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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

SWOTاجتماعی جزیره قشم با استفاده ازمدل،نقش گردشگري درتوسعه اقتصادي

3، سجاد کیانی2، امید سروري1دکتر سیروس قنبري

تایی، دانشگاه سیستان وبلوچستاناستادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي روس1
لوچستانو بدانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي توریسم، دانشگاه سیستان2

دانشجوي کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان3

چکیده

تبدیل شده سریع ترین بخش هاي رشد اقتصادي در جهانبه یکی از بزرگترین وو تجربه کرده است تنوع مداومی راتوسعه و،دهه گذشته صنعت توریسم6در طول
اجتماعی ساکنان این جزیره می جهت اعتالي سطح اقتصادي وارایه برنامه ریزي درست دروهش بررسی وضعیت منطقه گردشگري جزیره قشم واین پژهدف از.است
روش یتی ازدرتحلیل برنامه ریزي راهبردي جهت ارایه راهکارهاي مدیر.میدانی استالعات اسنادي وکتابخانه اي وتحلیلی ومبتنی بر مط_روش تحقیق توصیفی .باشد

ج پژوهش نشان میدهد که نتای. استخارجی ارایه گردید تحلیل عوامل داخلی وتجزیه ون به صورت جداولحاصل آوه بهره گیري شدSWOTبرنامه ریزي راهبردي 
تاسیات وامکانات ، سعه این زیرساخت هاباشد،که باتوجهت توسعه زیر ساخت هاي گردشگري دارا میجزیره قشم پتانسیل هاي الزم را جهت جذب سرمایه گزاري در

موقعیت جغرافیایی جزیره به طوري که مهمترین نقطه قوت جزیره .رفاهی می تواند به یک قطب گردشگري نه تنها درسطح ایران بلکه درسطح بین المللی تبدیل شود
عدم وجود مهمترین تهدید  واشتغال زایی درسطح منطقهگردشگري مهمترین فرصت دربحثچنین همومهمترین نقطه ضعف ناهماهنگی سازمان هاي مرتبطوقشم

.می باشدو امنیتنظارت بر خدمات گردشگري در سطح کالنودرتمندمدیریت ق

SWOTمدلتوسعه اقتصادي ،اجتماعی،گردشگري،جزیره قشم،:واژگان کلیدي

مقدمه- 1

میلیون نفر 55تعداد گردشگران از دست رفته این مناطق را . ردشگري با مشکل مواجه بوده استبه دلیل انقالبات فراوان در خاور میانه گ2011در سال 
اکثر نقاط خاورمیانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از تاثیر تحوالت سیاسی و اجتماعی و . میلیارد دالر آمریکا است46برآورد کرده اند که معادل 

شاهد کاهش قابل توجهی در ورود گردشگر به -%13و اردن -%15، فلسطین - %24، لبنان -%32مصر - %41سوریه. تغییرات در منطقه رنج برده اند
را گذراند دبی به بیش از %  60عربستان صعودي رشد چشمگیر . با این حال برخی از نقاط از رشد پایداري برخوردار بوده است. کشورهاي خود بوده اند

سیر سیاحت به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیاز هاي اصلی بشر تلقی شده به گونه اي که ).WTO,2012(رسید2010نسبت به سال % 9
گردشگري به عنوان صادرات نامریی درآمدزاترین . این پدیده با تخصیص یک دهم جمعیت جهان بزرگترین جابه جایی صلح آمیز بشر محسوب می شود

درعصر فرامدرن امروزي یک واقعیت مهم . در کاهش فقر وارتقاي سطح زندگی وتعامالت مثبت فرهنگی داردوارزآورترین صنعت است وسهم بسزایی 
طبق برآورد سازمان جهانی گردشگري، . به آن می نگرند) عدالت اجتماعی(اجتماعی است که عموما از دیدگاههاي تعادل فرهنگی وتعادل هاي توسعه اي 

ومبتنی بر اینکه (گردشگري براساس چندین برآورد انجام شده.میلیون نفر خواهد رسید 600حدود یک میلیارد  و به 2020کل گردشگران دنیا در سال 
). 9-12: 1388نکویی صدر، .(، بزرگترین فعالیت اقتصادي جهان است، بزرگتر از صنایع دفاع، تولیدات صنعتی، نفت و کشاورزي)چگونه آن را تعریف کنیم

ر دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادالت فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین امروزه صنعت گردشگري د
زیرا نتایج ودستاوردهاي قابل توجهی دربردارد که ازان جمله می توان به این موارد ). 1: 1385کاظمی، (صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه اي است

. فرهنگی، ایجاد اشتغال به صورت مستقیم وغیر مستقیم ونمایش ثبات وامنیت کشور_کسب درامدهاي سرشارارزي ،توسعه روابط علمی :داشاره کر
جزیره کشورما یکی ازمحدود کشورهاي جهان است که به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود داراي انواع پدیده هاي زیباي طبیعی وزمین شناسی است ،

قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس به واسطه دارا بودن پدیده هاي زمین شناسی .وتوریسم ایران دانست ی توان  دروازه اي براي ژئشم را مق
خلیج فارس وزیست شناسی متنوع وگاه بی همتا، توان باالیی را براي تبدیل شدن به یک قطب طبیعت گردي وژیوتوریسم درحوزه 

جزیره قشم درکنار برخی نارسایی ها ازفرصت ها ،امکانات وتوانایی هاي بالقوه اي بسیار قابل توجهی برخوردار ). 12:1383کاظمی،(دارد
معادن هاي دیگر مانندچه در زمینه گردشگري و چه در زمینه از طرفی درزمینه جلب سرمایه گزاري ،قشم ازپتانسل باالیی). 1367:79بیات،(است
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،که درصورت مدیریت پایدار وبرنامه ریزي صحیح نوید اینده درخشان چه درتوسعه )41:1384الهی،(خودار می باشدنمک،گوگرد،نفت سیاه،وگاز بر(
درزمینه گردشگري وکمبود تسهیالت براي معرفی جاذبه )NGO(عدم اگاهی عمومی مردم ونبودن تشکل هاي مردمی. اقتصادي وچه اجتماعی می دهد

باتوجه به مطالب فوق به منظور بهبود عملکرد گردشگري درجزیره قشم ،لزوم بهره . ري درجزیره قشم می تواند باشدها هرکدام عاملی برکم رونقی گردشگ
وجود . گیري از راهبردها وراهکارهاي مناسب توسعه گردشگري با توجه به طبیعت وجاذبه هاي شگفت انگیزه جزیره به طورفزاینده احساس می شود

زنده دل (تفریحی درماههاي سرد سال ب ،وسعت،پوشش گیاهی بومی ،موقعیت قابل استفاده وحیات غنی زیر آي تاریخی ،فرهنگی جذابیت ها
اجتماعی وجعیتی ونیز توسعه اخیر بدون توجه به توان اکولوژیکی منطقه ازجمله مسایلی است که توجه به انها _،ساختار اقتصادي )1377ودیگران،

در این مقاله سعی شده تا با شناسایی جاذبه هاي مختلف منطقه ومعرفی انها ).1376مهدوي،(سزایی داشته استدربرنامه ریزي بهینه منطقه تاثیر به
وتوسعه وهمچنین شناسایی نقاط قوت وضعف منطقه وتهدیدات وفرصت ها انگیزه وشرایط الزمه راجهت کشاندن سرمایه گزاري ها خصوصی ودولتی 

با توجه به مظالب بیان شده . درجهت توسعه سطح رفاه اقتصادي واجتماعی مردم محلی برداشته شودامیگزیرساخت ها وامکانات مناسب گردشگري 
رفاه تاکردتسهیالت وامکانات از این جزیره می توان اقدام به ایجاددرچه نقاطی : مهمترین سوالی که در راستا مطرح می شود به قرار زیر می تواند باشد

ته باشد؟را به دنبال داشانگردشگر

پیشینه تحقیق-2

ن نقاط ضعف وقوت منطقه وهمچنین تهدیدات آکه در)SWOT(تحلیل وبررسی وهمچنین برنامه ریزي براي یک منطقه گردشگري بااستفاده ازمدل 
گري بلکه درسایر شاخه وفرصت ها مشخص می شوند،روشی نسبتا نوین وتکنیکی بسیارمناسب وراهبردي است که امروزه استفاده زیادي نه تنها درگردش

مفهومی براي تحلیل هاي سیستمی وسیع وبسیارگسترده بوده ،ودرواقع یک چهارچوب SWOTقلمرو ماتریس .ن استفاده می شودآهاي علوم دیگر از
قوي می باشد،وصرفا درکل می توان گفت که این روش ،روش موفقی درسراسر دنیا بوده وداراي پایه علمی ).26:1385،وهمکاراننوري(محسوب می شود

دراین خصوص .به عنوان روش تحلیلی بیشتر استفاده شده واز اعداد ارقام کمتر استفاده شده است،این روش درزمینه گردشگري روش نوپایی بوده است
اشاره ) 3- 1: 1385افتخاري وهمکاران،(لواسان کوچک دهستانSWOTمی توان به راهکارهاي توسعه گردشگري  روستایی بااستفاده ازمدل 

،نظام مدیریت )1384دژگانی ،(قشم نگینی برخلیج فارس : همچنین می توان به مطالعاتی که درارتباط باجزیره قشم است اشاره کرد که عبارتند.کرد
رابراهیم زاده پو(مایش سرزمین آتی جزیره قشم در چهارچوب آبرنامه ریزي توسعه ) 1378شاهنده،(زاد قشم آزیست محیطی وتوسعه پایدار درمنطقه 

.)1389محمد اکبر پور سراسکانرود وهمکاران،(نقش اکوتوریسم درتوسعه پایدارشهري وروستایی نمونه موردي جزیره قشم) 71-88: 1382وهمکاران،
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وش تحقیقر- 3

