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  چكيده
قرار گرفته و  زيادي اخير مورد توجه يهاعامل اقتصادي عمده و بسيار مؤثر در ساليك  عنوانبهصنعت گردشگري 

عمل آمده و االمكان از عوامل مؤثر در كاهش جريان گردشگري جلوگيري بهشود كه حتيبه اين علت سعي مي
به، قياس خردمتيك در يبا توجه به اينكه ژئوپل. امكانات الزم جهت رشد و گسترش صنعت گردشگري فراهم گردد

هاي مختلف يك مملكت براي برتري و قدرت است و از آنجا كه اين هاي محلي يا ايالتبين دولت» رقابت«اي معن
توان از محيط گذارد و يا امكاناتي كه ميبرتري يابي و قدرت با استفاده از امكاناتي كه محيط جغرافيايي دراختيار مي

تواند هاي گردشگري موجود در يك منطقه جغرافيايي ميود، استفاده از فرصتشپذير ميجغرافيايي اخذ نمود امكان
  .دستيابي به قدرت را تقويت نمايد

هاي عملي در در كوششي كه  براي ارائه رهيافت »تاكتيك«و »راهبرد«ريزي راهبردي و مفاهيمي چون برنامه
ناپذير باشند، بينياي خيلي پيچيده، نامعلوم و پيشهي كه قادر به رويارويي با محيطصورتبهسازي، مديريت و تصميم

گيري، بيان داليل هاي تصميمريزي راهبردي گردشگري قابليت آن را دارد تا با گنجانيدن زمينهبرنامه. شكل گرفت
ثر در ؤيك فرآيند م عنوانبه، )پيشنهادات اجرايي(خط مشي  صورتبهو مطرح كردن تصميمات  تتصميما ةپشتوان
  . گردشگري عمل نمايد زمينه

ريزي گردشگري در ريزي راهبردي در برنامهكارگيري فرآيند برنامهبر اين اساس هدف اين مقاله تعيين نحوه به
با توجه به اهميت گردشگري در اقتصاد جهاني و در نظر گرفتن تأثير آن بر توسعه . اي استمقياس فرامحلي و منطقه

ريزي راهبردي مورد بررسي عاريف خاص مرتبط با موضوع و مباني نظري فرآيند برنامهاي، در اين مقاله ابتدا تمنطقه
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هاي گردشگري ريزي راهبردي و فنون مرتبط با آن در فعاليتقرارگرفته است، در ادامه با تكيه بر فرآيند برنامه
فهان يك مطالعه موردي واقع در استان اص) ريزي كهسوار طرارمحدوده برنامه(شهرستان چادگان و فريدون شهر 

بندي راهبردهاي توسعه گردشگري از نتايج كاربردي اين نوشتار در نهايت، تعيين و اولويت. صورت گرفته است
  .باشد مي

  

  .، استان اصفهانريزي راهبردي، توسعه گردشگري، كهسوار طرارژئوپليتيك، برنامه :كليديهايواژه

  مقدمه -١

 ار صنعت گردشگري ـ مانند اثر شديد نوسانات فصلي درهاي بسيرغم موانع و محدوديتعلي
هاي گردشگري و بودجه عظيم براي آغاز ساخت تقاضا، دوره نسبتاً محدود فعاليت

عنوان ـ بسياري از كشورهاي جهان، اين صنعت را بهگردشگري بناهايها و رو زيرساخت
ميليون نفر  903بيش از . م 2007در سال . اندبهترين مدل براي توسعه اقتصادي انتخاب كرده

رشدي برابر با . م 2006اند كه اين رقم نسبت به سال در دنيا به قصد گرشگري مسافرت كرده
 75پذيراي بيش از . م 2007در اين ميان فرانسه به تنهايي در سال . درصد داشته است 6/6

گردشگري در گسترش روزافزون و پر شتاب صنعت  رغمعليميليون گردشگر بوده است؛ اما 
سطح دنيا و با وجود منابع فراوان، آمارهاي موجود حاكي از عدم موفقيت اين صنعت در 

جذب گردشگر از بين  لحاظبهكشور ايران . م 2003كه در سال  يطوربهكشور ايران است 
و در  2كشور داراي مقام  9، بين كشورهاي جنوب آسيا از ميان 70كشور جهان در مقام  200

). W.T.O,2008, Volume 6(كشور دارا بوده است  19را بين  13راه ابريشم مقام كشورهاي 
 و همچنين با مرور برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادي ــ اجتماعي و فرهنگي كشور

شود كه اين صنعت هرگز به اهداف تعيين وضوح ديده ميمقايسه آن با آمار و نتايج حاصل به
ن امر در حالي است كه اهداف تعيين شده براي اين صنعت آنشده خود نرسيده است و اي

  . چنان هم غيرقابل دسترس نبوده است
اي و در نتيجه آن دستيابي به برتري و توجه به نقش صنعت گردشگري در توسعه منطقه

ها در اي كه در صنعت گردشگري و مسافرتهاي رقابتي با تحول عمدهقدرت بر اساس ديدگاه
در توسعه  1ريزي راهبرديبرنامه. ه رخ داده است وارد دوران جديدي شده استسال گذشت 40
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ريزي گردشگري با توجه به شرايط عدم ثبات موجود در اين بخش و ماهيت اينگونه برنامه
ريزي با توجه به اينكه اصول آن در گيري از اين نوع برنامهبهره. تواند كاربرد داشته باشدمي

تعديل نگرش و پرداختن به موضوعات نظري و شناختي، بيشتر به روند تكامل خود با 
ريزي براي توسعه گردشگري پردازد، در برنامهريزي عملي، نحوه اجرا و مشاركت مي برنامه
ريزي استراتژيك داراي برنامه. شودباشد، كه در اين مقاله به آن پرداخته ميكارگيري ميهقابل ب

  :توان به موارد زير اشاره نمودمي مزاياي زيادي است كه از جمله
  .دهدقبل از پيش آمدن مشكالت احتمالي از وقوع آنها خبر مي •
  .كندالعمل در برابر تغييرات را فراهم ميتغييرات را مشخص كرده و شرايط عكس •
  .كندهر نيازي را كه براي تعريف مجدد ضروري است تعيين مي •
  .كندعيين شده بستر مناسب ايجاد ميبراي دستيابي به اهداف از پيش ت •
  .تري از موضوع داشته باشندكند كه درك روشنگيران كمك ميبه تصميم •
  .دهدديدي هدفمند از مسائل ارائه مي •
  .دهدها ارائه ميقالبي براي بازنگري اجراي برنامه و كنترل فعاليت •
  .دهده تخصيص ميهاي تعيين شدنحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصتبه •
زمان و منابعي را كه بايد فداي تصحيح تصميمات نادرست و بدون ديد بلندمدت گردند، به  •

  .رساندحداقل مي
  .كندنگر را تشويق ميتفكر آينده •

  روش تحقيق -2

ريزي استنباطي، با استفاده از رهيافت برنامه -روش تحليل  مبتني براين مقاله روش تحقيق 
و  2ها، نقاط قوت و نقاط ضعف، تهديدات، فرصت1هاي دلفيگيري از مدلهرهراهبردي و ب

اي و پيمايشي نيز در همچنين روش كتابخانه. باشدمي 3ريزي راهبردي كميماتريس برنامه
از آنجاكه از مهمترين . رد استفاده قرار گرفته استوآوري آمار و اطالعات الزم مجمع
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در كشورهاي در حال توسعه نبود آمار و اطالعات هدفمند و ريزي هاي برنامهمشكالت نظام
ريزي در اين كشورها بايد كه قيود ضروري است، همواره در انتخاب مدل مناسب براي برنامه

انتخاب اين رهيافت براي انجام اين . هاي مربوط به اطالعات و آمار توجه داشتو نامعلومي
زيرا اين رهيافت ضمن آن كه . صورت گرفته است مطالعه دقيقاً بر اساس توجه به اين نكته

نمايد، در مواردي كه كمبود نفوذ را فراهم مينفع و ذيهاي مختلف ذيزمينه مشاركت گروه
گيري را فراهم سازي و تصميماطالعات وجود دارد امكان استفاده از آراء مختلف براي تصميم

