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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.

93/07/20:پذیرش92/03/01:دریافت

چکیده
امروزه صنعت گردشگري در ايجاد زمينههاي تعامل بين كشورهاي
 افزايش درآمد سرانه و تنوع منابع، ايجاد اشتغال پايدار،مختلف
 در عين حال الزمه برنامهريزي موفق.درآمدي مقولهاي تأثيرگذار است
 اين فرايند شامل مولفهها و اركان فراوانی. بازاريابی است،گردشگري
.است كه عرضه و تقاضا از مهمترين مؤلفههاي آن محسوب میشوند
 با رويکردي توصيفی ـ تحليلی و با بهرهگيري از،در اين تحقيق
مطالعات ميدانی و اسنادي به شناسايی ويژگیهاي عرضه و تقاضاي
،SWOT گردشگري در شهرستان محالت پرداخته و با استفاده از مدل
، نتايج حاصل از اين تحقيق.به تحليل كاركردي آن اقدام شدهاست
بيانگر آن است كه گردشگران جوان زير سیسال و گردشگرانی كه
تحصيالت دانشگاهی داشته و در استانهاي همجوار بازارهاي گردشگري
دارند از مهمترين مشخصههاي شناختهشده در بخش تقاضا بوده و
ضعف عملکرد بخش عرضه در گسترش زيرساختها و تسهيالت
 در.مناسب و عدم مهيابودن بعضی از جاذبههاي گردشگري است
 با توجه به تأثيرگذاري،SWOT تحليل نهايی حاصل از تکينک
 بهمنظور برونرفت،WO  ابتدا راهبردهاي كاربردي،متفاوت اين عوامل
 بهمنظور خلق فضايی مناسب،SO از وضع موجود و سپس راهبردهاي
جهت توسعه آينده گردشگري منظقه تدوين و در اولويت برنامهريزي
.قرار گرفتند

Keywords: Tourism Marketing, Tourism supply,
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مقدمه
برنامهريزي براي توسعه گردشگري ،مستلزم توجه به
نيازها ،ويژگیها و خواستههاي بازار بهعنوان عوامل تقاضا
و مديريت نحوه استفاده از جاذبهها ،خدمات و تسهيالت
گردشگري و عوامل عرضه گردشگري است .به عبارتی،
توسعه خدمات و امکانات زيربنايی و رفاهی و ابعاد فيزيکی
و كالبدي گردشگري ،در فضاهاي مختلف بدون درنظرگرفتن
ظرفيتها ،قابليتها و امکانات و محدوديتهاي عرضه و
تقاضاي گردشگري ،به ايجاد تعادل منطقهاي كمکی نخواهد
كرد .بنابراين ،توسعه گردشگري بهعنوان بازاري كُلی،
تحت شرايط عرضه و تقاضا قابل بررسی است .بنابراين،
میتوان از مفهوم بازاريابی بهعنوان مکانيسم پيونددهنده
عرضه و تقاضا استفاده كرد ( )Middelton,2009:3و با
بازاريابی دقيق و واقعبينانه ظرف مناسبی براي پيوستگی دو
عامل مهم توسعه صنعت گردشگري ،يعنی عرضه و تقاضا
فراهم نمود ( .)HeidariChianeh, 2010:67تاكنون،
تحقيقات داخلی متعددي در زمينه توسعه مقاصد گردشگري
با استفاده از مباحث بازاريابی ،شناسايی مؤلفههاي عرضه و
تقاضاي گردشگري صورت گرفته است سحرناز (،)2007
در شناسايی تقاضاي گردشگري با استفاده از گونهشناسی
توريستهاي خارجی بازديدكننده از ايران ،به اين نتيجه رسيده
كهاينگردشگران غالباً با انگيزه ماجراجويی وارد ايران میشوند.
كاوهايان ( ،)2002در مطالعهاي كه در رابطه با تقاضاي
گردشگري انجام داده است سعی كرده تا عوامل اصلی
اقتصادي و غيراقتصادي مؤثر بر تقاضاي گردشگري را در

عرضه صنعت گردشگري از آن بهره مند گشته اند را
جستوجو كردند و عوامل مؤثر بر توسعه زيرساختهاي
صنعت توريسم ايران را در قالب شناسايی بازار بالقوه و
انتخاب گروه خاص گردشگران ،توسعه زيرساختها،
انجام تبليغات در خارج از كشور شناسايی كردند .تقوي و
مباركی ( ،)2010نيز در بررسی و تحليل فضاهاي توريستی
شهر تبريز بهمنظور برنامهريزي توريسم ،مشخصاً به بررسی
و تحليل عوامل عرضه گردشگري در بخش جاذبهها،
تسهيالت و راههاي ارتباطی شهر تبريز با استفاده از تکنيک
 SWOTپرداختهاند .در مجموع در تحقيقات ذكر شده،
عوامل عرضه و تقاضا با هم و بعضاً بهصورت جداگانه
مورد بررسی قرار گرفتهاند .با توجه به اينکه شناسايی
مؤلفههاي عرضه و چگونگی تطابق با تقاضاهاي مختلف از
اهميت خاصی در نظاممندنمودن توسعه گردشگري برخوردار
است و در تحليل بازار تقاضا به اين مهم میتوان دست
يافت كه گردشگران مقصد موردنظر چه ويژگیهايی دارند
و متناسب با اين ويژگیها به چه امکاناتی نيازمندند و در
طرف مقابل در تحليل عوامل عرضه ظرفيتها ،قابليتها و
امکانات و محدوديتهاي مقصد با درنظرداشتن شناخت
حاصل از تقاضا مورد بررسی قرار میگيرد .از اينرو ،اين
تحقيق سعی بر آن دارد تا با شناسايی و تحليل ويژگیهاي
عرضه و تقاضاي گردشگري و ارائه راهبردهاي تطبيقی در
اين زمينه ،در يک مطالعه موردي چارچوب مناسبی را براي
توسعه گردشگري مشخص نمايد .نمودار زير ،فرايند و
الگوي مفهومی اين تحقيق را نشان میدهد.

شش منطقه جهان يعنی اروپا ،آمريکا ،شرق آسيا ،اقيانوسيه،
خاورميانه و جنوب آسيا شناسايی كند .يافتههاي اين
تحقيق ،نشان داد تقاضاي گردشگري بينالمللی در ايران با
درآمد سرانه ساير كشورها ،كاهش ارزش ريال و ناآرامیهاي
بعد از انقالب رابطه دارد .( Samadian et al,2009) .در
چارچوب مطالعه تطبيقی توسعه زيرساختها و تسهيالت
صنعت گردشگري ايران با كشورهايی مانند مالزي و تركيه،
راهكارهايی كه كشورهاي موفق جهت توسعه محصوالت

شکل .1الگوي مفهومی پژوهش
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فصلنامهپژوهش
دو

موادوروشها

مبانینظری
گردشگري براساس رويکردهاي مختلفی تحليل و تفسير
شدهاست كه بنابر رويکرد «نظاممند» گردشگري بهعنوان
مجموعهاي از عناصر و بخشهاي مرتبط بههم است كه
بهعنوان كُل واحد در جهت تحقق اهداف خاصی حركت
میكند .اگر نظام را مجموعهاي از عناصر مرتبط و پيوسته
بدانيم كه يک كُل واحد را تشکيل میدهند و هدف خاصی
را دنبال میكنند ،آنگاه درک گردشگري بهمثابه يک نظام،
رويکرد جامعی براي شناخت اين پديده خواهدبود.
پديدهاي كه متشکل از اجزاي مختلف از جمله مؤسسات
تجاري ،گردشگران ،جامعه و محيط است .يکی از نکات

