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SWOT-QSPM اصفهان با استفاده از مدل 41دشگري شهري بافت مياني منطقه بررسي گر   

 

3، زیبا فتوحی2لعیا جلیلیان، 1چقاجردی ایمان  

 هكيدچ
 و اشتغال های زمینه ایجاد و تحرك لحاظ از ت های اقتصادی عصر حاضر،ین فعالیاتریپو عنوان به گردشگری امروزه

است و با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد جوامع محلی ، ایجاد  خودنمایی پرداخته به جهان در جانبه همه توسعه

جهان ، باعث ثبات و استقرار جمعیت در جوامع و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه مختلف صت های شغلی در نقاط فر

، حفظ تعادل اكولوژیكی منابع طبیعی و حفظ ویژگی های فرهنگی شهرها می شود. بر این اساس می توان گفت كه یكی 

 هدف از این پژوهش  .ی ، توسعه گردشگری شهری استاز بهترین راههای نجات شهرها از مشكالت اجتماعی و اقتصاد

می باشد. روش پژوهش   SWOT-QSPMاصفهان با استفاده از مدل   41بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 

، با استفاده از نمونه ی آماری آوری اطالعات از پرسش نامه استفاده شده است.  جهت جمعتحلیلی  می باشد. -توصیفی

با توجه به جدول عوامل داخلی و خارجی  كه نتایج این پژوهش نشان می دهد   نفر می باشد. 573ان فرمول كوكر

دارای بیشترین  وزن می باشند.این استراتژی  تهاجمی(( so اصفهان استراتژی های  41گردشگری شهری بافت میانی منطقه 

اصفهان دارای  41ا می باشد. بنابراین منطقه ها به منظور حداكثر نمودن نقاط قوت و برای حداكثر نمودن فرصت ه

 41شهری بافت میانی منطقه استراتژی مهم توسعه گردشگری  1بین  توانمندی برای توسعه گردشگری شهری می باشد  و

و  رونق جهت در خصوصاً خارجی های سرمایه جذب و جلب جهت اصولی مواضع اتخاذ و شرایط ایجاد،  اصفهان

استفاده از نیروهای  ،رتبه دوم   گسترده سطحی در تبلیغات از گیری ، بهره در رتبه اول  تاریخی بنیها و آثار مجدد احیای

گردشگری  صنعت ساماندهی در دولت همراهی برای خصوصی بخش گذاران سرمایه تشویقدر رتبه  سوم و  بومی محله

 . دنآخر می باش رتبه ی اصفهان

 SWOT-QSPM مدل، 41منطقه ،اصفهان، بافت میانی،گردشگری شهری، گردشگریهاي كليدي:واژه
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 قدمهم
امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا دارای ویژگیهای  بارز و منحصر به       

بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی كشورهای توسعه یافته و درحال  ،فرد

. براساس آمار نامه ی ( 35،  4573،توسعه را به خود اختصاص داده است)صباع كرمانی

بزرگترین سازمان  در صنعت گردشگری اكنون صنعت   ،سازمان جهانی گردشگری

 ،میلیون فرصت شغلی تمام وقت 022به طور مستقیم یا غیر مستقیم  بیش از  ،گردشگری

این سازمان در سال  ،براساس گزارش سالیانه   پاره وقت و فصلی بوجود آورده است.

میلیارد نفر گردشگر در سراسر دنیا از كشوری به كشور دیگر سفر  55/4بالع بر  0243

كرده اند كه یک ركورد بی نظیر بر جای گذاشته است ) سازمان جهانی 

.این صنعت در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پردرآمدترین  (40242،جهانگردی

 تاریخ نبود دارا لحاظ به (. شهرها 53،  0،0244صنعت دنیا است)پرت وهمكاران

به  كشوری هر ملی های فرهنگی،ارزش تاریخی و باستانی، نمادهای استقرار و طوالنی

 برای گردشگران جذاب های مكان از طبیعی مناظر بودن دارا با و آمده حساب

گردشگری شهری از دهه (. 432، 4532،)رستگاران وهمكارانشوند می محسوب

 اصلی هدف و انگیزهو با دو  (41،  0245، 5در دستور قرار گرفت)پاتیكاس4352

( 47-07، 0245 ، 3(. )یوسال42، 1،4335فرهنگ)لو 0اقتصاد و  4: است شده شناخته

درمقاله ای  با عنوان پیشرفت گردشگری شهری )تفاوت را چه چیزی می سازد( به 

مقایسه تطبیقی پیشرفت گردشگری شهری در استانبول و هلسینكی پرداخت وبه این 

تحمل -0مكان قرار گیری بین شرق و غرب -4نقطه ) 5ه هر دو شهر از نتایج رسید ك

-55،  2،0241)صفرآبادی و همكاراناندازه شهر(گردشگران را جذب می كند.-5شهر 

( در مقاله ای با عنوان مدیریت فضاهای گردشگری شهری به این نتیجه رسیدند كه 54
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نده یفرصت های تبادل گسترش ده ،توسعه گردشگری به عنوان یک پدیده فرهنگی 

(در مقاله ای  23-53، 4،0242فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان می باشد.  )پوپسكو

به بررسی نقش گردشگری شهری در توسعه ی راهبردهای منطقه ی براسو در كشور 

رومانی پرداخت و به این نتایج رسید كه منطقه ی براسو دارای پتانسیل ها و ظرفیت های 

یخی و فرهنگی مختلفی است كه سرمایه گذاری در این ظرفیت ها موجب تار،طبیعی 

(در پایان نامه خود  4 ،4530 ،)اخوان اشرفیه موجب توسعه ی این منطقه خواهد گردید.

