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مقدمه
تض فیع

یکی از زمینههای حرکت از اقتصاد تک قطبی به سمت اقتصاد چند قطبی ،تغیر .تسا یداصتقا راتخاس     

فعالیتهای سنتی اقتصادی در مناطق روستایی همچون کشاورزی ،معدن و جنگل ط ترورض ،نیشیپ ههد هس ی      
ته رد یدیلوت یا   
جستجو و به کارگیری راهکارهای جدید جهت تقویت پایههای اقتصادی و تنوعبخشی به فعالیت ت
مناطق روستایی را بیش از پیش ضروری نموده است (برد و همکاران .) ۶۹۷ : ۲۰۰۹ ،در این راستا طی سالهای اخیر
گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهمترین صنایعی که از پتانسیله مک یارب مزال یا ک هب 
راستای توسعه فعالیتهای اقتصادی برخوردار است ،مورد توجه قرار گرفت  تسا ه

یلحم عماوج

  

رد    

(( ((( McGarry & Anderc, 2004:

 .)98در این راستا گردشگری میتواند به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور مورد توج ارق هژیو ه ر    
یکنند
گیرد .امروزه گردشگری یکی از امیدبخشترین فعالیتهاس اونع هب نآ زا هک ت ن م دای هعسوت هاگرذگ  یی یییییی یییییییی
( .)Savarberg, 1998: 5به عبارتی گردشگری به عنوان اهرمی قدرتمند در الگوی توس وم هع ر  رارق دیئات د گگگگ گگگگگرفته
است ( .)Wawkins, 2007: 350در هم تنیدگی فعالیتهای اقتصادی به حدی است که به عنوان مثال رشد اقتص یدا
یگردد د .)(Ebrahimi, 1997: 475بس زا یرای
موجب رشد گردشگری و افول اقتصادی موجب اف گشدرگ لو ر م ی ییی ییی
تگذاران توسعه صنعت گردشگری را به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می ی
برنامه ریزان و سیاس 
یکنن  د ( ( Sharif
شهای اقتصادی با رشد باال در جهان و
 .)Zadeh et al., 2002: 52امروزه گردشگری به عنوان یکی از صنایع؛ از بخ 
بخصوص در کشورهای درحال توسعه است (.)Rinzin,2007:114

این صنعت نقش عمدهای را در اقتصاد جهانی؛ منطقهای و محلی داشتته و در کش بلاغ هعسوت لاح رد یاهرو ًاًا هب     
یشود چرا که اصو ًالًال اوم یخرب رد و  ر هار اهنت د
عنوان موتور رشد تلقی م 

یدارد ( Edwards
هضرع ار هعسوت م ییییییی ییییییی

شهایی است که منجر به رشد اقتصادی در مناطق حاش ششیهای
 )etal.2008: 32و به عنوان یک صنعت جزء معدود بخ 
تهای گون یرگشدرگ فیرعت زا نوگا    
یشود ( .)Nilsson, 2008: 97به منظور غلبه بر برداش 
و کمتر توسعه یافته م 
روستایی لین ( ) 994 1تعریفی کلی ارائه میدهد و به طور ساده میگوید :گردشگری روس یات ی یرگشدرگ زا یعون     
ی همکاررری اقتص هعسوت و یدا   
نالمللی ی
است که در حومه رخ میدهد ( .)Lin, 1994: 8-7در همین راستا سازمان بی 
گردشگری روستایی را فعالیتی چند وجهی و پیچیده تعریف میکند که مواردی چون :گ ،هعرزم رد تالیطعت نارذ    
طبیعتگردی ،پیادهروی و کوهنوردی ،سوارکاری ،ماجراجویی ،بهداشت و س و راکش ،تمال

یاهرفس ،یریگیهام     

آموزشی و پژوهشی ،فرهنگ و هنر ،میراث تاریخی و در پ را ه های از ن گشدرگ یحاو ر یدزاب ی د زا  و یموق عماوج    
ی بس گشدرگ ط ری   
نژادی را در بر میگیرد .لین در سال  ۲۰۰۹میالدی در یک بازنگری کلی میگوید پیشزمینههای ی
روستایی نشان از مفهومی پیچیده و چند وجهی دارد .این مفهوم در آغاز بیش و هعرزم یرگشدرگ اب طابترا رد رت    
گردشگری کشاورزی به کار میرفت اما بعدها اشکال متنوعی از گردشگری روستایی ظه هک یروط هب ؛تفای رو

   

میتوان گفت گردشگری روستایی به مانند چتری است که الگوهای گوناگونی از گردشگری در نواحی روس یات ی ار 
در بر میگیرد ،مانند اکوتوریسم ،گردشگری مبتنی بر طبیعت ،گردشگری مزرعه ،گردشگری کش گشدرگ ،یزروا ری   
ی ،گردش و یگنهرف یرگ
بس راو ی ی
ماجراجویی ،گردشگری ورزشی ،گردش یراکراوس یرگ    اسب ب

،یخیرات ثاریم     

گردشگری غذاخوری ( .)Lin, 1994: 8-7الزم به ذکر است که گردشگری خانههای دوم و گردش یرگ

جش راون ه ههاا

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری362 ...
د ( Coaster et al.,
یآیند د
نیز از جمله اشکال مهم و شناخته شده در بخش گردشگری در نواحی روستایی به شمار می ی

.)2010: 148

گردشگری روستایی 1یکی از این ظرفیتهای گردشگری است ک صاخ نابطاخم ه    

و بس د ایند رد یدایز رای ارد   .

بسیاری برای دیدن زندگی روزمر ناییاتسور ه    مث ًالًالًالًالطریق ی واگ کی ندیشود ه ا و یلحم نان تخپ 

ندیشون

       

نوشیدنیهای ارگانیک و کاشت دانه و برداشت میوه در باغات ،حاضرند پولهای خوبی بدهند و به جای هت دنچ ل   
فهای گون نوگا
ستاره ،در خانه یک کشاورز اسکان کنند .شناخت راحت و بهتر سبک زندگی سنتی روستاییان و طی 
جامعه مقصد از طریق کشاورزی روستایی امکانپذیر است که در دنیای امروزی ،مخاطبان بسیاری به دنبال این سبک
تهای شهروندان کش تخم یاهرو لل لللف
شتری از زندگی و فعالی 
گردشگری هستند .سبکی که شما را با واقعیتهای بی 
ته عسوت یا هه هههی روس یات ی
یکند ( .)Zamany, 1395گردشگری روستایی به عنوان بخش مهمی از فعالیت ت
دنیا آشنا م 
پذیرفته شده است ،الزم است که از آن در راستای بهبود و شکوفایی مستمر بخشهای مختلف روستا بهره گیر و می
از آن به مثابه اهرمی در جهت پیشبرد توسعهی مثبت روستایی استفاده کنیم .با توجه به این اهمیت اقدام به شناسایی
روستاهای هدف گردشگری شد .روستاهای هدف روستاهایی هستند که ت هعسوت لیسناتپ و رگشدرگ بذج ناو      
گردشگری در آنها وجود دارد .اگر در این روستاها ،یک برنامهریزي دقیق و مدون با هدف توسعهي روستایی انجاممم
ی توسعههه را در من طا ق ق
ق
ع س زا د د و ش خا صصصهای ی
پذیرد ،گردشگري روستایی میتواند موانع و مشکالت فراوانی را مرتفع ع
تها و تهدیدهای بسیاری از این روستاها شناسایی
روستایی را تقویت کند .بر این اساس نقاط ضعف و قوت و فرص 
یه یا
شد و برنامههای توسعه گردشگری برای آنها نوشته شد .اس ژتارت ی ی

مختلف هب ندیسر یاتسار رد ی فادها      

برنامهها تدوین شد .روستاهای افجه و برگ جهان از روستاهای منطقه لواسانات نیز از جمله روستاهایی هس هک دنت   
به عنوان روستاهای هدف شناسایی شدند و استراتژیهای کالنی برای رسیدن به اهداف برای آنها ت اب .دش نیود    
گذشت زمان بسیاری از استراتژیها به دلیل کمبود منابع مالی و غیرواقعی بودن در عمل موف دوبن ق هه هههان  اذل ،د ا نی    
تحقیق بر آن هست تا با روشهای تصميمگيري و انتخاب و اولويتبندي ،استراتژیهای تدوین شده را با توج هب ه   
یه ار ا
ع م ارتسا ،نامز و یلا تژ ییی ییی
ظرفیت روستاهای نامبرده اولویتبندی کرده تا بتوان ضمن صرفهههج یو ی بانم رد  عع عع
عملیاتیتر کرد .همچنین در پایان با توجه به شباهتهای ب هدنک و یلفس هدنک یاهاتسور یمیلقا و یتفا زا ایلع        
روستاهای بخش لواسانات با روستاهای افجه و برگ جهان ،اقدام به تدوین استراتژی بر هاتسور یا ا زین روکذم ی     
بنماید .با توجه به موقعیت پیرامونی بخش لواسانات در شهرستان شمیرانات نسبت به کالنشهر تهران از یک طرف
و پتانسیلهای گردشگری آن از طرف دیگر سؤال اصلی مقال هک تسا نیا ه

نیهب هه ههه ههههههتر تسا نی ر هعسوت یارب یژتا     

گردشگری در این منطقه کدام استراتژی است؟ فرضیهای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد
آزمون آن هستیم این است که به نظر میرسد مناسبترین استراتژی برای توسعه گردشگری در ناحیه م هعلاطم درو   
استراتژیهای تهاجمی( )SOیعنی توجه به نقاط قوت داخلی این منطقه (پتانسیله گشدرگ یا ر و )ی رهب ه هه ههههگیر زا ی

. rural tourism
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فرصتهای موجود در پیرامون آن (تقاضا برای گذران اوقات فراغت در کالنشهر تهران) است .روش تحقی هلاقم ق   
تلفیقی از روشهای تحلیل شبکهای ( )ANPو سوآت ( )SWOTاست.
رویکرد مفهومی و نظری
 -1گردشگری
گردشگری یک فرایند دینامیک و مشتمل بر عناصر متعددی است که چالشهای قاب و هظحالم ل

تهاای
زین     فرصت ت

جدیدی را در کشورهای مقصد ایجاد میکند و در بسیاری از مقاصد ب الوحت یارب شنک ناونع ه ت و یداصتقا      
یکند ( )Abby & Geoffry, 2006:159گردشگری نظامی مرکب از گردشگران و خدمات مرتبط با
اجتماعی عمل م 
آنان است به نحوی که در تحرک و جابهجایی آنان تسهیل شود .پیشنیازهای گردشگری جذابیته گشدرگ یا ر ،ی

  

تسهیالت ،دسترسی ،انگیزش و توانایی سفر است .گردشگری یکی از سریع الرشدترین ص رامش هب ناهج رد عیان     
میرود و در بین مجموعه فعالیتهای بشری که اثرات مهمی بر محیط زیست گذاردهاند ب  یرگشدرگ کش نود را   
ن پدیده هه و ا
یتوان در زمره مهمترینها قلمداد کرد ( .)Nasiri, 2000گردشگری به عن زا یکی ناو    تأثیرگ یرتراذ ن ن
م
محصوالت مدرنیته به حساب میآید .در زندگی مدرن گردشگری تبدیل به نیازی اساسی برای بشر تبدیل شده است
( .)Robbins, 2002: 73صنعت گردشگری متکی بر اشتراک  3عامل اقتصاد؛ فرهنگ و سیاست اس تسب هک ت ههه هههه به
محیطهای انسانی و طبیعی گوناگون متفاوت است چرا که قطعًاًا سیاست؛ اقتصاد و فرهنگ در جوامع انسانی مختلف
یتوان  اب د ارا هئ    
تفاوتهای اساسی با هم دارن  د ( ( .)Gharlakho, 2007: 91از ای  روشک ره ور ن و م ینیمزرس  یی ییی ییییی
تهای خدماتی مناسب زمینه پیشرفت و توسعه گردشگری را فراهم کند (.)Timothy, 2005: 6
فعالی 
-2گردشگری روستایی
یپذیرد که یکی از کلیدهای دسترسی به اهداف رفاه
مجموعه برنامهها برای به دست آوردن اهداف یا نتایج صورت م 
یسازد ،توسعه گردش ششگری روس یات ی اس  ت ( ( )Bovens, 2012:14امر زو ه ه
عمومی و پیشرفت اجتماعی را برآورده م 
صنعت گردشگری در نواحی روستایی و جوامع محلی به دلیل جهانی شدن و پیش به س نتفر یناهج هدکهد یو     
اهمیت روزافزونی یافته است .در کشورهای در حال توسعه از گردشگری روس یات ی یاهدرکراک لمکم ناونع هب       
فضای روستایی ،ساماندهی آمایش و پراکندگی مناسب امکانات و خدمات در روستاهای هدف گردش هدافتسا یرگ   
یشود ( )Lepp,2007:885گردشگری و توسعه آن ابزاری ضروری برای برنامهریزی توسعه روستا به شمار میآید
م
که به شکوفایی روستا بسیار کمک میکند .گردشگری روستایی حاصل کنش متقابل اقتصاد امروز جهان؛ بنیانهای از
تجارت آزاد و رویکردی به تعدیل اقتصادی فضاهای سرزمینی در روندی از پذیرش مزیت نسبی محسوب میش دو
( )Weaver,2002:257گردشگري روستایی به کلیهي فعالیتها و خدماتی گفته میشود که توسط کشاورزان ،مردممم و

دولتها براي تفریح و استراحت گردشگران و هم چنین جذب گردشگران در نواحی روستایی صورت میگیرد و می-

تواند شامل توریسم کشاورزي ،توریسم مزرعه ،توریسم طبیعی و توریسم فرهنگی باشد( .)Monshishadeh, 2005در
جهان پرتالطم کنونی ،روستاها به کانون تردد انسانها بدل گشتهاند تا آن جا که براي فرار از زندگی پرهیاهوي شهري

ط-
ینمایند .امروزه ،گردشگري روستایی با توجه به دامنهي تقاضا و نیازها ييي محیط ط
و زندگی ماشینی به روستاها سفر م 

یشود .در فرآیند برنامه-
هاي روستایی رو به توسعه گذاشته است و روزبهروز بر اهمیت و جاذبهي خاص آن افزوده م 
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یو
ت زن گد ی ی
ریزي منطقهاي ،گردشگري روستایی میتواند بهمنزلهی ابزاري براي افزایش اشتغال محلی و بهبود کیفیت ت
باألخره باال بردن سطح رفاه اقتصادي و امکانات اجتماعی منطقهاي به حساب آید(.)Ibid., 20

گردشگری فرهنگی

Natural
Tourism
Cultural
Tourism
Eco- Tourism

گردشگری          

Village
Tourism

گردشگری          

Agro- Tourism

گردشگری طبیعی

اکوتوریسم
دهکدهای
کشاورزی

جدول شماره  -1انواع گردشگری روستایی
به طور عمده در تعامل با جاذبههای طبیعی قرار دارد.
مرتبط با فرهنگ ،تاریخ ،میراث فرهنگی و باستانشناسی روستا
عالوه بر بازدید از جاذبههای طبیعی با زندگی و هنجارهای زندگی اجتماعی مردم نیز در تعامل است.
گردشگران در خانههای روستا یا دهکده مدتی کوتاه سکونت کرده و در فعالیتهای روستائیان مشارکت میکنند.
گردشگران بدون ایجاد پیامدهای منفی روی اکوسیستم مناطق میزبان ب واشک تیلاعف ا ر آ زا ،یتنس یز نننن نننننه رد و هدومن دیدزاب ا

تیلاعف     

کشاورزی مشارکت دارند.

