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تبیین راهبردهای توسعه گردشگری پیرا شهری جامعهمحور
مطالعه موردی منطقه کن  -سولقان
فضیله دادور خانی1ـ استاد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
منصور غنیان ـ دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،خوزستان ،ایران
دریافت مقاله1397/07/24 :

پذیرش مقاله1397/11/24 :

چکیده
رشد بدون برنامه گردشگری در مناطق پیرا شهری و عدم توجه به خواست و نظرات مردم محلی
که درنهایت منجر به تمرکزگرایی برنامهها میشود میتواند آسیبهای جدی بر روستاها وارد سازد.
این پژوهش باهدف تدوین استراتژیهای مناسب برای توسعه گردشگری در نواحی پیرا شهری
بخش کن در استان تهران انجامشده است .پژوهش با روش اکتشافی و با ماهیت کیفی و ازلحاظ
نوع تحقیق ،کاربردی و توسعهای انجامشده است .جامعه آماری پژوهش متصدیان فعالیتهای
گردشگری ،مدیران محلی و متولیان جاذبههای گردشگری هفت روستا از دهستان سولقان در
بخش کن که دارای طیف گستردهای از جاذبههای گردشگری هستند ،تعیین گردید .با توجه به
ماهیت کیفی مطالعه ،بهمنظور جمعآوری اطالعات و دادههای موردنیاز ،گروههای کانونی2در سه
گروه مردم محلی ،مدیران و گردشگران و در قالب گروههای  9الی  12نفره تشکیلشده و در
کارگاههای جداگانهای که در روستای مرکزی (سولقان) برگزار شد ،شرکت کردند .از تحلیل
 SWOTبرای جمعآوری دادههای موردنیاز استفاده شد و استراتژیهای مرتبط تعیین شد.
ماتریس نقاط قوت ،فرصتها ،ضعفها و تهدیدها ازنظر سه گروه مشارکتکننده در تحقیق
همسویی بیشتر نظرات بین مردم محلی و مدیران و تفاوت در نگرش در بین متولیان گردشگری را
نشان میدهد .از سوی دیگر تفاوت در نگرشها در خصوص نقاط قوت و ضعف که برگرفته از
نیازها و عملکردهای متفاوت است ،منجر به ارائه راهبردهای متفاوتی میشود.
واژههای کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،گردشگری پیرا شهری ،جوامع محلـی ،منطقـه کـن-
سولقان.

 .1نویسنده مسئول

Email: fazileh.khani@gmail.com
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مقدمه
کشور ایران دارای قابلیتهای گستردهتری جهت توسعه گردشگری میباشد ،این فعالیت از مهمترین محورهای اقتصادی
در جهت توسعه اشتغال و درآمد شناختهشده است و عالوه بر اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،دارای پیامدهای فرهنگی نیز
میباشد که بهطور مستقیم و غیرمستقیم جوامع محلی را تحت تأثیر قرار میدهد .در جهان کنونی پدیده گردشگری فراتر
از یک فعالیت اقتصادی همواره بهعنوان پدیدهای اجتماعی و پویا دارای پیچیدگی خاصی است (.)Elliott,2008:4
گردشگری در سالهای اخیر بهعنوان یک کاتالیزور یا تسریعکننده توسعه اجتماعی ،اقتصادی در روستاها قلمداد میشود
( .)Sharpley,2002:233اما باید توجه داشت در فقدان برنامهریزی مناسب و جامعنگر این پدیده میتواند برخی
مشکالت را عمیقتر کرده و یا خود مسائل جدیدی را به وجود آورد .ازجمله مسائلی که توسعه گردشگری را با مشکالت
زیادی روبهرو میسازد عدم توجه الزم به جامعه میزان در سیاستگذاریهای گردشگری است .مشارکت جوامع محلی و
تمرکززدایی از مراجع برنامهریزی دیرزمانی است که بهعنوان یکی از اصول پذیرفتهشده در برنامههای توسعه پیرا شهری
کشورهای پیشرفته به کار گرفته میشود و بهعنوان ابزار ارزشمندی برای کاهش اثرات منفی گردشگری و تشویق در
جهت خلق محیطی دوستانهتر و موردپذیرش جوامع محلی موردتوجه میباشد ( Muephy,1998; Timothy,
 .)1999تحقیقات متعددی به آشکار کردن اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی این فعالیت پرداختهاند
) .(King & Brian,1993عمده تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد که گردشگری یک عامل بزرگ اقتصادی است
که قادر است معیشت روستا را دگرگون سازد ( Pigram,1994; Sharply,2002; Brieden hann
 )&Wickens &, 2004و ابزار ارزشمندی برای تنوعبخشی به اقتصاد روستا به شمار میرود.
