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  چكيده

شتن جاذبه             سنندج با دا صلي و    شهرستان  ساني، در يك دهه اخير به عنوان يكي از مقاصد ا هاي متنوع طبيعي و ان
ــگر را به خود جذب مي         ــاليانة تعداد زيادي گردشـ ــگري، سـ كند. با وجود اينكه اين منطقه با دارا بودن      مهم گردشـ

ــم اندازهاي قابليت ــگر   هاي جغرافيايي متنوع داراي توانفراون و چش ــبي براي جذب گردش هاي بالقوه و بالفعل مناس
ها و اند. هدف اصـــلي پژوهش، ارزيابي نقش جاذبهها به فعل در نيامدهباشـــد، اما متاســـفانه بســـياري از اين توانمي

است. روش تحقيق در اين پژوهش از نوع   هاي صنعت گردشگري شهرستان سنندج در جذب گردشگران بوده      پتانسيل 
گيري از پرسشنامه است.     اي، اسنادي و بهره تحليلي و پيمايشي و ابزار گردآوري اطالعات به صورت كتابخانه  -توصيفي 

صت    ضعف، فر صت     در نتيجه، الويت بندي نقاط قوت،  شان داد فر شگران ن شگري   ها و تهديدها از ديد گرد هاي گرد
سيل     92/3منطقه با امتياز  ست كه پتان سعه        بيانگر اين مطلب ا ضعيت مطلوبي براي تو ستان در و شهر شگري  هاي گرد

توانند نقش به سزايي در  مي شده  تعيين هاياستراتژي  و گردشگري و جذب گردشگر برخوردار بوده، بنابراين راهبردها  
  رشد و توسعه گردشگري ايفا نمايند.

 

  پتانسيل گردشگري، شهرستان سنندج.گردشگري، جاذبه، صنعت  واژگان كليدي:
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 مقدمه

ــل از نفت، پايان                    ــديد ايران به درآمدهاي حاصـ ــتگي شـ پذير بودن اين منبع و  با توجه به وابسـ
هاي قيمتي شديد آن در چند سال گذشته، لزوم تغيير در برنامه در جهت استفاده و به كارگيري     نوسان 

صا  ساس مي     منابع جايگزين به منظور رهايي از اقت شور اح صولي، بيش از بيش در ك  شود. د تك مح

وكار هاي كسب ترين زمينهبه سرعت در حال گسترش است به طوري كه به يكي از بزرگ    1گردشگري 
ها و مزاياي فراوان حاصل در جهان تبديل شده است. بنابراين تمامي كشورها در پي استفاده از فرصت

ــتند (فرزين و نادعلي پور،  ــعه 42: 1390از آن هس ــگري). توس در چهارچوب زندگي امروزي  گردش
امري ضـروري اسـت و همراه با گسـترش اوقات فراغت و ارتقاي سـطح زندگي، افزايش طول عمر،     
سايل         سترش كمي و كيفي و شد و گ ستجوگر در مردم و باالخره ر سترش فرهنگ، تقويت روحيه ج گ

شدت مي حمل ضر بيش از همه      اهميت). 2:1383يابد(دخيلي كهنموئي،ونقل  صر حا شگري در ع گرد
المللي ي پويايي اقتصاد محلي و بين ي اقتصادي آن است كه قابليت بااليي را در زمينه  وابسته به چرخه 

گذاري دولتي و خصوصي و همچنين صادرات در اين صنعت در     اي كه، سرمايه باشد. به گونه دارا مي
ست(فنل   5/5دود درصد و درآمدي در ح  9/5رشدي معادل   2004سال   شته ا : 2008، 2تريليون دالر دا
ترين ). تأثيرات گردشگري در توسعة اقتصادي و ايجاد اشتغال باعث شده كه اين صنعت به بزرگ120

سازمان  2004گيري داشته باشد. به طوري كه در سال صنعت در جهان تبديل شود و رشد بسيار چشم
ــگري پيش ــالبيني ميجهاني گردشـ ــگران جهان به  2020 كند كه تا سـ ميليارد نفر  6/1تعداد گردشـ

ــد(بالك و كراب ــگري به يكي از  ). 1: 2007، 3تريبرس ــدن گردش ــتا با توجه به تبديل ش در اين راس
شور در اين زمينه كه از لحاظ جاذبه    و از  ه دهمهاي تاريخي در رتبصنايع برتر دنيا و توانايي بالقوه ك

ــت(نعمتي،   5در بين هاي فرهنگي و طبيعي لحاظ جاذبه ــور برتر دنيا قرار گرفته اس ). 107: 1384كش
ــگري جهاني، موقعيت خوبي را در دنيا ندارد (  ــهم گردش . )689: 1999، 4كرّ و ديگرانولي از لحاظ س

هاي مختلفي نظير اقتصاد، كشاورزي، فرهنگ، محيط   گسترش گردشگري به عنوان صنعتي كه با حوزه   
ت، داراي اهميت فراوان است و تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده    زيست و خدمات در تعامل اس  

صوص           صادي و اجتماعي آن ناحيه به خ شرفت اقت شد و پي سعه آن در هر منطقه باعث ر ست كه تو ا
  مناطق روستايي شده است.

تواند در جهت ايجاد اشتغال  در جذب درآمدهاي ارزي، اين صنعت مي  گردشگري جدا از اهميت      
هاي هش بيكاري، كه در حال حاضر به صورت يكي از مشكالت جدي اقتصادي بسياري از كشورو كا

ــعه ــتايي  در حال توس ــوص مناطق روس ــزايي را ايفا كند  به خص ــت، نقش بس ــازمان جهاني اس (س
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ــي    ). جاذبه و فعاليت    1379:60، 5جهانگردي  ــر مورد بررسـ ــگري يكي از مهمترين عناصـ هاي گردشـ
ها هســتند كه گردشــگران را به بازديد از يك منطقه ترغيب ها و فعاليتجاذبهباشــند. اين محققان مي

هدي،      مي ند(رنجبريان و زا ماي نابراين اولويت  34: 1385ن به   ). ب ندي جاذ حاظ   ب ــگري از ل هاي گردشـ
سيل  ستان، زمينه را براي برنامه      پتان شهر ستان يا  شگر در يك ا صولي در ايجاد  هاي جذب گرد ريزي ا

هاي مناسب براي گذران  شود مكان كند. همچنين اين امر باعث ميگردشگري آماده مي هاي زيرساخت 
شود(رنجبر،       سايي  شنا شگران معرفي و  شگري  هاي). جاذبه46: 1390اوقات فراغت به گرد  يكي گرد

ــافرت داليل مهمترين از ــد يك به مردم مس ــت خاص مقص ــش عوامل .اس  به توجه با جذب يا كش
ــگرانمي دارند، كه هاييجذابيت و خاص ويژگيهاي ــرزمين و نقاط از را توانند گردشـ  به دور هايسـ
ــمت  ــترده    165: 1394كنند(محمودزاده و ديگران،   جذب  خود سـ ). تا به امروز تحقيقي به طور گسـ

هاي گردشگري براي گردشگران جذابتر هستند. ما دركشورمان انجام نشده تا بدانيم كدام يك از جاذبه
شگران ورودي     از عاليق اي شتريان خود آگاهي زيادي نداريم. در حالي كه اگر بدانيم گرد سته از م ن د

هاي بســيار دادهها (فرهنگي، تاريخي، طبيعي و ...) هســتند، به منطقه مشــتاق ديدار كدام يك از جاذبه
صميم    سطح كالن و خرد جمع گيري مديران برنامهسودمندي براي ت ستان    ميآوري ريز در  شهر  شود. 

سياري از بناهاي تاريخي و جاذبه    شتن ب صنعت    مورد مطالعه ما با دا سالها از فوايد  هاي طبيعي و ... ، 
تواند در درآمد و گردشگري دور بود. ولي در يك دهه گذشته و با شناخت فوايدي كه گردشگري مي    

گرفت. در  هايي صورت ايجاد اشتغال داشته باشد، اين صنعت جدي گرفته شد و براي رشد آن تالش      
سوال مهم پيش مي  سيل آيد كه جاذبهاينجا اين  سنندج چه تاثيري        ها و پتان ستان  شهر شگري  هاي گرد

شگري چه مي        سعه گرد شنهادي جهت تو شگران دارند و راهبردهاي پي شند؟ به اين  در جذب گرد با
سويه بين جاذبه  سعه منطقه   ترتيب با برقراري يك رابطه طبيعي و دو شگري و تو ايي چنانكه هاي گرد

شاره مي    ستاني ا ستند كه جذابيت و تفاوت كند غالباً اين جاذبهداغ ستاني،  ها را خلق ميها ه كنند(داغ
ــگري را فراهم هاي يك منطقه ميهاي جذاب و تفاوت). ويژگي28: 1391 ــعه گردش تواند مبناي توس
 سازد. 

