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چکیده
امروزه بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه ،از گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعة پایدار یاد میکنند و در
تالش هستند با شناسایی قابلیتهای توس عة گردشگری در مناطق مختلف کشور و رفع موانع آن ،سهم بیشتری از عایدات
این بخش را نصیب مردم سازند .در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت گردشگری شهر سنندج به لحاظ قابلیتها و تنگناهای
آن در راستای توسعة پایدار پرداخته شده است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است .جامعة آماری پژوهش را دو گروه
گردشگران و کارشناسان تشکیل میدهند که با استفاده از تخمین شخصی تعداد  300نفر از گردشگران و  10نفر از
کارشناسان بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .با استفاده از تحلیل  ،SWOTاستراتژیها و راهبردهایی برای توسعة
گردشگری ارائه شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد  :در بین عوامل چهارگانة نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و
تهدیدها  O4 ،W1 ،S4و  T10دارای بیشترین امتیاز و راهبرد قابلقبول و مناسب در برنامه ریزی گردشگری شهر سنندج
برای رسیدن به توسعة پایدار گردشگری هستند .رفع موانع و تنگناها و بهرهگیری هرچه بیشتر از پتانسیلها و توانمندیها
در اولویتِ اول راهبرد محافظه کارانه قرار دارند .راهبرد تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی جای دارد .ازاینرو بازنگری در
سیاستهای موجود ،بهمنظور رفع محدودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
واژههای کلیدی :گردشگری ،گردشگری شهری ،برنامهریزی راهبردی ،تکنیک  ،SWOTسنندج.

 *3نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه اصفهان .کد مقاله ثبت شده در همایش310 :
 -3دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری.
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 -3مقدمه
 -3-3بیان مسئله
امروزه صنعت گردشگری در دنیا ،یکی از منابع مهم درآمد و درعینحال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و
بهعنوان گستردهترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژهای است؛ ازاینرو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده،
در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این صنعت بینالمللی هستند (زنگیآبادی و همکاران .)44 :3130،طبق
گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری صنعت گردشگری در سال  3001بهطور مستقیم و غیرمستقیم  30/1درصد تولید
ناخالص داخلی 318/1 ،میلیون شغل و  4/4درصد کل اشتغال را به خود اختصاص داده است .این شورا همچنین پیشبینی
کرده که بین سالهای  3004تا  ،3031این صنعت ساالنه  8/3درصد رشد خواهد کرد ( .(Holden, 2008: 5محیطهای
شهری در سراسر جهان برای سالهای متمادی در زمرة بااهمیتترین مکانها ،برای اهداف گردشگری بودهاند (تقوایی و
صفرآبادی .)344 :3130 :شهرها معموالً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها ،بناهای یادبود ،سالنهای تئاتر ،استادیومهای
ورزشی ،پارکها  ،شهربازی ،مراکز خرید ،مناطق با معماری تاریخی و مکانها یی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا
هستند که خود ،گردشگران زیادی را جذب میکند .عالوه بر این ،حتی درصورتیکه جاذبههای گردشگری در مناطق غیرشهری
واقع باشند ،ازآنجاکه شهرها به مناطق پیرامون خود خدمات ارائه میدهند ،در رابطه با گردشگری قرار میگیرند؛ بهعبارتدیگر،
محل سکونت ،سرو غذا ،ارتباطات حملونقل و سایر خدمات گردشگری در شهرها واقعاند که بازدیدکنندگان از اطراف شهر و
خود شهر از آنها استفاده میکنند (پاپلی یزدی و سقایی .)344 :3145 ،شهرها همواره در طول اعصار و قرون متمادی با توجه
به اینکه کانون توجه و تصمیمگیری بودهاند؛ لذا در درون خود آبستن حوادث و جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیار هستند که
امروزه در کانون توجه گردشگران قرار گرفتهاند (موحد و همکاران .)34 :3130 ،گردشگری شهری ازجمله پدیدههای جدید
شهری است که ترکیب پیچیدهای از فعالیتهای مختلف است که از به هم پیوستن ویژگیهای محیطی و میزان توانمندی و
کشش شهر در جذب گردشگران و ارائة خدمات به آنها به وجود میآید که با دو انگیزه و هدف اصلی صورت میگیرد که
عبارتاند از :تجارت و فرهنگ (موحد .)18 ،3141 ،گردشگری شهری در کشورهای پیشرفته پردرآمدترین نوع گردشگری است
و در زمینهها ی مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،اکولوژیکی و  ...اثرات انکارناپذیری دارد (سرایی و شمشیری:3133 ،
 .)40گردشگری شهری با ایجاد فرصتها یی برای اشتغال و کسب درآمد برای ساکنین محلی و توسعة ساختارهای زیربنایی
امکان توسعة پایدار و یکپارچة شهری را فراهم میکند (رحمانی و همکاران .)38 :3143 ،شهر سنندج به دلیل موقعیت
جغرافیایی خود و دارا بودن جاذبههای گردشگری ازجمله؛ طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و غیره میتواند نقش مهمی در توسعة
گردشگری ایفا کند؛ اما با وجود جاذبههای ارزشمند ،آنچنانکه باید نتوانسته در جذب گردشگر موفق باشد ،بنابراین در تحقیق
حاضر سعی بر آن است تا ضمن بررسی امکانات و توانهای توسعة گردشگری شهری سنندج ،مشکالت و تنگناهای موجود
شناسایی و راهبردهای الزم جهت بهبود شرایط موجود ارائه گردد.
 -3-3اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری ازلحاظ اقتصادی ،بدون شک یکی از مهمترین شکلهای نیرو در جهان است که اهمیت بسیاری برای کشورهای در
حال رشد دارد و بهعنوان بزرگترین صادرات سودآور در جهان شناختهشده و مهمترین تأمینکننده ارز خارجی و اشتغال به
شمار میآید ( .)Higgins, 2006: 1193امروزه صنعت گردشگری ،نقش ویژهای در اقتصاد جهانی دارد و یکی از زمینههای
مهم توسعة پایدار منطقهای و عاملی جایگزین برای توسعة نواحی حاشیهای و دورافتاده به شمار میرود .همچنین ،گردشگری
به مثابة نیروی پویایی در همگن ساختن جوامع و کاالیی کردن فرهنگهای سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است .اثرات
مثبت اقتصادی گردشگری برای جوامع عالوه بر سودهای حاصل از مبادالت ارز خارجی ،مالیاتهای حکومتی و ایجاد اشتغال و
توسعة منطقهای است (جمعه پور و نماینده .)81 :3133 ،در یک مقیاس کلی گردشگری  1درصد تجارت جهانی را تشکیل
داده است و ساالنه بیش از  400میلیون سفر انجام میگیرد .بر اساس ارزیابیهای انجامشده تا سال  3033بیش از  55میلیون
گردشگر ساالنه به خاورمیانه سفر کردهاند .بر این اساس تا چهار سال آینده شمار گردشگران خاورمیانه دو برابر خواهند شد و با
رشدی حدود  14درصد میزان درآمد صنعت گردشگری به  53میلیارد دالر میرسد (فاضل نیا و هدایت .)381 :3143،توسعة
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گردشگری بهویژه در کشورهای کمتر توسعهیافته  ،عامل مؤثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،
کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و درنتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود (ابراهیمزاده و آقاسی
زاده .)301 :3144 ،توسعة گردشگری میتواند منافع زیادی را برای جوامع مختلف به همراه داشته باشد ،این منافع در پنج
عنوان اصلی عبارتاند از:
توسعة زیرساختها ،حملونقل ،انرژی و ارتباطات
فرآوری زمینة مناسب برای توسعه و حمایت صنایع ،کشاورزی ،صنعت ساختمان ،تغذیه و خدمات
جذب سرمایههای خارجی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم
هموارسازی بستر مناسب برای افزایش درآمدهای ملی ،توسعة فرصتهای شغلی و ایجاد تحول مثبت در سایر بخشهای
اقتصادی با استفاده از ضریب تکاثری صنعت گردشگری
بهبود استانداردهای زندگی (تقوایی و مبارکی.)13 :3143 ،
 -1-3محدودة موردمطالعه
سنندج ،مرکز استان کردستان با مساحت  1144/1هکتار در غرب ایران و در بخش جنوبی استان کردستان قرار دارد .مختصات
جغرافیایی سنندج در موقعیت  15درجه و  34دقیقه عرض شمالی و  81درجه و  34دقیقه تا  84درجه و  31دقیقه طول
شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .ارتفاع آن از سطح دریا بین  3850تا  3514متر در نقاط مختلف شهر متغیر است .شهر
سنندج ازنظر طبیعی محصور در بین تپههایی در یک جام فضایی قرار گرفته است بهگونهای که کوهها و تپههای (آبیدر ،کچه
رش و توس نوذر) که ادامة سلسله جبال زاگرس هستند ،در اطراف این شهر کشیدهاند (کامران و همکاران .)344 :3130 ،بر
اساس شواهد موجود سنندج ( سنه دژ) از شهرهای کهن و مقدس در ارتباط با آیین زرتشت در ایران است .ارتباط این شهر و
نواحی مجاور آن با اساطیر پهلوانی ایران همچون (تپة توس نوذر) از اهمیت این شهر حکایت میکند (شمس و خداکرمی،
 .)303 :3143سنندج به علت مرکزیت ،در گذشته دارای مساجد ،ابنیه و عمارات و بازار قدیمی بوده است که هماکنون
بیشترین تعداد جاذبههای این شهر را تشکیل میدهند.

