
 

 1393، زمستان 4، شمارة 46دورة  ی،انسان جغرافیای های پژوهش

 889-903. ص

 

 

 ییدر مقاصد روستا یزمستان یگردشگر ةتوسع

 (تهران شمال شمشک یاسک ستیپ ةیحاش یها روستا: یمورد ةمطالع)
 

 تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ،ایاستاد گروه جغراف -ییلویحاج یمسعود مهدو

 تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ییروستا یزیربرنامهو  ایجغراف یدکتر یدانشجو -*یشمیبهار ب

 

 26/06/1392: یینها دییأت               30/05/1392: مقاله رشیپذ
 

 دهیچک
 خاص یمقصد به مردم مسافرت داليل ترين مهم از يکی ،گردشگری های جاذبه وجود

 ،دارند كه یخاص های ويژگی به توجه با كشش، لعام عنوانبهها   جاذبه .است

ها  روستا ،انیم نيا دركنند.  یم جذب دور هایو سرزمین نقاط از را گردشگران

 خود جذب یرا به سو یاديو همواره گردشگران ز دارند فراوان یگردشگر یها  جاذبه

 ازمندیآن ن ةخردمندان تيريو مد يیروستا یگردشگر داريپا ةتوسع ن،يبنابرا ؛دكنن یم

 و تاريخی ،فرهنگی فراوان هایجاذبه وجود با ايران ،میان اين در .است یزيربرنامه

 در گردشگر ةپذيرند كشور يك عنوانبه را خود جايگاه است نتوانسته هنوز طبیعی

 ،صنعت اين درآمدهای از ناچیزی سهم ،رو اين از ؛بیابد یگردشگر صنعت جهانی بازار

 یگردشگر ژهيوهب و داخلی یگردشگر ةزمین در ،مسئله اين. است شده كشور نصیب

 یبرامناسب  یها راهبرداست كه  آن پژوهش یدیكلال ؤس .كندمی صدق زین روستايی

؟ ستیچشمشك  یاسک ستیپ ةیحاش يیدر مناطق روستا یزمستان یگردشگر ةتوسع

میدانی در سطح  یها همطالعو  یحاضر با استفاده از روش پیمايش ةمقال ،به اين منظور

 یگردشگر ةتوسع یبرا یراهبرد كانون ةارائبه  SWOTكارشناسان و خبرگان با مدل 

و آذر  1389زمستان  ،قیتحق یقلمرو زمان .در مناطق روستايی پرداخته است یزمستان

و  یپرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان گردشگر يی. روااست 1390تا بهمن 

كرونباخ استفاده  یآلفا بياز ضر ،يیايسنجش پا یبراشد و  ديیتأ یدانشگاه دیاسات

است كه  نيا ةدهندننشا ،جينتا .است درصد 72آمده دستبه بيشد كه ضر

 یاسک ستیپ ةیحاش ةمنطق یها در روستا یزمستان یگردشگر ةتوسعراهبردهای 

 8كه در قالب  است یراهبرد رقابت یبه سو یریگجهت ،موجود وضع در شمشك

 ،مطلوب گاهيجا به یابیدست یبرا اما ،است یسازیاتیعملو  یریگیقابل پ ،یراهبرد فرع

 یاسک ستیپ ةیحاش یها مشاركت روستا تيبا محور ،یزمستان یگردشگر ةتوسعدر 

 .دارد ضرورت یتهاجم یاتخاذ راهبرد جهش ،شمشك

 

 ،یگردشگر ،يیروستا ةتوسعشمشك،  یاسک ستیپ ،استان تهران: ها واژهدیكل

 .یزمستان یگرگردش

                                                                                                                                                                          
 Email: bbeishami@yahoo.com 09124454804 :مسئول سندةینو* 
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 مقدمه

 و یداخل ناخالص دیتول منبع نیترزرگب اشتغال، و یداخل ناخالص دیتول دهم کی نیتأم با یگردشگر برآورد، کی براساس

 گرید انواع با سهیمقا در یرگگردش. »شد خواهد لیتبد یجهان اقتصاد متحرک موتور به ،21 قرن در و استیدن در اشتغال

 ریپذامکان آگاهانه مقررات و حیصح استیس کی چارچوب در آن ةتوسع که است یصنعت هاتن ،یاقتصاد یها تیفعال

 بدون که چرا ؛است یضرور ،موضوع دربارة گرفته انجام یهاپژوهش یبررس و مطالعه ،یعلم قیتحق هر رد .است

 قیدق لیتحل و هیتجز و مناسب پاسخ به دنیرس ،ها آن لیتکم و هتوسع و گرانید یهاپژوهش جینتا به یابیدست

 .ستین ریپذ امکان

 در ییها همطالع ،یاسک جاذبة با یها کشور در ،جهان سطح در ،ییروستا ینواح در یزمستان یگردشگر موضوع دربارة

  .شود ینم دهید شتریب مقاله چند رانیا در یول ،است شده انجام... و گزارش و مقاله قالب

 یطراح و ینیگزمکان یها اریمع» عنوان با یامقاله در ،ایجغراف آموزش ةینشر در( 1388) مقدمیتیهدا و ییتقوا

 یها اریمع و اصول ،رانیا در یاسک یها ستیپ نیترمهم یمعرف از پس «رانیا در آن یایمزا و مسائل و یاسک یها ستیپ

 را رانیا در یاسک یها ستیپ از استفاده و یبرداربهره یهامشکل و دهند یم ارائه را ستیپ یطراح مناسب مکان نشیگز

 .کنند یم یمعرف

 در تیرضا بر مؤثر عوامل یابیارز» عنوان با یامقاله ،یجهانگرد مطالعات ةینشر در( 1390) گرانید و یوثوق

 را یاسک یها ستیپ از گردشگران تیرضا «دربندسر و شمشک یزمستان مقصد دو :مطالعه مورد ،یزمستان یگردشگر

 ثرؤم عوامل از را یاسک ورزش به یشخص ةزیانگ و عالقه و منطقه خاص یها یژگیو و انددانسته مناسب ةعرض از یناش

  .اندکرده عنوان گردشگران یتمندیرضا

 یابیمکان به «اردبیل استان: مطالعه مورد ،اسکی گردشگری نقاط یابیکانم» ةمقال در( 1388) یوثوق و یبدر

برای گردشگری بالقوه متعدد و مناسب نقاط  منطقه، نیا در که اند افتهی دست جهینت نیا به و اندپرداخته یاسک یها  ستیپ

 .دارد وجوداسکی 

 (1997) داریپا یگردشگر ةینشر در که «سیئسو یها کوه یزمستان یگردشگر در یمیاقل آثار» آبگ نگیکوئن ةمقال

 یهارییتغ یبررس ضمن و پرداخته سیسوئ یها کوه ینزمستا یگردشگر در یمیاقل یرهایتأث یسبرر به ،است شده چاپ

