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 ١٣٩١ زمستان، مچهار شمارةسال سوم، ها& روستايي، پژوهش
 ۸۴-۵۹صص 

 

ريزي راهبردي گردشگري روستايي با استفاده از ماتريس برنامه

1)شهرستان شهركرد -(مطالعه موردي: بخش سامان EFEو   IFEارزيابي
 

 

 تهران ريز. روستايي، دانشگاه دانشجو. کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه -ناهيد اکبر& ساماني

سيدعلي بدر&
*

 دانشگاه تهران ،ريز. روستاييدانشيار دانشکده جغرافيا و عضو قطب برنامه -

 دانشگاه تهران ،ريز. روستايياستاديار دانشکده جغرافيا و عضو قطب برنامه -محمد سلماني

 

  ٦/١٠/١٣٩١ :پذيرش نهايي          ٢٢/٩/١٣٩٠دريافت مقاله :

 

 چکيده

هاي مختلف از جملـه  ريزي و اجراي راهبردهاي كارآمد در زمينهروستايي نيازمند برنامهرشد و توسعه نواحي 

 -گردشگري است. پژوهش حاضر با تدوين راهبرد توسعه گردشگري روسـتايي و بـه روش تحقيـق توصـيفي    

روستايي، گردشگران، مسـئوالن) در انجـام    هاياست. سه گروه (خانوار و از نوع پيمايشي انجام شده ،تحليلي

خانوار بـر   2848 مجموع روستا با 8روستاست كه از  23 اند. بخش سامان داراياين پژوهش مشاركت داشته

گيري تصادفي ساده به عنوان خانوار به روش نمونه150 شان، ها و موقعيت جغرافياييجاذبه و هااساس پتانسيل

و از جامعه آماري گردشگران نيز بر مبناي برآورد تعداد گردشـگران   .تخاب شدندنمونه آماري جامعه محلي ان

) انتخـاب شـدند. ايـن    آنهـا همه  نفر (تقريباً 20والن به تعداد ئنفر و از مس 60 ،نفر) 600در طول يك هفته (

به ارائه راهبـرد بـراي توسـعه گردشـگري     در آن ه و گرفتانجام  SWOTپژوهش در چند مرحله و با تحليل 

، راهبردهـاي   IEتحقيق بيانگر آن است كه در ماتريس ارزيـابي داخلـي و خـارجي    است. نتايجشده پرداخته 

بـا    WT2آنها بهتـرين راهبـرد   از بين اند، كه در بخش سامان مطرح شدنياجرا هايتدافعي به عنوان راهبرد

ويق مـردم بـه مشـاركت در جهـت توسـعه و تجهيـز روسـتاها از نظـر         سازي و تشـ  زمينه«با نام  36/7 امتياز

 انتخاب و معرفي شد.» هاي دولتيحمايت زيرساختارها، تسهيالت و تجهيزات توريستي با

 ، مدل، شهرستان شهركرد.SWOTريزي راهبردي، گردشگري روستايي،  برنامه :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـاي پايـداري   ارزيـابي شـاخص  «ارشد ناهيد اكبري ساماني با عنوان اسينامه كارشنبرگرفته از پاياناين مقاله . 1
است كه به راهنمايي محمـد سـلماني و   » مورد مطالعاتي: بخش سامان، شهرستان شهركرد -گردشگري روستايي

 است. مشاوره سيدعلي بدري در دانشگاه تهران به انجام رسيده

   sabadri@ut.ac.ir      نويسنده مسئول:  *
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 مقدمه

آيـد. در چهـارپنجم    هاي دنيا به شـمار مـي   ترين صنعتترين و متنوع امروزه گردشگري از بزرگ

كشور، گردشـگري يكـي از پـنج منبـع مهـم كسـب ارز       150كشورهاي جهان، يعني در بيش از 

، غ). 1383دهـد (رضـواني،    مـي  كشـور رتبـه اول را بـه خـود اختصـاص      60خارجي است و در 

ي در اقتصاد كشورهاسـت و  داخلي داراي جايگاه خاص و ويژه گردشگري بنابراين، گردشگري و به

بـه خصـوص در   ـ و اجتمـاعي و فرهنگـي آنهـا       ارتقاي ساختار اقتصادي نقش فعال و مؤثري در

انـد   ). آنهـا از همـين داده توانسـته   1، 1379كنـد (راجـي،    بـازي مـي   -كشورهاي رو به توسـعه 

جـاد بـازار   تعامـل فرهنگـي، اي   دستاوردهاي مهمي را نظير درآمد ارزي، رونق اشـتغال، تبـادل و  

مصرف توليدات و خدمات، پر كردن اوقات فراغت و حضور آگاهانه و فعاالنه در عرصه ارتباطـات  

شـان بـه ارمغـان آورنـد. در ايـن ميـان       و اطالعات جهاني، با هدف پيشرفت و توسعه براي مردم

اي در  توانـد نقـش عمـده   گردشگري روستايي نيز جزئي از صنعت عظيم گردشگري است كه مي

هـاي شـغلي    بخشي به رشد اقتصادي و همچنين خلـق فرصـت   توانمندسازي مردم محلي و تنوع

) و تـأثير  52، 1381 زاده، مرادنـژاد،  هاي اقتصادي ايفا كنـد (شـريف   جديد، همراه با ديگر بخش

مهمي بر تجديد حيات روستاها، ايجاد اشـتغال و درآمـد بـراي روسـتاييان، حفاظـت از ميـراث       

و فرهنگي، و در نهايـت توسـعه يكپارچـه و پايـدار روسـتايي نهـد (رضـواني،        طبيعي و تاريخي 

سـازي   تواند ضمن متنوع، غ). در واقع توسعه گردشگري در نواحي روستايي از يك سو مي1383

اي بـراي  ساز توسعه پايدار روستايي باشد و از سوي ديگـر وسـيله   اقتصاد جوامع روستايي، زمينه

نيـافتگي و بهبـود اسـتانداردهاي     هـاي توسـعه   ز طريق غلبه بر انگارهتحريك رشد اقتصاد ملي (ا

 ).53، 1381زاده، مرادنژاد،  (شريف زندگي مردم محلي) به شمار آيد

درصد جمعيت ايـران طبـق سرشـماري نفـوس و مسـكن سـال        30با توجه به اينكه حدود 

اشتغال و درآمد كـافي   تواند كند، كشاورزي به تنهايي نميدر مناطق روستايي زندگي مي 1385

تواند راهبردي جديد در زمينـه   را براي جمعيت روستايي فراهم سازد؛ و گسترش گردشگري مي

 توسعه روستايي در ايران باشد.
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 در SWOTريـزي راهبـردي و كـاربرد    هـاي متعـددي بـا رويكـرد برنامـه     تاكنون در پژوهش

هاي منطقه مورد مطالعه، به محدوديت ها و با توجه به پتانسيلگردشگري روستايي،  ريزي برنامه

