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راهبرد پژوهی در سایۀ عوامل کالن محیطی در گردشگری شهری با استفاده از مدلهای
کمی و کیفی (نمونۀ موردی :توسعۀ گردشگری شهر یزد)
حسن اسماعیلزاده ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
امیررضا خاوریانگرمسیرـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
رضا کانونی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی

دریافت مقاله1393/8/21 :

پذیرش مقاله 1393/10/25

چکیده
گردشگری براساس وجود جاذبههای دیدارگر شکل میگیرد و شهرها یکی از مکانهای
پرجاذبۀ گردشگری هستند .گردشگری شهری یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادیـ اجتماعی و
رفاهی شهر و شهرنشینان است .شهر یزد از جمله شهرهای تاریخی کشور است که
ویژگی های الزم برای توسعۀ گردشگری شهری را دارد .پژوهش حاضر سعی بر این داشت که
با استفاده از روش  SWOTو  PESTLEضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در
بخش گردشگری شهری شهر یزد ،بهترین راهبردها را برای مقابله با تهدیدها و بهرهگیری از
فرصتها تعیین کند .روش پژوهش توصیفیـ تحلیلی است و گردآوری اطالعات با استفاده از
روش های مشاهدة مستقیم و مصاحبه و تهیۀ پرسشنامه انجام گرفته است .در فرایند گردآوری
اطالعات و بهخصوص در جمعآوری پرسشنامه ،جامعۀ نمونه در سه سطح مردم ،گردشگران ،و
مسئوالن ادارات مرتبط با گردشگری شهری است .جهت نمونهگیری از روش خوشهای
استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در تدوین راهبردهای توسعۀ گردشگری
شهری با تأکید بر عوامل خارجی باید جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری ،قانونی ،و
محیط زیستی در نظر گرفته شود .در پژوهش حاضر ،این عوامل دستهبندی شده و درنهایت با
توجه به عوامل داخلی و خارجی راهبردهایی برای توسعۀ گردشگری شهری یزد از جمله
پیشرفتن به سوی دولت الکترونیک و تسهیل خدماترسانی به گردشگران از طریق ایجاد
خدمات الکترونیک ،افزایش دادن سرمایۀ در گردش ،و خروج از رکود سرمایه در شهر از طریق
تصویب قوانین تضمین سود سرمایه و درنتیجه کاهش تورم ارائه شد.

کلیدواژگان :برنامهریزی راهبردی ،شهر یزد ،گردشگری شهری ،مدلهای کمی و کیفی.
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مقدمه
برنامهریزی راهبردی نشاندهندۀ یک فرایند تصمیمگیری منطقی است .منطقیبودن به میزان استفادهای که در یک فرایند
تصمیمگیری از اطالعات موجود برای انتخاب بهترین تصمیم است اشاره دارد ) .(Jimenez 2012: 583برنامهریزی راهبردی
شامل مجموعهای از برنامهریزی فعالیتهایی مانند :تعیین اهداف ،اهداف در حال توسعه ،شاخصهای عملکرد ،و تخصیص
منابع است Spee &) (Jarzabkowski 2011: 218برنامههای کوتاهمدت و سیستمها باید با توجه به برنامهریزی راهبردی
هدایت شود ( .Pirtea et al, (2009: 954برنامهریزی راهبردی روند تعریف برنامههای سازمان برای دستیابی به اهدافشان
است .اهمیت برنامهریزی راهبردی در این است که فرایندهایی را که یک سازمان باید طی کند بررسی میکند .در گام نخست،
وضع موجود را بررسی میکند .بعد ،مالحظاتی را که باید برای رسیدن به آیندهای مطلوب لحاظ شود تدوین میکند .در گام
سوم ،برنامههایی را که باید سازمان انجام دهد تعیین میکند و درنهایت چگونگی حرکت به سمت آیندۀ مطلوب را مشخص
میکند ) .(Parker Gates 2010: 3برنامهریزی راهبردی قبل از آنکه یک تکنیک و فن باشد ،یک نحوۀ تلقی و باور است که
مدیران را به تفکر درازمدت و آیندهنگری و پیشبینی افقهای دوردست ترغیب میکند .همچنین ،چون چتری بر سازمان و
عملیات و اقدامات آن سایه میگسترد و مدیران و مسئوالن امور را در انجامدادن فعالیتهایشان هدایت میکند (مبینی
دهکردی و سلمانپور خویی  .)188 :1385برنامهریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمانها در میدان رقابت دارد .این
نوع برنامهریزی اگر بهدرستی تدوین شود ،به انتخاب راهبردهایی منجر میشود که در صورت اجرای صحیح و بهموقع ،تعالی و
پیشتازی سازمان را به ارمغان میآورد (حسنقلیپور و آقازاده  .)65 :1384الگوی راهبردی بهمنزلۀ یک چارچوب ارزیابی پایداری
براساس اولویتدهی با دیدگاه نظاممند ،کلگرا ،همهجانبه ،و یکپارچه در مدیریت و برنامهریزی پایدار استوار است .الگوی
راهبردی ارزیابی پایداری پوششدهندۀ سه مسئلۀ بسیار مهم و اساسی است :فراگیر و جامعبودن ،یکپارچهبودن ،راهبردیبودن
(رکنالدین افتخاری و همکاران .)89 :1390
تحلیل  PESTLEچارچوبی است که مشاوران راهبرد برای بررسی محیط کالن بیرونی از آن استفاده میکنند که
سازمان در آن محیط فعالیت میکند (اعرابی و رزمجوی  Pest .)68 :1385عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری،
قانونی ،و محیط زیستی مؤثر بر صنعت را شناسایی میکند ) .(Nikolaou Koumparoulis 2013: 33عوامل
 PESTLEدر ایجاد ارزش فرصتهای یک راهبرد نقش مهمی ایفا میکنند .بااینحال ،آنها معموال از کنترل سازمان
خارج بوده و به صورت طبیعی بهمنزلۀ تهدید یا فرصت ذکر میشوند (اعرابی و رزمجوی  .)68 :1385براساس مدل
یادشده ،عوامل کلیدی موفقیت شناسایی میشود تا محیط کالن را با مشخصات اقتصادی ،سیاسی و قانونی ،اجتماعی و
فرهنگی ،فناوری ،و محیط زیستی مطالعه کند (کاظمی و همکاران .)103 :1389
شهر یزد توانهای بالقوه و جاذبههای متعدد گردشگری دارد و توسعۀ صنعت گردشگری میتواند عامل مهم و
تأثیرگذاری در رشد و توسعۀ این شهر باشد .اما دستیابی به این مزایا و مطلوبیتها زمانی امکانپذیر خواهد بود که با
برنامه ریزی صحیح و متمرکز ،بستر الزم برای این کار فراهم شود .هدف اصلی پژوهش حاضر این است که با بهکارگیری
فرایند برنامهریزی راهبردی مدلهای  ،SWOT & PESTLEضمن شناسایی توانمندیها و قوتهای گردشگری شهر
یزد ،به منظور توسعۀ این کارکردها به ارائۀ راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی برای توسعۀ این صنعت بپردازد.

