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  چكيده 
هاي زمين شناسي به گردشگران با  گردي است كه به معرفي پديده ته به طبيعتهاي وابس  زمين شناسي، يكي از رشتهيا گردشگري ژئوتوريسم

 كل ةادارهاي سمنان، تهران و قم واقع شده و توسط   نمك در استانةكوير در شمال درياچ پارك ملي .پردازد حفظ هويت مكاني آنها مي
 ة باالي اين پارك در توسع توانايي مبين  و آثار تاريخيص ژئومورفيكوجود عناصر خا. شود استان سمنان مديريت ميحفاظت محيط زيست 

 راهكارهاي مديريت ژئوتوريسم در پارك ملي كوير از مدل ة ارائبراي. استژئوتوريسم و جلب گردشگران دوستدار طبيعت و پژوهشگران 
، است تهديدها از محيط خارجي ها و  كه مبتني بر شناسايي نقاط قوت و ضعف از محيط داخلي و فرصتswot راهبرديريزي  برنامه
هاي  پايان، به منظور اجتناب از محدوديت در. دش تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي ارائه ةگيري و نتيجه به صورت جداول خالص بهره

 هاي اولويت اساس بر اين ماتريس. دش استفاده نفعان ذيفريمن موسوم به ماتريس  ماتريس ، ازها راهبرد به دهي تاولويو swot مدل كيفي 
مديريت مقتدرانه و  " راهبرديدو  توسعه، هاي گزينه از يكهر بارگذاري از پس تهيه شده و اكولوژيكي پارك و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،

ي از گير  بهره"و+ ۵۸ هاي زيستي در معرض انقراض با امتياز   گونهيمساعي سازمان حفاظت محيط زيست در حفاظت بهينه پارك و احيا
مند به مواريث طبيعي زمين به عنوان  ههاي طبيعي پارك ملي كوير به منظور جذب گردشگران عالق  ژئوتوريسمي و كاربري جاذبههاي توانايي

  .ددنش  پيشنهادها راهبردي مهمترين عنوان به ترتيب به+ ۴۶ امتياز بامهمترين هدف مديريتي و حفاظتي 
  

   كليد واژه
   ، روش فريمنراهبرديريزي  وير،برنامهژئوتوريسم، پارك ملي ك

  سرآغاز
تراژدى  به دادن پايان به منظور آور ارز و زا به صنايع درآمد توجه

توسعه پايدار كشور  و رشد منظور به قدم تك محصولى، اولين اقتصاد
گردشگري از عوامل اصـلي   ).۱۳۸۷آزاد منجيري،( شود مي محسوب

تمـاعي، فرهنگـي و زيـست        پايـدار در سـطوح اقتـصادي، اج        ةتوسع
 در سالهاي اخير رويكـرد      كه) ۱۳۸۵پاپلي و همكاران،  ( محيطي است 

با اهداف اكوتوريسم  .گردي يافته است موضوع طبيعت به اي گسترده
ماهوي آن يعني حفاظت از محيط زيست، التزام به جوامـع محلـي و        

هـاي   هاي فرهنگي جامعه ميزبـان از جملـه گزينـه          احترام به ويژگي  
ريزي است كه داراي بيشترين سازگاري با مفهوم توسعه پايدار          نامهبر

 شـباهت  ه كـ   جهـانگردي هـاي  شـاخه  از يكـي  ).۱۳۸۵فنل،( است

 هاي واژه تركيب از كه است ۱ژئوتوريسم دارد، اكوتوريسم با بسياري
رحـيم  ( .اسـت  آمـده  پديـد  )گردشـگري (و توريـسم  ) زمـين ( ژئـو 
 زيـست   -عي توريـسم فرهنگـي    ژئوتوريسم در واقـع نـو     ). ۱۳۸۶پور،

هـا و آثـار خـاص     محيطي است كـه در منـاطقي كـه داراي يادمـان          
توانـد    هاي خود مي    شناسي هستند، صورت مي پذيرد و با جاذبه         زمين

اي پويا و خالق بين طبيعت و          جهاني شدن، با ايجاد رابطه     ةدر گستر 
جديـدي را در آينـده    هـاي  فرهنگ يك منطقه با گردشگران، جريان   

 & Drumm( دكن  پايدار فراهمةاي توريسم جهاني، صلح و توسعبر

Moore,2005(.           به تعريفي ديگر، ژئوتوريسم يعنـي توريـسمي كـه
بخشد و اين  هويت جغرافيايي يك مكان را حفظ كرده و يا بهبود مي        

شـود، بلكـه ميـراث فرهنـگ و         محيط زيست را شـامل مـي       فقطنه  
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۶۰مجله محيط شناسي شماره   

 

۶۶  
 بيشتر اهالي محلـي را در بـر         زيباشناسي مكان و از همه مهمتر رفاه      

در واقـع ژئوتوريـسم شـكلي از     .(Pereira & dias,2008) گيرد مي
توريسم فرهنگي محيطي معطوف به حـس مـاجراجويي اسـت كـه             
تجربيات ناشي از تحقيق در مواريث طبيعـي بـدان اعتبـار بخـشيده              

   .)۱۳۸۸نوجوان و همكاران، ( است
هـاي    يـا پديـده    ۲ها پ ژئوتو بيشترهاي هدف ژئوتوريسم،     مكان
تواند به عنوان ميراث زمين شناختي در قالب          كه مي  استجغرافيايي  

 توريسم مورد استفاده قرار ةساز در راستاي توسع    ابزاري كار  ۳ژئوپارك
  ). ۱۳۸۳عبدي و همكاران،( گيرد

در  يونـسكو  كه    است مديريتي-ژئوپارك نوعي ساختار حفاظتي   
پاسخ به نياز روزافـزون بـه يـك     در   .ده است كر پيشنهاد   ۱۹۹۹سال  

شناختي و  هايي كه از نظر زمين المللي براي شناخت سرزمين نهاد بين 
 شـبكه  ةعلوم زمين جالب توجه هستند، يونسكو طرحي به نام برنامـ         

 حفاظت  براي مديريتي   ي كه سيستم  دكرها ايجاد    المللي ژئوپارك  بين
 و آمـوزش  اجتمـاعي منطقـه  -از ميراث زمين شناسي، رشد اقتصادي   

شناسي، زيـستي و فرهنگـي       رساني عمومي در زمينه ارزشهاي زمين     
   ).۱۳۸۵ مجنون و خديوي،( است

كنـون پـژوهش مـستقلي صـورت         درباره مديريت ژئوتوريسم تا   
هاي انجـام شـده بـه بررسـي موانـع و             نگرفته است و اكثر پژوهش    

  .اند پرداختهي توسعه گردشگري در كشور راهكارها
ها و   ژئوتوريسم، نياز به شناخت دقيق چالش     ةسعدر حالي كه تو   

 اطالعــاتي ةســامان.  راهكارهــاي مــؤثر بــراي توســعه آن داردةارائــ
 با همكاري سازمان زمين شناسي      ۱۳۸۳هاي ايران در سال      ژئوپارك

المللــي   بــينةو اكتــشافات معــدني كــشور بــر مبنــاي الگــوي شــبك
اي علـوم زمـين     هـ  هاي سازمان يونسكو توسط پايگـاه داده       ژئوپارك

و اولين اقدام جدي بـراي مطالعـه در         ) ۱۳۸۶خوش رفتار، ( دشايجاد  
 قشم در ة براي قسمتي از غرب جزير     ۱۳۸۴زمينه ژئوتوريسم از سال     

   ).۱۳۸۶پور، حقي (كشور آغاز شد
هاي طبيعي چون گنبدهاي نمكي، آبهـاي        اصوالً كاربري جاذبه  

 مطلـوب اقتـصادي   ةتواند پلي به سوي رشد و توسـع   ميغيرهگرم و  
   ).۱۳۸۶شايان و همكاران،( دشومناطق محسوب 

هاي صورت گرفته به اختـصار       در اين بخش تعدادي از پژوهش     
  .شوند بررسي مي
 ژئومرفولوژيكي هاي يرساختز به بررسي )۱۳۸۲(زمرديان 

