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  چكيده
 اي هاي در گردشـگري مـذهبي دارد، پديـد    گردشگري روستايي در استان قم كه قابليت ويـژه   

هـاي   درصد شهرنشيني، داراي آلـودگي  88/93اما اين استان با داشتن ، كند نامتعارف جلوه مي
قـم اسـت كـه در گـرايش شـهروندان بـه        نشيني و اسكان غير رسمي در شـهر  حاشيه هوا و

از مقاصـد شهرنشـينان    ،روستاهاي ييالقيبخش كهك قم با . است مؤثرگردشگري روستايي 
ي هـا  جاذبه با وجودروستاهاي مورد بررسي . روزه استموقت چندگاه براي گردشگري روزانه و 

توسـعة  پذيري موجود بـراي  اند از فرصت گردشگر ، نتوانستهاي هعد منطقعي و انساني در بطبي
با اسـتفاده از   پژوهش پيش رو. روستا موفق عمل كنندتوسعة نهايت گردشگري روستايي و در
گــروه ســه دگاه بــا در نظــر گــرفتن ديــو  و مطالعــات ميــداني اي هروش پيمايشــي، كتابخانــ

گردشـگري  توسعة  براي هايي راراهبرد، )خانوار ساكن و نگردشگران، مسئوال(كننده  مشاركت
خـانوار سـاكن، بـيش از     874شـامل  پژوهش آماري جامعة . ارائه كرده استروستاهاي هدف 

كه  گردشگري استزمينة مسئول در  25مورد مطالعه و  هايروستاساالنة نفر گردشگر  10000
مسـئول   25نفر گردشـگر و   306 ،روستا ساكناننفر از  267گيري كوكران  با استفاده از نمونه

ـ از ،هـاي الزم  كمبـود زيرسـاخت   پژوهش، يها هيافت. اند هنمونه انتخاب شدجامعة براي  ه جمل
ـ هاي اقامتي، پذيرايي، رفاهي و ضـعف مـديريت در   مكان  گردشـگري را نشـان   ةتوسـع  ةزمين
دليل نامناسب بودن عوامل  به ،محيطي از افزايش آسيب زيست ها بررسي نتايج و تحليل. دهد مي

ستايي مثبت گردشگري روآثار گذاري در اين بخش براي استفاده از  زيرساختي و ضعف سرمايه
  .روستايي حكايت داردتوسعة در پيشبرد 
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 مقدمه

گريـز از  بـراي   هاشـهر  سـاكنان براي گردشگري در روستاها افزايش چشـمگيري يافتـه و    ها امروزه گرايش ساكنان شهر
 انگردشـگر  كـه بـه آنهـا   ايـن گردشـگران   . كنند مي سفر ها فراغت به روستاات قاوصرف  شهري و ها و مشكالت چالش

توجه گردشگران شهري به با وجود . كنند مي استفاده ي روستافرهنگي ها جاذبه از محيط طبيعي وشود،  گفته ميروستايي 
چنـين بـه نظـر    . است رو هبا مسائل متعددي روبگردشگري روستايي توسعة و  ييروستا ةتوسعي ها اجراي برنامه روستاها،

مـورد   توسـعة روسـتايي   ،هاي اخيـر  در سال آميز نبوده و موفقيت توسعة روستايية راهبردهاي گذشته در زمينرسد كه  مي
 كـه عوامـل   زمـاني  ،روسـتاها بـه  جريان گردشگري ). 31: 1385و مهدوي،  افتخاري( ريزان قرار گرفته است امهتوجه برن

از ايـن رو جريـان   . با تداوم و تقويـت همـراه اسـت    شودانساني فراهم  ي طبيعي وها بر جاذبه عالوه ،بنيادي ساختي وزير
و  پشـتيباني بخـش دولتـي    ،بـه مشـاركت افـراد محلـي     توسـعة گردشـگري  به زيرساختارهاي گردشـگري و  ي رگردشگ
براي تمامي حل نهايي راه روستايي  چند گردشگريهر. )71-79 :2006، ويكنز( استوابسته  ي خصوصيها اريذگ سرمايه

ي هـا  بـا پتانسـيل  منـاطق   ةتوسع ،وستايي، اما از كاركردهاي مهم گردشگري رشود يشمرده نممشكالت نواحي روستايي 
 ي نسـبي گردشـگري،  هـا  بر مزيـت  عالوهگردشگري روستايي ). 25: 1383قادري،  و افتخاري( روستايي است گردشگري

 جريان مهاجرت روستايي، ايجاد اشتغال بـراي نيـروي مـازاد كـار، تنـوع      جلوگيري ازچون،  تواند آثار اقتصادي مهمي مي
ي خانوارهاي روستايي و ايجاد تقاضـا بـراي   ها بردن سطوح درآمدي اقتصادي، باالها اقتصاد روستايي در كنار ديگر بخش

 48 ،دهـد  مـي  در اروپـا نشـان   1996آمارهاي سـال  ). 3 :1382سقايي، ( محصوالت كشاورزي و صنايع دستي كمك كند
اوقات فراغت خـود   رانذبراي گ ، روستا رااند داده مي تشكيل ميليون نفر را 664درمجموع صد از گردشگران خارجي كه در

بـا  درآمـد كشـور ايـران    . )20 :1384، معصوم( اند هشدسراهاي فرانسه در روستاها بنا  سوم از مهمان يك و اند هانتخاب كرد
هشـتم درآمـد كشـور     يعني تنها حدود يك ،ميليارد دالر 777/1 ،بسيار باالي گردشگريي ها پتانسيل برخورداري از وجود

  . )130 :1386، كهنموئيو  موسوي(تركيه گزارش شده است 
 اسـاس و بر هسـتند  گـردي  طبيعـت  يهـا  كـه داراي جاذبـه   اند هيي بنا شدها مكانطور طبيعي در  روستاهاي ايران به

