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چکیده
برنامهریزی راهبردی گردشگری ،ابزاری برای ایجاد تصمیمهای بهینه و تعیین خط مشیها و سیاستهای توسعه گردشگری در یک منطقه
می باشد .شهرستان خلخال ،از شهرهای گردشگرپذیر کشور محسوب میشود که به دلیل وجود برخی مشکالت در راه توسعه گردشگری،
نیازمند برنامهریزی راهبردی میباشد .در این پژوهش جهت نیل به این هدف ،نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهای گردشگری
شهرستان با استفاده از تحلیل  SWOTشناسایی شده و به وسیله کارشناسان ارزشیابی شده و سپس راهبردهای مطلوب گردشگری تعیین
شدند و در نهایت این راهبردها با استفاده روش ارزیابی کوپراس اولویتبندی شدند .نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری شهرستان
خلخال در موقعیت بینابین تدافعی و تهاجمی قرار دارد و بیشتر راهبردهای تعیین شده نیز در بخش زیرساختی و آموزشی میباشد .نتایج
اولویتبندی راهبردها نیز نشان میدهد که راهبردهای تهاجمی بیش از دیگر راهبردها مورد توجه قرار گرفته و لذا برنامهریزی راهبردی
گردشگری این شهرستان باید به دنبال استفاده از نقاط قوت و به منظور بهرهگیری از فرصتها و افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف
باشد.
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مقدمه

گردشگری به عنوان يکی از بزرگترين بخشهای اقتصادی ( )Hamilton, 2005: 253و به عنوان يک سفری که خارج از
محیط زندگی صورت میگیرد ( )Peeters & Dubois, 2010: 448نمود دارد .گردشگری در عصر جديد از واقیعت های
انکار ناپذير و جدايی ناپذير زندگی ماشینی است .در اين زمینه همین بس که ابعاد مختلف زندگی بشر ،اعم از اجتماعی ،فرهنگی،
سیاسی و مهم تر از همه اقتصادی را تحت شعاع خود قرار داده است .میزان موفقیت در توسعه گردشگری تابعی از کیفیت و نحوه ی
دخالت عوامل مؤثر گوناگون جهانی ،ملّی و منطقه ای است که يکی از عوامل مؤثر برای امر برخورداری از تعدد و انواع جاذبههای
گردشگری میباشد .همچنین با اعمال مديريت صحیح و به کارگیری و آموزش نیروی انسانی متخصص ،میتوان گردشگری را
توسعه داد.
يکی از مباحث پرکاربرد و اصلی در هر مبحثی به ويژه موضوع گردشگری ،برنامهريزی میباشد .برنامهريزی ،فرآيند تصمیمگیری
است ،که هدف آن ترکیب بهینه فعالیتها در ناحیه مشخص است که با توجه به هدفهای تعیین شده نظام و فشارهای ناشی از منابع
موجود و استفاده از سیاست به وسیله آن هماهنگ میشود ( .)Ziari, 2010: 10در نظامهای پیشرفته ،برنامهريزی کالبدی -فضايی،
يکی از محور های اساسی آمايش سرزمین و برنامهريزی منطقهای و شهری محسوب میشود .برنامهريزی گردشگری با توجه به محتوا
و اهداف عام گردشگری ،دانشی میان رشتهای است که همکاری نزديک میان بخشهای مختلف برنامهريزی و مديريت ،به ويژه
بخشهای اقتصادی و محیط زيست و فرهنگی نیاز دارد (.)Armaghan, 2010: 204
با توجه به گسترش بی روية شهرهای کشورمان و افزايش مشکالت ناشی از شهرنشینی جديد ،مردم به ويژه در شهرهای بزرگ بیش
از پیش عالقهمند به گذاران اوقات فراغت خود در مناطقی با جذابیتهای طبیعی میباشند .حال که گردشگری به عنوان يکی از
بزرگترين فعالیتهای جهان مطرح گرديده است ،جا دارد که با شناسايی حساب شدة توانها و پتانسیلهای گردشگری در نواحی
مختلف کشور بزرگ ايران از جمله نواحی شهری کوچک ،اقدامات و برنامههای مفیدی جهت استفادة بهینه از اين توانمندیها
صورت بگیرد .از جملة اين گونه نواحی که دارای قابلیتهای زيادی برای گسترش گردشگری است ،شهرستان خلخال میباشد که
در اين تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .شهرستان خلخال در جنوب استان اردبیل ،منطقهای پر جاذبه با ظرفیتهای باالی
محیطی و اقلیمی با چشماندازهای زيبای طبیعی ،يادمانهای تاريخی و مذهبی ،غنای فرهنگی و مذهبی و تنوع زبانها و گويشهای
محلی و اکوتوريستی میباشد .ولی حقیقت اين است که وجود جاذبهها ،برای توسعه گردشگری الزم است ولی هرگز کافی نیست
و نیازمند اين است که بالفعل شده و شکوفا شوند .وجود اثر ملی ثبت شده (غار يخگان) و منطقه محافظت شده آق داغ بر جذابیتهای
گردشگری اين شهرستان میافزايد .همچنین به دلیل تاريخ کهن ،در گوشه کنار اين شهرستان آثار باستانی و تاريخی هم وجود دارد
 .هم چنین زندگی روستايی از قديم االيام در اين ناحیه از غنای خاصی برخوردار بوده و در سالهای اخیر معرفی چندين روستای
هدف گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مهر تأيیدی بر اين موضوع میباشد .اين شهرستان  77درصد از کل
جنگلهای استان اردبیل را در خود جای داده است ،با توجه به پتانسیلهای غنی فوق ،اين شهرستان در حد شايستگی خويش شناخته
نشده و در میزان برخورداری از تراکم توسعه و میزان بهره مندی از امکانات سهم مناسبی را نداشته و با رکود و بی رونقی مواجه
میباشد .در اين تحقیق سعی شده است با مطالعة همه جانبه در شهرستان خلخال ،موانع و محدوديتهای توسعه گردشگری در اين
شهرستان مورد بررسی قرار گیرد و در نهايت با توجه به امکانات و توانايیها و محدوديتهای موجود راهکارهای مناسبی برای توسعة
گردشگری در اين شهرستان ارائه گردد.
مطالعات مختلفی در زمینه گردشگری و برنامه ريزی راهبردی در مناطق مختلف صورت داده شده است .برای نمونه بهزاد فر و زمانیان
( )1177در مقالهای با استفاده از روش  SWOTو  QSPMبه ارائه يک برنامه جهت توسعه گردشگری با تکیه بر بخش محصول
در شهرستان نیشابور پرداخته و مدل نهايی آن را ارائه دادهاند .در تحقیقی ديگر با عنوان بررسی اثرات ژئوپلیتیکی توسعه گردشگری
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منطقهای با بهرهگیری از رهیافت برنامهريزی راهبردی در منطقه گردشگری چادگان ،کهسوار ،طرار توسط بهزاد فر و همکاران
( ) 1179انجام شده است .نگارنده معتقد است با توجه به اينکه ژئوپلیتیک در مقیاس خرد به معنای رقابت بین دولتهای محلی يا
ايالت های مختلف يک مملکت برای دستیابی به برتری و قدرت است و از سوی گردشگری يکی از فرصتهای پیشروی دولت
محلی جهت دستيابی به قدرت به ويژه از نوع اقتصادی آن است از اين رو نگارنده برنامهريزی راهبردی را راه حل مناسب جهت
دستیابی به اين مهم معرفی و در ادامه مدل مناسب آن را ارائه میکند.
تحلیل مديريت گردشگری شهری با استفاده از مدل ترکیبی  MS-SWOTدر کالن شهر مشهد عنوان مقاله ديگری است که مافی
و سقايی ( )1177در آن به تحلیل مديريت گردشگری شهری در مشهد پرداختهاند .نگارندگان با توجه به اينکه در اين کالنشهر سه
سازمان متولی مرتبط با گردشگری (میراث فرهنگی و گردشگری ،آستان قدس رضوی ،شهرداری) وجود دارد ،با بررسیهای میدانی،
تنها سازمان با عملکرد مثبت در زمینه گردشگری ،را شهرداری مشهد معرفی میکنند .همچنین معتقدند که سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری و آستان قدس رضوی در مديريت گردشگری شهری کالنشهر مشهد ضعیف عمل نمودهاند .در پايان نويسندگان
راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه شکلگیری مديريت متمرکز گردشگری در اين کالنشهر ارائه داده اند.


