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تاریخ پذیرش1397/07/30 :

چکیده
صنعت گردشگری در سال های اخير رشد فزایندهای یافته است .پيش بينی هیای اجایاگ گرفتیه
جشان م دهددر سال های آت این روجد روبه رشد گردشگری توجه بيشتری خواهد یافیت .در ایین
پژوهش به گردشگری شهرستان مراغه که دارای تواجای ها و ظرفيتهای بالقوه در این بخیش اسیت
پرداخته شده است .هدف اصل پژوهش حاضر این است که با بکیارگيری میدل تیليیس اسیتراتژیک
 SOARو همچنين روش  AHPضمن شناسای ابعیاد گردشیگری شهرسیتان مراغیه کیه در توسیعه
منطقه م تواجد موثر باشد به اراجه راهکارها و تعيين استراتژیهای کاربردی برای توسعه گردشیگری
این منطقه پرداخته شود .روش تیقيق این پژوهش توصيف – تیليل و برداشت ميداج بوده اسیت
و مباج جظری آن براساس مطالعات کتابخاجهای اجااگ گرفته است .الزگ به ذکر اسیت جامعیه آمیاری
این تیقيق گردشگران ،جخبگان و کارشناسان شهر مراغه است .حام پرسشنامه بیا توجیه بیه تعیداد
گردشگران بر اساس فرمول کوکران 150 ،جفر مورد میاسبه قرار گرفیت .تیليیس صیورت گرفتیه در
مدل  AHPاز جظر کارشناسان ،جخبگان و گردشگران وجود جاذبههای طبيعی  ،وجیود آثیار تیاریخ
مربوط به دورههای مختلف و وجود منطقیه فییيل مراغیه بیا اختویا وزنهیای 0/211 ،0/235
و 0/154از جقاط قوت این منطقه مییوب م شوجد .جتایج تیليسها در بخش فرصتهای منطقه جيیز
حاک از آن است که ،توسعه و حفظ باغات شهرستان با وزن  0/285به همیراه سیرمایهگیااریهیای
بخش خووص در گردشگری منطقه با وزن  0/235و بیترسازی برای کمپهای مختلف گردشگری
با وزن  0/165م تواجند بخشهای پيشرو توسعه تورییم این منطقه باشند.
واژگان کلیدی :تیليس راهبردی  ،گردشگری ،مدل  ،SOARروش  ، AHPمراغه
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 -1مقدمه
تغييرات اساس در بافت شهرها و افزایش جیب شهرجشين و مهیاجرت روسیتاها بیه شیهرهای
بزرگ ،تراکم و اجباشتگ جمعيت در شهرهای سطح کشور و کیاهش ششیمگير مییاحت واحیدهای
میکوج در شهرهای بزرگ و همچنين تغييرات عمده در روابط اجتماع شامس روابط ما بين اعضیا
خاجه و خاجواده و دوستان و آشنایان ،جيیاز بیيش از پیيش بیه وجیود امیاکن توریییت و تفرییی و
فضاهای سياحت را در کليه شهرها ایااب م جماید .به همين دليیس جییتاو و مکیانییاب و بیاور
جمودن منابع جهفته گردشگری در سطح شهرها ضروری است که از این طرییق می تیوان اجگيیزهای
برای روابط گروه و پر کردن اوقات فراغت و تفرییات سالم به وجود آورد .صنعت گردشگری یکی
از مهم ترین بخش های اقتوادی جهان است که در سال های اخيیر رشید فزاینیده ای را بیه دجبیال
داشته است (سبیاج  )114 :1389 ،و به عنوان روبه رشد ترین صنعت اشیتغالزا در دجيیا و دومیين
صیینعت پیی از جفییت شییناخته شییده و در توسییعه کشییورها بیییيار مهییم بییوده اسییت (لطفیی و
همکاران .)1393،به دليس توسعه روز افزون این صنعت بیياری از صاحب جظران آن را صنعت میلط
سالهای آینده معرف م کنند(بيات خطيب  ،و همکاران .)29 :1389 ،همچنين بر اسیاس گیزارش
سال  2010سازمان جهاج تورییم ،در سال منته به  2010درآمد جاشی از توریییم بیين المللی
رقم جزدیک به یک هزار ميليار دالر آمریکا یعن روزی  3ميليارد دالر آمریکا بوده است 30 .درصد
صادرات خدمات جهان و  6درصد از ماموع کس صادرات کیاال و خیدمات در سیطح بیين المللی را
شامس م شود (ماله سازمان جهاج گردشگری .)2010 ،از سوی دیگر توسیعه بیه یکبیاره و بیدون
برجامه صنعت تورییم ممکن است کشور را با شالش های جدی مواجه سیازد (وليیزاده )5 :1385 ،و
به قيمت تخری ب فرهنگ جامعه ميزبان ،افزایش جاسازگاری های اجتماع  ،تخریب مییيط زیییت و
آلودگيهای زییت میيط جوامع تماگ شود که با ششم بیته به اسیتقبال آن رفتیه اجید .بنیابراین،
امروزه برجامه ریزی جامعتری الزگ است تا بتواجد راهبردهای هماهنگ شدهای را جهت توسعه تدوین
کند که با شرایط و الزامات قابس پيش بين و غير قابس پيش بين سال های آینده منطبق و سیازگار
باشد (بهرام و همکاران.)12 :1389 ،
توسعه پایدار به عنوان پارادایم غالب در سده بيییت و یکیم ،بیه طیور روز افزوجی در گفتارهیا و
جوشتارهای صاحب جظران و دولت مردان ،به عنوان تنها راه حس برای معضالت موجود جهاج به ویژه
مشکالت زییت میيط مطرح شده است (رضواج  .)106-105 :1387 ،موضیوع توسیعه پاییدار از
اواخر دههی  80ميالدی در بیياری از پژوهشهای توسعه ،به طورکس و در پژوهشهای گردشگری،
به طور خا رواج یافت (ليو .)459 :2003 ،امروزه پایداری به جیو گیتردهای به عنیوان رویکیردی
بنيادین ،برای جوع توسعه ،از جمله توسعه گردشگری پایرفته شده و در مباحث سياس و میيطی ،
گردشگری پایدار به عنوان مفهوم جو ،برای مقابله با آثار مخرب توسعه گردشگری مطرح شده است
(کاوس.)484 :2000 ،
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یک از مفاهيم مهم که در  20سال گاشته به ادبيیات گردشیگری وارد شیده ،همیين مفهیوگ
گردشگری پایدار است (ميوزر و پنن .)91 :2013 ،تیاکنون تعیاریف متعیددی از پاییداری و توسیعه
پایدار در گردشگری ارائه شده که برگرفته از مفهوگ توسعه پایدار است (کوکیاجن و میورال :2013 ،
.)126که وجود تعاریف متعدد از توسعهی پایدار گردشگری حاک از اهميت این موضیوع و ابهامیات
موجود در آن است که باید مورد بررس قرار گيرد .مفاهيم اوليه گردشگری پایدار اولين بیار توسیط
جاجک کریپندورف و دیگران در دهه  1980بيان شدو از آن پ در جاهای زیادی تمرین و آزمیایش
شییده اسییت (گییس میمییدی .)68 :1388 ،پایییداری در گردشییگری در سییطوح مختلییف اکولییو یک ،
اجتماع  ،اقتوادی و فيزیک تعریف شده است و به کيفيیت تاربیه گردشیگران و سیودآوری بیرای
ساکنان وابیته است (گلدوز .)13 :2009:هر منطقهای با توجه به پتاجیيسها و امکاجات موجود خیود
م تواجد از راههای مختلف در میور توسعه قرار گيرد و با توسیعه در ییک بخیش ،زمينیه توسیعه در
سایر بخشها را فراهم کند .اولين قدگ برای توسعه منطقه ،توسعه اقتوادی آن اسیت .در جتيایه ،بیا
توجه به هدف اصل گردشگردی که توليد درآمد و جاب سرمایه برای منطقه است ،جقش راهبیردی
و کليدی گردشگری در توسعه هر منطقهای جمایان م شود (صداقت و غفوریان .)1 :1390،در واقیع
تورییم در جهان امروز تنها به عنوان گردش و تفریح مطلق تلق جم شود .بلکه ییک صینعت اسیت
که به ماجند همه صنایع دیگر احتياج به لوازگ و ابزارهیای خاصی داشیته و لیاا هماجنید ییک فین و
صنعت عظيم و اصيس برای رشد و پيشرفت احتيیاج بیه پیژوهش و تیقيیق دارد (حيیدری شياجیه و
حیين زاده دلير .) 26 :138 ،بنابراین برای فراهمکردن بیتر مناسیب جهیت توسیعه ایین صینعت،
شناسای این جاذبهها در مرحله اول و برجامهریزی برای توسعه آنها در مرحلیه دوگ امیری ضیروری
است .هر کشوری که بخواهد در راه توسعهی گردشگری خود گاگ بردارد ،الزگ است از لییا آمیایش
سرزمين و تعيين تواجمندی جاذبههای گوجاگون گردشگری در منیاطق مختلیف ،مکیانهیای را بیرای