از لحاظ جـذب   ي متنوع طبيعي در رديف پنچ كشور دنيا وها جاذبه از نظر برخورداري از تنوع زيستي و ،شده ارهاي ارائهآم
ـ  بنابر. )25 :1383، استادي( جهاني قرار دارد پايين يها در رده ،گردشگر  ةتوسـع  ويـژه بـراي   هاين توجه به گردشـگري و ب
  . )47 :1382، حيدري و زاده دلير حسين( ضروري استالگوي مناسب ة ارائ، ايران روستاهاي رد گردشگريهاي  فعاليت

 ،گردشـگري ة زمين الزم در يها يبا داشتن توانمند كرمجگان و در بخش كهك استان قم سه روستاي فردو، وشنوه
 هـاي  بنيـان سـاخت   ايجاد فرصت شـغلي، افـزايش درآمـد و    گري درگردش مزيتاستفاده از  جذب و ةزميندر  اند هنتوانست
و در عين حـال گسـترده    صورت خودجوش هتنها ب ،كه حضور گردشگران اي گونه بهموفق عمل كنند؛  گردشگري خدمات
گـام  ي گردشـگري  هـا  روسـتا  ةتوسـع براي  فرصت توان از اين مي ،در اين زمينه مطالعهدر صورتي كه با . گيرد مي انجام

پـژوهش  . جلـوگيري كـرد   محيطي زيست ةزمينويژه در  هب ،منفي آثاراز  پيامدهاي مثبت اين جريان را تقويت و برداشت و
كه اين پژوهش هايي  سؤال. ن روستاهاستدر اي توسعة گردشگريها و نيز موانع  دنبال شناخت بسترها و روش هبپيش رو 
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هـاي محيطـي الزم بـراي گردشـگري      بنيان ،وشنوه و آيا روستاهاي فردو، كرمجگان: عبارتند ازاست  هادرپي پاسخ به آن
و جملـه راه  از ،هـاي الزم  سـاخت نبـودن زير  مناسـب بين  آيا هاي الزم براي جذب گردشگر را دارند؟ توانمنديروستايي و 

هـاي   پرسـش گـويي بـه    براي پاسخ رابطه وجود دارد؟ ،گردشگران مؤثر حضور پذيرايي و ي اقامتي وها مكاندسترسي به 
 زبيرونـي بـا اسـتفاده ا    گذار درونـي و ثيرأبخش عوامل ت دو در تهديدهاي ناحيه و ها فرصتنقاط قوت، ضعف،  شده مطرح

  . بررسي شد )SWOT( سوات مدلنام  بهريزي  يكي از ابزارهاي برنامه

  مباني نظري
بخش گردشگري  ريزي برنامهچهار رويكرد عمده در مورد  ،كنون دهد كه تا مي ريزي گردشگري نشان مرور ادبيات برنامه
 ،دوم. دانـد  مـي  هـاي اقتصـادي   گرا كه گردشگري را ابزاري براي بهبـود شـاخص  دگاه رشددي ،نخست. وجود داشته است
مـورد   دانسـته و  و منبع مورد استفاده در ساماندهي فضـاها  فضايي ةيك پديدي كه گردشگري را يفضاـ   رويكرد فيزيكي

دانـد و   مـي  ي بهبود شرايط زيستي جوامع مفيديشگري را براي شكوفاديدگاه اجتماعي كه گرد ،سوم. دهد ميمطالعه قرار 
پايـدار مـورد   توسـعة  هاي  مثابه ابزاري توانمند در راستاي اجراي سياست پايدار كه گردشگري را بهتوسعة رويكرد  ،چهارم

  . رود مي شمار دهد و رويكردي جديد به بررسي و تحليل قرار مي
وارد ادبيـات   توسـعة پايـدار  گردشگري آغاز شد و مفهوم  توسعة پايدار، رويكرد 1990دهة توان گفت از  مي اينبنابر

آن،  21 ةنامخصوص در قطع و به دوژانيرومجمع زمين در ريوس در كنفران 1992سال پي اين تحوالت، در. گردشگري شد
 ،سكنفـران ايـن   21 ةقطعنامـ در . عمـل آمـد   به WTO از سويمفيدي  هاي توصيه، پايدار گردشگري ةتوسعبراي تحقق 

و اقتصـادي از عمليـات    ارزيابي عوامل محيطي، فرهنگـي ؛ پايدار تحقق گردشگري برايارزيابي ظرفيت موجود اقتصادي 
سازي تبادل  ساده؛ پايدار گردشگري ةتوسعبراي  ريزي برنامه؛ عمومي اهي بخشتربيت و آموزش و آگ و  تعليم؛ گردشگري

همكاري و  ةزمينايجاد  ؛پيشرفت و پيشرفته  به روپايدار بين كشورهاي وري مربوط به گردشگري ا، فنها اطالعات، مهارت
 جديد گردشگري در فرايند توسـعه طرح محصوالت  ؛يابي به گردشگري پايدار دست برايي جامعه ها خشب مشاركت تمام

كيد قـرار گرفـت كـه بـر رونـد مطالعـات و       أمورد ت به گردشگري پايدار در سطح ملي يابي گيري موفقيت در دست اندازه و
  ).1992، .دي.اي.سي.ان.يو( وان داشتثير فراأادبيات گردشگري ت

و  داننـد  مي گردشگري بازار از بخشي را آن برخي. دارد وجود متفاوتي هاي ديدگاه روستايي توسعة گردشگري دربارة
توسـعة   بـراي  راهبـردي  مثابـه  بـه  را گريگردشـ  اول ديدگاه. كنند مي مطرح روستايية توسع براي اي هفلسف را آن بعضي