59

انواع گوناگونی از حملونقل ،جاذبهها ،تسهيالت و
خدمات براي گردشگران ،اطالعات و تبليغات پيشبردي
میدانند .همچنين او منابع طبيعی ،منابع فرهنگی ،كارآفرينی،
تأمين مالی ،نيروي كار ،رقابت ،اجتماع ،سياستهاي
دولت ،سازمان و رهبري را بهعنوان عوامل تأثيرگذار بر
كاركرد نظام گردشگري تعيين مینمايد.
وَن هوف ( ،)2005نظام گردشگري را بهعنوان چارچوبی
تعريف میكند كه برهمكنش بين عرضه گردشگري در
مقصد ،عناصر اتصالی بين عرضه و تقاضاي گردشگري را
نشان میدهد .در نظام گردشگري تعريفشده از سوي وَن
هوف عرضه گردشگري در مقصد يک عنصر كليدي
بهشمار میرود ).(Delshad,2008: 20

كليدي كه از ديدگاه كلگرايانه و نظاممند بايد به گردشگري
مورد توجه قرار گيرد ،عبارت است از اينکه عرضه و تقاضا
دو منشأ و خواستگاه گردشگري است .بُعد تقاضا شامل
مسافران با عاليق ،توانمنديها و خواستههاي مختلف و بُعد
عرضه شامل منابع و امکانات فيزيکی و برنامه هاي
خدماترسانی به گردشگران است (.) 2007: 36 Kazemi,
در واقع ،در برنامهريزي براي توسعه گردشگري ،مفهوم
گردشگري ،بهعنوان يک نظام يکپارچه مبتنی بر عوامل
عرضه و تقاضا براي برنامهريزي و مديريت كارآمد آن ،يک

شکل .2عناصر نظام گردشگري

مفهوم بنيادي است ) .(Zargham,2010:72ديدگاههاي

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

مختلفی نظام گردشگري را براساس دو بُعد عرضه و تقاضا

ديد تعاملی بين عرضه و تقاضا نگريست .طراحی و توسعه

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

يک محصول ،بهمنظور مرتفعساختن يک نياز ،همين

تشريح نظام گردشگري از ديدگاه عرضه و تقاضا ،چهار

تعامل است كه آثار اقتصادي ،زيستمحيطی ،اجتماعی،

بخش اصلی نظام گردشگري را شامل بازار (گردشگران)؛

فرهنگی و ديگر آثار را تعريف میكند .گردشگري را

سفر (حملونقل)؛ مقصد (جاذبهها ،تسهيالت و خدمات)؛

میتوان به عنوان بازاري كُلی تحت شرايط عرضه و

و بازاريابی (اطالعات و پيشبرد) در نظر میگيرند كه هر

تقاضا بررسی كرد .پس میتوان از بازاريابی بهعنوان

بخش زنجيروار با ديگري ارتباط نزديک دارد ).(Gunn, 1993

مکانيسم پيونددهنده عرضه و تقاضا استفاده كرد.

با رويکردي مشابه ميل و موريسون ،نظام گردشگري را با

) (Middleton, Morgan & Ranchhod, 2009زيرا

اصطالحات عرضه و تقاضا تشريح مینمايند .آنها

بازاريابی را میتوان فرايند ايجاد تطابق ميان امکانات و

گردشگران يا مردم عالقهمندي كه توانايی سفر دارند را

توانايیهاي مؤسسه با خواستهها و نيازهاي مشتري دانست

بهعنوان تقاضا درنظر میگيرند و عرضه را دربرگيرنده

( .)Ranjbarian & Zahedi,2009:13در عين حال
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بازاريابی به عنوان يک مفهوم همان گونه كه در مورد
خدمات و كاالهاي ملموس و غيرملموس كاربرد دارد در
صنعت گردشگري نيز مورد استفاده قرار میگيرد .بنابراين،
تعريف بازاريابی گردشگري و بازاريابی عمومی كاالها و
خدمات با يکديگر تفاوتی ندارند .لذا میتوان بازاريابی
گردشگري را اينگونه تعريف كرد :تالشهايی كُلی براي
شناسايی چيزهايی كه منطقه مقصد براي عرضه دارد (كاال)
و گروههايی از مردم كه وقت ،پول و عالقه براي

شکل .3عناصر عرضه گردشگري

مسافرت و تفريح دارند (بازارهاي هدف) و نحوه دسترسی
و متقاعدنمودن افراد ذكرشده براي رفتن .بهعبارتی،

عالوه بر عرضه ،تقاضا نيز به هدايت توسعه گردشگري

بازاريابی گردشگري شامل تحقيقات بازار و فروش بوده و

میپردازد .در حقيقت ،توسعه عرضه ،بايد در توازن با

سعی مینمايد تا بهترين شيوه را براي متقاعدنمودن

تقاضا و در راستاي برآوردهساختن خواستهها و نيازهاي

مسافرين جهت اقامت طوالنیتر و هزينه بيشتر بيابد

گردشگران صورت گيرد .در غير اينصورت ،توسعه بدون

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

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

اهداف بازاريابی گردشگري ،فرايندي است كه حصول بدان
در گروي شناخت و تحليل اوليه و مبانی حاكم بر مفهوم
«محصوالت گردشگري» است و اين مفهوم متضمن و
دربرگيرنده كليه كاالها و خدماتی است كه در صنعت
گردشگري به اشکال گوناگون ملموس و غيرملموس به
گردشگران ارائه میشود ).(HeydariChianeh,2010:67
منافعی كه هر جامعه میتواند با جذب گردشگر از آن
بهرهمند گردد تابع مستقيمی از عرضه منابع موجود براي

نمینمايد ) .(Ebrahimzadeh & ..., 2012:34لذا در
برنامهريزي گردشگري ،درک نيازها ،خواستهها و ادراكات
گردشگران ضروري است و بازارياب يک مقصد ،بايد از
توانمنديهاي بالقوه گردشگران ،خدمات موردنياز آنها و
همه انتظاراتی كه آنها مايلند در طول سفر خود به آن
دست يابند ،آگاهی داشته باشد .با وجود گستردگی مباحث
بازاريابی ،جايگاه آن در مديريت و توسعه صنعت
گردشگري ضروري است ).(Kazemi,2007:36-54

گردشگران است .بههمين دليل ،موفقيت و توسعه
گردشگري وابسته به شناسايی صحيح اجزا و عناصر بُعد

روشتحقیق

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

با توجه به ماهيت موضوع و مؤلفههاي مورد بررسی،

در زمينه عرضه

رويکرد حاكم بر اين پژوهش ،روش توصيفی ـ تحليلی

گردشگري و عناصر آن اظهار نظر نمودهاند ،گان (،)1993

است و برحسب اهدافی كه دنبال میكند از نوع كاربردي

با مَدّ نظر قراردادن اهداف برنامه ريزي ،سمت عرضه

است .زيرا يافتههايی كه از بخش تقاضاي گردشگري

را شامل پنج عنصر عمده ،جاذبه ها ،خدمات ،حمل ونقل،

حاصل میشود ،میتوانند در ارائه مؤثرتر محصوالت عرضه

اطالعات و تبليغات پيشبردي و فعاليتها بازاريابی میداند

گردشگري در جهت توسعه نظاممند مقصد مورد استفاده

(( )Ebrahimzadeh & … ,2012:64شکل.)3

قرار گيرد .در اين تحقيق ،براي بهدست آوردن اطالعات

ميان صاحبنظران زيادي كه

بازار تقاضاي گردشگري از روش پيمايشی استفاده
شدهاست .بدينمنظور پرسشنامهاي حاوي سؤاالتی درباره
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ويژگیهاي مختلف گردشگران و سنجش رضايت آنها از

تطبيقی محصوالت عرضه و تقاضاي گردشگري ارائه

عملکرد عوامل عرضه گردشگري ترتيب دادهشد كه با

گرديد.

