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چکیده
گردشگری رویداد بهعنوان یک گونۀ تازه از گردشگری ،در الگوهای فضایی مختلفی به سرعت در جهان درحال رشدد اسدتگ گردشدگری
رویداد تقریباً  400میلیون دالر از تجارت ساالنه در جهان را به خود اختصدا

داده و برببدگ گرارشدات ارا دهشدده در دو دهدۀ اخیدر،

گردشگری رویداد یکی از سریعترین بخشهای درحال رشد سفر و گردشگری بوده استگ این درحالی است که ایران سرزمین سدنتهدا،
آیینها و آداب و رسوم و رویدادهای بررگ است و هریک از آنها دنیایی از رازها و ناشناختهها را در خدود نهفتده دارد .هدریدک از ایدن
آیین ها و رویدادها در فضای سرزمین ایران قابلیت آن را دارد که در صورت «تولیدد مصصدول گردشدگری» از آنهدا ،گردشدگرانی را در
مقیاسهای داخلی و بین المللی جذب کرده و سرچشمۀ ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان مقاصد گردشگری کشور باشدگ در ایدن بدین،
«جشنوارۀ بالی سرخ» در قا نات که مصادف با فصل برداشت زعفران در منطقۀ قا نات برگرار میگردید ،ازجمله رویددادهدایی بدود کده
می توانست بستری مناسب درجهت شکلگیری گ ردشگری رویداد در منطقۀ قا نات باشدگ با این وجود ،این جشنواره تنها سه دوره برگرار
گردید و متوقف شدگ در این راستا ،این مقاله در چارچوب یک روش ارزیابی استراتژیک ،به بررسی گردشگری رویداد مبتنیبر جشدنوارۀ
بالی سرخ قا نات پرداخته است و از تعداد  32کارشناس و متخصص ،بهوسدیلۀ پرسشدنامۀ مصقدگسداخت بدر مبندای مددل ،SWOT
نظرخواهی کرده و نتایج به دست آمده را در چارچوب مدل  MS-SWOTمورد ارزیابی قدرار داده اسدتگ نتیجده نشداندهنددۀ انتخداب
استراتژی مصافظهکارانه یا تدافعی ( )WOاست؛ ازاین رو الزم است که از فرصتی که توسط گردشگری کشداورزی ،گردشدگری تداریخی-
فرهنگی و گردشگری عشایری در منطقه ایجاد میشود ،هم پیوند با گردشگری رویداد استفاده کدرده و جشدنوارۀ بدالی سدرخ توسدط
ساکنان مصلی و سازمانهای مردم نهاد برگرار شودگ بازار هدف گردشگریِ رویداد جشنوارۀ بدالی سدرخ در وهلدۀ اول در مقیداس ملدی
میباشد که نیازمند بازاریابی ازبریگ رسانههای دیداری داخل کشور استگ برنامهریری تورهای مختلف گردشگری بده مقصدد قا ندات در
زمان جشنواره ،اولویت اول بازار هدف ،بازار تقاضای گردشگری داخلی استگ
کلید واژگان :جشنوارۀ بالی سرخ ،زعفران ،برنامهریری راهبردی ،گردشگری رویداد ،شهرستان قا ناتگ
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گرایش یهف  .اش هل متنن اهزار

مقدمه
نشااهن شنهسااگ گردشااگری اا عناانان یااک وا یاا
جغرافیهیگ ه پیهمدههی مختلف ،مقیهس جههنگ یهفتا و
عننان هرزترین نشهنۀ جههنگ ساهزی ا شا لگیاری
«ده دۀ جههنگ گردشگری» فرص حضنر داده اسا .
ایاان پدیااده ه اا اد ااه مدرنیتاا اا در پیننااد ااه
سرمهی داری ،جریهنگ جههنگ را مه ین مباهدی و مقهصاد
مختلف ه الگنهاهی فضاهیگ و گننا شنهساگ نندگهنا
ش ل داده ،س و سنی آن یش از هر نی وا ست
سیهسااتگراریهااهی فضااهههی ساارزمینگ در هبااند
جهیگااههشااهن در عرصااۀ «ژئنپلیتیااک گردشااگری»
(سقهیگ )1388،اس  .انتفاه و هاره منادی از جریاهن
جهااهنگ گردشااگری ا  % 7صااهدراج جهااهنگ ااه و
خدمهج را خند اختصهص داده و می ان درآمد حهصل
از آن  217میلیاهرد د ر رسایده ( ،)WTO,2015در
وهلۀ اول نیهزمناد شانهخ مههیا و هساتگ شنهساگ
گردشگری عصر حهضر و ه چنین شنهختگ از الگنهاهی
فضهیگ و گنن هاهی جریاهن گردشاگری جهاهنگ اسا .
در وا ع گردشگری در عصار حهضار ار ساتر تحان ج
ساارمهی داری سااهزمهن نیهفت ا و رآماادن شااینۀ تنلیااد
پسهفنردیسمِ ش لگرفتا  ،جریاهنگ از گردشاگری را در
مقیهس جههنگ دنبهل داشا ا از آن ا ت ساگ از
«گردشااگری
شااینۀ تنلیااد پسهفنردیساام ااه اص ا
پسهفنردی »1یهد مگ نیم (سقهیگ و ه اهران.)1395،
گردشاگری پسااهفنردی ا عناانان یااک فراینااد پنیااه از
تجااهرج آزاد مبتنااگ اار عرضا و تقهضااه ،ا ااهزتنلیااد
گنن ههی مختلفگ از تنلید محصنل در مقهصد مختلاف
منتهگ شده و گسترۀ وسی گ از ف هلی هه را از انگی ش
سفر ته امتداد تجر ۀ گردشگری در مباهدی سافر در ار
گرفت اس .
ه گسترش و تنسا ۀ گردشاگری پساهفنردی ،هزتنلیاد
محصنل گردشگری در دو سا واساهزی ساهختهری و
ع ل ااردی صاانرج گرفاا  .از یااک ساان سااترههی
ش ل گیری گنن ههی مختلف گردشگری مهیه شاد و از
سنی دیگر خدمهج مه هنننازی صانرج ف ایناده ا
1.Post- Fordism Tourism