  

  تحقيق مباني نظري

صنعتي    گذاري ترين تأثير و پايهمهم       شكل جديد با انقالب  شگري به  ست   شروع   6گرد . در شده ا
صادي و اجتماعي جوامع بويژه در كشورهاي غربي بوجود        سي در وضعيت اقت سا اين دوره تحوالت ا

ها، قطار و كشــتي بوجود ونقل با ســاخت ماشــينآيد. انقالب صــنعتي تغييرات شــگرفي در حملمي
ماعي بوجود آمده در قرن بيستم دسترسي مردم به امكانات و    هاي اقتصادي و اجت آورد. با پيشرفت مي

                                           
5: World Tourism Organization 
1: Industrial Revolution 



  برقي و گفتاري                      

842 

 

ــافرت و گردش براي توده ــت.خدمات و توانايي مالي، مس ــورها امكانپذير گش  هاي مردم در اكثر كش
يانه، خطوط هواپيمايي، ارتباطات ماهواره          تكنولوژي اي و اينترنتي و روبات باعث    هاي نوين مانند را

شيوه زندگي و به دال  سافرت و گردش افزوده  ر يل متعدد بتغيير  سوي،     ميزان م ست(مو :  1388شده ا
هاي افرادي كه براي استراحت، كار و داليل ديگر به خارج از  گردشگري عبارت است از فعاليت  ). 26

سال متوالي در آنجا اقامت مي      سفر كرده، حداكثر براي يك  سكونت معمول خويش  كنند و به محيط 
شگري داخلي(    صورت گرد شگري خارجي(بين دو  سيم مي بومي) وگرد شود(پاپلي يزدي و  المللي) تق

شگري يك فعاليت بين  ).12: 1385سقايي،   سازمان     هر چند گرد سياري از  ست، ليكن ب هاي المللي ا
شغول به كارند و بخش عمده    شگري در بازار ملي يا محلي م اي از اين فعاليت در داخل مرزهاي گرد

ــورت مي ــاد ملي جايگاهي عظيم دارد(زيرك باش، ملي ص ). 16: 1386گيرد. بنابراين در چرخة اقتص
سرگرمي، لذت بردن و آموزش       ست كه به منظور تفريح،  شده ا جاذبه يك منبع دائمي و مهم طراحي 

  ).155:1385شود(رنجبريان و زاهدي،بازديد كنندگان كنترل و اداره مي

 به توانمي نهاآ مهمترين از كه باشـــندمي توجه مورد هاي گردشـــگريعوامل متعددي در جاذبه 

 معدني، آب منابع دريا، كنار پالژهاي ها،موزه تاريخي، بناهاي باســـتاني و آثار اقليمي، هايجاذبه

ــرگرم كننده، هايبازي و تفريحي هايمكان ــي هايمكان هنري، هايهمايش، هازيارتگاه س  ورزش

ترين امروز گردشــگري يكي از اميد بخش). 48: 1387نمود (حيدري چيانه،  اشــاره غيره و زمســتاني
سعه ياد مي فعاليت سعه يافته     كنند.هايي كه از آن به عنوان گذرگاه تو شورهاي تو آن گونه كه تجربه ك

دهد، اساساً يك تالش و فعاليت اقتصادي است، حال آنكه در كشورهاي در حال توسعه اين       نشان مي 
ها، ايجاد ها به عنوان راهي براي پيشرفت است. استفاده از فرصتدرباره استفاده از فرصت روند اساساً

باشد، جايي كه ساير هاي محدود و فقير ميكند و گردشگري تنها امكان كاربرد سود در حوزهشغل مي
شيه     گزينه صادي حا ضاع اقت شگري نياز      ها براي بهبود و ترقي او ست. گرد سيار كم ا مبرم به اي آنها ب

ســرمايه گذاري انســاني دارد و تنوعي از مشــاغل را با نتايج متنوع در انواع و مقادير گوناگون ارائه   
شگري        .)170-159: 2006، 7ابيِ و جئوفري(دهدمي صنعت گرد ساكنين آن از دو جهت با  ستاها و  رو

ستند، يكي اينكه محيط  ضا و اماكن ييالقي   در رابطه ه ستايي به عنوان ف ستراحتگاهي براي   هاي رو و ا
آيند و ديگر اين كه توليدات آنها از مواد خوراكي گذران اوقات فراغت گردشگران داخلي به شمار مي  
ضه مي        شگران عر ستايي به گرد ستي رو صنايع د شتي آنان كمك   و  صاد معي گردد و از اين طريق به اقت

ه همراه ساختار اقتصاي و اجتماعي كنند. شرايط طبيعي و مورفولوژيكي و عوامل و عناصر اقليمي بمي
شكال گوناگون و متنوعي از روستاها را به وجود مي    آورند كه هر كدام به و فرهنگي محيط روستايي ا

سنت      سوم،  شت، آداب و ر اي با ها، اعتقادات مذهبي و قومي و قبيلهلحاظ فيزيكي، معماري، نوع معي
صو    شته و همين عدم يكنواختي و خ شگران       يكديگر اختالف دا ست كه براي گرد صاري ا صيات انح

شته و عالقه  ستند.  جاذبه دا شته چه   مندان به ديدار آنها ه شگري در دنيا باعث گ سا  اين نگاه از گرد ب
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سعه نيز با اتكاء به همه ظرفيت   شورهاي درحال تو صنعت پررونق غافل  ك هاي بالقوه و بالفعل، از اين 
شكل  ساختن    نمانده و بر  ساختارمند  شان دهند   دهي و  شتري از خود ن سوي،  آن همت بي :  1388(مو

آوردهاي صــنعت گردشــگري بســيار پيچيده اســت و در مناطق ). به هر حال از آنجا كه معموالً ره31
ــد، بنابراين اثراتي را كه بر جاي ميگوناگون متفاوت مي ــيار متفاوت و در مناطق و باش گذارد، نيز بس

ــد.نواحي مورد بازديد مختلف مي ــادي عمده و   باش ــگري به عنوان يك عامل اقتص در حقيقت گردش
االمكان شود كه حتيهاي اخير مورد توجه فراوان قرار گرفته و بدين علت سعي ميبسيار مؤثر در سال

ــد و             از عوامل مؤثر در كاهش جريان جهانگردي جلوگيري به عمل آمده و امكانات الزم جهت رشـ
ترين منافع لئونز عقيده دارد كه يكي از بزرگ). جولي6: 1382ي آن فراهم شــود(رضــواني،  توســعه

حاصل از صنعت گردشگري در نواحي و مناطق مختلف ايجاد درآمد و دستمزد براي افرادي است كه      
غال دارند و نيز تأكيد مي      ــت ــكيل       در آن اشـ ــاغالن را افراد محلي و بومي تشـ كند كه اغلب اين شـ

حال توســعه و گســترش گردشــگري در يك منطقه و يا يك ناحيه،  به هر ).16: 1995، 8دهند(لئونزمي
ــت جهت جلوگيري از آثار منفي و    موجب تغييرات اجتماعي و فرهنگي آن منطقه گرديده و مي     بايسـ

سي و مالحظه قرار گيرند.  شگري  برنامه نيز تقويت آثار مثبت آن در جامعه ميزبان مورد برر ريزي گرد
ريزي توسعه در آن كشور است و سهم آن      ها و اهداف مربوط به برنامهدر هر كشوري، متأثر از روش 

سيل  ). 34: 1381ريزي ملي بنا به شرايط حاكم بر هركشور با يكديگر متفاوت است(مجيب،    در برنامه
ــت. بنابراين بخش بزرگي از   ــرايط اقليمي متفاوت اس ــگر به لحاظ جغرافيايي بنا به ش مهاجران گردش

ــ ــگري مدرن بر اس ــتفاده از برخي ويژگيگردش ــت(تواليي، اس اس ــتوار اس هاي طبيعي و فيزيكي اس
سفر به نقاط گوناگون بهره   29:1386-26 شگران از  ست كه  مندي از جاذبه). بنابراين هدف گرد هاي ا

سفر به            ست، كه افراد به  شگري ا ست. به عبارتي وجود جاذبه در گرد شگري نهفته ا صد گرد در مقا
ــد مختلف جذب مي ــگري، يكي از ). ارائه جاذبه51: 1389د(بيدختي و ديگران، كنمقاصـ هاي گردشـ

اند هاي گردشگري ناپذير از محصوالت گردشگري، جاذبه  ترين عوامل است. يك عنصر جدايي  اصلي 
صد      كه برفعاليت هاي گردشـگران متمركز هسـتند. آنها نه تنها باعث سـفر و اقامت گردشـگران در مق

هاي جذاب يك كشور يا  شوند. ويژگي ايي، اشتغالزايي و توسعه منطقه مي  شود، بلكه باعث درآمدز مي
ترين عنصــر محصــول  ها ضــروريكند. اين جاذبهمنطقه، اســاس توســعه جهانگردي را فراهم مي 

ــعه دهند. جهانگردي تفريحي، بدون جاذبهجهانگردي را تشــكيل مي هاي چشــمگير معتبر امكان توس
جاذبه گردشــگري، منبع دايمي طبيعي يا ) «2005( 9نان كه هو و وال). همچ163: 1389ندارد(ضــرغام، 

سان  سعه مي     ان ست كه تو صلي آن جذب بازديدكنندگان    يابد و مديريت ميساخت ا شود و هدف ا
  ». است

ــتيابي به يك تعريف جامع و جهاني از جاذبه            ــي بزرگ و بنابراين دسـ ــگري چالشـ هاي گردشـ

                                           
1: Leones 
2:Hu and wall 
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  .گذاردها اثر ميت كه بر مديريت جاذبهدهنده مسائل مختلفي اسنشان

  

  پيشينه تحقيق   

صورت      تا كنون مطالعات متعددي در زمينه جاذبه شگر  شگري و نقش آن در جذب گرد هاي گرد
  نگرفته است. به اختصار مواردي از آنها مرور خواهيم نمود. 