ريزي راهبردي در زمينه توسعه برنامهبدين ترتيب اين نوشتار بر اساس رهيافت . سازدمي
اي و گردشگري قصد آن را دارد تا با توليد راهبردهاي گزينه گردشگري در مقياس ناحيه

بندي آنها امكان آن را فراهم آورد تا جايگاه اي ـ در يك نمونه موردي ـ و اولويتفرامنطقه
  . دريزي راهبردي را در فرايند توسعه گردشگري مشخص نمايبرنامه

  ريزي راهبرديتعاريف خاص و مباني نظري برنامه -3

سازمان جهاني . شودگردشگري مسافرتي است كه با قصد تفريح و لذت انجام مي :1گردشگر
، گردشگر را شخصي تعريف كرده است كه به مكاني غير از محيط معمولي خود 2گردشگري

برد و هدف اصلي از اين مسافرت يسر مهماه متوالي در آنجا ب 12كند، كمتر از مسافرت مي
  .اين نيست كه در مكان مورد بازديد در برابر دريافت پول كار كند

 شده است، راهبرد 4ريزي، رسيدن به مقصدي باشد كه براي آن برنامه3هدف اگر :راهبرد

ميكه راهبرد گزيني را به آنجا نزديك  است  »يممكن«اصلي مسيرهاي دهنده نشان )استراتژي(
چند مسير هدف به رسيدن معموالً براي شود كهمي اشاره »ممكن«مسيرهاي به رواين از .گرداند
 خاص و امكانات هامحدوديتهر كدام از راهبردها داراي. موسوم به راهبرد وجود دارداصلي

مقصد به يدنرس خود براي هايو محدوديت امكانات نيز براساس جمع يا فرد .باشندمي خود
را  5كالني هستند كه اهدافيهاراهبردها تصميم .نمايدمي را انتخاب مسيرها اين از يكي
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4 . Planning 
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و عملعموميگيريجهت و كرده را تعقيب مورد مداخله سيستم آلايده شرايط كنند،مي هماهنگ
 ).171: 1385پاكزاد، (كنند مي روشناهداف عملياتي به را براي نيل اقدام

ميالدي در كشورهاي  1960هاي آخر دهه ريزي راهبردي از سالبرنامه :برنامه ريزي راهبردي
. بيشتر توسعه يافته ابتدا در بخش خصوصي و سپس در مديريت بخش عمومي مطرح گرديد

گيري ريزي سنتي با تصميمگرا است و در مقايسه با برنامهريزي بيشتر فعاليتاين نوع از برنامه
ساز با چندين تفكر هنجاري، تحليلي، ريزي، تصميمدر اين نوع از برنامه. و كار دارد اجرا سرو 

ها را و كار دارد و بدين ترتيب قابليت جرح و تعديل سياست كننده سر شتنگر، بازگآينده
هاي روند كاري ريزي نيازمند به ساختار سازماني و چارچوباين نوع برنامه. آوردفراهم مي

هاي تهيه شده ه خود دارد كه در واقع در جهت به اجرا رساندن سلسله مراتبي از سياستويژ
ريزي راهبردي وجود قيود، تهديدها، برنامه. ريزي راهبردي استدر چارچوب برنامه

را درك كرده و در پي كاهش يا غلبه بر آنهاست؛ چراكه نياز به درك و تفسير  ها نامعلومي
  ). 20: 1382دانشپور، (وني دارد هاي دروني و بيرمحيط

تأثيرگذاري    است كه تأثيرپذيري و جغرافيااي از علم  جغرافياي سياسي شاخه :ژئوپليتيك
محيط    به بيان ديگر، تأثير تصميمات سياسي بر در محيط جغرافيايي و  قدرتو  سياست

 سازماندهي   ياي سياسي،جغراف نقش ويژه . دهد جغرافيايي را مورد كاوش و بررسي قرار مي
دانش ژئوپليتيك در طول دوران تكوين . است اي منطقهو  ملي، محليسياسي فضا در سطح 

رويكرد جديد دانش ژئوپليتيك با توجه . خود داشته استهاي فراواني در تعريفخود تفاوت
وجود هت ببه آنكه ساختار جديدي از قدرت و سلسله مراتب آن بوجود آمده است و تحوال

آمده در ساختار قدرت جهان به زيان ابزار و اهرم نظامي و به سود عوامل اقتصادي و دانش 
ذكر اين نكته ضروريست كه در ژئوپليتيك جديد نيز، قدرت نظامي در . فني تغيير كرده است

آيد، ليكن نقش آن در مقابل مي شماربهاي مهم سلسله مراتب تشكيل دهنده قدرت، مؤلفه
  ). 10: 1376پور، احمدي( رت اقتصادي در درجه دوم اهميت واقع شده است قد

توان در يك اتخاذ شده در اين نوشتار را ميروش تدوين راهبرد :روش تدوين راهبرد
گيري اي، شامل مرحله ورود اطالعات، مرحله تطبيق و مرحله تصميمچارچوبي سه مرحله

...) اي واي، منطقهمحلي، شهري، ناحيه(ريزي مهاين روش براي انواع سطوح برنا. گنجاند
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ها را شناسايي، ارزيابي و كند كه راهبردريزان راهبردي كمك ميمناسب است و به برنامه
  ). 1شماره  جدول(گزينش نمايند 

  چارچوب تحليلي تدوين راهبرد: 1 شماره جدول

  مرحله ورود اطالعات: مرحله اول

                                 

  مرحله تطبيق: مرحله دوم

                                                                 

  مرحله تصميم گيري: مرحله سوم
  ريزي راهبردي كميماتريس برنامه
)QSPM( 

  357: 1384ديويد، : مأخذ

جي و ماتريس مرحله اول اين چارچوب شامل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و عوامل خار
نامند، اطالعات مي 1در مرحله اول كه آن را مرحله ورود اطالعات. شودبررسي رقابت مي

 2مرحله دوم كه آن را مرحله تطبيق. شودها مشخص مياصلي مورد نياز براي تدوين راهبرد
و  شود و به همين منظور بين عوامل داخليپذير توجه ميهاي امكاننامند به انواع راهبردمي

هايي كه در مرحله دوم مورد استفاده قرار تكنيك. گرددخارجي نوعي تعادل و توازن برقرار مي
و ماتريس ارزيابي موقعيت  3ها، نقاط ضعف و قوتگيرند شامل ماتريس تهديدات، فرصتمي

نامند تنها از يك مي 5گيريدر مرحله سوم كه آن را مرحله تصميم. است 4و اقدام راهبردي
در ماتريس . شودريزي راهبردي كمي استفاده ميفرد، يعني ماتريس برنامهحصر بهروش من

                                                           
1. Input Stage  
2. Matching Stage   
3. Strengths – Weakness- Opportunities- Threats, (SWOT) Matrix  
4. Strategic Position and Action Evaluation, (SPACE) Matrix  
5. Decision Stage  

 ماتريس ارزيابي
  عوامل داخلي

(IFE) 

 

ماتريس ارزيابي                                       
 عوامل خارجي          

(EFE)                    

ها                      ماتريس تهديدها، فرصت
نقاط قوت و نقاط ضعف                                                

)SWOT  ( 

  ماتريس داخلي و خارجي
)IE(  
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هاي قابل اجرا شود تا بتوان انواع راهبردمزبور از اطالعات ارائه شده در مرحله اول استفاده مي
اي عيني و بدون اعمال نظر شخصي مورد اند، به شيوهرا كه در مرحله دوم شناسايي شده

ها ريزي راهبردي كمي، جذابيت نسبي انواع راهبردماتريس برنامه. اوت قرار دادارزيابي و قض
بدون (هاي خاص، يك مبناي عيني بدين ترتيب براي انتخاب راهبرد. نمايدرا مشخص مي

  .نمايدارائه مي) اعمال نظر شخصي
يس ارزيابي ريزان راهبردي با استفاده از ماتربرنامه :EFE(1(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

... شناسي، محيطي، سياسي و توانند عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بومعوامل خارجي مي
براي تهيه اين ماتريس پنج مرحله به شرح زير ). 35: 1384 ،ديويد(را مورد ارزيابي قرار دهند 