استفاده از محاسبات فرمول كوكران185 ،نمونه انتخاب شد
و پرسشنامهها در اختيار گردشگران نوروزي سال،1391

اطالعاتودادهها


قرارگرفت .اطالعات مربوط به بخش عرضه گردشگري

شهرستان محالت با وسعت تقريبی 1968كيلومترمربع ،در

مقصد نيز با استفاده از مشاهده مستقيم ،مصاحبه و دادههاي

جنوبشرقی استان مركزي واقع شدهاست .از نظر موقعيت

دست دوم جمعآوري گرديد .در نهايت ،جهت تحليل

جغرافيايی در مختصات 30درجه و 38دقيقه تا 34درجه

يافتههاي هر دو بخش عرضه و تقاضاي گردشگري ،از

و10دقيقه عرض شمالی و50درجه و 10دقيقه تا 50درجه و

تکنيک  SWOTاستفاده شد .در پايان ،با توجه به

46دقيقه طول شرقی قرار دارد (Statistical Yearbook,

ديدگاههاي

كارشناسی

و

با

لحاظنمودن

نظرات

)( 2009:54شکل.)4

مصاحبهشوندگان ،وزندهی به تکتک عوامل SWOT

صورت گرفت و پس از تحليلهاي تکميلی ،راهبردهاي

شکل .4موقعيت شهرستان محالت
جدول .1پتانسيلها و جاذبههاي گردشگري شهرستان محالت بر اساس نوع آنها
انواعجاذبه

شرح

نوعجاذبه

آب و هواي مناسب ييالقی در فصل تابستان

اقليم
چشمههاي آب
جاذبههایطبیعی


هيدرولوژي

چشمههاي متعدد آبی با قابليت اكوتوريسمی ـ ورزشی

سرد
چشمههاي

چشمههاي آبگرم با قابليت توريسم درمانی

آبگرم
درختان كهنسال

درختان چنار چندساله در سطح شهر و در پارک سرچشمه ،چنار كهنسال
1500ساله واقع در ميدان چنار شهر محالت

كوچهباغها

كوچهباغ محله پولگان
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انواعجاذبه

نوعجاذبه
ستونهاي سنگی خورهه

شرح
سابقه سکونت در اين منطقه به هزاره دوم قبل از ميالد میرسد كه آثار
متعددي از دوره سلوكيان ،اشکانيان و ساسانيان و دوره اسالمی در اين محل
كشف شدهاست.

جاذبههای

تاریخی/

اين بنا از برترين آتشکدههاي زرتشتيان جهان بهشمار میرود و مورخان بناي

آتشکده آتشکوه

اين آتشکده را متعلق به دوره ساسانيان دانستهاند.

فرهنگی
ميل ميلونه

اين بنا نشان از يک چهار تاقی دارد و احتماالً آتشکده بودهاست.

صنايع دستی

شامل دستبافتهاي سنتی (قالیبافی ،گليمبافی) ،رودوزيهاي سنتی ،آثار
چوبی (معرقكاري ،پيکرتراشی) سفالگري ،پاپوش سنتی ،آثار تلفيقی و تکميلی

آداب و رسوم محلی

آيين باستانی بيلگردانی

پارک سرچشمه

تفريحگاهی زيبا ،مناسب و خوش آب و هوا در بلندترين نقطه شهر محالت
و در كنار پُرآبترين چشمه استانی همراه با درختان چنار كهنسال ،صخرههاي

جاذبههایانسان


تراشيدهشده و غيره.

ساخت
فعاليتهاي

گلخانهها و

مجموعه دهکده گل واقع در بخش شهر محالت شامل گلخانههاي متعدد

پرورش گل

باغات گل

مخصوص پرورش گلها و گياهان زينتی

نمايشگاهها و

جشنواره ساالنه كشوري گلوگياه ،نمايشگاه دائمی و منحصربهفرد انواع

جشنوارههاي گل

كاكتوس ،جشنوارههاي فصلی انواع گلها (الله هلندي ،داوودي ،اطلسی)

منبع :يافتههاي تحقيق1391 :

عواملعرضهگردشگریدرشهرستانمحالت

زیرساختها


در راستاي برنامهريزي توسعه گردشگري در شهرستان

زيرساختها بهعنوان اساس توسعه فعاليتهاي انسانی

محالت ،عوامل عرضه گردشگري ،در قالب جاذبهها،

بهويژه در صنعت گردشگري بهشمار میروند و شامل

زيرساختهاي حملونقل و دسترسیها ،برق ،انرژي

شبکههاي ارتباطی ،منابع و تسهيالت تأمين آب شُرب،

مصرفی و خدمات و تسهيالت اقامتی ،پذيرايی و تفريحی

برق و سيستمهاي زهکشی ،فاضالب و غيره میشوند

مورد بررسی قرار گرفتهاست.

( .)2005:69 Doswell,ميزان توسعه زيرساختها نقشی
اساسی در توسعه روساختهاي گردشگري شامل

جاذبهها


تأسيسات ،تسهيالت ،امکانات و خدمات گردشگري و

منابع و جاذبههاي گردشگري در تمامی بخشهاي

همچنين هدايت جريان تقاضاي بالقوه گردشگري به

برنامهريزي و مديريتی صنعت گردشگري از اهميت بااليی

مقصد دارد .در اين ميان ،اهميت حملونقل در نظام

برخوردار است و ويژگیها و مشخصههاي منابع و

گردشگري به اندازهاي است كه بهعنوان عنصري جداگانه

جاذبهها در يک كشور يا منطقه اساس توسعه گردشگري

قلمداد

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

مشاهدات ميدانی صورتگرفته ،شهرستان محالت در

بهعنوان يکی از مهمترين مناطق گردشگرپذير در استان

بخش حملونقل و كيفيت جادههاي ارتباطی ،عملکرد

مركزي ،منابع متعدد گردشگري دارد كه براساس

ضعيفی دارد بهطوريكه فاقد پايانه مسافربري عمومی

تقسيمبندي سازمان جهانی گردشگري ( )WTOبه قابل

است و در تركيب دسترسیها تنها خطوط ارتباط جادهاي

تقسيمبندي است:

دارد.

