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 SWOTبا استفاده از مدل یاسوجامکان سنجی توسعه پایدار گردشگري در شهر 

  

   2طفی خزاییمص     1مصیب صفاري زاده

  

      دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري. 1

      دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري. 2

  

  چکیده 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی توانایی ها و پتانسیل هاي گردشگري شهر یاسوج و تحلیل نقاط قوت و 

سایی موارد تهدیدي است، که در ارتباط با جاذبه هاي گردشگري این شهر وجود دارد. و تالش در جهت ضعف و شنا

تبدیل این تهدیدها به فرصت مناسب براي توسعه صنعت گردشگري و ارائه راهبردهایی براي تقویت آن در راستاي 

       باشد. و براساس تحلیل محتوا میتوسعه پایدار شهري است. روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی، توصیفی 

یافته هاي پژوهشی که از روند بررسی جاذبه هاي توریستی در شهر یاسوج دریافت شد، حاکی از این واقعیت است که 

هایی براي تقویت این نقاط، براي جذب رغم داشتن جاذبه هاي گردشگري فراوان، و وجود فرصتاین شهر علی

ته است از پتانسیل هاي موجود خود در این زمینه استفاده کرده و گامهایی را در جهت توسعه گردشگر، این شهر نتوانس

خود بردارد. و این امر حاکی از این است که مدیریت اصولی و توام با آینده نگري توسط مدیران و سازمان هاي متولی 

ر حد توان خود به ارائه راهکارهایی در صنعت توریسم در این شهر وجود نداشته است. لذا پژوهش حاضر سعی دارد، د

  جهت توسعه پایدار گردشگري در این شهر بپردازد.

  SWOTگردشگري، توسعه پایدار شهري، مدل شهر یاسوج، واژگان کلیدي :

   

                                                             
  رابطنویسنده: safarizadeh1368@yahoo.com 
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    ٧٤                        10 شماره سال سوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

  : مقدمه1

روند مدرنیزاسیون از آغاز قرن هیجدهم با سرمایه گذاریهاي فراوان و تمرکز فعالیت ها در شهرها و 

این توسعه هرچند دربردارنده بسیاري  .، افزایش جمعیت و توسعۀ وسیع شهرنشینی را نیز سبب شدبه تبع آن

را درپی  ...ازمزایا وعوامل رفاهی بود ، اما مشکالتی ازقبیل ازدحام، آلودگی صوتی، سروصدا، هیجانات و

ساعات کار و درچنین فضایی افزایش وتوسعۀ وسایل حمل ونقل، کم شدن ). 120: 1386ارمغان،(داشت

افزایش دستمزدها که حاصل ماشینی شدن زندگی شهري بود، زمینه هاي گذران اوقات فراغت و روند گریز 

از محیطهاي شهري را مهیا کرد به گونه اي که همگام با توسعۀ شهرنشینی گردشگري نیزتعمیم یافت. 

کشورهاي زیادي روي این  ). گردشگري، یکی از بزرگترین صنایع جهان شمول است؛84: 1374(رضوانی،

صنعت سرمایه گذاري کرده اند؛ زیرا مطمئن به سودآوري بلندمدت آن هستند و گردشگري را طالي سیال 

البته باید گفت که تاثیرات گردشگري صرفاً تاثیرات مثبتی نیستند، ) 1389نامیده اند.(وارثی، تقوایی، پریزادي، 

تواند آنها را تخریب کند. بنابر این هاي گردشگرپذیر می بلکه عدم نظارت بر چگونگی استفاده ازمحیط

ریزي براي توسعۀ گردشگري و در نهایت توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، به بعد همگام با برنامه

توجه به نیازهاي  ریزي،) درگردشگري پایدار، هنگام برنامه1377:10پایداري آن نیز باید توجه کرد.(گریفین،

ن اهمیت فراوانی داردکه مبادا این موضوع برساختار فرهنگی و اجتماعی جامعۀ میزبان، تاثیرات جامعۀ میزبا

) همگام با توجه به جامعۀ میزبان، الزم است تا به خواست و نیاز 288: 1382 چاك،.منفی بگذارد.( گی

از این . است گردشگران نیز توجه شود، زیراتجربه هاي شخصی گردشگر،کلید موفقیت در راهبرد توریسم

 هاي خوشایندي داشته باشند.رو راهبرد موفق توریسم باید شرایطی را فراهم کند که گردشگران تجربه

(Kelly ,1998:158)دهد که هرکدام ازآنها ساختار و گردشگري از بعد فضایی الگوهاي متفاوتی ارائه می

گردشگري شهري است. (سقائی یکی از این الگوهاي فضایی ، .عملکرد فضایی خاصی را درپی دارند

آیندکه هرساله پذیراي امروزه شهرها یکی از پر بیننده ترین مقاصدگردشگري جهان به شمارمی) 188: 1385،

ترین ) گردشگري شهري، سرآمد انواع گردشگریها و پرمشتري10: 1382میلیونها نفر گردشگرند. (کازس،

 ، دربسیاري ازکشورهاي موفق در این صنعت، شهر پایه وآنهاست، به طوري که با توجه به جایگاه ویژه شهر

            ) مهمتر این که گردشگري شهري با ایجاد 1389اساس توسعه گردشگري است.(تقوایی و مبارکی، 

فرصت هایی براي اشتغال و کسب درآمد براي ساکنین محلی و توسعه ساختارهاي زیربنایی امکان توسعه 

        ) ازطرفی این صنعت 1389را فراهم می آورد. (رحمانی، شمس و حاتمی فر ، پایدار و یکپارچه شهري 

به عبارتی، توسعۀ خدمات جهانگردي عالوه . اي گردشگري نیز نقشی مؤثر ایفا کند تواند در توسعۀ منطقهمی

نیز به وجود  برجسته میسازد، ازحاصل آن درحفظ و ساماندهی این اصالتها و اي را براین که اصالتهاي منطقه

آوردن توازن بهینۀ منبع و طرز استفادة مناسب از آن براي حفظ و نگهداري و رشد و توسعه منابع طبیعی 

  شود.زمان با آن از مزایاي اقتصادي مربوط به آن هم برخوردار میجوید، و همبهره می وملی نیز
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  : طرح مسئله 2

