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 چكيده

كند و هاي اصلي آن را مشخص ميگيرييك بنگاه است كه جهتاي جامع براي اقدامات راهبرد، برنامه      
مناسب،  انتخاب راهبرد. دهدهاي بلندمدت ارائه ميرهنمودهايي براي تخصيص منابع در مسير كسب هدف

كند و آميز است؛ زيرا هر، سازمان را به يك محيط رقابتي خاص هدايت ميكاري پيچيده و حتي مخاطره
ها و تهديدهاي محيطي را معين  هاي سازمان، فرصت ها و ضعف مديران براي تطبيق قوتريزي چگونگي برنامه

توانند راهبردهايي متناسب با نقاط  ها ميها و تهديدها، سازمان با تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت. سازد مي
هدف از اين مقاله، . ها براي رويارويي با تهديدها تدوين نمايندقوت، حذف نقاط ضعف و استفاده از فرصت

و محيط ) نقاط قوت و ضعف( تحليل صنعت گردشگري استان اصفهان با توجه به محيط داخلي
مراتبي بندي عوامل دروني و بيروني، از روش فرايند تحليل سلسلهدر رتبه. است) ها و تهديدها فرصت(خارجي

ت، تهديد و ضعف به ترتيب، از بيشترين نتايج تحقيق نشان داد كه نقاط قوت، فرص. فازي استفاده شده است
ها و  همچنين در مجموعه نقاط قوت، ضعف، فرصت. ريزي راهبردي برخوردار هستنداهميت در برنامه

كيفيت و امنيت ، المللي ي بينشهرت و آوازهتهديدهاي گردشگري خارجي استان اصفهان به ترتيب، 
ها و تبليغات منفي  تحريم و ردشگري جهانيافزايش تدريجي رشد صنعت گ ،هاي حمل و نقل سيستم

  .اند ، باالترين اولويت و رتبه را به خود اختصاص دادهكشورهاي غربي نسبت به ايران
  ، فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي، گردشگري 1سوات ريزي، تحليلبرنامه :واژه هاي كليدي

                                                            
  bahram1r@yahoo.com ).  ( استاد گروه مديريت بازاريابي دانشگاه اصفهان - نويسنده مسئول  *
  .بازاريابي، دانشگاه اصفهان - مديريت بازرگاني كارشناسي ارشد،   **  
     .مديريت صنعتي، دانشگاه اصفهان كارشناسي ارشد،  *** 

  
1  - SWOT 
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  مقدمه
 از و است شده تبديل خدمات صنعت بخش ترين بزرگ به حاضر، حال گردشگري در     

: 1390طاهري دمنه و همكاران، (شود مي محسوب جهان يك يشماره اهميت، صنعت نظر
 ،رود به شمار مي حاضر عصر اقتصادي هاي فعاليت پوياترين از يكيكه  اين صنعت) 118
 اي مهم گردشگري به عنوان ابزار توسعه .كند مي ايفا محلّي پايدار يتوسعه در مهمي نقش

ها شناخته شده است و اهميت آن در عصر حاضر، بيش از همه وابسته به  براي اقتصاد ملت
المللي دارد؛  ي پويايي اقتصاد محلّي و بيني اقتصادي است كه قابليت بااليي در زمينهچرخه

گذاري دولتي و خصوصي و همچنين صادرات در اي كه مصارف گردشگري، سرمايهبه گونه
تريليون دالر  5. 5درصد در حدود  9. 5، رشدي معادل 2004سال  صنعت گردشگري در

هاي  ها در دهه از همين روست كه سياست دولت) 180: 2008، 1چيانگ لي. (داشته است
هاي مبارزه با بيكاري و ايجاد  ي گردشگري به عنوان يكي از شيوهاخير، به سمت توسعه

 اجتماعي -اقتصادي يتوسعه در ريقد به گردشگري امروزه،. درآمد گرايش داشته است

 به آن از اند و نهاده نام نامرئي صادرات را آن اقتصاددانان، كه است يافته اهميت كشورها

 يتوسعه در آن نقش و صنعت اين اهميت .كنند مي ياد پايدار يتوسعه اصلي ركن عنوان
 ريزان محلّي،برنامه و مديران از بسياري تا شده است باعث فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،

: 1389بيدختي و همكاران، . (نمايند تالش وريزي برنامه آن گسترش براي ملّي و اي منطقه
 بررسي، مطالعه، براي دنيا سطح در متعددي اجرايي و نظري تجربيات در حال حاضر،) 50

 روند فنّاوري، هاي پيشرفت با همگام كه دارد وجود گردشگري مناطق مديريت وريزي برنامه

 مرتبط جهاني مسائل و صعودي روند اين) 385: 2010و همكاران،  2تساي. (دارند صعودي

 و تركيبي هاي مدل و ها تكنيك شده است كه سبب گردشگري صنعت هاي پيچيدگي با
- برنامه) 16: 2011و همكاران،  3جري هو. (گيرند قرار توجه مورد اخير هاي سال در جامع

كند تا در يك  اندركاران صنعت گردشگري كمك مي ابزار علمي، به دستريزي به عنوان يك 
ي گردشگري در يك منطقه را مشخص نمايند  فرايند پيوسته و علمي، بهترين مسير توسعه

ي قابل توجه در نكته. هاي اقتصادي قرار دهند ي ساير بخشو اين توسعه را در مسير توسعه

                                                            
1- Chiang Lee 
2- Tsai 
3- Jerry Ho 
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گاه  ريزي، هيچين فرايند است؛ بدين مفهوم كه برنامهريزي گردشگري، پويا نمودن ابرنامه
شود و با تغيير شرايط و حصول اطّالعات جديد، نيازمند بازنگري و اصالح مستمر متوقف نمي

همچنين، ذكر اين نكته قابل توجه است كه ) 133: 1385زنگي آبادي و همكاران، . (است
وادث ح. دت پيش رويشان در امان باشتحوال مقاصد توريستي وجود ندارد كه از حوادث و

سپتامبر، بيماري سارس، تسونامي اقيانوس هند، آلودگي نفتي در سواحل 11مانند (اخير 
هاي  آن شهرت و شرايط مطلوب و قابليت) ي اخير ژاپن و بيداري اسالميآمريكا، زلزله

اين امر، حاكي . ي مقاصد توريستي معروف را در زمان اندكي به كلّي دگرگون ساختعرضه
ي اندازي راهبردي است كه همهريزي و چشماز اين است كه گردشگري، نيازمند برنامه

