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چکیده
تحقیق حاضر با تاکید بر رویکرد برنامهریزی راهبردی ،درصدد تدوین راهبردهای اجرایی و مؤثر به منظورر ترعو ه یایودار صون
گردشگری منطقه کریر شهداد میباشد .این منطقه به دلیل دارا بردن قابلی ها و منابع ارزشمند خرد ،ترانایی تبودیل بوه جاهبوههوای
گردشگری را دارد و با برنامهریزی دقیق و کارآمد میتراند به عنران قطب گردشگری در کشرر م رفی شرد .در این راعتا ،رویکرد
برنامهریزی راهبردی قادر به تبدیل منابع منطقه به جاهبهها و ف الی های گردشگری اع

و در نتیجه اثورا بوالقرم متبتوی از جملوه

افزایش اشتغال ،افزایش عطح رفام اجتماعی م ردم منطقه ،حفظ و ترعو ه منوابع مرجورد ،منوابع تواریطی و بی وی منطقوه را خراهود
داش  .در گام نطس  ،مصاحبه و نظرخراهی از ریق یرعشنامه از کارشناعان ،مسئرلین و مدیران حرزم گردشگری در منطقه کریر
شهداد انجام شد .در گام دوم با اعتفادم از تکنیک تحلیل محترا و تحلیل  SWOTکه یک جه گیری راهبردی اعو  ،دادمهوا و
ا العا تحلیل میشرد ،عپس با اعتفادم از ماتریس ارزیابی داخلوی و خوارجی  IEجهو
ماتریس برنامهریزی اعتراتژیک کمی  QSPMراهبردهای ترع ه صن
میشرد .نتایج حاصل از بررعی ها و محاعبا نمایانگر آن اع
در محیط داخلی با قدر روبرو اع  .بنابراین این قابلی

شناعوایی اثورا موررد انتظوار منطقوه و

گردشگری منطقه کریر شهداد بقهبندی و اولری بندی

که این منطقه در بطش گردشگری در محیط خارجی با فرصو

بسیار باالیی را جه

و

ترع ه و ارتقای ظرفی های گردشگری خرد برای

تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری ترع ه یافته دارد.

واژگان کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،توسعه پایدار ،کویر شهداد ،ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی ،ماتریس
ارزیابی استراتژیک کمی

( -1نریسندم مسئرل) mrihan@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه پدیده گردشگری به لحاظ درآمددزایی فدراوان آن ،بسدیاری از کشدوراای جهدان را بدر آن داشدته اسدت کده
سرمایهگذاری زیادی را به این بخش اختصاص داند .جلب و جذب گردشگر به منظور بازدید از مکانادای دیددنی
به سرمایهگذاری بسیاری در زمینه آمادهسازی مکاناای مورد بازدید ،احداث جدادهادای مطلدوب و قابد دسدتر،،
ات اای چند ستاره ،وسای نقلیه مناسب و نظایر ایناا نیازمند است ،اما در ایدن میدان جدذب گردشدگرانی کده بده
منظور دیدن انواع مناظر طبیعی به منطقه سفر میکنند ،با کمترین سرمایهگذاری نسبت به سایر انواع گردشگری میسدر
میگردد .با توجه به این که قسمت اعظم کشور ایران در قلمرو مناطق خشک و بیابانی قدرار دارد ،شدناخت دقیدق و
اصولی بیاباناا و راهاای بهرهبرداری از آناا ،از ضروریات اساسی توسعه و اقتصادی و اجتماعی منطقه و حتی کد
کشور است و لزوم توجه به پتانسدی ادای ایدن منداطق ،بخصدوص کدویر شدهداد ،در زمینده صدنعت اکوتوریسدم و
ژئوتوریسم را ضروری میسازد .فرصتاای موجود در مناطق بیابانی کشور با بهدرهگیدری از فنداوریادای ندوین و
سرمایهگذاریاای مخاطره ناپذیر ،کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی را در حوزهاای گونداگون بخصدوص
حوزه گردشگری به امید آیندهای روشن سوی خود کشانده و فرصتادای اقتصدادی را زمینده سدرمایهگدذاریادای
مطمئن و سودآور کرده است .در امین راستا ،تهیه برنامهاای راابردی در حدوزه گردشدگری بدرای بیابدانادا ،ایدن
فرصت را دوچندان خوااد نمود .امچندین سداماندای فعالیدتادای گردشدگری و بهدرهمنددی از فوایدد اجتمداعی،
فرانگی ،اقتصادی ،سیاسی ،زیستمحیطی و  ...این صنعت نیازمند ارائه الگواا و مدلاای خاصی است که براسدا،
آناا بتوان رانموداا و راابرداایی با چشمانداز بلندمدت به منظدور کسدب انتفداع و حفد محدی

طراحدی نمدود.

