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  چكيده:
به بعد مطرح گرديد. امروزه صنعت گردشگري روستايي به عنوان  50گردشگري روستايي گرايشي نوين در صنعت گردشگري است، كه از دهه 

ها،نقش موثري در توسعه مناطق روستايي داشته باشد. اين پژوهش ها و محدوديتو شناسايي مزيتريزي اصولي تواند با برنامهيك راهبرد مي

ها ها و تهديدبا استفاده از روش مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت و ضعف، فرصت بخش اولانجام شده، بخش دو  دركه در شهرستان خاش 

ت توسعه گردشگري در مناطق روستايي شهرستان خاش پرداخته است. تجزيه و تحليل به ارائه استراتزي و راهبرد در جه) sowt (به شيوه

هايي كه از ها نشان داد كه راهبرد تهاجمي به عنوان راهبرد اول در اولويت قرار گرفته است كه با استفاده از نقاط قوت داخلي از فرصتيافته

بخش دوم بااستفاده ازمدل مديريت درري و جذب بيشتر گردشگر استفاده گردد.بيرون براي منطقه وجود دارد به خوبي در جهت توسعه گردشگ

كه تكميل كننده مدل قبلي باشد،اين مدل آينده نگري در مورد توسعه گردشگري منطقه خواهد بااستفاده ازنظرات كارشناسان ) soarگردشگري(

گردشگري مي تواند در توسعه  ازظرفيت موجودبه نحواحسن استفاده كرد.داشت وبه نوعي مديريت گردشگري خاش را ارائه مي دهدتا بتوانيم 

اجتماعي مناطق روستايي خاش پاسخگوي بسيار از مشكالت و معظالت اقتصادي باشد. از جمله شناسايي ظرفيتهاي توسعه همه  -اقتصادي

رساخت هاي توسعه گردشگري مي تواند در استقرار منظقه اي و محلي در كنار ساماندهي و هدايت زي -جانبه صنعت گردشگري در ابعاد ملي

  .و توسعه  اين صنعت موثر واقع گردد
  شهرستان خاش،sowt ،soarتوسعه روستايي، ، گردشگري روستايي، مدل كليد واژه ها:
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  مقدمه

هاي بارز و منحصر به فرد، بخش مهمي از امروزه صنعت گردشگري به عنوان صنعتي پويا و داراي ويژگي

 ).UNWTO، 2007، 11هاي توسعه يافته را به خود اختصاص داده است(هاي اقتصادي و توليدي كشورفعاليت

هاي اقتصادي و در شمار سه صنعت عمده جهان امروزه صنعت گردشگري يكي از مهمترين فعاليتدر واقع 

 اختصاص دهد( شود و در مدتي كوتاه توانسته است ارقام بزرگي از مبادالت جهاني را به خودمحسوب مي

تعداد گردشگران در سرتاسر جهان بالغ  2000بنابر آمار بانك جهاني، در سال ). 2: 1392رحمت نيا و همكاران، 

ميليارد دالر به طور مستقيم وارد چرخه  475ميليون نفر بوده و از اين جريان گردشگري، مبلغي حدود  701بر 

 2000و  1550به ترتيب  2020و  2010ري را در سالهاي اقتصاد جهان شده است. برخي منابع، درآمد گردشگ

در اين ميان، ايران از لحاظ دارا بودن ابنيه و آثار تاريخي  ).2: 1390اند( حيدري ساربان، ميليارد دالر برآورد كرده

حالي كشور برتر دنيا قرار دارد. اين در  10هاي اكوتوريستي در ميان كشور نخست دنيا و از لحاظ جاذبه 9جزو 

درصد  5ميليارد دالري توريسم بهره ببرد و سهم آن حداقل  400ها از درامد است كه بايد متناسب با اين قابليت

 5تر از تر و كماين ميزان درآمد باشد. اما درآمد ايران نه تنها اين ميزان نيست، بلكه درآمد سرانه ايران بسيار پايين

). امروزه 152: 1388قرار دارد.( محسني،  92هاي دنيا، در رتبه رصدم درصد سهم توزيع است و در ميان كشو

المللي مورد توجه برنامه اي و چچه در سطح بين، چه در سطح ملي و منطقههاتوسعه گردشگري در تمامي عرصه

از اين رو توسعه صنعت  ).1386طيبي و همكاران: هاي خصوصي قرار گرفته است( ريزان دولتي و شركت

روستايي به عنوان يكي از منابع بسيار مهم كسب درآمد و ايجاد اشتغال كه داراي تاثيرات اجتماعي، گردشگري 

شناخت اين فرآيند با شود، اما هدايت اي نيز بوده، به عنوان يك نياز مطرح ميفرهنگي و زيست محيطي فوقالعاده

توان تمام امكانات گردشگري روستايي ميسترش موجود در هر منطقه ميسر است. با گها و تنگناهاي علمي قابليت

ها و همچنين امكانات آموزشي مانند مدارس را در روستاهاي رفاهي اعم از برق، آب، گاز، تلفن و تفرجگاه

هاي ارتباطي، رفت و آمد و حمل ونقل را به اين روستاها گردشگري و روستاهاي مجاور افزايش داد و با ايجاد راه

، اجتماعي، فرهنگي توان از محروميت اين روستاها كاست و به سمت پيشرفت اقتصادياين كار مي تر كرد، باآسان

ي گذاري در زمينهريزي و سرمايهتوان با شناخت، برنامههاي روستايي نزديك شد. بنابراين ميو محيطي كل منطقه

موثر در توسعه و محروميت زدايي هاي شهري و به ويژه روستايي، گامي مهم و هاي واقع در پس زمينهجاذبه

مهديان  روستاهاي مناطق روستايي برداشت و اين مناطق را به قطبي جاذب و شكوفاتر از گذشته تبديل نمود(

تواند نقش مهمي در متنوع بنابراين توسعه گردشگري در نواحي روستايي مي ).1: 1391، بروجني و همكاران
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اي براي مينه ساز توسعه پايدار روستايي باشد، از طرف ديگر وسيلهسازي اقتصاد جوامع روستايي داشته و ز

هاي زندگي مردم محلي هاي توسعه نيافتگي و بهبود استانداردتحريك رشد اقتصادي ملي از طريق غلبه بر انگاره

عنوان  تبلور يافتن گردشگري به عنوان يك نياز، تبديل شدن آن به). 3: 1390، آيد( ملكي و حاتميبه حساب مي

بزرگترين صنعت خدماتي دنيا و تخصصي شدن گردشگري اين فرصت را فراهم كرده تا هر مقصدي جهت بهره 

ريزي برنامهجستن از منافع حاصل از گردشگري اميدوار باشد. اما مسلما اين كار بدون شناسايي عوامل تاثير گذار، 

 وهواترين آب  خوش»خاش«  منطقه ).1389ي، پذير نخواهد بود( موحد و كهزادامكانو مديريت استراتژيك

ترين قله بيشتراست. و مرتفع استان هاي سايرشهرستان به نسبتات رود،زيراارتفاع شمارمي به استان منطقه

در نزديك و در سمت شمال آن قرار گرفته است. اين منطقه در ارتباط با عملكردي با قطب  -تفتان -بلوچستان

هاي گردشگري برخوردار است. و همچنين در گزارش ها و جاذبهتنوع بااليي در قابليتزاهدان قرار دارد و از 

اوليه سند ملي اكوتوريسم كشور، تفتان به عنوان قطب گردشگري و اكوتوريسم منطقه و استان شناخته شده است. 

لذا ضروري .كوهنورد را به منطقه فراهم ساخته است 15000و مجموعه عوامل فوق موجبات حضور ساليانه 

هاي توسعه گردشگري روستايي در روستاهاي ها و محدوديتنمايد به اين سواالت پرداخته شود، ظرفيتمي

شهرستان خاش كدامند؟ و چه راهبردها و راهكارهايي جهت توسعه گردشگري روستايي در اين منطقه وجود 

  دارد؟

  مباني نظري

شود. اين تعريف شامل همه دمات وابسته به آن مربوط ميگردشگري: عبارت است از هر آنچه به گردشگري و خ

- هاي مبدا و دولتهاي مسافرتي، دولتهاي مربوط به فرآيند جذب گردشگران و پذيرايي از آنان، سازمانفعاليت

). صنعت گردشگري امروزه بزرگترين صنعت در 42: 1392شود( سقائي و عليزاده، هاي ميزبان و مردم محلي مي

اي كه در دهه گذشته ميالدي در هاي شغلي متنوع و مهيجي را فراهم سازد. به گونهو توانسته فرصت جهان است

رود اياالت متحده آمريكا نرخ رشد اشتغال اين صنعت در مقايسه با ساير صنايع دو برابر بوده است و انتظار مي

. از ديدگاه بانك جهاني، توسعه )Brent and oeldner، 2006: 86اين روند در سراسر جهان ادامه يابد( 

روستايي راهبردي است كه به منظور بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي گروه خاصي از مردم يعني روستائيان 

طراحي شده است. اين فرآيند شامل گسترش منافع در بين اقشاري است كه در مناطق روستايي در پي كسب 

