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  دهیچک

است که هاي قرن حاضر ترین پدیدهیلیارد دالر در جهان، یکی از مهمم 1000صنعت توریسم با درآمد ساالنه نزدیک به 

براساس آمار . کندده و براي فقرا نیز ایجاد شغل میزایی، درآمد باالیی را ایجاد کرگستري و اشتغالعالوه بر فقرزدایی، عدالت

 25که از طوریبه . برابر شده است 36تاکنون  1950تعداد گردشگران در سطح جهان از سال  ،منتشره سازمان جهانی توریسم

 که رانیاي براي گردشگر ،در این بین. افزایش یافت  2010در سال  میلیون نفر 1018به حدود ، 1950لیون نفر در سال می

 از خروج وی نفتي هادرآمد بهی وابستگ ازیی رهاي برای حلراه عنوان به تواندیم، داردی نفت يدهادرآم بهي دیشدی وابستگ

 به و ردهک دایپی فرهنگ وی اجتماع ،ياقتصاد مختلف ابعاد در گستردهر ایبسی مفهومي گردشگر. باشدی محصولتک اقتصاد

 نیا در .برندیم نام ،هست شهرها در آني اقتصاد مرکز کهی نامرئ صادرات عنوان به آن از کهیطور به هدش بدل صنعت کی

لذا . باشدیمي گردشگر نهیزم دری فراوان ياستعدادهاي دارا ،خودخاص جغرافیایی  طیشرا لیدلبه زین لیاردب میان شهر

ها و راهبردهاي تژيبه ارائه استرا )swot( تحلیلی با استفاده از مدل برنامه ریزي استراتژیک -رو با روش توصیفیپژوهش پیش

بیانگر این واقعیت است که منطقه  swotتحلیل مدل . ثر در توسعه شهر با استفاده از گردشگري شهري پرداخته استمؤ

ها و مشکالت عنوان محدویتنقطه ضعف و تهدید اساسی به  19ها و نقطه قوت و فرصت اصلی به عنوان مزیت 27داراي 

ها، ضعف تبلیغات حاکی است که کمبود سرمایه گذاري نتایج تحلیلی مدل. باشدبیل میوي توسعه گردشگري شهري اردرپیش

  .رودگردشگري شهري اردبیل به شمار می موانع اصلی توسعه... و ضعف اختیارات سازمانی و نهادي و 
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  مقدمه

هاي مهم اقتصادي است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاك مطرح شود و ضمن افزایش گردشگري یکی از بخش

وان یک صنعت این صنعت به عن. نماید ،اي به رونق اشتغال و ایجاد درآمدهارزي براي اقتصاد ملی، کمک شایستهدرآمدهاي ا

المللی و صنایع دستی داري، حمل و نقل داخلی و بینداري، رستورانگر بویژه هتلاي از صنایع دیجلوبرنده در توسعه مجموعه

توان صنعت سفید نامید زیرا برخالف گردشگري را می). 1388ر اقتصادي، معاونت برنامه ریزي و امو( نقش مهمی داشته و دارد

و صفا را براي هاست و صلح و تفاهم بین ملتدوستی  ساززمینهاغلب صنایع تولیدي، بدون آلوده سازي محیط زیست انسانی، 

کشور نخست دنیا و از  9جزء  ،ایران از لحاظ دارا بودن ابنیه تاریخیدر این میان، ). 1388محسنی،( آوردمردم به ارمغان می

آمد ها از درقابلیتست که باید متناسب با این حالی ااین در. قرار داردکشور برتر دنیا  10میان هاي اکوتوریستی درلحاظ جاذبه

درصد این میزان درآمد باشد اما درآمد ایران نه تنها این میزان  5میلیارد دالري توریسم بهره ببرد و سهم آن حداقل  400

 قرار دارد 92دنیا، در رتبه صدم درصد سهم توزیع است و در میان  5تر و کمتر از درآمد ساالنه ایران بسیار پایین نیست، بلکه

هاي اخیر، گردشگري منبع در سال. دانندیک فرصت منحصر به فرد اقتصادي میگردشگري را  بسیاري از نویسندگان،). همان(

هاي بسیاري از کشورها شده م موازنۀ بازرگانی و تراز پرداختدرآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظی

- تیفعال چهارم بخش عنوان بهي گردشگري هاتیفعال که دهیرس درش ازي حد بهي گردشگر صنعت). 1386کاظمی، ( است

 نیسودآورتر عنوان به کنندیمی نیبشیپ کارشناسان و گرددیم محسوب خدمات و صنعت ،يازکشاورز پس انساني ها

 موحد،( برندیم نام هست شهرها در آني اقتصاد مرکز کهی نامرئ صادرات عنوان به آن از کهیطور به د؛یدرآ جهان صنعت

طلبد، ضرورت هاي شهري که میسیسات، خدمات و ظرفیتأتوریسم، با توجه به امکانات،  ت رو به رشد بودن صنعت). 1381

نبوه توریست در ورود ا. ریزي جهت استفاده درست و مناسب به پذیرش توریسم اقدام گرددها و برنامهمین آنأدارد نسبت به ت

، افزایش )افزایش دزدي و سرقت( هاي نامناسب اجتماعیکالتی مانند ترافیک، برخوردمش ،هاي موجودشهر بیش از ظرفیت

 کندنان شهري و گردشگران را فراهم میدر شهر شده و موجبات ناراحتی ساک... هاي تاکسی و کاال و خدمات و قیمت

-ع داشته، از توانمنديیرشد بسیار سرکه از چندین سال قبل میانه اندام به عنوان شهري  اردبیل ،بیندر این  ).1381موحد،(

در این  .باشدهاي متعدد گردشگري میچرا که داراي پتانسیل. هاي فراوانی جهت توسعه گردشگري شهري برخوردار است

با استفاده از نقاط قوت، ضعف، فرصت و  اردبیل و نقش آن در تحول اقتصاديبه بررسی وضعیت گردشگري شهري  ،پژوهش