درصد از تولید ناخالص 11نزدیک به جایگاه با ارزش صنعت گردشگري درجهان، با اختصاص

هاي اقتصادي  ترین فعالیتدرصد درآمد جهانی، یکی از بنیانی 1/7درصد از نیروي کار جهانی و14داخلی،

             درصد برآورد 70معادل1990به طوري که رشد آن در دهه ) WTO) ،1997.شودجهان محسوب می

با داشتن جاذبه هاي گردشگري و تنوع اقلیمی طبیعی و انسانی  کشور ایران، )1385است. (پاپلی یزدي، شده

هاي گردشگري جز ده کشور باشد. که از لحاظ جاذبهکم نظیر در دنیا، از توانمندي بسیار باالیی برخوردار می

این ) WTO)  ،2000 :11شود.کشور اول جهان محسوب می 5اول جهان و از نظر تنوع گردشگري، جزو

ه از لحاظ سهم گردشگري جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد. که نیاز به نگاه کلی به درحالی است ک

عوامل و دالیل مؤثر در این زمینه دارد. و وجود یک سازمان واحد براي اداره صنعت گردشگري ضروري 

این  ) از طرفی اقتصاد ایران متّکی به درآمدهاي نفتی است وBarron & Wood  ،1999  :689باشد. (می

                جریان، مشکالت زیادي را براي کشور به وجودآورده، چرا که با کمترین نوسان قیمتی در بازارهاي 

لذا متنوع .گیردبین المللی، یا تحریم اقتصادي از طرف کشورهاي قدرتمند دنیا، سریع، تحت تأثیر قرار می

باشد رفت از این مسأله می ی، از راهکارهاي برونهاي درآمدي کشور و تکیه بر صادرات غیرنفتکردن زمینه

ه ب .که یکی از راهکارها، برنامه ریزي جهت استفاده مطلوب ازجاذبه هاي بسیار گردشگري درکشوراست

کند تا با استفاده آن ضرورت را دوچندان می ویژه آن که زندگی شهري و مشکالت روحی وروانی ناشی از

یم از فشارهاي روحی و روانی ناشی از زندگی ماشینی را بر مردم از مناطق طبیعی و زیبا بتوان

هاي مختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزي، گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتی که با حوزه.بکاهیم

فرهنگ، محیط زیست وخدمات درتعامل بوده، داراي اهمیت فراوان است که توسعه آن در هر منطقه باعث 

طرفی فقر و محرومیت استان کهگیلویه و  از. شد و اجتماعی آن منطقه خواهدرشد و پیشرفت اقتصادي 

بویراحمر و در صدباالي بیکاري جوانان این منطقه ازکشور، ایجاب می کند تا با استفاده از امکانات 

زایی و رفع محرومیت وتوانمندي مناطق مختلف کشور، از جمله این استان، درجهت کسب درآمد و اشتغال

شهر یاسوج از جمله شهرهایی است که داراي پتانسیل و شرایط آب هوایی مناسب .ن مناطق اقدام کنیماز ای

براي جلب گردشگران داخلی و خارجی می باشد . وجود جاذبه هاي گردشگري در زمینه هاي تاریخی، 

تصادي و هاي مختلف اجتماعی و اقهاي رشد و توسعه اقتصادي بخشفرهنگی و طبیعی می تواند، زمینه

زیست محیطی را در این شهر فراهم آورد و به عنوان یک قطب مهم گردشگري در استان کهگیلویه و 

بویراحمد و درسطح کالن و ملی مطرح شود. این در حالی است که آمار و ارقام موجود، ضعف بنیه 

فرصت ها براي خروج از  اجتماعی و اقتصادي این شهر را کامل بازگو می کند. لذا یکی از بهترین زمینه ها و

این شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادي شهر یاسوج، تقویت و توسعه گردشگري و توریسم در این منطقه 

بنابراین با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر کوشیده است، تا باشناسایی توانایی ها و پتانسیل هاي  است.
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    ٧٦                        10 شماره سال سوم، گردشگري،فضاي فصلنامه 

ا، به ارائه راهبردهایی براي توسعه صنعت توریسم گردشگري شهر یاسوج و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنه

  در این شهر بپردازد.

  

  : اهداف 3

  ارزیابی جامعی از پتانسیل هاي موجود گردشگري در شهر یاسوج بااستفاده از مدلSWOT  

 تفسیر و تبیین روشنی از جایگاه و وضعیت موجود گردشگري در شهر مورد مطالعه 

  منظور تقویت و توسعه صنعت توریسم در این شهرو در نهایت ارئه راهکارهایی به 

 

  : مبانی نظري 4

         بسیاري ازکشورها، به نقش واهمیت گردشگري به عنوان منبعی براي ایجاد درآمد واشتغال پی 

          هاي نسبی این صنعت توسعه گیري از مزیتدرنتیجه، بسیاري ازآنان مناسباتشان را براي بهره. اند برده

درزمان حاضر، توسعۀ مناسبات دویاچندجانبه درسطوح بین استانی، کشوري و یا درسطح دولتهاي . انددهدا

اي براساس توافقات در قالب همکاریهاي راهبردي براي توسعۀگردشگري اهمیت یافته،که هدف آن منطقه

اساس، سازمان  راینب (Reida, Simthb,. McCloskey,2007)گیري ازمزایاي بازار گردشگري استبهره

براساس چهاردهه . گردشگري جهانی دربیانیۀ مانیل، گردشگري را نیازاساسی درهزاره سوم معرفی کردهاست

است، تحقیقات بانک جهانی،گردشگري به عنوان اهرمی قدرتمند در الگو وارة توسعه مورد تأیید قرار گرفته

نعت را به عنوان عاملی تأثیرگذار بر به طوري که مروري برمبانی نظري صنعت گردشگري، نقش این ص

هاي بسیاري است، ازجمله گردشگري داراي پیامدها وجنبه(Hawkins 2006,350).توسعه نشان میدهد.

