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با استفاده   یی روستا  یبوم گرد یاقامتگاه ها   یجذب گردشگر برا  یراهبردها

 : رادکان، شهرستان چناران( ی)مطالعه موردکی استراتژ یزی برنامه ر یاز ابزارها
 , ایران مشهد یدانشگاه فردوس  ییروستا یزیو برنامه ر ایگروه جغراف اریاستاد  1* یمقاس  م مری
   رانی، ا مشهد یدانشگاه فردوس ، ییروستا یزیرو برنامه ایارشد جغراف  یکارشناس یدانشجو   2 ي خوبدشا

 
 15/07/1399تاریخ پذیرش:  21/08/1398تاریخ دریافت: 

 چكیده

 فیکه ط  شوند یمحسوب م  يگردشگر  التیبخش خدمات و تسه   نیتر ( مهميری)خدمات مهمان پذ  يگردشگر  يها اقامتگاه    

 -یو ب  وم  یط   یمح  یژگ   یو  يدارا  اسكان گردشگر است که  محل  ینوع  ياقامتگاه بوم گرد  نیب  نیشود، در ا  یرا شامل م  یمتنوع

از   ییوس  تار  یپراکن  ده موج  ود در ن  وا   يها  گاه¬اقامت  يو بقا  ییادرآمدز  يخاص است، از آنجا که جذب گردشگر برا  یفرهنگ

رادک  ان واق    در  يج  ذب گردش  گر در اقامتگ  اه ب  وم گ  رد يراهبردها ییبرخوردار است، مطالعه  اضر به شناسا  يادیز  تیاهم

 يزی   برنام  ه ر  يه  اداده ه  ا ب  ه کم  ر ابزار  لیو تحل  هیبوده و تجز  یلیتحل-یفیتوص  قیپردازد. روش تحق  یمشهرستان چناران  

قوت و فرصت ب  ه  15تعداد  ،يو اسناد یدانی. براساس مطالعات مرفتی( صورت پذSWOT-QSPM  یبیترک   سی)ماتر  ریاستراتژ

 ییرادک  ان شناس  ا يجذب گردشگر به اقامتگاه بوم گرد يرو شیو تنگنا پ  تیبه عنوان محدود  دیضعف و تهد  12و    تیعنوان مز

 یینه  ا ازی   پرسش  نامه س  وا. ش  د. ب  ا توج  ه ب  ه امت قالب در گاه، اقامت  نیکننده از ا  استفادهنفر گردشگر    60و نظرات    دیگرد

2.65=IFE     2.46و=EFE   سیدر ماتر  SWOT  یترق  اب يراهبرده  ا ،يب  وم گ  رد يگاهه  ا به منظور ج  ذب گردش  گر در اقام  ت 

 یکم     ریاس  تراتژ  يزیبرنامه ر  سیمطلوب به کمر ماتر  يداده شد. در ادامه پژوهش راهبردها  صیتشخ  نهی داقل( به -) داکثر

QSPM   تیریبرنامه ج  ام  م  د نیجذب گردشگر »تدو شیافزا يراهبرد در راستا  نیمهمتر  سیماتر  نی. در ادیگرد  يبند  تیاولو 

 .  دیگرد ییشناسا  1.44 ازیبا امت  «،يگرداقامتگاه بوم    يدارا يدر روستاها  يگردشگر

 

 .SWOT-QSPM  ک، یاستراتژ یزیرادکان، برنامه ر  ، یاقامتگاه بوم گرد ، یگردشگر :  گان کلیديهواژ
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   مقدمه
مختلف استت،  یها رساختیز تیو تقو جادیا  ازمندین  ،ییایجغراف  یتوسعه هر فضا  یاز فرصت ها  یکیبه عنوان    یگردشگر        

فراهم آورده و  یصنعت گردشگر یرا برا یمشکالت رانیقابل قبول در ا یجامع گردشگر ساتیفقدان تأس"دهد ینشان ما ه  یبررس
ختود را   شیاز پت  شیشتده و بت  شتتریمشتکالت ب  نیتا  یدامنته اررگتذار  شتگرانکثترت گرد  لیتامروزه بترخال  گذشتته، بته د 

 یچا ش ،یگردشگر تیظرف یدارا ییروستا یدر نواح یرفاه – یمتقاا  ساتی(. ضعف تاس2:  1394  ،یی)دانشمند و مصطفا"اندینمایم
عامل  نیعمده تر یگردشگر یابیضعف بازار سات،یشود. عالوه بر ضعف در تأس  یگردشگر محسوب م  یماندگار  یرو  شیپ  یاساس

 یر صتنعت گردشتگر(. د109: 1391ستبکبار و همکتاران،  یصنعت در جهان است)فرج نیاز روند رو به رشد ا  رانیا  یعقب ماندگ
از   یعیوست  فیتط  ،یگردشتگر  در بختش  یاقتامت  ستاتیشود. متراد از تأس  یمحسوب م  هارساختیز  نیتریاز اصل  یاقامت  ساتیتأس
کته امتروزه از  یاقتامت ستاتیاز تاس  یکتی.  رنتدیگیاقامت و گذاران شب مورد استفاده گردشگران قرار م  یهستند که برا  ساتیتأس

 باشند.  یبوم محور م یها ت، اقامت گاهبرخوردار اس یادیز تیمطلوب

 نیبتاتتر  تیتبتا رعا  یعتیطب  یها¬طیدر مح  یبوم  یاقامتگاه ها  ،یو گردشگر  یدست  عیصنا  یفرهنگ  راثیسازمان م  فیتعر  طبق
منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل  یعیطب یمایو س یبوم یسازگار با معمار  یو به شکل  یطیمح  ستیسطح ممکن ضوابط ز

 "کننتد یفراهم م یعیطب یها طیشده در مح فیقابل قبول و تعر یتیفیرا با ک انگرد عتیحضور و اقامت طب  نهیزم  ،یعه محلبا جام
جامعته   نیبت  میارتباط مستتق  قیاست که از طر  یها در کسب تجربه منحصر به فرداقامتگاه  ریاماکن با سا  نیاقامت در ا  زیوجه تما

ا کته خانته نداشته چتر  یچندان  نهیبه هز  ازین  اهنوع اقامت گ  نی(. ا120:  1394  ،یو خسرو  ی)هاشم"ردیگیو مهمان شکل م  زبانیم
از   یگردشتگر  نهیدر زم  یاقامت  ساتینوع تاس  نیا  جادیوجود دارد. به منظور ا  ینواح  نیآن در ا  یراه انداز  یمناسب برا  یمیقد  یها

گردشگر  ازیو ن دیآ یم لاستفاده به عم تیو ...( نها  یبوم  ناتیئو تز  یبوم  یغذاها  م،ی)فرش، گل  ییروستا  یامکانات موجود در نواح
 یبته شتمار آمتده و مت  یکسب و کار خانوادگ  ینوع  یگردبوم  یهااقامت گاه  جادیا  نیدهد. همچن  یپاسخ م  یرا هم به نحو مطلوب

 نیگزیمکمل و نه جا  شتیمعنوان  به ع  ییروستا  یدر سطح نواح  یبوم گرد  یبه همراه داشته باشد. اقامت گاهها  یتواند درآمد خوب
منستو   یدستعیصنا یایاح ،یگردتوسعه بوم ،یگردبوم  یهاخانه  یساخت و بازساز  جاد،یا  نهیدر زم  یی زاشامل: اشتغا  یبتاررات مث

 و ... دارد.  یاقتصاد مردم بوم تیتقو ،یمحل یبه بازارها یشده، رونق بخش
 یو فرهنگت یخیو آرتار ارزشتمند تتار یخیتتار نهیشتیپ ،یفرهنگ یکشور از غنا ییاروست یدهد اغلب نواح یها نشان م  یبررس    

آداب و رستوم مربتوط بته ختورا  و   ،یعتادات محلت  لیاز قب  یو فرهنگ  یعیمختلف طب  یبا جاذبه ها  ییبرخوردارند، جوامع روستا
 ییدست نخورده و جاذبته هتا عتیطب نیچنو ... هم یمحل  یهنر و زبان ها  ،یقیموس  ،یخیتار  هیبناها و ابن  ،یپوشا ، سبک معمار

از آنها بهتره   یتوان به خوب  یم  یگردشگر  نهیهستند که در زم  یگسترده ا  یها  تیظرف  یون رودخانه، آبشار، باغات و ... داراهمچ
 تیتاز اهمگردشگر  یماندکار شیجذب و افزا نهیدر زم ییروستا یدر نواح یگرد-بوم یو ساخت اقامت گاه ها جادیرو ا نیبرد. از ا

 برخوردار است.  یادیز
 ،یفرهنگت  ،یخیتتار  یاز جنبه ها  یارزشمند  اریمنحصر به فرد و بس  یها  یژگیو  یدر شهرستان چناران دارا  زیرادکان ن  یروستا   

بوده است.  ریاخ  یسال ها  یط  یادیز  یو خارج  یاست و جاذب مسافران و گردشگران داخل  یو کا بد  یبافت اجتماع  ،یمردم شناس
آباد، قلعه گبر)قلعه گتور(،   اسیتپه ق  ،یمیرادکان، مقبره خواجه ، حصار قد  یخیبرج تار  رادکان،  یرودخانه دائم  اعات هزارمسجد،ارتف

 نیرونتد. برجستته تتر یروستا به شمار مت  نیا  یگردشگر  یو مسجد جامع جاذبه ها  لیحمام رادکان، امام زاده اسماع  ،یگل  خدانی
و  یمختلف گردشگران داخلت یگروهها یرای( است که ساتنه پذیرادکان  )برج ستاره شناس  لیمرادکان    یروستا  یجاذبه گردشگر
روستتا و   نیتا  یگردشتگر  یجاذبه هتا  یباشد. با توجه به ارزش بات  یکانادا و ... م  ا،یفرانسه، استرا   یاز کشورها  یخصوصا خارج