 هـاي  نـاهمواري  و كوههاپرداخته و  ايران در اكوتوريسم

 ورزشـهاي  بـراي  فراوانـي  بـسيار  قـدرت را داراي  ايران

معرفـي  ... دامنـه نـوردي، صـخره نـوردي و      كوهستاني،
 .ندك مي

   هاي   ارزيابي جاذبه " عنوان بادر پژوهشي   ) ۱۳۸۷(كاميابي
طبيعي و ژئوتوريسمي حوضه حبله رود و پارك ملي كوير          

 تبديل شدن منطقه ذكر شده را بـه    توانايي"سمنان استان
ــق  ــارك از طري ــه ژئوپ ــد  برنام ــعه م ــزي توس يريت و ري

هـاي ژئوتوريـستي پيـشنهاد        برداري بهينه از سيستم    بهره
 .كرده است

 Hongzhe & Zhu )2008( بررسي توريسم پايدار در به 
پرداخته و ژئوتوريسم را جـزء الينفـك نـسل          كشور چين   

د كه خود برانگيزاننـده صـنايع       نكن سوم صنايع معرفي مي   
 ،۴هــاي تهيــه غــذا ديگــري نظيــر حمــل و نقل،ســرويس

هاي تورگرداني خواهد بود و نقـش مـؤثري      ها،آژانس هتل
كشور چين با دارا    . پايدار اقتصادي خواهد داشت    ةدر توسع 

 .ر دنياست ژئوتوريسم دة ژئوپارك پرچمدار توسع۱۸بودن 

 Brilha )2009(   ژئوتوريسم  ةتوسعهاي    به بررسي چالش
هاي پرتغال پرداختـه و اسـتفاده از ابزارهـاي           در ژئوپارك 

دولتــي را مهمتــرين راهكــار حفاظــت از ميــراث قــانوني 
 .داند طبيعي مي

ئوتوريسمي پارك ملي كـوير      ژ هاي  توانايياين مقاله به ارزيابي     
هاي ملـي    پارك. سنجي تبديل آن به ژئوپارك پرداخته است       و امكان 

هاي خاص و اهميـت       مناطق طبيعي به نسبت وسيع و داراي ويژگي       
اسـي، جغرافيـاي زيـستي و       شناسـي، بـوم شن      ملي بـه لحـاظ زمـين      

 زيستي و طبيعي، بهبود       با اهداف حفظ وضعيت    هستند كه  انداز چشم
هــاي جــانوري و رويــشگاههاي گيــاهي و همچنــين  جمعيــت گونــه

  ). ۱۳۸۱مجنونيان،( شوند برداري تفرجي انتخاب مي بهره
بعضي از انواع     جهاني حفاظت،  ةهرچند مطابق با ضوابط اتحادي    

 مديريتي جريـان دارد،  ياي ملي به عنوان هدفه گردشگري در پارك 
اما توسعه انواع فعاليت هاي پايدار گردشگري در مناطق طبيعـي بـه             

ريزي  تفاده از رويكردهاي نو در برنامه     هاي ملي نيازمند اس    ويژه پارك 
  ).۱۳۸۷ ،ايگلز و همكاران( استو مديريت اين مناطق 

 پـارك ملـي      اروميـه بزرگتـرين    ةپارك ملي كوير پس از درياچ     
هـاي خـشك و       بارزي از اكوسيستم   ةشود و نمون   كشور محسوب مي  

ايـن   ).۱۳۸۲دهدار درگاهي و مخـدوم،    ( كشد بياباني را به تصوير مي    
پارك عالوه بر دارا بودن ارزشهاي چندگانه حفاظتي، تـاريخي و بـه             
واسطه حضور و فعاليت مستمر عشاير و روستاييان در اطراف پـارك،         



  
  
  
  

  ... كوير با استفاده از مدلمليهاي ژئوتوريسمي پارك   تواناييارزيابي 

 

۶۷ 

 از سـوي    ۱۹۷۶ كـوير، در سـال       ةنطقه حفاظت شد  خصوصاً درون م  
گاه زيـستكره را بـه خـود          عنوان ذخيره  ، مسكون ةبرنامه انسان و كر   

   ).۱۳۷۶مجنونيان،( اختصاص داده است
هرچند كه در سالهاي اخير به دليل اولويـت نـدادن دولـت بـه               

هـاي    گونه  حيات ةادامهاي محيطي    مقوله محيط زيست، بروز آسيب    
ري پارك ملي كوير را با چالش مواجه ساخته است؛ اما         گياهي و جانو  

 ژئوتوريسم در پـارك مـؤثرترين راهكـار حفـاظتي           ةمديريت و توسع  
است كه با مشاركت دادن جوامع و افكار عمومي در مديريت پـارك              

هاي دولتي  به بهبود وضع موجود و جلوگيري از دست اندازي سازمان
  .دشمنتج خواهد 

  : زير قابل ذكرنداهداف پژوهش به صورت
  ها و تنگناهاي توسعه ژئوتوريسم در  ارزيابي جامع توانمندي

 ؛SWOTپارك ملي كوير با استفاده از مدل كيفي 

  ي مديريتي به منظور بهبود وضع موجود و ها راهبرد ارائة
 ؛ها تقويت نقاط قوت و استفاده از فرصت

 و ها راهبرددن كر كمي بندي و اولويت 

 با استفاده از مدل فريمن كـه   راهبرد هتريندن ب  كر مشخص 
 .در بخش بعدي پژوهش به تفصيل شرح داده خواهد شد

  مواد و روشها

  منطقه مورد مطالعه
 حفاظت شـده كـوير تحـت        ةاي كه امروز به عنوان منطق      ناحيه

 بـا   كـانون شـكار ايـران      وسـيله   بـه  ۱۳۴۳حفاظت قرار دارد در سال      
هاي گياهي و جـانوري   ه هكتار به منظور حفظ گون   ۶۰۹۴۳۸مساحت  

 سـازمان شـكارباني و   ۱۳۴۶مورد توجه دولت قرار گرفته و در سـال      
ايـن  . دكـر نظارت بر صيد، چراي دام را در سراسر آن ممنوع اعـالم             

 بـا توجـه بـه       ۱۳۵۷ به پارك ملي و در سـال         ۱۳۵۵منطقه در سال    
هـاي حفـاظتي در    شرايط اقتصادي، اجتمـاعي و امكانـات و توانـايي        

هاي دولت به پارك ملي كوير و منطقه حفاظت شـده         سياستاجراي  
   .دشكوير تقسيم 

 نمـك   ةاين منطقه در جنوب شهرستان ورامين و شمال درياچـ         
 هكتـار در اسـتان هـاي        ۰۰۰/۶۷۰واقع شـده و بـا وسـعتي معـادل           

سمنان، تهران و قم قرار گرفته است كه از اين ميزان، پارك ملي بـا          
  حفاظت شدهةاستان سمنان و منطق  هكتار توسط۰۰۰/۴۲۰مساحت 

 شـود   هكتار توسط استان تهران مـديريت مـي        ۰۰۰/۲۵۰با مساحت   
دفتر مـديريت   در حال حاضر     ).۱۳۸۸سازمان حفاظت محيط زيست،   (

 . محيط زيست شهرستان گرمسار قـرار دارد       ةپارك ملي كوير در ادار    

 ميليمتـر و متوسـط دمـاي كمينـه و           ۱۳۲ سـاالنه متوسط بارنـدگي    
 درجــه ســانتيگراد، منطقــه را داراي اقلــيم ۲۵و ۱۰ ســاالنهينه بيــش

   ).۱۳۷۵خليلي،( كند فراخشك معتدل معرفي مي
از نظر زمين شناسي پارك ملـي كـوير در بخـش شـمالي زون              

ترين واحدهاي سـنگي در ارتفاعـات        ايران مركزي قرار دارد، قديمي    
ها   اليه رخنمون قرار دارند و به طرف تپه ماهورها و دشت سرها سن           

   .شود جوان مي
هـاي سـنگي     شناسي متنـوع بـوده و سـازند        منطقه از نظر چينه   

ــا عهــد حاضــر در آن بيــرون زده اســت  . مختلــف از پالئوزوييــك ت
ترين واحدهاي ژئومرفولوژيك شناخته شده در مجموعـه كـوير      عمده

بـا  اي و كـوير      مناطق كوهـستاني، تپـه مـاهوري، ماسـه        : عبارتند از 
  ).۱۳۷۵ نيا،فيض( زار شوره

