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 در استان سمنان تحليل استراتژيك وضعيت گردشگري
 SWOTو ارائه راهكارهاي مناسب با استفاده از مدل

 دكتر داوود فيض
 استاد يار دانشگاه سمنان

 چكيده
و توسعه  زيرسـاخت هـايامروزه صنعت گردشگري يكي از منابع مهم كسب درآمد، ايجاد اشتغال، خلق ثروت

و تأثير آن بر توسعه. محسوب مي شود و فرهنگـي باعـث شـده اسـت تـا اقتي اهميت اين صنعت صادي، اجتمـاعي
و تـالش  و ملي در اقصي نقاط دنيا براي گسترش آن برنامه ريزي و برنامه ريزان محلي، منطقه اي بسياري از مديران

و تاريخي فراواني است. نمايند استان سمنان يكي از مناطقي است كه داراي جاذبه هاي گردشگري طبيعي، جغرافيايي
و خارجي ظرفيت هاي بسيار مطلوبي در اختيار داردو جهت جذب  متاسفانه آمارها نشان مـي دهـد. گردشگران داخلي

يكه از اين ظرفيت ها تاكنون استفاد  و خـارجيه و عمده اين جاذبه هـا بـراي گردشـگران داخلـي  شايسته اي نشده
و برنامه ريزي استبهره گيري مناسب از ظرفيت هاي گردشگري استان نياز. ناشناخته مانده اند از. مند مطالعه، بررسي
 حاضر محقق سعي دارد ضمن تحليل استراتژيك فرصت هـا، تهديـدات، ضـعف هـا وقـوت هـايي اين رو در مقاله

و استراتژي هاي مناسبي جهت توسـعه SWOTوضعيت گردشگري استان سمنان با بهره گيري از مدل  راهكارها
. نمايدهي گردشگري در اين منطقه را اراي

و قوت- گردشگري-SWOT مدل:كليد واژه و تهديدات- نقاط ضعف ها- فرصت ها  استان سمنان- استراتژي

 مقدمه.1
و ارتباطات در جهان امروزي كه تكنولوژي مدرن دگرگوني هاي همه جانبه اي را پديد آورده

و نقل بسيار پيشرفته شده است  در جوامـع شـهري بـا مـشكالت زندگي انسان را به ويـژه،و حمل
و طاقت فرسا مواجه ساخته است،از ايـن رو  زيادي از جمله تقسيم كار، توليد انبوه، خستگي شديد
و روحي امـري ضـروري  و تجديد قواي جسمي و تغيير مكان موقت براي رفع خستگي ها مسافرت
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شكل هاي جديدي انجام مي گيرد كه تفاو. به نظر مي رسد ت هـاي زيـادي بـا چنين تحركاتي در
ل گوناگوني را به همـراهيمسافرت ساالنه ميليون ها گردشگر، پديده اي است كه مسا. گذشته دارد

و براي ساماندهي آن توجه بسياري از شاخه هاي علوم را به خود جلب كرده است .دارد
و و گردشگري به عنوان يك صـنعت پويـا، بـزرگ، متنـوع، پـاكيزه در اين شرايط جهانگردي
و نيز به عنوان يكي از بخش هاي پر رشد در سيستم اقتصاد جهاني به پـيش مـي تـازدو در  ارزآور

ايي توسعهي طول سال هاي اخير، رقابت جهاني در زمينه   صنعت گردشگري بـه طـور فزاينـده
و مناطق و اكثر كشورها  ضرورت گردشگري را به عنـوان يكـي از اجـزاي سـاختار،رشد يافته است

كـشورهاي مختلـف بـا درك ايـن موضـوع، در رقـابتي]1.[و اجتماعي خود باور كرده اند اقتصادي
و مزاياي بي  و تنگاتنگ در پي استفاده از فرصت ها يشمار حاصل از آن بوده تا به واسـطه فشرده

و آينده  صـنعتيبـديهي اسـت توسـعه. جوامـع خـود رقـم بزننـديآن رفاه نسبي را براي حال
و حياتي از جنبـه هـاي مختلـف سياسـي، گردشگري براي هر  كشوري مي تواند منافع استراتژيك