قابلیتاای استراتژیک منطقه کویر شهداد (لوت) در عرصه گردشگری یکی از مزیتاای رقابتی صنعت گردشدگری
کشور در رقابت با مقصداای جایگزین در کشوراای حاشیه جنوبی خلیج فار ،و دریای عمان محسوب میگردد و
استفاده کام از ظرفیتاای نهفته این منطقه در گرو اعمال مدیریتی ژرفاندیش و متکی به برنامهادای راابدردی بدا
چشمانداز بلندمدت است.
این پژواش با تاکید بر رویکرد برنامهریزی راابردی ،منداب گردشدگری ،سدازمانادا ،بازارادا و برنامدهادای مقصدد
گردشگری را مورد بررسی قرار داده است .درواق بیشتر جنبه راابدردی دارد و بدر روی شدناخت ،تطبیدق و تحلید
موضوعات ضروری و اضطراری تاکید دارد .اامیت آن از این جهت است که جنبهاای اقتصدادی ،زیسدت محیطدی،
اجتماعی و سازمانی را مورد بررسی قرار داده است .ادف اساسی در استفاده از رویکرد برنامهریزی راابردی ،تطبیدق
مناب منطقه با تهدیداا و فرصتاای محی و در کنار آن شناخت نقاط قوت و ضعف بوده ،به طوری که مانددگاری
و پایداری دراز مدت مناب حاص شود .تجزیه تحلی وض موجود ایدن امکدان را بده فرایندد برنامدهریدزی توسدعه
گردشگری کویر شهداد میداد تا بر مبنای واقعیتاای موجود و حاکم بر وض موجود عوام را شناسایی نمدوده و
پایهای عینی برای برنامهریزی راابردی ،ساختاری و عملیاتی تعیین کرد .برنامهریدزی راابدردی در مقایسده بدا سدایر
رویکرداا ،قابلیت انعطاف بیشتری با شرای بحرانی دارد .این قابلیت از آنجا ناشدی مدی شدود کده ایدن برنامدهریدزی
دغدغه یافتن نقاط قوت و ضعف ،فرصتاا و تهدیداا را دارد و دائماً در حال بررسی موضدوعات مهدم و راابدردی
سیستم و محی سیستم است .استان کرمان با توجه به تنوع جاذبهادای طبیعدی ،فرانگدی و تداریخی ،یکدی از نقداط
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کلیدی و پهنهاای قاب اتکا در توسعه صنعت گردشدگری کشدور بده شدمار مدیآیدد .پدرداختن بده توسدعه صدنعت
گردشگری کویر شهداد در چارچوب مفاایم توسعهی پایدار گردشگری موفق نیز نیازمند بدهکدار بدردن تمهیددات و
تکنیکاایی است که چشماندازاا و راابرداای توسعهای را تبدی به برنامهادای عملیداتی و اقددامات قابد اجدرا و
منطبق با محی (طبیعی و اجتماعی) بنماید.
مطالعات دیگر نشان می داد که مدیریت و برنامهریزی راابردی در توسعه پایددار گردشدگری نقدش اساسدی دارندد.
مهم ترین مطالعاتی که سال اای اخیر در زمینه مدیریت و برنامهریزی راابردی توسعه پایدار گردشگری انجام شدده را
میتوان به صورت زیر دانست.
 کدیور و سقایی ( )6931در پژواش خود به این نتیجه رسیدند که در صورت عدم سازماندای منداطق گردشدگری
نه تنها پایداری محی با خطر مواجه میشود بلکه امنیت اجتماعی مکان مربوطه دچار چالش میشود .امچنین نتدایج
تحقیق تقدیسی و عنبرانی ( )6931نشان داد که اگر یک منطقه از لحاظ جاذبه غنی ،ولدی از لحداظ امکاندات رفداای
مورد توجه قرار نگیرد در ارتباط با پذیرش گردشگر با شکست مواجه میشود.
 تقدیسی و عنبرانی ( )6931به این نتیجه رسیدند که که اگر یک منطقه از لحاظ جاذبه غنی ،ولی از لحداظ امکاندات
رفاای مورد توجه قرار نگیرد در ارتباط با پذیرش گردشگر با شکست مواجه میشود.
 محمدی یگانه و رستمی ( )6933توسعه گردشگری را راه حلی کلی برای رف امه مشکالت یک جامعه نمیداندد،
اما آن را یکی از شیوهاایی که آثار اقتصادی مهمی داشته و میتواند به کند شدن روند تخلیه سکونت گاهاای جامعده
میزبان کمک کند برشمردهاند.
 شجاعی ( )6931به این نتیجه رسیده است که که به دلی مدیریت ضدعیف و برنامدهریدزی نادرسدت ،مسدئونن بده
توسعه گردشگری توجه چندانی نداشته و گردشگران از نظر جامعه میزبان افرادی غریبهاندد کده بدا آداب و رسدوم و
فرانگ میزبان کامالً بیگانهاند.

