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  كجور)
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  ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري دانشگاه زنجاندانش آموخته كارشناسي -1

 دانشجوي كارشناسي ارشدجغرافيا و برنامه ريزي روستايي دانشگاه محقق اردبيل -2

  1397/11/223: پذيرش تاريخ1397/11/09                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده

گردشگري شهري به عنوان يكي از زير بخش هاي مهم فعاليت گردشگري به ميزان زيادي مورد توجه قرار 

گرفته و در فرآيند جهاني شدن، اهميت روز افزوني يافته است به طوري كه، بازار گردشگري شهري به سرعت 

توسعه گردشگري به عنوان در حال گسترش است و شرايط مطلوب بازار بسياري از برنامه ريزان شهري را به 

بخش مهمي از سياست شهري دچار وسوسه كرده است. هدف اين تحقيق ارزيابي نقاط قوت، ضعف، فرصت 

و تهديد هاي توسعه گردشگري حوزه و ارائه راهبرد هاي توسعه گردشگري آن مي باشد.روش تحقيق در اين 

مورد نياز به روش بررسي هاي اسنادي و  تحليلي مي باشد.گرد آوري اطالعات و داده هاي-پژوهش توصيفي

كتابخانه اي و مطالعات ميداني صورت گرفته براي تجزيه و تحليل اطالعات با بهره گيره گيري ازتكنيك 

SWOT  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد هاي گردشگري تجزيه و تحليل شده و استراتژي ممكن جهت

قوت، 11حاصل از تحقيق بيانگر آن است كه در اين شهر توسعه گردشگري منطقه تدوين شده است.يافته هاي

تهديدبيروني داراي تاثير عمده اي بر كار كرد گردشگري شهري دارد.  12فرصت، و 12ضعف، در عين حال 11

نشان داد كه استراتژي راهبرد تهاجمي در اولويت اول و راهبردتنوع، در  SWOTاستراتژي بازنگري از راهبرد

  د بازنگري در اولويت بعدي برنامه ريزي گردشگري كجور مي باشنداولويت دوم، راهبر

  

  .،كجورSWOTگردشگري، توسعه گردشگري، گان كليدي: واژه



 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان                      

 

763 

 

 مقدمه

تمايل به سفر همچون ميل به دور از يكنواختي زندگي روزمره، براي شكست عادت هاي روزانه براي متوقف كردن 

در  وجود ما تابيد. به جاي ديگر همراه بامردم ديگردر يك آب وهوا چيزي است كه  -زمان، به تجربه وتنوع اخبار

ومحيط زيست،به معني بخشي از داستان وتجربه ديگري است، برآورده شدن اين آرزوها شخصي و منحصر به خود فرد 

(زياري مي باشد؛به طوري كه، گردشگري فعاليت اقتصادي پيچيده اي است كه به همه منافذ زندگي بشر نفوذكرده است

). در عصر  حاضر، گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبديل به يكي از سريع ترين صنايع 15:  1392و همكاران 

رو به رشد جهان بود ه و ابزاري  براي  ايجاد درآمد ملي و از  اصلي ترين اركان اقتصادي جهان ونيز  از مفاهيم، اشكال 

).به طوري كه، امروزه صنعت گردشگري به  ).24: 1393قاتي و همكاران و ار كان توسعه پايدار قلمداد مي شود(آم

اقتصادي به يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصادي كه درآمد، شغل و مبادالت ارزي را براي  -عنوان يك پديده اجتماعي

سعه در طيف بسياري از كشورها را فراهم مي كند، تبديل شده است كه داراي اثرات تكاثري براي تحريك رشد و تو

. يكي از مهم ترين مقصد هايي كه روندهاي گردشگري (UNWTO,  2016 ) وسيعي از بخش هاي اقتصادي مي باشد

جهان  را در دهه گذشته تحت  تاثير قرار داده، مراكز شهري است.رشد سفرهاي كوتاه مدت اين مقصدها را به يكي از 

ه خود را در كاهش ميانگين سفر گردشگران در بيش تر مقصد اصلي ترين مراكز گردشگري تبديل نموده و اين پديد

). نواحي  شهري به  سبب جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي بسيار 16: 1392هاي دنيا نشان داده است(زياري و همكاران 

در اغلب موارد مقاصد گردشگري مهمي محسوب مي شوند. شهر ها معموال جاذبه متنوع و بزرگي شامل موزه ها، 

ي  ياد بود ومكان اي تاريخي را دارا هستند كه خود، گردشگران بسياري را جلب مي كنند و جريان كارها،  اقدام بناها

: 1394هاي اجتماعي و تغييرات فضايي فراواني را به  ويژه در شهرهاي كوچك شكل مي دهند(غالمي و همكاران 

يخي و فرهنگي  بسيار دارند غالبا مقاصد گردشگري ). به عبارت ديگر نواحي شهري به علت آن كه جاذبه هاي تار847

). بنابراين 65: 1393مهمي محسوب مي شوند، لذا حجم زيادي از گردشگري در شهر متمركز مي شود(تيموري 

گردشگري شهري به عنوان يكي از زير بخش هاي مهم فعاليت گردشگري به ميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته و در 

، اهميت روز افزوني يافته است به طوري كه، بازار گردشگري شهري به سرعت در حال گسترش فرآيند جهاني شدن

است و شرايط مطلوب بازار بسياري از برنامه ريزان شهري را به توسعه گردشگري به عنوان بخش مهمي از سياست 

در دستور كار تحقيقات  1980). گردشگري شهري از دهه 57: 1396شهري دچار وسوسه كرده است(زياري و همكاران 

). براساس برآورد سازمان جهاني گردشگري، ارزش  وجوه حاصل از  64: 1394(حاتمي نژاد  گردشگران قرار گرفت

تجارت جهاني به سطح باالتر از اقالم صادراتي در ديگر بخش   جهانگردي و مسافرت در دهه آتي با سرعت افزون تر

سازمان جهاني گردشگري پيش بيني كرده بود كه آمار گردشگران در سال  هاي اقتصادي خواهد رسيد به طوري كه،

درصدي داشته باشد. اين روند هرجند در سال هاي قبل كند است ولي توقعات كارشناسان در ثبت رقم 4رشدي  2012

از قبيل موزه  ). در واقع، چون شهرها جاذبه هاي متنوع و بزرگي74: 1393يك ميليارد گردشگر برآورده مي نمايد(كارگر

ها، بناهاي ياد بود، تئاتر، استاديوم هاي ورزشي، پارك ها، شهر بازي ها، مراكز خريد، و مناطقي با معماري تاريخي و 

مكان هايي مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور را دارند؛ و از سوي ديگر به دليا پايين بودن هزينه و زمان جابه جايي 

). ازديدگاه( 64: 1394ردشگري، در نتيجه گردشگران بسياري را جذب مي كنند(حاتمي نژاد براي دستيابي به مقاصد گ

گردشگري شهري يكي از مهم ترين انواع گردشگري مي باشد. شهر ها در برگيرنده  ).112: 1395تقوايي و همكاران 
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تند به طوري كه، ساختار فضايي جاذبه هاي متنوع انساني و طبيعي در ير گيرانده دروازده و مبدا ورود گردشگران هس

شهر به سه قسمت طبيعي، مصنوعي و اجتماعي تقسيم بندي مي شوند كه بعضا مي توانند جاذبه هاي بزرگ و مهم 

). توسعه گردشگري شهري در همه شرايط مولد ثروت نيست، بلكه 130: 1395باشند. به عقيده (حسيني و همكاران 

توسعه گردشگري و تاثير مطلوب آن در بهبود و توسعه كلي شهر ضرورت وجود سه شرط اساسي براي سود مندي 

شهر بايد دست كم داراي برخي عناصر نيرومند و رقابت آميز در زمينه -2شهر بايد سيمايي جذاب داشته باشد؛ -1دارد: 

  ها در درازمدت باشد. منافع مورد انتظار از توسعه در دراز مدت بايد فراتر از هزينه -3فرآورده هاي جهانگردي باشد؛ 

) در جامعه شهري، گردشگري مي تواند مزاياي در خور توجهي به وجود بياورد. اين منافع 4: 1396از نظر(اكپريان 

عبارتند از: ايجاد مكان هاي كار جديد، چشم انداز جديد براي شركت هاي گردشگري محلي، فرصت هاي سرمايه 

اندارهاي زندگي براي جمع محليف درآمد مولد از ماليت هاي محلي كه مي گذاري جديدف افزايش درآمد و بهبود است

تواند براي باز سازي  زير ساخت ها و بهبود امكانات جامعه استفاده شود. به طوري كه، بهبود زير ساخت هايي كه 

فاظت از منابع طبيعي، عالوه بر گردشگران منطقه، ساكنان نيز ذينفع مستقيم آن خواهند بود و تضمين منابع مالي براي ح

هنر، صنايع دستي، مناطق باستان شناسي و تاريخي. در واقع، مزاياي در حال توسعه گردشگري پايدار شهري، شامل باز 

سازي مناطق طبيعي، كاهش اثرات مربوط به حمل و نقل بازديد كنندگان، توانايي ارائه آموزش و پرورش در جهت تغيير 

رفتار طرفداران محيط زيست به طيف وسيع تر و تعداد زيادي از مردم، هم براي ساكنان نگرش ها و ارزش ها، پرورش 

