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 3/30/7037 تاریخ پذیرش: 7/30/7037تاریخ دریافت:

 چكیده

شد كه قابليت بااليی در زمينه ي پويايی اقتصاد با میاهميت گردشگري در عصرحاضربيش از همه وابسته به چرخه اقتصادي آن 

خط ، جهان است مختلفخليج فارس خاستگاه ثروت كشورهاي پيرامون خود و عرصه قدرت كشورهاي ، ی داردالملل محلی و بين

ي مختلف گردشگري ها هي مناسب براي توسعه گردشگري در حوزها ي الزم و زير ساختها توانمنديساحلی خليج فارس داراي 

بين راهبردها براي تخصيص بهتر زمان و هزينه جهت  بندي و نيز اولويت راهبردهاي امکان پذير باشد. هدف اين پژوهش تدوين می

ي سه ها در اين تحقيق با استفاده از ماتريس باشد. میرس از مزاياي توسعه صنعت گردشگري در خط ساحلی خليج فا مندي بهره

توسعه گردشگري جزاير مرزي در خط ساحلی (هريك از ابعاد IE( و تركيبی )EFEعوامل خارجی ) ، (IFEگانه عوامل داخلی )

ختلف در چهار وضعيت راهبردهاي م، ها و سپس باتوجه به نتايج ماتريس ، قرار می گيرد گيري مورد ارزيابی و اندازه خليج فارس

WO,SO,WTوST كمی  گيري تعيين و با تشکيل ماتريس اندازهQSPM  جذابيت هريك از راهبردها و عوامل اصلی تعيين و

شدكه به با میاين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي و توسعه اي .نسبت به اوليت بندي و تعيين ميزان جذابيت راهبردها اقدام می شود

جامعه آماري تعيين گرديده وبه منظور تعيين نرمال بودن ، ي تحقيقها و مدل ها تخصيص وزن به متغييرهاي ماتريسمنظور ارزيابی و 

 ريزي از ماتريس برنامهي به دست آمده ها هيافتاسميرنف استفاده شده است.  –از آزمون كلموگرف  آماري ي هتوزيع جامع

راهبرد گسترش مراكز تجاري و اقتصادي و ، SWOTشده بر اساس مدل  می دهد از بين راهبردهاي تدوين نشان میراهبردي ك
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( با داشتن باالترين ST5( و مناسب سازي خط ساحلی بر اساس استانداردهاي جهانی )ST4ي گردشگري )ها توسعه زيرساخت

لف در سطوح گوناگون ي مختها ه( داراي بيشترين جذابيت و راهبرد برگزاري نمايشگاه و جشنوار1.98و 2.15نمره )به ترتيب 

(ST9 با نمره )شد.با میداراي كمترين جذابيت ، ي تحليل شدهها در مقايسه با ساير راهبرد 1.92 

 

 .كمی گیری اندازه سیماتر، سوات، خلیج فارس، گردشگری، توسعه  كلمات كلیدی:

 
 

 مقدمه

ميالدي خليج فارس  0333ر سال ود. طبق آمار میمنطقه نفت خيزجهان بشمار  ترین درحال حاظرخاورميانه عمده

درصد از مجموع ذخایر دنيا را نشان می دهد.  06ميليارد بشكه ذخایر ثایت شده است كه تقریبا  070دربرگيرنده 

درصد از 02درصد از مجموع دنيا و 03ميليون بشكه در روز است كه 00همچنين ظرفيت توليدنفت این منطقه حدود

(. خليج فارس بيشتر از نظر منابع نفت و گاز 02، 7023 ، ي نفت و گازها شژوهتوليد نفت را در برداشته است )پ

ي اقتصادي و تجاري ها مورد بررسی و پژوهش محققان گرفته است. دراین تحقيق ضمن در نظر گرفتن پتانسيل

ج فارس و راهبردهاي گردشگرپذیركردن جزایر خلي گيري به بررسی و اندازه ، ژیك آن خليج فارس و اهميت استرات

خط ساحلی مربوط به آن پرداخته می شود. امروزه گردشگري بخش عمده اقتصاد جهانی را تشكيل می دهد و یكی 

شد كه بر اساس برآوردهاي سازمان جهانی جهانگردي با میجهان ي اقتصادي و اجتماعی ها فعاليتاز بزرگترین 

(7
WTO ميليارد نفر برسد و گردش مالی  7.0ی به تعداد لالمل گردشگري بين 0303( پيش بينی می شود كه تا سال

خليج فارس خاستگاه ثروت كشورهاي پيرامون خود و  .تریليون دالر در سراسر دنيا باشد 0ناشی از آن بيش از 

عرصه قدرت كشورهاي صنعتی جهان است. كشورهاي بزرگ و پيشرفته صنعتی با نيازي كه به نفت براي توليد 

