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 چکیده

 پویایي و در تحرك موثر کامال ای گونه به تواند مي خود متنوعتاثیرات  به اتكا با گردشگری صنعته امروز
و مستلزم بررسي این صنعت توسعه  شهرها در . نماید ایفا ای عمده نقش محليجوامع  مختلف های بخش

ایزدشهر در  مي باشد. این نواحيفرهنگي و جغرافیایي  -اقتصاد، اجتماعي شناخت مطلوب از جنبه های مختلف

 تان مازندران از جمله مناطق شهری است که بدلیل وجود جاذبه های فراوان طبیعي، فرهنگي و تاریخياس

مي باشد. که به علت عدم برنامه ریزی  تهراناستان و بالخص  خواستگاه بسیاری از گردشگران در سطح منطقه

گردشگر دست یابد. پایدار ذب صحیح ناشي از فقر اطالعات پایه ای شهر نتوانسته به جایگاه واقعي خود در ج

در این راستا، این تحقیق با استفاده از روش پیمایشي، مطالعات میداني و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و 

به بررسي و   QSPMو تشكیل ماتریس اندازه گیری کمي راهبردی swotتهدید ها با استفاده از مدل راهبردی 

مسایل زیست  رعایت با همراه ، علمي ای گونه به ایزدشهر توریستي های جاذبه ارزیابي پتانسیل ها و قابلیتهای

پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل  پایدارشهری توسعه برای راهكارهایي ارائه به و پس از آن محیطي

پرسشنامه ها  نشان داده است که شهر مورد مطالعه از پتانسیل های باالی گردشگری برخوردار مي باشد و 

نقاط قوت بر نقاط که در آن  تبدیل شدن به یكي از مناطق مهم گردشگری منطقه را دارا مي باشد ظرفیت

در  همچنین مشخص گردید که برتری دارد و فرصت های محیطي بر تهدیدهای محیطي گردشگری وضعف 

امبرده میان راهبرهای پیشنهادی، راهبرد تهاجمي از اولویت بیشتری جهت توسعه پایدار گردشگری شهر ن

 برخوردار مي باشد.  
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 مقدمه-1
گردشگری یكي از عمده ترین نیروهای شكل دهنده به جهان امروز و یكي از مهم ترین و پویا ترین فعالیت های جهان است 

(Cohen,2000,214) .از مهمي بخش فرد، منحصربه و بارز های ویژگي دارای و پویا صنعتي عنوان به گردشگری صنعت امروزه 
 و  (UNWTO, 2007,1) است داده اختصاص خود به را توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای تولیدی و های اقتصادی فعالیت

 از این صنعت .(Weaver, 2000,355)گرددعنصری حیاتي و ضروری در برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی شهرها محسوب مي 
داده که با  ادامه خود پویایي به اقتصادی و  اجتماعي متفاوت نیازهای حسب و بر بوده انساني جوامع توجه مورد نیز های دور گذشته

 داشته همراه به جوامع برای بسیاری نتایج آن، از حاصل درآمدهای و گردشگران تعداد چشمگیر افزایش و ارتباطات توسعه روزافزون 
گردشگری فرصت هایي را برای باز زنده سازی اقتصادهای شهری که در معرض کاهش و رکود هستند، (. Negi,2004,12)است

 دیگر محدود هستند، منبعي مهم برای اشتغال است.اقتصادی پیشنهاد مي کند به ویژه در مكان هایي که گزینه های 

(Rogerson,2004,249 .) درصد 10/6یت بر طبق آخرین محاسبات مجمع جهاني گردشگری و سفر، حدود که این فعال گونه ایبه

درصد خواهد  5میلیون شغل در جهان ایجاد کرده است.که در هر سال افزایش رشدی در حدود  222و بیش از  GDPاز سهم 

محلي به ویژه برحسب  علي رغم این، گردشگری نقش مهمي را از طریق کمک به ارتقاء نقش جوامع (.Baggio, 2007,727)داشت

با این تعاریف مي  (.Rogerson,2004, 257)نقش گردشگری در بازسازی فیزیكي شهرهای داخلي بسیاری از جوامع بازی مي کند

تجاری جهان است. به نحوی که  -توان به جرات ادعا نمود که گردشگری و اقتصاد گردشگری یک از اصلي ترین ارکان  اقتصادی 

ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلي توسعه پایدار و موجب تحرك اقتصادی  بسیاری از برنامه

گردشگری از سوی دیگر  .(russell,2003,40) حاشیه ای و پیشرفت توسعه از طریق ایجاد شغل و درآمد برای جوامعه یاد مي کنند

(. گردشگری یكي از مهمترین مجراهای تبادل فرهنگي است. 1389،151دارد)کاظمي، جوامع سهم مهمي در توسعه فرهنگي

باعث بهداشت رواني شهروندان مي شود، سرمایه گذاری در گردشگری یعني سرمایه گذاری کم با نیز گردشگری در بعد اجتماعي 

 Mowforth) مي باشد دانبهداشت رواني بیشتر شهرون به معنایایجاد اشتغال گسترده و بیكاری کمتر در سطح شهر و جامعه و این 

and Munt, 2003,99).  جنبه های منفي و پذیرفتهبا برنامه ریزی مناسب انجام توسعه گردشگری که  است به شرطياین تاثیرات ،

 (1335،4احیاناٌ مخرب آن پیشگیری و کنترل شده و جنبه های مثبت آن تقویت گردد.)سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،

در محیطي آرام و بدون آلودگي نسبت به اهمیت گذران اوقات فراغت و  ا توجه به دغدغه های امروز بشر در دنیای صنعتيباین صنعت 

گذشته متنوع تر و پیچیده تر شده است. امروزه گردشگران به جای اقامت های طوالني، اقامت کوتاه مدت تری در مقاصد گردشگری 

ده اند. آنها تأکید بیشتری بر محیط زیست مقاصد داشته، ارزش بیشتری را نسبت به هزینه کرد داشته، اما بر تعداد سفرهای خود افزو

زمینه گردشگری یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی،  برای موفقیت در خود انتظار داشته و متقاضي ارائه خدمات بهتری مي باشند.

اری، باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در پایداری داشته و به منظور داشتن پاید  اجتماعي و زیست محیطي

راهبرد کلي برای دستیابي به این اهداف را در مي توان توجه به  (.Sharpley,2002,12)مالحظات خود مورد توجه قرار دهد

ر هر منطقه مي بایست بر پایه شناخت قابلیت های محیطي وتوان های شهری دانست. توسعه مطالعات توریستي د گردشگری پایدار و

توان های محیطي مبتني بر جامعه شكل گیرد. گردشگری پایدار هرگز در پناه اعمال برنامه ریزی در سطوح کالن میسر نبوده بلكه 

 زندگي کیفیت بهبود پایدار، گردشگری های هدف .(37، 1333اعمال برنامه ریزی محلي به نیل آن کمک شایاني مي نماید)سقایي،

 زیست سیستم حفظ طریق از زیست کیفیت محیط حفظ نسل، یک درون و نسل دو بین یا مساوات برابری رعایت میزبان، امعهج
 دیدار که ای گونه است؛ به امكانات و تسهیالت ایجاد و جوامع بین همبستگي اجتماعي و فرهنگي انسجام و یكپارچگي محیطي، حفظ

را مي گام نخست  به منظور دستیابي به گردشگری پایدار ( 1388،3، )ابراهیم زاده کنند سبک های ارزشمندی تجربه بتوانند کنندگان

بدون آگاهي و شناخت  .ستنادپتانسیل ها و جاذبه های طبیعي و همچنین موانع و محدودیت های توسعه توریسم  شناسایيتوان 

یزی و پیش بیني میسر نخواهد بود. در واقع شناخت استعدادهای استعدادها و توان های بالقوه و بالفعل در هر منطقه، امكان برنامه ر

اقتصادی، طبیعي و انساني هر منطقه به پژوهشگران و برنامه ریزان این امكان را فراهم مي سازد تا براساس وضع موجود و توان منطقه، 

زمینه  ،منطقهتوریسم  هتر و عملي تر برای توسعهراهكارهای بو با ارائه  متناسب با آن عمل کرده، جهت آن در منطقه را شناسایي کنند

 .(Holjevac, 2003,58 )را فراهم آورنداجتماعي منطقه و در نهایت توسعه پایدار  - آمدزایي، ارتقاء سطح رفاه اقتصادیهای در
 



 

ناگون گردشگری برخوردار شهر ایزدشهر در شهرستان نور از جمله مناطقي در استان مازندران است که از قابلیت ها و جاذبه های گو

مي باشد. این شهر به علت قرار گیری در مسیر دسترسي تهران به شهر نور از مناطق جذاب گردشگری و گذران اوقات فراغت بالخص 

برای ساکنان این کالنشهر کشور مي باشد. اما محرومیت های این شهر در زمینه امكانات گردشگری نگران کننده به نظر مي رسد. لذا 

ا توجه به داشتن توان های بالقوه گردشگری این شهر و با توجه به اهمیت محرومیت زدایي از مناطق شهری، هدف از این تحقیق ب

بررسي نقش قابلیت ها و توانمندیها و جاذبه های گردشگری در ایزدشهر به منظور شناخت هر چه بیشتر شهر در این حوزه و فراهم 

 ه که مي تواند بعنوان مقدمه ای، راه را برای مطالعات و پژوهش های بعدی هموارتر سازد.    کردن زمینه های توسعه شهر بود

 گیرد مي قرار استفاده مورد دنیا مختلف نقاط در امروزه که است نویني نسبتا روش QSPMو swotتكنیک با گردی طبیعت تیمدیر

ترکیب کردن و swot روش را با  (AHP)تحلیل سلسله مراتبي  2222و استوارت و همكاران در سال  2222کارتیال و همكاران در سال 