)Source: (Ashtari Mehrjardi, 2004: 9

با توجه به آنچه گفته شد ،هدف از توسعه گردشگری روستایی را میتوان در دو بعد مورد توجه قرار داد ک فده ه   
ی روس یات ی هب ییوگخساپ )فلا .دشاب 
نهایی هر دو نوع نگرش ،بایستی حل معضالت و مشکالت سکونتگاههای ی

   

تقاضای روزافزون جمعیت شهری؛ برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح در سکونتگاههای روستایی( ،ای  دعب ن در   
یکند) .ب) توسعه خود سکونتگاههای
حومههای ییالقی و روستاهای همجوار با شهرهای بزرگ بیشتر مصداق پیدا م 
روستایی .در دیدگاهی دیگر به گردشگری روستایی ،این نوع گردشگری در استراتژی را دنب لا

یکن  د ( ( Khatoon
می ی

تهای روستایی و  .٢متح یزاس لو   
 .)Abadi and Rastqalam, 2011: 7گردشگری روستایی به عنوان مکمل فعالی 
نواحی روستایی کمتر توسعهیافته.
دیدگاههای غالب در زمینه گردشگری
 -1دیدگاه حمایتی مثبت
در این دیدگاه ،گردشگری به مثابه یک صنعت مولد که یاری دهنده اقتصاد و توس گ رظن رد ،تساهروشک هع ر هتف     
یشود (.)Alvani, 2006: 8
م
 -2دیدگاه گسست (منفی)
طرفداران این دیدگاه عقیده دارند که طرحها و برنامههای گردشگری ،همه داشتههای فرهنگی جامع تمدخ رد ار ه   
یدهد و این درامد به بهای گزافی به دست میآید .از این روس لابق رد هک ت     ای ییدههاا و
پول و درامد ارزی قرار م 
یدهند.
سالعمل منفی نشان م 
برنامههای توریسم و جهانگردی مقاومت و عک 
 -3دیدگاه نظارتی
بر پایه این دیدگاه توسعه گردشگری اگر همراه با نظارتهای دولت نباشد ،ب دیاپ هعسوت ینابم ا ا ظفح و ر

عبانم       

طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و انسانی کشورها مغایرت خواهد داشت (.)Ibid., 81-80
 -4دیدگاه سازگاری
تتهاای مناسب
یکوش ششیدند ت  اب ا ا ذاخت     سیاست 
تهاا م مم 
این دیدگاه در دهه  80مطرح شد .بر اساس این نظریه ،دول 
گردشگری برای کشور خود ،نوعی سازگاری و تطبیق میان مصالح جمعی و توسعه گردشگری اتخاذ کنند و بهجاای
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محدود ساختن گردشگری ،توسعه آن را با مصالح و منافع کشور هماهن رادیاپ هعسوت رب هاگدید نیا .دنزاس گ        
یورزید.
گردشگری تأکید م 
شمدار
 -5دیدگاه دان 
این دیدگاه از دهد  80به بعد مطرح شد .رویکردهای علمی بر گردشگری ،جایگزین دی اگد ههه فرص یا ًاًا و یسایس 
اقتصادی شد .در این دیدگاه ،تصمیمهای سیاسی درباره توسعه گردشگری ،بر مبنای تحقیقات و پژوهشهای علمی
اتخاذ و خطمشیهای منطقی ،با توج  ،یرگشدرگ هعسوت جیاتن یملع یبایزرا هب ه ططططططط ططططططططراح ندش ی د ید رد  .د هاگ    
دانشمدار ،تأسیس دانشکدهها و پژوهشکدههای گردشگری و توسعه تحقیقات گردشگری مورد تأکی ارق رایسب د ر    
کرشته مستقل علمی در جهان مطرح شد.
گرفت .بر اساس همین دیدگاه بود که رشته گردشگری بهمثابه ی 
قلمرو مورد مطالعه پژوهش
ن شهرس ات ننن از
شمیرانات یکی از شهرستانهای استان تهران است که در دامنههای البرز جنوبی قرار گرفتهاستتت .این ن
شهر شمیران(شامل تمامی منطقه  ۱شهرداری تهران ،بخش اعظم از منطقه  ۳و شرق و شمال منطقههه ٢و بخشششهای ی
ی
ق آن قراررر
لواسانات و رودبار قصران تشکیل میشود .شهر شمیران در مجاورت شهر تهران و در شمال و شمال شرق ق
دارد و به علت گسترش تدریجی شهر تهران ،شمیران در شهر تهران ادغامش هد

ق۱و۲و۳
ت من طا ق ق
ت نظ را ت ت
و تحت ت

شهرداری تهران اداره میشود .در گفتار عامیانه به شمیران ،شمرون میگویند .شهرستان ش اریم ننن از دو بخششش و سههه
دهستان و چهار شهر تجریش ،لواسان ،اوشان ،فشم ،میگون و شمشک تشکیل شدهاست:
 -1بخش رودبار قصران
.1

دهستان رودبار قصران

.2

شهرها :تجریش ،اوشان ،فشم ،میگون(شهر قصران) و شمشک(تأسیس در آبان .) ۱۳۹۱

 -2بخش لواسانات
 -1دهستان لواسان بزرگ
 -2دهستان لواسان کوچک
 -3شهر :لواسان
 -4دهستان لواسان کوچک در شرق شهرستان شمیرانات و در شمال شرقی شهر تهران قرار دارد.
یو
ت تابس نات ی ی
ل اقامت ت
شمیران در گذشته منطقهای ییالقی و خوش آب و هوا در شمال تهران به شمار میآمددد و محل ل
خ و اقامتگاهه توسططط آناننن در ش اریم ننن
تفرجگاه پادشاهان قاجار و دودمان پهلوی بوده است و چندین مجموعههه کاخ خ
ت گس رت ششش
یرود .بههه علت ت
ساخته شده است .کاخ موزه سعدآباد و کاخ نیاوران نمونههایی از این کاخها به ش ام ررر می ی
ی تهراننن
تدریجی شهر تهران ،شمیران رفته رفته در شهر تهران ادغام شده و تحت نظارت مناطق  ۱و  ۲و  ۳ش رادره ی ی
اداره میشود .شمیران به دلیل قرارگیری بر روی دامنههای رشته کوه البرز ،از آب و هوای لطيف و معتدل کوهستانی
ی سبززز
ت .ش اریم ننن دارای فضای ی
ک است ت
ی خنک ک
برخوردار است و دارای زمستانهایی سردد و مرطو ببب و تابس ات نننه یا ی ی
ت
گستردهای است و تعداد بیشماری درخت چنار تنومند و کهنه سال در آن به چشم میخورد؛ به گونهای كه درخت ت
چنار به نمادی از این منطقه تبدیل شدهاست.
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نقشه شماره  -1موقعیت شهرستان شمیرانات
(Source: (https://shemiran.ostan-th.ir

ن  ۱۴شهرس ات ننن
مساحت شهرستان به تقریب حدود  ۱۱۱۱کیلومتر مربع و  ۵/۹درصد مساحت استان است؛ و در بین ن
استان تهران ،مقام پنجم را دارد .از این مساحت ،حدود  ۶۰کیلومتر مربع مربوط به شهر شمیران شامل منطقههه یککک و
ش لواساننن و ح ود دد  ۵۰۰کیل تمو ررر
غرب منطقه چهار شهرداری تهران بزرگ ،حدود  ۶۰۰کیلومتر مربع مساحت بخش ش
مربع مساحت بخش رودبار قصران است.

نقشه شماره  -2شهرستان شمیرانات

(Source: (https://shemiran.ostan-th.ir

در آمارنامه استان تهران سال  ۱۳۷۷مساحت شهرستان شمیران  ۱۱۱۱کیلومتر مربع آمدهاست .براس یرامشرس سا   
سال  0931جمعیت لواسان حدود  9670نفر اعالم شده که سهم دهس زا کچوک ناساول نات

ا دودح تیعمج نی

     

 5918نفر است .مرکز این دهستان روستای افجه بوده و دارای  45آبادی و مزرعه است که مهمترین آنها عبارتانددد

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره دوم ،بهار 3189
 862فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

از :افجه ،آلون ،انباج ،باغ دهقان ،برگ جهان ،بوجان ،کند سفلی ،کند علیا ،کن ویک د ر  لودج...و دابآ رصان  )1(((((( ((((( ،و
نمودار ( )2تعداد جمعیت روستاهای دهستان لواسان کوچک را نشان میدهد.
یهای دارای سکنه دهستان لواسان
جدول شماره  -2آباد 
مرد

زن

افجه

1079

543

546

نام آبادی

جمعیت

برگ جهان

577

408

962

کندسفلی

281

191

091

کندعلیا

1492

785

707

(Source: (https://www.amar.org.ir

دهستان لواسان کوچک به مرکزیت روستای آباد و مشهور قدیمی افجه و  ۱۲روستای دیگر که در گذشته سالللهای ی
ی
ی جدیددد باا
سال مرکز تمامی سرزمین لواسان و رودبار قصران با  ۴۵روستا و آبادی بوده است .شهررر لواساننن ش ره ی ی
مساحت حدود  ۵۰کیلومتر مربع که در سال  ۱۳۴۹به صورت شهر درآمد و در دشت نیمههه هم او ررر گلن ود ککک(کههه از
رسوبهای جاجرود و رودخانههای کند و افجه پدید آمده است) در حال رشد سریع است؛ و روس هات اا و باغغغهاا و
ی
ی ق مید ی ی
ن توسعههه در آغاززز از آب دا ی ی
ک را در برگرفتههه است  ...این ن
مزارع وسیع سراسر جنوب دهستان لواسان کوچک ک
یهاای
ق آبادد 
ت کردد(در شرق ق
یهای شرق و غرب نیززز سر یا ت ت
گلندوک(گل هم دو رودک) شروع شد و سپس به آباد 
نجارکال ،قاضی آباد ،ناران ،تیمورآباد ،سبوبزرگ و سبو کوچک ،در غرب جائیج ،شورکاب ،احم دابآد  ،،دکترکش نایف ،،
استلک ،توک زرعه ،نوشانی ،لشگرک و همچنین در جنوب و جنوب شرقی با دست انداختن به آبادی قدیمی کالک ک
ک
ش را از
و محو اثرهای باستانی و تپه سیدپیاز و عبور از پشتهها و مسیلها ،خود را به لبه دریاچه س ایتل د نن ننن کههه ن ما ش ش
آبادی غرق شده درکف خود گرفته ،میرساند).

