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چکیده
اي تعامل بين كشورهاي ه ي در ايجاد زمينهزه صنعت گردشگرامرو

و تنوع منابع  ايجاد اشتغال پايدار، افزايش درآمد سرانه، مختلف

ريزي موفق  در عين حال الزمه برنامهتأثيرگذار است. اي  مقولهي درآمد

كان فراوانی ها و ار ي، بازاريابی است. اين فرايند شامل مولفهگردشگر

. شوند آن محسوب میهاي  لفهؤترين م از مهم است كه عرضه و تقاضا

 گيري از و با بهره تحليلیـ  با رويکردي توصيفی تحقيق،در اين 

هاي عرضه و تقاضاي  ي به شناسايی ويژگیاسنادمطالعات ميدانی و 

 ،SWOT با استفاده از مدل و پرداختهمحالت گردشگري در شهرستان 

 تحقيق،از اين است. نتايج حاصل   اقدام شده كاركردي آنبه تحليل 

سال و گردشگرانی كه  گران جوان زير سیبيانگر آن است كه گردش

گردشگري  بازارهاي همجوار هاي استان در و داشته نشگاهیدا تحصيالت

و  بودهده در بخش تقاضا ش هاي شناخته ترين مشخصه از مهم دارند

ها و تسهيالت  زيرساخت گسترشدر بخش عرضه ضعف عملکرد 

در . استهاي گردشگري  عدم مهيابودن بعضی از جاذبه و مناسب

ثيرگذاري أبا توجه به ت ،SWOTتحليل نهايی حاصل از تکينک 

رفت  منظور برون به، WOراهبردهاي كاربردي  ابتدا متفاوت اين عوامل،

منظور خلق فضايی مناسب  ، بهSOراهبردهاي  سپس ود واز وضع موج

ريزي  در اولويت برنامهتدوين و منظقه جهت توسعه آينده گردشگري 

 قرار گرفتند.
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Abstract 

Tourism industry is an effective factor in the interaction 

between different countries, sustainable employment, 

increased per capita income, and diversification in 

income sources. However, successful tourism planning 

requires marketing. This process has many components 

and elements, among which supply and demand are the 

most important components. This study, adopting a 

descriptive - analytical approach and utilizing field 

studies and documents, aimed to identify the 

characteristics of supply and demand of tourism in 

Mahallat. It also analyzed their functions through 

SWOT model. The results indicated that young tourists 

(under 30 years old), those with academic educations, 

and tourism markets in neighboring provinces are the 

most important characteristics of the demand section. 

However, the poor performance of supply section was 

related to the provision of infrastructure and the lack of 

adequate facilities and attractions. Given the different 

impacts of these factors, in the final analysis of SWOT 

technique, first WO practical strategies to exit from the 

current situation and then SO strategies for creating 

appropriate space for the development of the tourism of 

this region, were proposed and prioritized for planning.  
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 مقدمه

ريزي براي توسعه گردشگري، مستلزم توجه به  برنامه

عنوان عوامل تقاضا  هاي بازار به ها و خواسته نيازها، ويژگی

ها، خدمات و تسهيالت  هو مديريت نحوه استفاده از جاذب

 ،عبارتی به. است عوامل عرضه گردشگري گردشگري و

يکی ابعاد فيز و رفاهی و زيربنايی امکانات و خدمات توسعه

گرفتن درنظر بدون مختلف فضاهاي در گردشگري، كالبدي و

هاي عرضه و  ها و امکانات و محدوديت ها، قابليت ظرفيت

 كمکی نخواهد اي منطقه تعادل يجادا به گردشگري، تقاضاي

لی، عنوان بازاري كُ توسعه گردشگري به ،كرد. بنابراين

 بنابراين،تحت شرايط عرضه و تقاضا قابل بررسی است. 

دهنده عنوان مکانيسم پيوند توان از مفهوم بازاريابی به می

و با  (Middelton,2009:3) عرضه و تقاضا استفاده كرد

بينانه ظرف مناسبی براي پيوستگی دو  بازاريابی دقيق و واقع

عامل مهم توسعه صنعت گردشگري، يعنی عرضه و تقاضا 

 ،تاكنون .(HeidariChianeh, 2010:67) نمودفراهم 

مقاصد گردشگري  توسعه زمينه در متعددي داخلی قيقاتتح

 و  هاي عرضه ؤلفهبا استفاده از مباحث بازاريابی، شناسايی م

(، 2007) سحرناز تقاضاي گردشگري صورت گرفته است

شناسی  در شناسايی تقاضاي گردشگري با استفاده از گونه

 هدرسي نتيجه اين به ايران، از بازديدكننده خارجی هاي توريست

 شوند. می ايران وارد ماجراجويی انگيزه با غالباً گردشگران اين كه

اي كه در رابطه با تقاضاي  در مطالعه(، 2002) ايان كاوه

 اصلی عوامل تا كرده سعی است داده انجام گردشگري

ثر بر تقاضاي گردشگري را در ؤاقتصادي و غيراقتصادي م

ا، اقيانوسيه، شش منطقه جهان يعنی اروپا، آمريکا، شرق آسي

هاي اين  خاورميانه و جنوب آسيا شناسايی كند. يافته

المللی در ايران با  نشان داد تقاضاي گردشگري بين تحقيق،

هاي  ناآرامی و الري ارزش كاهش كشورها، ساير سرانه درآمد

در  .) (Samadian et al,2009 بعد از انقالب رابطه دارد.

ها و تسهيالت  ختچارچوب مطالعه تطبيقی توسعه زيرسا

صنعت گردشگري ايران با كشورهايی مانند مالزي و تركيه، 

كارهايی كه كشورهاي موفق جهت توسعه محصوالت  راه

 را اند گشته مند بهره آن از گردشگري صنعت عرضه

اي ه ثر بر توسعه زيرساختؤعوامل مو  جو كردندو جست

و  شناسايی بازار بالقوه صنعت توريسم ايران را در قالب

، ها توسعه زيرساخت ،انتخاب گروه خاص گردشگران

تقوي و انجام تبليغات در خارج از كشور شناسايی كردند. 

نيز در بررسی و تحليل فضاهاي توريستی (، 2010) مباركی

به بررسی  ريزي توريسم، مشخصاً منظور برنامه شهر تبريز به

ها،  و تحليل عوامل عرضه گردشگري در بخش جاذبه

هاي ارتباطی شهر تبريز با استفاده از تکنيک  و راه تسهيالت

SWOT شده تحقيقات ذكرمجموع در اند. در  پرداخته، 

صورت جداگانه  به با هم و بعضاًتقاضا  و عوامل عرضه

با توجه به اينکه شناسايی  .اند مورد بررسی قرار گرفته

هاي عرضه و چگونگی تطابق با تقاضاهاي مختلف از  لفهؤم

 گردشگري برخوردار توسعه مندنمودن نظام در یخاص اهميت

توان دست  است و در تحليل بازار تقاضا به اين مهم می

هايی دارند  يافت كه گردشگران مقصد موردنظر چه ويژگی

ها به چه امکاناتی نيازمندند و در  و متناسب با اين ويژگی

ها و  ها، قابليت طرف مقابل در تحليل عوامل عرضه ظرفيت

داشتن شناخت نظرهاي مقصد با در و محدوديت امکانات

رو، اين  از اين .گيرد حاصل از تقاضا مورد بررسی قرار می

هاي  سعی بر آن دارد تا با شناسايی و تحليل ويژگیتحقيق 

تقاضاي گردشگري و ارائه راهبردهاي تطبيقی در  و  عرضه

اين زمينه، در يک مطالعه موردي چارچوب مناسبی را براي 

 و فرايندنمودار زير،  نمايد. گردشگري مشخصتوسعه 

 .دهد اين تحقيق را نشان میالگوي مفهومی 
 

 
 الگوي مفهومی پژوهش .1شکل
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هاموادوروش
 نظرینیمبا

گردشگري براساس رويکردهاي مختلفی تحليل و تفسير 

عنوان  گردشگري به« مند نظام»است كه بنابر رويکرد  شده

هم است كه  مرتبط بههاي  ي از عناصر و بخشا مجموعه

ل واحد در جهت تحقق اهداف خاصی حركت عنوان كُ به

اي از عناصر مرتبط و پيوسته  كند. اگر نظام را مجموعه می

ی خاص دهند و هدف ل واحد را تشکيل میبدانيم كه يک كُ

مثابه يک نظام،  گاه درک گردشگري بهكنند، آن را دنبال می

 بود.براي شناخت اين پديده خواهد رويکرد جامعی

سسات ؤاي كه متشکل از اجزاي مختلف از جمله م پديده

يکی از نکات تجاري، گردشگران، جامعه و محيط است. 

