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 چکیده
تالش و  المللی ینبگردشگران  یشترهرچه ب و جذب یگردشگر ۀتوسع برای مختلف کشورهای

صنعت، دست به  ینمنافع ا یرو سا یدرآمد ارز آوردندستبه یو برا کنند یمرقابت 

 یننو یها استفاده از روش ی،گردشگر ۀتوسع مدیریت و یزیر برنامه در. زنند یم یزیر برنامه

 مسائل حل برای یرپذ انعطاف راهبردهای ینتدو دلیلبه یونویسیخصوص سنار به پژوهی یندهآ

عوامل  یوهایسنار ینتدو یقتحق موضوع راستا این دراست.  گشاراه یارامروزه بس ،سرزمینی

 نوعاست.  6یزاردو یوبا استفاده از سنار یغرب یجاناستان آذربا یمؤثر بر توسعه گردشگر

 ،6پژوهی یندهآ یدجد یها روشآن با استفاده از  یو روش بررس یکاربرد ،حاضر تحقیق

: دشو یم یوه گردآوریاطالعات الزم به دو ش ،ت آنیاساس ماهق برین تحقیدر ا است. هنجاری

 یبرا یزاردو یوو سنار مکیکم افزار نرماز  ینکهتوجه به ا با. یا پرسشنامهو  یا کتابخانهروش 

و به  متقابل آثار یسماتر صورت بهنوع پرسشنامه  ،شود یماستفاده  ها داده تحلیل و  یهتجز

عامل  64 ییشناسا مکیکم افزار نرم یجنتا .استنظرات کارشناسان و متخصصان  یمایشپ

 یتوضع 33عامل ادغام شد. تعداد  66به  عوامل یبا توجه به شباهت بعض که است یدیکل

 یزاردو یوسنار یخروج سناریوهایگرفته شد.  نظردر یدیعوامل کل یمختلف برا یاحتمال

 یویسنار 136و  یفضع یبا سازگار یوسنار 6111باال،  یبا سازگار یوسنار 4 از: اند عبارت

استان  ۀیندآ یگردشگر ۀدر توسع یشتریب سازگاری یوسنار 4 دهد یمنشان  یجناسازگار. نتا

(، برنده یشپ یوی)سنار آل یدهامطلوب و  یطاول شرا یویسنار یو،سنار 4 ینا یناز ب دارند.

سه و  ۀشمار یویدارد و سنار ینابینینسبتاً مطلوب و حالت ب یویسنار یک 6 ۀشمار سناریوی

 .بردارددراستان را  یگردشگر یتوضع ۀیندآ یو نامطلوب برا یبحران یتچهار وضع

 

 .گردشگری یزارد،و یوسنار ،3سناریونویسی پژوهی، یندهآ غربی، آذربایجان: کلیدی یها واژه

                                                                                                                                                            
 mousavi424@yahoo.com مسئول: نویسندۀ *

1  . ScenarioWizard 

2. Future studies 

3. Scenario Writing 



 6331پاییز ، 3 شمارۀ، 4 دورۀ ،یشهر یگردشگر  01

 مقدمه

صنعت  یصعود یرگذشته، س ۀدهدر چند  که یطور بهجهان است؛  صنایع ینتر بزرگاز  یکی ،6یصنعت گردشگر

 است مشخصکشورها  ربیشت یبرا امروزه .(369: 6266،دیگراناست )لئو و  تر یعسر یابزرگ دن یعصنا یندر ب یگردشگر

 ینکها برعالوه یرادر جهت توسعه است؛ ز یعامل مهم و مؤثر ی،اقتصاد یمو عظ یرپذیدتجدمنبع  عنوان به یکه گردشگر

 یبرا ییها فرصت کردنفراهم با که دارد را قابلیت این د،کن یفاا یجهان ۀگستردر  یا مالحظه قابلنقش  تواند یم

 دکن یجادا ها انسانرا در  یو احساس نشاط و تازگ یشتجربه و آسا یکدیگر،با  ها فرهنگ ییروان، آشنا آرامشاستراحت، 

منافع و  افزایش پی در فشرده، و نزدیک رقابتی در کشورها از بسیاری ،رو ینا از(. الف: 6936 ی،کشکول یو باقر ی)موسو

 (.790: 6939 ،دیگرانو  ی)موسوهستند  المللی ینب یتفعال ینا از ،از گذشته یشب خود یدعوا

به  یا منطقهو نگاه  جانبه همه ۀمطالع ی،در بخش گردشگر دگرگونیتحول و  یجاددر ا یاساس یها عاملاز  یکی

(. 63: 6931 ،دیگرانو  یکرد )موسو یزیر برنامهتوسعه و رونق آن  برای یستمیس یندیدر فرا یدبا یعنیآن است؛  ۀتوسع

 حل راه یگردشگر ۀتوسع .بود یان گردشگریجر کدنبال عوامل محرد بهی، بایصنعت گردشگر ۀدر مناطق مستعد توسع

-برنامه یروشیت مناطق، پیاهش محرومکدار و یپا ۀتوسع یمناسب، برا یست، اما راهبردیمسائل ن ۀرفع هم یبرا یلک

قادر است  یگردشگر ،شده یزیر برنامه ۀتوسعو  یزیر برنامهصورت  در (.60: 6936 ،دیگرانو  یی)تقوا دهدمیزان قرار یر

و  یمل ۀاز توسع یتوجه قابلو سهم  یجادرا ا یاسیو س یطیمح ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یرمستقیمو غ یممنافع مستق

رفاه  ی،سطح زندگ یارتقا ی،عدالت اجتماع یها شاخصبه بهبود  ،یگرد عبارتبه .را به خود اختصاص بدهد یا منطقه

تنها  عنوان بهرا  یگردشگر ،یا منطقهکارشناسان اقتصاد  ی. در مواردشودمیمنجر  یا منطقهتعادل و توازن  ی،عموم

 مختلف کشورهای که است فوق امتیازات دلیلبه. اند دهکر یمعرف یافته توسعهمناطق کمتر  ۀعامل استقرار منابع و توسع

 (.63: 6977 ی،)معصوم کنند یمتالش و رقابت  المللی ینبگردشگران  یشترو جذب هرچه ب یگردشگر ۀتوسع برای

 یدزادرآم های یتظرفتوجه به  ی،نفت های یمتحر یژهو به یاسالم یرانا یهاستکبار عل های یمتحرپنهان  یداز فوا یکی

از سه صنعت بزرگ جهان  یکیروزه ام یگرکه صنعت گردش تداشه توج یدت. بااس یگرصنعت گردش یرنظ یرنفتیغ

 دهد، کاهشبه صنعت نفت را  یاقتصاد یوابستگ تواند یمآنچه  ی،گره اعتقاد کارشناسان در بخش گردشت. باس

و  زا اشتغال، سرعت  به ،ندارد یازین کالن های ینههز صرف  بهکه  حال ینع در و است یاز صنعت گردشگر یریگ بهره

، یاقتصاد های یتفعال ۀمجموع عنوان به یگردشگر ۀتوسع ،درواقع (.76: 6936 ،دیگرانو  یدهکرد ی)کرم تدرآمدزاس

و  یزرآباد یده)سع دشو یم یعصنا یرو توسعه سا رشدجوامع دارد و موجب  یاقتصاد های یانبن یتدر تقو ییبسزا تأثیر

 یردرگ یها گروهو  یو مل المللی ینب ۀتوسعاست که عوامل  ای یچیدهپ یندفرا یگردشگر ۀتوسع (.93: 6936 ،عبداهلل

 یران،در ا یگردشگر صنعت(. 666: 6933 ،دیگرانو  یبی)ط گیرد یبرمرا در یگذار قانونو  یزیر برنامهدولت،  یاستباس

رشد و  یبرا ییباال یاربس های یتظرفصنعت از  یندارد. ا یتاهم یاردر آن بس پژوهی یندهآاست که  یعیاز صنا یکی

پنجم  ۀو رتب یخیو تار یباستان یها جاذبهدهم  ۀرتب ایران گردشگری، جهانی سازمان اساستوسعه برخوردار است. بر

 یل. از دالرا ندارد آن است ۀیستکه شا یا توسعهصنعت  ینکارشناسان، ا دیدگاه ازجهان داراست.  ررا د یعیطب یها جاذبه

 گذاری یهسرماجذب  یبرا یران،مناسب در ا پژوهی یندهآو  یزیر برنامه نبود ادی،اقتص بسترهای نبودنبه آماده توان یمآن 