نوحه گر و همکاران ( )1177در تحقیقی با عنوان ارزيابی قابلیت های طبیعت گردی جزيره قشم ،به ارائه مدل راهبردی
پرداختهاند ،نگارندگان با اشاره به توانهای اکوتوريستی اين جزيره مانند جنگلهای حرا ،گونههای منحصر به فرد جانوری،
چشم انداز زيبای ساحلی و وجود آثار تاريخی با ارزش چون قلعه پرتقالیها ،قلعه نادری ،وغیره با استفاده از تحلیل
 SWOTبه تحلیل و ارائه راهکار های مديريتی پرداخته اند .نتايج حاکی از اين است که استراتژی  WO5نمايانگر بهترين
استراتژی در جزيره قشم که حداکثر استفاده اقتصادی از ورود طبیعت گردها در فصول مناسب با حفظ ارزشهای جزيره
را پیشنهاد میکند .همچنین استراتژی  SO5با پیشنهاد تبادالت فرهنگی شفاف با ساير کشورها به منظور معرفی جايگاه
واقعی جزيره ،فرهنگ و آداب و رسوم مردم قشم به ساير کشورها با هدف جذب هر چه بیشتر گردشگران خارجی و ايجاد
درآمد برای کشور از طريق طبیعت گردی در رده دوم استراتژیها قرار میگیرد.



قادری و همکاران ( )1190در مقاله ای با عنوان استراتژیهای برنامه ريزی منطقهای گردشگری با استفاده از تکنیک
 SWOTدر شهرستان پیرانشهر پرداختهاند ،نتايج حاصل از تحقیق به استراتژی  SOشامل فراهم ساختن امکانات توسعه
اکوتوريسم ،با توجه به وجود جنگلهای بلوط ،آبشارهای زيبا و غیره ،جلب حمايت بخش دولتی جهت ايجاد دهکدههای
گردشگری ،ايجاد امکانات الزم جهت خدمات رسانی به گردشگران در باالدست سد سیلوه ،استراتژی  ،STشامل ،ترويج
فرهنگ گردشگری و برپايی تورهای عمومی ،ايجاد امنیت ،تهیه بروشورهای تبلیغاتی در مورد جاذبههای گردشگری
شهرستان و غیره ،استراتژی  WOتهیه طرحهای مديريت گردشگری برای جاذبه های گردشگری در سطح شهرستان،
توسعه گردشگری روستايی ،تقويت و بهبود عملکرد تسهیالت و خدمات گردشگری و غیره و استراتژی  WTتهیه نقشه
جاذبههای گردشگری ،آسفالت مسیرهای دسترسی به جاذبههای گردشگری شهرستان  ،...ختم میشود.



واحد پور و جعفری ( ) 1190در پژوهشی ،به بررسی راهبردهای مديريت توسعه پايدار زير ساختهای گردشگری ايران
پرداختهاند ،نتايج اين تحقیق پیشنهاد میکند که دولت بايد زمینه سرمايهگذاری را برای سرمايهگذران خصوصی باز گذارد
و سختی راه را برای انان آسان کند ،همچنین با انجام سرمايه گذاریهای بلند مدت در زمینه توسعه گردشگری و
فعالیتهای وابسته به آن زمینههای ورود گردشگران خارجی که باعث رونق اقتصادی کشور میشود را مهیا کند.

در سطح محلی ،تحقیقات اندکی راجع به گردشگری شهرستان خلخال صورت گرفته است ،که از بین آنها می توان به مواليی
هشتجین ( )1177در مقالهای با عنوان توريسم و نقش آن در توسعه بخش خورش رستم شهرستان خلخال ،که با اشاره به توانهای بی
شمار منطقه خورش رستم خلخال به دلیل تنوع محیط طبیعی ،چشم اندازهای جاذب جغرافیايی ،میراثهای تاريخی و فرهنگی ،صنايع
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دستی ،وجود زندگی روستايی و عشايری و غیره به ضرورت برنامهريزی برای ايجاد و گسترش خانههای دوم و شناسايی قابلیتها و
جاذبههای اکوتوريستی و فرهنگی که میتواند ضمن جذب گردشگران در سطوح محلی ،استانی و ملّی موجبات توسعه بخشی را
فراهم نمايد.


مواليی هشتجین و همکاران ( )1190در مقالهای با عنوان پهنهبندی جاذبههای گردشگری روستايی به منظور برنامهريزی
توسعه آن در شهرستان خلخال ،در اين تحقیق به رتبهبندی انواع جاذبههای طبیعی و فرهنگی ،روستاهای نمونه ،بخشهای
سهگانه شهرستان خلخال و در نهايت ارائه راهکارهای توسعه گردشگری پرداختهاند .محمّدی ( )1177در پژوهشی با عنوان
پهنه بندی جغرافیای صنايع دستی به منظور توسعه توريسم در جنوب استان اردبیل ،با اشاره به تنوع فرهنگی در شهرستان
خلخال اين تنوع را در چهار بخش ،زبان ترکی که در بخش مرکزی ،بخش خورشرستم ،و قسمتی از بخش شاهرود وجود
دارد .زبان تاتی که در  11روستای بخش شاهرود و دو روستا در بخش خورشرستم میباشند .زبان کردی که در  11روستا
در بخش مرکزی و  4روستا در بخش شاهرود ديده میشود .و زبان فارسی که زبان مهاجرين از ساير نقاط میباشد .نگارنده
اين تنوع فرهنگی را در توسعه صنايع دستی و به تبع آن توسعه گردشگری مؤثر میداند.

