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  بر گردشگری مذهبی تأکید با ،یگردشگر توسعۀ استراتژیکریزی  برنامه
  )شهر قم :مطالعۀ موردی( 

  دانشگاه سیستان و بلوچستانریزی شهری،  و برنامهجغرافیا گروه دانشیار ـ  ∗زاده عیسی ابراهیم
  دانشگاه سیستان و بلوچستانریزی شهری،  و برنامهکارشناس ارشد جغرافیا  ـ زاد کاظمیاهللا  شمس

  شهید بهشتیدانشگاه ریزی شهری،  و برنامهجغرافیا ی ادانشجوی دکترـ   انیث محمد اسکندری

  4/8/1389: تأیید نهایی          17/9/1388: پذیرش مقاله

  چکیده
کشور بعد از  زیارتی مرکز تشیع و دومّین مذهبی جهان پایگاهترین  مهمشهر قم عالوه بر اینکه به عنوان 
فرهنگی، تاریخی و طبیعی بـا ارزش   ـ  های مذهبی  ، دارای پتانسیلاست مشهد در سطح ملی شناخته شده

به جایگاه واقعی خود در عرصه جـذب گردشـگر    است نتوانسته؛ لیکن تاکنون این شهر هستدیگری نیز 
بـا  هدف اصلی آن اسـت کـه   در پژوهش حاضر . به ویژه به لحاظ ضریب ماندگاری گردشگران دست یابد

 قـم  ها و کارکردهای گردشگری شهر جویی توانمندی ، ضمن پیاستراتژیکریزی  کارگیری فرایند برنامه هب
 ۀتوسـع  بـرای کـاربردی  هـای   اسـتراتژی ها، بـه ارائـۀ راهکارهـا و تعیـین     منظور توسعه این کارکرد هو ب

هـا و  قابلیـت  با بررسی این فراینددر. پرداخته شودشهر قم  ـ  مذهبیبا تأکید بر گردشگری  ـ  گردشگری
ریـزی   قابـل قبـول در برنامـه   هـای   اسـتراتژی ن آن است که های گردشگری قم، نتایج نهایی مبیّفرصت

های  در واقع استراتژیو  اند؛ کارانه محافظههای  استراتژی نخستی این شهر، در اولویت گردشگری مذهب
و  WOهـای اولیـه    اسـتراتژی بدین منظور، نخسـت  . دنگیر ریزی قرار می تهاجمی در اولویت دوم برنامه

کارانـۀ   محافظهاستراتژی در واقع . در اولویت قرار گرفتند SWOTدر ماتریس  SOهای  استراتژیسپس 
2WO  بـه  . گردد در توسعۀ گردشگری مذهبی شهر قم تلقی میاستراتژی بهترین  به مثابۀ 49/6با امتیاز

پارک (با اجرا و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی تواند  استراتژی مذکور میمهم،  امر منظور تحقق این
مکمـل گردشـگری   عنصـر  عنـوان  های طبیعـی بـه    و فضاهای سبز و همچنین تقویت جاذبه) و شهربازی

 و افـزایش مـدت اقامـت    جلوگیری از فصلی شـدن گردشـگری شـهر    برایدر تمام طول سال، ، مذهبی
راهبرد ـ  مؤثرترین ، 33/7 با امتیاز 2SOتهاجمی استراتژی در عین حال . شهر عملی گردد در گردشگران

گیری از  ق و توسعه گردشگری با بهرهیف تحقنیل به اهدا منظور به. شود قلمداد می ـ  کارانه پس از محافظه
و افزایش تبلیغات و جذب طالب و گردشگران مـذهبی ـ    ،سو ، توسعه علوم اسالمی از یکاستراتژیاین 

 فرهنگی خارجی با معرفی جایگاه واقعی کارکردهای مذهبی ـ فرهنگـی شـهر قـم بـه سـایر کشـورها و       
  .شود پیشنهاد می ،یگرایجاد اشتغال و درآمد پایدار از سوی د همچنین

  .، شهر قمSWOT گردشگری مذهبی،توسعه گردشگری، ، استراتژیکریزی  نامهبر: ها واژه کلید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E-mail: ibrahimzadeh@yahoo.com    09151419073: نویسنده مسئول ∗



  1390 تابستان،  76های جغرافیای انسانی، شماره پژوهش  116

 

  مقدمه
هـای   فـرد، بخـش مهمـی از فعالیـت     همنحصرب بارز و های ویژگی دارایامروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و 

. (UNWTO, 2007, 11)اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خـود اختصـاص داده اسـت    
کننـدگان و فروشـندگان محصـوالت     ها و روابط حاصل از تعامل گردشـگران، عرضـه   تمامی پدیدهدربردارندۀ  این صنعت
صـنعت  . (Mcintosh,1995, 9) اسـت یند جـذب و پـذیرایی از گردشـگران    ا، در فرها و جوامع میزبان ، دولتگردشگری
زایـی و تـأثیر آن بـر     تـوان بـه جنبـه اشـتغال     از آن جمله می که دربرداردای را نیز  عمدهنتایج و دستاوردهای  گردشگری

 صـنعت این ۀ توسع. (Holjevac, 2003, 2)اجتماعی در منطقه یا کشور اشاره داشت  ـ  ای و اقتصادی کارکردهای توسعه
، وسـعه ت حـال  و در کشـورهای در  ؛گـردد  کشورهای صنعتی، موجب تنوّع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد مـی  در

سـود صـنعت   عـالوه بـر ایـن،    . )Hall, 1994, 457(آیـد   شـمار مـی   بـه  فرصتی برای صادرات، تولید ارز و ایجاد اشتغال
شناسـاندن فرهنـگ   همچـون   این بهره را از زوایـای مختلفـی   شود بلکه ه نمیخالصبهره اقتصادی در گردشگری صرفاً 

خود از یک طرف متـأثر  ۀ های ساختار گردشگری هر مکان به نوب ویژگی. توان ارزیابی کرد داخلی به دیگر کشورها نیز می
آن هـای مکـانی    جاذبـه  طـورکلی  بـه  و از اهمیت، اعتبار، ماهیت، تنوع نقش و کارکرد مذهبی، فرهنگی، تفریحی، تجاری

ن او اقتصـادی سـاکن  ) باورهای اعتقـادی (های اجتماعی، فرهنگی  از ویژگی برگرفته و تأثیرپذیرفتهاز طرف دیگر  است، و
  .محلی و گردشگران است

، اسـت  و طبیعـی  تـاریخی ، فرهنگیمذهبی،  های متعدد های بالقوّه و جاذبه توانقم که دارای چون هم شهریرای ب
 خواهد بود پذیر ها زمانی امکان این مزایا و مطلوبیت دستیابی بهاما . تواند بسیار راهگشا باشد می گردشگریتوسعه صنعت 

از هرگونـه   به عالوه، پیش. نیز فراهم شده باشدـ  های اجتماعی یعنی نهادهای مدنی و زیرساخت ـ   که بستر مناسب آن
هـای گردشـگران ضـرورتی اجتنـاب      از ویژگی الزم و اطالعات ها، داشتن آمارتدوین شدههای  ریزی و اجرای طرح برنامه

جویی  ، ضمن پیاستراتژیکریزی  گیری فرایند برنامهکار بهبا هدف اصلی آن بوده است که در پژوهش حاضر  .ناپذیر است
هـای   اسـتراتژی راهکارها و تعیین ۀ منظور توسعه این کارکردها، به ارائه و ب قمها و کارکردهای گردشگری شهر توانمندی
  .اقدام شودشهر این مذهبی بر گردشگری  تأکیدبا  ،توسعه گردشگری برایکاربردی 

 مبانی نظری

  قـرار دارد  سراسـر جهـان   هـای گذشـته و حـالِ    تـرین گردشـگری   ررونـق تـرین و پُ  قـدیمی  در زمـرۀ گردشگری مذهبی 
(Ajit, 2004, 2) قـدمت آن   و )139 ،1384منشی زاده، ( شود نمی نیز مانع آن آب و هوا های اقلیمی یا بدیِ دشواری که

 دیگـر  النهرین و مصـر و  های عظیم بین تاریخی موجود از تمدن اتمستندو مدارک . رسد فرهنگ دینی می خود به قدمت
حکایـت  هـا   از سفرهای مذهبی هزاران نفـر از انسـان   از دیربازسایر آثار و قرائن بر جای مانده از روزگاران پیش از تاریخ، 

های متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض دینی هـر رنجـی را بـر خـود      که توده  طوریه ب کنند، می
در واقع زیارت و گردشگری مـذهبی ریشـه در باورهـا و اعتقـادات     . دشدن کردند و راهی سفرهای دور و دراز می هموار می
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های مختلف، به سـبب   و گونه ۀ اجزامروزه گردشگری مذهبی با هما). 14 ،1387مؤمنی و همکاران، (د دار مذهبی ـ  دینی
، به طوری که حوزه نفوذ آن گیرد، توانسته است در متن گردشگری جهانی جای بارز آنهای ساختاری و کارکردی  ویژگی

، (UNWTO) یبر اساس برآورد سازمان جهانی سفر و جهـانگرد . (Santos, 2004, 4)سراسر جهان را فرا گرفته است 
  .(Icep, 1997, 30)های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است  درصد از کل جریان 26گردشگری مذهبی 

آن بـه  ها و نوع امکانـات   اقامتگاه ، کهستها در این نوع از گردشگری انگیزه اصلی زیارت اماکن مقدسه و زیارتگاه
ـ  امـاکن از ایـن  اصـلی زیـارت    ۀد خانوار نقش چندانی در انگیزولی درآم. نهد تأثیر میدر طول مدت اقامت هر حال  دارد ن

آنها ۀ کسانی که انگیز ، یایکی زائران: شوند مشاهده میدو گروه مواجه  ،در میان گردشگران مذهبی .)11 ،1380فاطمی، (
 انگردشـگر  ،دیگـری و  ؛، تابع اوقات فراغـت نیسـت  ناش زمان و مدت اقامت و، از مسافرت، فقط انجام امور مذهبی است

 ـ  اعم از مذهبی و غیر زیـارتی ـ های دیگر گردشگری   مذهبی که ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم مذهبی از مکان
موجب باال رفتن خود که  ،کنند و یا به عبارتی دیگر، اهداف مسافرت آنها چند منظوره با اولویت زیارت است نیز دیدن می

امـروزه  به همین دلیل ). 14 ،1387مؤمنی و همکاران، (د شو مسافرت می های زان هزینهیدر نتیجه افزایش م و مدت سفر
لـیکن   فراوانی یافته اسـت؛ ریزی و مدیریتی گردشگری اهمیت  های برنامه های گردشگری در تمامی بخش منابع و جاذبه

رو شناسـایی   از ایـن  .ر نیسـت پـذی  استفاده از مواهب گردشگری جز با فراهم کردن بستر مناسب توسعه گردشگری امکان
ـ    ریزی برای توسعه آن و برنامه ،ها در مرحله اول جاذبه بهزادفـر و  ( رسـد  نظـر مـی  ه ها در مراحل بعدی، امـری ضـروری ب

هـای   در امر گردشـگری، همکـاری الزم در بخـش    ها استراتژیعین حال برای رسیدن به بهترین  در). 2 ،1386زمانیان، 
ت الزم و ضـروری اسـ   ، هموارهمحصول، منابع انسانی، بازاریابی و نظارت بر اجرای قوانینۀ وسعرسانی، ت تحقیقات، اطالع

  ).47 ،1380شاهنده، (
ریـزی گردشـگری، بـا     برنامـه ۀ و انجـام اقـدامات اساسـی در زمینـ     نهای بنیادی بنابراین تالش برای اتخاذ سیاست

با تعدیل نگرش و پرداختن به موضوعات  یاصول آن در روند تکامل، با توجه به اینکه استراتژیکریزی  گیری از برنامه بهره
ریـزی   های آن در برنامه توان از قابلیت پردازد، می ریزی عملی، نحوه اجرا و مشارکت می نظری و شناختی، بیشتر به برنامه