با اسنادي و،کتابخانه اياطالعاتودر ابتدا باتوجه به منابعجهت نیل به اهداف ذکر شده،. تحلیلی است–روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی 
ردشگري جاذبه هاي گکه بخش مهمی از این تحقیق را شامل می شود به بررسی»ارزیابی زیست محیطی طبیعت گردي«: استفاده ازکتاب راهنماي

جهت . مرحله بعدي با مطالعات میدانی و مشاهدات، فهرستی از  جاذبه هاي گردشگري در این جزیره تهیه گردیده استدرو پرداخته شدهقشمجزیره
به منظور درادامه .بهره گرفته شدSWOTتجزیه تحلیل اطالعات وارایه ي استراتژي وراهبرد توسعه اجتماعی واقتصادي جزیره قشم ازروش تحلیلی 

مده برروي محیط داخلی وخارجی موثر درمنطقه فهرستی ازنقاط قوت، ضعف، فرصت ها وتهدیدها مورد هاي به عمل آساخت مدل تحلیلی،با بررسی
ر باتنظیم ودراخهوسپس به وسیله نظرخواهی ازمردم، گردشگران وکارشناسان مربوطه امر وزن دهی به هرکدام از عوامل صورت گرفتهشناسایی قرارگرفت

استخراج وبر اساس ماتریس نهایی الویت ها مشخص SWOTعوامل استراتژیک داخلی وخارجی که مبنا وپایه درتدوین استراتژي می باشند، ماتریس 
.گردید

جزیره قشم:گی هاي منطقه مطالعاتیویژ-4

. زمانی این جزیره ازرونق وشکوفایی برخوردار بوده است. استوازپرجمعیت ترین جزایر ایران جزیره قشم ،بزرگترین جزیره تنگه هرمز وخلیج فارس 
روستا 75بندرالفت دروسط جزیره وبندر باسعیدودرمنتهی الیه غرب جزیره قرار دارد،این جزیره داراي .شهرقشم درشرقی ترین نقطه جزیره واقع است 

کیلومتر ودرقسمت 5ت تاجایی که عرض جزیره درشهر قشم حدود کیلومتر است درحالی که عرض جزیره متفاوت اس115طول جزیره قشم حدود . است
کیلومتر می 275کیلومتر مربع وطول سواحل جزیره قشم برابر1093کل مساحت جزیره .کیلومتر است31کیلومترودربندر الفت حدود11باسعیدو حدود 

که اکنون یکی از بنادرشمالی ان (بعدها نام الفت رابران نهادن .داین جزیره داراي اسامی مختلف بوده است ،قبل از اسالم انرا برخت می خواندن. باشد
ال نفربوده ودرس15000حدود 1310جمعیت جزیره درسال . شد که امروزه به همین نام مشهوراستوسپس قشم که یکی ازبنادر ان بود خوانده )است

ازمعادن است113،846بوده تعداد جمعیت88است،ودرسالنفررسیده52047ه ب1365ن طبق سرشماري آجمعیت . نفر بوده است29398برابر 1355
.)41:1384الهی،.....(بسیاري برخورداراست ازجمله معدن نمک ،معدن گوگرد،نفت سیاه

.نقشه موقعیت جزیره قشم در استان هرمزگان را نشان می دهد: 2شکل شماره 
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جاذبه هاي گردشگري جزیره قشم-5

:کرد،که ما دراینجا به تعدادي اشاره می کنیمروه اصلی می توان تقسیم جزیره قشم به سه گنی هاي گردشگري جاذبه ها ودید

تعداد جاذبه هاي جزیره قشم: 1جدول شماره 

تعداد جاذبه
18 طبیعی
9 تاریخی
15 انسان ساخت

.آورده شده است3شماره که در جدول. گروه دوم جاذبه هاي فرهنگی براي دوستداران هنر،اداب ورسوم بومی سنتی -)5-1(
)جاذبه هاي فرهنگی جزیره قشم(جدول : 3جدول شماره 

.کیلومتري شهرقشم که به اعتقاد مردم محلی براي پناهگاه ونیایشگاه درقدیم استفاده می شده12درغارخربز یا خربس

کیلومتري فرودگاه بین المللی 28وکیلومتري قشم 37سدپی پشت درنزدیکی روستاي پی پشت ودرسدهاي زمان ساسانی وهخامنشی
)هخامنشیان(کیلومتري قشم 78سد گوران در).ساسانی(قشم درشمال جزیره

.کیلومتري شمال فرودگاه بین المللی قشم چاههاي طال قراردارند30کیلومتري قشم ودر76درچاههاي تل     اب یاطال
نیایشگاه ناهید درتپه کولغان -2وان دژنظامی ساخته شده استقلعه قشم که توسط پرتغالی ها به عن-1اثارتاریخی وباستانی

