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  چکیده
ذار بر تمامی فعالیتی اثرگ عنوان بهاست. این صنعت اقتصادي جهان  يها تیفعال نیتر پررونقگردشگري یکی از صنعت  ،امروزه

ي تاریخی و ابقه تاریخی سکونت و داشتن بناهابا توجه به س آباد شهر خرم گذشته نیازمند توجه است.ارکان توسعه بیش از 
ی که در زمینه گردشگري در یبا توجه به کمبودها گردد.گردشگري کشور محسوب می مهم هاي یگاهپاطبیعی یکی از  يها جاذبه

ضمن  QSPM یکمّ یزير برنامهو روش  SWOTروش که با استفاده از این است ین شهر وجود دارد هدف پژوهش حاضر ا
و  ها قوتاز  یريگ بهرهو  ها ضعفو تهدیدات بهترین راهبرد را براي مقابله با تهدیدات و  ها فرصت، شناسایی نقاط قوت و ضعف

 موردنیازو اطالعات  ها دادهکه در آن ، استتحلیلی  -روش تحقیق توصیفی ارائه دهد. آباد خرمدر زمینه گردشگري شهر  ها فرصت
نفر از کارشناسان و  32اد تعد شده انتخاباست. نمونه  شده آوري جمع پیمایشی) پرسشنامه( میدانیو  اي کتابخانه از طریق منابع

که  حاکی از آن است آمده دست بهنتایج  .اند شده انتخابکه با استفاده از روش تصادفی ساده بوده  آباد خرم شهرگردشگري مدیران 
در حالت تهاجمی قرار  SWOTمدل  و رقابتی کارانه محافظه ،تدافعی چهار حالت تهاجمی، میان در آباد خرموضعیت گردشگري 

که  بندي اولویت در در گام بعدي .رو باشدپیش هاي فرصتگیري از درصدد بهره ،هاي موجودبه توانمنديیعنی باید با توجه  ،دارد
ثرترین راهبردها تشخیص داده مؤ عنوان بهترتیب راهبردهاي زیر  ی صورت گرفته است بهکمّ ریزي برنامهبا استفاده از ماتریس 

عبارت که این راهبرد  آباد خرمراهبرد تهیه و تدوین یک برنامه جامع مناسب و منظم بلندمدت در زمینه گردشگري  -1شدند:
 - 2گردشگران در مجاورت مسیرها، اماکن فرهنگی و گردشگري  یافته سازمانسیسات و اماکن رفاهی جهت اسکان است از ایجاد تأ

با توجه به این موضوع که این شهر از طرف دفتر  آباد خرمجهت معرفی و شناسایی بهتر شهر  اي منطقه فرای و تبلیغات بازاریاب
  است. شده  شناختهشهر نمونه گردشگري در ایران  عنوان بهسازمان ملل 

  
  .آباد خرم شهر سوات، روش ،یکمّ یزير برنامه گردشگري، :کلیدي هاي واژه

  
 1مقدمه

  بیان مسئله
ري شهري در شـهرهاي کشـورهاي اهمیت گردشگ

ــهپیشــ حــدي اســـت کــه شــهرداران در ایجــاد رفته ب
هاي جدیـد گردشـگري و معرفـی ها و جاذبهزیرساخت

ســیدي و (د کننــیدیگر رقابــت مــا یکــشــهر خــود بــ
کــه از  اســت يرونــد). ایــن 66: 1397 ،همکــاران

متفــاوت در جوامــع  يها شــکلطــوالنی بــا  يهــا زمان

                                                             
  sorena94@yahoo.com نویسنده مسئول: *

 انسانی وجود داشته و بـه حـدي در توسـعه اقتصـادي،
و فرهنگی کشورها اثرگـذار بـوده اسـت کـه  یاجتماع

انـد  برده نـامصادرات نامرئی  عنوان بهاقتصاددانان از آن 
امع عصر جدید به این نتیجه ). جو112: 2010کوستا،(

 ،ریزي همراه باشداند که اگر گردشگري با برنامهرسیده
 اشـتغال، جملـه ازوسـعه پایـدار ت يها شـاخصتمامی 
سـطح فرهنگـی از  ارتقاءهاي توسعه اقتصادي، شاخص

 از میـراث تـاریخی، حفاظـت طریق مبادالت فرهنگی،
جوامـع را  زیسـت یطمحو حفاظـت  یعـیطب ،یفرهنگـ

بخشـد  یمـسنگین بهبـود  گذاري یهسرمابدون نیاز به 
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)Ain, 2009:98(صنعت  توان یمزه را امرو ي) گردشگر
بـرخالف اغلـب صـنایع تولیـدي  یـراز سفید) نام نهاد؛

دوسـتی و  سـاز ینهزم بدون آلوده سازي محیط انسانی،
مـردم  ینبـ راو صلح و دوسـتی  هاست ملتتفاهم بین 

در . )Cocoossis, 2002:12( آورد یمکشورها به ارمغان 
فعـالیتی پویـا و بـا  عنوان بـهدنیاي امروزي گردشگري 

ــاي یژگیو ــارز  ه ــربهو ب ــی از فرد منحص ــش مهم ، بخ
 یافتـه توسعههاي اقتصادي و تولیدي کشورهاي فعالیت

اهمیـت  را به خود اختصاص داده است توسعه درحالو 
گردشــگري در تعــالی فرهنگــی و اقتصــادي و تفــاهم 

سبب شده است که مجمع عمومی سـازمان  المللی ینب
را روز  هرسـال) مهـر 5سـپتامبر ( 29روز ملل متحـد 

حرکت انسان  جابجایی و جهانی جهانگردي اعالم کند،
پیشــرفت فرهنگــی و روحــی ثمــرات اقتصــادي  جز بــه

بـه یسـم پـذیر هـاي تورعظیمی براي منـاطق و مکـان
). زمـانی کـه یـک 15: 1380(محالتـی، آورد یم وجود

 ،شــود یمتبــدیل جامعــه بــه یــک مقصــد گردشــگري 
هاي ارزشی و آداب و سنن تحت زندگی و نظام یفیتک

هرچند که مرزهـاي گردشـگري را  ،گیرد یمقرار  یرتأث
روشن کرد و تعریف یکسانی فرهنگ  وضوح به توان ینم

ـــه آن را شـــده مشاهده  ,Gnothand zinsداد ( ارائ

 يها دهـههاي گردشگري در آمارها و مقیاس. )2011:1
ولین محلی و بخـش مسئ ،ها دولتشده تا  موجب یراخ

مندي از اثـرات مثبـت اقتصـادي و خصوصی براي بهره
نهایت کوشش خـود را  ،کارها فرهنگی این راه اجتماعی
ــد (انجــام  ــه ییازآنجا. )Rosentraub, 2009:12دهن  ک

ــادي  ــوم داراي اقتص ــان س ــورهاي جه ــد تککش  يبع
گـذاري در توانند اقتصاد خود را با سـرمایهمی ،هستند

ایران نیز از این  کشور رونق بخشند. صنعت گردشگري
ریـزي بـا یـک برنامـه توان یمثنی نیست و قاعده مست

ود را در صـنعت گردشـگري جایگاه شایسته خ ،صحیح
ایـران  ،بـین  یـنا در. )7:1390 خوزانی،آورد ( به دست

تاریخی و تمدن کهن که  سابقه باست ا کشور پهناوري
طبیعـی و انسـانی جـذاب و توریسـم  يها جاذبهداراي 

را  که این امـر سـبب شـده اسـت آن استزیادي  پذیر
 ،توریسـتی ایـران يها جاذبه د.جهانی در یک مرز بنامن

اي انگیـزه براي هر سلیقه یباًتقرنوع است که مت قدر آن

 آورد.مـی بـه وجـود را بـراي سـفر بـدین کشـور کافی
خــدمات گردشــگري یکــی از نیازهــاي اصــلی بخــش 
گردشگري است که هر شهر توریستی به آن نیـاز دارد. 

