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دهیچک  

فته است تا سیاست توسعه پایدار توریسم، امروزه یک رویکرد عمومی است که از طرف دولت ها مورد توجه قرار گر

توریسم از لحاظ بوم شناسی در طوالنی مدت قابل قبول و از لحاظ مالی خود و از نظر دیدگاه های اجتماعی برای جوامع 

محلی مفید باشد. در این پژوهش سعی بر این است وضعیت توسعه توریسم در شهرستان دورود بررسی شود. همچنین 

تان، ارائه شود تا ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و راهکارهایی برای توسعه توریسم در این شهرس

زیست محیطی توسعه توریسم، بتوان تاثیرات منفی حاصل از آن را به حداقل کاهش داد. هدف کلی این پژوهش شناخت 

ف، کاربردی و از نظر وضعیت برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم در شهرستان دورود است. این پژوهش با توجه به نوع هد

 میدانی و همبستگی است.  –تحلیلی  –ماهیت و روش آن، از نوع تحقیقات توصیفی 

در این پژوهش است.  3103جامعه آماری در این پژوهش شامل گردشگران وارده به شهرستان دورود در تابستان 

انتخاب نمونه در جامعه آماری گردشگران، از روش نمونه های در دسترس یا نمونه های اتفاقی استفاده شده است. همچنین 

نمونه تعیین شده  183برای محاسبه حجم نمونه جامعه از روش کوکران استفاده گردیده است و با توجه به این محاسبه تعداد 

و اطالعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و روش میدانی )پرسشنامه( است و جهت  است. روش گردآوری داده ها

بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توسعه توریسم در توسعه   SWOTتجزیه و تحلیل داده ها از مدل 

ربنایی و خدمات گردشگری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان دورود موثر بوده است. همچنین ضعف امکانات زی

 ضعف تبلیغات، نگاه صرفاً زیست محیطی به جاذبه ها در توسعه نیافتگی گردشگری موثر بوده است.
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 مقدمه

سیر و سیاحت به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت، یکی از نیازهای اصلی بشر 

ای که این پدیده با تخصیص یک دهم جمعیت جهان، بزرگترین تلقی شده به گونه

جابجایی صلح آمیز تاریخ بشر محسوب می شود. پیشرفت فناوری حمل و نقل و 

آمد، جهانی شدن و ابعاد مترتب بر آن، ارتباطات، توسعه تولیدات صنعتی و افزایش در

افزایش اوقات فراغت، بهبود خدمات بازنشستگی، ارتقاء سالمت جوامع و دیگر عوامل، 

تغییرات چشم گیری را در کشورهای صنعتی و بخصوص در شهرها ایجاد نموده و 

 توانسته است جهانگردی )صنعت بدون دود( را در هزاره سوم میالدی  به عنوان یکی از

درآمد زای مهم جهان مهمترین نیروهای محرک توسعه اقتصادی و یکی از سه صنعت 

در بسیاری از (. 0033189)محالتی، ودروسازی مطرح نمایدخدر کنار صنعت نفت و 

نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور محسوب شده  ،کشورها امروزه گردشگری

حلی تنوع بخشیده موجب اشتغالزایی به اقتصاد م و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی،

ایجاد درآمد می کند و باعث افزایش روزشمار منابع وارد شونده به محیط می  شده،

رو توسعه گردشگری اولین گزینه در امر توسعه هر منطقه است. امروزه  از این گردد.

اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که  –گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی

و از آن به عنوان رکن اصلی توسعه  را صادرات نامرئی نام نهاده اند دانان آن اقتصاد

(. ایران کشوری با جاذبه 30-308 3180)امین بیدختی و همکاران،  پایدار یاد می کنند

های فراوان می باشد. غنای جاذبه ها در ایران موجب شده است که آن را جهانی در 

آنقدر متنوع است که تقریباً برای هر سلیقه ای انگیزه یک مرز بنامند. جاذبه های ایران 

 3182کافی برای سفر بدین کشور را به وجود می آورد )نصیری زاده و توتونچی، 

(. رشد و توسعة تکنولوژی در دهه های اخیر، بسیار شتابان شده است. زندگی 3233

در سطح جهانی با ماشینی تأثیر بسیار شگفتی بر تمام جوانب زندگی بشر گذاشته است. 

استفاده از تکنولوژی در تمام زمینه ها، بشر به سرعت در حال جهش به سمت جلو می 

باشد. در دنیای امروز، به علت وجود کار و فعالیت بیش از حد، نیاز به سفر و تفریح نیز 

افزایش یافته است. بنابراین، توجه به گردشگری، یکی از مهمترین مواردی است که می 
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ورد توجه قرار گرفته و با برنامه ریزی های اصولی و با تأثیر از فناوری اطالعات و باید م

ارتباطات به گسترش آن اقدام نمود تا بشر از اوقات فراغت خود بهتر استفاده کند. در 

این پژوهش، برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم بررسی خواهد شد. بدین منظور، با 

علمی بین رشته ای است به بررسی دو پدیدة جاذبه ها و  استفاده از علم جغرافیا که

جذب گردشگر خواهیم پرداخت که برای نیل به این هدف، آشنایی با مفاهیم پایه، 

ضروری است. هدف این تحقیق بررسی توانمندیهای منطقه برای برنامه ریزی توسعه 

 پایدار توریسم در شهرستان دورود است.

 
 تحقیق پیشینه

 ام شده در حیطه گردشگری در کشورهای خارجیتحقیقات انج

ای با عنوان توسعة توریسم پایدار در گویان که روی ( در مطالعه2991)3سینکلر -

ای انجام داد، به این های توسعة توریسم با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهچالش

مرة کشورهای های طوالنی مستعنتیجه رسید که کشورهای منطقة گویان در طی دهه

هایی برای رهایی از اقتصاد وابسته اروپایی بودند و در چند سال گذشته به دنبال راه

هستند. بنابراین این کشورها با توجه به استعدادهایی که در زمینة گردشگری دارند، 

زا استفاده کنند و همچنین در این مقاله به توانند از این منابع برای توسعة درونمی

تعاون کشورهای این منطقه جهت رسیدن به توسعة پایدار توریسم تأکید  مشارکت و

 شده است.

شرق انگلیس در مورد مشکالت (، تحقیقی که در شمال2990)2شارپلی و وسب -

های کشاورزی انجام دادند که در این مطالعه از تکمیل پرسشنامه و متنوع سازی فعالیت

اند که اند و نهایتاً به این نتیجه رسیدههره بردهنفر ب 359مطالعات میدانی با حجم نمونه 

ای مخالف متنوع سازی در زمینه امور کشاورزی می باشند و این به خاطر امتیازاتی عده

داری وجود داشت و در نهایت پیشنهاد های مزرعه و مزرعهفعالیت بود که در ادامه

                                                 
1-Sinclair  
2-Sharpleya& vassb 
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کاربردی باشد و نقش  ی مشاغل گردشگری کشاورزی باید به شکلکنند که توسعهمی

 .دانندهای عمومی را درحمایت از گردشگری کشاورزی مهم میآژانس

ای با عنوان گردشگری و کاهش فقر با در مطالعه( 8299) و دیگران 3آدام بلیک -

سازی عددی در علوم بینی به وسیله شبیهکه یک روش پیش CGEاستفاده از روش 

اند و قتصادی گردشگری در کشور برزیل پرداختهباشد، به بررسی اثرات ااقتصادی می

های اند که اثرات اقتصادی گردشگری بر همه گروهدر پایان به این نتیجه رسیده

ها کمتر بوده و ها بیشتر و بر برخی گروهدرآمدی مثبت بوده است. البته بر برخی گروه

 تواند سهم زیادی در توزیع مجدد درآمدها داشته باشد.گردشگری می

 تحقیقات انجام شده در حیطه گردشگری در ایران

(3 در مقالة خود تاکید می کند که توسعة توریسم در این بخش، 3182علیزاده ) -

مشکالت زیست محیطی را به وجود آورده است. از جمله تأثیرات منفی توریسم در این 

 کرد. بخش می توان به آلودگی آب، خاک، هوا، نابودی گیاهان و جانوران اشاره

به بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در خود در پایان نامه 3 (3182ناصر پور ) -

وی به این نتیجه  استان لرستان و ارایه راهکارهایی مناسب در این زمینه پرداخته است.

رسیده که بین تعدد مراکز تصمیم گیری و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان و 

زیربنایی و خدمات گردشگری و نیز ضعف بازاریابی و همچنین بین ضعف امکانات 

فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان 

 .رابطة مستقیمی وجود دارد

(3 در پایان نامه خود به تحلیل فضایی جاذبه های اکوتوریستی 3180بیرانوند) -

رسیده که ضعف امکانات زیربنایی، شهرستان خرم آباد پرداخته است و به این نتیجه 

خدمات گردشگری، ضعف آموزش، ضعف مدیریت، تداخل وظایف سارمانها و 

 تبلیغات در توسعه نیافتگی گردشگری شهرستان موثر بوده است.

