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  ریزي استراتژیک توسعه گردشگري قشم در راستاي عدم برنامه
 تیاتکا به درآمدهاي نفتی و اقتصاد مقاوم

  
  1آبادي جعفر علون

  
  چکیده

هاي مهم اقتصادي است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاك مطرح شود و گردشگري یکی از بخش
اي به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها نیز کمک شایسته، ضمن افزایش درآمدهاي ارزي براي اقتصاد ملی

هاي گردشگري در راستاي  ننده بهینه از جذابیتکهاي کمتر استفادهقشم به عنوان یکی از منطقه. نماید
، هاي متنوع گردشگريبودن جذابیترغم دارا علی، عدم اتکا به درآمد نفت و نیز در راستاي اقتصاد مقاومتی

ها استفاده نماید و قطعاً براي شناسایی و به لحاظ کسب درآمد هنوز نتوانسته است به طور مطلوب از آن
ها شناسایی گردد ها و پتانسیلظرفیت، منفی، قشم باید کلیه عوامل از نقاط مثبتبهبود وضعیت گردشگري 

در تحقیق حاضر بر اساس . و بر اساس آن به تدوین استراتژي مناسب توسعه گردشگري قشم اقدام نمود
 نامه و استفاده از منابع موجود در اینهاي حاصل از پرسشگیري از دادهتوصیفی و بهره-روشی تحلیلی

ترین مهم.  به تدوین استراتژي توسعه گردشگري قشم اقدام شده استSWOTزمینه و در چهارچوب مدل 
ترین راهبرد نیز هاي گردشگري آن تشخیص داده شده است و مهمنقطه قوت این منطقه داشتن جذابیت

ي منطقه در هاي متنوع گردشگرریزي بخش خصوصی و دولتی از جذابیتبرداري و برنامهتواند بهرهمی
. ساز توسعه محلی و ملی شودتواند زمینهراستاي ایجاد اشتغال و توسعه هر چه بیشتر در منطقه باشد که می

  .در پایان پیشنهاداتی ارائه گردیده است
  

  .SWOT، توسعه، استراتژي، قشم،  گردشگري:کلید واژگان
  

                                                                                                                   
  Jkarimi15@yahoo.comریزي روستایی دانشگاه پیام نور تهران،   دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه- 1
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  مقدمه
توجه در زمان ما  هاي قابل از پدیده سال گذشته یکی50ظهور گردشگري سریع و پایدار در طول 

تعداد ورودي ، (Scott and Lemieux, 2009)با توجه به گزارش اسکات و لمیوکس . است
 میلیون نفر در سال 136 میلیارد و 1 به 1980 ملیون نفر در سال 200المللی از گردشگران بین

 بیلیون ورودي در سال 6/1ه  رسیده است و نیز این سازمان پیش بینی کرده است این رقم ب2016
در شرایطی که قرن . دهنده اهمیت این صنعت در اقتصاد جهانی و ملی استاین نشان.  برسد2020

هاي ها در کشور با مسائل و چالشهنوز توسعه برخی از منطقه، بیستم به پایان رسیده است
 توسعه نواحی خیلی رسد که راهبردهاي گذشته در زمینهلذا به نظر می. متعددي مواجه است

امنیت غذایی و پایداري ، بهداشت، اشتغال، چون فقراند مسائلی همآمیز نبوده و نتوانستهموفقیت
این راهبردها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز چندان موفق . محیط زیست را تأمین کنند

وزه یکی از راهبردهایی که امر. اندنبوده و سبب ایجاد مشکالت متعددي براي برخی نواحی شده
توسعه و گسترش گردشگري در نواحی ، اخیراً در اغلب کشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته

گردشگري ). 36: 1383، قادري(هاي الزم براي گسترش گردشگري است محروم و داراي پتانسیل
رح شود و هاي مهم اقتصادي است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاك مطیکی از بخش

اي به رونق اشتغال و ایجاد درآمدها کمک شایسته، ضمن افزایش درآمدهاي ارزي براي اقتصاد ملی
ویژه اي از صنایع دیگر بهبرنده در توسعه مجموعهاین صنعت به عنوان یک صنعت جلو. نیز نماید

می داشته و دارد المللی و صنایع دستی نقش مهنقل داخلی و بین و حمل، داريرستوران، داريهتل
 صنعت توسعه و رشد اخیر هايدهه در). 3-2: 1388، ریزي و امور اقتصاديمعاونت برنامه(

 و یافته توسع کشورهاي طرف از اقتصادي عمده هاياز فعالیت یکی عنوان به آن اتخاذ و گردشگري
 آن بر را انریزبرنامه، گردشگران جذب جهت در گردشگري عمده رقابت مقاصد و توسعه حال در

: نمایند توجه مهم مقوله دو به گردشگري هايفعالیت از حاصله درآمدهاي جهت افزایش تا داشته
 حفظ در جهت تالش دوم گردشگري تجربه کیفیت و لذت ارتقاي و گردشگران رضایت اول افزایش

هاي ن جاذبهبودمتاسفانه کشور ایران با توجه به دارا. (Inskeep 1991:15)میزبان  جوامع منافع
  . تاریخی و طبیعی که در رده دهم کشورهاي دنیا قرار دارد، فرهنگی
 و پذیرش محیطی ظرفیت با منطبق و بوده ناپایدار گردشگري هايفعالیت توسعه شکل اگر

 و شد روبرو خواهند گردشگري بازار افول با مقاصد این زود یا دیر نباشد مقاصد این انسانی

 توسعه یک ایجاد براي). 18: 1386، همکاران و طبیبیان(افتاد  خواهد رونق از مقاصد این گردشگري

 نیازمند نفتی منابع جاي به کسب درآمد جدید منابع جایگزینی چنینهم و پایدار و جانبههمه

 گردشگري که صنعت توسعه این راستا در. باشیممی هاقابلیت و امکانات تمامی از استفاده
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- می خودروسازي و نفت صنعت از پس روبه رشد و پویا اقتصادي پدیده مینسو راآن اقتصاددانان
 مناطق در صنعت این توسعه موانع بررسی لذا شودمطرح می کشور اساسی نیاز عنوان به، دانند

کننده به درآمدهاي هاي کمتر توجهقشم به عنوان یکی از منطقه. یابدمی ضرورت کشور مختلف
هاي  ناخالص ملی هنوز نتوانسته است به طور مطلوب از جاذبهناشی از گردشگري و توسعه

گردشگري خود استفاده نماید و قطعاً براي شناسایی و بهبود وضعیت گردشگري قشم باید کلیه 
ها شناسایی گردد و بر اساس آن به تدوین ها و پتانسیلظرفیت، منفی، عوامل از نقاط مثبت

  . قدام نموداستراتژي مناسب توسعه گردشگري قشم ا
  

  پیشینه تحقیق
محیطی گردشگري را در حوضه آبخیز سد لتیان با در مقاله خود پیامدهاي زیست) 1384(رضوانی 

نامه در پایان) 1386(وفایی .  مورد بررسی و تحلیل قرار داده استSWOTاستفاده از مدل 
 کالبدي بافت قدیم شهر گیري فرمتحلیل فرآیند و شکل«کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان با عنوان

گیرد که عدم  پردازد و نتیجه میگیري آن میبه مطالعه بافت شهر کاشان و نحوه شکل» کاشان
کیفیت بناها و مصالح مورد استفاده در ساخت ، کمبود امکانات، تناسب شبکۀ دسترسی مناسب

ت قدیم شهر کاشان به شناسی و تحوالت کالبدي بافبناها ازجمله عوامل موثر در تغییر فرم و ریخت
 . روندشمار می

در مبانی و راهکارهاي توسعه گردشگري در ایران به بررسی صنعت ) 1386(زاده مهدي
ها را ارایه هاي شهرداري و دیگر سازمانگردشگري پرداخته و راهکارهایی مانند گسترش فعالیت

با همکاري ، دشگري ایرانکرده است و به این نتیجه رسیده است که تمامی مسایل مرتبط به گر
  .شودهاي مربوطه مرتفع میسازمان

تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگري در ناحیه قشم با «در مقاله دیگري تحت عنوان 
امکان توسعه و اصالح نهادهاي ، )1388(عیسی ابراهیم زاده ، »SWOTاستفاده از مدل راهبردي 

هاي مرتبط با  مسووالن منطقه آزاد و سازمانتعامل و همفکري بین، تقویت تبلیغات، مدیریت
ها به منظور توسعه گردشگري این ترین رهیافتگردشگري و مردم و توسعه اکوتوریسم را از مهم

