
SWOTبر اساس مدل تحلیلی  نورآباد ممسنیدر شهر  گردشگريصنعت  امکان سنجی

موسسه آموزش عالی اپادانا برنامه ریزي شهريدانشجوي کارشناسی ارشد:محمدرضا شهریاري

چکیده

ویژگیهایساختارگردشگریهرمکانبهنوبۀخودمتأثر 

با این . تجاریوبهطورکلیجاذبههایمکانیآن استازاهمیت،اعتبار،ماهیت،تنوعنقشمذهبی،فرهنگی،تفریحی،

حال نکتهاي که باید در نظر داشت شناسایی استعدادها، پتانسیلها و ظرفیتهاي مکانهاي گردشگري 

لذا هدف . است تا با سرمایه گذاري بهینه بتوان در جهت توسعه هرچه بیشتر این مناطق گام برداشت

پتانسیلهاي گردشگري به منظور توسعه این صنعت در و  بررسی سنجشقابلیت ها، پزوهشاصلی این 

بدین منظور ،فهرستی از نقاط قوت و ضعف و . آباد، با توجه به موقعیت مناسب آن میباشد نورشهر

نتیجه از آن استخراج و  swot، ماتریسراهبرديهمچنین فرصتها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل 

راهگشا در جهت تقویت زیرساختها و پتانسیلهاي گردشگري حاصل از آن، به عنوان خط مشیهاي  هاي

نشان میدهد که با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف و  پژوهشیافتههاي . آباد ارائه شده است نورشهر 

قوت و همچنین فرصتها و تهدیدهاي موجود میتوان نتیجه گرفت که شهر از جاذبههاي توریستی 

لیکن شهر از انطباق پذیري الزم با . اي محیطی بسیاري استفراوانی برخوردار است و داراي قابلیته

در صدد از بین بردن تهدیدها جهت تبدیل به فرصت  راهبردهاییمحیط برخوردار نیست و باید با اتخاذ 

.  برآمد

  .swot، نورآباد ممسنیگردشگري، گردشگري شهري،  راهبرد: کلید واژه ها

  

:مقدمه

گردشگري روندي است که از دیرزمان با اشکال خاص خود در جوامع انسانی وجود داشته و تدریجاً طی  

مراحل تاریخی سیر تکاملی خود را تا عصر حاضر پیموده است و هماکنون به عنوان یکی از بنیانهاي جهانی 

بر بنیاد عامل اساسی سفر و این پدیده عمومًا . زمان شناخته میشود –سازي و نماد بارز درهم فشردگی فضا 

با . جابهجایی قرار دارد که خود زاده نیازهاي گوناگون روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي انسان است

السیر و بهبود وسایل ارتباطی بین کشورهاي جهان، کوتاه شدن زمان سفر، - اختراع وسایل نقلیه سریع



ر اکناف جهان فراهم آمده بود و افزایش نسبی ایجاد تسهیالتی که از جهات مختلف براي مسافرت د

درآمدهاي ناشی از رشد اقتصادي کشورها، تحوالت شگرفی در زمینه جهانگردي صورت گرفت، بهطوریکه 

امروزه صنعت جهانگردي در سطوح بینالمللی توسعه فراوان یافته و یکی از ارکان مهم اقتصادي کشورهاي 

تعریف سازمان جهانی گردشگري، گردشگري عبارت است از فعالیتی که مطابق . ]36[جهان را تشکیل میدهد

در آن فردي به مسافرت رفته و در آن مکان که خارج از محیط زندگی اوست براي مدتی کمتر از یک سال، 

این فعالیت به عنوان منبع جدیدي براي ایجاد اشتغال، . ]42[جهت تفریح، تجارت و دیگر اهداف اقامت نماید

مد، دریافتهاي مالیاتی بیشتر، جذب ارزي و تقویت زیرساختهاي اجتماعی که موجب رشد و تقویت کسب درآ

سایر صنایع میشود، به عنوان بخش چهارم فعالیتهاي انسان پس از کشاورزي، صنعت و خدمات محسوب 

واقع از  در. به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید 2020میشود و کارشناسان پیشبینی میکنند در سال 

گردشگري به عنوان ابزاري براي تحریک اقتصادهاي بحرانی و تقویت فعالیتهاي توسعهاي از طریق 

. ]25[اشتغالزایی و کسب درآمد استفاده میشود

تأثیراتشگرفتوریسمدرکاهشنرخبیکاري،افزایشسطحدرآمد،تأمینمنابعانرژیورونقبازارصنایعدستیکهطبقآمارم