ضعف  و ی، نقاط قوتدر این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهب. برای توسعه گردشگری استفاده کرد
، تا با ایجاد پرداخته شده استآن در شهر قم ) عوامل خارجی و جریانات تأثیرگذار(، فرصت و تهدیدات )ها و منابع توانایی(

هـای   اسـتراتژی های موجود، ضمن شناسایی عوامل دخیل در گردشگری مذهبی در قـم،   دیدی علمی و مبتنی بر واقعیت
  .ارائه گرددآن ۀ اجرایی توسع

هایی  پدیدهۀ ریزی در نوع و گون دلیل فرایندی بودن برنامه. ریزی فرایندی است برنامه نوعیریزی استراتژیک  برنامه
به دلیل اینکه پیوسته در حال دگرگـون شـدن    ،ها این پدیده بادر برخورد . گیرد ریزی صورت می است که برای آنها برنامه

 ,Evans)داشته باشـد   راانجام گیرد که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید  ای ریزی آنها به گونه هستند، باید برنامه

هـای خـارجی و    با بهره جستن از فرصـت  از یک سو، ریزی استراتژیک اصل اساسی بر این است که در برنامه. (4 ,2003
در تـدوین   ،و از سـوی دیگـر   ؛داختبه تدوین راهبرد پر ،ناشی از تهدیدات خارجی و با کاهش دادن آنها تأثیراتپرهیز از 

هـای قابـل    اسـتراتژی تعیـین   درواقـع  مشخص شود، بلکه هـدف استراتژی ها، هدف این نیست که بهترین  استراتژیاین 
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تـر از   تـر و مشـارکتی   تر، مدبرانه ای و بسیار منظم ریزی استراتژیک فرایندی هشت مرحله از نظر برایسون، برنامه. ستاجرا
توافق درباره محتوای آن، تعیـین و شناسـایی    رسیدن بهریزی استراتژیک و  آغاز برنامه: ند ازا که عبارتسایر فرایندهاست 

نقـاط  (، ارزیابی محـیط داخلـی   )ها و تهدیدها فرصت(ها، ارزیابی محیط خارجی  ها و ارزش دستورها، روشن ساختن رسالت
برای مدیریت مسائل و تـدوین دیـدگاه کارسـاز بـرای      هایی ، شناسایی مسائل استراتژیک، تنظیم استراتژی)قوت و ضعف

بهزادفـر و زمانیـان،   ( گیری منتهی گـردد  و به نتیجه شود مرحله از فرایند اجرا، ارزیابی هر این هشت مرحله باید در. آینده
  ). 1شکل(یرد هر مرحله از فرایند صورت پذر گیری و ارزشیابی باید د نتیجه و شود که اجرا تأکید میهمچنین ). 90: 1387

  

  استراتژیک توسعه گردشگریریزی  نمودار فرایند برنامه. 1کل ش
  .120، 1379ز اپل بام و همکاران، برگرفته ا :منبع

 
 آیـد کـه   شـمار مـی   بهوش نسبتاً نو و موفقی ر SWOT1ک ریزی استراتژیک برای توسعه گردشگری با تکنی برنامه

اسـت، کـه از آن جملـه     انجـام شـده  مطالعـاتی   چنیندر ایران نیز . گیرد اکنون در نقاط مختلف دنیا مورد استفاده قرار می
 دهستان لواسـان کوچـک   SWOTگردشگری روستایی با استفاده از مدل ۀ راهکارهای توسع :توان به اینها اشاره کرد می

پـورابراهیم و  ( قشم در چارچوب آمـایش سـرزمین  ۀ آتی جزیرۀ ریزی توسع برنامه ؛)1385رکن الدین افتخاری و مهدوی، (
مـافی و  (مشـهد   شـهر  کـالن : مـوردی ۀ در تحلیل مدیریت گردشگری، مطالع MS-SWOTاربرد مدل ک ؛)1382یاوری، 
گر و  نوحه( SWOTی استراتژ گیری از مدل مدیریت قشم با بهرهۀ گردی جزیر های طبیعت ارزیابی قابلیت ؛)1388سقایی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 

 نتایج
توافق مقدماتی  .1

   برایتصمیم (
  )ریزی برنامه

2.  
  تعهدات 

ــودی .3 ــفه وجــ فلســ
افـراد، به وسیلۀ ها ارزش
  نفع ذی

4.   
 محیط خارجی 

5.   
 محیط داخلی

  روندها/ فشارها 
  ـ اجتماعی ـ سیاسی

  فنی اقتصادی ـ

6.  
 مسائل استراتژیک

  های موجود استراتژی
  های کالن استراتژی

 های خرد استراتژی 

 :هااستراتژی.7
  های عملی گزینه 
  موانع 
  پیشنهادهای اصلی 
  اقدامات 
 کار ۀبرنام 

 عملکرد
  نتایج 
 بندی زمان 

  مردم: منابع شامل
  اطالعات  -اقتصاد -
ها ها و توانایی صالحیت -

توصیف سیستم در .8
  آینده

  انداز موفقیت چشم

  گردشگران
  گذاران سرمایه
  دهندگان مالیات

  فشارهای رقابتی رقبا،
  فشارهای مساعد  همکاران، 

ها و تهدیدهافرصت

 نقاط قوت و ضعف

 اقدامات

تنظیم راهبرد  اجرا
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بـا اسـتفاده از مـدل راهبـردی      ،ثر بر گسترش گردشـگری در ناحیـه سـاحلی چابهـار    ؤتحلیل عوامل م ؛)1388همکاران، 
SWOT )؛ و جز اینها)1388زاده،  زاده و آقاسی ابرهیم.  

  روش تحقیق
آوری اطالعـات و   جمع. استتحلیلی  ـ  توصیفی آن است و روش تحقیقی ا توسعه ـ  کاربردیلحاظ هدف، این تحقیق از 

 انجام گرفـت؛ و سـپس   ـ  از قبیل مصاحبه ـ  یهای اسنادی و همچنین مطالعات میدان بررسیبه شیوۀ ، مورد نیاز های داده
پرداختـه  ها، امکانات، خدمات و وضعیت کلـی گردشـگری در منطقـه     به بررسی جاذبه ،دست آمدهه با توجه به اطالعات ب

مذهبی شهر قم از مـاتریس   ـ  گردشگریۀ توسع های استراتژیۀ تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائ برایبعد،  در مرحله. شد
در . شـدند و تهدیـدها شناسـایی    ها فرصتضعف،  و منظور فهرستی از نقاط قوتبدین . بهره گرفته شد SWOTتحلیلی 

صنایع دستی و ، از روش مصاحبه با مسئوالن و دست اندرکاران سازمان میراث فرهنگی، عین حال برای تکمیل اطالعات
بـا توجـه بـه دیـدگاه هـای       سـپس  و تـه شـد  های خدمات مسافرتی قم بهره گرف گردشکری و تعدادی از مدیران شرکت

نهایت با تنظیم عوامل  در. دهی به تک تک عوامل تأثیرگذار صورت گرفت وزن ،مصاحبه شوندگان هایکارشناسی و نظر
ـ    ها  استراتژیکه در تدوین ـ استراتژیک داخلی و خارجی   از آن اسـتخراج   SWOTمـاتریس   حکمِ پایـه و مبنـا را دارنـد 

های مناسـب توسـعه گردشـگری     ها و اولویت استراتژیی، ریزی استراتژیک کمّ های برنامه آن، ماتریساساس  و برگردید 
  . ندگردید هگشا ارائه ار های استراتژیعنوان ه ها ب های حاصل از این تجزیه و تحلیل و رهیافتشدند مذهبی مشخص 

  و مراحل آن 2(IFE)و عوامل داخلی 1(EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
تواننـد عوامـل اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی،       ریزان استراتژیک با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خـارجی مـی   برنامه
و در عین حال با اسـتفاده از مـاتریس ارزیـابی داخلـی      دهندرا مورد ارزیابی قرار  جز اینها شناسی، محیطی، سیاسی و بوم

و  36 ،1383دیویـد،  ( بپردازنـد هایی برای آنهـا   حل راه کنند و به ارائۀ یابیارز و روابط بین موضوعات مختلف را شناسایی
35 .(  

 برای تهیه و ساخت جدولی از عوامل خارجی و داخلی و چگونگی تأثیرگذاری آنها بر کارکردهای گردشگری مذهبی
  :اند انجام گرفته ای بدین شرح گانه جشهر قم و تحلیل آن، مراحل پن

 ،سیسـتم  فـرارویِ ) نقاط قوت و ضعفِ(و داخلی ) ها و تهدیدات فرصت(رین عوامل خارجی ت در ستون اول، مهم •
   .اند شدهتعیین و تدوین 

بر موقعیـت اسـتراتژیکی فعلـی     احتمالی آن تأثیردر ستون دوم، به هر یک از عوامل خارجی و داخلی بر اساس  •
در واقع هر چقدر وزن بیشتر باشد، تـأثیر  . داده شدامتیاز ) ترین اهمیت بی(تا صفر ) ترین مهم( 1سیستم وزنی از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. External Factor Evaluation (EFE) Matrix 
2. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix  
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جمع ستون دوم هر یک از عوامل خارجی و داخلـی  ( آن بر موقعیت کنونی و آینده آن سیستم بیشتر خواهد بود
  ).است 1بدون توجه به تعداد عوامل 

بـه آن عامـل   اساس اهمیت و موقعیت کنونی سیستم،  سوم، به هر یک از عوامل خارجی و داخلی بر در ستون •
موقعیت هر عامـل   ۀنحو در ارزیابی بندی، این رتبه. شود داده می) ضعیف( 1تا ) بسیار خوب( 4ای از  رتبه خاص

  .آید کار می بهسیستم به وسیلۀ 
ضـرب  ) 3سـتون  ×  2سـتون  (آن ۀ در ستون چهارم هر یک از عوامل خارجی و داخلی و وزن هر عامل در رتب •

  .آن به دست آید وزنیِ ازِتا بدین وسیله امتی شود می
 و امتیـاز وزنـی عوامـل    شـد سرانجام امتیازهای وزنی موجود در ستون چهارم به طور جداگانه با یکدیگر جمـع   •

سیستم چگونه به عوامـل و نیروهـای   که  دهد امتیاز وزنی کل نشان می .گردیده استمحاسبه  خارجی و داخلی
  ).120-122 ،1381هانگر و ویلن، ( دهد پاسخ میاش  موجود و بالقوه در محیط درونی یا بیرونی

نظر از تعداد عواملی که موجب قوت و ضعف یا فرصت یـا تهدیـد    در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، صرف
میانگین این جمع . رسد نمی 1گاه به کمتر از  و هیچ 4گاه مجموع امتیازهای نهایی برای سیستم به بیش از  شوند، هیچ می

اهمیـت و تأثیرگـذاری   مسـئله   ،و اگـر کمتـر از آن باشـد   است چنانچه باالتر از آن باشد، اهمیت آن بیشتر . شود می 5/2
از عوامل داخلی یا خارجی، به صورت همزمان دارای  عاملیهمچنین اگر ). 97 ،1387بهزادفر و زمانیان، ( نیز داردکمتری 

  .گنجاند و برای هر نوبت به آن ضریب و امتیاز داد ربط ذیدر ماتریس  نقاط مثبت و منفی باشد، این عامل را باید دو بار
متفاوت از نظـر درجـه   استراتژی با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، امکان تدوین چهار انتخاب یا 

و یـا بـه    دارنـد وشـانی  ها با یکدیگر همپاستراتژی برخی از  ،البته در عمل. شود کنشگری های متفاوت در فضا فراهم می
  ).1جدول ) (192 ،1382هریسون و کارون، ( آیند طور هم زمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می

