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  ثر بر گسترش گردشگري در ناحيه ساحلي چابهارؤتحليل عوامل م
  SWOTبا استفاده از مدل راهبردي 

  
  *، زاهدان، ايران، دانشگاه سيستان و بلوچستانشهري ، دانشيار جغرافيا و برنامه ريزيزادهعيسي ابراهيم
 ، زاهدان، ايرانستان و بلوچستانريزي شهري، دانشگاه سيه، كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهزادعبداهللا آقاسي

  
  چكيده

 ،مسائل و عوامل مؤثر اقتصادي گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند شناخت و آگاهي كافي از
شهرستان چابهار در منتهي اليه جنوب شرقي ايران و در يك محيط بكر و  .فرهنگي در هر منطقه است و اجتماعي

ي فرهنگي ها جاذبهي محيطي، ها ويژگيبا توجه به لوغ كشور قرار دارد و دور از هياهوي شهرهاي پرجمعيت و ش
 - مورد جاذبه فرهنگي 44مورد جاذبه طبيعي،  74: جاذبه گردشگري شامل 228شهرستان چابهار با (انساني آنو 

نزديكي به كشورهاي حوزه خليح فارس، هند، افغانستان و  و) مورد جاذبه انسان ساخت است 110تاريخي و 
 قطببه  ريزي علميبا مديريت و برنامه تواندصنعتي، مي -پاكستان و همين طور برخوداري از منطقه آزاد تجاري

ي حاصل از ها تحليل. باشد يكي از محورهاي مهم گردشگري كشورمهمي در سطح منطقه تبديل گردد و توريستي 
يك منطقه نمونه بديل شدن به ظرفيت تشهر علي رغم برخورداري از كه اين نشان مي دهد  SWOT مدل

انع اساسي وم و ضعف تبليغات را به عنوان ها زير ساخت كمبود ،تعدد تصميم گيران و مسايل مديريتي گردشگري،
با اين حال، وجود زمينه اشتغال زايي، درآمد ارزي و سرمايه  .در مقابل خود دارددر راه رسيدن به اين هدف 

و وجود آثار تاريخي،  ها مهمترين فرصت 18/0و  28/0، 40/0ي وزني ها تيازگذاري زير بنايي، به ترتيب با ام
ي طبيعي به عنوان نقاط قوت و جاذب در ها تفريحي و برخورداري از سواحل شني و جذابيت -ي ورزشيها جاذبه

زاد و كنار امكان توسعه و اصالح نهادهاي مديريتي، تقويت تبليغات، تعامل و هم فكري بين مسؤوالن منطقه آ
به منظور توسعه گردشگري  ها ترين رهيافتمردم و توسعه اكوتوريسم، از مهم ي مرتبط با گردشگري وها سازمان

 .گردنداين ناحيه تلقي مي

  SWOTگردشگري و توسعه، ناحيه ساحلي چابهار، مدل  :هاي كليديواژه
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  مقدمه - 1
  طرح مسأله - 1- 1

 اصوال توسعه اقتصادي در هر كشوري نيازمند
ي مختلف ها و فعاليت ها سرمايه گذاري در بخش

اقتصادي آن كشور است و بدون سرمايه گذاري در 
توان انتظار گسترش ي زيربنايي و روبنايي، نميها طرح

براي تحقق اين . اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را داشت
مهم، امروزه بسياري از كشورهاي جهان، تمايل شديدي 

شاكري و (د ان هرجي پيدا كردي خاها به جذب سرمايه
ي ها سرمايه گذاري در زيرساخت). 1: 1385سليمي،

ي بالقوه منطقه اي به ها گردشگري و استفاده از توان
ي مناسب، بدين ها منظور جذب گردشگر، يكي از راه

توسعه گردشگري به عنوان مجموعه . منظور است
ي ها بسزايي در تقويت بنيان تأثيري اقتصادي، ها فعاليت

اقتصادي جوامع دارد و نقش گردشگري به عنوان منبع 
ي ها جديدي براي ايجاد اشتغال، كسب درآمد، دريافت
ي ها مالياتي بيشتر، جذب ارز و تقويت زير ساخت

اجتماعي كه موجب رشد و توسعه ساير صنايع مي شود، 
در مطالعات متعدد مورد تاييد قرار گرفته 

قرن بيست و  شروعامروزه با ). 1: 1387كاظمي،(است
درآمدترين صنايع  يكم صنعت گردشگري به يكي از پر

بسياري از  مياندر  اي هرقابت فشرد، دنيا تبديل شده
كشورهاي جهان براي جذب جهانگردان به چشم 

صنعت توريسم به عنوان صنعتي پويا و با  و خورد مي
 يها اليتفرد، بخش مهمي از فعه ي منحصر بها ويژگي

ليدي كشورهاي توسعه يافته ودر حال اقتصادي و تو

كه  طوريه ب ؛توسعه را به خود اختصاص داده است
توسط سازمان  اي براساس پيش بيني انجام شده

پانصد و حدود يك ميليارد و ، 2020جهانگردي در سال 
ميليون نفر به گردشگري خواهند پرداخت شصت 

 سال به اينالمللي در  ودرآمدهاي ناشي از گردشگري بين
اين . Unwto,2007) (يك ونيم تريليون دالر خواهد رسيد

صنعت به عنوان فعاليتي كه در دنياي امروزي توان 
اثرگذاري بر فرآيند توسعه متوازن و خردورزانه را در 
تمامي دنيا به نمايش گذاشته، مورد توجه طيف وسيعي از 

ي سياسي و ها سياست گذاران و برنامه ريزان نظام
. در همه كشورهاي دنيا قرار گرفته است مديريت اجرايي

د كه در ان هي اجرايي دريافتها جوامع سازماني بويژه نظام
فرآيند گردشگري، آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي، زيست محيطي، تكنولوژيك و غيره فراواني 
مستتر است و در فرآيند گردشگر فرستي نيز توانمند 

المللي و ترويج  ، بينسازي نيروي انساني، منافع سياسي
ابراهيم ( فرهنگ بومي در ساير نقاط دنيا ضروري است

   ).267: 1386زاده و همكاران،
در گرو لحاظ نمودن گردشگري تحقق توسعه پايدار 

سه رويكرد همه جانبه نگر و كل گرا، آينده نگر و 
نگرش اول بر اين باور است كه . مساوات گرا است

كه در بستر سياسي، هنگامي پايدار است  ،توسعه
 ،در رويكرد دوم. دده گرظاقتصادي و اكولوژيك مالح

برآورد احتياجات كنوني گردشگران، جامعه ميزبان و به 
موازات آن محافظت و پاس داشت از محيط زيست و 

در . ي برابر براي آيندگان مطرح استها حفظ فرصت
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مساوات درون نسلي و فرا نسلي در  ،يكرد سومرو
و منابع مورد نظر  ها امكانات، داده استفاده از

، ي گردشگري پايدارها هدف. )142 :1386،تواليي("است
رعايت برابري يا  ،بهبود كيفيت زندگي جامعه ميزبان

حفظ كيفيت  ،مساوات بين دو نسل و درون يك نسل
 ،محيط زيست از طريق حفظ سيستم زيست محيطي

حفظ يكپارچگي و انسجام فرهنگي و همبستگي 
 است؛ ايجاد تسهيالت و امكانات و ماعي بين جوامعاجت

ي ها كه ديدار كنندگان بتوانند تجربه اي هبه گون
كميسيون  .)315: 1386گي،( ارزشمندي كسب كنند
 اي ه، توسعه پايدار را توسع1جهاني توسعه اقتصادي

 اي هداند كه ضمن برآورده ساختن نيازهاي كنوني، لطم مي
برامول « ياورد ي آينده وارد نها به منابع مورد نياز نسل

، توسعه پايدار گردشگري را در گرو انجام »2ولين
داند كه ضمن اجراي آنها، احياي دراز مدت  مييي ها طرح

ي گردشگري ها محيط طبيعي و منابع انساني در فعاليت
). 107: 1385الواني و پيروزبخت،("تحقق پيدا كند

، در حال گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال حاضر
تبديل شدن به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان 

زان و ري هبسياري از برنام ،افزون بر اين .است
اران توسعه نيز از صنعت گردشگري به عنوان ذسياستگ

براي دست يابي به  .كنند ميركن اصلي توسعه پايدار ياد 
ساختار مناسب  ؛نظير ،توسعه گردشگري به عواملي

زي و آموزش نيروي انساني، قوانين و ري هنامسازماني، بر

                                                      
١ WCED  
٢ Bramwell & lane  

براي . است نيازمقررات گردشگري و جذب سرمايه 
ايجاد توسعه پايدار و مناسب در صنعت گردشگري 

توانا و منسجم و هماهنگي بين بخش  يوجود مديريت
ز اهميت يدولتي و بخش خصوصي بسيار حا

يك جنبه مهم در ). 7: 1382، مدهوشي و ناصرپور("است
تاكيد  بر آنزي توسعه گردشگري كه معموال ري هرنامب
زي ري هد، شركت دادن عامه مردم در فرآيند برنامردگ مين

