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 دهیچک

 با رایز ؛دیآیم حساببه شهرها داریپا ۀتوسع مهم عوامل از یکی عنوانبه یشهر یگردشگر

 یگردشگر ۀتوسع. دکنیم فراهم را شهر ۀتوسع شهرها، یداخل یهاتیقابل و منابع بر دیتأک

 ۀعمد یهاتیفعال نیترممه از یکی ،بازده ثرکحدا با یفیک و یمک ادابع یارتقا با یشهر

 با دارد یسع رحاض پژوهش ،راستا نیهم در .است حاضر عصر در شهرها ییاجرا تیریمد

 اردیپا ییالگو ۀارائ به شهرها، ۀتوسع در آن تیاهم و نقش و یشهر یگردشگر مفهوم یبررس

 یاتوسعه به پرتوان، عامل نیا از یریگبهره با شهرها تا بپردازد شهرها در آن ۀتوسع ۀنیزم در

 یاتوسعه-یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش. ابندی دست خود یهاییتوانا بر یمتک و داریپا

 یگردشگر تیاهم و نقش حیتشر از پس هک است گرفته انجام یلیتحل-یفیتوص روش با و

 یروشیپ و حال یهاچالش و هاتوان یبررس به ،یاکتابخانه و یاسناد ۀمطالع قیطر از یشهر

 و متخصصان نظر از استفاده با آن به دنیرس یهاراه و اهداف میترس و جانیاله شهر

 -Meta مدل از موضوع یبررس یبرا ،منظورنیبد. است شده پرداخته امر نظرانصاحب

SWOT و یحیتفر مراکز تنوع وجود ۀمؤلف ،دهدیم نشان حاصل جینتا. است شده استفاده 

 تیوضع بهبود یهامؤلفه ،نیهمچن و داراست را یراهبرد تناسب نیباالتر شهر، در یگردشگر

 داریپا ۀتوسع ۀنیزم در شدهنییتع اهداف بر یرگذاریتأث قدرت نیباالتر یدارا کشور یاقتصاد

 بیرق نیبزرگتر یانزل بندر شهر دهدیم نشان جینتا ،نیهمچن .است جانیاله شهر یگردشگر

 .شودیم محسوب جانیاله شهر یامنطقه

 

 . Meta SWOT،یشهر یگردشگر ،جانیاله شهر ،یگردشگر داریپا ۀتوسع :یدیکل یهاهواژ
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 مقدمه

 در ییباال کتحر از هک شودیم شناخته یاجامعه هر در داریپا ۀتوسع عیصنا نیترمهم از یکی عنوانبه یگردشگر

 ،یگردشگر صنعت مختلف یهاجنبه بر زکتمر .است برخوردار یطیمح و یشهر ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد راتییتغ

 هر یمل و یالمللنیب یندهایفرا در یمهم اریبس نقش یاجامعه هر یمل و یمحل تیریمد یهایزیربرنامه با همراه

 یزندگ منافذ ۀهم به که است یادهیچیپ یاقتصاد تیفعال ،یگردشگر(. 2: 1390 ،انیشربت) ندک فایا واندتیم یاجامعه

 دایپ گسترش یاجتماع اهداف با مناسب یگردشگر صنعت ۀتوسع اگر(. Milenkovska, 2011: 49) است کرده نفوذ بشر

 (.Meliou and Maroudas, 2010: 124) شود منجر جامعه یکل رفاه به تواندیم ،کند

 یبرداربهره که هستند یخام منابع ۀمثاببه ،یگردشگر ۀتوسع یاصل یهامؤلفه از یکی عنوانبه یگردشگر یهاجاذبه

 ،فضا اساسبر ایدن در یگردشگر نظرانصاحب. هاستآن در افزودهارزش جادیا یندهایافر به توجه مستلزم هاآن از نهیبه

 یکوهستان یفضا .2 ؛سبز یجهانگرد ای ییروستا یفضا. 1 :اندکرده مشخص یگردشگر انواع یبرا را یکل یفضا 4

 سرآمد. یشهر یفضا .4 ؛نظر مورد ساحل فردمنحصربه یهایژگیو با یساحل یفضا .3 ؛یکوهستان یهاورزش یبرا

 خیتار بودندارا لحاظبه شهرها(. 5: 1390 ،انیشربت) است یشهر یفضا فضا، اساسبر هایگردشگر نوع نیا انواع

 مناظر بودندارا با و آمدهحساببه یشورک هر یمل یهاارزش ،یفرهنگ و یخیتار ،یباستان ینمادها استقرار و یطوالن

 یادهیپد ،یگردشگر(. 156: 1390 ،نهمکارا و رستگار) شوندیم محسوب گردشگران یبرا جذاب یهامکان از یعیطب

 در کهیطوربه ؛باشد داشته نقش آن یاجتماع ییایپو در یحت ای شهر کی یاقتصاد تیموفق به واندتیم که است

 :Badita, 2013) دارد وجود ایدن یشهرها از یاریبس در فعال یگردشگر صنعت یارتقا و رشد به رو روند ریاخ یهاسال

34.) 

 که (68: 1996 ،،الو) است شده شناخته فرهنگ و (اقتصاد) تجارت یاصل هدف و زهیانگ دو اب یشهر یگردشگر 

 شخص در هک یشهر التیتسه و اناتکام گوناگون، یهاجاذبه ۀیپا بر مختلف یهازهیانگ با شهر به مسافرت شامل

 مهم یهابخش ریز از یکی عنوانبه یشهر یگردشگر(. 34: 1386 ،موحد) هستند ،دکنیم زهیانگ و تیجذاب جادیا

 یرحمان) است افتهی یافزونروز تیاهم ،شدنیجهان ندیافر در و گرفته قرار توجه مورد یادیز زانیم به یگردشگر تیفعال

-برنامه از یاریبس بازار مطلوب طیشرا و است گسترش حالدر سرعتبه ،یشهر یگردشگر بازار(. 36: 1389 ،همکاران و

 تنهانه یشگرگرد. است کرده وسوسه دچار یشهر استیس از یمهم بخش عنوانبه یگردشگر ۀتوسع به را یشهر زانیر

 عیتوز اشتغال، جادیا بر آن ریتأث قیطر از بلکه ،است اشتغال و درآمد مولد و بزرگ یاقتصاد تیفعال کی ۀدهندنشان

 (.Timuz and Getz, 2009: 220) پرداخت فقر کاهش به کمک و یاجتماع ۀتوسع جیترو درآمد،

 سفر حاتیترج که زمان نیا در ژهیوبه ست،ین مشکل بدون ندیفرا کی گردشگران از یشتریب تعداد جذب ،حالنیا با 

 به قادر اغلب گردشگران ،یستیتور یهاجاذبه ای هامکان به مربوط یهانهیگز تنوع وجود با. است رییتغ حالدر شهیهم

 دیشد یوابستگ به توجه با(. Petrevska and Koceski, 2012: 11) ستندین انتخاب از یمیعظ حجم نیچن با آمدنکنار

 رییتغ لزوم گذشته، سال چند در آن دیشد یمتیق یهانوسان و منبع نیا بودنریپذانیپا نفت، از حاصل یدرآمدها به رانیا

 کشور در شیب از شیب ،یمحصولتک اقتصاد از ییرها منظوربه نیگزیجا منابع یریکارگبه و استفاده جهت در برنامه در

 کشور ۀبالقو ییتوانا و ایدن برتر عیصنا از یکی به یگردشگر صنعت شدنلیتبد به توجه با ،راستا نیا در. شودیم احساس

 ایدن برتر کشور 5 نیب در یعیطب و یفرهنگ یهاجاذبه لحاظ از و 10 ۀرتب در یخیتار یهاهجاذب لحاظ از که نهیزم نیا در

 بالقوه صورتبه که فراوان یطیمح یهاتوان بودندارا ضمن ،رانیا کشور(. 86: 1389 ،یکهزاد و موحد) است گرفته قرار

 .دارد قرار شهرها در هاتوان نیا از یاریبس که است یپرارزش اریبس یخیتار ۀیابن یدارا ،هستند دسترس در