نمودار شماره  -1تعداد جمعیت روستاهای هدف گردشگری دهستان لواسانات (Source: (Research findings

ی
برخی از جاذبههای گردشگری این شهرستان عبارتاند از :روستای زیبای دربندسر ،دریاچه سد لتیان ،پارک جنگلی ی
لویزان ،آبشار دوقلو ،آبشار اسون ،آبشار پسنگ ،آبشار سوتک ،آبشار منظریه ،پیست توچال ،پیست دربندسر ،پیستتت
شمشک ،پیست دیزین از جاده باال ،دیواره یخی هملون میگون ،امامزاده قاسم (شمیرانات) ،بقعه سلطان ،آرامگاه های
خواجه احمد ،موسی ،سید میر سلیم و مکان های تاریخی و چون مسجد امام حسن عسگری ،قلعههه دختررر ض کاح ،،
قصر ضحاک ،گورستان زرتشتیان ،تپه کله قندی ،قبر تاج الدین ،سعادت آباد و تپه حصارک ،پارک جنگلی تلو ،پارک
جنگلی لویزان ،باغ پرندگان لویزان و غیره.
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روششناسی تحقیق
این مقاله از نظر هدف کاربردي و از نظر روش و ماهیت ،توصيفي  -تحلیلی است .جهت تحلیل و بررسی موض عو
مور  هلاقم هعلاطم د ا ور زا یقیفلت ز شششششششش شه شیامیپ یا ی ییی ی و روش توص فی ی و 

یلحت لی روظنم هب   یسرب و لیلحت    

       

ی گردش ،هعلاطم دروم هقطنم رد یرگ     
استراتژیهای گردشگری و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطی ی
استفاده شده است که در این راستا برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل سوآت و روش رتبهبندی  ANPاستفاده ش هد
است.
تجزیه و تحلیل سوآت شناسایی نظاممند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری را با آنها داشته باشد .منطق
رویکرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید قوتها و فرصتهای سیستم را به حداکثر ،ضعفها و تهدیدها را
به حداقل برساند .این منطق اگر درست بکار گرفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی ی رثا دربهار ک    
بخش خواهد داشت .همچنین این مدل یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط ق یس نورد فعض و تو س اب یمت

   

فرصتها و تهدیدات برون سیستمی است (هریسون و کارون .) 192 : 1382 ،مدللل س يس ليلحت تآو س امت ت ار يكي

  

یدهد  ...در راس یات
ینماید ارائه م 
براي شناسا يي اين عوامل و انتخاب استراتژي كه بهترين تطابق بين آنها را ايجاد م 
ارائه راهبرد و استراتژی کالن بر اساس قاعده معم انچ تآوس شور لو ن هچ 

ازایتما عومجم ت       

ت ( ، )T
تهدی اد ت ت

تها ( )Sباشد استراتژی ما تهاجمی ( )SOو چن هچ نا   
فها ( )Wکمتر از مجموع امتیازات فرصتها ( )Oو قو 
ضع 
تهاا باشد ،،اس تارت ژژژی ما ت فاد عععی
مجموع امتیازات تهدیدات و ضعفها بیشتر از مجموع امتیازات فرصتها و قوت ت
( )WTاست(.)Harrison &Caron, 2003: 20
یافتههای تحقیق
الف -یافتههای توصیفی
جامعه آماری در این تحقیق کلیه افراد باالی  15سال خانوارهای روستاهای مورد مطالعه و همچنین مسئولین مر طبت
با موضوع است .بر اساس اطالعاتی که از سازمان ثبت احوال شهرستان و همچنین خانه بهداش هاتسور ت ا دروم ی    
مطالعه جمعآوری شد ،میزان جمعیت باالی  15سال در روستای افجه  1079نفر و در روستای برگ جهان  577نفر
بوده است؛ بنابراین جامعه آماری ما در این تحقیق  1656نفر است .روش نمونهههگیر یقحت نیا رد ی ق هب  تروص      
تصادفی ساده انجام گرفته شده است ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  983نفر تعیین شد .انتخاب مس اب نالوئ   
توجه به تعداد کارکنان هر بخش و به صورت تصادفی بوده است .در ادامه لیست ارگانها و تعداد مصاحبه شوندگان
از هر بخش به صورت جدول ( )4-1آورده میشود.
جدول شماره  -2حجم نمونه مصاحبه شوندگان
نوع

اجتماعی

اقتصادی

عنوان

تعداد مصاحبه شوندگان

شورای اسالمی روستا

4

جهاد کشاورزی

2

دهیاری

2

بخشداری

2

میراث گردشگری و فرهنگی

3

تهای تعاونی و خدمات
شر ک 

4

(Source: (Research findings
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آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامههای تحقیق در جدول شماره  3به صورت زیر است:
جدول شماره  -3درصدهای آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

پرسشنامه اهالی

پرسشنامه مسئوالن

84 .0

88 .0
84 .0
92 .0

ردیف

موارد

1

صهای اقتصادی
شاخ 

2

صهای اجتماعی و فرهنگی
شاخ 

39 .0

3

نقاط ضعف ،قدرت ،فرصت و تهدید

87 .0

4

کل پرسشنامه

86 .0

016

(Source: (Research findings

نمودار شماره  -2درصدهای آلفای کرونباخ (Source: (Research findings

ب -یافتههای تحلیلی
در این پژوهش جهت دستیابی به استراتژیهای کارآمد توسعه گردشگری در بخش لواسانات ابتدا تمامی مؤلفههاای
یهای در با تفکیک چهار گانه سوآت دسته بندی شده اس بتارم هلسلس قبط سپس ،ت      
تأثیرگذار بر این استراتژ 
کها (راهکارها) و در انتهای برنامههاای
برنامهریزی استراتژیک ابتدا استراتژیهای کلی در قالب اهداف ،سپس تاکتی 
عملیاتی جهت کنترل و راهبری توسعه گردشگری در بخش لواسانات ارائه گردیده است.
جدول شماره  -4نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای گردشگری روستاهای هدف گردشگری
فرصتها()O

قوتها ()S

 = O1افزایش توجه بخش دولتی و خصوصی به برنامهریزی و سرمایهگ اذ ررری در بخش ش
ش

 = S1رونق باغداری و زنبورداری و دامداری در روستا

 = O2ایجاد انگیزه کاري در میان مردم محلی به منظور جلب گردشگر

 = S3وجود سطح قابل قبول سواد در بين مردم و نیز وجود حس همكاري ،مهماننوازی و مشاركت در بين ساکنین

 = O4مورد توجه واقع شدن گردشگري روستا يي در سطح ملي و بين المللي

 = S5همگني باالي اهالي روستا و مشاركت آنها در حل مشكالت روستا

 = O6افزايش امكانات مسافرتي و اقامتی براي اغلب افراد جامعه

مسائل روستا)

گردشگري

 = O3امکان خرید و فروش محصوالت بومی روستا

 = S2توسعه تدریجی فعالیتهای خدماتی در ساختار اشتغال
 S4قبیل فروشگاه و مغازه و اشتغال

 = S6جايگاه مناسب شوراي اسالمي روستا در ساختار قدرت و تصمیمگیری روستا يي (اولویت نخست روستاییان در حل

 = O5تمايل عمومي مردم ايران به مقوله گردشگري

لهای ايجاد شده در بخش گردشگري
 = O7تمایل مردم روستا به مشاركت در شغ 

بهای اجتماعي
 = S7وجود امنيت براي گردشگران با توجه به پا يي ن بودن نرخ آسی 

 = O9توجه دولت به روستاي برگ جهان و افجه به عنوان روستاي هدف گردشگری

لها
تهای مختلف مجموعه روستا يي به مناظر و تپههای اطراف و ارتفاعات و جنگ 
 = S9وجود ديد بسيار متنوع از قسم 

 = O11پیش بینی تعريض ،س هدناما ييي و تجهيززز محوررر اصل ييي ارتب طا ييي درون مجموعههه

جانوری بسيار مناسب و متنوع و تلفيق آن با معماري روستا

 = O12امكان ارائه خدمات گردشگري در فضاي نوساز مطابق الگوي معماري بومي

تهای گردشگری
یهای خدماتی و تجاری در اثر فعالی 
 = S12افزایش کاربر 

 = S8حوزه كشش مناسب در زمينه جذب گردشگر

گهای مختلف
 = O8ظرفیت گردشگر پذیری اهالی روستا از فرهن 
 = O10نزدیکی به شهر لواسان به عنوان یک شهر تفرجگاهی

روستا يي و كنترل ساخت و سازهاي جديد در طرح هادی روستا

سه اا ای و ژي هه ه در زما نن نه اا ای حضوررر گسترد هه ه گردشگرا نن ن نظیر عسوت  هههه ه
 = O13سروو وی 
کوهنوردی ،پیست اسکی و ...

 = S10وجود باغات وسیع و نزدیکی به دشتهایی چون دشت ه جیو  ،،سبواس جیتن رد و نات هه ههه وجودد پوشششش گ هاي ييي و
 = S11سیستم حمل و نقل عمومي مناسب از لواسان به روستا

 = S13وجود دره و ارتفاعاتی چون فراق کش ،گاوبینی ،مرق ،گزواره ،مازهو ،مرق ،سرسیاه غار ،کوههای ریزان ،آتشکوه و
مهرچال

 = O14باال بودن تعداد روزهای یخبندان (  86روز در سال) در جهت توسعه ورزش هاای

شهاي مختلف مرتبط با توريسم ،از جمله ايجاد امكانات خدماتي
= استقبال از كار در بخ 

تمحیطی
 = O15تشکیل دورههای زیست گردشگری و ( )NGOsزیس 

 = S15وجود اشکال ژئوتوریستی مانند غار لویی خمیره

زمستانی و آسایش اقلیمی در فصول بهار و تابستان

 = O16امكان استفاده از مناظر طبيعي پیرامون روستا

 = S14استقرار روستاها در ارتفاع  0 250 -0 200متری و بارش مناسب برف در دو فصل پاییز و زمستان
 = S16جریان رودخانه برگ جهان و افجه در شرق روستاها و نزدیکی آبشارهای پسچویک ،موآب ،چرند سواستان

(Source: (Research findings
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جدول شماره  -5مقادیر معیارها و زیر معیارهای تحقیق نسبت به هدف تحقیق برای هر چهار عامل سوآت
تهدیدها()T

ضعفها()W

ت ایجادد
ی جهت ت
 = T1افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و بالطبع افزایش باررر م لا ی ی

ت فر و ش ش
ش
ی در روستاا جهت ت
ت ص یان ععع دستی ی
ق ف ع ا ل یت ت
 = W1نبود ب ازا ررر و بازارچههه و عدممم رونق ق

تجهیزات و تسهیالت گردشگری و مقرون به صرفه نبودن آنها

محصوالت بومی روستا

 = T2کاهش فعالیت کشاورزی در بلندمدت به علت رونق ویال سازی

ت
 = W2افزایش صنعت ساخت و ساز ،تغ يي ر كاربري بسیاری از باغات بههه ویالس  یزا ووو فعالیت ت

 = T3ایجاد ناهمگونی اجتماعی به دلیل استمرار مهاجرت افراد بافرهنگهای متفاوت (بههه

کارگران افغانی در بخش ساختمان در روستا

ویژه افاغنه)

تهای گردشگری
 = W3عدم ایجاد ارزش افزوده مناسب در اقتصاد روستا از قبل فعالی 

 = T4نبود افراد متخصص در رابطه با گردشگری در روستا

 = W4وضع نامطلوب امکانات آموزشي ،رفاهی و خدماتی در روستا

 = T6نگرانی مردم بومی از افزایش آسیبهای فرهنگی و اجتماعی با ورود گردشگران به

ی آن و ناآشناا ماندننن روستاا نزدد
ی گردش رگ ی ی
 = W6عدم معرفی مناسب روستا و پتانسیلللهای ی

بهای ناشي از نبود مكان اقامتي
 = T5مسائل و آسی 
منطقه

لکردهها در ساخت قدرت در روستا
 = W5جايگاه ضعيف تحصی 
گردشگران نسل جدید

 = T7احساس عدم امنيت براي گردشگران (ضعف كنترل اجتماعي رسمي)

 = T8گسترش ویالسازی بر روی زمینهای کشاورزی و منابع طبیعی و درنتیجههه از بين ن
ن
توسازهای غيراصولي
رفتن ديد و منظر روستا با ساخ 

 = T9ناهمگنی مصالح ساختوساز جدید و معماري بومي و در نتیجه عدم انتظاممم بافت ت
ت

 = W7تبدیل شدن به یک روستای خوابگاهی به علت نزدیکی به تهران و مهاجرفرستی روستاها
 = W8تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و اهالي روستا

 = W9عدم همگنی بافت روستا ناشی از ساخت و سازهاي جديد و استفاده از مصالح ناس اگزا ررر
توسازها
فسازی در اين ساخ 
درپوشش سقف ،بدنه و جداره و ک 
شهای بافت روستا
 = W10تداخل مسيرهاي پياده و سواره در برخی از بخ 

سنتی و مدرن روستا

 = T10عدم دسترسي سواره و ساماندهي نامناسب گرههای محلي در بافت روستا

ت در زماننن
 = W11عدم دسترسي سواره مناسب و خا يك بودن راههای روستاا و بروززز مش الك ت ت

 = T11استقرار در پهنه با خطر زلزله خیزی باال

مراجعه گردشگران به ويژه در روزهاي باراني

ت حضوررر
ی بههه جهت ت
 = T12تخريب باغات كشاورزي و نابودی برخی از گونههای گی ها ی ی

تمحیط ططی باغ شان تا یی ییی از پر نکا ششش پسا ببب
 = W12جمعآوری نامناسب زباله و آلودگي زیست ت

گردشگران

 = T13پراکنش پسماند در محیطهای طبیعی و آلودگی منابع آب چشمهها و رودخانههههاا

خانههای روستا يي و پسماند و پساب گردشگران

 = W13ساماندهي نامناسب گرههای محلي در بافت روستا
لهای فعال در منطقه
 = W14وجود گس 

در اثر استفاده غیراصولی گردشگران

 = T14ریزش و لغزش در ارتفاعات و مسدود شدن جدارههای تپهها و جادهها

 = W15تجاوز به زمینهای منابع طبیعی و تفکیک قطعات باغی و نابودی مراتع و تغییر ک ربرا ی ی
ی

 = T15متغير بودن حجم آب رودخانهها و چشمهها ،خشك شدن رودخانهها بهههوی ییژه در

آنها

تمحيطي آنها
 = T16توسعه ناموزون راهها بدون توجه به اثرات زيس 

عآوري زبالههه و همچنیننن تص يف ههه فاضال ببب و
ب برا ييي جمع ع
 = W17نبود زيرساختها ييي مناسب ب