گردشـگري  هاي یتجذابدلیل  به آباد خرم یخیشهر تار
 ،غارهــا ،ها قلعــهو  هــا پلخــود ( متعــدد و متنــوع

و  ) مرکـزها چشـمه ،آبشـارها کوهسـتانی، اندازها چشم
رغم ثبـت بعضـی یعل ؛ کهقطب گردشگري استان است

پایگاه مفـرغ  عنوان بهمعرفی  جمله از از آثار در یونسکو
هاي تـاریخی ایـران و پایگاه پل عنوان بهمعرفی  جهان،

پایگـاه اکوتریسـم ایـران بـه  عنوان بههمچنین معرفی 
بـه  گونـاگون هنـوز يها چشمهدلیل داشتن آبشارها و 

ــاگون   ینــهزم درضــعف مــدیریت  ازجملــهدالیــل گون
و اسـت  تبلیغات براي پذیرش گردشگر ناشناخته مانده

، ایجـاد الزم براي توسعه گردشـگري آن هاي یرساختز
علمـی و مناسـب  يهـا راهبنابراین یکی از نشده است؛ 

انجــام  ،جهــت معرفــی بهتــر ایــن منطقــه گردشــگري
این پـژوهش  .استتحقیقات علمی و کارهاي پژوهشی 

و  ها فرصــتشناســایی نقــاط قــوت و ضــعف،  باهــدف
بهترین راهبرد براي مقابلـه بـا به دنبال ارائه تهدیدات 

 ها فرصـتو  ها قوتاز  یريگ بهرهو  ها ضعفتهدیدات و 
، در راسـتایی اسـت آبـاد خرمدر زمینه گردشگري شهر 

 ایـن این اهداف پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی بـه
اتخاذ چـه نـوع راهبـرد و سیاسـتی  -1 استها پرسش

ر مـوثً آبـاد خرمگردشـگري شـهر توسعه  براي تواند یم
از  ابتدا ،ها ضعفکه ضمن برطرف کردن طوريهباشد. ب

پــیش رو  يها فرصــتتهدیـدات جلــوگیري کـرده و از 
ــردار بهره ــردد؟ يب ــگري -2 گ ــعیت گردش ــهر  وض ش
قـرار با توجه به مـدل سـوات  موقعیتیدر چه  آباد خرم
  دارد

  
  مبانی نظري

هـایی است از مجموعـه فعالیـت گردشگري عبارت
هاي خارج از محـل زنـدگی و انفرادي که افراد به مکان

استراحت و انجام امور دیگـر مسـافرت  قصد بهکار خود 
هـا ل متـوالی در آن مکـانو پیش از یـک سـا کنند یم

و  يگردشــگر .)19: 1384 داس ویــل،ماننــد ( ینمــ
ــهتوریســم  ــی  عنوان ب ــک صــنعت طالی ــازهی در  وارد ت
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 هـرروزو  آیـد یم حساب بهري از کشورهاي جهان بسیا
ــزوده  ــان اف ــگران در جه ــداد گردش ــر تع ــود یمب  ش

ــ ــوري هب ــه در  ط ــال ک ــورد 2000س ــونم 700 رک  یلی
ایـن  2017در جهان به ثبت رسید و در سال گردشگر 

. )2UNWTO, 2017( یدرسـنفر  لیاردمی 323/1بهآمار 
ــدگاهدو  ها یــهنظر ــارهمختلفــی  هاي ی گردشــگري   درب
تواند ما را بـه ابعـاد مفـاهیم گردشـگري و تحلیـل  می

ــازد. ــاه س ــت آن آگ ــه  ماهی ــاال ب ــه ب ــایین ب ــاه از پ نگ
در مفهـوم از  يا توسـعهنگرش  کننده یهتوجگردشگري 

سازمان  .است داري یهسرمامشارکت مردمی در اقتصاد 
تعریف کـرده  گونه ینارا  گردشگران جهانی گردشگري،

شـهروندان یـک  گردشگران داخلـی (بـومی): -1است: 
گردشگران  -2 .کنند یمکشور که در داخل کشور سفر 

یـک کشـور کـه در داخـل  یربـومیغ: افراد يمرز درون
: يمــرز  بــرونگردشــگران  -3 .کننــد یمکشــور ســفر 

ور که به کشورهاي دیگـر مسـافرت شهروندان یک کش
ــی ــدم ــه کنن ــ یتمام ب ــانگردي مس ــه جه ــه ب افرانی ک

ــد یم ــدارد پردازن ــر ی ــاطــالق  گ ــوند ( یم ــی،ش  علیقل
گونــه جدیــدي از  ،شــهري يگردشــگر .)79:1386

مختلـف  يها جاذبهبه  مندان عالقهگردشگري است که 
مذهبی و طبیعـی  فرهنگی، تاریخی، يها جاذبه همانند
بخشــی از اوقــات فراغــت خــود را در  گــردش،ضــمن 

گذراننــد  یمــشــهري و در فضــاهاي آن  يها محــدوده
ــا( ــاقتی و همک بخــش مهمــی از  ) کــه1:1389 ران،لی

هنــی بلکــه از طریــق ذ تنهــا  نــهادراکــات گردشــگران 
 ).76:1390 رهنماي،( یدآمی به دستبصري  صورت به

ــهري  ــگري ش ــت گردش ــر ازدر حقیق ــیاري از  نظ بس
فضاي گردشگري پیرامـون سـفر  یدبا تول نظران صاحب

تفـاوتی را در فضـاي شـهري آثـار م ،به مناطق شهري
اهـداف اقتصـادي و  ینتـأمنهد که عالوه بر برجاي می

ثري در توسـعه پایـدار شـهري نقش موً ،محیطی یستز
اهمیت شـهر و گردشـگران در ایـن نکتـه نهفتـه  دارد.

پیـاده  عمومـاًر سـطح شـهرها است کـه گردشـگران د
فرصـت مناسـب بـراي  ترتیب ینا بـهکنند و حرکت می

 فرهنگـی، هنـري، تـاریخی، زیباشناسـی، درك عناصر
و  رهنمـاییدارند (رفتاري و غیره را در شهر  اجتماعی،

                                                             
  سازمان جهانی گردشگري - 1

). با توجه به سـه پیامـد اجتمـاعی 26:1387 ،همکاران
در امر گردشـگري  محیطی یستزو  ياقتصاد فرهنگی،

قـومی و بـومی توان از راه گردشگري شهري هویت می
ــومی و ــاي ســنتی و ب ــی و هنره ــات  را معرف ــز ادبی نی

عمومی را تقویت کرد ایجاد اشتغال و معرفـی مشـاغل 
مهم پرداختن به امر گردشـگري  جدید از دستاوردهاي

ـــراســـت ( ـــی،اکب ـــه ).5:1386 زاده ابراهیم  هاي یافت
 تجاري يها مؤسسه و ها دولت از بسیاري ي آمده دست به
 ي منزلـه به را نقش آن گردشگري، هاي یتقابل مورد در

 )يا منطقه( یمل اقتصاد ي توسعه در راهبردي عامل یک
. )5: 1386 (بونـت، اسـت بخشیده شدت ییزا اشتغال و

 رسـمی، شـده  ثبـت تـاریخی مکـان 13 داراي ایـران
 مکـان 53 و جهـان تـاریخی میـراث ینتر مهم عنوان به

 طبیعـی .اسـت آزمایشـی صـورت به شده  ثبت تاریخی
 گردشـگران از بسیاري جاذب تواند یم غنا این که است
 سیاسـت نبـود حـال ینباا .باشـد ایـران سـمت بـه دنیا

 تـا شـده باعـث تبلیغـات، و اطالعـات کمبود و مناسب
 ،کبرزاده ابراهیمیاباشد ( نداشته بیرونی بازتاب چندان
 یرنـدهدربرگگردشگري در مفهوم پایـدار  .)72: 1386

در این میـان زایـش  پردازش فضایی خاص خود است.
ایـن مفهـوم در ادبیـات گردشـگري حاصـل تـالش در 

توسعه  هاي ینهزمر تمامی یابی به توسعه پایدار ددست
بخصـوص بعــد از اجــالس . )Butler, 2000:29اسـت (

را بـه  هـا دولتدر ریودوژانیرو که  1992زمین در سال 
سوق داد که حـداقل زیـان و لطمـه را  يا توسعهسمت 
مبنـاي دسـتور  بـر رو یـنازا وارد سازد. زیست یطبر مح

المللی گردشـگري هاي بین، از سوي سازمان21جلسه 
منتشـر » براي گردشـگري 21دستور «جهان  در سطح