همانطورکه در پیشینه تحقیق مشخص میباشد ،مطالعات اندکی در حوزه گردشگری شهرستان خلخال صورت گرفته است .اين
مطالعات عموماً به بررسی جاذبهها و توانمندیهای گردشگری به صورت مختصر و گذرا پرداخته اند ،اما هیچ برنامهريزی و ارائه
راهبردی در جهت توسعه اين توانمندیها و برنامهريزی جهت تعیین کاربری و بهرهبرداری اين سايتها و جاذبههای گردشگری
صورت نگرفته است .لذا از آنجايیکه منطقه خلخال از سرمايههای گردشگری ويژهای برخوردار است و در منطقهای مستعد طبیعی
نیز واقع شده است ،ضرورت برنامهريزی راهبردی و ارائه راهکارها و راهبردهای توسعه گردشگری اين شهرستان محسوس و اجتناب
ناپذير میباشد.
با توجه به مواردی ذکر شد هدف اصلی از اين پژوهش يافتن علل وجود يک مشکل و در مرحله بعد ،حل آن مشکل با استفاده از
دست يافتنی ترين راهکارها است .همچنین شناسايی عوامل درونی و بیرونی و ارائه برنامه راهبردی جهت توسعه گردشگری در اين
شهرستان ،به طوريکه ضمن تدوين راهبردهای مؤثر و کارآمد ،بهترين و مؤثرترين راهبردها از نظر میزان تأثیرگذاری و اهمیت بر
گردشگری خلخال مورد شناسايی قرار بگیرد و ارائه راهکارهای عملیاتی و پیشنهادی از اهداف ديگر اين پژوهش میباشد.
علیرغم وجود موانع و محدوديت های بسیار فعالیت گردشگری ،مانند اثر پذيری شديد از نوسانات فصلی در تقاضا ،دوره نسبتاً
محدود فعالیتهای گردشگری و بودجه عظیم برای ساخت زير ساختها و رو بناهای گردشگری بسیاری از کشورهای جهان ،اين
فعالیت را به عنوان بهترين مدل برای توسعه اقتصادی انتخاب کردهاند .وجود منابع عظیم گردشگری در هر منطقه میتواند آيندهای
روشن را نويد دهد .اما وجود منابع در اين زمینه کافی نیست و مناطق گردشگری ،الزم است با استفاده از روشهای علمی و کارآمد
به برنامهريزی در گردشگری بپردازند .با اين مقدمه ،يکی از الزامات پیشرفت در هر مجموعهای برنامهريزی است و همانگونه که
ذکر شد شهرستان خلخال با دارا بودن جاذبههای گردشگری و دارا بودن محیطی آرام و بی سر و صدا قابلیت تبديل شدن به يکی از
قطبهای گردشگری در استان را دارا می باشد .از سوی ديگر ،اين شهرستان با مشکل بیکاری و مهاجرت روبرو است و میتوان از
گردشگری به عنوان يکی از راهبردهای حل اين معضالت استفاده کرد.
به اين ترتیب سواالت اصلی تحقیق بر طبق اهداف و ضرورتها به شرح ذيل مطرح میباشد:
 -1مهمترين عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر گردشگری خلخال کدام عوامل میباشند و چقدر بر توسعه گردشگری خلخال
اثرگذار میباشند؟
 -2چه راهبردهايی را میتوان جهت توسعه گردشگری و رفع محدوديتهای گردشگری خلخال تدوين کرد؟
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 -1راهبردهايی که برای گردشگری خلخال اثرگذاری بیشتری داشته و میتوانند در اولويت برنامهريزی برای آينده
گردشگری خلخال قرار بگیرد ،چه راهبردهايی میباشند و اين راهبردها عموماً از کدام نوع میباشند؟
روش تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،از روشهای پیمايشی و روش توصیفی و تحلیلی از طريق بررسی عوامل ضعف گردشگری در
شهرستان خلخال ،استفاده شده است .در ابتدا با توجه به اطالعات ثانوی موجود به بررسی چگونگی وضعیت گردشگری در منطقه
مورد مطالعه پرداخته و در نهايت با توجه اطالعات حاصل شده از کارشناسان و مسوالن گردشگری شهرستان خلخال به تجزيه و
تحلیل دادهها پرداخته و با برنامهريزی استراتژيک به وسیله تحلیل( )SWOTراهبردهای مناسب جهت توسعه گردشگری در منطقه
مورد مطالعه ارائه شده است .در واقع هدف ،برنامه ريزی راهبردی در جهت توسعه گردشگری خلخال میباشد .جمعآوری اطالعات
در اين تحقیق به وسیله استفاده از روشهای میدانی ،کتابخانهای ،پرسشنامهای ،مسئوالن مرتبط صورت گرفته است .بدين منظور با
مراجعه مستقیم به مراکز آماری و همچنین استفاده از آمارنامه های شهرستان ،اطالعات جامعی برای تحقیق تهیه شد و سپس از طريق
پرسشنامه ،مصاحبه و مطالعات میدانی ،تحقیق مزبور تکمیل شده است .جهت بررسی میزان اهمیت و تعیین راهبردها از نظرات  21تن
از نخبگان و کارشناسان منطقه و کسانی که با گردشگری شهرستان خلخال آشنايی کافی داشته در قالب پرسشنامه استفاده گرديد و
در نهايت ترکیب نظرات کارشناسان ،نقش اصلی را در تعیین ارزش و اهمیت عوامل درونی و بیرونی و تعیین ايفا کرد.
در تحلیل برنامه ريزی راهبردی  ، SWOTابتدا عوامل درونی و بیرونی با استفاده از نظر کارشناسان تعیین و بر اساس میزان اهمیت،
وزندهی میشوند و سپس راهبردهای مؤثر بر گردشگری خلخال تعیین شده و موقعیت شهرستان خلخال از نظر برنامه راهبردی
مشخص میگردد .در اين پژوهش ،جهت ارزشگذاری و اولويتبندی راهبردها ،از روش کوپراس استفاده شده است .اين روش،
از طريق میزان اهمیت هر يک از عوامل درونی و بیرونی برای هر راهبرد ،ارزش و وزن هر گروه از راهبردها را مشخص مینمايد.
مراحل کلی اين روش به صورت زير میباشد:
 -1در ابتدا تعیین و شناسايی عوامل درونی شامل نقاط قوت و ضعف و همچنین عوامل بیرونی شامل فرصتها و تهديدهايی
( )Manteghi & Zohrabi, 2011, Jackson et al, 2003: 803که ممکن است گردشگری شهرستان خلخال
مورد تأثیر قرار دهد ،شناسايی شود .عوامل درونی و بیرونی نه تنها بايد به شناسايی ويژگی يا شايستگیهای بارز مجموعه،
توانايی ويژه ،منابع تحت اختیار و روش اصلی استفاده از آنها کمک کند ،بلکه بايد در بهرهبرداری از آنها نیز راهگشا
باشد ( )Chakravarthy & et al, 2008: 361اين مرحله از سه طريق انجام میگیرد :الف) شناخت نويسنده از طريق