 
 مبانی نظری

                                                 
1-Adam Blake 
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ها، موجب بروز توسعه و گسترش روز افزون شهرها و افزایش بی رویة جمعیت آن

ده است و شهروندان شهرهای بزرگ عصر حاضر مشکالت زیست محیطی متعددی ش

را با مشکالت روحی و روانی مختلفی مواجه کرده است. از آنجا که در شرایط کنونی 

المللی( تنوع بخشی به اقتصاد، باال )در سطوح مختلف ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین

دگی بیش های توسعة انسانی، کاهش مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلوبردن شاخص

ها، حفظ محیط زیست و در نهایت از حد استاندارد شهرها، اشتغال زایی، تعامل فرهنگ

توسعة پایدار از جمله دغدغه های اصلی پیش روی کشورهاست؛ لذا گردشگری به 

ویژه برای کشورهای در حال توسعه یک مزیت اقتصادی است تا از این طریق بتوانند 

(. گردشگری یکی 3033185ع بخشند )ضرابی و دیگران، فرایند توسعه ملی خود را تسری

های اخیر از جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی های مهمی است که در دههیتاز فعال

(. صنعت 31833180میرکتولی و همکاران،ت )برخی کشورها برخوردار بوده ا س

تصاددانان اجتماعی کشورها موثر است که اق _گردشگری آنچنان در توسعه اقتصادی 

توریسم از مهمترین فعالیتهای انسان معاصر است که اند. را صادرات نامرئی نامیدهآن 

 اقتصادی، اوضاع سیاسی، ود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین،جوه همراه با ب

 (.331 3189)محالتی را دگرگون می سازد منش و روش زندگی انسانها فرهنگی،

، امروزه یک رویکرد عمومی است که از طریق دولت ها سیاست توسعة پایدار توریسم

مورد توجّه قرار گرفته است تا توریسم از لحاظ بوم شناسی در طوالنی مدت قابل قبول 

و از لحاظ مالی خودکفا و از نظر دیدگاه های اجتماعی و اخالقی برای جوامع محلی 

طبیعی، فرهنگی و انسانی  مفید و نویدبخش باشد. بنابراین، توریسم باید بخشی از محیط

(. این شیوه از 3203 2995باشد تا تعادل بین آن ها را حفظ کند )آلتینی و حوسین، 

توریسم بر مشارکت جامعة محلی در برنامه ریزی ها تأکید دارد و سعی دارد ساکنین را 

در منافع حاصل از توریسم مشارکت دهد. اصوالً سیاست های گردشگری باید به 

تانداردهای زندگی مردم مناطق مورد بازدید و رفع نیازهای آنان کمک کند ارتقای اس

 (. 39 :3185)کاظمی، 
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شهرستان دورود دارای جاذبه های فراوان توریستی از جمله جاذبه های طبیعی  

)مانند کوهستان اشترانکوه با آب و هوای معتدل، مناظر طبیعی زیبا و بی نظیر( و جاذبه 

ی )مانند پارک جنگلی، قلعه ها و مقبره های متعدد، محوطه های های مصنوعی و تاریخ

باستانی( است. در حال حاضر تنها اندکی از این جاذبه ها مورد استفادة گردشگران قرار 

می گیرد و بسیاری از جاذبه های طبیعی و تاریخی به دلیل عدم سرمایه گذاری های 

دشگری، نتوانسته اند در توسعه کافی و نبود امکانات و خدمات و زیرساخت های گر

موثر واقع شوند. بنابراین توسعة توریسم پایدار می تواند توسعة اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و زیست محیطی شهرستان را فراهم سازد. با وجود مزایای فراوانی که می توان 

ة برای توریسم قائل شد، اگر برنامه ریزی صحیحی در این زمینه انجام نشود، توسع

توریسم، تأثیرات منفی زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود 

خواهد آورد و در این صورت توریسم نه به عنوان فعالیتی پر سود و منفعت، بلکه به 

عنوان فعالیتی زیان آور و نامطلوب مطرح خواهد شد. بنابراین، در برنامه ریزی و توسعة 

نبة پایداری توریسم مبذول گردد. پس برنامه ریزی برای توریسم باید توجه زیادی به ج

توسعة پایدار توریسم در مناطق توریستی به خصوص در شهرستان دورود، به دلیل 

ارتقای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان و همچنین کنترل آثار منفی آن )آثار 

منطقة  منفی زیست محیطی، اقتصادی و فرهنگی( از نیازهای ضروری برای یک

توریستی است. پژوهشگر سعی دارد در راستای برنامه ریزی توسعه پایدار این شهرستان، 

امکانات و کاستی های منطقه توریستی شناسایی و پیشنهاداتی برای بهتر شدن این مناطق 

 برای جذب گردشگران باشد.

حاضر  آن نوع توسعه ای که نیاز نسل (:Sustainable Developmentتوسعه پایدار ) 

را، بدون وجه المصالحه قرار دادن توان نسلهای آینده در پاسخگویی به نیازهای خویش 

 تأمین کند.

عبارت است از فعالیتهای افرادی که برای استراحت، کار و  (:Tourismگردشگری )

دالیل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک 
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قامت می کنند و به دو صورت گردشگری داخلی )بومی( و سال متوالی در آنجا ا

 (.3233185 گردشگری خارجی )بین المللی( تقسیم می شود )پاپلی یزدی و سقایی،

نوعی گردشگری که در راستای (: Sustainable Tourismگردشگری پایدار )

زهای مدیریت و منابع تجدید شونده اعم از انسانی و طبیعی باشد، به نحوی که هم نیا

اقتصادی، اجتماعی و زیبا شناختی گردشگران تأمین شود و هم یکپارچگی فرهنگی، 

فرایندهای بوم شناختی ضروری، تنوع اکولوژکی و سامانه های طبیعی حفظ گردد 

 (.329 3180 )رضوانی،

شود که برای سرگرمی و بستر، گردشگر به کسی اطالق می در فرهنگ و :1گردشگر

کند. در فرهنگهای لغت فارسی، این عبارات در ر فرهنگی، سفر میتفریح یا به قصد امو

وصف گردشگر آمده است3 جهان گردنده، آنکه در اقطار عالم بسیار سفر کند. سیاح، 

(. 2333185کسی که در شهرها و کشورهای دیگر سیاحت کند و جهان نورد )کاظمی،

از یک سال به  کم یک شب و کمترگردشگر کسی است که برای مدت زمانی، دست

کند و هدف او کار کشوری غیر از وطن یا محل سکونت معمولی خود مسافرت می

(. توریست فردی است که بیش از یک 29533100کردن و کسب درآمد نیست )گی،

روز و کمتر از یک سال در محلی غیر از محل اصلی اقامت خود بماند 

ی که در مورد جهانگردی در یکی از نخستین کتب 3011( در سال 333185)زاهدی،

انتشار یافت، جهانگرد به کسی اطالق شده است که دو شرط در مورد او مصداق داشته 

باشد، اول آنکه از محل اقامت خود برای مدتی کمتر از یک سال دور بوده و دوم آنکه 

(. گردشگر، مسافری است که 3333100زاده،از محل جدید کسب درآمد نماید )منشی

یش از یک شب و کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت، دیدار اقوام برای مدتی ب

و آشنایان و مقاصد دیگر در مکانی دور از محیط معمولی خود اقامت می کند )زنگی 

(. گردشگران طیف بسیار وسیعی را شامل می شوند که با 3312 3180آبادی و دیگران، 

اه اقتصادی و اجتماعی، نحوة توجه به گروه سنی، جنسیت، شغل، تحصیالت، پایگ

                                                 
1- Tourist 
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نگرش و غیره، دارای انگیزه ها و نیازهای مختلف فراغتی و تفریحی هستند و به فضاها و 

 فعالیت های متفاوت روی می آورند.

برای اکوتوریسم تعاریف متعددی ارائه شده است، که در اینجا به چند  :1اکوتوریسم

 مورد آن اشاره می کنیم3  

در تشریح سفر به  2هکتور السکورن 3081ای اولین بار در سال واژه اکوتوریسم بر

ه جنبه های آموزشی این گردش ب مناطق بکر طبیعی با هدف طبیعت گردی و با تأکید بر

 .کار رفت

است و پدیده ای نسبتاً  Ecological Tourismاکوتوریسم اختصار واژه  -الف

فعالیتهای فراغتی انسان را  تازه در صنعت جهانگردی است، این شکل از جهانگردی،

عمدتاً در طبیعت امکان پذیر می سازد و مبتنی بر مسافرت های هدفمند توأم با برداشت 

های فرهنگی، معنوی، دیدار و مطالعه از جاذبه های طبیعی و بهره گیری و لذت جویی 

 (. 33033189از پدیده های متنوع آن است )رضوانی،

مسؤوالنه و بوم شناسانه به قصد دیدار و  اکوتوریسم را نوعی گردشگری -ب

برداشت فرهنگی از جاذبه های طبیعی می دانند که محور تأکیدش حفاظت از محیط 

 (.  33 3100 زیست، زیست گاههای طبیعی و خزائن باستانی است )منصوری،

اکوتوریسم را چنین تعریف  (IUCN)اتحادیه بین المللی محافظت از طبیعت  -ج

وتوریسم عبارت است از مسافرت مسؤوالنه به نواحی بکر طبیعی به کرده است، اک

منظور لذت بردن از طبیعت به نحوی که اثرات منفی کمی بر طبیعت دارد و زمینه 

 (.  0933185 اجتماعی جمعیت بومی را فراهم می آورد )زاهدی، –مشارکت اقتصادی 

توسعه پایدار به نواحی  اکوتوریسم عبارت است از مسافرت مسؤوالنه و مبتنی بر -ح

طبیعی به منظور بهره گیری معنوی و ارضای نیازهای روحی و روانی به گونه ای که با 

شناخت و کسب اگاهی و احترام به نظام ارزش های مردم محلی توأم باشد و به 

 (.  332 3182 محافظت از نواحی طبیعی و ارتقاء رفاء جامعه میزبان کمک کند )زاهدی،

                                                 
1- Ecotourist 
2- Hector Laskvrn 
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یسم نوعی گردشگری طبیعت محور است که کمترین آثار مخرب را بر اکوتور -د