 یها روشاز  یکی سناریونویسی(. 6: 6931 ی،و مظفر ینیحوزه اشاره کرد )حس ینا یجانب یعصنا یردر ساخت هتل و سا

 کمک. به استمختلف  های یندهآا ی ندهیآ ۀر دربارکهنگام تف ،رانیبه مد کمک یبرا یروش و است پژوهی یندهآ

 یو تحول اساس یدگرگون موجبنده یدر آ دیه شاک ییدادهایرو یعنی، یبحران های یتقطع نبود ،ویسنار ۀیبر پا یزیر برنامه

 (.626: 6977 ی،)زال گیرد یمران قرار یانون توجه مدکط شوند، در یدولت و مح
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بکر، ارتفاعات  طبیعت ،دارد یصنعت گردشگر ۀحوز در باالیی پتانسیلکشور  یطاز شرا تبع به یغرب یجانآذربا استان

 یمی،قد بازارهای یدنی،انواع مناطق د ی،باستان یختار ،ها جنگل ی،معدن یها آب ،ها رودخانه کشیده،سر به فلک یها کوهو 

مختلف ضرورت آن را  یها فرهنگانواع پاره  تر مهمچهار فصل متنوع و از همه  دارای ی،متنوع معمار یها سبک

 ۀاستان بهر یشرفتو پ یگردشگر ۀتوسع یمنابع در راستا یندرست و کارا، از ا یزیر برنامهو  یریتبا مد یدکه با رساند یم

 یغرب یجاناستان آذربا یگردشگر ۀتوسع رب مؤثرعوامل  یوهایسنار ینتدو ،یقراستا هدف تحق ینگرفته شود. در ا یکاف

 است. یزاردو یوسنار افزار نرمبا استفاده از 

 است شده  انجام حاضر یقموضوع تحق نظیر ییها پژوهشتاکنون  که دهد یمنشان  یقتحق ینظر یاتبر ادب یمرور

 :از اندعبارت که

 پژوهی یندهآاصول  اساسبر یا منطقه یگردشگر ۀتوسع یوهایسنار ینتدو به یا مقاله( در 6931) یانعطر و زالی

 یتماه نظر ازو  ییمایشو پ یاسناد یها روشاز  ییبروش، ترک نظر از، یهدف کاربرد لحاظ ازپژوهش  ینپرداختند. ا

 ۀتوسعدر  یعامل اصل 63پژوهش نشان داد  یجاست. نتا یو اکتشاف ییل، تحلپژوهی یندهآ یدجد یها روشاساس بر

 یاحتمال یتوضع 36 به ییونویسسنار های یلتحلاساس عوامل بر یناست. ا یرگذاراستان همدان تأث یندهآ یگردشگر

با  یوسنار 1و  یباورکردن یویسنار 63 یف،با احتمال وقوع ضع یوسنار 3666 ی،احتمال یتوضع یل. بعد از تحلیدانجام

 یاناستان همدان ب یگردشگر لتوسع یبرا ییمهم راهبردها ییوهاسنار یبرا ،یتدرنهاشد.  ییشناسا یاحتمال وقوع قو

 شد.

شهر مشهد در افق  یگردشگر یوهایسنار یابیارشد خود به ارز یکارشناس ۀنام یانپا( در 6931) یزکیکار عاشوری

 ینگردشگران، تدو یدگاهشهر مشهد از د یسنجش وضع موجود گردشگر ،پژوهش ینهدف از اپرداخت.  6323

مطلوب در  یویبه سنار یدنرس یراهبردها ۀارائ ،یتدرنهاو  شهر کالن ینا یمرتبط با صنعت گردشگر یوهایسنار

 یها داده یانگینم ۀیسمقا ،پژوهش یجاست. نتا یفیو ک یکم یها روشکشور با استفاده از  6323اهداف سند  یراستا

 یتنشان داد که وضع SPSS افزار نرمتوسط گردشگران شهر مشهد در  شده یلتکم ۀپرسشنام 971 حاصل از

و دانش  یاقامتگاه، فناور ، فرهنگ،ونقل حملبعد: خدمات،  2در  یبمشهد به ترت یموجود گردشگر های یرساختز

توسط  پرشده ۀپرسشنام 97 یها داده یلاز متوسط است. از تحل ترباال یتمطلوب یدارا یغاتو تبل یرسان اطالعسرآمد، 

صنعت  ینا یبحران های یشرانپتست،  T یرنظ یو استنباط یفیتوص یها آزمونبا انجام  یزن یگردشگر ۀکارشناسان حوز

و  وانین، اصالح قها یرساختز یزدر تجه یشهر یریترد مجموعه مدکنوع عمل» ۀدارند نگهدو  یقاستخراج شد و تلف

آفتاب  ینشهر مشهد را با عناو یگردشگر یوهایسنار «یگردشگر ۀجامعه در حوز آگاهی یتوضع» و «گسترش روابط

مطلوب  ییوسنار عنوان به «شهر بهشت» سناریو، 3 این میانل داد. در کششهر شب و شهر بهشت  ،آب سراب یک،تار

 است. شده  انتخاب ،پژوهش ینا

. کردند بررسی را 6931در سال  یرانا یصنعت گردشگر پژوهی یندهآ ،یدر پژوهش (6933) دیگرانو  پورمحمدعلی

 ،نخست مگا. در دبو شده  یزیر برنامه مگا چنددر  ،شد انجام 6933 لسا سفندو ا بهمن یها ماه طی که هشوپژ نـیا

 صورت بهکه  ینظرسنجبا استفاده از فرم  نظر مورد لسادر  انیرا شگریدگر صنعت بر یرگذارتأث متغیرهای ترین یاصل

 6222از  بیش یابر ماه بهمندوم  ۀنیم طی پرسشنامه ین. اشد شناساییبود،  شده یجادا یبرخط در پورتال علم گردشگر

 به نسبت نخبرگا پنلدوم  مگا. در دش حمطر نیشاا توسط مسئله 13 نپایادر  که شد لساار شگریدگر علم برکار

 عنوان به صلیا ۀمسئل 63 ،یتدرنهاو  کرده امقدا یرماآ یافزارها نرمو  ها آزموناز  دهستفاا با متغیرها تلخیصو  یبند رتبه

 ارزیابی نخبرگا پنل توسط متغیر 63 ین( ایارثرگذو ا ثرپذیری)ا بطوار نیز نهایی مگا. در شدند شناسایی صلیا مسائل

 .شدند
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. کردند بررسیرا  ردشگریگ یزیر برنامهنو در توسعه و  یافتیره ،پژوهی یندهآ ،یا مقاله( در 6936) راندیگو  کروبی

عمده در  یها چالش یضمن طرح و بررس یفی،و توص یلیموضوع و با روش تحل یاتمقاله با استفاده از ادب یندر ا

 تواند یمکه  یننو یافتیره عنوان بهرا  پژوهی یندهآدانش  ،توسعه درحال یدر کشورها یگردشگر یریتمد یزیر برنامه

 ارزیابیرا  یگردشگر یریتمد ۀآن بر توسع یرتأثو  کند یم یمعرف ،کشورها کارساز باشد گونه یناحل معضالت  یبرا

 .کردند

 افزار نرمبا استفاده از  یغرب یجاناستان آذربا یگردشگر ۀبر توسع مؤثرعوامل  سناریوهای ینحاضر به تدو پژوهش

 تفاوت مطالعه مورد ۀمحدودمحتوا و  ،یشناس روش نظر از شده انجام یها پژوهشبا  ،ینبنابرا ؛پردازد یم ویزارد یوسنار

 .دارد

 

 پژوهش نظری مبانی

 یگردشگر یزیر برنامه در یراهبرد رویکرد

 یراهبرد یکردرو شدن مطرحرا به خود جلب کرده است.  یگردشگر یزیر برنامهتوجه خبرگان  ،یراهبرد یزیر برنامه رویکرد

 گردشگران مصرف»عنوان  با گزارش یکدر  6321در سال  مثال برای ؛گردد یبرم 6302 ۀبه ده یگردشگر یزیر برنامهدر 

 یرمستقیمو غ یممستق صورت به ها یکتکناز  یدبا یدر گردشگر که بحث شده است «آن آینده و گذشته تکامل بلژیکی؛

برنامه  یشنهادهایپو  یطیمح یمحتوا یدبا یگردشگر یزیر برنامه یکرد،رو ین. در اشود یمکامل  ها آنبا  زیرا ؛استفاده کرد

