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  چكيده

در اغاز  قرن بيست و يكم هنوز توسعه برخي از استان هاي كشور با مسائل و چالش هاي متعددي مواجه است چرا كه،  

ند  مسائلي چون فقر، اشتغال، بهداشت، امنيت غذايي راهبردهاي گذشته در زمينه توسعه نواحي موفقيت آميز نبوده و نتوانسته  ا

و پايداري محيط زيست را سامان بخشد . اين راهبرد ها در توزيع منافع حاصل از رشد و توسعه نيز موفق نبوده و سبب ايجاد 

سعه و گسترش مشكالت متعددي شده است. يكي از راهبرد هايي كه اخيرا در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته، تو

 عصرحاضر اقتصادي هاي فعاليت پوياترين از يكي گردشگريتوريسم در نواحي محروم ولي داراي پتانسيل هاي الزم است. 

 به گردشگري مهم ابعاد از يكي نيز روستايي گردشگري راستا اين در. كند مي ايفا محلي پايدار توسعه در مهمي نقش كه است

 نقاط و هاپتانسيل شناخت و روستايي گردشگري مناطق شناسايي با و دقيق و اصولي ريزيرنامهب با تواندمي كه آيدمي حساب

 اين از باشد، داشته كشورها ملي توسعه همچنين و اقتصاد توسعه نتيجه در و مناطق اين توسعه در مؤثري نقش روستاها، قوت

 را راهكارهايي توانمي چگونه و است؟ كدام روستايي گردشگري هايمحدوديت و هاپتانسيل كه است اين سؤال اينجا در رو

 برد؟ كار به روستايي بشود پايدار توسعه نتيجه در و گردشگري رشد باعث بتواند كه روستاها در گردشگري توسعه جهت در

 ,SWOT SOAR مدل شيوه به ،آرمان ونتايجتهديد و فرصت، تعيين و ميداني، مطالعات از گيري بهره حاضر مقاله منظور اين به

 نتايج. استپرداخته )دهستان الديز( ميرجاوهشهرستان  روستايي مناطق در گردشگري توسعه جهت در مديريتي راهبرد ارائه به

 چون اما بوده گردشگران جذب مناطق ترينمهم از يكي مطالعه، مورد محدوده كه دهدمي نشان پژوهش اين از آمده دست به

 با و مي باشد زاهدان مانند دريا فاقد يا مركزي شهرستانهاي و باشدمي استان چابهار وبينحل جسوا سمت به گردشگران نگاه

 و آداب و كشاورزي سرسبز هايييالق ها،چشمه انبوه، هايازجنگل اعم طبيعي گردشگري فراوان هايجاذبه داشتن وجود

 بكرودست استان جنوبي سواحل به نسبت آن شگريگرد هايقابليت درحاليكه مانده دور به داخلي گردشگران ازجذب رسوم

   .استنخورده

  ميرجاوه ، شهرستانالديز دهستان ،SWOT soar, استراتژيكمدل راهكار، ،روستاييگردشگري :كليدي هايواژه
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  مقدمه

بردها و يكي از مهمترين مشكالت در كشورهاي در حال توسعه، مسائل و چالش هاي توسعه روستايي است؛ چرا كه راه 

اهداف گذشته در زمينه توسعه روستايي موفقيت آميز نبوده و نتوانسته است تا عمده مسائل روستاها را در حوزه معيشت پايدار 

و بهبود زندگي روستاييان تامين كند. اين مسئله باعث شده است كه در سالهاي اخير، توسعه روستايي مورد توجه برنامه ريزان، 

در اهم موارد معطوف به اقدام، قرار گيرد(هاشمي، « توسعه فضايي گردشگري» يان حكومتي قرار گيرد ونظريه پردازان و مجر

در اين ميان، طي سالهاي اخير گردشگري روستايي به عنوان يكي از مهمترين صنايعي كه از پتانسيل هاي ). 1389،حسين پور

قتصادي برخوردار مي باشد، مورد توجه قرار گرفته است. كمك به جوامع محلي در راستاي توسعه فعاليت هاي ا الزم براي

رهيافت جايگزين براي نيل به توسعه پايدار روستايي مي دانند، با توجه به روند روز افزون  گردشگري روستايي كه آن را

فعاليت هاي  جديد براي احياي نواحي روستايي از طريق ايجاد تخريب روستاها و افول كشاورزي، سعي در ارائه راهبردهاي

).گردشگري روستايي به 1391رنجبران،  مكمل يا متحول نمودن اين نواحي با توجه به منابع طبيعي و انساني دارد(رضائي،

ها و گونه هاي  عنوان يكي از مردمي ترين اشكال گردشگري محسوب مي شود و گردشگري روستايي عبارت است از فعاليت

گردشگري اگر به درستي در  ). 1383وستايي و پيرامون آنها (جوان،سقايي، مختلف گردشگري در محيط هاي مختلف ر

راهبردهاي توسعه كشور جاي گيرد مي تواند اساس نظام هاي مولدي با هدف ريشه كني فقر و همپيوندسازي كشورهاي در 

است كه بنابر بر تجارب  حال توسعه قرار گيرد. اين سخن مقام ارشد سازمان همكاري هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه

   ). 1388،آزمون شده خود بيان كرده است(ضرغامي بروجني

    مباني نظري

گردشگري روستايي رهيافت جديدي در متون توسعه روستايي است كه همچون توسعه داراي ابعاد و آثار گوناگوني است(ركن 

في در مورد توسعه گردشگري در مناطق روستايي و ). از اين رو ديدگاهها و نظريه هاي مختل1385الدين افتخاري ،مهدوي،

نحوه ارتباط آن با توسعه روستايي مي توان بيان كرد؛ چنان كه بسياري توسعه گردشگري را تنها راه رشد و توسعه مناطق 

دشگري مي باشد. از اين رو، گر« رشد به رهبري گردشگري»روستايي مي دانند و تاكيد مي كنند كه تغيير جهت فعلي به سوي 

 ديدگاهها رو اين از). 1385ركن الدين افتخاري ،مهدوي،عنصر اساسي حركت به سوي احيا و باز سازي مناطق روستايي است(

 كرد. بيان توانمي روستايي توسعه با آن ارتباط نحوه و روستايي مناطق در گردشگري توسعه مورد در مختلفي هاي نظريه و

 افزون روز روند به توجه با ديدگاه اين در. گيردمي بكار روستايي توسعه براي اهبردير عنوان به را گردشگري اول ديدگاه

 هايفعاليت ايجاد طريق از روستايي نواحي احياء براي جديدي راهبردهاي ارائه در سعي كشاورزيافول و روستاها تخريب

 ارائه را روستاها اين مجدد احياء راه تنها و دارند آنها انساني و طبيعيمنابع به توجه با نواحي اين نمودن متحول يا و مكمل

 نواحي ساكنان رفاه افزايش و درآمد ايجاد باعث هم و ببرند بهره آنها انساني و طبيعيمنابع از هم بتوانند كه دانندمي هاييبرنامه

. گيردمي قرار توجه مورد ستاييرو هايسكونتگاه بازساخت براي سياستي عنوان به گردشگري ،دوم ديدگاه در. گردند روستايي

 هايدرفرصت را آنها و كاست كشاورزي به روستايي توليدكنندگان حد از بيش اتكاء از توانمي كه معتقدند ديدگاه اين طرفداران

 براي ابزاري عنوان به گردشگري توسعه يعني ديدگاه اين بر شرقي اروپاي كشورهاي در. داد مشاركت جديدي اقتصادي
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 ابزاري عنوان به روستايي گردشگري ،سوم ديدگاه در. است شده تأكيد كشاورزي فروپاشي از پس روستاها مجدد بازسازي

 بر مخرب اثرات بدون گردشگري بلندمدت رشد خواهان ديدگاه اين. است مطرح طبيعيمنابع از حفاظت و پايدار توسعه براي

 در گردشگري ريزيبرنامه در پايدار يتوسعه مفهوم   ).32:1381 قادري و افتخاري الدينركن( است طبيعي هايبومزيست

 جذب و گردشگري صنعت گسترش از است عبارت گردشگري پايدار يتوسعه. شد مطرح 1980 ي دهه در الملليبين سطح

 ضوابط و گيفرهن اقتصادي، نيازهاي به دادن پاسخ ضمن كه گونهاي به موجود منابع از استفاده با منطقه يك به گردشگران

 ميهمانان و مقصد اقتصادي تعادل زيست؛ محيط سالمت فرهنگي، هويت و وحدت بتوان گردشگران، انتظارات و جامعه قانوني

 مختلف وجوه كه است منشوري همچون گردشگري پايدار يتوسعه. كرد تأمين بهينه حد در پيوسته و متوازن طور به را آنها

 مردمان و جهانگردان انتظارات و نيازها و جامعه جغرافيايي و اقليمي ،سياسي فرهنگي، ،اجتماعي اقتصادي، محيطهاي را آن

گردشگري روستايي ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي : 	 ).30: 1388(مدهوشي،  دهندمي تشكيل منطقه

شد بلند مدت صنعت گردشگري بدون آثار سياست گردشگري پايدار در دنياي امروزي ، رهيافت جامعي است كه خواهان ر

مخرب بر زيست بوم هاي طبيعي است . همچنين بر اين نكته تاكيد دارد كه در قالب توسعه گردشگري ، بشر قادر خواهد بود 

