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چکیده

پژوهش حاضر تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری در منطقه آزاد اروند بود .موقعیت ژئوپولیتیک منطقه آزاد اروند و ضرورت تأمین امنیت

منطقهای از طریق تدابیر غیر نظامی در منطقه حساس خلیج فارس از سویی ،و توجه ویژه به درآمدهای جایگزین در راستای دستیابی به
تهایی نظیرتوسعه گردشگری را
اهداف اقتصاد مقاومتی و بدون نفت از سوی دیگر ،توسعه مناطق آزاد تجاری مثل اروند برپایه فعالی 
تهای سرشاری که از نظرعمق ژئوپلتیکی در این زمینه دارد ضروری ساخته است .روش پژوهش :در این راستا در پژوهش
براساس قابلی 

تهای پیمایشی -میدانی ،ضمن بهرهگیری از تکنیک  SWOTمهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیداتی
حاضر با استفاده از رهیاف 

که می تواند از منظر سیاسی بر توسعه گردشگری منطقه اثرگذار باشد؛ مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است .بر این اساس جهت
شناسایی و تعیین میزان اولویت عوامل موثر بر گردشگری منطقه با استفاده از تدوین پرسشنامه در قالب طیف لیکرتی ،تعداد 04سوال با
رویکرد کالبدی ،طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی و امنیتی طراحی و با نظرسنجی از کارشناسان و مدیران محلی اصالح و هدفمند گردید.
پرسشنامهها یبن 0 20نفر(03نفراساتید وکارشناسان گردشگري85 ،نفرگردشگر 04 ،نفر بومی منطقه و  45نفر از کارکنان گردشگری و
سهای مسافرتی) توزیع و تکمیل گردید .نتایج حاصل نشان داد که رویکرد انتخابی در زمینه تدوین راهبردها و استراتژیهای توسعه
آژان 
یباشد که هدف آن استفاده از
گردشگری منطقه آزاد اروند از منظر سیاسی ،رویکرد کمینه -بیشینه یا استراتژیهای بازنگری()WOم 

تهای بیرونی جهت تقویت و ارتقای ضعفهایی است که این ناحیه دربرنامهریزی گردشگری با آن رو به رو میباشد.
فرصتها و قابلی 
کلمات کلیدی :منطقه آزاد اروند-سیاست -گردشگری-توسعه اقتصادی –تکنیک SWOT

( -1نویسنده مسئول) hojat_59_m@yahoo.com
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مقدمه
صنعت گردشگري به عنوان يک عامل اقتصادي عمده و بسيار مؤثر در سالهاي اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است
و به اين علت سعي ميشود که حتی االمکان از عوامل مؤثر در کاهش جريان گردشگري جلوگيري به عمل آمده و
امکانات الزم جهت رشد و گسترش صنعت گردشگري فراهم گردد). ( Nastaran and Rezaei Shahabi, 2009: 1
ىهاى
گردشگري درهرجامعه اي ،متأثر ازعوامل پيچيده ودرهم بافته ي سياسى ،فرهنگي و اقتصادى و همچنين ويژگ 
يهاي
جغرافيايي است كه ديگران را مجذوب خود مى كند و پايههاي اصلي سياست گذاري در اين عرصه ،به ويژگ 
تاريخي ،فرهنگي ،اجتماعي واقتصادي هركشوري برمي گردد.
تهاى كالن گردشگري ،توجه به این عوامل است.
ىكي از فعاليتهاي اساسي دولتها در فرايند طراحى وتدوين سياس 
در مورد سياست گذاري دردايرةالمعارف گردشگري آمده است" :دركسب وكار ،راهنما و راهبردهاي كي

مديردرتصميم

يهايش به كار مي برد ،درمطالعات گردشگري ،عموم ًاًا محققين با در نظرگرفتن دولت(منظورهيئت حاكمه)به اين
گير 
مطلب مي پردازند و جزئي از سياست عمومي را شامل مي شود؛ به عالوه ،اگرچه درمورد سياست گذاري گردشگري،
هيچ تعريف جهان شمولي وجود ندارد؛ شايد بتوان گفت آنچه دولتها تصميم مي گيرند كه انجام دهند يا ندهند "

(درقبال گردشگري).(Veisi, 2017: 96) .
شها وايدئولوژي ،قدرت ،اصول نهادينه شده و فرايندهاي
اما در واقع سياست گذاريها ،محصول محيط سياسي ،ارز 
تصميم گيري هستند .علت آن است كه نيروها و عوامل تأثيرگذار وتأثيرپذير بسياري درفرايند سياست گذاري دخيل
ًال افراد؛ مؤثر ومهم ،نهادها ،قوانين ،ادراكات وبرداش 
هستند؛ مث ًال
تها ،نظرات ،انتخابها و قدرت (Zargham Borujeni
). and Bazrafshan, 2016:57
دستیابی به منافع اقتصادی ،محیطی واجتماعی گردشگری ،مستلزم درک ماهیت تکوینی صنعت گردشگری ازگذشته
تاامروز ،اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن برای وضعیت کنونی درنظرداشتن روندهای فکری برای آینده ی این صنعت
است .به هرحال ،تدوین برنامهها و رهنمودهای مشخص برای مدیریت وآینده نگری صنعت گردشگری ضرورتی غیرقابل
اجتناب است؛ مگراینکه امیدوار باشیم همه چیز به صورت اتفاقی بروفق مراد به وقوع بپیوندد (Edgel Sar et al.,