 گونـه از    ۳۰۲پوشش گياهي فلور مجموعه كـوير مـشتمل بـر           
اي و بازدانـه اسـت كـه بخـش          اي و دو لپـه     گياهان گلدار تـك لپـه     

ـ               عمده  انـد  شكيل داده اي از آنها را گياهان يكـساله بـا عمـر كوتـاه ت
   ).۱۳۷۵زهزاد و مجنونيان،(

بـه  هاي اطراف خـود و       پارك ملي كوير با تأثيرپذيري از محيط      
هاي گسترده و ارتفاعات متعدد با پوشـش گيـاهي       دليل داشتن دشت  
 كويري و استپي زيستگاههاي متنوعي را بـراي        -متنوع نيمه كويري  

   .زيست وحوش مختلف فراهم آورده است
اين موضوع مطرح بـوده اسـت كـه بـا           هرچند در سالهاي اخير     

، ر پارك ملي كوي   هاي زيستي مهم     درصدي گونه  ۹۰توجه به كاهش    
 و   قابل بحثـي نبـوده      ملي موضوع  ي به عنوان پارك   آنادامه وضعيت   

اين پارك منحل شـده و امكانـات حفـاظتي     تر باشد كه   شايد مناسب 
هاي ملي كشور  در آن صرف حفاظت بهتر يكي ديگر از پارك موجود

 ، اما وجود عناصر خاص ژئومورفيك هماننـد گنبـدهاي نمكـي،           شود
هاي شني   ها، تپه  ها، سيف  برخان تي،هاي كارس  اشكال انحاللي آهك  

 چشم انـدازهاي زيبـا، تـاالب        هاي مختلف،  و رسوبات نمك در رنگ    
بند عليخان، درياچه نمك، آثار فرهنگي و تاريخي نظير كاروانـسراي    

 مبـين الرشيد، نهر سنگي و راه سـنگفرش    قصر بهرام، قلعه دير، عين    
جلـب گردشـگران     ژئوتوريـسم و     ة باالي اين پارك در توسع      توانايي

  .  استدوستدار طبيعت و پژوهشگران 
  روش كار

ينـد  ا روش سيـستماتيكي اسـت كـه فر        راهبـردي ريـزي    رنامهب
 ).۱۳۸۶برايـسون،  ( .كنـد  ييد مـي   را پشتيباني و تأ    ۵راهبرديمديريت  

.  چهار عنـصر اساسـي تـشكيل يافتـه اسـت            از راهبرديريزي   برنامه
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۶۸  
تراتژي و كنتـرل و     اجـراي اسـ    ،راهبـردي بررسي محيطـي، تـدوين      

  . )Hussey,1991( ارزيابي
 امـا  هـستند  در حـد بيـشماري      راهبـردي  ريزي  برنامه هاي مدل

 گيرنــد الهــام مــي  SWOT تقريبــاً همگــي آنهــا از مــدل تحليلــي
)Mintzberg,1998(.  

  SWOT حروفيل چهار كلمه انگليس او  
Strengths )(S قوت بامعادل فارسي،  

 Weakness) W( ضعف،  
 Opportunity )O( فرصت   

  ).۱۳۸۴حكمت نيا و موسـوي،    ( است تهديد )Threats) Tو  
 در دهـه  Albert Humphreyاين تكنيك براي اولـين بـار توسـط    

 پژوهشي در دانشگاه استانفورد با استفاده       اي   ميالدي در پروژه   ۱۹۶۰
 ;Arslan, 2008)دش كمپاني ارائه ۵۰۰از اطالعات به دست آمده از 

Saaty,1987).   
 روشي است براي شناسايي نقاط قوت و        SWOTمدل تحليلي   

ها و تهديد هاي خارجي كـه مجموعـه بـا آن        ضعف داخلي و فرصت   
  ).۱۳۸۲پيرز و رابينسون،(روست  هروب

شناسايي اين عوامـل و      تحليل سيستماتيكي را براي      ،اين مدل 
ـ    كه بهترين تطابق را بين آنها ايجاد مي        راهبرديانتخاب   د، ارائـه   كن

به منظور تجزيه و     در اين پژوهش   ).۱۳۸۲هريسون و جان،  ( دهد مي
ي توســعه هــا راهبــرديهــا و   اســتراتژيةتحليــل اطالعــات و ارائــ

   ).۱نمودار ( استفاده شده است SWOTژئوتوريسم از روش تحليلي 
هاي صورت گرفته بر روي محـيط داخلـي و           با توجه به بررسي   

 نقـاط قـوت، ضـعف،      محيط خارجي پـارك ملـي كـوير فهرسـتي از          
   .شدها و تهديدها شناسايي  فرصت

در ادامه به منظور ساخت مدل تحليلي، به وسيله نظرخواهي از           
كارشناسان و با استفاده از روش خبرگان وزن دهي بـه هـر كـدام از          

  . عوامل صورت گرفت
 داخلـي و خـارجي كـه        يراهبرديدر مرحله بعد با تنظيم عوامل       

 اسـتخراج   SWOTند، مـاتريس    هست اهبرديرمبنا و پايه در تدوين      
 يا تقليل نقاط ضعف و تهديدها و تقويت         ، برطرف كردن  برايشده و   

  .ده استشي مناسب ارائه ها راهبردي و بهبود نقاط قوت
دن كـر  پاياني بـه منظـور اولويـت دهـي و مـشخص        ةدر مرحل 

ده شـ ي فريمن استفاده    راهبرديريزي    از مدل برنامه   راهبردي بهترين
  .كه در بخش بعدي شرح داده شده استاست 

 

 SWOT تجزيه و تحليل ):۱(شمارة شكل 
  )۱۳۸۷چشمه و زنگي آبادي، محمدي ده: نبعم(

  

  هاي پژوهش يافته

  بررسي محيط داخلي پارك ملي كوير 
ينــد تجزيــه و تحليــل ا آغــاز بررســي فرتــرين راه بــراي ســاده

 .بررسي دقيـق نقـاط قـوت و ضـعف آن مجموعـه اسـت               مجموعه،
بررسي محيطي عبارت است از نظارت و ارزيـابي و نـشر اطالعـات              

 ).۱۳۸۴هـانگر و ويلـن،    ( حيط داخلي و خارجي مجموعه    مربوط به م  
۶ جدول خالصه تجزيه و تحليـل عوامـل داخلـي   

 (IFAS))  جـداول
 .است عوامل داخلي سيستم  يراهبردي، حاصل بررسي     )۲ و   ۱شماره  

لـي مقـصد گردشـگري را    ، نقاط قوت و ضعف اصـلي داخ   جدولاين  
 روابـط   ارزيـابي همچنين براي شناسـايي و      . كند  تدوين و ارزيابي مي   

. كنـد   بين عناصر تشكيل دهنده مقصد گردشگري راههايي ارائه مـي         
هاي قابـل كنتـرل مقـصد         فعاليت ةقاط قوت و ضعف داخلي در زمر      ن

گيرند كه در حال حاضر مقصد گردشگري آنها را          گردشگري قرار مي  
   .دهد  ميرائه يا بسيار ضعيف ا،ي بسيار عاليا هبه شيو

د بــه  يــك مــاتريس ارزيــابي عوامــل داخلــي بايــةبــراي تهيــ
 به منظور شناسايي عوامـل مـؤثر در    .دكرهاي شهودي تكيه     قضاوت

گيــري از نظــر  توســعه ژئوتوريــسم در پــارك ملــي كــوير بــا بهــره 
ميداني هاي  ز انجام بررسي نقاط قوت و ضعف پس ا    ةكارشناسان كلي 

اين جدول طـي پـنج      .دش تنظيم   )۲ و ۱( ةو در جداول شمار   فهرست  
  : به شرح زير استلاحمراين   كهدشو مرحله تهيه مي

پس از بررسي عوامل داخلي، بايد مهمترين عوامل را فهرسـت           -۱
عوامل انتخابي بايد در بر گيرنده نقاط قوت و ضعف سيـستم            . كرد

 .يا منطقه باشند



  
  
  
  

  ... كوير با استفاده از مدلمليهاي ژئوتوريسمي پارك   تواناييارزيابي 

 