) گردشگري 54: 1393و هم براي گردشگران، در نهايت بهبود گردشگري است. ازديدگاه (خواجه شاه كوهي  و مينايي 

داشته باشد كه با شناخت  شهري نقش موثري بر توانمند سازي جوامع محلي و ايجاد فرصت هاي شغلي و رشد اقتصادي

دقيق و صحيح توان هاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي و شناسايي نقاط قوت و موجود منطقه مي تواند در راستاي توسعه 

) گردشگري شهري داراي ماهيتي دو گانه است؛ 3: 1395پايدار هر منطقه اي نقش مهمي  ايفا نمايد.  به  عقيده (ضيايي 

شهر به معناي اصلي ترين مبدا گردشگران به شمار مي رود و از سوي ديگر به عنوان مقصد به اين معنا كه از يك سو 

) گردشگري شهري  باعث  ايجاد اشتغال مستقيم و 98: 1395گردشگري مورد توجه قرار مي گيرد. از نظر(سفر آبادي 

پسكرانه آن، افزايش درآمد  غير مستقيم،دايمي و فصلي در طيف متنوعي از مشاغل خدماتي و غير خدماتي در شهر و

از   بازگاني مي شود. -سرانه و باال رفتن سطح  رفاه عمومي شهروندان وافزايش درآمد مراكز و واحد هاي خدماتي

). توسعه صنعت گردشگري موجب تنوع درآمدها و كاهش ناهماهنگي در 127: 1392ديدگاه(خاكساري و همكاران 

وسعه، فرصتي براي صادرات ايجاد مي كند؛ به طوري كه، نرخ رشد آن از اقتصاد مي شود و دركشورهاي در حال ت

فرهنگي و جاذبه هاي -) وجود جاذبه هاي تاريخي154: 1390اشكال سنتي صادرات بيش تر است. از ديدگاه (قاليباف 

رار گيرد.  ويژه انسان ساخت در نقاط شهري در دهه هاي اخير باعث شده است تا اين مقاصد مورد هجوم گردشگران ق

از اين رو مروري بر ادبيات برنامه ريزي گردشگري مبين اين نكته است كه تا كنون چهار  رويكرد در برنامه ريزي 

ديدگاه رشد گرا: در اين رويكرد از گردشگري به عنوان اهرم و ابزاري براي بهبود  -گردشگري وجود داشته است. الف

رويكرداجتماعي: در اين ديدگاه گردشگري به مثابه پديده اي -د. بشاخص هاي اقتصادي يك جامعه به كار مي رو

رويكرد پايدار: در اين ديدگاه گردشگري به عنوان ابزار -براي شكوفايي بهبود شرايط زيستي جوامع عنوان مي شود.د

فضايي: -كيرويكرد فيزي-توانمند در راستاي اجراي سياست هاي توسعه پايدار مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.ج

گردشگري به عنوان يك پديده فضايي و منبع مورد استفاده در سامان دهي فضا ها، مورد مطالعه قرار مي گيرد(قدمي 

در تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل موثر بر صنعت گردشگري مطالعه  1392زياري و همكاران در سال  ).113: 1389
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كه كم ترين ميزان رضايت گردشگران شهري در زمينه نياز هاي اساسي  موردي نور آباد ممسني به اين نتيجه رسيده اند

اسدي و همكاران در تحقيقي تحت عنوان استراتژي توسعه   آن هاست كه نشان از ضعف عميق در اين بخش است.

 گردشگري در ايران به اين نتيجه رسيدند كه گردشگري شهري در ايران يكي از غالب گردشگري است و مي تواند به

در تحقيقي تحت عنوان  1394در سال  منزله اولين انتخاب براي گردشگران داخلي و خارجي باشد وارثي و همكاران

نقش عوامل اجتماعي گردشگري در توسعه گردشگري شهري به اين نتيجه رسيدند كه شاخص هاي مديريت فضا هاي 

درصد كم ترين سهم نسبت به به ديگر  63/0درصد بيش ترين و بهاي خدمات گردشگري با ضريب  76/0گردشگري با 

در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه توسعه گردشگري تاثير مثبت بر شاخص  (Kim,2002)متغيرها را داشته اند..

هاي عيني كيفيت زندگي ساكنان محلي نظير سالمتي، تفريح، خدمات، و ميزان فروش و كاهش سطح فقر داشته است. 

در تحقيقي تحت عنوان نگرش شهروندان صربستاني به توسعه گردشگري  2015همكاران در سال ديميترو وسكس و 

 )به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت آماري در اين زمينه وجود دارد(توسعه گردشگري)

Rishi&Giridhar,2007) درپژوهش خود با استفاده از تحليلSWOT  امكانات توريستي منطقه كوهستاني هيما

واقع در شمال هند را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدهند كه اين منطقه توانمندي بااليي براي  چال پرادش

جذب گردشگر دارد ولي با كمبود امكانات رفاهي و اقامتي مواجه است و با بهبود وضعيت گردشگري آن اين منطقه 

در تحقيقي با شناسايي نقاط  .)  (Fons et al, 2011مي تواند به يكي از قطب هاي اصلي گردشگري هند تبديل شود.

به عنوان ابزاري  SWOTقوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي گردشگري  روستايي منطقه آراگون اسپانيا از تحليل 

براي سنجش پايداري گردشگري شهري استفاده كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه اين منطقه توان هايي بالقوه 

گردشگري دارد.كشور ايران با توجه به برخورداري از تمدن كهن و آثار تاريخي فراوان و جاذبه هاي  اي در زمينه

طبيعي به تصديق سازمان يونسكو از نظر دارا بودن جاذبه هاي گردشگري در رديف پنجم جهان قرار دارد. در -فرهنگي

ران جايگاه شايسته خود را در بخش حالي كه با وجود رونق بخش گردشگري در سال هاي اخير، هنوز كشور اي

). از جمله مناطق پرتوان كشور ايران 112: 1389گردشگري بين المللي در سطح دنيا پيدا نكرده است(قدمي و همكاران 

در زمينه طبيعت گردي استان مازندران مي باشد. موقعيت ممتاز جغرافيايي استان مازندران و قرار گرفتن در ميان دريا و 

تنوع اشكال و فرآيندهاي طبيعي گوياي ظرفيت هاي باال استان در زمينه طبيعت گردي است. شهر كجور به جنگل، با 

دليل آثار هاي باستاني فروان همچنين جاذبه هاي طبيعي فراوان مي تواند محيط منحصر به فردي براي گذران اوقات 

د موانع و ضعف ها منجر به عدم توسعه در خور فراغت گردشگران به حساب آيد. با اين وجود در سال هاي اخير، وجو

فعاليت هاي گردشگري در حوزه مذكور شده است. هدف اين تحقيق ارزيابي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد هاي 

  توسعه گردشگري حوزه و ارائه راهبرد هاي توسعه گردشگري آن مي باشد.

 روش پژوهش 

جمع آوري اطالعات و داده هاي مورد نيازف بررسي اسنادي و كتابخانه تحليلي است. براي  -اين تحقيق از نوع توصيفي 

اي و مطالعات ميداني به كار گرفته شد. آن گاه با توجه به اطالعات به دست آمده، به بررسي توسعه گردشگري در 

ات در كه از روش هاي مناسب در تحليل اقدام SWOTمنطقه پرداخته شد، سپس به تجزيه و تحليل يافته ها، مدل

اصالحي است رايج براي شناسايي نقاط  SWOTل فرآيند برنامه ريزي راهبردي است مورد استفاده قرار گرفت. مد
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  قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدهاي خارجي كه هر سازمان يا مجموعه و يا قلمرو جغرافيايي با آن روبه روست.

، مدلي از سري مدلهاي SWOT = (strength & weaknesses & opportunity & threats )مدل  از اين رو

تصميم گيري است كه در جهت تعيين استراتژي و راهبرد بلند مدت يا كوتاه مدت و ايجاد تصميمات بزرگ و كليدي 

اين مدل، ابتدا در جهت تعيين پتانسيل و ظرفيت يك موضوع  در باب مسائل و موضوعات مختلف، طراحي شده است.

