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 چکیده

گردشگری یکی از عمده ترین نیروهای شکل دهنده به جهان امروز و یکی از مهم ترین و پویا 

بررسی و شناخت مطلوب جنبه های ترین فعالیت های جهان است که توسعه آن در شهرها در گرو 

شهر کالردشت  .فرهنگی و جغرافیایی شهرها می باشد -شهری ازجمله عوامل اقتصاد،اجتماعیمختلف 

در استان مازندران از جمله مناطق شهری است که بدلیل وجود جاذبه های فراوان طبیعی، فرهنگی و 

تاریخی خواستگاه بسیاری از گردشگران در سطح منطقه می باشد. که به علت عدم برنامه ریزی 

ناشی از فقر اطالعات پایه ای شهر نتوانسته به جایگاه واقعی خود در جذب گردشگر دست صحیح 

یابد. در این راستا، این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، 

نفر از  62مدیر و  62 و پرسشگری از  SWOTضعف، فرصتها و تهدید ها با استفاده از مدل راهبردی

 شهرشهری، گردشگری و محیط زیست  یبرنامه ریزاساتید دانشگاهی و جامعه علمی آشنا به 

به بررسی و ارزیابی  )بعنوان مرکزیت شهرستان( )بعنوان جامعه هدف( و شهر چالوس کالردشت

مسایل  رعایت با همراه ، علمی ای گونه به شهرکالردشت توریستی جاذبه های پتانسیل ها و قابلیتهای

پرداخته شده است. نتایج  پایدارشهری توسعه برای راهکارهایی ارائه به و پس از آن محیطی زیست

حاصل از تحلیل پرسشنامه ها  نشان داده است که شهر مورد مطالعه از پتانسیل های باالی گردشگری 

برخوردار می باشد و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری غرب استان را دارا می 

 باشد. 
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 مقدمه-1

 از مهمای  بخا   فارد،  منحصاربه  و باارز  هاای  ویژگی دارای و پویا صنعتی عنوان به گردشگری صنعت امروزه

 داده اختصاا   خاود  باه  را توساعه  حاال  در و یافتاه  توساعه  کشاورهای  تولیادی  و هاای اقتصاادی   فعالیات 

 نیازهای حسب و بر بوده انسانی جوامع توجه مورد نیز دور های گذشته از این صنعت (UNWTO, 2007,1).است

 تعاداد  چشامگیر  افزای  و ارتباطات توسعه روزافزون که با  داده ادامه خود پویایی به اقتصادی و اجتماعی متفاوت

اهمیات  .(Negi,2004,12)اسات  داشاته  هماراه  باه  جوامع برای بسیاری نتایج ،آن از حاصل درآمدهای و گردشگران

تبدیل آن به یکی از منابع عظیم درآمادی بسایاری از جواماع را در تکااپوی     روزافزون فعالیت گردشگری درجهان و 

محاسابات ممماع جهاانی     آخارین به طوری که ایان فعالیات بار طباق      استفاده ی هر چه بهتر از آن قرار داده است.

 میلیون شغل در جهان ایماد کرده است.که در هر 622و بی  از  GDPدرصد از سهم 10/6گردشگری و سفر حدود 

 ها ویژگی به اتکا با گردشگری صنعت( Baggio, 2007,727)درصد خواهد داشت 5سال افزای  رشدی در حدود 

جواماع   اقتصاادی  مختلاف  هاای  بخ  پویایی و در تحرك موثر کامال ای گونه به تواند می خود تاثیرات اقتصادی و

 .(1387،34کمك کند)حیدری، یافتهتوسعه  کمتر توسعه نواحی به نهایت در و کند ایفا ای عمده نق  محلی

با این تعاریف می توان به جرات ادعا نماود کاه گردشاگری و اقتصااد گردشاگری یاك از اصالی تارین ارکاان           

تماری جهان است. به نحوی که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صانعت گردشاگری    -اقتصادی 

تحرك اقتصادی حاشیه ای و پیشرفت توساعه از طریاق ایمااد شاغل و     و موجب  به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار

گردشگری در سال های اخیر به یکای از پردآمادترین بخا      .(russell,2003,40) یاد می کننددرآمد برای جوامعه 

های اقتصادی تبدیل شده است و هر کس به نحوی سعی می کند از این بازار به بهترین شکل بهره ببارد. اماروزه بار    

همگان ثابت شده است که توسعه گردشگری می توانند سبب ایماد اشتغال، افزای  درآماد، رفااه و بهباود معیشاتی     

مردم و در نهایت منمر به پیشرفت و توسعه شهری و منطقه ای شود، به شرطی که باا برناماه ریازی مناساب انماام      

نباه هاای متبات آن تقویات گردد.)ساازمان      شده، جنبه های منفی و احیاناٌ مخرب آن پیشاگیری و کنتارل شاده و ج   

   (5825،4شهرداری ها و دهیاری های کشور،

با توجه به دغدغه هایی که امروز بشر در دنیای صانعتی هار روز آن را تمرباه    و  آنعالوه بر جنبه های اقتصادی 

می کند مانند زیست در محیط های پر سر و صدای شهری و هممواری با صنایع آلوده کننده، اتوبان هاای پار سار و    

شده از پی  آشکار صدا، ترافیك و ...... بنابراین در جامعه مدرن امروز اهمیت گذران اوقات فراغت برای مردم بی  

است. با توجه به افزای  درآمد و اوقات آزاد بیشتر، تغییراتی در زندگی مردم ایماد شده که توریسم باه عناوان یاك    

عنصر مهم در آن نق  کلیدی یافته است. در این صنعت یکی از راهبردهایی کاه اخیاراٌ در کشاورهای جهاان ماورد      

م در مناطق محاروم و دارای پتانسایل الزم بارای توساعه گردشاگری      توجه قرا گرفته است توسعه و گسترش توریس

 (  668، 1382است)برنامه توسعه گردشگری،

این صنعت امروزه نسبت به گذشته متنوع تر و پیچیده تر شده است. اماروزه گردشاگران باه جاای اقامات هاای       

ای خاود افازوده اناد. آنهاا ت کیاد      بار تعاداد سافره    اماطوالنی، اقامت کوتاه مدت تری در مقاصد گردشگری داشته، 



 

اضای ارائاه   بیشتری بر محیط زیست مقاصد داشته، ارزش بیشتری را نسبت به هزینه کارد خاود انتظاار داشاته و متق    

یك منطقه بایاد از لحااا اقتصاادی، اجتمااعی و زیسات      ی برای موفقیت درزمینه گردشگرخدمات بهتری می باشند.

ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلاف را در   پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری، باید به دقت برنامه ،محیطی

راهبرد کلی برای دساتیابی باه ایان اهاداف را در مای       (.Sharpley, 2002,12مالحظات خود مورد توجه قرار دهد)

شهری دانست. توسعه مطالعاات توریساتی    توان توجه به گردشگری پایدار وشناخت قابلیت های محیطی وتوان های

در هر منطقه می بایست بر پایه توان های محیطی مبتنی بر جامعه شکل گیرد. گردشگری پایدار هرگز در پنااه اعماال   

برنامااه ریاازی در سااطوم کااالن میساار نبااوده بلکااه اعمااال برنامااه ریاازی محلاای بااه نیاال آن کمااك شااایانی ماای  

 یا مساوات برابری رعایت میزبان، معهاج زندگی کیفیت بهبود پایدار، گردشگری های ( هدف5828،37نماید.)سقایی،

 و یکپارچگی محیطی، حفظ زیست سیستم حفظ طریق از زیست کیفیت محیط حفظ نسل، یك درون و نسل دو بین

 کننادگان  دیدار که ای گونه است؛ به امکانات و تسهیالت ایماد و جوامع بین همبستگی اجتماعی و فرهنگی انسمام

 ( 1388،3، ابراهیم زاده)کنند کسب های ارزشمندی تمربه بتوانند

پتانسایل هاا و جاذباه هاای طبیعای و       شناساایی  را می توان گام نخست  دستیابی به گردشگری پایداربه منظور  

باالقوه و   هاای بدون آگاهی و شناخت اساتعدادها و تاوان    .ستنادهمچنین موانع و محدودیت های توسعه توریسم 

بالفعل در هر منطقه، امکان برنامه ریزی و پی  بینی میسر نخواهاد باود. در واقاع شاناخت اساتعدادهای اقتصاادی،       

طبیعی و انسانی هر منطقه به پژوهشگران و برنامه ریزان این امکان را فراهم می سازد تاا براسااس وضاع موجاود و     

راهکارهاای بهتار و عملای تار     و با ارائاه   منطقه را شناسایی کنندتوان منطقه، متناسب با آن عمل کرده، جهت آن در 

اجتماعی منطقاه و در نهایات توساعه    -آمدزایی ، ارتقاء سطح رفاه اقتصادیزمینه های در ،منطقهتوریسم  برای توسعه

 ( Holjevac, 2003,58 ).را فراهم آورندپایدار 

است کاه از قابلیات هاا و جاذباه هاای       در استان مازندران شهر کالردشت در شهرستان چالوس از جمله مناطقی

گوناگون گردشگری برخوردار می باشد. این شهر به علت نزدیکی به شهرهای کرج و تهران و قرار گیاری در محاور   

کندوان از مناطق جذاب گردشگری و گذران اوقات فراغت بالخص برای ساکنان این دو کالنشهر کشور مای باشاد.   