 .  )1ارائه راهكارها و راهبردهاي الزم پرداخته شده است (جدول 

 هاي پيشينه تحقيق . خالصه پژوهش1جدول 

 خالصه پژوهش عنوان سال محقق

افتخاري و 

 مهدوي
)1385( 

راهكارهـــــاي توســــــعه  

گردشــگري روســتايي بــا   

 SWOTاســـتفاده از مـــدل 

 دهستان لواسان كوچك

پذيري منطقـه، راهبـردي بـراي برطـرف كـردن       با توجه به آسيب

 ها ارائه كرده است. آسيب

محمـــدي 

چشمه و  ده

 آبادي زنگي

)1386( 

هاي سنجي توانمنديامكان

ــتان   ــم در اســ اكوتوريســ

چهارمحـال و بختيـاري بــه   

 SWOT روش 

 سازي و ساماندهي اكوتوريسم ارائه راهكارهايي براي بهينه

نيـا و   فاضل

 هدايتي
)1387( 

هـاي مناسـب بـراي     راهبرد

توسعه گردشـگري درياچـه   

 زريوار

ــه  خــاطر آســيببــه پــذير بــودن درياچــه نيازمنــد بــازنگري و ارائ

ــع    سياســت ــراي رف ــين مــديريت واحــد ب هــاي مناســب و همچن

 هاست.ها و استفاده از قابليت محدوديت

ــره  زهـــــ

 جوانبخت
)1389( 

نگرشـــي بـــر راهبردهـــاي 

شـم بـا   توسعه گردشگري ق

 SWOTاستفاده از مدل 

ها، راهبردهايي بـراي كـم كـردن     ها و فرصت رغم دارا بودن قوتبه

 ها و تهديدها و افزايش نقاط قوت و فرصت ارائه شده است.ضعف

جعفــــــر  

 كريمي
)1389( 

ريــــزي توســــعه  برنامــــه

گردشــگري روســتايي بــا   

ــدل   ــتفاده از م  ؛SWOTاس

ــتاي   ــوردي روس ــه م مطالع

 ابيانه

اي خود دست نيافته است اين روستا به هدف توسعه گردشگري در

هـا و ارائــه  پــذيري زيـاد، نيازمنـد بــازنگري در برنامـه   آسـيب  بـا  و

هاسـت و  راهكارهاي مناسب بـه منظـور اسـتفاده بهينـه از مزيـت     

 د مشكالت را تا حدودي كاهش دهند.نتوان شده مي راهكارهاي ارائه

ــاري،  يــــ

فردوسي و 

 سبزي

)1389( 

عه اكوتوريسـم  تحليل توسـ 

-در استان لرستان بـا بهـره  

 SWOTگيري از تكنيك 

هـا و تهديـدهاي   ها، فرصـت ها، ضعفبا اين تكنيك به بررسي قوت

راهبرد متناسب ارائه  22 و گردشگري استان لرستان پرداخته شده

 گرديده است.

محمــــــد 

ــعيد  ســــ

 نجفي

)1389( 

ــاي توســـــعه   راهبردهـــ

گردشگري در حوضه آبريـز  

با اسـتفاده از  كن و سولقان 

 SWOTمدل

با بررسي عوامـل داخلـي و خـارجي بـه تـدوين راهبـرد گسـترش        

هـاي تبليغـاتي بـراي شناسـايي     هـا و گسـترش فعاليـت    زيرساخت

 هاي منطقه اشاره شده است. جاذبه
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 خالصه پژوهش عنوان سال محقق

زاده ابراهيم

و 

 زاده آقاسي

)1388( 

ــر    ــؤثر ب ــل م ــل عوام تحلي

ــگري در  ــترش گردشـ گسـ

ــا   ناحيــه ســاحلي چابهــار ب

استفاده از مـدل راهبـردي   
SWOT 

گيران، مسائل مديريتي، كمبود جاذبه تعدد تصميم 228با توجه به 

انـد؛ و   ها و ضعف تبليغـات بـه عنـوان موانـع ذكـر شـده      زيرساخت

-ن فرصتتري گذاري زيربنايي مهمزايي، درآمد ارزي، سرمايهاشتغال

هـاي طبيعـي و ورزشـي و تفريحـي و بـه      ها و آثار تاريخي، جاذبه

الن با ئوعنوان نقاط قوت و اصالح نهادهاي مديريتي همفكري مس

 ها است.مردم از جمله مهمترين رهيافت

خـــــاني و 

 سيرتنيك
)1389( 

ــه ــردي برنامـ ــزي راهبـ ريـ

گردي در روستاهاي  طبيعت

 نواحي بياباني

كننده، نوعي همگرايـي در   هاي سه گروه مشاركت با بررسي ديدگاه

نقاط ضعف و فرصت داخلي و واگرايي در قـوت و تهديـد خـارجي    

بـه   SWOTمشاهده گرديد. در ابعاد پايداري گردشگري بـه شـيوه   

ارائه راهبردهاي گردشگري در نواحي بيابـاني پرداختـه شـد و در    

ن امتيـاز نهـايي راهبـرد    )، با در نظـر گـرفت  QSPMماتريس كمي (

هاي  هاي گردشگري تاريخي روستا با برنامه راستا كردن برنامه هم"

 انتخاب شده است. "گردي طبيعت

گلشيري و 

 سرايي
)1389( 

ام ظـ ريزي راهبردي نبرنامه

ــا زيســت محيطــي روســتا ب

 SWOTتجزيه و تحليل 

ريـزي   با در نظـر گـرفتن معنـاي امـروزين توسـعه پايـدار، برنامـه       

راهبردي بهترين شيوه براي دستيابي به آن برشمرده شـد و بـا در   

و مـاتريس   SWOTسـاله و بـا اسـتفاده از مـدل     10نظرگيري افق 

عوامل داخلي و خارجي، الگوي تهاجمي انتخاب گرديـد و اهـداف   

 .دار اين الگو بررسي شدند كمي اولويت

رضــواني و 

 همكاران
)1390( 

اي آثـــار تحليـــل مقايســـه

-اقتصادي گردشگري خانـه 

ــگري    ــا گردش ــاي دوم ب ه

روزانه بر نـواحي روسـتايي؛   

شهرستان شـميرانات  مورد: 

 استان تهران

هاي دوم دهد دو الگوي گردشگري خانههاي تحقيق نشان مييافته

مختلف در نواحي ثيراتي أو گردشگري روزانه دربردارنده پيامدها و ت

ثيرات مثبـت: ايجـاد اشـتغال،    أانـد. تـ   روستايي مورد مطالعه بـوده 

ثيرات أافزايش درآمد، افزايش قـدرت خريـد سـاكنان محلـي؛ و تـ     

هــاي كشــاورزي.  منفــي: افــزايش قيمــت زمــين، كــاهش فعاليــت

گونـه كـه بايـد،     گردشگري در نواحي روستايي نتوانسـته اسـت آن  

ــان،    ــتغال زن ــؤثر در اش ــي م ــاد م نقش ــادي،  ؤايج ــات اقتص سس

هـاي توليـدي مربـوط بـه گردشـگري،       گـذاري در فعاليـت   سرمايه

رســاني گــذاري در خــدمات آموزشــي ترويجــي و اطــالع ســرمايه

هــاي تحقيــق، گــرايش گردشــگري داشــته باشــد. از ديگــر يافتــه

هـاي  يان به مؤثر بودن و نيز توسعه الگوي گردشگري خانهگو پاسخ

 دوم است.

كوباياشي و 

 عبدائو
)2011( 

ــتايي و  گردشـــگري روسـ
توسعه پايدار با اسـتفاده از  

ي در هوكايدو SWOTمدل 
 ژاپن

هاي درون سازماني و با استفاده از ابعاد توسعه پايدار و بررسي قوت

هاي منطقه به  عنوان فرصتسازماني بهگذاران برون حمايت سياست

 است.رفع مشكالت اقتصادي روستاهاي هوكايدو پرداخته شده 

 نگارندگان با استفاده از منابع مختلف منبع:
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هـاي زيـادي بـراي گسـترش گردشـگري دارد، بخـش سـامان         اي كه قابليت از جمله نواحي

هـاي   شهرستان شهركرد از توابع استان چهارمحال و بختياري است كـه در دامنـه سلسـله كـوه    

روسـتا  23داراي  1385 زاگرس واقع شده است. اين بخش بنابر سرشماري نفوس و مسكن سال

هاي فراوان محيطـي و طبيعـي، داراي    نفر است. نيز با وجود پتانسيل 19686با مجموع جمعيت 

هايي مانند پل زمانخان، دهكده سياحتي زاگرس، كوهستاني منحصر به فرد، هواي سـالم،  جاذبه

مـذهبي اسـت.   اندازهاي اطـراف، و همچنـين آثـار تـاريخي و      رود و چشم رودخانه زيباي زاينده

بايسـت بايـد بـا در نظـر گـرفتن ايـن امكانـات و         ريزي براي توسعه روستاهاي مذكور ميبرنامه

 ها صورت گيرد.توانايي

اينجا كوشش شده است تا با مطالعـه بخـش سـامان و در نهايـت بـا توجـه بـه امكانـات و         در 

هـاي  برداري از پتانسـيل  بهرههاي منطقه، بستري مناسب به منظور بهبود ها و محدوديتتوانايي

دار همچـون مـاتريس ارزيـابي اولويـت     -گيـري   هاي تصميم ها و مدل منطقه، با استفاده از روش

به شناسايي جايگاه فعلـي گردشـگري و سـپس ارائـه الگـوي       -) EFEو  IFEداخلي و خارجي (

 بهينه به عنوان راهبرد جديد گردشگري پايدار روستايي پرداخته شود.  