عوامل دروني و بيروني موثر بر آن را بررسي كرده و سپس با استفاده از اين نتايج، راهبردهاي مختلف و يا يك مكان، 

در جهت ايجاد تصميمات و پيش بيني ها و راهكارهايي براي بهبود آن مكان يا موضوع تعيين مي گردد.براي هر موضوع 

ذارد. اين عوامل عموما در دو دسته از عوامل جاي يا هر مكان، عوامل مختلفي در نحوه كيفيت عملكرد آن تاثير مي گ

مي گيرند: عوامل دروني: اين عوامل، عواملي هستند كه در درون خود سيستم يا منطقه وجود دارند و در تعيين وضعيت 

) Weaknesses) و نقاط ضعف (Strengths، عوامل دروني شامل نقاط قوت (SWOTمنطقه موثر مي باشند. در مدل 

يا سازمان يا منطقه مي باشند. شناسايي نقاط قوت موجب، راه تقويت سيستم را آشكار كرده و در كنار آن، يك سيستم 

شناسايي نقاط ضعف، باعث مي شود كه از اين نقاط ضعف به نفع نقاط قوت استفاده كرد.عوامل بيروني: آنهايي هسنتند 

گذارند. به نوعي مرتبط به فرايندهايي است كه در خارج از كه از كنترل منطقه خارج بوده و از بيرون بر سيستم اثر مي 

) مي threatsو تهديدها (   )Opportunitiesمحدوده آن منطقه به وقوع مي پيوندد. عوامل بيروني شامل فرصتها (

 باشند. يعني چه عواملي از بيرون به عنوان يك فرصت تلقي مي شوند كه مي توانند در جهت پيشرفت يك منطقه موثر

باشند و از طرفي چه عواملي يك تهديد محسوب شده كه براي منطقه خطر ساز است كه بايد از آن دوري كرد و آنرا 

  ).138: 1395به فرصت تبديل كرد(اسدي كرم 

  (  تحليل محيط داخلي و محيط خارجي ناحيه)   SWOTتحليل 

ف و قوت دروني، (يعني جنبه هايي كه در راه در اين مرحله با تجزيه و تحليل و سنجش محيط داخلي ناحيه، نقاط ضع

دست يابي به اهداف برنامه ريزي و اجراي تكليف هاي آن مساعد يا بازدارنده هستند ) شناسايي شده و همچنين با 

كندو كاو عوامل تاثيرگذار محيط خارجي، فرصت ها و تهديد هاي كه اين نواحي در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، 

نشان داده شده، يك  زيراتي را تحت تاثير قرار مي دهند بررسي شده و در نهايت، همانطوريكه در شكل ناحيه مطالع

  زيم افهرست كوتاهي از اين موارد  را فراهم مي س
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 منطقه مورد مطالعه

ثانيه شمالي واقع  2دقيقه و 36ثانيه شرقي و محور جغرافيايي  41دقيقه  43درجه و 51شهر كجور در طول جغرافيايي 

گرديده است، توپوگرافي منطقه كجور در دامنه جنوبي البرز مركزي در ناحيه كوهپايه و جنوب شرق شهرستان نوشهر 

كيلومتري  70كيلومتري شهرستان چالوس و  75ر فاصله كيلومتري آن قرار دارد، كجور همچنين د 85و در فاصله 

كوه از سمت جنوب به اراضي كشاورزي و روستا چمرشهرستان نور واقع گرديده است از شمال به مرتع و روستاي 

و از سمت غرب  عليا يجلو ، ليگوش، سريوده و از سمت شرقي به اراضي كشاورزي و نهايتاً فيروز كالي سفلي وپهاي 

متر از سطح آب هاي آزاد قرار  1550كشاورزي و نهايتاً روستاي چناربن و چورن محدود گرديده و در ارتفاع  به اراضي

  دارد.

  
 موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -1شكل 
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  روش تجزيه و تحليل

  يافته ها و بحث

  عوامل داخلي موثر بر گردشگري شهر كجور

اه هايي كه در رناحيه جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت است، يعني جنبههدف اين مرحله سنجش محيط داخلي  

عملكردها و  باشند. از اين رو در اين قسمت سه مقوله راهبردهاي موجود،ريزي مدنظر ميدستيابي به اهداف برنامه

اده ديش ) نما1( منابع، مورد توجه و بررسي قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف در جدول شماره

  شود.مي

  نقاط قوت و ضعف)( اتريس عوامل داخلي موثر بر توسعه و گسترش گردشگري شهر كجورم -1جدول

  2نقاط ضعف  1نقاط قوت

ريزي برنامه گذاري وستعد و آماده بودن ناحيه براي سرمايهم -1

  توريسم 

  اندازهاي طبيعي منحصر به فرد چشم وها وجود انواع جاذبه-2

- داري و مهمانحيه مهمانمردم شهر كجور از رو برخورداري -3

  پذيري

  يهاي ورزشي و تفريحوجود جاذبه -4

  جاورت و نزديكي به مراكز جمعيتي و مراكز شهري م -5

ز موقعيت مناسب اقليمي و هواي مطبوع در فصول برخورداري ا -6

  گرم سال

ات و زيرساختهاي مناسب جهت انجام ورزشها و وجود ارتفاع -7

  نوردي و ...اتي از قبيل: كوهنوردي، صخرهتفريح

رام و بدون سروصدا به خصوص براي شهرنشينان آداشتن محيط  -8

  جهت استراحت و تمدد اعصاب و تفريح

  گياهي و جانوري هايتنوع باالي گونه -9

  شناسي متنوعرخورداري از سازندهاي زمينب -10

گذاري در بخش دم تمايل مردم منطقه جهت سرمايهع -1

  توريسم.

گذاريهاي دولت دربخش هريزي و سرمايضعف برنامه -2

  توريسم اين شهر

زار مناسب براي فروش محصوالت عدم وجود با -3

  توريستها.كشاورزي و ... به 

  نندگاناز بازديدك وروديه دريافت سيستم وجود عدم -4

- دم تمايل مردم جهت معرفي و شناساندن انواع جاذبهع -5

  هاي توريستي 

ن و عدم كفايت تسهيالت اقامتي، رفاهي، نامناسب بود -6

 هاي اقامتي، سرويسهايبهداشتي و خدماتي از قبيل كمپينگ

  ي هاي مهم توريستكنار جاذبهبهداشتي، نمازخانه و ... در 

هاي طبيعي و صنعت ذبهرساني درباره جاضعف اطالع -7

  هاي گروهيگردشگري منطقه از طريق رسانه

  وزيع نامناسب توريستها در فصول مختلف سالت -8

ن زيرساختهاي كالبدي نظير راهها (نبود نامناسب بود -9

  ضالبو فا) نشانه، تابلو و عاليم رانندگي در كنارجاده

                                           
1- Strenghs 
2- Weaknesses 
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به  يستيتور توسعه فرهنگ به محلي مديران فراوان عالقمندي -11

  .ترين سازوكارهاي مناسب در جهت توسعه استانعنوان يكي از مهم

  

ن تجهيزات و تاسيسات توريستي، تفريحي، نامناسب بود -10

  ورزشي.

  بود طرح جامع گردشگري توريستي شهر كجور.ن -11

  منبع: يافته هاي تحقيق

  عوامل خارجي موثر برتوسعه گردشگري شهر كجور

كه ناحيه در ارتباط هدف اين مرحله بررسي آثار محيطي خارجي در منطقه جهت شناسايي فرصتها و تهديدهايي است  

با گسترش اكوتوريسم با آن مواجه است. بنابراين بر اساس مطالعات انجام شده و بررسي وضعيت محيط پيرامون ناحيه 

 -مورد مطالعه، مجموعه فرصتها و تهديدهاي موجود و موثر بر اين ناحيه از لحاظ گردشگري (اقتصادي، اجتماعي

 اند.جه و بررسي قرار گرفتهفرهنگي، اكولوژيكي و نهادي) مورد تو
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  يدها)تهد -فرصتها( اتريس عوامل خارجي موثر برتوسعه و گسترش توريسم ناحيه مورد مطالعهم-2جدول 

  4تهديدها  3فرصتها

هاي گذاري در بخشافزايش توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايه -1

  مختلف اكوتوريسم

گذاري در اين ناحيه به فزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايها -2

  علت اكوتوريستي بودن

گذاري در بخش بومي براي سرمايه گذارانزه سرمايهافزايش انگي -3

جود مثل هتلداري، مهمانداري) به دليل و( توريسم بويژه اكوتوريسم

  امكانات و زيرساختهاي محيطي

محلي با توجه به  جامعه براي آمد پايدار در ايجاد و زايي اشتغال -4

جاد گذاري، ايسرمايه طريق هاي طبيعي درمنطقه ازجود انواع جاذبهو

 و تسهيالت اداره و صدور مجوز وروديه، تسهيالت، دريافت

 هاي اكوتوريستي زيرساخت

ناطق مامكان عدم ارئه خدمات و تسهيالت مطلوب به توريستها در  -5

  ندهآيتفريحي رقيب به علت تراكم باال در مقايسه با اين منطقه در 

زه در بين مردم شهرهاي مجاور براي مسافرت و افزايش انگي -6

  تفريح در منطقه مورد مطالعه

  گرديهاي مرتبط با صنعت طبيعتابليت توسعه انواع فعاليتق -7

  ههاي دسترسي به منطقتوسعه جاده -8

  دم آلودگي محيط زيست منطقه و داشتن فضاي بكر طبيعيع -9

اده از نيروهاي متخصص و مجرب در بخش افزايش استف -10

  اكوتوريسم در نزديكي منطقه مورد مطالعه 

سم با افزايش توجه و حمايت مسئوالن دولتي از توسعه اكوتوري -11

زايي و كسب درآمد به عنوان سازوكار مناسب جهت رويكرد اشتغال

  توسعه منطقه مورد مطالعه

- حمايتي از اين صنعت و وجود رديف وانين و مقرراتتصويب ق -12

  هاي اعتباري خاص براي گسترش اكوتوريسم

قيمت زمين در مناطق با پتانسيل باال در امر اكوتوريسم  افزايش نسبي -1

ستي و بالطبع افزايش بار مالي جهت ايجاد تجهيزات و تسهيالت اكوتوري

  و مقرون به صرفه نبودن آنها

 دراين ريگذا سرمايه براي شهرستانها رساي مردم انگيزه بودن پايين -2

 رقيب و موفق مناطق در گذاريسرمايه دليل به نواحي

نات و خدمات در مناطق تفريحي رقيب و افزايش تمايل افزايش امكا -3

و انگيزه توريستها به مسافرت به مناطق تفريحي نزديك و رقيب در 

  مقايسه با اين منطقه در آينده

نظير زبان، آداب و رسوم محلي، ( سنتي و محلي از بين رفتن فرهنگ -4

  نوع پوشاك، معماري مسكن و ...) با افزايش توريستها 

ي از آثار تاريخي و طبيعي اين منطقه در ليست آثار عدم ثبت بعض -5

ي اي در راستاهاي فرهنگي، نمايشگاهي و جشنوارهملي، كمبود برنامه

  جذب توريسم

  فصلي بودن اكوتوريسم -6

  م وجود سيستم حمل و نقل عمومي عد -7

جنگل و مراتع) ( دم توجه به از بين رفتن درختان و پوشش گياهيع -8

فزايش همانند ا( و آثار تخريبي آن بر زمينها و مزارع كشاورزي در آينده

  سيل)