تهران  00به بررسی  تاثیر طر حهای گردشگری بر توسعه گردشگری شهری منطقه 

به ویژه در زمینه  و درتمام سطوح گردشگری كهپرداخت و به این نتایج رسید

گردشگری شهری, جاذبه های اقلیمی در درجه اول اهمیت قرار دارند كه بیشترین 

.  )شجاعی جاذبه های اقلیمی در بافت جنوبی منطقه كه همان دریاچه خلیج فارس است

بررسی نگرش مردم نسبت به مشاركت، توسعه ی ( در پایان نامه خود به  4،  4535 ،وند

افراد در دو تبریز پرداخت و به این نتیجه رسید كه  42و7منطقه شهری  گردشگری

منطقه ی مورد مطالعه نسبت به مشاركت و توسعه ی گردشگری نگرش مثبت دارند و از 

كنند چرا كه توسعه ی گردشگری منجر به بهبود  توسعه ی گردشگری استقبال می

در مقاله ای  (24-71، 4531. )حاتمی نژادوشریفی،شود شرایط اقتصادی و اجتماعی می

سنندج پرداختند و به  بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهریبه 

ای مؤثر  گردشگری شهری در شهر سنندج توانسته است به شیوهاین نتایج رسیدند كه 

 (454-410،  4533،)چقاجردی و همكاران باعث پایداری هرچه بیشتر شهر سنندج شود.

گردشگری شهری محالت منطقه سنجش سطح توسعه یافتگی ه بررسی در مقاله ای  ب

پرداختند و به این نتایج  HDIبا استفاده از شاخص تركیبی توسعه انسانی یک اصفهان 

خلجا و خرم دارای سطح توسعه یافتگی ،جوزدان   ،محالت درب كوشک رسیدند كه

دارای سطح توسعه یافتگی لنبان و صائب  ،جامی  ،بیدآباد  ،عباس آباد محالت ،محروم 

 )قنبریسطح توسعه یافتگی باال می باشند محله علیقلی آقا دارای متوسط و
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(در مقاله ای به بررسی اثرات گردشگری شهری بر كیفیت  05-11،  4532،وهمكاران

زندگی شهروندان یاسوج پرداختند و به این نتایج رسیدند كه از نظر شهروندان یاسوج 

ه بر كیفیت زندگی آنان می تواند موثر واقع شود به ترتیب عبارتند مهمترین عواملی ك،

آموزش و ،سالمت و بهزیستی فردی ،زیست محیطی  ،فیزیكی  ،از:عامل اقتصادی

تفریح و اوقات فراغت.،فرهنگ

یكگگی از مباحگگث مهگگم در بگگه طگگور اعگگم گردشگگگری بافگگت میگگانی  گردشگگگری شگگهری 

آن هگگا كگگه از نظگگر قگگدمت مشگگخص  گردشگگگری اسگگت.بافت هگگای هگگای شگگهری بگگویژه

. مگی باشگگند، بیگانگر هویگگت فگردی و اجتمگگاعی افگگراد در هگر شگگهر محسگوب مگگی شگگوند     

ه كگه هریگک   بسگیار قگدیمی و تگاریخی شگهر اصگفهان بگود       اصگفهان از منگاطق  41منطقه 

بگه واسگطه جاذبگه هگای خگاص گردشگگری مگورد توجگه          از این محله هگای ایگن منطقگه   

شگگند امگگا آن طگگور كگگه شایسگگته اسگگت بگگه دلیگگل        كارشناسگگان وگردشگگگران مگگی با  

مشگگكالت و مسگگائلی همنگگون ناشگگناخته مانگگدن جاذبگگه هگگای ملمگگوس و نگگاملموس          

عگگدم توجگگه بگگه  تعلگگق مكگگانی و هویگگت ریشگگه    ،بگگرای گردشگگگران داخلگگی و خگگارجی 

نگگگا  ر  در توسگگگعه پایگگگدار گردشگگگگری بگگگوده ومذكوركگگگه مگگگوث منطقگگگه دار تگگگاریخی

 41هگگای مشگگاركتی  و توجگگه بگگه توانمندسگگازی منطقگگه   آگگگاهی مگگردم منطقگگه در زمینگگه

انگیگگزه گردیگگد تگگا   احیگگای رونگگق از دسگگت رفتگگه  آن هگگا  در راسگگتای گردشگگگری ویگگا 

سگگازی موضگگوع بگگه بررسگگی ایگگن     نگارنگگدگان بگگا بیگگان ایگگن مسگگائل جهگگت شگگفاف     

 بپردازند. پژوهش

 
 پژوهشروش 

ز پرسش نامه و آوری اطالعات ا جهت جمع تحلیلی می باشد -روش پژوهش توصیفی

نقاط  تحلیل  برای ارزیابی استراتژی ها  استفاده شده است.  SWOT-QSPM از مدل

قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها ابزار كاربردی گسترده ی تحلیل محیط داخلی و 