طبيعي و انســان ســاخت هاي گردشــگري ) در تحقيقي تحت عنوان مقايســه جاذبه2012( 10ني مالهوترا
ــگراني كه    ــيد كه گردش ــگران خارجي به اين نتيجه رس ــنگاپور در جذب گردش ــورهاي هند و س كش

ــفر ميمي ــگراني كه مايل به بازديد از جاذبهخواهند طبيعتي زيبا را ببينند، به هند س هاي كنند و گردش
سفر مي        سنگاپور  ستند، به  ساخت ه سان  ساخت   ه جاذبهكند ككنند. او چنين تحليل ميان سان  هاي ان
ــبت به جاذبه          ــتري نسـ ) در تحقيقي تحت عنوان  2012( 11هاي طبيعي دارد. گيوفن بازديدكنندگان بيشـ

سي جاذبه  ستفاده از مدل    برر شگري، كارآيي و ارتقاء آن با ا سيد كه در   swotهاي گرد به اين نتيجه ر
اند. بنابراين درصد مشخص شده    35/0و عوامل خارجي با  65/0هاي توريستي عوامل داخلي با  جاذبه

ستراتژي به         سعه و تدوين يك ا صت براي تو سعه و مديريت كه بتوان از آن به عنوان يك فر كليد تو
مل داخلي و         يت عوا فاده كرد تقو ــت يت اسـ يك مز ها دادن عنوان  نگ و       ب ــت. د مل اسـ به اين عوا

صيه     2015(12ِچنگ ستم تو سي شهور در     هايجاذبهاي براي ) در مقاله خود به ارزيابي يك  ستي م توري
ستفاده از پانل دلفي و تكنيك  شبكه رپرتوار پرداخته تايوان با ا سطوح   اند. يافتههاي  شان داد كه در  ها ن

هاي طبيعي از تركيب روش پانل دلفي و متوسط دقت ارائه شده در تطابق با موارد برگزيده شده جاذبه
س   3/79و  4/60شبكه رپرتوار   شنهاد مي  درصد، بيش از  شده و به همين دليل پي كنند طح قبال گزارش 

  كه پيامد مورد انتظار از تركيب روش پانل دلفي و شبكه رپرتوار مورد توجه قرار گيرند.

اي با عنوان مذهب و گردشگري به بررسي جايگاه گردشگري در دين اسالم      )، در مقاله1385ديناري(
هاي هاي گردشگري در جهان، مسافرتترين انگيزهاز مهم پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه يكي

مذهبي و زيارتي اســت، به ويژه اگر آن ناحيه جغرافيايي از چشــم اندازهاي طبيعي و زيبا برخوردار   
شد، مي  شد. مهديزاده(       با شته با شگران دا شتري را براي جذب گرد )، در تحقيقي 1386تواند اثرات بي

صنعت گردشگري پرداخته و       تحت عنوان مباني و راهكارهاي  توسعه گردشگري در ايران به بررسي 
را ارائه كرده است، و به اين نتيجه   هاسازمان هاي شهرداري و ديگر  راهكارهايي مانند گسترش فعاليت 

هاي مربوطه مرتفع شود.  مرتبط با گردشگري ايران، با همكاري سازمان   مسائل رسيده است، كه تمامي   
ــهر زنجان و   ) در تحقيقي تحت عنوان ارزيابي قابليت    1392(حيدري و ديگران   ــگري شـ هاي گردشـ

                                           
3: Nee Malhotra 
1: Qiufen 
2: DuenG and Ching 
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) 367/0راهبردهاي تقويت جذب گردشگر به اين نتيجه رسيدند كه استراتژي تدافعي (با كسب امتياز     
هاي توســعه . لذا اســتراتژياســتهاي چهارگانه داراي برتري نســبي در مقايســه با ســاير اســتراتژي

اي تدوين شوند كه نسبت به رفع نقاط ضعف، و برطرف    يسم بايستي به گونه  گردشگري و جذب تور 
ــاختن تهديدهاي فراروي منطقه اهتمام ورزيد و با رويكرد برنامه ريزي جامع و راهبردي اقدامات و س

سازي وضع موجود و ساماندهي صنعت گردشگري به عمل      اي را در راستاي بهينه راهكارهاي شايسته  
هاي تبليغاتي بر   ) در تحقيقي تحت عنوان ارزيابي ميزان تأثيرگذاري گويه     1392يگران(آورد. ترابي و د

شهر گرگان به ترتيب     شگران به  شور،  تلوافزايش جذب گرد يزيون، اينترنت، روزنامه و مجالت، برو
هشجين  ها بيشترين تأثير را در جذب گردشگر داشته است. مواليي    كتاب راهنما، سمينارها و كنفرانس 

سايي قابليت   1393ابراهيمي(و  شنا شگري و تأثير آن بر  ها و جاذبه) در تحقيقي تحت عنوان  هاي گرد
هاي طبيعي و ها و جاذبهجذب گردشــگر در شــهرســتان املش به اين نتيجه رســيدند كه عمالً قابليت

سيار مثبت ارزيابي شده و        فرهنگي شهرستان و توانمندي آن در جذب گردشگران داخلي و خارجي ب
سازد. عليزاده        اين امر مي ستان را فراهم  شهر سعه  شگري و تو آذر و ديگران تواند موجبات رونق گرد

ــگر در   1394( ــگري و موانع عمده جذب گردش ــعيت گردش ) درتحقيقي تحت عنوان تحليلي بر وض
سيدند كه        شهر مهاباد به اين نتيجه ر صادي  موانع قانوني، موانعشهرها مطالعه موردي   موانع و اقت

شكل  سه  جغرافيايي و طبيعي كالبدي، سعة  در جدي م شگري  تو ستان   شهري  گرد ست  مهاباد شهر  .ا
) در تحقيقي تحت عنوان سنجش نگرش جامعه ميزبان به تاثيرات اجتماعي، اقتصادي و   1395حسام ( 

سيد كه            محيط ستان آمل به اين نتيجه ر شهر ستاهاي بخش الريجان  شگري در رو سعه گرد ستي تو زي
شتغال  و درآمد عامل ستاييان،  نظر از ا شترين  رو شگري  پايداري بر را تأثير بي  به توجه با. دارد گرد

 و اجتماعي منابع بر تأكيد با منطقه در گردشگري  ريزيبرنامه كه شود مي پيشنهاد  آمده دست  به نتايج
  . شود انجام محلي

 

 هامواد و روش

  موقعيت منطقه مورد مطالعه

و از لحاظ  استان قرار دارد مركز در كه است كردستان استان هايشهرستان از يكي سنندج شهرستان   
ضي  صل  حد در موقعيت ريا  درجه 35 و شرقي  طول دقيقه 18 و درجه 47 تا دقيقه 26 و درجه 46 فا

 اين. اســـت شـــدهواقع  گرينويچ النهارنصـــف از شـــمالي عرض دقيقه 38 و درجه 35 تا دقيقه 3 و
سروآباد، شهرستان   به غرب از ديواندره، شهرستان   به شمال  از شهرستان،    به جنوب از هاي مريوان و 
 بخش چهار داراي شهرستان،   اين. گرددمي محدود دهگالن شهرستان   به شرق  از و كامياران شهرستان  

سين آباد    مركزي،( شه     ( شهري  نقطه دو ،)سيروان، كالترزان و ح شوي ستان  و) سنندج و   دوازده ده
 سرشماري سال    آمار اساس  بر شهرستان   اين است. جمعيت  سنندج  شهر  شهرستان   اين مركز. باشد مي
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ــت بوده نفر 501402برابر ،1395 ــي و اداري جزء      كه  اسـ ــياسـ  ترينپرجمعيت  به دليل مركزيت سـ
و  در نقاط شهري  شهرستان   جمعيت از درصد  6/82از اين تعداد  است  كردستان  استان  هايشهرستان  

 شكل ). 1395 كردستان،  استان  سرشماري نفوس و مسكن   (دارند سكونت  روستا  در بقيه درصد  4/17
   .دهدمي نشان منطقه مورد مطالعه را وسعت و حدود موقعيت،) 1(

 

  منطقه مورد مطالعه وسعت و حدود موقعيت، : نقشه1شكل شماره 

ساس جدول        ترين آثار و جاذبهمهم       سنندج برا ستان  شهر ستاني، تاريخي، فرهنگي و طبيعي  هاي با
  ) مشتمل است بر:  1شماره(
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  ه هاي گردشگريو جاذبآثار -1جدول

ف
ردي

  

  هاقابليت
هاي جاذبه

  گردشگري
  هاي جغرافياييمكان و محدوده

1  

هاي جاذبه
  طبيعي و 

  انسان ساخت

  آزاد رود –ژاوه رود  –رود گاوه –رود قشالق  رودخانه

   هكتار 78000مساحت با جنگل هاي منطقه سنندج   جنگل

  ر و ...آبيد -رودبكر و آواالن در ژاوهقاضي -شاهنشين  هاكوه

  گان و ...  گان، جوندهانواع خزنده -جغد -شاهين -عقاب -گربه وحشي -گراز -غالش -رگگ -اييخرس قهوه  حيات جانوري

