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دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
تاریخ پذیرش1399/07/15 :

تاریخ دریافت1398/08/21 :

چكیده
اقامتگاه هاي گردشگري (خدمات مهمان پذیري) مهم ترین بخش خدمات و تسهیالت گردشگري محسوب می شوند که طیف
متنوعی را شامل می شود ،در این بین اقامتگاه بوم گردي نوعی محل اسكان گردشگر است که داراي ویژگ ی محیط ی و ب ومی-
فرهنگی خاص است ،از آنجا که جذب گردشگر براي درآمدزایی و بقاي اقامت¬گاه هاي پراکن ده موج ود در ن وا ی روس تایی از
اهمیت زیادي برخوردار است ،مطالعه اضر به شناسایی راهبردهاي ج ذب گردش گر در اقامتگ اه ب وم گ ردي رادک ان واق

در

شهرستان چناران می پردازد .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و تجزیه و تحلیل داده ه ا ب ه کم ر ابزاره اي برنام ه ری زي
استراتژیر (ماتریس ترکیبی  )SWOT-QSPMصورت پذیرفت .براساس مطالعات میدانی و اسنادي ،تعداد  15قوت و فرصت ب ه
عنوان مزیت و  12ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا پیش روي جذب گردشگر به اقامتگاه بوم گردي رادک ان شناس ایی
گردید و نظرات  60نفر گردشگر استفاده کننده از این اقامت گاه ،در قالب پرسش نامه س وا .ش د .ب ا توج ه ب ه امتی از نه ایی
 IFE=2.65و  EFE=2.46در ماتریس  SWOTبه منظور ج ذب گردش گر در اقام ت گاهه اي ب وم گ ردي ،راهبرده اي رق ابتی
( داکثر -داقل) بهینه تشخیص داده شد .در ادامه پژوهش راهبردهاي مطلوب به کمر ماتریس برنامه ریزي اس تراتژیر کم ی
 QSPMاولویت بندي گردید .در این ماتریس مهمترین راهبرد در راستاي افزایش جذب گردشگر «تدوین برنامه ج ام م دیریت
گردشگري در روستاهاي داراي اقامتگاه بوم گردي» ،با امتیاز  1.44شناسایی گردید.
واژهگان کلیدي  :گردشگری ،اقامتگاه بوم گردی ،رادکان ،برنامه ریزی استراتژیک.SWOT-QSPM ،
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Magh30@um.ac.ir

