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 چکیده
بهایی همچون گنبد سلطانیه و  شهر سلطانیه، در استان زنجان، با داشتن میراث جهانی گران

 است تاکنون نتوانستهولی است. استان  گردشگریمهم مقاصد از ریخی فرهنگی بسیار آثار تا

یکی از دالیل این مسئله  .آورد دست به مناسبی جایگاه گردشگری عرصۀ در باید که چنان آن

توجه به معماری و تاریخ شهر بیش از مسائل مربوط به گردشگری است که پیامد آن عدم 

ریزی  های برنامه رو، در این تحقیق با استفاده از مدل است. ازاین شناخت بازار گردشگری شهر

بندی راهبردهای مؤثر در مدیریت بازار  به اولویت QSPMو  SWOTاستراتژیک از جمله 

 ها داده گردشگری شهر سلطانیه پرداخته شد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و گردآوری

 تهیۀ قالب و گردشگران در شناسان گروه دلفی،کار با اسنادی، پیمایشی، مصاحبه روش به

 درونی عوامل ماتریس و گردشگران در دلفی گروه آرای سپس. است گرفته صورت پرسشنامه

شد و راهبردهای مؤثر  گرفته کار به     کم ی راهبردهای ریزی برنامه ماتریس و بیرونی و

از نظر عوامل داخلی و دهند که بازار گردشگری شهر  . نتایج نشان میگردیدبندی  اولویت

( در اولویت اول و WTخارجی وضعیت مناسبی ندارد. به همین دلیل نیز راهبردهای تدافعی )

ریزی قرار گرفتند. ارتقای تبلیغات،  ( در اولویت دوم برنامهWOکارانۀ ) راهبردهای محافظه

بناهای  واگذاری تسهیالت به بخش خصوصی جهت ساخت هتل و اقامتگاه، تسریع در بازسازی

 های شناساندن جاذبه همراه با نزدیک شهرهای گردشگری بازار ، و حفظWTتاریخی از گروه 

تفریحی از  تأسیسات ایجاد برای منطقه طبیعی پتانسیل از استفاده و دور های استان در شهر

 اند. در اولویت WOگروه 
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 مقدمه

. شوند می محسوب مهمی گردشگری مقاصد اغلب دارند، بسیار فرهنگی و تاریخی های  جاذبه آنکه علت به شهری نواحی

 ها، پارک ورزشی، های  استادیوم تئاتر، های سالن یادبود، بناهای ها،  موزه شامل بزرگی و متنوع های جاذبه       معموال  شهرها

 خود که دارند را مشهور افراد یا مهم حوادث به مربوط هایی و مکان تاریخی، معماری با ناطقیم خرید، مراکز شهربازی،

 غذا، سرو سکونت، محل دیگر، عبارت به. (189: 1385کند )پاپلی یزدی و سقایی  می جذب را بسیاری گردشگران

 از شهر خود و شهر اطراف مناطق از انبازدیدکنندگ که ندا واقع شهرها در گردشگری خدمات سایر و نقل و حمل ارتباطات،

 (.41: 1384اصل   زاده فرج) کنند می استفاده آن

 اگرچه برخی. نیستند گردشگران کنندۀ جلب تنهایی دیگر به تاریخی اماکن متأسفانه دنیا، گردشگری نوین صنعت در

 حکایت 2012 سال در اماکن ترین هپربازدیدکنند فهرست به نگاهی گذرا اند، کرده حفظ را خود محبوبیت همچنان اماکن

های  های تفریحی واقع در شهرها هستند، نه مکان این دارد که رکورددار جذب بیشترین تعداد گردشگر در جهان مکان از

 میلیون 9 با چین دیوار و ششم رتبۀ در گردشگر میلیون 15 از بیش با استانبول بازار ها مانند تاریخی؛ هرچند برخی مکان

. ولی این دو مکان قابل مقایسه (Travel Leisure 2013) قرار دارند بازدیدکننده اماکن دوازدهم جایگاه در ندهبازدیدکن

ای برای شهرهای کوچکی که آثار تاریخی  رو، نگرانی عمده های تاریخی واقع در شهرهای کوچک نیستند. ازاین با مکان

 کند. رو می ها را با چالش روبه مکانفرهنگی دارند وجود دارد و آیندۀ بازار گردشگری این 

مکان  17شامل ( 2015تاکنون )سال  1979از سال  ونسکوی یجهان راثیفهرست مشده از ایران در  آثار تاریخی ثبت

های در دست بررسی قرار دارند که در آینده ممکن است به ثبت جهانی  نیز در فهرست مکان سایت 51همچنین . است

یکی از شهرهایی که مکان یک میراث جهانی بوده و آثار فرهنگی و تاریخی متعددی دارد، (. UNESCO 2014برسند )

هزار گردشگر داخلی و خارجی را به سوی خود جذب  160شهر سلطانیه در استان زنجان است. این شهر ساالنه بیش از 

رغم ثبت جهانی در یونسکو در  ه(. لکن ب1390 زنجان استان دستی صنایع و گردشگری، فرهنگی، میراث کند )سازمان می

 گردشگری عرصۀ در باید که چنان ( نتوانسته است آنUNESCO 2013نقطۀ تاریخی ) 17و داشتن بیش از  2005سال 

آورد و صنعت گردشگری در این شهر، موفق به رشد و توسعۀ شهر و درآمدزایی برای ساکنان  دست به مناسبی جایگاه

ترین آثار گردشگری استان زنجان را دارد و موقعیت جغرافیایی ویژۀ  سلطانیه معروف نشده است. این در حالی است که

ماندگی گردشگری ایران،  شهر، آن را در مرکز ثقل محور اصلی گردشگری استان قرار داده است. یکی از دالیل عقب

در  گردشگری یریت بازارمد طور خاص، ضعف ( و گردشگری شهر سلطانیه، به50: 1388طور عام، )بیدختی و نظری  به

 است که نتیجۀ عدم شناخت بازار گردشگری است. گردشگری و دستی، صنایع فرهنگی، میراث سازمان

های معماری، تاریخی،  باید اذعان کرد که تاکنون در سطوح مدیریتی، بیشتر توجه مسئوالن به شهر سلطانیه از جنبه

گرفته در مورد  ی پرداخته شده است. همچنین، بیشتر تحقیقات صورتهای گردشگر شناسی بوده و کمتر به جنبه و باستان

اکنون تصویر دقیقی از بازار  که هم طوری این شهر نیز در حیطۀ معماری و تاریخ بوده و شاهدی بر این مدعاست؛ به

نیه جهت ن تحقیق حاضر، شناخت بازار گردشگری شهر سلطاداد رو، هدف از انجام گردشگری شهر وجود ندارد. ازاین

جانبه شهر  که درآمدزایی پایدار را در پی داشته و به توسعۀ همه نحوی ریزی راهبردی برای توسعۀ آن است. به برنامه

 اهداف، بین منطقی تعادل حفظ و ایجاد که است مدیریتی فرایند یک بازار گرایش با راهبردی ریزی منتهی شود. برنامه

 به محصول و در کار تغییر یا ایجاد آن هدف و دارد برعهده را محصوالت بازار متزلزل و معتبر های موقعیت و منابع،

(. مطالعات مدیریت مقاصد گردشگری با 80: 1392است )حسینی و دیگران  بخش رضایت سود و رشد به دستیابی منظور

 تواند در این زمینه می اهبردیر مدیریت و تفکر کنار در و راهبردی توسعۀ فرایند قالب در راهبردی ریزی استفاده از برنامه

 و قوت و ضعف نقاط داشتن در نظر با دار اولویت اقدامات میان پیوستگی ایجاد جهت مند نظام ای شیوه و کند عمل موفق
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بندی راهبردهای مؤثر در مدیریت بازار  رو، در پژوهش حاضر به اولویت کند. ازاین فراهم ها تهدید و ها فرصت همچنین

 پردازیم. می QSPMو  SWOTریزی استراتژیک از جمله  های برنامه لطانیه با استفاده از تکنیکگردشگری شهر س

 

 مبانی نظری پژوهش

 مقاصد گردشگری

 یگردشگران طراح یازهایکه به منظور رفع ن و خدمات در نظر گرفت یالتمحل تمرکز تسه منزلۀ توان به یرا م مقاصد

گردشگران و  های یتشوند که محل تمرکز فعال یم یفتعر یاییجغراف یقبه صورت مناط یاند. مقاصد گردشگر شده

ند نتوا یمگردشگری صد اکند که مق یاشاره م( 1998) 1. بیگر(Cooper & et.al 1998: 102) دشو یم نآ یراتتأث