  
  تعیین آنۀ و نحو SWOTهای چهارگانه ماتریس استراتژی. 1جدول

 (S)نقاط قوت (W)نقاط ضعف 
  SWOTماتریس 

  )شود فهرست می نقاط ضعف(

عات
ضو

مو

  )شود میفهرست  نقاط قوت(

عات
ضو

مو

  ]حداکثر -حداقل[WO های استراتژی
ها نقاط ضعف از بین برده  گیری از فرصت با بهره

 . شود می

  ]حداکثر -حداکثر[ SO های استراتژی
ها استفاده  گیری از نقاط قوت از فرصت با بهره

  . شود می

  (O)ها  فرصت

  )شود ها فهرست می فرصت(

ات
وع
وض

م
 

  ]حداقل -حداقل[ WTهای  استراتژی
دهد و از تهدیدها  نقاط ضعف را کاهش می

  . شود می جلوگیری

  ]حداقل - حداکثر[ST های استراتژی
از نقاط قوت استفاده  ،از تهدیدات پرهیزبرای 

 . شود می

  (T)تهدیدها 

  )شود تهدیدها فهرست می(

ات
وع
وض

م
 

  .34، 1384و گلکار،  1383، دیویداز  برگرفته :منبع
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1

   SWOT های اجرایی ها و اولویت استراتژیماتریس 
قسـمت جداگانـه قـرار     9های مختلف سیستم را به صـورت نمـودار در    ، بخشهای اجرایی ها و اولویت استراتژیماتریس 

مـورد انتظـار    تـأثیرات آورد کـه   های قبل و بعد از تهیه ماتریس چنین امکاناتی را به وجود مـی  بررسی .)2شکل (دهد  می
ها در  بر اساس استقرار دادههای اجرایی  ها و اولویت استراتژیماتریس . بینی گردد استراتژیک بر سیستم پیش های تصمیم

  :گیرد دو بعد اصلی شکل می
   ؛ وشود ها نشان داده میXنهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور  امتیازجمع ) الف
  . شود ها نوشته میYنهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور  امتیازجمع ) ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  SWOTهای اجرایی ها و اولویت ماتریس استراتژی. 2شکل 
  379 ،1383دیوید، : منبع

 

هـا، چنانچـه در    xداخلـی بـر روی محـور    عوامـل  ؛ جمع امتیاز نهایی های اجرایی ها و اولویت استراتژیدر ماتریس 
نشـان از قرارگیـری    99/2تـا   2امتیازهـای . ضعف داخلـی سیسـتم اسـت   ۀ دهند قرار گیرد، نشان 99/1تا  1ای از  محدوده

جمـع امتیـاز نهـایی     ،بـه همـین شـیوه   . اند بیانگر قوت سیستم 4تا  3و باالخره امتیازهای  ،دنسیستم در وضع متوسط دار
 قـرار داشـتن  بیـانگر   99/2تا  2امتیازهای دهد؛ را نشان می ضعف سیستم 99/1تا  1ها از yعوامل خارجی بر روی محور 

   .دارندسیستم در وضع عالی  داشتنقرار  نشان از 4تا  3امتیازهای  است؛ و سرانجاممتوسط  یتسیستم در وضع
و بـرای هریـک از نـواحی     ۀ عمـده تقسـیم کـرد   توان به سه ناحیـ  را می های اجرایی ها و اولویت استراتژیماتریس 

قـرار  ) از باال و از چپ به راسـت ( 4یا  2، 1های  هایی که در خانه نخست، برای بخش. کار برد را بههای متفاوتی  استراتژی
تمرکـز  اسـتراتژی  در این واحدها بایـد  . شوند ختسارشد و هایی را به اجرا درآورد که موجب  ستراتژیاتوان  می ،گیرند می

هـای مبتنـی بـر     اسـتراتژی تـوان   به عـالوه، مـی  . به اجرا درآورد را متضمن رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول
ها هستند ـ اجـرا    استراتژیترین  که مناسب ـفقی را  یکپارچگی عمودی به باال، یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی ا
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هایی را بـه اجـرا درآورد کـه     استراتژیگیرند، باید  قرار می 7یا  5، 3های  دوم، برای واحدهایی از سیستم که در خانه .کرد
در این واحدهای استراتژیک رسـوخ در بـازار و توسـعه محصـول بسـیار      . حفظ و نگهداری وضع موجود باشداز آنها هدف 

های برداشت محصول یا رهـا   استراتژیگیرند، باید  قرار می 9و  8، 6های  سوم، برای واحدهایی که در خانه. متداول است
گذاری کنند که در خانـه   در واحدهایی سرمایهشان را  های هایی که دارایی ماتریس سیستماین در . کردن را به اجرا درآورد

  .ترند موفق قرار گیرد، قطعاً 1شماره 

  ها بحث و یافته
دقیقـاً   ،در مرکز جغرافیایی شهر قـرار گرفتـه   که تقریباً )س(مختصات جغرافیایی شهر قم در حرم مطهر حضرت معصومه 

ریـزی   سـازمان مـدیریت و برنامـه   ) (3شـکل  ( استعرض شمالی  34 38' 30''درجه طول شرقی و  50 35' 15''برابر با 
بـه   ،این شهر در چند دهه اخیر از لحاظ مذهبی و بـه خـاطر حضـور معنـوی مراجـع عظـام شـیعه       ). 3: 1383استان قم، 

دارای پس از مشهد،  ،کشور زیارتی مرکز دومین قم به عنوان شهر. تبدیل شده است تشیع مذهبی جهان پایگاه ترین مهم
و  تـرین  مهـم . اسـت  المللـی  مندی در سـطح ملـی و بـین   ارزشـ زیارتی  ـ  مذهبی های گردشگری با کارکردهای توانمندی
که هر روزه مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران و زائران داخلی و خارجی قـرار   ،های گردشگری قم ترین جاذبه شاخص

  .)جمکران(الزمان  صاحبمسجد مقدس و  ،)س(حرم مطهر حضرت معصومه اند از  عبارتگیرند،  می
 بر تارک مشاهد متبرکاست که همواره  ایرانی -اسالمیی نفیس از آثار هنری و معماری یها گنجینه شهر قم دارای

های آیینه و  ، صحن)س(معصومه  ترحض، که از آن جمله می توان به مواردی از قبیل حرم مطهر درخشد ع میجهان تشیّ
، )امـامزاده (قم، مسجدجامع قم، گنبـدهای سـبز    ۀعلمی ۀ، معماری حوز)جمکران(الزمان  صاحبطالی حرم مطهر، مسجد 
سـاختار و  ، شـان  زیـارتی  ـ  اهمیـت و نقـش مـذهبی    خاطربه  ها این جاذبه. کرداشاره  جز اینهامنزل آیت اله بروجردی و 

تمـام افتخـار و پیشـرفت قـم      اند و درواقع داده قم را تحت تأثیر کامل خود قرارۀ کارکرد گردشگری مذهبی شهر و منطق
  . وجود دارددر قم و مکان زیارتی دیگر نیز امامزاده  400بیش از  افزون بر اینها. هاست همین مکانمدیون 

در ایـن  فـردی نیـز    ههای طبیعی گسـترده و منحصـرب   جاذبهقم، آب و هوای گرم و خشک در استان تسلط با وجود 
 از جملـۀ اینهاسـت،   .جـذاب باشـند   ،به ویژه گردشگران خـارجی  و د برای گردشگراننتوان که می شوند مشاهده میاستان 

منـاطق اکولـوژی    تـرین  مهـم ترین و  از بزرگکه شرق قم  هزار هکتار مساحت در شمال 600با بیش از  ،پارک ملی کویر
سلطان، منطقـه   دریاچه حوض ؛یاچه نمکدر ؛ظیر استن های حیوانی و گیاهی در جهان کم از نظر تنوع گونه وایران است 

زاد و  کـاظمی ( و جـز اینهـا   آب شـیرین  وهـای متنـوع    بـاغ  با آب و هوای معتدل کوهستانی و خلجستانو  ییالقی کهک
  ). 6-7 ،1388همکاران، 

چنانچـه هـر   ). 2جدول ( کردندی ب طبقهف آن توان براساس کارکردهای مختل های گردشگری قم را می جاذبه طورکلی به
مثبـت اقتصـادی، اجتمـاعی،     تـأثیرات تواننـد   ریزی گردشگری مذهبی قرار گیرند، می ها در فرایند برنامه یک از این جاذبه

 پـراکنش مانند افزایش درآمد، اشتغال، پایـداری اقتصـادی،   ( منطقه و استان و و اکولوژیکی فراوانی را برای شهرفرهنگی 
  .دنبه همراه داشته باش) نظایر اینها یش ظرفیت پذیرش شهر وگردشگران مذهبی در منطقه و افزا
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  های مختلفهای گردشگری شهر و استان قم بر اساس کارکرد ندی جاذبهب تقسیم. 2جدول 

 هاجاذبه  کارکرد

جاذبه 
 

های مذهبی
  

ابراهیم، امـامزاده عبـداهللا، امـامزاده شـاه جمـال،       ، امامزاده شاه)س(آستانه مقدسه حضرت معصومه : زیارتی ـ  مذهبی های مکان
، امامزاده باوره، پـنج امـامزاده، مجموعـه چهـل اختـران،      )ع(، امامزاده احمد بن اسحاق، امامزاده اسماعیل )ع(امامزاده شاه احمد قاسم 

زاده سـلطان محمـد شـریف، امـامزاده سـید      ، امامزاده حلیمه خاتون، امامزاده سلیمان، امـام )ع(، امامزاده زید )ع(امامزاده موسی مبرقع 
، امـامزاده  )ع(جعفر  بن ، شاهزاده زکریا، شش امامزاده، امامزاده علی)ع(سربخش، شاهزاده ابراهیم، امامزاده شاهزاده ابواحمد، شاه حمزه 

  .برخی دیگر زینب خاتون و
 علـی  ، مسـجد پنجـه  )ع(امـام حسـن مجتبـى   ، مسجد )ع(ریکمسجد مقدس جمکران، مسجد اعظم، مسجد امام حسن عس :مساجد

د مسجد جـامع کهـک، مسـج   ، )مسجد خانم(مسجد فاطمیه، مسجد میدان کهنه، مسجد عشقعلی، ، مسجد جامع عتیق)مسجد صیئی(
  .و جز اینها صرم

  .مدرسه فیضیه، مدرسه جهانگیرخان، مدرسه حجتیه، مدرسه دارالشفا، مدرسه غیاثیه: مدارس

جاذبه
 

های تاریخی و 
فرهنگی

  

  .بازار قم، بازار کهنه، تیمچه بزرگ: بازارها

  .)ره(اله العظمی مرعش نجفی  و کتابخانه آیت) س( آستانه مقدسه حضرت معصومه :موزه

و نظـایر   )حکـیم باشـی  ( صـدرا  مال ۀ، خان)ره( امام خمینی ۀحاج قلی، خان ۀحائری، خان ۀاله العظمی بروجردی، خان آیت ۀخان :ها خانه
  .اینها

و کاروانسـرای سـیاهکوه   ، عباسی، کاروانسرای عباس آباد کاروانسرای دیرگچین، کاروانسرای سفیدآب، کاروانسرای شاه :کاروانسراها
  .برخی دیگر

  .نویس، آتشکده لنگرود، آتشکده چهار کرمجگان آتشکده: ها آتشکده

 خـانی، پـل کـاج و    پل طینوج، پل عسگرآباد، پل علـی ، شیرین بالغ، پل طایقانسلطان، پل دالک، پل شکسته، پل  پل حوض: ها پل
  .کنارگ

  .جز اینها و انبار طیب و طاهر انبار سلماسی، آب انبار راهجرد، آب انبار چهل اختران، آب انبار پاچیان، آب انبار البرز، آب آب: انبارها آب

  .محوطه قلی درویش قلی خان و شادتپه صرم، محوطه : های باستانی ها و محوطه تپه

  .خان عشقعلی رخان، حمام روستای قباد بزن، حمامکحمام حاج عس: ها حمام

  .قلعه قرمز، قلعه قمرود، قلعه گبری، قلعه گلی، قلعه مظفر آبادآباد،  قلعه سامقلعه جمکران، قلعه زار بالغ، : ها قلعه

  .آباد میل صفرعلی، میل سنگی چاهک، میل علی :ها میل

جاذبه
 

های طبیعی
و ماننـد   دره، غار وشـنوه و غـار کـَهــَک    شده پلنگ سلطان، منطقۀ حفاظت دریاچه نمک، تاالب و دریاچه حوض ،پارک ملی کویر  