E- Mail:
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مقدمه
گردشگری به عنوان یکی از فرصت های توسعه هر فضای جغرافیایی ،نیازمند ایجاد و تقویت زیرساخت های مختلف استت،
بررسی ها نشان می دهد"فقدان تأسیسات جامع گردشگری قابل قبول در ایران مشکالتی را برای صنعت گردشگری فراهم آورده و
امروزه بترخال گذشتته ،بته د یتل کثترت گردشتگران دامنته اررگتذاری ایتن مشتکالت بیشتتر شتده و بتیش از پتیش ختود را
مینمایاند"(دانشمند و مصطفایی .)2 :1394 ،ضعف تاسیسات اقامتی – رفاهی در نواحی روستایی دارای ظرفیت گردشگری ،چا شی
اساسی پیش روی ماندگاری گردشگر محسوب می شود .عالوه بر ضعف در تأسیسات ،ضعف بازاریابی گردشگری عمده ترین عامل
عقب ماندگی ایران از روند رو به رشد این صنعت در جهان است(فرجی ستبکبار و همکتاران .)109 :1391 ،در صتنعت گردشتگری
تأسیسات اقامتی از اصلیترین زیرساختها محسوب می شود .متراد از تأسیستات اقتامتی در بختش گردشتگری ،طیتف وستیعی از
تأسیسات هستند که برای اقامت و گذاران شب مورد استفاده گردشگران قرار میگیرنتد .یکتی از تاسیستات اقتامتی کته امتروزه از
مطلوبیت زیادی برخوردار است ،اقامت گاه های بوم محور می باشند.
طبق تعریف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ،اقامتگاه های بومی در محیط¬های طبیعتی بتا رعایتت بتاتترین
سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل
با جامعه محلی ،زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده در محیط های طبیعی فراهم می کننتد"
وجه تمایز اقامت در این اماکن با سایر اقامتگاهها در کسب تجربه منحصر به فردی است که از طریق ارتباط مستتقیم بتین جامعته
میزبان و مهمان شکل میگیرد"(هاشمی و خسروی .)120 :1394 ،این نوع اقامت گاه نیاز به هزینه چندانی نداشته چترا کته خانته
های قدیمی مناسب برای راه اندازی آن در این نواحی وجود دارد .به منظور ایجاد این نوع تاسیسات اقامتی در زمینه گردشتگری از
امکانات موجود در نواحی روستایی (فرش ،گلیم ،غذاهای بومی و تزئینات بومی و  )...نهایت استفاده به عمل می آید و نیاز گردشگر
را هم به نحو مطلوبی پاسخ می دهد .همچنین ایجاد اقامت گاههای بومگردی نوعی کسب و کار خانوادگی بته شتمار آمتده و متی
تواند درآمد خوبی به همراه داشته باشد .اقامت گاههای بوم گردی در سطح نواحی روستایی به عنوان معیشت مکمل و نه جایگزین
اررات مثبتی شامل :اشتغا زایی در زمینه ایجاد ،ساخت و بازسازی خانههای بومگردی ،توسعه بومگردی ،احیای صنایعدستی منستو
شده ،رونق بخشی به بازارهای محلی ،تقویت اقتصاد مردم بومی و  ...دارد.
بررسی ها نشان می دهد اغلب نواحی روستایی کشور از غنای فرهنگی ،پیشتینه تتاریخی و آرتار ارزشتمند تتاریخی و فرهنگتی
برخوردارند ،جوامع روستایی با جاذبه های مختلف طبیعی و فرهنگی از قبیل عتادات محلتی ،آداب و رستوم مربتوط بته ختورا و
پوشا  ،سبک معماری ،بناها و ابنیه تاریخی ،موسیقی ،هنر و زبان های محلی و  ...همچنین طبیعت دست نخورده و جاذبته هتایی
همچون رودخانه ،آبشار ،باغات و  ...دارای ظرفیت های گسترده ای هستند که در زمینه گردشگری می توان به خوبی از آنها بهتره
برد .از این رو ایجاد و ساخت اقامت گاه های بوم-گردی در نواحی روستایی در زمینه جذب و افزایش ماندکاری گردشگر از اهمیتت
زیادی برخوردار است.
روستای رادکان نیز در شهرستان چناران دارای ویژگی های منحصر به فرد و بسیار ارزشمندی از جنبه های تتاریخی ،فرهنگتی،
مردم شناسی ،بافت اجتماعی و کا بدی است و جاذب مسافران و گردشگران داخلی و خارجی زیادی طی سال های اخیر بوده است.
ارتفاعات هزارمسجد ،رودخانه دائمی رادکان ،برج تاریخی رادکان ،مقبره خواجه  ،حصار قدیمی ،تپه قیاس آباد ،قلعه گبر(قلعه گتور)،
یخدان گلی ،حمام رادکان ،امام زاده اسماعیل و مسجد جامع جاذبه های گردشگری این روستا به شمار متی رونتد .برجستته تترین
جاذبه گردشگری روستای رادکان میل رادکان (برج ستاره شناسی) است که ساتنه پذیرای گروههای مختلف گردشگران داخلتی و
خصوصا خارجی از کشورهای فرانسه ،استرا یا ،کانادا و  ...می باشد .با توجه به ارزش باتی جاذبه هتای گردشتگری ایتن روستتا و
فاصله کم تا شهر مشهد به جهت برخورداری از ظرفیت گردشگری شهر مشهد ،در سال « 1395اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکتان
ساخته¬شد .این اقامتگاه در  24کیلومتری شهرستان چناران و  75کیلومتری شهر مشهد واقع شده است .قدمت بنای این مجموعه
به بیش از  150سال پیش بازمیگردد .اقامتگاه بوم گردی ارگ در سال  1395با حفظ معماری سنتی این خانه قدیمی ،احیا و مرمت
شد و در همان سال فعا یت خود را آغاز کرد .این اقامتگاه امکان اقامت و پذیرایی بترای طبیعتت گتردان و ستتاره¬شناستان میتل
تاریخی رادکان را فراهم آورده است.
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علیرغم محبوبیت ،اقامتگاه های بوم گردی روستایی من جمله ارگ رادکان با مشکالتی مواجه هستتند ،یکتی از مهمتترین آنهتا
عدم استفاده از ظرفیت این مراکز اقامتی در تمام طول سال است .بررسی ها نشان می دهد تاکنون اقامتگاه های بوم گردی جایگاه
واقعی خود را در میان گردشگران و دستگاه¬های دو تی و حتی فعاتن گردشگری نیافته انتد .بتدیهی استت در صتورت برقتراری
برنامه بازاریابی مؤرر و کارآمد ،می توان از تمامی ظرفیت ها در زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی برای این نوع اقامت گاهها
بهره برد .این امر مستلزم شناسایی مزیت ها و محدودیت های پیش روی جذب گردشگر و ارائه راهبردهای مناسب جهت رفتع آن
است.
بررسی پیشینه مطا عاتی موضوع نشان می دهد ،در سطح جهانی اقامتگاههای بتومگردی در ستال  1994در او تین ستمینار بتین
ا مللی انجمنهای اکو وژی مطرح گردیتد و ستابقه آن در ایتران بته ستال  1382برمیگتردد .در داختل کشتور پیرامتون موضتوع
اقامتگاههای بوم محور مطا عات محدودی صورت گرفته است .فرجی راد و احسانی ( )1390در مطا عه خود نشان دادند که سیاستت
های توسعه اکوتوریسم در ایران نیازمند دقت در بسترسازی هماهنگ با نیازهای واقعی اکوتوریسم براستاس اصتول توستعه پایتدار
است .همچنین می بایست برنامه ریزیهایی برای جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی در مناطق اکوتوریسمی انجتام شتود تتا بته
جای سرمایه گذاری های کالن برای ساخت هتل های چند ستاره در دل مناطق طبیعی و ایجتاد تعارضتات فرهنگتی و معضتالت
زیست محیطی ،با جلب مشارکت سرمایه گذاران بومی و هدایت آنها در مسیر صحیح ،زیرساختهای مناستب اکوتوریستم (ازجملته
اقامت گاههای بومگردی) فراهم شود .بروج و همکاران ( )1391در مطا عه خود نشان دادند که ا گوی اقامتگاه بوم گردی در مناطق
روستایی و بکر طبیعی ،به عنوان یک کسب و کار کوچک گردشگری با ما کیت بومی و مدیریت خانوادگی ،هماهنگی بیشتتری بتا
توسعه پایدار گردشگری دارد .این اقامتگاه ها به د یل ارائه بسته ای کامل از محصوتت و خدمات گردشگری بومی و برخورداری از
زیرساخت های زیربنایی مناسب گردشگری ،ساختار محیطی بوم گرا و ساختار مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه محلتی ،ا گتوی
اقامتگاهی متمایزی را از سایر اشکال اقامتگاهی موجود در منطقه ایجاد کرده است.
بوزرجمهری ( )1396به بررسی وضعیت اقامتگاه های بوم گردی در نواحی روستایی کشور و سه استان خراسان رضوی ،شما ی و
جنوبی انجام شده است .نتایج نشان داد بعد از اعالم شیوه نامته اجرایتی اعطتای تستهیالت بته اقامتگاههتای بتوم گتردی ،تعتداد
اقامتگاهها از  125واحد در سال  1395به  700واحد در سال  1396افزایش یافته و بیش از  5برابر شده است .همچنتین مهمتترین
مشکل و چا ش روستائیان در اخذ تسهیالت عالوه بر مقدار ناچیز وام ،مشکالت وریقه و ضامن کارمنتد و بروکراستی اداری عنتوان
شده است.
عنابستانی و همکاران ( )1397در مطا عه خود به تحلیل آرار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه های روستایی در
روستای رادکان پرداخته است .در این مطا عه عامل اشتغال زایی با  65/21درصد ،افزایش تو یتد و درآمتد  69/18درصتد واریتانس
تبیین شده ،مهمترین اررات اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه روستای رادکان است .مالحظه می شود علی رغتم انجتام مطا عتات
متعدد پیرامون اقامتگاههای بوم گردی ،کمتر به موضوع جذب گردشگر به این اقامتگاه ها توجه شده است .بتا توجته بته اینکته در
حال حاضر چهار اقامتگاه بوم گردی در رادکان در فاصله نزدیک به هم فعال هستند پتژوهش حاضتر در پتی پاستخگویی بته ایتن
پرسش است که راهبردهای بهینه جذب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی روستایی چیست؟ توسعه گردشگری روستتایی کته
نوعی کسب وکارهای کوچک است ،سبب توجه به اقامتگاه های بوم گردی شد و برای او ین بار در «سمینار بتین ا مللتی اقامتگتاه
های بوم گردی  ،در سال  1994در خلیج ماهو جزایر ویرجین آمریکا به جهانیان معرفی شد در ابتدا در کشورهای اروپایی گسترش
یافت ،مثال در کشور اتریش در همان ستال در بتیش از  21هتزار مزرعته ،امکانتات  109هتزار اتتاب بترای اقامتت بتوم گتردان و
بازدیدکنندگان فراهم گردید(رضوانی و خراسانی .)301 : 1389 ،برخال هتل ها که ویژگتی یکستان و کتامال متدرن دارنتد ،ایتن
اقامتگاهها دارای ویژگی محیطی و بومی-فرهنگی خاص خود بوده و عمدتا در خانه های قدیمی بازسازی شده و بتا شتیوه ای کته
مطلوب برای مسافران باشد ،اداره می شوند .در این اقامتگاه عمدتا اعضای یتک ختانواده متدیریت آن را برعهتده دارنتد و ختدمات
تنظیم شده را به مهمانان خارجی و داخلی ارائه می دهند.
این اقامتگاه ها بر اساس محیط جغرافیایی به سه دسته می شوند :دسته اول «بوم کلبه ها که نتوعی از اقامتگتاه هتای بتومی در
محیط های روستایی و طبیعی هستند .دسته دوم «اقامتگاه های بومی سنتی هستند که در محیط های شتهری و بافتت تتاریخی
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شهر واقع اند و با معماری منطقه سازگارند .نوع سوم نیز با نام «اقامتگاه های عشایری که تجربه اقامت در چادرهای عشتایری را
برای گردشگران فراهم می سازند .دسته بندی دیگری هم بر اساس کارکرد اقامتگاه های بومی ارائه شده است کته شتامل چهتار
نوع :اکو وژ ،اکوکمپ ،اکوهتل و هتل بوتیک ها هستند .واژه اکو در هر سه نوع اقامتگاه بومی بر رعایت معیارهای زیست محیطتی
تاکید دارد« .اکو وژها  ،بوم کلبه هایی هستند که در محیط های روستایی و طبیعی فعا یت می کنند« .اکوهتتل هتا  ،هتتل هتای
سنتی هستند که در بافت تاریخی شهر قرار دارند و مالحظات زیست محیطی در آن رعایت می شتوند .ستازه «اکوکمتپ هتا بتر
اساس چادر است و برخال اکو وژها یا اکوهتل ها در آن ها از مصا ح ساختمانی چون گل و آجر و خشت و  ....استفاده نشده است.
اما «هتل بوتیک ها متفاوت از «اکوهتل ها و یا اقامتگاه های بومی سنتی هستند .هتل بوتیک ها در ساختمانی با معماری خاص
مثل قلعه ،غار و یا بافت تاریخی و سنتی در باتترین سطح کیفیت ،خدمات ارائه می دهند .در این هتل ها پرستنل و تمتامی کتادر
هتل آموزش تزم را برای ارائه خدمات می بینند .معموت این هتل ها در درجه بندی جزو هتل های  5ستاره محسوب می شتوند و
انجمن جامعه هتل¬داران ایران بر فعا یت این هتتل هتا نظتارت و ارزیتابی دارد .هتتل ت ته صتخره ای کنتدوان و هتتل سترای
عامری¬ها در کاشان از جمله هتل بوتیک-های فعال در ایران هستند )http://www.donyayesafar.com(.
در ایران ساخت و توسعه اقامتگاه های بوم گردی طی چند سال اخیرآغاز شده است .طبق آمتار ستازمان میتراث فرهنگتی ،صتنایع
دستی و گردشگری کشور تا انتهای سال  1394تعداد  205اقامتگاه با معماری محلی ،اقلیم و فرهنگ های بومی در نقتاط مختلتف
کشور ایجاد شده است .سازمان درتالش است تا این طرح را حداقل در  500روستای کشور تا پایان برنامه ششتم اجرایتی کنتد .در
راستای راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی ،تفاهم نامه هایی بین سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی و صندوب کار آفرینی امید ،برای پرداخت تسهیالت و مجوزهای تزم منعقد و شیوه نامۀ آن به امضا رستیده استت.
هد این تفاهم نامه ،اشتغال زایی در نواحی روستایی ،ارتقای ارائه خدمات به گردشگران و جلتب رضتایت آنتان و افتزایش تعتداد
گردشگران داخلی و خارجی به مناطق بکر روستایی است .پیش بینی می شود با چنتین اقتدامات و تستهیالتی ،تعتداد گردشتگران
خارجی تا پایان برنامه ششم به  5برابر یعنی تا  13میلیون نفر برسد(فیاضی .)1394 ،عالوه بر شیوه نامه پرداخت تستهیالت« ،اداره
کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری و «دفتر همکاری و توافتق هتای ملتی گردشتگری آیتین نامته ای بتا عنتوان «شترح
مشخصات و ضوابط ساخت ،بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی کشور تنظیم کرده اند که براساس آن نحوه بهره
برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی مشخص شده و برای احداث اقامتگاه¬های بومی صدور مجوز و اعطای وام از سوی
سازمان درنظرگرفته شده است(بوزرجمهری.)1395 ،
توسعه این کسب و کارهای اقامتی از طریق آگاه سازی گردشگران از وجود چنین اقامتگاه های بومی است تا با حضور آن ها در
این اماکن چرخه اقتصادی جامعه محلی به گردش درآید که این مهتم از طریتق بازاریتابی گردشتگری تحقتق مییابتد ،بازاریتابی
گردشگری مسئول جذب گردشگر به یک مقصد بوده و توسعه کاتها و خدمات برای رفع نیاز گردشگران را عهده دار استت(مارتینز
و همکاران .)148 :1393،
بررسی ها نشان می دهد امور مربوط به توسعه گردشگری بایستی با بازاریتابی ،تتومم و یکپارچته شوند(پیغمبردوستت و اصتغری
زمانی ،)3 :1395 ،زیرا تمام فعا یتهای برنامه ریزی ،تهیه محصوتت گردشگری و جذب گردشتگر نیازمنتد فعا یتهتای بازاریتابی
است(امین بیدختی و نظری .)50 :1388 ،شناخت انگیزهها و تقاضای گردشگران از وظایف بازاریابان گردشگری است .با توجته بته
ویژگی های خاص محصول گردشگری ،نقش بازاریابی در این صنعت نسبت به دیگر صنایع از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیترا
با بازاریابی میتوان به گردشگران با قوه اطالعاتی درباره آنچه که منطقه مشخص میتواند ارائه دهد ،عرضه نمود و آنها را نسبت
به بازدید از آن ترغیب کرد(گیالنی نیا و میرخداوندی .)2 :1389 ،بنابراین اهمیت و ضرورت برنامه ریزی بازاریتابی گردشتگری بته
اندازه ای است که گاهی در حوزه ادبیات گردشگری از آن به عنوان رکن اصلی توسعه در مقاصد گردشگری یتاد میکننتد(آچا و
همکاران .)3 :1392 ،به واسطهی روشهای بازاریابی ،میتوان گردشگران احتما ی را جذب مقاصد متورد نظتر کرد(ابتراهیم زاده و
یاری" .)9: 1390،براین اساس بازاریابی گردشگری پدیده ای نافذ و منتشر شونده از طریق نظام گردشگری است ،بته طتوری کته
تمامی فعا ین مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت ،در امر جذب گردشگران دخیل میباشند .اگرچه هزینه هایی کته بترای فعا یتت
های بازاریابی صورت میپذیرد ،میتواند مبا غ زیادی به نظر آید اما از نظر سازمان های خصوصی و ملی ایتن هزینته هتا میتوانتد
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باعث معرفی فضاهای مختلف جغرافیایی به عنوان یک مقصد پرسود تلقی شود و سود معنوی حاصل از این خترج کردهتا میتوانتد
این هزینه ها را توجیه نماید"(آچا و همکاران.)4 :1392 ،
تحقیق حاضر به کمک مدل عمومی مدیریت استراتژیک مبتنی بر پارادایم تجویزی ستعی در ارائته استتراتژی-هتای مطلتوب
جهت تقویت جذب گردشگر در اقامتگاه های بوم محور روستایی دارد .بدیهی است استراتژی های بهینه جذب گردشگر متی توانتد
پیامدهای قابل توجهی بر مناطق توریستی داشته باشد(جرینگ " .)1 :1394 ،در این پارادایم نحوه شکل گیری استراتژی به انتدازه
خود استراتژی مهم تلقی می شود و مراحل شکل گیری استراتژی گام به گام تعریف شده است"(مرادی .)33 :1390 ،مطا عه حاضر
پس از طرح چشم انداز (تعریف ماموریت ،ارمان و ارزش) در بیان مسا ه تحقیق ،از ابزارهای تحلیل محیطی استفاده می کند در این
مطا عه به منظور بررسی محیط داخلی از بین دو روش زنجیره ارزش دارایی ها و ماتریس  ،IFEماتریس  IFEانتخاب و از بین سته
روش ماتریس  ،EFEپورتر و  ،Pestماتریس  EFEانجام شد .در ادامه از ابزار  SWOTجهت تعیین استراتژی کتانونی در زمینته
موضوع مورد بررسی استفاده شد و او ویت بندی استراتژی های مطلوب به کمک متاتریس  QSPMصتورت گرفتت و در نهایتت
برای هر یک از راهبردهای منتخب سیاست های اجرایی مناسب پیشنهاد گردید(شکل  .)1روشن است دو مرحله بعدی یعنتی اجترا
(که می توان از روش  BSCاستفاده کرد) و کنترل و ارزیابی خارج از مرحله تدوین/برنامه ریزی استراتژی است(مرادی.)33 :1390 ،
شکل .1مدل عمومی مدیریت استراتژیک مبتنی بر پارادایم تجویزی