هاي دم توجه و سياستگذاري سازمانهاي مختلف و مرتبط به آلودگيع -9

  شگران و مردم محل در آيندهزيست محيطي با افزايش ورود گرد

وز و تسهيالت از سوي دولت جهت گسترش عدم صدور مج -10

  خدمات، تجهيزات و تاسيسات اكوتوريستي در اين نواحي

 بويژه ستادي هاي دستگاه در مجرب و متخصص نيروي كمبود -11

 رانگذاسرمايه به الزم رهنمودهاي ارائه و ترغيب و تشويق براي استاني

 اكوتوريسم بخش در

اي ارائه نظارت كم مسئولين محلي و استاني در رابطه با قيمت كااله -12

  شده

                                           
1- Opportunities   

2- Threats 
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  تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدها

فرصت  11 نقطه ضعف داخلي و تعداد 12قوت داخلي در برابر  12 ) تعداد2در منطقه مورد مطالعه طبق جداول شماره ( 

نقطه قوت  24 تهديد خارجي مورد شناسايي و بررسي قرار گرفت. بدين ترتيب در مجموع تعداد 11 خارجي در برابر

ضعف و تهديد به عنوان محدوديتها و تنگناهاي پيش روي اين ناحيه جهت رشد  24و فرصت به عنوان مزيتها و تعداد 

توان گفت كه اين نواحي ه ميبندي و تحليل سادو توسعه توريسم شهركجور قابل شناسايي است. لذا در يك جمع

  باشند.هاي مناسب در جهت رفع ضعفها و تهديدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها مينيازمند بازنگري و سياست

  شهر كجور گردشگري بر مؤثر يدرونداخلي  عوامل

گرفته است. بر اين اساس اكوتوريسم شهر كجور مورد ارزيابي قرار  قوت نقاط نرمال وزن و ) رتبه3در جدول شماره (

ريزي گردشگري شهركجور  داراي باالترين نمره نهايي برنامه گذاري وشاخص مستعد و آماده بودن ناحيه براي سرمايه

  مي باشد.

  گردشگري شهر كجور قوت نقاط نرمال وزن و رتبه -3 جدول

  نمره نهايي  وزن نرمال  )0-4رتبه موجود (  نقاط قوت  رديف

 224/0 07/0 2/3  يسم ريزي توربرنامه گذاري وآماده بودن ناحيه براي سرمايهمستعد و   .1

 124/0 04/0 1/3  اندازهاي طبيعي منحصر به فردها و چشموجود انواع جاذبه  .2

 108/0 04/0 7/3  پذيريداري و مهمانبرخورداري مردم استان از روحيه مهمان  .3

 096/0 04/0 4/2  هاي ورزشي و تفريحيوجود جاذبه  .4

 205/0 07/0 9/2  مجاورت و نزديكي به مراكز جمعيتي و مراكز شهري  .5

برخورداري از موقعيت مناسب اقليمي و هواي مطبوع در فصول گرم   .6

  سال

1/3 04/0 124/0 

وجود ارتفاعات و زيرساختهاي مناسب جهت انجام ورزشها و   .7

  ...نوردي و تفريحاتي از قبيل: كوهنوردي، صخره

1/2 04/0 084/0 

داشتن محيط آرام و بدون سروصدا به خصوص براي شهرنشينان   .8

  جهت استراحت و تمدد اعصاب و تفريح

7/2 04/0 108/0 

 104/0 04/0 6/2  هاي گياهي و جانوريتنوع باالي گونه  .9

د افزايش توجه و حمايت مسئوالن دولتي از توسعه توريسم با رويكر  .10

كسب درآمد به عنوان سازوكار مناسب جهت توسعه  زايي واشتغال

  منطقه مورد مطالعه

7/2 04/0 108/0 
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هاي تصويب قوانين و مقررات حمايتي از اين صنعت و وجود رديف  .11

  اعتباري خاص براي گسترش توريسم

1/2 04/0 084/0 

  367/1  5/0  مجموع

  يافته هاي تحقيق، :منبع

  

گردشگري شهركجور مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اين اساس  ضعف نقاط نرمال وزن و ) رتبه4در جدول شماره(

هاي اقامتي، شاخص نامناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت اقامتي، رفاهي، بهداشتي و خدماتي از قبيل كمپينگ

باالترين نمره نهايي  هاي مهم توريستي و اكوتوريستي منطقه دارايسرويسهاي بهداشتي، نمازخانه و ... در كنار جاذبه

  مي باشد.

  توريسم شهركجور نقاط ضعف نرمال وزن و رتبه-4جدول 

نمره   وزن نرمال  )0-4رتبه موجود (  نقاط ضعف  رديف

  نهايي

  0،168  0،06  2،8  گذاري در بخش اكوتوريسم.عدم تمايل مردم منطقه جهت سرمايه  .1

اكوتوريسم اين گذاريهاي دولت دربخش ريزي و سرمايهضعف برنامه  .2

  شهرستان.

3،2  0،05  0،16  

عدم وجود بازار مناسب براي فروش محصوالت كشاورزي و ... به   .3

  توريستها.

2،6  0،04  0،104  

  0،088  0،04  2،2  از بازديدكنندگان وروديه دريافت سيستم وجود عدم  .4

 وهاي توريستي عدم تمايل مردم جهت معرفي و شناساندن انواع جاذبه  .5

  اكوتوريستي نواحي

3،1  0،04  0،124  

نامناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت اقامتي، رفاهي، بهداشتي و   .6

ه و هاي اقامتي، سرويسهاي بهداشتي، نمازخانخدماتي از قبيل كمپينگ

  هاي مهم توريستي و اكوتوريستي منطقه... در كنار جاذبه

3،2  0،06  0،192  

 هاي طبيعي و صنعت گردشگري منطقههرساني درباره جاذبضعف اطالع  .7

  هاي گروهياز طريق رسانه

2،6  0،06  0،156  

  0،075  0،03  2،5  توزيع نامناسب اكوتوريستها در فصول مختلف سال  .8

و و نامناسب بودن زيرساختهاي كالبدي نظير راهها (نبود نشانه، تابل  .9

  و فاضالب) عاليم رانندگي در كنارجاده

2،8  0،04  0،112  
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  0،132  0،04  3،3  نامناسب بودن تجهيزات و تاسيسات توريستي، تفريحي، ورزشي  10

 0،112  0،04  2،8  نبود طرح جامع گردشگري اكوتوريستي استان  11

  587/1  50/0  جمع

  يافته هاي تحقيق،  :منبع

 

  شهر كجور گردشگري بر مؤثر( يخارج (بيروني عوامل 

اتوريسم شهر كجور مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اين اساس  هايفرصت  نرمال وزن و )رتبه5در جدول شماره (

گذاري در بخشهاي مختلف اكوتوريسم منطقه داراي باالترين نمره شاخص افزايش توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايه

  مي باشد. نهايي فرصت

  گردشگري شهر كجور فرصت هاي نرمال وزن و رتبه-5جدول 

  نمره نهايي  وزن نرمال  )0-4موجود (رتبه   فرصت ها  رديف

گذاري در بخشهاي مختلف افزايش توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايه  .1

  اكوتوريسم

4 

09/0 

36/0 

گذاري در اين ناحيه به علت افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه  .2

  توريستي بودن

3 

05/0 

15/0 

بويژه  گذاري در بخش توريسمسرمايهبومي براي  گذارانافزايش انگيزه سرمايه  .3

ختهاي مثل هتلداري، مهمانداري) به دليل وجود امكانات و زيرسا( اكوتوريسم

  محيطي

3 

04/0 

12/0 

د انواع محلي با توجه به وجو جامعه براي آمد پايدار در ايجاد و زايي اشتغال  .4

 فتدريا گذاري، ايجاد تسهيالت،سرمايه طريق هاي طبيعي درمنطقه ازجاذبه

  هاي اكوتوريستي زيرساخت و تسهيالت اداره و صدور مجوز وروديه،

3 

06/0 

18/0 

ي امكان عدم ارئه خدمات و تسهيالت مطلوب به توريستها در مناطق تفريح  .5

  رقيب به علت تراكم باال در مقايسه با اين منطقه در آينده

2 

05/0 

1/0 

نطقه براي مسافرت و تفريح در م افزايش انگيزه در بين مردم شهرهاي مجاور  .6

  مورد مطالعه

3 

04/0 

12/0 

 08/0 04/0 2  گرديهاي مرتبط با صنعت طبيعتقابليت توسعه انواع فعاليت  .7

 15/0 05/0 3  هاي دسترسي به منطقهتوسعه جاده  .8
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 06/0 02/0 3  عدم آلودگي محيط زيست منطقه و داشتن فضاي بكر طبيعي  .9