 میش و اال ( )7220آموزش نیروی انسانی ،آموزش فعالیتاای بازاریابی و امچنین فعالیدتادای اجتمداعی را از
عوام مؤثر در خصوص افزایش سود بیشتر سازماناای گردشگری میدانند.
 امچنین چاویی ( ،)7229شارپلی ( )7227نیز در تاریخ پژواش خود عدم توجده سدازمانادای مدرتب بدا صدنعت
گردشگری به تحقیقات آکادمیک و دانشگاای را به عنوان یکی از موان اصلی در توسعه گردشگری میدانند.
مبانی نظری
کشوراایی که به متنوعسازی اقتصاد روی آوردهاند و میخوااند خود را از اقتصاد تک پایهای براانند ،در جسدتجوی
شناخت راهاای آن یا خلق روشاای جدید استند .یکی از این روشاا گردشگری است که بیشتر کشوراا ،به ویژه
کشوراایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند ،آن را در برنامهاای توسعه ملی خود گنجاندهاند ،تا
از این طریق فرآیند توسعه ملی خود را سرعت بخشند (بروج .)6936 ،امروزه صنعت گردشگری بده عندوان صدنعتی
پویا و دارای ویژگیاای بارز و منحصر به فرد ،بخش مهمی از فعالیتاای اقتصدادی و تولیددی کشدوراای توسدعه
یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است .گردشدگری یکدی از ایجداد کننددگان اصدلی اشدتغال اسدت.
گردشگری تأثیر مهمی روی محی اای ساخته شده و طبیعی و روی فرانگ جوام میزبان دارد .این تاثیرات بسته بده
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چگونگی مدیریت و توسعه میتواند مثبت یا منفی باشد (مکینتاش و رابرت .)6330 ،این صنعت در بر دارنده تمدامی
پدیدهاا و رواب حاص از تعام گردشگران ،عرضه کننددگان و فروشدندگان محصدونت گردشدگری ،دولدتادا و
جوام میزبان ،در فرآیند جذب و پذیرایی از گردشگران است.
توسعه گردشگری پایدار نوعی از توسعه است که در آن نیازاای گردشگران و مقصد در حال حاضر بدرآورده شدود،
ضمن آنکه این مناب حفاظت شده و امچنین فرصتاای آتی برای استفاده آینده از آنادا افدزایش یابدد (کالنتدری،
.)6932
توسعه گردشگری در کنار آثار اقتصادی دارای آثار اجتماعی -فرانگی و محیطی نیدز مدیباشدد .پایدداری توسدعه از
مهمترین ملزوماتی است که در برنامهریزی گردشگری بایدد نقدش اصدلی را داشدته باشدد (فدرجزاده اصد .)6932 ،
استفاده از اصطالح توسعه پایدار در گردشگری در اواخر داه  6332متداول شد .اما مفهوم توسعه پایددار در ادبیدات
گردشگری توس بسیاری از محققدان در اواخدر داده  6322بکدار بدرده شدده اسدت .گردشدگری پایددار ،نیازادای
گردشگران زمان حال و جوام میزبان را برآورده میکند و در عین حال فرصتاا را برای آیندده توسدعه و گسدترش
میداد و مناب را به گونهای مورد استفاده قرار مدیدادد ،کده امزمدان بدا حفد ارزشادای فرانگدی ،فراینددادای
اکولوژیکی و تنوع زیستی ،به نیازادای اقتصدادی ،اجتمداعی و زیبدا شدناختی پاسدخ داده شدود .گردشدگری پایددار
گردشگری است که یکپارچگی فرانگی ،اجتماعی ،اقتصادی یا زیست محیطی مقصد گردشگری را در طوننی مدت
به خطر نیاندازد (رضوانی.)6932 ،
جدول شماره ( ) :شاخصهای توسعه پایدار گردشگری
اقتصادی

