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چکیده:            
وجود جاذبه هاي مختلف در شهر کاشان اشکال متنوعی از گردشگري شهري را بوجود آورده است، اما متأسفانه به دالیلی        

رفاهی و  تجهیزات و تسهیالت ، یا کمبود  زیرساختها ،مدیران شهري به این حوزه به همراه فقدان همچون عدم نگاه راهبردي 
اقامتی در بخش گردشگري شهري، از این جاذبه ها و  قابلیت هاي طبیعی ، تاریخی و فرهنگی در شهر به نحو مطلوب استفاده 

به ارایه راهبردهاي کلیدي  ،گردشگري شهري کاشانوضع موجود جایگاه  تحلیلنشده است، این پژوهش بر آن است ضمن 
جهت استفاده مؤثر از این جاذبه ها به منظور تاثیر مثبت بر توسعه پایدار( اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی) شهر در قالب برنامه 

نیک مورد استفاده ریزي راهبردي بپردازد. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه انجام توصیفی ، تحلیلی است . تک
می باشد.نتایج بدست آمده نشان می دهد گردشگري شهري  SWOT- AHPجهت تجزیه و تحلیل داده ها مدل تلفیقی

کاشان به لحاظ محیط درونی با ضعف هاي زیاد و به لحاظ محیط بیرونی با فرصت هاي قابل توجهی روبرو می باشد که در 
در  حداکثر استفاده را از فرصت هاي موجود موجود از ضعف ها گري) می توان با کاستننهایت با اتخاذ راهبرد هاي انطباقی(بازن

 حوزه گردشگري برد.
 برنامه ریزي راهبردي، توسعه پایدار، گردشگري شهري، کاشان. کلیدي: هاي واژه

 

 مقدمه : -1
 طرح مسأله :  -1-1
در سطوح مختلف جغرافیایی مطرح و رونق دو چندان توسعه ، بحث توسعه پایدار  با توجه به رویکرد و مباحث جدید   

یافته است. در این بین توسعه پایدار شهرها در واقع یک مرحله از تکامل اجتماعی و اقتصادي انسان ها است که منشأ آن لزوم 
 این زمینهدر  .]1[ها نیز بود  توسعه اقتصادي است با توسعه اقتصادي در یک منطقه می توان شاهد توسعه در دیگر بخش

 فرهنگیو اجتماعی ،بزرگ اقتصادي  هاي  فرصت می تواند ،فعالیت هاي اقتصاديبه عنوان یکی از مهمترین  شهري گردشگري
آورد. شهرکاشان با برخورداري از جاذبه هاي متنوع ،زیبا و کم بوجود در راستاي رسیدن به توسعه همه جانبه  براي شهرها را

اي برخوردار است که می توان ضمن رونق بخشیدن به حوزه گردشگري شهري، نقش قابل  نظیرگردشگري از توان بالقوه
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 اما می بایست اشاره نمود به اینکهتوجهی در رشد و توسعه اقتصاد شهري ،افزایش درآمد و باال بردن سطح اشتغال ایفا نماید. 
راستاي بهره برداري از توان هاي گردشگري شهر  شناخت فرصتها و تنگناها و برنامه ریزي صحیح در به منوطایفاي این نقش 

و نیز فرصت سازي و ظرفیت سازي در جهت جلب و جذب گردشگران می باشد. لذا در این پژوهش تالش گردیده است ضمن 
و اولویت بندي راهبردهایی جهت  تعیین ،تدوینارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر کاشان در حوزه گردشگري شهري، به 

 پرداخته شود.یدار گردشگري شهري کاشان توسعه پا
 

 اهداف پژوهش:  -1-2 
 از تا درصدند شهري ریزان برنامه و آورد و  مدیران ارمغان به شهري جوامع براي را توجهی قابل منافع گردشگري می تواند

وجود جاذبه هاي استا گیرند. در این ر بهره شهري گردشگر جلب مزایاي از برده و سود خود شهر خاص امکانات و ویژگیها
درآمد  افزایش محلی ، خدمات و کاالها کاشان می تواند نقش مهمی را در زمینه کارآفرینی، معرفیدر گردشگري شهري متنوع 

غیره ایفا نماید. با این مقدمه پژوهش حاضر  و تاریخی مراکز نوسازي اصلی، زیرساخت هاي بهبود زندگی، استانداردهاي بهبود و
 ا دنبال می نماید. اهداف ذیل ر

 الف) تحلیل وضع موجود ساختار گردشگري شهر کاشان در قالب شناخت توان ها، تنگناها و مشکالت موجود در این 
 حوزه .

 و اولویت بندي استراتژي هاي توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان.   تعیین،  تدوینب) 
 

 روش پژوهش :   - 1-3
 متون بررسی طریق از بدین صورت که ابتدا ،ردي و از نظر شیوه انجام توصیفی ، تحلیلی استنوع پژوهش از نظر هدف کارب     

 نوین هاي روش دادن قرار مبنا با و سیستماتیک رویکردي نظري گردیده و در ادامه با چارچوب تدوین به مبادرت ، منابع و
 تهدیدات و ها فرصت ، ها ضعف ها، قوت به توجه گردشگري شهري با را در حوزه کاشان شهر ، راهبردي ریزي برنامه عنیی

و بدین صورت تدوین  داده قرار بررسی مورد )،SWOT- AHP  تحلیل هاي فضایی(با استفاده از مدل تلفیقی طریق از موجود،
  ن کاشا شهر پژوهش مکانی ، تعیین و اولویت بندي استراتژي هاي توسعه پایدار گردشگري شهري انجام گرفته است. قلمرو

 و موضوع با مرتبط دستگاه هاي اجرایی شهري مدیران و مسؤولین سطح شامل: دو را پژوهش آماري باشد.جامعه می
مربوطه و متخصصین و  هاي سازمان و نهادها شدن مشخص از دهند، پس می تشکیل متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی

رشناسان و متخصصین در زمینه گردشگري شهري براي همگی صاحبنظران، تالش گردید با توجه به محدود بودن مدیران، کا
پژوهش از  این در برداري نمونه متخصص و خبره پرسشنامه تهیه گردید. روش 50آنها پرسشنامه تهیه گردد. در نتیجه براي 

  نوع نمونه گیري هدفمند می باشد. 
 مبانی نظري پژوهش : -2
برنامه ریزي  مبانی تئوریکضمن بیان تعاریف کلیدي پژوهش به بررسی در این بخش با عنایت به موضوع اصلی پژوهش،  