).2013:26
به عبارت دیگر برای پایداری صنعت گردشگری درآینده،برنامهریزی وسیاست گذاری کارآمد واثربخش امروز از اهمیت
ویژه ای برخورداراست .سیاستگذاران ،متصدیانبرنامهریزی ودیگر ذینفع نباید روندهای درحال ظهورصنعت گردشگری را
شناسایی کنند واقداماتی راکه منجربه رشد منظم وارتقای کیفیت محصوالت این صنعت ودرنهایت بهره مند شدن
گردشگران وجامعۀ محلی میشود ،دردستورکارخود قراردهند.
گردشگری هرجامعه ای متأثرازعوامل پیچیده ودرهم بافتۀ سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و همچنین ویژگیهای جغرافیایی
یهای تاریخی ،فرهنگی،
است که دیگر آن را مجذوب خود می کند .پایههای اصلی سیاستگذاری دراین عرصه به ویژگ 
اجتماعی واقتصادی هرکشوری بر می گردد (Saedi et al., 2012, p. 34).
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بسیاری از کشورها در راستای دستیابی به اهدافی چون توسعه اقتصاد ملی ،جذب سرمایه گذاریهای خارجی ،ایجاد
اشتغال ،افزایش درآمد و توسعه منطقه ای اقدام به تأسیس مناطق آزاد نمودهاند .از این رو توسعه فعالیتهای گردشگری
در مناطق آزاد به منظور ایجاد تنوع در کسب درآمدهای ارزی و همچنین رونق اقتصادی در این مناطق ،بیش از پیش مورد
توجه قرار می گیرد.توجه به پیامدهای صنعت گردشگری درحوزههای اقتصادی(تاثیرآن بر رشد پایدار اقتصاد کشور،
توانمندی آن درایجاد اشتغال وافزایش درآمدهای دولت و  ،)...اجتماعی وفرهنگی(آشناسازی گردشگر با فرهنگ و
ارزشهای ایران درگذشته و حال ،افزایش غرور ملی ،احیاء هنرهاوسنتهای بومی کشور ،حفظ جاذبههای فرهنگی و،)...
زیست محیطی( کمک به حفظ جاذبههای طبیعی ،حفظ مناطق تاریخی وباستانی و  )...درسطح جهانی بسیارافزایش یافته
است .مناطق آزاد تجاری با داشتن قابلیتهایی در جهت افزایش صادرات ،اشتغالزایی ،جذب سرمایه گذاری خارجی و
جذب گردشگران داخلی و خارجی می توانند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند و همچنین ساختار اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و قوانین حاکم بر آنها می تواند بستر مناسبی را برای توسعه گردشگری مهیا نماید .از این رو گردشگری در
تهای این مناطق ایفا می کند .به عبارتی
مناطق آزاد نقش مهمی را در نحوهبرنامهریزی و اتخاذ تصمیمات متناسب با قابلی 
هر چند ماهیت ابتدایی و اصلی پیدایش این مناطق بر اساس مولفههای اقتصادی شکل گرفته است اما سرمایه گذاری در
تها و استفاده از توانهای بالقوه منطقه ای به منظور توسعه گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است
زیر ساخ 
).(Zarghami Borujeni and Shalbafian, 2012, p. 115
از آنجا که سیاست توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند بايد بر اساس مديريت توأمان و واقع بينانه علمي و عملي،
جامع نگري محيطي و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين باشد؛ در این پژوهش تاثیر سیاست بر توسعه گردشگری به
عنوانیکی از عوامل مهم و تأثیرگذارمورد بررسی قرار می گیرد.
بها و
تحقيق حاضر ،در پی بررسی این مسایل است که آیا الگوی مدیریت گردشگری در منطقه آزاد اروند دارای آسی 
چالشهایی است.آیا بین گسترش رابطه سیاسی در بعد منطقه ای(کشورهای همسایه) با توسعه گردشگری در منطقه آزاد
اروند رابطه وجود دارد؟ آیاتوسعه و گسترش گردشگری در منطقه آزاد اروند متاثرازتصمیمات سیاسی و سیاست گذاران
ملی و محلی است؟ آیا بین عوامل بیرونی و دورنی ،عوامل بیرونی اعم از فرصتها و تهدیدها تاثیربیشتری بر صنعت
یباشد؟آیا بین سیاست
گردشگری دارد؟آیا عدم توجه مسئوالن ومدیران به عنوان مانعی برای توسعه گردشگری م 
گردشگری و رشد اقتصادی منطقه آزاد اروند رابطه معناداری وجود دارد؟آیا توجه ویژه بخشهای دولتی و ارگانهای
یباشد؟ این
دخیل در مدیریت اینگونه مناطق ازراهبردها و سیاستها درراستای توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند م 
یباشد .در این تحقیق روش
تحقیق ،توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی م 
پیمایشی جهت گرد آوری اطالعات استفاده شده است ،لذا آن را می توان در زمره تحقیقهای میدانی قرار داد .روش جمع
یباشد.
یباشد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و مصاحبه م 
آوری اطالعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و میدانی م 
روش تجزیه و تحلیل اطالعات در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت خواهد گرفت و با توجه به سطح اندازهگیری
دادهها و توزیع دادهها از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده میشود.
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چارچوب نظری
گردشگري :گردشگري ،سياحت يا توريسم از کلمه tourبه معناي گشتن اخذ شده که ريشه در لغت التين  turnبه معناي
دور زدن ،رفت و برگشت بين مبدأ و مقصد و رخش دارد که از يوناني به اسپانيايي و فرانسه و در نهايت به انگليسي راه
يافته )  .(Douglas,2011گردشگری عبارت است از گذراندن اختیاری مدتی از اقامت فراغت خود در مکانی غیر از محل
سکونت دایمی به قصد بهره برداری از لذت گردشگری
سیاست :فرهنگهاى سیاسى تعاریف مختلفى از سیاست ارائه کرده ،که تعدادى از آنها بازگو مىشود:
 -سیاست به معناى آنچه مربوط به شهر ،اداره آن و متعلقات آن است.

تبر جوامع انسانى است(Sadr Mousavi& Dakhili, 2003: 130).
 -سیاست ،فن حکوم 

بنابراین در اصطالح سیاسى ،گاهى منظور از کلمه «سیاست» یک پدیده اجتماعى است که به عنوان موضوع «علم
ىگیرد .گاهى نیز واژه نامبرده به
ىشود و محور اصلى و هسته اساسى تحقیق و بررسى آن علم قرار م 
سیاست» مطرح م 
ىگیرد.
ت» به عنوان یک رشته در کنار دیگر رشتههاى علوم انسانى مورد نظر قرار م 
معنى «علم سیاس 

گروه اول از تعاریف «سیاست» روى نخستین مفهوم اصطالحى آن تکیه کرده و هدف آنها تعریف سیاست استبه عنوان
یک پدیده اجتماعى قابل تحقیق و بررسى و به عنوان موضوع یک علم و محور اصلى یک رشته تخصصى.
گروه دوم از تعاریف ،علم سیاست را در نظر دارند و منظورشان از «سیاست» یک رشته تخصصى است که در بین سایر
رشتههاى تخصصى و در کنار علم اقتصاد ،علم حقوق ،علم االجتماع و بقیه علوم انسانى جایگاه خاص خود را دارد;
چنانکه واژههاى دیگرى نظیر; اقتصاد ،حقوق و ...نیز کم و بیش داراى چنین کاربردى هستند(Veisi, 2017).

تها به صورت مجموعه ای از معیارها و تدابیر قانونی ،فنی ،اجرایی ،پولی و مالی هستند که
در بحث گردشگری سیاس 
فهای برنامه فراهم می کند.
اتخاذ آنها موجبات و تسهیالت الزم را جهت تحقق هد 
نگونه تعریف کرد« :مجموعهای از قوانین و مقررات ،خطوط راهنما،
سیاست گردشگری :سیاست گردشگری را میتوان ای 
یها که شکلدهنده چارچوبی هستند که بر تصمیمات فردی
اهداف ترویجی ،دستوری و توسعــــهای و همچنین استراتژ 
و جمعی توسعه گردشگری به صورت مستقیم تاثیرگذار بوده و فعالیتهای روزانه در داخل یک مقصد براساس آن انجام
میشود.
هدف از سیاست گردشگری ایجاد محیطی است که مزایای ذینفعان را به حداکثر رسانده و به طور همزمان تاثیرات منفی
را به حداقل برساند .میزبانی از گردشگران توسط یک مقصد در قدم اول به منظور تامین خواستههای ذینفعان است که
یگیرد؛ که مرسومترین منافع آنها اشتغال و درآمد است.
طیف گستردهای از منافع اقتصادی و اجتماعی را برای آنها دربرم 
یدهد .سیاست گردشگری به
این اشتغال و درآمد به ذینفعان اجازه اقامت در مقصد و لذت بردن از کیفیت منطقه را م 
ینفعان نیز حداکثر و
دنبال آن است که هزینهها و نتایج مرتبط میزبانی گردشگران حداقل شود؛ به طریقی که منافع ذ 
موفقیت مقصد تضمین شود .در نتیجه میتوان گفت که سیاست گردشگری به دنبال ارائه تجربیات با کیفیت به گردشگران
ینفعان نیز از مزایای آن منتفع شده و مقصد از نظر یکپارچگی محیطی ،اجتماعی و فرهنگی نیز
است؛ به صورتی که ذ 
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آسیب نبیند .باید از این واقعیت استقبال کرد که ذینفعان یک مقصد متشکل از طیف گستردهای از افراد و سازمانها باشند
که برخی از آنها از ساکنان و برخی نیز خارج از مقصد هستند.