شکل شماره  -3نقشة موقعیت جغرافیایی محدودة موردمطالعه
 -8-3پیشینة پژوهش
نوری کرمانی و همکاران ( ،)3144در پژوهشی با عنوان گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با بومگردشگری؛ سکونتگاههای
شهری را ازنظر فعالیتها ی گردشگری به دالیل متعددی چون مقصد ،مسیر عبور و مرکز ارائه خدمات برای گردشگران دارای
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اهمیت دانسته و حجم ورودی باالی گردشگران به استان کردستان در هرسال را نشان از وجود ظرفیتهای باالی جذب
گردشگر میدانند.
شکویی و موحد ( ،) 3143در پژوهشی تحت عنوان شناخت الگوی فضای گردشگری اصفهان با استفاده از  GISبه شناخت
فضاهای گردشگری شهر اصفهان پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که فضای گردشگری شهر اصفهان تحت تأثیر فضای
تاریخی شهر قرار گرفته و بخش مرکزی شهر را پوشش میدهد.
فرجی راد و سید نصیری ( ،) 3143در پژوهشی با عنوان رویکرد تحلیلی در توسعة پایدار گردشگری شهری ،به بررسی جایگاه و
اهمیت گردشگری شهری و فرایندهای مربوط به توسعة پایدار گردشگری شهری و ارزیابی ارتباط بین توسعة شهری و
گردشگری و آثار و پیامدهای مثبت و منفی این نوع گردشگری پرداختهاند.
زنگیآبادی و همکاران ( ،) 3130در پژوهشی با عنوان بررسی و تحلیل فضاهای گردشگری شهر ارومیه به این نتیجه رسیدهاند
که فضاهای گردشگری ارومیه تحت تأث یر فضای تاریخی قرار گرفته است و بیشتر بخش مرکزی شهر را پوشش میدهد و این
بخش از شهر با وجود موقعیت مناسبی که دارد دچار مشکالت خاصی مثل ،فرسودگی ناوگانهای حملونقل شهری ،کیفیت
پایین تسهیالت و خدمات گردشگری است.
حیدری و همکاران ( ،)3133در پژوهشی با عنوان بر رسی و تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبههای شهری
با استفاده از  GISمطالعة موردی :شهر شیراز به این نتیجه رسیدهاند که الگوی رفتاری گردشگران در محیط شهری متناسب با
ویژگیهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بهطورکلی تابعی از فضای شهری و تجسم فضایی گردشگران است و
برحسب پدیدههای اجتماعی تغییر میکند و سرانجام مسیرهای بهینة گردشگری شیراز را مشخص کردهاند.
 -5-3اهداف تحقیق
شناسایی و معرفی پتانسیلهای شهر سنندج در جذب گردشگر.
بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید توسعة گردشگری شهری سنندج.
ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکالت و تنگناهای گردشگری شهری سنندج.
 -1-3روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و میدانی (مشاهده ،مصاحبه ،پرسشنامه)
استفاده شده است و با توجه به اطالعات بهدستآمده به بررسی جاذبهها ،امکانات ،خدمات و وضعیت کلی گردشگری در منطقه
اقدام شده است .ابتدا با توجه به بررسیهای انجامگرفته بر روی محدودة موردمطالعه فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدید مورد شناسایی قرار گرفت و اطالعات به وسیلة پرسشنامه در بین گردشگران و مسئوالن سازمانهای مرتبط با
گردشگری جمعآوری گردید و سپس با توجه به نظر کارشناسان وزندهی به تکتک عوامل صورت گرفت و درنهایت به ارائة
راهبردهای توسعة پایدار گردشگری شهری اقدام گردید .جامعه آماری پژوهش را گردشگران و مسئوالن سازمانهای مرتبط با
گردشگری شهر سنندج تشکیل میدهند .تعداد  300نفر از گردشگران و  10نفر از کارشناسان بهعنوان حجم نمونه انتخاب
شدهاند .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات از مدل  SWOTو برای ترسیم نقشهها از نرمافزار  GISاستفاده شده است.
 -4-3تکنیک SWOT
در زمینة تحلیل مدیریت گردشگری شهری مدلهای مختلفی را میتوان مورد استفاده قرار داد .در میان مدلهای کیفی
کارآمدترین مدل ،مدل  SWOTاست (مافی و سقایی .)11 :3144 ،تکنیک یا ماتریس  SWOTکه گاهی  TOWSنیز
نامیده میشود .ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها و
قوتهای آن بهمنظور سنجش وضعی ت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیستم است .این روش نتیجة مستقیم مدل
دانشکدة تجاری هاروارد است .درواقع ،این روش بهترین استراتژی برای سازمانهاست (ابراهیمزاده و آقاسی زاده.)338 :3144 ،
وقتی  SWOTکامالً به درستی به کار رود میتواند پایهای مناسب برای فرمولبندی سیاست و خطمشی ارائه دهد
( .)Mcdonald, 1993: 143تجزیهوتحلیل  SWOTشناسایی نظاممند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری را با
آنها داشته باشد .منطق رویکرد مذکور این است که استراتژی باید بیشترین سازگاری را با آن داشته باشد و استراتژی اثربخش
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باید قوتها و فرصتهای سیستم را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل برساند .این منطق اگر درست به کار گرفته
شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشت (حکمت نیا و موسوی.)131 :3130،
ماتریس  SWOTو شیوة تعین استراتژیها
ماتریس
SWOT
فرصتها
O
تهدیدها
T