 یل اینکهدلبه  باشند.محصوالت  یرخاص در رقابت با سا یکه در بازارها در نظر گرفته شوند یمحصول گردشگر منزلۀ به

 هایواحدمنزلۀ  به یریتمد دیدگاهممکن است از گردشگری صد امقرو  ازاین یدارند،پا                      مرتبط با محصوالت کامال  یبازارها

را  یاز صنعت گردشگر یبخش مشخص یکچند مقاصد هر (.Flagestad 2001: 449تلقی شوند )کار  و کسب یکاستراتژ

صنعت  یرونیب ۀجنب یند. مقاصد گردشگرا منطقه یکدر  نآاز  یمختلف یاه بخش یتتمرکز فعال ۀنقط ،کنند یارائه نم

 ها محل یناست که ا یحال در ینا .شوند یمند م بهره نآمثبت  یو اجتماع یند که از اثرات اقتصادا یالملل ینب یگردشگر

 نآحاصل از  یذهن یرواغلب مقاصد و تص ین،بهره نخواهند بود. همچن یصنعت ب ینا یو اجتماع یطیمح یاز اثرات منف

 .(Higham 2004: 25) کنند یاول گردشگران را به خود جذب م ۀاست که در وهل

 

 مدیریت مقاصد گردشگری

 Cooper et al)است  یابی،و بازار ،نقل، عرضه و تقاضا، حمل یعنی ی،گردشگر یها هجنب ۀمقاصد شامل هممدیریت 

ترین عاملی که گردشگری را از جهت  بعد عرضه و تقاضاست. مهمحال، در حالت کلی، شامل دو  این . با(102 :1998

کند آمیختۀ بازاریابی است. به عبارت دیگر، برای مدیریت یک بازار گردشگری الزم است عواملی  عرضۀ آن هدایت می

. آمیختۀ (118: 1373گویند )الوانی  بررسی شوند. چگونگی ترکیب این عوامل را آمیختۀ بازاریابی یا ترکیب بازار می

 بازاریابی شامل اجزای زیر است:

 شود؛ ملموس می محصول گردشگری که شامل اجزاء ملموس و غیر 

 شود؛ توان محصول را خریداری کرد( که شامل همۀ عوامل فروش می جایی که می ـ توزیع )شبکۀ فروش 

 قیمت؛ 

 ؛شود های بازاریابی، تبلیغ، و فروش می پیشبرد )ترویج( که شامل همۀ فعالیت 

  (.68: 1384جایگاه یا سیمای محصول گردشگری )داس ویل 

بندی بازار را در مدیریت مقاصد گردشگری  و بخش 2توان دو عامل بازاریابی از نظر تقاضای گردشگری می

ها و فرایندهایی است که در راه گردهم آوردن خریدار و  کننده دانست. مقصود از بازاریابی شامل همۀ فعالیت تعیین

طورخیلی ساده،  توان، به (. مفهوم بازاریابی را میKotler 2005: 3؛ 200: 1385شود )گی  ه انجام میفروشند

خواهند بخرند پیشنهاد و  ها، و تقاضای بازار تعریف کرد. باید به مردم آنچه را می کردن محصول با نیازها، خواسته هماهنگ

 (.200: 1385یت مشتری را به همراه دارد )گی ( که نتیجۀ کار سود و رضا41: 1384ارائه کرد )داس ویل 

ها و نیازهای مشابه را در یک گروه قرار  بندی بازار عبارت است از فرایندی که بدان وسیله افراد با خواست بخش

                                                                                                                                                                          
1. Bieger 
2. Marketting 
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(. هر بخش از D’Urso & et.al 2013: 4944؛ 205: 1385آورند )گی  گونه بازار هدف را به وجود می دهند و بدین می

رف افرادی با خصوصیات، مشخصات، و نیازهای مختلف است. با توجه به این معیارها، هر بخش به چند بازار مع

(. متغیرهایی که مبنای 52: 1384شوند )داس ویل  تر تقسیم می های کوچک ها نیز به مجموعه زیرمجموعه و آن

توان به  اقع از چهار دیدگاه مختلف میو شوند و در بندی می دهند، به چهار گروه طبقه بندی بازار را تشکیل می بخش

 شود. مالحظه می 1 بندی بازار اقدام کرد که در جدول بخش

 
 

 بندی بازار . مبنای بخش1 جدول

 متغیر طبقه

های قومی، درآمد، تحصیالت، شغل، تعداد افراد خانواده، چرخۀ زندگی خانواده،  سن، جنس، وضعیت زناشویی، نژاد، گروه شناختی بوم
 طبقۀ اجتماعی، ملیتمنصب، 

 هوا، زمین، تراکم بازار و اندازه و بزرگی شهر یا روستا، تراکم جمعیت، آب جغرافیایی
 های سفر گردشگران، شیوۀ زندگی، انگیزه های شخصیتی و روانی ویژگی شناسی روان

 محصول به ها نآ نگرش گردشگران، موقعیت، انتظارات شخصی، و نوع دانش میزان مبنای بر بندی بخش رفتاری

 (207: 1385)منبع: گی 
 

 چرخۀ حیات محصول گردشگری

ریزی و عرضه، تعیین نام  تنها محصوالت فیزیکی و خدمات است، بلکه برنامه در صنعت گردشگری، مقصود از محصول نه

دشگری به (. محصول گر209: 1385گیرد )گی  شوند دربر می هایی را که عرضه می و نشان تجاری، و سرانجام مجموعه

 اند. ند و منابعی که از قبل موجود بودها شود: اجزا و قطعاتی که قابل ایجاد، گسترش، و تقویت دو دسته تقسیم می

ها، تسهیالت، و امکانات و خدمات مورد استفاده یا  محصول گردشگری یک مکان تفریحی و توریستی از همۀ جاذبه

دهد، یا به عبارت دیگر  ، همۀ مسائلی که برای دیدارکنندگان رخ میشود. همچنین شده در زمان اقامت تشکیل می رؤیت

واقع  ها نشان داده است که بسیاری از محصوالت در شود. مطالعات و بررسی کنند شامل می هر چیزی را که تجربه می

. 6، و افول5، اشباع4غ، بلو3، رشد2معرفی ند از:ا کنند. این مراحل عبارت ای را طی می چهار یا پنج مرحله 1یک چرخۀ حیات

کند.  شود، و سپس نزول می رسد، پس از یک سیر صعودی متوقف می کند، به بلوغ می شود، رشد می محصول عرضه می

: 1384در مرحلۀ نزول، باید محصول را به طریقی احیا کرد تا مدت حیات و عمر آن باز هم افزایش پیدا کند )داس ویل 

 (.Morison & et.al 2006: 147 ؛120: 1373؛ الوانی و دیگران 76

کردن مفهوم سیکل حیات محصول  برای عملیاتی 11، و پالگ10، تو9، کیم8، هی وود7تاکنون محققانی مانند باتلر

های هر مرحله را نشان  مراحل چرخۀ حیات محصول گردشگری و ویژگی 2اند. جدول هایی را برداشته گردشگری گام

 .دهد می
 

 

                                                                                                                                                                          
1. product life cycle 
2. introduction 
3. growth 
4. maturity 
5. saturation 
6. decline 
7. Butler 
8. Haywood 
9. Kim 
10. Toh 
11. Plog 
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 اساس نظریۀ چرخۀ حیات بر در مقصد یگرگردش ۀمراحل توسع. 2جدول

 افول بلوغ رشد معرفی مرحله

تعداد 
 بازدیدکنندگان

 تعداد اندک گردشگران
 درصد )ساالنه( 5کمتر از 

 یتعداد گردشگران مساو
 اناز تعداد ساکن یا بیشتر

 یگردشگریدهای تکراری، بازد
 یافته سازمان انبوه

 و آخر هفته ی روزانهسفرها یبرا
 مرخصی و یالتتعط نه برای 

ی به خوب یبازار گردشگر نامنظم یدبازد یالگو بازار
 باالست در حد یتمالک ییرتغ یتدر مالک یپ در یپ ییرتغ شده طراحی

 جاذبه و
 یالتتسه

 یرمحلی بهغ یدکنندگانبازد
 جذب یعیاشکال طب

 یخاص یالتتسه، شوند می
 ندارد وجود

 طریق از یعیطب یها جاذبه
ساخت  یالت انسانتسه

 شوند یت میحما

به  نه اما یافته توسعه یخوب به
 یصورت طوالن

ی، گردشگر یالتتسه تعطیلی
ی ها ها به خانه هتلتبدیل 

 یها خانهاشتراکی، وجود 
 ترها مسن یبرای بازنشستگ

یت اقتصادی اهم
 گردشگری

ی زندگ یکم برا یتاهم
ی ساکنان، اجتماع اقتصادی

 محدود یدرآمدها

 دشگرانیان گرتماس باال م
 تعادل مثبت و رو، و مردم

 سفر به رشد

 یت، آغازبه سطح ظرف یدنرس
ی، اقتصاد یطی،مح زیست مسائل

 واردات یعرشد سر اجتماعی،
 گردشگری

 سفر یتعادل منف

 (Haywood 1986; Butler 1980; Toh & et.al 2001; Plog 2001; Kim 2002)منبع: 

 

ر گردشگری شهر سلطانیه در راستای مدیریت راهبردی آن است، مدل با توجه به هدف تحقیق حاضر، که شناخت بازا

 مفهومی هدایتگر تحقیق مدل عرضه و تقاضا و نظریۀ چرخۀ حیات باتلر است.