۶۹ 

) بسيار مهم است( ۱تا ) اهميت ندارد( ز صفربه اين عوامل، ا-۲
 اهميـت نـسبي آن در    مبـين ضريب هر عامل،    . شود ضريب داده مي  

كه آيـا    صرف نظر از اين   . موفقيت سيستم در صنعت مورد نظر است      
 قوت يا ضعف داخلي به حساب آيـد،  ةعامل مورد نظر به عنوان نقط     

نطقـه اسـت،    عملكـرد م   بايد به عاملي كه داراي بيـشترين اثـر بـر          
ضـرايب وزنـي بـا اسـتفاده از روش نرمـال،            . باالترين ضريب را داد   

يـد  با ده و جمع ضرايب وزنـي اختـصاص داده شـده مـي     شاستاندارد  
تأثير آن عامل بر موفقيت  هرچه وزن بيشتر باشد،    .دشومساوي يك   

 .كنوني و آينده بيشتر است

 ۱رتبـه   . شـود  داده مـي   ۵ تـا    ۱يـك از عوامـل رتبـه        به هر -۳
 نقطـه    مبـين  ۳ ضعف كـم، رتبـه       ۲ ضعف اساسي، رتبه     دهندة  نشان

بسيار  قوت ةدهند  نشان ۵و رتبه     باال قوت ةدهند  نشان ۴قوت و رتبه    
   .استباالي عامل مورد بحث 

 نهـايي هـر عامـل،       امتيازبراي تعيين    ۷در ستون امتياز وزني   -۴
  . آن ضرب كردةرتببايد ضريب هر عامل را در 

 امتيـاز  نهايي كليه عوامل محاسبه شده تـا  زاتامتيامجموع   -۵
دهـد كـه     ايـن امتيـاز نـشان مـي       .مقصد گردشگري مـشخص شـود     

مجموعه چگونه به عوامـل و نيروهـاي موجـود و بـالقوه در محـيط                
 و  ۵/۲، متوسـط آن     ۱حـداقل امتيـاز وزنـي       . دهـد  داخلي پاسخ مـي   

د  باشـ ۵/۲اگر امتيـاز نهـايي مجموعـه كمتـر از     . است ۴حداكثر آن   
 و   اسـت  جموع دچار ضـعف   در م  عني مجموعه از نظر عوامل داخلي     ي

 ايـن اسـت كـه مجموعـه     مبـين  باشد، ۵/۲ نهايي بيشتر از   ةاگر نمر 
  . است از نظر عوامل داخلي داراي قوتطور كلي  به

  پارك ملي كوير ژئوتوريسمي هاي تواناييدر ارزيابي  (IFAS)ماتريس خالصه تجزيه و تحليل عوامل داخلي): ۱(جدول شمارة 
امتياز   نديب درجه  وزن  (s)نقاط قوت 

هاي شني  هاي كارستي، انواع تپه هاي طبيعي نظير گنبدهاي نمكي، اشكال انحاللي آهك برخورداري از كاربري جاذبه-  وزني
هاي نمك در رنگهاي  سهمي، طولي، عرضي و درهم و رسوبات و كريستال هاي شني ها، تپه ها، سيف نظير برخان

  تلفمخ
  

۵/۰  ۵  ۵/۲  

 و ...) فرسايش بادي، آسمان پرستاره شب كوير و(انداز بسيار زيباي مناطق بياباني برخورداري از اقليم خشك و چشم-
  و كويري بياباني كمياب نواحي وحش حيات طبيعي نمايشگاه

۱/۰  ۳  ۳/۰  

  ۱۲/۰  ۳  ۰۴/۰  كوه  سياه شاهي، چشمه ير،نخج آب، شكر محله، آب الرشيد، ها و آبشارهاي پرجاذبه مانند عين وجود چشمه-
ريزي ژئوتوريسم و معرفي آن به عنوان قطب مهم ژئوتوريسم مركز  گذاري و برنامه  سرمايهبرايبودن منطقه  مستعد-

 ايران
۲/۰  ۳  ۶/۰  

  ۲/۰  ۲  ۱/۰ مجاورت با مراكز جمعيتي و شهري تهران، قم و سمنان و ساير شهرها و روستاهاي اطراف به منظور جذب گردشگر-
  ۱۶/۰  ۴  ۰۴/۰  دارا بودن آثار فرهنگي و تاريخي نظير كاروانسراي قصر بهرام، قلعه دير، عين الرشيد، نهر سنگي و راه سنگفرش-
  ۰۲/۰  ۱  ۰۲/۰  هاي زندگي شهرنشيني و آرامش اعصاب انگيز كوير به منظور جدايي از آشفتگي برخورداري از سكوت ژرف و خيال-

  ۹/۳    ۱  مجموع

  )۱۳۸۹، نگارندگان: نبعم(
  

  هاي ژئوتوريسمي پارك ملي كوير توانايي در ارزيابي (IFAS)  ماتريس خالصه تجزيه و تحليل عوامل داخلي:)۲ ( شمارةجدول

درجه   وزن  )W(نقاط ضعف 
  بندي

  وزني امتياز
  ۴/۰  ۱  ۴/۰  هاي ژئوتوريسم پارك ملي كوير به گردشگران  ضعف شديد تبليغات و عدم معرفي جاذبه-
  ۲/۰  ۱  ۲/۰  زيست به وضعيت پارك ملي كوير محيط اعتنايي سازمان بيود نظارت، كنترل و نب-
  ۰۴/۰  ۲  ۰۴/۰  هاي زيستي و ساير گونهيوزپلنگ آسيايي، گورخر آسيايي و جبير بروز تخريب در محيط زيست پارك و كاهش رئوس -
  ۳/۰  ۳  ۱/۰  ركويوضعيت گزارش ارزيابي زيست محيطي پارك ملي نامشخص بودن -

  
  
  
  

  ۰۸/۰  ۲  ۰۴/۰ بانان،تعداد كم نيروهاي حفاظتي وضعف امكانات پاسگاه محيط باني مباركيه ناآگاهي محيط-
  ۰۱/۰  ۱  ۰۱/۰ ...). و زدايي،مارگزيدگي سم( احتمالي مخاطرات با مقابله منظور به درماني -بهداشتي وجود مركز عدم-
  ۰۲/۰  ۲  ۰۱/۰   كننده ورود خروج افراد و گردشگرانعدم وجود مراكز آموزش رسان و كنترل-
  ۲/۰  ۲  ۱/۰  رفاهي-ها و مراكز خدمات رسان اقامتي كالبدي همانند جاده و محيطي هاي ساخت ير بودن نامناسب-
  ۲/۰  ۲  ۱/۰  دولتي و خصوصي در بخش گردشگري هاي گذاري و سرمايه ريزي برنامه وجود عدم-

  ۴۵/۱    ۱  مجموع
  )۱۳۸۹، اننگارندگ: نبعم(



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   

 

۷۰  

  بررسي محيط خارجي پارك ملي كوير
 با اسـتفاده از جـدول       پس از شناسايي عوامل خارجي مجموعه،     

8 خالصه تجزيه و تحليل عوامل خارجي     
(EFAS) )   ۳جداول شماره 

عوامـل  پااليش تجزيه و تحليل انجام شـده بـر روي         نسبت به  )۴و  
اسـتفاده  اين جدول يكـي از روشـهاي مـورد           .دشو  خارجي، اقدام مي  

هـا و    براي سـازمان دادن عوامـل خـارجي در قالـب مقولـه فرصـت              
   ).۱۳۸۶ ،پيراسته(تهديدهاست

ها، طبق دستورالعمل پيشين در جـداول       ها و تهديد    فرصت ةكلي
بنـدي، بـه هـر يـك از          در ستون درجه  . اند دهش تنظيم   )۴ و ۳( ةشمار

 امتيـازي  عوامل بر اساس پاسخ كنوني مجموعه به آن عامل خاص،         
  .شود داده ميضعيف ) ۱(بسيار خوب تا ) ۵(از 

ي كنوني مجموعه در    هاراهبرد ميزان اثربخشي    مبيناين امتياز   
امتياز وزني كل نيز    . استنشان دادن واكنش نسبت به عوامل مزبور        

دهد كه مجموعه چگونه به عوامـل و نيروهـاي موجـود و              نشان مي 
  .دهد بالقوه در محيط خارجي پاسخ مي