محیط باقی می گذارد و هدفش حفظ زیست گاه ها و میراث فرهنگی جامعه میزبان 

 (.3288 3000است )گودوین، 

 
 انواع گردشگری

های متفاوتی از دیدگاههای مختلف برای توریسم وجود دارد. زاهدی در بندیدسته

در  3181در سال « درک اکولوژی، پیش نیاز اکوتوریسم پایدار» نوانمقاله خود تحت ع

به دو را ر کشور اسپانیا برگزار گردید، توریسم دکنفرانس بین المللی توریسم پایدار که 

 توریسم بر مبنای طبیعت؛ -2توریسم معمولی  -3ی اصلی تقسیم کرده3 دسته

باشد العاده میس بزرگ، فوقتوریسم معمولی، توریسمی با مقیا :1توریسم معمولی

ریزی شده بود و در بازارهای عمده سراسر جهان که غالباً بر مبنای تورهای برنامه

 شود. متمرکز می

توریسم بر مبنای طبیعت اشکالی از توریسم است که برای  :2توریسم بر مبنای طبیعت

ریسم بر مبنای کند. ممکن است توهای خود ارتباطی را با محیط طبیعی حفظ میجاذبه

بندی شود3 توریسم ماجراجویانه، توریسم مصرفی، طبیعت به شش زیر گروه تقسیم

 توریسم محصور، توریسم سالمتی و اکوتوریسم.

این نوع توریسم شامل عناصر خطر، مهارت، تالش فیزیکی و  :3توریسم ماجراجویانه

های مربوطه کند. فعالیتمیطلبی و هیجان را فراهم همراه با محیط طبیعی بوده که مبارزه

سواری در دریا، روی در بیابان، قایقسواری در تندآب، سقوط آزاد، پیادهشامل کلک

 باشد.یابی میی جمعیتکوهنوردی، غارنوردی و سابقه

در این نوع توریسم برخی از عناصر محیط طبیعی تحت شرایط  :4توریسم محصور

های کشاورزی ها و باغها، مرغدانیاکواریوم های جانوری،ای از قبیل باغشدهکنترل

                                                 
1- Ordinary tourism 

2- Nature oriented tourism 

3- Adventure tourism 
4- Captive tourism 
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های شوند. بحثی به همراه ادعاهایی وجود داشته که توریسم محصور به پارکارائه می

 های طبیعی وجود دارد.ملی با شرایط کامالً مشابهی به مکان

های درمانی و بهداشتی بود و این نوع توریسم مربوط به فعالیت :1توریسم سالمتی

های درمانی بر مبنای باشد که به دنبال روشهایی میورد تقاضای توریستاغلب م

والی می درمانی و گلهای مربوطه شامل گیاهان پزشکی، آبباشند. فعالیتطبیعت می

 باشند.

عنصر مصرف در همه اشکال توریسم وجود دارد، اما توریسم  :2توریسم مصرفی

دارند بر تالش برای پیدا کردن، کشتن و  گردد که تأکیدهایی برمیمصرفی به فعالیت

 ناپایدار بوده و در سالهای اخیر کاهش یافته است.  که حذف یک موجود زنده از محیط

ی اکولوژی و توریسم گرفته شده و واژه اکوتوریسم از دو واژه :3اکوتوریسم

بر تجربه  ااکوتوریسم ظاهراً شکل پایداری از توریسم بر مبنای منبع طبیعی بوده که ابتد

و یادگیری در مورد طبیعت متمرکز شده و از نظر اخالقی برای تأثیر کمتر و غیر مصرفی 

شود. معموالً اکوتوریسم در مناطق طبیعی رخ داده و مدار بودن کنترل میبودن و بومی

 .(2-31 2993)زاهدی،  باید به حفظ این مناطق کمک کند

 
 در ایران پیشینه تاریخی توریسم

ای است که از زمانهای بسیار دور، در بین انسانها وجود داشته و این پدیده توریسم 

کم رواج داشته تا امروز با توجه به تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به پدیده کم

گیری تمدن بشری در صورت کنونی رسیده است. ایران یکی از ده کانون مهم شکل

ی پنجم در این سرزمین کشف شده، به هزاره جهان بوده است و نخستین آثار مدنیت که

ی ها در هزاره(. چنانکه ورود آریایی20933189پیش از میالد مسیح تعلق دارد )محالتی،

ها، مادها، هخامنشیان، ساسانیان و ... دوم پیش از میالد به این کشور و حکومت عیالمی

                                                 
1- Health tourism 

2- Consumptive tourism 
3- Ecotourism 
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در عین حال این کشور در حکایت از ایجاد تمدن پربار و دیرینه در این سرزمین دارد. 

های مختلف مورد توجه بسیاری از افراد بوده که به منظورهای خاصی از طی دوره

اند و همین طور کردهتجارت و داد و ستد، تفریحی، فرهنگی و ... به آن مسافرت می

مختلف در این کشور از جمله پناه بردن به طبیعت در ایام مختلف سال به  وجود رسوم

ی گردش و تفریح را در بین مردم جمعی و گروهی، نشان از وجود روحیههصورت دست

 (.19-1333181 این سرزمین داشته است )مهدوی،

 
 روش تحقیق و مراحل آن

روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی، توصیفی و پیمایشی می باشد. ابزار 

ه از منابع سازمانهای گردآوری در این تحقیق به صورت کتابخانه ای، میدانی و استفاد

مربوطه می باشد. جامعه آماری پژوهش مورد نظر، کلیه افرادی هستند که جهت 

گذراندن وقت خود به اماکن و مناطق تاریخی، طبیعی و مذهبی، شهرستان دورود سفر 

کرده اند. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق تمامی گردشگرانی هستند که در 

نطقه سفر کرده اند و با توجه به تعداد و وضعیت پراکندگی به این م 3103سال 

جغرافیایی آنها نمونه هایی انتخاب شد که به آنها اشاره می شود. این شهرستان بر اساس 

بیش از شش صد هزار نفر  3103آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال 

نفر  183ین تعداد بیش از جهت دیدن از مناطق گردشگری به آن سفر کرده اند که از ا

به عنوان نمونه انتخاب و همه از طریق پرسشنامه جهت اطالع از وضعیت آن منطقه مورد 

و  Excelو Spssپرسش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارهای 

و همچنین از  ArcGisو ArcView مانند Gisبرای ترسیم نقشه ها از نرم افزارهای 

 برای این پژوهش استفاده شده است.  swotمدل 
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 معرفی منطقه

و ارتفاعات شهر دورود به عنوان مرکز شهرستان درود در منتهی الیه دشت سیالخور 

زاگرس )سلسله جبال اشترانکوه( قرار گرفته و در نیمه شرقی استان لرستان و در جوار 

دقیقه  3درجه و 30اصفهان قرار دارد. این شهر در -الیگودرز-محور ارتباطی خرم آباد

دقیقه عرض شمالی واقع شده است. از نظر موقعیت  28درجه و 11طول شرقی و

تقریباً در مرکز شهرستان درود واقع شده است. این شهر از جغرافیایی، شهرستان درود 

طریق محور چاالن چوالن با شهر های بروجرد و خرم آباد، از طریق محور شرقی با ازنا 

کیلومتری استان لرستان از این شهر  298و الیگودرز در ارتباط است. همچنین راه آهن 

د. شهر درود به لحاظ بعد مسافت عبور می کند و سپس به استان خوزستان منتهی می شو

 05کیلومتر، الیگودرز  59کیلومتر، بروجرد  89از شهر خرم آباد یعنی مر کز استان 

کیلومتر فاصله دارد. )سازمان میراث  339کیلومتر و از تهران  201کیلومتر، از اصفهان 

 (3188 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان،

 
 یافته های تحقیق()  3 نقشه موقعیت سیاسی  شهرستان دورود3 کلش
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چالشها و فرصت های توسعه گردشگری شهرستان دورود با استفاده از مدل حلیل ت
swot 

نیز نامیده می شود، ابزاری برای  TOWSکه گاهی   SWOTتکنیک یا ماتریس

و بازشناسی  شناخت تهدیدها و فرصت های موجود در محیط خارجی یک سیستم

ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای 

( نتیجه مستقیم مدل دانشکده SWOTهدایت و کنترل آن سیستم است. این روش )

تجاری هاروارد است. به طور اجمالی می توان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل 

ین کاربرد آن فراهم کردن یک چارچوب وضعیت و تدوین راهبرد است و رایج تر

مند بحث های سیستم، راهبردهای مختلف و در نهایت انتخاب منطقی برای هدایت نظام

)نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات( یک  SWOTراهبرد است. اساساً روش 

 (.2993ابزار استراتژیک است )هورن، 
 او نحوه تعیین استراتژیه 3Swot ماتریس 3جدول شماره

 
 

 عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه

هدف از این مرحله، بررسی محیط داخلی منطقه مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط 

قوت و ضعف است، یعنی جنبه هایی که در دستیابی به اهداف برنامه ریزی و اجرای 

اشد. از این رو در این تکنیکهای آن، زمینه های مساعد یا بازدارنده دارد، مد نظر می ب

قسمت مقوله راهبردهای موجود، عملکردها و منابع، مورد توجه و بررسی قرار گرفته و 

 –تحت عنوان نقاط قوت و ضعف و چارچوب ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی

 تقسیم بندی می گردد. 2فرهنگی، اکولوژی و نهادی به شرح جدول شماره 
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 (swot)گردشگری دورود بر پایه مدل و ضعف  یابی نقاط قوت 3 نظام تحلیل ارز2جدول شماره 