 

 شده محدودة مطالعه

 48 شمالی و عرض دقیقۀ 26 و درجه 36زنجان و در موقعیت  استان شرق به متمایل مرکزی ناحیۀ در شهر سلطانیه

)سازمان  است گرفته قرار زنجان شرق کیلومتری 35 در دریا سطح از متر 1880 ارتفاع و با شرقی طول یقۀدق 47 و درجه

برابر با  1390اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  (. جمعیت شهر سلطانیه بر148: 1369جغرافیایی نیروهای مسلح 

های اخیر، نرخ پایین  (. طی سال1390آمار ایران  است )مرکز 97/0برابر با  1385نفر و نرخ رشد آن نسبت به دورۀ  7116

 رشد جمعیت و توسعۀ کند این شهر یکی از عوامل رکود بازار گردشگری آن بوده است.

حاکم مغول  1هجری به دست الجایتو 703سلطانیه سومین پایتخت ایلخانیان، بعد از مراغه و تبریز، بوده و در سال 

سال قدمت دارند و همگی مربوط به  700تا  100نقطۀ تاریخی دارد که بین  17ز مجموع بیش ا ساخته شد. این شهر در

  ها، که ارزش ترین آن حال معروف عین                                                ترین اثر تاریخی  به جای مانده از این دوران و در اند. مهم دورۀ بعد از ایلخانیان

تأثیرپذیری از سبک معماری آذری  دارد، گنبد سلطانیه است که علیشاه تبریزی با جهانی شهرت و جهانگردی یک درجۀ

  بنای بلندترین برپایی، دوران در شود، می محسوب اسالمی  شکوه با و بناهای بزرگ از یکی که بنا، ساخته است. این

آید )مخلصی  می شمار به ایران تاریخی بزرگ بنای نخستین و جهان تاریخی بزرگ بنای سومین اکنون هم و بوده جهان

 .(24ـ1: 1378

                                                                                                                                                                          
1. Oljeitu 
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 . موقعیت شهر سلطانیه در استان زنجان1 لشک

 

در ده  شده برآورد و است بوده فزونی به رو سال هر نوسان، اندکی با سلطانیه، شهر به گردشگران داخلی ورود روند

برخالف  شهر، فرهنگی میراث پایگاه طبق اطالعات کنند. می بازدید این شهر از هزار نفر 500 از سال آینده ساالنه بیش

گری داخلی، ورود گردشگران خارجی با نوسان زیادی همراه است و مطابق آمارهای موجود هر ده سال دو برابر گردش

 است. بیشتر مراتب به بازارهای خارجی از داخلی گردشگری بازارهای در رشد ترتیب، میزان شود. بدین می
 1390ـ1381به شهر سلطانیه  ورودی گردشگران . تعداد3جدول

 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 سال

 158586 140161 104481 80313 57903 52466 49438 41251 42967 26351 داخلی

 2244 2574 1817 1349 1752 882 813 1199 1735 1037 خارجی
جمع 
 کل

27388 44702 42450 50251 53348 59655 81662 106298 142735 160830 

 (1390و صنایع دستی استان زنجان )منبع: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری، 

 

شود که بازار گردشگری  )چرخۀ حیات( این نتیجه استنباط می 2 با مطابقت تعداد گردشگران ورودی سلطانیه با جدول

مراتب از تعداد جمعیت شهر بیشتر است،  سلطانیه در حال گذار از دورۀ معرفی به دورۀ رشد است، زیرا تعداد گردشگران به

 گیرند. کم شکل منظم به خود می شگری در حال توسعه است، و بازدیدها کمتسهیالت گرد

 

 روش تحقیق

تحلیلی است. گردآوری اطالعات در سه  ـ در آن توصیفی شده کاربردی و روش استفاده ـ ای هدف پژوهش حاضر توسعه

یافته با  گران، و مصاحبۀ سازمانای، تکمیل پرسشنامه از گردش ند از: مطالعۀ کتابخانها سطح صورت گرفته است که عبارت

کارشناسان گروه دلفی. روش کار بدین صورت بود که ابتدا وضع موجود بازار گردشگری شهر سلطانیه با استفاده از ابزار 

آمده از این مرحله در قالب مصاحبه با کارشناسان آشنا با موضوع  دست ساخته بررسی شد. سپس نتایج به پرسشنامۀ محقق
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ای و مشاهدۀ مستقیم برای تعیین  شده از این دو مرحله به همراه مطالعات کتابخانه ه شد. نتایج حاصلتحقیق ارائ

آرای  به توجه با به کار رفت. سپس SWOTترین عوامل مؤثر بر مدیریت بازار گردشگری شهر در قالب ماتریس  مهم

بندی شد.  شهر اولویت گردشگری وسعۀت مناسب های اولویت تشکیل شد و راهبردها و QSPM کارشناسان، ماتریس

 محاسبه برایند. ا و کارشناسان 1390جامعۀ آماری این تحقیق گردشگران داخلی بازدیدکننده از شهر سلطانیه در سال 

 جمعیت واریانس از برآوردی مطالعه این در به اینکه توجه با. است شده استفاده کوکران فرمول از نمونۀ گردشگران، حجم

 و =p 5/0بودن، برابر با ) ارزشی دو فرض با شده، مطالعه صفات پراکندگی بیشترین همین اساس، نبود، بر دست در نمونه

5/0 q=احتمالی دقت و 05/0 از کمتر گیری نمونه خطای احتمال همچنین،. شد گرفته ( در نظر (d )گرفته درنظر 05/0 هم 

رو حجم نمونه  نفر است، ازاین 586هزار و  158تحقیق، که برابر با  با توجه به تعداد جامعۀ آماری. (262: 1384شد )دالور 

 گیری، تصادفی ساده است.  نفر. روش نمونه 383درصد برابر است با  95در سطح اطمینان 

Nt pq   /     /
n

Nd t pq  
n 

/   / /  


 
 

  




2

2 2

158586 3 8416 0 25
158586 0 0025 3 8416 0 25
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ل طراحی شد. پایایی سؤا 15مؤلفه و  5ای در قالب  گزینه پنج لیکرت گذاری پرسشنامۀ گردشگران با استفاده از مقیاس

 آمده است. 4 پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد که در جدول

 
 ها و متغیرهای پرسشنامۀ گردشگران و نتایج آزمون آلفای کرونباخ . مؤلفه4جدول

 نتیجۀ آزمون متغیر مؤلفه
 - جنس، سن، وضعیت تأهل، تحصیالت، درآمد های دموگرافیکی ویژگی

 71/0 سفر، نحوۀ همراهی مبدأ یب سفرترک
 79/0 رسانی در مقصد دفعات بازدید از شهر، نحوۀ آشنایی با مقصد، نحوۀ اطالع شناخت از مقصد گردشگری

 78/0 اقامت، هزینۀ روزانه، هدف از سفر مدت ماندگاری در مقصد
 83/0 ق بازدیدذهنی از مقصد، فصل رون مجدد، تصویر مسافرت به تمایل میزان مقصد جذابیت

 

 استفاده برفی گلولۀ تکنیک دهندگان از پاسخ نمونۀ حجم تعیین برای دلفی، پرسشنامۀ آوری جمع فرایند همچنین، در

 و خبره افراد ا شد خواسته تخصصی مختلف مراجع و ها دانشگاه در تحقیق موضوع با آشنا افراد از که صورت به این. شد

در سه سطح: الف( اعضای شورای شهر سلطانیه با  شدۀ نمونه نتیجه، افراد معرفی در .کنند یمعرف تجربه را برای مصاحبه با

