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تدوين راهبرد توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد قشم 
  با استفاده از مدل سوات

  
  

  1محمدتقي اميني
  2محمدرضا عباسي

  3يعلعليرضا پير

  مقدمه
هاي  ز فعاليترا به يكي اآن  ،هاي اخير صنعت گردشگري در دهه توسعه فراوان

كه  طوريبه . است كرده جهان تبديلمهم اقتصادي، اجتماعي بسياري از كشورهاي 
را يكي از اركان بنياني توسعه ، آن  گذاران توسعه ريزان و سياست برنامهبسياري از 

، توسعه   به تعبير سازمان جهاني گردشگري .)22: 1386 پاپلي،( دانند ميپايدار 
افزايش به منظور ر مقابله با فقر و ايجاد بسترهاي مناسب ثري دگردشگري عامل مؤ

، رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود كيفيت  ، كاهش بيماري درآمد اقشار مختلف
 اعرابي،(است يافته  ويژه در كشورهاي كمتر توسعه هزندگي و رفاه اجتماعي مردم ب

است كه با  اي اقتصادي و بسيار جامع گردشگري رشته ،در واقع .)126: 1385
به مثابه )  سياست، اقتصاد و فرهنگ (گذاري بر سه مقوله اجتماعي  پذيري و اثر اثر

ناپذير و بسيار مهم كند كه گاه اجزاي كوچك آن نيز حضوري انكار عمل مي نظامي
  )2: 1384 داس ويل،(دارند وري آن  در عملكرد و ميزان بهره

بايد  برخوردار هستند،هاي گردشگري  بنابراين، مناطقي كه از ظرفيت

عضو هيئـت علمـي دانشـگاه. 1
    ورپيام ن

m_t.amini@yahoo.com 
عضو هيئـت علمـي دانشـگاه. 2

    پيام نور
m_r.abbasi@yahoo.com 

كارشــناس ارشــد مــديريت. 3
MBA  

Alireza_pirali@yahoo.com 

د بـاارش نامه كارشناسي برگرفته از پايان
ــتراتژي ــدوين اس ــوان طراحــي و ت عن
توسعه صنعت گردشـگري منطقـه آزاد

  .قشم، دانشگاه پيام نور قشم
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هاي مناسبي را با توجه به شرايط و موقعيت كنوني و آينده خود انتخاب  راهبرد
 طراحان راهبردي ووجود دارد براي تدوين راهبرد هاي مختلفي  روش. كنند

روش خاصي را ، با توجه به شناخت خود از موقعيت و شرايط سازمان ،سازمان
  )81: 1384 طيبي،( كنند ب ميسازمان انتخاراهبرد براي تدوين 

برابر  5/2(كشور مستقل جهان  23از  ،كيلومتر 1491جزيره قشم با مساحت 
اين جزيره به . بزرگتر است) كنگ برابر هنگ 5/1،  برابر مالديو 5،  بحرين و سنگاپور

 شناختي، هاي بالقوه بوم ظرفيتاز  ،دليل موقعيت خاص جغرافيايي و اقليمي خود
ب گردشگر جذ هاي منحصر به فرد براي ها و ناوديس ، طاقديس كرنظير سواحل ب

توسعه صنعت براي تدوين راهبرد ) 44: 1385 بلوكباشي،(  استبرخوردار 
، از چهارچوب جامع تدوين راهبرد استفاده شده گردشگري در منطقه آزاد قشم

ع كند كه براي انوا هايي را ارائه مي ابزارها و روشمذكور، چهارچوب . است
  .)78: 1386 سرمدي،( ي گوناگون مناسب هستندها ها در اندازه سازمان

   پژوهشپيشينه  
شكوفايي و توسعه اقتصادي،  با وجود اهميت فراوان صنعت گردشگري در

جذب  برايهاي مطلوب  ظرفيتسياسي آن دسته از مناطقي كه از  اجتماعي و
 به تدوينكه م نشده است انجاجامعي  هاي پژوهشكنون  تا ،گردشگران برخوردارند