نقاط قوت
S
استراتژیهای
SO
استراتژیهای
ST

نقاط ضعف
W
استراتژیهای
WO
استراتژیهای
WT

مأخذ( :افتخاری و مهدوی)3 :3145 ،

 -4-3جاذبههای گردشگری شهر سنندج
برای جذب گردشگران از کشورها و مناطق مختلف و با انگیزههای متفاوت ،وجود منابع و جاذبههایی در مقصد ضروری است.
جاذبهها ،عنصر اولیه و رکن اصلی گردشگری هستند (زنگیآبادی و همکاران .)41 :3130،کل جاذبههای موجود در شهرستان
سنندج شامل  341مورد است که مراکز شهری  303مورد ( ،)%58/10طبیعی  33مورد ( ،)%30/33فرهنگی ـ هنری  34مورد
( ،)%3/38تاریخی  35مورد ( ،)%4/01مذهبی  31مورد ( ،)%1/33انسانساخت (معاصر)  33مورد ( )%1/85و روستای
گردشگری  3مورد ( )%8/48کل جاذبهها را تشکیل میدهد.
جدول شمارة  -3جاذبههای گردشگری شهر سنندج{سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان کردستان}
کارکرد

جاذبهها

تاریخی

پل قشالق ،تپة روسی ،تپة قلعة زاگرس ،تپة قلعة باباریز ،تپة آساوله ،تپة عثمان پخته ،قبرستان
شرفالملک ،بازار قدیمی سنندج

تاریخی
مذهبی

و زیارتگاه هاجرخاتون ،زیارتگاه پیرمحمد ،زیارتگاه پیرعمر ،زیارتگاه طاق کوره ،مسجد مالشیخ ،تکیة شیخ
معتصم حسامی ،تکیة حاج خلیفه فتاح ،تکیة شیخ عبدالکریم ،تکیة خلیفه حبیب اهلل.