به گردشگري  دمند باي نظام گرايانه و ديدگاه كل كليدي كه از

تقاضا  و است از اينکه عرضه مورد توجه قرار گيرد، عبارت

عد تقاضا شامل بُ .گردشگري استو خواستگاه  دو منشأ

عد بُ و هاي مختلف ها و خواسته انمنديمسافران با عاليق، تو

 هاي عرضه شامل منابع و امکانات فيزيکی و برنامه

 (. Kazemi, 2007: 36) رسانی به گردشگران است خدمات

ريزي براي توسعه گردشگري، مفهوم  برنامهدر  ،واقعدر 

 وامليکپارچه مبتنی بر ععنوان يک نظام  گردشگري، به

 يک آن، ريزي و مديريت كارآمد تقاضا براي برنامه و عرضه

هاي  ديدگاه. (Zargham,2010:72)ت اس بنيادي مفهوم

تقاضا  و عد عرضهمختلفی نظام گردشگري را براساس دو بُ

با (. Mill & Morrison,1985) اند بررسی و تحليل كرده

تقاضا، چهار  و هتشريح نظام گردشگري از ديدگاه عرض

؛ )گردشگران( بخش اصلی نظام گردشگري را شامل بازار

 ؛ها، تسهيالت و خدمات( )جاذبه ؛ مقصدونقل( سفر )حمل

د كه هر نگير نظر می درپيشبرد(  يابی )اطالعات وو بازار

 .(Gunn, 1993) وار با ديگري ارتباط نزديک داردبخش زنجير

 گردشگري را با رويکردي مشابه ميل و موريسون، نظام با

 ها آند. ننماي تقاضا تشريح می و اصطالحات عرضه

مندي كه توانايی سفر دارند را  مردم عالقهگردشگران يا 

برگيرنده عرضه را در  د ونگير می عنوان تقاضا درنظر به

ها، تسهيالت و  نقل، جاذبهو انواع گوناگونی از حمل

 ديپيشبر تبليغات و خدمات براي گردشگران، اطالعات

منابع طبيعی، منابع فرهنگی، كارآفرينی،  او همچنين .دانند می

هاي  نيروي كار، رقابت، اجتماع، سياستمين مالی، أت

بر گذار ثيرأعنوان عوامل ت دولت، سازمان و رهبري را به

 نمايد. كاركرد نظام گردشگري تعيين می

 عنوان چارچوبی را به ريگردشگ نظام (،2005) وَن هوف

گردشگري در  عرضه كنش بين ند كه برهمك تعريف می

را  گردشگري تقاضاي و عرضه بين اتصالی مقصد، عناصر

 نشده از سوي وَ دهد. در نظام گردشگري تعريف نشان می

ر مقصد يک عنصر كليدي هوف عرضه گردشگري د

 .(Delshad,2008: 20) رود شمار می به

 

 عناصر نظام گردشگري .2شکل

 

عقيده دارد كه به گردشگري بايد از نيز (، 1378ويل )داس 

. طراحی و توسعه تقاضا نگريست و ديد تعاملی بين عرضه

    ساختن يک نياز، همين منظور مرتفع يک محصول، به

محيطی، اجتماعی،  تعامل است كه آثار اقتصادي، زيست

گردشگري را  كند. ديگر آثار را تعريف می فرهنگی و

     و ط عرضهلی تحت شرايان بازاري كُعنو  توان به می

عنوان  توان از بازاريابی به پس می .تقاضا بررسی كرد

 تقاضا استفاده كرد. و مکانيسم پيونددهنده عرضه

(Middleton, Morgan & Ranchhod, 2009) زيرا 

توان فرايند ايجاد تطابق ميان امکانات و  بازاريابی را می

 ها و نيازهاي مشتري دانست سسه با خواستهؤهاي م توانايی

(Ranjbarian & Zahedi,2009:13 .)حال  در عين



 

ریزیتوسعهبازاریابیگردشگریبارویکردتحلیلیعرضهوتقاضابرنامه
 

60 

 مورد در گونه كه عنوان يک مفهوم همان بهبازاريابی 

 دارد در كاربرد خدمات و كاالهاي ملموس و غيرملموس

 ،گيرد. بنابراين ردشگري نيز مورد استفاده قرار میصنعت گ

و  كاالها ومیعم بازاريابی و گردشگري تعريف بازاريابی

بازاريابی توان  می لذا ندارند. تفاوتی يکديگر با خدمات

 لی برايهايی كُ تالش: گونه تعريف كرد را اين گردشگري

 )كاال( كه منطقه مقصد براي عرضه دارد چيزهايی شناسايی

    مردم كه وقت، پول و عالقه براي از هايی گروه و

 حوه دسترسین هدف( و )بازارهاي دارند تفريح و مسافرت

    ،عبارتی به .نمودن افراد ذكرشده براي رفتنو متقاعد

 و بوده فروش ت بازار وشامل تحقيقا گردشگري بازاريابی

 نمودننمايد تا بهترين شيوه را براي متقاعد می سعی

 و هزينه بيشتر بيابد تر طوالنی اقامت جهت مسافرين

(Jahanian & Nadalipour, 2009:81 .)به  دستيابی

هداف بازاريابی گردشگري، فرايندي است كه حصول بدان ا

 شناخت و تحليل اوليه و مبانی حاكم بر مفهوم يدر گرو

متضمن و  است و اين مفهوم «محصوالت گردشگري»

دربرگيرنده كليه كاالها و خدماتی است كه در صنعت 

و غيرملموس به گردشگري به اشکال گوناگون ملموس 

 .(HeydariChianeh,2010:67) شود گردشگران ارائه می

از آن تواند با جذب گردشگر  منافعی كه هر جامعه می

ضه منابع موجود براي مند گردد تابع مستقيمی از عر بهره

توسعه  موفقيت وهمين دليل،  است. بهگردشگران 

عد گردشگري وابسته به شناسايی صحيح اجزا و عناصر بُ

   در طوركلی هب(. Kazemi,2007:36-54) عرضه است

     كه در زمينه عرضه  زيادي نظران ميان صاحب

(، 1993) گان ،اند نظر نموده و عناصر آن اظهار   گردشگري

        عرضه ريزي، سمت برنامه اهداف قراردادن نظر دّمَ با

نقل، و حمل ها، خدمات، جاذبه، عمده عنصر پنج شامل را

 داند می ازاريابیب ها تفعالي و پيشبردي تبليغاتو  اطالعات

(Ebrahimzadeh & … ,2012:64) (3)شکل. 