 مفهوم و اجتماعی-فرهنگی محیطی، عوامل به ،یزیر برنامه یکردهایرو یگربا د یسهدر مقا ینکند و همچن ییشناسا نیزرا 

 یزیر برنامهنوع  ین. با توجه به الزامات اکند یم یشتریب یدتأک ،شده کنترل ۀتوسع و منابع دقیق تحلیل اساسبر یدارپا ۀتوسع

گرفته  کارهتوسعه ب یو استانداردها یزیر برنامهو اصول  یافته توسعه یادیمربوطه، به حد ز یها داده یلو تحل یمایشفنون پ

 این ،حالینا بامعطوف شده است.  «ها برنامه یاجرا ییآکار یها روش»کانون توجه به  ،یزیر برنامه یکردرو ین. در اشوند یم

 ینبلکه ا ،گیرد ینم یدهدور داشته باشد، ناد ۀگذشت یها زماندر  یشهممکن است ر آنکه باموجود را  ۀتوسع وضعیت رویکرد

از  تنها نه یرانکشور ا در (.696: 6977 ی،)معصوم آمیزد یمدرهم  ید،جد یدادهایرو و یافته تکامل ۀاشکال را در قالب برنام

نواقص آن همچنان در غالب موارد  یجامع با تمام یزیر برنامه یکردبلکه رو ،شود ینماستفاده  یزیر برنامه یدجد یکردهایرو

 (.630: 6970 ی،)معصوم استآن مالک عمل  یبه شکل سنت

آن  از یو تأثرات ناش یرو تأث ینظام جهان ۀدر گستر یعو وس یعو تحوالت سر ها یشرفتپدوران معاصر با توجه به  در

-نانیاطم و یطیع محیرات ســریی( و با توجه به تغ613: 6972 )آقاپور و پهلوان، یو فرامل یمل ی،محل یها عرصهدر 

 از گذشته یشب ی،آت یــرات احتمالییمقابله با تغ یبرا پژوهی یندهآو  راهبردی یزیر برنامهحاصل از آن، ضرورت  نداشتن

بستر  وفرهنگ  یف(. در تعر6223 ،به نقل از هوور 92: 6939 خورشیدی، نادری و دمنه طاهری) شود یمار کآشــ

و  یرا گردآور یاورفن بارۀمختلف در یگراناست که انتظارات باز یو هدفمند شده یسازمانده یندفرآ ،پژوهی یندهآ»

 ییها پژوهش) «شودگسترده  یو اجتماع یاقتصاد ۀتوسع یتا حام کند یم ینرا تدو یندهآ ربارۀد راهبردی های یانداز چشم

 (.73: 6932 ینده،درباره آ

 

 یدر گردشگر پژوهی یندهآ

 یندهبه آ یشیدناست. واکنش بدون اند یضرور یانسان امر یکارها و اقدامات کنون یبرا یندهآ ۀدربار اندیشیدن

 ،ها آرمان) آینده تصویرهای ترتیب،یندارد. بد بینی یشپبه  یازعمل ن چراکه ؛یستن یرپذ امکاناست، اما کنش  یرپذ امکان

است که مردم  یامر یندهآ ،ینما هستند؛ بنابرا یاقدامات فعل های یشرانپو آرزوها(  ها ینگران یدها،اهداف، مقاصد، ام
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نسبت به  دیآنکه خردمندانه عمل کنند، با یکرده و شکل دهند. مردم برا یآن را با اقدامات هدفمند خود طراح توانند یم

را که  یروهاییو ن یگراند یها واکنش ینداشته باشند. همچن یو شناخت کاف یآگاه یگراناقدامات خود و د یامدهایپ

 کوشند یم تنها نهافراد  ترتیب،بدین. دهد یمخود را نشان  یندهتنها در آ یامدهاپ ینکنند. ا یبررس هاست آنخارج از کنترل 

 یطدر شرا یا دارد دادنامکان رخ ،بالقوه یارخ دهد  یدرا که شا یامور کوشند یمرا بفهمند، بلکه  دادنامور در حال رخ

با  .کند یم یرا باز ینقش پررنگ یدر بهبود صنعت گردشگر مسئله ینبشناسند. ا یزاتفاق خواهد افتاد، ن یندهدر آ یخاص

 ،دارد یشکه در پ یمتعددمشکالت  وجود بارا آغاز کرده است و  یننو یعصر یزن یصنعت گردشگر ید،جد ۀورود به هزار

به مسائل  یوستهپ یدبا گذاران یاستس بنابراین، ؛آن افزوده شود یتبر اهم یجهان یاقتصاد یستمانتظار است که در س

 (.0: 6931 ی،و مظفر ینیتوجه کنند )حس یندهدر آصنعت  ینرشد، جهت و آثار ا در خصوص یربناییو ز یاصول

 یدات،تهد یط،و شناخت شرا ها یاستس یلتحل یبرا یابزار ،پژوهی یندهآ یها روشاز  یکی عنوان به سناریونویسی

. یستن گویی شیپ و است یندهآ ۀچهر سناریو(. 33: 6973 فردا، ۀتوسع یاداست )بن یندهبرتر آ یها ارزشو  یازهان ،ها فرصت

. در باشد نظر مورد تواند یماست که  هایی یلبد یفط کردنتر یضعرو  یندهآ ۀگسترش تفکر دربار ،یوسازیهدف سنار

و انواع  کند یم یمرا ترس ها آنتحقق  یو چگونگ یندهگوناگون آ های ینهگز یا ماهرانهطرز  به یوهاسنار یونویسی،سنار

 جــادیوها، ایســنار یریکارگ بههدف از (. 76: 6932 ان،دیگرو  یاری)ز کند یم یانموضوع را ب ۀیندآ بارۀدر هااحتمال

ش یآزمـا ۀنـده در بوتیموجـود آ یها چالشاتخاذشده در برابر  های یاستس ییکارا آنه در کنات است کاز مم ییفضــا

 یبرا راهبردی یزیر برنامهابزار مؤثر  یک ،هاسناریو ینا ۀپای بر یزیر برنامه(. 937: 6973 ی،جعفر ی)عابد گیرند یمقـرار 

 یناقدام به تدو ،مؤثر و مطلوب راهبردتا با  کند یمبه ما کمک  یننامشخص است. ا یطبلندمدت در شرا یزیر برنامه

 یونوشتن سنار ،حال ینا با. کنیمدرست و مناسب مربوط به مسائل  یرو انتخاب مس یرمنتظرهغ های یتموقع یبرا ها طرح

 کند یمبه ما کمک  یوهاسناردر  کردنفکر. است کارآمد و مؤثر آموزشی ابزار یک بلکه ،یستن یزیر برنامهابزار  یکتنها 

مؤثر و بالقوه در  یگرانباز یدی،عوامل کل ینو همچن یمکن ییمحرک را شناسا یروهاین یم،منطق توسعه را درک کن

 یو،سنار یزیر برنامه. یمببند کارمطلوب را به ۀیندآ یمترس یبرا ،بر منطقه نفوذ  اعمالرا جهت  یشرفتتوسعه و پ

 آیدمی کاربه ،است رفته بین از یسنت راهبردی یزیر برنامهکه  یزمان ۀدور یکدر  یندهآ ربارۀد ها یزیر برنامه

 (.670-639: 6،6333ینتزبرگ)م

است  شده یطراح یمردر دانشـگاه اشتوتگارت آلمان، توسط دکتر ولفگانگ و 6227در سـال  یزاردو یوافزار سنار نرم

 ربارۀمتقابل نظر متخصصان و خبرگان را د اثرات یسمتقابل استوار است. ماتر اثرات یساساس ماترو بر (36: 6932ی،)زال

و  سنجد یم یکالم یها در قالب عبارت یگراز عامل د یگرد یتیقطع نبود یرو عامل یکاز  یتقطع نبود احتمال وقوع

 مورد یستمس یرویشسازگار پ یوهایسنار یکدیگر، یها بر رو حالت یرمستقیمو غ یماثرات مستق ۀبا محاسب ،یتنهادر

 هایی پروژهدر  یفیپردازش اطالعات ک در امر شدنآسان یافزار برا نرم ین(. ا6266 ،6یروس)ز شوند یمطالعه استخراج م

 یها در پروژه ،هستند یفیک یها داده مشخص طوربهخبرگان که  نظراست تا  یازدارند و ن ای رشته یانم یتاست که ماه

 است. CIMمتقابل اثر  های یسماتر یمبناافزار بر نرم ینکار گرفته شوند. اساس کار ابه پژوهی یندهآ

 