 دراینجا منظور از تأثیرات فضایی، تأثیراتی است که گردشگري بر بافت کالبد یشهرها برجاي. تأثیرات فضایی

قیق حاضر، همان مفهوم عینی از فضاست که بخشهاي مختلف شهرها در واقع منظور از فضا در تح. گذاردمی

گردشگري  .گیرندازجمله شبکۀ خیابانها، بافتهاي مسکونی وسایربخشهاي تشکیل دهندة شهر را در بر می

هاي مختلفی مانند اقتصادي، جمعیت و فرهنگ وخصوصیات دیگر اجتماعی، تواند با ایجاد تغییر در مؤلفهمی

است تا بخش عظیمی ازجمعیت به عنوان مثال، این صنعت باعث شده. فضایی شهرها مؤثر باشددر تغییرات 

نشان  (W.T.T.C)برآورد شوراي جهانی سفر وجهانگردي . فعال جهان در این بخش مشغول به کارشوند

 همیلیارد دالر فعالیت اقتصادي ایجاد کرد 4.506 میالدي، سفر و جهانگردي 2000 دهد که در سالمی

به عبارت دیگر، فعالیت اقتصادي سفر و . میلیارد دالرخواهدرسید 8.454 به 2010 است،که این رقم درسال

توان گفت که درصد رشد داشته است. در واقع می 2/4ساالنه  2010 تا 2000 جهانگردي درفاصلۀ سالهاي

الص ملی را تشکیل درصد از تولید ناخ 13 امروزه گردشگري مفیدترین بخش صنعتی جهان است وحدود

                 گیرد. گردشگري میلیون کارمند و بیشترین نیروي انسانی را به کارمی 100 این صنعت، بالغ بر .دهدمی

کنند، درآمد تواند باعث افزایش درآمد مردم در مقصد شود، زیرا پولی که گردشگران در مقصد خرج میمی

        گردد. گردشگري همچنین ي مالیاتی درکشورمیهابرد وبا وضع مالیات نیزموجب افزایش پایهرا باال می
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       با استفاده از درآمدي که از گردشگري به دست  . تواند بر محیط نیز تأثیرات مثبت و یا منفی بگذاردمی

هاي گردشگرپذیر پرداخت. ورود مسافر یا گردشگر به توان به حفظ و بهسازي و بازسازي محیطمی آید،می

شود. و بودجۀ الزم براي حفظ آثار تاریخی و به طور کلی محیط ب افزایش درآمد میهر مکان، موج

  ) 1382،320چاك،.آید. (گیگردشگرپذیر به دست می

. گردشگري  در زمان حاضر به یکی  از بخشهاي اثرگذار برکاربري زمینهاي شهري تبدیل شده است

زیربنایی براي پذیرش واسکان گردشگران و هم از  تأثیر گردشگري برشهر، هم از نظر فعالیت مسافرتی، امور

   (Lesly 1997, 21)   پذیرد، بسیار درخور توجه است.نظر تأثیري که مستقیماً از گردشگران می

مناطق و افزایش تقاضاي به دلیل تأثیر فرصتهاي شغلی ناشی از گردشگري بر جمعیت پذیري 

بري اراضی شهري دارد، چراکه به ریزي کاري در برنامهامسکونی، مقولۀ اشتغال جایگاه ویژه کاربریهاي

گیرند؛ که البته هریک از آنها در استقرارشان به اراضی واسطۀ ایجاد مشاغل اصلی، مشاغل تبعی نیز شکل می

  )23: 1389معینی براي فعالیت نیاز دارند (پور محمدي ، 

مرکز و تراکم در شهر، نیاز به هاي مربوط به بخش گردشگري و افزایش تهمزمان با رشد کاربري

یابد، که ها، تأسیسات وتجهیزات زیربنایی شهر یا فزایش میکاربریهاي دیگر از جمله شبکۀ معابر و دسترسی

کالبدي شهري  -تواند به توسعۀ فضاییباعث گسترش کالبدي شهر خواهدشد. بنابراین، گردشگري می

را به مکان بهتري براي زندگی تبدیل کند. و از آن دسته تواند شهر به طورکلی، گردشگري می. سرعت بخشد

 . دهند، حمایت کندترین اهمیت را به آنها می از ویژگیهاي شهري که شهروندان بیش

هاي شهري اندازي که داراي ویژگیانداز شهر شمول(چشمبراي دستیابی به این اهداف باید چشم

این،  افزون بر .یا به عبارت دیگر تلههاي توریستی شودباشد) جایگزین تعداد اندکی از بخشهاي مرکزي 

انداز کلی شهر و فضاي شهري، و دهندة چشمبایست به عنوان بهبودگذاري در امر گردشگري را میسرمایه

گردشگري عالوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعی و .در عین حال حافظ میراث طبیعی وفرهنگی نگریست

این . دهد تأثیرات اجتماعی، تغییراتی است که در زندگی مردم جامعۀ میزبان رخ می .فرهنگی نیز در پی دارد

  آید. تغییرات به سبب تماس مردم محلی با گردشگران به وجود می

تأثیرات فرهنگی نیز تغییراتی است که در شیوة زندگی، سبک معماري، هنر و آداب و رسوم جامعۀ 

سفر، تغییراتی در ناخودآگاه همگانی و سامانۀ ارزشهاي فردي،  دهد. تأثیرات گردشگري ومیزبان رخ می

این تغییرات که درجوامع  .الگوهاي رفتار، ساختار جامعه، شیوة زندگی و کیفیت زندگی به وجود میآورند

تواند وضعیت فرهنگی جامعۀ میزبان را هاي مثبت و منفی است و میپیوندد، داراي جنبهمیزبان به وقوع می

تر سازد و یا اینکه باعث تضعیف فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی و یا ورود بخشد و آنرا غنیبهبود ب

در مجموع، در اثر گردشگري و ارتباطی که بین افراد دو یا چند . هاي فرهنگی به جامعه شودناهنجاري

  )Michael hall, 2002: 145(گیرد.آید، نوعی تبادل فرهنگی شکل میجامعه به وجود می
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  محدوده مورد مطالعه .6

باشد. جمعیت این می استان کهگیلویه و بویراحمدو مرکز  شهرستان بویراحمدشهر یاسوج مرکز 

هاي متعدد در ارتفاع  یاسوج در کنار رودخانه بشار در آغوش تپه می باشد. شهر نوپاي نفر100،544شهر 