زیست محیطی

اجتماعی فرانگی

سیاسی و نهادی

-ثبات سیاسی

-کیفیت اوا

-میددزان افددراد محلددی درگیددر در -

-حکومت قانون

-سهم گردشگری در تولید ناخدال

-بهداشت محی

برنامهاای آموزشی

-مشارکت و کنترل محلی

ملی

-خاک

-رضایت جامعه میزبان

-ظرفیت نهادی

-میزان ایجاد فرصتاای شغلی

-مدیریت انرژی

-بهداشت

-میزان اقتدار دولت در پاسخگویی به نیازادای

-خدمات گردشگری

-تصفیه فاضالب

-آموزش

مردم در بخش تفریح و اوقات فراغت

-عدالت و رفاه اجتماعی

-مدیریت زباله

-بهبود کیفیت زندگی

-مشارکت مردم از طریق نهادادای اجتمداعی و

فصلی بودن

-میزان مصرف آب و انرژی

-حفاظت از ارزشاای فرانگی

سیاسی در طرحاای توسعه گردشگری

ظرفیت تحممنب ( :سازمان مل متحد)6331 ،

برنامهریزی راهبردی گردشگری
مفهوم مدرن برنامهریزی راابردی از چهار داه گذشته (حدود سال اای  6300تدا  )6312ابتددا در بخدش خصوصدی
آمریکا بهکار گرفته شده است .پس از ورود این نظریه و تفکر به بخش خصوصدی و مشدااده مزایدای آن ،در بخدش
عمومی ام مورد استفاده قرار گرفته است .برنامهریزی راابردی به موازات و در واق با اندکی تأخیر از برنامدهریدزی
ساختاری – راابردی و در آمریکا رایج شده است .این رویکرد برنامهریزی بعد از داه  6312و به دنبال فعالیتادای
نظری برخی صاحبنظران رواج پیدا نموده است
اال ( )7222اشاره میکند که استراتژی در جهت برنامهریزی و توسعه گردشگری پایدار به دنبال دستیابی به حفاظت
از ارزشاای مناب گردشگری ،افزایش تجارب بازدید کنندگان که در تعامد بدا منداب گردشدگری و حدداکثر بدازده
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به ذینفعان در جامعه میزبان است .این فرایند شام توسعه فیزیکی ،یدک برنامده
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جام و یکپارچه برای گردشگری در مقصد ،به وضوح بیانگر مجموعهای از ااداف و مقاصد است کده ارائده داندده
تمرکز برای انجام طرح است ،ایجاد سیستماای نظارت و ارزیابی پیشدرفت بده سدوی اادداف و مقاصدد و رویکدرد
برنامهریزی که شام ارزیابی فرصتاا و تهدیداای موجود و پیشبینی در یک محی است.
در داه گذشته ،گردشگری نه تنها برای توسعه اقتصادی سازمان مل نقش مهمی داشته ،بلکه در جهانی شدن روابد
اقتصادی ارتباط دارد .به عنوان یک صنعت بر اسا ،فعالیتاای واردات و صادرات ،گردشدگری جریدان پدول بدین
کشوراا و یا مناطق را ترویج داد .از آن جا که به عقیده بسیاری از پژواشدگران ،گردشدگری بده عندوان یدک پدیدده
ساختاری است .با این حال ،گونزالز و رویز ( )7221شرح دادهاند که گردشگری نده تنهدا بده عندوان یدک پدیدده در
اقتصاد کالن ،بلکه به عنوان پدیدهای است که توسعه را در مقیا ،محلی با پیامداای مستقیم و غیرمسدتقیم بدر روی
افراد و مکاناا در نظر گرفته است.