از نيروهاي متخصص و مجرب در بخش اكوتوريسم در  افزايش استفاده  10

  نزديكي منطقه مورد مطالعه

3 

02/0 

06/0 

افزايش توجه و حمايت مسئوالن دولتي از توسعه اكوتوريسم با رويكرد   .11

ورد زايي و كسب درآمد به عنوان سازوكار مناسب جهت توسعه منطقه ماشتغال

  مطالعه

2 

02/0 

04/0 

هاي اعتباري مقررات حمايتي از اين صنعت و وجود رديفتصويب قوانين و   12

  خاص براي گسترش اكوتوريسم

3 

02/0 

06/0 

  48/1  50/0  -  جمع

  يافته هاي تحقيق،  :منبع

توريسم شهركجور مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اين اساس  تهديدات نرمال وزن و )  رتبه6در جدول  شماره( 

جنگل و مراتع) و آثار تخريبي آن بر زمينها و مزارع ( رفتن درختان و پوشش گياهيشاخص عدم توجه به از بين 

  همانند افزايش سيل) باالترين نمره نهايي تهديد را دارا مي باشد.( كشاورزي در آينده

  گردشگري شهركجور تهديدات نرمال وزن و رتبه-6جدول 

  نمره نهايي  وزن نرمال  )0-4رتبه موجود (  تهديدها  رديف

م و افزايش نسبي قيمت زمين در مناطق با پتانسيل باال در امر اكوتوريس  .1

قرون بالطبع افزايش بار مالي جهت ايجاد تجهيزات و تسهيالت توريستي و م

  به صرفه نبودن آنها

3 

05/0 

15/0 

 احينو دراين گذاري سرمايه براي شهرستانها ساير مردم انگيزه بودن پايين  .2

  رقيب و موفق مناطق در گذاريسرمايه دليل به

2 

05/0 

1/0 

افزايش امكانات و خدمات در مناطق تفريحي رقيب و افزايش تمايل و   .3

سه با انگيزه توريستها به مسافرت به مناطق تفريحي نزديك و رقيب در مقاي

  اين منطقه در آينده

3 

04/0 

12/0 

ع رسوم محلي، نونظير زبان، آداب و ( از بين رفتن فرهنگ سنتي و محلي  .4

  پوشاك، معماري مسكن و ...) با افزايش توريستها

2 

06/0 

12/0 

، عدم ثبت بعضي از آثار تاريخي و طبيعي اين منطقه در ليست آثار ملي  .5

اي در راستاي جذب هاي فرهنگي، نمايشگاهي و جشنوارهكمبود برنامه

  توريسم

3 

05/0 

15/0 

 1/0 05/0 2  فصلي بودن توريسم  .6
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 1/0 05/0 2  عدم وجود سيستم حمل و نقل عمومي  .7

ثار جنگل و مراتع) و آ( عدم توجه به از بين رفتن درختان و پوشش گياهي  .8

  ل)همانند افزايش سي( تخريبي آن بر زمينها و مزارع كشاورزي در آينده

3 

05/0 

15/0 

هاي عدم توجه و سياستگذاري سازمانهاي مختلف و مرتبط به آلودگي  .9

  زيست محيطي با افزايش ورود گردشگران و مردم محل در آينده

2 

04/0 

08/0 

عدم صدور مجوز و تسهيالت از سوي دولت جهت گسترش خدمات،   10

  تجهيزات و تاسيسات اكوتوريستي در اين نواحي

3 

02/0 

06/0 

 براي استاني بويژه ستادي هاي دستگاه در مجرب و متخصص نيروي كمبود  .11

 بخش در گذارانسرمايه به الزم رهنمودهاي ارائه و ترغيب و تشويق

  اكوتوريسم

2 

02/0 

04/0 

 04/0 02/0 2  دهشنظارت كم مسئولين محلي و استاني در رابطه با قيمت كاالهاي ارائه   12

  21/1  5/0  -  جمع

 يافته هاي تحقيق، :منبع

  

 SWOT تحليلهاي نهايي از ارائه اولويت

بندي نهايي گرديد، در جداول باال، اقدام به تشكيل جداول اولويت SWOT حاصله از ماتريس تحليلبا توجه به نتايج  

  ها از ديدگاه مديران محلي و مسئوالن استاني است. بندي هر كدام از شاخصبندي و رتبهكه اين جدول بيانگر اولويت

ترين نقطه اندازهاي طبيعي منحصر به فرد به عنوان مهمها و چشمدهد، مولفه وجود انواع جاذبهبررسي جداول نشان مي 

قوت و مولفه داشتن محيط آرام و بدون سروصدا به خصوص براي شهرنشينان جهت استراحت و تمدد اعصاب و تفريح 

آيد. همچنين مولفه نامناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت اقامتي، ترين نقطه قوت در اين منطقه به حساب ميكم اهميت

فاهي، بهداشتي و خدماتي در اولويت اول نقاط ضعف و مولفه تعارض و تفاوت ميان فرهنگ گردشگران و مردم اين ر

  منطقه به عنوان آخرين اولويت در نقاط ضعف جهت گردشگري شهر كجور مورد شناسايي قرار گرفت.

محلي با توجه به وجود  جامعه براي يدارآمد پا در ايجاد و زايي عالوه بر اين از بين فرصتهاي بيروني، مولفه اشتغال 

 اداره و صدور مجوز وروديه، دريافت گذاري، ايجاد تسهيالت،طريق سرمايه هاي طبيعي در منطقه ازانواع جاذبه

ترين فرصت بيروني و مولفه عدم آلودگي محيط زيست منطقه و داشتن مهم هاي اكوتوريستي زيرساخت و تسهيالت

ترين فرصت خارجي براي توسعه اكوتوريسم در شهر كجور مورد شناسايي قرار اولويتان كمفضاي بكر طبيعي به عنو

گرفت. همچنين از بين تهديدهاي خارجي مولفه افزايش امكانات و خدمات در مناطق تفريحي رقيب و ...، و افزايش 

ترين اين منطقه در آينده به عنوان مهم تمايل و انگيزه توريستها به مسافرت به مناطق تفريحي نزديك و رقيب در مقايسه با
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تهديد خارجي و نيز مولفه افزايش نسبي قيمت زمين و بورس بازي زمين در روستاهاي با پتانسيل باال در امر توريسم 

- به عنوان كم و بالطبع افزايش بار مالي جهت ايجاد تجهيزات و تسهيالت اكوتوريستي و مقرون به صرفه نبودن آنها

  تهديد خارجي شناسايي شدند. تريناهميت

  اولويت بندي عوامل دروني -7جدول 

  بندي نقاط قوتاولويت   

ت
وي

اول
  

  اولويت بندي نقاط ضعف

ت
وي

اول
  

ازهاي طبيعي منحصر اندها و چشموجود انواع جاذبه -

  به فرد 

امناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت اقامتي، رفاهي، ن -  1

  بهداشتي و خدماتي 

1  

ربخش دگذاريهاي دولت ريزي و سرمايهضعف برنامه -  2  شناسي متنوعبرخورداري از سازندهاي زمين -

  اكوتوريسم اين  شهر

2  

 روستايي فرهنگ به محلي مديران فراوان عالقمندي -

  اكوتوريسم توسعه طريق از اشتغالزايي و

  3  تهاي كالبدي نامناسب بودن زيرساخ -  3

  4  ود سيستم دريافت وروديه از بازديدكنندگانعدم وج -  4  جانوري هاي گياهي وتنوع گونه -

جود ارتفاعات و زيرساختهاي مناسب جهت انجام و -

  ورزشها و تفريحات

گذاري در بخش ه جهت سرمايهعدم تمايل مردم منطق -  5

  اكوتوريسم 

5  

 گذاري واده بودن ناحيه براي سرمايهمستعد و آم -

  اكوتوريسم) و فرهنگي( طبيعيريزي توريسم برنامه

دم وجود نيروهاي آموزش ديده و تحصيلكرده در اين ع -  6

 منطقه براي راهنمايي توريستها

  

6  

جاورت و نزديكي به مراكز جمعيتي و مراكز م -

  توريستي

 گردشگري در باره اكوتوريسم و صنعت رسانيضعف اطالع -  7

  منطقه

7  

  م آشنايي و آموزش مردم در نحوه برخورد باگردشگرانعد -  8  و بدون سروصدا  داشتن محيط آرام -

  

8  

امناسب بودن تجهيزات و تاسيسات توريستي، تفريحي، ن -  -  -

  ورزشي و ...