ایااد زیرساختهای آن به صورت دهکیده ییا ماتمیع و بیا هیدف توسیعهی گردشیگری اجتخیاب و
سازماجده کند (فورسالید و همکاران .)97 :2002 ،در دو سه دهه اخير ،داجش جدییدی بیه عنیوان
آینده پژوه پدید آمده که به جای برجامه ریزی خط و قطع برای آینده واحد م کوشد با کاوش
در امکاجات وسيع و جاشناخته اجیان و فناوری ،افق بازتری را بیه سیمت اجیواع آینیده هیای ممکین و
مطلوب پيش روی اجیان بگشاید .در جتياه ،برجامه ریزی در مفهوگ دجبالیه روی از گاشیته ییا پیيش
بين برای آینده جای خود را به برجامهریزی در مفهوگ ساختن آینیده ییا آینیده آفرینی داده اسیت
(مهدیزاده .)12 :1389 ،همچنين گیترش گردشگری م تواجد باعث توزیع عادالجه درآمید در سیطح
مل شود و تا حدودی با پر کردن شیکاف توسیعه بیين منیاطق مختلیف کشیور جاشی از تخویيص
جاعادالجه منابع مال در یک قرن گاشته به توسعه پایدار در تماگ جواح کشور کمک کند .شهرستان
مراغه دارای توانهای بالقوه و جاذبههای متعدد گردشگری است و قابليیتهیای اطمينیان بخشی را
برای توسعه و گیترش این صنعت دارا م باشد .موقعيت و ویژگی هیای جغرافيیای و اقليمی  ،آثیار
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قابس توجه تاریخ  ،فرهنگ و طبيع پتاجیيس باالی را در زمينه گردشگری به این منطقه بخشيده
است و به عنوان یک شهرستان تورییتپایر مطرح م سازد .لاا توسعه گردشگری می تواجید عامیس
مهم و تاثير گاار در رشد و توسعه این شهرستان باشد .اما دستياب به این مزایا و پتاجیيسها زمیاج
امکان پایر خواهد بود که برجامه صیيح و متمرکزی که قابليت بازخورد و تطبيق با شیرایط جدیید را
داشته باشد ارائه شود .در جهایت گفتن است کیه هیدف اصیل پیژوهش حاضیر ایین اسیت کیه بیا
بکارگيری فرایند برجامیهرییزی اسیتراتژیک  SOARو همچنیين روش  AHPضیمن شناسیای ابعیاد
گردشگری شهرستان مراغه که در توسعه منطقه م تواجید میوثر باشید بیه اراجیه راهکارهیا و تعيیين
استراتژیهای کاربردی برای توسعه گردشگری این منطقه پرداخته شود .همچنين تیقيق حاضیر در
پ پاسخ دادن به پرسش های زیر م باشد:
 آیا گردشگری م تواجد بر روی توسعه تاثير داشته باشد؟ ميزان اثرگااری گردشگری بر روی گیترش و توسعه منطقه ای شهرستان مراغه به شه ميزاجاست؟
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در بیث مباج جظری م توان گفت که ،برجامهریزی گرشگری همواره جيازمند به درجظیر داشیتن
ابعاد زییت میيط  ،زیر ساختهای اقتوادی و برجامهریزی فرهنگ و اجتماع است .این در حیال
است که م باییت اجواع برجامهریزی برای موارد یاد شده در یک راستا و به موازی هم صیورت گيیرد.
مرور ادبيات برجامهرییزی گردشیگری جشیان می دهید کیه تیاکنون ،شهیار رویکیرد عمیده در میورد
برجامهریزی بخش گردشگری وجود داشته است:
 -1دیدگاه رشدگرا که گردشگری را ابزاری برای بهبود شاخصهای اقتوادی م داجد.
 -2رویکرد فيزیک  -فضای که گردشگری را یک پدیدهی فضای و منبع مورد استفاده در
ساماجده فضا م داجد.
 -3دیدگاه اجتماع که گردشگری را برای شکوفای بهبود شرایط زییت جوامع مفيد م داجد.
 -4رویکرد توسعهی پایدار که گردشگری را به مثابه ابزاری تواجمند در راستای اجرای سياسیتهیای
توسعهی پایدار مورد بررس و تیليس قرار م دهد و رویکیردی جدیید بیه شیمار می رود (تیوالی و
همکاران.)103 :1392 ،
در مباحث گردشگری یک رویکرد دیگر که توجه خبرگان گردشگری را جلب کرده ،برجامهرییزی
استراتژیک است .برجامه ریزی استراتژیک گردشگری به جهت قابليت اجطباق با شرایط بیراج تفیاوت
ویژهای با سایر برجامههای گردشگری دارد .بيشتر جنبه عمليات دارد و روییدادهای خیالف اجتظیار را
مد جظر قرار م دهد (اوسلن .)1992 ،اهميت برجامهرییزی اسیتراتژیک گردشیگری جییبت بیه سیایر
رویکردهای برجامهریزی گردشگری از اینرو است که ،این جیوع برجامیهرییزی ،بیه عوامیس میيطی و
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فرهنگ  -اجتماع بر اساس تیليس دقيق منابع و توسعه کنترل شیده ،تاکيید بيشیتری می جمایید.
برجامهریزی استراتژیک گردشگری با جگرش بلند مدت به پيش بينی آینیده می پیردازد و از ایینرو
اطالعات را در خود دارد که برای اقدامات دراز مدت میدیران بییيار مفيید خواهید بیود و اقیدامات
واحدهای مختلف را در یک میير جهت م بخشد .برجامهریزی استراتژیک به سازمانها این امکیان را
م دهد که با شيوه خالق عمس کنند و بدین گوجه ،سرجوشت خود را رقم بزجند (بهرامی و همکیاران،
 .) 11 :1389امروزه ،در کشورهای در حال توسعه مثس ایران ،برای ایااد توسعه همه جاجبه و پاییدار
و همچنين جایگزین منابع جدید کیب درآمد به جای منابع جفت  ،جيازمند استفاده از تماگ امکاجات
و قابليتها هیتيم (مدهوش و جاصرپور .)27 :1382 ،اقتوادداجان صنعت گردشگری را صنعت پوییا
و روبه روشد م داجند .از این رو کشور ایران به لیا تنوع آب و هوای از یک سو و وجود مکان های
تاریخ و فرهنگ منیور به فرد از سوی دیگر ،یک از شند کشور اجگشت شیمار جهیان اسیت کیه
تاکنون از ظرفيت های بالقوه خود در این زمينه به جیو مطلوب استفاده جکرده است .بررس وضعيت
صنعت گردشگری در ایران و مالحظه ارقاگ درآمدی ارزی حاصس از آن ،حاک از ایین اسیت کیه بیه
رغم این واقعيت که ایران یک از ده کشور مهم جهان از حيث آثار تاریخ و باستاج اسیت کمتیر از
یک هزارگ درآمد جهاج حاصس از گردشگری را جويب خود کرده است .حال آن که با توجه به اتکای
بيش از حد اقتواد ایران به صادرات جفت خاگ و آسيب پایری فراوان آن در اثر تغييرات قيمت جفیت
و سایر شوک های اقتوادی و غيراقتوادی ،توسعه صنعت گردشگری تا حد زییادی می تواجید ایین
آسيب پای ری را بکاهد و سياستگااران اقتوادی را جيز در فائق آمدن بیر مشیکالت جیاری ،از قبيیس
کمبود درآمدهای ارزی ،پایين بودن سطح درآمد جامعه ،پایين بودن صیادرات غيیر جفتی و مشیکس
بيکاری ،کمک کند (موسای  .)227 :1383 ،همچنين گیترش گردشگری می تواجید باعیث توزییع
عادالجه درآمد در سطح مل شود و تا حدودی با پر کردن شکاف توسعه بين مناطق مختلیف کشیور
جاش از تخويص جاعادالجه منابع مال در یک قرن گاشته به توسعه پاییدار در تمیاگ جیواح کشیور
کمک کند .شهرستان مراغه دارای توانهای بالقوه و جاذبههای متعدد گردشگری است و قابليتهای
اطمينان بخش را برای توسعه و گیترش این صنعت دارا م باشد .موقعيت و ویژگ های جغرافيای
و اقليم  ،آثار قابس توجه تاریخ  ،فرهنگ و طبيع پتاجیيس باالی را در زمينه گردشگری بیه ایین
منطقه بخشيده است و به عنوان یک شهرستان تورییتپایر مطرح م سازد .لاا توسعه گردشیگری
م تواجد عا مس مهم و تاثير گاار در رشد و توسعه این شهرستان باشد .اما دسیتياب بیه ایین مزاییا و
پتاجیيسها زماج امکانپایر خواهد بود که برجامه صیيح و متمرکزی که قابليت بازخورد و تطبيق بیا
شرایط جدید را داشته باشد ارائه شود .جدول شماره  4اختوا به تبيين برخی از کارهیای اجایاگ
شده در سالهای اخير در ارتباط با حوزه گردشگری دارد.
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مولف
کومرال و
اجدر()2012
آرگنتينو()2008