ــد. ــه ش ــش  ک ــناختن نق ــمیت ش ــه رس ــاز ب در آن نی
رد کـدر فرآیند توسعه مناسب گوشزد می گردشگري را

هـاي گردشـگري را ضرورت طرح عملی براي سازمانو 
ن اصول گردشگري پایـدار در راستاي به فعلیت درآورد

ــی ــیش م ــدگاه . )Karus, 2002:44( کشــیدرا پ از دی
توسعه پایدار گردشگري به کشور با اسـتفاده از منـابع 

که ضـمن پاسـخگویی بـه نیازهـاي  يا گونه به موجود،
و ضوابط قانونی جامعـه و  یفرهنگ ،یاجتماع اقتصادي،

و  یکپــارچگیدشــگران، بتــوان وحــدت و انتظــارات گر
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تعادل اقتصـادي  ،زیست یطمحسالمت  هویت فرهنگی،
متـوازن  طور بهرا  ها آنو رفاه مردمان کشور و مهمانان 

ــد ــته در ح ــه  و پیوس ــأمبهین ــرد ( ینت  ,Sharplyک

در  تـوان یمبنابراین ابعاد توسـعه پایـدار را  ؛)2000:13
 یـکاکولوژعد بُ -1.قراردادزیر مورد کنکاش  يها بخش

ـــد اقتصـــادي بُ -2 ـــاعی بُ -3ع ـــد اجتم ـــع  یفرهنگ
)Schweins berg, 2002:48(.  

 
  روش تحقیق

از روابط منطقـی  یهاي کمّفنون و روش آنجاکه از
ارزیـابی  تواننـد یمشـوند، هـا حاصـل مـیبین پدیـده

ها ارائه روابط بین پدیده ها ومنطقی و دقیقی از ویژگی
 و يآور جمـع شـامل در این پـژوهش کار مراحل کنند.
 هـا آن وتحلیل یـهتجز و بـازنگري اطالعـات، يبند طبقه

 و راهکـار هارائـ بـه گیـرينتیجه بوده و در پایان ضمن
 .اسـت شده پرداخته ضعف نقاط حل جهت در پیشنهاد

و ماهیـت موضـوع،  یموردبررسـهاي هتوجه به مولفً با
تحلیلی اسـت.  -توصیفیپژوهش رویکرد حاکم بر این 

در بخـش  .هـدف کـاربردي اسـت ازنظـراین پـژوهش 
از طریـق  یـازموردنو اطالعـات  ها داده ادبیات پژوهش

پرسشـنامه) پیمایشـی و ( یـدانیمو  يا کتابخانـهمنابع 
مصاحبه با مدیران و کارشناسـان متخصـص در زمینـه 

ــه اســت. شــده يآور جمع میســو تورگردشــگري   نمون
نفر از کارشناسان و مدیران امـر  32تعداد  شده  انتخاب

که بـا اسـتفاده از روش  است آباد شهر خرمگردشگري 
  انتخـاب از بین متخصصان حوزه مربوطه تصادفی ساده

 يبـر روصورت گرفتـه  هاي یبررسبا توجه به . اند شده
قـوت،  محیط داخلی و خارجی ناحیه، فهرستی از نقاط

 درو  هـا و تهدیـدات شناسـایی گردیـدضعف، فرصـت
 يامـر گردشـگراز طریق مصاحبه بـا مسـئوالن  یتنها

عوامل داخلی و خارجی که گامی  تک تکوزن دهی به 
از   Swot، مـاتریس اسـتضروري در تدوین راهبردهـا 

 یزير برنامـههـاي آن، ماتریس بر اساسآن استخراج و 
 هــاي یتاولوو  راهبردهـا )،QSPMی (راهبردهـاي کمّــ

هـاي مناسب توسـعه گردشـگري مشـخص و رهیافـت
راهبردهاي راهگشـا  عنوان به ها وتحلیل یهتجزحاصل از 

 یزير برنامـهاین مدل فرآینـد ایجـاد یـک  ارائه گردید.
 یک هدف است. يسو بهبراي هدایت سازمان  درازمدت

که سازمان در حـال حاضـر  کند یمفرآیند بررسی  ینا
ــرار دارد، ــدات موجــود را  ها فرصــت در کجــا ق و تهدی

تر است و بچه سرنوشتی مطلو که ینا ،کند یمارزیابی 
ــه  ــوان یمچگون ــه آنجــا رســید را تعیــین  ت ــد یمب  کن

آن  تـوان یم واقع در). 94:1389 (کردناییج و همکاران،
یک مدیریت راهبردي قلمداد کـرد کـه بـه بررسـی  را

 ینتـدو هم داخلـی و هـم محـیط خـارجی)،( یطیمح
ــا راهبــردي)، درازمــدت یزير برنامــهراهبــرد (  اجــرا ی

ــرد ــابیارز ،راهب ــرل  ی ــو کنت ــردازد ( یم ــر و نوحــهپ گ
ــاران، ــی و  )؛156:1388 همک ــل بیرون ــین عوام همچن

ــی، ــه درون ــنا تنها ن ــه ش ــی یــا ســایی ویژبایــد ب گ
تحـت  منابع ویژه، ییتوانا هاي بارز مجموعه، شایستگی

بلکـه  کمک کند، ها آناختیار و روش اصلی استفاده از 
ــد در  ــردار بهرهبای ــا  هــا آناز  يب ــز راهگش باشــد نی

)Chakravarthy, 2008:36.(  
  

  مطالعه موردمنطقه 
و استان لرسـتان  آباد شهرستان خرمآباد مرکز  خرم

است. این شهرستان از شمال به شهرسـتان سلسـله، از 
ــه  ــرق ب ــرد، از ش ــتان بروج ــه شهرس ــرق ب ــمال ش ش

ـــه  دو رودهاي  شهرســـتان ـــوب ب ـــودرز، از جن و الیگ
ــه  شهرســتان اندیمشــک و از غــرب و جنــوب غــرب ب

محــدود  دختر پــلو  ، دورهکــوه دشــتهاي  شهرســتان
 ،48شـمالی و  48 ،33آباد در مختصـات  شود. خرم می
 از سـطحمتـري  8 ،1147درجه شرقی و در ارتفاع  35
 اي مدیترانـه يوهـوا آبقرار دارد. این شـهر داراي  دریا

داراي میـزان بارنـدگی و  معتدل و نیمه مرطوب اسـت
ر اسـاس سرشـماري ب. استدر بهار بسیار، به خصوص 

در سـال  آبـاد خرممرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان 
 27,7نفـر بـوده اسـت کـه  167 ،487برابر بـا  1390

ــت اســتان لرســتان را شــامل می درصــد شــود.  جمعی
ــه ــتان ترتیب ینا ب ــاد خرم، شهرس ــتپرجمع، آب  ترین ی

بـر اسـاس  شـود. شهرستان استان لرستان محسوب می
ــا کاوش ــ باستان يه ــن  یشناس ــه در ای ــورت گرفت ص

ــتان ــکونت در آن  ،شهرس ــابقه س ــهس ــاریخ  یشپ ب از ت
 يها جاذبـهگردد و عالوه بـر آثـار تـاریخی داراي برمی

ست که در جدول زیر ا ار زیاديگردشگري طبیعی بسی
  است. شده اشاره ها آنبه 
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  آباد خرمگردشگري شهر  هاي جاذبه :1جدول 
  دوره ساسانیان  آباد خرممرکز شهر   قلعه فلک االفالك

    قلعه فلک االفالك  شناسی باستانو  شناسی مردمموزه 
  قرن پنجم هجري قمري  میدان امام حسین  مناره آجري

  ق- قرن ششم ه  خیابان شریعتی  نبشته سنگ
  دوره ساسانیان  میدان تختی  گرداب سنگی

  قاجار  روبروي قلعه-خیابان امام  دستی صنایع موزه وخانه جهانگردي 
    پارك دانشجو  بام لرستانمجتمع تفریحی گردشگري 

    جنوب شهر  خورشید الدین شجاعبقعه 
  دوره ساسانیان  جنوب شهر  پل شکسته

  آباد خرمو گردشگري  دستی صنایع کل میراث فرهنگی، اداره منبع:
  

