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چکیده
گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت وآگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
در هر منطقه است .بر این اساس در این پژوهش سعی داریم ،با توجه به قابلیتهای بالقوه شهر یاسوج در زمینه گردشگگری،
با استفاده از مدل  swotنقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیش روی گردشگری ایگن شگهر را مگورد بررسگی قگرار
دهیم و جهت توسعه هر چه بیشتر آن راهکارهای استراتژیک ارائه دهیم.این پگژوهش از نرگر روش کتابنانگهای و پیمایشگی
مبتنی بر پرسشنامه است .تحلیلهای حاصل نشان میدهد که به ر غگم پتانسگیل گسگترده شگهر یاسگوج در زمینگه گردشگگری،
کمبود زیرساخت های گردشگری ،کیفیت پایین سیستم حمل و نقگل و کمبگود امکانگات اقگامتی مطلگوم ،مهمتگرین موانگ
اساسی بر سر را توسعه گردشگری یاسوج ،از طرف دیگر ،وجود جاذبه های طبیعی بکروزیبا ،تمایل عمومی مردم این شگهر
نسبت به توسعه گردشگری و وجود جاذبههای مذهبی به ترتیب با امتیاز وزنی  /33 ،/06و  /22مهمترین نقاط قوت و شگرای
آم و هوایی مطلوم ،موقعیت میان راهی و همجواری با استانهای فارس ،اصگفهان ،خوزسگتان و بوشگهر ،مشگارکت بنگش
خصوصی در طرح ها و برنامه های مرتب با گردشگری به ترتیب با امتیاز وزنی  /84 ،/60و  /36به عنگوان مهمتگرین فرصگت
های گردشگری شهر یاسوج شناخته شد .در عین حال مولفههگای عگدم ارائگه مجگوز و تسگهیهت جهگت گسگترش و توسگعه
خدمات ،تجهیزات و تاسیسات گردشگری شهر یاسوج ،از بگین رفگتن فرهنگن سگنتی و محلگی ،افگزایش مشگکهت زیسگت
محیطی به واسطه فعالیت های گردشگری و جذم شدن هرچه بیشتر گردشگران به مقاصد نزدیک مانند شیراز و اصفهان بگه
دلیل ارائه امکانات و خدمات بهتر به گردشگران به عنوان مهمترین تهدیدهای پگیشروی گردشگگری شگهر یاسگوج شگناخته
شدند.
کلید واژهها :گردشگری ،توسعه ،استراتژیک ،یاسوجswot ،

 -1استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسهمی مرودشت
 -2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی ،شهری دانشگاه آزاد اسهمی یاسوجEmail: yosef.tazesh@gmail.com

 -3عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج
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مقدمه
طرح مساله

با شروع قرن بیست و یکم به دلیل وجود زیر ساخت های اقتصادی ،بهداشگتی ،امنیتگی و
ارتباطی ،گردشگری به یکی از سه صنعت برتر دنیا تبگدیل شگده اسگت (پگاپلی یگزدی و
سقایی .)1:1346 ،بررسی آمار و اطهعات جدید گردشگری نیز برآن گواهی دارد .آمار
نشان می دهد در سطح جهگانی تعگداد گردشگگران در سگال  2612بگا  8درصگد افگزایش
نسبت به سال  2611برای اولین بار از مرز یک میلیارد نفر گذشت و به یگک میلیگارد و و
سیصد و پنجاه میلیون نفر رسید (سازمان جهانی گردشگری .)2613،بنابراین با اسگتناد بگه
آمار و گزارشها میتوان گفت که صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین
و پردرآمدترین صنعت در ابعاد جهانی است) .(prett,9311102این صنعت  11درصد از
تولید ناخالص (کباسی 16 ،)2616 ،درصد از اشتغال (اسماعیلی و دیگران6 ،)16:1336،
درصد از صادرات (بیاتی خطیبگی و همکگاران )2:1332،و  6درصگد از سگرمایه گگذاری
جهانی را شامل می شود (شگورای جهگانی سگفر و گردشگگری )2613 ،و در بسگیاری از
نواحی جهان نیز میزان تجارت گردشگری برابر یا حتی بیشتر از صادرات نفت ،تولیدات
مواد غذایی و اتومبیل است .چنین گسترش جهانی منجر به رشگد اقتصگادی و اشگتغال در
بسیاری از بنش های مرتب  ،از ساخت و ساز گرفته تا کشاورزی و منابرات شده است
(بوهالیس و دارکی .)2611 ،بر خهف گذشته که فق افراد معدودی مگیتوانسگت در
فرآیند آن مشارکت داشته باشد ،افزایش روزافزون تعداد گردشگران ،گویگای تبلگور
یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز است .همین امر ضریب تاثیرگذاری گردشگری را
افزایش داده است .توسعه گردشگری اثرات گوناگونی را به همراه دارد که به طور کلی
می توان آنها را می توان به اثرات و پیامدهای اقتصادی ،محیطی و اجتمگاعی و فرهنگگی
تقسیم کگرد کگه بسگته بگه بافگت و شگرای

جامعگه متفگاوت اسگت ).(Cascante,2664،12

بنابراین نقش گردشگری به عنوان منب جدیدی برای ایجگاد اشگتغال ،کسگب درآمگد،
درآمدهای مالیاتی بیشتر ،جذم ارز و تقویت زیرساخت هگای اجتمگاعی کگه موجگب
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رشد و توسعه سایر صنای می شود ،در مطالعات متعدد مورد تائیگد قگرار گرفتگه اسگت
(کاظمی .)1:1342،با توجه به این موضوع ،امروزه اکثر کشورها در صدد بهره برداری
از این موقعیت برآمده اند.
ضرورت تحقیق

اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به عنوان بزرگتگرین صگنعت
خدماتی جهان درآمده و ساالنه میلیونها نفر توریسگت در سراسگر جهگان بگا انگیگزههگای
گوناگون در حال جابه جایی و سفر می باشند .تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز
و به طب آن افزایش ضریب تأثیرگذاری آن در تمام ابعاد زندگی جوام  ،لزوم توجه بگه
آن را بیش از پیش مطرح می سازد .از طرف دیگر به دلیل تنصصی شدن گردشگگری،
این موقعیت برای تمام جوام پیش آمده که با برنامه ریزی کارآمگد ،خگود را بگه عنگوان
مقصد گردشگری مطرح کنند و از مناف سرشار آن بهره گیرند (کهزادی .)6 :1343 ،بگا
توجه به محرومیت شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ،ضعف در زیرساخت
های صنعتی ،درصد باالی بیکاری جوانان و درآمد پایین این ناحیه الزم است با اسگتفاده
از تمام امکانات و قابلیتها در جهت رف محرومیت ،ایجاد اشگتغال و کسگب درآمگد از
راههای منتلف اقدام شود .بدین منرور گسترش صنعت گردشگگری بگه عنگوان صگنعتی
فرابنشی که با حوزه های منتلفی نریر اقتصاد ،کشگاورزی ،فرهنگن ،محگی زیسگت و
خدمات در تعامل است و تجربیات سایر مناطق جهگان نشگان داده کگه توسگعه آن در هگر
منطقه باعث رشد و پیشرفت آن ناحیه گردیده است ،می تواند با توجگه بگه قابلیگت هگای
بالقوه گردشگری شهر یاسوج به عنوان یکی از ابزارهگای اصگلی توسگعه در ایگن منطقگه
مورد توجه قرار گیرد .در این پژوهش سعی داریم تا در قالب مدل سوات ،نقاط قوت،
فرصت ها ،ضعف ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری شهر یاسوج را مورد بررسی
قرار دهیم و با ایجاد دید علمی و مبتنی بر واقعیت های موجود ،بگا ارائگه راهبردهگای
اجرایی زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر گردشگری فراهم کنیم.
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اهداف تحقیق

 شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه گردشگری شهر یاسوج
 شناسایی نقاط قوت گردشگری شهر یاسوج

 شناسایی نقاط ضعف گردشگری شهر یاسوج

 شناسایی فرصت های پیش روی گردشگری شهر یاسوج
 شناسایی تهدیدهای پیش روی گردشگری شهر یاسوج
 تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری شهر یاسوج
روش تحقیق

تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است .برای جم آوری اطهعات مورد نیاز از بررسی
های کتابنانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده اسگت .در مرحلگه اول بگرای کسگب
دیدی جام و مبتنی بر واقعیت ،مصاحبههایی با افراد منتلف در سازمانهگا و بنگش-
های گوناگون مرتب با گردشگری و بازدیدهایی از جاذبههای شهر یاسگوج صگورت
گرفت .در مرحله بعد ،متناسب با دیدی که از مرحلگه اول کسگب کگردیم ،پرسشگنامه-
هایی برای کارشناسان بنشهای منتلف مگرتب بگا گردشگگری طراحگی کگردیم .بگر
اساس بررسگی اولیگه  36نفگراز کارشناسگان (فرهنگن و ارشگاد اسگهمی 3نفگر ،میگرا
فرهنگی ،صنای دستی و گردشگری  16نفر ،هتل و مراکز اقگامتی  3نفگر ،شگهرداری 3
نفر ،فرمانداری  2نفر ،استانداری  3نفر ،صدا و سگیما  2نفگر و آژانگس هگای مسگافرتی 8
نفگر) متناسگب بگا موضگوع تحقیگق ،بگه عنگوان نمونگه آمگاری انتنگام شگدند .پگس از
نررخواهی از آنها ،بر اساس مدل سوات ،نقگاط قگوت ،ضگعف ،فرصگت و تهدیگدهای
گردشگری یاسوج مشنص شدند .در ادامه با توجه به نرر کارشناسان ،اقگدام بگه وزن
دهی کردیم و سپس در نهایت با توجه به واقعیگت موجگود گردشگگری شگهر یاسگوج
سعی شد تا راهبردهای اجرایی برای برون رفت از وض موجود ارائه شود.
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مفاهیم
گردشگری ابزاری کلیدی در فرآیند توسعه

درآمد حاصل از صنعت گردشگری در جهان ،بگه عنگوان مهمتگرین بنگش درآمگدزایی
بسیاری از کشورها طبق آمار به گونه ای کامهً نابرابر تقسگیم مگی شگود ،طگوری کگه 66
درصد از درآمد حاصل از این صنعت تنها به  2کشور آمریکا ،انگلیس ،فرانسگه ،ایتالیگا،
اسپانیا ،آلمان و اتریش سرازیر شده اسگت و دیگگر کشگورها تنهگا بگه  66درصگد درآمگد
حاصل از این صنعت اکتفا می کنند .ایران در این میان با تأکید بر چشگم انگداز  26سگاله
کشور و سرمایه گگذاری  36میلیگارد دالری بگرآن اسگت سگهم خگود را از بگازار جهگانی
گردشگری در سال  1868با جذم حگداقل یگک و نگیم درصگد تعگداد گردشگگران بگین
المللی ( 26میلیون نفر) به  2درصد از درآمد صنعت گردشگری جهان برساند که مسگلماً
رسیدن به این مهم با ایجاد زیرساخت های مناسب برای جذم گردشگران در این زمینه
محقق خواهد شد( .جنکینز.)08:1331،
جدول -1انواع اثرات صنعت گردشگری بر جوام
تأثیرات

توضیح
دستمزدها و دریافتی ها که به صورت مستقیم از مشارکت کنندگان در صنعت

تأثیرات مستقیم

گردشگری حاصل می شود .گردشگری در مقایسه با سایر صنای نیروی انسانی بیشتری
به کار می گیرد.

تأثیرات غیرمستقیم

آورده هایی که در زنجیره گردشگری حاصل می شود از جمله داده های حاصل از غذا
 ،حمل و نقل و تجهیزات
گردشگری مجموعه وسیعی از انواع تاثیرات دینامیک را در برمی گیرد .توسعه

تأثیرات دینامیک

گردشگری در سبک زندگی مردم محلی ،همسایگان ،توسعه تامین مالی ،الگوهای
رشد اقتصادی و انواع زیرساخت ها و مناف و مقاصد تاثیر می گذارد.