با روش های ذکر شده مي  از جمله مطالعات  .(1331،39)نبي،بوجود آوردندswot  را برای بهبود کاربرد مدل  QSPMروش ترکیبي

 ، فلوریدا در ویلدلند در ، استرالیا در ویكتوریا سایت در مرکزی های جنگل در ، هیترک در ویلیجرز جنگلي مناطق در توان به مطالعات

 در ملي پارك در و 2224-2222 سالهای بین صربستان و روماني  در و روسیه غرب شمال های جنگل در ، بولیوبا در مریر ملي درپارك

 ،(2221)وایت توسط عمده تحقیق هفت مرور (. در1333،153میالدی اشاره نمود)نوحه گر و همكاران، 2222-2229 سالهای در آفریقا

 بر مؤثر عوامل عنوانبه تحقیقات این در که مختلفي متغیر 92 بین از که دریافت بودند، وی مشهور توریستي مطالعات حوزهء در که

 سایر و شوندمي مربوط افراد دروني هایانگیزه به متغیرها این از مورد 25 اند، تنهاشده شناسایي توریستي سفرهای به گردشگران رفتن

 . کنندمي پیدا ارتباط مقصد مشخصه ی وجوه و هابه ویژگي موارد
و تشكیل ماتریس   swotتكنیک از گیری بهره ( اشاره نمود که با1332)موحد و همكاراندر مطالعات داخلي نیز مي توان به تحقیق 

 گیرند مي نتیجه و خته اندپردا تاناستان کردسدر  گردشگری توسعه جهت یيراهكارها ارائهبه   QSPMاندازه گیری کمي راهبردی
 آبادی همچنین زنگي بهترین راهبرد جهت حرکت به سمت توسعه مطلوب اکوتوریسم در کردستان مي باشد. swotراهبرد  که

روش  بختیاری با چهارمحال و طبیعي استان گردشگری توانمندی های سنجي امكان باعنوان پژوهشي در (1339) چشمه ده ومحمدی

swot استان که این دهند مي نشان پردازند و مي بختیاری و استان چهارمحال در طبیعي توسعه گردشگری برای ارایه راهبردهایي به 
تحقیق نیز مي توان به   .دارد وگسترده جامع ریزی برنامه به نیاز آنها شكوفایي و که رشد دارد بسیاری های و فرصت ها توانمندی

و ماتریس  swot بر اساس مدل استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری شهر مشهدارزیابي با عنوان  (1332) قدمي

QSPM  پرداخته شده مذهبي  این کالنشهراشاره نمود که در آن به بررسي  نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات بر گردشگری

( در استان 1332امیدی )پرداخته اند.  swotفول با مدل ( به بررسي قابلیتهای محیطي شهرستان دز1332است. خدادادی و همكاران )

( 1333) متولي و شهابياقدام به تعیین راهبرهای توسعه گردشگری استان مذکور نموده است.  QSPMو ماتریس  swot مدلایالم با 

احلي رویان به بررسي قابلیت ( برای نوار س1332( برای شهر بابلسر، متولي و گلشني)1333برای شهر ساحلي نور، قبادی و همكاران )

 های گردشگری این مناطق پرداخته اند.

 روش تحقیق-2

. است شده استفاده تحلیلي-توصیفي روش و پیمایشي روشهای بر مبتني ترکیبي( )روش ابتدا در پژوهش اهداف به دستیابي جهت

 مباحث زمینه در.  مي باشد تحلیلي-صیفيتو روش و پیمایشي روشهای بر ترکیبي مبتني روش شیوه انجام این تحقیق به صورت

 موجود، طرح هادی و های نامه پایان و مقاالت کتب، شامل) دسترس در و مكتوب مدارك از استفاده با شهر موجود وضع نظری

 عهمطال مورد کلي گردشگری در شهر وضعیت امكانات، خدمات و از فهرستي(  اجرایي های سازمان از شده اخذ آمارهای و اطالعات

 تحلیلي روش از توریسم توسعه راهبرد و استراتژی ارائه و اطالعات تحلیل و تجزیه جهت تحقیق، بعدی مراحل در سپس. شد تهیه

swot نفر از اساتید نفر  25و مدیران  22و جمع آوری اطالعات از  گرفته صورت بررسي های به توجه با ابتدا در که است شده استفاده

ایزدشهر)بعنوان جامعه هدف( و شهر نور )بعنوان ي آشنا به برنامه ریزی شهری، گردشگری و محیط زیست دانشگاهي و جامعه علم

 تهدیدها( و )فرصتها ناحیه محیط خارجي و ضعف( و قوت داخلي)نقاط محیط روی نفر از اهالي شهر بر 222مرکزیت شهرستان( و نیز 

حجم عنوان نمونه انتخاب شده اند. شمار بوده و تمامي آنها بهصورت تمام  ي بهانتخاب مدیران و جامعه علمگرفت.  قرار شناسایي مورد



با استفاده از روش کوکران بدست آمد. در بررسي پایایي پرسشنامه توزیع شده نیز، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شهروندان  نمونه

روایي پرسشنامه ها نیز با روش دلفي و با مصاحبه  شنامه مي باشد.بوده که بیانگر پایداری دروني پرس 95/2بدست آمده  پایایيگردید. 

 اولویت ها آنها، وزن دهي به مؤلفه ها و تحلیل با پس از آنمورد تاکید قرار گرفته است.  )مدیران و کارشناسان(آماری با جامعه اول

 ارتباط در موجود فرصتهای قوت نقاط بهبود و تقویت و تهدیدات و ضعف نقاط تقلیل یا کردن طرف بر جهت نهایت در گردید. مشخص

پس از تعیین راهبرها با استفاده از روش برنامه است.  شده ارائه مناسبي استراتژیها و راهبردهای مطالعه، مورد منطقه توریسم توسعه با

 رها گردید.جذابیت هر یک از راهبردها تعیین و اقدام به اولویت بندی هر یک از راهب QSPM  ریزی راهبردی کمي
  (swot).تکنیک تجزیه و تحلیل سوآت1-2

 این مذکور رویكرد باشد. منطق داشته آنها با را سازگاری بهترین باید راهبرد، که است عواملي شناسایي نظامند swotتحلیل و تجزیه
 منطق برساند. این حداقل به را تهدیدها و ها ضعف برساند، حداکثر به را سیستم های فرصت ها و قوت باید بخش اثر راهبرد که است

( 1385،233موسوی، و نیا )حكمت داشت خواهد بخش اثر راهبرد یک طراحي و انتخاب خوبي برای نتایج بسیار رود کار به درست اگر

 یک که خارجي تهدیدهای و ها و فرصت داخلي ضعف و قوت نقاط شناسایي که برای است ابزار عمومي یک swotتحلیل  و تجزیه
 فعالیت یک آیندة بر توانند مي که بیروني و دروني محیط عوامل مهمترین (.15511333رود)پیرز، مي کار به روبروست با آن سیستم

مي  شده، لیست بندی جمع و خالصه صورت به swotتحلیل در که اند، مطرح استراتژیک عوامل عنوان به، باشند، داشته تأثیر

 .Kajanus et al, 2004, 499))شوند

 هاست)مرادی سازمان برای بهترین استراتژی روش این واقع، در .است هاروارد تجاری مدل دانشكده مستقیم نتیجه (swot)روش این

 از طریق امور این و است راهبرد تدوین و وضعیت تحلیل ابزاری برای تكنیک این که گفت توان مي اجمالي طور ( به1331،42مسیحي،

 خارج محیط در های موجود تهدید و ها فرصت بندی طبقه و سیستم، بازشناسي های دروني عفض و قوتها بندی طبقه و بازشناسي
 (1384،49گیرد )گلكار، صورت مي آینده؛ در سیستم هدایت برای راهبردهای گوناگون تدوین و سوآت؛ ماتریس سیستم؛ تكمیل

 روری است و آن عبارتند از:ض مرحله هشت طي قوت نقاط ضعف، نقاط فرصتها، تهدیدات، ماتریس ساختن برای
 نقاط از محیط، فهرستي در موجود عمده تهدیدات از دارد، فهرستي وجود سازمان محیط خارجي در که ای عمده فرصتهای از فهرستي

 های فرصت و داخلي قوت سازمان تهیه گردیده و پس از آن نقاط داخلي ضعف عمده نقاط از سازمان، فهرستي عمده و داخلي قوت
 در خارج موجود های فرصت با را داخلي ضعف ، نقاطSO های استراتژی گروه در مربوط خانه در نتیجه و هم مقایسه شده با خارجي
و در  STهای  استراتژی گروه در نتیجه مقایسه و خارجي تهدیدات با داخلي قوت نقاط ،WOاستراتژی های  گروه در نتیجه و مقایسه

 ( .32 ،1333مي گیرد) دیوید، قرار WT استراتژیهای گروه در نتیجه مقایسه گردیده و خارجي تهدیدات با داخلي ضعف نهایت نقاط

 (swot) راهبردها در ماتریس سوآت .تدوین2-2

 هم یكدیگر با راهبردها از عمل برخي جریان در البته، آورد. مي فراهم را متفاوت یا راهبرد انتخاب چهار تدوین امكان سوآت ماتریس
را  راهبرد دسته چهار سیستم، وضعیت حسب بر واقع، در .آیند مي در اجرا به یكدیگر با هماهنگ و زمان هم به طور یا ته،داش پوشاني

 :تدوین کرد توان مي هستند، متفاوت کنشگری درجه نظر از که

 باشند قادر که هستند وضعیتي خواهان ها حداکثر  که در آن تمام سیستم-حداکثر(: یا راهبرد SOتهاجمي) راهبرد رقابتي/ -1

 حل راه یک راهبرد تهاجمي است واکنشي حل راه یک که دفاعي خالف راهبرد برسانند. بر حداکثر به را خود فرصتهای و همزمان قوت
 (. 54دارد)گلكار، مي بر گام خود گسترش خدمات برای خویش قوت نقاط از استفاده با وضعیتي سازمان چنین در است، کنشگر