  
  موردمطالعهموقعیت منطقه : 2شکل 

  

  تحقیق هاي یافته
ـ ماتریس ارزشـیابی عوامـل    ایـن : )IFE( یداخل

ري گردشـگیـابی عوامـل داخلـی بـراي ماتریس ارزش
اط قـوت و ضـعف اصـلی این ماتریس نق آباد است.خرم

گردشـگري را تـدوین و ارزشـیابی  ايواحدهاي وظیفه
زشـیابی روابـط همچنین بـراي شناسـایی و ار کند؛می

نمـره  اگـر دهـد.کارهایی ارائه مـیبین این واحدها راه
اشد به ایـن معناسـت کـه ب 5/2نهایی سازمان کمتر از 

عوامل داخلی دچـار ضـعف  نظر از آباد خرمگردشگري 
باشــد بــه ایــن  5/2اســت. اگــر نمــره نهــایی بــیش از 

عوامـل درونـی داراي قـوت  ازنظرمعناست که سازمان 
را در  هـا آناست. پس از شناسایی نقاط قوت و ضـعف 

 در ایـن .دهیم یمماتریس ارزشیابی عوامل داخلی قرار 
ترین نقاط قوت و ضعف فهرسـت و سـپس مرحله مهم

وزن دهی گردید تا نمره نهایی عوامل داخلی مشـخص 
نمــره  1از جــدول  آمده دســت بهشــود و طبــق نتــایج 
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دهـد سـازمان که نشان مـی است 604/2 آمده دست به
بایـد بـا  ها قوتاستفاده از  عوامل داخلی عالوه بر ازنظر

  تهدیدات هم مبارزه کند.

  
 قوت و ضعف) نقاط( داخلیماتریس عوامل  - 2 جدول

ضریب 
 رتبه نهایی

ضریب 
 عوامل اولیه

 
 
 
 
 
 
 
 

ها فرصت  

340%  4 85%  
:O1 گردشگري در جهت  یزير برنامهو  گذاري یهسرماجهت  )آباد خرممنطقه ( بودن و آمادگی مستعد

 مهم توریستی کشور يها قطبیکی از  عنوان بهاستفاده از منابع طبیعی و انسانی و معرفی آن 
234% 3 78%  O2: متعدد گردشگري در سطح آن هاي جاذبهو وجود  آباد خرمتاریخی، باستانی شهر  سابقه 

252%  3 84%  
3O از  برداري بهرهجهت احداث و  موردنیاز کرده تحصیل: در دسترس بودن نیروي انسانی جوان و

 گردشگري هاي طرح

144%  2 72%  
:O4 سازوکارهاي  ینتر مهمیکی از  عنوان بهگسترش گردشگري  یلهوس به ییزا اشتغالمسئولین به  اعتقاد

 مناسب در جهت توسعه منطقه

148%  2 74%  
5O گردشگري و  جهت) کرمانشاه ،مرکزي اصفهان،( بزرگجمعیتی  هاي کانون: دسترسی آسان و سریع

 بازید از آثار تاریخی
228%  3 76%  O6: در شرایط اقلیمی مناسب موردمطالعهمنطقه  استقرار 
252%  3 84%  T1: تهدیدها خدمات گردشگري منطقه بخش جهت دیده آموزشوجود نیروهاي  عدم 
156%  4 78%  2Tّی و کیفی تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی: ضعف کم 
340%  4 85% تاریخی و معماري سنتی شهر يها بافتآسیب رساندن به   :T3 
276%  3 92%  :T4  و جهانی یمل ،يا منطقهگردشگري در مقیاس  يها جاذبهضعف در معرفی  
234%  3 78% تسهیالت رفاهی و خدماتی یتکفا عدمنامناسب بودن و    :T5 

604/2  مجموع 
 

در ایـن : )EFE( یخارجماتریس ارزشیابی عوامل 
ــیش ها فرصــت ینتــر مهم ،مرحلــه روي  و تهدیــدات پ

تعیـین و سـپس وزن دهـی  آبـاد خرمگردشگري شهر 
گردید تا نمره نهایی مشـخص شـود. در ایـن مـاتریس 

. اگـر ایـن اسـت 5/2میـانگین مجمـوع نمـرات نهـایی 
یعنی سازمان در برابر عوامـل  برسد، 4میانگین به عدد 

و تهدیـدات) بسـیار عـالی واکـنش  ها فرصت( یخارج
این اسـت کـه سـازمان  یانگرب 1عدد  نشان داده است.
کنـد و  يبردار بهرهموجود  يها فرصتنتوانسته است از 

دوري  یا از عواملی که موجـب تهدیـد آن شـده اسـت،
ایـن مـاتریس نمـره نهـایی  بر اسـاسبنابراین ؛ نمایید

 ایـن دهنده نشـانکه  504/2برابر است با  آمده دست به
عوامـل خـارجی  ازلحـاظ آبـاد خرمست که گردشگري ا

پیشـرو بـا تهدیـدات نیـز  يها فرصتاستفاده از  باباید 
  ري شهر ــرفت بیشتر گردشگـمقابله کند تا زمینه پیش

  شود. فراهم
، نوبت به تشکیل مـاتریس ذکرشدهپس از طی مراحل 

شود در این ماتریس، نمـرات نهـایی  یمداخلی خارجی 
) بـــراي تعیـــین EFEو () IFEحاصـــل از مـــاتریس (

شود. بـا توجـه بـه ایـن استفاده میآباد خرمگردشگري 
آبـاد از ) موقعیت گردشگري در خـرم2ماتریس شکل (

، در موقعیــت شــده مشخصمیــان چهــار موقعیــت 
در  این بدان معنی است که سازمانتهاجمی، قرار دارد 

طرف بـا  یـکازتوانـد موقعیت مناسبی قرار دارد که می
یـري از گ بهرهها و از طـرف دیگـر  يتوانمنداستفاده از 

در یدهاي خـارجی مبـارزه کنـد و تهدفرصت پیشرو با 
پیشرفت توسعه پایدار گردشگري حرکـت کنـد،  جهت

شـود بایـد در  یمدر این وضعیت اقـداماتی کـه انجـام 
 ها، يتوانمنـداز  و اسـتفادهراستاي حفظ وضع موجـود 

  یدها باشد.تهدو مبارزه با  ها فرصت
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 و تهدیدات) ها فرصت( خارجیماتریس عوامل : 3جدول 
ضریب 
 رتبه نهایی

ضریب 
 عوامل اولیه

 
 
 
 
 
 
 
 

ها فرصت  

174.0  2 87%  :S1  آباد شهر خرمدر بخش گردشگري و توریسم  گذاري یهسرماخصوصی به  بخش یزهانگافزایش  

312%  4 78%  
:S2 ،هخامنشی و ساسـانیان کـه عـالوه بـر مفهـوم  هاي دورهو آثار تاریخی مربوط به  ها پل وجود بناها

 تاریخی بیانگر سبک معماري و نوع نگرش فکري حاکمان و مردم بوده

288%  4 72%  S3: به ساماندهی مراکز فرهنگی و تاریخی جهت افزایش بازدیدکنندگان توجه 

216%  3 72%  
:s4 زیبـایی  تـوان یمبـی مناسـب آن خرم رود در وسط شـهر کـه بـا سـاماندهی و الیرو وجود رودخانه

 به شهر بخشید یدوچندان
255%  3 85%  S5 : و کسب درآمد زایی اشتغالکشور با رویکرد  مسئولینافزایش توجه و حمایت 
164%  2 82%  S6:  درآمدو کسب  زایی اشتغالبا رویکرد  دستی صنایعامکان افزایش فروش محصوالت بومی محلی و 

255%  3 85%  
W1: پایدارسـازيمناسـب الزم جهـت توسـعه و  بلندمـدت ریزي برنامهطرح جامع گردشگري و  فقدان 

  منطقه درگردشگري 

 تهدیدها

174%  4 87%  W2 مناسب يساز فرهنگو  يبهساز و از بین رفتن بناهاي تاریخی به دلیل عدم نظارت،: تخریب 

184%  2 92%  :W3 ها آنگردشگري و محیط اطراف  يها مکانعدم تخصیص بودجه الزم جهت ساماندهی 