منب (Ashley et al.2662) :

در کل امروز نقش بالقوه گردشگری در توسعه بر کسی پوشیده نیسگت ،صگاحبنرران
عمده تگرین دالیگل چنگین نقگش تاثیرگگذاری را در عوامگل زیگر خهصگه کگرده انگد:
گردشگری از مناب اصلی ارزآوری برای کشورها محسوم می شگود .بگه عگهوه ،در
تراز ملی پرداخت ها نیز تاثیر گذار می باشد که از دالیل اصلی حمایت دولت هگا از
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گردشگری می باشد .گردشگری از مناب اصلی ایجاد اشتغال و درآمگد در کشگورها و
مناطق میباشد .برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،با داشگتن صگنعتی محگدود،
مناب طبیعی ناچیز و وابسته به کمک های بین المللگی ،گردشگگری شگاید تنهگا وسگیله
برای کسب درآمد ،ایجاد اشتغال و کسب سگرمایه گگذاری خگارجی باشگد (اوپگرمن و
چاون )163:1332 ،عهوه بر موارد فوق ،دالیل دیگری نیز برای نقش مؤثر گردشگری
در توسعه ارائه شده ،که عبارتند از:
گردشگری ،صنعتی در حال رشد

تعداد کل گردشگران از  26میلیون نفر در سال  1366به به  206میلیگون نفگر در سگال
 2668افزایش یافته و پیش بینی می شود که این تعداد در سال 2626به  1/0میلیارد نفر
برسد .نرخ رشد ساالنه گردشگری در دهه  1336ساالنه  2درصد و در سگال  2668بگه
بیش از  16درصد رسیده است .بر اساس برآورد سگازمان جهگانی افگزایش روزافگزون
تعداد گردشگران ،گویای تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز است.
گردشگری و توزیع مجدد ثروت

در سطح بین المللی و محلی گردشگری به عنوان وسیله ای کارا برای انتقال ثروت و
سرمایه از کشورهای توسعه یافته و غنی تر به مناطق و کشورهای کمتر توسعه یافته و
فقیرتر میباشد .این توزی مجدد در ثروت در نتیجه منارج حاصگل از گردشگگری در
مقاصد و همچنین سرمایه های کشورهای ثروتمندتر در تسهیهت گردشگری صگورت
می گیرد.
عدم وجود موانع تجاری برای گردشگری

برخهف بسیاری از اشکال تجارت بین الملگل ،گردشگگری معمگوال از تحمیگل موانگ
تجاری مانند سهمیه بندی ها و تعرفه ها رنج نمی برد ،به عبارت دیگر از آنجگایی کگه
بسیاری از کشورها و بلوکه های تجاری مانند اتحادیه اروپا ،برای حفاظت از بازارهای
داخلگی محگدودیت هگایی بگرای واردات قگرار مگی دهگد ،کشگورهای عهقگه منگد بگه
گردشگری برای شهروندان خود محدودیت هگایی بگر حقگوق آن هگا بگرای خگروج از
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کشور ،نوع مقصگد و مگدت زمگان سگفر آن هگا قگرار نمگی دهنگد .بسگیاری از مقاصگد
دسترسی آزاد و مساوی برای دسترسی به بازارهای گردشگری را دارند.
گردشگری و استفاده آن از طبیعت به عنوان زیرساختی رایگان

جاذبه گردشگری بسیاری از کشورها و مناطق با تکیه بر مناب طبیعی آنهگا مگی باشگد
مانند :دریا ،سواحل ،آم و هوا ،کوه ها و ...این موضوع به این نکته اشگاره دارد کگه
توسعه گردشگری بر مناب طبیعی بنا میگردد که رایگان یا الزاماً متعلق به یک کشگور
است که آن ها مجبور به ساخت و تولیدشان نمی باشند و ارزش اقتصادی حاصل از
این مناب ممکن است محدود شده باشد و یا استفاده دیگری نداشته باشد .مثه سگایت
ها و جاذبه های تارینی که توس نسل های گذشگته سگاخته شگده انگد ممکگن اسگت
رایگان به حسام آیند و البته اینها هزینه هایی نیز به همراه دارند.
گردشگری و تقویت روابط مشاغل و صنایع

با توجه به نیاز گردشگران به طیف وسیعی ازکاالها و خدمات در مقصد مانند ،غگذا،
نوشیدنی ،اقامتگاه ،امکانات تفریحی ،سیستم حمگل و نقگل محلگی ،سگوغات و غیگره،
رونق گردشگری و حضورگردشگران در مقاصد گردشگری می تواند ،به دلیل تهش
مشاغل و صنای محلی جهت تأمین کارآمد نیاز و خواسته گردشگران و کسب منگاف
حاصل از آن ،تقویت رواب بین آنها و در نتیجه توسعه این مشاغل و صنای و توسعه
کلی محل را به دنبال داشته باشد (شالپلر و تفلر .)16:2662 ،بهبود زیرساختها و تأمین
تسهیهت که هم برای گردشگران و هم برای جامعه محلی مفید خواهند بگود ،توجیگه
حفاظت از محی زیست مانند طراحی پاركهای ملی و تشویق حفظ و احیاء صگنای
دستی ،از جمله دالیل ثانویه ای برای مطرح شدن گردشگری به عنوان ابزار توسعه می
باشد.
معرفی محدوده مورد مطالعه

شهر یاسوج پایتنت طبیعت ایران در موق جغرافیایی  36درجه و  24دقیقه عرض شمالی
و  61درجه و  30دقیقه طول شرقی از نصفالنهگار گرینگویق قگرار گرفتگه است(سگالنامه
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آماری استان کهگیلویه و بویراحمد .)31 :1336،یاسوج از نرر تقسیمات سیاسگی کشگور
مرکز استان کهگیلویگه و بویراحمگد و مرکگز شهرسگتان بویراحمگد ،در بنگش مرکگزی،
دهستان سررود شمالی و از نرر طبیعی بین رودخانگههگای بشگار در جنگوم و مهریگان در
غرم و کوههای دنا در شمال و شرق محصور شده است .حوزه شهری یاسگوج در پهنگه
کوهستانی زاگرس مرتف و چینخورده واق شده است .این محدوده بوسگیله پهنگههگای
توپوگرافی پیچیده و پرشیب احاطه شده اسگت .شگهر یاسگوج در سگال  1383بگا اهگداف
سیاسی و اداری پایهریزی شد و در سال  1386به عنوان مرکزیت فرمانداری کل انتنام
شد .مساحت این شهر در سال  1336بالغ بر  1461هکتار را اشغال کرده اسگت .جمعیگت
این شهر (در سال  138632 ،)1336نفر بوده و همچنین این شهر از  8ناحیه تشکیل شگده
است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج
کاربرد روش
مدیریت استراتژیک یا راهبردی Swot

مدیریت استراتژیک عبارت است :از بررسی محیطی (هگم محگی داخلگی و هگم محگی
خارجی) تدوین استراتژی (برنامه ریگزی بلندمگدت یگا اسگتراتژیک ) اجگرای اسگتراتژی،
ارزیابی و کنترل (اعرابی .)12 :1348 ،بنابراین مدیریت استراتژیک بر نرارت و ارزیگابی
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بر فرصتها و تهدیدهای خارجی در سایۀ توجه به نقاط قگوت و ضگعف یگک مجموعگه
تاًکید دارد .تجزیه و تحلیل  swotیکگی از ابزارهگای مهگم مگدیریت اسگتراتژیک جهگت
تطابق نقاط ضعف و قوت درونی با فرصتها و تهدیدات بیرونی است .تجزیگه و تحلیگل
 swotروش تحلیل نرام یافتهای را برای شناسایی ایگن عوامگل و انتنگام اسگتراتژیی کگه
بهترین تطابق بین آنها را ایجاد کند ،ارائه مینماید .از دیدگاه این مگدل یگک اسگتراتژی
مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن می-
رساند( .فردآر.)306 :1323 ،

