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چکیده
منطقه ی  راهبردی،  موقعیت  کهن،  تاریخی  پیشینه ی  داشتن  با  قاینات  شهرستان 
نمونه ی گردشگری بوذرجمهر، غارهای تاریخی و زیبا، موقعیت طبیعی و آب و هوای 
جذب  برای  متعددی  فرصت های  راهبردی،  کشاورزی  محصوالت  داشتن  و  معتدل 
و  قوت  )نقاط  داخلی  عوامل  شناسایی  هدف  با  حاضر  تحقیق  دارد.  پیش رو  گردشگر 
گردشگری شهرستان  راهبرد  تدوین  و  تهدیدها(  و  )فرصت ها  خارجی  عوامل  ضعف(، 
توسعه اي  تحلیلی-  توصیفی-  روش  بر  مبتنی  تحقیق  روش  گرفت.  انجام  قاینات 
می باشد. بدین معنی که ابتدا به توصیف ویژگی ها و جاذبه هاي گردشگري شهرستان 
قاینات پرداخته شده است. سپس عوامل داخلی و خارجی توسعه، با کمک روش تحلیل 
QSPM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتاً با بهره گیري از ماتریس SOWT

راهبرد مناسب تشخیص و راهبردهاي توسعه ي گردشگري براي محدوده مطالعاتی ارائه 
شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش را می توان موقعیت خاص زمانی برداشت زعفران 
و زرشک با میانگین رتبه اي 2/3 و امتیاز وزنی 22/0 به عنوان مهم ترین نقطه قوت، 
متغیر نامناسب و ناکافی بودن مراکز اقامتی و رفاهی در شهرستان با میانگین رتبه اي 
تحریم ها  رفع  فرصت طالیی  نقطه ضعف،  مهم ترین  به عنوان   24/0 وزنی  امتیاز  و   4
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به عنوان   23/0 وزنی  امتیاز  و   83/2 رتبه اي  میانگین  با  خارجی  گردشگران  و حضور 
استفاده  و مردم جهت  اجرایی  آمادگی در دستگاه های  متغیر عدم  مهم ترین فرصت، 
فرصت فرهنگی- اقتصادی حضور گردشگران خارجی با میانگین رتبه اي 27/2 و امتیاز 
وزنی 16/0 به عنوان مهمترین تهدید، انتخاب کرد. در انتها نیز مناسب ترین راهبرد برای 

توسعه ی گردشگری شهرستان قاینات، راهبرد های تهاجمی تشخیص داده شد.
واژگان کلیدی: راهبرد گردشگری، قاین، تحلیل سوات

مقدمه
بی تردید بزرگترین بخش خدمات جهان، گردشگری و جهانگردی است که از آن با نام 
"صنعت بدون دود" یاد کرده اند، اما چه آن را صنعت و چه آن را خدمت و چه آن  را به زعم 
برخی از صاحب نظران هنر بنامیم، مقوله ای است سرشار از ظرایف و دقایق و نکات ریز 
و درشت، که دانستن و رعایت آن در عرصه ی عمل بسیار ضروری است. کافی است در 
نظر بیاوریم که در سال 2020 میالدی بیش از یک و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان به 
گردشگری خواهند پرداخت و حتی در حال حاضر، تعداد گردشگران چیزی بیشتر از یک 
)UNWTO World Tourism Barometer, 2015( میلیارد و صد و هشتاد نفر است
و نیز بدانیم خدمات و محصوالت صنعت گردشگری تا چه اندازه متنوع است و چه اثرات 
شگرفی در اقتصاد و فرهنگ جامعه و نهایتاً توسعه ی پایدار می تواند داشته باشد. لذا 
احساس می شد که شاید زمان آن است که محقق هم به سهم خود تالش کند تا با 
شناسایی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری، راهبرد ها و راهکارهای مناسب صنعت 
گردشگری که منجر به توسعه ی آن می شود، ارائه نماید. بنابراین در این تحقیق نقاط 
قاینات  شهرستان  گردشگری  صنعت  روی  بیش  تهدیدهای  و  فرصت ها  ضعف،  قوت، 
روش از  استفاده  با  گردشگری  امر  در  ذی نفع  افراد  و  کنندگان  مشارکت  دیدگاه  از 

مناسب  راهبرد های  و  گرفت  خواهد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  مورد   SWOT 
به منظور بهره گیری از نقاط قوت و فرصت ها و رفع نقاط ضعف و تهدیدها در جهت 
توسعه ی صنعت گردشگری شهرستان ارائه می شود تا گامی هر چند کوچک در رفع 
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محرومیت های این شهرستان برداشته و ارائه نتایج حاصله، برنامه ریزان و متولیان این 
صنعت را در شهرستان قاینات در جهت تدوین یک برنامه جامع، یاری رساند.

بیان مسأله
آلمانی  و  فرانسه  انگلیسی،  زبان های  در  توریسم1  واژه ی  فارسی  معادل  گردشگری 
است که به صورت مصطلح در زبان فارسی به صورت جهانگردی ترجمه شده است، که 
بیشتر به معنی جهان را گشتن و دیدن است و سفرهای داخلی را در بر نمی گیرد و در 
عوض از لغت عربی سیاح استفاده می شود که به افرادی اطالق می گردد که با هدف و 
منظور مشخصي دست به سفر مي زنند، مانند ناصرخسرو و سعدي و این واژه در زبان 
فارسي تا نیمه قرن بیستم در معناي فوق به کار مي رفت، تا  آن که واژه جهانگردي جاي 
آن را گرفت. امروزه صنعت گردشگری در دنیا رونق فراوانی پیدا کرده است تا جایی 
که بسیاری از کشورهای در حال توسعه و دارای منابع درآمدی کم، توانسته اند از این 
طریق بسیاری از شاخص های اجتماعی – اقتصادی خود را به میزان باالیی ارتقاء داده 
و برای مشکالتی هم چون بیکاری، درآمد سرانه پایین، کمبود درآمدهای ارزی و مسائل 
فرهنگی چون ذهنیت منفی نسبت به این مناطق و ... راه حل هایی پیدا کنند و بر آنها 

فائق آیند )کریم پناه، 1384: 81(.
گردشگری میراثی است که معموالً به عناصر زنده و بنا شده ی فرهنگ متکی است و از 
گذشته ی ملموس و ناملموس به عنوان منبعی برای گردشگری بهره می گیرد که شامل 
مواردی از قبیل فرهنگ های موجود و شیوه های عامیانه زندگی امروز و سایر عناصر 
و  زبان، دین، سبک آشپزی، سنت های هنری  مانند موسیقی، رقص،  غیرمادی است، 
و  خانه ها  یادبود،  بناهای  قبیل  از  بنا شده  فرهنگی  محیط  مادی  بقایای  جشنواره ها، 
بناهای عمومی تاریخی، مزرعه ها، قلعه ها، کلیساهای جامع، موزه ها، بقایا و یادگارهای 
باستان شناختی. اگر چه در گذشته، صنعت میراث به صورت همه جانبه به عرضه ی 
ماترک بلندپایگان توجه داشته است، ولی اکنون چشم اندازهای روزمره که نمایشی از 