  .است هکرد هئارا کشور نیا یزمستان یگردشگر صنعت یبرا ییهاشنهادیپ ،ییهوا و آب

 عنوانبه ،یزمستان یها ورزش مقاصد ییشناسا موفق یراهبردها» عنوان با( 2001) نیستیکر و فالگستاد ةمقال

 ییشناسا موضوع اب ،یالمللنیب بعد در کنونتا که است یقیدق یها پژوهش و ها گزارش از یکی ،«داریپا یاریمع و ارزش

 ،است شده چاپ «یگردشگر تیریمد» یلالملنیب ةینشر در که مقاله نیا .است شده منتشر یزمستان یگردشگر مقاصد

  .است دهکر مطالعه ،یگردشگر مقاصد عنوانبه را یاسک مناطق ،یشمال یکایآمر و اروپا در ساالنه گزارش کی براساس

 را در جهان دو موضوع مهم نیتضاد ا ،«ستیز طیو مح یزمستان یگردشگر» ةمقالدر  ،(2000) اندرو هولدن -

 دقترا بهها  کوهستان بر یگردشگر یطیمحستیز یمثبت و منف آثار ،در اسکاتلند همطالع ةحوزعنوان بهو  کرده یبررس

  .است داده حیتوض

 تیفیو ک طیشرا ،«یو اسک یزمستان یبر گردشگر یجهان شیگرما یرهایتأث» ةمقال( در 1999و چارامزا )  نگیبرل -

  .اندکرده یبررس شیدر کشور اتر یامنطقهمدل  کی براساسبرف را 

در شمال  یاسک یبر مبنا ،یدر گردشگر یداریو پا ییآب و هوا یهارییتغ» ةمقال( در 2006) گرانیداسکات و  -

  .اندکرده یبررس یطیمح ستیز یرهایتأثاز نظر  را کایآمر یاسک ةژیو ةمنطقدر چهار  یشیگرما یهارییتغ «کایآمر یشرق
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که به بارش مناسب برف وابسته است.  ییهاتیفعال یعنی ،یزمستان یها و ورزشها  تیفعال و یزمستان یگرگردش -

که مشتمل بر  یاجتماع و یاقتصاد ،ییایجغراف واحد کی»شود:  فیگونه تعرنیتواند ا یم یزمستان یها مقصد ورزش

و ها  تیفعال ازمندینگردشگران، به  یرسانخدمات ای یدهسیسرو یو برا و... استها  تیفعالها، سازمانها، شرکت

عبارت است از  ،تیازیب دیاز د یگردشگر زمستان نیهمچن. است محدوده در یکاف برف از نانیاطم و یزمستان یها ورزش

. در کند یسفر م برف به وابسته یعیطب یها جاذبهو لذت بردن از  یزمستان یها پرداختن به ورزش ةزیانگکه با  یفرد»

در  سبب نیبه هم (.679: 2010 ت،یازی)ب «شود یم شناخته یزمستان ورزش نیترپرطرفدارو  نیترجیرا یاسک نه،یزم نیا

 کیعنوان به یزمستان یو گردشگر( 2007 ،سربولنت) مشهور شده است دیسف یبرف به طال ،افتهیهتوسع یها کشور

 است متریانتس 50تا  30 ،منظور نیا یعمق برف برا نیترمناسب. (2: 2007 ،)لوته ددار ازیبه بارش مناسب برف ن ،الزام

 کامل یبستگ ،تابش آفتاب ةیزاوو  بیمانند جهت ش یگریعوامل دبه  امر نیباشد. ا داشته یروز ماندگار 100اقل دکه ح

 یاریمنافع بسبرف،  ةانداز هب بسته ،یزمستان یها ورزش نیطرفدارترپر از یکی عنوانبه یاسک (.91: 2002 ،کارمر) دارد

 انیم یروان تیامن جادیو خدمات و اها  رساختیزبهبود  ،یو درآمد یتنوع اقتصاد که عبارتند از: دارد یمحل ةجامع یبرا

 ،یزمستان یگردشگر یها یژگیو نیترمهم از یکی .(1327: 2007)السانتا،  ستیز طیمح بر ریتأثو کاهش ن اساکن

 )آهاس، است مناسب یها یلیتعطهوا و وجود از دو عامل مهم آب و  میمستق یتابع یژگیو نیاکه است  آن بودن یفصل

 ةنیزم گر،ید یاز سومند به آن قهالعوجود گردشگران فراوان سو و  کی از یزمستان یگردشگر تیاهم. (2007

 سطح در که یعلم و یدانیم یها همطالع شتریب ،یطور کلبهشده است.  یزمستان یگردشگر دربارة یمختلف یها همطالع

 ،یاقتصاد -یاجتماع ةتوسعدر  مؤثر یعامل ،یموضوع اتفاق نظر دارند که گردشگر نیبر ا ،است شده انجام رانیا و هانج

 دربارة یادیز یها همطالع( 2005) رسیپ(. 1998 و شاو، امیلیو ؛1996 ،اپرمن ؛1995 )کاواکو، است جوامع شیو نوزا ایاح

 رسیکه توسط پ ییها قیتحقدر  .انجام داده است یمقصد گردشگر کیبه  یزمستان ییو روستا یکوهستان ینواح لیتبد

 لیبدت یبرا یاسک یها یتوانمند با ةمنطق کی یاصل یها اریمع ،صورت گرفته 2010تا  2000 یها سال ةفاصلو کونو در 

 :است شده نییتع ریزدر قالب موارد  ،یگردشگر مقصد به شدن

 اعتماد تیقابل ت،ی)امن برف تیفیک و طیشرا .3 ؛یاسک یها ریوع مستن .2 ؛یاسک یها ستیپ در بیبودن شمناسب. 1

به  یشتریزمان ب توان یم ،یکی)در صورت نزد ستیبه پ یفاصله و دسترس .4 ؛یبه برف پودر یبرف( و دسترس عمق و

 و طیمح .6 ؛(مدت انتظار در نوبت باالبرها، برف، دنیفواصل کوب) یاسک خدمات تیفیک و نهیهز .5 ؛(اختصاص داد یاسک

مستعد بهمن و اطالعات  و زیآممخاطرهو نقاط ها  بیش ،رهایمس ست،یپ ةنقش) مانند یاطالعات ضرور .7 ؛ستیپ یفضا

 یها ی)وجود نورپرداز در شب یمکان اسکا .9؛ یحیتفر یها یسرگرمو  ها تیفعال و امکانات تیفیک .8 ؛(یهواشناس

 .11 ؛(شیاگنج و تیفیک تنوع، نظر از یاسک ستیپ رونیب رستوران و خدمات داخل و) ییرایامکانات پذ .10 ؛(مناسب

 ست،ی)فاصله تا پ یامکانات اقامت .13 ؛یمحل ةجامعگردشگر توسط  رشیپذ .12 ؛ها آن رفتار ةویشمهارت کارکنان و 

