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 چکیده 

گذار مایهمکانات برای تبلیغات، جذب سرافزاری، فراهم بودن اختگری، نیازمند وجود امکانات سپایداری گردش

گیری کاریا و بهآوری روز دنیوع بیماری کرونا، استفاده از فنشمترقبه همچون گردشگر، فائق آمدن با شرایط غیر و

 یردشگرگ یهاشاخص سهیمقاباشد. در این پژوهش های با روابط اجتماعی باال میکارکنان توانمند و تور لیدر

دسته در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد ک SWOTمناطق خرمشهر و آبادان با استفاده از روش  در داریپا

واستراتژی  عملکرد رقبا ریزان هر دو منطقه با سه استراتژی مهم توجه به امکانات مالی، تغییرات دراندرکاران و برنامه

مناسب و تبلیغات  استفاده کرده که اولویت در خرمشهر با نوآوری و در آبادان با به دست آوردن منابع مالی آورینو

تری برای است. در این راستا مشخص شد که با توجه به قدمت، شهرت و شرایط شهر آبادان، این شهر امکان بیش

وسسات مالی مو از منابع مالی مربوط به  رددازیون محلی و ملی برای جذب گردشگر یتبلیغات از طریق رادیو تلو

فاده از منابع ریزی در جهت استکند اما در خرمشهر بیشتر برنامهو بانکی برای گسترش بخش گردشگری استفاده می

ها با ور لیدرتدنیا به علت عدم آشنایی آوری روز استفاده از فن ی گردشگری،خارجی وجود دارد. در هر دو منطقه

تخدام ش گردشگری و به اسدنبال آموزش کارکنان شاغل در بخبه شده و دست اندرکاران گردشگری چالش مواجه

رونا و مسائل مشابه ی با توانایی برقراری ارتباط باال هستند. در نهایت هر دو منطقه از شیوع بیماری کیهاتور لیدر

 این شرایط هستند.  که باعث فروپاشی گردشگری شده هراس داشته و در تالش در جهت غلبه بر

 ی آبادانی خرمشهر، منطقه، منطقهSWOTگردشگری پایدار، روش  ها:کلید واژه
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 مقدمه 

های اقتصادی و های بارز و منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیتگردشگری به عنوان فعالیتی پویا و با ویژگی

داده است. توسعه به این صنعت موجب تنوع  تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص

عنوان منبع جدید درآمدی در گردد و در کشورهای در حال توسعه بهگی در اقتصاد مینمدها و کاهش ناهماهآدر

 گردشگری توسعه پایدارهای اقتصادی تاثیر فراوان دارد. سیاست های مالیاتی، جذب ارز و تقویت بنیانبخش

)کریمی،  تواند ضمن افزایش منافع، تاثیرات منفی را به حداقل کاهش دهدرویکردی است که شهر با تاکید بر آن می

صنعت نوین و بسیاری از کشورها از این  گسترش پیدا کرده استمروزه صنعت گردشگری در جهان ا (.13۹۹

از قبیل اقتصادی خود  کالتتوجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مش قابلیش را تا حد در خواند وضعیت توانسته

. به دلیل (1400جبران کنند )یاراحمدی و زلقی، سرانه و کمبود درآمد ارزی را  بیکاری، پایین بودن سطح درآمد

ران برجای می گذارد توجه فراوانی اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگ

شدت در حال توسعه است و عملکردهای جامعه به پایدارگردشگری به این زمینه از فعالیت معطوف می گردد 

با توجه به تنوع آب و  (.2021، 1)هی و همکاران متنوع استتوسعه گردشگری پایدار  در قبال و شهری روستایی

توان ، در صورت بسترسازی مناسب میروستاهای کشورهای مختلف وکالبد فیزیکی متفاوت هوایی، آداب و فرهنگ

توجه و جذب (، نفت) را بیش از بیش توسعه داد و با توجه به لزوم خارج شدن از اقتصاد تک محصولی گردشگری

یدار شغلی در ی گردشگری روستایی کمک شایانی به اقتصاد کل کشور و توسعه پاگذار در جهت توسعهسرمایه

باعث حضور  گردشگری روستایی،ویژه بههای مناسب ساختشک در صورت ایجاد زیربید. گردمی پیرامونمناطق 

در باغات  هکاشت و برداشت میو مند برای دیدن طریقه یک پخت نان محلی،هقالهزاران گردشگر از سراسر جهان ع

 (.1400روی پور، )علوانی و خس دتی سبک سنتی زندگی روستاییان گردو ح

قرار ی بری طبیعی و جوامع محلهاواسطه پیوندها و تعامالتی که با محیط زیست و جاذبههگردشگری روستایی ب

گذارد. از می های انسانی و طبیعی بر جایکند، پیامدهای قابل توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیطمی

ن تا حدودی آ ظاهرجمله این پیامدها، تاثیرات رواج گردشگری بر پایداری جوامع محلی است، پیامدی که اگر چه 

 .(13۹۹و باختر،  حصار)یاری های روش شناختی محدودی در این حوزه ارائه شده استمشخص است چارچوب

 ماعیاجت –عنوان یکی از نیروهای توسعه اقتصادی به نیز در کنار گردشگری روستایی توسعه گردشگری شهری

و در بسیاری از کشورها  العاده برای تغییر استتوان انکار کرد که یک نیروی فوقینمآید که شمار میمهم به بسیار

 (.13۹۹ )گل آمیز و سلطانی، شودهای کسب درآمد فراوان محسوب میترین راهعنوان یکی از مهمبه