 همين به) 55:  1381 ، نژاد مراد –كه جوانب خاصي از محيط در جهت مثبت يا منفي تعديل يا دستكاري شود . (شريف زاده 

بتواند پاسخگوي تهديدات  تا است جاافتاده و كرده پيشرفت حدي تا پايدار گردشگري مفهوم ، گذشته سال چند طول در رخاط

گردشگري نابسامان باشد ، گردشگري پايدار ، گردشگري را در غالب مرزها بررسي كرده و رابطه مثلث وار ميان جامعه ميزبان 

، يعني گردشگران را از يك سويي و با صنعت گردشگري برقرار ساخته است .  و سرزمين آن را از يك جهت و جامعه مهمان

در گذشته صنعت گردشگري در اين رابطه مثلث وار حرف اول را مي زند . در حال حاضر گردشگري روستايي قصد دارد تا 

زد . همچنين اين بخش از فشار و بحران موجود بين سه ضلع مثلث را تعديل كرده و در طوالني مدت موازنه اي برقرار سا

گردشگري قصد دارد آسيب هاي فرهنگي و محيطي را نيز به حداقل رسانده ، رضايت بازديدكنندگان را فراهم ساخته و در 

دراز مدت مقدمات رشد اقتصادي ناحيه را فراهم آورد و راهي براي بدست آوردن تعادل و موازنه بين رشد نهايي گردشگري 

 راهبرد تدوين فرآيند در مهم بسيار ابزارهاي از يكي .) 13: 1383گهداري منابع طبيعي باشد . (قادري ، و نيازهاي حفاظت و ن

 است يراهبرد يزير برنامه ابزار كي swot1مي شود اساساس مقايسه كه به وسيله اطالعات  swotتكنيك   اخير، سال چند در

Hom) Haacke,2001 :3( بر و دارد كاربرد مديريتي بزرگ سطوح موارد بيشتر در كه يمديريت سطوح همه در تكنيك اين ؛ 

 و شوديم استفاده تيريمد يباال سطوح در شهيهم soar2وتهديدها استواراست.درسمت مقابل،مدل فرصتها ضعفها، قوتها، پاية

 استراتژيك برنامه ريزي دفرآين از بخشي تاكنون كه دربرگيرد سطوح همه در را كارمندان و ذينفعان تمام كه است اين صدد در به

 تكنيك دو اين به عبارت ديگر، است؛soar  , swot  تكنيك  دو اين بين كليدي تفاوت بارز عامل اين كه نميشدند محسوب

محسوب مي soar مدل اساس و بنيان كه فرصتها و قوتها استراتژهاي زيرا هستند؛ مشابه اساسي و بنيه داراي اصل در

مي شود(نوري  محسوب سيستمي تحليل هاي براي مفهومي چارچوب يك و ).1ده است(شكلبرگرفته شswot،ازمدلشود

ام. استاورس آن را ابداع شناسي است كه ژاكلينو ديدگاه مثبت  SWOT).  اين مدل تركيبي از استراتژي 26: 1385وهمكاران،

                                                           
1.Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)  
2 Strengths, Opportunities, Aspirations, Results(SOAR). 
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Stاست (كرده avros &Sai nt  , 2010 .(تكنيك دوين راهبرد،ت فرآيند در مهم بسيار ابزارهاي از يكي SW  OT به كه است 

Stاين تكنيك بر پايه نقاط قوت ( شود.مقايسه مي آن اطالعات وسيله rengt h،( ) ضعفWeakness ،(  فرصت

)Oppor t uni t y) و تهديد (Threat s( گردشگري حوزة در دنيا مختلف نقاط در كه است نوين روشي مدل اينباشد مي 

 يمطالعات به توانيم كه است شده انجام موضوع نيا در كم يليخ يزمطالعاتين رانيا در امااست؛ گرفتهن قرار استفاده مورد تابهحال

،نمونه موردي شهرتفت (خاوريان  SOARاستراتژيك مدل از استفاده با شهري ه گردشگريتوسع يراهبرد يزيبرنامهر چون

،مطالعه SOARاستراتژيك مدل از استفاده با شهري ارپايد گردشگري توسعة راهبردي .برنامه ريزي )1392گرمسير وهمكاران،

  )اشاره كرد.1393موردي كالن شهرتبريز(اكبري وسبحاني،

  

  swot ,soarاستراتژيك مدلهاي مقايسة :1شكل

 دسته آن و جامعه مسئوالن متفكران افراد دربرگيرندة عوامل اين .هستند هم با ارتباط در سيستم يك در كه عواملي درگيركردن

 تمامي مدل اين .هستند دخيل برنامه ريزي ما مورد مقصد و جامعه در نوعي به كه غيرحقيقياند و حقيقي اشخاص و افراد از

 وابستگياند، داراي متقابالً كه شده تشكيل ازقسمتهايي كه سيستمي بهعنوان خود زندگي محل دربارة تفكر به را مشاركتكنندگان

 كه ميكند معطوف عناصري از دسته آن به را خود تمركز راهبردي، هاي-برنامه به خشيدنسرعت ب براي استراتژي اين .واميدارد

 گفتوگو و روابط طريق از و دارد قرار مردم ميان در حياتي انرژي اين كه ميكنند؛ آينده ايجاد براي خوبي انگيزة و حياتي انرژي
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گردشگري درتوسعه  به نظر مي رسدكه).1392روديگران،داراي سهم در جامعه به وجود مي آيد(خاوران گرمسي افراد ميان در

  نقش داشته است؟الديز

  تحقيق پيشينه

 گردشگري 4دات. اندكرده مطرح را پايدار گردشگري اوليه مفاهيم بار، اولين ،) 1980(3 همكاران و جانك كريپندرف     

 را روستايي زندگي ماهيت گردشگران، به و شودمي انجام شهر از خارج محيط در كه داندمي عديب چند فعاليتي را روستايي

 بررسي به مختلف هايتوسعه بررسي و دهات تكامل  تحليل و تجزيه ضمن)، 2004( همكاران و5 كانوسجما . دهدمي نشان

 توسعه در مهمي نقش عوامل اين كه پرداخته روستاها اين در توريستي خدمات و محصوالت و روستا گردشگري هايجاذبه

)در تحقيقي كه به صورت مطالعه موردي انجام داد تمايالت مثبت به  lepp,2008(  .اندداشته روستاها اين در گردشگري

درصد ازپاسخ  94سمت توريسم را در روستاي بيگودي در كشور اوگاندا مورد بررسي قرار داد. نتايج تحقيق نشان داد كه 

د آزمون قرار گرفته بودند، تمايالت مثبتي را نسبت به توريسم داشته و تنها دهندگان به سواالتي كه از طريق پرسشنامه مور

مشاهده گرديد. كشاورزان عضو اين شركت جز اقشار  KNPناسازگاري موجود در اين امر در ميان كشاورزان عضو شركت 

يده و عملكرد اين شركت فقير روستايي بوده و فقر باعث كمبود دانش و آگاهي اعضاي اين شركت نسبت به توريسمها گرد

وقت كمتري را براي كسب معلومات نسبت به جهانگردان براي اعضا فراهم نمود. در عين حال توريسم نتايج مثبتي را در منطقه 

داشته و باعث توسعه جوامع، كسب منابع درآمدي، اصالح بازارهاي كشاورزي و شانس ايجاد آينده بهتر گرديد. راهكارهايي 

تعاونيها در استفاده از منابع محلي، ايجاد عالقه در ميان توريستها براي وفق پيدا كردن با اوضاع محلي، حفظ همانند تشويق 

جنگلها و منابع محيطي، ايجاد امكانات بيمهايي و نيز توجه به امر آموزش در ميان هر دو قشر توريستها و ساكنان روستايي، در 

نتايج SWOT استفاده از تحليل روستايي در تركيه با ارزيابي گردشگرير مقاله ) دAka, 2010( .اين تحقيق پيشنهاد گرديد

مورد بحث و بررسي قرار گرفته است  در اين مطالعه وضعيت گردشگري روستايي در كشور تركيه با استفاده ازنشان مي دهدكه 

مند است  روستايي بهره ينة گردشگريهاي فراواني در زم دهد تركيه از قابليت تحقيق نشان مي مدل تحليلي SWOT . نتايج

مديترانه  اين موضوع كافي نبوده، در مقايسه با ساير مقاصد گردشگري حوزه ها و مشوقها براي گذاري ها، سرمايه ليكن انگيزه

مناسب در شرايط تغييرات گردشگري جهاني و مزيت ها و  از روند كندي برخوردار است . در صورت اتخاذ سياست هاي

گردشگري روستايي در سطح جهاني تبديل  تواند در كوتاه مدت به يكي از مهم ترين مراكز گردشگران، تركيه مي اياولويت ه

. دادند انجام يرومان كشور روستاي 6 در)، 2010(6ليكورس و ويلوردر پژوهشي كه ).  ,2010Castellani, Valentina(شود.