های این شهر در زمینه امکانات گردشگری نگران کننده به نظر می رسد. لذا با توجاه باه داشاتن تاوان      اما محرومیت

بررسای   تحقیاق شهر و با توجه به اهمیت محرومیت زدایی از مناطق شهری، هدف از این  نهای بالقوه گردشگری ای

ظور شناخت هر چه بیشتر شهر در این نق  قابلیت ها و توانمندیها و جاذبه های گردشگری در شهر کالردشت به من

را برای مطالعات و پژوه  هاای   اهر ،حوزه و فراهم کردن زمینه های توسعه شهر بوده که می تواند بعنوان مقدمه ای

 بعدی هموارتر سازد.     

 قارار  استفاده مورد دنیا مختلف نقاط در امروزه که است نوینی نسبتا روش swotتکنیك با گردی طبیعت مدیرت

 در ویکتوریاا  ساایت  در مرکازی  های جنگل در ، هیترک در ویلیمرز جنگلی مناطق از جمله به مطالعات در گیرد می

 و روماانی   در و روسایه  غرب شمال های جنگل در ، بولیوبا در مریر ملی درپارك ، فلوریدا در ویلدلند در ، استرالیا

)نوحاه گار   میالدی اشاره نمود 6222-6222 سالهای در آفریقا در ملی پارك در و 6222-6222 سالهای بین صربستان



 

 مشهور توریستی مطالعات ی حوزه در که ،(6225)وایت توسط عمده تحقیق هفت مرور در (.5822،153و همکاران،

 باه  گردشاگران  رفاتن  بار  ماثثر  عوامال  عنوانبه تحقیقات این در که مختلفی متغیر 22 بین از که دریافت بودند، وی

 ساایر  و شاوند می مربوط افراد درونی هایانگیزه به متغیرها این از مورد 65 اند، تنهاشده شناسایی توریستی سفرهای

 .  کنندمی پیدا ارتباط مقصد ی مشخصه وجوه و هابه ویژگی موارد

 تکنیاك  از گیاری  بهاره  باا اشاره نمود کاه   (5825وی)مهد و افتخاریتحقیق در مطالعات داخلی نیز می توان به 

swotنتیمه و پردازند شمیرانات می از توابع شهرستان کوچك در لواسان گردشگری توسعه جهت راهکارها به ارائه 

 نیازمناد  و دارد قارار  بااالیی  در سطح گسترش گردشگری دلیل به منطقه این های پذیری روستا آسیب که گیرند می

 امکاان  بااعنوان  پژوهشای  در (5822)چشامه  ده ومحمدی آبادی زنگیهمچنین است.  های مناسب سیاست تدوین

توسعه  برای ارایه راهبردهایی به swot روش ابختیاری بو چهارمحال طبیعی استان گردشگری توانمندی های سنمی

 و فرصت ها توانمندی استان که این دهند می نشان و پردازند می بختیاری و استان چهارمحال در طبیعی گردشگری

باه  مقالاه غالمای و     نیز می توان دارد وگسترده جامع ریزی برنامه به نیاز آنها شکوفایی و که رشد دارد بسیاری های

اشااره نماود    swot(با عنوان ارائه الگوی بهینه در صنعت گردشگری در شهر چالوس بر اساس مدل5832همکاران )

که در آن به بررسی  نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات بر گردشگری منطقه پرداخته شده است. خادادادی  

( 5823پرداخته اند. متاولی و شاهابی)  swot( به بررسی قابلیتهای محیطی شهرستان دزفول با مدل 5832و همکاران )

( برای ناوار سااحلی رویاان باه     5832شهر بابلسر، متولی و گلشنی)( برای 5823) برای شهر ساحلی نور، قبادی و همکاران

 بررسی قابلیت های گردشگری این مناطق پرداخته اند.

 روش تحقیق-2

. مای باشاد   تحلیلای -توصیفی روش و پیمایشی روشهای بر ترکیبی مبتنی روش شیوه انمام این تحقیق به صورت

 پایاان  و مقااالت  ، کتب شامل) دسترس در و مکتوب مدارك از استفاده با شهر موجود وضع نظری، مباحث زمینه در

امکانات، خدمات  از فهرستی(  اجرایی های سازمان از شده اخذ آمارهای و اطالعات موجود، طرم جامع و های نامه

و به صورت دلفی از مدیران و برناماه ریازان شاهری در زمیناه      تهیه مطالعه مورد کلی گردشگری در شهر وضعیت و

 ارائاه  و اطالعاات  تحلیال  و تمزیاه  جهات  ، تحقیاق  بعادی  مراحل در سپس. رهای انتخابی نظر خواهی گردیدمعیا

 بررسایهای  باه  توجاه  باا  ابتادا  در کاه  اسات  شده استفاده swotتحلیلی روش از توریسم توسعه راهبرد و استراتژی

 یبرنامه ریاز نفر از اساتید دانشگاهی و جامعه علمی آشنا به  62مدیر و  62گرفته و جمع آوری اطالعات از  صورت

)بعناوان مرکزیات    )بعناوان جامعاه هادف( و شاهر چاالوس      کالردشات  شاهر شهری، گردشگری و محیط زیسات  

 قارار  شناساایی  ماورد  تهدیادها(  و )فرصاتها  ناحیه محیط خارجی و ضعف( و قوت )نقاط داخلی محیط ،شهرستان(

کاه   اناد.  عنوان نمونه انتخاب شاده شمار بوده و تمامی آنها به صورت تمام و جامعه علمی به انتخاب مدیران. گرفت

 نقاط تقلیل یا کردن طرف بر جهت نهایت در ه وگردید مشخص اولویتها ،آنها وزن دهی به مثلفه ها و تحلیل از پس



 

 مطالعاه،  ماورد  منطقاه  توریسم توسعه با ارتباط در موجود فرصتهای قوت نقاط بهبود و تقویت و تهدیدات و ضعف

  است. شده ارائه مناسبی استراتژیها و راهبردهای

 

 (swot)تآتکنیک تجزیه و تحلیل سو.1-2

 منطق .باشد داشته آنها با را سازگاری بهترین باید راهبرد، که است عواملی شناسایی نظامندswotتحلیل و تمزیه

 و ها ضعف برساند، حداکتر به را سیستم های فرصت ها و قوت باید بخ  اثر راهبرد که است این مذکور رویکرد

 راهبرد یك طراحی و انتخاب خوبی برای نتایج بسیار رود کار به درست اگر منطق این .برساند حداقل به را تهدیدها

 که برای است ابزار عمومی یك swotتحلیل  و تمزیه (1385،638 موسوی، و نیا حکمت) داشت خواهد بخ  اثر

 )رود می کار به روبروست با آن سیستم یك که خارجی تهدیدهای و ها و فرصت داخلی ضعف و قوت نقاط شناسایی

 به، باشند، داشته ت ثیر فعالیت یك آیندة بر توانند می که بیرونی و درونی محیط عوامل مهمترین (5828،555، پیرز

)  می شوند شده، لیست بندی جمع و خالصه صورت به swotتحلیل در که اند، مطرم استراتژیك عوامل عنوان

(Kajanus et al, 2004, 499. 