 راهبردي  و توسعه پایدارگردشگري پرداخته شده است. 
 تعاریف و مفاهیم: -2-1

گردشگري شهري یا تفرج ، بخشی از گذران فراغت شهروندان است که براي ارضاي  الف) گردشگري شهري :
  ].2[ ز درون شهري و محیط طبیعی پیرامون شهر تحقق می یابدنیازهاي فراغتی مستمر در فضاهاي با
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بـه   و بازدیدکنندگان تقاضاي تأمین زندگی میزبانان، کیفیت بهبود با که است فرآیندي  گردشگري: پایدار ب) توسعه         
 ].3[ است ارتباط در انسانی و طبیعی محیطی منابع نسبت حفاظت همان

        به ذینفعان عمومی و خصوصی شهر  پذیري را یندي است که اجازه ابتکارات و انعطافآرف :ریزي راهبردي برنامهج) 
 ].4[ جستجو کنند دهد تا یک نظام سیستماتیکی را براي توسعه شهر می

 
 :پایدار توسعه و شهري گردشگري-2-2

ي فضایی گردشگري شهري است.  گردشگري در چهارچوب الگو هاي فضایی خاصی عمل می کند . یکی از این الگو ها     
غالباً مقاصد گردشگري مهمی محسوب می شوند ،نواحی شهري به علت  آنکه جاذبه هاي تاریخی و فرهنگی بسیار دارند

 به توسعه رسیدن رویکرد رود، می کار به توسعه انواع سایر در و گردشگري ریزي برنامه در اکنون رویکرد زیربنایی که هم].5[
 آینده در مداوم براي  استفاده گردشگري منابع سایر و فرهنگی طبیعی، منابع باید پایدار، توسعه روش راساسب .است پایدار
 که است اصولی تدوین مستلزم گردشگري ریزي برنامه باشد. مفید و سودمند کنونی جامعه براي حال عین در و شود حفظ

 پذیرش جهان شمول با همسو گردشگري پایدار توسعه رویکرد .]6[شوند نهاده بنا ها آن مبناي بر گردشگري پایدار توسعه
برنامه ریزي  ].7[شد ادبیات گردشگري وارد بعد به 1990دهۀ از گیري، و تصمیم علمی مجامع در پایدار توسعه پارادایم

به جاذبه ها و گردشگري به شیوه توسعه پایدار واجد اهمیت بسیار است، زیرا اغلب فعالیت هاي مربوط به توسعه گردشگري 
فعالیت هاي مربوط به محیط طبیعی ، میراث تاریخی و الگوهاي فرهنگی منطقه بستگی دارد . اگر این منابع مورد بی توجهی 

       ].8[مناطق گردشگري نخواهند توانست به جذب گردشگر پرداخته و گردشگري موفق نخواهد بود  ،قرار گرفته و یا تخریب شوند
کید بر گردشگري محلی است این شیوه گردشگري بر دخالت دادن جامعه محلی در أه مهم توسعه پایدار تیک جنب"بنابراین 

برنامه ریزي و توسعه گردشگري تاکید و توجه دارد و آن گردشگریی را توسعه و گسترش می دهد که به منافع جامعه محلی 
 ].9["بینجامد

 گردشگري پایدار داراي اهداف و ویژگی هایی است که عبارت اند از  بنا به تعریف سازمان جهانی جهانگردي، توسعه     
 ؛الف) بهبود کیفیت زندگی براي جامعه مهمان و میزبان    

 ؛ب) حفظ کیفیت محیط زیست براي نسل هاي کنونی و آینده      
 ؛ج) حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی بین جوامع      
 ؛تماعی و تقویت مشارکت محلید) کمک به عدالت اج      
 ].10[ هـ) اعتالي کیفیت تجربه گردشگري      

 اول نگرش .گرا است مساوات و نگر آینده گرا، کل و نگر جانبه همه رویکرد سه گرو در گردشگري پایدار ي توسعه تحقق        
 برآورد دوم، رویکرد در .گردد کولوژیک مالحظهاقتصادي و ا سیاسی، بستر در که است پایدار هنگامی توسعه که است باور این بر

 آیندگان براي برابر هاي فرصت حفظ و زیست محیط گردشگران، جامعه میزبان و به موازات آن محافظت از کنونی احتیاجات
 ].11[نظراست  مورد منابع و داده ها امکانات، از استفاده در نسلی و فرا نسلی درون مساوات سوم، رویکرد در .است مطرح

 برنامه ریزي استراتژیک و توسعه پایدار شهري :  -2-3
ریزي شهري در پی پاسخگویی به انبوهی از معضالت شهري شکل گرفت.  در برنامه استراتژیکریزي  رویکرد برنامه

هري از یکسو هاي مختلف ش در واقع نیازها و ضرورت ].12[ هاي جامع در رویارویی با آنها ناکام مانده بود مشکالتی که برنامه
ا توجه به ب  ].13[گیري نگرش راهبردي شده است و ناکامی رویکردهاي سنتی در پاسخگویی به آنها از سوي دیگر، باعث شکل

هاي اساسی  عنوان یکی از چالش پایدار شهري که امروزه به وسعهت ، این رویکرد در زمینه استراتژیک برنامه ریزيهاي  ویژگی
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، اهمیت و جایگاه ویژهاي دارد، زیرا هدف آن هدایت شهر به سمت منافع بیشتر، کاهش اثرات مطرح است21جهان در قرن 
 ].14[پایدار شهري است منفی، ارتقاي کیفیت زندگی شهري و در نهایت توسعه

ساکنین و مدیران شهرها به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به طور روز افزون واقف شده اند که  "به عبارت دیگر"
ازمند ارتقاء کیفیت زندگی براي تمامی ساکنین شهر هستند، لیکن طرح هاي کنونی به آن نایل نشده اند. تجارب کشورهاي نی

توسعه یافته نشان می دهد که تالش هاي توسعه اجتماعی و اقتصادي دولت محلی اگر توسط یک فرایند استراتژیک شامل 
 عناصر ذیل هدایت گردد، موفق تر خواهد بود.

 ) تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید هاي تأثیرگذار بر شهر الف
 ب) توجه به عقیده اکثریت درباره اهداف ، اولویت ها و عملیات 

 ].15[نهادي براي اجراي عملیات و برنامه هاي ویژه جهت دستیابی به نتایج پایدار –ج) تشکیل ائتالف هاي سازمانی 
 دهی و تعیین مسیر آتی الگوهاي گسترش شهر را فراهم ساخته عه یکپارچه جهت شکلبدین ترتیب این رویکرد،امکان توس

هاي مربوط به نحوه  گذاري مـرتبط بـا مناطق شـهري و سیاست  هاي مشی  ها و خط و چهارچوب مشترکی براي کلیه استراتژي
 .نماید استفاده از اراضی جهت تدوین برنامه توسعه یکپارچه ایجاد می

 و باشد می توسعه حال در کشورهاي مسایل و ها چالش ، ها بحران برداشتن میان  از شهري توسعه راهبرد تهیه فلسفه
 همگانی اقدام و مشارکتی سازي انداز چشم براي اجتماعی ظرفیت ایجاد طریق از شهري پایدار توسعه تامین آن اصلی هدف

 اجرایی مدیریت عمده رویکرد مهمترین از یکی شهري پایدار عهتوس حاضر عصر در اینکه به عنایت با بنابراین ].16[باشد می
 نوع این که چرا. است اهمیت بسیارحائز شهري پایدار توسعه در استراتژیک ریزي برنامه جایگاه به توجه  لذا باشد، می شهرها

 به شهر آینده بهینه توسعه زنی و شهر فیزیکی و کالبدي هاي جنبه به که" است شهر از اندازي چشم دنبال به ریزي برنامه از
 در را شهروندان مشارکت و نماید عمل منسجم و هماهنگ شهري هاي کاربري نظر از و داشته توجه مسکن بخش در ویژه

 در شهري مدیریت و ریزي برنامه امر جهت باال به پایین از پایدار اي توسعه دیگر عبارت به.  باشد دارا شهري مشکالت تمامی
 وضوح به شهر سطح در) مصرف و توزیع تولید،( گرایی شهر و شهرنشینی فرهنگ و باشد داشته شهري ناطقم و محالت سطح
 ].17[ "شود دیده

 از جمله مهمترین دالیل به کارگیري برنامه ریزي استراتژیک   می توان به موراد زیر اشاره کرد:
 ؛الف) با اهداف غایی و عینی سازگار است

 ؛گیردب) آینده را در نظر می 
 ].18[ج) با نیروهاي غیر قابل کنترلی که در عملکرد سازمان یا شهر در گیرند، شدیداً در ارتباط است

 
 یافته ها و بحث :  -3
 فرآیند برنامه ریزي راهبردي توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان: -3-1
ي مختلفی را مورد استفاده قرار داد .یکی در زمینه برنامه ریزي راهبردي توسعه پایدار گردشگري شهري می توان مدل ها 

از مدل هاي مطلوب در این زمینه  سوات است ، اما از آنجا که این مدل با توجه به کیفی بودن آن داراي محدودیت هایی است 
ارایه می گردد تا راهکارهاي  SWOT- AHP مدل ترکیبی ، AHPبا مدل  SWOTبا تلفیق مدل ،از این رو در این پژوهش

 اندهی و برنامه ریزي آتی را در چارچوب اهداف استراتژیک بـراي توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان بیان نماید.سام
در پنج  SWOT- AHPبا استفاده از مدل ترکیبی راهبردي توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان ریزي برنامه فرایند

 مرحله به شرح زیر ارایه می گردد : 
 ؛داخلی(نقاط قوت و ضعف)  و خارجی(فرصت ها و تهدیدها) عوامل یابیارز الف) ماتریس هاي
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 ؛ب) تجزیه و تحلیل عوامل راهبردي
 ؛راهبردها  تطبیق و تدوین ج) مرحله

   ؛خارجی و انتخاب راهبرد –د)ترسیم ماتریس داخلی  
  AHPبا استفاده از مدل  قبول قابل راهبردهاي بندي اولویتهـ)  
 

 توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان:استراتژي هاي  -3-2
تدوین استراتژي هاي توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان ، ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی،  منظور به

فهرسـتی از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها موجود در این بخش در قالب(جدول یک )تهیــه گردید، سپس با نظر 
خصصین ، عوامل داخلی و خارجی که از نظر خبرگان از اهمیت بیشتري برخوردار بودند جهت ورود به سنجی از خبرگان و مت

ابتدا به  AHP- SWOT  یتلفیق استفاده از مدل با ماتریس ارزیابی عوامل  داخلی و خارجی انتخاب گردید، در گام بعد
مشخص شدن وزن و رتبه هر کدام از عوامل،  امتیاز  داخلی و خارجی پرداخته و در ادامه باهر یک از عوامل مقایسه زوجی 

نهایی عوامل داخلی و خارجی بدست آمد،  سپس با محاسبه و تحلیل آنها، در گام اول  با تشکیل ماتریس سوات براي معیار 
گانه گردشگري ، استراتژي هاي هر بخش تدوین شد و در ادامه بر اساس ماتریس داخلی و خارجی نوع استراتژي هاي چهار

 تعیین گردید. AHPتعیین و در نهایت بر اساس استراتژي هاي تدوین شده اولویت هر کدام از استراتژي ها  بر اساس فرآیند 
: قابلیت ها و محدودیت هاي توسعه شهر کاشان از منظر معیار گردشگري  1جدول   

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
  وجود عناصر و بافت هاي

ستانی ، تاریخی با ارزش با
 و فرهنگی در سطح شهر

  وجود پهنه هاي اکولوژیک
 با ارزش در بافت شهر 

  وجود باغات فراوان در
 شهر 

  برخورداري از امکانات آزاد
 راهی و ریلی 

  وجود سنت هاي ویژه و
هویت بخش معماري و 
 شهرسازي در شهر کاشان 

  برخورداري از چشم انداز
هاي  مانند تپه بصري 
و باغ  نیاسر  ارآبشسیلک، 

 پرندگان قمصر 
  داشتن بهترین آسمان

شب دنیا به لحاظ رصد 
ستاره ها ( داشتن خط 

 آسمان منظم)
  داشتن مراکز و راسته اي

 سرزنده در بافت قدیم 
 

  کمبود زیر ساخت هاي
 جهت توسعه گردشگري 

  کیفیت نازل زندگی در
سکونتگاههاي حاشیه 
شهري و بافت تاریخی 

 شهر 
 قتصادي ضعف توان ا

ساکنین بافت قدیم در امر 
نوسازي بافت و کاهش 
جاذبه عمومی براي اقشار 

 متوسط به باال 
  ، نارسایی ساختاري

تشکیالتی و تجهیزات 
موسسات خدماتی مرتبط 

 با امور گردشگري 
  بی توجهی و فراموش

نمودن سنت هاي معماري 
 و شهرسازي

  ضعف تبلیغاتی و عدم
از  درست اطالع رسانی

   دیدنیاماکن 
  نبود تنوع در ارائه خدمات

 گردشگري
  آشفتگی فضایی در

محدوده عناصر یا محوطه 
 هاي خوش منظر 

  وجود عناصر و پهنه هاي طبیعی
و اکولوژیک متعدد و داراي 
پتانسیل زیاد براي توسعه در 

 محیط پیرامونی شهر
  تمایل به سرمایه گذاري در امور

گردشگري در شهر و بافت 
 تاریخی 

 ش توجه مدیریت شهري به افزای
جنبه هاي زیست محیطی ، 

 تاریخی و فرهنگی 
  فرصت افزایش فضاهاي شهري و

 عمومی 
  توجه بیشتر به نقش توریسم در

اقتصاد شهر و رونق گردشگري 
داخل و هدایت توریسم به 
 کاشان در میانه راه اصفهان و یزد 