ارگ رادکتان    یگرد  وم»اقامتگاه ب  1395د، در سال  مشه شهر    یگردشگر  تیاز ظرف  یفاصله کم تا شهر مشهد به جهت برخوردار

مجموعه   نیا  یشهر مشهد واقع شده است. قدمت بنا  یلومتریک  75شهرستان چناران و    یلومتریک  24اقامتگاه در    نیا.  شد¬ساخته
و مرمت   ایاح  ،یمیدخانه ق  نیا  یسنت  یبا حفظ معمار  1395ارگ در سال    ی. اقامتگاه بوم گردگرددیبازم  شیسال پ  150از    شیبه ب

 لیتم شناستان¬گتردان و ستتاره  عتتیطب  یبترا  ییرایاقامتگاه امکان اقامت و پذ  نیخود را آغاز کرد. ا  تیسال فعا   نشد و در هما
 رادکان را فراهم آورده است.  یخیتار



 17 خوبمریم ی و  مریم قاسم.... .................................... ..................... ییروستا يبوم گرد ي اقامتگاه ها ي جذب گردشگر برا ي راهبردها 

 
آنهتا  نیاز مهمتتر یکتی، مواجه هستتند  یمن جمله ارگ رادکان با مشکالت  ییتاروس  یبوم گرد  یاقامتگاه ها  ت،یمحبوب  رغمیعل   

 گاهیجا یبوم گرد یدهد تاکنون اقامتگاه ها یها نشان م یدر تمام طول سال است. بررس  یمراکز اقامت  نیا  تیعدم استفاده از ظرف

 یاستت در صتورت برقترار  یه یانتد. بتد  افتهین  یفعاتن گردشگر  یو حت  یدو ت  یها¬و دستگاه  نگردشگرا  انیخود را در م  یواقع
نوع اقامت گاهها   نیا  یبرا  یو خارج  یجذب گردشگران داخل  نهیها در زم  تیظرف  یتوان از تمام  یمؤرر و کارآمد، م  یابیاربرنامه باز

مناسب جهت رفتع آن   یاهبردهاجذب گردشگر و ارائه ر  یش رویپ  یها  تیها و محدود  تیمز  ییامر مستلزم شناسا  نیبهره برد. ا
 است. 

 نیبت ناریستم نیدر او ت 1994در ستال  یگردبتوم یهااقامتگاه یدهد، در سطح جهان  یشان مموضوع ن  یمطا عات  نهیشیپ  یبررس   
موضتوع   رامتونی. در داختل کشتور پگترددیبرم  1382  بته ستال  رانیتو ستابقه آن در ا  دیتمطرح گرد  یاکو وژ  یهاانجمن  یا ملل

 استتی( در مطا عه خود نشان دادند که س1390) یراد و احسان یگرفته است. فرج رتصو یبوم محور مطا عات محدود  یاقامتگاهها
 داریتبراستاس اصتول توستعه پا  سمیاکوتور  یواقع  یازهایهماهنگ با ن  یدقت در بسترساز  ازمندین  رانیدر ا  سمیتوسعه اکوتور  یها

تتا بته انجتام شتود    یسمیدر مناطق اکوتور  یگذاران بوم  هیجلب مشارکت سرما  یبرا  ییهایزیه ربرنام  ستیبا  یم  نیاست. همچن
و معضتالت   یتعارضتات فرهنگت  جتادیو ا  یعیچند ستاره در دل مناطق طب  یساخت هتل ها  یکالن برا  یها  یگذار  هیسرما  یجا

)ازجملته  ستمیمناستب اکوتور یهارساختیز ح،یصح ریآنها در مس تیو هدا  یگذاران بوم  هیبا جلب مشارکت سرما  ،یطیمح  ستیز
در مناطق  یاقامتگاه بوم گرد یر مطا عه خود نشان دادند که ا گو( د1391و همکاران )( فراهم شود. بروج یبومگرد  یگاههااقامت  

بتا   یشتتریب  یهماهنگ  ،یادگخانو  تیریو مد  یبوم  تیبا ما ک  یکسب و کار کوچک گردشگر  کیبه عنوان    ،یعیو بکر طب  ییروستا
از  یو برخوردار یبوم یوتت و خدمات گردشگراز محصکامل  یارائه بسته ا  لیها به د   هاقامتگا  نیدارد. ا  یگردشگر  داریتوسعه پا

 یا گتو ،یو مشارکت جامعه محلت یخانوادگ تیریبوم گرا و ساختار مد  یطیساختار مح  ،یمناسب گردشگر  ییربنایز  یها  رساختیز
 است.  دهکر جادیموجود در منطقه ا یاشکال اقامتگاه ریرا از سا  یزیمتما یاقامتگاه

و  یشما  ،یکشور و سه استان خراسان رضو ییروستا یدر نواح  یبوم گرد  یاقامتگاه ها  تیوضع  یبررس( به  1396)  یبوزرجمهر   
تعتداد  ،یبتوم گترد یبته اقامتگاههتا التیتسته  یاعطتا یتینامته اجرا وهیاز اعالم شنشان داد بعد   جیانجام شده است. نتا  یجنوب

 نیمهمتتر نیبرابر شده است. همچنت 5از   شیو ب  افتهی  شیافزا  1396واحد در سال    700به    1395واحد در سال    125اقامتگاهها از  
عنتوان  یادار یو ضامن کارمنتد و بروکراست قهیوام، مشکالت ور زیعالوه بر مقدار ناچ التیدر اخذ تسه  انیمشکل و چا ش روستائ

 شده است. 
در   ییروستا  یبر توسعه سکونتگاه ها  یبوم گرد  یاقامتگاه ها  جادیآرار ا  لی( در مطا عه خود به تحل1397و همکاران )  یعنابستان   

 انسیتدرصتد وار  18/69و درآمتد    دیتتو   شیدرصد، افزا  21/65با    ییال زامطا عه عامل اشتغ  نیرادکان پرداخته است. در ا  یروستا
 م مطا عتاترغتم انجتا  یشود عل  یرادکان است. مالحظه م  یبر توسعه روستا  یبوم گرد  یاررات اقامتگاه ها  نیشده، مهمتر  نییتب

در  نکتهیجه شده است. بتا توجته بته ااقامتگاه ها تو نیکمتر به موضوع جذب گردشگر به ا  ،یبوم گرد  یاقامتگاهها  رامونیمتعدد پ
 نیتبته ا  ییپاستخگو  یک به هم فعال هستند پتژوهش حاضتر در پتیدر رادکان در فاصله نزد  یحال حاضر چهار اقامتگاه بوم گرد

کته  ییروستتا  یتوسعه گردشگر  ست؟یچ  ییروستا  یبوم گرد  یاقامتگاه ها  یجذب گردشگر برا  نهیبه   یپرسش است که راهبردها
اقامتگتاه  یللتا م نیبت ناریبار در »سم نیاو  یشد و برا یبوم گرد  یکوچک است، سبب توجه به اقامتگاه ها  یکسب وکارها  ینوع

گسترش  ییاروپا یشد  در ابتدا در کشورها یمعرف انیهانبه ج کایآمر نیرجیو ریماهو جزا جیدر خل 1994در سال   ،یبوم گرد یها
اقامتت بتوم گتردان و  یهتزار اتتاب بترا 109هتزار مزرعته، امکانتات  21از   شیستال در بتدر همان    شیمثال در کشور اتر  افت،ی

 نیتدارنتد، ا  و کتامال متدرن  کستانی  یژگتی(. برخال  هتل ها که و301:    1389  ،یو خراسان  ی)رضواندیردفراهم گ  دکنندگانیبازد
کته  یا وهیشده و بتا شت یبازساز یمیقد یخاص خود بوده و عمدتا در خانه ها  یفرهنگ-یو بوم  یطیمح  یژگیو  یاقامتگاهها دارا

آن را برعهتده دارنتد و ختدمات  تیریختانواده متد کیت یاعضا مدتااقامتگاه ع نیشوند. در ا یمسافران باشد، اداره م  یمطلوب برا
 دهند.  یارائه م یو داخل یان خارجشده را به مهمان میتنظ

در  یبتوم یاز اقامتگتاه هتا  یشوند: دسته اول »بوم کلبه ها  که نتوع  یبه سه دسته م  ییایجغراف  طیاس محاقامتگاه ها بر اس  نیا
 یخیو بافتت تتار یشتهر  یها  طیهستند که در مح   یسنت  یبوم  یهستند. دسته دوم »اقامتگاه ها  یعیو طب  ییروستا  یها  طیمح
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را   یریعشتا  یکه تجربه اقامت در چادرها   یریعشا  یبا نام »اقامتگاه ها  زی. نوع سوم نرندمنطقه سازگا  یع اند و با معمارواق  شهر
ارائه شده است کته شتامل چهتار   یبوم  یهم بر اساس کارکرد اقامتگاه  ها  یگرید  یسازند. دسته بند  یگردشگران فراهم م  یبرا

 یطتیمح  ستیز  یارهایمع  تیبر رعا  ینوع اقامتگاه بوم  ها هستند. واژه اکو در هر سه  کیتل بوتنوع: اکو وژ، اکوکمپ، اکوهتل و ه
 یکنند. »اکوهتتل هتا ، هتتل هتا  یم  تیفعا   یعیو طب  ییروستا  یها  طیهستند که در مح  ییدارد. »اکو وژها ، بوم کلبه ها  دیتاک

هتا  بتر   کوکمتپشتوند. ستازه »ا  یم  تیدر آن رعا  یطیحم  ستیشهر قرار دارند و مالحظات ز  یخیهستند که در بافت تار  یسنت
چون گل و آجر و خشت و .... استفاده نشده است.  یاکوهتل ها در آن ها از مصا ح ساختمان  ایاساس چادر است و برخال  اکو وژها  