ارائۀ خدمهج ه یفی
تقهضهی گردشگری هزته گ از خناست هاهی مساهفران و
گردشااگران اساا  .اشاا هلگ متفااهوج اا از گاارار
سهختهر ش نهنۀ گردشگری انبنه سر رآورده و در نش ه
رفتااهری متقه اال اا تنلیااد مااتن فضااهیگ (سااقهیگ و
ه هران )1391،خهص خند مبهدرج ورزیدناد .ازج لاۀ
ا عنانان یاک
این اش هل ،گردشگری رویداد اس
انگی نده ،ه اه ی سیهر در جرب گردشاگر از مناه
مختلف جههن ع ل مگ ند.
از دیر هز رگا اری رویادادههی سایهری اه منضانعهج
مختلف در س جههن در مقیهسههی زماهنگ متفاهوج
اعم از سه ن  ،فصلگ ،نندسه ن و نظیار ایان هاه رونا
داشاات  ،ولااگ ایاان اماار ا رویاادادهه ا جه ا هااهی
گردشااگری تباادیل شاانند و نقااش مه ااگ در جاارب
گردشگران از نقهط مختلف جههن ایفه نند ،از نیم دوم
رن یستم ادین سان مادنظر ارار گرفتا اسا  .در
ده ههی پهیهنگ رن یستم ،روند رگا اری رویادادههی
گننهگنن در مقهصد مختلف ننهن شاتهب گرفتا اسا
گنیه مسه ق ای در تدارک و رگا اری رویاداد میاهن
مقهصد گردشگری در جریهن اس  .خصنص آن دست
از منه جههن جه هاهی بی اگ یاه فرهنگاگ و
تااهریخگ م ا رری را نداشاات  ،ا رگ ا اری رویاادادههی
منضنعگ متفهوتگ (شاهمل جشانناره هاه ،فساتینال هاه،
هرنهوال هه و نظیر این هه) مبتناگ ار م یا هاهی خاند
پرداختند و ه خل جرا ی ههی مختلف سا گ ردناد
گردشگران را از هزار تقهضهی جهاهنگ جارب نناد .آن
دست مقهصد گردشگری تنان ندیهاهی گردشاگری
دیگری نی داشتند ،در تلفیا اه ایان تنان نادیهاه از
رگ اری رویدادهه عننان هتهلی وری در اف ایش جرب
گردشگران استفهده ردند؛ گننا ای ا از فساتینال
 800سهلۀ نین ا جشان اژدهاه مشاهنر انده تاه
رخدادههی پرزرق و رق اماروزی ،رویادادههی مقهصاد
گننهگنن ا عنانان جه ا هاهی گردشاگری محسانب
شاادهانااد .جشااننارههااه و رویاادادهه سرشااهر از پنیااهیگ،
سرزندگگ و خندجنشگ هستند .این رویدادهه غهلباه در
م هنههی مختلفگ رگ ار مگشنند .رنهما ریا ی ارای
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این رویدادهه ان اه پاریر اسا و ه لیا ان باهق اه
محیط محلگ ،اجت هعهج و فرهنا هاهی آنهاه را دارد.
جشنناره هه از حیث ت ریراج اجت هعگ-فرهنگاگ نقشاگ
لیدی در تنس ۀ اجت هعهج محلگ هزی مگ نند؛ زیارا
از سااهیر اش ا هل فرهن ا  ،ع اانمگتاار هسااتند و غهلبااه
از ر مدیران جشنناره هه و سه نهن محلاگ ا عنانان
ترج هن تنن فرهنگگ و هنی محلگ تلقگ ماگ شانند.
ه این تفهصیل ،گردشگری رویداد ه گسترۀ فراخاگ ا
هزار تقهضهی گردشگری مگگشهید ،هرآمدی اه یگ
در ر ه پریری مقهصد گردشگری دارد .در این پینناد،
گردشگری رویداد ستری را درجها خلا و افا ایش
جاارا ی فااراهم آورده اا مااگتنانااد م لااگ اارای
جه ههی منجند و یه سروش ل دادن ا جه ا هاهی
جدید گردشگری محسنب شند.
ه این تفهصیل ،اگر نگههگ از منظار گردشاگری رویاداد
فضهی سرزمینگ ایران یهف نیم ،ه تنجا ا ادم
تهریخگ و فرهنگگ ت دن ایرانگ و همپیننادههی حیاهج
اجت هعگ پیرامنن سن هاه ،آیاین هاه و آداب و رسانم،
ه لی هاهیگ را ماگتانان پیرامانن گردشاگری رویاداد
رش رد در س دستۀ رویدادههی مبتناگ ار محایط
(رویااادادههی جغرافیاااهیگ) ،رویااادادههی مبتناااگ ااار
نش هاهی متقه ال انساهنگ (رویادادههی اجت اهعگ) و
رویدادههی مبتنگ ر مرهب (رویدادههی مارهبگ) ه ال
تج یع هساتند .ازج لاۀ ایان رویادادهه ،رسام گاناتگ
نه ههر ،مراسم زار ندر لنگ  ،مراسام از تنلاد تاه مار
صه ئین اهناز ،هلگ شنران مشهد اردههل ،وارداوار ارامن
تهااران ،گاالمااهلگ یجااهر ،پیاار شااهلیهر اورامااهن تخ ا ،
آق نینن تر ن هه ،ت ی خنانسهر ،نخل گردانگ ا یهنا ،
پیرنکنک یا د و مراسام شاب یلادا ،جشان ساده و
مهرگهن و ننروز هم از آیین هاهیگ هساتند ا در سا
دسااتۀ اارشااده جااهی مااگگیرنااد و هااریااک دارای
ه لی ههیگ در جرب گردشگری رویداد هستند.
رویدادههی جغرافیهیگ در ایران رآماده از ویژگاگهاهی
از در تاهری ریشا دارد.
را ۀ انسهن و محیط اس
شینۀ زندگگ و م یش ایرانگ هه در ت بیا اه محایط
بی گ ،ش لگیری عینی هاهی مختلفاگ از آداب و
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رسنم و مراسمههی مختلف فرص داده ا در مناه
مختلف ایران ه ل مشههده اسا  .ازج لا رویادادههی
ه عننان مختلاف و
جغرافیهیگ ،جشن محصنل اس
در زمینۀ محصن ج شهورزی متفهوج رگا ارشاده یاه
ه ل رگا اری اسا  .در ایان میاهن محصانل زعفاران
عننان ی گ از ن هدههی شهورزی ایران ،دارای جهیگهه
ویژه و ه لی ههی ه یگ در زمینۀ رگ اری رویادادههی
مرتبط اسا  .م اه اه گا ارشهاهی منجاند ،تنلیاد
یش
جههنگ زعفران یش از  200تن در سهل اس
از  89درصد این محصنل در ایران تنلیاد ماگشاند؛ اه
تنج ا عهج منجند ،ایاران دارای اه ترین سا
زیر ش اسا ( )Rezvani-Moghaddam et all, 2007و
استهن خراسهن جنن گ و خصنص شهرساتهن هئناهج
ه س زیر ش یش از  11ه ار ه تهر و میا ان 41
تن در سهل ،سهم ه لتنجهگ از ل می ان رشاده را
تنلید ماگ ناد .1شا زعفاران از دیر اهز در من قاۀ
هئنهج ،شهرتگ جههنگ رای این من ق ه راه داشت ،
گنن ای مگتنان از آن عننان «سارزمین ا ی
سرخ» یهد رد؛ ه ین دلیل ،مسئن ن ملگ و استهنگ
در یک مق ع زمهنگ اه تنجا ا ر ه ا شا لگرفتاۀ
جهااهنگ ،ا اادام اا رگاا اری جشااننارهای ااهعننان
«جشننارۀ ی سرخ» در شهرستهن هئنهج ردند
در سهل  1381نخستین دورۀ آن رگا ار شاد .هرنناد
اهدا اولیۀ این جشنناره  -در مقهلا مانرد ررساگ
رار خناهد گرف  -سیهر متفهوج از اهدا گردشاگری
اانده و سااهزو ااهر آن نیا ت بیا نناادانگ ااه فراینااد
گردشگری و گردشگرپریری نداشت اس ؛ ه این وجند
این جشنناره هار ساهل امفارو تار از ساهل بال اه
هره مندی از اعتبهراج ملگ تاه ششا ین دوره در ساهل
 1391رگ ار شد و از آن سهل ا اد نیا ا محاهق
فرامنشگ رف .
رگ اری دورهههی پیشین این جشانناره ،نشاهندهنادۀ
فقدان س ت ریرگراری در ا هد ملگ و حتگ من ق ای
مگ تنان ژرفهی آن را ته نبند رنهمۀ مشاخ و
اس
1. Statistical Report Of Agriculture In South Khorasan
Province,2010
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نشمانداز روشان و د یا در رگا اری ایان جشانناره
پگ گرف و ه ین د یل در نل رگا اری آن ادل
امر ت راری شد فقاط ادان جها ا اعتباهری
تخصی یهفت رگ ار مگشد و ه پهیهنیاهفتن تخصای
اعتبهر ،رگ اری جشنناره هم پهیهن رسید .درحهلگ
این جشنناره ه لی هاهی آن را داشا ا درصانرج
ت بی پریری ،مههیتگ اه اهادا مختلاف من قا ای و
ملگ از آن ج ل اهدا گردشگری نده ،گساترهای
ه گهنگ در مقیهس ملگ و حتگ ین ال للاگ یهفتا و در
رندسااهزی مقصااد گردشااگری زعفااران ایااران نقااش
پر اه یتگ ایفه ند؛ ازاین رو در این مقهل پرسش اصالگ
نگهرندگهن در پگ یهفتن پهساخگ ارای آن هساتند،
حنل این محنر ش ل مگگیرد ض ف هه و نّج هاهی
رگ اری جشننارۀ ی سارخ در من قاۀ هئناهج نا
نده اس ؟ و فرص هه و تهدیدههیگ رگا اری ایان
جشنناره را نهلش شیده ،مبتنگ ر ن وا ی ههی
اارونمتنااگ ش ا ل گرف ا ؟ و ااه خره راسااهس ن ا
راهبردهه و راه هرههیگ مگتنان اهزآفرینگ جشاننارۀ
ی سرخ در نهرننب گردشگری رویداد و رنادین
مقصد گردشگری زعفران ایران ا دام رد؟
مبانی نظری
وارد سهختن منضن رویدادهه گردشگری از ساه ق ای
ن نگ رخنردار نیس ؛ زیرا زمینۀ رگ اری رویادادهه
یشتر منظنر ت مین خناست هه و نیهزههی مردم محلگ
ش ل گرفت اس  .گرش زمهن ف ه ن حهضر در این
خش هزار نشهن داد آنچ ارای ماردم یاک محال
دارای جرا ی اس و پانل و زماهن خاند را صار آن
مگ نند ،مگتناند تنج مردمهنگ از سهیر نقاهط و حتاگ
منرد ،از سراسر جههن را خاند جلاب ناد.
ست
وض ی گرشت  ،تنج ا
رخ
این ننین اس
رویدادهه عننان عنصری مهم در گردشگری در هان
مدیران مقهصد جهی گرف و دول ههی ملاگ و محلاگ
اارای تااروین ایاان رویاادادهه اا عناانان ن ااهدی از
جرا ی ههی گردشگری محیط خند ع مندی نشاهن
دادهانااد ()Mohan,2010:164؛ تااه جااهیگ اا خااش
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ه ل م حظ ای از منه ع مهلگ منرد نیهز رای تدارک این

و هیع ،اینک از سنی دول ههی محلاگ و ساهزمهنهاهی
آن هه ت مین ماگ شاند .گتا اشاهره دارد ا
وا ست
رویدادهه در نل ده ههی اخیر ،رای جنامع و مناه
گردشگری وسیلۀ مه گ در دس آوردن م ایه و تنان
اهدا ا تصهدی ،اجت هعگ و محی گ شدهاناد و در پاگ
افاا ایش ر ه اا در میااهن مقهصااد ،پیگیااری تنساا ۀ
رویدادهه تجهرتگ ر تبادیل شاده اسا ( Getz,
 .)2004aامروزه ،تجهرج رویداد تقریبه  400یلینن د ر
از تجهرج سه ن را ش ل ماگدهاد ( Event Solution,
 )2002و این تجهرج ر خاش ضاروری ای از اهزار
شهمل هزاریه گ ،منه ع انسهنگ ،تجهرج و روا ط ع نمگ و
غیره را تش یل داده اسا ( .)Kwon, 2002: 6ر با
گ ارشهج ارائ شده در دو دهۀ اخیر گردشگری رویاداد،
ی گ از سریعتارین خاشهاهی درحاهل رشاد ،سافر و
گردشااگری اانده اس ا ( Nicholson and Pearce,
.)2001:286

امروزه ،اگرن هد و مخه ب سیهری از جشاننارههاه
اسهسه جنامع محلگ اس  ،ولگ در جرب گردشاگر نیا
منف نده اند .ا نانن ا جارمج ماگ تانان گفا ا
سیهری از جشنناره ههی ننین ه هد جارب گردشاگر
خل مگ شانند .از اواخار دهاۀ  1960مای دی ،ت اداد
جشنناره ههی تهزه خلا شاده ا میا ان ه التانجهگ
اف ایش یهفت اس  .یشاز  50درصد از جشاننارههاهی
هنری ریتهنیه ،در دهۀ  1980می دی وجند آمدهاناد
و هااد از رپااهیگ آنهااه تااه حاادود زیااهدی تااروین
گردشگری در شهرههی گردشگرپریر نده اس  .هاد
سیهری از این جشنناره هه هبند تصانیر یاک نهحیا و
«انداختن نهم آن ر سر ز اهنهاه»سا ( & Fullerton
 .)Mertz,2008:102ااه ایاان حااهل ،حتااگ آن دساات از
جشنناره ههیگ هم هد اولیۀ آن هه جرب گردشاگر
نیس  ،هزدید نندگهن را جرب مگ نند .ادیهگ اسا
جشنناره هه در مقصدههی شنهخت شده ،گردشاگران
یشتری را گرد هم مگ آورند؛ نه راین سهزمهن دهندگهن
این جشاننارههاه م ان رنهما هاهیگ را ارای جارب
گردشگران تدارک مگ ینند.
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رویدادهه تنسط محققاهن ا زیرشاهخ هاهی مت اددی
تقسیم ندی شدهاند؛ در یک بق ندی ازنظار مقیاهس
دوناال و ه ااهرانش (،)McDonnell et. al 1999
رویاادادهه را شااهمل رویاادادههی میلیااننگ ،رویاادادههی
رجساات  ،رویاادادههی اا ر و رویاادادههی محلااگ
بق ندی رده اند؛ در بق ندی دیگاری از گلاد ل
( ،)Gold blat, 2002:54رویااادادههی اجت اااهعگ،
رویدادههی رجست  ،ن هیشگهه هه ،هزارهه و جشنناره هاه،
نفرانسهه و جلسهج ،مراسم مه هنننازی ،رویادادههی
ج ئااگ ،رویاادادههی ورزشااگ و رویاادادههی مر اانط ا
دوره ههی مختلف زندگگ ر شده اس  .در دست ندی

گت از رویدادهه ،رویدادهه شاهمل رویادادههی ورزشاگ،
هنری ،عل گ ،سیهسگ و ایاهلتگ ،تفریحاگ و سارگرمگ،
جشنناره هه و سهیر مراسام ،رویادادههیگ ا در حانزۀ
تجهرج و هرهاهی ساهزمهنگ رگا ار ماگشانند (شاهمل
جلسهج ،ه هیشهه ،ن هیشگهههه و هزارهه) و رویادادههی
مر نط حنزه ههی اختصهصگ افراد (جشن ههی مر نط
اتفه هج مهم زندگگ ،شهمل جشنهه و مراسم عروسگ
و رویااادادههی اجت اااهعگ مر ااانط ا ا گاااروههاااهی
خنیشهوندی) مگ شنند (در ایان زمینا ماگ تنانیاد ا
ش ل  1تنج نید) ( .)Getz, 2008: 404