1. Tourism
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زندگی عادی مردم هستند به طور گسترده ای مقبولیت کسب کرده ، از قبیل خانواده ها، 
کشاورزان، کارگران کارخانه، معدنچی ها، ماهیگیران، زنان و بچه ها )تیموثی و نیاوپان، 

.)12 :1392
شهرستان قاینات با داشتن منطقه نمونه گردشگری بوذرجمهر،  قلعه کوه، غار خونیک 
حاکي  شواهد  متأسفانه  که  است  گردشگر  برای جذب  زیادی  قابلیت های  دارای   ... و 
موجود  برنامه هاي  خصوصاً  است.  شهرستان  این  در  گردشگري  صنعت  رونق  عدم  از 
توفیقي در جذب گردشگران عالقه مند به طبیعت و طبیعت گردي نداشته اند. با توجه به 
قابلیت های اقلیمی این شهرستان و این که تاکنون تحقیقی در خصوص تحلیل راهبرد 
بخش گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان قاینات انجام نشده است، انجام این کار 

الزم به نظر می رسید.
باید  آن،  منافع  از  بهره گیري  و  شهرستان  گردشگري  منفي  اثرات  کاهش  براي  لذا 
اقدام به تدوین راهبرد نمود. بر این اساس، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویي به این 
سؤال اساسي است که نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت هاي توسعه ي گردشگري و 
میراث فرهنگی در شهرستان قاینات کدامند و چه راهبرد هایي براي توسعه ي صنعت 

گردشگري در این شهرستان مناسب ترند؟

اهداف
اهدف این تحقیق عبارتند از: شناسایی وضعیت موجود بخش گردشگری شهرستان، 
شناسایی جایگاه بخش گردشگری و میراث فرهنگی در توسعه شهرستان قاینات، تبیین 
توسعه ی  و ضعف  قوت  نقاط  تبیین  گردشگری،  بخش  بلندمدت  اهداف  و  چشم انداز 
اولویت دار  راهبرد های  تبیین  و  راهبرد ها  تبیین  فرصت ها،  تبیین  گردشگری،  بخش 

توسعه بخش گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان قاینات. 
پیشینه  تحقیق

هادیاني، احدنژاد و کاظمي زاده )1390( در مقاله ی خود تحت عنوان "برنامه ریزي 
راهبردي توسعه گردشگري بر اساس تحلیل SWOT )مطالعه موردي: شهر شیراز("، 
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بیان کرده است که شهر شیراز یکي از مراکز جذب گردشگر در سطح ملي و بین المللي 
در کشور ایران است. این شهر به دلیل نزدیکي به تخت جمشید، هر ساله میزبان تعداد 
هواي  و  آب  داراي  شیراز  این،  بر  عالوه  است.  خارجي  و  داخلي  گردشگران  از  زیادي 
مناسب و قابلیت هاي طبیعي با ارزشي است، لیکن تاکنون این شهر نتوانسته به جایگاه 

واقعي خود در عرصه جذب گردشگران دست یابد. 
با عنوان "انتخاب استراتژي  اسماعیل زاده و اسماعیل زاده )1394(، در تحقیق خود 
با استفاده از مدل راهبردي SWOT )مطالعه موردي: شهر  بهینه توسعه گردشگري 
مراغه("، به این مورد اشاره دارد که شهر مراغه یکی از بسترهایی است که از توان و 
ظرفیت باالیی براي توسعه گردشگري برخوردار است، اما در اثر عدم برنامه ریزي هاي 
مطلوب یا سودجویی هاي اقتصادي، محدوده هاي سکونت گاهی و اکوسیستم پیرامون 
آن همواره با توسعه ساخت و ساز یا استفاده هاي نادرست تفریحی- فراغتی و تخریب 
پوشش گیاهی مورد تهدید قرار گرفته و تداوم روند کنونی، چه بسا خسارت هاي جبران 
ناپذیري را بر طبیعت و آثار تاریخی- فرهنگی منطقه وارد خواهد کرد و در این تحقیق، 
تالش کرده با تحلیل ارکان چهارگانه راهبرد SWOT )نقاط ضعف و قوت، تهدیدها 
و فرصت ها(، مناسب ترین راهبرد در توسعه گردشگري شهر و پیرامون آن، شناسایی 
کند و توصیه هایی جهت توسعه آن ارائه دهد تا از این طریق، نه تنها توسعه گردشگري 
در بسترهاي طبیعی و اجتماعات محلی رخ دهد، بلکه از تهدیدهاي وارد بر منطقه نیز 

جلوگیري به عمل آید. 
هاال )Halla, 2007( از تجزیه و تحلیل SWOT برای طرح مدیریت شهری برای 
بررسی های مستند  با مشارکت و  توأم  استفاده کرد. مشاهدات  تانزانیا  شهر دارالسالم 
طبق داده های قابل دسترسی انجام شده و از مهم ترین موضوعاتی که در این طرح مد 
نظر قرار گرفته جمع آوری، انتقال و دفع پسماندهای شهری به صورت سازگار با محیط 
زیست بود که نتایج آن نشان داد طرح مدیریت شهری، قوی تر از یک برنامه معمولی 
و عادی عمل می کند و طرح جامع مدیریت شهری، عمومی تر و طرح مدیریت شهر 
دارالسالم، تخصصی تر است. عوامل مهم در اثبات و اجرای طرح، مشارکت شهروندان در 



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 10/ ش 4/ تابستان 95   44

طرح، هماهنگی گروه هایی که با هم همکاری می کنند و فراهم کردن تجهیزات فنی و 
منابع مناسب برای گروه هاست.

روش تحقیق 
روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی- توسعه اي است. بدین معنی که ابتدا 
سپس  است،  شده  پرداخته  شهرستان  گردشگري  جاذبه هاي  و  ویژگی ها  به توصیف 
راهبردي  از مدل  استفاده  با  و  عوامل داخلی و خارجی توسعه، با کمک روش تحلیل 
گردشگري این شهرستان، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً با بهره گیري از روش 
توسعه اي، راهبردهاي توسعه ي گردشگري براي محدوده مطالعاتی ارائه شده است. با 
توجه به در دست نبودن آمار ثبت شده ای از گردشگران، آمارگیری از 15 اسفند تا 15 
با 800  برابر  ترتیب  به  از هفته )دوشنبه و جمعه( که  فروردین ماه 1395 در دو روز 
و 1300 نفر بوده و میانگین آن معادل 2100 نفر، برآورد گردید. سپس با استفاده از 
نفر  اقدام گردیده که معادل 325  تعداد گردشگران  از  نمونه گیري  به  فرمول کوکران 