 ،اسـت  ي بـراي روسـتاييان  سـودمند  امـد يپ يدارا ي در اين ديدگاهگردشگر. داند مي برخي نواحي داراي قابليت روستايي
درآمـد در نقـاط    ةنـ يبه عيـ مثبـت در توز  راتييـ تغ جاديا ياست برا يواقع روشدر درآمد و شيافزا و اشتغال جاديجمله ااز

   .)878: 2006 ،ليو( انييروستا يبردن سطح زندگباال محروم و
 شـامل  ديـدگاه  اين. كنند مي مطرح روستا اقتصادي ساختباز براي سياستي و ابزارمثابه  به را گردشگري دوم ديدگاه
 بـه  سـازماني  وضـع  يـك  از كيفـي  تغيير كه ساختباز مفهوم به توجه با. شود مي اقتصادي و اجتماعي مختلف فرايندهاي

دهـد كـه    ، نشـان مـي  روسـتايي  يها سكونتگاه ساختباز در گردشگري نقش خصوصدر موجود است، ادبيات ديگر وضع
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 در تغييـر  بـه  گـويي  پاسخ آن و هدف شده مطرح گذشتهة ده از ،روستا توسعة براي راهبردي منزلة به روستايي گردشگري

 و افتخـاري ( اسـت  بـوده  گردشـگري  صنعت عمل و تفكر در تغيير هدف با نيز و بخشي روستايي كشاورزي هاي سياست
 بـراي  زندگي يها عرصه بودن زيست قابل از است عبارت روستايي توسعة پايدار هدف ،از نگاه ديگر .)23: 1381قادري، 

  . )57 :1383شاكري، ( محيطي و انساني روابط و مداوم توسعة و بهبود بر خاص تأكيد با آينده و فعلي يها نسل
توسـعة  برنامـه   يهـا  ، شـاخص داريـ پا توسـعة گردشـگري   تيـ اهم و توسعة پايدار اهداف اصول و ظر گرفتننبا در 
  :رديمورد توجه قرار گ ريصورت ز به ايستب مي گردشگري

  ؛يگردشگر ةشد كنترل آهسته و رشد .1
  ؛توسعة گردشگري روابطنوع  ياجرا و نييتع .2
  ؛يگردشگر يها تيدر فعال يمردم محل مشاركت .3
  ؛يمحل و ياقتصاد يها بخش ريبا سا يهمكار ارتباط و جاديا .4
  . )48 :1386ي، قهرمان( شده يزير برنامه و قيدق يبايبازار .5

در ايـن  . برقـرار اسـت   رابطـه طبيعـي   توسعة پايدار و داريپا يگردشگر انيم ،توان گفت مي ي فوقها بنابر مشخصه
 يتلقـ  توسعة پايدارتحقق كمك به ي براي ابزار قو ،داريپا يگردشگرنخست  .استآشكار  تنگاتنگ ةرابط ارتباط، دو نوع

 يگردشـگر  ازين شيپ توسعة پايدارسپس، . انجامد مي اقتصاد محلي روستايي مشاغل روستايي و عةتوس بهچراكه  ؛شود مي
شـعاع قـرار   ال تحـ خدمات مربوط را ت و يالت گردشگرمحصو تيفيتواند ك مي داريپا ريغ ةتوسع شود؛ زيرا مي تلقي داريپا

  ). 140: 1385، ييتوال( دهد
بـا   2000تـا   1990 يها سال نيب يستيز يها طيشده در مح شناخته يگردشگررواج  ،همكارانش معتقدند و وسيمت

 داتيـ جاذبه هستند را بـا تهد  يدارا محيطي زيسترا كه از لحاظ تنوع  يبوده كه مناطق  همراه يدرصد 100 ةنديفزارشد 
بار  ترين پيامدهاي گردشگري روستايي آثار زيان بنابراين يكي از مهم).  233: 2006متا بالنگ، ( رو كرده است هروب يجد

 ،وناگون برخوردار استپيامدهاي گردشگري روستايي از ابعاد گ بايست توجه شود كه مي در عين حال. است محيطي زيست
  . )55 :1382  ،زادهيعل(تري دارند  با ارزش محيطي زيستهاي طبيعي و  براي نواحي روستايي كه توان ويژه به

گردشگري روسـتايي، عوامـل فضـاي     از مدلاين  در .دهد يرا نشان م مدل مفهومي گردشگري روستايي )1( شكل
همـراه بـا مـديريت گردشـگري      ،و سـاكنان محلـي   ها چون، خدمات، جاذبههم ،)هستند خل سيستمكه در دا(متني  درون

در كـاركرد ايـن    ،نيـز ) گذار بر يـك سيسـتم  ثيرأعوامل ت(متني  و عوامل فضاي برونكرده روستايي در يك سيستم عمل 
گيري جريـان گردشـگري، بـاال بـردن      براي شكل ها جاذبهچوب كاركرد سيستم، وجود ردر چا. دارند  سيستم نقش اساسي

پيگيـر   ،گـذاري  مديريت حاصـل از ايـن سـرمايه   روشن است كه . كند مي سطوح و كيفيت خدمات و تسهيالت را ضروري
  ). 210: 1382سقايي، ( گذاري است راهبرد افزايش تعداد گردشگران و سود حاصل از سرمايه
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  1:400000: مقياس نقشه

  مورد مطالعهمحدودة روستاهاي هدف در  نقشة .2 شكل
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  هاي جمعيتي روستاهاي هدف در بخش كهك ويژگي .1جدول 

  جمع  زن مرد تعداد خانوار  عنوان
  11855  5799  6056  3397  بخش كهك
  732  363  369  230  روستاي فردو
  405  204  201  138  روستاي وشنوه

  1643  812  831  506  روستاي كرمجگان
  1385سال سرشماري  :منبع

  كهك و فردو، وشنوهي روستاهاي گردشگري ها جاذبه .2جدول 
 قابليت نوع جاذبه  جاذبه

ذبه
جا

ها 
عي

طبي
ي 

  