 

 ي نظريمبان

ها  شود كه كشاورزان و مردم و دولتها و خدماتي اطالق مي فعاليت گردشگري روستايي به كليه

كننـد؛ و   در نواحي روستايي ارائـه مـي   آنهاو همچنين جذب  گردشگرانبراي تفريح و استراحت 

مشتمل است بر گردشگري كشـاورزي، گردشـگري مزرعـه، گردشـگري طبيعـي و گردشـگري       

 ).32، 1387فرهنگي (رضواني، 

ي هههاد( ابتدا درفت. يـا  شبه بعد گستر 1950دهـه  ازمشخص  رطوبه ييستارو يشگردگر

ــيسترو يشگردگر) 1970و  1960 ــقتصاجنبه از   اي ــجي ابردي اـ ار توجه قررد مع محلي مواوـ

 فــ مختلد اـبعوزه ارـما شد.ح مطر ييستارومع اتوسعه جواي براري بزان ابه عنوو سپس گرفت 

 مينـه در ز. ستاتوجه رد مو يـي ستاي روشگردگر يطـي مح يستو زفرهنگي -جتماعيدي، اقتصاا

ي گرــ شدگر ،اوله گايـد ددر  :ستح امطره گاديـد سه  ييستاروه توسعي و شگردگر بينط تباار



 ريز' راهبرد' گردشگر' روستايي با استفاده از ماتريس ... برنامه ناهيد اكبر' ساماني و همكاران

64 

ون زــ فروزاد ــ نروه ــ ه بــ ا توجـبرود، زيرا  مير ه كاب ييستاور عهتوساي بردي هبررا انوـه عنـب

حي انو يـن ن اسـاخت  لوــ متح ياو ل ـمكمي هايتفعال ، ايجادورزيكشالوـفو اتاها ـسرو ريبتخ

از هم  ناكه بتويـي  اــ ههـه برنامـئاراشود، همراه با  روستاها برشمرده مي ددـمج يايحراه اا ـتنه

ا افـزايش  ر يـي ستارو حياوــ ن ناكناـسه اـفو رد ـمدرآهم و  دبره نها بهرآنساني و ا بيعيمنابع ط

رد مو يـي ستاي روهاهساخت سكونتگازبااي ستي بريـا سان به عنوي شگردگره دوم، گايددر د داد.

ــمار توجه قر ــريگــ ــدگاهاران طرفدد. يـ ــن ديـ ــيش يتكاان از امعتقدند كه ميتو ايـ حد از  بـ

ــدتو ــيستان روكنندگالي ــكاسورزي به كشا ي ــنهو آت ـ ــديجددي قتصاي اهافرصت را درا ـ  ي

حفاظت ار و يدپا هتوسعاي براري بزان ابه عنو ييستاي روشگردگرم، سوه گاديدداد. در كت رمشا

 ثيراتأتـ ون بد ،يشگردگرت شد بلندمدن رهااخويـن ديـدگاه   ا ت.ــ سح ارـي مطـبيعمنابع طاز 

  .)23ـ53، 1381، دريقا ري وفتخاا(ست ا بيعيطي هامبو يستزر بب مخر

با فراهم آوردن  دانوـيتـميي تاـسي روگرـشدگرشده،  مطرح فـمختل يها هگايددبا توجه به 

ريزي و ارائه راهبرد  و به همين خاطر برنامه شود بستري مناسب، موجب توسعه نواحي روستايي

هـا   بايست سكونتگاه ريزي، ميبهينه بدين منظور، امري ضروري و اجتناب ناپذير است. در برنامه

گـرا از  بايست برپايه ارزيابي واقـع  طوالني هدايت شوند؛ در عين حال كه مي اي و جوامع در دوره

هـا   نفعـان در سـكونتگاه   هـا و شـركا و ذي   گـروه  منابع محيط باشد؛ و نيز مبتنـي بـر مشـاركت   

)McClaren, 1996, 1(. 

ر ـنهتامدبرو منظمتر ر يابساي و هشت مرحلهي يندافرراهبردي  ييزربرنامهن، يسوانظر براز 

). طيبي و همكاران فراينـد  90، 1387 ن،نياماو زر ـفادبهز( ستاهيندافرديگر   ازر ـكتيتراـمشو 

داننـد: تـدوين راهبردهـا، اجـراي راهبردهـا و       دربرگيرنده سه مرحله مي ريزي راهبردي رابرنامه

ريـزي داراي جامعيـت و ديـد     ). اين نوع برنامه292، 1386ارزيابي راهبردها (طيبي و همكاران، 

هـاي مختلفـي از   ريزي راهبردي با مدل). ارائه برنامه35، 1382بلندمدت است (طيبي و ملكي، 

ريزي راهبردي، براي انجـام تحليـل وضـعيت و    ابزاري است براي برنامهكه  جمله مدل راهبردي

ها و تهديدات به منظور شناسايي مسائل راهبردي و ارائه نقاط قوت و ضعف و نيز فرصتبررسي 

رهيافـت  ). McClaren, 1996, 2( پذيرد راهبردهاي مناسب در بلندمدت براي نواحي صورت مي
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 يعـي اسـت تـا   بانـداز ط  دا مستلزم ايجاد واحدي از فضا يـا چشـم  پايدار ابت راهبردي ريزي برنامه

تلفيقي مبتني بر وابستگي و ارتبـاط   . اين رهيافت،هدايت گردد آنريزي بر مبناي  يند برنامهافر

فيزيكـي   و همچنين نيازهاي زيرسـاختي و  گردشگرياندركاران  متقابل بين همه عناصر و دست

   ).Lupton, 1997, 351) & Court براي هركدام از اين عناصر است

و  ريـزي شـامل همكـاري    اين نحوه برنامـه در توسعه صنعت گردشگري در مناطق روستايي، 

ميـزان منـابع و نيازهـاي مـردم بـومي و       بـا توجـه بـه   ريزان و كارشناسان  هماهنگي بين برنامه

تبيــين در همچنــين  ).Lawson, & Baud (201 ,1998اســت خــارجي  گردشــگران داخلــي و

چهـار  در مناطق روسـتايي،  پايدار گردشگري  ريزي راهبرديبرنامه رهيافت مفهومي جامع براي

 Lanza(، فرهنگي، اقتصادي و محلي اكولوژيكي در نظر گرفته شوند: بايد قلمرو و حوزه پايداري

& Pigliaru, 2005, 125 .( كـه  گردشگري پايدار راهبردي  برنامه و تدوينطراحي در اين زمينه

گري، درگيري و مشاركت مؤثر، تحـول و   سازي و تسهيلاي چون زمينه عمدهمراحل دربرگيرنده 

 .)Dann, 1996, 2( يابدتوسعه، انسجام و ثبات، و همچنين نوسازي كاركردي است، ضرورت مي

  

 تحقيقشناسي  روش

مناسـب  هاي گسترش گردشگري و فـراهم آوردن بسـتري   هدف شناسايي زمينهپژوهش با اين 

هاي گردشگري روستايي بخش سامان و ارائـه راهبـردي مناسـب     براي استفاده بهينه از پتانسيل

شده است. در مرحلـه اول بـا بررسـي    انجام شيوه پيمايشي و  تحليلي -با روش شناسي توصيفي

 -فرهنگـي، كالبـدي   -ابعاد مختلف و مؤثر در امـر گردشـگري روسـتايي (اقتصـادي، اجتمـاعي     

ها و تهديدها پرداخته شـده و بـا تهيـه    دي) به بررسي نقاط قوت و ضعف و فرصتمحيطي و نها

اسـت. در مرحلـه دوم بـا اسـتفاده از      پرسشنامه در قالب طيف ليكرت، نظرسنجي صورت گرفته

تجزيه و تحليل و راهبرد توسعه گردشـگري بخـش سـامان تـدوين شـده       SWOTمدل تحليل 

خانوارهاي ساكن در  :اند كيل شدهاز سه گروه تش مقاله،جامعه آماري مورد مطالعه در اين است. 