  همجواري با مقصدهاي
هاي  گردشگري سایر شهرستان

 همجوار
 وجه به بافت قدیم و تهیه طرح ت

 هاي ساماندهی در این زمینه
  فرصت تبدیل باغ هاي پیرامون

شهر به مراکز گردشگري 
اکولوژیکی در کنار عناصر 
تاریخی فرا ملی همچون تپه 

 سیک 

  تغییر کاربري زمین
هاي کشاورزي و تخریب 
پتانسیل هاي محیطی 

با ظرفیت پیرامون شهر 
 گردشگري

  طبیعی تجاوز به عناصر
 موثر بر سیماي شهر

  سیاست غیر فعال از
طرف برخی سازمان 
هاي موثر در نحوه 

 با ارزشبرخورد با بافت 
 تاریخی 

  عدم هماهنگی و
همکاري میان بخشی 
مستمر در برنامه ریزي 
 و مدیریت گردشگري    

  قطعیت نیافتن و عدم
اجراي سیاست هاي 
کالن در خصوص ایجاد 
مراکز تفریحی ، فراغتی 

فرهنگی متناسب با  و
 حوزه گردشگري 
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 :   IFE: ارزیابی عوامل محیطی داخلی 3-2-1
این ماتریس نقاط قوت و ضعف داخلی سیستم را تدوین و ارزیابی می کند همچنین براي شناسایی و ارزیابی روابط بین 

ر گردشگري توسعه پایدار شهر کاشان موضوعات مختلف راهکارهایی ارایه می نماید.ارزیابی عوامل داخلی تأثیر گذار بر معیا
هایی همچون (وجود پهنه هاي  لفهؤم کارشناسان عنوان شده از سوينشان می دهد که از مجموع مهمترین نقاط قوت وضعف 

با میانگین ضریب اکولوژیک با ارزش در بافت شهر به همراه داشتن بهترین آسمان شب دنیا به لحاظ رصد ستاره ها مشترکاً 
) از اهمیت بسیار باالیی جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار گردشگري شهر 0/44و وزن نهایی  4و با امتیاز 0/11اهمیت 

کاشان برخوردار می باشند و دیگر مولفه ها مانند برخورداري از چشم انداز بصري  مانند تپه هاي سیلک، آبشار نیاسر  و باغ 
باستانی ، تاریخی و فرهنگی در سطح شهر در رتبه هاي بعدي  اهمیت قرار  پرندگان قمصر و وجود عناصر و بافت هاي با ارزش

دارند.در بعد نقاط ضعف بررسی ها نشان می دهد که مؤلفه هایی همچون (نارسایی ساختاري ، تشکیالتی و تجهیزات موسسات 
و  کمبود زیر ساخت ها و 0/25و وزن نهایی 1و با امتیاز 0/25با میانگین ضریب اهمیت خدماتی مرتبط با امور گردشگري 

نقاط ضعف عنوان  به) 0/16و وزن نهایی  1و با امتیاز0/16با میانگین ضریب اهمیت تسهیالت رفاهی جهت توسعه گردشگري 
در مسیر توسعه پایدار گردشگري شهري به شمار می آیند و مواردي مانند نبود تنوع در ارائه خدمات گردشگري و   کلیدي

در مجموع با عنایت به اینکه  دم اطالع رسانی درست از اماکن دیدنی در رده هاي بعدي اهمیت قرار دارند .ضعف تبلیغاتی و ع
، بیانگر  )2(جدول) است2,5می باشد و پایین تر از میانگین( 2,19امتیاز هاي نهایی عوامل داخلی براي معیارگردشگري برابر با 

ردشگري شهري کاشان بر قوت ها غلبه دارند که این امر مستلزم توجه جدي این است کـه ضعف ها در ساختار توسعه پایدار گ
 و برنامه ریزي جامع براي رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت  از سوي مسوؤلین و مدیران بخش گردشگري شهر می باشد.

 
گردشگري : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی توسعه پایدار2جدول   

 ل ازوزن حاص عوامل استراتژیک داخلی
AHP 

 امتیاز نهایی رتبه

وت
ط ق

نقا
 

وجود عناصر و بافت هاي با ارزش باستانی ، تاریخی و فرهنگی در 
 سطح شهر

0,05 3 0,15 

 0,44 4 0,11 وجود پهنه هاي اکولوژیک با ارزش در بافت شهر
برخورداري از چشم انداز بصري  مانند تپه هاي سیلک، آبشار 

 نیاسر  و باغ پرندگان قمصر

0,11 3 0,33 

داشتن بهترین آسمان شب دنیا به لحاظ رصد ستاره ها ( داشتن 
 خط آسمان منظم)

0,11 4 0,44 

ف
ضع

ط 
نقا

 

 0,16 1 0,16 کمبود زیر ساخت ها و تسهیالت رفاهی جهت توسعه گردشگري
نارسایی ساختاري ، تشکیالتی و تجهیزات موسسات خدماتی 

 مرتبط با امور گردشگري

0,25 1 0,25 

 0,18 2 0,09 ضعف تبلیغاتی و عدم اطالع رسانی درست از اماکن دیدنی
 0,24 2 0,12 نبود تنوع در ارائه خدمات گردشگري

 2,19 - 1,00 جمع
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 :   EFEارزیابی عوامل محیطی خارجی  -3-2-2
هاي همچون (توجه بیشتر  لفهؤم بررسی فرصت ها و تهدید ها موجود در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد که     

با میانگین به نقش توریسم در اقتصاد شهر و رونق گردشگري داخل و هدایت توریسم به کاشان در میانه راه اصفهان و یزد 
، تمایل به سرمایه گذاري در امور گردشگري در شهر و بافت تاریخی به  0/64و وزن نهایی  4و با امتیاز 0/16ضریب اهمیت 

صت تبدیل باغ هاي پیرامون شهر به مراکز گردشگري اکولوژیکی در کنار عناصر تاریخی فرا ملی همچون تپه سیک همراه فر
در  فرصت هاي پیش رويعنوان مهمترین  به) 0/6و وزن نهایی 4و با امتیاز 0/15با میانگین ضریب اهمیت هر دو مشترکاً با  

ه هاي (عدم هماهنگی و همکاري میان بخشی مستمر در برنامه ریزي و می باشند و مؤلف حوزه توسعه پایدار گردشگري شهري
و قطعیت نیافتن و عدم اجراي سیاست هاي  0/14و وزن نهایی 1و با امتیاز 0/14میانگین ضریب اهمیت  مدیریت گردشگري با