شتیبانی  و ارائه روشی سیستماتیک برای موفقیت پخارجی به منظور كسب موفقیت در 



 8931 بهار و تابستان اندیشه جغرافیایی، سال دهم ، شماره بیست، 943

تاریخنه این روش  .(141، 0227 ،4شمار می اید )راچ های تصمیم گیری راهبردی به

به رهبری آلبرت 4322-4372روژه ای مربوط می شود  كه در خالل سال های پبه 

روش سوات تفكری است سیستماتیک  هامفری در دانشگاه استنفورد در حال انجام بود

وژی برای تشخیص جامع و كامل از عوامل موثر مربوط به یک محصول جدید  تكنول

 فرآیند ،مدل این. ( 53،  0221 ،وهمكاران 0مدیریت ویا برنامه ریزی است )گنكاس

)تقوایی است هدف یک سوی به سازمان هدایت برای درازمدت ی یک برنامه ایجاد

كجا  در حاضر حال در سازمان كند می بررسی فرآیند این .(01، 4534وكیومرثی،

و همكاران  5كند)شرسسثا می ارزیابی را موجود تهدیدهای و ها فرصت دارد، قرار

 رسید آنجا به توان می چگونه و است تر مطلوب سرنوشتی چه اینكه (، 452،  0221،

با  تحلیل یک از اولیه ی مرحله تواند، می سوات الگوی فرآیند كند می تعیین را

 و داخلی عوامل میان تناسب برای الزم های مشی خط اتخاذ و ارائه نهایی هدف

 مفهوم به كه كرد قلمداد راهبردی مدیریت یک را آن توان می واقع در باشد خارجی

 ریزی )برنامه راهبرد تدوین محیط خارجی(، هم و داخلی محیط )هم محیطی بررسی

 نه بیرونی، و درونی عوامل وهمننین ارزیابی راهبرد، اجرای راهبردی(، یا درازمدت

 تحت منابع توانایی ویژه، ، مجموعه بارز های شایستگی یا ویژگی شناسایی به باید تنها

 نیز آنها از برداری بهره در باید بلكه كند، كمک آنها از استفاده اصلی روش و اختیار

ابتدا تعداد  ،در این پژوهش .(524، 0225و همكاران،  1)چاكراورتی باشد راهگشا

  =19/1T=،45/0q=،55/0p= ،05/0d) 3اعضای  نمونه با استفاده از فرمول كوكران

،127761N= ،573n=) (. محاسبه و براساس آن  تصمیم گرفته  427، 4534،  )حافظ نیا

پرسشنامه توسط مسئولین و متخصصین  52،پرسش نامه توسط جمعیت میزبان  524شده  

و در مرحله ی بعد جهت  ،پرسش نامه توسط گردشگران تكمیل  55گردشگری و 
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استفاده  SWOT از مدل تحلیلی ،تراتژی و راهبرد تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه ی اس

 شد.

ارزیابی برای  ، (QSPM)ماتریس برنامه ریزی راهبردی كمی ،در مرحله ی بعد

راهكارهای پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت.در این روش با اولویت بندی 

ن راهبردهای نهایی انتخاب شدند.در ای  ،راهبردهای بدست آمده در مرحله ی قبل 

در ماتریس برنامه ریزی    SWOTبا قراردادن عوامل درونی و بیرونی ماتریس  ،ماتریس 

استراتژیک كمی و اختصاص ضریب به هریک از عوامل درونی و بیرونی كه در 

با استفاده از نظر نخبگان امر به  ،موفقیت ساماندهی توسعه ی منطقه  نقش عمده دارند 

مره ی جذابیتی بیانگر میزان اثر بخشی راهبردها ن ،هر عامل مرتبط با راهبرد آن 

اختصاص داده شد سپس امتیازات هر راهبرد محاسبه و راهبردی كه دارای بیشترین 

 .امتیاز بود رتبه ی اول را در اولویت برنامه ریزی ها به خود اختصاص داده است

 
  مباني نظري

 خودمسافرت زندگی عادی غیرازمكان مكانی به كه فرد یا افرادی فعالیتهای مجموعه

 آنان ازمسافرت كنندوهدف می درآنجااقامت و حداكثریكسال شب یک و حداقل

 در .(5،  4534باشد)احمدی،  وكار می كسب و بغیرازاشتغال فراغت اوقات گذراندن

 جامع تعریف آوردن یک دست به برای گردشگری المللی بین اتحادیه كه مسابقاتی

 شده، برگزیده آمده دست به تعاریف میان از زیر عریفت بود، گذاشته گردشگری از

 انسانهاوفعالیتهایی مكانی تغییرات مجموعه از عبارت گردشگری این تعریف، طبق بر

 خواست پیوستن واقعیت به از ناشی خود این تغییرات.شوند می منتج ازآن كه است

 باشدت صیدرهر شخ بالقوه كندو می وادار بجایی جا رابه انسان كه است هایی

نیمه  در شهری گردشگری    .( 43،  4553 ،رضوانی (.دارند وجود متفاوت وضعف

 به ویژه و نقل و وسایل حمل ارتقای شهرنشینی، گسترش با میالدی 45 قرن دوم

 اوقات اجتماع و میانی طبقه افزایش و اجتماعی تغییرات آهن، راه خطوط گسترش

گفت  توان می دیگر (  به عبارت35، 4555 قزلباش، )راسق یافت توسعه بیشتر فراغت
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 فشار زیر در پسامدرن و مدرن عصر در تكنولوژیكی، یهای نوآور سرعت و انباشت

 و )كدیور گردید اجتماعی تحوالت شكل گیری سبب تكنولوژی از این حاصل های

 شدن پدیدار معاصر، جهان در اجتماعی تحوالت این از (. یكی 25، 4553 سقایی،

 برای ملزومی و معاصر جوامع اساسی های از نیازمندی یكی به عنوان اغتفر اوقات

،  4554سقایی، و )پاپلی یزدی ی تكنولوژی است هسیطر تحت زندگی تاب آوردن

 دارای كه هستند، ای و پینیده مجزا های مكان شهری نواحی دیگر، (. ازسوی55

 -0 ها، كاركرد ، مردم،ها ساختار باالی فیزیكی تراكم -4 یعنی عمومی مشخصه چهار

 در مركزیت فیزیكی -1 و كاركردی چند اقتصاد -5 فرهنگی، اجتماعی، تجانس عدم

 ( .51،  4532 همكاران، و رنجبر(  كند می پیدا  شبكه درون
 

  مياني بافت

 قرن حاضر آغازین های دهه شهرنشینی تحوالت به مربوط میانی، بافت گیری شكل 

 و نظم از روز شهرسازی خاص شرایط با ارتباط در فتبا این گیری باشد. شكل می

 به قدیمی بافت با هماهنگ طور به و چسبیده بافت این .پیروی می كند خاصی قاعده

 یافته گسترش مختلف جهات در خارج سمت به قدیم بافت محدوده از شعاعی شكل

 بافت این در شهری ی سیما و است مطلوبی كالبدی انسجام دارای میانی بافت .است

) زیاری و همكاران دارد جدید بافت و قدیم بافت به نسبت تری مناسب وضعیت

،4534). 