پرسشنامه(، ب( کارشناسان میراث فرهنگی، گردشگری، و صنایع دستی  5ریزی شهری ) تخصص گردشگری و برنامه

 بندی شدند. پرسشنامه( طبقه 10پرسشنامه(، و ج( استادان دانشگاه در حوزۀ گردشگری ) 10سلطانیه )

 

 ها بحث و یافته

 شناخت وضعیت کنونی بازار گردشگری شهر سلطانیه

 های دموگرافیکی گردشگران ویژگی

درصد بقیه را  86/41درصد از گردشگران را مردان و  13/58 دهد که می نشان های حاصل از پرسشنامۀ گردشگران داده

 20درصد از پاسخگویان کمتر از  17ند. حدود ا درصد متأهل 63درصد پاسخگویان مجرد و 37دهند. حدود  زنان تشکیل می

 50درصد نیز باالتر از  12، و 50تا  40درصد بین  12سال،  40تا  30درصد بین  29سال،  30تا  20درصد بین  30سال، 

 ددرص 19دهند. از نظر میزان تحصیالت،  بودن جمعیت پاسخگویان را نشان می سال سن دارند که این آمار جوان

 و ارشد درصد نیز کارشناسی 11 و کارشناسی، درصد 28 کاردانی، درصد 12 دیپلم، درصد 30پاسخگویان مدرک سیکل، 

حدود  .است ارشد باالتر از کارشناسی و دیپلم افراد به متعلق ترتیب به تحصیالت میزان کمترین و بیشترین. باالتر دارند
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میلیون،  1تا  هزار 800 بین درصد 33هزار،  800 تا 500 بین درصد 14هزار،  500 از کمتر درآمدی گردشگران درصد 16

 .دارند میلیون تومان 5/1نیز بیش از  درصد 15میلیون و  5/1تا  1 بین درصد 22

 

 سفر ترکیب

ها  استان هستند که بیشتر آن 17مجموع از  شده به شهر، در از نظر مبدأ سفر باید یادآور شد که گردشگران وارد

 5مطابق جدول ها استان گیرد. سایر درصد در رتبۀ بعدی قرار می 2/17. استان زنجان با اند صد( گردشگران تهرانیدر5/29)

 .دارند اختیار در را سلطانیه توریستی بازار از کمی درصد
 فرست به شهر سلطانیه گردشگر عمدة . نواحی5 جدول

ت
ون
سک

ل 
ح
ن م

ستا
ا

 

ن
را
ته

ن 
جا
زن

 

ی
رق
ش
ن 
جا
بای
ذر
آ

 

ن
دا
هم

 

ذرب
آ

ی
رب
 غ
ن
جا
ای

 

ی
کز
مر

ن 
ستا

وز
خ

اه 
ش
مان
کر

 

ن
وی
قز

 

ن
ال
گی

ن 
ها
صف

ا
 

هر قم
ش
بو

 

زد
ی

ن 
ستا

گل
 

س
ار
ف

ن 
گا
مز
هر

 

نی
اوا
فر

 

113 66 23 22 19 16 15 15 15 15 14 10 10 9 7 7 7 

صد
در

 

5/29 2/17 6 7/5 9/4 2/4 9/3 9/3 9/3 9/3 6/3 6/2 6/2 4/2 8/1 8/1 8/1 

 

درصد( به همراه خانواده به این  51دهد که بیشتر گردشگران )حدود  ان میها دربارۀ نحوۀ همراهی نش همچنین یافته

 اند. درصد به همراه دوستان و مابقی با تورهای مسافرتی یا انفرادی مسافرت کرده 22اند. حدود  شهر آمده

 

 شناخت از مقصد گردشگری

برای  درصد 48 که ای گونه اند. به دهاین شهر را ندی تاکنون اغلب شوند، می وارد سلطانیه شهر به که گردشگرانی

درصد برای  15بار،  درصد برای سومین 13درصد برای بار دوم،  22کنند. حدود  می دیدن مقصد این از بار است که نخستین

 بیشتر سلطانیه، شهر جهانی معروفیت رغم آیند. به درصد نیز بیش از چهار بار است که به این شهر می 2بار چهارم و 

 به دیگران سفر تجارب تأثیر تحت و شده آشنا شهر این با آشنایان و دوستان طریق از ،(درصد 40 حدود) ندگانده پاسخ

 از درصد 7/16 دانسته، مؤثر مقصد این با خود آشنایی در را رسانه عامل ها آن درصد 25 حدود .اند کرده مسافرت شهر این

 گردشگران بیشتر .اند شده آشنا مقصد این با دیگری طرق از نیز رصدد 5/6 و ها، آژانس طریق از درصد 11 اینترنت، طریق

 دریافت رهگذران و عادی مردم از شهر موجود امکانات و ها دسترسی دربارۀ را اطالعات سلطانیه شهر از بازدیدکننده

 درصد، راهنمایان 25 ها کتابچه و ها درصد، نقشه 13 استان گردشگری راهنمایی مراکز .شود می درصد 30 شامل که کنند می

 کنند. درصد گردشگران را راهنمایی می 17درصد، و سایر مراجع  15گردشگری  محوطۀ

 

 ماندگاری در مقصد

روز در این شهر اقامت داشتند.  7تا  1درصد نصف روز و کمتر و بقیه بین  60از میان گردشگران بازدیدکننده، بیش از 

کنند. همچنین، از  هزار تومان در شهر هزینه می 40تا  20ای بین  روزانه هزینهدرصد(  48بیشتر بازدیدکنندگان )بیش از 

 از درصد بازدید 30آشنایان،  و دوستان درصد گردشگران دیدار 20دهند که هدف  نظر متغیر هدف از سفر نشان می
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درصد نیز با سایر  11، و اداری و های کاری درصد هدف 21خور،  کتله غار از درصد بازدید 18سلطانیه،  شهر های جاذبه

 اهداف بوده است.

 

 جذابیت مقصد برای گردشگران

ها عالقۀ بسیار زیادی دارند  درصد آن 20درصد گردشگران عالقۀ زیاد و  30مجدد حدود  مسافرت به تمایل از نظر میزان

نسبت به جایگاه محصول ها قبل از سفر  درصد آن 27که در اولین فرصت به این شهر سفر کنند. همچنین، تصویر ذهنی 

درصد بسیار ضعیف بود. همچنین، طبق اطالعات  10درصد ضعیف، و  14درصد متوسط،  13درصد خوب،  36بسیار خوب، 

تابستان، بهار، پاییز، و زمستان  شهر در طی ده سال اخیر به ترتیب، بازدید از رونق پایگاه میراث فرهنگی سلطانیه، فصل

 بوده است.

 

 تم گردشگری شهر سلطانیهسیس SWOTتحلیل 

 و ها، ، فرصتها ، ضعفها قوت تحلیل و تجزیه ها، به پرسشگری از آمده دست به های داده از استفاده با بخش، این در

 کردن روشن درصدد واقع در روش این. پردازیم می SWOTتحلیل  از استفاده با سلطانیه شهر تهدیدهای بازار گردشگری

 و ها طرح تنظیم به نهایت در و است توسعه و ساماندهی راهبردهای تنظیم برای ای پایه موجود و وضع مبهم زوایای

 شناخت دارد و بر سیستمی نگرش SWOT . تحلیل(Kahraman et al 2007: 285)شود  می منجر عملیاتی یها پروژه

یگری، محیط داخلی و سیستمی د پدیدۀ هر نیز، مانند گردشگری. است مبتنی سیستم هر بیرونی و درونی محیط دو

 محیط در تهدیدها و ها فرصت و درونی محیط در ها ضعف و ها پس از شناخت این دو محیط قوت خارجی دارد، بنابراین

 شوند. مطالعه می بیرونی

 

 (IFE) ارزیابی عوامل درونی

ونی شناسایی شوند. در اولین مرحله، باید فهرستی از عوامل درونی سیستم گردشگری شهر در قالب ماتریس عوامل در

عامل موجب ضعف بازار  13عامل موجب قوت و  7اند که از این تعداد،  عامل تعیین شده 20تعداد عوامل داخلی 

 برای ها ضریب این که شد استفاده دلفی گروه اعضای نظرات از ها، ضریب انتخاب گردشگری شهر شده است. برای

 22/2 برابر با داخلی عوامل نهایی امتیاز شد. مجموع محاسبه میانگین ریقط از ها آن کردن نرمال از پس عوامل از یک هر

 تر از وضعیت متوسط قرار دارد. گذار داخلی پایین دهد که سیستم گردشگری شهر از نظر عوامل تأثیر است و نشان می