  

9  

  10  مناسب اكوتوريستها در فصول مختلف سالتوزيع نا -  -  -

  11  امع گردشگري در منطقه مورد مطالعهجنبود طرح  -  -  -
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مردم اين منطقه ميان فرهنگ گردشگران وتعارض و تفاوت  -  -  -

    

12  

  منبع: يافته هاي تحقيق

  

 اولويت بندي عوامل بيروني -8جدول 

  بندي فرصتها اولويت 

ت
وي

اول
  

  اولويت بندي تهديدها

ت
وي

اول
  

معه محلي با زايي و ايجاد درآمد پايدار براي جااشتغال -

 طريقهاي طبيعي در منطقه از توجه به وجود انواع جاذبه

گذاري، ايجاد تسهيالت، دريافت وروديه، صدور سرمايه

  مجوز و .

فزايش امكانات و خدمات در مناطق تفريحي ا -  1

  رقيب 

1  

فزايش توجه و حمايت مسئوالن دولتي از توسعه ا -

  زايي و كسب درآمداكوتوريسم با رويكرد اشتغال

 يبرا شهرستانها ساير مردم انگيزه بودن پايين -  2

- سرمايه دليل به نواحي دراين گذاري سرمايه

  رقيب و موفق مناطق در گذاري

2  

گذاري بومي براي سرمايه گذارانافزايش انگيزه سرمايه -

  در بخش توريسم بويژه اكوتوريسم 

 دستگا در مجرب و متخصص نيروي كمبود -  3

 رهنمودهاي ارائه و ترغيب براي استاني ههاي

  اكوتوريسم بخش در گذارانسرمايه به الزم

3  

هاي مرتبط با صنعت ليتقابليت توسعه انواع فعا -

  گرديطبيعت

  

  4  ايش نسبي قيمت زمين و بورس بازي زمين افز -  4

دم صدور مجوز و تسهيالت از سوي دولت ع -  5  وجود قطب گردشگري اردبيل در نزديكي اين منطقه  -

جهت گسترش خدمات، تجهيزات و تاسيسات 

  اكوتوريستي در اين نواحي

5  

گذاري در اين خش خصوصي به سرمايهبافزايش انگيزه  -

  ناحيه به علت اكوتوريستي بودن

  6  برد ظرفيت تعيين عدم -  6

فزايش استفاده از نيروهاي متخصص و مجرب در ا -

  بخش اكوتوريسم در نزديكي منطقه مورد مطالعه

دولت در ي حمايتي هااجرايي نبودن برنامه -  7

  هاي اكوتوريسمخصوص برنامه

7  

افزايش انگيزه در بين مردم شهرهاي مجاور براي  -

  تفريح در منطقه موردمطالعه مسافرت و

  8  ستم حمل و نقل عموميعدم وجود سي -  8

  9  فصلي بودن توريسم -   هاي دسترسي به منطقهتوسعه جاده -
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بكر گي محيط زيست منطقه و داشتن فضاي عدم آلود -

  طبيعي

دم توجه به از بين رفتن درختان و پوشش ع -  10

  گياهي

10  

  11  فتن فرهنگ سنتي و محلي منطقهراز بين  -  -  -

عدم ثبت بعضي از آثار تاريخي و طبيعي اين  -  -  -

هاي منطقه در ليست آثار ملي، كمبود برنامه

اي در راستاي فرهنگي، نمايشگاهي و جشنواره

  جذب توريسم

12  

  منبع: يافته هاي تحقيق

 SWOT تحليليارائه راهبردها و راهكارهاي توسعه توريسم شهر كجور بر اساس مدل 

هاي موجود در محيط بستگي دارد. شناسايي آميز راهبرد، به سازگار كردن منابع در دسترس و فرصتتدوين موفقيت 

ر فرايند تدوين راهبرد است. تشكيل ماتريس ها و تهديدهاي خارجي، گام مهمي دنقاط ضعف و قوت داخلي و فرصت

توانند گران ميرود كه تحليلها و تهديدها، ابزار بسيار مفيدي براي اين كار به شمار مينقاط ضعف و قوت، فرصت

  ). 120: 1387سلطاني( را بازنگري كرده و چهارنوع راهبرد متفاوت تدوين نمايند swotشده در ماتريس عوامل مشخص

  )SO( تهاجميراهبردهاي رقابتي/ 

- در راهبردهاي تهاجمي كه تمركز بر نقاط قوت دروني و فرصتهاي بيروني استوار است، راهكارهاي زير جهت بهره 

  گردد:برداري از برتريهاي موجود در راستاي توسعه اكوتوريسم شهر كجور منطقه مورد مطالعه ارائه مي

زايش انگيزه براي مسافرت، تفريح و ... در بين طبقه شهرنشين در جهت استفاده موثر گيري بهينه و هدفمند از افبهره -1

  اندازهاي اكوتوريستي به منظور ايجاد اشتغال و درآمد براي ساكنين ناحيه مورد مطالعهها و چشماز انواع جاذبه

  شناسي در اين منطقهينهاي متنوع ژئومورفولوژيكي و زمهاي ژئوتوريستي با توجه به پديدهايجاد تشكل -2

 از گردان طبيعت اكوتوريستي اين نواحي به منظور جذب بيشتر و هاي طبيعيگيري و توسعه جاذبهشناسايي، بهره -3

  در راستاي رقابت با ساير مناطق تفريحي و توريستي رقيب كشور جمعيتي قطب

تبليغات و نصب تابلوهاي راهنما جهت افزايش توجه دولت در جهت ترويج و توسعه صنعت توريسم با افزايش  -4

 ناحيه ساكنين براي درآمد ايجاد و جديد شغلي فرصتهاي توسعه ايجاد راستاي سوق دادن توريستها به اين منطقه در

 مطالعه مورد

استفاده بهينه از فرصت وجود قطب بزرگ جمعيتي و توريستي مانند شهرستان توريستي نوشهر و شهرهاي توريستي  -5

  در نزديكي اين منطقه به علت دسترس آسان و مناسب براي توريستها و داشتن محيط آرام و بدون سر و صداچالوس 
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تاكيد بر توسعه گردشگري طبيعي به دليل وجود مزيتهاي نسبي براي توسعه اين نوع گردشگري در منطقه مورد  -6

  مطالعه

 طريق از آموزش و همچنين ترويج و تعاوني هاي تشكل ايجاد بمنظور متخصص و تجربه با نيروهاي از استفاده -7

 بومي گذاران سرمايه از گيري بهره با مردم با مختلف جلسات

سازي كاركردهاي گردشگري هاي مختلف مرتبط با امر توريسم، به منظور يكپارچهايجاد هماهنگي بين نهادها و بخش -8

هاي دولتي، غير دولتي، مردم و كارآفرينان و حضور سازمانكننده با شهر كجور و به كارگيري تدابير مديريتي هماهنگ

  ها.گيري اصولي از جاذبهبهره

 عنايت در گردشگري شهر كجور با گذاري سرمايه براي خصوصي بخش هاي حمايت از گيريبهره و بسترسازي -9

 مطالعه مورد ناحيه در توريستي هاي زيرساخت وجود به

  )ST( تنوعراهبردهاي 

بخشي كه بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز است، راهكارهاي زير به منظور تامين راهبردهاي تنوعدر  

  گردد:اي از نيازمنديهاي گردشگري شهركجور در جهت رفع تهديدها ارائه ميپاره

ي از مردم در فعاليتهاي اگيري طيف گستردهبخشي به فعاليتها، تاسيسات و خدمات توريستي به منظور به كارتنوع -1

  متنوع و همچنين جلب رضايت توريستها و افزايش انگيزه آنان براي بازگشت مجدد به منطقه

هاي طبيعي ناحيه مورد مطالعه از طريق سمينارها و هاي تبليغاتي براي معرفي جاذبهبخشي و توسعه برنامهتنوع -2

  ايمنطقه -ها در سطوح مليجشنواره

ريزي براي ها و نقاط قوت در جهت برنامههاي دروني و ارتقاء ظرفيتهينه و هدفمند با تاكيد بر تواناييگيري ببهره -3

و ...،  حذف يا كاهش تهديدات بيروني مانند: كاهش تخلفات اجتماعي، از بين بردن ضعف مديريت در امر اكوتوريسم

  با استفاده از استراتژي مبتني بر ساماندهي وضع موجود

  فرهنگي اين منطقه در ليست آثار ملي -ريزي و سياستگذاري در جهت ثبت آثار طبيعي، تاريخي و اجتماعيامهبرن -4

  آنها و آموزش گردشگران براي راهنما هاي دفترچه تدوين و توريستي مسيرهاي تجهيز و توسعه -5

 انتظامي همكاري نيروي با اجتماعي تخلفات از جلوگيري جهت مسافران براي اجتماعي امنيت تامين -6

 و آرام محيط از گيري مطلوببهره و استفاده كشاورزي) به منظور (توريسم ساماندهي اگري توريسم و ريزيبرنامه -7

  اندازهاي طبيعي چشم و مناظر و مزارع تخريب از جلوگيري و زيبا

  )wo( بازنگريراهبردهاي 
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گيري از فرصتهاي بيروني در جهت رفع نقاط دروني، سعي بر بهرهدر راهبردهاي بازنگري ضمن تاكيد بر نقاط ضعف  

 بين از ها وبرداري از فرصتباشد. به اين منظور راهكارهاي زير جهت بهرهضعف فراروي گردشگري شهر كجور مي

  گردد: مي توسعه گردشگري شهر كجور ارائه راستاي در ها ضعف بردن

ريزي براي كليه فصول در جهت جذب توريستها در فصول مختلف سال و برنامهبازنگري در توزيع نامتعادل توريستي  -1

  و خارج ساختن اين نواحي از حالت ركود اقتصادي در ساير فصول.