340%  4 85%  :W4  فرهنگی میان فرهنگ گردشگران و مردم منطقه يها تفاوتتعارضات و  
234%  3 78% منطقه یخو تار ورسوم آدابکافی براي معرفی فرهنگ  یرسان اطالععدم تبلیغات و   :W5 

136/2  مجموع 
  

 
  ماتریس عوامل داخلی خارجی :3 شکل

  
. استتژي راهبردها منشعب از اهداف و استرا اصوالً
تنظــیم راهبردهــاي  ریــزي گردشــگري نیــز،در برنامــه

اساسی توسعه توریسم بر اساس اهداف نهـایی صـورت 
این باید توجه شود که این راهبردها  . عالوه برگیرد یم

ــاکناندر  ــودن نیازهــاي س ــتاي برطــرف نم و  راس

گردشــگران و کــاهش مخــاطرات اکولــوژیکی ناشــی از 
ردهـا شـامل راهب طبیعی باشـد. هاي یطمحتوریسم در 

 یمشـ خط ینتـأمبـراي  یازموردني سلسله اعمال ویژه
چه نـوع گردشـگري در  تعیین کند، تواند یمهستند و 

کجا باید توسعه یابد و چه سیاستی را اتخاذ کرد تـا از 
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بـراي رسـیدن بـه  تسهیالت و خدمات اسـتفاده شـود.
بهتــرین راهبــرد در امــر گردشــگري، همکــاري در 

 محصـول، ي توسـعه ،یرسان اطالع تحقیقات، يها بخش
و نظارت بر اجراي قـوانین الزم  یابیبازار انسانی، منابع
از مشـخص کـردن عوامـل  پس الگوي سوات، در است.

داخلی و خارجی و تعیـین ضـریب اهمیـت و وضـعیت 
باید راهبردهـاي  ینکا این دو عامل، ازنظرکلی منطقه 

تـدوین  ر را با توجه بـه ایـن عوامـل تـدوین کـرد.موثً
یعنـی  ،شـود یمموقعیت آغـاز  وتحلیل یهتجزراهبرد با 

 ها فرصتراهبردها بین  ي موازنهپیدا کردن راهبردها یا 
و نقاط قـوت و توجـه بـه تهدیـدها و نقـاط ضـعف در 

 ).163:1388، همکـاران و گر نوحـههـا ( آناجراي رفع 
ترکیب چهار عامل دخیـل در  بر اساس ،راهبرد ینتدو

که البته در  گیرد یمراهبردي صورت  یزير برنامهمدل 

 یتوضــعبرخــی از راهبردهــا برحســب  جریــان عمــل،
 ي درجـه ازنظـردسته راهبرد را کـه  چهار ،موردمطالعه

ــتند، ــاوت هس ــگري متف ــوان یم کنش ــدوین  ت ــرد ت ک
  ).116: 1388، همکارانو  زاده یمابراه(

گیـري از ی): با بهره(راهبرد تهاجم SO يراهبردها
ـــا قوت ـــدد ،ه ـــردار بهره درص ـــت فرصتاز  يب  .هاس

ــا ــراي دوري از ST يراهبرده ــوع): ب ــاي تن (راهبرده
 يراهبردهـا .کنـد یمتهدیدات از نقاط قـوت اسـتفاده 

WO نقـاط ،ها فرصتاز  یريگ بهره(راهبرد بازنگري): با 
(راهبردهـاي WT يراهبردهـا دهد.ضعف را کاهش می

ضعف را کاهش و از تهدیدها جلـوگیري  نقاط تدافعی):
ر بـر گردشـگري مـوثً يراهبردها 3در جدول  .کند یم

در چهار بخش مختلف آورده شده اسـت. آباد خرمشهر 

  
 آباد خرمشهر  فرهنگی راهبردهاي توسعه گردشگري :4جدول 

 SO راهبردهاي WO راهبردهاي
WO1: و تدوین یک برنامه جامع مناسب و مـنظم بلندمـدت  یهته

گردشـگري و  بهتر نقاطمعرفی  آباد جهت خرمدر زمینه گردشگري 
تدوین قوانین و مقررات کارآمد در زمینه جـذب پایـدار گردشـگر و 

جهت جلـوگیري  مدت کوتاهمعقطی و  يها برنامههمچنین پرهیز از 
 .و مالی و سرمایه سوزي زمانی يکار دوبارهاز انجام 

SO1: میزان زیادي بـه و بهنوعی فعالیت خدماتی است  يگردشگر 
توسـعه  ینبنـابرا وابسـته اسـت. کننـد یمکه در آن خدمت  يافراد

پیشرفت در  يها مؤلفه ینتر مهممنابع انسانی ماهر و خالق بومی از 
ــت. ــگري اس ــنعت گردش ــزایش  در ص ــت اف ــدماتی جه ــنایع خ ص

گردشـگري  در بخـشنیروي انسـانی شـاغل  از یترضا گردشگري،
 .شود یمموجب تکرار بازدید 

WO2 : با  آباد شهر خرمبرگزاري سمینارها و تورهاي گردشگري در
) بـراي کردسـتان ،یالما کرمانشاه،کشور (غرب  يها استانهمکاري 

 باز زنده سازي هویت فرهنگی منطقه با توجه به اشتراکات تاریخی،
 .ها استانو فرهنگی در بین این  یاجتماع

SO2: و  هـا یتفعالبـه امکانـات،  یبخشـ تنوعمناسـب و  یسامانده
جلب رضایت گردشگران و بالطبع افزایش  منظور بهخدمات توریستی 

نیـروي  یريکارگ بـهو همچنـین  آباد خرمتعداد گردشگران در شهر 
 و جوان بومی جهت مشارکت در این امر. کرده یلتحصانسانی 

WO3: در امر گردشگري  شده انجام گذاري یهسرمابه نحوه  يبازنگر
هماهنگ بخش خصوصی و دولتـی در  يها مشارکتاز  یريگ بهرهو 

پربازده و پایدار گردشگري جهت رونق  ها طرحو اجراي  یهته توسعه،
 .آباد خرماین صنعت سفید در شهرستان  شکوفاتربیشتر و 

:SO3 و از منـابع  مناسب يبردار بهرهجهت  یزير برنامهو  ییشناسا
 ارتفاعـات ،اندازها چشـم ازجملـهبـدون اسـتفاده  موجود يها جاذبه

جذب بیشتر گردشگر  منظور بهو آبشارهاي زیبا و... غارها کوهستانی،
 درآمد. و کسبو ایجاد اشتغال  آباد خرمدر 

WO4: جهت معرفی و شناساندن  يا فرا منطقهو تبلیغات  یابیبازار
با توجـه بـه ثبـت چنـدین اثـر  آباد خرم و شهربهتر استان لرستان 

تـاریخی در ایـران  يهـا پل یگـاهپا تاریخی و ارزشمند در یونسـکو،
 استان مفرغ در جهان. باستانی زیاد و يها پل باوجود

SO4: امـاکن سیار و مناسب در مجاورت بناها، يها اقامتگاه ساخت 
که باعث ایجاد طوريهزیباي گردشگري شهر ب هاي یطمحتاریخی و 

جهـت شـناخت بهتـر ایـن  یدکنندگانبازدفرصت اشتغال و اسکان 
 شود. ها آنسازي  باز زندهمناطق و 

 ST راهبردهاي WT راهبردهاي
WT1: براي ثبت جهانی آثار تاریخی منطقه در یونسـکو کـه  تالش

 گذاران سـرمایه واین امر توجه بیشتر مسـئولین کشـوري، اسـتانی 
بخش خصوصی در امر مدیریت و حفاظت بیشتر ایـن میـراث را در 

 پی خواهد داشت.