داخلی آن را توصیف  تواند وضعیت نامطلوب خوبی می نکتۀ درخور توجه دربارۀ ماتریس عوامل داخلی سلطانیه، که به

مالحظه  6 کند، نقاط قوت و ضعف آن است که به نوعی در یک راستا قرار دارند. برای مثال، با توجه به اطالعات جدول

منزلۀ باالترین نقطۀ قوت گردشگری شهر محسوب  شود که معروفیت جهانی شهر سلطانیه و ثبت آن در یونسکو به می

ساخت امتیاز باالیی دارد. با وجود این، مواردی که  و معماری نظر از شهر تاریخی هایبنا ویژۀ شود. همچنین، جذابیت می

های  ند از: تبلیغات ضعیف و ناکارآمد جاذبها شوند، عبارت های گردشگری شهر محسوب می ترین ضعف منزلۀ مهم به

شدۀ بسیار پایین گردشگران  های جنوب و شرق کشور و هزینۀ صرف بودن تعداد گردشگران از استان گردشگری شهر، کم

در مقصد. به عبارت دیگر، شهر سلطانیه با اینکه معروفیت جهانی دارد، هنوز نتوانسته است بازارهای داخلی را تحت 

های  پوشش خود قرار دهد. حتی نتوانسته است حداقل درآمدزایی را برای ساکنان ایجاد کند. دلیل این مسئله در اقامت

عمدۀ سلطانیه  های مدت است که این موارد هم ضعف بودن شهر برای یک اقامت طوالنی و کوچکمدت گردشگران  کوتاه

 شوند. محسوب می

78 



 1393 زمستان، 1 شمارة، 1 دورة ،شهری گردشگری 

 SWOT مطالعۀ فرایند در نظر مورد درونی عوامل ماتریس. 6جدول

 رتبه وزن عوامل درونی
امتیاز 
 نهایی

ت
قو

 
 ها

S1260/0 4 065/0 ک میراث جهانی(عنوان ی : معروفیت جهانی شهر )ثبت گنبد سلطانیه در یونسکو به 

S2195/0 3 065/0 : جذابیت ویژۀ بناهای تاریخی شهر از نظر معماری و ساخت 

S3ـ سلطانیه ـ زنجان گردشگری محور : موقعیت جغرافیایی ویژۀ شهر )قرارگیری در مرکز 
 (خور کتله

053/0 3 159/0 

S4159/0 3 053/0 شناسی تانهای فرهنگی و سمینارهای باس : مکان برگزاری همایش 

S5078/0 2 039/0 : تاریخ و فرهنگ غنی 

S6078/0 2 039/0 : بازدید گردشگران از شهر به همراه خانواده 

S7039/0 1 039/0 : احتمال زیاد سفر مجدد گردشگران به شهر 

ف
ضع

 
 ها

W1065/0 1 065/0 های خیلی کوتاه )نصف روز و کمتر( : اقامت 

W2130/0 2 065/0 های گردشگری شهر ضعیف و ناکارآمد جاذبه : تبلیغات 

W3130/0 2 065/0 های دور )جنوب و شرق کشور( بودن تعداد گردشگران از استان : کم 

W4065/0 1 065/0 بودن تجهیزات زیرساختی : کمبود امکانات رفاهی و تفریحی و نامناسب 

W5159/0 3 053/0 شهرشدۀ بسیار پایین گردشگران در  : هزینۀ صرف 

W6106/0 2 053/0 : ناکارآمدی در جذب گردشگران خارجی 

W7بودن بازار  گذاری در شهر به دلیل فصلی انگیزگی بخش خصوصی برای سرمایه : کم
 توریستی

053/0 2 106/0 

W8053/0 1 053/0 : شهر سلطانیه برای یک اقامت دراز مدت کوچک است 

W9 117/0 3 039/0 بسیار ضعیف در سطح شهر: میزان اطالع رسانی 

W10078/0 2 039/0 قزوین -: نامناسب بودن دسترسی ها به شهر به ویژه از اتوبان زنجان 

W11078/0 2 039/0 بینی : نحوۀ اقامت به صورت پراکنده و غیر قابل پیش 

W12087/0 3 029/0 : کمبود و فقدان راهنما و مترجم 

W13087/0 3 029/0 سازی : نبود پارکینگ و محوطه 

 229/2  1 مجموع

 

 (EFE) عوامل بیرونی ارزیابی

 نهایی امتیاز                                                                                              محاسباتی که برای عوامل داخلی  سیستم مورد نظر انجام گرفت، برای عوامل خارجی نیز انجام شد. مجموع

سیستم گردشگری شهر در مجموع از این نظر  دهندۀ آن است که و نشان بوده 15/2 خارجی عوامل ارزیابی ماتریس در

توسعۀ گردشگری داخلی در کشور و های موجود، عامل  تر از حد متوسط است. از میان فرصت دارد و پایین  نیز ضعف

مندی سلطانیه از مزایای گردشگری  تصویر ذهنی مطلوب گردشگران باالترین امتیاز را دارد و فرصت مناسبی برای بهره

 عنوان سلطانیه، به ماندن توان به ناشناخته آورد. از تهدیدهای مهم توسعۀ مقصد گردشگری سلطانیه می اهم میداخلی را فر

واقع عمدۀ شناخت گردشگران از سلطانیه فقط به بنای گنبد سلطانیه محدود است و از  توریستی، اشاره کرد. در شهر یک

 اند. های آن اطالع چندانی نداشته سایر جاذبه
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 SWOT مطالعۀ فرایند در موردنظر بیرونی عوامل ماتریس .7جدول

 رتبه وزن عوامل بیرونی
امتیاز 
 نهایی

ها
ت 

ص
فر

 

O1152/0 2 076/0 : اختصاص بودجۀ ویژه به سازمان میراث فرهنگی از طرف یونسکو 

O2076/0 1 076/0 های طبیعی منطقه برای ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی : قابلیت 

O3244/0 4 061/0 های قبل گردشگری داخلی در کشور نسبت به سال : توسعۀ 

O4 تصویر ذهنی مطلوب مقصد برای گردشگرانی که قبل از سفر از طریق تبلیغات با شهر :
 اند آشنا شده

061/0 4 244/0 

O5188/0 4 047/0 ویژه تهران و گردشگران بومی زنجان های نزدیک به : جذب گردشگران استان 

O6141/0 3 047/0 راحل ابتدایی جذب گردشگر )گذر محصول گردشگری از دورۀ معرفی به دورۀ رشد(: م 

O7094/0 2 047/0 : قابلیت ایجاد انواع گردشگری مانند اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، و روستایی 

O8047/0 1 047/0 : تهیۀ طرح جامع گردشگری برای شهر 

O9شناسان،  های علمی )مورخان، باستان ران با انگیزههای خاصی از گردشگ : جذب گروه
 معماران(

031/0 2 062/0 

O10کردن امکانات ویژۀ ورزشی در حوزۀ سوارکاری و  : امکان جذب جوانان با فراهم
 کوهنوردی

015/0 1 015/0 

ها
ید
هد
ت

 

T1076/0 1 076/0 : رشد منفی جمعیت شهر و توسعۀ کند شهر 

T2076/0 1 076/0 ن برای بازدید از بناهای فرهنگی تاریخی در ایران: کاهش انگیزۀ گردشگرا 

T3شدن سلطانیه به یک مقصد  خور( و تبدیل : افزایش میزان استقبال از جاذبۀ رقیب )غار کتله
 عبوری

061/0 1 061/0 

T4روی  گرد روستاهای اطراف در خیابان روبه : تشکیل بازار محلی با حضور فروشندگان دوره
 سلطانیه و ایجاد ازدحام، آلودگی، و تصویر منفی برای گردشگران گنبد

061/0 2 122/0 

T5ۀ یک شهر توریستی )شناخت گردشگران صرفا  منحصر منزل ماندن چهرۀ شهر به : ناشناخته                                             
 ها اطالع چندانی ندارند( به گنبد سلطانیه است و از دیگر جاذبه

047/0 3 141/0 

T6دستی  ها سوغاتی و صنایع هایی که در آن معمولی به جای مغازههای  آمدن مغازه : پدید
 شود عرضه می

047/0 2 094/0 

T7ها و مداخالت گستردۀ سازمان میراث فرهنگی برای حفاری، بازسازی، و تعمیر  : فعالیت
 شناسی به گردشگری از طرف این سازمان دادن مسائل باستان بناهای تاریخی و اولویت