  . ناحیه تلقی کرده است
) ایران( کشور ورزشی گردشگري استراتژي به بررسی تبیین) 1389(حمیدي و همکاران 

 گویه کشور گردشگري ورزشی قوت نقاط در که است آن از حاکی تحقیق مبادرت ورزیده و نتایج

 فقدان گویه ضعف بخش در اهمیت میزان باالترین کشور محلی و بومی هايبازي در تنوع وجود

 عنوان به کشور در ورزشی گردشگري توسعۀ براي علمی و دقیق، صحیح و استراتژي ریزي برنامه
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 گویه هافرصت بخش در و است دارا بخش این ا درر دهندگانپاسخ دیدگاه از ضعف نقطه باالترین

، اسکی از جمله مختلف مسابقات و اردوها برگزاري جهت مناسب هوایی و آب شرایط یا اقلیم
 سوء تبلیغات و منفی دیدگاه وجود گویه تهدیدها بخش در و اهمیت میزان باالترین... و قایقرانی

 مورد را کشور ورزشی گردشگري صنعت که مورد ینباالتر عنوان به ایران مورد خارجی در کشورهاي

  . گردید انتخاب، دهدمی قرار تهدید
 بر تأکید با، گردشگري توسعۀ استراتژیک ریزيبه ارائه برنامه) 1390(زاده و همکاران  ابراهیم

گیري از مدل سوات به این اند و با بهرهاقدام نموده) قم شهر: موردي مطالعۀ(مذهبی  گردشگري
 به مثابه بهترین 49/6 با امتیاز WO2کارانه اند که در واقع استراتژي محافظهه دست یافتهنتیج

استراتژي ، به منظور تحقق این امر مهم. گردد استراتژي توسعه گردشگري مذهبی شهر قم تلقی می
 و فضاهاي سبز و) پارك و شهربازي(تواند با اجرا و تقویت فضاهاي سرگرمی و تفریحی مذکور می

، در تمام طول سال، هاي طبیعی به عنوان عنصر مکمل گردشگري مذهبیهمچنین تقویت جاذبه
شدن گردشگري شهر و افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر عملی براي جلوگیري از فصلی

کارانه موثرترین راهبرد پس از محافظه، 33/7 با امتیاز So2در عین حال استراتژي تهاجمی . گردد
، گیري از این استراتژيبه منظور نیل به اهداف تحقیق و توسعه گردشگري به بهره. شودقلمداد می

فرهنگی –توسعه علوم اسالمی از یک سو و افزایش تبلیغات و جذب طالب و گردشگران مذهبی
چنین  فرهنگی شهر قم به سایر کشورها و هم-خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهاي مذهبی

 .گردد  و درآمد پایدار از سوي دیگر پیشنهاد میایجاد اشتتغال
  

  روش تحقیق
نامه و هاي حاصل از پرسشگیري از دادهتوصیفی و بهره-تحقیق حاضر بر اساس روشی تحلیلی

 به تدوین استراتژي توسعه SWOTاستفاده از منابع موجود در این زمینه و در چهارچوب مدل 
 نفر از گردشگران بوده که با 1000ري در بردارنده جامعه آما. گردشگري قشم اقدام شده است

گیري شده است و بر اساس نظر  نفر تعدیل و نمونه380استفاده از مدل کوکران این تعداد به 
  .اندها و سواالت آن مورد تایید واقع شدهکارشناسان و خبرگان در این زمینه پرسشنامه

  
  ري آنهاي گردشگمطالعه و جذابیت موقعیت منطقه مورد

 جزیره این. دارد مساحت مربع کیلومتر 1491 که است فارس خلیج جزیرة بزرگترین، قشم جزیرة

 هايآب هرمز در تنگۀ در ایران جنوبی سواحل موازات به، شودمی دیده دلفین یک شکل به که

قه  دقی27 درجه و 56 دقیقه تا 27 درجه و 55 این جزیره در .است گرفته قرار فارس خلیج نیلگون
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قنبري ( دقیه عرض جغرافیایی قرار دارد 94 درجه و 26 دقیقه تا 68 درجه و 26طول جغرافیایی و 
  .دهد موقعیت جزیره قشم را نشان می1شکل ). 1390، و کریمی

  

  
  موقعیت جزیره قشم در ایران- 1شکل

  
  :هاي جزیره قشم به طور خالصه شامل موارد زیر استجذابیت
  هاي حراجنگل
 توانمی آن ورود به با که دنیاست انگیزشگفت و نادر مراکز از یکى قشم در حرا دریایى هايجنگل

 ازهشت یکى حرا هايجنگل، ایسن گزارش  به.نشست تماشا به را خلقت هايشگفتی و هازیبایی

خلیج  هايمیان آب در هرمزگان طبیعى اکوسیستم دومین و در ایران جهانى شدهثبت اکوسیستم
 دیدن به را المللیگردشگران بین و ایرانگردان از زیادى شمار هرساله زیبایى به واسطه  وبوده فارس

 جزیره قشم شمالى سواحل در مانگرو اکوسیستم انواع از یکى حرا هايجنگل. خواندخود فرا می

 اندازچشم روستاى گوران و خمیر بندر و الفت تاریخى بندر حوالى در آن درختان تراکم که است

 از اينقطه هیچ در را بدیع زیبا و مناظر چنین که ايگونه به آوردهپدید را نادرى و زیبا بسیار بیعىط

 بوجود زمین کره روى پیش سال میلیون 35 شودمی گفته که حرا  درختان.دید تواننمى ایران

 آبزیان و يهازیستگاه ترینغنى از یکى، و دریا خشکى فاصل حد در قرارگرفتن دلیل اند بهآمده

 حرا آبزیان در مناطق کردنبارور در درختان این که بدیعى نقش دلیل به و روندمی بشمار پرندگان

 براى مناسبى زیستگاه چنینهم حرا دریایى هاى جنگل.هستند هاي برخوردار ویژ اهمیت از دارند
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  .)17: 1389، روزنامه گسترش(بارباکدهاست  و هاانواع خرچنگ، ايدوکفه آبزیان رشد
 

  موزه ژئوپارك
حدود  موزه این زیربناي .دارد قرار قشم ستاره المللىبین بازار شمالی ضلع در قشم ژئوپارك موزه

 و حشرات، هاماهى، پستانداران، خزندگان، پرندگان تاکسیدرمى مجموعه شامل و است مربع متر1000
 شامل شناسى؛مردم بخش ها و نمرجا و هااىکفهدو به مربوط هاىفسیل شامل هاچنین سنگوارههم

 هاىنمونه .است تاکسیدرمى کارگاه یک و موسیقى وسایل، هاگلی، لباها مانند دستى بومى صنایع

 و زیستى تنوع، قشم جزیره اى ماهواره هاىعکس چنینهم، متنوع هاىبا نقشه همراه جانورى جدید
 مردم مختلف فرهنگی مراسم زمینه در عکاسان هايعکس چنین مجموعههم شناسى هاى زمین پدیده

 قابل صورت به و گردآورى مفیدى بسیار علمى موزه اطالعات این در .دارند قرار موزه این در قشم

 آموزشی نقش بردنباال منظور به اطالعات و این شد نصب موزه در موجود هاىنمونه کنار در استفاده

  .)1386، سرزمین گردشگري هايپژوهش خدمات شرکت(هستند  مفید موزه
  

 درخت لور 
درخت لور یا انجیر . جذاب و زیبا هستند، هاي طبیعیبه عنوان گنجینه، درختان محلی جزیره قشم

پوست . کنداین نوع درخت در نواحی جنوبی ایران رشد می. ترین درخت جزیره استمعروف، معابد
آن را از دیگر انواع ، صلی آن آویزان هستندهایش که از بدنه اها و ریشهکهنسال درخت لور و برگ

کند که مانند چتري روي زمین هاي این درختان طوري رشد میریشه. سارددرختان متمایز می
   .افکند و ممکن است تا چند سال عمر کندسایه می

  
  غارهاي خربس

طقه آثار در دل ارتفاعات این من،  درگهان– کیلومتري غرب شهر قشم در سمت جاده قشم 15در 
نیایشگاه پیروان آیین میترا بوده ، شود که به عقیده برخیاي دیده میباشکوهی از معماري صخره