 پانيك .برود باال ييروستا هايخانواده معاش نيتام سطوح گردديم عثبا ييروستا سميتور كه داد نشان مطالعه نيا جينتا

 اجتماعات به دادن تياهم بر مطالعه نيا جينتاپرداخته و   IRT(7هاي توريسم روستايي ()، به بررسي مجتمع2011همكاران (و

                                                           

3   . Krippendorf Jungk 

4   . Dot 

5 . Cánoves Gemma & etal 

6 . Lorio & Corsale 

7 . Integrated Rural Tourism  
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 امر نيا كه چرا نمود يخاص ديكتا واسطه رانيمد نقش نمودن روشن نيهمچن وي سازمانده روند كي گرفتن نظر در با يمحل

)، در پايان نامه 1383فيض اللهي ( .دينمايم جاديا را ندينمايم فراهم ييروستا هايسميتور براي خدمات كه افرادي نيب اعتماد

توانهاي توسعه توريسم روستايي از روش توصيفي وميداني استفاده كرده است. او به اين نتيجه رسيده است كه براي توسعه 

فعاليت هاي توريستي، ابتدا بايد به شناسايي توان ها وجاذبه هاي توريستي به خصوص آبهاي گرم معدني پرداخت وسپس 

توسعه فعاليت هاي توريستي به موازات حفظ محيط زيست ادامه يابد چون هر گونه بي توجهي لطمان جبران ناپذيري را به 

اصول برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي با استفاده از روش  )، در كتاب1383محيط زيست وارد مي كند.قادري  (

تحليلي  به ارائه خطوط راهنماواقدامات اجرايي در فرايند برنامه ريي گردشگري روستايي پرداخته است و به اين نتيجه رسيده 

سنتي ومحلي به توسعه گردشگري  است كه يرنامه ريزان بايد بر اساس ويژگي هاي فرهنگي جوامع محلي وبا توجه به بافت

ميركتولي  فرهنگي واقتصادي جلوگيري كنند.-روستايي بپردازند و از به وجود آوردن مشكالت ومسائل زيست محيطي، اجتماعي

) در تحقيقي وضعيت گردشگري روستايي و نيز نقش اين صنعت را در رونق صنايع دستي در دهستان  1389و مصدق ( 

تان گرگان به صورت مطالعه موردي مورد بررسي قرار دادند. نتايج بررسي و مطالعات در اين منطقه استرآباد جنوبي شهرس

بيانگر اين بود كه با رونق گردشگري و افزايش ميزان گردشگران آثار مثبتي در بهبود وضعيت اقتصادي، كاهش مهاجرت، توسعه 

خاص اين مناطق و همچنين تبليغ محصوالت، افزايش ميزان روستاها، افزايش سطح اشتغال، رونق بازار توليدات كشاورزي 

فروش، دريافت ايده هاي جديد، رقابتي شدن از لحاظ كيفيت كاالها در بين صنعتگران منطقه و به طور كلي، رونق و توسعه 

ي در رونق صنايع صنايع دستي منطقه را به دنبال داشته است. همچنين در اين تحقيق اذعان گرديد كه با توجه به نقش گردشگر

)، در مقاله اي 1389.  لنگرودي وهمكاران (دستي و توجه به امر تبليغات در جهت رونق گردشگري بسيار مفيد مي باشد. 

 مي نشان پژوهش تحت عنوان امكان سنجي توسعه گردشگري در نواحي روستايي از ديدگاه گردشگران براين باورند نتايج

– واجتماعي گردشگري توسعه براي.  سازد مي ميسر درمنطقه را گردشگري توسعه طبيعي هاي جاذبه گردشگري نظر از دهد،

 مشكالت كاهش در تواند مي شده مطرح موارد. شود مهيا منطقه در مطلوب درحد تفريحي و رفاهي امكانات است الزم فرهنگي

 درآمد و مشاغل ايجاد براي را مناسبي نهزمي و.باشند كارساز روستايي گردشگري توسعه براي مطالعه مورد منطقه در موجود

) از تحقيق  1390.جمعه پور و احمدي ( است كارساز روستا توسعه در خود سازدكه مي فراهم ومحلي روستايي جمعيت براي

به وجودآمدن اشتغال و در نتيجه درآمد مرتبط با گردشگري  خود نتيجه گرفتند كه گردشگري در روستاي برغان، اگرچه باعث

مانند باغداري و خدمات شده، اما اين تأثير بسيار محدود بوده و به علت نبود  يز كمك به رشد برخي از فعاليتهاي روستاييو ن

درگيري در مقاله  گردشگري، منافع عمومي گردشگري براي كل جامعه محلي محقق نشده است نهاد محلي و متولي متخصص

در اين پژوهش ديدگاه هاي به اين نتيجه رسيده اند كه  ديدةخانه هاي دومروستايي در پ اندازهاي جمعيت چشم ها و رقابت

فرهنگي اين پديده بررسي شده  شكل گيري و گسترش خانه هاي دوم و آثار اجتماعي و ساكنان محلي در زمينة

 حاصل ه نتايجروستايي ب توسعه بر آن آثار و روستايي گردشگري سنجي )، در مقاله اي با عنوان امكان1390.حسنوند(است

 نامطلوبي پيامدهاي پيدايش موجب روستايي، گردشگري در پايدار و مؤثر ريزي برنامه نبود و گردشگري رسيده اند تهديدهاي

 در كشاورزي هاي فعاليت ركود مهاجرت، افزايش طبيعي، اندازهاي چشم تخريب طبيعي، محيط و آب منابع آلودگي مانند

 در روستايي گردشگري سنجي )، مقاله اي با عنوان امكان1391سقايي وقهفرخي(.شود مي هانپن و آشكار بيكاري رشد و منطقه
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شمالي بر اساس بررسي هاي انجام شده، مشخص ميشود كه الگوي فضاي منطقه در چارچوب گردشگري روستايي  خراسان

ز عوامل مؤثّر و شايد مهمترين در برگيرندة گونه هاي گردشگري تفريحي و طبيعت گردي است و جاذبه هاي طبيعي يكي  ا

 روستايي نواحي در گردشگري توسعه سنجي امكان عنوان تحت اي مقاله در ،)1392( وجه گردشگري در منطقه باشد.لنگرودي

 وتوانمندي هاي پتانسيل داراي منطقه اين كه است رسيده نتايج اين به)تكاب شهرستان سليمان تخت بخش(گردشگران ديدگاه از

 اين محيطي هاي توان با ومنطقي علمي ريزي برنامه با باشدو مي توريسم توسعه براي گردشگري جذب زمينه در بااليي هاي

 توان مي الملي وبين وملي محلي سطح در منطقه اين بيشتر هرچه ومعرفي ، ودولتي خصوصي بخش گذاري روستاها سرمايه

 يتوسعه استراتژي انتخاب و تدوين " عنوان با درپژوهشي ،)1392( همكاران و كاظمي.باشيم منطقه دراين تحولي انتظار

 روي پيش تهديدهاي و هافرصت و ضعف و قوت نقاط شناسايي به ،SWOT مدل از استفاده با لرستان استان گردشگري

 پژوهشيدر ،)1385( وهمكاران افتخاري الدينكن.رباشدمي وكارامد مناسب هاياستراتژي ي ارائه و لرستان استان گردشگري

- پرداخته) كوچكلواسان دهستان: موردي يمطالعه( روستايي پايدار گردشگري يتوسعه راهبردي ريزي برنامه الگوي يارائه به

 گردشگري نمونه درمناطق گردشگري توسعه استراتژيك برنامه تدوين "عنوان با درپژوهشي ،)1392( همكاران و نژادحاجي.اند

 گردشگري توسعه برنامه تدوين به SWOT تحليلي مدل كاربرد با "پاوه درشهرستان هجيج گريگردش نمونه درمنطقه روستايي

   ..باشد منطقه اين گردشگري وضعيت وبهبود اصالح براي راهگشايي تواندمي كه انجاميد هجيج روستاي

  تحقيق روش

 انجام SWOT SOAR,مدل  از استفاده وبا تحليلي-توصيفي روش تحقيق، ونوع نظر مورد اهداف به توجه با مقاله اين در  

 زاهدان شهرستان الديز روستاي توريستي هايمحدوديت و هاپتانسيل شناخت كه مطلب اين درك با همچنين. استگرفته

 داشته آنها مسائل و مشكالت رفع و روستايي منطقه اين در گردشگريومديريت  مناسب ريزيبرنامه بر ايهسازند تأثير تواندمي

 توسعه جهت در ذينفع دافرا و كنندكان مشاركت ديدگاه از تهديدها و فرصتها ،ضعف قوت، نقاط تحليل و بررسي به ،دباش

به عنوان قوت  soarتحليل  عوامل در اين به توجه با و ها اولويت اين به توجه با و است پرداخته روستايي گردشگري

  ل به راهبردي جهت برنامه ريزي وتوسعه منطقه مورد نظرخواهدرسيد.ارائه ميشود،درپايان باتحليل دومد،فرصت،ارمان،

  :مورد مطالعه محدوده

كيلومتر با كشور پاكستان هم مرز است  350شهرستان ميرجاوه در شرق استان سيستان و بلوچستان واقع شده است و بيش از 

ل و غرب با شهرستان زاهدان و در جنوب و . اين شهرستان از شمال شرق ، شرق و جنوب شرق به كشور پاكستان و از شما

دقيقه  27درجه و  61ثانيه عرض و  9/4دقيقه و  1درجه و  29جنوب غرب با شهرستان خاش ارتباط دارد . اين شهرستان در 

ور متر از سطح دريا واقع شده است . مسافت مركز شهرستان ميرجاوه تا مركز كش 858ثانيه طول جغرافيايي و با ارتفاع  2/2و 

 ريگ ، الديز 	كيلومتر مربع مي باشد و داراي سه بخش 6000كيلومتر مي باشد. مساحت اين شهرستان بيش از  1900حدود 