 

 بافت مياني شهر ها 

گرداگرد بافت قدیم شهر شكل  12دهه  تا اویل 4522این بافت ها از حدود سال 

گرفت.همزمان با رشدو گسترش شهرها تغییرات كالبدی جدیدی در بخش قدیمی 

حداث خیابان های جدید نخستین نمود ها یشهر سازی جدید شهرها صورت گرفت. ا

است به دنبال آن حاشیه خیابان ها تغییر شكل داده و بناهای تازه ای ساخته شد اما 

قسمت درونی بافت كمتر دچار تغییرو تحول شد مرحله تخریب بافت قدیمی با ایجاد 
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ل شطرنجی شروع شد. میدان هایی در مركز شهر ها و خیابان های عمود بر هم به شك

در كشورهای مختلف معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می « بافت های میانی شهری»لفظ 

سازد. در اغلب كشورهای اروپا بخش های میانی شهرها، ساكنانی اكثراً مرفه دارند و 

حتی بعضی از محالت شان مرفه ترین محالت شهری محسوب می شوند. در مقابل، در 

در بیشتر  (Inner-City)  آمریكا منظور از بافت های میانی شهریایاالت متحدة 

مواقع بخش هایی از شهر است كه بر اساس ویژگی های شهرنشینی در آن كشور پس از 

جنگ جهانی دوم، از جمله مهاجرت طبقات متوسط و مرفه به حومة شهرها و پراكنده 

اً اقلیت های قومی و شدن بافت شهری، به مامن گروه های كم درآمد شهری )اكثر

نژادی( تبدیل و دچار مشكالت اقتصادی و اجتماعی شده اند. این محالت، كه در هستة 

اصلی شهرها قرار گرفته اند، اغلب در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ساكنانی 

 مرفه داشته اند. این ساكنان اكثراً در بناهایی با كیفیت خوب و معماری زیبا و بافت های

نسبتاً همگون زندگی می كرده اند كه به ساكنان فقیر بعدی انتقال یافته و تا به امروز باقی 

مانده اند. این سرمایه )ساختمان های نسبتا خوب در وسط شهر( از یک سو و تغییرات 

اقتصادی گ اجتماعی در شهرها در كنار گسترش رویكردهای نوین فرهنگی گ شهرسازی 

ت شهری و جلوگیری از پراكندگی شهری( از سوی دیگر، )از جمله توجه به حیا

در ایران، اصطالح بافت  .موجب اقبال مجدد این محالت طی چند دهة اخیر شده است

بخش های  در "بافت فرسوده"های میانی شهری را ظاهراً باید معادل اصطالح جاافتادة 

  .(23-55،  4573،گلكار) میانی شهرها در نظرگرفت
 

 تحقيق قلمرو مكاني

درجگه   50ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  12درجه و  34شهر اصفهان با طول جغرافیایی 

ثانیه شمالی بعد از تهران و مشهد سومین شهر بزرگ ایگران اسگت شگهر     52دقیقه و  55و 

كیلومتری جنگوب تهگران واقگع شگده اسگت. اصگفهان در غگرب منگاطق          101اصفهان در 

ادامه دارد و در شرق تا كوههای كركس و قهرود. منطقه كوهستانی تا استان چهار محال 
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 نه زاینده رود به وجگود آمگده اسگت   جلگه ای از آبرفت جویبارهای كوهستانی و رودخا

 .(455،  4573 ،)سعیدیان
 

 اصفهان 41منطقه 

 شگده اسگت.   جدا  7 منطقه سال از این از و بوده 7 منطقه جزو4557  سال تا منطقه این

 ،هحور اتوبان فرودگاه تا میدان اللاز م جنوب از جاده تاكسیرانی، به الشم از منطقه این

ادامگه   از شگرق  و د خیابان آل بویه  خیابگان گلسگتان  به بزرگراه چمران در امتدا غرب از

 ایگن  كگل  مساحت .دمحدود می شوجاده خاكی در امتداد نهر ارزنال تا اتوبان فرودگاه 

)آمارنامگه  نفگر مگی باشگد     427701ایگن منطقگه    عیگت . جمهكتار می باشد 4/0023برابر با 

  .(4535 ،شهری اصفهان

 
 بحث و یافته ها

 بيروني و دورني عوامل ارزیابي

 بگر  مگؤثرر  خگارجی  و داخلگی  عوامگل  سوات، تحلیل الگوی از استفاده با بخش این در

 عوامگل  تعیگین  از پس .گرفت قرار اصفهان مورد  بررسی 41شهری منطقه  گردشگری

آنها با شناسگه   ،)تهدیدها و ها )فرصت خارجی عوامل و ضعف( و قوت )نقاط داخلی

 كگه  دهد می نشان 4 ی شماره شد. جدول وارد 4شماره  جدول در خود مربوط به ی

 فرصگت بیشگتری   و قگوت  نقگاط  تعگداد  دارای گردشگری شهری، دیدگاه از 41منطقه

 .است

 بگه  نسگبت  درونگی  عوامل باالتر زامتیا به توجه با گفت كلری می توان ارزیابی یک در

