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 گردشگري کاشان  ۀبرنامه ریزي استراتژیک توسع

  
 2محمدرضا محبوب فر ،1شمیها سعیددکتر سید

  )15/02/92: ، تاریخ تصویب10/10/91: تاریخ دریافت(
  چکیده

در رود،  می هاي توسعه و رشد اقتصادي در جهان به شمار به عنوان یکی از مهمترین راهکه  گردشگري     
رغم شرایط  در این میان، شهر کاشان علی. هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده استایران به دالیل فراوان 

ي ها ي تاریخی، مساجد، بازار، تپهها جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداري از معماري اصیل ایرانی، خانه
تاریخی،  يها جاذبهگالبگیري و قالی شویان و بسیاري : و مراسم خاص مانند ها باستانی، صنایع دستی، آیین

ي بسیار باال، صنعت گردشگري خود را ها فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت
کاشان و  ي گردشگري شهرها کانون ۀي توسعها و محدودیت ها هدف این مطالعه، بررسی مزیت. متحول سازد

این پژوهش که بر اساس مدل . ستصنعت گردشگري منطقه ا ۀانتخاب استراتژي مناسب در جهت توسع
- ، به بررسی یافتهصورت گرفتهQSPMریزي استراتژیک و مدل برنامه SWOTترکیبی تحلیل استراتژیک 
اي و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین هاي مطالعات کتابخانه

دهد که  می نشان SWOTي حاصل از مدل ها حلیلت. مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگري پرداخته است
گردشگري در سطح ملی و بین  ۀنمون ۀاین شهر علی رغم برخورداري از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطق

المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگري منطقه و همچنین نامناسب 
ه عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل ي محیطی و کالبدي را بها بودن زیرساخت

بیانگر آن است که از  QSPMي انتخاب شده ها در عین حال، جدول اولویت بندي استراتژي ؛خود دارد
تاریخی به دلیل وجود  - گردشگري فرهنگی ۀمیان پنج استراتژي برگزیده، استراتژي تأکید بر توسع

  .از اولویت باالیی برخوردار است ها ي در منطقه، نسبت به دیگر استراتژيي نسبی این نوع گردشگرها مزیت
  

 گردشگري، شهر کاشان، برنامه ریزي،  :واژگان کلیدي
 

  

                                                                                                                   
   استادیار، دانشکده علوم گردشگري، دانشگاه علم و فرهنگ  :نویسنده مسئول - 1
  دانشجوي دکتري رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه اصفهان - 2
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 مقدمه

    بیان مسأله
 هاي توسعه و رشد اقتصادي در جهان به شمار گردشگري به عنوان یکی از مهمترین راه     
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، وضعیت بر زیادي تأثیرات اخیر يها سال ت دراین صنع. رود می

 به جهانی، کمک صلح به کمک منطقه اي، تعادل ارزآوري، اشتغال، ایجاد. است داشته جهان
 حیات يها زیستگاه بهسازي به محیط، کمک بهسازي فرهنگی، میراثحوزة  در سرمایه گذاري

 و جمعیت کوچی برون از جلوگیري و گردشگري يها جاذبه داراي روستایی نواحی توسعه وحش،
  ).92: 1383کهنموئی،  دخیلی و موسوي صدر(است بوده صنعت این مزایاي جمله از آن، مانند
از مناطق مساعد براي جذب گردشگران در مرکز ایران، شهرستان کاشان است که به دلیل      

تاریخ کهن، داراي فضاها و بناهاي  ۀع و به واسطموقعیت جغرافیایی خود، داراي آب و هوایی متنو
در شهرستان مذکور، شهر کاشان با توجه به مرکزیت سیاسی، اقتصادي و . تاریخی متعددي است

ي متعدد تاریخی و فرهنگی همچنان از مواهب گوناگون صنعت ها اجتماعی و با دارا بودن جاذبه
ریزي بلندمدت  و برنامه ها مند شناخت توانمنديتوریسم منطقه، نیاز. گردشگري بی بهره مانده است

   .استهاي مرتبط با این صنعت  دستگاه میتما ۀو نگرش واقع بینان
  

  اهمیت و ضرورت  
ي جدید مورد مطالعه علوم مختلف بوده و ها ي نو و زمینهها صنعت گردشگري یکی از عرصه     

قع شده است، توجه به گردشگري از یک امروزه از جهات گوناگونی مورد توجه و عنایت کشورها وا
فرهنگی و اجتماعی آن  هايهاي اقتصادي و از سوي دیگر به دلیل اثر سو به علت ارزش

  ).   75: 1373الوانی و دهدشتی، (است
هاي گردشگري در هر منطقه اي می تواند زمینه  ها و قابلیت به دلیل آنکه بهره برداري از توان     

ي مزبور به گونه اي ها ها و قابلیت فراهم نماید، تحلیل تواني توسعه آن منطقه ال برااي پویا و فع
  . جغرافیایی، ضرورتی ویژه خواهد داشت

هاي  ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می شود که شهر کاشان با داشتن ویژگی     
اجتماعی و اقتصادي با  -نگیي فرهها تواند نقش خود را در زمینهخاص براي توسعه گردشگري می

ي متنوع و ارزشمند ها اما متأسفانه تاکنون این جاذبه ؛توجه به موقعیت جغرافیایی آن ایفا نماید
  .معماري و انسانی کمتر مورد توجه، برنامه ریزي و استفاده قرار گرفته است
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ردشگري ي گها کانون ۀي توسعها و محدودیت ها هدف اصلی این مقاله، بررسی مزیت     
در این مطالعه شامل نقاط قوت و فرصت و  ها مزیت. است SWOTشهرکاشان با استفاده از تحلیل 

این مقاله با استفاده از ماتریس برنامه  ،همچنین. شامل نقاط ضعف و تهدیدها است ها محدویت
یریزي کم)QSPM(و ي انتخاب شده با استفاده از تحلیل عوامل داخلی ها ، اولویت استراتژي

  .کند می خارجی را تعیین
  

  پیشینه تحقیق
و  ها بررسی مزیت«در مقاله اي تحت عنوان ) 1388(مهدي راست قلم و همکاران     

: مطالعه موردي -SWOTي گردشگري با استفاده از تحلیل ها کانون ۀي توسعها محدودیت
رت به بررسی ، با استفاده از پرسشنامه و طیف لیک»ي گردشگري شهرستان شهرکردها کانون

وجود ه ب ۀبر اساس این تحقیق، مؤلف. در منطقه پرداخته است SWOTي تحلیل ها استراتژي
ي گردشگري ها کانون ۀترین عامل تهدید توسع آمدن مراکز گردشگرپذیر در منطقه، به عنوان مهم

تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در «دیگري تحت عنوان  ۀدر مقال. مشخص شده است
، امکان )1388(، عیسی ابراهیم زاده و همکاران»SWOTیه چابهار با استفاده از مدل راهبردي ناح

توسعه و اصالح نهادهاي مدیریت، تقویت تبلیغات، تعامل و همفکري بین مسئوالن منطقه آزاد و 
 به منظور ها ترین رهیافت هاي مرتبط با گردشگري و مردم، و توسعه اکوتوریسم را از مهمسازمان

  .توسعه گردشگري این ناحیه تلقی کرده است
  

  روش تحقیق
همزمان ي کتابخانه اي و میدانی به طور ها در این پژوهش براي جمع آوري اطالعات از روش     

ي تحلیل محتوا و بررسی آمار و اسناد و مدارك، ها از شیوه ،ايکتابخانه در روش. استفاده شده است
کل میراث فرهنگی،  ة، مصاحبه و نظرسنجی از مدیران ارشد ادارها از پرسشنامه ،روش میدانیدر و 

صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان و اداره شهرستان کاشان، کارشناسان و متخصصان در 
  .صنعت گردشگري استفاده گردیده است

چون  داند و می مدیران عالی سازمان ةاز آنجا که علم مسئولیت، شناخت استراتژي را بر عهد     
 ۀجامع ،بنابراین ؛در مورد اهداف و مأموریت سازمان داشته باشند میاین مدیران بایستی دید سیست

آماري پژوهش، مدیران عالی، میانی و کارشناسان ارشد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
صنعت ةال در حوزگردشگري استان اصفهان و اداره شهرستان و خبرگان و صاحب نظران فع 
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آماري مورد  ۀچون جامع ،از طرفی. دهند می نفر تشکیل 45گردشگري بوده و تعداد جامعه را 
و با استفاده از سرشماري،  بودهاستفاده در این تحقیق محدود بوده است، لذا نیازي به نمونه گیري ن

  .کل جامعه مطالعه گردیده است
گردشگري در شهر کاشان، به  ۀعحاضر با توجه به چشم انداز توس ۀاز نظر هدف، مطالع     

و  ها فرصت: نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل خارجی شامل: شناسایی عوامل داخلی شامل
  .کند می ترین آن را معرفیي ممکن،    مناسبها تهدیدهاي موجود پرداخته و با ارزیابی استراتژي

رنامه ریزي و مدل ب SWOTمدل کاربردي تحقیق، مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک      
ابتدا وضع موجود صنعت گردشگري منطقه بررسی شده، سپس . است QSPM میاستراتژیک ک
و الگوهاي مدیریت و برنامه ریزي استراتژیک، به بررسی عوامل محیطی و داخلی،  ها براساس مدل

با  ي تحلیلها ، به تجزیه و تحلیل یافتهها اقدام و با تعیین نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، : ي مربوط به آن شاملها و ماتریس SWOTاستفاده از مدل 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس تلفیق عوامل داخلی و خارجی و در نهایت ماتریس برنامه 
  .اقدام گردیده است QSPM میریزي استراتژیک ک

  

  و مبانی نظري  ها مفاهیم، دیدگاه
 SWOTتکنیک 

شود، ابزاري براي شناخت  می نیز نامیده TOWS، که گاهی SWOTتکنیک یا ماتریس      
ي ها و قوت ها ي موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعفها تهدیدها و فرصت

این . داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد براي هدایت و کنترل آن سیستم است
در واقع، این روش بهترین  ؛روارد استها  تجاري ةمدل دانشکد مستقیم ۀنتیج) SWOT(روش

مرادي مسیحی، (ي استراتژیک استها و ابزاري ارزشمند براي تحلیل ها استراتژي براي سازمان
1381 :40(.  

