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 چکیده
های  گیرد و شهرها یکی از مکان های دیدارگر شکل می گردشگری براساس وجود جاذبه

ـ اجتماعی و  پرجاذبۀ گردشگری هستند. گردشگری شهری یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادی

است که رفاهی شهر و شهرنشینان است. شهر یزد از جمله شهرهای تاریخی کشور 

های الزم برای توسعۀ گردشگری شهری را دارد. پژوهش حاضر سعی بر این داشت که  ویژگی

ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در  PESTLEو  SWOTبا استفاده از روش 

گیری از  بخش گردشگری شهری شهر یزد، بهترین راهبردها را برای مقابله با تهدیدها و بهره

تحلیلی است و گردآوری اطالعات با استفاده از  ـ کند. روش پژوهش توصیفی ها تعیین فرصت

های مشاهدة مستقیم و مصاحبه و تهیۀ پرسشنامه انجام گرفته است. در فرایند گردآوری  روش

گردشگران، و آوری پرسشنامه، جامعۀ نمونه در سه سطح مردم،  خصوص در جمع اطالعات و به

ای  گیری از روش خوشه جهت نمونه .است گردشگری شهریمسئوالن ادارات مرتبط با 

دهد که در تدوین راهبردهای توسعۀ گردشگری  های پژوهش نشان می استفاده شد. یافته

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی، و  شهری با تأکید بر عوامل خارجی باید جنبه

نهایت با  بندی شده و در ن عوامل دستهمحیط زیستی در نظر گرفته شود. در پژوهش حاضر، ای

توجه به عوامل داخلی و خارجی راهبردهایی برای توسعۀ گردشگری شهری یزد از جمله 

رسانی به گردشگران از طریق ایجاد  رفتن به سوی دولت الکترونیک و تسهیل خدمات پیش

ر شهر از طریق دادن سرمایۀ در گردش، و خروج از رکود سرمایه د افزایشخدمات الکترونیک، 

 نتیجه کاهش تورم ارائه شد. تصویب قوانین تضمین سود سرمایه و در

 

 .های کمی و کیفی ، گردشگری شهری، مدلیزد ریزی راهبردی، شهر واژگان: برنامه کلید
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 مقدمه

که در یک فرایند ای  بودن به میزان استفاده گیری منطقی است. منطقی دهندۀ یک فرایند تصمیم ریزی راهبردی نشان برنامه

ریزی راهبردی  برنامه (Jimenez 2012: 583).گیری از اطالعات موجود برای انتخاب بهترین تصمیم است اشاره دارد  تصمیم

های عملکرد، و تخصیص  هایی مانند: تعیین اهداف، اهداف در حال توسعه، شاخص ریزی فعالیت ای از برنامه شامل مجموعه

ریزی راهبردی  ها باید با توجه به برنامه مدت و سیستم های کوتاه برنامه Spee &) (Jarzabkowski 2011: 218منابع است

های سازمان برای دستیابی به اهدافشان  ریزی راهبردی روند تعریف برنامه . برنامهPirtea et al, (2009: 954)هدایت شود 

کند. در گام نخست،  ی را که یک سازمان باید طی کند بررسی میریزی راهبردی در این است که فرایندهای است. اهمیت برنامه

کند. در گام  ای مطلوب لحاظ شود تدوین می کند. بعد، مالحظاتی را که باید برای رسیدن به آینده وضع موجود را بررسی می

آیندۀ مطلوب را مشخص نهایت چگونگی حرکت به سمت  کند و در هایی را که باید سازمان انجام دهد تعیین می سوم، برنامه

ریزی راهبردی قبل از آنکه یک تکنیک و فن باشد، یک نحوۀ تلقی و باور است که  برنامه (Parker Gates 2010: 3).کند  می

کند. همچنین، چون چتری بر سازمان و  دست ترغیب می های دور بینی افق نگری و پیش مدیران را به تفکر درازمدت و آینده

کند )مبینی  هایشان هدایت می دادن فعالیت گسترد و مدیران و مسئوالن امور را در انجام آن سایه میعملیات و اقدامات 

ها در میدان رقابت دارد. این  ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان (. برنامه188: 1385دهکردی و سلمانپور خویی 

موقع، تعالی و  شود که در صورت اجرای صحیح و به هایی منجر می رددرستی تدوین شود، به انتخاب راهب ریزی اگر به نوع برنامه

منزلۀ یک چارچوب ارزیابی پایداری  (. الگوی راهبردی به65: 1384پور و آقازاده  آورد )حسنقلی پیشتازی سازمان را به ارمغان می

ریزی پایدار استوار است. الگوی  و برنامه پارچه در مدیریت جانبه، و یک گرا، همه مند، کل دهی با دیدگاه نظام براساس اولویت

بودن  بودن، راهبردی پارچه بودن، یک دهندۀ سه مسئلۀ بسیار مهم و اساسی است: فراگیر و جامع راهبردی ارزیابی پایداری پوشش

 (.89: 1390الدین افتخاری و همکاران  )رکن

کنند که  چارچوبی است که مشاوران راهبرد برای بررسی محیط کالن بیرونی از آن استفاده می PESTLEتحلیل 

عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری،  Pest(. 68: 1385کند )اعرابی و رزمجوی  سازمان در آن محیط فعالیت می

عوامل  (Nikolaou Koumparoulis 2013: 33).کند  قانونی، و محیط زیستی مؤثر بر صنعت را شناسایی می

PESTLE ها معموال  از کنترل سازمان  حال، آن این کنند. با های یک راهبرد نقش مهمی ایفا می در ایجاد ارزش فرصت                          

(. براساس مدل 68: 1385شوند )اعرابی و رزمجوی  منزلۀ تهدید یا فرصت ذکر می خارج بوده و به صورت طبیعی به

شود تا محیط کالن را با مشخصات اقتصادی، سیاسی و قانونی، اجتماعی و  شناسایی مییادشده، عوامل کلیدی موفقیت 

 (.103: 1389فرهنگی، فناوری، و محیط زیستی مطالعه کند )کاظمی و همکاران 

تواند عامل مهم و  های متعدد گردشگری دارد و توسعۀ صنعت گردشگری می های بالقوه و جاذبه شهر یزد توان

پذیر خواهد بود که با  ها زمانی امکان رشد و توسعۀ این شهر باشد. اما دستیابی به این مزایا و مطلوبیتگذاری در  تأثیر

کارگیری  ریزی صحیح و متمرکز، بستر الزم برای این کار فراهم شود. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با به برنامه

های گردشگری شهر  ها و قوت شناسایی توانمندی ، ضمنSWOT & PESTLEهای  ریزی راهبردی مدل فرایند برنامه

 های کاربردی برای توسعۀ این صنعت بپردازد. یزد، به منظور توسعۀ این کارکردها به ارائۀ راهکارها و تعیین راهبرد