محاسبه شد و به پرسش گري از آن ها پرداخته شد.
در این تحقیق با کمک فرمول کوکران، از ساکنین شهر قاین نیز نمونه گیري به عمل 
حساسیت هاي  افزایش  و  گردشگري  توسعه ي  در  نیز  محلی  اجتماعات  نظر  تا  آمد 
براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1390،  زیست محیطی دخیل شود. 
از فرمول  نفر بوده است که نمونه گیري حاصل  جمعیت شهرستان قاینات 111/342 
کوکران )با خطاي 5 %(، نشان داد از 382 نفر از مردم باید پرسش گري به عمل آید. 
هم چنین از 35 نفر از مسؤولین و کارکنان ادارات مرتبط با توسعه گردشگري شهرستان 
توجه  با  ادامه  در  آمد.  به عمل  مصاحبه  نیز  گردشگري  متخصصین  از  نفر  پنج  از  و 
وزن دهی  به  دلفی  تکنیک  با  نظرات مصاحبه شوندگان،  و  کارشناسی  دیدگاه هاي  به 

تک تک عوامل پرداخته شد.
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معرفی روش
در تجزیه و تحلیل سوات فرصت ها و تهدیدات محیطي و نقاط قوت و ضعف در دو 
بعد جداگانه قرار داده مي شوند و از ترکیب آنها مطابق جدول 1 راهبرد هاي مبتني بر 
ارائه مي شوند. مثاًل، چندین نقطه قوت همراه با چند فرصت  هر وضعیت شناسایي و 
نماید  استفاده  نقاط قوت حداکثر  و  از فرصت ها  تا  نماید  را مشخص  راهبرد  مي تواند 
)علي احمدی، 231:1388( که در مرحله بعد مي توان این راهبرد ها را اولویت بندي و 

مناسب ترین را انتخاب و اجرا کرد. 
جدول 1( ماتریس SWOT )علي احمدي، 1382: 231(

  OT
SWO فرصتT تهدید

S راهبرد مبتني برقوت
OS

راهبرد مبتني بر
TS

W ضعف
راهبرد مبتني بر

OW
راهبرد مبتني بر

TW

نقاط قوت: نقطه قوت یک نظام، یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از 
یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری می باشد.

عدم  یا  شایستگی  یک  از  ناموفق  کاربرد  یک  نظام،  یک  ضعف  نقطه  ضعف:  نقاط 
بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری را کاهش می دهد.

بر  مثبت  به صورت  می تواند  که  است  خارجی  حالت  یک  و  فرصت  یک  فرصت: 
پارامترهای عملکردی تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در 

زمان مناسب است را بهبود دهد.
تهدید: یک حالت خارجی است که می تواند به صورت منفی بر پارامترهای عملکردی 
تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را 

کاهش دهد )صائمیان و ارغنده، 1386: 24(.
اطالعات به دست آمده از تحلیل می تواند به شکل نظام مندی در درون یک ماتریس 
نمایش داده شود. ترکیبات مختلف چهار عامل ماتریس می تواند به تعیین چهار نوع 
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راهبرد برای پیشرفت بلندمدت سازمان کمک کند )خورشید و رنجبر، 1389: 21( و 
می توان با استفاده از آن چهار نوع راهبرد,SO, ST, WO WT  را ارائه نمود:

نوع  این  طریق  از  می تواند  سازمان  تهاجمی(:  SO )راهبرد های  راهبرد های  الف( 
بر روی فرصت های محیطی جدید،  از قوت های خود  استفاده حداکثری  با  راهبرد ها 

سرمایه گذاری کند.
ب( راهبرد های WO )راهبرد های محافظه کار(: سازمان می تواند از طریق این نوع 
راهبرد ها با استفاده حداکثری از فرصت های محیطی جدید، بر ضعف های خود چیره 

گردد.
ج( راهبرد های ST )راهبرد های رقابتی(: سازمان از طریق این نوع راهبرد ها با استفاده 
حداکثری از قوت های خود کوشش می کند تهدیدهای محیطی را به حداقل برساند، یا 

حذف کند.
به  برای  راهبرد ها  این  از طریق  تدافعی(: سازمان  )راهبردهای   WT راهبرد های  د( 
از سوی  تهدیدهای محیطی  از  اجتناب  و  از یک سو  حداقل رساندن ضعف های خود 

دیگر، کوشش می کند )همانجا(.

)QSPM( 1ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی
در مرحله تصمیم گیری برای تدوین راهبرد ها از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی 
این روش  از  استفاده  با  استفاده می شود.  تحلیلی  به عنوان یک چارچوب   )QSPM(
می توان به صورت عینی راهبرد های گوناگونی را که در زمره بهترین راهبرد ها هستند 
ابزارها یا روش هایي است  از  برنامه ریزي راهبردی کّمي یکي  مشخص نمود. ماتریس 
که به استراتژیست ها این امکان را مي دهد که با توجه به عوامل موفقیت آمیز داخلي 
و خارجي شرکت که پیش از این شناسایي شده اند، به صورتي عیني انواع راهبرد هاي 
امکان پذیر را مورد ارزیابي قرار دهند. همانند سایر روش هاي تحلیلي که براي تدوین 
از  باید  کّمي  راهبردی  برنامه ریزي  ماتریس  کاربرد  هنگام  به  مي روند،  به کار  راهبرد 

1. Quantitative Strategic Planning Matrix )QSPM(
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قضاوت هاي شهودي خوب استفاده کرد )دیوید، 1384: 385- 386(.

معرفی منطقه
  شهرستان قائنات در شمال استان خراسان جنوبی قرار گرفته  است. این شهرستان از 
شمال به شهرستان های خواف و گناباد از استان خراسان رضوی، از غرب به شهرستان 
سرایان و از جنوب به شهرستان بیرجند و از جانب شرق، به شهرستان زیرکوه محدود 

شده است )پرتال فرمانداري شهرستان قاینات، 1394(.
مساحت این شهرستان بالغ بر 7502 کیلومتر مربع و جمعیت 111342 نفر می باشد 
و براساس آخرین تقسیمات کشوری، مشتمل بر سه بخش مرکزی، نیمبلوک و سده 

می باشد.

نقشه 1( موقعیت شهرستان قاینات

یافته های تحقیق
براي تهیه ماتریس ارزیابي عوامل خارجي و داخلی، باید پنج مرحله به این شرح طي 

کرد:
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1- پس از بررسي عوامل خارجي یا داخلی، عوامل شناخته شده را فهرست نمائید.
2- به این عوامل وزن یا ضریب بدهید. این ضریب ها از صفر )بي اهمیت( تا 1 )بسیار 
مهم( مي باشند. ضریب نشان دهنده اهمیت نسبي یک عامل )از نظر موفق بودن سازمان 

در صنعت مربوطه( مي باشد.
این عدد  تا 4 بدهید و  از عواملي که موجب موفقیت مي شود رتبه 1  به هر یک   -3
بیانگر میزان اثربخشي راهبردهاي کنوني شرکت در نشان دادن واکنش به عامل مزبور 
یعني  بوده است، عدد 3  این معني است که واکنش بسیار عالي  به  مي باشد. عدد 4 
واکنش از حد متوسط باالتر و عدد 2 یعني واکنش در حد متوسط و عدد 1 بدین معني 

است که واکنش ضعیف مي باشد.
4- ضریب هر عامل را در رتبه مربوطه ضرب نمائید تا نمره نهایي به دست آید. 