 برای بهترین استراتژی روش این واقع، در .است هاروارد تماری مدل دانشکده مستقیم نتیمه (swot)روش این

 و وضعیت تحلیل ابزاری برای تکنیك این که گفت توان می اجمالی طور ( به5825،22مسیحی، هاست)مرادی سازمان

 طبقه و سیستم، بازشناسی های درونی ضعف و قوتها بندی طبقه و بازشناسی :از طریق امور این و است راهبرد تدوین

 راهبردهای گوناگون تدوین و سوآت؛ ماتریس سیستم؛ تکمیل خارج محیط در های موجود تهدید و ها فرصت بندی

 (1384،49گیرد )گلکار، صورت می آینده؛ در سیستم هدایت برای

 ضروری است و آن عبارتند از: مرحله هشت طی قوت نقاط ضعف، نقاط فرصتها، تهدیدات، ماتریس ساختن برای

 در موجود عمده تهدیدات از دارد، فهرستی وجود سازمان محیط خارجی در که ای عمده فرصتهای از فهرستی

سازمان تهیه گردیده و پس  داخلی ضعف عمده نقاط از سازمان، فهرستی عمده و داخلی قوت نقاط از محیط، فهرستی

 های استراتژی گروه در مربوط خانه در نتیمه و هم مقایسه شده با خارجی های فرصت و داخلی قوت از آن نقاط

SOهای  استراتژی گروه در نتیمه و مقایسه در خارج موجود های فرصت با را داخلی ضعف ، نقاطWO، قوت نقاط 

 تهدیدات با داخلی ضعف و در نهایت نقاط STهای  استراتژی گروه در نتیمه مقایسه و خارجی تهدیدات با داخلی

 ( .5828،82می گیرد) دیوید، قرار WT یهای استراتژ گروه در نتیمه مقایسه گردیده و خارجی

 (swot)سوآت در ماتریس  راهبردها تدوین.2-2

 از عمل برخی جریان در البته، .آورد می فراهم را متفاوت یا راهبرد انتخاب چهار تدوین امکان سوآت ماتریس

 بر واقع، در .آیند می در اجرا به یکدیگر با هماهنگ و زمان هم به طور یا داشته، پوشانی هم یکدیگر با ها راهبرد

 :تدوین کرد توان می هستند، متفاوت کنشگری درجه نظر از را که راهبرد دسته چهار سیستم، وضعیت حسب

 که هستند وضعیتی خواهان ها حداکتر  که در آن تمام سیستم-حداکتر(: یا راهبرد SOتهاجمی) راهبرد رقابتی/ -5

 است واکنشی حل راه یك که دفاعی خالف راهبرد برسانند. بر حداکتر به را خود فرصتهای و همزمان قوت باشند قادر



 

گسترش  برای خوی  قوت نقاط از استفاده با سازمانوضعیتی  چنین در است، کنشگر حل راه یك راهبرد تهاجمی

 (. 52دارد)گلکار، می بر گام خود خدمات

 مقابله با برای سیستم قوتهای از گرفتن بهره برپایه این راهبرد حداقل که-(: یا راهبرد حداکترSTتنوع) راهبرد-6

 تهدیدات رساندن حداقل به و قوت نقاط حداکتر رساندن به آن هدف و شود می تدوین تهدیدات

عناصر راهبردی این ممموعه ت کید بر توانایی های درونی و ارتقاء ظرفیت های آن، در کاه   .(58،5822ر،است)گلکا

و حذف تهدید های خارجی، راهبردهایی قابل اجراء استخراج می شودکه عمدتاٌ استراتژی های توسعه ای مبتنی 

 (.5822،526،)رحمانیف می شود برساماندهی وضع موجود برای این ممموعه توصی

 ها حداکتر ضعف از کاستن با دارد تالش ، حداکتر -راهبرد حداقل یا بازنگری (: راهبرWOبازنگری) راهبرد-8

 هایی وجود فرصت متوجه خود خارجی محیط در است ممکن ببرد. یك سازمان موجود های فرصت از را استفاده

 شرایطی، اتخاذ چنین (. در58نباشد)گلکار، آن از برداری بهره به قادر سازمانی خود های ضعف واسطه به ولی شود،

آورد.در چنین شرایطی توصیه می شود از استراتژی های  را فراهم فرصت از استفاده امکان تواند می راهبرد بازنگری

 (5جدول) (.526ترمیمی و حفاظتی استفاده شود)رحمانی، 

 

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

 
 (8،5822آبادی، زنگی و چشمه ده )محمدی

 

نامید،  بقا( نیز را )راهبرد آن توان می حداقل که-یا حداقل دفاعی راهبرد کلی هدف (:WT)تدافعی راهبرد-32

،(. تدوین این دسته از راهبردها باید با 58هاست)گلکار، سازی تهدید خنتی و کاستن برای سیستم های ضعف کاه 

دقت و خالقیت بیشتری همراه بوده و به نکات بسیار دقیق تر و عمیق تری از تحلیل های پشتیبان متکی باشد. بنابراین 

فاظتی محوریت به حداقل رسانی هر دو عنصر درونی و بیرونی ت کید شده و توصیه می شود از استراتژیهای ترمیمی، ح

 (. 525و تغییری استفاده شود)رحمانی، 

 

 کالردشتشهر  جغرافیایی موقعیت.3-2

دقیقه  5درجه و  82دقیقه طول شرقی و  52درجه و  55هکتار در  5522شهر کالردشت به وسعتی تقریبی 

متر در جنوب غربی آن  5232متر در شرق و شمال شرقی تا  5522ارتفاع شهر از  عرض شمالی واقع شده است.

در استان مازندران از نظر تقسیمات کشوری این شهر مرکز بخ  کالردشت از توابع شهرستان چالوس  متغیر است.



 

می شود درصد ازکل مساحت شهرستان را شامل  28کیلومتر مربع حدود 5868می باشد. بخ  کالردشت به وسعت 

 (.5823،52،کالردشت کالردشت( است )طرم جامع-و دارای سه دهستان و دو نقطه شهری )مرزن آباد

میانگین در این شهر شهر کالردشت در تیپ حرارتی سردسیری و اقلیم سرد و نیمه مرطوب قرار می گیرد. 

گرم حتی در طول حداقل دما که نشان دهنده ویژگی های دما طی شبهاست، حاکی از عدم وقوع شبهای 

وم تابستانهاست،از طرفی وقوع دماهای بسیار پایین در طی فصول پاییز و زمستان حاکمیت یخبندان های شدید و مدا

 5585، برابر با 5825نفوس و مسکن مهرماه  شهر کالردشت طی سرشماری جمعیت.را در این ناحیه نشان می دهد

خانوار و بعد  8825دهد. در این سال، تعداد خانوار های شهر نفر زن نشان می 6525نفر مرد و  6522نفر شامل 

 . (52، همان)تنفر بوده اس 2/8خانوار آن 
 

 نتایج و بحث -3

 ثر بر گردشگری کالردشتؤعوامل داخلی و خارجی م.1-3

 swotتحلیل  پرسشنامه، از و مصاحبه میدانی، اسنادی، مطالعات از اطالعات استخراج و تخلیص تدوین، از پس

با توجه  به مطالعات انمام پذیرفته در  .گردید استفاده شهر گردشگری های مزیت و ها سنم  محدودیت برای

وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی  شهر کالردشت این عوامل در سواالت پرسشنامه ها لحاا 

گردید. این پرسشنامه ها در بین دو گروه مدیران و تصمیم گیران شهری در سطح شهر کالردشت و چالوس بعنوان 

گردشگری شهرستان از جمله اساتید صاحبنظر در این حوزه در دانشگاه چالوس  مرکز شهرستان و برنامه ریزان

گزینه ای لیکرت طرم گریده و  5جهت وزندهی و اولویت سنمی توزیع گردید. سواالت پرسشنامه بصورت طیف 

با درجه باالی  نشانگر اهمیت 5نشانگر اهمیت با درجه کم و امتیاز  5برای پاسخ ها تعیین گردید که امتیاز  5تا5رتبه 

به عنوان میانه نظری پاسخ ها  8آن عامل در توسعه صنعت توریسم در شهر مورد مطالعه می باشد بدین ترتیب عدد

و به معنای اهمیت متوسط انتخاب شده است. سپس اطالعات و داده های گردآوری شده بر حسب ممموع وزنها 