) Veisi (2017سياستگذاري صنعت گردشگري در قوانين باالدستي جمهوري اسالمي ايران را بررسي نموده و يافت که
صنعت گردشگري يکي از مهمترين بخشهاي اقتصاد جهاني است که در بيش از يک دهۀ اخير ،بيشترين درآمدزايي و
اشتغالزايي را در ميان صنايع مختلف جهان داشته است .عالوه بر مزيتهاي اقتصادي ،آثار فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
امنيتي گردشگري باعث شده است تقريب ًاًا تمامي حکومتها در جهان به دنبال بهره گيري از اين صنعت در کشور خود
باشند .در اين ميان ،کشور پهناور ايران با جاذبههاي متنوع فرهنگي و طبيعي ،استعداد فوقالعاده اي براي توسعه صنعت
گردشگري دارد .ايران در منطقۀ خاورميانه و جهان شرق جزء نخستين کشورهايي است که به دنبال بهره برداري و توسعه
صنعت گردشگري بوده و بدين منظور سياستگذاري ،قانون گذاري ،نهادسازي و برنامهريزي کرده است اما تا به امروز
توفيق چنداني نداشته است .صنعت گردشگري در ايران بيش از هر چيز متأثر از نهاد سياست بوده و متناسب با تحوالت
سياسي فراز و نشيبهاي زيادي را پشت سر گذاشته است .اين مسئله در دوره پس از انقالب اسالمي ايران ،نمود بيشتري
داشته است بررسي اسناد و قوانين زيربنايي و باالدستي ايران نشان مي دهد که مقوله گردشگري کمتر مورد توجه
تگذاران و برنامهريزان کالن جمهوري اسالمي ايران بوده است و آنان در اين راه با نگاه تقليلگرايانه و کنترل شده
سياس 
تنها بعد کوچکي از گردشگري را با نگرش فرهنگي مورد توجه قرار دادهاند.
) Rezaghizadeh (2017در بررسيتاثير گردشگري بر مثلث فقر ،نابرابري و رشد اقتصادي با استفاده از آزمون
تئوريهاي موجود در ) (GMMبا بکارگيري روش گشتاورهاي تعميم يافته در زمينه رابطه موجود بين متغيرهاي فوق در
ايران طي دوره زماني 350 1تا  1931يافت که گردشگري سرانه مي شود ،GDPچشم اندازهاي رشد اقتصادي در ايران را
بهبود مي بخشد .بر اساس نتايج به دست آمده همچنين مي توان گفت که توسعه گردشگري در ايران باعث کاهش
نابرابري مي شود .از سوي ديگر بررسي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم گردشگري بر فقر نشان مي دهد که توسعه
گردشگري در ايران مي تواند باعث کاهش فقر شود.

)Fatahi(2018در پژوهش خود با عنوان مسالهشناسي پايداري در منطقه آزاد اروند 12مساله و چالش اساسي در
حوزههاي گوناگون اقتصادي ،سياسي ،محيط زيستي و مديريتي را شناسايي نمود که در مجموع بر پايداري اين منطقه
اثرگذار بوده و در صورت عدم توجه به آنها ميتوانند ضمن اثرگذاري مخرب بر پايداري اين منطقه استراتژيک کشور،
تجربه تاسيس اين منطقه را همانند ساير مناطق آزاد کشور با شکست مواجه کنند .برخي از اين چالشها پايداري اين
يتوانند بر پايداري منطقه به منزله يک
يدهند اما برخي ديگر از چالشها ،نه تنها م 
منطقه آزاد اقتصادي را تحت تاثير قرار م 
منطقه آزاد تجاري اثرگذار باشند بلکه ميتوانند پايداري محيط زيستي دو شهرستان خرمشهر و آبادان را به شدت تحت
تاثير قرار داده و پايداري آنها را با مخاطراتي جدي روبرو کنند.
) Mahmoudi& Derakhshan (2018در پژوهشی بهبرنامهریزی استراتژیک توسعه گردشگری در منطقه نمونه گردشگری
انشان در استان خوزستان پرداختند .برای شناخت راهبردهایبرنامهریزی گردشگری در منطقه نمونه گردشگری انشان از
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مدل کمی تحلیل  SWOTاستفاده شده است .شناخت نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدیدها از منظر  6معیار جغرافیایی-
طبیعی ،زیست محیطی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی -زیرساختی و گردشگری مورد تحلیل قرارگرفته است.
نتایج ارزیابی کمی عوامل داخلی و خارجی نشان داد اولویت اولبرنامهریزی استراتژیک در منطقه اجرای راهبردهای
توسعه ای ) (SOاست .بعد از آن راهبردهای مدیریت کنترلی ) ،(STدر مرحله بعد راهبردهای مدیریت کالن نگر ) (WTو
درنهایت راهبردهای مدیریت زیرساختی ) (WOدر منطقه موردتوجه باید قرار گیرد .مطابق اولویت تعیین شده برای
استراتژیها ،مهم ترین راهکارهای اجرایی در منطقه ،پتانسیل یابی و توسعه گردشگری جنگل و کوهستان ،گردشگری
ساحلی -آبی و روستایی است و در اولویت دوم صیانت پویا از منابع طبیعی و کنترل و مدیریت گردشگران است.

) Patolia and Stevia (2020در پژوهشی به بررسی سیاستها و شیوههای مرتبط با گردشگری دریایی در اتحادیه اروپا