ت نبودد
 = T17تبديل شدن رودخانهها به كانال فاضالب روستاها و رس اروت نننهاا بههه علت ت

لشدن رودخانهها به كانال فاضالب روستا
تبدی 

فصول خشکسالی

 = W16دمای پایین در ماههای سرد سال

تهاي مناسب براي تصفيه فاضالب
زيرساخ 
(Source: (Research findings

جدول شماره  -6مقادیر معیارها و زیر معیارهای تحقیق نسبت به هدف تحقیق
اولویت زیر عوامل سوآت نسبت به هدف تحقیق
Limiting

Normal

رتبهبندی

0.0056

0.283

1

0.0014

1 .07 0

13

0.0034

0.134

6

0.0009

0.035

16

0.0019

0.099

11

1 .003 0

0.129

8

1 .004 0

0.213

4

0.0015

0.074

12

0.0028

0.116

9

0.0033

1 .13 0

7

0.0047

0.237

3

0.0014

36 0.0

41

1 .005 0

0.249

2

.0022 0

0.109

01

0.0013

0.053

15

0.0037

36 0.1

5

0.0078

1 .17 0

1

0.0074

06 0.1

3

56 0.00

0.144

8

زیر عوامل سوآت

اولویت عوامل سوآت نسبت به هدف تحقیق
Limiting

Normal

عوامل سوآت

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
S1
S2
S3

0.050

1 .1 0

تها
فرص 
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86 0.00

0.146

6

0.0027

0.046

13

0.0039

0.055

11

.0042 0

26 .0 0

01

0.0025

0.043

41

1 .007 0

0.157

4

0.0076

76 0.1

2

0.0070

0.154

5

56 0.00

0.145

7

0.0044

76 0.0

9

.0032 0

0.048

12

0.0024

.042 0

15

0.0020

0.033

16

S4
S5

0.086

1 .3 0

نقاط قوت

S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16

(Source: (Research findings

جدول شماره  -7مقادیر معیارها و زیر معیارهای تحقیق نسبت به هدف تحقیق
اولویت زیر عوامل سوآت نسبت به هدف تحقیق
Limiting
49 10 0.

Normal

رتبهبندی

0.173

1

44 10 0.

96 0.1

2

1110.0

1 .12 0

8

34 10 0.

0.149

4

19 10 0.

.132 0

6

0.0099

0.099

12

0.0084

0.075

15

0.0096

0.097

41

03 10 0.

.102 0

11

06 10 0.

0.109

9

14 10 0.

0.123

7

29 10 0.

0.147

5

0.0098

0.099

13

0.0079

1 .07 0

16

86 0.00

66 0.0

71

38 10 0.

0.153

3

04 10 0.

0.103

01

05 10 0.

0.213

6

08 10 0.

0.217

5

1010.0

0.207

8

14 10 0.

0.225

3

13 10 0.

0.224

4

19 10 0.

1 .23 0

2

1 .009 0

76 0.1

9

0.145

11

76 0.00

0.095

12

0.0040

0.085

16

0.0049

0.09

13

0.0086

0.156

01

0.0029

0.055

71

1 .004 0

0.086

15

1210.0

.0082 0

0.233

1

.0042 0

0.088

41

03 10 0.

1 .21 0

7

زیر عوامل سوآت

اولویت عوامل سوآت نسبت به هدف تحقیق
Limiting

Normal

عوامل سوآت

T1
T2
T3
T4
T5
T6

0.123

0.43

تهدیدها

T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
W1
W2
W3
W4
W5

0.119

W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17

(Source: (Research findings

0.38

نقاط ضعف

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری372 ...

یدهد ،نتایج رتبهبندی عوامل و زیر رد تآوس لماوع 
همانطور که جداول باال نشان م 

دو یدح و لامرن نوتس

    

نمایش داده شدهاند .مقادیر نرمال بر اساس فرم مقایسههای زوجی بوده و مستقیمًاًا از س قیقحت ینزو سیرتام رپو     
استخراج گردیده است .مقادیر حدی به صورت مستقیم از سوپر ماتریس حد گرفته شده است .نتایج این دو ستون با
یدهند .با توجه به رتبهبندی اع ،هدش مال   
هم مطابقت داشته و رتبهبندی یکسانی را برای عوامل و زیر عوامل نشان م 
مهمترین عوامل و زیر عواملی که جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه لواسان ابتدا بای رب د    آنهاا تمرک ،دومن ز   
مشخص شده است .پس از تعیین اولویت معیارها و زیر معیارهای تحقیق ،نوبت ب هبساحم ه    اولوی ییتهاای تحقیق
یهاا در ج  لود ( ()6
یرسد .با استفاده از سوپر ماتریس ح نیا تیولوا ،د     اس تارت ژژژ 
یها) نسبت به هدف م 
(استراتژ 
مشخص گردید.
جدول شماره  -8مقادیر گزینههای تحقیق نسبت به هدف تحقیق
مقادیر استراتژیها نسبت به هدف تحقیق
Raw
1 .09234 0

Normals
.268412 0

Ideals
0.804788

.108302 0

0.333519

0 .00000 1

83254 0 0.

0.247390

757 1 0.74

0.079480

36 78 1 0.2

0.653225

یها
استراتژ 
Name
SO

ST
WO
WT

(Source: (Research findings

یشود ،نتایج در سه ستون نرمال ،خام و ایدهآل نشان داده شدهاند .ستون نرم ره تیولوا لا    
همانگونه که مشاهده م 
یک از گزینهها را بر اساس فرم مقایسههای زوجی نمایش داده و معمولترین روش برای مشاهده نتایج است .مقادیر
یآی نیاربانب ،د   
گترین عدد این ستون به دس م ت یی یی
ستون ایدئال از تقسیم مقادیر هر یک از اعداد ستون نرمال بر بزر 
مقادیر عددی گزینههای منتخب همواره  1است .مقادیر ستون خام به صورت مستقیم از سوپر م سیرتا

ذخا یدح    

یگردد .مطابق نتایج نشان داده شده است.
م
*نتایج حاصل از ماتریس  Swotدر زمینه نقاط قوت ( 16 )Sنقطه قوت مطر نآ رگنایب ،دیدرگ ح ک تسا ههههه هههههه رونققق
یگرددد و جریاننن
باغداری و زنبورداری و دامداری در روستا به عنوان مهمترین و م ترثؤ رررین نقط  توق ه ت م یقل ی ییی یییی
رودخانه برگ جهان و افجه در شرق روستاها و نزدیکی آبشارهای پسچویک ،موآب ،چرند سواستان ب مک ناونع ه    
یآید.
اهمیتترین نقاط قوت در زمینه گردشگری محدوده مورد مطالعه به شمار م 
ی
ت ب دوبان و یغا یی یی
* در زمینه نقاط ضعف ( ،)Weaknessesعامل (تجاوز به زمینهای منابع طبیعی و تفکیک قطعات ت
ی محل ييي در
مراتع و تغییر کاربری آنها) بهعنوان مهمترین نقطه ضعف تلقی میگردد و (ساماندهي نامناسب گرههای ی
یآید.
تترین نقطه ضعف به حساب م 
بافت روستا) به عنوان کماهمی 
ی بههه
ی و خصوصی ی
ش توجههه بخ تلود ش یی یی
تها) 16 (Opportunityفرصت مطرح گردید ک  ه ( (اف یاز ش ش
* در زمینه فرص 
ص در رابطههه باا گردش رگ ییی در روستاا) بههه
برنامهریزی و سرمایهگذاری در بخش گردشگري) و (نبود افراد متخصص ص
تترین فرصتها عنوان شده است.
ترتیب اهمیتترین و کماهمی 
ش باررر
ع اف یاز ش ش
ن و ب بطلا ع ع
*در زمینه تهدیدات  71عامل مطرح شده است که (افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین ن
ی و مقروننن بههه صرفههه نب دو ننن آنهاا) و (متغيررر ب دو ننن حجممم آب
مالی جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت گردش رگ ی ی
رودخانهها و چشمهها ،خشك شدن رودخانهها به ويژه در فصول خشکسالی) به ترتیب م  مک و نیرترثؤ م ثؤ ر نیرت    
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عامل مطرح گردیده است؛ بنابراین منطق رویکرد مدل  Swotای یژتارتسا هک تسا ن      اثررر بخششش قوتتتهاا ( )Sو
فها ( )Wو تهدیدات ( )Tرا به حداقل برسانیم .لذا بر اساس نتایج ف تسا قو ر یژتا   
فرصتها ( )Oبه حداکثر و ضع 
مورد نظر در گردشگری محدوده استراتژی تهاجمی ( )SOاست .همچنین در زمینه ق تو

ل ض فع
عامل  ،S1عامل ل

 ،W15فرصت  O1و تهدید  T1به ترتیب بیشترین امتیاز را دارا هستند.
آزمون فرضیات
در ارتباط با موضوع رساله و به دنبال پاسخگویی به سؤاالت پژوهش سه فرضیه مطرح میگردد ک ریز حرش هب ه     
هستند:
فرضیه اول:

ی-
یه طیحم یا یی یی
به نظر میرسد استراتژیهای کالن گردشگری در روستاهای هدف گردش  بسانتم یرگ ب گژیو ا ی ییی یییی
اکولوژیک و اقتصادی -اجتماعی منطقه تدوین نشده است.

حه گشدرگ یا ری   
برای سنجش این فرضیه ما نیازمند دستیابی با استراتژیهای ارائه شده توس یهت رواشم ط ه رط  حححح حححح
روستاهای هدف هستیم؛ بنابراین با رجوع به طرح فوق الذکر مشخص گردید که استراتژیها و راهبرده رد ریز یا   
راستای توسعه گردشگری در چهار روستای هدف گردشگری در یک تیپ پیشنهاد شدهاند که به شر :تسا ریز ح    
یگیرد.
الزم به ذکر است که جدول زیر در راستای رد و تائید فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار م 
تهای گردشگری در طرح فرادست (طرح گردشگری روستاهای هدف)
یهای توسعه فعالی 
جدول شماره  -9استراتژ 

تها – o
فر ص 

نقاط قوت – S

نقاط ضعف W -

در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر گردشگری روستا ،نقاط

در ج تام لود ر یزرا سی ا وع یب ا لم

قوت از S1تا  S32توضیح داده شده است که نشان دهنده  37نقطه قوت

گردشگری روستا ،نق زا فعض طا   

شناسایی شده برای منطقه هستند.

شدهاند.

یهای SO
استراتژ 
تگرددی به
 :So1توسعه و رشد جاذبههای طبیعی روستا با اولویت طبیع 

 :Wo1مشارکت فعال سازمان محیطزیست و منابع طبیعی

تهای شغلی برای جامعه میزبان
منظور ایجاد فرص 

در توس عت و اتسور یرگشدرگ هع ا لم  اب م وت ل  نای ا رم               

بلندمد تت ت ب یوگلا شهاک روظنم ه
در جدول م سیرتا

تهاا از O1
حاکم بر گردشگری روستا ،فرص 

W1تا  W39لیست

یهای WO
استراتژ 

ته رد یناتسهوک و یفرب یا    
 :So2بهر هه هگی یی ری از ورزشه اا ا و فعالی تت 
یجراخ لماوع یبایزرا     

ب مکاح یلخاد ر   

           

  

ندومن هنیهب و یلصف یاضاقت                

لهای منطقه
پتانسی 
ی به
 :So3استفاده از نیروی انسانی بومی در مباحث خ ریدم و یتامد یتیی یی

تا  O25لیست شدهاند.

منظور کاهش مهاجرت و اشتغال زایی

تهدیدات – T

یهای ST
استراتژ 

 :So4توسعه گردشگری مبتنی بر ژئوتوریسم در منطقه

گردشگری

تهای گردشگری منطقه
 Wo2بهبود زیرساخ 

 Wo3بهبود سیمای بصری منطقه با اعمال مدیریت مناسب
اثرات گردشگری

 Wo4گسترش فعالیتهای بازاریابی در بزرگترررین ب رازا

هدف کشور (تهران)
 :Wo5اس ناوق و یرگشدرگ یقالخا یاهدک زا هدافت ین         
زیستمحیطی به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست
و باغات توسط گردشگران

در جدول م سیرتا

یجراخ لماوع یبایزرا     

حاکم بر گردشگری روستا ،تهدیدات از T1تا
 T26لیست شدهاند.

یهای WT
استراتژ 

 ST1توسعه منابع انسانی بخش گردشگری در منطقه

 :WT1پرهیز از افزایش ورود گردشگران ب هب هجوت نود    

 ST2تأکید بر بازارهای کنونی جه م ینونک تیعقوم ظفح ت ن رد هقط      

ظرفیت تحمل محیط

مقابل رقبا

 ST3ترغیب و تشویق سرمایهگذاران در بخشگردشگریمنطقه
 ST4تأکید بر فرهنگ گردشگری پذیری باالی ساکنان منطقه

 ST5تأکید بر استفاده از نیروی جوان منطقه به منظور جل دورو زا یریگو
مهاجران غیرقانونی شغلی
(Source: (Research findings

 :WT2پرهیز از عرضه خدمات گردشگری تنها برای طیف

خاصی از گردشگران
 :WT3پرهیز از ساخت و ساز در نقاط ب عیبط کسیر ا ی    
باال (مناطق سیل خیز ،محدودههای گسلی و ) ...

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری572 ...