شکل 1گ هرم رویدادهای استراتژیک
(منبع :سهزمهن جههنگ گردشگری )178 :1390 ،

گت (  )2004b: 26-30رویدادهه را راسهس ا هدشاهن ا
 4گروه تقسیم مگ نند و ویژگگههی زیار را ارای هار
گروه رمگش رد:
رویدادههی محلگ 1ه ارزش محلگ و تقهضهی م؛
رویدادههی من ق ای 2ه ارزش ملگ متنسط و تقهضاهی
متنسط؛

رویدادههی ویژه 3ه ارزش ملگ زیهد و تقهضهی زیهد؛
ا اار رویاادادهه 4اه ارزش ااینال للااگ زیااهد و تقهضااهی
سیهرزیهد.
در میااهن گنناا هااهی مختلااف گردشااگری رویااداد،
جشننارههه جهیگهه خهصگ دارناد .جشاننارههاه ی اگ از
اشاا هل م اانل از جشاانهااهی فرهنگااگ هسااتند،

1.Local event
2.Regional events

3.Special events
4.Hallmark events
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درحااهلگ اا خیلااگ از جشااننارههااه ساان هااهیگ ااه
تهریخچ ا ای اان نگانااد؛ امااه ا ری ا آنهااه نی ا در
ده ههی اخیر ایجهد شده اند .سیهری از گنن ههی ع دۀ
دیگر رویدادهه ،خصنص هنر و سرگرمگ ،نر م رر
ه راه جشننارههه اندهاناد و رویادادههی ورزشاگ و
ف هلی ههی وا ست ا ت ادد اعصاهب نیا عنهصاری از
جشاننارههاه هساتند ( .)Getz, 2004: 32یاک ت ریاف
مختصر و سهده تنسط فه سگ رای جشننارههه یهن
شده اس عبهرج اس از« :جشنناره ،جشنگ منضانعگ
و ع نمگ اس » (.)Falassi,1987: 2
منین نی تنضی مگدهد « جشنناره هه ع ل ردی
هستند ن هدههی فرهنگگ را ا شاینه ای جهلاب
ن هیش مگدهند» ( .)Manning,1983: 4جشننارههاه را
مگ تنان ر ارتبهط ه جرا ی گردشگری سا دسات
تقسیم رد -1 :جشننارهههی ع نمگ دروا اع ارای
سااه نهن محلااگ ایجااهد شاادهانااد و تنسااط داو لبااهن
مدیری و رنهم ری ی مگ شنند .اگرنا ایان رویادادهه
اغلب ننکمقیهساند و جه اۀ گردشاگری محادودی


در

دارند؛ امه مگتنانند فرصاتگ گرانبهاه ارای ف هلیا
اختیااهر هزدید نناادگهن من قاا ای اارار دهنااد؛ -2
جشنناره ههیگ ا دارای اه یا من قا ای و اساتهنگ
هستند نی درج دریهف و جرب گردشگران سایهری
را دارند ،م ن رویدادههی این دست هر نهن حرف ای
مگ لبند؛  -3جشننارهههی ملگ و ینال للگ ازنظار
ر تر شادن را
جرب گردشگر در اولنی اند و ه لی
نی دارند .این رویدادهه تنانهیگ جرب گردشگران ملگ و
ینال للگ را دارند و اه تنجا و رسایدگگ نیا م ان
اس شهرتشهن یشتر شاند ( .)Getz, 2004bتا ریراج
ا تصهدی نهشگ از رویداد را اراراج ا تادایگ و رهننیا
تقسیم ندی مگ نند .ارر اولی ه هن اراراج مساتقیم و
از ورود پنل تاهزه ا ا تصاهد
ارر رهننی ارراتگ اس
نهشگ مگشند .آنهه رای اراراج رهننیا تشابی «تا ریر
منجگ »1را هر رده اند .ش ل  2یهنگر تا ریر مانجگ
ا تصهد نهشگ از رویداد اس ( Janeczko et all, 2002:
.)12

شکل 2گ تأثیر موجی رویدادها
(منبع :نگهرندگهن)1396 ،

1. Ripple effect
عبهرتگ رخنرد یک سن ه س آب ت ریر اولیۀ آن اس و منجههی
ایجهدشده در ا را آن مج نعه ت ریراج رهننی را مگسهزند.
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نر لگ ت ریراج ا تصاهدی نهشاگ از رویاداد مناهفع
پیشبردی درازمدج ،اف ایشیاهفتن مخاهرج و درآمادهه،
ایجهد تنس و مخهرج ساهزندگگ ،تنسا ۀ تجاهرجهاه و
دادوستد اضهف  ،زیهدشدن ارزش دارایگهه ،ایجهد شاغل،
اف ایش عرضۀ نیروی هر ،اف ایش استهنداردههی زندگگ
را در ر مگگیارد ) .(Dwyer et al, 2000: 179ایان در
مدیری خنب لید منفا یاک رویاداد
حهلگ اس
اس  .گرشت از این رویداد محلگ یه ین ال للگ هشد،
اجرای درسا ف هلیا هاه و اصانل مادیری فاردی و
سهزمهنگ در ایجهد ارر خشگ ضروری اس  .حال مسا ل
اسهسگ ترین مههرج رای ف هلی در رویدادهه ا شا هر
مگ آید ،ویژه رای ساهنگ ا در رویادادهه ف هلیا
دارند ،ض ن این تجر یاهج شخصاگ نیا آن را ت ییاد
مگ ند ،در نهرننب یک مدیری د یا و اساتراتژیک
مگتنان گردشاگری رویاداد متنهسابگ را در ناهرننب
پهیداری و هم پینند ه دیگار گننا هاهی گردشاگری در
ا هد درونمتنگ و ینمتنگ فراهم آورد.
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یهن شد ،ل رو تحقیا من قاۀ هئناهج
ه هن گنن
اس  .شهرستهن هئنهج ین  33درج و  6د یق ته 34
درج و  5د یق عرض ش هلگ و  58درج و  38درج
و  56د یقۀ نل شر گ وا ع اسا (مهندساهن مشاهور
هستهن پژوه .)23 :1387،هئنهج اه  15446یلانمتر
مر اااع وساا  18/64 ،درصاااد از مساااهح 82863
یلنمتر مر گ خراسهن جنن گ را در ار گرفتا اسا .2

روش تصقیگ و منطقۀ مورد مطالعه
در این تحقی از ارزیه گ استراتژیک در جه تحلیال و
ارزیه گ جشننارۀ ا ی سارخ هئناهج ا عنانان یاک
جشنناره در نهرننب گردشگری رویداد اساتفهده شاده
و از مدل SWOTدر رنهم ری ی استراتژیک هره گرفت
شده اسا  .ادین منظانر ،پرسشانهمۀ محقا ساهخ
درجه ارزیه گ حدود  43هرشنهس مارتبط ارساهل
شاااد و اااه پهساا  32متخصاا  ،روناااد ررساااگ و
اولنی ندی آغاهز شاده و یهفتا هاه و اساتراتژی ا ادام
حهصاال شااد و اار آن مبنااه در نااهرننب ماادل MS-
 SWOTدر اولنیا ا نااادی اساااتراتژیهاااه ا ااادام و
سیهس ههی اجرایگ و پیشنههدی ر مبنهی استراتژی هه
ارائ شد.1
هر رد مدل
عل گسترده ندن مبهحث مر نط
ر اس
 -1زم
 MS-SWOTاز آوردن شر ج ئیهج در این اینجه خندداری شده اس و تنهه
اشهره ای آن مبهحث ا تفه شده اس  .م هل در زمین مدل MS-
 SWOTمهخر زیر رجن نید:
2ا مهفگ ،ع جاهلل؛ سقهیگ ،مهدی ( .)1388هر رد مدل  MS-SWOTدر
تحلیل مدیری گردشگری (م هل ۀ منردی :نشهر مشهد) ،مجل جغرافیه و
تنس (دانشگهه زاهدان) ،ش هرۀ 14

2.www.arghavan-saffron.ir
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شکل 3گ شهرستان قا نات
(منبع :آمهرنهم استهن خراسهن جنن گ)1395،

 جشنوارۀ بالی سرخه لی ش زعفران در من قۀ هئنهج ،هار
ه تنج
دو سهل یک هر در این شهرساتهن جشاننارهای اهعننان
«جشننارۀ ی سرخ» رگ ار مگشد در خشههی
مختلف عل گ ،هنری و اد گ زعفران مگ پرداخ  .در
نل دو روز رگا اری ایان جشانناره ،ع ا منادان از
سراسر شنر گرد هم مگ آمدند ته در جشنناره شار
نند .هر نند این جشنناره در سهلهاهی اخیار رگا ار
نشده اس  ،امه ته زمهنگ رگ ار مگشد ستر منهسبگ
را رای ش ل دادن یک رویداد گردشگری مارتبط اه
دیگر اننا گردشاگری ه چانن فرهنگاگ ،شاهورزی،
روستهیگ ،عل گ و آمنزشگ و  ...را در این من ق فاراهم
مگ آورد .زمهن رگ اری جشنناره نی مصاهد اه زماهن
رداش زعفران ند این خاند م یتاگ دیگار ارای
گسترش ه لیا هاهی گردشاگری ایان رویاداد اسا .
جشااننارۀ ا ی ساارخ شهرسااتهن ااهئن را مااگتاانان

ه گردشگری روستهیگ
عننان رویدادی گردشگری
و شهورزی و فرهن من ق نی پینناد دارد ،ا شا هر
آورد ( رآ ااهدی و ه ااهران .)169 :1389 ،نخسااتین
جشننارۀ ملگ ی سرخ (زعفاران) در روزهاهی  11و
 12آ هن  1381در شهر هین ه حضنر ج ع یری در
محل خهنۀ م لم رگ ار شاد .دوماین جشاننارۀ ا ی
سرخ در روزههی  20و  21آ هن  1384ه حضنر ریهس
محترم و و هی ج دول در محال مجت اع فرهنگاگ
رفههگ دانشگهه آزاد اسا مگ و اه ساخنرانگ ایشاهن در
هین افتته شد .سنمین جشننارۀ ملگ ی سارخ در
روزهااهی  17و  18آ ااهن  1386ااه حضاانر ج ااگ از
اعضهی دول در محل مجت ع فرهنگگ رفههگ دانشاگهه
آزاد اس مگ هین ه پیهم ریهس ج هنر افتته شد.
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یافتههای تصقیگ

شکل 4گ زعفران ،میراث فرهنگی
(منبع :نگهرندگهن)1396،

دیدار از آراهر تاهریخگ-فرهنگاگ ،گردشاگری و ما ار
زعفران ،افتته ن هیشگهه و جشنهاهی انمگ و محلاگ،
از ج ل رنهم ههی جنباگ جشانناره اند .اه رگا اری
جشننارۀ زعفران در زماهن نیادن و رداشا زعفاران،
فرهن زندگگ شهورزان نی م رفگ مگشند .ا عا وه
ه رگ اری این جشنناره در نهر م ار زعفران و انجاهم
مراسم تنسط شهورزانگ لبهسهاهی محلاگ ا تان
دارند و ه چنین خناندن سارودههی محلاگ مخصانص
رداش را زم م مگ نند ،س گ در خل جرا ی زم
رای هزدید ننادگهن انده اسا  .مت سافهن ا دلیال
عدم رنهم ری ی منهسب جشننارۀ زعفاران در دورههاهی
د اجرا نشد.