پدرو()2006
قاليباف و شعباج -
فرد()1390

گودرزی و
مهدی()1390
کرم و
شریف ()1392
مرادی و
خاتم ()1391

اعتمادیجيا و
مولی ()1391

جدول  :4مطالعاتی در حوزه گردشگری
توضیحات
موضوع
به بررس سياستهای عموم تورییم در توسعه
گردشگری ،سياست عموم توسعه
منطقهای م پردازجد.
منطقهای
به بررس جقش گردشگری در رقابتهای منطقه
گردشگری و رقابتهای منطقهای
م پردازد و به این جتياه م رسد که تورییم در
توسعه دره دورو تاثير زیادی م -تواجد داشته
باشد
به بررس جقش گردشگری و اکوتورییم در
گردشگری و توسعه پایدار منطقهای
توسعه پایدار منطقهای پرداخته است.
با استفاده از روش ارزیاب شندمعياره به مطالعه و
ارزیاب و اولویت بندی جاذبه های
بررس پتاجیيسهای گردشگری شهرستان
گردشگری برای توسعه گردشگری
سنندج پرداختند.
شهری بر اساس مدل های توميم
گيری شند متغيره (مطالعه موردی:
شهر سنندج)
با استفاده از رویکرد استراتژیک در شارشوب مدل
بررس تاثير گردشگری در توسعه
 SWOTبه تبيين جایگاه گردشگری در توسعه
روستای مورد مطالعات روستای
روستای پرداختهاجد
ورکاجه همدان
ارزیاب گردشگری روستای با استفاده با استفاده از مدل  SWOTبه بررس استراتژی-
های مناسب برای توسعه گردشگری روستای
از مدل  SWOTمطالعه موردی:
بخش مرکزی مراغه م پردازجد
روستاهای بخش مرکزی مراغه
با استفاده از مدل  SWOTبه تیليس قابليتهای
بررس جقش گردشگری در توسعه
گردشگری روستای خور در شهرستان خوسف
روستای با استفاده از مدل SWOT
م پردازجد
مورد مطالعه :روستای خور شهرستان
خوسف
با استفاده از تکنيک  SWOTبه تیليس جقاط
تیليس و بررس گردشگری و جقش آن
قوت ،ضعف و فرصت ،تهدیدهای توسعه
در توسعه پایدار شهری(جموجه موردی:
گردشگری شهر اصفهان م پردازجد.
اصفهان)