ي ها سياست ، گونه اي در خليج فارس نقش آفرینند و براي رسيدن به اهداف اقتصادي خودهریك ب ، انرژي دارند

ي ها ي الزم و زیر ساختها خليج فارس كه داراي توانمندي . (03 ، 7020، ویژه اي را دنبال می كنند )پيشگامی فر

، ي تجاريگردشگر ،ي ورزشیگردشگر، ي مختلفی چون طبيعت گرديها همناسب براي توسعه گردشگري در حوز

اصولی و هدفمند  مندي بهره جهت، باشد میگردشگري سياحتی و تفریحی و همچنين گردشگري علمی و اقتصادي 

بين راهبردها براي تخصيص بهتر زمان و هزینه  بندي از این امكانات نيازمند داشتن نوعی راهبرد خاص و نيز اولویت

ي راهبردي ها و مدل ها شاز رو گيري ش تالش شده است ضمن بهرههمين ضرورت در این پژوه ي هباشد. بر پای می

از موقعيت  گيري سپس با ارائه راهبردهایی براي بهره و، ابتدا نسبت به تعيين وضعيت موجود اقدام، استانداردشده

 شوند. بندي راهبردهاي پيشنهادي اولویت میبا استفاده از مدل ارزیابی ك، موجود

                                                                 
1
 World Tourism Organization 
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شدكه به منظور ارزیابی و تخصيص وزن به متغييرهاي با میقات كاربردي و توسعه اي این تحقيق از نوع تحقي

از  آماري ي هجامعه آماري تعيين گردید. به منظور تعيين نرمال بودن توزیع جامع، ي تحقيقها و مدل ها ماتریس

 اسميرنف استفاده شد. –آزمون كلموگرف 
 تعیین توزیع نرمال جامعه آماری اسمیرنف برای –(: نتایج آزمون کلموگرف 1جدول )

 587 (Nتعداد جامعه آماري )

 1.89 (Mميانگين )

 0.847 (Sانحراف معيار)

 3.58 (Z) 7اسميرنف –كلموگرف 

 0.0 (Aسطح معناداري )

 7037، ي پژوهشها همنبع: یافت

 نتایج این آزمون نشان داد جامعه آماري نرمال است.

، مرحله اي چند گيري نمونه روش با كه شد نفر برآورد 003 0مورگان و رسجیك جدول از استفاده با نمونه حجم

 انجام شد. گيري نمونه
 جامعه آماری پژوهش و نمونه تخصیص یافته :(2جدول)

 نمونه جامعه ي پژوهشها هگرو ردیف

 20 32 )گروه نخبگان( اعضاي هيئت علمی و اساتيد دانشگاهی مرتبط با موضوع تحقيق 7

 36 702 اجرایی صنعت گردشگري مسئوالن 0

 00 736 پذیرایی و اقامتی(منطقه مورد مطالعه، اماكن رفاهی رانیمد، فعاالن حوزه گردشگري )مدیران دفاتر خدماتی 0

 773 003 انجمن علمی گردشگري ایران 2

 003 627 مجموع

 7037، ي پژوهشها همنبع: یافت

ي مربوط به ها هاساتيد و اعضاي هيئت علمی دانشگاه در رشت)گان روایی پرشنامه )ابزار پژوهش( توسط گروه نخب

پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان موضوع تحقيق( تایيد گردید و براي 

 .شدبا میاست كه به معنی تایيد پایایی پرسشنامه  37/3داد كه ضریب آلفاي كرونباخ 

 رویکرد نظری

 73سهم صنعت گردشگري در توليد ناخالص داخلی جهانی ، ق اطالعات ارائه شده سازمان جهانی گردشگريطب

یك شغل از هر یازده شغل برآورد ، درصد و ميزان اشتغال ایجاد شده در سطح جهان 7جهانی كل  صادرات، درصد

كاالي صادراتی و  ترین مهّم صنعت گردشگري، ي این سازمانها شمطابق آخرین گزار (.W.T.O;2016.2شده است)

پس از صنعت ، ي اخيرها سالمنبع درآمد كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه یافته بوده و با نرخ رشد سریع در 

منبع درآمد ارزي كشورهاست. اهميت گردشگري در عصرحاضربيش از همه وابسته به چرخه  ترین نفت مهم

بگونه اي كه صنعت  ، ی داردالملل زمينه ي پویایی اقتصاد محلی و بين شد كه قابليت باالیی دربا میاقتصادي آن 

 Chiangتریليون دالر داشته است ) 6.6درصد و در حدود  6.3ي گذشته رشدي معادل ها سالگردشگري در 

lee,2008,180 در واقع پدیده اي  ، (. مقوله ي گردشگري كه هم اكنون به شكل گسترده و فراگيري مدنظر است

                                                                 
1 Kolmogorov _Smimovz 
2 Krejcie and Morgan 
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 .(003 ، 7020 ، نوظهور محسوب شده كه آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم بازمی گردد )پاپلی یزدي و سقایی "باتقری

