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 های مدیریت توسعه گردشگریهای طرحارزیابی کیفی شاخص

 (فیروزکوهشهرستان مطالعه موردی ) 

 

  1مهناز پروازی

 *2مسعود گودرزی

 

 چکیده

 ،شهرستان فیروزکوه مطالعه موردی و بر اساس توسعه گردشگریهای طرح کیفی شاخصارزيابی مقاله حاضر با هدف 

جامعاه آمااری    اناد. تحلیلی ارزياابی شاده   -گردآوری و با روش توصیفی ،پیمايشیتنظیم گرديده است. اطالعات به شیوه 

اناد. حمام نموناه نیا  باا      به شهرستان فیروزکوه مسافرت کردهشامل کلیه گردشگرانی بود که به قصد تفريح، سفر و بازديد 

هاا،  باه منظاور ارزياابی شااخص     .نفار برگ ياده شاد    122فرماو  کاوکران   باا اساتفاده از    توجه به تعداد انبوه گردشگران،

 ،جذب گردشگرموارد  ،آن که در بودای گ ينهدسؤا  باز چن 3و سؤا  بسته  21ای طراحی گرديد که متشکل از پرسشنامه

ت خاارجی  تهديادا  و نقاا  ضاعد داخلای   و همچنای    هاا هاا و پتانسایل  . به منظور ارزياابی تاوان  مورد سنمش قرار گرفت

ا  ؤدرخصوص اي  س SWOTهای مطرح شده و تحلیل فرضیه بر اساس. تفاده شداس SWOT، از مد  گردشگری فیروزکوه

ند، نتايج مطلوبی حاصال  های گردشگری شهرستان کدامند و چه تأثیری بر توسعه گردشگری شهرستان دارطرحاساسی که 

های اثرگذار شاخصه تواند به عنوان يکی ازمیهای مختلد در شهرستان فیروزکوه برگ اری جشنواره دهدمینشان  گرديد که

. موقعیات جررافیاايی   آياد باه حسااب مای   از نقا  قوت فیروزکوه  وشوند های توسعه گردشگری در آن شهر مطرح در طرح

های توساعه گردشاگری باه خاود     ها و طرحل توجهی را در ارزيابی کیفی شاخصشهرستان فیروزکوه توانسته است سهم قاب

معادنی  هاای آب چشامه های تفريحی در کنار ساخت کمپ .شودمحسوب میت فیروزکوه نقا  قوديگر اختصاص دهد که از 

تواند استراتژی و فرصتی برای از بای  باردن   ق در توسعه گردشگری در آن شهر میهای موفبه عنوان يکی از طرحفیروزکوه، 

تواناد باه عناوان يکای از     نیا  مای  شناساايی دقیاق امااک  گردشاگری طبیعای و تااريخی        شد.نقا  ضعد در گردشگری با

 ،به افا ايش گردشاگران آن شاهر کماا نماياد      عالوه بر اينکه عه گردشگری شهرستان فیروزکوههای مطرح در توسشاخص

 .  محسوب شود ا  قوت در گردشگری فیروزکوهرای کاهش تهديدات و استفاده از نقب ديگرو فرصتی استراتژی 

 SWOTارزيابی، شاخص، طرح توسعه، شهرستان فیروزکوه، گردشگری، مد  کلیدی:  هایهواژ

 .JEL: I15, L83بندی طبقه

 

 

 تهران، ايران آزاد اسالمی واحد شهر ری، ، دانشگاهعلوم پايهطبیعی، دانشکده گروه جررافیای استاديار  -2

  goodarz@scwmri.ac.ir ، تهران، ايران، مسئو  مکاتبات:پژوهشکده حفاظت خاک و آبخی داری کشورگروه خشکسالی و ترییر اقلیم، استاديار  -*1
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 مقدمه -1

گردشااگری در بساایاری از کشااورهای باا ر  و      

 صاناي  کوچا جهاان يکای از ب رگتاري  و ساودآورتري      

 شود. بر اسااس گا ارش ساازمان جهاانگردی    محسوب می

(WTO) 21313انااداز توريساام در سااا  و برنامااه چشاام 

میالدی، تعداد گردشگران در سراسر جهان به يا میلیاارد  

میلیااون نفاار خواهااد رسااید. در اياا  راسااتا    ششصاادو 

شود کاه منطقاه خاورمیاناه پا  از منطقاه      بینی میپیش

دارا را شاد توريسام در جهاان    شرق آسیا باالتري  می ان ر

   .شود

هاای  ن با پیشینه و تمدنی که  و جاذباه کشور ايرا

متنوع و موقعیت برجسته اقلیمای ضام  آنکاه خواهاان     

زايی و درآمد ارزی اسات  از جمله اشترا مناف  اقتصادی 

های متعالی و هويت فرهنگی تمادن خاود   بر حفظ ارزش

هاای  پتانسایل وجاود  . (2322)ديباايی،   دارد تأکیاد نی  

کشاور را باه    اي  ،عظیم تاريخی و حتی طبیعی در ايران

ناطق گردشگری جهان باد  نماوده   تري  ميکی از جذاب

از  لیک  مشکالت موجود نظیر پندارهای غلط برخی است

سبب گردياده اسات تاا     ،گردشگران خارجی درباره ايران

ر کمیت و کیفیات گردشاگری   باز يا سو اي  مشکالت 

گردشاگری در   داشته باشد و از سوی ديگر امرء تأثیر سو

 طاور کاه شايساته اسات جادی تلقای نگاردد       کشاور آن 

 (.2325 ،ارمران)