(Strengths) نقاط قوت 

* استعداد باالی منطقه مورد مطالعه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی توریسم به عنوان قطب مهم گردشگری در 
 کنار شهر اصفهان

برای فروش این نوع محصوالت به  * داشتن میوه های فصول مختلف و خشکبار و تنقالت محلی و بازار مناسب
 گردشگران

 جهت فقر زدائی و رفع بیکاری در منطقهزایی به وسیله گسترش گردشگری در * اشتغال
 

 اقتصادی
 

 * شهرستان از نظر نقش فرهنگی دارای اهمیت بوده،  شهرت آن مدیون علما، فقها، شعرا و هنرمندان آن است
 با آداب و رسوم خاص  *داشتن مناطق تاریخی، دینی و فرهنگی

 * همکاری الزم و مشارکت جویانه مردم در اکثر مناطق این شهرستان 
 

اجتماعی 
 فرهنگی

 * وجود طبیعت زیبا و منحصر به فرد به همراه فضای باغات و رودخانه در شهرستان
ردی، راهپیمایی و * وجود کوههای بلند و مرتفع برف گیر جهت انجام ورزشها و تفریحاتی از قبیل اسکی، کوهنو

... 
* وجو فضاهای دلنشین و خالی از سر و صدا  به خصوص برای شهرنشینان، جهت استراحت و تمدد اعصاب و 

 تفرج
 * مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز شهری از جمله اصفهان، خرم آباد، بروجرد و سایر شهرها  

 * قابلیت دسترسی این نواحی برای گردشگران
 لیم مناسب منطقه جهت ریزش های جوی، بخصوص ریزش برف برای اسکی  اق *
 ارتفاع باالی منطقه از سطح دریا   *

 توانهای محیطی

 وجود امنیت در منطقه از طرف نهادهای مرتبط با این مقوله
* وجود دفاتر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان جهت حفظ و نگهداری از مناطق گردشگری 

 رستانشه
 * نگاه مسؤولین به صنعت گردشگری جهت اشتغال زایی

 نهادی

 
 (Weaknessesنقاط ضعف)

 
 

 اقتصادی

حضور نداشتن سرمایه گذاران در  بخش صنعت گردشگری شهرستان دورود بخصوص بخش خصوصی و * 
 مردمی

 جهت سرمایه گذازیپتانسیل باالی گردشگری شهرستان دورود و بی توجهی برنامه ریزان به این مناطق * 
 دریافت مجوز ورود و پرداخت ورودی برای بازدید از مناطق با اهمیت ویژه  عدم* 
 عدم استفاده از درآمدهای جذب گردشگران جهت بهسازی و حفاظت مناطق گردشگری شهرستان *

 
 

اجتماعی 
 فرهنگی

 نبود نیروهای کارکُشته و آموزش دیده در رابطه با گردشگری* 
 مه ریزی برای فرهنگ سازی گردشگران در راستای حفاظت از محیط زیستعدم برنا* 
  تغییر تعداد گردشگران شهرستان دورود در فصول مختلف سال* 
 نبود تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی در شهرستان* 

 
 
 

 توانهای محیطی

رخت و درخت کاری، دوم استفاده مطلوب از آب رودخانه و چشمه های شهرستان، اول جهت احداث دعدم * 
 جهت احیاء محیط های پیرامون آنها سوم جهت استفاده گردشگران

 عدم وجود یا کمبود زیر ساختهای محیطی و کالبدی )جاده، پارکینگ، سرویس بهداشتی ...(* 
 تخریب یا از بین رفتن بسیاری از جاذبه های طبیعی* 
 شهرستان آلودگی آب در اطراف اکثر چشمه ها و رودخانه های* 
 کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی*  

 
 
 
 

 نهادی

 آشنا نبودن و نحوه برخورد عشایر و روستانشینان با گردشگران شهرستان* 
 عدم برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار جاذبه های گردشگری منطقه* 
رنامه ریزی برای چندین هزار گردشگر در نگاه صرفاً زیست محیطی به بعضی از مناطق طبیعی شهرستان و عدم ب *

 طول سال  
 نبود وسایل حمل نقل جهت انتقال گردشگران بخصوص در روزهای تعطیل *
 عدم وجود پاسگاه انتظامی در مناطق با پتانسیل باالی گردشگری، جهت نظم و انضباط اجتماعی  *
 و تخریب جنگل و درختان شهرستان  عدم ایجاد مخازن ثابت سوخت، بخصوص نفت و گاز در مناطق طبیعی* 
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 عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه

هدف این مرحله کند و کاو آثار محیط خارجی شهرستان دورود جهت شناسایی 

فرصتها و تهدیدات است که منطقه در ارتباط با گسترش گرشگری با آن مواجه است. 

و بررسی وضعیت محیط پیرامون منطقه مورد بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده 

مطالعه، مجموعه فرصتها و تهدید های موجود و مؤثرترین منطقه قرار گرفته که در 

 آمده است. 1جدول شماره 
 swot)نظام تحلیل ارزیابی نقاط فرصتها گردشگری دورود بر پایه مدل ) 1جدول شماره 

 (Opportunitiesفرصتها)
 
 

 اقتصادی

 اطالعات مربوط به نظرات گردشگران و برنامه ریزی و سرمایه گذاری توسط دولتجمع آوری  *
 * بستر سازی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق گردشگری شهرستان توسط دولت

* جایگاه مناسب شهرستان جهت بازدهی هر نوع سرمایه گذاری در صنعت گردشگری )با توجه به موقعیت بین راهی 
 ین دو مرکز استان و جاذبه های فراوان گردشگری شهرستان(این شهرستان ب

 
 

 اجتماعی فرهنگی

 * افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در منطقه مورد مطالعه
 * وجود شهر های پرجمعیت و بزرگ در نزدیکی این شهرستان از جمله اصفهان، خرم آباد و بروجرد

 آداب و رسوم مختلف * متنوع بودن اقوام مختلف در این شهرستان با
 * امکان ارائه خدمات و تسهیالت مطلوب به گردشگران در مناطق تفریحی شهرستان در آینده نزدیک

 
 

 توانهای محیطی

 * شناسایی منابع و استعدا های اکولوژی منطقه مورد مطالعه و برنامه ریزی برای توسعه پایدار آنها
 * بهسازی و نوسازی توانهای اکولوژی

 ی یا شناخت نام و آوازه بعضی از توانهای محیطی مثل آبشار بیشه و اشترانکوه و دریاجه گهرآشنای *
 
 
 

 نهادی

 * افزایش توجه در زمینه برنامه ریزی توسعه پایدار کشور جهت حفاظت از منابع طبیعی و گردشگری
تسهیالت و خدمات مختلف به این * وجود نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در خرم آباد جهت حمایت و ارائه 

 شهرستان
 * استفاده از نیروهای آموزش دیده و با تجربه در شهر بزرگی مثل خرم آباد

 * حمایت مسؤوالن کشور و استان از گردشگری شهرستان جهت اشتغال زایی و کسب درآمد
 نگارندگان ماخذ3

 (swot)رود بر پایه مدلنظام تحلیل ارزیابی نقاط تهد یدهای گردشگری دو 3جدول شماره 
 (Threatsتهدیدها)  

 
 

 اقتصادی

* افزایش قیمت زمین به علت آب هوای خوب شهرستان و نزدیکی آن به شهر اصفهان و به تبع آن بورس بازی زمین 
 و افزایش بار مالی جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت و مقرون به صرفه نبودن

ان در زمینه استفاده  مطلوب از آب این مناطق در جهت مسائلی همچون * عدم حمایت مالی از کشاورزان و متقاضی
 پرورش ماهی و باغات و ...

 
 

 اجتماعی فرهنگی

 * رشد بیش از حد جمعیت و شلوغ شدن این منطقه
 * بی توجهی به فرهنگ سنتی و محلی به عنوان میراث گرانبها، با افزایش گردشگران

 ناطق گردشگری شهرستان توسط گردشگران * ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی در م
 * فقیر بودن مردم شهرستان بخصوص روستائیان  و به تبع آن از بین رفتن امنیت منطقه

 
 

 توانهای محیطی

 * عدم توجه به مناطق جنگلی و پوشش گیاهی شهرستان و از بین رفتن آن 
 * ضعف آگاهی، شناخت و فرهنگ سنتی به ویژه در طبیعت شهرستان

 امناسب شدن منابع آب و خاک و اقلیم شهرستان در نتیجه آلودگی آن* ن
 * تغییر در نوع مصالح و سبک معماری

 * وجود فقر در منطقه و از بین رفتن محیط زیست
 

 نهادی
 

 عدم تبلیغات الزم جهت معرفی پتانسیل های گردشگری شهرستان دورود  *

 فظ میراث ملیعدم آموزش کافی مردم منطقه و گردشگران جهت ح* 
 ورود گردشگران به منطقه مورد مطالعه بدون توجه به ظرفیت تحمل منطقه در جذب گردشگر    *

 * عدم ارائه مجوز در زمینه گسترش و توسعه امکانات مورد نیاز گردشگری

 ماخذ3نگارندگان
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 عوامل اصلی تأثیر گذار بر توریسم شهرستان دورود SWOTماتریس  35جدول شماره 
 داخلی یبیرون

 (Sقوت ها) (Oفرصت ها)
3 O =  افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در منطقه مورد مطالعه 
2 O=  وجود قطب های بزرگ جمعیتی در نزدیکی این شهرستان از