زي ري هواقعيت آن است كه برنام. و تصميم گيري است
مالكان اصلي منابع گردشگري (براي ساكنان يك ناحيه 

فرصت  ها بايد به آن ،بنابراين ،شود ميانجام ) آن ناحيه
 ، درزي و تعيين آن اشكالري هتا در فرآيند برنامداده شود 

 خودتوسعه آتي گردشگري منطقه شركت كنند و ديدگاه 
كه  اي هرا در مورد نحوه توزيع منافع حاصل و نوع جامع

. خواهند در آن زندگي كنند، اظهار نمايند ميدر آينده 
زي، مستلزم ري هاگرچه درگير نمودن مردم در فرآيند برنام

زي است، اما ري هان بيشتري براي فرآيند برنامتخصيص زم
از آنجا كه چنين صرف وقتي تضمين كننده حضور، 

ي تنظيم ها حمايت و پشتيباني ساكنان محلي، از برنامه
 ،ي توسعه استها شده و مشاركت سرمايه آنان در طرح

 .از هر نظر قابل توجيه خواهد بود

  اهميت و ضرورت - 2- 1
ر اقتصادي ايران بعد از ساختابا توجه به اينكه 

به شدت متكي به  ياز منابع نفت ياكتشاف و بهره بردار
صادرات نفت و درآمد ارزي حاصل از آن بوده است و 

 براي خروج از اين وضعيت و ي صورت گرفتهها تالش
نتيجه چنداني در بر  يي اقتصادي غيرنفتها اتخاذ سياست
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جانبه و همه  اي براي ايجاد توسعهاينك  ،است نداشته
درآمد به  پايدار و همچنين جايگزيني منابع جديد كسب

نيازمند استفاده از تمامي در كشور، جاي منابع نفتي 
اين در حالي است كه ايران . هستيم ها امكانات و قابليت

به طوري كه . يكي از ديدني ترين كشورهاي جهان است
( يها كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه

گردشگري و جزو پنج كشور اول ) نگي و تمدنيفره
گردشگري و جزو سه )محيط طبيعي(جهان از نظر تنوع

زنگي (كشور اول جهان از نظر تنوع صنايع دستي است
همچنين ايران در منطقه ). 1: 1385آبادي و ديگران،

جنوب آسيا رتبه دوم جذب بيشترين گردشگر و درآمد 
خود اختصاص  حاصل از گردشگري بعد از هند را به

شهرستان چابهار با دارا ). WTO,2000:11(داده است
ي كم نظير طبيعي، مانند سواحل امن و آرام ها بودن جاذبه
ي حرا، ها ي ديدني گل فشان و جنگلها دريا، تپه

ي ها ي سنتي، رقصها ي فرهنگي بكر، مانند آيينها جاذبه
محلي و صنايع دستي با شهرت جهاني، بازارهاي عرضه 

صنعتي و  -قيم كاال در منطقه آزاد تجاريمست
مي تواند به يك مقصد مهم ) 2: 1387كاظمي،(غيره

گردشگري در سطح استان و كشور و حتي بين المللي 
تبديل شود، زيرا چنانكه مي دانيم، مناطق گريز يا نقاط 

ي تاريخي، ها جاذبه ، مد نظر گردشگران در سفر به شهرها
كهاي بازسازي شده و چشم ميدانهاي جنگ، بناها و پار

اندازهاي شكل گرفته از شهرهاست 
)Aitchison,2002,23( ،گردشگري  و در عين حال

شهري نيز هنگامي مي تواند مفيد واقع شود كه در رابطه 

با ديگر كاركردهاي شهري باشد، بنابراين، از آنجا كه 
: مفهوم پايداري شهري خود دربرگيرنده تعامل سه عامل

اقتصادي،فرهنگي و كالبدي است  -اعيمحيطي، اجتم
)Camagni,1998,116( ، بنابراين، برنامه ريزي در رابطه با

گردشگري شهري پايدار نيز در برگيرنده سه سطح بازار، 
ضمن اينكه  .رشد شهري و اجتماعات محلي؛ است
ي مختلف ها گردشگري روستايي نيز مي تواند زمينه

، ها سكونتگاهفعاليتهاي گردشگري، چون بازديد از 
و تفريحات گوناگون  ها ، ورزشها رويدادها، جشنواره

اينك ). Soteriades,2002,617(روستايي را در بر گيرد 
شرايط طبيعي، مورفولوژيك، عناصر اقليمي همراه با 
ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناحيه چابهار، 
اشكال گوناگون و متنوعي از فضاهاي شهري و روستايي 

د كه هر كدام به لحاظ كاركردهاي ان هبه وجود آوردرا 
در اين مقاله، به . طبيعي و انساني ازساير نواحي متمايزند

، نقاط قوت، بر گسترش گردشگري مؤثرعوامل بررسي 
ضعف، فرصت و تهديدهاي آن در شهرستان چابهار 
اقدام گرديد، تا با ايجاد ديدي علمي و مبتني بر 

شناسايي عوامل دخيل در  ي موجود، ضمنها واقعيت
گسترش گردشگري در چابهار، به ارايه راهبردهاي 

  .اجرايي توسعه گردشگري آن پرداخته شود
  ثر بر صنعت گردشگريؤعوامل م - 3- 1

عوامل بسياري بر اين صنعت خدماتي تاثير 
دو دسته عوامل افزايشي و عوامل  شاملگذارند كه  مي

  .هستندكاهشي 
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رشد جمعيت، تغييرات  :افزايشيعوامل  - 1-3-1
كاهش ساعات كار و ، توزيع سني و افزايش شهر نشيني

سطح  ،عوامل آموزشي و پرورشي، افزايش تعطيالت
استفاده از وسايل نقليه ، روابط اجتماعي، سواد و فرهنگ

ي ترويجي صنعت گردشگري ها فعاليتو  شخصي
 در افزايش صنعت گردشگري مؤثرعوامل از  ،كشور

  .محسوب مي شوند
، بي ثباتي سياسي: يعوامل كاهش - 1-3-2
، و ترورها ها ناآرامي، ي داخلي و خارجيها جنگ
در كاهش  مؤثر، جزو عوامل ها ييربا هواپيماو  ها انقالب

علي (گردشگر به نقاط مختلف محسوب مي گردند 
  ).24: 1373عسگري،

 

  در گردشگري رويكرد سيستمي
از  اي هاين رويكرد گردشگري را به عنوان مجموع

داند كه به عنوان يك  ميهم  اي مرتبط بها عناصر و بخش
 .كند ميكل واحد در جهت تحقق اهدافي خاص حركت 

از عناصر مرتبط و پيوسته  اي هاگر سيستم را مجموع
دهند و هدفي  ميبدانيم كه يك كل واحد را تشكيل 

د، آنگاه درك گردشگري به مثابه نكن ميخاص را دنبال 
كرد جامعي براي شناخت اين پديده يك سيستم، روي

كه متشكل از اجزاي مختلف از  اي هپديد ؛خواهد بود
جمله موسسات تجاري، گردشگران، جامعه و محيط 

در اين پژوهش با چنين ). 36 -34: 1385،كاظمي(است
بر آن در ناحيه  مؤثررويكردي به گردشگري و عوامل 
  .ساحلي چابهار پرداخته شده است

  

 يقروش تحق - 4- 1

براي . تحليلي است -اين تحقيق از نوع توصيفي
ي ها ي مورد نياز از بررسيها جمع آوري اطالعات و داده

با  واستفاده  مطالعات ميداني و اي هاسنادي و كتابخان
، ها توجه به اطالعات به دست آمده، به بررسي جاذبه

امكانات، خدمات و وضعيت كلي گردشگري در منطقه 
از مدل  ها تجزيه و تحليل يافتهپرداخته سپس براي 

SWOT نقاط (براي اين منظور محيط داخلي. استفاده شد
) و تهديدها ها فرصت(و محيط خارجي) قوت و ضعف

منطقه مطالعه گرديد و سپس براي تكميل اطالعات به 
دست آمده، به وسيله پرسش نامه، از مردم و مسؤوالن 

نوان جامعه به ع( مرتبط با گردشگري در شهرستان چابهار
نظر خواهي شد كه با وزن دهي به موارد  نيز) ميزبان

و در نهايت به ارايه  SWOTمورد نظر به تكميل ماتريس 
ي مناسب توسعه گردشگري ها راهبردها و استراتژي
در اين تحقيق، نمونه آماري با . چابهار پرداخته شد

استفاده از فرمول كوكران مشخص گرديد كه شامل دو 
 30(و مسؤوالن مرتبط با گردشگري) نفر 150(گروه مردم

معموال به منظور تعيين اندازه نمونه، . بوده است) نفر
ي متعددي ذكر شده است، اما به طور كلي، ها روش
ي مذكور را مي توان در چهار گروه جاي داد كه ها روش

ي شخصي، براساس ها براساس قضاوت: عبارتند از
حاسبات آماري و ي ارائه شده، براساس مها حدنصاب