رسد جهت پیشارفت در ايا  زمیناه    لذا به نظر می

صنعت گردشگری ايران طبیعی،  خصوصاً در بخش مناب 

 بار مبناای   ،کنتر  شده و پايدار ،ای منسممبايد به شیوه

)پااپلی يا دی،    يافته، اداره گاردد توسعهري ی مؤثر برنامه

 333/142/2 مساااحتی حاادود . کشااور ايااران بااا(2325

یلیاون نفار،   م 23کیلومترمرب  وسعت و جمعیتی بالغ بر 

در  ،ای ساازمان جهاانگردی  بندی منطقهبر اساس تقسیم

رخااورداری از آساایای جنااوبی قاارار گرفتااه اساات. ب    

                                                           
1- World Tourism Organization  

ه در های پراکندهای عظیم البرز و زاگرس و کوهکوهرشته

تااريخی درخشاان، آثاار    مرک ، اقلیمی متناوع، پیشاینه   

باستانی، موسیقی غنی، مناظر بادي  و بسایاری ديگار از    

بارای جاذب   را هاا، پتانسایل باالقوه مسااعدی     دیتوانمن

آن . همه اي  موارد حااکی از  ايماد کرده استجهانگردی 

آساانی  ند باه  تواکه با کمتري  بذ  توجه، ايران میاست 

اصلی مراک  جهاانگردی دنیاا    هایتبديل به يکی از قطب

مت ايا  کشاور باه سابب قاد     (. 2332شود )صحرائیان، 

در ژرفای تااريخ دارای   ،تاريخی و پويايی تمدن و فرهنگ

هاسات کاه   های توانمند در بسیاری از زمینهچنان جاذبه

تواند پاسخگوی انبوهی از نیازهای جهاانگردان باشاد.   می

هايی همچاون افا ايش   گردشگری در ايران پیاماد توسعه 

اف ايش درآمد ارزی از همه، يی و مهمتر زادرآمد، اشترا 

های ايران هر کادام دارای  . با توجه به اينکه استانرا دارد

ای جهات جاذب گردشاگر    وياژه و خصوصایات   هاا جاذبه

ها و الزم است تا با يا ارزيابی صحیح، شاخص باشند؛می

وی هار منطقاه شاناخته شاود و باا ارائاه       های قپتانسیل

راهکار مناسب و تبلیرات سودمند برای جاذب گردشاگر،   

 (.2321)ازکیا،  زمینه توسعه در منطقه فراهم شود

شهرستان فیروزکوه يکی از اي  مناطقی اسات کاه   

هاای باالقوه آن،   نیازمند توساعه باوده و شناساايی تاوان    

ائه دهاد. از  تواند سازوکاری جهت توسعه گردشگری ارمی

هاای  قصد دارد تا با ارزيابی شااخص حاضر رو تحقیق اي 

هااای توسااعه گردشااگری شهرسااتان فیروزکااوه،   طاارح

ساازمان جهاانی شاورای     های اي  منطقه را بسنمد.توان

در گ ارشی که توسط کارشناسان ايا    1(WTTC) سفر

شورا و به کما دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد تهیاه  

و  زمانی ده ساله تهیه هایبازه ساالنه گ ارشی درکند، می

کشاور   222در را وضعیت گردشگری و اثارات اقتصاادی   

هاای ايا    بار آخاري  گا ارش    ناا ب .نمايدمیبررسی  دنیا

را از ساا    سازمان که آمار و وضعیت گردشگری کشورها

اياران در   ،بینی کرده استمیالدی پیش 1313تا  1323

درصاادی در صاانعت   3/3ماایالدی رشااد   1323سااا  

                                                           
2- World Travel and Tourism Council  
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 ،. باار اساااس هماای  گاا ارشخواهااد داشااتگردشااگری 

باا رکاود مواجاه     1313وضعیت گردشگری ايران تا سا  

شهرساتان   رساد. درصاد مای   2/3شود و اي  عدد باه  می

فیروزکوه به دلیل خوش آب و هاوايی، طبیعات دلیاذير،    

 و مذهبی در اطرافريخی البرز و اماک  تا کوهرشتهوجود 

و همچنی  واقا  شادن در مسایر ارتبااطی ساه اساتان       

از اهمیات باااليی برخاوردار     ،تهران، مازندران و سامنان 

هناوز   ،های گردشگری باالاست ولی با دارا بودن پتانسیل

در جذب گردشگر موفاق باشاد.    گونه که بايدآن نتوانسته

کاه باا   هاايی دارد  توسعه يا منطقاه توريساتی، شااخص   

توان اقادامات الزم جهات توساعه را فاراهم     تعیی  آنها می

 .اد و ... مچون جمعیت، فرهنگ، اقتصهايی هشاخص ؛آورد

هاای  هاا و شااخص  تواند با ارائاه طارح  جامعه می بان می

 .زمینه جاذب گردشاگر را بیشاتر فاراهم کناد      ،گوناگون

ساخت اقامتگاه، مهیا نمودن وسايل حمال و نقال و برپاا    

از  ،بازارهای سنتی به منظور عرضه کاالهای محلی کردن

باشاد و  تأثیرات گردشگری بر جامعاه ماورد بازدياد مای    

توانناد در  متقابالً گردشگران با خريد و وارد کردن ارز می

نیا   را زايای  و از اي  طريق، اشترا  باشندسوددهی مؤثر 

 (.2321)تواليی،  اف ايش دهند

هااای شهرسااتان هااا و پتانساایلشناسااايی قابلیاات

فیروزکااوه در زمینااه جااذب گردشااگر، ارائااه راهکارهااای 

گردشگران و عملی نماودن آن و نیا    مناسب برای جذب 

های اجرايای فیروزکاوه باه منظاور توساعه      شناخت طرح

 د.  نباشیم ، از اهداف اي  تحقیقگردشگری

 

 تحقیقپیشینه 

می منطقااه ساانمطالعااات امکااان: 2322در سااا  

ساانمی ، مطالعااات امکااانگاماساایابنمونااه گردشااگری 

مطالعاات جانماايی   صادر،  منطقه نمونه گردشگری علای 

مطالعاات  و  منطقه گردشگری تیه قلندر سیاه تويسارکان 

 جانماايی منطقاه گردشاگری تیاه گ نادر تويسارکان بااا      

 اتمام يافته است.  GISاستفاده از

مطالعاااااات راهبااااااردی و   :2322 در ساااااا  

اسااتان ماانی ان ) روساتای هادف گردشاگری     سااختاری 

روساتای هادف    مطالعات راهبردی و ساختاری همدان(،

، مطالعاات راهباردی و   استان همادان( گردشگری پیروز )

اسااتان روسااتای هاادف گردشااگری حبشاای ) ساااختاری

روساتای هادف    همدان(، مطالعات راهبردی و ساختاری

گردشگری قلعه جوق )استان همدان(، مطالعات راهبردی 

هاادف گردشااگری ساانگ ساافید ی روسااتای و ساااختار

در  شرکت توسعه گردشگری اساتان اياالم   استان ايالم(.)

 های زير را ارائه داده است:طرح 2322سا  

روسااتای هاادف   مطالعااات راهبااردی و ساااختاری

طاارح جااام  و  اسااتان ايااالمگردشااگری پشاات قلعااه  

 نیا  انماام شاده    ایهای متفرقاه طرح .گردشگری سام 

 د:نباشاست که به اختصار به شرح ذيل می

: طرح جام  ممتما  فرهنگای پال    2312در سا  

 فرهنگی در پل زمانخاان  -طرح دهکده تفريحی ،زمانخان

 (دفتر فنی استانداری چهارمحا  بختیاری)

اراضی حاشایه درياچاه    طرح جام : 2313در سا  

 (رودسازمان عمران زاينده) رودزاينده

طاارح جااام  توريسااتی حاشاایه  : 2322در سااا  

دهکااده  طاارح  ،رود از چلگاارد تااا درياچااه سااد زاينااده

دفتار فنای اساتانداری    ) توريستی چشمه ديمه -تفريحی

 -فرهنگای  -طرح دهکده تفريحای  ،(چهارمحا  بختیاری

 ( رودزمان عمران زايندهسا) رودتوريستی زاينده

: طارح پاارک با ر  توساعه يکاام     2321در ساا   

 چابهار )سازمان منطقه آزاد چابهار(منطقه آزاد 

 طااارح جاااام  اراضااای نااااژوان: 2321در ساااا  

 شهرداری اصفهان()