منجر چگونگي توسعه صنعت گردشگري در جزيره قشم  بارهدر هايي مهم راهبرد
   .شود

  پژوهشروش 
توسعه  راهبردتدوين  آوري اطالعات الزم به منظور جمع ،حاضرپژوهش در 
انجام شده و اي و ميداني  كتابخانه گردشگري منطقه آزاد قشم با دو روش صنعت
جامعه آماري . ، پرسشنامه و مصاحبه مورد استفاده قرار است اينترنت ، ، مقاالت كتب
ن منطقه گردشگري سازمانظران حوزه  نفر از مديران، كارشناسان و صاحب 47 نيز

حفظ  توجه به محدوديت جامعه مذكور و تأكيد پژوهشگر بربا . آزاد قشم است
   .مورد بررسي قرار گرفت، كل جامعه آماري پژوهش  روايي
توسعه صنعت براي هاي مطلوب راهبردتدوين  ر پژوهش حاضر، به منظورد
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) مدل سوات(، از چهارچوب جامع تدوين راهبرد گردشگري در منطقه آزاد قشم
كه براي انواع  شده استهايي ارائه  ابزارها و روش ،اين مدلدر . شده استاستفاده 
،  ن راهبردي در شناساييهاي گوناگون مناسب است و به طراحا ها در اندازه سازمان

چهار  ،مذكور چهارچوب. رساند ارزيابي و گزينش راهبردهاي مناسب ياري مي
   .)68 :1385 اعرابي،: (از اند دارد كه عبارتمرحله اصلي 

  . گردد مي بيانموريت سازمان تهيه و مأ بيانيه ،در اين مرحله: مرحله شروع -1
عوامل اصلي مورد نياز از داخل  اطالعات و ،در اين مرحله: مرحله ورودي -2

ماتريس اين مرحله، . شود ميخارج سازمان، براي تدوين راهبرد، شناسايي  و
  .شود را شامل ميارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

) ها ها و ضعف قوت(عوامل اصلي  ،در اين مرحله: مرحله تطبيق و مقايسه -3
مانند ، با استفاده از ابزارهايي  )ها ها و تهديد فرصت(و عوامل اصلي خارجي 

شوند تا  تطبيق داده مي) IE(ماتريس داخلي و خارجي و ماتريس سوات 
و عوامل داخلي و خارجي موريت سازمان راهبردهايي شناسايي شوند كه با بيانيه مأ

   .متناسب هستند
ريزي  نامهبا استفاده از ماتريس بر ،در اين مرحله: گيري مرحله تصميم -4

رحله تطبيق، مورد شناسايي شده در مراهبردهاي هاي مختلف  كمي گزينه راهبردي
  . ارزيابي قرار گرفت و جذابيت نسبي آنها تعيين گرديد

توسعه صنعت گردشگري منطقه آزاد  راهبردذكر است كه در تدوين  شايان
 اقتصادي، بخش ثر بر توسعه صنعت گردشگري در چهارهاي مؤ شاخص ،قشم

و  ها و نهادي شناسايي گرديده و سپس قوتشناختي  بوم،  فرهنگي  – اجتماعي
قالب هاي محيط خارجي در  تهديد ها و  هاي محيط داخلي و فرصت ضعف
  .شده استاستخراج مذكور  هاي بخش

  بيانيه مأموريت
هاي  ي رشد و توسعه جزيره قشم در بخشاصل آزاد قشم، مسئولسازمان منطقه 

در حوزه گردشگري قصد دارد تا با ، اقتصادي و غيره  تماعي، اج گردشگري
هاي بكر طبيعي و فرهنگي مردمان جزيره و با استفاده  ظرفيتگيري از  بهره

، به توسعه صنعت  به لحاظ موقعيت جغرافيايي ،هاي نسبي و رقابتي جزيره مزيت
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ي كه طوربه  .جذب هر چه بيشتر گردشگران در اين منطقه بپردازدگردشگري و 
، شرايط مطلوب  ، طبيعي و انساني جزيره حفاظت و مديريت منابع فرهنگيعالوه بر 