مطالعه و بازديدهای میدانی از منطقه ب) بررسی ادبیات تحقیق و مطالعاتی که پیش از اين در مورد منطقه صورت گرفته
است .ج) از طريق مصاحبه با کارشناسان مرتبط همچنین نظرخواهی از تعدادی از گردشگران يا افراد محلی.
 -2ارزشگذاری و تعیین وزن نهايی هر يک از اين عوامل ( .)Nohegar & et al, 2010: 155برای اين منظور ،همه
عوامل تعیین شده در قالب يک پرسشنامه طیف لیکرتی از کارشناسان ارزشگذاری میگردند .پس از تکمیل پرسشنامه از
 21کارشناس ،میانگین نتايج محاسبه میشود .سپس بر اساس میزان اثرگذاری که هر در شهرستان يا منطقه دارد ،از  1تا 4
ارزشدهی میشود که پس از نرمالسازی اين دو شاخص ،وزن نهايی هر عامل مشخص میگردد .ارزش  4به معنای ارزش
و اهمیت باال و به سمت ارزش  1از میزان و اهمیت عوامل کاسته میشود.
 -1در مرحله سوم ،عوامل درونی و عوامل بیرونی جداگانه محاسبه شده و نمره نهايی هر بخش از  1تا  4مشخص میشود .از
طريق تقاطع دو ارزش عوامل درونی و بیرونی در نمودار مربوط به برنامهريزی راهبردی ،موقعیت گردشگری مشخص
میگردد .اين نمودار نشان میدهد که گردشگری شهرستان در چه وضعیتی قرار دارد و در آينده به چه مسیری حرکت
میکند .در نهايت اينکه چه نوع راهبردهايی برای توسعه پايدار در آينده ضروردت دارد.
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در مرحله پايانی ،بايد از طريق عوامل درونی و بیرونی ،راهبردهای مؤ ثر بر گردشگری مشخص گردند .راهبردها به منظور دستیابی
به موقعیتی مطلوبتر تدوين می شوند .بخش زيادی از بررسی های آکادمیک برنامهريزی در سازمانها ريشه در استداللهای علمی و
قسمت مفهومی آن دارد .سازمان ها نیز به اين نتیجه رسیدند که الزمه رشد و حفظ بقا در گرو درک و توجه به محیط داخلی بیرون
سازمان و تدوين استراتژیهای اثربخش میباشد ( .)Kordnaich & et al, 2011: 92-93راهبردهايی که تعیین میگردند در
قالب چهار نوع راهبرد تدوين میگردند .در واقع تدوين راهبردها ،بر اساس ترکیب چهار عامل دخیل در مدل برنامهريزی راهبردی
صورت میگیرد که البته در جريان عمل ،برخی از راهبردها با يکديگر همپوشانی داشته ،يا به طور همزمان و هماهنگ با يکديگر
به اجرا در میآيند .در واقع ،بر حسب وضعیت سیستم ،چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگری متفاوت هستند ،میتوان
تدوين کرد ( .)Ebrahimzadeh & Aghasizadeh, 2010: 116اين راهبردها عبارتنداز:
راهبردهای ( SOراهبردهای تهاجمی) :با بهرهگیری از قوتها ،درصدد بهرهبرداری از فرصتها میباشد.
راهبردهای ( STراهبردهای تنوع) :برای دوری از تهديدها ،از نقاط قوت استفاده میکند.
راهبردهای ( WOراهبردهای بازنگری) :با بهره جستن از فرصتها ،نقاط ضعف را کاهش میدهد.
راهبردهای ( WTراهبردهای تدافعی) :نقاط ضعف را کاهش و از تهديدها دوری میکند ( & Sobhani, 2011: 117
.)Manteghi & et al, 2011: 2069
 -4پس از تعیین راهبردهای موثر و تعیین نوع راهبردها ،از آنجايیکه همه راهبردها از ارزش و اهمیت و اثرگذاری يکسانی برخوردار
نیستند ،جهت اولويتبندی راهبردها و انتخاب راهبردهای برتر ،از روش رتبهبندی کوپراس ( )COPRAS1استفاده میشود .روش
کوپراس از روشهای تصمیمگیری بوده و جهت اولويتبندی يا رتبهبندی گزينههای مختلف با استفاده از وزن معیارها به کار میرود.
از اين روش در امور مختلف برنامهريزی ،برآوردهای مالی ،حسابداری و همچنین جغرافیا و غیره استفاده میشود ( Hatami & et
 .)al, 2015در اين روش ابتدا وزن عوامل سنجش راهبردها محاسبه میشود که در اين جا ،وزن عوامل ،همان وزن اولیه محاسبه
شده در تحلیل  SWOTاست .سپس ماتريس تصمیمگیری ايجاد میگردد .برای تشکیل اين ماتريس ،از طريق پرسشنامه ،از
کارشناسان مرتبط خواسته شد که میزان اهمیت هر يک از عوامل درونی و بیرونی را به تفکیک هر گروه از راهبردها مشخص کنند.
اولويتبندی راهبردها برای چهار نوع راهبرد  WO ،ST ،SOو  WTصورت میگیرد .مجموعه راهبردهای تعیین شده برای هر
گروه از راهبردها به همراه عوامل درونی و بیرونی برای کارشناسان ارسال شد تا میزان ارزش هر يک از عوامل برای هر گروه از
راهبردها تعیین کنند .ارزشگذاری کارشناسان از بازه عددی ( 1کمترين اهمیت) تا ( 10بیشترين اهمیت) شامل میشد .میانگین
ارزيابی کارشناسان به همراه وزن عوامل ،ماتريس تصمیمگیری را تشکیل میدهد .در مرحله بعدی ،اين با ترکیب نتايج با وزن عوامل،
ماتريس تصمیمگیری نرمال شده تشکیل میگردد .در روش کوپراس ،پس از تشکیل ماتريس نرمال ،معیارهای مثبت و منفی از
يکديگر تفکیک می شود .معیار مثبت به معنی معیاری است که با افزايش مقدار ،مطلوبیت آن افزايش پیدا میکند اما معیار منفی
حالت عکس دارد .در نهايت با ترکیب ارزشهای مثبت و منفی ،ارزش نهايی هر گزينه حاصل میشود .در اين پژوهش ،کلیه عوامل
از نوع معیار مثبت بودند ،بنابراين ارزش کل معیارهای مثبت به عنوان ارزش نهايی راهبردها در نظر گرفته شد .ارزش نهايی راهبردها،
اولويتبندی نهايی راهبردها را تعیین میکند.
یافتهها
پس از بررسی مراحل مختلف تعیین راهبرد و اولويتبندی آنها ،در اين بخش ،اين مراحل برنامهريزی در جهت توسعه گردشگری
شهرستان خلخال صورت میپذيرد .در اين بخش با استفاده از نظرات کارشناسان ،عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر گردشگری خلخال
شناسايی شده و ارزيابی میشود و راهبردها بر اساس آنها تعیین شده و سپس اولويتبندی میگردد.
Complex Proportional Assessment