در رنهماا ریاا ی راهبااردی زم اساا اارای تاادوین
راهبردی نههیگ ،ه ۀ عنامال ا م ه اۀ خشاگ از روناد
رنهم ری ی راهبردی در نهرننب روش تج ی وتحلیال
 SWOTدرنظر گرفت شند ()Bernroider, 2002: 546؛
از این رو رنهما ریا ی راهباردی ی اگ از راههاهی مهام
ح هیتگ رای تص یم گیری و استفهده ههی مشاترک در
تحلیل سیست هتیک عنامال داخلاگ و خاهرجگ محایط
ش هر مگآید در آن ه ت ریف نقاهط انّج ،ضا ف،
فرص هه و تهدیاد هاهی پیشاهروی شاب یاه ساهزمهن
مگ تنان راهبردههیگ سهخ ا مبناهی آن اساتفهده از
فرص هه ،از ین ردن ض فهه و مقه ل اه تهدیدههسا
( .)Yuksel & Dagdeviren, 2007: 3365در این راسته
تنساط 32
نتهین حهصل از پرسشنهمۀ محق سهخ
هرشااانهس و متخصااا گردشاااگری در اساااتهن و
استهن ههی مجهور ت یل شده ند ،فرایند ّاگساهزی
نتهین در نهرننب مدل  MS-SWOTانجهم گرفا ا
نتهین حهصل از این فرایناد را در جاداول زیار مشاههده
مگ ند .جدول ش هرۀ  1نشهندهندۀ یهفت ههی تحقیا
حهصل از تحلیل عنامل محی گ  IFEدر زمینۀ نّجهاه
( )Sو ض فهه ( )Wانده ا ن ارههاهی مارتبط نیا
استخراج شده اس .

جدول 1گ تجریهوتصلیل نقاط قوّت و ضعف
ردیف

عوامل داخلی ( :)IFEقوّتها ( )Sو ضعفها ()W

S1

مست د ندن و آمهدگگ من ق رای سرمهی گراری و رنهم ری ی رای گردشگری
درجه استفهده از منه ع بی گ و انسهنگ و م رفگ آن عننان ب گردشگری
شهورزی ،روستهیگ و ا نتنریسم

95

ضریب
اولیه

ضریب

ثانویه

رتبه

(وزن)

(امتیاز وزنی)
4

0/321

S2

پیشینۀ تهریخگ و هنی محلگ ،صنهیع دستگ ،فنل لنر ،فرهن نمگ ،منسیقگ ،مراسم
و آداب و رسنم منحصر فرد و تنج خهص شهروندان هئنگ آداب و رسنم محلگ

105

0/0888

3

0/266

S3

نقش تهریخگ هستهن در ش لگیری فرهن
گردشگری

من ق و عننان ستری رای تنس ۀ

102

0/0662

2

0/132

S4

احه شدن اراضگ ا را شهر وسیلۀ دش ههی دامن ای م ی گ
شهورزی و هغهج در این اراضگ زیهد اس .

ترا م اراضگ

101

0/0854

2

0/170

S5

وجند خهک ههی متنن در اراضگ ه ل آ یهری دش ه چنن خهکههی لی ننگ و ع ی
رای هرگنن ش و ویژه ش زعفران مسهعد اس .

101

0/0854

2

0/170

111

0/0939

4

0/375

S6

جهیگهه و ه لی زعفران و زرشک در جریهن گردشگری
هستند و سهزگهری ا لی گ منهسبگ دارند.

از ع دۀ محصن ج شهرستهن

0/0803

ضریب نهایی
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S7

وجند منه ع گردشگری ه چنن آرهر تهریخگ هارزش در داخل شهر و شهرستهن ازج ل
هستهنگ و . ...وجند نههه و منهظر
هف دی گ شهر ،مسهجد ،مقه ر ،منهزل دی گ،
دیع و غهرههیگ ازج ل غهر جنج و غهر ل گ اسپینر در ا را شهر و شهرستهن.

98

0/0829

3


0/248

S8

ام هن هرهگیری از امه ن ه ارزش و تهریخگ م هری درجه
فرهنگگ ،ا همتگ و پریرایگ.

ایجهد هر ریههی

100

0/0846

3

0/253

S9

رگ اری  3دورۀ از رویداد فرهنگگ جشن زعفران در هین.

90

0/0761

2

0/152

S10

وجند روستهههی در پینندی من ق ای مگتناند گسترۀ ه لی ههی گردشگری هئنهج را
اف ایش دهد.

100

0/0846

3

0/253

S11

من ی ژئنپلیت گ هئن در محنر جهدۀ اصلگ مشهد -یرجند و مرزههی ینال للگ ه
شنرههی ه سهی و مرزههی داخلگ ه استهنههی مجهور ،ستر تنس ۀ گردشگری اس .

95

0/0803

3

0/240

S12

و نناحگ روستهیگ پیرامنن

84

0/0710

3

0/213

مج ن

1182

0/0979

وجند ه لی ههیگ در را
شهر هئن

ه گردشگری عشهیری در منه

____

2/7996

W1

نبند رنهم ههی جهمع و فراگیر درجه تنس  ،استفهدۀ متنازن از ظرفی ههی محیط
رسهنگ
بی گ و جه ههی تهریخگ -فرهنگگ و ض ف در رنهم ری ی و ا

107

0/0793

3

0/2379

W2

مدیری نه هرآمد در خشههی اجرایگ در نترل و هدای
رفتن فرص هه

سرمهی هه و درنتیج از ین

107

0/0793

4

0/3172

W3

فقدان نیروی انسهنگ هرآزمنده خصنص در زمینۀ گردشگری

96

0/0711

2

0/1422

W4

بند تسهی ج و زیرسهخ ههی تنس ای و ع نمگ ،نظیر شب ههی آبرسهنگ رق و
گهز ،ت سیسهج ،شب ۀ راههه و ت ر سرمهی هه و سهیر ام هنهج در شهرههی ر تر

97

0/0719

3

0/2133

W5

نبند زمین و ام هنهج رفههگ منهسب رای جرب تنریس و ا هم ههی لندمدج آنهه

103

0/0763

4

0/3052

خش سهلگههی دورهای و نند

91

0/0674

2

0/1294

سبب فقدان ش لگیری

91

0/0674

4

0/2588

ش زعفران

84

0/0622

3

0/1866

88

0/0652

3

0/1956

102

0/0756

2

0/1512

من ق و عدم خش ندی هزار درجه ِ جرب

103

0/0763

3

0/2289

0/0756

3

0/2268

2

0/1348

3

0/1932

W6

فقدان منه ع آ گ رای رنهم ری ی گردشگری ه تنج
سهل اخیر

W7

سی رۀ نگهه جه ۀ محنر در تنس ۀ گردشگری در من ق
نگهه محصنل محنر و تنس ۀ ه جهنبۀ گردشگری اس

W8

نبند دسترسگ منهسب

رخگ از جه هه و خصنص م ار

W9

فقدان شنهخ
محلگ

W10

عدمشنهخ از مههی
جرب گردشگر

W11

فقدان هزاریه گ و شنهخ هزار هد
تقهضهی گردشگری من قۀ هئنهج

W12

هری ه درجه انجهم م هل هج و رنهم ری ی
عدم استفهده از مشهوران ه یفی
گردشگری در من ق و سپردن امنر مشهوران دون ص حی

102

W13

عدمپینند من ق ای ،پهن ندی و اولنی سنجگ زم در شهرستهن هئنهج درجه
تنس ۀ گردشگری

91

0/0674

W14

نه هفگ ندن عنهصر نههدی خصنص آژانسههی خدمهج گردشگری و ت ریف تنرهه و
تنرگردانگ در من ق

87

0/0644

و انگی ۀ منهسب درجه

ایجهد سبو هر گردشگری مه ین سه نهن

و نگننگگ رگ اری جشننارهههی محلگ و شهورزی درجه

مج ن

1349

______

____

2/9211

(منبع :نگهرندگهن)1396،

در این این ررساگ محایط خاهرجگ  EFEدر زمیناۀ
فرص ا هااه ( )Oو تهدیاادهه ( )Tدر نااهرننب ارزیااه گ
هرشنهسااهن ماارتبط و نتااهین حهصاال از ارزیااه گهااه و

محسبهج ن ره هه ،در جدول ش هرۀ  2نشاهن داده شاده
اس .
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جدول 2گ تجریهوتصلیل فرصتها و تهدیدها
عوامل خارجی ( :)EFEفرصتها ( )Oو تهدیدها ()T

ضریب

ضریب

اولیه

ثانویه

رتبه

ضریب نهایی

O1

ب گردشگری مرهبگ شنر ی نگ نشهر مشهد و من ی
ن دی گ
جغرافیهیگ در مسیر دسترسگ این نشهر از دیگر استهنههی شر گ

98

0/0852

3

0/255

O2

ن دی گ و ه جناری ه مرزههی شنرو وجند هزارن ههی مرزی عننان یک ه لی

92

0/0800

2

0/16

O3

وجند پتهنسیلههی بی گ ،سه قۀ تهریخگ -فرهنگگ شهر و تنان ندیههی انسهنگ
ههنۀ منهسبگ رای سرمهی گراری در حنزهههی گردشگری و
در شهر هئن
تنن خشگ ف هلی ههی آن و جرب تنریس اس .

104

0/0879

3

0/263

O4

ه ندن ف هلی ههی ا تصهدی خصنص پروژۀ هرخهنۀ فن د هئنهج
ستری درجه تنس ۀ گردشگری فراهم آورد.

مگتناند

81

0/0704

4

0/281

O5

انجهم ر ههی تنس  ،ع ران و گردشگری رای من ق

O6

رتبۀ اول ش زرشک در شنر و حتگ جههن
زعفران فراهم مگآورد.