. ]20[یکنند،تنها بخشیازمزایایویژهپرداختنبهاینصنعتاستمیلیوننفرازآنارتزاقم10وجود،

طبقآمارارایهشدهتوسطسازمانجهانی گردشگریکهبهطورتقریبیتخمینزدهشدهاست 

میلیارددالررسیدهکهنسبتبهسال 735درآمدحاصالزگردشگریبهعددي معادل 2006درسال

 2007س همین آمارها در سال بر اسا. ]24[میلیاردیوروداشتهاست 41میلیارددالریامعادل57رشدیمعادل2005

چنین حجم باالیی از گردش . ]42[میلیارد دالراز بخش گردشگري حاصل شده است 856درآمدي حدود 

بنابراین ضرورت .]15[سرمایه در جهان، گردشگري را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی تبدیل کرده است

صنعت گردشگري با هدف دستیابی به منابع جدید گسترش فعالیتهاي اقتصادي در زمینههاي مختلف نظیر 

. ]42[رسد- پایدار ارزي و اشتغال و سالمتی امري اجتناب ناپذیر به نظر می

عالوهبراین،سودصنعتگردشگریصرفاًدربهرهاقتصادیخالصهنمیشود،بلکهاینبهرهرااززوایایمختلفیهمچونشناس

 .اندنفرهنگ داخلیبهدیگرکشورهانیزمیتوانارزیابیکرد

ایساختارگردشگریهرمکانبهنوبۀخودازیکطرفمتأثر ویژگیه

ازاهمیت،اعتبار،ماهیت،تنوعنقشوکارکردمذهبی،فرهنگی،تفریحی،تجاریوبهطورکلیجاذبههایمکانیآن 

واقتصادیساکنان )باورهایاعتقادي(است،وازطرفدیگربرگرفتهوتأثیرپذیرفتهازویژگیهایاجتماعی،فرهنگی

. ]1[محلیوگردشگراناست 

اي که باید در نظر داشت شناسایی استعدادها، پتانسیلها و ظرفیتهاي مکانهاي با این حال نکته

است تا با سرمایه گذاري بهینه بتوان در جهت توسعه هرچه بیشتر این   ]17[و  ]2[، ]8[، ]10[گردشگري

وضعیت صنعت گردشگري کشور ایران حاکی از آن است که به لحاظ سهم بخش . مناطق گام برداشت

و در میان کشورهاي  86کشور جهان رتبه  174گردشگري از تولید ناخالص داخلی، کشور ایران در میان 

گاه سوم را پس از بحرین و قطر به خود اختصاص داده و نیز در زمینه سرمایهگذاري حاشیه خلیج فارس جای

و در میان کشورهاي خاورمیانه در  172کشور جهان رتبه  186در صنعت گردشگري، کشور ایران در میان 

 174کشور ایران در میان  2005همچنین به لحاظ ارزش صنعت گردشگري در سال . رتبه آخر قرار گرفته است



بر این اساس شناسایی جاذبههاي گردشگري در مناطق . ]14[را کسب نموده است 43کشور جهان رتبه 

مختلف براي ایجاد و توسعه کانون گردشگري ،توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 

ریخی، شمار آباد به سبب قدمت تانوردر این میان، شهر . ایران، در کلیه مناطق کشور صورت گرفته است

به شمار میآید، وضعیت استقرار و نوع  فارسفراوان جاذبه ها و نیز تنوع در آنها از شهرهاي بارز استان 

با این . ها فراهم کرده استجاذبههاي این شهرموقعیت مناسبی را براي زون بندي و برنامهریزي تجهیز جاذبه

حال صنعت گردشگري در این شهر نسبت به شهرهاي تاریخی کشور از پیشرفت کمتري برخوردار بوده و 

با توجه به این که . دلیل اصلی این امر را باید در عدم برنامه ریزي و سرمایه گذاري درست جستجو نمود

دیده شده، در  فارستصادي و اجتماعی استان توسعه صنعت گردشگري به عنوان بخشی از سند توسعه اق

این پژوهش سعی بر آن داریم تا با امکان سنجی ظرفیتها و پتانسیلهاي گردشگري گامی مهم در راستاي 

آباد برداشته و به دو سؤال  نوراشتغالزایی، توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه پایدار شهر 

عمده ) 2آباد کدام است؟  نوریلها و محدودیتهاي توسعه گردشگري در شهر پتانس) 1: اساسی پاسخ دهیم

آباد به چه صورت میباشد؟ بر  نورراهبردها و استراتژیهاي مؤثر به منظور توسعه صنعت گردشگري در شهر 

همین اساس شناساندن و شفاف ساختن اهمیت گردشگري براي مردم و مسئولین منطقه به منظور بهره 