قـرار گـرفتن در    دليل به ،ستانبوهواي مناسب اين روستاها در فصول گرم تا آب  اقليم
  .نقاط كوهستاني

بـا ارتفـاع    انبـار  بـرف  وند، سه شاخ، هليل، زاغر ووجود ارتفاعات بلند همچون ال  توپوگرافي
  .متر 2000باالي 

  .سالمستان در روستاهاي منطقه غار فريماه و ،چال غار هايوجود غار  غار

 زروا ودرة  همينـا و : ماننـد وجود تعداد زياد چشمه در روستاهاي مـورد مطالعـه     هيدرولوژي
  .همچنين قنات فردو وي فصلي وشنوه و ها رودخانه

  ييگياهان دارو گل و ي يزردآلو وگياهان دارو و ي درختي همچون گيالس، آلبالوها ميوه هاي ود باغجو  ها باغ  پوشش گياهي

ذبه
جا

ها 
اني

 انس
ي

 
)

گي
رهن

ف
(  

ـ يك با بناهاي مذهبي  ي متعدد كه هرها زاده وجود امام  ها زاده امام  ي صـفويه و هـا  ه دورهب
   .)ع(ديها  ،)ع( زاده نورعلي اماممانند ، شود ميمربوط  قاجاريه

خواني كـه باعـث جـذب     نوحه شامل تعزيه و ،مذهبي در ايام محرم ةويژ مراسم  ها مراسم
  . شود مي گردشگر از سطح استان

   .قاليچهو  قالي  صنايع دستي
  مطالعات ميداني نگارنده :عمنب

  پژوهش روش
هاي گردشگري روستايي در سه روستاي مورد مطالعه در بخش كهـك   بررسي بسترها و بنيانپيش رو، هدف از پژوهش  

از طريـق مشـاهده،   آوري اطالعـات  گـرد از ايـن رو،  . در اين ناحيه اسـت  توسعة گردشگريراهكارهاي ارائة استان قم و 
طول سال كه در  هزار گردشگر 10000آماري اين پژوهش شامل بيش از جامعة . گرفته استانجام نامه و مصاحبه  پرسش
جامعـة  حجـم  . مرتبط اسـت مسئوالن نفر از  25خانوار روستايي و  874كنند و همچنين  مي روستايي مراجعهناحية به اين 

نفـر مسـئول مـرتبط بـا      25 نفر و 267 نفر، خانوارهاي ساكن روستاهاي مورد مطالعه 306نمونه از سه گروه گردشگران 
گيري در پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از فرمـول كـوكران        روش نمونه. است هاي روستايي در منطقه انتخاب شده فعاليت

 ها هاي گردشگري اين روستا قابليت ،اهاي نمونه در ميان روستاهاي بخش كهكدليل اصلي انتخاب روست. ت گرفترصو
در ميان گردشگران و نيز در ميان خانوارهاي ساكن با  ،شده بسته تهيه ةنام كه با روش پرسش ها نامه است و توزيع پرسش

 آوري شـده، از مـدل  گـرد ي هـا  روايي دادهنامه و بررسي  پس از تكميل پرسش. گيري تصادفي بوده است استفاده از نمونه
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و  هـا  فرصـت  ،هـا  ضـعف  ،ها در اين مدل چهار مفهوم قوت. راهكارها استفاده شده استارائة و راهبرد براي تدوين  سوات

بـر گردشـگري   ) خـارجي ( و بيرونـي ) لـي داخ( گذار درونـي ثر از عوامل اثرأدهند كه مت مي تهديدها بنيان اصلي را تشكيل
  . مورد بررسي در نظر گرفته شده استناحية روستايي در 

  ها يافتهبحث و 

   بر گردشگري مؤثرعوامل ) الف
بررسـي و   در دو گـروه داخلـي و خـارجي قابـل    مطالعـه،  مورد ية ناح يروستاها يگردشگر ياستراتژ گذار درريثأعوامل ت

  . بندي است طبقه
 ةجنبـ چهـار  روستايي، از نظر نقاط قوت و ضـعف در   ةناحي )داخلي(دروني شناخت عوامل براي : يدرون مؤثرعوامل . 1

ـ    . فته استرمورد بررسي قرار گ، و سازماني محيطي زيستفرهنگي،  ـ اقتصادي، اجتماعي ي در نقـاط قـوت و ضـعف داخل
يكي از . دهد مي طور عالي يا بسيار ضعيف انجام نها را بهآگيرند كه سيستم  مي سيستم قرار شدني كنترلهاي  فعاليتدستة 
. نها را ارزيابي كندآاين است كه نقاط قوت و ضعف سيستم را شناسايي و اهبردي رهاي اصلي و ضروري مديريت  فعاليت
آرفـرد،  ( يـا بهبـود يابـد   هاي داخلي برطـرف   و ضعف كه نقاط داخلي تقويتاجرا كنند را راهبردهايي كوشند  مي ها مسيست
1379 :36( .  

ة جنبـ چهـار  ر و تهديـدها د  هـا  روستايي، فرصـت  ةناحي )خارجي(بيروني ي عوامل يبراي شناسا: بيروني مؤثرعوامل . 2
 هايتهديدو  ها مقصود از فرصت. فته استرمورد بررسي قرار گ ،و سازماني محيطي زيستفرهنگي،  ـ  اقتصادي، اجتماعي

يـزان  توانند بـه م  مي كه هستند شناسي، محيطي و سياسي خارجي، رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم
  . هستند به ميزان زيادي خارج از كنترل سيستم ،هاتهديدو  ها فرصت. شوند يا زيان سيستمموجب منفعت  يندهآزيادي در 

  فرصت و تهديد بيروني تحليل نقاط قوت و ضعف دروني و) ب
عامـل داخلـي   ده  تـوان گفـت كـه    مي ،مورد مطالعهدودة محگذار بر گردشگري روستايي ثيرأبا توجه به مجموعه عوامل ت