نقاط قوت  از اكنون هم 41شهری منطقه   گردشگری (، 0عوامل بیرونی)جدول شماره 

از  ناشگی  مسگئله  ایگن  خگود . پگذیرد  مگی  تگثثیر  تهدیگدها  و ها فرصت از بیشتر و ضعف

 داشگتن  دلیگل  بگه  41منطقه  كه معنا این به قوت است، نقاط بخش در41شرایط منطقه 

 و اندركاران دست نگاه بر عالوه شده، تاریخی و مذهبی بیان های جاذبه و ها پتانسیل

  .است گرفته قرار ورودی گردشگران و همجوار مناطق توجه مورد بومی، ی جامعه
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 41گردشگری شهری منطقه   SWOTماتریس( 4جدول 
 

 (oفرصت ها )

-O1 رونق اشتغال در بخش های مختلف 

-O2 ه از طریق توسعه گردشگریجلب سرمایه های خارج ازمنطق 

O3- ارتباط نزدیک با مردمان  شهرها دیگر 

O4-باال رفتن فرهنگ پذیرش گردشگر 

O5- 41باال رفتن سطح زیر ساخت های گردشگری شهری منطقه 

O6- اتحاد و شكل گیری هویت و عرق شهری 

O7-تربیت متخصصان گردشگری 

 (sنقاط قوت)

S1-  41اماكن مذهبی و تاریخی منطقه 

S2- حفظ بافت سنتی منطقه 

S3- سبک زندگی ساده مردم 

S4-وجود بازارهای محلی در اكثر محالت 

S5-روابط دوستانه مردم محالت 

S6- -بومی بودن مردم محله  

S7-وجود پارك های الله و باغوچخانه 

S8-وجود مركز خرید بزرگ رفاه 

 T)تهدیدها)

T1- تخریب تدریجی اماكن تاریخی و مذهبی 

T2-   

 T3- افزایش ترافیک و افزایش آلودگی 

T4-تهاجم تبلیغات فرهنگی به شهر 

T5- نادیده گرفتن شدن نیروها و استعداد  های بومی شهر 

T6- ناراحتی مردم محلی نسبت به گردشگران به خاطر باال رفتن

 قیمت  اجناس 

T7- 41منطقه باال رفتن بی رویه قیمت زمین در 

 

 (wنقاط ضعف)

W1- اخت های شهری مناسب در این منطقهنبود زیر س 

W2- عدم وجود بودجه و منابع مالی كافی در خدمات

 گردشگری

W3 - عدم وجود سیاست ها و آیین نامه های مدون

 ومشخص

W4-عدم وجود متخصاصان گردشگری 

 W5-عدم توجه كافی مسولین شهری به این منطقه 

W6- نبود امنیت جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی 

W7-41منطقه جود مراكز بهداشتی در عدم و 

 41عوامل داخلی وخارجی گردشگری شهری منطقه  (0جدول 
 

 S,W امتياز رتبه وزن O,T امتياز رتبه وزن

2/2 1 43/2 O1 30/2 1 45/2 S1 

32/2 1 41/2 O2 1742/2 35/5 40/2 S2 

132/2 5/5 40/2 O3 145/2 5/5 44/2 S3 

553/2 3/5 44/2 O4 553/2 53/5 4/2 S4 

120/2 53/5 40/2 O5 57/2 7/5 4/2 S5 

52/2 2/5 4/2 O6 501/2 2/5 23/2 S6 

5423/2 13/5 23/2 O7 013/2 3/5 27/2 S7 

25/2 0 21/2 T1 5/2 73/5 25/2 S8 

272/2 3/4 21/2 T2 25/2 0 21/2 W1 

2351/2 75/4 25/2 T3 232/2 1/4 21/2 W2 

251/2 7/4 20/2 T4 2303/2 73/4 25/2 W3 

252/2 5/4 20/2 T5 25/2 3/4 20/2 W4 

240/2 0/4 24/2 T6 2525/2 31/4 20/2 W5 

200/2 4/4 20/2 T7 203/2 03/4 20/2 W6 

    202/2 5/4 20/2 W7 

 مجموع 4  3334/3    1854/3
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 ضگمن  بایگد  كگه  دارد قرار وضعیتی در اكنون هم 41شهری منطقه گردشگری بنابراین

رفع نقگاط ضگعف آن هگا     ی آماده ها، ازقوت گیری كنار بهره در حفظ وضعیت خود،

 نیز باشد.

 
 soاستخراج استراتژي هاي 

عوامل داخلی و خگارجی گردشگگری   0با توجه به  نتایج به دست آمده از جدول شماره 

وزن ارای بیشترین د تهاجمی(( so استراتژی های ،اصفهان  41شهری بافت میانی منطقه 

بگرای حگداكثر نمگودن     ه منظور حداكثر نمودن نقاط قوت وستراتژی ها باین ا می باشند.

اصفهان دارای توانمندی برای توسعه گردشگری  41بنابراین منطقه  فرصت ها می باشند.

 شهری می باشد.  