ازكيا و دربان (برآورد نمونه در پرتو امكانات
بدين منظور، در اين پژوهش ). 270 -269: 1382آستانه،
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بر اساس محاسبات آماري و از فرمول تعديل شده 
 .استفاده شده است 1كوكران

  
  :در اين فرمولداريم

n  :حجم نمونه  
N  :هدف( جامعه آماري(  
P  :يعني نسبت (يع صفت در جامعه درصد توز

  ).افرادي كه داراي صفت مورد مطالعه هستند
q : درصد افرادي كه فاقد آن صفت در جامعه
 .هستند

d : تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان
تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه كه حداكثر 

است و دقت نمونه گيري نيز به آن  05/0نسبت آن 
  .بستگي دارد

T : توزيع نرمال ( اندازه متغير در توزيع طبيعي
است كه از جدول مربوط در ) مربوط به منحني گاوس

  .سطح احتمال مورد نظر استخراج مي شود

2

0.95
0.05

0.0025
77128

2.81
?

p
q
d
N
t
n

=
=

=
=
=
=  

 
 

                                                      
١ cochran  

مربوط به مردم محلي  150ين حجم آماري يعني ا
براي مشخص كردن تعداد نمونه براي گروه . است

گري چابهار، ي مرتبط باگردشها مديران و مسؤوالن ارگان
تقريبا بين همه افراد اين گروه پرسشنامه توزيع و تكميل 

  . نفر است 30تعداد افراد اين گروه . گرديد
  قلمرو پژوهش - 5- 1

دقيقه  17درجه و  25بين مدار  چابهارشهرستان 
دقيقه طول  37درجه و  60عرض شمالي و نصف النهار

درياي  كنار در و در منتهي اليه جنوب شرقي ايران شرقي
از  1385جمعيت اين شهرستان در سال  .عمان واقع است

نفر اعالم شده است كه از  216681سوي مركز آمار ايران 
نفر آن مربوط به شهر چابهار  77128اين ميزان، 

شهر بندري چابهار، با  ).1385مركز آمار ايران،(است
كيلومتر مربع بر دهانه خليجي به  9/10وسعتي حدود 
متر از سطح دريا واقع گرديده  7ارتفاع  همين نام، با

  ).3: 1386سلطان زاده،(است
اين بندر تاريخي از موقعيت ويژه استراتژيك، به 

ي بين المللي با ها عنوان دروازه كشور براي ورود به آب
. مبدا مسيرهاي ترانزيتي غير قابل رقابت، برخوردار است

 34 و 10درجه و تغييرات دما بين  23متوسط دماي آن 
با ). 46: 1386ابراهيم زاده و ديگران،(درجه متغير است

آب و  ،ييتوجه به وفور منابع آبي، موقعيت جغرافيا
ي فرهنگي ها فرد و برخورداري ازجاذبهه هواي منحصر ب

نزديكي به كشورهاي حوزه خليح فارس، هند، و محيطي، 
اين منطقه پتانسيل الزم براي تبديل افغانستان و پاكستان، 

ا ن به يك منطقه ترانزيتي و توريستي را دارشد

2

2
(2.81 0.95 0.05) / 0.0025 150

1 2.81 0.95 0.05[1 ( 1)]
77128 0.0025

n × ×
= =

× ×
+ −
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خليج چابهار ). 2: 1384چابهار نگين شرق ايران،(است
از آب و ) چهار بهار(همان طور كه از اسمش پيداست

هواي مناسبي در تمامي طول سال برخوردار است و 
ي متنوع طبيعي و زيست محيطي ها همچنين داراي جاذبه

ي ها و زيبا از جاذبهچابهار با اين طبيعت بكر . است
خاص و ژئو توريستي نيز برخوردار است كه در بعضي 

ي مريخي و غيره، ها ، كوهها موارد، همچون گل فشان
ي طبيعي و ها اين جاذبه. ي جهان هستندها جزو نادرترين

ژئوتوريستي به همراه فرهنگ غني و سنتي و قدمت 
 ي گردشگريها تاريخي آن، مجموعه اي از بهترين جاذبه

را در پهنه اي كوچك در دورترين نقطه كشور و در كنار 
سواحل زيباي درياي عمان به وجود آورده كه با برنامه 
ريزي دقيق و بلند مدت و با مديريتي كارآمد مي تواند 

بعضي از . به يك منطقه ويژه توريستي تبديل شود
جاذبه گردشگري در چابهار اشاره  101محققان به 

همچنين در طرح ). 1: 1385كماليان،كاظمي و (دان هكرد
جامع گردشگري استان سيستان و بلوچستان به بيش از 

مورد جاذبه گردشگري در چابهار اشاره گرديده  200
كه خود ) 32-18: 1386ابراهيم زاده و ديگران، (است

ي فراوان گردشگري در ها گوياي منابع غني و پتانسيل
ي ها به طور كلي، جاذبه. سطح اين منطقه است

ي طبيعي و ها جاذبه -1: گردشگري چابهار به سه قسمت
 - 3. ي فرهنگي و تاريخيها جاذبه -2. ژئوتوريستي

تمساح پوزه . ي انسان ساخت، قابل تفكيك استها جاذبه
 گل، خليج چابهار، ساحل تيس، تاالب ليپار، كوتاه
، بقعه سيد غالم رسول، قلعه تاريخي ها فشان

 تيس تاريخيروستاي ، )ها اليقلعه پرتغمعروف به (تيس
ي گردشگري ها و منطقه آزاد چابهار، از مهم ترين جاذبه

به عالوه فرودگاه، بنادر  ها اين جاذبه. چابهار است
تجاري، هشت هتل و مهمان پذير و حدود هفتصد تخت 
اقامتي، دوازده رستوران و غيره نشان دهنده توان باالي 

: 1387زاده،  آقاسي(منطقه در زمينه گردشگري است
ي اخير ايجاد منطقه آزاد ها همچنين در سال). 127-120

صنعتي چابهار باب جديدي را در گردشگري  -تجاري
اين شهرستان گشوده است، به طوري كه همه روزه تعداد 
زيادي از مسافران براي انجام تجارت و يا خريد از اين 

 در مورد آمار گردشگري چابهار. منطقه بازديد مي كنند
در طرح . بايد گفت كه اطالعات يكساني در دست نيست

جامع گردشگري استان سيستان و بلوچستان، آمار 
نفر  18132حدود  ، 1385گردشگري چابهار را در سال 

بر اساس ). 78: 1386ابراهيم زاده و ديگران،(دان هدانست
روابط عمومي منطقه آزاد چابهار از  اطالعات اخذ شده از

هزار گردشگر  230جمعاً  1386ا تير ماه ت 1385تير ماه 
كه در سال  در حالي ،دان هكرد از منطقه آزاد چابهار ديدن

اعالم هزار نفر  410 ، تعداد آنخرداد ماه 15 تا 1387
گردشگران خارجي به منطقه  تعداد همچنين. شده است

كه نسبت به سال  گرديدهنفر ذكر  7000آزاد چابهار 
مسافران و  اكثر. يش داشته استهزار نفر افزا دوگذشته 

افغانستان،  گردشگران خارجي از كشورهاي پاكستان،
روابط عمومي سازمان ( دان هچين بود و بنگالدش ،هند

البته، بايد به اين نكته اشاره ). 1387منطقه آزاد چابهار،
كرد كه اكثر بازديد كنندگان منطقه آزاد ساكن شهرستان 
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 24هستند و كمتر از ي اطراف ها چابهار و شهرستان
ساعت در منطقه حضور دارند و طبق تعريفي كه از 

ارايه شده، نمي توان همه آنها را  WTOگردشگر توسط 
به طور كلي، در . جزو گردشگران منطقه محسوب كرد

مورد گردشگر ورودي به چابهار، با استفاده از آمار 
ي مسافربري استان ها مسافراني كه از سوي سازمان پايانه

سيستان و بلوچستان ارايه شده است و همين طور درصد 
اشغال اقامتگاهي و با ملحوظ قرار دادن درصدي از 
مسافران كه در چادرهاي شخصي يا در منزل اقوام به سر 
مي برند، و با توجه به مطالعات ميداني نگارندگان، 
گردشگر ورودي ساالنه به چابهار را به طور متوسط در 

آقاسي (هزار نفر مي توان تخمين زد 200تا  150حدود 
  .)113-115: 1387زاده، 

  SWOTكنيك ت - 2

نيز ناميده  tows، كه گاهي swotتكنيك يا ماتريس 
و 1ها شود، ابزاري براي شناخت تهديد مي

موجود در محيط خارجي يك سيستم و 2يها فرصت
داخلي آن به منظور  4يها و قوت3ها بازشناسي ضعف

راهبرد براي هدايت و كنترل  سنجش وضعيت و تدوين
نتيجه مستقيم مدل  (SWOT)روش اين . آن سيستم است
در واقع، اين روش بهترين . روارد استها دانشكده تجاري

). 40: 1381مرادي مسيحي،(ستها استراتژي براي سازمان
به طور اجمالي مي توان گفت كه اين تكنيك ابزاري 