، از درون به هم پیوسته،  دهانه غار4، بر پیشانی کوهی مشرف به ساحل جنوبی جزیره قشم. است
شود  میخورد که به غارهاي خربس شهرت دارند و گفته  متر به چشم می30 تا 20در ارتفاع 
-شناختی به شمار میهاي کهن زمیناین غارها که از پدیده. رسدها به دوره مادها میپیشینه آن

هاي هاي رشته کوهخوردگیدنباله چین، ها و خود جزیره قشمها و کوههمراه با دیگر پدیده، آیند
ز درون با مجموعه این غارها ا. اندهاي گذشته از زیر آب سر برآوردهزاگرس هستند که در هزاره

هاي گوناگونی که رو به شمال و جنوب قرار ها و روزنههاي متعدد و چشمهتاالرها و اتاق، دهلیزها
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  .هاي کهن در این جزیره هستندمؤید حضور مدمانی کهن از دوران، دارند
  

  غار نمکی 
ا کنون بیش از ت. هاي طبیعت در این جزیره استغارهاي نمکی جزیره قشم یکی از زیباترین جلوه

  . ترین غار نمکی جهان شناخته شده است هزار متر از این غارها شناسایی و به عنوان طویل6
  

 تنوع زیستی
مسیر ، عمق متفاوت دریا. تنوع زیستی نیز در دریا و سواحل پیرامون قشم بسیار متنوع است

هاي گوناگونی  یستگاهموجب شده در اطراف قشم ز، ها شدن آب رودخانهحرکت و گردش آب و وارد
گلی و بین جزر و مدي که هر یک زیستگاه ، جنگلی، اي صخره، اي انواع سواحل ماسه. به وجود آید

. اند نظیري در این حوالی به وجود آوردهتنوع زیستی کم، گیاهان و جانوران متفاوت و متنوعی است
صان جهان از جذابیت باالیی هاي مرجانی اطراف قشم براي غواصان کشور و معدودي از غوا آبسنگ

ها کاسته پیکر دریایی که در سراسر جهان از جمعیت آن هاي غول پشت انواع الك. برخوردار است
سواحل قشم براي تماشاي . کنند هاي اطراف قشم به وفور زندگی می در آب. شده است

در یک ، اي قشم از فراز سواحل صخره. رود ترین مکان به شمار می هاي دریایی مناسب پشت الك
پشت دریایی را مشاهده نمود که با آسودگی خیال مشغول تغذیه و  توان چندین الك زمان کوتاه می

از ، هاي مخصوص ارزان قیمت هاي تنگه هرمز با عینک مشاهده زیرآب. وري در آب هستند غوطه
هاست در جهان  این ورزش که سال. ها در این منطقه است ترین ورزش ترین و آموزنده کنندهسرگرم

ها متداول شده است در کشور خودمان در  ترین سرگرمی ترین و شادي بخش به عنوان یکی از مفرح
فارس آگاه   هاي خلیج انگیز زیرآب هاي شگفت در صورتی که مردم کشورمان از زیبایی. آغاز راه است

 بیشتري در کشور پیدا تردید این ورزش گستردگی شوند و سهولت کار تماشاي آن را نیز دریابند بی
، به فاصله هر متر، هاي پیرامون قشم فارس و مخصوصاً آب  هاي خلیج در تماشاي زیرآب. خواهد نمود

  .شود انسان با گونه جدیدي رو به رو می
  
 عالی تنگه

 تنگه شمالی ورودي .است شده واقع چاهوشرقی روستاي جنوب در جزیره غربی بخش در تنگه این

 ابتدا در آن دهانه و دارد قرار شمالی ساحل کیلومتري 2 در حدود، چاهوشرقی روستاي طریق از

 وجود. شود می بسیار باریک و تنگ سرعت به متر ده چند طی از پس ولی است پرعرض و فراخ

. است تنگه بستر در کافی آب میزان وجود دهندهنشان سالمند نسبتاً درختان و فراوان گیاهان
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 مشاهده متعدد گلی هايترك آن در که، تنگه کف در مارن و رس کم ضخامت الیه چنین هم

 این در باال رطوبت وجود بر دلیل دیگري، دهد نشان می خود از زیادي چسبندگی اغلب و شود می

، کروي نیم شکل که شوندمی مشاهده تنگه هايدیواره در فراوانی شیارهاي و هاهحفر. است تنگه
 و خطی شیارهاي. شوندمی محسوب تنگه این زیبایی اصلی عناصر زا و دارند ايطاقچه و قاشقی
 و انحالل، حالت این بروز دلیل و شوندمی موازي دیده به صورت نقاط از بسیاري اي درطاقچه

 اصلی جنس(سنگ آهکی  ماسه به نسبت که است مارنی و رسی هايالیه میان در فرسایش

 .دارند زیادي پذیريفرسایش )ها دیواره
  

 هاتندیس دره
- ترك از غالباً آن سطح. دارد قرار طبل روستاي غربی جنوب در و کیلومتري 75 فاصله در دره این

 که تفاوت این با .ها استستاره دره به شبیه نسبتاً لحاظ ساختاري از. است شده پوشیده گلی هاي

 بوسیله دره این در. ردبیشتري دا فراوانی ولی کمتر جاآن در پدیده تراکم و داشته بیشتري وسعت

 .است کرده ایجاد منطقه در را زیبا بسیار اندازيچشم که شده تراشیده هاییتندیس، فرسایش
  

 نمکی چشمه و نمکی غار
 نمکدان نمکی گنبد. رودمی شمار به قشم توریستی هايجاذبه ترینمهم از یکی قشم نمکی گنبد

. است پرشیب دیواره و نامنظم توپوگرافی داراي نآ گنبدي و بام بوده قشم جزیره نمکی گنبد تنها
 رویایی اندازيچشم، این گنبد اطراف هايزمین ها و دره کردنپوش سفید و نمک هايچشمه وجود

- می متر 20 تا هاآن ارتفاع که دارد وجود نمکی غارهاي، گنبد جنوبی بخش در. است داده منطقه به
 عنوان به غار این شیراز دانشگاه و چک دانشگاه دانشمندان، قشم آزاد منطقه تالش سازمان با .رسد

 شده تشکیل غار ورودي  دیواره.شد متر شناخته 6000 از بیش طول با جهان نمکی غار بزرگترین

غار  مدخل در چنینهم .دارآهن هايکانی از مختلفی هايالیه و نمک رنگارنگ نوارهاي از است
 .است متغیر و جوي نزوالت میزان به وابسته آن آب میزان که شودمی مشاهده آبگیري

 به و هستند مشاهده قابل غار پیچش اولین نمکی از هاياستاالگمیت ندرت به و ها استاالکتیت

 دو نم کریستاله از پوشیکف را غار زیبایی آن انتهاي تا غار نیمه از. یابدمی افزایش هاآن تعداد تدریج

 هاستون، یکدیگر با هااستاالگمیت و هااستاالکتیت اتصال، هادیواره نزدیکی در و است نموده چندان

 هايآب نفوذ حاصل، نمکی غار مجاور نمکی  چشمه.است آورده پدید زیبایی را هايستونک و

 از پس هاآب  این.است نمکدان نمکی گنبد هاي کانال و مجراها داخل به بارندگی به مربوط سطحی

 ظاهر چشمه شکل به، انحالل قابل مواد دیگر و نمک زیادي مقادیر کردنحل و گنبد داخل به نفوذ
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 .است مشاهده قابل نمک از زیبایی بسیار هايشکل این ناحیه در .شوندمی
  

  کورکوراکوه
 ژئوپارك اصلی محدوده از خارج سایت این البته .دارد قرار گیاهدان روستاي مجاورت در کورکوراکوه

 قبول مورد ژئوپارك اصلی هايسایت از دیگر یکی عنوان به زیبایی منطقه به توجه با ولی دارد قرار

 به و ماست مارن جنس بیشتر از که است هاییماهوري تپه منطقه عمومی ساختار. شد واقع یونسکو

 .است شده ایجاد هاآن بین هايتنگه و هادره جاري هايآب توسط فرسایش دلیل
 وجود منطقه در نیز متعددي تاریخی – فرهنگی هاي پدیده، شناسیزمین هايپدیده بر عالوه

 که هاییآن یا هستند ژئوپارك محدوده در که هاییپدیده از اعم هااندازازاین چشم تعدادي. دارند

 :از عبارتند دارند قرار محدوده این از خارج
  سنتی معماري -
 الفت بندر بادگیرهاي -
 تال طال هايچاه -
 باسعیدو، الفت، قشم تاریخی هاي قلعه -
 هازیارتگاه -