مأخذ :مرادی33 :1390 ،

روش پژوهش
با توجه به هد و ماهیت موضوع ،روش تحقیق اکتشافی است .جمع آوری اطالعات و داده ها به صتورت استنادی و میتدانی
صورت گرفت .در این راستا ابتدا با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیتد در رابطته بتا جتذب
گردشگر به اقامتگاه بوم گردی در نواحی روستایی بر اساس متاتریس  SWOTشناستایی و ستپس طتی مصتاحبه بتا خبرگتان در
شهرستان و روستا (از جمله مدیر و پرسنل اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان) ،به تصحیح و تعدیل آنها پرداخته شتد .در نهایتت 10
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قوت 6 ،ضعف 5 ،فرصت و  6تهدید به عنوان عوامل اصلی شناسایی و توسط  60گردشگر مورد ارزیابی قرار گرفتت .تزم بته ذکتر
است که با توجه به تعداد کم گردشگر اقامتگاه بوم گردی این تعداد در بازه زمانی دو ماه مورد بررسی قرار گرفت.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
روستای رادکان مرکز دهستان رادکان است و تا سال  1344در تقسیمات کشوری مرکز بختش بتوده استت .در  59درجته طتول
جغرافیایی و  36درجه و  48دقیقه عرض جغرافیایی قترار دارد و ارتفتاع آن از ستطح دریتا  1210متتر استت(رجائیان.)10 :1390 ،
رادکان در سال  1395دارای  2609نفر جمعیت معادل  784خانوار بوده است(مرکز آمار ملی ایران  .)1395جمعیت روستای رادکتان
در این بازه زمانی (سال )1398از نظر رشد طبیعی تغییر چندانی نداشته اما شاهد مهاجرپذیری این روستا از تمام نقاط کشور هستیم
از جمله :سرخس ،تربت حیدریه ،زابل که عمده مهاجران اهل زابل هستند و با خرید زمین از اراضتی اطترا روستتای رادکتان بته
کشت زعفران نیز مشغول هستند .مطا عات اکتشافی نشان می دهد تأسیس این اقامتگاه ها بر جمعیت دائمی روستتا تتأریر چنتدانی
نداشته است .در حال حاضر عالوه بر اقامت گاه بوم گردی ارگ ،سه اقامتگاه بوم گردی دیگر با نام های ،اقامتگاه بوم گردی کهندژ
رادکان ،اقامتگاه خواجه نصیرا دین طوسی و اقامتگاه سفره خانه سنتی فیروزه ای که مختص معلو ین می باشد ،در این روستا ایجاد
شده است.