و فرهنگي به همراه داشته باشد .اقتصادي، اجتماعي
و كسب رتبه  بـاال در ميـان سـايري عليرغم وجود جاذبه هاي گردشگري فراوان در كشور ما

گي چنان كه شايسته است در توسعه كشورهاي دنيا،آن و جـذب ردشـگر توفيـق صنعت توريـسم
استان سمنان نيز به عنوان بخشي از اين خاك پهناور كـه داراي جاذبـه هـاي تـاريخي،. نيافته ايم 

و حتـي  و خارجي چندان موفق نبـوده و اقليمي فراواني است از نظر جذب گردشگر داخلي طبيعي
ن  يدر ادامـ.دداردر ميان استان هاي مختلف كشور نيز رتبه مناسبي ب، مقالـهه يـان مبـاني ضـمن

و مـدل  ، وضـعيت صـنعت گردشـگري در اسـتان SWOTنظري تحقيق در ارتباط با گردشـگري
و تحليل قرار مي گيرد .سمنان مورد تجزيه

 تعريف گردشگري.2
و يا اقتـصاد بـسته بـر گردشگري را مي توان بر حسب جغرافيا، جامعه شناسي، روان شناسي

مي. مبناي مطالعه تعريف كرد   توان جهانگردي را يك صـنعت يامجموعـه اي از بخـش براي نمونه
و نقل تعريف كرد كه با هم گروهي تشكيل داده تا و حمل هاي صنعتي مانند هتل ها، رستوران ها

از.ه كننـديبا مشاركت يكديگر خدماتي را به جهانگردان ارا  همچنـين مـي تـوان تعريفـي تجربـي
و آن اين كه جهانگردي  و خوشي است ديدگاه جهانگردان داشت از ديـدگاه. تجربه اي از استراحت

و دردسرآفرين تلقي مي شـود  و سودآور يا رنج آور  از نظـر]2.[كشور ميزبان، جهانگردي خوشايند
و اقامت يـك نفـر« جهانگردي عبارتست از1هونزيكروكرائف ايجاد مجموعه روابطي كه از مسافرت

 
1. Hanzicrocrapof 
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و اشتغال دا 1بـه عقيـدة مـورگن روت». بـه وجـود مـي آيـدم در يك محليغيربومي بدون اقامت

مسافرت اشخاصي كه به طور موقت از محل مسكوني خود دور مي شـوند«گردشگري عبارتست از
و شخـصي خـود را بـه شـكل مـصرف كننـده  ويتا نيازهاي حياتي، فرهنگي  كاالهـاي اقتـصادي

[فرهنگي برآورده كنند .3[
جهانگردي يا گردشگري، مجموعه كارهـايي اسـت«،2طبق تعريف سازمان جهاني جهانگردي

و در مكاني خارج از محيط معمول خود انجام  از؛مي دهد كه فرد در مسافرت  اين مـسافرت بـيش
و هدف تفريح، تجارت يا فعاليت هاي ديگر است ]4[».يكسال طول نمي كشد

و مورد توافق همگ ان وجود ندارد، همانگونه كه مشاهده مي شود از گردشگري تعريف يكسان
دا  و اقامت ويلكن مي توان گفت، جدا شدن فرد از محل كار و مـوقتي بـودن سـفر م خـود، كوتـاه

و تفريح در مدت سـفر از جملـه ويژگـي هـاي مـشترك انجام فعاليت هايي مانند بازديد، سرگرمي
.تعاريف فوق مي باشد

 اهميت صنعت گردشگري.3
و يكـي از سـه صـنعت عمـده گردشگري امروزه يكي از مهمترين فعا يليت هـاي اقتـصادي

و جهـانگردي بـيش از 2000در سال. جهان محسوب مي شود  ميليـارد دالر 450 مـيالدي، سـفر
و گردشگري در توليد ناخالص داخلي جهان در سال. فعاليت اقتصادي ايجاد كرد سهم اقتصاد سفر