توان گفت که این تکنیک، ابزاري براي تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و  می به طور اجمالی
  :این امور از طریق

  ي درونی سیستم؛ها و ضعف ها بازشناسی و طبقه بندي قوت -
  و تهدیدهاي موجود در محیط خارج سیستم؛ ها بازشناسی و طبقه بندي فرصت -
 تکمیل ماتریس سوآت؛ و تدوین راهبردهاي گوناگون براي هدایت سیستم در آینده؛ صورت -
بزارهاي استراتژیک تطابق یکی از ا SWOTبه عبارت دیگر، مدل ؛ )49: 1384گلکار، (گیرد می
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ابراهیم زاده، (است میو تهدیدات برون سیست ها با فرصت مینقاط قوت و ضعف درون سیست
1388: 114.( 

تحلیلی سیستماتیک را براي شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژي که بهترین  SWOTمدل      
 ها دگاه این مدل، یک استراتژي مناسب، قوتاز دی. دهد می نماید، ارائهتطابق بین آنها را ایجاد     می

براي این منظور، نقاط . رساند می و تهدیدها را به حداقل ممکن ها را به حداکثر و ضعف ها و فرصت
شوند  می پیوند داده WTو  SO ،WO ،STو تهدیدها در چهار حالت کلی  ها قوت و ضعف و فرصت

  ).192: 1382هریسون و کارون، (وندش می ي استراتژي از بین آنها انتخابها و گزینه
  :، نقاط ضعف و نقاط قوت باید هشت مرحله را طی کردها ، فرصتهابراي ساختن ماتریس تهدید

 ؛ي عمده اي که در محیط خارجی سازمان وجود داردها فهرستی از فرصت ۀتهی -
 ؛موجود در محیط خارج سازمان ةفهرستی از تهدیدات عمد ۀتهی -
 ؛سازمان ةنقاط قوت داخلی و عمد فهرستی از ۀتهی -
 ؛داخلی سازمان ةعمدضعف فهرستی از نقاط  ۀتهی -
در گروه  ۀ مربوطي خارجی با هم و قرار دادن نتیجه در خانها نقاط قوت داخلی و فرصت ۀمقایس -

  ؛SOي ها استراتژي
 ي موجود در خارج و قرار دادن نتیجه در گروهها نقاط ضعف داخلی با فرصت ۀمقایس -

 ؛WOي ها استراتژي
  ؛STيها نقاط قوت داخلی با تهدیدات خارجی و قرار دادن نتیجه در گروه استراتژي ۀمقایس -
ي ها نقاط ضعف داخلی با تهدیدات خارجی و قرار دادن نتیجه در گروه استراتژي ۀمقایس -

WT)،264- 366: 1380دیوید.( 
  

  بررسی محیطی
باید محیط بیرونی خود را بررسی و رحله تدوین را آغاز کند، قبل از اینکه یک سازمان بتواند م     

همچنین باید محیط داخلی را نیز  ؛و تهدیدهاي بالقوه را کشف کند ها کند تا بتواند فرصتپویش 
نظارت، : بررسی محیطی عبارت است از. کاوش کند تا بتواند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد

ي داخلی و خارجی سازمان، میان افراد ها مده مربوط به محیطارزیابی و نشر اطالعات به دست آ
  ). 60- 61: 1381هانگر و آل، (کلیدي و مؤثر آن سازمان



 علم و فرهنگ  دانشگاه فصلنامه گردشگري
 

15

  ).1شکل شماره (در این پژوهش به صورت زیر است SWOTبه طور کلی، چارچوب تحلیل      
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
  

  تدوین راهبردها
البته در جریان . آورد می نتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهمامکان تدوین چهار ا ،ماتریس سوآت     

عمل، برخی از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته، یا به طور همزمان  هماهنگ با یکدیگر به اجرا 
در واقع، برحسب وضعیت سیستم، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگري . آیند می در

  ).1جدول شماره (کرد توان تدوین می متفاوت هستند،
  

 بررسی وضع موجود

 خارجیبررسی عوامل محیط  داخلیبررسی عوامل محیط 

 ها تعیین فرصت تعیین تهدیدها  نقاط ضعف ینتعی   نقاط قوتتعیین 

 تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

 تعیین موقعیت استراتژیک

 ي استراتژیکها انتخاب گزینه

 .)94: 1391کریمی و محبوب فر، (: منبع     SWOTچهارچوب تحلیل  :1شماره شکل 
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 SWOTماتریس  : 1شمارهجدول 
    

  )S(ها فهرست قوت
  
  )W(ها فهرست ضعف

  
فهرست 

  )O(ها فرصت

  
  ي تهاجمیها استراتژي -(SO)1ناحیه 

    
  ي  محافظه کارانهها استراتژي -(WO)3ناحیه 

  
فهرست 
  )W(تهدیدها

  
  ي رقابتیها استراتژي - (ST)2ناحیه 

  
  ي تدافعیاه استراتژي -(WT)4ناحیه 

  )104: 1390الماسی و دورفرد، : (عمنب
نیز » راهبرد بقا«را توان آن  می حداقل، که -هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل: راهبرد دفاعی
  .هاي سیستم براي کاستن و خنثی سازي تهدیدها استضعف نامید، کاهش

، ها ارد با کاستن از ضعفحداکثر، تالش د -راهبرد انطباقی یا راهبرد حداقل: راهبرد انطباقی
یک سازمان ممکن است در محیط خارجی خود . ي موجود ببردها حداکثر استفاده را از فرصت

هاي سازمانی خود قادر به بهره برداري از آن ضعف    ۀیی شود، ولی بواسطها متوجه وجود فرصت
  .از فرصت را فراهم آوردتواند امکان استفاده  می نباشد؛ در چنین شرایطی، اتخاذ راهبرد انطباقی

ي سیستم براي ها بهره گرفتن از قوت ۀاین راهبرد بر پای): حداقل - حداکثر(راهبرد اقتضایی
رساندن اکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل شود و هدف آن به حد می مقابله با تهدیدات تدوین

 کاربرد نابجاي قدرتبا وجود این، از آنجا که تجارب گذشته نشان داده است که  ؛تهدیدات است
تواند نتایج نامطلوبی به بار آورد، هیچ سازمانی نباید به طور نسنجیده از قدرت خود براي رفع  می

  .تهدیدات استفاده کند

خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند  ها تمام سیستم): حداکثر -حداکثر(راهبرد تهاجمی
بر خالف راهبرد دفاعی که یک راه حل . ندهاي خود را به حداکثر برسانقوت و  فرصت ،همزمان

سازمان با استفاده از  ،یک راه حل کنشگر است؛ در چنین وضعیتی میواکنشی است، راهبرد تهاج
  ).53: 1384گلکار، (داردنقاط قوت خویش براي گسترش بازار تولیدات و خدمات خود گام بر  می

  )QSPM(ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی
ي استراتژیک و مشخص نمودن ها و ابزارهاي بسیار شایع در ارزیابی گزینه ها ز تکنیکیکی ا     
گیرد، ماتریس برنامه  می یی که در مرحله تصمیم گیري مورد استفاده قرارها ابیت بین استراتژيجذّ

ي استراتژیک ها نماید که کدام یک از گزینهمی این تکنیک مشخص. باشد می یمریزي استراتژیک ک
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اعرابی، (نماید می را اولویت بندي ها باشد و در واقع این استراتژي می تخاب شده، امکان پذیران
1389 :63.(  

  
  ي پژوهش ها یافته
پس از تدوین، تخلیص و استخراج اطالعات از مطالعات میدانی، اسنادي،  در مرحله اول مطالعه،     

ي گردشگري در ها ژي توسعه کانونبراي تعیین استرات SWOTمصاحبه و پرسشنامه، از تحلیل 
  :شهر کاشان در فازهاي زیر استفاده گردید

با تکیه بر بهره گیري از  میترین نقاط قوت جهت ارائه طرح راهبردهاي تهاج تبیین مهم -
 ي گردشگري ها ي رقابتی کانونها برتري

دد منابع براي ي موجود جهت ارائه راهبردهاي بازنگري و تخصیص مجها ترین فرصت تبیین مهم -
 ي گردشگريها رفع نقاط ضعف درونی کانون

ي درون مناطق میزبان به منظور ارائه راهبردهاي تنوع بخشی ها ترین ضعف تبیین مهم -
 ي گردشگريها کانون

راهبردهاي تدافعی جهت رفع آسیب پذیري  ۀارائ برايترین تهدیدهاي موجود  ین مهمتبی -
  ي گردشگريها کانون

  
  ي گردشگري شهر کاشانها کانون ۀداخلی مؤثر بر توسع بررسی عوامل

ي گردشگري مورد بررسی قرار ها جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف، محیط درونی کانون     
نتایج در . این عوامل در مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از جامعه کارشناسان تهیه شده است. گرفت