تاریخی و مراکز خانة آصف (خانة کرد) ،عمارت خسرو آباد ،عمارت مشر دیوان ،حمام خان ،حمام شیشه ،حمام عبدالخالق،
سردر فهیم (خیابان امام) ،تکیة عبداهلل بیگ ،ساختمان شهرداری ،خانة معمار باشی ،خانة ملکالتجار،
شهری
کورة آجرپزی ،خانة جوادخان ،قلعة سنندج ،موزة سنندج (مردم شناسی) ،موزة سنندج (باستانشناسی)
تاریخی و مراکز مسجد داراالحسان ،کلیسای قدیمی سنندج ،مسجد پیرعمر ،مسجد شیخ عبدالکریم ،مسجد هاجرخاتون،
شهری و مذهبی مسجد قلعه بیگی ،مسجد داروغه ،مسجد والی ،تکیة عبدالقادر کس نزان ،مسجد حریدی
فرهنگی هنری

رقص کردی و مراسم عید نوروز ،صنایعدستی

طبیعی

کوه آبیدر ،رودخانة قشالق ،درة سرسبز جنوب شهر در پایین رودخانة قشالق
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شکل شمارة  -3پراکندگی فضایی جاذبههای گردشگری در شهر سنندج
 -3-3واحدهای اقامتی و پذیرایی
تأسیسات و امکانات هتلداری و پذیرایی ازجمله عناصر ثانویة سیستم گردشگری (عوامل عرضه) هستند که میتوانند نقش
مؤثری در توسعة گردشگری بر عهده داشته باشند (مؤمنی و همکاران .)31 :3141 ،یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر وجود
تجهیزات و تسهیالت گردشگری است .این تأسیسات واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی ،اقامت و
خدمات مسافرتی به مسافران یا مهمانان طبق ضوابط و مقررات آییننامة مربوط به تأسیسات گردشگری کشور ایجاد میشوند
(دیناری.)43 :3148 ،
جدول شمارة  -3تعداد هتلها ،اتاق و تخت به تفکیک درجه در شهر سنندج{سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان کردستان}
نام هتل
هتل شادی
هتل جهانگردی
هتل فرهنگیان
هتل آبیدر
هتل هدایت
هتل جبار

دجه

ظرفیت

گروه
چهار ستاره
سه ستاره
𝑇
دو ستاره
𝑇
یک ستاره
𝐴
یک ستاره
𝐴
یک ستاره
𝐵

اتاق

تخت

سوئیت

50

330

8

53

330

5

11

44

1

30

81

3

30

80

--

33

38

--
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جدول شماره  -1تعداد مهمانپذیرها  ،اتاق و تخت به تفکیک درجه در شهر سنندج{سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری استان کردستان}
نام

درجه

تعداد اتاق

تعداد تخت

عدل

3

31

80

حامی (امید)

3

33

18

روشن

1

33

14

جهان

1

31

53

نهرو

1

33

80

شکل شمارة  -1پراکندگی هتلها و رستورانها در شهر سنندج
 -3تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر سنندج
در مرحله اول با استفاده از مدل استراتژیک  SWOTابتدا عوامل تأثیرگذار داخلی و خارجی بر توسعة گردشگری شهر سنندج
با استفاده از مطالعه میدانی و نظرخواهی از کارشناسان جمعآوری و در ماتریس مربوطه قرار داده شد که هدف از این مرحله
شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و فرصتها و تهدیدهای بیرونی است .در مرحله دوم بر اساس دادههای پرسشنامه به هر
یک از عوامل بر اساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت استراتژیک سیستم وزنی بین صفر و یک اختصاص داده شده است .در
مرحله سوم با توجه به میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل موردنظر در عملکرد گردشگری شهر سنندج رتبهای از ( 3ضعیف) تا
( 8بسیار خوب) داده شده است .در مرحله چهارم برای هر عامل وزن را در درجة آن ضرب کرده و امتیاز وزنی آن به دست
آمده است بهطوریکه هر عامل امتیازی بین  3تا  8به خود اختصاص داده است که بهطور متوسط این امتیاز  3/5است .در
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی اگر امتیاز نهایی از (3/5میانگین  3و  )8بیشتر باشد ،به ترتیب نقاط قوت از ضعف بیشتر است و
اگر جمع نمرة نهایی از  3/5کمتر باشد نقاط قوت از ضعف کمتر است .برای عوامل خارجی نیز اگر امتیاز نهایی از (3/5میانگین
 3و  ) 8بیشتر باشد ،به ترتیب نقاط فرصت از تهدید بیشتر است و اگر جمع نمرة نهایی از  3/5کمتر باشد نقاط فرصت از تهدید
کمتر است .سرانجام در مرحله آخر به اولویتبند ی مجموع عوامل داخلی و خارجی پرداخته شده و راهبردهای مناسب توسعه
گردشگری شهر سنندج ارائه شده است.
 -3-3نتایج تجزیهوتحلیل عوامل داخلی مؤثر بر توسعة گردشگری شهر سنندج (.)3IFAS
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق در جدول شماره  8مهمترین قوتهایی که شهر سنندج در زمینة گردشگری از دیدگاه
(گردشگران و مسئوالن) با آن روبهروست؛ عبارتاند از :قابلیت باالی منطقه جهت سرمایهگذاری در بخش گردشگری با امتیاز
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وزنی  ،0/104وجود تنوع آب و هوایی و چشمانداز زیبا و متنوع در شهر و اطراف آن با امتیاز وزنی  ،0/388وجود جاذبههای
تاریخی و فرهنگی غنی در این شهر با امتیاز وزنی  0/331و سایر عوامل که در جدول  8نشان داده شده است.
جدول شماره  -8ارزیابی عوامل محیط داخلی (قوتها) گردشگری شهر سنندج ()s
ردیف
S1

نقاط قوت

وزن

درجهبندی امتیاز وزنی

دارا بودن ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی و آدابورسوم ویژه

0/080

1

0/330

S2

وجود تنوع آب و هوایی و چشمانداز زیبا و متنوع در شهر و اطراف
آن

0/013

8

0/388

S3

روحیة مهماننوازی باالی مردم منطقه

0/083

1

0/384

S4

قابلیت باالی منطقه جهت سرمایهگذاری در بخش گردشگری

0/044

8

0/104

S5

موقعیت مرزی منطقه و نزدیکی به کشور عراق

0/015

1

0/305

S6

وجود پارک جنگلی آبیدر در دامنه شهر

0/085

1

0/315

S7

اعتقاد مسئوالن به اشتغالزایی به وسیلة گردشگری بهعنوان یکی
از سازوکارهای توسعة اقتصادی و درآمدزایی