ردیده است تا با دیدي علمی به ارائه راهکارها و راهبردهاي اجرایی جهت توسعه گردشگري در این شهر تهدیدها اقدام گ

  .پرداخته شود

  روش تحقیق

هاي هاي مورد نیاز، از بررسیآوري اطالعات و دادهبراي جمع. باشدتحلیلی می -تحقیق توصیفیمطالعه در این روش 

و بهار 1389قه براي انجام کار پایان نامه در بازدید از شهر در سالهاي ناخت منطجهت شاسنادي و همچنین مطالعات میدانی 

ها، امکانات، خدمات و وضعیت کلی گردشگري در استفاده شده و با توجه به اطالعات بدست آمده به بررسی جاذبه 1390

 ازگردشگري شهري  هاي توسعهژياسترات در مرحله بعد، جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه. منطقه اقدام شده است

ها و فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ،منظور بدین. بهره گرفته شد، )SWOT( ریزي استراتژیکمدل برنامه ترین مهم

با یاري متخصصینی از سازمان میراث فرهنگی و دانشجویان دوره کارشناسی  هاي داخلی و خارجیان ماتریسوبه عن تهدیدها

از آن استخراج و بر  SWOTدر نهایت با تنظیم عوامل استراتژیک، ماتریس . مورد شناسایی قرار گرفت ،ردبیلارشد از شهر ا

به عنوان استراتژي ،هاهاي حاصل از این تجزیه و تحلیلمشخص و رهیافت توریسممناسب توسعه  يهااساس آن، استراتژي

  .گردیدگشا ارائه هاي راه

  محدوده مطالعاتی

 دهدصد از مساحت کل کشور را تشکیل میکیلومتر مربع، یک در 18500یل در شمال غربی ایران با بیش از استان اردب

دقیقه و حداقل  42درجه و  39دقیقه و حداکثر  11درجه و  37این استان در حداقل عرض جغرافیایی  ).1386عبدالهی، (



جمعیت کل . شمال غربی کشور ایران جاي گرفته است دقیقه در 55درجه و  48دقیقه و حداکثر  19درجه و  47طول شرقی 

واژه اردبیل  ).1386سالنامه آماري استان، ( بوده است5/0اه با نرخ رشد جمعیت نفر، همر 1228155، 1385استان در سال 

 ،ستانوسعت این شهر. به معنی شهر مقدس ترکیب شده است) رشه( و ویل) مقدس( اوستایی است که از دو کلمه آرتا اي واژه

الن، طالش و بزغوش است که بهاي س از ارتفاعات کوهستانثر أو چهره عمومی شهرستان اردبیل مت کیلومتر مربع است 3810

داراي آثار آید که هرهاي با اهمیت ایران به شمار میاز ش ،شهر اردبیل. اند وامل طبیعی سبب محصور شدن آن شدهاین ع

 38دقیقه طول جغرافیایی و  18درجه و  48شهر اردبیل مرکز شهرستان، در  ي استهاي طبیعی بسیار زیادتاریخی و جاذبه

-www.iran( تري از سطح دریا قرار گرفته استم 1311دقیقه عرض جغرافیایی و در ارتفاع  15درجه و 

travel.blogfa.com(.  

  

  ه مورد مطالعهموقعیت منطق: 1شکل شماره 

  
  نگارندگان: منبع

  بیان مساله 

المللی  اي، ملی و بین ل و ارز را در مقیاس محلی، منطقهحرکت سرمایه و انتقال پو ،گردشگري بیش از هر صنعت دیگري

ید ناخالص ملی و صادرات جهانی مراتب بیش از تول به هاي جهانگردي ه به طوري که هزینهرا سبب گردید

فضاهاي شهري  ،گیرد بازدید و اقامت گردشگران قرار میترین فضاهایی که مورد  مهم ،در این اثنا). 1386توالیی(باشد می

این شهرها . بزرگ متداول استگردشگري در شهرهاي کوچک و . دادند ترین فضاها را تشکیل می هستند که از دیرباز جذاب

اي خدمت به شهروندان توسعه بر اساساً ،ها و تسهیالت رفاهی از جاذبه بسیاري. دهند ها را ارائه می ستره وسیعی از جاذبهگ اًغالب

شهرها ممکن است مبادي ورود و  ،از این گذشته. ها کمک کند تداوم آنتواند به  ، ولی استفاده از این تسهیالت میاند یافته

که به نواحی آن شهر مسافرت  ندخروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند، و به عنوان پایگاهی براي گردشگران در آی

مسافران تجاري و تفریحی بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهري هستند و به  ،ها و سایر تسهیالت گردشگري هتل. کنند می

اقدام به اقامت در شهر  ،گردشگر شهري کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگري ،به عبارت بهتر. دهند خدمات می



نواحی شهري به  ).1381کردي،( کند استفاده میأ از آن به عنوان یک مبد ،راف شهربازدید از مناطق اطنموده و یا آنکه براي 

که از آن . شوند محل گردشگري مهمی محسوب می بسیاري دارند غالباً... هاي تاریخی و فرهنگی و ورزشی و علت آنکه جاذبه

اي مهم فوتبال و برگزاري ه چون المپیک، داربی شی همهاي سلطنتی، رویدادهاي ورز ها، کاخ موزه توان به ،میمیان 

و نقشی اساسی کشاند  ز داخل و خارج از شهر به آنجا میکه در ایام سال افراد زیادي را ا. هاي فیلم جهانی اشاره کرد جشنواره

باستیه، ( گذارد یر می، به ویژه در زمینه تجاري تأثها ي فعالیتها الملل ایفا کرده و بر تمامی بخش در توسعه روابط بین