مروری برپيشينه تیقيقات اجااگ شده جشان م دهد که اکثر پژوهشهای صورت گرفته در زمينه
برجامهریزی استراتژیک گردشگری بيشتر از تیليس  SWOTاستفاده کردهاجد .بررس ها جشان
م دهد در جتایج این مدل ب ه صورت جاخودآگاه تمرکز بر روی جقاط ضعف و تهدید داشته از طرف
دیگر این مدل فاقد تواجای الزگ برای اولویتبندی جتایج م باشد .لاا در این پژوهش ضمن ارائه مدل
 SOARبه منظور کاهش جقاط ضعف ، SWOTاز روش ارزیاب شند معياره  AHPجيز برای
اولویتبندی جتایج حاصس از مدل  SOARبهره گرفته شده است.
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مواد و روشها

معرفی منطقه مورد بررسی
شهرستان مراغه با وسعت معادل  2186کيلومتر مربع ،در جنیوب شهرسیتانهیای بییتانآبیاد،
تبریز ،اسکو و عاب شير و در کراجههای جنوب استان آذربایاان شیرق قیرار دارد (شیکس  .)1ایین
شهرستان از جظر تقیيمات کشوری از دو بخش ،شش دهیتان ،دو شهر به جاگهای مراغه و خراجو و
158آبادی دارای سکنه تشکيس شده است .منطقه مراغه ،تابلوی تماگ جمای از زیبای های طبيعی و
تاریخ آذربایاان است .این شهر و منطقه پيراموج آن ،بعنوان یک باغ شهر ،با آثار ارزشمند تیاریخ ،
در دامنه کوه اساطيری سهند ،بابرجهای تاریخ  ،دییاری برخیوردار از روسیتاهای شیگفت و اعایاب
براجگيز و ششمههای آب معدج فراوان ،میس بزرگترین مناطق فیيل جهان ،منطقیهای کیه در آن
جخیتين سکوجتگاهها و معابد بشری شکس گرفتهاجد.

شکل  -1موقعیت و تقسیمات سیاسی شهرستان مراغه

روش تیقيق این مقاله توصيف  -تیليل بوده و برداشت ميداج بوده است و از جظر جوع
پژوهش کاربردی م باشد و جهت دستياب به اهداف تیقيق ،ابتدا شهارشوب جظری این تیقيق از
طریق جمع آوری اطالعات از منابع کتابخاجه ای ،ماله های خارج  ،کتاب ها و منابع داخل
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جمع آوری شد .در راستای تکميس اطالعات مورد جياز ،شناخت وضع موجود از طریق مواحبه و
پرسشنامه صورت پایرفت .در این پژوهش جهت تازیه و تیليس اطالعات و ارائه استراتژی و
راهبردهای مورد جظر و امکان سنا جقاط قوت و فرصتهای موجود از تکنيک  SOARاستفاده
شده است .این مدل ترکيب از استراتژی  SWOTو دیدگاه مثبتشناس است که اکلين اگ
استاورس آن را مطرح م کند .دیدگاه مثبتشناس به جای تمرکز بر مشکالت و ضعفها و
تهدیدها به شناسای و ایااد قوتهای کنوج و فرصتهای سود بخش م پردازد .در جگرش مثبت
شناس جقاط مثبت و فرصتها را تا آجاا رشد م دهيم که بتواجيم از طریق آن ضعفها و تهدیدها را
پوشش دهيم .استراتژی  SOARبا یک تیقيق استراتژیک آغاز م شود.
یک از روش های سنت که در شند دهه اخير در برجامیه رییزی راهبیردی از آن اسیتفاده شیده
است مدل  SWOTاست .این مدل براساس شناسای جفاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید به بررسی و
ارائه راهبردهای استراتژیک م پردازد .اما امروزه ط سالها استفاده از این مدل کاربردی و ارزییاب
آن ،به جظر م رسد که تاکيد بر ضعفها و تهدیدها در این میدل موجیب کیمتیوجه بیه قیوتهیا و
فرصتها م شود .در جتياه اجدیشمندان با ترکيب تکنيیک سیوات و دییدگاه مثبیت شناسی  ،میدل
اسیتراتژیک  SOARرا مطیرح می کننید ( S: Strengths O: Opportunities A: Aspirations R:
 .)Resultsمدل  SOARیک شهارشوب کامال مثبت برای تفکر استراتژیک  ،گفتگو و تازیه و تیليس
است .این شهارشوب از طریق همکاری ،تفاهم مشترک و تعهد به تیقيق عمل  ،به افراد ،گیروههیا و
سازمانها اجازه ایااد یک استراتژی و یا برجامه استرتژیک آینده را م دهد  .این دیدگاه به فرآینیدی
م پردازد که م تواجد درحال که رضایت ذینفعان را جلب م کند کیارای را افیزایش دهید (آمیادو،
2005؛ کاک 2005 ،؛ شریدر1995 ،؛ لودمیا و کیاک  .)2005 ،علی رغیم اینکیه میدل  SWOTو
 SOARبه دليس وجه اشتراک در قوت و فرصتها که بر گرفته از مدل  SWOTم باشد دارای اساس
و بنيان مشابه هیتند .داری یکیری تفاوتهای مهم هیتند که ،باعیث می شیود میدل  SOARاز
قوتها و فرصتهای مطرح شده در میدل  SWOTفراتیر رود ( اکلیين و همکیاران .)2009 ،تفیاوت
کليدی که بين دیدگاه  SOARو تیليس  SWOTوجود دارد این است که SOAR ،بیر جقیاط قیوت و
فرصتهای موجود به جای تمرکز بر روی ضعفها و تهدیدها تاکيد م کند .در حال که صرف زمیان
میاوی بر روی هر کداگ از عوامس شهارگاجه  SWOTبه معنای صرف جيم از زمیان ممکین بیر روی
جقاط ضعف و تهدیدها و جيمه دیگر بر روی جقاط قوت و فرصتها می باشید کیه ایین تیالش موجیب
تاخير در پيشروی پژوهش م شیود ( اکلیين و همکیاران .)2009 ،تیقيقیات جشیان داده اسیت کیه
برجامهریزی بر روی جقاط قوت افراد و سازمانها منار به توليد جتیایج بهتیری جییبت بیه زمیاج کیه
برجامهریزی بر پایه تویيح جقاط ضعف افیراد و سیازمانهیا می شیود .جيمزهیارتر و دوجالیدشيفتون
میققان مرکز  ، Gallup pollط تیقيق کیه بیه اجایاگ رسیاجدجد بیه ایین جتيایه رسیيدجد کیه در
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سازمانهای که افراد بر روی جقاط قوت خود تکيه م کنند بهرهوری  1/5برابر زمیاج اسیت کیه بیر
روی جقاط ضعف خود تاکيد و تمرکز دارد(دوجالد و همکاران.)2003 ،
در این تیقيق بزرگترین جقاط قوت و فرصتها در جامعه از طریق افراد مشیارکتکننیده و دارای
سهم کشف خواهد شد .سپ از افراد مشارکتکننده در این فرایند دعوت م شود تا خود،آرمانها و
آرزوهای را برگزینند که ترجيح م دهند در آینده به آنها دست یابنید .در جهاییت ،بیا برجامیههیای
تشویق و بازجگراجه جتایج مطلوب قابس اجدازهگيری اجتخاب خواهد شید در شیکس  2شیارشوب میدل
 SOARآورده شده است( .خاوریان گرمیير و همکاران .)1392 ،در ادامه باید گفت با توجه بیه تیازه
مطرح شدن این مدل و تاربه کم در کشورهای مختلف در رابطه بیا ایین میدل بیه وییژه در بخیش
گردشگری ،در تعيين بخشهای کليدی آن در اکثر مواقع ممکن است دشار اجیراف جاش از ارزییاب
ذهن شویم  .از طرف دیگر از آن جای که مدل  SOARهماجند مدل  SWOTدر اکثر مواقع تواجای
این را جدارد که راهبردها و استراتژهای را که مطرح م کند اولویتده کند بلکه بيشتر موارد فقط
با قضاوت کارشناس همراه است .لاا برای حیداقس کیردن ارزییاب هیای ذهنی و جظیاگمنید کیردن
قضاوتهای کارشناسان و اولویتده راهبردها و رسيدن به مهیمتیرین اسیتراتژی از تلفيیق SOAR
و AHPاستفاده م گردد .فرآیند تیليس سلیله مراتب ) ، (AHPبیرای اولیينبیار توسیط سیاعت در
 1980مطییرح شیید (دجییگ AHP.)1999 ،توییميمات پيچيییده را بییا سییاختاربندی معيارهییا در یییک
شهارشوب سلیله مراتب حس م کند .سلیله مراتب از طریق مقاییات زوج قضاوتهای فردی بیه
جای تالش برای اولویتبندی توميمات و گزینهها به طیور همزمیان سیاخته شیده اسیت (سیاعت ،
 .)1980در واقع  AHPیک روش تازیه و تیليس سيییتماتيک و سلییله مراتبی اسیت کیه کمی
_کيف است  .و با کمک آن ما م تواجيم از اجیراف جاش از ارزیاب های ذهنی خیال شیویم(ل و
همکاران488 :2011 ،؛ وفای و همکاران2013 ،؛  .) 125مقاییه زوج یک روش پایه اجدازه گيیری
در  AHPاست .این مقاییه در فرآیند توميم گيری استفاده م شود تا بیه شیکس ییک میاتری دو
جاجبه توميم گيری شکس بگيرد .با ایااد مقاییات زوج در هر سطح از سلیله مرتیب ،می تواجنید
وزن جیب را برای تشخيص اهميت این معيارها توسعه دهند (بروشاک و مالچیک  .)2008،ساعت
یک مقياس مناسب اجدازه گيری را که از  1تا  9برای مقاییه زوج پيشینهاد داد .کیه  1بیه معنی
عدگ تفاوت اهميت یک معيار در مقاییه با معيار دیگیر و  9بیه معنی ییک معيیار بییيار مهمتیر از
دیگری است (وحيدجيا و همکیاران .)3049 :2009 ،الزگ بیه ذکراسیت جامعیه آمیاری ایین تیقيیق
گردشگران ،جخبگان و کارشناسیان شهرسیتان مراغیه اسیت .حایم پرسشینامه بیا توجیه بیه تعیداد
گردشگران بر اساس فرمول کوکران(رابطه  )1-1مورد میاسبه قرارگرفت.
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رابطه()1-1
=nتعداد جموجه موردجياز =Zسطح اطمينان(=d )95%درصد خطای پایرفته شده()5%
طبق رابطه  1-1با درصد خطای 5درصد ميزان جموجه مورد جياز برابر 150پرسشنامه به دست
آمد .توزیع پرسشنامه بين گردشگران با توجه به هدف تیقيق به صورت جموجهگيری طبقه بندی
شده (بين افراد با تیويالت داجشگاه ) بوده است .در جهایت با توجه به اولویتهای به دست آمده از
تیليس های جقاط قوت و فرصت به ارائه پيشتهادهای کاربردی برای رسيدن به آرمانها و جتایج مورد
اجتظار پرداخته م شود .لاا شاخص های تیقيق حاضر با جظر به مدل  SOARجقاط قوت و ضعف
منطقه مورد بررس م باشد ،و ميزان هر کداگ از آجها به صورت خروج روش تیليس سلیله
مراتب آمده است.