ST1: بـراي نمـایش  آبـاد خرمانگیزه براي مردم بومی ساکن  ایجاد
بـه سـمت حفـظ  ها آنفرهنگ و تاریخ خود به گردشگران و جذب 

 هاي سـنت وهویت تاریخی و جلوگیري از تخریب و نـابودي بافـت 
فرهنگـی بـه سـمت  -محلی از طریـق هـدایت گردشـگران علمـی

توریسـتی بـه کمـک سـازمان میـراث فرهنگـی و سـایر  هاي مکان
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 SO راهبردهاي WO راهبردهاي
 .اندرکاران دست

WT2 :تشویق و ترغیـب مـردم بـراي مسـافرت بـه ایـن  منظور به
شهرستان و توسعه گردشگري آن باید بـا اسـتفاده از تحقیقـات در 

ــابی، ــات بازاری ــگري و تحقیق ــه گردش ــه زمین ــف و  يها جنب مختل
شناسایی و در بازارهاي هدف تبلیـغ و  این شهر گوناگون يها جاذبه
 قرار گیرد. يبردار بهرهمورد 

ST2: یافتـه سـازمانو اماکن رفاهی جهت اسـکان  یساتتأس یجادا 
گردشگران در مجاورت و مسیر اماکن فرهنگی و گردشـگري شـهر 

آسایش و آرامش بیشتر گردشگران که این امر نیازمند توجه  باهدف
ــئوالن، ــتر مس ــرما بیش ــی  گذاران یهس ــش خصوص ــزابخ  یشو اف

 .استجامعه بومی  پذیري یتمسئول

:WT3 هاي مناسب در جهت ایجاد امکانات و گذاريیهسرما
مناسب و مقاوم جهت تحمل و پایداري در  یرساختیز یساتتأس

برابر تعداد زیاد گردشگران و جلوگیري از تخریب و آسیب رساندن 
 به اماکن گردشگري.

:ST3  برگزاري جلسات منظم و مداوم بـا مـردم محلـی جهـت بـه
ماننـد از بـین  منفـی احتمـالی گردشـگري یراتتأثحداقل رساندن 

رفتن فرهنگ محلی و در این جلسات باید به مردم محلی یـادآوري 
است کـه آن مقصـد را بـراي  ها تفاوتشود که گردشگران به خاطر 

 مـدت یطوالنکسـب منـافع  به دنبـالاگر  لذا ،اند کردهسفر انتخاب 
 گردشگري باشند باید با جدیت الگوي فرهنگی خود را حفظ کنند.

:WT4 به امر ساماندهی اماکن گردشگري و آزادسازي محیط  توجه
اطراف این اماکن جهت تردد منظم و روان، پارکینگ وسایل نقلیه و 
توقف مسافران و همچنین نصب تابلوها و نمادهاي مناسب و خوانـا 

 جهت هدایت و راهنمایی مسافران.

:ST4 ــهو توســعه  یبخشــ تنوع ــی  يها برنام ــراي معرف تبلیغــاتی ب
) و .انـدازه و چشـم ،غارهـا آبشـارها،ناشـناخته (طبیعی  ياه جاذبه

 بومی محلی، ورسوم آداب ،يمعمار ،یبارز فرهنگ یاتخصوص انسانی،
 طور بـهو سمینارها  یشگاهنما ،ها جشنوارهایران و شرکت در سایر  در

 .فعاالنه
  

دها بـا اسـتفاده از مـاتریس    راهبر بندي یتاولو
ی راهبردي کمّ یزير برنامهماتریس : یریزي کمبرنامه

آن جذابیت نسبی راهبردهـا روشی تحلیلی است که با 
عینـی  صورت به توان یمشود. با این روش مشخص می

راهبردهاي گوناگونی کـه در زمـره بهتـرین راهبردهـا 
 از تهیـه ایـن مـاتریس، يبـرا مشـخص کـرد. هستند،

مــاتریس ارزیــابی عوامــل داخلــی و خــارجی و نتیجــه 
 ابتـدا . در ایـن روش،شـود یمماتریس سوات اسـتفاده 

و تهدیدهاي خارجی و نقاط قوت و ضعف در  ها فرصت
ــاتریس  ــت م ــمت راس ــتون س ــهس ــی  یزير برنام کم

در مــاتریس  آمده دسـت بهضــریب  سـپس ،شـده نوشته

مرحلـه  در .شود یمستون مقابل آن نوشته  در ارزیابی،
. بـراي تعیـین نمـره شـود یمبعد نمره جذابیت تعیین 

جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را که در موفقیت 
کرد و میزان جـذابیت آن  یینتع سازمان نقش داشتند،

(بـدون 1از جـذابیت  نمـره به راهبردها را تعیین کـرد.
(بسیار جذاب) اسـت. نمـره جـذابیت از  3 ) تاجذابیت

 شـده اعمالاز گروه نمونـه تعیـین و طریق نظرخواهی 
شـده و  ضـرب سپس نمره جـذابیت در ضـریب، است،

ــذاب ــاز ج ــع امتی ــوع جم ــتاولو یت،مجم ــرد را  ی راهب
قـــــدیري معصـــــوم و کنـــــد ( یمـــــمشـــــخص 

  .)116:1390همکاران،
  

  )QSPM( ریزي کمیبرنامه ماتریس: 5جدول 
So4 So3 So2 So1  راهبرد 

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

 عوامل ضریب

261%  3 348%  4 174%  2 348%  4 87%  S1 
156%  2 78%  1 0 0 234%  3 78%  S2 
0 0 0 0 216%  3 72%  1 72%  S3 

144%  2 72%  1 288%  4 288%  4 72%  S4 
246%  3 0 0 0 0 164%  2 82%  S5 
368%  4 276%  3 276%  3 184%  2 92%  S6 



 97تابستان / بیست و هشتم/شماره مسلسل  هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                            164

So4 So3 So2 So1  راهبرد 
255%  3 170%  2 252%  4 255%  3 85%  O1 
312%  4 234%  3 156%  2 312%  4 78%  O2 
168%  2 0 0 0 0 252%  3 84%  O3 
288%  4 288%  4 172%  1 72%  1 72%  O4 
74%  1 148%  2 312%  4 296%  4 74%  O5 
152%  2 76%  1 288%  3 304%  4 76%  O6 

 مجموع _ 2.163 _ 1.974 _ 1.692 _ 496 .2
         

  
 : برنامه ریزي کمی5 ادامه جدول

wo4 wo3 wo2 wo1  راهبرد 

 جمع امتیاز
نمره 

 جذابیت
جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

 عوامل ضریب

170%  2 0 0 340%  4 255%  3 085%  O1 
078%  1 234%  3 312%  4 156%  2 078%  O2 
0 0 084%  1 0 0 336%  4 084%  O3 

216%  3 0 0 144%  2 288%  4 072%  O4 
074%  1 148%  2 222%  3 074%  1 074%  O5 
0 0 152%  2 076%  1 304%  4 076%  O6 
0 0 0 0 340%  4 170%  2 085%  w1 

%348%  4 174%  2 0 0 261%  3 087%  w2 
092%  1 368%  4 261%  3 276%  1 092%  w3 
156%  2 078%  1 312%  4 078%  1 078%  w4 
340%  4 085%  1 0 0 255%  3 085%  w5 
078%  1 156%  2 156%  2 234%  3 078%  w6 

 مجموع _ 2.687 _ 2.163  1.476 _ 1.552
 

ST4 ST3 ST2 ST1  راهبرد 

 جمع امتیاز
نمره 

 جذابیت
جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

 عوامل ضریب

087%  1 087%  1 348%  4 174%  2 087%  S1 
312%  4 0 0 156%  2 312%  4 078%  S2 
216%  3 216%  3 072%  1 216%  3 072%  S3 
144%  2 288%  4 288%  4 0 0 072%  S4 
246%  3 082%  1 164%  2 164%  2 082%  S5 
225%  3 150%  2 255%  3 300%  4 075%  S6 
084%  1 0 0 084%  1 168%  2 084%  T1 
234%  3 078%  1 312%  4 0 0 078%  T2 
0 0 170%  2 340%  4 255%  3 085%  T3 
368%  4 276%  3 276%  3 184%  2 092%  T4 
234%  3 312%  4 234%  3 078%  1 078%  T5 

 مجموع _ 1.851 _ 2.499 _ 1.659 _ 2.15
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  ریزي کمی: برنامه5ادامه جدول
wT4 wT3 wT2 wT1  راهبرد 

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

جمع 
 امتیاز

نمره 
 جذابیت

 عوامل ضریب

255%  3 170%  2 255%  3 255%  3 085%  W1 
174%  2 261%  3 348%  4 261%  3 087%  W2 
276%  3 368%  4 0 0 368%  4 092%  W3 
085%  1 0 0 85%  1 0 0 085%  W4 
0 0 078%  1 312%  4 078%  1 078%  W5 