 مي تدوین تهدیدات مقابله با برای سیستم قوتهای از گرفتن بهره برپایه این راهبرد حداقل که-(: یا راهبرد حداکثرSTتنوع) راهبرد-2 

عناصر راهبردی این مجموعه  .(5311334ر،است)گلكا تهدیدات رساندن حداقل به و قوت نقاط حداکثر رساندن به آن هدف و شود

اء ظرفیت های آن، در کاهش و حذف تهدید های خارجي، راهبردهایي قابل اجراء استخراج مي شود تأکید بر توانایي های دروني و ارتق

 (.122 ،1332)رحماني،که عمدتٌا استراتژی های توسعه ای مبتني برساماندهي وضع موجود برای این مجموعه توصیف مي شود

 فرصت از را استفاده ها حداکثر ضعف از کاستن با دارد شتال ، حداکثر -راهبرد حداقل یا بازنگری (: راهبرWOبازنگری) راهبرد-3

سازماني  های ضعف واسطه به ولي شود، هایي وجود فرصت متوجه خود خارجي محیط در است ممكن ببرد. یک سازمان موجود های



 را فراهم فرصت از استفاده كانام تواند مي راهبرد بازنگری شرایطي، اتخاذ چنین (. در53نباشد)گلكار، آن از برداری بهره به قادر خود

 (.122آورد و توصیه مي شود از استراتژی های ترمیمي و حفاظتي استفاده شود)رحماني، 

 های ضعف نامید، کاهش بقا( نیز را )راهبرد آن توان مي حداقل که-یا حداقل دفاعي راهبرد کلي هدف (:WT)تدافعي راهبرد-4

،(. تدوین این دسته از راهبردها باید با دقت و خالقیت بیشتری همراه بوده 53ت)گلكار،هاس سازی تهدید خنثي و کاستن برای سیستم

و به نكات بسیار دقیق تر و عمیق تری از تحلیل های پشتیبان متكي باشد. بنابراین محوریت به حداقل رساني هر دو عنصر دروني و 

 (1(. جدول)121تي و تغییری استفاده شود)رحماني، بیروني تأکید شده و توصیه مي شود از استراتژیهای ترمیمي، حفاظ

 

 و نحوه تعیین راهبردها در آن  swotماتریس چهارگانه های استراتژی(1): جدول

ماتریس         Swot  
)s(نقاط قوّت  )w(نقاط ضعف  

 نقاط ضعف فهرست مي شود موضوعات نقاط قوّت فهرست مي شود موضوعات

)o((حداکثر-)حداکثر فرصت ها soاستراتژی 

از فرصت ها با بهره گیری از نقاط قوّت 

مي شود. استفاده  

حداکثر(-)حداقل wo استراتژی   

هبا بهره گیری از فرصت ها نقاط ضعف از بین برد  

مي شود.   
فرصت ها فهرست  موضوعات

 مي شود

)t(حداقل( -)حداکثر   تهدیدها st استراتژی   

فادهبا پرهیز از تهدیدها، از نقاط قوّت است  

مي شود   

حداقل( -)حداقل wt استراتژی   

 نقاط ضعف را کاهش مي دهد و از تهدیدها جلوگیری

 مي شود
تهدیدها فهرست  موضوعات

 مي شود

 (1333،5مأخذ:)دیوید،

 QSPM  روش برنامه ریزی راهبردی کمی .3-2

که  دگرداستفاده مي  QSPM کمي راهبردی ریزی برنامه ، از روشswot اولویت بندی راهبردهای استخراج شده از ماتریس به منظور

است. در بسیار مفید برای ارزیابي امكان پذیری و پایداری راهكارهای پیشنهادی در مواجهه با شرایط محیطي و وضع موجود سیستم 

های قابل اولویت  لیست راهبرد صورتي که در این ارزیابي ، یک راهبرد توانایي مواجهه با شرایط درون و بیرون سازمان را نداشته باشد، از

کارشناسان و مسئوالن براساس میزان تاثیر و جذابیت هر عامل داخلي و QSPM در روش . (1332،احمدی و همكارانگردد)مي حذف 

یری را به راهبرد مربوطه اختصاص داده که به نمره جذابیت مشهور است. در صورتي که عامل مورد نظر تاث 4تا  1خارجي، نمره ای بین 

با ضرب هر عامل در نمره . ( 1332122،قدمي)در تدوین یا انتخاب راهبرد نداشته باشد، نمره بي تفاوتي یا صفر به آن تعلق خواهد گرفت

یا  1نقاط ضعف فقط امتیاز  . باید دقت داشت که در این روشجذابیت، جذابیت راهبرد محاسبه شده و راهبردها  اولویت بندی مي گردند

 .( 1332133،و همكاران )بشردوست دندهـ را به خـود اختصـاص مـي 4و  3قوت فقط نمرات و نقـاط  2

 شهر ایزدشهر جغرافیایی .موقعیت4-2

با  شهر نی. ااست گشتهواقع  در کناره دریای خزر( و بین شهرهای نور و محمودآباد) نور درشهرستان ،ایزد شهر در غرب استان مازندران

از روستایي تحت عنوان ایزده به شهر تبدیل 1334که در سال  شود يم محسوب سیتأس تازه یشهرها هجمل نفری از 2333جمعیت 

 هموار و کامالا  نواحي پست جمله از توپوگرافیكي لحاظ به و بوده مازندران استان ای جلگه و ساحلي شهرهای گشته است. این شهر از
و  شرق در ایزدرود رودخانه شهر، شمالي دربخش دریا به وجود توان دراین شهر مي موجود طبیعي عوارض جمله باشد که از مي

 حدود شهر شاغالن کل نشان مي دهد که از شهر اشتغال این ساختار بررسي اشاره نمود. شهر این غرب در رود رودخانه هاشم همچنین
 مي باشند. همانگونه فعالیت هب مشغول خدمات بخش در درصد39 و معدن و صنعت بخش در درصد 24 کشاورزی، بخش در درصد 37

 در خدماتي کارکرد .دارند اشتغال صنعت بخش در آن کمترین و بخش خدمات در شهر شاغلین تعداد بیشترین شود مي مشاهده که

 (.42 -1332،22دانست)طرح هادی، شهر گردشگری زمینه در منطقه نسبي های از مزیت وان متأثرترا مي  شهر

 نتایج و بحث -3

 ل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری ایزدشهرعوام .1-3



 و ها سنجش محدودیت برای swotتحلیل  پرسشنامه، از و مصاحبه میداني، اسنادی، مطالعات از اطالعات استخراج و تدوین از پس
و اکولوژیكي   با توجه  به مطالعات انجام پذیرفته در وضعیت اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي .گردید استفاده شهر گردشگری های مزیت

مدیران و تصمیم گیران نفر از  22شهر مورد مطالعه این عوامل در سواالت پرسشنامه ها لحاظ گردید. این پرسشنامه ها در بین سه گروه 

برنامه ریزان گردشگری شهرستان از جمله اساتید صاحبنظر در این حوزه  نفر از 25شهری در سطح ایزدشهر و نور بعنوان مرکز شهرستان،

نفر از ساکنان شهر جهت وزندهي و اولویت سنجي، توزیع گردید. سواالت پرسشنامه  222و نیز تعداد و سطح منطقه در دانشگاه های نور 

 5نشانگر اهمیت با درجه کم و امتیاز  1برای پاسخ ها تعیین گردید که امتیاز  5 تا 1گزینه ای لیكرت طرح گریده و رتبه  5بصورت طیف 

به عنوان میانه نظری  3د با درجه باالی آن عامل در توسعه صنعت توریسم در شهر مورد مطالعه مي باشد بدین ترتیب عدنشانگر اهمیت 

پاسخ ها و به معنای اهمیت متوسط انتخاب شده است. سپس اطالعات و داده های گردآوری شده بر حسب مجموع وزنها بدست آمده، 

آنها مورد تجزیه و تحلیل و محاسبه قرار گرفته و به منظور درجه بندی و اولویت سنجي در  میانگین رتبه ای این وزن ها و وزن نسبي

ضعف، فرصتها قوت، هر یک از نقاط تعیین اهمیت کلي برای بكار گرفته شده است. وزن نسبي  swotدرون دسته ها و گروه های مختلف 

و نظرات  (3/2) نظرات مدیران شهری ضریب ،(4/2) هری با ضریبنظرات کارشناسان حوزه گردشگری ش ضرب وزن نسبياز  ،و تهدیدها

)کارشناسان و  گروه اول و دوم نظرخواهي ازو با  AHPضرایب مذکور با استفاده از روش  .بدست آمده است (3/2) مردم شهر نیز با ضریب

 ،هر عامل تاثیرگذاریضریب میانگین با  پس از اعمال ظرایب مذکوراز ضرب وزن نسبي  مدیران( جامعه آماری انجام پذیرفته است.