  57 ...شهری گردشگری پایدار توسعۀ الگوی ارائۀ

 یرو موضوع نیا که یاثرات و امدهایپ ،نیهمچن و کشورها ۀتوسع در یشهر یگردشگر نقش تیاهم به توجه با 

 مطالعات و قاتیتحق ،گذاردیم کشورها یشهر جوامع یطیمحستیز و یکالبد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ساختار

 :شودیم اشاره هاآن از یبرخ به که است گرفته صورت نهیزم نیا در دانشمندان و نامحقق یسو از یمختلف

 کرده یبررس مشهد شهرستان در طرقبه بخش در را یطیمحستیز منابع بر گردشگران حضور ریتأث ،(1382) زادهیعل

 انیم از. است آورده وجودبه را یطیمحستیز مشکالت ،بخش نیا در یگردشگر ۀتوسع که است دهیرس جهینت نیا به و

 .است شده اشاره جانوران و اهانیگ ینابود و هوا و وخاکآب یآلودگ به بخش نیا در یمنف راتیتأث

 و یرضوان محمدرضا ،(1392) سال در «یشهر یگردشگر اقتصاد در یفرهنگ یدادهایرو نقش» عنوان با یامقاله در

 یگردشگر بر نآ ریتأث و شهر در برگزارشده یهاشگاهینما و هاوالیفست مانند یفرهنگ یدادهایرو یبررس با همکاران

 نیا بر .دارد قرار یجهان متوسط حد در تهران در یشهر یگردشگر یتکاثر بیضر که انددهیرس جهینت نیا به یشهر

 به کندیم هیتوص و افتی دست شهر نیا در یشهر یگردشگر نقش ۀتوسع به توانیم حیصح یزیربرنامه با اساس،

 .دشو اقدام بخش نیا در مدون یزیربرنامه

 «یساحل یشهرها یگردشگر داریپا ۀتوسع در یشهر تیریمد نقش» عنوان با( 1392) سال در که گرید یامقاله در

 و اندتهپرداخ یساحل یشهرها بر دیتأک با یشهر یگردشگر یبررس به همکاران و ینیحس یعل دیس ،شده چاپ

 در رانیمد ماتیتصم و دارد وجود یشهر یگردشگر و یشهر رانیمد نیب یقو و مثبت ۀرابط که اندکرده یریگجهینت

 یشتریب توجه مهم بخش نیا به دیبا ن،یبنابرا ؛دارد یشهر یگردشگر فیتضع ای توسعه بر یفراوان ریتأث شهر ۀعرص

 .شود

 صنعت ۀتوسع در مؤثر عوامل یبررس» عنوان با یامقاله در همکاران همراه به یاریز اهللکرامت دکتر( 1392) سال در

 طیشرا یبررس به «یممسن نورآباد یمورد ۀنمون ن،اساکن یتمندیرضا بر ثرمؤ عوامل بر دیتأک با یشهر یگردشگر

 زانیم نیکمتر که شد مشخص کانو مدل از استفاده با ادامه، در. پرداخت ناساکن یتمندیرضا و یشهر یگردشگر

 .داشت بخش نیا در قیعم ضعف از نشان که هاستآن یاساس یازهاین ۀنیزم در یشهر گردشگران تیرضا

 و نوربخش توسط «شهرهاکالن یاقتصاد ۀتوسع در یرشه یگردشگر نقش» عنوان با یامقاله( 1391) سال در

 .است کرده یبررس را آن انواع و یشهر یگردشگر یهاجاذبه ،یشهر یگردشگر ندیافر که است شده ارائه سراسکانرود

 از یاریبس که گرفته جهینت و است پرداخته رهاشهکالن در خصوصبه یشهر یگردشگر یاقتصاد ریتأث به ،ادامه در

 .دستنین دارا را یشهر یگردشگر ۀتوسع ۀنیزم در یکاف یآمادگ شهرهاکالن

 انیشربت حسن توسط ،«آن یبرا الزم ییارهاکراه ۀارائ و رانیا یشهر یگردشگر ۀتوسع بر یتأمل» عنوان با یامقاله

 رانیا در یشهر یگردشگر داریپا یارهاکراه و توسعه عوامل نیترمهم یبررس به که است شده ارائه( 1390) سال در

 وجود یشهر یگردشگر نقش ۀتوسع ۀنیزم در یمختلف یهاتوان ،ما کشور در که رسدیم جهینت نیا به .است پرداخته

 .دشویم سازمشکل بخش نیا در موجود فیضع امکانات و نشده تیریمد یخوببه هاتوان نیا اما ،دارد

 و نسترن ۀلیوسبه «یشرق جانیآذربا استان در یگردشگر ۀتوسع در اثرکت بیضر مدل لیتحل» عنوان با یامقاله

 اقتصاد در مضاعف ۀبازد آمدنوجودبه و اشتغال ۀنیزم یگستردگ ،یاقتصاد نظرنقطه از هک است شده ارائه( 1388) ییرضا

 با یاقتصاد اثرکت بیضر ۀارائ در یعس سم،یتور ییدرآمدزا تیاهم به توجه با مقاله، نیا در. است شده دیتأک زبانیم ۀجامع

 .است شده یشرق جانیآذربا استان یهاهتل آمار به توجه

 ۀتوسع که انددهیرس جهینت نیا به اندداده انجام یشهر یگردشگر ۀنیزم در که یمطالعات در کورت و اندهول

 کاهش ،یسرگرم و حیتفر خدمات، از اهم منطقه آن ساکنان یزندگ تیفیک ینیع یهاشاخص بر یمثبت ریتأث ،یگردشگر

 (.Kim, 2002: 58) است داشته... و سالمت یهاشاخص شیافزا فقر، سطح
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 سالههمه و شده محسوب النیگ استان یشهر شبکه در پرنفوذ و مهم یشهرها از یکی عنوانبه جانیاله شهر 

 و است یشهر گردشگر جذب یبرا یفراوان یعیطب یهاتوان یدارا شهر نیا. است یادیز گردشگران و مسافران مقصد

 زین ییهاچالش ،هاتیقابل و هاتوان نیا کنار در اما ،شودیم جانیاله شهر در نقش نیا ۀتوسع موجب آن فراوان یهاتوان

 یرقبا وجود ،نیهمچن و شهر یگردشگر ۀمقول به یاصول توجه عدم. دارد وجود شهر نیا یشهر یگردشگر ۀنیزم در

 صنعت کنار در ربازید از که جانیاله شهر در را یشهر یگردشگر پرتوان نقش به یجد توجه ضرورت پرتوان، یامنطقه

 یهاچالش و هاتوان یبررس ضمن ،دارد یسع پژوهش نیا .کندیم بازگو را داشته شهرت گردشگر جذب و ییبایز به یاچ

 به توجه با شهر نیا در یشهر یگردشگر ۀتوسع منظوربه داریپا ییالگو ۀارائ به جان،یاله یشهر یگردشگر یروشیپ

 ،مذکور موارد به توجه با. بپردازد انیم نیا در آن یامنطقه یرقبا با سهیمقا و جانیاله شهر یداخل یهاتیقابل و هاتوان

 ملعا عنوانبه جانیاله یشهر یگردشگر ۀتوسع یروشیپ یهاچالش و هاتوان شناخت منظوربه موجود طیشرا یبررس

 به پاسخ دنبالبه فوق موارد گرفتننظردر با حاضر ۀمطالع ،راستا نیهم در. رسدیم نظربه یضرور شهر نیا توسعه پرتوان

 :است عمده سؤال دو

 ؟اندکدم جانیاله شهر یگردشگر یروشیپ یهاچالش و هاتوان .1

 یشهر یگردشگر ۀنیزم در خود گاهیجا و نقش ۀتوسع به یامنطقه یرقبا با مواجه در تواندیم جانیاله شهر ایآ .2

 ابد؟ی دست

 