ا ـ به اين عوامل وزن ي2 ؛2شوندخارجي فهرست مي ةـ عوامل شناخته شد1: شودطي مي
ـ به هر 3 ؛3باشندمي) بسيار مهم( 1تا ) اهميتبي(ها از صفر اين ضريب. شودضريب داده مي

ـ ضريب هر عامل در 4 ؛4شودداده مي 4تا  1شود رتبه يك از عواملي كه موجب موفقيت مي
ـ مجموع امتيازهاي متعلق به هر يك 5 ؛دست آيدشود تا امتياز نهايي بهرتبه مربوطه ضرب مي

در ماتريس . شود تا بتوان مجموع امتيازهاي سيستم را تعيين كردآورده مي دستبهتغيرها از م
شوند نظر از تعداد عواملي كه موجب فرصت يا تهديد ميارزيابي عوامل خارجي، صرف

 1و هيچگاه اين جمع به كمتر از  4گاه مجموع امتيازهاي نهايي براي سيستم به بيش از  هيچ
  .شودمي 5/2ن اين جمع ميانگي. رسدنمي

                                                           
1. External Factor Evaluation, (EFE) Matrix  

اين عوامل به . دهندگردند و يا سيستم را مورد تهديد قرار ميعوامل خارجي عواملي هستند كه موجب فرصت مي .2
 .صورت بالقوه در سيستم وجود دارند

شوند، در اغلب، به عواملي كه موجب فرصت يا موقعيت مي. باشدهنده اهميت نسبي يك عامل ميضريب، نشان د .3
شود، ولي اگر عوامل تهديد كننده هم شديد باشند، بايد به آنها مقايسه با عوامل تهديد كننده، ضريب بيشتري داده مي

 .باشد 1مجموع اين ضرايب بايد عدد . ضريب بااليي داد

در اين روش . هاي كنوني سيستم در نشان دادن واكنش نسبت به عامل مزبور باشدميزان اثربخشي راهبرد رتبه بيانگر .4
يعني واكنش از حد  3عدد . اي اين است كه واكنش بسيار عالي بوده استمعنبه 4عدد . شودمي داده 4تا  1رتبه بين 

ها اين رتبه. باشدن معني است كه واكنش ضعيف ميبدي 1يعني واكنش در حد متوسط است و عدد  2متوسط باالتر، عدد 
 .شوندهاي سيستم تعيين ميبرحسب اثربخشي راهبرد
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(IFE)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
1
ماتريس ارزيـابي عوامـل داخلـي، حاصـل بررسـي      :  

اين ماتريس، نقاط قوت و ضـعف اصـلي داخلـي سيسـتم را     . باشدعوامل داخلي سيستم مي
همچنين براي شناسايي و ارزيابي روابط بين موضوعات مختلـف  . نمايدتدوين و ارزيابي مي

توان همانند ماتريس ارزيابي عوامل خارجي، مي. 2)36: 1384ديويد، (نمايد يي ارائه ميهاراه
نظر از تعداد عـاملي كـه   صرف. با طي پنج مرحله ماتريس ارزيابي عوامل داخلي را تهيه كرد

خواهـد   4تـا   1شود، جمع نمرات نهايي بـين  در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي گنجانده مي
همزمان، داراي نقاط مثبت و منفي باشد، اين  صورتبهمل داخلي يا خارجي، اگر يك عا. بود

عامل را بايد دوبار در ماتريس مربوطه گنجانيد و بـراي هـر نوبـت بـه آن ضـريب و امتيـاز       
 ). 92: 1387بهزادفر و زمانيان، (داد

 (SWOT)ها، نقاط قوت و نقاط ضعفماتريس تهديدات، فرصت
اين مـاتريس يكـي از    :3

. شـود وسيله آن اطالعات مقايسه ميهزارهاي بسيار مهم در فرآيند تدوين راهبرد است كه باب
  ).2 شماره جدول(توان با استفاده از اين ماتريس چهار نوع راهبرد ارائه نمود عالوه، مي به

                                                           
 1. Internal Factor Evaluation, (IFE) Matrix  

اين عوامل به صورت بالفعل در سيستم . شوندعوامل داخلي عواملي هستند كه موجب ضعف و يا قدرت يك سيستم مي. 2
 .وجود دارند

نهد و اين ماتريس ريزي را بر عوامل خارجي بنا ميويكرد ديگري در ارتباط با اين ماتريس مطرح است كه تأكيد برنامهر. 3
   .دهدتشكيل مي SWOTصورت را به
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  (SWOT)و تهديدات  هاماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت:  2 شماره جدول

S.W.O.T 

 W -ضعف  نقاط S -نقاط قوت 

ت
وعا

وض
م

 

  
نقاط قوت (

-فهرست مي

  )شود
 

ت
وعا

وض
م

 
نقاط ضعف (

 )شودفهرست مي

  SOراهبردهاي  o - فرصت 
با بهره جستن از نقاط 

ها استفاده قوت از فرصت
  .شودمي

 

 WOراهبردهاي 

ها با بهره جستن از فرصت
نقاط  ضعف از بين برده مي

ت .شود
وعا

وض
م

 

هــا فرصــت(
فهرســت مــي

 )شود

  STراهبردهاي  T _هديدات ت
براي احتراز از تهديدات 
از نقاط قوت استفاده مي

 .شود

  WTراهبردهاي 
دهد نقاط ضعف را كاهش مي
ت .شودو از تهديدات پرهيز مي

وعا
وض

م
 

تهديدات (
فهرست 

 )شودمي

  360: 1384ديويد، : مأخذ

ف اين نيسـت كـه   هد. شونددر هر مرحله دو عامل با هم مقايسه مي SWOTدر ماتريس 
بنـابراين  . باشـد هاي قابل اجـرا مـي  ها مشخص شود، بلكه هدف تعيين راهبردبهترين راهبرد

، نقـاط قـوت و نقـاط ضـعف ارائـه      هـا هايي كه در ماتريس تهديـدات، فرصـت  همه راهبرد
  . گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد مي

هاي مختلف سيستم را در ماتريس داخلي و خارجي بخش :(IE)ماتريس داخلي و خارجي 
هـاي  بررسـي ). 1شماره نمودار(نمايد نمودار ارائه مي صورتبهدهد و آنها را خانه قرار مي 9

آورد كه اثرات مورد انتظار تصميمات مي وجودبهقبل و بعد از تهيه ماتريس چنين امكاني را 
 .بيني گرددراهبردي بر سيستم، پيش
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 لي و خارجيماتريس داخ: 1شماره  نمودار

                                                        

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 
 1384:379ديويد، : مأخذ

هـايي كـه بـا تعيـين الويـت      عالوه بر راهبرد :(QSPM)ريزي راهبردي كمي ماتريس برنامه
شوند، يك روش تحليلي ديگر هم وجود دارد كه بـدان وسـيله جـذابيت نسـبي     مشخص مي

نامنـد  مـي » ريزي راهبردي كميماتريس برنامه«اين روش را . نمايندها را مشخص ميراهبرد
يك چارچوب تحليلي مورد اسـتفاده قـرار    عنوانبهها كه در مرحله سوم براي تدوين راهبرد

كه در زمـره   را هاي گوناگونعيني راهبرد صورتبهتوان با استفاده از اين روش مي. گيردمي
ريـزي  در اجراي مـاتريس برنامـه  ). 3شماره  جدول(ا هستند، مشخص نمود هبهترين راهبرد

هاي مرحله اول و نتيجه حاصل از مقايسه عوامل داخلـي و  راهبردي كمي از تجزيه و تحليل
هاي قابل اجـرا  هاي عيني راهبردشود تا بدان وسيله شيوهخارجي در مرحله دوم، استفاده مي

  . مشخص شوند
 

  

  

  

 رشد و ساخت

 برداشت محصول يا رها كردن گهداريحفظ و ن

III 

VI 

IV 

I  II 

V 

VII 
VIII IX 

2 3 4 

3 

2 

1 

  باال
 )4تا  3(

  متوسط
 )2.99تا  2(

  پايين
 )1.99تا  1(

  قوي

 )4تا  3(
  ميانگين

 )2.99تا  2(

  ضعيف
 )1.99تا  1(

 نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامـل داخلـي  
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  ريزي راهبردي كميماتريس برنامه: 3شماره  جدول
 هاي قابل اجراانواع راهبرد  