2000 ، و در اشتغال جهاني8/10 ميالدي از. درصد بود8 درصد 12 به عبارت ديگر هر يك شغل
و گردشگري بوده است [شغل جهان مربوط به سفر .5[

 اقتـصادي بـر ايـني كارشناسان اقتصادي، با توجه به اهميت صنعت گردشـگري در چرخـه
شد» بزرگترين كارفرماي«به21باورند كه اين صنعت در قرن عـالوه بـر ايـن.جهان تبديل خواهد

شگري معتقدند كه هم اكنون درآمدهاي خالص از جذب يـك گردشـگر بـا كارشناسان صنعت گرد 
و گردشگري به 2010در سال. فروش چندين بشكه نفت برابري مي كند   تعداد مشاغل بخش سفر

كل مشاغل جهان خواهد رسيد1/9 ميليون يا 6/251 در مجموع صنعت توريسم بـه]6.[ درصد از
و چشمگير اقتصادي،  و فوايـد بـي دليل تأثيرات مثبت و امنيتـي آن  اجتماعي، فرهنگـي، سياسـي

و مناطق ميزبان مي كند داراي اهميتـي انكـار ناپـذير اسـت از جملـه. شماري كه عايد گردشگران
:مزاياي گردشگري براي گردشگر مي توان به موارد زير اشاره نمود

د).1( و سـتدهاي از نظر مادي، گردشگر ضمن گذراندن اوقـات فراغـت خـود، مـي توانـد اد
.مادي نيز داشته باشد

2. Morgen Rute 
)WOT (3. World Travel Tourism 
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و هنـري).2( و حتي ادبي و تاريخي و استراحت، از آثار طبيعي از نظر معنوي، ضمن گردش
.ديگران بهره مند شود

و ملل، درس هاي اخالقـي).3( و سنن ساير اقوام و بازديد از آداب از نظر عقالني، ضمن ديد
.نيز بگيرد

ه هاي زيادي داشته باشد كـهو اما كشور ميزبان نيز مي تو و گردشگري، بهر اند از جهانگردي
:از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود

و ارزآور به حساب مي آيدياز نظر اقتصادي، گردشگري از بخش هاي عمده).1( . اشتغال زا
و فرهنگي از نظر فرهنگي، گردشگران خارجي با تبادالت فرهنگي مي توانند نظام فكري).2(

.ملت ميزبان را گسترش دهند
و سنن اقـوام يـك ملـت،).3( و نشر با ديگران، ضمن شناساندن آداب از نظر اجتماعي، حشر

.موجب بهبود اخالقي طرفين مي گردد
) مانند ارزش هاي انقالب اسالمي(از نظر سياسي، ارزش هاي موجود در هر نظام سياسي).4(

[شودمي تواند توسط گردشگري صادر .7[

آن.4 و جاذبه هاي گردشگري  استان سمنان
و دشـت و در مرز ميـاني البـرز استان سمنان در دامنه هاي جنوبي رشته كوه هاي البرز
و منـاظر بـديع از جاذبـه هـاي  و به همين سبب مجموعه اي از زيبـايي هـا زيباي كوير واقع شده

و كوهستاني را همراه با اقليم هاي متفاوت  .و مناظر زيباي طبيعـي بـه وجـود آورده اسـت كويري
 قـرار گـرفتن ايـنيهاي تـاريخي بـه واسـطه اهميت سرزمين كومس يا كومش در تمامي دوران

هـاي داخلـي هاي طبرستان با سـرزمين هاي ارتباطي در ميان سرزمين سرزمين بر تالقي گذرگاه
و سرزمين و فالت ايران از يك طرف و ماوراءالنهر .آذربايجان از طرف ديگر بوده استهاي خراسان

و غـرب ايـراني اين منطقه  تاريخي كه يكي از معابر ارتباطي طبيعي ميان نواحي شرق
ب علت همين موقعيت ويژه كه تا زمان حاضر نيز كمابيش حفظ شده است در سراسر تـاريخه بوده،