 ینظر یمبان

 1یراهبرد یزیربرنامه

 منابع افتنی یچگونگ یبرا یریگمیتصم و سازمان راهبرد فیتعر یبرا که یسازمان است یندیفرا یراهبرد یزیربرنامه

 آنکه یبرا. شودیم شامل زین را منابع و افراد ،ندیفرا نیا. ردیگیم صورت ،راهبرد مقصود به دنیرس یبرا ازین مورد

 یدرستبه را باشد خواهدیم آنچه آن از پس. است گرفته قرار کجا اکنون بداند دیبا ،رفت خواهد کجا به بداند سازمان

 سازمان یراهبرد برنامۀ را ندیفرا نیا از حاصل مستندات. کند مشخص را گاهیجا آن به دنیرس یچگونگ و کرده فیتعر

 هرگز اما رود،یم کارهب مانساز کی پالن کردنریتصو منظوربه ،مؤثر یزیربرنامه یبرا یراهبرد یزیربرنامه. نامندیم

 ،اساس نیا رب. داد خواهد رخ یاتفاقات چه کینزد ندۀیآ در و بود خواهد چگونه قاًیدق ندهیآ در بازار کند ینیبشیپ تواندینم

 Hangher and) کنند یطراح سخت طیشرا در ماندنزنده اساسبر را سازمان یهاراهبرد دیبا سازمان در راهبرد متفکران

URL, 2002: 16.) 

 ییهادهیپد ۀگون و نوع در ،یزیربرنامه بودنیندیفرا لیدل. است یندیفرا یزیربرنامه ینوع یراهبرد یزیربرنامه

 شدندگرگون حالدر وستهیپ نکهیا لیدلبه ،هادهیپد نیا با برخورد در. ردیگیم صورت یزیربرنامه هاآن یبرا که است

 ,Evans) باشد داشته را دیجد طیشرا با قیتطب و بازخورد تیقابل که ردیگ انجام یاگونهبه هاآن یزیربرنامه دیبا هستند،

 زیپره و یخارج یهافرصت از جستنبهره با ،سوکی از که است نیا بر یاساس اصل ،یراهبرد یزیربرنامه در(. 4 :2004

 نیا نیتدو در گر،ید یسو از .پرداخت راهبرد نیتدو به ،هاآن دادنکاهش با و یخارج داتیتهد از یناش راتیتأث از

 دگاهید از. ستا اجراقابل یهاراهبرد نیـیتع هـدف بلکه شود، مشخص راهبرد نیبهتر که ستین نیا هدف ،هاراهبرد

 که ندهاستیفرا ریسا از تریمشارکت و ترمدبرانه ،ترمنظم اریبس و یامرحله هشت یندیفرا یراهبرد یزیربرنامه سون،یبرا

 ساختن روشن دستورها، ییشناسا و نیـیتع آن، یمحتوا ۀدربار توافق به دنیرس و یراهبرد یزیربرنامه آغاز: از اندعبارت
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 ییشناسا ،(ضعف و قوت نقاط) یداخل طیمح یابیارز ،(دهایتهد و هافرصت) یخارج طیمح یابیارز ،هاارزش و هارسالت

 در دیبا مرحله هشت نیا. ندهیآ یبرا کارساز ـدگاهید نیتـدو و مسائل تیریمد یبرا ییهاراهبرد میتنظ ،یراهبرد مسائل

 ،راستا نیهم در(. 90: 1387 ان،یزمان و فربهزاد) دشو یمنته یریگجهینت به و شود یابیارز اجرا، ندیفرا از مرحله هر

 انجام با تواندیم که است ینینو رشو ،Meta SWOT مدل با یشهر یگردشگر ۀتوسع یبرا یراهبردها یزیربرنامه

 .باشد گوجواب را عرصه نیا یروشیپ یاهچالش و مسائل از یاریبس وستهیپ صورتبه و خود مراحل

 

 1یگردشگر داریپا ۀتوسع

 و شیافزا یبرا یطیمح و یفرهنگ-یاجتماع ،یاقتصاد راتییتغ در متداوم یانیجر عنوانبه داریپا ۀتوسع نکهیا به توجه با

 درصدد داریپا یاگونهبه هک است یچندبعد یشیپو و شودیم فیتعر اجتماع لک مدتیطوالن یخوشبخت و رفاه یترق

 هک میبنام داریپا یزمان را یگردشگر ۀتوسع دیبا ادامه، در .است یطیمح و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد اهداف وحدت

 سمیورت ،درواقع. آورد فراهم ندگانیآ یبرا را یجانور و یاهیگ ،یکیژنت منابع ،وخاکآب عمناب حفظ امکان و نبوده مخرب

 ستیزطیمح به یکیزیف و یانسان نظر از و ابدی ادامه نامحدود یزمان در ط،یمح کی در بتواند هک است یسمیتور ،داریپا

 ,Butler) نسازد وارد یالطمه یاجتماع یندهایافر و هاتیفعال ریسا ۀتوسع به هک باشد لفعا حد بدان تا و نزند صدمه

2000: 29.) 

 شد نییتع و دیرس جهان یکشورها یتمام بیتصو به ،متحدملل سازمان مقر در( MDG2) هزاره ۀتوسع اهداف بعدها

 مشکالت و فقر دام در گرنهو ابندی دست آن ۀشدطرح شاخص 48 و ییجز هدف 18 به دیبا 2015 سال تا کشورها که

 در تواندیم یشهر یگردشگر ۀتوسع که افتیدر توانیم یخوببه ،هاشاخص و اهداف نیا یبررس با. شوندیم گرفتار

 یقبل اجالس یدستاوردها ،لیبرز رویودوژانیر در 2012 سال در البته. کند کمک اهداف نیا تحقق به ابعاد از یاریبس

 در پرتوان ینقش تواندیم یشهر یگردشگر زین مورد نیا در که شد طرح( SDG3) داریپا ۀتوسع اهداف و شد یبررس

 .باشد داشته آن یآت یهابرنامه و اهداف به یابیدست

 یاقتصاد اصول و اتیاخالق تیفیک و هاارزش حفظ تعادل، و توازن آن در که است یاتوسعه یگردشگر داریپا ۀعتوس

 دوش یاقتصاد ۀتوسع نیگزیجا جانبههمه و متعادل یاتوسعه تا شودیم یسع و است شده لحاظ یاقتصاد یهاتیمز زین و

 (.5: 1388 ،همکاران و یالوان)

 یگردشگر محصول یطورکلبه و زاتیتجه و التیتسه ساختار، مکان، انتخاب شامل یگردشگر ۀنیزم در یداریپا 

 ،یدیابوسع و یریمش) است همانیم و زبانیم یبرا عتیطب و طیمح از حفاظت تابع گردشگران یتقاضا و عرضه یبرا

 شده دیتأک آن در طیمح همواره اما دارد، دربر را یطیمحستیز و یاقتصاد ،یاجتماع ابعاد داریپا یگردشگر(. 6: 1389

 رشد ،یمحل اقتصاد یسازمنافع ،یاقتصاد افعمن شامل یداریپا یاصل موضوعات ،یگردشگر داریپا ۀتوسع اتیادب در. است

 اشاره نکته نیا به دیبا. است یمحل اقتصاد منافع ۀعادالن عیتوز و یامنطقه و یمحل روابط بهبود ،شدهکنترل یاقتصاد

 یبرا کند، وارد بیآس ازشین مورد منابع و( ینسانا و یعیطب) طیمح به آنکه بدون تیفعال کی کهیهنگام داشت،

 (.56: 1385 ،همکاران و معصوم یریقد) است افتهی دست «داریپا طیشرا» به ابدی ادامه یادیز زمانمدت
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 1یشهر یگردشگر

 یگردشـگر. اسـت شـده لیتبـد جهان یاقتصاد یهابخش نیپردرآمدتر و نیتربزرگ از یکی به یگردشگر صنعت امروزه

 و یمـذهب ،یخیتار ،یفرهنگـ یهاجاذبه مانند مختلف یهاجاذبه به مندعالقه شهروندان که است یگردشگر از ینوع یشهر