هاي ارتباطي، تسهيالت و تجهيزات بازنگري در كاهش ضعف دروني در زمينه كمبود سيستم حمل و نقل و جاده -2

  اقامتي و رفاهي.

 و بهداشتي خدماتي، تجهيز امكانات راستاي در مردم مشاركت و خصوصي بخش از گيريبهره تجه ريزيبرنامه -3

 جذب گردشگر. راستاي در مطالعه مورد ناحيه در اقامتي

گيري بهينه و هاي مرتبط در منطقه براي آموزش مردم و توريستها به منظور بهرهبازنگري و توسعه نهادها و سازمان -4

  آنها به منطقه.آثار مثبت توريسم به همراه جذب هدفمند از منافع و

اختصاص بودجه براي اجراي طرح توريستي منطقه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت ايجاد اشتغال  -5

  و كسب درآمد براي مردم منطقه.

امكانات به نواحي  دهي تخصيص مجدد اينبازنگري به نحوه توزيع خدمات، امكانات و تسهيالت توريستي، اولويت -6

  روستايي با قابليت باال در جذب توريست.

  گيري از نزديكي به شهرهاي توريستي.بهره -7

  )WT( تدافعيراهبردهاي 

 گردد:پذيري ناحيه مورد مطالعه، راهكارهاي زير ارائه ميدر اين راهبرد ضمن تاكيد بر رفع آسيب 

تكنولوژي و ساختاري و ...) در جهت كاهش يا حذف نارساييها و موانع انساني،  -طبيعي( استفاده از منابع موجود -1

  دروني و تهديدها و خطرات موجود در محيط بيروني با استفاده از استراتژي ترميمي، حفاظتي و تغييري.

سازي و تشويق مردم به مشاركت در جهت توسعه و تجهيز زيرساخت هاي گردشگري شهر كجور از نظر زمينه -2

چنين استفاده هاي دولتي و كسب درآمد از اين طريق و همتاري، تسهيالت و تجهيزات اكوتوريستي با حمايتزيرساخ

  گذاري نمايند.توانند مشاركت و يا سرمايههايي كه مردم نمياز مشاركت بخش خصوصي، در زمينه

شهر كجور توسط سازمان گذاري در صنعت گردشگري ها در جهت توسعه سرمايهبرگزاري سمينارها و همايش -3

منطقه مورد مطالعه، كارآفرينان، دعوت از  ميراث فرهنگي و گردشگري استان، شوراي شهر، شهرداري و بخشداري

هاي اقامتي، گذاري در زمينه احداث هتل، مسافرخانه، مجتمعگذاران و ايجاد تسهيالت و امتيازهاي ويژه سرمايهسرمايه
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هاي داراي پتانسيل هاي ورزشي و تاسيسات براي رشتهتفريحي و جنگلي)، ايجاد زمين نظير پاركهاي( تاسيسات تفريحي

  نوردياز جمله كوهنوردي و صخره

ها آموزش به اكوتوريست رساني به مردم منطقه در نحوه برخورد با گردشگري شهر كجور و همچنينآموزش و اطالع -4

فرهنگ، آداب و رسوم مكانهاي خاص، تشريفات و قوانين محلي و سنتي و ... به منظور جلوگيري از تعارض  در زمينه

  ها.بين مردم و اكوتوريست

 تخريب از جلوگيري و طبيعي منطقه هاي جاذبه از بهينه و مطلوب استفاده به منظور ويژه مقررات و قوانين تدوين -5

 هوا. و خاك آب، آلودگي و مزارع جنگلي، اراضي

 احتمال و منطقه طبيعي پذيريآسيب به توجه با ايمني افزايش راستاي در بومي نيروهاي به بحران مديريت آموزش -6

 ...و ريزش لغزش، سيل، زلزله، مثل نشده بيني پيش و غيرمترقبه حوادث وقوع

  ماتريس نهايي -4-2-6

است.  14/3ها و تهديدات معادل نهايي فرصتو نمره 23/3نهايي نقاط قوت و ضعف برابر با  با توجه به اينكه نمره 

) جهت استراتژيك توسعه گردشگري شهر كجور در خانه سوم قرار دارد. اين موقعيت استراتژيك، 1-4طبق شكل شماره (

  باشد.بيانگر انتخاب استراتژي راهبرد تهاجمي مي

  يو خارجماتريس نهايي داخلي -2شكل 

      

  

  

  

  

  نتيجه گيري 

تواند به موفقيت اقتصادي يك شهر و يا حتي در پويايي اجتماعي آن نقش داشته باشد، يماي است كه يدهپدگردشگري 

ي اخير روند رو به رشد و ارتقاء صنعت گردشگري فعال در بسياري از شهرهاي دنيا وجود دارد هاسالكه در يطوربه

بود، گرديد و از  شدهگرفتهنوسازي ناديده  درروندسو باعث تسهيل در كشف منابع كه تاكنون گردشگري از يك چراكه

كشاورزي  ازجملههاي اقتصادي اجتماعي معاصر نيروي محركه براي ديگر بخش-طرفي ديگر تحوالت اقتصادي

صت و تهديد هاي توسعه گردشگري ) هدف از اين تحقيق ارزيابي نقاط قوت، ضعف، فر6: 1395شد(سنايي مقدم 

حوزه و ارائه راهبرد هاي توسعه گردشگري آن مي باشد. بنابراين با توجه به ضرايب تخصيص يافته به عوامل (دروني، 
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بيروني)، هريك از متغيرهاي تاثير گذار در قالب ماتريس استاندارد شده (دروني، بيروني) مورد سنجش و ارزيابي قرار 

نتايج به دست آمده الويت بندي عوامل داخلي و خارجي موثر بر توسعه گردشگري در شهر كجور  نشان گرفته اند. لذا 

برخورداري  اندازهاي طبيعي منحصر به فرد در اولويت اول وها و چشممي دهد كه، در بين نقاط قوت وجود انواع جاذبه

: در بين نقاط ضعف نامناسب بودن و عدم كفايت شناسي متنوع در اولويت دوم ارزيابي شده است باز سازندهاي زمين

گذاريهاي دولت دربخش ريزي و سرمايهتسهيالت اقامتي، رفاهي، بهداشتي و خدماتي در اولويت اول و  ضعف برنامه

زايي و ايجاد درآمد اشتغال -اكوتوريسم اين  شهر در اولويت دوم ارزيابي شده است ج: از بين فرصت هاي بيروني: 

گذاري، ايجاد تسهيالت، هاي طبيعي در منطقه از طريق سرمايهبراي جامعه محلي با توجه به وجود انواع جاذبهپايدار 

افزايش توجه و حمايت مسئوالن دولتي از  -دريافت وروديه، صدور مجوز در اولويت اول (در قسمت فرصت ها) و 

ت دوم ارزيابي شده است(قسمت دوم فرصت ها). د: زايي و كسب درآمد در اولويتوسعه اكوتوريسم با رويكرد اشتغال

 انگيزه بودن پاييندر بين تهديد هاي خارجي؛ افزايش امكانات و خدمات در مناطق تفريحي رقيب در اولويت اول و 

در اولويت دوم  رقيب و موفق مناطق در گذاريسرمايه دليل به نواحي دراين گذاري سرمايه براي شهرستانها ساير مردم

در جهت توسعه   (WO,WT,SO,ST)قرار گرفته است. بنابراين برنامه ريزي راهبردي به تفكيك انواع راهبردها 

)در راهبردهاي تهاجمي كه تمركز SO( تهاجميدر راهبرد راهبردهاي رقابتي/  گردشگري شهر كجور تدوين شده است

برداري از برتريهاي موجود در راستاي ، راهكارهاي زير جهت بهرهبر نقاط قوت دروني و فرصتهاي بيروني استوار است

گيري بهينه و هدفمند از افزايش انگيزه براي مسافرت، گردد:بهرهتوسعه اكوتوريسم شهر كجور منطقه مورد مطالعه ارائه مي

اكوتوريستي به منظور ايجاد  اندازهايها و چشمتفريح و ... در بين طبقه شهرنشين در جهت استفاده موثر از انواع جاذبه

هاي متنوع هاي ژئوتوريستي با توجه به پديدهاشتغال و درآمد براي ساكنين ناحيه مورد مطالعه؛ايجاد تشكل

اكوتوريستي اين نواحي  و هاي طبيعيگيري و توسعه جاذبهشناسي در اين منطقه؛شناسايي، بهرهژئومورفولوژيكي و زمين

در راستاي رقابت با ساير مناطق تفريحي و توريستي  كشور جمعيتي قطب از گردان طبيعت به منظور جذب بيشتر

رقيب؛افزايش توجه دولت در جهت ترويج و توسعه صنعت توريسم با افزايش تبليغات و نصب تابلوهاي راهنما جهت 

 ناحيه ساكنين براي درآمد ايجاد و جديد شغلي فرصتهاي توسعه ايجاد راستاي سوق دادن توريستها به اين منطقه در