 . یاسک ریو غ یاسک لوازم ةیتهو  دیامکانات خر .14 ؛(متیق و تیکم ت،یفیک

 یبرا یمکان یها تیولوا نیبهتر «GIS قیاز طر یاسک یگردشگر نقاط یابیمکان» ةمقالدر  (1388) یوثوق و یبدر

 مؤثرعوامل  یابیارز» ةمقالدر  (1390) گرانید و یوثوق نیهمچن .اند کرده یبررسرا  لیدر استان اردب یاسک یهاساخت

 زانیم «یعلم یها هیگواساس سر برشمشک و دربند یدو مقصد زمستان مورد مطالعه: ،یگردشگران زمستان تیبر رضا

های قابلیت»به بررسی  ،خود ةمطالع( در 1378) گرانیدگر و نوحه ند.ا کرده لیو تحل هیتجزگردشگران را  تیرضا

اند. پرداخته «قشم ةجزیرگردی در طبیعترونق و بهبود عملکرد مدیریت  یبرا راهبردها گردی و تدوین بهترین طبیعت

شهرستان  یابرونیمیس یروستا ،«داریپا ةتوسعو  ییروستا یگردشگر»عنوان  با یامقاله( در 1390) انیگلپر و یریام

 در مهم یعامل و درآمد جادیو ا ییازارزش اشتغالمنبع با ییروستا یکه گردشگر گرفتند جهیو نت ندکردمطالعه همدان را 
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استان کردستان را  ةمحدود( 1387پناه )زاده اصل و رفیق کریمفرجاست.  ییجوامع روستا یاقتصاد -یاجتماع ةتوسع

رای انجام شش فعالیت اکوتوریستی شامل کوهنوردی، و اراضی استان را باند دهکرارزیابی اکوتوریسم  ةتوسع یبرا

که  اند کردهدر نهایت مشخص  ؛اندبندی کردهتقسیمگردی طبیعتهای آبی و ورزشدرمانی، طبیعتنوردی، اسکی،  دامنه

 . اکوتوریسم ندارد ةسعتوبرای  یگونه قابلیتهیچ ،یک درصد از مساحت استانها تن

مطالعه تالش شده تا  نیدر ا ق،یتحق ةنیشیپ نیشد و همچن انیب یزمستان یگردشگر دربارةه چآنبا توجه به  ن،یبنابرا

 یمتناسب با گردشگر یها زشرو ةتوسع رایز ؛دشوتوجه  یزمستان یگردشگر ةتوسعبه  ،دیجد یشناسروشو  کردیبا رو

 یگردشگر ةتوسعاما باید توجه داشت که راهبرد  ،ستین ریپذنگر امکانندهیآمدت و بلند یزیربرنامهبدون  ،یزمستان

عنوان بهها  دیو تهدها  فرصتو  ،یدرون طیعنوان عوامل محبه ها و ضعف ها قوت نیارتباط ب یبرقرار یبرا ،یزمستان

هدف  ،است. بر این اساس دهیچیپ اریبس ،شهر تهرانکالن ةحاشیدر مناطق روستایی  یگردشگر ةنیزمدر  یرونیعوامل ب

در  یاسک ةنیزمدر  یزمستان یگردشگر ةتوسعدر  مؤثر یها قوتو ها  ضعف دها،یها، تهدفرصت ییشناسا ،این تحقیق

در روستاهای واقع در مناطق  یزمستان یگردشگر ةتوسع یها راهبرد ةارائاستان تهران و سپس  ةحاشیروستاهای 

این امکان  ،برای مناطق روستایی یزمستان یگردشگر توسعة یها راهبرد نیتدو تهیه و رایز است؛ زیخبرفو  یکوهستان

انجام  نگرندهیآ کردیبا روبه صورت منظم  ،یاسک ژهیوبه ،یزمستان یهای گردشگر فعالیت یتمامسازد که  را فراهم می

صورت یکپارچه عمل نمایند و همگی در به با سایر اجزا ،یزمستان یگردشگریند افردر  ییجراا یها یک از نهادو هر شود

است. با  رفتهیمطالعه در سطح کارشناسان متخصص انجام پذ ،منظور نیبدحرکت کنند.  یراستای تحقق راهبرد کانون

 توسعة یبرا ی: راهبرد کانونکرد یبندصورت بیترتنیرا بد پژوهش یدیکل پرسشتوان  یم شدهانیبتوجه به موارد 

 ی؟ براستیچاقدام  یبرا یراهبرد یها تیاولوو  استاستان تهران کدام  یکوهستان یها در روستا یزمستان یگردشگر

 استفاده شده است. SWOT یبیاز مدل ترک ،جینتا به یابیو دست رسشپبه  ییپاسخگو

 

 پژوهشروش 

 مورد مطالعه ةمنطق یمعرف

SWOT کیاز تکن یریگبهرهبا  یلی، تحلپژوهش نیا در شدهاستفاده روش است و یپژوهش حاضر از نوع کاربرد
 .است 1

هاروارد  بازرگانی  ةمدرستاکنون در  1921 ةدهخط مشی بازرگانی از  واحدعنوان بخشی از ات که بهسو ایمدل هاروارد 

های مختلف اقتصادی، خدماتی، دولتی و  در بخش راهبردهای تدوین  مدل ترشیب بخش اصلیالهام ،شود تدریس می

برای  ،ایجاد ارتباط بین سازمان و محیط آن ،هدف اساسی این مدل .(31: 2002 ،ونس)برای آید یم شمارانتفاعی به  غیر

و ها   توجه به توانمندی ،گیرد اول اهمیت قرار می ةدرجاست. آنچه در مدل هاروارد در  یراهبردهای  گزینه دستیابی به بهترین

 یها همطالع قیاز طرها  داده ،مطالعه نیدر ا ،اساس نیبر ا. ستبر آن ا مؤثری و تهدیدهاها   های داخلی سازمان و فرصت ضعف

و  ها و ضعف ها قوت ،منطقه یرونیب و یدرون طیمح ی. در ابتدا با بررسشد یآورجمعباز  ةپرسشنامبا استفاده از  یدانیم

از کارشناسان مرتبط  ،روش نیبا ا .میکرداز پرسشنامه استفاده ها  به آن یدهرتبه یو برا را مشخصها  دیو تهدها  فرصت

کارشناسان در  ةپرسشنام 74 ،تیارسال شد که در نهاپرسشنامه  82تعداد  ،به عمل آمد. در کل یسنجنظر ،با موضوع

است که  محتوایی و صوری ،شد، روایی گرفته کار به پژوهش این در که روایی آزمونشد.  لیتکم یو محل یسطح استان

 منی،ؤ)م میبرد کار به را کرونباخ آلفای نیز، روش پرسشنامه پایایی آزمون برای .شد انجام کارشناسان خود قیاز طر

1386 :211.) 