                                                           
1 Hey et al 
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و  1)پاالسیوست گردشگری است یک نیروی محرکه جدید برای توسعه پایدار صنع اکوتوریسمتوسعه پایدار 

گردشگری نوعی سیاست توسعه  ی اجرای استراتژی احیای روستاییعنوان یک راه موثر برابه و (2021همکاران، 

روستایی را در اولویت توسعه مناطق کشاورزی و ها این سیاست. شودها پیگیری میکه توسط دولت در مناطق بکر

نقش بسزایی در دگی و کار در آرامش و رضایت است دهد و هدف آن تبدیل روستا به مکانی زیبا برای زنقرار می

 2)گائوداشته است  و همچنین فقرزدایی در مناطق فقیر تسریع نوسازی کشاورزی و روستایی، ادغام شهر و روستا

-مندی از زیباییاز زندگی روستایی با هدف بهرهاکوتوریسم و گردشگری توسعه پایدار . تجربه (2017و همکاران، 

پرداختن به صنعت کاشت و پرورش کشاورزی، محیط زیست بومی ابتدایی روستایی و ، اکوتوریسمهای مرتعی 

منظور جلب توجه گردشگران است. این امر گردشگری روستایی را به گردشگری چندوجهی فرهنگ عامیانه به

پایدار اکوتوریسم توسعهکند که شامل بازی، آرامش، تعطیالت، خلقت، خرید و یادگیری است. تبدیل میجدید 

. (2012، 3)یونشگری و حامل آن محیط روستایی است شکلی از گردشگری است که هدف آن تعطیالت گرد

طی و غیره تأثیر توانند بر فرهنگ روستایی، آموزش روستایی، محیط زیست محیمی گردشگرانطور خاص، به

 (.2012و همکاران،  4)ژائو بگذارند

تواند یک فعالیت ها، میدر مناطق با پتانسیل پایین برای توسعه از طریق سایر بخش 5توسعه پایدار اکوتوریسم

ریزان شگران باشد. در این راستا برنامهدرآمدزای پایدار برای مردم محلی و مکانی برای گذراندن اوقات فراغت گرد

سم تمرکز کنند که در این میان اگر بخواهیم اکوتوری توسعه پایدار اکوتوریسم گذاران باید در مناطقی برو سیاست

ای نیاز است که بتواند . در واقع، مطالعهکنیما ارزیابی گردی موجود در هر منطقه ررا توسعه دهیم باید مناطق بوم

 (.2020و همکاران،  6پوریان)اسد دنبال کندهای پایداری این هدف را با استفاده از شاخص

های آوری، مدلهای فنبه رشد در اقتصادهای نوظهور، پیشرفتاقتصاد جهانی، طبقه متوسط رو پیشرفت با توجه به

درصد رشد به  5با  2018سال المللی در ، تعداد گردشگران بینصرفه به های سفر مقرونوکار جدید، هزینهکسب

 تریلیون دالر افزایش یافته است 7/1رسید. در عین حال، درآمد صادراتی حاصل از گردشگری به  نفر میلیارد 4/1

این امر این بخش را به یک نیروی واقعاً جهانی برای رشد و توسعه  .(7201۹سازمان مللسازمان تجارت جهانی )

عنوان یک کاتالیزور برای نوآوری و شود و بهکند که باعث ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر میاقتصادی تبدیل می

اندازد. گردشگری کمک زیادی به توسعه اقتصادی این اعداد ما را به یاد یک نکته مهم می. کندکارآفرینی عمل می

های توریستی کند. در سطح جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی به هزینهکشورهای میزبان می
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(. در واقع، 2018 ،و همکاران 2آن کشورها دارد )اعظم 1ابل توجهی در تولید ناخالص داخلیمتکی هستند که سهم ق

)تانگ و  تواند درآمد و رفاه جوامع محلی را افزایش دهدتوسعه گردشگری با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم می

کند، زیرا این نگرانی را در تواند پایداری فعالیت را تضمین مشخص است که مزایای یک فعالیت نمی (2015 3تان،

عبارت دیگر، با افزایش درآمد گردشگری کند. بهخواهد توسعه دهد ایجاد میچه اقتصاد در ازای آن می مورد آن

در این پژوهش به های گردشگری در با توجه به ظرفیت افتد؟چه اتفاقی برای جامعه میزبان و محیط زیست می

 شود. پرداخته می swotمناطق خرمشهر و آبادان با استفاده از روش  در داریپا یگردشگر یهاشاخصبررسی 

 پژوهش پیشینه

های حمل گردشگری، بیان داشتند که ای و ظرفیتپایداری منطقه( در پژوهشی با عنوان 2022) 4زکان و همکاران

ای محکم و کافی برای توسعه هبر مقاصد خود بیاموزند تا سیاست مناطق باید تا حد امکان در مورد تأثیر گردشگری

ای و گردشگری ایجاد کنند. بنابراین، این مقاله روش جدیدی را برای ارزیابی ظرفیت حمل در مقاصد منطقه

طور کند، که )الف( به اندازه کافی خاص است تا نیازهای خاص مقصد را برآورده کند، همانگردشگری معرفی می

تأیید شده است، و )ب( به اندازه کافی عمومی است برای هر مقصد  که با آزمایش در مطالعات موردی مختلف

کند، در شناسی عملی تأکید میگردشگری در سراسر مناطق اروپایی قابل اجرا باشد. نتایج بر اهمیت چنین روش

به طور همزمان به همچنینکند. های ذینفع مختلف تأکید میحالی که در عین حال بر اهمیت گفتگو بین گروه

کند که هیچ معیار یا ارزش واحدی برای پردازد، در حالی که اذعان میی و توسعه گردشگری میاپایداری منطقه