ب  حه يكي از مناطق با اهميت كشور و در واقع معبر تمام وادثي بوده كه ميان شـرق شمار مي رفته
و قابل توجهي برخوردار است.و غرب ايران رخ داده است .استان سمنان از آثار قديمي

و قابل توجه اسـت, آثار تاريخيي مناطق مختلف اين استان در برگيرنده قلعـه. قديمي
ها, هاي قديمي  ها, عمارت و بقعه هـاي ساختمان هاي تاريخي، بازار، مكان هاي مذهبي، امام زاده

و نوادگان ائمه و ساختمان هاي مربوط به آن هـاي مربوط به فرزندان مـسجدهاي قـديمي, اطهار
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يمانند مسجد جامع سمنان كه در زمر و قديمي كهنه و ترين ترين آثار اسالمي شهر سمنان بـوده
، جنگل ياري از بيابـاني، حيـات وحـش، وجـود بـس ها، مراتـع بر روي خرابه هاي آتشكده بنا شده

و چشمگير، حوزه هاي كالن كوير، وجود عشاير،  و آبـشارههرودخانه ها، چـشم مناظر زيبا ازاهـا
.جمله مهم ترين پشتوانه هاي گردشگري اين منطقه محسوب مي شود

 SWOTمدل.5
و تحليل و SWOTتجزيه  يكي از ابزارهاي مهم مديريت استراتژيك جهت تطابق نقاط ضعف

و تهديدات بيروني اسـت قوت دروني با و تحليـل. فرصت ها  روش تحليلـي نظـام SWOTتجزيـه
و انتخاب استراتژيي كه بهترين تطـابق بـين آن هـا را ايجـاد يافته اي را براي شناسايي اين عوامل

و فرصـت هـا را بـه]8.[كند، ارائه مي نمايد  از ديدگاه اين مدل يك اسـتراتژي مناسـب، قـوت هـا
و  و ضعف ها و1بـراي ايـن منظـور نقـاط قـوت. تهديدها را به حداقل ممكن مي رسـاند حداكثر

و فرصت ها2ضعف  بـه SO ،WO ،ST ،WT بيروني در چهار حالت كلـي4و تهديدهاي3 دروني
و گزينه هاي استراتژي و انتخاب مي شـوند،هم پيوند داده شده  So در اسـتراتژي هـاي]9.[خلق

. قوت دروني از فرصـت هـاي محيطـي بهـره بـرداري بـه عمـل آيـد سعي مي شود با اتكاء بر نقاط
 هدف اين است تا با بهره برداري از فرصت هاي محيطـي موجـود، از نقـاط WOدراستراتژي هاي

 كوشش مي شود تا با استفاده از نقاط قوت دروني، STدر استراتژي هاي. ضعف دروني كاسته شود
و نهايتـاً در اسـتراتژي هـاي اثرات ناشي از تهديدات موجود درمحيط خا  WTرج كاهش داده شود

و پرهيز از تهديدات ناشـي كه بدترين وضعيت به شمار مي آيد، هدف كم كردن نقاط ضعف دروني
]10.[از محيط خارجي است

 SWOTروش استفاده از مدل.6
شكل شمار ي در اين ماتريس. به نمايش در آمده است SWOT، به صورت كلي ماتريس1ه

همان گونه كه مـشاهده مـي شـود، چهـار خانـه داراي عامـل اصـلي هـستند،. خانه است9داراي 

 
1. Strength                   
2. Weakness  
3. Opportunity 
4. Threat  
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و يك خانه  بـاال، دسـتي خانـه( سفيد يا خالي استي چهارخانه استراتژي ها را نشان مي دهند
و SO ،WO،Stچهار خانه اي كه نشان دهندة استراتژي ها هستند داراي عنوان هـاي ). راست
WTب و پس از تكميل شدن چهار خانه اي كه داراي عامل اصـلي هـستند مي يعنـي خانـه(اشند
8 بايـد SWOTبـراي سـاختن يـك مـاتريس. اين خانه ها به وجود مي آيند)TوS،W،Oهاي 