1
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در ابتدا عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر گردشگری شهرستان شناسايی گرديد .اين عوامل از طريق بررسیهای میدانی نگارندگان و
مصاحبه با مردم ،گردشگران و مسئولین شهرستان و تحلیلهای مرتبط با آن و همچنین بررسی مطالعات پیشین در مورد گردشگری
شهرستان ،تعیین گرديد .در نهايت  7نقطه قوت 7 ،نقطه ضعف 6 ،فرصت و  6تهديد در ارتباط با گردشگری شهرستان شناسايی
گرديد که در جدول ( )1مشخص گرديده است:
جدول ( :)1عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر گردشگری شهرستان خلخال



عوامل درونی

عوامل بیرونی

قوتها

فرصتها

دارا بودن آب و هوای مناسب در بهار و تابستان و محیط بی سر و صدا



وجود جاذبههای گردشگری منحصر به فرد در مقايسه با مناطق رقیب



همجواری با استانهای شمالی کشور و قرار گیری بین چند استان

و آرام


قرار گرفتن چندين روستای هدف گردشگری



وجود جاده توريستی اسالم به خلخال



وجود توانهای اکوتوريستی باال

(زنجان ،گیالن و آذربايجان شرقی)


افزايش انگیزه بخش خصوصی به سرمايه گذاری در گردشگری



تعداد زياد مهاجران اين شهرستان به شهرهای بزرگ و امکان استفاده
از گردشگری ديدار از خويشاوندان



وجود تنوع قومی و فرهنگی



افزايش توجه ارگانهای دولتی جهت توسعه گردشگری



وجود اثر ملی ثبت شده و منطقه حفاظت شده



افزايش تعد اد فارغ التحصیالن در زمینه گردشگری در اين شهرستان



وجود آثار تاريخی باستانی و تاريخی و زيارتی در تمام شهرستان
ضعف



تهدیدها

نامناسب بودن راههای ارتباطی همچنین تسهیالت و تجهیزات اقامتی



ايجاد ناراحتی و عدم آرامش برای جامعه محلی



موقعیت کوهستانی و انزوای جغرافیايی اين شهرستان



کاهش دسترسی به امکانات و خدمات تفريحی برای جامعه میزبان



عدم وجود نیرویهای متخصص و آموزش ديده در بخش گردشگری



استفاده بیش از حد گردشگران از جاذبههای گردشگری و تخريب

و رفاهی

آنها

اعم از بخش دولتی و خصوصی




نبود تبلیغات مناسب در ارتباط با جاذبههای گردشگری اين شهرستان

کاهش انسجام و همبستگی خانوادهها و تغییرات نامطلوب فرهنگی در
رفتار مردم در تقلید از گردشگران



عدم برنامه ريزی و سرمايه گذاریهای دولتی در بخش گردشگری



افزايش ازدحام ،شلوغی ،جرم و جنايت



تعارض میان فرهنگ گردشگران و مردم



وجود رقبای قوی گردشگری در استان مانند سرعین



عدم آموزش و آشنايی مردم در برخورد با گردشگران

(ماخذ :يافتههای تحقیق)

جهت ارزيابی و ارزشدهی اين عوامل ،عوامل درونی و بیرونی در قالب پرسشنامه و به صورت طیف لیکرت به  21تن از کارشناسان
و مسئولین شهرستان خلخال ارائه گرديد و از آن ها خواسته شد که میزان اهمیت هر يک از عوامل بر اساس اثری که بر گردشگری
منطقه خواهد گذاشت ،ارزيابی کنند .در نهايت میانگین نتايج کارشناسان محاسبه شده و هر عامل امتیاز ويژهای خواهد گرفت که با
نرمالسازی اين نتايج (از طريق تقسیم امتیاز هر عامل بر مجموع امتیازات عوامل درونی يا بیرونی) ضريب اولیه هر يک از عوامل
درونی محاسبه گرديد .در واقع در اين پژوهش عوامل درونی و عوامل درونی جداگانه محاسبه میگردند .ابتدا برای محاسبه ضريب
اولیه عوامل درونی ،امتیازات همه عوامل قوت و ضعف و جمع و نرمالسازی میگردد .سپس بر اساس نظر کارشناسان و نگارندگان،
میزان رتبه و اثرگذاری هر عامل از  1تا  4تعیین میگردد .با ضرب رتبه در ضريب اولیه ،ضريب نهايی هر عامل محاسبه میگردد.
همان طور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،در بین عوامل درونی باالترين امتیاز متعلق به آب و هوای مناسب و محیط آرام و بی
سرو صدا با امتیاز نهايی ،با امتیار نهايی  0/11و وجود تنوع قومی و فرهنگی با امتیاز نهايی  0/24میباشد .همچنین پايینترين امتیاز
متعلق به وجود اثر ملّی ثبت شده و محافظت شده با امتیاز نهايی  0/016و قرارگیری روستای هدف گردشگری با امتیاز  0/017میباشد.
در بین نقاط ضعف میتوان به دو عامل عدم برنامهريزی در بخش دولتی و نبود تبلیغات مناسب با امتیاز نهايی  0/12اشاره کرد .در
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بین نقاط صعف همچنین موقعیت کوهستانی و عدم وجود نیروی متخصص گردشگری با امتیاز نهايی  0/11میباشند .مجموع
امتیازهای کسب شده در بخش عوامل داخلی  2/66میباشد که در حد متوسط به باال میباشد.
جدول ( :)2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
عوامل درونی

ضریب اولیه

رتبه

ضریب نهایی

نامناسب بودن راههای ارتباطی همچنین تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی

0/061

4

0/244

موقعیت کوهستانی و انزوای جغرافیايی اين شهرستان

0/016

2

0/112

عدم وجود نیرویهای متخصص و آموزش ديده در بخش گردشگری اعم از بخش دولتی و خصوصی

0/017

2

0/114

نبود تبلیغات مناسب در ارتباط با جاذبههای گردشگری اين شهرستان

0/07

4

0/12

عدم برنامه ريزی و سرمايه گذاریهای دولتی در بخش گردشگری

0/071

4

0/124

تعارض میان فرهنگ گردشگران و مردم

0/019

1

0/019

عدم آموزش و آشنايی مردم در برخورد با گردشگران

0/041

1

0/041

دارا بودن آب و هوای مناسب در بهار و تابستان و محیط بی سر و صدا و آرام

0/079

4

0/116

قرار گرفتن چندين روستای هدف گردشگری

0/017

1

0/174

وجود جاده توريستی اسالم به خلخال

0/061

4

0/26

وجود توانهای اکوتوريستی باال

0/071

2

0/166

وجود تنوع قومی و فرهنگی

0/062

4

0/247

وجود اثر ملی ثبت شده و منطقه حفاظت شده

0/016

1

0/167

وجود آثار تاريخی باستانی و تاريخی و زيارتی در تمام شهرستان

0/067

2

0/116

مجموع

1

2/66

(ماخذ :يافتههای تحقیق)