و پرتغال با در نظر گرفتن چارچوب آنها در زمینه گردشگری دریایی و ساحلی و همچنین در زمینه اقتصاد آبی و دریایی
پرداختند .شاید به دلیل نقش محوری که در صنعت گردشگری دریایی در کرواسی و صربستان وجود دارد ،مانند آنهایی
که در دریای دریای آدریاتیک واقع شدهاند ،بیشتر ادبیات در مورد این نوع از جهان گردی تمایل دارد که با بهرهگیری از
عواملی که امکان توسعه آن را فراهم می کند ،رویکردی سودمند را اتخاذ کند .نتایج نشان داد باید الزامات فنی و
زیرساختی برای شروع گردشگری دریایی در یک مقصد معین ،فواید بالقوه اقتصادی آن ،ارتباط اقتصادی گردشگری
دریایی ،یا روشهایبرنامهریزی که هنگام توسعه مقصد گردشگری دریایی باید در نظر گرفته شود.
یافتههای پژوهش
جامعه آماری این تحقیق ،شامل کلیه کارشناسان و خبرگان مدیریت شهری و اساتید جغرافیا و مدیریت شهری دانشگاه و
دیگری شهروندان و گردشگران منطقه آزاد اروند میباشد .برای کارشناسان و خبرگان پرسشنامه مخصوص بین  00 1نفر
از کارشناسان و مدیران اجرایی در شهرداری و شورای شهرو همچنین اساتید رشته جغرافیا و مدیریت شهری توزیع شد و
در نهایت  50پرسشنامه صحیح برگشت داده شد و مبنای انجام تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .قلمرومکانی پژوهش
حاضر منطقه آزاد اروند میباشد .منطقه آزاد تجاری ،قلمرو معینی است که غالب ًاًا در محدوده داخل یک بندر یا در
مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است .چنانچه کاالها را میتوان بدون
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آنها را برای مدتی در انبار ذخیره
و در صورت لزوم بستهبندی و مجدد ًاًا صادر کرد .در شبکه مختصاتي به طول جغرافيايي  30درجه و  81دقیقه عرض
شمالی تا فاصله  30درجه و  32دقیقه عرض شمالی  48درجه و  1دقیقه طول شرقی تا  48درجه و  19دقیقه طول شرقی
قرار گرفته است .این منطقه درمجموع در فاصله  81طول جغرافیایی و  14عرض جغرافیایی قرار گرفته است .منطقه آزاد
اروند با مساحت  00 4 37هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان ،خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو)
یباشد که در محل تالقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است .این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و
م
یباشد که با داشتن ظرفیتی از قبیل حملونقل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای برخوردار
کویت م 
است(سازمان منطقه آزاد اروند.)4931 ،
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شکل شماره 1موقعیت منطقه آزاد اروند در کشور ایران

شکل شماره  2موقعیت منطقه آزاد اروند در استان خوزستان منبع :یافتههای پژوهش9931 ،
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این تحقیق جهت بررسی نقش سیاست بر توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند ،روشهای ارزشیابی مشارکتی را محور
اصلی پژوهش خود قرار داده است و ضمن بهرهگیری از نظرات کارشناسان خبره از تکنیک ارزشیابی مشارکتی SWOT

استفاده کرده است .این تکنیک ،ارزیابی بسیار مفیدی برای تحلیل موقعیت جاری یک سازمان یا گروه در زمینه کاربرد و
توسعه نوآوری ،اتخاذ تصمیمات ،گزینههای انتخابی و پیامدها ارائه می دهد و نه تنها چشمانداز کنونی بلکه فرصتها و
تهدیدات آتی را نیز ملحوظ می دارد.
یباشد؟
 مهمترین نقاط ضعف و تهدیدات موجود جهت توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند چه م  مهمترین نقاط قوت و فرصتهای موجود جهت توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند کدامند؟جهت پاسخگویی به سواالت در مورد گزینه و نوع استراتژیهای انتخابی جهت توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند ،از
تکنیکSWOTکه یکی از راهبردیترین مدلهای موجود در مدیریت و برنامهریزی استراتژیک میباشد استفاده شده است
جدول(.)1تکنیک SWOTیکی از موثرترین روشهای استفاده از تشکیل ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت وتهدیدات
حاصل از برخورد عوامل و اثرات درونی و بیرونی شرایط مختلف در یک منطقه برایبرنامهریزی است که نقش تمامی
عوامل موثر را با ورن یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار می دهد .ترکیب و تلفیق این عوامل مبنایی برای انتخاب
سناريوي انتخابي از ميان گزينههاي چهارگانه(تدافعي ،تهاجمي ،بازنگري و تنوع) مي باشد.
جدول )1ماتريس استخراج راهبردهاي ممكن از طريق تکنيک
شرايط دروني

زمينه

-1

شرايط بيروني
زمينه

زمينه

نقاط قوت () S

زمينه

نقاط ضعف () W
-1

فرصتها () O

() SO

() WO

........ -1

 -1حداكثر -حداكثر

 -1حداقل -حداكثر

........ ...2

 -2استراتژيهاي توسعه اي توصيه مي شود.

يهاي ترميمي -حفاظتي توصيه مي
-2استراتژ 
شود.

تهديدات () T

() ST

() WT

.......... .-1

 -1حداكثر -حداقل

 -1حداقل -حداقل

يهاي توسعه اي و ساماندهي
 -2استراتژ 

يهاي ترميمي ،حفاظتي و تغ يي ري
 -2استراتژ 

........... . -2

توصيه مي شود.

توصيه مي شود.
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

بر اين اساس جهت شناسايي و تع يي ن ميزان اولويت عوامل موثر بر گردشگري منطقه با استفاده از تدوين پرسشنامه در
قالب طيف ليکرتي ،تعداد  40سوال با رويکرد کالبدي ،طبيعي ،اقتصادي ،سياسي و امنيتي طراحي و با نظرسنجي از
کارشناسان و مديران محلي اصالح و هدفمند گرديد .پرسشنامهها يبن  200نفر(  30نفراساتيد وکارشناسان گردشگري،
85نفرگردشگر 40 ،نفر بومي منطقه و  45نفر از کارکنان گردشگري و آژانسهاي مسافرتي) توزيع و تکميل گرديد و از
نظرات آنها براي تع يي ن ميزان اهميت هريک از عوامل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديداتي که منطقه آزاد اروند با آن
سروکار دارند؛ استفاده گرديد .در ادامه اطالعات مورد نياز حاصل از پرسشنامهها بر اساس چهار عنوان اصلي(تهديد،
قوت ،ضعف و فرصت) جمع آوري و ميانگين وزنهاي استخراجي در قالب مدل روي نمودار قرار گرفت تا استراتژي
مورد نياز بدست آيد.
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جدول  )2ماتریس داخلی (نقاط قوت) منطقه آزاد اروند

S1

موقعیت جغرافیایی وژئواستراتژیکی منطقه آزاد اروند در خاورمیانه

185

3/7

0/ 27

0/ 99

961

3/3

0/ 20

0/66

میانگین

وزن نسبی

S3

بزرگترین صادر کننده انواع کاال در میان مناطق آزاد ایران

نمره نهایی

S2

مجموع وزن

کد

قوت()S

دسترسی و وجود منابع آب شیرین فراوان در منطقه

561

3/3

0/ 15

0/ 49

S5

اختصاص بخش وسیعی از سطح محدوده به توسعه فعالیتهای گردشگری

261

3/2

0/11

0/ 35

دسترسی به منبع آب شیرین و رودهای دائمی و پرآب منطقه

87 1

3/7

/ 082

0/ 30

S6

S4

0

S7

وجود ظرفیتهای گردشگری صنعتی در منطقه آزاد اروند

77 1

3/5

0/ 06

0/12

وجود جزیره زیبای مینو و توسعه گردشگری طبیعی

191

3/8

/340

0/ 16

S8

تهای درمانی مناسب برای گردشگران سالمت
وجود زیرساخ 

70 1

3/4

S9

وجود جاذبههای زیبا ودیدنی متناسب با فعالیتهای اگوتوریسم ،گردشگری ساحلی ،توریسم ورزشی به ویژه ددر نیمه دوم سال