ص خا یبا معمار یختمانها در سا کیهستند. هتل بوت یسنت یبوم یاقامتگاه ها ایها  متفاوت از »اکوهتل ها  و  کیاما »هتل بوت
کتادر   یهتل ها پرستنل و تمتام  نیدهند. در ا  یخدمات ارائه م  ت،یفیسطح ک  نیدر باتتر  یو سنت  یخیبافت تار  ایو    رمثل قلعه، غا

شتوند و   یستاره محسوب م  5  یجزو هتل ها  یهتل ها در درجه بند  نی. معموت انندیب  یارائه خدمات م  یهتل آموزش تزم را برا

 یکنتدوان و هتتل سترا  یدارد. هتتل ت ته صتخره ا  یابیتهتتل هتا نظتارت و ارز  نیا  تیبر فعا   رانیا  داران¬معه هتلانجمن جا

 ( http://www.donyayesafar.comهستند .) رانیفعال در ا یها-کیدر کاشان از جمله هتل بوت  ها¬یعامر
 عیصتنا ،یفرهنگت راثیتستازمان مست. طبق آمتار ه اشد رآغازیچند سال اخ یط یبوم گرد  یساخت و توسعه اقامتگاه ها  رانیا  در

در نقتاط مختلتف  یبوم یو فرهنگ ها میاقل  ،یمحل  یاقامتگاه با معمار  205تعداد    1394سال    یکشور تا انتها  یو گردشگر  یدست
کنتد. در   ییتبرنامه ششتم اجرا  انیکشور تا پا  یروستا  500طرح را حداقل در    نیتا ا  تشده است. سازمان درتالش اس  جادیکشور ا

مسکن   ادیبن  ،یو گردشگر  یدست  عیصنا  ،یفرهنگ  راثیسازمان م  نیب  ییتفاهم نامه ها  ،یبوم گرد  یاقامتگاه ها  یراه انداز  یراستا
استت.  دهیآن به امضا رست ۀنام وهیتزم منعقد و ش یهاو مجوز التیپرداخت تسه   یبرا  د،یام  ینیو صندوب کار آفر  یانقالب اسالم

تعتداد  شیآنتان و افتزا تیارائه خدمات به گردشگران و جلتب رضتا  یارتقا  ،ییروستا  یدر نواح  ییزاه، اشتغال  تفاهم نام  نیهد  ا
گردشتگران   عتدادت  ،یالتیاقتدامات و تسته   نیشود با چنت  یم  ینیب  شیاست. پ  ییبه مناطق بکر روستا  یو خارج  یگردشگران داخل

»اداره  الت،ینامه پرداخت تسته  وهی(. عالوه بر ش1394 ،یاضینفر برسد)ف ونیلیم 13تا   یعنیبرابر    5برنامه ششم به    انیتا پا  یخارج
بتا عنتوان »شترح  ینامته ا  نیتیآ   یگردشتگر  یملت  یو توافتق هتا  یو »دفتر همکار   یخدمات گردشگر  یابیکل نظارت و ارز

س آن نحوه بهره که براسا  کرده اند  میکشور  تنظ  یبوم گرد  یتگاه هااقام  یو درجه بند  یبردار  بهرهمشخصات و ضوابط ساخت،  

 یوام از سو یصدور مجوز و اعطا یبوم  یها¬احداث اقامتگاه  یمشخص شده و برا  یبوم گرد  یاقامتگاه ها  یو درجه بند  یبردار
 (.1395 ،یسازمان درنظرگرفته شده است)بوزرجمهر

است تا با حضور آن ها در  یبوم یهاتگاه اقام نیگردشگران از وجود چن  یآگاه ساز  قیاز طر  یاقامت  یکسب و کارها  نیتوسعه ا    
 یابیتبازار  ابتد،ییتحقتق م  یگردشتگر  یابیتبازار  قیتمهتم از طر  نیکه ا  دیبه گردش درآ  یجامعه محل  یاماکن چرخه اقتصاد  نیا

 زنیگردشگران را عهده دار استت)مارت ازیرفع ن یبوده و توسعه کاتها و خدمات برا  مقصد  کیمسئول جذب گردشگر به    یگردشگر
 (.148: 1393و همکاران ،

 یو اصتغر غمبردوستتیشوند)پ کپارچتهیتتومم و  ،یابیتبا بازار یستیبا یدهد امور مربوط به توسعه گردشگر  یها نشان م  یبررس   
 یابیتبازار یهتاتیفعا  ازمنتدیو جذب گردشتگر ن یمحصوتت گردشگر هیته  ،یزیربرنامه  یهاتیتمام فعا  رای(، ز3:  1395  ،یزمان

است. با توجته بته   یگردشگر  ابانیبازار  فیگردشگران از وظا  یو تقاضا  هازهی(. شناخت انگ50:  1388  ،یو نظر  یدختیب  نیماست)ا
 رایتبرخوردار است؛ ز یاژهیو تیاز اهم  عیصنا  گریصنعت نسبت به د  نیدر ا  یابینقش بازار  ،یخاص محصول گردشگر  یها  یژگیو

ها را نسبت ارائه دهد، عرضه نمود و آن  تواندیدرباره آنچه که منطقه مشخص م  یه اطالعاتبه گردشگران با قو  توانیم  یابیبا بازار
بته  یگردشتگر یابیتبازار یزیو ضرورت برنامه ر تیاهم  نی(. بنابرا2:  1389  ،یرخداوندیو م  این  یالنیکرد)گ  بیاز آن ترغ  دیبه بازد
)آچا  و کننتدیم  ادیت  یگردشگر  صدتوسعه در مقا  یوان رکن اصلاز آن به عن  یگردشگر  اتیدر حوزه ادب  یاست که گاه  یاندازه ا

زاده و   میبتراهرا جذب مقاصد متورد نظتر کرد)ا  یگردشگران احتما   توانیم  ،یابیبازار  یهاروش  ی(. به واسطه3:  1392همکاران،  

کته   یاست، بته طتور  یگردشگرنظام    قینافذ و منتشر شونده از طر  یا  دهیپد  یگردشگر  یابیاساس بازار  نیبرا"(.  9:  1390،یاری
 تیتفعا  یکته بترا ییها نهی. اگرچه هزباشندیم  لیصنعت، در امر جذب گردشگران دخ  نیدر ا  میرمستقیو غ  میمستق  نیفعا   یمامت

 توانتدیهتا م نتهیهز نیتا یو مل یخصوص یاما از نظر سازمان ها دیبه نظر آ  یادیمبا غ ز  تواندیم  رد،یپذیصورت م  یابیبازار  یها
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 توانتدیخترج کردهتا م نیحاصل از ا یشود و سود معنو یمقصد پرسود تلق کیبه عنوان  ییایرافمختلف جغ  یفضاها  یث معرفاعب

 (.4: 1392ن، )آچا  و همکارا"دینما هیها را توج نهیهز نیا
مطلتوب   یهتا-یتژدر ارائته استترا  یستع  یزیتجو  میبر پارادا  یمبتن  کیاستراتژ  تیریمد  یحاضر به کمک مدل عموم  قیتحق     

توانتد  یجذب گردشگر مت نهیبه  یها  یاست استراتژ  یه یدارد. بد  ییبوم محور روستا  یجذب گردشگر در اقامتگاه ها  تیجهت تقو

به انتدازه   یاستراتژ  یرینحوه شکل گ  میپارادا  نیدر ا"(.  1:  1394،    نگیباشد)جر  تهداش  یستیبر مناطق تور  یقابل توجه   یامدهایپ

(. مطا عه حاضر 33: 1390 ،ی)مراد"شده است فیگام به گام تعر  یاستراتژ  یریشود و مراحل شکل گ  یم  یتلقمهم    یخود استراتژ
 نیکند در ا یاستفاده م یطیمح لیتحل یاز ابزارها ق،یمسا ه تحق  انیرمان و ارزش( در با  ت،یمامور  فیپس از طرح چشم انداز )تعر

سته  نیانتخاب و از ب IFE سی، ماترIFE  سیها و ماتر  ییارزش دارا  رهیش زنجدو رو  نیاز ب  یداخل  طیمح  یمطا عه به منظور بررس

 نتهیدر زم یانونکت یاستراتژ نییجهت تع  SWOTانجام شد. در ادامه از ابزار    EFE  سی، ماترPest، پورتر و  EFE  سیروش ماتر

 تیتصتورت گرفتت و در نها  QSPM  سیمطلوب به کمک متاتر  یها  یاستراتژ  یبند  تیاستفاده شد و او و  یموضوع مورد بررس
اجترا   یعنتی  ی(. روشن است دو مرحله بعد1)شکل  دیگرد  شنهادیمناسب پ  ییاجرا  یها  استیمنتخب س  یاز راهبردها  کیهر    یبرا

 (.33: 1390 ،یاست)مراد یاستراتژ یزیبرنامه ر/نیخارج از مرحله تدو یابی( و کنترل و ارزرداستفاده ک BSCتوان از روش  ی)که م
  

 یزیتجو میبر پارادا یمبتن کیاستراتژ تیریمد یمدل عموم. 1شکل

 
 33: 1390 ،ی: مرادمأخذ

   ژوهش روش پ

 یدانیتو م  یاطالعات و داده ها به صتورت استناد  یاست. جمع آور  یاکتشاف  قیموضوع، روش تحق  تیو ماه  با توجه به هد      
در رابطته بتا جتذب  دیتنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد ،یانه اتابخو ک یراستا ابتدا با استفاده از منابع اسناد  نیصورت گرفت. در ا

مصتاحبه بتا خبرگتان در   یو ستپس طت  ییشناستا  SWOT  سیبر اساس متاتر  ییروستا  یدر نواح  یگردشگر به اقامتگاه بوم گرد
 10  تیته شتد. در نهاها پرداختآن  لیو تعد  حیارگ رادکان(، به تصح  یو پرسنل اقامتگاه بوم گرد  ریشهرستان و روستا )از جمله مد
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قرار گرفتت. تزم بته ذکتر  یابیارز موردگردشگر  60و توسط  ییشناسا یبه عنوان عوامل اصل دیتهد 6فرصت و   5ضعف،    6قوت،  
 قرار گرفت. یدو ماه مورد بررس یتعداد در بازه زمان نیا یاست که با توجه به تعداد کم گردشگر اقامتگاه بوم گرد