.  نه و بهتر از ظرفیتها و قابلیتهاي گردشگري مهمترین هدف این پژوهش میباشدبرداري بهی

:  توسعه پایدار گردشگري

توسعه واژهاي است که اغلب به فرایند حرکت جامعه از نقطهاي به نقطه دیگر اطالق میگردد که جنبههاي 

اتکاء به نفس فرهنگی، مذهبی مختلفی اعم از رشد اقتصادي، تغییر ساختاري، صنعتی شدن، خودشکوفایی و 

بر همین اساس . ]31[و ملی و فردي را در بر میگیرد

،مفهومتوسعهپایدارناظربراینواقعیتانکارناپذیراستکهمالحظاتمربوطبهاکولوژي 

اینمالحظاتشامالیدههایایجاد .میتواندوبایددرفعالیتهایاقتصادیبهکارگرفتهشود

اصول . ]7[دکیفیتهمهجنبههایزندگی موردچالشقرارمیگیردمحیطیمنطقیاستکهدرآنادعایتوسعهبهمنظورپیشبر

گردشگري پایدار نیز با اصول توسعه پایدار شباهت دارد، چرا که بر پایداري منابع براي گردشگري تأکید دارد 

فرهنگی از توسعه گردشگري برمیگردد و  _اصول پایداري به جنبههاي محیطی، اقتصادي و اجتماعی .

رویکرد توسعه . ]38[بی بین این سه بعد براي تضمین پایداري طوالنی مدت ایجاد گرددمیبایستی تعادل مناس

پایدار گردشگري، یک جابهجایی از رویکردهاي سنتی اقتصاد نئوکالسیک در زمینه توسعه گردشگري، به یک 

محیط طبیعی نیز  رویکرد کلینگرتررا نشان میدهد که در این رویکرد، عالوه بر نیازهاي بازار، نیازهاي جامعه و

. ]32[مورد توجه قرار میگیرد

- ابهام وعدمثباتدررویکردهابهموضوعگردشگري خارجیوفراموشیبازارتقاضاي گردشگریداخلی، روزمره

نگري،فقدانسندراهبردیبلندمدتو مشخصنبودناهدافکالنتوسعهگردشگري، 

مدیریتوتوسعه چندگانگیتصمیمگیرانوارگانهایدخیلو غیره،از جملهضعفهاوتهدیدهاینظام

]11[گردشگریدرکشوراست

:  جاذبههاي گردشگري



این جاذبهها اغلب جزء . جاذبههاي هر شهر یا کشوري مبنایی براي توسعه گردشگري فراهم میکند     

جاذبههاي گردشگري را میتوان به صورت کلی و یا بر .الینفک و ضروري محصول گردشگري را شکل میدهند 

مکانی غیر از خانه، ": جاذبههایگردشگري را چنین تعریف میکند) 1987(لیو. ف نمودمبناي اهداف خاص تعری

این جاذبهها اغلب شامل چشم اندازهایی . که مسافران داوطلب را از خانههایشان به سمت خود جذب میکند

براي وي سه رویکرد را . "براي مشاهده ،فعالیتهایی براي مشارکت و تجربیاتی براي به خاطر سپردن است

رویکرد نمادي متداول . رویکرد نمادي، رویکرد سازمانی و رویکرد ادراکی: طبقهبندي جاذبهها ارائه میدهد

ویژگیهایی که . این روش به ویژگی کلی یک مکان اشاره دارد. ترین رویکرد در زمینه طبقهبندي جاذبههاست

رویکرد دوم به .ا ویژگیهاي اجتماعی باشدبه عنوان مثال میتواندشامل زیبایی طبیعی، اقلیم، آداب و رسوم ی

سومین رویکرد یعنی رویکرد . ماهیت فضایی، گنجایشی و موقت جاذبهها در تقسیم بندي آنها اشاره دارد

جامعه . ]37[به نقل از ]5[ادراکی شامل طبقهبندي جاذبهها بر اساس ادراکات و تجربیات گردشگران است

هاي فرهنگی -اغلب بروز جنبه. جاذبه مهم براي گردشگران محسوب شودمیزبان نیز میتواند به عنوان یک 

جامعه شامل صنایع دستی و کارهاي هنري، همچنین فاکتورهاي کمتر ملموس مانند موسیقی، رقص و 

جنسن وربک مفهوم یا رویکرد  .]19[جشنوارههاي مذهبی است که به عنوان جاذبههاي مهم عمل میکنند

جوامع با توجه به کل قلمروي یک منطقه شهري که جاذب گردشگري است پیشنهاد منحصر به فردي را براي 