  آزاد -اوشانگ -ژاوه -سدهاي قشالق  سد

2  

هاي جاذبه
تاريخي، 

فرهنگي و 
  ورزشي

  

  يان)پل شيخ(قليچ -پل قشالق -لعه حسن آبادق -دژقلعه سنه  قلعه و پل

غــار و مــحــوطــه 
  باستاني

  غاركلكان  -محوطه باستاني كلكان و حسن آباد

هــاي گورســـتــان  
  باستاني

  حسن آباد و ... -گورستان زاگرس

  ليساي سنندج و... ك -رو آبادچهارباغ خس  -حمام شيشه -حمام خان -مشيرديوان -وكيل -آصف ديوان -عمارت خسروآباد  بناهاي تاريخي

  امامزاده پير محمد و ... -قه گورهطا -هاجره خاتون  بقاء متبركه

  قبا و ... -قوله -داراالمان -داراالحسان  مساجد

  حسينيه بسنندج و تكاياي طريقت قادريه و نقشبنديه   حسينيه و تكايا

  اناكوراسرتپوله و ت -آصف -بازار سنندجي  بازار

  وزه حبيبيم -موزه مردم شناسي كرد در عمارت آصف ديوان (بزرگترين موزه مردم شناسي ايران)   موزه

  امام رضا و... -ژارهه -فردوسي -شهيد برهان عالي  كتابخانه

  شايان و ... -جوراب بازي -كرخوالن -نقمچا -زوران  هاي محليبازي

  گردي و...بيعتط -كوهنوردي -اسب سواري  ورزشي

  چوب خراطي -دوزيكردي -نمدمالي -روسي سازيا  -نازككاري -ي سنتينساج -ليمگ -اليق -كالش(گيوه)  صنايع دستي

3  

هاي جاذبه
اقتصادي، 
تاسيسات 

گردشگري و 
  پزشكي

  يمنا بهمن(بزرگترين پرديس سينمايي غرب كشور) و...س -سيمنا آبيدر(بزرگترين سينماي روباز جهان)  سينما

  ...جهانگردي و  -هتل شادي -المللي اللههتل بين  هتل

  شانو و ... -آي تي -كردمولوي -نيشمان -كودك -ديدگاه -ملت -الله -وس نوذرت -شاورزك -آبيدر  پارك عمومي

  و اقتصادي(وسايل خانگي، صوتي و تصويري) هاي تجاريبازارچه -تاناكوراي بزرگ سنندج  بازار روز

  بيمارستان ديگر 8تختخوابي كوثر و  540بيمارستان   پزشكي

   1397گان، ماخذ: مطالعات ميداني نگارنده                 
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  ها و ابزار گردآوريجامعه آماري، داده

ــيفي ــي  -روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصـ ــتتحليلي و پيمايشـ . ابزار گردآوري به اسـ
شنامه    ايصورت كتابخانه  س سنادي و پر ست  ، ا ستند  ا . جامعه آماري پژوهش مورد نظر، كليه افرادي ه

كه جهت گذراندن وقت خود به اماكن و مناطق تاريخي، طبيعي و توريستي، شهرستان سنندج در بهار     
يري به صورت تصادفي انتخاب شده گنمونهاند. شيوه به اين شهرستان سفر كرده 1397بستان سال و تا

به صورت تصادفي    هاي گردشگري شهرستان، پرسشنامه      ها و پتانسيل است و به علت پراكنش جاذبه 
فاده شده است Excleو   SPSSي افزارهانرمها از وتحليل دادهيهتجزدر بين گردشگران تقسيم شد. براي 

ــتان ميانگين كل    ــتان كردس ــگري اس ــازمان ميراث فرهنگي و گردش ــاس اطالعات س ــت. لذا براس اس
سال           سنندج در  ستان  شهر شگران ورودي به  سازمان ميراث    1518808( 1390گرد ست( )نفر بوده ا

ــتان،   ــتان كردس ــگري اس ). بنابراين براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران، 1397فرهنگي و گردش
ي تحقيق، از روش سنجش پايايي پرسشنامه    براياست.  نمونه براي پرسشگري تعيين شده     390اد تعد

ساس داده    صل از نمونه مقدماتي به حجم  ضريب آلفاي كرونباخ بر ا شد.   30هاي حا نفر بهره گرفته 
هاي مورد محاسبه شد كه نشان دهنده پايايي قابل قبول گويه    α= 79/0ها پايايي به دست آمده از گويه 

ها و تهديدات و ارائه راهبردهاي توسعه  مطاله است. همچنين براي تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت   
    بهره گرفته شده است. SWOTگردشگري از مدل 

  

  نتايج و بحث

  توصيف اجمالي نمونه مورد مطالعه

ــيف ويژگي     ــان مي     توصـ فر نمونه  ن 390دهد از مجموع  هاي دموگرافيكي نمونه مورد مطالعه نشـ
ــني جامعه مورد مطالعه %) زن بوده 93/46نفر ( 183%) مرد و  07/53نفر ( 207انتخابي  اند و ميانه سـ

اند و ميانه تحصيالت افراد ديپلم درصد پاسخگويان متأهل بوده 43/67سال بوده است. در مجموع  34
  آزاد بوده است.  بوده است. از لحاظ وضعيت شغلي پاسخگويان بيشترين پاسخ مربوط به شغل 

 

  SWOTهاي توسعه گردشگري شهرستان سنندج با استفاده از مدل ها و فرصتچالشحليل ت

شــهرســتان  هاي صــورت گرفته و با توجه به شــرايط جغرافيايي و شــرايط اقليميمتعاقب تحليل     
 SWOTاز مدل دي از تمامي مطالعات صورت گرفته و طوالني نشدن بحث   عبنو به منظور جم نندجس 

ست. مدل      شده ا ستفاده  بهترين راهبرد براي فرآيند » نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدها  « SWOTا
ست  برنامه ستراتژيك ا شمه و زنگي آبادي،  ريزي ا ها و عمدتاً قوت SWOT  ).2: 1387(محمدي ده چ
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ــعف ــي قرار مي ضـ كند(پاليزبان،    دهد و چگونگي انجام كار را ارزيابي مي    هاي دروني را مورد بررسـ
ــتفاده قرار       SWOT). تجزيه و تحليل   51: 1387 ــيمات مربوط به انتخاب راهبردي مورد اسـ در تقسـ

ظام       گيرد. رايجمي يت ن كاربرد آن، فراهم كردن يك چهارچوب منطقي براي هدا ند بحث  ترين  هاي  م
ز به عنوان فرصت  ريسيستم، راهبردهاي مختلف و در نهايت انتخاب راهبرد است. آنچه كه يك برنامه   

ــت آن را تهديد تلقي كند. بدين ترتيب نقطة كليدي در اين مدل،          بيند، برنامه   مي ريز ديگر ممكن اسـ
هاي موقعيتي ســيســتم و در نتيجه فراهم كنندة چارچوب مفيدي اي از همة جنبهتجزيه و تحليل دامنه

 SWOTدر نتيجه، با بررسي چهار عامل  ).313: 1390نيا و موسوي، براي انتخاب راهبرد است(حكمت
ضعف (قوت صت ها،  ست ويژگي ها و تهديدها)، ميها، فر شگري منطقه مورد  هاها و تواناييباي ي گرد

، با بررسي و ارزيابي وضعيت گردشگري شهرستان       SWOTمطالعه را شناسايي نمود. در روش تحليل   
شكيل ماتريس     سترات ، مجموعهSWOTسنندج، با ت شد و در يك حالت  ژياي از ا ها انتخاب خواهند 

هاي گردآوري شــده از طريق شــوند. ســپس دادهپيوند داده مي WTو  SO،  WO ،STكلي به صــورت 
شاخص         شده و مجموع امتياز نهايي هر يك از  سبه  سبي و امتياز وزني آنها محا شنامه، وزن ن س هاي پر

ضعيت هر يك از آنها ارا     سايي و شنا ست. در نهايت با مجموع امتيازات    چهار گانه به منظور  شده ا ئه 
هاي چهارگانه به وضعيت موجود از نظر عوامل داخلي و خارجي پي برده شده است. بنابراين شاخص

عداد       عه ت طال عداد     16نقطه قوت داخلي در برابر   13در منطقه مورد م ــعف داخلي و  ت  12نقطه ضـ
صت خارجي در برابر   شده      12فر سايي  شنا ست. به اين ترتيب در مجموع تعداد  تهديد خارجي   25ا

ها و تنگناها پيشروي ضعف و تهديد به عنوان محدوديت 28ها و نقطه قوت و فرصت به عنوان مزيت
شده تا              برنامه سعي  ست. لذا در اين پژوهش  شده ا سايي  شنا شگري منطقه  سعه پايدار گرد ريزي تو

ــنامه اين مورد بعنوان مزيت      ــشـ ــيله پرسـ هاي عمده منطقه مورد مطالعه جهت       ها و محدوديت   بوسـ
شاركتي نمودن اين روش بتوان     بندي گزينهاولويت ها از ديدگاه گردشگران بررسي گردد تا عالوه بر م

صورت كمي درآورد و بالتبع بتوان نتايج منطقي  صولي نتيجه را ب ست آورد. بنابراين با  تر و ا تري را بد
سبات انجام    شده و محا سي اين نظريات به منظور اولويت    توجه به نظرات ارائه  بندي آنها شده و برر