نیز با نظر کارشناسان و مدیران و بر مبنا میزان تاثیر گذاری هر عامل میانگین ضریب تاثیرگذاری . بدست آمده استضریب نسبي اهمیت 

استفاده گردید تا اعداد که در اعداد بدست آمده از روش گرد کردن اعداد  ( داده شده،4تا  1بر توسعه گردشگری شهر مورد مطالعه )از 

 .(3و  2جدول)صحیح بدست آید

 .تحلیل دیدگاه مدیران و برنامه ریزان شهری2-3

 دیدگاه پرسش از توریسم توسعه زمینه در که شهر ایزدشهر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهایي ترین مهم جداول به توجه با
 :از عبارتند روست روبه آن با برنامه ریزان شهر و مردم( مسؤالن،و  شوندگان)مدیران

 .مدیران و مسؤالن شهری1-2-3

و  2/4نشان مي دهد که از دیدگاه مدیران، مؤلفه برخورداری از چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد با میانگین رتبه ای  swotتحلیل 

از دیدگاه مدیران افزایش قیمت زمین  و  به عنوان مهمترین نقاط قوت داخلي در این منطقه مي باشد. عالوه بر این033/2وزن نسبي 

بعنوان مهمترین نقطه ضعف داخلي و بعد از آن مؤلفه تغییر کاربری زمین  242/2و وزن نسبي  15/4بورس بازی زمین با میانگین رتبه ای

اط ضعف شهر در در ردیف بعدی از نق241/2و وزن نسبي1/4های کشاورزی و طبیعي منطقه به کاربری مسكوني با میانگین رتبه ای

زمینه توسعه توریسم قرار گرفته است و نیز مؤلفه عدم مدیریت شهری صحیح در جهت تامین مایحتاج گردشگران  با میانگین رتبه ای 

کمترین اولویت را در نقاط ضعف داخلي داراست. همچنین مدیران در مورد فرصت های بیروني  اظهار داشته اند 235/2و وزن نسبي  5/3

به عنوان مهمترین فرصت بیروني مي باشند. همچنین  243/2و وزن نسبي  35/4كي شهر به دریا و جنگل با میانگین رتبه ای که نزدی

به عنوان 244/2و وزن نسبي3/4اعتقاد بر این بوده است وجود قیمت های کاذب در زمینه اجاره مسكن در ایزدشهر  با میانگین رتبه ای 

 د.باش مهمترین تهدید خارجي مطرح مي

 .برنامه ریزان شهری2-2-3 

برخورداری از چشم اندازهای زیبا و  مؤلفه برنامه ریزان، نظر از که نشان مي دهد ایزدشهر در توریستي فعالیتهای زمینه درswot تحلیل 

گیری در مسیر قرار  آن از پس و داخلي قوت نقطه مهمترین عنوان به234/2 وزن نسبي و 32/4رتبه ای میانگین منحصر به فرد با

 این شهر قرار در اکوتوریستي فعالیت های توسعه برای دوم رتبه در222/2 وزن نسبي و 32/4رتبه ای میانگین دسترسي به شهر نور با

 نقطه قوت اهمیت ترین کم252/2 وزن نسبي  و 4/3رتبه ای با میانگین دارد. مؤلفه برخورداری از اماکن مذهبي و تاریخي در منطقه

دیدگاه برنامه ریزان شهری انگیزه فراوان مردم استان  از همچنین .مي باشد شهر مورد مطالعه در صنعت گردشگری توسعه در داخلي

 شده ذکر بیروني مهمترین فرصت عنوان به 234/2 وزن نسبي و 32/4  ای رتبه میانگین های مجاور برای گذران اوقات فراغت درمنطقه با



وزن  و44/4رتبه ای ییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعي منطقه به کاربری مسكوني با میانگینتغ نقاط ضعف با رابطه در. است

 و 4/4 رتبه ای میانگین افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین با .مي باشد این زمینه در ضعف مهمترین نقطه عنوان به 253/2نسبي

وه اظهار داشته اند که وجود قیمت های کاذب در زمینه اجاره مسكن در شهر  همچنین این گر .دارد قرار بعدی رتبه در 249/2وزن نسبي 

 به عنوان مهمترین تهدید خارجي مطرح مي شود.  233/2و وزن نسبي 43/4با میانگین رتبه ای 

 .مردم3-2-3

ه های فرهنگي ، محلي کمبود برنام در این زمینه مردم شهر بزرگترین نقطه ضعف شهر نظر از که مي دهد نشان swot مدل  تحلیل

 فرصتهای مورد در مي باشد.  12/4رتبه ای  میانگین با  )نمایشگاه و جشنواره های محلي( در راستای معرفي آثار فرهنگي غني منطقه

وزن  و 12/4رتبه ای  میانگین بودند که مؤلفه درآمد زایي و اشتغال زایي درازمدت این صنعت در منطقه با عقیده این بر مردم بیروني

مهم ترین فرصت موجود در شهر مورد مطالعه مي باشد. مردم این شهر در مورد عوامل تهدید کننده توسعه گردشگری  234/2 نسبي

به عنوان بزرگترین تهدید  239/2 وزن نسبي و 12/4رتبه ای میانگین با اظهار داشته اند که مؤلفه ایجاد الگوی مصرف جدید در منطقه

  لیت های اکوتوریستي در ایزد شهر مطرح گردیده است.خارجي برای توسعه فعا

 

 عوامل داخلی)نقاط قوّت و ضعف( swot(: تجزیه و تحلیل2جدول)

 وزن نسبی  هر شاخص 

برنامه 

 ریزان

مدیران  مردم

 شهری

وزن نسبي با 

 *اعمال ضرایب

ضریب 

 تاثیرگذاری

**  

ضریب نسبي 

 اهمیت

   تنقاط قوّ        

32/2 

 

0/032 

 

223/2 

 

23/2 

 

3 

 

23/2  
S1  تنوع پوشش گیاهي و وجود زیستگاههای مناسب حیات جانوری و گیاهي 
S2 231/2 3 231/2 233/2 0/023 232/2  وجود مناطق گردشگری در اکثر فصول سال 

S3 132/2 4 234/2 234/2 0/035 234/2 برخورداری از چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد 

S4 129/2 4 231/2 233/2 0/033 03/2 راوان منطقه به منظور سرمایه گذاری در صنعت گردشگریپتانسیل ف 

S5 232/2 3 229/2 223/2 0/029 229/2 برخورداری از اماکن مذهبي و تاریخي در منطقه 

S6 232/2 3 229/2 223/2 0/022 229/2 وجود محصوالت متنوع کشاورزی و دستي و امكان ایجاد بازار محلي 

S7 233/2 3 231/2 234/2 0/03 231/2 اقلیم مطبوع وبسیار مناسب در فصول مختلف سال 

S8  عزم مسئوالن و مردم برای توسعه صنعت گردشگری در منطقه و ایجاد

 طرح های جذب گردشگر در شهر
23/2 0/022 231/2 223/2 3 239/2 

S9 123/2 4 232/2 23/2 0/035 231/2 ردمي سرمایه اجتماعي نسبتا مطلوب در مسئولیت پذیری و مشارکت م 

S10 132/2 4 233/2 232/2 0/034 233/2 مجاورت با موسسات آموزش عالي و مراکز تحقیقاتي 

S11 233/2 3 231/2 231/2 0/033 23/2 وجود آداب و رسوم غني،کهن و متنوع در منطقه 

S12 239/2 3 223/2 223/2 0/032 223/2 دشگریبرخورداری منطقه از نیروی کار جوان و عالقمند به صنعت گر 

S13 ............. 132/2 4 234/2 231/2 0/04 232/2 برخورداری از جاذبه های طبیعي از جمله رودخانه، چشمه و 

S14 )233/2 3 231/2 23/2 0/03 232/2 وضعیت باالی آگاهي و سواد در منطقه)قشر جوان با تحصیالت عالیه 

S15 12/2 4 23/2 232/2 0/025 233/2 سیسات و امكانات رفاهي از قبیل آب قابل شرب،برق و...برخورداری ازتا 

S16  13/2 4 232/2 231/2 0/034 233/2 قرار گیری در مسیر دسترسي به شهر نور 

 نقاط ضعف                                  

W1 محلي( در  کمبود برنامه های فرهنگي ، محلي )نمایشگاه و جشنواره های

 راستای معرفي آثار فرهنگي غني منطقه 
233/2 0/043 232/2 0/039 2 293/2 



  خذ:یافته های تحقیقأم
 ( در نظر گرفته شده است.3/0( و مردم با ضریب)3/0مسئوالن شهری با ضریب) (،4/0نظر کارشناسان شهری با ضریب) AHP*با روش 

 ایج گرد شده اند.** نت

 .بیانگر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف گردشگری شهر مورد مطالعه مي باشد IFE (52/2)عدد بدست آمده از ماتریس***

 

 عوامل خارجی)فرصت ها و تهدیدها(  swot(: تجزیه و تحلیل3جدول)                                           

W2 244/2 1 244/2 242/2 0/042 249/2 افزایش قیمت  و بورس بازی زمین 
W3  245/2 1 245/2 241/2 0/039 253/2 کاربری سایر تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعي منطقه به 
W4 24/2 1 24/2 24/2 0/041 233/2 یاهي و حیات وحش در منطقهتخریب پوشش گ 
W5 294/2 2 239/2 233/2 0/036 233/2 آسیب پذیری فرهنگ و سبک زندگي مردم در برخورد با گردشگران 
W6  292/2 2 233/2 24/2 0/034 233/2 تمایل کم مردم منطقه به سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
W7 ب در زمینه پتانسیل ها و امكانات موجود گردشگری تبلیغات کم و نامناس

 منطقه در سطح استان های مجاور
232/2 0/042 24/2 233/2 2 293/2 

W8 294/2 2 239/2 235/2 0/04 232/2 عدم مدیریت شهری صحیح در جهت تامین مایحتاج گردشگران 
W9 292/2 2 233/2 235/2 0/039 233/2 ضعف حمایت های دولتي از سرمایه گذاران بخش خصوصي 

W11 232/2 1 232/2 239/2 0/037 235/2 ضعف در احداث تاسیسات و تجهیزات تفریحي و ورزشي جدید 
W11 233/2 1 233/2 235/2 0/032 234/2 کمبود تاسیسات اقامتي مناسب در سطح شهر 
W12 29/2 2 235/2 233/2 0/035 233/2 ضعف زیرساخت های محیطي مناسب در شهر 
W 31  292/2 2 232/2 232/2 0/038 235/2 ضعف هماهنگي بین مسئولین دولتي در  پیاده سازی طرح های شهری 

 ***52/2  1 1 1 1 جمع 

 برنامه ریزان وزن نسبي 
برنامه 

 یزانر

 مردم

 