عناصر اولیه یا به صورت امکانات و . نمودهاند که متشکل از اجزاء و عناصر اولیه، ثانویه و فرعی میباشد

کن با این اما.  تسهیالتی خاص میباشند و یا مکانهایی هستند که فعالیتهاي گردشگري در آن انجام میگردد

.  ]40[)1شکل(امکانات فرهنگی، ورزشی و سرگرم کننده شکل میگیرند 



طبقهبندي برنامههاي جامعه میزبان براي امکانات گردشگري -1شکل

منبع:[35] گردشگري شهري:

گردشگري یکی از بازوهاي اجتماعی و اقتصادي محیط شهري میباشد  امروزه از گردشگري شهري به      

.عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادي، اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد میکنند 

گردشگري شهري صنعتی است که محصوالت و تجارب متنوعی را براي افرادي که طیف گستردهاي از 

انگیزهها ،تمایالت و دیدگاههاي فرهنگی دارند و درگیر یک تعامل دیالکتیکی با جامعه میزبان هستند را 

بر همین اساس به روشنی در مییابیم که جاذبهها و شهرت یک ناحیه . ]30[مدیریت و به فروش میرساند

. ]27[شهري است که تصمیم گردشگران را براي بازدید تحت تأثیر قرار میدهد 

از سویی آنهابهعنواندروازهورودي :شهرهابهعنوانمقاصدگردشگریدارایعملکردچندمنظورههستند

و از سویی  ]9[بهکشور،مراکزاقامتومبدأسفربهروستاهاومقصدهایمجاورخودشناخته میشوند 

دیگربهعلتتجمعنهادهایمدنیوزیرساختهایاجتماعی 

و گروههاي بازدیدکننده ویژهاي را بر  ]12[توانستندمحلمناسبیبرایجلبگردشگرانداخلیوخارجیمحسوبشوند 

اساس تفاوت در نوع سفر و 

بر همین اساس با سرمایه گذاري در زیرساختها و جاذبههاي . ]39[انگیزه آنها از بازدید به خود جذب کنند 

شهرهاوگردشگریداراي . ]41[فرهنگی، به دنبال جایگاهی مناسب و امن در نقشه گردشگري جهان میباشند

مکملیهستندچراکههمهانواعگردشگریبهنوعیبهکانونهاوخدماتشهري روابط

بنابرایندرهرگونهبرنامهریزیبرایتوسعهوترقیگردشگریبایدبه .نیازمندمیباشند

.]21[نیزتوجهشود)مستقیموغیرمستقیم(توانمندیکانونهایشهریدرارائهخدمات 



:  روش تحقیق

. موضوع مورد مطالعه میتواند متفاوت باشدبدیهی است که روش شناسی تحقیق با توجه به نوع، هدف و 

 طرف کاربردي میباشد که از یک -تحلیلی و از نوع تحقیقات پژوهشی –روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی

با مطالعات اسنادي و کتابخانهاي به بررسی ابعاد، تعاریف و چارچوب نظري تحقیق و از سویی دیگر با 

عه به سازمانها و ادارات ذیربط به گردآوري دادهها و اطالعات الزم در مشاهدات میدانی دقیق و همچنین مراج

در نهایت براي . محدوده مورد مطالعه براي دستیابی به پاسخی براي سؤاالت تحقیق و آزمون آن میپردازد

استفاده  SWOTتجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه استراتژي و راهبرد توسعه گردشگري، از روش تحلیلی 

بدین منظور، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها تهیه و با تنظیم عوامل استراتژیک، . تشده اس

هاي حاصل از این تجزیه و تحلیلها، به عنوان خط مشیهاي - از آن استخراج و رهیافت SWOTماتریس 

.  ارائه گردید نورآبادراهگشا در جهت تقویت زیرساختها و پتانسیلهاي گردشگري شهر 

:  SWOTتکنیک 

تکنیک یا ماتریس سوات، ابزاري براي شناخت تهدیدها و فرصتهایموجود در محیط خارجیو بازشناسی 

ضعفها و قوتهاي داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهایی براي هدایت و کنترل آن سیستم 

اوتهدیدهارابه از دیدگاهاینمدل،یکاستراتژیمناسبقوتهاو فرصتهارابهحداکثروضعفه. است

 WT,ST,WO,SOبرایاینمنظور،نقاطقوت وضعفهاوفرصتهاتهدیدهادرچهارحالت کلی.حداقلممکنمیرساند