: 1392موجود را را به وضعيت مطلوب تغير دهند( مرادي و خاتمي، معاش هستند تا به واسطه آن بتوانند وضعيت 
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برخي بر اين باورند كه هدف توسعه روستايي صرفا تحول وضعيت و شرايط روستاها از نظر اقتصادي  ).131

نيست، بلكه توسعه متعادل اجتماعي و اقتصادي مناطق مشخص همراه با توجه خاص به حداكثر بهره برداري از 

توسعه ).2: 1381 ي،افتخاري و قادركند(تر منافع ناشي از توسعه را دنبال ميلي و توزيع عادالنه و گستردهمنابع مح

هاي نجات روستاها از فقر، مهاجرت و مشكالت گردشگري در مناطق روستايي عنصري اساسي است و يكي از راه

لذا باال رفتن سطح درآمد، افزايش ايام  ).3: 1393رود( لفمجاني و همكاران، اجتماعي و اقتصادي به شمار مي

كند كه گردشگري به شدت گسترش وتوسعه هاي جديد به مفاهيم زندگي، ايجاب ميفراغت، تغييرات و نگرش

ها و خدماتي گفته توريسم روستايي: توريسم روستايي به كليه فعاليت).sharply and vassh,2006 :27 يابد(

و دولت ها براي تفريح و استراحت گردشگران و همچنين جذب گردشگران  شود كه توسط كشاورزان، مردممي

تواند شامل توريسم كشاورزي، توريسم مزرعه، توريسم شود و ميگيرد، گفته ميدر نواحي روستايي صورت مي

ي توان گفت كه گردشگري روستايي مقولهچه عنوان شد، ميطبيعي و توريسم فرهنگي بشود. با توجه به آن

، در متون توسعه روستايي است كه همچون توسعه داراي ابعاد و آثار گوناگوني است. بنابراين توسعه و ديجدي

رشد گردشگري روستايي غالبا با سهمي كه در اصالح اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي دارد، متناسب است( 

م. به بعد گسترش يافت و در  1950هاي ). توجه به موضوع گردشگري روستايي، از دهه3 -2ملكي و حاتمي:

م. بيشتر در زمينه اقتصاد گردشگري روستايي براي كشاورزان و جوامع محلي مورد توجه 1970و  1960هاي دهه

ها و راهكارهاي هاي مختلف با ارائه راهبردقرار گرفت و تا به حال برنامه ريزان و صاحب نظران در كشور

اي در فراهم كردن زمينه جذب توريست، توسعه و گسترش فعاليت هاي دهها و اقدامات گسترگوناگون، فعاليت

اند. به طور كلي گردشگري روستايي از دو جنبه داراي اهميت است، يكي به عنوا فعاليت توريستي انجام داده

  ).3: 1391اي و محلي( حشمتي و همكاران، هاي منطقهگسترده جهاني و ديگري نقش آن بر توسعه سياست
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  انواع گردشگري روستايي-1 جدول

 گردشگري طبيعي Natural Tourism هاي طبيعي قرار دارد.به طور عمده در تعامل با جاذبه

 گردشگري فرهنگي Cultural tourism مرتبط با فرهنگ، تاريخ، ميراث فرهنگي و باستاني مردم روستا

دگي زنهاي هاي طبيعي با زندگي و هنجارعالوه بر بازديد از جاذبه

 اجتماعي مردم در تعامل است.

Ecotourism اكوتوريسم 

 هاي روستا يا دهكده مدتي كوتاه سكونت كردهگردشگران در خانه

 كنند.هاي روستائيان مشاركت ميو در فعاليت

Village tourism ايگردشگري دهكده  

بان هاي منفي روي اكوسيستم مناطق ميزگردشگران بدون ايجاد پيامد

 فعاليت كشاورزي سنتي، از آن ها بازديد نموده و در فعاليتبا 

 كنند.كشاورزي مشاركت مي

Tourism Agro گردشگري كشاورزي 

  ) 175: 1391كرمي و شريفي،  (منبع:

، 2007: 1005گذاري شده است( اصوال گردشگري روستايي بر انطباق با شرايط روستايي پايه

Chrstensen.(Hampton and فرهنگي و زيست محيطي  -و امروزه ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي

توان به دو دسته گردشگري روستايي مطرح و مورد توجه است( همان منبع). مزاياي اقتصادي گردشگري را مي

هاي شغلي استخدام نيروهاي جوان و مستقيم و غير مستقيم تقسيم نمود. مزاياي مستقيم شامل ايجاد فرصت

باشد. البته بايد غير مستقيم شامل رونق كشاورزي، رونق باغداري، توسعه و بهبود تجهيزات زيربنايي ميمزاياي 

گفت كه تاثيرات گردشگري صرفا تاثيرات مثبتي نيستند، بلكه تهديداتي را هم براي محيط به همراه دارند مانند 

ها را تخريب كند يا موجب ركود در آن تواندهاي گردشگر پذير ميعدم نظارت بر چگونگي استفاده از محيط

هاي اقتصادي گردد. گردشگري عالوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي نيز در پي دارد. بعضي از بخش

دهد. اين تغييرات به سبب تماس مردم ي ميزبان رخ ميتاثيرات اجتماعي، تغييراتي است كه در زندگي مردم جامع

). ورود گردشگران به مناطق روستايي باعث ارتباطات Liue، 2003: 465آيد( وجود ميمحلي با گردشگران به 

مردم بومي با اين افراد و تاثيرات قابل مالحظه در رشد و ارتقاي فرهنگي و اجتماعي، باال رفتن سطح سواد، ايجاد 

ماعي در جوامع دور افتاده هاي بهداشتي، افزايش نقش زنان در جوامع سنتي، و افزايش روابط اجتمراكز مراقبت

ي شود. تاثيرات فرهنگي نيز تغييراتي است كه در شيوه زندگي، سبك معماري، هنر و آداب و رسوم جامعهمي

دهد( همان منبع). از لحاظ زيست محيطي، با توجه به ارتباط مستقيم گردشگران روستايي با محيط ميزبان رخ مي

تواند به تخريب محيط زيست د، در بسياري از موارد، گردشگري ميطبيعي، در صورت عدم مديريت اين فرآين
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هاي گياهي و جانوري، افزايش منجر شود. به طور مثال در زمينه زيست محيطي، ورود گردشگران به نابودي گونه

  ). 45-46: 1386آلودگي و تخريب محيط زيست منجر شده است(مهدوي و همكاران، 

  اهداف گردشگري روستايي-2جدول 

 اهداف توسعه پايدار اهداف توسعه گردشگري روستايي اهداف توسعه روستايي

  يد محصوالت كشاورزي.افزايش تول -

  اي شغلي روستايي.هتوسعه فرصت  -

  ستايي.تامين نيازهاي رو -

  وري و درآمد روستايي. بهبود بره -

  روستايي. افزايش رفاه كاهش فقر، -

  ايي.توسعه مشاركت روست -

  امنيت شغلي و غذايي.برآوري  -

  قال منابع عمومي به نواحي روستايي.انت -

  .هاي روستاييبهبود زيرساخت -

  هاي روستايي.كاهش مهاجرت -

قويت جايگاه روستا در اقتصاد ملي و ت -

  اي.منطقه

 يخ و فرهنگ بومي.توجه به تار -

وسعه كشاورزي و بهبود صنايع دستي ت -

  روستايي.

  روستايي. افزايش مشاركت هاي -

  گي.ارتقاي كيفيت زند -

  عي.بهبود رفاه اجتما -

  تمندي روستايي.برآوري رضاي -

  فرهنگي -ذاييغ -انيامنيت انس -

  هاي روستايي. كاهش مهاجرت -

  بومي روستايي. حفاظت فرهنگ -

  ياشتغالزايي روستاي -

  درآمد خانوارهاي روستايي افزايش -

  ليتفاده بهينه و كارآمد از منابع محاس -

  ستفاده مناسب از منابع بدون استفاده.ا -

 

  اشت محيط زيست.حفاظت و نگهد -

ركيب متعادل اقتصاد و محيط در فرآيند ت -

  گيري.تصميم

امين نيازهاي اساسي( اشتغال، غذا، آب و ت -

  بهداشت).

  نه از منابع محيطياستفاده بهي -

- رام به حقوق نسل هاي آينده در بهرهاحت -

  .گيري از منابع

 -سترش هم زمان رشد اقتصاديگ -

  اجتماعي و زيست محيطي.