 .ظرفیت حمل وجود ندارد. در نهایت، برای انواع مختلف مقاصد قابل استفاده است

جامعه ی باعث توسعه چگونه گردشگری پایدار روستای طرح این سوال که( در پژوهشی با 2021و همکاران ) 5هی

های های روستایی، محیط زیست روستایی، هزینهزیرساخت توسعهدر بلندمدت، که  پاسخ دادندشود؟ روستایی می

توسعه جامعه  درعنوان نیروهای اصلی آوری کشاورزی و سرمایه انسانی روستایی بهمالی کشاورزی، پیشرفت فن

های روستایی، محیط زیست بومی زیرساختتوسعه مدت، شوند. در همین حال، در کوتاهروستایی شناخته می

های اصلی های مالی کشاورزی، پیشرفت فناوری کشاورزی، و سرمایه انسانی روستایی نیز محرکروستایی، هزینه

 .کندی موجود از چند جنبه به ادبیات فعلی کمک میتوسعه جامعه روستایی هستند. این مقاله با پرکردن خألها

برای توسعه پایدار اکوتوریسم  TOWS-AHP-SWOT تحلیل( در پژوهشی با عنوان 2020و همکاران ) 6پوریاناسد

های ارزیابی منظور ایجاد مدلی برای شناخت شاخصبهدر بهترین منطقه در استان لرستان، ایران، بیان داشتند که 

                                                           
1 GDP 
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شاخص در سه بعد  30در غرب ایران  توسعه پایدار اکوتوریسم و پرکردن شکاف تحقیقاتی 1اکوتوریسمپایداری 

ردی غرب گداری اکوتوریسم در شش منطقه بوم ارزیابی پای )اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( پایداری برای

ارزیابی پایداری  ی درهای اقتصادنشان داد که وزن شاخص شاخص ترکیبی ایران شناسایی شد. نتایج بخش

توسعه پایدار  نشان داد که مهمترین معیار برای AHP اکوتوریسم بیشتر از سایر ابعاد است. تجزیه و تحلیل

های بندی استراتژیهای موجود در این منطقه است. همچنین با توجه به رتبهدر دریاچه گهر، فرصت اکوتوریسم

تبلیغ و معرفی طبیعت زیبای دریاچه در سطح ملی و »مهمترین استراتژی  TOWS  استخراج شده در ماتریس

 بوده است. « المللیبین

در  شهری های توسعه پایدار گردشگریشناسایی و تحلیل ابعاد و شاخص(، به بررسی، 13۹۹گل آمیز و سلطانی )

س ابعاد توسعه گانه شهر براسامناطق سهبندی منظور اولویتبهمناطق شهرداری اصفهان پرداخته و بیان داشتند که 

شد و  بعد تأیید شده در مصاحبه، اخذ 5پایدار گردشگری شهری، نظر کارشناسان در خصوص اهمیت هر یک از 

زن هر صورت پذیرفت و و Expert Choice افزاربعد در نرم 5بر اساس میانگین این نظرات، مقایسه زوجی بین 

وزن یک رتبه  شهر اصفهان با 3پس با انجام معادالت مربوط به مدل ویکور منطقه کدام از معیارها محاسبه شد. س

 را به خود رتبه دوم و منطقه یک شهر اصفهان با وزن صفر رتبه سوم 76/0اول، منطقه پنج شهر اصفهان با وزن 

 .اختصاص داد

های های گردشگری پایدار در دستیابی به ارزشبررسی شاخص( در پژوهشی با عنوان 13۹8ناصح و تقوی )

شریح ارتباط ت، بیان داشتند که ارائه راهکار برای اثرات مخرب ، ضمنمحیطیاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

وا، خاک، زیست )اعم از آلودگی آب، ههای محیطمفاهیم گردشگری با توسعه پایدار و توصیف مشکالت و آلودگی

 .اند( گردشگری ناپایدار استصوت، بصری و پسم

امعه محلی های گردشگری پایدار روستایی از منظر جارزیابی شاخص به(، در پژوهشی 13۹5 ار و باختر)یاری حص

رتباط با اتفاوت قابل توجهی بین نظرات گردشگران و جامعه محلی در پرداخته و بیان داشتند که  و گردشگران

ن پایدارتر از گردشگراهای گردشگری را ای که جامعه محلی شاخصگونههای پایداری وجود دارد بهشاخص

 .ی شده استهای مورد مطالعه در محدوده این تحقیق متوسط ارزیابپایداری شاخص هاما مجموع .کنندارزیابی می

 روش پژوهش

پایه و اساس این های درونی سازمان است. ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی SWOT تحلیل

 SWOT ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی سازمان است. حروف

به  Opportunityبه معنای ضعف، Weakness ، به معنای قوت Strength ابتدای کلماتتشکیل شده است از 
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شود و فرصت ضعف به درون سازمان مربوط میبه معنای تهدید است. ماهیت قوت و  Threat معنای فرصت و

است و نحوه ی پرداخته شده  SWOT در اینجا به معرفی آنالیز است. و برون سازمانی و تهدید معموالً محیطی

 .شده استاجرای آن شرح داده 

سان     جامعه شنا ضر کار شگری  ی آماری پژوهش حا ضای    گرد شگری، اع   و کارمندان اداره میراث فرهنگی و گرد

شگران                کمیته شگری و گرد سعه گرد ستاهای هدف تو سالمی رو شوراهای ا شگری، دهیاران و  سعه گرد های تو

ی  یوهشههنفر به عنوان نمونه به  148باشههد که می های آبادان و خرمشهههر در هنگام پژوهشموجود در شهههرسههتان