سازمان  ،عالوه بر اين.  زندگي مردم جزيره فراهم گردد كيفيت رشد منظوربه 
گذاران  جذب سرمايهاد بسترهاي مناسب گردشگري، قصد دارد تا با ايجمذكور 
خلق بازار رقابتي  گردشگري و نيز تتأسيس هتل و ايجاد تأسيسابه منظور خارجي 

ايران و طرح دروازه گردشگري جنوب  گري منطقه، جزيره قشم رادر صنعت گردش
  . كند گردشگري خليج فارس معرفي آزمايشي

  مرحله ورودي

  )EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ) الف
، محيط خارجي در ناحيه مورد بررسي آثارهدف بررسي  ،اين مرحلهدر 
منطقه مرتبط گسترش گردشگري در هايي است كه با  ها و تهديد ي فرصتشناساي
است، به تجويزي  عمدتاً ،بر طراحي آن حاكم اين ماتريس كه پارادايم. است

، فني، اجتماعي، سياسي،  دهد تا عوامل محيطي، اقتصادي مي طراحان راهبردي اجازه
 دهد ارزيابي قرار حقوقي و وضعيت بازار را در مقطع زماني مورد نظر مورد 

ر توسعه مؤثر بعوامل محيطي ابتدا  ،در ماتريس زير .)97: 1386 سرمدي،(
 ها و تهديدها در رصتو سپس ف گردشگري منطقه آزاد قشم شناسايي شده است

به لحاظ اهميت  ،و نهادي شناختي بومفرهنگي،  -اقتصادي، اجتماعي بخشچهار 
  . گيرند مورد ارزيابي و سنجش قرار مي
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در ثر بر توسعه صنعت گردشگري مؤ) EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي  ):1(جدول 
  منطقه آزاد قشم

  نمره رتبه ضريب عوامل خارجيرديف
 هافرصت

1  
O1 : استفاده از قوانين كشورهاي عربي در خصوص اقامت مهاجران)visa 

chang( 
08/0  3  24/0  

2 O2 :36/0  4  09/0 سي آسان به جزيرهنزديكي به سرزمين اصلي و امكان دستر  
3 O3: 24/0  3  08/0 غرب–استقرار در مسير پروازهاي بين المللي شرق  
4 O4 :28/0  4  07/0 تصويب طرح معرفي قشم به عنوان پايلوت گردشگري  
5 O5 :18/0  3  06/0 زاموقعيت ژئواستراتژيك جزيره و فاصله آن از نواحي بحران  

6  
O6 :گذاري در بخش گردشگري  وصي براي سرمايهافزايش تمايل بخش خص

 جزيره
09/0  4  36/0  

7 O7 :24/0  3  08/0 انگيزه بيشتر مردم براي مسافرت و تفريح در جزاير جنوبي  
8 O8 : 24/0  3  08/0 ايگيرفتن در كانون گردشگري منطقه قرار  
9 O9 :36/0  4  09/0 افزايش توجه  مسئوالن كشوري به توسعه گردشگري در جزاير جنوبي  

 تهديدها

10  
T1 :گذاري كالن كشورهاي حوزه خليج فارس و تسخير بازارهاي  سرمايه

 گردشگري
08/0  2  12/0  

11 T2 :10/0  2  05/0 ايجاد تورم به دليل حضور گردشگران در جزيره  
12 T3: 07/0  1  07/0 ايهاي سياسي ملي و منطقهتنش و بحران  

13  
T4 :زبان، آداب و رسوم، پوشش، معماري (مي از بين رفتن فرهنگ سنتي و بو

 )و غيره
06/0  2  12/0  

14 T5 :05/0  1  05/0 )امارات(حضور رقباي قدرتمند در حاشيه جنوبي خليج فارس  
15 T6 :04/0  1  04/0 امكانات و خدمات گسترده تفريحي در مناطق رقيب  
16 T7: 14/0  2  07/0 ردشگريفشارهاي ناشي از افزايش مستمر حداقل معيارهاي استاندارد گ  
17 T8 :07/0  1  07/0 هايي كه ماهيت تخصصي و شخصي دارندتجاري شدن فعاليت  