یباشند:
راهبردهای کلی نیز به شرح زیر م 
 -1توسعه و رشد جاذبههای طبیعی روستا با اولویت طبیعتگردی به منظور ایجاد فرصتهای ش هعماج یارب یلغ    
میزبان
 -2پرهیز از افزایش ورود گردشگران بدون توجه به ظرفیت تحمل محیط
تهای گردشگری منطقه
 -3بهبود زیرساخ 
 -4استفاده از کدهای اخالقی گردشگری و قوانین زیستمحیطی به منظور جل و تسیز طیحم بیرخت زا یریگو   
باغات توسط گردشگران
 -5ترغیب و تشویق سرمایهگذاران در بخش گردشگری منطقه (طرح گردشگری روستاهای هدف)
ی -اجتم هاتسور یعا ای   
برای سنجش فرضیه فوق در ابتدا ما نیازمند بررسی شرایط محیطی -اکولوژی داصتقا و ک یی یی
یهای ارائه شده در این زمینه هستیم.
هدف و استراتژ 

یهای توسعه گردشگری در روستاهای افجه و برگ جهان
استراتژ 
 استراتژ یهای رقابتی/تهاجمی ()SO

1

این استراتژی متمرکز بر مزیتها یعنی نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی است ،در واقع مواد اولیه این راهبرد
عواملی هستند که به مقصد گردشگری مورد مطالعه ،امکان رقابت با مقصدهای دیگر را میدهند .م تهج ریز دراو    
یهای موجود به منظور توسعه گردشگری در شهر ارائه میگردد.
بهرهبرداری از برتر 
* تأکید ویژه بر جاذبههای طبیعی شامل :کوهها ،چشم اندازهها ،جنگلها و رودخانهها و فضای سبز ،مر باد

...و هب   

منظور کسب درآمد و ایجاد اشتغال و توسعه روستایی.

ته نیا هعسوت یارب یبسن یا عون
* تأکید بر توسعه گردشگری طبیعی 2و اکوتوریسم ،3ب لیلد ه    وج یزم دو تت تت

    

گردشگری در مناطق مورد مطالعه.
* با توجه به اینکه بیشتر گردشگران دارای انگیزه تفریحی و پس از آن تفریحی-تجاری هستند ،لذا اقدامات مناسب
جهت جلب رضایت آنها و بهرهگیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت به جهت نزدیکی با مراک هش ز ری   
پرجمعیت (نظیر لواسان ،تهران و  ) ...در جهت بهرهبرداری از جاذبهها و فرآوردهه گشدرگ یا ر داجیا روظنم هب ی      
اشتغال و درآمد برای ساکنین مورد مطالعه صورت گیرد.
* تقویت و ساماندهی وضعیت مراکز اقامتی موجود.
* شناسایی و بهرهگیری از جاذبهها ،فراوردهها و دیگر مزیته ا یرگشدرگ یبسن یا ی هلمج زا قطانم ن

،هوک(       

لها و اماکن تاریخی و  ) ...جهت رقابت با سایر مناطق.
رودخانهها ،چشمهها ،جنگ 

1

Strengthes & opportunities
Natural Tourism
3
Ecotourism
2
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* استفاده از جمعیت باسواد و نیروهای متخص فا هب شزومآ و هبرجت اب و ص ر عتسم دا د و      

عالقهههمنددد ب رما ه   

گردشگری ،به منظور ایجاد تشکلهای تعاونی مردمی و هم چنین ترویج و آموزش گردشگری از طریق نشستهاا و
جلسات مختلف با مردم روستاهای مورد مطالعه.
* ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخشهای مختلف مرتبط ،به منظور یکپارچهسازی کارکردهای گردشگری به وس هلی
تها و بهکارگیری تدابیر مدیریتی هماهنگکننده با حضور سازمانهای دولتی ،مردم و کارآفرینان.
برگزاری نشس 
* زمینهسازی و بهرهبرداری از حمایتهای بخش خصوصی برای سرمایهگ زا ،یرگشدرگ تعنص رد یراذ قیرط     
تهای دولتی ،برنامههای محلی ،نحوه اخذ مالیات و پرداخت یارانه و تسهیالت بانکی و ...
شفافسازی سیاس 
یهای تنوع بخشی ()ST
 -استراتژ 

1

تأممین

در استراتژیهای تنوعبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ،موارد زیر به منظ رو
یهای گردشگری و تنوعبخشی به گردشگران آن در جهت رفع تهدیدها ارائه میگردد.
پارهای از نیازمند 

* تنوعبخشی به مراکز خدماتی-اداری گردشگری این مناطق ،بهمنظور جلب رضایت گردشگران و امکان رقاب اب ت   
مناطق رقیب.
ت پذذذیری و تعی دح نی   
* تدوین قوانین و مقررات دقیق جهت جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن و نیز ظرفیت ت
مطلوب تراکم جمعیت در مکانهای مختلف گردشگری روستاهای موردمطالعه و نظ نیلوئسم فرط زا قیقد ترا     
پس از این مرحله.
* تأمین امنیت مکانهای مختلف گردشگری این روس زا یریگولج تهج اهات

اس و یعامتجا تافلخت زورب یر

     

تخلفات.
* تنوعبخشی به امکانات ،فعالیتها و خدمات گردشگری به منظور جلب رضایت گردشگران و بالطبع افزایش تعداد
ته و عونتم یا
گردشگران در استان و به ویژه این روستاها و هم چنین به کارگیری طبقات مختلف مردم در فعالیت ت
مختلف.

* توسعه و گسترش گردشگری کشاورزی 2به منظور بهرهبرداری مناس ازم ،رظانم زا ب ر  تاغاب و ع ر رد ییاتسو   
  

جهت کسب درآمد و نیز جلوگیری از تخریب مزارع و پوشش گیاهی.
* تنوعبخشی و توسعه برنامههای تبلیغاتی و جشنوارههای خاص نظیر گل ،گیاه ،تجاری و  ...برای معرفی جاذبههای
طبیعی و انسانی روستاها و مناطق مورد مطالعه و کمک به دائمی بودن گردشگری در این مناطق.
* توسعه و تجهیز مسیرهای گردشگری روستاها و ایجاد و نصب عالئم ،قوانین و مقررات در این مکانها و ت نیود
دفترچههای راهنما برای گردشگران و آموزش آنها.
یهای بازنگری()WO
 -استراتژ 

3

* در استراتژیهای بازنگری ،ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر آن است تا با بهرههگیر صرف زا ی

ته یا
تت تت
1

Strengthes & treathe
Agritourism
3
Weeknesses & opportunities
2

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری772 ...

بیرونی ،پیشنهادات اساسی در جهت رفع نقاط ضعف فراروی مناطق گردشگری روستایی ارائه شود که بدین منظ رو
موارد زیر ارائه میگردد.
* بازنگری در جذب و استفاده از سرمایههای خارجی و بخش خصوصی جهت تجهیز مراکز گردش و دوجوم یرگ
توسعه امکانات و تسهیالت آنها ،ضمن بازنگری به نوع و نحوه برنامهریزی و حمایت دولتی از مناطق گردشگری.
* بازنگری به نحوه توزیع امکانات ،خدمات و تسهیالت گردشگری و تقویت و تجهیز مراکز گردشگری روس یاهات
مورد مطالعه ،با اولویت تخصیص مجدد این نوع امکانات به مناطق کوهی و جنگلی و مناطق با قابلیت باال و متوسط
جذب گردشگر.
* بازنگری در نحوه بهرهگیری منطقی از نهادها ،قوانین و مقررات حمایتی در جهت توسعه زیرساختها ،تس و تالیه
تجهیزات مختلف گردشگری در مناطق مورد مطالعه.
* بازنگری به قوانین و مقررات اراضی (زمین) روستایی و مکانهای گردشگری این مناطق به منظور بهره بر و یراد
تهای مختلف آن برای عموم (مردم و گردشگران) و هم چنین جلوگیری از بورس بازی زمین.
استفاده از قسم 
تهای مردمی در توسعه گردشگری و چگونگی جذب سرمایه در این راستا.
* بازنگری در نوع و نحوه مشارک 
* بازنگری و تدوین ساز و کارهای مناسب جهت ساماندهی مراکز اقامتی-گردشگری روستاهای مورد مطالعه.
* بازنگری در دیدگاهها و توسعه و هماهنگی بیشتر و بهینه نهادها و سازمانهای مرتبط با گردشگری در روس یاهات
مورد مطالعه جهت یکپارچهسازی کارکردهای توسعه گردشگری و آموزش مردم و گردشگران به منظور بهرههگیری
بهینه و هدفمند از منابع و اثرات مثبت گردشگری.
یهای تدافعی()WT
 -استراتژ 

1

این راهبرد به منظور مقابله با ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی ارائه میگردد .همانگونه که قب ًالًال اشاره ش اب ،د   
توجه به نقاط ضعف درونی و تهدیدهای بیرونی موجود در روستاهای برگ جهان و افجه ،استفاده از این راهبر رد د
مورد آن ،از اولویت بیشتری برخوردار است .در این راهبرد به منظور مقابله با ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی
راهکارهای زیر ارائه میگردد:
* تبدیل بخشهای جنگلی مجاور کوه به پارک جنگلی.
* تجهیز کوهها و قلههای این مناطق به ویژه برای فصول برف خیز سال به امکانات و تجهیزات الزم و تنوعععبخشی
ته یکسا ،نیباک هلت دننام( یحیرفت یا اس و یر
به فعالیتهای کوهنوردی و جنگلگردی از طریق ایج دا فعالیت ت

     

شهای کوهی) و صدور مجوز جهت موسیقیهای بومی و محلی و ...
ورز 
* ایجاد فضاهای تجاری با جاذبههای بصری مناسب و نظارت ویژه بر عملکرد آنها.

* دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازات ویژه سرمایهگذاری در زمینه احداث هتل-
ها ،مجتمعهای اقامتی ،تأسیسات تفریحی همچون پارکهای تفریحی و جنگلی ،ایجاد زمینهای ورزشی و مؤسسات
آموزشی و علمی چون باغ پرندگان ،موزه تاریخ طبیعی و مناظر روستایی و ...

Weeknesses & treathe

1
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* آموزش و اطالعرسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری در این من قطا

بهههمنظوررر جل زا یریگو

تعارض بین گردشگران و مردم.
* آموزش به گردشگران در زمینه فرهنگ و آداب و رسوم ،مکانهای خاص و سایر موارد.
* ایجاد و توسعه پارکها و فضاهای تفریحی در داخل روستاها.
* زمینهسازی و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه زیر ساختارها ،تجهیزات و تسهیالت مختلف گردش یرگ
یتوانند
و کسب درآمد از این طریق و همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوص رد ی زمینهههه یا ی مدرم هک      نم مم 
مشارکت و یا سرمایهگذاری نمایند.
* ایجاد جایگاه سوخترسانی بنزین و گاز در محدوده بین شهری جهت ارائه خدمات بهتر.
* توسعه ،تجهیز و تنوعبخشی در سیستم حملونقل درون و برونشهری (شبکهها ،پایانهها و ) ...
* توسعه و تجهیز مسیرهای پیاده در داخل روستاها و مس گ زکارم هب یهتنم یاهری ر شد گر روظنم هب ی قیوشت

      

پیادهروی و کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری.
* نصب تابلوهای نشانگر قیمت مصوب و معمول کاالها در مراکز گردشگری برای جلوگیری از سوءاستفادهها و در
نتیجه نارضایتی گردشگران.
* انجام مطالعات جامع در خصوص وضعیت گردشگری در مناطق مورد مطالعه و ایجاد بان و یتاعالطا ک

وآرب رد    

دقیق تعداد گردشگران این مناطق به منظور تدارک نیازهای آنها.
* استفاده از نیروهای متخصص ،آموزشدیده و با تجربه در توسعه گردشگری و ارائه آموزشهای الزم به افرادی که
به نوعی با گردشگران در ارتباط هستند.
* تنوعبخشی و توسعه برنامههای تبلیغاتی در راستای معرفی جاذبههای گردشگری من رد و یرگشدرگ فده قطا

  

نتیجه استفاده بهینه از پتانسیلهای گردشگری این مناطق.
* در نهایت روش تجزیه و تحلیل  SWOTبه شکل نظامیافته هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهاا را
که در مرحله قبل شناسایی شدهاند مورد تحلیل قرار داده و استراتژیهای متناسب با موقعیت را منعکس میسازد .در
ی
مدل  SWOTپس از فهرست نمودن هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید کههه در مرحلههه قبللل شناس یا ی ی
ی هررر یککک از آنها
شده و نوشتن آنها در سلولهای مربوطه به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزندار از محللل تالقی ی
استراتژیهای مورد نظر حاصل میگردد؛ بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دسته اس ژتارت ی ی
ی WO ،WT ،ST
یشود.
و  SOم 
یهایی برای گسترش گردشگری در روستاهای کند علیا و کند سفال بر اساس مدلSWOT
ارائه استراتژ 

به منظور ارائه سیاستهای توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استفاده از مدل سوات ،چهار نوع اس هب یژتارت   
یگردد.
عنوان راهبردهای تهاجمی ،راهبردهای بازنگری ،راهبردهای تنوعبخشی و راهبردهای تدافعی ارائه م 

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری972 ...