  )110: 1392( ازكيا و كامور،منبع :    

  گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي:

ها و مسائل و مشكالت نواحي روستايي نيست، اما يكي از حل كلي براي همه دردگردشگري روستايي راه

تواند به كند شدن روند تخليه است آثار اقتصادي مهمي داشته باشد و به نوعي مي هايي است كه ممكنشيوه

سكونتگاه هاي روستايي و كاهش مهاجرت جمعيت روستايي كمك كند. رشد گردشگري به عنوان راهبردي براي 

رد پي توسعه روستايي نسبتا تفكر جديدي است كه سياست گذاران محلي در جوامع روستايي به اميت اين راهب

اند در مورد اند، اما تجربه كافي براي اجراي آن ندارند. تعدادي از نويسندگان، نمونه تحقيقاتي را انجام دادهبرده

اينكه چگونه صنعت گردشگري از حركت باز مي ماند يا ممكن است تاثيرات زيان آوري بر ارزشهاي فرهنگي و 

ين پيش زمينه فكري وجود دارد كه گردشگري راه حل و اجتماعي داشته باشد. همچنين يك ديدگاه ديگر با ا

).توسعه پايدار گردشگري 29: 1380عالج قطعي اقتصادي براي توسعه نواحي روستايي است( افتخاري و قادري،
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هاي ها و كيفيت اخالقيات و اصول اقتصادي و نيز مزيتتوسعه اي است كه در آن توازن و تعادل، حفظ ارزش

اي متعالي و متعادل و همه جانبه جايگزين شود تا توسعهراه هم ديده شده و كوشش مياقتصادي همه به هم

اي است كه ضمن توسعه صرفا اقتصادي گردد. در اين ديدگاه توسعه گردشگري با استفاده از منابع موجود به گونه

ت گردشگران بتوان وحدت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و انتظاراپاسخ دادن به نياز

و يكپارچگي، هويت فرهنگي، سالمت محيط زيست، تعادل اقتصادي و رفاه مردم محلي را تامين كرد( بهرامي، 

توان ابراز داشت كه گردشگري ).با توجه به ديدگاه ها و نظريات مختلف در زمينه گردشگري روستايي مي4: 1389

ي جديد براي بسياري از روستاها به عنوان وسيله اي است كه به هاروستايي از يك سو با فراهم آوردن فرصت

شود و اين سكونتگاه ها را پا بر جا نگه دهد و موجب  توسعه اين نواحي ميجوامع روستايي حيات دوباره مي

مي دارد، و از سوي ديگر توسعه بدون برنامه ريزي شده آن سبب آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي در 

  ).56: 1384شود( رضواني،اي روستايي ميسكونتگاه ه

  پيشينه پژوهش:

) در تحقيق خود با عنوان ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري استان لرستان 1382مدهوشي و ناصري پور( 

گيري، ضعف بازاريابي، ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري اين نتايج را نشان داد كه تعداد مراكز تصميم

) در برسي 1389بهرامي(باشند.هنگ پذيرش گردشگر از جمله موانع توسعه صنعت گردشگري ميو فقدان فر

ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي در استان كردستان دريافت كه مهمترين مشكالت توسعه قابليت

كولوژيكي و گردشگري روستايي در منطقه مورد مورد مطالعه در قالب چهار دسته موانع اقتصادي، اجتماعي، ا

هاي گردشگري منطقه اي با عنوان بررسي توانها و قابليت) در مقاله1391پاهكيده و كريمي( گيرند.نهادي قرار مي

ها، استعدادها و توانهاي محيطي منطقه مساعد و به اين نتيجه رسيدند كه قابليت GISاورامانات با استفاده از 

هاي رونق توجه بيشتر است كه در صورت تحقق اين امر زمينه زيرساخت ها و تمكانات گردشگري نيازمند به

بررسي نقش گردشگري در  "اي با عنوان) در مقاله1392مرادي و خاتمي(تر در منطقه فراهم خواهد شد.بيش

با استفاده از روش  "مورد مطالعه: روستاي خور شهرستان خوسف  sowtتوسعه روستايي با استفاده از مدل

هاي تاريخي و بافت سنتي در روستاي خور با هدايت اند كه وجود جاذبهي به اين نتايج رسيدهتوصيفي و تحليل

هاي توليدي صنايع دستي و .... و ارائه مديريت محلي و نيز مشاركت روستائيان به ويژه زنان در توسعه فعاليت

اي ) در مقاله1391كديور و موسوي(ينه توسعه روستايي را فراهم سازد. تواند زمخدمات مورد نياز گردشگران، مي

مورد:  sowtي پايدار با استفاده از مدل هاي كوهستاني به منظور توسعهها و تنگناهاي درهبررسي قابليت "با عنوان
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اند كه در محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش ميداني به اين نتايج رسيده "دره كارده در شمال شهر مشهد

هاي بندي توليدات زراعي و دامي، صنايع كوچك روستايي و فعاليتبراي ايجاد صنايع بسته هاي مناسبيظرفيت

ها و تنگناهاي گردشگري اي با عنوان تحليل قابليت) در مقاله1391گردشگري وجود دارد. حسيني و محمدي(

ه از روش پيمايشي به شناخت و باستفاد "sowtريزي راهبردي با استفاده از الگوي تحليلي سلطانيه به منظور برنامه

اند كه سلطانيه از عناصر ها و مشكالت صنعت گردشگري منطقه سلطانيه پرداخته اند و به اين نتايج رسيدهچالش

و  1163نظير تاريخي و طبيعي و همجواري آن با مراكز بزرگ جمعيتي مانند تهران، قزوينو ...، با امتياز وزني كم

آد و اقامت كوتاه مدت گردشگران در شهر و نبود نگرش اقتصادي هر به شمار ميهاي شترين مزيت، مهم1041

: 1391به گردشگري در شهر و منطقه مهمترين تنگناهاي گردشگري آن است( حسيني و محمدي،

ها و تنگناهاي اكوتوريستي حوزه درياي مكران با بررسي توانمندي "اي با اين عنوان) در مقاله1391).نورزي(35

تحليلي به اين نتيجه رسيده است كه اكوتوريسم  -با استفاده از روش توصيفي "sowtفاده از مدل تحليلياست

ها و تهديدات مختلف خارجي، داراي منطقه با دارا بودن عوامل متعدد قوت و ضعف داخلي و همچنين فرصت

هاي سنجش پتانسيل "با عنواناي ) در مقاله1393خاني و همكاران(. ها و تنگناهاي گوناگوني استتوانمندي

 "شهرستان مينو دشت -هاي اقتصادي مطالعه موردي: دهستان قلعه قافهگردشگري روستايي با رويكرد رفع چالش

اند كه در منطقه مطالعه شده، عوامل موثر در توسعه و شكوفايي تحليلي به اين نتايج رسيده -و با روش توصيفي

تبليغ « ، و »تسهيالت زيربنايي، خدماتي و تفريحي« ، »رتباطي و سهولت دسترسيامكانات ا« ها ماننداين پتانسيل

)، در مقاله اي به عنوان بررسي قابليت ها و تنگناهاي 1393.پناد(در سطح پاييني قرار دارند» و اطالع رساني مطلوب

ن شهر علي رغم گردشگري روستايي( مطالعه موردي شهرستان چابهار) به اين نتايج دست يافته است كه اي

گيران، مسايل مديريتي، كمبود برخورداري از ظرفيت تبديل شدن به يك منطقه نمونه گردشگري، تعدد تصميم

ها و ضعف تبليغات را به عنوان موانع اساسي در راه رسيدن به هدف مورد نظر دارد. با اين حال، وجود زيرساخت

هاي ورزشي و تفريحي ي زيربنايي و وجود آثار تاريخي، جاذبهگذارزمينه هاي اشتغالزايي، درآمد ارزي و سرمايه

هاي مديريتي، و برخورداري از سواحل شني به عنوان نقاط قوت و جاذب در كنار امكان توسعه و اصالح نهاد

ها به منظور ترين رهيافتهاي مرتبط با گردشگري، از مهمتقويت تبليغات، تعامل و همكفري مردم و سازمان

تحليلي بر  "اي تحت عنوان) در مقاله1394ابراهيم زاده و همكاران( .گردندردشگري اين ناحيه تلقي ميتوسعه گ

با استفاده  "وضعيت امكانات و تسهيالت گردشگري شهر سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پيرسيون

ها فاقد ي شهر سمنان در اغلب زمينههاي گردشگراند كه مكانتحليلي به اين نتايج رسيده -از روش توصيفي
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ها و امكانات برداري بهينه از قابليتامكانات و تسهيالت الزم براي جذب گردشگران بوده كه به منظور بهره

ارزيابي اثرات  "اي با عنوان) در مقاله1391موجود گردشگري در اين شهر ارائه گرديد.خواجه بهرامي و همكاران(

اند به اين نتايج رسيده "ار نواحي روستاييمطالعه موردي: دهستان دلفارد شهرستان جيرفتگردشگري بر توسعه پايد

 -كه رابطه معناداري بين گسترش گردشگري در محدوده دهستان دلفارد و بروز تغييرات اقتصادي، اجتماعي

سي اثرات اقتصادي، برر "اي با عنوان) در مقاله1392باباخانزاده(.فرهنگي، كالبدي و زيست محيطي وجود دارد

اند كه توسعه به اين نتايج رسيده "فرهنگي و زيست محيطي توسعه گردشگري بر منطقه اورامانات -اجتماعي

گردشگري در بعد اقتصادي داراي تاثير مثبتي چون ايجاد اشتغال و افزايش درآمد، كاهش سطح بيكاري و در بعد 

دارد زندگي، افزايش شهرت منطقه و سطح آگاهي ساكنان آن بوده اجتماعي داراي تاثيرات مثبتي چون ارتقاء استان

ها،  توان به مواردي چون افزايش انواع آلودگياست. در بعد زيست محيطي ميزان تاثيرات منفي بسيار زياد و مي

العه ) در مط2012راسور (.ها توسط گردشگران اشاره كردترافيك يا تغيير كاربري اراضي و افزايش پراكندگي زباله