مسجد قبادرروستاي هلر-3کیلومتري شمال غربی شهرقشم5/2،3در

.این قبرستان درروستاي باسعیدو قرار داردقبرستان انگلیسی ها

. پژوهشگران علوم زمین، محققان علوم جانورشناسیجاذبه هاي طبیعی براي دوستداران طبیعت، محیط زیست، تفریحات ورزشی ساحلی ودریایی،-)5-2(
.جاذبه هاي طبیعی جزیره قشم آورده شده است1در جدول شماره 

)جاذبه هاي گردشگري طبیعی جزیره قشم( جدول : 2جدول شماره 

کیلومتري شهر قشم درانتهاي جنوب غربی جزیره کوه گنبدي شکل به ارتفاع 90درغارنمکی
.ارنمک قرارداردمترازسطح دریا غ237

سطح این کوه ها ازالیه هاي مرجانی، اسفنجی ودوکفه اي پوشیده شده،دراثرفعل کوه وتندیس هاي قشم
انفعاالت طبیعی، وزش باد، طوفان هاي باران زا نمادها وتندیس هاي زیبا شکل گرفته 

.است

کیلومتر پدید 200درفاصله بین شمال جزیره قشم وبندر خمیردرگستره اي معادلجنگل هاي حرا
.امده اندو زیستگاه انواع پرندگان مهاجر می باشد

ازرستنی هاي شگفت انگیز مناطق حاره به خصوص جزایر خلیج فارس درخت همیشه )درخت سبز(انجیرمعابد 
).تم سینتی درمنطقه توریان. (است) معروف به انجیر معابد(سبز لور

ابهاي قشم ازانواع . ازسه خانواده درجزیره قشم وجود داردگونه خرچنگ11به طورکلی حیات وحش دریا
ودراب هاي جزیره قشم، هنگام والرك دولفین بطري نیز ازعمده .ماهی غنی میباشد

.پستانداران منطقه است
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راي خرید ازاین بازارهاي  به سوي خود می گروه سوم جاذبه هاي تجاري مناسب براي خرید ازبازارهاي سنتی ومدرن که گردشگران زیادي را ب-)5-3(
کشاند

)سازمان منطقه آزاد جزیره قشم: منبع(ارائه خدمات وتسهیالت در جزیره قشم-4جدول شماره

تعداد خدمات وتسهیالت
7 مرکزخرید 
30 مرکز پذیرایی
20 دفتر خدمات مسافرتی
5 تاکسی تلفنی
41 بانک
6 دفاتر بیمه

ریت وبرنامه ریزي درگردشگرياستراتژي مدی-6

تجربه نشان داده است که هرجا ). WTO1994(درهمه سطوح، برنامه ریزي درامر گردشگري براي دست یابی به توسعه موفقیت امیز ضروري است
از مدت مشکالت گردشگري مشکالت زیست محیطی واجتماعی ظهور پیدا کرده اند ودردرگردشگري به طور اتفاقی وبدون برنامه ریزي توسعه یافته است،

را کاهش دهد، که زیرا توسعه غیر قابل کنترل وبدون مدیریت گردشگري می تواند به گونه اي جاذبه یک مقصد توریستی .بیشتر از فواید ان خواهند شد
به . ي جوامع روستایی می شوددیگر گردشگران عالقه اي به رفتن به انجا نداشته باشند وهمین امرسبب بروز مشکالت جدي اقتصادي واجتماعی برا

استراتژي می تواند )113: 1380شارپلی،(ندي شود که به نابودي خود کمک کنداختصار می توان گفت که گردشگري، بدون برنامه ریزي می تواند رو
بهترین استراتژي درامر گردشگري براي رسیدن به. اصالحات ضروري درتسهیالت وخدمات رانشان دهد وهمچنین باید به فرصت هاي بازاریابی تاکید کند

). 1378:47شاهنده، (قوانین الزم استهمکاري الزم دربخش هاي تحقیقاتی، اطالع رسانی، توسعه محصول، منابع انسانی، بازاریابی ونظارت براجراي 
ید فراهم شود، چند هتل واین هتل ها، وخدمات استراتژي تعیین کننده این است که چه نوع گردشگري ودرکجا باید توسعه یابد، چه امکاناتی وخدماتی با

.وتسهیالت از چه نوع باشندو درکجا اضافه شوند وپراکندگی مکانی جاذبه هاي طبیعی وفرهنگی مشخص شوند

)9، 1385:افتخاري و مهدوي(و نحوه تعیین استراتژيSWOTماتریس: 3شکل

SWOTمدیریت استراتژیک یاراهبردي -7

ستراتژي ، اجراي ا)برنامه ریزي بلندمدت یا استراتژیک(، تدوین استراتژي )محیط داخلی وخارجی (مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیط 
بنابراین مدیریت استراتژیک برنظارت وارزیابی فرصت ها وتهدیدات خارجی درسایه توجه به نقاط قوت وضعف یک ). 12: 1384،اعرابی(ارزیابی وکنترل

ایجاد می نماید، تحلیلی سیستماتیک را براي شناسایی این عوامل وانتخاب استراتژي  که بهترین تطابق بین انها راSWOTمدل . مجموعه تاکید دراد
وضعف ها وتهدید ها را به حداقل ممکن می رساند، از دیدگاه این مدل، یک استراتژي مناسب قوت ها وفرصت ها را به حداکثر می رساند. ارایه میدهد