 پژوهش انتخاب شده است.   نوان نمونهعگیری در دسترس بهنمونه

 : شناسائی عوامل داخلی و خارجیاولگام 

. پس شدی یعوامل داخلی و عوامل خارجی شناسا و شناخت محققین از منطقه مورد مطالعه در ادبیات موضوعابتدا 

ماتریس  1ها، ماتریس ارزیابی عوامل داخلیاز مشخص شدن تمامی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت

ها و فرصت ارزیابی عوامل داخلی شود. نقاط ضعف و قوت داخلی در ماتریستشکیل می 2ارزیابی عوامل خارجی

شوند. پس از مشخص شدن و نمره تجزیه و تحلیل می ارزیابی عوامل خارجی و تهدیدات خارجی در ماتریس

 گیرند. ها قرار میدهی عوامل درونی و بیرونی، این عوامل در جدول ماتریس استراتژی

های مکان باشند عواملی هستند که بیشتر به رقبا و شرایط دیگرها و تهدیدات میعوامل خارجی که شامل فرصت

ن های دروباشند، چالشگردشگری بستگی دارند و عوامل داخلی که شامل نقاط قوت و نقاط ضعف درونی می

-تواند با برنامهیو م استباشند. عوامل داخلی معموالً در کنترل فرد یا سازمان ی مورد مطالعه میسازمان یا منطقه

د یا سازمان ی فرمدت مشکالت موجود را پس از شناسایی رفع نماید. اما عوامل خارجی خارج از ارادهریزی کوتاه

 باشد.مدت و پویا میریزی بلندبوده و هماهنگی با این عوامل نیازمند برنامه

 : تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجیمگام دو

ها و تهدیدها، ها در قالب نقاط قوت وضعف و فرصتبندی آنی عوامل داخلی و خارجی و دستهیپس ازشناسا

مراتبی وزن هریک از با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله ها مشخص شود.باید میزان اهمیت هریک از آن

ست روش سلسله مراتبی از آن جهت دارای اهمیت فراوان اشود. مشخص میهای عوامل داخلی و خارجی شاخص

با اجماع  گیرد وکارشناس خبره آشنا با مسائل مد نظر صورت می بندی عوامل از نظر چندینکه شناسایی و رتبه

 یابد.نظر خبرگان، امکان خطا و اشتباه در شناسایی عوامل کاهش می
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 عوامل داخلی و خارجی: ایجاد ماتریس ارزیابی ومگام س

ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف را لیست کرده و به هرعامل یک  1برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

دهیم. در اینصورت جمع ضرایب وزنی اهمیت( تا یک )بسیار مهم( اختصاص میضریب وزنی بین صفر )بی

 اختصاص داده شده باید مساوی یک باشد. 

 بیانگر 3نمره  ضعف کم، 2سی، نمره بیانگر ضعف اسا 1. نمره گیردتعلق می 4تا  1ها نمره این عاملک از به هری -

 .(1)جدول  باشدنشان دهنده قوت بسیار باالی عامل می 4نقطه قوت و نمره 

 و خارجی دهی به معیارهای داخلیامتیاز -1جدول 

 ضعف اساسی

1 

 ضعف

2 

 قوت

3 

 قوت اساسی

4 

 عوامل گزینه انتخابی

 امتیاز

 داخلی

 تهدید جدی

1 

 تهدید

2 

 فرصت

3 

 فرصت عالی

4 

 خارجی

 

 .شودب مینمره آن ضر عامل را در برای تعیین نمره نهایی هرعامل، ضریب هر -

ها کمتر از آن اگرمیانگینبدست آید. تا نمره نهایی سازمان  شودمیهای نهایی هرعامل را محاسبه مجموع نمره -

ازمان دارای باشد س  5/2و اگر نمره میانگین بیشتراز  استباشد یعنی سازمان ازنظر عوامل داخلی دچارضعف  5/2

 .باشدقوت می

 SWOTگام چهارم: طراحی مدل تحلیلی

گردد. این ماتریس زمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس داخلی و خارجی استفاده میبرای تجزیه و تحلیل هم

رزیابی عوامل ارود و برای تشکیل آن باید نمرات حاصل از ماتریس کار میموقعیت صنعت یا سازمان بهبرای تعیین 

ا سازمان در داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را در ابعاد عمودی و افقی آن قرار داد تا جایگاه صنعت ی

 SWOT ریس. این ماتریس منطبق بر ماتهای مناسبی را برای آن مشخص کردبازار مشخص گردد و بتوان استراتژی

 .(1)شکل  کندهای مناسب برای سازمان را مشخص میاست و استراتژی
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 زیابی و انتخاب استراتژیالگوی ار -1شکل 

 

ها را که در یافته هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیدبه شکل نظام SWOT روش تجزیه و تحلیل

سازد. در یمهای متناسب با موقعیت را منعکس مورد تحلیل قرار داده و استراتژیاند مرحله قبل شناسایی شده

 پس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید که در مرحله قبل شناسایی SWOT مدل

ها ز آندار از محل تالقی هر یک اسب ترتیب امتیاز وزنهای مربوطه به خود بر حشده و نوشتن آنها در سلول

، ST ،WT گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته استراتژیهای موردنظر حاصل میاستراتژی

WO  و SO ماتریس تجزیه و تحلیل 2 شود. در جدولمی SWOT نشان داده شده است. 