ها را  ي جنبهبايد همه. شرايط در آن لحاظ شود و براي آن تدابير مخصوصي سنجيده شود
. گذاري كرددر آن لحاظ نمود و متناسب با آن هدف) نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد(
 هاي جاذبه داراي كه است مناطقي از يكي اصفهان استان) 2: 2009، 1نق و تاكانوويكراماسي(

 و داخلي گردشگران جذب جهت و است فراواني تاريخي و جغرافيايي طبيعي، گردشگري
 از مناسب گيريبهره كه است بديهي .دارد اختيار در مطلوبي هاي ظرفيت خارجي،

 در .است دقيقريزي برنامه و بررسي مطالعه، نيازمند اصفهاناستان  گردشگري هاي ظرفيت

 را اين صنعت موجود وضعيت و جايگاه كه منسجم و جامعي برنامه يك تدوين واقع،
 مطلوب ارائه وضعيت به رسيدن براي را مناسبي راهبردهاي و راهكارها نمايد و مشخص

نقاط قوت، ضعف،  از اين رو، در اين تحقيق به بررسي. رسد مي نظر به ضروري و الزم دهد،
فرصت و تهديدات موجود در صنعت گردشگري استان اصفهان با رويكرد تركيبي سوات و 

همچنين اين تحقيق، تجزيه و تحليل محيط . شود فرايند تحليل سلسله مراتبي پرداخته مي
 .گيرد داخلي و خارجي را با رويكرد جهاني و در راستاي جذب گردشگران خارجي در نظر مي

، سوات در ادامه، مفاهيم و ادبيات مربوط به گردشگري خارجي اصفهان، تجزيه و تحليل      
ي گردشگري خارجي و پيشينه A’WOTمراتبي فازي، مدل تلفيقي فرايند تحليل سلسله

در قسمت روش تحقيق، روش انجام . شود در اصفهان و تحقيقات مربوط به آن بررسي مي
ها بررسي خواهد شد و در پايان  در ادامه، يافته. شود لعه ميها مطا پژوهش، مراحل آن و يافته

  .شود گيري، پيشنهادات كاربردي و آينده بيان ميپژوهش، بحث و نتيجه
 

                                                            
1-Wickramasinghe and Takano 
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 ادبيات تحقيق

  گردشگري خارجي در استان اصفهان
هاي  هاي مهم گردشگري كشور، از بستر و پتانسيل استان اصفهان به عنوان يكي از قطب     

ي گردشگري برخوردار است و شهر اصفهان، در جايگاه مركز استان و به گستردهمتنوع و 
ترين شهرهاي گردشگري، نزد مردم ايران و جهان مطرح است تا  عنوان يكي از پر جاذبه

. آورند جايي كه شهر اصفهان را به عنوان يكي از هفت شهر گردشگري جهان به حساب مي
جي، از اهميت بسيار بااليي برخوردار است و معموالً اين شهر خصوصاً براي گردشگران خار

كند، اصفهان را به عنوان يك مقصد براي  هر گردشگر خارجي كه از ايران ديدن مي
ا توجه به اهميت صنعت گردشگري خارجي ب) 1389كاظمي، . (گيرد گردشگري در نظر مي

گردشگران  جذب در جودوضع مو بين يدر استان اصفهان و ايران، بايد ذكر كرد كه فاصله
 بسيار نمود، تصور توان مي وضع مطلوب عنوان به كه آن چه با اصفهان استان در خارجي

مطالعات  .ريزي جامع در سطح استان استي لزوم برنامهدهندهاين امر، نشان. است زياد
 كشور در گردشگري صنعت در بالفعل كه و بالقوه هاي توانمندي به توجه با دهد مي نشان

 صد بلكه و ها ده خارجي، بايد گردشگران جذب است، فراهم اصفهان خصوصاً استان ايران،

 هزار گردشگر 50د حدو ساليانه رقم موجود، آمارهاي در حالي كه باشد؛ موجود رقم برابر

كاظمي و همكاران، . (دهد مي نشان را طبيعي استان و تاريخي آثار از كننده بازديد خارجي
 است مطرح، مطلوب وضع موجود و وضع بين شكاف ايجاد در مختلفي واملع) 95: 1389

 صنعت در ها و تهديدهاي موجود نقاط قوت ضعف، فرصت نظر موضوع از تحقيق، اين در كه

اين نقاط  شناسايي طريق از تا گيرد مي قرار مورد بررسي گردشگري خارجي اصفهان
  .گردد فراهم مزاياي رقابتي موقعيت در ها آن گرفتن قرار و بهبود هاي راهبردي، زمينه

  

 تجزيه و تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد

محيط  ي تحليلها و تهديدات، ابزار كاربردي گستردهتحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت      
 براي سيستماتيك روشي يارائه و پشتيباني در موفقيت كسب به منظور و خارجيداخلي 

 ايني تاريخچه) 414: 2007، 1راچ. (آيد مي شمار به راهبردي گيريهاي تصميم موقعيت

 آلبرت« رهبري ، به1970-1960 هاي سالخالل  در كه شود مي مربوط اي پروژه به روش

                                                            
1-Rauch 
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 سيستماتيك تفكري است ،سوات روش. دبو انجام حال در استنفورد دانشگاه در »هامفري

تكنولوژي مديريت  جديد، محصول يك به مربوط مؤثّر عوامل از كامل و جامع تشخيص براي
 زياد بسيار ميزان به اين روش كه) 189: 2004و همكاران،  1كنگاس. (ريزي استبرنامهو يا 

 عملياتي محيط تأثيرگذار عوامل محيطي يهمه گردد، مي استفاده راهبرديريزي برنامه در

تحليل وقتي ) 186: 2004و همكاران،  2شرسسثا. (كند مي بررسي ودهد مي تشخيص را
 خوبي اساستواند  به طور كامل مورد استفاده قرار گيرد، ميقوت، ضعف، فرصت و تهديد 

استفاده تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد زماني كه از  .آيد شمار راهبرد به تشكيل براي
راهبردي  هاي گيريصميمتكامل  ارتقاي تواند منجر به شود، اين تحليل به تنهايي نمي مي

 ماهيت به اغلب عالوه در اين رويكرد، به .ماند مي باقي كوچك عواملي در سطح تنهاو شود 

 ).47: 1997وسبروك، هيل و . (شود مي اشارهمسائل كلّي  خيلي
  

  3فرايند تحليل سلسله مراتبي -مدل تلفيقي فازي

 )1980( 4ساعتي .ال .توماس از جانب بار نخستين، مراتب سلسله تحليل فرآيند       
تصميم سيستم و كندمي تركيب را رشناسانكاهاي  ارزيابي و نظرات تكنيك، اين. شد مطرح