                                                                                                                                                                          
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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 فیتعر ریمتغ کیعنوان به ،هیو هر گو میکرد یبررس spssافزار نرم قیاز طر را پرسشنامه نیا یآزمون کرونباخ آلفا

پرسشنامه  قیاز طرها  داده یآورجمع. پس از دش دییتأ 72/0 بیضر با پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر ،تیکه در نها شد

 ،SWOT مدل اساسو بر محاسبه ،داده ،Excelافزار با استفاده از نرمها  دیهدو تها  فرصت ،ها و ضعف ها قوت یبندرتبهو 

 .است شمشک ةمنطقاستان تهران و  ،مطالعه ییایتمرکز جغرافشده است.  لیو تحل هیتجز

 یالمللنیب ستیو پ یو فرهنگ یعیطب فرد به منحصر ةجاذببا وجود  ،تهران راناتیشمشک در رودبار قصران شم ةمنطق 

 .ستروروبه هتوسع یبرا ییهاو فرصتها  اما با چالش ،دارد یو خارج یدر جذب گردشگر داخل ییباال تیظرف ،یاسک

 نیا نیترمتفاوتاز  یکی .است بودهف آن اطرا شهر تهران و تیتوجه جمع مرکز ربازید از ،استان تهران یمناطق شمال

 یها یژگیو ،ییایجغراف گاهیجا نیهمچن و یفرهنگ ،یاقتصاد توسعةرودبار قصران است که از لحاظ روند  ،هابخش

 مورد ةنقط عنوانبه ،شمشک روستایاست.  یعیطب یها استعداد وها  لیپتانسهمان ها  یژگیو نیا .دارد یفردمنحصربه

 و شرقی طول ،دقیقه 30 و درجه 51 جغرافیایی مختصات با ،شمیرانات شهرستان قصران رودبار بخش توابع از ،مطالعه

 .است شده واقع تهران شرقی شمال متریلویک 45 در ،شمالی عرض ،دقیقه 2 و درجه 36

 سطح از متر 2531 و یافته استقرار دیزین ةگردن و کوچک بستکلون یا خورتنگ ةقل و چالسرک قلل میان ،روستا ینا 

هایی معتدل و دلپذیر تابستانبرف و هایی سرد و پرزمستانمعتدل کوهستانی با  ،هوای روستای شمشکوآب. دارد ارتفاع دریا

قدمتی  ،روستای شمشک .(1)شکل است شده از برف زمستانی پوشیده ،شمشک تا اواسط تابستان اطراف یها ارتفاعاست. 

پایتخت و مردم منطقه محسوب هوای وآبخوش یها ییالقعنوان یکی از به ،قاجاریه و پس از آن ةدورویژه از بهدیرینه دارد و 

آثار اندکی از کالبد قدیمی روستا به جا مانده است. بناهای عمومی  ،علت ساخت ویالهای متعدد هب ،شده است. در حال حاضرمی

 .اندشده.. بازسازی .امامزاده و ،حسینیه ،روستا از قبیل حمام
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 تهران  قاتیواحد علوم و تحق یاسالمدانشگاه آزاد  ،یشمیو بهار ب یمسعود مهدو ،یدکتر ةرسال: مأخذ

 

 رانیا یاسالم یجمهور یاسک ونیفدراس تیسا: مأخذ    
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موقعیت  ،برفقلل پر ةدامندر  آناستقرار  و همنطق یمیاقل طیشرا و یارتفاع سطوح ،یارتباط یها راه، ییایجغراف تیموقع

با  ،ماهاردیبهشتماه تا اواخر دیاز اوایل  ،فردی به روستای شمشک بخشیده است. پیست اسکی شمشکبهمنحصر

 58در  ،این پیست .کندمیسوی خود جلب بهبازان را اسکی ،فردبهاندازهای کوهستانی بسیار زیبا و طبیعت منحصر چشم

در  ستیپ .کنندمیبازان و کوهنوردان بسیاری از آن استفاده اسکیبه طول سه هزار متر احداث شده و  ،لومتری شرق تهرانکی

متر و  3050 ،ستیپ ةنقط نیبلندتر .است شده واقع تهران راناتیشهرستان شم قصران رودباراز توابع  شمشک یروستا یکینزد

 یاسک ستیپ .است رانیا یاسک ستیپ نیتر بزرگ ،نیزیدو پس از  ردارتفاع دا ایمتر از سطح در 2550آن  ةنقط نیترپست

 ونیفدراس یاز سو ستیپ نیا ،گرفت انجامکه  یبا اصالحات ،1375و در سال ها  . بعدشد یبردار بهره 1337در سال  ،شمشک

و  یبشقاب یاسک تلهدو دستگاه  ،ژیس تلهدو دستگاه  توان یاز امکانات آن م .شد شناخته یالملل نیب ستیعنوان پبه یاسک یجهان

 یاسک به آن در شب از یپاس تا توان یو م استمجهز به نورافکن زرد  نیهمچن ستیپ را نام برد. یچکش یاسک دو دستگاه تله

 نیشامل دو هتل است. در ا ،شمشک ی. امکانات اقامتاست نیآذر تا اواسط فرورد لیاز اوا معموالً یاسک یزمان دورة. پرداخت

 .دشو یم ییستاره شناسادو ،یگردشگر و یفرهنگ راثیسازمان م یبند درجهو در  دارد تیسوئ 4اتاق و  32هتل شمشک  ،انیم

  .است گرفتهدر قله قرار ها  از آن یکیکه  دارد یمطلوب یها رستوران نیشمشک همچن

 

 ها افتهيو  بحث

های اساسی نکتهاز  است،سازی در چه بستر راهبردی قابل پیگیری و پیاده ،یزمستان یتحلیل و شناسایی این نکته که گردشگر

 یزمستان یسازی گردشگرپیادهشناسایی بستر راهبردی برای  ،در این مطالعه ن،یبنابرا ؛رود یم شمار بهکاربردی  یها پژوهش

در  SWOTاز مدل راهبردی  ،ین منظوردمد نظر قرار گرفت. ب ،تهران استان شمشک یاسک ستیپ ةیحاش ییدر نقاط روستا

راهبرد وضعیت  به نه،یزمها( استفاده شده است. در این )چالش دهایو تهد ها قالب شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف، قوت، فرصت

  .گرفت صورت یاریبس توجه)ممکن(  جاری

 

 یزمستان یگردشگر توسعةتبیین راهبردهای ممکن 

استفاده شده است.  SWOT از تکنیک ،مورد مطالعه ةمنطقدر روستاهای  یزمستان یگردشگر توسعةسب راهبرد منا ئةارابرای 

از در ابتدا  .دشو راهبردهای مناسب استفاده می ةارائو  یراهبردشناسایی مسائل  یبراعنوان ابزاری  هب ،از این تکنیک ،در حقیقت