مبانی نظری
برنامهریزی راهبردی در گردشگری

راهبرد یک طرح و رویکرد کلی است .بنابراین ،برنامهریزی راهبردی یک برنامهریزی کلی است که باعث تسهیل فرایند
مدیریت شایسته میشود .برنامهریزی راهبردی بهطور واضح آنچه را که سازمان میخواهد در آینده به آن برسد نشان
میدهد (.(Shapiro 2001: 3
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قابلیت راهبردی بهمنزلۀ توانایی یک سازمان به موفقیت در اقدام برای توسعۀ بلندمدت آن سازمان تعریف میشود.
برای شناسایی این قابلیت سه مرجع اصلی وجود دارد .1 :روش مبتنی بر دانش برای خلق ارزش؛  .2ظرفیت تولید و
بهدست آوردن منابع؛  .3مدیریت کلی فناوریها (.(Soteriou & Coccossis 2010: 193
قدرت بازار رقابتی در مناطق مختلف از یکسو به راهبردهای گردشگری و سیاستهای مقامات محلی و از سوی دیگر به
توانایی گردشگری مناطق مختلف وابسته است .این بدان معنی است که در وهلۀ اول باید قابلیتهای گردشگری مناطق
مختلف شناسایی و مطالعه شوند و در مرحلۀ بعد مقامات محلی از راهبردها و طرحهای مناسب برای توسعۀ گردشگری در
مناطق مختلف استفاده کنند .بسیاری از مزایای اقتصادی گردشگری ،کیفیت زندگی ساکنان مختلف را در زمینههای اشتغال،
درآمد ،افزایش درک از محل ،بهمنزلۀ پارامترهای مهم در توسعه افزایش میدهد (.)Kave et al 2014: 45
گردشگری در قالب الگوهای خاص فضایی بهوجود میآید و یکی از این الگوها ،گردشگری شهری است )Shapira

.)2001: 43
از دهۀ  ،1970شهرها در بخش فعالیتهای اقتصادی دچار رکود شدند .همین مسئله باعث شد برنامهریزان به فکر راه و
روشهای جدید برای ایجاد درآمد و اشتغال باشند .از دهۀ  ،1980راهبردهای توسعۀ گردشگری شهری رونق گرفت .گردشگری
شهری یکی از عوامل کاهش فقر در شهرها ،بهویژه شهرهای کشورهای کمتر توسعهیافته است (زنگی آبادی و همکاران
 82 :1391ـ .)83گردشگری شهری ترکیب پیچیدهای از فعالیتهای مختلف با ویژگیهای محیطی ،میزان توانمندی ،و کشش
شهر در جذب گردشگران و ارائۀ خدمات است (موحد و همکاران  .)18 :1390کارکرد گذران اوقات فراغت و گردشگری بهمنزلۀ
یکی از کارکردهای اصلی یک شهر مدنظر قرار گرفته میشود ) .(Anuar 2011: 411بنابراین ،میتوان گفت فضای
گردشگری شهری فضایی است که منابع گردشگری در آن وجود دارد و الگوی رفتاری گردشگران تابعی از منابع گردشگری
مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات ،و خدمات است (تقوایی و صفرآبادی .)195 :1385
براساس مطالعات انجمن جهانی مسافرت و گردشگری ،گردشگری یکی از صنایع بزرگ شغلآفرین است که در ازای
هریک میلیون دالر درآمد تولیدشده در این صنعت ،بیست هزار شغل جدید ایجاد میشود (الندبرگ و همکاران .)3 :1383
گردشگران شهری از معمولیترین انواع گردشگرانیاند که به منظور گذراندن تعطیالت خود گردشگاههای اطراف شهر یا
دهکدههای گردشگری یا شهرهای گردشگری را انتخاب میکنند .این گردشگران از دیدن مناظر ،تفرجگاهها ،و
دیدنیهای شهری لذت میبرند .در حال حاضر ،گردشگری شهری به یکی از گردشگریهای پردرآمد و مهم تبدیل شده
است و مدیران و مسئوالن شهری همواره در تالشاند با ایجاد جاذبههای جدید و تقویت و ارتقا جاذبههای موجود
شهرشان و همچنین معرفی شهر به جهانیان ،از یکدیگر سبقت بگیرند و بر تعداد گردشگران ورودی بیفزایند (دیناری
 .)255 :1384گردشگری شهری یکی از عوامل اصلی افزایش فعالیتهای اقتصادی در شهرهاست و گردشگری شهری
از جنبههای ضروری همبستگی داخلی و خواستههای خارجی است ).(Popescu & Corbos 2012: 70
فضاهای شهری در شهرهای معاصر را ،که برای گردشگران بهمنزلۀ یک جاذبه محسوب میشوند ،میتوان به دو
دسته تقسیم کرد:
ـ فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارکها ،مراکز فروش مدرن ،فرهنگسراها ،میادین ،و پالزاها؛
ـ فضاهای سنتی نظیر بازارها ،امامزادهها ،گورستانها ،باغها ،مساجد ،و سایر اماکن تاریخی (قالیباف و شعبانیفرد
.)154 :1390
با افزایش فشارهای کاری و کاهش اوقات فراغت ،جستوجوی پادزهری برای کاهش استرس بیشتر شده است.
خرید ،خوردن ،نوشیدن ،و سرگرمی خواستههای اساسی اغلب گردشگران است و بیشتر این خواستهها در محیط شهری
پاسخ داده میشوند  .در رویکرد سیستمی به گردشگری شهری ،عوامل کلیدی سیستم شامل موارد زیر است:
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 ورودی به سیستم (عرضۀ محصوالت و تقاضای گردشگری)
 خروجی سیستم (تجربۀ گردشگران از گردشگری شهری)
 عوامل خارجی (محیط تجارت ،اولویتهای مصرفکنندگان ،عوامل سیاسی ،و مسائل اقتصادی) (نوربخش و
اکبرپور سراسکانرود .)23 :1389
جاذبههای گردشگری را میتوان به شیوههای مختلف تقسیمبندی کرد .این تقسیمبندیها حاصل دیدگاههای افراد
مختلفی است که هریک ،با توجه به دیدگاه و رویکرد خاص خود ،به طبقهبندی جاذبههای گردشگری پرداختهاند .گان
معتقد است همۀ عناصر و اجزای نظام گردشگری به دو گروه عرضه و تقاضا تقسیم میشود که تقاضا شامل بازارهای
داخلی و بازارهای بینالمللی و ساکنان محلی که از جاذبهها ،تسهیالت ،و خدمات گردشگری استفاده میکنند و عرضه
شامل جاذبهها و فعالیتها ،تأسیسات اقامتی ،و دیگر امکانات و خدمات گردشگری میشود ).(Gunn 2002: 15