 

 مبانی نظری
 ریزی راهبردی در گردشگری برنامه

ریزی کلی است که باعث تسهیل فرایند  یک برنامهریزی راهبردی  راهبرد یک طرح و رویکرد کلی است. بنابراین، برنامه

خواهد در آینده به آن برسد نشان  طور واضح آنچه را که سازمان می ریزی راهبردی به شود. برنامه مدیریت شایسته می

 .Shapiro 2001: 3))دهد  می
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شود.  آن سازمان تعریف می مدت منزلۀ توانایی یک سازمان به موفقیت در اقدام برای توسعۀ بلند قابلیت راهبردی به

. ظرفیت تولید و 2. روش مبتنی بر دانش برای خلق ارزش؛ 1برای شناسایی این قابلیت سه مرجع اصلی وجود دارد: 

 .Soteriou & Coccossis 2010: 193))ها  . مدیریت کلی فناوری3دست آوردن منابع؛  به

های مقامات محلی و از سوی دیگر به  راهبردهای گردشگری و سیاستسو به  قدرت بازار رقابتی در مناطق مختلف از یک

های گردشگری مناطق  توانایی گردشگری مناطق مختلف وابسته است. این بدان معنی است که در وهلۀ اول باید قابلیت

گردشگری در  های مناسب برای توسعۀ ها و طرح مختلف شناسایی و مطالعه شوند و در مرحلۀ بعد مقامات محلی از راهبرد

های اشتغال،  مناطق مختلف استفاده کنند. بسیاری از مزایای اقتصادی گردشگری، کیفیت زندگی ساکنان مختلف را در زمینه

 .(Kave et al 2014: 45) دهد منزلۀ پارامترهای مهم در توسعه افزایش می درآمد، افزایش درک از محل، به

 (Shapiraآید و یکی از این الگوها، گردشگری شهری است جود میو                                      گردشگری در قالب الگوهای خاص  فضایی به

2001: 43). 

ریزان به فکر راه و  های اقتصادی دچار رکود شدند. همین مسئله باعث شد برنامه ، شهرها در بخش فعالیت1970از دهۀ 

شهری رونق گرفت. گردشگری  ، راهبردهای توسعۀ گردشگری1980های جدید برای ایجاد درآمد و اشتغال باشند. از دهۀ  روش

یافته است )زنگی آبادی و همکاران  ویژه شهرهای کشورهای کمتر توسعه شهری یکی از عوامل کاهش فقر در شهرها، به

های محیطی، میزان توانمندی، و کشش  های مختلف با ویژگی ای از فعالیت (. گردشگری شهری ترکیب پیچیده83ـ 82: 1391

منزلۀ  (. کارکرد گذران اوقات فراغت و گردشگری به18: 1390ارائۀ خدمات است )موحد و همکاران شهر در جذب گردشگران و 

توان گفت فضای  بنابراین، می. (Anuar 2011: 411)شود  یکی از کارکردهای اصلی یک شهر مدنظر قرار گرفته می

گردشگران تابعی از منابع گردشگری  گردشگری شهری فضایی است که منابع گردشگری در آن وجود دارد و الگوی رفتاری

 (.195: 1385ها، محل اقامت، امکانات، و خدمات است )تقوایی و صفرآبادی  مانند جاذبه

آفرین است که در ازای  براساس مطالعات انجمن جهانی مسافرت و گردشگری، گردشگری یکی از صنایع بزرگ شغل

(. 3: 1383شود )الندبرگ و همکاران  یست هزار شغل جدید ایجاد میشده در این صنعت، ب یک میلیون دالر درآمد تولید هر

های اطراف شهر یا  اند که به منظور گذراندن تعطیالت خود گردشگاه ترین انواع گردشگرانی گردشگران شهری از معمولی

ها، و  کنند. این گردشگران از دیدن مناظر، تفرجگاه های گردشگری یا شهرهای گردشگری را انتخاب می دهکده

های پردرآمد و مهم تبدیل شده  برند. در حال حاضر، گردشگری شهری به یکی از گردشگری های شهری لذت می دیدنی

های موجود  های جدید و تقویت و ارتقا جاذبه ند با ایجاد جاذبها است و مدیران و مسئوالن شهری همواره در تالش

ر سبقت بگیرند و بر تعداد گردشگران ورودی بیفزایند )دیناری شهرشان و همچنین معرفی شهر به جهانیان، از یکدیگ

های اقتصادی در شهرهاست و گردشگری شهری  (. گردشگری شهری یکی از عوامل اصلی افزایش فعالیت255: 1384

 .(Popescu & Corbos 2012: 70) های خارجی است های ضروری همبستگی داخلی و خواسته از جنبه

توان به دو  شوند، می منزلۀ یک جاذبه محسوب می شهرهای معاصر را، که برای گردشگران بهفضاهای شهری در 

 دسته تقسیم کرد:

 ها، مراکز فروش مدرن، فرهنگسراها، میادین، و پالزاها؛ ـ فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارک

فرد  اماکن تاریخی )قالیباف و شعبانیها، مساجد، و سایر  ها، باغ ها، گورستان ـ فضاهای سنتی نظیر بازارها، امامزاده

1390 :154.) 

جوی پادزهری برای کاهش استرس بیشتر شده است.  و با افزایش فشارهای کاری و کاهش اوقات فراغت، جست

ها در محیط شهری  های اساسی اغلب گردشگران است و بیشتر این خواسته خرید، خوردن، نوشیدن، و سرگرمی خواسته

 . در رویکرد سیستمی به گردشگری شهری، عوامل کلیدی سیستم شامل موارد زیر است:شوند پاسخ داده می
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 )ورودی به سیستم )عرضۀ محصوالت و تقاضای گردشگری 

 )خروجی سیستم )تجربۀ گردشگران از گردشگری شهری 

 کنندگان، عوامل سیاسی، و مسائل اقتصادی( )نوربخش و  های مصرف عوامل خارجی )محیط تجارت، اولویت

 (.23: 1389اکبرپور سراسکانرود 

های افراد  ها حاصل دیدگاه بندی بندی کرد. این تقسیم های مختلف تقسیم توان به شیوه های گردشگری را می جاذبه

اند. گان  های گردشگری پرداخته بندی جاذبه یک، با توجه به دیدگاه و رویکرد خاص خود، به طبقه مختلفی است که هر

شود که تقاضا شامل بازارهای  ر و اجزای نظام گردشگری به دو گروه عرضه و تقاضا تقسیم میمعتقد است همۀ عناص

کنند و عرضه  ها، تسهیالت، و خدمات گردشگری استفاده می المللی و ساکنان محلی که از جاذبه داخلی و بازارهای بین

