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 دهچکی
که  طوری به؛ اد جهانی تبدیل شده استدر اقتصثیرگذار أتای  گردشگری به پدیده ،امروزه

ترین  جدید به بزرگ ةهزاربراساس آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان جهانی گردشگری در 

 از یکی منزلۀ به یگردشگر ۀتوسع و یزیر هبرنام ،رو نیا از .است هشدمنبع درآمد جهانی تبدیل 

 یطیمح زیست و یفرهنگ ،یاجتماع راتیتأث هک ،اشتغال جادیا و درآمد سبک مهم اریبس منابع

 ارزیابی و بهاین مقاله در بنابراین، . شود یم مطرح ازین یک منزلۀ به ،دارد زین یا العاده فوق

ها، تهدیدها  ها، فرصت ها، ضعف ه به قوتتوج ابگردشگری پایدار  ۀتوسعهای  تدوین استراتژی

است. روش  شدهپرداخته  بخش گردشگری شهرستان بانهو تعیین موقعیت استراتژیک 

، مبتنی بر مشاهدات میدانیتحلیلی  ـ از نوع توصیفی از لحاظ هدف کاربردی و ماهیتأ پژوهش

ها و  های مربوطه، داده ها و سازمان های مستند ارگان و گزارش ریزان برنامهمردم، آرای 

نفر از  سیصدپژوهش حاضر  آماری همچنین جامعۀ .بندی شدند آوری و طبقه اطالعات پایه جمع

 ساده تصادفی و هدفمند گیری نمونه روش با که استریزان و نهادهای دولتی  برنامهمردم، 

است.  شده استفاده IEA , SWOT  از ابزارهای تحلیلی ها نیز در تحلیل داده .اند شده انتخاب

ها با استفاده از ابزار  یافته شده، آوری جمعها و اطالعات  ضمن بررسی ،در فرایند تحقیق

SWOT با استفاده از ابزار  نیز، نهایت در .ه استشد آوری بندی و جمع طبقهIEA ، موقعیت

دهد که بخش  ن شد. نتایج نشان میییان بانه تعشهرستاستراتژیک بخش گردشگری 

 با گردشگری به لحاظ محیط درونیپایدار  ۀتوسعگردشگری شهرستان بانه در راستای 

و است که در صورت اتخاذ ر هروب یتهدیدهایبا و به لحاظ محیط بیرونی  های زیاد ضعف

 توان به نتایج مطلوبی رسید. می (WT) تدافعی های استراتژی

 

 .SWOT ،IEA موقعیت استراتژیک، گردشگری،توسعۀ  بانه، :کلیدواژگان
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 مقدمه

هم در  ،رشد اقتصادیکلیدی برای  مثابة بهدوم قرن بیستم بود و اغلب  ةنیم ةیافت صنایع رشدگردشگری یکی از 

 هک یطور به .(Font and Ahjem 63 :1999) استفاده شده است ،توسعه درحالیافته و هم در کشورهای  کشورهای توسعه

 دهش لیتبد یجهان منبع درآمد نیتر بزرگ به دیجد ةهزار در یگردشگر یجهان سازمان یسو از منتشره ارقام و آمار اساسرب

(Tohidy 2011: 207).  تعداد گردشگران در سرتاسر جهان بیش از یک  ،یگردشگر یجهان سازمان آمارجدیدترین طبق

 در .(WTO 2014) جهان شده است تصاداق ةچرخطور مستقیم وارد  بهمیلیارد دالر  351مبلغی حدود  کهمیلیارد نفر بوده 

گردشگری  های کنند و درآمد ود را از گردشگری دریافت میبسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خ ،حال حاضر

 (.eccless and casta 1997: 44) برند کار می ههای منطقه ب ساخت زیر ةتوسعرا برای 

 و اجتماعی، فرهنگی اقتصادی،در ابعاد  یآثار مطلوب و نامطلوب ،های اقتصادی همچون سایر فعالیت ،گردشگری

تنها  نهپایدار گردشگری  ةتوسعمدت در چارچوب ریزی بلند گذاری و برنامه سیاست ،رو این ازپی دارد. در محیطی یستز

 ةحوز ةتوسعرا به اهرمی مطلوب در تحوالت و   بلکه با افزایش منافع، آن ،کاهش دهدرا   رات نامطلوب آنیثتأتواند  می

امر در کشور  ای، این لی و منطقهم ةتوسعاهرمی در تحول و  منزلة به. با وجود اهمیت گردشگری کردمیزبان مبدل خواهد 

های مرتبط،  ارگان ةپراکندهای  با تالش رو این ازبوده است.  ی و نگاه غیرتخصصیگبرنام نگری، بی ما دچار افت روزمره

ای از عوامل مدیریتی،  ها و مسائل در مجموعه نقص ،است. به این ترتیبنداشته گردشگری توفیقات چشمگیری 

اند گردشگری به صورت خودرو و خودجوش در شکل انبوه، پیامدهای  ی، مقررات و قوانین و... سبب شدهریز هبرنام

پایدار  ةتوسعها و اصول  پی داشته باشد، که با بنیانمقصد در ةحوزگی و محیطی را در هنفر ـ نامطلوب اجتماعی

 (.3: 3191 )قدمی گردشگری در تضاد و تقابل بوده است

، اشتغال جادیا و درآمد سبک مهم اریبس منابع از یکی منزلة به یگردشگر صنعت ةتوسع و تیهدا ،یزیر هبرنام رو این از

 یندافر نیا تیهدا اما شود، یم مطرح ازینمنزلة یک  به دارد، زین یا العاده فوق یطیمح زیست و یفرهنگ ،یاجتماع راتیتأث هک

 توجه باگردشگری بانه  ةحوز ،در این راستا .است سریم شورک از منطقه هر در موجود یتنگناها و ها تیقابل یعلم شناخت با

مرز رسمی با  های فرهنگی خاص منطقه و همچنین وجود و آداب و رسوم و ویژگی یگردشگر ممتاز مناطق شتندا به

 اقتصاد بر تواند یم درمجموع هک دارد جذب گردشگر یبرای زیاد اریبس یها تیقابل ،...و های مرزی کشور عراق و بازارچه

است.  ن حوزهیا در یگردشگر صنعت رونق عدم از کیحا شواهد ،این وجود با باشد. داشته یتوجه درخور ریتأث منطقه

 یبرا بنابراین، اند. هنداشت یگرد عتیطب و عتیطب به مند عالقه گردشگران جذب در یقیتوف موجود یها برنامه خصوص به

. دکر اقدام یاستراتژ نیتدوارزیابی و   به دیبا آن منافع از یریگ بهره و شهرستان بانه یگردشگر یمنف راتیثتأ اهشک

ها،  ها، ضعف توجه به قوت پایدار گردشگری باتوسعة های  ارزیابی و تدوین استراتژیف اصلی این تحقیق هد درنتیجه،