O7

جه ههی گردشگری روستهیگ و گردشگری عشهیری در ه جناری شهر هئن

O8

وجند من قۀ گردشگری ن رج هر هئن
محسنب مگشند

ستر منهسبگ را در نهر ش

من قۀ ن ننۀ گردشگری استهنگ

9O

تخصی اعتبهراج در را
جشننارۀ ی سرخ از مر

10O

ه ندن سرانۀ پساندازهه و سپردهههی سه نهن هئنهج نسب
خراسهن جنن گ

ه تروین محصنل زعفران و نگهه ملگ

3

0/227
0/309
0/221

دیگر نناحگ استهن

در پروژهههی تنجی شدۀ

89

0/0774

4

85

0/0739

3

و ت هیل ه

مج ن

1149

1T

عدمانسجهم هفگ در رنهم ری ی

2T

عدمه ههنگگ در رنهم هه و وظهیف سهزمهنههی گردشگری ه دیگر نههدههی وا ست

ن گردشگری استهن

3T

احت هل ه ی مههجرج و نبند فرص ههی شغلگ منهسب
شهروندان خهرج از من ق مگشند.

4T

ه ینۀ ه ی ایجهد زیرسهخ هه

5T

تح ت ریر رارگرفتن فرهن
گردشگران

6T

خ ر تخریب و فرامنشگ هنی فرهنگگ شهرستهن

و سن

هعث مههجرج

محلگ (ز هن ،آداب و رسنم و )...در ارر ورود

7T

شهر هئن ازنظر حجم خیرۀ مخهزن آب ه

8T

عدماستفهده از شینهههی ننین تنلید در خش شهورزی

9T

ر ه ههی درون استهنگ در نهدیدهگرفتن ه لی ههی گردشگری منه

بند مناج اس
مختلف

10T

ه ندن رخگ آسیبههی اجت هعگ در منه

11T

وجند دیدگهه ههی متضهد گهه مختلف در زمینۀ تنس ۀ گردشگری و تضهد فرهنگگ
نهشگ از گردشگر /می هن

(منبع :نگهرندگهن)1396،

0/0879

3

0/263

87

12O

12T

100

0/0870

4

0/0757

ام هنپریری ش لگیری ت هونگههی گردشگری در من ق
ف هلی ههی ت هونگ در من ق

مج ن

101

0/0879

3

0/263
0/348

آن در هلب

11O

نهآگههگ و آمنزش زم در را

110

0/0957

4

101

ت هیل ه
گردشگری

سرمهی گراری در گردشگری من ق

101

0/0879

3

0/263
0/382

دارای ه لی ههی گردشگری من ق

ه م ایه و م هیب گردشگری در من ق

3/2412

97

0/0946

3

0/2838

99

0/0965

3

0/2895

100

0/0975

2

0/195

98

0/0956

3

0/2868

65

0/0634

2

0/1268

70

0/0682

2

0/1368

77

0/0751

2

0/1502

77

0/0751

2

0/1502

84

0/0819

3

0/2457

70

0/0682

2

0/1368

94

0/0917

4

0/3668

0/0917

3

0/2751

94
1025

2/6435
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 انتخاب استراتژی اقدامپس از ت یین اساتراتژیهاهی اولیا از مقهیسا عنامال
داخلگ و خهرجگ در ماهتریس  SWOTاساتراتژی هاهی
م لنب و منرد بنل ،از میهن این استراتژیهاهی اولیا
انتخهب مگ شند .فرایند انتخهب استراتژیهاهی منهساب
رنهم ری ی گردشگری رویداد من قۀ منرد م هل ا ا
شر زیر اس  :ماهتریس اساتراتژی هاه و اولنیا هاهی
اجرایاگ دارای دو ع اد اصاالگ اسا  .ج اع امتیهزهااهی
نههیگ ارزیه گ نقهط نّج گردشگری رویاداد در من قا
ر روی هزۀ م ب محنر  Xهه ،ج ع امتیهزهاهی نهاهیگ
ارزیه گ نقهط ض ف ر روی هزۀ منفگ محنر Xهه ،ج ع
امتیهزههی نههیگ ارزیه گ فرص ههی منجاند در من قا
ر روی هزۀ م ب محنر Yهه و ج ع امتیهزههی نهاهیگ
ارزیه گ تهدیدهه ر روی اهزۀ منفاگ محانر Yهاه ارار
مگگیرد .ه چنهن در ش ل ش هرۀ  5مشخ شاده
اس  ،استراتژی ههی منرد بانل ،اساتراتژی هاهی WO
هستند.


1
اسااتراتژی  WOیااه راهباارد ربااهتگ (محهفظ ا هران ا )

علگرغم وجند ض ف در عنامل درونگ ،امه فرصا هاهی
ه اک آنهاه ا تقنیا
یرونگ ،در اختیهر اس
عنامل درونگ هید پرداخ  .هد از ایان اساتراتژیهاه
ه هاره ارداری از فرصا هاهی منجاند،
این اس
نشش شند نقهط ض ف داخلاگ هباند یه اد .در ایان
حهل ا ا دلیاال داشااتن ض ا ف داخلااگ ن ااگتاانان از
فرص ههی دس آمده هره رداری رد .اهایانحاهل،
این الگن تا ش دارد اه هساتن از ضا فهاه ،حادا ر
اسااتفهده را از فرصاا هااهی منجااند باارد .درجهاا
ش ل دادن گردشاگری رویاداد مبتناگ ار جشاننارۀ
ا ی سارخ ،م اان اسا در محاایط خاهرجگ خااند
متنج ا وجااند فرص ا هااهیگ شااند ،ولااگ ا واس ا ۀ
ض ف ههی درون من ق ای هدر ا هاره ارداری از آن
نبهشااد .در ننااین شاارای گ ،اتخااه الگاانی ان بااه گ
مگ تناند ام هن استفهده از فرص را فراهم آورد .دروا ع
در گردشگری رویداد مبتنگ ر جشننارۀ ی سارخ ،از
تر یب عنامل ،ی نگ فرص هاه و ضا ف هاهی منجاند،
راهبرد متنهسب ه آن راحگ مگشند در این حهل
ه هره جساتن از فرصا هاه ،نقاهط
هد این اس
ض ف را ههش یه از ین بریم .این راهبارد را ،راهبارد
حدا ر -حدا ل ( )WOمگنهمند.
 تدوین استراتژیهای تهاجمی ،بازنگری ،تنوع وتدافعی براساس تصلیل SWOT

شکل 5گ انتخاب استراتژی اقدام گردشگری رویداد جشنوارۀ

در این گهم نقهط نّج داخلاگ و فرصا هاهی خاهرجگ،
نقهط ض ف داخلگ و فرص ههی خاهرجگ ،نقاهط انّج
داخلگ و تهدیدههی خاهرجگ و نقاهط ضا ف داخلاگ و
تهدیدههی خهرجگ ه ی دیگر مقهیس مگ شنند و نتیجۀ
آنهه ترتیب در خهن ههی مر انط ا اساتراتژیهاهی
نّج-فرص ( ،)SOض ف-فرص ( ،)WOنّج-تهدیاد
( )STو ض ف-تهدید ( )WTدرج مگشند.

بالی سرخ قا نات
(منبع :نگهرندگهن)1396،

1. conservative
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جدول 3گ استراتژیهای تهاجمی ،بازنگری ،تنوع و تدافعی براساس تصلیل SWOT
نقهط نّج ()S

نقهط ض ف ()W

 :S1مست د ندن و آمهدگگ من ق رای
سرمهی گراری و رنهم ری ی رای گردشگری
درجه استفهده از منه ع بی گ و انسهنگ و
م رفگ آن عننان ب گردشگری شهورزی،
روستهیگ و ا نگردشگری
 :S2پیشینۀ تهریخگ و هنی محلگ ،صنهیع
دستگ ،فنل لنر ،فرهن نمگ ،منسیقگ ،مراسم
و آداب و رسنم منحصر فرد و تنج خهص
شهروندان هئنگ آداب و رسنم محلگ
 :S3نقش تهریخگ هستهن در ش لگیری فرهن
من ق و عننان ستری درجه تنس ۀ
گردشگری
 :S4احه شدن اراضگ ا را شهر تنسط
دش ههی دامن ای م ی گ ترا م اراضگ
شهورزی و هغهج در این اراضگ زیهد اس .
 :S5وجند خهکههی متنن در اراضگ ه ل
آ یهری دش ه چنن خهکههی لی ننگ و ع ی
رای هرگنن ش و ویژه ش زعفران
مسهعد اس .
 :S6جهیگهه و ه لی زعفران و زرشک در جریهن
گردشگری از ع ده محصن ج شهرستهن
هستند و سهزگهری ا لی گ منهسبگ دارند.
 :S7وجند منه ع گردشگری ه چنن آرهر تهریخگ
هارزش در داخل شهر و شهرستهن؛ ازج ل هف
دی گ شهر ،مسهجد ،مقه ر ،منهزل دی گ،
هستهنگ و  . ...وجند نههه و منهظر دیع و
غهرههیگ ازج ل «غهر جنج » و «غهر ل گ
اسپینر» در ا را شهر و شهرستهن.
 :S8ام هن هرهگیری از امه ن هارزش و تهریخگ
م هری درجه ایجهد هر ریههی فرهنگگ،
ا همتگ و پریرایگ.

 :W1نبند رنهم ههی جهمع و فراگیر درجه
تنس  ،استفهدۀ متنازن از ظرفی ههی محیط
بی گ و جه ههی تهریخگ و فرهنگگ و ض ف
رسهنگ
در رنهم ری ی و ا
 :W2مدیری نه هرآمد در خشههی اجرایگ در
نترل و هدای سرمهی هه و درنتیج از ینرفتن
فرص هه.
 :W3فقدان نیروی انسهنگ هرآزمنده خصنص
در زمینۀ گردشگری
 :W4بند تسهی ج و زیرسهخ ههی تنس ای
و ع نمگ نظیر شب ههی آبرسهنگ رق و گهز،
ت سیسهج ،شب راههه و ت ر سرمهی هه و سهیر
ام هنهج در شهرههی ر تر
 :W5نبند زمین و ام هنهج رفههگ منهسب رای
جرب تنریس و ا هم ههی لندمدج آنهه.
فقدان منه ع آ گ رای رنهم ری ی گردشگری ه
تنج خش سهلگههی دورهای و نند سهل
اخیر
 :W6سی رۀ نگهه جه محنر در تنس ۀ
سبب فقدان
گردشگری در من ق
ش لگیری نگهه محصنلمحنر و تنس ۀ
ه جهنبۀ گردشگری اس
 :W7نبند دسترسگ منهسب رخگ از جه هه
و خصنص م ار ش زعفران
 :W8فقدان شنهخ و انگی ۀ منهسب درجه
ایجهد سب و هر گردشگری مه ین سه نهن
محلگ
 :W9عدمشنهخ از مههی و نگننگگ رگ اری
جشننارهههی محلگ و شهورزی درجه جرب
گردشگر
 :W10فقدان هزاریه گ و شنهخ هزار هد
من ق و عدم خش ندی هزار درجه جرب
تقهضهی گردشگری من قۀ هئنهج
 :W11عدماستفهده از مشهوران ه یفی هری
ه درجه انجهم م هل هج و رنهم ری ی
گردشگری در من ق و سپردن امنر مشهوران
دون ص حی
 :W12عدمپینند من ق ای ،پهن ندی و
اولنی سنجگ زم در شهرستهن هئنهج درجه
تنس ۀ گردشگری
 :W13نه هفگ ندن عنهصر نههدی خصنص
آژانسههی خدمهج گردشگری و ت ریف تنرهه و
تنرگردانگ در من ق