مطالعه؛استفاده بهينه از فرصت وجود قطب بزرگ جمعيتي و توريستي مانند شهرستان توريستي نوشهر و شهرهاي  مورد

توريستي چالوس در نزديكي اين منطقه به علت دسترس آسان و مناسب براي توريستها و داشتن محيط آرام و بدون سر 

ي به دليل وجود مزيتهاي نسبي براي توسعه اين نوع گردشگري در منطقه مورد و صدا؛تاكيد بر توسعه گردشگري طبيع

 طريق از آموزش و همچنين ترويج و تعاوني هاي تشكل ايجاد بمنظور متخصص و تجربه با نيروهاي از مطالعه؛ استفاده

هاي مختلف مرتبط بخشبومي؛ ايجاد هماهنگي بين نهادها و  گذاران سرمايه از گيري بهره با مردم با مختلف جلسات

كننده سازي كاركردهاي گردشگري شهر كجور و به كارگيري تدابير مديريتي هماهنگبا امر توريسم، به منظور يكپارچه

 از گيريبهره و ها؛بسترسازيگيري اصولي از جاذبههاي دولتي، غير دولتي، مردم و كارآفرينان و بهرهبا حضور سازمان

 هاي زيرساخت وجود به عنايت در گردشگري شهر كجور با گذاري سرمايه براي خصوصي بخش هاي حمايت

بخشي كه بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي راهبردهاي تنوع)ST( تنوعمطالعه. در راهبردهاي  مورد ناحيه در توريستي

شهركجور در جهت رفع تهديدها اي از نيازمنديهاي گردشگري بيروني متمركز است، راهكارهاي زير به منظور تامين پاره

اي از مردم در گيري طيف گستردهبخشي به فعاليتها، تاسيسات و خدمات توريستي به منظور به كارگردد:تنوعارائه مي

بخشي و فعاليتهاي متنوع و همچنين جلب رضايت توريستها و افزايش انگيزه آنان براي بازگشت مجدد به منطقه؛تنوع
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ها در سطوح هاي طبيعي ناحيه مورد مطالعه از طريق سمينارها و جشنوارهليغاتي براي معرفي جاذبههاي تبتوسعه برنامه

ها و نقاط قوت در جهت هاي دروني و ارتقاء ظرفيتگيري بهينه و هدفمند با تاكيد بر توانايياي؛بهرهمنطقه -ملي

ت اجتماعي، از بين بردن ضعف مديريت در امر ريزي براي حذف يا كاهش تهديدات بيروني مانند: كاهش تخلفابرنامه

ريزي و سياستگذاري در جهت ثبت آثار و ...، با استفاده از استراتژي مبتني بر ساماندهي وضع موجود؛برنامه اكوتوريسم

 دفترچه تدوين و توريستي مسيرهاي تجهيز و فرهنگي اين منطقه در ليست آثار ملي؛توسعه -طبيعي، تاريخي و اجتماعي

 اجتماعي تخلفات از جلوگيري جهت مسافران براي اجتماعي امنيت آنها؛ تامين و آموزش گردشگران براي راهنما يها

گيري بهره و استفاده كشاورزي) به منظور (توريسم ساماندهي اگري توريسم و ريزيانتظامي؛برنامه همكاري نيروي با

 بازنگرياندازهاي طبيعي. درراهبردهاي  چشم و مناظر و مزارع تخريب از جلوگيري و زيبا و آرام محيط از مطلوب

)wo (گيري از فرصتهاي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف فراروي ضمن تاكيد بر نقاط ضعف دروني، سعي بر بهره

 ها ضعف بردن بين از ها وبرداري از فرصتباشد. به اين منظور راهكارهاي زير جهت بهرهگردشگري شهر كجور مي

گردد:بازنگري در توزيع نامتعادل توريستي در فصول مختلف سال و  مي توسعه گردشگري شهر كجور ارائه راستاي در

ريزي براي كليه فصول در جهت جذب توريستها و خارج ساختن اين نواحي از حالت ركود اقتصادي در ساير برنامه

هاي ارتباطي، تسهيالت و تجهيزات ادهفصول؛بازنگري در كاهش ضعف دروني در زمينه كمبود سيستم حمل و نقل و ج

 خدماتي، تجهيز امكانات راستاي در مردم مشاركت و خصوصي بخش از گيريبهره جهت ريزياقامتي و رفاهي؛برنامه

هاي مرتبط در جذب گردشگر؛بازنگري و توسعه نهادها و سازمان راستاي در مطالعه مورد ناحيه در اقامتي و بهداشتي

آنها گيري بهينه و هدفمند از منافع و آثار مثبت توريسم به همراه جذبمردم و توريستها به منظور بهرهمنطقه براي آموزش 

به منطقه؛اختصاص بودجه براي اجراي طرح توريستي منطقه توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت ايجاد 

دهي امكانات و تسهيالت توريستي، اولويتاشتغال و كسب درآمد براي مردم منطقه؛بازنگري به نحوه توزيع خدمات، 

در اين ) WT( تدافعيتخصيص مجدد اين امكانات به نواحي روستايي با قابليت باال در جذب توريست.راهبردهاي 

 گردد:استفاده از منابع موجودپذيري ناحيه مورد مطالعه، راهكارهاي زير ارائه ميراهبرد ضمن تاكيد بر رفع آسيب

تكنولوژي و ساختاري و ...) در جهت كاهش يا حذف نارساييها و موانع دروني و تهديدها و خطرات  انساني، -طبيعي(

سازي و تشويق مردم به مشاركت در موجود در محيط بيروني با استفاده از استراتژي ترميمي، حفاظتي و تغييري؛زمينه

ي، تسهيالت و تجهيزات اكوتوريستي جهت توسعه و تجهيز زيرساخت هاي گردشگري شهر كجور از نظر زيرساختار

هايي كه چنين استفاده از مشاركت بخش خصوصي، در زمينههاي دولتي و كسب درآمد از اين طريق و همبا حمايت

گذاري در ها در جهت توسعه سرمايهگذاري نمايند؛ برگزاري سمينارها و همايشتوانند مشاركت و يا سرمايهمردم نمي

 ور توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان، شوراي شهر، شهرداري و بخشداريصنعت گردشگري شهر كج

گذاري در زمينه گذاران و ايجاد تسهيالت و امتيازهاي ويژه سرمايهمنطقه مورد مطالعه، كارآفرينان، دعوت از سرمايه

هاي ي و جنگلي)، ايجاد زميننظير پاركهاي تفريح( هاي اقامتي، تاسيسات تفريحياحداث هتل، مسافرخانه، مجتمع

رساني به مردم نوردي؛آموزش و اطالعهاي داراي پتانسيل از جمله كوهنوردي و صخرهورزشي و تاسيسات براي رشته

فرهنگ، آداب و رسوم  ها در زمينهآموزش به اكوتوريست منطقه در نحوه برخورد با گردشگري شهر كجور و همچنين

 ها؛تدويننين محلي و سنتي و ... به منظور جلوگيري از تعارض بين مردم و اكوتوريستمكانهاي خاص، تشريفات و قوا

 اراضي تخريب از جلوگيري و طبيعي منطقه هاي جاذبه از بهينه و مطلوب استفاده به منظور ويژه مقررات و قوانين

 توجه با ايمني افزايش راستاي در بومي نيروهاي به بحران مديريت هوا؛آموزش و خاك آب، آلودگي و مزارع جنگلي،
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 ريزش لغزش، سيل، زلزله، مثل نشده بيني پيش و غيرمترقبه حوادث وقوع احتمال و منطقه طبيعي پذيريآسيب به

و..بنابراين به منظور جذب گردشگر و پايداري آن در شهر كجور به استراتژي ارائه شده توجه گردد نتايج حاصل از اين 

)، (پوراحمد و 1395)، (حيدري چپانه1391)، (كرمي 1385)،(ركن الدين افتخاري 1391(نگارشتحقيق با يافته هاي 

  )رابطه همسويي دارد.1393)، (سجاسي 1396)،(جهانگير 1394)، (عظيمي گهراز 1392)، (مبهوت 1395همكارن 

 پيشنهادات

مناطق شهري و روستايي، شناسايي و براي تحقق اهداف مثبت توريسم و كاهش اثرات منفي آن، ايجاد تعادل در توسعه 

اي و محلي هاي منطقه در جهت رسيدن به توسعه پايدار اقتصادي در مقياس منطقهگيري از منابع مختلف و جاذبهبهره

  گردد.راهبردهايي پيشنهاد مي

 حمايتهاي از طريق اكوتوريسم تأسيسات و اقامتي مراكز ايجاد در گذاري سرمايه به خصوصي بخش تشويق �

 گردي و جذب سرمايه و منابع مالي. دولتي به منظور حضور فعال در بازاريابي و تبليغات موثر طبيعت

المللي هاي توريستي و اكوتوريستي منطقه در سطح ملي و بينبراي معرفي جاذبه رساني صحيحگسترش اطالع �

فظ منابع طبيعي از طريق جهت جذب توريست به منطقه و ارتقاء آگاهي مردم منطقه و اكوتوريستها جهت ح

  ها.آموزش، ترويج و رسانه

توسعه توريسم طبيعي و اكوتوريسم بدليل وجود مزيتهاي نسبي براي توسعه اين نوع توريسم در محدوده مورد  �

 مطالعه.
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