شكل .2منطقه مورد مطالعه و جاذبه هاي گردشگري موجود در روستاي رادکان

یافتهها و بحث
در این مطا عه تعداد  60گردشگر در طی دو ماه (پنج شنبه و جمعه) مورد بررسی قرار گرفت ،میانگین سنی گردشگران  30سال
و از نظر جنسیت  47درصد مرد و  53درصد زن می باشند 17 .درصد پاسخگویان دارای متدر تحصتیلی دیتپلم 7 ،درصتد فتوب
دیپلم 23 ،درصد یسانس 33 ،درصد فوب یسانس و  20درصد نیز دارای مدر تحصیلی دکترا می باشند .کلیته گردشتگران متورد
بررسی ،ایرانی بوده و حدود  90درصد آنها از استان خراسان رضوی (مشهد ،چناران ،قوچان) بوده اند .استان های گلستان و کرمتان
و فارس هرکدام  3درصد را به خود اختصاص داده اند .حدود  57درصد گردشگران به صورت گروهتی و  40درصتد ختانوادگی و 3
درصد به صورت انفرادی به این اقامتگاه در بازه زمانی مورد بررسی ،سفر کرده اند .حدود  57درصد آنها با انگیزه علمتی -تفریحتی
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به اقامتگاه مراجعه نموده و به طور متوسط  5ساعت در اقامتگاه حضور داشته اند(صر صبحانه یا نهتار) و تعتداد معتدودی از آنهتا
شب اقامت داشته اند.
جدو .1.جاذبه هاي طبیعی و تاریخی رادکان
نام جاذبه

نوع استقبا.
استقبا.
ناشناس
کم

*

رودخانه رادکان
(درزآب رادکان)

*

برج تاریخی رادکان
خواجه 1

مقبره
حصار قدیمی
رادکان
تپه قیاس آباد

قلعه گبر(قلعه گور)

*
*
*
*

یخدان گلی

*

حمام رادکان

*

اقامتگاه بوم گردی
ارگ رادکان

*
*

امام زاده اسماعیل
مسجد جامع

استقبا.
زیاد

*

معرفی جاذبه
از ارتفاعات هزارمسجد -کپه داغ سرچشمه گرفته و نقش مؤرری در تو یدات باغی و کشاورزی منطقه
رادکان ایفا مینماید.
در ابتدای سلطه مغول در سال 607ه.ب توسط خواجه نصیر ا دین توسی احداث شده است .او ین و
بزرگترین ساعت خورشیدی و نجومی و رصدی و مشخص کننده ایام سال ،فصل ،روز و ساعت ها
میباشد .در دی ماه  1310ربت ملی گردیده است.
میان قبرستان قدیمی و خارج از شهر قدیم رادکان -مربوط به زمان صفویه -در سال 1382در فهرست
آرار ملی قرار گرفت.
تا اوایل سلطنت پهلوی اول پابرجا بوده است .هم اکنون قسمتی از دیوارحصار و بعضی از برج ها باقی
مانده است.
قدمت آن بیش از  4000سال است .در سال  1381در فهرست آرار ملی ربت گردیده است که در
مجاورت برج رادکان است.
بقایای قلعهای محصور و مستطیل شکل که دومین قلعه قدیمی رادکان پس ازتپه قیاس آباد است .در
یک کیلومتری جنوب برج تاریخی رادکان واقع است.
این بنا  15متر ارتفاع دارد که مخروطی شکل میباشد که در قدیم برای ذخیره یخ از آن استفاده
مینمودند .در جنوب شرب پشت حصار قدیمی ،داخل روستا واقع است.
ساختمان گنبدی شکل و دارای  4صفه در قسمت رخت کن و  4صفه در قسمت گرمخانه دارد .مربوط
به اوایل دوره قاجار میباشد که در سال  1386به عنوان آرار ملی ربت گردیده است.
خانه ای قریب به 150سال قدمت که به عنوان اقامتگاه ممتاز در جه یک کشور است .این خانه سنتی
که در سال  1395بازسازی شد و امکان اقامت ،پذیرایی محلی و امکان خرید محصوتت بومی را
فراهم کرده است.
در  1.5کیلومتری شمال رادکان واقع است .از نوادگان امام موسی کاظم(ع) میباشد درحال بازسازی و
توسعه است.
شامل یک شبستان ستون دار و حیاطی مستطیل شکل میباشد ،فاقد هرگونه عناصر تزئینی است و
تنها کتیبه موجود در مسجد مؤید بنبان آن در سال 1332ب راجع به وقفیات مسجد رادکان است.

مآخذ :محقق ،مستخرج از رجائیان.1390 ،

تدوین برنامههای راهبردی بازاریابی میتواند به نحو مؤرری در رسیدن به اهدا طرحهای گردشگری کمک نماید(ابراهیم زاده و
یاری ،)9: 1390،در این مطا عه ماتریس ترکیبی  SWOT-QSPMطی چهار مرحله به ترتیب دنبال و اجرا متی شتود .مرحلته اول
ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEو داخلی ( ،)IFEمرحله دوم تطبیق و تعیین استراتژی هتا ،مرحلته ستوم تشتکیل متاتریس داخلتی و
خارجی( ) IEو او ویت های اجرایی ،مرحله چهارم تهیه ماتریس راهبردهای کمی استراتژیک (( )QSPMمرحله تصمیمگیری) است.

مر له او :.ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEو داخلی ()IFE
در ابتدا به کمک مطا عات اسنادی گسترده (بررسی مقاتت ،طرح های پژوهشی ،کتتب و ستایت هتای مختلتف در ارتبتاط بتا
موضوع) ،قوت ها و ضعف های داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی پتیش روی جتذب گردشتگر بته اقامتگتاه بتومگردی ارگ
رادکان شناسایی گردید .موارد شناسایی شده از طریق پرسشنامه او یه به کمک کارشناسان و متو ی اقامتگاه بوم گردی مورد بررسی
و تعدیل های تزم بر اساس استخراج مشترکات به عمل آمد .عوامل نهایی شده با استفاده از چارچوب تحلیلی تدوین استتراتژی در
قا ب پرسشنامه تدوین و به کمک گردشگران میزان اهمیت هر یک از عوامل در جتذب گردشتگر در طیتف یکترت از یتک (کتم
اهمیت) تا پنج (اهمیت زیاد) مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه میانگین وزنی پاسخ کلیه پاسخگویان (وزن عامل) به کمک نرم افزار
 SPSSاستخراج و در ستون اول ماتریس قرارگرفت .سپس به کمتک روش تخصتیص نقطته ای ،وزن استتاندارد شتده عامتل هتا
استخراج گردید .در ادامه رتبه عوامل خارجی و داخلی بدین شرح تعیین گردید؛ به قوت عا ی و فرصت استثنایی رتبه  ،4به فرصت و
قوت معمو ی رتبه  ،3به موانع و ضعف معمو ی رتبه  2و به موانع جدی و ضعف بحرانی رتبه  1تعلق گرفت .امتیتاز نهتایی عوامتل