 :S9رگ اری  3دوره از رویداد فرهنگگ جشن
زعفران در هین
 :S10وجند روستهههی گردشگری خصنص
روستهی هد گردشگری افین در پینندی
من ق ای مگتناند گسترۀ ه لی ههی گردشگری
هئنهج را اف ایش دهد.
 :S11من ی ژئنپلیت گ هئن در محنر جهدۀ
اصلگ مشهد -یرجند و مرزههی ینال للگ ه
شنرههی ه سهی و مرزههی داخلگ ه
استهنههی مجهور ستر تنس ۀ گردشگری اس .
ه گردشگری
 :S12وجند ه لی ههی در را
عشهیری در منه و نناحگ روستهیگ پیرامنن
شهر هئن
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فرص هه ()O

استراتژیههی تههج گ ()SO

استراتژیههی هزنگری ()WO

ب گردشگری مرهبگ شنر
 :O1ن دی گ
ی نگ نشهر مشهد و من ی جغرافیهیگ در
مسیر دسترسگ این نشهر از دیگر
استهنههی شر گ
 :O2ن دی گ و ه جناری ه مرزههی شنرو
وجند هزارن ههی مرزی عننان یک ه لی
 :O3وجند پتهنسیلههی بی گ ،سه قۀ تهریخگ-
فرهنگگ شهر و تنان ندیههی انسهنگ در شهر هئن
ههنۀ منهسبگ رای سرمهی گراری در حنزهههی
گردشگری و تنن خشگ ف هلی ههی آن و
جرب تنریس اس .
 :O4ه ندن ف هلی ههی ا تصهدی خصنص
پروژۀ هرخهنۀ فن د هئنهج مگتناند ستری
درجه تنس ۀ گردشگری فراهم آورد.
 :O5انجهم ر ههی تنس  ،ع ران و گردشگری
رای من ق
 :O6رتبۀ اول ش زرشک در شنر و حتگ
جههن ستر منهسبگ را در نهر ش زعفران
فراهم مگآورد
 :O7جه ههی گردشگری روستهیگ و
گردشگری عشهیری در ه جناری شهر هئن
 :O8وجند من قۀ گردشگری ن رج هر هئن
من قۀ ن ننۀ گردشگری استهنگ محسنب
مگشند.
ه تروین
 :O9تخصی اعتبهراج در را
محصنل زعفران و نگهه ملگ آن در هلب
جشننارۀ ی سرخ از مر .
 :O10ه ندن سرانۀ پساندازهه و سپردهههی
دیگر نناحگ استهن
سه نهن هئنهج نسب
خراسهن جنن گ
سرمهی گراری در گردشگری
 :O11ت هیل ه
من ق در پروژهههی تنجی شدۀ گردشگری
 :O12ام هنپریری ش لگیری ت هونگههی
ف هلی ههی
گردشگری در من ق و ت هیل ه
ت هونگ در من ق

 :SO1عننان ردن پیشینۀ تهریخگ و
تنانهیگههیگ ننن رخنرداری از صنهیع دستگ،
فنل لنر ،فرهن نمگ ،منسیقگ ،مراسم ،
آدابورسنم و  ...درجه رانگیختن انگی ه و
ت هیل سرمهی گراران رای سرمهی گراری و
رنهم ری ی گردشگری.
 :SO2استفهده از اراضگ شهورزی درجه
اف ایش ش محصن ج شهورزی خصنص
زعفران و ارتقهی جهیگهه ملگ و ینال للگ
زعفران هئنهج رای ارتقهی گردشگری
رویدادههی وا ست زعفران.
 :SO3ارزیه گ و هرهگیری از نقهط نّج
دورهههی رگ ارشدۀ جشننارۀ زعفران درجه
ه
اف ایش اعتبهراج تخصی دادهشده در را
تروین محصنل زعفران و نگهه این محصنل.
 :SO4م ر ردن و سرمهی گراری ر روی
روستهههی شهرستهن دارای ه لی
گردشگری هستند ،در نهر گردشگری شهورزی
آنهه.
 :SO5جرب سرمهی گراریهه رای تغییر
هر ریههی امه ن تهریخگ و م هری امه ن
فرهنگگ -ا همتگ و پریرایگ درجه تنس ۀ
زیرسهخ ههی گردشگری
 :SO6ایجهد انگی ه در ش لگیری ت هونگههی
گردشگری ه تبلیغ است دادههی من ق
 :SO7جرب گردشگران ملگ و ینال للگ
نشهر مشهد من قۀ منرد م هل ه
هرهگیری و م رفگ تنانهیگههی گردشگری
روستهیگ ،عشهیری ،شهورزی ،تهریخگ و بی گ
من ق
 :SO8جرب گردشگران ه ایجهد هزارن ههی
مرزی در منه هد گردشگری من ق
:SO9م رفگ منه گردشگری منجند عننان
محصنلگ در نهر گردشگری رویداد در من ق .
 :SO10استفهده از اعتبهراج نهشگ از ف هلی ههی
من ق در تنس ۀ گردشگری رویداد.
 :SO11تشنی سه نهن اختصهص و
شر دادن پساندازهه و سپردهههیشهن درجه
شهورزی)
تنس ۀ گردشگری رویداد (وا ست
من ق شهن.
 :SO12هره رداری از من ی ژئنپنلیتی گ
هئنهج ( رارگیری در جهدۀ مشهد -یرجند،
داشتن مرز ه شنرههی خهرجگ) ،درجه
جرب گردشگران و ارتقهی تنن خرید رای
گردشگران.

 :WO1استفهده از ام هن سرمهی گراری
سرمهی گراران درجه ایجهد زیرسهخ ههی
تنس ای و تسهی ج رفههگ گردشگری.
 :WO2هرهگیری از اعتبهراج ف هلی ههی
ا تصهدی دیگر درجه تنس ۀ خش گردشگری
من ق .
 :WO3رانگیختن ت هیل درجه ش لگیری
ت هونگههی گردشگری در من ق و آمنزش نیرو
در این زمین درجه ف هلی در زمینۀ
گردشگری و جبران بند منه ع انسهنگ
هرآزمنده.
 :WO4رانگیختن ت هیل درجه ش لگیری
ت هونگههی گردشگری در من ق درجه ایجهد
شنهخ و انگی ه ین جنانهن و سه نهن محلگ
رای ف هلی در خش گردشگری من ق .
نشهر
 :WO5استفهده از فرص ن دی گ
مشهد درجه هرهگیری از رنهم ههی
انجهمگرفت در این شهر در مسیر منهفع هئنهج.
 :WO6م هل و ررسگ ر ههی مشه
انجهمگرفت در منه دیگر درجه رگ اری
صحی و درآمدزای جشننارهههی محلگ و
شهورزی گردشگری.
 :WO7استفهده از اعتبهراج تخصی دادهشده
تروین محصنل زعفران و نگهه آن درجه
هزاریه گ گردشگری رویداد.
 :WO8استفهده از ر ههی ع ران و تنس ۀ
گردشگری من ق درجه سهخ مسیرههی
منهسب ،مهیّن و ننین سنی م ار ش
زعفران منظنر ایجهد تجر ۀ گردشگری از آغهز
مسیر سفر در هن گردشگران رویداد زعفران.

89

تحلیل استراتژیک گردشگری رویداد در ایران ...
تهدیدهه ()T

استراتژی تنن ()ST

استراتژیههی تداف گ ()WT

 :T1عدمانسجهم هفگ در رنهم ری ی
گردشگری استهن
 :T2عدمه ههنگگ در رنهم هه و وظهیف
سهزمهنههی گردشگری ه دیگر نههدههی وا ست
 :T3احت هل ه ی مههجرج و نبند فرص ههی
شغلگ منهسب هعث مههجرج شهروندان
خهرج از من ق مگشند.
 :T4ه ینۀ ه ی ایجهد زیرسهخ هه
 :T5تح ت ریر رارگرفتن فرهن و سن محلگ
(ز هن ،آداب و رسنم و  )...در ارر ورود گردشگران
 :T6خ ر تخریب و فرامنشگ هنی فرهنگگ
شهرستهن.
 :T7شهر هئن ازنظر حجم خیرۀ مخهزن آب ،ه
بند مناج اس .
 :T8عدماستفهده از شینهههی ننین تنلید در
خش شهورزی
 :T9ر ه ههی دروناستهنگ در نهدیدهگرفتن
ه لی ههی گردشگری منه مختلف
 :T10ر ه ههی درون استهنگ در نهدیدهگرفتن
ه لی ههی گردشگری منه مختلف
 :T11وجند دیدگههههی متضهد گهه مخهلف در
زمینۀ تنس ۀ گردشگری و تضهد فرهنگگ نهشگ
از گردشگر  /می هن
ه م ایه و
 :T12نهآگههگ و آمنزش زم در را
م هیب گردشگری در من ق

 :ST1استفهده از ه لی ههی گردشگری من ق
درجه ایجهد فرص ههی شغلگ منهسب رای
جهم ۀ محلگ و ههش احت هل مههجرج سه نهن
 :ST2استفهده از امه ن هارزش تهریخگ-
م هری درجه ایجهد هر ریههی فرهنگگ،
ا همتگ و پریرایگ رای جبران تهدید ه ین ههی
ه ی ایجهد زیرسهخ ههی شهورزی
 :ST3ت ید ر پیشینۀ تهریخگ و هنی محلگ
من ق و تنج خهص آدابورسنم و فرهن
محلگ سه نهن درجه درونگسهزی فرهن
من ق در هن جهم ۀ محلگ ته فرهن عهملگ
درجه رانگیختن غرورشهن هشد و ا دا تح
تهریر ورود گردشگران دنهر آسیب اجت هعگ و
تغییر ،تحلیل یه نه ندی فرهن نگردد.
 :ST4ش محصن ج سهزگهر ه محیط و ا لیم
من ق ه چنن زعفران و زرشک رای مقه ل ه
مش ل مآ گ
 :ST5تبدیل شینهههی سنتگ شهورزی و ش
زعفران محصنل گردشگری در جشننارۀ
رویداد زعفران رای پر ردن خأل عدم رخنرداری
از شینهههی ننین شهورزی
 :ST6ت ید ر ایجهد محصنل گردشگری متنن
و همل ه رخنرداری از ت همگ نقهط نّج و
است دادههی من ق رای منتفعشدن ت همگ
من ق و جلنگیری از ایجهد ر ه نهسهلم و رشد
ل من ق هید دس
دادن این هد
دس هم دهد ته پیشرفتگ ه جهنب در
گردشگری داشت هشد.
 :ST7استفهده از ع و است داد من ق و
آمهدگگ سه نهن درجه ارتقهی آگههگههی
ه گردشگری من ق و
جهم ۀ می هن در را
ه چنین آمنزش آنهه رای ههش تقه ج
منفگ فرهنگگ ه گردشگران عننان مه هن،
نری فرهن مه هن را تح ل نند.
 :ST8استفهده از دستهوردههی دورهههی
رگ ارشدۀ جشننارۀ زعفران و ت ید ر نقهط
نّج آن درجه رنهم ری یههی منسجم دو هرۀ
گردشگری رویداد