مورد نقاط ضعف قرار دارد و هشت نقاط قوت روستاهاي مورد مطالعه، در مقابل  منزلة بهگذار در گردشگري روستايي ثيرأت
مجموع در). 3جدول (تهديد قرار دارد شش برابر  فرصت، در منزلة بهدر گردشگري روستايي  تأثيرگذارعامل بيروني هشت 
و تنگناهاي پيش روي روسـتاهاي   ها محدوديت ،نقطه ضعف و تهديدچهارده و  ها مزيتنقطه قوت و فرصت هجده تعداد 

هـاي   شـده برآمـده از فراوانـي    ي دادهها جموع وزنم )3(در جدول . هاي گردشگري است فعاليتتوسعة مورد مطالعه براي 
 )3(درنهايت در جدول . شود  مي دهنده مشاهده نامه، ميانگين وزن و هر يك از ابعاد چهارگانه از ديدگاه گروه پاسخ پرسش

وجود  ،شودمشخص مي )4(جدول  گذار داخلي و خارجي آمده است؛ در ادامه با مرور و بررسييك از عوامل اثراولويت هر
در  945/0ناكافي بودن تسـهيالت و خـدمات بـا    نخست را در نقاط قوت،  رتبة 930/0اندازهاي زيبا با مجموع وزن  چشم

 . قرار دارددر نقاط تهديد 984/0آسيب به محيط زيست با و  در فرصت 887/0مسافرت با انگيزة شدن بيشترنقاط ضعف، 
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 كننده بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد از ديدگاه سه گروه مشاركت رتبه. 3جدول 
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  هاقوت
1S :هاي الزم در ناحية مورد مطالعه براي  داشتن پتانسل

  ريزي توريسم گذاري و برنامه سرمايه

 
845/0  

 
2141/0  

 
3  

  
624/0  

  
1968/0  

 
7  

  
531/0  

  
1994/0  

  
5  

2S:هاياندازهاي زيبا و فضاي سبز و باغ وجود چشم
  ييميوه در نزديكي نواحي روستا

930/0 1998/0 1 992/0  1998/0  1 901/0  1998/0  1  

3S:8  2000/0  222/0 9  1996/0  605/0 9 1994/0 389/0 وجود حس مشاركت در اهالي روستاهاي منطقه  

5S:هاي محلي و سنتيوجود آداب و رسوم، و فرهنگ
با توجه به برپايي مراسم مذهبي بزرگ، تمركز چندين 

  زاده امام

608/0 2147/0 7 709/0  1996/0  5 600/0  2720/0  4  

6S:مجاورت و نزديكي به شهر قم و ديگر نقاط شهري
  هاي همسايه و استان

907/0 1956/0 2 974/0  1998/0  2 772/0  1998/0  2  

7S:هاي بالقوه دراعتقاد مسئوالن به داشتن توانمندي
  منطقه براي ايجاد اشتغال از طريق توسعة گردشگري

533/0 1992/0 8 619/0  1984/0  8 449/0  1994/0  6  

8S:،داشتن محيط آرام و بدون آلودگي صوتي
منظور استراحت و كسب  خصوص براي شهرنشينان به به

  آرامش

642/0 1996/0 6 566/0  1808/0  6 306/0  1996/0  7  

9S:وهواي مطلوب در فصول گرم سال نسبت داشتن آب
  به شهر قم

762/0 1997/0 4 884/0  1996/0  3 654/0  1996/0  3  

10S:وجود منابع آب طبيعي، چشمه و قنات در سطح
  روستاهاي هدف

747/0 1994/0 5 843/0  1996/0  4 157/0  1996/0  9  

  
  ها ضعف

                  

1W:بودن نقش هدايتگر و رنگ نامناسب بودن و كم
  گذار دولت و بخش خصوصي در زمينة گردشگري سرمايه

857/0 208/0 3 712/0  1996/0  6 208/0  1998/0  8  

2W:ناكافي بون تسهيالت و خدماتي همچون
  هاي اقامتي، پذيرايي و رفاهي  مكان

948/0 1998/0 1 987/0  1998/0  1 934/0  1998/0  1  

3W:ديده و نيروهاي متخصص در نبود افراد آموزش
  زمينة گردشگري در اين نواحي

537/0 1994/0 8 700/0  1994/0  8 303/0  1998/0  7  

4W:ها، ازجمله راه مناسب و بودن زيرساخت نامناسب
  خدمات بهداشتي

685/0 1995/0 5 948/0  1996/0  3 740/0  1998/0  4  

5W:پذيري محدود در زمينة جذب گردشگر، ظرفيت
  دليل محدوديت منابع به

895/0 1996/0 2 965/0  1996/0  2 929/0  1998/0  2  

6W:،ويژهبهتوزيع نامناسب گردشگران در فصول سال
  كاهش در زمستان و پاييز

740/0 1998/0 4 674/0  1848/0  7 836/0  1998/0  3  

7W:6  1996/0  454/0 5  1996/0  805/0 7 1998/0 592/0 هااطالعي گردشگران در رابطه با برخي جاذبه بي  
8W:5  1996/0  612/0 4  1996/0  817/0 6 1996/0 645/0 هاعدم دسترسي مناسب و آسان به برخي جاذبه  
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 كننده بندي نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهديد از ديدگاه سه گروه مشاركت رتبه. 3ادامة جدول 
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  ها فرصت

              