 ارزيابي روش سپس،. نمايد مي تبديل ساده مراتبي هسلسل سيستم يك به را گيري پيچيده

معيارها،  از يك هر بين در زوجي مقايسات نسبي اهميت بررسي منظور به حسب مقياس بر
 كمي هاي شاخص، تكنيك اين) 108: 2002، 5تسور و همكاران( .گيرد مي قرار استفادهمورد 

، 6رائو و داوين(. دهد مي قرار بررسي مورد كارآمدي به طور را كيفي هاي شاخص همچنين و
 دستيابي در كالسيك، و متعارففرآيند تحليل سلسله مراتبي  ز آنجايي كها) 752: 2008

 كامل انعكاس به قادر و رسد مي نظر به ناكارآمد و ناكافي گيران، تصميمهاي  نيازمندي دقيق

 بشر، افراد ترجيحات در ها اطمينان عدم از نوع اين سازي مدل منظور به ؛نيست بشري تفكر

 ابهامات به رسيدگي منظور به ،1965ل سا در زاده بار اولين كه(هاي فازي  مجموعه تئوري

 مراتبي سلسله تحليل فرآيند در زوجي مقايسات با )كرد مطرحآن را  تفكر بشري در موجود

                                                            
1- Kangas 
2- Shrestha 
3- Fuzzy- Analytic Hierarchy Process 
4  - Saaty 
5- Tsaur and   et al 
6- Rao & Davim 
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فرآيند تحليل تكنيك  يتوسعه عنوان به فازي، مراتبي سلسله تحليل .شود مي تركيب
 نتايج شده، ارائه گيري تصميم فرآيند از تري دقيق درك ترتيب بدين -سلسله مراتبي

فرآيند  و فازي تكنيك دو هر مزاياي از استفاده منظور به بنابراين .گردد مي حاصل اي بهينه
 )1983( پيدرز و الرهون ون ها، آن ضعف غلبه بر نقاط همچنين تحليل سلسله مراتبي،

: 2006آيانگ و ازدمير ، ( بردند بكار مراتبي تحليل سلسله در را فازي منطق اصول بار اولين
180 .(  
ها با توجه به مفهوم روش سلسله مراتبي فازي طراحي شده  در اين روش پرسشنامه     

است و هدف پرسشنامه، مقايسه زوجي معيارها در هر سطح با توجه به معيار موجود در يك 
اعداد فازي در نظر گرفته شده براي مقايسه زوجي معيارها در جدول . باشد سطح باالتر مي

   .نشان داده شده است) 1(
  

  اعداد فازي سه وجهي ) : 1(جدول 
  عدد فازي مثلثي  تعريف درجه اهميت

  (9,9 ,9)  العاده مهم فوق  9
  (8 ,7 ,6) بسيار مهم  7
  (6 ,5 ,4)  مهم  5
  (4 ,3 ,2)  نسبتاً مهم  3
  (1 ,1 ,1)  اهميت يكسان  1

 ).101: 2008 (١لي و همكاران: منبع
  

  A’WOT 2تلفيقي مدل
چارچوب تحليل قوت،  درفرآيند تحليل سلسله مراتبي گيري بهره به مربوط ايده       
فرصت و تهديد اشاره به استفاده از رويكردهاي كمي و كيفي در قالب ابزارهاي  ضعف،

فرآيند تحليل سلسله كيفيت ). 44: 2000و همكاران،  3كورتيال(تحقيق در عمليات دارد 
ت، ضعف، فرصت و تهديد مورد توجه قرار به عنوان يك ويژگي ارزشمند در تحليل قومراتبي 

                                                            
١- Lee and et al 
٢-AHP’SWOT 
٣-Kurttila 
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تواند با اجراي  ارزش افزوده حاصل از تحليل قو، ضعف، فرصت و تهديد مي. گرفته است
 و آيد حاصل ها آن تحليل فاكتورهاي قوت، ضعف، فرصت و تهديد و ميان زوجي مقايسات

 بكاريل سلسله مراتبي فرآيند تحلدر  كه ويژه ارزش تكنيك به مربوط ابزارهاي به وسيله اين

فرصت و  تحليل قوت، ضعف،). 189:  2001و همكاران، 1كنگاس(است  پذير ، امكان رفته
 فراهم را گيري تصميم موقعيت يك به مربوط تحليل اجراي براي را اساسي تهديد چارچوب

 فرصت و تهديد به انجام تحليل قوت، ضعف،فرآيند تحليل سلسله مراتبي، به  و است نموده

 اجراي از پس .نامند مي A’WOTرا  تلفيقي روش اين .كند مي تر كمكمنسجم صورت

يك  .آيد حاصل تصميم گيري موقعيت درباره تواند مي مفيدي كمي اطالعات مقايسات،
 مورد توان مي را آن هاي گروه عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهديد و مقايسات از زمينه

 قرار توجه مورد بيشتر بايد اين و خير يا دارد ضعف خاص نقطه مثال، براي .داد قرار بررسي

 كاري هاي فرصت ايجاد جهت در آينده بيشتري تهديدات با دارد انتظار شركت آيا يا گيرد؛

 با را شده انتخاب راه كارهاي اين توان مي A’WOTاز  استفاده با عالوه به. شود مواجه

گروه  هر به اين و نمود فرصت و تهديد ارزيابيعوامل نقاط قوت، ضعف،  از يك هر به توجه
مختلف تحليل  هاي گروه اهميت وقتي. شود مي تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد مربوط از

 اين و شود تواند تعيين مي برگزيده راهكارهاي شود، مي قوت، ضعف، فرصت و تهديد تعيين

از اين رو، محدوديت و . باشد راهبرد كي انتخاب موقعيت به توجه با كل، در تواند مي انتخاب
به عنوان يك ابزار حمايت تصميم از تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد ضعف ماتريس 

جهت تعيين درجه اهميت هر عامل در تصميم گيري و ميزان تأثير هر عامل بر روي تصميم 
تكنيك تصميم  ها به ويژه راهبردي، محققان را بر انگيخته است كه آن را با ساير تكنيك

خورشيد، (گيري چند شاخصه همچون فرايند تحليل سلسله مراتبي، تركيب و تلفيق كنند 
1389 :22.(  

 

  پيشينه تحقيق
 شده انجام اي و پراكنده متعدد مطالعات خارجي اصفهان گردشگري موضوع در چه اگر     