در گردشگری باید به ارتباط گردشگری و پیچیدگیهای موجود در محیط زیست ،فرهنگ ،و ...توجه شود .برای اینکه
این ارتباط تقویت و تأمین شده و عملکرد مؤثری داشته باشند باید به چهار عامل توجه کرد:
 .1توجه به ویژگیها و شرایط جغرافیایی ،محیط زیستی ،فرهنگی ،و اجتماعی برای جذب گردشگران؛
 .2تصمیمات سیاسی اثرگذار بر بخشی از برنامهریزی راهبردی ،ایجاد زیرساختها و مدیریت یکپارچهشدۀ مقصد
گردشگری؛
 .3توجه به شرکتهای خدماتی که از سوی هستۀ شرکتها در زنجیرۀ تأمین گردشگری و ایجاد یک بخش کلیدی
برای بهبود رقابت در مقصد گردشگری فعالیت میکنند؛
 .4توجه به اهداف بخشهای تجاری که ایجاد جهتگیری راهبردی اهداف است (Rodriguez-Diaz & Espino-
.)Rodriguez 2008: 369
اگر بازیگران گردشگری فعاالنه منافع همۀ ذینفعان دیگر را در نظر بگیرند ،صنعت گردشگری بهمنزلۀ یک اصل
برای بهدست آوردن بازده درخور توجهی در بلندمدت عمل میکند ( (Rodriguez-Diaz & Rodriguez- Espino
.2008: 357
گردشگری شهری ،بهمنزلۀ یکی از مقاصد گردشگران ،عمدتا شامل چهار بعد است:
 .1ویژگیهای فیزیکی شهرها؛
 .2عناصر جامعۀ شهری؛
 .3مدیریت (عرضهگرا)؛
 .4بازاریابی (بازدیدکنندهگرا) (.(Paskaleva- Shapira, 2007: 113

محدودة مطالعهشده
شهر یزد با مختصات جغرافیایی 31°و ׳ 53عرض شمالی و  54°و ׳ 22طول شرقی ،بزرگترین واحد شهری استان یزد و
مرکز ادارۀ آن است .سابقۀ شهرنشینی در این مکان را به قبل از اسالمـ استیالی اسکندر و حتی به عصر هخامنشی
نسبت میدهند .مساحت محدودۀ قانونی شهر یزد  13415هکتار است .توسعۀ شهر و جهات گسترش فیزیکی شهر یزد از
دهۀ  1350به بعد با سالهای قبل یک تفاوت اساسی دارد و آن رشد ناپیوسته و از هم گسیختۀ شهر است که این امر
ریشۀ بسیاری از مشکالت شهر شده است .سیر تحول جمعیت شهر یزد در گذر زمان همواره سریعتر از سایر نقاط شهری
استان بوده است .این روند باعث شده سهم جمعیتی این شهر از کل جمعیت شهری شهرستان و حتی استان فزونی یابد و
طی یک دورۀ شصتساله (1335ـ )1385جمعیت شهر از  63هزار و  502به  432هزار و  194نفر رسیده و تقریبا  7برابر
شده است (مرکز آمار ایران .)1385 ،بیشترین نرخ رشد جمعیت این شهر مانند بسیاری از شهرهای کشور مربوط به دورۀ
1355ـ 1365با میزان 5/4درصد بوده است؛ اما نکتۀ درخور توجه این است که نرخ رشد جمعیت شهر از سال  1365سیر
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کاهنده داشته؛ بهطوریکه در آخرین دوره به 2/8درصد رسیده است .نقشۀ  1نشاندهندۀ موقعیت شهر یزد در استان و
کشور است.

نقشۀ  .1موقعیت فضایی شهر یزد در استان و کشور

روش تحقیق
در پژوهش حاضر ،با توجه به ماهیت موضوع ،رویکرد حاکم بر فضای پژوهش «توصیفیـ تحلیلی» است که برای تدوین
چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین ،از روش کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شد .از طرف دیگر ،از
بررسیهای میدانی و مصاحبه جهت دسترسی به اطالعات مورد نیاز استفاده شده است .جامعۀ آماری این تحقیق جمعیت
 486هزار و  152نفری شهر یزد ،گردشگران ،و مسئوالن ادارههای مرتبط با گردشگری شهر است .حجم نمونه با استفاده
از فرمول کوکران 322 ،نفر محاسبه شد که شامل همۀ افراد سنین هجده سال به باالست .از روش خوشهای برای
نمونهگیری استفاده شد .در جدول 1به ارائۀ جزئیات بیشتری در مورد حجم نمونه پرداخته شده است.
جدول .1مشخصات و تعداد گروههای مصاحبهشونده
جامعۀ آماری

جنسیت
زن

درصد
33

مرد

67

نفر
مردم شهر (شامل افراد عادی ،نخبگان و افراد
صاحبنظر ،سرمایهگذاران بومی)

200

فروشندگان

نفر
15

گردشگران

هتلداران

3

مسئوالن

نفر
88
16

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائۀ راهبرد توسعۀ گردشگری شهری از مدل  SWOT & PESTLEاستفاده
شده است .در این پژوهش ،سعی بر آن است تا به معرفی این مدل و چگونگی کاربرد آن بپردازد.
ارائۀ تحلیل SWOT & PESTLE
 .1مدل راهبردی SWOT