 آباد جون ، الديز(  الديز بخش در آن دهستان سه كه است شده تشكيل دهستان هفت از شهرستان اين ، است 		مركزي و ملك

و انده ) و دو دهستان نيز در بخش ريگ ملك ( ريگ ملك و تهالب) واقع مي ر بخش مركزي ( حومه د دهستان دو ،) تمين ،

الديز از توابع بخش  دهستان .كيلومتر مربع و وسيعترين بخش اين شهرستان است 3500باشند . بخش الديز با وسعتي بيش از 
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 25دقيقه عرض شمالي، در  56و  درجه 28دقيقه طول شرقي و  19درجه و  61با مختصات جغرافيايي  ميرجاوه،شهرستان الديز

الديز از  دهستانشود. چنار محدود ميكوه شاهبه از جنوب دهستان كيلومتري جنوب غربي شهر ميرجاوه واقع شده است. اين 

در فصول پاييز، زمستان و اوايل بهار  دهستانمتر ارتفاع دارد و اقليم آن گرم و خشك است. آب و هواي  1200سطح دريا 

  كند.عبور ميدهستان ها گرم است. رودخانه الديز از شمال لپذير و در تابستانمطبوع و د

  
  ميرجاوه شهرستان-دهستان الديز نقشه -1شكل شماره 

  : الديز دهستان گردشگري هايجاذبه

  :ها عبارتند ازترين آنهاي طبيعي و تاريخي بسياري دارد كه مهمالديز جاذبه دهستانهاي گردشگري جاذبه

 يمناسب مكان و بايز اريبس اندازچشم تانتابس و بهار فصول در ژهيو به زيالد يفصل يهارودخانه يزحواشيالد فصل يهارودخانه

  آورنديم ديپد گردشگران، فراغت اوقات گذران يبرا

 يايبقا.دارد قرار روستا يكينزد در غار، نيا. است شده زده نيتخم خيتار از شيپ دوران به غار نيا قدمت زيالد يعيطب غار

 و »زيالد« منطقه در ييهايبررس »وميه يگار« دانشگاه از يأتيه ،يالديم 1966-67 يهاسال در: انيزيالد فرهنگ يخيتار

 وم،يه. آمد دست به يسنگ نهيپار عهد از يسنگ يابزارها نمونه و آثار قات،يتحق نيا جهينت در و داد انجام بلوچستان »ديمشك«

 يعني يسنگ نهيپار عصر در انريا يشرق جنوب كه داديم نشان هاافتهي نيا. نهاد نام انيزيالد فرهنگ را آمده دست به آثار نيا

  .است بوده يانسان يهاجماعت ستگاهيز شيپ سال هزار صد تا هشتاد حدود در

 شمار به استان نقاط نيترمهم از يكي و زيالد جوار در پاكستان با رانيا يمرز صفر نقطه عنوان به رجاوهيم منطقه: رجاوهيم

  .ديآيم
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. است شده يعيطب و يخيتار اماكن و عيبد ياندازهاچشم آمدن ديپد موجب فتان،ت كوه با زيالد دهستان يهمجوار تفتان كوه

  .كننديم مراجعه منطقه نيا به تفتان قله به صعود يبرا ياريبس كوهنوردان ساله، همه

. روستاست نيا يمحل و جيرا يباز سنگ،هفت. است متداول روستا مختلف مراسم در يبلوچ و يمحل يقيموس از يريگبهره

 پوشاك از كنندگان استفاده نيشتريب انساليم مردان و زنان. كننديم استفاده يبلوچ يمحل پوشاك از زيالد دهستان مردم غلبا

  .روستاست نيا دختران و زنان يهالباس شاخص يژگيو دو رنگارنگ، پوشاك و ورآالتيز از استفاده. هستند يبلوچ

 و زنان توسط كه كرد اشاره يباف ميگل و يبافيقال ،يدوز سوزن به توانيم اندهست نيا يدست عيصنا نيترمهم از: يدست عيصنا

 يهاپارچه و هالباس ،يبلوچ يهالباس زنانه، ورآالتيز انواع. شوديم ديتول يميقد و يسنت نقوش با روستا هنرمند دختران

  .نديآيم شمار به زيالد يروستا سوغات ها،وهيم گريد و خرما م،يگل ،يقال شده، يدوزسوزن و يدوزسكه

  .كرد اشاره زرد كشك و خرما حلوا شلو، تنورچه، كباب النج،يش تباهك، به توانيم زيالد يروستا جيرا يغذاها ازيمحل يغذاها

  بحث و گفتگو

  :SWOT SOAR,وبا استفاده از مدل الديزتحليل پتانسيل هاي گردشگري 

 اجتماعي اقتصادي، هاي بخش ي كليه با و دربرگرفته را مختلفي هاي فعاليت فرابخشي صنعت يك عنوان به توريسم صنعت

 توريسم بخش در دگرگوني و تحول ايجاد در اساسي عوامل از يكي بنابراين دارد تعامل مستقيم غير و مستقيم طور به فرهنگي و

 سيستمي فرآيند قالب در اينكه يعني باشد مي آن ي توسعه به اي منطقه نگاه و منفي و مثبت تبعات و آثار جانبه همه ي مطالعه

 طيمح ديرا آغاز كند، با نيسازمان بتواند مرحله تدو كي نكهي. قبل از اكرد ريزي برنامه بايد آن به دهي رونق و توسعه جهت

تحليل پتانسيل به منظور قرار دهد.  ي(نقاط قوت، نقاط ضعف) خود رامورد بررس يدرون طي) و محدهاي(فرصتها، تهديرونيب

  استفاده شده است. SWOTمورد مطالعه و شناسايي  نقاط ، قوت و ضعف از مدل اي گردشگري روستا ه
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  : ماتريس عوامل داخلي وخارجي  موثر بر گردشگري در ناحيه مورد مطالعه 1جدول

 (IFE)داخلي استراتژيك عوامل

 (s)قوت نقاط (w)ضعف نقاط

 زمين قيمت افزايش

 و محلي مردم توسط منطقه درختان و گياهان تخريب
 گردشگران

 بومي مردم به كافي آگاهي و آموزش نبود

 روستا توريستي نقاط در تاسيسات كمبود

 گردشگري زمينه در الزم تبليغات عدم

 جاده همانند( كالبدي و محيطي ساختهاي زير بودن نامناسب

 منطقه زيباي مناطق بعضي امتداد در)فاضالب و ها

 گردشگري مختلف ايه زمينه در الزم معرفي عدم

 گردشگران براي نواحي اين به مناسب و آسان دسترسي

 شهرستان(همجواري با مرزميرجاوه) سطح در امنيت وجود

 روستا هاي جاذبه به دسترسي براي مناسب كيفيت با هاي زيرساخت وجود

 از يكي بعنوان توريسم گسترش بوسيله زايي اشتغال به مسئولين اعتقاد

 ساز مهمترين

 زيبا(همجوار باكوه تفتان) اندازهاي چشم وجود

 محلي مردم خريد قدرت رفتن باال

 ربيشت گردشگران ورود با روستا سطح در محلي مردمان براي اشتغال ايجاد

 جاذبه پر مكانهاي مسير در گردشگري مناسب اقامتگاهاي توسعه

 بيعيط منابع از استفاده جهت در توريسم ريزي برنامه براي منطقه مستعدبودن

 خود مناطق در محلي مردم ماندگاري انگيزه باالرفتن

 خاص(غارطبيعي الديز) تاريخي نقاط وجود

 (IFE)خارجي استراتژيك عوامل

 (o)ها فرصت (t)تهديدها

 عمراني اعتبارات كمي

 ناحيه اين در الزم خصوصي و دولتي هاي گذاري سرمايه عدم

  ريگردشگ خصوص در
 رفروشيسيگا مثل كاذب مشاغل گسترش

 آن تخريبي آثار و گياهي پوشش و درختان رفتن بين از

  الديز رودخانه آب آلودگي
 خاك فرسايش و آلودگي

 زيست محيط سازي آلوده

 و گسترش جهت دولت سوي از تسهيالت و مجوز ارائه عدم
  تاسيسات و تجهيزات توسعه

 و منظم تشكيالت نداشتن و گردشگري مديريت راهبرد فقدان
  گيري تصميم ايبر استوار

 نواحي شناسائي براي مناسب ريزي برنامه و الگو ارائه عدم

 توريسم زمينه در مستعد

 كاربري تغيير و تخريب از جلوگيري زمينه در دولت ضعف

 زمين

 گردشگري بخش در گذاري سرمايه و ريزي برنامه به دولت توجه افزايش

 ناطقم اين در گذاري سرمايه به خصوصي بخش انگيزه افزايش

 توريسم ي توسعه با بيكاري كاهش

 گردشگري توسعه با خدمات بخش در اشتغال افزايش

 منطقه سطح در سال از ماه شش در مناسب اقليم وجود

 فرد منحصربه هاي جاذبه وجود

  توريستي پتانسيلهاي و توانها وجود
 آموزش سطح بهبود

  

  :هايافته و تحليل و تجزيه

  :مطالعه مورد ناحيه در گردشگري گسترش و توسعه بر تاثيرگذار داخلي عوامل.1   
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 موثر عوامل است،كه مطالعه مورد ناحيه در گردشگري توسعه بر تاثيرگذار اصلي داخلي عوامل كندكاو مرحله اين هدف     