آنها مورد تمزیه و تحلیل و محاسبه قرار گرفته و به منظور  بدست آمده، میانگین رتبه ای این وزن ها و وزن نسبی

میانگین و وزن  بکار گرفته شده است. swotدرجه بندی و اولویت سنمی در درون دسته ها و گروه های مختلف 

نسبی هر یك از نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها از دیدگاه مدیران و کارشناسان شهر که برآمده از پرسشنامه ها می 

 ( آورده شده است. 8و6شد در جدول)با

 تحلیل دیدگاه مدیران و برنامه ریزان شهری.2-3

 توسعه زمینه در که شهرکالردشت ضعف، فرصت ها و تهدیدهایی نقاط قوت، ترین مهم جداول به توجه با

 :از عبارتند روست روبه آن با و برنامه ریزان شهر( شوندگان)مدیران، مسثالن دیدگاه پرس  از توریسم

 مدیران و مسؤالن شهری.1-2-3

برخورداری از اقلیم مناسب باالخص در فصل تابستان و  مثلفه ،نشان می دهد که از دیدگاه مدیران swotتحلیل 

برخورداری از  به عنوان مهمترین نقاط قوت داخلی و پس از آن 22/2و وزن نسبی  55/2 با میانگین رتبه ای بهار



 

در اهمیت بعدی توسعه  2235/2و وزن نسبی  3/88با میانگین رتبه ای شهر به فرد چشم اندازهای زیبا و منحصر

میانگین رتبه با  وضعیت باالی آگاهی و سواد در منطقهگری در منطقه مورد مطالعه قرار دارد. در مقابل گردش

ی در این به عنوان کم اهمیت ترین نقطه قوت داخلی در توسعه صنعت گردشگر 256/2و وزن نسبی    3/11ای

و   4/03با میانگین رتبه ای افزای  قیمت زمین  و بورس بازی زمینعالوه بر این از دیدگاه مدیران  منطقه می باشد. 

تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعی  بعنوان مهمترین نقطه ضعف داخلی و بعد از آن مثلفه  222/2وزن نسبی

در ردیف بعدی از نقاط ضعف شهر در زمینه  0/086و وزن نسبی 3/92با میانگین رتبه ای منطقه به کاربری مسکونی

با   عدم مدیریت شهری صحیح در جهت تامین مایحتاج گردشگران مثلفه توسعه توریسم قرار گرفته است.  نیز

چنین مدیران در کمترین اولویت را در نقاط ضعف داخلی داراست. هم 0/063و وزن نسبی  2/88میانگین رتبه ای 

با میانگین  چالوس(-کرج-قرار گیری در مسیر ارتباطی کندوان)تهران مورد فرصت های بیرونی  اظهار داشته اند که

درآمد زایی و اشتغال زایی  پس از آنو به عنوان مهمترین فرصت بیرونی  0/067و وزن نسبی   4/07رتبه ای 

در اولویت بعدی می باشند. در حالیکه  066/2و وزن نسبی 4/03با میانگین رتبه ای  درازمدت این صنعت در منطقه

به عنوان گزینه کم اهمیت   0/056و وزن نسبی 3/42با میانگین رتبه ای  تاسیس اماکن ورزشی و فرهنگی در منطقه

اعتقاد بر این بوده همچنین در فرصت های بیرونی به منظور توسعه توریسم توسط مدیران شهری بیان شده است. 

به عنوان  082/2و وزن نسبی  53/2با میانگین رتبه ای   افزای  شدید قیمت زمین و مسکن در شهر کالردشتاست 

در تهدیدات خارجی، کم  059/2و وزن نسبی  28/8با میانگین رتبه ای  فرسای  زمین مهمترین تهدید خارجی و

  مطرم می شود.مورد مطالعه  اهمیت ترین گزینه در مسیر توسعه گردشگری شهر

  



 

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

 خذ:یافته های تحقیقأم

 خذ:یافته های تحقیقأم

 

 

 

 

 

 
 برنامه ریزان مدیران شهری

ممموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی
ممموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی

  تنقاط قوّ

108 

 

4/15 

 

22/2 

 

1 

 

115 

 

4/1 

 

22/2 

 

1 S1 ورداری از اقلیم مناسب باالخص در فصل تابستان و بهاربرخ 

S2 6 222/2 3/82 107 6 225/2 3/88 101 پتانسیل فراوان منطقه به منظور سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 

S3 7 222/2 3/75 105 2 22/2 4/07 106 برخورداری از چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد 

S4 13 252/2 3/39 95 5 222/2 3/92 102 های ورزشی و تفریحی این منطقه از جمله امکان کوهنوردی....... جاذبه 

S5 9 225/2 3/6 101 14 252/2 3/34 87 داری از اماکن مذهبی و تاریخی در منطقهبرخور 

S6  16 25/2 2/96 83 13 252/2 3/42 89 محصوالت متنوع کشاورزی و دستی و امکان ایماد بازار محلیوجود 

S7  5 222/2 3/85 108 12 222/2 3/5 91 مناطق حفاظت شده و گونه های متنوع گیاهی و جانوری در شهروجود 

S8 
سئوالن و مردم برای توسعه صنعت گردشگری در منطقه و ایماد عزم م

 طرم های جذب گردشگر در شهر
96 3/69 226/2 9 100 3/57 226/2 11 

S9 3 222/2 3/89 109 8 222/2 3/80 99 ری کنفرانس ها و سمینارهای مختلف در زمینه گردشگری در شهربرگزا 

S10 4 222/2 3/85 108 11 253/2 3/53 92 رت با موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتیمماو 

S11 15 255/2 3/17 89 10 225/2 3/65 95 آداب و رسوم غنی،کهن و متنوع در منطقه وجود 

S12 14 252/2 3/35 94 7 222/2 3/84 100 برخورداری منطقه از نیروی کار جوان و عالقمند به صنعت گردشگری 

S13 ............. 10 226/2 3/6 101 4 222/2 3/96 103 برخورداری از جاذبه های طبیعی از جمله رودخانه، چشمه و 

S14 12 225/2 3/5 98 16 256/2 3/11 81 ت باالی آگاهی و سواد در منطقه)قشر جوان با تحصیالت عالیه(وضعی 

S15 2 222/2 3/92 110 3 222/2 4 104 گیری در مماورت دو کالنشهر کشور)کرج و تهران( قرار 

S16 
رداری ازتاسیسات و امکانات رفاهی از قبیل آب قابل شرب،برق برخو

 و...
86 3/30 255/2 15 102 3/64 228/2 8 

  1    1   جمع 



 

 

 خذ:یافته های تحقیقأم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برنامه ریزان مدیران شهری  نقاط ضعف
ممموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی
ممموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی

 

 2 222/2 3/92 110 2 222/2 3/92 102 تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعی منطقه به کاربری مسکونی 1

W2 1 222/2 4/1 115 1 222/2 4/03 105 افزای  قیمت زمین  و بورس بازی زمین 

W3 4 225/2 3/75 105 5 228/2 3/8 99 ك سنگین مسیرهای دسترسی به شهر از جمله جاده کندوانترافی 

W4 10 256/2 3/39 95 8 222/2 3/5 91 پوش  گیاهی و حیات وح  در منطقه تخریب 

W5 6 222/2 3/6 101 7 22/2 3/65 95 آسیب پذیری فرهنگ و سبك زندگی مردم در برخورد با گردشگران 

W6 12 222/2 3/17 89 4 222/2 3/84 100 کم مردم منطقه به سرمایه گذاری در بخ  گردشگری تمایل 

W7 
تبلیغات کم و نامناسب در زمینه پتانسیل ها و امکانات موجود 

 گردشگری منطقه در سطح استان های مماور
77 2/96 222/2 12 88 3/14 222/2 13 

W8 3 225/2 3/78 106 13 228/2 2/88 75 عدم مدیریت شهری صحیح در جهت تامین مایحتاج گردشگران 

W9 7 222/2 3/57 100 10 222/2 3/11 81 مایت های دولتی از سرمایه گذاران بخ  خصوصیضعف ح 

W11  11 226/2 3/35 94 9 225/2 3/42 89 در احداث تاسیسات و تمهیزات تفریحی و ورزشی جدیدضعف 