شکل -2ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ضعف ،نقاط قوت
ماًخذ ( :موسوی .)1346 :
تجزیه و تحلیل  Swotدر ارتباط با وضعیت گردشگری شهر یاسوج

در این راستا ابتدا با سنجش محی داخلی و محی خارجی ،فهرسگتی از نقگاط قگوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدها مطرح برای گردشگری شهر یاسوج تهیه ،سگپس بگا نرگر
سنجی از کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتب با گردشگری ،اقدام به وزن دهی به
هر یک از آنها کردیم .در نهایت با محاسبه و تحلیل آنهگا ،اوالً اولویگتهگا مشگنص
شد ،سپس با توجه به اولویتها ،جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها
و تقویت نقاط قوت و فرصتهای موجود در ارتباط با توسعه گردشگری شهر یاسوج،
در فصل نتایج و راهکارها ،استراتژی های بدین منرور ارائه شد.
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شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری شهر یاسوج

هدف از این مرحله سنجش محی داخلی شهر یاسوج ،جهت شناسایی نقاط ضعف و
قوت ها می باشد؛ یعنی جنبه های که در راه دستیابی به هدف توسعه گردشگری ،می
توانند نقش مساعد یا بازدارنده ایفاء کنند .مهمترین نقاط قوت و ضگعف شگهر یاسگوج
در ارتباط با توسعه گردشگری در جدول  2ارائه شده است.
جدول -2عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری شهر یاسوج
ردیف
1

عوامل داخلی
قوت ها:
 :S1وجود جاذبه های طبیعی بکر و زیبا

2

 :S9وجود جاذبه های تارینی

3

 :S0وجود جاذبه های فرهنگی

8

 :S4وجود جاذبه های مذهبی

6

 :S5تمایل عمومی مردم شهر یاسوج نسبت به توسعه گردشگری

0

ضعف ها:
 :W1کیفیت پایین سیستم حمل و نقل در شهر یاسوج

2

 :W9کمبود امکانات اقامتی مطلوم (نریر هتل ها ،مهمانسراها و)...

4

 :W0کمبود نیروهای متنصص در زمینه گردشگری در نهادهای مرتب با گردشگری

3

 :W4ضعف تبلیغات و بازاریابی

16

 :W5برخورد نامناسب افراد محلی با گردشگران

11

 :W6کیفیت پایین تأسیسات رفاهی (نریر سرویس های بهداشتی ،پارکینن و غیره در محل
جاذبه ها)

شناسایی عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری شهر یاسوج

هدف از انجام این مرحله از پژوهش ،کنکاش در محی خارجی شهر یاسوج و شناسایی
فرصتها و تهدیدهای موجود در راه توسعه گردشگری این شگهر مگی باشگد .بگر اسگاس
مطالعات انجام شده و بررسی محگی پیرامگون شگهر ،مجموعگۀ فرصگتهگا و تهدیگدهای
موجود بر سر راه توسعه گردشگری شناسایی شد که در جدول  3ارائه شده است.
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جدول -3عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری شهر یاسوج
عوامل خارجی

ردیف
فرصت ها:
1

 : O1افزایش تمایل فعالیت های گردشگری و به ویژه فعالیت های اکولوژیکی و قابلیت بالقوه شهر
یاسوج در این زمینه

2

 :O9مشارکت بنش خصوصی در طرح ها و برنامه های مرتب با گردشگری

3

 :O0شرای آم و هوایی مطلوم

8

 :O4موقعیت میان راهی و همجواری با استان های فارس ،اصفهان ،خوزستان و بوشهر

6
0

تهدید ها:
 :T1افزایش تمایل به سفرهای خارجی در میان ایرانیان
 : T9عدم ارائه مجوز و تسهیهت جهت گسترش و توسعه خدمات ،تجهیزات و تاسیسات
گردشگری شهر یاسوج

2

 :T0از بین رفتن فرهنن سنتی و محلی

4

 :T4افزایش مشکهت زیست محیطی به واسطه فعالیت های گردشگری

3

 :T5تعارض بین فرهنن سنتی شهروندان شهر یاسوج و فرهنن گردشگران

16

 : T6جذم شدن هرچه بیشتر گردشگران به مقاصد نزدیک شهر یاسوج مانند شیراز و اصفهان به
دلیل ارائه امکانات و خدمات بهتر به گردشگران

تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای پیش روی توسعه گردشگری
شهر یاسوج

همانطور که در جداول  2و  3می بینید ،در شهر یاسوج ،تعداد  6نقطگه قگوت داخلگی در
برابر  0نقطه ضعف داخلی و تعداد  8فرصت خارجی در برابر  0تهدیگد خگارجی ،مگورد
شناسایی و بررسی قرار گرفتگه اسگت .بگدین ترتیگب در مجمگوع تعگداد  3نقطگه قگوت و
فرصت به عنوان مزیت و تعداد  12ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگناهای پیش
روی توسعه گردشگری شهر یاسوج قابل شناسایی اسگت .مجموعگه عوامگل و معیارهگای
 swotکه در باال بیگان گردیدنگد ،بگه منرگور اولویگت سگنجی و وزن دهگی در پرسشگنامه
مربوط به کارشناسان لحاظ شدند .معیار سنجش و درجه بندی برای هگر یگک از عوامگل
بدین صورت بود که برای عامل ،دامنهای که از (خیلی زیاد) تا (خیلی کم) ،درجه بندی
شده بود ،ارائه شد .سپس بر اساس اطهعات و داده های گردآوری شده ،درجگه بنگدی،
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وزن دهی و امتیا ز وزنی هر یک از عوامل ،تعیین شدند .در نهایت بر اساس امتیاز وزنگی
کسب شده هر یک از عوامل ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیگدها اولویگت بنگدی
شدند .در جداول  8و  6می توان وزن ،درجه بنگدی و امتیگاز وزنگی هگر یگک از عوامگل
مطرح در تحلیل  swotرا مشاهده کرد.
جدول -8وزن دهی و رتبه بندی نقاط قوت و ضعف
وزن