 SWOT ماتریس تجزیه و تحلیل -2جدول 

 (W)  هاضعففهرست  (S)  هافهرست قوت عوامل استراتژیک

   WO  هایاستراتژی SO  هایاستراتژی (O)  هافهرست فرصت

 WT  هایاستراتژی   ST  هایاستراتژی (T)  هافهرست تهدید

 

های خارجی توان با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتمی SO هایدر اجرای استراتژی :SOیهااستراتژی

د تا بتواند با مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشسازمانی عالقهرداری را نمود. هر بحداکثر بهره

 .ها و رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنمایدگیری از نقاط قوت داخلی از فرصتبهره
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ها نهفته است در جهت هایی که در فرصتاین است که از مزیت WO هایهدف از استراتژی :WO هایاستراتژی

 .بران نقاط ضعف استفاده شودج

ات ناشی کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدید WT هایهدف در اجرای استراتژی  :WT هایاستراتژی

گرفت هد اآمیز قرار خووضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره سازمان از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی

 د. ماینها از چنین وضعیتی پرهیز باانحالل، واگذاری، کاهش عملیات، ادغام و سایر روش شودو باید سعی 

ز تاثیر گردد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی برای جلوگیری ادر این نوع استراتژی تالش می: ST هایاستراتژی

 .بین بردوکارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیدات را از منفی تهدیدات خارجی، ساز

 نتایج پژوهش

 های توصیفی پاسخگویانویژگی

درصد(  31ن )درصد زن بودند.  اکثریت پاسخگویا 32درصد مرد و  68نتایج آمار توصیفی پاسخگویان نشان داد که 

ی تحصیالت دارا با بیشترین فراوانی ،نمونه آماریدرصد از   33  سال قرار داشتند و 50تا  41در دامنه سنی 

 باشند.می ارشد کارشناسی

 SWOTماتریس تجزیه و تحلیل 

صه می به صت   طور خال سی فر سئله   توان گفت هدف از تحلیل و برر ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این م

ه زمانی که با ویژهها را به دست آورد و از تهدیدات اجتناب کند. ب تواند فرصت می منطقه گردشگری است که یک  

   رو است.هقابل کنترل در زمان کنونی روبیک محیط خارجی غیر

سبه نقاط درونی در جدول     ساس محا شور ایران و   می 3شماره  برا شرایطی فعلی که در ک ستان    توان گفت که در  ا

ستان به  ستان   خوز شهر شهر و آبادان حکم فرما می ویژه  شد، غیرقابل اطمینان بودن درآمد گ های خرم شگری،   با رد

الوه بر عشود.  ها از شیوع کرونا از مهمترین نقاط ضعف محسوب می   خاص و البته نگرانیوابسته بودن به فصلی   

ترین نقاط  ی مشاوره و راهنمایی به گردشگران از جمله مهم  گذار جدید و ارائهاین، مشتری مداری، جذب سرمایه  

ات صههحیح و جذب  ی اطالعی مشههاوره و ارائهمداری، ارائهقوت بوده اسههت. در مجموع رعایت اصههول مشههتری

، شهرت  هایی در جهت رضایت مشتری مطلوب بوده و عدم تبلیغ العملگذار در کنار در پیش گرفتن دستور سرمایه 

 شد.باارهای مرتبط با گردشگری نامطلوب میکوپایین و شیوع شدید بیماری کرونا و احتمال فروپاشی کسب
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 محاسبه نقاط درونی در منطقه مورد مطالعه -3جدول 

 رتبه ضریب ضعف نقاط

 نقاط ضعف

 1 148/0 .پذیر هستیمآسیب ما از نظر احتمال فروپاشی فعاالن گردشگری

 2 12/0 نظر بازارکار و شهرت خیلی کمی دارد.منطقه مد

 3 037/0 .باشدقابل اطمینان و فصلی میهای عملی کامالً غیرجریان مالی ما در صحنه

 4 032/0 است.رسانی و تبلیغ گردشگری اندک اطالع

 نقاط قوت

 3 087/0 مداری در راس امور قرار دارد.مشتری

 2 213/0 شود.ی خوبی به گردشگران داده میراهنمایی و مشاوره

 1 34/0 .ها هستیمگاهگذار جدید در اقامتدنبال سرمایهبه

 4 023/0 .توانیم مشتریان خویش را راضی نگه داریممنابع مالی خوبی داریم بنابراین می

  1 جمع

 

آوری در نتوان گفت که بهترین فرصت در مورد استفاده از ف  می 4براساس محاسبه نقاط بیرونی در جدول شماره    

سخت از  آوری و وجود رقبای سر ها مهیا بوده و عدم تسلط تور لیدرها به فن گذاری خارجیگردشگری و سرمایه  

سوب می  شنایی با ایده   شود. در مجموع  مهمترین تهدیدها مح سخت شناخت و آ افزارهای  ی رقبا، فراهم آوردن 

 تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.  آوری میموردنیاز برای استفاده از فن

 محاسبه نقاط درونی در منطقه مورد مطالعه -4جدول 

 رتبه ضریب نقاط

 هافرصت

 1 32/0 آوری در گردشگریاستفاده از فن

 2 12/0 هاگذاری خارجیفرصت عالی سرمایه

 هاهدیدت

 1 37/0 آوریعدم تسلط تور لیدرها به فن

 2 1۹/0 داری گردشگروجود رقبای جدی و سخت بودن جذب و نگه

  1 جمع
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 (در شهرستان خرمشهر ی طوفان فکریه)نتیج : SWOTهای مورد استفاده در روش تحلیل نمایش ماتریس

شماره  اولویت سمت نقاط قو       از 5گذاری در جدول  ست. در ق سان و خبرگان صورت گرفته ا شنا ت و دیدگاه کار