 ۀمین در یشهر یگردشگر (.25: 1389 ،یاقتیل) گذرانندیم شهرها در زین را خود وقت از بخش مسئوالنه، گردش ضمن یعیطب

 و یاجتماع راتییتغ ،آهنراه خطوط گسترش ژهیوبه و ونقلحمل لیوسا یارتقا ،ینیشهرنش گسترش با یالدیم 18 قرن دوم

 (.53: 1388 ،قزلباش راسق) افتی توسعه شتریب فراغت اوقات و اجتماع یانیم ۀطبق شیافزا

 یباال یکیزیف مکترا یعنی یعموم ۀمشخص چهار یدارا هک هستند یادهیچیپ و مجزا یهامکان یشهر ینواح 

 درون در یکیزیف تیمرکز و یردکارکچند صاداقت ،یفرهنگ ،یاجتماع تجانس عدم ،کارکردها و مردم ساختارها،

 یگردشگر شود، رفتهیپذ یانکم نیچن عنوانبه شهر یوقت ،صورت نیا به و است یشهردرون و یامنطقه یهاشبکه

. است متداول بزرگ و کوچک یشهرها در یگردشگر یهاتیفعال(. 84: 1390 ،همکاران و رنجبر) کندیم دایپ توسعه

. شوندیم شامل را یشهر وجوشجنب و هارستوران د،یخر ،یفرهنگ و یخیتـار یهاجاذبه از یعیوس ۀگستر شهرها نیا

 نیا از گردشگران ۀاستفاد اما ،هستند افتهیتوسعه شهروندان به خدمت یبرا یرفاه التیتسه و هاجاذبه از یاریبس

 منطقه ای کشور به گردشگران یخروج و یورود یمباد است ممکن شـهرها .کند کمک هاآن تداوم به تواندیم التیتسه

 (.40: 1387 ،یدریح) شوند گاهیپا به لیتبد کنندیم مسافرت شهر آن رافاط یواحن هبـ کـه یگردشگران یبرا و باشند

 مناطق به سـفر با رابطه در یگردشگر یفضا دیتول و زبانیم-گردشگر متقابل عملکرد یشهر یگردشگر ،درواقع

 آثار که است یگردشگر به مربوط خدمات و التیتسه از استفاده و هاجاذبه از دیبازد و متفاوت یهازهیانگ با یشـهر

 عامل کی ،یشهر یگردشگر(. 6: 1390 ،همکاران و ینیالدشمس) نهدیم یجا بر یشهر اقتصاد و فضا بر را یمتفاوت

 یشهر میتورس ،درواقع. شودیم محسوب یشهر و شهر هر یبرا شدهشناخته یهازمان و هامکان در فضا ۀردهندییتغ

 همم عامل عنوانبه تواندیم یشهر یفضا از یبخش بر تمرکز و یدهوزن ای یشهر یفضا از هکننداستفاده عنوانبه

 یهاجاذبه و التیتسه خدمات، امکانات، و فضـا ـنیا از گردشگران ۀاستفاد که زانیم هر. باشد یبررس و توجهقابل

 رساختا ،گرید یعبارتبـه. کندیم دایپ لیتما شتریب یگردشگر سمت به یشهر یفضا ساختار و فضا باشد، شتریب یشهر

 (.6: 1390 ان،یشربت) است یشهر سمیتور ساختار بر استوار شهر ییفضا

 

 مطالعه مورد ۀمحدود

 جنوب از لمان،ید به جنوب از لنگرود، به شرق از خزر، یایدر به شمال از که النیگ استان شرق در است یشهر جانیاله

 11 و درجه 37 در و یشرق ۀقیدق صفر و درجه 50 در که شودیم محدود هیاشرف ۀآستان به غرب از و اهکلیس به یغرب

 است شده اعالم 168،829 جانیاله شهر تیجمع 1390 سال یسرشمار در. دارد قرار ییایجغراف عرض یشمال ۀقیدق

 دهستان رودبنه، یهانام به دهستان 8 و یمرکز و رودبنه بخش دو یدارا ،جانیاله شهرستان(. 1390 ،رانیا آمار مرکز)

 ماتیتقس دیتجد لیدلبه جانیاله شهرستان. است لیل و الستانیل چوشل، لفمجان، اگوراب،یبازک آهندان، رجوپشت،یش

 یشهرستان جانیاله 1937 دنظریتجد در. است شده کوچک یتوجهقابل طرز به ستمیب قرن یابتدا از النیگ در متعدد

 منطقه نیا در رودسر و لنگرود یهانام به شهرستان دو 1961 در. شدیم شامل را النیگ در درودیفس شرق ۀهم که بود

 .www) شدند شهرستان ،بودند جانیاله در یمستقل یهابخش که اهکلیس و هیاشرف ۀآستان 1961 سال در. شدند جادیا

lahijan. ir.) 
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 جانیاله شهر و النیگ استان تیموقع :  1ره شما شکل

 نگارندگان: منبع

 پژوهش روش

 و نقش حیتشر از پس که است گرفته انجام یلیتحل-یفیتوص روش با و یاتوسعه-یکاربرد هدف، نظر از حاضر پژوهش

 شهر یروشیپ و حال یهاچالش و هاتوان یبررس به ،یاکتابخانه و یاسناد ۀمطالع قیطر از یشهر یگردشگر تیاهم

. است شده پرداخته امر نظرانصاحب و متخصصان نظر از استفاده با آن به دنیرس یهاراه و اهداف میترس و جانیاله

 سه یمیت توسط ،بار نینخست یبرا مدل نیا. است شده استفاده Meta- SWOT مدل از موضوع یبررس یبرا ،منظورنیبد

 همان یبازرگان دپارتمان در یو همکاران از تن دو و کایآمر برت نور کالج وتریکامپ علوم اریاستاد آگاروال از متشکل نفره

 ،هاسازمان است نیا بر فرض یتئور نیا در. شد یمعرف منابع بریمبتن یتئور از گرفتنالهام با 2012 سال در دانشگاه

 کی ای بنگاه کی منابع ،جهیدرنت و اندآمده وجودبه خود خاص اتیخصوص و هایژگیو راساسب موفق یروستاها و شهرها

 .هستند تریاتیح آن یرونیب طیمح با سهیمقا در ،راهبردها اقدام نییتع یبرا روستا کی ای شهر
 

 هاافتهی و بحث

 جانیاله شهر چگونه که است آن قیتحق نیا در یاصل هدف. شودیم ییشناسا پژوهش یاصل اهداف ،نخست گام در

 به توجه با هرکدام که النیگ استان یشهرها ۀشبک در یشهر یگردشگر ۀنیزم در را یبرتر گاهیجا و نقش تواندیم

 توجه با. کرد نییتع را یاهداف دیبا ،راستا نیا در. باشد دارا هستند، یمتعدد یهاتوان یدارا یانسان و یعیطب یهایژگیو

 تشانیاهم به توجه با را شدهمشخص اهداف نیا که شد خواسته نظرانصاحب از ،ندارند یکسانی وزن فاهدا نیا آنکه به

 آورده هاآن تیاهم همراه به پژوهش اهداف 1 جدول شماره در. کنند یبندتیاولو( نییپا و متوسط باال،) سطح سه در

 .دش افزارنرم وارد اطالعات نیا ،هاتیاولو نییتع و جدول شماره نیا نیتدو از پس. است شده
 

 جانیاله شهر در یشهر یگردشگر ۀتوسع منظوربه شدهنییتع اهداف :1  هجدول شمار

 تیاولو سطح اهداف

 باال یشهر یگردشگر نقش ۀتوسع قیطر از اشتغال شیافزا

 با مرتبط یهارساختیز و زاتیتجه ۀتوسع و جادیا

 یگردشگر
 متوسط

 یگردشگر در یخصوص و یدولت یاهیگذارهیسرما شیافزا

 جانیاله شهر
 متوسط

 باال جانیاله شهر مختلف یهاطرح نیب جامع یهماهنگ
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 باال جانیاله شهر گاهیجا و نقش یارتقا

 نگارندگان: نبعم

 