ي مبارزه با بيكاري و ایجاد درآمد ها هي اخير به توسعه گردشگري بعنوان یكی از شيوها هدر ده ها سياست دولت

اهميت  ، ینده و نگرش توليدي به گردشگريتاكيد می نماید كه در فراسوي مناقشات حاصل از تخصصی شدن فزآ

تا اواخر  .(lanza,2003,320)انعطاف پذیري جانشينی بين گردشگري و دیگر كاال/خدمت را مدنظر قرار می دهند 

ژه بر منافع  گردشگري بعنوان فعاليتی طالیی و بدون آلودگی معرفی و همواره بر پيامدهاي مطلوب و بوی 7373دهه 

 ,Choi, 2003).(77می شد اقتصادي آن تاكيد

حقوق  7320(كنواسيون 700( و در ماده )7، 7072 ، یك دریاي آزاد است )كاظمی الملل خليج فارس ازنظرحقوق بين

، از نظر این كنوانسيون دریاي بسته و نيمه بسته به معناي یك خليج "ی دریا در این خصوص آمده است: الملل بين

ه بوسيله دو یا چند دولت احاطه و توسط یك معبر باریك به دریاي دیگر یا حوزه رودخانه و یا دریائی است ك 

اقيانوس مرتبط شده است كه بطوركامل و یا بطور عمده شامل دریاهاي سرزمينی و مناطق انحصاري اقتصادي دو یا 

 ."چند دولت ساحلی است 

وظيفه  ها لزام آور است و بنابراین دولتتكاليف مندرج در این ماده براي كشورهاي ساحلی كامال داوطلبانه و غيرا

خاصی به لحاظ هماهنگی با یكدیگرندارند و در عين حال حقوقی درباره كنترل كشتيرانی به آنها داده نشده است. بر 

،  ، این اساس رژیم خاصی از نظرحقوقی در خليج فارس بعنوان یك دریاي بسته یا نيمه بسته حاكم نيست )آقایی

و عمان در خليج فارس ، بحرین، ل حاضرمرزهاي دریایی ایران با كشورهاي عربستان سعودي(. درحا0267007 

كویت و امارات متحده عربی تحدیدي صورت نگرفته است ، ولی با سه كشور عراق، تعيين و تصویب گردیده

 (.7020، 733، )ميرحيدر

متنوع و  ، ي متعددها هواسطه وجود زیستگا به، ي انرژي و منابع نفت و گازها خليج فارس و جزایر آن خارج از بحث

ي تجاري و بازرگانی و... از فاكتورهاي الزم ها مزیت، وجود چشم اندازهاي طبيعی ، جانوري منحصربفرد گياهی و

براي گسترش صنعت توریسم برخوردار است. كه در این مقاله بيشتر بر روي محور توسعه گردشگري خط ساحلی 

 رس با نگاه راهبرد محور پرداخته می شود.و جزایر درونی خليج فا

را  ها حداكثري از محيط باید فرصت گيري این عناصر در دو محيط داخلی و خارجی قابل بررسی هستند. براي بهره

راهكارهاي ، خوب شناخت و از آن به بهترین وجه بهره گرفت و از طرفی ضمن شناسایی تهدیدات و موانع احتمالی

 .با این تهدیدات ترسيم كردرا براي مواجه شدن 

SWOTمدل
باشد؛ چهار عنصر مهّم را  میي موجود در حوز ه مدیریت استراتژیك ها مدل ترین كه یكی از راهبردي 7

و  2ها فرصت، 0نقاط ضعف، 0دهد كه عبارتنداز: نقاط قوّت میمورد بررسی قرار ، درباره موضوعات مختلف

                                                                 
1- Strengths، weaknesses، opportunities، threats model 
2-Strengths 
3-Weaknesses 
4-Opportunities 
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، ارائه كرد. وي اقدام به تشكيل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ل سواتمد روشی براي كمی كردن 0دیوید .7تهدیدات

اما نقایصی بر این روش وارد ، ماتریس عوامل خارجی و ماتریس پروفيل )تركيبی از عوامل داخلی و خارجی( كرد

له ( تحليل سلس0330و همكاران )درسال 2استیوارت ( و 0333و همكاران )در سال  0کورتیال بدین ترتيب، بود

بوجود  SWOTتركيب كردند و روش تركيبی جدیدي براي بهبود كاربرد مدل مدل سوات ( را باAHP) 6مراتبی

راهكارهاي ارائه شده را بررسی و ، راهبردي ریزي ي كمی برنامهها و ماتریس سواتآوردند. روش تجزیه و تحليل 

باشد و در واقع  میآن متنوع و گسترده  كند.قلمرو این روش وسيع و گسترده بوده و كاربردهاي می بندي طبقه

، تنگناها، ها هشود كه امكان بررسی عوامل و مقایس میي سيستمی محسوب ها چهارچوبی مفهومی براي تحليل