ها و مشكالت گردشگري روستايي در كشورهاي آسيايي به ويژه هند را مورد بررسي قرار ها، فرصتخود پيامد

هاي مرتبط براي افراد محلي، مشكالت مربوط داده است. با توجه به نتايج تحقيق مشخص شد كه نبود آموزش

سب با گردشگران، نارسايي قوانين و مقرارت در ها در برقراري ارتباط منابه زبان افراد محلي و عدم توانايي آن

هاي ارتباطي در روستاها ها و كمبود منابع مالي، ضعف زيرساختحوضه گردشگري روستايي، ضعف زيرساخت

ترين مسايل و مشكالت و كمبود افراد راهنما در سطح مناطق روستايي براي هدايت گردشگران، برخي از مهم

  باشند.مي يي در كشورهاي آسياگردشگري روستافراروي توسعه 

  منطقه مورد مطالعه:

دقيقه شرقي و  45درجه و  62دقيقه تا  5درجه و  60شهرستان خاش در دامنه جنوبي قله تفتان بين طول هاي 

شهرستان خاش .دقيقه شمالي واقع گرديده است 45درجه و  28دقيقه تا  50درجه و  27عرض هاي جغرافيايي 

اين شهرستان از شمال به شهرستان زاهدان، غرب و جنوب غرب به شهرستان تفتان قرار دارد.در دامنه جنوبي قله 

شهرستان خاش داراي دو  .ايرانشهر از جنوب به شهرستان سراوان و از شرق به كشور پاكستان محدود ميگردد

دگان، كارواندر و وجود آثار باستاني در روستاهاي ايرن. دهستان ميباشد 11بخش و  3شهر خاش و نوك آباد، 

  كند قرار دارد. دامنه هاي تفتان، قدمت اين سرزمين را تاييد مي 
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  )1395منبع(سازمان نقشه برداري كشور،                

  هاي گردشگري منطقه مورد مطالعه(شهرستان خاش)هجاذب

  هاي طبيعي شهرستان خاشجاذبه-3جدول 

 نام جاذبه نوع جاذبه نام جاذبه نوع جاذبه

 غار طبيعي دو طرفه جم چين طيعي آبشار تمندان طبيعي

ساله گروك1200درختان  طبيعي  كوه تفريحي جم چين طبيعي 

 اشكال قارچي شكل تفتان جنوبي طبيعي درخت كهنسال ده پابيد طبيعي

 پيست اسكي و كوهنوردي تفتان طبيعي چشمه زيارت ده پابيد طبيعي

 چشمه آب معدني تفتان طبيعي منطقه تفريحي سر دريا طبيعي

 درخت كهنسال سرو سنگان طبيعي درخت كهنسال سرو گوشه طبيعي

 طبيعي
آتشفشان و گازهاي گوگردي 

 تفتان
 غار طبيعي سنگان طبيعي

 منطقه تفريحي عيد اباد طبيعي تفتان و طبيعت پيرامون آن طبيعي

يطبيع كوه چهل تن گروك طبيعي  غار طبيعي دنيكو 

تنگشار بآّ طبيعي  طبيعت و نخلستان هاي ايرندگان طبيعي 

 گل افشان پيرگل  چشمه معدني برآبك 

  منبع:سازمان ميراث فرهنگي
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  شهرستان خاش ساخت و انسان جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي-4جدول 

 نام جاذبه نوع جاذبه نام جاذبه نوع جاذبه

ساخت انسان گيفرهن -تاريخي اردوگاه تفريحي دره گل تفتان   قلعه ايرندگان 

ساخت انسان گيفرهن -تاريخي مجتمع تفريحي شورا   سنگ نگاره ها 

گيفرهن -تاريخي باغات نخل روستاي گنز انسانساخت  محوطه هاي باستاني ايرندگان 

ساخت انسان گيفرهن -تاريخي باغات روستاي هشيك   
گورستان هاي قديمي و قبل و 

 بعد از اسالم

ساخت انسان انباغات نخل دادك  گيفرهن -تاريخي   مسجد جامع روستاي ناصري 

ساخت انسان گيفرهن -تاريخي باغات نخل ده رييس   مسجد جامع رسول هللا ده پابيد 

گيفرهن -تاريخي گيفرهن -تاريخي تپه هاي باستاني   مسجد جامع نوك آباد 

گيفرهن -تاريخي تمندان ايمعماري صخره تاريخي آسياب هاي آبي سنگان   

ساخت انسان گيفرهن -تاريخي دهكده توريستي كارواندر   قبرستان شهيدان سنگان 

  گيفرهن -تاريخي  استودان هاي تاريخي تمندان
مسجد جامع قديمي روستاي 

  سنگان
  گيفرهن -تاريخي

  گيفرهن -تاريخي  قلعه نازيل  گيفرهن -تاريخي  قلعه ناصري

  منبع:سازمان ميراث فرهنگي

  اطالعات:تحليل  -روش تحقيق و تجزيه

در ابتدا روش مورد استفاده در اين مقاله اسنادي است و كوشش باشد پيمايشي مي -تحقيق حاضر از نوع توصيفي

شده است با استفاده از منابع و اسناد علمي و پژوهشي به تبيين موضوع مقاله پرداخته شود كه در اين زمينه از 

 تحقيق، جهت تجزيه و تحليل اطالعات اول پژوهش در مراحل در دوبخش ، اي استفاده گرديد.خانهمنابع كتاب

 درادامه براي پرسشنامه وتوزيع آن دربين كارشناسان ميراث فرهنگي منطقه صورت گرفت است،20اقدام به تهيه 

درمرحله ازمدل استفاده شده است.  sowtارائه استراتژي و راهبرد توسعه گردشگري روستايي از روش تحليلي 

جهت مديريت ظرفيت ها وتنگناها منطقه استفاده شده بااستفاده ازنظرات كارشناسان گردشگري )SOAR(سوار

  .است،به نوعي آينده نگري در موردظرفيت وتنگناها خاش انجام خواهدشد

  sowtتكنيك

هاي موجود در محيط خارجي يك سيستم و ها و فرصتابزاري براي شناخت تهديد  sowtتكنيك يا ماتريس

هاي داخلي آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن ها و قوتضعف بازشناسي



 

 همكارانرضايي و                         

 

1189 

 

به عنوان ابزاري  sowtنتيجه مستقيم مدل دانشكده تجاري هاروارد است. امروزه  sowtسيستم است. تكنيك 

: 15گيرد( رار ميها و وضعيت شكاف، مورد استفاده طراحان و ارزيابان راهبر قنوين براي تحليل عملكرد

2004 ،Nilsson1393هاست( رحيمي عنا و انصاري، )، در واقع، اين روش بهترين استراتژي براي سازمان :

7.(Sowt  )حروف اول چهار كلمه انگليسي با معادل فارسي قوتstrength )ضعف (weakness )فرصت (

opportunity )و تهديد (threats238: 1383باشد( زياري، ) مي.(  

  

  Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت  sowtماتريس 

  هافرصت

O  

  هاياستراتژي

SO  

  هاياستراتژي

WO  

  تهديدها

T  

  WTهاي استراتژي  STهاياستراتژي

  ي كوتاه مدت و بلند مدت توسعهتعيين استراتژيها

  استراتژي رشد داخلي

SO 

  

  رشد خارجي استراتژي

WO 

  گرددراهبرد توصيه مي

ST 

  دفاعي و كاهشيراهبرد 

WT 

  

  )69: 1390منبع: ( بهرامي و همكاران،         

  هاو نحوه تعيين استراتژي sowtماتريس  1شكل:

   هاي گردشگري روستايي در شهرستان خاشهاو تهديدنقاط قوت و ضعف، فرصت-5جدول 

  

امتياز 

 وزني

  

 رتبه

  

 وزن

  

  )W) و نقاط ضعف( S): نقاط قوت( IFEعوامل داخلي( 

0.36 

 

4 0,09 

 

S1تنوع چشم انداز هاي جغرافيايي در مناطق روستايي شهرستان خاش :  

0. 51  

 

3 0.05 

 

S2 گردشگران بامناسب ساكنان محلي رفتار : نحوه  

0.32 

 

4 0. 80  

 

S3وجود آداب و رسوم سنتي و لباس هاي زيبا و جذاب و غذاهاي محلي :  
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0. 51  

 

3 0.05 

 

S4 گذاري توريسم: محيطي مناسب جهت سرمايه  

0.21 

 

3 0,07 

 

S5وجود چشمه هاي آب گرم و معدني :  

0.12 

 

2 0. 60  

 

S6 يست اسكيپ: وجود قلل مرتفع در منطقه همانند تفتان براي انجام ورزش هاي زمستاني همانند 

  و كوهنوردي

0. 51  

 

3 0.05 

 

S7رويش گياهان دارويي در منطقه :  

0.28 

 

4 0,07 

 

S8 پاك و محيطي آرام براي گذران اوقات فراغت: داشتن آب و هواي  

0. 51  

 

3 0.05 

 

S9وجود مكان هاي تاريخي و فرهنگي و مذهبي در روستاها :  

0. 51  

 

3 0.05 

 