ه استراتژي ازبین پیوند داده می شوند وگزینSO ،WO ،ST ،WTبراي این منظور، نقاط قوت وضعف وفرصت ها وتهدیدها درچهارچوب حالت کلی 
:، برا ي ساختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت نقاط ضعف باید هشت مرحله را طی کرد)192: 1382هریسون وکارون، (انها انتخاب می شود

WضعفنقاطSنقاط قوت SWOTماتریس  

WOاستراتژي هاي SOاستراتژي هاي  Oفرصت ها 

WTاستراتژي هايSTهاي استراتژيTتهدید ها 
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داردوجودسازمانخارجیمحیطدرکهايعمدهتهايفرصازفهرستی.
فهرستی از تهدیدات عمده موجود درمحیط خارجی سازمان.
هرستی ازنقاط قوت داخلی وعمده سازمانف.
فهرستی ازنقاط عمده ضعف داخلی سازمان.
 نقاط قوت داخلی وخارجی راباهم مقایسه کنید ونتیجه را درخانه مربوطه درگروه استراتژيSOقرار دهید.
 نقاط ضعف داخلی را با فرصت هاي موجود درخارج مقایسه کنید ونتیجه را درگروه استراتژي هايWOقرار دهید.
 نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه گردد، نتیجه را در گروه استراتژيSTقراردهید.
 نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نموده،  نتیجه را در گروه استراتژيWT366-364: 1380دیوید، .(قرار دهید.(

). 61-60: 1381هانگر وال، ( ن سازمانآوموثر شر اطالعات داخلی و خارجی سازمان میان افراد کلیدي نظارت، ارزیابی، ن:بررسی محیطی عبارت است از 
:دراین پژهش به صورت زیرمی باشدSWOTبه طور کلی، چهارچوب تحلیل 

ها وتهدید ها،بهبود قوت در جهت رفع ضعفSwotوسیاست هاي توسعه گردشگري درجزیره قشم شناخت عوامل چهارگانه مدل هابه منظور ارایه راهکار
:ها وفرصت ها امري اجتناب ناپذیر تلقی می شودکه در زیر مورد مطالعه قرار گرفته است

اريی موثر بر گردشگري منطقه وارزش گذعوامل خارج-)1- 7(
حیه در ارتباط با گسترش گردشگري هدف این مرحله بررسی اثار محیط خارجی در ناحیه مطالعه شده براي شناسایی فرصت ها وتهدید هایی است که نا

براساس مطالعات انجام شده وبررسی وضعیت پیرامون ناحیه مطالعه شده ،مجموعه فرصتها وتهدیدها موجود وموثر بر این ناحیه از لحاظ . با ان مواجه است
.ارایه شده است4و3گردشگري در غالب ابعاد توسعه مورد توجه وبررسی قرار گرفته که در جداول 

)تجزیه تحلیل عوامل خارجی درفرصت ها(: 5شمارهجدول 
امتیازدرجه بنديوزن)o(فرصت ها

436/0%9اشتغال زایی درسطح منطقه
%17%7مبادالت فرهنگی 

210/0%5درامد زایی براي جزیره وحتی کشور
%13%3سرویس هاي لنج وقایق ازقشم به بندر عباس وبرعکس

318/0%6نی بسیارکم به بندرعباس وسواحل جنوبی کشورفاصله زمانی ومکا
%26%3سرمایه گزاري درتاسیسات زیر بنایی وروبنایی

%24%2انتقال تکنولوژي ازکشورهاي پیشرفته به کشور
432/0%8مدیریت پایدار درتوسعه گردشگري 

%36%2امکان دسترسی به بازارهاي بین المللی 

)تجزیه تحلیل عوامل خارجی درتهدیدها(جدول:6شماره جدول
)1390محاسبات براساس مطالعات میدانی ونتایج حاصل از آن،: ماخذ( 

درجه وزن)T(تهدیدها
بندي

امتیاز

210/0%5علیه ایرانبین المللی تبلیغات منفی درسطح 
%28%4رقابت منطقه اي با سایر جزایر خلیج فارس

312/0%4ت وکمبود امکانات درمانی تخصصی درسرتاسر جزیره پایین بودن سطح بهداش
315/0%5مسایل مذهبی واعتقادي درسطح منطقه

318/0%6ترافیک بیش ازحد وسایل نقلیه ورودي به منطقه درایام تعطیل وفصل گرم سال
432/0%8عدم وجود مدیریت قدرتمند ونظارت برخدمات گردشگري درسطح کالن 

321/0%7ی سواحل براثر فاضالب تاسیسات وفعالیت هاي تفریحی کنارساحللودگآ
%26%3تعارض میان فرهنگ گردشگران بافرهنگ بومی
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%36%2محرومیت شدید منطقه وهجوم مهاجر 
%28%4تخریب وبروز خسارت به اثار طبیعی، تاریخی،فرهنگی