  .اینها

  .فردو، جمیزقان، اَوِل وشنوه، میم، از جمله روستاهای کَهـَک،: کَهـَک و خلجستان :مناطق ییالقی کوهستانی

  .پانزده خرداد، سد سنجگان، سد کبار و سد مخزنی امامزاده اسماعیل سد: آبگیرها یا سدها
  6-7: 1388زاد و همکاران،  کاظمی: منبع
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گردشـگران و   یآمار اطالعات ، در اختیار داشتن و در نظر گرفتنریزی گردشگری یکی از فاکتورهای مهم در برنامه
میدانی، آمار ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، طبق تحقیقات . های آنها است ویژگی

در عـین  . درخور اعتمـاد نیسـت  موثق و  چنداندر خصوص تعداد گردشگران به ویژه گردشگران خارجی وارد شده به قم، 
ـ  ـ حتی در سالگذشته  های  سال هم ازموثقی  های چندانحال آمار های مرتبط با گردشـگری   در سایر سازمان های اخیر 

در سرشـماری   نادرسـت هـای   گیری روشکـار  بـه بر اساس تحقیقات میدانی نگارنـدگان، بـه دلیـل     حال، .دنیز وجود ندار
هـا و   هتـل  بـه  مربوطمعموالً آمار ارائه شده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم (گردشگران 

ای و یا  اقامت به مهمانپذیرها، منازل اجاره برایقم،  شهردر حالی که بسیاری از زائران و گردشگران  ست؛ها هتل آپارتمان
لـذا آمـار واقعـی تعـداد      ،)شـود  مراجعه می کنند کـه متأسـفانه در آمارهـای رسـمی آورده نمـی      نظایر اینهامنازل اقوام و 

سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و       در آمارهـای اسـت کـه    تعدادیبه قم بیش از گردشگران خارجی وارد شده 
 ی رسمیِهادرصد بیش از آمار 50به میزان  نتایج حاصل از مطالعات میدانی نگارندگان حداقل. گردشگری ارائه شده است

  ). 3جدول ( دهد شده را نشان میاعالم 
ریـزی بـرای توسـعه گردشـگری      برنامه آید، و به همین خاطر، شمار می بهشهرستان کشور  استان قم تنها استان تک
شـهر،  "عبـارات  حاضـر،  رو در مقالـه   از این. هستریزی برای شهرستان و استان قم نیز  مذهبی شهر قم به منزله برنامه

  .گردند ندارند و درواقع مترادف تلقی میتفاوتی عمالً  "شهرستان و استان قم
  

 1380 - 87مقاطع ساالنه  ،قم به وارد شده انآمار گردشگر. 3جدول 

سال
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  عنوان

  199275  179042  157717  137146  126310  111779  66472  75000  )نفر(تعداد 

  3/11  52/13  15  6/8  13  16/68  -3/11  4/12  )درصد(رشد سالیانه 

  8/9  3/9  68/8  8/11  10  9/9  2/4  34/5  )درصد( کشورکل  سهم قم از
قـم  به وارد شده آمار گردشگران

  298913  268563  236576  205719  189465  167668  99708  112500  بر اساس مطالعات میدانی

  1387ع دستی و گردشگری استان قم، سازمان میراث فرهنگی، صنای: منبع

  ریزی استراتژیک گردشگری مذهبی شهر قم فرایند برنامه
ریـزی   ای برنامـه  مرحلـه چهار یینـد اریزی استراتژیک توسعه بخش گردشگری مذهبی شهر قـم بـا طـی فر    برنامهفرایند 

نقـاط قـوت و   (و داخلـی  ) دیـدها و ته هـا  فرصت(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  نخست،: طراحی شده است یاستراتژیک
 ؛ریزی استراتژیک کمـی  لی و ماتریس برنامهماتریس خارجی و داخ ،سوم ؛تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک ،دوم ؛)ضعف

  .گردند در ادامه، مراحل مذکور تشریح می .توسعه گردشگری مذهبی شهر قم برایهای مناسب  استراتژیچهارم، و 
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 (IFE)و داخلی  (EFE)ارزیابی عوامل خارجی : مرحلۀ اول

استفاده از ماتریس ارزیابی محیط خارجی  با ،عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار بر بخش گردشگری شهر قم طی چهار گام
  :رفته استو داخلی مورد ارزیابی قرار گ

  تعیین عوامل خارجی و داخلی تأثیرگذار در گردشگری مذهبی شهر قم ـ گام اول
تعـداد  . خارجی و داخلی شناخته شدند و در ماتریس ارزیابی آن قرار گرفتنـد ۀ پس از بررسی اطالعات مرتبط، عوامل عمد

 آینـد، و  شمار می بهقم  فرصت گردشگری مذهبی نوعیعامل  12از این مقدار، . عامل تعیین شده است 23عوامل خارجی 
بخـش گردشـگری   آفرین هستند و سـپس آنهـایی کـه     ابتدا عواملی که فرصت. شوند برشمرده میتهدید  نوعیعامل  11

  .گیرند کنند، در این ماتریس قرار می مذهبی این شهر را تهدید می
در . گیرنـد  را دربرمـی که نقاط قوت و ضعف گردشگری مذهبی شهر قم  اند تعیین شدهداخلی عامل  24 در این میان
   .اند ده شدهدا ری مذهبی شهر قم، در ماتریس قرارضعف گردشگۀ نقط 12قوت و سپس ۀ نقط 12اینجا نیز نخست 

  تعیین میزان اهمیت عوامل خارجی و داخلیـ گام دوم 
بر مبنای اهمیت هر کدام، وزنی از یـک تـا صـفر     ،در این گام به عوامل فهرست شده در ماتریس عوامل خارجی و داخلی

کارشناسان آشنا به گردشگری مذهبی شهر قم  به وسیلۀگیری از روش دلفی و  تعیین میزان وزن عوامل، با بهره. داده شد
  . انجام گرفته است

  تعیین رتبۀ عوامل خارجی و داخلی ـ گام سوم
در این گام به هر یک از عوامل خارجی و داخلی که موجب موفقیت یا ضعف و فرصت یا تهدید گردشگری مذهبی شـهر  

میـزان   ،ایـن اعـداد  . داده شـد  4تـا   1ای از  دلفـی، رتبـه  اند، با بهره گیری از روش  ریزی گردشگری گردیده قم در برنامه
  .دهند ، نشان میریزی گردشگری دارند م در برنامهکه هر یک از عوامل در عملکرد گردشگری مذهبی شهر ق راتأثیراتی 

  تعیین امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی و ارزیابی آن ـ گام چهارم
×  2سـتون (گردیـد  ل خارجی و داخلی در رتبـه مربـوط بـه همـان عامـل ضـرب       در این گام، ابتدا وزن هر عامل از عوام

امتیازهای وزنی عوامل خارجی و داخلی جداگانه جمـع  ۀ سپس هم ،تا امتیاز وزنی هر یک از عوامل به دست آید ،)3ستون
  ).4جدول ( دیتا مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی و داخلی به دست آ ندزده شد
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  های گردشگری مذهبی شهر قم جاذبهۀ عوامل خارجی نظام فضایی توسع ماتریس. 4جدول 

  امتیاز وزنی  رتبه  وزن  (T)ا هو تهدید (O) ها فرصت: (EFE)عوامل خارجی 
1O:27/0  67/3 074/0  ترین عامل توسعه گردشگری مذهبیبه عنوان مهم)س(نقش حرم حضرت معصومه یارتقا 

2O:ویژه گردشگران ه ب،به منظور افزایش مدت اقامت گردشگران،تفریحی سالمشهر به فضاهای توسعه و تجهیز
 21/0  20/3  065/0  خارجی

3O:16/0  12/3  051/0 های طبیعی، فرهنگی و تاریخی قم شناسایی و معرفی جاذبه 

4O:14/0  18/3  045/0  جلب زائران و گردشگران خارجیمبلّغانهای علمیه به عنوانتوجه به پتانسیل تبلیغاتی طالب خارجی حوزه 

5O:ـ شهر و هویت  کیفیت بصریی ارتقا کارکردهـای   اسـالمی بـا  عنـوان الگـوی شـهرهبخشی به سیمای شهر ب
 13/0  90/2  046/0  گردشگری مذهبی

6O:13/0  78/2  046/0  جذب سرمایه به شهر قم از سوی دولت سازوکاربه عنوان،های اقتصادی زودبازده تخصیص اعتبارات به بنگاه 

7O:13/0  86/2  045/0 نقش ملی و فراملی قم در زمینه احیا و توسعه علوم اسالمی یارتقا 

8O:13/0  92/2  043/0  خدماتی برای توسعه گردشگریوبهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگری با ایجاد مراکز آموزش تورگردانی 

9O:آن افـزایش   در نتیجـۀ سـرویس بهتـر ودهیِبه منظور خدماتگذاری در تأسیسات زیربنایی و روبنایی سرمایه
  تعداد گردشگران

044/0  94/2  13/0 

10O:12/0  90/2  042/0 های اشتغال برای افراد و ساکنان شهر ایجاد فرصت 

11O:09/0  54/2  035/0 فرهنگیتوجه به هنرهای دستی و آداب و رسوم و حفاظت از میراث 

12O:08/0  18/2  038/0  کشورهانیز دیگرمبادالت فرهنگی و اشاعه فرهنگ مردم شهر قم به سایر مناطق کشور و 

1T:متولیان امـور  از میان مردم و برخی یانه و گاه خرافیگرابه علت نگرش سنت،مشکل فرهنگ پذیرش گردشگر
 14/0  56/2  054/0  گردشگری 

2T:11/0  28/2  048/0 سالهایبرخی از ماهتراکم بیش از حد گردشگر در 

3T:10/0  12/2  045/0 گیری امور گردشگری و اختالف سلیقه بین آنهاهای متعدد مسئول تصمیم وجود سازمان 

4T:08/0  95/1  043/0  بیشترها و جرائم ها به شهر قم و گسترش اسکان غیررسمی و در نتیجه بروز تضادها، ناهنجاری سیل مهاجرت 

5T:08/0  95/1  043/0 کاهش بودجه تخصیصی دولت برای تحقیق و توسعه گردشگری 

6T:08/0  88/1  041/0  غیرشفاف بودن منطق برخوردهای سیاسی ایران در روابط سیاسی با دیگر کشورها و کاهش گردشگران خارجی 

7T: 06/0  82/1  033/0  های فعالدلیل استقرار این شهر بر روی گسلهباالی احتمال وقوع زلزله در شهر قم ب نسبتاًضریب 

8T:06/0  74/1  036/0  بیابانی و بیابانیهای آب زیرزمینی و خطر گسترش نواحی نیمهکمبود جدی آب و کاهش سطوح سفره 

9T:06/0  85/1  033/0  های گردشگریجاذبهمحیطی و کاهش کیفیت محیط های زیست افزایش آلودگی 

10T:05/0  73/1  027/0 طبیعی فرهنگی و تاریخیهای ناآشنایی زائران با مکان 

11T:04/0  65/1  023/0 ایجاد مزاحمت دست فروشان و صرافان در اطراف حرم برای گردشگران 

  58/2  -  00/1 جمع
  1388محاسبات نگارندگان، ها و  بررسی: منبع

بـه   58/2 ،امتیاز نهایی عوامل خارجی برای گردشگری مذهبی شهر قم در ماتریس ارزیابی عوامل خـارجی مجموع 
توانسته است از عواملی که فرصت یا موقعیت ایجـاد   تا حدودیمعنی است که شهر قم  بدیناین امتیاز . آمده است دست
  ). 4جدول ( ی دوری کندند، تا حدّگرد برداری نماید و یا از عواملی که موجب تهدید می کنند، بهره می

 ،مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی نیز برای بخش گردشگری مذهبی شهر قم در ماتریس ارزیـابی عوامـل داخلـی   
به معنای قوت عوامل داخلی در گردشگری مذهبی شـهر قـم   توان  میهم تا حدودی  را که آناست به دست آمده  89/2