S10ع درآمد زا: اعتقاد مسئوالن به اشتغالزايي به وسيله گسترش توريسم به عنوان يكي از مناب  

0.23 

 

4 0.06 

 

W1 ر منطقهنحوه استفاده از قابليت ها و توانمندي هاي موجود د: عدم برنامه ريزي صحيح در  

0.13 

 

3 0.04 

 

W2پايين بودن سطح سواد زنان منطقه و محدوديت هاي آموزش :  

0.16 

 

3 0.05 

 

W3كمبود تسهيالت بهداشتي و خدماتي در روستاهاي جاذب گردشگر :  

0.21 

 

4 0,05 
 

W4 درآمد در زمينه گردشگري: عدم آگاهي روستائيان از چگونگي كسب  

0,17 

 

3 0,06 

 

W5پايين بودن درآمد سرانه و سرمايه گذاري در بخش توريسم روستايي :  

0,10 

 

2 0,05 

 

W6كمبود تجهيزات اقامتي و رفاهي در روستاهاي جاذب گردشگر :  

0. 80  

 

2 0.04 

 

W7 هاي گردشگري: عدم ساختار مديريتي  در جهت بهره برداري از جاذبه ها و پتانسيل  

0.08 

 

2 0.04 

 

W8استفاده نكردن از راهنمايان تور در منطقه :  

0.18 

 

3 0. 60  

 
 

W9فعاليت ك رسانه ها و مطبوعات جهت معرفي جاذبه هاي منطقه :  

0.10 

 

2 0,05 

 

W10كمبود برنامه هاي فرهنگي، نمايشگاهي و جشنواره اي در راستاي جذب گردشگر :  

 جمع 1  3,48

  :نگارندگانمنبع 
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مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي براي گردشگري مناطق روستايي شهرستان خاش در ماتريس ارزيابي عوامل 

به دست آمده كه آن هم تا حدودي به معناي قوت عوامل داخلي در گردشگري شهرستان خاش  48/3داخلي 

  است.

   خاش هاي گردشگري شهرستانماتريس عوامل خارجي توسعه جاذبه-6جدول 

امتياز 

 وزني

  )T) و تهديدها( O): فرصت(EFEعوامل خارجي(  وزن رتبه

0. 63  

 

4 0.09 

 

O1ارجي براي : امكان احداث و تجهيز مراكز اقامتي  و ايجاد بستري مناسب براي گردشگران داخلي و خ

  فصول مختلف سال

0,28 

 

3 0,06 

 

O2 گردشگري منطقه: افزايش تبليغات و اطالع رساني در خصوص جاذبه هاي  

0,21 

 

3 0,07 

 

O3بهره برداري از پوشش گياهي و گياهان داردويي در صنايع دارويي :  

0. 42  

 

3 0.08 

 

O4يزيكي در منطقه به منظور توسعه  سرمايه اجتماعي و ف -: برقراري امنيت در ابعاد مختلف اقتصادي

  گذاري و اشتغالزايي در منطقه

0.14 

 

2 70,0  

 

O5دولت به برنامه ريزي و سرمايه گذاري توريسم بخش گردشگري : افزايش توجه  

0.15 

 

3 0.05 

 

O6توسعه بنگاه ها و موسسات مربوط به تورهاي گردشگري :  

0. 21  

 

2 0.06 

 

O7برقراري تورهاي گردشگري از ديگر مناطق كشور به منطقه خاش :  

0.21 

 

3 0.07 

 

O8جامعه محلي : وجود شوراهاي روستايي و امكان مشاركت بيشتر  

0,036 

 

4 0.09 

 

T1تبليغ وجهه نامناسب درباره منطقه :  

0.05 

 

1 0,05 

 

T2لرزه خيزي باالي منطقه تفتان :  

0,10 

 

2 0,05 

 

T3افزايش آلودگي آب در اماكن گردشگري :  

0,12 

 

2 0,06 

 

T4 دارناپاي: از بين رفتن جاذبه هاي اكوتوريستي در اثر بي توجهي و بهره برداري نامعقول و  

0,21 

 

3 0,07 

 

T5امكان تعارضات بين جامعه ميزبان و گردشگران :  

0,12 

 

2 0,06 

 

T6از بين رفتن فرهنگ سنتي مردم با افزايش گردشگر در مناطق روستايي :  

0,10 

 

2 0,05 

 

T7تبليغ آثار تاريخي و فرهنگي بر اثر بي توجهي در نگهداري ان ها :  

77/2 

 

 جمع 1 

  :نگارندگانمنبع 
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مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي براي گردشگري مناطق روستايي شهرستان خاش در ماتريس عوامل ارزيابي 

به دست آمده است. اين امتياز به اين معني است كه شهرستان خاش نسبتا توانسته است از  77/2عوامل خارجي 

- برداري نمايد يا از عواملي كه موجب تهديد ميكنند، تا حدودي بهرهعواملي كه فرصت يا موقعيت ايجاد مي

  ميگردند، تا حدودي دوري كند.

  تدوين راهبرد و استراتژي:

هاي خارجي، نقاط در اين مرحله نقاط قوت داخلي و فرصت so- wo- st- wtهامرحله تدوين استراتزي

هاي مربوط به در در خانهها به ترتيب ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي با يكديگر مقايسه شده و نتيجه آن

) درج WT)، ضعف و تهديد(STتهديد( -)، قوتwoفرصت( -)، ضعفsoفرصت( -گروه استراتژي قوت

هاي قابل قبول، از طريق ماتريس داخلي و ها در واقع شامل مرحله انتخاب استراتزيگرديدند. تعيين استراتزي

   خارجي است.

  ) توسعه جاذبه هاي گردشگري شهرستان خاشSFASيك( خالصه تجزيه و تحليل عوامل استراتز-7جدول 

  

برنامه ريزي صحيح  وزيرساخت ها  -مكاناتافراهم ساختن -1

  )W1 W7 O3جهت توسعه توريسم در منطقه( 

  

هاي هره گيري از مشاركت مردمي جهت اجراي طرحب-2

گردشگري و تجهيز مناطق به امكانات و خدمات گردشگري( 

O1 O6 O8 W1 W4 W5(  

ا موزش و اطالع رساني به مردم در نحوه برخورد بآ-3

گردشگران و اجراي برنامه هاي فرهنگي و نمايشگاهي براي 

قه و گردشگران به منظور آشنايي بيشتر گردشگران با فرهنگ منط

  )W4 W10 O8گسترش گردشگري( 

  

  هبود تسهيالت و امكانات فراغتي و ايجادب-4

ي با مشاركت بخش امنيت براي گردشگران  داخلي و خارج 

  )O1 O4 O5 O8 W6دولتي و مردم( 

 

 

 

 

 استراژي بازنگري

(WO) 

 

 

 

 

  

ت و تجهيزات و توجه دولت به سرمايه احداث تاسيسا-1

 گذاري در اين بخش با توجه چشم اندازهاي جغرافيايي و

 S1ايجاد محيطي مناسب برايگذران اوقات فراغت مردم( 

S4 S8 O1 O5(  

  

ن براي گسترش توريسم منطقه از طريق اعتقاد مسئوال-2

توسعه بنگاه ها و استفاده از افراد متخصص و مشاركت 

 S10افراد محلي براي بهره برداري بهتر توريسم منطقه( 

O6 O7 O8(  

سترش و ايجاد امنيت منطقه و اطالع رساني و معرفي گ -3

منطقه توسط سازمان ميراث فرهنگي براي جذب و 

 ش گردشگري( گستر

 

ز فرهنگ سنتي مردم و توانمند سازي بهره گيري ا -4

جاذبه هاي اكوتوريستي منطقه به عنوان بستر مناسب 

  )S3 S5 S6 O1گردشگري( 

 

 

 

  استراتژي تهاجمي

)so(  
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وان مردم محلي  در جهت حفظ و مديريت منابع استفاده از ت-1

  )W4 T4گردشگري( 

  

ت درباره منطقه و فعاليت هاي آگاه سازي در بهبود تبليغا-2

  )T1 W9رسانه ها درباره جاذبه هاي گردشگري منطقه( 

  

سواد روستائيان و آگاهي آنان در ترويج،  باالبردن سطح-3

هنگي تاريخي و فر -حفاظت و بهره مندي پايدار از منابع طبيعي

ردشگري( منطقه و جلوگيري از تخريب  و آلودگي اماكن گ

W2 W4 T3 T4 T6 T7(  

 

 

  استراتژي تدافعي

(WT) 

 

 

 

 

 

  

بخش هاي دولتي و خصوصي  در  سرمايه گذاري-1

توريسم روستايي و آموزش مردم محلي در نحوه برخورد 

 با گردشگران به منظور جلوگيري از تعارض بين مردم با

  )S 4 S5 T1 T5گردشگران( 

  

ل هاي طبيعي و فرهنگي در جهت كم تقويت پتانسي-2

 T5رنگ نمودن تهديدهاي اقتصادي، فرهنگي و طبيعي( 

T6S6(S3 

 

 

 

 

  استراتژي تنوع

 )ST(  

  

  

  )6هاي تحقيق ( جدول منبع: يافته     

  

S                       
  

  

  رقابتي      استراتژيك                                                                     جمياستراتژيك تها                     

o                                     T                                                                                                          

  