مدل سوات برای نخستینبار در سال  1950توسط دو فارغالتحصیل مدرسۀ بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت
اسمیت و رونالد کریستنس ارائه شد .اما شاید بزرگترین موفقیت هنگامی بهدست آمد که تجزیه و تحلیل با استفاده از
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مدل  SWOTتوسط جک ولش در جنرال الکتریک در سال  1980برای بررسی راهبردهای  GEو افزایش بهرهوری
سازمان انجام شد ( .(Panagiotou 2003: 8مدل سوات شیوهای نظامیافته برای تصمیمگیری و اجرای فعالیتها
درخصوص شکلدهی رهنمود یک سیستم ،کارکرد ،و علل آن است (شهیدی و همکاران  .)102 :1388این مدل یکی از
ابزارهای مهم در مدیریت راهبردی است ) .(Sharifi 2012:1538هدف نهایی فرایند برنامهریزی راهبردی توسط
 ، SWOTتوسعه و اتخاذ یک راهبرد مناسب با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی است ( Kajanus (et al 2004:
 .499مدل  SWOTتجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ،و تهدیدهاست .از طریق تجزیه و تحلیل SWOT

سازمانها میتوانند عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) خود را شناسایی کرده و پس از آن یک
راهبرد مناسب برای توسعۀ سازمان انتخاب کنند ) .(Gao & peng 2011: 796در اصل مدل سوات بهطورکلی بهمنزلۀ
روشی برای تجزیه و تحلیل محیطهای داخلی و خارجی سازمان به منظور دستیابی به یک رویکرد سیستماتیک و
پشتیبانی تصمیمگیری استفاده میشود ( .Gorener (2012: 1525همچنین ،عوامل درونی و بیرونی نهتنها باید به
شناسایی ویژگیها یا شایستگیهای بارز مجموعه ،توانایی ویژه ،منابع تحت اختیار ،و روش اصلی استفاده از آنها کمک
کند ،بلکه باید در بهرهبرداری از آنها نیز راهگشا باشد (.Chakravarthy et al (2008: 361
 .2تحلیل PESTLE

امروزه استقبال گستردهای از مدلها و تحلیلهای راهبردی در مطالعات گردشگری و شهری شده است .این نوع از
تحلیلها همانند  SWOTو  SOARو  ...عموما از مدیریت کسب و کار 1برخاستهاند و هدف آنها رونق و توسعۀ بازار و
بنگاههای اقتصادی است .یکی از تحلیلهای مهمی که امروزه در این عرصه در زمینۀ ارزیابی جایگاه و موقعیت و رشد
بازار استفاده میشود تحلیل  PESTیا  PESTLEاست ( .)Chapman 2010این تحلیل جهت شناسایی فرصتهای
پیش رو و همچنین خطرهای احتمالی گسترش هر مجموعه مؤثر است .درنتیجه ،با یک کار سازمانی به کاهش خطرهای
محتمل از سوی ابعاد ناشناختۀ محیط اقدام میکند ( .)Bloomberg 2012: 2عموما این تحلیل به ارزیابی محیط در
ابعاد ماکرو و کالن و همچنین ارزیابی زمان حال میپردازد ( ،)Jones and Hill 2013: 335زیرا عوامل کالن این
توانایی را دارند تا تغییرات اساسی را در محیط و مجموعه ایجاد کنند .برای مثال ،یک بنگاه اقتصادی ممکن است از
تدابیر سیاستی جدید و قوانین مالیاتی تازه وضع شده تحتتأثیر قرار گیرد ،درحالیکه آن بنگاه تأثیری در اتخاذ این
تصمیمات نداشته است ( .)Gillespie 2007; Husso, 2011: 7چارچوب  PESTLEبراساس عوامل «سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیک ،زیستمحیطی ،و قانونی» استوار است .عموما واژگانی همچون  ،STEP ،ETPSو
 PESTLEبیانگر همین تحلیلاند ( .)Isoherranen 2012: 27شکل 1نمودار نقشۀ ذهنی این تحلیل را نشان میدهد.
نقشۀ ذهنی آخرین ابزار سازماندهیشده برای فکرکردن و رسیدن به هدف در دنیاست که توسط تونی بازان 2ابداع شده
است.

1. Business Management
2. Tony Buzan
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شکل .1نمودار نقشۀ ذهنی تحلیل  ،PESTLEمنبعElinor (2014) :

با توجه به مسائل و نمودار ارائهشده میتوان در هر بعد مواردی مرتبط را بررسی کرد .در بعد «سیاسی» میتوان مواردی
همچون سیاستهای دولت ،مدت زمان تغییر دولت ،سیاستهای بازرگانی ،گروههای فشار ،سرمایهگذاری ،کمکهای مالی و
اقدامات ،جنگ و درگیری و ...توجه کرد .در بعد «اقتصادی» ،مواردی همچون وضعیت اقتصاد و روندها ،اقتصاد خارجی و
روندهای آن ،مالیات عمومی ،مسائل فصلی و آب و هوا ،چرخۀ بازار و تجارت ،عوامل صنعت ،مسیرهای بازار و روند توزیع،
نرخ بهره و ارز ،تجارت بینالمللی و مسائل پولی انتظار داشت .در بعد «اجتماعی» ،میتوان مواردی همچون روند شیوۀ
زندگی ،جمعیتشناسی ،نگرشها و نظرهای مصرفکننده ،نمایشهای رسانهای ،تغییرات قانون مؤثر بر عوامل اجتماعی،
الگوهای خرید مصرفکننده ،مدلهای مد و نقش آنها ،رویدادهای مهم و تأثیر آنها ،عوامل قومی و مذهبی ،آگهی و
تبلیغات را بررسی کرد .در بعد «تکنولوژیک و زیرساختی» ،مواردی همچون رقابت در توسعۀ فناوری ،پیشرفت فناوری،
پژوهش و بودجۀ توسعه ،تکنولوژی جایگزین و راه حل آن ،بلوغ در فناوری ،بلوغ ساخت و ظرفیت ،اطالعات و ارتباطات،
مکانیسمهای خرید مصرفکننده ،فناوری ،صدور مجوز ،اختراع ثبتشدۀ مسائل مربوط به مالکیت معنوی ،ارتباطات جهانی
بررسی خواهند شد .در بعد «قانونگذاری» ،قوانین فعلی ،قوانین آینده ،قوانین بینالمللی ،بدنه ،و فرایندهای تنظیم مقررات
میتوانند بررسی شوند .درنهایت ،در بعد «زیستمحیطی» عواملی همچون قوانین زیستمحیطی ،آگاهی عمومی از مسائل
زیستمحیطی ،دستورکار سیاسی بر محیط زیست ،الگوهای خرید مصرفکننده ،مسئولیت اجتماعی شرکتها ،و آگاهی از
انتظارات قابل بررسی خواهند بود.
اما فواید و نقاط ضعف تحلیل  SWOTکامال مشخصاند .فایدۀ آن در این است که بهطور ساده و راحت بهصورت
لیستی از عوامل که در آینده مؤثر خواهند بود مطرح میشوند ،اما در مقابل عوامل کالن محیطی مورد غفلت قرار خواهند
گرفت .آینده نگری با توجه به نتایج هر عامل کافی نخواهد بود .برای موفقیت یک تحلیل  SWOTانجامدادن
تحلیلهایی فراتر از تهدیدات محتمل ضروری است .تحلیل  PESTLEبهطور دقیق و جامعی عوامل کالن محیطی را
بررسی میکند .ترکیب این دو تحلیل ایدهای مناسب است و میتوان از این طریق به تحلیلی جامعتر دست یافت.
مناسبترین اقدام در این راستا تحلیل  PESTLEدر گام نخست و در ادامه استفاده از این نتایج در نقاط تهدید و فرصت
در تحلیل  SWOTاست .شکل 2شمای کلی از مدل پیشنهادی را نشان میدهد.
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شکل .2شمای کلی مدل SWOT & PESTLE
منبعNishadha (2012) :