میشود

).(Monshizadeh,1997:62

بنابر
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بعد از دسترسی حملونقل ،تهيه آب بهعنوان يکی از

كارآمد در اين بخش ،يکی از مهمترين اركان توسعه

اجزاي زيرساختهاي گردشگري ،بحرانیترين مسئله در

مقاصد گردشگري است .در واقع ،كيفيت باالي خدماتی

شهرستان محالت است .بهطوريكه با وجود سرچشمه و

كه در اين بخش از صنعت گردشگري ارائه میشود

چشمه آبگرم و وجود سفرههاي آب زيرزمينی با كمبود

بهصورت مستقيم منجر به افزايش درآمد ،ميانگين مدت

آب روبهرو است و استحصال آب از چاههاي شهرستان

ماندگاري و در نهايت افزايش سطح رضايت گردشگران

با مشکل جدي مواجه شدهاست و بيشتر چاههاي تأمين

میشود كه اين خود انگيزه تکرار سفر را درپی دارد.

آب نيز حداقل بهرهوري را دارند .بنابر بررسیهاي

مسائل مورد بحث در اين بخش از عرضه ،بسيار گسترده

صورتگرفته آب مصرفی شهر محالت از طريق چشمه

و متعدد بوده و دربرگيرنده وضعيت عملکرد و كيفيت و

(30ليتر آبدهی در ثانيه) ،آبهاي سطحی (50ليتر در ثانيه)

كارايی و اثر فصلیبودن تقاضا بر فعاليتهاي اين بخش

و چاه (109ليتر آبدهی در ثانيه) تأمين میگردد .در اين

است ( .)Farahani Velashjerdy,2012:27وضعيت

راستا ،براي پروژههاي توسعه آينده گردشگري مقصد،

تسهيالت و خدمات گردشگري شهرستان محالت ،با

منابع آبی ،بايد مورد ارزيابی قرارگيرند .همچنين در
مناطق گردشگري بهمنظور جلوگيري از آلودگی
آبهاي زيرزمينی و آبهاي سطحی و بوهاي
نامطبوع ،خدمات تصفيه مناسب فاضالب در توسعه
كنونی و آينده گردشگري بايد مورد ارزيابی قرار گيرند
) .(Zargham,2010:223البته خوشبختانه در شهرستان
محالت ،شبکههاي دفع فاضالب و تصفيهخانه وجود
دارد.
برق (نيروي الکتريسيته) نيز جزء الينفک زيرساختها،
جهت توسعه گردشگري بهشمار میرود .با احداث
نيروگاه 7مگاواتی در شهرستان محالت كه بهعنوان اولين
نيروگاه در سطح كشور و سومين نيروگاه در شهرکهاي
صنعتی است ،وضعيت برقرسانی مناسبی جهت توسعه
تأسيسات گردشگري شهرستان فراهم آمدهاست .با اين
وجود ،در امر توسعه گردشگري ،نياز به ايجاد و گسترش
امکانات و تأسيسات مذكور در واحدهاي گردشگري
شهرستان كامالً مشهود است.

توجه به پارامترهاي اقامتگاهها ،خدمات پذيرايی ،خدمات
تفريحی و سرگرمی صورت گرفتهاست .براساس مشاهدات
ميدانی بهعملآمده ،از  6واحد اقامتگاهی شهرستان ،تنها
2هتل درجهبنديشده در شهر محالت واقع شدهبود و
ساير اقامتگاهها از كيفيت مناسبی برخوردار نيستند.
همچنين فقط 52مركز خدمات پذيرايی ،عرضه غذا و
نوشيدنی در محالت وجود دارد كه از اين تعداد 47مورد
در نقاط شهري و 5مورد در نقاط روستايی وجود دارد
) .(Statistical Yearbook, 2009مراكز مذكور فاقد
درجهبندي بوده و بنابر مشاهدات ميدانی اكثراً در سطح
درجه  2و  3هستند .يک واحد رستوران بينراهی درج 2
نيز در كيلومتر  15محور محالت ـ خمين وجود دارد .از
جمله خدمات تفريحی ،ورزشی و سرگرمی ،نيز میتوان
تنها از يک پارک سرچشمه با امکانات محدود تفريحی نام
برد .در كُل ،تسهيالت و خدمات موجود در شهرستان ،در
مقايسه با حجم تقاضاي گذران اوقات فراغت و
گردشگري منطقه ،ناچيز مینمايد و كيفيت ،گستردگی و
تنوع الزم را نيز ندارند.

تسهیالتوخدمات

یافتههایتوصیفی
تحلیل 

يکی ديگر از پايههاي بنيادي عرضه در مبادالت

با توجه به اينکه تأمين تقاضاي مورد نياز در فعاليتهاي

گردشگري عالوه بر جاذبهها و زيرساختها ،تسهيالت و

گردشگري اهميت بسزايی دارد ،لذا توسعه بازارها

خدمات گردشگري هستند .در اختيار داشتن سيستمی

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

يکی از شاخصهاي مهم در ارتباط با استفاده از تسهيالت

بازار و برآورد محيط در حال تغيير و دگرگونی است.

و هزينههاي گردشگران ،اقامت گردشگر در منطقه است.

بدينمنظور اطالعات بازار تقاضاي گردشگري شهرستان

براساس يافتههاي تحقيق در اين بخش 45/4 ،درصد از

محالت در قالب ويژگیهاي سن ،جنس ،تحصيالت ،مبدأ

گردشگران در شهرستان اسکان نداشتهاند 17/3 ،درصد در

سفر و وضعيت اسکان بهشرح زير مورد بررسی قرار

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

گرفتهاست .تركيب جنسيتی نشان میدهد كه 50/3درصد

خانههاي اجارهاي 8/1 ،درصد در چادر اسکان داشتهاند.

گردشگران را مردان و مابقی را زنان تشکيل میدهند.

عدم اسکان نزديک به نيمی از گردشگران در شهرستان

بررسی گروههاي سنی مشخص میكند ،بيشترين تعداد

محالت ،نمايانگر عدم ماندگاري و مقادير هزينهاي پايين

گردشگران مربوط به گروه سنی30ـ15سال است كه 74/6

گردشگران در شهرستان محالت است كه بايد بهعنوان

درصد گردشگران را شامل میشود .در ردههاي بعدي،

فاكتوري اساسی در برنامه ريزي و توسعه گردشگري

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

شهرستان م َ د ّ نظر قرار گيرد .ميزان رضايت مندي

 9/2درصد هستند .پاسخگويان براساس تحصيالت در 4
سطح مشخص گرديدهاند .براين اساس 28 ،نفر معادل
15/1درصد زير ديپلم 39 ،نفر معادل 21/1درصد ديپلم،
 41نفر معادل  22/2درصد فوق ديپلم و  51نفر معادل
40درصد ،تحصيالت ليسانس و باالتر داشتهاند .اين آمار
نشانگر مطلوبيت سطح تحصيالت در ميان اكثريت
گردشگران است كه به عنوان نقطه قوتی در راستاي
برنامههاي توسعه گردشگري شهرستان بهحساب میآيد.
نتايج حاصل از مطالعات ميدانی در رابطه با مبدأ سفر
گردشگران نشان میدهد كه بيشترين حجم گردشگران
بهترتيب مربوط به استانهاي تهران ،مركزي (گردشگران
دروناستانی) ،اصفهان ،قم و البرز بودهاند .به عبارتی ،اين

گردشگران بهعنوان يکی از مؤلفههاي شناخت تقاضاي
گردشگري ،میتواند جهت سنجش كارايی خدمات و
تسهيالت عرضهشده در مقصد مورد استفاده قرارگيرد و
در راستاي برآورده كردن هرچه بهتر نيازها و انتظارات
گردشگران كمک مؤثري نمايد .دادهها در اين بخش نشان
میدهد كه از مجموع گردشگران 48 ،درصد ،رضايت از
تسهيالت و خدمات گردشگري شهرستان را متوسط
ارزيابی كردهاند .ميانگين متغيرهاي مورد بررسی بهشرح
جدول زير است.
جدول .2ميانگين رضايتمندي گردشگران از عوامل عرضه گردشگري
MO

متغیرها

استان ها بزرگترين بازار هاي گردشگري شهرستان را

وضعيت و كيفيت مراكز اقامتی

2/65

3

وضعيت و كيفيت مراكز پذيرايی و اغذيهفروشی

2/56

3

تشکيل میدهند.