 .1در منابع مکتوب از او به عنوان شخصیتی مذهبی یاد شده است و نامی از او در جایی ذکر نشده است.
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داخلی و خارجی با ضرب وزن استاندارد شده هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل به دست آمد ،با جمع کلیته امتیازهتای وزنتی
عوامل خارجی و داخلی ،نمره نهایی کل در ماتریس عوامل خارجی و داخلی محاسبه گردید.
جدو -2.ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)(IFE1

وزن
نقطه
اي

عوامل داخلی سیستم

نقاطضعف

)(Weakness

نقاط قوت)(Strenght

 .S1وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی متعدد در روستای رادکان(میل تاریخی رادکان ،یخدان،
مساجد ،حسینیه ،حمام قدیمی ،امامزاده و)...
 .S2تو ید بستنی سنتی معرو رادکان
 .S3موقعیت نسبی مطلوب روستا (فاصله کم تا شهر مشهد)
 .S4روحیه مهمان نوازی مردم روستای رادکان
 .S5برخورداری از سیستم جاده ای مناسب
 .S6ارائه خدمات رفاهی مطلوب به گردشگران در اقامتگاههای بوم گردی
 .S7سبک و معماری اصیل و سنتی اقامتگاه های بوم گردی
 .S8انتخاب موسس اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان به عنوان کارآفرین برتر
 . S9برگزاری مراسمی چون :جشنواره غذاهای سنتی ،شب یلدا ،عید نوروز ،آیین تعزیه و...
 .S10فعا یت چهار اقامت گاه بوم گردی در روستای رادکان
 .W1تبلیغات ناکافی در ارتباط با اقامتگاه بوم گردی و ظرفیت های گردشگری شهر مشهد
 .W2عدم استفاده از ظرفیت باتی گردشگری شهر مشهد
 .W3پایین بودن سرعت اینترنت روستا
 .W4فقدان تابلوی مشخصات در مورد اقامتگاه بوم گردی و جاذبه های روستا ی رادکان در اصلی
مشهد -قوچان
 .W5بات بودن هزینه اقامت و خدمات مرتبط در اقامتگاه بوم گردی
 .W6کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل عمومی
مجموع ماتریس داخلی
مأخذ :یافته های تحقیق.1396 ،

وزن
استاندارد

رتبه

3.12

0.065

3

امتیاز
نهایی
0.195

2.29
2.90
3.01
3.30
3.30
3.33
2.85
3.28
3.2
3.33
3.12
2.50

0.048
0.060
0.063
0.069
0.069
0.069
0.059
0.068
0.067
0.069
0.065
0.052

3
3
3
4
4
4
3
4
4
1
1
2

0.143
0.181
0.188
0.275
0.275
0.278
0.178
0.274
0.267
0.069
0.065
0.104

3.01
2.88
2.53
-

0.063
0.060
0.053
1

1
2
2
-

0.063
0.120
0.106
2.783

طبق ماتریس عوامل داخلی مو فه « S7سبک و معماری اصیل و سنتی اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان با امتیاز نهتایی 0.278
به عنوان مهم ترین نقطه قوت و پس از آن مو فه های « S5,S6برخورداری از سیستم جاده ای مناسب و «ارائه ختدمات رفتاهی
مطلوب به گردشگران در اقامتگاه با امتیاز نهایی  0.275و چهارمین نقطه قوت فعا یت  4اقامت گاه بوم گردی در روستای رادکان
با امتیاز  0.267قرار دارد .طبیعتا حفظ اصا ت و معماری اصیل بنا و راه ارتبتاطی و ختدمات مطلتوب مقصتد گردشتگری در جتذب
گردشگر بسیار مورر است .همچنین مو فه « S2بستنی سنتی معرو رادکان با امتیاز نهایی  0.143کم اهمیت ترین نقطه قوت در
زمینه جذب گردشگر به اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان شناسایی شد.
در میان نقاط ضعف مو فه « W5باتبودن هزینه اقامت و خدمات مرتبط در اقامتگاه بوم گردی با امتیاز نهایی  0.120مهمترین و
مو فه « W4فقدان تابلوی مشخصات در مورد اقامتگاه بوم گردی و جاذبه های روستتای رادکتان در اصتلی مشتهد -قوچتان بته
عنوان کم اهمیت ترین نقطه ضعف با امتیاز  0.063در ماتریس داخلی مطرح است .با توجه به اینکته در متاتریس ارزیتابی عوامتل
داخلی مجموع امتیاز نهایی قوت  2.254بیشتر از مجموع امتیاز نهایی ضعف  0.527است نقاط قوت جذب گردشگر به اقامتگاه ارگ
رادکان بر نقاط ضعف غلبه دارد .در مجموع جمع نمره نهایی  2.783نشان دهنده وضعیت متوسط اقامتگاه از نظر عوامل داخلتی در
زمینه جذب گردشگر است .جدول()3ماتریس عوامل خارجی را نشان می دهد.
در ماتریس خارجی ،مو فه «O2,O3حضور تیم های تحقیقاتی دانشگاهی داخلی و خارجی (در زمینه نجوم) در روستا به ختاطر
وجود برج تاریخی رادکان با امتیاز نهایی  0.415مهم ترین فرصت در جذب گردشگر و مو فته « O5ظرفیتت گردشتگرپذیری در
مناطق و شهرهای مجاور در جذب گردشگر با امتیاز نهایی  0.243در انتهای فرصت ها قترار دارد .در میتان تهدیتدها مو فته T3
«ضعف سرمایه گذاری دو تی در زیرساخت های گردشگری با استفاده از توان بتا قوه موجتود در منطقته بتا امتیتاز نهتایی 0.176
مهمترین تهدید و مو فه « T5عدم ربات سیاسی کشور و به تبع آن کاهش حضور گردشگران خارجی ضعیف ترین تهدید در زمینه
جذب و بازاریابی گردشگر به اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان با امتیاز  0.090شناسایی شد .با توجه بته اینکته در متاتریس ارزیتابی
. Internal Factor Evaluation (IFE).
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عوامل خارجی مجموع امتیاز نهایی فرصت  1.694بیشتر از تهدید با  0.773است ذا در این ماتریس نقاط فرصت بتر تهدیتد غلبته
دارد.
جدو -3 .ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)(EFE1

وزن
نقطه اي

وزن
استاندارد

رتبه

2.69

0.089

4

0.356

 . O2حضور تیم های تحقیقاتی دانشگاهی داخلی( در زمینه نجوم) در روستا به خاطر وجود برج
تاریخی رادکان
 .O3حضور تیم های تحقیقاتی دانشگاهی خارجی ( در زمینه نجوم) در روستا به خاطر وجود برج
تاریخی رادکان
. O4حمایت معنوی مسئو ین از اقامتکاه بوم گردی ارگ رادکان ( حضور معاون رئیس جمهور)
 .O5ظرفیت گردشگر پذیری در مناطق و شهرهای مجاور در جذب گردشگر
 .T1عدم وجود طرح جامع و برنامه مدون در سطح ملی در زمینه اقامتگاه های بوم گردی
 .T2عدم حمایت ما ی دو ت از اقامتگاه های بوم محور روستایی
 .T3ضعف سرمایه گذاری دو تی در زیرساخت های گردشگری روستا
 .T4حمله به سفارت عربستان و کاهش گردشگران عرب شهر مشهد و استان خراسان رضوی
.T5عدم ربات سیاسی کشور و به تبع آن کاهش حضور گردشگران خارجی
 .T6وجود اقامتگاه های بوم محور رقیب در استان

3.14

0.104

4

0.415

3.14

0.104

4

0.415

2.66
2.45
3.33
2.90
2.66
2.42
2.72
2.13

0.088
0.081
0.110
0.096
0.088
0.080
0.090
0.070

3
3
1
1
2
2
1
2

0.264
0.243
0.110
0.096
0.176
0.160
0.090
0.141

مجموع ماتریس خارجی

-

1

-

2.467

نقاط تهدید
)(Threats

نقاط فرصت
(Opportunities
)

عوامل خارجی سیستم
 .O1توجه رسانه ها در ارتباط با اقامتگاه بوم گردی و ظرفیت های گردشگری روستای رادکان