بحث و نتیجهگیری
توسعۀ گردشگری شهر یزد با استفاده از مدل SWOT & PESTLE

به منظور ارائۀ راهکارها و سیاستهای توسعۀ گردشگری در شهر یزد ،شناخت عوامل چهارگانۀ مدل  SWOTدر جهت
رفع ضعفها و تهدیدها ،بهبود قوتها ،و فرصتها امری اجتنابناپذیر تلقی میشود که در ادامه مطالعه شده است:
عوامل داخلی مؤثر بر گردشگری شهر یزد

سادهترین راه برای آغاز بررسی فرایند تجزیه و تحلیل یک مجموعه ،بررسی نقاط قوت و ضعف آن مجموعه است.
عوامل داخلی عواملی هستند که مربوط به درون سازماناند و برخالف عوامل خارجی در کنترل مدیریت سازماناند
(اعرابی و همکاران  .)27 :1389هدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیۀ مطالعهشده برای شناسایی نقاط قوت و
ضعف است .این بخش از مدل دقیقا همانند مدل  SWOTاست .جنبههایی که در راه دستیابی به اهداف برنامهریزی و
اجرای تکلیفهای آن زمینۀ مساعد یا بازدارنده دارد ،مدنظر است .ازاینرو ،در این قسمت ،سه مقولۀ راهبردهای موجود،
عملکردها ،و منابع بررسی شده و با عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چارچوب ابعاد توسعۀ گردشگری شهری شهر یزد
به شرح جدولهای  3و  2تقسیمبندی شد.
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جدول .2خالصۀ تجزیۀ عوامل داخلی قوتها و ضعفها
وزن

نقاط قوت

درجهبندی امتیاز وزنی

1
2

S1
S2

مستعدبودن و آمادهبودن منطقه جهت سرمایهگذاری و برنامهریزی گردشگری
برخورداری از امکانات و تأسیسات زیربنایی

0/07
0/1

4
3

0/28
0/3

3

S3

آژانس و وسایل نقلیۀ مسافربری

0/06

2

0/12

4

S4

نیروی انسانی الزم در بخش گردشگری

0/08

4

0/32

5

S5

ثبت جاذبهها و مرمت آنها

0/03

2

0/06

6

S6

صنایع دستی

0/05

1

0/05

7

S7

تنوع سازندهای زمینشناسی

0/04

1

0/04

8

S8

تنوع آداب و رسوم و مظاهر فرهنگی ویژه

0/04

2

/08

9

S9

ضریب امنیت باالی شهر

0/08

3

0/24

10

S10

وجود روحیۀ تعاون و همبستگی میان افراد جامعه

0/04

2

0/08

11

S11

قرارگیری در ایران مرکزی و موقعیت مناسب جغرافیایی

0/1

4

0/4

12

S12

قرارگیری در مسیر ارتباطی قطبهای مهم گردشگری کشور همچون اصفهان،
بندرعباس ،و شیراز

0/08

3

0/24

13

S13

14

S14

جاذبههای تاریخی و غنای اکوتوریستی (کویریـ کوهستانی) بهعنوان بستر مناسب و
مکمل گردشگری
نزدیکی به مبدأهای بزرگ گردشگرفرست داخل کشور

0/07

2

0/14

0/06

3

0/18

15

S15

برخورداری از یک بافت تاریخی غنی و حفظشده

0/1

4

0/4

جمع

2/93

1

ضعفها

1
2

W1
W2

عدم استفادۀ بهینه از سرمایهگذاریهای انجامشده
کمبود امکانات اقامتیـ پذیرایی و تفریحی

0/04
0/07

2
3

0/08
0/21

3

W3

نامناسببودن راه ارتباطی برخی از جاذبهها

0/03

1

0/03

4

W4

نوسان باالی دمای حرارتی روزانه و ساالنه

0/08

4

0/32

5

W5

جریان بادهای نامطلوب (ریزگردها) در برخی از ماههای سال

0/08

2

0/16

6

W6

پراکندهبودن جاذبهها

0/05

2

0/1

7

W7

همجواری کاربریهای ناسازگار با برخی از جاذبهها

0/04

2

0/08

8

W8

کمرنگ شدن آداب و رسوم و سنن محلی

0/04

2

0/08

9

W9

عدم تسلط اهالی به زبانهای بینالمللی

0/06

1

0/06

W10 10

ضعف تبلیغات مناسب

0/07

3

0/21

W11 11

کمبود دفاتر گردشگری

0/1

2

0/2

W12 12

شرایط نامساعد آبوهوایی

0/08

4

0/32

W13 13

کوتاهبودن مدت زمان اقامت گردشگران در شهر

0/1

4

0/4

W14 14

نبود متولی و نهادی یکپارچه در جهت ادارۀ گردشگری در شهر و اقدامات موازی

0/06

3

0/18

W15 15

نبود ثبات در سیاستهای گردشگری استان

0/1

3

0/3

جمع

1

2/73
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شناسایی و تلفیق عوامل خارجی

در این مرحله ،با توجه به عناصر مطرحشده در تحلیل  PESTLEعوامل خارجی مؤثر در مدل  SWOTارزیابی و تحلیل
میشوند.
جدول .3خالصۀ تجزیۀ عوامل خارجی فرصتها و تهدیدها
عوامل اصلی خارجی

وزن

درجهبندی

امتیاز
وزنی

جلب حمایت و توجه بیشتر مسئوالن کالن کشور به شهر یزد
ایجاد و ترمیم نقش و جایگاه گردشگری در توسعۀ روابط خارجی