شکل -2
منبع( :استاورس و ساینت)2009 ،

چارچوب مدل SOAR
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-4

یافتههای تحقیق

براساس شکس  2مراحس کار در فرایند  SOARشامس پنج مرحله آغیاز کیار ،دسیتياب بیه جقیاط
قوت ،توورفرصتها ،جوآوری برای رسيدن به آرمانها و اجرا برای دستياب به جتایج م باشد .در ایین
پژوهش جيز این مراحس برای تیليس گردشگری شهر مراغه آورده شده است.
 -1آغاز کردن :بعد از تشکيس تيم تشکيس دهنده پژوهش ،ذینفعان تاثير گاار در گردشگری ایین
شهر شناسای شد که عبارتنید از :گردشیگران مراجعیه کننیده ،جخبگیان و صیاحبجظیران منطقیه،
شهرداری مراغه ،کارشناسان سازمان ميراث فرهنگ و مردگ میل منطقیه بیه بییث و مویاحبه بیا
آنها پرداخته شد -2.دستياب به جقاط قوت :در این مرحله بعد از مواحبه و گفتوگو با افراد ذینفع
ابتدا افراد به ارائه جظرات خود در مورد جقیاط قیوت منطقیه پرداختنید سیپ بیه تازییه و تیليیس
قابليت های داخل پرداخته شد .همچنين عوامس خارج جيز مورد تازیه و تیليس قرار گرفتند و در
جهایت جقاط قوت شناسای شدجد -3 .توور فرصتها :بعد از دستياب به جقاط قوت در این مرحلیه بیا
استفاده از جتایج بالقوه موجود و جوآوریهای صورت گرفته سع بر آن شید تیا بیا گفیت و گیو هیای
مختلف ششم اجداز مشترک بين بهره وران مختلف حاصس گردد .سراجااگ براسیاس ششیم اجیدازهای
مشترک بين ذی جفعان به ارائه و بررس فرصت های مختلف در گردشیگری منطقیه پرداختیه شید.
 -4جوآوری برای رسيدن به آرمانها :در این مرحله بر اساس فرصتهای مطرح شده در مرحله قبلی
در راستای رسيدن به آرمانهای مهم در زمينه گردشگری منطقه طرحهای استراتژیک و برجامههای
تاکتيک ارائه گردید .سراجااگ بعد از ط شدن مراحس قبل و بازبين و تیليس جتایج ماموعه جقیاط
قوت ،فرصت ،آرمان و جتایج بر اساس این مدل در جدول  5ذکر گردید -5 .اجرا بیرای دسیتياب بیه
جتایج :مرحله پایاج در مدل  SOARمرحله اجرا م باشد .در این مرحله گفتهها و برجامههیای مطیرح
شده در مراحس قبل جنبه عمل به خود م گيرجد و سع می شیود گیروههیای مختلیف ذینفیع در
اجرای برجامه و آرمانهای مطرح شده مشارکت فعال داشته و به طور مداوگ از جتایج اجرای برجامههیا
با خبر شوجد .در ادامه به تلفيق مدل  SOARو AHPپرداخته شد .در این مرحله ابتدا بر اساس جظیر
کارشناسان و جخبگان عرصه گردشگری منطقه ،که به تواجیای هیا و پتاجییيسهیای شهرسیتان کیامال
آشنای دارجد؛ به وزنده جقاط قوت و فرصتهای به دست آمده که در مدل  SOARمطرح شدهاجد،
پرداخت م شود .جدول  5وزنده اجااگ شده اولویتبندی جقاط قیوت براسیاس میدل  AHPارائیه
م کند برهمين اساس جمودار  1جيز اختوا به این اولویتبندی براساس جیرگافیزار Expert choice
دارد .همچنين جظیر کارشناسیان و جخبگیان بیر اسیاس تیليیس در میدل  AHPبیرای فرصیتهیای
گردشگری منطقه جيز به شرح جدول  6به دست آمد .در جمودار 2جيیز ایین اولوییتبنیدی براسیاس
جرگافزار  Expert choiceجشان داده شده است.
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جدول  :5نقاط قوت ،فرصت ،آرمان و نتایج
قوتها