80 1

3/6

S10

تهای گردشگری یادمانی
وجود یادگارهای فراوان از دوران جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخ 

189

3/7

0
0/01

/ 032
0

0/ 086

/ 024
0

0/ 06

/810
0

جدول  )3ماتریس داخلی(نقاط ضعف) منطقه آزاد اروند

W4
W5
W6
W7
W8
W9

مجموع وزن

W3

میانگین

W2

وزن نسبی

W1

نمره نهایی

کد

ضعف()w
تهای عظیم نفتی و گازی و آلودگی محیط
محدودیت توسعه گردشگری در منطقه ناشی از آلودگی فعالی 

72 1

3/4

0/ 30

1/ 02

193

3/8

0/12

0/79

179

3/5

0/ 15

0/25

191

3/8

0/01

0/ 38

زیست در منطقه
تهای مناسب در افزایش جذب گردشگران
فقدان زیرساخ 
توزیع نامناسب گردشگران در فصول سال
تهای گردشگری
کمبود نیروی متخصص وکارآمد در ارائه خدومات وتوسعه فعالی 
نبود پایگاه اطالعاتی مناسب در خصوص زمینههای گردشگری

181

3/6

0/ 07

0/52

نبود همگرائی در زمینه اتخاذ تصمیمات راهبردی در سطح منطقه

82 1

3/6

0/ 053

0/ 19

تهای دولتی جهت حمایت وتشویق بخش خصوصی در گردشگری منطقه
کمبود یا ضعف حمای 
سهای گردشگری در منطقه
کمبود آژان 
آب و هوای گرم و طاقت فرسا در نیمی از سال و به تبع آن کاهش مدت اقامت گردشگران

87 1

3/7

0/ 036

0/ 13

173

3/4

0/ 025

0/ 08

88 1

3/7

0/810

0/ 06

جدول )4ماتریس خارجی(نقاط قرصت) منطقه آزاد اروند

O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10

مجموع وزن

O3

میانگین

O2

وزن نسبی

O1

نمره نهایی

کد

فرصت()O

نزدیکی به کشورهای همسایه عراق وکویت و قابلیت جذب گردشگران آنها

97 1

3/9

0/ 27

1/ 05

88 1

3/7

0/ 20

0/ 74

194

3/8

0/ 15

0/ 57

98 1

3/9

0/11

0/ 42

دسترسی آسان به شبکه ریلی سراسری وفرودگاه بین المللی آبادان
فاصله کم و دسترسی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و امکان مناسب آنها برای استفاده از قابلیتهای
گردشگری اروند
تهای گردشگری با توجه به فصل سرد در سایر مناطق کشور
اقلیممناسب در نیمه دوم سال برای توسعه فعالی 
کشاورزی مرغوب وپتانسیل ایجاد گردشگری کشاورزی

185

3/7

0/ 082

0/ 30

مشابهتهای قومی و نزدیکی فرهنگی با ساکنین همسایگان خارجی مجاور

196

3/9

0/ 06

0/ 23

وجود بازار مرزی شلمچه و امکان راهاندازی تورهای گردشگری به منطقه خرید

92 1

3/8

0/340

0/ 16

ارتقای انگیزه ومیل به گردشگری در شهروندان همسایگان خارجی

87 1

3/7

0/ 032

0/11

بهرهگیری از امکانات اسکلههای صیادی منطقه برای توسعه گردشگری دریایی
تهای فراوان سرمایه گذاری با توجه به حذف مالیات در منطقه
وجود ظرفی 
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

77 1

3/5

0/ 024

0/ 08

189

3/7

0/810

0/ 06
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جدول )5ماتریس خارجی(نقاط ضعف) منطقه آزاد اروند

T4
T5
T6
T7
T8
T9

مجموع وزن

T3

میانگین

T2

وزن نسبی

T1

نمره نهایی

کد

تهدید()T

تهای مشابه در مناطق مجاور داخلی وخارج از کشور
ایجاد زیرساخ 

57 1

3/ 1

0/ 30

0/ 39

تعارض میان فرهنگ گردشگران خارجی ومردم منطقه

361

3/ 2

0/ 12

0/ 67

ضعف تبلیغات ومعرفی منطقه برای جذب گردشگر داخلی وخارجی

88 1

3/ 7

0/ 15

0/ 55

لگیری مدیریت واحد
وجود نهادهای تصمیم گیرنده زیاد دراین منطقه وعدم شک 

98 1

3/ 9

0/ 01

0/ 93

196

3/ 9

0/ 07

0/ 27

فها و رقابت با مناطق گردشگری پیرامونی
نبود برنامههای اقتصادی کاربردی برای شناسایی و اصالح ضع 

191

3/ 8

0/ 053

0/ 20

تحریمها و تبلیغات منفی کشورهای غربی نسبت به ایران

012

4/ 2

0/ 036

0/ 15

تهدیدهای ناشی از پدیده ی گرد وغبار

204

4

0/ 025

افزایش قیمت زمین بخاطر بورس بازی وبطبع افزایش بارمالی گردشگری

179

3/ 5

تهای الزم برای آب وهوای گرم وشرجی دربخشهای زیادی از سال
نبود زیرساخ 

0/ 810

0/ 1
0/ 06

منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

تها وتهدیدها ،اولویت بندی نهایی صورت گرفته
در نهایت با توجه به نمرههای به دست آمده از قوتها ،ضعفها ،فرص 
است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان نقاط قوت شهر اروند موقعیت جغرافیایی وژئواستراتژیکی منطقه آزاد اروند
در خاورمیانه با آماره نهایی  0/ 99برترین نقاط قوت منطقه آزاد اروند و وجود یادگارهای فراوان از دوران جنگ تحمیلی و
یباشد.
تهای گردشگری یادمانی با نمره نهایی  0/ 06کم اهمیت ترین نقطه قوت منطقه آزاد اروند م 
ایجاد زیرساخ 
از نقاط ضعف مورد مطالعه محدودیت توسعه گردشگری در منطقه ناشی از آلودگی فعالیتهای عظیم نفتی و گازی و آلودگی
محیط زیست در منطقه با آماره نهایی 1/ 02مهم ترین نقطه ضعف و آب و هوای گرم و طاقت فرسا در نیمی از سال و به تبع
یباشد.
آن کاهش مدت اقامت گردشگران با آماره نهایی  0/ 06کم اهمیت ترین نقطه ضعف منطقه آزاد اروند م 

نتایج فرصتها نشان می دهد که نزدیکی به کشورهای همسایه عراق وکویت و قابلیت جذب گردشگران آنها با
تهای فراوان
آماره نهایی  1/ 05بهترین فرصت در جهت افزایش کارایی گردشگری منطقه اروند و وجود ظرفی 
سرمایه گذاری با توجه به حذف مالیات در منطقه با آماره نهایی  0/ 06کم اهمیت ترین فرصت در این راستا است
تهای مشابه در مناطق مجاور داخلی وخارج از کشور با آماره نهایی 0/39مهم ترین عامل
از تهدیدها ایجاد زیرساخ 
تهدید توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند و افزایش قیمت زمین بخاطر بورس بازی وبطبع افزایش بارمالی
گردشگری با آماره نهایی  0/ 06کم اهمیت ترین تهدید شناسایی گردیده است.
تهای درونی توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند
تها ومحدودی 
جدول  )6اولویت بندی قابلی 
قو ت