ي محيط بيرونی را همراه با نقاط قوت و ضعف ها و موقعيت، تقاضاها، فرصتها، ي آسيب زنندهها هجنب، تهدیدها

( روشی تحليلی است كه با QSPM)0ماتریس راهبردي كمی .(Srivastava,et al. 2005, 21)آورد  میراهبرد بوجود 

آن جذابيت نسبی راهبردها مشخص می شود. با این روش می توان بصورت عينی راهبردهاي گوناگونی كه در زمره 

ریس ارزیابی مشخص كرد. براي تهيه ماتریس برنامه ریزي راهبردي كمی از نتيجه مات، بهترین راهبردها هستند

 .عوامل داخلی و خارجی استفاده می شود

، انرژي، بيشتر مطالعات صورت گرفته در مورد خليج فارس و سواحل آن مربوط به چند حوزه و از جمله اقتصاد

باشد. اگر هم به بخش گردشگري پرداخته شده بصورت محدود و  میي جغرافيایی منطقه ها اسناد تاریخی و ویژگی

 محدود از گردشگري بوده است. اي هك ناحيه خاص جغرافيایی و یا حوزبا تمركز بر ی

سازگار با محيط از لحاظ اقتصادي امكانپذیر و از  اي ه( گردشگري پایدار را بعنوان پدید0370ریحانيان و همكاران)

ا ي گردشگري بها داند مشروط به حفاظت از محيط زیست و هماهنگی فعاليت میلحاظ اجتماعی مورد قبول 

 دانند. می اجتماعی محلی -ي اقتصاديها شارز

راهكارهاي بهينه زیست محيطی در گردشگري ساحلی خليج فارس و  "تحت عنوان  اي هدر مقال مهناز پروازی

و است  پرداختهاثرات زیست محيطی مثبت و منفی گردشگري در سواحل خليج فارس به بررسی  " توسعه پایدار آن

تغييرات ، فرسایش خاك. در این تحقيق مسائلی چون اند هنمودكاهش اثرات منفی ارائه راهكارهایی براي حذف یا 

ي زیر زمينی و به خطر افتادن بهداشت و ها خشك شدگی یا آلودگی آب، ي ساحلیها هنابودي زیستگا، خط ساحلی

فارس و سواحل آن  را تهدیدات اصلی زیست محيطی خليج ي نا كافی دفع زباله و فاضالبها هسالمتی ناشی از شبك

 كند. میقلمداد 

رویکردی مدیریتی در صنعت هتل ، بازاریابی مشارکتی "در پژوهشی كه با عنوان آرشین بختیاری و ابتهال زندی 

ي منطقه خليج فارس براي گردشگرپذیري در ها ضمن تشریح فرصت اند هانجام داد " داری منطقه خلیج فارس

                                                                 
1-Threats 
2 David 
3 Kurttila 
4 Stewart 
5Analytical Hierarchy process 
6Quantitative Strategic Planning Matrix 



  0011دوازدهم، شماره اول، زمستان ای، سال  ریزی منطقه برنامهو پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  12

مطلوب و خاص منطقه به نقش بازاریابی در توسعه صنعت هتلداري منطقه خليج فصولی مانند زمستان به دليل هواي 

شامل طراحی محصول و راهكارهاي پيشبردي و ، ي بازاریابیها هبه معرفی آميخت. در این تحقيق اند هفارس پرداخت

پرداخته  اه ي و مدیریت بازدهی جهت جذب گردشگر بيشتر و افزایش بهره وري هتلگذار سيستم قيمت، تبليغاتی

 شده است.

اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک  "در پژوهشی با عنوان  معصوم دوستی و مریم پیرانوند زاده، کرامت اله زیاری

به خاطر سه عامل موقعيت را اهميت ژئو پليتيكی و اقتصادي خليج فارس در عصر حاضر  "خلیج فارس

آفریقا و آسيا را ، و ذخایر عظيم نفت و گاز كه سه قاره اروپاسرمایه و تجهيزات نظامی ، بازار صدور كاال، جغرافيایی

 .دانند می، به هم پيوند می دهد

بررسی جامعه شناختی موانع توسعه  "در مطالعه خود با عنوان فیصل اسالمی دوالبی و محمد تقی شیخی 

. در این اند هپرداختبه موانع توسعه گردشگري در یكی از جزایر خليج فارس )قشم(  "گردشگری در جزیره قشم

یكی از بهترین مناطق كشور براي توسعه این منطقه بعنوان ، یی آنها و توانمنديجزیره قشم با معرفی  مطالعه

 .معرفی شده است ژئوتوریسم

 ". آنان در مطالعه خود با عنوان اند همنظر دیگر به گردشگري خليج فارس پرداخت از منوچهر جهانیان و ثریا یوسفی