 ها، تهدیدها و تعیین موقعیت استراتژیک بخش گردشگری شهرستان بانه است. فرصت
 

 مبانی نظری

 و اجتماعات محلی پایدار گردشگریتوسعۀ 

سیطرة سو و  یک کارکردهای جدید مدیریتی ازهای فناوری و  یکم در چارچوب نوآوری و بیستگردشگری در قرن 

رنگ شدن مرزهای سیاسی تحوالت بسیاری را در  کمگیری اقتصاد جهانی و  داری همراه با شکل جانبه سرمایه همه

(. بررسی تأثیرات گردشگری از 131: 3111)ضرغام  سبب شده است تبع در اجتماعات محلیبه و  فضاهای جغرافیایی

محیطی تبلور یافته و رویکردی  فرهنگی و زیست ـ ر یک کلیت فراگیر در ابعاد اقتصادی، اجتماعیهای مختلف د دیدگاه

 اند. تحول                      دائما  در حال تغییر و  ،همچون مقاصد و اهداف گردشگری ،                                       ب عدی را شکل داده است. فضاهای جغرافیایی چند



  IEA   303 و SWOT تکنیک از استفاده با گردشگری پایدار توسعۀ های استراتژی تدوین و ارزیابی

شدن امر اجتماعی، فرهنگی و نگرش ابزاری و  اقتصادیعاملی مهم در روند  منزلة بهگردشگری توسعة ریزی و  برنامه

. نگاه از پایین کند گردشگری را ضروری میدربارة های مختلف  کاربردی و کاالیی به طبیعت و فرهنگ، توجه به دیدگاه

داری است. ولی نگاه  ز مشارکت مردمی در اقتصاد سرمایهای در مفهومی ا نگرش توسعهکنندة  توجیهگردشگری  به باال به

ر مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و باال به پایین به گردشگری نشان از این دارد که این پدیده عالوه بر کارکرد اقتصادی باز 

ی گردشگری را در پیوند با گذارابعاد تأثیرهمة توان  ست که میمحیطی نیز استوار است. در این نگرش ا زیست

گردشگری ما را با ابعاد مفاهیم گردشگری و تحلیل دربارة لف های مخت داری در تمامی ابعاد بازشناخت. دیدگاه سرمایه

                                                                       ها عمدتا  در سه بعد سرمایه، مدیریت، فناوری و دو رکن فرعی عوامل طبیعی و  این دیدگاهکنند.  ماهیت آن آگاه می

ی مناسب ت. فناورهای اساسی اس وجود سرمایه از بنیان ،شوند. در میان این عوامل مجموعه میراث فرهنگی بررسی می

گذار در روند ممتد گردشگری در تأثیرعاملی کند. سرمایه  جریان گردشگری را متحول می ،ساختیک زیر منزلة به

 ،کلی طور به ،(. در این قسمت11: 3193یزدی و سقایی پاپلی ) پارامترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

 شود. محیطی بررسی می فرهنگی و زیست ـ گردشگری در قلب ابعاد اقتصادی، اجتماعی
 

 پایدار بعد اقتصادی گردشگری

گیرد  می آزاد گردشگری شکلمبادلة اقتصادی است. ساماندهی فضای جغرافیایی در امر  ای گردشگری قبل از هر چیز مسئله

هایی از توسعه را  تقاضا جلوه در فرایند عرضه و گردشگری ،رو این ازشود.  ری انجام میداری و سودآو سرمایهپایة و تجارت بر 

کردن اوقات  صرفاما خارج از این دیدگاه گردشگری در اصل  ،آمیز است صلحفرهنگی و  یدهد. گردشگری حرکت نشان می

میان میهمان و میزبان  یگیرد. گردشگری کنش و واکنش شدن امر اجتماعی شکل می اقتصادیفراغت است که در روندی از 

: 3193یزدی و سقایی پاپلی ) اقتصادی نیست غیرفرهنگی یا  ی         صرفا  امر ،نتیجه . درشود ل مبادله میازای آن پو بهاست که 

توان در قالب جریان سرمایه بازشناخت که عالوه بر افزایش  های گردشگری را در زمینة اقتصادی می کلی، قابلیت طور (. به11

های  تنیدگی فعالیت درهمکند.  رعت گردش پول کمک میتحرک تولید و توزیع، ایجاد مشاغل و خدمات گوناگون به س

رشد اقتصادی موجب رشد گردشگری و      مثال های اقتصادی به حدی است که  اقتصادی حول گردشگری با دیگر شاخص

اقتصاد آزاد و در پایة (. رویکرد اقتصادی گردشگری بر 11: 3114)پدریان شود  افول اقتصادی موجب افول گردشگری می

شناخت عرضه و تقاضا در گردشگری، شناخت بازار را به دنبال دارد که  ،رو این ازگیرد.  عرضه و تقاضا شکل میچارچوب 

 (.11: 3193یزدی و سقایی پاپلی ) گشای درک اقتصادی از گردشگری است راه

 یینجایگزتواند  های اقتصادی درحال کاهش باشد، می های دیگر بخش خصوص زمانی که سود فعالیت هب ،گردشگری

بودن سطح  پایینگردشگری غلبه بر توسعة دلیل اصلی  ،این مبنا ا و راهبردی برای توسعه باشد. بره مناسب برای آن

 (.Oppermann 1996: 85) محلی استجامعة های جدید شغلی و تحوالت اجتماعی در  فرصتارائة درآمد و 

 :(Griffe 1993: 24-25) شرح است دینتوسعه بزمینة آثار گردشگری در 

 ؛کند همانند هر فعالیت صادراتی، منبع درآمد و اشتغال ایجاد می .3

های  اهرم برای تعداد زیادی از فعالیت یک منزلة بهآورد و  وجود می بههای اقتصادی و خدماتی  ای از فعالیت زنجیره .4

 ؛کند اقتصادی عمل می

ها را  ها را دستخوش تغییر کند یا آن آناولیة ها را تغییر دهد یا مواد  آنکه ماهیت آن بدون ،اندازهای طبیعی از چشم .1

 کند؛ برداری می بهره ،نقل کند و حمله مناطق دیگر ب

 ؛دهد دارند ارتقا مینیاز هایی که به نیروی کار بیشتری  برای صنایع و هنرهای سنتی و فعالیترا تقاضا  .4

ها را به  زای هزینه های برون کند، جریان فضای اقتصاد ملی جذب میبه همان اندازه که گردشگرانی را از خارج از  .5

 دهد. ضریب تکاثری را افزایش می کند و میمنطقه تزریق 



 4331پاییز ، 3 شمارة، 2 دورة گردشگری شهری،  303

بخشی به  تنوعتواند روند توسعه را با  محصولی می تک ییک فعالیت اقتصادی جایگزین در اقتصاد منزلة بهگردشگری 