1O :فزايش توجه دولت به امر گردشگري و ا
  گذاري در اين بخش ريزي و سرمايه برنامه

859/0 1996/0 3  910/0 2062/0 4  761/0 2092/0 3  

2O :هاي بالقوه در زمينة  ها و پتانسيل وجود قابليت
  هاي كوهستاني ورزش

593/0 1994/0 8  723/0 1994/0 7  430/0 1998/0 6  

3O :ه مسافرت و گردش بيشترشدن انگيزة مردم ب
  در سطح استان

887/0 1998/0 1  962/0 1994/0 1  875/0 201/0  1  

4O :شهر قم و شهرهاي اطراف،  نزديكي كالن
  به اين مناطق... همچون كاشان و

819/0 1996/0 2  946/0 1998/0 2  798/0 1981/0 2  

5O : جذب گردشگر و افزايش درآمد با استفاده از
  يالت الزمرساني و ايجاد تسه اطالع

673/0 1996/0 6  692/0 1996/0 8  329/0 226/0  7  

6O :اندركاران  بيشترشدن توجه و حمايت دست
كشور براي حفظ گردشگر داخلي، توسعة روستا و 

  ايجاد اشتغال

753/0 1996/0 4  868/0 2036/0 5  500/0 1998/0 5  

7O :4 1994/0 590/0  3 1996/0 892/0  5 1996/0 731/0  وحش يا باغ پرندگان تأسيس و احداث باغ  
8O :گذاري در  توجه بخش خصوصي براي سرمايه

  بخش گردشگري ناحيه
665/0 1996/0 7  799/0 1998/0 6  246/0 1994/0 8  

 
  تهديدها

                  

1T : باالرفتن قيمت زمين و مسكن در اين ناحيه با
  منزلة روستاهاي نمونة گردشگري انتخاب روستاها به

757/0 1994/0 6  660/0 1994/0 6  449/0 1994/0 6  

2T :هاي  وجود تسهيالت و خدمات بهتر در مكان
  رقيب، همچون نياسر كاشان و محالت

911/0 1998/0 3  912/0 1996/0 3  805/0 1998/0 3  

3T :2 1998/0 901/0  2 1996/0 973/0  2 1956/0 964/0  ازحد و شلوغ شدن اين نواحي تراكم بيش  
4T :ها، آلودگي محيط زيست،  و باغ آسيب به مزارع

  وخاك و از بين بردن درختان ازجمله آب
984/0 1998/0 1  989/0 1998/0 1  967/0 1998/0 1  

5T :هاي اداري در گرفتن مجوزهاي  وخم وجود پيچ
  الزم از سوي دولت براي ايجاد تسهيالت گردشگري

870/0 1998/0 4  803/0 1994/0 5  727/0 1998/0 4  

6T :5 1996/0 601/0  4 1996/0 879/0  5 1996/0 861/0  فتن فرهنگ و آداب و رسوم محلير ازبين  
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  فرصت و تهديد از ديدگاه سه گروه مشاركت كننده اولويت نقاط قوت و ضعف،  .4 جدول

    )W(بندي نقاط ضعف  اولويت    )S(قاط قوت نبندي  اولويت

  1  رفاهيو پذيرايي  هاي اقامتي، مكان ناكافي بودن  1  ميوه  هاي اغب فضاي سبز و اندازهاي زيبا و وجود چشم

  2  دليل محدوديت منابع به پذيري محدود ظرفيت  2  نزديكي به شهر قم  مجاورت و

بـراي  مـورد مطالعـه   ناحيـة  ي الزم در ها ا بودن پتانسيلدار
در راستاي اسـتفاده   ريزي گردشگري گذاري و برنامه سرمايه

  انساني از منابع طبيعي و

گـذار   سـرمايه  بودن نقش هدايتگر و رنگ بودن و كم نامناسب  3
  گردشگريزمينة بخش خصوصي در  دولت و

5  

سـنتي بـا توجـه     هاي محلي و فرهنگ ورسوم  وجود آداب و
  مذهبي بزرگ  به برپايي مراسم

ـ  ،توزيع نامتناسب گردشـگران در فصـول سـال     4 خصـوص   هب
  پاييز كاهش در زمستان و

6  

هاي بالقوه در منطقه براي  توانمندي وجود ن بهاعتقاد مسئوال
  روستايي از طريق توسعه گردشگري ةتوسع و ايجاد اشتغال

 جملـه راه مناسـب و خـدمات   از ،هـا  ساختبودن زير مناسبنا  5
  بهداشتي

3  

خصوص بـراي   به ،بدون آلودگي صوتي داشتن محيط آرام و
  كسب آرامش شهرنشينان جهت استراحت و

  4  ها سان به برخي جاذبهآعدم دسترسي مناسب و   7

  7  ها اطالعي گردشگران در رابطه با برخي جاذبه بي  8  اهالي روستاهاي منطقه در وجود حس مشاركت

  8  گردشگريزمينة ديده در  نبود افراد آموزش  6  نسبت به شهر قم ،در فصول گرم سالتر  وهواي خنك آب

      9  قنات در سطح ناحيه چشمه و ،هاي طبيعيوجود آب

 
    )O(ها  بندي فرصت اولويت

  )T(بندي تهديدها  اولويت
  

گـردش در سـطح    مـردم بـه مسـافرت و   انگيزة شدن بيشتر
  استان

  1  آلودگي محيط زيست و ها باغ ب به مزارع وآسي  1

  2  نواحي شدن شلوغ حد واز تراكم بيش  3  گذاري  سرمايه بخش گردشگري و افزايش توجه دولت به

همچـون كاشـان    ،شهرهاي اطراف شهر قم و نزديكي كالن
  به اين مناطق.. و

ن هاي رقيب همچو خدمات بهتر در مكان وجود تسهيالت و  2
  محالت نياسر كاشان و

3  

ن كشـور بـراي حفـظ    وحمايـت مسـئوال   بيشتر شدن توجـه 
  ايجاد اشتغال گردشگر داخلي و