برای ارزيابی عوامل بیرونی نیز به همین صورتی که در مورد عوامل بیرونی گفته شد ،عمل میگردد .نتايج آن در جدول ( )1ارائه
شده است .همانطورکه مشاهده میشود ،از بین فرصتهای پیشروی گردشگری شهرستان میتوان به وجود جاذبههای گردشگری
منحصر به فرد با امتیاز نهايی  0/14و تعداد زياد مهاجران به شهرهای بزرگ و امکان استفاده از گردشگری خويشاوندان با امتیاز 0/27
جزء فرصت های مهم گردشگری هستند و در مقابل عامل افزايش انگیزه بخش خصوصی با امتیاز نهايی  0/11جز فرصتهای کم
اهمیتتر طبق نظر کارشناسان بودند .با توجه به نتايج حاصله ،مجموع امتیاز نهايی محاسبه شده برای عوامل خارجی برابر  2/67میباشد
که که باالتر از حد متوسط قرار دارد.
جدول ( :)3ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی
عوامل درونی

ضریب اولیه

رتبه

ضریب نهایی

وجود جاذبههای گردشگری منحصر به فرد در مقايسه با مناطق رقیب

0/071

4

0/14

همجواری با استانهای شمالی کشور و قرار گیری بین چند استان (زنجان ،گیالن و آذربايجان شرقی)

0/076

1

0/217

افزايش انگیزه بخش خصوصی به سرمايه گذاری در گردشگری

0/077

2

0/116

تعداد زياد مهاجران اين شهرستان به شهرهای بزرگ و امکان استفاده از گردشگری ديدار از خويشاوندان

0/09

1

0/27

افزايش توجه ارگانهای دولتی جهت توسعه گردشگری

0/071

1

0/221

افزايش تعداد فارغ التحصیالن در زمینه گردشگری در اين شهرستان

0/071

1

0/221

ايجاد ناراحتی و عدم آرامش برای جامعه محلی

0/071

2

0/11

کاهش دسترسی به امکانات و خدمات تفريحی برای جامعه میزبان

0/09

1

0/09

استفاده بیش از حد گردشگران از جاذبههای گردشگری و تخريب آنها

0/07

2

0/16

کاهش انسجام و همبستگی خانوادهها و تغییرات نامطلوب فرهنگی در رفتار مردم در تقلید از گردشگران

0/077

1

0/264

افزايش ازدحام ،شلوغی ،جرم و جنايت

0/077

1

0/264

وجود رقبای قوی گردشگری در استان مانند سرعین

0/09

1

0/27

مجموع

1

(ماخذ :يافتههای تحقیق)

2/70

بررسی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در شهرستان خلخال با استفاده روش کوپراس 04 /

همانطورکه پیشتر ذکر شد ،با استفاده از ماتريس داخلی و خارجی میتوان تأثیرات راهبردها را بر روی سیستم مشخص کرد ،به
عبارت ديگر با استفاده از اين ماتريس میتوان تعیین کرد که برای برنامهريزی گردشگری در منطقه مورد مطالعه در جهت توسعه
گردشگری از چه نوع راهبردهايی استفاده کرد (راهبردهای قابل قبول) .همانطور که قبالً نیز اشاره شد اين ماتريس از  9خانه و سه
ناحیه عمده تشکیل میشود که در حالت کلی به صورت يک نمودار میباشد .درجهبندی اين نمودار از  1تا  4برای محور  xها و
محور  yها میباشد ،به اين صورت که از  1تا  1/99به معنی ضعف سیستم ،از  2تا  2/99به معنی وضعیت متوسط سیستم و از  1تا 4
به معنی قوت سیستم است .الزم به ذکر است که در محور  xها مجموع امتیاز نهايی به دست آمده از عوامل تأثیرگذار داخلی و در
محور  yها عوامل تأثیر گذار خارجی بر منطقه مورد مطالعه نوشته میشود .با توجه به اينکه محل تالقی اين دو محور در کدام ناحیه
از ماتريس قرار می گیرد راهبردهای متفاوتی بايد اجرا شود .با توجه به نتايج به دست آمده از محاسبه امتیاز نهايی عوامل داخلی و
خارجی گردشگری شهرستان خلخال ،مجموع امتیاز نهايی عوامل داخلی برابر  2/66و مجموع امتیاز نهايی عوامل خارجی برابر 2/67
می باشد .با توجه به قرار گیری موقعیت گردشگری شهرستان خلخال در خانه سوم جدول ،راهبردهای انتخابی بايد شامل حفظ و
نگه داری باشند .به اين صورت که شهرستان خلخال ابتدا بايد به نقاط ضعف خود فائق آيد ،سپس نقاط قوت خود را تقويت بخشد
در آخر با تهديدها مقابله کرده و از فرصت های پیش رو استفاده کند .با توجه به وضع فرهنگی موجود در شهرستان خلخال راهبرد
حفظ و نگهداری يکی از بهترين راهبردها به نظر میرسد.

شکل ( :)1موقعیت گردشگری شهرستان خلخال از منظر تحلیل ( SWOTماخذ :یافتههای تحقیق)

تدوين راهبرد ،مهمترين بخش برنامهريزی راهبردی و تحلیل  SWOTمی باشد .در اين مرحله پس از ارزيابی کلی عوامل درونی و
بیرونی و تعیین موقعیت گردشگری شهرستان ،راهبردهای مؤثر بر گردشگری شهرستان خلخال تدوين میگردد .اين راهبردها بر
اساس عوامل درونی و بیرونی تعیین میگردد .همانطورکه گفته شد راهبردها در چهار نوع تدوين میگردند که ترکیبی از عوامل
قوت و ضعف و فرصت و تهديد میشود .در هر راهبردی که تعیین میگردد ،بايد مشخص گردد که راهبرد مورد نظر از ترکیب
کدام عوامل ايجاد گرديده است .جدول ( ،)4نشانگر راهبردهای تعیین شده میباشد:
جدول ( :)4راهبردهای تعیین شده برای گردشگری شهرستان خلخال از منظر تحلیل SWOT
راهبردهای SO

راهبردهای WO

 :SO1تقويت زير ساختها به صورت اعم ،و منتهی به جاذبههای گردشگری به

 :WO1برنامه ريزی مناسب و بهبود راههای ارتباطی و تسهیالت گردشگری با استفاده

صورت اخص با استفاده از تشويق به سرمايهگذاری بخش خصوصی ( O3,

از سرمايهگذاری بخش خصوصی و استخدام نیروهای متخصص و آموزش ديده

)O5, S7,S3
 :SO2به کارگیری فارغ التحصیالن رشته گردشگری در امر برنامهريزی
گردشگری در زمینههای اکوتوريسم و برنامهريزی گردشگری فرهنگی و روستايی

()W1,W5,O3,O5,W3
 :WO2تبلیغات مناسب در مورد جاذبههای گردشگری اين شهرستان و استفاده از
موقعیت کوهستانی به عنوان يک جاذبه گردشگری به ويژه گردشگری زمستانی،
کوهنوردی ،غار نوردی ،صخره نوردی ()W4,W3,W2,O1
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همچنین برگزاری کالسهای توجیهی برای مسئوالن امر در راستای آموزش اثرات
مفید گردشگری ()O6,S7,S4,S2,S5
 :SO3استفاده از گردشگری ديدار از خويشاوندان با توجه به آب و هوای مناسب
و محیط آرام و تعداد زياد مهاجران اين شهرستان در سالهای اخیر
()O4,O2,O1,S1,S7
 :SO4با توجه به جاذبههای فراوان ،برگزاری همايشهای گردشگری و دعوت از
استانهای همجوار و مهاجران اين شهرستان جهت تشويق به سرمايهگذاری در