رتبه

امتیاز وزنی

ردیف

6/16

8

6/06

2

 :S9وجود جاذبه های تارینی

6/66

2

6/16

3

 :S0وجود جاذبه های فرهنگی

6/62

2

6/18

8

 :S4وجود جاذبه های مذهبی

6/63

3

6/22

6/11

3

6/33

1

6
0

عوامل داخلی
قوت ها:
 :S1وجود جاذبه های طبیعی بکر و زیبا

 :S5تمایل عمومی مردم شهر یاسوج نسبت به توسعه
گردشگری
ضعف ها:
 :W1کیفیت پایین سیستم حمل و نقل در شهر یاسوج

6/12

8

6/84

6/11

3

6/33

6/63

3

6/22

3

 :W4ضعف تبلیغات و بازاریابی

6/62

2

6/18

16

 :W5برخورد نامناسب افراد محلی با گردشگران

6/62

1

6/62

6/12

8

6/84

2
4

11

 :W9کمبود امکانات اقامتی مطلوم (نریر هتل ها،
مهمانسراها و)...
 :W0کمبود نیروهای متنصص در زمینه گردشگری در
نهادهای مرتب با گردشگری

 :W6کیفیت پایین تأسیسات رفاهی (نریر سرویس های
بهداشتی ،پارکینن و غیره در محل جاذبه ها)
جم

1

3/10

با ت وجه به جدول فوق از دید کارشناسان وجود جاذبه هگای طبیعگی بکگر و زیبگا ،تمایگل
عمومی مردم شهر یاسوج نسبت به توسعه گردشگگری و وجگود جاذبگه هگای مگذهبی بگه
ترتیب با امتیاز وزنی  /33 ،/06و  /22مهمترین نقاط قگوت گردشگگری شگهر یاسگوج بگه
حسام میآیند .همچنین ،کیفیت پایین تأسیسات رفاهی(نریر سگرویس هگای بهداشگتی،
پارکینن و غیره در محل جاذبه ها) ،کیفیت پایین سیستم حمل و نقل و کمبود امکانات
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اقامتی مطلوم (نریر هتل ها ،مهمانسراها و )...به ترتیگب بگا امتیگاز وزنگی  /84 ،/84و /33
مهمترین نقاط ضعف گردشگری شهر یاسوج از دید کارشناسان محسوم می شود.
جدول  -6وزن بندی و رتبه بندی فرصت ها و تهدیدها
عوامل خارجی

ردیف

وزن

رتبه

امتیاز وزنی

فرصت ها:
1

 :O1افزایش تمایل فعالیت های گردشگری و به ویژه فعالیت های

6/64

2

6/10

اکولوژیکی و قابلیت بالقوه شهر یاسوج در این زمینه
2
3
8
6
0
2
4
3

 :O9مشارکت بنش خصوصی در طرح ها و برنامه های مرتب با
گردشگری
 :O0شرای آم و هوایی مطلوم
 :O4موقعیت میان راهی و همجواری با استان های فارس ،اصفهان،
خوزستان و بوشهر
تهدید ها:
 :T1افزایش تمایل به سفرهای خارجی در میان ایرانیان
 :T9عدم ارائه مجوز و تسهیهت جهت گسترش و توسعه خدمات،
تجهیزات و تاسیسات گردشگری شهر یاسوج
 :T0از بین رفتن فرهنن سنتی و محلی
 :T4افزایش مشکهت زیست محیطی به واسطه فعالیت های
گردشگری
 :T5تعارض بین فرهنن سنتی شهروندان شهر یاسوج و فرهنن
گردشگران

/16

3

6/36

6/18

8

6/60

6/12

8

6/84

6/64

2

6/10

6/12

8

6/80

6/16

3

6/32

6/63

3

6/22

6/64

2

6/10

 :T6جذم شدن هرچه بیشتر گردشگران به مقاصد نزدیک شهر
16

یاسوج مانند شیراز و اصفهان به دلیل ارائه امکانات و خدمات بهتر

6/63

3

6/22

به گردشگران
جم

1

3/18

بگگا توجگگه بگگه جگگدول فگگوق مهمتگگرین فرصگگت هگگایی کگگه شگگهر یاسگگوج در زمینگگه توسگگعه
گردشگری از دیدگاه کارشناسان با آن روبگرو اسگت عبارتنگد از :شگرای آم و هگوایی
مطلوم که با امتیاز وزنی  ،/60به عنوان اولین فرصت شناخته شده است و موقعیت میگان
راهی و همجواری با استان های فارس ،اصفهان ،خوزستان و بوشهر با امتیاز وزنگی 6/84
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به عنوان دومین فرصت پیش رو و مشارکت بنش خصوصی در طرح ها و برنامگه هگای
مرتب با گردشگری با امتیاز وزنی  6/36در اولویت بعدی قرار دارد .در عین حال مؤلفه
هگگای عگگدم ارائگگه مجگگوز و تسگگهیهت جهگگت گسگگترش و توسگگعه خگگدمات ،تجهیگگزات و
تاسیسات گردشگری شهر یاسوج با امتیاز وزنی  6/80به عنوان مهمترین تهدیگد ،از بگین
رفتن فرهنن سنتی و محلی با امتیاز وزنی  6/32به عنگوان دومگین عامگل و جگذم شگدن
هرچه بیشتر گردشگران به مقاصد نزدیک شهر یاسوج ماننگد شگیراز و اصگفهان بگه دلیگل
ارائه امکانات و خدمات بهتر به گردشگران و افزایش مشکهت زیست محیطی به واسطه
فعالیت های گردشگری با امتیاز وزنی  6/22به عنگوان سگومین عامگل تهدیگد روبگه روی
شهر یاسوج می باشد.
خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

با توجه به جداول  8و  ،6در این مرحله عوامگل مگؤثر در گردشگگری شگهر یاسگوج (
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) اولویت بندی می شوند.
جدول -0خهصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک
وزن

رتبه

امتیاز وزنی

ردیف
1

 :S1وجود جاذبه های طبیعی بکر و زیبا

6/16

8

6/88

2

 :S9تمایل عمومی مردم شهر یاسوج نسبت به توسعه گردشگری

6/64

3

6/28

3

 :S0وجود جاذبه های مذهبی

6/62

3

6/21

6/63

8

6/30

6

 :W9کیفیت پایین سیستم حمل و نقل در شهر یاسوج

6/64

3

6/28

0

 :W0کمبود امکانات اقامتی مطلوم (نریر هتل ها ،مهمانسراها و)...