078%  1 156%  2 234%  3 156%  2 078%  W6 
084%  1 0 0 0 0 84%  1 084%  T1 
078%  1 156%  2 078%  1 156%  2 078%  T2 
255%  3 340%  4 255%  3 340%  4 085%  T3 
184%  2 276%  3 184%  2 276%  3 092%  T4 
078%  1 156%  2 078%  1 156%  2 078%  T5 

 مجموع _ 2.130 _ 1.829 _ 1.961 _ 1.547
  منبع: محاسبات نگارندگان

  
 یتهـاجم راهبـرد ،آمده دسـت بهبا توجه بـه نتـایج 

)SO ـــا مجمـــوع ـــازامت) ب داراي بیشـــترین  8,943 ی
. بدین معنـا است آباد خرمشهر  اثرگذاري بر گردشگري

از  هـا قوتگیـري از بـا بهـره توان یمه در این راهبرد ک
 گردشـگري واقـع در پیشرو اسـتفاده کـرد. يها فرصت

ضـع موجـود درصـدد بهبـود حفـظ و یـد بـابا آباد خرم
 راهبـرد ها باشـد.گیري بیشتر از فرصترهوضعیت و به

داراي بیشـترین اثرگـذاري  SOبعد از راهبرد  STتنوع 
. بدین معنـا کـه بایـد است آباد خرمبر گردشگري شهر 

راهبردهایی تـدوین کـرد تـا از طریـق نقـاط قـوت، از 
ایجــاد  واقــع دررو دوري کنــد.  تهدیــدهاي پــیش

آثار تاریخی در  ثبت هاي مناسب گردشگري،زیرساخت
یونسکو و انجام تبلیغات قوي و مناسب با ایـن راهبـرد 

از  تـوان یم هـا قوتاز  یريگ بهرهاست که با  یرپذ امکان
  تهدیدات دوري کرد.

کیـد دارد کـه بر این موارد تأ WOبازنگري راهبرد 
بـا توجـه  آباد شهر خرمبراي بهبود وضعیت گردشگري 

ــه  ــهب ــراوان آن  يها جاذب ــوان یمف ــک  ت ــام ی ــا انج ب
ســمینارها و  يبرگــزار جــامع بلندمــدت، یزير برنامــه

ایـن  يا فـرا منطقـهبازاریابی با انجام تبلیغات مناسـب 
بـا بـازنگري وضـع  درواقـعوضعیت را بهبود بخشـید و 

نقاط ضعف را کـاهش  ها فرصتاز  یريگ بهرهموجود با 
که تا  هایی یکاستو  ها ضعف توان یمداد. با این راهبرد 

شـهر حاال موجـب عـدم جـذب مناسـب گردشـگر در 
زیـادي  يها فرصـتاز  یريگ بهرهرا با  اند شده آباد خرم

بـا بیشـترین  WO1راهبـرد  که وجود دارد کاهش داد.
دارد کـه بـا  یـدتأک مـؤثریـک راهبـرد  عنوان بهامتیاز 

شـهر در گردشـگري  گذاري یهسـرمابازنگري در مـورد 
بـا  تـوان یم با توجه به مستعد بـودن منطقـه آباد خرم
نقاط ضـعف در ایـن زمینـه را فرصت  از این یريگ بهره

  کاهش داد.
دارد که نقـاط  یدتأک راهبرد تدافعیبر  WTراهبرد 

راهبـرد ضعف را کاهش و از تهدیدات جلوگیري کـرد. 
WT1  بـرد ه، ایـن رااسـت راهبردهـا ینمؤثرتریکی از

ــدتأک ــا  ی ــه ب ــهدارد ک ــت  یزير برنام ــد فرص ــر بای بهت
ــه  هاي يســوز ــانی ک ــبالًاقتصــادي و زم  شــده انجام ق

تـا از تهدیـدات پیشـرو  نقـاط ضـعف برطـرف عنوان به
دارد کـه  یدتأک WT3همچنین راهبرد د؛ جلوگیري شو

 يهـا مکانبا تخصیص بودجـه الزم جهـت سـاماندهی 
تهدیـدات  ضمن کاهش این نقاط ضـعف از گردشگري

گردشـگري  يهـا مکانبـه  رسانی یبآس ازجملهپیشرو 
در از ایـن تحقیـق  آمده دسـت بهنتـایج  .جلوگیري کرد
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مقایسه با نتایج تحقیـق پوراحمـد و همکـاران کـه در 
ارتبـاط بـا گردشـگري منطقـه المـوت  در 1392سال 

یعنـی  ،شـده اسـت همخـوانی دارد گرفته انجامقزوین 
بهترین راهبرد براي توسعه گردشگري منطقـه راهبـرد 

در آینـده  ها فرصـتاز  یريگ بهرهکه باید با  استتنوع 
نتـایج  ینهمچنـ جهت بهبود وضعیت کنـونی بـود؛ در
با تحقیقـی کـه  در مقایسه تحقیق از این آمده دست به

ــا ــاران در س ــینی و همک ــا  1392ل حس ــاط ب در ارتب
انـد نشـان از آن انجـام داده شهر کرمانشـاهگردشگري 

ــهر  ــگري ش ــعیت گردش ــه وض ــاد خرمدارد ک داراي  آب
 swotمـدل موقعیت بهتري با توجـه بـه چهـار حالـت

دو شهر وضعیت  هر و در استنسبت به شهر کرمانشاه 
ــی  ــد معرف ــاتتبلو گردشــگري نیازمن ــین  یغ و همچن

  .استمدیریت بهتر 
  

  گیري یجهنتبندي و جمع
گردشگري یکی از ارکان مهم اقتصادي کشـورهاي 

ــت صــنعت  .دهــد یمجهــان را تشــکیل  جــدا از اهمی
ــدهاي ارزي، ــن صــنعت  توریســم در جــذب و درآم ای

در ایجـاد اشـتغال و کـاهش  نقش بسـزایی را تواند یم
ه ایـن کلی باید بـ گیري یجهنت یکدر ایفا کند. بیکاري

رغم داشـتن یـآبـاد علنکات اذعان کرد کـه شـهر خـرم
و طبیعی فراوان و معرفی از  یانسان تاریخی، يها جاذبه

شهر نمونه گردشگري  عنوان بهطرف دفتر سازمان ملل 
خی یو ثبت چند اثـر تـار در ایران و پایگاه مفرغ جهان

داشتن نقاط قوت  باوجودیعنی  گردشگري در یونسکو،
ن ایرانـی ناشـناخته فراوان هنوز حتی بـراي گردشـگرا

قیـق و مناسـبی در جهـت ریـزي دو برنامهاست  مانده
صـورت  متأسـفانهآن  يا فرا منطقهاي و معرفی منطقه

 ضـعف مـدیریت، توان یمکه از دالیل آن  نگرفته است
اهی اجتماعی مردم بومی اشـاره آگ عدم بودجه، کمبود

تـا بـا بنابراین در مقاله حاضر سـعی شـده اسـت  کرد؛
و ارائه  یداتو تهدها فرصت معرفی نقاط قوت و ضعف،

راهکارهـاي مناسـب گــامی در جهـت شناسـایی بهتــر 
 بـر این شهر تاریخی برداشته شود. فرهنگی گردشگري

کارشناسـان و مـدیران  ازنظر آمده دست بهنتایج  اساس
از عوامــل داخلــی  آمده دســت بهنمــره نهــایی  مربوطــه

گردشـگري  دهـد یمکـه نشـان  اسـت 604/2سازمان 
 ها قوتعوامل داخلی عالوه بر استفاده از  ازنظر آباد خرم

باید با تهدیدات مبارزه کنـد و همچنـین نمـره نهـایی 
 اسـت 504/2از ماتریس عوامـل خـارجی  آمده دست به

کـه سـازمان بایـد ضـمن  اسـت ینا ي دهنده نشانکه 
 پیشرو با تهدیدات مبـارزه کنـد. يها رصتاز فاستفاده 

 بر اساس ماتریس داخلـی، آباد خرمموقعیت گردشگري 
در موقعیت تهاجمی قـرار دارد یعنـی سـازمان  یخارج

پیشـرو  يها فرصـتاز  ها يتوانمنـدباید با اسـتفاده از 
ریـزي راهبـردي کمـی در ماتریس برنامه استفاده کند.