و ها  فرصت ،ها ضعف ،ها قوتفهرستی از  ،روستاهای منطقه یهای باز در سطح خبرگان و کارشناسان گردشگرپرسشنامهطریق 

، وضع موجود منطقهبا خبرگان و کارشناسان شده توسط و سپس از طریق انطباق موارد ذکر شدشناسایی  مشترک موانع

و برای پاسخگویی در اختیار کارشناسان قرار گرفت. سپس با  شد استخراج ،و موانعها  فهرست نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصت

عوامل  ةشدمطرحو موانع ها  ، فرصتها ، ضعفها قوت ت بهدر قالب طیف لیکر ،شده از طرف این گروهارائه یهاامتیازتوجه به 

در  ن،یبنابرا ؛دشوتا راهبرد کانونی از دیدگاه کارشناسان مشخص  شد محاسبه و تحلیل ،SWOTدر قالب ماتریس تحلیلی 

ذکر است  انیشا. میکرد نیتدو را یزمستان یگردشگر توسعةراهبردهای  ،زی راهبردیریترتیب مراحل چارچوب برنامهبه ،ادامه

 مراحل زیر انجام شده است: راساسترتیب ببه ،تدوین نیاکه 

 ارزيابی عوامل داخلی یها جدولل تشکی .1
(IFE) 1 و ارزيابی عوامل خارجی 

(EFE)
 توسعة 2

در  ،ها عوامل راهبردی کلیدی اثرگذار بر تدوین راهبرد ،در این مرحلهروستاهای مورد مطالعه:  یزمستان یگردشگر

                                                                                                                                                                          
1. Internal Factor Evaluation (IFE) 

2. External Factor Evaluation (EFE) 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%DA%98
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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و موانع( شناسایی شده ها  ( و عوامل خارجی )مشتمل بر فرصتها و ضعف ها قوتاصلی عوامل داخلی )مشتمل بر  ةدستقالب دو 

 شود؛ی بیان می                   و موانع به صورت کم ها  و مجموع فرصت هاو ضعف ها قوتمجموع  ،و در نهایت

و مجموع  ها ضعف و ها قوتشدن عوامل راهبردی کلیدی اثرگذار )مجموع از مشخص پستدوين راهبردها:  .2

در چارچوب ماتریس  ،دیگرکیاز عوامل با  کیهر ةمقایسبا ها  گیرد. تدوین راهبردصورت میها  تدوین راهبرد ،و موانع(ها  فرصت

SWOT  ها(، و فرصت ها قوتبر مبتنی ) در قالب چهار گروه از راهبردهای تهاجمیها  . در این مرحله، راهبردشود می انجام

کارانه )مبتنی بر محافظه داخلی و موانع بیرونی(، راهبردهای بازنگری/ یها قوت ةمقایسرقابتی )مبتنی بر  راهبردهای تنوع/

انع بیرونی( صورت داخلی و مو یها ضعف ةمقایسهای بیرونی( و راهبردهای دفاعی )مبتنی بر داخلی و فرصت یها ضعف

 گیرد. می

، انتخاب راهبردهای نهایی صورت قبل ةمرحلاز تدوین راهبردهای چهارگانه در  پس انتخاب راهبردهای نهايی: .3

 انجام SWOTنخست و با ترسیم نمودار تجزیه و تحلیل  ةمرحلشده در تدویناین کار از طریق نتایج ماتریس ارزیابی  گیرد؛می

 . شود یم

 ارائه شده است.  ،ترتیب نیهم به ،مناطق مورد مطالعه یزمستان یراهبردهای توسعة گردشگر ادامه،در 

 یگردشگر عةتوس (EFE) و ارزيابی عوامل خارجی (IFE)تشکیل جداول ارزيابی عوامل داخلی  -

نخستین مرحله در تحلیل راهبردی، شناسایی عوامل راهبردی کلیدی در ارتباط با  روستاهای مورد مطالعه: یزمستان

اساس نظر خبرگان و کارشناسان بر ادشده،ی عوامل ،تر نیز بیان شد، در این تحقیقکه پیش طورمورد نظر است. همان ئلةمس

ای خوشهاز روش تحلیل  ،آمدهدستضرایب اهمیت به براساس ،عوامل ةرتبذکر است برای تعیین  انیشااستخراج شده است. 

 (. 1)جدول استفاده شد
 

 EFEو  IFE یهاولدهی به عوامل در جدرتبه ةنحو .1جدول

 عوامل داخلی عوامل خارجی رتبه
 قوت عالی فرصت استثنایی 4
 قوت معمولی فرصت معمولی 3
 ضعف معمولی موانع معمولی 2
 ضعف بحرانی موانع جدی 1

 

 شدشناسایی ضعف  تهشتقوت و  ششنع، ام    ن هفرصت،  هفت ،در نهایت ان،کارشناسخبرگان و  مشترک یهانظراساس بر

و  هاامتیازآوری جمعدر قالب طیف لیکرت در اختیار کارشناسان و مختصصان قرار گرفت. پس از  ،ایپرسشنامه روش بهو 

خوشهای، خوشهآمده در تحلیل دستبه ضرایب براساس سپس. مشخص شد ،یک از عواملگیری، ضرایب اهمیت هرمیانگین

 .شدامتیاز هر عامل محاسبه  ،نهایت در شد. ارائهها  خوشهبا توجه به قرارگیری عوامل در ها  رتبهو  شدند های مناسب شناسایی

 یفرصت خارج ششو  ،یضعف داخل دهدر برابر  یقوت داخلشت ه ،شمشک ةمنطقشده در انجام یها یبررسپس از 

 تیعنوان مزبهقوت و فرصت  19 ،در مجموع ،بیترت نیشده است. به ا یو بررس ییشناسا ،یخارج دیتهد هشتدر برابر 

 ییقابل شناسا ،منطقه نیا یگسترش گردشگر یرو شیپ یناهاو تنگها   تیعنوان محدودبه دیضعف و تهد ةنقط 14و 

 یینها یهاازیامت ،یشده در چهار بعد راهبردمطرح یها لفهؤماز  کیهر یبرا یراهبرد یهاازیامت ةمحاسبپس از  .است

 (. 3و  2 یها لدوج) ت آمدبه دس ییشدن راهبرد نهامشخص یبرا
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 كارشناسان در منطقه دگاهياز د ،یزمستان یگردشگر توسعةدر  رگذاریثأت یكل عوامل درون ازیامت ةمحاسب .2 جدول

 ها قوت
مجموع 

 هاوزن
 نیانگیم

 ازیامت
 بیضر
 تیاهم

 ازیامت رتبه

1S-  0/291 3 0/097 21/5 140 تهرانکم با  ةفاصلبودن منطقه و  یالقییاعتدال هوا و 

2S- 0/343 4 0/086 60/4 125 یبرف یها روز تعداد نیترباال داشتنو  یاسک ستیبودن پ یالملل نیب 