  .گردد اهمیت موضوع مورد مطالعه مشخص می ،لذا با توجه به موارد مذکور ).1382:برنارد

 شهر اردبیل هاي توریستی جذابیت

هاي  تانی، حمامهاي باس مساجد تاریخی، تپه. ار زیادي استهاي طبیعی بسی ردبیل داراي آثار تاریخی و جاذبها شهر

هاي شهر اردبیل  از دیدنی ،هاي طبیعی ، مکانهاي مقدس و تاریخی مشاهیر و بقعه  هاي گورستان ،هاي بزرگ عمارت قدیمی،

  .شوند وار در ذیل بیان می طور خالصه ها به ترین جاذبه که معروف هستند

  دریاچه شورابیل

و میدانی، کله قایقرانی، داس: از جمله ،زشی و فرهنگی بسیاري استاین دریاچه داراي امکانات تفریحی، ور

تواند مورد  که می...زي، رستوران در دریاچه و، مجموعه شهر باالمللی اه بینسواري، گنجینه تاریخ طبیعی، نمایشگ دوچرخه

داد، اکنون به یکی از  هاي آن روزگاري بیماران را شفا می که لجن تاالب یا دریاچه شورابیل .استفاده گردشگران قرار گیرد

ها هزار پرنده مهاجر در روزهاي نیمه دوم آبان ماه هر  فرود ده .ن مهاجر در استان تبدیل شده استهاي مهم پرندگا زیستگاه

هاي خاکستري، اردك چشم طالیی، اردك تاجدار، غاز خاکستري،  پلیکان. کند این تاالب طبیعی را دو چندان می سال، زیبایی

دراج ، قرقاول ، مرغابی ، خوتکا ، چنگر ، قو ،  ،ز پرندگان بومیاز پرندگان مهاجر و ا ،باقرقره، باکالن کوچک و لک لک سیاه

علت نامگذاري این دریاچه، شوري بسیار . شوند یمشاهده م دریاچهدر فصول پاییز و زمستان در  ،حواسیل ، آنقوت و کاکایی

رنگین ه ماهی قزل آالي ک به طورياست؛  شوري آن کاسته شدهاز  ،زیاد آب آن بوده که امروزه با افزودن شدن آب شیرین

هکتار  180هکتار به  74وسعت این تاالب از  ،1371در سال  با هدایت آب رودخانه بالخلو. شود کمانی در آن پرورش داده می

کلی از بین  هاي آن به ، امالح و لجنلیون متر مکعب افزایش یافت و نمکمی 14به  ،میلیون متر مکعب 1/1و حجم آب آن از 

ها هزار  ساالنه ده .رتبه دوم پذیرش گردشگران در استان اردبیل را دارد ،ورابیل پس از شهر گردشگري سرعیندریاچه ش. رفت

این دریاچه با توسعه امکانات  ،کنند و در آینده نزدیک نفر گردشگر این استان از دریاچه طبیعی شورابیل اردبیل دیدن می

-www.ardebil(هاي توریستی خود را افزایش خواهد داد بهاد جنگل مصنوعی اطراف، جاذتفریحی و فرهنگی و ایج

city.blogfa.com.(  

  مجموعه بازار اردبیل 

در میانه شهر و در طرفین خیابان امام خمینی واقع گردیده و به جهت قدمت و دارا بودن  ،مجموعه تاریخی بازار اردبیل

، ها ها، تیمچه مشتمل بر راسته ،دیگر بازارها چونهمآید و  یو جالب توجه ایران به شمار م معماري سنتی از بازارهاي تاریخی

، )ق.قرن چهارم ه(مقدسی و اصطخري  .باشد می از سابقه طوالنی و درخشانی برخوردار بازاراین . سراها و مسجد و گرمابه است

 هجري قمري 8و7در قرن  ،دبیلبازار ار. کنندکه در میانه آن مسجد قرار داشته است اردبیل را به شکل صلیبی توصیف میبازار 

معرف آثاري از دوره  ،مجموعه کنونی بازار .رونق اصلی آن مربوط به دوره صفویه است ،نیز از رونق فراوانی برخوردار بوده اما

، راسته غالمان، بازار ، راسته پیر عبدالملک، راسته قیصریه، راسته کفاشاناراصلی بازصفویه و قاجاریه است و شامل راسته 

، سراي گلشن، سراي وکیل، )حاجی میرزا(زرگران، سراجان، پنبه فروشان، مسگران، چاقوسازان، آهنگران، سراي خشکبار 

سراي نو یا زنجیرلو، سراي حاج احمد، سراي حاج شکر، سراي مجیدیه، سراي امام جمعه، سراي دوگچی و تیمچه زنجیرلی 

 51دهانه و  5تشکیل شده و هر کدام داراي  ،ر دو بر راسته بازار عمودندسراي خشکبارها از دو بازارچه موازي هم که ه .است

ر و راسته به راسته بازا سراي گلشن نیز مرکب از دو بازارچه و یک سرا است و در مقابل سراي زنجیرلی واقع شده و. مغازه است



مرمت  طرف سازمان میراث فرهنگی تعمیر وهاي اخیر از  در سال ،مجموعه تاریخی بازار اردبیل. شود پیر عبدالملک مربوط می

  .)www.ardebil-city.blogfa.com( به ثبت تاریخی رسیده است 1690شده و به شماره 

 بازار شهر اردبیل: 2شکل شماره 

  
  همان: منبع

  الدین اردبیلی بقعه شیخ صفی

الدین  بنام اسفریس بوده است که شیخ صفیسال پیش باغ بزرگی  700محل کنونی بقعه شیخ صفی الدین حدود 

 او را در محل تدریسش و در ،طبق وصیت وي .پرداخت مریدان خود میبه ارشاد و تدریس  اردبیلی در بخشی از آن باغ بزرگ

وجه تسمیه آن وجود نام مبارك اهللا در متن ساقه برج آن . اند اي بنام اهللا اهللا دفن کرده با ساختن یک برج مقبره ،مدرس خود