بندي و امتياز نهايي هر يك از گرديد كه بيانگر وزن نســبي، درجه )1(اقدام به تشــكيل جدول شــماره
 SWOTباشــد. با توجه به جدول ها و تهديدها از ديدگاه گردشــگران مينقاط قوت، ضــعف، فرصــت

شگران  مي سبز      توان گفت كه از ديد گرد ضاي  صر به فرد به همراه ف مؤلفه وجود طبيعت زيبا و منح
ــتان با امتياز وزني      باغات و رودخانه     ــهرسـ ترين نقطه قوت داخلي در اين  بعنوان مهم 66/0ها در شـ

سهيالت و تجهيزات اقامتي و رفاهي در     نواحي مي شگران مؤلفه نبود ت شد. عالوه بر اين از نظر گرد با
ترين نقطه ضعف داخلي در جهت توسعه بعنوان مهم 71/0لعه با امتياز وزني شهرستان منطقه مورد مطا
هاي بيروني گردشگران عقيده داشتند كه مؤلفه افزايش باشد. در مورد فرصتتوريسم در اين منطقه مي

ــافرت و تفريح در منطقه مورد مطالعه با امتياز وزني   ــت بعنوان مهم 56/0انگيزه براي مسـ ترين فرصـ
سم مي   بيروني د سعه توري شد. ر جهت تو شگران معتقد بودند كه مؤلفه وجود فقر   با عالوه بر اين گرد
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ــت با امتياز وزني    ترين تهديد خارجي جهت     به عنوان مهم  71/0در منطقه و از بين رفتن محيط زيسـ
سم مطرح مي      سعه توري سترش و تو شند. گ شماره(  با بندي نقاط قوت، بندي و اولويترتبه )2جدول 

  دهد.ها را از ديد گردشگران شهرستان سنندج نشان ميرصتها و تهديدضعف، ف

  بندي نقاط قوت از ديد گردشگران شهرستان سنندج) اولويت2جدول شماره(

  بندي نقاط قوت از ديدگاه گردشگراناولويت

ن 
وز

ي
سب

ن
جه  

در
- ي

ند
ب

زن  
تيا

ام
ي

سب
  

1 S   ستعداد باالي منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه دشگري   ريزي توريسم به عنوان قطب مهم گر = ا
  416/0  4  104/0  و كشور عراق در كنار شهرهاي مرزي بانه و مريوان

2 S041/0  1  041/0  هاي فصول مختلف و خشكبار و بازار مناسب براي فروش اين نوع محصوالت = داشتن ميوه  

3 S 046/0  1  046/0  جهت فقر زدائي و رفع بيكاري در منطقه  = اشتغالزايي بوسيله گسترش گردشگري در  

4 S 108/0  2  054/0  = داشتن مناطق تاريخي، ديني و فرهنگي با آداب و رسوم  خاص  

5 S66/0  5  132/0  = وجود طبيعت زيبا و منحصر به فرد به همراه فضاي سبز  باغات و رودخانه در شهرستان  

6 S635/0  5  127/0  يماييجهت انجام ورزشهايي از قبيل اسكي، كوهنوردي  و راهپگيركوههاي مرتفع و برف= وجود  

7S  261.  3  087/0  = وجود فضاهاي دلنشين و خالي از سر و صدا  جهت استراحت و تمدد اعصاب/
0  

8 S249/0  3  083/0  = قابل دسترسي اين نواحي براي گردشگران و نزديكي آن به مناطق تفريحي اورامان  

9 S =575/0  5  115/0  هاي جوي   اقليم مناسب منطقه جهت ريزش  

10 S=   404/0  4  101/0  ارتفاي باالي منطقه از سطح دريا  

11 S= 047/0  1  047/0  وجود امنيت در منطقه از طرف نهادهاي مرتبط با اين مقوله  

12 S033/0  1  033/0  گردشگري  از مناطق گردشگري جهت حفظ و نگهداريوسازمان ميراث فرهنگيدفاتر = وجود  

13 S030/0  1  030/0  = نگاه مسؤولين به صنعت گردشگري جهت اشتغال زايي  

  51/3  -  1  مجموع
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  سنندج شهرستان گردشگران ديد از ضعف نقاط بندي رتبه)2(شماره جدول ادامه

  بندي نقاط ضعف از ديدگاه گردشگراناولويت

ن 
وز

ي
سب

ن
جه  

در
- ي

ند
ب

س  
ازن

متي
ا

ي
ب

  

1W     سرمايه شتن  ضور ندا صوص         = ح ستان بخ شهر شگري  صنعت گرد گذاران در بخش 
  432/0  4  108/0  بخش خصوصي

2W  = سيل باالي سنندج و بي       پتان ستان  شهر شگري  ريزان به اين مناطق  توجهي برنامهگرد
  201/0  3  067/0  گذاريجهت سرمايه

3W = 023/0  1  023/0  دريافت مجوز ورود و پرداخت ورودي براي بازديد از مناطق با اهميت ويژه عدم  

4W  =   ــازي و حفاظت از مناطق ــگران جهت بهس ــتفاده از درآمدهاي جذب گردش عدم اس
  026/0  1  026/0  گردشگري

5W 448/0  4  112/0  = نبود نيروهاي آموزش ديده  و با تجربه در رابطه با گردشگري  

6W 030/0  1  030/0  ريزي براي فرهنگ سازي گردشگران در راستاي حفاظت از محيط زيست= عدم برنامه  

7W 71/0  5  142/0  = نبود تسهيالت و تجهيزات اقامتي و رفاهي در شهرستان  

8W = ــتفاده مطلوب ازعدم ــمه و آب رودخانهاس ــتفاده   ها جهت احياء محيطچش براي اس
  216/0  3  072/0  گردشگران

9W           ــرويس ــاختهاي محيطي و كالبدي(جاده، پاركينگ، سـ = عدم وجود يا كمبود زير سـ
  436/0  4  109/0  بهداشتي ...)

10W 252/0  3  084/0  هاي طبيعي= تخريب يا از بين رفتن بسياري از جاذبه  

11W = 104/0  2  052/0  هاي شهرستانها و رودخانهآلودگي آب و اطراف اكثر چشمه  

12W = 026/0  1  026/0  كمبود امكانات و تجهيزات ورزشي و تفريحي  

13W = 219/0  3  073/0  آشنا نبودن و نحوه برخورد روستانشينان با گردشگران شهرستان  

14W 024/0  1  024/0  هاي گردشگري منطقه= عدم برنامه ريزي در راستاي توسعه پايدار جاذبه  

15W  = 016/0  1  016/0  هاي تعطيلگردشگران بخصوص در روزنبود وسايل حمل و نقل جهت انتقال  

16W  = عدم وجود پاســگاه انتظامي در مناطق با پتانســيل باالي گردشــگري، جهت نظم و
  036/0  1  036/0  انضباط  اجتماعي

  21/3  -  1  مجموع
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  بندي نقاط فرصتها از ديد گردشگران شهرستان سنندج)اولويت2ادامه جدول شماره(

  نقاط فرصت از ديدگاه گردشگرانبندي اولويت

ي
سب

ن ن
وز

  

ــه
جـ

در
-

ي
ند

ب
  

س 
ازن

تي
ام ي
ب

  
1O       ــگران و برنامه ريزي و به نظرات گردشـ = جمع آوري اطالعات مربوط 

  116/0  2  058/0  سرمايه گذاري توسط دولت

2 O      ــي در مناطق ــوص ــرمايه گذاري  بخش خص ــازي جهت س ــتر س = بس
  500/0  5  100/0  گردشگري شهرستان توسط دولت

3 O=  ــرمايه ــتان جهت بازدهي هر نوع س ــهرس ــب ش گذاري در جايگاه مناس
هاي مرزي بانه،  گردشـــگري( با توجه به موقعيت بين راهي بين شـــهرســـتان

  مريوان و كشور عراق)
074/0  3  222/0  

4 O565/0  5  113/0  = افزايش انگيزه براي مسافرت و تفريح در منطقه مورد مطالعه  

5 Oهاي  پرجمعيت  و بزرگ در نزديكي اين شهرستان از جمله  = وجود شهر
  545/0  5  109/0  كرمانشاه، اروميه و ... 

6O 384/0  4  096/0  = وجود قومي اصيل و خاص با آداب و رسوم مختلف  

7O         ــگران در مناطق ــهيالت مطلوب  به گردشـ = امكان ارائه خدمات و تسـ
  234/0  3  078/0  تفريحي شهرستان در آينده نزديك

8 O   ــتعدادهاي اكولوژي منطقه مورد مطالعه و برنامه ــايي منابع و اس ــناس = ش
  340/0  4  085/0  ريزي براي توسعه پايدار آنها

9O  =       ــي از توانهاي محيطي مثل كوهنوردي در ــناخت نام و آوازه بعضـ شـ
ــاههكو ــين، عواالن،هاي ش ــفيد و آبيدر  و منطقه زيباي ژاورود    نش ــمه س چش

  سنندج
105/0  5  525/0  

10 O           ــور جهت ــعه پايدار كشـ = افزايش توجه در زمينه برنامه ريزي توسـ
  130/0  2  065/0  حفاظت از منابع طبيعي و گردشگري

11Oدولتي درشــهر ســنندج جهت  = وجود نهادها و ســازمانهاي دولتي و غير
  035/0  1  035/0  ارائه تسهيالت و خدمات  