درعینحال بسیاری از متون آکادمیک نیز در باب گردشگری به جنبههای خاصی از گردشگری که حول محور گردشگران
قرار دارد توجه نمودهاند؛ عمده هدف این مطالعات ارتقاء رضایتمندی گردشگران است .و با توجه به ماهیت متمرکز
برنامهریزی نظرات جوامع محلی بهخصوص در مناطق پیرا شهری بهمنظور برنامهریزی تاکنون بهطورجدی موردتوجه نبوده
است .نظر به اهمیت خواست و انتظارات مردم محلی بهعنوان جامعه میزبان و درعینحال توجه به نظرات مدیران محلی
بهعنوان افراد مورد وثوق و همچنین کارشناسان بیرونی که تحت عنوان متولیان گردشگری از آنان نامبرده شده است،
پژوهش حاضر بر استخراج راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه بر مبنای برآیندی از نظرات این سه گروه اقدام مینماید.
این امر بهنوعی دخالت دادن نظر آنان در امر برنامهریزی در روستاهای موردپژوهش و تمرکززدایی از برنامهها را به دنبال
خواهد داشت .با این تصور که بهرهگیری ،رضایتمندی و مشارکت جوامع محلی شرط اولیه توسعه پایدار گردشگری پیرا
شهری قلمداد میشود.
گردشگری پیرا شهری در دهه گذشته بهعنوان ابزار تجدید حیات اقتصاد مطرحشده است .همچنین از آن بهعنوان راهی
برای حفظ و تجلیل از فرهنگ محلی و منابع یادشده است ) .)Suzanne & Kline,2007ناپایداری در وضعیت
کشاورزی و روبهرو بودن این بخش با ریسکها و خطرات موجود که نهتنها درآمد روستاییان و بهرهبرداران کشاورزی،
بلکه زندگی بخشی از جامعه را با تهدید روبهرو نموده است ،نیاز روزافزون به وجود منابع جدید درآمدی در نواحی پیرا
شهری را دوچندان کرده است .ازاینرو یافتن منابع جدید درآمدی با تکیهبر ویژگیهای درونی جوامع و برنامهریزی برای
کاهش ابعاد منفی اینگونه فعالیتها از مهمترین اولویت های متصدیان توسعه در کشورهاست .به همین دلیل است که در
دو دهه اخیر  ،جوامع پیرا شهری و مدیران و سیاست گذاران امر توسعه درصدد تقویت و متنوع سازی منابع درآمدی برای
ساکنان این مناطق و برنامهریزی بهمنظور ساماندهی فعالیتها و برنامههایی که در نواحی پیرا شهری عمدتاً بهصورت
برنامهریزی نشده در حال اجراست ،برآمدهاند ( .(Byrd,2008: 8تجارب حاصل از حضور گردشگران در یک منطقه،
نشان داده که توسعه بدون برنامهریزی فعالیتهای گردشگری پیرا شهری ،بیش از اینکه پیامدهای مثبت داشته باشد،
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تأثیرات منفی بر کشاورزی پایدار و زندگی طبیعی مردمان به دنبال دارد ) .)Ozen & Yalcinkay,2007:114نتایج
تحقیقان مختلف نشان می دهد توسعه گردشگری برنامهریزی شده اهدافی مانند اشتغال پایدار محلی ،رشد اقتصادی و
افزایش درآمد ،افزایش هزینه مرتبط با ایجاد زیرساخت ،تشویق توسعه برای دیگر بخش اقتصادی و مشارکت مردم
محلی برای حفاظت از محیط زیست و فرهنگ بومی و محلی و افزا یش تبادالت فرهنگی بین گردشگران و ساکنان
محلی ( )Vanderwerf ,2008را تعقیب مینماید.