:مرحله زير طي شود
.فهرستي از فرصت هاي محيطي تهيه مي شود).1(
تهيفهرستي از تهديدات عمده).2( .يه مي شود موجود در محيط
.فهرستي از نقاط قوت دروني تهيه مي شود).3(
.فهرستي از نقاط ضعف دروني تهيه مي شود).4(
و استراتژي هـاي خلـق).5( و فرصت هاي محيطي با هم مقايسه مي شوند نقاط قوت دروني

. نوشته مي شوندSOشده در خانه 
م).6( و استراتژي هاي خلق نقاط ضعف دروني با فرصت هاي محيطي با هم مقايسه ي شوند

. نوشته مي شوندWOشده در خانه
و اسـتراتژي هـاي).7( نقاط قوت داخلي، با تهديدات محيطي با يكديگر مقايـسه مـي شـوند

. نوشته مي شوندSTخلق شده در خانه 
در).8( و استراتژي هاي خلق شـده نقاط ضعف داخلي با تهديدات محيطي مقايسه مي شوند
[وشته مي شوندنWTخانه  .11[
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 SWOTماتريس تهديدات، فرصت ها، نقاط ضعف، نقاط قوت:1شكل شمارة

s–نقاط قوت هميشه سفيد باشد
1.
2.
3.
4.
 نقاط قوت را فهرست كنيد.5
6.
7.

W–نقاط ضعف
1.
2.
3.
4.
 نقاط ضعف را فهرست كنيد.5
6.
7.

O–فرصت ها
1.
2.
3.
4.
 فرصت ها را فهرست كنيد.5
6.
7.

 SOاستراتژي هاي
1.
2.
3.
با بهره جستن از نقاط قـوت.4
از.5  درصدد بهره برداري
.فرصت ها براييد.6
7.

 WOاستراتژي هاي
1.
2.
3.
با بهره جستن از فرصت هـا.4
 نقاط ضعف را از بين ببريد.5
6.
7.

T- تهديدات
1.
2.
3.
4.
ت كنيدتهديدات را فهرس.5
6.
7.

 STاستراتژي هاي
1.
2.
3.
از.4 براي احتـراز از تهديـدات
 نقاط قوت استفاده كنيد.5
6.
7.

 WTاستراتژي هاي
1.
2.
3.
 نقاط ضعف را كاهش دهيد.4
و از تهديدات پرهيز كنيد.5
6.
7.
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 SWOTويژگي هاي مدل.7
و يكي از ابزارهاي مهم مديريت استراتژيك مـ SWOTمدل ي باشـد كـه در فراينـد تجزيـه

و درونـي بـه كـار و خلق استراتژي هاي متناسب با شرايط محيطـي و دروني تحليل هاي محيطي
و. برده مي شود  هر چند كاربرد رايج اين مدل در برنامه ريزي اسـتراتژيك سـازمان هـاي توليـدي

مي آورد تا در تجزيه وتحليل، اما ويژگي هاي منحصر به فرد آن، اين امكان را فراهم استخدماتي 
اين ويژگي ها شامل مـوارد زيـر. هاي موضوعات مختلف در سطوح فراسازماني نيز به كار برده شود 

: مي شود
و مقايـس: جامعيت).1( و درونـي ي اين مدل با در نظر گـرفتن عوامـل محيطـي  آن هـا بـاه

و كمك به خلق استراتژي هاي متناسب با آن ها، از جـامع يتي برخـوردار اسـت كـه سـاير يكديگر
.ابزارهاي مديريت استراتژيك داراي چنين جامعيتي نيستند

اين مدل در شركت هاي توليدي، شركت هاي خدماتي، سـازمان هـاي: انعطاف پذيري).2(
و تحليل موضوعات مختلف  و تجزيه و كشور، و دولتي، تحليل مسائل كالن يك جامعه غير انتفاعي

.كاربرد دارد
حل يك سوال بنيادي در انتخاب استراتژي كمـك مـي كنـد SWOTمدل.)3( مقـصود. به

 طبق اين مدل استفاده از يك موقعيت قـوي يـا غلبـه بـر يـك موقعيـت ضـعيف،اصلي استراتژي 
]12.[است