 
  ها و تهدیدهافرصت، ضعف، نتایج نهایی نقاط قوت

 به منظور شناسایی و SWOTتحلیل ، شناسی تحقیق ذکر شدکه در قسمت روشطوريهمان
ها و فرصت(گذار بیرونی ناحیه و عوامل تأثیر) نقاط قوت و نقاط ضعف(بررسی عوامل مؤثر درونی 

در حقیقت از این روش به عنوان . شودمطالعه به کار برده می ر ناحیه موردبر گردشگري د) تهدیدها
. گردد هاي مناسب استفاده میابزاري جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائه راهبردها و استراتژي

ها و فرصت، ضعف، فهرستی از نقاط قوت، در ابتدا با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه
مسووالن و ، خواهی و صحبت با مردم بومینایی قرار گرفت و سپس به وسیله نظرتهدیدات مورد ش

نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و این عوامل مشخص و جهت برطرف، گردشگران
در ، مطالعه هاي موجود در ارتباط با گسترش گردشگري در نواحی موردبهبود نقاط قوت و فرصت

  .هاي مناسبی ارائه گردیدت استراتژيفصل نتایج و پیشنهادا
  

  مطالعه عوامل داخلی مؤثر بر گردشگري در ناحیه مورد
عملکردها و منابع مورد توجه و بررسی قرار گرفته و ، هاي موجوددر این قسمت سه مقوله استراتژي
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- اجتماعی، اقتصادي(تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چهارچوب ابعاد توسعه اکوتوریسم 
به شرح ذیل ) زیرساختاري و بازاریابی، جغرافیایی، نهادي و تشکیالتی، زیست محیطی، فرهنگی

  :تقسیم بندي شده است
  

  (Strenghts)نقاط قوت 
 قوت ها عوامل

 اقتصادي

ریزي توریسم در جهت استفاده از گذاري و برنامهبودن منطقه جهت سرمایهبودن و آمادهمستعد* 
  ی و معرفی آن به عنوان قطب مهم گردشگريمنابع طبیعی و انسان

هاي گرمسیري و محصوالت کشاورزي و بازار مناسب براي فروش این محصوالت وجود میوه* 
  کشاورزي به گردشگران

  گیري از مسیر آبی و خاکی و هوایی مناسب نزدیکی به بازارهاي جهانی با بهره* 
هاي دریا و پتانسیل ماهیگیري در از جذابیتبرداري هاي مختلف جهت بهرهوجود بنادر و اسکله* 

 هاي مجاور منطقه
- اجتماعی
 فرهنگی

  وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی و صنایع دستی متعدد* 
 اندهاي تاریخی و دیدنی که بعضا از گذشته به جاي ماندهها و نیز مکانوجود امامزاده* 

  زیست محیطی
نهادي و 
 تشکیالتی

ترین ساز و زایی به وسیله گسترش توریسم به عنوان یکی از مهموالن به اشتغالاعتقاد مسو*
 کارهاي مناسب در جهت توسعه و آبادانی منطقه

 جغرافیایی

  اندازهاي زیباي طبیعی همراه با فون گیاهی و جانوريوجود چشم*
  هاي حرا در منطقهوجود جنگل*
  آب و هواي مطبوع در فصل سرد سال*
  ی آرام و بدون سر و صدا به خصوص براي شهرنشینان جهت استراحت و تمدد اعصابداشتن محیط*

 وجود آثار تاریخی متعدد به عنوان جذابیت ویژه گردشگري در منطقه* 
 هاي گردشگري در سطح منطقههاي فراوان و مستعد جهت فعالیتوجود زمین* زیرساختاري

 بازاریابی
هاي داخلی و  واحل دریایی جهت ورود گردشگران از منطقهنزدیکی به مسیر دریایی و داشتن س* 

 کشورهاي همسایه
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  (Weaknesses)نقاط ضعف 
 ضعف ها عوامل

گذاري در بخش گردشگري به دالیل مختلف از عدم تمایل بخش خصوصی منطقه جهت سرمایه* اقتصادي
  ...وریسم وعدم آشنایی با صنعت ت، جمله افزایش سوداگري زمین و خرید و فروش اراضی

  هاي دولتی در این ناحیهریزي و سرمایه گذاريعدم وجود برنامه*
 برداري مناسب از مزیت نزدیکی به مسیر دریایی جهت جذب توریسمعدم بهره*

- اجتماعی
 فرهنگی

  )تراکم زیاد در بهار(توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال *
  ردم بومیتعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و م*
  هاي غیر رسمی دامپروري و فعالیت، ها در امر کشاورزي گرایش غالب مردم به استفاده از زمین*
 ریزي گردشگري و اقبال مناسب جذب توریسمعدم تمایل مردم بومی جهت برنامه*

 هاي گردشگري آلودگی پیرامونی جذابیت * زیست محیطی
نهادي و 

 تشکیالتی
  ها در نحوه برخورد با گردشگرانعدم آموزش آنعدم آشنایی مردم بومی و *
  عدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده در ناحیه*
  ضعف مدیریت و فقدان ثبات در آن*
ها و عدم هماهنگی کردن آنناهماهنگی بین کارگزاران بخش عمومی با یکدیگر و مستقل عمل*

  بین بخش خصوصی و عمومی
 اطق دور از مراکز جمعیتیوجود امنیت ناکافی به خصوص در من*

  دوري از مراکز جمعیتی و شهرهاي بزرگ* جغرافیایی
 گرماي شدید هوا در فصول تابستان و بهار *

  تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی، خدماتی، بودن و عدم کفایت تسهیالت بهداشتینامناسب* زیرساختاري
  لحمل ونق و امکانات ارتباطی هايبودن راهنامناسب، *
 فراغتی و ورزشی، بودن تجهیزات و امکانات تفریحینامناسب*

  ضعف تبلیغات* بازاریابی
 هاي آزادریزي در راستاي جذب توریسم با استفاده از امتیاز آب عدم برنامه*

  
  مطالعه عوامل خارجی مؤثر بر گردشگري ناحیه مورد

ها و العه جهت شناسایی فرصتمط هدف این مرحله کند و کاو آثار محیط خارجی در ناحیه مورد
در این راستا باید . تهدیدهایی است که ناحیه در ارتباط با گسترش گردشگري با آن مواجه است

هایی است که خارج از محیط ناحیه بر عملکرد نواحی مجموعه امکانات و قابلیت، هاگفت که فرصت
چنین تهدیدها نیز مجموعه عوامل شوند و همگردشگري بطور مستقیم یا غیر مستقیم مؤثر واقع می

شوند که در عدم کارایی این نواحی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم  خارج از ناحیه محسوب می
-مجموعه فرصت، مطالعه بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت پیرامون ناحیه مورد. دارند

،  فرهنگی-اجتماعی، اقتصادي(ها و تهدیدهاي موجود و مؤثر بر این ناحیه از لحاظ گردشگري 
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مورد توجه و بررسی قرار ) زیرساختاري و بازاریابی، جغرافیایی، نهادي و تشکیالتی، زیست محیطی
  : باشندگرفتند که به صورت زیر قابل ترسیم می

  
  )Opportunities(ها فرصت

 فرصت ها عوامل

 اقتصادي

   بخش گردشگريگذاري درریزي و سرمایهافزایش توجه دولت به برنامه*
هاي سیاستگذاري در نواحی توریستی در راستاي افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه*

  دولت
  ایجاد اشتغال و فرصت کارآفرینی براي منطقه و کشور*
افزایش تمایل به سرمایه گذاري گردشگري خارجی به خصوص کشورهاي حوزه خلیج فارس در *

 زمینه گردشگري 

- اجتماعی
 فرهنگی

  فزایش انگیزه بیشتر براي مسافرت و تفریح در بین مردم شهري و حومها*
  مبادالت فرهنگی*
  افزایش تمایل مردم محلی جهت ارائه و نگهداشت فرهنگ و هنر خود جهت جذب گردشگر*
 بهبود اقبال مردم و مسووالن نسبت با گردشگران*

 ظت بیشتر محیط زیست و عدم آلودگی گردشگران و مسووالن جهت محاف، بهبود نگرش مردم* زیست محیطی
نهادي و 
 تشکیالتی