ها و تهديدهاي گردشگري خارجي با  تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت خصوص در اما است
 درمراتبي فازي و فرايند تحليل سلسلهاستفاده از ماتريس تحليل قو، ضعف، فرصت و تهديد 

                                                            
1-Kangas 
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 انجام مطالعات برخي به توان مي وليكن ديده نشد منسجمي تحقيق اصفهان استان سطح

 اشاره ذيل شرح به دارد موضوع تحقيق با طارتبا مستقيم غير و مستقيم صورت كه به شده

  :دنمو
 رقابتي هاي مزيت شناسايي"در تحقيقي تحت عنوان ) 93: 1389(كاظمي و همكاران      

 به شناسائي "اصفهان استان خارجي جذب گردشگران منظور به گردشگري صنعت در

 منظور، موانع اين گردشگري استان اصفهان پرداخته و به در صنعت رقابتي هاي مزيت

 مدل ارزش پورتر، زنجيره مدل از استفاده با دور را و نزديك محيط داخل، سه در موجود

 بدست نتايج اساس برمورد شناسايي قرار داده و  1پِست مدل و پورتر رقابتي نيروي پنج

بنا بر نتايج بدست آمده در اين . گرفت قرار آماري جامعه تائيد مورد مدل هر سه آمده
 رقابتي مزيت ايجاد بر اصفهان استان گردشگري در صنعت در موجود موانع كاهش تحقيق

  .دارد تأثير
عوامل تعيين كننده  "در تحقيقي تحت عنوان ) 1431: 2011(فر و نصر اصفهاني مقيمي    

به بررسي عوامل موثر بر  "مطالعه موردي اصفهان : در انتخاب مقصد گردشگري پزشكي
زوج نابارور (عنوان مقصد گردشگري پزشكي در ميان گردشگران خارجي انتخاب اصفهان به 

نتايج اين تحقيق بيانگر اين . پرداختند) مراجعه كننده به مركز باروري و ناباروري اصفهان
است كه وابستگي مذهبي از عوامل مهم انتخاب اصفهان به عنوان يك مقصد گردشگري 

  .باشد پزشكي مي
برند مقصد و نگرش  "در تحقيقي تحت عنوان ) 235: 2010(جليلوند و همكاران      

در پي ايجاد رويكردي جهت  "گردشگران از اصفهان به عنوان مقصد گردشگري در ايران 
مطالعه حاضر نشان داد كه اكثر  .معرفي اصفهان به عنوان يك برند مقصد گردشگري بودند

ها و برداشت خود از  شتن تجربهگردشگران خارجي از ارتباطات شخصي براي به اشتراك گذا
  .اند مقصد گردشگري اصفهان استفاده كرده

هاي  ارزيابي ريسك "در تحقيقي تحت عنوان ) 796: 1997(و همكاران  2شنگ هشيونگ    
انواع خطرهايي كه گردشگران با آن مواجه هستند را  " گردشگري با استفاده از رويكرد فازي

نتايج اين تحقيق . قرار دادند بنديرتبهفازي مورد  مراتبيسلسلهبا استفاده از فرايند تحليل 
                                                            
1-PEST 
2-Sheng-Hshiung 
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هاي گردشگري، نظم و قانون، حمل و نقل و بهداشت  حاكي از اين است كه در ميان ريسك
از اهميت بسزايي برخوردار است، در حالي كه ارزيابان به معيار نظم و قانون باالترين رتبه را 

  .اختصاص دادند
  

  روش تحقيق
 آماري جامعه. از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي پيمايشي است تحقيق اين     

كارشناسان ميراث فرهنگي و گردشگري استان  كليه ديران و، ممعاونين رئيس، شامل اول
به تهديد  و ضعف، فرصت قوت، نقاط شناسايي وظيفه آماري، جامعه اين .است اصفهان

  .داشتند عهده بر راروش دلفي 
ديران ، ممعاونين رئيس، از متشكل تصميم گروه ديگر عبارت به يا دوم آماري جامعه     

 به كه بود ميراث فرهنگي و گردشگري و كارشناسان تورهاي گردشگري استان اصفهان

 وظيفه تصميم گروه. دهستن سهيم صنعت گردشگري استان اصفهانريزي برنامه در نحوي

  .داشت بر عهده را عوامل به دهي وزن هاي نامه پرسش تكميل
- پرسش. گرديد آوري جمع نامه پرسش سه از استفاده با پژوهش اين نياز مورد اطالعات    

 عوامل شناسايي به منجر گرديد توزيع اول آماري جامعه اعضاء بين كه يك نامه شماره

 نامهپرسش .شد صنعت گردشگري راهبرد ك تصميمات بر اثرگذار و بيروني دروني محيط

 تصميم گروه اختيار در و طراحي زوجي مقايسات و مقياس ساعتي اساس بر دو شماره

 نامهپرسش. گردند محاسبه تهديد و فرصت قوت، هاي ضعف، گروه نسبي وزن تا شد گذاشته

 گروه به وسيله تا شد تدوين ساعتي مقياس زوجي و مقايسات اساس بر نيز سه شماره

 كلي ارچوبچ. گردد شناسايي هر گروه در شده شناسايي عوامل و اجزا نسبي وزن تصميم

 :است آمده 1در شكل  آن توالي و تحقيق
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  چارچوب مفهومي تحقيق ):1(شكل

  
  تحقيق حاضر: منبع              

  

  تهديد و فرصت ضعف، قوت، نقاط شناسايي :مرحله اول
نامه  پرسش اين .گرفت قرار آماري جامعه اختيار در يك شماره نامه پرسش اين مرحله در

 ها پرسشنامه آوري جمع از پس .گرديد توزيع و تهيه به صورت تركيبي از سؤاالت باز و بسته
 ،2شكل  صورت به مراتبي سلسله ساختار سپس و بندي عوامل طبقه مشابه، موارد ادغام و

 .شد و طراحي شناسايي

 )سطح يك(محاسبه وزن معيارهاي اصلي : مرحله دوم

پرسش نامه شماره دو ) هاي چهارگانه گروه(در اين گام به منظور محاسبه وزن معيارها 
 n (n-1) 2/پرسش نامه بر اساس مقايسات زوجي بوده، بنابراين به تعداد . طراحي شد

دسته بودند  ها يا معيارهاي سطح يك، چهار با توجه به اينكه گروه. وجود داشت مقايسه
  .6تعداد مقايسات يا سؤاالت برابر بود با 