فرصتها

مثبتشناسی

تبدیس منطقه مراغه به جمادی از توسعه یافتگ
شهری و منطقه ای در شمال غرب کشور و استان
آذربایاان شرق
 ارتقای مناظر و ششم اجدازهای طبيع و ذخائرارزشیمند اکولو یک شهر مراغه و پيرامون آن
 استفاده از مراتع سهند و کوه سهند به عنوان جاذبهقوی منطقه در راستای توسعه پایدار اقتوادی ،
اجتماع  ،فرهنگ و سياس منطقه مراغه
 افزایش قابليّتهای گردشگری و گاران اوقاتفراغت برای مردگ منطقه در کنار استفاده پایدار از
سایر قابليّتها و مزیّتهای شهری  ،کشاورزی ،
صنعت  ،خدمات  ،فرهنگ  ،تاریخ و سياس در
جهت تأمين جيازهای میل و مل
 توسعه اقدامات حفاظت از میيط زییت مناطقطبيع مرتع پيرامون شهر مراغه
 تأمين زیرساخت ها و فراهم جمودن زمينه توسیعه واحداث تأسیيیات گردشگری و بهره برداری از
ظرفيّت های طبيع و تاریخ با مشارکت بخش
خووص و تعاوج
 تاهيز لکههای میدود از اراض پيرامون شهر بهمنظور بهره برداری مناسب از ظرفيّتهای مرتع و
در قالب تفرّجگاههای ماهز شهری

APPRECIATIVE INTENT

آرمانها

نتایج
 افزایش درآمدهای میل با درآمدهای تزریقگردشگری
 کاهش تهدیدهای زییت میيط جلوگيری از فول بودن تقاضای گردشگری وتوزیع گردشگران در فوول مختلف سال
 ارتقا هویت و سرزجدگ مناطق شهری وروستای
 حضور گردشگران خارج افزایش اشتغال جاش از گردشگری کاهش بزهکاری های اجتماع جاش از عوامسمال و فرهنگ
 اجتقال فرهنگ مقود به گردشگران مبدا افزایش اجگيزه بخش خووص برای حضورفعال و سرمایهگااری
 مطرح شدن شهرستان مراغه جز شش رتبهاول گردش پایر ایران

بررسی استراتژیک

 وجود آثار مختلف ثبت شده مل در منطقه تنوع بخشيدن به میووالت گردشگری منطقه استفاده از المان های فرهنگ و تاریخ بوممثس اساتيد برجیتهای شون اوحدی مراغهای
 امکان سرمایه گااری بخش خووص برایتقویت جاذبه های میل
 توسعه و حفظ باغات شهرستان به عنوان عامسجاب جمعيت
 جزدیک به قطبهای گردشگری مااور(تبریز،اروميه ،اردبيس)
 بیتر سازی برای کمپ های مختلفگردشگری
 امکان جاب همکاریهای بين اللمل با توجهبه شهرت منطقه فیيل مراغه

STRATEGIC INQUIRY

 وجود جاذبههای طبيع اعم از ششمهای آبمعدج  ،قله سهند ،مراتع مختلف
 وجود میيط آراگ و بکر در مناطق گردشگریروستای منطقه
 وجود آثار تاریخ مربوط به دورههای مختلف تنوع گوجههای گردشگری و وجود باغات مختلف ومطرح شدن این شهر به عنوان یک باغ شهر
 وجود شرایط اقليم مناسب در فوول مختلف سال وجود موز ههای ایلخاج و سنگ جگارهها به عنوانموزه های مهم کشور
 وجود منطقه علویان مراغه به عنوان منطقه جموجهگردشگری مل .
 وجود منطقه فیيل مراغه به عنوان بهشت فیيلایران و جز مناطق پناگاجه فیيس مهره دار جهان.
 -وجود تنوع فرهنگ و صنایع دست مختلف

براساس مدل SOAR
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شکل -3اولویتبندی نقاط قوت با استفاده از نرم افزارExpert choice

جدول :6اولویتبندی نقاط قوت براساس مدل AHP

ردیف

نقاط قوت

وزن

1

وجود جاذبههای طبيع اعم از ششمهای آب معدج  ،قله سهند ،مراتع مختلف

./235

2

وجود آثار تاریخ مربوط به دورههای مختلف

./211

3

وجود منطقه فیيل مراغه به عنوان بهشت فیيل ایران و جز مناطق پناگاجه فیيس مهره دار
جهان.

./154

4

وجود میيط آراگ و بکر در مناطق گردشگری روستای منطقه

./104

5

وجود منطقه علویان مراغه به عنوان منطقه جموجه گردشگری مل

./087

6

تنوع گوجه های گردشگری و وجود باغات مختلف و مطرح شدن این شهر به عنوان یک باغ شهر

./072

7

وجود تنوع فرهنگ و صنایع دست مختلف

./060

8

وجود موزههای ایلخاج و سنگ جگارهها به عنوان موزه های مهم کشور

./044

9

وجود شرایط اقليم مناسب در فوول مختلف سال

./033

شکل -4اولویتبندی فرصتها با استفاده از نرم افزارExpert choice
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جدول  : 7اولویتبندی فرصت براساس مدل AHP

ردیف
1

توسعه و حفظ باغات شهرستان به عنوان عامس جاب جمعيت

./285

2

امکان سرمایهگااری بخش خووص برای تقویت جاذبههای میل

./235

3

بیترسازی برای کمپهای مختلف گردشگری

./165

4

تنوع بخشيدن به میووالت گردشگری منطقه

./106

5

جزدیک به قطبهای گردشگری مااور(تبریز ،اروميه ،اردبيس)