 (Gunn 2002: 15).شود  ردشگری میها، تأسیسات اقامتی، و دیگر امکانات و خدمات گ ها و فعالیت شامل جاذبه

های موجود در محیط زیست، فرهنگ، و... توجه شود. برای اینکه  در گردشگری باید به ارتباط گردشگری و پیچیدگی
 این ارتباط تقویت و تأمین شده و عملکرد مؤثری داشته باشند باید به چهار عامل توجه کرد:

 حیط زیستی، فرهنگی، و اجتماعی برای جذب گردشگران؛ها و شرایط جغرافیایی، م . توجه به ویژگی1
شدۀ مقصد  پارچه ها و مدیریت یک ریزی راهبردی، ایجاد زیرساخت . تصمیمات سیاسی اثرگذار بر بخشی از برنامه2

 گردشگری؛
ها در زنجیرۀ تأمین گردشگری و ایجاد یک بخش کلیدی  های خدماتی که از سوی هستۀ شرکت . توجه به شرکت3

 کنند؛ برای بهبود رقابت در مقصد گردشگری فعالیت می
-Rodriguez-Diaz & Espino)گیری راهبردی اهداف است  های تجاری که ایجاد جهت . توجه به اهداف بخش4

Rodriguez 2008: 369.) 
یک اصل منزلۀ  نفعان دیگر را در نظر بگیرند، صنعت گردشگری به اگر بازیگران گردشگری فعاالنه منافع همۀ ذی

 Rodriguez-Diaz & Rodriguez- Espino))کند  مدت عمل می دست آوردن بازده درخور توجهی در بلند برای به

2008: 357. 
                                                       منزلۀ یکی از مقاصد گردشگران، عمدتا  شامل چهار بعد است: گردشگری شهری، به

 های فیزیکی شهرها؛ . ویژگی1
 . عناصر جامعۀ شهری؛2
 گرا(؛ . مدیریت )عرضه3

 .Paskaleva- Shapira, 2007: 113))گرا(  . بازاریابی )بازدیدکننده4

 

 شده محدودة مطالعه
و  یزد استان یواحد شهر ینتر بزرگ ی،شرق طول 22׳و  54°ی و شمال عرض 53׳و 31°یایی با مختصات جغراف یزدشهر 

 هخامنشی به عصر یاسکندر و حت یالیاست ـ مکان را به قبل از اسالم یندر ا ینیشهرنشۀ آن است. سابق ۀمرکز ادار
از  یزدشهر  یزیکیشهر و جهات گسترش ف ۀتوسعاست. هکتار  13415 یزدشهر  یقانون ۀمساحت محدود. دهند ینسبت م

است که این امر  شهر یختۀو از هم گس یوستهرشد ناپی دارد و آن تفاوت اساس یکقبل  یها به بعد با سال 1350 دهۀ
تر از سایر نقاط شهری  سیر تحول جمعیت شهر یزد در گذر زمان همواره سریعریشۀ بسیاری از مشکالت شهر شده است. 

حتی استان فزونی یابد و  ده سهم جمعیتی این شهر از کل جمعیت شهری شهرستان وشبوده است. این روند باعث  استان
برابر  7                    نفر رسیده و تقریبا   194هزار و  432به  502هزار و  63عیت شهر از ( جم1385ـ1335) ساله شصت ۀطی یک دور

بیشترین نرخ رشد جمعیت این شهر مانند بسیاری از شهرهای کشور مربوط به دورۀ  .(1385 مرکز آمار ایران،) ده استش
سیر  1365یت شهر از سال درصد بوده است؛ اما نکتۀ درخور توجه این است که نرخ رشد جمع 4/5با میزان  1365ـ1355
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دهندۀ موقعیت شهر یزد در استان و  نشان 1درصد رسیده است. نقشۀ  8/2که در آخرین دوره به  طوری کاهنده داشته؛ به
 کشور است.

 
 . موقعیت فضایی شهر یزد در استان و کشور1نقشۀ 

 روش تحقیق

 تدوین برای که است «تحلیلی ـ توصیفی» پژوهش فضای بر حاکم رویکرد موضوع، ماهیت به توجه در پژوهش حاضر، با

دیگر، از  طرف شد. از گرفته بهره( اسنادی)ای  کتابخانه روش از پیشین، تحقیقات بر مروری و تحقیق نظری چارچوب

جمعیت  تحقیق این آماری جامعۀ .استفاده شده است نیاز مورد اطالعات به دسترسی و مصاحبه جهت میدانی های بررسی

 استفاده با نمونه حجم. است های مرتبط با گردشگری شهر نفری شهر یزد، گردشگران، و مسئوالن اداره 152هزار و  486

ای برای  شد که شامل همۀ افراد سنین هجده سال به باالست. از روش خوشه نفر محاسبه 322 کوکران، فرمول از

 در مورد حجم نمونه پرداخته شده است. به ارائۀ جزئیات بیشتری 1 گیری استفاده شد. در جدول نمونه

 
 شونده های مصاحبه . مشخصات و تعداد گروه1جدول

 جامعۀ آماری
 نفر  نفر  نفر  درصد جنسیت
 33 زن

 افراد و نخبگان عادی، مردم شهر )شامل افراد
 گذاران بومی( سرمایه نظر، صاحب

200 
 88 گردشگران 15 فروشندگان

 16 مسئوالن 3 هتلداران 67 مرد

 

استفاده  SWOT & PESTLEبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائۀ راهبرد توسعۀ گردشگری شهری از مدل 

 شده است. در این پژوهش، سعی بر آن است تا به معرفی این مدل و چگونگی کاربرد آن بپردازد.

 

 SWOT & PESTLEارائۀ تحلیل 

 SWOT. مدل راهبردی 1

های جورج آلبرت  التحصیل مدرسۀ بازرگانی هاروارد به نام توسط دو فارغ 1950در سال  بار مدل سوات برای نخستین

دست آمد که تجزیه و تحلیل با استفاده از  ترین موفقیت هنگامی به اسمیت و رونالد کریستنس ارائه شد. اما شاید بزرگ
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وری  و افزایش بهره GEای ه برای بررسی راهبرد 1980توسط جک ولش در جنرال الکتریک در سال  SWOTمدل 

ها  گیری و اجرای فعالیت یافته برای تصمیم ای نظام مدل سوات شیوه .Panagiotou 2003: 8))سازمان انجام شد 

(. این مدل یکی از 102: 1388دهی رهنمود یک سیستم، کارکرد، و علل آن است )شهیدی و همکاران  خصوص شکل در

ریزی راهبردی توسط  . هدف نهایی فرایند برنامه(Sharifi 2012:1538) ابزارهای مهم در مدیریت راهبردی است

SWOT توسعه و اتخاذ یک راهبرد مناسب با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی است ،(Kajanus (et al 2004: 