 جمله اصفهان و خرم آباد و بروجرد
1 O =  زمینه سازی توسط دولت جهت سرمایه گذاری  بخش

 تانخصوصی در مناطق گردشگری شهرس
3 O=  وجود نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در خرم آباد جهت

 حمایت و ارائه تسهیالت و خدمات مختلف به این شهرستان
5 O=  شناسایی منابع و استعدادهای اکولوژی منطقه مورد مطالعه و

 برنامه ریزی برای توسعه پایدار آنها
0 O = ت با این مناطقوجود نیروهای باتجربه و متخصص در مجاور 
0 O = بهسازی و نوسازی توانهای اکولوژی 
8 O=  امکان ارائه خدمات و تسهیالت مطلوب  به گردشگران در

 مناطق تفریحی شهرستان در آینده نزدیک
0 O=  موقعیت مناسب شهرستان جهت بازدهی هر نوع سرمایه گذاری

 در صنعت گردشگری آن
39 O= زی توسعه پایدار کشور جهت افزایش توجه در زمینه برنامه ری

 حفاظت از منابع طبیعی و گردشگری
33 O=  جمع آوری اطالعات مربوط به نظرات گردشگران و برنامه

 ریزی و سرمایه گذاری توسط دولت
32 O=  افزایش توجه و حمایت مسؤوالن کشور از گردشگری با یک

 رویکرد اشتغال زایی و کسب درآمد
31 O= ف در این شهرستان با اداب و رسوم متنوع بودن اقوام مختل

 مختلف
33 O=  آشنایی یا شناخت نام و آوازه بعضی از توانهای محیطی مثل

 آبشار بیبشه و دریاچه گهر و اشترانکوه

3 S=  وجود طبیعت زیبا و منحصر به فرد به همراه فضای باغات و رودخانه در
 شهرستان

2 S= شها و تفریحاتی از قبیل وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام ورز
 اسکی، کوهنوردی، راهپیمایی و ...

1 S=   اقلیم مناسب منطقه جهت ریزش های جوی 
3 S=  مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی

 توریسم به عنوان قطب مهم گردشگری در کنار شهر اصفهان
5 S= وص برای شهرنشینان، داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا به خص

 جهت استراحت و تمدد اعصاب و تفرج
0 S=  ،مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز شهری از جمله اصفهان

 خرم آباد، بروجرد و سایر شهر ها  
0 S= دسترسی آسان و مناسب به این نواحی برای گردشگران 
8 S=   ارتفاع باالی منطقه از سطح دریا 
0 S=  نظر نقش فرهنگی دارای اهمیت بوده،  شهرت آن مدیون شهرستان از

 علما، فقها، شعرا و هنرمندان آن است
39 S=  وجود مکانهای تاریخی و دینی با آداب و رسوم فرهنگ محلی و

 سنتی
33 S= وجود امنیت در منطقه از طرف نهادهای مرتبط با این مقوله 
32 S=  فقر زدائی و رفع جهت اشتغالزایی به وسیله گسترش گردشگری در

 بیکاری در منطقه
31 S=  وجود میوه های سردسیری و خشکبار و تنقالت محلی و بازار مناسب

 برای فروش این نوع محصوالت به گردشگران
33 S=  وجود دفاتر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان جهت

 حفظ و نگهداری از مناطق گردشگری شهرستان
35 S=  داشتن حس همکاری و مشارکت جویانه مردم در اکثر مناطق این

 شهرستان
30 S= اعتقاد مسؤولین به اشتغال زایی به وسیله صنعت گردشگری 

 (wضعف ها) (Tتهدید ها)
3T = وجود فقر در منطقه و از بین رفتن محیط زیست 
2T =  عدم آموزش کافی مردم منطقه و گردشگران جهت حفظ این

 میراث ملی
1T =  عدم تبلیغات الزم دولت جهت معرفی پتانسیل های گردشگری

 شهرستان دورود
3T = ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران به منطقه 
5T = وجود فقر در منطقه و از بین رفتن امنیت منطقه 
0T =  افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و به تبع افزایش بار مالی

 و تسهیالت و مقرون به صرفه نبودنجهت ایجاد تجهیزات 
0T = آلودگی منابع آب و خاک و اقلیم شهرستان 
8T = از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار تخریبی آن 
0T = ورود گردشگران به منطقه مورد مطالعه بدون توجه به ظرفیت

 تحمل منطقه در جذب گردشگر
39T = نطقهتراکم بیش از حد جمعیت و شلوغ شدن این م 
33T = از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی با افزایش گردشگران 
32T =   عدم حمایت مالی از کشاورزان و متقاضیان در زمینه استفاده

مطلوب از آب این مناطق در جهت مسائلی همچون پرورش ماهی و 
 باغات و ...

31T =  عدم ارائه مجوز در زمینه گسترش و توسعه خدمات، تجهیزات
 ت گردشگری در این نواحیو تأسیسا

33T =  ضعف آگاهی، شناخت و فرهنگ سنتی به ویژه در طبیعت
 شهرستان

35T = تغییر در نوع مصالح و سبک معماری 
 

3W = نبود تسهیالت وتجهیزات اقامتی و رفاهی در شهرستان 
2W = عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده در رابطه با این صنعت 
1W =  زیر ساختهای محیطی و کالبدی )جاده، پارکینگ، نامناسب بودن

 سرویس بهداشتی ...(
3W =  عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردمی در  بخش صنعت

 گردشگری شهرستان دورود
5W = توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال 
0W =  نگاه صرفاً زیست محیطی به بعضی از مناطق طبیعی شهرستان و عدم

 زی برای چندین هزار گردشگر در طول سالبرنامه ری
0W =  عدم آشنایی و آموزش عشایر و روستانشینان در نحوه برخورد با

 گردشگران شهرستان
8W =  استفاده مطلوب از آب رودخانه و چشمه های شهرستان، اول عدم

جهت احداث درخت و درخت کاری، دوم جهت احیاء محیط های پیرامون 
 گردشگران آنها سوم جهت استفاده

0W = از بین رفتن بسیاری از جاذبه های طبیعی 
39W = آلودگی آب در اطراف اکثر چشمه ها و رودخانه های شهرستان 
33W =  عدم برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی در مناطق با پتانسیل باالی

 گردشگری
32W = ،عدم وجود پاسگاه انتظامی در مناطق با پتانسیل باالی گردشگری
 ت نظم و انضباط اجتماعیجه
31W =  عدم برنامه ریزی برای فرهنگ سازی گرددشگران در راستای

 حفاظت از محیط زیست
33W = عدم استفاده از درآمدهای جذب گردشگران جهت بهسازی و

 حفاظت مناطق گردشگری شهرستان
35W = ناکافی بودن امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی 
30W =  در راستای توسعه پایدار جاذبه های گردشگری عدم برنامه ریزی

 منطقه
30W = دریافت مجوز ورود و پرداخت ورودی برای بازدید از مناطق  عدم

 با اهمیت ویژه
38W =  عدم ایجاد تانکرهای ثابت سوخت، بخصوص نفت و گاز در مناطق

 طبیعی  و تخریب جنگل و درختان شهرستان
30W = ل گردشگران بخصوص در روزهای نبود وسایل حمل نقل جهت انتقا

 تعطیل

 ماخذ3نگارندگان 
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 swot)3 نظام تحلیل راهبردها و استراتژی گردشگری شهرستان دورود بر پایه مدل)0جدول شماره 
 عوامل داخلی     
 

 عوامل بیرونی
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3 SO افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و =
 سرمایه گذاری و ساماندهی گردشگری

2 SO  افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه =
 گذاری

1 SO افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح = 

3 SO  استفاده مطلوب از وجود قطب های =
 جمعیتی در نزدیکی این نواحی

5 SO  استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه در =
 این نواحی

0 SO  و = همکاری با نهادها و سازمانهای دولتی
 غیر دولتی

0 SO  شناسایی بهینه منابع و استعداد اکولوژی =
 منطقه

8 SO بهسازی و نوسازی توانهای اکولوژی = 

0 SO نوازی و اجتماعی در = تقویت روحیه مهمان
 مردم

39 SO افزایش سطح درآمد و رفاه = 
33 SO  برنامه ریزی برای توسعه پایدار  توانهای =

 اکولوژی
32 SO استفاده از این همه جاذبه  =تبلیغات جهت

 های گردشگری شهرستان

3WO  حفظ چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد منطقه مورد =
 مطالعه

2WO  استفاده بهینه از وجود ارتفاعات و قلل مرتفع جهت =
 گردشگری

1WO  حفظ جاذبه های ورزشی و تفریحی این نواحی برای =
 گردشگری

3WO طقه در جهت سرمایه گذاری= استفاده از استعدادهای من 
5WO حفظ وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی = 
0WO حفظ داشتن محیط آرام و بی سر صدا = 
0WO دورود جهت نزدیکتر شدن -= دو باند کردن جاده اصفهان

 به شهر دورود و دسترسی آسان به آن
8WO  حفظ جاذبه های طبیعی، ورزشی، مذهبی، تاریخی و=

 تفریحی شهرستان
0WO  عملی کردن نگاه مثبت مسؤوالن به اشتغال زایی و=

 افزایش درآمد
39WO  تقویت مشارکت مردم مناطق شهرستان در مسائل=

 مختلف

 
 
 
 
 
 
T 
 
 

3ST   افزایش بیش از حد جمعیتی و شلوغ شدن =
 نواحی گردشگری با تأکید بر برنامه ریزی ناحیه ای

2ST   کاهش آلودگی منابع آب، خاک و اقلیم =
 نواحی این

1ST   جلوگیری و کاهش تخلفات اجتماعی با =
 ورود گردشگران

3ST   مانع از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و =
 آثار آن در منطقه مورد مطالعه

5ST   کاهش تخریب زمین های کشاورزی و =
 مزارع روستایی

0ST   مانع از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی =
 همانند زبان و...