شونده بسیار نامحدود برای  جانشینماهر و منابع                       و نیروی کار نسبتا  غیراری شدید جا بیک کند. هراقتصاد ملی تسریع 

 .(11: 3119لی ) ترین اقدام باشد تواند مناسب می ،اشتغال باشد

 

 پایدار فرهنگی گردشگری ـ بعد اجتماعی

هاست. فرهنگ  بوم آن های امروزی و زیست های گوناگون، انعکاس زندگی دیرینه در انسان فرهنگ در نمادهایی از جلوه

های مختلفی از آداب و رسوم، میراث و دیگر تولیدات مادی و زیباشناختی  مردمی با جلوه بیننظام ارتباطی  یک منزلة به

دی کرد. برای مردم کشورهای بن و گروه کلی فرهنگ سنتی و مدن بخشتوان در د گیرد. فرهنگ را می شکل می

ز مردم اری ایبرای بسبرعکس، کنند.  و بهتر برای آن خرج می است تر یدیدن ،تر باشد یافته هرچه فرهنگ سنتی توسعه

کاالهای قابل  منزلة بهتوانند فرهنگ خود را  ها می فرهنگهمة تر است.  جذاب ،تر باشد جهان سوم هرچه فرهنگ مدرن

 ،رو این ازه کنند. آن تجرب اند تا اصالت معنایی را در های با فرهنگ سنتی فروش عرضه کنند. گردشگران در پی مکان

برخی از  ،کند. بر این مبنا گردشگران زیادی را به خود جذب می ،های دور گرفته از سنت پاخصوص  به ،ای سنتیه فرهنگ

گردشگری از  ،کلی یدر حالت. (Jafari 2000: 1-14) گیرند نظر میبنای گردشگری در  ا سنگاندیشمندان فرهنگ ر

گردشگری از  ،در این دیدگاه تهاجمی داشته باشد. ـ تواند حالت تعامل و تبادل یا دافعی فرهنگی می ـ انداز اجتماعی چشم

ای که پیرامون آن آثار فرهنگی بسیاری شکل  ونهبه گ؛ فرهنگی است یامر ،اقتصادی باشدای  پدیدهماهوی قبل از آنکه 

شود. این آشنایی بر شناخت  آشنا می های دیگر ها و فرهنگ گیرد. گردشگری انسان با فضاهای جغرافیایی، انسان می

 (.3: 3191)بونی فیس  استمقدم بیشتر انسان از خویش 

شود و با  سبب میها را  ها و تبادل  فرهنگی در دو سوی جریان گردشگری در یک مکان، تعامل یامر منزلة گردشگری به

گردشگری توسعة در ارتباط است.  ،فرهنگ جامعه است که منبعث ازها،  آنها، نیازها و آرزوهای  ها، خواسته ها، انگیزه  انسان

 وجود آید. همیزبان بجامعة شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و  فرهنگی موجب می ای پدیده منزلة به

شود.  تفسیر می بازیابد و  انطباق و سازگاری با محیط زیست و کنش متقابل با دیگران تحرک می ةواسط بهفرهنگ 

های گردشگری از  تفسیر تجربهواسطة نگی است که به های کنش متقابل فره گردشگری در این میان یکی از شیوه

میزبان در چه سطحی قرار جامعة . این امر بستگی به آن دارد که فرهنگ کند فرهنگ محلی کنشی متقابل را نمایان می

فات تهاجمی از سوی دیگر در بعضی از جوامع اختالهای  سو و فرهنگ یکهای تدافعی از  داشته باشد. وجود فرهنگ

های فرهنگی                                          آورد. اصوال  فرهنگی پویاست که توانایی کنش وجود می بهمیزبان جامعة و فرهنگی عمیقی را بین گردشگر 

 (.Tribe 1997: 39-43) باشدداشته را 

 

 پایدار محیطی گردشگری بعد زیست

محیطی نیز دارد. این آثار  فرهنگی، آثار زیست ـ بر آثار اقتصادی و اجتماعی  گردشگری در فضای جغرافیایی عالوهتوسعة 

های  گردشگری جنبهزمینة توسعة های مشخص و روشن در  راهبردها، استانداردها و ارزیابیصورت عدم پیگیری  در

کردن  بومیی در مفهوم ایداربه پ یتواند با پایبند . گردشگری میداردتخریبی بسیاری در ابعاد محیط انسانی و طبیعی 

توسعه نشان  درحالرهای بر کشو تأثیر گردشگری بارةزیست شود. مطالعات سازمان ملل در  ساز حفاظت از محیط زمینه

ا بین کشورهای و مبادالت فرهنگی رشده میزبان اینکه گردشگری موجب شکوفایی اقتصادی کشورهای  دهد با می

ضرورت  ،رو این از(. 3: 3114)ایدینگتن  استایجاد کرده محیطی نیز  زیستهای اجتماعی و  خلل، مختلف قوت بخشیده

 پرداختن به گردشگری در مفاهیمی از پایداری الزامی است.



  IEA   303 و SWOT تکنیک از استفاده با گردشگری پایدار توسعۀ های استراتژی تدوین و ارزیابی

دار کردن  را بدون خدشهخود ای که نیازهای فعلی  عبارت است از توسعه، سیون براتلندیبراساس کم ،پایدارتوسعة 

آوردن راهبردها و ابزارهایی است که  فراهمپایدار در یک کلیت معنایی درصدد توسعة توانایی نسل آینده، پاسخ گوید. 

 (:13: 3111زاده  )میرآب بتوان به پنج نیاز اساسی پاسخ گوید

 ؛تلفیق حفاظت و توسعه .3

 ؛زیستی انساناولیة تأمین نیازهای  .4

 ؛دستیابی به عدالت اجتماعی .1

 ؛خودمختاری و تنوع فرهنگی .4

 .اکولوژیکیحفظ یگانگی  .5

 یگردشگرزمینة و توسعه است، در  یزیر ات برنامهیغالب در ادب یردیک، رویداریرد پایکه امروزه روکنیبا توجه به ا

شود.  یشهری محسوب م یگردشگرتوسعة  یها برنامه یو محور اصل یم اساسیدار، پارادیپا یز موضوع گردشگرین

ریزی و مدیریت مناسب  گردشگری در صورت برنامه. به بحث توسعه و گردشگری پایدار و ابعاد آن پرداخته شد ،رو این از

ولی در  ،گیرد تأثیرات سازنده و مفیدی در جامعه باشد و از جانب میزبانان مورد حمایت و استقبال قرار میمنشأ تواند  می

عی فراوانی به همراه خواهد داشت که باعث ستیز و تقابل میان محیطی و اجتما پیامدهای منفی زیست ،توجهی صورت بی

 شود. گردشگران و ساکنان می

پایدار در گردشگری مورد توجه قرار گرفت و مراحل نظریة توسعة ، شده جهت واکاوی موضوع مطالعه ،در این پژوهش