5- مجموع نمره هاي متعلق به هر یک از متغیرها را به دست آورید، تا بتوان مجموع 
نمره هاي سازمان را تعیین کرد.

از تعداد عواملي که موجب  یا داخلی، صرف نظر  ارزیابي عوامل خارجي  در ماتریس 
فرصت و تهدید یا ضعف و قوت شرکت مي شوند هیچ گاه مجموع نمره هاي نهایي براي 
سازمان به بیش از 4 و هیچ گاه این جمع به کمتر از یک نمي رسد. میانگین این جمع 
2/5 مي شود. اگر این عدد به 4 برسد بدین معني است که سازمان در برابر عواملي که 
موجب تهدید و فرصت یا ضعف و قوت مي شوند به صورتي بسیار عالي واکنش نشان 

مي دهد )دیوید، 1384: 265- 266(.
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
جدول 2( ماتریس ارزیابي عوامل خارجی گردشگری شهرستان قاینات

ف
وزن عوامل خارجیردی

نسبی

گردشگرانمسؤوالنمردم بومی

میانگین 
رتبه ای

امتیاز 
میانگین رتبهوزنی

رتبه ای
امتیاز 
میانگین رتبهوزنی

رتبه ای
امتیاز 
رتبهوزنی

ت ها
فرص

توجه بیشتر دولت به برنامه ریزی و . 1
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 

به عنوان صنعت پاک
0/072/800/203/003/300/2300/200/20/144/00

قرار گرفتن در مسیر قطب . 2
گردشگری بین المللی، مشهد 

مقدس)خراسان رضوی(
0/062/600/164/002/500/154/003/100/192/00

برخورداری از جاذبه های تاریخی . 3
و آثار متعدد و متنوع مورد توجه 

گردشگران
0/042/700/116/002/600/1010/002/600/107/00

عالقه مندی بخش خصوصی به . 4
0/073/000/212/003/100/223/002/200/153/00سرمایه گذاری در مناطق گردشگری.

تقویت ارائه ی تسهیالت در کنار . 5
0/052/600/139/002/530,135/002/300/125/00مراکز گردشگری

تمایل به گردشگری و بازدید از . 6
0/063/200/195/002/900/177/002/700/166/00مناطق بکر در بین اقشار مردم

تمایل و انگیزه ی میراث فرهنگی . 7
شهرستان به درآمدزایی و اشتغال 

جوانان از راه گردشگری و باال بردن 
آمار بازدید کننده از ابنیه ی این 

شهرستان

0/043/400/148/003/300/138/001/000/0410/00

حمایت همه جانبه ی مسؤوالن . 8
شهرستان از افزایش گردشگران 

داخلی و خارجی
0/051/000/0510/003/300/176/001/200/068/00

وجود فرصت مناسب براي شکوفایي . 9
0/042/600/107/003/000/129/001/400/069/00نظرات نیروهاي متخصص و باتجربه

10. برخورداری از دفاتر و آژانس های 
0/031/700/0511/001/510/0511/001/600/0511/00مسافرتی

11. فرصت طالیی رفع تحریم ها و 
0/083/000/241/003/300/261/002/200/181/00حضور گردشگران خارجی
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تهدیدها

1- نبود تقاضای گردشگری خارجی 
0/071/200/152/002/500/181/002/100/152/00جهت بازدید از شهرستان 

ارتباط  در  نامناسب  ذهنی  تصویر   -2
این  نمودن  اصالح  که  شهرستان  با 
مدون،  برنامه ریزی  به  نیاز  دیدگاه 
دارد. دست اندرکاران  باور  و  اجرا  اراده، 

0/052/600/133/003/200/165/002/800/143/00

3- انگیزه گردشگران به مسافرت به 
سایر مناطق تفریحی هم جوار )همانند 
استان های خراسان رضوی، یزد و ...(

0/033/100/098/003/200/107/002/900/098/00

4- افزایش امکانات و خدمات در مناطق 
مجاور استان های  گردشگری  و  0/062/100/136/002/600/163/003/100/191/00تفریحی 

5- عدم شفافیت قوانین و در کنار آن 
کمبود قوانین اثرگذار مرتبط با صنعت 

گردشگری ایران
0/063/700/221/001/500/092/001/500/095/00

6- شتاب گسترده ی رقبا  برای تصاحب 
0/053/010/154/001/600/086/002/900/154/00بازار گردشگری طبیعی و فصلی در استان

70/042/700/117/001/500/068/002/300/097/00- ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران

8- ایجاد آلودگی زیست محیطی و 
0/053/020/155/003/300/174/001/700/096/00تخریب و صدمه زدن به ابنیه ی تاریخی

 2/21  2/71  2/71 1/00جمع

منبع: نگارندگان

همان طور که در جدول 2 مالحظه مي شود مجموع امتیاز عوامل خارجي برابر 54/2 
به طور متوسط  قاینات  بیانگر آن است که گردشگری شهرستان  این عدد  شده است. 
توانسته است در تدوین راهبرد هاي خود از عواملي که فرصت یا موقعیت ایجاد مي کنند 

بهره برداري کرده و از عواملي که موجب تهدید مي گردند، احتراز نماید.

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
همانند ماتریس ارزیابي عوامل خارجي، براي تهیه ماتریس ارزیابي عوامل داخلي نیز 
پس از جمع آوري نقاط قوت و ضعف، با استفاده از یک پرسش نامه ی دیگر، از اعضاي 
را طبق  نمره اي  از عوامل مزبور ضریب و  براي هر یک  پاسخ دهنده خواسته شد که 

توضیحات ارائه شده، تعیین نمایند.
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جدول 3( ماتریس ارزیابي عوامل داخلی گردشگری شهرستان قاینات

وزن عوامل داخلی 
نسبی

گردشگرانمسؤوالنمردم بومی

میانگین 
رتبه ای

امتیاز 
میانگین رتبهوزنی

رتبه ای
امتیاز 
میانگین رتبهوزنی

رتبه ای
امتیاز 
رتبهوزنی

ت ها
قو

1. جاذبه های تاریخی و منحصر به فرد 
مانند غار لکی، غار فارس و پل سنگی، 
قلعه کوه، آرامگاه بوذرجمهر، آرامگاه 

ابوالمفاخر، ...
06/070/322/000/270/322/000/220/319/000/1

2. جاذبه های طبیعی )درختان 
کهنسال، دشت ها، بلندترین ارتفاعات 

استان، وحوش منطقه و پوشش 
گیاهی خاص نیمه بیابانی(

05/050/318/000/560/318/000/590/215/000/4

3. جاذبه های مذهبی )زیارتی( مانند 
مسجد جامع قاین، مسجد جامع 

خضری، امام زاده زید بن موسی و ...
06/030/320/000/350/321/000/310/319/000/2

4. جاذبه های صنایع دستی شامل 
06/020/319/000/410/319/000/410/213/000/5سفره آردی )دارای نشان ملی( و ...