مقررات حقوقی  با تاكيد بر اینكه "قانونمندی گردشگری در خلیج فارس از نگاه جمهوری اسالمی ایران امنیت و

عاملی  را بعنوانقانون مداري مبتنی بر تدوین قوانين و ، یكی از عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگري است

 .اند هسامان بخش براي توسعه پایدار گردشگري دانست

 عوامل( گیری ناسایی و اندازه)ش ی تحقیقها هیافت

عوامل مختلف)داخلی و خارجی( به دست آمد و نسبت به ، ي ارسالی و تحليل آنهاها هبعد از دریافت پرسشنام

ي برازندگی نشان از مناسب بودن ها شاخص .و ارزیابی عوامل مختلف در قالب مدل سوات اقدام گردید گيري اندازه

ي برازندگی در ها ميزان تطبيق عوامل ارائه شده با شاخص جینتا، باشد میشده ي جمع آوري ها هبا داد برازش مدل

 نشان داده شده است. 0جدول
 ی برازندگیها عوامل ارائه شده با شاخص پذیری (: نتایج تطبیق3جدول)

 نتایج در پژوهش معيار پيشنهاد شده ي برازشها شاخص

 2.31 3 ≥ درجه آزادي

 0.000 0.05 ≥ سطح معنی داري

 91.65 ≥90 شاخص نيكویی برازش

 93.3 ≥90 نيكویی برازش شاخص تعدیل شده

 90.7 ≥90 شاخص برازندگی تطبيقی

 91.08 ≥90 شاخص نرم شده برازندگی

 92.01 ≥90 شاخص نرم نشده برازندگی

 0.04 0.05 ≥ ها هميانگين مجذور پس ماند

 0.06 0.1 ≥ ها همعيار ریشه ميانگين باقی ماند

 7037، ي پژوهشها هیافت منبع:
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ي پژوهش نشان داده شده كه نشانگر ها هي برازندگی تطابق عوامل مربوط به یافتها شاخص 0در جدول شماره 

، باشد نزدیكتر یك به هرچه نيكویی برازش تعدیل شده شاخص و برازش نيكویی برازش خوب مدل است. شاخص

 متوسط گيري كه شاخصی براي اندازه ها هميانگين باقيماند همچنين معيار ریشه است ؛ مدل مناسب برازش بيانگر

ي ها است و مجذور كا و سطح معنی داري و كميت مدل خوب برازش نشانگر، كوچكتر باشد هرچه، ستها هباقيماند

t ي مشاهده شده با مدل هستند)ها هدرصد( بيانگر نبود تفاوت معنی داري داد 0.5)در سطح معنی داريHair et al. 

2006: 75.) 
 (External Factor Evaluationماتریس عوامل خارجی ) (:4جدول )

 امتياز وزن دار امتيازوضع موجود وزن عوامل خارجی

 (Opportunities)ها فرصت

 1.04 4 0.26 موقعيت ممتاز جغرافيایی و راهبردي

 0.24 3 0.08 رشد جهانی توریست ساحلی و دریایی

 0.36 3 0.12  (تاریخی ، طبيعی ، هنگیوجود آثار متعدد گردشگري )فر

 –ي آبی ها هدر رشت امكان توسعه صنعت توریسم ورزشی )

ورزش ساحلی و  –دریانوردي  ، اسكی روي آب ساحلی نظير:

 ..(.شنا آزاد و -غواصی –شنی 

0.07 
 

3 0.21 

 (Threatsتهدیدات )

عدم توجه شایسته به الزامات گردشگري در طی ساليان گذشته 

 فرهنگ و بهداشت و ...(، وزش)آم

0.23 1 0.23 

 0.18 2 0.09 تحدید و مشخص نشدن كامل منافع دریایی كشورهاي ساحلی

مشكالت امنيتی ناشی از حضور كشورهاي مختلف )بعضا 

 حضور نظامی(

0.05 1 0.05 

 0.2 2 0.1 حاره اي و گرم. اي منطقهقرار گرفتن در 

 2.51  1 جمع

 7037، هشي پژوها همنبع: یافت

 ( راهنمای ماتریس عوامل خارجی5جدول )

 (External Factor Evaluationراهنماي ماتریس عوامل خارجی )

  (3<وزن  ≤7تعلق می گيرد. ) 7تا  3عددي بين ، باید یك باشد. لذا به ميزان اهمّيتی كه براي هر عامل قائل هستيم(و تهدیدات ها فرصت)جمع وزن كل عوامل خارجی 

 به معانی ذیل هستند: 2تا  7امتياز وضع موجود اعداد  در قسمت 

 (شود میكه واكنشی بسيار عالی را باعث )فرصت عالی و طالیی  2

 فرصت قابل اعتنا 0

 تهدید قابل اعتنا 0
 كه واكنش بسيار نامطلوبی را موجب خواهد شد()تهدید جدي  7

  باشد. می 2و حداكثر  7حداقل  (موزون)جمع امتياز وزن دار 

چالشی و بحران زا خواهد بود. اعداد ، نيز نشانگر وجود تهدیدات و موانع مهّم 7باشد. عدد  میبيانگر داشتن موقعّيتی متمایز. برجسته و منحصر بفرد در رابطه با موضوع مورد بحث  2امتياز 