 :WO3استخدام نیروهای متخصص و فارغ التحصیالن گردشگری در اداره میراث
فرهنگی و گردشگری شهرستان ،همچنین کاهش مراکز تصمیمگیری متعدد در
گردشگری شهرستان ()W5,O6,O5,W3

گردشگری شهرستان ()O2,O3,O5,O1,S4,S7
راهبردهای WT

راهبردهای ST
 :ST1استفاده از پتانسیل روستاهای هدف گردشگری ،مناطق محافظت شده و اثر
ملی -طبیعی ،و توانهای اکوتوريستی در جهت جذب گردشگران با احداث
جادهها و امکانات گردشگری مناسب و آموزش به مردم روستايی در جهت
بهرهگیری از مزايايی گردشگری ()T1,S1,T6,S3,
 :ST2تعین ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روشهای علمی در جهت حفظ
جاذبههای گردشگری و جلوگیری از ازدحام در محل جاذبههای گردشگری به
ويژه آثار تاريخی و باستانی ()S7,T3,T2,T1

 : WT1آموزش مناسب به مردم در قالب همايشها و بروشورها و کتابها در راستای
نحوه برخورد مناسب با گردشگران و کاهش اثرات منفی گردشگری بر جامعه محلی
()T1,W7,W6,T4
 :WT2تبلیغات مناسب در سطح استانی و کشوری با استفاده از شیوههای جديد
اطالعرسانی در قالب ايمیلهای اطالعرسانی ،دعوت از سازندگان فیلمها جهت
انتخاب جاذبههای گردشگری شهرستان به عنوان لوکیشن فیلمها ،پیامکهای تبلیغاتی
و حضور در نمايشگاهها و همايشهای داخلی و غیره ()W4,T6,

 :ST3اصالح و نوسازی جاده اسالم به خلخال ،و برگزاری جشنوارههای تابستانی
در آن و رايزنی با مسوالن محلی استان گیالن در مورد برنامهريزی در جهت استفاده
بیش از پیش از اين جاذبه گردشگری ()S3
 : ST4استفاده از تنوع قومی و فرهنگی با توجه به وجود آداب و رسوم خاص
محلی در روستاها و شهرهای شهرستان ()S5,S2,T6

 :WT3برنامه ريزی مناسب در راستای جلوگیری از شلوغی بیش ازحد ،و جلوگیری
از تخريب جاذبههای گردشگری ،همچنین ايجاد امنیت برای گردشگران با ايجاد
کمپها و مراکز اقامتی در محلهای مناسب گردشگری و هماهنگی با نیروی انتظامی
در فصول اوج گردشگری ()T5,T3,

(ماخذ :يافتههای تحقیق)

همانطورکه مشاهده می کنید که بیشتر راهبردهای تعیین شده در حوزه راهبردهای تهاجمی ،بیشتر در حوزه تحصیالت و اصالحات
زيرساختی میباشد .در بخش راهبردهای  WOعموماً بر مسئله راههای ارتباطی و تبلیغات تأکید می شود .در بخش راهبردهای
STبیشتر بر اکوتوريسم و مسائل فرهنگی تأکید میشود و در راهبردهای  WTبرمسئله تبلیغات و آموزش اشاره شده است .بنابراين
بايد گفت که راهبردهای تدوين شده متنوع بوده اما عموما بر مسئله اکوتوريسم و تبلیغات تأکید شده است.
پس از تعیین راهبردها ،برای اولويتبندی آنها از روش کوپراس استفاده شده است .در اين روش ابتدا راهبردها در چهار دسته
راهبردهای  WO ،ST ،SOو  WTدسته بندی شده و از طريق نظرات کارشناسان ،میزان اهمیت هر يک از عوامل برای هر گروه از
راهبردها از  1تا  10تعیین گرديد .نتايج ارزيابیها به همراه وزن عوامل و معیارها ،ماتريس تصمیمگیری را تشکیل میدهد که در
جدول ( )1مشخص شده است:
جدول ( )5نتایج ارزیابی راهبردها به همراه وزن عوامل و معیارها
راهبردها

راهبردهای
SO

راهبردهای
ST

راهبردهای
WO

راهبردهای
WT

وزن

S1

7/11

4/66

7/66

1/111

0/079

S2

1/66

7/666

1/11

4/666

0/017

S3

7/66

6

1/66

0/111

0/061

S4

7

7

7/11

1

0/071

S5

4

9/111

0/666

2/666

0/062

S6
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در مرحله بعدی ،ماتريس تصمیمگیری در ترکیب با وزن عوامل ،نرمال شده و مجموع مقادير عوامل درونی و بیرونی نرمال شده برای
هر راهبرد مشخص میشود .سپس معیارهای مثبت و منفی تعیین و میزان ارزش آنها مشخص شد .از آنجايیکه کلیه معیارهای اين
پژوهش ،از نوع مثبت بوده است ،بنابراين مجموع ارزش معیارهای مثبت ،به عنوان مالک اولويتبندی نهايی راهبردها در نظر گرفته
شده است .ارزش نهايی هر گروه از راهبردها در جدول ( )6نشان داده شده است:
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همانطورکه نتايج نشان میدهد راهبردهای تهاجمی  SOاز ارزش و اهمیت بیشتری برای توسعه گردشگری برخوردارند و ضرورت
دارد که در برنامهريزی های گردشگری به اين مسئله توجه شده و از فرصتها و نقاط قوت گردشگری به منظور بهرهگیری از منابع
گردشگری در جهت توسعه گردشگری شهر استفاده کرد.
بحث و نتیجهگیری