  )سطح دو(محاسبه وزن زير معيارها : مرحله سوم
 مرحله در اينكه به توجه با .بود سه شماره نامه پرسش آوري جمع و توزيع قدم، سومين

 دوم گام توضيحات با بنابراين گرديد، شناسايي مورد 5 گروه هر راهبرد ك اول، عوامل

 40ل ك در كه شد مي شامل را سؤال 10ا معياره از گروه هر براي سه نامه شماره پرسش

   .داشت بر در را سؤال
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قدم اول در فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي، تصميم گيري در مورد اهميت نسبي هر زوج 
با  وبا استفاده از اعداد فازي مثلثي . باشد فاكتور كه در سلسله مراتب يكسان قرار دارند مي

اهميت نسبي عنصر . شود تشكيل مي A= (aij) m. nمقايسات زوجي، ماتريس ارزيابي فازي
j  بر عنصرi شود به صورت زير نمايش داده ميaij (Lij,Mij,Uij)  بعد از محاسبهSk  ها بايد

 .   ها را نسبت به هم بدست آورد درجه بزرگي ان

 مراتبي سلسله تحليل و سوات تحليل تركيبي ساختار :)2( شكل

 
  تحقيق حاضر: منبع
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به صورت زير تعريف  M2 (l2,m2,u2)و  M1 (l1,m1,u1) درجه بزرگي دو عدد فازي
  :شود مي
)6(V (M1≥M2) =1 m1≥m2 اگر                

 V  ) M1≥M2) = (u1-l2) / ((u1-l2) + (m2-m1))      در غير اين صورت 
عدد فازي مثلثي ديگر نيز از رابطه زير بدست  Kميزان بزرگي يك عدد فازي مثلثي از 

  :آيد مي
)7(V(M1≥M2,...,Mk)=V{(M1≥M2)and …and(M1≥Mk)}= 

MinV(M1≥Mi)   i=1,..,k 
  :كنيم كه فرض مي

)8(  d׳(Ai)=min(Si≥Sk)     k=1,2,......,n;k≠i 

 
 :آيد مي بنا بر تعاريف ارائه شده، بردار وزني به صورت زير بدست

)9( W׳=(d׳(A1),d׳(A2),…..,d׳(An))
T 

  .باشد عنصر مي nشامل  i=1,2,..... ,n( Ai(كه 
 :آيد با نرمال سازي بردار فوق، بردار نرمال شده به صورت زير بدست مي

)10( W= (d (A1) ,d (A2) ,….. ,d (An)) T 

براي محاسبه درجه اهميت معيارهاي اصلي بر اساس . يك عدد غير فازي است Wكه 
   .كه خود يك عدد فازي مثلثي استگردد محلسبه مي Sمطالب گفته شده، ابتدا ارزش 

محاسبه  2بر اساس جدول شماره ها نسبت به هم  درجه بزرگي آن ،هاSپس از محاسبه 
  .شود مي

  Sمحاسبه درجه بزرگي ): 2(جدول 
 )(

14
SSV 0.146  )(

13
SSV 0.341  )(

12
SSV 0.598  )(

21
SSV 1 

 )(
24

SSV 0.207  )(
23

SSV 0.253  )(
32

SSV 1  )(
31

SSV 1 

 )(
34

SSV 0.077  )(
43

SSV 1  )(
42

SSV 1  )(
41

SSV 1 

 ),,( 3214 SSSSMinV  0.077  )4,3,2( 1 SSSSMinV 0.598 
 )4,,3( 21 SSSSMinV  0.253  )4,3,21( SSSSMinV 1 

 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع
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  :باشد اصلي به صورت زير مي هاي غير بهنجار معيارهاي بنابراين بردار وزن

W= (1,0. 598,0. 253,0. 0773) 

  :باشد ها، وزن نهايي معيارهاي اصلي به صورت زير مي كه پس از نرماليزه كردن اين وزن
W= (0. 5185,0. 3101,0. 1315,0. 0401) 

 نهايي وزنشود كه در نهايت  به همين ترتيب اين مراحل براي زير معيارها نيز انجام مي

معيار اصلي خود، كه  وزن در زير معيارها وزن حاصل ضرب با است برابر گروه عناصر هر
 .گردد مشاهده مي) 3( اي از نتايج اين مراحل در جدول  خالصه

 

 سواتهاي ابعاد و زير معيارهاي  اي از وزن خالصه ):3(جدول

وزن   وزن  زير معيار  وزن  ابعاد
وزن   وزن  زير معيار  وزن  ابعاد  نهايي

  نهايي

 0.5184  قوت
 

هاي  روند توسعه زيرساخت
0.0178 0.0345  گردشگري

0.1314 تهديد
  

جذابيت بهتر رقباي 
0.0069 0.0529  جهاني

0.0214 0.0413 رويدادهاي فرهنگي و مذهبي
تعارض ميان فرهنگ 
گردشگران خارجي و 

  مردم منطقه
0.1863 0.0244

هاي منحصر به فرد وجود مكان
آلودگي و شرايط زيست 0.0322 0.0623تاريخي با كار كرد جهاني   

0.0161 0.1231  محيطي

ها و تبليغات منفي تحريم0.1073 0.2071وجود حس مهمان نوازي مردم
0.0634 0.4826  نسبت به ايران

تخريب تدريجي بناهاي 0.3394 0.6548  المللي شهرت و آوازه بين
0.0348 0.2651  تاريخي

  0.31 فرصت
  

0.0550 0.1776  هاي طبيعي تنوع ويژگي

0.0401  ضعف
  

كيفيت خدمات رفاهي 
هاي  مانند سرويس

ها و بهداشتي، پاركينگ
...  