1    21/3  
   پژوهشيافته هاي  :منبع
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  )IFE(ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 
بررسي، به منظور سنجش محيط داخلي ناحيه مورد  ،هدف از انجام اين مرحله

هاي مساعد يا بازدارنده، در  ري كه زمينهبه طو. است ها و ضعف ها سايي قوتشنا
ماتريس . شوند ميشناسايي   ريزي شده و اجراي تكاليف آن اهداف برنامه تحقق

يند سازماني در فرا آوري اطالعات درون براي جمع ،ارزيابي عوامل داخلي
  .)144: 1381 پيرسون،( ريزي راهبردي كاربرد دارد برنامه
  
  

در بر توسعه صنعت گردشگري  مؤثر) IFE(وامل داخلي ماتريس ارزيابي ع): 2(جدول 
  منطقه آزاد قشم 

  نمره رتبهضريب  عوامل داخلي رديف

  ها قوت

1  S1 :20/0  4  05/0  حضور گردشگران در جزيره به منظورامنيت  ايجاد  

2  S2 :28/0  4  07/0  توسعه گردشگري جزيره قشم سازمان منطقه آزاد براي عزم مسئوالن  

3  S3 : 12/0  3  04/0در توسعه گردشگري مؤثرعنوان عاملي   هالمللي قشم ب فرودگاه بينوجود  

4  S4 :28/0  4  07/0  بديل گردشگري در قشم  هاي بي ها و جاذبه وجود ويژگي  

5  
6  

S5: 16/0  4  04/0  قيمت مطلوب خدمات و امكانات رفاهي براي گردشگران خارجي  

S6 :15/0  3  05/0  اني و رفاهيفراهم بودن امكان ايجاد خدمات پشتيب  

7  S7: 24/0  4  06/0  فراواني جمعيت بومي و نيروي كار ارزان در مقايسه با مناطق همجوار  

8  S8: 15/0  3  05/0  هاي فرهنگي غني ، فرهنگ بومي و جاذبهآداب و رسوم  

9  
S9 :ساحل مناسب براي ايجاد خدمات دريايي فراوان و برخورداري از وسعت

  و گردشگري
08/0  4  32/0  

10  S10 :15/0  3  05/0  هاي گردشگري در سراسر جزيره پراكندگي جاذبه  
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 ) 2(جدول ادامه 

  ها ضعف
11 W1 :08/0  2  04/0 توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال  
12  W2 :06/0  1  06/0  هاي گردشگري كمبود نيروي متخصص و آموزش ديده در فعاليت  

13  W3: 12/0  2  06/0 )جاده، فاضالب و غيره(ي و كالبدي هاي محيط ساختفي بودن زيركا نا  

14  :W4گذاري در بخش گردشگري و ضعف در  ضريب باالي ريسك سرمايه
  جذب سرمايه

05/0  1  05/0  

15  W5: 08/0  2  04/0  ناكافي بودن تسهيالت و تجهيزات اقامتي، رفاهي  

16  W6 :10/0  2  05/0  هاي اجرايي تزاحم نهادها و دستگاه  

17  W7 : 08/0  2  04/0  سيسات گردشگري ايجاد شدهمستهلك شدن تأ  

18  W8: 06/0  1  06/0  گردشگري_سيسات خدماتي امكانات و تأ كميت و كيفيت كم  

  62/2    1 پژوهشيافته هاي:منبع

  
  

  تطبيق و مقايسه مرحله
 ماتريس سوات ) الف

 ه از آن،با استفاديكي از ابزارهاي مهمي است كه مديران  ،ماتريس سوات
انواع و به تدوين  كنند اطالعات مربوط به عوامل داخلي و خارجي را مقايسه مي