 :WT1ل وم تنج هفگ رنهم ری یههی
تنس و مدیری د ی سرمهی هه درجه
از یننرفتن فرص هه و جلنگیری از شرایط
عدمانسجهم و هههنگگ در رنهم ری ی
 :WT2مدیری نیروی انسهنگ نمگ من ق
درجه جلنگیری از احت هل مههجرج دلیل
نبندن فرص ههی شغلگ
 :WT3استفهده از حدا ل داشت ههی من ق
رای ایجهد تسهی ج و زیرسهخ هه و جلنگیری
از ایجهد زیرسهخ ههی ه ین ر
 :WT4مدیری مخهزن آب و ایجهد فرص ههی
حدا ل آب نیهز دارند ،منظنر
تنس ای
جلنگیری از متر شدن حجم مخهزن آ گ
من ق
 :W5نبند زمین و ام هنهج رفههگ منهسب رای
جرب تنریس و ا هم ههی لندمدج آنهه.
فقدان منه ع آ گ رای رنهم ری ی گردشگری ه
تنج خش سهلگههی دورهای و نند سهل
اخیر
 :W6سی رۀ نگهه جه محنر در تنس ۀ
سبب فقدان
گردشگری در من ق
ش لگیری نگهه محصنلمحنر و تنس ۀ
ه جهنبۀ گردشگری اس
 :W7نبند دسترسگ منهسب رخگ از جه هه
و خصنص م ار ش زعفران
 :W8فقدان شنهخ و انگی ۀ منهسب درجه
ایجهد سب و هر گردشگری مه ین سه نهن
محلگ
 :W9عدمشنهخ از مههی و نگننگگ رگ اری
جشننارهههی محلگ و شهورزی درجه جرب
گردشگر
 :W10فقدان هزاریه گ و شنهخ هزار هد
من ق و عدم خش ندی هزار منظنر جرب
تقهضهی گردشگری من قۀ هئنهج
 :W11عدماستفهده از مشهوران ه یفی هری
ه درجه انجهم م هل هج و رنهم ری ی
گردشگری در من ق و سپردن امنر مشهوران
دون ص حی
 :W12عدمپینند من ق ای ،پهن ندی و
اولنی سنجگ زم در شهرستهن هئنهج منظنر
تنس ۀ گردشگری
 :W13نه هفگ ندن عنهصر نههدی خصنص
آژانسههی خدمهج گردشگری و ت ریف تنرهه و
تنرگردانگ در من ق

ن

(منبع :نگهرندگهن)1396،
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منظنر ت یل م هل هج صنرجگرفت و در ت بیا اه
استراتژی انتخاه گ ،در ناهرننب مادل هاهی مختلاف،
ا عهج ت یلگ در زمینۀ ه لی هاهی گردشاگری در
پینند ه گردشگری رویداد مانرد ررساگ ارار گرفا .
راسهس م هل هج انجهمشاده در شهرساتهن هئناهج ،در
حاادود  36جه ااۀ گردشااگری در الگنهااهی فضااهیگ
نههرگهنۀ مخت ا ایان شهرساتهن شنهساهیگ شاد و
شهخ جرا ی (ساقهیگ )1388 ،در را اۀ جارا ی
هریک از آن هه رآورد شد در جدول ش هرۀ  3آماده
اس .
جدول 4گ الگویابی فضایی مصصول گردشگری در شهرستان
قا نات

ردیف

الگنی فضهیگ
گردشگری

ت داد

1

گردشگری شهری

8

0/52

2

گردشگری روستهی

9

0/33

11

0/78

4

گردشگری عشهیری

8

5

ج ع

36

0/73
___

3

گردشگری در بی

شهخ
جرا ی

(منبع :نگهرندگهن)1396،

شهخ جرا ی هرن  1ن دیکتار هشاد ،نشاهن از
جرا ی و تنان ندی ه ی جه ههی آن الگنی فضهیگ
گردشگری اس ؛ ازاینرو الگنی فضاهیگ گردشاگری در
بی یه بی گاردی 1و ه چناین الگانی فضاهیگ
گردشاااگری عشاااهیری در ساا ن اااه ی محصااانل
گردشاااگری در شهرساااتهن هئناااهج ااارار دارناااد
(سااقهیگ .)125:1386،ایاان اماار ضاارورج اسااتفهده از
رویدادههی تلفیقگ ه الگن فضهیگ گردشگری عشهیری را
گنش د رده اس  .دین منظنر ت ریف تنرههی هزدیاد
از جه ههی عشهیری مگ تناند راهگشهی تنان ند ردن
و اف ایش جرا ی جشننارۀ ی سرخ هشد.

 . 1ه ا نتنریسم متفهوج اس  ،این یک الگنی فضهیگ و ا نتنریسم یک گننۀ
گردشگری اس .

نتیجهگیری




آمده از تج ی وتحلیل مدل MS-SWOT

نتهین دس
نشهن مگ دهد از ین مج ن عنامل داخلگ م رر ار
تنس ۀ گردشگری پهیدار ه ت ید ر گردشگری رویاداد
در من قۀ منرد م هل  ،ت داد  12عهمل عننان نق ا
نّج و  14عهمل عننان نق ۀ ض ف منرد شنهساهیگ و
ارزیه گ رار گرفتا اناد .ه چناین ایان تحلیال نشاهن
مگ دهد از این مج ان عنامال خاهرجگ ما رر ار
تنس در من قۀ منرد م هل  ،ت داد  12عهمل عننان
فرص خهرجگ و ت داد  12عهمل عننان تهدید مانرد
شنهسهیگ رار گرفت اند .ررسگ نتهین جنب هاهی ّاگ
نقهط نّج ،ض ف ،فرص هه و تهدیدهه نشاهن ماگدهاد
:
از نظر متخصصهن جهیگهه و ه لی زعفران و زرشاک در
جریهن گردشگری ا از ع اده محصان ج شهرساتهن
هستند و سهزگهری ا لی گ منهسابگ دارناد ،اه ضاریب
نههیگ(امتیهز وزنگ)  0/3756عننان مه تارین نق ا
نج داخلگ ه ل و پس از آن مست د اندن و آماهدگگ
من قاا اارای ساارمهی گااراری و رنهماا ریاا ی اارای
گردشگری در جه استفهده از منه ع بی گ و انسهنگ و
م رفااگ آن اا عناانان ااب گردشااگری شااهورزی،
روستهیگ و ا نتنریسم ه ضریب نهاهیگ (امتیاهز وزناگ)
ادی ارار دارد .درمقه ال ،نقاش
 0/3212در اه ی
تهریخگ هستهن در ش لگیری فرهن من ق و ا عنانان
ستری درجه تنس ۀ گردشاگری ،اه ضاریب نهاهیگ
(امتیهز وزناگ)  0/1324اماه یا تارین نق اۀ انّج
داخلگ اس .
ه چنین م لفاۀ رتباۀ اول شا زرشاک در شانر و
حتگ جههن ستر منهسبگ را در نهر ش زعفاران
فراهم مگ آورد ،ه ضریب نههیگ (امتیهز وزناگ) 0/3828
عننان مهمترین فرصا یروناگ و پاس از آن وجاند
من قۀ گردشگری ن رج هر اهئن ا من قاۀ ن نناۀ
گردشگری استهنگ محسنب مگشند ،اه ضاریب نهاهیگ
(امتیاااهز وزناااگ)  0/348در اولنیا ا دوم ااارار دارد.
درحهلگ م لفۀ ن دی گ و ه جناری ه مرزههی شانر
و وجند هزارن ههی مارزی ا عنانان یاک ه لیا اه
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ضاااریب نهاااهیگ (امتیاااهز وزناااگ)  0/16ا ا عنااانان
ماه ی ترین فرص یرونگ اس .
در منرد نقهط ض ف داخلگ ،متخصصهن ر ایان عقیاده
ندند م لفۀ مدیری نه هرآمد در خشههی اجرایاگ
در نترل و هدای سرمهی هاه و درنتیجا از اینرفاتن
فرصا هااه ااه ضااریب نهااهیگ (امتیااهز وزنااگ) 0/3172
عننان مهمترین ض ف داخلگ و پس از آن نبند زمین
و ام هنااهج رفااههگ منهسااب اارای جاارب تنریساا و
ا هم ههی لندمدج آنهه ه ضریب نههیگ (امتیهز وزنگ)
 0/3052در اولنی دوم ارار دارد .درحاهلگ ا م لفاۀ
فقدان منه ع آ گ رای رنهم ری ی گردشگری اه تنجا
خش سهلگ ههی دوره ای و نند سهل اخیر اه ضاریب
نههیگ (امتیهز وزنگ)  0/1294عننان ماه یا تارین
ض ف داخلگ اس  .ع وه ر این ،از دیادگهه متخصصاهن
وجند دیدگهه ههی متضهد گهه مخهلف در زمیناۀ تنسا ۀ

گردشگری و تضهد فرهنگگ نهشگ از گردشگر /می هن ه
ضریب نههیگ (امتیهز وزنگ)  0/3668عننان مهمتارین
تهدید خهرجگ و تح ت ریر رارگرفتن فرهن و سان
محلگ (ز هن ،آداب و رسنم و  )...در ارر ورود گردشاگران
ااه ضااریب نهااهیگ (امتیااهز وزنااگ)  0/1268ا عناانان
ماه ی ترین تهدید یرونگ اس .
از عنامال تا ریرگارار
این ن ت را هید مدنظر داش
در فراینااد اجرایااگ رویاادادههی گردشااگری در نااناحگ
خشگ از ایان
محلگ ه هری نههدههی مرتبط اس
ه هری در س ملاگ و ا مادیری دولا مر ا ی
صنرج مگگیرد و در س ن پهیینتر ه هری نههدهاهی
دولتگ و خصنصگ درجه ِ هزاریه گ محلاگ اسا ؛ اماه
در نههی مگ تنان ه هری در سا ن محلاگ اشاهره
رد یشتر رنهم ههی ع لیهتگ شهمل سات هاهی
اجرایگ خند رویداد اشهره دارد.