0/05
0/03

4
2

0/2
0/06

توسعۀ روابط سیاسی کشور با سایر کشورها از طریق توسعۀ گردشگری

0/01

2

0/02

PO4

ایجاد یک سیستم پاسخگو در جهت بررسی میزان عملپذیری تصمیمات

0/02

3

0/04

PO5

پیگیری طرحها و برنامههای کالن گردشگری شهر در دورههای قبلی

0/04

3

0/12

EO1

خروج از اقتصاد تکمحصولی کشور و استان

0/05

4

0/2

EO2

اختصاص اعتبارات ارزی و ریالی کافی

0/02

3

0/06

EO3

ایجاد مشوقهایی در راستای تضمین گسترش سرمایهگذاری
بخش خصوصی

0/02

4

0/08

ایجاد فرصتهای اشتغال متنوعتر و پایدارتر در شهر

0/04

3

0/12

EO5

افزایش تولید ناخالص

0/03

3

0/09

EO6

رونق عرضه و تقاضا

0/03

2

0/06

SO1

بازسازی و احیای نواحی فقیر
حفظ و احیای آداب و رسوم و صنایعدستی محلی

0/04
0/02

1
2

0/04
0/04

SO3

برقراری عدالت در توزیع عادالنه نقشها بین زن و مرد و پیر و جوان

0/05

2

0/1

تبادالت فرهنگی

0/03

1

0/03

SO5

افزایش کیفیت زندگی

0/05

3

0/15

SO6

توسعۀ عدالت اجتماعی

0/06

3

0/18

TO1

افزایش هزینههای تحقیقاتی در زمینۀ گردشگری شهری
تقویت تکنولوژی در صنعت گردشگری استان و ایران

0/03
0/01

2
2

0/06
0/02

رفاه گردشگران با ایجاد تکنولوژیهای مدرن

0/03

2

0/06

تقویت تبلیغات رسانهای در رسانههای متعدد

0/02

1

0/02

توسعۀ زیرساختهای مرتبط با گردشگری

0/04

3

0/12

TO6

ارتقای سطح اینترنت در استان و شهر یزد

0/03

1

0/03

LO1

دستیایی به یک نوع وفاق و اجماع کالن در مقاصد و قوانین گردشگری
خروج از خأل مقررات و دستورالعملهای روشن و کارآمد

0/03
0/02

1
2

0/03
0/04

ارتقای قوانین و مقررات گردشگری

0/01

3

0/03

LO4

تصویب قوانینی عملیاتی در توسعۀ گردشگری

0/02

2

0/04

EnO1

فرهنگسازی در راستای حفظ محیط زیست توسط گردشگران
کاهش وابستگی به صنایع مضر برای محیط زیست

0/03
0/06

2
4

0/06
0/24

حفظ و توسعۀ پوشش گیاهی و افزایش سرانۀ فضای سبز

0/05

3

0/15

افزایش توجه به حفظ و بقای نسل گونههای جانوری در حال انقراض

0/03

1

0/03

جمع

1

ردیف

بخش

PO1
PO3

اقتصادی

EO4

سیاسی

PO2

SO2

فرصتها

TO3
TO4
TO5

LO3

EnO3
EnO4

زیستمحیطی

EnO2

قانونی

LO2

تکنولوژیک و زیرساختی

TO2

اجتماعی

SO4

2/44
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ادامۀ جدول .3خالصۀ تجزیۀ عوامل خارجی فرصتها و تهدیدها
عوامل اصلی خارجی

وزن

درجهبندی

امتیاز
وزنی

PT1

اقدام دولتهای خارجی به وضع تحریمها و تبلیغات سوء بیشتر

0/05

4

0/2

PT2

مشارکتنکردن دولت در انجامدادن و به پایان رساندن طرحها

0/04

2

0/08

قطع روابط خارجی با کشورهای دیگر

0/04

3

0/12

PT4

ناتمامماندن طرحها در نتیجۀ تغییر دولتها

0/04

3

0/12

PT5

ایجاد اختالف بین دستگاههای اجرایی کشور

0/04

3

0/12

ET1

وضع مالیاتهای سنگینتر و کاهش توانایی مردم برای سفر

0/03

2

0/06

ET2

ادامۀ روند افزایش تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم

0/04

3

0/12

ET3

کاهش اختصاصات ریالی و ارزی به گردشگری

0/03

2

0/06

ایجاد بیکاریها به علت فصلیشدن گردشگران به علت شرایط آبوهوایی

0/05

2

0/1

ET5

وابستگی اقتصادی صرف به گردشگری و روی آوردن به اقتصاد
تکمحصولی

0/04

2

0/08

ET6

ایجاد تورم به علت افزایش تقاضا در نتیجۀ رشد گردشگری در مقصد

0/02

2

0/04

ST1

عدم اعتماد و تمایل به سفر در قالب تورهای گردشگری

0/04

1

0/04

ST2

عدم انطباق برخی از آموزههای دینی و فرهنگی با برخی از عوامل
رشد گردشگری
تهاجم فرهنگی در مقصد

0/05

1

0/05

0/03

3

0/09

از بین رفتن آداب و رسوم به تبدیل شدن به یک نمایش فولکوریک

0/03

2

0/06

ST5

افزایش میزان جرایم و فساد و انحرافات اجتماعی

0/02

2

0/04

ST6

عدم پذیرش گردشگران و اهمیت گردشگری در مقصد

0/04

1

0/04

TT1

فرسودگی و عدم پاسخگویی زیرساختهای مقصد

0/02

4

0/08

عدم توانایی در بهوجود آوردن شرایط برای توسعۀ تکنولوژیهای جدید

0/03

2

0/06

ایجاد عوارض ثانویه بر اثر توسعۀ فناوری در مقصد

0/03

2

0/06

LT1

برخورد با محدودیتهای قانونی

0/03

2

0/06

LT2

فراموششدن گردشگری در تصویب قوانین

0/03

2

0/06

عدم حمایت قانون از برگشت سرمایه برای سرمایهگذاران

0/02

3

0/06

LT4

ایجادنشدن انسجام قانونی در کشور در زمینۀ گردشگری

0/02

2

0/04

EnT1

تخریب پوشش گیاهی

0/03

3

0/09

افزایش آلودگیهای صوتی و هوا

0/06

4

0/24

برهم خوردن تعادل اکوسیستم منطقه

0/03

2

0/06

عدم رعایت حریم میراث طبیعی توسط گردشگران

0/02

2

0/04

جمع

1

ردیف

تهدیدها

ST4

TT3

EnT3
EnT4

زیستمحیطی

EnT2

قانونی

LT3

تکنولوژیک و
زیرساختی

TT2

اجتماعی

ST3

اقتصادی

ET4

سیاسی

PT3

بخش
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بعد از فهرستکردن همۀ نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،و تهدید ،راهبردهای مورد نظر از برخورد این عوامل تدوین شد.
بهطورکل ،در پایان کار چهار راهبرد  SO ،WO ،STو  WTتدوین خواهند شد .در ادامه ،با توجه به این عوامل راههای
گسترش گردشگری شهر یزد تدوین خواهد شد.
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راهبرد SO