                                                      
١Threats  
٢Opportunities  
٣Weaknesses  
٤Strengths  

اين امور از  براي تحليل وضعيت و تدوين راهبرد است و
  :طريق

ي ها و ضعف ها و طبقه بندي قوت بازشناسي -
  دروني سيستم؛

ي ها و تهديد ها بازشناسي و طبقه بندي فرصت -
  موجود در محيط خارج سيستم؛

تكميل ماتريس سوآت؛ و تدوين راهبردهاي  -
گوناگون براي هدايت سيستم در آينده؛ صورت 

يگر، مدل به عبارت د). 49: 1384گلكار، (گيرد مي
SWOT  يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و

و تهديدات برون  ها ضعف درون سيستمي با فرصت
تحليلي سيستماتيك را براي  SWOTمدل . سيستمي است

شناسايي اين عوامل و انتخاب استراتژيي كه بهترين 
از ديدگاه . دهد مينمايد، ارائه  ميتطابق بين آنها را ايجاد 

را به  ها و فرصت ها ل، يك استراتژي مناسب قوتاين مد
و تهديدها را به حداقل ممكن  ها حداكثر و ضعف

براي اين منظور، نقاط قوت و ضعف و . رساند مي
 SO ،WO ،STدر چهار حالت كلي  ها و تهديد ها فرصت

ي استراتژي از بين ها شوند و گزينه ميپيوند داده  WTو 
 1382و كارون، هريسون( شوند ميآنها انتخاب 

، نقاط ها براي ساختن ماتريس تهديدات، فرصت).192:
  :ضعف، نقاط قوت بايد هشت مرحله را طي كرد

كه در محيط  اي هي عمدها فهرستي از فرصت -
  خارجي سازمان وجود دارد،

فهرستي از تهديدات عمده موجود در محيط  -
 خارج سازمان؛
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 ن؛فهرستي از نقاط قوت داخلي و عمده سازما -

 فهرستي از نقاط عمده ضعف داخلي سازمان؛ -

ي خارجي را با هم ها نقاط قوت داخلي و فرصت -
مقايسه كنيد و نتيجه در خانه مربوط در گروه 

 قرار دهيد؛ SOي ها استراتژي

ي موجود در ها نقاط ضعف داخلي را با فرصت -
ي ها خارج مقايسه كنيد و نتيجه را در گروه استراتژي

WO د؛قرار دهي 

نقاط قوت داخلي را با تهديدات خارجي مقايسه  -
 قرار دهيد؛ STي ها گردد، نتيجه رادر گروه استراتژي

نقاط ضعف داخلي را با تهديدات خارجي مقايسه  -
قرار دهيد  WTي ها نموده، نتيجه را در گروه استراتژي

  .)366 – 364: 1380ديويد،(
  

  بررسي محيطي - 1- 2
بتواند مرحله تدوين را قبل از اينكه يك سازمان 

آغاز كند، بايد محيط بيروني خود را بررسي و پويش كند 
ي بالقوه را كشف كند، ها و تهديد ها تا بتواند فرصت

همچنين بايد محيط داخلي را نيز كاوش كند تا بتواند به 
بررسي محيطي عبارت . نقاط قوت و ضعف خود پي ببرد

به دست آمده  نظارت، ارزيابي و نشر اطالعات: است از
ي داخلي و خارجي سازمان، ميان افراد ها مربوط به محيط

به ). 61-60: 1381هانگر و آل،(آن سازمان مؤثركليدي و 
 بهدر اين پژوهش  SWOTتحليل  چارچوب طوركلي،

 :است زير صورت

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3: 1387محمدي ده چشمه و زنگي آبادي،(SWOTتحليل  چارچوب
  

   

 طييمحشيآما

 ز درونييآنال طييز محيآنال

 نقاط قوت نقاط ضعف ها فرصت دهايتهد

 SWOTسيماتر
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  اهبردهار نتدوي - 2- 2

ماتريس سوآت امكان تدوين چهار انتخاب يا 
البته، در جريان عمل . آورد ميراهبرد متفاوت را فراهم 

يا به  با يكديگر هم پوشاني داشته، ها برخي از راهبرد
. آيند ميطور هم زمان و هماهنگ با يكديگر به اجرا در 

در واقع، بر حسب وضعيت سيستم، چهار دسته راهبرد را 
توان تدوين  مينظر درجه كنشگري متفاوت هستند، كه از 
  :كرد

هدف كلي راهبرد دفاعي يا : راهبرد دفاعي - 2-2-1
نيز ناميد، » راهبرد بقا«توان آن را  مي، كه 1حداقل-حداقل

ي سيستم براي كاستن و خنثي سازي ها كاهش ضعف
  .ستها تهديد
راهبر انطباقي يا راهبرد : راهبرد انطباقي - 2-2-2
 ها با كاستن از ضعف ، تالش دارد2حداكثر -حداقل

يك . ي موجود ببردها حداكثر استفاده را از فرصت
سازمان ممكن است در محيط خارجي خود متوجه وجود 

ي سازماني ها يي شود، ولي به واسطه ضعفها فرصت
در چنين شرايطي، . خود قادر به بهره برداري از آن نباشد

امكان استفاده از فرصت را تواند  مياتخاذ راهبرد انطباقي 
  .فراهم آورد

اين ): حداقل-حداكثر(راهبرد اقتضايي - 2-2-3
ي سيستم براي مقابله ها راهبرد برپايه بهره گرفتن از قوت

شود و هدف آن به حداكثر  ميبا تهديدات تدوين 

                                                      
١Mini-Mini Strategy  

٢Mini-Maxi Strategy  

. رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهديدات است
ه نشان داده است با وجود اين، از آنجا كه تجارب گذشت

تواند نتايج نامطلوبي به بار  ميكه كاربرد نابجاي قدرت 
آورد، هيچ سازماني نبايد به طور نسنجيده از قدرت خود 

  .براي رفع تهديدات استفاده كند
تمام ): حداكثر-حداكثر(راهبرد تهاجمي - 2-2-4
خواهان وضعيتي هستند كه قادر باشند همزمان  ها سيستم

بر خالف . خود را به حداكثر برسانند يها قوت و فرصت
است راهبرد  3راهبرد دفاعي كه يك راه حل واكنشي

است، در چنين وضعيتي  4تهاجمي يك راه حل كنشگر
سازمان با استفاده از نقاط قوت خويش براي گسترش 

گلكار، ("دارد ميبازار توليدات و خدمات خود گام بر 
1384 :53.(  

بر گردشگري  رمؤثتجزيه و تحليل عوامل  - 3

  چابهار
ي مورد استفاده براي ها اين مدل، يكي از روش

 ها ي فرصتها سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقوله
و  ها و عوامل داخلي اعم از قوت ها و تهديد

اين روش براي تجزيه و تحليل عوامل . ستها ضعف
شهر، منطقه، روستا و (گذار و فراروي يك سيستم تأثير
اده از عوامل درجه بندي با توجه به اهميت با استف) غيره

براي تهيه . گذار است تأثيرداده شده به هر يك از عوامل 
گذاري  تأثيرو ساخت جدولي از اين عوامل و چگونگي 

                                                      
٣Reactive  

٤Proactive  
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آن بر كاركردهاي گردشگري و تحليل آن مراحل زير 
  :انجام گرفته است

، مهم )عوامل خارجي و داخلي( در ستون يك
و تهديدهاي فراروي  ها ، فرصتها ، ضعفها ترين قوت

  .بريم ميسيستم را نام 
، به هر يك از اين عوامل و بر )وزن(در ستون دو 

اساس اثر احتمالي آنها بر موقعيت استراتژيك فعلي 
ي حاصل از شناخت و ها بر اساس نتايج يافته(سيستم

) مهم ترين(وزني از يك) تجزيه و تحليل وضع موجود
هر چقدر وزن . دهيم مي) نبي اهميت تري(تا صفر

بيشتر باشد، تاثير بر موقعيت كنوني و آينده آن سيستم 
بدون توجه به تعداد  2جمع ستون (بيشتر خواهد بود

  ).است 1عوامل، 
، به هر عامل و بر )درجه بندي(در ستون سه 

اساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم به آن عامل 
بر (،)ضعيف(1تا ) بسيار خوب(5خاص امتيازي از 
ي حاصل از شناخت و تجزيه و ها اساس نتايج يافته

اين درجه بندي نشان . دهيم مي)تحليل وضع موجود
دهدكه سيستم چگونه به هر يك از عوامل خارجي  مي

  .دهد ميپاسخ 
، وزن را در درجه هر )امتياز وزني(در ستون چهار 
كنيم تا به  ميضرب ) 3ضرب در ستون  2ستون (عامل

به اين ترتيب، . تياز وزني آن به دست آيداين وسيله ام

به دست  5تا  1براي هر عامل، يك امتياز وزني از 
 3اين امتياز عدد ) ميانگين(آيد،كه به طور متوسط مي

  .است
سرانجام، امتيازات وزني تمام عوامل خارجي و 

را به طورجداگانه با يكديگر جمع  4داخلي در ستون 
امتياز وزني . كنيم ميسبه زنيم و امتياز وزني را محا مي