:  بهصورتزیرپیوندداده میشوندوگزینههایاستراتژیازبینآنهاانتخابمیشود

.  ، که تمرکزآنهابرنقاطقوتدرونیوفرصتهایبیرونیاست)SO(تهاجمی/راهبردهایرقابتی-

.  ، بر نقاط قوت درونیوتهدیدهایبیرونیمتمرکزاست)ST(بخشیراهبردهایتنوع-

، که ضمن تأکید )WO(راهبردهاي بازنگري-

.  برنقاطضعفدرونی،سعیبربهرهگیریازفرصتهایبیرونیدرجهترفعنقاطضعفمیباشد

]18[، کهبرایمقابلهباضعفهایدرونیوتهدیدهایبیرونیارائهمیشود)WT(راهبردهایتدافعی-

و نحوه تعیین آن SWOTاستراتژیهاي چهارگانه ماتریس : 1جدول -

SWOTماتریس 

)  S(نقاط قوت )  W(نقاط ضعف

موضوعات   نقاط قوت فهرست  (

)  میشود

موضوعات   نقاط ضعف (

فهرست  

)  میشود

)  O(فرصتها   -حداکثر[SOاستراتژیهاي 

با بهرهگیري از نقاط ] حداکثر

.  قوت از فرصتها استفاده میشود

 -حداقل[WOاستراتژیهاي 

با ] حداکثر

بهرهگیري از فرصتها نقاط ضعف از 

.  بین برده میشود

موضوعات   فرصتها فهرست  (

)  میشود

)T(تهدیدها   -حداکثر[STاستراتژیهاي 

براي احتراز از تهدیدات از ] حداقل

.  نقاط قوت استفاده میشود

 - حداقل[WTاستراتژیهاي 

نقاط ضعف را کاهش ] حداقل

میدهد و از تهدیدها پرهیز 

موضوعات   تهدیدها فهرست  (

)  میشود



.  میشود

.]6[:مأخذ

در تهیه این ماتریس تکیه اصلی بر مشاهدات و . ماتریس عوامل داخلی، نشانگر نقاط قوت وضعف است 

:  مرحله به شرح زیر میباشد 5بررسیهاي میدانی محقق است و بر اي تهیه آن نیاز به انجام 

بررسی عوامل و فهرست کردن آن -1

1تا  0وزن دهی به عوامل فهرست شده از -2

در نظر  2و 1و ضعفها، رتبه  4و  3رتبه دادن، که رتبه بین عدد یک و چهار مطرح است ،جهت قوتها رتبه -3

.گرفته میشود

.ضریب هر عامل در رتبه مربوط ضرب میشود تا نمره نهایی بدست آید-4

.از مجموع نمرههاي نهایی مطلق به هر یک از عوامل، مجموع نمرههاي عوامل داخلی تعیین میشود -5

با این تفاوت که در . براي تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نیاز به انجام پنج مرحله یاد شده فوق است    

این ماتریس از طرفی عواملی که در آینده موجب فرصت وموقعیت توسعه میشود و از طرف دیگر عوامل 

مرحله بعدي پس از کد گذاري  در. خارجی که این توسعه را تهدید می نماید در این ماتریس فهرست میشوند

هر یک از عوامل مندرج در ماتریسهاي داخلی و خارجی با نگرش سیستمی به این عوامل، استراتژي هاي 

معین می گردد و بر اساس  SWOTخانهاي 9مناسب به صورت ترکیبی از عوامل یاد شده در قالب جدول 

به لحاظ تعیین  SWOTخانهاي  4آن در جدول فراوانی استراتژیهاي تعیین شده در خانه مربوطه جایگاه 

در ماتریس داخلی و خارجی .خط مشی کلی در اتخاذ استراتژي مناسب توسعه معین میگردد

 4تا 5/2نشان دهنده ضعف داخلی و نمره 5/2تا 1ها از  xچهارخانهاي،جمع نمره هاي نهایی بر روي محور 

بیانگر  5/2تا 1هایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از به همین شیوه،جمع نمرههاي ن.بیانگر میزان قوت است

قرار گرفتن در هر یک از خانههاي ماتریس داخلی و . بیانگر میزان فرصت است 4تا 5/2میزان تهدید و نمره 

.  خانهاي مفاهیم استراتژي خاصی دارد 4خارجی 

:  محدوده مورد مطالعه

1789نقطهشهریاینشهرستانمحسوبمیشودکهمساحتیبالغ برشهرنورآبادمرکزشهرستانممسنی،اولینوبزرگترین

13درجه و31دقیقهطولشرقیو32درجهو51کیلومتریشمالغربشیراز،ودرموقعیت160هکتاردر

-شیرازوبوشهر-شهرنورآباددرمسیرترانزیتاهواز19:1383)  هرمزي، (دقیقهعرضشمالیقرارگرفته

کیلومتریازشهرشیراز 160همچنیناینشهردرفاصله .اشد،اصفهانقرارداردکهدارایموقعیتچهارراهیمیب