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
درجته طتول   59در تقسیمات کشوری مرکز بختش بتوده استت. در    1344ادکان است و تا سال  رادکان مرکز دهستان ر  یروستا  

(. 10: 1390 ان،یمتتر  استت)رجائ 1210 ایتقترار دارد و ارتفتاع آن از ستطح در ییایعرض جغراف قهیدق 48درجه و    36و    ییایجغراف
رادکتان  یروستا تی(. جمع1395  رانیا  یخانوار بوده است)مرکز آمار مل  784  عادلم  تینفر جمع  2609  یدارا  1395رادکان در سال  

 میروستا از تمام نقاط کشور هست  نیا  یرینداشته اما شاهد مهاجرپذ  یچندان  رییتغ  یعی( از نظر رشد طب1398)سال  یبازه زمان  نیدر ا
رادکتان بته  یاطترا  روستتا یاز اراضت  نیزم  دیخرو با  زابل که عمده مهاجران اهل زابل هستند    ه،یدریاز جمله: سرخس، تربت ح

 یچنتدان ریروستتا تتأر یدائم تیاقامتگاه ها بر جمع نیا سیدهد تأس  ینشان م  یمشغول هستند. مطا عات اکتشاف  زیکشت زعفران ن
کهندژ  یبوم گرد همتگاااق ،یبا نام ها گرید یارگ، سه اقامتگاه بوم گرد ینداشته است. در حال حاضر عالوه بر اقامت گاه بوم گرد

 جادیروستا ا  نیباشد، در ا  یم  نیکه مختص معلو   یا  روزهیف  یو اقامتگاه سفره خانه سنت  یطوس  نیرا دیرادکان، اقامتگاه خواجه نص
 شده است. 

 

 
 رادکان  يموجود در روستا  يگردشگر  ي.  منطقه مورد مطالعه و جاذبه ها2شكل

 

   و بحث هایافته
سال   30گردشگران    یسن  نیانگیقرار گرفت، م  یشنبه و جمعه( مورد بررس  دو ماه )پنج  یگردشگر در ط  60تعداد  مطا عه    نیدر ا    

درصتد فتوب   7  پلم،یتد  یلیمتدر  تحصت  یدارا  انیدرصد پاسخگو  17باشند.    یدرصد زن م  53درصد مرد و    47  تیو از نظر جنس
گردشتگران متورد  هیتباشند. کل یدکترا م یلیمدر  تحص یدارا زیدرصد ن 20و  سانسیدرصد فوب    33  سانس،یدرصد    23  پلم،ید

گلستان و کرمتان  ی)مشهد، چناران، قوچان( بوده اند. استان ها یدرصد آنها از استان خراسان رضو  90بوده و حدود    یرانیا  ،یبررس
 3و  یدرصتد ختانوادگ  40  و  یصورت گروهت  هدرصد گردشگران ب  57درصد را به خود اختصاص داده اند. حدود    3و فارس هرکدام  

 یحتیتفر -یعلمت زهیدرصد آنها با انگ 57سفر کرده اند. حدود  ،یمورد بررس یاقامتگاه در بازه زمان  نیبه ا  یدرصد به صورت انفراد
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 از آنهتا یمعتدودنهتار( و تعتداد  ایساعت در اقامتگاه حضور داشته اند)صر  صبحانه   5به اقامتگاه مراجعه نموده و به طور متوسط  
    د.ت داشته انشب اقام

 رادکان  ی خیو تار یعیطب  ي. جاذبه ها 1جدو.

 نام جاذبه 
 نوع استقبا. 

استقبا.  ناشناس  معرفی جاذبه 
 کم 

استقبا. 
 زیاد

رودخانه رادکان  
 )درزآب رادکان( 

کپه داغ سرچشمه گرفته و نقش مؤرری در تو یدات باغی و کشاورزی منطقه    -مسجداز ارتفاعات هزار *  
 نماید.کان ایفا میراد

 برج تاریخی رادکان
سلطه   *   ابتدای  سال  در  در  و 607مغول  او ین  است.  شده  احداث  توسی  ا دین  نصیر  خواجه  توسط  ه.ب 

ساعت ها   و  روز  فصل،  سال،  ایام  کننده  مشخص  و  رصدی  و  نجومی  و  خورشیدی  ساعت  بزرگترین 
 ربت ملی گردیده است.  1310باشد. در دی ماه می 

در فهرست 1382در سال   -مربوط به زمان صفویه -رادکانمیان قبرستان قدیمی و خارج از شهر قدیم    * 1خواجه مقبره 
 آرار ملی قرار گرفت.

حصار قدیمی 
 رادکان 

تا اوایل سلطنت پهلوی اول پابرجا بوده است. هم اکنون قسمتی از دیوارحصار و بعضی از برج ها باقی   * 
 مانده است.

از     * اد تپه قیاس آب بیش  آن  سال  استسال    4000قدمت  در  که د  1381.  است  گردیده  ربت  ملی  آرار  فهرست  در    ر 
 مجاورت برج رادکان است.

 قلعه گبر)قلعه گور( 
در    محصور و مستطیل شکل که دومین قلعه قدیمی رادکان پس ازتپه قیاس آباد است.   ای قلعه  بقایای   * 

 واقع است. رادکان  یخیجنوب برج تار ی لومتر یک یک

بنا    *  یخدان گلی  می   15این  شکل  مخروطی  که  دارد  ارتفاع  استفاده  متر  آن  از  یخ  ذخیره  برای  قدیم  در  که  باشد 
 واقع است.  داخل روستا ،یمیدر جنوب شرب پشت حصار قد نمودند.می 

ارد. مربوط  مخانه دقسمت گر صفه در    4صفه در قسمت رخت کن و    4ساختمان گنبدی شکل و دارای    *  حمام رادکان 
 به عنوان آرار ملی ربت گردیده است.  1386باشد که در سال به اوایل دوره قاجار می

اقامتگاه بوم گردی 
 ارگ رادکان 

این خانه سنتی   اقامتگاه ممتاز در جه یک کشور است.به عنوان  سال قدمت که  150خانه ای قریب به    * 
سال   در  اقامتب   1395که  امکان  و  شد  محلی،  ازسازی  بومی    و  پذیرایی  محصوتت  خرید  را  امکان 

 فراهم کرده است.

باشد درحال بازسازی و کیلومتری شمال رادکان واقع است. از نوادگان امام موسی کاظم)ع( می   1.5در   *   امام زاده اسماعیل
 توسعه است. 

دار و حیاطی مستطیل شکل می   *  مسجد جامع عناصر تزئینی است و   باشد، فاقدشامل یک شبستان ستون  هرگونه 
 ب راجع به وقفیات مسجد رادکان است. 1332بنبان آن در سال  تنها کتیبه موجود در مسجد مؤید

 .1390مآخذ: محقق، مستخرج از رجائیان، 

 
زاده و  میراه)ابدیکمک نما یگردشگر یهابه اهدا  طرح دنیدر رس یبه نحو مؤرر تواندیم یابیبازار یراهبرد یهابرنامه نیتدو   

شتود. مرحلته اول   یدنبال و اجرا مت  بیچهار مرحله به ترت  یط  SWOT-QSPM  یبیترک  سیمطا عه ماتر  نی(، در ا9:  1390،یاری
و   یداخلت  سیمتاتر  لیهتا، مرحلته ستوم تشتک  یاستراتژ  نییو تع  قی(، مرحله دوم تطبIFE)  ی( و داخلEFE)  یعوامل خارج  یابیارز

 ( است.یریگمی( )مرحله تصمQSPM) کیاستراتژ یکم یراهبردها سیماتر هیمرحله چهارم ته  ،ییااجر یها تی( و او و IE)یخارج
 

 (IFE) ی ( و داخل EFE) ی عوامل خارج  یابیاو.: ارز  مر له
مختلتف در ارتبتاط بتا   یهتا  تیکتتب و ستا  ،یپژوهش  یمقاتت، طرح ها  یگسترده )بررس  یابتدا به کمک مطا عات اسناد  در     

ارگ  یگردجتذب گردشتگر بته اقامتگتاه بتوم یرو شیپت یخارج یدهایو فرصت ها و تهد  یداخل  یها و ضعف هاموضوع(، قوت  
 یمورد بررس یاقامتگاه بوم گرد یبه کمک کارشناسان و متو  هیاو  شنامهشده از طریق پرس ییاسا. موارد شندیگرد ییرادکان شناسا

شده با استفاده از چارچوب تحلیلی تدوین استتراتژی در  ییمد. عوامل نهاو تعدیل های تزم بر اساس استخراج مشترکات به عمل آ
)کتم   کیتاز    کترتی   فیتدر ط  شتگراز عوامل در جتذب گرد  کیهر    تیاهم  زانیو به کمک گردشگران م  نیقا ب پرسشنامه تدو

)وزن عامل( به کمک نرم افزار  انیوپاسخگ هیپاسخ کل یوزن نیانگیقرار گرفت. در ادامه م یابی( مورد ارزادیز  تی( تا پنج )اهمتیاهم
SPSS  وزن استتاندارد شتده عامتل هتا   ،ینقطته ا  صیقرارگرفت. سپس به کمتک روش تخصت  سیاستخراج و در ستون اول ماتر

، به فرصت و 4رتبه   ییو فرصت استثنا یبه قوت عا  د؛یگرد نییشرح تع  نیبد یو داخل ی. در ادامه رتبه عوامل خارجدیگرداستخراج  
عوامتل   یینهتا  ازیتتعلق گرفت. امت  1رتبه    یو ضعف بحران  یو به موانع جد  2رتبه    ی، به موانع و ضعف معمو 3رتبه    یمو قوت مع

 
 و نامی از او در جایی ذکر نشده است.   شخصیتی مذهبی یاد شده است. در منابع مکتوب از او به عنوان 1
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 یوزنت  یازهتایامت  هیتبا ضرب وزن استاندارد شده هر عامل در رتبه مربوط به همان عامل به دست آمد، با جمع کل  یو خارج  یداخل
 .دیمحاسبه گرد یو داخل یعوامل خارج سیترر ماکل د یینمره نها ،یو داخل یعوامل خارج

 
 (IFE1)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -2جدو.