تا جائیکه  ؛تکمیل و تزئین شد باعنایت ویژه شاهان، این مجموعه در نهایت دقت ،در دوره صفوي .با خط بنایی معقلی است

بقعۀ وسیع و دیدنی . کند به بهشت موعود خداوندي تشبیه می هزار مترمربع 21بقعه را با مساحتی نزدیک به  ،آدام اولیاریوس

شود که هم اینک کل مساحت عرصه و اعیانی این  مهري و عناد واقع می ا سقوط سلسله صفویه چنان مورد بیب ،شیخ صفی

مروز باقی نمانده هزار متر مربع است و از اشیاء و لوازم نفیس آن جز نامی غرور آور و یادي تلخ براي نسل ا 7تر از کم ،مجموعه

  .فهرست میراث جهانی به ثبت رسیداین مجموعه امسال در . )پرتال استانداري اردبیل( است

  پل ابراهیم آباد 

. ره صفویه استاین پل در ابتداي کوچه ابراهیم آباد بر روي رودخانه بالخلو در شهر اردبیل ساخته شده و متعلق به دو

ظاهراً پل ابراهیم آباد . دگذر ده و از درون شهر مینویسد که رودخانه بالخلو در شهر اردبیل به دوشاخه ش آدام اولئاریوس می

چشمه است که دو 3پل ابراهیم آباد داراي . نیز ازجمله پلهایی است که پیترودوالواله در سفرنامه خود به آن اشاره کرده است

  .هاي اخیر مورد بازسازي قرار گرفته است دهنه آن در سال

  )داش کسن(پل ججین یا  

ن نیز چشمه است و هم اکنو7پل ججین داراي . این پل در داخل شهر اردبیل و بر روي رودخانه بالخلو ساخته شده است

  .گیرد مورد استفاده مردم قرار می

  حمام آقانقی 

یادگار دورة صفوي  ،این بنا. دهد خود ادامه می تصد سال است که به حیا ع شده و چنداین اثر زیبا در قلب شهر واق

حمام  .دم شناسی را دارا استموزه و مر است و داراي کاربري حمام بوده است که در حال حاضر مرمت و احیاء شده و کاربري

سمت مردانه حمام مانند سایر ق. آقا نقی داراي دوبخش زنانه و مردانه بوده و ورودي این دو بخش مستقل از همدیگر است

قسمت زنانه با  ،ولی .ها تبعیت کرده و این فرم در تمام حمامهاي اردبیل مشهور است از اصول کلی و فرم اصلی حمام ،ها حمام



این حمام داراي بخش منحصر به فردي بنام چال حوض بوده که  .کوچک فقط جهت رفع نیاز محله ساخته شده استفضاهاي 

  .باشد متر عمق می 2متر عرض و  3طول،  5/16ابعاد این استخر  .کاربرد استخر امروزي را دارا بوده است

  خانه ابراهیمی 

ه در شهر اردبیل به شمار یکی از یادگارهاي دوران زندی ،خانه سیدهاشم ابراهیمی در بافت کهن در کوچه شهیدگاه

ه همکف و عمارت اصلی شامل دو طبق. شود معبر کوچه وارد حیاط مستطیلی می بناي مذکور با یک هشتی کوچک از .رود می

ق و یک شاه شامل دو روا ،این تاالر که بخش مهمی از بنا را تشکیل داده. زیرزمین بوده و تاالر نسبتاً بزرگ و زیبایی دارد

 ،تزئینات به کار رفته در تاالر. هاي الوان به صورت ارسی تزئین یافته است هاي مشبک ریز با شیشه نشین است که با پنجره

  .هاي باارزش است ها و کتیبه ها، نقاشی ها، گچبري شامل مقرنس

  زادهخانه رضا

واخر مربوط به ا در اردبیل واقع شده که قدمت آن) یکی از محالت ششگانه(در محله اوچدکان  ،خانه مرحوم رضازاده

توسط هشتی اي قرار گرفته که  در مقابل میدانچه ،الیه جنوب شرقی بنا سردرب ورودي خانه در منتهی. باشد دورة قاجاریه می

مترمربع و پالن نعلی شکل ساخته شده  640به مساحت  ،بخش اعیانی ساختمان در دو طبقه. شود به محوطه حیاط وارد می

ا یک راهروي میانی و نیز راهروي دیگر عمود بر آن است که توسط دو دسته پله موجود اتاق گوشواره ب 4که طبقه اول داراي 

یک تاالر یا شاه نشین در وسط  داراي دو اتاق گوشواره با ،شود و طبقه دوم نیز دو طبقه فوقانی به هم مرتبط می ،در آن

  .باشد می

  جمعه مسجد 

سترده و کم بازماندة مسجد عظیم، گ ،بر روي تپه باستانی قرار دارد ،در شمال شرقی شهرکه مسجد جمعه اردبیل 

. وده استفوي معمور و آباد بشکل گرفته و تا اوایل ص ،هاي مختلف اسالمی بخصوص دوره سلجوقی نظیري است که در دوره

مسجد دوره سلجوقی و . ردپاي مسجد را در قرون اولیه اسالمی به وضوح تشخیص داده است ،هاي باستان شناسی کاوش

ه و ایوان مسجد بزرگ را صرفاً گنبدخان ،تر از بناي مکعبی فعلی بوده و بناي سرپاي موجود تر و وسیع بسیار گسترده ،ایلخانی

د آجري بزرگی داشته است که دو پوش ساخته شده و حوادث ایام هر دو پوشش گنبد این مسجد گنب. داده است تشکیل می

هاي گنبد داخلی  ياین مسجد را فرو ریخته و تنها دو قسمت قوسی شکل ناقص از گنبد خارجی و قسمت محدودي از گچبر

مأذنه مسجد اثر دیگري  .است باقی مانده ،عظمت تاریخی آن براي نمایش ،در چهار گوشه فوقانی دیواره هاي شبستان اصلی