طرح جام  اراضای حاشایه تااالب    : 2322در سا  

جهاااانگردی اساااتان  -ساااازمان ايرانگاااردی) چرااااخور

طارح جاام  توريساتی اراضای      ،(چهارمحا  و بختیااری 

 (استانداری اردبیل)سرعی  سب  

 -طاارح جااام  محوطااه تفريحاای:  2322در سااا  

 فرهنگی کوهرنگ )دانشگاه علوم پ شکی شهرکرد(
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 شهرستان فیروزکوه -1نقشه 

 منبع: )مطالعات نگارندگان(                          

 

 

طاارح تفصاایلی اراضاای ناااژوان   : 2322در سااا  

طاارح جااام  گردشااگری اسااتان  ،)شااهرداری اصاافهان(

 )سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان(اصفهان 

گردشاگری   : طرح تفصیلی ممتم 2323در سا   

 -ايرانگااردیگااذاری هاا ار جريااب )شاارکت ساارمايه   

 ی(جهانگرد

 -ساااختاری -: طاارح راهبااردی 2322در سااا   

عملیاتی توساعه و ماديريت منااب  و ... ساازمان میارا       

  فرهنگی، صناي  دستی و فرهنگی استان )سازمان میرا

 گردشگری(

ی و تفصااایلی ر: طااارح سااااختا2323در ساااا   

ر( هکتاا  133گردشگری اراضی حاشیه سد گلفار  ارس ) 

 اری صنعتی ارس()منطقه آزاد تم

ساااختاری و  -: طاارح راهبااردی 2333در سااا   

 ،بختیاریو گردشگری استان چهارمحا   عملیاتی توسعه

بازنگری طرح جام  و تهیه طرح تفصیلی اراضی حاشایه  

تاالب چراخور )سازمان میرا  فرهنگی، صناي  دساتی و  

 .بختیاری(و گردشگری استان چهارمحا  

هاای گردشاگری   بدون شا در سراسر دنیاا طارح  

 توريسام انماام   بسیاری جهت توسعه گردشگری و جذب

تاوان باه چناد نموناه از عماياب و      ولیک  می شده است

 هاای زيردرياايی و يخای    يعنی احدا  هتال  تري  آنتازه

تمربه غاذا خاوردن    ،مالديو 2هیلتونهتل در  اشاره نمود.

العاااده باشااد؛ اياا  توانااد بساایار خااارقدر زياار دريااا ماای

متری درياا قارار دارد و تماام آن از     5رستوران در عمق 

هتال   سااخت  .نوعی شیشاه خااص سااخته شاده اسات     

يکاای از عمايااب معماااری و نیاا  در دباای  1 هاياادروپلی

 باشد.میگردشگری جهان 

 

 قلمرو تحقیق

 باشااد.هرسااتان فیروزکااوه ماایش قلماارو تحقیااق،

شارقی اساتان تهاران و در    الیه شما فیروزکوه در منتهی

واقا    35:12و عرض جررافیايی  51:41طو  جررافیايی 

اساتان   ايا  شهرساتان از شاما  و شارق باه      .استشده

شرقی به استان سامنان و از  مازندران، از جنوب و جنوب

)شایری،   گاردد غرب به شهرساتان دماوناد محادود مای    

2332). 

                                                           
1- Hilton Hotel  

2- Hydropolis Hotel  
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 ،شهرستان فیروزکوه باه دلیال موقعیات جررافیاايی    

هاای  مرطوب تاا آلیای باا زمساتان    آب و هوای نیمهدارای 

و در فصل زمستان از ساردتري   طوالنی و خیلی سرد بوده 

ايا  شهرساتان در تابساتان     .شودنقا  کشور محسوب می

 پانج باشد. بر اساس گا ارش  دارای آب و هوای معتد  می

میااانگی   ،( ايسااتگاه هواشناساای فیروزکااوه21-22سااله ) 

+ درجه سانتیگراد است که میاانگی  ماهاناه   2/3دمای آن 

+ درجاه  5/11درجاه و حاداک ر    -5درجه حرارت حداقل 

درصاد کاه    32. میانگی  رطوبت ساالنه باشدمیسانتیگراد 

گیاری شاده   درصد انادازه  12درصد و حداقل  42حداک ر 

متار و تعاداد   میلای  314سااالنه   ،متوساط بارنادگی   .است

روز در سااا  اساات. باااد يکاای از  215يخبناادان  روزهااای

عوامل مهم در اي  شهرستان است که باعث سردی هوا در 

منطقاه عبارتناد    در باشد. بادهای موجودبعضی مناطق می

از: باااد گاادوک، باااد شااهرياری و باااد دماونااد. مهمتااري   

باشاد کاه سار منشاأ     رود میحبله ،رودخانه شهر فیروزکوه

رود، دلیچااای، ساواشاای، هااوير و گورساافید، نماا اصالی آن 

يا  رودخاناه در محال    . متوسط آبدهی اهستند قرقانچای

مترمکعاب در ثانیاه اسات کاه      1/1دشت ايستگاه سیمی 

میلیاون مترمکعاب در ساا      3/232حمم کل جريان باه  

هاای  آب ،رسد. از نظر آب و آبیاری باه علات وفاور آب   می

هاای  سافره  کمتر ازگیرند و مورد استفاده قرار میسطحی 

شود مگار آنکاه باه صاورت چشامه      زيرزمینی استفاده می

هااای موجااود در منطقااه بااه علاات     د. آبناابیاارون آي

جااری شاده و پا  از     ،هاا های دائمای و چشامه  برفگیری

کشااورزی باه ساامت دشات گرمساار جاااری     در اساتفاده  

بخاش   ،به علت عدم وجود تأسیسات مهار آباما د نشومی

فصو  پايی  و زمستان به هادر   زيادی از آن به خصوص در

رود. شهرستان فیروزکوه به دلیال تناوع آب و هاوايی و    می

هاای فراوانای   دارای مرات  و جنگل ،شرايط اقلیمی مناسب

 153است. عرصه مناب  طبیعی شهرستان باالغ بار حادود    

مرات  غیرمشامر   ،ه ار هکتار 143باشد که ه ار هکتار می

کاشات  طبیعای و دسات  ار هکتاار مراتا  مشامر    ه  22و 

های گیاهی جنگلای شهرساتان شاامل ارس    باشد. گونهمی

هاای غالاب مرتعای مانناد     زرشا و گونه ،بنه، بادام کوهی

باشد که در اک ار  انواع گون و گیاهان دارويی و صنعتی می

خااورد خصوصاااً در روسااتاهای آن فااراوان بااه چشاام ماای

روسااتای لاا ور کااه گیاهااان داروياای نقااش مهماای دارنااد 

اساس اطالعاات سرشاماری در ساا     (. بر 2323صالحی، )