را بعدي يك جدول مختصات دو سوات ماتريس. پردازند راهبردهاي ممكن مي
اين . ته راهبرد استيك دس ، بيانگرآن بخشكه هر يك از چهار شود  شامل مي

  )74 :1385 اعرابي،( :از  اند راهبردها عبارت
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كه همواره در موقعيتي قرار  هر شركتي گرايش دارد –)SO(هاي تهاجمي راهبرد
به ميزان  هاي محيطي از فرصتها،  قوتگيري از  داشته باشد كه بتواند با بهره

   .بسياري استفاده كند
به منظور  ها قوتاساس استفاده از  بر اين راهبرد –(ST)هاي رقابتي  راهبرد

هاي  افزايش توانمندي ،آنتدوين شده است و هدف ط محي هاي جلوگيري از تهديد
  .ها است موجود و كاهش تهديد

با استفاده  ها كاهش ضعف هدف اين راهبرد، –(WO)كارانه  هاي محافظه راهبرد
  .هاي محيطي نهفته است اي است كه در فرصت هاي بالقوه از مزيت

نجا كه ممكن راهبرد، تا آ، هدف در اين وضعيت - WT)(هاي تدافعي  راهبرد
  .ها است و تهديد ها كاهش ضعف است،

منطقه در توسعه گردشگري  مديران مسئول آرايبا توجه به موارد ذكر شده و 
 ، راهبردهاي متناسبيبراي هر يك از نواحي چهارگانه ماتريس سوات ،آزاد قشم
    . كرديمانتخاب 
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 ماتريس سوات): 3(جدول 

       IFE 
 

EFE          

 )S(هاقوت
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 

 )W( ها ضعف
W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 
W8  

  O - ها قوت
O1 
O2 
O3 
O4 
O5 
O6 
O7 
O8 
O9  

  SOهاي  راهبرد
و  گردي طبيعتگسترش  -1

  درماني در جزيرهگردشگري 
ارائه تسهيالت مطابق با عاليق و  -2

  سليقه گردشگران
برداري  تسريع در اتمام و به بهره -3

هاي گردشگري  ساخت زيردن رسان
  مورد نياز

مشاركت و هدايت سرمايه جذب -4
بخش خصوصي به بخش گردشگري

  جزيره

  WO هاي راهبرد
جهيزات گسترش امكانات و ت -1

سالم و مهيج  هاي مربوط به تفريح
  در جزيره

تر جزيره به اتصال هر چه سريع -2
سرزمين اصلي از طريق احداث پل

  خليج فارس
هاي دائمي با  متگاهاقا ايجاد -3

رفاهي كامل و ساماندهي  امكانات
  نحوه پذيرش گردشگران

  
  

  (T)  هاتهديد
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
T8  

 STهايراهبرد
ها  تعامل هر چه بيشتر با دانشگاه -1

 براي سسات پژوهشيؤو م
 –سطح علمي  يانديشي و ارتقا هم

  فرهنگي جزيره
ارائه خدمات مناسب در سطح  -2

المللي به  اردهاي  بيناستاند
  گردشگران

گيري از موقعيت حمل و  بهره -3
نقل هوايي در زمينه تجارت 

  المللي اي و بين گردشگري منطقه

  WTهاي  راهبرد
هاي  هاي بخش شاخص يارتقا -1

مختلف گردشگري تا سقف 
  ميانگين ملي

هاي موجود رفع موانع و چالش -2
  در راه توسعه گردشگري

به منظور  ،ويژهتدوين قوانين  -3
ها و خدمات  استفاده بهينه از جاذبه

و جلوگيري از تخريب  گردشگري
  اين منابع

  پژوهشيافته هاي : منبع
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  )IE(ماتريس داخلي و خارجي ) ب
 گرفتن شركت قرار  ناحيهو نيز وات سبا توجه به چهار دسته راهبرد در ماتريس 