قرارگرفتهاستوبهدلیلموقعیتجغرافیاییکهداردمیتواندبهعنوانیکشهراستراحتگاهیبینراهیبراي 

مسافرانورهگذرانمورداستفادهقراربگیردکهآنهابتوانندمدتیدراینشهرتفریحواستراحتکنندوازاینجاذبههااستفاده

نهاوجاذبههایطبیعی،تاریخیوفرهنگیشهرستانازیک باتوجهبهاینتوا .کنندولذتببرند

این  )شیراز(سویوموقعیتمیانمنطقهایخوزستانوفارسوهمجواریآنباقطبمهمتوریستیکشور

شهرستانمیتوانندیکیازمکانهایبااهمیتدربرنامهریزیتوسعهگردشگریاستانتلقیگردد



. 

در استاننورآبادموقعیت شهر -2شکل 

:نور آبادهاي گردشگري شهر جاذبه  

:جاذبههایطبیعیشهرستانممسنیعبارتنداز

5تنگههرایرز؛4-تنگهالله؛  3-تنگهساموآبشارآن؛2-تنگهبوان؛1-

-؛)دروغزن(رودخانهکتی7-رودخانهفهلیان؛6-تنگهگجستان؛ رودخانهتنگ8

  مراسخون؛چشمسرای  11-سرآسیایمنصورآباد؛  10-روستایپاقلعه؛-9؛)پرین(شیو

  

  

  

:  تحلیل یافتهها

مستلزم آن است که مطالعات پایه و کسب شناخت همهجانبه از توانهاي  نورآبادتوسعه گردشگري در شهر      

بدین منظور، در این . طبیعی، فرصتهاي سرمایهگذاري و دیگر قابلیتها و پتانسیلهاي گردشگري داشته باشیم

 نورو همچنین فرصتها و تهدیدهاي صنعت گردشگري در شهر  بخش به شناخت و تحلیل نقاط ضعف و قوت

چنانچه مالحظه میشود امتیاز شهر در ارزیابی عوامل .میپردازیم  SWOTآباد با استفاده از مدل تحلیلی 

بزرگتر میباشد میتوانیم نشان دهیم که سیستم  5/2با توجه به اینکه عدد مربوطه از . بوده است 87/2داخلی 



ما از لحاظ عوامل داخلی نسبت قوي است و از جمله عوامل مؤثر در موفقیت این پروژه به حساب 

).     2جدول شماره (میآید

بیانگر شرایط  5/2بوده و عدد کمتر از  48/2آباد  نورهمچنین در ماتریس عوامل خارجی، امتیاز نهایی شهر 

لوب این بخش نیز میباشد و براي اینکه شهر از وضعیت فعلی به وضعیت پویا و فعال تبدیل شود، نیازمند نامط