W11 9 222/2 3/53 99 3 225/2 3/88 101 د تاسیسات اقامتی مناسب در سطح شهرکمبو 

W12  8 222/2 3/57 100 6 226/2 3/76 98 زیرساخت های محیطی مناسب در شهرضعف 

W13  5 222/2 3/64 102 11 222/2 3/03 79 هماهنگی بین مسئولین دولتی در  پیاده سازی طرم های شهریضعف 

  5    1   جمع 



 

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

 

 م خذ:یافته های تحقیق

  

 
 برنامه ریزان مدیران شهری

مجموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی
مجموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی

  فرصتها

106 

 

4/07 

 

167/1 

 

1 

 

111 

 

92/3 

 

166/1 

 

2 O1 چالوس(-کرج-قرار گیری در مسیر ارتباطی کندوان)تهران 

O2 9 162/1 67/3 113 11 162/1 3/76 98   توجه دولت جهت توسعه اکوتوریسم در شمال کشورافزای 

O3 82/3 117 2 166/1 4/03 115 درآمد زایی و اشتغال زایی درازمدت این صنعت در منطقه  164/1 5 

O4 6 164/1 78/3 116 3 166/1 4/03 105 نزدیکی به دریا ، جنگل و کوهستان 

O5  4 165/1 85/3 118 14 157/1 3/5 91 مراکز علمی و دانشگاهی منطقهمماورت با 

O6 7 163/1 75/3 115 13 16/1 3/65 95 وجود نیروهای متخصص در مناطق مماور از جمله شهر چالوس 

O7 8 162/1 67/3 113 16 156/1 3/42 89 تاسیس اماکن ورزشی و فرهنگی در منطقه 

O8 1 167/1 96/3 111 4 165/1 4 104 مماوربرای گذران اوقات فراغت درمنطقه انگیزه فراوان مردم استان های 

O9 
اسکان برخی از مردم منطقه در استان های همموار و تبلیغ جاذبه های 

 گردشگری شهر توسط این افراد
99 3/8 162/1 11 111 57/3 16/1 13 

O 01  16 157/1 39/3 95 7 164/1 3/88 101 باال بودن سطح آگاهی مردم نسبت به اهمیت جذب تویست 

O11 15 159/1 46/3 97 12 162/1 3/73 97 آلودگی در کالنشهر های تهران و کرج 

O12 12 16/1 6/3 111 8 164/1 3/88 101 قرار گیری در منطقه کوهستانی 

O13 3 166/1 89/3 119 5 165/1 3/96 103 وجود اقلیم مناسب در منطقه 

O 41  11 162/1 64/3 112 9 163/1 3/84 100 کالردشت در سطح منطقه تبلیغات مناسب شهر 

O 51  14 16/1 5/3 98 15 158/1 3/5 91 امکان فعالیت تشکل های غیر دولتی در زمینه گردشگری 

O 61  
افزای  توجه مسئوالن کشور به صنعت گردشگری بعنوان یکی از زمینه 

 های اشتغال جوانان
102 3/92 164/1 6 112 64/3 162/1 11 

  1    1   جمع 



 

 خذ:یافته های تحقیقأم

 

 

 .برنامه ریزان شهری2-2-3

 مولفه برنامه ریزان، نظر از که نشان می دهد شهرکالردشت در توریستی فعالیتهای زمینه درswot تحلیل 

 عنوان به/0 22وزن نسبی و 4/1 رتبه ای میانگین با برخورداری از اقلیم مناسب باالخص در فصل تابستان و بهار

 رتبه ای میانگین قرار گیری در مماورت دو کالنشهر کشور)کرج و تهران( با آن از پس و داخلی قوت نقطه مهمترین

دارد. مثلفه  شهر کالردشت قرار در اکوتوریستی فعالیت های توسعه برای دوم رتبه در222/2 وزن نسبی و 3/92

 وزن نسبی  و 2/96 رتبه ای با  میانگین محصوالت متنوع کشاورزی و دستی و امکان ایماد بازار محلیوجود 

 .می باشد شهر مورد مطالعه در صنعت گردشگری توسعه در داخلی نقطه قوت اهمیت ترین کم0/05

وقات فراغت درمنطقه انگیزه فراوان مردم استان های مماوربرای گذران ا دیدگاه برنامه ریزان شهری، از همچنین

قرار  و است شده ذکر بیرونی مهمترین فرصت عنوان به  067/2وزن نسبی و  32/8رتبه ای میانگین کالردشت با

در رتبه بعدی  222/2وزن نسبی  و 36/8رتبه ای  میانگین چالوس( با -کرج-گیری در مسیر ارتباطی کندوان )تهران

رتبه  بودن سطح آگاهی مردم نسبت به اهمیت جذب تویست با میانگین باال که فرصت های بیرونی قرار دارد. حالی

 برنامه ریزان مدیران شهری  تهدیدها
ممموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی
ممموع 

 وزن ها

میانگین 

 وزن ها

وزن 

 رتبه نسبی

 

T1 1 176/1 4 112 1 182/1 19/4 119 افزای  شدید قیمت زمین و مسکن در شهر کالردشت 

T2 2 175/1 92/3 111 2 18/1 11/4 117 وجود قیمت های کاذب در زمینه اجاره مسکن در شهر 

T3 8 171/1 75/3 115 5 175/1 88/3 111 کمبود اعتبارات جهت توسعه خدمات گردشگری در منطقه 

T4 13 167/1 53/3 99 8 17/1 61/3 94 عدم توانایی پاسخگویی شهر برای جذب سرمایه 

T5   9 17/1 71/3 114 11 166/1 42/3 89 تعارضات اجتماعی ناشی از مواجه مردم منطقه با گردشگرانافزای 

T6 12 169/1 6/3 111 9 168/1 53/3 92 تهدید فرهنگ و سنت های مردم منطقه 

T7 3 175/1 92/3 111 14 159/1 13/3 79 فرسای  زمین 

T8 11 17/1 64/3 112 13 164/1 3/3 86 تعطیل افزای  و عدم ساماندهی زباله های مصنوعی در ایام 

T9 5 173/1 85/3 118 11 168/1 5/3 91 نبود عزم راسخ دولت جهت جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری زمین 

T10 
کندی درارائه مموز و تسهیالت ازسوی دولت جهت گسترش 

 گردشگری
88 38/3 166/1 12 116 78/3 172/1 7 

T11  4 174/1 89/3 119 6 175/1 84/3 111 جدید در منطقهایماد الگوی مصرف 

T12 
عدم اتخاذتصمیم های واحد دربرنامه ریزی مناسب برای جذب 

 گردشگر
112 92/3 176/1 4 113 67/3 17/1 11 

T13 14 164/1 39/3 95 7 174/1 8/3 99 ضعف زیر ساخت های شهری 

T14 6 173/1 82/3 117 3 178/1 13/4 115 در شهر افزای  تخلفات اجتماعی ناشی از عملکرد گردشگران 

  1    1   جمع 



 

 در .این شهر می باشند در توریستی فعالیت های توسعه اهمیت ترین جهت کم عنوان به 252/2وزن نسبی و 83/8ای

 عنوان به 222/2وزن نسبی و  4/1رتبه ای افزای  قیمت زمین  و بورس بازی زمین بامیانگین نقاط ضعف با رابطه

تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعی منطقه به کاربری  همچنین .می باشد این زمینه در ضعف مهمترین نقطه

تبلیغات کم و نامناسب  مولفه همچنین.دارد قرار بعدی رتبه در 0/084وزن نسبی و 3/92رتبه ای میانگین مسکونی با

وزن  و  3/14رتبه ای میانگین ه درسطح استان های مماور بادر زمینه پتانسیل ها و امکانات موجودگردشگری منطق

می باشد. همچنین  نهاوند در گردشگری فعالیتهای توسعه جهت ضعف نقاط در میان را اهمیت کمترین 0/067نسبی

و وزن  2این گروه اظهار داشته اند که افزای  شدید قیمت زمین و مسکن در شهر کالردشت  با میانگین رتبه ای 

به عنوان مهمترین تهدید خارجی و عدم توانایی پاسخگویی شهر برای جذب سرمایه با میانگین رتبه  222/2نسبی

در تهدیدات خارجی، کم اهمیت ترین گزینه در مسیر توسعه گردشگری شهر مورد  222/2و وزن نسبی 58/8ای

 مطالعه مطرم می شود. 