فقط داراي یک خیابان اصلی بود، امروزه از  1344متري از سطح دریا قرار گرفته. این شهر که در سال  1870

بارد. و اکثر نقاط و  برف زیادي در این شهر می فصل زمستانباشد. در  برخوردار می گسترش و توسعه زیادي

کیلومتر  18ماند. شهر یاسوج تاکنون بالغ بر  باقی می برفارتفاعات اطراف آن براي مدتی طوالنی پوشیده از 

باشد. که از  است. یکی از مهمترین دالیل این توسعه مرکزیت اداري و سیاسی این شهر می وسعت یافته

به مرکزیت کل استان  1355بوده و سپس در سال  کهگیلویه و بویر احمدمرکز فرمانداري کل  1342سال

است. شهر یاسوج در منطقه اقلیم سردسیري واقع شده و داراي هواي معتدل متمایل به سرد  ارتقاء یافته

  )wikipedia.orgاست.(

  
  : موقعیت محدوده مورد مطالعه در سطح استان و کشور(ماخذ: نویسندگان) 1شکل شماره 

  

 دشگري یاسوج: جاذبه هاي گر7

  : درختان جنگلی و ارتفاعات7-1

شوند، بیش شهر یاسوج در منطقه زاگرس قرار دارد و زیبایی آن براي کسانی که به این شهر وارد می

هاي کم نظیري از هر چیز ناشی از وجود ارتفاعات سر به فلک کشیده است که با پوشش جنگلی خود منظره

رفتن در سلسله جبال زاگرس، باعث ریزش فراوان جوي و به تبع آن، را به بیننده عرضه می کنند. قرار گ

               شکل گیري بافت جنگلی انبوه و نیمه انبوه با حیات وحش و همچنین جاري شدن رودخانه ها و 

ي این کوهها گردیده است. مهمترین تیپ هاي جنگلی این منطقه عبارت اند از: چشمه هاي زیبا در دامنه

  )1370رو کوهی با تیپ ارس، تیپ بلوط، تیپ بنه(پسته وحشی). (اداره کل محیط زیست استان، تیپ س

  

  : غارها یا اشکفت ها7-2

         ي فضاهاي خالی زیر زمینی که به طور طبیعی به وجود آمده و با فضاي پیوسته زمین به وسیله

م واقع در منطقه یاسوج: الف: اشکفت برد دهانه اي پیوستگی داشته باشند، غار گفته می شود. غارهاي مه
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جفته در بخش مارگون؛ ب: اشکفت زرد در بخش مرکزي شهرستان بویراحمد؛ ج : اشکفت سفلی گالن در 

بخش لوداب؛ د: اشکفت سیاه در بخش لوداب؛ ه: اشکفت علیا گالن در بخش  لوداب ح: اشکفت قاطري 

  مور زرد در بخش مارگون.

  

  : تنگه ها7-3

(در شمال شرقی شهر یاسوج و در مسیر ارتباطی این شهر به سوي سپیدان و شیراز به  تنگ سرخ

 - صورت دشت محصور شده اي در میان کوه ها قرار دارد.) تنگ تیزاب(در نزدیکی جاده آسفالته سپیدان 

کیلومتري شهر یاسوج در مسیر 38یاسوج)؛ تنگ براق(نزدیکی تنگ تیزاب)؛ تنگ تامرادي (حدود 

)، چشم اندازي زیبا و طبیعی، صفهاناتنگ مهریان (در یک کیلومتري مسیر یاسوج به بابا میدان)؛ یاسوج،

، چنار، افرا، بلوط، سپیدارمعروف است. تنوع درختانی نظیر  تنگ مهریاننوازد. که به  چشم هر مسافري را می

هم محل  زمستاناست. تنگه مهریان در  هاي این منطقه ، در تنگ مهریان از ویژگیبنهو  انگور وحشی، کاج

  ) http://yasouj.irib.irاست. ( اسکیمندان به رفت و آمد عالقه

  

  : دریاچه ها و چشمه ها و آبشارها7-4

کیلومتري شرق دلی رون از دهستان زیالیی بخش مارگون)؛ 3زیالیی (در فاصله دریاچه مورد زرد 

کیلومتري  15کیلومتري جنوب شهر یاسوج)؛ چشمه آب شهر(درفاصله  10دریاچه سد شاه قاسم (در 

کیلومتري جنوب شرقی یاسوج)؛هفت  15). چشمه خارکلون (درفاصله  321: 1368یاسوج)؛ (بهمن بیگی، 

کیلومتري جنوب غربی شهر یاسوج)؛ آبشار تنگ تامرادي (در فاصله  5رگون در چشمه (در بخش ما

کیلومتري شهر یاسوج و  35کیلومتري شهر یاسوج و در جنوب شرقی منطقه سپیدار)؛ آبشار مارگون (در 50

گیرد و به سوي در شمال شرقی دهستان کاکان )؛ رود بشار(که از جنوب شرقی بویراحمد علیا سر چشمه می

ال شرقی بویر احمد سفلی پیش می رود)؛ رود یاسوج (از ارتفاعات شرقی دنا سرچشمه می گیرد و پس شم

از عبور از تنگه آبشار وارد شهر یاسوج می شود)؛ رود مهریان (از ارتفاعات غربی دنا سرچشمه می گیرد و با 

کیلومتري شمال  120جم (از شود)؛ رودخانه دره آعبور از تنگ و روستاي مهریان وارد رودخانه خرسان می

کیلومتري جنوب غربی اردکان به رود خرسان می ریزد)؛ آبشار 30غربی یاسوج سرچشمه می گیرد و در 

کیلومتري مرکز  2یکی از مهمترین جاذبه هاي گردشگري شهر یاسوج است. این آبشار در فاصله  یاسوج،

  )49: 1379. (زنده دل، شهر و در شمال شهر یاسوج واقع است

  

  : جاذبه ها ي ورزشی 7-6

شهر یاسوج در منطقه کامالً کوهستانی و برف گیر واقع شده است. وجود قلل مرتفع، زیبا و متنوع و 