در این راهبرد ،سیستم در تالش است تا درحالیکه از نقاط قوت داخلی استفاده میکند حداکثر بهره را از فرصتهای
خارجی ببرد .در این زمینه ،موارد زیر پیشنهاد میشود.
 به رسمت شناختن روشهای جدید سرمایهگذاری خارجی همچون تأمین مالی پروژهای ()Financing Project
ترتیبات بیع متقابل ( )Buy Backو انواع روشهای ساخت بهرهبرداری و واگذاری ()BOT؛
 کوتاهترکردن فرایند درخواست پذیرش و تصویب سرمایهگذاری خارجی در هیئت سرمایهگذاری خارجی از جمله
مزیتهای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی است .در حوزۀ تأمین مالی خارجی (فاینانس)،
براساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی ،و گردشگری؛
 گسترش اقسام مختلف گردشگری در شهر از قبیل گردشگری تاریخی و فرهنگی ،گردشگری مذهبی ،و
گردشگری سالمت و اکوتوریسم؛
 پیشرفتن به سوی دولت الکترونیک و تسهیل خدماترسانی به گردشگران از طریق ایجاد خدمات الکترونیک؛
 ایجاد زمینۀ اشتغال برای همۀ افراد جامعه از قبیل زن و مرد ،افراد معلول و سالم و درنتیجۀ افزایش کیفیت
زندگی در جامعه؛
 بهره گیری از روحیۀ تعاون و همکاری مردم محلی جهت حفظ و بهبود محیط زیست؛
 بهرهگیری از کمکهای سرمایهگذاران و فعاالن صنعتی در راستای افزایش تبلیغات گردشگری؛
 ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی برای مسافران بینراهی و تشویق آنها برای بازدید از شهر یزد.
راهبرد ST

در این راهبرد ،سیستم در تالش است تا در عین استفاده از نقاط قوت مقابل تهدیدات خارجی مقابله کند .در این زمینه،
موارد زیر پیشنهاد میشود.
-

غنیمتشمردن گردشگران خارجی واردشده جهت آشنایی آنان با آداب و رسوم ،فرهنگ ایرانیان و ایجاد زمینهای
مساعد جهت توسعۀ روابط با کشورهای خارجی؛
افزایشدادن سرمایۀ در گردش و خروج از رکود سرمایه در شهر از طریق تصویب قوانین تضمین سود سرمایه و درنتیجه
کاهش تورم؛
جلوگیری از رواج ناامنی در شهر و به نوعی تقویت وضع موجود از طریق آموزش صحیح قوۀ نظامی و امنیت شهر
به شکلی مطلوب؛
جلوگیری از تخریب بافت تاریخی غنی شهر با تعریف مسیرهای پیادۀ گردشگری و جلوگیری از ورود وسایل نقلیۀ
گردشگران؛
استفاده از روحیۀ تعاون و همکاری مردم و ترغیب آنها جهت ایجاد NGOهایی در راستای حفاظت محیط زیست
مانند گروههای رفتگران طبیعت؛

 استفاده از توجه خاص مسئوالن فرادست جهت ایجاد هماهنگی در نهادهای پایین و جلوگیری از برخورد بامحدودیتهای قانونی احتمالی؛
 برگزاری سلسلهجلساتی در راستای توجیه مسئوالن و مردم در زمینۀ گردشگری و فواید و اثرات مثبت آیندۀ آنبرای جامعه؛
 -شناسایی و جلوگیری آن دسته از اقدامات نامطلوب که بر محیط زیست و اکوسیستم تأثیر منفی دارند.
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راهبرد WO

گاهی موارد ،فرصتهای مناسبی در بیرون از محیط وجود دارند که به علت وجود برخی ضعفهای داخلی نمیتوان از
آنها بهره برد .هدف از راهبرد  WOاستفاده از فرصتهای کنونی است تا بر ضعفهای داخلی غلبه کرد .در این زمینه
موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ با جلب توجه مسئوالن میتوان تضمینی برای سرمایهگذاران فراهم آورد و از این وضعیت کمرغبتی سرمایهگذاران
خارج شد.
ـ گردشگری میتواند بهمنزلۀ عاملی در راستای توسعۀ روابط خارجی باشد و بهعنوان یک عامل برای خروج از تشنج
کنونی در روابط خارجی استفاده شود.
ـ از آنجا که تکنولوژی و زیرساختها مورد نیاز توسعه در هر بخش است ،میتوان با مد نظر قراردادن ضرورت
تکنولوژی و زیرساختها برای سایر بخشها به بخش گردشگری نیز کمک کرد .شرکت پیشگامان کویر یزد یکی
از آن دسته از شرکتهاست که میتواند به توسعۀ گردشگری کمک مؤثری کند.
ـ توسعۀ گردشگری و توجیه مسئوالن در راستای توسعه موجب برچیدهشدن برخی از صنایع مضر و آالینده خواهد
شد و نیروی کار آزادشدۀ حاصل از آن را میتوان در بخش گردشگری استفاده کرد.
ـ با استفاده از فرصت حاصل از توسعۀ تبلیغات گردشگری میتوان احساس خوبی را برای مردم محلی در مورد آداب
و رسوم خود فراهم آورد .به نوعی تبلیغات و اقدامات رسانهای باید آداب و رسوم و هویت محلی را تقویت کند و
موجب جلوگیری از فراموشی هویت جامعه شود.
ـ از آنجا که توسعۀ گردشگری و بودجههای حاصله از آن موجب افزایش سطح سواد و تسلط مردم محلی برای
زبانهای خارجی میشود و در پیرو آن توسعه در سایر زمینهها را نیز فراهم خواهد آورد ،پس باید از این فرصت
استفاده و مردم محلی را به فراگیری علم و زبانهای خارجی ترغیب کرد.
راهبرد WT

هدف از این راهبرد به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از تهدیدات و ضعفهاست .در این زمینه ،میتوان موارد زیر را
ترسیم کرد:
ـ نظارت هرچه بیشتر مسئوالن بر بازار و برخورد با عامالن تحریم و احتکار بهویژه در بخش گردشگری؛
ـ از آنجا که استفاده از هر نوع از فناوری نیازمند فرهنگ خاص خود است و عدم توجه به این مورد موجب اثرات
منفی بلندمدتی در آینده خواهد شد ،باید توجه کرد که تمرکز صرف بر روی گردشگری و عدم توجه به سایر
بخشها موجب آثار و عوارض کنونی خواهد شد و به نوعی مجددا وارد اقتصاد تکمحصولی خواهد شد؛
ـ تعریف مسیرهای گردشگری و جلوگیری از پراکندگی جاذبههای گردشگری ،زیرا پراکندگی جاذبههای گردشگری
سبب هدر رفتن انرژی و افزایش هزینههای گردشگران خواهد شد؛
ـ به نوعی میتوان نتیجه گرفت که ثبات عاملی مؤثر در توسعۀ گردشگری است و این ثبات بهویژه در
سیاستهاست.