هد كه مجموعه در ميان موارد مـشابه    نشان مي۴وزون  امتياز م 
  . داراي موقعيتي برجسته است

ها و به   واكنش در استفاده از فرصتةدهند عبارت ديگر نشانه ب
دهـد    نيز نشان مـي    ۱ امتياز موزون  .ستقل رساندن اثر تهديدها   حدا
هـا و پرهيـز از        موزون مجموعه در استفاده از فرصت      يها  راهبرد كه

   توانمند نبوده استهادتهدي

   كوير ژئوتوريسمي پارك مليهاي توانايي در ارزيابي (EFAS) عوامل خارجي و تحليل تجزيه  ماتريس خالصه:)۳( شمارة جدول

  )۱۳۸۹ نگارندگان،: نبعم(
  راهبرديتجزيه و تحليل عوامل 

. شـود   با تجزيه و تحليل موقعيـت شـروع مـي          راهبرديتدوين  
 بـين   راهبـردي تجزيه و تحليـل موقعيـت عبـارت اسـت از موازنـه              

گـر و   نوحه. (ها و نقاط قوت با توجه به تهديدها و نقاط ضعف        فرصت
ك  محيط داخلي و خارجي پار     راهبرديدر بررسي   ). ۱۳۸۸ ،همكاران

 فرصت در مقابل    ۵ نقطه ضعف و     ۹ نقطه قوت در برابر      ۷ملي كوير   
 نقطه قوت و فرصت به      ۱۲در مجموع   .  تهديد شناسايي شده است    ۸

هـا و     نقطه ضعف و تهديد به عنوان محدوديت       ۱۷ها و    عنوان مزيت 
 گرايش مـديريت ژئوتوريـسم      ةدر نتيج . تنگناها قابل شناسايي است   

ها ميل دارد كـه خـود        ط ضعف و تهديد   پارك ملي كوير به سمت نقا     
هـا   تقويت فرصت, ريزي جامع براي بازنمايي نقاط قوت   نياز به برنامه  

بـا تركيـب    .ها و تهديدات را ضرورت بخشيده است   و مقابله با ضعف   

 ةشمارول اجد(و عوامل خارجي )  ۲ و  ۱ ة شمار ولاجد(عوامل داخلي   
تـوان عوامـل    مـي  SFAS( 9 ()۵( ةل شـمار  و استخراج جـدو )۴ و ۳

  . مجموعه را خالصه كردراهبردي
هـا قـرار      اين فرصت را در اختيار استراتژيست      )۵( ةشمارجدول  

 . را به تعداد عوامل كمتري محدود كنـد        راهبرديدهد كه عوامل     مي
جداول هاي هريك از عوامل موجود در        اين كار با بررسي دوباره وزن     

 ةشمارجدول   .گيرد نجام مي  ا )۴ و   ۳( ةجداول شمار و  ) ۲ و   ۱( ةشمار
 داخلـي و    راهبـردي  از طريق فهرست شـدن مهمتـرين عوامـل           )۵(

ــه ــارجي و درج ــدي  خ ــربن ــان   ك ــب هم ــه اغل ــل ك ــن عوام دن اي
و جـداول شـمارة   ) ۲ و ۱(شمارة در جداول هاي ذكر شده   بندي درجه

  .دشو  تهيه و تنظيم مياست،) ۴ و ۳(

  

درجه   وزن  )O( ها فرصت
  بندي

امتياز 
  وزني

۶/۰   تبديل به بزرگترين ژئوپارك ناحيه مركزي ايران توانايي-  ۱ ۶/۰  

هاي غيردولتي ملي و بين المللي طرفدار گردشگري و محيط زيست به منظور جلب  دها و سازمانوجود بسياري از نها-
۲/۰  هاي مالي، تجهيز و حفاظت از پارك ملي كوير حمايت  ۳ ۶/۰  

 و اكوتوريسم ةتوسع و گذاري سرمايه به )۱۴۰۴-۱۳۸۴( گردشگري و ميراث فرهنگي بخش انداز چشم سند توجه-
  آن هاي شاخه

۱/۰  ۳ ۳/۰  

۰۵/۰ هاي تفريحي هاي مشخص هر زون به منظور استفاده هاي قبلي و تدوين برنامه ملي كوير در پژوهش بندي پارك زون-  ۴ ۲/۰  

۰۵/۰ مند هبه منظور جذب گردشگران عالق) سلسله صفويه(هاي گذشته  وجود آثار تاريخي به جا مانده از دوران-  ۳ ۱۵/۰  

۸۵/۱  ۱  مجموع  



  
  
  
  

  ... كوير با استفاده از مدلمليهاي ژئوتوريسمي پارك   تواناييارزيابي 

 

۷۱ 

  هاي ژئوتوريسمي پارك ملي كوير  تواناييدر ارزيابي (EFAS)   ماتريس خالصه تجزيه و تحليل عوامل خارجي:)۴( شمارة جدول
  امتياز وزني  درجه بندي  وزن  )T(تهديدها 

  ۴/۰  ۱  ۴/۰  هاي تورگردان به منظور جذب گردشگر هاي اطالع رسان عمومي و خدمات آژانس عدم وجود برنامه-
  ۱/۰  ۱  ۱/۰  هاي نفت و گاز  بويژه پروژه،هاي عمراني هاي دولتي و اجراي پروژه  سازمانعدم رعايت حريم پارك توسط-
  ۰۵/۰  ۱  ۰۵/۰  هاي عمراني و غير مجاز بودن آنها عدم وجود تأييديه ارزيابي آثار زيست محيطي براي پروژه-
  ۰۲/۰  ۲  ۰۱/۰  تهران از قلب پارك ملي كوير–اعالم وزارت راه مبني بر احتمال عبور اتوبان كاشان-
نيز   و كيلومتري از گرمسار تا قصر بهرام گور۴۰ساخت جاده هاي ناشي از نابودي پارك به دليل  افزايش نگراني-

 )ابريشم سابق(احداث جاده اي جديد در حاشيه جاده سنگفرش 
۰۲/۰  ۲  ۰۴/۰  

  ۶/۰  ۳  ۲/۰  و بهسازي وضعيت پاركمند و تحصيل كرده در حفاظت  هعدم توجه دولت به استفاده از خيل نيروهاي عالق-
هاي گردشگري و ورود ناهماهنگ  ول بر روند صحيح پيشبرد برنامهئهاي مس عدم وجود نظارت دولت و سازمان-

  گردشگران
۲/۰  ۲  ۴/۰  

گذار بر پارك و اهداف حفاظتي  تأثير جوامع قانوني غير و شكار زراعي، دامي هاي ميان فعاليت تضاد شديد وجود-
  پارك

۰۲/۰  ۲  ۰۴/۰  

  ۶۵/۱    ۱  مجموع

   )۱۳۸۹ ،نگارندگان: نبعم(
  

  (SFAS)خالصه تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك):۵(جدول شمارة 

  )۱۳۸۹ ،نگارندگان: نبعم(
   راهبرد و تدوين SWOTماتريس 

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عوامل خارجي و داخلي مؤثر در      
 حاصـل از مجمـوع      ميـانگين  :دهـد كـه    توسعه ژئوتوريسم نشان مي   

 و ۳( ةشـمار  جداول و ۶۷/۲ معادل )۲و ۱( ةشمار جداول وزني امتيازات
 قـرار  تهاجمي /محيط رقابتي  در را مجموعه كه ندهست ۷۵/۱ معادل )۴

تهـاجمي  / در محـيط رقـابتي     راهبـردي اسـتقرار وضـعيت      .است داده

هاي داخلي پارك به منظور مقابلـه بـا          نيرو اين است كه     ةدهند نشان
 در بنابراين .اند گرفته شده يا ناديده و يافته سير نزولي  خارجي ديداتته

/ ي مبتني بـر محـيط رقـابتي       ها  راهبرد استخراج   ،ريزي هنگام برنامه 
  . قرار دارند اولويت در بخشي و تنوع تهاجمي