داراي هواي مطبوع و پوشش جنگلی، به همراه چشمه هاي موجود در دامنه هاي آنها، باعث گردیده تا در 
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وهنوردي، کوهپیمایی و اسکس رانی (مثل فصول مختلف، گروه هایی به قصد ورزش هاي کوهستانی، ک

اقلید) وارد این شهر  شوند.  -کیلومتري شمال شرق یاسوج در مسیر جاده یاسوج  15پیست اسکی کاکان در 

)http://yasouj.irib.ir(   

  

  : جاذبه هاي تاریخی7-7

. که متجاوز از دو هزار سال قدمت دارد. لیکن است الف:تل خسروي:  تپه اي در جنوب شهر یاسوج

ادامه یافت. و  1323خورشیدي شروع شده و تا سال  1309احداث ابنیه معاصر در پیرامون آن، بعد از سال 

) ب: تل مهره اي : به هزاره سوم و چهارم قبل از میالد  524: 1358(اقتداري،است. پس از آن متروك شده

تعلق دارد. این تل در یک کیلومتري شرق روستاي سقاوه یاسوج واقع شده است. ج: تپه دم چنار، در 

) د:تل شهدا به هزار سوم پیش از میالد مربوطه 84واقع است. (زنده دل،نزدیکی روستاي دم چنار یاسوج 

 10) ه:قبر پیر بلدوك:  در 85: 1379کیلومتري شمال شرقی یاسوج واقع شده است. (زنده دل،  11است؛ در 

  کیلومتري شهر یاسوج قرار دارد.

  

  : جاذبه هاي مذهبی 7-8

: امام زاده قاسم  2کیلو متري قرار دارد. 2فاصله : امام زاده حسن در شمال غربی شهر یاسوج، در 1

کیلومتري جنوب غربی 35: امام زاده عبداهللا، در  3کیلومتري شهر یاسوج، در شمال غرب آن قرار دارد.  3در 

کیلومتري جنوب شهر یاسوج قرار دارد. 15: امام زاده مختار در 4شهر یاسوج قرار دارد. 

)http://safarirani.blogfa.com (  

  

  : صنایع دستی7-9

جاجیم و  چادر و حور،نمد، سیاه صنایع دستی شهر یاسوج شامل: قالی و قالیجه،گلیم ،گبه، خورجین،

  غیره می باشد.
 

  
  : عکس هایی از جاذبه هاي گردشگري شهر یاسوج 2شکل شماره 

 (ماخذ: نگارندگان)
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  ه ها: تحلیل یافت8

مسافران وارد شده به شهر یاسوج را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف: مسافرانی که صرفا در 

فصول بهار و تابستان جهت گذران بخشی از اوقات فراغت خود در مکان هاي پر جاذبه این شهر اقامت 

ل را در مناطق بکر منطقه نمایند. (توریسم اقامتی) ب:مسافرانی که تعطیالت آخر هفته و یا هر روز تعطیمی

گذرند. گذرانند. (توریسم کوتاه مدت) ج : مسافرانی که به صورت عبوري از این شهر میمی

) هم چنین، مبدأ حرکت مسافران وارد شده به شهر یاسوج را می توان به سه گروه 111:1384(سهمگین،

باشند. مسافران ارس، بوشهر و خوزستان میتقسیم کرد : گروه اول : مسافرانی هستند که غالباً از سه استان ف

این گونه استانها در فصول بهار و تابستان به دلیل حاکمیت مطلق گرما در این مناطق، به سوي نواحی خوش 

آب و هواي استان کهگیلویه و بویراحمد (شهر یاسوج) حرکت می کنند. گروه دوم از شهرهایی هستند که 

اي که در نواحی گرمسیري استان واقع شده اند. و به تبع افزایش دما خود در داخل استان قرار دارند. شهره

شوند که به قصد اصفهان، تهران، رسانند. گروه سوم: معموال شامل مسافرانی میرا به مناطق ییالقی یاسوج می

 مشهد و شمال کشور و یا شهر هاي جنوبی کشور در تردد هستند. از نظر محل سکونت گردشگران، براساس

؛ 1در صد ازاستان بوشهر،23درصد از استان فارس؛  31عمل آمده است، مشخص گردید پرسشی که از آنها به

درصد از سایر مناطق کشور (مانند اصفهان، یزد، لرستان، کرمان و غیره) 30درصد از استان خوزستان و 

ید هم بیشتر در نوسان است. بودند. مدت زمان اقامت گردشگران در این منطقه از یک روز تا یک هفته و شا

در صد آنها، مدت اقامت خود را 40عمل آمد، در پرسشی که در خصوص مدت اقامت گردشگران از آنها به

درصد نیز مدت اقامت خود را بیشتر از 26شبانه روز و 3تا 2درصد در حدود 3در حدود یک شبانه روز؛ 

  شبانه روز ارزیابی نمودند.3

  
  اقامت گردشگران و محل سکونت گردشگران: مدت 1نمودار شماره 

  

عمل همچنین بر اساس پرسشی که در خصوص هدف گردشگران از مسافرت به این منطقه از آنها به

درصد دیگر، تجارت 10درصد دیدار بستگان و 10درصد از آنها سیاحت (گردش و بازدید از اماکن)؛ 80آمد، 

  و امور شغلی را عنوان نمودند.
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  : هدف گردشگران از مسافرت به شهر یاسوج2 نمودار شماره

  

  : مهمترین مشکالت و تنگناهاي توسعه گردشگري در شهر یاسوج: 8-6

یکی از مهمترین ابزارها در زمینه برنامه ریزي در ابعاد مختلف عدم وجود آمار و اطالعات مبنایی:

باشد. آمار نه تنها ن مهم میاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، وجود آمار و اطالعات و دسترسی آسان به ای

وضعیت موجود را به نحو احسن نشان می دهد، بلکه با روشن ساختن زوایاي مختلف یک موضوع 

(جهانگردي)، ما را در پیش بینی نیازهاي آینده یاري می نماید. متأسفانه دستگاه هاي مختلف با امر 

قیقی از تعداد جهانگردانی که روزانه، ماهانه و گردشگري در استان کهگیلویه و بویراحمد، آمار و اطالعات د

ساالنه از جاذبه هاي گردشگري این منطقه بازدید می نمایند، ندارند. در مجموع به دلیل عدم وجود آمار 

دقیق، بررسی آماري و روش هاي پیش بینی روند جهانگردي در سطح استان، نمی توان سیماي دقیقی از 

  وضعیت موجود ارائه نمود.