  .ارائه شده است 2جدول شماره 
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 عوامل داخلی مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري شهر کاشان  :2شمارهجدول  
  )W(نقاط ضعف  )S(نقاط قوت

آثار تاریخی و میراث  داشتن معروف بودن منطقه به - 1
  فرهنگی غنی در زمینه گردشگري

سرمایه گذاري و برنامه  برايمستعد بودن منطقه  - 2
ریزي گردشگري در جهت استفاده از منابع طبیعی و 

فی منطقه به عنوان قطب مهم گردشگري انسانی و معر
هاي مهم گردشگري استان اصفهان و یکی از قطب

  کشور
  مهیا بودن حمل و نقل زمینی  - 3
وجود زمین جهت واگذاري به سرمایه گذاران در  - 4

  هاي گردشگريکانون
هاي محلی براي ارائه  به وردهوجود محصوالت و فرا - 5

  گردشگران
  موقعیت جغرافیایی -6
و کهن در مرکز شهر و قابلیت  میوجود بازار قدی - 7

  منطقه در جهت توسعه گردشگري
    تجاري

هاي وجود مردم ساده و بی تکلف در کانون - 8
گردشگري و برخورد مناسب و شایسته آنان در مقابل 

  گردشگران
باور مردم میزبان به دستیابی به محتواي توسعه  - 9

  دشگري ي گرها پایدار با فراهم سازي قابلیت
وجود آثار مذهبی در منطقه و گسترش گردشگري  -10

  مذهبی
وجود آداب و رسوم، فرهنگ محلی و سنتی در  -11

  .بین مردم منطقه که از گذشته به جا مانده اند
گسترش  ۀاعتقاد مسئوالن به اشتغالزایی به وسیل -12

ترین سازوکارهاي  گردشگري به عنوان یکی از مهم
  منطقه   ۀمناسب در جهت توسع

  

1 - هاي دولتی در این ریزي و سرمایه گذاريبرنامه نبود
  منطقه 

نامناسب بودن و ناکافی بودن تسهیالت و تجهیزات  - 2
اقشار از جمله کمبود مراکز  ۀاقامتی و رفاهی براي هم

هتل، مهمان پذیر و کمپ اقامتی و : اقامتی مانند
طح ها در سهمچنین کمبود و توزیع نامناسب رستوران

هاي با کیفیت مناسب در اکثر شهر و فقدان رستوران
  نقاط شهر

3 - نیروهاي متخصص و آموزش دیده در منطقه  نبود  
نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیالت بهداشتی،  - 4

  درمانی و خدماتی
توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف  - 5

  )تراکم کم در زمستان و تراکم بسیار باال در بهار(سال
برخوردار بودن منطقه از آب و هواي بسیار گرم و خشک  -6

  در فصول تابستان و آب و هواي سرد و خشک در زمستان
نامناسب بودن تأسیسات و تجهیزات تفریحی و  - 7

  ورزشی 
  نامناسب بودن وضعیت امنیت اجتماعی گردشگران - 8
هاي اوج افزایش آلودگی هوا در منطقه در زمان - 9

  )روز و فصل گالبگیريعید نو(گردشگري
ضعف مدیریتی و فقدان ثبات در مدیریت  -10

  گردشگري منطقه
  ضعف تبلیغات  -11
  هاي محیطی و کالبدينامناسب بودن زیر ساخت -12
  ي گردشگريها نبود حداقل امکانات رفاهی در سایت -13
هاي جمعیتی و مقصد فقدان حیات شبانه درکانون -14

  گردشگري
هاي مرتبط با گردشگري در ازمانعدم هماهنگی س -15

پایدار با فراهم سازي   ۀجهت دستیابی به محتواي توسع
  هاي گردشگريقابلیت

هاي مرتبط با برتري بینی در میان سازمان - 16
  گردشگري منطقه



 علم و فرهنگ  دانشگاه فصلنامه گردشگري
 

19

  ي گردشگري شهرکاشانها کانون ۀبررسی عوامل خارجی مؤثر بر توسع
ي گردشگري نیز مورد بررسی قرار ها بیرونی کانون و تهدیدها، محیط ها شناسایی فرصت براي    

کارشناسی تهیه شده  ۀدست آمده از جامعه ي بها این عوامل از درون مصاحبه و پرسشنامه. گرفت
  ).3جدول شماره (است

  عوامل خارجی مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري شهر کاشان :3شماره جدول 
  )T(تهدیدها  )O(ها فرصت

مندي از توسعه گردشگري در هرهافزایش تمایل به ب - 1
  اشتغالزایی و جلوگیري از مهاجرت برايمنطقه 

  هاي منتهی به منطقهبهسازي و بازسازي جاده - 2
  امکان دسترسی و شناخته شدن در استان و کشور - 3
: نزدیکی به مناطق گردشگري طبیعی مجاور مانند - 4

  قمصر و نیاسر
شگري در قابلیت تبدیل شدن به یک قطب مهم گرد - 5

  استان، کشور و در سطح بین الملل
  سرمایه گذاري در تأسیسات زیربنایی و روبنایی -6
  ایجاد امکانات اقامتی و افزایش پذیرفتن گردشگر - 7
: قرار گرفتن بین دو قطب کالن جمعیتی مانند - 8

  تهران و اصفهان به عنوان مراکز گردشگرفرست
اندن اوقات گذر برايافزایش انگیزة مردم شهرنشین  - 9

هاي گردشگري از فراغت خود در مناطق داراي کانون
  جمله شهر کاشان

-افزایش توجه دولت و ایجاد باور در آن به برنامه -10
  گذاري در بخش گردشگريریزي و     سرمایه

  سرمایه گذاري برايوجود تمایل در بخش خصوصی  -11
تاریخی و کهن شهري و قابلیت منطقه  حفظ بافت -12
  جهت دستیابی به محتوا توسعه شهري پایدار در
وجود نیروهاي متخصص و با تجربه در مجاورت با  -13

  )اصفهان و تهران(منطقه
هاي خدمات مسافرتی کشور آژانس ةافزایش انگیز -14
  ارسال گردشگر بیشتر به منطقه  براي
توسعه غیر متعادل و ناپایدار شهري مناطق  -15

و از بین رفتن ) ان و تهراناصفه(گردشگري رقیب مجاور
  بافت سنتی و کهن این مناطق در مقایسه با شهر کاشان 

افزایش قیمت زمین و بورس بازي زمین و بالطبع  - 1
افزایش بار مالی جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت 

  گردشگري و مقرون به صرفه نبودن آنها
افزایش امکانات و خدمات در مناطق گردشگري  - 2

  در مقایسه با این منطقه در آینده) اصفهان و یزد: مانند(رقیب
تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن این منطقه در  - 3

  فصول گردشگرپذیر 
ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گرشگران در منطقه  - 4

  نسبت به قبل 
اجتماعی منطقه و از بین رفتن  دگرگونی در ساختار - 5

آداب و رسوم محلی، زبان، : مانند(فرهنگ سنتی و محلی
  با افزایش گردشگران...) نوع پوشاك، معماري، مسکن و

تهدیدهاي زیست محیطی و ایجاد خسارت به آثار  -6
  تاریخی، فرهنگی و طبیعی 

نبود انگیزه در بین مسئوالن استان اصفهان  عدم باور و - 7
 ۀگسترش و توسع براي) شهر اصفهان(در مرکز استان

  یسات گردشگري در منطقهخدمات، تجهیزات و تأس
  پراکنش نامناسب فصلی بازدیدکنندگان - 8
  محرومیت شدید منطقه و هجوم جمعیت مهاجر  - 9

  تبلیغات منفی در سطح جهانی علیه ایران -10
گسترش  برايهاي دولتی ناهمسویی ادارات و سازمان -11

  تجهیزات و تأسیسات گردشگري
  یشتر مواقع سال غالب بودن آب و هواي گرم و خشک در ب - 12
  پایین بودن سطح بهداشت وکمبود امکانات خدماتی -13
: مانند(هاي گردشگري منطقهواگذاري حریم کانون -14
به شهروندان و بعضاً سوداگري زمین و ) ي سیلکها تپه

  هاي گردشگري منطقهتهدید جدي سایت
  عدم توجه شایسته به میراث فرهنگی -15
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  ها تجزیه و تحلیل داده
پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی، براي تجزیه و تحلیل همزمان ، در مرحله دوم     

در مرحله سوم نیز بر اساس مدل . از ماتریس داخلی و خارجی استفاده شد ،عوامل داخلی و خارجی
SWOT ي گردشگري منطبق با شرایط منطقه میزبان ارایهها کانون ۀتوسع براي، راهبردهایی 

می  ی، مشخصدر نهایت نیز با استفاده از تکنیک ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کم و گردد می
این  ،و در واقع؛ ي استراتژي انتخاب شده، امکان پذیر استها که کدام یک از گزینه شود

  .بندي شد، اولویتها استراتژي
  

  تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی
ستون دوم با توجه به میزان اهمیت هر مؤلفه و در تکمیل جدول تحلیل عوامل داخلی، در      
. شود می لفه اختصاص دادهؤبا یکدیگر، ضریب اهمیت بین صفر و یک به آن م ها این مؤلفه ۀمقایس

در ستون سوم با . ، یک باشدها لفهؤمقدار این ضرایب باید به گونه اي باشد که مجموع ضرایب م
لحاظ جدي یا معمولی بودن  بهو  3یا  4تیب رتبه به تر ها توجه به عالی یا معمولی بودن قوت

در صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل . شود می اختصاص داده 2یا  1به ترتیب رتبه  ها ضعف
ي آن غلبه خواهد داشت و ها ي پیش رو بر ضعفها باشد، قوت 5/2داخلی در این جدول بیش از 

نتایج در جدول . خواهد بود ها بر قدرت ها ضعف ۀغلبباشد، بیانگر  5/2کمتر از  زچنانچه این امتیا
  .ارایه گردیده است 4شماره 

  عوامل داخلیتحلیل  :4شماره جدول 
  عوامل داخلی استراتژیک

  )نقاط قوت و نقاط ضعف(
ضریب 
  رتبه ×ضریب = امتیاز وزنی  رتبه  اهمیت

S1 . آثــار تــاریخی و  داشــتن معـروف بــودن منطقــه بــه
  ... میراث

048/0  4  192/0  

S2 . 154/0  85/3  04/0  ...سرمایه گذاري و برايمستعد بودن منطقه  
S3 .089/0  3/3  027/0  مهیا بودن حمل ونقل زمینی  
S4 . 108/0  61/3  03/0  ...واگذاري به سرمایه گذاران برايوجود زمین  
S5 .123/0  42/3  036/0  ... هاي محلی برايوجود محصوالت و فرآورده  
S6 .084/0  3  028/0  اییموقعیت جغرافی  
S7 .16/0  91/3  041/0  ...و کهن در مرکز شهر و میوجود بازار قدی  
S8 .133/0  6/3  037/0  ...يها وجود مردم ساده و بی تکلف در کانون  
S9 .117/0  8/3  031/0  ...باور مردم میزبان به دستیابی به محتواي  
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S10 .102/0  1/3  033/0  ...وجود آثار مذهبی در منطقه و گسترش  
S11 .083/0  1/3  027/0  ... وجود آداب و رسوم، فرهنگ محلی و سنتی  
S12 .118/0  82/3  031/0  ...اعتقاد مسئوالن به اشتغالزایی به وسیله  
W1 .041/0  26/1  033/0  ...هايریزي و سرمایه گذاريبرنامه نبود  
W2 .045/0  1  045/0  ...نامناسب بودن و ناکافی بودن تسهیالت و  
W3. 043/0  24/1  035/0  ...نیروهاي متخصص و آموزش نبود  
W4 .045/0  14/1  04/0  ...نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیالت  
W5 .044/0  4/1  032/0  ...توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف  
W6 .043/0  15/1  038/0  ...برخوردار بودن منطقه از آب و هواي بسیار  
W7 .054/0  8/1  03/0  ... و تجهیزات نامناسب بودن تأسیسات  
W8 .041/0  3/1  032/0  نامناسب بودن وضعیت اجتماعی گردشگران  
W9 .051/0  7/1  03/0  ...هايافزایش آلودگی هوا در منطقه در زمان  

W10 .043/0  21/1  036/0  ...  ضعف مدیریتی و فقدان ثبات در مدیریت  
W11 .042/0  19/1  036/0  ضعف تبلیغات  
W12 .047/0  14/1  042/0  هاي محیطی و کالبديناسب بودن زیر ساختنام  
W13 .043/0  17/1  037/0  ... يها نبود حداقل امکانات رفاهی در سایت  
W14 .046/0  5/1  031/0  ...هاي جمعیتی وفقدان حیات شبانه درکانون  
W15 .048/0  12/1  043/0  ...هاي مرتبط با گردشگريعدم هماهنگی سازمان  
W16 .05/0  1/1  046/0  ... هاي مرتبط باتري بینی در میان سازمانبر  

  189/2    1 جمع نهایی نمرات
  

  تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی
در تکمیل جدول تحلیل عوامل خارجی، در ستون دوم جدول با توجه به میزان اهمیت هر      

 یک به آن مؤلفه تعلق با یکدیگر، ضریب اهمیت بین صفر تا ها مؤلفه و با مقایسه این مؤلفه
در ستون . ، یک باشدها مقدار این ضرایب باید به نحوي باشد که مجموع ضرایب مؤلفه. گیرد می

و نیز با توجه به جدي  3یا  4به ترتیب رتبه  ها عالی یا معمولی بودن فرصت نظر گرفتن درسوم با 
در صورتی که امتیاز عوامل . ودش می اختصاص داده 2یا  1یا معمولی بودن تهدیدها به ترتیب رتبه 

ي پیش رو بر تهدیدهاي ها باشد، به این معنی است که فرصت 5/2خارجی در این جدول بیش از 
 ها تهدیدها بر فرصت ۀغلب ةباشد، نشان دهند 5/2آن غلبه خواهد کرد و چنانچه این امتیاز کمتر از 

  .ارایه گردیده است 5نتایج در جدول شماره . خواهد بود
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  عوامل خارجیتحلیل  :5شمارهدول ج
  عوامل خارجی استراتژیک

  )و تهدیدها ها فرصت(
ضریب 
  رتبه ×ضریب = امتیاز وزنی  رتبه  اهمیت

O1 .12/0  6/3  035/0  ... مندي از توسعه گردشگريافزایش تمایل به بهره  
O2 .11/0  51/3  033/0  منطقه هاي منتهی بهبهسازي و بازسازي جاده  
O3 .15/0  68/3  042/0  رسی و شناخته شدن در استان و کشورامکان دست  
O4 .17/0  75/3  045/0  ...نزدیکی به مناطق گردشگري طبیعی مجاور  
O5 .18/0  85/3  047/0  ...قابلیت تبدیل شدن به یک قطب مهم گردشگري  
O6 .16/0  7/3  044/0  سرمایه گذاري در تأسیسات زیربنایی و  روبنایی  
O7 .19/0  9/3  049/0  قامتی و افزایش پذیرفتن گردشگرایجاد امکانات ا  
O8 .197/0  95/3  05/0  ...قرار گرفتن بین دو قطب کالن جمعیتی  
O9 .1/0  35/3  03/0  ...افزایش انگیزة مردم شهرنشین جهت گذراندن  

O10 .08/0  2/3  028/0  ... افزایش توجه دولت و ایجاد باور در آن به برنامه  
O11 .13/0  65/3  037/0  ...خش خصوصی جهت سرمایهوجود تمایل در ب  
O12 .2/0  4  052/0  ... تاریخی و کهن شهري و قابلیت حفظ بافت  
O13 .11/0  48/3  032/0  ... وجود نیروهاي متخصص و با تجربه در مجاورت  
O14 .075/0  3  025/0  ... هاي خدمات مسافرتیافزایش انگیزه آژانس  
O15 .17/0  8/3  045/0  ... دار شهري مناطقتوسعه غیر متعادل و ناپای  
T1 .04/0  65/1  024/0  ...افزایش قیمت زمین و بورس بازي زمین و بالطبع  
T2 .04/0  8/1  021/0  ...افزایش امکانات و خدمات در مناطق گردشگري  
T3 .042/0  1  042/0  ... تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن این  
T4 .024/0  2  012/0  ...رود گرشگران درازدیاد تخلفات اجتماعی با و  
T5 .041/0  15/1  036/0  ... دگرگونی در ساختاراجتماعی منطقه و  
T6 .04/0  1/1  036/0  ... ي زیست محیطی و ایجاد خسارت بهها تهدید  
T7 .04/0  05/1  037/0  ... نبود انگیزه در بین مسئوالن استان عدم باور و  
T8 .04/0  45/1  027/0  ندگانپراکنش نامناسب فصلی بازدیدکن  
T9 .04/0  25/1  031/0  محرومیت شدید منطقه و هجوم جمعیت مهاجر  

T10 .03/0  9/1  017/0  تبلیغات منفی در سطح جهانی علیه ایران  
T11 .04/0  3/1  031/0  هاي دولتی جهتناهمسویی ادارات و سازمان  
T12 .04/0  6/1  025/0  ... غالب بودن آب و هواي گرم و خشک در بیشتر  
T13 .04/0  75/1  022/0  ... پایین بودن سطح بهداشت وکمبود امکانات  
T14 .043/2  3/1  033/0  ...هاي گردشگري منطقهواگذاري حریم کانون  
T15 .038/0  2/1  032/0  عدم توجه شایسته به میراث فرهنگی  

  04/3    1 جمع نهایی نمرات
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  تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
به  ةو بر اساس نتایج مصاحبه و استخراج اطالعات پرسشنامه، نمر 4ا نگاهی به جدول شماره ب     

است؛ این عدد بیانگر آن است که  189/2دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برابر 
همچنین با بررسی ). 189/2>5/2(تواند بر نقاط قوت آن غلبه کند  می ي پیش روي منطقهها ضعف

 ، نتیجه گرفته)04/3(به دست آمده  ةو نمر) 5جدول شماره (رزیابی عوامل خارجی ماتریس ا
 ؛ از این نتایج)04/3<5/2(ي پیش رو بر تهدیدهاي منطقه غلبه خواهد کرد ها شود که فرصت می
  .و تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد ها توان در انتخاب استراتژي می

  

  خارجی ماتریس عوامل داخلی و
 4دار در ي مختلف سیستم را به صورت نموها ي اجرایی، بخشها و اولویت ها ماتریس استراتژي     

ه ماتریس، چنین امکاناتی را ب ۀي قبل و بعد از تهیها بررسی). 2شکل(دهد میقسمت جداگانه قرار 
ماتریس . رددمورد انتظار تصمیمات استراتژیک بر سیستم پیش بینی گ هايآورد که اثر می وجود