راهبرد تهاجمی))SO
مبنای راهبرد تهاجمی بر گرفته از نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی است .در این ارتباط با توجه به یافتهه یا
یگردد:
میدانی تحقیق راهبردهای زیر در این دو روستا ارائه م 
* توجه و تأکید ویژهبر گردشگری فرهنگی و الگوی زندگی جوامع محلی در روستاهای موردمطالعه؛
ی بکر هب یکیدزن و     
* برنامهریزی در زمینه بهر گیری از پتانسیلهای محیط طبیعی روستا با توجه به داشتن طبیعتی ی
یکند.
کالنشهر تهران که محیط مساعدی را برای تعطیالت افراد فراهم م 
* بهرهبرداری از منابع آبی موجود (آب پشت سدها و رودخانهها) جهت توسعه و گس شرت

پ را ه های از ورزشهاا و

تها جهت جذب گردشگر؛
همچنین فعالی 
* توسعه فعالیتها و زیرساختهای مربوط به ورزشهای زمستانی ،کوهنوردی و ( ...با توج رد هکنیا هب ه لوصف     
پاییز و زمستان بیشتر منطقه پوشیده از برف است ،لذا میتوان با بهبود زیرساختها مسافران و گردشگران زی ار یدا
وارد منطقه کرد)؛
* باز زنده سازی الگوهای فرهنگ محلی و شیوه زندگی قدیمیان جهت برگزاری جش یا هراون ی بذج روظنم هب 

   

گردشگر (به دلیل نزدیکی به شهر تهران در صورت به انجام رسیدن چن اک نی ر    ،مس مل ًاًاًاًا ش نارگشدرگ بذج دها    
بسیاری در نواحی روستایی خواهیم بود)؛
عدستی روستاییان.
* بهرهبرداری بهینه از بازار مصرف کالنشهر تهران در راستای فروش تولیدات محلی و صنای 
راهبرد تنوع))ST
در راهبردهای تنوعبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ،راهکارهای زیر به منظور تأمین
یهای نواحی روستایی در جهت رفع تهدیدها ارائه میگردد:
پارهای از نیازمند 
* برنامهریزی هدفمند در راستای حفظ فرهنگ و ارزشهای تاریخی -فرهنگی جامعه محلی با توجه به قرارگی ییری
در نزدیکی شهر تهران و ورود گردشگران از این کالنشهر به روستاهای منطقه؛
* برنامهریزی جامع و یکپارچه جهت حفظ چشماندازهای محیطی بکر و دستنخورده و عدم تخریب محیطزیست
روستا در نتیجهی ورود گردشگران به مناطق روستایی؛
* تصویب قوانین محکم و هدفمند جهت جلوگیری از تخریب بافت بومی روستا در نتیجهی ساختوساززز وی رد ال
یگردد؛
منطقه که باعث بروز آشفتگی در بافت کالبدی روستاهای م 
* ایجاد تشکلها و نهادهای محلی جهت برخورد با گسترش مفاسد اخالقی با توجه به نزدیکی شهر تهر دورو و نا
یشوند؛
برخی گردشگرانی که با این هدف وارد مناطق روستایی م 
* ظرفیت چذیری و تعیین حد مطلوب تراکم جمعیت در مکانهای مختلف توریستی در روستاهای مورد مطالعه؛
* گسترش گردشگری زراعی و دامی به منظور بهرهبرداری بهینه از پتانسیلهای موجود در این زمینه و نیز جلوگیری
از تخریب مراتع ،مزارع و باغات در منطقه؛
* تأمین امنیت در روستاهای هدف گردشگری با توجه به ورود سیلی از گردشگران به منطقه.
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راهبردهای بازنگری))WO
در راهبردهای بازنگری ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر بهرهگیری از فرصتهای بیرونی در جه عفر ت   
یشود.
نقاط ضعف فراروی گردشگری روستایی است .بدین منظور راهکارهای زیر ارائه م 
* به دلیل نبود بازار فروش محصوالت کشاورزی در روستا میتواند از پتانسیل باالی شهر تهران و لواسان ب لیلد ه   
نزدیکی به روستاهای هدف به عنوان بازار فروش محصوالت محلی استفاده کرد؛
یت زا ناو
* با توجه به این منطقه مورد مطالعه هنوز در اذهان بسیاری از افراد ناشناخته باقی مانده است ،بن م نیاربا یی یی
فرصت شهر لواسان که به عنوان شهری خوابگاهی و گردش  رد تسا یرگ ر ج ییاسانش و غیلبت یاتسا ا بذ هههههه هههههههه یا
گردشگری این روستاها استفاده کرد؛
* فعال کردن تورهای گردشگری در روستا در جهت جذب توریست با تأکی ن تیریدم و تیروحم رب د ی یاهور      
یباشند؛
جوان محلی که در حال حاضر در حال ترک روستا م 
تهای روستایی از جمله کش شیازفا یزروا   
* از آنجایی که گرایش شهروندان در سالهای اخیر به شرکت در فعالی 
یافته و همچنین کشاورزی منطقه به حالت سنتی باقی مانده است ،میتوان ب تهج یزرواشک یاهروت یرازگرب ا
ته و یزرواشک یا
شرکت در فعالیتهای کشاورزی و آشنایی با الگوهای سنتی کش یلاعف قنور هب ت تتتت تتتت

    

ینچمه ن    

افزایش درآمد در منطقه اقدام نمود؛
* بازسازی مسکن بومی منطقه و واگذار کردن آنها در قالب اجاره جهت اقامت گردشگران در منطقه جهت کسب
درآمد و همچنین حفظ میراث و دانش بومی گذشتگان (در حال حاضر گرایش بیشتر به مساکن شهری در منطق رد ه
حال افزایش است)؛
* ساخت اقامتگاهها در سازگاری با چشمانداز طبیعی و محلی روستاهای هدف گردشگری؛
راهبردهای تدافعی ))WT
یگردد:
در این راهبرد ضمن تأکید بر رفع آسیبپذیری ناحیه مورد مطالعه ،راهکارهای زیر ارائه م 
* توجه ویژه به گسترش مسکن بومی به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری در منطقه که در حال حاضر ب هجوت ا   
به توسعه ویال سازی در منطقه مورد غفلت واقع شده است؛
* آموزش و اطالع رسانی به مردم در ارتباط با برخورد مناسب روستاییان با گردشگران و همچن یراتفر یوگلا نی    
بهینه گردشگران در ارتباط با فرهنگ محلی؛
سهای سفر برای جذب گردشگر؛
* برنامهریزی و تأمین منابع مالی جهت تأسیس آژان 
* ساخت جادههای مناسب برای گردشگران و کاهش ازدحام مسافران فقط در یک نقطه؛
* آموزش زیست محیطی به سازندههای هتل ،ویال و تورگردانها برای کاهش اثرات زیست محیطی در منطقه؛
* بکارگیری کارشناسان مدیریت محیط زیست برای اداره و آموزش در زمینه کاهش زباله و آلودگی در منطقه م درو
مطالعه؛

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری182 ...

* اطالعرسانی توریستها و اکوتوریستها با استفاده از راهنماهای محلی ،توزیع روزنامهها ،مجالت و نصب عالئم
برای جلوگیری از آلودگی منطقه.

یه رد یرگشدرگ نالک یا
یرسد اس ژتارت ی ی
بنابراین فرضیه تحقیق با عنوان به نظر م 

 یاهاتسور ه فد گرد یرگش       

متناسب با ویژگیهای محیطی -اکولوژیک و اقتصادی -اجتماعی منطقه تدوین نشده است ،تائید میگردد و در ادامه
یگردد.
یهای متناسب با شرایط محیطی -اکولوژیک ،اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی -تاریخی آنها ارائه م 
استراتژ 
ی -ت هجوت یخیرا   
یرسد در استراتژیهای کالن گردشگری در منطق گنهرف یرگشدرگ هب ه یییی یییی
فرضیه دوم :به نظر م 
ویژهای صورت نگرفته است.
در راستای سنجش این فرضیه به بررسی مطالعات صورت گرفته توسط ادارات ذینف هسیاقم و ع    آنهاا ب داد ا ه هه یا
جمعآوری شده توسط محقق باید پرداخت .بررسی استراتژیه  طسوت هدش هئارا یا س ف ثاریم نامزا ر و یگنه      
یه هجوت هناگراهچ یا    
گردشگری در راستای توسعه گردشگری در روستاهای هدف نشان میدهد که در اس ژتارت ی ی
خاصی به توسعه گردشگری فرهنگی -تاریخی صورت نگرفته است؛ به عبارت دیگر در راهبردهای رقابتی /تهاجمی
) (SOارائه شده بیشتر توسعه طبیعتگردی ،توسعه ورزشها و فعالیتهای برفی و ژئوتوریسم مد نظر ارق  ر هتفرگ     
تها ،بازاریابی و مشارکت روستاییان مورد
است .در راهبرد بازنگری) (WOاستراتژیهایی در ارتباط با بهبود زیرساخ 
تأکید قرار گرفته است .در راهبرد تنوع( )STبیشتر بر آموزش بعد انسانی درگیر در توسعه گردش دربهار رد و یرگ   
تمحیطی گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.
تدافعی) (WTنیز بعد زیس 
در ارتباط با این مقوله باید گفت که در حال حاضر در سطح جهان ،گردش و یگنهرف یرگ

مظعا شخب یخیرات      

یدهد که متأسفانه در کشور ما هنوز توجه وی ییژهای ب هتفرگن تروص هلوقم نید     
گردشگری را به خود اختصاص م 
یتوجهی روستاییان به سرمایههای بومی و دانش
است (همانطور که از مستندات فوق پیدا است) .این خود باعث ب 
بومی میگردد که نتیجه این فرآیند تخریب و از بین رفتن این منابع گردشگری میشودد؛ ب ابع ه ر ب رگید ت ر یسر     
فعالیتهای اقتصادی صورت گرفته در روستا نشان میدهد که بخ زا یهجوت لباق ش

ته یا
یلاعف رد ناییاتسور تتتتت تتتتت

کشاورزی و دامداری مشغول هستند و دارای جاذبههای ابزاری و فرهنگی قابل توجهی در این بخش هستند؛ بنابراین
برنامهریزی در زمینه توسعه صنایع دستی و الگوهای فرهنگی موجود میتواند به فعال نمودن اقتص مک اتسور دا ک    
شایانی کند .یکی دیگر از جاذبههای گردشگری موجود در منطقه نیز مقوله پوشاک محلی و همچنین غذاهای محلی
یه یرگشدرگ هعسوت یا    
در منطقه است که خود میتواند در جذب گردشگر مؤثر باشد .در این ارتباط نیز استراتژ 
این بخش را مورد غفلت قرار داده است .عالوه بر این نتایج مطالع هک داد ناشن ینادیم تا در فده یاهاتسور 

    

جاذبههای از جمله بقایای کاخ ناصرالدین شاه ،امام زاده اسماعیل و حمام ق  دوجو یمید د زا راشرس دوخ هک درا      
جاذبه میباشند؛ بنابراین ضروری است که در راستای بهرهبرداری از این پنانسیلها در منطقه در طرحه تسدارف یا   
یمهری قرار بگیرد؛ بنابراین با توج هب ه   
یتوجهی و ب 
توجه ویژهای صورت بگیرد ولی در عمل این پتانسیلها مورد ب 
یرسد در استراتژیهای کالن گردشگری در منطقه ب گشدرگ ه ری   
یافتهها و توضیحات فوق این فرضیه که به نظر م 
یگردد.
فرهنگی -تاریخی توجه ویژهای صورت نگرفته است ،تائید م 
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فرضیه سوم :به نظر میرسد راهبردهای ته یمجا

) (SOو راهبر یرگنزاب د    ) (WOمهمممتر هعسوت یاهدربهار نی    

تهای گردشگری و پایداری جوامع روستایی در منطقه مورد مطالعه هستند.
فعالی 
در راستای سنجش این فرضیه باید در ابتدا عامل فرصتهای بیرونی و اینکه چگونه میتواند در توسعه فعالیته یا
شآفرینی کند ،با استناد به یافتهه ددرگ حیرشت ینادیم یا      (الزم ب هک تسا رکذ ه
گردشگری در منطقه نق 

لماع      

فرصتهای بیرونی برای تمام روستاهای موردمطالعه تقریبًاًا مشابه است) .اولین املی که در این زمینه باید مورد توجه
قرار بگیرد بعد مسافت است .مطالعات میدانی نشان میدهد که تمام روستاهای م گنایم روط هب هعلاطم درو ی رد ن   

  

فاصله  35کیلومتری از تهران بزرگ قرار دارند .این بدین مفهوم است که بزرگترین بازار مصرف کشور یعنی تهراننن
در فاصله نزدیک این روستاهای هدف گردشگری قرار دارد و در کوتاهترین زمان شهروندان تهرانی به این جاذبههای
گردشگری دست خواهند یافت .عامل دیگری که در همین زمینه ارتباط پیدا میکند فشارهای ناشی از شهرنش زا ینی
جمله خستگی کاری ،مشکالت ترافیکی و از همه مهمتر آلودگی هوا است .این عوامل در سالهای اخیر اشف  ر یاه   
روحی و جسمی فراوانی را به ساکنان شهری متحمل کرده است که شهروندان به دنبال یافتن اندک فرصتی هستند تا
بتوانند با گشتوگذار در یک محیط بکر از فشارها ،آلودگیها و  ...رهایی یابند؛ بنابراین به دلیل نزدیک هاتسور ی ای   
هدف گردشگری با شهر تهران ،با برنامهریزی جامع و هدفمند میتوان به توسعه فعالیته گشدرگ یا ر هنیمز رد ی    
ژئوتوریسم ،توریسم ورزشی و مهمتر دراوم( یدوبان لاح رد یگنهرف یاهوگلا یزاسزاب همه زا 

زا یرایسب       

  

یالخصوص منطقه موردمطالعه از بین رفتهاند) پرداخت.
جاذبههای فرهنگی و سنتی در روستاهای کشور و عل 
عالوه بر این به دلیل اینکه تهران شهری است که از بیشتر نقاط جهان ساالنه چه به صورت همایش یا سمینار و چه
به صورت محل زندگی و اقامت ،افراد خارجی زیادی را ب م بذج دوخ ه

یکند؛؛ بن رتشیب هک ییاجنآ زا نیاربا     
یییی یییی

گردشگران خارجی عالقه فراونی به تجربه الگوهای فرهنگی زندگی (طریقه لباس پوشیدن ،مسکن بومی همس اب زا   
نیازهای اجتماعی -اقتصادی و  ) ...دارند لذا در درجه اول آموزش و اطالعرسانی در ارتباط با آشنا نمودن این افراد با
جاذبههای گردشگری روستاهای هدف و در درجه بعدی آموزش ساکنان محلی در ارتباط با رعایت نم قوقح ندو   
گردشگر و تأمین امنیت آنها میتواند سیل فراوانی از گردشگران خارجی را وارد این روستا کند که خود دررس ندی
به توسعه پایدار منطقهای مؤثر و یاریرسان باشد؛ بنابراین آنچه از یافتههای فوق برمیآید این نکته اس لماع هک ت    
برونی (شهر تهران) به عنوان یکی از تسهیلکنندههای توسعه پایدار در منطقه مورد مطالع ینچمه .تسا ه ن دوجو      
تورهای گردشگری در شهر تهران نیز فرصتی جهت وارد نمودن گردشگران به این روستاها است.