امکانات خريد(سوغات ،تغذيه) و قيمتها

2/44

3

پاكيزگی و بهداشت اماكن عمومی و تفريحی

3/23

3

خدماترفاهی وبهداشتی اماكنعمومی وتفريحی

3/07

3

رسيدگی مسئولين به وضعيت مراكز گردشگري

2/95

3

كيفيت اطالعرسانی (در مورد جاذبهها ،اقامتگاهها

2/79

3

و غيره)

شکل .5عمدهترين بازارهاي بالقوه گردشگري شهرستان محالت
منبع :يافتههاي تحقيق1391:

وضعيت دسترسی به جاذبههاي گردشگري

3/05

3

كيفيت فضاهاي تفريحی و سرگرمی

3/16

3

ميزانامکانات موجوددرمجاورت اماكن گردشگري

3/04

3

جذابيت جاذبههاي گردشگري

3/35

3

تمايل به تکرار سفر

3/6

3

منبع :يافتههاي تحقيق1391:
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همانطور كه در جدول فوق مشاهده میشود ،در بين

يکی از مهمترين آنها است ).(Ketabchi.2004:88

شاخصهاي بررسیشده ،امکانات خريد با ميانگين ،2/44

تحليل  ،SWOTكه پايه سنجش توانمنديها ،ضعفها،

كيفيت مراكز پذيرايی با ميانگين  ، 2/56كيفيت مراكز

فرصتها و تهديدهاي موجود در هرگونه برنامهريزي

اقامتی با ميانگين  2/65و كيفيت اطالعرسانی و بازاريابی

اجتماعی است ،در برنامهريزي استراتژيک بازاريابی نيز

گردشگري با ميانگين  ،2/79پايينترين ميزان رضايتمندي

مورد استفاده قرار میگيرد ).(Ebrahimzadeh,2010:75

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

چهار بُعد تجزيه و تحليل  ،SWOTبهشرح زير قابل

با ميانگين  ،3/6مؤلفه قابل توجهی از رضايت گردشگران

تعريف هستند ).(Doswell, 2005: 251

را نشان میدهد.

نقاط قوت :كاركردهايی را كه نقش قابل توجهی در
موفقيت بخش گردشگري ايفا میكنند ،توصيف میكند.
بهعنوان مثال ،نقاط قوت ممکن است شامل كاركنان
خوب

آموزشديده،

انواع

جاذبههاي

گردشگري،

فرودگاهی مناسب يا ظرفيت پذيرش اضافی ،هتلهاي
سهستاره و چهارستاره خوب ،محصوالت محلی عالی،
قيمتهاي منطقی و قابل رقابت و محيط زيستی سالم و
ضايع نشده باشد.
نقاط ضعف :آن دسته از مشخصات بخش گردشگري
شکل .6نمودار سنجش رضايتمندي گردشگران از عوامل عرضه

هستند كه كيفيت محصول را كاهش میدهند و به

گردشگري شهرستان محالت

تالشهاي بازاريابی لطمه میزنند .بايد نقاط ضعف را از
چشمان مصرفكننده و مشتري ديد .بهعنوان مثال میتوان

تحلیل کارکردهای عرضه و تقاضای گردشگری با

به تسهيالت تفريحی كم و كيفيت نازل خدمات اشاره

استفادهازتکنیک SWOT

كرد.

پس از بررسی و ارزيابی بازار تقاضا و وضعيت موجود

فرصتها :بعد از تجزيه وتحليل بازار و محصول ،بايد


عرضه گردشگري در منطقه مورد مطالعه ،بايستی به تحليل

بتوان فرصتهايی را كه منتهی به بهبود و گسترش قابل

كمّی و كيفی استراتژيک پرداخته و سياستهاي توسعه را

توجه و همچنين توسعه تقاضاي جديد و عمده میشود،

بر مبناي نتايج حاصل از بررسی عرضه و تقاضا بهعنوان

شناسايی نمود.

دو ركن اساسی نظام گردشگري تعيين نمود .بهطوركلی

تهديدها :هرگونه روند ،رويداد يا عاملی كه میتوانند آينده

هدف از تحليل موقعيت و شناخت شرايط موجود،

گردشگري را به شکل منفی و ناخوشايند تحت تأثير قرار

دستيابی به استراتژيهاي بازاريابی گردشگري است كه

دهند .در واقع تحليل  ، SWOTقوت ها و ضعف هاي

بهصورت كاربردي در گردشگري بهكار گرفته میشود.

داخلی (حسابرسی درونی) سازمان را با فرصتها و

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

تهديدات بيرونی (حسابرسی خارجی) ارتباط میدهد.

امر مستلزم يک بررسی كامل از عواملی است كه بر

بهعبارتی ،سازمان بايد بتواند قوتها و فرصتهاي موجود

فعاليت و ساختار گردشگري تأثيرگذار باشند .روشهاي

را حفظ نموده و نقاط ضعف و تهديدات را حذف و

مختلفی براي تحليل وضعيت وجود دارد كه تحليل ،SWOT

تبديل به قوت و فرصت نمايد .حداقل اينکه براي كاهش
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تأثيرات منفی و مخرب آنها بر سازمان دامنهاي عوامل را

صفر (كمترين اهميت) تا ( 9بيشترين اهميت) ،براساس

كاهش دهد ( .)Eslam.2006: 138براي اين منظور نقاط

ديدگاه مسئولين و كارشناسان گردشگري ،به هريک از

قوت و ضعف و فرصتها و تهديدها در چهار حالت كلی ،SO

عوامل بهدستآمده ،براساس اثر احتمالی آنها بر موقعيت

 ST ،WOو ،WTپيوند داده میشوند و گزينههاي راهبردي از بين

راهبردي بازاريابی گردشگري مقصد و همچنين اختصاص

آنها انتخاب میشوند ).(Ebrahimzadeh & Izadfar,2009:242

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

تجزيه و تحليل شرايط گردشگري شهرستان محالت ،در

اهميت و موقعيت كنونی آنها در شرايط عرضه و تقاضاي

دو بُعد عرضه و تقاضا ،با بهرهگيري از تکنيک فوق،

گردشگري ،سپس محاسبه امتياز نهايی براساس جمع

بهشرح زير انجام شد:

امتيازات وزنی تمام عوامل؛

گاماول :بازشناسی و طبقهبندي قوت ،ضعف ،فرصت و

گامسوم :تدوين راهبردهاي متناسب براي هدايت صحيح

تهديدهاي موجود در كاركردهاي دو بخش عرضه و تقاضا؛

و هماهنگی بين عرضه و تقاضا در راستاي برنامهريزي

گامدوم :تشکيل ماتريس  SWOTو اختصاص وزنی از

توسعه گردشگري مقصد.