دهد كه يك سيستم چگونه به عوامل و  ميكل نشان 
نيروهاي موجود و بالقوه در محيط بيروني اش پاسخ 

هميشه متوسط امتياز وزني كل در يك سيستم . دهد مي
- 92: 1384هانگر و ويلن،(است 3در يك زمينه، عدد 

گر ، چنانچه باالتر از آن باشد، اهميت آن بيشتر و ا)90
گذاري كمتري  تأثيركمتر از آن باشد، از اهميت و 

  .برخوردار است

بر  مؤثر1نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي -3-1

 ) (EFASگردشگري چابهار

براي سازماندهي عوامل خارجي در قالب 
ي فراروي سيستم، با ها و تهديد ها ي فرصتها مقوله

ت هر استفاده از عوامل درجه بندي و با توجه به اهمي
 تأثيرو تهديدها و با توجه به ميزان  ها يك از فرصت

گذاري هر يك از آنها بر كاركردهاي منطقه اي چابهار، 
  :محاسبه و به شرح جدول ذيل تعيين گرديد

                                                      
١External factors analysis summary(EFAS)  



 
 

 1388اي، سال اول، شماره اول، تابستان هاي شهري و منطقهمجله مطالعات و پژوهش         118

 

 

  )ها فرصت(نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي -1جدول شماره 
 امتياز وزني درجه بندي وزن هافرصت

 /.4 4 /.1 رآمد ارزي براي كشوراشتغال زايي و ايجاد د)1

  /.28  4 /.07 عدم وجود منابع و چشم اندازهاي طبيعي و فرهنگي در مناطق آزاد رقيب)2
  /.18  3  /.06 سرمايه گذاري در تاسيسات زير بنايي و روبنايي)3
  /.06  2 /.03  مبادالت فرهنگي)4
  /.09  3  /.03 امكان دسترسي به بازارهاي بين المللي)5
  /.15  3  /.05 يكي به كشورهاي پاكستان و افغانستان و حوزه خليج فارسنزد)6
  /.03  1  /.03 قابليت تبديل شدن به مركز پزشكي درماني كشورهاي منطقه)7
  28/0  4  /.07 ايجاد فرودگاه جديد و افزايش تعداد پروازها)8
  12/0  3  04/0 احداث پايانه مسافري بندر چابهار)9

  06/0  2  /.03 حل درياي عمان به عنوان يكي از راهبردهاي توسعهتوسعه سوا)10
  34/1    51/0 جمع

  
  )ها تهديد(نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي -2جدول شماره 

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن تهديدها
  28/0  4  07/0 تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران)1
 36/0 4 09/0 و مناطق آزاد حاشيه جنوبي خليج فارسبا منطقه آزاد گوادر اي هرقابت منطق)2

  15/0  3 05/0 پايين بودن سطح بهداشت و كمبود امكانات درماني تخصصي)3
  12/0  3  04/0 پراكنش نامناسب فصلي بازديد كنندگان)4
  15/0  3  05/0 اندك در بخش گردشگريخارجي سرمايه گذاري )5
  12/0  3  04/0 ال و كمبود آب شربآب و هواي گرم و شرجي در اكثر ايام س)6
  12/0  3  04/0 محروميت شديد منطقه و هجوم جمعيت مهاجر)7
  18/0  3  06/0 ي زيست محيطي و ايجاد خسارت به آثار تاريخي، فرهنگي و طبيعيهاتهديد)8
  06/0  2  03/0  مسائل مذهبي و اعتقادي)9

  04/0  2  02/0  دگرگوني در ساختار جامعه)10
  84/1    49/0 *جمع

  .بوده است 18/3و امتياز وزني آنها  1شايان ذكر است كه جمع كل وزن امتيازات عوامل خارجي  *
  

يي كه ها با توجه به جداول فوق مهم ترين فرصت
شهرستان چابهار در زمينه توسعه توريسم از ديدگاه 

مسؤوالن شهري و منطقه آزاد، مردم (پرسش شوندگان
: به روست عبارتند ازبا آن رو) محلي و گردشگران

به عنوان اولين  40/0اشتغال زايي كه با امتياز وزني 
  فرصت شناخته شده است، ايجاد درآمد ارزي براي كشور 

  
و ايجاد فرودگاه بين المللي و افزايش تعداد پروازها 

به عنوان دومين فرصت پيش  28/0هر دو با امتياز وزني 
يي و رو بنايي با رو و سرمايه گذاري در تأسيسات زير بنا

در عين . در اولويت بعدي قرار دارد 18/0امتياز وزني 
ي رقابت منطقه اي با منطقه آزاد گوادر در ها حال، مولفه

پاكستان و مناطق آزاد حاشيه جنوبي خليج فارس با امتياز 
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به عنوان مهم ترين تهديد، تبليغات منفي در  36/0وزني 
به عنوان  28/0زني سطح جهاني عليه ايران با امتياز و

ي زيست محيطي و اكولوژيك و ها دومين عامل و تهديد
تخريب و ايجاد خسارت به آثار تاريخي، فرهنگي و 

به عنوان سومين عامل و پايين  18/0طبيعي با امتياز وزني 
بودن سطح بهداشت و كمبود امكانات درماني تخصصي 
و سرمايه گذاري اندك در بخش گردشگري هر دو با 

چهارمين تهديد روبه روي منطقه آزاد  15/0ياز وزني امت
  .چابهار در زمينه توسعه گردشگري است

مؤثر بر  نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي - 2- 3
 ١Internal factors() (IFAS گردشگري چابهار

analysis summary(  
براي سازماندهي و طبقه بندي عوامل داخلي در دو 

منظور ارزيابي روش  مقوله نقاط قوت و ضعف، به
مديريت و واكنش سيستم به اين عوامل خاص، با توجه 
به اهميت مورد انتظار در گردشگري چابهار، بررسي و 

 .آنها به تفكيك جدول زير تعيين گرديد تأثيرضرايب 

  )نقاط قوت(نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي -3جدول شماره 
 امتياز وزني درجه بندي وزن نقاط قوت

 /.28 4 /.07 آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني)1

  /.08  2 /.04 آب و هواي مطبوع در فصل سرد سال)2
  /.15  3 /.05 ي طبيعي و بكر بودن آنها و چشم اندازهاي متنوع جغرافياييها تنوع محيط)3
  /.24  4 ./06  برخورداري از سواحل درياي عمان و نزديكي به كشورهاي حوزه خليج فارس و همسايه)4
  /.04  2 /.02 زي گردشگريريهمستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنام)5
  /.06  2 /.03 وجود محيطي آرام و دور از هياهوي شهرهاي بزرگ)6
  /.20  4 /.05  ي ورزشي و تفريحيهاجاذبه)7
  /.12  3 /.04  موقعيت جغرافيايي)8
  /.02  1 /.02 يفقدان محدوديت زمين جهت استفاده توريست)9

  /.12  3 /.04  اتصال به پيكره سرزميني)10
  /.12  3 /.04 مهيا بودن حمل و نقل هوايي و دريايي)11

  43/1   40/0 جمع

از ديدگاه پرسش شوندگان مهم ترين نقاط قوتي كه 
منطقه آزاد و شهرستان چابهار در زمينه توريسم از آن 

و ميراث  آثار تاريخي: برخوردار است، عبارتند از
در رده اول،  28/0فرهنگي غني با امتياز وزني 

كيلومترساحل درياي عمان و نزديكي  300برخورداري از 
مناطق ساحلي با كشورهاي جنوبي خليج فارس، هند و 

ي ها در رده دوم، جاذبه 24/0پاكستان با امتياز وزني 
ي طبيعي و ها و تنوع محيط 20/0ورزشي و تفريحي با 

ا و چشم اندازهاي متنوع جغرافيايي با امتياز بكر بودن آنه
همچنين .ي دوم و سوم قرار دارندها در رده 15/0وزني 

مي توان گفت از نظر پرسش شوندگان سه عامل ضعف 
مديريتي و عدم ثبات در مديريت، ضعف تبليغات و عدم 

ي مرتبط در زمينه ها هماهنگي سازمان با ديگر سازمان
ردم از سويي ديگر، هر سه با گردشگري از يك سو و با م

به عنوان مهم ترين نقاط ضعف شناخته  28/0امتياز وزني 
ي ارتباطي مناسب و فقدان ارتباط ها د و كمبود راهان هشد
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 .دارنددر رده بعدي نقاط ضعف قرار  24/0ريلي نيز با امتياز 

  )نقاط ضعف(نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي -4جدول شماره 

  .بوده است 18/3و امتياز وزني آنها  1يازات عوامل خارجي شايان ذكر است كه جمع كل وزن امت *
  1تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك - 3- 3

ي تجزيه و ها در اين مدل، با استفاده از جدول
، مهم ها تحليل عوامل داخلي و خارجي و تركيب آن

ترين عوامل استراتژيك در گردشگري چابهار ارايه 
تحليل عوامل در واقع، با تجزيه و . گرديده است