  :گیرد می در دو بعد اصلی شکل ها ي اجرایی بر اساس استقرار دادهها و اولویت ها استراتژي
  .شود می نشان داده ها Xجمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روي محور  -1
 .شود می نوشته ها Yجمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روي محور  -2

و ) 4تا  5/2( ي اجرایی، این نمرات در یک طیف دو بخشی قويها و اولویت ها در ماتریس استراتژي
  .شوند می بنديطبقه )5/2تا 1(ضعیف 

چنانچه موقعیت منطقه مورد مطالعه از نظر نمرات عوامل خارجی و داخلی در  ،در این ماتریس     
چنانچه در ؛ اگر در ناحیه دوم باشد، استراتژي رقابتی ؛اول نمودار باشد، استراتژي تهاجمی ۀناحی

چهارم باشد، استراتژي تدافعی  ۀاگر در ناحی ،و سرانجام ؛خانه سوم باشد، استراتژي محافظه کارانه
  .گردد می پیشنهاد

با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و استقرار نمرات ، 2در نمودار شکل شماره     
 یابی عوامل داخلی و خارجی بر روي آن، موقعیت استراتژیک یک منطقه مشخصي ارزها ماتریس
و جمع امتیاز به دست  18/2ها، Xچون جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روي محور  . گردد می

طبق اصول مدیریت استراتژیک،  ،بنابراین ؛است 04/3ها، Yآمده از عوامل خارجی بر روي محور 
گردد که متناسب با آن،  می سوم نمودار تعیین ۀقه مورد مطالعه در ناحیموقعیت استراتژیک منط

استراتژیک،  یمریزي ک انتخاب خواهند شد و در ماتریس برنامه) WO(ي محافظه کارانه ها استراتژي
قرار ) SOو  WT(احتمالی آنۀ ي دو منطقها ي این منطقه با ترکیبی از استراتژيها استراتژي

 .خواهند گرفت
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  SWOTراهبردها بر اساس مدل  ۀایار

آن، اطالعات  ۀوسیله است که ب داین مدل یکی از ابزارهاي بسیار مهم در فرایند تدوین راهبر     
با استفاده از این ماتریس، امکان تدوین چهار انتخاب یا استراتژي  ،همچنین. شود می مقایسهمربوط 

البته در جریان عمل، برخی از  .شودراهم  میي متفاوت در فضا فها کنشگري ۀمتفاوت از نظر درج
 با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در ها استراتژي

  ).318: 1390حکمت نیا و میر نجف موسوي،(آیند می
 ي گردشگري منطبقها کانون ۀتوسع براي، SWOTبا توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل      

  .گردد می ارایه 6با شرایط مناطق میزبان، راهبردهاي زیر در جدول شماره 
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  هاي گردشگري در شهر کاشانراهبردهاي توسعه کانون :6شماره جدول 
SWOT  (O)  تهدیدها (T)   ها فرصت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ها قوت  
(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــازنگري ــاي ب ــتراتژي  -)WO(راهبرده اس
  هافرصت

تـاریخی   -تأکید بر توسعه گردشگري فرهنگی -1
ــت  ــه دلیــل وجــود مزی ــوع هــا ب ــن ن ي نســبی ای
  گردشگري در منطقه

استفاده مناسـب و هدفمنـد از تمایـل بخـش      -2
منـدي از  خصوصی به سرمایه گذاري جهـت بهـره  

ي گردشگري به منظور ایجـاد اشـتغال و   ها جاذبه
  براي ساکنان مناطق میزبان درآمد

گیري از تمایل و انگیزه سـاکنان جامعـه   بهره  -3
میزبان در جهت توسعه  صنعت گردشگري منطقه 

  و دستیابی به توسعه پایدار شهري
و     هـا  شناسایی و بهـره گیـري از کلیـه جاذبـه     -4

ي هـا  جاذبـه : هـاي گردشـگري از جملـه   موقعیت
طبیعی پیرامون شهر به صورت بسته گردشگري و 

ري جهت رقابت با افزایش مدت ماندگاري گردشگ
  سایر مناطق تفریحی رقیب

 بهره مندي از نیروهاي انسانی منطقه میزبـان  -5
به منظور افـزایش   ، میتشکیل نهادهاي مرد براي

ــ ــه  ۀضــریب موفقیــت در جــذب و ارائ خــدمات ب
  گردشگران

ي هــا ایجـاد همــاهنگی بـین نهادهــا و بخـش    -6
وســیله ه مختلــف دولــت، مــردم و کارآفرینــان بــ

کارگیري تدابیر مـدیریتی  ها و  بهنشستبرگزاري 
ــه ســازي    ــور یکپارچ ــه منظ ــده ب ــگ کنن هماهن

  کارکردهاي گردشگري منطقه
ي دولتـی  ها تالش جهت شفاف سازي سیاست -7

ي محلی جهت افـزایش انگیـزه بخـش    ها و برنامه
ــعه     ــذاري در توس ــرمایه گ ــت س ــی جه خصوص

  ي گردشگريها کانون
ایجاد هتل : تأسیسات گردشگري مانند ۀتوسع -8

و رستوران و استفاده از طبیعـت زیبـاي پیرامـون    

استراتژي پرهیز  - )WT(راهبردهاي تدافعی
  از تهدید

توسعه شـبکه اطالعـات گردشـگري و خـدمات            -1
  رسانی و آموزش گردشگرياطالع

2- در ي آگـاه سـازي   هـا  الیتتقویت تبلیغات و فع
ي گردشـگري منطقـه در   هـا  درباره قابلیت ها رسانه

سطح داخلی و بین المللی و از بین بـردن ذهنیـت   
بد گردشگران خـارجی دربـاره وضـعیت امنیتـی و     
فرهنگی کشور ایـران و از جملـه قطـب توریسـتی     

  کاشان
3- و خـدمات   هـا  الیـت تنوع بخشی به امکانات، فع

و  توریستی به منظـور جلـب رضـایت  گردشـگران    
بالطبع افزایش تعداد گردشگران در شهر کاشـان و  
همچنین به کـارگیري طبقـات مختلـف مـردم در     

ي مختلفها الیتفع  
ظرفیت پـذیري و تعیـین حـد مطلـوب تـراکم       -4

ي مختلف توریستی منطقـه در  ها جمعیت در مکان
جهت کاهش فشار و تـراکم بـیش از حـد بـه ایـن      

رفـتن و   و جلـوگیري از بـین   هـا  و جاذبـه  هـا  مکان
  تخریب آنها

توســعه و گســترش گردشــگري کشــاورزي در   -5
پیرامون شهر کاشان به منظور بهره برداري مناسب 
از مناظر، مزارع و باغات روستایی در جهـت کسـب   

و نیز جلوگیري از تخریـب مـزارع و پوشـش     درآمد
  گیاهی

فرهنــگ ســازي در پــذیرش    بــراي تــالش  -6
ي هـا  کـان گردشگري و تـأمین امنیـت اجتمـاعی م   

توریستی این منطقه در راستاي جلـوگیري از بـروز   
  تخلفات اجتماعی و سایر تخلفات

برداي از توان تشکیالتی، قوانین و مقـرارت  بهره -7
هـــاي در جهــت کــاهش مخــاطرات و آلــودگی    

ي ها محیطی در مناطق و مکاناکولوژیکی و  زیست
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شهر در راستاي جذب گردشـگر و ایجـاد مشـاغل    
  منطقه میجدید براي مردم بو

تـاریخی   –ي فرهنگـی هـا  بهره گیري از جاذبه -9
 -سـیلک  -منطقه و ایجاد محور گردشـگري فـین  

  کاشان
ي هـا  سـازماندهی مکـان   بـراي برنامه ریزي  -10

اد کمپ مسافرتی بـراي فصـول   مناسب جهت ایج
  انبوه گردشگري

ي هـا  بهینه از امکانات و زیر سـاخت  ةاستفاد -11
موجود در منطقه و تـالش در راسـتاي گسـترش    

  آنها
ي توریستی بـر بهـره   ها الیتفع ةتمرکز عمد -12

ي موجـود و بــدون   هـا  بـرداري از منـابع و جاذبـه   
چشم اندازهاي طبیعی : استفاده توریستی همانند

... ي تاریخی وها رامون شهر، فضاهاي سبز، خانهپی
و ایجاد اشـتغال و توسـعه    درآمدبه منظور کسب 
  پایدار شهري

توسعه خطوط زمینی براي ترانزیت مسافر و  -13
ي توسـعه و  ها کاال در سطح منطقه و ایجاد زمینه

  حمل و نقل هوایی
هاي گردشـگري تجـاري   استفاده از پتانسیل -14

  منطقه
حراست از بناهاي تاریخی و مذهبی  حفظ و -15

  باستانی
بهسازي و زیباسازي محیط پیرامون بناهـاي   -16

  تاریخی و مذهبی

  توریستی
 توسعه و تجهیز مسیرهاي توریستی شهر کاشان -8

و ایجاد و نصب عالئم و استقرار راهنمایـان محلـی،   
و تـدوین   هـا  وضع قوانین و مقررات در ایـن مکـان  

  هاي راهنما براي گردشگران و آموزش آنهادفترچه
ي تبلیغاتی بـراي  ها برنامه ۀتنوع بخشی و توسع -9

ي طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز ها معرفی جاذبه
نطقــه در فرهنگــی، معمــاري و آداب و رســوم م  

شــهرهاي مختلــف کشــور و شــرکت در ســایر     
ال با طور فعه و سمینارها ب ها ، نمایشگاهها جشنواره