شکل 6گ چارچوبی از عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری رویداد
(منبع)Panyik, 2011, 1360 :

ااراسااهس نتااهین ارزیااه گ ،عناماال درونااگ و یرونااگ
منهسب تارین نان اساتراتژیهاهی تنسا ۀ گردشاگری
رویااداد در من قااۀ ماانرد م هل ا مااگ هیس ا از ناان
هزنگری هشد .در استراتژیههی هزنگری ،تا ش اصالگ

تص یمگیران درجه استفهده از فرصا هاهی پایشِرو
از ریاا رفااع ضاا فهااه و محاادودی ههساا و یااه
مرتفعسهزی ض ف هه و تنگنههه از ریا هارهگیاری از
فرص ههی پیشِ رو ه تنجا ا ت ییاد اساتراتژیهاهی
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هزنگری عننان استراتژی ههی منهسب درجه اهدا
مج نع ضا فهاه و فرصا هاهی
تحقی و ه تنج
من قۀ منرد م هل درجه تنس ۀ گردشگری رویداد،
استراتژیههی ه ل ر عبهرجاند از:
1O1و2و :W11استفهده از فرصا ن دی اگ ا ا نشاهر
مشهد منظنر هرهگیری از رنهم ههی انجاهمگرفتا و
متخصصهن منجند در این شهر در مسیر منهفع هئنهج؛
 :W9O1م هل و ررسگ ر ههی مشاه انجاهمگرفتا
در منه دیگر درجه رگ اری صاحی و درآمادزای
جشننارهههی محلگ و شهورزی گردشگری؛
2و6و7و :W9O8استفهده از ه لی ه جناری اه شانرههی
دیگر و فرص ههی متنن گردشگری من ق رای ایجهد
هزارن ههی مرزی و رگ اری هتر جشنناره؛
4O4و :W5هرهگیری از اعتبهراج ف هلیا هاهی ا تصاهدی
دیگر درجه تنس ۀ خش گردشگری من ق ؛
 :W7O5استفهده از ر ههی ع ران و تنس ۀ گردشگری
من ق درجها ساهخ مسایرههی منهساب ،مهایّن و
ننین سنی م ار ش زعفران منظنر ایجهد تجر ۀ
گردشااگری از آغااهز مساایر ساافر در هاان گردشااگران
رویداد زعفران؛
3و10و4O11و :W5اساااتفهده از ام اااهن سااارمهی گاااراری
سرمهی گراران درجه ایجهد زیرسهخ ههی تنس ای و
تسهی ج رفههگ گردشگری؛
 :W10O9اسااتفهده از اعتبااهراج تخصاای دادهشااده ا
تروین محصنل زعفران و نگهه آن درجها هزاریاه گ
گردشگری رویداد؛
3O12و :W13اارانگیختن ت هیاال درجهاا شاا لگیااری
ت هونگ ههی گردشگری در من ق و آمنزش نیرو در این
زمین ا اارای ف هلی ا در زمینااۀ گردشااگری و جبااران
بند منه ع انسهنگ هرآزمنده؛
8O12و :W13اارانگیختن ت هیاال درجهاا شاا لگیااری
ت ااهونگهااهی گردشااگری در من قاا درجهاا ایجااهد
شنهخ و انگی ه ین جناناهن و ساه نهن محلاگ ارای
ف هلی در خش گردشگری من ق .

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،27تابستان 1397

پیشنهادها




ررسگههی انجهمشده و نتهین دس آمده از
ه تنج
ارزیه گ استراتژیک گردشگری رویداد مبتنگ ر جشننارۀ
ی سرخ پیشنههدههی زیر ارائ مگشند:
 ه تنج ا اساتراتژی تاداف گ حهصالشاده زم
مگآید رگ اری جشننارۀ ی سارخ اه تنجا ا
مههی مردمگ ،رگ اری جشنناره رعهدۀ سهزمهن هاهی
غیردولتگ مردم نههد ( )NGOگرارده شده و تنهه جنباۀ
نظهرتگ آن رعهدۀ مسئن ج دولتگ هشد؛ نرا ا ایان
ه رنهما ریا ی و اجارا در ارتباهط اه
سهزمهن در را
مشااهر سااه نهن محلااگ و ا خصاانص ت ااهونگهااهی
روستهیگ هرایگ یشتری را دارند.
 زم اس ا رگا اری جشاننارۀ ا ی سارخ،
مبتنااگ اار جاارب گردشااگری از ااهزارهااهی تقهضااهی
من ق ا ای و ملااگ در گااهم اول از ری ا رنهم ا ری ا ی
تنرههی گردشگری از منه مختلف شنر ش ل گیرد.
 مههی سهختهری جشنناره نی مگ هیس در جه
رنهم ههیگ تغییر یه د یشتر از ه مبتنگ ار هنار،
سرگرمگ ،آمنزش و تفری رای گردشگران هشاد تاه از
این ری جرا ی زم رای گردشگران ش ل گیرد.
 جشننارۀ زعفران در سهلههی آتگ مگتناند هنننگ
رای گرده هیگ ا شهر مختلف و نی جشان و شاهدمهنگ
هشد .اینگنن جشن هه حه گ از تنجا و ع اۀ ماردم
این مرز و نم گل و سب ه و جشان شا رگراری ا
این منهب الهگ اس  .جشان زعفاران تقسایم شاهدی
حهصل از ش زعفران ه دیگران اس .
 زم اس ا ا محصاانل گردشااگری رویااداد در
من قۀ هئنهج صنرج همل تنلید و هبند یهفتا و اه
ظرفی عارد و جارب رنهما ریا ی هاهی زم
تنج
درجه ش ل گیاری و تنسا ۀ گردشاگری در من قا
صنرج گیرد.
 رگ ا اری جشااننارۀ زعفااران در تلفی ا ااه دیگاار
جه ههی شهورزی و تهریخگ فرهنگگ من ق  ،ه لیا
ارائۀ ستۀ سفر هملگ مخه ب را دارد .زم اس در
رنهم ریا ی تنرهاهی گردشاگری رویاداد ،اهزۀ زماهنگ
ا هم گردشگران متنهسب ه هره ری حدا ری مدنظر
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رار گیرد .ه چنین استفهده از فرص هاهی گردشاگری
رویداد در من ق در تلفی ه دیگر فرصا هاهی جارب
دریچ ای رای شنهسهندن جه ههی من قا در سا
ملگ ش هر مگآید.
رسهنگ جشننارۀ ی سرخ ا خصانص در
 ا
ا هد ملگ سیهر ت ریرگرار اس  .ازآنجه ا ه لیا هاهی
گردشگری من ق هید ه تنج من ی تکم اهنگ و
تکزمهنگ زعفران گردشگران م رفگ گردند؛ گلهاهی
زیبهی زعفران و روییدن آن فقط در شرق شنر و فقط
در زمهنگ خهص از سهل جه ۀ مه گ ارای گردشاگران
رویداد محسانب ماگ شانند .در انتخاهب ا ا ار و شاینۀ
رسهنگ در مقیهس ملگ و هزار تقهضهی گردشاگری
ا
داخلگ ،ترجی ار ا ا رساهنگ ،رساهن ای مبتناگ ار
شب ههی تلنی یاننگ سراساری اسا  .در زمیناۀ اهزار
رسهنگ
تقهضهی گردشگری ین ال للگ ،ترجین اول ا
و حتگ هزاریه گ شب ههی اجت هعگ در فضهی مجاهزی
اس .
 پیشنههد اصالگ در را ا اه گردشاگری رویاداد
مبتنگ ر جشننارۀ ا ی سارخ ،ربا جهاهنگ شا ،
داش و رداش زعفران در من قۀ هئنهج عننان یک
میراث جههنگ در سهزمهن یننس ن اس  .اگرن زعفاران
یهدآور ناهم خراساهن جنان گ و هئناهج اسا  ،اماه اگار
رنهم ری ی مدونگ رای م رفگ نداشت هشایم ،ر باهی
خهرجگ ننین من یتگ را از ماه خناهناد گرفا  .پاس
هید ت ش ر این هشد ته جهیگهه زعفران در ت همگ ا هد
فرهنگگ ،ا تصهدی ،اجت هعگ و تهریخگ آن حفظ شند و
زعفران عنانان یاک ارار مهام فرهنگاگ در فهرسا
میراث م ننی ربا رسایده و گال هاهی زیباهی آن
عننان نشهنۀ ملگ زین خش این سرزمین هشد.
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پهپلگ ی دی ،مح دحسین؛ سقهیگ ،مهدی .)1393( .گردشاگری
(مههی و مفههیم) ،نهپ نهم ،تهران :انتشهراج س .
خنش س  ،فرزان  .)1391( .رنهم ری ی اساتراتژیک گردشاگری
رویداد جشنناره ی سرخ هئناهج ،پهیاهن نهما هرشنهساگ
ارشد ،استهد راهن اه  :د تار مهادی ساقهیگ ،رشات مادیری
جههنگردی ،منسس آمنزش عهلگ مهزیهر ننر.
سهزمهن جههنگ گردشگری ( )1390مدیری مقصاد گردشاگری،
ترج علگ دلبری و ههدی رجبگ ،انتشهراج مه هم .
سقهیگ ،مهدی و ه هران .)1391( .متن فضهیگ زیهرج امهم رضاه
( ) ،مجلۀ م هل هج اجت هعگ ایران ،دورۀ ششم ،ش هرۀ  3و ،4
ص .87-107
سقهیگ ،مهدی؛ جنانبخ هفرخگ ،زهره .)1391( .ام هن سنجگ
گردشااگری روسااتهیگ در اس اتهن خراسااهن ش ا هلگ (م هل ااۀ
ماانردی :من قااۀ اساافیدان) ،مجلاا م هل ااهج گردشااگری،
پژوهش ده گردشگری جههد دانشگههگ ،ش هرۀ .1
سقهیگ ،مهدی؛ جنانبخ  ،زهره؛ عیدی ،محدر  .)1395( .ارزیه گ
ش ل گیری گردشگری اجت ه محنر در نناحگ روستهیگ استهن
گلستهن ،فصلنهمۀ جغرافیه ،دورۀ جدید ،سهل نههردهم ،ش هرۀ
 ،49صفحهج .95-113
سقهیگ ،مهادی؛ یاب ،صاهل  .)1386( .ام اهن سانجگ تنسا ۀ
گردشگری شهرستهن هئنهج ،اولین ه هیش تنس شهرساتهن
هئنااهج ،زیاارمج نعااۀ جشاانناره اا ی ساارخ ،فرمهنااداری
شهرستهن هئنهج ،آ هن مهه.
سقهیگ ،مهدی؛ خنش س  ،فرزان  .)1391( .گردشگری رویداد و
ررسگ ارراج نهشگ از رویدادهه ،اولین ه هیش ملگ گردشگری
و بی گردی ایران زمین ،ه دان.
سقهیگ ،مهادی .)1388( .واساهزی ماتن فضاهیگ گردشاگری در
روستهههی پیرامنن نشهرهه (م هل اۀ مانردی :ا نشاهر
مشهد) ،پهیهننهمۀ مق ع د تری ،دانشگهه فردوسگ مشهد.
مااهفگ ،ع ا جاهلل؛ مهاادی سااقهیگ .)1388( .ااهر رد ماادل MS-
 SWOTدر تحلیاال ماادیری گردشااگری (م هل ااۀ ماانردی:
نشهر مشهد) ،مجل جغرافیه و تنس  ،ش هرۀ .14
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