 . عناصر عرضه گردشگري3شکل
 

عالوه بر عرضه، تقاضا نيز به هدايت توسعه گردشگري 

توازن با ، بايد در عرضهتوسعه  ،پردازد. در حقيقت می

ها و نيازهاي  ساختن خواسته راستاي برآوردهتقاضا و در 

توسعه بدون  ،صورت در غير اين .صورت گيرد گردشگران

ايجاد  نفع اقتصادي (،و فروتر يا فراتر از آن)توجه به تقاضا 

لذا در  .(Ebrahimzadeh & ..., 2012:34)نمايد  نمی

ها و ادراكات  خواستهريزي گردشگري، درک نيازها،  برنامه

از  بايدبازارياب يک مقصد،  و استضروري گردشگران 

و ها  بالقوه گردشگران، خدمات موردنياز آن هاي توانمندي

ها مايلند در طول سفر خود به آن  همه انتظاراتی كه آن

با وجود گستردگی مباحث باشد.   دست يابند، آگاهی داشته

بازاريابی، جايگاه آن در مديريت و توسعه صنعت 

 .(Kazemi,2007:36-54) گردشگري ضروري است

 

روشتحقیق
هاي مورد بررسی،  ضوع و مؤلفهبا توجه به ماهيت مو

 تحليلیـ  رويکرد حاكم بر اين پژوهش، روش توصيفی

از نوع كاربردي  كند حسب اهدافی كه دنبال میبر و است

ی كه از بخش تقاضاي گردشگري هاي زيرا يافته .است

محصوالت عرضه  مؤثرترد در ارائه نتوان می ،شود میحاصل 

مورد استفاده  مند مقصد گردشگري در جهت توسعه نظام

آوردن اطالعات  دست در اين تحقيق، براي به .قرار گيرد

بازار تقاضاي گردشگري از روش پيمايشی استفاده 

االتی درباره اي حاوي سؤ نامه پرسشمنظور  . بديناست هدش
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ها از  هاي مختلف گردشگران و سنجش رضايت آن ويژگی

كه با  شد ترتيب دادهعملکرد عوامل عرضه گردشگري 

 شد انتخابنمونه 185اسبات فرمول كوكران، ستفاده از محا

، 1391در اختيار گردشگران نوروزي سالها  نامه و پرسش

اطالعات مربوط به بخش عرضه گردشگري قرارگرفت. 

هاي  با استفاده از مشاهده مستقيم، مصاحبه و داده نيز مقصد

 جهت تحليل آوري گرديد. در نهايت، دست دوم جمع

 از تقاضاي گردشگري، و ر دو بخش عرضههاي ه يافته

ه با توجه ب پايان،در . استفاده شد SWOTتکنيک 

نمودن نظرات  هاي كارشناسی و با لحاظ ديدگاه

 SWOTل تک عوام دهی به تک شوندگان، وزن مصاحبه

هاي هاي تکميلی، راهبرد صورت گرفت و پس از تحليل

ارائه  ي گردشگريتقاضا و عرضهمحصوالت تطبيقی 

 ديد.گر

 

هااطالعاتوداده

كيلومترمربع، در 1968رستان محالت با وسعت تقريبی شه

ظر موقعيت است. از ن شرقی استان مركزي واقع شده جنوب

درجه 34دقيقه تا 38درجه و 30جغرافيايی در مختصات 

درجه و 50قه تا دقي10درجه و 50دقيقه عرض شمالی و10و

 ,Statistical Yearbook)  دقيقه طول شرقی قرار دارد46

 (.4)شکل (2009:54

 

 

 

 موقعيت شهرستان محالت .4شکل
 

 ها هرستان محالت بر اساس نوع آنهاي گردشگري ش ها و جاذبه پتانسيل .1جدول

 شرح نوعجاذبه انواعجاذبه

 

 

 هایطبیعیجاذبه

 اسب ييالقی در فصل تابستانهواي من آب و اقليم

 

 هيدرولوژي

 

هاي آب  شمهچ

 سرد

 ورزشیـ  متعدد آبی با قابليت اكوتوريسمیهاي  چشمه

 هاي چشمه

 آبگرم

 ي آبگرم با قابليت توريسم درمانیها چشمه

چنار كهنسال  ساله در سطح شهر و در پارک سرچشمه،چنار چند درختان درختان كهنسال

 ساله واقع در ميدان چنار شهر محالت1500

 غ محله پولگانبا كوچه ها باغ كوچه
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 1391هاي تحقيق:  يافته منبع:
 

گردشگریدرشهرستانمحالتعواملعرضه

در شهرستان گردشگري  ريزي توسعه در راستاي برنامه

ها،  ر قالب جاذبهعوامل عرضه گردشگري، د ،محالت

ها، برق، انرژي  ونقل و دسترسی هاي حمل زيرساخت

تفريحی  و هيالت اقامتی، پذيرايیمصرفی و خدمات و تس

 است. مورد بررسی قرار گرفته
 

هاجاذبه

هاي  هاي گردشگري در تمامی بخش منابع و جاذبه

ريزي و مديريتی صنعت گردشگري از اهميت بااليی  برنامه

هاي منابع و  ها و مشخصه ويژگی برخوردار است و

ها در يک كشور يا منطقه اساس توسعه گردشگري  جاذبه

شهرستان محالت  (.Inskeep,1991:75) سازد را مهيا می

مناطق گردشگرپذير در استان ترين  عنوان يکی از مهم به

اساس بركه دارد ع متعدد گردشگري مناب ،مركزي

به قابل  (WTO) بندي سازمان جهانی گردشگري تقسيم

 بندي است: تقسيم

هازیرساخت

 هاي انسانی عنوان اساس توسعه فعاليت ها به زيرساخت

روند و شامل  یمشمار  ويژه در صنعت گردشگري به به

رب، آب شُ مينأمنابع و تسهيالت تهاي ارتباطی،  شبکه

 شوند می غيره فاضالب وی، هاي زهکش برق و سيستم

(Doswell, 2005:69 .)نقشی  ها زيرساخت عهميزان توس

 هاي گردشگري شامل اساسی در توسعه روساخت

و  خدمات گردشگري تأسيسات، تسهيالت، امکانات و

همچنين هدايت جريان تقاضاي بالقوه گردشگري به 

ونقل در نظام  اهميت حمل ،در اين ميان .داردمقصد 

عنوان عنصري جداگانه  هاي است كه ب گردشگري به اندازه

نابر ب. (Monshizadeh,1997:62) دشو قلمداد می

ت در شهرستان محالگرفته،  مشاهدات ميدانی صورت

عملکرد  ،هاي ارتباطی ونقل و كيفيت جاده بخش حمل

كه فاقد پايانه مسافربري عمومی  يطور به داردضعيفی 

اي  ها تنها خطوط ارتباط جاده در تركيب دسترسی و است

 .دارد

 شرح نوعجاذبه انواعجاذبه

 

 

هایجاذبه

تاریخی/

 فرهنگی

رسد كه آثار  سابقه سکونت در اين منطقه به هزاره دوم قبل از ميالد می هاي سنگی خورهه  ستون

متعددي از دوره سلوكيان، اشکانيان و ساسانيان و دوره اسالمی در اين محل 

 .است كشف شده

رود و مورخان بناي  شمار می هاي زرتشتيان جهان به اين بنا از برترين آتشکده آتشکده آتشکوه

 .اند اين آتشکده را متعلق به دوره ساسانيان دانسته

 .است اين بنا نشان از يک چهار تاقی دارد و احتماالً آتشکده بوده ميل ميلونه

هاي سنتی، آثار  رودوزيبافی(،  بافی، گليم )قالی هاي سنتی شامل دستبافت صنايع دستی

 و تکميلی تلفيقی آثار سنتی، پاپوش سفالگري، پيکرتراشی( كاري، )معرق چوبی

 گردانی ين باستانی بيليآ آداب و رسوم محلی

 

هایانسانجاذبه

ساخت

 

تفريحگاهی زيبا، مناسب و خوش آب و هوا در بلندترين نقطه شهر محالت  پارک سرچشمه

هاي  همراه با درختان چنار كهنسال، صخره استانی چشمه ترين پُرآب كنار در و

 .شده و غيره تراشيده

هاي  فعاليت

 پرورش گل

 

 ها و گلخانه

 باغات گل

هاي متعدد  مجموعه دهکده گل واقع در بخش شهر محالت شامل گلخانه

 ها و گياهان زينتی مخصوص پرورش گل

ها و  نمايشگاه

هاي گل جشنواره  

فرد انواع  وگياه، نمايشگاه دائمی و منحصربه وري گلجشنواره ساالنه كش

)الله هلندي، داوودي، اطلسی( ها هاي فصلی انواع گل كاكتوس، جشنواره  
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عنوان يکی از  ب بهآ نقل، تهيهو بعد از دسترسی حمل