 راهبرد دوم راهبرد اول ضريب عوامل اصلي
راهبرد 

 سوم

  عوامل اصلي خارج
 عوامل اصلي داخلي

    

 1384:385ديويد، : مأخذ  

از مرحله (، ستون سمت راست در برگيرنده عوامل داخلي و خارجي 3در جدول شماره 
. شوندنوشته مي )از مرحله دوم(پذيرهاي مختلف امكانر رديف باال راهبردد. است) اول

صورت مستقيم از ماتريس ستون دست راست اين ماتريس در برگيرنده اطالعاتي است كه به
دست آمده از هاي بهراهبرد. آينددست ميارزيابي عوامل خارجي و ماتريس عوامل داخلي به

قاط قوت و نقاط ضعف، ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام ها، نماتريس تهديدات، فرصت
 . گيرندريزي راهبردي كمي قرار ميراهبردي، در رديف باالي ماتريس برنامه

  توليد برنامه راهبردي گردشگري كهسوار طرار -4

اي شامل سـه  منظور توليد برنامه راهبردي گردشگري در اين نوشتار از يك فرايند چرخهبه
اخت وضع موجود، بررسي و تحليل نتايج و توليد راهبردهاي برنامه استفاده ركن اصلي شن

ريزي راهبردي گردشگري كهسوار طرار، بـا طـي   به بيان ديگر در فرآيند برنامه. شده است
هاي ارزيابي عوامل داخلـي و خـارجي،   ريزي راهبردي، ماتريساي برنامهفرآيند سه مرحله

قوت و ضعف، ماتريس داخلـي و خـارجي و مـاتريس     ها، نقاطماتريس تهديدها، فرصت
ريزي راهبردي كمي تشكيل شـده و راهبردهـاي مناسـب توسـعه گردشـگري ارائـه       برنامه
  ). 1و شكل شماره  4جدول شماره (اند  شده
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  مراحل رويكرد برنامه گردشگري كهسوار طرار:  4 شماره جدول
 مراحل اصلي رويكرد برنامه كهسوار طرار

 مراحل خرد كالنمراحل 

 سياستگذاري

 )1(تعيين اهداف و سناريوهاي برنامه 

 )6(ارزشگذاري راهبردهاي گزينه 

 )7(انتخاب راهبردهاي برتر 

 )9(اجراي برنامه 

 طراحي

 )3(انتخاب سناريو برتر 

 )4(توليد راهبردهاي گزينه 

 )8(اولويت بندي راهبردهاي برتر 

 تحليل

 )2(رزيابي سناريوهاي برنامه تحليل اطالعات و ا

 )5(پردازش راهبردهاي گزينه  

 )10(مرور و فرابيني  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل اصلي رويكرد برنامه گردشگري كهسوار طرار:  1 شماره شكل
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كهسـوار طـرار در مـوارد زيـر      ريـزي گردشـگري  بدين ترتيب رويكرد مد نظر در برنامه
  :خالصه شده است

ريـزي  ريزي گردشگري كهسوار طرار، رويكرد مبتني بر برنامـه نظر در برنامهـ رويكرد مورد 
  .1گردشگري پايدار است

بـرون «ـ اصول حاكم بر رويكرد برنامه توسعه گردشگري كهسوار طرار حاصل كنش عوامل 
ركـن اجتمـاعي ـ    (متوالي شامل نظام توسعه پايدار و اهداف مرتبط بـا آن   »داددرون«و  »داد

ـ بـه ريزي ، مفاهيم برنامه)ادي ـ ركن زيست محيطي و ركن فرهنگي ركن اقتص اي عـام و  معن
  . ريزي گردشگري استبرنامه

  .نمايدـ اين رويكرد در دو سطح حوزه مداخله و حوزه بالفصل برنامه عمل مي
هاي اصلي مورد تعريف در اين رويكرد شامل مدت زمان مسافرت، فاصله مكاني، ـ شاخص

  .داف مسافرت استها و اهانگيزه
ريزي گردشگري كهسوار طرار، فرضيات حاكم بر طرح شامل ـ بر اساس رويكرد نظام برنامه

  :موارد زير است
  .مدت زمان اقامت در سايت كهسوار طرار كوتاه مدت است •
گردشـكري پراكنـده    صـورت بـه نوع گردشـگري مـد نظـر در سـايت كهسـوار طـرار        •

  .است) غيرمتمركز(
از (و تابسـتاني  ) از آبـان تـا فـروردين   (ه شامل دو فصـل زمسـتاني   فصول مورد استفاد •

  .است) ارديبهشت تا مهرماه
هـاي  و سـامانه  2محوررويكرد برتر در گردشگري كهسوار طرار مبتني بر رويكرد عرضه •

  .است طبيعي و محيطي
 ةساله تهيه گرديده، لذا افق اين برنامـ  7برنامه گردشگري كهسوار طرار براي يك دوره  •

  .در نظر گرفته شده است 1394راهبردي براي سال 

                                                           
، رويكرد اقتصادي صرف، BOOSTERISMريزي گردشگري تاكنون با پنج رويكرد كلي شامل رويكرد برنامه .1

 ).Hall and Page, 1999: 250(ويكرد اجتماعي صرف و رويكرد پايدار مواجه بوده است رويكرد فيزيكي و فضايي، ر
2 . Supply match 



 195      ... ايبررسي اثرات ژئوپليتيكي توسعه گردشگري منطقه      _____________________________

  .1باشدقصد از سفر به كهسوار طرار، سفر به قصد سياحت و سالمتي مي •
 صــورتبــهاز ميــان انــواع اشــكال گردشــگري، شــكل گردشــگري در كهســوار طــرار  •

  .داخلي و خارجي است/ گردشگري بومي 

  عمومي محدوده مورد مطالعه مشخصات -5

 49درجـه و   32عه در بخش غربي استان اصفهان در موقعيت جغرافيـايي  محدوده مورد مطال
دقيقه طول شرقي  36درجه و  50دقيقه تا  22درجه و  50درجه عرض شمالي و  33دقيقه تا 

اين محدوده در جنوب شهرستان فريدن و مـرز  . در بخش غربي مركز ايران قرار گرفته است
غـرب بـه اسـتان چهـار محـال بختيـاري و        از سـمت . شمالي شهرستان چادگـان قـرار دارد  

ارتفاعات كوهرنگ محدود شده و از جنوب با محدوده درياچـه سـد زاينـده رود مجـاورت     
متر در كنـار   2140متر از سطح دريا است كه بين كمينه ارتفاع  2836ارتفاع متوسط آن . دارد

ر محدوده ارتفاعـات  متر د 3900شرق محدوده و بيشينه ارتفاع آن رود در جنوب رود زاينده
  .غربي است

  تشريح فرآيند تدوين راهبردهاي توسعه بخش محصول گردشگري كهسوار طرار -6

زيـر انجـام   بـه شـرح    فرآيند تدوين راهبردهاي گردشگري كهسوار طرار در سه مرحله كلي
  :گرفته است

  مرحله ورود اطالعات: مرحله اول -6-1

تصـميمات كـوچكي   . زيابي محيط داخلي استاين مرحله شامل ارزيابي محيط خارجي و ار
دهـد كـه راهبردهـاي    ريزان ايـن امكـان را مـي   شود به برنامهكه در مرحله ورودي گرفته مي

شناخت محتواي و ارزيابي مـاهيتي اطالعـات   . اي اثر بخش تدوين نمايندمختلف را به شيوه
  .توان مهمترين فعاليت اين قسمت دانسترا مي

                                                           
شركت در سمينارهاي علمي و آموزشي، ديدار آشنايان و / قصد از سفر يك گردشگر شامل سياحت، زيارت، تحصيل  .1

 ).W.T.O, 2002(اقوام، مقاصد بهداشتي و سالمتي و بازرگاني و تجارت است 
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  )EFE(امل محيط خارجي ارزيابي عو -6-1-1