0ST  گیری از تغییر در نوع مصالح و سبک = جلو
 معماری

8ST   فقرزدائی از منطقه جهت کاهش تخریب =
 محیط زیست

0ST   اجازه به مؤسسات خواهان ایجاد تأسیسات =
 و تجهیزات گردشگری در منطقه

39ST   توجه به ظرفیت هر محیط گردشگری =
 جهت تخریب کمتر آن

33ST  ختلف = آموزش به مردم منطقه از راههای م
 جهت حفظ این میراث گرانبها

3WT  نگاه همزمان زیست محیطی و گردشگری به بعضی از =
 مناطق جهت تخریب کمتر محیط زیست

2WT =  برنامه جهت دریافت مجوز ورود و پرداخت ورودی
 برای بازدید از مناطق با اهمیت ویژه

1WT  گذاشتن وسایل حمل نقل در شهر دورود  جهت حمل =
 نقل مسافرین

3WT   بهبود زیر ساختهای مورد نیاز در مناطق گردشگری =
 شهرستان دورود

5WT  تأمین سوخت مورد نیاز روستائیان جهت تخریب کمتر =
 منابع طبیعی مثل جنگل و بیشه های  شهرستان

0WT  گذاشتن وسایل حمل نقل در شهر دورود  جهت حمل =
 نقل مسافرین

0WT = پرداخت ورودی  برنامه جهت دریافت مجوز ورود و
 برای بازدید از مناطق با اهمیت ویژه

0WT  جلوگیری از آلودگی منابع آبی منطقه مثل چشمه ها و =
 رودخانه های شهرستان

 

 ماخذ3نگارندگان 
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 تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها

نشان داده شده است، در منطقه مورد مطالعه تعداد  1همانطوری که در جدول شماره 

فرصت خارجی در  33نقطه ضعف داخلی و تعداد  30نقطه قوت داخلی در برابر  30

نقطه  22تهدید خارجی شناسایی شده است. به این ترتیب در مجموع تعداد  35برابر 

ضعف و تهدید به عنوان محدودیتها و تنگناهای  30قوت و فرصت به عنوان مزیتها و 

ری منطقه شناسایی شده است. لذا در یک پیش روی برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگ

جمع بندی و تحلیل ساده می توان گفت که آستانه آسیب پذیری منطقه بسیار باال بوده و 

نیازمند بازنگری و ارائه برنامه ریزی سیاستهای مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با 

یر گذار گردشگری ماتریس اصلی تأث 3استفاده از نقاط قوت و فرصتها می باشد. جدول 

 در منطقه مورد مطالعه را بیان می کند.
 

 الویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از دید گردشگران

نشان داده شده است در منطقه مورد مطالعه تعداد  3طوریکه در شکل شماره همان

 35فرصت خارجی در برابر  33نقطه ضعف داخلی و تعداد  30قوت داخلی در برابر  30

تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است، بدین ترتیب در مجموع تعداد 

ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و  13نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیتها و  20

 تنگناهای پیش روی این ناحیه جهت گسترش توریسم قابل شناسایی است. 

که آستانه آسیب پذیری این بندی و تحلیل ساده می توان گفت لذا در یک جمع

منطقه بسیار باال بوده و نیازمند بازنگری و ارائه سیاست های مناسب در جهت رفع 

 ضعفها و تهدید ها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می باشد.

ولی در اینجا عالوه بر نکات فوق، یعنی عالوه بر بررسی تعداد نقاط قوت و فرصت 

و تهدید شناسایی شده، سعی شده تا به وسیله پرسشنامه این در برابر تعداد نقاط ضعف 

مورد به عنوان مزیتها و محدودیت های عمده منطقه مورد مطالعه جهت اولویت بندی 

گزینه ها از دیدگاه گرشگران بررسی گردد تا عالوه بر مشارکتی نمودن این روش بتوان 

منطقی تر و اصولی تری را به نتیجه را به صورت کمّی درآورد و به تبع بتوان نتایج 



امرایی، محسن شایانقاعلی آوسف قنبری، ی /. . .عوامل هایارزیابی تهدیدها و فرصت  08
 

دست آورد. بنابراین با توجه به نظرات ارائه شده و محاسبات انجام شده و بررسی این 

گردید که بیانگر  0نظریات به منظور اولویت بندی آنها اقدام به تشکیل جدول شماره 

ز میانگین وزن ها، رتبه و وزن کلی هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید ها ا

 دیدگاه گردشگران می باشد.

می توان گفت که از دید گردشگران، مؤلفه وجود  SWOTبا توجه به جدول 

طبیعت زیبا و منحصر به فرد به همراه فضای سبز  باغات و رودخانه وآبشارها در 

به عنوان مهمترین نقطه قوت  3252و وزن کلی  32/3، میانگین وزن 3شهرستان با رتبه 

ن وجود کوههای بلند و مرتفع برف گیر جهت انجام ورزشها و داخلی و پس از آ

، میانگین وزن 2تفریحاتی از قبیل اسکی، کوهنوردی، راهپیمایی و ... که با میانگین رتبه 

در اهمیت بعدی قرار دارد. همچنین مؤلفه نگاه مسؤولین به  3353و وزن کلی  93/3

به  288/ و وزن کلی00گین وزن ، میان30صنعت گردشگری جهت اشتغال زایی با رتبه 

عنوان کم اهمیت ترین نقطه قوت داخلی در توسعه و گسترش توریسم در این نواحی 

می باشد. عالوه بر این از نظر گردشگران، مؤلفه نبود تسهیالت و تجهیزات اقامتی و 

 به عنوان 3308و وزن نسبی  28/3، میانگین وزن 3رفاهی در منطقه مورد مطالعه با رتبه 

مهمترین نقطه ضعف داخلی و بعد از آن نبود نیروهای آموزش دیده و با تجربه در رابطه 

دومین ضعف داخلی در  033و وزن کلی 22/3، میانگین وزن 2با گردشگری با رتبه 

 جهت توسعه توریسم در این منطقه می باشد.

ی همچنین مؤلفه نبود وسایل حمل نقل جهت انتقال گردشگران بخصوص در روزها

پایین ترین اولویت را در نقاط  318/  و وزن کلی 01، میانگین وزن 30تعطیل با رتبه 

ضعف داخلی را داراست. در مورد فرصت های بیرونی، گردشگران عقیده داشتند که 

مؤلفه افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در منطقه مورد مطالعه در بین مردم با رتبه 

به عنوان مهمترین فرصت بیرونی و مؤلفه  3391ن کلی و وز 30/3، میانگین وزن 3

آشنایی یا شناخت نام و آوازه بعضی از توانهای محیطی مثل آبشار بیشه و دریاچه گهر با 

به عنوان کم اهمیت ترین فرصت بیرونی  130و وزن نسبی  33/3، میانگین وزن  33رتبه 
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ن معتقد بودند که مؤلفه در جهت توسعه توریسم می باشد. عالوه بر این، گردشگرا

و وزن   28/3، میانگین وزن 3وجود فقر در منطقه و از بین رفتن محیط زیست با رتبه 

به عنوان مهمترین تهدید خارجی و مؤلفه عدم آموزش کافی مردم منطقه و  3388کلی

 3933و وزن کلی   35/3، میانگین وزن 2گردشگران جهت حفظ این میراث ملی با رتبه 

مهمترین تهدید بعدی مطرح است. همچنین مؤلفه تغییر در نوع مصالح و سبک  به عنوان

به عنوان کم اهمیت ترین تهدید  235/ و وزن نسبی 02، میانگین وزن 35معماری با رتبه 

 خارجی جهت گسترش و توسعه توریسم مطرح است.
 ها از دید گردشگران شهرستان دورودرتبه بندی و اولویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید 3 0جدول شماره 

 وزن گویه ها 
 

  گویه ها

 گردشگراندیدگاه 

 وزن کلی رتبه میانگین وزن ها
 قوت ها

3 S=  استعداد باالی منطقه مورد مطالعه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی توریسم به عنوان قطب مهم
 083 3 55/1 گردشگری در کنار شهر اصفهان

2 S=  میوه های فصول مختلف و خشکبار و تنقالت محلی و بازار مناسب برای فروش این نوع داشتن
 109 31 /03 محصوالت به گردشگران

1 S= 313 32 90/3 جهت فقرزدائی و رفع بیکاری در منطقهزایی به وسیله گسترش گردشگری در اشتغال 
3 S= دیون علما، فقها، شعرا و هنرمندان شهرستان از نظر نقش فرهنگی دارای اهمیت بوده، شهرت آن م

 029 0 33/2 آن است
5 S=  539 39 93/2 داشتن مناطق تاریخی، دینی و فرهنگی با آداب و رسوم  خاص 
0 S= 193 35 /01 همکاری الزم و مشارکت جویانه مردم در اکثر مناطق این شهرستان 
0 S= 3252 3 32/3 اغات و رودخانه در شهرستانوجود طبیعت زیبا و منحصر به فرد به همراه فضای سبز ب 
8 S=  ،وجود کوههای بلند و مرتفع برف گیر جهت انجام ورزشها و تفریحاتی از قبیل اسکی