 اطالعات با توجه به آن انجام گرفت.تجزیة ها و  دادهآوری  جمع

، نمونه برای. است گرفته انجام گردشگری امر دردر داخل و خارج کشور  فراوانی مطالعات و ها پژوهشزمینه، در این 

 :کرد اشاره ها پژوهش این به توان می

به بررسی وضعیت صنعت « ریزی صنعت گردشگری در ایران ارزیابی برنامه»ی دکتررسالة ( در 3191حیدری )

از مشکالت و تنگناهای صنعت گردشگری و دالیل ناکامی این صنعت در ایران پرداخته ای  گردشگری در ایران، بیان پاره

داند و  های پژوهشی صنعت گردشگری ایران را فقدان رویکرد علمی و تحقیقی می فعالیتزمینة ترین مشکل در  و مهم

ای  گری، با نگرشی منطقههای جاذب گردش گذاری کالن در سطح کشور برای مکان سرمایههمچون نهایت راهکارهایی  در

گردشگری  بارةشهری در های کالن گذاری گیرد که باید در سیاست و نتیجه میکند  را برای رونق گردشگری ارائه می

 بازنگری صورت گیرد.

 مورد نمونة پایداری چارچوب در گردشگری و شهریتوسعة  سازی مدل» با عنوانرسالة دکتری در  (3191) قدمی

عامل فشار، نقش مهمی در بروز پیامدهای اقتصادی،  منزلة بهکند که گردشگری  اظهار می «کالردشت شهر  :مطالعه

و در کنار آثار مثبتی همچون بهبود وضعیت اقتصادی، پیامدهای دارد کالردشت حوزة فرهنگی و محیطی در  ـ اجتماعی

یشان پس از بررسی نقش گردشگری در وجود آورده است. ا ههای محیطی و اجتماعی و فرهنگی ب ناگواری در عرصه

عامل  منزلة بهشهری را با توجه به نقش محوری گردشگری توسعة کالردشت، ماهیت حوزة شهری در توسعة تحول و 

و در  SWOT گردشگری از مدلـ  شهریتوسعة منظور تحلیل استراتژیک   کند. قدمی در ادامه به پیشران، مدلسازی می

دهد که  داده نشان می انجامنهایت، براساس مطالعات  درکند و  استفاده می AHP استراتژیک از تکنیکبندی عوامل  اولویت

 .داردپایدار زمینة توسعة کالردشت پتانسیل باالیی در حوزة 

نیافتگی گردشگری چابهار با  توسعهتحلیل عوامل »( در تحقیق دربارة 3199زاده و همکاران ) نتایج بررسی ابراهیم

گردشگری یکی از محورهای مهم گردشگری جاذبة  449دهد که شهرستان چابهار با  نشان می «SWOT ه از مدلاستفاد

شدن به یک  تبدیلداشتن ظرفیت رغم  بهنیز بیانگر آن هستند که این شهرستان  SWOT های مدل تحلیل است.کشور 
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ها و ضعف تبلیغات نتوانسته  ل مدیریتی، کمبود زیرساختئگیران و مسا گردشگری، به علت تعدد تصمیممنطقة نمونة 

فکری  همنهایت راهبردهای توسعه و اصالح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و  دراست به هدف خود برسد و 

گردشگری توسعة ها را جهت  های مرتبط با گردشگری و مردم، تقویت اکوسیستم آزاد و سازمانمنطقة بین مسئوالن 

 کنند. شنهاد میپی

پایدار گردشگری در توسعة ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب »ای با عنوان در مطالعه( 3131) قدمی

 نسبت یتر قیعم یها ضعف با یگردشگر داریپا توسعة یراستا در مشهد یگردشگر حوزة دهد یم نشان «شهر مشهد کالن

 یساز ادهیپ و اتخاذ صورت در هک روست هروب تر یقو و متعدد یها فرصت با یرونیب طیمح لحاظ به اما ،روست هروب ها قوت به

 افت.ی دست یتر مطلوب جینتا به توان یم ،یگردشگر یکپارچة تیریمد تحقق جهت در تالش ژهیو به، WO یها یاستراتژ

« شمالیموردی قبرس مطالعة پایدار گردشگری: توسعة »خود با عنوان مطالعة ( در 4115) 3حاسین و آلتین ای

محیطی تأثیر داد که بیشترین  ها نشان می های آن یافته کردند.گردشگری را در شمال قبرس مطالعه توسعة منفی تأثیرات 

پایدار گردشگری توسعة رسند که  به این نتیجه می ،پایان در است.گردشگری در این جزیره مربوط به انهدام زباله توسعة 

 د بین محیط طبیعی، فرهنگی و انسانی تعادل ایجاد کند.ای است که بتوان توسعه

نوبی: ارزیابی جریزی گردشگری پایدار در پوالبنگی  برنامه»عنوان با مشترک خود مقالة ( در 4111) 4کابانبان و لیدیاته

 محیطی ارزیابی شرایط زیست» های در زمینه، «آینده گردشگری درتوسعة ها در  محیطی و نقش آن عوامل زیست

پایدار توسعة محیطی در امکان  ارزیابی تأثیر عوامل زیست»و « پایدارتوسعة پوالنگی جنوبی در مالزی جهت رسیدن به 

گردشگری در آینده توسعة در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که باید برای ها  آناند.  تحقیقاتی انجام داده« گردشگری

و بهبود یابند و سازگاری مناسبی با محیط ایجاد  شوند گردشگری بر محیط جبرانرات یثتأهایی اتخاذ شود تا  محدودیت

باید امکانات و خدمات کافی جهت مشارکت مردم محلی در راستای حفاظت از محیط زیست فراهم  ،از جانب دیگر .شود

 .یابدانداز گردشگری پایدار در آینده بهبود  چشمو بدین صورت شود 

پایدار گردشگری: توسعة نظارت بر محیط زیست برای »خود با عنوان مطالعة ( در 4131) 1یدینهیال ارکاس و آیدا ارا

محیطی پایدار  ، بیان کردند برای رسیدن به کیفیت زیست«گردشگری آنتالیامنطقة همکاری و ساختار سازمانی در شبکة 

گردشگری در جهان بوده توسعة محور  ،محیطی بیش از دو دهه مسائل مربوط به سیاست های زیست و محافظت از دارایی

 ،به عبارتی. است داریپا ةتوسع اتیحکومت و ادب یها شبکه لیو تحل هیبا تجز یقبل اتیمقاله کمک به ادب نیهدف ااست. 