 پـارك  در را ژئوتوريسم مديريت كنوني  وضعيت )۲( ةشكل شمار 

  .دهد مي نشان كوير ملي

امتياز   درجه بندي  وزن ل خالصه تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي از جداوراهبرديمهمترين عوامل 
هاي شني  هاي كارستي، انواع تپه نمكي، اشكال انحاللي آهكهاي طبيعي نظير گنبدهاي  برخورداري از كاربري جاذبه-  وزني

  مختلف هاي رنگ در نمك هاي و كريستال ورسوبات و درهم عرضي ،طولي، سهمي شني هاي تپه ها، سيف ها، برخان نظير
۵/۰  ۵  ۵/۲  

  ۶/۰  ۳  ۲/۰ ژئوتوريسم مركز ايرانمهم  عنوان قطب به و معرفي آن ژئوتوريسم ريزي برنامه و گذاري سرمايه براي  منطقه بودن مستعد-

  ۲/۰  ۲  ۱/۰ گردشگر جذب منظور به اطراف روستاهاي و شهرها ساير و سمنان قم و، تهران شهري و جمعيتي مراكز با مجاورت-
  ۴/۰  ۱  ۴/۰ هاي ژئوتوريسم پارك ملي كوير به گردشگران ضعف شديد تبليغات و عدم معرفي جاذبه-

  ۲/۰  ۱  ۲/۰ ت به وضعيت پارك ملي كويرزيس اعتنايي سازمان محيط بي-

  ۱/۰  ۱  ۱/۰  در بخش گردشگري دولتي و خصوصي هاي اريزگ و سرمايه ريزي برنامه وجود عدم-

  ۶/۰  ۱  ۶/۰  تبديل به بزرگترين ژئوپارك ناحيه مركزي ايران توانايي-
ي و توسعه اكوتوريسم و ارزگ به سرمايه) ۱۳۸۴-۱۴۰۴( انداز بخش ميراث فرهنگي و گردشگري توجه سند چشم-

 هاي آن شاخه
۱/۰  ۳  ۳/۰  

  ۴/۰  ۱  ۴/۰ هاي تورگردان به منظور جذب گردشگر هاي اطالع رسان عمومي و خدمات آژانس عدم وجود برنامه-

  ۴/۰  ۲  ۲/۰ گردشگران ناهماهنگ ورود و گردشگري هاي پيشبرد برنامه روند صحيح بر لئومس هاي سازمان دولت و وجود نظارت عدم-

  ۱/۰  ۱  ۱/۰ گاز و نفت هاي پروژه ويژهه ب ،عمراني هاي پروژه اجراي و دولتي هاي سازمان توسط پارك حريم رعايت عدم-



  
  
  
  

۶۰مجله محيط شناسي شماره   

 

۷۲  

  
 وضعيت كنوني مديريت ژئوتوريسم پارك ملي :)۲ (شمارة شكل

  SWOTكوير در ماتريس 

 راهبـردي تـرين عوامـل      اهميت، فهرستي از با   )۵( ةشمارجدول  
اين جدول به عنـوان مبنـا و         .استداخلي و خارجي پارك ملي كوير       

 مــورد اســتفاده قــرار  SWOT و مــاتريسراهبــردپايــه در تــدوين 
  .گيرد مي

 پايـدار پـس از تركيبـات        ةي توسـع  هـا   بردراهبر اين مبنا طرح     
 :ندهستزير  موارد راهبرديخاص عوامل 

گيـري از نقـاط       مبتني بر بهره   (SO) رقابتي /ي تهاجمي ها  راهبرد-۱
 .هاي بيروني قوت دروني و فرصت

گيـري از مهمتـرين     مبتني بـر بهـره   (WO)ي بازنگريها راهبرد-۲
 . ها به منظور رفع نقاط ضعف دروني فرصت

گيـري از مهمتـرين     مبتني بر بهره(ST)تنوع بخشي  يها اهبردر-۳
 .قوت ها به منظور رفع تهديدها

 مبتني بر رفع نقاط ضعف و تهديدها به (WT)ي تدافعيها راهبرد-۴
 .ها منظور رفع آسيب پذيري

  ها  ها و استراتژيراهبردارائه 
   (SO)تهاجمي / ي رقابتيها راهبرد -الف

ــره - ــري از  به ــاييگي ــاي توان ــاربري ه ــسمي و ك  ژئوتوري
هاي طبيعي پارك ملـي كـوير بـه منظـور جـذب گردشـگران                جاذبه
 به مواريث طبيعي زمين به عنوان مهمترين هدف مديريتي مند عالقه

 .و حفاظتي

 گــسترش اطــالع رســاني عمــومي و تبليغــات از طريــق -
هاي راهنما   هاي جمعي، پايگاههاي اينترنتي، جزوات و كتابچه       رسانه

 .شناسي پارك ملي كوير هاي زمين ور معرفي جاذبهبه منظ

در  گردشـگري  ةتوسـع  موفـق جهـاني    استفاده از تجـارب    -
كـارت تـردد،     بـرد، صـدور    تعيـين ظرفيـت    هاي ملـي هماننـد     پارك
 محـيط  سـازمان  در فهرسـت   و ثبـت نـام گردشـگران       ويژه هاي بليط

يري از  پايدار و جلوگ   ايجاد اشتغال  خدمات بهتر،  منظور ارائه  زيست به 
  .آسيب ديدگي محيط پيرامون

هـاي عـشاير و      دن فعاليـت  كـر  رسـاني و همگـام     آموزش -
روستاييان ساكن پارك با اهداف حفاظتي به منظور استفاده از خدمه           

ــتاي توســعه   ــي در راس ــانگرديمحل ــتفادهجه ــاي تفرجــي،   و اس ه
   .هاي اداري و نگهداري فعاليت

   (WO)ي بازنگريها راهبردي-ب
انــه و مــساعي ســازمان حفاظــت محــيط مــديريت مقتدر -

هاي زيستي در معـرض       گونه يزيست در حفاظت بهينه پارك و احيا      
 .انقراض

هـا   تدوين طرح ژئوتوريسم پارك ملي كوير و ايجاد زمينه         -
و بسترهاي اقتصادي، قانوني و دولتي مورد نياز به منظور تبديل بـه              

 .بزرگترين ژئوپارك مركز ايران

هـاي اقـامتي     ان ثابـت و كمـپ     احداث مراكز خدمات رس    -
 آن بـا توجـه بـه        ةموقت در پارك ملي كوير و مراكز بين راهي حوم         

  .ظرفيت برد پارك و ميزان بازديد كنندگان در فصول مختلف
 ۱۰دولتــي هــاي غيــر هــاي ســازمان اســتفاده از توانمنــدي -
)NGO(              و افكار عمومي جامعه به منظور حفاظـت از منـابع زيـست 

هـاي رعايـت از     صحيح بر اجراي آيين نامـه محيطي پارك و نظارت  
م زيـست محيطـي در      ي جـرا  يم زيست محيطي و اعمـال جـد       يراج

  .صورت بروز تخلف

 
  (ST)تنوع بخشي  يها راهبرد -ج
گذاري بخش خصوصي با نظارت      سازي براي سرمايه   بستر -

دقيق سازمان حفاظت محيط زيست در پارك بـا اعطـاي تـسهيالت     
  .تيهاي دول بانكي و معافيت

بــرداري بهينــه از  توســعه مــديريت و بهــره ريــزي برنامــه -
 تخصـصي  و تنظـيم اطالعـات     آوري جمع و هاي ژئوتوريستي  سيستم

 از اسـتفاده  بـا  كوير ملي پارك در و اقتصادي  شناسي، هيدرولوژي  زمين

 .كارشناسان متبحر

هاي پارك بـر اسـاس تنـوع         بندي هر يك از زون     اولويت -
، فلـور و فـون، ميكروكليمـاتولوژي و نيـز           هاي ژئومرفولوژيك  پديده

هـاي   هـا و محـدوديت    توانـايي اجتمـاعي و نيـز شناسـايي       -فرهنگي
 .ها ژئوتوريسم در هر يك از زون

 مـالك  عنـوان  بـه  فايده و هزينه محاسبات اعمال عدم -

 ويـژه  نگاه با كوير ملي پارك گسترش ژئوتوريسم در در گيري تصميم

هاي معرفتـي و     ي ژئوتوپي و جنبه   ها هاي بصري، محوطه   به جذابيت 
 .علمي



  
  
  
  