مدیران 

 شهری

وزن نسبي 

با اعمال 

 ضرایب

ضریب 

اهمیت  

 شاخص

ضریب نسبي 

 اهمیت

   فرصتها  

234/2 

 

0/033 

 

232/2 

 

0/033 

 

3 

 

233/2 O1         های گردشگری در نواحي پیراموني قابلیت توسعه فعالیت 
O2 222/2 2 231/2 23/2 0/032 232/2 افزایش توجه دولت جهت توسعه اکوتوریسم در شمال کشور 

O3 132/2 4 233/2 232/2 0/034 233/2 درآمد زایي و اشتغال زایي درازمدت این صنعت در منطقه 

O4  144/2 4 232/2 243/2 0/032 234/2 نزدیكي به دریا و جنگل 

O5 233/2 3 231/2 232/2 0/03 232/2 مجاورت با مراکز علمي و دانشگاهي منطقه 

O6 22/2 2 23/2 23/2 0/03 231/2 یروهای متخصص در مناطق مجاور از جمله شهر نوروجود ن 

O7 232/2 3 232/2 23/2 0/034 232/2 تاسیس اماکن ورزشي ، فرهنگي و  مراکز خرید در منطقه 

O8 123/2 4 232/2 232/2 0/029 234/2 انگیزه فراوان مردم استان های مجاوربرای گذران اوقات فراغت درمنطقه 

O9  اسكان برخي از مردم منطقه در استان های همجوار و تبلیغ جاذبه های

 گردشگری شهر توسط این افراد
231/2 0/032 23/2 231/2 4 124/2 

O11 232/2 3 232/2 233/2 0/033 23/2 باال بودن سطح آگاهي مردم نسبت به اهمیت جذب تویست 

O11  23/2 3 23/2 232/2 0/028 231/2 قرار گیری در مسیر دسترسي به شهر نور 

O12 23/2 3 23/2 223/2 0/031 23/2 قرار گیری در منطقه  دشت وسیع 

O13 23/2 3 23/2 223/2 0/033 223/2 وجود اقلیم مناسب در منطقه 

O14 252/2 2 223/2 229/2 0/028 223/2 تبلیغات مناسب ایزدشهر در سطح منطقه 



 خذ:یافته های تحقیقأم

 باشد. بیانگر غلبه فرصت های محیطي بر تهدیدهای محیطي گردشگری شهر مورد مطالعه مي EFE (23/3)عدد بدست آمده از ماتریس*      

 

 (: ارزیابي عوامل بیروني و دروني توسعه گردشگری شهر ایزدشهر4جدول)

 فرصت های محیطي                                                                       

 

 

                های داخلي    قوت     ضعف های داخلي

 

 

 تهدیدات محیطي                                                                       

مطلوب تر   (SO)استفاده از راهبردهای تهاجمي، جهت توسعه گردشگری در شهر مورد مطالعه (4از جدول) بر طبق نمودار ترسیم شده

   به نظر مي رسد

 یت بندی مؤلفه های مؤثر در توسعه گردشگری شهر ایزدشهر.اولو3-3

اولویت بندی عوامل استراتژیک در گردشگری شهر ایزدشهر با استفاده از جدول تجزیه و تحلیل عوامل داخلي و خارجي، ارائه شده است. 

ي توانند نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و در واقع، با اولویت بندی ها، برنامه ریزاني که تصمیم های استراتژیک را اتخاذ مي کنند، م

تهدیدها را به تعداد کمتری از عوامل محدود نمایند. این کار با بررسي دوباره وزن های هریک از عوامل موجود در جدول تجزیه و تحلیل 

O15 252/2 2 223/2 229/2 0/026 23/2 ولتي در زمینه گردشگری امكان فعالیت تشكل های غیر د 

O16 222/2 2 231/2 231/2 0/031 232/2 افزایش توجه مسئوالن به گردشگری بعنوان زمینه های اشتغال جوانان 

  تهدیدها                                

T1  114/2 3 233/2 24/2 0/037 233/2 ایجاد الگوی مصرف جدید در منطقه 

T2 152/2 4 233/2 244/2 0/035 233/2 وجود قیمت های کاذب در زمینه اجاره مسكن در شهر 

T3 123/2 3 232/2 235/2 0/038 235/2 کمبود اعتبارات جهت توسعه خدمات گردشگری در منطقه 

T4 233/2 1 233/2 232/2 0/029 235/2 عدم توانایي پاسخگویي شهر برای جذب سرمایه 

T5 144/2 4 232/2 235/2 0/036 232/2 ایش تعارضات اجتماعي ناشي از مواجه مردم منطقه با گردشگرانافز 

T6 125/2 3 235/2 232/2 0/036 234/2 تهدید فرهنگ و سنت های مردم منطقه 

T7 122/2 3 234/2 232/2 0/032 232/2 فرسایش زمین 

T8 152/2 4 233/2 233/2 0/037 233/2 افزایش و عدم ساماندهي زباله های مصنوعي در ایام تعطیل 

T9 152/2 4 233/2 233/2 0/038 233/2 نبود عزم راسخ دولت جهت جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین 

T11 223/2 2 234/2 231/2 0/037 234/2 کندی درارائه مجوز و تسهیالت ازسوی دولت جهت گسترش گردشگری 

T11 143/2 4 239/2 239/2 0/036 233/2 افزایش شدید قیمت زمین و مسكن در شهر و نواحي پیراموني 

T12 125/2 3 235/2 233/2 0/037 234/2 عدم اتخاذتصمیم های واحد دربرنامه ریزی مناسب برای جذب گردشگر 

T13 224/2 2 232/2 232/2 0/033 232/2 ضعف زیر ساخت های شهری 

T14 292/2 2 232/2 234/2 233/2 239/2 افزایش تخلفات اجتماعي ناشي از عملكرد گردشگران در شهر 

 * 231/3  1 1 1 1 جمع 

4 

                                             
                                 (23/3 ،52/2  )                         

 (SO) راهبرد تهاجمي

5/2                                        1 

 

 (OW) راهبرد محافظه کارانه          

5/2 

 (ST) راهبرد تنوع          

 

1 

                                           

 (OW)راهبرد تدافعي             



اولویت بندی نقاط  عوامل داخلي و خارجي، انجام مي گیرد. در واقع سنگین ترین عوامل موجود در این جداول از حیث وزن، به جدول

 (123، 1332قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها منتقل شوند)هانگر،

اولویت گذاری و رتبه بندی هر یک از شاخص ها از دیدگاه مردم، مدیران و کارشناساني که مورد پرسشگری  قرار گفته اند، استخراج 

 مي استنباط جدول این از که گونه همانخالصه شده است.  (5گردیده است که اولویت های اثر گذار بر گردشگری ایزدشهر در جدول )

افزایش قیمت زمین  و  لفهؤم و داخلي قوت نقطه مهمترین عنوان به برخورداری از چشم انداز های زیبا و منحصر به فرد لفهؤم شود،

 از این بر عالوه باشد. مي ایزدشهر گردشگری های فعالیت با توسعه رابطه در داخلي ضعف نقاط اول اولویت عنوان به بورس بازی زمین
 توسعه شده شناسایي گردشگری فرصتهای اول اولویت به عنوان نزدیكي دریا و جنگلقرارگیری شهر در بیروني،  فرصتهای بین

 نعنوا بهشهر این در  نبودعزم راسخ دولت جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین لفهؤم خارجي تهدیدهای از بین و اکوتوریسم
  .شده است ذکر خارجي تهدید مهمترین

 (: اولویت بندی نقاط قوّت،ضعف،فرصتها و تهدیدها در توسعه گردشگری ایزدشهر5جدول)

 اولویت بندی

 رتبه نقاط قوت 
 اولویت بندی 

 رتبه نقاط ضعف
 اولویت بندی

 رتبه فرصت ها
 اولویت بندی 

 رتبه تهدیدها

 برخورداری از چشم انداز
 صر به فردهای زیبا و منح

افزایش قیمت زمین   1

 و بورس بازی زمین

 نبودعزم راسخ دولت جهت 1 نزدیكي به دریا و جنگل 1
 جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری

1 

مجاورت با موسسات آموزش 

 عالي و مراکز تحقیقاتي

تغییر کاربری زمین  2

 های کشاورزی و.........

درآمد زایي و اشتغالزایي  2

 نطقهگردشگری در م

وجود قیمت های کاذب در زمینه  2

 اجاره مسكن در شهر

2 

قرار گیری در مسیر 

 دسترسي به شهر نور

تخریب پوشش گیاهي  3

 و حیات وحش منطقه

قابلیت توسعه گردشگری  3

 در نواحي پیراموني

ایجاد الگوی مصرف جدید در  3

 منطقه

3 

اقلیم مطبوع وبسیار مناسب 

 در فصول مختلف سال

ت کم ونامناسب تبلیغا 4

 در استان های مجاور

باال بودن سطح آگاهي  4

 مردم نسبت به اهمیت....

افزایش شدید قیمت زمین و مسكن  4

 در شهر و نواحي پیراموني

4 

برخورداری از جاذبه های 

 طبیعي از جمله رودخانه،.....

آسیب پذیری فرهنگ  5

 و سبک زندگي مردم

انگیزه فراوان مردم  5

 اور برای...استان های مج

افزایش تخلفات اجتماعي ناشي از  5

 عملكرد گردشگران در شهر

5 

سرمایه اجتماعي مطلوب در 

 مشارکت مردمي

تمایل کم مردم  2

 منطقه به سرمایه .....

تاسیس اماکن ورزشي ،  2

 فرهنگي و  مراکز خرید

کمبود اعتبارات جهت توسعه  2

 خدمات گردشگری در منطقه

2 

منطقه به پتانسیل فراوان 

 منظور سرمایه گذاری در....

ضعف حمایت های  9

 دولتي از سرمایه .....