در ه ترين مسئل ، بحرانیهاي گردشگري اجزاي زيرساخت

با وجود سرچشمه و كه  طوري هباست.  شهرستان محالت

هاي آب زيرزمينی با كمبود  چشمه آبگرم و وجود سفره

هاي شهرستان  رو است و استحصال آب از چاه هروب آب

مين أهاي ت و بيشتر چاه است با مشکل جدي مواجه شده

هاي  بنابر بررسی. را دارندوري  آب نيز حداقل بهره

 مصرفی شهر محالت از طريق چشمهگرفته آب  صورت

ليتر در ثانيه( 50) هاي سطحی آب ليتر آبدهی در ثانيه(،30)

در اين گردد.  مين میليتر آبدهی در ثانيه( تأ109و چاه )

 توسعه آينده گردشگري مقصد،هاي  براي پروژه ،راستا

   درهمچنين  مورد ارزيابی قرارگيرند.بايد ، منابع آبی

     منظور جلوگيري از آلودگی مناطق گردشگري به

    هاي سطحی و بوهاي  و آب یهاي زيرزمين آب

در توسعه تصفيه مناسب فاضالب نامطبوع، خدمات 

 مورد ارزيابی قرار گيرندبايد كنونی و آينده گردشگري 

(Zargham,2010:223). شهرستان در انه خوشبخت البته

وجود  خانه دفع فاضالب و تصفيه هاي شبکه ،محالت

 .دارد

، ها الينفک زيرساخت )نيروي الکتريسيته( نيز جزء برق

. با احداث رود شمار می بهجهت توسعه گردشگري 

عنوان اولين  شهرستان محالت كه به مگاواتی در7نيروگاه 

اي ه نيروگاه در سطح كشور و سومين نيروگاه در شهرک

رسانی مناسبی جهت توسعه  وضعيت برق ،صنعتی است

اين  با. است سيسات گردشگري شهرستان فراهم آمدهأت

گسترش  ايجاد و در امر توسعه گردشگري، نياز به ،وجود

 امکانات و تأسيسات مذكور در واحدهاي گردشگري

 مشهود است. كامالً شهرستان

 

تسهیالتوخدمات

ي عرضه در مبادالت هاي بنياد از پايه ديگر يکی

 ها، تسهيالت و ها و زيرساخت گردشگري عالوه بر جاذبه

 داشتن سيستمیخدمات گردشگري هستند. در اختيار

ترين اركان توسعه  يکی از مهم در اين بخش،كارآمد 

كيفيت باالي خدماتی  ،مقاصد گردشگري است. در واقع

شود  از صنعت گردشگري ارائه میكه در اين بخش 

مستقيم منجر به افزايش درآمد، ميانگين مدت صورت  به

 ماندگاري و در نهايت افزايش سطح رضايت گردشگران

پی دارد. اين خود انگيزه تکرار سفر را در شود كه می

مسائل مورد بحث در اين بخش از عرضه، بسيار گسترده 

کرد و كيفيت و و متعدد بوده و دربرگيرنده وضعيت عمل

اين بخش هاي  تقاضا بر فعاليتبودن  كارايی و اثر فصلی

ضعيت و (.Farahani Velashjerdy,2012:27) است

تسهيالت و خدمات گردشگري شهرستان محالت، با 

ها، خدمات پذيرايی، خدمات  توجه به پارامترهاي اقامتگاه

مشاهدات  براساس است. گرفته صورت سرگرمی و تفريحی

ان، تنها واحد اقامتگاهی شهرست 6آمده، از  عمل به ميدانی

و  بود شدهر محالت واقع شده در شه بندي هتل درجه2

ها از كيفيت مناسبی برخوردار نيستند.  اهگساير اقامت

خدمات پذيرايی، عرضه غذا و  مركز52 فقط همچنين

مورد 47در محالت وجود دارد كه از اين تعداد نوشيدنی 

 دمورد در نقاط روستايی وجود دار5در نقاط شهري و 

(Statistical Yearbook, 2009) . مراكز مذكور فاقد

در سطح  بندي بوده و بنابر مشاهدات ميدانی اكثراً درجه

 2 راهی درج هستند. يک واحد رستوران بين 3و  2درجه 

از خمين وجود دارد. ـ  محور محالت 15نيز در كيلومتر 

 توان میسرگرمی، نيز  خدمات تفريحی، ورزشی وجمله 

نام مه با امکانات محدود تفريحی چشپارک سراز يک تنها 

در  ،شهرستان در موجود تسهيالت و خدمات در كُل،برد. 

فراغت وقات  ا ن  قاضاي گذرا ت ا حجم  ب و  مقايسه 

نمايد و كيفيت، گستردگی و  ناچيز می ،گردشگري منطقه

 .را نيز ندارند الزم تنوع
 

توصیفیهاییافتهتحلیل

هاي  ياز در فعاليتمين تقاضاي مورد نأبا توجه به اينکه ت

 لذا توسعه بازارها اهميت بسزايی دارد، گردشگري

كند و تعيين  براساس اطالعات بازار نقش كليدي پيدا می
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مستلزم اطالعات گسترده درباره  راهبردهاي توسعه غالباً

 بازار و برآورد محيط در حال تغيير و دگرگونی است.

رستان منظور اطالعات بازار تقاضاي گردشگري شه بدين

 مبدأسن، جنس، تحصيالت، هاي  ويژگی محالت در قالب

شرح زير مورد بررسی قرار  بهوضعيت اسکان  و سفر

درصد 3/50دهد كه  تركيب جنسيتی نشان می است. گرفته

دهند.  را زنان تشکيل می مابقیگردشگران را مردان و 

تعداد بيشترين  ،كند هاي سنی مشخص می بررسی گروه

 6/74است كه سال 15ـ30یبه گروه سنگردشگران مربوط 

هاي بعدي،  ردهشود. در  درصد گردشگران را شامل می

سال به باال با  45درصد و 7/15سال با  30ـ45گروه سنی 

 4 ان براساس تحصيالت درپاسخگوي .هستنددرصد  2/9

نفر معادل  28 ،اين اساسبر اند. سطح مشخص گرديده

صد ديپلم، در1/21نفر معادل  39ديپلم،  درصد زير1/15

نفر معادل  51ديپلم و  درصد فوق 2/22نفر معادل  41

اند. اين آمار  هداشتتحصيالت ليسانس و باالتر  ،درصد40

اكثريت ميان نشانگر مطلوبيت سطح تحصيالت در 

 عنوان نقطه قوتی در راستاي گردشگران است كه به

 آيد. حساب می هاي توسعه گردشگري شهرستان به مهبرنا

 سفر أمطالعات ميدانی در رابطه با مبد نتايج حاصل از

دهد كه بيشترين حجم گردشگران  گردشگران نشان می

)گردشگران  هاي تهران، مركزي مربوط به استانترتيب  به

اين  ،عبارتی  اند. به اصفهان، قم و البرز بودهاستانی(،  درون

را  هاي گردشگري شهرستانها بزرگترين بازار استان

 دهند. تشکيل می
 

 
 ترين بازارهاي بالقوه گردشگري شهرستان محالت عمده .5شکل

 1391هاي تحقيق:يافته منبع:

هاي مهم در ارتباط با استفاده از تسهيالت  يکی از شاخص

هاي گردشگران، اقامت گردشگر در منطقه است.  و هزينه

درصد از  4/45هاي تحقيق در اين بخش،  افتهبراساس ي

درصد در  3/17اند،  شهرستان اسکان نداشته درگردشگران 

 درصد در 2/9درصد در مدارس،  7/9خانه اقوام، 

. اند درصد در چادر اسکان داشته 1/8اي،  هاي اجاره خانه

نزديک به نيمی از گردشگران در شهرستان عدم اسکان 

اي پايين  نمايانگر عدم ماندگاري و مقادير هزينه ،محالت

عنوان  به ت است كه بايدن در شهرستان محالگردشگرا

 ريزي و توسعه گردشگري فاكتوري اساسی در برنامه

َ شهرستان ّم ظرد ن قرار گيرد. ن  مندي رضايت ميزا

ي تقاضاشناخت هاي  لفهؤم عنوان يکی از به گردشگران

نجش كارايی خدمات و س جهت تواند میگردشگري، 

 و گيردشده در مقصد مورد استفاده قرار تسهيالت عرضه

كردن هرچه بهتر نيازها و انتظارات   برآورده ستايدر را

ها در اين بخش نشان  دادهثري نمايد. ؤگردشگران كمک م

 رضايت از ،درصد 48 مجموع گردشگران، ازدهد كه  می

تسهيالت و خدمات گردشگري شهرستان را متوسط 

شرح  ميانگين متغيرهاي مورد بررسی به اند. ارزيابی كرده

 است.جدول زير 
 

 ميانگين رضايتمندي گردشگران از عوامل عرضه گردشگري .2جدول

  متغیرها
MO 

 3 65/2 وضعيت و كيفيت مراكز اقامتی

 3 56/2 فروشی اغذيه و پذيرايی مراكز كيفيت و وضعيت

 3 44/2 هاقيمت امکانات خريد)سوغات، تغذيه( و

 3 23/3 تفريحی پاكيزگی و بهداشت اماكن عمومی و

 3 07/3 تفريحی و عمومی اماكن بهداشتی و رفاهی خدمات

 3 95/2 گردشگري مراكز وضعيت به مسئولين رسيدگی

ها  اقامتگاه ها،جاذبه مورد )در رسانیاطالع كيفيت
 (غيره و

79/2 3 

 3 05/3 هاي گردشگريوضعيت دسترسی به جاذبه

 3 16/3 سرگرمی   كيفيت فضاهاي تفريحی و

 3 04/3 گردشگري اماكن مجاورت در موجود امکانات ميزان

 3 35/3 هاي گردشگريجذابيت جاذبه

 3 6/3 تمايل به تکرار سفر 

 1391هاي تحقيق: يافته منبع:
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 در بين ،شود مشاهده می فوق طور كه در جدول همان

، 44/2امکانات خريد با ميانگين شده،  هاي بررسی شاخص

 ، كيفيت مراكز56/2گين كيفيت مراكز پذيرايی با ميان

رسانی و بازاريابی  كيفيت اطالع و 65/2 با ميانگين اقامتی

مندي ميزان رضايتترين  پايين ،79/2 با ميانگين دشگريگر

تمايل به تکرار سفر  ،در طرف مقابل .را دارند گردشگران

لفه قابل توجهی از رضايت گردشگران ؤم، 6/3 با ميانگين

 دهد. را نشان می
 

 
نمودار سنجش رضايتمندي گردشگران از عوامل عرضه  .6شکل

 گردشگري شهرستان محالت

 

با گردشگری تقاضای و عرضه کارکردهای تحلیل

 SWOTاستفادهازتکنیک

تقاضا و وضعيت موجود  پس از بررسی و ارزيابی بازار

عرضه گردشگري در منطقه مورد مطالعه، بايستی به تحليل 

هاي توسعه را  سياست ی و كيفی استراتژيک پرداخته وكمّ

عنوان  تقاضا به بر مبناي نتايج حاصل از بررسی عرضه و

طوركلی  هب .تعيين نموددو ركن اساسی نظام گردشگري 

، هدف از تحليل موقعيت و شناخت شرايط موجود

هاي بازاريابی گردشگري است كه  دستيابی به استراتژي

شود.  كار گرفته می هگردشگري بي در صورت كاربرد به

الزم است بدانيم كه در چه موقعيتی هستيم؟ اين  ،بنابراين

امر مستلزم يک بررسی كامل از عواملی است كه بر 

هاي  ثيرگذار باشند. روشأساختار گردشگري ت فعاليت و

 ،SWOT تحليل كه دارد وجود وضعيت تحليل براي مختلفی

. (Ketabchi.2004:88) ستا ها آنترين  مهميکی از 

ها،  ها، ضعف كه پايه سنجش توانمندي ،SWOT تحليل

ريزي  ها و تهديدهاي موجود در هرگونه برنامه فرصت

ريزي استراتژيک بازاريابی نيز  اجتماعی است، در برنامه

 .(Ebrahimzadeh,2010:75) گيرد مورد استفاده قرار می

 شرح زير قابل ، بهSWOTتحليل  عد تجزيه وچهار بُ

 .(Doswell, 2005: 251) هستندتعريف 

هايی را كه نقش قابل توجهی در كاركردنقاط قوت: 

كند.  كنند، توصيف می موفقيت بخش گردشگري ايفا می

كاركنان  عنوان مثال، نقاط قوت ممکن است شامل به

هاي گردشگري،  ديده، انواع جاذبه خوب آموزش

اي ه فرودگاهی مناسب يا ظرفيت پذيرش اضافی، هتل

 ستاره خوب، محصوالت محلی عالی،ستاره و چهار سه

محيط زيستی سالم و  قابل رقابت و هاي منطقی و قيمت

 شد.با ضايع نشده

ضعف: آن دسته از مشخصات بخش گردشگري  نقاط

دهند و به  هستند كه كيفيت محصول را كاهش می

زنند. بايد نقاط ضعف را از  هاي بازاريابی لطمه می تالش

توان  عنوان مثال می كننده و مشتري ديد. به فچشمان مصر

به تسهيالت تفريحی كم و كيفيت نازل خدمات اشاره 

 كرد.

محصول، بايد  بعد از تجزيه وتحليل بازار و ها:فرصت

گسترش قابل  هايی را كه منتهی به بهبود و بتوان فرصت

شود،  نين توسعه تقاضاي جديد و عمده میتوجه و همچ

 شناسايی نمود.

 آينده توانند می كه عاملی يا رويداد روند، گونهديدها: هرته

ثير قرار أمنفی و ناخوشايند تحت ت شکل گردشگري را به

 هاي ها و ضعف قوت ،SWOTتحليل در واقع دهند. 

ها و  رسی درونی( سازمان را با فرصت ساب)ح داخلی

دهد.  رسی خارجی( ارتباط می )حساب تهديدات بيرونی

هاي موجود  فرصت ها و ان بايد بتواند قوتسازم ،عبارتی به

را حفظ نموده و نقاط ضعف و تهديدات را حذف و 

 حداقل اينکه براي كاهش .تبديل به قوت و فرصت نمايد
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را  عواملاي  ها بر سازمان دامنه تأثيرات منفی و مخرب آن

نقاط  منظوربراي اين  .(Eslam.2006: 138) كاهش دهد

 ،SOحالت كلی  هديدها در چهارت ها و فرصت ضعف و قوت و

WO، ST وWT، هاي راهبردي از بين  شوند و گزينه پيوند داده می

 .(Ebrahimzadeh & Izadfar,2009:242) شوند ها انتخاب می آن

تحليل شرايط گردشگري شهرستان محالت، در  تجزيه و

 ،تکنيک فوق گيري از با بهرهتقاضا،  و عد عرضهدو بُ

 :شرح زير انجام شد به

فرصت و  بندي قوت، ضعف، و طبقه بازشناسی گاماول:

 تقاضا؛ و عرضه بخش دو كاركردهاي در موجود تهديدهاي

 و اختصاص وزنی از  SWOTتشکيل ماتريس  گامدوم:

ين اهميت(، براساس )بيشتر 9)كمترين اهميت( تا  صفر

ن گردشگري، به هريک از كارشناسا ن وديدگاه مسئولي

ها بر موقعيت  براساس اثر احتمالی آنآمده،  دست عوامل به

راهبردي بازاريابی گردشگري مقصد و همچنين اختصاص 

)براساس طيف ليکرت( با توجه به  5تا  1اي از  رتبه

تقاضاي  ها در شرايط عرضه و اهميت و موقعيت كنونی آن

س جمع گردشگري، سپس محاسبه امتياز نهايی براسا

 امتيازات وزنی تمام عوامل؛

تدوين راهبردهاي متناسب براي هدايت صحيح  م:گامسو

ريزي  تقاضا در راستاي برنامه هماهنگی بين عرضه و و

 .توسعه گردشگري مقصد
 

 ثيرگذار داخلی بر توسعه گردشگري شهرستان محالتأعوامل ت .3جدول

 امتیازوزنی رتبه وزن هاقوت 

ضا
تقا

 

 15/0 3 05/0 فراوانی باالي گردشگران جوان

 28/0 4 07/0 نسبی گردشگران رضايت

 4/0 4 1/0 تمايل گردشگران به تکرار سفر به شهرستان

 16/0 4 04/0 فراوانی باالي گردشگران داراي تحصيالت دانشگاهی

 24/0 4 06/0 وجود تقاضاي مطلوب گردشگري شهرستان

 24/0 3 08/0 تمايل گردشگران به استفاده از امکانات آبدرمانی

 5/0 5 1/0 گردشگران هاي شهرستان از نظر اذبهجذابيت ج

ضه
عر

 

)اكوتوريسم، درمانی،  هاي گردشگري گردشگري مقصد در ارائه گونه هاي غناي جاذبه و تنوع
 (غيره تاريخی، و

1/0 4 4/0 

ب و هواي مناسبآ  05/0 4 2/0 

 18/0 3 06/0 هاي مهم ارتباطی موقعيت استراتژيک مناسب و قرارگرفتن در مسير راه

 21/0 3 07/0 هاي دردست تصويب و اجراي توسعه گردشگري شهرستان طرح

 28/0 4 07/0 كننده گردشگر)جشنواره گل( المللی جذب رويدادهاي ساالنه ملی و بين

 24/0 4 06/0 مراكز جمعيتی شهرستانمحدوده  ها در گيري جاذبهقرار

 36/0 4 09/0 استان استان و برون جايگاه برتر محالت در ميان مقاصد گردشگري درون

 جمع
1 

 84/3 

 امتیازوزنی رتبه وزن هاضعف 

ضا
تقا

 

 195/0 3 065/0 كمبود تقاضاي گردشگر خارجی

 5/0 5 1/0 درصد عدم اسکان( 45عدم ماندگاري گردشگران )

 18/0 3 06/0 جوار ي همها استانی و استان محدوديت بازارهاي گردشگري به گردشگران درون

 15/0 3 05/0 هاي باستانی و مذهبی مقصد تمايل پايين گردشگران براي ديدن جاذبه

 24/0 3 08/0 كرد گردشگران در مقصد مبالغ پائين هزينه

 18/0 3 06/0 خصوص الگوهاي رفتاري گردشگرانعدم وجود مطالعات در

 34/0 4 085/0 توزيع نامناسب فصلی تقاضاي گردشگري

ضه
عر

 

 14/0 4 035/0 هاي ارتباطی نقل و راهو عملکرد ضعيف حمل

هاي گردشگري  برداري بهينه از جاذبه ها و تسهيالت مناسب جهت بهره مهيانبودن زيرساخت
 شهرستان

055/0 5 275/0 

 امتیازوزنی رتبه وزن هاضعف
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 16/0 4 040/0 كمبود امکانات تفريحی، سرگرمی و ورزشی براي گردشگران جوان

 152/0 4 038/0 ضعف كميتی و كيفيتی مراكز اقامتی

هاي  عدم كيفيت مراكز پذيرايی در سطح شهرستان و همچنين كمبود آنها در محدوده جاذبه
 گردشگري

038/0 4 152/0 

 2/0 5 040/0 هاي گردشگري ضعف كميتی و كيفيتی امکانات خريد در محدوده جاذبه

 16/0 4 040/0 هاي گردشگري مقصد ناسب با قابليتضعف بازاريابی مت

 12/0 4 03/0 هاي اجرايی مرتبط با مديريت گردشگري مقصد كمبود نيروي متخصص در دستگاه

 27/0 5 054/0 عملکرد ضعيف عوامل انگيزشی جذب و حفظ گردشگر در مقصد

بصري پارک بر اثر ازدحام  هاي مقصد به پارک سرچشمه و از بين رفتن زيبايی شدن تفرجگاهمحدود
 مردم و گردشگران

05/0 5 25/0 

آوردن امکانات مناسب بهداشتی، استراحتگاهی و  گرم جهت فراهم عدم رسيدگی به منطقه نمونه آب
 درمانی

05/0 5 25/0 

هاي باستانی بر اثر عدم رسيدگی مسئولين و عدم  معرض تهديد و تخريب قرارداشتن جاذبه در
 گردشگرانآگاهی مردم و

03/0 4 12/0 

 1 جمع
 03/4 

 

 عوامل تأثيرگذار خارجی بر توسعه گردشگري شهرستان محالت .4جدول

 1391: هاي تحقيق يافته منبع:

امتیاز رتبه وزن هافرصت 
 وزنی

ضا
تقا

 

 27/0 3 09/0 مايل مردم به سفر و گردشگريت

 16/0 2 08/0 )مقصد گردشگران خارجی( و امکان جذب اين گردشگران نزديکی به قطب گردشگري اصفهان

 225/0 3 075/0 سط گردشگرانهاي مقصد تو معرفی و تبليغ جاذبه

 4/0 4 1/0 ترين مبادي گردشگر فرست از جمله تهران و اصفهان جواري با مهم هم

 21/0 3 07/0 كرده امکان گسترش انگيزه گردشگري تاريخی با وجود تقاضاي گردشگران تحصيل

 34/0 4 085/0 گردشگران جوانآوردن امکانات ورزشی براي  اي گردشگران با فراهم امکان افزايش مخارج هزينه

ضه
عر

 

 425/0 5 085/0 هاي گردشگري از طرف بخش خصوصی گذاري مستعدبودن جهت جذب سرمايه

 12/0 3 04/0 هاي زمستانی و جذب گردشگران جوان امکان ارائه ورزش

 65/0 5 13/0 به قطب گردشگري منطقهبودن بستر مورد نياز جهت تبديل شدن  فراهم

 36/0 4 09/0 هاي شغلی و كسب درآمد براي شهرستان ن بستر افزايش فرصتبود فراهم

 38/0 4 095/0 امکان دستيابی به جايگاه برتر و ويژه گردشگري پرورش گل و گياه

 18/0 3 06/0 هاي صنعتی اراک و اصفهان جهت تهيه منابع مالی مورد نياز نزديکی به قطب

 1 جمع
 72/3 

 

امتیاز رتبه وزن تهدیدها
 وزنی

ضا
 تقا

11/0 كاهش رضايتمندي گردشگران  4 44/0  

1/0 اُفت تقاضاي گردشگري  4 4/0  

هاي مقصد براي گردشگران شدن جاذبه يکنواخت  08/0  4 32/0  

13/0 جذب گردشگران به ساير مقاصد رقيب  4 52/0  

رفتن انگيزه گردشگران براي سفر به شهرستان از بين  08/0  4 32/0  

ضه
 عر

هاي همجوار هاي در دست انجام گردشگري در استان گذاري سرمايه  15/0  2 3/0  

محيطی تراكم بيش از حد جمعيتی شهرستان در آينده و تهديدات زيست  2/0  4 8/0  

ها بر اثر توسعه محصوالت عرضه بدون هماهنگی با نيازهاي بازار تقاضا گذاري احتمال شکست سرمايه  15/0  3 45/0  

 

 1 جمع
 55/3 
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عرضهوتقاضایگردشگریهایتعییناولویت
ثيرگذار بر توسعه أنتايج اوليه حاصل از تحليل عوامل ت