0/014

1

0/303

S8

وجود جاذبههای فرهنگی و تاریخی غنی در این شهر

0/058

8

0/331

S9

وجود پتانسیلهای باالی اکوتوریستی در اطراف شهر

0/058

1

0/313

S10

وجود بازارهای محلی جهت فروش محصوالت به گردشگران

0/011

1

0/033

جمع

3/414

0/535

مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه3133 ،
با توجه به جدول شماره  5باالترین نقاط ضعف توسعه گردشگری شهر سنندج به ترتیب عبارتاند از :عدم وجود زیرساختهای
مناسب و کمیت و کیفیت خدمات با امتیاز وزنی  ،0/341عدم وجود تبلیغات و ضعف اطالعرسانی در خصوص جاذبهها با امتیاز
وزنی  ،0/351کمبود اماکن اقامتی برای همه اقشار گردشگران با امتیاز وزنی  0/334و سایر عوامل که در جدول  5نشان داده
شده است.
جدول شماره  -5ارزیابی عوامل محیط داخلی (ضعفها) گردشگری شهر سنندج ()w
وزن

درجهبندی

امتیاز
وزنی

ردیف

نقاط ضعف

8

0/341

W1

عدم وجود زیرساختهای مناسب و کمیت و کیفیت خدمات

0/013

0/351

W2

عدم وجود تبلیغات و ضعف اطالعرسانی در خصوص جاذبهها

0/018

8

W3

کمبود سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در گردشگری

0/083

8

0/314

W4

عدمکفایت کافی در مدیریت پایدار گردشگری

0/015

1

0/305

W5

فرسودگی تأسیسات و تجهیزات مورد استفاده ازجمله شبکة راهها،
هتلها

0/084

8

0/333

W6

کمبود اماکن اقامتی برای همة اقشار گردشگران

0/054

8

0/334

W7

عدم استفاده از توانهای منطقه در ایجاد اشتغال

0/081

1

0/314

W8

عدم استفاده از نیروهای متخصص و آموزشدیده در زمینة
گردشگری

0/053

8

0/304

W9

توزیع نامناسب گردشگران در ماههای مختلف

0/014

1

0/338

367

www.SID.ir

Archive of SID

W10

ضعف در اجرای برنامههای توسعة گردشگری

جمع

0/018

0/303

1

3/444

0/845

مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه3133 ،
 -3-3نتایج تجزیهوتحلیل عوامل خارجی مؤثر بر توسعة گردشگری شهر سنندج (.)3EFAS
مهمترین فرصتها یی که شهر سنندج در زمینه گردشگری از دیدگاه کارشناسان و گردشگران (جدول  )1با آن روبروست
عبارتاند از :اشتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور با امتیاز وزنی  ،0/331موقعیت مناسب شهر جهت بازدهی انواع
سرمایهگذاری در زمینه گردشگری شهری با امتیاز وزنی  ،0/388وجود زیربناهای الزم جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی با
امتیاز وزنی  0/311و سایر عوامل که در جدول  1نشان داده شده است.
جدول شماره  -1ارزیابی عوامل محیط خارجی (فرصتها) گردشگری شهر سنندج ()O
ردیف

فرصتها

وزن

امتیاز
درجهبندی
وزنی

O1

تبادل و ترویج متقابل فرهنگها

1 0/014

0/338

O2

تقویت ارائه امکانات در کنار جاذبههای گردشگری

1 0/053

0/351

O3

امکان استفاده از تمام جاذبههای تاریخی ،اکوتوریستی و ...

1 0/014

0/308

O4

اشتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور

8 0/048

0/331

O5

مبادالت تجاری -فرهنگی با کشور عراق

3 0/085

0/030

O6

رشد عدالت اجتماعی و بهبود شاخصهای توسعه انسانی

1 0/081

0/333

O7

وجود زیربناهای الزم جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی

8 0/053

0/311

O8

امکان تنوع بخشیدن به محصوالت گردشگری جهت جلب گردشگران در
تمام طول سال

1 0/053

0/351

O9

بهسازی و نوسازی جاذبههای گردشگری شهری و طراحی مبلمان شهری
مناسب

3 0/013

0/044

O10

موقعیت مناسب شهر جهت بازدهی انواع سرمایهگذاری گردشگری شهری

8 0/013

0/388

0/51

3/401

جمع

مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه3133 ،
همچنین با توجه به نتایج حاصل در جدول شماره  4مهمترین تهدیدهایی که شهر سنندج در زمینه گردشگری با آن روبرو
است عبارتاند از :وجود پیشزمینههای ذهنی عدم امنیت با امتیاز وزنی  ،0/318درصد باالی بیکاری در منطقه با امتیاز وزنی
 ،0/380وجود ذهنیتهای منفی راجع به قوم کرد با امتیاز وزنی  0/338و سایر عواملی که در جدول  4نشان داده شده است.
جدول شماره  -4ارزیابی عوامل محیط خارجی (تهدیدها) گردشگری شهر سنندج ()T
ردیف