  ... كوير با استفاده از مدلمليهاي ژئوتوريسمي پارك   تواناييارزيابي 

 

۷۳ 

   (WT)ي تدافعي ها راهبرد-د
ـ       -  تـاريخي پـارك و ايجـاد و         ةترميم و بازسازي آثار و ابني

 ناشـي از    آثـار حـداقل كـردن     با رويكـرد      امكانات تفرجگاهي  ةتوسع
  .هاي بازديدي استفاده

 تـدوين  بـراي تعيين توليت گردشگري پارك ملـي كـوير         -
 ژئوتوريـسم و  ة و ايجاد زيرساخت هاي توسع برنامه جامع گردشگري  

  .اكوتوريسم در منطقه

بانان  هاي آموزشي براي كاركنان و محيط برگزاري كالس  -
گـردي و بـاال بـردن       طبيعـت  ةهاي اجرايي در زمين    و افزايش فعاليت  

  .تخصص كاري

هاي بلند مدت پايش زيست محيطي پـارك         تدوين برنامه  -
 بـراي عملـي  - روشهاي علمي ة و ارائ  به منظور شناخت منابع آالينده    

  . زيست محيطي آنهاآثاركاهش 

 فـريمن يـا مـاتريس       راهبـردي ريزي    جدول برنامه  ةتهي

  نفعان ذي
مطالعه به منظور اجتناب از محدوديت هاي مـدل   اين ةادام در
بنـدي راهكارهـاي مـديريتي       دن و اولويت  كر  و كمي  SWOTكيفي  

ده شـ  اسـتفاده  نفعان ذياتريس ارائه شده از مدل فريمن موسوم به م 
 ةاساس نظري ، برراهبرديريزي  پيدايش مدل ذينفعان در برنامه  . است

مطابق با اين نظريه، در مـديريت    شكل گرفته است) ۱۹۸۴( فريمن
 و حفـظ منـافع آنـان        نفعان  ذييك مجموعه توجه به حقوق تمامي       

هــاي رقابــت و  ضـروري اســت و وجــوه مختلــف انتظــارات، انگيــزه 
حسيني ( گيرداركت بايد در هماهنگي و سازگاري با يكديگر قرار          مش

 ۱۷ قرن  در اصل بهنفعان ذي واژه  استفاده از  ).۱۳۸۸نسب و راشدي،  
ــرط  ــسابقات ش ــيالدي و م ــدگان   م ــركت كنن ــه در آن ش ــدي ك بن

 .گـردد  سـپردند، برمـي    طـرف مـي    هاي خود را به يك فرد بي       گرويي
 بـه گروههـا، افـراد و يـا         عـان نف  ذياساس ديدگاه سنتي، اصطالح      بر

 شود كه در تحقق مأموريت مجموعه      الق مي طهايي ا  عوامل و مؤلفه  
تجزيـه و    ).۱۳۸۷خـاتمي، ( پذيرنـد   مـي  تأثير يا از آن     ،گذار بوده  تأثير

هـا و    كه مقصد گردشگري بايد رسالت      در تعيين اين   نفعان  ذيتحليل  
 اجتمـاعي،  ي،اقتـصاد  هاي مختلفي در زمينه عوامـل  راهبرداحتماالً 

 يا خيـر، كمـك بـسزايي خواهـد     ،اكولوژيكي داشته باشد و فرهنگي
 و اهــداف مقــصد نفعــان ذيعوامــل مختلفــي روي انتظــارات  .كــرد

گذارند كـه فرهنـگ مـديريتي مجموعـه ،عوامـل           گردشگري اثر مي  
 ۱۶۳۸برايـسون، ( محيطي و انتظارات گردشگران از آن جمله هستند       
;Freeman,1984;freeman & Lorange,1985.(   

 عوامـل  منظـر  از راهبـردي هـر   اجـراي  اولويـت  اين مدل، در

 ةلفـ ؤم محاسـبه  طريق از اكولوژيكي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،
Cلفه ؤم .دشو  تعيين ميC   از حاصـل ضـرب دو مؤلفـه  A و B   بـه

ست از اثر عامل محيطـي   ا عبارت A در اين ماتريس .آيد دست مي
» قوياً مثبـت  «به معني    + ۵ه مقياس آن از     بر استراتژي مورد نظر ك    

 عبارتست از اهميـت هـر    B و است» قوياً منفي «  به معني – ۵تا 
 مورد نظر و مقياس آن از صـفر بـه معنـي             راهبردعامل براي تحقق    

در صـورت   . متغير اسـت  » خيلي مهم   «  به معني    ۱۰تا  » مهم   غير «
ر بـراي هـر زيـر    تقسيم شدن هر عامل به چند زير عامل اين مقـادي       

   .عامل محاسبه خواهد شد
ـ راهبـرد  براي هر C سپس حاصل مقادير  آيـد و   دسـت مـي   ه ب

 را راهبـرد توان با جمع مقادير امتياز هر استراتژي، امتياز كـل آن             مي
 بـا   برابـر Cجبري  جمع بندي، چنانچه در ستون جمع. دست آورد هب

 تحـت  بـرد راه كـه  بـود  خواهد آن مبين شود منفي عددي يا ،صفر

نيست و در صورتي كه مثبت باشـد   پذير امكان اجرائي نظر از بررسي
شدن نيز بـستگي     و احتمال عملي    مورد نظر عملي خواهد بود     راهبرد

كـه داراي بيـشترين ميـزان        هـايي  راهبرد. دارد به مقدار عددي امتياز   
اجرا قرار   كه در اولويت   اند دهشمشخص  *  باشند، با عالمت     Cمؤلفه  

نـشان داده شـده     ) ۹ و   ۸،  ۷ ،   ۶(نتايج در جـداول شـمارة       . رندگي مي
  .است

  ها نتايج و رهيافت
 بـراي نقـاط قـوت؛       ۹/۳  ، امتياز وزني   )۲ و ۱(در جداول شماره     .۱

هـاي    متوسط بودن اين امتياز بـا توجـه بـه قـوت            نشان دهندة 
دهـد   اين عامل نشان مي    . ژئوتوريسم پارك است   ةفراوان توسع 

 توريسم، حـصول بـه ايـن        ةهاي قوي توسع   ونيركه با توجه به     
نقـاط ضـعف بـا امتيـاز        .روست همقصود با مشكالت فراواني روب    

 .  چالشي جدي براي پارك محسوب مي شوند۴۵/۱وزني 

هـا و    براي فرصـت ۸۵/۱  ، امتياز وزني)۴ و ۳( ةدر جداول شمار   .۲
 براي تهديدها نشان دهنـده نـاموفق بـودن مجموعـه در        ۶۵/۱

هـاي بـه دسـت آمـده         فرصـت  .ها بوده است   تاستفاده از فرص  
هاي مـديريتي پـارك جهـت غلبـه بـر            ريزي تواند در برنامه   مي

ها كمتـر    چون مجموع امتياز وزني تهديد     .تهديدها استفاده شود  
دهد كه اين تهديـدها خطـري        نشان مي  ،است» ۳«از ميانگين   

هـاي نـو    شوند كه بايـد در اعمـال مـديريت     جدي محسوب مي  
 .وسعه حتماً مورد توجه قرار گيردحفاظت و ت
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۷۴  
  رقابتي با استفاده از مدل فريمن/ي تهاجميها راهبردتعيين اولويت اجراي :)۶(  شمارةجدول

  ها راهبرد
SO1  SO2  SO3  SO4  

B  A B  A  B  A  B  A  

تأثير عوامل محيطي بر 
  هاراهبرد

C  C  C  C  

۳  ۱+  ۸  ۳+  ۴  ۲+  ۵  ۲+  
  اقتصادي

۳+  ۲۴+  ۸+  ۱۰+  
۵  ۲+  ۲  ۰  ۲  ۱-  ۲  ۲-  

  كياكولوژي
۱۰+  ۰  ۲-  ۴-  

۷  ۳+  ۷  ۱+  ۵  ۱+  ۵  ۲+  
  اجتماعي

۲۱+  ۷+  ۵  ۱۰  
۶  ۲+  ۶  ۲+  ۴  ۳+  ۷  ۲+  

  فرهنگي
۱۲+  ۱۲+  ۱۲+  ۱۴  

  +۳۰  +۲۳  +۴۳  +۴۶*  جمع كل
  )نگارندگان: نبعم(

  ي بازنگري  با استفاده از مدل فريمنها راهبرديتعيين اولويت اجراي :)۷(  شمارةجدول
  ها راهبرد