 پژوهش روش و مواد

 ،آن تیاساس ماهق برین تحقیدر ا .است پیمایشی و تحلیلی-توصیفیت یماه نظر از و است یاربردک ق حاضرینوع تحق

و  مکیکم افزار نرماز  ینکهبه ا هتوج با. یا پرسشنامهو  یا کتابخانه: روش دشو یم یگردآوروه یاطالعات الزم به دو ش

                                                                                                                                                            
1  . Mintzberg 
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 یمایشاثرات متقابل و به پ یسماتر صورت بهنوع پرسشنامه  ،شود یم استفاده ها داده تحلیل و  یهتجز برای یزاردو سناریو

 عوامل ییپس از شناسا ،مک یکم افزار نرمتوسط  یدیعوامل کل ییشناسا برای .استنظرات کارشناسان و متخصصان 

 یاگروه جغراف یدآن توسط اسات ییشد. روا یطراح متقابل  یراتتأث ۀپرسشناماستان،  یگردشگر ۀدر توسع یرگذارتأث

 جغرافیا ،ینسرزم یشآما) جغرافیا متخصصان و کارشناسان از نفر 66 یقتحق یآمار ۀجامعانجام شد.  یا مصاحبه صورت به

 ای یسهمقا صورت بهپرسشنامه  ینا یدهوزن. است( ییو روستا یشهر یزیر برنامهو  یاجغراف ی،گردشگر یزیر برنامهو 

از  ،یآمار ۀجامعپرسشنامه توسط  یل. پس از تکمشود یم یدهصفر تا سه سنج ینبا اعداد ب یرهاارتباط متغ یزانو م یزوج

 استخراج یدیعوامل کلو  شد مک یکم افزار نرماکسل وارد  یلفا یکدر قالب  و شد گیری یانگینمپرسشنامه مذکور  66

  اثرات ،پرسشنامهگرفته شد و در قالب  نظردر یدیعوامل کلهرکدام از  یبرا یمختلف یاحتمال های یتوضعسپس  شد،

از اعـداد  یفیط صورت به یرهاارتباط متغ یزانو م یزوج ای یسهمقا صورت بهپرسشنامه  ینا دهیوزنشد ) یطراح متقابل

سپس پرسشنامه  و گرفتانجام  یا مصاحبه صورت به یدتوسط اسات یزپرسشنامه ن ینا ییروا .(شود یم یدهسنج 3- تـا 3

 وارد افزار نرم در ها پرسشنامه ویزارد، یوسنار افزار نرم در Ensemble یتقابل یقطر از و شد یلتکم یآمار ۀجامع وسیلۀبه

 .شد
 یغرب یجاناستان آذربا یگردشگر ۀبر توسع کننده یینتع عوامل .6 جدول

 ها شاخص عوامل
 گردشگران یو اجتماع یروان یتاحساس امن .6 یمرتبط با گردشگر یها دستگاهو تعامل  همکاری .6 ها سازمان

متخصص  یانسان یرویاستفاده از ن .1 یگردشگر یها مکاننظارت مستمر  .3 یگردشگرهدفمند  مدیریت. 9
 .گردشگری تورهای برگزاری. 0 گذاری یهسرما یتامن .2 ها سازماندر 

مناسب با گردشگران با درآمد  یها هتلو  ها مسافرخانه ساخت. 3 منطقه زیباسازی و فضاها مناسب حیطرا .7 ها یرساختز
 .(ییو هوا یا )جاده ونقل حمل های یرساختز یشافزا .66 یربناییز یساتتأس یشافزا .62مختلف 

 یها مکانو  یمجاز یگسترده )رسانه، فضا یغاتتبل .69 یگردشگر ۀجاذب یدر جهت معرف یرسان اطالع .66 بازاریابی
 .یگردشگر های یشگاهنما و ها کنفرانس یبرگزار .63مردم(  آمدوشد

 ایبر بودجه اعطای .60 گذار یهسرماجذب  یبرا یرمادیو غ یماد یالتخدمات و تسه ۀارائ .62 ینیکارآفر .61 اقتصادی عوامل
 .کار یطو مقررات و شرا ینبهبود قوان .67 یگردشگر یها توان کردنبالفعل

-اجتماعی عوامل
 فرهنگی

 .66وجود گردشگران در منطقه  یتبااهممردم در ارتباط  یرسان اطالعو  آموزش. 62 یمحلنظارت مردم  .63
و مشارکت مردم در حفظ و  پذیری یتمسئول .66 گردشگر جذب در منطقه عمومی فرهنگسطح  یارتقا

 .یو فرهنگ یفصل یها جشنواره برگزاری .69 یامکانات رفاه ینگهدار
 .فرهنگی میراث و تاریخی آثار .62منطقه  ۀشد ساختهخاص  یها جاذبه .61 طبیعی توان و بکر طبیعت. 63 منطقه یها جاذبه

تور متبحر و  یانراهنما .67 و...( تفریحی ،ای یمهب ی،بانک امنیت،) یگردشگرامکانات و خدمات  افزایش. 60 خدماتی عوامل
 .مسافرتی خدمات دفاتر .92 ونقل حمل یزو تجه ها هتل یفیتک یشافزا .63مختلف  یها زبانآشنا با 

و  یزرآباد ،6336 یگران،و د یدهکرد یکرم ،6336 ،دیگرانو  ییتقوا ،6330 عطریان، و زالی-نویسندگان مطالعات: منبع

 6336 ،عبداهلل

 

 مطالعه مورد ۀمحدود

درجه و  30تا  یقهدق 9درجه و  33 ینب یلومترمربعک 90366با وسعت  یهاروم ۀدریاچ احتساب بدون غربی آذربایجان استان

است.  شده  واقع یراندر شمال غرب ا ی،عرض شمال یقهدق 32درجه و  93تا  یقهدق 1درجه و  92و  یطول شرق ۀیقدق 63

و از جنوب به  یشرق یجانو از شرق به استان آذربا یهخودمختار نخجوان و کشور ترک یاستان از شمال به جمهور ینا

: 6939 ی،غرب یجاناستان آذربا یآمار ۀ)سالنام شود یمو عراق محدود  یهترک یاستان کردستان و از غرب به کشورها

 یو داشتن مردمان یگردشگر فرد منحصربه یها از جاذبه یبرخوردار یخی،قدمت تار یلدلبه ربیغ ذربایجان(. استان آ93

جوشان،  یها چشمهانبوه،  یها جنگلمتنوع،  یعتدارد. طب یدر صنعت گردشگر یخاص یگاه، جانواز مهمانخونگرم و 

، ورسوم آدابرا با  یرانیاز اقوام مختلف ا یلاص یکه مردمان یجانآذربا یدهکشسر به فلک یها و کوهخروشان  یرودها

 یادگار یمانشاست. تخت سل یرانبزرگ ا ۀینکوچک از گنج یا موزه، داده  یجا در خودگوناگون  ینید یو باورها ها زبان
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 یاییرؤ یعتو طب نشاند یماشک  را به ای ینندهبمهاباد( چشم هر سهوالنش ) یزانگ شگفتارزشمند گذشتگان است، غار 

آن نه  یکشور است و هوا یها استان ینهواترواز خوش آب یکیاستان  ین. اانگیزاند یبرمخالق  ینآن، مخلوق را به تحس

 یکهن فرهنگ ۀو سابق یخیتار ۀیشیندارد. پ یمعتدل کوهستان یر اوقات سال هوابیشتو نه مرطوب و در  یشرجگرم و 

و  یخیتار یها مکاندر منطقه شده است.  یاریبس یو فرهنگ یاجتماع یها جاذبه ،یخیتار یها جاذبهسبب وجود  ،استان

استان  یمیقد یاز مسجدها یهمنطقه است. مسجد جامع اروم ینا یمذهب یخاز تار یبخش یایگو ،موجود در استان یمذهب

)خضر  آیند یم شمارآن به یدنید یها جاذبهدر سطح استان وجود دارند که از  یزن یادیز یمیقد یساهای. کلآید یمشمار به

 .دهد یمرا نشان  یقتحق ۀمطالع مورد ۀمحدود 6شکل  (.6: 6936 ران،دیگو  یسور

 

 
 مطالعه مورد ۀمحدود .6 شکل

 نگارندگان: منبع

 

 ها یافتهو  بحث

استان  یگردشگر ۀدر توسع مؤثر یدیاستخراج عوامل کل یبرا متقاطع یسماتر یلتحل ۀنحو و مکیکم افزار نرم از