QSPM که هر راهبـرد  شود یماین مسئله پرداخته  به
چقــدر بــراي عوامــل داخلــی و خــارجی اثرگــذاري یــا 

از سـایر  مـؤثرتر هبـردجذابیت بیشتري دارد و کدام را
 شـده مطرحبنابراین در میان راهبردهاي راهبردهاست؛ 

گردشـگري  بـر ياثرگـذاربیشـترین  يدارا SOراهبرد 
 یـدتأکنکتـه و این راهبرد بـر ایـن  است آباد خرمشهر 

-درصدد بهره ها يتوانمندگیري از دارد که باید با بهره
 ها فرصتاین  صورت ینابود در غیر  ها فرصتگیري از 

اتی براي گردشگري شهر تبـدیل ممکن است به تهدید
  .شوند

  
  پیشنهادها

  و سـمینارهاي  ها یشهماانجام تبلیغات و برگزاري
ــی ینب ــر و  الملل ــی بهت  تر یســتهشادر جهــت معرف

  .آباد خرمگردشگري شهر 
  ایجاد امکانات و تسهیالت رفاهی مناسـب در کنـار

جهـت ایجـاد  افراد گردشگرامکان گردشگري براي 
  آسایش و انگیزه براي سفر مجدد

  و مـنظم در کنـار  یافتـه سـامان يها بازارچـهایجاد
 گردشگري جهـت ایجـاد اشـتغال بـراي يها مکان

و معرفـی  یمحل ،دستی یعصنامردم بومی با فروش 
  گردشگران. آباد به خرمفرهنگ و سنن شهر 

  
  منابع

. تحلیل 1388. زاده آقاسی لهبداع و عیسی زاده، ابراهیم .1
عوامل موثر بر گسترش گردشـگري در ناحیـه سـاحلی 



 167                                                                                 مورد مطالعه: شهر خرم آباد نمونه. يشهر يتوسعه گردشگر يراهبرد يزیبرنامه ر

 
 

مطالعـه و ، SWOT راهبـرديچابهار با اسـتفاده از مـدل 
  107-128ص سال اول، اي، پژوهش شهري و منطقه

. رشد ردشگري 1386 .حسینمحمدی، ابراهیمزاده اکبر .2
ــــگري شــــهري،ماهنامه  ــــعه گردش ــــی توس محل
ـــاي  ـــا و دهیاریه ـــهرداري ه ـــازمان ش شهرداریها،س

 .78 ص 5 کشور،سال ششم شماره
حسن اروجـی و محمـد  ،حسینیعلی  احمد، پوراحمد، .3

. اولویت سـنجش راهبـرد هـاي توسـعه 1392. علیزاده
هــاي  پــژوهش گردشــگري در منطقــه المــوت قــزوین،

  .1-17 ص 3شماره  45 دوره جغرافیاي انسانی،
تحلیلی بر راهبردهـاي  .1390. محمد قاسمی خوزانی، .4

گردشگري شهر طرقبه با مدل سوات،فصلنامه مـدیریت 
 77-96 صص 7 دوره شهر توسعه گردشگري،

مدیریت جهانگردي، ترجمـه . 1384 راجرز، داس ویل، .5
 فرهنگی،هاي  نشر پژوهش داوود، محمد ایزدي، اعرابی،
 تهران.

. گردشگري شهري، تهران  1390. رهنمایی، محمدتقی .6
هاي کشـور، چـاپ  ها و دهیاري ناشر سازمان شهرداري

 .1390اول، تابستان 
 آنـدریاس فرهـودي، هالـرحمـت محمـدتقی، رهنمایی، .7

 ظرفیــت . بررســی1387. و مصــطفی، قــدمی دیتمــان
 میزبان جامعه بر تاکید با گردشگري مقصد حوزه تحمل

ــه( ــوردي نمون ــه: م ــهر مطالع ــت ش ــه )کالردش . مجل
 ، شـماره1387 هاي جغرافیاي انسانی، زمستان پژوهش

  .17-34. ص66
 خدارحم بـزي،سیدي، مهسا، علیرضا خواجه شکوهی و  .8

هاي توسعه پایدار گردشگري . موانع و محدودیت1397
در شهر ساحلی تنکابن، مجله آمایش جغرافیـایی فضـا، 

 .1397 بهار سل بیست و هفتم.سال هشتم شماره مسل
  .65-76ص 

. توسعه گردشـگري روسـتایی 1386. ناصر زاده، علیقلی .9
نامـه دکتـري جغرافیـا دانشـگاه  پایـان با توسعه پایدار،

  تهران.
، مبرقعی دیناننغمه و فر، نعیمیافسانه لیاقتی، هومان،  .10

. برآورد ارزش تفریحی منطقه توچال با اسـتفاده 1392
اي همکـن. محـیط اقتصادسـنجی دو مرحلـهاز الگوي 

-25 ص .1392 ، زمسـتان4 شـماره 39 شناسی دوره
17. 

ـــی، .11 ـــدین، محالت ـــالح ال ـــر  .1380 ص ـــدي ب در آم
  جهانگردي،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران.

12. Ainhoa, U., and Isabel Gutiérrez. 2006. 
"Tourism agglomeration and its impact 
on social welfare: An empirical 
approach to the Spanish case." Tourism 
Management, 27(5): 901-912.   

13. Butler R.W. 2000. Ecotourism- has it 
Achieved Maturity or has the bubble 
Burst? Keynote Address pacific rim 
Tourism,  Rotorua New Zealand. 

14. Butler, R.W. 2000. "Ecotourism-has it 
achieved maturity or has the bubble 
burst." Keynote address. Pacific Rim 
Tourism. 

15. Chakravarthy, Kalyan K., Deepthi, K. 
2008. Swot analysis on medical tourism. 

16. GhadiriMasoum, M., Korasani, M.A., 
Zianoushin, M.M. and Veisi, F. 2010, 
Limit Regional Interation and 
Coorperation, A Strategy for Cultural 
Tourism Development, National Studies 
Quarterly, 45 (1): 117-14. (in Persian) 

17. Kordnaiej, A., Azar, A., and Niakan 
Lahiji, N., 2010, Formulating the 
Effective Organizational Strategy in 
Public Sector: Case Study in the Islamic 
Republic of Iran’s Customs (IRIC), The 
Economic Reseach, 10 (2):  91-114. (in 
Persian) 

18. Kostas E. Sillignakis, 2010. Rural 
Tourism Development for the Prefecture 
of Lassithi in Crete. 

19. Krause, M. Nachhaltigkeit, 1996, 
Dimension eines Begriffs und seine 
Bedeutung fur die räumliche Planning, 
Freie Universidad Berlin, Fachbereich 
Geowissenschaften, Institute fur 
Geographische Wissenschaft, Berlin. 

20. Nohegar, A., Hosseinzadeh, M. and 
Pirasteh, A., 2009. Assessment of 
Qeshm Island Ecotourism Capabilities 
with Use of SWOT Management 
Strategy Model, Geography and 
Development Iranian Journal, 15 (4): 
151-172. (In Persian) 

21. Sharply, Richard, 2002. Rural tourism 
and the challenge of tourism 
diversification: the case of Cyprus; 
Tourism Management 23. 

22. Schweinsberg, Stephen, 2002. 
Sustainable Tourism Development and 
Rural Community, University of 
Technology, (Sustainable Tourism 
Cooperative Research Centre. 



 97تابستان / بیست و هشتم/شماره مسلسل  هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                            168

23. Rosentraub, M.S., Joo, M. 2009. 
Tourism and economic development: 
Which investments produce gains for 
regions?, Tourism Management 30: 759-
770. 

24. https://www.karnaval.ir/blog/world-
tourism- record-was-broken. 

25. Unwto 2007. An introduction to 
destination Management, World tourism 
organization.www.pub, Unwto.org. 

26. Razaq, Raj, Nigel, D. Morpeth. 2007. 
Religious tourism and pilgrimage 
festivals management, Oxfordshire, 
Pages 5. 
 

  
  
  
  
  

  