امتیاز
نهایی

مأخذ :یافته های تحقیق.1396

مر له دوم :تطبیق و تعیین استراتژي ها
در این مرحله نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی ،نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی و نقتاط ضتعف داخلتی و فرصتت
های خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر مقایسه شدند و نتیجۀ آنها به ترتیب در خانه های مربوط به گروه
استراتژی قوت -فرصت( ،)SOضعف -فرصت( ،)STقوت-تهدید ( )STو ضعف -تهدید( )WTدر جدول  4درج گردید.
در اجرای استراتژی های  SOبا استفاده از نقاط قوت داخلی می توان از فرصت های ختارجی حتداکثر بهتره بترداری را نمتود .هتر
سازمان عالقه مند است که همیشه در این موقعیت قرار داشته باشد تا بتواند با بهره گیری از نقتاط قتوت داخلتی از فرصتت هتا و
رویدادهای خارجی حداکثر استفاده را بنماید .معموتً سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی ستعی متی کننتد در زنجیتره ارزش
دارایی های پایه ی خود را تبدیل به شایستگی کلیدی و نتیجتا مزیت رقابتی نمایند(فال سلیمان و صتادقی .)150 :1392 ،ستازمان
ها در اجرای استراتژی های  STمی کوشند تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از تأریر منفی تهدیدات خارجی بتر
سازمان ،سازوکارهایی را در پیش بگیرند و یا تهدیدات را از بین ببرند .هد از استراتژی های  WOاین است که سازمان از مزیتت
هایی که در فرصت ها نهفته است ،در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نماید .گاهی در خارج از سازمان فرصت های بسیار مناسبی
وجود دارد ،و ی سازمان به سبب داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره برداری نماید.
هد در اجرای استراتژی های  WTکم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی استت .ستازمانی کته
بیشترین عواملش در این قسمت متمرکز باشد وضعیت مناسبی نداشته و در موضع مخاطره آمیزی قرارخواهدگرفت .در چنین حا تی
استراتژی های مختلفی از قبیل :انحالل ،واگذاری ،کاهش عملیات ،ادغام و مشابه آن را برمی گزینند و در هتر صتورت ستعی متی
کنند از چنین وضعیتی پرهیز نمایند(فال سلیمان و صتادقی .)152 :1392 ،تزم بته ذکتر استت در متاتریس SWOTهتد تعیتین
راهبردهای قابل اجرا است .بنابراین همه راهبردهایی که در ماتریس SWOTارائه میگردند ،انتخاب و اجرا نخواهند شد.

مر له سوم -تشكیل ماتریس داخلی و خارجی( ) IEو اولویت هاي اجرایی
ماتریس استراتژی ها و او ویت های اجرایی دارای دو بعد اصلی و نه خانه است .جمع امتیازهای نهایی ارزیابی عوامل داخلی بتر
روی محور  Xها به نمایش درآمده و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی بر روی محور Yها نوشته شتده استت .نقطته تالقتی
جمع امتیازهای عوامل خارجی و داخلی بر روی محور Xها و Yها ،تعیین کننده موقعیت ایتن بختش در متاتریس استتراتژی هتا و

. External Factor Evaluation (EFE).
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او ویت های اجرایی است .با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامتل داخلتی  (IFE) 2.78و در متاتریس ارزیتابی عوامتل
خارجی (EFE) 2.46استراتژی منتخب در سلول «راهبردهای تهاجمی /رقابتی قرار گرفت.
با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی می توان نتیجه گرفت که جذب گردشگر در اقامتگاه بوم گتردی
ارگ رادکان دارای نقاط قوت نسبتا زیادی بوده که می توان ضمن استفاده از آنها از تأریر منفی تهدیدات خارجی ممانعت بته عمتل
آورد.
جدو -4 .استراتژي هاي رقابتی ،تنوع ،بازنگري و تدافعی بازاریابی و جذب گردشگر در اقامتگاههاي بوم محور
نوع
رقابتی/تهاجم
تنوع  STتهدید و

قوت)

بازنگری WO

(فرصت و

تدافعی WT

(تهدید و

SO1

و فرصت)

ی ( SOقوت

ردیف
SO2
SO3
ST1

نوع استراتژي
استفاده مطلوب از ظرفیت های گردشگری روستای رادکان (جاذبههای تاریخی،
فرهنگی و طبیعی) در زمینه جذب گردشگر
معرفی روستای رادکان به عنوان روستای هد گردشگری در استان خراسان رضوی
احیاء (مرمت و بازسازی) جاذبه های تاریخی و (بازآفرینی) فرهنگی روستای رادکان
حضور فعاتن بخش خصوصی گردشگری روستای رادکان در نمایشگاه های مختلف
استانی ،ملی و کشوری

ST2

شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری

ST3

تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری در در روستاهای دارای اقامتگاه بوم گردی
برگزاری جشنواره های مختلف استانی ،ملی در روستای رادکان (موسیقی سنتی،
غذاهای سنتی ،صنایع دستی و)...

ST4

ضعف)

WO1
WO2
WO3
WO4

ضعف)

WT1
WT2

ترکیب عوامل مورد نظر
S1,S2,S3,S4,
S5,S6,S7,S9, S10
S1,S2,S3,S4,
S5,S6,S7,S8,S9, S10
S1,S4,S7,S9
S2,S6,S7,S8
S1,S2,S3,
S4,S5,S9, S10
S1,S2,S3,S4,
S5,S6,S7,S9, S10
S1,S2,S3,S4
,S5,S6,S7,S9, S10

O1,O2,O3
O1,O2,O3
O2,O3
T6
T2,T3,T6
T6
T6

رقابتی نمودن بازار گردشگری روستای رادکان

O1,O2,O3

افزایش و بهبود عالئم و تابلوهای اطالع رسانی جاذبههای گردشگری روستایرادکان

O2,O3

W1,W4

تقویت جاذبه های گردشگری رانویه( موزه ،پار و)...
تبلیغات گسترده به منظور معرفی جاذبه های تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی و معماری
روستای رادکان

O1,O2,O3

W2

O1,O2,O3,O5
T2,T3,T6

W1,W2
W3,W6

T6

W1,W2,W5

T2,T3,T6

W1,W2,W3,
W4,W6

تقویت زیرساخت های گردشگری روستای رادکان در زمینه های مختلف
آموزش مهارت های بازاریابی در حوزه های مختلف گردشگری برای صاحبان اقامتگاه
های بوم گردی
اجماع مدیران محلی در زمینه تقویت صنعت گردشگری در روستای رادکان