0.021 0.0008

روند رو به رشد سرمايه گذاري
سيستمكيفيت و امنيت 0.0299 0.0967  در بخش گردشگري كشور

0.0164 0.4100  حمل و نقل

انگيزه گردشگران براي سفر به
0.0014 0.0361 تبليغات ناكافي بازاريابي0.0444 0.1434  هاي تاريخي مكان

پتانسيل بالقوه منطقه براي 
ي خدمات بانكي به ارائه0.0799 0.2578  توسعه گردشگري

0.0120 0.3012  گردشگران خارجي

تدريجي رشد صنعت افزايش 
0.0092 0.2316  گردشگري الكترونيك0.1005 0.3243  گردشگري جهاني

 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع
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 ها  يافته

 گروه چهار قالب در محيطي عوامل شناسايي به منجر ها تحليل و تجزيه اين نتيجه     

 عناصر و اجزاء وزن همچنين و ها گروه از يك هر وزن تهديدات، و فرصت ضعف، قوت،

 مقياس ساعتي اساس دو كه بر شماره نامه با توجه به اطالعات پرسش. گرديد گروه هر

كارشناسان  كليه ديران و، ممعاونين رئيس، شامل اول آماري از جامعه زوجي مقايسات و
 نسبي هر يك از وزن بودند بدست آمد، ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان

 4 شماره جدول در نتايج اين كه گرديد محاسبه تهديد و فرصت ، ضعف،هاي قوت گروه
  .نشان داده شده است

 ه سواتچهارگان معيارهايو وزن رتبه  ):4(جدول 

  رتبه  وزن  معيار
  1  0.5184 قوت

  2  0.31 فرصت
  3  0.1314 تهديد
  4  0.0401 ضعف
 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع

 

 آماري اطالعاتي كه از طريق پرسشنامه شماره سه از جامعههمچنين با توجه به      

ديران ميراث فرهنگي و ، ممعاونين رئيس، از متشكل تصميم گروه ديگر عبارت به يا دوم
وزن هر يك  .بود، بدست آمد گردشگري و كارشناسان تورهاي گردشگري استان اصفهان

با استفاده از فرايند تحليل ) قوت، ضعف، فرصت و تهديد(از عوامل چهار بعد اصلي 
وزن هر يك از اين عوامل  8تا  5سلسله مراتبي فازي محاسبه شده است كه در جداول 

 .به تفكيك نشان داده شده است
  

  قوت نقاط به مربوط عواملو وزن رتبه  ):5(جدول 
  رتبه  وزن  زيرمعيارهاي قوت

  5 0178 .0 هاي گردشگريروند توسعه زيرساخت
  4 0214 .0 رويدادهاي فرهنگي و مذهبي

  3 0322 .0  جهانيهاي منحصر به فرد تاريخي با كار كردوجود مكان
  2 1073 .0 وجود حس مهمان نوازي مردم منطقه

  1 3394 .0 الملليشهرت و آوازه بين
 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع



 

 27..................................  ....تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي گردشگري

  هاي محيطي فرصت به مربوط عواملو وزن رتبه  ):6(جدول 
  رتبه  وزن  زيرمعيارهاي فرصت

  5 0550 .0 هاي طبيعيتنوع ويژگي
  4 0299 .0  روند رو به رشد سرمايه گذاري در بخش گردشگري كشور

  3 0444 .0 هاي تاريخيانگيزه گردشگران براي سفر به مكان
  2 0799 .0 گردشگريپتانسيل بالقوه منطقه براي توسعه

  1 1005 .0 افزايش تدريجي رشد صنعت گردشگري جهاني
 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع

  تهديدات محيطي به مربوط عواملو وزن رتبه  ):7(جدول 
 رتبه  وزن  زيرمعيارهاي تهديد

  5 0069 .0 جذابيت بهتر رقباي جهاني
  3 0244 .0  تعارض ميان فرهنگ گردشگران خارجي و مردم منطقه

  4 0161 .0 آلودگي و شرايط زيست محيطي
  1 0634 .0  ها و تبليغات منفي كشورهاي غربي نسبت به ايرانتحريم

  2 0348 .0 تخريب تدريجي بناهاي تاريخي
 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع

  ضعف نقاط به مربوط عواملو وزن رتبه  ):8(جدول 
  رتبه  وزن  زيرمعيارهاي ضعف

  5 0008 .0 رفاهيكيفيت خدمات
  1 0164 .0 كيفيت و امنيت سيستم حمل و نقل

  4 0014 .0 تبليغات ناكافي بازاريابي
  2 0120 .0 ي خدمات بانكي به گردشگران خارجيارائه

  3 0092 .0  گردشگري الكترونيك
 حاضر هاي تحقيقيافته: منبع

  

  بحث و نتيجه گيري

 ارزيابي براي سيستماتيك رويكرد يك معرفي به معطوف ها تالش مقاله اين در     

عوامل  بندي اولويتبود، از اين رو ماتريس تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد  عوامل
. با رويكرد فرآيند سلسله مراتبي فازي انجام گرديدتحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد 

بر خالف تحقيقات پيشين كه در آن موقعيت صنعت گردشگري با استفاده از ماتريس 
گرفت، در اين پژوهش عالوه بر  مورد ارزيابي قرار ميتحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد 

ي فازي ندمعيارهها و تهديدها از تكنيك چ در نظر گرفتن نقاط قوت، ضعف، فرصت
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براي افزايش قابليت اطمينان در انتخاب گزينه ) مراتبي فازيفرايند تحليل سلسله(
در مقايسه . مناسب، رسيدن به جواب سازگار تر با واقعيت كمك گرفته شده است

كاظمي و همكاران . تحقيق جاري با تحقيقات پيشين نتايج مهمي بدست آمده است
جذب  منظور به گردشگري صنعت در رقابتي هاي مزيتبه بررسي ) 93: 1389(

اين پژوهش نيز در حوزه گردشگري . اصفهان پرداختند استان خارجي گردشگران
خارجي استان اصفهان انجام گرفته است، در حالي كه تجزيه تحليل در اين تحقيق بر 

چنين هم .باشد ميپِست  ، پنج نيروي رقابتي پورتر و مدلهاي زنجيره ارزش مبناي مدل
از نرم افزار ) 93: 1389(هاي پژوهش كاظمي و همكاران  داده و تحليل براي تجزيه

SPSSتوصيفي، نمودارها، توزيع فراواني، معيارهاي جداول شامل توصيفي ، آمار 

 دو tاي و  نمونه تك مستقلt  آزمون استنباطي شامل معيار، آمار انحراف ميانگين،

ي فازي در حالي كه در پژوهش حاضر از تكنيك چندمعياره است شده استفاده متغيره
ساعي و همكاران . باشد مي  Excelاستفاده شد و نرم افزار مورد استفاده اين تحقيق

 فرهنگي در خارجي گردشگران جذب و تبليغات بين به بررسي ارتباط ،)69: 1388(

اين پژوهش نيز در حوزه گردشگري خارجي استان اصفهان انجام . اصفهان پرداختند
در اين است ) 76: 1388(ساعي و همكاران گرفته است، در حالي تفاوت اين تحقيق با 

 شهر به كشورهاي خارج از كه هستند فرهنگي ردشگرهايكه تحقيق مذبور از ديد گاه گ

اين تحقيق وضعيت گردشگري خارجي از ديدگاه در حالي كه در  .كنند مي سفر اصفهان
در تحقيق ساعي و همكاران . كارشناسان حوزه گردشگري مورد تحليل قرار گرفته است