توسعه فعالیت هاي مسافرتی در هر کشوري به شبکه راه ها و  ویت ها در زمینه راه و ترابري:محد

          گذاري و احداث ) لذا سرمایه291، ص 1380ارتباطات زمینی، هوایی و دریایی بستگی دارد. (محالتی، 

، 1374(احسانی، راه ها با معیار و استانداردهاي بین المللی از مواردي است که توجه با آن ضروري است. 

وضعیت یگان ترابري این شهر و ترمینال هاي مسافربري با مشکالت زیر روبرو می باشد: کمبود  )526ص 

الخصوص در ایام تعطیل و فصول سفر، عدم نظافت بر سرویس منظم اتوبوس ها و مینی وسایل نقلیه علی

اتوبوس ها و مینی بوس ها و عدم توجه بوس ها، کیفیت نامطلوب اتوبوس ها و فرسوده بودن آنها، تأخیر 

  جمله مشکالت  بخش حمل و نقل است که می توان به آن اشاره کرد.  به حقوق مسافران و از
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  : نقشه راه هاي ارتباطی شهر یاسوج با شهرهاي اطراف3شکل شماره 

   

ل جذب عاممهمترین  هاي مربوط به مراکز و تاسیسات اقامتی و پذیرایی:مشکالت و نارسایی    

  براي مسافرت مجدد به یک منطقه، وجود تاسیسات، امکانات اقامتی و پذیرایی  جهانگرد و ایجاد انگیزه

باشد. کیفیت بد مواد غذایی، کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی، عدم آشنایی مسئولین واحدها با موضوع می

رقراري دوره هاي آموزشی از سوي متولّیان جهان گردي و نحوه برخورد با جهانگردان، عدم برنامه ریزي و ب

امر گردشگري براي مسئولین واحدهاي پذیرایی، عدم وجود نظارت کافی از سوي دستگاه هاي مرتبط با امر 

گردشگري، بر مراکز اقامتی و پذیرایی از جمله مشکالت که در راه توسعه گردشگري است. در صورت 

راکز از سوي دستگاه هاي مرتبط و حمایت از حقوق مصرف اعمال نظارت قوي و مستمر بر این گونه م

توان نسبت به ایجاد اطمینان در گردشگران به لحاظ کیفیت ارائه خدمات، و در نتیجه ایجاد رونق کنندگان می

  گذاران در این بخش امیدوار بود.براي سرمایه

ر یاسوج، تاکنون نتوانسته اند ارگان هاي مرتبط با گردشگري در شه :موانع و تنگناهاي تبلیغاتی     

اطالعات گردشگري منطقه را به صورت کارشناسانه به مخاطبان خود ارائه نمایند به نحوي که جاذبه هاي 

ها، تاسیسات  جهانگردي منطقه، فاصله این مراکز از همدیگر، آدرس و نشانی مراکز اقامتی و امکانات آن

، مخابرات، پاسگاه هاي انتظامی و مواردي از این قبیل را مختلف بین راهی و داخل شهري، اورژانس، پست

که مورد نیاز گردشگران ومسافران است، به آنها معرفی نماید. این ضعف، موجب گردیده تا گردشگران در 

بدو ورود به این شهر دچار سرگردانی شوند . براساس پرسشنامه هاي به عمل آمده از جمع کثیري از 

 54درصد متوسط،  35درصد زیاد،  11وارد شهر یاسوج شدند، 1390ه در سال مسافران و گردشگران ک

درصد کم از نحوه اطالع رسانی رسانه هاي جمعی محلی به گردشگران و تاثیر آن در رفع نیازهاي آنان ابراز 

درصد در  58درصد در حد متوسط،  35درصد از گردشگران در حد زیاد ،  7رضایت نموده اند. هم چنین 

م از نحوه اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و شهرداري شهر یاسوج در هنگام ورود حد ک

  به شهر، ابراز رضایت نمودند.
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  : میزان رضایت گردشگران از نحوه اطالع رسانی رسانه هاي محلی3نمودار شماره 

  و سازمان هاي متولی گردشگري در شهر یاسوج 

    

در زمینه تبلیغات و اطالع رسانی، میزان آشنایی گردشگران با جاذبه هاي طبیعی و از جمله مشکالت دیگر    

                  فرهنگی منطقه مورد مطالعه قبل از سفر به این منطقه بوده است که این امر براي برنامه ریزان و 

دست اندرکاران موضوع جهانگردي جاي تامل و بررسی دارد. براساس پرسش دیگري در این زمینه که از 

 37درصد در حد متوسط،  25درصد زیاد،  9درصد آنها در حد خیلی زیاد،  14شگران به عمل آمد، گرد

درصد در حد خیلی کم با جاذبه هاي طبیعی و فرهنگی شهر یاسوج در قبل از سفر به  15درصد درحد کم و 

  این شهر، آشنایی داشته اند. 

  
  اي شهر یاسوج قبل از مسافرت به این شهر: میزان آشنایی گردشگران با جاذبه ه4نمودار شماره 

  

 swotتکنیک

یک ابزار حمایتی براي تصمیم گیري است که عموما براي تحلیل سیستماتیک محیط ، swotتکنیک 

شود. با تعریف نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و داخلی و محیط خارجی سازمان یا شهر استفاده می
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تراتژي هایی را براي تقویت نقاط قوت و بر طرف کردن نقاط ضعف اس ،سازمان یا شهر می تواند ،تهدیدها

ارزیابی درونی تمامی جنبه هاي داخلی . و هم چنین استفاده از فرصت ها براي مقابله با تهدیدات اتخاذ کند

، ی، اجتماعیتحت عنوان نقاط قوت و ضعف و ارزیابی بیرونی شرایط اقتصادي، سیاس ،و در کنترل شهر را

کی و رقابتی بیرون از شهر و خارج از کنترل آن را تحت عنوان فرصت ها و تهدیدها بررسی و تکنولوژی