ي استراتژيك را ها زاني كه تصميمري هاستراتژيك، برنام
كنند، مي توانند نقاط قوت، نقاط ضعف،  مياتخاذ 

را به تعداد كمتري از عوامل  ها تهديدها و فرصت
ي هر ها اين كار با بررسي دوباره وزن. محدود نمايند

                                                      
١Strategic factors analysis summary(SFAS)  

ي تجزيه و تحليل ها يك از عوامل موجود در جدول
در واقع، . ي و خارجي، انجام گرفته استعوامل داخل

سنگين ترين عوامل موجود در اين دو جدول از حيث 
وزن، بايد به جدول تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك 

اين مهم ). 130-127: 86هانگر و ويلن، (منتقل شوند 
گذار بر  تأثيردر خصوص عوامل استراتژيك 

الصه گردشگري ناحيه ساحلي چابهار در جدول زير خ
  :شده است

  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  نقاط ضعف

  28/0  4  07/0  مديريتضعف مديريتي و فقدان ثبات در ) 1

  24/0  4  06/0  ي ارتباطي مناسب و فقدان ارتباط ريليها كمبود راه) 2

  12/0  3  04/0  فاصله زياد فرودگاه از منطقه) 3

  28/0  4  07/0  ضعف تبليغات) 4

  06/0  2  03/0  ي اقامتي و پذيرايي مناسب براي همه اقشارها نبود مكان) 5

  12/0  3  04/0  و خدماتي كمبود تسهيالت بهداشتي، درماني) 6

  15/0  3  05/0  ي محيطي و كالبديها نامناسب بودن زير ساخت) 7

  06/0  2  03/0  نامناسب بودن تاسيسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي) 8

  12/0  3  04/0  دوري از مراكز جمعيتي و مراكز بزرگ شهري كشور) 9

  28/0  4  07/0  مردم ي مرتبط در زمينه گردشگري باها عدم هماهنگي با سازمان)10

  20/0  4  05/0  ي گردشگريها نبود حداقل امكانات رفاهي در سايت) 11

  06/0  2  03/0  ي جمعيتي و مقصد گردشگريها فقدان حيات شبانه در كانون) 12

  97/1    60/0  *جمع
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 (SFAS)تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك -5جدول شماره 

 امتياز وزني درجه بندي وزن  استراتژيك عوامل
  برنامه ريزي

  بلند مدت  ميان مدت  كوتاه مدت

S1 =32 4  /.08 آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني./ *   * 

S2 =21 4  /.07 ي ورزشي و تفريحيها جاذبه./  *  * 

S3=  32 4  /.08 ...برخورداري از سواحل درياي عمان و نزديكي با./ *   * 

W1 =36 4  /.09 ضعف تبليغات./ * *  * 

W2 =20 4  /.05 ي ارتباطي مناسبها كمبود راه./  *  * 

W3 =28 4  /.07 ...گردشگري ي مرتبط در زمينهها عدم هماهنگي با سازمان./ *    

W4 =20 4 06/0 ريتضعف مديريتي و عدم ثبات در مدي./ *    

O1 =4 4  /.09 اشتغالزايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور./ *   * 

O2 = 28  4  /.07 ...عدم وجود منابع و چشم اندازهاي طبيعي و فرهنگي در./ *    

O3 =18 4  /.06 ايجاد فرودگاه جديد و افزايش تعداد پروازها./ * *  * 

-O432  3  /.08  و روبنايي سرمايه گذاري در تاسيسات زير بنايي./ *   * 

T1 =36 4  /.09 تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران./ *   * 

T2 =18 4  /.06 ...با منطقه آزاد گوادر در پاكستان و مناطق  اي هرقابت منطق./ *   * 

T3 =15 3  /.05 ي زيست محيطي و ايجاد خسارت به آثار تاريخي ها تهديد./ *   * 

       76/3  00/1  جمع

  
اينك با تداخل هر يك از عوامل بر يكديگر، به 

، )SO(تهاجمي/ تدوين راهبردهاي مختلف رقابتي
و باالخره راهبردهاي ) WO(، بازنگري)ST(تنوع

  :مي پردازيم كه در ادامه آمده است) WT(تدافعي
  تدوين راهبردها - 4- 3

در اين : (so)تهاجمي/ راهبردهاي رقابتي -3-4-1
ي ها بر نقاط قوت دروني و فرصتراهبردها تمركز 

  :بيروني استوار است كه عبارتند از

  
توسعه خطوط هوايي براي ترانزيت مسافر و كاال  -

ي توسعه حمل و نقل ها در سطح منطقه و ايجاد زمينه
  دريايي؛
ي منطقه در جهت گسترش ها استفاده از پتانسيل -
 ي آبي و تابستاني و جذب گردشگران ورزشي؛ها ورزش

وسعه تاسيسات ساحلي، مانند ايجاد پالژهاي ت -
ساحلي، هتل و رستوران دريايي و استفاده از سواحل 
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زيبا و بكر درياي عمان در راستاي جذب گردشگر و 
 ايجاد مشاغل جديد براي مردم بومي منطقه؛

ي گردشگري تجاري منطقه ها استفاده از پتانسيل -
  .آزاد چابهار

در تنوع بخشي بر : (st)راهبردهاي تنوع - 4-2- 3
نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده و 

  :شامل موارد زير است
توسعه شبكه اطالعات گردشگري و خدمات  -

 اطالع رساني و آموزشي گردشگري؛

ي آگاه سازي در ها تقويت تبليغات و فعاليت -
ي گردشگري منطقه در سطح ها درباره قابليت ها رسانه

لي و از بين بردن ذهنيت بد داخلي و بين المل
 گردشگران درباره وضعيت امنيتي و فرهنگي منطقه؛

ضمن تاكيد : (wo)راهبردهاي باز نگري - 4-3- 3
بر نقاط ضعف دروني، سعي بر بهره گيري از 

ي بيروني در جهت رفع نقاط ضعف فرا روي ها فرصت
اين ناحيه توريستي بوده و در برگيرنده موارد زير 

  :است
علمي، (ارتقاي محصوالت گردشگري بهبود و -

و سرمايه گذاري مشترك ) درماني، تجاري و تفريحي
خصوصي در زمينه ايجاد و همچنين تبليغ زير  - دولتي
و محصوالت گردشگري منطقه به گردشگران  ها ساخت

  داخلي و خارجي؛

ي ارتباطي، از جمله تسهيل ها توسعه و بهبود راه -
براي دسترسي آسانتر  چابهار -توسعه راه آهن زاهدان

  و كم هزينه تر به منطقه؛ 
تعامل و هم فكري بين مسؤوالن منطقه آزاد و  -
و ادارات مرتبط با گردشگري در راستاي  ها سازمان

 ي گردشگري؛ها پيش برد طرح

استفاده از توان مشاركتي مردم در تمامي مراحل  -
  .برنامه ريزي گردشگري

ين راهبردها ا: (wt)راهبردهاي تدافعي - 4-4- 3
بر رفع آسيب پذيري ناحيه ساحلي چابهار تأكيد داشته، 

  :عبارتند از
تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و  -

اصالح نهادهاي مديريتي و به كارگيري مديريت 
ي گردشگري و همچنين ثبات در ها تخصصي در بخش

 ي بلند مدت؛ها مديريت براي اجراي درست طرح

مردمي در ترويج، حفاظت ي ها جلب مشاركت -
فرهنگي  –و بهره مندي پايدار از منابع طبيعي و تاريخي
ي زيست ها گردشگري منطقه و جلوگيري از تخريب

 .فرهنگي آن -محيطي و تاريخي

ارتقاي سطح بهداشت در منطقه و احداث  -
 ي تخصصي مدرن و به كارگيري پزشكان ها بيمارستان

و  ها گاهمتخصص و تجهيز مراكز فعلي با دست
تجهيزات مدرن براي جذب مسافراني كه خواهان 

  .محصوالت گردشگري علمي و پزشكي هستند
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  ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در چابهار -6جدول شماره 
  

    
  
  
 SWOTليل حت 

  :ها فرصت
  اشتغال زايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور)1
  بيعي و فرهنگي در مناطق آزاد رقيبفقدان منابع و چشم اندازهاي ط) 2
  سرمايه گذاري در تاسيسات زير بنايي و روبنايي)3
  مبادالت فرهنگي)4
  امكان دسترسي به بازارهاي بين المللي)5
  نزديكي به كشورهاي پاكستان و افغانستان و حوزه خليج فارس)6
  قابليت تبديل شدن به مركز پزشكي درماني كشورهاي منطقه) 7
  رودگاه جديد و افزايش تعداد پروازها ايجاد ف) 8
  احداث پايانه مسافري بندر چابهار)9

  توسعه سواحل درياي عمان به عنوان يكي از راهبردهاي توسعه)10

  :تهديدها
  تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران)1
با منطقه آزاد گوادر و مناطق آزاد حاشيه جنوبي  اي هرقابت منطق)2