6/62

3

6/21

2

 :O1شرای آم و هوایی مطلوم

6/16

8

6/86

6/63

8

6/30

6/64

3

6/28

6/63

8

6/30

8

4
3
16

عوامل استراتژیک

 :W1کیفیت پایین تأسیسات رفاهی (نریر سرویس های بهداشتی،
پارکینن و غیره در محل جاذبه ها)

 :O9موقعیت میان راهی و همجواری با استان های فارس ،اصفهان،
خوزستان و بوشهر
 :O0مشارکت بنش خصوصی در طرح ها و برنامه های مرتب با
گردشگری
 :T1عدم ارائه مجوز و تسهیهت جهت گسترش و توسعه خدمات،
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تجهیزات و تاسیسات گردشگری شهر یاسوج
11

 :T9از بین رفتن فرهنن سنتی و محلی

6/64

3

6/28

 :T0جذم شدن هرچه بیشتر گردشگران به مقاصدنزدیک یاسوج
12

مانند شیراز و اصفهان به دلیل ارائه امکانات و خدمات بهتر به

6/62

3

6/21

گردشگران
جم

1

3/61

تدوین راهبردها

اینک با تداخل هر یک ا ز عوامل بگر یکگدیگر بگه تگدوین راهبردهگای منتلگف رقگابتی/
تهاجم ( ،)SOتنوع ( ،)STبگازنگری ( )WOو بگاالخره راهبردهگای تگدافعی ( )WTمگی
پردازیم .در راهبردهای تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت هگای بیرونگی
اسگگتوار اسگگت ،راهکارهگگای زیگگر جهگگت بهگگره بگگرداری هگگای موجگگود بگگه منرگگور توسگگعه
گردشگری ارائه می شود.
راهبردهای رقابتی  /تهاجمی ()SO

 تأکید بر توسعه توریسم طبیعی و اکوتوریسم به دلیل وجود مزیگت هگای نسگبی
برای توسعه این نوع توریسم در شهر یاسوج

 ایجگگاد بسگگتری مناسگگب بگگرای سگگرمایه گگگذاری بنگگش خصوصگگی در صگگنعت
گردشگری شهر یاسوج

 مشارکت دادن هرچه بیشتر جامعه محلی در برنامه های گردشگری ،بگه منرگور
بهره مند شدن آنها از مناف حاصل از گردشگری و ایجاد دیگد مثبگت بگین آنهگا
نسبت به گردشگری و در نتیجه حمایت از برنامه های توسعه گردشگری

 شناسایی جاذبه ها و تبلیغات و بازاریابی مناسب برای جذم گردشگران جهگت
رقابت با سایر مناطق تفریحی رقیب
 استفاده از نیروی متنصگص در زمینگه گردشگگری و مگدیریت گردشگگری بگه
منرور بکارگیری صحیح و استفاده از پتانسیلهای بالقوه گردشگری یاسوج
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راهبردهای تنوع ()ST

در راهبرد تنوع بنشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ،جهت
کاهش فشار تهدیدهای بیرونی می توان راهبردهای زیر را ارائه نمود:

 تنوع بنشی به امکانگات ،فعالیگت هگا و خگدمات گردشگگری بگه منرگور جلگب
رضایت گردشگران و در نتیجه افزایش تعداد گردشگران در شهر یاسوج
 برگزاری جلسات مداوم و منرم با مردم محلی جهت به حداقل رساندن تأثیرات
منفی احتمالی گردشگری مانند از بین رفتن فرهنن محلی

 برنامه ریزی و ساماندهی توریسم بگه منرگور اسگتفاده و بهگرهگیگری مطلگوم از
محی آرام و زیبا و جلوگیری از تنریب مزارع ،مناظر و چشم اندازهای طبیعی

 توسعه و تجهیز مسیرهای گردشگری شهر یاسگوج و ایجگاد و نصگب عهئگم در
این مکان ها و تدوین دفترچه های راهنما برای گردشگران و آموزش آنها
راهبردهای بازنگری ()WO

در این راهبرد ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی می شود تا با استفاده از فرصگت
های بیرونی موجود ،تأثیر نقاط ضعف درونی را به حداقل رساند .از جمله این راهبردهگا
می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 توسعه و بهبود راههای ارتباطی ،ایجاد شبکه ریلی و توسعه خطوط هوایی برای
دسترسی آسانتر و کم هزینه تر گردشگران به منطقه

 ارائه مشوق های منتلف به سرمایه گذاران بنش خصوصی جهت پروژه هگای
گردشگری
 بازنگری و توسگعه نهادهگا و سگازمانهای مگرتب در منطقگه مگورد مطالعگه بگرای
آموزش مردم و گردشگران به منرگور بهگره منگدی بهینگه و هدفمنگد از منگاف و
اثرات مثبت توریسم
 ضمن بازنگری در امکانات رفاهی موجود ،توسعه همه جانبه امکانات رفگاهی و
استراحتگاهی گردشگران مورد توجه قرار گیرد
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 کاهش بروکراسی اداری بگه منرگور تسگری در پگروژه هگای گردشگگری شگهر
یاسوج
راهبردهای تدافعی ()WT

این راهبردها بر کاهش آسیب پذیری متمرکز هستند .بر این اساس برای کاهش آسگیب
پذیری گردشگری شهر یاسوج می توان راهبردهای زیر را ارائه نمود:
 تدوین مقررات و ضگواب در زمینگه توسگعه و اصگهح نهادهگای مگدیریتی و بگه
کارگیری مدیریت تنصصی در بنش هگای گردشگگری و همچنگین ثبگات در
مدیریت برای اجرای درست طرح های بلند مدت
 اطهع رسانی و معرفی قابلیگت هگا و توانمنگدیهای شگهر یاسگوج جهگت گگذران
اوقات فراغت و استراحت از طریق رسانه ملی ،اینترنت ،چاپ کتام و...

 برگزاری همایش ها و سگمینارها در زمینگه توسگعه سگرمایه گگذاری در صگنعت
گردشگری شهری و ایجاد تسهیهت و امتیازات ویژه در زمینه احدا مجتم -
های اقامتی ،هتل ها ،موزه ،تأسیسات تفریحی همچون پاركهای جنگلی و..