  .ها وجود داردوجود نیروهاي متخصص و باتجربه در شهرهاي اطراف که امکان استفاده از آن*
 برداري از تجربه نیروهاي سایر کشورهاي مجاور حوزه خلیج فارس زمینه بهره*

 جغرافیایی
  عی و فرهنگی در حوزه سواحل خلیج فارس اندازهاي متنوع طبیعدم وجود منابع و چشم*
اندازهاي طبیعی زیاد در کشورهاي مرزي به خصوص در سواحل و کشورهاي عدم وجود چشم*

 جنوبی

 زیرساختاري
  خدمات و تسهیالت مطلوب به گردشگران در مناطق تفریحی رقیب ، عدم ارائه امکانات*
 احیهایجاد فرودگاه و افزایش مسیرهاي ارتباطی به این ن*

 بازاریابی
  نزدیکی به کشورهاي حوزه خلیج فارس*
 ریزي و تبلیغات جهت جذب گردشگراستفاده از نیروهاي مجرب جهت برنامه*

  
  (Threats)تهدیدها 

 تهدیدها عوامل
 گذاري بخش گردشگري در مناطق رقیبافزایش توجه بخش خصوصی و دولتی جهت سرمایه* اقتصادي

- اجتماعی
 فرهنگی

  افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک و رقیبامکان *
  ازمنطقه و عدم اطالع رسانی کافی گردشگران ناکافی شناخت* 
معماري و ، آداب و رسوم محلی و نوع پوشاك، زبان: همانند(از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی *

  .) ..مسکن و
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 تهدیدها عوامل

 ق شهري و ایجاد محرومیت شدیدشدن جمعیت به سوي مناطسرازیر*

 زیست محیطی
تخریب زمینهاي ، رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار تخریبی آن همانند افزایش سیلاز بین*

  خاك و اقلیم این منطقه، کشاورزي و مزارع روستایی و آلودگی منابع آب
 هانمودن آنهاي گردشگري و آلوده تخریب بیشتر جذابیت*

نهادي و 
 یتشکیالت

  سرمایه گذاري پراکنده داخلی و اندك خارجی در بخش گردشگري*
 چون فرودگاه و مسیرهاي ارتباطی به مناطق رقیبافزایش امکاناتی هم*

 آب و هواي گرم و نامطبوع در غالب ایام سال و کمبود آب بهداشتی* جغرافیایی

 زیرساختاري
   در مقایسه با این منطقه در آیندهامکان افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی رقیب*
 پایین بودن سطح بهداشت و کمبود خدمات رسانی درمانی*

 بازاریابی
  تبلیغات منفی موجود در سطح جهان علیه ایران*
 تبلیغات بیشتر گردشگري در مناطق رقیب*

  
  گردشگري قشم بر مؤثر عوامل تحلیل نهایی و تجزیه

و ) ها و تهدیدهاضعف(یل داده که بر اساس عوامل داخلی براي تجزیه و تحلیل نهایی جدولی تشک
درجه بندي و امتیاز ، وزن،  ستون در بردارنده عوامل4داراي ) ها و تهدیدهافرصت(عوامل خارجی 

 و هافرصت، هاضعف، هاقوت مهم ترین، )داخلی و خارجی عوامل(یک  ستون در. وزنی است

  .بریممی نام را فراروي سیستم تهدیدهاي
 استراتژیک موقعیت بر هاآن احتمالی اثر بر اساس و عوامل این از یک هر به، )وزن(دو  ستون در

 از وزنی )موجود وضع تحلیل و و تجزیه شناخت از حاصل هايیافته نتایج اساس بر(فعلی سیستم 

 قعیتمو بر تاثیر، باشد وزن بیشتر چقدر هر .دهیممی )تریناهمیتبی(صفر  تا) ترینمهم(یک 

 ).است 1، تعداد عوامل به توجه بدون 2 ستون جمع(بود  خواهد سیستم بیشتر آن آینده و کنونی
عامل  آن به سیستم کنونی موقعیت و اهمیت بر اساس و عامل هر به، )بنديدرجه(سه  ستون در
 جزیهت و شناخت از حاصل هايیافته نتایج بر اساس(، )ضعیف(1 تا )خوب بسیار (5 از امتیازي خاص

 عوامل از یک هر به چگونه سیستم دهدکهنشان می بنديدرجه این .دهیممی) موجود وضع و تحلیل

 .دهدمی خارجی پاسخ
 ضرب )3 ستون در ضرب 2 ستون(هر عامل  درجه در را وزن، )وزنی امتیاز(چهار  ستون در

 وزنی امتیاز یک، عامل هر يبرا، ترتیب این به .آید دست به آن وزنی امتیاز وسیله به این تا کنیم می

 . است3 عدد امتیاز این )میانگین(متوسط  طور به که، آیددست می به 5 تا 1 از
 یکدیگر با طورجداگانه به را 4 ستون در و داخلی خارجی عوامل تمام وزنی امتیازات، سرانجام

 سیستم یک که دهدمی نشان وزنی کل امتیاز .کنیممی محاسبه را وزنی امتیاز و زنیمجمع می
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 متوسط همیشه .دهدپاسخ می اشبیرونی محیط در بالقوه و موجود و نیروهاي عوامل به چگونه

- چنان). 92- 90: 1384، هانگر و ویلن(است  3 عدد، زمینه یک سیستم در یک در کل وزنی امتیاز
کمتري  گذاريتأثیر و اهمیت از، باشد آن از اگر کمتر و بیشتر آن اهمیت، باشد آن از باالتر چه

   .است برخوردار
  
  (IFAS)بر گردشگري قشم  مؤثر داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج
 از با استفاده، سیستم فراروي هايها و ضعفقوت قالب مقوله در خارجی عوامل سازماندهی براي

 هر گذاريرتأثی میزان به توجه با و هاها و ضعفقوت از هر یک اهمیت به توجه با و بنديدرجه عوامل

 :گردید تعیین 1جدول  شرح به و محاسبه، قشم توریسم کارکردهاي بر هاآن از یک
  

  )قوت ها(داخلی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -1 جدول

 وزن ها قوت
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

 0.4 4 0.1 گذاريبودن منطقه جهت سرمایهبودن و آماده مستعد. 1

 0.21 3 0.07 محصوالت کشاورزيهاي گرمسیري و وجود میوه. 2

 0.12 2 0.06 وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی و صنایع دستی. 3
 0.12 2 0.06 اعتقاد مسووالن به اشتغال زایی.4
 0.56 4 0.14 اندازهاي زیباي طبیعیوجود چشم.5

 0.05 1 0.05 هاي حرا در منطقهوجود جنگل.6

 0.32 4 0.08 سالآب و هواي مطبوع در فصل سرد .7

 0.14 2 0.07 داشتن محیطی آرام و بدون سر و صدا.8
 0.05 1 0.05 هاي فراوان و مستعدوجود زمین.9

 0.48 4 0.12 گیري از مسیر آبی و خاکی و هوایی مناسبنزدیکی به بازارهاي جهانی با بهره.10
اي دریا و ه برداري از جذابیتهاي مختلف جهت بهره وجود بنادر و اسکله. 11

 هاي مجاورپتانسیل ماهیگیري در منطقه
0.08 4 0.32 

 0.21 3 0.07 وجود آثار تاریخی متعدد به عنوان جذابیت ویژه گردشگري در منطقه.12
 0.05 1 0.05 هاي قدیمی در سطح منطقهوجود آثار تاریخی و خانه. 13

 3.03  1 جمع
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ترین نقاط قوتی که قشم در زمینه گردشگري از همکه مورد سوال قرار گرفتند ماز دیدگاه کسانی
هایی در مندي از جذابیتاندازهاي زیباي طبیعی با بهرهوجود چشم: عبارتند از، آن برخوردار است

نزدیکی ،  در رده اول56/0کوه و موارد دیگر با امتیاز وزنی ، چشمه، چون رودهاي مختلفی همزمینه
تواند زمینه ساز   از مسیر آبی و خاکی و هوایی مناسب که خود میگیري به بازارهاي جهانی با بهره

 48/0گردشگران داخلی و خارجی بوده و نیز جهت تبلیغات و بازاریابی مناسب باشد با امتیاز وزنی 
گذاري که با برخورداري از بودن منطقه جهت سرمایهمستعد بودن و آماده. در جایگاه دوم قرارا دارد