جدول .3عوامل تأثيرگذار داخلی بر توسعه گردشگري شهرستان محالت
قوتها


عرضه

تقاضا

وزن

رتبه

امتیازوزنی

فراوانی باالي گردشگران جوان
رضايت نسبی گردشگران

0/05
0/07

3
4

0/15
0/28

تمايل گردشگران به تکرار سفر به شهرستان
فراوانی باالي گردشگران داراي تحصيالت دانشگاهی

0/1
0/04

4
4

0/4
0/16

وجود تقاضاي مطلوب گردشگري شهرستان
تمايل گردشگران به استفاده از امکانات آبدرمانی

0/06
0/08

4
3

0/24
0/24

0/1
0/1

5
4

0/5
0/4

جذابيت جاذبههاي شهرستان از نظر گردشگران
تنوع و غناي جاذبههاي گردشگري مقصد در ارائه گونههاي گردشگري (اكوتوريسم ،درمانی،
تاريخی ،و غيره)
آب و هواي مناسب

0/05

4

0/2

موقعيت استراتژيک مناسب و قرارگرفتن در مسير راههاي مهم ارتباطی

0/06

3

0/18

طرحهاي دردست تصويب و اجراي توسعه گردشگري شهرستان

0/07

3

0/21

رويدادهاي ساالنه ملی و بينالمللی جذبكننده گردشگر(جشنواره گل)
قرارگيري جاذبهها در محدوده مراكز جمعيتی شهرستان
جايگاه برتر محالت در ميان مقاصد گردشگري دروناستان و بروناستان

0/07
0/06
0/09

4
4
4

0/28
0/24
0/36

1
وزن

رتبه

امتیازوزنی

كمبود تقاضاي گردشگر خارجی
عدم ماندگاري گردشگران ( 45درصد عدم اسکان)
محدوديت بازارهاي گردشگري به گردشگران دروناستانی و استانهاي همجوار

0/065
0/1
0/06

3
5
3

0/195
0/5
0/18

تمايل پايين گردشگران براي ديدن جاذبههاي باستانی و مذهبی مقصد
مبالغ پائين هزينهكرد گردشگران در مقصد

0/05
0/08

3
3

0/15
0/24

عدم وجود مطالعات درخصوص الگوهاي رفتاري گردشگران
توزيع نامناسب فصلی تقاضاي گردشگري
عملکرد ضعيف حملونقل و راههاي ارتباطی
مهيانبودن زيرساختها و تسهيالت مناسب جهت بهرهبرداري بهينه از جاذبههاي گردشگري
شهرستان
ضعفها


0/06
0/085
0/035
0/055

3
4
4
5

0/18
0/34
0/14
0/275

وزن

رتبه

امتیازوزنی

جمع

عرضه

تقاضا

ضعفها
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كمبود امکانات تفريحی ،سرگرمی و ورزشی براي گردشگران جوان

0/040

4

0/16

ضعف كميتی و كيفيتی مراكز اقامتی

0/038

4

0/152

عدم كيفيت مراكز پذيرايی در سطح شهرستان و همچنين كمبود آنها در محدوده جاذبههاي
گردشگري
ضعف كميتی و كيفيتی امکانات خريد در محدوده جاذبههاي گردشگري
ضعف بازاريابی متناسب با قابليتهاي گردشگري مقصد

0/038

4

0/152

0/040
0/040

5
4

0/2
0/16

كمبود نيروي متخصص در دستگاههاي اجرايی مرتبط با مديريت گردشگري مقصد

0/03

4

0/12

عملکرد ضعيف عوامل انگيزشی جذب و حفظ گردشگر در مقصد

0/054

5

0/27

محدودشدن تفرجگاههاي مقصد به پارک سرچشمه و از بين رفتن زيبايی بصري پارک بر اثر ازدحام
مردم و گردشگران
عدم رسيدگی به منطقه نمونه آب گرم جهت فراهمآوردن امکانات مناسب بهداشتی ،استراحتگاهی و
درمانی
در معرض تهديد و تخريب قرارداشتن جاذبههاي باستانی بر اثر عدم رسيدگی مسئولين و عدم
آگاهی مردم وگردشگران
جمع

0/05

5

0/25

0/05

5

0/25

0/03

4

0/12
4/03

1

جدول .4عوامل تأثيرگذار خارجی بر توسعه گردشگري شهرستان محالت
فرصتها


عرضه

تقاضا

وزن

رتبه

تمايل مردم به سفر و گردشگري
نزديکی به قطب گردشگري اصفهان (مقصد گردشگران خارجی) و امکان جذب اين گردشگران

0/09
0/08

3
2

امتیاز
وزنی
0/27
0/16

معرفی و تبليغ جاذبههاي مقصد توسط گردشگران
همجواري با مهمترين مبادي گردشگر فرست از جمله تهران و اصفهان

0/075
0/1

3
4

0/225
0/4

امکان گسترش انگيزه گردشگري تاريخی با وجود تقاضاي گردشگران تحصيلكرده
امکان افزايش مخارج هزينهاي گردشگران با فراهمآوردن امکانات ورزشی براي گردشگران جوان

0/07
0/085

3
4

0/21
0/34

مستعدبودن جهت جذب سرمايهگذاريهاي گردشگري از طرف بخش خصوصی

0/085

5

0/425

امکان ارائه ورزشهاي زمستانی و جذب گردشگران جوان

0/04

3

0/12

فراهمبودن بستر مورد نياز جهت تبديل شدن به قطب گردشگري منطقه
فراهمبودن بستر افزايش فرصتهاي شغلی و كسب درآمد براي شهرستان
امکان دستيابی به جايگاه برتر و ويژه گردشگري پرورش گل و گياه
نزديکی به قطبهاي صنعتی اراک و اصفهان جهت تهيه منابع مالی مورد نياز
جمع

0/13
0/09
0/095
0/06

5
4
4
3

0/65
0/36
0/38
0/18
3/72

وزن

رتبه

كاهش رضايتمندي گردشگران

0/11

4

امتیاز
وزنی
0/44

اُفت تقاضاي گردشگري

0/1

4

0/4

يکنواختشدن جاذبههاي مقصد براي گردشگران
جذب گردشگران به ساير مقاصد رقيب

0/08
0/13

4
4

0/32
0/52

از بينرفتن انگيزه گردشگران براي سفر به شهرستان
سرمايهگذاريهاي در دست انجام گردشگري در استانهاي همجوار

0/08
0/15

4
2

0/32
0/3

تراكم بيش از حد جمعيتی شهرستان در آينده و تهديدات زيستمحيطی

0/2

4

0/8

احتمال شکست سرمايهگذاريها بر اثر توسعه محصوالت عرضه بدون هماهنگی با نيازهاي بازار تقاضا

0/15

3

0/45

عرضه

تقاضا

تهدیدها

جمع
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تعییناولویتهایعرضهوتقاضایگردشگری


با تطبيق عوامل چهارگانه  ،SWOTدر دو بخش عرضه و

نتايج اوليه حاصل از تحليل عوامل تأثيرگذار بر توسعه

تقاضا مشخص میگردد كه قوتها در بخش تقاضا نمود

گردشگري شهرستان محالت در بخش تقاضا بيانگر اين

بيشتري دارد درحالیكه تهديدها آن را بيشتر مورد هدف

است كه در گروه نقاط قوت ،جذابيت جاذبهها از نظر

قرار دادهاست ،لذا بايد جهت مقابله با تهديدها بهرهمندي

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

مناسبتري از قوتهاي اين بخش صورت گيرد .از سوي

ضعف عدم ماندگاري گردشگران (امتياز وزنی )0/5

ديگر ،ضعف ها در بخش عرضه چشمگيرتر است

مهمترين هستند .در عين حال ،همجواري با مهمترين

درحالی كه فرصتهاي قابل توجهی پيش روي اين بخش

مبادي گردشگر فرصت از جمله تهران و اصفهان (امتياز

وجود دارد كه باي د در راستاي دستيابی به آن ها،

وزنی )0/4مهمترين فرصت و جذب گردشگران به ساير

ضعفهاي موجود كاهش يابد.