 3353 2 93/3 کوهنوردی، راهپیمایی 
0 S=  وجود فضاهای دلنشین و خالی از سر و صدا به خصوص برای شهرنشینان، جهت استراحت و

 823 5 15/1 تمدد اعصاب و تفرج
39 S=  مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز شهری از جمله اصفهان، خرم آباد، بروجرد و

 833 0 23/1 سایر شهر ها  
33 S= 080 0 90/1 قابلیت دسترسی این نواحی برای گردشگران 
32 S=  3983 1 08/1 اقلیم مناسب منطقه جهت ریزش های جوی 
31 S=  050 8 28/2 از سطح دریا  ارتفاع باالی منطقه 
33 S=333 33 38/3 وجود امنیت در منطقه از طرف نهادهای مرتبط با این مقوله 
35 S=  وجود دفاتر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان جهت حفظ و نگهداری از مناطق

 139 33 /82 گردشگری شهرستان
30 S= 288 30 /00 زایی نگاه مسؤولین به صنعت گردشگری جهت اشتغال 

 ضعف ها
3W =  حضور نداشتن سرمایه گذاران در  بخش صنعت گردشگری شهرستان دورود مثل، بخش

 033 3 33/3 خصوصی و مردمی
2W =  190 33 05/2 بی توجهی سرمایه گذاران به این مناطق جهت سرمایه گذاری 
1W =308 30 33/3 اطق با اهمیت ویژهدریافت مجوز ورود و پرداخت ورودی برای بازدید از من عدم 
3W = عدم استفاده از درآمدهای جذب گردشگران جهت بهسازی و حفاظت مناطق گردشگری

 223 33 22/2 شهرستان
5W = 033 2 22/3 نبود نیروهای آموزش دیده و با تجربه در رابطه با گردشگری 
0W = 250 31 33/2 اظت از محیط زیستعدم برنامه ریزی برای فرهنگ سازی گردشگران در راستای حف 
0W =895 5 80/1 تغییر تعداد گردشگران شهرستان دورود در فصول مختلف سال به دلیل تغییر آب هوای شهرستان 
8W = 3308 3 28/3 نبود تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی در شهرستان 
0W =  جهت احداث درخت و  استفاده مطلوب از آب رودخانه و چشمه های شهرستان، اولعدم

 098 8 30/1 درخت کاری، دوم جهت احیاء محیط های پیرامون آنها سوم جهت استفاده گردشگران
39W = )... 025 1 38/3 عدم وجود یا کمبود زیر ساختهای محیطی و کالبدی )جاده، پارکینگ، سرویس بهداشتی 
33W = 555 0 93/1 از بین رفتن بسیاری از جاذبه های طبیعی 
32W =333 39 03/2 آلودگی آب و اطراف اکثر چشمه ها و رودخانه های شهرستان 
31W =230 35 85/3 کمبود امکانات و تجهیزات ورزشی و تفریحی 
33W =029 0 13/1 آشنا نبودن و نحوه برخورد عشایر و روستانشینان با گردشگران شهرستان 
35W = 292 30 33/3 اذبه های گردشگری منطقهعدم برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار ج 
30W = نگاه صرفاً زیست محیطی به بعضی از مناطق طبیعی شهرستان و عدم برنامه ریزی برای چندین

 011 0 55/1 هزار گردشگر در طول سال  
30W =318 30 /01 نبود وسایل حمل نقل جهت انتقال گردشگران بخصوص در روزهای تعطیل 
38W =اه انتظامی در مناطق با پتانسیل باالی گردشگری، جهت نظم و انضباط  عدم وجود پاسگ

 191 32 00/2 اجتماعی
30W =  عدم ایجاد تانکرهای ثابت سوخت، بخصوص نفت و گاز در مناطق طبیعی و تخریب جنگل و

 300 38 /03 درختان شهرستان

 ماخذ3نگارندگان
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 قوت، ضعف، فرصتها و تهدید ها از دید گردشگران شهرستان دورود رتبه بندی و اولویت بندی نقاط03ادامه جدول شماره 
 وزن گویه ها 

 
  گویه ها

 گردشگراندیدگاه 

 وزن کلی رتبه میانگین وزن ها
 فرصت ها

3 O =550 33 33/2 جمع آوری اطالعات مربوط به نظرات گردشگران و برنامه ریزی و سرمایه گذاری توسط دولت 
2 O = 003 1 12/3 هت سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق گردشگری شهرستان توسط دولتبستر سازی ج 
1 O =  جایگاه مناسب شهرستان جهت بازدهی هر نوع سرمایه گذاری در صنعت گردشگری )با توجه به موقعیت بین

 055 0 92/1 راهی این شهرستان بین دو مرکز استان و جاذبه های فراوان گردشگری شهرستان(
3 O = 3391 3 30/3 افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در منطقه مورد مطالعه 
5 O = 3955 2 32/3 وجود شهر های پرجمعیت و بزرگ در نزدیکی این شهرستان از جمله اصفهان و بروجرد 
0 O = 118 31 05/3 متنوع بودن اقوام مختلف در این شهرستان با آداب و رسوم مختلف 
0 O = 003 8 33/1 ائه خدمات و تسهیالت مطلوب  به گردشگران در مناطق تفریحی شهرستان در آینده نزدیکامکان ار 
8 O = 029 5 88/1 شناسایی منابع و استعدادهای اکولوژی منطقه مورد مطالعه و برنامه ریزی برای توسعه پایدار آنها 
0 O = 000 0 05/1 بهسازی و نوسازی توانهای اکولوژی 

39 O  =130 33 33/3 شنایی یا شناخت نام وآوازه بعضی از توانهای محیطی مثل آبشار بیشه و دریاچه گهرآ 
33 O  =028 39 88/2 افزایش توجه در زمینه برنامه ریزی توسعه پایدار کشور جهت حفاظت از منابع طبیعی و گردشگری 
32 O  =هت حمایت و ارائه تسهیالت وخدمات مختلف به وجود نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در خرم آباد ج

 011 3 23/3 این شهرستان
31 O  =833 0 05/1 دیده و با تجربه در شهر بزرگی مثل خرم آباداستفاده از نیروهای آموزش 
33 O  =398 32 12/2 زایی و کسب درآمدحمایت مسؤوالن کشور و استان از گردشگری شهرستان جهت اشتغال 

 تهدیدها
3T =  افزایش قیمت زمین به علت آب و هوای خوب شهرستان و نزدیکی آن به شهر اصفهان و به تبع آن  بورس بازی

 زمین و افزایش بار مالی جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت و مقرون به صرفه نبودن
      33/1       0 929 

2T  =طلوب ازآب این مناطق در جهت مسائلی همچون عدم حمایت مالی از کشاورزان و متقاصیان در زمینه استفاده م
 113 32 3 ... پرورش ماهی و باغات و

1T  =583 39 53/2 رشد بیش از حد جمعیت و شلوغ شدن این منطقه 
3T  =328 33 33/3 بی توجهی به فرهنگ سنتی و محلی به عنوان میراث گرانبها با افزایش گردشگران 
5T  =000 3 11/1 ر مناطق گردشگری شهرستان توسط گردشگرانایجاد ناهنجاریهای اجتماعی د 
0T  =013 5 23/1 فقیر بودن مردم شهرستان بخصوص روستائیان و به تبع آن از بین رفتن امنیت منطقه 
0T  =003 8 00/2 عدم توجه به مناطق جنگلی و پوشش گیاهی شهرستان و از بین رفتن آن 
8T  = 288 33 /81 به ویژه در طبیعت شهرستانضعف آگاهی، شناخت و فرهنگ سنتی 
0T  =888 0 95/1 نامناسب شدن منابع آب وخاک و اقلیم شهرستان در نتیجه آلودگی آن 

39T  =235 35 /02 تغییر در نوع مصالح و سبک معماری 
33T  =3388 3 28/3 وجود فقر در منطقه و از بین رفتن محیط زیست 
32T  =3923 1 92/3 فی پتانسیلهای گردشگری شهرستان دورودعدم تبلیغات الزم جهت معر 
31T  =3933 2 35/3 عدم آموزش کافی مردم منطقه و گردشگران جهت حفظ این میراث ملی 
33T  =000 0 83/2 ورود گردشگران به منطقه مورد مطالعه بدون توجه به ظرفیت تحمل منطقه در جذب گردشگر 
35T  =132 31 /03 ترش و توسعه امکانات مورد نیاز گردشگریعدم ارائه مجوز در زمینه گس 

 ماخذ3نگارندگان

 شکل الویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها از دید گردشگران

( نشان می دهد که مؤلفه هایی که در ربع اول و ربع دوم محور 3شکل )شماره 

دارند که  2بیشتر از مختصات )فرصتها و قوتها( قرار گرفته است، اکثراً میانگین وزن 

نشان می دهد که این مؤلفه ها از وضعیت خوب و پایدار برخوردارند و جهت توسعه 

توریسم مناسب هستند و باید تقویت شوند و گسترش یابند و آنهایی که دارای میانگین 

 هستند وضعیت نامساعدی دارند و باید بهبود یابند. 3/ تا 999وزن بین

مؤلفه های که در ربع سوم و چهام محور مختصات )ضعفها  3با توجه به شکل شماره 

و تهدیدها( قرار گرفته اند، نشان می دهد که اغلب این مؤلفه ها از شرایط بسیار 

دارند  -5/ تا 999نامطلوبی برخوردارند. در این میان مؤلفه هایی که میانگین وزن ها بین 

رتقاء داده شوند و مؤلفه هایی که دارای وضعیت نامطلوبی هستند و می بایست بهبود و ا
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دارند وضعیت بسیار نامطلوبی دارند که باید استراتژی مناسبی با   -2وزن نسبی باالتر از 

 این تهدیدها و ضعفها مقابله و جایگزین شود.