321/0%7افزایش قیمت کاال ها وخدمات وتاسیسات رفاهی
00/179/2جمع

نخستین به عنوان درسطح منطقهی توان به اشتغال زاییمهمترین فرصت هایی که درجزیره قشم درزمینه گردشگري وجود دارد، م-5باتوجه به جدول 
انی بسیارکم به بندر عباس وسواحل دررده دوم فرصت ها،فاصله زمانی ومک32/0،مدیریت پایدار درتوسعه گردشگري با امتیاز36/0فرصت با امتیاز وزنی

،سرمایه %7مبادالت فرهنگی با امتیاز وزنی ، 10/0درامد زایی براي جزیره وحتی کشوربا امتیاز وزنی،18/0با امتیاز وزنی جنوبی کشور درالویت سوم
نتقال تکنولوژي ازکشورهاي پیشرفته به کشوربا امتیاز ،ا%6گزاري درتاسیسات زیربنایی وروبنایی،امکان دسترسی به بازارهاي بین المللی با امتیاز وزنی 

دم وجود مدیریت قدرتمند ع-6وهمچنین براساس تحلیل جدول %.3،سرویس هاي لنچ وقایق از قشم به بندر عباس وبرعکس با امتیاز وزنی %4وزنی 
قیمت کاالها وخدمات وتاسیسات رفاهی، الودگی سواحل براثر تهدید،افزایش به عنوان اولین %8شگري درسطح کالن با امتیاز وزنی ونظارت برخدمات گرد

ترافیک بیش ازحد وسایل 18/0ید با امتیاز وزنی به عنوان دومین تهدید، سومین عامل تهد21/0فاضالب تاسیسات وفعالیت هاي تفریحی با امتیاز وزنی
،پایین بودن سطح بهداشت وکمبود امکانات تخصصی 15/0امتیاز وزنی مسایل مذهبی واعتقادي درسطح منطقه با،نقلیه ورودي به منطقه درایام تعطیل

، تخریب رقابت منطقه اي با سایر جزایر خلیج فارس،10/0،تبلیغات منفی درسطح منطقه علیه ایرانبا امتیاز وزنی12/0درسرتاسر جزیره با امتیاز وزنی 
با امتیا ،محرومیت شدید منطقه وهجوم مهاجررض میان فرهنگ گردشگران بافرهنگ بومیتعا، %8فرهنگی با امتیازوبروز خسارت به اثار طبیعی،  تاریخی،

%.6وزنی 
عوامل داخلی موثر برگردشگري- )2- 7(

هدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیه مطالعه شده براي شناسایی نقاط قوت وضعف است جنبه هایی که درراه دستیابی به اهداف برنامه ریزي
ف هاي ان زمینه مساعد یا بازدارنده دارد مدنظر است، از اینرو دراین قسمت سه مقوله راهبردهاي موجود، عملکردها ومنابع بررسی شده وباواجراي تکلی

.تقسیم بندي شده است6و 5عنوان نقاط قوت ونقاط ضعف درچهارچوب ابعاد توسعه گردشگري به شرح جدول
)مل داخلیخالصه تجزیه تحلیل عوا(:  7جدول شماره 

درجه وزن)S(قوت ها
بندي

امتیاز

424/0%6موقعیت جغرافیایی جزیره قشم
318/0%6جذب گردشگر تقریبا درتمام فصول سال

315/0%5با اکوسیستم ویژهجاذبه هاي متنوع طبیعی 
%28%4تسهیل درحمل ونقل دریایی وهوایی 
210/0%5اب وهواي مطبوع درفصل سرد سال

315/0%5جاذبه هاي ورزشی وتفریحی
%28%4ارام بودن محیط، برخورداري از هواي سالم عاري از الودگی 

318/0%6پتانسیل تبدیل شدن به بزرگترین مرکز تجاري، تفریحی خلیج فارس 
315/0%5اولین ژئوپارك ایران وتحت حمایت یونسکو

312/0%4وجود جنگل دریایی حرا درجزیره
318/0%6وجود جاذبه هاي تاریخی، تجاري، گردشگري اززمان قاجاریه

موقعیت جغرافیایی جزیره از دیدگاه پرسش شوندگان مهمترین نقطه قوتی که جزیره قشم درزمینه گردشگري ازان برخوردار است-7باتوجه به جدول 
وجود جاذبه هاي -1:(دررتبه دوم قرار می گیرند که عبارتند18/0با امتیاز وزنقوت،چندین عامل به عنوان نخستین نقطه 24/0قشم با امتیاز وزنی 

، )جذب گردشگر درتمام طول سال- 3پتانسیل تبدیل شدن به بزرگترین مرکز تجاري، تفریحی خلیج فارس-2تاریخی،تجاري،گردشگري اززمان قاجاریه
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دررتبه سوم، 15/0فریحی واولین ژ ءوپارك ایران  تحت حمایت یونسکو با امتیاز وزنی جاذبه هاي متنوع طبیعی با اکوسیستم ویژه، جاذبه هاي ورزشی وت
، ارام بودن محیط، برخوداري از هواي 10/0، اب وهواي مطبوع درفصل سرد سال با امتیاز وزنی 12/0وجود جنگل هاي دریایی حرا درجزیره با امتیاز وزنی 