یکی از رویکرد توسعه در سالهای اخیر رویکرد توسعه درونزای نوین 1است .دیدگاه ای صا نیا رب درکیور ن للللل للللل
ل
ی-
استوار است که برای رسیدن به توسعه ما باید به قابلیتها و توانمندیهای درونی با نگاهی به تح داصتقا تالو یی یی
اجتماعی و سیاسی بیرونی داشته باشیم .در این ارتباط توجه به فضاهای و فرآیندهای بیرونی در باال بحث و بررسی
گردید که منظور همان پتانسیل و ظرفیت تهران جهت رونق فعالیتهای گردشگری در روس رد .تسا فده یاهات   
ارتباط با نقاط قوت و ضعف درونی نیز باید گفت که روستاهای مورد مطالعه ب مناوت ظاحل ه ن  ید در عرض هههه هههههه یا

Neo indigenous development approach

1

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری382 ...

اقتصادی -اجتماعی ،محیطی -اکولوژیک و تاریخی -فرهنگی بسیار با استعداد هس دنت ؛؛ ب ابع ه ر د رگید ت ر هنیمز     
محیطی -اکولوژیک این روستا فضای مناسبی را جهت توسعه فعالیتها و ورزشهای زمس درک مهارف ینات ههه ههههان و د
همچنین زمینه توسعه فعالیتهای کوهن عیبط ،یدرو تت تتتگر رهب ،ید هه هههگیر آ شوخ قطانم زا ی

بببببببوه نینچمه و او   

ی-
بهرهگیری از پتانسیلهای پهنههای آبی موجود در منطقه را فراهم کرده است .در ارتباط ب یلاعف ا تت تتته داصتقا یا یی یی
ته زا یداصتقا ددعتم یا
اجتماعی نیز باید گفت که منطقه م راد هعلاطم درو ا یلاعف ی تتت تتت

ز هلمج ر ،یرادماد ،تعا       
   

باغداری ،صنایع دستی و  ...است که هر کدام از آن بستر مناسبی جهت توسعه فعالیته گشدرگ یا ر هب صتخم ی

خود است و گردشگر خاص خود را دارا است .یکی دیگر از جاذبههای مهم گردش جو هقطنم رد یرگ و یاهانب د     
  

تاریخی است که شامل امامزاده اسماعیل ،بقایای کاخ ناصرالدین ش ...و یمیدق مامح ،ها زا یکی دوخ هک تسا     

ی -فرهنگ تسا ی ؛؛ ؛؛؛
پتانسیلهای بسیار مهم جهت جذب گردشگران عالقهمند در زمینه بناها ه  ا ووو الگوه ات یا ر خی یی یی
بنابراین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ قابلیت و توانمندی درونی در سطح بسیار باالیی قرار دارن .د اب طابترا رد    
تهای روستا -شهری در منطقه وجود
نقاط ضعف موجود در منطقه نیز یافتههای میدانی حاکی از آن است که مهاجر 
دارد و روستاها در حال از دست دادن نیروهای جوان خود است که خود مانع بزرگی در راه رسیدن به توسعه پایدار
است .عالوه بر این عدم آشنایی روستاییان با برخی از توانهای فرهنگی خود در ارتباط ب ن یرگشدرگ هعسوت ا یز     
یکی از مشکالت منطقه است .همچنین عدم آموزش روستاییان در زمینه برخ  نینچمه و نارگشدرگ اب درو ر شو

   

بازاریابی تولیدات و  ...از مهمترین نقاط ضعف پیش روی توسعه گردشگری در روستاهای هدف منطقه مورد مطالعه
است.
بنابراین با توجه به یافتههای میدانی فوقالذکر این فرضیه تحقیق با عنوان به نظر میرسد راهبردهای ته یمجا

)(SO

و راهبرد بازنگری () WOمهمترین راهبردهای توسعه فعالیتهای گردشگری و پایداری جوامع روس یات ی هقطنم رد    
یگردد.
یباشند ،تائید م 
مورد مطالعه م 
ب :ارائه استراتژیهایی برای گسترش پایدار گردشگری در روستاهای ه گشدرگ فد ر ناتسهد ی     لواس تانا
(افجه ،برگ جهان ،کند علیا و کند سفلی)
یهای تهاجمی یا رقابتی ()SO
*استراتژ 
این استراتژی متمرکز بر مزیتها یعنی نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی است ،در واقع مواد اولیه این راهبرد
عواملی هستند که به مقصد گردشگری مورد مطالعه ،امکان رقابت با مقصدهای دیگر را میدهند .م تهج ریز دراو    
یهای موجود به منظور توسعه گردشگری در شهر ارائه میگردد.
بهرهبرداری از برتر 
لها و رودخانهها و فضای سبز ،مر باد
 -1تأکید ویژهبر جاذبههای طبیعی شامل :کوهها ،چشم اندازهها ،جنگ 

...و هب   

منظور کسب درآمد و ایجاد اشتغال و توسعه روستایی.

ته نیا هعسوت یارب یبسن یا عون
 -2تأکید بر توسعه گردشگری طبیعی 1و اکوتوریسم ،2به دلی دوجو ل    مزیت ت

    

گردشگری در مناطق مورد مطالعه.
Natural Tourism
Ecotourism

1
2
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 -3با توجه به اینکه بیشتر گردشگران دارای انگیزه تفریحی و پس از آن تفریحی-تجاری هستند ،لذا اقدامات مناسب
جهت جلب رضایت آنها و بهرهگیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت به جهت نزدیکی با مراک هش ز ری   
پرجمعیت (نظیر لواسان ،تهران و  ) ...در جهت بهرهبرداری از جاذبهها و فرآوردههای گردش جیا روظنم هب یرگ اد     
اشتغال و درآمد برای ساکنین مورد مطالعه صورت گیرد.
 -4تقویت و ساماندهی وضعیت مراکز اقامتی موجود.
یهای محافظهکارانه یا تنوع ()ST
*استراتژ 
در استراتژیهای تنوعبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ،موارد زیر به منظ رو

تأممین

یهای گردشگری و تنوعبخشی به گردشگران آن در جهت رفع تهدیدها ارائه میگردد.
پارهای از نیازمند 
 -1تنوعبخشی به مراکز خدماتی-اداری گردشگری این مناطق ،بهمنظور جلب رضایت گردشگران و امکان رقابت با
مناطق رقیب.
 -2تدوین قوانین و مقررات دقیق جهت جلوگیری از سوداگری زمین و مسکن و نیز ظرفیت پذذذیری و تعی دح نی   
مطلوب تراکم جمعیت در مکانهای مختلف گردشگری روستاهای مورد مطالعه و نظارت دقی نیلوئسم فرط زا ق    
پس از این مرحله.
 -3تأمین امنیت مکانهای مختلف گردشگری این روستاها جه ریگولج ت ی جا تافلخت زورب زا  تما ریاس و یع

     

تخلفات.
 -4تنوعبخشی به امکانات ،فعالیتها و خدمات گردشگری به منظور جلب رض گشدرگ تیا ر و نا

زفا عبطلاب ا شی     

تهای متنوع
تعداد گردشگران در استان و به ویژه این روستاها و هم چنین به کارگیری طبقات مختلف مردم در فعالی 
و مختلف.

 -5توسعه و گسترش گردشگری کشاورزی 1به منظور بهرهبرداری مناسب از من و عرازم ،رظا

غاب ا رد ییاتسور ت

  

جهت کسب درآمد و نیز جلوگیری از تخریب مزارع و پوشش گیاهی.

 -6تنوعبخشی و توسعه برنامههای تبلیغاتی و جشنوارههای خاص نظیر گل ،گیاه ،تجاری و  ...برای معرف بذاج ی هه ههه-
های طبیعی و انسانی روستاها و مناطق مورد مطالعه و کمک به دائمی بودن گردشگری در این مناطق.
یهای تدافعی ()wt
استراتژ 
این راهبرد به منظور مقابله با ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی ارائه میگردد .همانگونه که قب ًالًال اشاره شد ،با
توجه به نقاط ضعف درونی و تهدیدهای بیرونی موجود در روستاهای برگ جهان و افجه ،استفاده از این راهبر رد د
مورد آن ،از اولویت بیشتری برخوردار است .در این راهبرد به منظور مقابله با ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی
راهکارهای زیر ارائه میگردد:
 -1تبدیل بخشهای جنگلی مجاور کوه به پارک جنگلی.

Agritourism

1

ارزیابی استراتژیهای توسعه گردشگری582 ...

 -2تجهیز کوهها و قلههای این مناطق به ویژه برای فصول برف خیز سال به امکانات و تجهیزات الزم و تنوعبخشی
ته یکسا ،نیباک هلت دننام( یحیرفت یا وووووو ووووووو س ریا
به فعالیتهای کوهنوردی و جنگلگردی از طریق ایج دا فعالیت ت
یهای بومی و محلی و ...
شهای کوهی) و صدور مجوز جهت موسیق 
ورز 
 -3ایجاد فضاهای تجاری با جاذبههای بصری مناسب و نظارت ویژهبر عملکرد آنها.
 -4دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازات ویژه سرماایهگ ثادحا هنیمز رد یراذ    
نه و یشزرو یا
هتلها ،مجتمعهای اقامتی ،تأسیسات تفریحی همچون پارکهای تفریح یمز داجیا ،یلگنج و ی نننن نننن
مؤسسات آموزشی و علمی چون باغ پرندگان ،موزه تاریخ طبیعی و مناظر روستایی و ...
 -5آموزش و اطالعرسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری در این مناطق بهههمنظوررر جل زا یریگو
تعارض بین گردشگران و مردم.
بورسوم ،مکانهای خاص و سایر موارد.
 -6آموزش به گردشگران در زمینه فرهنگ و آدا 
یهای رقابتی یا بازنگری ()WO
*استراتژ 
تهاای
در استراتژیهای بازنگری ،ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر آن است ت رهب اب ا ه هه ههههگیر زا ی فرصت ت
بیرونی ،پیشنهادها اساسی در جهت رفع نقاط ضعف فراروی مناطق گردشگری روستایی ارائه شود که ب وظنم نید ر   
موارد زیر ارائه میگردد.
 -1بازنگری در جذب و استفاده از سرمایههای خارجی و بخش خصوصی جهت تجهیز مراکز گردشگری موج و دو
توسعه امکانات و تسهیالت آنها ،ضمن بازنگری به نوع و نحوه برنامهریزی و حمایت دولتی از مناطق گردشگری.
 -2بازنگری به نحوه توزیع امکانات ،خدمات و تسهیالت گردشگری و تقویت و تجهیز مراکز گردشگری روستاهای
مورد مطالعه ،با اولویت تخصیص مجدد این نوع امکانات به مناطق کوهی و جنگلی و مناطق باقابلیت باال و متوسط
جذب گردشگر.
 -3بازنگری در نحوه بهرهگیری منطقی از نهادها ،قوانین و مقررات حمایتی در جهت توسعه زیرساختها ،تسهیالت
و تجهیزات مختلف گردشگری در مناطق مورد مطالعه.
 -4بازنگری به قوانین و مقررات اراضی (زمین) روستایی و مکانهای گردشگری این مناطق بهمنظور بهرهبر اد ررری و
تهای مختلف آن برای عموم(مردم و گردشگران) و همچنین جلوگیری از بورس بازی زمین.
استفاده از قسم 
 -5بازنگری در نوع و نحوه مشارکتهای مردمی در توسعه گردشگری و چگونگی جذب سرمایه در این راستا.
 -6بازنگری و تدوین سازوکارهای مناسب جهت ساماندهی مراکز اقامتی-گردشگری روستاهای مورد مطالعه.
 -7بازنگری در دیدگاهها و توسعه و هماهنگی بیشتر و بهینه نهادها و سازمانهای مرتبط با گردشگری در روستاهای
مورد مطالعه جهت یکپارچهسازی کارکردهای توسعه گردشگری و آموزش مردم و گردشگران به منظور بهرههگیری
بهینه و هدفمند از منابع و اثرات مثبت گردشگری.
یگردد.
فهای درونی و تهدیدهای بیرونی ارائه می ی
*استراتژیهای تدافعی ( )WTاین راهبرد به منظور مقابله با ضع 
همانگونه که قب ًالًال اشاره شد ،با توجه به نقاط ضعف درونی و تهدیدهای بیرونی موجود در روستاهای برگ جه و نا
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افجه ،استفاده از این راهبرد در مورد آن ،از اولویت بیشتری برخوردار است .در این راهبرد به منظور مقابله با ضعف-
های درونی و تهدیدهای بیرونی راهکارهای زیر ارائه میگردد:
 -1تبدیل بخشهای جنگلی مجاور کوه به پارک جنگلی.
 -2تجهیز کوهها و قلههای این مناطق به ویژه برای فصول برف خیز سال به امکانات و تجهیزات الزم و تنوعبخشی
به فعالیتهای کوهنوردی و جنگلگردی از طریق ایج دا فعالیتتته یکسا ،نیباک هلت دننام( یحیرفت یا اس و یر