در امین راستا ،نیاز به ایجاد فراینداای جدید برای برنامهریزی و توسعه صنعت گردشگری است .این فراینداا بایدد
فعالیتاایی را ترویج داند که نیازاای گردشگران و بازدید کنندگان را در حالی فراام کند کده اشدتغال و ثدروت را
برای جوام محلی محقق سازد .در واق  ،این فعالیتاا باید متفکرانه و برنامهریزی شده باشند و به توسعه مزیتاای
رقابتی کمک کند .ترکیبی از ااداف و اقدامات ،نمیتواند از طریق شانس و یا به عنوان یک مجموعده تصدمیمگیدری
صِرف ،توس مقامات دولتی و خصوصی اتفاق بیفتد .مقصد باید چشدماندداز روشدنی بدرای آیندده داشدته باشدد ،و
چگونگی حرکت در مسیر آن ،واجد شرای و ضروری است .این فراخوان دقیق و گسترده نیازمند مشدارکت فرایندد
برنامهریزی استراتژیک بوده که مرکزی برای توسعه پایدار گردشگری در سطح ملی ،منطقهای و یدا محلدی اسدت .بدا
این حال ،با توجه به تجزیه و تحلی مشکالت و موان اصلی برای توسعه فرآیند برنامهریزی رسمی واضح است کده
این را باید بر اسا ،چشمانداز مشترک امه ذینفعان در مقصد ،و مسئولیت ار یدک در نظدر گرفدت .یکدی دیگدر از
ابعاد این نتایج موان فقدان مناب بیشتر نهاداای دولتی و منطقهای مقصد برای انجام کامد برنامدهریدزی اسدتراتژیک
است (کاستا و تیر7222 ،؛ کوپر)7222 ،
محدوده مورد مطالعه
کویر لوت (شهداد)
بیابان لوت یکی از ارزشمندترین بخشاای طبیعت متنوع ایران است .چالهای که گودترین نقاط داخ فالت ایران را
در بر میگیرد و میزبان شگفتیاا و پدیدهاای منحصر بهفردی در سطح کشور و جهان میباشد .آنچه که به نام کدویر
لوت خوانده میشود در حقیقت کویر نیست ،چرا که کویر در معنی ساده ،شورهزار و نمکزار را در بدر مدیگیدرد و
این در حالی است که لوت ،دارای خاک میباشد و خاک غالب آن ماسه است ،و این بستری را فراام می آورد که در
صورت وجود رطوبت قادر به میزبانی پوشش گیاای خوااد بود .از نگاای دیگر نیز ،بر اسا ،طبقهبندی «کوپن» بده
دلی بارندگی کمتر از  02میلیمتر در سال و تبخیر بسیار بان ،یک بیابان واقعی محسوب میگردد .البته در ایدن بیابدان
ماسهای ،کویر (شورهزار) نیز دیده می شود .لوت قسمتی از فالت مرکزی ایران است که بین طولاای جغرافیدایی 73
درجه و  93دقیقه تا  99درجه و  62دقیقه شمالی قرار گرفته است .ایدن پهند عظدیم و شدگفت انگیدز از شدمال بده
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نایبند ،دیهوک و دشت کویر ،از غرب به راور ،بهاباد ،شهداد و گلباف ،از جنوب به جبالبدارز ،شدورهگدز ،فهدرج و
نرماشیر و از شرق به بیرجند و اامون ایرمند محدود میگردد و در ک با مساحتی بیش از صد ادزار کیلدومتر مربد
میان «دشت کویر» و «گود زره افغانستان» به شک چالهای بزرگ قرار گرفته است که میتوان از آن به عنوان یکدی از
بزرگترین چالهاای جهان نام برد (جهانشاای.)6933 ،
بیابان لوت نمایشگاای طبیعی از اشکال و پدیدهاای جالب و شگفت انگیزترین عارضهاای بیابانی دنیدا اسدت .سدایر
جاذبهاای این منطقه عبارتند از:

کلوتاا (در اندازهاای کوچک و بزرگ و اشکال مختلفی امچون صخرهای ،تخممرغی ،مشتی)  -تپهاا و ادرمادای
ماسهای (قورد) -پهنهاای وسی ماسه و ریگ با طیف رنگی قهوهای روشن تا خاکستری سیاه (نظیر گُدار باروت ،کده
چون خاک آن سیاه و شبیه باروت است به این نام خوانده میشود) -دشتاایی از گدازهاای بازالتی چاله چاله نظیدر
«آتشفشان گندم بریان» -پهنهاای ماسهای مواج ،پیکاناای ماسهای و برخان اا -بزرگترین نبکا اای جهان در لدوت
مرکزی (گلداناای طبیعی یا تپهاای ماسهای پوشیده از درختان گز) -مرتف ترین رِبدواا (گونهای از نبکااا با ابعادی
بزرگتر و پیچیدهتر) -پلیگوناا (پهنهاایی به شک چند ضلعیاای متعدد که حاصد قشدر نمکدی ضدخیم و تبخیدر
شدید سطح زمین است) -کویر پا شتری (سطح این نوع زمیناا اینطور بهنظر میرسد که پس از بارندگی زیاد خیس
شده و تعدادی شتر روی آن راه رفتهاند) -ماسهزاراای عاری از پوشدش گیداای -رودخاندهادای دائمدی و فصدلی-
آبشاراای رود شور  -دریاچهاای دائمی (دریاچه ملکمحمد و چشمه گزیاامون) -تنگ رتی و تنگ زبان مار

نقشه شماره ( ) :موقعیت کویر شهداد در استان کرمان

روش تجزیه و تحلیل
تحقیق مورد نظر از نوع کاربردی و توصیفی تحلیلی میباشد .روش گدردآوری اطالعدات اسدنادی -کتابخانده اسدت.
جامعه آماری مورد مطالعه تمامی اعضای جامعه آماری پژواش (خبرگان گردشگری شدام کارشناسدان ،مسدئولین و
مدیران استانی و محلی) زمانبر و غیراقتصادی است .و روش نمونه گیری گلوله برفی میباشدد دلید انتخداب روش
نمونه گیری /گلوله برفی که یکی از روشاای نمونهگیری تحقیدق کیفدی اسدت ،مسدائ مربدوط بده دشدواریادای
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دسترسی به مسئولین و مدیران استانی و محلی از نظر محدودیت زمانی و مکانی است .در نهایت برای تحلی دادهادا
از مدل مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ،مدل  SWOTو  QSPMاستفاده شده است.
جدول شماره ( :)2چارچوب تحلیلی برای تدوین استراتژیها
مرحله اول :مرحله ورودی
ماتریس ارزیابی عوام خارجی