 وعهپيرامون روستامجم محيط وضعيت بررسي و شده انجام مطالعات اساس بر و شده شناسايي) هاضعف و هاقوت( دروني

  .گيرند مي قرار بندي رتبه و ارزيابي مورد موثر عوامل

  )استاني مسئوالن و محلي مديران ديدگاه از ضعف نقاط سنجي اولويت و بندي تحليل،رتبه( داخلي عوامل SWOT ماتريس) 2(جدول

 وضع امتياز  وزن (IFE)داخلي استراتژيك عوامل

  موجود

  نهايي امتياز

  )s(قوت نقاط

 گردشگران براي نواحي اين به مناسب و آسان دسترسي

 شهرستان(همجواري با مرزميرجاوه) سطح در امنيت وجود

 روستا هاي جاذبه به دسترسي براي مناسب كيفيت با هاي زيرساخت وجود

 ساز مهمترين از يكي بعنوان توريسم گسترش بوسيله زايي اشتغال به مسئولين اعتقاد

 كوه تفتان)زيبا(همجوار با اندازهاي چشم وجود

 محلي مردم خريد قدرت رفتن باال

 بيشتر گردشگران ورود با روستا سطح در محلي مردمان براي اشتغال ايجاد

 جاذبه پر مكانهاي مسير در گردشگري مناسب اقامتگاهاي توسعه

 طبيعي منابع از استفاده جهت در توريسم ريزي برنامه براي منطقه مستعدبودن

 خود مناطق در محلي مردم يماندگار انگيزه باالرفتن

  خاص(غارطبيعي الديز) تاريخي نقاط وجود

0,031 

0,012 

0,045 

0,015 

0,014 

0,024 

0,075 

0,054 

0,061 

0,056 

0,067 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

4  

0,093  

0,048  

0,135  

0,045  

 0,056  

0,072  

 0,225 

0,162  

 0,122 

0,168  

 0,268  

 وضع امتياز  وزن  )w(ضعف نقاط

  موجود

  نهايي امتياز

 زمين قيمت افزايش

 گردشگران و محلي مردم توسط منطقه درختان و گياهان تخريب

 بومي مردم به كافي آگاهي و آموزش نبود

 روستا توريستي نقاط در تاسيسات كمبود

 گردشگري زمينه در الزم تبليغات عدم

 قمناط بعضي امتداد در)فاضالب و ها جاده همانند( كالبدي و محيطي ساختهاي زير بودن نامناسب

 منطقه زيباي

  گردشگري مختلف هاي زمينه در الزم معرفي عدم

0,128 

0,052 

0,087 

0,098 

0,097 

0,038 

0,056 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1  

0,256  

0,052  

0,174 

0,294  

0,194 

0,076 

0,056  

    1  جمع

  

  :مطالعه مورد ناحيه در گردشگري گسترش و توسعه بر تاثيرگذار خارجي .عوامل2

 كه نقاطي يعني است، تهديد و فرصت نقاط شناسايي جهت مطالعه مورد ناحيه خارجي محيط سنجش مرحله اين هدف     

 بازدارنده يا مساعد نوعي به يا منطقه بر موثر بيروني عوامل جزء آن هاي تكليف اجراي و ريزي برنامه اهداف به دستيابي راه در
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 مورد موثر عوامل مجموعه و شده شناسايي) تهديدها و فرصت( بيروني موثر عوامل تقسم اين در رو اين از.باشد مي مدنظر

   .گيرند مي قرار بندي رتبه و ارزيابي

  )استاني مسئوالن و محلي مديران ديدگاه از فرصت نقاط سنجي اولويت و بندي تحليل،رتبه( خارجي عوامل SWOT ماتريس) 2( جدول

 متيازا  وزن  (IFE)خارجي استراتژيك عوامل

 وضع

  موجود

  نهايي امتياز

  )oها( فرصت

 گردشگري بخش در گذاري سرمايه و ريزي برنامه به دولت توجه افزايش

 مناطق اين در گذاري سرمايه به خصوصي بخش انگيزه افزايش

 توريسم ي توسعه با بيكاري كاهش

 گردشگري توسعه با خدمات بخش در اشتغال افزايش

 منطقه سطح در سال از ماه شش در مناسب اقليم وجود

 فرد منحصربه هاي جاذبه وجود

  توريستي پتانسيلهاي و توانها وجود

  آموزش سطح بهبود

0,056  

0,064  

0,077  

0,071  

0,024  

0,051  

0,068  

0,037 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

0,168 

0,256 

0,231 

0,213 

0,072 

0,153 

0,204 

0,148 

  )tتهديدها(

 عمراني اعتبارات كمي

  ريگردشگ خصوص در ناحيه اين در الزم خصوصي و دولتي هاي گذاري سرمايه عدم

 سيگارفروشي مثل كاذب مشاغل گسترش

 آن تخريبي آثار و گياهي پوشش و درختان رفتن بين از

  الديز رودخانه آب آلودگي

 خاك فرسايش و آلودگي

 زيست محيط سازي آلوده

  تاسيسات و تجهيزات سعهتو و گسترش جهت دولت سوي از تسهيالت و مجوز ارائه عدم

  گيري تصميم براي استوار و منظم تشكيالت نداشتن و گردشگري مديريت راهبرد فقدان

 توريسم زمينه در مستعد نواحي شناسائي براي مناسب ريزي برنامه و الگو ارائه عدم

  زمين كاربري تغيير و تخريب از جلوگيري زمينه در دولت ضعف

0,061 

0,034 

0,012 

0,097 

0,028 

0,011 

0,063 

0,082 

0,074 

0,032 

0,058 

4  

3 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

3  

0,244 

0,102 

0,036 

0,194 

0,028 

0,022 

0,189 

0,264 

0,222 

0,064 

0,174  

    1  جمع

: ذماخ )زياد خيلي 5 رتبه  و  زياد 4 رتبه  تاحدودي، 3 رتبه  كم، 2 رتبه  كم،خيلي 1 رتبه( مؤلفه هر براي هارتبه ميانگين

  پرسشنامه. از شده اخذ اطالعات روي بر شده انجام محاسبات

تاريخي  نقاط وجود روستايي الديز، توريسم ريزي برنامه براي قوت ي نقطه مهمترين مطالعه مورد گروه دو نظرات اساس بر-1

 روستايي الديز ريستيتو نقاط در الزم تاسيسات كمبود هم عمده ضعف ي نقطه و باشد مي 0,268 وزن با خود مناطق در خاص

  .باشد مي 0,294 باوزن
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 انگيزه افزايش شوش، شهرستان توريسم ريزي برنامه براي رو پيش فرصت مهمترين مطالعه مورد گروه دو نظرات اساس بر -2

 ي گردشگر يريت مد راهبرد فقدان هم عمده تهديد و باشد مي0,256 وزن با مناطق اين در گذاري سرمايه به بخش خصوصي

  باشد. مي 0,246 وزن با گردشگري زمينه در گيري تصميم براي استوار و منظم تشكيالت داشتنون

  تحليل از نهائي اولويت ارائه و ها ديدگاه بندي جمع

 هر بندي رتبه و بندي اولويت بيانگر كه گرديده ذيل جدول تشكيل به اقدام  sowtسوات  ماتريس از حاصله نتايج به توجه با

 اولويت منظور به است ذكر به الزم .باشد مي تحقيق اين در كننده مشاركت گروه دو نظرات و ها ديدگاه از از شاخصها يك

 مردم (گردشگران، كننده مشاركت گروه دو ديدگاه از دهستان الديز در توريسم بر مؤثر خارجي و عوامل داخلي نهائي بندي

  است. شده استفاده بومي)

  دي نقاط قوت وضعف،فرصت وتهديددهستان الديز)اولويت بندي ورتبه بن3جدول(

 بندي اولويت

 )قوت( نقاط

 بندي اولويت رتبه

 )ضعف(نقاط

 بندي اولويت رتبه

 )فرصت(نقاط

 بندي اولويت رتبه

  )تهديد(نقاط

  رتبه

S1به مناسب و آسان سترسيد 

 گردشگران براي نواحي اين

S2سطح در امنيت وجود 

(همجواري بامرز  شهرستان

 ميرجاوه)

S3با هاي زيرساخت وجود 

 به دسترسي براي مناسب كيفيت

 هاي روستا جاذبه

S4اشتغال به مسئولين اعتقاد 

 توريسم گسترش بوسيله زايي

 و ساز مهمترين از يكي بعنوان

 توسعه جهت در مناسب كارهاي

 منطقه ي

S5مردم خريد قدرت رفتن باال 

 محلي

S6مردمان براي اشتغال ايجاد 

 ورود با سطح روستا در محلي

 بيشتر گردشگران

S7مناسب اقامتگاهاي توسعه 

 پر مكانهاي مسير در گردشگري

 جاذبه

S8برنامه براي منطقه مستعدبودن 

 استفاده جهت در توريسم ريزي

 به آن ومعرفي طبيعي منابع از

7  

  

10  

  

5  

  

  

11  

  

  

  

8  

2  

  

6  

  

  

4  

  

  

3  

  

  