های ارتباطی حکومت در  اهمیت همکاری شبکه ،یگردشگر داریپا ةتوسعحکومت در  یها شبکه تیبرجسته کردن اهم

های تحلیلی  محیطی در آنتالیاست. یافته پایدار گردشگری زیستتوسعة های مختلف و نقش ساختار سازمان برای  مقیاس

اساس بررسی سطح شرکت  برهای گردشگری  محیطی دولتی را در میان انواع مختلف سازمان زیستهای  شبکهاین مقاله 

زا  درون یها ییایو پوهای ارتباطی خود اتکا براساس عالیق محلی  شبکه و یمحل یها یهمکار شیافزادهد که  نشان می

های ارتباطی  محیطی در اعمال شبکه های زیست دهند که انگیزه های تحقیق نشان می یافته ،دهد. متأسفانه را نشان می

 اند. پشت مالحظات اقتصادی افتاده

 

 پژوهش  روش

پس از مشخص شدن  ،. در این پژوهشاستتحلیلی  ـ توصیفیاین تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق آن 

                                                                                                                                                                              
1. Husain & Altin Ay 

2. Cabanban  & Lydia teh  

3. Hilal Erkuş-Öztürk, Ayda Eraydın 



  IEA   344 و SWOT تکنیک از استفاده با گردشگری پایدار توسعۀ های استراتژی تدوین و ارزیابی

های  ضوع و به دنبال آن با مرور ویژگیو اهداف تحقیق، با بررسی ادبیات مربوطه و اسناد و تحقیقات مرتبط با مواالت ؤس

ها و  انرگهای مستند ا و گزارش ریزان مردم، برنامهآرای ، مبتنی بر مشاهدات میدانی ،بخش گردشگری شهرستان بانه

نفر  111پژوهش حاضر  آماری جامعة ،همچنین .بندی شدند آوری و طبقه اطالعات پایه جمع ها و های مربوط، داده سازمان

اند.  شده انتخاب ساده تصادفی و هدفمند گیری نمونه روش از استفاده با که استریزان و نهادهای دولتی  از مردم، برنامه

ها و  )فرصت و عوامل بیرونی (ها و ضعف ها وت)ق تحقیق جهت تحلیل عوامل درونیو اهداف االت ؤسسپس در راستای 

کلیدی این است که تجزیه و تحلیل  ةنکتاستفاده شده است.  SWOTها از ابزار تحلیلی  تهدیدها( و تدوین استراتژی

برای انتخاب استراتژی ارائه د چارچوبی پویا و کارآم، نتیجه درهای موقعیت تسری دارد.  جنبه ةهم بر SWOTسیستماتیک 

، موقعیت استراتژیک IEAنهایت با استفاده از ابزار تحلیلی عوامل درونی و بیرونی  در( و taleai at al., 2009: 209) کند می

 شود. ش گردشگری شهرستان بانه تعیین میبخ

 

 SWOT کیمدل استراتژ

ستم و یس یک یخارج طیموجود در مح یها فرصتدها و یشناخت تهد یاست برا ی، ابزارSWOT سیماتر ای کیتکن

 یمرادبه توسعه ) یابیدست یاهبرد بران ریت و تدویآن به منظور سنجش وضع یداخل یها ها و قوت ضعف یبازشناس

 قین امور از طریهبرد است و ان رایت و تدویل وضعیتحل یبرا یابزار« سوات» کیتکن .(41: 3193 یحیمس

موجود در  داتیها و تهد فرصت یبند و طبقه یبازشناس .4 ،ستمیس یدرون یها ها و ضعف قوت یبند و طبقه یبازشناس .3

 است ندهیدر آ ستمیست یهدا یگوناگون برا ین راهبردهایتدو .4 ،س سواتیل ماتریمکت  .1، ستمیط خارج از سیمح

را به  هاتهدیدها و  ثر و ضعفکبه حدا ها را ها و فرصت مناسب قوت یاستراتژ یکن مدل، یدگاه ایاز د (.44: 3194 )گلکار

 یلکدها در چهار حالت یها و تهد ن منظور، نقاط قوت و ضعف و فرصتیا یبرا .رساند ین مکداقل ممح

ST,SO,WO,WT 3194 ارونکسون و ی)هر شوند یها انتخاب م ن آنیاز ب یستراتژا یها نهیشود و گز یداده م وندیپ :

334.) 

 است: دین صورتپژوهش ب نیدر ا SWOT کیچارچوب تکن یکل طور به

 
 اراهبرده نییتع ةنحوو  SWOTسیماتر .4 جدول

 
 40: 4333 : کیانیآخذم

 

 IEAتکنیک 

 شود. می استفاده بیرونی و درونی عوامل ارزیابی ماتریس تهیة در تحلیل، مرحلة در شده انجام های تحلیل مرحله، این در
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 عامل هر نهایی امتیاز و شود می تهیه سیستم داخلی محیط ضعف و قوت نقاط کردن لیست از درونی عوامل ارزیابی ماتریس

 بین سیستم بر اثرگذاری درجة حسب بر که است عددی عامل ضریب آید. می دست به عامل آن رتبة در عامل هر ضرب از

 که 4 تا 1 بین است عددی رتبه شود. می داده باشد، 1 برابر درونی عوامل ضرایب مجموع نهایت در که طوری به ،3تا  صفر

 ها قوت و 2 تا 1 بین ای رتبه ها ضعف که طوری به شود؛ می داده اختصاص عامل آن به سیستم در عامل آن بودن مثبت برحسب

 دهندة نشان 33/3 تا 1 از نهایی نمرة جمع آید. می دست به رتبه در ضریب ضرب از نهایی امتیاز گیرند. می 4 تا 2 بین ای رتبه

 که است این بیانگر 4 تا 3 های نمره و سیستم متوسط وضعیت دهندة نشان 33/4تا  2 از ها نمره است. سیستم داخلی ضعف

 (.33: 3131همکاران  و نیا ترکمن(  دارد قرار عالی وضعیت در سیستم

 ها  قوت و ها ضعف ها، فرصت ،هاتهدید ماتریس تشکیل و راهبردها تدوین(SWOT) 

 عوامل درونی و بیرونی ماتریس ترسیم (IEA) 

 

 شده مطالعهمحدودة 

که از شمال به شهرستان بوکان در استان آذربایجان است قلمرو مکانی این پژوهش شهرستان بانه در استان کردستان 

غربی، از شرق به شهرستان سقز در استان کردستان و از سمت غرب و جنوب به اقلیم کردستان عراق محدود است. در 

النهار گرینویچ قرار  نصفطول شرقی از دقیقة  51درجه و  45عرض شمالی و دقیقة  53درجه و  15موقعیت جغرافیایی 

کیلومتری  411(. این شهر در 514: 3113 )نجفی متری از سطح دریا واقع شده است 3551و در ارتفاع متوسط دارد 

 مسلح یروهاین ییایجغراف سازمان) دشتی قرار دارد ـ ای پایکوهی منطقه)مرکز استان کردستان( و در  شمال غربی سنندج

نفر  515هزار و  314 نکمس و نفوس یعموم یسرشمار نیآخر براساس 3131 سال در بانه شهرستان تیجمع(. 35: 3111

نفر ساکن نقاط روستایی شهرستان بانه  413هزار و  44نفر در نقاط شهری و  114هزار و  31بوده است که از این تعداد 