ي رقیب جهت جلب رضایت ها توجه به وجود مکان
  گردشگران

در نظر گرفتن تسهیالت براي سرمایه گـذاري   -10
بخــش خصوصــی در زمینــه توســعه گردشــگري از 

ولـت  سوي مسئوالن استان اصـفهان و همچنـین د  
  مرکزي

تدوین برنامه اي جهت شناخت گردشگران بـا   -11
امکانات منطقه و آشنا شدن با فرهنگ گردشـگري  
  جهت استفاده متوازن و مطلوب از منابع گردشگري

  ایجاد مراکز اقامتی در سطح منطقه -12
و اغذیـه   هـا  ایجاد و توزیع مناسـب رسـتوران   -13

  نهادر سطح منطقه و توجه به کیفیت آ ها فروشی
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  هاي گردشگري در شهر کاشانکانون ۀراهبردهاي توسع :6شماره  ادامه جدول
SWOT  ها فرصت)O(  تهدیدها)T(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها ضعف
)W(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــازنگري ــاي ب ــتراتژي  -)WO(راهبرده اس
  هافرصت

ــی  -1 ــازنگري در نحــوه تبلیغــات جهــت معرف ب
  ي گردشگري منطقهها جاذبه

  و نگهداري و ایجاد مناطق گردشگريحفظ  -2
جهـت   میاستفاده از کارشناسـان و مـردم بـو    -3

  ي گردشگريها ریزي براي جاذبهبرنامه
توزیع امکانـات، خـدمات و    ةبازنگري در نحو -4

تسهیالت گردشگري و اولویت دهی و تخصـیص  
مجدد این نوع امکانات به مناطق گردشـگري بـا   

  قابلیت باال و متوسط
زنگري به نوع و نحوه برنامه ریـزي و  ضمن با -5

حمایت دولتی از نواحی گردشگري، بهره گیـري  
منطقی از نهادها، قوانین و مقـررات حمـایتی در   

ها، تسـهیالت و   جهت توسعه و تجهیز زیرساخت
تجهیزات مختلـف گردشـگري در منطقـه مـورد     

  .مطالعه صورت گیرد
نهادها و سازمانهاي مرتبط  ۀبازنگري و توسع -6
ر منطقه براي آموزش مردم و گردشگران جهت د

   ها استفاده مطلوب و بهینه از جاذبه
  توجه و حمایت دولت از میراث فرهنگی -7
خدمات بهداشـتی درمـانی بـه منـاطق      ۀارائ -8

  گردشگري
  منطقه میتقویت فرهنگ و سنن بو -9

تشویق بخش خصوصی به سـرمایه گـذاري    -10
  در مناطق گردشگري

م فکري بین مسئوالن منطقـه و  تعامل و ه -11
ــا گردشــگري در  ســازمان ــرتبط ب هــا و ادارات م

  هاي گردشگري منطقه پیشبرد طرح
  هاي ارتباطیتوسعه و بهبود راه -12
ــوالت    -13 ــاي محصــــ ــود و ارتقــــ بهبــــ

و ) علمی، درمانی، تجاري و تفریحـی (گردشگري

استراتژي پرهیز از  -)WT(راهبردهاي تدافعی
  تهدید

ــت  -1 ــمینارها و نشس ــزاري س ــا برگ ــع«ي ه  ۀتوس
ــرمایه ــهري و   س ــگري ش ــنعت گردش ــذاري در ص گ
شـوراي شـهر کاشـان بـا سـایر       ۀبه وسیل» روستایی
رآفرینان، دعـوت از  و مسئوالن مرتبط و کا ها دستگاه

سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسـهیالت و  
احـداث   ۀسـرمایه گـذاري در زمینـ    ةامتیازهاي ویـژ 

ي اقـامتی، تأسیسـات تفریحـی    هـا  ، مجتمـع ها هتل
ــارك: همچــون ــا پ ــی، ایجــاد  ه ي تفریحــی و جنگل
  ...ي ورزشی، موزه میراث فرهنگی وها زمین

استفاده بهینه  رايبتدوین قوانین و مقررات ویژه  -2
هـاي گردشـگري و جلـوگیري از    ها و فـرآورده جاذبه

  تخریب، آلودگی و از بین رفتن این منابع در منطقه 
زمینه سازي و تشویق مردم به مشارکت در جهت  -3

، تجهیزات و تسهیالت توریستی و ها توسعه زیرساخت
از ایـن طریـق و همچنـین اسـتفاده از      درآمدکسب 

یی کـه مـردم   هـا  صی در زمینهمشارکت بخش خصو
  .توانند مشارکت و یا سرمایه گذاري کنند مین

 ةنحو خصوصآموزش و اطالع رسانی به مردم در -4
برخورد با گردشگر و گردشگري در منطقه به منظور 

البتـه،   ؛جلوگیري از تعارض بین گردشگران و مـردم 
فرهنگ و آداب و رسوم،  ۀباید به گردشگران در زمین

  .خاص و سایر موارد آموزش داده شودي ها مکان
باال بردن سطح آگاهی گردشگران جهت کنترل و  -5

جلوگیري از تخریب محیط زیست و آلوده کردن منابع 
ي هـا  طبیعی و همچنین حفـظ و حراسـت از جاذبـه   

  گردشگري منطقه 
: و امکانـات منطقـه از قبیـل    ها افزایش زیرساخت -6

بهداشـتی،   يهـا  ي پزشکی، سـرویس ها مراکز فوریت
  جلب رضایت گردشگران براي... و ها کمپ

توسعه و اصالح ۀتدوین مقررات و ضوابط در زمین -7
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خصوصـی در   –سرمایه گذاري مشـترك دولتـی  
هـا و  یـغ زیرسـاخت  زمینه ایجاد و همچنـین تبل 

ــه گردشــگران  محصــوالت گردشــگري منطقــه ب
  داخلی و خارجی

نهادهاي مدیریتی و به کارگیري مـدیریت تخصصـی   
ــا در بخــش ــات در  ه ــین ثب ي گردشــگري و همچن

ي بلنـد مـدت و   ها مدیریت براي اجراي درست طرح
  کوتاه مدت

جـذب  ي منطقـه جهـت   هـا  کردن جاذبـه متنوع  -8
  گرشگران بیشتر

  

، در استکه شامل پنج استراتژي  SWOTي انتخاب شده بر اساس تحلیل ها لیست استراتژي
  . گرددمی ارایه 7جدول شماره 

  
  ي انتخاب شدهها استراتژي :7شماره جدول

  ي انتخاب شدهها استراتژي  ردیف
1  WO1 .طقهي گردشگري منها معرفی جاذبه برايتبلیغات  ةبازنگري در نحو  
2  WO3 .ي گردشگريها جهت برنامه ریزي براي جاذبه میاستفاده از کارشناسان و مردم بو  

3  WO4 .توزیع امکانات، خدمات و تسهیالت گردشگري و اولویت دهی و تخصیص مجـدد   ةبازنگري در نحو
  این نوع امکانات به مناطق گردشگري با قابلیت باال و متوسط

4  

WT1 . سرمایه گذاري در صنعت گردشگري شهري و روسـتایی  ۀتوسع«ي ها نشستبرگزاري سمینارها و «
و مسئوالن مرتبط و کارآفرینان، دعـوت از سـرمایه گـذاران     ها شوراي شهر کاشان با سایر دستگاه ۀبه وسیل

ي هـا  ، مجتمـع ها سرمایه گذاري در زمینه احداث هتل ةداخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازهاي ویژ
میـراث   ةي ورزشـی، مـوز  هـا  ي تفریحی و جنگلی، ایجاد زمـین ها پارك: تأسیسات تفریحی همچون اقامتی،

  ...فرهنگی و

5  SO1. ي نسبی این نوع گردشگري در ها تاریخی به دلیل وجود مزیت -تأکید بر توسعه گردشگري فرهنگی
  منطقه

  
  )QSPMجدول (اولویت بندي راهبردهاي قابل قبول

قبل، از ماتریس برنامه ریزي  ۀي انتخاب شده در مرحلها یت بندي استراتژياکنون براي اولو     
  .شود می استفاده QSPM یمک

با استفاده از تجزیه و تحلیل  ،ها ي قابل قبول در برنامه ریزيها استراتژي ةتصمیم گیري دربار     
ي قابل قبول، ها در ارتباط با استراتژي ،در این مرحله. گیرد می و قضاوت شهودي صورت  میعل

مشخص شده   یمابیت هر استراتژي با استفاده از ماتریس برنامه ریزي کجذّ. شود می تصمیم گیري
ي مورد تأکید و اولویت دار در برنامه ها ابیت باال به عنوان استراتژيي داراي جذّها و استراتژي

  .گردد می تعیین ها ریزي
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  : شود می ، مراحل زیر طیها تراتژیک در برنامه ریزياس  یمجدول برنامه ریزي ک ۀبراي تهی     
ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آنها به جدول برنامه ریزي استراتژیک  -1

ي قابل قبول پیشنهاد شده، در ردیف باالي ماتریس برنامه ها استراتژي ۀمنتقل شده، سپس کلی
  .شوند می ریزي استراتژیک فهرست

، بنا به اهمیت آن در تدوین ها ابیت هر استراتژي در یک مجموعه از استراتژيي تعیین جذّبرا -2
 .شود می داده 4تا  1هر استراتژي، امتیازي از 