  خليج فارس
  بودن سطح بهداشت و كمبود امكانات درماني تخصصيپايين )3
  پراكنش نامناسب فصلي بازديد كنندگان)4
  اندك در بخش گردشگريخارجي سرمايه گذاري ) 5
  آب و هواي گرم و شرجي در اكثر ايام سال و كمبود آب شرب)6
  محروميت شديد منطقه و هجوم جمعيت مهاجر) 7
ت به آثار تاريخي، ي زيست محيطي و ايجاد خسارها تهديد) 8

  فرهنگي و طبيعي
  مسائل مذهبي و اعتقادي) 9

  دگرگوني در ساختار جامعه) 10
  

  :نقاط قوت
  آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني) 1
  آب و هواي مطبوع در فصل سرد سال) 2
ي طبيعي و بكر بودن آنها و چشم ها تنوع محيط) 3

  اندازهاي متنوع جغرافيايي
ل درياي عمان و نزديكي به برخورداري از سواح) 4

  كشورهاي حوزه خليج فارس و همسايه
مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و ) 5

  زي گردشگريري هبرنام
  وجود محيطي آرام و دور از هياهوي شهرهاي بزرگ) 6
  ي ورزشي و تفريحيها جاذبه) 7
  موقعيت جغرافيايي) 8
  فقدان محدوديت زمين جهت استفاده توريستي) 9

  اتصال به پيكره سرزميني )10
  مهيا بودن حمل و نقل هوايي و دريايي) 11
  

  :(so)تهاجمي/ راهبردهاي رقابتي
توسعه خطوط هوايي براي ترانزيت مسافر و كاال در سطح منطقه و )1

  ي توسعه حمل و نقل دريايي؛ها ايجاد زمينه
ي آبي و ها ي منطقه در جهت گسترش ورزشها استفاده از پتانسيل)2 
  بستاني و جذب گردشگران ورزشي؛تا
توسعه تاسيسات ساحلي مانند ايجاد پالژهاي ساحلي، هتل و ) 3

رستوران دريايي و استفاده از سواحل زيبا و بكر درياي عمان در 
گردشگر و ايجاد مشاغل جديد براي مردم بومي )4راستاي جذب 

  منطقه؛
  .چابهاري گردشگري تجاري منطقه آزاد ها استفاده از پتانسيل) 5

  :(st)راهبردهاي تنوع
توسعه شبكه اطالعات گردشگري و خدمات اطالع رساني و )1

 آموزشي گردشگري؛

درباره  ها ي آگاه سازي در رسانهها تقويت تبليغات و فعاليت)2
ي گردشگري منطقه در سطح داخلي و بين المللي و از ها قابليت

و بين بردن ذهنيت بد گردشگران درباره وضعيت امنيتي 
 فرهنگي منطقه؛

  

  :نقاط ضعف
  ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت) 1
  ي ارتباطي مناسب و عدم وجود ارتباط ريليها كمبود راه) 2
  فاصله زياد فرودگاه از منطقه) 3
  ضعف تبليغات) 4
  ي اقامتي و پذيريي مناسب براي همه اقشارها نبود مكان) 5
  اتيكمبود تسهيالت بهداشتي، درماني و خدم) 6
  ي محيطي و كالبديها نامناسب بودن زير ساخت) 7
  نامناسب بودن تاسيسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي) 8
  دوري از مراكز جمعيتي و مراكز بزرگ شهري كشور) 9

ي مرتبط در زمينه گردشگري ها عدم هماهنگي با سازمان)10
  با مردم

  ي گردشگريها نبود حداقل امكانات رفاهي در سايت) 11
ي جمعيتي و مقصد ها فقدان حيات شبانه در كانون )12

  گردشگري

  ::(wo)راهبردهاي باز نگري
علمي، درماني، تجاري و (بهبود و ارتقاي محصوالت گردشگري)1

خصوصي در زمينه ايجاد و  -و سرمايه گذاري مشترك دولتي) تفريحي
و محصوالت گردشگري منطقه به  ها همچنين تبليغ زير ساخت

  لي و خارجيگردشگران داخ
ي ارتباطي از جمله تسهيل توسعه راه آهن ها توسعه و بهبود راه)2

  چابهار براي دسترسي آسانتر و كم هزينه تر به منطقه؛  -زاهدان
و ادارات  ها تعامل و هم فكري بين مسؤوالن منطقه آزاد و سازمان)3

 ي گردشگريها مرتبط با گردشگري در راستاي پيش برد طرح

توان مشاركتي مردم در تمامي مراحل برنامه ريزي استفاده از )4
  .گردشگري

  :: (wt)راهبردهاي تدافعي
تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصالح نهادهاي )1

ي ها مديريتي و به كارگيري مديريت تخصصي در بخش
گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي درست 

 .ي بلند مدتها طرح

ي مردمي در ترويج، حفاظت و بهره مندي ها جلب مشاركت)2
فرهنگي گردشگري منطقه و  –پايدار از منابع طبيعي و تاريخي

فرهنگي  -ي زيست محيطي و تاريخيها جلوگيري از تخريب
 .آن

ي ها ارتقاي سطح بهداشت در منطقه و احداث بيمارستان)3
تخصصي مدرن و به كارگيري پزشكان متخصص و تجهيز 

و تجهيزات مدرن براي جذب مسافراني  ها دستگاهمراكز فعلي با 
  .كه خواهان محصوالت گردشگري علمي و پزشكي هستند

  

  

  رونييب

  

 دروني
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  نتيجه گيري - 4
ي اين پژوهش، شهرستان چابهار ها با توجه به يافته

از آب و هواي مناسبي در تمامي طول سال برخوردار 
ي متنوع طبيعي و زيست ها است و همچنين داراي جاذبه

در كنار اين طبيعت بكر و زيبا از . محيطي است
ي خاص ژئو توريستي نيز برخوردار است كه به ها جاذبه

همراه فرهنگ غني و سنتي و قدمت تاريخي آن 
اي  ي گردشگري را در پهنهها اي از بهترين جاذبه مجموعه

كوچك در دورترين نقطه كشور و در كنار سواحل زيباي 
هنده توانايي باالي درياي عمان به وجود آورده و نشان د

اين منطقه براي تبديل شدن به منطقه نمونه گردشگري 
 ها و تحليل  نتايج بررسي .در سطح كشور و منطقه است

جاذبه  228نشان مي دهند كه شهرستان چابهار با 
يكي از محورهاي مهم گردشگري  گردشگري، مي تواند

با توجه به بررسي وضعيت موجود و . باشدكشور 
ي توسعه توريسم در ها قاط قوت و فرصتشناسايي ن

منطقه و از طرفي، نقاط ضعف و تهديدهايي كه در فرايند 
ي ها توسعه گردشگري اين ناحيه وجود دارد، رهيافت

بيانگر آن  ، SWOTبر اين فرايند با توجه به مدل  مؤثر
است كه به ضعف و بي ثباتي در مديريت، ضعف 

رتبط در زمينه ي مها تبليغات و نا هماهنگي سازمان
گردشگري با مردم، از علل اصلي توسعه نيافتگي 

راهبردهاي توسعه و اصالح . گردشگري در چابهار هستند
نهادهاي مديريتي و به كارگيري مديريت تخصصي در 

ي گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي ها بخش

ي بلند مدت، تقويت تبليغات و ها اجراي طرح
ي ها در خصوص قابليت ي آگاه سازيها فعاليت

گردشگري منطقه و از بين بردن ذهنيت بد گردشگران 
درباره وضعيت امنيتي و فرهنگي منطقه، تعامل و هم 

ي مرتبط با ها فكري بين مسؤوالن منطقه آزاد و سازمان
ي منطقه در ها گردشگري و با مردم و استفاده از پتانسيل

ي آبي و زمستاني و تقويت ها جهت گسترش ورزش
اكوتوريسم، مهم ترين راهبردهاي توسعه گردشگري آن 

همچنين راهبردهاي جانبي، مانند استفاده . دان هشناخته شد
ي گردشگري تجاري منطقه آزاد چابهار، ها از پتانسيل

توسعه خطوط هوايي براي ترانزيت مسافر و كاال و 
توسعه گردشگري درماني نيز در اين ارتباط رهگشا 

  .خواهد بود

  نهادهاپيش - 5

و مشكالت بيان شده در  ها با توجه به نارسايي
توسعه گردشگري در شهرستان چابهار و براي دستيابي به 
رشد و شكوفايي اين صنعت در منطقه و بهبود 
كاركردهاي گردشگري منطقه آزاد در راستاي توسعه 
گردشگري منطقه و كسب درآمدها و منافع بيشتر در 

  :هاد مي شودبخش گردشگري موارد زير پيشن
استفاده از مديران تحصيل كرده و آگاه به  -5-1

  مسائل گردشگري در راس امور تصميم گيري و اجرايي؛
هماهنگي بين مديران منطقه آزاد و ديگر  -5-2
 و موسسات مرتبط با گردشگري منطقه چابهار؛ ها ارگان
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مشاركت دادن مردم در امر تصميم سازي و  -5-3
 ي گردشگري،ها رنامهتصميم گيري و اجراي ب