موقعیت شهرستان بانه را در تقسیمات کشوری ایران  3شکل  .استکیلومتر مربع  551هزار و  5اند و مساحت آن  بوده

 .دهد نشان می

 

 
 شده مطالعهمحدودة موقعیت جغرافیایی  .4 شکل
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 ها بحث و یافته

؛ شود میبررسی  شده همطالعمحدودة  ها و تهدیدها( و بیرونی )فرصت (ها و ضعف ها عوامل درونی )قوت ،در این مرحله

 سپس، (31: 3195 )افتخاری و مهدیاست گردشگری مدنظر پایدار  ةتوسعهایی که در راه دستیابی به اهداف  یعنی جنبه

یت استراتژیک عنهایت عوامل درونی و بیرونی ارزیابی و موق درشود و  ی تعیین مییها با توجه به این عوامل، استراتژی

 .شود ی شهرستان بانه تعیین میگردشگرپایدار توسعة 

 

 تجزیه و تحلیل عوامل درونی

در این  ،رو این ازاست؛  (W) ها ضعفو  (S) ها قوت شناخت بانه جهتشهرستان  سنجش محیط درونی ،هدف این مرحله

 .شود میبخش گردشگری شهرستان بانه بررسی های  و ضعف ها قسمت از پژوهش قوت

 

 ها قوت

را به قصد خرید  گردشگری تجاری است که ساالنه گردشگران زیادیحوزة ترین قوت گردشگری شهرستان بانه در  مهم

 به خود جلب کرده است. های این شهرستان از اقصی نقاط کشور کاال از بازارچه

به دلیل همجواری این شهرستان با کشور عراق و آن است. از دیگر نقاط قوت شهرستان خاص موقعیت  ،همچنین

وم در جذب گردشگر دوهلة که این خود در  استعراق  ـ بانه جزء محورهای ارتباطی ایران ،وجود مرز رسمی سیرانبند

اطق بکر ها و من ها، دریاچه ها، دشت جنگل، ای طبیعیه ر این عوامل، برخورداری از جاذبهب  بوده است. عالوهیرگذار تأث

منطقة سد بانه و دریاچة های جنگلی همچون پیرمراد و دوکانان،  و...، پارک سبدلومنطقة ، دشت سورین همچونزیادی 

بخش گردشگری  های از دیگر قوت .بوده استمؤثر هرستان بانه شگری شبازار تقاضای گردتوسعة بکر نجنه و... در 

نوازی و نگرش مثبت مردم  همانیم ،...و موسیقی، لباسشامل  های فرهنگی منطقه آداب و رسوم و ویژگیشهرستان بانه، 

خود در نوبة توانند به  روستای شوی هستند که میو  مثل روستای نجنه علیاروستایی وجود نواحی  گردشگران و بارةدر

 باشند.تأثیرگذار جذب گردشگر 

 

 ها ضعف

 یها راه بودن نامناسب، یگردشگر ـ یرفاه التیتسه و ها رساختیز فقدان: اند عبارتبخش گردشگری بانه های  ضعف

های طبیعی بکر  خصوص جاذبه هب یگردشگر یها به جاذبه های منتهی راه خصوص راه اصلی به بانه و دیگر هب یدسترس

 ـ ها و کیفیت کاالها، کیفیت نامطلوب خدمات اقامتی گذاری مناسب بر قیمت فقدان نظارت و ارزشاین شهرستان، 

 .یعموم نقل و حمل ستمیس نامطلوب تیفکیتفریحی موجود، 

ضعف گردشگری، زمینة توسعة راهبردی مشخص در برنامة ، نبود های بخش گردشگری شهرستان بانه از دیگر ضعف

با گردشگران،  برخوردنحوة  خصوص در ها آن آموزش عدم و مردم ییآشنانا، رسانی و هدایت گردشگران در اطالع

 ،همچنین است. و تبلیغات کم جهت پذیرش گردشگران گردشگر جذب یعیطب و یخیتار یها لیپتانس از مک یرسان اطالع

 وجود دارد. ،های طبیعی خصوص جاذبه هب ،های توریستی مشکالتی در دسترسی به مکان ،به دلیل کوهستانی بودن منطقه

 

 تحلیل عوامل بیرونی

 یها تهدید و ها فرصتو  پویش و نیز بررسی را بیرونی محیط باید ،کند آغاز را تدوین مرحلة محقق بتواند یک اینکه از قبل

فرهنگی و  اجتماعی، ،یاقتصاد عوامل شامل ها فرصت و تهدیدات یها سرفصل پایدارتوسعة  در       معموال . کند کشف را بالقوه
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 تر مهم بلکه ،کرد بسنده کنونی محیط بررسی به فقط نباید عوامل این تحلیل در که داشت باید توجه شود. می محیطی زیست

 و اجتماعی است. اقتصادی آن از

بخش گردشگری شهرستان بانه بررسی  ((O)ها فرصت ( وT) عوامل بیرونی )تهدیدها در این قسمت، ،بنابراین

 شود. می
 

 ها فرصت

افزایش ند از: ا عبارتشود، ها بهرمند  تواند از آن ان بانه در راستای جذب گردشگر میکه شهرست یهای ترین فرصت مهم

گذاری در  ایل باالی بخش خصوصی برای سرمایهتم، گذاری در بخش گردشگری ریزی و سرمایه توجه دولت به برنامه

وجود بازار  ،همچنین. دارداشتراکات قومی و زبانی همجواری این شهرستان با اقلیم کردستان عراق که ،  این حوزه

 که این شهرستان دارد.است های  از دیگر فرصت روزافزون گردشگری تجاری

 

 تهدیدها

های  بازارچه داشتنانه به سبب ب .استمحصولی  تکگردشگری  یجد یدهایاز تهد یکی ،بانه یگردشگرحوزة  با رابطه در

گردشگری طبیعی، توسعة های  با اینکه پتانسیلاست؛ جذب قوی در بخش گردشگری تجاری کانون  منزلة بهمرزی 

دون توجه به دیگر ب یک پتانسیلبرداری بیش از حد از  بهره ،. بنابرایندارد نیز تاریخی، فرهنگی، تفریحی زیادی

 .یستبازار گردشگری نتوسعة برای مؤثری راهبرد  ،ی گردشگریها پتانسیل

بعضی از  بینو شهرستان بانه  استان کردستان شرایط بارةدر نادرست ذهنیت ،از دیگر تهدیدهای این حوزه گردشگری

خدمات بهتر برای گردشگران از دیگر  مریوان، سردشت و جوانرود و ارائة همچون بازارهای رقیبگیری  شکلاست. مردم 

  .استگردشگری بانه  ةتهدیدهای حوز

 یالبدک و (...و یکتراف خدمات،) ردیکارک لحاظ به شهر یطیت محیفکی افت و یشهر یفضا روزافزون یآلودگ