عوامل خارجي تأثيرگذار بر بخش گردشگري طي چهار گام با اسـتفاده از مـاتريس ارزيـابي    
  .گيردمحيط خارجي مورد ارزيابي قرار مي

  تعيين عوامل خارجي تأثيرگذار بر بخش گردشگري: گام اول

بي عوامـل  پس از بررسي اطالعات مرتبط، عوامل عمده شناخته شـدند و در مـاتريس ارزيـا   
عوامل تعيين شده در سه بخش طبيعي و محيطي، فعـاليتي و كالبـدي و   . خارجي قرار گرفتند

دي قرار دارند كه در برگيرنده مواردي است كه موجب فرصت براي بخـش  ااجتماعي ـ اقتص 
ابتدا عـواملي كـه   . دهندگردند و يا اين بخش را مورد تهديد قرار ميمحصول گردشگري مي

كننـد، در ايـن   شوند و سپس آنهايي كه بخش گردشـگري را تهديـد مـي   يموجب فرصت م
  ).7تا  5 شماره جداول(ماتريس قرار گرفتند 

  تعيين ميزان اهميت عوامل خارجي : گام دوم

در اين گام به عوامل فهرست شده در ماتريس عوامل خارجي بر مبنـاي اهميـت هـر كـدام،     
كارشناسي آشـنا بـه بخـش گردشـگري و بـا       ها توسط تيماين وزن. داده شد) ضريب(وزن 

  . دست آمده استهب 1استفاده از تكنيك دلفي

  تعيين رتبه عوامل خارجي: گام سوم

ريزي در اين گام به هريك از عوامل خارجي كه موجب موفقيت بخش گردشگري در برنامه
  .گردشگري گردند، رتبه داده شد

  ارزيابي آن تعيين امتياز نهايي عوامل خارجي و: گام چهارم

در اين گام، ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب گرديد تا امتياز كامل هر 
سپس امتيازهاي تمامي عوامل موجود در ماتريس بـا يكـديگر جمـع زده    . دست آيدهعامل ب

  .دست آمدهشده تا مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي ب
                                                           
1 . Delphi Technique 
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  )IFE(جي حاكم بر گردشگري كهسوار طرار ـ بخش طبيعي و محيطي ماتريس ارزيابي عوامل خار: 5جدول 

 نمره رتبه ضريب عوامل اصلي خارجي

ديد
 ته

اط
نق

 

هاي بيبرداريبه دليل بهره) االرضيسطحي و تحت(ـ تهديد منابع آب ناحيه 
 رويه

1/0 6/1 16/0 

ني هاي عمراواسطه فعاليتهاي مناسب ناحيه بهـ افزايش دامنه تخريب خاك
  شديد

 

15/0 4/2 36/0 

 25/0 2 125/0 به پوشش گياهي كوهستاني... نوردان و ـ آسيب رساندن كوه

 36/0 4/2 15/0 ـ امكان از بين رفتن حيات حش و طبيعت بكر محدوده طرح

ت
رص

ط ف
نقا

 

ـ نگرش مثبت مسئولين نسبت به مسايل زيست محيطي در سطح حوزه 
 بالفصل

1/0 6/1 16/0 

 49/0 8/2 175/0 محيطي در سطح حوزه فراگيرارزش زيستنواحي با ـ وجود 

 26/0 1/2 125/0 هاي بيابانيـ وجود تنوع اقليمي با ارتفاعات پرباران در مقابل بخش

 09/0 2/1 075/0 هاي آبيعنوان شريانهاي دايمي بهها و سرشاخهـ وجود رودخانه

 13/2 ـ 1 مجـــموع

  
حاكم بر گردشگري كهسوار طرار ـ بخش ) نقاط تهديد(ريس ارزيابي عوامل خارجي مات: 6جدول شماره 

  )IFE(فعاليتي ـ كالبدي 
 نمره رتبه ضريب عوامل اصلي خارجي

ديد
 ته

اط
نق

 

 241/0 4/2 1/0 ـ پايين بودن سلسله مراتب حركت و دسترسي در محور داران ـ چادگان

 328/0 8/2 11/0 ي در سطح حوزه فراگيرـ تعداد باالي رقباي فعال در زمينه گردشگر

ت
رص

ط ف
نقا

 

 643/0 92/3 16/0 ـ نياز ساكنين دهكده چادگان به فضاهاي مكمل

 439/0 24/3 13/0 ـ نزديكي محدوده طرح به دهكده تفريحي ـ گردشگري چادگان

 630/0 88/3 16/0 ـ توسعه فاز دوم دهكده تفريحي گردشگري چادگان

 554/0 64/3 15/0 هاي كمپينگ و سايت بانوان در سطح حوزه بالفصلروژهـ تعريف همزمان پ

 428/0 2/3 13/0 )داران تا چادگان(هاي پيراموني هاي حوزهـ توسعه زيرساخت

 026/0 8/0 033/0 گيري از مراكز آموزشي گردشگريـ بهره

 29/3 ـ 1 مجـــموع
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حاكم بر گردشگري كهسوار طرار ـ بخش ) قاط تهديدن(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي : 7جدول شماره 

  )IFE(اقتصادي ـ اجتماعي 
 نمره رتبه ضريب عوامل اصلي خارجي

ديد
 ته

اط
نق

 

 624/0 2/3 195/0 ها قابل تعريف در سطح محدوده طرحـ فصلي بودن درآمد برخي فعاليت

 087/0 2/1 073/0 ـ باال بودن نرخ استهالك در تجهيزات و ماشين آالت

 156/0 6/1 097/0 ـ تصوير ذهني منفي ساكنين محلي نسبت به گردشگران داخلي و خارجي

 156/0 76/1 098/0 پذيري ساكنين در طراحي و تدوين فضاهاي فراغتي ـ تفريحيـ عدم مشاركت

ت
رص

ط ف
نقا

 

 790/0 6/3 219/0 ـ جوان بودن جمعيت در سطح حوزه طرح و سطح بالفصل

 351/0 4/2 146/0 اي جديد اشتغال و كمك به ايجاد ارزش افزودههـ ايجاد ظرفيت

مانند مراكز آموزش عالي موجود در مجاورت محدوده (ـ وجود تقاضاهاي بالقوه 
 478/0 8/2 170/0 )طرح

 64/2 ـ 1 مجـــموع

هاي فراروي استنتاج نهايي از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي بيانگر اين است كه فرصت
كهسوار طرار بيشتر از تهديدات پيرامون آن بوده و در نتيجه راهبردهاي كالن براي  گردشگري

نحو احسن استفاده هاي محيطي بهاي تدوين شود كه بتوان از فرصتگونهگردشگري بايد به
  .نمود

  )IFE(ارزيابي عوامل محيط داخلي -6-1-2

فاده از ماتريس ارزيابي محيط عوامل داخلي تأثيرگذار بر بخش گردشگري طي چهار گام با است
  .داخلي مورد ارزيابي قرار گرفتند

 تعيين عوامل داخلي تأثيرگذار بر بخش گردشگري : گام اول

پس از بررسي عوامل داخلي، عوامل عمده شناخته شده در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي قرار 
وت و ضعف بخش عامل است كه در برگيرنده نقاط ق 29تعداد موارد تعيين شده . گرفت

 . دي بوده استاگردشگري در سه حيطه طبيعي ـ محيطي، فعاليتي ـ كالبدي و اجتماعي ـ اقتص
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  تعيين ميزان اهميت عوامل داخلي: گام دوم

در اين گام به عوامل فهرست شده در ماتريس عوامل داخلي بر مبناي اهميت هر كدام، وزن 
  .داده شد) ضريب(

  داخليتعيين رتبه عوامل : گام سوم

شان در زمينه تأثيرگذاري بر در اين گام به هريك از عوامل داخلي بر اساس قوت و ضعف
  .بخش گردشگري، رتبه داده شده است

  تعيين امتياز نهايي عوامل داخلي و ارزيابي آن: گام چهارم

 .دست آيدهبگرديد تا امتياز نهايي در اين گام، ابتدا وزن هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل ضرب 
  