           ، ماتریس آن تشکیل شده و از ترکیب آن ها swotکند و از جابه جایی عوامل و اجزاي تحلیل می

ه هاي اي ، جمع نمرشود. در ماتریس داخلی و خارجی چهار خانهاستراتژي هاي(راهبرد) مختلف ارائه می

بیانگر میزان قوت است.  4تا  2.5و نمره  ،نشان دهنده ضعف داخلی 2.5ها از یک تا  Xنهایی بر روي محور 

        و  بیانگر میزان تهدید 2.5تا  1ل خارجی از امبه همین شیوه، جمع نمره هاي نهایی ماتریس ارزیابی عو

از خانه هاي ماتریس داخلی و خارجی بیانگر میزان فرصت است. قرار گرفتن در هر یک  4تا  2.5نمره هاي 

  .)31:  1390خانه اي مفاهیم استراتژیک خاصی دارد(قادري و دیگران،  4

  

 : ماتریس عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگري شهر یاسوج 1جدول شماره 

 S(نقاط قوت) W(نقاط ضعف) O(فرصت ها ) T(تهدیدها)

بی توجهی گردشگران در : 1

  ثار تاریخیآسیب نرساندن به آ

 توان به دولت : بی توجهی2

  منطقه

عدم کسب درآمد مناسب به : 3

دلیل کوتاه بودن مدت اقامت 

  گردشگران در استان

 مردم به کافی آموزش :عدم4

  و گردشگران منطقه

 زیست ازمحیط حفاظت : عدم5

  منطقه

:کم رنگ و مبهم بودن جایگاه 6

صنعت گردشگري در سطح شهر 

  یاسوج و استان 

 

 طبیعتگردي باالي تانسیل:پ1

 شهر یاسوج  اطراف

: دارابودن مرکزیت سیاسی 2

  اداري در استان

توان باالي نیروي جوان : 3

تحصیل کرده در منطقه  جهت 

  استفاده از آنها

: قرار گرفتن بر سر راه  مسیر 4

  ارتباطی شمال و جنوب کشور

ارکینگ ، : فقر امکانات زیرساختی (پ1

هداشتی، استراحتگاه ، سرویس ب

  )و غیرهپذیرایی، راه –واحدهاي اقامتی 

: فصلی بودن گردشگري در منطقه 2

  مورد مطالعه

: ضعف اطالع رسانی شبکه ها و 3

رسانه هاي گروهی و اداري در 

خصوص معرفی جاذبه هاي گردشگري 

  در سطح شهرستان

: عدم نفوذ فرهنگ توجه به  توریست 4

و ارزش باالي اقتصادي آن در بین 

  ین شهرساکن

: عدم حمایت ارگانهاي زیربط از 5

  فعالیتهاي بخش خصوصی

 : عدم وجودآمار و اطالعات مبنایی6

: وجود جاذبه هاي تاریخی ، 1

فرهنگی و طبیعی در سطح شهر  

  یاسوج 

: ارتفاعباالیمنطقهازسطحدریا 2

جهت  منطقه مناسب واقلیم

  جوي ریزشهاي

:  جاذبه هاي ورزشی این شهر 3

مایی، اسکی رانی (مانند کوهپی

  و...)

 منطقه هواي بودن : معتدل4

  درفصل بهار و تابستان 

: وجود صنایع دستی زیبا در  5

  شهر

وجود فرهنگ قوي مهمان :  6

  نوازي در بین مردم

  (ماخذ: یافته هاي نگارندگان)

  

  )Internal(ارزیابی محیط درونی

ضعف و قوت آن است. نقاط ضعف و قوت  در این مرحله، ارزیابی محدوده به منظور تشخیص نقاط     

جزء فعالیت هاي قابل کنترل ناحیه هستند که در هر مقطع زمانی به ناحیه سود یا زیان می رسانند. (قادري و 

  )33:  1390دیگران، 
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 : ماتریس ارزیابی نقاط قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی 2جدول شماره 

  امتیاز  نمره  ضریب  عوامل  ردیف  

  0.8  4  0.2  جود جاذبه هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعی در سطح شهر  یاسوجو  1  قوت

  0.15  3  0.05  جوي جهت ریزشهاي منطقه مناسب دریا واقلیم ازسطح منطقه باالي ارتفاع  2

  0.15  3  0.05  جاذبه هاي ورزشی این شهر (مانند کوهپیمایی ، اسکی رانی و...)  3

  0.36  4  0.09  ر و تابستاندرفصل بها منطقه هواي بودن معتدل  4

  0.12  3  0.04  وجود صنایع دستی زیبا در شهر  5

  0.12  3  0.04  وجود فرهنگ قوي مهمان نوازي در بین مردم  6

 –واحدهاي اقامتی ارکینگ ، استراحتگاه ، سرویس بهداشتی، فقر امکانات زیرساختی (پ  7  ضعف

  )و غیره پذیرایی، راه

0.2  1  0.2  

  0.2  2  0.1  گري در منطقه مورد مطالعهفصلی بودن گردش  8

  0.08  1  0.08  عدم وجودآمار و اطالعات مبنایی  9

ضعف اطالع رسانی شبکه ها و رسانه هاي گروهی و اداري در خصوص معرفی جاذبه هاي   10

  گردشگري در سطح شهرستان

0.08  1  0.08  

  0.06  2  0.03  ر بین ساکنین شهرعدم نفوذ فرهنگ توجه به  توریست و ارزش باالي اقتصادي آن د  11

  0.08  2  0.04  عدم حمایت ارگان هاي زیربط از فعالیتهاي بخش خصوصی  12

  2.4    1    جمع

  

  یافته هاي حاصل ازتحلیل عوامل داخلی توریسم شهر یاسوج: 

 بوده که به این 2.4شود، امتیاز شهر یاسوج در ارزیابی عوامل داخلی برابر همان طور که مالحظه می

هاي پیشروي شهر، بر قوت هاي آن، غلبه داشته معنی است که طبق پیش بینی هاي به عمل آمده ضعف

  است. 

  

 ) External( ارزیابی محیط بیرونی

این مرحله به تبیین و توصیف محیط بیرونی به منظور مشخص نمودن فرصت ها و تهدیدهایی است 

  که محدوده مورد مطالعه با آن روبرو است. 