اسات  نفر بوده 33124جمعیت شهرستان فیروزکوه  2325

 14213ساک  مناطق روساتايی و  (%2/53نفر )25214که 

کودکاان زيار    .اناد ساک  منطقه شهری باوده  (%2/51ر )نف

از جمعیت شهرستان را باه خاود اختصااص     %1/2يکسا  

از جمعیات را از آن   %22سااله   43تاا   23زناان   و اندداده

جمعیات را   از %25همچنای  ساالمندان    .اناد هخود نماود 

از جمعیاات سااالمند اياا    %22دهنااد کااه تشااکیل ماای

. فیروزکاوه تاا ساا     برناد سر میه شهرستان در روستاها ب

بخشی از شهرستان دماوند بوده که در اي  ساا  از   2325

اياا   و بااه شهرسااتان تبااديل گرديااد. جاادا شاادهدماونااد 

بخاش   1شهر )فیروزکاوه و ارجمناد(،    1شهرستان شامل 

آباادی اسات کاه از     233دهستان و  5 ،)مرک ی، ارجمند(

د. بخش مرکا ی  نباشروستا دارای سکنه می 22اي  تعداد 

رود باااا دهساااتان شاااهرآباد، پشاااتکوه و حیلاااه 3دارای 

 1کیلومترمرب  وسعت و بخش ارجمناد دارای   232/2223

 113/113وساااعت دو بلاااوک باااه بخاااش قرقانچاااای و 

د. شهرسااتان فیروزکااوه از نظاار  باشااکیلومترمرباا  ماای 

های گردشگری از برجستگی خاصی برخوردار اسات.  جاذبه

هااای طبیعاای هماننااد وجااود طبیعاات بکاار و انااواع جلااوه

هاا، غارهاا،   ها، رودخانهکوهستان پربرف در زمستان، دشت

ر تااريخی  اث 223های آب معدنی و بیش از چشمه ،هاتنگه

 23حادوداً   وشناسايی شاده   ،بقعه مبارکه 43و فرهنگی و 

اي  شهرستان را از سااير منااطق     اثر ملی به ثبت رسیده،

د کاه در  نها انواع مختلفی دارنمايد. جاذبهاستان متماي  می

هاای  ههاای طبیعای و جاذبا   جاذبه به دو گروهاي  پژوهش 

اناد کاه   گردياده بنادی  دساته باستانی(  -فرهنگی )تاريخی

 :عبارتند از

کیلاومتری شارق شاهر     21 در سرخ قلعه سران ا -

 فیروزکوه 
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کیلااومتری  23 در  معاادنی خماادهبآچشاامه  -

 در ن ديکی ايستگاه قطار مهاباد و غربی فیروزکوهجنوب

ديواری ايلخانی  خط کوفی و نقاشی کشد کتیبه -

 در هرانده

کیلاومتری از   1فاصاله   در غاار بورنیاا هراناده    -

 شهر فیروزکوه غربیجنوب در ،وستای هراندهر

 مرک  بافت قديمی روستادر  خانه تاريخی م دران -

شما  روستای ما دران  در  نرابانی م دبر  ديده -

 کیلومتری روستای زريندشت ياو در 

مرکا  روساتای   در  آبااد عباسای امای   ربا  شااه  -

 شهرستان فیروزکوه  کیلومتری غرب 14آباد در امی 

الیه شاما  روساتای   منتهی در بر  سنگی بادرود -

 بادرود

 باا در آخري  يا دومی  تنگه  آبشار تنگه ساواشی -

  متر 2ارتفاع 

ارتفاعاات غربای   در  قلعه پشت تندير تنگه واشی -

 مشرف به گذرگاه واشی   ،تنگه واشی

 تفرجگاه تنگه واشی -

متری سیصاد  در تیه باستانی سر تیه يا کله مناار  -

غرب شهرساتان فیروزکاوه و در فاصاله دويسات متاری      

 سمت چپ جاده تهران 

از دماونااد بااه ساامت فیروزکااوه،   ،درياچااه تااار -

خروجی دلیچايی، روستای دهنار، روستای هوير و بعاد از  

 کیلومتر 24آن جاده خاکی بسیار ناهموار به طو  حدود 

 مرک  شهر فیروزکوهدر   قلعه فیروزکوه -

دود دويست متری حدر  بنای تاريخی گور گنبد -

 کنار ريلر شهرستان فیروزکوه د آه ايستگاه راه جنوب

 .(2323)حیدری منش، 

 روش تحقیق -2

متکی بر روش پیمايشی و و ترکیبی  ،تحقیق نوع

 باشد.می تحلیلی -توصیفی

 روش گردآوری اطالعات عبارتند از: 

 پرسشاااانامهای و از مناااااب  کتابخانااااه اسااااتفاده -2

 ساخته  محقق

رباط و تبااد    های ذیکسب اطالعات از سازمان -1

 نظر با آنها

مطالعه مناب  و مأخذ در زمینه گردشگری و  -3

 .اطالعات کلی و مفید در زمینه گردشگری منطقه

ری آوری اطالعات در زمینه گردشگبه منظور جم 

 .گردياد ساخته اساتفاده  محقق در فیروزکوه از پرسشنامه

سؤا  بسته است باا چهاار مقیااس     21پرسشنامه شامل 

سااؤا  باااز  3یتاای ناادارد. اهم ،زياااد، متوسااط، اناادک 

کااه مااوارد جااذب گردشااگر را مااورد دارد  ایگ ينااهچند

نفار باه    13ارزيابی قرار داده است. پرسشنامه در اختیاار  

طاور آزمايشاای قاارار داده شاد و پايااايی آن بااا محاساابه   

اب ارهااای  دساات آمااد.ه باا %21ضااريب آلفااای کرونباااخ 

گردآوری اطالعات شامل مشاهدات مساتقیم، تحقیقاات   

 از ،هاای آمااری  تحلیال  بارای میدانی و مصااحبه اسات.   

ه استفاده شده اسات. در ايا  تحقیاق با     SPSSاف ار نرم

هااای فیروزکااوه و هااا و پتانساایلمنظااور ارزيااابی تااوان

از ماد    ،تهديدات خارجی نقا  ضعد داخلی وهمچنی  

SWOT  است. گرديدهاستفاده 

 جامعه آماری

شامل کلیه گردشگرانی است که به  ،جامعه آماری 

بااه شهرسااتان فیروزکااوه قصااد تفااريح، ساافر و بازديااد 

اند. به دلیل گستردگی تعاداد گردشاگران،   مسافرت کرده

نفر به عنوان جامعه آمااری در نظار گرفتاه     2333تعداد 

ار توصاایفی و از آماا ،هااابااه منظااور تحلیاال داده  شااد.