 
 تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها جهت توسعه توریسم از دیدگاه گردشگران  3شکل شماره 

 گیرینتیجه

های متنوع و منحصر به فرد و شرایط آب و هوایی کشور ایران با دارا بودن جاذبه

تواند در راستای توسعه صنعت چهارگانه )چهار فصل( و متنوع در تمامی فصول می

 ایران با دارا بودن چشمه ها، های فراوان ببرد.های استوار برداشته و بهرهگردشگری گام

می تواند سهم مهمی در جذب گردشگردان داشته  ها،آبشار جنگل ها، ها، رودخانه

بهترین شیوه برای استفاده مطلوب از این همه جاذبه ها، شناسایی آنها و رفع  باشد.

 .کاستی های مورد نیاز این مناطق می باشد

باشد. این استان با دارا بودن استان لرستان دارای موقعیتی خاص و منحصر به فرد می

تواند از این حیث در سطوح های فراوان گردشگری میها و قابلیتلها و پتانسیجاذبه

های المللی مورد توجه قرار بگیرد. استان با دارا بودن کثرت جاذبهای، ملی و بینمنطقه

تواند زمینه حضور فراوان گردشگران داخلی و تاریخی، فرهنگی، طبیعی و انسانی می

باشد، لیکن از این های محروم کشور میتانخارجی باشد. با وجود اینکه استان از اس

های توان فعالیتگذاری و توسعه این صنعت میحیث بسیار غنی است که با سرمایه

 بسیاری در استان به وجود آورد. 
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های متنوع، زیبا و کم نظیر گردشگری، شهرستان دورود با برخورداری از جاذبه

-ند نقش بسیار مؤثری در سطوح منطقهتواطبیعی، اکوتوریستی، تاریخی و فرهنگی می

ریزی و طراحی المللی ایفا نماید. این در حالی است که اگر برنامهای، ملی و حتی بین

ای جهت جذب گردشگر و توسعه فضاهای گردشگری در صحیح و اندیشیده شده

منطقه انجام گیرد، توانایی تبدیل شدن به یک قطب قوی گردشگری در منطقه و کشور، 

زایی های جذب درآمد و اشتغالوی این منطقه، وجود خواهد داشت؛ همچنین زمینهاز س

نیز برای ساکنان این شهر بیش از پیش مهیا خواهد شد و از این طریق اوضاع اقتصادی و 

تواند مناطق دارای فرهنگی منطقه بهبود خواهد یافت. چرا که توسعه گردشگری می

رافیایی و اقتصادی خارج نماید و تحرک چشم گیری استعداد و قابلیت را از انزوای جغ

های اقتصای منطقه به وجود آورد. شایان ذکر است که توسعه فعالیت در بنیان

شود، بلکه پیامدهای اجتماعی و گردشگری تنها به دستاوردهای اقتصادی محدود نمی

 فرهنگی آن نیز حائز اهمیت است.

شناسایی . با ز نمونه های بارز می باشدطبیعت کم نظیر دورود در استان لرستان ا

 تبلیغات مناسب می توان شاهد جذب پتانسیلها و رفع کمبودها و قابلیت ها و

3 جاذبه های این منطقه شامل ،بر اساس پژوهش مورد نظر .بودگردشگردان به این مناطق 

ای دافعه ه آب هوای منطقه، چشمه های منطقه و... می باشد و چشم اندازهای منطقه،

عدم  جاده مناسب، سرویس بهداشتی کافی، پارکینگ،وجود عدم 3 این منطقه شامل

 می اشد. توجه برنامه ریزان و....

در یک جمعبندی نهایی می توان نتیجه گرفت که در این زمینه دولت یا بخش 

خصوصی با برنامه جامع و کامل به مطالعه منطقه با توجه به پتانسیل های موجود بپردازد 

لحاظ کردن اصول زیربنایی توسعه پایدار در جهت رفع کمبودهای تک تک مناطق  او ب

طبیعی اقدام کند تا اول شاهد رفع مسائل این منطقه و دوم حفظ این میراث ملی برای 

 نسل های بعدی باشیم.

 
 راهبردها و پیشنهادات: 
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 (SO)راهبردهای تهاجمی/ رقابتی 

 رصتهای بیرونی استوار می باشد3 این راهبردها بر نقاط قوت درونی و ف

 گسترش فرهنگ و انگیزه گردشگری با توجه به پتانسیل های گردشگری ایران 

  استفاده از نقاط گردشگری داخلی با توجه به وجود قطب های جمعیتی و

دسترسی مناسب به این نقاط گردشگری مانند استفاده از پتانسیل های مناطق 

 زش های اسکی، کوهنوردی، راهپیمایی.کوهستانی ایران در استفاده ور

  برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران خصوصی با توجه به پتانسیل های

 موجود در منطقه و موقعیت مناسب آنها نسبت به قطب های جمعیتی

  حفظ و نگهداری محیط زیست و جلوگیری از تخریب فضاهای بکر

 اکوتوریستی منطقه

 ه ریزی گردشگری پایدار منطقه و همچنین توجه به مشارکت مردمی در برنام

 توجه به نظرات و پیشنهادات گردشگران در برنامه ریزی ها
 (ST)راهبردهای تنوع 

 در این راهبردها که برنقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز می باشد

  برنامه ریزی جهت گسترش و توسعه تاسیسات و خدمات اقامتی و رفاهی در

ستفاده بهتر از طبیعت زیبا و منحصر به فرد به همراه فضای شهرستان جهت ا

 باغات و رودخانه در شهرستان

  آموزش نیروهای متخصص و آموزش دیده در رابطه با صنعت گردشگری با

 توجه به وضعیت مناسب و جاذبه گردشگری  شهرستان

  ترغیب به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردمی در بخش صنعت

دورود با توجه به مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت گردشگری شهرستان 

سرمایه گذاری و برنامه ریزی توریسم به عنوان قطب مهم گردشگری در کنار 

 شهر اصفهان

  تغییر نگاه از یک نگاه صرفاً زیست محیطی به گردشگری بعضی از مناطق

یجاد طبیعی شهرستان و برنامه ریزی برای چندین هزار گردشگر در طول سال ا
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و گسترش ارگانهای امنیتی مانند پاسگاه انتظامی در مناطق با پتانسیل باالی 

 گردشگری، جهت نظم و انضباط اجتماعی و امنیت
 (WO)راهبردهای بازنگری 

در راهبردهای بازنگری ضمن اینکه بر نقاط ضعف درونی تأکید می کند سعی بر 

 ف و مانع های درونی می شود3بهره گیری از فرصتهای بیرونی در جهت رفع نقاط ضع

  افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در منطقه مورد مطالعه با گسترش

 تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی در شهرستان

  آموزش نیروهای متخصص و آموزش دیده در رابطه با این صنعت با استفاده از

جمله اصفهان تجربیات قطب های بزرگ جمعیتی در نزدیکی این شهرستان از 

 و خرم آباد و بروجرد

  برنامه ریزی مجدد در جهت شناسایی منابع و استعدادهای اکولوژی منطقه

 مورد مطالعه و برنامه ریزی برای توسعه پایدار آنها

 بازنگری در جذب نیروهای باتجربه و متخصص در مجاورت با این مناطق 

 هبهسازی و نوسازی توانهای اکولوژی منطقه مورد مطالع 

 برنامه ریزی برای توزیع مناسب گردشگران در فصول مختلف سال 
 

 منابع

(، آمیخته بازاریابی راهبدی 3180امین بیدختی، علی اکبر زرگری، سید حسین و نظری، ماشاهلل )  -3

 30-08ص  1در صنعت گردشگری، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 

ی جاذبه های اکوتوریسم نمونه موردی3 شهرستان خرم آباد، (3 تحلیل فضای3180بیرانوند، اسماعیل ) -2

 پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیای دانشگاه اصفهان

(3 گردشگری )ماهیت و مفاهیم(. چاپ اول. 3185پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی ) -1

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. تهران

اکوتوریسم در حفاظت محیط زیست، مجله محیط شناسی،  (، نقش3189رضوانی، علی اصغر )-3

 .13شماره 
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(3 توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات 3180رضوانی، محمدرضا) -5

 دانشگاه تهران

3چالشهای توسعه پایدار از منظر اکوتوریسم، نشریه مدرس دانشگاه 3182زاهدی، شمس السادات، -0

 ، تهران.1ره تربیت مدرس، شما

(، مبانی اکوتوریسم )با تأکید بر محیط زیست(، چاپ اول، تهران3 3185زاهدی، شمس السادات) -0

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی

(، شناخت پتانسیل های گردشگری بخش باغبهادران و برنامه ریزی 3180زنگی آبادی، علی ) -8

 .08توسعه آن، شهرداریها، شماره 

 (، مطالعات امکان سنجی3180راث فرهنگی وصنابع دستی وگردشگری استان لرستان )سازمان می -0

(، سطح بندی و 3185) ضرابی، اصغر، رخشانی نسب، حمیدرضا  و محمد آقا زیارتی فراهانی -39

های اکوتوریسم استان سیستان و بلوچستان، مجموعه مقاالت اولین برنامه ریزی توسعة فضایی توان

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد23و قرن  همایش جغرافیا

(3 اثرات حضور گردشگران برمنابع زیست محیطی ، پژوهشهای 3182علیزاده، کتایون  ) -33
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