مندي از هاي دریایی از طرف دیگر و همچنین بهرهیک طرف و نیز نزدیکی به آبهایی از جذابیت
 در جایگاه سوم 4/0ساز این امر گردیده با امتیاز وزنی تربیت نیروي متخصص در آینده خود زمینه

دهندگان میزان وزن و در زمینه نقاط ضعف موجود در قشم نیز با توجه به نظر پاسخ. قرار گرفته اند
  . مشخص شده است2ز وزنی آن در جدول امتیا

  
  )هاضعف(داخلی  عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -2جدول

 وزن ها ضعف
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

گذاري در بخش گردشگري به دالیل عدم تمایل بخش خصوصی منطقه جهت سرمایه.1
نعت عدم آشنایی با ص، مختلف از جمله افزایش سوداگري زمین و خرید و فروش اراضی

 ...توریسم و
0.07 4 0.28 

 0.32 4 0.08 هاي دولتی در این ناحیهگذاريریزي و سرمایهعدم وجود برنامه.2

 0.15 3 0.05 برداري مناسب از مزیت نزدیکی به مسیر دریایی جهت جذب توریسمعدم بهره.3

 0.08 2 0.04 )تراکم زیاد در بهار(توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال .4

 0.03 1 0.03 تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و مردم بومی.5
هاي دامپروري و فعالیت، ها در امر کشاورزيگرایش غالب مردم به استفاده از زمین.6

 غیر رسمی
0.02 1 0.02 

 0.08 2 0.04 ریزي گردشگري و اقبال مناسب جذب توریسمعدم تمایل مردم بومی جهت برنامه.7
 0.08 2 0.04 هاي گردشگريدگی پیرامونی جذابیتآلو.8
 0.03 1 0.03 ها در نحوه برخورد با گردشگراننعدم آشنایی مردم بومی و عدم آموزش آ.9

 0.08 2 0.04 دیده در ناحیهعدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش.10

 0.32 4 0.08 ضعف مدیریت و فقدان ثبات در آن.11
ها و اران بخش عمومی با یکدیگر و مستقل عمل کردن آنناهماهنگی بین کارگز.12

 عدم هماهنگی بین بخش خصوصی و عمومی
0.07 4 0.28 
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 وزن ها ضعف
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

 0.03 1 0.03 وجود امنیت ناکافی به خصوص در مناطق دور از مراکز جمعیتی.13

 0.03 1 0.03 دوري از مراکز جمعیتی و شهرهاي بزرگ.14

 0.2 4 0.05 هار گرماي شدید هوا در فصول تابستان و ب.15
تسهیالت و تجهیزات ، خدماتی، بودن و عدم کفایت تسهیالت بهداشتینامناسب.16

 اقامتی و رفاهی
0.08 4 0.32 

 0.28 4 0.07 هاي ارتباطی و امکانات حمل ونقلبودن راهنامناسب. 17
 0.24 4 0.06 فراغتی و ورزشی، بودن تجهیزات و امکانات تفریحینامناسب.18
 0.1 2 0.05 ف تبلیغاتضع.19

 3.03  1 جمع

  
هاي دولتی در این ریزي و سرمایه گذاريگردد که عدم وجود برنامه  مشاهده می2بر اساس جدول

، بودن و عدم کفایت تسهیالت بهداشتیضعف مدیریت و فقدان ثبات در آن و نامناسب، ناحیه
ها قرار   در جایگاه نخست ضعف32/0ی تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی با امتیاز وزن، خدماتی

ریزي از سوي مسووالن مربوطه دارند که این امر نشانگر ضعف اساسی و زیرساختی و نداشتن برنامه
  . ریزي گردشگري استجهت برنامه

گذاري در بخش گردشگري به دالیل مختلف -عدم تمایل بخش خصوصی منطقه جهت سرمایه
، ...عدم آشنایی با صنعت توریسم و، رید و فروش اراضیاز جمله افزایش سوداگري زمین و خ

ها و عدم هماهنگی بین ناهماهنگی بین کارگزاران بخش عمومی با یکدیگر و مستقل عمل کردن آن
 و 28/0نقل با امتیاز  و هاي ارتباطی و امکانات حملبودن راهبخش خصوصی و عمومی و نامناسب

 به 24/0فراغتی و ورزشی به لحاظ امتیاز وزنی با مقدار، حیبودن تجهیزات و امکانات تفرینامناسب
گذاري مناسب از سوي گر عدم سرمایهاند که باز بیانترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته

هاي الزم چنین زیرساختمسووالن و بخش خصوصی است که تسهیالت مناسب ارائه نگردیده و هم
  .ملحوظ نگردیده است

  
  (EFAS)بر گردشگري قشم مؤثر خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج
 با استفاده، سیستم فراروي تهدیدهاي و هافرصت هاي قالب مقوله در خارجی عوامل سازماندهی براي

 گذاريتأثیر میزان به توجه با و تهدیدها و هافرصت از هر یک اهمیت به توجه با و بندي درجه عوامل از

 :گردید تعیین ذیل جدول شرح به و محاسبه، اي قشم منطقه ايکارکرده بر هاآن از یک هر
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  )هافرصت(خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -3جدول

 وزن ها فرصت
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

 0.36 4 0.09 گذاري در بخش گردشگريریزي و سرمایهافزایش توجه دولت به برنامه.1

 در نواحی توریستی در راستاي گذاريافزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه.2
 هاي دولتسیاست

0.08 4 0.32 

 0.44 4 0.11 ایجاد اشتغال و فرصت کارآفرینی براي منطقه و کشور.3
گذاري گردشگري خارجی به خصوص کشورهاي حوزه خلیج افزایش تمایل به سرمایه.4

 هاي دریاییآببرداري از امتیاز نزدیکی به فارس در زمینه گردشگري قشم جهت بهره
0.07 3 0.21 

 0.1 2 0.05 افزایش انگیزه بیشتر براي مسافرت و تفریح در بین مردم شهري و حومه.5
 0.21 3 0.07 مبادالت فرهنگی.6
افزایش تمایل مردم محلی جهت ارائه و نگهداشت فرهنگ و هنر خود جهت جذب .7

 توریسم
0.06 4 0.24 

 0.18 3 0.06 ا گردشگرانبهبود اقبال مردم و مسووالن نسبت ب.8

 0.08 2 0.04 گردشگران و مسووالن جهت محافظت بیشتر محیط زیست ، بهبود نگرش مردم.9

ها وجود نیروهاي متخصص و باتجربه در شهرهاي اطراف که امکان استفاده از آن.10
 .وجود دارد

0.05 3 0.15 

 0.04 1 0.04 ر برداري از تجربه نیروهاي سایر کشورهاي مجاوزمینه بهره.11
اندازهاي متنوع طبیعی و فرهنگی در حوزه سواحل خلیج عدم وجود منابع و چشم12

 فارس و در قسمت جنوب
0.05 2 0.1 

 0.15 3 0.05 اندازهاي طبیعی زیاد در کشورهاي مجاور در سواحل خلیج فارسعدم وجود چشم.13
گران در مناطق تفریحی خدمات و تسهیالت مطلوب به گردش، عدم ارائه امکانات.14

 رقیب
0.05 2 0.1 

 0.06 2 0.03 ایجاد فرودگاه و افزایش مسیرهاي ارتباطی به این ناحیه.15
 0.2 4 0.05 نزدیکی به کشورها حوزه خلیج فارس.16
 0.1 2 0.05 ریزي و تبلیغات جهت جذب توریسم استفاده از نیروهاي مجرب جهت برنامه.17

 3.04  1 جمع

  
گردد گزینه ایجاد اشتغال و فرصت کارآفرینی براي منطقه و کشور با  شاهده میچه مچنان

هاي موجود در قشم قرار  باالترین امتیاز وزنی را داشته و در مرتبه اول فرصت44/0امتیاز وزنی 
دارد و این نقش مهم سود حاصل از گردشگري در توسعه منطقه بوده که باید مورد توجه بیشتر 

باالترین امتیاز بعدي . بتواند در ایجاد اشتغال و کارافرینی منطقه و کشور موثر باشدقرار گیرد تا 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


66 فارس جخلی یاسیس و یفصلنامه مطالعات فرهنگ                                                          

گذاري در بخش گردشگري است که با میزان ریزي و سرمایهمتعلق به افزایش توجه دولت به برنامه
دهنده عدم توجه دولت به بخش گردشگري به طور چشمگیر در حال حاضر است که  نشان36/0
 عنوان فرصتی در آینده مورد توجه قرار گیرد تا بتواند این امر به توسعه گردشگري این تواند بهمی