12 O=      ــتفاده از نيروهاي آموزش ديده و با ــهر بزرگي مثل    اسـ تجربه در شـ
  332/0  4  083/0  سنندج

  92/3  -  1  مجموع
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  ها از ديد گردشگران شهرستان سنندجبندي نقاط تهديد) اولويت2ادامه جدول شماره(

ن   بندي نقاط تهديد از ديدگاه گردشگراناولويت
وز

ي
سب

ن
ــه  

رج
د

-

ي
ند

ب
زن      
يا

امت ي
سب

  
1T   444/0  4  111/0  = افزايش قيمت زمين به علت آب هواي خوب شهرستان  

2T = 140/0  2  070/0  رشد بيش از حد جمعيت و شلوغ شدن اين منطقه  

3T           با ها،  به عنوان ميراث گرانب ــنتي و محلي  نگ سـ به فره = بي توجهي 
  افزايش گردشگران

051/0  2  102/0  

4T        سط ستان  تو شهر شگري  = ايجاد ناهنجاريهاي اجتماعي در مناطق گرد
  گردشگران

117/0  4  468/0  

5T       فقير بودن مردم شـهرسـتان بخصـوص روسـتائيان  و به تبع آن از بين =
  رفتن امنيت منطقه

112/0  4  448/0  

6T    ــتان  و از بين ــهرس ــش گياهي ش = عدم توجه به مناطق جنگلي و  پوش
  رفتن آن

095/0  3  285/0  

7T 035/0  1  035/0  = ضعف آگاهي، شناخت و فرهنگ سنتي به ويژه در طبيعت شهرستان  

8T 026/0  1  026/0  = تغيير در نوع مصالح و سبك معماري  

9T 715/0  5  143/0  = وجود فقر در منطقه و از بين رفتن محيط زيست  

10T =  سيل شگري  عدم تبليغات الزم جهت معرفي پتان ستان     هاي گرد شهر
  سنندج

123/0  5  615/0  

11T  =          ــگران به منطقه بدون توجه به ظرفيت تحمل منطقه در ورود گردشـ
  جذب گردشگر

080/0  3  240/0  

12T           ــعه امكانات مورد نياز ــترش و توسـ = عدم ارائه مجوز در زمينه گسـ
  گردشگري

037/0  1  037/0  

  55/3  -  1  مجموع

  مأخذ: پرسشنامه            

ها و تهديدها از ديد بندي نقاط قوت، ضــعف، فرصــت ) الويت2) و نمودار(3در نهايت جدول(       
شگران   شان مي گرد ستراتژي ن سمت نقاط فرصت   92/3ها با مجموع امتياز وزني دهد كه برتري ا ها به 

سيل      ست كه پتان شانه آن ا سنندج       در منطقه مورد مطالعه ميل دارد و ن ستان  شهر شگري  در هاي گرد
  وضعيت مطلوبي براي توسعه اكوتوريسم و جذب گردشگر برخوردار است. 
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  ها جهت توسعه توريسم از ديدگاه گردشگران): امتياز نهايي شاخص3جدول شماره (

 هاتهديد هافرصت هاضعف هاقوت  شاخص

  55/3  92/3  21/3  51/3  امتياز

  هاي تحقيقمنبع: يافته

  نمودار تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها از ديدگاه گردشگران  ):2(شكل 

  
  هاي تحقيقمنبع: يافته

  تدوين راهبردهاي مؤثر بر توسعه گردشگري در جذب گردشگران 

مل بر يكديگر، طبق جدول                      با تداخل هر يك از عوا مل  يل عوا پس از تهيه جدول تجزيه و تحل
ماره(   ــ هاجمي (        4شـ قابتي/ت هاي مختلف ر تدوين راهبرد به  (SO) تنوع ،(ST ) بازنگري  ،(WO و (

  پردازيم.) ميWTراهبردهاي تدافعي (

ــت ): در اين راهبردها تمركز بر نقاطSOراهبردهاي رقابتي/ تهاجمي( هاي بيروني قوت دروني و فرص
تواند براي هايي كه يك مجموعه ميراه هاي هســتند كه بر اســاس بررســياســت. در واقع اســتراتژي

ــت بهره ــود بردن از فرص ــوند. در اين ها بپيمايد طراحي ميگيري از نقاط قوت خود و به منظور س ش
  گردد:راستا راهبردهاي زير ارائه مي

 برنامه ريزي و سرمايه گذاري و ساماندهي گردشگري افزايش توجه دولت به

 افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه گذاري

 افزايش انگيزه بيشتر براي مسافرت و تفريح

 هاي جمعيتي در نزديكي اين نواحياستفاده مطلوب از وجود قطب

 استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه در اين نواحي

  با آداب و رسوم مختلف  شناسايي قومي اصيل و خاص

3.51

3/92

3.21

3.55
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 شناسايي بهينه منابع و استعداد اكولوژي منطقه

 بهسازي و نوسازي توانهاي اكولوژي

  تقويت روحيه مهمانوازي و اجتماعي در مردم

  افزايش سطح درآمد و رفاه

  برنامه ريزي براي توسعه پايدار توانهاي اكولوژي

  ي شهرستانهاي گردشگراستفاده از تبليغات جهت اين همه جاذبه

هديدهاي بيروني       STراهبردهاي تنوع(  قاط قوت دروني و ت ــي بر ن ): در اين راهبردها در تنوع بخشـ
دهند. با توجه متمركز بوده و نقاط قوت را به عنوان روشــي براي پرهيز از تهديدها مورد توجه قرا مي

ــعه   فرا هاي موجود، جهت نيل به اين مهم راهبردهاي زير براي رفع تهديدهاي         به قوت  روي توسـ
  شود: گردشگري ارائه مي

  ايريزي ناحيهكاهش بيش از حد جمعيت و شلوغ شدن نواحي گردشگري با تأكيد بر برنامه

  كاهش آلودگي منابع آب، خاك و اقليم اين نواحي

  جلوگيري وكاهش تخلفات اجتماعي با ورود گردشگران

  مانع از بين رفتن درختان و پوشش گياهي و آثار آن در منطقه 

  كاهش تخريب زمين هاي كشاورزي و مزارع روستايي

  مانع از بين رفتن فرهنگ سنتي و محلي همانند زبان و...

  جلوگيري از تغيير در  نوع مصالح و سبك معماري

  فقر زدائي از منطقه جهت كاهش تخريب محيط زيست

  خواهان ايجاد تأسيسات و تجهيزات گردشگري در منطقه اجازه به مؤسسات

  توجه به ظرفيت هر محيط گردشگري جهت تخريب كمتر آن

  هاي مختلف جهت حفظ اين ميراث گرانبهاآموزش به مردم منطقه از راه

ــعي بر   WOراهبردهاي بازنگري ( ــعف دروني، س ــمن تأكيد بر نقاط ض ): در راهبردهاي بازنگري ض
باشد. در اين زمينه راهبردهاي هاي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف مجموعه ميرصتگيري از فبهره
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  شود: زير ارائه مي

  حفظ چشم انداز هاي زيبا و منحصر به فرد منطقه مورد مطالعه

  استفاده بهينه از وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت گردشگري

  هاي ورزشي و تفريحي اين نواحي براي گردشگريحفظ جاذبه

  هاي منطقه در جهت سرمايه گذارياستفاده از استعداد

  حفظ وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلي

  حفظ داشتن محيط آرام و بي سر صدا

  هاي مواصالتي شهرستان جهت دسترسي آساندوباند كردن جاده

  هاي طبيعي، ورزشي، تاريخي و تفريحي شهرستانحفظ جاذبه

  غال زايي و افزايش درآمدعملي كردن  نگاه مثبت مسؤوالن به اشت

  تقويت مشاركت مردم مناطق شهرستان در مسائل مختلف

): اين راهبردها بر نقاط ضــعف دروني و تهديدهاي بيروني اســتوار هســتند و WTراهبردهاي تدافعي(
كنند. پذيري مجموعه تأكيد مياساساً ماهيتي تدافعي دارند و بر حداقل كردن نقاط ضعف و رفع آسيب

سيب با توجه  شگري          به آ سعه گرد سنندج، بكارگيري اين راهبردها براي تو ستان  شهر پذيري باالي 
  منطقه اهميت بسيار زيادي دارد اين راهبردها عبارتند از: 

  نگاه همزمان زيست محيطي و گردشگري به بعضي از مناطق جهت تخريب كمتر 

 ناطقبرنامه جهت دريافت مجوز ورود و پرداخت ورودي براي بازديد از م

  ونقل مسافرينونقل در شهر سنندج جهت حملگذاشتن وسايل حمل

  بهبود زير ساختهاي مورد نياز  در مناطق گردشگري شهرستان 

  هاي شهرستانها و رودخانهجلوگيري از آلودگي منابع آبي منطقه مثل چشمه

  تبليغات گسترده جهت معرفي پتانسيل هاي گردشگري شهرستان سنندج
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  ): ماتريس راهبردها و استراتژي توسعه گردشگري شهرستان سنندج4(جدول شماره 

ت
قو

ها(
S(

 