 و هاتوان به یمتک یداریپا و جامع ۀتوسع هر. شوند ییاساشن جانیاله شهر یهاتیقابل و منابع دیبا یبعد گام در

 پس ،راستا نیا در. است برخوردار یخاص تیاهم از هاتیقابل و هاتوان شناخت ن،یبنابرا ؛است مجموعه داخل یهاتیقابل

 ،نیهمچن و گرفتهصورت یدانیم مطالعات و جانیاله شهر جامع طرح جمله از یاسناد و یاکتابخانه منابع ۀمطالع از

 به یابیدست یراستا در ،است شده یسع مرحله نیا در .شد افتهی دست مهم امر نیا به امر کارشناسان نظر از یریگبهره

 ؛ستندین یکسانی وزن یدارا هاتیقابل و منابع نیا کهییآنجا از. شوند ییشناسا هاتیقابل و منابع نظر، مورد اهداف

 اریمع کی به توجه با باشند، داشته قیتحق اهداف به دنیرس یراستا در توانندیم که یریتأث زانیم اساسبر ،نیبنابرا

 .(2 جدول شماره) شد یابیارز و سنجش هاآن ریتأث زانیم مشخص، یدرصد
 

 شدهنییتع اهداف به یابیدست یراستا در جانیاله شهر یهاتیقابل و منابع : 2 جدول شماره

 درصد هاتیقابل و منابع فیرد

 15 فردمنحصربه و بایز یاندازهاچشم وجود 1

 5 یتیجمع مراکز با یکینزد 2

 9 ونقلحمل و یدسترس مناسب امکانات جودو 3

 12 شهر سطح در یحیتفر و یرفاه مناسب خدمات 4

 8 ینوازمهمان و یریپذگردشگر خصلت بودنبارز 5

 11 گردشگران یبرا جذاب و مناسب ییغذا و یدستعیصنا وجود 6

 10 ..(.و موزه ،پارک کوه،) یگردشگر یحیتفر مراکز تنوع وجود 7

 8 یسنت یهانییآ و مراسم یبرگزار 8

 11 شهر در مناسب یاقامت مراکز وجود 9

 11 مناسب دیخر مراکز و یمحل بازار وجود 10

 نگارندگان: منبع

 

 و منابع به توجه با. شوند یبنددسته یرقابت بعد دو در ،(هاتیقابل و منابع) تیموفق یاصل عوامل است الزم حال

 با ،نیهمچن. شدند انتخاب( یاجتماع-یفرهنگ یگردشگر و سمیاکوتور) ابعاد ،یقبل ۀمرحل در شدهاستخراج یهاتیقابل

 حذف عوامل فهرست از تریمنطق جینتا به یابیستد منظوربه ،شدهانتخاب ابعاد با عوامل از یبرخ یناسازگار به توجه

 با یشهر گردشگر جذب ۀنیزم در که ییرقبا دیبا ادامه در است، رقابت یمبنابر کار تیماه نجایا در آنکه لیدلبه. شدند

 گردشگر جاذب اماکن ۀسیمقا ن،گردشگرا آمار ۀمطالع از پس ،رونیا از .شوند انتخاب ،هستند بیرق جانیاله شهر

 یامنطقه یرقبا عنوانبه فومن و لنگرود ماسوله، رشت، ،یانزل بندر یشهرها ،نامتخصص با مشورت ،نیهمچن و یشهر

 ،یامنطقه یرقبا نتخابا برعالوه قسمت نیا در ،شودیم آورده 2 شکل در کهطورهمان. شدند انتخاب جانیاله شهر

 شکل) شوندیم مشخص کوچکتر ای بزرگتر عبارات با که شودیم انجام مطالعه مورد ۀمحدود به نسبت یکل سۀیمقا کی

2.) 

 با مقایسه در شهر الهیجان هایقابلیت ، بایدMeta SWOTدر گام بعدی با توجه به مراحل انجام کار در مدل 

 تاییپنج طیف یک در شدهشناسایی منابع و هاقابلیت براساس مطالعه مورد شهر مرحله، این در. سنجید رقیب را شهرهای

 در شدهشناخته هایقابلیت براساس شهر الهیجان که معنیبدین. شوندمی مقایسه رقبا با ضعیف خیلی تا عالی خیلی از



  63 ...شهری گردشگری پایدار توسعۀ الگوی ارائۀ

 .(3 جدول شماره) دارد جایگاهی چه خود رقبای با مقایسه

 

 
 بیرق یهاشهرستان و یرقابت ابعاد ییشناسا : 2شماره  شکل

 نگارندگان: نبعم

 

 موجود یهاتیقابل و منابع نظر از خود یامنطقه یرقبا با جانیاله شهر ۀسیمقا : 3 جدول شماره

 فومن لنگرود ماسوله رشت یانزل بندر هاتیقابل و منابع

 و بایز یاندازهاچشم وجود

 فردمنحصربه
 برابر برابر برابر فراتر برابر

 برابر برابر برابر ترنییپا فراتر یتیجمع مراکز با یکینزد

 مناسب امکانات وجود

 ونقلحمل و یدسترس
 فراتر فراتر فراتر ترنییپا ترنییپا

 و یرفاه مناسب خدمات

 شهر سطح در یحیتفر
 فراتر فراتر یلیخ فراتر برابر برابر

 خصلت بودنبارز

 و یریپذگردشگر

 ینوازمهمان

 برابر برابر برابر فراتر برابر

 ییغذا و یدستعیصنا وجود

 یبرا جذاب و مناسب

 گردشگران

 برابر فراتر برابر فراتر فراتر

 یحیتفر مراکز تنوع وجود

 ،پارک کوه،) یدشگرگر

 ..(.و موزه

 فراتر فراتر برابر ترنییپا ترنییپا

 یهانییآ و مراسم یبرگزار

 یسنت
 برابر فراتر برابر فراتر برابر

 مناسب یاقامت مراکز وجود

 شهر در
 فراتر فراتر برابر برابر ترنییپا

 فراتر ترنییپا برابر ترنییپا برابر مراکز و یمحل بازار وجود
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 مناسب دیخر

 نگارندگان: منبع

 

 ،بیترتنیبد. دش میترس ریز نمودار ،آمدهدستبه جینتا و نیشیپ مراحل در گرفتهانجام ۀسیمقا به توجه با ،گام نیا در

 حساببه جانیاله شهر یبرا منطقه در بیرق نیتربزرگ 53/3 وزن با سمیاکوتور ۀنیزم در یانزل بندر که دش مشخص

 شهر یبرا سمیاکوتور ۀنیزم در یجد یبیرق 26/3 وزن با النیگ استان مرکز عنوانبه رشت شهر ،آن از پس. دیآیم

 با فومن و 66/2 وزن با لنگرود ،83/2 وزن با ماسوله یشهرها بیترتبه شهر دو ،نیا از پس. شودیم محسوب جانیاله

 یرقبا 72/2 وزن با ماسوله و فومن یشهرها زین یاجتماع-یفرهنگ یگردشگر بعد در ،نیهمچن. دارند قرار 26/2 وزن

 و 5/2 وزن با رشت ،63/2 وزن با یانزل ربند یشهرها بیتتربه زین شهر دو ،نیا از پس. ندیآیم حساببه جانیاله شهر

 .دارند قرار 02/2 وزن با لنگرود

 

 
 یامنطقه یرقبا به نسبت جانیاله شهرستان گاهیجا یرقابت ۀنقش :3شماره   شکل

 نگارندگان: نبعم

 

 بیرق یشهرها از کیهر یرقابت تیمز وزن: 4 جدول شماره

 مجموع سمیاکوتور یفرهنگ و یاجتماع 

 شده نرمال

 ازیامت

 شدهنرمال مطلق شدهنرمال مطلق شدهنرمال مطلق

 5 5 17/6 21/1 53/3 04/1 63/2 یانزل بندر

 4 4 76/5 12/1 26/3 99/0 5/2 رشت

 3 3 56/5 97/0 83/2 08/1 72/2 ماسوله

 1 1 68/4 91/0 66/2 80/0 02/2 لنگرود

 2 2 99/4 77/0 26/2 08/1 72/2 فومن

 نگارندگان: نبعم

 