     

یهای بومی و محلی و ...
ورزشهای کوهی) و صدور مجوز جهت موسیق 
 -3ایجاد فضاهای تجاری با جاذبههای بصری مناسب و نظارت ویژهبر عملکرد آنها.
 -4دعوت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازات ویژه سرماایهگ ثادحا هنیمز رد یراذ    
نه و یشزرو یا
هتلها ،مجتمعهای اقامتی ،تأسیسات تفریحی همچون پارکهای تفریح یمز داجیا ،یلگنج و ی نننن نننن
مؤسسات آموزشی و علمی چون باغ پرندگان ،موزه تاریخ طبیعی و مناظر روستایی و ...
 -5آموزش و اطالعرسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری در این مناطق بهههمنظوررر جل زا یریگو
تعارض بین گردشگران و مردم.
نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) ص گشدرگ تعن ری   
منطقه مورد مطالعه شناسایی و سپس با استفاده از ماتریس  ،sowtاین عوامل داخلی و خارجی با هم تالق و هتفای ی
استراتژیهای مناسب توسعه صنعت گردشگری منطقه مورد مطالعه در چهار دسته  wo ،st ،soو  wtتعیین گردیدند؛
که با توجه به جداول مربوطه و نتایج حاصل از بررسی جدول سوات ،با توجه به نقاط قوت موج هاتسور رد دو ای   
مورد مطالعه ،استراتژیهای تنوعبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ،به منظوررر تأممین
یهای گردشگری و تنوعبخشی به گردشگران در جهت رفع تهدیدها به عنوان اولویت اول در ب نی
پارهای از نیازمند 
استراتژیهای توسعه صنعت گردشگری در روستاهای مورد مطالعه مشخص گردیده و بعد از استراتژی تنوعبخش ،ی
به ترتیب استراتژیهای رقابتی -تهاجمی که متمرکز بر مزیتها یعنی نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی بوده و
یهای بازنگری ک مض ه نن نن
ن
یا 
یدهند ،استراتژ 
به مقصد گردشگری مورد مطالعه ،امکان رقابت با مقصدهای دیگر را م 
ی در جهت ت
ت
ت اساسی ی
تأکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی بر آن دارند تا با بهرهگیری از فرصتهای بیرونی ،پیش اداهن ت ت
یهای تدافعی ،به منظور مقابله با
رفع نقاط ضعف فراروی مناطق گردشگری روستایی ارائه دهند و در نهایت استراتژ 
ضعفهای درونی و تهدیدهای بیرونی ،در اولویتهای بعدی توسعه صنعت گردش هاتسور یرگ ا گرب و هجفا ی     
ت كههه بههه كليههه
جهان قرار گرفتهاند .براي اجراي برنامههای توسعه گردشگري در روستاهاي مورد مطالعههه الزم است ت
یهایی نيز در سطح منطقه
بخشها و دستگاههای اجرا يي مرتبط با اجراي طرح ،اطالعات الزم داده شده و اطالعرسان 
صورت گيرد .رو كي رد اصلي اين برنامهريزي مبتني بر ايجاد تحرك و پويا يي سرمایهگذاری بخش خصوصي ،به ويژه
سرمایهگذاری خود روستا يي ان است ،به نحوي كه حتي خود روستا يي ان بتواننددد در بس راي ييي م راو دد ج خب نيزگيا شش شش
ش
یبایست براي اين بخش انگيزه الزم فراهم شود كه در اين زمينههه الزم
دولتي شده و كارها را به پيش برند .بنابراين م 
ش دولت ييي ب خب ه شش ششش خصوص ييي و
است اقدامات زير صورت پذيرد :واگذاري بخشي از تصديگري و اجراي ييي بخش ش
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ن
ج س تخا ن ن
روستا يي ان؛ فراهم ساختن تسهيالت بان يك و اعطاء وامهای کمبهره به بخش خصوصي و روستا يي ان؛ خ را ج ج
عمليات اداري سرمایهگذاری بخش خصوصي و روستا يي ان از روندهاي مرسوم و گسترده اداري و به راه انداختن كار
آنها در کمترین فاصله زماني .از لحاظ اقتصادي ،با توجه به كوهستاني بودن منطقه و نبود زمینهای كشاورزي كافي
براي كشت و گذران معاش از اين طريق كه منجر به وابسته شدن اكثر روستا يي ان از لحاظ اقتص دا ييي بههه گردش رگ ييي
شده و تقريبًاًا اكثر آنها نيز در روستا با آن درگير هستند ،الزم است كه اين نكات مد نظر قرار گيرد:
-

روستا با داشتن ظرفیتهایی همچون تنوع قابل مالحظه منابع گردشگري كه امكان گسترش بازار را فر مها

یهای عمومي جمعيت از قبيل جواني جمعيت ،ميزان باسوادي؛ توليد
یسازد و وضعيت مطلوب روستا از نظر ویژگ 
م
ت و پتانس ازاب داجیا لی ررر رررر برا ييي ايجاد د
و عرضه مازاد بر مصرف براي ب ونت ؛رازا عع ععع زم نا ييي دسترس ييي بههه محص الو ت ت
فرصتهای گردشگري در طول سال؛ نزد يكي به مقصدهاي مهم گردشگري مثل لواسان و راههای متصللل به آنهاا؛
فرصتهایی را براي توسعه دارد كه در اين زمينه با توجه به كمبود منابع مالي و سرمايه در روستاا ن ب زاي هه ههه حمايت ت
ت
ش خصوص ييي و روس اييات ننن و خ را ج ج
ج
دولت از قبيل فراهم ساختن تسهيالت بان يك و اعطاء وامهای کمبهره بههه بخش ش
ساختن عمليات اداري سرمایهگذاری بخش خصوصي و روستا يي ان از رون اهد ييي مرسوممم و گس درت ه ه اداري و بههه راه
انداختن كار آنها در کمترین فاصله زماني و حمايت و كمك از اجراي پروژههای مربوط به تقويت و ايجاد ص عن ت ت
ت
مهمانخانهداری كوچك در روستا توسط روستا يي ان ،دارد.
ل در برنامهههری ییزی و توس هع
 در رابطه با عوامل فرهنگي و اجتماعي كه شايد بتوان گفت يكي از مهمترررین عوامل لت گيردد :تهيههه و
روستا يي در ايران است ،الزم است كه از طرف مردم و با مشاركتشان با دولت اقدامات زيررر ص رو ت ت
اجراي كي

استراتژي اطالعرسانی مرتبط با بخش گردشگري بهویژه در رابطه با آدابورسوم منطق ب ه هه ههه گردش ؛نارگ

ف گردش ؛نارگ
اين كار با هدف آگاه ساختن آنها و احترام و ارزش گذاشتن به رسوم و سنتهای روستا يي ان از طرف ف
تجهيز مدارس موجود در روستا بهویژه دبيرستان روستاها؛ ايجادد كتابخانههه و مراكززز فرهنگ ييي در روس ارجا ؛اهات ييييي
برنامههای فرهنگي و اوقات فراغت در روستاها؛ اجرا و تهيه برنامههایی براي باال بردن سطح آگاهي از گردشگري و
گردشگران؛ ايجاد زیرساختهای مناسب و احداث تأسيسات و امكانات الزم جهت حفظ آثار ،سنن و فرهنگ محلي
صورت پذيرد.
لهای منطقه چون وجود اکوسیستمهای كوهستاني؛ منطقه يي القي،
 از لحاظ عوامل زیستمحیطی با توجه به پتانسی ینظیر و متعدد الزم است كه اقداماتي براي
چشمانداز بسيار زيبا با انواع گونههای گياهي و جانوري؛ وجود تپههای ب 
تمحیطی منفي نظير چراي مفرط و خارج از ظرفيت؛ تغ يي ر كاربري اراضي كش زروا ييي
جلوگيري از ايجاد عوامل زیس 
و منابع طبيعي؛ نامناسب بودن وضعيت بهداشتي بسياري از منابع مهياي گردشگري و ريختن زباله در سطح مراتععع و
روستا؛ بهرهبرداری ناپايدار از معادن از طرف مردم و دولت ،صورت گيرد .بهویژه با توجه به درگيري و دعواي مردم
با سازمان جنگلها و مراتع در رابطه با ساخت مغ زا ه ه و مهمانخان ب ه ررررر روي زم ممینهاای كش زروا ييي خودد و ن داد ننن
ص
مجوزهاي الزم به مردم ،مناسب است كه محلهایی مناسب در روستا با رضايت خود آنها به اين م راو د د اختصاص ص
يابد تا از تغ يي ر كاربري اراضي جلوگيري شود.
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ت كههه الزم است
ت بس راي ييي است ت
ط قوت ت
لو نقل نيززز روستاا داراي نقاط ط
 در رابطه با عوامل زیر ساختاری و حمل لت)؛ وجودد
بهرهبرداریهای پايدار از آنها به عمل آيد .از جمله متصل بودن به قطب مهم گردشگري استان (لواس انا ت ت
ميسر اصلي منتهي به روستا؛ برخورداري از امكانات حملونقل؛ وجود راههای خا يك و نامناس ارب ب ييييي رس دي ننن بههه
یتوانددد در ا وصخ ني صص صصص راه گشاا
منابع گردشگري روستا كه زمینههای الزم براي درست كردن آنها مهيا است ،م مم 
باشد.
این مقاله با این رویکرد که گردشگری میتواند احیاء کننده مناطق روستایی باشد و بهسوی توسعه پایدار سوق دهد
انجام گرفت که نتایج ماتریسی حاصل از مدل سوآت و تحلیل شبکهای به دست آمده بیانگر آن است که:
نتایج حاصل از ماتریس  Swotدر زمینه نقاط قوت ( 16 )Sنقطه قوت مطرح گردی ایب ،د نن ننن گر ک تسا نآ 

ههه هههه رونق ق
ق

یگردد د و جریاننن
باغداری و زنبورداری و دامداری در روستا به عنوان مهمترین و م ترثؤ رررین نقط  توق ه ت م یقل ی ییی یییی
رودخانه برگ جهان و افجه در شرق روستاها و نزدیکی آبشارهای پس کیوچ  ،،م بآو  ،،چرنددد سواس ات ننن ب ناونع ه   
یآیددد ،در زمین طاقن ه    ض فع
کماهمیتترین نقاط قوت در زمینه گردشگری مح وم هدود ر ب هعلاطم د ه م رامش یییییی یییییی
ع و تغییررر ک ربرا ییی
ی مراتع ع
( ،)Weaknessesعامل (تجاوز به زمینهای منابع طبیعی و تفکیک قطعات ب دوبان و یغا یی یی
آنها) بهعنوان مهمترین نقطه ضعف تلقی میگردد و (ساماندهي نامناسب گرههای محلي در بافت روستا) بههه عن ناو
یآید ،در زمینه فرصت ت
کماهمیتترین نقطه ضعف به حساب م 
تهاا)(Opportunity

 16فرص یدرگ حرطم ت د هک 

   

ش گردش يرگ )) و (نبودد افرادد
ی در بخش ش
ی و سر یام هههگ راذ ی ی
(افزایش توجه بخش دولتی و خصوصی بههه برنامهههریزی ی
ت ،در
متخصص در رابطه با گردشگری در روستا) به ترتیب اهمیتترین و کماهمیتترین فرصتها عنوانشدهه است ت
ی
ش باررر م لا ی ی
زمینه تهدیدات  71عامل مطرح شده است که (افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین و بالطبع اف یاز ش ش
جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت گردشگری و مقرون به صرفه نبودن آنها) و (متغير بودن حجم آب رودخانههاا و
چشمهها ،خشك شدن رودخانهها بهویژه در فصول خشکسالی) به ترتیب مؤثرترین و کم م حرطم لماع نیرترثؤ    
تهاا ( )Oبههه
گردیده است؛ بنابراین منطق رویکرد مدل  Swotاین است که استراتژی اثربخش قوتهاا ( )Sو فرصت ت
فها ( )Wو تهدیدات ( )Tرا به حداقل برسانیم .لذاا بر اسا  سس سسس نت ارتسا قوف جیا ت یژ     م ظندرو ررر در
حداکثر و ضع 
گردشگری محدوده استراتژی تهاجمی ( )SOاست .همچنین در زمینه نق توق طا   

ل ض فع
عامل  ،S1عامل ل

،W15

فرصت  O1و تهدید  T1به ترتیب بیشترین امتیاز را دارا میباشند؛ بنابراین الزمه رسیدن به یک توسعه پایدار بهوی هژ
در زمینه توسعه روستایی نگاه ویژه و غیر آمرانه (برنامهریزی از پایین به باال) به مقوله گردشگری که یکی از ش قوق
رسیدن به توسعه پایدار است؛ و گردشگری در صورتی توسعه پایدار منطقه را ب ابند ه لل للل دارد ک تسیز طیحم زا ه    
منطقه و منابع زیستی محیطی و میراث فرهنگی آن حفاظت کند و حرمت جامعه بومی و ساکن منطقه را پاس بدارد.
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