دوم  ۀابیت مرحلاول را در امتیاز جذّ ۀي مرحلها ابیت، وزنبراي به دست آوردن جمع امتیاز جذّ -3
 ابیت هر یک از عوامل هر استراتژي به دستجذّکنیم؛ به این ترتیب، مجموع امتیاز  می ضرب
ابیت هر یک از عوامل در یک مجموعه از جذّ ةابیت نشان دهندجمع امتیازهاي جذّ. آید می

 .است ها استراتژي
ابیت نهایی استراتژیک، امتیاز جذّ میابیت هر ستونِ جدول برنامه ریزي کاز جمع امتیازهاي جذّ -4

ابیت بیشتري یی است که از جذّها آید که بیانگر استراتژي می به دست ها هر یک از استراتژي
 .برخوردار هستند

است؛ در  ها مطلوبیت استراتژي نسبت به سایر استراتژي ةابیت بیشتر، نشان دهندامتیاز جذّ     
  ).322- 323: همان منبع)(8جدول شماره (کند می را اولویت بندي ها بهترین استراتژي ،نتیجه

  
  ي استراتژیکها در برنامه ریزي یمماتریس برنامه ریزي ک :8شماره جدول 

    
عوامل داخلی و 

  خارجی

    
یت
هم
ب ا
ضری

  

  ها استراتژي
  5استراتژي   4استراتژي   3استراتژي   2استراتژي   1استراتژي  

جذّ  
یاز 
امت

یت
اب

از   
متی
ع ا
جم جذّ

یت
اب

  

جذّ  
یاز 
امت

یت
اب

  

از 
متی
ع ا
جم جذّ

یت
اب

  

جذّ  
یاز 
امت

یت
اب

  

ع ا
جم

از 
متی

جذّ
یت
اب

  

جذّ  
یاز 
امت

یت
اب

  

از 
متی
ع ا
جم جذّ

یت
اب

  

از   
متی
ا

  
جذّ

یت
اب

از   
متی
ع ا
جم جذّ

یت
اب

  

 
 
 
 
 
 

نقاط 
 (S)قوت

S1 048/0  4  192/
0  

4  192/
0  

55/3  17/0  4  192/
0  

4  192/0  

S2  04/0  75/3  15/0  75/3  15/0  85/3  154/
0  

4  16/0  85/3  154/0  

S3  027/0  5/1  04/0  1  027/
0  

65/2  071/
0  

25/3  087/
0  

3  081/0  

S4  03/0  7/2  08/0  75/3  112/
0  

85/2  085/
0  

15/3  094/
0  

75/2  082/0  

S5  036/0  55/3  128/
0  

2  072/
0  

1  036/
0  

08/3  11/0  5/3  126/0  

S6  028/0  5/2  07/0  1  028/
0  

2  072/
0  

75/2  077/
0  

85/2  08/0  
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S7  041/0  8/3  156/
0  

5/3  143/
0  

2  082/
0  

5/3  143/
0  

8/3  156/0  

S8  037/0  6/3  133/
0  

1/1  04/0  55/1  057/
0  

2/3  118/
0  

75/3  138/0  

S9  031/0  75/2  08/0  5/3  108/
0  

75/1  054/
0  

55/3  11/0  65/3  113/0  

S10  033/0  35/3  11/0  65/3  12/0  45/3  113/
0  

75/3  123/
0  

9/3  128/0  

S11  027/0  2  054/
0  

2  054/
0  

1  027/
0  

95/2  08/0  15/3  085/0  

S12  031/0  3  093/
0  

75/1  054/
0  

4  124/
0  

95/3  122/
0  

4  124/0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نقاط 
ضعف
(w) 

W1  033/0  75/1  058/
0  

4  132/
0  

85/3  127/
0  

4  132/
0  

15/3  1/0  

W2  045/0  4  18/0  2  09/0  4  18/0  25/3  146/
0  

22/3  145/0  

W3 035/0  8/1  063/
0  

4  14/0  1  035/
0  

95/2  1/0  35/3  117/0  

W4  04/0  75/2  11/0  1  04/0  4  16/0  15/2  086/
0  

3/3  132/0  

W5  032/0  4/1  045/
0  

85/3  123/
0  

2  064/
0  

4  128/
0  

4  128/0  

W6  038/0  3/2  087/
0  

2  076/
0  

2  076/
0  

2  076/
0  

1  038/0  

W7  03/0  1  03/0  1  03/0  98/3  119/
0  

2  06/0  35/3  1/0  

W8 032/0  6/1  051/
0  

25/1  04/0  65/3  117/
0  

2  064/
0  

2  064/0  

W9 03/0  1  03/0  15/1  034/
0  

8/2  084/
0  

5/1  045/
0  

2  06/0  

W1
0 

036/0  2  072/
0  

4  144/
0  

95/3  142/
0  

95/3  142/
0  

98/3  143/0  

W1
1 

036/0  1/2  075/
0  

95/3  142/
0  

3  108/
0  

4  144/
0  

4  144/0  

W1
2 

042/0  8/2  117/
0  

2  084/
0  

4  168/
0  

75/3  157/
0  

5/3  147/0  

W1
3 

037/0  2/2  081/
0  

1  037/
0  

4  148/
0  

55/3  131/
0  

4/3  126/0  

W1
4 

031/0  2/1  037/
0  

1  031/
0  

1  031/
0  

75/2  085/
0  

1  031/0  

W1
5 

043/0  3  129/
0  

4  172/
0  

3  129/
0  

9/3  167/
0  

4  172/0  

W1
6 

046/0  75/3  172/
0  

4  184/
0  

75/2  126/
0  

91/3  18/0  4  184/0  
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  ي استراتژیکها ه ریزيدر برنام یمماتریس برنامه ریزي ک :8شماره جدول  ادامه
    

عوامل داخلی و 
  خارجی

  
  
ضری
ب 
اهمی
  ت

  ها استراتژي
  5استراتژي   4استراتژي   3استراتژي   2استراتژي   1استراتژي  

  
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

جمع 
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

  
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

جمع 
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

  
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

جمع 
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

  
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

جمع 
متیاز ا

ابیجذّ
  ت

  
  امتیاز 
ابیجذّ
  ت

جمع 
امتیاز 
ابیجذّ
  ت

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  فرصتها

(O) 

O1 035/0  2  07/0  85/3  134/0  75/3  131/0  4  14/0  4  14/0  
O2  033/0  75/1  057/0  1  033/0  2  066/0  2  066/0  2  066/0  
O3  042/0  5/2  105/0  4  168/0  3  126/0  4  168/0  95/3  166/0  
O4  045/0  2/3  144/0  75/3  168/0  4  18/0  4  18/0  3  135/0  
O5  047/0  6/3  169/0  95/3  185/0  95/3  185/0  4  188/0  4  188/0  
O6  044/0  3  132/0  2  088/0  4  176/0  98/3  175/0  35/3  147/0  
O7  049/0  8/3  186/0  5/2  122/0  98/3  195/0  99/3  195/0  65/3  179/0  
O8 05/0  9/3  195/0  75/2  137/0  5/2  125/0  85/3  192/0  95/3  197/0  
O9 03/0  1/1  033/0  2  06/0  65/3  109/0  95/2  09/0  15/3  094/0  
O1
0 

028/0  1  028/0  4  112/0  55/3  099/0  4  112/0  4  112/0  

O1
1 

037/0  1/2  077/0  65/3  135/0  9/3  144/0  98/3  147/0  4  148/0  

O1
2 

052/0  4  208/0  55/3  184/0  3  156/0  99/3  2/0  99/3  2/0  

O1
3 

032/0  4/1  045/0  4  128/0  1  032/0  15/3  1/0  2  064/0  

O1
4 

025/0  1  025/0  2  05/0  2  05/0  4  1/0  4  1/0  

O1
5 

045/0  5/3  157/0  1  045/0  3  135/0  25/3  146/0  3  135/0  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

تهدیده
  ا

)T(  

T1  024/0  5/1  036/0  2  048/0  3  072/0  2  048/0  55/3  085/0  
T2  021/0  25/1  026/0  75/2  057/0  4  084/0  55/1  032/0  85/3  08/0  
T3 042/0  4  168/0  5/3  147/0  55/3  149/0  63/1  068/0  4  168/0  
T4  012/0  1  012/0  65/3  044/0  2  024/0  75/1  021/0  75/3  045/0  
T5  036/0  2/3  115/0  2  072/0  2  072/0  2  072/0  3  108/0  
T6  036/0  5/3  126/0  2  072/0  55/2  092/0  45/3  124/0  4  144/0  
T7  037/0  82/3  141/0  4  148/0  2  074/0  75/3  138/0  4  148/0  
T8 027/0  2  054/0  4  108/0  2  054/0  98/3  1/0  4  108/0  
T9 031/0  85/2  088/0  3  093/0  1  031/0  25/3  1/0  3  093/0  
T10 017/0  2/1  02/0  4  068/0  1  017/0  4  068/0  4  068/0  
T11 031/0  3/2  071/0  95/3  122/0  1  031/0  4  124/0  4  124/0  
T12 025/0  75/1  044/0  2  05/0  1  025/0  1  025/0  1  025/0  
T13 022/0  3/1  029/0  1  022/0  4  088/0  1  022/0  2  044/0  
T14 033/0  5/2  082/0  2/1  039/0  1  033/0  2/1  04/0  5/3  115/0  
T15 032/0  3  096/0  5/3  112/0  55/1  049/0  4  128/0  4  128/0  