WT3
مآخذ :یافته های تحقیق.1396 ،
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مر له چهارم -ماتریس راهبردهاي کمی استراتژیر (( )QSPMمر له تصمیمگیري)
تصمیم گیری در مورد استراتژی های مناسب و قابل قبول ،از طریق تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت می گیرد
و با استفاده از ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ( ) QSPMامتیاز نهایی هر راهبرد مشخص میشود .در اجرای ماتریس
برنامهریزی راهبردی کمی از تجزیه و تحلیلهای مرحله اول و نتیجه حاصل از مقایسه عوامل داخلی و خارجی در مرحله دوم
استفاده میشود تا به وسیله آن شیوههای عینی راهبردهای قابل اجرا مشخص شوند با استفاده از این ماتریس می توان به صورت
عینی راهبردهای گوناگون را که در زمره بهترین راهبردها هستند ،مشخص نمود(ابراهیم زاده و همکاران .)130 :1390 ،در واقع این
تکنیک مشخص می کند که کدامیک از مؤ فه های استراتژیک انتخاب شده ،امکانپذیر و واقعیت پیدا می کند .این تکنیک نیز مانند
اکثر تکنیک ها و ابزارها نیازمند یک قضاوت خوب ،خبرگی و آگاهی می باشد .این ماتریس برای ارزیابی امکان پذیری راهکارهای
پیشنهادی در مواجهه با شرایط محیطی و وضع موجود می باشد .روش کار به این صورت است که در مرحله اول فرصت ها و
تهدیدات خارجی و قوت ها و ضعف های داخلی را در ستون سمت راست  QSPMفهرست کرده ،این اطالعات باید مستقیماً از
ماتریس های  EFEو  IFEحاصل شوند .در مرحله دوم برای هر عامل بحرانی موفقیت (داخلی و خارجی) امتیازی در نظر گرفته می
شود .این امتیازات با توجه به ماتریس های IFEو  EFEمی باشد و در ستون دوم در برابر عوامل بحرانی موفقیت قرارداده می
شوند .در مرحله سوم با درنظرگرفتن مرحله دوم فرمو ه کردن ،یعنی مرحله تلفیق و ترکیب ،استراتژی های شدنی و قابل اجرا در
نظر گرفته می شود و آنها را در ردیف باتی ماتریس  QSPMقرار می دهند .در مرحله چهارم امتیازهای جذابیت ASتعیین می
شود و آنها را به صورت مقادیر عددی که نشان دهنده جذابیت نسبی هر استراتژی می باشند ،تعریف می کنند .امتیاز جذابیت با در
نظر گرفتن هم زمان عوامل بحرانی و موفقیت و طرح این سوال حاصل می شود که «آیا این عامل در انتخاب استراتژی مذکور ارر
می¬گذارد؟ پاسخ داده شده اگر مثبت باشد در یک طبقه بندی بین عدم جذابیت تا بسیار جذاب از امتیاز  1تا  4قرار می گیرد .در
مرحله پنجم جمع امتیازهای جذابیت ها را به دست آورده ،این کار با ضرب امتیاز هر عامل در امتیاز جذابیت در هر ردیف حاصل
می شود و نشان دهنده جذابیت نسبی آن استراتژی می باشد .امتیاز باتتر به معنای جذابیت بیشتر آن استراتژی می باشد(فال
سلیمان و صادقی .)153 :1392 ،جدول زیر ماتریس  QSPMمی باشد و در جدول شماره ( )5نتایج نهایی محاسبات ذکر شده
است.
براساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در بین استراتژی های تهاجمی/رقابتی ارائه شده ،او ویت اول با  ST3یعنی «تدوین
برنامه جامع مدیریت گردشگری در در روستاهای دارای اقامتگاه بوم گردی با امتیاز  1.93می باشد .در این زمینه ضروری است
صاحبنظران و متخصصین حوزه گردشگری دانشگاه و با مشارکت مطلعین محلی و سایر صاحبنظران در حوزه اجرائی مشارکت
داشته باشند .در تدوین برنامه جامع می توان به احیاء و مرمت آرار تاریخی و فرهنگی مانند :بناهای ارزشمند ربت شده در فهرست
آرار ملی و جاذبه های طبیعی جهت توسعه گردشگری ،برگزاری همایش ها و نشست های توسعه سرمایه گذاری در صنعت
گردشگری روستایی ،تالش برای شناسایی و ربت و معرفی جاذبه های گردشگری روستا و ایجاد جاذبه های رانویه با توجه به توان
منطقه که بتواند گردشگران بیشتر و متنوع تری به خود جلب کند و اتخاذ سیاست های تزم جهت جذب و حفظ کارآفرینان
روستایی در زمینه گردشگری و  ...توجه ویژه نمود.
استراتژی « ST2شناسایی فرصت¬های سرمایه¬گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری با امتیاز 1.58در او ویت دوم
قرار دارد .در این ارتباط می توان با دعوت از سرمایه¬گذاران و تشویق آنها به ایجاد تسهیالت مورد نیاز گردشگری و سرمایه
گذاری در زمینه تأسیسات تفریحی مورد نیاز و  ...اشاره نمود .راهبرد « ST4برگزاری جشنواره های مختلف استانی ،ملی در
رادکان(موسیقی سنتی ،غذاهای سنتی ،صنایع دستی و )...با امتیاز  1.57در رتبه سوم قرار دارد در این زمینه می توان به برگزاری
جشنواره ساتنه غذاهای سنتی در اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان ،برگزاری جشنواره موسیقی سنتی و دعوت از پیشکسوتان
موسیقی ،برگزاری جشنواره صنایع دستی و هنری و  ...اشاره نمود .همچنین راهبرد « ST1حضور فعاتن بخش خصوصی
گردشگری رادکان در نمایشگاه های مختلف استانی و ملی با امتیاز  1.20چهارمین راهبرد پیشنهادی در زمینه جذب گردشگر می
باشد.
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طراحی وب سایت مناسب به منظور معرفی اقامتگاههای بوم محور به گردشگران ،آشناکردن صاحبان اقامت گاههای بوم محور با
روش های نوین بازاریابی و جذب گردشگر در جذب گردشگر می تواند اررگذار باشد.

عوامل کلیدي

جدو -5 .ماتریس ارزیابی راهبردهاي رقابتی بر اساس روش کمی استراتژیر()QSPM
راهبرد (ST4) 4
راهبرد (ST3) 3
راهبرد (ST2)2
راهبرد (ST1) 1
ضریب
جم
نمره
جم
نمره
جم
نمره
جم
نمره
نهایی
جذابیت
نهایی
جذابیت
نهایی
جذابیت
نهایی
جذابیت

S1

0.065

4

0.0262

4

0.262

3

0.197

0

0

S2

0.048
0.060

2

0.096

2

0.096

1

0.048

2

0.096

2

0.122

2

0.122

2

0.122

0

0

S4

0.063

1

0.063

2

0.127

2

0.127

0

0

S5

0.069

4

0.273

3

0.208

1

0.069

0

0

S6

0.069

0

0

3

0.208

2

0.139

3

0.208

S7

0.069
0.059

0

0

2

0.140

3

0.210

2

0.140

0

0

0

0

0

0

4

0.240

S9

0.068

0

0

2

0.138

3

0.207

0

0

S10

0.067
0.110

1

0.067

2

0.134

1

0.67

1

0.67

0

0

0

0

0

0

0

0

T2

0.096

3

0.288

0

0

0

0

0

0

T3
T4
T5
T6

0.088
0.080
0.089
0.070

3
0
0
0

0.264
0
0
0

0
0
0
2

0
0
0
0.141

0
0
0
2

0
0
0
0.141

0
0
0
3

0
0
0
0.211

S3

نقاط قوت

S8

T1

تهدید

جمع جذابیت

1.20

1.58

1.93

1.57

جدو -6.اولویت بندي راهبردهاي ارایه شده در زمینه الگوي مناسب جذب گردشگري در اقامتگاه بومگردي ارگ رادکان
امتیاز
راهبرد
رتبه
QSPM
1.93
 .ST3تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری در در روستاهای دارای اقامتگاه بوم گردی
1
2

1.58

 .ST2شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری

3

1.57

 .ST4برگزاری جشنواره های مختلف استانی ،ملی در روستای رادکان(موسیقی سنتی ،غذاهای سنتی ،صنایع دستی و)...

4

1.20

 .ST1حضور فعاتن بخش خصوصی گردشگری روستای رادکان در نمایشگاه های مختلف استانی ،ملی و کشوری