3S- 0/098 4 0/024 31/1 42 گردشگران مرفه جذب یبرامطلوب  یها استاندارد داشتن 

4S-  یو مراتع غن کوهستان ،یعیمناظر طب رودخانه، مانند یعیطب یها جاذبهوجود 
 در منطقه یدارزنبور ژهیو به ،یو دامدار

51 89/1 0/035 4 0/141 

5S- اماکن  نیا ةاجاراستفاده و  یبرا ،در مساکن دیبادوام و جد استفاده از مصالح
 رانگگردشبه 

98 60/3 0/067 3 0/201 

6S- ط تبمر یها شغل شیافزا یبرا یکشاورز ریغ یها تیفعال در دستمزد شیافزا
 یبا گردشگر

135 80/4 0/089 4 0/358 

7S- 0/305 4 0/076 09/4 112 ریپذگردشگر فصول در روزانه گردشگران وجود از انیبردن بومسود 

8S- به ،منطقه و توجه به آن یخیو تار یمذهب یهامکان بیتخر از یریجلوگ
 مردم یآگاه سطح رفتن باال لیدل

53 2 0/037  4 0/149  

 - - - - - ها ضعف
1W- و  زییدر فصول پا ،یاسک ستیروستا در مقابل پ یها جاذبهگرفتن  دهیناد

 زمستان
65 37/2  0/044  2 0/088  

2W- بودن زیخحادثه ،یادار ،یبانک ،یو امکانات بهداشت التیتسه نبودن یکاف 
 در منطقه ...و زمستان در جاده

132 02/4  0/075  2 0/150  

3W- 40/2 69 نقلوحملنظر  از یدسترس ریمسها تن عنوان به یاجاده ریمس وجود  0/045  1 0/045  

4W- 02/4 114 تیسا در یگردشگر امر در متخصص و دهیدآموزش یها روینبود ن  0/075  2 0/150  

5W- ریدر مس ییروستا یهادیتول یابیبازار یها تیفعال گسترش و یابیمکان نبود 
 گردشگران وآمد رفت

57 01/2  0/037  2 0/075  

6W- 63/3 98 استان تهرانن امخاطببه  بودن محدود و یاسک ستیبودن پ یامنطقه  0/068  1 0/068  

7W - 30/1 41 آمد گردشگرانبه در انیبوم یمال دیشد ازینداشتن ن  0/024  2 0/048  

8-W یبرا یبودن کار گردشگر یفصل ،و بالطبع یگردشگر یبودن تقاضا یفصل 
 منطقه نیدر ا یبوم انیمتقاض

61 25/2  0/042  2 0/084  

9W – فرهنگ نیب تعارض و گردشگران و مردم انیم یفرهنگ یباال یها تفاوت 
 روستا مردم و گردشگران

44 50/1  0/028  2 0/056  

10W- 68/2 70 یاسک ستیدر معابر و پ نگیکمبود پارک  0/050  1 0/050  

53/68 - یدرون طیمح یازهایامت مجموع  1 - 2/698  

 

از ديدگاه كارشناسان در منطقه ثیرگذار در توسعة گردشگری زمستانیأامتیاز كل عوامل بیرونی ت ةمحاسب .3 جدول  

 هافرصت
مجموع 

 هاوزن
 نیانگیم

 هاوزن
 بیضر
 تیاهم

ازیامت رتبه  

1O- یها گذاران در سالهیسرماتوسط دولت و  ییروستا یها ساختریز توسعة 
 منطقه در ریاخ

82 03/3  0/063  3 0/190  

2O-  عناصر مهم  به مربوط با آموزش روستا در دهیدآموزشوجود جوانان
 ...و یهتلدار -تور ییراهنما -نقلوحملمانند  یگردشگر

61 27/2  0/048  4 0/190  

3O- توسط  یگذارهیسرما شیو افزا ینسبت به سود گردشگر انیبوم یآگاه
 در منطقهها  آن

96 57/3  0/075  3 0/224  

4O- و تنوع  یگردشگر به مربوط یحیو تفر یرفاه ،یخدمات مراکز شیافزا
 غذا و یدست عیصنا یها محصولفروش 

109 07/4  0/085  3 0/256  

5O- در  وآمد رفت ریجاده و مس بودن نامناسب لیدلبه نیزید ریبسته بودن مس
 فصل زمستان

113 19/4  0/088  3 0/263  

6O- یها فرهنگتعامل  یقرارو برها  گردشگران با آداب و رسوم روستا ییآشنا 
 آمدکسب در یبرا ،فرصت نیا از استفاده و گریکدیمختلف با 

100 67/3  0/077  4 0/307  

 - - - - - دهايتهد
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از ديدگاه كارشناسان در منطقه ثیرگذار در توسعة گردشگری زمستانیأامتیاز كل عوامل بیرونی ت ةمحاسب .3 جدول  

 هافرصت
مجموع 

 هاوزن
 نیانگیم

 هاوزن
 بیضر
 تیاهم

ازیامت رتبه  

1T- یمناسبت یها یلیتعط ،ها هفتهآخر  ،لیتعط یها روز در اندازه از شیازدحام ب 
 تیظرف نشدن تیرعا لیدلبهگردشگران  تیآمدن سطح رضان ییپا ،و متعاقب آن
 برد در منطقه

70 06/2 0/054 2 0/109 

2T- 0/041 1 0/041 95/1 52 گردشگران ورود لیدلبهمنطقه  یفرهنگ بوم رییو تغ فیتضع 

3T-  0/105 1 0/105 01/5 138 در اثر ورود گردشگر یاجتماع یها تخلفباال رفتن 

4T- 0/021 1 0/021 02/1 40 کوتاه اریبس ةفاصل و دربند سر با نیزید یاسک ستیبه پ یکینزد 

5T- 0/178 2 0/089 24/4 115 نیزم خدمات و کاال، نرخ شیافزا 

6T- مناسب غیتبل نبودو  یگردشگر یهااذبهمردم منطقه با ج نداشتن ییآشنا 
 آن یها تیقابل یبرا

120 43/4 0/093 2 0/185 

7T-  0/099 1 0/099 75/4 129 انیمطلوب توسط بوم یابیبازار نبود جهیو در نت یافهیطا یها اختالفوجود 

8T-  شتریکه ب یپسندلوکسطب خدمات به مخا ئةاراباال نبودن سطح 
 یزندگ رانیا در حاضر حال در و است کرده استفاده را ایدن یاسک یها ستیپ
 .کند یم

80 97/2 0/062 2 0/124 

 2/293 - 1 47/77 - یرونیب طیمح یازهایامت مجموع

 

انتخاب و سپس  ،راهبردها، باید راهبردهای نهایی یازهایامت ةمحاسبپس از  انتخاب راهبردهای نهايی: -