مجاورت با مراکز علمي و  9

 دانشگاهي منطقه

افزایش تعارضات اجتماعي ناشي از  9

 مواجه مردم منطقه با گردشگران

9 

وجود مناطق گردشگری در 

 اکثر فصول سال

کمبود برنامه های  3

 فرهنگي ، محلي

توجه دولت افزایش  3

 جهت توسعه اکوتوریسم

افزایش و عدم ساماندهي زباله های  3

 مصنوعي در ایام تعطیل

3 

 تنوع پوشش گیاهي ووجود

 زیستگاه های جانوری.....

عدم مدیریت شهری  3

 در تامین مایحتاج ....

افزایش توجه دولت  3

 جهت توسعه اکوتوریسم 

تهدید فرهنگ و سنت مردم منطقه  3

 گردشگران ........ در مواجه با

3 

وجود آداب و رسوم غني، 

 کهن و متنوع در منطقه

ضعف هماهنگي بین  12

 مسئولین دولتي در....

اسكان برخي از مردم  12

 منطقه در استان های ....

کندی درارائه مجوز و تسهیالت  12

 دولتي جهت گسترش گردشگری

12 

وضعیت باالی آگاهي و سواد 

 در منطقه

خت های ضعف زیرسا 11

 محیطي مناسب شهر

قرار گیری در مسیر  11

 دسترسي به شهر نور

 تصمیم های واحد در عدم اتخاذ 11
 برنامه ریزی برای جذب گردشگر

11 

برخورداری ازتاسیسات و 

 امكانات رفاهي از قبیل آب...

ضعف در احداث  12

 تاسیسات تفریحي و....

وجود نیروهای متخصص  12

 در مناطق مجاور .......

عدم توانایي پاسخگویي شهر برای  12

 جذب سرمایه

12 

برخورداری منطقه از نیروی 

 کار عالقمند به گردشگری

کمبود تاسیسات  13

 اقامتي مناسب درشهر

قرار گیری در منطقه   13

 دشت وسیع

 13 فرسایش زمین 13

 14 های شهری....ضعف زیر ساخت  14 وجود اقلیم مناسب.....    14 عزم مسئوالن برای توسعه.....

امكان فعالیت تشكل    15 وجود محصوالت کشاورزی... 

 های غیر دولتي...............

15   

برخورداری از اماکن مذهبي 

 و تاریخي در منطقه............ 

تبلیغات مناسب از       12

 جاذبه های شهر...... 

12   



 مأخذ: یافته های تحقیق

 گردشگری در شهر ایزدشهر.تدوین راهبردهای توسعه 4-3

( و در WO)(، بازنگریST(، تنوع)SOبر یكدیگر، به تدوین راهبردهای مختلف رقابتي/تهاجمي) (5)با بررسي هر یک از مؤلفه های جدول

 ر اولویت توسعه پایدار گردشگری شهر مورد مطالعهاینكه با توجه به  .(2جدول) شده است( پرداخته WT)نهایت راهبردهای تدافعي

 راهبرد ارائه گردیده است. 5که بر نقاط قوت دروني و فرصت های بیروني استوار است،  این استراتژی در غالب  تهاجمي بوده استراتژی

 ساخت های محیطي  ایجاد زیر ، تفریحي و مراکز خرید وبر دائمي کردن فعالیت گردشگری با تجهیز مجموعه های گردشگری مرکزت-1

 ی بهینه از تمایل مسافران استان های مجاور برای سفر به این شهر جهت سرمایه گذاری و در صورت امكان جذب بهره بردارتاکید بر -2

 سرمایه های خارجي  جهت برنامه ریزی و ایجاد تاسیسات توریستي همگاني در منطقه

 ناکارآمد بودن اقامتگاه های موجود و  تالش به منظور ایجاد اقامت گاه های موقت)کمپینگ ها( و دائم )متل و هتل( بدلیل گران و-3

 سطح کیفي الزم پایین بودن

 ایزدشهرو فرهنگي به دلیل وجود مزیت های نسبي برای توسعه این نوع گردشگری در )اکوتوریسم( تاکید بر توسعه گردشگری طبیعي-4

همچون فضای سبز، رودخانه ها، ساحل دریا  غاتيتبلیتاکید بر بهره برداری از منابع و جاذبه های موجود و بال استفاده توریستي و -5

 و......در راستای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومي شهر
 

 (: استراتژی های مناسب برای توسعه گردشگری در ایزدشهر6جدول)

 

 

 SWOT تحلیل

 (Sقوت ها)

S1-  برخورداری از چشم انداز های زیبا و

 منحصر به فرد

 S2- موزش عالي و مجاورت با موسسات آ

  مراکز تحقیقاتي

S3- قرار گیری در مسیر دسترسي به شهر نور 

S4-  اقلیم مطبوع وبسیار مناسب در فصول

 مختلف سال 

S5-  برخورداری از جاذبه های طبیعي از جمله

 رودخانه،.....

S6- سرمایه اجتماعي مطلوب درمشارکت 

 (Wضعف ها)

W1- افزایش قیمت زمین  و بورس بازی زمین 

W2-  تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعي

 منطقه به کاربری مسكوني

W3-  تخریب پوشش گیاهي و حیات وحش در

 منطقه

W4- تبلیغات کم ونامناسب در استان های مجاور 

W5- آسیب پذیری فرهنگ و سبک زندگي مردم

 در برخورد با گردشگران

W6- تمایل کم مردم منطقه به سرمایه گذاری در

 و ........گری بخش گردش

  O)فرصت ها)

O1-- نزدیكي به دریا و جنگل  

O2-  درآمد زایي و اشتغال زایي درازمدت این

 صنعت در منطقه

O3-  قابلیت توسعه گردشگری در نواحي

 پیراموني

O4- باال بودن سطح آگاهي مردم نسبت به

 اهمیت...

O5-  انگیزه فراوان مردم استان های مجاور

 برای...
O6-  اماکن ورزشي ، فرهنگي و  مراکز تاسیس

 و..........   خرید

 (SOاستراتژی تهاجمي)

 بر دائمي کردن فعالیت گردشگری  تمرکز -

بهره برداری بهینه از تمایل مسافران استان  -

 های مجاور برای سفر به این شهر

 ایجاد اقامت گاه های موقت و دائم -

 تاکید بر گردشگری طبیعي و فرهنگي -

بر بهره برداری از منابع و جاذبه های تاکید  -

 شهر و تبلیغاتي موجود و بال استفاده توریستي

 (STاستراتژی تنوع)

جلوگیری از بورس بازی وافزایش خودسرانه  -

 قیمت زمین و مسكن

 تنوع بخشي و افزایش برنامه های تبلیغاتي -

 جلوگیری از بروز تخلفات اجتماعي -

 و تورهای مسافرتي توسعه دفاتر خدمات مسافرتي  -

 گردشگری اطالعات شبكه توسعه -

مطلوب تراکم  دپذیری و تعیین ح ظرفیت -

 جمعیت 

حداکثر استفاده اقتصادی از ورود اکوتوریست در -

 فصول مناسب سال 

 دن قیمت خدمات و کاال و اجاره های ورپایین آ-

 (Tتهدیدها)

T1-  نبودعزم راسخ دولت جهت جلوگیری از

 یر کاربریتخریب و تغی

T2- وجود قیمت های کاذب در زمینه اجاره

 مسكن در شهر

T3-  ایجاد الگوی مصرف جدید در منطقه

T4- افزایش شدید قیمت زمین و مسكن در

 (WOاستراتژی بازنگری)

 مسئوالن شهرداری بازنگری در نگرش -

 بازنگری به توانمندی های بخش خصوصي -

بازنگری بر امكان تخصیص بخشي از اعتبارات -

 جاری سازمان های دولتي 

بازنگری در نگرش به تبلیغات گسترده قابلیت -

 های حوزه گردشگری شهر 

 (WTاستراتژی تدافعي)

اعمال سیاست های نظارتي مناسب برای کنترل -

 همه جانبه بروی خرید و فروش زمین  

ایجاد زمینه الزم جهت گسترش مشارکت قشر -

 جوان و تحصیل کرده 

 برگزاری کنفرانس ها و سمینارها-

 تشكیل شرکت های تعاوني در شهر -

 

 دروني

 بیروني 



 شهر و نواحي پیراموني

T5-  افزایش تخلفات اجتماعي ناشي از

  عملكرد گردشگران در شهر

 و........