ماتریس بررسی رقابت

ماتریس ارزیابی عوام داخلی

EFE
مرحله دوم :مرحله مقایسه

CPM

IFE

مدداتریس تهدیدددات ،فرصددتاددا ،نقدداط

مدداتریس ارزیددابی موقعیددت و

مدداتریس گددروه

ضعف و نقاط قوت

اقدام استراتژیک

مشاوران بوستن

SWOT
مرحله سوم :مرحله تصمیمگیری

SPACE

BCG

مددداتریس داخلدددی و

مددددددددداتریس

خارجی IE

استراتژی اصلی

ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی
QSPM
منب  :یافتهاای پژواش

یافتهها
ارزیابی عوام خارجی بخش گردشگری منطقه (ماتریس ارزیابی عوام خارجی ())EFE
در جدول شماره ( )9دو گروه عوام را از یکدیگر جدا نموده و در نهایت با جم زدن کد امتیدازات عوامد  ،کد
امتیاز محی خارجی را محاسبه کرده است .براسا ،نتایج بدست آمده بخدش گردشدگری منطقده بدا  76فرصدت در
محی خارجی روبرو بوده و دارای  61تهدید محیطی است .مهمترین فرصتاا افزایش اوقات فراغت و می به سفر،
تشکی کارگروه توسعه گردشگری شهداد در استانداری کرمان و رشد بخش بازار گردشدگری و مهمتدرین تهدیدداا
دسترسی به جاذبهاای گردشگری منطقه ،ناامنی در منطقه و فاصله از مراکز جمعیتدی مهدم گردشدگر فرسدت اسدت.
بنابراین منطقه باید این دسته از عوام را به دقت به صورت دورهای بررسی نماید.
جدول شماره ( :)3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بخش گردشگری
عوام اصلی خارجی
ردیف

فرصتاا

ضریب اامیت

رتبه

امتیاز

6

بهبود رشد اقتصادی

2/277

1

2/233

7

بهبود وض اقتصادی مردم محلی

2/263

9

2/201

9

درآمد حاص از گردشگری در منطقه

2/260

1

2/212

1

کااش نرخ مالیات مرتب با فعالیتاای گردشگری

2/263

1

2/227

0

گرایش بیشتر فعالیتاای اقتصادی منطقه به سمت فعالیتاای گردشگری

2/272

1

2/232

1

افزایش اوقات فراغت و می به سفر

2/216

1

2/611

2

ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و افزایش تولید صنای دستی مردم منطقه

2/297

9

2/231

2/292

1

2/613

3

جوان بودن ساختار جمعیتی کشور

2/296

9

2/239

62

ثبات سیاسی کشور

2/292

9

2/232

66

تشکی کارگروه توسعه گردشگری شهداد در استانداری کرمان

2/210

9

2/690

67

تعداد کم رقبای فعال داخلی در زمینه گردشگری

2/292

9

2/232

69

مقدار تقاضای گردشگری

2/292

1

2/613

61

رشد بخش بازار گردشگری

2/212

9

2/616

60

اندازه بخش بازار گردشگری

2/296

9

2/217

2/263

9

2/201

2/272

9

2/236

3

نگرش مثبت مردم محلی نسبت به گردشگری و وجود فرانگ مهمانپذیری بان در استان و محدوده
مورد مطالعه

و کارآزموده

61

مناب انسانی متخص

62

مناب مالی بخش خصوصی خارج از منطقه
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مشوقاای مالی و واماای بلند مدت دولت جهت سرمایه گذاری بخش خصوصدی بدرای توسدعه

2/292

1

2/672

63
63

مراقبت بیشتر از گونهاای گیاای و جانوری به واسطه توجه بیشتر مسئولین ملی و استانی به منطقه

2/276

9

2/219

72

امکان استفاده از اعتبارات ملی و استانی به منظور ارتقاء و بهبود صنعت گردشگری در منطقه

2/270

9

2/220

76

وجود محور شهداد نهبندان

2/292

1

2/613

زیرساختاا

جم فرصتاا

7/217

2/167

تهدیدات
2/261

6

2/261

6

افزایش نرخ تورم

6

2/269

7

2/273

7

افزایش نرخ مالیات

2/269

9

افزایش نرخ بیکاری

2/261

2/291
2/212

1

افزایش نرخ ارز

2/262

7

0

ناامنی در منطقه

2/212

6

1

قوانین و مقررات در منطقه

2/272

7

2/201

2

حضور مقاصد رقیب فعال در سطح ملی امچون کویر مرنجاب ،کویر مصر و ...