صورت که با بدین .گیردصورت می EFEو  IFEهای ارزیابی نخست با بازگشت به ماتریس ،این امر .بندی شونداولویت

باید در نهایت  ،SWOTو موانع در نمودار تجزیه و تحلیل ها  و مجموع فرصتها  و ضعفها  دادن مجموع قوتنشان

آمده از دستبهبا توجه به اعداد  .عنوان راهبردهای نهایی انتخاب شوندبه دیبا ها مشخص شود که کدام گروه از راهبرد

با  .است 29/2و  69/2ترتیب برابر با به ،و موانعها  فرصت ةمجموعو ها  و ضعفها  قوت ةمجموع، EFEو  IFEجداول

 یگردشگر توسعةشود که راهبردهای نهایی مشخص می SWOTاین اعداد در نمودار تجزیه و تحلیل  یریگیجا

سیم این اعداد در گیرند. ترقرار می (ها دیتهد ایو موانع ها  مبتنی بر تلفیق قوت) یدر گروه راهبردهای رقابت ،یزمستان

در گروه راهبردهای  یزمستان یگردشگر توسعةسازد که راهبردهای نهایی مشخص می SWOTنمودار تجزیه و تحلیل 

 (.2 )شکل گیرندهای درونی و موانع محیط بیرونی( قرار میاساس تلفیق ضعفشده بر)مبتنی بر راهبردهای تدوین یرقابت
 

 
 منطقه در كارشناسان دگاهياز د ،یزمستان یگردشگر توسعة یكانون یها راهبرد .2 شکل

 ادامة



 899 ...يیروستا مقاصد در یزمستان یگردشگر توسعة

 

و ها  قوت ةمجموعاساس بر ،راهبردها انواع دیبا شدن عوامل کلیدی راهبردی،مشخصپس از تدوین راهبردها:  -

 یهاامتیاز گفت دیباالبته  .ردیگ یم ترصو SWOTاین کار در چارچوب تحلیل  .شود نیتدو ،و موانعها  فرصت ،ها ضعف

همچنین  .است یراهبرد رقابت به متعلق ،منطقه یها در روستا یزمستان یگردشگر توسعة یبرا یراهبرد کانون ةآمددستبه

 یدر بعد راهبرد رقابتها تن ،ها کردن راهبردمشخصشده برای طراحیبودن عوامل، ماتریس راهبردی مشترک لیدلبه

 11گیری شکل ،و موانع با یکدیگرها  ضعفط به دویی و ترکیبی عوامل مربوبهدو ةمقایس ةنتیج .استصورت گرفته 

 .(4 )جدول استراهبرد 

 
 مورد مطالعه یدر روستا یزمستان یگردشگر توسعة یبرا یفرع یها راهبرد .4 جدول

 عوامل درونی
 
 
 
 
 
 

SWOT 
 
 
 
 
 

 عوامل بیرونی

 (S) ها قوت

1S-  ؛تهرانکم با  ةفاصلودن منطقه و ب یالقییاعتدال هوا و 

2S- ؛یبرف یها روز مدت نیترباال داشتنو  یاسک ستیبودن پ یالملل نیب  

3S- ؛گردشگران مرفه یبرامطلوب  یها استاندارد داشتن  

4S- یو دامدار یکوهستان و مراتع غن ،یعیمناظر طب خانه،رود مانند یعیطب یها وجود جاذبه، 
 ؛در منطقه یدارزنبور ژهیو به

5S- ؛گردشکران به اماکن نیا ةاجاراستفاده و  یبرا ،مساکن در دیبادوام و جد استفاده از مصالح 

6S- ؛یبا گردشگرط تبمر یها شغل شیافزا یبرا ،یکشاورز ریغ یها تیفعال در دستمزد شیافزا 

7S- ؛ریپذگردشگر فصول در روزانه گردشگران وجود از انیبردن بومسود 

8S- رفتن باال لیبه دل ،منطقه و توجه به آن یخیتارو  یمذهب یهامکان بیتخر از یریجلوگ
 .مردم یها یسطح آگاه

 (ST) یرقابت یهاراهبرد (T)ها  ديتهد
1T- یها روز در اندازه از شیب ازدحام 

 و یمناسبت یها  یلیتعط و هفته آخر لیتعط
 تیرضا سطح آمدننییپا ،آن متعاقب

 تیظرف نکردن تیرعا لیدلبه ،گردشگران
 ؛منطقه در برد
2T- منطقه یبوم فرهنگ رییتغ و فیتضع، 
 ؛گردشگران ورود لیدلبه

3T- خاطر به یاجتماع یهاتخلف رفتنالبا 
 ؛گردشگر ورود

4T- و نیزید یاسک ستیپ به یکینزد 
 ؛کوتاه یلیخ ةفاصل با سردربند

5T- ؛نیزم و خدمات کاال، نرخ شیافزا 

6T - جاذبه با منطقه مردم نداشتن ییآشنا
 یراب مناسب غیتبل نبود و یگردشگر یها 

 ؛یگردشگر یها تیقابل

7T- در و یافهیطا یهااختالف وجود 
 ؛انیبوم توسط مطلوب یابیبازار نبود جهینت

8T- به خدمات ئةارا سطح نبودن باال 
 یها ستیپ شتریب که یپسند لوکس مخاطب

 حال در و است کرده استفاده را ایدن یاسک
 .کند یم یزندگ رانیا در حاضر

 نظر در با ،یطیمح ستیز شفاف و روشن ق،یدق یها اریمع و ها استاندارد اصول، فیتعر .1
 ؛منطقه یها روستا در کاروکسب و تیفعال توسعة یبرا یزمستان یگردشگر اصول گرفتن

 و یسنت یها لباس ،یبوم فرهنگ از استفاده یبرا انییروستا بیترغ و یسازفرهنگ .2
 یبرا گردشگران فرهنگ تیتقو و گردشگران شتریب جذب یبرا ،منطقه سنن و آداب

 ؛منطقه یها روستا در یبوم و یعیطب یها کاال و خدمات از استفاده
 فصل چهار یگردشگر ةمنطق کی به منطقه نیا لیتبد یبرا مناسب یهادیتمه اتخاذ .3
 ؛(ستین اصال ای است کم گردشگر که یفصول در ،گردشگران به ژهیو التیتسه دادن)
 در گردشگران تیرضا جلب یبرا یگردشگر امکانات و ها ساختریز شیافزا یبرا تالش .4

 ؛ستیپ ةیحاش یها روستا
به ،منطقه در یگردشگر تحمل تیظرف تیرعا با متناسب ،ینزمستا گردشگران جذب .5
 ؛ستیپ ةیحاش ییروستا مناطق ژهیو

 یمیقد یدست عیصنا یساززنده و یسنت یها غذا فروش ،یمحل یها کاال یسازمتنوع .6
 ؛شمشک ةمنطق