  .منطقه منجر گردد
گذاري در نواحی سومین فرصت چشمگیر منطقه همانا افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه

 قرار  در این جایگاه32/0هاي دولت است که با داشتن امتیاز وزنی توریستی در راستاي سیاست
گذاري بخش خصوصی است که با ریزي و سرمایهدهنده جایگاه برنامهگرفته است که باز خود نشان

هاي منطقه کمک نموده و برداري بهینه جذابیتتواند به امر بهرهتوجه به بخش گردشگري می
ئه و در جایگاه چهارم افزایش تمایل مردم محلی جهت ارا. ساز توسعه منطقه را سبب گرددزمینه

توان با  وجود دارد که می24/0نگهداشت فرهنگ و هنر خود جهت جذب توریسم با امتیاز وزنی 
توجه به بخش گردشگري و مشارکت بیشتر بخش بومی منطقه در نتایج و سودهاي حاصل 

-ها نیز با چنین وجود داشتی میگردشگري سبب تمایل بیشتر مردم محلی را سبب شده که آن
. د را حفظ نموده و از طرفی فرهنگ و هویت خود را به بوته فراموشی نسپارندتوانند میراث خو

  .دهد نتایج تجزیه و تحلیل نقاط تهدید را با وزن و نیز امتیاز وزنی آن نشان می4جدول 
    

  )تهدید ها(خارجی عوامل تحلیل و تجزیه نتایج -4جدول

 وزن تهدیدها
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

گذاري بخش گردشگري در خصوصی و دولتی جهت سرمایهافزایش توجه بخش .1
 مناطق رقیب

0.11 4 0.44 

امکان افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی .2
 نزدیک و رقیب

0.06 3 0.18 

 0.36 4 0.09 شناخت ناکافی گردشگران ازمنطقه و عدم اطالع رسانی کافی. 3
آداب و رسوم محلی و نوع ، زبان: همانند(نتی و محلی از بین رفتن فرهنگ س.4

 .) ..معماري و مسکن و، پوشاك
0.05 2 0.1 

 0.18 3 0.06 سرازیر شدن جمعیت به سوي مناطق شهري و ایجاد محرومیت شدید.5
، از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار تخریبی آن همانند افزایش سیل.6

خاك و اقلیم این ، زارع روستایی و آلودگی منابع آبهاي کشاورزي و متخریب زمین
 منطقه

0.04 1 0.04 

 0.1 2 0.05 هانمودن آنتخریب بیشتر مناطق گردشگري آلوده.7

 0.24 3 0.08 سرمایه گذاري پراکنده داخلی و اندك خارجی در بخش گردشگري.8
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 وزن تهدیدها
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

 0.04 1 0.04 یبافزایش امکاناتی همچون فرودگاه و مسیرهاي ارتباطی به مناطق رق.9

 0.27 3 0.09 هاآب و هواي گرم و نامطبوع در غالب ایام سال و کمبود آب بهداشتی در آن.10
امکان افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی رقیب در مقایسه با این .11

 منطقه در آینده
0.07 3 0.21 

 0.52 4 0.13 بودن سطح بهداشت و کمبود خدمات رسانی درمانیپایین.12
 0.18 3 0.06 تبلیغات منفی موجود در سطح جهان علیه ایران.13
 0.21 3 0.07 تبلیغات بیشتر گردشگري در مناطق رقیب.14

 3.04  1 جمع

      
رسانی درمانی با بودن سطح بهداشت و کمبود خدماتگردد که پایین  مشاهده می4بر اساس جدول 

ها قرار دارد که این امر به دلیل عدم توجه مسووالن به  در جایگاه نخست تهدید52/0امتیاز وزنی 
ارائه خدمات مناسب گردشگري است که باید به این امر توجه بیشتري شود تا بتوان این تهدید را 

گذاري بخش افزایش توجه بخش خصوصی و دولتی جهت سرمایه. به فرصتی مناسب تبدیدل کرد
دهنده  جایگاه دوم قرار گرفته است که خود نشان در44/0گردشگري در مناطق رقیب با امتیاز 

تواند گذاري بخش خصوصی است که با توجه به بخش گردشگري میریزي و سرمایهجایگاه برنامه
  . ساز توسعه منطقه را سبب گرددهاي منطقه کمک نموده و زمینهبرداري بهینه جذابیتبه امر بهره

منطقه و عدم اطالع رسانی کافی که با امتیاز وزنی در جایگاه سوم شناخت ناکافی گردشگران از
دهنده نقش بسیار مهم اطالع رسانی و تبلیغات در  در این موقعیت قرار گرفته است که نشان36/0

. ساز ورود گردشگران به منطقه و رونق گردشگري خواهد شدامر توسعه گردشگري است که زمینه
ها با ر غالب ایام سال و کمبود آب بهداشتی در آندر مرتبه بعدي آب و هواي گرم و نامطبوع د

ساز  است که در جایگاه چهارم است که باید با ارائه خدمات و تسهیالت زمینه27/0امتیاز وزنی 
هاي گردشگري مناسب و ایجاد تسهیالت آب بهداشتی ورود گردشگران تابستانی و نیز ایجاد سایت

  .رسانددر قشم تأثیرات این گزینه را به حداقل 
  

   استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه
-مهم، هانآ ترکیب و خارجی و داخلی عوامل و تحلیل تجزیه هايجدول از استفاده با، مدل این در

عوامل  تحلیل و تجزیه با، واقع در .است قشم ارایه گردیده گردشگري در استراتژیک عوامل ترین
 نقاط، قوت نقاط توانندمی، کنند می را اتخاذ اتژیکاستر هايتصمیم که ریزانیبرنامه، استراتژیک
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 دوباره بررسی با کار این .نمایند عوامل محدود از کمتري تعداد به را هافرصت و تهدیدها، ضعف

 گرفته انجام، خارجی و داخلی تحلیل عوامل و تجزیه هايجدول در موجود عوامل از هر یک هاي وزن

 و تجزیه جدول به باید، حیث وزن از جدول دو این در موجود عوامل ترینسنگین، واقع در .است
 خصوص مهم در این). 127-130: 1386، ویلن و هانگر(شوند  استراتژیک منتقل عوامل تحلیل

  :است خالصه شده زیر جدول در قشم بر گردشگري گذار تأثیر استراتژیک عوامل
  

  (SFAS)استراتژیک عوامل تحلیل و تجزیه -5 جدول
 برنامه ریزي

 زنو عوامل
درجه 
 بندي

امتیاز 
 وزنی

کوتاه 
 مدت

میان 
 مدت

بلند 
 مدت

S1.=0.56 4 0.14 اندازهاي زیباي طبیعیوجود چشم  * * 

S2 =      گیـري از مـسیر    نزدیکی به بازارهاي جهانی با بهـره
 آبی و خاکی و هوایی مناسب

0.12 4 0.48 *  * 

S3 =0.32 4 0.08 آب و هواي مطبوع در فصل سرد سال *   
S4 =   بـرداري  هاي مختلف جهت بهره   وجود بنادر و اسکله

هاي هاي دریا و پتانسیل ماهیگیري در منطقه      از جذابیت 
 مجاور

0.08 4 0.32 *  * 

W1 =  هاي دولتی  گذاريریزي و سرمایه  عدم وجود برنامه
 در این ناحیه

0.09 4 36/0 *   

W2 =32/0 4 0.08 ضعف مدیریت و فقدان ثبات در آن *   
W3 =بودن و عدم کفایت تـسهیالت بهداشـتی       نامناسب ،

 تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی، خدماتی
0.08 3 24/0 *   

O1=    گـذاري  ریزي و سرمایه  افزایش توجه دولت به برنامه
 در بخش گردشگري

16/0 4 64/0 *  * 

O2 =     گذاري در  افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه
 هاي دولتتی در راستاي سیاستنواحی توریس

12/0 4 48/0 *  * 

O3 =           ایجاد اشتغال و فرصت کـارافرینی بـراي منطقـه و
 کشور

11/0 4 44/0 *   

O4 =        افزایش تمایل مردم محلی جهت ارائه و نگهداشـت
  فرهنگ و هنر خود جهت جذب توریسم

 
11/0 3 33/0 *   

T1 = افــزایش توجــه بخــش خــصوصی و دولتــی جهــت
 گذاري بخش گردشگري در مناطق رقیبسرمایه