  استراتزيك محافظه كارانه                                                           استراتژيك تدافعي               

    

W                                                                           

  

  منبع :نگارندگان                    

  هانمودار تعيين استراتژي-2شكل 

شكل بدست آمده براي اجراي علمياتي 

 نتايج
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ريق تجزيه ريزي گردشگري مناطق روستايي شهرستان خاش از طهاي برنامهبندي استراتژدر مقاله حاضر اولويت

ده از ، مشخص گرديد. و استفاsowtخارجي و داخلي موثر بر گردشگري اين شهر، با ماتريسو تحليل عوامل 

با استفاده از  كارانه در اولويت بعدي قرار گرفته است. واستراتزي تهاجمي در اولويت اول و استراتژي محافظه

منطقه در  ي كه بيرون ازهايكوشد از فرصت، استفاده از نقاط قوت داخل مناطق روستايي ميsoراهبرد تهاجمي

  گيرد، براي توسعه گردشگري و جذب گردشگر استفاده نمايد.ختيار ان قرار مي

  هاي توسعه ؛ نگرشي نو در استراتژيAI(1مثبت شناسي(

ها و وتقها به شناسايي ريزي استراتژيكي به جاي تمركز بر تهديدها و ضعف) در يك برنامهAIمثبت شناسي(

ش مساوي پردازد. چنانچه اگر بخواهيم استراتژي سوات را به لحاظ نظم فكر به دو بخهاي كنوني ميفرصت

بت اختصاص درصد را به نقاط مث 50درصد از زمان خود را به نقاط منفي و  50تقسيم كنيم در اين صورت بايد 

ا و تهديدها هآن ضعفدهيم كه بتوانيم بر اساس ها را تا جايي رشد مي) نقاط مثبت و فرصتAIدهيم. در نگرش (

  ).Stavros Et al., 2010: 5را پوشش دهيم(

  )SOARمدل (

است ام. استاورس آن را ابداع كردهشناسي است كه ژاكلينو ديدگاه مثبت SWOTاين مدل تركيبي از استراتژي 

)Stavros & Saint, 2010 .(تكنيك تدوين راهبرد، فرآيند در مهم بسيار ابزارهاي از يكي SWOT كه است 

 )،Weaknessضعف ( )،Strengthاين تكنيك بر پايه نقاط قوت ( شود.مقايسه مي آن اطالعات وسيله به

. اين مدل در همه سطوح )Hom hack,2001:3(باشد مي )Threats) و تهديد (Opportunityفرصت (

، SOARود. در حاليكه، مدل رشود، ولي در اكثر موارد در سطوح باالي مديريت به كار ميمديريتي استفاده مي

نفعان را در همه سطوح دربرگيرد. شود و به دنبال اين است كه ذيهميشه در سطوح باالي مديريت استفاده مي

گيرد نفعان را دربر ميآن بخش از ذي SOARدر واقع اين مورد تفاوت كليدي بين اين دو مدل است. زيرا مدل 

 SOARو  SWOTاند. از سوي ديگر، مدل آمدهي راهبردي يه شمار نميريزكه تاكنون بخشي از فرآيند برنامه

آيند، از مدل به شمار مي  SOARها كه بنيان و اساس ها و فرصتداراي بنياد و اساس مشابه هستند؛ زيرا قوت

SWOT  اند. مدل گرفته شدهSAOR شود. در اين پژوهش نقاط قوت و با يك تحقيق استراتژيك آغاز مي

كننده و داراي سهم شناسايي خواهد شد. در نهايت از ها در جامعه مورد مطالعه از طريق افراد مشاركتفرصت

ها و آرزوهايي را انتخاب كنند كه امكان شود كه تا خود آرمانكننده در اين فرآيند دعوت ميافراد مشاركت

                                                           
1   . Appreciative Inquiry 
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گيري اندازههاي مانند تشويقي و بازنگرانه قابلدستيابي به آنها در آينده وجود دارد و نتايج مطلوب از طريق برنامه

  ).   130: 1392گرمسير و همكاران، خواهد شد (خاوريان

، 2هاگيرنده شناسايي قوتباشد كه دربر) خود اين مدل شامل چهار بخش مهم مي2بر اساس جدول شماره(

  باشد.مي 5و نتايج4، آرمانها 3هافرصت

   SOARي عوامل كليدي در استراتژ-.8جدول 

  )Opportunities(  تحقيق استراتژيك

هاي پيش روي ما بهترين فرصت

 چيست؟

)Strengths(  

 ترين جنبه مثبت ما چيست؟بزرگ

  )Results( هاي مثبتتصميم

گيري بهترين نتايج قابل اندازه

 چيست؟

)Aspirations(  

 آينده آرماني ما چيست؟

  ).Stavros Et al., 2010منبع: (

كنات بيني از مماست كه توسط ذرهذكر اين نكته ضروري است كه مشكالت و تهديدات در نظر گرفته شده  

كشف خواهد شد. » توانيم انجام دهيمآنچه مي«گوها در باره اي از گفتها از طريق پارهحلديده خواهد شد و راه

ن قدم ت كه شامل مراحل آغاز و برداشتاس) ترسيم شده1) در شكل شماره (SOARدر كل چارچوب مدل سوار (

د ) كه اين مراحل را در فرآينStavros & Saint, 2010اول، شناخت و بررسي، تصور، نوآوري و اجراست (

له ) در چهار مرحSOAR(مدل تدوين راهبرد توسعه گردشگري پايداري شهري گرگان استفاده خواهند شد. 

   .ماجراييمي باشد كه در زيز به آن مي پردازي

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

كنند. در اين جلسات عالوه بر شناسايي افراد ذيع بحت مي SOARدر خصوص چگونگي استفاده از استراتژي 

شود. اين افراد ذيع نفع شامل؛ باشد، بحث ميريزي مينفع در فرآيند برنامهنفع، نحوه درگير كردن اين افراد ذي

                                                           
2 . Strength  
3 . Opportunities  
4 . Aspirations  
5 . Results  
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- فرهنگي، شهرداريها، هلتداران، استانداريها و غيره مي، گردشگران، مسئوالن سازمان ميراثساكنان شهرگرگان

  باشد. بطوريكه بعد از شناسايي اين افراد قرار شد طي جلساتي با آنها مشورت شود.

ها، چشم باشد. در اين مرحله با شناخت ارزشوت و مثبت ميشامل شناخت و بررسي نقاط ق مرحله دوم: 

ها و نتايج مبدل كنيم. باشد، تا آنها را به آرمانها ميها و نقاط قوت داخلي كه به منظور خلق فرصتاندازه

 شود. بعد از تعيين زمان جلسات، هرريز تعيين ميبنابرين در اين مرحله زمان جلسات توسط افراد گروه برنامه

كنند. هاي خود را تشريح ميروي شهر و در نهايت آرمانهاي پيشيك از افراد نقاط قوت گردشگري و فرصت

شايان ذكر است كه اين مرحله در كشورهاي جهان سومي همچون ايران با مشكل مواجه هستم. به دليل عدم 

به جاي همين مسئولين و افراد ها ناچاريم افرادي را همكاري بعضي از مسئولين و افراد در برگزاري نشست

  قرار دهيم و به جاي آنها استفاده كنيم.

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

ها و ستگيرد. در كل در اين مرحله، در نشباشد، مورد بررسي قرار ميها و نتايج ميها، آرمانها، فرصتقوت

شود كه ديدي مثبت از آيند مطلوب گردشگري داشته باشند نفع خواسته ميو گوها از افراد و مسئولين ذيگفت 

  گيري و مشهود بپردازند.و در صورت اجراي شدن طرح، به بيان نتايج قابل اندازه

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

شوند. البته بايد توجه داشت كه امكان دارد روندهاي جديد و تغيير يافته در سيستم، ساختار و بندي مياولويت

ها به منظور ها و فرصتغيره نياز به پشتيباني از اهداف جديد باشند. اين تغييرات به وسيله شناسايي نقاط قوت

ها و نتايج بازنگري در ها، آرمانها، فرصتآيند. بنابرين مجموعه قوتبه وجود ميها و نتايج يابي به آرماندست

  اين مرحله به چالش كشيده شدند و در نهايت تغييراتي در آنها به وجود آمد.