 توسعة یرو شیپ داتیتهد جمله از یگردشگر یطیمح یها جاذبه از یبردار بهره نامناسب تیریمد (،منظر و نما یفرسودگ)

 است. بانه یدار گردشگریپا

ها و  ها و تهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی در مقابل فرصت نقاط قوت داخلی در مقابل فرصت 4در جدول 

( و تعیین موقعیت استراتژیک، IEAتهدیدهای خارجی قرار داده شد. همچنین بعد از ارزیابی عوامل درونی و بیرونی )

های  ها رو جهت توسعه پایدار گردشگری شهرستان بانه در یکی از این چهار دسته: استراتژی ترین استراتژی مناسب

های تدافعی  (، استراتژیSTهای اقتضایی یا تنوع ) (، استراتژیWOهای بازنگری یا انطباقی ) (، استراتژیSOتهاجمی )

(WT.ارائه خواهد شد ) 
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 بخش گردشگری شهرستان بانه SWOT. ماتریس 2جدول 
عوامل درون

ی
 

  SWOTماتریس

 (w) ها ضعف (sها ) قوت
 های مرزی . وجود بازارچه3
 . موقعیت استراتژیک شهرستان4
های طبیعی و مناطق بکر  . داشتن جاذبه1

 زیاد
های فرهنگی  . آداب و رسوم و ویژگی4

 منطقه
نوازی و نگرش مثبت مردم در  میهمان .5

 مورد گردشگران
. وجود نواحی روستایی مثل روستای 1

 و... نجنه علیا

 ـ رفاهی تسهیالت و ها فقدان زیرساخت. 3
 گردشگری

نبود برنامة راهبردی مشخص در زمینة . 4
 توسعة گردشگری

 دسترسی های راه بودن . نامناسب1
مناسب بر گذاری  فقدان نظارت و ارزش. 4

 ها و کیفیت کاالها قیمت
 رسانی و... ضعف در اطالع .5
 و... آموزش نبود و مردم ناآشنایی .1
 . کیفیت نامطلوب خدمات اقامتی و...1
 نقل و حمل سیستم نامطلوب کیفیت.9

 عمومی

ت
ص

فر
 

 ها
(o

) 
تهدیدها

 (
T

 )
ی

عوامل بیرون
  

ریزی و  . افزایش توجه دولت به برنامه3
 در بخش گردشگریگذاری  سرمایه

. تمایل باالی بخش خصوصی برای 4
 گذاری در این حوزه سرمایه

همجواری این شهرستان با اقلیم  .1
کردستان عراق که دارای اشتراکات 

 است قومی و زبانی
 . وجود بازار روزافزون گردشگری تجاری4

 (SO)تهاجمی  های استراتژی
 حداکثر(ـ  )حداکثر

 (WO)انطباقی  های استراتژی
 حداکثر(ـ   )حداقل

 محصولی تک گردشگری .3

 شرایط در مورد نادرست ذهنیت .4

 و شهرستان بانه استان کردستان
. به وجود آمدن بازارهای رقیب و 1

شهرهای  در خدمات و امکانات افزایش
 مجاور مثل مریوان سردشت و جوانرود

 و شهری فضای روزافزون آلودگی .4
 لحاظ به شهر کیفیت محیطی افت

 کالبدی کارکردی و

 از برداری بهره نامناسب . مدیریت5

 گردشگری محیطی های جاذبه

 (ST) یاقتضای های استراتژی
 حداقل( ـ کثر)حدا

 (WT) فعیادت های استراتژی
 حداقل(ـ   )حداقل

 مأخذ: مطالعات نگارندگان
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 (IEAارزیابی عوامل درونی و بیرونی)
 

 گردشگری شهرستان بانهبخش نی ارزیابی عوامل درو .3 جدول

 عوامل درونی

 امتیاز وزنی رتبه وزن ها قوت

 4/1 4 3/1 های مرزی وجود بازارچه

 114/1 4 131/1 موقعیت استراتژیک شهرستان

 همچونها و مناطق بکر دیگری  ها، دریاچه ها، دشت جنگل، ای طبیعیه جاذبه داشتن
 سبدلو و...منطقة  ،دشت سورین

113/1 4 494/1 

 39/1 1 11/1 و... موسیقی، لباسهای فرهنگی منطقه، شامل  آداب و رسوم و ویژگی

 353/1 1 151/1 گردشگرانبارة نوازی و نگرش مثبت مردم در مهمان

 35/1 1 15/1 روستای شویو  مثل روستای نجنه علیاروستایی وجود نواحی 

    ها ضعف

 31/1 4 19/1 یگردشگر ـ یرفاه التیتسه و ها رساختیز وجود عدم

 31/1 4 19/1 گردشگریزمینة توسعة نبود برنامه راهبردی مشخص در 

های منتهی به  راه خصوص راه اصلی به بانه و دیگر هدسترسی ب یها راه بودن نامناسب
 های طبیعی بکر این شهرستان خصوص جاذبه هب یگردشگر یها جاذبه

11/1 4 34/1 

 35/1 4 115/1 ها و کیفیت کاالها قیمت مناسب برگذاری  فقدان نظارت و ارزش

 11/1 3 11/1 رسانی و هدایت گردشگران ضعف در اطالع

 31/1 4 115/1 با گردشگران برخورد نحوة خصوص در ها آن آموزش عدم و مردم ییآشنانا

 119/1 3 119/1 تفریحی ـ کیفیت نامطلوب خدمات اقامتی

 115/1 3 115/1 یعموم ونقل حمل ستمیس نامطلوب تیفکی

 49/4  3 درونی عوامل ازیامت لک جمع

 مأخذ: مطالعات نگارندگان
 

 رونی بخش گردشگری شهرستان بانهارزیابی عوامل بی .1 جدول

 عوامل بیرونی

 امتیاز وزنی رتبه وزن ها فرصت

 49/1 4 34/1 گذاری در صنعت گردشگری ریزی و سرمایه افزایش توجه دولت به برنامه

 54/1 4 31/1 گردشگریحوزة گذاری در  بخش خصوصی برای سرمایهایل باالی تم

 41/1 1 13/1 دارد.اشتراکات قومی و زبانی  همجواری این شهرستان با اقلیم کردستان عراق که

 11/1 1 34/1 وجود بازار روزافزون گردشگری تجاری

    تهدیدها

تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گردشگری توسعة های  اینکه پتانسیل محصولی با تکگردشگری 
 دارد.تفریحی زیادی 

34/1 4 44/1 

 34/1 3 34/1 مردمبعضی از  بین درو شهرستان بانه  استان کردستان شرایط بارةدر نادرست تیذهن

 ،شهرهای مجاور مثل مریوان در خدمات و اناتکام شیبه وجود آمدن بازارهای رقیب و افزا
 سردشت و جوانرود