 .گرديد)محاسبه کای اسکوير( استفاده  استنباطی

 SWOT 1معرفی و کاربرد مدل 

خانه اصالی   چهارخانه است.  3اي  ماتري  دارای   

هاا را نشاان   اساتراتژی  ،خاناه  چهاار عامل اصلی هستند و 

دهنده اساتراتژی هساتند   ای که نشانخانه چهاردهند. می

باشاند و پا    می  SO ،WO ،ST ،WTهای دارای عنوان

 ،خانه که دارای عامل اصالی هساتند   چهاراز تکمیل شدن 

(. برای 2آيند )جدو  به وجود می  S, W, O, Tهای خانه

 مرحله طی شود: هشتبايد  SWOTساخت  يا ماتري  

                                                           
1- Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
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 شود.هیه میهای محیطی تفهرستی از فرصت -2

يدات عمده موجود در محیط فهرستی از تهد -1

 شود.تهیه می

 شود.هرستی از نقا  قوت درونی تهیه میف -3

 شود.هرستی از نقا  ضعد درونی تهیه میف -4

های محیطی با هم نقا  قوت درونی و فرصت -5

 SOهای خلق شده در خانه شوند و استراتژیمقايسه می

 شوند.نوشته می

های محیطی با هم ضعد درونی با فرصتنقا   -1

های خلق شده در خانه شوند و استراتژیمقايسه می

WO شوند.نوشته می 

ا تهديدات محیطی با هم نقا  قوت داخلی ب -2

 STهای خلق شده در خانه شوند و استراتژیمقايسه می

 شوند.نوشته می

ا تهديدات محیطی با هم نقا  ضعد داخلی ب -2

های خلق شده در خانه و استراتژی شوندمقايسه می

WT (.2321)رهبری،  شوندنوشته می 

ها و از ديدگاه اي  مد  يا استراتژی مناسب، قوت

 ها و تهديدات را به حداقلها را به حداک ر و ضعدفرصت

 رساند. برای ايا  منظاور نقاا  قاوت و ضاعد     ممک  می

 در چهاار حالات   ،ها و تهديدهای بیرونای درونی و فرصت

 ای اساتراتژی از بای   کلی به هم پیوند داده شده و گ ينه

سااعی  SOشااود. در قالااب اسااتراتژی آنهااا انتخاااب ماای

های محایط  بر نقا  قوت درونی از فرصت شود با اتکامی

برداری به عمل آيد. معموالً برای رسیدن باه  بیرونی، بهره

، WO ،STهاای  چنی  موقعیتی بايد در آغاز از استراتژی

WT  استفاده نمود. هدف از استراتژیWO  اي  است که

هاای موجاود در محایط خاار ،     داری از فرصات بربا بهره

هاای  د. در اجرای اساتراتژی ننقا  ضعد درونی بهبود ياب

ST شود با استفاده از نقا  قاوت خاود، اثارات    سعی می

ناشی از تهديدهای موجود در محیط خار  را کااهش داد  

با  بايد WT هایيا آنها را از بی  برد. در اجرای استراتژی

کام کاردن نقاا  ضاعد درونای و       ،اتخاذ حالت تادافعی 

پرهی  از تهديدات ناشی از محیط خارجی را هادف قارار   

(. باياد توجاه داشات کاه     2321داد )رجبی و ترشی يان، 

 ها را مشخص نمودبهتري  استراتژیهدف اي  نیست که 

باشاد.  هاای قابال اجارا مای    تعیی  اساتراتژی  ،بلکه هدف

، مااتري  تهدياد  هاايی کاه در   ساتراتژی بنابراي  هماه ا 

گردناد انتخااب و   ها، نقا  قوت و ضعد ارائاه مای  فرصت

     (.2321شوند )رهبری، اجرا نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( (SWOTو ضعفها، نقاط قوت ماتریس تهدیدات، فرصت -1جدول 

 
 Sنقا  قوت 

 فهرست کردن نقا  قوت

 Wنقا  ضعد 

 فهرست کردن نقا  ضعد

 هافهرست کردن فرصت

 

 SO استراتژی

های پیش رو استفاده از نقا  قوت از فرصتبا 

 شودبرداری میبهره

 WO   استراتژی

 روندها نقا  ضعد از بی  میبا استفاده از فرصت

 فهرست کردن تهديدات

 

 ST   هایاستراتژی

برای کاهش تهديدات از نقا  قوت استفاده 

 شودمی

 WTهای استراتژی

 شودنقا  ضعد را کاهش و از تهديدات پرهی  می

 (1812منبع: )رهبری،        
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 های پژوهشیافته -8

ها و فرضیات براساس آمار مستخر  از پرسشنامه

 موارد ذيل استخرا  شده است: ،پژوهش

هااای مختلااد دربرگاا اری جشاانواره -1فرضیییه 

 

 توانااد بااه عنااوان يکاای از  شهرسااتان فیروزکااوه ماای  

های توساعه گردشاگری در   های اثرگذار در طرحشاخصه

( بیاان گردياده   1آن شهر مطرح گاردد کاه در جادو  )   

 است.

2نتایج آزمون  -2جدول 
χ: های مختلف در فیروزکوهشاخص برگزاری جشنواره 

 های مختلد در فیروزکوهبرگ اری جشنواره

  خی دو 111/24

  درجه آزادی 3

  سطح معناداری 333/3

  های نگارندگان(منبع: )یافته               
 

محاسابه شاده   « خی دو»با توجه به جدو  فوق و 

 35/3تر از کاوچک  ،توان گفت چون ساطح معنااداری  می

شود و فارض خاالف پذيرفتاه    است فرض صفر ما رد می

هاای  گرفت برگا اری جشانواره   توان نتیمهشود و میمی

تواند به عنوان يکی از میمختلد در شهرستان فیروزکوه 

های توساعه گردشاگری در   های اثرگذار در طرحشاخصه

 آن شهر مطرح گردد.

موقعیااات جررافیاااايی شهرساااتان  -2فرضییییه 

( مشاخص گردياده   3  )طور که در جدوهمانفیروزکوه 

ل تاوجهی را در ارزياابی کیفای    توانساته ساهم قابا   است 

هااای توسااعه گردشااگری بااه خااود  هااا و طاارحشاااخص

  اختصاص دهد.
 

2نتایج آزمون   -8 جدول
χ: شاخص موقعیت جغرافیایی شهرستان فیروزکوه 

 موقعیت جررافیايی شهرستان فیروزکوه

 خی دو  221/22

 درجه آزادی  3

 سطح معناداری  333/3

  های نگارندگان(منبع: )یافته    
 

جدو  فاوق و خای دو  محاسابه شاده     با توجه به 

 35/3تر از توان گفت چاون ساطح معنااداری کاوچک    می

شود و فارض خاالف پذيرفتاه    است فرض صفر ما رد می

موقعیات جررافیاايی   تاوان نتیماه گرفات    شود و مای می

ل تاوجهی را  شهرستان فیروزکوه توانسته است سهم قابا 

 های توسعه گردشگری ها و طرحدر ارزيابی کیفی شاخص

 به خود اختصاص دهد.