رتبه

ضعف

رتبه

موقعیت جغرافیایی وژئواستراتژیکی منطقه آزاد اروند در خاورمیانه

4

محدودیت توسعه گردشگری در منطقه ناشی از آلودگی فعالیتهای عظیم نفتی و گازی و

9

بزرگترین صادر کننده انواع کاال در میان مناطق آزاد ایران

8

تهای مناسب در افزایش جذب گردشگران
فقدان زیرساخ 

1

دسترسی و وجود منابع آب شیرین فراوان در منطقه

9

توزیع نامناسب گردشگران در فصول سال

7

تهای گردشگری
اختصاص بخش وسیعی از سطح محدوده به توسعه فعالی 

01

کمبود نیروی متخصص وکارآمد در ارائه خدومات وتوسعه فعالیتهای گردشگری

2

دسترسی به منبع آب شیرین و رودهای دائمیو پرآب منطقه

3

نبود پایگاه اطالعاتی مناسب در خصوص زمینههای گردشگری

6

تهای گردشگری صنعتی در منطقه آزاد اروند
وجود ظرفی 

6

نبود همگرائی در زمینه اتخاذ تصمیمات راهبردی در سطح منطقه

5

وجود جزیره زیبای مینو و توسعه گردشگری طبیعی

1

تهای دولتی جهت حمایت وتشویق بخش خصوصی در گردشگری
کمبود یا ضعف حمای 

4

آلودگی محیط زیست در منطقه

منطقه
تهای درمانی مناسب برای گردشگران سالمت
وجود زیرساخ 

7

سهای گردشگری در منطقه
کمبود آژان 

8

تهای اگوتوریسم ،گردشگری ساحلی ،توریسم
وجود جاذبههای زیبا ودیدنی متناسب با فعالی 

5

آب و هوای گرم و طاقت فرسا در نیمی از سال و به تبع آن کاهش مدت اقامت گردشگران

3

تهای گردشگری یادمانی
وجود یادگارهای فراوان از دوران جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخ 

2

ورزشی به ویژه ددر نیمه دوم سال

تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری51 ...
تهای بیرونی توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند
تها ومحدودی 
جدول )7اولویت بندی قابلی 
فرصت

رتبه

تهدید

رتبه

نزدیکی به کشورهای همسایه عراق وکویت و قابلیت جذب گردشگران آنها

2

تهای مشابه در مناطق مجاور داخلی وخارج از کشور
ایجاد زیرساخ 

9

دسترسی آسان به شبکه ریلی سراسری وفرودگاه بین المللی آبادان

7

تعارض میان فرهنگ گردشگران خارجی ومردم منطقه

8

فاصله کم و دسترسی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و امکان مناسب

4

ضعف تبلیغات ومعرفی منطقه برای جذب گردشگر داخلی وخارجی

6

تهای گردشگری با توجه به
اقلیم مناسب در نیمه دوم سال برای توسعه فعالی 

1

لگیری
وجود نهادهای تصمیم گیرنده زیاد دراین منطقه وعدم شک 

3

کشاورزی مرغوب وپتانسیل ایجاد گردشگری کشاورزی

9

تهای الزم برای آب وهوای گرم وشرجی دربخشهای
نبود زیرساخ 

4

مشابهتهای قومی و نزدیکی فرهنگی با ساکنین همسایگان خارجی مجاور

3

تهای گردشگری اروند
آنها برای استفاده از قابلی 
مدیریت واحد

فصل سرد در سایر مناطق کشور

زیادی از سال
نبود برنامههای اقتصادی کاربردی برای شناسایی و اصالح ضعفها و

5

رقابت با مناطق گردشگری پیرامونی
وجود بازار مرزی شلمچه و امکان راهاندازی تورهای گردشگری به منطقه خرید

5

تحریمها و تبلیغات منفی کشورهای غربی نسبت به ایران

1

ارتقای انگیزه ومیل به گردشگری در شهروندان همسایگان خارجی

8

تهدیدهای ناشی از پدیده ی گرد وغبار

2

بهرهگیری از امکانات اسکلههای صیادی منطقه برای توسعه گردشگری دریایی

01

افزایش قیمت زمین بخاطر بورس بازی وبطبع افزایش بارمالی

7

تهای فراوان سرمایه گذاری با توجه به حذف مالیات در منطقه
وجود ظرفی 

6

گردشگری
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

تعیین موقعیت ومطلوبیت گردشگری منطقه آزاد اروند با تاکید بر سیاست در این منطقه به منظور مشخص
ساختن موقعیت گردشگری منطقه آزاد اروند با تاکید بر سیاست از ماتریس و شکل 3استفاده گردید .بر اساس نتایج
این ماتریس چنانچه جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور xها در محدوده 1تا  1/ 99قرار گیرد ،نشان دهنده
یباشد.چنانچه
ضعف داخلی سیستم ودر این پژوهش نشان دهنده عدم مطلوبیت سیاست در منطقه آزاد اروندم 
امتیازها بین  2تا  2/ 99قرار گیرد ،سیستم در وضع متوسط و در این پژوهش نشان دهنده وضعیت نیمه مطلوب
موضوع فوق چنانچه امتیازها بین 3تا  4قرار گیرند ،نشان دهدنه قوت سیستم و مطلوبیت موضوع فوق یعنی سیاست
در منطقه آزاد اروند م 
یباشد .به همین شیوه جمع امتیاز نهایی عوامل خارجی بر روی محور yها از 1تا 1/ 99نشان
دهنده ضعف منطقه وعدم مطلوبیت موضوع ،امتیازهای 2تا 2/ 99نشان دهنده متوسط بوده ،وضعیت سیستم ونیمه
مطلوب بودن موضوع و نهایتا امتیازهای 3تا  4نشان دهنده قرار گرفتن منطقه در وضعیت عالی و مطلوبیت کامل
یباشد.
موضوع م 
امتیاز نهایی ارزیابی عوامل داخلی ()IEE
ضعیف(1تا )1/ 99

میانگین (2تا )1/ 99

III

II

I

VI

V

IV

IX

VII

VII

قوی( 3تا)4
باال
 3تا
متوسط
 2تا 2/ 99
پایین
1تا 1/ 99

تهای اجرایی SWOT
شکل ( )3ماتریس راهبردها واولوی 
منبع :یافتههای پژوهش1993 ،

امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی

رشد و شناخت
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عالوه بر این ماتریس فوق را می توان به سه ناحیه عمده تقسیم کرد و بر اساس آن برای هریک از نواحی
شهایی که در خانههای  2 ،1یا ( 4از باال و از چپ به راست) قرار
راهبردهای متفاوتی اتخاذ نمود .نخست برای بخ 
می گیرند؛ باید راهبردهای را به اجرا درمی آورد که موجب رشد و ساخت(توسعه) گردد .دوم ،برای واحدهای از
سیستم که در خانههای 5 ،3یا  7قرار می گیرند ،باید راهبردهایی را به اجرا در آورد که هدفشان حفظ و نگهداری
وضع موجود باشد و سوم ،برای واحدهایی که در خانههای  8 ،6یا  9قرار می گیرند ،باید راهبردهای برداشت
محصول یا رها کردن را به خاطر عدم مطلوبیت در نظر گرفت.
براساس نتایج ،جمع ماتریس داخلی برابر با  3/ 41ومیانگین ماتریس خارجی  3/25به دست آمده است که بر اسا
تهای منطقه اروند در جذب و توسعه گردشگری این
قواعد ماتریس راهبردی  SWOTمشخص می گردد که سیاس 
منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارند .همچنین بر اساس قواعد تکنیک راهبردی  SWOTو بر اساس نمرههای نهایی
به دست آمده موقعیت گردشگری منطقه اروند با تاکید بر سیاست در این منطقه در ناحیه اول قرار می گیرند که این
امر نشان می دهد با توجه به مطلوبیت سیاس 
تهای این منطقه باید نظر مسئولین و کارشناسان به سوی راهبردهای
رشد و ساخت(توسعه) باشد
ضعیف(1تا )1/ 99

