WT)یتدافع یها ی(استراتژد
 طیمنابع آب،خاک و مح یاز آلودگ یریجلوگ -
  تیوثبات امن یاز بروز و ناهنجار یریجلوگ ی(براNGO)یدولت ریغ یسازمانها لیتشک -
 مهاجرتاز امر  یریو جلوگ یکاریجهت رفع ب یاز اشتغال در ارتباط با گردشگر تیحما -
 یاز تعارض فرهنگ یریبه مردم برخورد با در نحوه گردشگران به منظور جلوگ یآموزش و اطالع رسان -
 

موفق و  يتوسعه گردشگر يدر راستا يطيمح ستيو ز ي،اجتماعياقتصاد يهايجهت رفع نگران يعمل يراهكارها

 شهرستان ماکو داريپا

، ی، هنری، فرهنگیعیو وجود مواهب طب ییایمناسب جغراف تی، با وجود موقع یشهرستان ماکو صنعت گردشگر در
را  شیخو یواقع گاهیوجه جا چی، به هیقابل عرضه به بازار گردشگر یبه عالوه داشتن انواع جاذبه ها یو مذهب یخیتار

ت و مد انیم کوتاه مدت، یعمل یراهکارها منظور نی. بداست زیناچ اریبابت بس نیاست و درآمد شهر ما از ا افتهین
 داریموفق و پا یتوسعه گردشگر یدر راستا یطیمح ستیو ز ،ی،اجتماعیاقتصاد یهایبلندمدت جهت رفع نگران
 باشد. یم لیشهرستان ماکو به شرح ذ

و  یارتباط یراهها تیامن شی(؛ افزااعتماد و مشارکت اجتماعی –)انسجام یاجتماع هیسرما یساختها ریز تیتقو -
 .یامکانات رفاه یعرضه خدمات و ارتقا تیفیبهبود ک گردشگران؛ یبرا یو مال ینجا تیامن نیو تام یمواصالت

 ،یبارز فرهنگ اتیخصوص ،یانسان ،یعیطب یاز جاذبه ها یواقع ریتصو یمعرف یبرا یغاتیتبل یبرنامه ها یو اجرا هیته -
 و آداب و رسوم منطقه. یمعمار

 یها رساختیدر جهت توسعه ز یزیو برنامه ر یگذار هیبه سرما یو خصوص یبخش دولت قیو تشو یساز نهیزم -
 .یو کالبد یطیمناسب مح

 در جهت کنترل منابع. نیو فروش زم دیو کنترل همه جانبه خر ییروستا (نی)زمیو مقررات ارض نیقوان نیتدو -
 .یالگوها گردشگر یدر سطح منطقه به منظور معرف یو مراسمات مذهب یجشنواره فرهنگ یاز برگزار تیحما -
 یو مذهب یخیتار ،یفرهنگ ،یعیطب یاز منابع و جاذبه ها یبهره بردار یبرا یستیبه امکانات و خدمات تور یتنوع بخش -

 گردشگران. تیدر منطقه به منظور جلب رضا
 .یحمل ونقل داخل ستمیمانند راه منطقه و س یربنائیز ساتیتاس تیاصالح و تقو -
و  ی)شهریجهت توسعه گردشگر جانیو آذربا هیترک یبا کشورها یه گردشگرو توسع تیامضاءتفاهم نامه  حفظ امن -

 (ییروستا
 ر؛ینقاط گردش پذ یدر تمام یگردشگر سیپل تیدر محدوده مورد مطالعه و ترب یپنهان گردشگر یفرصتها ییشناسا -

 .یگرگردش یدر طرح ها یدر گردشگاه ها؛ مشارکت دادن افراد محل یبوم یهنجارها و ارزش ها تیتقو
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