505/030/107/000/1000/315/000/890/005/000/9. عشایر و  فرهنگ غنی آنان

6. موقعیت خاص زمانی مانند زمان 
07/050/325/000/130/323/000/180/220/000/3برداشت زعفران و زرشک 

7. نگرش مثبت مسؤوالن به 
05/010/106/000/630/317/000/680/214/000/6گردشگری

804/020/105/000/800/312/000/1020/105/000/10. آداب و رسوم بومی محلی

9. فرهنگ و سنن رقص و موسیقی 
04/030/209/000/730/313/000/940/106/000/8محلی

10. موقعیت برتر مواصالتی شهرستان 
05/060/108/000/920/316/000/720/211/000/7در مسیر شمال- جنوب جاده آسیایی



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 10/ ش 4/ تابستان 95   52
ضعفها

1. نامناسب و ناکافی بودن مراکز 
06/020/425/000/280/323/000/300/424/000/1اقامتی و رفاهی در شهرستان

2. فقدان زیرساخت های حیاتی 
برای ورود و نگه داشتن گردشگر در 

شهرستان
07/030/323/000/360/325/000/100/321/000/3

3. کیفیت متوسط ناوگان حمل و نقل 
04/090/108/000/880/211/000/802/208/000/8مسافربری شهرستان

4. نامناسب بودن راه های دسترسی 
به جاذبه های گردشگری و بویژه 

جاذبه های طبیعی و بکر
05/050/318/000/630/317/000/620/316/000/6

5. فقدان عالیم و تابلوهای معرفی 
و راهنمایی مسافران به طرف 

جاذبه های گردشگری
06/060/322/000/440/320/000/410/319/000/5

6. عدم آشنایی مردم و عدم آموزش و 
آمادگی آنها در خصوص نحوه برخورد 

با گردشگران
04/090/212/000/790/316/000/710/312/000/7

7. ظرفیت پایین مدیریتی در بخش 
06/030/320/000/500/318/000/530/320/000/4گردشگری شهرستان

8. اطالع رسانی بسیار ضعیف از 
فابلیت ها و جاذبه های تاریخی و 
طبیعی و گردشگری برای جذب 

گردشگر و تبلیغات ناچیز جهت جذب 
و پذیرش گردشگران

07/080/327/000/140/324/000/220/322/000/2

9. کمبود و ضعف در اقامتگاه های 
بین راهی محورهای منتهی به 

شهرستان
02/080/104/000/930/103/000/950/307/000/9

 74/2  32/3  94/2 00/1جمع 

منبع: نگارندگان

همان طور که در جدول 3 مشاهده مي شود جمع نمره نهایي عوامل داخلي برابر 3 
شده است. این عدد نشان دهنده این است که عملکرد گردشگری شهرستان قاینات از 
نظر استفاده از نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف خود، در حد متوسط و رو به پیشرفت 

بوده است.
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ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات
را  اطالعات  بدان وسیله  ابزارهاي مهمي است که مدیران  از  SWOT یکي  ماتریس 
مقایسه مي کنند و مي توانند با استفاده از آن، چهار نوع راهبرد ارائه نمایند. راهبرد هاي 

.WT و راهبرد هاي ST راهبرد هاي ،WO راهبرد هاي ،SO
پس از تهیه ماتریس هاي ارزیابي عوامل خارجي و داخلي که در بخش قبلي صورت 
گرفت، ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات )SWOT( به منظور ارائه 

راهبرد هاي مناسب تدوین شده است.

)SWOT( ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات )جدول 4

SWOT ماتریس

)S(نقاط قوت
جاذبه های تاریخی و منحصر به فرد . 1

پل  و  فارس  غار  لکی،  غار  مانند 
سنگی، قلعه کوه، آرامگاه بوذرجمهر، 

آرامگاه ابوالمفاخر، ...
)درختان . 2 طبیعی  جاذبه های 

بلندترین  دشت ها،  کهنسال، 
و  منطقه  وحوش  استان،  ارتفاعات 
پوشش گیاهی خاص نیمه بیابانی(

مانند . 3 )زیارتی(  مذهبی  جاذبه های 
جامع  مسجد  قاین،  جامع  مسجد 
خضری، امام زاده زید بن موسی و ...

شامل . 4 دستی  صنایع  جاذبه های 
سفره آردی )دارای نشان ملی( و ...

زمان . 5 مانند  زمانی  خاص  موقعیت 
برداشت زعفران و زرشک

)W(نقاط ضعف
مراکز . 1 بودن  ناکافی  و  نامناسب 

اقامتی و رفاهی در شهرستان
برای . 2 حیاتی  زیرساخت های  فقدان 

در  گردشگر  نگه داشتن  و  ورود 
شهرستان

در . 3 مدیریتی  پایین  ظرفیت 
شهرستان

از . 4 ضعیف  بسیار  اطالع رسانی 
و  تاریخی  جاذبه های  و  قابلیت ها 
جذب  برای  گردشگری  و  طبیعی 
جهت  ناچیز  تبلیغات  و  گردشگر 

جذب و پذیرش گردشگران
عالئم . 5 و  متخصص  نیروهای  فقدان 

راهنمایی  و  معرفی  تابلوهای  و 
جاذبه های  طرف  به  مسافران 

گردشگری
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)O( فرصت ها

عالقه مندی  بخش خصوصی . 1
مناطق  در  سرمایه گذاری  به 

گردشگری
به . 2 دولت  بیشتر  توجه 

سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی 
در صنعت گردشگری به عنوان 

صنعت پاک
فرصت طالیی رفع تحریم ها و . 3

حضور گردشگران خارجی
جاذبه های . 4 از  برخورداری 

تاریخی و آثار متعدد و متنوع 
مورد توجه گردشگران

براي . 5 مناسب  فرصت  وجود 
نیروهاي  نظرات  شکوفایي 

متخصص و باتجربه

SO راهبردهاي
کسب . 1 و  سرمایه  جذب  گسترش 

تاریخی،  جاذبه هاي  از  درآمد 
و  و طبیعی شهر  فرهنگی، مذهبی 
پیرامون آن با افزایش سرمایه گذاري 

)S1S3O2( در گردشگري
استفاده از مشارکت مردم و نهادهاي . 2

و  اشتغال  در توسعه  غیردولتی 
)S1S2( O1فعالیت هاي گردشگري

جذب . 3 جهت  برنامه ای  تدوین 
گردشگر در فصل برداشت زرشک و 

)S5O3( زعفران
در . 4 بازارچه های صنایع دستی  ایجاد 

)S4O4( مناطق گردشگری
تجربیات . 5 از  استفاده  و  شناسایي 

یادگیری  و  متخصصین  نظرات  و 
پیاده  گردشگری  الگوهای  سایر  از 

)SO5(  شده ی موفق

WO راهبرد هاي
برای . 1 مناسب  بسترسازی 

و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
گردشگری  جاذبه های  در  دولتی 