هاي هاست. در اين مرحله افراد گروهباشد كه حركت به سمت اجرايي كردن برنامه: مرحله اجرا ميمرحله پنجم

است، باهم ارتباط برقرار هاي كه مربوط به رسيدن به اهداف و نتايج تعيين شدهريزي در طرحبرنامهمختلف 

شوند. اين كنند. مسئولين ذي نفع و افراد در هر جاي كه عالقه و توانايي انجام آن كار را دارند، مشغول ميمي

كردن ان پس از تصويب باشد و عمليباشد و فراتر از اختيارات يك پژوهش ميمرحله كه مرحله اجرايي مي

  طرح است. 
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  SOAR. نتايج چهار مرحله -9جدول 

 )Strengthsها(قوت )Opportunitiesها(فرصت

ده مجهز منطقه به هتل ومهمانسرا ومراكزاقامتي جهت استفا

  درچهارفصل سال

  تنوع محيط بكرطبيعي در مناطق روستايي

بين اللملي داخلي ،ررازمناطق ديگركشوربرگزاري تو

  گردشگري ازكشورهاي همسايه

  توجه مسولين به صنعت گردشگري درمنطقه

آداب و رسوم سنتي و لباس هاي زيبا و جذاب و غذاهاي   استفاده ازشوراها روستا جهت مشاركت همكاري جامعه 

  محلي

ل تبليغات ،اطالع رساني درمورد جاذبه هاي بكرطبيعي،اصي

  تاريخي

  سرمايه گذارانمحيط مناسب جهت جذب 

مستقركردن كارگاه تبديلي جهت استفاده ازداروهاي 

  گياهي(گردشگري درماني)

  چشمه هاي آب گرم و معدني

  قله مرتفع تفتان زمينه سازانجام ورزش هاي زمستاني  توجه بيشترمديران محلي وكشوري برابهره برداري 

 )Aspirationsها(آرمان  )Resultsنتايج(

اختصاصي براي تبليغات گردشگري در سطح دادن بودجه 

 كشور و بين المللي

 استان مركزگردشگري در  مركز خاش

افزايش خدمات براي استقبال از گردشگران بومي و غير 

 بومي

 ايجاد تورهاي مختلف توسط ادارات

ه ريزي براي افزايش دادن تعداد گردشگران نسبت ببرنامه

 )و نو گوناگون(ايجادمشوق هاي هاي گذشتهسال

در جذب گردشگران  مناطق روستايي منطقهمطرح شدن 

 تابستاني

كردن مشكالت هاي گردشگري و برطرفتقويت زيرساخت

 بازارهاي محلي)(جاده ،مراكزاقامتي،مرتبط با آن

 از حمايت با غذاهاي محلي گياهان دارويي جايگاه ارتقاء

غذاهاي ، دارو نظير محصوالتي بازاريابي و فروش توليد،

 (گردشگري غذا)محلي

مناسب سازي قيمت ها جهت جلب گردشگران درخصوص 

 ارائه خدمات 

- رغبت فراوان بخش هاي مختلف خصوصي براي سرمايه

 (منطقه طبيعي تفتان)گذاري در صنعت گردشگري

 ايجاداشتغال براي جامعه محلي روستايي

جذاب با مناظري زيبا و روستاهاي نمونه گردشگري ايجاد  

 با رويكرد توسعه پايدار
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  گيري:نتيجه

كننده توانمندي باالي اين هاي گردشگري منعكسمناطق بكرطبيعي در روستاهاي شهرستان خاش و جاذبه دوجو

داشته باشد اقتصادي زيادي را در پي تواند منافعمنطقه در جذب گردشگران داخلي و خارجي است. و اين امر مي

 از برخورداري خواهد. از طرفي اين منطقه خاش باريزي دقيق ميو براي رسيدن به اين منافع، مديريت و برنامه

 تواندمي خود متنوع گردشگري هايجاذبه و اقليمي خاص هايويژگي زيبا، محيط و طبيعت ويژه، اندازچشم

هاي مختلفي را به عنوان يك صنعت فرابخشي، فعاليتصنعت توريسم سازد آورده بر را هر گردشگري انتظارات

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به طور مستقيم و غير مستقيم تعامل دارد. بنابراين ي بخشدر بر گرفته و با كليه

مثبت و منفي  نكاتيكي از عوامل اساسي در ايجاد تحول و دگرگوني در بخش توريسم كشور، مطالعه همه جانبه 

باشد. يعني اينكه در قالب فرآيند سيستمي جهت توسعه و رونق دهي به ميروستايي اي به توسعه منطقه و نگاه

از آنجا كه گردشگري منبع مهم و جديد ايجاد درآمد براي جوامع روستايي است، بنابراين  ريزي كرد.آن بايد برنامه

در كارهايي كه با گردشگري مرتبط هستند، مثل آماده كردن اتاق براي گردشگران، تهيه غذا، خرده فروشي، حمل 

ع منبع مناسبي براي تواند منبآيند كه موارد فوق ميو نقل و ايجاد سرگرمي، شغل هاي جديد به وجود مي

تواند درآمدزايي و اشتغال براي مناطق روستايي اين شهرستان(خاش) باشد. گردشگري روستايي در اين منطقه مي

اثرات اقتصادي مهمي را براي نواحي روستايي در برداشته باشد. گردشگران روستايي براي اقامت، خريد كاالهاي 

پولها در فعاليت هاي محلي جريان مي يابد و موجب تحرك مناطق . اين كنندمحلي و خدمات، پول پرداخت مي

شود و اثرات مهم اقتصادي آن به كند هاي بازديدكنندگان ميروستايي در برآورده كردن هر چه بهتر و بيشتر نياز

ده تواند به احيا و زنشدن روند تخليه سكونتگاه هاي روستايي منتهي شود. همچنين گردشگري د راين منطقه مي

تاريخي كمك شايان توجهي بكند و همچنيني  -اجتماعيها در اين گونه محيطهاي نگه داشتن آداب و فرهنگ

تواند با توجه به اثر بخشي خاص خود به جوامع روستايي توان گفت كه گردشگري به عنوان راهبردي كه ميمي

 در مناطق روستايي  توسعه راهبرد و ريزيبرنامه گونه هر در قطعاٌ ها را پا برجا نگه دارد.حيات دوباره بدهد و آن

هاي گذشته از ، برخالف مدل SOARتكيه كرد مدل  ، قابليت ترينكليدي عنوان به گردشگري صنعت بر توانمي

كند. و با توجه به ماهيت اين استراتژي پس از گفتگوهاي متعدد ريزي از پايين به باال پيروي مييك روند برنامه

هاي بخش گردشگري در اين شهر ها و آرمانگردشگري در نهايت نقاط قوت و فرصتمتخصص با مسئولين

هاي پيش روي گردشگري منطقه روستايي خاش در اين مدل با پي بردن به نقاط قوت و فرصتتعيين شد. سپس 

مي  يگردشگر راهكارهاي جهت اجرايي كردن اين نقاط مثبت در جهت توسعه گردشگري پايدار معرفي شد.
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اجتماعي مناطق روستايي خاش پاسخگوي بسيار از مشكالت و معظالت اقتصادي  -تواند در توسعه اقتصادي

منظقه اي و محلي در كنار  -باشد. از جمله شناسايي ظرفيتهاي توسعه همه جانبه صنعت گردشگري در ابعاد ملي

و توسعه  اين صنعت موثر واقع  ساماندهي و هدايت زيرساخت هاي توسعه گردشگري مي تواند در استقرار

گردد. در زمينه تاثير نقش عوامل طبيعي ،تاريخي و فرهنگي بر توسعه توريسم اكثر پاسخگويان و كارشناسان  

معتقدند توسعه صنعت توريسم متاثر از هويت تاريخي و فرهنگي در بهبود اقتصاد منطقه به خصوص توسعه 

دند كه توسعه گردشگري موجب باال رفتن وضعيت اقتصادي روستا، و مناطق روستايي موثر مي باشد و اظهار كر

 و هويت فرهنگطبيعت ،جايگاه باال بردن توان بهسازي و مرمت بافت تاريخي توسط مردم و ساكنين مي شود. 

و هويت  آثار باستاني مناطق طبيعي بكرودست نخورده ،در گردشگري و جهانگردي بسيار قابل اهميت است.

فرهنگ خاص و داراي ارزش هاي درخور توجه است. يادمانه هاي  زيبايي، منطقه و كشوري معرفهر  تاريخي

داراي ارزش هاي تاريخي و فرهنگي جاذبه هايي براي بومي ها و جهانگردان محسوب مي گردد، در نتيجه باعث 

  .مي گردد وتوسعه روستاجلب و جذب ديگران جهت بازديد و شناخت آنها

  منابع:

)، تحليلي بر وضعيت امكانات و تسهيالت گردشگري شهرستان 1394زاده، عيسي؛ دارايي، مرضيه؛ دارايي، ابولفضل( ابراهيم  •

سمنان از منظر گردشگران با استفاده از آزمون پيرسون، نشريه پژوهش ها و برنامه ريزي شهري، سال ششم، شماره بيست و 

  دوم.

ريزي استراتژيك توسعه گردشگري با تاكيد بر )، برنامه1393نژاد، حسين( ابراهيم زاده، عيسي؛ ملكي، گل آفرين؛ فرهادي •

  مجله جغرافيا و آمايش شهري،  آباد،توسعه پايدار در ناحيه خرم

)، بررسي و پهنه بندي پتانسيل هاي ژئوتوريستي استان آذربايجان شرقي و نقش آن در توسعه پايدار ناحيه 1388اياسه، فريبا(  •

  كارشناسي ارشد جغرافيايي طبيعي گرايش ژئومورفولوژي، دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز.اي، پايان نامه 

، )sowt()، بررسي توانمنديها و تنگناهاي اكوتوريستي، حوزه درياي مكران با استفاده از مدل تحليلي1391( نوروزي، اصغر •

  اولين همايش ملي توسعه سواحل مكران.

)، اثرات گردشگري بر توسعه پايدار، سومين 1393ادق؛ حسنيف صفيه؛ مباشري، اسما؛ سرگزايي، فرشته( اصغري لفمجاني، ص •

  همايش ملي توسعه پايدار روستايي.