استفاده  ویزارد یوسنار افزار نرم یورود عنوان به (کلیدی عوامل) افزار نرم ینا یخروج شده و  استفاده یغرب یجانآذربا

در  مؤثرعوامل  عنوان بهعامل  92 ،است شده  یانب ترپیش کهطور همان .است یقتحق یهدف اصل ،درواقعخواهند شد که 

 یگردشگر ۀبر توسع یرگذارتأث یاستخراج عوامل اصل یبرا 6مکیکم افزار نرمو با  ییاستان شناسا یگردشگر ۀتوسع

 (.شود یم یگذار ارزشاز صفر تا چهار  یکدیگرنسبت به  یرهامتغ یرتأث افزار نرم ینا در) است شده بررسیاستان 

 ۀتوسع) یستمسبر کل  یرهااز متغ یکهر که آثاری ،(6 )شکل مک یکم افزار نرماز  آمده دست به یجنتا طبق

 را یرگذارتأث یها عاملهستند،  یشمال غرب ۀمنطق نزدیکی درکه  متغیرهاییآورده شده است.  ،گذارند یم( یگردشگر

 ۀتوسعبر  یرگذارتأثعوامل  ینتر مهم یرهامتغ ین. اهستند یرگذارتأث یستمعامل بر کل س 7 یج،طبق نتا که دهد یم نشان

 افزایش ،گردشگران یو اجتماع یروان یتاحساس امن از: اند عبارت یرهامتغ ینا ،هستند یغرب جانیاستان آذربا یگردشگر

                                                                                                                                                            
1. MIC MAC 
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 ،گذار یهسرماجذب  یبرا یرمادیو غ یماد یالتخدمات و تسه ۀارائ ،(ییو هوا یا )جاده ونقل حمل های یرساختز

امکانات و  افزایش ی،فرهنگ یراثو م یخیآثار تار ی،امکانات رفاه یو مشارکت مردم در حفظ و نگهدار پذیری یتمسئول

 ها هتل یفیتک یشافزا ی،و فرهنگ یفصل یها جشنواره برگزاری ،و...( یحیتفر ،ای یمهب ی،بانک یت،امن) یگردشگرخدمات 

دو  یدارا یرهامتغ این .دهد یم نشان را یدووجه متغیرهای یشمال شرق قسمتراست شکل و  سمت .ونقل حمل یزو تجه

 .شوندمی تقسیمو هدف  یسکر یرهایمتغ ۀدست دو به کهباال هستند  یرپذیریتأثباال و  یرگذاریتأثمشترک  یژگیو

به  شدن یلتبد یبرا یادیز یاربس یتو ظرف یرندشکل قرار بگ یشمال شرق ۀناحی قطری خط باالی ریسک متغیرهای

از:  اند عبارتکه  است قرارگرفته قسمت یندر ا یسکر یرمتغ عنوان به یدیعامل کل 2دارد.  یستمس یدیکل یگرانباز

 ،مردم( آمدوشد یها مکانو  یمجاز یگسترده )رسانه، فضا تبلیغات ی،مرتبط با گردشگر یها دستگاهو تعامل  یهمکار

منطقه در جذب  یسطح فرهنگ عموم یارتقا ،ینیکارآفر ،منطقه ۀشد ساختهخاص  یها جاذبه یعی،بکر و توان طب طبیعت

 یستمس یتکامل یجنتا ،درواقع یرهامتغ ینا ،گیرند یمصفحه قرار  یشمال شرق یقطر ۀناحی زیر هدف متغیرهای .رگردشگ

 یرپذیرتأث متغیرهای است. قرارگرفتههدف  یرهایمتغ ۀمنطق در متغیر 2 و هستند یستمس یکاهداف ممکن در  یانگرو نما

 یاربس یرپذیریتأث ،یرهامتغ ین. ایدنام یزن یجهنت یرهایرا متغ ها آن توان یمو  اند قرارگرفته شکل یشرق یدر قسمت جنوب

 یرگذارتأث یرهایمتغ یپراکندگ ،در نقشه طورکههمان. هستند دارا را یستمدر س یینپا یاربس یرگذاریتأثو  یستمباال از س

اگر  و مستقل هستند یرهایمتغ ۀنتیج متغیرها اینمنطقه قرار دارند.  ینا در یرپذیرتأث یرمتغ یک تنها ،شود یممشاهده 

 مثبت خواهند بود. یزن یرهامتغ ینا ،داشته باشند یروند مثبت یرگذارتأثمستقل و  یرهایمتغ

 

 
 استان یگردشگر ۀتوسع ۀکنند یینتععوامل  یماثرات مستق .6 شکل

 نگارندگان: منبع
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یرگذاری و تأثیرپذیری پایینی دارند. تأثدهد که این متغیرها،  یمقسمت جنوب غربی، متغیرهای مستقل را نشان 

ۀ متغیرهای مستقل از سیستم و متغیرهای مستقل نتیجۀ سیستم تقسیم کرد که دست دوتوان به  یممتغیرهای مستقل را 

، درواقع. اند قرارگرفتهیک از این متغیرها در این قسمت قرار نگرفته است. متغیرهای تنظیمی در نزدیکی مرکز شکل  یچه

ریزان برای اهداف خود برنامه هایی که یاستسکنند. براساس  یماهرم ثانویه عمل  عنوان بهحالت تنظیمی دارند و گاهی 

کننده یا متغیرهای هدف و ریسک را  یینتعگیرند، این متغیرها قابلیت ارتقا به متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای  یمکار به

 متغیر جزء متغیرهای تنظیمی تحقیق هستند. 0دارند. 

استان  یگردشگر ۀدر توسع یرگذارتأثو  ندهکن یینتععوامل  ینتر مهم ،ییهدف شناسا ینکها به توجه با تحقیق این در

-)به یسکر یرهایهستند( و متغ ها شاخص ارترینذیرگتاث ینکه)به جهت ا یرگذارتأث یرهایاست، از متغ یغرب یجانآذربا

 کننده یینتععوامل  ینتر مهم عنوان بهدارد(  یستمس یدیبه عوامل کل شدن یلتبد یبرا یادیز یاربس یتظرف ینکها دلیل

 ونقل حمل های یرساختز افزایش» یرمتغ سه ،عامل 63 یناست. از ا یدیعامل کل 63 ها آنمجموع  که شوند یماستفاده 

شباهت  دلیلبه «ونقل حمل یزو تجه ها هتل یفیتک یشافزا ی،امکانات و خدمات گردشگر افزایش» ،«ییو هوا یا جاده

 .شد ادغام...( و هتل ،ونقل حمل ی،بانک ،ای یمه)ب «یگردشگرامکانات و خدمات  افزایش»عامل،  یکدر  یموضوع

 احتمالی حاالت) یمختلف های یتوضععوامل،  ینتر مهم شدنمشخص از بعد که مشخص شد یدیعامل کل 66 ،یتدرنها

 عوامل سایر از متفاوت عوامل از یکهر یهستند و برا تصور قابلاز عوامل  یکهر برای که( کلیدی عوامل به مربوط

 ینتعداد ا .گیرد یبرماستان را در یگردشگر ۀتوسع ربارۀد مختلف های یتوضعاز  یفیکه ط شوند یممشخص  ،است

 های یتوضع این ،درواقعاست.  شده  یطراح یاحتمال یتوضع 1تا  6 یناز عوامل ب یکهر یطمتناسب با شرا ها یتوضع

گرفته  نظردر توانند یم ،استان ۀآیند یگردشگر ۀتوسع یبرا ییو راهبردها ها یشرانپ عنوان بهاز عوامل  یکمربوط به هر

تعداد  یناز ا که شد گرفته نظراستان در ۀیندآ یبرا یاحتمال یتوضع 90 ،یتدرنهاشوند و احتمال وقوع داشته باشند. 