WO1  WO2  WO3  WO4  

B  A B  A  B  A  B  A  

مل محيطي بر تأثير عوا
  ها راهبرد

C  C  C  C  

  اقتصادي  +۱  ۴  +۲  ۵  +۲  ۷  +۴  ۹
۳۶+  ۱۴+  ۱۰+  ۴+  

  اكولوژيكي  ۰  ۲  +۱  ۲  +۱  ۱  +۱  ۲
+۲  ۱+  ۲+  ۰  

  اجتماعي  +۲  ۷  +۱  ۱  +۲  ۴  +۱  ۷
۷+  ۸+  ۱+  ۱۴+  

  فرهنگي  +۲  ۵  +۱  ۲  +۱  ۳  +۱  ۶
۶+  ۳+  ۲+  ۱۰+  

  +۲۸  +۱۵  +۲۶  +۵۸*  جمع كل
  )نگارندگان: نبعم(

  ا استفاده از مدل فريمني تنوع بخشي بها راهبرديتعيين اولويت اجراي :)۸(  شمارةجدول

  ها راهبرد
ST1  ST2  ST3  ST4  

B  A B  A  B  A  B  A  

تأثير عوامل محيطي بر 
  ها راهبرد

C  C  C  C  

  اقتصادي  +۱  ۲  +۲  ۷  +۲  ۸  +۱  ۷
۷+  ۱۶+  ۱۴+  ۲+  

  اكولوژيكي  +۲  ۳  +۳  ۶  +۱  ۳  +۱  ۲
۲+  ۳+  ۱۸+  ۶+  

  اجتماعي  +۱  ۳  +۱  ۵  +۱  ۲  +۲  ۳
۶+  ۲+  ۵+  ۳+  

  فرهنگي  +۲  ۵  +۱  ۴  ۰  ۲  +۱  ۴
۴+  ۰  ۴+  ۱۰+  

  +۲۱  +۴۱*  +۲۱  +۱۹  جمع كل

گانمطالعات نگارند: مأخذ  
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۷۵ 

   ي تدافعي با استفاده از مدل فريمنها راهبرديتعيين اولويت اجراي :)۹(  شمارةجدول
  ها راهبرد

WT1 WT2  WT3  WT4  

B  A B  A  B  A  B  A  

تأثير عوامل محيطي بر 
  هااهبردر

C  C  C  C  

  اقتصادي  +۲  ۶  +۱  ۵  +۲  ۵  +۱  ۶
۶+  ۱۰+  ۵+  ۱۲+  

  اكولوژيكي  +۱  ۵  ۰  ۲  +۱  ۴  +۱  ۳
۳+  ۴+  ۰  ۵+  

  اجتماعي  +۱  ۳  +۱  ۳  +۲  ۵  +۲  ۴
۸+  ۱۰+  ۳+  ۳+  

  فرهنگي  +۲  ۴  +۲  ۴  +۱  ۴  +۱  ۲
۲+  ۴+  ۸+  ۸+  

  +۲۸  +۱۶  +۳۲*  +۱۹  جمع كل

  )نگارندگان: نبعم(
ها را در راستاي توسعه پايـدار         مهمترين گزينه  ،)۵(ةجدول شمار  .۳

مهمتـرين   .ده است كرژئوتوريسم با توجه به وزن آنها مشخص        
هاي طبيعي نظيـر گنبـدهاي       برخورداري از كاربري جاذبه    :قوت

هاي شـني   هاي كارستي، انواع تپه   نمكي، اشكال انحاللي آهك   
هاي شني سهمي ،طولي، عرضي و       ها، تپه  ها، سيف  ننظير برخا 

هاي نمـك در رنگهـاي مختلـف و     درهم و رسوبات و كريستال   
هاي  ضعف شديد تبليغات و عدم معرفي جاذبه      : مهمترين ضعف 

.  شناخته شـده انـد     ژئوتوريسمي پارك ملي كوير به گردشگران     
 تبديل به بزرگترين ژئوپـارك ناحيـه         توانايي: مهمترين فرصت   

هـاي   عـدم وجـود برنامـه     مركزي ايران و مهمترين تهديد نيـز        
هاي تورگردان به منظـور   اطالع رسان عمومي و خدمات آژانس    

 .ده استش معرفي جذب گردشگر

هــا مواجــه هــستيم،   بــا انــواع اسـتراتژي SWOTدر مـاتريس   .۴
 يـا  ،نفعـان   ذيبندي آنهـا از مـاتريس         به منظور اولويت   بنابراين

است كه با توجه به امتياز به دسـت آمـده،           فريمن استفاده شده    
گيرنـد،   ها كه در اولويت انجام و اجـرا قـرار مـي            راهبردبهترين  

با توجه به اين ماتريس كه به تفكيك بـراي          . اند دهشمشخص  
 تـدوين شـده مهمتـرين       )SO,ST,WO,WT( هـا  راهبردانواع  
 :ندهست موارد زيرها راهبرد

 مـديريت   راهبرديـاز بـا   امت+ ۵۸بـا    (WO) بازنگري راهبردمدل   -
مقتدرانه و مساعي سازمان حفاظت محيط زيـست در حفاظـت           

هاي زيستي در معـرض انقـراض بـه         گونه يبهينه پارك و احيا   
 .ترين استراتژي شناخته شده است عنوان بهترين و با اهميت

 راهبـرد  امتيـاز بـا      ۴۶+بـا    (SO) تهاجمي/ رقابتي راهبردمدل   -
هـاي   وتوريـسمي و كـاربري جاذبـه    ژئهاي تواناييگيري از   بهره

 منـد   عالقـه طبيعي پارك ملي كوير به منظور جذب گردشگران         
به مواريث طبيعي زمين به عنوان مهمترين هـدف مـديريتي و            

  .در رده دوم اهميت قرار گرفته است حفاظت
  راهبـرد  امتيـاز بـا   + ۴۳ بـا    (SO) تهـاجمي / رقابتي راهبردمدل   -

هـاي   غات از طريق رسـانه   گسترش اطالع رساني عمومي و تبلي     
هـاي راهنمـا بـه       پايگاههاي اينترنتي، جزوات و كتابچه     جمعي،

هاي زمين شناسـي و ژئوتوريـسمي پـارك          منظور معرفي جاذبه  
  .دشو  شاخص معرفي مي راهبردملي كوير به عنوان سومين 

ــا )ST( تنــوع بخــشي راهبــرد مــدل - ــا + ۴۱ ب   راهبــردامتيــاز ب
اي پـارك بــر اسـاس تنــوع   هــ بنـدي هــر يـك از زون   اولويـت 

هاي ژئومرفولوژيك، فلور و فون، ميكروكليماتولوژي و نيز     پديده
هـاي   ها و محـدوديت     توانايياجتماعي و نيز شناسايي     -فرهنگي

  راهبـرد  ها بـه عنـوان چهـارمين       ژئوتوريسم در هر يك از زون     
 .ده استششاخص معرفي 

ز حاصل بـراي    ها به ترتيب اولويت با توجه به امتيا        راهبردساير   -
 .ندشو هاي مديريتي استفاده مي ريزي برنامه

  ها يادداشت
1-Geotourism 

 طبيعـي   –شـود كـه داراي مواريـث فرهنگـي           ژئوتوپ به مناطقي اطالق مـي      -۲
شناسي تاريخي در اين مناطق شـواهد غيـر قابـل            هاي زمين  توأمان است و ميراث   

ــا تــشكيالت و ... ا و هــ  زمــين ماننــد غارهــا، درهةانكــار تحــول حيــات در كــر ي
اين منـاطق داراي اهميـت علمـي و         . آيد هاي اسكنه قديمي به شمار مي      انداز چشم

  .ان و گردشگران استمند عالقهزيبا شناختي بوده و مورد توجه 
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۷۶  
3-Geopark 

4- Catering 
5- Strategic Management 
6

- Internal Factors Analysis Summary 

7- Weighted Score 

8-External factors analysis summary 

9-Strategic factors analysis summary 

10-Nongovernmental organization 
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