شهرت از مهمترین چالش          شی و اندک بودن  شکالت مالی، احتمال فروپا شد که م شگری   ضعف بیان  های گرد

مورد  و تجمیعی با هم این متغیرها در شههرایط مقایسههه زوجی 5باشههد. در جدول شههماره ر خرمشهههر میپایدار د

ر قسمت ددر این ماتریس در مورد عوامل داخلی در قسمت عمودی میزان اهمیت و  همچنینگرفتند. بررسی قرار 

شگری م    شاخص مدنظر بر عملکرد یا قابیلت رقابتی منطقه گرد ست. در وا دافقی اثر  قع اولویت نظر قرار گرفته ا

سب  یک شاخص با میزان اهمیت و میزان تاثیرگذاری در عملکرد یا قابیلت رقابتی   گردد. ه میمنطقه گردشگری محا

ن فکری  با توجه به نتایج این جدول تبلیغات در جهت افزایش شههههرت مهمترین برنامه خروجی طوفا            ،بنابراین 

یغات در خرمشهر بعد از تبل شهرستان   باشد. در گردشگری پایدار در   خرمشهر می شهرستان   گردشگری پایدار در  

شیوع کرونا و به دست آوردن      ترتیب جلوگیری ازجهت افزایش شهرت به  سائلی همچون  شی بر اثر م منابع   فروپا

 های بعدی قرار دارند.مالی مناسب در اولویت

 (خرمشهرشهرستان گردشگری پایدار در بندی عوامل داخلی )ماتریس اولویت -5جدول 

 اثر بر عملکرد یا قابیلت رقابتی منطقه گردشگری ماتریس

میزان 

 اهمیت

 شهرت اندک -
به دلیل مسائلی  احتمال فروپاشی

 همچون کرونا
 منابع مالی مناسب

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال شهرت اندک

 اولویت پایین اولویت متوسط اولویت باال احتمال فروپاشی

 اولویت پایین اولویت پایین اولویت متوسط منابع مالی مناسب

 

شان داد که در منطقه  6نتایج جدول  شگری پایدار در  ن ستان    ی گرد ستراتژی در مورد    شهر شهر مهمترین ا خرم

ستراتژی نوآوری در خدمات گردشگری می     عوامل خارجی می شبرد ا شد.   توان توجه به تحقیق و توسعه برای پی با

خارجی، محور افقی و عمودی در جهت اولویت            مل  تاثیرگذاری عوا به نوع  ف  با توجه  ندی مت ماتریس    ب با  اوت 

شماره    عوامل داخلی می شد. در جدول  شاهده می  6با شود که احتمال وقوع در محور عمودی و اثر احتمالی بر  م

شگری در  ستان    گرد شته و اولویت    شهر شهر در محور عمودی قرار دا شخص می   خرم ساس م شود.  ها بر این ا

خرمشهر بود که جهت برون  در شهرستان   ار لویت عوامل خارجی در گردشگری پاید ونداشتن نوآوری، مهمترین ا 

شگری پایدار در        این عامل منفی باید برای آن چاره رفت از شه کرد. گرد سی اندی سا ستان    ای ا شهر  شهر  برخرم

های پس از آن حفظ و گسههترش امکانات مالی و تغییرات در عملکرد رقبا در اولویت قرار دارد و توسههعه نوآوری

 د.های بعدی قرار دارناولویت
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 ( گردشگری پایدار در خرمشهر) بندی عوامل خارجیماتریس اولویت -6جدول 

احتمال 

 وقوع

 ماتریس
 اثر احتمالی بر گردشگری در خرمشهر

 تغییرات در عملکرد رقبا امکانات مالی آوریاستراتژی نو

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال آوریاستراتژی نو

 اولویت پایین اولویت متوسط باالاولویت  امکانات مالی

 اولویت پایین اولویت پایین اولویت متوسط تغییرات در عملکرد رقبا

 

ن تهدیدات ها ارائه شده است. همچنیهایی برای رفع آنی استراتژینقاط ضعف در کنار ارائه 7شماره در جدول 

جو برای جدول مشخص است که جستاین نظر گرفته شده است. در کارهایی برای رفع این تهدیدات دردر کنار راه

ت های جدید آموزشی برای جلب رضایگذاری در امور گردشگری و استفاده از روشهای سرمایهیافتن فرصت

ی برقراری تواند برای پوشش نقاط ضعف و استخدام تور لیدرها و کارشناسان علمی با سطح توانایگردشگران می

رای مقابله با ببرای افزایش رضایت گردشگر و تکیه کردن به تبلیغات و مطالعه دقیق نیازهای بازار ارتباط باال 

 باشد. تهدیدات مدنظر می

 خرمشهر(شهرستان )گردشگری پایدار در   SWOTماتریس  -7جدول 

SWOT 

 Wنقاط ضعیف  Sنقاط قوت 

 فن آوری های روز گردشگریعدم اطالعات کافی در زمینه ی  تغییر در عملکرد در زمان تشخیص عدم کارایی بازار

استراتژی برای نقاط 

 قوت

جستجو برای یافتن فرصت های سرمایه گذاری در امور 

 گردشگری

استفاده از روش های جدید آموزشی  برای جلب رضایت 

 گردشگران

 فروپاشی ، جریان مالی ضعیفاحتمال  پایین بودن سطح اطالعات، شهرت بسیار پائین فهرست تهدیدات