و بـا افـزايش SWOTمدل).4(  توانايي نمايش ارتباط فيمابين عوامـل مختلـف را داراسـت
و پيچيده شد و تحليـل تعداد عوامل ن ارتباطات مي توان با استفاده از آن اين ارتباطـات را تجزيـه

]13.[نمود
و بـا سـرعت SWOTمدل).5( و استفاده از آن به سهولت  از نظر مفهومي بسيار ساده است

و بسيار سودمند است ]14.[امكان پذير

و ضعف مديريت گردشگري در استان سمنان.8  نقاط قوت
و منظـور از منظور از نقاط قوت، و توانمندي هاي مـديريت گردشـگري اسـتان  شايستگي ها

و كمبودهايي است كـه در مـديريت گردشـگري اسـتان وجـود دارد در. نقاط ضعف، محدوديت ها
و مديران اسـتان و ضعف در مورد عواملي مصداق مي يابد كه تحت كنترل بوده مجموع نقاط قوت

.كنندمي توانند براي ادارة آن برنامه ريزي 
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 نقاط قوت صنعت گردشگري در استان سمنان.8-1
S1:و پخش آن از شبكه جـام جـم سـيماي» ايران جهاني در يك مرز«ساخت فيلم مستند

و معرفي جاذبه هاي طبيعي استا ]15[نجمهوري اسالمي ايران
S2:زير ساخت هاي گردشگرييجلب مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در توسعه 
S3:،وجود صنايع دستي مختلف در استان نظير قالي بافي، نمد مالي، سراميك، سفال سازي

]16[ سفالگريوچاپ قلمكار
S4:و تصويري براي راهنمايي گردشگران  ساخت سيستمهاي صوتي
S5:و مناسب سازي آن جهت بازديد گردشگران  مرمت برخي از آثار تاريخي استان
S6:ت ويژه براي جلب مـشاركت بخـش خـصوصي در بهـره بـرداري از فراهم آوردن تسهيال

 جاذبه هاي گردشگري استان
S7:يايجاد دانشكد  گردشگري در مركز استانه
 نقاط ضعف مديريت گردشگري در استان سمنان.8-2

W1:گردشگري) ليدرهاي(تعداد اندك راهنمايان 
W2:ا و ناشناخته ماندن بسياري از جاذبه هاي گردشـگري سـتان بـراي گردشـگران داخلـي
 خارجي

W3:اذ و جذاب از استان سمنان در و وجـود تـصويريهعدم تصوير مناسب ان عموم مـردم
و كويري از استان  بياباني، خشك

W4:و فرودگاه مناسب و خروج گردشگرانبرايعدم خطوط هواپيماي مسافربري  ورود
W5:گبرايكمبود تعداد هتل هاي مناسب  ردشگران اقامت
W6:بازديد از جاذبه هاي طبيعي استان برايراه هاي مواصالتي مناسب عدم 
W7:و سيماي مركزي عدم استفاده جاذبـه هـاي معرفـي بـراي مناسب از ظرفيت هاي صدا

 گردشگري استان
W8:عدم آشنايي مردم با فرهنگ تعامل با گردشگران 

اس.9 و تهديدات محيطي صنعت گردشگري  تان سمنانفرصت ها
و تهديدات محيطي پيش روي توسعه صنعت گردشگري يكي ديگر از بخـش هـاي فرصت ها

و مساعد محيطي جهت توسـعه. مي باشد SWOTمدل  ي منظورازفرصت ها،موقعيت هاي مطلوب
كه. صنعت گردشگري است منظور از تهديدات، موقعيت هاي نامساعد يا نا مطلوب محيطي هستند

و مـانع توسـعه صنعتي بر توسعه  در. شـوند آن مـييگردشگري استان تأثير نا مطلوب گذاشته
و تهديدات عوامل محيطي ارائه مي شوند : ادامه فرصت ها
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 صنعت گردشگري استان سمنانيفرصت هاي محيطي توسعه.9-1
O1:ي فاصل و پديد آمدن جاذبـه يكوتاه بين كوير،جنگل وكوهستان  گردشـگري طبيعـيه