 در توسعه گردشگری شهر کالردشت ثرؤاولویت بندی مؤلفه های م.3-3

اولویت بندی عوامل استراتژیك در گردشگری شهر کالردشت با استفاده از جدول تمزیه و تحلیل عوامل داخلی 

و خارجی، ارائه شده است. در واقع، با اولویت بندی ها، برنامه ریزانی که تصمیم های استراتژیك را اتخاذ می کنند، 

ف، فرصت ها و تهدیدها را به تعداد کمتری از عوامل محدود نمایند. این کار با بررسی ت، ضعمی توانند نقاط قوّ

دوباره وزن های هریك از عوامل موجود در جدول تمزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، انمام می گیرد. در 

وت، ضعف، فرصت واقع سنگین ترین عوامل موجود در این دو جدول از حیث وزن، به جدول اولویت بندی نقاط ق

اولویت گذاری و رتبه بندی هر یك از شاخص ها از دیدگاه مدیران  .(562 ،5822ها و تهدیدها منتقل شوند)هانگر،

و کارشناسانی که مورد پرسشگری  قرار گفته اند، استخراج گردیده است که اولویت های اثرگذار بر گردشگری 

 خالصه شده است. (2)کالردشت در جدول 

( و نظرات 2/2شده، اهمیت نظرات کارشناسان حوزه گردشگری شهری با ضریب) گرفته نظر در هایلفه ثدر م

( لحاا گردید که با توجه به اعمال ضرایب مربوطه و محاسبه آن، اقدام به تشکیل 2/2مدیران شهری ضریب)

 (شد.2جدول)

مناسب باالخص در فصل تابستان و بهار برخورداری از اقلیم  می شود، مثلفه استنباط جدول این از که گونه همان

 نقاط اول اولویت عنوان به افزای  قیمت زمین  و بورس بازی زمین مولفه و داخلی قوت نقطه مهمترین عنوان به

بیرونی،  فرصتهای بین از این بر عالوه .می باشد کالردشت گردشگری فعالیت های با توسعه رابطه در داخلی ضعف

 شناسایی برای گردشگری فرصتهای اول اولویت چالوس( به عنوان-کرج-باطی کندوان)تهرانقرار گیری در مسیر ارت

 عنوان افزای  شدید قیمت زمین و مسکن در این شهر به مولفه خارجی تهدیدهای از بین و اکوتوریسم توسعه شده

 شده است.  ذکر خارجی تهدید مهمترین

(، SOبه تدوین راهبردهای مختلف رقابتی/تهاجمی)با بررسی هر یك از مثلفه های جدول بر یکدیگر، 

 (5( پرداخته می شود. جدول)WT( و در نهایت راهبردهای تدافعی )WO(، بازنگری )STتنوع)



 

 (: اولویت بندی نقاط قوّت،ضعف،فرصتها و تهدیدها در توسعه گردشگری شهر کالردشت4جدول)

 م خذ: یافته های تحقیق

 م خذ: یافته های تحقیق

 اولویت بندی

 نقاط قوت 

 اولویت بندی  رتبه

 نقاط ضعف

 اولویت بندی رتبه

 فرصت ها

 اولویت بندی  رتبه

 تهدیدها

 رتبه

برخورداری از اقلیم مناسب 

 باالخص در..... 

افزای  قیمت زمین  و  5

 بورس بازی زمین

قرار گیری در مسیر  5

 ارتباطی کندوان)تهران...

افزای  شدید قیمت زمین و مسکن  5

 در شهر کالردشت

5 

قرار گیری در مماورت دو 

 کالنشهر کشور)کرج و ........

تغییر کاربری زمین های  6

 کشاورزی و.........

انگیزه فراوان مردم در  6

 استان های مماوربرای 

وجود قیمت های کاذب در زمینه  6

 اجاره مسکن در شهر

6 

 برخورداری از چشم انداز

 های زیبا و منحصر به فرد

ترافیك سنگین مسیر های  8

 دسترسی به شهر 

وجود اقلیم مناسب در  8

 منطقه

افزای  تخلفات اجتماعی ناشی از  8

 عملکرد گردشگران در شهر

8 

برگزاری کنفرانس هایی در 

 زمینه گردشگری در شهر

کمبود تاسیسات اقامتی  2

 مناسب درشهر

درآمدزایی واشتغال زایی  2

 درازمدت گردشگری 

ایماد الگوی مصرف جدید در  2

 منطقه

2 

منطقه به منظور  پتانسیل فراوان

 سرمایه گذاری ......

ضعف زیرساخت های  5

 محیطی مناسب در ....

نزدیکی به دریا ، جنگل  5

 و کوهستان

کمبود اعتبارات جهت توسعه  5

 خدمات گردشگری در منطقه

5 

برخورداری از اماکن مذهبی و 

 تاریخی 

آسیب پذیری فرهنگ و  2

 سبك زندگی مردم 

افزای  توجه مسئوالن  2

 کشور به گردشگری 

عدم اتخاذتصمیم های واحد در  2

 برنامه ریزی برای جذب گردشگر

2 

برخورداری از جاذبه های 

 طبیعی از جمله رودخانه،...... 

تمایل کم مردم منطقه به  2

 سرمایه .......

تبلیغات مناسب شهر  2

 کالردشت در منطقه

نبود عزم راسخی در دولت جهت  2

 جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری 

2 

وجود مناطق حفاظت شده و 

 گونه های متنوع گیاهی و ....

تخریب پوش  گیاهی و  2

 حیات وح  در ....

قرار گیری در منطقه  2

 کوهستانی

کندی در ارائه مموز و تسهیالت از  2

 سوی دولت در گسترش گردشگری

2 

عزم مسئوالن و مردم برای 

 توسعه گردشگری در منطقه 

عدم مدیریت صحیح در  3

 تامین مایحتاج ......

وجود نیروهای  3

متخصص در مناطق 

 مماور 

افزای  تعارضات اجتماعی ناشی از  3

 مواجه مردم منطقه با گردشگران

3 

جاذبه های ورزشی و تفریحی 

 منطقه کالردشت 

ضعف هماهنگی بین  52

 مسئولین دولتی در....  

افزای  توجه دولت  52

 جهت توسعه اکوتوریسم 

تهدید فرهنگ و سنت های مردم  52

 منطقه

52 

مماورت با موسسات آموزش 

 عالی و مراکز تحقیقاتی

ضعف حمایت های  55

 دولتی از سرمایه گذار 

مماورت با مراکز علمی  55

 و دانشگاهی منطقه

 55 زمینفرسای   55

برخورداری منطقه از نیروی کار 

 جوان و عالقمند به ......... 

ضعف در احداث  56

 تاسیسات تفریحی و... 

اسکان و تبلیغ مردم  56

 منطقه در استان های..... 

عدم توانایی پاسخگویی شهر برای  56

 جذب سرمایه

56 

برخورداری ازتاسیسات و 

 امکانات ازقبیل آب.....

کم ونامناسب در تبلیغات  58

 زمینه گردشگری...

باال بودن سطح آگاهی  58

 مردم به اهمیت توریست

 58 ضعف زیر ساخت های شهری 58

وجود آداب و رسوم غنی، کهن 

 و متنوع در منطقه

آلودگی در کالنشهر های    52

 تهران و کرج

افزای  و عدم ساماندهی زباله های  52

 مصنوعی در ایام تعطیل

52 

باالی آگاهی و سواد در وضعیت 

 منطقه

تاسیس اماکن ورزشی و    55

 فرهنگی در منطقه

55   

محصوالت متنوع کشاورزی و 

 امکان ایماد بازار محلی

امکان فعالیت تشکلهای    52

 غیر دولتی در گردشگری

52   



 

 شهر کالردشتای توسعه گردشگری در تدوین راهبرده.4-3

 (SO) راهبرد تهاجمی-5

در استراتژی تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی استوار است، راهبردهایی در راستای 

 بهره برداری از امکانات فعلی منطقه به منظور توسعه صنعت گردشگری در شهر ارائه می گردد.

فرهنگی به دلیل وجود مزیت های نسبی برای توسعه این  وم( یس)اکوتورتاکید بر توسعه گردشگری طبیعی  -

 نوع گردشگری در شهر کالردشت.