13/1 4 39/1 

 ،خدمات) یردکارک لحاظ به شهر یطیت محیفکی افت و یشهر یفضا روزافزون یآلودگ
 (و... نما یفرسودگ) یالبدک و (...و یکتراف

33/1 3 33/1 

 3/1 3 3/1 یگردشگر یطیمح یها جاذبه از یبردار بهره نامناسب تیریمد

 19/4  3 یرونیب عوامل ازیامت لک جمع

 مأخذ: مطالعات نگارندگان
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  گردشگری شهرستان بانهبخش ارزیابی عوامل درونی و بیرونی  .2 شکل

 مأخذ: مطالعات نگارندگان

 

 بانه یپایدار گردشگرتوسعة  یها یاستراتژ نوع نیتر مناسب ،4و شکل  یرونیب و یدرون عوامل یابیارز جینتا براساس

 اناتکام و ها رساختیز الت،یتسه آوردن فراهم: WT1 :ند ازا باشد که عبارت (WT) های تدافعی نوع استراتژی از باید

  ههای مرتبط، ب ، نهادها و بخشها ه: اعمال هماهنگی بین ادارWT2، گردشگر جذب یبرا یزیر هبرنام و یگردشگر ـ یرفاه

راهبردی و ساختار گردشگری توسعة : تدوین سند WT3 ،سازی عملکردهای گردشگری پایدار شهری منظور یکپارچه

 یالملل نیب و یداخل سطح در یگردشگر یها تیمز دربارة ها رسانه در یساز آگاه یها تیفعال و غاتیتبل تیتقو :WT4پایدار، 

: WT6های بازاریابی گردشگری تجاری،  فعالیتتوسعة : WT5، منطقه تیوضع دربارة گردشگران بد تیذهن بردن نیب از و

 ینسب یها تیمز گریو د ها هفرآورد ها، جاذبه از یریگ بهره و ییشناسا( و یعیطب یگردشگر) سمیوتورکا توسعة بر دکیتأ

 و جیترو و یمردم یتعاون یها لکتش جادیمنظور ا به تجربه با و متخصص یروهاین از استفاده: WT7منطقه،  یستیتور

 آموزش گردشگری.

 باشد. می رو شیپ یتهدیدها ها و رفع ضعفرفع  در جهت رانیگ میتصم یاصل تالش (WT) تدافعی یها یاستراتژدر 

 

 گیری نتیجه

 یزیر برنامه و صنعت نیا به یکاستراتژ دید ازمندین ،یگردشگر صنعت بلندمدت و سرشار سود از یبردار بهره برای ،امروزه

 با حاضر قی، تحقیگردشگرپایدار  توسعة یاستراتژ تحقق یبرا یساز نهیزم یراستا و در اساس نیبرا .میهست بلندمدت

و تعیین موقعیت  نیتدو و دها(یو تهد ها )فرصت یبیرون عوامل (،ها ضعف و ها )قوت درونی عوامل ییشناسا هدف

 ها قوت ،شده انجامهای  ارزیابیها و  ضمن بررسی ،گرفت. بنابراین انجام شهرستان بانه یگردشگر پایدار توسعة یاستراتژها

 از استفاده بعد بامرحلة در  و شد فهرست شهرستان بانه یصنعت گردشگر یرو شیپ یدهایتهد و ها فرصت ،ها ضعف و

 به یده وزن ها و تهدیدها( امر )فرصت اتریس ارزیابی عوامل بیرونی( و مها و ضعف ها )قوت عوامل درونی یابیارز سیماتر

امتیاز عوامل ( و جمع 49/4) درونی عوامل یوزن ازیامت جمع 1و  4های  جدول گرفت که طبق انجام عوامل نیا از یک  هر

 یگردشگر صنعت ها در فرصت بر دهایو تهد ها قوت برها  ضعف غلبة ةدهند نشان هکبوده  5/4( کمتر از 19/4) بیرونی

 (WT) های تدافعی یموقعیت استراتژیک بانه تعیین شد و استراتژ ،به خروجی ماتریستوجه  . بااست شهرستان بانه

اعمال هماهنگی گردشگر،  جذب یبرا یزیر برنامه و یگردشگرـ  یرفاه اناتکام و ها رساختیز الت،یتسه آوردن فراهم)

 ةسازی عملکردهای گردشگری پایدار شهری، تدوین سند توسع های مرتبط به منظور یکپارچه نهادها و بخش ،ها هبین ادار

 در یگردشگر یها تیمزة دربار ها رسانه در یساز آگاه یها تیفعال و غاتیتبل تیتقوراهبردی و ساختار گردشگری پایدار، 
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های بازاریابی  فعالیتتوسعة منطقه،  تیوضع دربارة گردشگران بد تیذهن بردن نیب از و یالملل نیب و یداخل سطح

 گریو د ها هفرآورد ها، جاذبه از یریگ ه بهر و ییشناسا( و یعیطب یگردشگر) سمیوتورکا توسعة بر دکیتأگردشگری تجاری، 

 و یمردم یتعاون یها لکتش جادیمنظور ا به باتجربه و متخصص یروهاین از منطقه، استفاده یستیتور ینسب یها تیمز

 قدمی. استپایدار گردشگری شهرستان بانه توسعة های  ن استراتژیتری مناسب منزلة به (آموزش گردشگری و جیترو

 داد شنهادیپ را حداکثر( ـ )حداقل( WO) انطباقی یاستراتژ ،شهر مشهد پایدار گردشگری در کالنتوسعة  جهتدر ( 3131)

 حوزةدر  دارد. رتیمغا ند،ک یم شنهادیپ یگردشگر صنعت توسعة یبرا را یتدافع یاستراتژ هکحاضر،  قیتحق جینتا با هک

 لحاظ به اما ،روست هروب ها قوت به نسبت یتر قیعم یها ضعف با یگردشگر داریپا توسعة یراستا در مشهدردشگری، 

 رفع و ها فرصت از استفاده بر دیبا یشنهادیپ یها یاستراتژ بنابراین،روست.  هروب تر یقو و متعدد یها فرصت با یرونیب طیمح

 ،رو نیا از داشته است. غلبه ها فرصت بر دهایتهد و ها قوت بر ها ضعف بانه، یگردشگر حوزة در اما .باشد داشته دکیتأ ها ضعف

 نیا از هدف باشند. داشته دکیتأ (یتدافع یها ی)استراتژ دهایتهد از اجتناب و ها ضعف رفع بر دیبا یشنهادیپ یاستراتژ

 قیتحق یها افتهی ،نیهمچن .شود برطرف یداخل ضعف نقاط داخل، طیمح در موجود یها فرصت از هک است نیا یاستراتژ

توسعة  بارة( در3134) کاظمی و همکاران قیتحقو  کوچک لواسان دهستان یگردشگر بارة توسعة( در3191) یافتخار

 .ندک می تیحما قیتحق نیا یها افتهی از ،SWOTگردشگری استان لرستان براساس تحلیل 
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