 یآگاه شیافزا یبرا کاروکسب و یشغل ةمشاور و یآموزش یها دوره یبرگزار و یطراح .7
 ؛منطقه انییروستا

 به متنوع خدمات ةارائ و یزمستان یگردشگر یها کاروکسب توسعة به شیگرا .8
  ؛گردشگران

 کردیرو با یزمستان یگردشگر با بطمرت یها کاروکسب در یمحل و یبوم افراد از استفاده .9
 ؛یمشارکت

 در ژهیوبه ،یزمستان یگردشگر ةحوز در یافزارسخت یها استاندارد تیفیک تیتقو .10
 ؛ستیپ داخل
 ةیحاش یها نیزم و ها روستا در موجود یها یکاربر کنترل و تیریمد یبرا یزیربرنامه .11

 .منطقه تیظرف با نامناسب یها یکاربر رییتغ از یریجلوگ و ستیپ اطراف

 تهران قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاداسالم ،یشمیو بهار ب یمسعود مهدو ،یدکتر ةرسال: مأخذ
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برطرف کردن  یکه برا است وضع موجود یبرا یجار یراهبرد ةنیگز ،یاست که اتخاذ راهبرد رقابتذکر  انیشاالبته 

 سالچهار  ایسه  مدتتواند در  یم یزیربرنامهلحاظ به ،یراهبرد ةنیگز نی. ااست مطرحها  قوت از یریگبهرهو ها  دیتهد

 یگردشگر توسعةبه راهبرد  یابیدست یبه حداقل ممکن، براها  ضعف و موانع کاهش از پس تا ردیتوجه قرار گ مرکز

 . دشواتخاذ  یمطلوب، راهبرد تهاجم یزمستان

 

 یریگجهینت

که از  است یاقتصاد توسعة دیجد یها کردیاز رو یکی ،یتوان گفت که گردشگر یم شد بحث ینظر اتیاساس آنچه در ادببر

 نی. در ارود یم شمار به یعامل بازساخت اقتصادعنوان به ،ییمناطق روستا یاقتصاد توسعة یمورد توجه برا دیجد یها راهکار

در  یبرف کاف با یکوهستان یها روستا یاقتصاد یها تیفعال نیتراز جمله مهم ،ینزمستا یگردشگر ژهیوبهو  یگردشگر نه،یزم

 یزمستان ینگاه به گردشگر ،نیبنابرا ؛است یجهان یت در حال گسترش و استقبال عمومسرع بهکه  دیآ یم شمار به فصول سرد

نگر با ندهیآ یزیربرنامه مندازیکردن آن نیاتیعملکه  است یعلم دیو مباحث جد ها موضوعاز  ،یارشتهانیم کردیبا رو ییروستا

 ةمطالععنوان به ،استان تهرانشمشک  یکاس ستیپ ةیحاش یها روستا ،مطالعه نیدر ا ،اساس نیا بر. است یراهبرد کردیرو

 نیا جیو نتاها  افتهیبر  یمرورنمونه انتخاب شدند.  یها عنوان روستابه آن ةیحاشواقع در  یها انتخاب شده و روستا یمورد

 ،یشناسنیزمو  یعیطب یها جاذبهو  یخیقدمت تار لیدلبه ،شمشک ستیپ ةیحاش یها دهد که روستا یم نشان قیتحق

 ،یمیاقل و ییایو جغراف ی. مجموع عوامل متنوع مکاندارد و استفاده از منافع آن سمیتورجذب اکو یبرا یفراوان یها  لیپتانس

 نیا یتواند برا یم یکه گردشگر یاران فراهم کرده است. از جمله منافعدوستد یرا برا ییروستا یزمستان یامکان گردشگر

 یسطح اقتصاد تواند یم امر نیا ؛است یکرده و متخصص گردشگرلیتحصافراد  یو حت انییاشتغال روستا ،باشد داشته منطقه

 یها خسارت ةدربارها  آن یاریو هش یو فرهنگ مردم در امر گردشگر یهآگا و را باال ببرد، مهاجرت را کاهش دهد یو درآمد

و حجم  یزمستان یگردشگر ةنیزمدر داشتن جاذبه  لیدلبه ،ییایجغراف ةمنطق نیا رایز ببرد؛ باال را یعیطب طیمح ریناپذجبران

 یها انیجر یریگشکلساز نهیزمدر مجموع  ،است فراغت اوقات ازمندین که کرج و نتهرا شهر در متمرکز تیانبوه جمع

 ةبا جاذب یها به روستا تیحجم انبوه جمع ورودآخر هفته شده است.  یها روز در ژهیوبه ،در منطقه یبزرگ یزمستان یگردشگر

 نگرندهیآمدت و بلند یزیربرنامه ازمندینها  است که استفاده از آن کرده فراهم را یمتعدد یهافرصت ،یزمستان یگردشگر

 یگردشگر توسعة یبرا ،راهبرد موجود و مناسب نییبه تب SWOT یمدل راهبرد قیاز طر ،مطالعه نیدر ا ن،یبنابرا ؛است

و  IFEجداول ارزیابی  براساسدست آمده به یازهایامتبا توجه به  ن،یبنابرا ؛مورد مطالعه پرداخته شد یها در روستا یزمستان

EFE، این اعداد در نمودار تجزیه و تحلیل یریگیجاو موانع و ها  و مجموع فرصتها  و ضعفها  مجموع قوت SWOT 

قرار  یرقابتراهبردهای  رمجموعةیزبر حسب نتایج،  یزمستان یگردشگر توسعةسازد که راهبردهای نهایی مشخص می

 یرقابتراهبرد  بارةدر یا گانه هشت یبیترک یها راهبرد ،گریکدی با عوامل یبیو ترک ییدودوبه ةسیمقا قیاز طر ،در ادامهگیرد. می

به ،یراهبرد رقابت گفت دیباالبته  .کند فراهممنطقه  یها در روستا یگردشگر توسعة یبرا را ییبسترهاتواند  یم ارائه شد که

 یراهبرد تهاجم ،در منطقه یزمستان یگردشگر توسعة یمطلوب برا راهکار جه،ینت در شود؛ یم شناخته موجودراهبرد  تنها عنوان

  .است

 

  یسپاسگزار

 ینواح در روزانه یگردشگر یابیبازار ییفضا یالگو یطراح»جانب با عنوان نیا ةرسالاز  یمقاله برگرفته از قسمت نیا

در مقطع  «جاجرود ةدر ،یالبرز مرکز یگردشگر لیبا پتانس یها روستا :یمورد ةمطالع ،ییروستا توسعةبا هدف  ییروستا
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در واحد  یریمش میدکتر رح ،استاد بزرگوار ةمشاورو  ییلویحاج یدکتر مسعود مهدو ،استاد محترم ییبا راهنما یدکتر

 م. از زحماتشان متشکر لهیوسنیبد .است یدانشگاه آزاد اسالم قاتیعلوم و تحق
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