 
 41شهري منطقه  گردشگري توسعة راهكارهاي و راهبردها ارائه

 SO راهبردهاي الف(

 اسگت،  اسگتوار  بیرونگی  هگای  فرصگت  و درونگی  قگوت  نقگاط  بگر  كگه  راهبردها این در

 توسگعة  منظگور  بگه  قگوت  نقگاط  و هگا  فرصگت  از بگرداری  بهگره  جهت زیر راهكارهای

 :شود می ارائه 41در منطقه  شهری گردشگری

 گسترده سطحی در تبلیغات از گیری بهره 

 مرمت اماكن تاریخی و مذهبی 

 ذهبی ایجاد مغازه های فروش صنایع دستی در اطراف اماكن م 

 گردشگران باالتر بردن  قیمت بلیط ورودی برای  

 ایجاد رستوران هایی عذاهای سنتی اصفهان در اطراف اماكن مذهبی 
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ST تنوع راهبردهاي ب(

 متمركگز  بیرونگی  تهدیگدهای  و درونگی  قگوت  نقگاط  بر كه بخشی تنوع راهبردهای در

گردشگگری شگهری  در    های نیازمندی از برخی تثمین منظور به زیر است، راهكارهای

 :شود می ارائه تهدیدها رفع برای 41منطقه 

 استفاده از نیروهای بومی محله 

 اماكن گردشگران معرفتی گیری بهره ارتقاء جهت در برنامه های مذهبی  تدوین 

 دینی

  برای كاهش ترافیک در  ساعته 01ایجاد طرح زوج و فرد خودروها به صورت

 41منطقه 

 WOبازنگري راهبردهاي ج(

 گیگری  بهگره  بگر  سگعی  درونگی،  ضگعف  نقگاط  بر تثكید ضمن بازنگری راهبردهای در

منطقگه   شگهری  گردشگگری  روی فرا ضعف نقاط رفع جهت در بیرونی های ازفرصت

 شود می ارائه زیر راهكارهای منظور این به .باشد می 41

 خارجی های سرمایه جذب و جلب جهت اصولی مواضع اتخاذ و شرایط ایجاد 

 تاریخی ابنیه و آثار مجدد و احیای رونق جهت در خصوصاً

  و معرفی اماكن مذهبی و  41توجه به نقش موثر رسانه ها  برای معرفی منطقه

 گردشگری 

 WT راهبردهاي د(

 راهكارهگای  مطالعگه  مگورد  منطقة پذیری آسیب رفع بر تثكید ضمن راهبرد این در    

 :می شود ارائه زیر

 منظور جذب به شهری های زیرساخت وسعةت در مشاركت به مردم تشویق 

 درآمد كسب و گردشگر
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 صنعت ساماندهی در دولت همراهی برای خصوصی بخش گذاران سرمایه تشویق 

 گردشگری اصفهان

 صداقت و مشكالت رفع در محلی ساكنین و مسؤولین نزدیک و مستمر همكاری 

 . است ضروریات از آنان عمل گفتارو در

كه شامل چهار استراژی  SWOTخاب شده بر اساس تحلیل فهرست استراتژی های انت

 آمده است. 5می باشد. كه در جدول شماره 
 SWOTتحلیل  ( 5دول ج 

 استراتژی انتخاب شده ردیف

4  Soگسترده سطحی در تبلیغات از گیری بهره 

0  ST استفاده از نیروهای بومی محله 

5  WO خارجی های سرمایه جذب و جلب جهت اصولی مواضع اتخاذ و شرایط ایجاد 

 تاریخی ابنیه و آثار مجدد و احیای رونق جهت در خصوصاً

1  WT صنعت ساماندهی در دولت همراهی برای خصوصی بخش گذاران سرمایه تشویق 

 گردشگری اصفهان

 

اینک جهت اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده در مرحله قبل ، از ماتریس برنامه 

ده می شود. تصمیم گیری درباره استراتژی های قابل قبول در استفا QSPMریزی كمی 

برنامه ریزی ها با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت می گیرد . 

جذابیت  در این مرحله در ارتباط با استراتژی های قابل قبول، تصمیم گیری می شود .

ی مشخص شده و استراتژی های هر استراتژی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی كم

دارای جذابیت باال به عنون استراتژی های مورد تاكید و اولویت دار در برنامه ریزی 

 تعیین می گردد. 
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و نتایج  SWOTاستراتژی های انتخاب شده بر اساس ماتریس  3در جدول شماره 