 یازیامت جانیاله خود و شودیم انجام جانیاله یعنی ما ۀمطالع مورد شهر با سهیمقا در یدهوزن ،قسمت نیا در
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 ازیامت مجموع با یبندرانزل شهر ،شودیم مشاهده 4 جدول شماره در کهطورهمان ؛ردیگیم رقرا سهیمقا در بلکه ،ردیگینم

 نیا در گرفتهصورت یهایگذارهیسرما به توجه با طیشرا نیا. است جانیاله شهر یبرا یامنطقه بیرق نیترگبزر 17/6

 با که دارد قرار رشت شهر یبعد ۀرتب در. نبود زین ذهن از دور بایز یاندازهاچشم وجود ،نیهمچن و کشور یبندر شهر

 .دیآ حساببه جانیاله شهر یبرا یقو یبیرق ،تواندیم متنوع امکانات بودندارا و استان تیمرکز بودندارا به توجه

 هاتیقابل و منابع و است گرفته قرار هالیتحل انجام یبرا منابع بریمبتن یتئور Meta SWOT مدل ،مرحله نیا در

 ،یخنث ،موافقم ،موافقم یلیخ) ییتاپنج فیط کی در RIO (V) ینیگزیجارقابلیغ و یریدناپذیتقل ،یابیکام اساسبر

 بودنارزشبا یزمان رایز ؛شودینم یابیارز بودن باارزش اریمع ،نجایا در. شودیم یابیارز و سنجش( مخالفم یلیخ مخالفم،

 زانیم نظر از کارشناسان یهاپاسخ. رندیبگ ارقر یخارج عوامل با سهیمقا مقام در که دیسنج توانیم را هاتیقابل و منابع

 :است همراه ریز موارد مانند یعبارات با موافقت

 ستند؟ین تیقابل نیا دیتقل به قادر ما یرقبا(: I) یریدپذیتقل ستند؟ین یکار نیچن انجام به قادر ما یرقبا(: R) یابیکام

 م؟یبریم بهره خود جبران یمشخط عنوانبه عامل نیا از ما(: O) ینیگزیجارقابلیغ
 

 منابع بریمبتن دگاهید اساسبر هاییتوانا و منابع یابیارز: 5 جدول شماره

 ینیگزیجارقابلیغ یریدناپذیتقل یابیکام هاتیقابل و منابع

 و بایز یازهااندچشم وجود

 فردمنحصربه

 موافقم مخالفم مخالفم

 موافقم موافقم موافقم یتیجمع مراکز با یکینزد

 و یدسترس مناسب امکانات وجود

 ونقلحمل

 موافقم مخالفم مخالفم

 یحیتفر و یرفاه مناسب خدمات

 شهر سطح در

 یخنث مخالفم موافقم

 و یریپذگردشگر خصلت بودنبارز

 ینوازمهمان

 یخنث مخالفم مخالفم

 مناسب ییغذا و یدستعیصنا وجود

 گردشگران یبرا جذاب و

 موافقم موافقم مخالفم

 یحیتفر مراکز تنوع وجود

 ..(.و موزه ،پارک کوه،) یگردشگر

 یخنث موافقم موافقم

 موافقم مخالفم یخنث یسنت یهانییآ و مراسم یبرگزار

 موافقم موافقم یخنث شهر در مناسب یاقامت مراکز وجود

 دیخر مراکز و یمحل بازار وجود

 مناسب

 یخنث یخنث موافقم

 نگارندگان: نبعم

 

 یقانون و یشناختبوم ،یکیتکنولوژ ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسیس ،یخارج عوامل ییشناسا به مرحله نیا در

(PESTLE) نیهمچن و روشیپ یهافرصت ییشناسا یبرا ،لیتحل نیا. شد پرداخته مطالعه مورد شهر ۀتوسع بر مؤثر، 

 در طیمح یابیارز جهت در لیتحل نیا یطورکلبه(. 2: 2012 ،بلومبرگ) است مؤثر مجموعه هر گسترش یاحتمال خطرات

 تا دارند را ییتوانا نیا کالن عوامل چراکه ؛(335: 2013 ل،یه و جونز) پردازدیم حال زمان یابیارز نیمچنه و کالن ابعاد

 دیجد یاستیس ریتداب از است ممکن یاقتصاد بنگاه کی نمونه، یبرا. کنند جادیا مجموعه و طیمح در را یاساس راتییتغ
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 ،یسپیلیگ) است نداشته ماتیتصم نیا اتخاذ در یریتأث بنگاه آن کهیدرحال ؛ردیپذ ریتأث شدهوضع تازه یاتیمال نیقوان و

 و یطیمحستیز ک،یتکنولوژ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس» عوامل اساسبر PESTLE چارچوب(. 2011 ،هوسو ؛2007

 ،ییایپو و ییستایا زانیم ،یرونیب عوامل ییشناسا برعالوه ،گام نیا در(. 27: 2012 ،رنهیه زویا) است استوار «یقانون

 ،نهمکارا و یبدر) کندیم یابیارز و سنجش زین را عوامل نیا بودنیاضطرار ۀدرج و شیافزا احتمال ،یرگذاریتأث زانیم

1394 :15.) 

 است؟ زانیم چه به وکارکسب یهاچالش متوسط با سهیمقا در عوامل نیا تیاهم(: ییایپو و ییستایا) یدهوزن ـ

 است؟ مقدار چه به مجموعه تیموفق بر عامل نیا اثر: یرگذاریتأث ـ

 است؟ زانیم چه به یزیرمهبرنا ۀدور طول در عامل نیا شیافزا احتمال: شیافزا احتمال ـ

 است؟ نظر مورد سازمان ای مجموعه ازین مورد زانیم چه به عامل نیا: بودنیاضطرار ـ
 

 سازمان کنترل از خارج مؤثر یطیمح عوامل : 6 جدول شماره

 اضطرار ۀدرج شیافزا احتمال یرگذاریتأث وزن عامل

 به دولت ۀزیانگ شیافزا

 یگردشگر شبخ در یگذارهیرماس

 یفور باال یقو مهم یلیخ

 بخش یگذارهیسرما شیافزا

 یخصوص

 یفور باال یقو مهم یلیخ

 یزودبه باال یقو مهم یلیخ ییاجرا یهادستگاه نیب اختالف

 یفور متوسط یقو مهم اریبس کشور یاقتصاد تیوضع بهبود

 به یزار و یالیر اختصاصات کاهش

 یگردشگر

 یزودبه متوسط متوسط مهم یلیخ

 و مردم یشتیمع تیوضع بهبود

 سفر به لیتما شیافزا تیدرنها

 یفور متوسط متوسط مهم یلیخ

 یفور باال یقو مهم یلیخ رانیا هیعل یجهان یهامیتحر رفع

 ۀنیزم در کشور کالن یهااستیس

 یمحصولتک داقتصا از یدور

 یفور باال یقو مهم یلیخ

 به آشنا رانیمد و نمسئوال حضور

 یشهر یگردشگر نقش تیاهم

 یفور متوسط متوسط مهم یلیخ

 یشهر یگردشگر فرهنگ جیترو

 هارسانه توسط

 یفور متوسط یقو متوسط

 نگارندگان: نبعم

 

 تناسب راهبرد

 یخارج عوامل و هاتیبلقا و منابع نیب تناسب

 ،درواقع. بپردازند یخارج عوامل بر شدهنییتع یهاتیقابل و منابع یابیارز به ،شد خواسته امر کارشناسان از مرحله نیا در

 یزیربرنامه طیمح در ،یکلطوربه. دشویم محاسبه یخارج عوامل با یداخل عوامل انطباق ۀواسطبه ،یراهبرد تناسب

 و یداخل عامل دو ریتأث بر مطالعات عموم. دارند وجود یخارج عوامل و یداخل عوامل شامل زیمتما گونه دو ،یراهبرد