و با 0/14ب اهمیت میانگین ضری کالن در خصوص ایجاد مراکز تفریحی ، فراغتی و فرهنگی متناسب با حوزه گردشگري با
بخش گردشگري در مسیر توسعه پایدار شهري با  آن   تهدیدهایی است کهعنوان مهمترین  به)  0/28و وزن نهایی 2امتیاز 

مواجه خواهد بود. البته تغییر کاربري زمین هاي کشاورزي و تخریب پتانسیل هاي محیطی پیرامون شهر و سیاست غیر فعال از 
وثر در نحوه برخورد با بافت تاریخی نیز در رتبه هاي بعدي قرار دارند . همچنین بررسی ها نشان طرف برخی سازمان هاي م

می باشد. با عنایت به اینکه امتیاز نهایی 2,88می دهد، مجموع امتیاز هاي نهایی عوامل خارجی براي معیار گردشگري برابر با 
خش با غلبه فرصت هاي محیطی بر تهدیدات مواجه می باشد، به لذا  شهر در این ب )،3(جدول) است2,5باالتر از میانگین(

عبارتی شهر در بخش گردشگري توانسته از عواملی که فرصت ایجاد می کند  بهره ببرد و یا از عواملی که موجب تهدید می 
 شود دوري نماید. 

 
: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی توسعه پایدار گردشگري 3جدول   

وزن حاصل از  عوامل استراتژیک خارجی
AHP 

 امتیاز نهایی رتبه

 ها
ت

رص
ف

 

توجه بیشتر به نقش توریسم در اقتصاد شهر و رونق گردشگري 
 داخل و هدایت توریسم به کاشان در میانه راه اصفهان و یزد

0,16 4 0,64 

 0,3 3 0,10 همجواري با مقصدهاي گردشگري سایر شهرستان هاي همجوار
 0,6 4 0,15 ل به سرمایه گذاري در امور گردشگري در شهر و بافت تاریخیتمای

فرصت تبدیل باغ هاي پیرامون شهر به مراکز گردشگري اکولوژیکی 
 در کنار عناصر تاریخی فرا ملی همچون تپه سیک

0,15 4 0,6 

 ها
دید

ته
 

تغییر کاربري زمین هاي کشاورزي و تخریب پتانسیل هاي محیطی 
 با ظرفیت گردشگرير شهپیرامون 

0,03 2 0,06 

سیاست غیر فعال از طرف برخی سازمان هاي موثر در نحوه برخورد 
 تاریخی شهر با ارزش با بافت

0,13 2 0,26 

عدم هماهنگی و همکاري میان بخشی مستمر در برنامه ریزي و 
 مدیریت گردشگري

0,14 1 0,14 

ر خصوص ایجاد قطعیت نیافتن و عدم اجراي سیاست هاي کالن د
 مراکز تفریحی ، فراغتی و فرهنگی متناسب با حوزه گردشگري

0,14 2 0,28 

 2,88 - 1 جمع
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 :   SWOT :تدوین راهبردهاي توسعه پایدار گردشگري با ماتریس3-2-3
وجه در این مرحله با ت.می شود استفاده SWOT ماتریساز  گردشگري شهريتدوین راهبردهاي توسعه پایدار به منظور 

فرصت ها و (و عوامل اصلی خارجی  )ضعف هاي کلیدي قوتها و (داخلی به اطالعات حاصل از مراحل قبل ، عوامل اصلی
 در این مرحله عوامل داخلی و می شود. داده می شوند و در واقع بین آنها نوعی توازن برقرار با هم تطبیق )تهدیدهاي راهبردي

داده شدند و به دنبال آن استراتژي هایی متناسب با عوامل داخلی و خارجی بر  یقتطبSWOT  خارجی با استفاده از ماتریس
 تدوین گردید. 4 اساس جدول

 و نحوه تدوین استراتژي هاي توسعه پایدار گردشگري   swot: ماتریس 4جدول شماره    

 عوامل داخلی
 
 

 عوامل خارجی        
 
 

 wنقاط ضعف  sنقاط قوت

،  یبا ارزش باستان يافت هاوجود عناصر و ب  الف)
 در سطح شهر یو فرهنگ یخیتار
 با ارزش در بافت شهر یکاکولوژ يوجود پهنه ها ب)
برخورداري از چشم انداز بصري  مانند تپه هاي  ج)

 سیلک، آبشار نیاسر  و باغ پرندگان قمصر
به لحاظ رصد  یاآسمان شب دن ینداشتن بهتر د)

 ستاره ها ( داشتن خط آسمان منظم)

جهت توسعه  يساخت ها یرکمبود ز الف)
 يگردشگر

 یزاتو تجه یالتی، تشک يساختار یینارسا ب)
 يمرتبط با امور گردشگر یموسسات خدمات

ضعف تبلیغاتی و عدم اطالع رسانی درست از ج)
 اماکن دیدنی

 نبود تنوع در ارائه خدمات گردشگري د)
 woاستراتژي ها soاستراتژي ها oفرصت ها

در اقتصاد شهر  یسمبه نقش تور یشترب توجه الف)
به  یسمتور یتداخل و هدا يو رونق گردشگر

  یزدراه اصفهان و  یانهکاشان در م
 یرهمجواري با مقصدهاي گردشگري سا ب)

 شهرستان هاي همجوار
در  يدر امور گردشگر يگذار یهبه سرما یلتما ج)

  یخیشهر و بافت تار
به مراکز  شهر یرامونپ يباغ ها یلتبد د) فرصت
فرا  یخیدر کنار عناصر تار یکیاکولوژ يگردشگر

  یکهمچون تپه س یمل

so1 زمینه سازي براي ایجاد و گسترش مجتمع :
هاي بزرگ تفریحی، فراغتی و ورزشی در سطح شهر 

 توسط بخش خصوصی
so2 همکاري و تعامل با سازمان ها و آژانس هاي :

برتر گردشگري استان هاي همجوار جهت جذب 
 دشگرگر

so3 برنامه ریزي دقیق جهـت شناسـایی پتانسـیل :
مختلف گردشگري کاشان و فعلیت بخشیدن به  هـاي

تواناي هاي بالقوه، تاریخی، طبیعی و زیست محیطی 
 شهر

wo1 ایجاد ظرفیت هاي آموزش عمومی و :
تخصصی در زمینه نحوه جذب توریست و درآمد در 

 حوزه گردشگري
wo2 :ز اطالع رسانی کاشان ارتقاء عملکرد مراک

جهت ارایه اطالعات مطلوب از قابلیت ها و جاذبه 
هاي گردشگري شهر به همراه تنوع بخشیدن به 

 فعالیت هاي گردشگري شهر
wo3 ارائه مشوق هاي مختلف به سرمایه گذاران :

بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه هاي 
 گردشگري و تامین زیر ساخت هاي الزم

 wt استراتژي ها st تژي هااسترا tتهدید ها

 یبو تخر يکشاورز يها ینزم يکاربر ییرتغ الف)
با ظرفیت شهر  یرامونپیطی مح يها یلپتانس

  گردشگري
 يسازمان ها یفعال از طرف برخ یرغ یاستس ب)

یخی تار با ارزش موثر در نحوه برخورد با بافت
  شهر 

مستمر  یبخش یانم يو همکار یعدم هماهنگ ج)
     يگردشگر یریتو مد یزير در برنامه

 يها یاستس يو عدم اجرا یافتنن د) قطعیت
و  ی، فراغت یحیمراکز تفر یجادکالن در خصوص ا

   يمتناسب با حوزه گردشگر یفرهنگ

st1 اعمال سیاست هاي پویا از سوي سازمان هاي :
ذیر ربط جهت حفاظت از کیفیت 
عناصرتاریخی،فرهنگی و اکواوژیک  مهم و نمادین 

 هر و بهسازي شرایط محیطی آنش
st2 ارایه تمهیدات از سوي مراجع ذیربط جهت :

ایجاد فضاهاي اکوتوریستی و تفرجی جذاب و با 
براي استقرار  )هاي توریستی دهکدهطراوت (

 گردشگران در مناطق مستعد گردشگري
st3 توسعه گونه هاي مختلف گردشگري شامل :

فرهنگی اکوتوریسم ، گردشگري مذهبی ، علمی و 
 توسط سازمان هاي

 مرتبط با امر گردشگري
 

wt1 تجهیز و تقویت منابع سخت افزاري و نرم :
افزاري نهاد ها و موسسات مرتبط با امور گردشگري 

 جهت رونق بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري
wt2  تاکید بر هماهنگی و تعامل بیشتر بین :

سازمان هاي مختلف ذیربط گردشگري،  جهت 
 یاست هاي اثر بخش در حوزه گردشگرياعمال س

wt3 مشارکت فعالنه نهاد هاي عمومی، خصوصی :
و مرد نهاد مرتبط با گردشگري در فرایند تصمیم 

 گیري کالن حوزه گردشگري شهر
 

 8 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

5th.International Congress on Civil Engineering , Architecture 
 and Urban Development 

26-28 December 2017, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 
 
 
 

 تشکیل ماتریس داخلی و خارجی و تعیین استراتژي هاي حوزه گردشگري:  -3-2-4
 اینکه با توجه به 1 شکلطبق  استفاده گردید . IEاز ماتریس داخلی و خارجی  در این مرحله جهت تعیین نوع استراتژي ها

است،  2,88 خارجی برابر بانمرات ماتریس عوامل  و میانگین 2,19برابر  داخلینمرات به دست آمده از ماتریس عوامل میانگین 
. بنابراین در برنامه ریزي توسعه است گرفتهقرار  (WO)انطباقییعنی الگوي  بخش اولتالقی امتیازات درونی و بیرونی در  لذا

ها انطباقی( بازنگري)  که سعی بر بهره گیري از فرصت هاي بیرونی در جهت  استراتژي پایدار گردشگري شهري کاشان باید بر
ري در بخش گردشگ متوسط شهر کاشانوضعیت رفع نقاط ضعف دارد تاکید گردد.به عبارت دیگر این نوع استراتژي  حکایت از 

مشاهده می گردد ضعف ها و فرصت ها بر نقاط قوت و تهدیدها غلبه دارد.بنابراین مدیران و مسوؤلین  زیرا همان طور که دارد،
د حداکثر استفاده را از فرصت نبتوان موجود از ضعف ها حوزه گردشگري در شهر کاشان می بایست تالش نمایند تا با کاستن

 موجود در حوزه گردشگري شهر جهت از مزایاي نهفته در فرصت ها. به بیان دیگر دنببردر حوزه گردشگري  هاي موجود
  استفاده نمایند.  جبران نقاط ضعف

 
 
  
 
  

 SO WO 
 
   
 
 
 
   

 ST WT 
 
 

 
 
 
 
 
 

 IEA روش با : نمودار تعیین نوع موقعیت استراتژي توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان 1شکل 
 

بازنگري که سعی بر بهره گیري از فرصت هاي بیرونی در جهت رفع نقاط  هاي استراتژي مهمترین هجمل از این اساس بر
 از: ضعف  دارند عباتند

 الف) ایجاد ظرفیت هاي آموزش عمومی و تخصصی در زمینه نحوه جذب توریست و درآمد در حوزه گردشگري 
ت مطلوب از قابلیت ها و جاذبه هاي گردشگري شهر به ارتقاء عملکرد مراکز اطالع رسانی کاشان جهت ارایه اطالعاب) 

 همراه تنوع بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري شهر
ج) ارایه مشوق هاي مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه هاي گردشگري و تامین زیر 

 ساخت هاي الزم  

O 
 

S 
 

W 
 

T 
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 : AHPاز مدل بخش گردشگري با استفاده   راهبردهاي بندي اولویت: 3-2-5
 جهت اولویت بندي راهبرد هاي قابل قبول در بخش گردشگري مراحل زیر صورت گرفت  

در این گام، استراتژهاي تدوین شده در معیار گردشگري نسبت به هر یک از عوامل داخلی و خارجی همان  گام اول : 
 جش و ارزیابی قرار می گیرد معیار ، دو به دو از طریق  پرسشنامه مقایسه زوجی توسط خبرگان مورد سن

وزن بدست آمده براي هر یک از استراتژي هاي گردشگري(گزینه ها)  را در وزن هر کدام عوامل داخلی و   گام دوم :
خارجی همان بخش که قبال از طریق مقایسه زوجی در مراحل قبل بدست آمده ( معیار) ضرب نموده تا امتیاز نهایی کلیه 

 ري بدست آید و بدین صورت رتبه کلیه استراتژي هاي بخش گردشگري تعیین می گردد.استراتژهاي بخش گردشگ
 : انتخاب بهترین استراتژي و اولویت بندي آنها با توجه به رتبه نهایی استراتژي هاي بخش گردشگري     گام سوم     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توسعه پایدار گردشگري شهري دي استراتژي هاينمودار درختی فرایند تحلیل سلسله مراتبی براي اولویت بن :2شکل  

نشان  AHPارزیابی صورت گرفته در زمینه اولویت بندي استراتژي هاي توسعه پایدار گردشگري شهر کاشان بر اساس مدل  
ارائه مشوق هاي مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه هاي گردشگري  "می دهد که راهبرد هاي 

ارتقاء عملکرد مراکز اطالع رسانی کاشان جهت ارایه اطالعات مطلوب از قابلیت ها و به همراه  " ین زیر ساخت هاي الزمو تام
به ترتیب  با  WO به عنوان راهبرد هاي بخشتنوع بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري شهر  و جاذبه هاي گردشگري شهر