  ). 5جدول ( برشمرد
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 های گردشگری مذهبی شهر قم جاذبهۀ ماتریس عوامل داخلی نظام فضایی توسع. 5جدول 

 امتیاز وزنی  رتبه  وزن  (W)و نقاط ضعف  (S)نقاط قوت : (IFE)عوامل داخلی 
1S:51/0  95/3 130/0  ، مسجد جمکران و سایر امامزادگان در شهر )س(حرم مطهر حضرت معصومهمانند،های مهم مذهبی وجود جاذبه 
2S:29/0  45/3 084/0 المللیاهمیت در سطح ملی و بینباوجود منابع گردشگری ویژه و  
3S: 22/0  18/3 069/0  های مناسب مذهبی ـ فرهنگی و وجود فضای معنوی و سرمایه انسانی مستعدها و زمینه مندی از زیرساخت بهره  
4S: 19/0  12/3 060/0  تحقیقات علوم اسالمی در شهرها مرکزهای علمیه، مراجع جهان تشیع و ده وجود حوزه  
5S:15/0  18/3 046/0  جنوب از آن ـ ای و ریلی شمالموقعیت و مزیت استقرار قم در چهارراه مواصالتی کشور و عبور خطوط اصلی جاده  
6S:12/0  97/2 039/0 المللی امام خمینی نزدیکی به فرودگاه بین  
7S:09/0  70/2 032/0  به عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگری مذهبی)کوهستانیـکویری(اکوتوریستیهای تاریخی و غنای  جاذبه  
8S :08/0  33/2 035/0  داخل کشور گردشگرفرستو نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرف و  ،جمعیتی و های بزرگ صنعتی همجواری با قطب  
9S: 08/0  58/2 031/0 های صنایع دستیسایر رشتهمندی از صنعت بافت فرش به ویژه فرش ابریشم و بهره  

10S:08/0  12/2 036/0  افزایش توجه افراد دینی و مذهبی به شهر قم به عنوان مبلّغان و مشوقان خوب برای جذب گردشگران مذهبی  
11S:05/0  17/2 024/0  گردشگریبه عنوان نیازهای اصلی توسعه فضاهای )برق، گاز و فیبر نوری(های اصلی زیربنایی مسیر عبور شبکه  
12S:05/0  89/1 024/0  رایگان بودن بازدید از مراکز گردشگری  
1W:18/0  13/3 058/0 فقدان آب آشامیدنی مطلوب و بهداشتی  
2W:14/0  86/2 048/0 و فضای سبز)پارک و شهربازی(کمبود فضاهای سرگرمی و تفریحی  
3W: 13/0  75/2 046/0     های هسته مرکزی شهرفقدان بافت کالبدی منظم شهری، شلوغی خیابان  
4W:09/0  78/2 034/0  و عملکرد ضعیف آنها)واحدهای اقامتی و پذیرایی(تنوع در تسهیالت و خدمات توسعه گردشگری فقدان  
5W:08/0  34/2 034/0 های مرتبط با گردشگریهماهنگی بین سازمانعلت عدمههای تدوین شده برای گردشگری ب اجرایی نشدن برنامه  
6W:07/0  12/2 030/0 ها، بزهکاری و جرم در سطح شهراسکان غیررسمی، در نتیجه وجود ناهنجاری  
7W :07/0  63/2 024/0  رونقی گردشگری کاهش مدت اقامت گردشگران و بی، و به تَبعِ آن فرسا در نیمی از سال آب و هوای گرم و طاقت  
8W:05/0  15/2 025/0 های مذهبیفصلی بودن گردشگری مذهبی به لحاظ تغییر مناسبت  
9W:05/0  94/1 025/0 بازاریابی گردشگری جدید و امروزینهایها و دفاتر خدمات مسافرتی با روشعدم آشنایی سیستماتیک مدیران هتل  

10W:05/0  82/1 022/0   شهری نقل برون ذهاب به سوی نقاط گردشگری و ضعف حمل وشهری، سرویس ایاب و کمبود حمل ونقل درون  
11W:04/0  76/1 021/0  تبلیغات مناسبفقدانمهجور شدن شهر قم و کمبود گردشگر به علت  
12W:03/0  37/1 023/0 های گردشگریفقدان عالئم و تابلوهای راهنمای مسافران به جاذبه  

  89/2 - 00/1 جمع
 1388محاسبات نگارندگان، ها و  بررسی :منبع

  تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک گردشگری مذهبی شهر قم: دومۀ مرحل
توان جدول خالصـه تجزیـه و تحلیـل عوامـل اسـتراتژیک       با ترکیب جدول تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی، می

(SFAS)1 دارِ  عهـده فردی کـه  . یک مجموعه را خالصه کردتوان عوامل استراتژ با کمک این جدول می. را استخراج کرد
 محدود بهرا  SWOTاین فرصت را دارد که کلیه عوامل  (SFAS)با توجه به جدول  است،استراتژیک  های گیری تصمیم

جدول خالصه . گیرد انجام می IFEو  EFEهای هریک از جداول عوامل  این کار با بررسی دوباره وزن. تعداد کمتری کند
، فهرستی از عوامل استراتژیک خارجی و داخلی گردشگری مذهبی شهر قم )6جدول (تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 

ای در تدوین راهبردهـا   شود و به عنوان مبنا و پایه عوامل را شامل می ترین مهماین جدول  .است SFASدر قالب جدول 
  .گردد به شرحی که در ادامه ذکر می SFASچگونگی تنظیم جدول . یردگ مورد استفاده قرار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Strategic Factors Analysis Summary (SFAS) 
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اقالم موجود در دو جدول تجزیه و تحلیـل عوامـل داخلـی و     ترین مهم، )1ستون (در ستون عوامل استراتژیک  •
   .هستند SWOTکه کدامیک  شوند میسپس مشخص  گردند و میفهرست  ،خارجی

مثل . گردند میبوط به تمام عوامل استراتژیک داخلی و خارجی وارد های مر ، تمام وزن)2ستون (در ستون وزن  •
   .است 1تجزیه عوامل استراتژیک خارجی و داخلی، جمع کل ستون این جدول ۀ دو جدول خالص

هـای ذکـر شـده در جـداول      بنـدی  همان رتبه) نه همیشه(، این رتبه بندی اغلب )3ستون (بندی  در ستون رتبه •
 . باشد وامل خارجی و داخلی میخالصه تجزیه و تحلیل ع

×  2سـتون (بـه همـان روش مـورد اسـتفاده در جـداول قبلـی        ، امتیازهای وزنی)4ستون(ز وزنی در ستون امتیا •
 آورده شده 6جدول  انجام این روند در های حاصل از نتایج یافته). 68: 1384اعرابی، ( شود میمحاسبه ) 3ستون

  . است
 

  قم های گردشگری مذهبی شهر توسعه جاذبه (SFAS)تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک  خالصه. 6جدول 

امتیاز وزنی رتبه وزن  (SFAS)خالصۀ تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک 
1S:مسجد جمکران و سایر امامزادگـان در شـهر)س(حرم مطهر حضرت معصومهمانندهای مهم مذهبی وجود جاذبه ،

 51/0  95/3  130/0  قم 

2S: 29/0  45/3  084/0 المللیحائز اهمیت در سطح ملی و بینو باوجود منابع گردشگری ویژه  
3S: 22/0  18/3  069/0  های مناسب مذهبی و وجود فضای معنوی و سرمایه انسانی مستعدها و زمینه مندی از زیرساخت بهره  
4S: 19/0  12/3  060/0  تحقیقات علوم اسالمی در شهر قمها مرکز  های علمیه، مراجع جهان تشیع و ده وجود حوزه  
5S :15/0  18/3  046/0  جنوب ـ ای و ریلی شمال موقعیت و مزیت استقرار قم در چهارراه مواصالتی کشور و عبور خطوط اصلی جاده  
1W :18/0  13/3  058/0  فقدان آب آشامیدنی مطلوب و بهداشتی  
2W : 14/0  86/2  048/0  و فضای سبز) و شهربازیپارک (کمبود فضاهای سرگرمی و تفریحی  
3W: 13/0  75/2  046/0 های هسته مرکزی شهر و کاهشفقدان بافت کالبدی منظم شهری، شلوغی خیابان  
4W :09/0  78/2  034/0  و عملکرد ضعیف آنها) واحد های اقامتی و پذیرایی(تنوع در تسهیالت و خدمات توسعه گردشگری  فقدان  
1O :27/0  67/3 074/0  ترین عامل توسعه گردشگری مذهبی به عنوان مهم) س(نقش حرم حضرت معصومه  یارتقا 

2O:ـ ،توسعه و تجهیز شهر به فضاهای تفریحی سالم به منظور افزایش مدت اقامت گردشـگران ویـژه گردشـگرانه ب
  خارجی

065/0  20/3  21/0 

3O :16/0  12/3  051/0  تاریخی قمهای طبیعی، فرهنگی و  شناسایی و معرفی جاذبه 

4O :14/0  18/3  045/0  جلب زائران و گردشگران خارجی مبلّغانهای علمیه به عنوان  توجه به پتانسیل تبلیغاتی طالب خارجی حوزه 

1T:متولیـان امـوراز میان مردم و برخـی  انه و گاه خرافیگرایبه علت نگرش سنت،مشکل فرهنگ پذیرش گردشگر
  گردشگری 

054/0  56/2  14/0 

2T : 11/0  28/2  048/0  های سال از ماه برخیتراکم بیش از حد گردشگر در 

3T :10/0  12/2  045/0  گیری امور گردشگری و اختالف سلیقه بین آنها های متعدد مسئول تصمیم وجود سازمان 

4T :08/0  95/1  043/0  م بیشتریها و جرا ناهنجاریها به شهر قم و گسترش اسکان غیررسمی و در نتیجه بروز تضادها،  سیل مهاجرت 

  11/3 -  00/1  جمع
  1388و محاسبات نگارندگان، ها  بررسی: منبع
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  ها استراتژیمرحله تطبیق و تعیین : سوم ۀمرحل
های اولیه از طریق ماتریس  استراتژیابتدا مرحله تدوین . استها در واقع شامل دو مرحله  استراتژیمرحله تطبیق و تعیین 

SWOT  از طریـق مـاتریس داخلـی و    یـا پـذیرفتنی   قبول درخورهای  استراتژیانجام شده است و سپس مرحله انتخاب ،
 . صورت گرفته است گردد که در ادامه ذکر می یبه ترتیب، خارجی

  )استراتژیتدوین (ها  تشکیل ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت
ـ   بـه دسـت  متکی به اطالعـات   ابی دربرگیرنده ابزارهایی استله ارزیها، مرح استراتژیدر چارچوب تدوین  ۀ آمـده از مرحل

ها و تهدیدهای خارجی را با نقاط  که فرصت ،تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیکۀ ارزیابی محیط خارجی و داخلی و خالص
بـا یکـدیگر مقایسـه     SWOTبه همین منظور عوامل خارجی و داخلی در مـاتریس  . کند ضعف و قوت داخلی مقایسه می

ـ   توسعه گردشگری مذهبی شهر قم در سه گام ریزی های برنامه استراتژی. پذیر تدوین گردد های امکان استراتژیتا  ندشد
  . ندتدوین گردید شوند ـ  که در دنبالۀ مطلب تشریح می

  تعیین فرصت و تهدیدهای موجود ـ اولگام 
ها و تهدیدهای شناسایی شده در زمینه گردشگری مذهبی شهر قم در مرحله ارزیابی محـیط خـارجی،    در این گام فرصت

  . قرار گرفت SWOTدر سطرهای ماتریس 

  تعیین نقاط قوت و ضعف موجود ـ گام دوم
های  داخلی، در ستون در این گام نقاط قوت و ضعف شناسایی شده در زمینه گردشگری شهر قم در مرحله ارزیابی محیط 

  . قرار گرفت SWOTماتریس 

  SO - WO - ST - WTهای  استراتژیتدوین  ـ گام سوم
هـای خـارجی، نقـاط قـوت داخلـی و       های خارجی، نقاط ضـعف داخلـی و فرصـت    در این گام نقاط قوت داخلی و فرصت