نتیجهگیری
امروزه ،گردشگری شهری را یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادیـ اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان میدانند و به
همین دلیل مسئوالن امور گردشگری و شهر در پی ارتقا و گسترش آن برآمدهاند .با توجه به آثار و فواید بسیار صنعت
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گردشگری ،پرداختن به گردشگری شهری میتواند در کاهش بسیاری از مشکالت نظیر بیکاری ،رکود صنایع محلی
بهویژه صنایع دستی ،و ...مؤثر بوده و به نظام مدیریت شهرها برای افزایش توان اقتصادی شهر و به تبع آن افزایش
درآمد سازمانهای ادارهکنندۀ شهر منجر شده و آنها را در اجرای درست و به هنگام طرحهای توسعۀ شهری یاری
رساند .ضمن اینکه از بعد فرهنگیـ اجتماعی نیز به احیا یا تقویت هویت ملی ،انسجام فرهنگی ،تبادل فرهنگی و تعامل
فرهنگی ،و حفاظت از ارزشهای فرهنگی در شهرها کمک کند .با توجه بررسیهای صورتگرفته از طریق مشاهدۀ
مستقیم ،مصاحبه ،و پرسشنامه ،عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری شهری یزد شناسایی شد که شامل عوامل درونی
(قوتها و ضعفها) و عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) است .در این زمینه ،عوامل درونی توسط مدل  SWOTشناسایی
شد که شامل نقاط قوت که میتوان به مواردی از جمله مستعدبودن و آمادهبودن منطقه جهت سرمایهگذاری و
برنامه ریزی گردشگری ،برخورداری از امکانات و تأسیسات زیربنایی ،آژانس و وسایل نقلیۀ مسافربری ،نیروی انسانی الزم
در بخش گردشگری ،ثبت جاذبهها و مرمت آنها و نقاط ضعف شامل مواردی همچون عدم استفادۀ بهینه از
سرمایهگذاریهای انجامشده ،کمبود امکانات اقامتیـ پذیرایی و تفریحی ،نامناسببودن راه ارتباطی برخی از جاذبهها،
نوسان باالی دمای حرارتی روزانه و ساالنه ،پراکندهبودن جاذبهها ،و جریان بادهای نامطلوب (ریزگردها) در برخی از
ماه های سال اشاره کرد .در تحلیل عوامل خارجی ،که در پژوهش حاضر نیز تأکید بر عوامل بیرونی است ،نقاط فرصت و
تهدید از جنبههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری ،قانونی ،و محیط زیستی مورد تأکید قرار گرفت که این عوامل
توسط مدل  PESTLEشناسایی و مشخص شدند که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد .در نقاط فرصت در
ابعاد سیاسی PO1 :ایجاد و ترمیم نقش و جایگاه گردشگری در توسعۀ روابط خارجی PO2 ،جلب حمایت و توجه بیشتر
مسئوالن کالن کشور به شهر یزد ،اقتصادی EO1 :خروج از اقتصاد تکمحصولی کشور و استان EO2 ،اختصاص
اعتبارات ارزی و ریالی کافی ،اجتماعی SO1 :حفظ و احیای آداب و رسوم و صنایع دستی محلی SO2 ،بازسازی و احیای
نواحی فقیر ،فناوری TO1 :افزایش هزینههای تحقیقاتی در زمینۀ گردشگری شهری TO2 ،تقویت تکنولوژی در صنعت
گردشگری استان و ایران ،قانونی LO1 :دستیابی به یک نوع وفاق و اجماع کالن در مقاصد و قوانین گردشگریLO2 ،

خروج از خأل مقررات و دستورالعملهای روشن و کارآمد ،محیط زیستی EnO1 :فرهنگسازی در راستای حفظ محیط
زیست توسط گردشگران EnO2 ،کاهش وابستگی به صنایع مضر برای محیط زیست .در نقاط تهدید در ابعاد سیاسی:
 PT1اقدام دولتهای خارجی به وضع تحریمها و تبلیغات سوء بیشتر PT2 ،عدم مشارکت دولت در انجامدادن و به پایان
رساندن طرحها ،اقتصادی ET1 :وضع مالیاتهای سنگینتر و کاهش توانایی مردم برای سفر ET2 ،ادامۀ روند افزایش
تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم ،اجتماعی ST1 :عدم اعتماد و تمایل به سفر در قالب تورهای گردشگریST2 ،

عدم انطباق برخی از آموزههای دینی و فرهنگی با برخی از عوامل رشد گردشگری ،فناوری TT1 :فرسودگی و عدم
پاسخگویی زیرساختهای مقصد TT2 ،عدم توانایی در بهوجود آوردن شرایط برای توسعۀ تکنولوژیهای جدید ،قانونی:
 LT1برخورد با محدودیتهای قانونی LT2 ،فراموششدن گردشگری در تصویب قوانین ،محیط زیستی EnT1 :تخریب
پوشش گیاهی و باغات EnT2 ،افزایش آلودگیهای صوتی و هوا .نتایج نشان میدهند که شهر یزد ظرفیت الزم برای
تبدیلشدن به قطب گردشگری را دارد و در این مورد فقط باید با استفاده از فرصتها در پی کاهش تهدیدها برآمد تا
بتوان تهدیدهای وارده از بیرون را تعدیل و به فرصت تبدیل کرد .راهبردهای مطرحشده در پژوهش حاضر ،با توجه به
نقاط قوت و ضعف درونی و نقاط فرصت و تهدید بیرونی ،با تأکید بر ابعاد مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و
زیرساختی ،قانونی ،و محیط زیستی تدوین شدهاند و میتوانند در صورت توجه و اجرای آنها گردشگری شهری یزد را
توسعه دهند و از آثار مثبت گسترش آن به سود مردم و شهرنشینان بهره ببرند.
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