میانگین (2تا )1/ 99

قوی( 3تا)4
باال
 3تا
متوسط
 2تا 2/ 99
پایین

امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی

رشد و شناخت

1تا 1/ 99

شکل ( )4موقعیت گردشگری منطقه آزاد اروند با تاکید بر سیاست دراین منطقه
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

تها و تهدیدها و درصدهای محاسبه
بعد از مشخص شدن جمع امتیازهای وزنی هریک از نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
یباشد .چرا که
(جدول  ،)8نوع راهبرد مناسب برای بهبود و توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند ،راهبرد بازنگری م 
تها دارای بیشترین فرصت و از نظر محدودیت
همانگونه که جدول ( )9نشان می دهد منطقه آزاد اروند از نظر قابیلی 
تها( قوت و فرصت)
دارای بیشترین ضعفها بوده است.به عبارت دیگر بر اساس درصدهای به دست آمده از قابلی 
فرصتها با  26 / 84درصد و از محدودیتها (ضعف وتهدید) ضعفها با  24 / 68درصد در باالترین سطح قرار
داشتهاند .بنابراین بر طبق تعاریف آورده شده در تکنیک سوات و بر اساس مفروضات آن راهبرد نوع سوم( راهبرد
تهای موجود و بهرهگیری از
بازنگری  )WOانتخاب می گردد .این راهبرد منطق خود را بر حداکثر استفاده از فرص 
فرصتهای موجود در محیط خارجی می کوشند نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد .به عبارت دیگر این استراتژی
یشوند که طی
تهای محیطی طراحی م 
فهای داخب برای بیشترین استفاده از فرص 
به منظور به حداقل نمودن ضع 
آن از فرصتها جهت کمرنگ نمودن نقاط ضعف استفاده میشود.
جدول  )8مجموع امتیاز وزنی متغیرها در تکنیک  SWOTدر منطقه آزاد اروند
ابعاد
جمع امتیاز

قوت()S
3/ 40

ضعف()W
3/ 42

فرصت()O
3/ 72

تهدید()T
3/ 32

تحلیل تأثیر سیاست بر گردشگری53 ...
تها و تهدیدها وتعیین راهبرد در منطقه آزاد اروند:
جدول  )9محاسبه درصد قوت ،ضعف ،فرص 
SWOT