ايجاد تشكيالت سازماني منسجم در بخش  -5-4
 گردشگري و بهسازي تشكيالت اجرائي فعلي،

ي فرهنگي ها سرمايه گذاري مناسب در بخش -5-5
جهت برقراري ارتباط مناسب با  و آموزش مردم محلي

 آموزشي؛ يها دوره برگزاري گردشگران، با

و تهيه و  ايجاد تبليغات گسترده و مناسب -5-6
توزيع بوروشورهاي تبليغاتي در داخل كشور و 
كشورهاي همسايه براي آشنايي بيشتر گردشگران از 

 ي گردشگري منطقه؛ها امكانات و جاذبه

ي حمل و نقل داخلي و ها بهبود زيرساخت -5-7
المللي در شهرستان چابهار  ساخت فرودگاه بين: خارجي

رجي، تكميل و ايجاد و گسترش پروازهاي داخلي و خا
پروژه راه آهن چابهار و اتصال اين شهرستان به شبكه 

 ريلي كشور، ايجاد خطوط كشتيراني و غيره؛

در زمينه سرمايه  چابهار نسبي مزيتهاي معرفي -5-8
 براي منطقه مديران سوي ي گردشگري ازها گذاري

 گذاري؛ متقاضيان سرمايه

 و مطالعات زمينة در الزم يها هزينه انجام -5-9
 بازاريابي؛ تحقيقات

زمينه سازي براي رفع موانع و تنگناهاي  -5-10
 اجرايي و اصالح مقررات موجود؛

ي جديد گردشگري در ها ايجاد ظرفيت -5-11
 سطح منطقه؛

ي ها برنامه ريزي مناسب براي كاهش هزينه -5-12
ايجاد تورهاي : تمام شده براي گردشگران از طريق

ات ويژه از طريق گردشگري گروهي، ارائه تخفيف
و ارائه  ها ي هواپيمايي و مسافرتي و هتلها شركت

تخفيفات استثنايي به گردشگران خارجي براي جذب 
 بيشتر آنها به اين منطقه؛

راه اندازي بانك اطالعات گردشگري و  -5-13
 بهره گيري از راهنماهاي گردشگري؛

ي ها حفظ،نگهداري و بازسازي جاذبه -5-14
 منطقه در راستاي توسعه پايدار؛گردشگري در سطح 

ساخت امكانات و تسهيالت الزم در  -5-15
 ي گردشگري؛ها سايت

توسعه و تقويت روابط ديپلماتيك و  -5-16
 اقتصادي ايران با ديگر كشورها؛

ايجاد تمهيداتي براي جذب بيشتر گردشگر  -5-17
خارجي و تخصيص نقاط خاصي از ساحل و 

 ي منطقه به آنان؛ها محدوده

توسعه و بهبود امكانات رفاهي و تفرحي و  -5-18
 ي ورزشي براي جذب گردشگر ورزشي،ها ساخت پروژه

ي اقامتي و غذاخوري در ها بهبود زيرساخت -5-19
ي ها سطح استانداردهاي جهاني و متناسب با سليقه

 ي مختلف اجتماعي؛ها متفاوت و طبقه
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با توجه به اينكه نخستين و مهم ترين عامل  -5-20
در جذب جهانگردان،تامين امنيت منطقه سفر است و 
هيچ گردشگري را نمي توان مجبور كرد كه پا به منطقه 

ي ها اي بگذارد كه از نظر او ناامن است، لذا ارگان
مربوطه در زمينه امنيت و گردشگري با هماهنگي و 

ي منسجم شرايط امنيت كامل را برقرار ها داشتن برنامه
سترده ذهنيت گردشگران را در مورد كنند و با تبليغات گ

 اوضاع امنيتي منطقه تغيير دهند؛

و موسسات گردشگري در  ها ايجاد شركت -5-21
چابهار و استقرار دفاتر آنها در شهرهاي توريستي كشور 

ي هدفمند ها و بعضا در خارج از كشور و داشتن فعاليت
 در جهت بازاريابي صنعت گردشگري و توسعه تبليغات؛

احياي مشاغل سنتي منطبق با فرهنگ بومي  -5-22
 منطقه مانند صنايع دستي و عرضه آن به گردشگران؛

ي گردشگري ها حضور فعال در نمايشگاه -5-23
ي ها داخلي و خارجي و همين طور برپايي نمايشگاه

 مختلف در سطح منطقه؛

ي مختلف در ها و جشنواره ها برپايي جشن -5-24
 ردشگري و تعطيالت؛طول سال به خصوص در فصول گ

ي تخصصي و فوق ها تاسيس بيمارستان -5-25
تخصصي و بهره گيري از پزشكان مجرب در اين مراكز 

  براي جذب گردشگران درماني از كشورهاي همسايه؛

 منابع 

،بررسي نقش منطقه آزاد )1387(آقاسي زاده، عبداهللا،  -1

صنعتي چابهار در توسعه توريسم منطقه اي،  -تجاري

مه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، پايان نا

 .دانشگاه سيستان و بلوچستان

، فهرست )1386(ابراهيم زاده، عيسي و همكاران،  -2

و خدمات موجود گردشگري  ها ي منابع، پتانسيلها نقشه

شهرستان چابهار، طرح جامع گردشگري استان سيستان و 

 .بلوچستان، زاهدان

، )1385(پيروز بخت،  الواني، سيد مهدي و معصومه -3

فرآيند مديريت جهانگردي، انتشارات دفتر پژوهشهاي 

  .فرهنگي، تهران

، مروري بر صنعت )1386(تواليي، سيمين،  -4

 .گردشگري، انتشارات دانشگاه تربيت معلم، تهران

، منطقه آزاد )1386(چابهار نگين شرق ايران،  -5

 .صنعتي چابهار -تجاري

چابهار،  ،)1378(، روابط عمومي سازمان منطقه آزاد -6

)www.cfzo.org.( 

زنگي آبادي، علي، جمال محمدي و ديبا زيرك باش،  -7

، تحليل گردشگري داخلي شهر اصفهان، مجله )1385(

، پاييز و 8جغرافيا و توسعه، سال چهارم، شماره پياپي 

 .زمستان

، بانك اطالعات پايه )1386(سلطان زاده، احمد،  -8

ي ها بخشي تابعه در ها استان و شهرستان

، معاونت برنامه ريزي )شهرستان چابهار(مختلف

 .استانداري سيستان و بلوچستان، زاهدان
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، عوامل )1385(شاكري، عباس و فريدون سليمي،  -9

بر جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار و  مؤثر

، AHPاولويت بندي آنها با استفاده از تكنيك رياضي 

 .ار، به20پژوهشنامه اقتصادي، شماره 

، سازماندهي و )1373(علي عسگري، عبدالعلي،  -10

مديريت بخش جهانگردي كشور، پايان نامه دكتري 

 .مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران

، مديريت استراتژيك، ترجمه )1380(ديويد، . فرد آر -11

علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي، دفتر پژوهشهاي 

 .فرهنگي، تهران، چاپ دوم

، بررسي )1385(رضا كماليان،  كاظمي، مهدي و امين -12

و موانع توسعه صنعت گردشگري در چابهار،  ها توانمندي

دانشگاه سيستان و بلوچستان، معاونت پژوهش و 

 .فناوري، زاهدان، فروردين

؛ مديريت گردشگري، )1385(كاظمي، مهدي،  -13

 .انتشارات سمت، تهران

، تحليل ادراك شهروندان )1387(كاظمي، مهدي،  -14

توسعه ي گردشگري چابهار، مجله جغرافيا و زاهداني در 

 .، پاييز و زمستان12توسعه، سال ششم، شماره 

، مناسب سازي تكنيك )1384(كورش؛  گلكار، -15

براي كاربرد در طراحي شهري؛ )SOWT(تحليلي سوآت

 .،سال پازدهم،پائيز و زمستان41مجله صفه،شماره

محمدي ده چشمه، مصطفي و علي زنگي آبادي،  -16

ي اكوتوريسم استان ها كان سنجي توانمندي، ام)1387(

مجله محيط  ، SWOTچهارمحال و بختياري به روش 

 .، پاييز47، شماره 34شناسي، سال 

،ارزيابي )1382(مدهوشي، مهرداد و نادر ناصرپور،  -17

موانع توسعه گردشگري در استان لرستان، فصلنامه 

 .، پاييز28پژوهشنامه بازرگاني، شماره 

زي ري ه، برنام)1381(راز، مرادي مسيحي، وا -18

استراتژيك در كالن شهرها، انتشارات پردازش و 

 .زي شهري، تهران، چاپ اولري هبرنام

، سرشماري عمومي )1386و 1385(مركز آمار ايران،  -19

 )www.sci.org.ir(.تهران،  ، نفوس و مسكن

، )1381(هانگر، جي ديويد و توماس ال، ويلن،  -20

ه سيد محمد اعرابي و مباني مديريت استراتژيك، ترجم

داود ايزدي، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، 

  .چاپ اول

، مديريت )1382(هريسون، جفري و جان كارون،  -21

استراتژيك، ترجمه بهروز قاسمي، انتشارات هيات، چاپ 
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