 SWOTها، و تهدیدهاست. از طریق تجزیه و تحلیل  تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOT. مدل 499

توانند عوامل داخلی )قوت و ضعف( و خارجی )فرصت و تهدید( خود را شناسایی کرده و پس از آن یک  ها می زمانسا

منزلۀ  کلی به طور . در اصل مدل سوات به(Gao & peng 2011: 796)راهبرد مناسب برای توسعۀ سازمان انتخاب کنند 

به منظور دستیابی به یک رویکرد سیستماتیک و های داخلی و خارجی سازمان  روشی برای تجزیه و تحلیل محیط

تنها باید به  همچنین، عوامل درونی و بیرونی نه. Gorener (2012: 1525)شود  گیری استفاده می پشتیبانی تصمیم

ها کمک  های بارز مجموعه، توانایی ویژه، منابع تحت اختیار، و روش اصلی استفاده از آن ها یا شایستگی شناسایی ویژگی

 .Chakravarthy et al (2008: 361)ها نیز راهگشا باشد  برداری از آن ، بلکه باید در بهرهکند

 

 PESTLE. تحلیل 2

های راهبردی در مطالعات گردشگری و شهری شده است. این نوع از  ها و تحلیل ای از مدل امروزه استقبال گسترده

ها رونق و توسعۀ بازار و  اند و هدف آن برخاسته 1                                و ... عموما  از مدیریت کسب و کار SOARو  SWOTها همانند  تحلیل

های مهمی که امروزه در این عرصه در زمینۀ ارزیابی جایگاه و موقعیت و رشد  های اقتصادی است. یکی از تحلیل بنگاه

های  ل جهت شناسایی فرصتاین تحلی (.Chapman 2010است ) PESTLEیا  PESTشود تحلیل  بازار استفاده می

نتیجه، با یک کار سازمانی به کاهش خطرهای  پیش رو و همچنین خطرهای احتمالی گسترش هر مجموعه مؤثر است. در

                                       (. عموما  این تحلیل به ارزیابی محیط در Bloomberg 2012: 2کند ) محتمل از سوی ابعاد ناشناختۀ محیط اقدام می

(، زیرا عوامل کالن این Jones and Hill 2013: 335پردازد ) زیابی زمان حال میابعاد ماکرو و کالن و همچنین ار

توانایی را دارند تا تغییرات اساسی را در محیط و مجموعه ایجاد کنند. برای مثال، یک بنگاه اقتصادی ممکن است از 

که آن بنگاه تأثیری در اتخاذ این  حالی تأثیر قرار گیرد، در تدابیر سیاستی جدید و قوانین مالیاتی تازه وضع شده تحت

سیاسی، »براساس عوامل  PESTLE(. چارچوب Gillespie 2007; Husso, 2011: 7تصمیمات نداشته است )

، و ETPS ،STEP                                 استوار است. عموما  واژگانی همچون « محیطی، و قانونی اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیک، زیست

PESTLE بیانگر همین تحلیل ( اندIsoherranen 2012: 27شکل .) دهد.  نمودار نقشۀ ذهنی این تحلیل را نشان می 1

ابداع شده  2کردن و رسیدن به هدف در دنیاست که توسط تونی بازان شده برای فکر دهی نقشۀ ذهنی آخرین ابزار سازمان

 است.

                                                                                                                                                                          
1. Business Management  
2. Tony Buzan 
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 Elinor (2014)، منبع: PESTLE. نمودار نقشۀ ذهنی تحلیل 1شکل

 

توان مواردی  می« سیاسی»توان در هر بعد مواردی مرتبط را بررسی کرد. در بعد  شده می ائل و نمودار ارائهبا توجه به مس

های مالی و  گذاری، کمک سرمایه های فشار، های بازرگانی، گروه زمان تغییر دولت، سیاست مدت های دولت، همچون سیاست

، مواردی همچون وضعیت اقتصاد و روندها، اقتصاد خارجی و «اقتصادی»... توجه کرد. در بعد  اقدامات، جنگ و درگیری و

چرخۀ بازار و تجارت، عوامل صنعت، مسیرهای بازار و روند توزیع،  آب و هوا، مالیات عمومی، مسائل فصلی و روندهای آن،

مواردی همچون روند شیوۀ توان  ، می«اجتماعی»مسائل پولی انتظار داشت. در بعد  المللی و نرخ بهره و ارز، تجارت بین

تغییرات قانون مؤثر بر عوامل اجتماعی،  ای، های رسانه کننده، نمایش ها و نظرهای مصرف شناسی، نگرش زندگی، جمعیت

مذهبی، آگهی و  ها، عوامل قومی و ها، رویدادهای مهم و تأثیر آن های مد و نقش آن کننده، مدل الگوهای خرید مصرف

 پیشرفت فناوری، ، مواردی همچون رقابت در توسعۀ فناوری،«تکنولوژیک و زیرساختی»در بعد تبلیغات را بررسی کرد. 

 اطالعات و ارتباطات، راه حل آن، بلوغ در فناوری، بلوغ ساخت و ظرفیت، تکنولوژی جایگزین و پژوهش و بودجۀ توسعه،

ارتباطات جهانی  مربوط به مالکیت معنوی، شدۀ مسائل کننده، فناوری، صدور مجوز، اختراع ثبت های خرید مصرف مکانیسم

بدنه، و فرایندهای تنظیم مقررات  المللی، قوانین بین ، قوانین فعلی، قوانین آینده،«قانونگذاری»بررسی خواهند شد. در بعد 

ل آگاهی عمومی از مسائ محیطی، عواملی همچون قوانین زیست« محیطی زیست»توانند بررسی شوند. درنهایت، در بعد  می

آگاهی از  ها، و کننده، مسئولیت اجتماعی شرکت الگوهای خرید مصرف دستورکار سیاسی بر محیط زیست، محیطی، زیست

 انتظارات قابل بررسی خواهند بود.