هاي اداري در گرفتن مجوزهاي الزم از سوي  خمو وجود پيچ  4
  دولت 

5  

 رسـاني و  افزايش درآمد با استفاده از اطالع جذب گردشگر و
  ايجاد تسهيالت الزم

  4  رسوم محلي و دابآتن فرهنگ و از بين رف  7

هـاي   ورزش ةهاي بـالقوه در زمينـ   ها و پتانسيل وجود قابليت
  كوهستاني

 مسـكن در ايـن ناحيـه بـا زمزمـه و      رفتن قيمت زمين وباال  6
  گردشگرينمونة انتخاب روستاهاي 

6  

      5  باغ پرندگان احداث باغ وحش و

  پژوهش هاييافته: منبع
  
  
 
 
 



  1392، زمستان 4، شماره 45هاي جغرافياي انساني، دورهپژوهش  114

  
  نتايج ماتريس عوامل داخلي. 5جدول 

 عوامل امتياز رتبه امتياز نهايي
0. 199845 2. 9 0. 068912 S1
0. 040956 0. 54 0. 075844 S2
0. 15862  5 0. 031724 S3
0. 148752 3 0. 049584 S4
0. 081365 1. 1 0. 073968 S5
0. 182566 4. 2 0. 043468 S6
0. 188485 3. 6 0. 052357 S7
0. 118072 1. 9 0. 062143 S8
0. 207128 3. 4 0. 06092 S9
0. 23064  3. 3 0. 069891 W1
0. 046387 0. 6 0. 077312 W2
0. 192694 4. 4 0. 043794 W3
0. 128487 2. 3 0. 055864 W4
0. 080289 1. 1 0. 07299 W5
0. 162942 2. 7 0. 060349 W6
0. 164149 3. 4 0. 048279 W7
0. 152543 2. 9 0. 052601 W8
2. 483919 1  جمع

  هاي پژوهشيافته: منبع  
  

ردشـگري  بيـانگر آن اسـت كـه نقـاط ضـعف گ      ،)48/2نهـايي  نمرة مجموع (نهايي از ارزيابي عوامل داخلي نتيجة 
د كـه بـا   ناي تدوين شـو گونه از نقاط قوت آن بيشتر است و راهبردهاي كالن بايد به ،روستايي در بخش كهك استان قم

   .ندنكي موجود در بخش مورد مطالعه، نقاط ضعف حاكم بر شرايط داخل منطقه را برطرف ها استفاده از توانمندي
  رجينتايج ماتريس عوامل خا .6جدول 

 عوامل امتياز رتبه امتياز نهايي

0. 144088 1. 9 0. 075836 O1 
0. 209412 4 0. 052353 O2 
0. 015662 0. 2 0. 078308 O3 
0. 079536 1. 1 0. 072305 O4 
0. 237664 4 0. 059416 O5 
0. 166195 2. 5 0. 066478 O6 
0. 141979 2. 2 0. 064536 O7 
0. 234836 4 0. 058709 O8 
0. 227225 3. 4 0. 066831 T1 
0. 136728 1. 7 0. 080428 T2 
0. 093617 1. 1 0. 085106 T3 
0. 052123 0. 6 0. 086872 T4 
0. 207382 2. 7 0. 076808 T5 
0. 205238 2. 7 0. 076014 T6 
2. 151684 1  جمع

  هاي پژوهشيافته: منبع  



  115 ....راهكارهاي توسعة گردشگري روستايي در بخش ها و بررسي توانمندي

 

ي فـرا روي  هـا  آن اسـت كـه تهديـد   ) 15/2مجموع نمره نهـايي  (ز ماتريس ارزيابي عوامل خارجي استنتاج نهايي ا
نتيجه راهبردهاي كالن بـراي گردشـگري بخـش    ي پيرامون آن بوده و درها گردشگري روستايي منطقه بيشتر از فرصت

   .كردي موجود غلبه ها موجود در منطقه بر تهديد يها فرصتاي تدوين شود كه بتوان با استفاده از گونه بايد به ،كهك
  
  

  
   يينها راهبرد نييتع .3 شكل

  گيري نتيجه
ـ  دروني و تأثيرگذاربراي بررسي عوامل  )SWOT( سوات در مدل  زيـر عمـل  چهارگانـة  ي هـا راهبردبـر اسـاس    ي،بيرون

  :شود مي
  ؛دارد ديكأتي رونيب يها فرصت و ينقاط قوت درونبر كه ) SO( رقابتي اي يتهاجم راهبردهاي •
  ؛دارد ديكأت يرونيب ديتهد و ينقاط قوت درون ركه ب) ST( تنوع راهبردهاي •
  ؛ستوار استا يرونيب ديتهد و يبر اساس نقاط ضعف درون) WT( يتدافع يها راهبرد •
 . دارد ديكأت يرونيب يها فرصت و يكه به نقاط ضعف درون) WO(ي پرورباز اي يبازنگرراهبرد  •

روسـتايي ارائـه    توسعة گردشـگري راهكارهاي  ،عوامل داخلي و خارجي ةفوق و مقايسراهبرد با استفاده از چهار 
  . شده است
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بنـابراين در  . گيرد مي ي پيش رو مورد نظر قرارها از فرصت برداري براي بهرهراهبرد اين : يتهاجم يها بردراه -1

، اين مطالعه نشان داده است كه روستاهاي هدف داراي پتانسيل الزم بـراي جـذب گردشـگر    پژوهشال اول ؤپاسخ به س
 برخـورداري از با توجـه بـه    .دست آمد به ،نقاط قوت روستاهاي هدف منزلة به )4(در جدول شده  درجهستند و سه اولويت 

نزديكـي بـه    ي گردشگري در نواحي روستايي و مجاورت وها وجود جاذبه شاملمورد مطالعه، ناحية ي الزم در ها پتانسيل
گـردش، بـه    مردم به مسـافرت و انگيزة توجه به رويكرد جامعه به امر گردشگري روستايي و افزايش  توان با مي م،شهر ق