 : ماتریس ارزیابی نقاط فرصت و تهدید ناشی از عوامل بیرونی 3ماره جدول ش

  امتیاز  نمره  ضریب  عوامل  ردیف  

  0.8  4  0.2  شهر یاسوج طبیعت گردي اطراف باالي پتانسیل  1  فرصت

  0.8  4  0.2  دارابودن مرکزیت سیاسی اداري در استان  2

  0.4  4  0.1  فاده از آنهاتوان باالي نیروي جوان تحصیل کرده در منطقه  جهت است  3

  0.8  4  0.2  قرار گرفتن بر سر راه  مسیر ارتباطی شمال و جنوب کشور  4

  0.1  2  0.05  بی توجهی گردشگران در آسیب نرساندن به آثار تاریخی  5  تهدید

  0.1  2  0.05  منطقه توان به دولت بی توجهی  6

  0.04  2  0.02  و گردشگران منطقه مردم به کافی آموزش عدم  7

  0.07  1  0.07  عدم کسب درآمد مناسب به دلیل کوتاه بودن مدت اقامت گردشگران در استان  8

  0.08  1  0.08  منطقه زیست محیط از حفاظت عدم  9
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  0.03  1  0.03  کم رنگ و مبهم بودن جایگاه صنعت گردشگري در سطح شهر یاسوج و استان   10

  3.22    1    جمع

  خذ: یافته هاي نگارندگان)أ(م
    

در ماتریس یافته هاي مرحله دوم(تحلیل عوامل خارجی تاثیرگذار بر توریسم شهر یاسوج): 

می باشد. که بیانگر این واقعیت است که فرصت هاي پیشرو  3.22عوامل خارجی، امتیاز نهایی شهر یاسوج 

دهد ت نشان مینتیجه محاسبااین شهر براي پیشرفت گردشگري، بر تهدیدهاي آن غلبه داشته است. بنابراین 

موقعیت شهر یاسوج  .باشدمی3.22و در عوامل خارجی برابر2.4که امتیاز شهر یاسوج در عوامل داخلی برابر

  .استبر اساس این امتیازات بر روي نمودار (شماره) مشخص شده

  

  
  شهریاسوج (مأخذ نگارندگان) وخارجی داخلی عوامل ارزیابی ماتریس نهایی : نمره 5نمودار شماره 

     

است. راهبردهاي مورد استفاده، راهبردهاي قرارگرفته Soباتوجه به اینکه شهر یاسوج در موقعیت 

براي به دست آوردن راهبردهاي مناسب، فرصتها و قوتها درجدولی  .باشدمبتنی بر نقاط قوت و فرصتها می

از جمع سطري و ستونی  ها قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفت.که ستون آن فرصتها و سطر آن قوت

   ها و  sآید. سپس به مقایسه دست میها بهجدول ذکر شده، مهمترین نقاط قوت مرتبط با مهمترین فرصت

o  .دست آمده را هم با یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت و راهبردهاي بهها انتخاب شده پرداختیم           

  .ایمدست آوردهراهبرد هاي ترکیبی را به

  

  وسعه شهر یاسوجراهبردهاي ت

  ه شناسنامه کلیه اماکنتوسعه گردشگري از طریق اطالع رسانی و معرفی جاذبه هاي گردشگري شهر، تهی

 گردشگري و غیره.

 متنوع کردن جاذبه هاي گردشگري منطقه، جهت جذب گردشگران در تمام فصول. 
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  ،کانهاي مناسب ، پارکینگ ، ایجاد اقامتگاه و سرویس بهداشتی در مارائه تسهیالت و خدماتی از قبیل

 تقویت مراکز پذیرایی در اطراف جاذبه هاي گردشگري و غیره.

  تالش براي افزایش سطح آگاهی و دانش مردم و هم چنین مسئولین امور شهري، جهت حفظ محیط

 طبیعی و گردشگر پذیر منطقه، و هم چنین خدمات رسانی بهتر به گردشگران.

 وج درجذب گردشگران، به منظور جلوگیري از تخریب و نابودي محیط توجه به ظرفیت تحمل منطقه یاس

 .گردشگرپذیر

  .حفاظت و بازسازي آثار طبیعی و تاریخی 

  ایجاد زمینه گسترش همکاري بین شهرداري و سازمان هاي متولی امور گردشگري، به منظور جلوگیري از

 تداخل کاري.

 م حمل و نقل شهري. سرمایه گذاري در بخش راه و ترابري و تقویت سیست 

 .استفاده ازنیروي جوان و تحصیل کرده منطقه براي توسعه گردشگري 

 .دادن معافیت هاي مالیاتی و تسهیالت مناسب براي جلب سرمایه هاي خصوصی داخل و خارج از استان 

 .تقویت صنایع و هنرهاي دستی جاذب گردشگر 

   

  : نتیجه گیري 9

سوج، از قابلیت فراوانی در بحث گردشگري برخوردار بوده و بیشتر شهرهاي ایران، از جمله شهر یا

چنانچه این قابلیت ها در مسیر صحیح مورد استفاده واقع شود، مجموعه اي منحصر به فرد، در زمینه 

گردشگري فراهم خواهد شد. براساس آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، شهر یاسوج با توجه 

مختلف طبیعی، تاریخی و فرهنگی داراي پتانسیل هاي زیادي براي جلب گردشگر  به این که در زمینه هاي

تواند، داشته باشد ، براي این شهر می باشد، ولی در واقعیت ، این امر نتوانسته است دستاوردهایی را که می

دارنیست. به ارمغان بیاورد. چرا که این شهر، در سطح منطقه اي و ملّی از وضیت و جایگاه مناسبی برخور

چنانچه مدیریت واحد و هماهنگی بین نهاد هاي مسئول در این زمینه (گردشگري) وجود داشته باشد، و 

همچنین، زیرساخت هاي الزم براي استفاده از این جاذبه ها فراهم آید، امکان اشتغال و کسب درآمد براي 

تدوین و اجراي برنامه هاي جامع و  آید. و وضعیت صنعت توریسم را در این شهر، باساکنین شهر فراهم می

  .بلند مدت به مسیر پیشرفت و توسعه کشاند
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