 عوامل داخلی سیستم 
وزن 
نقطه  
 اي

وزن 
امتیاز  رتبه  استاندارد 

 نهایی 

ت
نقاط قو

(Stren
gh

t)
 

S1  های جاذبه  وجود  متعددو  تاریخی  .   رادکان  فرهنگی  روستای  یخدان،  در  رادکان،  تاریخی  )میل 
 ...( مساجد، حسینیه، حمام قدیمی، امامزاده و

3.12 0.065 3 0.195 

S2 0.143 3 0.048 2.29 . تو ید بستنی سنتی معرو  رادکان 
S30.181 3 0.060 2.90 ( شهر مشهد . موقعیت نسبی مطلوب روستا )فاصله کم تا 
S4 0.188 3 0.063 3.01 ن. روحیه مهمان نوازی مردم روستای رادکا 
S5  0.275 4 0.069 3.30 . برخورداری از سیستم جاده ای مناسب 
S60.275 4 0.069 3.30 های بوم گردی. ارائه خدمات رفاهی مطلوب به گردشگران در اقامتگاه 
S70.278 4 0.069 3.33 بوم گردی  های  سنتی اقامتگاهمعماری اصیل و  . سبک و 
S8 0.178 3 0.059 2.85 اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان به عنوان کارآفرین برتر . انتخاب موسس 
S9...0.274 4 0.068 3.28 . برگزاری مراسمی چون: جشنواره غذاهای سنتی، شب یلدا، عید نوروز، آیین تعزیه و 

S10 . 0.267 4 0.067 3.2 فعا یت چهار اقامت گاه بوم گردی در روستای رادکان 

نقاط
ف 

ضع

(W
eakn

e
ss)

 W10.069 1 0.069 3.33 . تبلیغات ناکافی در ارتباط با اقامتگاه بوم گردی و ظرفیت های گردشگری شهر مشهد 
W20.065 1 0.065 3.12 . عدم استفاده از ظرفیت باتی گردشگری شهر مشهد 
W30.104 2 0.052 2.50 روستا   . پایین بودن سرعت اینترنت 
W4اقامتگاه بوم گردی و جاذبه های روستا ی رادکان در  اصلی    . فقدان تابلوی مشخصات در مورد 

 0.063 1 0.063 3.01 قوچان -مشهد
W50.120 2 0.060 2.88 . بات بودن هزینه اقامت و خدمات مرتبط در اقامتگاه بوم گردی 
W60.106 2 0.053 2.53 نقل عمومی امطلوب بودن وسایل حمل و. کمبود و ن 

 2.783 - 1 - س داخلی مجموع ماتری

 .1396، خذ: یافته های تحقیق أم  

 0.278 یینهتا زایارگ رادکان  با امت  یاقامتگاه بوم گرد  یو سنت  لیاص  ی»سبک و معمار  S7مو فه    یعوامل داخل  سیطبق ماتر   
 ی»ارائه ختدمات رفتاهمناسب  و  یجاده ا ستمیاز س ی»برخوردار S5,S6 ینقطه قوت و پس از آن مو فه ها  نیبه عنوان مهم تر

رادکان   یدر روستا  یاقامت گاه بوم گرد  4  تینقطه قوت فعا   نیو چهارم  0.275  یینها  ازیتمطلوب به گردشگران در اقامتگاه  با ام
در جتذب   یو ختدمات مطلتوب مقصتد گردشتگر  یبنا و راه ارتبتاط  لیاص  یحفظ اصا ت و معمار  عتایقرار دارد. طب  0.267  ازیبا امت

نقطه قوت در  نیتر تیکم اهم 0.143 یینها ازیامت بامعرو  رادکان   یسنت ی»بستن  S2مو فه    نیمورر است. همچن  اریگردشگر بس
 شد.  ییارگ رادکان شناسا یگاه بوم گردجذب گردشگر به اقامت نهیزم
و   نیمهمتر  0.120  یینها  ازیبا امت   یاقامت و خدمات مرتبط در اقامتگاه بوم گرد  نهی»باتبودن هز  W5نقاط ضعف مو فه    انیم  در

قوچتان  بته  -مشتهد یرادکتان در اصتل یروستتا یو جاذبه ها یمشخصات در مورد اقامتگاه بوم گرد ی»فقدان تابلو  W4مو فه  
عوامتل   یابیتارز  سیدر متاتر  نکتهیمطرح است. با توجه به ا  یداخل  سیدر ماتر  0.063  ازیتنقطه ضعف با ام  نیتر  تیعنوان کم اهم

است نقاط قوت جذب گردشگر به اقامتگاه ارگ  0.527ضعف   یینها  ازیاز مجموع امت  شتریب  2.254قوت    یینها  ازیمتمجموع ا  یداخل
در   یوضعیت متوسط اقامتگاه از نظر عوامل داخلت  دهندهنشان    2.783ضعف غلبه دارد. در مجموع جمع نمره نهایی    رادکان بر نقاط

 دهد.  یرا نشان م یخارجعوامل  سی(ماتر3جذب گردشگر است. جدول) نهیزم
نجوم( در روستا به ختاطر   نهی)در زم  یو خارج  یداخل  یدانشگاه  یقاتیتحق  یها  می»حضور تO2,O3مو فه     ،یخارج  سیدر ماتر    

در   یریگردشتگرپذ  تیت»ظرف  O5فرصت در جذب گردشگر و مو فته    نیمهم تر  0.415  یینها  ازیرادکان  با امت  یخیوجود برج تار
 T3ه  مو فت  دهایتتهد  انیتفرصت ها قترار دارد. در م  یدر انتها  0.243  یینها  ازیتمجاور در جذب گردشگر  با ام  یمناطق و شهرها

 0.176 یینهتا ازیتبا استفاده از توان بتا قوه موجتود در منطقته  بتا امت  یگردشگر  یها  رساختیدر ز  یدو ت  یگذار  هی»ضعف سرما
 نهیدر زم دیتهد نیتر فیضع  یخارج انبه تبع آن کاهش حضور گردشگر کشور و یاسی»عدم ربات س  T5و مو فه    دیتهد  نیمهمتر

 یابیتارز سیدر متاتر نکتهیشد. با توجه بته ا ییشناسا 0.090 ازیارگ رادکان با امت  یگردشگر به اقامتگاه بوم گرد  یابیجذب و بازار

 
1 . Internal Factor Evaluation (IFE). 
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غلبته   دیتدنقاط فرصت بتر ته   سیماتر  نیا  است  ذا در  0.773با    دیاز تهد  شتریب  1.694فرصت    یینها  ازیمجموع امت  یعوامل خارج
 دارد. 

 (EFE1)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -3جدو. 

وزن  عوامل خارجی سیستم 
 نقطه اي 

وزن 
امتیاز  رتبه  استاندارد 

 نهایی 

ت
ص

نقاط فر
 

(O
p

p
o

rtu
n

ities

)
 

 .O1 0.356 4 0.089 2.69 ارتباط با اقامتگاه بوم گردی و ظرفیت های گردشگری روستای رادکانتوجه رسانه ها در 

O2  حضور تیم های تحقیقاتی دانشگاهی داخلی) در زمینه نجوم( در روستا به خاطر وجود برج .
 0.415 4 0.104 3.14 تاریخی رادکان 

O3  زمینه نجوم( در روستا به خاطر وجود برج . حضور تیم های تحقیقاتی دانشگاهی خارجی ) در
 0.415 4 0.104 3.14 تاریخی رادکان 

O4 )0.264 3 0.088 2.66 .حمایت معنوی مسئو ین از اقامتکاه بوم گردی ارگ رادکان ) حضور معاون رئیس جمهور 
O50.243 3 0.081 2.45 . ظرفیت گردشگر پذیری در مناطق و شهرهای مجاور در جذب گردشگر 

نقاط  تهدید 
 (Th

reats)
 T1 0.110 1 0.110 3.33 زمینه اقامتگاه های بوم گردی  . عدم وجود طرح جامع و برنامه مدون در سطح ملی در 

T20.096 1 0.096 2.90 . عدم حمایت ما ی دو ت از اقامتگاه های بوم محور روستایی 
T3 0.176 2 0.088 2.66 گردشگری روستا . ضعف سرمایه گذاری دو تی در زیرساخت های 
T40.160 2 0.080 2.42 شهد و استان خراسان رضوی. حمله به سفارت عربستان و کاهش گردشگران عرب شهر م 
T5 0.090 1 0.090 2.72 .عدم ربات سیاسی کشور و به تبع آن کاهش حضور گردشگران خارجی 
T6  0.141 2 0.070 2.13 استان. وجود اقامتگاه های بوم محور رقیب در 

 2.467 - 1 - مجموع ماتریس خارجی  
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 ها ياستراتژ نییو تع قیدوم: تطب لهمر 
 و فرصتت یو نقتاط ضتعف داخلت یخارج یدهایو تهد ینقاط قوت داخل  ،یخارج  یها و فرصت  یمرحله نقاط قوت داخل  نیا  در    

مربوط به گروه   یدر خانه ها  بیآنها به ترت  ۀجیشدند و نت  سهیمقا  گریکدیبا    یخارج  یدهایو تهد  یو نقاط ضعف داخل  یخارج  یها
 .دیدرج گرد 4( در جدول WT)دیتهد  -( و ضعفST) دیتهد-وت(، قSTفرصت) -(، ضعفSOفرصت) -قوت یتراتژاس
را نمتود. هتر  یحتداکثر بهتره بتردار یختارج یها از فرصت توان یم یبا استفاده از نقاط قوت داخل  SO  یها  یاستراتژ  یاجرا  در