)W1O1(
کمی . 2 و  کیفی  توسعه ی  برای  تالش 

گردشگری  مناطق  زیرساخت های 
)W2O3(

افزایس استفاده از نیروهای متخصص . 3
و  و جذب  مناطق  شناخت  در جهت 
برای  آموزش  و  عمومی  اطالع رسانی 

)W5O3( جذب گردشگر خارجی
اطالع رسانی . 4 و  تبلیغات  گسترش 

جذب  برای  منطقه  قابلیت های  از 
)W4O3( گردشگر

بخش . 5 آموزشي  نیازهاي  شناسایي 
دوره هاي  ارائه  جهت  گردشگری 
بلندمدت  و  کوتاه مدت  آموزشي 
براي مدیران و کارکنان این بخش ها 

)W3O5(

)T(تهدیدات
در . 1 و  قوانین  شفافیت  عدم 

کنار آن کمبود قوانین اثرگذار 
گردشگری  صنعت  با  مرتبط 

ایران
در . 2 نامناسب  ذهنی  تصویر 

ارتباط با شهرستان 
عدم آمادگی در دستگاه های . 3

اجرایی و مردم جهت استفاده 
اقتصادی  فرهنگی-  فرصت 

حضور گردشگران خارجی
انگیزه گردشگران به مسافرت . 4

تفریحی  مناطق  سایر  به 
استان های  )همانند  هم جوار 

خراسان رضوی، یزد و ...(
ایجاد آلودگی زیست محیطی . 5

به  زدن  صدمه  و  تخریب  و 
ابنیه ی تاریخی

ST راهبردهاي
نیروهای . 1 کافی  آموزش  گسترش 

درگیر با کار گردشگری و همین طور 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 

)TS3( در مناطق گردشگری
حفظ سهم بازار موجود از گردشگری . 2

و تالش در جهت برپایی جشنواره ها 
و  دستی  صنایع  نمایشگاه های  و  

)T2S3( محصوالت کشاورزی
برای . 3 تخصصي  گروه هاي  ایجاد 

و  زیست  محیط  حفاظت   آموزش 
)T5S1( دوستداران طبیعت

مناطق . 4 به  رسیدگی  افزایش 
گردشگری و توسعه و تبلیغات برای 

)T4S1S2S3( آنها
رفع قوانین دست و پاگیر در زمینه ی . 5

سرمایه گذاری در مناطق گردشگری 
)T1S1(

WT راهبردهاي
از . 1 اطالع رسانی  و  تبلیغات  توسعه 

گردشگری،  سایت  ایجاد  طریق 
برنامه های تبلیغاتی در داخل و خارج 

)W4T2( …و
مشاوره . 2 تخصصي  گروه هاي  ایجاد 

دانش  ارتقاء  و  دوره ها  برگزاری  و 
مدیران دست اندرکار امر گردشگری 

)W3O3( منطقه

)QSPM( ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی
براي ارائه یک ماتریس ارزیابي راهبردی کّمی باید شش مرحله به شرح زیر طي کرد:

در  را  داخلي  و ضعف  قوت  نقاط  عمده خارجي،  تهدیدات  و  فرصت ها  اول:  مرحله 
ستون طرف راست ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی بنویسید. این اطالعات را باید 
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ارزیابي عوامل خارجي  ارزیابي عوامل داخلي و ماتریس  از ماتریس  به صورت مستقیم 
به دست آورد. 

مرحله دوم: به هر یک از عوامل داخلي و خارجي که در موفقیت سازمان نقش دارند، 
وزن یا ضریب بدهید. این ضریب ها درست همانند ضریب هاي ماتریس ارزیابي عوامل 

خارجي و ماتریس ارزیابي عوامل داخلي هستند.
مرحله سوم: ماتریس هاي مرحله دو را مقایسه نمائید و راهبرد هایي را که سازمان 
باید به اجرا درآورد )یا آنها را مورد توجه قرار دهد( مشخص نمائید. این راهبرد ها را در 
ردیف باالي ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی بنویسید. این راهبرد ها باید در صورت 

امکان، ناسازگار یا جمع نشدني باشند.
آنها مقدار عددي هستند که  مرحله چهارم: نمره هاي جذابیت را مشخص نمائید، 
جذابیت هر راهبرد را در یک مجموعه از راهبرد ها نشان مي دهند. براي تعیین نمره 
دارند،  عمده  نقش  شرکت  موفقیت  در  که  را  خارجي  و  داخلي  عوامل  باید  جذابیت 
بررسي نمود و سپس در مورد هر یک از آنها این پرسش را مطرح نمود: "آیا این عامل 
پرسش  این  به  پاسخ  اگر  دارد؟"  نقشي عمده  راهبرد ها  یا گزینش  انتخاب  فرایند  در 
با هم مقایسه کرد.  با توجه به این عامل کلیدي راهبرد ها را  "آري" باشد، آنگاه باید 
بویژه باید "نمره هاي جذابیت" را براي هر یک از راهبرد ها مشخص کرد به گونه اي که 
اهمیت نسبي یک راهبرد نسبت به سایر راهبردها مشخص گردد. نمره جذابیت به این 
شکل است: 1- بدون جذابیت؛ 2- تا حدي جذاب؛ 3- داراي جذابیت معقول و 4- 
بسیار جذاب. اگر پاسخ به پرسش "نه" است، بیانگر این مي باشد که در فرایند انتخاب 
راهبرد ها این عامل هیچ نقش مهمي )از نظر موفقیت راهبرد( ندارد که در آن صورت، 

نباید به این عامل نمره جذابیت داده شود.
نمره هاي  از جمع  مقصود  کنید.  را حساب  جذابیت  نمره هاي  پنجم: جمع  مرحله 
جذابیت، حاصل ضرب ضریب در نمره هاي جذابیت است. جمع نمره هاي جذابیت نشان  
داخلي  عوامل  اثر  به  توجه  با  تنها  که  راهبرد هاست  از  یک  نسبي هر  دهنده جذابیت 
باشد،  بیشتر  جذابیت"  نمره هاي  "جمع  قدر  هر  مي آید.  به دست  مربوطه  خارجي  و 
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راهبردهاي مورد بحث داراي جذابیت بیشتري خواهد بود.
مرحله ششم: مجموع نمره هاي جذابیت را حساب کنید. مجموع نمره هاي جذابیت 
مجموع  آورید.  به دست  را  کّمی  راهبردی  برنامه ریزی  ماتریس  از ستون هاي  یک  هر 
نمره هاي جذابیت نشان مي دهد که در هر مجموعه کدام راهبرد از بیشترین جذابیت 
برخوردار است. نمره هاي باال بیانگر جذابیت بیشتر راهبرد هاست. البته با توجه به همه 
عوامل داخلي و خارجي که مي توانند بر تصمیمات راهبرد اثر بگذارند، تفاوت فاحش 
بین مجموع نمره هاي جذابیت در هر مجموعه از راهبرد ها، بیانگر مطلوبیت یک راهبرد، 

نسبت به راهبردی دیگر است.
براي  شده  ارائه  راهبرد هاي  ابتدا  کّمی،  راهبردی  برنامه ریزی  ماتریس  تدوین  براي 
گردشگری شهرستان قاینات در چهار مجموعه شامل راهبردهاي تهاجمی، راهبرد هاي 
رقابتی، راهبرد هاي تدافعی و راهبرد هاي محافظه کارانه طبقه بندي شدند. سپس این 
مجموعه راهبرد ها، در قالب ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی با هم مقایسه و ارزیابي 
شدند. در ادامه، این چهار مجموعه راهبرد ها و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی براي 

گردشگری شهرستان قاینات آورده شده است.