)، توسعه پايدار گردشگري روستايي در روستاي چاشم شهرستان مهدي شهر، مجله 1392ازكيا، مصطفي؛ كامور، نجمه(  •

  پنجم، شماره سوم. مطالعات توسعه اجتماعي ايران، سال
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)، برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري روستايي( مطالعه 1390بهرامي، رحمت اهللا؛ حبيبي، كيومرث؛ قادري، رضا(  •

  موردي: مناطق روستايي استان كردستان)، فصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري سال دوم، شماره سوم.

فرهنگي و زيست محيطي توسعه گردشگري بر منطقه  -ادي، اجتماعي)، بررسي اثرات اقتص1392باباخانزاده، ادريس(  •

  پژوهشي برنامه ريزي فضايي، سال سوم، شماره سوم. -اورامانات، مجله علمي

)، بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي در استان كردستان، مجموعه مقاالت 1389بهرامي، رحمت الهه(  •

  جغرافيدانان جهان اسالم. چهارمين كنگره بين المللي

فرهنگي و زيست محيطي توسعه گردشگري بر منطقه  -)، بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي1392باباخانزاده، ادريس(  •

  پژوهشي برنامه ريزي فضايي، سال سوم، شماره سوم. -اورامانات، مجله علمي

، اولين همايش GISردشگري منطقه اورامانات با استفاده هاي گ)، بررسي توانها و قابليت1391پاهكيده، اقبال؛ كريمي، جبار(  •

  ملي جغرافيا و گردشگري در هزاره سوم، جغرافيا، گردشگري و امنيت

  )، بررسي قابليتها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي نمونه موردي: شهرستان چابهار1393پناد، عبدلصمد( •

، تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي( مطالعه موردي: )1394حسام پور، محمد؛ قنبري، يوسف؛ شايان، محسن(  •

  .32روستاي شيدان، شهرستان بوانات، استان فارس)، مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني، سال دهم، شماره 

توسعه )، اثرات گردشگري روستايي و راهكارهاي 1390حشمتي جديد، مهدي؛ ملكان، جواد؛ ملكان، احمد؛ اعظمي، امير(  •

نمونه موردي: روستاي بيشه، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي )sowt(گردشگري روستايي با استفاده از مدل 

 ايران زمين.

ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهري با . برنامه1392ام. استاورس و عليان، مهدي. خاوريان، گرمسير، اميررضا، ژاكلين •

 .3، شماره 17ريزي و آمايش فضا، دوره انساني، برنامهمورد شهر تفت)، مدرس علوم( SOARاستفاده از مدل استراتژيك 

)، ارزيابي اثرات گردشگري بر توسعه پايدار نواحي 1391خواجه بهرامي، عليرضا؛ تلخابي، حميد رضا؛ پاشازاده، اصغر(  •

  لي گردشگري و طبيعت گردي ايران زمين.روستايي( مطالعه موردي: دهستان دلفارد شهرستان جيرفت)، اولين همايش م

)، تحليل و بررسي توان ها و تنگناهاي تاثيرگذار در توسعه 1391ذاني، مهري؛ تقي پور جاوي، مسلم؛ مستغاثي، شروين( ا •

مطالعه موردي: شهرستان لردگان)، اولين همايش ملي گردشگري و طبيعت گردي ايران )sowt(گردشگري با استفاده از مدل 

  زمين.

)، اثرات گردشگري و راهكارهاي توسعه پايدار روستايي با استفاده از مدل 1393رحيمي عنا، سيد مهدي؛ انصاري، فتانه(  •

)sowt(.مطالعه موردي: روستاي بوان، نورآباد ممسني)، اولين همايش ملي توريسم و گردشگري سبز در ايران  

  يكرد گردشگري پايدار، انتشارات دانشگاه تهران.)، توسعه گردشگري روستايي با رو1384رضواني، محمد رضا(  •

)، نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي( نقد و تحليل 1388ركن الدين افتخاري، عبدالرضا؛ قادري، اسماعيل(  •

  .2، شماره 6چارچوب هاي نظريه اي)، مدرس علوم انساني، دوره 
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ارزيابي قابليت ها و پتانسيل هاي گردشگري منطقه بزمان  )،1392رحمت نيا، اسماعيل؛ شيراني، شمسي؛ احمدي، زهرا(  •

، چهارمين همايش منطقه اي چالشه ا و راهكاهاي توسعه در )sowt(استان سيستان و بلوچستان با استفاده از مدل راهبردي 

  مناطق محروم.

توسعه گردشگري در ارتقاء شاخص )، بررسي اثرات 1392زرافشاني، كيومرث؛ شريفي، ليدا؛ گراوندي، شهپر؛ قبادي، پرستو(  •

اجتماعي نواحي روستايي مورد: منطقه گردشگري ريجاب در استان كرمانشاه، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه  -هاي اقتصادي

  .3روستايي، سال دوم، شماره

مورد مطالعه: )، بررسي چالش ها، فرصت ها و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي( 1391سقايي، محسن؛ عليزاده، محمد(  •

  ، شماره سوم.29روستاهاي بياضه، گرمه و مصر، از شهرستان خور و بيابانك)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال 

شمس الديني، علي؛ اميري فهلياني، محمد رضا، تجزيه و تحليل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگري در مناطق روستايي  •

  .12فصلنامه فضاي گردشگري، سال سوم، شماره )sowt(ميم گيريشهرستان ممسني( با استفاده از مدل تص

ها و تنگناهاي اكوتوريستي حوزه درياي مكران با استفاده از مدل )، بررسي توانمندي1391صبوري، محمد؛ نوروزي، اصغر( •

  ، اولين همايش ملي توسعه سواحل مكران و اقتدار دريايي جمهوري اسالمي ايران.)sowt( تحليلي 

)، بررسي رابطه علي بين گردشگري و رشد اقتصادي ( مطالعه موردي: 1387سيد كميل؛ جباري، امير؛ بابكي، روح اهللا( طيبي،  •

  24به عالوه كشورهاي منتخب)، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره  oECD ايران، كشورهاي

مطالعه موردي: روستاهاي بخش )sowt(ده از مدل )، ارزيابي گردشگري روستايي با استفا1391كرمي، فريبا؛ شريفي، رقيه(  •

  .46، شماره 17پژوهشي جغرافيا، و برنامه ريزي، سال -مركزي مراغه، نشريه علمي

)، گردشگري پايدار در ايران: كاركردها، چالش ها و راهكارها، مجله اقتصادي جغرافيايي دانشگاه 1388محسني، رضا علي(  •

  28، شماره 9آزاد اهر، سال 

، )sowt()، تحليل عوامل موثر بر توسعه گردشگري استان كردستان با استفاده از مدل 1389موحد، علي؛ كهزادي، ساالر(  •

  مجله پژوهش و برنامه ريزي شهري، شماره دوم.

)، بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده 1391مهديان بروجني، محسن؛ احمدوند، مصطفي(   •

  .مورد مطالعه منطقه دنا، همايش ملي توسعه روستايي)sowt(مدل  از

، مورد مطالعه:  )sowt()، بررسي نقش گردشگري در توسعه روستايي با استفاده از مدل 1392مرادي، محمود؛ خاتمي، سميه(  •

  .26اجتماعي خراسان، شماره  -روستاي خور شهرستان خوسف، مطالعات فرهنگي

)، بررسي و ارزيابي قابليتها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي مطالعه موردي شهرستان 1390ود( ملكي، سعيد؛ حاتمي، دا •

  ايذه، جغرافيا گردشگري شهري.

• Geoldner, Charles; Brent, Richie (2006). Tourism, principles, practices, philosophies . New Jersey: 

John wiley and sons. 



 

 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                         

1202 

 

• Hampton, Markp; Chrstensen, John (2007). "competing industries in islands, a new tourism 

approach". Annals oftourism research, vol. 34, No. 4. p: 998-1020. 

• Hom Haacke. L (2001). Using SWOT for Project Planning Sessions, PN.3 Hughes. A. Tourism as 

sustainable Industry in the Rural Community of Arising, West Scotland, MSc Thesis, Napier 

University 

• Liue, Z. (2003), Sustainable tourism development: A critique. GEOGRAFIA 

• OnlineTM Journal of sustainable tourism, 11(6): 459-475. 
• Sharpley. A, Richard; Vassh. Adrian (2006). "Tourism,farmingand diversification: anattitudinal 

stady", Tourism management,Vol. 27, No. 5. p: 1040-1052. 

• Stavros, J., & G. Saint, (2010). SOAR: Linking Strategy and OD to Sustainable Performance" in W.J. 

Rothwell, J.M. Stavros, R. Sullivan & A. Sullivan (Eds.), Practicing Organization Development: A 

Guide for Leading, San Francisco, CA: Jossey-Bass Change, Pp. 377-394 

• UNWTO, 2007, Tourism Highlights 2007 Edition, Available in "www.unwto.com". 

• Rathore, N., (2012), "Rural tourism impact, challenges and opportunities", Journal of Business 

Economics & Management Research, 2 (2): 252- 260 

 

  

 

  

  

  

 