نام شاخص
درصد

S
24 / 54

W
24 / 68

O
26 / 84

T
23 / 95

عوامل

عوامل

داخلی

خارجی

49 / 22

50 / 79

مثبت
25/ 38

نوع راهبرد
منفی
844/ 63

راهبرد بازنگری

()WO

منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

فها ،فرص تها و تهديداتي که از منظر سیاسی
تها ،ضع 
در این بخش ابتدا ماتريس عوامل مختلف ناشي از قو 
برگردشگري منطقه اروند تاثيرگذار مي باشد ،تشکيل گردید و از کارشناسان خواسته شد تا در قالب پرسشنامه طراحي
شده به آنها امتياز دهند .براي تع يي ن ميزان اهميت و ارزش هريک از عوامل بدست آمده در زمينه نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديدات که متوجه گردشگري منطقه آزاد اروند مي باشد ،جداولي طراحي گرديد که:
 در ستون اول نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديدات ارائه شده است. در ستون دوم ،براساس نظريات کارشناسي افراد ،برحسب ميزان اهميت هريک از عوامل چهارگانه نقاط قوت ،ضعف،فرصت و تهديدات در آينده و برحسب ميزان اهميت آنها در چگونگي توسعه آينده گردشگري منطقه از  1تا  5امتياز
تعلق مي گيرد .هرچه اهميت موضوع از نظر فرد کارشناس بيشتر باشد به همان نسبت نيز امتياز بيشتر تعلق مي گيرد.
 درستون سوم که ستون وزن نسبي گفته مي شود ،وزن نسبي هريک از عوامل که حاصل تقسيم وزين هر يک از عواملگروههاي چهارگانه (نقاط قوت ،ضعف ,فرصت و تهديد) بر مجموع امتيازاتي است که به آن دسته اختصاص يافته است.
مجموعه اين عوامل يک مي باشد.
 در ستون چهارم ،رتبه يا درجه هريک از عوامل مطرح شده در گروههاي چهارگانه تع يي ن شده است .از نظر کارشناس بههريک از اين عوامل امتياز 1تا  4تعلق مي گيرد .بديهي است که امتياز  4به معناي اهميت درجه و يا رتبه عامل مطرح شده
در توسعه گردشگري در وضع موجود مي باشد.
 در ستون بعدي مجموع امتياز يا امتياز نهايي که به هريک از موارد مطرح شده در قالب گروههاي چهارگانه (نقاط قوت،ضعف ,فرصت و تهديد) محاسبه شده است .اين امتياز حاصل ضرب امتياز نسبي عوامل بدست آمده در امتياز رتبه يا
درجه عوامل مي باشد.
در ادامه جهت بررسی تأثیر سیاست گردشگری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه آزاد اروند ،اطالعات ورودی را دو
بخش ارزیابی محیط داخلی(نقاط ضعف و قوت) وارزیابی محیط خارجی(تهدیدها و فرصتها)مورد تفکیک و تحلیل قرار
دادیم.ارزیابی عوامل تاثیر گذار داخلی بر توسعه اقتصادی منطقه آزاد اروند طی چهار گام مورد ارزیابی قرار گرفت .در گام
اول عوامل داخلی تاثیر گذار بر گردشگری منطقه مورد شناسایی قرار گرفت و با پرسشگری از مدیران محلی و افراد
مرتبط با مسئله گردشگری عوامل موثر تعیین گردیدند .این عوامل در برگیرنده نقاط قوت و ضعف بخش گردشگری با
تقسیم بندی درسه بخش کالبدی ،محیطی و اجتماعی و سیاسی بترتیب گروهبندی ،وزن دهی و رتبهبندی شدند .در
نهایت امتیاز نهایی این بخش محاسبه گردید جداول( )1و (.)2
عوامل خارجی اثر گذار در چهار گام مورد ارزیابی قرار گرفتند .در گام اول عوامل خارجی تاثیر گذار بر بخش گردشگری
تعیین و عوامل در سه بخش کالبدی ،محیطی و اجتماعی -سیاسی استخراج گردیدند .این عوامل شامل مواردی است که
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موجب فرصت برای بخش گردشگری میشود یا ممکن است بخش گردشگری را مورد تهدید قرار دهد.در گام دوم
اهمیت عوامل خارجی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و بر اساس میزان اهمیت به هر کدام وزن داده شد.این وزنها
بر اساس پرسشگری از کارشناسان محلی و با استفاده از تکنیک دلفی به دست آمد .در گام سوم به هریک از عوامل
خارجی که موجب موفقیت در بخش گردشگری میشوند رتبه داده شد.در گام چهارم مجموع امتیاز نهایی هر یک از
عوامل خارجی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت جداول( )3و (.)4
با متصل کردن نقاط مربوط به اين عوامل بر روي نمودار فوق ،مساحت ربعي که داراي وسعت بيشتري بود به عنوان
يهاي
تع يي ن کننده نوع استراتژيهاي انتخابي مالک عمل قرار گرفت .همانطور که نمودار فوق نشان مي دهد ،استراتژ 
انتخابي در اين پژوهش از نوع استراتژيهاي بازنگري()WOيعني رابطه حداقل -حداکثري مي باشد که هدف از آن اين
است که با بهره گيري از فرصتهايي که متوجه گردشگري در منطقه آزاد اروندمي باشد ،نقاط ضعف و کاستيهاي آن
پوشش داده میشود شکل (.)5
نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
به طور کلی توسعة گردشگری به تقویت شناخت و روابط بین المللی و توسعة مهارتهایبرنامهریزان در جوامع میزبان
یشود .گردشگری در عین حال می تواند منجر به تحریف ماهیت صحیح وقایع به منظور منعکس کردن ارزشهای
منجر م 
نظام سیاسی ،ناتوانی در کسب اهداف ،استشهار اقتصادی مردم محلی به منظور راضی نگه داشتن رجال سیاسی شود .آثار
سیاسی توسعة گردشگری :تالش برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور ،اعتالی سطح امنیت در جامعه ،کاهش کشمکشهای
بها و تشنجات سیاسی در کشور ،برقراری تماس
سیاسی به علت کاهش نرخ بیکاری در کشور ،تالش برای تقلیل آشو 
یباشد.
تهای گوناگون و ارتقای درک متقابل بین آنها ،افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف م 
بین قومیتها و ملی 
در این پژوهش بررسي مهمترين عوامل اثرگذار برتوسعه گردشگري منطقه آزاد اروند از منظر سیاسی با استفاده از مدل
SWOTنشان داد که-1تأثیر عوامل بیرونی اعم از فرصتها و تهدیدها ،بر صنعت گردشگری در منطقه آزاد اروند بیشتر
است -2.مناسبترین رویکرد انتخابی در زمینه تدوین راهبردها و استراتژیهای توسعه گردشگری در منطقه ،رویکرد کمینه-
بیشینهیا استراتژ 
یهای بازنگری ( )WOمیباشد تا در راستای آن نهایت بهرهگیری از فرصتها و قابلیتهای بیرونی جهت
تقویت و ارتقای ضعفهای درون منطقه ای جهتبرنامهریزی گردشگری فراهم گردد.
بر این اساس منطقه آزاد اروند می تواند ضمن استفاده از فرصتها و پتانسیلهای پیرامونی چون جاذبههای متعددگردشگري،
قرارگیری در حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس ،نزدیکی به بزرگترین و مهم ترین انبار انرژی جهان ،مجاورت با مراکز بزرگ
صنعتی و کشاورزی و ....توأم با مديريت و برنامه ريزي صحیح به عنوان كي ي از محورهاي مهم ژئوپلتیک و گردشگري
در سطح ملی و منطقه ای مطرح شود.
يهاي منطقه جهت تأثیر مثبت و
بر این اساس مهمترين فرصتهاي بیرونی در راستاي پاسخگويي به ضعفها و نارسائ 
پایدار عوامل سیاسی بر گردشگري منطقه آزاد اروند به شرح زیر ارائه می گردد:
 -تدوين نقشه راه گردشگري منطقه آزاد اروند به نحوي که منافع همه ذينفعان در آن ديده شده باشد.
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 استفاده موثر از ظرفيت وجود خليج فارس و رونق گردشگري دريايي و جذب آن به منطقه آزاد. ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي در راستاي احداث هرگونه پروژه وسازهي توسعه اي. پايش نمونههاي مشابه در برنامه ريزي نواحي ساحلي و استفاده از تجارب کشورهاي ديگر. ايجادساز و کارهاي رونق گردشگري واختصاص مشوقهاي مالي براي جلب سرمايه گذاران. استفاده ويژه از فرهنگ ،موسيقي وآداب محلي براي رونق گردشگري در منطقه.تهاي توسعه گردشگري در کشورها و مناطق همجوار درراستاي بروزرساني فعاليتهاي گردشگري
 پايش مداوم فعالي  ايجاد دفاتر ،شرکتها و موسسات گردشگري در خارج از مرزها در کشورهای هدف ايجاد زمينههاي همکاري با موسسات خبره گردشگري جهان در راستاي تقويت برنامه ريزي و آموزش مديران و نيزکادرهاي گردشگري ونيزوي انساني وابسته به فعاليتهاي گردشگري منطقه.
 ايجاد رشتههاي دانشگاهي مربوط به گردشگري در دانشگاهها وموسسات آموزشي منطقه در راستاي تربيت نيرويانساني دانش آموخته در زمينه گردشگري
شها و
 استفاده از موقعيت ژئواستراتژيکي استقرار خود و ايجاد زمينههاي ميزباني دربرگزاري جشنها ،هماي نمايشگاههاي مختلف در راستاي ارتقاي گردشگري منطقه.
 بهرهگيري از نهادهاي مديريتي وسياسي کشور در راستاي اتصال کريدورهاي ارتباطي نظير خطوط ريلي با کشورهايهمسايه در جهت افزايش جذب گردشگران وارده به منطقه.
يها
 ايجاد سازوکارهاي مناسب تبليغاتي براي معرفي تنوع فعاليتهاي گردشگري که در سطح منطقه و مقابله با کارشکن و تبلیغات منفی در زمينه ايران هراسي ونبود امنيت در کشور ودر منطقه.
 بهره گيري از ويژگيها ،فرهنگها وآداب و رسوم محلي ومعرفي توليدات سنتي وصنايع دستي منطقه و برند کردن آنهاضمن برگزاري همايشهاي گردشگري در کشورهاي همسايه براي جذب گردشگران بيشتر.
 شناسايي مناطق حساس اکولوژيکي و برنامه ريزي براي مديريت بهره مندي آينده نگرانه از آنها. ارائه خدمات براي گردشگران خارجي در حد استانداردهاي جهاني براي جلب رضايتمنديگردشگران. ايجاد امنيت و تالش براي ثبات اقتصادي وسياسي در مورد جلب رضايت گردشگران خارجي وداخلي. ايجاد بوم گردهاي محلي آموزش ديده براي خدمات دهي به گردشگران داخلي وخارجي.منابع
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