 و  هتا از فرصتت  یاز نقتاط قتوت داخلت  یریگ ا بتواند با بهرهباشد تقرار داشته    تیموقع  نیدر ا  شهیسازمان عالقه مند است که هم
ارزش   رهیتکننتد در زنج  یمت  یستع  یتیموقع  نیبه چن  دنیرس  ی. معموتً سازمان ها برادیبنما  راحداکثر استفاده    یخارج  یدادهایرو

(. ستازمان 150: 1392 ،یو صتادق  مانی)فال سلندینما  یرقابت  تیمز  جتایو نت  یدیکل  یستگیبه شا  لیخود را تبد  ی  هیپا  یها  ییدارا
بتر  یخارج داتیتهد یمنف ریاز تأر یریجلوگ یخود برا یکوشند تا با استفاده از نقاط قوت داخل  یم  ST  یها  یاستراتژ  یها در اجرا

 تیتمز از است که سازمان نیا WO یها یببرند. هد  از استراتژ نیرا از ب داتیتهد  ایو    رندیبگ  شیرا در پ  ییسازمان، سازوکارها
 یمناسب اریبس یسازمان فرصت ها  زدر خارج ا  ی. گاهدیکه در فرصت ها نهفته است، در جهت جبران نقاط ضعف استفاده نما  ییها

 .دینما یفرصت ها بهره بردار نیاز ا تواند ینم یسازمان به سبب داشتن ضعف داخل یوجود دارد، و 
کته  یاستت. ستازمان یخارج طیاز مح یناش داتیاز تهد  زیو پره  یداخلکم کردن نقاط ضعف    WT  یها  یاستراتژ  یدر اجرا  هد 

 یحا ت  نیقرارخواهدگرفت. در چن  یزینداشته و در موضع مخاطره آم  یمناسب  تیقسمت متمرکز باشد وضع  نیعواملش در ا  نیشتریب
 یمت یو در هتر صتورت ستع نندیزگ یو مشابه آن را برم ادغام  ات،یکاهش عمل  ،یگذار: انحالل، والیاز قب  یمختلف  یها یاستراتژ

 نیتیهتد  تع SWOTسی(. تزم بته ذکتر استت در متاتر152:  1392  ،یو صتادق  مانی)فال سلندینما  زیپره  یتیوضع  نیاز چن  کنند
 انتخاب و اجرا نخواهند شد. گردند،یارائه م SWOTسیکه در ماتر ییهمه راهبردها نیقابل اجرا است. بنابرا  یراهبردها

 

 ییاجرا يها تی( و اولو IE)یو خارج یداخل سیماتر لیكتش -مر له سوم   
بتر  یعوامل داخل یابیارز یینها یازهایتو نه خانه است. جمع ام  یدو بعد اصل  یدارا  ییاجرا  یها  تیها و او و  یاستراتژ  سیماتر    

 یشته شتده استت. نقطته تالقتها نوYمحور  یبر رو  یعوامل خارج  یابیارز  یینها  ازیدرآمده و جمع امت  شیها به نما  Xمحور    یرو
هتا و  یاستتراتژ سیبختش در متاتر نیتا  تیکننده موقع  نییها، تعYها و  Xمحور     یبر رو  یخلو دا  یعوامل خارج  یازهایجمع امت

 
1 . External Factor Evaluation (EFE). 
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عوامتل  یابیتارز سیو در متاتر 2.78 (IFE) یعوامتل داخلت یابیارز سیدر ماتر یینها ازیاست. با توجه به امت ییاجرا یها تیاو و
 قرار گرفت.  یرقابت /یتهاجم یمنتخب در سلول »راهبردها یاستراتژ 2.46 (EFE)یخارج

 یگرفت که جذب گردشگر در اقامتگاه بوم گترد جهیتوان نت یم یو خارج یعوامل داخل  یابیارز  سیدر ماتر  یینها  ازیبا توجه به امت
ممانعت بته عمتل  یخارج داتیتهد یمنف ریا از تأرتوان ضمن استفاده از آنه   یبوده که م  یادینقاط قوت نسبتا ز  یارگ رادکان دارا

 آورد.
 اقامتگاههاي بوم محورتنوع، بازنگري و تدافعی بازاریابی و جذب گردشگر در ، استراتژي هاي رقابتی -4جدو. 

 ترکیب عوامل مورد نظر  نوع استراتژي  ردیف  نوع 

رقابت
/ی

تهاجم

 ی
S

O
 

ت  
)قو

ت( 
ص

و فر
 

SO1 
ه ظرفیت  از  مطلوب  گر استفاده  )جاذبهای  رادکان  روستای  تاریخی، دشگری  های 

 فرهنگی و طبیعی( در زمینه جذب گردشگر
S1,S2,S3,S4, 

S5,S6,S7,S9, S10 O1,O2,O3 

SO2 معرفی روستای رادکان به عنوان روستای هد  گردشگری در استان خراسان رضوی S1,S2,S3,S4, 
S5,S6,S7,S8,S9, S10 O1,O2,O3 

SO3 ( فرهنگی روستای رادکانزی( جاذبه های تاریخی و )باز ازسامرمت و باحیاء )آفرینی S1,S4,S7,S9 O2,O3 

تنوع
  S

T
 

تهد
د ی

 
و  

ت
قو

) 

ST1   بخش فعاتن  مختلف  حضور  های  نمایشگاه  در  رادکان  روستای  گردشگری  خصوصی 
 استانی، ملی و کشوری 

S2,S6,S7,S8 T6 

ST2 ه گردشگریگذاری بخش خصوصی در زمینهای سرمایه شناسایی فرصت 
S1,S2,S3, 

S4,S5,S9, S10 
T2,T3,T6 

ST3  گردی بوم  اقامتگاه دارای   روستاهای  درتدوین برنامه جامع مدیریت گردشگری در 
S1,S2,S3,S4, 

S5,S6,S7,S9, S10 
T6 

ST4   ،سنتی )موسیقی  رادکان  روستای  در  ملی  استانی،  مختلف  های  جشنواره  برگزاری 
 .( غذاهای سنتی، صنایع دستی و..

S1,S2,S3,S4 
,S5,S6,S7,S9, S10 

T6 

بازنگری 
W

O
ت و    

ص
)فر

ف(
ضع

 

WO1 رقابتی نمودن بازار گردشگری روستای رادکان O1,O2,O3 W5 

WO2 رادکانهای گردشگری روستای افزایش و بهبود عالئم و تابلوهای اطالع رسانی جاذبه O2,O3 W1,W4 

WO3   ،پار  و...( تقویت جاذبه های گردشگری رانویه) موزه O1,O2,O3 W2 

WO4 
معماری  و  فرهنگی  طبیعی،  تاریخی،  های  جاذبه  معرفی  منظور  به  گسترده  تبلیغات 

 O1,O2,O3,O5 W1,W2 روستای رادکان

تدافعی 
W

T
)تهدید و   

ف(
ضع

 WT1 تقویت زیرساخت های گردشگری روستای رادکان در زمینه های مختلف 
T2,T3,T6 W3,W6 

WT2 
مختلف گردشگری برای صاحبان اقامتگاه  بازاریابی در حوزه های    آموزش مهارت های

 های بوم گردی
T6 W1,W2,W5 

WT3 اجماع مدیران محلی در زمینه تقویت صنعت گردشگری در روستای رادکان T2,T3,T6 W1,W2,W3, 
W4,W6 

.1396 ق،یتحق   یها افتهیمآخذ:   

 
 یی اجرا يها تیها و اولو  ياستراتژ سیماتر -3شكل 
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 (يریگمی( )مر له تصمQSPM) ر یاستراتژ یکم يراهبردها س یماتر -چهارم  مر له

  رد یگ  یصورت م  یو قضاوت شهود  یعلم  لیو تحل  هیتجز  ق یمناسب و قابل قبول، از طر  یها یدر مورد استراتژ  یریگ  میتصم      
ماتر از  استفاده  با  امت  QSPM)  یکم  یراهبرد  یزیربرنامه  س یو  راه  یینها  ازی(  مهر  مشخص  اجراشودی برد  در    س یماتر  ی. 

تجز  یکم  یراهبرد  یزیربرنامه  تحل  ه یاز  اول  یهالیو  نت  مرحله  مقا  جهیو  از  داخل  سهیحاصل  خارج  یعوامل  دوم    یو  مرحله  در 
رت  توان به صو  یم  س یماتر  نیقابل اجرا مشخص شوند با استفاده از ا  یراهبردها  ینیع  یهاوهیآن ش  لهیتا به وس  شودیاستفاده م

  ن ی(. در واقع ا130: 1390زاده و همکاران،  میهراهبردها هستند، مشخص نمود)ابرا نیگوناگون را که در زمره بهتر یراهبردها ینیع
مانند   زین کیتکن نی کند. ا یم دایپ تیو واقع ریانتخاب شده، امکانپذ کیاستراتژ یاز مؤ فه ها کیکند که کدام یمشخص م کیتکن

 ی راهکارها  یریپذ  ن امکا  ی ابیارز  ی برا  س یماتر  نید. اباش  ی م  یو آگاه  ی قضاوت خوب، خبرگ  ک ی  ازمندیرها نها و ابزا  کیاکثر تکن
شرا  یشنهادیپ با  ا  یو وضع موجود م  یطی مح  طیدر مواجهه  به  کار  اول فرصت ها و    نیباشد. روش  صورت است که در مرحله 

از   ماًیمستق  دیاطالعات با  نیفهرست کرده، ا  QSPMست  را در ستون سمت را  یداخل  یو قوت ها و ضعف ها  یخارج  داتیتهد
 ی در نظر گرفته م  یازی( امتیو خارج  ی)داخل  تیموفق  یهر عامل بحران   ی. در مرحله دوم براندحاصل شو  IFEو    EFE  یها  سیماتر
توجه به ماتر  ازاتیامت  نی. اشود بر  یم  EFEو     IFEیها  سی با  ستون دوم در  بحرانباشد و در  عوامل   یقرارداده م  تیوفقم  یابر 