استراتژی برای 

 تهدیدات

یی و کارشناسان علمی با سطح توانا تور لیدرهااستخدام 

 رضایت گردشگرباال برای افزایش  برقراری ارتباط
 تکیه کردن به تبلیغات و مطالعه دقیق نیاز های بازار
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 ی طوفان فکری(: ) نتیجهآبادانستاندر شهر  SWOTهای مورد استفاده در روش تحلیل نمایش ماتریس

الی مناسب،   مآبادان نیز شهرت داخلی، احتمال فروپاشی و منابع    شهرستان  بیانگر این است که در   8 جدول شماره 

سوب می شاخص  ستان   شوند. در  های داخلی مح شاخص    شهر شهر عوامل داخلی با  های  آبادان نیز همانند خرم

های موجود صشوند. اما شاخ  بندی مید یا قابلیت رقابتی منطقه مدنظر مورد اولویتاهمیت و اثرگذاری بر عملکر

اط ضعف  باشد زیرا هر کدام از این مناطق نق خرمشهر متفاوت می  شهرستان   های مدنظر برایدر جدول با شاخص 

نامه خروجی ین برو قوت متفاوتی دارند. بنابراین، با توجه به نتایج تالش در جهت جلوگیری از فروپاشههی مهمتر

ست آوردن  دپس از جلوگیری از فروپاشی، به   و باشد طوفان فکری برای گردشگری پایدار در شهرستان آبادان می   

 دارند. قرارمنابع مالی مناسب و تبلیغات در جهت افزایش شهرت در اولویت بعدی 

 بندی عوامل داخلی ) گردشگری پایدار در آبادان(ماتریس اولویت -8جدول 

 میزان اهمیت

 ماتریس
 اثر بر عملکرد یا قابیلت رقابتی منطقه گردشگری

 شهرت اندک منابع مالی مناسب احتمال فروپاشی

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال احتمال فروپاشی

 اولویت پایین اولویت متوسط اولویت باال منابع مالی مناسب

 اولویت پایین پاییناولویت  اولویت متوسط شهرت اندک

 

شگری پایدار  ستان   در بعد عوامل خارجی گرد ستراتژی در مورد امکانات مالی و    شهر شتن ا ضعف  اآبادان ندا لبته 

توسهههعه    ی عملکرد رقبا از جمله عوامل خارجی اثرگذار بر     در اسهههتراتژی های نوآوری و عدم اطمینان از نحوه   

لی بر فعالیت در مورد عوامل خارجی نیز احتمال وقوع و اثر احتما. (۹باشد )جدول آبادان می شهرستان گردشگری

ها   ریزیی غیرقابل اغماض بوده و برنامه     باشهههد. در مجموع برای هر دو منطقه رقبا مسهههئله    گردشهههگری مهم می

ی گردشگری   توان گفت دو منطقهبراساس عملکرد رقبا تنظمی خواهد شد. باید توجه داشت با اطمینان باالیی می   

شهر، در منطقه آ ستان رقبای یکدیگر محسوب می  بادان و خرم   ستان شهر  شوند. برای گردشگری پایدار در  ی خوز

ستراتژی در مورد عوامل خارجی می  شد آبادان مهمترین ا سترش    پس از حفظ و توان توجه به امکانات مالی با و گ

شبرد    سعه برای پی ستراتژی نوآوری در اولو  امکانات مالی، تغییرات در عملکرد رقبا و تحقیق و تو یت بعدی قرار  ا

 دارند.
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 آبادان( شهرستان )گردشگری پایدار در بندی عوامل خارجیماتریس اولویت -9جدول 

 احتمال وقوع

 ماتریس

 اثر احتمالی بر فعالیت گردشگری

استراتژی امکانات 

 مالی

تغییرات در عملکرد 

 رقبا

 استراتژی نوآوری

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال استراتژی امکانات مالی

 اولویت پایین اولویت متوسط اولویت باال تغییرات در عملکرد رقبا

 اولویت پایین اولویت پایین اولویت متوسط استراتژی نو آوری

 

پرداخته  ی راهکار در این زمینهای از نقاط ضعف و تهدیدات به ارائهی خالصهضمن ارائه 10 در جدول شماره

یت شده است. اختصاص منابع بیشتر در بخش تحقیق و توسعه و تغییرات پیوسته در عملکرد برای جلب رضا

وزش گردشگران راهکار پوشش نقاط ضعف و استراتژی مناسب برای نقاط قوت بوده و در نظر گرفتن دوره آم

هر و رادیو شپاشی و تبلیغات موثر در برای تور لیدرها برای باال بردن سطح اطالعات، جلوگیری از احتمال فرو

ها را کاهش دهد.  تواند تهدیدها و موسسات پولی و اعتباری منطقه میتلویزیون محلی، استفاده از تامین مالی بانک

ست و صرف زمان زیاد و معطل ماندن برای گردشگران نامطلوب ا 10باید توجه داشت که مطابق جدول شماره 

گیرد قرار می ی اطالعات صحیح و کامل از مناطقی که مورد بازدیدهای تفریحی و ارائهمهسرعت عمل در اجرای برنا

 تواند بسیار مطلوب باشد. می

 (آبادان شهرستان گردشگری پایدار در)برای  SWOTماتریس  -10جدول 

SWOT 

 Wف نقاط ضع Sنقاط قوت 

 ی تخصصیراهنمایی و مشاوره

 منابع مالی مناسب

 گردشگرانصرف زمان زیاد برای 

 ی تغییر در بازاربه واسطه هااستراتژیتغییر در 

استراتژی برای نقاط 

 قوت

 گردشگرانتغییرات پیوسته در عملکرد برای جلب رضایت  اختصاص منابع بیشتر در بخش تحقیق و توسعه