).  3جدول شماره (استراتژیهاي خاص در ار تباط با وضع موجودمیباشد

براساس وضع موجود )  IFE(ماتریس ارزیابی نقاط ضعف و قوت ناشی از عوامل داخلی -2جدول

آباد   نورشهرستان 

نمره 

نهایی  

نمر

ه  

ضریب   عوامل   ردیف  

نقاط ضعف                                                         

  0/05   1   0/05 )  هتلها و رستورانها(کمبودتاسیسات اقامتی و پذیرایی   1

  0/03   1   0/03 وضعیت نامطلوب  برخی راهها و جاده ها     2

  0/04   2   0/02 کمبود مراکزدرمانی و پزشکی     3

  0/06   2   0/03 کمبود امکانات آموزشی ،تفریحی و توریستی     4

  0/04   1   0/04 عدم تبلیغات کافی براي گردشگران     5

  0/03   1   0/03 کمبود نیروي انسانی آموزش دیده و متخصص در امر گردشگري     6

  0/03   1   0/03 عدم امنیت  برخی جاده ها به خاطر فقر و محرومیت     7

  0/08   2   0/04 کمبود دفاتر اطالعاتی و جهانگردي     8

  0/06   2   0/03 در زمینه گردشگري  ) بخش دولتی و خصوصی(عدم سرمایه گذاري    9

  0/04   2   0/02 کمبود وسایل حمل و نقل براي جابجایی گردشگران     10

نقاط قوت                                                         

  0/015   3   0/05 وجود مناظر و چشم اندازهاي طبیعی در منطقه     11

  0/012   3   0/04 وجود چشمه هاي پرآب      12

  0/012   4   0/03 سالم بودن آب     13

  0/012   4   0/03 وجود آب و هواي معتدل و کوهستانی     14

  0/012   3   0/04 عبور جاده ارتباطی خوزستان به تهران     15



  0/09   3   0/03 وجود اثار متعدد باستانی و تاریخی     16

  0/012   4   0/03 داشتن شرایط مناسب براي توسعه گردشگري     17

  0/012   3   0/04 وجود جاذبه هاي فراوان توریستی و اکوتوریستی     18

  0/012   3   0/04 ایجاد زیر گذرهایی براي کاهش ترافیک شهري     19

  0/015   3   0/05 ایجادآزادراه بزرگی در منطقه     20

  0/09   3   0/03 دارا بودن آبشارههاي فراوان در اطراف شهر     21

  0/012   4   0/03 وجود مقبره هاي متعددي در شهر   23

  2,87   82   1    - جمع  

بر اساس وضع موجود شهر  ) EFE(ماتریس ارزیابی فرصتها و تهدیدهاي ناشی ازعوامل بیرونی -3جدول   

نمره نهایی   نمره    ضریب    عوامل   ردیف  

فرصتها                                               

  0/020   4   0/05 مناظر زیبا و کوهستانی منطقه     1

  0/012   4   0/03 خوزستان   –آباد  نورراه اندازي آزادراه    2

  0/06   3   0/02 ایجاد موزه صنایع دستی     4

  0/06   3   0/02 آشنایی مردم با جاذبه هاي زیارتی و مذهبی     5

  0/016   4   0/04 وجود چشمه آبهاي فراوان     6

  0/09   3   0/03 ایجاد رستورانهاي سنتی در اطراف جاذبه ها     7

  0/09   3   0/03 تهیه بروشورهاي تبلیغاتی براي معرفی جاذبه ها     8

  0/09   3   0/03 ایجاد تقاطع هاي غیر همسطح و زیر گذرها     9

  0/012   3   0/04 ایجاد حریم استحفاظی در اطراف جاذبه ها     10

  0/09   3   0/03 راه اندازي پلیس توریسم     11

  0/012   3   0/04 ارائه برنامه مدون براي اکوتوریسم     12

  0/020   4   0/05 تبلیغات وسیع در سطح ملی و بین المللی     13

  0/09   3   0/03 جذب مشارکت بخش خصوصی در زمینه توریسم     14

تهدیدها                                              

  0/05   1   0/05 عدم توجه کافی  به برخی از آثارباستانی     15



  0/04   2   0/02 نبود اطلس توریستی مناسب     16

  0/06   2   0/03 عدم اطالع گردشگران از مناطق مختلف     17

  0/06   2   0/03 کمبود زیر ساختهاي مناسب گردشگري و راههاي اصلی     18

  0/04   1   0/04 بی توجهی مسئولین نسبت به نگهداري جاذبه ها     19

  0/06   2   0/03 تنگ بوانتخریب و از بین رفتن برخی جاذبه ها مثل    20

  0/06   2   0/03 کمبود تاسیسات بهداشتی ورفاهی در مجاورت جاذبه 

هاي گردشگري  

  21

  0/06   2   0/03 کمبود تورهاي تفریحی و توریستی     22

  0/04   1   0/04 کمبود نیروي انسانی آموزش دیده در گردشگري     23

  0/06   2   0/03 کمی اطالعات باستان شناسی براي حفاظت از آثار     25

  0/04   1   0/04 .  بخش جنوبی قلعه که در معرض خطر ریزش قرار دارد 26

  0/06   2   0/03 بی توجهی به تجارب جهانی براي ارتقا توریسم   27

  0/06   2   0/03 نبود فضاهاي فرهنگی و تفریحی مناسب   28

  2/48   74   1    - جمع   

ترکیب عوامل داخلی و خارجی  . 4جدول

عوامل داخلی   عوامل خارجی  

S W O T

  0/068   0/032   0/048   0/052

مجموعه ضرایب عوامل مرکب  

SO WT ST WO

  1/16   0/084   1/20   0/080



:  ترسیم می گردد SWOTبر اساس داده هاي فوق نمودار ارز یابی عوامل داخلی و خارجی 

نمودار ارزیابی عوامل داخلی و خارجی. 3شکل

نقاط قوت و تهدیدات پروژه  STچنانچه مالحظه میشود، بزرگترین عدد به دست آمده مربوط به عوامل  

در اجراي . اتخاذ شود تا بتوان تهدیدها رابه فرصت تبدیل نمود "استراتژي هاي رقابتی"میباشد که باید

باید با استفاده از نقاط قوت، اثرات ناشی از تهدیدهاي موجود در محیط خارج را کاهش داد   STاستراتژیهاي