طبقه با توجه به جمع نمره و جذابیت و اولویت بندی هركدام از آنها  QSPMجدول 

 بندی می شود.
 (QSPMاولویت بندی راهبردهای قابل قبول)جدول  ( 1جدول 

 استراتژی ها

ضریب 

 اهمیت

عوامل 

 خارجی

1استراتژی  5استراتژی   0استراتژی  4استراتژی    

جمع 

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع 

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

جذابی

 ت

جمع 

امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

از جمع امتی

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

350/2  5/5  335/2  33/5  312/2  3/5  32/2  1 41/2  S1 

نقاط 

قوت

S 

1573/2  73/5  327/2  3/5  1335/2  54/5  3223/2  53/5  45/2  S2 

5335/2  25/5  1435/2  75/5  1233/2  23/5  1435/2  75/5  44/2  S3 

1121/2  70/5  120/2  53/5  1172/2  75/5  132/2  5/5  40/2  S4 

501/2  2/5  555/2  5/5  5540/2  25/5  555/2  7/5  23/2  S5 

051/2  33/5  0372/2  70/5  0501/2  35/5  025/2  2/5  25/2  S6 

0174/2  35/5  0345/2  33/5  0125/2  11/5  013/2  3/5  27/2  S7 

0521/2  35/5  030/2  23/5  0730/2  13/5  051/2  33/5  25/2  S8 

231/2  5/4  222/2  0/0  22/2  0 237/2  3/4  25/2  W

1 

نقاط 

ضعف 

W 

234/2  7/4  22/2  0 2353/2  33/4  2321/2  55/4  25/2  W

2 

250/2  2/4  2570/2  52/4  252/2  5/4  250/2  2/4  20/2  W

3 

2174/2  37/4  252/2  5/4  253/2  73/4  2501/2  20/4  25/2  W

4 

2453/2  25/4  237/2  3/4  2312/2  50/4  2303/2  73/4  25/2  W

5 

205/2  1/4  2531/2  77/4  250/2  2/4  25/2  3/4  20/2  W

6 

2155/2  12/4  2511/2  70/4  2521/2  30/4  2032/2  15/4  25/2  W

7 
3773/2  /

5 

2/2  1 375/2  50/5  353/2  3/5  43/2  O1 

فرصت 

 Oها

350/2  5/3  815/0  4/3  8101/0  41/3  8101/0  55/3  41/0  O2 

1155/2  41/3  1845/0  53/3  185/0  53/3  158/0  5/3  41/0  O3 

1243/2  5 1418/0  48/3  1041/0  85/3  1041/0  41/3  44/0  O4 

1301/2  44/3  1445/0  43/3  1505/0  4/3  1505/0  51/3  41/0  O5 

513/2  18/3  34/0  4/3  38/0  8/3  35/0  5/3  4/0  O6 

522/2  1/3  3158/0  58/3  3408/0  18/3  348/0  8/3  04/0  O7 

234/2  4/4  05/0  1 0858/0  48/4  084/0  4/4  03/0  T1 دهاتهدی

T 
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 استراتژی انتخاب شده ( 3 جدول
 اولویت نمره جذابیت استراتژی انتخاب شده ردیف

4 So1 7071/2 0 

0 ST2 2171/2 5 

5 WO2 3021/2 4 

1 WT1 2131/2 1 

 

 نتيجه گيري جمع بندي و

بیشتر شهرهای ایران از نظر گردشگری از قابلیت ها و پتانسیل های بیشگماری برخگوردار   

ودر صورت شناخت این قابلیتها و استفاده در مسیر صگحیح مگی تواننگد در زمینگه      هستند

ی با داشتن جاذبه ها جذب گردشگر داخلی و خارجی موثر واقع شوند. شهر اصفهان نیز

تاریخی و چشم اندازهای زیبا، موقعیت ممتازی برای پیشبرد اهداف گردشگری را دارد.  

بگا توجگه بگه جگدول عوامگل داخلگی و خگارجی         كگه  نتایج این پژوهش نشگان مگی دهگد    

دارای  تهگاجمی( ( so اصفهان استراتژی هگای   41گردشگری شهری بافت میانی منطقه 

به منظگور حگداكثر نمگودن نقگاط قگوت و بگرای        بیشترین  وزن می باشد.این استراتژی ها

بگرای  اصگفهان دارای توانمنگدی    41حداكثر نمودن فرصت ها می باشد. بنگابراین منطقگه   

شگهری  اسگتراتژی مهگم توسگعه گردشگگری      1بین  و توسعه گردشگری شهری می باشد

 و جلگب  جهگت  اصگولی  مواضگع  اتخگاذ  و شرایط ایجاد، اصفهان 41بافت میانی منطقه 

 ابنیگه  و آثگار  مجگدد  و احیگای  رونگق  جهگت  در خصوصگاً  خگارجی  های رمایهس جذب

اسگتفاده از   ،رتبگه دوم  گسگترده  سطحی در تبلیغات از گیری در رتبه اول، بهره  تاریخی

 بگرای  خصوصگی  بخگش  گگذاران  سگرمایه  تشگویق در رتبه  سوم و  نیروهای بومی محله

215/2  5/4  0844/0  43/4  0888/0  58/4  0818/0  48/4  03/0  T2  

2525/2  81/4  035/0  4/4  031/0  4/4  031/0  4/4  01/0  T3 

2571/2  85/4  0881/0  51/4  0445/0  55/4  0448/0  58/4  03/0  T4 

203/2  18/4  031/0  4/4  041/0  5/4  03/0  8/4  01/0  T5 

205/2  1/4  0311/0  41/4  044/0  18/4  031/0  5/4  01/0  T6 

2403/2  14/4  048/0  8/4  041/0  1/4  0415/0  15/4  04/0  T7 

2131/2   4101/5   5141/5   4141/5 جمع  4  

امتیاز 

 ها
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. دنآخگر مگی باشگ    یرتبگه   گردشگگری اصگفهان   صگنعت  سگاماندهی  در دولگت  همراهی

 41منطقگه   .دارای توانمندی برای توسعه گردشگری شهری مگی باشگد   41منطقه  بنابراین

اللگه و   دو پگارك بگزرگ    ،اصفهان با توجگه بگه دارا بگودن امگاكن زیگارتی ماننگد زینبیگه       

مركز خرید بزرگ رفاه و فرهنگ بومی مردم توانایی توسعه هر چه بیشتر در  ،باغوچخانه

ه در زمینه گردشگری توسعه اما آن طور كه الزم است اصال نتوانست دارد.گردشگری را 

گگذاری   ریزی و سیاسگت  بنابراین وقت آن رسیده است تا مدیران و مسئوالن برنامهیابد. 