 .متري قرار دارد 15در ضلع غربی شبستان اصلی مسجد و به فاصله تقریبی  ،است که به صورت گلدسته استوانه اي شکل

باشد که در قسمت شمالی آن واقع شده و در حال حاضر با تیرهاي چوبی پوشانده شده و  ایوان مسجد متصل به گنبدخانه می

  .)پرتال استانداري اردبیل(بوجود آورده استازخانه فعلی را نم

  Swot روش تجزیه و تحلیل

، تحلیل نقاط قوت و ضعف( SWOTریزي و تجزیه و تحلیل استراتژیک، ماتریس ترین فنون برنامه یکی از مناسب

حان و تفاده طرابه عنوان ابزاري نوین براي تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، مورد اس ،است که امروزه) ها و تهدیدات فرصت

وسیع و  ،SWOTقلمرو ماتریس. بنابراین در این تحقیق، از این روش استفاده شده است. گیرد ارزیابان استراتژي قرار می

شود که امکان بررسی عوامل و مقایسه  هاي سیستمی محسوب می ، یک چهارچوب مفهومی براي تحلیلواقع گسترده است و در

ط قوت و ضعف هاي محیط بیرونی را همراه با نقا ها، تقاضاها و موقعیت زننده، فرصت سیبهاي آ ات، جنبهتنگناها، تهدید

چهار نوع استراتژي به شرح زیر ترکیب و تلفیق این عوامل با یکدیگر در واقع، مبناي تدوین  ،البته. آورد استراتژي به وجود می

  :باشد می

  SO تلفیق نقاط قوت و فرصت -

  STتلفیق نقاط قوت و تهدید  -

   WOتلفیق نقاط ضعف و فرصت -



  WTتلفیق نقاط ضعف و تهدید -

مذکور کاربرد فنون . هاي استراتژیک براي ممیزي استراتژیک را فراهم سازند توانند چارچوب انتخاب ها می این استراتژي

به عنوان  SWOTهاي تحلیلی روش  خشیو اثر ب ها ثر و قابلیتهاي رویکرد مؤ ها و توانمندي در کشورهاي مختلف، پتانسیل

 حرف اول چهار کلمه انگلیسی با ،SWOT). 1385نوري،( یکی از کارآمدترین فنون ممیزي استراتژیک را اثبات کرده است

ها، نقاط  ي ساختن یک ماتریس تهدیدات، فرصتبرا). 1383زیاري، ( است 4وتهدید 3، فرصت2، ضعف1فارسی قوت معادل

  :مرحله را طی کرد 8باید  ،قوت ضعف، نقاط

  اي که در محیط خارجی سازمان هاي عمده فهرستی از فرصت -1

  موجود در محیط خارجی سازمان فهرستی از تهدیدات عمده -2

  فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان -3

  فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی سازمان -4

 SOهاي  در خانه مربوط در گروه استراتژيهم مقایسه شده و نتیجه را  هاي خارجی با نقاط قوت داخلی و فرصت -5

  .شود نوشته می

  .شود نوشته می WOهاي  یسه و نتیجه در گروه استراتژيمقاهاي موجود در خارج  نقاط ضعف داخلی با فرصت - 6

  .شود ینوشته م STهاي  مقایسه و نتیجه در گروه استراتژينقاط قوت داخلی با تهدیدات خارجی  -7

زاده و  ابراهیم( شود نوشته می WTهاي  مقایسه و نتیجه در گروه استراتژينقاط ضعف داخلی با تهدیدات خارجی  -8

 ).1388همکاران، 

 SWOTچهار چوب تحلیل 

  
  )1387چشمه و زنگی آبادي، محمدي ده: (منبع

 

توان ایجاد کرد که به ماتریس  می ملیک ماتریس از عوا ،SWOTبراي توسعه و گسترش یک استراتژي در قالب مدل 

SWOT هاي محیطی از یک طرف و نقاط ضعفها و تهدید در این روش، هدف ارزیابی فرصت. تیا ماتریس ارزیابی معروف اس 

ها و تهدیدها از  ها در محیط درونی و تحلیل فرصت ها و ضعف ، تحلیل قوتدر واقع. باشد و قوت از سوي دیگر مورد توجه می

  ).1389فاضل نیا و هدایتی،( مند است نی جریانی نظامرومحیط بی

  

                                                        
1- Strength   
2 - Weak 
3 - Opportunity 
4- Treat  



  هاو نحوه تعیین استراتژي Swotماتریس -10- 5 شکل

ماتریس 

Swot  

 نقاط قوت

S  

  نقاط ضعف

W  

  ها فرصت

O 

 استراتژي

SO 

 استراتژي

WO 

  هاتهدید

T  

 استراتژي

ST 

 استراتژي

WT 
  )1384افتخاري و مهدوي، رکن الدین  (:منبع 
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هایی که  ی نقاط ضعف و قوت است؛ یعنی جنبهسنجش محیط داخلی ناحیۀ مطالعه شده جهت شناسای ،هدف این مرحله

الدین  رکن( باشد مدنظر می ،دارنده داردهاي مساعد یا باز زمینه هاي آن ریزي و اجراي تکلیف برنامهدر راه دستیابی به اهداف 

از طریق مطالعات  اردبیلنقاط ضعف و قوت گردشگري شهري  ،از این رو در این قسمت از پژوهش). 1385تخاري و مهدوي، اف