جدول 5( ماتریس برنامه ریزی کمی

ماتریس برنامه ریزي راهبردی کّمي 
)QSPM(ب

ری
ض

راهبرد هاي قابل اجرا

تدافعیرقابتیمحافظه کارانهتهاجمی

نمره 
جذابیت

جمع 
نمره هاي 
جذابیت

نمره 
جذابیت

جمع 
نمره هاي 
جذابیت

نمره 
جذابیت

جمع 
نمره هاي 
جذابیت

نمره 
جذابیت

جمع 
نمره هاي 
جذابیت

فرصت ها

1.  عالقه مندی  بخش خصوصی به 
1/0220/0110/0110/0110/0سرمایه گذاری در مناطق گردشگری

2. توجه بیشتر دولت به برنامه ریزی 
و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 

به عنوان صنعت پاک
1/0220/0110/0110/0110/0
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3.  فرصت طالیی رفع تحریم ها و حضور 
11/0222/0222/0111/0222/0گردشگران خارجی

4. برخورداری از جاذبه های تاریخی و آثار 
1/0110/0110/0110/0110/0متعدد و متنوع مورد توجه گردشگران

5. وجود فرصت مناسب براي شکوفایي 
09/0109/0109/0109/0109/0نظرات نیروهاي متخصص و باتجربه

تهدیدات

1. عدم شفافیت قوانین و در کنار آن 
کمبود قوانین اثرگذار مرتبط با صنعت 

گردشگری ایران
1/0220/0110/0110/0110/0

2. تصویر ذهنی نامناسب در ارتباط با 
1/0220/0110/0110/0220/0شهرستان

3. عدم آمادگی در دستگاه های اجرایی 
و مردم جهت استفاده فرصت فرهنگی- 

اقتصادی حضور گردشگران خارجی
1/0111/0111/0111/0111/0

4. انگیزه گردشگران به مسافرت به 
سایر مناطق تفریحی هم جوار )همانند 

استان های خراسان رضوی، یزد و...(
1/0110/0110/0110/0110/0

5. ایجاد آلودگی زیست محیطی و تخریب 
9/0190/0190/0190/0190/0و صدمه زدن به ابنیه ی تاریخی

قوت ها

1. جاذبه های تاریخی و منحصر به فرد 
مانند غار لکی، غار فارس و پل سنگی 
، قلعه کوه، آرامگاه بوذرجمهر، آرامگاه 

ابوالمفاخر، ...
1/0220/0110/0110/0110/0

2. جاذبه های طبیعی )درختان کهنسال، 
دشت ها، بلندترین ارتفاعات استان، 

وحوش منطقه و پوشش گیاهی خاص 
نیمه بیابانی(

1/0220/0110/0110/0110/0

3. جاذبه های مذهبی )زیارتی( مانند 
مسجد جامع قاین، مسجد جامع خضری، 

امام زاده زید بن موسی و ...
1/0220/0110/0110/0110/0

4. جاذبه های صنایع دستی شامل 
1/0220/0330/0330/0220/0سفره آردی )دارای نشان ملی( و ...

5. موقعیت خاص زمانی مانند زمان 
1/0440/0440/0110/0330/0برداشت زعفران و زرشک
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ضعف ها

1. نامناسب و ناکافی بودن مراکز اقامتی و 
1/0220/0110/0110/0110/0رفاهی در شهرستان

2. فقدان زیرساخت های حیاتی برای 
1/0220/0110/0110/0110/0ورود و نگه داشتن گردشگر در شهرستان

31/0110/0110/0110/0110/0. ظرفیت پایین مدیریتی در شهرستان

4. اطالع رسانی بسیار ضعیف از قابلیت ها 
و جاذبه های تاریخی و طبیعی و 

گردشگری برای جذب گردشگر و تبلیغات 
ناچیز جهت جذب و پذیرش گردشگران

1/0220/0110/0110/0110/0

5. فقدان نیروهای متخصص راهنما و 
عالئم و تابلوهای معرفی و راهنمایی 

مسافران به طرف جاذبه های گردشگری
1/0110/0110/0110/0110/0

13/523/482/313/4مجموع نمره جذابیت

نمره جذابیت: 1- بدون جذابیت؛ 2- تا حدي جذاب؛ 3- داراي جذابیت معقول؛ 4- 
بسیار جذاب

منبع: نگارندگان

همان طور که در ماتریس برنامه ریزی راهبردی کّمی )QSPM( فوق مالحظه مي شود، 
براي گردشگری شهرستان قاینات، راهبرد تهاجمی با نمره 13/5، جذاب ترین راهبرد 
شناخته مي شود. هم چنین راهبرد  محافظه کارانه با نمره 4/23، راهبرد تدافعی با نمره 

4/13 و راهبرد رقابتی با نمره 3/82 از نظر جذابیت در اولویت هاي بعدي قرار دارند.
و ذی نفعان صنعت گردشگری  کارشناسان  نظرات  تحلیل  و  با جمع آوری  نهایت  در 
)راهبردها(  گزینه ها  اولویت  شهرستان،  بومی  مردم  و  گردشگران  قاینات،  شهرستان 
داده شده  نشان   6 در جدول  که  همان طور  گردید.  مشخص  تحقیق  هدف  به  نسبت 
راهبرد های  پیشنهادی،  راهبرد های  بین  از  شده،  انجام  اولویت بندی  اساس  بر  است 
SO به عنوان بهترین راهبرد جهت توسعه صنعت گردشگری شهرستان قاینات انتخاب 

می شود.
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جدول 6( اولویت گزینه ها نسبت به هدف تحقیق

راهبرد هااولویت راهبرد ها نسبت به هدف تحقیق

1SO

2WO

3WT

4ST
     منبع: نگارندگان

منطقه  این  در  می شوند.  شناخته  تهاجمی  راهبرد های  به عنوان   SO راهبرد های 
قوت ها  از  استفاده  با  فرصت ها  از  استفاده  در جهت  اجرایی  راهکارهای  و  پیشنهادات 
داده می شود. با استفاده از گسترش جذب سرمایه و کسب درآمد از جاذبه هاي تاریخی، 
فرهنگی، مذهبی و طبیعی شهر و پیرامون آن با افزایش سرمایه گذاري در گردشگري، 
فعالیت هاي  و  اشتغال  در توسعه  غیردولتی  نهادهاي  و  مردم  مشارکت  از  استفاده 
گردشگري، تدوین برنامه ای جهت جذب گردشگر در فصل برداشت زرشک و زعفران، 
ایجاد بازارچه های صنایع دستی در مناطق گردشگری و شناسایي و استفاده از تجربیات 
و نظرات متخصصین و یادگیری از سایر الگوهای گردشگری پیاده شده ی موفق، می توان 
زمینه های جذب گردشگر به شهرستان را فراهم آورد و گردشگران را تشویق نمود که 
از جاذبه های گردشگری شهرستان قاینات دیدن نمایند. با عملیاتی شدن این راهبرد ها، 
شاهد تحوالتی پویا و توسعه پایدار کارکردهای گردشگری در شهرستان قاینات خواهیم 