درصد  7/90و  یستاا یاحتمال های یتوضع درصد 7/62مطلوب،  یاحتمال های یتوضعدرصد  9/16 یاحتمال های یتوضع

 یسماتر صورت به یا پرسشنامه ی،احتمال های یتوضع شدنمشخص با(. 6 )جدول هستند یبحران یاحتمال های یتوضع

 دهندگیرواج یرگذاریتأث توانند یم ها یتوضعن پرسشنامه، یدر ا کارشناسان قرار گرفت. یارو در اخت یاثرات متقابل طراح

ن پرسشنامه یا یاست. سؤال محور ریمتغ -9تا  9ز نشان دهنـد و اعداد پرسشنامه از یرا ن محدودکننده یرگذاریتأث یا

وقوع  نبودا یبر وقوع  یریفتد، چه تأثیاستان اتفاق ب ۀندیدر آ A یدیلکاز عامل  A1ت یـه اگـر وضعکـن اسـت یا

ادامه  یدیعامل کل یندر آخر یاحتمال یتوضع ینتا آخر ترتیبینهم و بهخواهد داشت  B یدیلکاز عامل  B2ت یوضع

 .دهد یمنشان  را ها آناز  یکهر وضعیتو  یاحتمال های یتوضع یدی،کل عوامل 6 جدول. یابد یم

 

 گردشگری استانبررسی سناریوهای آیندۀ 

بر توسعۀ گردشگری استان متصور شد. از ترکیب این تعداد،  مؤثرعامل کلیدی  66وضعیت احتمالی برای  90

روی  یشپهای احتمالی آینده،  یتوضعشود که شامل همۀ  یمسناریوی ترکیبی استخراج  322.122های احتمالی  یتوضع

 6222سناریو با سازگاری باال،  3از:  اند عبارتسط سناریوی ویزارد تو شده ارائه. سناریوهای استتوسعۀ گردشگری استان 

سناریو احتمال وقوع بیشتری در توسعۀ  3دهد  یمسناریوی ناسازگار. نتایج نشان  206سناریو با سازگاری ضعیف و 

برنده(، سناریوی  یشپآل )سناریوی  یدهاسناریو، سناریوی اول شرایط مطلوب و  3گردشگری آیندۀ استان دارند. از بین این 

یک سناریوی نسبتاً مطلوب و حالت بینابینی دارد و سناریوی سه و چهار وضعیت بحرانی و نامطلوب برای آیندۀ  6

های احتمالی مربوط به هر  یتوضعسناریوهای با سازگاری قوی و  9دهد. جدول  یموضعیت گردشگری استان را نشان 

 دهد. یمعامل کلیدی در هر سناریو را نشان 
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دهد. طبق نتایج  یمهای احتمالی هریک از عوامل کلیدی را نشان  یتوضعارزش سازگاری مربوط به  3جدول 

های  یتوضعگذاری در حوزۀ گردشگری، بیشترین ارزش سازگاری را در بین دیگر  یهسرما، تسهیل در روند آمده دست به

اینکه استان آذربایجان غربی  خصوص بهاهمیت فراوانی دارند،  گذاری در صنعت گردشگری یهسرمااحتمالی داراست. 

 ی در صنعت گردشگری دارد. ا بالقوه، پتانسیل درواقعالزم است و  ساخت انسانی طبیعی، تاریخی و ها جاذبهدارای 

 
 استان یگردشگر ۀتوسع ۀکنند یینتععوامل  یاحتمال های یتوضعو  یدیکل عوامل .6 جدول

 کلیدی عوامل یاحتمال های یتوضع وضعیت اختصار
 گردشگری پلیس تقویت و تجهیز مطلوبیت 6ام 

 و روانی امنیت احساس
 گردشگران اجتماعی

 استان در امنیت احساس روند بهبود مطلوبیت 6ام 

 روند وضع موجود ۀادام ایستا 9ام 

 یستیترور یها گروهکاز تحرک  یناش ناامنی افزایش بحرانی 3ام 
 گردشگران امنیت احساس کاهش بحرانی 1ام 
 امکانات و خدمات یاستانداردسازو  بهبود مطلوب 6خ 

 خدمات و امکانات افزایش
 گردشگران

 روند وضع موجود ۀادام ایستا 6خ 
 خدمات و امکانات کاهش بحرانی 9خ 

و مشارکت  پذیری یتمسئول یحیتفر-رفاهی امکانات نگهداری و حفظ با ارتباط در مردم آموزش افزایش مطلوب 6م 
 یمردم در حفظ و نگهدار

 یحیتفر-یامکانات رفاه
 امکانات یو مشارکت مردم در ارتباط با حفظ و نگهدار پذیری یتمسئول افزایش مطلوب 6م 

 امکانات یحفظ و نگهدار یو مشارکت مردم برا پذیری یتمسئول نبود بحرانی 9م 
 میراث و تاریخی آثار بازدید یو فرهنگ یخیبه مردم در ارتباط با آثار تار یرسان اطالعو  معرفی افزایش مطلوب 6آ 

 یفرهنگ یراثو م یخیآثار تار ۀدربار مردم شناخت و آگاهینا افزایش بحرانی 6آ  فرهنگی

 یها جشنواره برگزاری یو فرهنگ یفصل یها جشنواره برگزاری یفیو ک یکم افزایش مطلوب 6ج 
 یو فرهنگ یمیاقل های یلپتانستوجه به  وضعیت شدنتر یموخ بحرانی 6ج  یو فرهنگ یفصل

 عاملت و همکاری مشخص یاستو داشتن برنامه و س ها سازمان ینو تعامل ب همکاری افزایش مطلوب 6ت 
مرتبط با  یها سازمان

 یگردشگر
 یمرتبط با گردشگر یها سازمان ینب نکردنیهمکار و ناهماهنگی افزایش نامطلوب 6ت 

 یغاتیتبل یننو یها روشاز  استفاده افزایش مطلوب 6تب 

 گسترده تبلیغات
 بازاریابی یتوضع بهبود مطلوب 6تب 

 روند وضع موجود ۀادام ایستا 9تب 

 نامساعد تبلیغاتی فضای شدنتر یموخ بحرانی 3تب 

 یگردشگر ۀبالقو یعیطب های یلپتانس یشترهرچه ب احیای مطلوب 6تو 

 و بکر طبیعت از استفاده
 طبیعی توان

 یگردشگر های یلپتانس یایدر اح یبخش خصوص مشارکت افزایش مطلوب 6تو 

 منطقه یعیطب یها جاذبهکارا از  نکردناستفاده روند ۀادام ایستا 9تو 

 نادرست ۀدر اثر استفاد یعیطب یها جاذبه یفیتک کاهش بحرانی 3تو 
 در منطقه ساخت انسانخاص  یها جاذبهمردم از وجود  کردنآگاه و معرفی افزایش مطلوب 6انس 

خاص  یها جاذبه
 ساخت انسان

 ساخت انسانخاص  یها جاذبهبه  یدسترس تسهیل مطلوب 6انس 

 ها آننامناسب به  یماندن و دسترس ناشناخته بحرانی 9انس 

 یگردشگر ۀحوز در کارآفرینی و نوآوری و خالقیت افزایش مطلوب 6ک 

 یو ماد یمال یتو حما مند عالقه ینانبه کارآفر ها آن یو معرف ینیکارآفر فرصت شناسایی مطلوب 6ک  کارآفرینی
 ینیبه کارآفر نداشتنیلتما و یناناز کارآفر یتحما یتوضع شدنتر یموخ بحرانی 9ک  ها آن

 گردشگر یرشدر ارتباط با پذ یفرهنگ عموم یارتقا افزایش مطلوب 6ف 
در  یفرهنگ عموم یارتقا

 ارتباط با جذب گردشگر
 گردشگر وجود مزایای با ارتباط در مردم شدنآگاه افزایش مطلوب 6ف 

 گردشگران فرهنگ با یفرهنگ مردم بوم یو هماهنگ نداشتنیقتطب  بحرانی 9ف 

 یالتخدمات و تسه ۀارائ گذاری یهسرمادر روند  تسهیل افزایش مطلوب 6س 
 یبرا یرمادیو غ یماد

 گذار یهسرماجذب 

 گذار یهسرمادولت در ارتباط با جذب  نکردنیتحما بحرانی 6س 
 بخش یندر ا گذاری یهسرمابه  یبخش خصوص نداشتنتمایل بحرانی 9س 

 نگارندگان: منبع
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تواند نقش و حمایت دولت با ارائۀ تسهیالت، می گذاران داخلی و خارجی یهسرماگذاری در این صنعت توسط  یهسرما

بر اینکه موجب بهبود وضعیت گذاری در این صنعت عالوه یهسرماشگرفی در توسعۀ گردشگری آینده استان داشته باشد. 