ولي در اين تحقيق با استفاده از  است رگرسيون طريق از هاي تحليل داده) 76: 1388(
حقيقشان با ، در ت)27: 1388(مافي و سقايي . مراتبي فازي استفرايند تحليل سلسله

در تحليل مديريت گردشگري كالنشهر مشهد به  MS-SWOTكاربرد مدل موضوع 
ارزيابي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، آستان قدس رضوي و شهرداري 

تفاوت اساسي اين پژوهش و مطالعه مافي و سقايي در سازمان مورد مطالعه . اند پرداخته
گري، آستان قدس رضوي و شهرداري مشهد سازمان ميراث فرهنگي و گردشها  آن. است

-و فرايند تحليل سلسلههاي تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد  را بر اساس شاخص

مورد بررسي قرار دادند در حالي تاكيد اين تحقيق بر گردشگري خارجي استان مراتبي 
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تحليل با استفاده از رويكرد تركيبي ) 1: 2009( 1ويكراماسينگهي و تاكانو .اصفهان است
مراتبي به بررسي پيامدهاي تسونامي و فرايند تحليل سلسلهقوت، ضعف، فرصت و تهديد 

نيز مانند پژوهش ) 1: 2009(شباهت ويكراماسينگهي و تاكانو . در سريالنكا پرداختند
مافي و سقايي با پژوهش حاضر در اين است كه روش مورد استفاده در هر دو پژوهش 

باشد با  در تكنيك چندمعياره ميت، ضعف، فرصت و تهديد تحليل قوتركيب ماتريس 
تفاوت آشكار اين پژوهش . اين تفاوت كه در اين تحقيق با رويكرد فازي انجام شده است

ها  آن. در كشور و هدف مورد مطالعه است) 1: 2009(و مطالعه ويكراماسينگهي و تاكانو 
جهت مقابله با پيامد   A'WOTد راهبردهاي بازاريابي مناسب را با استفاده از رويكر

در حالي كه تمركز اين تحقيق بر گردشگري خارجي استان تسونامي را توسعه دادند 
و توجه به همه معيارها كه بازاريابي نيز جزء يكي از معيارهاي شناسايي شده  اصفهان
در تحقيق خود انواع ) 796: 1997(و همكاران  2شنگ هشيونگ .باشد، است آن مي

مراتبي سلسلهخطرهايي كه گردشگران با آن مواجه هستند با استفاده از فرايند تحليل 
شنگ هشيونگ و تفاوت اساسي اين پژوهش و مطالعه  .قرار دادند بنديرتبهفازي مورد 

وجود در حوزه هاي م ريسكها  آن. در هدف مورد مطالعه است) 796: 1997(همكاران 
مورد بررسي قرار دادند در مراتبي فازي را با استفاده فرايند تحليل سلسلهگردشگري 

حالي اين تحقيق بر گردشگري خارجي استان اصفهان متمركز و به تحليل نقاط قوت، 
ها و تهديدهاي گردشگري خارجي استان اصفهان با استفاده از فرايند  ضعف، فرصت

  .پردازد فازي ميمراتبي سلسلهتحليل 
 در ،3 شماره جدول در اوزان به توجه باتوان گفت،  به هر حال در ادامه مي      

و نقاط  وزن بيشترين قوت اصلي تحليل قوت، ضعف، فرصت و تهديد، نقاط معيارهاي
مسئولين  و ريزانبرنامه ديگر عبارت به. اند داده اختصاص خود به را وزن كمترين ضعف

 متمركز قوت نقاط بر را خود توجهريزي برنامه در بايست گردشگري اصفهان ميصنعت 

چهارگانه  هاي گروه به مربوط عوامل و اجزاء از يك هر نهايي اوزان به توجه با اما .نمايند
شهرت و آوازه  قوت، گروه در كه شد متذكر تحليل قو، ضعف، فرصت و تهديد بايد

 گروه فرصت، در كيفيت و امنيت سيستم حمل و نقل؛ گروه ضعف، در المللي؛ بين

ها و تبليغات  تحريم تهديد، گروه در افزايش تدريجي رشد صنعت گردشگري جهاني،
                                                            
1-Wickramasinghe and Takano 
1- Sheng-Hshiung 
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 رتبه و داده اختصاص خود را به وزن بيشترين منفي كشورهاي غربي نسبت به ايران،

ه به اين كه با اشار .ها است آن به توجه ضرورت گوياي خود كه اند كرده كسب را يك
ممكن است توجه همزمان به همه معيارها امكان پذير نباشد و تمركز و توجه به 

هاي انجام شده در اين تحقيق با رويكرد  معيارهاي حياتي با در نظر گرفتن اولويت بندي
با توجه به نتايج تحقيق، اهميت نقاط قوت بارز است و در . تواند مثمر ثمر باشد فازي مي
را به خود اختصاص  1المللي اصفهان رتبه  ه با توجه به اينكه شهرت و آوازه بيناين گرو

داده است، دست اندر كاران صنعت گردشگري بايد در حفظ اين نقطه قوت تالش نموده 
بايست به ديگر  و در جهت مستحكم نمودن اين آوازه تالش نمايند و همين طور مي

ه نموده و با توجت نيز توجه به اين نقاط بتوانند به يك مزيت رقابتي در عرصه نقاط قو
در  4ها با توجه به نتايج موجود در جدول  فرصت. الملل دست يابند گردشگري بين

در اين گروه اولويت نخست به افزايش تدريجي رشد صنعت . اولويت بعدي ما قرار دارد
سيل بالقوه اصفهان اين فرصت با توجه به پتان. گردشگري جهاني اختصاص يافته است

هاي الزم در  بايست زير ساخت براي توسعه گردشگري بيانگر اين است كه مسئولين مي
را ريزي برنامهاين صنعت را فراهم آورند و در جهت جذب گردشگر حداكثر تالش و 

اي خود همچون تركيه پيشي  انجام دهند تا بتوانند در گام نخست از رقباي منطقه
با توجه به اينكه تهديدات . المللي خود برابري نمايند گيرند و در گام بعدي با رقباي بين

و ضعف در رتبه بعدي قرار گرفته است نيابد نسبت به اين عوامل بيروني و دروني كم 
ركاران صنعت گردشگري بايد اين صنعت را در برابر اين تهديدات اند دست. توجهي كرد

هاي پيش آمده طراحي نمايند كه در  حفظ كرده و راهكارهايي را در مقابله با بحران
صورت تهديدات بتوان در زمان مقتضي پاسخگو بوده و در مورد نقاط ضعف، اين نقاط را 