نفـر در قالـب    19686روستا بـا   23نواحي روستايي بخش سامان شهرستان شهركرد متشكل از 

اين  بهو گردشگراني كه  ؛ا و نهادهاي مرتبط با روستاه والن دستگاهئمس ؛روستايي  رخانوا 2848



 ريز, راهبرد, گردشگر, روستايي با استفاده از ماتريس ... برنامه ناهيد اكبر, ساماني و همكاران

66 

روستاي محدوده مطالعه شده  8خانوار روستايي در  150. بر اين اساس كنند افرت ميناحيه مس

تـن از مسـئوالن    20ها و موقعيت جغرافيايي آنها به همـراه ها و جاذبهبا در نظر گرفتن پتانسيل

نمونه از گردشگران بـا   60اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي و نيز  -نهادهاي مختلف سياسي 

 گيري ساده به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.وش نمونهاستفاده از ر

، با روش دلفي و تهيه پرسشـنامه  SWOTبراي توسعه گردشگري و راهبرد مناسب با تحليل 

تهديـد خـارجي، فهرسـتي از     12فرصـت و   21ضعف داخلي و  23قوت و  19در چند مرحله از 

 7ضـعف داخلـي و    11قـوت و   9سـرانجام  ها و تهديدها تهيه شـد.  نقاط قوت و ضعف و فرصت

هـا و معيارهـاي   سوال در پرسشنامه بـه عنـوان شـاخص    36تهديد خارجي در قالب  9فرصت و 

كننـده،  مورد نظر در منطقه انتخاب گرديد. و سپس با نظرخواهي و پرسش از سه گروه مشاركت

عين حـال بـه منظـور    بندي و امتيازدهي شد. در  ماتريس تحليل عوامل داخلي و خارجي اولويت

هـاي موجـود، بـا     برطرف كردن يا تقليل نقاط ضعف و تهديدها و بهبـود نقـاط قـوت و فرصـت    

ريـزي راهبـردي گردشـگري در    فرد آر بـه برنامـه   -ريزي راهبردي ديويد استفاده از مدل برنامه

ترسـيم  ) QSPM(ريـزي كمـي راهبـردي    بخش سامان پرداخته شد. سرانجام نيز ماتريس برنامه

 ، راهبرد مناسب انتخاب شد.TASگرديد و با محاسبه امتياز 

 

 هاي تحقيق  يافته

 اند: هاي تحليلي، بدين شرحهاي توصيفي و يافتههاي تحقيق در قالب دو دسته يافتهيافته

 هاي توصيفيالف) يافته

از كـل نمونـه   كننده از نظر جنسيت بدين صورت اسـت كـه    مشخصات كلي سه گروه مشاركت

و نفر مـرد   94با فراواني  ننازرا  درصد 37و  انمرد را درصد 63 براي سرپرست خانوارها تحقيق

 درصد آنان زن بودند.  47درصد گردشگران مرد و  43اند. زن تشكيل داده نفر 56

 16-25درصـد بـين    20، سـن  يـزان برحسـب م  براي سرپرست خانوارها از كل حجم نمونه

سـال و   46-55درصد بين  17 ،سال 36 -45درصد بين  28سال،  26-35درصد بين  32سال، 

 درصـد بـين    17 ،هـا در گـروه گردشـگران   . از مجموع نمونهاند سال داشته 55بيشتر از  درصد 3
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 درصـد بـين    20 ،سـال  36 -45درصـد بـين    17سـال،   26-35 درصد بين 47سال،  16 - 25

الن به لحاظ وضعيت سن عمدتاً در گروه سني ئواند. ناگفته نماند كه گروه مسبودهسال  55-46

 گيرد. ) جاي ميدرصد 30ه (سال 36 -45 درصد) و 70( سال 35-26

درصـد   5، يان در بين سرپرست خانوارهـا گو پاسخ تعداداز كل الت، وضعيت تحصي به لحاظ

 23و درصـد ديـپلم    25راهنمـايي،   درصـد  25انـد،   بوده ابتداييداراي سواد درصد  17سواد،  بي

درصد فوق ليسانس و باالتر. در بين گردشگران، مقطع ديـپلم بـا    4فوق ديپلم/ليسانس و  درصد

درصـد   50تـرين. همچنـين   درصد در پـايين  7درصد در باالترين رده است و راهنمايي با  5/31

 ليسانس هستند. درصد داراي تحصيالت فوق 30ديپلم و ليسانس، و الن داراي مدرك فوقئومس

دهد كه از كل حجـم نمونـه برحسـب وضـعيت     مي نشانيان گو پاسخيت شغلي بررسي وضع

 28انـد و   داراي شـغل دولتـي  رصـد  د 72در روسـتا،  در بين سرپرستان خانوارهاي ساكن  شغلي

درصـد   63درصد گردشگران در بخش دولتـي و   37دارند.  دولتي يا آزادغيرمشاغلي درصد آنها 

درصد از مسئوالن و متوليان امر در مشاغل غيردولتـي   20اند. در بخش خصوصي اشتغال داشته

 اند. مشغول فعاليت بوده

 

 شده معرفي محدوده مطالعه

هـا، منـابع آبـي     ها، مزارع و بـاغ ها و تپه نواحي روستايي بخش سامان شهرستان شهركرد را كوه

هـد. پـل   دانـدازهاي زيبـا تشـكيل مـي    فراوان، و بافت باارزش روستايي، اماكن متبركه و چشـم 

از نقـاط  پـل   گـردد، آسـياب مجـاور ايـن    زمانخان كه ساخت اوليه آن به دوره ساسانيان باز مـي 

رود و پـل   واحدهاي اقامتي مشرف به زاينـده  بادهكده سياحتي زاگرس آيند.  ديدني به شمار مي

جـاده آسـفالته، واحـدهاي    ، بـا  شده اسـت  ساخته در مجاورت اين پلبه همين منظور زمانخان 

پاركينـگ، سـكوي نشـيمن،     ،و مجتمع توريستي سامان هاي هتل گلهمچون تي و پذيرايي اقام

و جـز   آب آشاميدني، تجهيزات بـازي كودكـان، فضـاي سـبز     ،كيلومتري) 2پمپ بنزين سامان (

تـاريخي عهـد صـفوي در چهارمحـال و بختيـاري      نيز از بناهاي بـاارزش  پل تاريخي هوره اينها. 

، دو اسـت  رود بسـته شـده  روي رودخانـه زاينـده  بر اين پل كه در مجاورت روستاي هوره  .است
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دوران  درقلعه تاريخي هوره  .كندروستاي هوره و سوادجان در بخش سامان را به هم متصل مي

زاده بابـا   آستانه اماماست.  كاربري حفاظتي داشته وساخته شده  )سال پيش 80حدود (رضاشاه 

 كيلـومتري شـهر   12 در روستاي چم جنگل ن جعفرـوادگان حضرت امام موسي ابپير احمد از ن

و آجر و گچ اسـت   اين بناكار رفته در ه مصالح ب .دارد هوره قرار -جاده سامان  و در كنار سامان

گردد. همة اينها همراه با طرح درياچه مصـنوعي كـه در مسـير    برميدوره قاجاريه ه ب ساخت آن

در نظر گرفته شده است، آينده خوبي را از نظر گردشـگري بـراي ايـن شـهر      رود زايندهرودخانه 

دسـت تهيـه    هاي وياليي نيز در اي از خانه دهند. ناگفته نماند كه طرح ساخت مجموعه نويد مي

دسترسي آسان و مناسـب و وجـود   ، مانند سامان و بن يينزديكي به مركز استان و شهرهااست. 

 يو بازارها يفروش محصوالت كشاورز يبازار مناسب برا، جذب گردشگران يبرا يامكانات رفاه

، اري در بخـش گردشـگري  ذگـ سـرمايه  ريـزي و فزايش توجه دولت بـه برنامـه  ي، در كنار اهفتگ

هـاي  از جمله پتانسـيل  گذاري در اين مناطق افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايههمچنين 

 ).1آيند (شكل  اين منطقه به شمار مي

 

   
 شده نقشه محدوده مطالعه .1شكل 
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 هاي تحليلي ب) يافته

نقطـه   11قوت داخلي در مقابـل   9  با بررسي مجموعه عوامل داخلي و خارجي در بخش سامان،

تهديـد خـارجي شناسـايي شـده اسـت       9فرصت خـارجي در برابـر    7ضعف داخلي و همچنين 

 ).  2(جدول 

 . ماتريس عوامل داخلي و عوامل خارجي گردشگري روستايي در بخش سامان 2 جدول

 عوامل خارجي عوامل داخلي

 تهديدها هافرصت نقاط ضعف نقاط قوت
.S1 ــم ــا و  چش ــدازها( زيب  ان

ــه همــراه   ــه فــرد ب منحصــر ب

در  وهيـ م (هـا  سبز باغ (فضا

 ي؛نواح نيا

.S2    وجود ارتفاعـات و قلـل

ها و  انجام ورزش برا,مرتفع 

ــايتفر ــون يتحـ ــک چـ  ،ياسـ

 ؛,کوهنورد

.S3 فراوان و  يوجود منابع آب

ــه ــا جاذب ــيتفر (ه ــرا(  يح ب

از  يحـات يها و تفر ورزشانجام 

 ؛ شناو  (ريگ يماه ليقب

.S4  ،وجـــود پـــل زمانخـــان

ــرس و  ياحتيدهکــده ســ زاگ

  ؛ها( گوناگون آن جاذبه

.S5 رود  ندهيوجود رودخانه زا

و  يعــيبــه عنــوان جاذبــه طب

 ؛سروصدا يآرام و ب طيمح

.S6 يخيتـار  (ها وجود مکان 

و  يو مـذهب  يمراسم سـنت با 

 ؛فرهنگ محلي

.S7  به مرکز استان و نزديكي

 ؛مانند سامان و بن ييشهرها

 .S8دسترسي آسان و مناسب 

جذب  (برا يامکانات رفاه به

 ؛گردشگران

.S9   )وجود بازار مناسب بـرا

فروش محصوالت کشاورز( و 

 بازار هفتگي.