1  

W1زمين قيمت افزايش 

W2الزم معرفي عدم 

 مختلف درزمينه هاي

 گردشگري

W3و گياهان تخريب 

 توسط درختان منطقه

 محلي وگردشگران مردم

W4و موزشآ نبود 

 مردم به آگاهي كافي

 بومي

W5در تاسيسات كمبود 

 توريستي روستا نقاط

W6در الزم تبليغات عدم 

 گردشگري زمينه

W7زير بودن نامناسب 

 و محيطي هاي ساخت

  كالبدي

2  

  

6  

  

  

7  

  

  

4  

  

  

1  

  

3  

  

5  

O1دولت توجه افزايش 

 سرمايه و ريزي به برنامه

بخش  در گذاري

 گردشگري

O2بخش  انگيزه افزايش

 سرمايه به صوصيخ

 مناطق اين گذاري در

O3در اشتغال افزايش 

 توسعه با خدمات بخش

 گردشگري

O4مناسب اقليم وجود 

 در سال از ماه شش در

 سطح منطقه

O5هاي جاذبه وجود 

 فردوجود منحصربه

O6وپتانسيلهاي توانها 

 توريسم

O7آموزش سطح بهبود  

O8بيكاري كاهش  

5  

  

  

  

  

1  

  

  

3  

  

  

8  

6  

  

4  

  

7  

2  

  

T1عمراني عتباراتا كمي 

T2هاي گذاري سرمايه عدم 

 در الزم خصوصي و دولتي

 درخصوص ناحيه اين

 گردشگري صنعت

T3كاذب مشاغل گسترش 

 مثل

 سيگارفروشي

T4و درختان رفتن بين از 

 تخريبي آثار و گياهي پوشش

 سيل همانندافزايش آن

T5رودخانه آب آلودگي 

 الديز

T6خاك فرسايش و آلودگي 

T7زيست طمحي سازي آلوده 

T8و مجوز ارائه عدم 

 دولت سوي از تسهيالت

توسعه  و گسترش جهت

 تاسيسات و تجهيزات

 نواحي دراين گردشگري

T9مديريت راهبرد فقدان 

 نداشتن گردشگري و

 استواربراي و منظم تشكيالت

 زمينه در گيري تصميم

2  

  

7  

  

  

9  

  

  

4  

  

  

11  

10  

  

5  

  

  

1  

  

  

  

3  
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توريسم استان  مهم قطب عنوان

 سيستان وبلوچستان

S9ماندگاري انگيزه باالرفتن 

 خود مناطق در محلي مردم

S10خاص  تاريخي نقاط وجود

 ) (غارطبيعي الديز

S11اندازهاي چشم وجود 

  زيبا(همجوار باكوه تفتان)

  

9  

 گردشگري

T10برنامه و الگو ارائه عدم 

 شناسائي براي ريزي مناسب

 زمينه د درمستع نواحي

 توريسم

T11زمينه در دولت ضعف 

 تغيير و تخريب از جلوگيري

  زمين كاربري

  

8  

  

  

  

6  

  

  :SWOT تحليلي مدل براساس گردشگري گسترش براي استراتژي ارائه

  ):SO(تهاجمي يا رقابتي هاي استراتژي

 از برداريبهره براي زير موارد است، استوار بيروني هاي فرصت و دروني قوت نقاط بر تمركز كه تهاجمي راهبرد در    

  :گرددمي  پيشنهاد روستايي نواحي در اكوتوريسم توسعه راستاي در موجود هايبرتري

 گردانطبيعت بيشتر جذب بمنظور نواحي اين اكوتوريستي و طبيعي هايجاذبه از گيريبهره و شناسايي جهت در تالش .1
  .توريستي مناطق ساير با رقابت راستاي در كشور يتيجمع قطب از

 پرجمعيت شهري مراكز به نزديكتر نيز و شهرنشين طبقات بين در مسافرت انگيزه افزايش از هدفمند و بهينه گيريبهره .2
 وردم ناحيه ساكنين براي درآمد و اشتغال ايجاد بمنظور اكوتوريستي اندازهاي چشم و ها جاذبه از گيريبهره جهت در

  .مطالعه

 در گردشگري توسعه براي الزمه، هاي زمينه و ها پتانسيل وجود دليل به بومي و طبيعي گردشگري توسعه بر تاكيد .3
  .شده مطالعه روستا

 وجود به عنايت با اكوتوريسم در گذاريسرمايه براي خصوصي بخش هاي حمايت از گيري بهره و بسترسازي .4
  .مطالعه وردم ناحيه در اكوتوريستي هايزيرساخت

 شغلي هايفرصت ايجاد توسعه راستاي در توريسم صنعت توسعه و ترويج بمنظور دولتي مسئوالن از گيريبهره .5
  .ناحيه ساكنين براي درآمد ايجاد و جديد

 طريق از آموزش و ترويج همچنين و تعاوني هاي تشكل ايجاد بمنظور متخصص و تجربه با نيروهاي از استفاده .6
  .بومي گذاران سرمايه از گيريبهره با مردم با مختلف جلسات

 به روستايي گردشگري كاركردهاي سازي يكپارچه منظور به مرتبط، مختلف بخشهاي و نهادها بين هماهنگي ايجاد .7
  .مطلوب مديريتي تدابير كارگيري به و نشستها برگزاري وسيله

 چشم همانند توريستي استفاده بدون و موجود هاي جاذبه و منابع از برداري بهره بر توريستي فعاليتهاي عمده تمركز .8
  .روستايي توسعه و اشتغال ايجاد و درامد كسب منظور به...  و سبز فضاي و باغات، ارتفاعات اندازها،
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  ):ST( تنوع هاياستراتژي

 و موجود هايبرتري از يبرداربهره براي زير موارد دارد تاكيد بيروني تهديد و دروني قوت نقاط به كه تنوع هاياستراتژي در 

  :گرددمي پيشنهاد روستايي نواحي در اكوتوريسم توسعه راستاي در تهديدات كاهش

 جلب بمنظور بهداشتي و تفريحي اقامتي، خدماتي، امكانات به بخشي تنوع براي استراتژِيك و هدفمند ريزي برنامه .1
 مورد ناحيه ساكنين براي جديد هاي عاليتف ايجاد راستاي در گردشگر افزايش آن متعاقب و گردشگران رضايت
  .مطالعه

 و سمينارها طريق از مطالعه مورد ناحيه طبيعي هايجاذبه معرفي براي تبليغاتي هايبرنامه توسعه و بخشي تنوع .2
  .هاجشنواره

 زيبا و آرام محيط از مطلوب گيريبهره و استفاده بمنظور) كشاورزي توريسم( اگروتوريسم ساماندهي و ريزيبرنامه .3
  .طبيعي اندازهاي چشم و مناظر و مزارع تخريب از جلوگيري و

  . اراضي هايكاربري مخرب تغييرات از جلوگيري و ها كاربري ساماندهي جهت محلي مديران تالش .4

  .آنها آموزش و گردشگران براي راهنما هايدفترچه تدوين و اكوتوريستي مسيرهاي تجهيز و توسعه .5

  .اجتماعي تخلفات از جلوگيري جهت مسافران براي روستا توريستي روستاهاي و كانهام اجتماعي امنيت تامين .6

 از برداري خاك دليل به خاك فرسايش و گياهي پوشش تخريب از جلوگيري جهت الزم اقدامات و قوانين وضع .7
 .منطقه بودن خيز سيل و رودخانه بستر

  )WO(بازپروري يا بازنگري هاياستراتژي

 نقاط رفع جهت در بيروني هايفرصت از گيري بهره بر دروني،سعي ضعف نقاط بر تاكيد ضمن بازنگري راهبردهاي در    

 در هاضعف بردن بين از و هافرصت از برداريبهره براي زير موارد نتيجه در.باشد مي روستايي توريستي نواحي فراروي ضعف

  .گرددمي پيشنهاد اكوتوريسم توسعه راستاي

 امكانات اين مجدد تخصيص دهياولويت و توريستي تسهيالت و خدمات امكانات، توزيع نحوه خصوص در بازنگري .1
  .مطالعه مورد ناحيه به

 و بهداشتي خدماتي، امكانات تجهيز راستاي در مردم مشاركت و خصوصي بخش از گيريبهره جهت ريزيبرنامه .2
  .گردشگر جذب راستاي در مطالعه مورد ناحيه در اقامتي

 هايقسمت از استفاده و برداريبهره بمنظور ناحيه اين اكوتوريستي اماكن در اراضي مقررات و قوانين بازنگري .3
  .عموم براي آن مختلف

 گيريبهره بمنظور گردشگر و مردم آموزش براي مطالعه مورد ناحيه در ذيربط هايسازمان و نهادها گسترش و توسعه .4
  .اكوتوريسم مثبت اثرات و منابع از
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 جهت گذاري سرمايه جذب براي تالش و موجود هاي سرمايه تخصيص دهي اولويت و توزيع نحوه به بازنگري . 5
 .روستايي توسعه

  )WT(تدافعي هاياستراتژي

 پذيري آسيب رفع جهت زير موارد است استوار بيروني تهديد و دروني ضعف نقاط اساس بر كه نيز تدافعي هاياستراتژي در  

  :گرددمي پيشنهاد اكوتوريسم توسعه راستاي در تهديدها و هاضعف بردن بين از و

 تخريب از يريجلوگ و منطقه طبيعي هايجاذبه از  بهينه و مطلوب استفاده بمنظور ويژه مقررات و قوانين تدوين .1
  .هوا و خاك آب، آلودگي و مزارع جنگلي، اراضي