مقاصد رقيب (امتياز وزنی )0/52از مهمترين تهديدهاي
اين بخش محسوب میشوند .همچنين آنچه از تحليل

اتژیها
اولویتبندیاستر 


نتايج حاصل از كاركردهاي تأثيرگذار در بخش عرضه بر

بهطوركلی استراتژيها و اولويتهايی كه قابليت اجرايی

میآيد بيانگر اين است كه تنوع و غناي جاذبهها در ارائه

شدن دارند ،تعيينكننده استراتژيهاي برتر بهمنظور بهبود

گونههاي مختلف گردشگري (امتياز وزنی  )0/4از

كاركردهاي عرضه و تقاضا در راستاي توسعه گردشگري

مهمترين قوتها و مهيانبودن زيرساختها و تسهيالت

شهرستان محالت هستند .از اينرو ،استراتژيهاي برتر و

مناسب جهت بهرهبرداري بهينه از جاذبههاي گردشگري

رهگشا در برنامهريزي توسعه با توجه به نمودار  ،8از

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

تركيب عوامل چهارگانه  SWOTبهدست میآيند .با توجه

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

به اين نمودار ،ميانگن عوامل دو به دو با هم جمع شدهاند.

مهم ترين ضعف ها به شمار می آيند .در عين حال،
فراهم بودن زمينه و بستر مورد نياز جهت تبديل شدن
محالت به قطب گردشگري منطقه (امتياز وزنی  )0/65از
مهمترين فرصتها بهشمار رفته و اما مهمترين تهديد،
تراكم بيش از حد جمعيتی شهرستان در آينده و تهديدات
زيستمحيطی (امتياز وزنی  )0/8است.

شکل .7نمودار مقايسهاي امتياز عوامل  ،SWOTدر دو بخش عرضه
و تقاضاي گردشگري
منبع :يافتههاي تحقيق1391:
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جدول.5راهبردهاي تطبيقی عرضه و تقاضاي گردشگري شهرستان محالت
استراتژیتهاجمی)(SO
.1
.2
.3
راهبردهایتهاجمی

.4
)(SO
.5
.6

برنامهريزي درخصوص جذب گردشگران داراي تحصيالت دانشگاهی به جاذبههاي تاريخی و فرهنگی؛
تنوعبخشيدن به امکانات و خدمات توريستی بهمنظور جلب هر چه بيشتر رضايت گردشگران و افزايش
تمايل به تکرار سفر و تبليغ مقصد توسط گردشگران؛
ساماندهی مطلوب جشنوارههاي گل و گياه با توجه به جنبههاي طبيعی ،زيباشناختی و روانشناختی با هدف
جذب گردشگر (ايجاد فعاليتهاي مفرحی مانند مسابقات گلآرايی و غيره ،برگزاري جشنوارههاي تخصصی
براي انواع گلهاي توليدي مانند ميخک ،گاليول ،رز ،مينا و غيره در ايام مختلف سال ،مسابقات عکاسی و
نقاشی از گلها و گياهان)؛
تعيين تقويم آسايش اقليم مقصد براي 12ماه از سال و برنامهريزي جهت ايجاد و گسترش گردشگري
متناسب با اين تقويم؛
ارتقاي كيفيت جاذبهها و افزايش كاركردهاي مطلوب جهت جذابتر كردن جاذبهها؛
برپايی اجالسهاي مختلف از طرف سازمانهاي مربوط و دعوت از سرمايهگذاران بالقوه بهمنظور معرفی
فرصتهاي سرمايهگذاري گردشگري در شهرستان محالت (قطبهاي صنعتی اراک و اصفهان).
استراتژیتنوع)(ST

راهبردهایتنوع
)(ST

 .1جلوگيري از جذب گردشگران به ساير مقاصد رقيب با حفظ موقعيت برتر گردشگري از طريق شناسايی
نيازهاي مختلف گردشگران و ارائه امکانات و خواستههاي آنها؛
 .2ارزيابی و ارتقاي رضايتمندي گردشگران با نظرسنجیهاي دورهاي از آنها؛
 .3تنوعبخشيدن به امکانات و خدمات و فعاليتهاي توريستی بهمنظور جلب رضايت گردشگران؛
 .4گونهشناسی گردشگري شهرستان و برنامهريزي ايجاد لوپهاي گردشگري متناسب با گونههاي شناختهشده؛
 .5شناسايی و تقويت انگيزه تکرار سفر گردشگران جهت جلوگيري از جذب آنها به ساير مقاصد؛
 .6توجيه هزينههاي سرمايهگذاري با توجه به وجود زيرساختهاي اوليه شهري؛
 .7ارائه ورزشهاي زمستانی و جذب گردشگران جوان.

استراتژیهایبازنگری()WO

راهبردهاي بازنگري
)(WO

 .1افزايش مخارج هزينهاي گردشگران با فراهم آوردن امکانات تفريحی و ورزشی در مناطق نمونه گردشگري
شهرستان (زمينهاي بازي چمن و اسکيت ،پيستهاي دوچرخهسواري و سواركاري ،قايقرانی ،تلهكابين و
غيره)؛
 .2تنظيم استانداردهاي توسعه و طراحی خدمات مهمانداري و گردشگري و ايجاد يک سيستم كنترل و نظارت
بر كيفيت خدمات واحدهاي اقامتی و رستورانها در بخش گردشگري و مهمانداري؛
 .3بهبود كمّیوكيفی كاركردهاي مختلف مقصد و تالش در جهت جذب گردشگران خارجی (با توزيع بروشورهاي
تبليغاتی در مراكز اقامتی استان اصفهان)؛
 .4بهرهگيري از سرمايهگذاري هاي بخش خصوصی جهت ارتقاي كمّيت و كيفيت عرضه خدمات گردشگري
(فعاليتهاي مستقيم و غيرمستقيم) چون اقامتگاهها ،رستوران داري ،دفاتر خدمات مسافرتی ،حملونقل،
اعطاي سهام و غيره طبق برنامه مشخص و نظارت بر اجراي آنها؛
 .5احداث تأسيسات استاندارد پذيرايی و امکانات خريد در كنار واحدهاي با ارزش توريستی؛
 .6انجام تحقيقات بازاريابی و تنظيم عملکردهاي توسعهاي متناسب با قابليتهاي مقصد و نيازهاي بازار تقاضا؛
استفاده از نيروهاي متخصص و آموزشديده گردشگري در دستگاههاي اجرايی مربوط جهت مديريت و
برنامهريزيهاي كاربردي تر توسعه در راستاي دستيابی به اهداف بلندمدت توسعه مقصد (تبديلشدن به قطب
گردشگري منطقه).
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راهبردهایتدافعی()WT