تاکید بر هماهنگی  "ده و در اولویت اول و دوم اجرا قرار می گیرند، و راهبرد باالترین رتبه را کسب نمو  0,103و 0,105امتیاز 
که جزء "و تعامل بیشتر بین  سازمان هاي مختلف ذیربط گردشگري، جهت اعمال سیاست هاي اثر بخش در حوزه گردشگري

ایجاد ظرفیت ن استراتژي هاي: در اولویت سوم اجرا قرار می گیرد همچنی 0,096می باشد با امتیاز  WT استراتژي هاي بخش
ارایه تمهیدات از سوي مراجع  ،هاي آموزش عمومی و تخصصی در زمینه نحوه جذب توریست و درآمد در حوزه گردشگري

ذیربط جهت ایجاد فضاهاي اکوتوریستی و تفرجی جذاب و با طراوت (دهکده هاي توریستی) براي استقرار گردشگران در 
عه گونه هاي مختلف گردشگري شامل اکوتوریسم ، گردشگري مذهبی ، علمی و فرهنگی توسط توس ،مناطق مستعد گردشگري

ورزشی در  زمینه سازي براي ایجاد و گسترش مجتمع هاي بزرگ تفریحی، فراغتی و ،سازمان هاي مرتبط با امر گردشگري

 هدف 

 معیار 

 گزینه 

ها ي استراتژاولویت بندي 
 

نقاط 
 

نقاط 
 

فرصت 
 

 تهدیدها

WT ST WO SO 
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تژي ها : حاصلضرب وزن ماتریس گزینه ها در وزن معیارها جهت امتیاز نهایی استرا5جدول   
استراتژي ها  امتیاز                  

 نهایی
so1 0,0027 0,0015 0,0071 0,0017 0,0100 0,0034 0,0015 0,0074 0,0097 0,0013 0,0109 0,0103 0,0026 0,0014 0,0018 0,0094 0,083 

so3 0,0021 0,0015 0,0066 0,0081 0,0020 0,0164 0,0077 0,0015 0,0107 0,0072 0,0039 0.0019 0,0005 0,0015 0,0017 0,0024 0,076 

so2 0,0006 0,0063 0,0073 0,0084 0,0020 0,0032 0,0079 0,0075 0,0020 0,0014 0,0043 0,0098 0,0026 0,0014 0,0095 0,0019 0,076 

wo3 0,0025 0,0060 0,0016 0,0016 0,0100 0,0164 0,0015 0,0072 0,0099 0,0014 0,0092 0,0100 0,0005 0,0081 0,0097 0,0094 0,105 

st2 0,0022 0,0014 0,0017 0,0087 0,0098 0,0178 0,0084 0,0077 0,0019 0,0072 0,0022 0,0092 0,0005 0,0076 0,0018 0,0019 0,090 

wo1 0,0025 0,0014 0,0067 0,0081 0,0100 0,0170 0,0077 0,0076 0,0097 0,0070 0,0020 0,0019 0,0005 0,0083 0,0019 0,0018 0,094 

st1 0,0028 0,0060 0,0015 0,0016 0,0019 0,0032 0,0014 0,0014 0,0018 0,0014 0,0021 0,0018 0,0025 0,0083 0,0101 0,0018 0,050 

wo2 0,0005 0,0066 0,0067 0,0083 0,0100 0,0032 0,0015 0,0079 0,0018 0,0069 0,0101 0,0098 0,0025 0,0081 0,0094 0,0097 0,103 

st3 0,0005 0,0084 0,0066 0,0087 0,0020 0,0033 0,0080 0,0077 0,0018 0,0070 0,0021 0,0098 0,0024 0,0077 0,0018 0,0093 0,087 

wt2 0,0005 0,0081 0,0015 0,0016 0,0100 0,0162 0,0015 0,0014 0,0101 0,0013 0,0105 0,0018 0,0025 0,0081 0,0109 0,0105 0,096 

wt3 0,0005 0,0014 0,0014 0,0017 0,0020 0,0031 0,0015 0,0014 0,0102 0,0013 0,0106 0,0019 0,0026 0,0082 0,0096 0,0102 0,067 

wt1 0,0026 0,0014 0,0014 0,0016 0,0104 0,0167 0,0015 0,0014 0,0102 0,0066 0,0021 0,0018 0,0004 0,0014 0,0019 0,0018 0,063 

)1396،گاناسبات نگارندمأخذ:( مح  
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مختلف گردشگري کاشان و فعلیت  برنامه ریزي دقیق جهـت شناسـایی پتانسـیل هـاي ،سطح شهر توسط بخش خصوصی
همکاري و تعامل با سازمان ها و آژانس هاي برتر  ،بخشیدن به تواناي هاي بالقوه، تاریخی، طبیعی و زیست محیطی شهر

مشارکت فعالنه نهاد هاي عمومی، خصوصی و مرد نهاد مرتبط با  ،جهت جذب گردشگر گردشگري استان هاي همجوار
تجهیز و تقویت منابع سخت افزاري و نرم افزاري نهاد ها و  ،گردشگري در فرایند تصمیم گیري کالن حوزه گردشگري شهر

است هاي پویا از سوي سازمان اعمال سی موسسات مرتبط با امور گردشگري جهت رونق بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري و
هاي ذیر ربط جهت حفاظت از کیفیت  عناصرتاریخی ، فرهنگی و اکولوژیک مهم و نمادین شهر و بهسازي شرایط محیطی آن 

 به ترتیب در اولویت هاي چهارم تا دوازدهم اجر جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار گردشگري شهر کاشان قرار می گیرند.
 

 بندي استراتژهاي بخش گردشگري شهر کاشان در حوزه توسعه پایدار شهري: اولویت 6 جدول 
 رتبه AHPوزن حاصل از  استراتژي هاي بخش گردشگري

wo3 : ارائه مشوق هاي مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه هاي
 گردشگري و تامین زیر ساخت هاي الزم

0,105 1 

wo2 : اطالع رسانی کاشان جهت ارایه اطالعات مطلوب از قابلیت ها و جاذبه ارتقاء عملکرد مراکز
 هاي گردشگري شهر به همراه تنوع بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري شهر

0,103 2 

wt2 : تاکید بر هماهنگی و تعامل بیشتر بین  سازمان هاي مختلف ذیربط گردشگري،  جهت
 اعمال سیاست هاي اثر بخش در حوزه گردشگري

0,096 3 

wo1 : ایجاد ظرفیت هاي آموزش عمومی و تخصصی در زمینه نحوه جذب توریست و درآمد در
 حوزه گردشگري