ارزيابي و به منظور را  خلي و خارجي، آن دسته از راهبردهاييدر ماتريس دا
تعيين ناحيه ه بكه  كنيم مي انتخابكمي  ريزي راهبردي انتخاب در ماتريس برنامه
  .)127: 1384 طيبي،( مربوط استاي داخلي و خارجي  شده در ماتريس چهارخانه

  
  فرصت

4                                                                    5/2                                                                1  
  »راهبردهاي تهاجمي«

IFE=3/21 
EFE=2/62 

  »كارانه هاي محافظه راهبرد«

  »راهبردهاي تدافعي«  »راهبرد رقابتي«

1  
  تهديد

 ماتريس داخلي و خارجي ):1(نمودار 

  

 گيري  مرحله تصميم

  )QSPM(كمي  ريزي راهبردي ماتريس برنامه
و مشخص  هاي راهبردي و ابزارهاي بسيار شايع در ارزيابي گزينه كي از فنوني
گيري مورد استفاده قرار  ها كه در مرحله تصميم راهبردن جذابيت نسبي كرد
 شود اين ماتريس مشخص ميدر . استكمي راهبردي ريزي  ماتريس برنامه ،گيرد مي

و در واقع اين  تر هستند بمناس ،انتخاب شده هاي راهبردي كه كدام يك از گزينه
  .)63: 1385 اعرابي،(شوند  بندي مي اولويت راهبردها

    

وت  5/2
ق
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  )QSPM(ريزي كمي  ماتريس برنامه): 4(جدول 

 
ريزي  ماتريس برنامه

)QSPM(كمي  راهبردي
 

 

 اول راهبرد

ارائه 
تسهيالت 

با مطابق 
و  عاليق

سليقه 
 گردشگران

 دوم راهبرد

گسترش 
گردي طبيعت

گردشگريو 
ني در درما

 جزيره

سومراهبرد
تسريع در 
اتمام و به 

برداري  بهره
دن رسان

ها زيرساخت
ي 

گردشگري 
 مورد نياز

چهارم راهبرد
جذب 

مشاركت و 
هدايت 

سرمايه بخش
خصوصي به 

بخش 
گردشگري 

 جزيره

نمرهرتبه نمرهرتبه نمرهرتبه نمرهرتبهضريب ها فرصترديف
1 O1 06/04 24/04 24/03 18/03 18/0
2 O2 05/03 15/03 15/04 20/03 15/0
3 O3 07/04 28/04 28/03 21/04 28/0
4 O4 08/04 32/04 32/04 32/03 24/0
5 O5 05/04 20/04 20/03 15/04 20/0
6 O6 08/03 24/04 32/03 24/03 24/0
7 O7 07/04 28/04 28/04 28/03 21/0
8 O8 06/03 18/04 24/03 18/03 18/0
9 O9 06/04 24./04 24/03 18/03 18/0

86/1 94/1 27/2 13/2   ها مجموع فرصت 

          تهديدها 
1 T1 06/02 12/02 12/02 12/01 06/0
2 T2 05/02 10/02 10/02 10/02 10/0
3 T3 04/01 04/01 04/01 04/01 04/0
4 T4 05/02 10/02 10/02 10/01 05/0
5 T5 05/02 10/02 10/01 05/02 10/0
6 T6 06/02 12/02 12/02 12/01 06/0
7 T7 07/02 14/02 14/02 14/01 07/0
8 T8 04/01 04/02 08/01 04/02 08/0
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 )QSPM(ريزي كمي  ماتريس برنامه): 4(جدول ادامه 

نمرهرتبه نمرهرتبه نمرهرتبه نمرهرتبهضريب اه فرصترديف

56/0 71/0 80/0 72/0   مجموعه تهديدها 

 

          ها قوت 

1 S1 05/04 20/04 20/04 20/03 15/0
2 S2 04/03 12/03 12/03 12/04 16/0
3 S3 04/04 16/04 16/03 12/03 12/0
4 S4 07/03 21/04 28/03 21/03 21/0
5 S5 07/04 28/04 28/04 28/04 28/0
6 S6 05/04 20/03 15/03 15/03 15/0
7 S7 06/03 18/04 24/04 24/03 18/0
8 S8 07/03 21/04 28/03 21/03 21/0
9 S9 08/04 28/04 32/03 24/03 24/0
10 S10 05/03 15/03 15/03 15/03 15/0