 هر كدام با شدت كمتري بيانگر وضعيت عددي هستند كه به آن نزدیكترند. 0و0

 7037، ي پژوهشاه همنبع: یافت

 ماتریس عوامل خارجی ی هنتیج

ي ها باشد.چنين امتيازي بيانگر قرار داشتن فرصت می 67/0مجموع امتياز موزون ماتریس عوامل خارجی جدول  

 شد.با میخارجی در حد متوسط 
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جایگاه   ي موجود و كاهش اثر تهدیدات می شود در ارتقاءها از راهبردهایی كه باعث تقویت فرصت گيري بهره

در محيط بيرونی موثر  گذار ساحلی خليج فارس و جزایر آن براي توسعه صنعت گردشگري در ميان عوامل تاثير

 خواهد بود.
 (Internal Factor Evaluation( ماتریس عوامل داخلی )6جدول )

 امتياز وزن دار امتياز وضع موجود وزن عوامل داخلی

 (Strengthsنقاط قوّت )

 1.04 4 0.26 آفتاب( ، نور، توسعه گردشگري دریایی )دریا وجودعناصرالزم

 1 4 0.25 ورزشی و ...( ، تفریحی ، اكوتوریسم، تنوع جذب گردشگر )بازرگانی

 0.51 3 0.17 جانوري( –گياهی )زیستگاه منحصربفرد

 (Weaknessesنقاط ضعف )

 0.38 2 0.19 ي الزم گردشگريها عدم توسعه زیرساخت

 0.08 1 0.08 ي صنعتی و نفتیها هوجود آالیند

 0.05 1 0.05 ي بزرگ گردشگريها توانمند نبودن بخش خصوصی در اجراي طرح

 3.06 - 1 جمع

 7037، ي پژوهشها همنبع: یافت

 ( راهنمای ماتریس عوامل داخلی7جدول )

 (Internal Factor Evaluationراهنماي ماتریس عوامل داخلی )

  (3<وزن  ≤7گيرد. ) میتعلق  7تا  3عددي بين ، باید یك باشد. لذا به ميزان اهمّيتی كه براي هر عامل قائل هستيم(نقاط قوّت و ضعف)جمع وزن كل عوامل داخلی 

  براي نقاط  7و 0اعداد  باشد. همچنين میكه معناي آن به ترتيب فرصت خيلی قوي و فرصت قوي  اند هبراي نقاط قوّت در نظر گرفته شد 0و  2در قسمت امتياز وضع موجود اعداد

 شوند. میضعيف و خيلی ضعيف قلمداد ، ضعف هستند كه به ترتيب به معنی

  باشد. میباشد. كه هرچه این عدد بيشتر باشد به معناي اهمّيت داشتن نقاط قوّت  می 2و حداكثر  7حداقل  (موزون)جمع امتياز وزن دار 

 7037، ي پژوهشها همنبع: یافت

 داخلی نتیجه ماتریس عوامل

است. نتایج نشان می  6/0باشد. ميانگين متوسط ماتریس  می 30/0جمع امتياز وزن دار جدول ماتریس عوامل داخلی 

قابل كنترل( در حد مطلوب و مناسبی قرار دارد و نقاط مثبت موجود بر تنگناها و نقاط )دهد وضعيت عوامل داخلی 

 ضعف برتري معنا داري دارد.

 (IEداخلی/ ترکیبی ) ماتریس عوامل خارجی و

كه عبارتند از مجموع امتيازهاي موزون ماتریس عوامل خارجی و ، بر مبناي دو بعد كليدي بنا شده است IEماتریس 

 شود میعوامل داخلی. روي محور افقی عوامل داخلی و بر محور عمودي امتياز وزن دار عوامل خارجی پياده 

 .(27: 7077، خليلی شورینی)

، باشد میداشتن موقعّيتی در حال رشد و توسعه  دهنده این ماتریس نشان 2و یا 0، 7ي ها هخان قرار گرفتن در

دهد كه در این شرایط باید وضع موجود را دنبال كرد و بدون  میموقعّيت ثبات را نشان  7و 6، 0ي شماره ها هخان

موقعّيت رها سازي و  3و  2، 0ي شماره ها هشده را ادامه داد. در نهایت خان میآنچه تا كنون انجام ، تغييراتی خاص

 كند. میبی توجهی به محيط را توصيه 

ي صورت گرفته ها گيري ازهاند هوضعيت توسعه صنعت گردشگري در خط ساحلی و جزایر خليج فارس با توجه ب