در يک بررسی کلی میتوان گفت که نقاط قوت گردشگری خلخال حول دو محور ارزشهای فرهنگی و تاريخی و شرايط بکر
اکوتوريستی میباشد .جاده های توريستی اسالم و وجود آب هوا و مناطق اکوتوريستی ،ارزش طبیعت گردی خلخال را افزايش داده
است .در کنار شرايط طبیعی بايد وجود روستاهای گردشگری و آثار تاريخی و تنوعات قومی اشاره کرد که در واقع مکمل اين نقاط
قوت میباشد .در اينجا يک همگنی در مورد توان گردشکری وجود دارد :مجاورت توانهای تاريخی و فرهنگی در کنار شرايط بکر
اکوتوريستی و طبیعت گردی .در بخش نقط قوت روی دو محور میتوان بحث کرد :اولی ضعف ذاتی خود منطقه خلخال است که
به خاطر قرار گیری در يک منطقه کوهستانی از کانون توجهات به دور مانده و اين وضعیت نامناسب توپوگرافیکی بر شرايط دسترسی
و ارتباطی اين منطقه نیز تأثیر منفی گذاشته است اما دلیل و ضعف اصلی منطقه را بايد به عوامل بیرونی يعنی عدم تبلیغات الزم و
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همچنین عدم سرمايهگذاری الزم از سو نهادهای مرتبط میباشد .در بین کارشناسان و مسئوالن مرتبط نیز ،بیشتر آنها به اين ضعف
معترف بودند و اعتقاد داشتند که سرمايهگذاران دولتی به امر گردشگری توجه چندانی نشان نمیدهند.
در بررسی فرصتهای گردشگری ،دو نکته قابل توجه است :نکته اول اينکه بیشتر فرصتهای گردشگری در مقابل ضعفهای موجود
مطرح شده است که اين مسئئله نشان می دهد که هر يک از نقاط ضعف ،بازر بسیار قوی از بیرون برای جبران وجود دارد .مثالً در
حالیکه نبود سرمايهگذاری دولتی ،يکی از عوامل مهم ضعف مطرح شده بود ،اما در کنار اين ،از عالقه و تمايل ارگانهای دولتی به
عنوان يکی از فرصتهای گردشگری ياد شده است .اين مسئله نشان میدهد که راهکارها و ابزارهای برای بر طرف کردن ضعفها
در آينده نزديک برای خلخال مهیا میباشد و بايد در قالب يک برنامهريزی دقیق اين ابزارها به کار گرفته شود .نمونه ديگر در مورد
نیروی انسانی در بخش گردشگری میباشد .نبود نیروی انسانی و متخصص و آموزش ديده ،يکی از ضعفهای گردشگری خلخال
بود ولی وجود فارغ التحصیالن رشته گردشگری و گرايش های مرتبط با آن فرصتی است برای از بین بردن اين ضعف در آينده .اما
نکته دوم که قابل توجه است ،توجه به عواملی است که شايد در نگاه اول بتوان در حوزه تهديد بررسی کرد و در اينجا به عنوان يک
فرصت به آن نظر شده است .مثالً افزايش مهاجرت شايد يک عامل منفی باشد ولی وقتی در قالب گردشگری خويشاند باشد ،میتواند
يک فرصت تلقی گردد .همچنین است که وجود شهرهای گردشگر پذير اطراف آن که شايد بتواند تهديدی برای گردشگری خلخال
باشد ولی در اينجا به عنوان يک فرصت در نظر گرفته شده است تا بتوان بهترين شرايط را از اين موقیعت استفاده کرد.
در بخش تهديدها ،عموم تهديدها به شرايط کلی خلخال به ويژه مسائل اجتماعی و فرهنگی منعکس شده است .به نظر می رسد که
گردشگری بعضاً تأثیرات نامطلوبی را بر فرهنگ و اجتماع و حتی ظرفیت گردشگری خلخال گذاشته است و حتی آنها از رسیدن
به برخی امکانات خود محروم نموده است .نکته مهم ديگر در نظر گرفتن عامل رقبای گردشگری در اطراف خلخال است که اين بار
بر جنبه منفی آن تأکید نموده است .در بخش راهبردها ،در راهبردهای تعیین شده بر نقش مديريت و تبلیغات تأکید بسیار زياد شده
است .برگزاری همايشهای مختلف گردشگری ،برنامهريزی و مديريت گردشگری و بهکارگیری نیروی انسانی علمی ،تشکیل
مديريت مستقلی خارج از میراث فرهنگی جهت اداره گردشگری و معرفی جاذبهها در سطوح مختلف از جمله اينها می باشد .نکته
مهم در راهبردهای تعیین شده اين است که راهبردها به نوعی طراحی شدند که همديگر را تقويت میکنند .به اين معنی برخی از
راهبردها بر استفاده از توانمندیهای اکوتوريستی تأکید کرده ولی در کنار آن بر مسئله ظرفیت تحمل و ايجاد شرايط برای کنترل
گردشگری و حفاظت از آنها تأکید شده است.
اولويتبندی راهبردها نیز می تواند زوايای ديگری از گردشگری شهرستان را آشکار نمايد .بررسی دامنه جذابیت راهبردها ،نشانگر
برتری و اثرگذاری راهبردهای تهاجمی بر ديگر راهبردها میباشد .دو راهبردی که بر طبق نظر کارشناسان ،جذابترين راهبرد شناخته
شدند ،هر دو از نوع تهاجمی هستند .اين بدين معنی است که خلخال در وضعیتی قرار دارد که میتواند از فرصتها در جهت تقويت
قوتها و برطرف کردن ضعفها استفاده کند و اين راهبردها بر روی بیشتر عوامل تأثیر میگذارند .گروه دوم راهبردهای برتر بهطور
کلی بر مسئله اکوتوريسم تأکید میکند .استفاده از توانمندیهای فرهنگی و قومی و همچنین روستاهای اطراف خلخال در جهت
توسعه اکوتوريسم يکی از اين راهبردها میباشد .نکته قابل ذکر ،اهمیت راهبردها تدافعی در کنار راهبردها تهاجمی برای شهرستان
خلخال است .همانطورکه اشاره شده بود شهرستان خلخال از منظر مسائل زيرساختهای گردشگری با مشکالت رو به رو است و
توجه به راهبردهای تهاجمی و استفاده از فرصتهای گردشگری به معنای پرهیز از مسائل حفاظت از منابع گردشگری و جلوگیری
از تهديدها نباشد .در واقع راهبردهای تهاجمی و تدافعی بايد به صورت ترکیبی و در کنار هم به کاربرده شود.
در پايان پژوهش ،جهت توسعه و ايجاد برنامه ريزی دقیق تر توسعه گردشگری خلخال ،میتوان راهکارها و پیشنهادات مختلفی را
ارائه کرد که از مهمترين راهکارها و پیشنهادها می توان به تهیه و تصويب طرح جامع گردشگری منطقه و ساماندهی و هدايت
گردشگری ،انجام تبلیغات موردنیاز از طريق رسانههای گروهی ،ايجاد واحدهای اطالعرسانی گردشگری در سطح منطقه ،ايجاد
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 توجه بیشتر به مسائل امنیتی در گردشگری،نمايشگاههای گردشگری و حضور فعال و پیگیر و جدی در نمايشگاههای گردشگری
 از راهکارهايی چون توسعة زير ساختهای، در کنار راهکارهای کوتاه مدت.و غیره به عنوان راهکارهای کوتاه مدت مطرح میگردد
 تجديدنظر در نحوة، برطرف کردن کمبود تأسیسات اقامتی،ارتباطی و برطرف کردن نارسائیهای موجود شبکههای حمل و نقل
 برنامهريزی جهت آموزش و ارتقای سطح آگاهی مسئولین،سرمايهگذاریها و بسترسازی برای جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی
 برنامهريزی در راستای فرهنگ سازی به منظور افزايش آگاهیهای عمومی مردم،و مديران شهری و روستايی مرتبط با گردشگری
 برنامهريزی در راستای افزايش سطح آگاهیهای گردشگران در رابطه با اهمیت محیط،در رابطه با اهمیت گردشگری در منطقه
 حل مشکل فصلی بودن گردشگری و غیره به عنوان، ارزيابی آثار منفی گردشگری،زيست و فرهنگ بومی محدودة گردشگرپذير
.راهکارهای میان مدت و بلند مدت ياد کرد
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