هـای   آنها به ترتیب در خانهۀ و نتیج ندتهدیدهای خارجی و نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر مقایسه شد
درج  (WT)تهدیـد  -و ضـعف  (ST)تهدیـد  -، قوت(WO)فرصت -، ضعف(SO)فرصت -قوتاستراتژی مربوط به گروه 

  ). 7جدول (گردیدند 
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  بخش گردشگری مذهبی قم (SWOT)، نقاط قوت و نقاط ضعف ها فرصتماتریس تهدیدها، . 7جدول 

  SWOTتحلیل 

 (W)نقاط ضعف   (S)نقاط قوت 

1S :همچـون های مهـم مـذهبی    وجود جاذبه 
، مسـجد  )س(حرم مطهر حضرت معصومه

  جمکران و سایر امامزادگان در شهر قم
2S : دارایوجــود منــابع گردشــگری ویــژه و 

  المللی اهمیت در سطح ملی و بین
3S: هـای   هـا و زمینـه   مندی از زیرساخت بهره

مناسب مذهبی ـ فرهنگی و وجود فضـای   
  معنوی و سرمایه انسانی مستعد

4S: هـای علمیـه، مراجـع جهـان      وجود حوزه
ها مرکز تحقیقات علوم اسالمی  تشیع و ده
  . در شهر قم

5S :  موقعیت و مزیت استقرار قم در چهـار راه
مواصالتی کشـور و عبـور خطـوط اصـلی     

  جنوب ـ ای و ریلی شمال جاده
6S :المللــی امــام  نزدیکــی بــه فرودگــاه بــین

  . خمینی
7S :های تاریخی و غنای اکوتوریسـتی  جاذبه 

بـه عنـوان بسـتر    ، )کوهسـتانی ـ   کویری(
  مکمل گردشگری مذهبی مناسب و

8S :های بـزرگ صـنعتی،    همجواری با قطب
جمعیتی و نزدیکـی بـه بازارهـای بـزرگ     

  گردشگرفرست داخل کشورمصرف و 
9S: به ویژه  ،مندی از صنعت بافت فرش بهره

هـای صـنایع    رشـته  دیگرفرش ابریشم و 
  دستی

10S :    افزایش توجه افراد دینـی و مـذهبی بـه
آگـاه  شهر قم به عنوان مبلّغان و مشوقان 

  برای جذب گردشگران مذهبی و مناسب
11S :های اصـلی زیربنـایی    مسیر عبور شبکه

به عنوان نیازهای ) برق، گاز و فیبر نوری(
  اصلی توسعه فضاهای گردشگری

12S :د از مراکز گردشگریرایگان بودن بازدی  

1W :فقدان آب آشامیدنی مطلوب و بهداشتی 
2W :    کمبود فضـاهای سـرگرمی و تفریحـی

  و فضای سبز) پارک و شهربازی(
3W:       ،فقـدان بافـت کالبـدی مـنظم شـهری

های هسته مرکزی شـهر و   شلوغی خیابان
  کاهش کیفیت بصری شهر

4W :تنــوع در تســهیالت و خــدمات  فقــدان
واحــدهای اقــامتی و (توســعه گردشــگری 

  و عملکرد ضعیف آنها )پذیرایی
5W :های تـدوین شـده    اجرایی نشدن برنامه

لت عدم همـاهنگی  ع ، بهبرای گردشگری
  های مرتبط با گردشگری بین سازمان

6W :  ــود ــه وج ــمی، در نتیج ــکان غیررس اس
ها، بزهکـاری و جـرم در سـطح     ناهنجاری

  رشه
7W :فرسا در نیمـی   آب و هوای گرم و طاقت

موجب کـاهش مـدت اقامـت     ، کهاز سال
 رونقــی گردشــگری  گردشــگران و بــی 

  .شود می
8W : فصــلی بــودن گردشــگری مــذهبی بــه

  های مذهبی لحاظ تغییر مناسبت
9W :   ــدیران ــتماتیک م ــنایی سیس ــدم آش ع

ــا   هتــل ــاتر خــدمات مســافرتی ب هــا و دف
ــای  روش ــروزینه ــد و ام ــابی باز جدی اری

  گردشگری
10W : شــهری،  ونقــل درون کمبــود حمــل

سرویس ایاب و ذهـاب بـه سـوی مقـاط     
ــل   ــعف حمـ ــگری و ضـ ــل  گردشـ ونقـ

  شهری برون
11W :   ــود ــم و کمب ــهر ق ــدن ش ــور ش مهج

  تبلیغات مناسب فقدانگردشگر به علت 
12W :  ــم و تابلوهــای راهنمــای فقــدان عالئ

  های گردشگری جاذبه درمسافران 
  1388محاسبات نگارندگان، و ها  بررسی: منبع
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  . 7جدول ۀ ادام
تهاجمی / های رقابتی استراتژی  (O)ها  فرصت

(SO) 
  (WO)ای بازنگری ه استراتژی

1O :بـه عنـوان   ) س(نقش حـرم حضـرت معصـومه     یارتقا
  ترین عامل توسعه گردشگری مذهبی مهم

2O :      توسعه و تجهیز شهر بـه فضـاهای تفریحـی سـالم بـه
ــدت   ــزایش م ــور اف ــژه  منظ ــه وی ــگران ب ــت گردش اقام

  گردشگران خارجی
3O :هــای طبیعــی، فرهنگــی و  شناســایی و معرفــی جاذبــه

  تاریخی 
4O:    هـای   توجه به پتانسیل تبلیغـاتی طـالب خـارجی حـوزه

  علمیه به عنوان مبلّغان جلب زائران و گردشگران خارجی
5O :بخشـی بـه سـیمای     شهر و هویت کیفیت بصریی ارتقا

کارکردهـای   اسـالمی بـا   شـهر  شهر به عنـوان الگـوی  
  گردشگری مذهبی

6O :های اقتصادی زودبـازده بـه    تخصیص اعتبارات به بنگاه
جذب سرمایه به شـهر قـم از    سازوکار یا مکانیسمعنوان 

  سوی دولت
7O :نقش ملی و فراملی قم در زمینه احیـا و توسـعه    یارتقا

  علوم اسالمی
8O :  ایجـاد مراکـز   بهبود کیفیت ارائه خدمات گردشگری بـا

  آموزش تورگردانی، خدماتی برای توسعه گردشگری
9O :بـرای  گذاری در تأسیسات زیربنـایی و روبنـایی    سرمایه

  آن افزایش تعداد گردشگران به تَبَعِبهتر و  رسانی خدمات
10O :های اشتغال برای افراد و ساکنان شهر ایجاد فرصت  
11O :ث توجــه بــه هنرهــای دســتی و آداب، رســوم و میــرا

  فرهنگی
12O :   مبادالت فرهنگی و اشاعه فرهنگ مردم شهر قـم بـه

  کشورها همچنین دیگرسایر مناطق کشور و 

1SO: توسعۀ فیزیکی و افزایش ارائۀ امکانات در
اهمیت در سطح ملی  دارایمنابع گردشگری 

 المللی از جمله حرم حضـرت معصـومه   و بین
، 1S ،2S ،3S ،1O(و مسجد جمکـران  ) س(
6O ،5O ،7O ،8O ،9O ،11 (O  

2SO :   توسعه علوم اسالمی و افـزایش تبلیغـات
های علمیه، به عنوان  نزد طالب خارجی حوزه

مبلّغان جلب زائر و گردشگر مـذهبی خـارجی   
، 3S ،4S ،10S ،4O ،7O(در خارج از کشـور  

8O ،9O ،12 (O  
3SO :السـیر یـا    خطـوط ریلـی سـریع    یانداز راه

بـه  ای با کیفیـت و کمیـت بـاال     خطوط جاده
ــه منظــور گردشــگران خــارجی از جــایی  جاب

  امام خمینی المللی بینفرودگاه 
)1S ،2S ،4S ،5S ،6S ،6O ،8O ،9O ،10 (O  
4SO :هـای مـذهبی    تجهیز فضای اطراف جاذبه

 به فضاهای تفریحی سالم و متنوع به منظـور 
، 1S ،2S(افزایش مـدت اقامـت گردشـگران    

5S ،8S ،5O ،9O ،10 (O  
5SO :ـ   کـویری (های اکوتوریسـتی  توسعۀ جاذبه

به عنوان بستر مناسـب و مکمـل   ) کوهستانی
گردشگری مذهبی برای افزایش مدت اقامت 

بـه ویـژه گردشـگران خـارجی     و گردشگران 
)2S ،5S ،7S ،2O ،3O ،6O 8O ،9O ،

10O ،12 (O  

1WO : فـــراهم کـــردن آب آشـــامیدنی مطلـــوب و
  1W ،1O ،2O 6O ،7O ،9 (O(بهداشتی

2WO :  ایجاد و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحـی
ــهربازی ( ــارک و ش ــبز ) پ ــای س ــت  ،و فض و تقوی

، 2W ،7W ،3O ،5O 6O ،7O(های طبیعی  جاذبه
9O ،10 (O  

3WO :   تقویت بافت کالبدی شهر و افـزایش کیفیـت
م ایهـا و جـر   بصری شهر برای کاستن از ناهنجاری

 3W ،1O ،2O 5O ،6O ،9O ،12(در سطح شـهر  
(O  

4WO : هـا و دفـاتر خـدمات     آشنا کردن مدیران هتـل
تبلیغات و بازاریـابی   امروزینهای  مسافرتی با روش

ایجـاد تنـوع در تسـهیالت و خـدمات      ،گردشگری
ــرای افــزایش تعــداد گردشــگران  و  ،گردشــگری ب

، 4W(کاهش فصـلی بـودن گردشـگری مـذهبی     
8W ،9W ،11W ،8O ،9O ،10O ،12 (O  

5WO :هــای مــرتبط بــا  تقویــت همــاهنگی ســازمان
جـرای  اگردشگری و ایجـاد مـدیریت واحـد بـرای     

، 5W ،9W ،1O(هـای توسـعه گردشـگری     برنامه
3O ،5O ،6O ،7O ،8O ،9O ،11O ،12 (O  

6WO :شهری و  شهری، برون ونقل درون تقویت حمل
افزایش سرویس ایـاب و ذهـاب بـه سـوی مقـاط      

 10W ،1O ،5O ،6O ،9O ،11O ،12(گردشـگری  
(O  

7WO : هـای راهنمـای گردشـگران و     ایجاد کیوسـک
 درافزایش عالئم و تابلوهای راهنمای گردشـگران  

  12W ،1O ،3O ،8O ،11O ،12 (O(ها  جاذبه

 (WT)های تدافعی  استراتژی  (ST)های تنوعاستراتژی (T)تهدیدها 
1T:مشکل فرهنـگ پـذیرش گردشـگر بـه علـت نگـرش

متولیـان   از میان مردم و برخـی  انه و خرافی درگرای سنت
  امور گردشگری

2T : های سال از ماه برخیتراکم بیش از حد گردشگر در  
3T :گیـری امـور    های متعدد مسـئول تصـمیم   وجود سازمان

  و اختالف سلیقه بین آنها ،گردشگری
4T :هــا بــه شــهر قــم و گســترش اســکان  ســیل مهــاجرت

م یها و جرا غیررسمی و در نتیجه بروز تضادها، ناهنجاری
  بیشتر

5T :کاهش بودجه دولت برای تحقیق و توسعه گردشگری  
6T :     غیرشفاف بودن منطـق برخوردهـای سیاسـی ایـران در

ـ روابط سیاسی با دیگر کشورها و   کـاهش  عِ آن ـ  ـ به تَبَ
  گردشگران خارجی

7T : ـ   نسبتاًضریب ه باالی احتمال وقوع زلزله در شهر قـم ب
  های فعال دلیل استقرار این شهر بر روی گسل

8T : ــود جــدی آب و کــاهش ســطوح ســفره هــای آب  کمب
  زیرزمینی و خطر گسترش نواحی نیمه بیابانی و بیابانی