.W1  نامناســــــب بــــــودن

تسهيالت و تجهيزات اقامتي و 

 رفاهي؛  

W2 . نامناسب بودن تسهيالت

 ي؛بهداشتي و خدمات

.W3    )عدم تمايل مـردم بـرا

 گذار( در گردشگر(؛   سرمايه

W4. سيسات أنامناسب بودن ت

 و تجهيزات تفريحي؛

.W5   )ــا ــدان نيروهـــ فقـــ

ديده بـرا(   متخصص و آموزش

 گردشگر(؛

 .W6  توزيـــــع نامناســـــب

 فصول مختلف؛ گردشگران در

W7 . نامناســــــب بــــــودن

ــاخت هــا( محيطــي و   زيرس

 کالبد(؛

W8 ــه ــدان برنام ــز(  . فق و ري

 ها( دولتي؛ گذار( سرمايه

W9.   ــگ ــان فرهن ــارض مي تع

 مردم روستا؛  گردشگران و

W10  ،ــتاييان ــنايي روس . ناآش

  ؛به دليل آموزش نديدن

W11   گرايش غالب مـردم بـه .

 استفاده اختصاصي.

 .O1   )افزايش انگيزه بيشـتر بـرا

 مسافرت و تفريح در اين نواحي؛

O2  وجود شهرهايي با جمعيـت .

 کي؛در نزديمطلوب 

O3 .   ــه ــت ب ــه دول ــزايش توج اف

گـذار( در   سـرمايه  ريز( و برنامه

 ؛بخش گردشگر(

.O4   ــش ــزه بخـ ــزايش انگيـ افـ

گـذار( در   خصوصي بـه سـرمايه  

 ؛اين مناطق

O5 .  وجود نيروها( متخصـص و

تجربه در نزديكي ايـن نـواحي    با

 )؛(در شهرکرد

O6هـا(   ها و سازمان . وجود نهاد

دولتي و غيردولتي در شهرکرد و 

 هرها( نزديک؛ش

O7ــه ــدن . ارائـ ــدمات و  نشـ خـ

تسهيالت مطلوب به گردشـگران  

 در مناطق تفريحي رقيب.

 

 

 
 

 .T1 افزايش امكانات و خدمات در

 مناطق تفريحي رقيب؛

.T2   ــوز و ــدن مجــ ــه نشــ ارائــ

 تسهيالت از سو( دولت؛

T3 .  ــزه ــل و انگيـ ــزايش تمايـ افـ

گردشگران به مسـافرت بـه ديگـر    

 مناطق تفريحي نزديك؛

 .T4   تراكم بيش از حـد جمعيتـي

و شلوغ شدن اين نـواحي نسـبت   

 به نواحي رقيب؛

 .T5  ،ــابع آب ــبي من ــودگي نس آل

 خاك و اقليم اين نواحي؛

.T6     ازدياد تخلفـات اجتمـاعي بـا

 ؛ورود گردشگران

.T7  ــان و ــتن درختـ از بـــين رفـ

   ؛پوشش گياهي

T8 .ها( كشـاورز(   تخريب زمين

 و مزارع روستايي؛ 

 .T9فتن فرهنگ سـنت و  از بين ر

 محلي (زبان و آداب و رسوم).
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پس از تشكيل ماتريس عوامل دروني و عوامل بيروني گردشگري بخـش سـامان بـه منظـور     

كمي ساختن و عملياتي كردن نتايج از طريق نظرخواهي از مـردم و گردشـگران و مسـئوالن در    

بنـدي اهميـت هـر     اولويت صورت طيفي، به شده به هاي طراحي اي حاوي پرسش قالب پرسشنامه

 ).  4، 3يك از عوامل براي توسعه گردشگري روستايي بخش سامان پرداخته شده است (جداول 
 

 گردشگري پايدار روستايي ريزي راهبرديارائه الگوي برنامه

 ريـزي راهبـردي، از مـدل    گرفتـه و ابزارهـاي مختلـف برنامـه     هـاي صـورت  با توجه بـه بررسـي  

ريزي گردشگري در بخش سامان اسـتفاده شـده،   ارائه راهبرد مناسب برنامهفرد آر براي  -ديويد

 كه شامل چهار مرحله بدين شرح است:

مرحله شروعنخست، 
1 

ارائه راهبرد به منظور برطرف ساختن يا كاستن از نقاط ضعف و تهديدها و تقويـت،   بيان هدف:

مناسـب بـراي بهبـود نحـوه     هاي موجود و نيز فـراهم كـردن بسـتري     بهبود نقاط قوت و فرصت

هـاي گردشـگري و در نهايـت تعيـين جايگـاه فعلـي گردشـگري در نـواحي         استفاده از پتانسيل

 روستايي مورد مطالعه و ارائه الگوي بهينه.  

دوم، مرحله ورودي -
٢

 

دار  ، ماتريس ارزيابي عوامل اولويـت گو پاسخبا استفاده از ماتريس اولويت عوامل از نظر سه گروه 

IFE داخلي
EFE دار خارجيو ماتريس ارزيابي عوامل اولويت ٣

هاي هر  مجموع ميانگين ديدگاه ٤

 هاسـت (ضـريب اهميـت نسـبي    كننده ضريب اهميت يا وزن هر يـك از مؤلفـه  سه گروه شركت

اي بايستي تخصيص داده شود كه حاصل جمع ضرايب كليه عوامل بيش از يك نشـود) و  گونه به

 ).6و  5هاي  از آنها اختصاص يابد (جدول نيز به هر كدام 5ايرتبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Initiating stage 

2- Input stage 
3- Internal Factor Evaluation(IFE) Matix 
4- External Factor Evaluation(EFE) Matix 

 : تهديـد معمـولي؛   ۲: فرصت معمولي؛ ۳: فرصت استثنايي؛ ۴. نحوة تخصيص رتبه به عوامل، بدين صورت است: ۵

 : تهديد استثنايي.۱
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 IFE داخليار  د اولويتماتريس ارزيابي عوامل نتايج  .5جدول 

 3و4رتبه  نمره وزن*رتبه
 ضريب

 اهميت (وزن) 
 ها قوت

 S1.   وهيم &ها سبز، باغ &منحصر به فرد به همراه فضا اندازها& زيبا و چشم 058/0 4 23/0

22/0 4 056/0 
 ،ياسـک  ماننـد  يحـات يهـا و تفر  انجـام ورزش  بـرا& وجـود ارتفاعـات و قلـل مرتفـع     

 &کوهنورد
.S2 

22/0 4 056/0 
 همچـون  يحاتيها و تفر و انجام ورزش يحيتفر &ها فراوان و جاذبه يوجود منابع آب

  شنا ،&ريگ يماه
.S3 

 S4. ها& گوناگون آن زاگرس و جاذبه ياحتيوجود پل زمانخان، دهکده س 052/0 4 16/0

 S5. سروصدا يآرام و ب طيو مح يعيرود به عنوان جاذبه طب ندهيوجود رودخانه زا 053/0 3 16/0