 انگر اينگردشگري شهرستان محالت در بخش تقاضا بي

 از نظرها  ست كه در گروه نقاط قوت، جذابيت جاذبها

در گروه نقاط و ترين  مهم( 5/0گردشگران )امتياز وزنی 

( 5/0)امتياز وزنی  عدم ماندگاري گردشگرانضعف 

ترين  همجواري با مهم ،. در عين حالهستندترين  مهم

)امتياز جمله تهران و اصفهان ت از صفر مبادي گردشگر

ترين فرصت و جذب گردشگران به ساير  ( مهم4/0وزنی

ترين تهديدهاي  مهم ( از52/0مقاصد رقيب )امتياز وزنی

شوند. همچنين آنچه از تحليل  اين بخش محسوب می

 ثيرگذار در بخش عرضه برأنتايج حاصل از كاركردهاي ت

ها در ارائه  آيد بيانگر اين است كه تنوع و غناي جاذبه می

( از 4/0گري )امتياز وزنی هاي مختلف گردش گونه

ها و تسهيالت  نبودن زيرساختها و مهيا ترين قوت مهم

هاي گردشگري  برداري بهينه از جاذبه مناسب جهت بهره

( و عملکرد ضعيف عوامل 275/0شهرستان )امتياز وزنی 

(، از 27/0هاي جذب گردشگر )امتياز وزنی و انگيزاننده

 ،عين حال آيند. در شمار می ها به ترين ضعف مهم

 شدن نياز جهت تبديل بودن زمينه و بستر مورد فراهم

( از 65/0)امتياز وزنی محالت به قطب گردشگري منطقه 

ترين تهديد،  شمار رفته و اما مهم ها به ترين فرصت مهم

جمعيتی شهرستان در آينده و تهديدات  تراكم بيش از حد

 .است( 8/0محيطی )امتياز وزنی  زيست
 

 
 عرضه در دو بخش ،SWOTاي امتياز عوامل  ار مقايسهنمود .7شکل

 يگردشگر تقاضاي و

 1391هاي تحقيق: يافته منبع:

 و  در دو بخش عرضه ،SWOTبا تطبيق عوامل چهارگانه 

ها در بخش تقاضا نمود  گردد كه قوت تقاضا مشخص می

را بيشتر مورد هدف  تهديدها آن كه حالیدر بيشتري دارد

مندي  بايد جهت مقابله با تهديدها بهرهلذا  ،است قرار داده

صورت گيرد. از سوي  ي اين بخشها تري از قوت مناسب

 ها در بخش عرضه چشمگيرتر است ضعف ديگر،

توجهی پيش روي اين بخش هاي قابل  كه فرصت  حالیدر

، ها در راستاي دستيابی به آن دوجود دارد كه باي

 هاي موجود كاهش يابد. ضعف

 

 هااتژیبندیاستراولویت

  اجرايی قابليت كه هايی اولويت و ها استراتژي طوركلی به

منظور بهبود  هاي برتر به كننده استراتژي شدن دارند، تعيين

 كاركردهاي عرضه و تقاضا در راستاي توسعه گردشگري

هاي برتر و  استراتژي رو، اين از هستند. محالت شهرستان

، از 8 مودارريزي توسعه با توجه به ن رهگشا در برنامه

آيند. با توجه  دست می به SWOTتركيب عوامل چهارگانه 

 اند. دو با هم جمع شده  به به اين نمودار، ميانگن عوامل دو

 

 
 ها آوردن ميانگين استراتژي دست نحوه توليد و به .8شکل
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 گردشگري شهرستان محالتتقاضاي راهبردهاي تطبيقی عرضه و .5جدول

 
 

 

(SO)تهاجمیتراتژیاس
 

 
 
 
 
 

تهاجمیراهبردهای


(SO) 
 

 ؛هاي تاريخی و فرهنگی خصوص جذب گردشگران داراي تحصيالت دانشگاهی به جاذبهريزي در برنامه .1
چه بيشتر رضايت گردشگران و افزايش  منظور جلب هر ن به امکانات و خدمات توريستی بهبخشيد تنوع  .2

 ؛توسط گردشگران تمايل به تکرار سفر و تبليغ مقصد
 شناختی با هدف شناختی و روانزيبا هاي طبيعی، هاي گل و گياه با توجه به جنبه ساماندهی مطلوب جشنواره .3

هاي تخصصی  برگزاري جشنواره آرايی و غيره، هاي مفرحی مانند مسابقات گل فعاليت گردشگر )ايجاد جذب
 در ايام مختلف سال، مسابقات عکاسی و ا و غيرهنند ميخک، گاليول، رز، مينهاي توليدي ما براي انواع گل

 ؛ها و گياهان( از گل نقاشی

ريزي جهت ايجاد و گسترش گردشگري  ماه از سال و برنامه12اي تعيين تقويم آسايش اقليم مقصد بر  .4
 ؛متناسب با اين تقويم

 ؛ها كردن جاذبه تر ها و افزايش كاركردهاي مطلوب جهت جذاب كيفيت جاذبه ارتقاي .5
منظور معرفی  گذاران بالقوه به و دعوت از سرمايه هاي مربوط هاي مختلف از طرف سازمان ايی اجالسبرپ .6

 .هاي صنعتی اراک و اصفهان( گذاري گردشگري در شهرستان محالت )قطب ايههاي سرم فرصت

 (ST) استراتژیتنوع  

 
 

تنوعراهبردهای
 

(ST) 

د رقيب با حفظ موقعيت برتر گردشگري از طريق شناسايی . جلوگيري از جذب گردشگران به ساير مقاص1
 ؛ها هاي آن نيازهاي مختلف گردشگران و ارائه امکانات و خواسته

 ؛ها اي از آن هاي دوره ارزيابی و ارتقاي رضايتمندي گردشگران با نظرسنجی .2

 ؛ردشگرانمنظور جلب رضايت گ هاي توريستی به بخشيدن به امکانات و خدمات و فعاليت تنوع .3

 ؛شده هاي شناخته هاي گردشگري متناسب با گونه لوپ ايجاد ريزي برنامه و شهرستان گردشگري شناسی گونه. 4
 ؛ها به ساير مقاصد شناسايی و تقويت انگيزه تکرار سفر گردشگران جهت جلوگيري از جذب آن .5

 ؛شهري هاي اوليه گذاري با توجه به وجود زيرساخت هاي سرمايه توجيه هزينه .6
 .هاي زمستانی و جذب گردشگران جوان . ارائه ورزش7

(WOهایبازنگری)استراتژی 

 
 

 بازنگري راهبردهاي

 

(WO) 
 

آوردن امکانات تفريحی و ورزشی در مناطق نمونه گردشگري  اي گردشگران با فراهم افزايش مخارج هزينه .1
كابين و  سواري و سواركاري، قايقرانی، تله هاي دوچرخه هاي بازي چمن و اسکيت، پيست شهرستان )زمين

 غيره(؛

تنظيم استانداردهاي توسعه و طراحی خدمات مهمانداري و گردشگري و ايجاد يک سيستم كنترل و نظارت  .2
 ها در بخش گردشگري و مهمانداري؛ بر كيفيت خدمات واحدهاي اقامتی و رستوران

)با توزيع بروشورهاي  خارجی گردشگران جذب جهت در تالش و مختلف مقصد وكيفی كاركردهاي بهبود كمّی .3
 تبليغاتی در مراكز اقامتی استان اصفهان(؛

هاي بخش خصوصی جهت ارتقاي كمّيت و كيفيت عرضه خدمات گردشگري  گذاري از سرمايه گيري بهره .4
نقل، و داري، دفاتر خدمات مسافرتی، حمل ها، رستوران هاي مستقيم و غيرمستقيم( چون اقامتگاه )فعاليت

 ها؛ اعطاي سهام و غيره طبق برنامه مشخص و نظارت بر اجراي آن

 احداث تأسيسات استاندارد پذيرايی و امکانات خريد در كنار واحدهاي با ارزش توريستی؛ .5
 هاي مقصد و نيازهاي بازار تقاضا؛ اي متناسب با قابليت انجام تحقيقات بازاريابی و تنظيم عملکردهاي توسعه  .6

هاي اجرايی مربوط جهت مديريت و  ديده گردشگري در دستگاه يروهاي متخصص و آموزشاستفاده از ن
شدن به قطب  تر توسعه در راستاي دستيابی به اهداف بلندمدت توسعه مقصد )تبديل هاي كاربردي ريزي برنامه

گردشگري منطقه(.
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، آورده 9ها در شکل بندي استراتژي نتايج نهايی اولويت

با  WOهاي  تراتژياست. اين نتايج نشان داد كه اس شده

با ميانگين  SOهاي  در رتبه اول، استراتژي 99/7ميانگين 

در  85/7با ميانگين WT هاي  در رتبه دوم، استراتژي 9/7

در رتبه  76/7با ميانگين  STهاي  رتبه سوم و استراتژي

 چهارم قرار دارند.