85/1 92/1 17/2 99/1   ها مجموع قوت 

          ها ضعف 

1 W1 04/01 04/01 04/02 08/01 04/0
2 W2 05/02 10/02 10/01 05/02 10/0
3 W3 06/02 12/02 12/02 12/01 06/0
4 W4 05/02 10/02 10/01 05/01 05/0
5 W5 05/02 10/02 10/01 05/02 10/0
6 W6 04/01 04/02 08/02 08/01 04/0
7 W7 06/02 12/02 12/01 06/01 06/0
8 W8 06/01 06/02 12/01 06/01 06/0

51/0 55/0 78/0 68/0   ها مجموعه ضعف 

 
هاي  مجموعه نمره
 جذابيت

  52/5 02/6 12/5 78/4

 پژوهشيافته هاي : منبع
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   نهادهاو پيش گيري نتيجه
قوت و فرصت در  19، وجود فوق مشاهده گرديد هاي طور كه در جدول  همان

ريزي منسجم و  است كه با يك برنامه، بيانگر اين موضوع ضعف و تهديد 16مقابل 
هاي موجود به منظور  گيري از فرصت بهره هاي همراه با تقويت قوت ،هدفمند
به تبديل جزيره قشم مؤثري در توان گام  مي ها، ها و دوري از تهديد ضعفحذف 

  .قطب گردشگري جنوب كشور برداشت
ها به منظور  راهبردبهترين  ،)4(و ) 3(هاي  جدولبا توجه به نتايج حاصل از 

 : از اند ، عبارتتوسعه صنعت گردشگري در منطقه آزاد قشم
ST1 :ارائه تسهيالت مطابق با عاليق و سليقه گردشگران  
ST2 :درماني در جزيره گردشگري گردي و گسترش طبيعت  
ST3 :هاي گردشگري مورد  ساختبرداري رساندن زير تسريع در اتمام و به بهره

  نياز  
ST4 :مشاركت و هدايت سرمايه بخش خصوصي به بخش گردشگري  جذب
  جزيره

عيني خود در خصوص موقعيت  هاي ها و مشاهده پژوهشتوجه به همچنين با 
گردشگري جزيره قشم،  شناختي بوم اقتصادي و خاص سياسي، اجتماعي،

  : كنيم اي زير را پيشنهاد مي راهكارهاي توسعه
 و تقويت عرضه بهبود ذب و حفظ افراد متخصص و متبحر به منظورج 

  .هاي مختلف خدمات گردشگري در بخش
نظارت بر اجراي مقررات، استانداردها و كيفيت خدمات مراكز گردشگري  

  )ريحي و غيرههتل، رستوران، مراكز تف(
ها و  انجام تبليغات گسترده به منظور افزايش آگاهي مردم از ظرفيت 
 .هاي گردشگري جزيره جاذبه

 .هاي گردشگري در طرح هاي انجام شده گذاري برداري بهينه از سرمايه بهره 
ائه تسهيالت بيشتر و بهبود ارتقاي هاي جديد گردشگري، ار ايجاد ظرفيت 

  .اقامتيكيفي و كمي خدمات 
 .كيد و توسعه مبني بر جذب و افزايش گردشگران علمي و فرهنگيتأ 
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تحقق  كه براي كنيم فعال در حوزه گردشگري پيشنهاد ميگران پژوهش ساير به
  :  ذيل را انجام دهند هاي فعاليت ،اهداف پژوهش حاضر

هاي تدوين  راهبردتحقق هر يك از  راهبردي به منظورريزي  انجام برنامه 
 .شده

  .هاي تعيين شده راهبردهر يك از ارزيابي نتايج حاصل از اجراي  
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