 بط،مرت مسووالن وسيله به روستايي يگردشگر صنعت در گذاري سرمايه توسعه هاي نشست و سمينارها برگزاري .2
 هتلها حداثا زمينه در گذاري سرمايه ويژه امتيازهاي و تسهيالت ايجاد و خارجي و داخلي گذاران سرمايه از دعوت

  .روستايي مناظر و طبيعي تاريخ موزه ورزشي، زمينهاي تفريحي،ايجاد تأسيسات اقامتي، مجتمعهاي ،

 منطقه مردم و نگردشگرا تعارض از جلوگيري بمنظور گردشگران با برخورد نحوه در مردم به رسانياطالع و آموزش .3
  .بزهكاري و اجتماعي تخلفات از جلوگيري و رسوم و آداب و فرهنگ زمينه در

 متخصص هاينيرو از استفاده با مطالعه مورد ناحيه در نجات و امداد تجهيزات و درماني خدمات و امكانات تجهيز .4
  .مجرب و

 و ريستيتو مختلف تسهيالت و تجهيزات ها،ساخت زير توسعه جهت در مشاركت به مردم تشويق و زيسازمينه .5
 مشاركت توانندنمي مردم كه هاييزمينه در خصوصي بخش از استفاده همچنين و اكوتوريسم طريق از درآمد كسب
  .باشند داشته

  .دولت يتحما با اكوتوريسم توسعه استاير در آنان بكارگيري جهت در مجرب و متخصص نيروهاي از گيريبهره .6

  .توريستي هاي جاذبه به دسترسي مسيرهاي كردن آسفالت و تسطيح .7

 وقوع مالاحت و منطقه طبيعي پذيري آسيب به توجه با ايمني افزايش راستاي در بومي نيروهاي به بحران مديريت آموزش

  . . .و شريز لغزش، زلزه، سيل، مثل نشده بيني پيش و غيرمترقبه حوادث

  هاي توسعه ؛ نگرشي نو در استراتژيAI(8مثبت شناسي(

هاي رصتها و فها به شناسايي قوتريزي استراتژيكي به جاي تمركز بر تهديدها و ضعف) در يك برنامهAIمثبت شناسي(

ر اين صورت دكنيم پردازد. چنانچه اگر بخواهيم استراتژي سوات را به لحاظ نظم فكر به دو بخش مساوي تقسيم كنوني مي

ثبت و م) نقاط AIدرصد را به نقاط مثبت اختصاص دهيم. در نگرش ( 50درصد از زمان خود را به نقاط منفي و  50بايد 

  ).Stavros Et al., 2010: 5ها و تهديدها را پوشش دهيم(دهيم كه بتوانيم بر اساس آن ضعفها را تا جايي رشد ميفرصت

  

                                                           
8   . Appreciative Inquiry 
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  )SOARمدل (

، آرمانها 10ها، فرصت9هاگيرنده شناسايي قوتباشد كه دربر) خود اين مدل شامل چهار بخش مهم مي1ماره(بر اساس جدول ش
  باشد.مي 12و نتايج11

  SOAR. عوامل كليدي در استراتژي 1جدول شماره 

  )Opportunities(  تحقيق استراتژيك

هاي پيش روي ما بهترين فرصت

 چيست؟

)Strengths(  

 ا چيست؟ترين جنبه مثبت مبزرگ

  )Results( هاي مثبتتصميم

 گيري چيست؟بهترين نتايج قابل اندازه

)Aspirations(  

 آينده آرماني ما چيست؟

  ).Stavros Et al., 2010منبع: (

خواهد شد  بيني از ممكنات ديدهاست كه توسط ذرهذكر اين نكته ضروري است كه مشكالت و تهديدات در نظر گرفته شده  

ارچوب مدل سوار كشف خواهد شد. در كل چ» توانيم انجام دهيمآنچه مي«گوها در باره اي از گفتاز طريق پارهها حلو راه

)SOAR(ترسيم شده) است كه شامل مراحل آغاز و برداشتن قدم اول، شناخت و بررسي، تصور، نوآوري و اجراستStavros 

& Saint, 2010مدل هند شد. استفاده خوا منطقه الديزرد توسعه گردشگري پايداري ) كه اين مراحل را در فرآيند تدوين راهب

)SOAR در چهار مرحله اجراييمي باشد كه در زيز به آن مي پردازيم (  

ر خصوص دريزي است كه در اين مرحله، اعضاي گروه و برنامه اولاين مرحله شامل آغاز و برداشت قدم  مرحله اول:   

گير كردن اين كنند. در اين جلسات عالوه بر شناسايي افراد ذيع نفع، نحوه دربحت مي SOARچگونگي استفاده از استراتژي 

ردشگران، مسئوالن گ، شود. اين افراد ذيع نفع شامل؛ ساكنان شهرگرگانباشد، بحث ميريزي مينفع در فرآيند برنامهافراد ذي

فراد قرار شد طي اباشد. بطوريكه بعد از شناسايي اين ره ميفرهنگي، شهرداريها، هلتداران، استانداريها و غيسازمان ميراث

  جلساتي با آنها مشورت شود.

ها و نقاط ها، چشم اندازهباشد. در اين مرحله با شناخت ارزششامل شناخت و بررسي نقاط قوت و مثبت مي مرحله دوم: 

و نتايج مبدل كنيم. بنابرين در اين مرحله زمان جلسات ها باشد، تا آنها را به آرمانها ميقوت داخلي كه به منظور خلق فرصت

هاي شود. بعد از تعيين زمان جلسات، هر يك از افراد نقاط قوت گردشگري و فرصتريز تعيين ميتوسط افراد گروه برنامه

ن سومي همچون كنند. شايان ذكر است كه اين مرحله در كشورهاي جهاهاي خود را تشريح ميروي شهر و در نهايت آرمانپيش

                                                           
9 . Strength  

1 0 . Opportunities  

1 1 . Aspirations  

1 2 . Results  
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ها ناچاريم افرادي را به جاي ايران با مشكل مواجه هستم. به دليل عدم همكاري بعضي از مسئولين و افراد در برگزاري نشست

  همين مسئولين و افراد قرار دهيم و به جاي آنها استفاده كنيم.

ها، مرحله چهارم) كه مجموعه از قوتدر اين مرحله عالوه بر تصور كردن(مرحله سوم)، ابتكار و نوآوري( مرحله سوم:

و گوها از افراد و ها و گفت گيرد. در كل در اين مرحله، در نشستباشد، مورد بررسي قرار ميها و نتايج ميها، آرمانفرصت

شود كه ديدي مثبت از آيند مطلوب گردشگري داشته باشند و در صورت اجراي شدن طرح، به نفع خواسته ميمسئولين ذي

  گيري و مشهود بپردازند.ان نتايج قابل اندازهبي

بندي هاي نوآوري و ابتكاري را شناسايي و اولويتدر اين مرحله راهبردها و استراتژي مرحله چهارم(نوآوري و ابتكار):

پشتيباني از اهداف شوند. البته بايد توجه داشت كه امكان دارد روندهاي جديد و تغيير يافته در سيستم، ساختار و غيره نياز به مي

آيند. ها و نتايج به وجود مييابي به آرمانها به منظور دستها و فرصتجديد باشند. اين تغييرات به وسيله شناسايي نقاط قوت

ها و نتايج بازنگري در اين مرحله به چالش كشيده شدند و در نهايت تغييراتي در ها، آرمانها، فرصتبنابرين مجموعه قوت

  وجود آمد.آنها به 

  SOAR. نتايج چهار مرحله 2جدول شماره 

 )Strengthsها(قوت )Opportunitiesها(فرصت

 گردشگري بخش در گذاري سرمايه و ريزي برنامه به دولت توجه افزايش

 مناطق اين در گذاري سرمايه به خصوصي بخش انگيزه افزايش

 توريسم ي توسعه با بيكاري كاهش

 گردشگري توسعه با ماتخد بخش در اشتغال افزايش

 منطقه سطح در سال از ماه شش در مناسب اقليم وجود

  فرد منحصربه هاي جاذبه وجود
 بهبودسطح آموزش

 گردشگران براي نواحي اين به مناسب و آسان دسترسي

 شهرستان(همجواري با مرزميرجاوه) سطح در امنيت وجود

 روستا هاي بهجاذ به دسترسي براي مناسب كيفيت با هاي زيرساخت وجود

  توريسم گسترش بوسيله زايي اشتغال به مسئولين اعتقاد

 زيبا(همجوار باكوه تفتان) اندازهاي چشم وجود

 محلي مردم خريد قدرت رفتن باال

 ربيشت گردشگران ورود با روستا سطح در محلي مردمان براي اشتغال ايجاد

 بهجاذ پر مكانهاي مسير در گردشگري مناسب اقامتگاهاي توسعه

 منابع از استفاده جهت در توريسم ريزي برنامه براي منطقه مستعدبودن

 طبيعي

 خود مناطق در محلي مردم ماندگاري انگيزه باالرفتن

 خاص(غارطبيعي الديز) تاريخي نقاط وجود

 )Aspirationsها(آرمان  ) Resultsنتايج(

 الديز قطب بزرگ گردشگري در مركز استان ين الملليدادن بودجه اختصاصي براي تبليغات گردشگري در سطح كشور و ب

 برپايي انواع اردوهاي تفريحي و گردشگري افزايش مراكز خدماتي براي استقبال از گردشگران بومي و غير بومي