هاای تفريحای در کناار    سااخت کماپ   -8فرضیه 

تواند به عنوان يکی از میفیروزکوه  معدنیهای آبچشمه

توسعه گردشگری در آن شهر مطارح  های موفق در طرح

 .(4)جدو   گردد

 

2نتایج آزمون  -4 جدول
χ: فیروزکوه معدنیهای آبهای تفریحی در کنار چشمهشاخص ساخت کمپ 

 فیروزکوه معدنیای آبههای تفريحی در کنار چشمهخت کمپسا

         خی دو  333/2

 درجه آزادی  3

 سطح معناداری  333/3

 های نگارندگان(منبع: )یافته             
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جدو  فاوق و خای دو  محاسابه شاده     با توجه به 

 35/3تر از توان گفت چاون ساطح معنااداری کاوچک    می

شود و فارض خاالف پذيرفتاه    است فرض صفر ما رد می

هاای  سااخت کماپ  تاوان نتیماه گرفات    شاود و مای  می

تواناد باه   های فیروزکاوه، مای  معدنیکنار آب تفريحی در

های موفاق در توساعه گردشاگری در    طرحعنوان يکی از 

 آن شهر مطرح گردد.

شناسايی دقیاق امااک  گردشاگری    با  -4فرضیه 

مطرح در های ی و تاريخی به عنوان يکی از شاخصطبیع

تااوان بااه عه گردشااگری شهرسااتان فیروزکااوه، ماایتوساا

( 5کاه جادو  )   اف ايش گردشگران آن شهر کماا کارد  

 .باشدبیانگر اي  موضوع می

 

2نتایج آزمون - 5جدول 
χ: شاخص شناسایی دقیق اماکن گردشگری طبیعی و تاریخی 

 شناسايی دقیق اماک  گردشگری طبیعی و تاريخی

 خی دو 312/41

 درجه آزادی  3

 سطح معناداری  333/3

 های نگارندگان(منبع: )یافته          
 

جدو  فاوق و خای دو  محاسابه شاده     با توجه به 

 35/3تر از توان گفت چاون ساطح معنااداری کاوچک    می

شود و فارض خاالف پذيرفتاه    است فرض صفر ما رد می

شناسايی دقیق امااک   با توان نتیمه گرفت میشود و می

از گردشااگری طبیعاای و تاااريخی بااه عنااوان يکاای      

عه گردشااگری شهرسااتان هااای مطاارح در توسااشاااخص

توان به اف ايش گردشگران آن شاهر کماا   می فیروزکوه

 کرد.

 

 ( (SWOTها، نقاط قوت و ضعف ماتریس تهدیدات، فرصت -1جدول 

 

 Sنقاط قوت 

 ن ديکی به کانون جمعیتی تهران -

 تراکم پايی  جمعیت شهرستان -

 های بالقوه در ذخاير معدنیوجود پتانسیل -

 تولیدات فراوان و متنوع از محصوالت

 واق  شدن در بی  سه استان مهم -

 آه  سراسریوجود راه -

 وجود دانشگاه آزاد اسالمی -

 انرژی بادامکان استفاده از  -

 دسترسی آسان به نیروی انسانی غیرمتخصص -

 Wنقاط ضعف 

 عدم دسترسی آسان به نیروهای متخصص -

های وضعیت آب و هوايی شهرستان )زمستان -

 طوالنی و خیلی سرد(

های فعا  عدم مطابقت يا به کارگیری رشته -

 دانشگاه آزاد با نیازهای منطقه

 وسعت و پراکندگی جمعیت -

 ديمی شهر فیروزکوهبافت ق -

 

 

O هافرصت 

اعما  قانون ممنوعیت ايماد  -

های صنعتی در شعاع شهرک

 کیلومتری شهر تهران 213

های مالیاتی اعما  معافیت -

گذاران بخش برای سرمايه

 صنعت

 SO  استراتژی

برداری های پیش رو بهرهبا استفاده از نقا  قوت از فرصت

 شودمی

 صنعتی در شهرستانهای تأسی  شهرک -

گیری صناي  تبديلی و تکمیلی محصوالت شکل -

 کشاورزی، دامیروری و شیالت

گیری صناي  اکتشاف و استخرا  معادن و شکل -

 WO   استراتژی

 روندها نقا  ضعد از بی  میبا استفاده از فرصت

نیروهای انسانی متخصص مربو  به هر  جذب -

 صنعت با راهکار اف ايش ساير م ايا

 های ارزانگذاری جهت احدا  مهمانخانهسرمايه -

ارائه مديريت شهری و در دسترس بودن وسايل  -

 گرمايشی در فصل زمستان
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 کارخانمات فراوری مواد معدنی 

 تأسی  تأسیسات و نیروگاه تولید برق -

 

آب های های تفريحی در کنار چشمهساخت کمپ -

 معدنی

 Tتهدیدات 

تورم کشورهای در حا  توسعه 

ثباتی باالی اقتصادی و و بی

 کنندسیاسی را تمربه می

 

 

 ST   هایاستراتژی

 شودبرای کاهش تهديدات از نقا  قوت استفاده می

 اندتأسی  صنايعی که مورد حمايت دولت -

 شناسايی دقیق اماک  گردشگری طبیعی و تاريخی -

 

 

 WTهای استراتژی

 شودمینقا  ضعد را کاهش و از تهديدات پرهی  

ترمیم بافت قديمی شهر فیروزکوه و استمرار فرايند  -

 زدايی شهرستان با جذب مناب  دولتیمحرومیت

ايماد پیست اسکی به جهت استفاده مناسب و  -

 های طوالنیتفريحی از زمستان

 نگارندگان(های یافتهمنبع: )

 

 هاها و ضعفبندی قوتدهی و رتبهوزن -1 جدول

 امتیاز وزنی رتبه وزن عوامل داخلی رديد

2 
 هاقوت

1S :ن ديکی به کانون جمعیتی تهران 
2% 3 14% 

1 2S: 1 2 %1 تراکم پايی  جمعیت شهرستان% 

3 3S: 13 5 %21 های بالقوه در ذخاير معدنیوجود پتانسیل% 

4 4S: 44 4 %23 واق  شدن در بی  سه استان مهم% 

5 5S: 21 1 %1 آه  سراسریوجود راه% 

1 6S14 3 %2 : وجود دانشگاه آزاد اسالمی% 

2 7S1 2 %1 : امکان استفاده از انرژی باد% 

2 8S21 1 %1 : دسترسی آسان به نیروی انسانی غیرمتخصص% 

3 9S13 5 %21 های ديدنی و تفريحی: وجود جاذبه% 

23 
 هافضع

1W: عدم دسترسی آسان به نیروهای متخصص 

1% 1 21% 

22 2W: 44 4 %23 های طوالنی و خیلی سرد(وضعیت آب و هوايی شهرستان )زمستان% 

21 3W: 14 3 %2 های فعا  دانشگاه آزاد با نیازهای منطقهعدم مطابقت يا به کارگیری رشته% 

23 4W: 21 1 %1 وسعت و پراکندگی جمعیت% 

24 5W: 14 3 %2 بافت قديمی شهر فیروزکوه% 

 51/3  2 جم 

 نگارندگان(های یافتهمنبع: )

 
 