9T :کیفیـت  محیطـی و کـاهش    های زیست افزایش آلودگی
  های گردشگری محیط جاذبه

10T :و  طبیعـی فرهنگـی   هـای  از مکانن اعدم شناخت زائر
  تاریخی

11T :افان در اطراف حرمفروشان و صرّ ایجاد مزاحمت دست، 
  برای گردشگران

1ST:    افزایش بودجه تخصیصـی بـرای توسـعۀ
های گردشگری و ایجاد مـدیریت واحـد    جاذبه

توسعۀ امـر  شفاف برای اجرایی شدن و تحقق 
  ) 1S ،2S ،11S ،2T ،3T ،5T( گردشگری

 
2ST :سـازی   های آگـاه  تقویت تبلیغات و فعالیت

هـای گردشـگری    مزیـت  ۀهـا دربـار   در رسانه
المللـی و از بـین    منطقه در سطح داخلی و بین

سـوء   تـأثیرات  ۀبـد دربـار   هـای  بردن ذهنیت
  ) 1S ،2S ،3S ،1T ،6T ،10T( گردشگری

1WT:   بـا  رسیدگی و سازماندهی مشـاغل غیررسـمی
ــدف ــت  ه ــاهش مزاحم ــرایک ــران و  ب ــردد زائ ت

گردشگران و از بـین بـردن چهـره نـامطلوب ایـن      
با هدف افزایش  ،مشاغل و کاهش آلودگی محیطی

، 2W ،6W ،10W ،4T ،9T(کیفیت بصری شـهر  
11 (T  

2WT :های غیردولتی  تشکیل سازمان(NGO) برای
ــور    ــیدگی و اداره ام ــهروندان در رس ــارکت ش مش

گیــری  شــهری و جلــوگیری از شــکل هــای محلــه
ها  ها و بزهکاری اسکان غیررسمی و بروز ناهنجاری

 6W ،7W ،9W ،11W ،1T ،3T ،4(در سطح شهر
(T  

3WT : اصــالح و بهبــود عناصــر نهــادی گردشــگری
، 2W ،5W ،11W ،3T ،5T ،7T(ر قم مذهبی شه

8 (T 
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  133 تأکید بر گردشگری مذهبیبای،توسعۀ گردشگر استراتژیکریزی  برنامه
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 (IFE)امتیاز نهایی ارزیابی ماتریس عوامل داخلی

  گردشگری مذهبی شهر قمهای اجراییها و اولویتماتریس استراتژی.4شکل
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  )قبول مناسب و درخورِهای  استراتژیانتخاب (تشکیل ماتریس داخلی و خارجی : چهارم ۀمرحل
 مطلوب و درخورِهای  استراتژی SWOTهای اولیه از مقایسه عوامل داخلی و خارجی در ماتریس  استراتژیپس از تدوین 

ریزی گردشگری مذهبی  برنامه مناسبهای  استراتژیفرایند انتخاب . های اولیه انتخاب گردید استراتژی قبول از میان این
  :صورت پذیرفت بدین شرحشهر قم در دو گام 

  و تعیین موقعیت گردشگری مذهبی شهر قمهای اجرایی  ها و اولویت استراتژیتشکیل ماتریس ـ  گام اول
جمـع امتیازهـای نهـایی ارزیـابی عوامـل داخلـی       . ی دو بعد اصـلی اسـت  دارا های اجرایی ها و اولویت استراتژیماتریس 

و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خـارجی بخـش    به نمایش درآمده،ها Xگردشگری مذهبی شهر قم که بر روی محور 
نقطه تالقی جمع امتیازهـای عوامـل خـارجی و داخلـی     . ها نوشته شده استYگردشگری مذهبی شهر قم بر روی محور 

هـا و   اسـتراتژی موقعیت این بخش در ماتریس  هکنند ها، تعیینYها و Xبخش گردشگری مذهبی شهر قم بر روی محور 
  .است های اجرایی اولویت

  قبول مناسب یا درخورِهای  استراتژیانتخاب  ـ گام دوم
قبول  درخورِهای  استراتژی هکنند تعیینهای اجرایی،  ها و اولویت استراتژیموقعیت گردشگری مذهبی شهر قم در ماتریس 

ریزی گردشگری مذهبی شهر قـم،   در برنامه ها استراتژی این .استشهر این بخش گردشگری مذهبی  برای بهبود ضعف
با توجـه بـه اینکـه منـابع و     ). 4شکل ( اند کارانه محافظه یها استراتژیبا توجه به قرارگیری در خانه شماره پنج ماتریس، 

نقاط قـوت در میـان سـایر     وجزدر میان عوامل داخلی اند و  قم در موقعیت مناسبی قرار گرفته های گردشگری شهر جاذبه
های تهاجمی  استراتژیکارانه، از  های محافظه استراتژیبعد از استفاده از  توان بنابراین می ،اند عوامل داخلی ارزیابی گردیده

 SOهای اولیه در خانـه   استراتژیو سپس از  WOلیه در خانه های او استراتژیبه همین دلیل، نخست از . نیز استفاده کرد
  . گردد ها انتخاب می در ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدات و فرصت
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  )قبول درخوربندی راهبردهای  اولویت(ریزی کمّی استراتژیک  تهیۀ جدول برنامه :مرحلۀ چهارم
ریزی گردشگری مذهبی شهر قم با اسـتفاده از تجزیـه و    برنامه مناسب یا درخور قبولهای  استراتژیگیری درباره  تصمیم

 درخـورِ های  استراتژیقبل با مقایسه عوامل داخلی و خارجی، ۀ در مرحل. گیرد تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت می
جذابیت هر  .گیرد های مذکور صورت می دربارۀ راهبردها یا استراتژی گیری تصمیم ،همرحلاین در . قبول شناسایی گردیدند

ـ   با استفاده از مـاتریس برنامـه  استراتژی  هـای دارای جـذابیت بـاال بـه عنـوان       اسـتراتژی ی مشـخص شـده و   ریـزی کمّ
جدول ۀ برای تهیمراحلی که . گردد گردشگری مذهبی شهر قم تعیین میۀ دار در برنام و اولویت تأکیدهای مورد  استراتژی

  :شوند، اینها هستند طی میبی شهر قم ی استراتژیک گردشگری مذهریزی کمّ برنامه
، گردنـد  مـی ریزی استراتژیک منتقـل   ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آنها به جدول برنامه •

ریزی استراتژیک فهرسـت   پیشنهاد شده، در ردیف باالی ماتریس برنامه قبولِ درخورِهای  استراتژیۀ سپس کلی
  . شوند می

بنا به اهمیت آن در تـدوین  ، 4تا  1امتیازی از ها،  استراتژیاز  ای مجموعه دراستراتژی برای تعیین جذابیت هر  •
  . شود داده میاستراتژی هر 

، شـود  ضـرب مـی  در امتیاز جذابیت مرحله دوم  ۀ اولهای مرحل وزن 1،جمع امتیاز جذابیتبرای به دست آوردن  •
 ،جمـع امتیازهـای جـذابیت   . آید به دست میاستراتژی ر یک از عوامل هر بدین ترتیب مجموع امتیاز جذابیت ه

  . ستها استراتژیاز  ای هر یک از عوامل در مجموعههای  های مثبت و گیرایی ویژگیدهنده  نشان
، امتیـاز جـذابیت نهـایی هـر یـک از      اسـتراتژیک ریزی کمی  از جمع امتیازهای جذابیت هر ستون جدول برنامه •

تر را  های هر چه بهتر و جذاب های دارای مزایای و ویژگی و بدیهی است استراتژیآید،  دست می ها به استراتژی
دهندۀ مطلوبیت بیشتر آن استراتژی در قیاس با آنهای دیگـر   در واقع امتیاز جدابیّت بیشتر، نشان. دهد نشان می

  ). 8 جدول(شوند  بندی می ها اولویت بدین ترتیب است که بهترین استراتژی. است
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Total Attractiveness Scores 
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  ریزی کمی گردشگری مذهبی شهر قم ماتریس برنامه. 8جدول 

ضریب   عوامل داخلی و خارجی
 اهمیت

  شهر قم مذهبی ـ فرهنگیهای گردشگری استراتژی
1WO 2WO 3WO  1SO 2SO  3SO  

امتیاز 
 جذابیت

جمع
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

نقاط قوت 
(s)

  

1S :حرم مطهر حضرت، مانندهای مهم مذهبی وجود جاذبه
 02/1  2 51/0  1 02/1  2 51/0 1 51/0  1 02/1  51/02  مسجد جمکران و )س(معصومه

2S :اهمیت در سطح ملی وپُروجود منابع گردشگری ویژه و
  89/0  3  29/0  1  89/0  3  29/0  2  58/0  2  89/0  3 29/0  المللی  بین

3S :های مناسب مذهبی و فضـای ها و زمینه زیرساخت وجود
  22/0  1  44/0  2  22/0  1  22/0  1  0  0  22/0  1 22/0  معنوی

4S: ها مرکـزهای علمیه، مراجع جهان تشیع و ده وجود حوزه
  تحقیقات علوم اسالمی در شهر 

19/0 1  19/0  0  0  1  19/0  2  38/0  3  57/0  2  38/0  

5S :   راه مواصـالتیدر چهـارشـهرموقعیت و مزیـت اسـتقرار
  ای و ریلی کشور و عبور خطوط اصلی جاده

15/0 0  0  1  15/0  1  15/0  1  15/0  1  15/0  4  60/0  

6S :0 12/0  . المللی امام خمینی نزدیکی به فرودگاه بین 
  0  1  12/0  0  0  1  12/0  1  12/0  3  36/0  

7S :کوهسـتانی(های تـاریخی و غنـای اکوتوریسـتی جاذبه-
  09/0  1  0  0  09/0  1  09/0  1  27/0  3  09/0  1 09/0  به عنوان مکمل گردشگری ) کویری

8S :جمعیتــی وهــای بــزرگ صــنعتی،  همجــواری بــا قطــب
  08/0  1  0  0  08/0  1  08/0  1  08/0  1  08/0  1 08/0  نزدیکی به بازارهای بزرگ گردشگرفرست داخل

9S: به ویژه فرش ابریشـم،مندی از صنعت بافت فرش بهره،
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 08/0  های صنایع دستی و سایر رشته

10S :به عنواناین شهرافزایش توجه افراد دینی و مذهبی به
  و مشوقان جذب گردشگران  مبلّغان

08/0 1  08/0  0  0  1  08/0  1  08/0  2  16/0  1  08/0  

11S :برق، گـاز و فیبـر(های اصلی زیربنایی مسیر عبور شبکه
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 05/0  به عنوان نیازهای توسعه گردشگری) نوری

12S :0  1  0  1  0  1  05/0  1  10/0  2  05/0  1 05/0  رایگان بودن بازدید از مراکز گردشگری  

نقاط ضعف 
(w

)
  

1W :18/0  1  0  0  18/0  1  0  0  18/0  1  72/0  4  18/0  فقدان آب آشامیدنی مطلوب و بهداشتی  

2W :پـارک و شـهر(کمبود فضـاهای سـرگرمی و تفریحـی
  14/0  1  14/0  1  14/0  1  28/0  2  56/0  4  14/0  1 14/0  و فضای سبز) بازی

3W:  هـایکالبدی منظم شهری، شلوغی خیابانفقدان بافت
  13/0  0  13/0  1  13/0  1  52/0  4  13/0  1  0  0 13/0  کاهش کیفیت بصری شهردر نتیجۀ  هسته مرکزی و

4W :تنوع در تسهیالت و خدمات توسعه گردشگری و فقدان
  0  0  0  0  09/0  1  09/0  1  0  0  0  0 09/0  عملکرد ضعیف آنها

5W :گردشگری و عدم همـاهنگیهای  اجرایی نشدن برنامه
  0  0  08/0  1  08/0  1  08/0  1  08/0  1  0  0 08/0  های مرتبط با گردشگری بین سازمان

6W :ــود ناهنجــاری ــا،اســکان غیررســمی، در نتیجــه وج ه
  0  0  0  0  0  0  21/0  3  07/0  1  0  0 07/0  بزهکاری و جرم در سطح شهر

7W :فرسا در نیمی از سـال موجـب آب و هوای گرم و طاقت
  0  0  0  0  0  0  07/0  1  21/0  3  07/0  1 07/0  کاهش مدت اقامت گردشگران 