./078

6

امکان جاب همکاریهای بين اللمل با توجه به شهرت منطقه فیيل مراغه

./072

7

وجود آثار مختلف ثبت شده مل در منطقه

./049

8

-5

نقاط فرصت

وزن

استفاده از المانهای فرهنگ و تاریخ

بوم مثس اساتيد برجیتهای شون اوحدی مراغهای

./037

بحث و نتیجه گیری

امروزه صنعت گردشگری یک از عوامس اصل پایداری در سطوح اقتوادی ،اجتماع  ،فرهنگی و
میيط زییت است .اهميت این صنعت در قرن حاضر به حدی رسيده است که به عنوان بزرگتیرین
صنعت خدمات جهان در آمده و ساالجه ميليون ها جفر تورییت در سرتاسیر جهیان بیا اجگيیزه هیای
گوجاگون در حال جابه جای و سفر م باشند .در این پژوهش با استفاده از مدل  SOARو بیا تاکيید
بر جقاط مثبت موجود سع شد با شناسای جقاط قوت و فرصت های منطقه گام در جهت رسیيدن
به آرمان ها و جتایج مورد اجتظیار از توسیعه گردشیگری شهرسیتان برداشیته شیود .از آن جیای کیه
شهرستان مراغه جيز دارای توان های بالقوه و جاذبه های متعدد گردشگری است لاا توجه به آن می
تواجد این شهرستان را به عنوان یک از قطب¬های گردشگری در ایران مطرح کند .جتایج جشیان می
دهد که وجود جاذبه های طبيع مهم ترین جقطه قوت و عدگ وجود امکاجات رفاه مهم ترین جقیاط
ضعف در راستای توس عه گردشگری منطقیه اسیت  .همچنیين حماییت مییدوالن دولتی از توسیعه
گردشگری روستای با رویکیرد اشیتغال زایی از جملیه فرصیت هیا و افیزایش تخلفیات اجتمیاع و
بزهکاری با ورود گردشگران به جواح گردشگری روسیتای از مهیم تیرین تهدییدهای جاذبیه هیای
گردشگری روستای در بخش مرکزی شهرستان مراغیه اسیت .در ایین پیژوهش ضیمن ارائیه میدل
 SOARبیه منظییور کییاهش جقیاط ضییعف ، SWOTاز روش ارزیییاب شنید معيییاره  AHPجيییز بییرای
اولویتبندی جتایج حاصس از مدل  SOARبهیره گرفتیه شیده اسیت .در واقیع بیا بکیارگيری فراینید
برجامهریزی استراتژیک  SOARو همچنين روش  AHPضمن شناسای ابعاد گردشگری شهرسیتان
مراغه که در توسعه منطقه م تواجد موثر باشد به اراجه راهکارها و تعيين استراتژیهای کاربردی برای
توسعه گردشگری این منطقه پرداخته شود .براسیاس تیليیس صیورت گرفتیه در میدل AHPاز جظیر
کارشناسان و جخبگان ،توجه بيشتر به وجود جاذبیههیای طبيعی  ،وجیود آثیار تیاریخ مربیوط بیه
دورههای مختلف و وجود منطقه فیيل مراغه م تواجند ما را در دستياب به جتایج ذکر شده در مدل
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 SOARکمک شایاج جماید هرشند جباید از سایر جقاط قوت ششمپوش کیرد زییرا اهميیت دادن بیه
آنها برای رسيدن به جتایج و آرمانهای مورد جظر بیيار پر اهميت می باشیند .جتیایج تیليیسهیا در
بخش فرصتهای منطقه جيز حاک از آن است که ،توسعه و حفظ باغیات شهرسیتان کیه بیه عنیوان
فرصت مهم برای این شهرستان تلق شده که آن را به عنوان یک باغ شهر در سطح کشور مطیرح
م سازد در کنار سرمایهگااریهیای بخیش خووصی در گردشیگری منطقیه و بییترسیازی بیرای
کمپهای مختلف گردشگری م تواجند بخشهای پيشرو توسعه تورییم بوده و منطقه را در رسیيدن
به جتایج و آرمانهای مورد اجتظار هدایت جمایند .با توجه به جتایج تیقيیق و اولوییتبنیدی حاصیس از
تلفيق مدل  SOARو  AHPاولویتهای اصل در جقاط قوت و فرصتها مطرح شد و با توجه بیه ایین
اولویت ها اصل تعيين شده به ارائه پيشنهادات به منظیور تقوییت گردشیگری شهرسیتان در ادامیه
پرداخته م شود.
جتایج تیقيق جشان داد که در بخش جقاط قوت وجود جاذبههای طبيع اعیم از ششیمههیای آب
معدج  ،دامنه قله سهند ،مراتع مختلف بيشتیرین امتيیاز را از جظیر گردشیگران و جخبگیان کییب
کردهاجد .لاا برای ارتقا هر شه بيشتر این بخش پيشنهادت زیر ارائه م گردد:
 بییا ارتقییا سییطح فرهنییگ مییردگ بییوم و گردشییگران بییا اسییتفاده از آمییوزش و تبليغییات (تهيییهدفترشهراهنما برای شناسای ارزشهای طبيع منطقه ) م توان از آلودگ منابع آب ،خاک و اقليم
جواح بکر جلوگيری کرد.
 با جشان دادن فواید رعایت اخالق میيط و احتراگ به طبيعت(روشهای ماجند فيلمهیای آموزشیکه جشاندهنده عوارض جاش از عدگ رعایت حفظ میيط زییت م باشد) م توان بیه تقوییت رابطیه
اجیان و طبيعت در جاذبههای طبيع و بکر منطقه به منظور ایااد اجگيیزه و حی تعلیق عیاطف و
حفاظت از طبيعت و ارزشهای آن کمک کرد.
وجود آثار تاریخ متعدد مربوط به ادوار مختلف در منطقه و ثبت آثار تاریخ مختلیف تیاریخ
لزوگ توجه به این بخش مهم را الزام م کند .لاا برای تقویت این بخش پيشنهادهای زیر ارائه م -
شود .
 مرمت و بهیازی اماکن تاریخ ماجند معبد مهرورجوی ،برج کبوترخاجه کیه بیه میرور زمیان دشیارفرسودگ شدهاجد
 رعایت خط آسمان در ساختمانهای که در همیایگ بناهای تاریخ منطقه از قبيیس بیرج میدورقرار دارجد .برای جلوگيری اغتشاش فضای و بیث سایهاجدازی و اشرافيت.
 شناسای و میتندسازی آثار تاریخ  -فرهنگ در میدوده جغرافيای شهرسیتان توسیط دسیتگاهماری با جظارت سازمان ميراث فرهنگ و گردشگری
 با توجه به قرارگيری برخ از آثار تاریخ منطقه مثس رصدخاجه مراغه ،معبد مهرورجوی در خیارجاز میدوده شهر ایااد یک سری ضوابط و مقررات(ضوابط ماجند منع اقامت موقیت و تبیدیس شیدن
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این مناطق به عنوان استراحتگاه حيواجات میل ) برای حفظ و جلوگيری آسيب دیدگ آنها الزامی
است.
وجود منطقه فسیلی:
از آجاای که فیيسها بخش از ميراث زمين هیتند که شواهدی از تکامس وتییول حيیات کیره