 (.2002 ،پرسن ؛2007 ،یچ و اکوا) دارند دیتأک یزیربرنامه یفضا در یخارج
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 پژوهش اهداف و هاتیقابل و منبع عوامل نیب تناسب

. بپردازند پژوهش اهداف یرو هاتیقابل و منابع ریتأث یابیارز به ،شد خواسته نظرانصاحب و کارشناسان از مرحله نیا در

 میهست آن دنبالبه پژوهش، نیا در. شودیم محاسبه اهداف با یداخل ملعوا انطباق ۀواسطبه ،یراهبرد تناسب ،درواقع

 .کنندیم یبانیپشت را پژوهش اهداف ها،تیقابل و منابع زانیم چه به که

 

 یراهبرد ۀنقش

 اریمع سه یمبنابر یخارج عوامل و هاتیقابل و منابع یراهبرد ۀنقش در. دشویم میترس یراهبرد ۀنقش ،مرحله نیا در

 ۀانداز( د ؛عوامل یفوقان و یافق سمت( ب ؛یخارج عوامل با هاتیقابل و منابع یکینزد( الف: شوندیم یابیارز و لیتحل

 ،یابیکم( X) یافق محور(. 5 شکل) شودیم صمشخ یآب حباب با یداخل یهاتیقابل و منابع ،یراهبرد ۀنقش در. هاحباب

 .دهدیم نشان را عوامل یراهبرد تناسب ۀدرج و زانیم ،(Y) یعمود محور و یسازمان تناسب و یریدناپذیتقل

 کهیطوربه ؛است یتفاوتم اوزان یدارا جانیاله شهر یهاتیقابل و منابع که است آن انگریب پژوهش یهاافتهی

 یحیوجود تنوع مراکز تفر ،(X:1/21.Y:3/79.Bubble Size:0) اوزان با مناسب یاقامت مراکز وجود یهامؤلفه

(X:1/10.Y:3/90.Bubble Size:0)،  فردمنحصربهو  بایز یاندازهاچشموجود (X:1/20.Y: 2/79. Bubble Size:5/69)، 

در سطح  یحیو تفر یخدمات مناسب رفاه ،(X:1/10.Y:3/79.Bubble Size:0)مناسب  دیو مراکز خر یوجود بازار محل

 X:1/09.Y:3.Bubble) گردشگران یجذاب برا ییو غذا یدستعیصناوجود  ،(X:1/08.Y:3/70.Bubble Size:6/30)شهر 

Size:0)، ونقلحملو  یامکانات مناسب دسترس وجود (X:0/72.Y:3/5.Bubble Size:4)، یهانییآمراسم و  یبرگزار 

 X:0/55.Y:2/70.Bubble) ینوازمهمانو  یریپذگردشگر خصلت بودنبارز ،(X:0/72.Y:3/40.Bubble Size:0) یسنت

Size:4/5) یتیعبا مراکز جم یکیو نزد (X:0/60.Y:2/59.Bubble Size:3)، یهاتیقابل و منابع تیوضع ۀدهندنشان 

 .است جانیاله شهر یداخل

 یعمود نقاط و دهدیم نشان را عوامل قدرت زانیم ،یافق محور. اندشده مشخص ینارنج یهاحباب با زین یخارج عوامل

کشور با  یاقتصاد تیوضع بهبود یهامؤلفه دهد،یم نشان پژوهش جینتا. است عوامل ضرورت ۀدرج ۀدهندنشان حباب ۀانداز و

 کالن یهااستیس ،(X:3/20.Y:2.BubbleSize:5) یبخش خصوص یگذارهیسرما شیافزا ،(X:4.Y:3.BubbleSIZE:3) ناوزا

 بخش در یگذارهیسرما به دولت ۀزیانگ شیافزا ،(X:3/20.Y:2.BubbleSize:3) یمحصولتک اقتصاد از یدور ۀنیزم در کشور

 یهااستیس ،(X:3/20.Y:2. BubbleSize:3) ییاجرا یهادستگاه نیب اختالف ،(X:3/20.Y:2. BubbleSize:3) یگردشگر

 به یارز و یالیر اختصاصات کاهش ،(X:3/20.Y:2. BubbleSize:3) یمحصولتک قتصادا از یدور ۀنیزم در کشور کالن

 سفر به لیتما شیافزا ،تیدرنها و مردم یشتیمع تیوضع بهبود ،(X:2/40.Y:3.BubbleSize:4) یگردشگر

(X:2/40.Y:3.BubbleSize:3)، یشهر یگردشگر نقش تیاهم به آشنا رانیمد و نمسئوال حضور 

(X:2/40.Y:3.BubbleSize:3)، هارسانه توسط یشهر یگردشگر فرهنگ جیترو (X:2/40.Y:3.BubbleSize:3) ۀدهندنشان 

 عوامل تواندیم که است یداخل عوامل دسته آن نشانگر عامل دو یکینزد ،انیم نیا در. است یطیمح کالن عوامل ریتأث زانیم

 .کند تیحما را یخارج



 1396 زمستان، 4 شمارۀ، 4 دورۀ ،یهرش یگردشگر  68

 
 جانیاله شهر در یشهر یگردشگر نقش ۀتوسع یراهبرد ۀنقش:  4شماره  شکل

 نگارندگان: نبعم

 یریگجهینت

 هم و شهر یبرا هم ارز و درآمد کسب و شهرها ۀتوسع منظوربه پرتوان و مهم یعامل عنوانبه ،یشهر یگردشگر امروزه

 و زاتیتجه ۀتوسع موجب گرید یجهت در شهر، یبرا الزم درآمد کسب ضمن نقش نیا. شودیم شناخته مبدأ کشور یبرا

 خود یعملکردها با و دهش شهروندان و شهر در یعموم تحرک موجب نقش نیا رایز ؛دشویم زین الزم یهارساختیز

 و منابع یابیارز به متاسوآت افزارنرم از استفاده با ،شد یسع پژوهش نیا در .آوردیم دیپد را شهر یداخل ۀتوسع

 نیا برونزا، ۀسعتو دگاهید رد با دارد یسع متاسوآت افزارنرم. شود پرداخته جانیاله شهر یشهر یگردشگر یهاتیقابل

 خود فردمنحصربه یهاتیقابل و منابع از مناطق، که شودیم یاتیعمل یزمان داریپا رقابت و توسعه که سازد آشکار را نکته

 میتوانیم یزمان را توسعه رایز ؛شود نیتدو مشخص یزمان افق در نظر مورد اهداف ،سپس و کنند استفاده درست نحو به

 یرقبا گرفتهصورت یهایبررس به توجه با ،اساس نیا بر. دیآ وجودبه یداخل یهاتیقابل و هاتوان ۀیپا بر که میبدان داریپا

 .شدند مشخص جانیاله شهر

 
 یشهر یرگردشگ مختلف ابعاد در جانیاله شهر یامنطقه یرقبا : 7 جدول شماره

 وزن و یاصل بانیرق ابعاد

 (72/2) فومن (72/2) ماسوله یفرهنگ و یاجتماع

 (26/3) رشت (53/3) یانزل بندر سمیاکوتور

 نگارندگان: منبع

 

 72/2 وزن با فومن و ماسوله یشهرها یفرهنگ و یاجتماع بعد از که است آن انگریب قیتحق یهاافتهی ،اساس نیا بر

 بر دیتأک با شهر دو نیا. شوندیم محسوب یشهر یگردشگر ۀنیزم در جانیاله شهر یبرا یامنطقه بیرق نیتربزرگ

 ۀنیزم در تیموفق به اندتوانسته یسنت یهامراسم یبرگزار ارکن در مناسب غاتیتبل ،نیهمچن و یفرهنگ یهایژگیو
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 محسوب یجد یبیرق عنوانبه 63/2 وزن با که دارد قرار یانزل ربند شهر ،نیا از پس. ابندی دست یشهر یگردشگر

 .دشویم

 بمحسو جانیاله شهر یامنطقه بیرق نیتربزرگ عنوانبه 53/3 وزن با یانزل بندر شهر زین سمیاکوتور ابعاد ۀنیزم در