در تهديدات با توجه به رتبه . ل نمايندبه تدريج برطرف كرده و آن را به نقطه قوت تبدي
 ها و تبليغات منفي كشورهاي غربي نسبت به ايران تحريمبدست آمده، توجه به تهديد 

با توجه به اين تهديد همچنان پا برجا است و از اهميت بسيار بااليي . ضروري است
مسئولين  طلبد و بايد برخوردار است ، عزم جدي در سطح مسئولين بلند پايه را مي

ها را با  سطح ملي با استفاده از بازاريابي تبديلي اين تبليغات منفي را معكوس و تحريم
كيفيت و امنيت سيستم حمل همچنين در گروه ضعف، . ديپلماسي فعال بر طرف نمايند

و نقل به عنوان اولويت نخست شناسايي شده و بايد اين نكته را خاطر نشان شد كه اين 
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تواند به عنوان يك تبليغ منفي و تهديد براي اصفهان و ايران  ينقطه ضعف نيز م
با توجه به . آيد بحث امنيت در گردشگري عامل بسيار مهمي بشمار مي. شناسايي شود

بايست در  آمار تصادفات و تلفات بسيار باالي كشور ، بر طرف كردن اين نقطه ضعف مي
اي  ا دستيابي به كيفيت و امنيت جادهبا برطرف نمودن آن و ب. اولويت نخست قرار گيرد

توان از پتانسيل مثبت تبليغ دهان به دهان آن در راستاي بازديد  المللي مي در سطح بين
  .  روز افزون گردشگران خارجي به اصفهان بهره برداري كرد

تواند در توسعه  پيشنهادهاي اجرايي تحقيق با توجه به نتايج به دست آمده مي
  :اصفهان مفيد واقع شود كه عبارتند ازگردشگري استان 

ايجاد مزيت رقابتي از طريق حس وفاداري نسبت به برند مقصد گردشگري اصفهان و . 1
به طبع آن مهيا ساختن زمينه تبليغات دهان به دهان مثبت در ميان گردشگران 

هاي با كيفيت مطابق با  ساخت راه. 2خارجي نسبت به مقصد گردشگري اصفهان 
استفاده از . 3 هاي گردشگري ردهاي جهاني منتهي به مناطق باستاني و جاذبهاستاندا

براي . 4 اي مطرح جهاني و شبكه جهان گستر اينترنت هاي ماهواره تبليغات در شبكه
 هاي آن آشنا ساختن افراد ديگر مناطق جهان با مقصد گردشگري اصفهان و جاذبه

با نياز گردشگران خارجي و با تاكيد بر  هاي گردشگري مطابق ايجاد و احداث مجتمع . 5
توسعه گردشگري . 6 هاي طبيعي ها و جاذبه ايراني در كنار باغ-هاي اسالمي  حفظ ارزش

حفظ، نگهداري و بازسازي . 7 هاي شهرستان كوهستان به عنوان يكي از قابليت
 شگرانراه اندازي بانك اطالعاتي گردشگري براي راهنمايي گرد. 8 هاي گردشگري جاذبه

هاي گردشگري مجازي و برنامه ريزي در راستاي تقويت گردشگري  ارتقاء سيستم. 9
هاي مختلف در فصول سال به خصوص فصول  ها و جشنواره برپايي جشن. 10 الكترونيك

 گردشگري و تعطيالت

توان بيان كرد  همچنين پيشنهادهايي كه در اين زمينه براي تحقيقات آينده مي      
هاي گردشگر پذير از لحاظ جذب  اجراي اين تحقيق در ديگر استان. 1: عبارتند از

هاي  استفاده از روش. 2گردشگر خارجي و مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج اين تحقيق
كارت  استفاده از رويكرد. 3ارجي اصفهانخ داده كاوي براي خوشه بندي گردشگران

كارگيري ديگر  به. 4در تدوين راهبرد صنعت گردشگري اصفهان  امتيازي متوازن
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در ...) فازي و  تاپسيسفازي،  دي متالفازي،  ANP(ي فازي هاي چندمعياره تكنيك
  .تحليل وضعيت گردشگري خارجي استان اصفهان

  

 :و مĤخذ  منابع
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 .49-68صص ،3،شماره مطالعات مديريت راهبردي .راهبردي در صنعت گردشگري

تحليل استراتژيك، تدوين و انتخاب  .)1389(رضا    رنجبر و خورشيد صديقه .2
 .هاي تصميم گيري چند شاخه فازي و تكنيك SWOTاستراتژي مبتني بر ماتريس 

مجله مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 .19-40 ص، ص12، سال پنجم، شماره سنندج

تحليل بازار گردشگري  .)1385(ديبا  زيرك باش و محمدي جمال، زنگي آبادي علي .3
 .156-131ص، ص8، شماره4، دورهجغرافيا و توسعهداخلي شهر اصفهان، 

ارتباط بين تبليغات و جذب  .)1389(محمد رضايي  و ساعي علي، نائيجي مختار .4
 :)مطالعه موردي گردشگران خارجي فرهنگي اصفهان(گردشگر فرهنگي در ايران 

  .94-69 صص  ،4، سال اول، شماره جامعه شناسي تاريخي
بررسي ). 1390(الممالكي رضا  مستوفي و طاهري دمنه محسن، فرماني سكينه .5

هاي موجود در صنعت گردشگري شهر شيراز در ارتباط با محدوديت مراكز  چالش
 صص هشتم، شماره دوم، سال اي منطقه و شهري هاي پژوهش و مطالعات .اقامتي

132-117.  
هاي بازاريابي اينترنتي بر  طراحي مدل ارزيابي استراتژي .)1389(كاظمي علي  .6

دكتري، دانشگاه  رساله :استان اصفهان مورد مطالعه: جذب گردشگران خارجي
 .اصفهان

شناسايي ). 1389(آذربايجاني كريم  و كاظمي علي، صنايعي علي، رنجبريان بهرام .7
هاي رقابتي در صنعت گردشگري به منظور جذب گردشگران خارجي مورد  مزيت

، سال دوم، اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهش :مطالعه استان اصفهان
 .93-110 صص ،5شماره 

در تحليل  MS-SWOTكاربرد مدل  .)1388( و مافي عزت اهللا، سقايي مهدي .8
، فصلنامه جغرافيا و توسعه .كالنشهر مشهد: مطالعه موردي/مديريت گردشگري

  . 27-50 ص، ص14شماره 
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