 S6. و فرهنگ محلي يو مذهب يمراسم سنت با يخيتار &ها وجود مکان 056/0 4 22/0

 S7. مانند سامان و بن يينزديكي به مرکز استان و شهرها 043/0 3 14/0

 S8. جذب گردشگران &برا يدسترسي آسان و مناسب و وجود امکانات رفاه 053/0 4 21/0

 S9. مناسب برا& فروش محصوالت کشاورز& و بازارها& هفتگيوجود بازار  044/0 3 13/0

 3و4رتبه  نمره وزن*رتبه
 ضريب

 اهميت (وزن) 
 ها ضعف

 W1. نامناسب بودن تسهيالت وتجهيزات اقامتي و رفاهي   052/0 1 05/0

 W2. نامناسب بودن تسهيالت بهداشتي و خدماتي  052/0 1 05/0

 W3. گذار& در گردشگر& سرمايهعدم تمايل مردم به  051/0 1 05/0

 W4. نامناسب بودن تاسيسات و تجهيزات تفريحي 051/0 2 10/0

 W5. ديده برا& گردشگر&   فقدان نيروها& متخصص و آموزش 051/0 2 10/0

 W6. توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف   046/0 2 09/0

 W7. نامناسب بودن زيرساختها& محيطي و کالبد&   048/0 1 05/0

 W8. ها& دولتي گذار& ريز& و سرمايه فقدان برنامه 050/0 1 05/0

 W9. تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم روستا  044/0 2 09/0

 W10. نديدن آنها   ناآشنايي روستاييان و آموزش 043/0 2 04/0

 W11. استفاده اختصاصيگرايش غالب مردم به  042/0 2 08/0

 جمع كل 1  39/2
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 EFEنتايج ماتريس ارزيابي عوامل اولويت دار خارجي : ۶جدول

 

 

نمره 

 وزن*رتبه

رتبه 

 ٣و٤

ضريب 

 اهميت (وزن)
 ها فرصت

 O1. افزايش انگيزه بيشتر برا& مسافرت و تفريح در اين نواحي ٠٦٩/٠ ٤ ٢٨/٠

 O2. نسبتاً زياد در نزديکيوجود شهرهايي با جمعيت  ٠٦٧/٠ ٣ ٢٠/٠

 O3. ار& در بخش گردشگر&ذگ ريز& وسرمايه افزايش توجه دولت به برنامه ٠٧٠/٠ ٤ ٢٨/٠

 O4. ار& در اين مناطقذگ افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه ٠٦٩/٠ ٤ ٢٨/٠

 O5. )تجربه در نزديكي اين نواحي (در شهرکرد وجود نيروها& متخصص و با ٠٦٣/٠ ٣ ١٩/٠

 O6. وجود نهادها و سازمانها& دولتي و غيردولتي در شهرکرد و شهرها& نزديک ٠٦٢/٠ ٣ ١٩/٠

 O7. نشدن خدمات و تسهيالت مطلوب به گردشگران در مناطق تفريحي رقيب ارائه ٠٦٠/٠ ٣ ١٨/٠

نمره 

 وزن*رتبه

رتبه 

 2و1

ضريب 

 اهميت (وزن)
 ها تهديد

 T1. در مناطق تفريحي رقيبافزايش امكانات و خدمات  ٠٦٦/٠ ٢ ١٣/٠

 T2. ارائه نشدن مجوز و تسهيالت ازسو& دولت ٠٧٣/٠ ١ ٠٧/٠

 T3. افزايش تمايل و انگيزه گردشگران به مسافرت به ساير مناطق تفريحي نزديك ٠٦٤/٠ ٢ ۱۳/۰

 T4. تراكم بيش از حد جمعيتي و شلوغ شدن اين نواحي نسبت به نواحي رقيب ٠٦٢/٠ ٢ ١٢/٠

 T5. آلودگي منابع آب، خاك و اقليم  ٠٥٥/٠ ١ ۰۶/۰

 T6. ازدياد تخلفات اجتماعي با ورود گردشگران ٠٥٩/٠ ٢ ١٢/٠

 T7. از بين رفتن درختان و پوشش گياهي و آثار تخريبي ٠٥٢/٠ ١ ٠٥/٠

 T8. ها& كشاورز& و مزارع روستايي   تخريب زمين ٠٥٥/٠ ١ ٠٦/٠

 T9. محلي (زبان، آداب و رسوم محلي) از بين رفتن فرهنگ سنت و ٠٥٢/٠ ٢ ١٠/٠

٤٣/٢ 
 

 جمع کل ١
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 ١ تطبيق يا مقايسهمرحلة سوم، 

 :روند، اينها هستند با توجه به هدف تحقيق ابزارهايي که در اين مرحله به كار مي

 

SWOTماتريس  -1
٢

هـا و  هـا) و ارزيـابي خـارجي (فرصـت    ها و ضعفبا ارزيابي داخلي (قوت: 

" WT" راهبردهاي (T) و تهديدها(W)  و با تركيب نقاط ضعف "،ST"تهديدها) راهبردهاي 

   ).7 شوند (جدول تدوين و ارائه مي

 

IEماتريس داخلي و خارجي  -2
٣

دار داخلـي و  با توجه به ماتريس ارزيابي عوامـل اولويـت  : 

-ماتريس چهارخانـه  هاG به دست آمده از آن در ابعاد افقي و عمودG يک خارجي و نمره

) Gو يک طيف دوبخشي قو Gگيرد. با توجـه   ) قرار مي٥/٢الي  ١) و ضعيف (٤الي  ٥/٢ا

اG راهبردهـاG اصـلي   به نمره نهايي ماتريس ارزيابي داخلـي و خـارجي، موقعيـت نقطـه    

 .چنين است:

EFE= 43/2  

IFE= 39/2  

 

  )QSPM( گيري تصميممرحله چهارم، 

هاي گزينه ٤)QSPM( ريزي راهبردي كمي استفاده از ماتريس برنامهدر مرحله چهارم (آخر)، با 

گيرند و بـه راهبردهـاي اجراشـدني    شوند و مورد قضاوت قرار مي مختلف راهبردها شناسايي مي

 ٥)AS(ضريب جذابيت نسبي 
. اهميـت  4. اهميـت متوسـط؛ و   3. اهميت كم؛ 2. بي اهميت؛ 1(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Matching stage 

1- Strenghts. Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) matrix  
2- Internal – External (IE) Matrix   
3- Quantitative Strategic Planning Matrix. 
4- Attractive Scores  
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و  ٢گردد محاسبه مي١ TAS يا اهميت در ماتريس گيرد و سپس مجموع جذابيتزياد) تعلق مي

و از مجموع ضريب اهميت از وزن نسبي و راهبردهاي ممكـن پيشـنهادي (تـدافعي) فهرسـت و     

 ).6شود (جدول راهبرد نهايي انتخاب مي

 

 SWOTماتريس . ٧جدول 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5-Total Attractive Scores  

6- TAS آيد.مي دستبه عوامل وزن در جذابيت يا اهميت ضريب از 
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، راهبردهاي اجراشـدني در بخـش سـامان از    IE به ماتريس عوامل داخلي و خارجي توجهبا 

هـاي   ) راهبرد تدافعي بـا ارائـه راهكـار   7 (جدولSWOT در ماتريس  .اند نوع راهبردهاي تدافعي

اجرايي ضمن به حداقل رساندن نقاط ضعف فراروي نواحي گردشـگري روسـتايي از تهديـدهاي    

 4از بـين   )8(جـدول   QSPM ريـزي كمـي   در ماتريس برنامه .كند سازماني نيز اجتناب مي برون

ساز تشويق مردم به مشـاركت در   ) زمينه36/7با بيشترين امتياز ( WT2 راهبرد راهبرد تدافعي،

هـاي   حمايـت  تسهيالت و تجهيزات توريسـتي بـا   و توسعه و تجهيز روستاها از نظر زيرساختارها

دولتي است، كه به عنوان بهترين راهبرد براي توسعه گردشگري بخش سامان، انتخاب و معرفي 

 شده است.