%.8ایی وهوایی با امتیاز وزنی سالم عاري از الودگی وتسهیل درحمل ونقل دری
)تجزیه تحلیل عوامل داخلی(: 8جدول شماره

امتیازدرجه بنديوزن)w(ضعف ها
%28%4شامیدنی وسالمکمبود آب آ

%28%4توسعه گردشگري، اسیپ پذیر شدن بیشتر منطقه
315/0%5نبود تشکیالت محلی گردشگري 

210/0%5منطقه اي و بین الملیضعف تبلیغات
%28%4خدماتی درسایت هاي گردشگري- نبود حداقل امکانات رفاهی

%26%3ال ازسآب وهواي گرم وطاقت فرسادرنیمی
312/0%4الودگی محیط زیست 

318/0%6ناهماهنگی سازمان هاي مرتبط
312/0%4باال بودن قیمت تاسیسات اقامتی 

315/0%5ان خدمات گردشگريفقدان مهارت تخصصی درارایه دهندگ
00/173/2جمع

به عنوان نخستین نقطه ضعف جزیره، دو عامل فقدان مهارت 18/0می توان گفت ناهماهنگی سازمان هاي مرتبط با امتیاز وزنی -8باتوجه به جدول
دومین نقطه ضعف جزیره قشم، الودگی محیط زیست به عنوان15/0تخصصی درارایه دهندگان خدمات گردشگري ونبود تشکیالت محلی با امتیاز وزنی

، کمبود اب 10/0سومین نقطه ضعف، ضعف تبلیغات منطقه اي، ملی وبین المللی با امتیاز وزنی12/0وباال بودن قیمت تاسیسات اقامتی با امتیاز وزنی 
، %8خدماتی درسایت هاي  گردشگري با امتیاز وزنی –فاهی ، توسعه گردشگري اسیب پذیر ترشدن بیشتر منطقه، نبود حداقل امکانات راشامیدنی سالم

%.6اب وهواي گرم وطاقت فرسا درنیمی از سال با امتیاز وزنی 

راهبردها-8

)so(تهاجمی /استراتژي رقابتی-)1- 8(

: دراین راهبردها که بر تمرکز نقاط قوت درونی وفرصت هاي بیرونی استوار است عبارتند از

.مناسب درزمینه بستر سازي مناسب براي تبدیل جزیره به بزرگترین منطقه تجاري خلیج فارسانجام تحقیقات -
.تقویت خدمات اطالع رسانی وتبلیغات، اگاه سازي بازدید کنندگان قبل از ورود به جزیره-

.متنوع ساختن کاالهاي گردشگري ومحصوالت محلی براي گردشگر ورودي-
.مناسب براي گردشگر درتمام فصول سالبه وجود اوردن شرایط رفاهی -

.وجذب گردشگران ورزشیاستفاده از پتانسیل هاي منطقه درجهت گسترش ورزش هاي تابستانی وزمستانی 
توسعه تاسیسات گردشگري مانند رستوران وهتل ها واستفاده ازطبیعت زیباي جزیره درراستاي جذب گردشگر وایجاد مشاغل جدید براي مردم بومی-

.قهمنط
)st(استراتژي تنوع -)2- 8(

:در تنوع بخشی برنقاط قوت درونی وتهدید هاي بیرونی متمرکز بوده، شامل موارد زیر است
.توسعه وسایل حمل ونقل دریایی وهوایی-
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.تشویق وارایه امکانات به سرمایه گزاران غیر بومی درقشم-
.طبیعی، تاریخی، فرهنگی، تجاري جزیره قشمطراحی وب سایت اینترنتی جهت معرفی جاذبه هاي مختلف-
نقش مسوالن نهادهاي مختلف براي خدمات رسانی به موقع به گردشگران  وهمچنین ایجاد اشتغال زایی براي مردم محلی درجهت جلوگیري از -

.مهاجرت انها
.قشمجتماعی جزیرهپیاده کردن وبرنامه ریزي طرح ها وپروژهاي مختلف گردشگري درجهت توسعه اقتصادي وا-
)wo(راهبرد بازنگري -)3- 8(

فراروي منطقه گردشگري بوده ودربر گیرنده موارد ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهره گیري از فرصت هاي بیرونی درجهت رفع نقاط ضعف 
:زیر است