تغییر رویکرد سفر فصلی به شهر و سعی در دائمی کردن فعالیت گردشگری با تمهیز ممموعه های  -

 گردشگری وقع در پهنه های برفگیر منطقه همچون توسعه تاسیسات ورزش اسکی در زمستان

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

 سطح کیفی الزم اقامتگاه های موجود و پایین بودن

بهره برداری بهینه از تمایل مسافران استان های مماور برای سفر به این شهر و در صورت امکان جذب  -

 ایماد تاسیسات توریستی در منطقهی و سرمایه های خارجی  جهت برنامه ریز

تهیه تیزر تبلیغاتی در فصل گردشگری از دیدنی های طبیعی و اقلیمی شهر و در صورت امکان پخ  از  -

 شبکه های تلویزیونی دو کالنشهرکرج و تهران 

 ایماد زیر ساخت های محیطی مناسب -

وریستی همچون فضای سبز، رودخانه ها، تاکید بر بهره برداری از منابع و جاذبه های موجود و بال استفاده ت -

 ارتفاعات و......در راستای ایماد اشتغال و افزای  درآمد عمومی شهر

 (ST) راهبردتنوع-6

چنین راهبردهایی در تنوع بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز شده اند که در شهر مورد 

 های زیر ارائه می گردد. مطالعه راهبرد

مطلوب تراکم جمعیت در مکان های مختلف توریستی منطقه در جهت کاه   دپذیری و تعیین حظرفیت  -

 فشار و تراکم بی  از حد با این مکان ها و جاذبه ها و جلوگیری از تخریب آنها

جلوگیری از بورس بازی وافزای  خودسرانه قیمت زمین و مسکن و نیز نظارت بر اجاره بها در فصول  -

 توریستی شهر

بخشی و افزای  برنامه های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های طبیعی و فرهنگی، ویژگی های معماری  تنوع -

 و آداب و رسوم منطقه و شرکت فعاالنه در سمیناها، جشنواره ها و نمایشگاه های مختلف

توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و تورهای مسافرتی توسط بخ  خصوصی با تاکید بر مشارکت افراد بومی  -

 جهت توسعه گردشگری

 جلوگیری از بروز تخلفات اجتماعی و تامین امنیت مکان های توریستی -



 

حداکتر استفاده اقتصادی از ورود اکوتوریست در فصول مناسب سال با حفظ ارزش های زیست محیطی  -

 منطقه

 دن قیمت خدمات و کاال و اجاره های مسکن به منظور رفاه بیشتر برای گردشگران .ورپایین آ -

 گردشگری آموزشی و رسانی خدمات اطالع و گردشگری اطالعات شبکه وسعهت -

 

 (WO)راهبرد بازنگری -8

در آن ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهره گیری از فرصت های بیرونی برای رفع نقاط ضعف پی  

 رو در  منطقه گردشگری کالردشت بر موارد زیر تاکید می گردد.

مسئوالن شهرداری و جلوگیری از بورس بازی وافزای  خودسرانه قیمت زمین و بازنگری در نگرش  -

 سالدر فصول توریستی  ءمسکن و نیز نظارت بر اجاره بها

بازنگری به توانمندی های بخ  خصوصی در ساخت و تمهیز اقامتگاه ها  و مراکز پذیرایی در جهت  -

 ارتقاء سطح کیفی گردشگری در شهر 

صیص بخشی از اعتبارات جاری سازمان های دولتی به بخ  گردشگری جهت بازنگری بر امکان تخ -

 تعریض، نوسازی و ایمن سازی محورهای پر ترافیك منتهی به شهر و شهرستان

استان های مماور و هزینه   شهر درحوزه گردشگری بازنگری در نگرش به تبلیغات گسترده قابلیت های  -

راهبرد میان مدت و بلند مدت توسعه های صورت گرفته در این زمینه و افزای  اینگونه سرمایه گذاری ها به عنوان 

    شهر

( با هدف آموزش همگانی به منظور ترویج NGOبازنگری در نوع نگرش به گروه و سازمان های محلی ) -

 آموزش های مربوط فعالیت های گردشگری

بازنگری در نوع مشارکت دهی به جوانان در فعالیت های گردشگری و افزای  نق  و سازماندهی این  -

  جمعیت منطقه به صورت هدفمند و سازماندهی شده در احیای گردشگری شهر

  



 

 (: استراتژی های مناسب برای توسعه گردشگری در شهر کالردشت5جدول)
 

 

 SWOT تحلیل

 (Sها)قوت 

S1- برخورداری از اقلیم مناسب باالخص

 در فصل تابستان و بهار

S2- پتانسیل فراوان منطقه به منظور سرمایه

 گذاری در صنعت گردشگری

S3- برخورداری از چشم اندازهای زیبا و

 منحصر به فرد

S4- جاذبه های ورزشی و تفریحی این

 منطقه از جمله امکان کوهنوردی.......

S5- برخورداری از اماکن مذهبی و

وجود محصوالت متنوع -S6تاریخی 

 کشاورزی و دستی و امکان ایماد بازار محلی

 و...........

 (Wضعف ها)

W1- تغییر کاربری زمین های کشاورزی و طبیعی

 منطقه به کاربری مسکونی

W2-افزای  قیمت زمین  و بورس بازی زمین 

W3- شهر ترافیك سنگین مسیرهای دسترسی به

 از جمله جاده کندوان 

W4- تخریب پوش  گیاهی و حیات وح  در

 منطقه

W5- آسیب پذیری فرهنگ و سبك زندگی مردم

 در برخورد با گردشگران

W6- تمایل کم مردم منطقه به سرمایه گذاری در

 و ........بخ  گردشگری 

  O)فرصت ها)

O1--قرار گیری در مسیر ارتباطی کندوان)تهران-

 چالوس(-کرج

O2- افزای  توجه دولت جهت توسعه اکوتوریسم

 در شمال کشور

O3- درآمد زایی و اشتغال زایی درازمدت این

 صنعت در منطقه

O4-نزدیکی به دریا ، جنگل و کوهستان 

O5-مماورت با مراکز علمی و دانشگاهی منطقه 

O6- وجود نیروهای متخصص در مناطق مماور از

 و........ جمله شهر چالوس

 (SOتهاجمی) استراتژی

 تاکید بر گردشگری طبیعی و فرهنگی-

 تغییر رویکرد سفر فصلی به شهر-

 ایماد اقامت گاه های موقت و دائم-

بهره برداری بهینه از تمایل مسافران -

 استان های مماور برای سفر به این شهر

 تبلیغات مناسب از شهر-

 ایماد زیر ساخت هی محیطی مناسب -

از منابع و جاذبه  تاکید بر بهره برداری -

 های موجود و بال استفاده توریستی شهر

 (STاستراتژی تنوع)

مطلوب تراکم  دپذیری و تعیین ح ظرفیت-

 جمعیت 

جلوگیری از بورس بازی وافزای  خودسرانه -

 قیمت زمین و مسکن 

 تنوع بخشی و افزای  برنامه های تبلیغاتی -

توسعه دفاتر خدمات مسافرتی و تورهای -

 مسافرتی 

 جلوگیری از بروز تخلفات اجتماعی -

حداکتر استفاده اقتصادی از ورود اکوتوریست در -

 فصول مناسب سال 

 دن قیمت خدمات و کاال و اجاره های ورپایین آ-

  گردشگری اطالعات شبکه توسعه-

 (Tتهدیدها)

T1- در شهر افزای  شدید قیمت زمین و مسکن

 کالردشت

T2- وجود قیمت های کاذب در زمینه اجاره

 مسکن در شهر

T3- کمبود اعتبارات جهت توسعه خدمات

 گردشگری در منطقه

T4- عدم توانایی پاسخگویی شهر برای جذب

 سرمایه

T5- افزای  تعارضات اجتماعی ناشی از مواجه

 مردم منطقه با گردشگران و........