  )Tتهديدها(  )Oها(فرصت

  ):SOراهبردهاي رقابتي/ تهاجمي(

1 SO  ــاماندهي ــرمايه گذاري و س = افزايش توجه دولت به برنامه ريزي و س
 گردشگري

2 SOافزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه گذاري = 

3 SO انگيزه بيشتر براي مسافرت و تفريح= افزايش 

4 SOاستفاده مطلوب از وجود قطب هاي جمعيتي در نزديكي اين نواحي = 

5 SOاستفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه در اين نواحي = 

6 SOشناسايي قومي اصيل و خاص با آداب و رسوم مختلف = 

7 SOشناسايي بهينه منابع و استعداد اكولوژي منطقه = 

8 SOبهسازي و نوسازي توانهاي اكولوژي = 

9 SOافزايش سطح درآمد و رفاه =  

11 SOبرنامه ريزي براي توسعه پايدار  توانهاي اكولوژي =  

12 SOهاي گردشگري شهرستان= تبليغات جهت استفاده از اين همه جاذبه  

  ):STراهبردهاي تنوع(

1ST        شگري با تأكيد شدن نواحي گرد شلوغ  = كاهش بيش از حد جمعيتي و 
  ايبر برنامه ريزي ناحيه

2ST كاهش آلودگي منابع آب، خاك و اقليم اين نواحي =  

3ST جلوگيري وكاهش تخلفات اجتماعي با ورود گردشگران =  

4ST         ــش گياهي و آثار آن در منطقه مورد = مانع از بين رفتن درختان و پوشـ
  عهمطال

5ST كاهش تخريب زمين هاي كشاورزي و مزارع روستايي =  

6ST  مانع از بين رفتن فرهنگ سنتي و محلي =  

7ST جلوگيري از تغيير در  نوع مصالح و سبك معماري =  

8ST فقر زدائي از منطقه جهت كاهش تخريب محيط زيست =  

9ST        در  = اجازه به مؤسسات خواهان ايجاد تأسيسات و تجهيزات گردشگري
  منطقه

10ST توجه به ظرفيت هر محيط گردشگري جهت تخريب كمتر آن =  

11ST هاي مختلف جهت حفظ اين ميراث گرانبها= آموزش به مردم از راه  

ف
ضع

ها(
W(  

  ):WOراهبردهاي بازنگري (

1WOحفظ چشم انداز هاي زيبا و منحصر به فرد منطقه مورد مطالعه =  

2WO ارتفاعات و قلل مرتفع جهت گردشگري= استفاده بهينه از وجود  

3WOهاي ورزشي و تفريحي اين نواحي براي گردشگري= حفظ جاذبه  

4WOهاي منطقه در جهت سرمايه گذاري= استفاده از استعداد  

5WOحفظ وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلي =  

6WOحفظ داشتن محيط آرام و بي سر صدا =  

7WOهاي مواصالتي شهرستان جهت دسترسي آسان = دو باند كردن جاده  

8WOهاي طبيعي، ورزشي، تاريخي و تفريحي شهرستان= حفظ جاذبه  

9WOعملي كردن  نگاه مثبت مسؤوالن به اشتغال زايي و افزايش درآمد =  

10WOتقويت مشاركت مردم مناطق شهرستان در مسائل مختلف =  

  :)WTراهبردهاي تدافعي(

1WT محيطي و گردشــگري به بعضــي از مناطق جهت = نگاه همزمان زيســت
  تخريب كمتر محيط زيست

2WT            بازديد از = برنامه جهت دريافت مجوز ورود و پرداخت ورودي براي 
سايل   3WTمناطق                                                           شتن و = گذا

  ونقل مسافرينونقل در شهر سنندج جهت حملحمل

4WT بهبود زير ساختهاي مورد نياز  در مناطق گردشگري  شهرستان =  

5WT     ــمه هاي  ها و رودخانه   = جلوگيري از آلودگي منابع آبي منطقه مثل چشـ
  شهرستان

   هاي تحقيقمنبع: يافته         
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  گيري نتيجه

آنها به جامعه ها و معرفي جاذبه ريزي توسعه گردشگري در هر ناحيه توريستي، شناخت    در برنامه      
گردشگري، بررسي امكانات، تاسيسات، تجهيزات و تسهيالت موجود در آن ناحيه، مطالعه و بررسي        

صت  سي ابعاد و جنبه ها و توانفر شگري بر  هاي موجود و در نهايت برر هاي گوناگون تأثيرگذار گرد
ــروري به نظر مي ــگري مزيتجامعه ميزبان و محيط پذيراي آنان ض ــد. گردش فراواني دارد و  هايرس

هاي شــغلي و درآمدي و در نتيجه عاملي در راســتاي توسـعه  تواند منبع مهمي براي ايجاد فرصــتمي
از اين رو برنامه ريزي، هدايت و توسعه صنعت گردشگري به عنوان يكي از منابع بسيار      پايدار باشد. 

نيز مي باشد به   ياالعاده كه داراي تأثيرات اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي فوق  مهم كسب درآمد 
ها و تنگناهاي موجود يك نياز مطرح مي شــود، اما هدايت اين فرايند با شــناخت علمي قابليت عنوان

ها و داليل گردشگران براي سفر به هر مكاني در بستر تفسير     انگيزه در هر منطقه ازكشور ميسر است.   
ست ها و جاذبهظرفيت و معناكردن شكل مي   نمكا يهاي توري صد  شگري گيرد. ظرفيتمق  يك هاي گرد

ساختاري نظام    مكان شتمل بر  شم م سب ميزان   مند از چ ست كه برح  ،شان جذابيت اندازها و امكانات ا
سوي خود  بايست نسبت به اين شرايط و امكانات اطالعات كافي داشته باشند، بهگردشگران را كه مي
طبيعي،  شــينه تاريخي، شــرايط اقليمي، جاذبه هايبه دليل پي . شــهرســتان ســنندججذب خواهند كرد

شگران داخلي و خارجي   مذهبي و فرهنگي فراوان مي سب جهت جذب گرد تبديل  تواند به مكاني منا
ــتان با وجود دارا بودن جاذبه        ــهرسـ ــود ولي به هر حال اين شـ  هاي متنوع و فراوان همچنان براي  شـ

شنا نيست    شان    . نتايج مطالعه حاضر، گردشگران چندان آ مبتني بر پيمايش ميداني و حضور در محل ن
از ديد گردشــگران مؤلفه وجود طبيعت زيبا و منحصــر به فرد به همراه فضــاي ســبز باغات و داد كه 

ترين نقطه قوت داخلي در توسعه و گسترش توريسم در اين نواحي    رودخانه در شهرستان بعنوان مهم  
ــگران م قامتي و رفاهي در     نقش دارد. عالوه بر اين از نظر گردشـ ــهيالت و تجهيزات ا فه نبود تسـ ؤل

هاي در مورد فرصت  ترين نقطه ضعف داخلي شناسايي شد.    شهرستان منطقه مورد مطالعه بعنوان مهم  
بيروني، گردشــگران عقيده داشــتند كه مؤلفه افزايش انگيزه براي مســافرت و تفريح در منطقه مورد   

عالوه بر اين  باشد. صت در جهت توسعه گردشگري منطقه مي   ترين فرمطالعه در بين مردم بعنوان مهم
ست به عنوان مهم    شگران معتقد بودند كه مؤلفه وجود فقر در منطقه و از بين رفتن محيط زي ترين گرد

نابراين       ــت. ب ــيل     مي SWOTبا توجه به جدول      تهديد خارجي مطرح اسـ تانسـ هاي  توان گفت كه پ
اي توسعه گردشگري و جذب گردشگر برخوردار هستند     گردشگري شهرستان در وضعيت مطلوبي بر    

شند.        و مي شته با شگري دا سعه گرد شد و تو سزايي در ر ستفاده    توانند نقش به  ستا، حفظ و ا دراين را
پايدار از منابع طبيعي شهرستان به منظور تجارت دراز مدت؛ آموزش و استخدام افراد محلي به منظور    

ريزي صــحيح و اصــولي و ارائه صــنعت گردشــگري؛ برنامه افزايش ضــريب اشــتغال و بهبود كيفيت
ستراتژي سياست   هاي مناسب براي توسعه گردشگري شهرستان؛ مشاركت دادن مردم منطقه در        ها و ا

ــت محيطي منطقه خود كه ميطرح و برنامه ــل هاي زيس تواند باعث حفظ اين ميراث گرانبها براي نس
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ست  سنتها، عاد آتي؛آموزش توري سته ها در مورد  شته ات و خوا هاي هاي مردم از طريق اطالعات و نو
ــره بطوري ــش و ... آنها موجب جدايي و اثرات نامطلوب نگردد؛ مديريت منتش كه رفتار، گفتار و پوش

ــتفاده از  محيط، توجه به مســائل محيط زيســت و جلوگيري از آلودگي رودخانه ــتان، اس هاي شــهرس
ــازي و        هاي طبيعي خود منطقه؛ ايجاد    حفاظت جاذبه      درآمدهاي جذب طبيعت گردان جهت بهسـ

تسهيالت الزم براي بخش خصوصي و تشويق اين بخش براي سرمايه گذاري در امر صنعت توريسم        
زمينه در  و گردشگران  محليدو سوي جامعه   رسند كه متوجه هر از جمله راهكارهاي مفيد به نظر مي

   ست.توسعه گردشگري ا

  

  

  منابع

ــاهللا(     ــيدمجتبي و نظري، ماشـ ). آميخته بازاريابي راهبردي در    1389بيدختي، علي اكبرامين، زرگر، سـ
  .49-69، صص3، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات مديريت راهبرديصنعت گردشگري، 

ــي قوت). 1387پاليزبان، فاطمه(     ــعف بررسـ ــت ها، ضـ هاي  ها و تهديدهاي فراروي فعاليت      ها، فرصـ
شاه، لرستان و همدان) از ديد اعضاي      گاهپژوهشي در دانش   هاي غرب ايران (ايالم، كردستان، كرمان

سال تحصيلي      شجويان تحصيالت تكميلي در  ستاد راهنما:   1387-88هيأت علمي و دان مصطفي  (ا
  ريزي آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ارشد برنامه)، پايان نامة كارشناسيشريف

ــق     ــين و سـ ــگري(ماهيت و مفاهيم)   ). 1385ايي، مهدي( پاپلي يزدي، محمد حسـ ، چاپ اول،  گردشـ
  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران.