]17[
O2:و جنوب كشور است سمناناستان . محل تالقي شرق، غرب شمال
O3:و بقعه هاي متبركه  وجود امام زاده ها
O4:و بناهاي قديمي نظير آب انبارها، كاروانسراها  وجود آثار
O5:سـمنان بـاي سـاله 180وجود آثار بناهاي قديمي نظير آب انبارها، كاروانـسراها، بـازار 

و آجري، و خانه هاي قديمي، دروازسقف خشتي يعمارت ها  ارگه
O6:مشهد 18[ تهران–واقع شدن استان در مسير پر تردد[
O7:و و فراوان شامل رودخانـه هـا، چـشمه هـا، آبـشارها وجود جاذبه هاي طبيعي بي نظير

ه حفاظت شـدي جنگل ها نظير چشمه علي دامغان، جنگل ابر، جنگل رودبارك،غار دربند، منطقه 
. خوش ييالقيپرور، پارك ملي كوير، منطقهي

O8:و و بياباني در بخش هاي مركـزي و اكوسيستم هاي مرتعي اكوسيستم جنگل در شمال
يجنوبي محدود  جغرافيايي سمنانه

O9:و اقليمي استان و هوايي  تنوع آب
 تهديدات محيطي توسعه صنعت گردشگري استان سمنان.9-2

T1:اغ و كويري بودن استانكمبود آب در  لب مناطق استان
T2:و جاذبه هاي گردشگري و پراكندگي آثار  گستردگي استان
T3:و هـوايي در گذشـت و آسيب ديدن برخي از آثار تاريخي بر اثر تغييـرات آب فرسودگي

 زمان
T4:و بناهاي تاريخي  كمبود منابع مالي جهت مرمت آثار
T5:مش اركت در نگهداري آثار تاريخي بـه دليـل عـدم وجـود عدم تمايل بخش خصوصي به

 بازده اقتصادي مطمئن

و راهكارهاي توسعه صنعت توريسم در استان سمنان. 10  استراتژي ها
و تهديـدات محيطـي مطـرح و فرصت هـا و قوت دروني در اين بخش با توجه به نقاط ضعف

ت  و راهكارهاي مقابله با هديدات، بهـره گيـري از فرصـت هـا، شده در بخش هاي قبل، استراتژي ها
و تقويت نقاط قوت جهت توسعه گردشگري در استان سمنان ارا :ه مي شوديرفع نقاط ضعف

و تبليغاتي در مورد جاذبه هاي گردشگري استان.1 و پخش فيلم هاي مستند، خبري ساخت
و شبكه هاي بين المللي و سيماي استان، شبكه هاي ملي و پخش آن در صدا
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و بهـرهاع.2 و وام هاي كم بهره به بخش خصوصي جهت مشاركت در آماده سازي طاي يارانه
و بناهاي تاريخي  برداري از آثار

دا.3 و ر يـ توسعه صنايع دستي استان از طريق برگزاري دوره هـاي آموزشـي، اعطـاي يارانـه
 نمودن فروشگاه هاي اختصاصي

ت.4 و بناهاي تـاريخي جهـت مرمـ و آمـاده سـازي آن هـا جهـت بازديـد اولويت بندي آثار
 گردشگران با توجه به محدوديت هاي بودجه اي

و به معرفي جاذبه هاي گردشگري استان.5  گردشگران از طريق سايت هاي اينترنتـي، چـاپ
و اردوهاي تفريحي  انتشار برشور، كتاب، جزوه، مجله، برگزاري همايش ها

ي استفاده از دانشجويان دانشكد.6 و انجام پژوهش هاي مرتبط گردشگريه  در اطالع رساني
 با توسعه گردشگري استان

يتربيت دانشجويان دانشكد.7  گردشگري به عنوان راهنمايان گردشگرانه
و مشهور از استان در اذهان عموم مردم.8  ساخت تصويري مناسب، جذاب
ل، واليبـال، خريد حداقل يك تيم ليگ برتري در رشته هاي ورزشـي جـذابي نظيـر فوتبـا.9