  .ندي شده استب تقسیم) 2(به شرح جدولمیدانی محقق، 

 Swotنظام تجزیه و تحلیل ) 2(جدول

   نقاط قوت نقاط ضعف

1W :سال سرد هاي محدویت ناشی از شرایط اقلیمی در ماه 

2W :ها و فضوالت جامد بخصوص در کنار  داخل شهر به زباله آلودگی

 هاي طبیعی مکان

3W :نامناسب بودن دریاچه شورابیل از حیث اقامت براي مسافران 

4W :شهري با وسایل تفریحی مناسب جهت  هاي درون کمبود پارك

  مسافران استفاده

1S : شورابیلمناظر طبیعی و دیدنی فراوان مانند دریاچه 

2S : تنوع گیاهی و جانوري( شهرتنوع زیستی فلور و فون در( 

3S : تابستان (با آب و هواي سایر نقاط کشور شهرمتفاوت بودن آب و هواي

 )خنک

4S :سم ورزشی در شهر نظیر قایقرانی در دریاچهیهاي تور وجود پتانسیل 

5S :داشتن محیط آرام و بدون شلوغی جهت آرامش اعصاب  

  

  

 اکولوژیکی

5W:  و ناشناخته  هاي گردشگري اردبیل جاذبهضعیف امکانات تبلیغ

 ماندن آنها

6W :قیمت در شهر و نارضایتی  ود تسهیالت رفاهی و اقامتی ارزانکمب

 مسافران از آن

7W :هاي  برداري اقتصادي از جاذبه برنامه ریزي نامناسب براي بهره

  گردشگري

8W  :رکیفیت پایین خدمات و تسهیالت گردشگري شه  

  

 

6S :و عرضه آن به ...) عسل و ( وجود سوغات، خشکبار و تنقالت محلی

 گردشگران

7S : گذاري بیشتر در زمینه توریسم همراه با  سرمایهقابلیت شهر براي جذب

 درآمدزایی بیشتر

8S : و عرضه آن به ... وجود انواع صنایع دستی از قبیل قالی، ورنی، جاجیم و

 گردشگران

9S :راي پذیرایی از تورهاي توریستی همراه با توسعه منتج از توانایی شهر ب

 ها آن

10S : موقعیت استراتژیک شهر بین دو منطقه شمال کشور و تبریز به عنوان

  جهت توسعه بیشتر هاي توریستی بزرگ مکان

  

 اقتصادي

9W :نحوه برخورد مردم محلی با مسافران  

10W : نظیر  شهرضعف امکانات و خدمات راهنمایی گردشگران در

  شهري هاي درون تابلوهاي راهنماو نقشه

11W :در  هنات خرید محصوالت محلی و ضعف عرضکمبود امکا

 هاي گردشگري مکان

11S :هاي تاریخی به یادگار مانده از دوران قدیمی در شهر  وجود جذابیت

  اردبیل

12S :وجود انواع صنایع دستی محلی و ویژه با سازگاري فرهنگی مردم منطقه 

13S :وجود فرهنگ خاص و سنتی مردم استان 

14S :نواز بودن مردم منطقه مهمان  

  

فرهنگی و 

 اجتماعی

12W : دیده در رابطه با  نیروهاي متخصص و آموزشاستفاده از کمبود

  بخصوص در شهرداري و میراث فرهنگی شهرصنعت گردشگري 

13W :هاي گردشگري با امکانات و خدمات  ساماندهی ضعیف جذابیت

  ص همراه با مدیریت ضعیف مسئولینخا

 

15S : براي شناساندن شهر بخصوص اقدامات تبلیغاتی سازمان میراث فرهنگی

 در سرعین و ورودي به استان از شمال

16S :ها به  پذیرایی، جلب و تسهیل سفر توریستهاي شهر براي  تالش سازمان

  شهر

  

 
 

 نهادي
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ها و تهدیدهایی است که یۀ مورد مطالعه جهت شناسایی فرصتکندوکاو آثار محیط خارجی در ناح ،هدف این مرحله

مطالعات انجام شده،  بنابراین با توجه به). همان( ناحیۀ مورد مطالعه در ارتباط با گسترش گردشگري با آن مواجه است

  . آورده شده است) 3(در جدولمیدانی و نظرات متخصصین  با استفاده از مطالعاتها و تهدیدها مجموعۀ فرصت

  

  Swotنظام تجزیه و تحلیل ) 3(جدول

   فرصت ها تهدیدها

1T :ها از طریق ریختن زباله ها، جذابیتهاي طبیعیآلودگی مکان

 هاو نخاله

2T :مطلوب زیست محیطی کنترل آثار نا بهینه درریزي نبود برنامه

 گردشگري شهري

3T :هاي طبیعی نظیر سانی به گیاهان و درختان در مکانرآسیب

 دریاچه شورابیل

  

1O :شهرهاي گردشگري توسعه یافته و قابل توسعه دروجود جذابیت  

2O :طبیعی وجود دریاچه در داخل شهر به عنوان یک جاذبه منحصر به فرد 

3O :بسیار مناسب در تابستان براي اکثر مسافران يوجود هوا 

4O :هاي طبیعی در شهر از طریق توسعه گردشگري اد پاركافزایش ایج

 شهري با درآمدزایی منتج شده از آن براي شهرداري

  

  

  

  

 اکولوژیکی

4T :هاي مناسب براي تسهیالت اقامتی و رفاهی با قیمت نبود

 هامندي در آناستفاده بیشتر گردشگران و افزایش رضایت

  

 

5O :براي مردم کم درآمد و کاهش  رزایی بیشتالهمراه با اشتغ زاییدرآمد

  با توسعه گردشگري در شهربیکاري از راه گردشگري شهري 

6O :ها و امکانات موجود از طریق توسعه گردشگري شهريبهبود زیرساخت 

  با استفاده از عوارض ورودي در شهر

  

 اقتصادي

5T :به الگوهاي فرهنگ بومی و فراموشی آداب رسانی  امکان آسیب

 توسط مردم با افزایش گردشگرانهاي محلی  و رسوم و سنت

 

7O: از  گذاري بر آن با توسعه استفاده از طریق ارزش هاي محلی احیاي سنت

  از راه گردشگري شهري ها آن

8O :ثیر گردشگري بر همه از طریق تأ افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم

  جوانب زندگی مردم

9O: دیگر و بالعکس آشنایی مردم بومی با نحوة زندگی مردمان  

10O :همراه با خلق  هاي فرهنگی مثبت به سایر مردمان امکان انتقال ارزش

  هاي جدید بازاریابی از طریق توسعه گردشگري شهري ایده

  

فرهنگی و 

 اجتماعی

6T :ها براي جذب  ناتوانی و کمبود اختیارات الزم سازمان

گذاري خارجی و جذب نیروهاي متخصص در زمینه  سرمایه

 هاي مربوطه شگري در سازمانگرد

 

11O: التحصیالن رشتۀ  هاي تحصیلی دانشگاهی و فارغ افزایش رشته

ها در جهت توسعه  در شهر و امکان استفاده از تخصص آنگردشگري 

 گردشگري شهري اردبیل

 

 
 

 نهادي

  نگارندگان: منبع

   ها و تهدیدها تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت- 6- 3

نقطۀ ضعف داخلی و  13برابر  قوت داخلی در 16تعداد  اردبیلدهد، در شهر  نشان می) 3( و) 2(نطور که جداول هما

نقطۀ قوت و  27تعداد ،مجموعبنابراین، در. ی و بررسی شده استتهدید خارجی شناسای 6فرصت خارجی در برابر 11تعداد 

گردشگري شهر روي توسعۀ  مشکالت پیش ها و طۀ ضعف و تهدید به عنوان محدودیتنق 19ها و تعداد  فرصت به عنوان مزیت

ر گردشگري در شهر اردبیل قابلیت توسعه بیشت ،ها نسبت به محدویت ها با توجه به برتري مزیت ،بنابراین. شده است شناسایی

  .باشد گردشگري در این شهر می توسعه کمتردلیل  ،ریزي با مدیریت خوب ولی نبود برنامه .گردد مشخص می

  

  SWOTدر مدل هاي  تژيارائه استرا-6- 4



برخی از راهبردها با  ،لالبته در جریان عم. آورد اب یا راهبرد متفاوت را فراهم میماتریس سوآت امکان تدوین چهار انتخ

برحسب وضعیت سیستم، چهار دسته . آیند هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می زمان و پوشانی داشته، و یا به طور هم یکدیگر هم

  .توان تدوین کرد می ،گري متفاوت هستند از نظر درجه کنشراهبرد را که 

  

  swotل یراهبرد هاي چهارگانه براساس تحل: 4جدول شماره 

  محیط داخلی
راهبردهاي چهارگانه براساس 

  ها قوت  ها ضعف swotتحلیل 

  راهبرد انطباقی

  )حداکثر -حداقل(
  )حداکثر-حداکثر(راهبرد تهاجمی 

 
  ها فرصت

  

  

  محیط خارجی

  راهبرد دفاعی  

  )حداقل -حداقل(
  )حداقل -حداکثر(راهبرد اقتضایی 

  

  تهدیدها

  1388 زاده و همکاران، ابراهیم:منبع

  

  :)so(تهاجمی/راهبرهاي رقابتی 6- 4- 1

گیري هر چه  راهبردها از نقاط قوت براي بهره در این. ها بوجود آمده است این مجموعه از تقابل نقاط قوت و فرصت

اش را به حداکثر  ه و بالقو ههاي نهفت ها و قابلیت پتانسیل.شود ه از سوي محیط بیرونی استفاده میهاي مهیا شد بیشتر از فرصت

  .رساند می

1SO :همراه با توسعه تسهیالت مربوط با  ،هاي آن در شهر هاي گردشگري با وجود پتانسیل توسعه هر چه بیشتر جذابیت

  )1S،2S،3S،5S،11S،12S،13S،14S،1O،2O،3O،4O،6O( گردشگري

2SO :با توجه به توانایی این صنعت در توسعه و تحول اقتصادي در  ،افزایش توجه به گردشگري از طرف مسئولین شهر

  )6S،7S،8S،9S،10S،5O،6O،7O،8O،9O( شهر

3SO :در شهر یابی بیشتر براي گردشگري در شهر با توجه به وجود امکانات بالقوه  گرایی و بازار توجه بیشتر به تخصص

  )1S،2S،3S،4S،10S،15S،16S ،2O،3O،4O،10O،11O( جهت استفاده حداکثري از آن

4SO :توسعه بیشتر تسهیالت و امکانات گردشگري با توجه به قابلیت آن در برآوردن نیازهاي اقتصادي شهر 

)7S،8S،9S،5O،6O،7O،8O(  

5SO :و جذب گردشگران عالقمند در این زمینههاي طبیعی  از تنوع فلور و فون شهري و پارك شناسایی، حفاظت 

)1S،2S،4S،2O،4O(  

6SO :1( هاي شهر و موقعیت آن شگري اطراف با وجود قابلیتهاي گرد جذب گردشگر از قطبS،3S،5S،8S،9S 

11S،12S،1O،2O،3O(  

7SO :ي و گذار ضه به گردشگري در جهت جذب سرمایههاي تولیدي شهر جهت جذب و عر استفاده بهینه از توانایی

  )6S ،7S،8S،9S،12S ،5O،6O،7O،8O( توسعه اقتصادي شهر

  

  

  ) st(راهبردهاي اقتضایی 6- 4- 2



از نقاط قوت درونی  ،در این راهبردها .گیرد تنگناها و تهدیدات بیرونی شکل میاین مجموعه از تقابل نقاط قوت درونی با 

  .شود و تهدیدات محیط خارجی استفاده میجهت کاهش یا رفع خطرات 

1ST :هاي  ترل اثرات تخریبی بر روي پتانسیلهاي شهر در جهت کن زي بهینه و توجه بیشتر به جذابیتری برنامه

  )1S،2S،3S،5S،1T،2T،3T،5T( گردشگري

2ST : افزایش ایجاد تسهیالت گردشگري متناسب با توان اقتصادي مسافران جهت جذب درآمد براي شهر همراه با