 .1بررسی و ارزيابی عملکرد رقابتی مقصد با ساير مقاصد رقيب؛
راهبردهایتدافعی

)(WT

 . 2شناسايی الگوي رفتاري گردشگران و ارائه تسهيالت و خدمات متناسب در راستاي بهينهسازي و جلوگيري از
شکست سرمايهگذاريها؛
 .3ظرفيت پذيري و تعيين حد مطلوب تراكم جمعيت در مکانهاي مختلف گردشگري شهرستان جهت كاهش
فشار و تراكم بيش از حد به اين مکانها و جلوگيري از تخريب ،از بينرفتن زيبايی بصري و آلودگیهاي
احتمالی؛
 .4انجام تبليغات و شناساندن جاذبههاي مربوط (از طريق رسانههاي استانی و ملی و نيز سايتهاي اينترنتی و
نصب تابلوهاي راهنماي آثار گردشگري)؛
 .5توسعه و بهسازي شبکههاي ارتباطی شهرستان بهويژه مسيرهاي منتهی به جاذبهها (تعريض و ترميم جادهها،
نصب عالئم راهنمايی و رانندگی و عالئم راهنماي جاذبهها)؛
 .6نظارت بر چگونگی بازسازي و مرمت آثار تاريخی ـ مذهبی مقصد و تدوين مقررات مربوط از طرف سازمان
ميراث فرهنگی و گردشگري؛
 .7حفاظت از آثار باستانی و تاريخی مقصد با ايجاد حريم (فنسكشی) جهت جلوگيري از تخريب بيشتر و
آگاهی دادن به افراد محلی و گردشگران درباره ارزش تاريخی ومزاياي حفظ اين آثار.

نتايج نهايی اولويتبندي استراتژيها در شکل ،9آورده
شدهاست .اين نتايج نشان داد كه استراتژيهاي  WOبا
ميانگين  7/99در رتبه اول ،استراتژيهاي  SOبا ميانگين
 7/9در رتبه دوم ،استراتژيهاي  WTبا ميانگين  7/85در

نتیجهگیری
بحثو 
تحليل تطبيقی بازار ـ محصول نوعی فرايند تحقيقات بازار
و آمادهسازي و برنامهريزي فضايی عرضه در فعاليتهاي
گردشگري براساس اطالعات بازار و در ارتباط با كمّيت و

رتبه سوم و استراتژيهاي  STبا ميانگين  7/76در رتبه

كيفيت تقاضا است .در واقع ،اين تحليلها درپی آن هستند

چهارم قرار دارند.

كه به چگونگی توزيع مکانی ـ زمانی فعاليتهاي گردشگري،
براساس توزيع منابع موجود (عرضه) و تقاضاي موجود با
رويکردي عادالنه ،دست يابند .با استناد بر اين تحليلها
میتوان راهبردهاي بنيادين را بهمنظور دستيابی به توسعه
نظاممند تنظيم نمود .بهعبارتی ،الزمه بازاريابی و
برنامهريزي موفق براي توسعه گردشگري ،تحليل جامع
اطالعات بهدستآمده از گردشگران است و تعيين راهبرد
غالباً مستلزم اطالعات گسترده درباره بازار و برآورد محيط
در حال تغيير و دگرگونی است .در غير اينصورت راهبرد
بر مبناي اطالعاتی نادرست و منسوخ استوار خواهد

شکل.9اولويتبندي استراتژيهاي بازاريابی گردشگري در شهرستان
محالت

گرديد كه در بازار فرارقابتی ،محکوم به شکست و نابودي
است .بر اين اساس ،در تحقيق حاضر تالش گرديد با
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شناسايی ويژگیهاي گردشگران بتوان محصوالتی مطابق

است كه باي د مورد توجه قرار گيرند .در نهايت،

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

تحليلهاي حاصل از تکينک  SWOTكه برپايه يافتههاي

تغيير سليقه بازار يا تغيير شرايط منطبق نمود تا در توسعه

تحقيق در هر دو بخش عرضه و تقاضا صورت گرفت

بازارهاي فعلی و رونق مقصد گردشگري موردنظر ،مؤثر

نشان داد كه ه ر دو محيط بيرونی و درونی بر توسع ه

واقع شود .ويژگیهاي بازار تقاضاي گردشگري براساس

گردشگري شهرستان تأثيرگذار بوده اند و در بين عوامل

فاكتورهاي جنسيت ،سن ،تحصيالت ،مبدأ سفر و وضعيت

مورد بررسی ضعفها با امتياز  4/03در رتبه اول قرار

اقامت مورد بررسی قرار گرفتند .يافتههاي تحقيق در

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

بخش تقاضا ضمن روشن كردن ويژگی هاي مختلف

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

گردشگران ،نشان داد كه مهمترين بخشهاي تقاضا در

اولويت هاي سوم و چهارم قرار گ رفتند .با توجه به

شاخصهاي مورد بررسی ،كه از فراوانی قابل توجهی

تأثيرگذاري متفاوت اين عوامل ،راهبردهاي كاربردي

برخوردارند ،گردشگران جوان زير سیسال و گردشگرانی

 ،WOبهمنظور برونرفت از وضع موجود بهعنوان اولويت

كه تحصيالت دانشگاهی دارند .لذا بايستی امکانات عرضه

اول و راهبردهاي  ، SOبه منظور خلق فضايی مناسب

بهويژه در بخش خدمات با توجه و تأكيد بيشتري بر

جهت توسعه و گسترش آينده گردشگري در اولويت دوم

نيازهاي اين دو گروه صورت گيرد .همچنين مهمترين

برنامهريزي قرار میگيرند .اينک با توجه به نتايج فوق،

مبادي گردشگر فرصت به شهرستان محالت ،استانهاي

بايستی توسعه و پويايی نظام گردشگري شهرستان

تهران ،مركزي ،اصفهان و قم است .اين آمار نشاندهنده

محالت ،با تأكيد بر ارتباطی دوسويه بين عناصر سيستم

محدودشدن بازارهاي گردشگري شهرستان به استانهاي

گردشگري برقرار گردد .به عبارتی ،اجزا و عناصر عرضه

همجوار است و همين مسئله عدم ماندگاري گردشگران را

گردشگري شهرستان محالت (جاذبه ها ،زيرساخت هاي

كه 45درصد كل گردشگران پاسخگو را تشکيل میدهند

مورد نياز ،واحدهاي اقامتی /پذيرايی ،دفاتر خدمات

در پی دارد  .از اين رو  ،حفظ وگسترش ا ين بازارها و

مسافرتی ،امکانات تفريحی /سرگرمی و غيره) در انطباق با

درنظر داشتن نيازهاي اقامتی متناسب با موقعيت و

بازار تقاضا ،ويژگیها و خواستههاي آنها شکل گيرد.

ويژگی هاي آن ها و تالش براي ماندگارشدن ،از مسائلی
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