047/0 3 141/0 

T8093/0 3 031/0 : درآمد متوسط یا بسیار پایین گردشگران بازدیدکننده 

T9062/0 2 031/0 بودن فرهنگ و روحیۀ گردشگرپذیری مردم : پایین 

T10 کاهش تعداد گردشگران دارای تحصیالت عالی که تهدیدی برای گردشگری فرهنگی :
 است

015/0 2 03/0 

 159/2  1 مجموع

 

 گری طبق نمودار ماتریس درونی و بیرونیوضعیت سیستم گردش

پس از محاسبۀ امتیازهای نهایی، به منظور تعیین نوع استراتژی غالب برای مدیریت گردشگری شهر، جمع امتیازهای 

های سیستم  Yها و جمع امتیازهای نهایی ماتریس عوامل بیرونی بر محور  Xنهایی ماتریس عوامل درونی بر محور 
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 به چهار راهبردها شود تا راهبرد مناسب برای مدیریت بازار گردشگری شهر اتخاذ شود. این می مختصات نمایش داده

 و ،(WO)بازنگری  راهبردهای ،(ST)تنوع  راهبردهای ،(SO) تهاجمی شوند که شامل راهبردهای دسته تقسیم می

 مهدوی و افتخاری الدین رکن ؛30: 1385 همکاران و نوری ؛366ـ364: 1388 هستند )دیوید (WT)تدافعی  راهبردهای

شود، استراتژی  مشاهده می 2 طور که در شکل (. همان Wang 2011: 282 & Hong؛ 53: 1384 گلکار ؛9: 1385

گویای این  IEهای تدافعی است. به عبارت دیگر، ماتریس  مناسب برای ارتقای وضعیت گردشگری شهر جزء استراتژی

 WTهای  سازی استراتژی اهد به طرف یک گردشگری پایدار حرکت کند، پیادهاست که اگر مدیریت گردشگری شهر بخو

منتها در این مورد باید با تأمل و باید در اولویت قرار گیرد. یعنی نقاط ضعف را کاهش دهد و از تهدیدات دوری کند. 

هایی که هدف آن حفظ،  استراتژیکلی، باید  طور احتیاط برخورد کرده و سایر راهبردها را نیز نباید از نظر دور داشت. به

رو، در مرحلۀ بعد در  کردن وضع موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب است در نظر گرفته شود. ازاین نگهداری، و بهینه

 گیری خواهد شد. ند، تصمیما ، که بسیار به یکدیگر نزدیکWTو  WOمورد راهبردهای 

 
 . ماتریس درونی و بیرونی2شکل

 SWOT راهبردهای تعیین

و آرای گروه دلفی به تدوین راهبرد برای محدودۀ مورد نظر اقدام شد.  بیرونی و درونی در این مرحله، با توجه به ماتریس

 فراهم فضا در متفاوت های کنشگری درجۀ نظر از متفاوت راهبرد یا انتخاب چهار تدوین امکان ماتریس این از استفاده با

راهبردهای تدافعی است که درصدد  شده نوع راهبرد غالب برای محدودۀ مطالعه(. 192: 1382کارون  و شود )هریسون می

مدت جوابگوست و  داخلی و تهدیدهاست. منتها با توجه به اینکه این راهبرد در کوتاه های های ناشی از ضعف کاهش زیان

دها در قالب راهبردهای ترکیبی برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند راهبردهای بلندمدت هستیم، توجه به سایر راهبر

 تواند در این خصوص مفید باشد. می
 

 و راهبردهای مناسب برای سیستم گردشگری شهر سلطانیه SWOTماتریس . 8 جدول
 SOراهبردهای 

SO1مانند  های گردشگری استان : توجه به موقعیت جغرافیایی ویژۀ شهر برای تعریف مسیرهای هدف گردشگری در ارتباط با سایر مکان(
 (S3-S7-O6-O8شهر ) گردشگری جامع خور( در طرح غار کتله

SO2های فرهنگی، تجهیز اماکن فرهنگی و کتابخانۀ شهر( برای محققان ) : توسعۀ خدمات فرهنگی در شهر )برگزاری همایشS2-S4-S5-

O9) 
SO3های  و افزایش کیفیت بصری فضاها و جاذبهتقویت بافت کالبدی شهر  : تقویت سیمای مثبت و درخور نام جهانی شهر، از طریق

 (S1-S7-O1-O4-O6گردشگری )

SO4های مرتبط با گردشگری در استان و سرمایه : بازبینی در سیاست ( گذاری بیشتر در زمینۀ گردشگری فرهنگیS1-S2-O3) 

 STراهبردهای 
ST1شدن شهر از بخش به شهرستان در ت : توسعۀ شهر از طریق تالش برای تبدیل( قسیمات سیاسی کشورS1-S2-S3-S4-S5-T1) 
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 و راهبردهای مناسب برای سیستم گردشگری شهر سلطانیه SWOTماتریس . 8 جدول
ST2آثار فهرست شهر در گردشگری های سایر جاذبه ثبت و شناسایی برای : تالش ( ملیS1-S2-S5-T2-T5 ) 
ST3زمینه : ( سازی برای ایجاد انواع گردشگری مکمل در کنار گردشگری فرهنگیS2-S3-S6-T2-T3-T10) 

ST4ن بومی شهر با مزیتکردن ساکنا سازی و آشنا : فرهنگ ( های گردشگری در منطقهS7-T9) 
 WOراهبردهای 

WO1ها و فضاهای سبز، امکانات تفریحی، و تجهیزات زیرساختی در شهر ) : استفاده از بودجۀ سازمان یونسکو برای گسترش پارکO1 -

W4-W5) 

WO2های دورتر و حفظ بازار کنونی گردشگران  استانهای گردشگری شهر در  : جذب گردشگران داخلی بیشتر از طریق معرفی جاذبه
 (O3-O5-O6-W2-W3های مجاور از طریق تبلیغات ) پایتخت و استان

WO3ورزش، و بازی های زمین در خارج از شهر )مانند تفریحی امکانات ایجاد سلطانیه با تفریحی چمن های پتانسیل از : استفاده 
 (O2-O7-O10-W1-W8-W11-W4مصنوعی( در جهت اقامت بیشتر گردشگران ) تفریحی های جاذبه و سواری، اسب های پیست

WO4های مناسب برای جذب گردشگران خارجی که هم دارای مدت اقامت بیشتر بوده و هم حاضرند هزینۀ زیادی را در  : اتخاذ سیاست
 (O6-O9-W1-W5-W6)مقصد صرف کنند 

 WTراهبردهای 
WT1اقامتگاه  و هتل ساخت مانند زیرساختی امکانات ایجاد در ها آن مشارکت افزایش جهت خصوصی بخش به دولتی تسهیالت : واگذاری
(W1-W4-W7-T1-T3) 

WT2خصوص  رسانی در رسانی که شامل دو بخش بهبود تبلیغات قبل از سفر گردشگر و بهبود اطالع اطالع : ارتقای کیفیت تبلیغات و
 (W2-W9-W12-T2-T5)شود  های شهر بعد از ورود گردشگر می جاذبه

WT3: دستی و  سازی برای بازار، پارکینگ، و فروشگاه صنایع یابی و محوطه های مناسب کاربری زمین با تأکید بر مکان اتخاذ سیاست
 (T4-T6-T7-W10-W13)شهری  شهری و برون های درون همچنین بهبود دسترسی

WT4تجهیزات احداث آغاز شهر و تر تعمیر و بازسازی بناهای تاریخی : اتمام هرچه سریع ( زیرساختی گردشگریW4-T7) 

WT5 :افزایش اشتغال و ج جهتدستی  های دائمی سوغاتی و صنایع ایجاد فروشگاه( لب نظر گردشگران برای خرید در شهرW5-T6-T8-T9 ) 

 

 1(QSPM) کمی راهبردهای ریزی برنامه ماتریس

شدند که شامل دو راهبرد عمدۀ تدافعی  شناسایی قبول قابل ، راهبردهایخارجی و داخلی عوامل مقایسۀ با قبل، در مرحلۀ
 این درواقع،  در .شود گیری می تصمیم قبول قابل راهبردهای با ارتباط در مرحلۀ حاضر رو، در ازاین کارانه هستند. و محافظه

 شوند و می انتخاب را نهایی بردهایقبل، راه مرحلۀ در آمده دست به قبول قابل راهبردهای بندی اولویت با ابتدا مرحله
را بهینه برای ساماندهی سیستم مدیریت گردشگری شهر  یرونیو ب یدرونشرایط  راهبرداین ارزیابی یک  که در صورتی در

ریزی راهبردی کمی  خواهد شد. برای محاسبۀ ماتریس برنامهخارج  بندی قابل اولویت راهبردهاینداشته باشد، از فهرست 
 ی شده است:شش مرحله ط