سـنتي،   ي محلـي و هـا  فرهنـگ  همچنين با توجه به خرده. در روستا پرداخت گذاري براي سرمايهترغيب بخش خصوصي 
ارائة رساني و  توان با اطالع مي ،ز فضاهاي طبيعي و مراكز فرهنگي در روستاهاي مورد بررسيمذهبي، تمرك برپايي مراسم
هاي اقليمي ميان شهر قم و روستاهاي مورد بررسي، به جذب بيشتر گردشگران مذهبي كه به  كيد بر تفاوتأتسهيالت و ت
  . اقدام كرد ،كنند مي شهر قم سفر

مقابلـه بـا تهديـدهاي     بـراي اي ناحيه ترين نقاط قوت درونشناسايي مهم هدف از اين بخش :عتنو ياستراتژ -2
هاي  آلودگيبر اين اساس، وجود محيط آرام و بدون آلودگي هوا و . هستند رو روبهكه نواحي گردشگري با آن  است يرونيب

 فـراهم  را كافي براي سفر به فضاهاي روستايي نزديـك انگيزة  ،هروندان تهران و قمخصوص براي ش به صوتي ـ بصري، 
و  هـا  جمله آب، خاك، مـزارع و بـاغ  از ،اين سفرهاي كوتاه در بسياري از موارد با تخريب و آلودگي محيط زيست. آورد مي
رسـاني و ايجـاد فضـاهي     مناسب، راهنمـايي و اطـالع  ي اقامتي ها ايجاد مكان. آسيب فضاهاي روستايي همراه است ،نيز

بـه   اي همحلـي و ناحيـ  مسئوالن باور . تواند از پيامدهاي منفي اين جريان جلوگيري كند مي تا حد زيادي ،پذيرايي مناسب
و ايجاد رقابـت   توسعة روستاييو  تغالمناسب براي ايجاد اش اي هروستايي بالقوه در منطقه، زمينگردشگري ي ها توانمندي

  . تنوع مورد بحث استراهبرد رود كه در  مي شمار مانند نياسر و ابيانه به ،ي مشابهها مكانبا 
 ،ونـي بيرتهديـدهاي  ناشـي از  روي نواحي گردشـگري  به حداقل رساندن نقاط ضعف فرا: يتدافع راهبردهاي -3

نيروهاي  ديده و نبود افراد آموزش ،گردشگري در ناحيه مورد بررسيعمدة تهديدهاي از . هدف اساسي در اين بخش است
حد و آسـيب  از گردشگري در روستاهاي هدف، توزيع نامناسب گردشگران در فصول سال، تراكم بيشزمينة متخصص در 

ي هـا  خـدمات همچـون مكـان    نهايت ناكافي بـودن تسـهيالت و  و در تان، آلودگي محيط زيستدر تابس ها باغ به مزارع و
  . است ها سان به برخي جاذبهآاقامتي، پذيرايي، رفاهي عدم دسترسي مناسب و 

 )3(و  )1(ي هـا  ، اين مطالعه نشان داد كه با توجه بـه اولويـت  پژوهشال دوم ؤدر پاسخ به س :يبازنگر راهبرد -4
ها و جذب گردشگر در روسـتاهاي هـدف    نشدن زيرساخت ميان فراهم يمعناداررابطة  ،)4(جدول شده در  درجنقاط ضعف 
ي اقامتي، پذيرايي، نبـود تسـهيالت الزم بـراي حمايـت از     ها مكان ،چون يبودن تسهيالت و خدمات  كافينا. برقرار است

تـرين   مهـم  ،كوهستاني منطقـه هاي  ورزش ةزمينهاي بالقوه در  ها و پتانسيل قابليت بخش خصوصي، عدم شناختة توسع
  . دنرو مي شمار نقاط ضعف به

  هاپيشنهاد
و  هـا  نظارت و ارزيابي، سياسـت ي سازوكارها شده و و نهايي تنظيمراهبردي اهداف  يابي به منظور دست ، بهها تدوين برنامه
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نتيجـة  تـوان گفـت    مـي ). 1387كاني و همكـاران،  ( شود مي شده، بر مبناي همين اهداف و راهبردها ارائه ي ارائهها برنامه
د بررسـي در ايـن   مانند روستاهاي مـور  ،ريزي گردشگري روستايي در برخي از روستاها ضرورت برنامهپژوهش اصلي اين 
ريزي  تواند با برنامه مي ،اتيمورد مطالعناحية ، گسترش گردشگري در انجام شداي كه  هو مطالع ها بنا بر فرضيه. مقاله است

  . مدت عملي شود مدت و كوتاهدر دو سطح بلند
  : شامل ي بلند مدتها برنامه

 ؛ ي رقيب در نياسر و محالتها مكانموقعيت ها و خدمات با توجه به  گسترش زيرساخت −

محيطـي   زيسـت متناسب با شرايط  توسعة گردشگريي ها برنامه و تنظيم جلوگيري از تخريب محيط زيست −
 ؛منطقه

  ؛توسعة گردشگريي بومي در ها فرهنگ استفاده از خرده −

  .هاي گردشگري منطقه بخش خصوصي در فعاليت گذاري راي سرمايهايجاد بستري مناسب ب −

  :شامل مدت ي كوتاهها برنامه
و بازاريابي بـراي جـذب    هاي مختلف روش ي گردشگري و تبليغات براي شناساندن آنها باها شناسايي جاذبه −

   ؛گردشگران و تبديل روستاهاي منطقه به قطب گردشگري روستايي در استان
  ؛ گردشگران هاي مرتبط تعامل با هاي آموزشي براي روستاييان و آموزش برگزاري كارگاه −
  ؛ روستاتوسعة  مشاركت ساكنان روستاها براي زمينةايجاد  −
   ؛احيا و توليد صنايع دستي بومي براي عرضه به گردشگران −
  . هداشتي فاضالب روستاها براي جلوگيري از آلودگي محيط زيستو دفع ب زباله ماشينيصحيح و  آوري جمع −
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