 
هاي بازاريابی گردشگري در شهرستان  بندي استراتژي اولويت.9شکل

 تمحال

گیرینتیجهبحثو
قات بازار نوعی فرايند تحقي محصولـ  بازار تطبيقی تحليل

هاي  ريزي فضايی عرضه در فعاليت سازي و برنامه هو آماد

يت و گردشگري براساس اطالعات بازار و در ارتباط با كمّ

هستند  ها درپی آن اين تحليل ،يت تقاضا است. در واقعكيف

گردشگري،  هاي فعاليت زمانی ـ مکانی توزيع چگونگی به كه

)عرضه( و تقاضاي موجود با  براساس توزيع منابع موجود

 ها ت يابند. با استناد بر اين تحليلرويکردي عادالنه، دس

منظور دستيابی به توسعه  به توان راهبردهاي بنيادين را می

الزمه بازاريابی و  ،عبارتی مند تنظيم نمود. به نظام

گردشگري، تحليل جامع  توسعه ريزي موفق براي برنامه

آمده از گردشگران است و تعيين راهبرد  دست اطالعات به

مستلزم اطالعات گسترده درباره بازار و برآورد محيط  غالباً

صورت راهبرد  در حال تغيير و دگرگونی است. در غير اين

 اتی نادرست و منسوخ استوار خواهدبر مبناي اطالع

تی، محکوم به شکست و نابودي رقابكه در بازار فراگرديد 

اضر تالش گرديد با در تحقيق ح ،است. بر اين اساس

(WTراهبردهایتدافعی) 

 

 

راهبردهایتدافعی


(WT) 

 بی عملکرد رقابتی مقصد با ساير مقاصد رقيب؛. بررسی و ارزيا1

سازي و جلوگيري از  . شناسايی الگوي رفتاري گردشگران و ارائه تسهيالت و خدمات متناسب در راستاي بهينه2

 ها؛ گذاري شکست سرمايه

هاي مختلف گردشگري شهرستان جهت كاهش  پذيري و تعيين حد مطلوب تراكم جمعيت در مکان . ظرفيت3

هاي  آلودگی رفتن زيبايی بصري و ها و جلوگيري از تخريب، از بين تراكم بيش از حد به اين مکانفشار و 

 احتمالی؛

هاي اينترنتی و  هاي استانی و ملی و نيز سايت هاي مربوط )از طريق رسانه . انجام تبليغات و شناساندن جاذبه4

 نصب تابلوهاي راهنماي آثار گردشگري(؛

ها،  ها )تعريض و ترميم جاده ويژه مسيرهاي منتهی به جاذبه هاي ارتباطی شهرستان به ه. توسعه و بهسازي شبک5

 ها(؛ نصب عالئم راهنمايی و رانندگی و عالئم راهنماي جاذبه

مذهبی مقصد و تدوين مقررات مربوط از طرف سازمان ـ  . نظارت بر چگونگی بازسازي و مرمت آثار تاريخی6

 ميراث فرهنگی و گردشگري؛

كشی( جهت جلوگيري از تخريب بيشتر و  حفاظت از آثار باستانی و تاريخی مقصد با ايجاد حريم )فنس .7

 دادن به افراد محلی و گردشگران درباره ارزش تاريخی ومزاياي حفظ اين آثار. آگاهی
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هاي گردشگران بتوان محصوالتی مطابق  شناسايی ويژگی

عرضه كاال را با  نياز گردشگران فراهم كرد و با سليقه و

بازار يا تغيير شرايط منطبق نمود تا در توسعه  تغيير سليقه

ثر ؤم ،گردشگري موردنظر بازارهاي فعلی و رونق مقصد

هاي بازار تقاضاي گردشگري براساس  ويژگیواقع شود. 

وضعيت و  سفر تحصيالت، مبدأسن، فاكتورهاي جنسيت، 

ر هاي تحقيق د يافته مورد بررسی قرار گرفتند. اقامت

 هاي مختلف كردن ويژگی بخش تقاضا ضمن روشن

هاي تقاضا در  بخش ترين منشان داد كه مه ،گردشگران

هاي مورد بررسی، كه از فراوانی قابل توجهی  اخصش

ی شگرانسال و گرد رخوردارند، گردشگران جوان زير سیب

 . لذا بايستی امکانات عرضهدارندتحصيالت دانشگاهی  كه

كيد بيشتري بر أدر بخش خدمات با توجه و ت ويژه به

ترين  نيازهاي اين دو گروه صورت گيرد. همچنين مهم

هاي  به شهرستان محالت، استان تصگر فرمبادي گردش

دهنده  . اين آمار نشاناستقم  تهران، مركزي، اصفهان و

هاي  زارهاي گردشگري شهرستان به استانبا شدنمحدود

گاري گردشگران را همجوار است و همين مسئله عدم ماند

دهند  را تشکيل می گودرصد كل گردشگران پاسخ45كه 

 ين بازارها وحفظ وگسترش ا ،رو از اين .پی دارددر

 اقامتی متناسب با موقعيت وداشتن نيازهاي درنظر

 از مسائلی ،شدنها و تالش براي ماندگار هاي آن ويژگی

اي ب نهايتمورد توجه قرار گيرند.  داست كه   ،در 

هاي  كه برپايه يافته SWOTهاي حاصل از تکينک  تحليل

 گرفت تقاضا صورت و تحقيق در هر دو بخش عرضه

 هر دو محيط بيرونی و درونی بر توسعداد كه ه نشان

 و در بين عوامل اند گردشگري شهرستان تأثيرگذار بوده

در رتبه اول قرار  03/4از ها با امتي مورد بررسی ضعف

و  در رتبه دوم 84/3ها با امتياز  سپس قوت گرفتند.

در  55/3و  72/3ها و تهديدها با امتيازات  فرصت

به  رفتند. با توجههاي سوم و چهارم قرار گ اولويت

 هاي كاربرديرگذاري متفاوت اين عوامل، راهبردتأثي

WO، عنوان اولويت  رفت از وضع موجود به برونمنظور  به

 منظور خلق فضايی مناسب به ،SOاول و راهبردهاي 

جهت توسعه و گسترش آينده گردشگري در اولويت دوم 

، فوقبا توجه به نتايج اينک گيرند.  ريزي قرار می برنامه

 بايستی توسعه و پويايی نظام گردشگري شهرستان

سويه بين عناصر سيستم أكيد بر ارتباطی دومحالت، با ت

 رضهاجزا و عناصر ع ،عبارتی  به د.گردشگري برقرار گرد

 هاي ها، زيرساخت )جاذبه شهرستان محالت گردشگري

 خدمات پذيرايی، دفاتر مورد نياز، واحدهاي اقامتی/

 با انطباق ( درغيره سرگرمی و تفريحی/ تامکانا مسافرتی،

ها شکل گيرد. هاي آن ها و خواسته ا، ويژگیبازار تقاض
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