تهدیدها

T1

آسیب به الگوهای فرهنگ بومی و فراموشی آدابورسوم و سنتهای
محلی -بومی

وزن
0/013

امتیاز
درجهبندی
وزنی
1

0/334
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T2

ناهماهنگی بین سازمانهای متولی گردشگری

0/051

1

0/353

T3

عدم نظارت دقیق بر واحدهای خدماتی گردشگری

0/084

1

0/388

T4

افزایش آمار تصادفات جادههای منتهی به شهر

0/083

1

0/331

T5

ناتوانی و ناکارآمدی سازمانهای متولی گردشگری در باالدست

0/011

3

0/011

T6

عدم تخصیص بودج ه الزم و کافی برای حفظ و مرمت آثار تاریخی-
فرهنگی

0/013

3

0/044

T7

وجود ذهنیتهای منفی راجع به قوم کرد

0/051

8

0/338

T8

درصد باالی بیکاری در منطقه

0/010

8

0/380

T9

افزایش تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران نسبت به قبل

0/011

1

0/033

T10

وجود پیشزمینههای ذهنی عدم امنیت

0/011

8

0/318

جمع

3/534

84

مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه3133 ،
 -1-3اولویتبندی راهبردهای توسعه گردشگری شهر سنندج
همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود برای انتخاب استراتژی برتر جهت توسعه گردشگری شهر سنندج امتیاز وزنی
هریک از عوامل داخلی و خارجی بهطور جداگانه محاسبه گردید و سپس برای رتبهبندی استراتژیها با توجه به راهبردهای
 WT،ST ،WO ،SOعوامل دو به دو با همدیگر جمع شدهاند  .با توجه به امتیاز هر یک از راهبردهای چهارگانه
( )WT =1/108 ،ST=1/358 ،WO =1/830 ،SO=1/880استراتژی حداقل -حداکثر یا بازنگری و سپس راهبرد حداکثر-
حداکثر یا تهاجمی در اولویت برنامهریزی توسعه گردشگری شهر سنندج قرار گیرد.
جدول شماره  -4ترکیب عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگری شهر سنندج
عوامل خارجی
T
3/534

عوامل داخلی
W
3/444

O
3/401

S
3/414

مجموع ضرایب عوامل مرکب
WT
1/108

WO
1/830

ST
1/358

SO
1/880

مأخذ :محاسبات نگارنده بر اساس اطالعات حاصل از تکمیل پرسشنامه3133 ،

جدول شماره  -3تشکیل ماتریس  SWOTجهت توسعة گردشگری شهر سنندج
نقاط قوت S

نقاط ضعف W
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تحلیل SWOT

 -3قابلیت باالی منطقه جهت
سرمایهگذاری در بخش گردشگری
 -3وجود تنوع آب و هوایی و
چشمانداز زیبا و متنوع در شهر و
اطراف آن
 -1وجود جاذبههای فرهنگی و
تاریخی غنی در این شهر
 -8اعتقاد مسئوالن به اشتغالزایی به
وسیلة گردشگری بهعنوان یکی از
سازوکارهای توسعة اقتصادی و
درآمدزایی
 -5وجود پتانسیلهای باالی
اکوتوریستی در اطراف شهر
 -1دارا بودن ویژگیهای فرهنگی-
اجتماعی و آدابورسوم ویژه
 -4روحیة مهماننوازی باالی مردم
منطقه
 -4وجود پارک جنگلی آبیدر در دامنه
شهر
 -3موقعیت مرزی منطقه و نزدیکی به
کشور عراق
 -30وجود بازارهای محلی جهت
فروش محصوالت به گردشگران

 -3عدم وجود زیرساختهای مناسب و
کمیت و کیفیت خدمات
 -3عدم وجود تبلیغات و ضعف
اطالعرسانی در خصوص جاذبهها
 -1کمبود اماکن اقامتی برای همة اقشار
گردشگران
 -8عدم استفاده از نیروهای متخصص و
آموزشدیده در زمینة گردشگری
 -5فرسودگی تأسیسات و تجهیزات و
وسایل مورد استفاده ازجمله شبکة راهها،
هتلها ،رستورانها و ...
 -1کمبود سرمایهگذاری و مشارکت
بخش خصوصی در گردشگری
 -4عدم استفاده از توانهای منطقه در
ایجاد اشتغال
 -4توزیع نامناسب گردشگران در ماههای
مختلف
 -3عدمکفایت کافی در مدیریت پایدار
گردشگری
 -30ضعف در اجرای برنامههای توسعة
گردشگری

فرصتها O

استراتژی ( SOحداکثر -حداکثر)

استراتژی ( WOحداقل – حداکثر)

 -3اشتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی برای
کشور
 -3موقعیت مناسب شهر جهت بازدهی
انواع سرمایهگذاری گردشگری شهری
 -1وجود زیربناهای الزم جهت
سرمایهگذاری بخش خصوصی
 -8امکان استفاده از تمام جاذبههای
تاریخی ،اکوتوریستی و ...
 -5تقویت ارائه امکانات در کنار جاذبههای
گردشگری
 -1امکان تنوع بخشیدن به محصوالت
گردشگری جهت جلب گردشگران در تمام
طول سال
 -4رشد عدالت اجتماعی و بهبود

 -3ایجاد زمینههای اشتغال با توجه
برنامهریزی توسعه گردشگری
 -3بهرهگیری از جاذبههای
بومگردشگری و طبیعی در اطراف
شهر جهت توسعه گردشگری طبیعی
در منطقه
 -1برنامهریزی برای گسترش
صنایعدستی و سایر مشاغل وابسته
بهمنظور اشتغالزایی و کاهش بیکاری
منطقه
 -8برنامهریزی گسترش مبادالت
تجاری و فرهنگی با کشور عراق جهت
جذب سرمایهگذاریهای خارجی
 -5افزایش و تقویت امکانات و خدمات

 -3ایجاد مدیریت جامع در زمینه
گردشگری و الزام دستگاههای ذیربط در
امر گردشگری جهت هماهنگی و
همکاری با همدیگر
 -3آشنا کردن مدیران هتلها و دفاتر
خدمات مسافرتی با روشهای نوین
تبلیغات و بازاریابی گردشگری
 -1سرمایهگذاری دولتی و خصوصی برای
افزایش خدمات به گردشگران
 -8نظارت بر عملکرد واحدهای
ارائهدهنده خدمات به گردشگران در
سطح شهر
 -5ایجاد و تجهیز مراکز اقامتگاهی
(هتلها ،رستورانها ،مسافرخانهها و )...