8W :ــر ــه لحــاظ تغیی ــودن گردشــگری مــذهبی ب فصــلی ب
  0  0  05/0  1  05/0  1  05/0  1  10/0  2  10/0  2 05/0  های مذهبی مناسبت

9W :هـا و دفـاترعدم آشـنایی سیسـتماتیک مـدیران هتـل
  0  0  0  0  05/0  1  0  0  0  0  0  0 05/0  بازاریابی  علمیِ امروزیهای  خدمات مسافرتی با روش

10W :و سرویس شهری شهری، برون ونقل درون کمبود حمل
  ایاب و ذهاب به سوی مقاط گردشگری

05/0 0  0  0  0  1  05/0  1  05/0  0  0  1  05/0  

11W :کمبود یـامهجور شدن شهر و کمبود گردشگر به علت
  تبلیغات مناسب فقدان

04/0 0  0  1  04/0  1  04/0  1  04/0  1  04/0  0  0  

12W :بـرایفقدان عالئـم و تابلوهـای راهنمـای مسـافران
  0  0  0  0  0  0  03/0  1  0  0  0  0 03/0  های گردشگری جاذبه
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  گردشگری مذهبی شهر قمریزی کمی  ماتریس برنامه.  8جدول ۀ ادام

  عوامل داخلی و خارجی  
ضریب 
 اهمیت

  شهر قم مذهبی ـ فرهنگیهای گردشگری استراتژی
1WO 2WO 3WO  1SO 2SO  3SO  

امتیاز 
 جذابیت

جمع
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
جذابیت

امتیاز 
 جذابیت

جمع 
امتیاز 
 جذابیت

ت
فرص

 
ها 

(o)
 

1O :تـرینمهـم،)س(نقش حرم حضـرت معصـومه یارتقا
 27/0  27/01  1 54/0  2 54/0  2 27/0  1 81/0  3 27/0  عامل توسعه گردشگری مذهبی

2O :توسعه و تجهیز شهر بـه فضـاهای تفریحـی سـالم بـه
 21/0  21/01  1 42/0  2 21/0  1 63/0  3 42/0  2 21/0  منظور افزایش مدت اقامت گردشگران

3O :هــای طبیعــی، فرهنگــی و شناســایی و معرفــی جاذبــه
  0  16/00  1 16/0  1  0  0 32/0  2  0  0 16/0  شهرتاریخی 

4O :بهعلمیهۀتوجه به پتانسیل تبلیغاتی طالب خارجی حوز
  جلب گردشگران خارجی مبلّغان عنوان

14/0 0  0  1  14/0 1  14/0 1  14/0 3  43/00  0  

5O :بخشی بـه سـیمایشهر و هویت  کیفیت بصریی ارتقا
  0  13/00  1 26/0  2 26/0  2 26/0  2  0  0 13/0  شهر

6O :های اقتصادی زود بازده بـه تخصیص اعتبارات به بنگاه
 13/0  13/01  1 26/0  2 13/0  1 13/0  1 13/0  1 13/0  جذب سرمایه به شهر سازوکار یا مکانیسم عنوان 

7O :در زمینه احیا و توسـعهشهرنقش ملی و فراملی  یارتقا
 13/0  26/01  2 26/0  2 26/0  2 26/0  2 26/0  2 13/0  علوم اسالمی

8O :بـا ایجـاد مراکـز،ود کیفیت ارائه خدمات گردشگریبهب
 13/0  26/01  2 52/0  4  0  0  0  0  0  0 13/0  خدماتی و آموزش تورگردانی

9O :بــهگــذاری در تأسیســات زیربنــایی و روبنــایی رمایهســ
  بهتر و افزایش تعداد گردشگران دهیِ منظور خدمات

13/0 2  26/0 1  13/0 1  13/0 1  13/0 2  26/02  26/0 

10O :12/0  1 12/0  1 12/0  1  0  0 12/0  1  0  0 12/0  ساکنان شهر های اشتغال برای افراد و ایجاد فرصت 

11O: و حفاظـت از،توجه به هنرهای دستی و آداب و رسوم
 09/0  09/01  1 09/0  1 09/0  1  0  0  0  0 09/0  میراث فرهنگی

12O :بـهشـهراینمبادالت فرهنگی و اشاعه فرهنگ مردم
  کشورها  دیگرسایر مناطق کشور و 

08/0 0  0  1  08/0 1  08/0 1  08/0 1  08/01  08/0 

تهدیدها 
(T

)
  

1T :مشــکل فرهنــگ پــذیرش گردشــگر بــه علــت نگــرش
  0  14/00  1  0  0  0  0 14/0  1  0  0 14/0  میان مردم و متولیان امور گردشگری  انهگرای سنت

2T :11/0  1  0  0 22/0  2 11/0  1 22/0 2 11/0 1 11/0 ی سالهاماهازبرخیتراکم بیش از حد گردشگر در 
3T :گیـری امـورهای متعـدد مسـئول تصـمیم وجود سازمان

 10/0  10/01  1 10/0  1 10/0  1 10/0  1  0  0 10/0  گردشگری و اختالف سلیقه بین آنها

4T :هــا بــه شــهر قــم و گســترش اســکان مهــاجرت ســیل
  0  0  0  0  0  0 16/0  2 08/0  1  0  0 08/0  میها و جرا غیررسمی و بروز تضادها، ناهنجاری

5T :کاهش بودجه تخصیصی دولت برای تحقیـق و توسـعه
  گردشگری

08/0 1  08/0 1  08/0 1  08/0 1  08/0 0  0  0  0  

6T :غیرشفاف بودن منطـق برخوردهـای سیاسـی ایـران در
  روابط سیاسی با دیگر کشورها 

08/0 0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  

7T :دلیل اسـتقرارهباالی احتمال وقوع زلزله ب نسبتاًب ضری
  0  0  0  0  0  0 06/0  1 0  0 0  0 06/0  های فعال این شهر بر روی گسل

8T :هـای آب زیـرکمبود جدی آب و کاهش سـطوح سـفره
  0  0  0  0  0  0  0  0 12/0  2 12/0  2 06/0  زمینی و خطر گسترش نواحی بیابانی

9T :محیطـی و کـاهش کیفیـت های زیست افزایش آلودگی
  های گردشگری محیط جاذبه

06/0 0  0  3  18/0 1  06/0 1  06/0 0  0  1  06/0 

10T :هــای طبیعــی، فرهنگــی و آشــنایی زائــران بــا مکــاننا
  0  05/00  1 05/0  1  0  0 05/0  1  0  0 05/0  تاریخی

11T :فروشان و صرافان در اطراف حـرم جاد مزاحمت دستای
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 04/0  برای گردشگران

91/5  -37/5  -33/7  -49/5  -49/6  -84/5  -  -  جمع  

  1388و محاسبات نگارندگان، ها  بررسی: منبع
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  گیری نتیجه
ریزی گردشگری مذهبی شهر قم از طریق تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و داخلی مؤثر  های برنامه استراتژیبندی  اولویت

بـا توجـه بـه    . ی تعیین و مشخص گردیـد ریزی استراتژیک کمّ و مدل برنامه SWOTبر گردشگری این شهر، با ماتریس 
  اسـتراتژی اسـتفاده از   ،)3شکل (س داخلی و خارجی یخانه شماره پنج ماتر مطابق باموقعیت گردشگری مذهبی شهر قم 

 میـان  در. ین گردیدتعیدی عب اولویت به عنوان (SO)تهاجمی  استراتژیو  ،اولویت اصلی به عنوان (WO)کارانه  محافظه
توسعه علوم اسالمی و افزایش تبلیغات  همراه با استراتژی 33/7با امتیاز  2SOاستراتژی  راهبرد یا های تهاجمی، استراتژی

ـ    نزد طالب خارجی حـوزه  خـارجی در   مـذهبی ـ فرهنگـی    انو گردشـگر  انجلـب زائـر   مبلّغـان عنـوان  ه هـای علمیـه، ب
با هدف جذب  ،جایگاه واقعی مذهبی، فرهنگی و آداب و رسوم مردم قم به سایر کشورها، به منظور معرفی شان هایکشور

در اولویت ـ از طریق صنعت گردشگری  ـ هر چه بیشتر گردشگران خارجی و ایجاد اشتغال و درآمد برای شهر قم و کشور  
ـ   ۀ توسع :ۀ اینها هستندبرگیرندها در این راهبرد در سایر اولویت. گیرد قرار می نخست امکانـات و  ۀ فیزیکـی و افـزایش ارائ

و مسجد مقـدس  ) س(المللی از جمله حرم حضرت معصومه اهمیت در سطح ملی و بینبا های گردشگریِ خدمات در جاذبه
جایی گردشگران خارجی  های با کیفیت و کمیت باال به منظور جاب السیر یا خطوط جاده انداز خطوط ریلی سریع جمکران، راه
به عنوان بستر مناسـب و مکمـل   ) کوهستانیـ   کویری( های اکوتوریستی جاذبهۀ امام خمینی، توسع المللی نبیاز فرودگاه 

هـای   و باالخره تجهیز فضـای اطـراف جاذبـه    ،)به ویژه خارجی(گردشگری مذهبی برای افزایش مدت اقامت گردشگران 
 ،بـا عملیـاتی شـدن ایـن راهبردهـا     . ردشگرانمذهبی به فضاهای تفریحی سالم و متنوع به منظور افزایش مدت اقامت گ

در صورت تحقق اولویت . رخ خواهد نمودکارکردهای گردشگری مذهبی در قم در پایدار  ۀتوسع نیز شاهد تحوالتی پویا و
  . کارانه در اولویت بعدی پرداخت محافظه  ی استراتژیگیر توان به پی می نخست،

و  WOو  WT( هـا  استراتژی استراتژیک کمّی که به تفکیک برای انواعریزی  با توجه به جدول برنامه ،بدین منظور
ST  وSO  ،2کارانه، راهبـرد   در راهبردهای محافظهتدوین شده استWO     نمایـانگر بهتـرین    )49/6(بـا بیشـترین امتیـاز

مذهبی و در کنار های  با توجه به گستردگی جذابیتاین راهبرد در . شود راهبرد در گردشگری مذهبی شهر قم شناخته می
های طبیعی بـه عنـوان    ، فضای سبز و تقویت جاذبه)پارک و شهربازی(ایجاد و تقویت فضاهای سرگرمی و تفریحی  آن با

افـزایش مـدت اقامـت     ،برای از بین بردن فصلی شـدن گردشـگری شـهر    ،مکمل گردشگری مذهبی در تمام طول سال
فراهم کـردن آب آشـامیدنی مطلـوب و     :موارد ذیل هستند ترتیب شاملها به  سایر اولویت. گردد عملی مینیز گردشگران 

هـا و جـرم در سـطح شـهر،      بهداشتی، تقویت بافت کالبدی شهر و افزایش کیفیت بصری شهر برای کاستن از ناهنجاری
گری، های توسعه گردشـ  های مرتبط با گردشگری و ایجاد مدیریت واحد برای اجرای برنامه تقویت هماهنگی بین سازمان

ایجـاد   ،تبلیغات و بازاریابی گردشـگری  علمی و امروزینهای  ها و دفاتر خدمات مسافرتی با روش آشنا کردن مدیران هتل
تنوع در تسهیالت و خدمات گردشگری برای افزایش تعداد گردشگران و از بین بردن فصلی شـدن گردشـگری مـذهبی،    

 قـاط گردشـگری، ایجـاد   نایاب و ذهـاب بـه سـوی     های رویسشهری و افزایش س برون و شهری ونقل درون تقویت حمل
  .سوی نقاط پُرجاذبهتابلوهای راهنمای گردشگران به  افزایش عالئم و نیز و ،های راهنمای گردشگران کیوسکها یا  غرفه
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  ؛ دیرگچین کاروانسرای .8صدرا؛ شکل خانه مال .7؛ شکل اله بروجردی منزل آیت .6؛ شکل مدرسه فیضیه .5شکل  
 دریاچه نمک. 9شکل 
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