2/291

7

2/213

3

وجود رقبای فعال خارجی در زمینه گردشگری بیابان امچون دوبی

2/216

7

2/237

3

تبلیغات منفی رسانهاای خارجی نسبت به ایران

2/292

6

2/292

62

مدت اقامت گردشگران در منطقه

2/272

7

2/201

66

خطرات زیست محیطی به واسطه حضور انبوه گردشگران

2/272

6

2/272

67

دسترسی به جاذبهاای گردشگری منطقه

2/217

6

2/217

69

فاصله از مراکز جمعیتی مهم گردشگر فرست

2/290

6

2/290

61

خشکسالی و وقوع طوفاناای شنی در منطقه

2/272

7

2/201

جم تهدیدات

2/933

2/020

جم عوام خارجی

6

7/192

منب  :یافتهاای پژواش

ارزیابی عوام داخلی بخش گردشگری (ماتریس ارزیابی عوام داخلی ())IFE
اکنون میتوان نتایج بدست آمده در تمامی جدولاا را در یک جدول جم بندی نمود .جددول شدماره ( )1دو گدروه
عوام را از یکدیگر جدا نموده و در نهایت با جم زدن ک امتیازات عوام  ،امتیاز محی داخلدی را محاسدبه کدرده
است .بر اسا ،نتایج بدست آمده بخش گردشگری منطقه مذکور با  66قوت در محی داخلی روبدرو بدوده و دارای
 71ضعف میباشد .مهمترین قوتاا چشماندازاای زیبا و منحصر بهفرد و تنوع جاذبهاای طبیعی و سطح تواندایی و
مهارت نیروی انسانی شاغ در گردشگری امچون راانمایان مسل به منطقه میباشدد و مهمتدرین ضدعفادا روندد
رشد سرمایه گذاری در منطقه و ابزاراای مختلف تبلیغاتی در داخ و خارج از منطقه و ضعف در نظام برنامدهریدزی
کارآمد در منطقه است .بنابراین منطقه باید این دسته از عوام را به دقت به صورت دورهای بررسی نماید.
جدول شماره ( :)4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی بخش گردشگری
عوام اصلی داخلی
ردیف

نقاط قوت

ضریب اامیت

رتبه

امتیاز

6

چشم انداز اای زیبا و منحصر به فرد و تنوع جاذبهاای طبیعی

2/297

1

2/673

7

جاذبهاای تاریخی و فرانگی

2/263

9

2/201

9

سافاری و قابلیت موتور سواری در تپهاای شنی

2/272

1

2/232

1

نزدیکی به گرمترین نقطه کره زمین

2/276

1

2/231

0

مناسب بودن برای رصد ستارگان

2/276

1

2/231

1

شرای آب و اوایی مناسب در پاییز و زمستان

2/263

1

2/221

2

نزدیکی به مقاصد گردشگری مهم امچون روستای گردشگری سیرچ

2/263

9

2/201

3

صنای دستی منطقه

2/276

9

2/219

3

دسترسی به برخی جاذبهاا امچون کلوت اا ،نبکااا و ...از طریق جاده اصلی

2/271

1

2/231
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ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ()QSPM
با استفاده از این تکنیک جذابیت نسبی استراتژیاای انتخاب شده در مرحله قب مشدخ