14/0 3 42/0 *   
T2 =       27/0 3 09/0-شناخت ناکافی گردشگران ازمنطقه و عدم اطـالع *  * 
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، (so)تهاجمی /رقابتی مختلف راهبردهاي به تدوین، یکدیگر بر عوامل از یک هر تداخل با اینک

  :است آمده ادامه در که دازیمپر می(wt)راهبردهاي تدافعی باالخره  و و(wo)بازنگري، (st)تنوع
  

  تدوین راهبردها
  (so)تهاجمی /رقابتی راهبردهاي

   :از عبارتند که است استوار هاي بیرونیفرصت و درونی قوت نقاط بر تمرکز این راهبردها در
 اندازهاي طبیعی در ایجاد اشتغال و کارافرینی هاي صنایع دستی و چشماستفاده از پتانسیل

   گردشگران؛ ها بهو فروش آن
 هاي فرهنگی و تاریخی در کنار اکوتوریسم در راستاي توسعه و گیري از جذابیتبهره

 مبادالت فرهنگی؛ 
  توسعه توریسم حداکثري در فصل زمستان با توجه به آب و هواي مطبوع در این فصل در

 .برخی مناطق و ارائه خدمات و تسهیالت متناسب آن
 انی در توسعه گردشگري قشم؛استفاده از امتیاز بازارهاي جه 
 بردن میزان مدیریت و نظارت دولتی در ها و تسهیالت گردشگري و باالافزایش پتانسیل

 توسعه گردشگري در راستاي توسعه منطقه؛
  

  (st)تنوع راهبردهاي
  :است زیر موارد و شامل بوده متمرکز بیرونی تهدیدهاي و درونی قوت بر نقاط بخشی تنوع در
  هاي توریسمی موجود در منطقه؛گسترده و بیشتر در زمینه جذابیتاطالع رسانی  
 هاي هاي بیشتر چه در بخش خصوصی و چه بخش عمومی در فعالیت گذاريافزایش سرمایه

 زایی؛گردشگري در راستاي اشتغال

 رسانی کافی
T3 =گذاري پراکنده داخلی و انـدك خـارجی در         سرمایه

 بخش گردشگري
09/0 3 27/0 *  * 

T4 =      آب و هواي گرم و نامطبوع در غالب ایام سـال در و
 ها آب بهداشتی در آنکمبود

16/0 4 64/0 *  * 

T5 =بودن سطح بهداشت و کمبود خدمات رسـانی        پایین
 درمانی

11/0 3 33/0 *  * 
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 بردن خدمات و تسهیالت زیرساختی الزم در مقاصد گردشگري به گردشگران و افزایش باال
 .هت سفر به منطقهانگیزه آنان ج

 هاي دریایی همجوار در راستاي جذب سواحل و آب، استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل بنادر
 هاي داخلی و خارجی؛سرمایه گذاري

 
 (wo)بازنگري راهبردهاي

 نقاط رفع جهت در بیرونی هاياز فرصت گیريبهره بر سعی، درونی ضعف نقاط تاکید بر ضمن

   :زیر است موارد برگیرنده در و بوده وریستیت ناحیه فراروي این ضعف
 ها در مدیریت توسعه گردشگري جهت ایجاد اشتغال و ها و فعالیتنمودن تالشحداکثر

  توسعه در منطقه؛ 
  تعامل و همفکري بیشتر بین مسووالن امر به خصوص در بخش عمومی و خصوصی در

 طبیعی منطقه؛ هاي  توسعه گردشگري در راستاي استفاده بهینه از جذابیت
 هاي جذاب ارائه خدمات و تسهیالت بهتر و متناسب تر در سطح منطقه به خصوص در مکان

 .زایی و ایجاد زمینه تبادالت فکري و فرهنگیگردشگري فرهنگی و طبیعی در راستاي ایجاد اشتغال
 

 (wt)راهبردهاي تدافعی
  :از عبارتند، اشتهد تأکید پذیري گردشگري ایرانشهرآسیب رفع راهبردها بر این

 مدیریت  کارگیري به و مدیریتی نهادهاي و اصالح توسعه زمینه در ضوابط و مقررات تدوین
  مدت؛ بلند هايحطر درست اجراي براي در مدیریت ثبات چنینهم و گردشگري هايبخش در تخصصی
 و عیطبی هايازجذابیت پایدار منديهبهر حفاظت و، ترویج در خصوصی هايمشارکت جلب 

 منطقه؛ فرهنگی گردشگري –تاریخی
 ــاي ــعه    ســطح ارتق ــه و توس ــانی در ســطح منطق ــگري و درم ــات و خــدمات گردش امکان

 هاي گردشگري و جلب گردشگران به منطقه؛  زیرساخت
 

 گیري نتیجه
هاي متنوع طبیعی است که نیازمند توجه هر چه بیشتر مسووالن در این مند از جذابیتقشم بهره

که در واقع نظر گردشگران و مسووالن نیز به این سمت و سو است که قشم یکی از زمینه بوده 
هاي گردشگري و نحوه مدیریت هاي قابل در زمینه گردشگري بوده اما در زمینه زیرساختمنطقه

هاي ترین نقطه قوت این منطقه نیز داشتن جذابیتبنابراین مهم. دچار مشکل اساسی است
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ریزي برداري و برنامهتواند بهرهترین راهبرد نیز می شده است و مهمگردشگري آن تشخیص داده
هاي متنوع گردشگري منطقه در راستاي ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی و دولتی از جذابیت

  .ساز توسعه محلی و ملی شودتواند زمینههر چه بیشتر در منطقه باشد که می
  :ر تهدیدها و نقاط ضعف و توسعه پایدار گردشگري داشته باشدتواند نقش مؤثري در مهااقدامات ذیل می

  .مطالعه پذیري و تعیین حد مطلوب تراکم جمعیت در منطقه ي موردظرفیت -
هاي اجرایی مسوول از ریزي و هماهنگی بین نهادها و دستگاهبازنگري به نوع و نحوه ي برنامه -

   .طریق ایجاد یک نهاد مدیریتی یکپارچه
با استفاده از ریزي جهت گردشگري پایدار در نواحی روستایی و شهري منطقه برنامه -

، فشار اجتماعی، اشتغال، تأمین حقوق و امنیت گردشگران، معیارهایی مانند رضایت مردم محلّی
  .کنترل و نظارت محلّی و حفظ محیط زیست

 در این منطقه با اي براي توسعه ي پایدار گردشگري تهیه و اجراي طرح راهبردي و توسعه-
  .ها و نهادهاي مربوط و به ویژه مشارکت مردم محلیهماهنگی دستگاه

برداري از منافع ناشی  ایجاد یک سیستم و دستیابی به مدلی که بتواند در حین جذب و بهره-
  .از گسترش گردشگري از پیامدهاي منفی آن بکاهد

  .انداز طبیعی منطقههاي منطقه و جلوگیري از تغییر چشمبهتدوین قوانین ویژه به منظور استفاده بهینه از جاذ -
  . دریافت عوارض از گردشگران در صورت آسیب به منابع و تخریب محیط زیست منطقه-
  .  تدوین قوانین مالیاتی و دریافت مالیات از گردشگران جهت درآمدزایی براي منطقه-
 .اي جهت مدیریت و ساماندهی گردشگريایجاد مؤسسه -
هاي بایر با تلفیق معماري به سبک محلی و مدرن در زمین مجتمع هاي گردشگري احداث - 

  .به منظور جلوگیري از تغییر کاربري اراضی و مهار گسترش نا مطلوب گردشگري
ایجاد مانع و دیوار سنگی ،  جلوگیري از تجاوز به حریم رودخانه و ساحل دریا با تصویب قوانین-

  .در اطراف رودخانه
- تهدیدها و فرصت، ضعف، گیري از مدیران آگاه و با تجربه که بیشترین اشراف را به نقاط قوتبهره - 

  .هاي موجود تمهیدات الزم را به عمل آورندهاي گردشگري در منطقه داشته و در جهت رفع موانع و چالش
  .ریزي گردشگري پایدار  اتخاذ راهکارهاي مشارکتی به منظور برنامه_
  .خدماتی و گردشگري، گذاري در تأمین مراکز رفاهیهاي مردمی به منظور سرمایهت جلب مشارک- 
هاي گردشگري در اراضی زراعی و باغات و هدایت آن در  جلوگیري از توسعه فیزیکی زیرساخت- 

  .اراضی کم توان و بایر
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