 جریان مالی ضعیفشهرت اندک،  پایین بودن سطح اطالعات، احتمال فروپاشی فهرست تهدیدات

استراتژی برای 

 تهدیدات

ردن ببرای باال  هاگرفتن دوره آموزش برای تور لیدر در نظر

 سطح اطالعات، جلوگیری از احتمال فروپاشی

 ،محلی تبلیغات موثر در شهر و رادیو تلویزیون

 اریها و موسسات پولی و اعتباستفاده از تامین مالی بانک

 منطقه

 نتیجه گیری 

  یداریپا یهاشههاخصای به بررسههی آبادان و خرمشهههر به صههورت مقایسههه شهههرسههتاندر این پژوهش برای دو 

شگر  شد.  گرد سی ی پرداخته  سه         در برر شگری هر دو منطقه با  سئولین گرد شد که م شخص  های به عمل آمد م
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استراتژی اصلی استراتژی امکانات مالی، تغییرات در عملکرد رقبا، استراتژی نو آوری و با اولویتی متفاوت، برنامه      

شگری   شهر آبادان،       کنند. به نظر میخود را پیاده میهای گرد شرایط  شهرت و  سد با توجه به قدمت،  شهر   ر این 

از منابع مالی   زیون محلی و ملی برای جذب گردشهههگر بوده و  یامکان بیشهههتری برای تبلیغات از طریق رادیو تلو  

خرمشهر بیشتر   شهرستان   اما در  .کندمربوط به موسسات مالی و بانکی برای گسترش بخش گردشگری استفاده می     

ستفاده از منابع خارجی وجود دارد. ریزی در جهت برنامه ستفاده از فن  ی گردشگری، دو منطقه هر در ا آوری روز ا

به دنبال آموزش کارکنان   ها با چالش مواجه شده و دست اندرکاران گردشگری،   دنیا به علت عدم آشنایی تور لیدر 

 توانایی برقراری ارتباط باال هستند. های با و به استخدام تور لیدرشاغل در بخش گردشگری 

شد که     شخص  ضعف        شهرت اندک، اطالع در نهایت م ضعیف نقاط  ضعیف و جریان مالی  سانی و تبلیغات  ر

گذار، مشتری مداری  آبادان و خرمشهر دانسته شده و راهنمایی مناسب، جذب سرمایه هایشهرستانگردشگری در  

سب به عنوان نقاط قوت مطرح گردیده    سیل مالی منا سرمایه   و پتان صت عالی  و  هاگذاری خارجیاند. همچنین فر

جود های موجود و وآوریها و عدم تسهلط تورلیدرها به فن آوری در گردشهگری به عنوان فرصهت  اسهتفاده از فن 

 های گردشگری در این منطقه معرفی شدند.  سخت در دیگر مناطق از جمله تهدیدرقبای سر

ا گردشگران   های مختلف مورد بررسی قرار گرفته ت تواند در حوزههای باالیی که استان خوزستان دارد، می  ظرفیت

خرمشهر   وخوزستان راضی باشند و به دوستان خود منطقه آبادان   در  گردشگری های مختلف از حضور و  سلیقه با 

شنهاد دهند. عالوه بر مسائل تاریخی، می  را  ساز پی شرای  توان  ط خرمشهر در  وکاری در نظر گرفت تا گردشگران با 

شغ  شده و یا      دوران جنگ و ا شنا  سط رژیم بعثی عراق آ سی ال تو ستان و  تاریخ و عملکرد ارامنه در خو به برر ز

ی خرمشههههر  عالوه بر مشهههترکات موجود، در منطقه بپردازند. آبادانهای نفتی ویژه مناطق نفت خیز و شهههرکتبه

شگران در مناطقی همچون     توان برنامهمی ضور گرد سبی در جهت بهبود امکان ح ش   های منا سجد جامع خرم ،  هرم

ردشگری در ها باید در جهت تسهیل گریزیی آبادان نیز برنامهو در منطقه کنزالمال خرمشهر، موزه جنگ خرمشهر

   صورت پذیرد. سینما شیرین آبادان، هامسجد رنگونی، موزه آبادانمناطقی همچون 

 

 هاپیشنهاد

وانایی  تلیدرهای مسههلط به زبان خارجی و با توجه بیشههتر مسههئولین و نهادهای مرتبط در اسههتخدام تور  -

 ر دو منطقه خرمشهر و آبادانهبرای  های روز دنیاآوریاستفاده از فن

سب و  - سانه    تبلیغات منا ستفاده از ر سیما در جهت   ا صدا و  شگران      های  ساندن منطقه به گرد ت جهشنا

 ویژه در خرمشهرگردشگری بهرونق بیشتر 
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شتن تسهیالت    و در اختیار گذاگذاران برای سرمایه  های مالیاتی، معافیتداخلی  گذارانحمایت از سرمایه  -

آبادان با توجه به تنوع       در مناطق توسهههعه گردشهههگری   گذار  جذب سهههرمایه   جهت  ر د ها به آن  بانکی 

 گردشگری در این منطقه

جه به ر با توگذاران خارجی در شهرستان خرمشهایجاد راهکاری مناسب جهت استفاده از ظرفیت سرمایه    -

 وجود مرز خاکی و آبی با کشورهای همسایه

و وجود  به علت نزدیکی به کشهههور های عراق و کویت     تشهههکیل دفاتر جذب و هدایت گردشهههگران        -

 گردشگران از این کشورها

دمات  در مناطق گردشههگری و ارائه خ های مناسههب، وسههایل نقلیه با کیفیت، جادههاسههاختزیر توجه به -

 در مناطق گردشگری متنوع اقامتی و تفریحی
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