و تيم ها بـه  و افزايش تردد ورزشكاران بسكتبال براي استان جهت مطرح شدن استان در رسانه ها
 استان

و ساير شهرها خصوصاً شـهرهاي دور يـا خريـد هواپيماهـاي. 10 ايجاد پروازهايي بين استان
 جايي گردشگران در سطح استانه كوچك جهت جاب

اد هتل هاي مناسـب اقامـت گردشـگران در منـاطق ايج برايحمايت از بخش خصوصي. 11
 مختلف استان

 دسترسي گردشگران به جاذبه هاي طبيعي استانبرايايجاد جاده هاي مناسب. 12
 ايجاد تورهاي تفريحي كويرگردي. 13
 ايجاد تورهاي بازديد از مناطق حفاظت شدة طبيعي در استان. 14
و توسع. 15 ياحداث و استان هاي همجوار جاده هاي ارتباطي بينه  استان سمنان
 ايجاد تورهاي زيارتي. 16
و بناهاي تاريخي جهت بازديد گردشگران. 17 و آماده سازي آثار  مرمت
در استان)ع(زائران امام رضا) روزه2يا1( اقامت كوتاه مدت براي انجام تبليغات مناسب. 18

و بازديد از جاذبه هاي گردشگري آن
و نقل گردشگران در داخل استاني شبكهيتوسعه. 19  حمل
و معنوي در سرمايه گذاران بخش خصوصي. 20  سرمايه گذاري برايايجاد انگيزه هاي مادي

 در صنعت توريسم استان
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و نتيجه گيري. 11  جمع بندي
و لزوم توسعه  آن با توجه به تـأثيرات شـگرف اقتـصادي،ي امروزه اهميت صنعت گردشگري

و امنيتي آن بر كـسي پوشـيده نيـست اجتماعي، فرهنگي، سي بـه رغـم اهميـت فـراوان ايـن. اسي
ها  و متناسب با ظرفيت و شايد و،صنعت، در كشور ما آن چنان كه بايد  اين صنعت توسـعه نيافتـه

و معنوي حاصل از آن بي بهره مانـده اسـت  حاضـر بـايدر مقالـه. از اين رو كشور از منافع مادي
و تهديـدات تحلي SWOTاستفاده از مدل و فرصـت هـا و قـوت درونـي لي جامع از نقـاط ضـعف

و سـپس متناسـب بـا آن هـايمحيطي پيش روي توسعه صنعت گردشگري استان سمنان ارا  ه شد
و راهكارهايي براي پيشبرد اين صنعت در استان پيشنهاد شد در پايان به عنوان جمع. استراتژي ها

و نتيجه گيري توجه به نكات زير حا : اهميت استزيبندي
و اسـتفاده.1 و قابل توجه بـوده و جاذبه هاي گردشگري استان بسيار زياد، متنوع ظرفيت ها

و آينده نگر است .از آن ها مستلزم برنامه ريزي استراتژيك
و توسـعي توسعه.2 ه صنعت گردشگري در استان با اقدامات يك سازمان امكان پذير نيست

همي ي آن مستلزم همكاري مس دسته و نهادهاي .استول در سطح استانؤگاه ها
و اصناف از جملـه مـسا.3 ل زيربنـايييفرهنگ سازي جهت ميزباني گردشگران توسط مردم

.ددهنول انجامؤاست كه بايد نهادهاي مس
استفاده از تجارب استان هاي ديگر در كشور كه در جذب گردشـگر موفـق بـوده انـد مـي.4

و همـدان نمونـه هـاي.تواند بسيار راهگشا باشد   استان هايي نظير استان اصفهان، يزد، اردبيـل
.مناسبي براي الگو برداري هستند

تصوير سازي مناسب از استان خصوصاً از طريق خريد تيم هـاي ورزشـي جـذاب در ليـگ.5
. صنعت گردشگري بسيار مناسب خواهد بوديبرتر براي توسعه
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