درونی

بیرونی
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در کنار جاذبههای گردشگری برای متناسب با اقشار مختلف گردشگران
شاخصهای توسعه انسانی
 -1استفاده از نیروهای متخصص در
جلب رضایت گردشگران
 -4تبادل و ترویج متقابل فرهنگها
 -3مبادالت تجاری -فرهنگی با کشور عراق  -1تشویق بخش خصوصی به سازمانهای متولی امر گردشگری
 -30بهسازی و نوسازی جاذبههای سرمایهگذاری در بخش گردشگری
گردشگری شهری و طراحی مبلمان شهری
مناسب
تهدیدها W

استراتژی ( STحداکثر – حداقل)

استراتژی( WTحداقل – حداقل)

 -3وجود پیشزمینههای ذهنی عدم امنیت
 -3درصد باالی بیکاری در منطقه
 -1وجود ذهنیتهای منفی راجع به قوم
کرد
 -8ناهماهنگی بین سازمانهای متولی
گردشگری
 -5عدم نظارت دقیق بر واحدهای خدماتی
گردشگری
 -1افزایش آمار تصادفات جادههای منتهی
به شهر
 -4آسیب به الگوهای فرهنگ بومی و
فراموشی آدابورسوم و سنتهای محلی-
بومی
 -4افزایش تخلفات اجتماعی با ورود
گردشگران نسبت به قبل
 -3عدم تخصیص بودجه الزم و کافی برای
حفظ و مرمت آثار تاریخی -فرهنگی
 -30ناتوانی و ناکارآمدی سازمانهای متولی
گردشگری در باالدست

 -3تالش در جهت از بین بردن
ذهنیت عدم امنیت در منطقه از طریق
رسانهها و تبلیغات
 -3گسترش تبلیغات جهت معرفی
جاذبهها و جذب گردشگران
 -1تخصیص بودجه از طرف دولت و
سازمانهای باالدست جهت بهبود
وضعیت جادههای منتهی به شهر
 -8استفاده از مدیریت پایدار در
برنامهریزی گردشگری شهر
 -5تنوعبخشی به امکانات و خدمات
گردشگری جهت جلب رضایت
گردشگران
 -1توسعه برنامههای تبلیغاتی برای
معرفی جاذبههای انسانی و طبیعی و
خصوصیات فرهنگی و آدابورسوم
منطقه

 -3تدوین سند چشمانداز توسعه
گردشگری بلندمدت برای شهر
 -3به کارگیری مدیریت کارآمد در زمینه
گردشگری
 -1تالش برای جلب مشارکتهای مردمی
جهت حفاظت از جاذبههای اکوتویستی و
تاریخی – فرهنگی شهر
 -8احیا و مرمت آثار تاریخی و باستانی
در برابر مخاطرات محیطی و انسانی
 -5برگزاری دورههای آموزشی و تبلیغات
برای حفظ اصالت فرهنگ بومی