  )IFE(ماتريس ارزيابي عوامل داخلي حاكم بر گردشگري كهسوار طرار ـ بخش طبيعي و محيطي : 8جدول شماره 

 نمره رتبه بيضر يداخل ياصل عوامل

اط
نق

 
ف

ضع
 

 384/0 2/3 12/0 ـ تغييرات آب و هوايي و نوسانات شديد ساالنه و درون سالي عناصر اقليمي

  هاي رگباري و وقوع بوران شديدول زمستان و احتمال بارشـ سرماي شديد هوا در ط
 

08/0 4/2 192/0 

  ـ وجود شرايط حرارتي باالي آستانه آسايش در طول روزهاي تابستان
 

04/0 9/1 076/0 

  هاي سطحي و گياهي و تخريب و تشديد فرسايش خاكـ حساسيت زياد پوشش
 

14/0 8/3 532/0 

 132/0 2/2 06/0 هاي متعددها و شكستگيايدار به همراه گسلـ وجود سازندهاي سست و ناپ

اط
نق

 
ت

قو
 

  رود در تأمين منابع آب با كيفيت مطلوب ـ جريان رودخانه دايمي و پرآب زاينده
 

05/0 5/2 125/0 

  هاي ورزشي و كوهنورديهاي ارتفاعي مناسب فعاليتـ وجود پهنه
 

12/0 1/3 372/0 

  آميز هاي ماجراجويانه و مخاطرهمتنوع براي انواع ورزشبـ وجود ميزان و جهات شي
 

12/0 3/3 396/0 

 27/0 7/2 10/0 هاي ورزشيگير و مرتفع جهت توسعه فعاليتـ وجود قلل برف

 49/0 5/3 14/0 ـ آب و هواي سرد و برفي در طول دوره چهار تا پنج ماهه دوره سرد سال

 96/2 ـ 1 مجـــموع
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  )IFE(ماتريس ارزيابي عوامل داخلي حاكم بر گردشگري كهسوار طرار ـ بخش فعاليتي ـ كالبدي  :9جدول شماره 

 نمره رتبه بيضر يداخل ياصل عوامل

اط
نق

 
ف

ضع
 

 024/0 8/0 031/0 هاي معماري تاريخي و قابل توجه در سطح محدوده طرحـ عدم وجود بافت

 228/0 4/2 095/0 نهاي گردشگري و تخريب سريع آـ عدم حفاظت از جاذبه

 324/0 7/2 12/0 ـ كمبود واحدهاي اقامتي و پذيرايي

 237/0 5/2 095/0 لحاظ كيفي و كميـ ضعف شبكه حمل و نقل به

 157/0 99/1 079/0 بودن محورهاي ارتباطي حوزه بالفصل در فصول سرد سال خيزـ حادثه

 05/0 2/1 047/0 ها اير كاربريـ تغيير اجباري كاربري اراضي كشاورزي و مراتع به س

اط
نق

 
ت

قو
 

 165/0 1/2 079/0 ـ وجود سابقه تاريخي اسكي در سطح محدوده طرح

 237/0 5/2 095/0 ـ توسعه تسهيالت مناسب گردشگري در سطح حوزه بالفصل و فراگير

 415/0 3/3 126/0 ريزي به نقاط سكونتگاهي داران و طرار و دهكده چادگانـ نزديكي سايت مورد برنامه

 346/0 89/2 12/0 ـ توسعه باالي بخش مخابرات، برق و آب در سطح محدوده طرح و حوزه بالفصل آن

 422/0 35/3 126/0 ـ وجود نقاط تفريحي ـ گردشگري با سطح عملكردي باالتر در محدوده بالفصل

 60/2 ـ 1 مجـــموع
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حاكم بر گردشگري كهسوار طرار ـ بخش ) نقاط ضعف(مل داخلي ماتريس ارزيابي عوا: 10 شماره جدول
  )IFE(اقتصادي ـ اجتماعي 

 نمره رتبه بيضر يداخل ياصل عوامل

اط
نق

 
ف

ضع
 

 07/0 2/1 05/0 صورت نسبيـ آشنايي كم مردم شهرستان با فرهنگ گردشگري به

 196/0 2 09/0 ـ فقدان نيروي متخصص در بخش گردشگري در سطح حوزه بالفصل

 195/0 99/1 09/0 هاي مشابههاي ثابت طرح نسبت به ساير فعاليتـ باال بودن هزينه

 501/0 2/3 156/0 ـ پايين بودن سطح درآمد ساكنين واقع در حوزه بالفصل به خصوص نقاط روستايي

اط
نق

 
ت

قو
 

 635/0 6/3 176/0 هاي مكمل براي سايت در سطح حوزه بالفصلـ وجود فعاليت

 508/0 24/3 155/0 هاي مالي طرح و پايين بودن نرخ تنزيل مورد نظرشرايط مناسب تأمين هزينه ـ وجود

 205/0 1/2 098/0 ـ پايين بودن هزينه تملك زمين مورد نياز براي احداث سايت تفريحي ـ گردشگري
هاي تفريحي خانوارها در سبد خانوارهاي شهري و ـ متناسب بودن سهم هزينه

 503/0 21/3 156/0 روستايي

 81/2 ـ 1 مجـــموع

نتيجه نهايي از ارزيابي عوامل داخلي بيانگر آن است كه نقاط ضعف گردشگري كهسوار 
اي تدوين شود گونهباشد و راهبردهاي كالن بايد بهطرار از نقاط قوت گردشگري آن بيشتر مي
اجتماعي بيشترين تأثير همچنين بخش اقتصادي ـ . كه بتوان اين  نقاط ضعف را برطرف نمود

رو راهبردهاي آن از اولويت دهد و از اينخود اختصاص ميرا در رسيدن به اهداف طرح به
  .باالتري برخوردار هستند

  مرحله تطبيق: مرحله دوم -6-2

مرحله تدوين راهبردهاي اوليه كه از طريق . مرحله تطبيق در دو مرحله صورت گرفته است
مرحله انتخاب راهبردهاي قابل قبول كه از طريق ماتريس داخلي و باشد و مي SWOTماتريس 

 .خارجي صورت گرفته است
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  ) تدوين راهبرد(ها تشكيل ماتريس نقاط ضعف، نقاط قوت، تهديدها و فرصت - 1- 2- 6

در چارچوب تدوين راهبردها، مرحله ارزيابي در برگيرنده ابزارهايي است كه متكي به 
ها باشد و فرصتمي) ارزيابي محيط داخلي و خارجي(مراحل قبلي  دست آمده ازهاطالعات ب

همين منظور عوامل به. كندو تهديدهاي خارجي را با نقاط ضعف و قوت داخلي مقايسه مي
پذير تدوين با يكديگر مقايسه شد تا راهبردهاي امكان SWOTخارجي و داخلي در ماتريس

ار طي سه گام با استفاده از ماتريس نقاط قوت، راهبردهاي برنامه گردشگري كهسوار طر. گردد
  .ها و تهديدها تدوين گرديدنقاط ضعف، فرصت

  ها و تهديدهاي موجودتعيين فرصت: گام اول

ها و تهديدهاي شناسايي شده در مرحله ارزيابي محيط خارجي، در در اين گام فرصت
  .گرفت ها و تهديدها، قرارسطرهاي ماتريس نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت

 تعيين نقاط ضعف و قوت موجود: گام دوم

هاي در اين گام نقاط قوت و ضعف شناسايي شده در مرحله ارزيابي محيط داخلي، در ستون
 .ها و تهديدها، قرار گرفتماتريس نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت

ـ فرصت، ضعف ـ فرصت، قوت ـ تهديد و ضعف  تدوين راهبردهاي قوت: گام سوم

  ـ تهديد

هاي هاي خارجي، نقاط ضعف داخلي و فرصتر اين گام نقاط قوت داخلي و فرصتد
خارجي، نقاط قوت داخلي و تهديدهاي خارجي و نقاط ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي 

ترتيب در خانه مربوط به گروه راهبردهاي قوت ـ با يكديگر مقايسه شده و نتيجه آنها به
درج ) WT(و ضعف ـ تهديد ) ST(تهديد  ، قوت ـ)WO(، ضعف ـ فرصت )SO(فرصت 