بود.
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بحث و نتیجه گیري
همان گونه که مشخص شد، اولویت بندي راهبردهاي برنامه ریزي گردشگري شهرستان 
قاینات از طریق تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگري این شهر با بهره گیري 
از ماتریس SWOT و مدل برنامه ریزي راهبردي کمی، تعیین و مشخص شد. با توجه 
به عنوان   )SO( تهاجمی  استفاده از راهبرد  قاینات،  به موقعیت گردشگري شهرستان 
از   )SO( راهبرد تهاجمی تعیین شد.  شهرستان  گردشگری  اولویت اصلی توسعه ی 
تلفیق نقاط قوت و فرصت ها به دست می آید. دستاورد این پژوهش این است که توسعه 
از  استفاده  و  شناسایی  چیزي از طریق  قاینات بیش از هر  گردشگري در شهرستان 
فرصت ها و تقویت نقاط قوت امکان پذیر است و این مهم تنها از طریق یک برنامه 
هدفمند، آینده نگر، یکپارچه و توجه به عناصر ترکیبی شکل دهنده گردشگري یعنی 
جاذبه ها، حمل و نقل، تبلیغات، مدیریت، خدمات و زیرساخت ها، مقررات و شاخص هاي 
فرهنگی امکان پذیر است. بنابراین به منظور جذب گردشگر و پایداري آن در شهرستان 
تحقیق  در  که  توجه گردد   7 راهبرد هاي ارائه شده در جدول  قاینات الزم است به 
حاضر پس از اولویت بندی انجام شده، مهم ترین عوامل راهبردی در صنعت گردشگری 

شهرستان قاینات مشخص گردید.
جدول 7( مهم ترین عوامل راهبردی تأثیرگذار بر صنعت گردشگری شهرستان قاینات

وزن عواملعوامل راهبردی

S1. جاذبه های تاریخی و منحصر به فرد مانند غار لکی، غار فارس و پل سنگی، قلعه کوه، آرامگاه 
21/0بوذرجمهر، آرامگاه ابوالمفاخر، ...

S217/0. جاذبه های صنایع دستی شامل سفره آردی )دارای نشان ملی( و ...

S322/0. موقعیت خاص زمانی مانند زمان برداشت زعفران و زرشک

W123/0. نامناسب و ناکافی بودن مراکز اقامتی و رفاهی در شهرستان

W224/0. فقدان زیرساخت های حیاتی برای ورود و نگهداشتن گردشگر در شهرستان

برای  و گردشگری  و طبیعی  تاریخی  و جاذبه های  قابلیت ها  از  بسیار ضعیف  اطالع رسانی   .W3
24/0جذب گردشگر و تبلیغات ناچیز جهت جذب و پذیرش گردشگران

O119/0. عالقه مندی  بخش خصوصی به سرمایه گذاری در مناطق گردشگری
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O219/0.  توجه بیشتر دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به عنوان صنعت پاک

O323/0.  فرصت طالیی رفع تحریم ها و حضور گردشگران خارجی

T114/0. عدم شفافیت قوانین و در کنار آن کمبود قوانین اثرگذار مرتبط با صنعت گردشگری ایران

T216/0. تصویر ذهنی نامناسب در ارتباط با شهرستان 

T3. عدم آمادگی در دستگاه های اجرایی و مردم جهت استفاده فرصت فرهنگی- اقتصادی حضور 
16/0گردشگران خارجی

  منبع: نگارندگان

بخش  انگیزه  افزایش  را  خود  پژوهش  چشمگیر  فرصت   )1391( شریفی  و  کرمی 
خصوصی به سرمایه گذاری در نواحی گردشگری در راستای سیاست های دولت تعیین 
می کند که با داشتن امتیاز وزنی 3/0 در جایگاه سوم قرار گرفته است که می تواند به 
امر بهره برداری بهینه جذابیت های منطقه کمک نمود و زمینه توسعه را سبب گردد. در 
این پژوهش نیز دومین فرصت مهم عالقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 
مناطق گردشگری می باشد که نتیجه گیری کریمی با نتایج این پژوهش سازگاری دارد.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیق بیگی فیروزی )1390( سازگاری کامل داشته و نشان 
می دهد که آگاهی کم مردم شهرستان قاینات از مزایای گردشگری، اطالع رسانی کم از 
قابلیت های طبیعی و تاریخی و نامناسب بودن امکانات اقامتی و رفاهی، از موانع صنعت 

گردشگری شهرستان به شمار می آیند.
در تحقیق انجام شده توسط رنجبریان و خزائي پور )1391( در گروه تهدید، تحریم ها و 
تبلیغات منفي کشورهاي غربي نسبت به ایران، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و 
رتبه یک را کسب کرده که خود گویاي ضرورت توجه به آنها است. در تهدیدات با توجه 
به رتبه به دست آمده، توجه به تهدید تحریم ها و تبلیغات منفي کشورهاي غربي نسبت 
به ایران ضروري است که مغایرت آن با فرصت طالیی رفع تحریم ها و حضور گردشگران 

خارجی در این پژوهش به چشم می خورد.
 )Subramoniam, Ali Naser & Mohammed; 2010( سابرامونیام، علی ناصر و محمد
در تحقیق خود با استفاده از مدل SWOT به بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 
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عوامل  اولویت بندی  از  تحقیق، پس  این  در  پرداختند.  تهدیدهای گردشگری عمان  و 
راهبردی گردشگری در بین نقاط قوت، جاذبه های طبیعی و تنوع گونه های گیاهی و 
جانوری؛ در بین نقاط ضعف، کیفیت پایین هتل ها و امکانات اقامتی و رفاهی؛ در بین 
الزم  اعتبار  وجود  و  گردشگری  صنعت  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  فرصت ها، 
جهت توسعه گردشگری؛ و در بین تهدیدها، فقدان زیرساخت های اقامتی و رفاهی و 
تخریب سایت های گردشگری، از بیشترین اولویت برخوردار شدند. در این تحقیق نیز 
این عوامل در بررسی های محیط داخلی و خارجی ذکر شده اند و اولویت بندی انجام 
شده برای نقاط قوت و ضعف مطابق با تحقیق سابرامونیام )همان( می باشد. لذا می توان 

گفت یافته های تحقیق سابرامونیام از یافته های این تحقیق حمایت می کند.
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