 تنوع بنشیدن به فعالیت های گردشگری و در نتیجه کاهش فصلی بودن تقاضا
 فراهم آوردن شرای الزم در جهت مشارکت مردمی (امان پور.)4 :1331 ،
جدول -2ماتریس راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری شهر یاسوج

عوامل بیرونی
تحلیل swot

فرصت ها:

تهدیدها:

 -1افزایش تمایل فعالیت های گردشگری

 -1افگگگزایش تمایگگگل بگگگه سگگگفرهای

و بگگه ویگگژه فعالیگگت هگگای اکولگگوژیکی و

خارجی در میان ایرانیان

قابلیت بالقوه شهر یاسوج در این زمینه

 -2عگگدم ارائگگه مجگگوز و تسگگهیهت

 -2مشارکت بنش خصوصی در طرح ها

جهت گسگترش و توسگعه خگدمات،

و برنامه های مرتب با گردشگری

تجهیگگزات و تاسیسگگات گردشگگگری

 -3شرای آم و هوایی مطلوم

شهر یاسوج

 -8موقعیگگت میگگان راهگگی و همجگگواری بگگا

 -3از بگگین رفگگتن فرهنگگن سگگنتی و

استان های فگارس ،اصگفهان ،خوزسگتان و

محلی

بوشهر

 -8افگگگگزایش مشگگگگکهت زیسگگگگت
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محیطگگی بگگه واسگگطه فعالیگگت هگگای
گردشگری

عوامل درونی

 -6تعگگگارض بگگگین فرهنگگگن سگگگنتی
شگهروندان شگهر یاسگوج و فرهنگگن
گردشگران
 -0جگگگذم شگگگدن هرچگگگه بیشگگگتر
گردشگگگگران بگگگه مقاصگگگدنزدیک
یاسگگوج ماننگگد شگگیراز و اصگگفهان بگگه
دلیل ارائه امکانات و خگدمات بهتگر
به گردشگران

قوت ها:

راهبردهای رقابتی ()SO

راهبردهای تنوع ()ST

طبیعگی
 -1وجود جاذبه هگای 

 -1تأکیگگد بگگر توسگگعه توریسگگم طبیعگگی و

 -1تنگگگوع بنشگگگی بگگگه امکانگگگات،

بکر و زیبا

اکوتوریسگم بگه دلیگل وجگود مزیگت هگگای

فعالیتها و خدمات گردشگگری بگه

 -2وجود جاذبه های تارینی

نسگبی بگرای توسگعه ایگن نگوع توریسگگم در

منرور جلب رضایت گردشگگران و

 -3وجگگگگود جاذبگگگگه هگگگگای

شهر یاسوج

در نتیجه افزایش تعداد گردشگگران



 -2ایجگگاد بسگگتری مناسگگب بگگرای سگگرمایه

در شهر یاسوج

 -8وجود جاذبه های مذهبی

گگگگذاری بنگگگش خصوصگگگی در صگگگنعت

 -3برگزاری جلسات مداوم و منرم

 -6تمایل عمومی مگردم شگهر

گردشگری در شهر یاسوج

بگگا مگگردم محلگگی جهگگت بگگه حگگداقل

گعه
یاسگگگوج نسگگگبت بگگگه توسگگ 

 -3مشگگارکت دادن هرچگگه بیشگگتر جامعگگه

رسگگاندن تگگأثیرات منفگگی احتمگگالی

گردشگری

محلگگی در برنامگگه هگگای گردشگگگری ،بگگه

گردشگری

فرهنگی






حاصگل
منرور بهره مند شدن آنها از مناف

 -8برنامگگگگه ریگگگگزی و سگگگگاماندهی

از گردشگری و ایجاد دید مثبت بین آنها

توریسم بگه منرگور اسگتفاده و بهگره-

 -8شناسگگگایی جاذبگگگه هگگگا و تبلیغگگگات و

گیری مطلوم از محی آرام و زیبگا

بازاریابی مناسب برای جذم گردشگگران

و جلگگگوگیری از تنریگگگب مگگگزارع،

جهت رقابت با سایر مناطق تفریحی رقیب

مناظر و چشم اندازهای طبیعی

 -6استفاده از نیگروی متنصگص در 
زمینگه

 -6توسگگگگعه و تجهیگگگگز مسگگگگیرهای

گردشگگگری و مگگدیریت گردشگگگری بگگه

گردشگری شهر یاسگوج و ایجگاد و

منرگگور بکگگارگیری صگگحیح و اسگگتفاده از

نصگگب عهئگگم در ایگگن مکگگانهگگا و

پتانسیلهای بالقوه گردشگری یاسوج

تگگدوین دفترچگگههگگای راهنمگگا ب گرای
گردشگران و آموزش آنها
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ضعف ها:

راهبردهای بازنگری ()WO

راهبردهای تدافعی ()WT

 -1کیفیت پایین سیستم حمل

 -1توسعه و بهبود راههای ارتباطی ،ایجگاد

 -1تگگدوین مقگگررات و ضگگواب در

و نقل در شهر یاسوج

شبکه ریلی و توسعه خطوط هگوایی بگرای

زمینگگه توسگگعه و اصگگهح نهادهگگای

 -2کمبگگود امکانگگات اقگگامتی

دسترسگگگی آسگگگانتر و کگگگم هزینگگگه تگگگر

مگگدیریتی و بگگه کگگارگیری مگگدیریت

مطلگگگوم (نریگگگر هتگگگل هگگگا،

گردشگران به منطقه

تنصصگگگگگی در بنگگگگگش هگگگگگای

مهمانسراها و)...

 -2ارائه مشگوق هگای منتلگف بگه سگرمایه

گردشگگگگری و همچنگگگین ثبگگگات در

 -3کمبود نیروهای متنصص

گگگذاران بنگگش خصوصگگی جهگگت پگگروژه

مدیریت

در زمینگگگگه گردشگگگگگری در

های گردشگری

 -2اطهع رسانی و معرفی قابلیتهگا

نهادهای مرتب با گردشگری

 -3بازنگری و توسعه نهادها و سگازمانهای

و توانمندهای شگهر یاسگوج جهگت

 -8ضگگگگگگعف تبلیغگگگگگگات و

مگگرتب در منطقگگگه مگگورد مطالعگگگه بگگگرای

گذران اوقگات فراغگت و اسگتراحت

بازاریابی

آموزش مردم و گردشگران به منرور بهره

از طریق رسانه ملی ،اینترنت و...