بازنگری در نوع نگرش به گروه و سازمان های -

 ( NGOمحلي)

دهي به جوانان در  بازنگری در نوع مشارکت-

 فعالیت های گردشگری 

 و اصالح توسعه زمینه در ضوابط و مقررات وینتد-

  مدیریتي نهادهای

 مردمي های مشارکت جلب-

 

 مأخذ:یافته های تحقیق
 

 ( QSPM)کمی ساز با روش تعیین اولویت هر یک از راهبرها 

 5هر یک از این به منظور تعیین اولویت  ،در شهر مورد مطالعه (SO)تهاجمي های پنجگانهو راهبرد   SWOTبا تعیین راهبردهای

گردیده است. در این روش  (QSPM)اقدام به تشكیل ماتریس کمي برنامه ریزی راهبردیشهر این در توسعه پایدار گردشگری  راهبرد

براساس میزان داخلي و خارجي ایزدشهر، هر عامل به منظور تعیین اولویت ها با نظر کارشناسان و مدیران آشنا به مسایل گردشگری و 

، )بسیار تاثیرگذار( دریافت نموده اند 4بسیار ضعیف( تا عدد )1عدد  ،ی پنجگانه تهاجميراهبردهاپیشبرد هر یک از  درجذابیت تاثیر و 

 (. 8و  7جدول)، میزان جذابیت هر یک از راهبردها تعیین گردید شان نسبيدر وزن  جذابیت های این نمرههر یک از که با ضرب 

 

 (QSPM)با روش داخلی)نقاط قوّت و ضعف( تهاجمی در عواملی کمی سازی راهبردها (: 7جدول)

 5راهبرد  4راهبرد     3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد  

 وزن  جذابیت وزن  جذابیت وزن  جذابیت    وزن  جذابیت وزن  جذابیت ضریب 

   تنقاط قوّ        

23/2 

 

3 

 

23/2 

 

3 

 

23/2 

 

2 

 

- 
 

4 

 

12/2 

 

4 

 

12/2  S1  گیاهي و وجود زیستگاههای مناسب تنوع پوشش 

S2 233/2 3 233/2 3 222/2 2 124/2 4 233/2 3 231/2  وجود مناطق گردشگری در اکثر فصول سال 

S3 132/2 4 132/2 4 223/2 2 132/2 4 132/2 4 234/2 برخورداری از چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد 

S4 222/2 2 124/2 4 233/2 3 233/2 3 124/2 4 231/2 ور سرمایه گذاری پتانسیل فراوان منطقه به منظ 

S5 2 254/2 2 254/2 2 229/2 1 254/2 2 229/2 برخورداری از اماکن مذهبي و تاریخي در منطقه - 

S6  254/2 2 254/2 2 229/2 1 229/2 1 254/2 2 229/2 وجود محصوالت متنوع کشاورزی و دستي 

S7 233/2 3 124/2 4 222/2 2 222/2 2 233/2 3 231/2 یار مناسب در فصول مختلف سالاقلیم مطبوع وبس 

S8  239/2 3 112/2 4 239/2 3 239/2 3 112/2 4 223/2 عزم مسئوالن و مردم برای توسعه گردشگری 

S9  232/2 3 224/2 2 232/2 3 232/2 1 224/2 2 232/2 سرمایه اجتماعي نسبتا مطلوب در مشارکت مردمي 

S10 132/2 4 233/2 3 222/2 2 222/2 2 233/2 3 233/2 مجاورت با موسسات آموزش عالي و تحقیقاتي 

S11 222/2 2 222/2 2 231/2 1 222/2 2 222/2 2 231/2 وجود آداب و رسوم غني،کهن و متنوع در منطقه 

S12 239/2 3 239/2 3 253/2 2 239/2 3 239/2 3 223/2 برخورداری از نیروی کار جوان در گردشگری 

S13  132/2 4 132/2 4 223/2 2 132/2 4 132/2 4 234/2 برخورداری از جاذبه های طبیعي 

S14 222/2 2 222/2 2 222/2 2 - 2 222/2 2 231/2 وضعیت باالی آگاهي و سواد در منطقه 

S15  12/2 4 23/2 3 22/2 2 12/2 4 23/2 3 23/2 برخورداری ازتاسیسات و امكانات رفاهي 

S16  232/2 3 232/2 3 224/2 2 123/2 4 232/2 3 232/2 قرار گیری در مسیر دسترسي به شهر نور 

 نقاط ضعف                                  

W1  119/2 3 293/2 2 0/039 1 0/117 3 0/078 2 0/039 کمبود برنامه های فرهنگي ، محلي 

W2 233/2 2 132/2 3 176/2 4 192/2 4 176/2 4 244/2 افزایش قیمت  و بورس بازی زمین 

W3  13/2 4 13/2 4 135/2 3 13/2 4 18/2 4 245/2 تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعي منطقه 

W4 12/2 4 12/2 4 82/2 2 12/2 3 16/2 4 24/2 تخریب پوشش گیاهي و حیات وحش در منطقه 

W5  2 239/2 1 742/2 2 239/2 1 074/2 2 239/2 آسیب پذیری فرهنگ و سبک زندگي مردم - 



 أخذ:یافته های تحقیقم

 

 

 (QSPM)با روش (فرصت ها و تهدیدها)خارجی  تهاجمی در عواملکمی سازی راهبردهای  (: 8جدول)

W6  292/2 2 - 2 076/2 2 292/2 2 114/2 3 233/2 تمایل کم مردم شهر به سرمایه گذاری گردشگری 

W7  119/2 4 293/2 2 152/2 4 119/2 3 117/2 3 233/2 تبلیغات کم و نامناسب در زمینه گردشگری منطقه 

W8 111/2 3 294/2 2 294/2 2 294/2 2 239/2 1 239/2 یحتاج گردشگرانعدم مدیریت شهری در تامین ما 

W9  114/2 3 233/2 1 152/2 4 152/2 4 114/2 3 233/2 ضعف حمایت های دولتي از سرمایه گذاران 

W11  292/2 2 232/2 1 232/2 1 123/2 3 292/2 2 232/2 ضعف در احداث تاسیسات تفریحي و ورزشي 

W11  233/2 3 233/2 3 132/2 4 - 2 233/2 3 233/2 اقامتي مناسب در سطح شهرکمبود تاسیسات 

W12 125/2 3 29/2 2 125/2 3 29/2 2 14/2 4 235/2 ضعف زیرساخت های محیطي مناسب در شهر 

W13 292/2 2 - 2 292/2 2 292/2 2 123/2 3 232/2 ضعف مسئولین در  پیاده سازی طرح های شهری 

 949/2  5/2  225/2  592/2  333/2  1 جمع 

 5راهبرد 4راهبرد 3راهبرد 2راهبرد 1راهبرد  

 وزن  جذابیت وزن  جذابیت وزن  جذابیت    وزن  جذابیت وزن  جذابیت ضریب 

   فرصت ها 

234/2 

 

3 

 

122/2 

 

4 

 

132/2  

 

3 

 

122/2 

 

2 

 

223/2 

 

3 

 

122/2  O1          قابلیت توسعه گردشگری در نواحي پیراموني 

O2 224/2 2 123/2 4 224/2 2 232/2 3 123/2 4 232/2 توجه دولت در توسعه اکوتوریسم در شمال کشور 

O3  132/2 4 233/2 3 233/2 3 132/2 4 132/2 4 233/2 درآمد زایي و اشتغال زایي درازمدت این صنعت 

O4  122/2 3 132/2 4 132/2 4 122/2 3 132/2 4 234/2 نزدیكي به دریا و جنگل 

O5 224/2 2 224/2 2 232/2 1 232/2 3 232/2 3 232/2 مجاورت با مراکز علمي و دانشگاهي منطقه 

O6 231/2 1 233/2 3 222/2 2 -    2 222/2 2 231/2 نیروهای متخصص در مجاور از جمله شهر نور 

O7 .......... 2 232/2 3 224/2 2 224/2 2 123/2 4 232/2 تاسیس اماکن ورزشي ، فرهنگي - 

O8 122/2 3 132/2 4 122/2 3 122/2 3 132/2 4 234/2 انگیزه فراوان مردم استان های مجاور 

O9  233/2 3 222/2 2 231/2 1 233/2 3 233/2 3 231/2 اسكان مردم منطقه در استان های همجوار 

O11 2 23/2 1 23/2 3 22/2 2 23/2 3 23/2 باال بودن آگاهي مردم نسبت به اهمیت توریستم - 

O11  222/2 2 222/2 2 233/2 3 222/2 2 233/2 3 231/2 قرار گیری در مسیر دسترسي به شهر نور 

O12 23/2 3 23/2 3 12/2 4 23/2 3 23/2 3 23/2 قرار گیری در منطقه  دشت وسیع 

O13 112/2 4 234/2 3 252/2 2 234/2 3 252/2 2 223/2 وجود اقلیم مناسب در منطقه 

O14 ...........239/2 3 112/2 4 239/2 3 112/2 4 253/2 2 223/2 تبلیغات مناسب ایزدشهر در سطح منطقه و 

O15  22/2 2 - 2 23/2 3 23/2 3 23/2 3 23/2 امكان فعالیت تشكل های غیر دولتي در گردشگری 

O16  توجه مسئوالن به گردشگری بعنوان زمینه های

 اشتغال جوانان

232/2 3 232/2 3 232/2 4 123/2 3 232/2 4 123/2 

 تهدیدها

T1  152/2 4 114/2 3 292/2 2 114/2 3 114/2 3 233/2 ایجاد الگوی مصرف جدید در منطقه 

T2 114/2 3 114/2 3 152/2 4 152/2 4 152/2 4 233/2 در زمینه اجاره مسكن  وجود قیمت های کاذب 

T3  29/2 2 29/2 2 125/2 3 125/2 3 29/2 2 235/2 کمبود اعتبارات جهت توسعه خدمات 

T4 2 235/2 1 125/2 3 125/2 3 29/2 2 235/2 عدم توانایي پاسخگویي شهر برای جذب سرمایه - 

T5 2 232/2 1 123/2 3 232/2 1 292/2 2 232/2 اعي ناشي از مواجه .......افزایش تعارضات اجتم - 



 مأخذ:یافته های تحقیق

از اولویت بیشتری نسبت به سایر راهبردها به منظور اقدام در  712/5نتایج این جدول نشان داده است که راهبرد اول با میزان جذابیت 

و در نهایت  29/4با  3، راهبرد 444/5با  5، راهبرد 282/5با نمره  2ایزدشهر برخوردار است. پس از آن راهبرد  صنعت گردشگری

 .(2جدول)قرار گرفته اند 4/ 774با نمره جذابیت  4راهبرد 
  

 (QSPM) (: اولویت انتخاب راهبردهای تهاجمی در ماتریس9جدول)

 فته های تحقیقمأخذ:یا

 گیری نتیجه-4

گردشگری در جهان کنوني، صنعتي پاك و سومین پدیده ی اقتصادی پویا، پر رونق و رو به توسعه است که به باورهای بسیاری از 

کارشناسان پس از صنعت نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع ربوده است. این صنعت در سال های آغازین قرن بیست و 

زاترین صنایع جهان تلقي مي گردد که توسعه آن در  به یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل و به یكي از پر درآمد ترین و اشتغالیكم 