ــي ( ترابي، ذبيح هاي  ). ارزيابي ميزان تأثيرگذاري گويه    1392اهللا، فيروزي، محمدعلي و نعمتي، مرتضـ
شهر گرگان،    سوم،   فيا)ريزي فضايي(جغرا مجله برنامهتبليغاتي بر افزايش جذب گردشگردر  سال   ،

  .59-76، صص 4شماره 

  ، چاپ اول، نشر دانشگاه تربيت معلم، تهران.مروري بر صنعت گردشگري). 1386تواليي، سيمين(

سام، مهدي(  صادي و محيط 1395ح سعه    ). نگرش جامعه ميزبان به تاثيرات اجتماعي، اقت ستي    تو زي
مجله آمايش جغرافيايي آمل)، گردشــگري (مطالعه موردي: روســتاهاي بخش الريجان شــهرســتان 

  . 45-59، صص 21، سال ششم، شماره فضا

ريزي شهري  كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر برنامه). 1390نيا، حسن و موسوي، ميرنجف (  حكمت
  ، انتشارات علم نوين، چاپ دوم، يزد.ايو ناحيه



  برقي و گفتاري                      

860 

 

  .تهران سمت، انتشارات ،گردشگري صنعت ريزيبرنامه مباني. )1387(رحيم  حيدري چيانه،

هاي ). ارزيابي قابليت1392حيدري، تقي، رشـــيدي ابراهيم حصـــاري، اصـــغر و تواليي، ســـيمين (
ــگر،       ــهر زنجان و راهبردهاي تقويت جذب گردشـ ــگري شـ ــلنامه مطالعات مديريت      گردشـ فصـ

  .  29-57، صص 21، سال هشتم، شماره گردشگري

ريزي، مهاكمه، چاپ اول، ، مديريت و برنامهاهيمهاي گردشــگري مفجاذبه). 1391داغســتاني، ســعيد(
  تهران.

شرقي     ). 1383دخيلي كهنموئي،جواد( سم در آذربايجان  سعه توري سي راهكارهاي تو ستاد راهنما:  برر (ا
ميرستار صدر موسوي)، پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشكده علوم          

  انساني و اجتماعي، دانشگاه تبريز. 

 .32-45، صص 120، شماره مجله زائر). مذهب و گردشگري، 1385ديناري، احمد(

ان و راهكارهاي توسعة آن با تأكيد بر  تحليل بازارهاي گردشگري شهر اصفه   ). 1386زيرك باش، ديبا(
ــتاد راهنما: علي زنگي آبادي )، پايان نامة دكتري جغرافيا و برنامه ريزي گردشـــگران خارجي (اسـ

  ريزي، دانشگاه اصفهان. شهري، دانشكده علوم جغرافيايي و برنامه

صغر(    ضواني، علي ا ست،    1382ر سم در حفاظت محيط زي شن   ). نقش اكوتوري صلنامه محيط  سي ف ، ا
  .122-115	صص، 31شماره 

ــگري   ). 1385رنجبريان، بهرام و زاهدي، محمد(    ــنعت گردشـ ــركنكاش،   خدمات صـ ، چاپ اول، نشـ
  اصفهان.

يابي و اولويت  1390رنجبر، محمود( تان          ). ارز ــ عه موردي اسـ طال ــگري(م نه گردشـ ناطق نمو ندي م ب
وش رحيمي)، دانشكده علوم  چهارمحال و بختياري)، پايان نامه كارشناسي ارشد(استاد راهنما: داري    

  ريزي، دانشگاه اصفهان.جغرافيايي و برنامه

ــازمان جهاني جهانگردي(     ، مترجم محمود عبداهللا  اي جهانگردي ريزي ملي و منطقه برنامه  ). 1379سـ
  زاده، چاپ اول، نشر پژوهشهاي فرهنگي، تهران.

  شگري.). معاونت گرد1396سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان كردستان (

  ). گزيده نتايج.1395كردستان( استان سرشماري نفوس و مسكن

سعه جهانگردي برنامه). 1389ضرغام، حميد(  پيوند و پايدار. مهاكمه، چاپ اول، ، رويكرد همريزي تو
  تهران.



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

861 

 

صالح (  شگري و    1394عليزاده آذر، كامران، احمد توزه، واحد و عزيزيان،  ضعيت گرد ). تحليلي بر و
شهر مهاباد)،      موانع عمده ج شهرها (مطالعه موردي  شگر در  شهري     ذب گرد شگري  شريه گرد ، ن

  .  233-252، صص 3دوره دوم، شماره 

). عوامل موثر بر مزيت رقابتي مقصدهاي گردشگري در   1390پور، زهرا (فرزين، محمدرضا و نادعلي 
  .  41-69،صص 14، شماره فصلنامه مطالعات گردشگريايران(مطالعه موردي: منطقه چابهار)، 

هاي اكوتوريسـم  ). امكان ســنجي توانمندي1387محمدي ده چشــمه، مصــطفي و زنگي آبادي، علي (
، 47سال سي و چهارم، شماره     ،شناسي  فصلنامه محيط ، SWOTاستان چهارمحال بختياري، به روش 

  .  1-10صص 

صفهان       ). 1381مجيب، ژاله( ستان ا شگري در ا صنعت گرد سعة  شهرك علمي و تحقيقاتي  تدوين تو  ،
  اصفهان، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان. 

هاي گردشـــگري بندي جاذبه). اولويت1394محمودزاده، مجتبي، ضـــيايي محمود و حكيميان، علي (
سيايي،       شگران اروپايي و آ ستان يزد از ديدگاه گرد صلنامه مطالعات شهر شگري  دوف ، اجتماعي گرد

  .164 -191ششم، صص سال سوم، شماره 

صراهللا و ابراهيمي، حيدر (    شجين، ن سايي قابليت   1393مواليي ه شنا شگري و  ها و جاذبه).  هاي گرد
، سال چهارم، شماره   ايريزي منطقهفصلنامه برنامه تأثير آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش،    

  .95-108، صص16

، مجله مجلس و پژوهشگري در ايران، ). مباني و راهكارهاي توســـعه گردشـــ1386مهديزاده، جواد(
  .  153-121. صص 44شماره 

 جذب در ســپيدان گردشــگري هايتوانمندي و هاجاذبه نقش بررســي).  1386موســوي، ســيدعلي (
ريزي (استاد راهنما: حميدرضا وارثي)، پايان نامة كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه      گردشگران 

 شهري، دانشگاه اصفهان، اصفهان. 

ــرين ( ــگري در ايران    ). 1384نعمتي، نسـ ــعه گردشـ هاي  ، مجموعه مقاالت ظرفيت   راهكارهاي توسـ
شگاه آزاد واحد             شدن، دان ستر جهاني  شگري ايران در ب ضعيت گرد صادي ايران با تأكيد بر و اقت

  فيروزكوه.  

Abby l, Gwoffey W(2006). planning tourism employment, a developing country perspective, 
tourism management, 27(1), 159-170  

Black, R., Crabtree, A., (2007). Quality assurance and certification in ecotourism.CAB 
International. 



  برقي و گفتاري                      

862 

 

Dueng, Y.Y and Ching, H.C (2015), Recommendation system for popular tourist attractions in 
Taiwan using Delphi panel and repertory grid techniques, Tourism Management 46: 164-176.  

Fennell, D. (2008), Ecotourism, London and New York: Routledge, 281  

Hu, Wei, and Wall, G (2005). Environmental management, environmental image and the 
competitive tourist attraction. Journal of Sustainable Tourism, 13(6), 617-635. 

Kerr B, Barron G and Roy, C.W (1999). politics, policy and iegional tourism administration: a 
case examination of Scottish area tourist board funding, Tourism Managemement, 22(6),649-

657. 

Leones J. (1995), Tourism Tvends and Touresm Ecoomist Impacts, Extension, Ecoomist 
Departmnt of Ag & Resource Economics. 

Nee M and Archana B. (2012), Critical Appraisal of Aspect of Attractions for Tourist Destination 
Competitiveness of India and Singapore. International Conference on Trade, Tourism and 
Management, 21-22. 

 Qiufen, Zh. (2012), Research on Tourist Attractions Performance Promoting Method Based on 
the SWOT Analysis Method, International Conference on Mechanical, Industrial, and 
Manufacturing Engineering, IERI Procedia 1: 254 – 260. 