  )7S،8S،9S،12S،4T( افزایش کیفیت زندگی مردم شهر

3ST: هاي گردشگري  گذاري ي در شهر جهت جذب و توسعه سرمایههاي مرتبط با گردشگر افزایش اختیارات سازمان

  )6S ،7S،8S،9S،10S،11S،12S،16S،6T( هاي خاص شهر در این زمینه بدلیل قابلیت

 )wo(راهبردهاي بازنگري یا انطباقی - 6- 4- 3

، با بر اساس این مجموعه راهبردها. گیرد هاي محیط بیرونی شکل می درونی با فرصت این مجموعه از تقابل نقاط ضعف

  .بخشد هاي بیرونی را ارتقاء می میزان استفاده و بهره مندي از فرصت ،ها و نقاط ضعف درونی کاستن از نارسایی

1WO: ها در شهراستفاده از نیروهاي متخصص در زمینه گردگشري در شهر با توجه به وجود این نیرو 

)11O،12W،13W(  

2WO:  هاي گردشگري  پتانسیلافزایش تبلیغات و توسعه امکانات و تسهیالت گردشگري با کیفیت متناسب با توجه به

  )1O،2O،3O،4O،6O ،3W،4W،5W،6W،8W( در شهر

3WO: ردشگري در توسعه تبلیغات بین مردم شهر جهت تصحیح رفتار مردم با گردشگران با توجه به امکانات توسعه گ

  )2O،3O،4O،6O ،2W،9W،10W( شهر

4WO: ها نآفرهنگی از  –هاي اقتصادي برداري هاي گردشگري شهر جهت افزایش بهره سازي مکان متناسب 

)5O،6O،8O،9O،10O،3W،4W،7W،8W،11W(  

  ) wt(راهبردهاي تدافعی 6- 4- 4

کنند  این راهبردها تالش می. گیرد ی شکل مینی منطقه و تهدیدات خارجاین راهبردها از تقابل و تعامل نقاط ضعف درو

رفت از  طریق ترمیم نقاط ضعف براي بروناز . کاسته شود ،تا از میزان ضعف و نارسایی و تنگناهاي درونی و تهدیدات خارجی

  .کند تهدیدات خارجی استفاده می

1WT: سازي  یري از تخریب و آلودهها جهت جلوگ هاي گردشگري همراه با مدیریت بهینه آن توجه بیشتر به جذابیت

  )2W،3W،5W،6W،1T،2T،3T،5T( ها توسط مردم و گردشگران پتانسیل

2WT: 12( هاي مرتبط با گردشگري جهت جذب نیروهاي متخصص افزایش اختیارات سازمانW،13W،6T(  

3WT: ت و تسهیالتوسعه امکانات  ها در درون شهر و برون شهر جهت جلوگیري از تخریب و تبلیغات بیشتر جاذبه

  )3W،4W،5W،6W،8W،9W،10W، 11W،2T،3T،4T، 5T( ها استفاده بیشتر از جذابیت گردشگري جهت

  گیري نتیجه

باشد و این به دلیل تأثیرات فراوان  هاي اساسی می سعه گردشگري در جوامع جزء اولویتبا توجه به این که امروزه تو

هاي گردشگري  کشور اول در زمینه تنوع پتانسیل 10ایران جزء  ،ینهباشد و در این زم می... اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

در این بین، شهر اردبیل از . مند شود ي انکارناپذیر آن بهرهتواند از مزایا ر صورت توجه به مقوله گردشگري میباشد که د می

گذاري مناسب همراه با برخوردار است که در صورت سرمایه هاي متعددي، از پتانسیلطبیعی ایران -شهرهاي تاریخی

هاي متعدد این صنعت بهره مند گردد و لذا با توجه به این تواند از مزیتبهینه و مدیریت سیستمی مناسب، می ریزي برنامه

به بررسی موضوع  ،)SWOT( ریزي استراتژیکترین مدل برنامهه قرار گرفت و با استفاده از مهمموارد، این موضوع مورد توج

 .استراتژي به عنوان راهکارهاي توسعه گردشگري شهري در شهر اردبیل ارائه گردید 17 ،و در پایانپرداخته شد 
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Abstract 
Today, tourism has a special place in the national economy and play an effective role in 

promoting the economic, social and cultural countries, especially plays in developing countries. 
Tourism industry with annual earn closely 1000 billion dollar at world, one of the important 
phenomenon of present century. Moreover created poverty expunge equanimity splay and 
preoccupation make, upper income and for poor created preoccupation too. According to statistics 
published by the World Tourism Organization, tourists in the world of 1950 is already 36 times. As 
reached from 25 person million in 1950 to more 900 person million in the 2007 and increased to 1018 
person million in 2010 year. In Iran, one of the top countries in tourism attractions at the international 
level, is because it has plenty tourism potential, Travel to Iran, which has depended heavily on oil 
revenues, could be a solution to get rid of dependence on oil revenues and exit is a  produce single 
economic. Put of the Knowledge of the society from this tourism so suitable and consideration 
income source at option one country, to have tourism acquire concept so widespread in different 
dimension, economic, social and cultural and define to industry. As is from those as invisible exports, 
the economic center of the city as it is being called. Meanwhile Ardebil city therefore particular 
historical and biology environment and plenty gift at tourism. Re to tourism can more source of 
income and preoccupation at zone level, providing requirement term creation, tourism can have more 
economic development in city. Therefore, before study using a descriptive - an analysis using the 
strategic planning model(swot) to provide effective strategies and strategies of urban development is 
tourism. Swot analysis model reflects the fact that the 27 strength and opportunities and 19 
weaknesses and threats, advantages as the main and restrictions to the fundamental problems facing 
the development of tourism is the city of Ardabil. The analytical results indicate that lack of 
investment, publicity poor and lack organizational and institutional authority and ... The main 
obstacles to tourism development is a city of Ardebil. 

Key words: Tourism, Ardebil, economic development - social, tourist attractions 
  