 شوند. ها، و تهدیدها، در ستون سمت راست جدول فهرست می ها، فرصت ، ضعفها . قوت1
 شوند. . ضرایب وزنی اختصاص داده شدۀ مرحلۀ اول برای تعیین اهمیت عوامل، دوباره در این جدول نوشته می2
 .شوند فهرست می راهبردی یریز برنامه ماتریس باالی ردیف شده در پیشنهاد قبول قابل راهبردهای . کلیۀ3
واقع،  شود. در . با توجه به تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر راهبرد مورد نظر، امتیاز جذابیت برای هر راهبرد تعیین می4

آیا این عامل در انتخاب استراتژی مذکور تأثیر »برای تعیین جذابیت هر راهبرد باید سؤالی به این شکل مطرح نمود: 
عدم  1شود که  امتیازدهی می 4تا  1بودن پاسخ، میزان تأثیر عامل در انتخاب راهبرد از  صورت مثبت در« گذارد؟ می

 شود. بسیار جذاب را شامل می 4تا حد قابل قبولی جذاب، و  3تا حدی جذاب،  2جذابیت، 
 شود. می. نمرۀ اختصاص داده شده در ضریب هر عامل ضرب و نتیجه با عنوان امتیاز نهایی جذابیت درج 5
دهندۀ  نشان که آید می دست به از راهبردها یک هر نهایی جذابیت امتیاز ستون، هر جذابیت امتیازهای جمع . از6

 سایر به مطلوبیت راهبرد دهندۀ نشان جذابیت بیشتر امتیاز. برخوردارند بیشتری جذابیت از که است راهبردهایی
 کند. می بندی یتاولو را بهترین راهبردها نتیجه، راهبردهاست. در

 آمده است.  7 آمده از امتیاز جذابیت برای راهبردها در جدول دست نتایج نهایی به

                                                                                                                                                                          
1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

 ادامۀ
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 QSPM کمی راهبردهای ریزی برنامه ماتریس .9 جدول

 های تدافعی راهبرد کارانه های محافظه راهبرد راهبرد

 عوامل

ب
ضری

 

WO1 WO2 WO3 WO4 WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 

ر
به
ت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

S1 065/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 3 195/0 

S2 065/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 3 195/0 4 260/0 4 260/0 4 260/0 3 195/0 

S3 053/0 4 212/0 4 212/0 4 212/0 3 159/0 3 159/0 4 212/0 4 212/0 4 212/0 2 106/0 

S4 053/0 4 212/0 2 106/0 2 106/0 1 053/0 3 159/0 3 159/0 3 159/0 4 212/0 3 159/0 

S5 039/0 3 117/0 3 117/0 2 078/0 3 117/0 1 039/0 2 078/0 3 117/0 3 117/0 4 156/0 

S6 039/0 4 156/0 2 078/0 3 117/0 1 039/0 4 156/0 3 117/0 3 117/0 3 117/0 4 156/0 

S7 039/0 3 117/0 4 156/0 4 156/0 3 117/0 4 156/0 4 156/0 3 117/0 4 156/0 3 117/0 

W1 065/0 4 260/0 3 195/0 4 260/0 3 195/0 4 260/0 2 130/0 2 130/0 4 260/0 3 195/0 

W2 065/0 1 065/0 4 260/0 2 130/0 4 260/0 2 130/0 4 260/0 1 065/0 2 130/0 3 195/0 

W3 065/0 0 0 4 260/0 2 130/0 2 130/0 3 195/0 4 260/0 0 0 1 065/0 1 065/0 

W4 065/0 4 260/0 2 130/0 4 260/0 1 065/0 4 260/0 2 130/0 4 260/0 4 260/0 1 065/0 

W5 053/0 3 159/0 4 212/0 3 159/0 4 212/0 4 212/0 4 212/0 2 106/0 3 159/0 4 212/0 

W6 053/0 0 0 2 106/0 1 053/0 4 212/0 2 106/0 4 212/0 1 053/0 3 159/0 1 053/0 

W7 053/0 2 106/0 4 212/0 2 106/0 0 0 4 212/0 4 212/0 3 159/0 4 212/0 3 159/0 

W8 053/0 3 159/0 3 159/0 4 212/0 2 106/0 4 212/0 3 159/0 2 106/0 3 159/0 3 159/0 

W9 039/0 0 0 4 156/0 2 078/0 0 0 1 039/0 4 156/0 0 0 2 078/0 1 039/0 

W10 039/0 0 0 0 0 1 039/0 0 0 1 039/0 0 0 4 156/0 3 117/0 0 0 

W11 039/0 1 039/0 1 039/0 2 078/0 3 117/0 4 156/0 1 039/0 2 078/0 3 117/0 1 039/0 

W12 029/0 0 0 2 058/0 0 0 0 0 0 0 4 116/0 0 0 0 0 0 0 

W13 029/0 4 116/0 0 0 0 0 2 058/0 1 029/0 0 0 4 116/0 3 087/0 1 029/0 

O1 076/0 4 304/0 3 228/0 3 228/0 2 152/0 3 228/0 2 152/0 1 076/0 3 228/0 1 076/0 

O2 076/0 2 152/0 3 228/0 4 304/0 3 228/0 4 304/0 3 228/0 0 0 3 228/0 1 076/0 



 

 QSPM کمی راهبردهای ریزی برنامه ماتریس .9 جدول

 های تدافعی راهبرد کارانه های محافظه راهبرد راهبرد

 عوامل

ب
ضری

 

WO1 WO2 WO3 WO4 WT1 WT2 WT3 WT4 WT5 

ر
به
ت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

به
رت

یاز 
امت

 

O3 061/0 4 244/0 4 244/0 4 244/0 3 183/0 4 244/0 4 244/0 4 244/0 3 183/0 3 183/0 

O4 061/0 4 244/0 4 244/0 4  244/0 4 244/0 4 244/0 4 244/0 4 244/0 4 244/0 4 244/0 

O5 047/0 4 188/0 4 188/0 3 141/0 1 047/0 4 188/0 4 188/0 3 141/0 3 141/0 3 141/0 

O6 047/0 4 188/0 4 188/0 4 188/0 3 141/0 4 188/0 4 188/0 4 188/0 3 141/0 3 141/0 

O7 047/0 2 094/0 3 141/0 4 188/0 2 092/0 3 141/0 3 141/0 3 141/0 2 092/0 2 092/0 

O8 047/0 4 188/0 1 047/0 3 141/0 1 047/0 4 188/0 4 188/0 4 188/0 3 141/0 3 141/0 

O9 031/0 2 062/0 3 093/0 2 062/0 4 124/0 3 093/0 3 093/0 3 093/0 2 062/0 2 062/0 

O10 015/0 4 060/0 2 030/0 4 060/0 1 015/0 3 045/0 3 045/0 2 030/0 1 015/0 2 030/0 

T1 076/0 3 228/0 2 152/0 3 228/0 3 228/0 3 228/0 3 228/0 2 152/0 0 0 1 076/0 

T2 076/0 3 228/0 3 228/0 3 228/0 2 152/0 2 152/0 4 304/0 2 152/0 4 304/0 3 228/0 

T3 061/0 4 244/0 2 122/0 4 244/0 3 183/0 4 244/0 4 244/0 3 183/0 4 244/0 3 183/0 

T4 061/0 1 061/0 0 0 0 0 1 061/0 0 0 1 061/0 4 244/0 0 0 3 183/0 

T5 047/0 2 094/0 4 188/0 3 141/0 3 141/0 3 141/0 4 188/0 1 047/0 4 188/0 1 047/0 

T6 047/0 2 094/0 2 094/0 1 047/0 0 0 1 047/0 2 094/0 4 188/0 1 047/0 4 188/0 

T7 047/0 2 094/0 0 0 0 0 1 047/0 2 094/0 2 094/0 4 188/0 4 188/0 1 047/0 

T8 031/0 0 0 2 062/0 1 031/0 0 0 3 093/0 3 093/0 0 0 1 031/0 0 0 

T9 031/0 2 062/0 2 062/0 2 062/0 3 093/0 3 093/0 3 093/0 1 031/0 2 062/0 3 093/0 

T10 015/0 0 0 1 015/0 0 0 3 045/0 0 0 2 030/0 0 0 0 0 0 0 

 525/4  676/5  001/5  268/2  929/5  583/4  475/5  530/5  327/5  مجموع
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 1393 زمستان، 1 شمارة، 1 دورة ،مجلۀ گردشگری 