 ایجاد اشتغال دارد. ی برفراوانشود، تأثیر  یماقتصاد منطقه 

 
 استان یگردشگر ۀتوسع ۀیندآ در قوی سازگاری با سناریوهای .3 جدول

Scenario No.4 Scenario No.3 Scenario No.2 Scenario No.1 

 6 یتامن 9 یتامن 1 یتامن 9 یتامن
 6 خدمات 6 خدمات 9 خدمات 9 خدمات

 6 یخیتار آثار 6 یخیتار آثار 6 یخیتار آثار 6 یخیتار آثار
 6ها  جشنواره 6ها  جشنواره 6ها  جشنواره 6ها  جشنواره

 6ها  سازمان تعامل 6ها  سازمان تعامل 6ها  سازمان تعامل 6ها  سازمان تعامل
 6 یغاتتبل 9 یغاتتبل 3 یغاتتبل 3 یغاتتبل
 6 یعیطب توان 9 یعیطب توان 9 یعیطب توان 3 یعیطب توان

 6 ساخت انسان یها جاذبه 9 ساخت انسان یها جاذبه 9 ساخت انسان یها جاذبه 9 ساخت انسان یها جاذبه
 6 ینیکارآفر 9 ینیکارآفر 9 ینیکارآفر 9 ینیکارآفر

 6فرهنگ  9فرهنگ  9فرهنگ  9فرهنگ 
 6 گذار یهسرما 6 گذار یهسرما 6 گذار یهسرما 6 گذار یهسرما

 6مشارکت  9مشارکت  9مشارکت  9مشارکت 

 نگارندگان: منبع

 
 یاحتمال های یتوضعمربوط به  یسازگار ارزش .4 جدول

 کلیدی عوامل یاحتمال های یتوضع سازگاری ارزش
 گذار یهسرما جذب گذاری یهدر روند سرما تسهیل افزایش 79
 ها جشنواره فرهنگی و فصلی یها جشنواره برگزاری یفیو ک کمی افزایش 06
 ها سازمان تعامل مشخص سیاست و برنامه داشتن و گردشگری یها سازمان ینو تعامل ب همکاری افزایش 12
 تاریخی آثار مردم به فرهنگی و تاریخی آثار یرسان و اطالع معرفی افزایش 11
 خدمات خدمات و امکانات یو استانداردساز بهبود 16
 فرهنگ گردشگر یرشدر ارتباط با پذ یفرهنگ عموم یارتقا افزایش 62
 ساخت انسان ساخت در منطقه خاص انسان یها مردم از وجود جاذبه کردنآگاه و معرفی افزایش 0
 تبلیغات تبلیغاتی نوین یها از روش استفاده افزایش 6
 کارآفرینی یگردشگر ۀحوز در کارآفرینی و نوآوری و خالقیت افزایش 6
 مشارکت یحیتفر-رفاهی امکانات نگهداری و حفظ با ارتباط در مردم آموزش افزایش -6
 طبیعی توان یگردشگر ۀبالقو طبیعی های یلپتانس احیای یشترب هرچه افزایش -2
 امنیت گردشگری پلیس تقویت و تجهیز افزایش -63

 نگارندگان: منبع

 

 گیری یجهنت

... و یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد یتبر وضع یادیز یراتتأثجهان،  یعصنا ینتر بزرگاز  یکی عنوان به یگردشگر صنعت

آن  یالزم است برا ،کند یجادمنطقه ا یک یبرا تواند یمکه  یو منافع یاو با توجه به مزا گذارد یم یزبانم ۀجامع

 یها روشاستفاده از  ی،گردشگر ۀتوسع یریتو مد یزیر برنامهامروزه در  .یردصورت گ یهدفمند یریتو مد یزیر برنامه

 گشاراه سرزمینی مسائل حل برای یرپذ انعطاف های راهبرد ینتدو دلیلبه یونویسیسنار خصوص به پژوهی یندهآ یننو

 .است

 یناستان است، با تحقق ا یگردشگر ۀتوسع یبرا برنده یشپ یویسنار ینبهتر 6 ویسناری ،آمده دست به یجطبق نتا
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 یوسنار یندر ا یدیعامل کل 66 ۀمحقق خواهد شد. هم یگردشگر ۀتوسع کننده ییندرصد عوامل تع 622 یزانبه م یوسنار

تمام  یوسنار ینقرار نداشتند. در ا یبحران یا یستاها در حالت روند ا از عامل یک یچو ه هستندمطلوب  یدیجزء عوامل کل

 یاحتمال های یتوضعاستان دارند.  یگردشگر ۀدر توسع یمثبت ییراتتغ ،روند مثبت دارند و با گذشت زمان یدیعوامل کل

 ،امکانات و خدمات یدر استان، بهبود و استانداردساز یتاند از: بهبود روند احساس امن عبارت یوسنار ینشده در ا انتخاب

به مردم در ارتباط با آثار  یرسان و اطالع یامکانات، معرف یو مشارکت مردم در ارتباط با حفظ و نگهدار پذیری یتمسئول

 یاستها و داشتن برنامه و س سازمان ینو تعامل ب یهمکار ی،و فرهنگ یفصل یها جشنواره یبرگزار ی،و فرهنگ یخیتار

و  یمعرف ی،گردشگر های یلپتانس یایدر اح یمشارکت بخش خصوص یغاتی،تبل یننو یها مشخص، استفاده از روش

به  ها آن یو معرف ینیکارآفر یها فرصت ییساخت در منطقه، شناسا خاص انسان یها کردن مردم از وجود جاذبهآگاه

در روند  یل، تسهگردشگر وجود یایشدن مردم در ارتباط با مزا، آگاهها آن یو ماد یمال یتو حما مند عالقه ینانکارآفر

، 3و  9 ییوسنار دارند. یگردشگر ۀتوسع یها بر عامل یادیمثبت ز یراتعوامل تأث ینا ۀکه هم گذاری یهسرما

حالت خواهد  ینبه بدتر یگردشگر ۀتوسع یرگذارعوامل تأث یتوضع یوسنار ینبا تحقق ا که خواهد بود یبحران یوهایسنار

 است یستاا یطدر شرا یدیعامل کل یکاند و فقط  داشته یروند بحران یدیعامل کل 66 ۀهم یباًرقت یودو سنار یندر ا .یدرس

 یودو سنار ینانداز ا چشم ،یجهمطلوب ندارند. درنت یدینکات مثبت و عامل کل یودو سنار یناست، ا روند گذشته ۀکه ادام

 منفعل خواهد بود. یاز گردشگر یتوضع یک ۀدهند نشان

 یلپتانس یناز ا کامل طوربههنوز  اما دارد، یگردشگر یباال های یتظرف غربی آذربایجان استان اینکه به توجه با

 :دشو یمارائه  یرز یشنهادهایراستا پ یناست. در ا نشده  استفاده

 یزیر برنامهکارا و هدفمند و  یریتمد یریکارگ بهو  یگردشگر یفعل های یزیر برنامهو  یریتدر مد بازنگری .6

 (؛آید یم حساب به یگردشگر ۀعوامل توسع ترین یاساساز  یکی یریتمد ینکه)با توجه به ا یحصح

 ؛گردشگر جذب و پذیرش باب در عمومیسطح فرهنگ  یارتقا .6

بخش و  یندر ا مند عالقه گذاران یهسرمابه  یو معرف یگردشگر ۀمستعد در حوز یها حوزهمناطق و  شناسایی .9

 ؛...(وام و ی)اعطا یالتتسه یبرخ ۀارائ انندم یرمادیو غ یمختلف ماد های یتحما ینهمچن

 یها فرهنگمربوط به  دستی یعصناو  ها یشگاهنما یمنطقه وجود دارد، برگزار ینکه در ا یتوجه به تنوع فرهنگ با .3

 کند؛ یگردشگر ۀتوسع به زیادی سیارکمک ب تواند یممختلف 

و با توجه  ها یتظرف مناسب در منطقه و یغاتبا تبل که دارد وجود غربی آذربایجان استان همسایگی در کشور سه .1

 برای اسبمن یارفرصت بس یک عنوان به ،هستند یمتق ارزان یگردشگر یها مکان وجز ،یمتق لحاظ از ینکهبه ا

 کرد؛ استفاده گردشگر جذب

 ؛منطقه یمردمان بوم یو هم برا شوند یممنطقه  ینکه وارد ا یگردشگران یهم برا ،امن محیط یک ایجاد .2

 یها مناطق مختلف استان توسط سازمان یگردشگر یژۀو یها ارتباط با مکان درمناسب  یغاتاز تبل یریگ بهره .0

 ؛هستند وآمد رفتدر  یشترکه مردم ب ییها مکان در یمربوط با امر گردشگر

 ؛یگردشگر یها مکاندر  یگردشگر یتو شناخت اهم یدر باب آگاه ییها کنفرانسو  ینارهاسم برگزاری .7