مدیگدردد ،یعندی تعیدین

میزانی که میتوان از عوام سرنوشتساز داخلی و خارجی گردشگری منطقه به صورتی موفقیتآمیدز اسدتفاده کدرد.
البته با توجه به اینکه استراتژی اصلی و انتخابی منطقه ،استراتژیاای محافظهکارانه ( )WOاست با این وجدود ،امده
استراتژیاا در ماتریس  QSPMبرای اولویتبندی توس خبرگان منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت .ادف آن بود کده
آیا استراتژیاای محافظهکارانه ( )WOدر مقایسه با سایر استراتژیاا ( )SO،ST،WTجزء اولویتادای اول خبرگدان
قرار میگیرد .نزم به ذکر است که خبرگان از استراتژیاای محافظهکارانه به عنوان استراتژیاای انتخاب شده اطدالع
نداشتهاند .پس از آنکه نمرهاای جذابیت تمام استراتژیاا را از طریق ماتریس برنامهریزی اسدتراتژیک کمدی بدسدت
آوردیم ،آناا را بر اسا ،نمره جذابیت ،از بانترین نمره به پایینترین نمره ،اولویتبنددی مدیکندیم کده در جددول
شماره ( )0نشان داده شده است.
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جمعبندی و نتیجه گیری
باید این واقعیت را پذیرفت که گردشگری ناپذیری انکارتدأثیر در زنددگی جوامد دارد کده نمدی تدوان آن را نادیدده
گرفت؛ بلکه باید با نظری بلند و مدیریتی و با برنامه ،عالمانه ،آگااانه ریزی درست در جهت توسع آن (گردشدگری)
تاللش کرد .توسع گردشگری می تواند با برنامه اا و محدودیت ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصدت ادا نقدش
مؤثری در توسع مناطق شهری و در نتیجه توسع ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد و با توجه به
این مهم ،می توان با یک «برنامه ریزی صحیح گردشگری» به مناف حاص از اقتصاد گردشگری دست یافدت .در ایدن
بین ،برنامه ریزی راابردی به دلی داشتن ویژگیهایی از قبی فرایندد تصدمیمگیری منطقدی ،تفکدر بلندمددت و آیندده
نگری ،ادایت مدیران ،و  ،...میتواند با یک تدوین و اجرای صحیح مفید واق شود .چشم انداز صدنعت گردشدگری
در منطقه کویر شهداد که برای افق زمانی  62سالهای تا  6121تنظیم شده است ،تالش مینماید تا آرمانیترین شرای
را برای صنعت گردشگری ترسیم کند .البته این چشمانداز بایستی امواره مورد بدازبینی و تجدیدد نظدر قدرار گیدرد.
منطقه کویر شهداد با انواع عارضه اای طبیعی که در آن وجود دارد ،از جمله ریگستان ،کلوتادا ،رودادای دائمدی و
فصلی ،گندم بریان و  ...مقصدی اصلی برای فعالیتاای اکوتوریسدم ،ژئوتوریسدم ،ماجراجویانده ،طبیعدت گدردی و
ورزشی در دل کویر است که بهشتی برای عالقهمندان به طبیعت کویری محسوب میشدود و مقصددی اسدت کده بدا
توجه به اصول توسعه پایدار موجبات ایجاد مناف ذینفعان و سرمایه گذاران را فراام مینماید.
پژواش حاظر برای تحلی داده اا از مدل مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید ،مددل  SWOTو  QSPMاسدتفاده شدده
کرده است و در نهایت بر اسا ،نتایج بدست آمده و رتبهبندی نهایی ،دوازده اولویتبندی استراتژی استخراج شدد و
با توجه به اولویتبندی فوق اقداماتی جهت اجرایی شدن ار یک از راابرداا درنظر گرفته مدیشدود کده نزم اسدت
سازماناای متولی به آناا توجه داشته باشند .اقدامات راابرداای گردشگری منطقه به طور ک شدام تبددی منداب
به جاذبهاای گردشگری ،توسدعه بدازار گردشدگری ،توسدعه تاسیسدات ،خددمات و تسدهیالت گردشدگری ،برنامده

مدیریت و برنامهریزی راهبردی توسعه پایدار67 ...

فعالیتاای بازاریابی گردشگری و توسعه زیرساختاای گردشگری میباشد .اریک از اقدامات راابردی بدر اسدا،
اولویتبندی استراتژیاای گردشگری منطقه به شرح زیر میباشد
 تأمین بودجه اای تبلیغاتی و ترویجی به صورت مستق و از مح اعتبارات سازمانادای متدولی منطقده ،ازجملده
سازمان میراث فرانگی ،صنای دستی و گردشگری
 توراای چند روزه و شبمانی در کویر و بازدید از نقاط دوردست ،بکر و منحصر بهفرد
 بهبود و شفافسازی روشاا و فراینداای حاکم بر سرمایهگذاری و فعالیت بخدش خصوصدی از طریدق تسدهی
دسترسی به اطالعات در این خصوص توس دستگاهاای اجرایی مرتب
 معرفی سایتاای تاریخی  -فرانگی از جمله کاروانسرااای کویر لوت
 برگزاری مسابقات ماشین سواری و موتور سواری بر روی تپهاای ماسهای
 تسهی قوانین جهت جذب سرمایهگذاران برای احداث انواع کمپاای کویری و رعایت اصول توسعه پایددار در
زمینه احداث اکوکمپ اا
 تهیه نقشهای دقیق با جزییات مناسب از مسیراای منطقه
 ترویج فرانگ مدیریت و بکارگیری مناب تخصصی انسانی در صنعت گردشگری
 مشخ

کردن چند مکان شاخ

و ایدهآل برای رصد ستارگان در منطقه

 آموزش جامعه محلی بمنظور توانمند سازی و ذینف شدن از مناف گردشگری
 مشخ

کردن جاذبهاا و بخشاای آسیبپذیرتر منطقه بمنظور برنامهریزیاای خاصتر برای آناا

 اصالح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت زمین و مشخ

کردن مناطق امن برای گردشگری
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