 -1تدوین راهبردها
در ماتریس  SWOTدر هر مرحله دو عامل با هم تداخل و مقایسه میشوند و مدیران با استفاده از این ابزار میتوانند چهار
استراتژی و راهبرد  WT ،ST ،WO ،SOرا انتخاب کنند.
 -3 -1راهبردهای رقابتی – تهاجمی SO
با اجرای این استراتژی سعی میشود تا با استفاده از نقاط قوت از فرصتهای خارجی بهره برداری کند که عبارتاند از:
 ایجاد زمینههای اشتغال با توجه برنامهریزی توسعه گردشگری بهرهگیری از جاذبههای بومگردشگری و طبیعی در اطراف شهر جهت توسعه گردشگری طبیعی در منطقه برنامهریزی برای گسترش صنایعدستی و سایر مشاغل وابسته بهمنظور اشتغالزایی و کاهش بیکاری منطقه برنامهریزی گسترش مبادالت تجاری و فرهنگی با کشور عراق جهت جذب سرمایهگذاریهای خارجی افزایش و تقویت امکانات و خدمات در کنار جاذبههای گردشگری برای جلب رضایت گردشگران -تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در بخش گردشگری
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 -3-1راهبردهای بازنگری WO
در این راهبرد هدف این است که با استفاده از فرصتهای موجود در محیط خارج نقاط ضعف داخلی بهبود یابد .ازجمله این
راهبردها عبارتاند از:
 ایجاد مدیریت جامع در زمینه گردشگری و الزام دستگاههای ذیربط در امر گردشگری جهت هماهنگی و همکاری با همدیگر آشنا کردن مدیران هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی با روشهای نوین تبلیغات و بازاریابی گردشگری سرمایهگذاری دولتی و خصوصی برای افزایش خدمات به گردشگران نظارت بر عملکرد واحدهای ارائهدهنده خدمات به گردشگران در سطح شهر ایجاد و تجهیز مراکز اقامتگاهی (هتلها ،رستورانها ،مسافرخانهها و  )...متناسب با اقشار مختلف گردشگران استفاده از نیروهای متخصص در سازمانهای متولی امر گردشگری -1-1راهبردهای تنوعST
هدف از این راهبرد این است که با استفاده از نقاط قوت ،اثر تهدیدات خارجی کاهش یابد و شامل موارد زیر است:
 تالش در جهت از بین بردن ذهنیت عدم امنیت در منطقه از طریق رسانهها و تبلیغات گسترش تبلیغات جهت معرفی جاذبهها و جذب گردشگران تخصیص بودجه از طرف دولت و سازمانهای باالدست جهت بهبود وضعیت جادههای منتهی به شهر استفاده از مدیریت پایدار در برنامهریزی گردشگری شهر تنوعبخشی به امکانات و خدمات گردشگری جهت جلب رضایت گردشگران توسعه برنامههای تبلیغاتی برای معرفی جاذبههای انسانی و طبیعی و خصوصیات فرهنگی و آدابورسوم منطقه -8-1راهبردهای تدافعی WT
در این راهبرد هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات خارجی است که عبارتاند از:
 تدوین سند چشمانداز توسعه گردشگری بلندمدت برای شهر بهکارگیری مدیریت کارآمد در زمینه گردشگری تالش برای جلب مشارکتهای مردمی جهت حفاظت از جاذبههای اکوتویستی و تاریخی – فرهنگی شهر احیاء و مرمت آثار تاریخی و باستانی در برابر مخاطرات محیطی و انسانی برگزاری دورههای آموزشی و تبلیغات برای حفظ اصالت فرهنگ بومی -8نتیجهگیری
با توجه به مبانی نظری و مطالعات بهعملآمده بهمنظور بررسی و ارزیابی قابلیتها و تنگناهای توسعه گردشگری شهر سنندج
به وسیلة تکنیک  SWOTو با استفاده از نظرسنجی از کارشناسان امور شهری و گردشگری و گردشگران ظرفیتها و
محدودیتهای توسعة گردشگری حوزة مذکور مشخص و راهبردهایی جهت توسعة این بخش ارائه گردیده است .نتایج حاصل از
بررسی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) نشان میدهد که قابلیت باالی منطقه جهت
سرمایهگذاری در بخش گردشگری با امتیاز وزنی  ،0/104وجود تنوع آب و هوایی و چشمانداز زیبا و متنوع در شهر و اطراف آن
با امتیاز وزنی  ،0/388وجود جاذبههای تاریخی و فرهنگی غنی در این شهر با امتیاز وزنی  0/331مهمترین نقاط قوت و عدم
وجود زیرساختهای مناسب و کمیت و کیفیت خدمات با امتیاز وزنی  ،0/341عدم وجود تبلیغات و ضعف اطالعرسانی در
خصوص جاذبهها با امتیاز وزنی  ،0/351کمبود اماکن اقامتی برای همه اقشار گردشگران با امتیاز وزنی  0/334مهمترین نقاط
ضعف توسعة گردشگری شهر سنندج را تشکیل میدهند .در زمینه عوامل خارجی نیز اشتغالزایی و ایجاد درآمد ارزی برای
کشور با امتیاز وزنی  ،0/331موقعیت مناسب شهر جهت بازدهی انواع سرمایهگذاری در زمینه گردشگری شهری با امتیاز وزنی
 ،0/388وجود زیربناهای الزم جهت سرمایهگذاری بخش خصوصی با امتیاز وزنی  0/311مهمترین فرصتها و وجود
پیشزمینهها ی ذهنی عدم امنیت با امتیاز وزنی  ، 0/318درصد باالی بیکاری در منطقه با امتیاز وزنی  ،0/380وجود
ذهنیتهای منفی راجع به قوم کرد با امتیاز وزنی  0/338مهمترین تهدیدهای توسعة گردشگری شهر سنندج را تشکیل
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میدهند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که در زمینة گردشگری شهر سنندج نقاط ضعف ( )3/444بیشترین امتیاز و پسازآن
نقاط قوت ( ،)3/414فرصت ( ،)3/401تهدیدها ( )3/534قرار گرفتهاند .همچنین نتایج حاصل از ترکیب عوامل چهارگانة
 SWOTجهت انتخاب استراتژی مناسب نشان میدهد که راهبردهای مناسب جهت توسعة گردشگری شهر سنندج ابتدا
راهبرد محافظهکارانه و سپس راهبرد تهاجمی است؛ بنابراین باید در مرحلة اول راهبردهای محافظهکارانه یا بازنگری مانند
ایجاد مدیریت جامع در زمینه گردشگری و الزام دستگاههای ذیربط در امر گردشگری جهت هماهنگی و همکاری با همدیگر،
آشنا کردن مدیران هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی با روشهای نوین تبلیغات و بازاریابی گردشگری ،سرمایهگذاری دولتی و
خصوصی برای افزایش خدمات به گردشگران ،نظارت بر عملکرد واحدهای ارائهدهنده خدمات به گردشگران در سطح شهر،
ایجاد و تجهیز مراکز اقامتگاهی (هتلها ،رستورانها ،مسافرخانهها و )...متناسب با اقشار مختلف گردشگران ،استفاده از نیروهای
متخصص در سازمانهای متولی امر گردشگری و سپس راهبردهای تهاجمی (جدول  )3به اجرا گذاشته شود.
منابع و مآخذ
ابراهیمزادهابراهیم زاده ،عیسی ،آقاسی زاده ،عبداهلل (« .)3144تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیة ساحلی
چابهار با استفاده از مدل راهبردی  .،»SWOTمطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهایمنطقه ای .،سال اول .،شماره اول:
.53-13
افتخاری ،عبدالرضا ،مهدوی ،داود (« .)3145راهکارهای توسعة گردشگری با استفاده از مدل  .» ،SWOTمجلهٔة مدرس.،
دوره  .،30شماره .3
پاپلی یزدی ،محمدحسینمحمد حسین؛ .سقایی ،مهدی ( .)3145گردشگری :ماهیت و مفاهیم .،چاپ اول .تهران :انتشارات
سمت .،چاپ اول.
تقوایی ،مسعود؛ .مبارکی ،امید (« .)3143بررسی و تحلیل فضاهای توریستی شهر تبریز بهمنظوربه منظور برنامهریزیبرنامه
ریزی توریسم در آن» .،نشریة جغرافیا و برنامهریزیبرنامه ریزی .،سال  .،35شماره .43-10 :11
تقوایی ،مسعود؛ صفرآبادی ،اعظم (« .)3130مدیریت گردشگری شهری با تأکید بر فضاهای شهری جاذب گردشگر (مطالعة
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