 (WOاستراتژی بازنگری)

 بازنگری در نگرش مسئوالن شهرداری -

بازنگری به توانمندی های بخ  -

 خصوصی 

بازنگری بر امکان تخصیص بخشی از -

 اعتبارات جاری سازمان های دولتی 

بازنگری در نگرش به تبلیغات گسترده -

 قابلیت های حوزه گردشگری شهر 

بازنگری در نوع نگرش به گروه و -

 ( NGOسازمان های محلی)

گری در نوع مشارکت دهی به جوانان بازن-

 در فعالیت های گردشگری 

 (WTاستراتژی تدافعی)

اعمال سیاست های نظارتی مناسب برای کنترل -

 همه جانبه بروی خرید و فروش زمین  

ایماد زمینه الزم جهت گسترش مشارکت قشر -

 جوان و تحصیل کرده 

 برگزاری کنفرانس ها و سمینارها-

 تشکیل شرکت های تعاونی در شهر -

و  توسعه زمینه در ضوابط و مقررات تدوین-

  مدیریتی نهادهای اصالم

 مردمی های مشارکت جلب-

 

 

 درونی

 
 بیرونی



 

 م خذ:یافته های تحقیق

  (WT)راهبرد تدافعی-4

زیر این گروه از راهبرهای ارائه شده بر رفع آسیب پذیری منطقه گردشگری کالردشت ت کید دارند که شامل موارد 

 می باشد.

اعمال سیاست های نظارتی مناسب برای کنترل همه جانبه بروی خرید و فروش زمین ها و ممانعت از  -

 بورس بازی  و تغییر کاربری زمین از طریق ایماد هماهنگی بین نهاد ها و سازمان های مسئول منطقه

و توسعه فعالیت های ایماد زمینه الزم جهت گسترش مشارکت قشر جوان و تحصیل کرده در ایماد   -

 مربوط به گردشگری

برگزاری کنفرانس ها و سمینارهایی در جهت   -

شناساندن زمینه های سرمایه گذاری و نحوه و میزان بازگشت سرمایه و چگونگی حمایت های دولتی از بخ  

 خصوصی در پروژه های گردشگری در شهر

تشکیل شرکت های تعاونی در شهر و جمع  -

خرد شهروندان به منظور مشارکت آنان در ساخت پروژه های گردشگری و انتفاع اهالی از آوری سرمایه های 

  عایدات این گونه طرم ها

 در مدیریت تخصصی کارگیری به و مدیریتی نهادهای و اصالم توسعه زمینه در ضوابط و مقررات تدوین -

  مدت بلند های طرم درست اجرای برای در مدیریت ثبات گردشگری همچنین  - های بخ 

 و فرهنگی تاریخی و طبیعی منابع از پایدار مندی بهره و ، حفاظت درترویج مردمی های مشارکت جلب -

 زیست محیطی های تخریب از جلوگیری و گردشگری

 گیری نتیجه-4

 روابط ، ملی سطح در کالن سیاستهای با و است متفاوت بسیار مختلف جوامع در گردشگری توسعه کالن اهداف

  جوامع اقتصادی توسعه و رشد به کمك گردشگری توسعه اصلی هدف کشورها اکتر در.  است ارتباط در المللی بین

 توزیع به ای ناحیه سطح در و اشتغال ایماد ، آوری ارز به اغلب گردشگری توسعه تیز متعددی موارد در است

 گردشگری گردید، اعالم گردشگری جهانی توسط سازمان نیز 6226 سال در که همانطور .می کند تاکید ثروت

 از یکی عنوان به  کالردشتشهر  که آنمایی از و محسوب می شود جهان ثروت در فقرزدایی و توزیع برای ابزاری

دارد، این صنعت برای  توریسم توسعه برای که مناسبی پتانسیل به توجه و با شده محسوب گردشگری مستعد مناطق

 در بیشتر باید منطقه این در گردشگری توسعه سیاستهای و باشد از اینرو  اهداف میبسیار  اهمیت حائزاقتصاد شهر 

 شود. گنمانده زندگی کیفیت بهبودو  اشتغال ایماد ،زدایی فقر قالب

 به منطقه توریستی منابع و جغرافیایی های ویژگی ،توریسم سعهتو اساسی مفاهیم تبیین بر عالوه تحقیق این در

 و ضعف نقاط از جامع تحلیلی swot مدل از استفاده با سپس گرفت قرار ارزیابی مورد تحقیق مکانی قلمرو عنوان

 آنها با متناسب و ارائه توریسم شهر کالردشت  توسعه روی پی  بیرونی نهدیدهای و ها فرصت و درونی قوت



 

 به توجه با شهر کالردشت  .شد پیشنهاد منطقه در صنعت این پیشبرد برای مناسب راهکارهای و ها استراتژی

 اقلیمی هوایی، و آب شرایط است طبیعی متنوع های جاذبه دارای مازندران جلگه با مماورت در آن طبیعی موقعیت

وجانوری و  گیاهی متنوع های گونه منطقه، ژئو مورفولوژی و شناسی زمین فراوان، خصوصیات آبی متفاوت، منابع

 در را توریستی های جاذبه بهترین از ممموعه تاریخی قدمت و غنی فرهنگ داشتن زیبا و بکر طبیعت این کنار در

 در مهمی توریستی قطب به شدن تبدیل برای منطقه باالی توانایی دهنده نشان که آورده بوجود کشور از منطقه این

 . است ملی و  ای منطقه سطح

 و ضعف نقاط که در منطقه دهد می نشان هستند دخیل  منطقه توریسم توسعه در که عواملی از swot تحلیل

برتری ها و مزیت ها در مواجه با نقاط ضعف و تهدیدات عمدتا  است و ها فرصت و قوت نقاط از بی  تهدیدها

 صنعت عمده های ضعف دلیل به ، توریستی های جاذبه و منابع از برخورداری رقم علی منطقه و پایین است.

همچنین تحلیل ها نشان داده استکه درجه .  باشد می مواجه چال  با و نیست مناسبی جایگاه در منطقه توریسم

سیستم شکننده بسیار باالست و ضروری می نماید که در این  آسیب پذیری منطقه کالردشت به سبب دارا بودن اکو

ر سطح زمینه برنامه ریزی های الزم صورت گیرد. همچنین ضروری می نماید که توزیع و تخصیص ممدد منابع د

منطقه مورد مطالعه با توجه به محدود بودن فرصت ها وباال بودن نقاط ضعف مدنظر مسئوالن قرار گیرد. با توجه به 

 بر باشد( سازگاری) تعدیلی و تدافعی راهبردهای باید بیشتر انتخابی راهبردهای نتایج تحلیلی نتیمه گیری می شودکه

 .شده است پیشنهاد منطقه گردشگری توسعه در جهت ییسیاستها اساس همین

 شکوفایی و رشد به منظور شهر کالردشت توسعه توریسم پیرامون شده بیان ضعف نقاط و ها نارسایی به توجه با

 بیشتر منافع و درآمدها کسب و پایدار توسعه راستای در منطقه گردشگری کارکردهای بهبود و منطقه در صنعت این

 : شود می پیشنهاد زیر موارد توریسم بخ  در

 تصمیم سازی امر در مردم دادن مشارکت و ها ارگان دیگر با گردشگری های سازمان بین هماهنگی -

 اجرایی و گیری تصمیم امور راس در گردشگری مسائل به آگاه و کرده تحصیل مدیران از استفاده -

 محلی های بلد و رهنمایان از گیری بهره و توریسم اطالعات بانك اندازی راه -

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

 با گردشگران مناسب برقراری جهت بومی مردم وآموزشی فرهنگی بخ  در مناسب اریذگ سرمایه -

 گسترده تبلیغات و ها جشنواره برگزاری

 تباطی و شبکه راه هارا سیستم خصو  به منطقه زیرساختهای بهبود -

 ذهنیت تغییر و منطقه  اکوتوریستی های قابلیت شناساندن درخصو  سازی آگاه فعالیت و تبلیغات تقویت -

 منطقه بهداشتی ، فرهنگی ، امنیتی وضعیت پیرامون گردشگران

 و صنعت این به ورود برای افراد آموزش جهت آموزش مرکز یك تاسیس و آموزشی های برنامه تدوین -

 توریسم صنعت تحوالت جدیدترین با مرتبط سازمانهای مدیران و کارشناسان نمودن آشنا همچنین



 

مناطق بکر و  در قیمت ارزان موقت اقامتی های کمپ ایماد و پذیرایی و اقامتی تسهیالت و تاسیسات بهبود -

 طبیعی

 انتشار و چاپ طریق از داخل و المللی بین گردشگران به جهانگردی های جاذبه شناساندن برای تبلیغات -

 شهر مناظر زا مختلف بوسترهای

 به آن ارسال و سراسری و استان سیمای طریق از آن پخ  و مطالعه مورد منطقه از کوتاه های فیلم تهیه -

 فراملی امکان صورت در و وملی ای منطقه های جشنواره

 

     منابع
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