صورت  طور ساده و راحت به اند. فایدۀ آن در این است که به           کامال  مشخص SWOTاما فواید و نقاط ضعف تحلیل 

شوند، اما در مقابل عوامل کالن محیطی مورد غفلت قرار خواهند  لیستی از عوامل که در آینده مؤثر خواهند بود مطرح می

دادن  انجام SWOTنگری با توجه به نتایج هر عامل کافی نخواهد بود. برای موفقیت یک تحلیل  گرفت. آینده

طور دقیق و جامعی عوامل کالن محیطی را  به PESTLEحلیل هایی فراتر از تهدیدات محتمل ضروری است. ت تحلیل

تر دست یافت.  توان از این طریق به تحلیلی جامع ای مناسب است و می کند. ترکیب این دو تحلیل ایده بررسی می

فرصت در گام نخست و در ادامه استفاده از این نتایج در نقاط تهدید و  PESTLEترین اقدام در این راستا تحلیل  مناسب

 دهد. شمای کلی از مدل پیشنهادی را نشان می 2 است. شکل SWOTدر تحلیل 
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 SWOT & PESTLE. شمای کلی مدل 2 شکل

 Nishadha (2012)منبع:                                                                       

 

 گیری بحث و نتیجه

 SWOT & PESTLE توسعۀ گردشگری شهر یزد با استفاده از مدل

 جهت در SWOT مدل چهارگانۀ عوامل شناخت گردشگری در شهر یزد، توسعۀهای  سیاست و راهکارها ارائۀ منظور به

 :است شده مطالعه در ادامه که شود می تلقی ناپذیر اجتناب امریها  فرصت و ،ها قوت بهبود ها، تهدید وها  ضعف رفع

 

 یزد شهر بر گردشگری مؤثر داخلی عوامل

. است مجموعه آن ضعف و قوت نقاط بررسی مجموعه، یک تحلیل و تجزیه فرایند بررسی آغاز برای راه ترین ساده

 اند سازمان مدیریت کنترل در خارجی عوامل برخالف و اند سازمان درون به مربوط که هستند عواملی داخلی عوامل

 و قوت نقاط شناسایی برای شده مطالعه ناحیۀ داخلی محیط سنجش مرحله این هدف(. 27: 1389اعرابی و همکاران )

 و ریزی برنامه اهداف به دستیابی راه در کههایی  است. جنبه SWOT                                 این بخش از مدل دقیقا  همانند مدل  .است ضعف

 موجود،راهبردهای  مقولۀ سه قسمت، این در رو، این از.           مد نظر است دارد، بازدارنده یا مساعد زمینۀ آنهای  اجرای تکلیف

شهری شهر یزد  توسعۀ گردشگری ابعاد چارچوب در و ضعف نقاط و نقاط قوت عنوان با و شده بررسی منابع و عملکردها،

 بندی شد. تقسیم 2 و 3 های جدول شرح به
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 ها ها و ضعف قوت داخلی عوامل تجزیۀ خالصۀ .2جدول

 وزنی امتیاز بندی درجه وزن نقاط قوت

1 S1 28/0 4 07/0 ریزی گردشگری گذاری و برنامه بودن منطقه جهت سرمایه بودن و آماده مستعد 

2 S2 3/0 3 1/0 برخورداری از امکانات و تأسیسات زیربنایی 

3 S3 12/0 2 06/0 آژانس و وسایل نقلیۀ مسافربری 

4 S4  32/0 4 08/0 بخش گردشگری درالزم  انسانینیروی 

5 S5 06/0 2 03/0 ها آنها و مرمت  ثبت جاذبه 

6 S6 05/0 1 05/0 صنایع دستی 

7 S7 04/0 1 04/0 شناسی تنوع سازندهای زمین 

8 S8 08 2 04/0 ویژه و مظاهر فرهنگی رسوموع آداب و تن/ 

9 S9 24/0 3 08/0 ضریب امنیت باالی شهر 

10 S10 08/0 2 04/0 میان افراد جامعهتعاون و همبستگی  ۀوجود روحی 

11 S11 4/0 4 1/0 قرارگیری در ایران مرکزی و موقعیت مناسب جغرافیایی 

12 S12 های مهم گردشگری کشور همچون اصفهان،  قرارگیری در مسیر ارتباطی قطب
 بندرعباس، و شیراز

08/0 3 24/0 

13 S13 و مناسب بستر عنوان به( کوهستانی ـ کویری) اکوتوریستی غنای و تاریخیهای  جاذبه 
 گردشگری مکمل

07/0 2 14/0 

14 S14 18/0 3 06/0 کشور داخل گردشگرفرست بزرگ مبدأهای به نزدیکی 

15 S15 4/0 4 1/0 شده برخورداری از یک بافت تاریخی غنی و حفظ 

 93/2  1 جمع

    ها ضعف

1 W1 08/0 2 04/0 شده های انجام گذاری بهینه از سرمایه ۀعدم استفاد 

2 W2  21/0 3 07/0 ـ پذیرایی و تفریحی اقامتیکمبود امکانات 

3 W3 03/0 1 03/0 ها بودن راه ارتباطی برخی از جاذبه نامناسب 

4 W4 32/0 4 08/0 نوسان باالی دمای حرارتی روزانه و ساالنه 

5 W5 16/0 2 08/0 های سال گردها( در برخی از ماه مطلوب )ریز جریان بادهای نا 

6 W6 1/0 2 05/0 ها بودن جاذبه پراکنده 

7 W7 08/0 2 04/0 ها های ناسازگار با برخی از جاذبه همجواری کاربری 

8 W8 08/0 2 04/0 محلی سنن و آداب و رسوم رنگ شدن کم 

9 W9 06/0 1 06/0 المللی های بین عدم تسلط اهالی به زبان 

10 W10 21/0 3 07/0 ضعف تبلیغات مناسب 

11 W11  2/0 2 1/0 تر گردشگریادفکمبود 

12 W12 32/0 4 08/0 هوایی و شرایط نامساعد آب 

13 W13 4/0 4 1/0 بودن مدت زمان اقامت گردشگران در شهر کوتاه 

14 W14 18/0 3 06/0 پارچه در جهت ادارۀ گردشگری در شهر و اقدامات موازی نبود متولی و نهادی یک 

15 W15 3/0 3 1/0 های گردشگری استان نبود ثبات در سیاست 

 73/2  1 جمع  
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 شناسایی و تلفیق عوامل خارجی

ارزیابی و تحلیل  SWOTعوامل خارجی مؤثر در مدل  PESTLEشده در تحلیل  در این مرحله، با توجه به عناصر مطرح

 شوند. می
 

 ها و تهدیدها خارجی فرصت عوامل تجزیۀ خالصۀ .3جدول

 بندی درجه وزن عوامل اصلی خارجی بخش ردیف 
امتیاز 
 وزنی

ت
ص
فر

 
 ها

PO1 

سی
سیا

 