و  منطقه ،که از وجود جذب گردشگران ییها فرصتوجود گردشگران و  یتاهم بامردم در ارتباط  کردنآگاه .3

 ؛گیرندمی بهرهمردم  ینهمچن

که  یدر مناطق مرز خصوص بهمختلف استان توسط دولت  یها شهرستاندر  یمناطق مستعد گردشگر کردناحیا .62

 شود؛ همسایه کشورهای گردشگران جذب موجب تواند یم یشترب

 ؛سیاسی ارتباطات تقویت و سیاسی روابط در تعدیل .66



  16 ...یغرب یجاناستان آذربا یگردشگر ۀعوامل مؤثر بر توسع یوهایسنار ینتدو

 

 ؛توسط دولت یو داخل یخارج گذاری یهسرما های ینهزم یساز آماده .66

 ؛یحیسبز و تفر یفضاها یجادا یشافزا ینو همچن یو خدمات یحیمراکز تفر یتبهبود و تقو ،ها یرساختز افزایش .69

 یزبان،م ۀجامع در است الزم ،شود یوارد منطقه م یگریمکان د از و دارد متفاوتی فرهنگگردشگر  ینکهتوجه به ا با .63

است که خدمات و امکانات  ینا یازمندن آورد، یهمراه خود ارز م ینکهو با توجه به ا گیرد صورت الزم های یبسترساز

هرچه بهتر  ۀتوسع یو آرامش داشته باشد. برا یواردشده احساس راحت یطفراهم باشد تا در مح یشمختلف برا

 را زمینه بگیریم، را نتیجه بهترین اینکه برعالوه تا هستیم مناسب یزیر برنامه یکاز  یریگ بهره یازمندن ،یگردشگر

 یم؛فراهم کن ،بزند آسیب دیگر گردشگران ورود بر تواند یکه م یگردشگر و کاهش عوامل ۀدوبار برگشت برای

 از توانند یعنوان گردشگر م به ،ها فرهنگاز  هرکداممربوط به  یها جشنوارهمراسم و  ی،توجه به تنوع فرهنگ با .61

 ینا ،یو از طرف کنند پیداحضور   مراسم ینا دردارند  یکه اشتراکات فرهنگ ییها استانو  یههمسا یکشورها

 شود. یوحدت مل یتتقو ینو همچن ها فرهنگ خرده یتتقو موجب تواند یمموضوع 

 

 منابع

، 3 ۀشمار یاس،راهبرد  ۀفصلنام ،ها یشناس روشو  ها ضرورت ی،مبان ؛نگری یندهآ ،6972 ،پهلوانفاطمه و  یآقاپور، عل .6

 .602 -613 صص

 .قم ،(یففرجهم الشر یانتظار موعود )عجل اهلل تعال ۀدفتر فصلنام، چاپ اول، پژوهی یندهآ ،6932 ،یندهآ ۀدربار ییها پژوهش .6

 ،کرمانشاه یشهر یگردشگر ۀتوسع رد مؤثر عوامل ،6936 صفرآبادی،اعظم  و یدرضاحم ی،وارث ،مسعود تقوایی، .9

 .30 -60 صص ،99 ۀشمارسال دهم،  ید،جد ۀدور ایران، جغرافیای انجمن پژوهشی-یعلم ۀفصلنام

در  یصنعت گردشگر یارتقا برای راهکاری ،پژوهی یندهآ ،6931 ،یمظفر یمحمدمهد سیدو  رضا یدس حسینی، .3

سازمان  های یشهما مرکز(، یننو یعلوم پژوهش یکردرو با) یریتمدو  یحسابدار المللی ینبکنفرانس  ینچهارم ،یرانا

 .62 -6صص  ی،صنعت یریتمد

 تاریخی-یگردشگر یها جاذبهو  یسمتوراکو صنعت ،6936 عاشری، یامامعل و مولود نژاد،ینمع ،جالل ،یخضر سور .1

 ینیخمامام  المللی ینبدانشگاه  ،زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین ؛غربی آذربایجان استان

 .61 -6 صص ین،قزو ،(ره)

 پژوهی یندهآاساس اصول بر یا منطقه یگردشگر ۀتوسع یوهایسنار ینتدو ،6931 ،یانعطرفروغ نادر و  ی،زال .2

 .696 -620 صص، 6 ۀهشتم، شمار ۀدور ین،سرزم یشآما ۀفصلنام ،: استان همدان(مطالعه مورد)

و  یاجغراف یدکتر ۀرسال ،مبنا یوسنار یزیر برنامه یکردبا رو یا منطقه ۀتوسع نگاری یندهآ ،6977 ،نادر ی،زال .0

 .یزتبر ی،استاد راهنما: محمدرضا پورمحمد ی،شهر یزیر برنامه

مطالعات  ۀفصلنام ،یونویسیسنار یکردبا رو یا منطقه گذاری یاستو س یراهبرد نگاری یندهآ ،6932 ،نادر ی،زال .7

 .13 -99 ، صص13مسلسل  ۀ، شمار3 ۀشمارسال چهاردهم،  ی،راهبرد

 یدبا تأک یزیر در برنامه یننو یمیپارادا پژوهی یندهآ ،6932 ی،ساعدموچش ینرام و طاها ی،ربان ،کرامت اهلل یاری،ز .3

 ،انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول، ،ها( و روش یکردهارو یم،مفاه ی،)مبان یا و منطقه یشهر یزیر بر برنامه

 تهران.

آزاد  ۀمنطق یصنعت گردشگر ۀدر توسع مؤثرعوامل  ارزیابی ،6936 ،عبداهلل بهارزهرا سادات و  ی،زرآباد سعیده .62

و  یمعمار یانجمن علم یپژوهش-یعلم ۀینشر ،(ANP) یا شبکه یلتحل ینداز روش فرآ یریگ بهرهچابهار با 

 .37 -90 صص، 2 ۀشمار ،ایران یشهرساز
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با  یراندر ا یکاربرد یافزارها نرمصنعت  ۀیندآ یپردازیوسنار ،6933 ینی،نائ یادیبن یعلشهرام و  ی،شکور .66

 .697 -666 صص، 9 ۀشمارسوم،  ۀدور ،9 سال ،یفناور ۀتوسع یریتمد ۀفصلنام ،پژوهی یندهآ یکردرو

 یجمهور یانتظام یرویدر ن یمنابع انسان نگاری یندهآ ،6939 یدی،خورش ینادر یرضاعلدمنه، محسن و  یطاهر .66

ناجا،  یمنابع انسان ۀفصلنام ،اثرات متقاطع یلو تحل یپردازیوسنار یقیبا استفاده از روش تلف یرانا یاسالم

 .33 -63، صص 92 ۀشمارسال نهم، 

در  یخوب شهر یحکمران یها شاخص ارزیابی ،6933 رضایی، یمورت و ابوالحسن ینی،حس ،محمدرضا طیبی، .69

 ،6 ۀدور ی،شهر یگردشگر ۀینشر ،: شهر تنکابن(یمورد ۀ)مطالع IPAبه روش  یمقصد گردشگر یشهرها

 .696 -663 صص ،9 ۀشمار

پنجم توسعه:  ۀبرنام یمنابع انسان یازهاین یبررس ،6973رادمند، محبوبه  و داود ی،سلمان ،حسن ی،جعفر یعابد .63

 .923 -931 صص ،12 ۀشمارسال نوزدهم، راهبرد،  ۀفصلنام ،پژوهشی یندهآ یکردیرو

 یکارشناس ۀنام یانپا ،6414 افق در مشهد شهر گردشگری یسناریوها ارزیابی ،6931 ،سمیرا کاریزکی، عاشوری .61

 .مشهد فردوسی دانشگاه ی،خوارزم یدعلیاستاد راهنما: ام ی،امور شهر یریتمد ۀارشد رشت

 ۀتوسع مشکالت بندی یتاولوو  شناسایی ،6936 باباجانی،آرزو  و یلخل ی،کالنتر ،مهدی دهکردی، کرمی .62

 ومحال چهار استان: مطالعه مورد) یدلف یکبا استفاده از تکن یتامن ۀدر حوز ییروستا یگردشگر

 .03 -13 صص ،3 ۀشمار اول، سال ی،و نظم اجتماع یتامن یراهبرد یها پژوهش ۀمجل ،(بختیاری

 یزیر برنامهنو در توسعه و  یافتیره ؛پژوهی یندهآ ،6936 حیدری، مجید و امیرعباس ر،پوینجف ،مهدی کروبی، .60
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