 از دياد کارشناساان،  ( 2( و )1)و  ابا توجه به جاد 

هاای  وجاود پتانسایل   ،های ديدنی و تفريحیوجود جاذبه

، ن ديکی به کانون جمعیتی تهران بالقوه در ذخاير معدنی

و وجود دانشگاه آزاد اسالمی به ترتیاب باا امتیااز وزنای     

 تري  نقا  قوت فیروزکوه هستند.  ماز مه 2%، 21%، 21%

 همچنااای  وضاااعیت آب و هاااوايی شهرساااتان  

، عاادم مطابقاات هااای طااوالنی و خیلاای ساارد()زمسااتان

های فعا  دانشگاه آزاد با نیازهاای منطقاه و بافات    رشته

 %2و  %23قديمی شهر فیروزکوه به ترتیب با امتیاز وزنی 

 2مهمتري  نقا  ضعد فیروزکاوه هساتند. در جادو      از

هاا و تهديادات( مشااهده    بندی فرصات دهی و رتبهوزن)

هاای  شود که سااخت پیسات اساکی، سااخت کماپ     می

رزی و دامیاروری، برگا اری   کشاوتقويت بخش  تفريحی،

و  %23، %21به ترتیب با امتیاز وزنی ،های سنتیجشنواره
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گردشااگران  ویهااای پاایش ر از مهمتااري  فرصاات  2%

ساااتند. همچنااای  افااا ايش مشاااکالت   فیروزکاااوه ه

 ،محیطی، از بای  رفات  فرهناگ سانتی و محلای     زيست

تعارض بی  جامعه محلی و گردشگران به ترتیب با امتیاز 

از مهمتري  تهديدهای پایش روی   %4و  %1،  %21 وزنی

 فیروزکوه هستند.گردشگران 

 ها و تهدیداتبندی فرصتدهی و رتبهوزن -1 جدول

 امتیاز وزنی رتبه وزن عوامل داخلی رديد

2 
 هافرصت

1O :کیلومتری شهر تهران 213های صنعتی در شعاع اعما  قانون ممنوعیت ايماد شهرک 
2% 3 14% 

1 2O: 1 3 %2 گذاران بخش صنعتهای مالیاتی برای سرمايهاعما  معافیت% 

3 3O13 3 %2 های گردشگری: اف ايش تمايل بخش خصوصی برای مشارکت در طرح% 

4 4O14 3 %2 های سنتی: برگ اری جشنواره% 

5 5O: 43 4 %23 های تفريحیساخت کمپ% 

1 6O: 13 5 %21 ساخت پیست اسکی% 

2 7O :  14 3 %2 تأسی  صناي% 

2 8O : 14 3 %2 ترمیم بافت قديمی% 

3 9O43 4 %23 کشاورزی و دامیروری : تقويت بخش% 

23 10O2 1 %4 : بازسازی اماک  مذهبی% 

22 
 تهدیدات

1T: محیطیاف ايش مشکالت زيست 
21% 5 13% 

21 2T: 4 2 %4 تعارض بی  جامعه محلی و گردشگران% 

23 3T21 1 %1 : از بی  رفت  فرهنگ سنتی و محلی% 

 21/3  2 جم 

 نگارندگان(های یافتهمنبع: )     

 خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک -1جدول 

 ریزیبرنامه تحلیل عوامل استراتژیکتجزیه و 

 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه امتیاز وزنی رتبه وزن عوامل استراتژيا رديد

2 1S: 45 5 %3 ن ديکی به کانون جمعیتی تهران%       

1 2S: 12 4 %2 واق  شدن در بی  سه استان مهم%       

3 3S: 25 3 %5 آه  سراسریوجود راه%      

4 4S: 25 3 %5 وجود دانشگاه آزاد اسالمی%      

5 5S: 43 5 %2 های ديدنی و تفريحیوجود جاذبه%     

1 6S: 31 4 %2 های بالقوه در ذخاير معدنیوجود پتانسیل%     

2 
1W: های طوالنی وضعیت آب و هوايی شهرستان )زمستان

 و خیلی سرد(
2% 4 31%      

2 2W: 25 3 %5 وسعت و پراکندگی جمعیت%     

3 3W: 21 3 %4 بافت قديمی شهر فیروزکوه%     

23 1O31 4 %2 های سنتی: برگ اری جشنواره%      

22 2O45 5 %3 های تفريحی: ساخت کمپ%      

21 3O22 3 %1 : ساخت پیست اسکی%      

23 4O2 1 %4 : ترمیم بافت قديمی%      

24 5O: 2 1 %4 بازسازی اماک  مذهبی%      
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امل مؤثر بار نقاا    عو (3و ) (2جداو  )با توجه به 

ها و تهديادات گردشاگری فیروزکاوه    قوت، ضعد، فرصت

همچنای  ايا  عوامال نیااز باه       شاوند. بندی مای اولويت

های آنهاا  ري یو  فوق برنامهای دارند که در جدري برنامه

مادت و بلندمادت مشاخص    میاان  مادت، به صورت کوتاه

لندمادت  مادت و ب ها در میانشده است. بسیاری از طرح

 دهناد. در توسعه گردشگری ارائه مای  ی رامناسببازخورد 

ساله،  25-33از افراد مورد مطالعه %3/52در اي  تحقیق 

انااد. ساااله بااوده  42-11 %3/2 ساااله و 42-32 2/33%

 مارد بودناد.   %3/52زن و  ،مطالعاه ماورد  از افراد  2/41%

 راهنماايی و کمتار،   %2/13 تحصیالت افراد مورد مطالعه،

لیسااان  و  %2/13 دياایلم،فااوق %2/23دياایلم،  3/13%

ممارد و   %1/35لیسان  و باالتر بوده اسات.  فوق 2/23%

 متأهل بودند. 4/14%

 %2/14مناد،  کار %3/33شرل افراد ماورد مطالعاه   

دارای  %2/5کاار و  بی %2/14دار، خاناه  %2/23شرل آزاد، 

ا ساير مشاغل بودند. می ان آشنايی افراد ماورد مطالعاه با   

متوسط،  %2/12زياد،  %1/33اماک  گردشگری فیروزکوه 

اهمیات بودناد.   نسابت باه آن بای    %1/2اندک و  5/33%

های گردشگری نايی افراد مورد مطالعه با جاذبهمی ان آش

 با درياچه آهناگ،  %4/3 با تنگه واشی، %3/32فیروزکوه، 

بااا امااام اده  %3/13 بااا چشاامه معاادنی خمااده،  2/25%

بااوده اساات. نحااوه بااا غااار بورنیااا  %2/23اسااماعیل و 

آشنايی افراد مورد مطالعه با اماک  گردشگری فیروزکاوه  

تلوي يااون،  %4/3 از طريااق دوسااتان و آشاانايان، 3/45%

سااير   %1/15 کاتالو  وو  بروشور %3/23نت، اينتر 2/1%

هاای توصایفی بارای هار ياا از      آزمون موارد بوده است.