 2/0 4 05/0 جلب حمایت و توجه بیشتر مسئوالن کالن کشور به شهر یزد

PO2 06/0 2 03/0 ایجاد و ترمیم نقش و جایگاه گردشگری در توسعۀ روابط خارجی 

PO3 02/0 2 01/0 توسعۀ روابط سیاسی کشور با سایر کشورها از طریق توسعۀ گردشگری 

PO4 04/0 3 02/0 پذیری تصمیمات ایجاد یک سیستم پاسخگو در جهت بررسی میزان عمل 

PO5 12/0 3 04/0 های قبلی های کالن گردشگری شهر در دوره ها و برنامه پیگیری طرح 

EO1 

ی
صاد

اقت
 

 2/0 4 05/0 محصولی کشور و استان خروج از اقتصاد تک

EO2 06/0 3 02/0 اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی کافی 

EO3 گذاری هایی در راستای تضمین گسترش سرمایه ایجاد مشوق 
 بخش خصوصی 

02/0 4 08/0 

EO4 12/0 3 04/0 تر و پایدارتر در شهر های اشتغال متنوع ایجاد فرصت 

EO5 09/0 3 03/0 افزایش تولید ناخالص 

EO6 06/0 2 03/0 رونق عرضه و تقاضا 

SO1 
عی

ما
جت
ا

 
 04/0 1 04/0 بازسازی و احیای نواحی فقیر

SO2 04/0 2 02/0 دستی محلی حفظ و احیای آداب و رسوم و صنایع 

SO3 1/0 2 05/0 ها بین زن و مرد و پیر و جوان برقراری عدالت در توزیع عادالنه نقش 

SO4 03/0 1 03/0 تبادالت فرهنگی 

SO5 15/0 3 05/0 افزایش کیفیت زندگی 

SO6 18/0 3 06/0 توسعۀ عدالت اجتماعی 

TO1 

تی
اخ
رس
 زی
ک و

وژی
نول
تک

 

 06/0 2 03/0 های تحقیقاتی در زمینۀ گردشگری شهری افزایش هزینه

TO2 02/0 2 01/0 تقویت تکنولوژی در صنعت گردشگری استان و ایران 

TO3 06/0 2 03/0 های مدرن رفاه گردشگران با ایجاد تکنولوژی 

TO4 02/0 1 02/0 های متعدد ای در رسانه تقویت تبلیغات رسانه 

TO5 12/0 3 04/0 های مرتبط با گردشگری توسعۀ زیرساخت 

TO6 03/0 1 03/0 ارتقای سطح اینترنت در استان و شهر یزد 

LO1 

نی
انو
ق

 

 03/0 1 03/0 دستیایی به یک نوع وفاق و اجماع کالن در مقاصد و قوانین گردشگری

LO2 04/0 2 02/0 های روشن و کارآمد العمل خروج از خأل مقررات و دستور 

LO3 03/0 3 01/0 ارتقای قوانین و مقررات گردشگری 

LO4 04/0 2 02/0 تصویب قوانینی عملیاتی در توسعۀ گردشگری 

EnO1 

ت
یس
ز

 
طی

حی
م

 

 06/0 2 03/0 سازی در راستای حفظ محیط زیست توسط گردشگران فرهنگ

EnO2 24/0 4 06/0 کاهش وابستگی به صنایع مضر برای محیط زیست 

EnO3 15/0 3 05/0 حفظ و توسعۀ پوشش گیاهی و افزایش سرانۀ فضای سبز 

EnO4 03/0 1 03/0 های جانوری در حال انقراض افزایش توجه به حفظ و بقای نسل گونه 

 44/2  1 جمع  
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 ها و تهدیدها خارجی فرصت عوامل تجزیۀ خالصۀ .3جدولادامۀ 

 بندی درجه وزن عوامل اصلی خارجی بخش ردیف 
امتیاز 
 وزنی

ها
ید
هد
ت

 

PT1 

سی
سیا

 

 2/0 4 05/0 ها و تبلیغات سوء بیشتر های خارجی به وضع تحریم اقدام دولت

PT2 08/0 2 04/0 ها دادن و به پایان رساندن طرح نکردن دولت در انجام مشارکت 

PT3  12/0 3 04/0 روابط خارجی با کشورهای دیگرقطع 

PT4 12/0 3 04/0 ها ها در نتیجۀ تغییر دولت ماندن طرح ناتمام 

PT5 12/0 3 04/0 های اجرایی کشور ایجاد اختالف بین دستگاه 

ET1 

ی
صاد

اقت
 

 06/0 2 03/0 تر و کاهش توانایی مردم برای سفر های سنگین وضع مالیات

ET2  12/0 3 04/0 ها و کاهش قدرت خرید مردم روند افزایش تحریمادامۀ 

ET3 06/0 2 03/0 کاهش اختصاصات ریالی و ارزی به گردشگری 

ET4 1/0 2 05/0 هوایی و شدن گردشگران به علت شرایط آب ها به علت فصلی ایجاد بیکاری 

ET5  وابستگی اقتصادی صرف به گردشگری و روی آوردن به اقتصاد
 محصولی تک

04/0 2 08/0 

ET6 04/0 2 02/0 ایجاد تورم به علت افزایش تقاضا در نتیجۀ رشد گردشگری در مقصد 

ST1 

عی
ما
جت
ا

 

 04/0 1 04/0 عدم اعتماد و تمایل به سفر در قالب تورهای گردشگری

ST2 های دینی و فرهنگی با برخی از عوامل  عدم انطباق برخی از آموزه 
 رشد گردشگری

05/0 1 05/0 

ST3 09/0 3 03/0 تهاجم فرهنگی در مقصد 

ST4 06/0 2 03/0 از بین رفتن آداب و رسوم به تبدیل شدن به یک نمایش فولکوریک 

ST5 04/0 2 02/0 افزایش میزان جرایم و فساد و انحرافات اجتماعی 

ST6 04/0 1 04/0 عدم پذیرش گردشگران و اهمیت گردشگری در مقصد 

TT1 

 و 
ک
وژی
نول
تک

تی
اخ
رس
زی

 

 08/0 4 02/0 های مقصد فرسودگی و عدم پاسخگویی زیرساخت

TT2 06/0 2 03/0 های جدید وجود آوردن شرایط برای توسعۀ تکنولوژی عدم توانایی در به 

TT3 06/0 2 03/0 ایجاد عوارض ثانویه بر اثر توسعۀ فناوری در مقصد 

LT1 

نی
انو
ق

 

 06/0 2 03/0 های قانونی محدودیتبرخورد با 

LT2 06/0 2 03/0 شدن گردشگری در تصویب قوانین فراموش 

LT3 06/0 3 02/0 گذاران عدم حمایت قانون از برگشت سرمایه برای سرمایه 

LT4 04/0 2 02/0 نشدن انسجام قانونی در کشور در زمینۀ گردشگری ایجاد 

EnT1 

ت
یس
ز

 
طی

حی
م

 

 09/0 3 03/0 گیاهیتخریب پوشش 

EnT2 24/0 4 06/0 های صوتی و هوا افزایش آلودگی 

EnT3 06/0 2 03/0 برهم خوردن تعادل اکوسیستم منطقه 

EnT4 04/0 2 02/0 عدم رعایت حریم میراث طبیعی توسط گردشگران 

 27/2  1 جمع  

 

های مورد نظر از برخورد این عوامل تدوین شد.  راهبردکردن همۀ نقاط قوت، ضعف، فرصت، و تهدید،  بعد از فهرست

های  تدوین خواهند شد. در ادامه، با توجه به این عوامل راه WTو  ST ،WO ،SOکل، در پایان کار چهار راهبرد  طور به

 گسترش گردشگری شهر یزد تدوین خواهد شد.