 اعالم گردشگری جهاني توسط سازمان نیز 2222 سال در که کالن بسیاری از کشورها قرار گرفته است. همانطوری اولویت سیاستهای

 از یكي عنوان به شهر ایزدشهر  که آنجایي از و محسوب مي شود جهان ثروت در رزدایي و توزیعفق برای ابزاری گردشگری گردید،

 دارد، این صنعت برای اقتصاد شهر حائز توریسم توسعه برای که مناسبي پتانسیل به توجه و با شده محسوب گردشگری مستعد مناطق

 اشتغال و ایجاد زدایي، فقر قالب در بیشتر باید منطقه این در شگریگرد توسعه سیاستهای و باشد از اینرو  اهداف مي اهمیت بسیار

 شود. گنجانده زندگي کیفیت بهبود

 مكاني قلمرو عنوان به منطقه توریستي منابع و جغرافیایي های ویژگي توسعه توریسم، اساسي مفاهیم تبیین بر عالوه تحقیق این در

 هدیدهایت و ها فرصت و دروني قوت و ضعف نقاط از جامع تحلیلي swot مدل از استفاده با سپس گرفت قرار ارزیابي مورد تحقیق

T6 122/2 3 223/2 2 223/2 2 223/2 2 234/2 1 234/2 تهدید فرهنگ و سنت های مردم منطقه 

T7 144/2 4 144/2 4 123/2 3 292/2 2 123/2 3 232/2 فرسایش زمین 

T8  114/2 3 292/2 2 114/2 3 292/2 2 292/2 2 233/2 افزایش و عدم ساماندهي زباله های مصنوعي 

T9  2 152/2 4 114/2 3 233/2 1 292/2 2 233/2 نبود عزم دولت جهت جلوگیری از تغیر کاربری - 

T11  2 234/2 1 223/2 2 122/2 3 122/2 3 234/2 کندی درارائه مجوز و تسهیالت ازسوی نهادهای - 

T11 114/2 3 - 2 152/2 4 152/2 4 152/2 4 233/2 كن در شهر افزایش شدید قیمت زمین و مس 

T12  عدم اتخاذتصمیم های واحد دربرنامه ریزی مناسب

 برای جذب گردشگر
234/2 3 122/2 4 132/2 2 223/2 1 234/2 3 122/2 

T13 232/2 3 - 2 224/2 2 224/2 2 224/2 2 232/2 ضعف زیر ساخت های شهری 

T14 2 239/2 1 239/2 1 294/2 2 - 0 239/2 اعي ناشي از گردشگران افزایش تخلفات اجتم - 

  1  994/2  913/2  235/2  294/2  239/2 

 راهبرد  اولویت (SO)راهبردهای تهاجمي
ساخت های  ایجاد زیر ، تفریحي و مراکز خرید وبر دائمي کردن فعالیت گردشگری با تجهیز مجموعه های گردشگری مرکزت-1

 محیطي مناسب
1 

تاکید بر بهره برداری بهینه از تمایل مسافران استان های مجاور برای سفر به این شهر جهت سرمایه گذاری و در صورت -2

 جهت برنامه ریزی و ایجاد تاسیسات توریستي همگاني در منطقهامكان جذب سرمایه های خارجي  
2 

تالش به منظور ایجاد اقامت گاه های موقت)کمپینگ ها( و دائم )متل و هتل( بدلیل گران و ناکارآمد بودن اقامتگاه های -3

 سطح کیفي الزم موجود و پایین بودن
4 

ي به دلیل وجود مزیت های نسبي برای توسعه این نوع گردشگری در و فرهنگ)اکوتوریسم( تاکید بر توسعه گردشگری طبیعي -4

 ایزدشهر
5 

همچون فضای سبز، رودخانه ها، ساحل  تبلیغاتيتاکید بر بهره برداری از منابع و جاذبه های موجود و بال استفاده توریستي و -5

 دریا و......در راستای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومي شهر
3 



 و ها استراتژی QSPM  برنامه ریزی راهبردی کميو با روش  آنها با متناسب و ارائه توریسم ایزدشهر توسعه روی پیش بیروني

 آن طبیعي موقعیت به توجه با مورد مطالعه شهر .شد و اولویت بندی پیشنهاد منطقه در صنعت این پیشبرد برای مناسب راهكارهای

 فراوان، خصوصیات آبي متفاوت، منابع اقلیمي هوایي، و آب شرایط .است طبیعي متنوع های جاذبه دارای مازندران جلگه با مجاورت در

 قدمت و غني فرهنگ نداشت زیبا و بكر طبیعت این کنار وجانوری و در گیاهي متنوع های گونه منطقه، ژئومورفولوژی و شناسي زمین

 برای منطقه باالی توانایي دهنده نشان که آورده بوجود کشور از منطقه این در را توریستي های جاذبه بهترین از مجموعه تاریخي

  منطقه توریسم توسعه در که عواملياز   QSPM و  swot  مي باشد. تحلیل منطقه سطح در مهمي توریستي قطب به شدن تبدیل

برتری  فرصت های محیطي بر تهدیدهای محیطي گردشگری ونقاط قوت بر نقاط ضعف  که در منطقه دهد مي نشان هستند دخیل

 مناسبي جایگاه در منطقه توریسم صنعت عمده های ضعف دلیل به ، توریستي های جاذبه و منابع از برخورداری رقم علي منطقه . دارد

ها نشان داده است که درجه آسیب پذیری این شهر و مناطق پیراموني به سبب همچنین تحلیل .  باشد مي مواجه چالش با و نیست

مناسب دارا بودن اکوسیستم شكننده بسیار باالست و ضروری مي نماید که در این زمینه برنامه ریزی های الزم صورت گیرد. همچنین 

به اولویت های بدست آمده در صدر اقدامات ا توجه که توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح منطقه مورد مطالعه ب تر به نظر مي رسد

 راهبردهای باید بیشتر انتخابي راهبردهای قرار گیرد. با توجه به نتایج تحلیلي نتیجه گیری مي شودکه شهر مسئوالن آتي

 .شده است پیشنهاد منطقه گردشگری توسعه در جهت يیسیاستها اساس همین بر باشد (SO)تهاجمي

 و منطقه در صنعت این شكوفایي و رشد ایزدشهر به منظور توسعه توریسم پیرامون شده بیان ضعف نقاط و ها ينارسای به توجه با

مي  پیشنهاد زیر موارد توریسم بخش در بیشتر منافع و درآمدها کسب و پایدار توسعه راستای در منطقه گردشگری کارکردهای بهبود

 : شود

و   افزایش قیمتو جلوگیری از  منطقه به سایر کاربری ها و جنگلي رزی و طبیعيجلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاو -

 بورس بازی زمین
 تصمیم سازی امر در مردم دادن مشارکت و ها ارگان دیگر با گردشگری های سازمان بین هماهنگي -

 نیروهای از لذا استفاده شد،مي با مطالعه مورد منطقه در حوزه این مشكالت از یكي عنوان به سازماندهي عدم که بدان علت -
 جلسات و نشستها طریق از گردشگری و آموزش ترویج همچنین و مردمي تعاوني تشكلهای ایجاد منظور به تجربه با و متخصص

 گیرد صورت مطالعه مورد منطقه مردم با مختلف
 رایياج و گیری تصمیم امور راس در گردشگری مسائل به آگاه و کرده تحصیل مدیران از استفاده -

 نواحي بندی منطقه و شناسایي منظور به ای منطقه درمقیاس گردشگری جامع های برنامه و ها طرح اجرای و تدوین -
 منطقه آن های جاذبه و گردشگران نوع به توجه با منطقه هر برای خدمات و امكانات ایجاد گزیني، مكان گردشگری،

 محلي های بلد و مایانرهن از گیری بهره و توریسم اطالعات بانک اندازی راه -

 پایدار توسعه راستای در طبیعي و سرسبز مختلف مناطق بازسازی و نگهداری و حفظ -

 و ها جشنواره برگزاری با گردشگران مناسب برقراری جهت بومي مردم وآموزشي فرهنگي بخش در مناسب گذاری سرمایه -

 گسترده تبلیغات

 داخل شهری و شبكه راه هاارتباطي  سیستم خصوص به منطقه زیرساختهای بهبود -

 پیرامون ذهنیت گردشگران وتغییر منطقه اکوتوریستي قابلیتهای شناساندن درخصوص سازی آگاه و فعالیت تبلیغات تقویت -

 منطقه بهداشتي فرهنگي، امنیتي، وضعیت

 نمودن آشنا ینهمچن و صنعت این به ورود برای افراد آموزش جهت آموزش مرکز یک تاسیس و آموزشي های برنامه تدوین -

 توریسم صنعت تحوالت جدیدترین با مرتبط سازمانهای مدیران و کارشناسان

ضروری به نظر  لذا باشد، گردشگری مي جلب و فضا توسعه در مهم عامل یک به عنوان مردمي مشارکت جلب اینكه به توجه با -

 نظر زیرساختها، از و مناطق پیراموني شهر تجهیز و توسعه جهت در مشارکت به مردم تشویق و زمینه سازی مي رسد تا
 بخش سرمایه گذاری افزایش بدین ترتیب یابد. صورت دولتي تسهیالت و حمایتها طریق از گردشگری تجهیزات و تسهیالت
 به استاني و ملي تسهیالت و اعتبارات تخصیص از سهم استان افزایش ازطریق مي تواند گردشگری بخش در دولتي و خصوصي

 زودبازده و کوچک اقتصادی بنگاه های قالب در گردشگری تأسیسات و تكمیل ایجاد روند در خصوصي بخش از تحمای منظور



 بخش این به سرمایه تزریق و گردشگری تأسیسات ایجاد در خصوصي بخش مشارکت افزایش منجر به که اعتباراتي از کارآفرین
 گیرد. باشد، صورت
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