 به صورت ذیل قابل بيان است:



 15 ... سنجی راهبردهای توسعه گردشگری جذابیت

 متوسط ← 67/0امتياز موزون عوامل خارجی  -

 قوي ← 30/0امتياز موزون عوامل داخلی  -

 ماتریس عوامل داخلی ( ماتریس عوامل داخلی و خارجی8جدول )

   قوي متوسط ضعيف

  زیاد 7 0 0

 ماتریس عوامل خارجی متوسط *** 2 6 0

  كم 7 2 3

 7037، ي پژوهشها همنبع: یافت

قوي و ، ل داخلیوضعيت موضوع مورد مطالعه از لحاظ عوام، ي دو گانه قبلیها نهایی ماتریس ي هبا توجه به نمر

 ( قرار دارد.67/0و از لحاظ عوامل خارجی در حالت متوسط ) (30/0مناسب است )

قرار   (مشخص شده است 2كه با عالمت *** در جدول ) 2در خانه شماره ، بنابراین وضعيت راهبردي موضوع

عت گردشگري است. صن ي هگيرد. این وضعيت بيانگر اتخاذ راهبردهاي رشد و توسعه در را بطه با توسع می

مورد سنجش  QSPMراهبردهاي پيشنهادي ناحيه رشد و توسعه در ادامه تعيين و جذابيت آنها با استفاده از ماتریس 

 و ارزیابی كمی قرار می گيرد.

 پژوهشی میو دستاورد عل گیری نتیجه

 SWOT ماتریس، و خارجی یك رویه كارآمد براي برنامه ریزي استراتژیك این است كه بعد از بررسی عوامل داخلی

می ، به عنوان یك ابزار تجزیه و تحليل SWOT .را ایجاد نمایيم. (QSPM)ماتریس برنامه ریزي استراتژیك كمی 

براي مقایسه و اولویت بندي عوامل كليدي  يرد. این ماتریسمورد استفاده قرار گ QSPM تواند براي ارزیابی در

گيرد و این احتمال را كاهش می دهد كه این عوامل نادیده گرفته شوند یا به داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می 

 .طور نامناسب وزن داده شوند

و  ()پرسشنامه گيري بعد از تایيد پایایی و روایی ابزار اندازه، SWOTابعاد چهارگانه مدل گيري و اندازه با تعيين

اطالعات جمع آوري شده ، ي مختلف آماريها از شاخص اطمينان از اعتبار سازه و نيز مقادیر مناسب به دست آمده

و با توجه به ضرایب مختلف تخصيص یافته به عوامل مختلف  از پرسشنامه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت

ي استاندارد شده سه گانه )ماتریس عوامل ها در قالب ماتریس گذار هریك از متغييرهاي تاثير، ()داخلی و خارجی

مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از  (وامل خارجی و ماتریس تركيبیماتریس ع، داخلی

در  متوسطباشد كه بيانگر وضعيت  می 2.51ماتریس عوامل خارجی نشان داد مجموع امتياز موزون عوامل خارجی 

است.  قوین در وضعيت بوده كه نشانگر قرار گرفت 3.6مجموع امتياز وزن دار عوامل داخلی  .محيط خارجی است

( با توجه به قرار گرفتن وضعيت موجود در IEموقعيت راهبردي در ماتریس تركيبی)بدین ترتيب و با مشخص شدن 

از وضعيت كنونی به نحو  گيري در این مرحله از تحقيق به منظور بهره، رشد و توسعهحالت اتخاذ راهبردهاي 

 QSPMبا استفاده از ماتریس ، با تعيين عوامل اصلی موفقيت راهبردهاراهبرد برتر ارائه می شود و سپس  73، مطلوب

  كمی جذابيت هریك از راهبردهاي مورد نظر خواهيم پرداخت. راهبردهاي مورد نظر عبارتند از: گيري ازهاند هب
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= ST1 و استفادهیكپارچه  ، منسجم بازاریابی ( 4از عوامل بازاریابیp.) 

= ST2  با كشورهاي ساحلی. اي طقهمنانعقاد تفاهم نامه 

= ST3 ي مختلف توسعه پایدار.ها هي كاربردي و توسعه اي در زمينها شافزایش مطالعات و پژوه 

 = ST4 ي گردشگري.ها گسترش مراكز تجاري و اقتصادي و توسعه زیرساخت 

 = ST5 جهانی.مناسب سازي خط ساحلی بر اساس استانداردهاي 

= ST6 ي توریستی.ها و پتانسيل ها هو معرفی جاذب شناسایی 

= ST7 الزم.ي ها با تخصص ، منابع انسانی توانمند پرورش 

= ST8 منطقه.و شناخت مردم  ها سازي عمومی و باالبردن سطح آگاهی فرهنگ 

= ST9 ي مختلف در سطوح گوناگون.ها هنمایشگاه و جشنوار برگزاري 

= ST10  كليت سواحل و جزایر خليج فارس.تشكيل مركزي واحد براي مدیریت توسعه گردشگري 
 QSPMبا روش ماتریس  ها اهبردر میک گیری ( اندازه9جدول )