 1393 زمستان، 1 شمارة، 1 دورة ،گردشگری شهری 28

 SOراهبرد 

های  کند حداکثر بهره را از فرصت نقاط قوت داخلی استفاده میکه از  حالی در این راهبرد، سیستم در تالش است تا در

 شود.  خارجی ببرد. در این زمینه، موارد زیر پیشنهاد می

 پروژه مالی تأمین همچون خارجی گذاری سرمایه جدیدهای  روش شناختن رسمت به ( ایFinancing Project )

 ؛(BOT) واگذاری و برداری بهره ساختهای  روش انواع و( Buy Back) متقابل بیع ترتیبات

 جمله از خارجی گذاری سرمایه هیئت در خارجی گذاری سرمایه تصویب و پذیرش درخواست فرایند ترکردن کوتاه 

 ،(فاینانس) خارجی مالی تأمین حوزۀ در. است خارجی گذاری سرمایه حمایت و تشویق جدید قانونهای  مزیت

 گردشگری؛ و دستی، صنایع فرهنگی، میراث سازمان تشکیل قانون براساس

  گسترش اقسام مختلف گردشگری در شهر از قبیل گردشگری تاریخی و فرهنگی، گردشگری مذهبی، و

 گردشگری سالمت و اکوتوریسم؛

 رسانی به گردشگران از طریق ایجاد خدمات الکترونیک؛ رفتن به سوی دولت الکترونیک و تسهیل خدمات پیش 

 ای همۀ افراد جامعه از قبیل زن و مرد، افراد معلول و سالم و درنتیجۀ افزایش کیفیت ایجاد زمینۀ اشتغال بر

 زندگی در جامعه؛

 گیری از روحیۀ تعاون و همکاری مردم محلی جهت حفظ و بهبود محیط زیست؛ بهره 

 گذاران و فعاالن صنعتی در راستای افزایش تبلیغات گردشگری؛ های سرمایه گیری از کمک بهره 

  ها برای بازدید از شهر یزد. راهی و تشویق آن تسهیالت و امکانات رفاهی برای مسافران بینایجاد 

 

 STراهبرد 
در این راهبرد، سیستم در تالش است تا در عین استفاده از نقاط قوت مقابل تهدیدات خارجی مقابله کند. در این زمینه، 

 شود. موارد زیر پیشنهاد می

ای  شده جهت آشنایی آنان با آداب و رسوم، فرهنگ ایرانیان و ایجاد زمینه وارد شمردن گردشگران خارجی غنیمت -

 مساعد جهت توسعۀ روابط با کشورهای خارجی؛

نتیجه  دادن سرمایۀ در گردش و خروج از رکود سرمایه در شهر از طریق تصویب قوانین تضمین سود سرمایه و در افزایش -

 کاهش تورم؛

شهر و به نوعی تقویت وضع موجود از طریق آموزش صحیح قوۀ نظامی و امنیت شهر جلوگیری از رواج ناامنی در  -

 به شکلی مطلوب؛

تاریخی غنی شهر با تعریف مسیرهای پیادۀ گردشگری و جلوگیری از ورود وسایل نقلیۀ   جلوگیری از تخریب بافت -

 گردشگران؛

هایی در راستای حفاظت محیط زیست  NGOها جهت ایجاد  استفاده از روحیۀ تعاون و همکاری مردم و ترغیب آن -

 های رفتگران طبیعت؛ مانند گروه

استفاده از توجه خاص مسئوالن فرادست جهت ایجاد هماهنگی در نهادهای پایین و جلوگیری از برخورد با  -

 های قانونی احتمالی؛ محدودیت

فواید و اثرات مثبت آیندۀ آن  جلساتی در راستای توجیه مسئوالن و مردم در زمینۀ گردشگری و برگزاری سلسله -

 برای جامعه؛

 شناسایی و جلوگیری آن دسته از اقدامات نامطلوب که بر محیط زیست و اکوسیستم تأثیر منفی دارند. -
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 WO راهبرد

توان از  های داخلی نمی های مناسبی در بیرون از محیط وجود دارند که به علت وجود برخی ضعف گاهی موارد، فرصت

 زمینه این های داخلی غلبه کرد. در های کنونی است تا بر ضعف استفاده از فرصت WOها بهره برد. هدف از راهبرد  آن

 شود: می پیشنهاد زیر موارد

گذاران  رغبتی سرمایه گذاران فراهم آورد و از این وضعیت کم توان تضمینی برای سرمایه میـ با جلب توجه مسئوالن 

 خارج شد.

عنوان یک عامل برای خروج از تشنج  منزلۀ عاملی در راستای توسعۀ روابط خارجی باشد و به تواند به ـ گردشگری می

 کنونی در روابط خارجی استفاده شود.

دادن ضرورت  توان با مد نظر قرار ها مورد نیاز توسعه در هر بخش است، می رساختـ از آنجا که تکنولوژی و زی

ها به بخش گردشگری نیز کمک کرد. شرکت پیشگامان کویر یزد یکی  ها برای سایر بخش تکنولوژی و زیرساخت

 تواند به توسعۀ گردشگری کمک مؤثری کند. هاست که می از آن دسته از شرکت

شدن برخی از صنایع مضر و آالینده خواهد  جیه مسئوالن در راستای توسعه موجب برچیدهـ توسعۀ گردشگری و تو

 توان در بخش گردشگری استفاده کرد. شدۀ حاصل از آن را می شد و نیروی کار آزاد

توان احساس خوبی را برای مردم محلی در مورد آداب  ـ با استفاده از فرصت حاصل از توسعۀ تبلیغات گردشگری می

ای باید آداب و رسوم و هویت محلی را تقویت کند و  سوم خود فراهم آورد. به نوعی تبلیغات و اقدامات رسانهو ر

 موجب جلوگیری از فراموشی هویت جامعه شود.