آمده از جذابیت راهبردها، همچنین پس از بازبینی نهایی جدول راهبردهای کمی توسط  دست با توجه به امتیازات به

کارانه انتخاب شد. راهبرد  رد از راهبردهای محافظهمتخصصان گروه دلفی، سه راهبرد از بین راهبردهای تدافعی و دو راهب

WT226/6کند، با امتیاز  رسانی پیشنهاد می اطالع و تبلیغات کیفیت ، که حفظ بازار گردشگری شهر را از طریق ارتقای 

شهر  منزلۀ راهبرد اولویت اول انتخاب شد. این راهبرد در صورت اجرا شدن، در دو سطح موجب بهبود بازار گردشگری به

 از بعد شهر های جاذبه خصوص در رسانی اطالع بهبود و گردشگر سفر از قبل تبلیغات کیفیت ارتقای شامل خواهد شد که

 به دولتی تسهیالت گیرد. این راهبرد، واگذاری در اولویت دوم قرار می 92/5با امتیاز  WT1است. راهبرد  گردشگر ورود

اقامتگاه در شهر را  و هتل ساخت مانند زیرساختی امکانات ایجاد در ها آن مشارکت افزایش به منظور خصوصی بخش

مدت  گردشگری شهر سلطانیه است، زیرا این شهر برای اقامت دراز  های مهم واقع یکی از چالش کند که در توصیه می

ر نیز برای بیش واقع، شه رسد و در ها به کمتر از نصف روز و گاهی تا حد دیدارهای فوری می کوچک است و مدت اقامت

ها، از  شدن اقامت مند از یک روز چیزی برای عرضه به گردشگران ندارد. با اجرای این استراتژی، عالوه بر سامان

که  صورتی کند و در ـ همدان( جلوگیری می خور ـ غار کتله شدن شهر سلطانیه به یک مقصد عبوری )بر سر راه زنجان تبدیل

تواند جریان توسعۀ گردشگری شهر را به سمت یک بازار رقابتی و پویا با  ر گرفته شود، میهمراه با راهبردهای دیگر به کا

 درآمد پایدار هدایت کند.

 سومین راهبرد قابل قبول از راهبردهای تدافعی است که عبارت است از اتمام 67/5 با نمرۀ جذابیت WT4راهبرد 

گردشگری شهر که بیش از سی  زیرساختی تجهیزات احداث آغاز و شهر تاریخی بناهای بازسازی و تعمیر تر سریع چه هر

، از جمله سازمان میراث های متولی سال است روند توسعۀ گردشگری شهر را به تأخیر انداخته است. البته سازمان

                                                       تأثیر نیستند که موجب توجه به شهر صرفا  از نظر معماری و  فرهنگی، گردشگری، و صنایع دستی، نیز در این زمینه بی

 شوند. این مسئله )اولویت مسائل معماری و تاریخی بر گردشگری در سطح مدیریت سازمانی( یکی از شناسی می باستان

 ین شهر در حوزۀ گردشگری است.ماندگی ا دالیل عمدۀ عقب 

ترتیب در اولویت اول و دوم  به 47/5و  53/5با امتیاز جذابیت  WO3و  WO2نیز دو راهبرد  WOاز گروه راهبردهای 

 در شهر گردشگری های جاذبه معرفی طریق از بیشتر داخلی گردشگران جذب WO2گیرند. راهبرد  ریزی قرار می برنامه

دهد،  را مورد توجه قرار می تبلیغات طریق از مجاور های استان و پایتخت گردشگران کنونی ازارب حفظ و دورتر های استان

واقع، در راهبردهای گروه  ترین بازار گردشگری شهر است. در زیرا تهران، به دلیل نزدیکی و کیفیت مسیر دسترسی، مهم

WO ریزی، مورد توجه قرار گرفته  اولویت اول برنامهترین مسئلۀ مدیریت گردشگری شهر در  منزلۀ مهم نیز تبلیغات، به

 مانند) شهر از خارج در تفریحی امکانات ایجاد با سلطانیه چمن تفریحی های پتانسیل از استفاده WO3است. راهبرد 

گردشگران  بیشتر اقامت به منظور( مصنوعی تفریحی های جاذبه و سواری، اسب های پیست ورزش، و بازی های زمین

های فرهنگی دارند محکوم به فنا هستند؛  هایی که جاذبه راهبرد از این جهت حائز اهمیت است که امروزه مکان است. این

دار شوند که کارکردهای تفریحی و  ها و کارکردهای گردشگری جدیدی در کنار نقش فرهنگی خود عهده مگر اینکه نقش

تواند این  های طبیعی خود می لطانیه با داشتن قابلیتهاست. از قضا شهر س ترین آن گردشگری چندنقشی از جمله مهم

مثابۀ راهبردهای مکمل به کار  توانند به منزلۀ یک راهبرد مناسب مورد استفاده قرار دهد. سایر راهبردها نیز می راهبرد را به

ها و فضاهای سبز،  ند از: استفاده از بودجۀ ویژۀ سازمان یونسکو برای گسترش پارکا گرفته شوند که به ترتیب عبارت

های مناسب کاربری زمین با تأکید بر  (؛ اتخاذ سیاستWO1امکانات تفریحی، و تجهیزات زیرساختی در داخل شهر )

شهری و  های درون سازی برای بازار، پارکینگ، و فروشگاه صنایع دستی و همچنین بهبود دسترسی یابی و محوطه مکان

های دائمی  ایجاد فروشگاه(؛ و WO4خارجی ) گردشگران جذب برای سبمنا های سیاست (؛ اتخاذWT3شهری ) برون

 (.WT5لب نظر گردشگران برای خرید در شهر )افزایش اشتغال و جبرای دستی  سوغاتی و صنایع
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 ...ازبا استفاده  یمقاصد گردشگر تیریمد یراهبردها یبند تیاولو

 گیری نتیجه
 QSPMو ماتریس  SWOTگردشگری شهر سلطانیه از طریق تجزیه و تحلیل  ریزی برنامه راهبردهای بندی اولویت

ها نشان داد که بازار گردشگری شهر سلطانیه بازاری است با  آمده از تجزیه و تحلیل داده دست . نتایج بهمشخص شد

ای همچون معروفیت جهانی شهر سلطانیه و  رغم داشتن نکات برجسته پذیر و شکننده. و به های یک بازار آسیب ویژگی

ای نیز  بسیاری دارد و با تهدیدهای عمده های ن، ضعفهایی نظیر قرارگیری بر سر راه محور اصلی گردشگری استا فرصت

آمده از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی گویای آن است که سیستم گردشگری شهر  دست روست. نتایج به روبه

 ماتریس نهایی اند. همچنین، امتیاز سلطانیه در وضعیت مناسبی قرار ندارد، زیرا راهبردهای تدافعی در اولویت قرار گرفته

نشان داد که برای ساماندهی و مدیریت بازار گردشگری این شهر باید راهبردهای حفظ و  بیرونی و درونی عوامل ارزیابی

نهایت، از طریق  شوند. در ( میWOکارانه ) ( و محافظهWTنگهداری به اجرا درآیند که شامل راهبردهای تدافعی )

کارانه  از گروه راهبردهای تدافعی و دو راهبرد از راهبردهای محافظه                            ریزی راهبردی کم ی سه راهبرد ماتریس برنامه

(، واگذاری WT2ند از: ارتقای کیفیت تبلیغات )ا عبارت WTدار انتخاب شدند. راهبردهای گروه  منزلۀ راهبردهای اولویت به

زسازی و تعمیر بناهای تر با (، و اتمام سریعWT1تسهیالت به بخش خصوصی جهت مشارکت در ساخت هتل و اقامتگاه )

ند از: حفظ بازار گردشگری تهران و شهرهای نزدیک و ا عبارت WO(. همچنین، راهبردهای گروه WT4تاریخی شهر )

های طبیعی منطقه برای  گیری از قابلیت ( و بهرهWO2های دورتر ) ای توریستی از شهر در استان تالش برای ارائۀ چهره

کارگیری راهبردهای فوق نیازمند نوعی قضاوت همراه با  ایان ذکر است که به(. شWO3ایجاد تأسیسات تفریحی )

بصیرت و شهود است و فرض بر این است که مدیران در این خصوص آگاهی الزم را دارند. میزان و امتیاز جذابیت 

مذاکرۀ جمعی هم نیازمند تصمیم همراه با قضاوت است. بحث و  مبنای اطالعات هدف است، باز راهبردها هرچند بر

های  ها و همچنین توجه به خواسته کردن استراتژی مدیران و مسئوالن متولی امر گردشگری شهر در حین فرموله
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