 گفت توانیم ابعادها و هاشاخص تمام یبررس با ،درمجموع. دارد قرار 26/3 وزن با رشت زین شهر ،نیا از پس .شودیم

 یهایگذارهیسرما با که است یانزل ربند شهر ،یشهر یگردشگر ۀنیزم در جانیاله شهر یامنطقه بیرق نیبزرگتر

 ۀنیزم در یمناسب تیموقع به توانسته گردشگران یبرا جذاب و بایز یاندازهاچشم ،نیهمچن و یخصوص و یدولت

 یابیارز یطیمح کالن عوامل و منابع بریمبتن یتئور اساسبر هاتیقابل و منابع ،ادامه در. ابدی دست یشهر یگردشگر

 جانیاله شهر گاهیجا و نقش ۀتوسع مناسب یراهبردها و نیتدو عوامل از کیهر یراهبرد تناسب ،تیادرنه. شد

 رقابلیغ و نیرتریدناپذیتقل ن،یترابیکم مناسب یاقامت مراکز وجود ۀمؤلف ،پژوهش یهاافتهی اساسبر. شد استخراج

 جان،یاله شهر در یگردشگر یحیتفر مراکز تنوع وجود یهامؤلفه ،نیهمچن. شد یمعرف جانیاله تیمز نیترنیگزیجا

 را یراهبرد تناسب نیباالتر شهر، در مناسب دیخر مراکز و یمحل بازار وجود و فردمنحصربه و بایز یاندازهاچشم وجود

 یهااستیس و یخصوص بخش یگذارهیسرما شیافزا کشور، یاقتصاد تیوضع بهبود یهامؤلفه ،نیهمچن .هستند دارا

 مناسب خدمات یهامؤلفه و دهستن یرگذاریتأث قدرت نیباالتر یدارا یمحصولتک اقتصاد از یدور در کشور کالن

 .هستند ضرورت ۀدرج نیباالتر یدارا فردمنحصربه و بایز یاندازهاچشم ودوج و شهر سطح در یحیتفر و یرفاه

 قاتیتحق مانند که گفت انتویم ،آمدهدستبه یینها جدول شماره و شده کاربردهبه کیتکن به توجه با ق،یتحق نیا در

 نیا به توجه. شودیم دیتأک شهرها ۀتوسع ۀنیزم در آن تیاهم و نقش به ه،شد انجام یشهر یگردشگر ۀنیزم در که گذشته

 در یشهر یگردشگر ۀنیزم در. است یداخل یهاتیقابل و هاتوان بر یمتک رایز ؛شود شهرها داریپا ۀتوسع موجب تواندیم نقش

 انجام یکل صورتبه یشهر یگردشگر ۀنیزم در که یقاتیتحق در اما ،است نشده انجام صورتنیبد یقیتحق جانیاله شهر

 براساس ،راستا نیا در. شود اقدام قیتحق متن از رگرفتهب ییشنهادهایپ ۀارائ به که داشت را انتظار نیا انیپا در توانیم ،شودیم

 .شودیم ارائه جانیاله در یشهر یگردشگر داریپا نقش ۀتوسع منظوربه ریز یهاشنهادیپ آمدهدستبه جینتا

 
 آن به توجه تضرور لیدال و هاشنهادیپ ۀارائ : 8 جدول شماره

 ضرورت لیدال یشنهادیپ موارد

 فردمنحصربه یاندازهاچشم به نسبت تریجد توجه .1
 بکر نقاط شتریب ییشناسا و شهر نیا یگردشگر

 موجود

 یهاتوان سوم گاهیجا در شهر نیا بکر و بایز یاندازهاچشم رایز 
 ییشناسا ۀنیزم در هشد مشخص هایبررس در و دارد قرار شهر نیا
 است نگرفته صورت یادیز تالش هاتوان نیا

 یهاطرح با هماهنگ و مناسب یهاطرح جادیا .2
 یشهر یگردشگر نقش ۀتوسع ۀنیزم در یباالدست

 حباب وزن با کشور در ییاجرا یهادستگاه نیب یهماهنگ عدم رایز
 و واحد طرح کی جادیا نهیزم در است آن نشانگر نقشه در 3

 ینوع و دارد وجود یاریبس مشکالت جانیاله شهر در اجراقابل
 شودیم دهید یکار یمواز و مناسب قانون نبود

 یگذارهیسرما شیافزا یبرا الزم یهانهیزم جادیا .3
 یبرا الزم التیتسه یسازفراهم با یخصوص بخش

 .هاآن
 

 یگردشگر ۀنیزم در یخصوص بخش حضور شیافزا گرفتنقرار رایز 
 دیبا است آن یایگو ،5 یباال حباب وزن با جانیاله شهر یشهر

 نقش نیا ۀتوسع در یخصوص بخشتوان از مختلف یهانهیزم در
 یهاتیمعاف ان،یم نیا در .کرد را یکاف ۀاستفاد جانیاله یبرا
 .باشد راهگشا تواندیم یبانک یهانیتضم و یاتیمال

 یهاتوان تیتقو و شهر مرکز بهتر یسامانده و توجه .4
 و کوه طانیش دمانن جانیاله شهر یشهر یگردشگر

 یچا ۀموز

 ۀنیزم در 6 حباب یباال وزن با مراکز نیا مناسب یسامانده رایز
 نیا یسامانده و یدگیرس که است آن یایگو ،یداخل یهاتوان

 با .بکشاند جانیاله سمت به را یشتریب گردشگران ندتوایم مراکز
 نقش ن،یبنابرا ؛انددهش واقع شهر مرکز در اماکن نیا ،آنکه به توجه
 .گذاشت خواهد شهر نیا یسامانده در یپررنگ
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 یسنت و ینییآ مراسم انجام و هاجشنواره انجام .5
 گردشگران شتریب جذب منظوربه شتریب

 در. است آن تیاهم یباال ۀدرج یایگو ،عامل نیا حباب 4 وزن
 غاتیتبل با و یفصل صورتبه راسمم نیا یبرگزار جانیاله شهر

 در و کند جذب شهر به را یشتریب گردشگران تواندیم مناسب
 شودیم شهر یبرا خاص تیهو جادیا موجب خصوصهب یهازمان

 دهید گردشگران اقامت تیوضع بهبود از ییپا رد ،موارد تمام در گردشگران یاقامت اماکن ۀتوسع و جادیا .6
 را شهر ۀچهر تواندیم چادر ییبرپا منظوربه یاماکن جادیا. شودیم
. بخشد بهبود نوروز دیع مانند خاص یهازمان در خصوصهب

 یسکونتگاه مراکز متیق بر شتریب نظارت و یسامانده ،نیهمچن
 از زین الیو و تیسوئ ۀهنددارائه انیمحل یسامانده و شهر سطح
 .است مهم موارد

 ۀارائ مسافران به یترمعقول متیق با که یاقامت بزرگ هتل احداث شهر مرکز ساخت حالدر هتل لیتکم و ساخت .7
 شهر نیا داریپا یشهر یگردشگر شرفتیپ ۀنیزم در دهد خدمات
 کندیم یانیشا کمک

 بخش نیا کارکنان و یدستعیصنا از تیحما شیافزا .8
 شهر در

 به نسبت خود مقصد یفرهنگ تنوع به توجه با مسافران کهییآنجا از
 نیا ن،یبنابرا ؛دهستن شهر نیا یدستعیصنا دیخر به مندعالقه مبدأ
 نیا اقتصاد یهاچرخ چرخش و شهر یبرا یسودآور ضمن امر

 نیا در. شودیم زین شهر نیا یشهر یگردشگر تیتقو موجب شهر،
 یفضا صیتخص و یدستعیصنا دیتول مراکز یسامانده و توجه ان،یم
 در خصوصهب و شهر مرکز در بهتر التیتسه با بازارها نیا به شتریب

 باشد مؤثر و دیمف تواندیم کوهطانیش اطراف
 نگارندگان: منبع
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