 

 گيري نتيجه

عامـل   20ريزي راهبردي با تجزيه و تحليل عوامل درونـي و بيرونـي ميسـر اسـت. وجـود      برنامه

هـايي در بخـش سـامان اسـت.     ها و نارسـايي دهنده مزيت عامل خارجي نشان16داخلي در برابر 

هـا و تهديـدها از ديـدگاه سـه گـروه      سنجي نقـاط قـوت و ضـعف و نيـز فرصـت     جدول اولويت

هاي گردشگران و مردم در شناسايي اين عوامـل اسـت.    سويي ديدگاه همكننده، نشانگر  مشاركت

دهنده اين است كه گردشگران و مردم ارتباط مسـتقيم بـا نـواحي روسـتايي     در عين حال نشان

كننـد و بيشـتر درصـدد افـزايش      ها و تنگناهـا را درك مـي  مورد نظر دارند و از نزديك پتانسيل

 ها و كمبودها هستند.مندي و از ميان برداشتن ضعفرضايت
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 )QSPM(ريز- راهبرد- کمي  ماتريس برنامه .8جدول 
WT4 WT3 WT2 WT1  ضريب

 اهميت
 دار عوامل داخلي اصلي و اولويت

TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS 

0.53 3 0.71 4 0.71 4 0.53 3 0.18 
اندازهاي زيبا ومنحصر به فرد به همراه فضـاي   چشم

 هاي ميوه   سبز، باغ

ت
قو

 
 ها

.S1 

0.35 2 0.35 2 0.69 4 0.17 1 0.17 
هـا و   وجود ارتفاعات و قلل مرتفع براي انجام ورزش
 تفريحاتي مانند اسكي، كوهنوردي، اردو زدن 

.S2 

0.49 3 0.45 3 0.65 4 0.32 2 0.16 

هاي تفريحـي بـراي    وجود منابع آبي فراوان و جاذبه
گيري، شنا،  ها و تفريحاتي از قبيل ماهي انجام ورزش

 روي  پياده

.S3 

0.68 4 0.68 4 0.15 3 0.68 4 0.17 
وجود پـل زمانخـان، دهكـده سـياحتي زاگـرس و      

 هاي گوناگون   جاذبه
.S6 

0.36 3 0.48 4 0.48 4 0.48 4 0.12 
به عنوان جاذبـه طبيعـي و محـيط     رود وجود زاينده

 سروصدا آرام و بي
.S8 

 نامناسب بودن تسهيالت وتجهيزات اقامتي و رفاهي   0.04 1 0.04 3 0.12 3 0.12 2 0.08

ف
ضع

 
ها

 

.W1 

 W2. نامناسب بودن تسهيالت بهداشتي و خدماتي   0.04 2 0.08 3 0.12 3 0.12 2 0.08

0.12 3 016 4 0.16 4 0.12 3 0.04 
گـذاري در بخـش    عدم تمايـل مـردم بـه سـرمايه    

 گردشگري
.W3 

0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 
توزيع نامناسب گردشگران درفصول مختلـف سـال   

 )تراكم كم در زمستان(
.W6 

0.08 2 0.08 2 0.08 2 0.12 3 0.04 
هـاي محيطـي و كالبـدي     نامناسب بودن زيرساخت

 (مانند جاده و فاضالب)
.W7 

2.80 
 

3.22 
 

3.56 
 

2.59 
 

 دار داخلي جمع كل عوامل اولويت  1

WT4 WT3 WT2 WT1 
ضريب 
 اهميت

 دار عوامل خارجي اصلي و اولويت

TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS   

0.66 3 0.66 3 0.87 4 0.66 3 0.13 
بيشتر براي تفريح در بين مردم شهري و افزايش انگيزه 

 روستايي

ت
ص

فر
 

ها
 

.O1 

 وجود شهرهايي با جمعيت نسبتاً زياد در نزديكي بخش 0.16 3 0.47 3 0.47 3 0.47 3 0.47
.O2 

0.89 4 0.89 4 0.89 4 0.89 4 0.22 
گـذاري در   ريزي وسـرمايه  افزايش توجه دولت به برنامه

 O3. بخش گردشگري

0.87 4 0.87 4 0.87 4 0.87 4 0.22 
گذاري در ايـن   افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه

 O4. مناطق

0.12 2 0.12 2 0.23 4 0.17 3 0.06 
ارائه نشدن مجـوز و تسـهيالت ازسـوي دولـت بـراي      

 گسترش گردشگري در اين نواحي 

ها
يد

هد
ت

 

.T2 

0.13 3 0.09 2 0.13 3 0.09 2 0.04 
آلودگي منابع آب، خاك و اقليم اين نواحي نسـبت بـه   

 T5. نواحي رقيب 

0.04 1 0.04 1 0.17 4 0.08 2 0.04 
از بين رفتن درختان و پوشش گيـاهي و آثـار تخريبـي    

 T7. مانند افزايش سيل

 T8. هاي كشاورزي و مزارع روستايي   تخريب زمين 0.04 2 0.09 4 0.17 2 0.09 1 0.04

3.21 
 

3.21 
 

3.80 
 

 دار خارجي جمع كل عوامل اولويت 1  3.31

6.01 
 

6.43 
 

7.36 
 

5.90 
 

 X<8>0خارجي  دار داخلي و جمع كل عوامل اولويت 2

 هستند. WTدر بخش سامان از نوع راهبردها) تدافعي راهبردها) اجراشدني توجه:
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هـايي   برنامـه هاي مسئوالن و دو گروه ديگر چه بسا دورنما و افق  دليل متفاوت بودن ديدگاه

توانند در رشد و توسعه اقتصادي در سطح محلي و منطقه اي بسيار مـؤثر باشـند و    باشد كه مي

ها و تهديدات را كاهش دهند و به رشد مناطق روستايي بخش سـامان بينجامنـد. ايـن در     ضعف

منـدي از گردشـگري بـه رفـع نيازهـاي حـال و كنـوني         حالي است كه از نظـر مـردم، رضـايت   

و از نظـر   -بخشي اشـتغال و ماننـد آن  همچون افزايش درآمد، تنوع- شود ان مربوط ميش زندگي

اند از كمبود امكانات رفاهي، و پـذيرايي و نظـاير اينهـا. بـا      ها عمدتاً عبارتگردشگران نيز ضعف

منحصـر بـه فـرد بـه همـراه       اندازهاي زيبا وچشمكننده، هاي سه گروه مشاركت بررسي ديدگاه

افـزايش توجـه دولـت بـه     ترين نقطه قوت است و  ي مهمنواح نيدر ا وهيم يهاباغو سبز  يفضا

آيـد.   ترين فرصت در منطقه به شـمار مـي   مهم گذاري در بخش گردشگري سرمايه ريزي وبرنامه

نشـدن  ارائـه  ترين نقطه ضعف است؛ و  مهم يتجهيزات اقامتي و رفاه نامناسب بودن تسهيالت و

جـزو مهمتـرين   سـوي دولـت بـراي گسـترش گردشـگري در ايـن نـواحي         مجوز و تسهيالت از

 دهد. گذاري را در منطقه نشان ميتهديدهاست، كه ضرورت افزايش سرمايه

ضـريب  ) WT فقط راهبردهاي مورد نظـر (راهبردهـاي تـدافعي   نيز گيري تصميمدر مرحله 

نقطـه   47به اين صورت كه با بررسي اوليه (تجزيه و تحليل منطقي)، د نگير) مي4تا  1اهميت (

 فرصت و ضعف خـارجي بخـش سـامان بـه تشـكيل مـاتريس نهـايي        33قوت و ضعف داخلي و 

SWOT  ها در نهايت با تلفيق اولويتخارجي و  تهديدفرصت و  16قوت و ضعف داخلي و  20با

داخلي (مجموعـاً   ضعف 5قوت داخلي و  4دهي به هر كدام ازعوامل داخلي و خارجي آنها و وزن

دار عامل) اولويـت  8تهديد خارجي (مجموعاً  4فرصت خارجي و  4دار در مقابل عامل) اولويت 9

عامل داخلي و خارجي به تدوين و پيشنهاد راهبردهاي مختلـف در   17قرار دارد. با توجه به اين 

 پرداخته شد.  SWOT ماتريس

و ماتريس ارزيـابي    IFE= 2.39ه نهايي آنبررسي و مقايسه در ماتريس ارزيابي داخلي و نمر

ريـزي گردشـگري بخـش     نشان داد كه راهبردهاي برنامه  EFE= 2.43خارجي و نمره نهايي آن

بنـدي نهـايي در مرحلـه     ) و با اولويـت IEسامان از نوع تدافعي است (ماتريس داخلي و خارجي 

ثر در توسعه گردشگري روستايي بخش سامان، باالترين امتياز بـه  مؤگيري دربارة عوامل  تصميم
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ريـزي كمـي   اختصاص يافت. در نهايت با استفاده از جدول برنامه) T( ) و تهديدW( نقاط ضعف

مناسب بـراي توسـعه   ) WT2( راهبرد 36/7 با در نظر گرفتن باالترين امتياز) QSPMراهبردي (