دسات  ه های بسطح دادههای تحقیق نشان داد که لفهؤم

کنناد. بناابراي    از ويژگی نرما  باودن تبعیات مای    ،دهآم

هاا  هاای پارامترياا بارای تحلیال داده    توان از آزمونمی

 استفاده نمود.  

2=111/24با توجه به
χ  32/3 محاسبه شاده و>P 

های مختلد در شهرستان برگ اری جشنوارهشد که  ثابت

هاای اثرگاذار   تواند به عنوان يکی از شاخصهمیفیروزکوه 

 های توسعه گردشگری در آن شهر مطرح گردد.در طرح

2=221/22با توجه به 
χ 32/3 محاسبه شده و>P 

موقعیات جررافیاايی شهرساتان فیروزکاوه     که  شد ثابت

توانسته اسات ساهم قابال تاوجهی را در ارزياابی کیفای       

هااای توسااعه گردشااگری بااه خااود  هااا و طاارحشاااخص

 .اختصاص دهد

2=333/2با توجه به 
χ   32/3 شاده و محاسابه>P 

ی در کنااار هااای تفريحااساااخت کمااپکااه  شااد ثاباات

تواناد باه عناوان يکای از      مای  هاای فیروزکاوه  معدنیآب

توسعه گردشگری در آن شهر مطارح  های موفق در طرح

 گردد.

2= 312/41با توجه به
χ 32/3 محاسبه شده و>P 

ی شناسايی دقیق اماک  گردشگری طبیعا که با  شد ثابت

عه های مطرح در توسا و تاريخی به عنوان يکی از شاخص

تااوان بااه افاا ايش ماای گردشااگری شهرسااتان فیروزکااوه

 گردشگران آن شهر کما کرد.

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه -4

هاای مختلاد   جشنوارهبرگ اری ) نتايج فرضیه او  

توانااد بااه عنااوان يکاای از  در شهرسااتان فیروزکااوه ماای

های توساعه گردشاگری در   های اثرگذار در طرحشاخصه

و باه عناوان    (SWOT)آن شهر مطرح گردد( با تحلیال  

توان لذا می فیروزکوه مطابقت دارد؛  S يکی از نقا  قوت

 

25 6O 2 1 %4 : تأسی  صناي%      

21 1T: 2 1 %4 تعارض بی  جامعه محلی و گردشگران%     

22 2T25 3 %5 : از بی  رفت  فرهنگ سنتی و محلی%     

    21/3  2 جم 

 نگارندگان(های یافتهمنبع: )    
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همخوانی نتیمه ايا  فرضایه را در راساتای نقاا  قاوت      

 وزکوه تأيید نمود.فیر

جررافیاايی شهرساتان   موقعیت ) نتايج فرضیه دوم

ل تاوجهی را در ارزياابی   فیروزکوه توانسته است سهم قاب

وسعه گردشاگری باه خاود    های تها و طرحکیفی شاخص

و باه  مطابقات دارد   (SWOT)( با تحلیل اختصاص دهد

لاذا   ؛باشدمطرح میفیروزکوه  Sعنوان يکی از نقا  قوت 

ن همخوانی نتیمه اي  فرضیه را در راساتای نقاا    توامی

 قوت فیروزکوه تأيید نمود.

هاای تفريحای در   ساخت کمپ) نتايج فرضیه سوم

تواند به عناوان  می های فیروزکوهمعدنیهای ار چشمهکن

توسعه گردشگری در آن شهر های موفق در يکی از  طرح

باه  و  مطابقات دارد  (SWOT)مطرح گاردد( باا تحلیال    

مطاارح فیروزکااوه  WO هااایعنااوان يکاای از اسااتراتژی

تواند فرصاتی بارای از بای  باردن نقاا       لذا می ؛باشدمی

 ضعد در گردشگری فیروزکوه باشد.   

شناساايی دقیاق امااک     باا  ) نتايج فرضایه چهاارم  

ی و تاااريخی بااه عنااوان يکاای از    گردشااگری طبیعاا 

هااای مطاارح در توسااعه گردشااگری شهرسااتان شاااخص

توان به اف ايش گردشگران آن شاهر کماا   می هفیروزکو

و به عنوان يکای  مطابقت دارد  ((SWOT کرد( با تحلیل

لاذا   ؛باشاد مطارح مای  فیروزکاوه  ST  هاای از اساتراتژی 

  ای کاهش تهديدات و استفاده از نقاا تواند فرصتی برمی

 قوت در گردشگری فیروزکوه باشد.   

 

 منابع -5

 ،نقش آن در جررافیاتوريسم و  (.2325یمی . )س ،ارمران

آزاد اساالمی   دانشاگاه  ناماه کارشناسای ارشاد،   پايان

 .اسالمشهرواحد 

: رانهت ،هعوست یاسنشهعامج .(2321مصطفی. )ازکیا، 

  .انهیک

گردشگری )ماهیات  . (2325پاپلی ي دی، محمدحسی . )

 ، تهران: انتشارات سمت.و مفاهیم(

ريا ی و طراحای مراکا     برناماه  .(2322تقوايی، مایالد. ) 

 .اصفهان : کنکاش ،خريد و ممتم  های تماری

، چاا   راهنماای گردشاگری   (.2321تواليی، محماود. )  

 او ، تهران: انتشارات يگانه.

هاای  بررسای پتانسایل   (.2323، محماد. ) مانش حیدری

گردشااگری فیروزکااوه و ارائااه راهکارهااای مناسااب، 

راهکارهاای توساعه   ممموعه مقاالت همايش بررسی 

 .314، شهرستان فیروزکوه

، چاا  او ،  مفااهیم گردشاگری   .(2322ديبايی، زهارا. ) 

 انتشارات پردي . تهران:

تکنیا  کاربرد. (2321. )ريوشترشی يان، پزيتا؛ رجبی، آ

SWOT ري ی و سازماندهی فضای شاهری  در برنامه

فصالنامه  )تربت جام(،  در رابطه با توسعه گردشگری

 اساالمی  چهارم، دانشگاه آزاد شماره سوم و ،جررافیا

 .12تهران مرک ، 

راهکارهاااای توساااعه  (.2321. )صاااحبت اه رهباااری،

آبااد باا اساتفاده از ماد      اکوتوريسم شهرستان خرم

SWOTنامه کارشناسای ارشاد، دانشاگاه آزاد    ، پايان

 اسالمی واحد خوراسگان اصفهان.

دياادگاه کارشناساای میاارا    (.2332شاایری، محمااد. )

فرهنگاای شهرسااتان فیروزکااوه، سااازمان میاارا     

 فرهنگی.

ري ی توريسم شاهری  برنامه .(2323) .ضارمیدح صالحی،

، تهااران: نشاار علماای و بااا تأکیااد باار توسااعه پاياادار

 .فرهنگی

(. ديادگاه کارشناسای میارا     2332. )هدیم ،صحرائیان

فرهنگاای شهرسااتان فیروزکااوه، سااازمان میاارا     

 فرهنگی.
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