 مطرح شدن الديز در جذب گردشگران تابستاني هاي گذشتهريزي براي افزايش دادن تعداد گردشگران نسبت به سالبرنامه

 يابيبازار و فروش توليد، از حمايت با دستي الديز صنايع جايگاه ارتقاء كردن مشكالت مرتبط با آنهاي گردشگري و برطرفقويت زيرساختت
 حصير، غذاهاي محلي فرش، نظير محصوالتي

گذاري در صنعت مايهرغبت فراوان بخش هاي مختلف خصوصي براي سر هاي درمنطقه كاهش هزينه محل اقامتگاهها وساخت تعداد هتل
 فراهم كردن بستر مناسب براي ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكاري گردشگري

 ايجاد مجتمع اي با مناظري زيبا و جذاب با رويكرد توسعه پايدار 



 1، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                      

 

723 

 

هاي مختلف ين مرحله افراد گروههاست. در اباشد كه حركت به سمت اجرايي كردن برنامه: مرحله اجرا ميمرحله پنجم

كنند. مسئولين ذي نفع است، باهم ارتباط برقرار ميهاي كه مربوط به رسيدن به اهداف و نتايج تعيين شدهريزي در طرحبرنامه

فراتر  باشد وشوند. اين مرحله كه مرحله اجرايي ميو افراد در هر جاي كه عالقه و توانايي انجام آن كار را دارند، مشغول مي

  كردن ان پس از تصويب طرح است. باشد و عملياز اختيارات يك پژوهش مي

  گيري نتيجه

 اجتماعي و اقتصادي حيات تجديد و گردشگري زمينه در موجود هاي فرصت از مديريت، ضعف و ريزي برنامه فقدان دليل به 

 مؤثر ريزي برنامه فقدان و گردشگري به مربوط دهايتهدي مقابل، در. است نشده استفاده مطلوبي نحو به ،درروستاي الديز آن

 محيط و آب منابع آلودگي مانند نامطلوبي، پيامدهاي بروز موجب و شده آشكار ،الديز دهستان  روستايي توسعه در پايدار و

 شده انپنه و آشكار بيكاري و منطقه كشاورزي هاي فعاليت ركود مهاجرت، افزايش طبيعي، اندازهاي چشم تخريب طبيعي،

 دستيابي منظور به ،الديز گردشگري هاي ظرفيت و ها فرصت از مناسب هاي برداري بهره و ريزي برنامه با كه حالي در. است

 فوق، مطالب به توجه با. داد انجام منطقه پايدار توسعه براي مؤثري هاي فعاليت توان مي روستايي، پايدار گردشگري به

 با. است ضروري بسيار روستايي پايدار گردشگري توسعه براي گردشگري، به مربوط هاييتفعال مؤثر مديريت و ريزيبرنامه

 و شرايط به توجه با روستايي گردشگري توسعه براي مناسب راهكارهاي و راهبردها از استفاده مذكور، مطالب به توجه

 اين به عنايت با حاضر، مقاله در. ستا ضروري منطقه هر شناختي بوم هاي فرآورده و هاجاذبه محيطي، زيست هايويژگي

 اين در گردشگري مناسب ريزيبرنامه بر تواند مي مذكور، منطقه گردشگري هايمحدوديت و هاظرفيت شناخت كه موضوع

 روستايي گردشگري توسعه هايمحدوديت و ها ظرفيت بررسي ضمن باشد، مؤثر بسيار آنها مشكالت و مسائل رفع و منطقه

  .ايمداده قرار بررسي و تحليل مورد سوار روش از استفاده با گردشگري، توسعه براي كارهايي هرا بيان نيز و

  

 :منابع

 

 برغان، روستاي :موردي مطالعه(روستايي پايدار معيشت بر گردشگري تاثير ، 1390 احمدي، شكوفه و محمود پور، جمعه •

  .66-33 ,1 شماره روستايي، پژوهشهاي ساوجبالغ)، شهرستان

) نقش گردشگري روستايي در توسعه منطقه اي با تاكيد بر مديريت روستايي، مجله  1383ن، جعفر، سقائي، مهدي( جوا •

  2جغرافيا و توسعه ناحيه اي،شماره

 نمونه درمناطق گردشگري توسعه استراتژيك برنامه تدوين ؛)1392( زهرا زاده،تقي داناو رحيمي، ،علي نژاد،حاجي •
 آمايش پژوهشي-علمي نامهدوفصل پاوه، درشهرستان هجيج گردشگري نمونه روستاي: موردي عهمطال روستايي گردشگري

 .78-51 صحفات وتابستان، بهار اول، شماره پنجم، دوره سرزمين،

 يمورد يبررس ييروستا توسعه بر وآثارآن ييروستا يگردشگر يسنج ،امكان1390ل،يحسنوند،احسان،حسنوند،اسماع •
 زمستان و زيي،پا2سوم،شماره ،دورهييروستا سلسله،توسعه انشهرست در كهمان منطقه
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) بررسي و واكاوي اثرات مثبت توسعه گردشگري در مناطق روستايي شهرستان 1391رضائي، روح اهللا، رنجبران، پريسا( •

  ، اولين همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار)ابيانه نطنز(مطالعه موردي: روستاي

) تحليل مقايسه  1390د رضا، اكبريان رونيزي، سعيد رضا، ركن الدين افتخاري، عبدالرضا، بدري سيد علي(رضواني، محم •

هاي دوم با گردشگري روزانه بر نواحي روستايي، با رويكرد توسعه پايدار(مطالعه  اي آثار اقتصادي گردشگري خانه

  ستايي، سال دوم، شماره چهارم.رو موردي: شهرستان شميرانات، استان تهران) فصلنامه پژوهش هاي

 SWOT مدل از استفاده با روستايي گردشگري توسعه هايراهكار ؛)1385( داوود ومهدوي، عبدالرضا افتخاري، الدينركن •
 .تهران. 31-1 ص ،2 شماره ، 10 دوره انساني،علوم مدرس مجله كوچك؛ لواسان

 :موردي مطالعة(شمالي خراسان روستايي در ي گردشگري) ؛امكان سنج1391قهفرخي زهره ( جوانبخت ، سقايي مهدي •

  )اسفيدان منطقة
 – اجتماعي ماهنامه ، 	، توسعه پايدار و گردشگري روستايي 1381) (شريف زاده ، ابوالقاسم و مراد نژادي ، همايون ، •

 62-53، صفحه  251-250د ، خرداد و تير ، شماره جها اقتصادي

 .است يافتني دست هم اسالمي جمهوري براي گردشگري، توسعه رشگزا )1388( حميد بروجني، ضرغامي •

، پايان نامه توان هاي توسعه توريسم روستايي در شهرستان مشكين شهرمورد:دهستانهاي 1383حمزه،  اللهي، مير فيض •
 مشكين غربي ومشكين شرقي، دانشكده علوم انساني جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي.

مدرس، به  نقش گردشگري روستايي درتوسعة روستايي پايدار، رسالة دكتري، دانشگاه تربيت )، 1382قادري، اسماعيل (  •

 راهنمايي عبدالرضا ركن الدين افتخاري.

 گردشگري يتوسعه استراتژي انتخاب و تدوين ؛)1392( اللهيار فيروزي،بيگي و محمودرضا اسماعيلي، مهدي، كاظمي، •
 ، پاييز 32 شماره توسعه، و جغرافيا مجله كمي، استراتژيك ريزيبرنامه اتريسم و SWOT تحليل اساس بر لرستان استان

 . 60-47:  صفحات

 دگاهيد از ييروستا ينواح در يگردشگر توسعه يسنج ،امكان1392 م،يمر ،يآزاد هيرضائ انور، ،يفيشر حسن، ،يلنگرود •
 ،42 شماره هشتم، سال ، يانسان العاتمط در ييايجغراف انداز چشم ،)تكاب شهرستان مانيسل تخت بخش(گردشگران

  .17-1صص
 بخش( گردشگران دگاهيد از ييروستا ينواح در يگردشگر توسعه يسنج امكان ،1389 ،ماهره،ينصرت حسن، ،يلنگرود •

  84-69،صص1،شماره22سال ،يطيمح يزير وبرنامه ايجغراف مجله ،)تالش شهرستان كرگانرود
 بازرگاني، يپژوهشنامه يفصلنامه. لرستان استان در گردشگري صنعت يتوسعه موانع ارزيابي، )1388( مهدي مدهوشي، •

  . 30-36. صص 28 يشماره

، اثرات گردشگري بر توسعه با نظرسنجي از روستاييان  1387مهدوي، مسعود، قديري معصوم، مجتبي و قهرماني، نسرين،  •

 60 – 39صص ،2، شمارة  11درة كن و سولقان، فصلنامة روستا و توسعه، سال 

مورد  بررسي وضعيت گردشگري روستايي و نقش آن در رونق صنايع دستي) 1389جعفر ،مصدق راضيه،( ميركتولي •

 1389سال دوم، شماره هفتم، زمستان  اي مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقه ،دهستان استرآباد جنوبي، شهرستان گرگان

 رويكرد در روستايي مناطق پذيري گردشگري اثرات بررسي و ينيبازب )1389علي( سيد پور، حسين مناف، سيد هاشمي، •

 26شماره شهري، مديريت فصلنامه ،گردشگري صنعت گسترش هاي .زمينه بر تاكيد با فراتحليل
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