  844/6    568/6    663/5    382/5    362/5    2  ع امتیازهاجم

  
و نتایج جدول  SWOTي انتخاب شده بر اساس ماتریس ها ، استراتژي9حال در جدول شماره 

QSPMّشود می ابیت و اولویت هر کدام از آنها طبقه بندي، با توجه به جمع نمره جذ.  
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  ي انتخاب شدهها اولویت بندي استراتژي :9شماره جدول 
  اولویت  ابیتنمره جذّ  ي انتخاب شدهها استراتژي  ردیف

  SO1(  844/6  1(5استراتژي   5
  WT1(  568/6  2(4استراتژي   4
  WO4(  663/5  3(3استراتژي   3
  WO3(  382/5  4(2استراتژي   2
  WO1(  362/5  5(1استراتژي   1

  

مورد  ۀي منطقگردشگر ۀدهد که از بین پنج استراتژي مهم توسع نشان می 9جدول شماره      
ي نسبی این ها تاریخی به دلیل وجود مزیت -گردشگري فرهنگی ۀتأکید بر توسعمطالعه، استراتژي 

سرمایه گذاري در  ۀتوسع«ي ها برگزاري سمینارها و نشستبه همراه  ،نوع گردشگري در منطقه
سئوالن و م ها شوراي شهر کاشان با سایر دستگاه ۀبه وسیل» صنعت گردشگري شهري و روستایی

دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازهاي ویژه  ؛مرتبط و کارآفرینان
ي ها پارك: ي اقامتی، تأسیسات تفریحی همچونها ، مجتمعها سرمایه گذاري در زمینه احداث هتل
توزیع  ةوبازنگري در نح ؛...ي ورزشی، موزه میراث فرهنگی وها تفریحی و جنگلی، ایجاد زمین

امکانات، خدمات و تسهیالت گردشگري و اولویت دهی و تخصیص مجدد این نوع امکانات به مناطق 
جهت برنامه ریزي براي  میاستفاده از کارشناسان و مردم بو ؛گردشگري با قابلیت باال و متوسط

از  ي گردشگري منطقهها تبلیغات جهت معرفی جاذبه ةي گردشگري و بازنگري در نحوها جاذبه
  .اولویت باالیی برخوردار هستند

  هاو پیشنهاد نتیجه گیري
ي گردشگري ها کانون ۀي توسعها و محدویت ها بر اساس منابع نظري و مراحل پژوهش، مزیت     

و کیفی هر یک از  یمنتایج تحلیل ک. مشخص گردید SWOTدر شهر کاشان به وسیله تحلیل 
  :دهد می ي درونی و بیرونی نشانها مؤلفه

  .ي گردشگري باالستها کانون ۀسطح آسیب پذیري مناطق میزبان در توسع -
  .در سطح پایین تري است ها ي مناطق میزبان نسبت به محدویتها مزیت -
  .ي مناطق میزبان شهر کاشان با توجه به نوع و میزان نقاط ضعف، باالستها نیازمندي -
  .است میردشگري امري الزاي گها توزیع و تخصیص منابع جهت تهیه و زیر ساخت -
 ۀوجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی در زمین ۀدر بین نقاط قوت در مناطق میزبان بر مؤلف -

  .شود می ي گردشگري تأکیدها کانون ۀقوت و توسع ۀترین نقط گردشگري به عنوان مهم
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متی و رفاهی از نامناسب بودن و ناکافی بودن تسهیالت و تجهیزات اقا ۀدر بین نقاط ضعف، مؤلف -
ي دولتی و خصوصی، این مورد به ها باالترین اهمیت برخوردار بوده و الزم است تا با مشارکت بخش

  . ي گردشگري برطرف گرددها کانون ۀعنوان مانع توسع
حفظ بافت تاریخی و کهن شهري و قابلیت منطقه در  ۀي بیرونی، مؤلفها از بین موارد فرصت -

، مردم و راستادر این . ترین مؤلفه شناخته شده است ایدار به عنوان مهمپ ۀجهت دستیابی به توسع
  .مسئوالن بایستی با بازسازي و مرمت بافت تاریخی و کهن شهري، وضعیت موجود را ارتقا بخشند

تراکم بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن منطقه در فصول  ۀاز بین تهدیدهاي خارجی، مؤلف -
اسازي امکانات و تسهیالت اقامتی و الزم است با مهی ،لذا ؛ن اهمیت استداراي باالتری ،گردشگرپذیر
ي جانبی، موجبات رفاه و آسایش هر چه بیشتر گردشگران را فراهم ساختها الیترفاهی و فع.  

و  18/2همچنین با توجه به نمودار ماتریس عوامل داخلی و خارجی، امتیاز نهایی عوامل داخلی      
تعیین گردید که بر طبق اصول مدیریت استراتژیک، موقعیت  04/3مل خارجی امتیاز نهایی عوا

سوم قرار دارد و بر همین اساس،  ۀمورد مطالعه در منطق ۀمنطق ،استراتژیک صنعت گردشگري
 کار گرفتهگردشگري منطقه   به ۀبرنامه ریزي توسع براي) WO(ي محافظه کارانه ها استراتژي

ي این منطقه در ترکیبی با ها ی، استراتژيریزي ارزیابی کم در ماتریس برنامه. شوند می
خواهند بود، چون در صورت بهبود شرایط  WTو  SOاحتمالی آن یعنی  ۀي دو منطقها استراتژي

خواهد  5/2ماتریس تحلیل عوامل داخلی بیشتر از  ةنمر) با فرض ثابت بودن عوامل خارجی(داخلی 
؛ تغییر خواهد یافت) SO(به تهاجمی ،ضع محافظه کارانهو موقعیت استراتژیک منطقه از و شد

به سمت ) با فرض ثابت بودن عوامل داخلی(طور، چنانچه شرایط خارجی حاکم بر منطقه  همین
رسیده و موقعیت  5/2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به کمتر از  ةبدتر شدن گرایش یابد، نمر

  .  یابد می انتقال) WT(منطقه از حالت محافظه کارانه به تدافعی
ي انتخاب شده نیز بیانگر آن است که، از میان پنج استراتژي ها جدول اولویت بندي استراتژي     

ي نسبی ها تاریخی به دلیل وجود مزیت -گردشگري فرهنگی ۀبرگزیده، استراتژي تأکید بر توسع
ي ها سمینارها و نشست برگزاريو استراتژي  844/6ابیت این نوع گردشگري در منطقه، با نمره جذّ

شوراي شهر کاشان با  ۀبه وسیل» سرمایه گذاري در صنعت گردشگري شهري و روستایی ۀتوسع«
و مسئوالن مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد  ها سایر دستگاه

ي اقامتی، تأسیسات ها ، مجتمعها تسهیالت و امتیازهاي ویژه سرمایه گذاري در زمینه احداث هتل
با ... ي ورزشی، موزه میراث فرهنگی وها ي تفریحی و جنگلی، ایجاد زمینها پارك: تفریحی همچون

  .از اولویت باالیی برخوردار هستند ها ، نسبت به دیگر استراتژي568/6ابیت نمره جذّ
   



 علم و فرهنگ  دانشگاه فصلنامه گردشگري
 

35

  منابع
در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل  تحلیل عامل مؤثر بر گسترش گردشگري، )1388(ابراهیم زاده، عیسی - 1

  .ي شهري و منطقه اي، شماره اول، تابستانها ، فصلنامه مطالعات و پژوهشSWOTراهبردي 
  .ي فرهنگیها دفتر پژوهش: ، چاپ سوم، تهراندرسنامه برنامه ریزي استراتژیک، )1389(اعرابی، سید محمد - 2
تدوین استراتژي گردشگري کشور بر اساس تحلیل ماتریس ، )1390(الماسی، حسن و مرجان سادات دور فرد - 3

SWOT )فصلنامه گردشگري و توسعه، )سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان تهران: مطالعه موردي ،
  .، زمستان1شماره 

امه ریزي انتشارات معاونت اقتصادي و برن: ، تهراناصول و مبانی جهانگردي، )1373(الوانی، مهدي و زهره دهدشتی - 4
  .بنیاد مستضعفان و جانبازن انقالب اسالمی

، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزي شهري و ناحیه اي، )1390(حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوي - 5
  .انتشارات علم نوین: چاپ دوم، یزد

، نشریه ي توریستیها تفریح گاهي بر برنامه ریزي درآمد، )1383(صدر موسوي، میرستار و جواد دخیلی کهنموئی -6
  .، دانشگاه تبریز17دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره 

دفتر : علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: ، ترجمهمدیریت استراتژیک، )1380(فردآر، دیوید - 7
  . ي فرهنگیها پژوهش

: ، چاپ اول، اصفهاني برنامه ریزي توریسمها و مدل ها تکنیک، )1391(کریمی، جعفر و محمدرضا محبوب فر - 8
  .انتشارات ارکان دانش

، مجله صفه، براي کاربرد در طراحی شهري (SWOT)مناسب سازي تکنیک تحلیل سوآت، )1384(گلکار، کورش - 9
  .، سال پانزدهم، پاییز و زمستان41شماره 

انتشارات پردازش و : ، چاپ اول،  تهرانالن شهرهابرنامه ریزي استراتژیک در ک، )1388(مرادي مسیحی، واراز -10
  .برنامه ریزي شهري

سید محمد اعرابی و داود ایزدي، : ، ترجمهمبانی مدیریت استراتژیک، )1381(نگر، جی دیوید و توماس ال، ویلنها -11
  . ي فرهنگیها انتشارات دفتر پژوهش: چاپ اول، تهران

انتشارات : بهروز قاسمی، چاپ اول، تهران: ، ترجمهیریت استراتژیکمد، )1382(هریسون، جفري و جان کارون -12
  .هیأت

  
  
  
  
  
  
  
  