.حتی براي مردم بومیاستفاده کردن از مدیریتی پایدار واصولی درجهت تامین امکانات وشرایط مناسب -
.هدایت کردن وتوسعه گردشگري اصولی در منطقه که منجر به پیشرفت جزیره شود-
.ارایه اموزش هاي الزم به کسانی که دربخش گردشگري فعالیت دارند براي افزایش کیفیت خدمات-
.بهبود وارتقاي محصوالت گردشگري وسرمایه گزاري مشترك دولتی وخصوصی-
. اه عمومی، پایین نگه داشتن قیمت  تاسیسات اقامتی، رفاهی، خدماتیدرجهت رف-
.وسازمان ها وادارات مرتبط با گردشگري در پیشبرد طرح هاي گردشگري منطقهتعامل وهم فکري بین مسوالن منطقه -
.استفاده از توان مشارکتی مردم محلی درمراحل برنامه ریزي گردشگري-
)wt(راهبرد تدافعی -)4- 8(

:براي رفع اسیب پذیري مورد مطالعه تاکید داشته وعبارتند
.زمینه ایجاد امنیت عمومی براي شخص سرمایه گزار وگردشگران-
.تبلیغات فعال در معرفی جاذبه ها وویژگی هاي جزیره قشمبازاریابی و-
.یشتر وجود دارددر جهت تمیز نگه داشتن سواحلجلوگیري از ساخت ساز نزدیک ساحل وهمچنین تاسیس مراکزي درخود سواحل که گردشگرب-
.اگاه سازي گردشگران قبل از ورود به جزیره در مورد خلق وخوي ،اداب وسنن مردم بومی که درجزیره وجود دارد-
ي کوتاه مدت تدوین قوانین ومقرراتی درجهت توسعه واصالح نهادهاي مدیریتی وبه کارگیري مدیریت تخصصی دربخش گردشگري واجراي طرح ها-

.وبلند مدت
.جزیره در جهت جذب گردشگر بیشترتوسعه وایجاد بیمارستان هاي تخصصی ومجزا وهمچنین ارتقاع سطح بهداشت -

نتیجه گیري- 9

محدودیت ها swotبا توجه به منابع نظریه ومطالعات میدانی انجام شده، به منظور ارایه راهبرد وراهکارهاي توسعه گردشگري در منطقه به وسیله تکنیک 
نتایج جنبه هاي - 1:وپتانسیل ها وظرفیت هاي جزیره مشخص شده با این توصیف می توان نتایج بدست امده را از دو جهت کمی وکیفی بررسی کرد

ي تمرکز پیدا ان گردشگري بیشتراست که سطح اسیب پذیري نقاطی که دربیانگر این مطلبکیفی هر یک از عوامل موثر داخلی وخارجی شناسایی شده 
ثانیا نیاز مندیهاي این نواحی به لحاظ گردشگري با توجه به میزان تهدید ها وفرصت هاي کم وباال بودن نقاط ضعف امري الزامی . کرده بسیار باالست

چنین پتانسیل هاي مختلف بررسی نتایج کمی نشان میدهد که دربین نقاط قوت  درمنطقه مطالعه شده، موقعیتی که جزیره برخوردار می باشد وهم.است
ووجود  جاذبه هاي تاریخی، تجاري، تفریحی از زمان قاجاریه مهمترین مزیت این ناحیه چه از لحاظ گردشگري وتجاري وجذب گردشگر درتمام فصول

ري درالویت بوده که نیازمند با توجه به نتایج بدست امده دربین نقاط ضعف، ناهماهنگی سازمان هاي مرتبط با گردشگ.براي توسعه گردشگري می باشد
از بین فرصت هایی بیرون مولفه اشتغال زایی در سطح منطقه در الویت می .برنامه ریزي وتعامل بین سازمان ها درجهت توسعه جزیره  قشم می باشد

از بین تهدید هاي خارجی عدم . کنندباشد که باعث می شود بسیاري از مردم محلی براي کار به کشورهاي حوزه خلیج فارس وسایر نقاط کشور مهاجرت ن
چالش وتهدید محسوب می شود بنابراین باید از وجود مدیریت قدرتمند ونظارت بر خدمات ارایه شده در سطح منطقه براي گردشگران به عنوان مهمترین 

سعه یابد نیازمند راهکارها ، طرح هاي در مجموع می توان گفت که اگر گردشگري جزیره قشم می خواهد تو. مدیرانی با تخصص ویژه استفاده کرد
.مشخص، مدیریت صحیح وقوانین ومقررات محکم، توسعه مشارکت محلی، برنامه ریزي اصولی می باشد
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پیشنهادات -10

.تامین امنیت جزیره قشم وبرخورد قاطع با افراد متخلف ومختل کننده نظم وامنیت-
.یخی جزیره قشم ودستاوردهاي منطقهاز اثار تاربرگزاري نمایشگاه ها ومو زه ها -
.ایجاد سرویس هاي بهداشتی در مراکز تفریحی گردشگري-
.برپایی تورهاي گردشگري براي مسافران ومیهمانان خارجی که به ایران سفر می کنند-
.ماعی واقتصادي جزیرهتهیه طرح هاي جامع توریسم جزیره قشم با توجه به توان اکولوژي باالي منطقه جهت توسعه پایدار اجت-
.هماهنگی روند توسعه وساماندهی مناسب ارتباط بین جزایر دیگر وسواحل کشور با روند تحوالت ویژه انها-
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