و قابل اجرا در   یشدن  یها  یاستراتژ  ب،یو ترک  قیمرحله تلف  یعنیشوند. در مرحله سوم با درنظرگرفتن مرحله دوم فرمو ه کردن،  
 یم  نییتعAS  تیجذاب  یازهای دهند. در مرحله چهارم امت  ی قرار م  QSPM  سیماتر  یبات  فیشود و آنها را در رد  ینظر گرفته م

با در    تیجذاب  ازیامت.  کنند یم  فیتعر  باشند، یم  یهر استراتژ  ینسب  تیکه نشان دهنده جذاب  یعدد  ریبه صورت مقاد  و آنها را  شود
مذکور ارر   یتخاب استراتژعامل در ان  نیا  ایشود که »آ  یسوال حاصل م  نیو طرح ا  تیو موفق ینظر گرفتن هم زمان عوامل بحران

  ر . دردیگ  یقرار م  4تا    1  ازیجذاب از امت  اریتا بس  تیعدم جذاب  نیب  یطبقه بند  کیدر  پاسخ داده شده اگر مثبت باشد    گذارد؟ ¬یم
حاصل    فیدر هر رد  تیجذاب  ازی هر عامل در امت  ازیکار با ضرب امت  نیها را به دست آورده، ا  تیجذاب  یازها یمرحله پنجم جمع امت

جذاب  یم دهنده  نشان  و  استراتژ  ینسب  ت یشود  امت  ی م  یآن  معنابا  ازیباشد.  به  استراتژ  شتریب  تیجذاب  یتتر  باشد)فال   یم  یآن 
صادق  مانیسل ز153:  1392  ،یو  جدول  )  یم  QSPM  سیماتر  ری(.  شماره  جدول  در  نتا5باشد و  شده    یینها  جی(  ذکر  محاسبات 

 است. 

  ن ی»تدو  یعنی  ST3  اول با  تیارائه شده، او و  یرقابت/یتهاجم  یها  یاستراتژ  نیصورت گرفته در ب  یها  لیو تحل  هی اساس تجزبر    
است    یضرور  نهیزم  نیباشد. در ا  یم  1.93  ازیبا امت   یاقامتگاه بوم گرد  یدارا  یدر در روستاها  یگردشگر  تیریجامع مدبرنامه  

متخصص و  گردشگ  نیصاحبنظران  مطلع  یرحوزه  مشارکت  با  و  سا  یمحل  نی دانشگاه  اجرائ  ریو  حوزه  در  مشارکت   یصاحبنظران 
ارزشمند ربت شده در فهرست    یمانند: بناها  ی و فرهنگ  ی خیو مرمت آرار تار  اءیتوان به اح  یبرنامه جامع م   نیداشته باشند. در تدو

مل ها  یآرار  جاذبه  گردشگر  یعیطب  یو  توسعه  ها  شیهما  یبرگزار  ،ی جهت  نشست  و  سرما  یها  صنعت   یگذار  هیتوسعه  در 
با توجه به توان    هیرانو  یجاذبه ها  جادیروستا و ا  یگردشگر  ی جاذبه ها  ی و ربت و معرف  ییاساشن  یتالش برا  ، ییروستا  یگردشگر

ب گردشگران  بتواند  که  تر  شتریمنطقه  متنوع  س  ی و  اتخاذ  و  کند  جلب  خود  کارآفر  یها  است یبه  حفظ  و  جذب  جهت   نانیتزم 
 نمود.   ژهیو ... توجه و یگردشگر نهیدر زم ییروستا

امت   یگردشگر  نهیدر زم  یش خصوصبخ  یگذار¬هیسرما  یها¬فرصت  یی»شناسا  ST2  ی استراتژ      او و1.58  ازیبا  دوم    تیدر 
ا در  دارد.  م  نیقرار  سرما  یارتباط  از  دعوت  با  تشو  گذاران ¬هیتوان  ا  ق یو  به  ن  التیتسه   جادیآنها  سرما  یگردشگر  ازیمورد    ه یو 

زم  یگذار ن  یحیتفر  ساتیتأس  نهیدر  اشا  ازیمورد   ... راهبرد  و  نمود.  استان  یهاجشنواره    ی»برگزار   ST4ره  در    یمل  ، یمختلف 
  ی توان به برگزار   یم   نهیزم  نیدر رتبه سوم قرار دارد در ا  1.57  ازیو...(   با امت  یدست  عیصنا  ،یسنت  یغذاها  ،یسنت  یقیرادکان)موس

غذاها ساتنه  گرد  یسنت  یجشنواره  بوم  اقامتگاه  برگز  یدر  رادکان،  موس  یارارگ  پ  یسنت  یقیجشنواره  از  دعوت   شکسوتانیو 
صنا  یبرگزار  ، یقیسمو هنر  یدست  عیجشنواره  همچن  یو  نمود.  اشاره   ... خصوص  ST1راهبرد    نیو  بخش  فعاتن    ی »حضور 

  ی جذب گردشگر م  نهیدر زم  یشنهاد یراهبرد پ  نیچهارم  1.20  ازیبا امت    یو مل  یمختلف استان  یها  شگاهیرادکان در نما  یگردشگر
 باشد.  
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بوم محور با    یبوم محور به گردشگران، آشناکردن صاحبان اقامت گاهها  یقامتگاههاا  یمناسب به منظور معرف  ت یسا  وب   یطراح
 تواند اررگذار باشد.  ی و جذب گردشگر در جذب گردشگر م یابیبازار نینو یروش ها

 ( QSPMماتریس ارزیابی راهبردهاي رقابتی بر اساس روش کمی استراتژیر) -5 جدو.
 (ST1) 1راهبرد  (ST2) 2د راهبر  (ST3) 3راهبرد   (ST4) 4راهبرد 

جم    عوامل کلیدي  ضریب 
 نهایی 

نمره  
 جذابیت 

جم   
 نهایی 

نمره  
 جذابیت 

جم   
 نهایی 

نمره  
 جذابیت 

جم   
 نهایی 

نمره  
 جذابیت 

0 0 0.197 3 0.262 4 0.0262 4 0.065 S1 

ت 
قو

ط 
نقا

 

0.096 2 0.048 1 0.096 2 0.096 2 0.048 S2 

0 0 0.122 2 0.122 2 0.122 2 0.060 S3 

0 0 0.127 2 0.127 2 0.063 1 0.063 S4 

0 0 0.069 1 0.208 3 0.273 4 0.069 S5 

0.208 3 0.139 2 0.208 3 0 0 0.069 S6 

0.140 2 0.210 3 0.140 2 0 0 0.069 S7 

0.240 4 0 0 0 0 0 0 0.059 S8 

0 0 0.207 3 0.138 2 0 0 0.068 S9 

0.67 1 0.67 1 0.134 2 0.067 1 0.067 S10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.110 T1 

ید 
هد

ت
 

0 0 0 0 0 0 0.288 3 0.096 T2 

0 0 0 0 0 0 0.264 3 0.088 T3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.080 T4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.089 T5 

0.211 3 0.141 2 0.141 2 0 0 0.070 T6 

 جمع جذابیت   1.20  1.58  1.93  1.57

 

 گردي ارگ رادکان راهبردهاي ارایه شده در زمینه الگوي مناسب جذب گردشگري در اقامتگاه بومدي اولویت بن -6جدو.

امتیاز  رتبه 
QSPM 

 راهبرد 

1 1.93 ST3 .گردی بوم اقامتگاه  دارای   روستاهای  در  در گردشگری  مدیریت جامع برنامه تدوین 

2 1.58 ST2 . نه گردشگریزمیشناسایی فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

3 1.57 ST4 ....( برگزاری جشنواره های مختلف استانی، ملی در روستای رادکان)موسیقی سنتی، غذاهای سنتی، صنایع دستی و 

4 1.20 ST1 . حضور فعاتن بخش خصوصی گردشگری روستای رادکان در نمایشگاه های مختلف استانی، ملی و کشوری 

 1396مآخذ: یافته های تحقیق 

       یري گنتیجه
 ت یآن از اهم  یو جذب گردشگر برا  رودیبه شمار م  یصنعت گردشگر  یها رساختیز  نیتر  یاز اصل  یاقامت  تسایتأس    

ارائه   تواندیدرباره آنچه که منطقه مشخص م  یبه گردشگران با قوه اطالعات  توانیم  یابیبرخوردار است، با بازار  یاژهیو

-SWOT  یها  سی از ماتر  یریکرد. مطا عه حاضر با بهره گ  بیترغ  ناز آ  دیبازد  ها را نسبت بهدهد، عرضه نمود و آن 

QSPM   قوت در    10راستا    نیبوم محور دارد. در ا  یاقامت گاهها  یمناسب جذب گردشگر برا  یدر ارائه استراتژ  یسع
  ورد مو    ییر شناسابوم محو   یاقامتگاهها  یابیبازار  یرو  شیپ  یخارج  دیتهد  6فرصت در برابر    5و    یضعف داخل  6برابر  

=    EFE  2.46  یو عوامل خارج  IFE=    2.78  یعوامل داخل  یابیارز  سیدر ماتر  یینها  ازیقرار گرفت. با توجه به امت  یبررس
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او و  یاستراتژ  نییتع  سی، ماتر توان به    یراستا م  نیداد، در ا  صیتشخ  نهیرا به   ی »راهبرد رقابت  ییاجرا  یها  تیها و 
داخل  قوت  نقاط  ها   یخارج  داتیتهد  یمنف  ریتأر  یکمک  جاذبه  داد. وجود  تار   یفرهنگ   یرا کاهش  وجود   یخیو  متعدد، 