مآخذ :یافته های تحقیق 1396

نتیجهگیري
تأسیسات اقامتی از اصلی ترین زیرساختهای صنعت گردشگری به شمار میرود و جذب گردشگر برای آن از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،با بازاریابی میتوان به گردشگران با قوه اطالعاتی درباره آنچه که منطقه مشخص میتواند ارائه
دهد ،عرضه نمود و آنها را نسبت به بازدید از آن ترغیب کرد .مطا عه حاضر با بهره گیری از ماتریس های SWOT-
 QSPMسعی در ارائه استراتژی مناسب جذب گردشگر برای اقامت گاههای بوم محور دارد .در این راستا  10قوت در
برابر  6ضعف داخلی و  5فرصت در برابر  6تهدید خارجی پیش روی بازاریابی اقامتگاههای بوم محور شناسایی و مورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به امتیاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  IFE = 2.78و عوامل خارجی = EFE 2.46
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 ،ماتریس تعیین استراتژی ها و او ویت های اجرایی «راهبرد رقابتی را بهینه تشخیص داد ،در این راستا می توان به
کمک نقاط قوت داخلی تأریر منفی تهدیدات خارجی را کاهش داد .وجود جاذبه های فرهنگی و تاریخی متعدد ،وجود
چهار اقامت گاه بوم گردی در رادکان ،موقعیت نسبی مطلوب روستا به واسطه مجاورت با کالنشهر مشهد با  28میلیون
گردشگر در سال  ،1385رودخانه دائمی و استخر پرورش ماهی ،برخورداری روستا از سیستم جادهای مناسب و ارائه
خدمات رفاهی مطلوب به گردشگران در اقامتگاه های بوم گردی و نوع سبک و معماری اقامتگاهها و برگزاری جشنواره
غذاهای سنتی و ...ازجمله نقاط قوت موجود در روستا هستند که می توان در بحث جذب گردشگر به درستی مدیرت
شوند تا ارر تهدیدات بیرونی از جمله حمایت ما ی ضعیف دو ت از اقامتگاه های بوم محور روستایی ،عدم ربات سیاسی
کشور و به تبع آن کاهش حضور گردشگران خارجی و  ...را کاهش دهند .در ماتریس برنامه ریزی استراتژیکQSPM
مهم ترین راهبرد"تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری در روستاهای دارای اقامتگاه بوم گردی" انتخاب شد .در این
زمینه توجه به توسعه و ایجاد زیرساختها ،بازاریابی ،برندسازی ،نقشههای اجرایی و شاخصهای دقیق برای سنجش
میزان تحقق اهدا مورد نظر بر اساس اصول مدیریت استراتژیک ،توجه به توسعه زیرساختها و ایجاد جاذبههای جدید
و همچنین کنار گذاشتن نگاه تمرکزگرا در نوشتن برنامه از جمله مواردی است که بنا بر نظر کارشناسان ،در نظر نگرفتن
آنها در تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری ضروری است .بدیهی است با تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت
گردشگری می توان نقاط ضعفی چون :تبلیغات ناکافی در ارتباط با اقامتگاه بوم گردی و عدم استفاده از ظرفیت های
گردشگری شهر مشهد ،فقدان تابلوی مشخصات در مورد اقامتگاه بوم گردی و جاذبه های روستای رادکان ،کمبود و
نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل عمومی را کاهش داد و از فرصت های بازاریابی گردشگری رادکان همچون حضور
تیم های تحقیقاتی داخلی و خارجی دانشگاهی و حتی غیردانشگاهی به نحو مطلوب بهره برد.

پیشنهاد هاي کاربردي
در ماتریس برنامه ریزی استراتژیک QSPMمهم ترین راهبرد"تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری در روستاهای
دارای اقامتگاه بوم گردی" انتخاب شد .در این زمینه توجه به توسعه و ایجاد زیرساختها ،بازاریابی ،برندسازی ،نقشههای
اجرایی و شاخصهای دقیق برای سنجش میزان تحقق اهدا مورد نظر بر اساس اصول مدیریت استراتژیک ،توجه به
توسعه زیرساختها و ایجاد جاذبههای جدید و همچنین کنار گذاشتن نگاه تمرکزگرا در نوشتن برنامه از جمله مواردی
است که بنا بر نظر کارشناسان ،در نظر نگرفتن آنها در تدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری ضروری است .بدیهی است
با تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت گردشگری می توان نقاط ضعفی چون :تبلیغات ناکافی در ارتباط با اقامتگاه بوم
گردی و عدم استفاده از ظرفیت های گردشگری شهر مشهد ،فقدان تابلوی مشخصات در مورد اقامتگاه بوم گردی و
جاذبه های روستای رادکان ،کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل عمومی را کاهش داد و از فرصت های بازاریابی
گردشگری رادکان همچون حضور تیم های تحقیقاتی داخلی و خارجی دانشگاهی و حتی غیردانشگاهی به نحو مطلوب
بهره برد.

مناب
-

ابراهیمزاده ،عیسی و یاری ،منیر« .)1390(.مطا عه تطبیقی کارکردهای تأریرگذار بر ا گوهای رفتاری گردشگران در
برنامه ریزی بازاریابی گردشگری ایران و آمریکا با استفاده از مدل  ، SWOTفصلنامه فضای گردشگری ،سال اول،
شماره.1-26 ،1
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آچا  ،آرمین و حمیدی ،ناصر و بابایی همتی ،روشن« .)1392(.ارائه ا گوی آمیخته بازاریابی گردشگری شهرستان
قزوین مبتنی بر مدل  ، SWOTپایان نامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی دکتر ناصر حمیدی ،مؤسسه آموزش عا ی غیر
انتفاعی آبا.
امین بیدختی ،علی اکبر و نظری ،ماشاءا« .)1388(...نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری  ،چشم انداز مدیریت،
شماره.49 -68 ،32
بروج ،اشکان و ضیایی ،محمود و جمعه پور ،محمود« .)1391(.مطا عه تطبیقی اقامتگاه های بوم گردی مناطق بیابانی از
منظر توسعه پایدار گردشگری  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی محمود ضیایی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
تهران.
بوزرجمهری ،خدیجه« .)1395( .اقامتگاه های بوم گردی ،فرصت ها ،چا شها  ،انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی ایران ،شعبه خراسان رضوی.
پیغمبردوست ،سید یونس و اصغری زمانی ،اکبر« .)1395(.بررسی تاریر آمیخته بازاریابی گردشگری برای جذب گردشگر
طبیعی داخلی در منطقه آزاد ارس  ،سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی
معماری و شهرسازی ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.9-1 ،
دانشمند ،سارا و فریده مصطفایی« .)1394(.راهکارهای طراحی مجموعه های اقامتی گردشگر در بافت تاریخی ،
کنفرانس ملی مهندسی معماری ،عمران و توسعه شهری ،مازندران ،موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش-1،
.10
رجائیان ،عباس « .)1390(.رادکان در گذر زمان (با تاریخی چندین هزار سا ه و دارای بزرگترین ساعت نجومی) ،
انتشارات رادکان ،چاپ اول.
رضوانی ،محمد رضا و نظری ،و ی ا ...و خراسانی ،محمد امین« . )1389(.فرهنگ مفاهیم و اصطالحات برنامه ریزی و
توسعه روستایی  ،جهاد دانشگاهی مشهد .چاپ اول.
روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره  3672به تاریخ ،1394/10/19صفحه (17گردشگری).
فال سلیمان ،محمود و صادقی ،حجت ا« .)1392(...تحلیل توانمندی های بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در
راستای توسعه پایدار با استفاده از مدل  ، SWOTجغرافیا و توسعه ،شماره .156-139 ،30
فرجی راد ،عبدا رضا و احسانی ،افسانه« .)1390(.بررسی تأریر اقامتگاههای محلی( خوشه سار بوم گردی) بر ارتقاء سطح
زندگی جامعه محلی( با تأکید بر روستای گرمه و شیب دراز)  ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین علمی -پژوهشی ،سال
هشتم ،شماره .63-77 ،30
فرجی سبکبار ،حسنعلی و آزادی قطار ،سعید و رضایی ،عبدا علی« .)1391(.بررسی قابلیت های Google Maps
 APIدر بازاریابی گردشگری و برنامه ریزی سفر(مطا عه موردی :مناطق نمونه گردشگری حوزه رویان)  ،فصلنامه
جغرافیایی فضای گردشگری ،شماره .117-107 ،2
فیاضی .1394 .همایش بوم گردی و توسعه پایدار در خراسان رضوی26 ،دیماه.
گیالنی نیا ،شهرام و میر خداوندی ،آسیه« .)1389(.بازارگرایی و برنامه ریزی بازاریابی گردشگری راهکاری اساسی در
حذ موانع صنعت گردشگری .1-9 ،
مرکز آمار ایران .1395.سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خراسان رضوی.
هاشمی ،سعید و خسروی ،زهره« .)1394(.بررسی تاریر احداث اقامتگاه سازگار با محیط زیست بر مشارکت و
توانمندسازی جامعه محلی (مطا عه موردی :منطقه سیمین دشت(  ،فصلنامه میراث و گردشگری ،دوره ،1شماره،1
.119-138