های حاصله از آن موجب افزایش سطح سواد و تسلط مردم محلی برای  ـ از آنجا که توسعۀ گردشگری و بودجه

ها را نیز فراهم خواهد آورد، پس باید از این فرصت  در پیرو آن توسعه در سایر زمینه شود و های خارجی می زبان

 های خارجی ترغیب کرد. استفاده و مردم محلی را به فراگیری علم و زبان

 

 WT راهبرد

زیر را  توان موارد هاست. در این زمینه، می هدف از این راهبرد به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از تهدیدات و ضعف

 ترسیم کرد:

 ویژه در بخش گردشگری؛ چه بیشتر مسئوالن بر بازار و برخورد با عامالن تحریم و احتکار به ـ نظارت هر

ـ از آنجا که استفاده از هر نوع از فناوری نیازمند فرهنگ خاص خود است و عدم توجه به این مورد موجب اثرات 

ه کرد که تمرکز صرف بر روی گردشگری و عدم توجه به سایر منفی بلندمدتی در آینده خواهد شد، باید توج

 محصولی خواهد شد؛                                                                    ها موجب آثار و عوارض کنونی خواهد شد و به نوعی مجددا  وارد اقتصاد تک بخش

های گردشگری  های گردشگری، زیرا پراکندگی جاذبه ـ تعریف مسیرهای گردشگری و جلوگیری از پراکندگی جاذبه

 های گردشگران خواهد شد؛ ی و افزایش هزینهسبب هدر رفتن انرژ

ویژه در  توان نتیجه گرفت که ثبات عاملی مؤثر در توسعۀ گردشگری است و این ثبات به ـ به نوعی می

 هاست. سیاست

 

 گیری نتیجه

ه دانند و ب ـ اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان می امروزه، گردشگری شهری را یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادی

اند. با توجه به آثار و فواید بسیار صنعت  همین دلیل مسئوالن امور گردشگری و شهر در پی ارتقا و گسترش آن برآمده
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تواند در کاهش بسیاری از مشکالت نظیر بیکاری، رکود صنایع محلی  گردشگری، پرداختن به گردشگری شهری می

شهرها برای افزایش توان اقتصادی شهر و به تبع آن افزایش  ویژه صنایع دستی، و... مؤثر بوده و به نظام مدیریت به

های توسعۀ شهری یاری  ها را در اجرای درست و به هنگام طرح کنندۀ شهر منجر شده و آن های اداره درآمد سازمان

و تعامل  ـ اجتماعی نیز به احیا یا تقویت هویت ملی، انسجام فرهنگی، تبادل فرهنگی رساند. ضمن اینکه از بعد فرهنگی

گرفته از طریق مشاهدۀ  های صورت های فرهنگی در شهرها کمک کند. با توجه بررسی فرهنگی، و حفاظت از ارزش

مستقیم، مصاحبه، و پرسشنامه، عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری شهری یزد شناسایی شد که شامل عوامل درونی 

شناسایی  SWOTر این زمینه، عوامل درونی توسط مدل ( و عوامل بیرونی )فرصت و تهدید( است. دها و ضعف ها )قوت

گذاری و  بودن منطقه جهت سرمایه بودن و آماده توان به مواردی از جمله مستعد شد که شامل نقاط قوت که می

الزم  انسانینیروی ریزی گردشگری، برخورداری از امکانات و تأسیسات زیربنایی، آژانس و وسایل نقلیۀ مسافربری،  برنامه

بهینه از  ۀعدم استفادها و نقاط ضعف شامل مواردی همچون  ها و مرمت آن بخش گردشگری، ثبت جاذبه رد

ها،  بودن راه ارتباطی برخی از جاذبه ـ پذیرایی و تفریحی، نامناسب ، کمبود امکانات اقامتیشده های انجام گذاری سرمایه

گردها( در برخی از  مطلوب )ریز ، و جریان بادهای ناها جاذبه بودن پراکندهنوسان باالی دمای حرارتی روزانه و ساالنه، 

های سال اشاره کرد. در تحلیل عوامل خارجی، که در پژوهش حاضر نیز تأکید بر عوامل بیرونی است، نقاط فرصت و  ماه

که این عوامل های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی، و محیط زیستی مورد تأکید قرار گرفت  تهدید از جنبه

توان به این موارد اشاره کرد. در نقاط فرصت در  شناسایی و مشخص شدند که از آن جمله می PESTLEتوسط مدل 

جلب حمایت و توجه بیشتر  PO2ایجاد و ترمیم نقش و جایگاه گردشگری در توسعۀ روابط خارجی،  PO1ابعاد سیاسی: 

اختصاص  EO2محصولی کشور و استان،  روج از اقتصاد تکخ EO1مسئوالن کالن کشور به شهر یزد، اقتصادی: 

بازسازی و احیای  SO2حفظ و احیای آداب و رسوم و صنایع دستی محلی،  SO1اعتبارات ارزی و ریالی کافی، اجتماعی: 

تقویت تکنولوژی در صنعت  TO2های تحقیقاتی در زمینۀ گردشگری شهری،  افزایش هزینه TO1نواحی فقیر، فناوری: 

 LO2دستیابی به یک نوع وفاق و اجماع کالن در مقاصد و قوانین گردشگری،  LO1شگری استان و ایران، قانونی: گرد

سازی در راستای حفظ محیط  فرهنگ EnO1های روشن و کارآمد، محیط زیستی:  از خأل مقررات و دستورالعمل خروج

ط زیست. در نقاط تهدید در ابعاد سیاسی: کاهش وابستگی به صنایع مضر برای محی EnO2زیست توسط گردشگران، 

PT1 ها و تبلیغات سوء بیشتر،  های خارجی به وضع تحریم اقدام دولتPT2 ادن و به پایان د عدم مشارکت دولت در انجام

ادامۀ روند افزایش  ET2تر و کاهش توانایی مردم برای سفر،  های سنگین مالیات وضع ET1ها، اقتصادی:  رساندن طرح

 ST2عدم اعتماد و تمایل به سفر در قالب تورهای گردشگری،  ST1ها و کاهش قدرت خرید مردم، اجتماعی:  تحریم

فرسودگی و عدم  TT1های دینی و فرهنگی با برخی از عوامل رشد گردشگری، فناوری:  عدم انطباق برخی از آموزه

 های جدید، قانونی: وجود آوردن شرایط برای توسعۀ تکنولوژی ایی در بهعدم توان TT2های مقصد،  پاسخگویی زیرساخت

LT1 های قانونی،  با محدودیت برخوردLT2 شدن گردشگری در تصویب قوانین، محیط زیستی:  فراموشEnT1  تخریب

م برای دهند که شهر یزد ظرفیت الز های صوتی و هوا. نتایج نشان می افزایش آلودگی EnT2پوشش گیاهی و باغات، 

ها در پی کاهش تهدیدها برآمد تا  شدن به قطب گردشگری را دارد و در این مورد فقط باید با استفاده از فرصت تبدیل

شده در پژوهش حاضر، با توجه به  های مطرح های وارده از بیرون را تعدیل و به فرصت تبدیل کرد. راهبرد بتوان تهدید

هدید بیرونی، با تأکید بر ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و نقاط قوت و ضعف درونی و نقاط فرصت و ت

ها گردشگری شهری یزد را  توانند در صورت توجه و اجرای آن اند و می زیرساختی، قانونی، و محیط زیستی تدوین شده

 توسعه دهند و از آثار مثبت گسترش آن به سود مردم و شهرنشینان بهره ببرند.
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