زمين را به همراه دارجد بیيار حائز اهميت م باشند .منطقه فیيل مراغه جيز که بیه عنیوان بهشیت
فیيل ایران مطرح است م تواجد جقش مهم در توسعهای منطقه و جاب گردشگری داشیته باشید.
در راستای حفظ و ارتقا هرشه بيشتر این منطقه فیيل پيشنهادات شند ارائه م گردد.
 منطقه فیيل شهرستان به خاطر فرسایش عادی و فعاليتهای اجیاج  ،ماجند ساخت و ساز درمعرض جابودی است لاا باید با اعمال قواجين و ضوابط دقيق از هرگوجه دخس و تورف که باعث
آسيب به این منطقه ارزشمند م گردد جلوگيری شود.
 با توجه به اهميت بیيار باالی شنين مناطق از جظر علم و آموزش م تیوان از ایین منطقیه بیهعنوان یک آزمایشگاه طبيع برای داجشآمیوزان بیه وییژه داجشیاویان رشیتههیای زمیينشناسی و
باستان شناس بهره برد تا ضمن حفظ وجگهداری این آثارارزشمند به بررس روجد تییوالت زیییت ،
تعيين سن و هم بیتگ بين مکانها ،تفیيرمیيطهای جغرافيای منطقه پرداخته شود.
 با بررس های اجااگ شده لزوگ احداث یک موزه اختواص برای حفظ و جگهداشت آثار اکتشاف دراین منطقه ضروری م باشد.
 با توجه به اینکه همواره گردشگران زیادی ،تمایس به دیدن فیيسها مربوط به دورههای زماجمختلف دارجد لاا پيشنهاد م شود بخش از این فیيسهای کشف شده به وسيله یکسری جعبههای
روباز در معرض دید گردشگران گااشته شود تا از یک طرف باعث جاب هرشه بيشتر گردشگر به
منطقه شده و از طرف دیگر از آسيب دیدن فیيسها جاش از دخالت گردشگران جلوگيری شود.
توسعه و حفظ باغات:
با توجه به اهميت به سزای باغات و مزارع در جاب گردشگران امیروزه در سیطح جهیاج شیاهد
ظهور گوجهای از گردشگری تیت عنوان گردشیگری بیاغ ( )Garden Tourismهییتيم کیه ،از قیرن
بيیتم در اروپا (اجگلیتان و آلمان) شروع شده است .مطالعات جشان م دهد در سال  1994بیيش از
ده ميليون گردشگر از باغهای موجيخ و جمایشهای ارائه شده در آنها بازدیدکردجید .از آنجیای کیه
منطقه مراغه جيز با توجه وجود باغات متعدد و سرسبز به عنوان باغ شهر ایران مطرح م گردد توجیه
به این بخش م تواجد در تقویت بخش گردشگری آن بیيار حائز اهميت باشد .در جتياه پيشنهادات
به منظور تقویت هرشه بيشتر این بخش کليدی در جدب تورییم ارائه م گردد.
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 ایااد غرفههای فروش میووالت متنوع باغات مراغه مثس سیيب ،اجگیور ،هلیو ،گیردو و  ...در کنیارمیيرهای اصل و ورودی شهر
 تبليغات و اطالعرساج فرآوردههای مهم باغ شهرستان در تابلوها و جمادهای مختلف ورودی وسطح شهر و ارائه یکسری عک ها و گزارشهای مختور در فضاهای ماازی از قبيس سایتهای
اینترجت و...
 ایااد دهکده های تورییت در کنار باغات پيرامون شهر و برجامهریزی برای واگاار بخش از اینباغات به بخش خووص به منظور افزایش امکاجات رفاه در این دهکدهها
 با توجه به اهميت و ضرورت حفظ میيط زییت باییت براساس یک برجامهریزی جظامند ،بهطریق عمس کرد که در حين استفاده حداکثری از این باغات به منظور جاب گردشگر با مماجعت از
تخریب باغات و اراض شهری و برونشهری و ساخت و سازهای ب رویه و احداث اماکن تفریی
بيش از حد به تعادل اکولو یک منطقه و حفظ میيط زییت آن کمک کرد .سرمایه گااری بخش
خووص برای تقویت جاذبه های میل :
 از آجاای که بخش خووص در بيشتر موارد به دجبال حداکثر سود ممکن م باشد .همچنين بیهدليس جوساجات فول و دورهای در گردشگری منطقه بیياری از سرمایهگااران بخش خووص تمایس
به سرمایه گااری در این بخش را جدارجد لاا به منظور جلوگيری از فول بودن تقاضیای گردشیگری،
برگزاری جمایشگاههای مربوط به پتاجیيسهای مختلیف منطقه(جمایشیگاه صینایع دسیت  ،جمایشیگاه
میووالت کشاورزی ،برگزاری جشنوارههای موسيق  )...پيشنهاد م شود.
 ایااد تیهيالت برای سرمایهگااران بخش خووص هماجند اختوا واگهای بلندمدت با ميزانسود کم و همچنين حمایت ارکانهای مختلف از قبيس فرماجداری ،شهرداری و بخشداری از
سرمایهگااران بخش خووص پيشنهاد م شود.
 عل رغم اهميت بیيار باالی عوامس اقتوادی در جاب سرمایه گااران بخیش گردشیگری بیه جظیرم رسد ابعاد غير مال این صنعت جيز در جاب سرمایهگااران بیيار مهم و حائزاهميت است در این
رابطه افزایش بيشتر امنيت این منطقیه،داشیتن کارکنیان خیوش برخیورد ،اجتخیاب روش مناسیب
تبليغات م تواجد در کنار ابعاد مال باعث جاب هرشه بيشتر سرمایهگااران در ایین منطقیه شیود.
بیتر سازی برای کمپ های مختلف گردشگری:
 به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنت  ،قوم  ،ایل و ایااد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری درشهرستان ،اقداگ به ایااد دهکده تورییت  ،مراکز اطراق تفرجگاه  ،موزه و جمایشگاه گردد.
 با توجه به اهميت باالی زیر ساختها در جاب گردشگران ،بیترسازی و ایااد امکاجات در زمينهحمس و جقس برای دسترس به جقاط مختلف شهرستان به ویژه بخشهای تاریخ منطقه ضروری
است لاا باید اقداگ به آسفالت جمودن جادههای خاک روستاهای بکر دامنه کوه سهند و تیهيس رفت
وآمد گردشگران با افزایش حمس و جقس عموم جمود.
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 با ارائه تیهيالت دولت و همکاری با صاحبان مراکز اقامت (هتسها و میافرخاجه) م توان بهافزایش ارتقا کم و کيف این مراکز کمک به سزای جمود که این عامس جيز به جوبه خود م تواجد
در جاب هر شه بيشتر گردشگران تاثير ششمگيری داشته باشد.
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