سازي و تشويق مردم بـه   زمينه«هاي تدافعي، با عنوان گردشگري در بخش سامان از بين راهبرد

مشاركت در جهت توسعه و تجهيز روستاها از نظر زيرساختارها، تسهيالت و تجهيزات توريستي 

   انتخاب و معرفي شد.» هاي دولتي با حمايت

 

 منابع 

گردشـگري در ناحيـه   تحليل عومل مؤثر بر گسـترش  ، 1388زاده،  زاده، عيسي، عبداهللا آقاسي ابراهيم

هـاي شـهري و    مجلـه مطالعـات و پـژوهش   ، SWOTساحلي چابهار با استفاده از مـدل راهبـردي  

 . 107-128اي، سال اول، شماره اول، صص.  منطقه

صنعت جهانگردي بر متغيرهـاي اقتصـادي، محيطـي، فرهنگـي و      تأثير، 1376ابراهيمي، عبدالحميد، 

سـازمان   همايش جهانگردي و جمهوري اسالمي ايران، ، مجموعه مقاالت نخستيناجتماعي ايران

 .96-492جلد اول، صص منطقه آزاد كيش، كيش،

راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده ، 1385الدين، داود مهدوي،  افتخاري، عبدالرضا ركن

، 10، فصـلنامه مـدرس علـوم انسـاني، دوره     مطالعه موردي: دهستان لواسان كوچك ،SWOTمدل

 .1-30، صص. 2اره شم

هاي فرهنگي، چـاپ چهـارم،    ، دفتر پژوهشريزي استراتژيكدستنامه برنامه، 1385اعرابي، سيدمحمد، 

 تهران.

ريزي راهبردي توسعه گردشگري با تكيـه بـر بخـش     برنامه، 1387 ،، مصطفي و روزبه زمانيانرـفادبهز

، 6، شـماره  19علوم مهندسي، جلـد  المللي ، نشريه بينمحصول نمونه موردي: شهرستان نيشابور

 .41-55ويژه نامه معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت، تهران، صص. 
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محيطي روستا ريزي راهبردي نظام زيستبرنامه، 1389سرايي، محمدحسين و زهرا گلشيري اصفهاني، 

هاي وهش، فصلنامه پژ، مطالعه موردي: بخش گندمان شهرستان بروجنSWOTبا تجزيه و تحليل 

 .73-98روستايي، سال اول، شماره چهارم، صص. 

 ،SWOTنگرشي بر راهبردهاي توسعه گردشگري قشـم بـا اسـتفاده از مـدل     ، 1390جوانبخت، زهره، 

 .114، ص. مجموعه خالصه مقاالت سومين همايش سراسري دانشجويي جغرافيا

گـردي در روسـتاهاي   راهبـردي طبيعـت  ريزي برنامه، 1389، سيرتنيك مسعودو  ، فضيلهخانيدادور

، اسـتان يـزد، فصـلنامه    شهرسـتان اردكـان   -خرانـق -، مطالعه موردي: روسـتاي نواحي بياباني

 .43-72 .هاي روستايي، سال اول، شماره چهارم، صص پژوهش

، مركـز تحقيقـات و مطالعـات    جهـانگردي  راهيابي به توسعه صنعت ايرانگـردي و ، 1374راجي، رضا، 

 سياحتي، اسفند. 

، 185-186، ماهنامه سياسـي اقتصـادي، ش.   جهانگردي روستايي و قلمرو آن، 1381رحيمي، حسين، 

 .226-231صص. 

، 1390، الدين افتخـاري، سـيدعلي بـدري   سعيدرضا اكبريان رونيزي، عبدالرضا ركنرضواني، محمدرضا، 

هاي دوم با گردشگري روزانه بر نواحي روستايي، دشگري خانهاي آثار اقتصادي گرتحليل مقايسه

 4، سال دوم، شماره با رويكرد توسعه پايدار (مطالعه موردي: شهرستان شميرانات، استان تهران)

  .35-68)، صص. 8(پياپي 

، چـاپ اول،  توسعه گردشگري روسـتايي بـا رويكـرد گردشـگري پايـدار     ، 1387رضواني، محمدرضا، 

 نشگاه تهران، تهران.انتشارات دا

ماهنامـه اجتمـاعي    ،توسعه پايدار و توريسم روستايي، 1381زاده، ابوالقاسم و همايون مرادنـژاد،   شريف

 .52-63، صص. 250-251اقتصادي جهاد، خرداد و تير، ش. 



 ريز' راهبرد' گردشگر' روستايي با استفاده از ماتريس ... برنامه ناهيد اكبر' ساماني و همكاران

82 

، راهبردهاي مناسب براي توسعه گردشـگري درياچـه زريـوار   ، 1387نيا، غريب، صالح هدايتي، فاضل

 . 145-170، صص. 19فصلنامه جغرافيا و توسعه، شماره 

 ، چاپ دوم، انتشارات ترمه، تهران.ريزي استراتژيك برنامه، 1382طيبي، ج. و م. ملكي، 

ريـزي راهبـردي توسـعه    برنامه، 1386الدين موسوي اشكوري، طيبي، مسعود، محمد فتحيان و شهاب

 .291-306، صص. 4ونقل، شماره  حمل، پژوهشنامه اي كشورهاي هوشمند جادهسيستم

مطالعـه مـوردي:    SWOTريزي توسعه توريسم روستايي با استفاده از مدلبرنامه، 1390كريمي، جعفر،

 .109مجموعه خالصه مقاالت سومين همايش سراسري دانشجويي جغرافيا، ص.  ،روستاي ابيانه

انمنـدي اكوتوريسـم اسـتان    سـنجي تو  امكان، 1386چشمه، مصطفي، علي زنگي آبـادي،   محمدي ده

 ، 47شناسـي، سـال سـي و چهـارم، شـماره       مجله محـيط  ،SWOTچهارمحال و بختياري به روش 

 . 1-10صص. 

 .سالنامه آماري استان چهارمحال و بختياري، 1385مركز آمار ايران، سالنامه آماري، 

 .بختياري سالنامه آماري استان چهارمحال و، 1375مركز آمار ايران، سالنامه آماري، 

راهبردهاي توسعه گردشگري در حوضه آبريز كن و سولقان با اسـتفاده از  ، 1390نجفي، محمدسعيد، 

 .125مجموعه خالصه مقاالت سومين همايش سراسري دانشجويي جغرافيا، ص.  ،SWOTمدل

 تحليل توسعه اكوتوريسم دراستان لرستان بـا بهـره  ، 1390ياري، منير، صغري فردوسي، برزو سبزي، 

، مجموعه خالصه مقاالت سومين همايش سراسري دانشـجويي جغرافيـا،   SWOTگيري از تكنيك 

 .119ص. 

Baud-Bovy, M. & Lawson, F., 1998, Tourism and Recreation Handbook of 

Planning and Design, Oxford: Reed Educational and Professional Publishing 

Ltd., (Chapter 2&4).  



 ۱۳۹۱، زمستان ۴، شماره ۳دوره   ها' روستايي فصلنامه پژوهش

83 

Court, B., &Lupton, R.A., 1997, Customer Portfolio Development: Modeling 

Destination Adopters, Inactives, and Rejecters, Journal of Travel Research, 

36(1), PP. 35-43. 

Dann, G., 1996, The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective, UK: 

CAB International. 

EC-AEIDL, 1997, Marketing Quality Rural Tourism, Rural Europe - European 

Commission, http: //www.rural-europe.aeidl/rural-en/biblio/touris. 

Kobayashi, Hidetsugu, Akhmad Abdullaev, 2011, Rural Tourism and Sustainable 

Development in Hokkaido, Division of Urban and Environmental 

Engineering. 

Lanza, A., Markandya, A. and Pigliaru, P., 2005, The Economics of Tourism and 

Sustainable Development, Cheltenham: Edward Elgar. 

McClaren, M., 1996, Strategic Planning, The Best Way to Predict the Future is 

to Create It, INTERNET. Unit 2. 

Whelan, C.T., Hannan, Damian F. & Creighton, Sean, 1991, Unemployment, 

Poverty and Psychological Distress, Research Series, Economic and Social 

Research Institute (ESRI), number GRS150. 

  



 ريز' راهبرد' گردشگر' روستايي با استفاده از ماتريس ... برنامه ناهيد اكبر' ساماني و همكاران

84 

 

 

  