  ).11 شماره جدول(گرديدند 
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    )انتخاب راهبردهاي قابل قبول(تشكيل ماتريس داخلي و خارجي  -6-2-2

پس از تدوين راهبردهاي اوليه از مقايسه عوامل داخلي و خارجي در ماتريس نقاط ضعف، 
از ميان اين راهبردهاي اوليه   ، راهبردهاي قابل قبول)SWOT(ها و تهديدها قوت، فرصت
ريزي گردشگري كهسوار طرار در فرآيند انتخاب راهبردهاي قابل قبول برنامه. انتخاب گرديد

  :دو گام زير صورت پذيرفت

گام اول ـ تشكيل ماتريس داخلي و خارجي و تعيين موقعيت بخش گردشگري كهسوار 

  طرار

جمع امتيازهاي نهايي ماتريس . است داراي دو بعد اصلي) IE(ماتريس داخلي و خارجي 
نشان داده شده و  جمع امتيازهاي نهايي  هاXارزيابي عوامل داخلي است كه بر روي محور 

). 3 شماره نمودار(نوشته شده است  هاYماتريس ارزيابي عوامل خارجي كه بر روي محور 
كننده تعيين هاY و هاXنقطه تالقي جمع امتيازهاي عوامل خارجي و داخلي بر روي محور 

  .موقعيت اين بخش در ماتريس داخلي و خارجي است

  گام دوم ـ انتخاب راهبردهاي قابل قبول

موقعيت بخش گردشگري در ماتريس داخلي و خارجي تعيين كننده راهبردهاي قابل قبول 
ا راهبردهاي قابل قبول در اين برنامه گردشگري، ب. در كهسوار طرار است هابراي بهبود ضعف

كارانه است ماتريس داخلي و خارجي، راهبردهاي محافظه 5توجه به قرارگيري در خانه شماره 
استفاده  WOبه واسطه همين امر، از راهبردهاي اوليه موجود در خانه ).  2شماره نمودار(

  .گرديده است
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 محدوده استراتژهاي محافظه كارانه 

 (IFE) داخلي عوامل ارزيابي ماتريس نهايي امتيازهاي

  خارجي گردشگري كهسوار طرار و داخلي سيماتر: 2نمودار شماره 

  )بندي راهبردهاي قابل قبولاولويت(گيري مرحله تصميم :مرحله سوم -6-3

ريزي گردشگري با استفاده از تجزيه و تحليل گيري درباره راهبردهاي قابل قبول برنامهتصميم
در مرحله قبل با مقايسه عوامل داخلي و خارجي، . پذيردعلمي و قضاوت شهودي صورت مي

ريزي بيت هر راهبرد با استفاده از ماتريس برنامهجذا. راهبردهاي قابل قبول شناسايي گرديدند
و  تأكيدراهبردهاي مورد  عنوانبهراهبردي كمي مشخص شده و راهبردهاي داراي جذابيت باال 

بندي راهبردهاي قابل قبول در فرآيند اولويت. دار برنامه گردشگري تعيين گرديدنداولويت
  . شش گام زير صورت پذيرفت

  ريزي راهبردي كميتريس برنامهگام اول ـ تشكيل ما

در اولين گام، عوامل داخلي و خارجي كه از ماتريس ارزيابي محيط داخلي و ماتريس ارزيابي 
دست آمده است، را در سمت راست ماتريس و راهبردهاي قابل قبول كه از همحيط خارجي ب

ريزي راهبردي هاند، در باالي ماتريس برنامطريق ماتريس داخلي و خارجي انتخاب گرديده
عامل داخلي و  29ريزي كمي گردشگري كهسوار طرار در ماتريس برنامه. كمي، فهرست شدند
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آميز هستند، در نظر عامل خارجي كه در برنامه گردشگري نمونه مورد مطالعه موفقيت 23
  ). 12 شماره جدول(گرفته شدند 

  گام دوم ـ تعيين وزن عوامل داخلي و خارجي

امل داخلي و خارجي كه در موفقيت برنامه گردشگري نقش عمده دارند، با به هر يك از عو
  .توجه به ميزان اهميت هر يك از آنها، وزن يا ضريب داده شد و در ستون ضرايب درج گرديد

  گام سوم ـ تعيين امتياز جذابيت راهبردهاي قابل قبول

ك مجموعه از راهبردها امتيازهاي جذابيت مقادير عددي هستند كه جذابيت هر راهبرد در ي
براي تعيين امتياز جذابيت بايد عوامل داخلي و خارجي را كه در موفقيت برنامه . دهدنشان مي

  ).7 شماره جدول(اي دارند، بررسي نمود گردشگري نقش عمده

  گام چهارم ـ محاسبه جمع امتياز جذابيت راهبردهاي قابل قبول

وزن، گام دوم،  امتيازهاي جذابيت، گام سوم، ، حاصل ضرب 1مقصود از جمع امتياز جذابيت
جمع امتيازهاي جذابيت نشان دهنده جذابيت نسبي هريك از راهبردها است كه تنها با . است

» جمع امتيازهاي جذابيت«هرچه . آيدمي دستبهتوجه به اثر عوامل داخلي و خارجي مربوطه 
توجه به عامل در نظر گرفته شده بيشتر باشد، راهبرد مورد بحث داراي جذابيت بيشتري با 

  .خواهد بود

  گام پنجم ـ محاسبه امتياز جذابيت نهايي راهبردهاي قابل قبول

ريزي هاي ماتريس برنامهامتياز جذابيت نهايي از مجموع امتيازهاي جذابيت هر يك از ستون
ه از بيشترين امتياز نهايي جذابيت نشان دهندة راهبردهايي است ك. آيددست ميراهبردي كمي به

تفاوت فاحش بين امتيازهاي نهايي جذابيت بيانگر مطلوبيت يك راهبرد . جذابيت برخوردار است
نهايتاً با توجه به جمع مجموع امتيازهاي جذابيت راهبردها، راهبردهاي . نسبت به راهبرد ديگر است

  ).12شماره  جدول(بندي شدند محصول به ترتيب از امتياز جذابيت باال به پايين اولويت
                                                           
1. Total Attractiveness Scores  
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  بندي نهايي راهبردهاي قابل قبولگام ششم ـ اولويت

مي 8 شماره هاي جذابيت هر يك از راهبردها بر اساس جدولبا مقايسه جمع مجموع نمره
بر اين . بندي نمودترتيب از نمره جذابيت باال به نمره جذابيت پايين اولويتتوان آنها را به

  :ترتيب اولويت عبارتند ازسوار طرار بهاساس راهبردهاي كالن طرح كه
  بندي راهبردهاي گردشگري كهسوار طراراولويت: 13جدول شماره 

 راهبرد هياول تيواول

 اول
 در گرم دوره مناسب يهاورزش ينيگزيجا و زمستانه طيشرا يبرا زمستانه يهايباز گسترش
 طرار كهسوار  در تابستان

 بازار محورعرضه نظام بر يمبتن و ركزرمتميغ يگردشگر كرديرو اتخاذ دوم

 مختلف فصول در گردشگر جلب يبرا طرار كسهوار تيسا در مدت كوتاه ياقامت امكانات جاديا سوم

 چهارم
 مجموعه در ازين مورد يهايكاربر و يمعمار ديجد يفضاها خلق در تيجذاب و تنوع جاديا

 طرار يورزش

 پنجم
 مجموعه و) طرار مجموعه( طرح محدوده و اول دهكده نيب مناسب يتيفعال ارتباط جاديا

 شهر دونيفر يگردشگر

 تيسا در شده فيتعر يهايكاربر با متناسب و يكاف غاتيتبل ششم

 هفتم
 كهسوار تيسا در زمستانه يهابوران و تابستانه يحرارت حاد طيشرا يبرا مناسب داتيتمه انجام

 طرار

 يكشاورز رقابليغ و ريبا يهانيزم در يحيتفر و يورزش يهاتيسا گسترش هشتم

 طرار كهسوار محدوده در مياقل و طيمح با سازگار و يبوم درختان و سبز يفضاها توسعه و كاشت نهم