.یا آنها را از بین برد 

.  ر در محیط خارجی با تهدیدهایی روبرو خواهد شدالبته این بدان معنا نیست که یک طرح یا برنامه قوي، ناگزی

:  نتیجهگیري و جستجوي راهحل

نتایج تحقیق حاضر همچنین در راستاي نتایج دیگر تحقیقات انجام شده در زمینه امکان سنجی صنعت      

گردشگري در شهرهاي مختلف کشور، وجود جاذبهگردشگري و ارزشهاي فرهنگی در کنار شناخت توانهاي 

دریک . محیطی را براي بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت و مقابله با تهدیدات و ضعفها را ضروري میداند

جمعبندي کلی با نگرش سیستمی به رابطه بین نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی از یکسو و فرصتها و 

آباد نقاط قوت  ورنتهدیدها در محیط خارجی از سوي دیگر میتوان اظهار داشت که در محیط داخلی شهر 

لذا شهر از انطباق پذیري الزم با . بیشتر از نقاط ضعف است و در محیط خارجی تهدیدها بیشتر از فرصتهاست

محیط برخوردار نیست و باید با اتخاذ استراتژي هایی در صدد از بین بردن تهدیدها جهت تبدیل به فرصت 

و قوت و فرصتها و تهدیدهاي جداول فوق میتوان به این ترتیب با نگاهی سیستمی به نقاط ضعف . برآمد

نتیجه گرفت که شهر از جاذبههاي توریستی فراوانی برخوردار است و داراي قابلیتهاي محیطی بسیاري است 

با توجه به جداول موجود در ارزیابی کیفی حاصله . و قابلیت تبدیل به قطب توریستی بزرگی را دارا می باشد

 - یا به تفسیري توسعهاي  "استراتژي رقابتی"یا  STآباد در موقعیت  نورشهر از شهر میتوان گفت که 

ساماندهی قرار دارد که می توان در این راستا به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی براي ارتقاء صنعت توریسم 

امههایی براي آباد براي توسعه آن نیاز به برن نوربا توجه به اهمیت توریسم در شهر. آباد پرداختنوردر شهر 

:  جذب گردشگر پیشنهاد میشود



آباد  نوراولین اقدام و برنامه براي جذب گردشگر در شهر ایجاد هتلها و سایر زیرساختهاي الزم در شهر 

  دفعالیت دارهتل که عمدتا دور از استانداردهاي مطلوب هستند  1که درحال حاضر تنها . میباشد

 از دیگر عوامل جذب گردشگر، داشتن شهري مجهز به سیستم پولی و بانکی پیشرفته است که

.  مانعی براي گردشگر ایجاد   نکند

 نیز براي جذب گردشگر مناسب ... ایجاد پارك، سینما، مراکز گذران اوقات فراغت، کتابخانه و

.  میباشد

تاریخیپاکسازي حریم برخی آثار ا

براي جذب گردشگر    تبلیغات عنصري مهم

:  آباد میتوان راهکارهاي زیر را ارائه داد نورهچنین به منظور ساماندهی فضاي توریستی شهر 

تاکید برطراحی شهري و مدیریت شهري مرتبط با صنعت  توریسم در پروژهها  )1

اه در نظر گرفتن نقاط مطلوب شهري که داراي پتانسیل جذب گردشگري هستند، جهت ارایه اقامتگ)2

به گردشگران   

...  احداث رستوران، کافی شاپ، سفره خانه سنتی ،اغذیه فروشی و)3

ایجاد و احداث شهرکها و دهکدههاي گردشگري و اقامتی با توجه به بافت طبیعی، فرهنگی و )4

اجتماعی استان   

جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه جهانگردي   )5

سطح ملی و بین المللی   اطالع رسانی مناسب و تبلیغات گسترده در-)6

به گردشگران  ... اسکان، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات و : ارائه خدمات استاندارد از قبیل)7

راه اندازي پلیس گردشگري   )8

احداث موزههاي حیات وحش و مردم شناسی  )9

الگو برداري از تجارب موفق جها نی در صنعت توریسم   )10

اینترنت، پست، مخابرات و فراهم کردن سیستم خرید الکترونیکی  : ارایه تسهیالت کافی مثل)11

چاپ بروشور، کاتالوگ و نقشههاي گردشگري   )12

ارایه برنامه مدون در بخش اکوتوریسم تنها با مشارکت سازمانهاي دولتی وزیست محیطی   )13

با در نظر گرفتن فضاي تاریخی و زیبا سازي و محوطه سازي اطراف مناطق تاریخی و فرهنگی )14

فرهنگی آن  

آباد   نورراهاندازي وبسایتی جهت معرفی جاذبههاي گردشگري شهر )15
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