 -6برخگگورد نامناسگگب افگگراد

گرات
منگگدی بهینگگه و هدفمنگگد از منگگاف و اثگ 

 -3برگزاری همایشهگا و سگمینارها

محلی با گردشگران

مثبت توریسم

در زمینه توسعه سگرمایه گگذاری در

 -0کیفیگگت پگگایین تأسیسگگات

 -8ضگگمن بگگازنگری در امکانگگات رفگگاهی

صنعت گردشگری شگهری و ایجگاد

رفگگاهی (نریگگر سگگرویس هگگای

موجود ،توسعه همه جانبه امکانات رفگاهی

تسهیهت و امتیازات ویژه در زمینگه

بهداشگگتی ،پارکینگگن و غیگگره

و استراحتگاهی گردشگگران مگورد توجگه

احدا مجتم های اقامتی ،هتلها

در محل جاذبه ها)



 -8تنگوع بنشگیدن بگه فعالیگت هگگای

 -6کگگاهش بروکراسگگی اداری بگگه منرگگور

گردشگگگگری و در نتیجگگگه کگگگاهش

تسگگری در پگگروژه هگگای گردشگگگری شگگهر

فصلی بودن تقاضا

قرار گیرد

یاسوج



 -6فگگگراهم آوردن شگگگرای الزم در
جهت مشارکت مردمی

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ،وضگعیت کنگونی گردشگگری شگهر یاسگوج بگا
قابلیتها و استعدادهای بالقوهای آن تناسبی ندارد .همچنین بر اساس پژوهش ،کمبگود
زیرساخت های گردشگری ،کیفیت پایین سیستم حمل و نقل و کمبود امکانگات اقگامتی
مطلوم ،مهمترین موان اساسی بر سر را توسعه گردشگری یاسوج به حسام میآیند .از
طرف دیگر ،وجود جاذبه های طبیعی بکر و زیبا ،تمایل عمومی مردم این شهر نسبت بگه
توسعه گردشگری و وجود جاذبه های مذهبی به ترتیب بگا امتیگاز وزنگی  /33 ،/06و /22
مهمترین نقاط قوت و شرای آم و هوایی مطلوم ،موقعیت میان راهی و همجگواری بگا
استان های فارس ،اصفهان ،خوزستان و بوشهر ،مشارکت بنش خصوصی در طرح ها و
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برنامه های مرتب بگا گردشگگری بگه ترتیگب بگا امتیگاز وزنگی  /84 ،/60و  /36بگه عنگوان
مهمترین فرصت های گردشگری شهر یاسوج شناخته شد .عدم ارائه مجگوز و تسگهیهت
جهت گسترش و توسعه خدمات ،تجهیزات و تاسیسات گردشگری شهر یاسوج با امتیاز
وزنی  6/80به عنوان مهمترین تهدید ،از بین رفتن فرهنن سنتی و محلی با امتیگاز وزنگی
 6/32به عنوان دومین عامل ،افزایش مشکهت زیست محیطگی بگه واسگطه فعالیگت هگای
گردشگری و جذم شدن هرچه بیشتر گردشگران به مقاصد نزدیک یاسوج مانند شیراز
و اصفهان به دلیل ارائه امکانات و خدمات بهتر به گردشگگران بگا امتیگاز وزنگی  6/22بگه
عنوان سومین عامل تهدید روبه روی شگهر یاسگوج شگناخته شگدند .بگا توجگه بگه نتگایج
پژوهش جهت برون رفت از وض موجگود مگی تگوان راهکارهگایی از قبیگل اسگتفاده از
وسایل ارتباط جمعی به منرور معرفی جاذبه های توریستی و امکانات گردشگگری شگهر
یاسوج مانند چاپ و نشر مقاله در مطبوعات داخلی و خارجی و تهیۀ فیلم هگای کوتگاه و
تلویزیونی از جاذبه ها ،توسعه گردشگری کوهستان به عنوان یکی از قابلیتهگای ممتگاز
شهر یاسوج از طریق تجهیز ارتفاعات مهم به پناهگاه و راه ارتبگاطی و سگایر نیازمنگدیها،
تهش در جهت خارج کردن توریسم شهر از ماهیت فصلی بگودن ایگن صگنعت ،و فعگال
کردن توریسم زمستانی از طریق تجهیز و تبلیغ پیست اسکی کاکان و فعال کردن جاذبه-
های مذهبی و فرهنگی ،تجهیز سدها و رودخانههای شهر یاسوج به امکانات گردشگری
جهت استفاده از جاذبههای آبی این مناطق ،تهش در جهت اتصگال اسگتان کهگیلویگه و
بویراحمد و شهر یاسوج به شبکه ریلی کشور ،بهبود وضگعیت جگاده هگا ،شگبکه ارتبگاط
هوایی و مسیرهای دسترسی به جاذبه ها ،ایجاد مراکز اطهع رسانی و تبلیغاتی از دیگدنی
ها و جاذبههای شهر یاسوج ،مشارکت دادن بنش خصوصی جهگت تأسگیس هتگل هگا و
مهماننانه ها ،بهبود وضعیت فرودگاه یاسوج و افزایش تعداد پروازها در فصگول بهگار و
تابستان و برگزاری همایش ها و جشنواره های منتلف جهت معرفی پتانسیلها و توانگایی
ها شهر یاسوج و به نمایش گذاشتن آثار هنری و صنای دستی بومی در مراکز توریسگتی
را ارائه کرد.
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Analysis of Factors Affecting the Development of Tourism in Yasuj, the
Capital of Nature of Iran
Abstract
Industrial tourism, whose development requires adequate knowledge and
knowledge of the issues and factors affecting economic and social and
cultural development in each region. . Accordingly, in this research, we
try to explore the strengths, weaknesses, opportunities and threats of
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tourism in this city considering the potential capabilities of Yasuj city in
the field of tourism, using the swot model. The more strategic strategies
we provide. This research is based on a questionnaire-based library and
survey method. The results of the analysis show that in spite of the
extensive potential of Yasuj city in the field of tourism, lack of tourism
infrastructure, low quality of transportation system and lack of suitable
accommodation facilities, the most important obstacles on the
development of Yasuj tourism, on the other hand, The presence of natural
attractions in the city, the general tendency of the people of this city to
develop tourism and the presence of religious attractions, with a weight
of 06, 33/22 and / 22, the most important strengths and favorable climate
conditions, the position of the middle way and the adjacent to Fars,
Isfahan, Khuzestan and Bushehr provinces, private sector participation in
tourism-related plans and programs, respectively, with the rate Weight
60/84/36 / recognized as the most important tourism opportunities Yasouj.
At the same time, the components of the Failure to provide licenses and
facilities for the expansion and development of Yasouj services,
equipment and facilities for tourism, the elimination of traditional and
local culture, Increasing environmental problems due to tourism activities
and the increasing attraction of tourists to nearby destinations such as
Shiraz and Isfahan, due to the provision of facilities and better facilities
for tourists as The most important threats to the tourism development
were Yasuj.
Key words: Tourism, Development, Strategic, Yasuj, swot