 دهم
 و يدارآبخوان يهاتيفعال و آب رهيذخ يهاحوضچه از استفاده با طرح محدوده آب منابع تيتقو

 يزداريآبخ

 طرح محدوده سطح در مستحدثات انواع يطراح و احداث در يسازمقاوم ضوابط و نيقوان ياجرا ازدهمي

ريزي راهبردي كمي و پس ازتعيين نمره نهايي جذابيت راهبردها از طريق ماتريس برنامه
بندي اوليه آنها از طريق نمودار فراواني و نقطه شكست، در نهايت راهبردها در دو اولويت

  ).3 شماره نمودار(بندي گرديدند طبقه قالب كلي اولويت اول و اولويت دوم
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اول

يو
ت  اول

 
ت  دوم

اولوي
 

  فراواني و نقطه شكست راهبردهاي گردشگري كهسوار طرار: 3 شماره نمودار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راهبردهاي اولويت اول ـ فاز اول برنامه
 

 در گرم دوره مناسب يهاورزش ينيگزيجا و زمستانه طيشرا يبرا زمستانه يهايباز گسترش - 
 ار؛طر كهسوار  در تابستان

 بازار؛ محورعرضه نظام بر يمبتن و متمركز ريغ يگردشگر كرديرو اتخاذ - 

 مختلف؛ فصول در گردشگر جلب يبرا طرار كسهوار تيسا در مدت كوتاه ياقامت امكانات جاديا - 

 مجموعه در ازين مورد يهايكاربر و يمعمار ديجد يفضاها خلق در تيجذاب و تنوع جاديا - 
 طرار؛ يورزش

 مجموعه و) طرار مجموعه( طرح محدوده و اول دهكده نيب مناسب يتيفعال اطارتب جاديا - 
 ؛شهر دونيفر يگردشگر

 .تيسا در شده فيتعر يهايكاربر با متناسب و يكاف غاتيتبل -
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  راهبردهاي اولويت دوم ـ فاز دوم برنامه
 

 كهسوار تيسا رد زمستانه يهابوران و تابستانه يحرارت حاد طيشرا يبرا مناسب داتيتمه انجام - 
 ؛طرار

 ؛يكشاورز قابل ريغ و ريبا يهانيزم در يحيتفر و يورزش يهاتيسا گسترش - 

 ؛طرار كهسوار محدوده در مياقل و طيمح با سازگار و يبوم درختان و سبز يفضاها توسعه و كاشت - 

 و ياردآبخوان يهاتيفعال و آب رهيذخ يهاحوضچه از استفاده با طرح محدوده آب منابع تيتقو - 
 ؛يزداريآبخ

 ؛طرح محدوده سطح در مستحدثات انواع يطراح و احداث در يسازمقاوم ضوابط و نيقوان ياجرا - 

  هاي تحقيقيافته -7

- هاي محلي يا ايالتبين دولت» رقابت«اي معنبه، مقياس خردتيك در يـ با توجه به اينكه ژئوپل

ابي و قدرت با يجا كه اين برتريهاي مختلف يك مملكت براي برتري و قدرت است و از آن
توان از محيط گذارد و يا امكاناتي كه مياستفاده از امكاناتي كه محيط جغرافيايي دراختيار مي

هاي گردشگري موجود در يك شود، استفاده از فرصتپذير ميجغرافيايي اخذ نمود امكان
هاي توان از رهيافترو ميز اينا. تواند دستيابي به قدرت را تقويت نمايدمنطقه جغرافيايي مي

ريزي براي ارتقاي سطح اين فرصت و دستيابي به يك توسعه مختلف تفكر و عمل برنامه
ها كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفت، يكي از اين رهيافت. اي استفاده نمودمنطقه

  .است 1ريزي راهبرديرهيافت برنامه
ريزي در پيروي از ساير يران ـ كه تفكر و عمل برنامهـ همچون ادرحال توسعه ـ در كشورهاي 

ريزي راهبردي در مقايسه با افتگي الزم را ندارد، بحث در مورد برنامهيها، توسعهجنبه
ريزي راهبردي در نتيجه در صورت انتخاب برنامه. افته متفاوت استيكشورهاي بيشتر توسعه

 ييهاشرطخاص، توجه به پيش صورتهبريزي راهبردي گردشگري عام و برنامه طوربه

                                                           
1 . Strategic Planning Approch 
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سازي شرايط براي استقرار تفكر راهبردي در سيستم چراكه بودن آماده. ابديضرورت مي
شرايط الزم براي بنيانگذاري سيستم . ماندكارگيري اين تفكر ابزاري باقي مي ريزي، به برنامه
ريزي از انجام برنامهتوان بر اساس نتايج حاصل ريزي راهبردي گردشگري را ميبرنامه

  :راهبردي گردشگري كهسوار طرار در موارد زير خالصه نمود
فعاليت توليد برنامه و  گيران در اجرايي كردنسازان و تصميمتحكيم رابطه بين تصميم •

 اجراي آن؛

كالبدي، (ايجاد استحكام الزم و تعيين رابطه بين راهبردهاي مختلف با يكديگر  •
 ؛)ست محيطياجتماعي، اقتصادي و زي

 ؛ريزي راهبردي گردشگريتعيين منابع در اختيار برنامه •

 هاي راهبردي گردشگر؛اجراي برنامهتوجه به تعهد سياسي الزم در  •

ريزي راهبردي گردشگري و كارگيري تمهيداتي در جهت نرمش پذير كردن برنامهبه •
  .اختيار عمل آن در كوتاه مدت

ريزي ريزي در مراحل مختلف فرايند برنامهري فنون برنامهكارگيريزي راهبردي، بهـ در برنامه
) گذاري نگري، طراحي برنامه و ارزش چون مميزي، پردازش و تحليل، تعيين اهداف، آينده(

  .اهميت دارد
است كه كاركرد گسترده آن ارزيابي تغيير و  1ريزي راهبردي، فرابينيـ يك عنصر مهم در برنامه

  .كندها نمود پيدا ميت كه در نتيجه اجراي برنامهگيري تأثيراتي اس اندازه
خردمايه مشاركت در . شودمي تأكيدريزي راهبردي گردشگري به مشاركت ـ در رهيافت برنامه

نفوذ نه تنها نفع و ذيهاي مختلف ذيريزي راهبردي گردشگري آن است كه گروهفرآيند برنامه
   و با ارزشي را وارد فرايند نماينداطالعات  -توانند در مرحله مميزي، داده مي

توانند به پيامدهاي ممكن اختيار مسيرهاي مختلف عمل نيز هاي مهمي بگيرند، بلكه ميتصميم
  .اشاره كنند

، سلسله مراتب سطوح )گردشگري(ريزي راهبردي هاي مهم برنامهـ يكي از ويژگي

                                                           
1 . Monitoring 
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به اين ترتيب نه تنها در هر . گيري و رابطه بين سطوح مختلف آن استسازي و تصميم تصميم
سطح، راهبردها داراي ارتباط متقابل هستند، بلكه بين سطوح مختلف نيز ارتباط عمودي وجود 

بدين ترتيب . تر استريزي داراي كاركردي راهبردي براي سطوح پايينهر سطح برنامه. دارد
هاي عملياتي، يا برنامه) هاتاكتيك(هاي تفصيلي ريزي راهبردي امكان توليد سياستدر برنامه

  .همچون رهنمودهاي مجري برنامه، مهيا است
ريزي راهبردي براي توسعه بخش محصول گردشگري محدوده ـ در اين مقاله فرآيند برنامه

ها و ارائه ريزيتواند مبناي برنامههاي مذكور مييافته. كهسوار طرار طي سه مرحله انجام گرفت
و موضعي در زمينه گردشگري در شهرستان چادگان و  هاي موضوعيراهبردهاي پروژه
  .فريدون شهر باشد

  قدرداني -8

جو علي همت و پور، علي اكبر شمسيسرازميك عزيزاندانند از نگارندگان بر خود الزم مي
   .نمايدسپاسگزاري  اين پژوهش انجام شان در مراحلمؤثر هايهمكاري خاطر به
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