 (Strengthsنقاط قوت )

 St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 St9 St10 عوامل اصلی موفقيت

 0.25 0.11 0.18 0.26 0.23 0.25 0.3 0.17 0.13 0.21 وجود عناصر الزم توسعه گردشگري دریایی

 0.21 0.23 0.26 0.13 0.2 0.23 0.22 0.19 0.07 0.17 ع جذب گردشگرتنو

 0.19 0.15 0.1  0.22 0.14 0.15 0.13 .008 0.16  جانوري( –زیستگاه منحصر بفرد )گياهی 

 جمع

 

0.54 0.28 0.49 0.67 0.62 0.65 0.39    

 (Weaknessesنقاط ضعف )

 St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 St9 St10 عوامل اصلی موفقيت

 0.16  0.12 0.15  0.11 0.19 0.12 0.6 0.1 ي الزم گردشگريها عدم توسعه زیرساخت

 0.07   0.08  0.1 0.07 0.13 0.11 0.07 ي صنعتی و نفتیها هوجود آالیند

 0.18 0.07  0.15 0.11 0.14 0.13 0.07  0.08 توانمند نبودن بخش خصوصی

 0.45 0.07 0.12 0.38 0.11 0.35 0.39 0.39 0.17 0.25 جمع

 (Opportunities)ها فرصت

 St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 St9 St10 عوامل اصلی موفقيت

 0.24 0.22 0.25 0.21 0.22 0.13 0.27 0.14 0.16 0.19 موقعيت ممتاز جغرافيایی و راهبردي

 0.17 0.10 0.12 0.18 0.15 0.11 0.16 0.13 0.17 0.21 رشد جهانی توریست ساحلی و دریایی

 0.19 0.21 0.23 0.20 0.22 0.28 0.24 0.23 0.21 0.25 وجود آثار متعدد گردشگري

 0.1 0.08 0.16 0.12 0.19 0.21 0.15 0.19 0.08 0.17 امكان توسعه توریسم ورزشی

 0.7 0.61 0.76 0.71 0.78 0.73 0.82 0.69 0.62 0.82 جمع

 (Threatsتهدیدات )

 St1 St2 St3 St4 St5 St6 St7 St8 St9 St10 موفقيتعوامل اصلی 

 0.11 0.14 0.12   0.15 0.13  0.06 0.05 عدم توجه شایسته به الزامات گردشگري در گذشته

 0.06      0.06  0.2 0.03 مشخص نشدن كامل منافع دریایی كشورهاي ساحلی

       0.04 0.06 0.15 0.04 ي مختلفها مشكالت امنيتی ناشی از حضور كشور

      0.13 0.04 0.05 0.04 0.02 قرار گرفتن در منطقه حاره اي و گرم

 0.17 0.14 0.12 - - 0.28 0.27 0.11 0.45 0.14 جمع

 1.93 1.31 1.54 1.48 1.54 1.98 2.15 1.61 1.52 1.75 جمع كل

 7037، ي پژوهشها همنبع: یافت



 21 ... سنجی راهبردهای توسعه گردشگری جذابیت

( تحليل شد.با IFE( و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) ورودیدر مرحله 

بر ، ( تشكيل شدIE( و ماتریس تركيبی )SWOTماتریس سوات) تطبیق و مقایسهتوجه به نتایج حاصله در مرحله 

عوامل  گيري ي اندازهها ابعاد چهارگانه مدل بوسيله ماتریس گيري و اندازه SWOTاز مدل  اساس نتایج به دست آمده

 73(QSPMاستراتژیك كمی ) ریزي با استفاده از ماتریس برنامه گیری تصمیمدر مرحله ،  خارجی و تركيبی( ، خلیدا )

قرار گرفتند.  و قضاوت ارزیابیاین راهبردها در قالب ماتریس بصورت كمی مورد  ید.معرفی گرد، شناساییراهبرد 

( نشان می دهد از بين راهبردهاي تدوین QSPM) ي به دست آمده از ماتریس برنامه ریزي راهبردي كمیها هیافت

( و ST4ي گردشگري )ها راهبرد گسترش مراكز تجاري و اقتصادي و توسعه زیرساخت SWOTشده بر اساس مدل 

( 1.98و 2.15( با داشتن باالترین نمره )به ترتيب ST5مناسب سازي خط ساحلی بر اساس استانداردهاي جهانی )

 1.92( با نمره ST9ي مختلف در سطوح گوناگون )ها هراهبرد برگزاري نمایشگاه و جشنوارداراي بيشترین جذابيت و 

 شد.با میداراي كمترین جذابيت ، ي تحليل شدهها در مقایسه با سایر راهبرد
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