ام نمایند و بگا  در امور گردشگری شهری اصفهان بیش از پیش به این حوزه توجه و اهتم

ذیگربط وتگاثیر گگذاری همنگون  شگهرداری،      ادارات ودسگتگاهای   ،همكاری سازمان ها

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری در شهر اصفهان، بگه شگناخت و توسگعه    

های الزم در شهر مختلف بپردارند  های فرهنگی وتفریحی و ارتقای زیرساختجذابیت

 رای آن، آغاز نمایند. الزمه ایگن كگا   و گسترش این صنعت را با مدیریت بخشی و منطقه

گردشگگران  ، شهر با این مقوله و درك اهمیگت جگذب   آشنایی بیشتر مدیران و مسئوالن

 باشد.  شهری در توسعه همه جانبه مناطق خود می

 
 مأخذ

،مجموعه مقاالت اولین اولین مدیریت گردشگری و توسعه پایدار( ،4534،فرشته ،)احمدی  .4

 .واحد مرودشت آزاد اسالمی  ،   همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار،دانشگاه

 00تاثیر طرح هگای گردشگگری در توسگعه گردشگگری منطقگه       ،(4530)،پیام ،اخوان اشرفیه .0

.اه آزاد اسالمی واحد تهران مركزیدانشگ،پایان نامه كارشناسی ارشد،تهران 

.تهران ،مفاهیم و گردشگری ماهیت. )4554 ( سقایی محمد حسین، یزدی، پاپلی .5

زی و یگ ر در برنامگه  ل هگا مگد  و هگا  کیگ كگاربرد تكن (.4534كیومرثی،حمید )،د تقوایی،مسعو .1

.چاپ اول ،انتشارات موذنی ،ها سمیت توریریمد

ی،تهران،جلد هجدهم، انتشارات ( . روش تحقیق در علوم انسان4534حافظ نیا، محمد رضا )  .3

.سمت

http://www.google.com/url?q=http://spstino.com/visitorpages/show.aspx%3FIsDetailList%3Dtrue%26ItemID%3D656,1&sa=U&ved=0CCQQFjADahUKEwjbvpr_iYfGAhWROIgKHa4oByk&usg=AFQjCNGqefcNXFoFEwYYt9bqx5hDU4n_VQ
http://www.google.com/url?q=http://spstino.com/visitorpages/show.aspx%3FIsDetailList%3Dtrue%26ItemID%3D656,1&sa=U&ved=0CCQQFjADahUKEwjbvpr_iYfGAhWROIgKHa4oByk&usg=AFQjCNGqefcNXFoFEwYYt9bqx5hDU4n_VQ


 8931 بهار و تابستان اندیشه جغرافیایی، سال دهم ، شماره بیست، 999

سنجش سطح توسعه یگافتگی   ،(4533شیوا)،آقاجونی كاشی  ،زیبا،فتوحی  ،ایمان،چقاجردی .2

 HDIبگا اسگتفاده از شگاخص تركیبگی توسگعه انسگانی       صگفهان  گردشگری شهری محالت منطقه یگک ا 

.454-410صص، 0شماره ،4دوره  ،فصلنامه میراث و گردشگری،

بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر ، (4531) ،امیر ،شریفی ،حسین،حاتمی نژاد  .7

، شماره 0دوره  ،فصلنامه گردشگری شهری، )مطالعه موردی:شهرسنندج( توسعه پایدار شهری

 .24-71صص،4

 شهرها میانی بافت ،(4534)،دنوی، علی آبادی، حمید ، ، پارسی پور كیومرث ، زیاری  .5

 توسعه ی و جغرافیا ی ، مجلرهبجنورد شهر :فشرده)مورد شهر الگوی سمت به حركت برای ظرفیتی

 .043-052،صص43،شماره  42دوره  ای، ناحیه

 برنامه های در آن به توجه لزوم روستایی؛ ،گردشگری (4555)،  سلیمان قزلباش، راسق .3

 .35-32صص ،403ه شمار ، 03 جلد ،روستا محیط و مسكن مهفصلنا، روستا آبادانی و توسعه

 عوامل تحلیل ، ( 4532) ، معصومه مقدم، ، مینا زمانی، محمد؛ غالمی، موسی، رستگار، .42

 زنجان، موردی ی نمونهSWOT مدل  از استفاده با شهری پایدار گردشگری بر گسترش مؤثر

 .415-422صص .پایدار ی وسعهت و گردشگری مدیریت المللی بین همایش مقاالت مجموعه

 .م نورانتشارت دانشگاه پیا .تهران.جغرافیا در صنعت توریسم .  (4553) علی ،رضوانی  .44

 گردشگری پیامدهای ارزیابی،  (4532)،  عماد مزرعاوی، ، احمد جرفی، محسن ؛ رنجبر، .40

 مدیریت المللی بین همایش مقاالت مجموعه،)اهواز :موردی مطالعه( شهری اقتصاد در شهری

 .72-55صص. مرودشت .پایدار ی توسعه و گردشگری

. شناخت شهرهای ایران تهران ،جلد اول ، انتشارات علم وزندگی (4573)عزیزسعیدیان،  .45

 ،تهران.

بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری  ، (4553)صباع كرمانی ، مجید، امیریان ،سعید .41

ص  42دوره ،چهارم شماره ،  ،تاد. مجله پژوهشی بازرگانیاسالمی ایران با استفاده از تحلیل داده و س

35. 

 بررسی نگرش مردم نسبت به مشاركت، توسعه ی گردشگری( ،4535)بهمن . ،شجاع وند .43

 دانشكده ادبیات و علوم انسانی،پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تبریز   .تبریز 42و7شهری منطقه 

سیسد موسی ،احمدی نصرآبادی سفلی،اهلل ،درخشان،الهام،صالحی،ابوافضل ،قنبری  .42

بررسی اثرات گردشگری شهری بر كیفیت زندگی شهروندان یاسوج، فصلنامه  ( ،4532داد،)

 .05-11،صص 42گردشگری و توسعه،سال ششم،شماره 

https://jut.ut.ac.ir/issue_7303_7304_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-103.html
https://jut.ut.ac.ir/issue_7303_7304_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-103.html
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