  ونیلیم  28مطلوب روستا به واسطه مجاورت با کالنشهر مشهد با    ینسب  تیدر رادکان، موقع  یچهار اقامت گاه بوم گرد
سال   در  دائم1385گردشگر  رودخانه  ماه  ی،  پرورش  استخر  س  یبرخوردار  ،یو  از  ارائه   اسبمن  یاجاده  مستیروستا  و 

جشنواره    یاقامتگاهها و برگزار  یو نوع سبک و معمار  یبوم گرد  یها مطلوب به گردشگران در اقامتگاه  یخدمات رفاه
م   یسنت  یغذاها که  هستند  روستا  در  موجود  قوت  نقاط  ازجمله  درست  یو...  به  گردشگر  جذب  بحث  در   رتیمد  یتوان 

 ی اسیعدم ربات س  ،ییبوم محور روستا  یدو ت از اقامتگاه ها  فیضع  ی ما  تیمله حمااز ج  یرونیب  داتیشوند تا ارر تهد

 QSPMکیاستراتژ  یزیبرنامه ر  سیو ... را کاهش دهند. در ماتر  یکشور و به تبع آن کاهش حضور گردشگران خارج

  ن یانتخاب شد. در ا  "یاقامتگاه بوم گرد  یدارا  یدر روستاها  یگردشگر  تیریبرنامه جامع مد  نیتدو"راهبرد  ن یمهم تر
ا  نهیزم و  توسعه  به  شاخص  ییاجرا  یهانقشه  ،ی برندساز  ،ی ابیبازار  ها،رساختیز  جادیتوجه  سنجش    یبرا  قیدق   یهاو 
  د یجد  یهاجاذبه   جادیو ا  هارساختیتوجه به توسعه ز  ک،یاستراتژ  ت یریتحقق اهدا  مورد نظر بر اساس اصول مد  زانیم

است که بنا بر نظر کارشناسان، در نظر نگرفتن    یبرنامه از جمله موارد  شتنرکزگرا در نونار گذاشتن نگاه تمک  نیو همچن
تدو در  مد  نیآنها  جامع  بد  یضرور  یگردشگر  تی ریبرنامه  تدو  یهی است.  با  اجرا  نیاست  مد  یو  جامع    ت یریبرنامه 

ضعف  یم  یگردشگر نقاط  تبل  یتوان  گرد  یناکاف  غاتیچون:  بوم  اقامتگاه  با  ارتباط  استفاد  یدر  عدم  ظرف  هو   یها  تیاز 
تابلو  یگردشگر فقدان  مشهد،  گرد  یشهر  بوم  اقامتگاه  مورد  در  ها  ی مشخصات  جاذبه  و   یروستا  یو  کمبود  رادکان، 

رادکان همچون حضور   یگردشگر  یابیبازار  یرا کاهش داد و از فرصت ها  ی حمل و نقل عموم  لینامطلوب بودن وسا
 به نحو مطلوب بهره برد.   یردانشگاهیغ یو حت  ینشگاهدا یو خارج  یداخل  یقاتیتحق یها میت

 یشنهاد هاي کاربردي پ    

 ی در روستاها   یگردشگر  تیر یبرنامه جامع مد  نیتدو"راهبرد  ن یمهم تر  QSPMکیاستراتژ  یزیبرنامه ر  س یدر ماتر    

  ی هانقشه  ،ی برندساز  ،ی ابیازارب  ها،رساختیز  جادیتوجه به توسعه و ا  نهیزم  نیانتخاب شد. در ا  "یاقامتگاه بوم گرد  یدارا
توجه به    ک،یاستراتژ  ت یریمورد نظر بر اساس اصول مد  دا تحقق اه  زانیسنجش م  یبرا  قیدق  یهاو شاخص  ییاجرا

ا  هارساختیتوسعه ز از  نیو همچن  دیجد  یهاجاذبه  جادیو  برنامه  نوشتن  در  نگاه تمرکزگرا  گذاشتن  موارد  کنار    ی جمله 
است  یهیاست. بد  یضرور یگردشگر تیریبرنامه جامع مد نیاسان، در نظر نگرفتن آنها در تدواست که بنا بر نظر کارشن

در ارتباط با اقامتگاه بوم    یناکاف   غاتی چون: تبل  یتوان نقاط ضعف  یم  یگردشگر  تیریبرنامه جامع مد  یو اجرا  نیبا تدو
ظرف  یگرد از  استفاده  عدم  تابلو  یگردشگر  یها  تیو  فقدان  مشهد،  گردمشخ  یشهر  بوم  اقامتگاه  مورد  در  و    یصات 

 یاب یبازار  یرا کاهش داد و از فرصت ها  یحمل و نقل عموم  لیوسا  دنرادکان، کمبود و نامطلوب بو   یروستا  یجاذبه ها
به نحو مطلوب    یردانشگاهیغ  یو حت  یدانشگاه  یو خارج  یداخل   یقات یتحق  یها  میرادکان همچون حضور ت  یگردشگر

 بهره برد. 

 ناب م

منیر.)ابراهیم - یاری،  و  عیسی  د»(.  1390زاده،  گردشگران  رفتاری  ا گوهای  بر  تأریرگذار  کارکردهای  تطبیقی  ر  مطا عه 

از مدل   استفاده  با  ایران و آمریکا  بازاریابی گردشگری  لنامه فضای گردشگری، سال اول، فص   ،SWOTبرنامه ریزی 
 .1-26، 1شماره
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رو - همتی،  بابایی  و  ناصر  حمیدی،  و  آرمین  شهرستان »(.  1392شن.)آچا ،  گردشگری  بازاریابی  آمیخته  ا گوی  ارائه 

پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر ناصر حمیدی، مؤسسه آموزش عا ی غیر     ، SWOTقزوین مبتنی بر مدل  
 انتفاعی آبا.

مدیریت، چشم انداز    ، نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری»(.  1388امین بیدختی، علی اکبر و نظری، ماشاءا...) -
 .49 -68، 32شماره

مطا عه تطبیقی اقامتگاه های بوم گردی مناطق بیابانی از  »(.  1391بروج، اشکان و ضیایی، محمود و جمعه پور، محمود.) -
گردشگری پایدار  توسعه  ضیایی،     ،منظر  محمود  راهنمایی  به  ارشد،  کارشناسی  نامه  طباطباییپایان  عالمه  ، دانشگاه 

 تهران. 

علمی جغرافیا و برنامه ریزی     ،اهفرصت ها، چا ش  ،یبوم گرد  های  قامتگاها»  .(1395جه. )زرجمهری، خدیبو - انجمن 
 روستایی ایران، شعبه خراسان رضوی. 

بررسی تاریر آمیخته بازاریابی گردشگری برای جذب گردشگر  »(.  1395پیغمبردوست، سید یونس و اصغری زمانی، اکبر.) -
ارس  طبیعی داخلی در منطقه برنامه ریزی    ، آزاد  علوم جغرافیا و  نوین در  سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های 

 .9-1، معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

مصطفایی  ،دانشمند - فریده  و  تاریخی»  (.1394.)سارا  بافت  در  گردشگر  اقامتی  های  مجموعه  طراحی     ، راهکارهای 
-1،، مازندران، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانشی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهرینفرانس ملک

10. 

عباس.) - نجومی(»(.  1390رجائیان،  ساعت  بزرگترین  دارای  و  سا ه  هزار  چندین  تاریخی  )با  زمان  گذر  در  ،   رادکان 
 انتشارات رادکان، چاپ اول. 

فرهنگ مفاهیم و اصطالحات برنامه ریزی و » ( .  1389راسانی، محمد امین.)ا... و خ  رضوانی، محمد رضا و نظری، و ی  -
 . چاپ اول. ، جهاد دانشگاهی مشهد توسعه روستایی

 )گردشگری(. 17، صفحه 19/10/1394به تاریخ 3672روزنامه دنیای اقتصاد، شماره  -

ا...) - حجت  صادقی،  و  محمود  سلیمان،  بخ»(.  1392فال  های  توانمندی  در  تحلیل  جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی  ش 

 . 156-139، 30جغرافیا و توسعه، شماره  ، SWOTراستای توسعه پایدار با استفاده از مدل 

شه سار بوم گردی( بر ارتقاء سطح های محلی) خوبررسی تأریر اقامتگاه»(.  1390فرجی راد، عبدا رضا و احسانی، افسانه.) -
روست بر  تأکید  با  محلی)  جامعه  دراز(زندگی  شیب  و   گرمه  علمی ای  سرزمین  جغرافیایی  فصلنامه  سال   -،  پژوهشی، 

 . 63-77، 30هشتم، شماره 

عبدا علی.) - رضایی،  و  سعید  قطار،  آزادی  و  حسنعلی  سبکبار،  های  »(.  1391فرجی  قابلیت   Google Mapsبررسی 

API  گر  در نمونه  مناطق  موردی:  سفر)مطا عه  ریزی  برنامه  و  گردشگری  رویان(  دشگریبازاریابی  فصلنامه   حوزه   ،
 .117-107، 2جغرافیایی فضای گردشگری، شماره 

 دیماه. 26. همایش بوم گردی و توسعه پایدار در خراسان رضوی، 1394فیاضی.  -

شهرام و میر خداوندی، آسیه.) نیا،  بازاریابی گردشگری راهکاری اساسی در  »(.  1389گیالنی  برنامه ریزی  بازارگرایی و 
 .1-9،   نعت گردشگریحذ  موانع ص

 .  سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان خراسان رضوی.1395مرکز آمار ایران. -

زهره.) - خسروی،  و  سعید  احدا»(.  1394هاشمی،  تاریر  و بررسی  مشارکت  بر  زیست  محیط  با  سازگار  اقامتگاه  ث 
دشت سیمین  منطقه  موردی:  )مطا عه  محلی  جامعه  گر  )توانمندسازی  و  میراث  فصلنامه  دوره،  شماره1دشگری،   ،1  ،

138-119. 

 