0,094 4 

st2 : ارایه تمهیدات از سوي مراجع ذیربط جهت ایجاد فضاهاي اکوتوریستی و تفرجی جذاب و با
 گريطراوت (دهکده هاي توریستی) براي استقرار گردشگران در مناطق مستعد گردش

0,090 5 

st3 : توسعه گونه هاي مختلف گردشگري شامل اکوتوریسم ، گردشگري مذهبی ، علمی و فرهنگی
 توسط سازمان هاي مرتبط با امر گردشگري

0,087 6 

so1 : زمینه سازي براي ایجاد و گسترش مجتمع هاي بزرگ تفریحی، فراغتی و ورزشی در سطح
 شهر توسط بخش خصوصی

0,083 7 

so3 :مختلف گردشگري کاشان و فعلیت  امه ریزي دقیق جهـت شناسـایی پتانسـیل هـايبرن
 بخشیدن به تواناي هاي بالقوه، تاریخی، طبیعی و زیست محیطی شهر

0,076 8 

so2 : همکاري و تعامل با سازمان ها و آژانس هاي برتر گردشگري استان هاي همجوار جهت جذب
 گردشگر

0,076 9 

wt3 :نهاد هاي عمومی، خصوصی و مرد نهاد مرتبط با گردشگري در فرایند  مشارکت فعالنه
 تصمیم گیري کالن حوزه گردشگري شهر

0,067 10 

wt1 : تجهیز و تقویت منابع سخت افزاري و نرم افزاري نهاد ها و موسسات مرتبط با امور
 گردشگري جهت رونق بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري

0,063 11 

st1 :هاي پویا از سوي سازمان هاي ذیر ربط جهت حفاظت از کیفیت  اعمال سیاست
 عناصرتاریخی،فرهنگی و اکواوژیک  مهم و نمادین شهر و بهسازي شرایط محیطی آن

0,050 12 
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 : نمودار اولویت بندي نوع استراتژهاي بخش گردشگري شهر کاشان 2شکل 
 نتیجه گیري :  -4

نمایند، لذا  می جذب خود سوي به را زیادي گردشگران همواره و باشند می فراوان گريگردش هاي جاذبه داراي شهرها
 گردشگري شهري می باشد. بنابراین،یکی از قابلیت ها و پتانسیل هاي موجود در شهرها براي حرکت در مسیر توسعه پایدار 

 فرهنگیو اجتماعی ،بزرگ اقتصادي هاي  فرصت می تواند ،فعالیت هاي اقتصاديبه عنوان یکی از مهمترین  شهري گردشگري
آورد. از سوي دیگر گردشگري شهري براي حرکت در مسیر بوجود  در راستاي رسیدن به توسعه همه جانبه  براي شهرها را

نیازمند الگویی نوین و سیستماتیک در این زمینه می باشد، با این مقدمه در این پژوهش تالش گردید تا قابلیت ، توسعه پایدار
 شهري کاشان گردشگري پایدار توسعه هاي و اولویت بندي استراتژي تعیین، تدویندر قالب  راهبردي ریزي برنامه هاي الگوي

نتایج به دست آمده از  به کار گرفته شود. تهدیدات امکانات، ها، فرصت درك طریق از رسیدن به توسعه همه جانبه جهت
        به شرح زیر  SWOT- AHPبا استفاده از مدل تلفیقی شهري کاشان توسعه پایدار گردشگري هاي استراتژیک تحلیل

  .می باشد
ضعف ها در ساختار توسعه پایدار گردشگري شهري کاشان بر قوت  نشان داد،  ) (IFE ارزیابی عوامل محیطی داخلی

قویت نقاط قوت  از سوي مسوؤلین ها غلبه دارند که این امر مستلزم توجه جدي و برنامه ریزي جامع براي رفع نقاط ضعف و ت
 و مدیران بخش گردشگري شهر می باشد.

شهر در این بخش با غلبه فرصت هاي محیطی بر تهدیدات  شد،آن  بیانگر (EFE)ارزیابی عوامل محیطی خارجی 
ا از عواملی که مواجه می باشد، به عبارتی شهر در بخش گردشگري توانسته از عواملی که فرصت ایجاد می کند  بهره ببرد و ی

 موجب تهدید می شود دوري نماید. 
در برنامه ریزي توسعه پایدار  نشان داد، :تعیین استراتژي هاي حوزه گردشگريو ) IE (ماتریس داخلی و خارجی
ها انطباقی( بازنگري)  که سعی بر بهره گیري از فرصت هاي بیرونی در جهت رفع  استراتژي گردشگري شهري کاشان باید بر

در بخش گردشگري  متوسط شهر کاشانوضعیت ط ضعف دارد تاکید گردد.به عبارت دیگر این نوع استراتژي حکایت از نقا
مشاهده می گردد ضعف ها و فرصت ها بر نقاط قوت و تهدیدها غلبه دارد.بنابراین مدیران و مسوؤلین  زیرا همان طور که دارد،

د حداکثر استفاده را از فرصت نبتوان موجود از ضعف ها ند تا با کاستنحوزه گردشگري در شهر کاشان می بایست تالش نمای
 موجود در حوزه گردشگري شهر جهت از مزایاي نهفته در فرصت ها. به بیان دیگر دنببردر حوزه گردشگري  هاي موجود

  استفاده نمایند.  جبران نقاط ضعف
کاشان بر اساس مدل  يهاي توسعه پایدار گردشگري شهر همچنین ارزیابی صورت گرفته در زمینه اولویت بندي استراتژي

AHP  ارائه مشوق هاي مختلف به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در پروژه هاي  "راهبرد هاي  داد،نشان
ز ارتقاء عملکرد مراکز اطالع رسانی کاشان جهت ارایه اطالعات مطلوب ابه همراه  " گردشگري و تامین زیر ساخت هاي الزم
 WO به عنوان راهبرد هاي بخشتنوع بخشیدن به فعالیت هاي گردشگري شهر  و قابلیت ها و جاذبه هاي گردشگري شهر
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باالترین رتبه را کسب نموده و در اولویت اول و دوم اجرا قرار می گیرند، و   0,103و 0,105به ترتیب  با امتیاز (بازنگري) 
ر بین  سازمان هاي مختلف ذیربط گردشگري، جهت اعمال سیاست هاي اثر بخش تاکید بر هماهنگی و تعامل بیشت "راهبرد 

 در اولویت سوم اجرا قرار می گیرد 0,096می باشد با امتیاز ( تدافعی)  WT که جزء استراتژي هاي بخش"در حوزه گردشگري
ت حرکت در مسیر توسعه پایدار به ترتیب در اولویت هاي چهارم تا دوازدهم اجر جه) 6( طبق جدول و ما بقی استراتژي ها

 گردشگري شهر کاشان قرار می گیرند.
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