توسعه گردشگری اثرات متعددی بر ساکنان محلی داشته است که اغلب در سهطبقه دستهبندیشدهاند ،دسته اول عوامل
اقتصادی همچون درآمد و اشتغال و قیمتها ،دسته دوم عوامل فرهنگی-اجتماعی مانند ارتباطات بینالمللی ،احیا سنتها
و فرهنگهای بومی و دسته سوم حفاظت محیطزیست مناطق طبیعی و حیاتوحش و افزایش دانش درباره طبیعت است
( .)Ozkok et al,2007از دیگر اثرات مثبت گردشگری مناطق پیرا شهری می توان به افزایش درآمد و
استانداردهای زندگی و بهبود اقتصاد محلی و افزایش فرصت های اشتغال اشاره کرد و در خصوص اثرات منفی
گردشگری می توان افزایش قیمت کاالها و خدمات هم چون قیمت اراضی و خانه ها ،افزایش آلودگی صوتی ،ترافیک و
ازدحام جمعیت ،تخریب چشم اندازها و مکان های تاریخی را نام برد ( .)Tatoylu et al, 2004افزایش جرم و فساد
و کاهش احساس تعلق به جامعه ازجمله شرایط منفی است که بر جامعه محلی اثرگذار میباشد .از دیگر اثرات
گردشگری پیرا شهری از دید عده ای از محققین می توان به ایجاد فاصله بین جوامع هم جوار و رقابت برای جذب
گردشگر ،ایجاد مشاغل با دستمزد کم و پارهوقت اشاره کرد که ممکن است مشاغل باکیفیتی برای ساکنان محلی
فراهم نکند ،افزایش قیمت زمین ،کاهش هویت فرهنگی ،تهدید آسایش روستا ،احساس کاهش استقالل از دیگر
اثرات گردشگری پیرا شهری است ( .)Vanderwerf,2008:56توسعه گردشگری در منطقه کن-سولقان جوامع محلی
را به گونههای مختلف تحت تأثیر قرار داده است .در برخی موارد جاذبههای تفریحی موجود در منطقه بهقدری افزایش مییابد که
تعداد گردشگران بسیاری را جذب میکند .ازاینرو جهت دستیابی به گردشگری پایدار همراهی و مشارکت جوامع محلی و همچنین
شناخت بهتر واکنش جامعه میهمان در قبال گردشگری ضروری مینماید ) )(Khani 2007:12بنابراین ضروری مینماید
که جهت مواجه با تنشهای ناشی از اثرات منفی توسعه غیر برنامهریزیشده در منطقه ،نظرات ساکنین و عقاید آنان در
خصوص رشد برونزای گردشگری میباید موردتوجه قرار گیرد ( .)Donald et al,2004:623نظرات منفی ساکنین
محلی در خصوص توسعه گردشگری و نارضایتی آنان که ناشی از فرصتهای محدود و یا عدم وجود فرصتها برای
ساکنین میباشد ،میتواند منجر به نارضایتی گردشگران و درنتیجه ناپایداری گردشگری شود (.)Khani,1390: 38
هدف این مقاله تحلیل و ارزیابی وضع موجود و تعیین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در برنامهریزی گردشگری
در منطقه پیرا شهری کن سولقان است .سؤال اصلی تحقیق این است که با توجه به وضعیت موجود گردشگری منطقه
عمدهترین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها از دیدگاه جوامع محلی ،مدیران محلی و متولیان امر کدام است و برآیند
این نظرات چه راهبرد یا راهبردهایی را در پیش روی برنامهریزان قرار میدهد؟
لیو و وار ،) 1986(1در مطالعه اثرات گردشگری بر جوامع محلی به این نتیجه رسیدند که توسعه گردشگری اثرات مثبت
اقتصادی و فرهنگی بر جوامع محلی داشته است اما این اثرات در زمینه زیستمحیطی به نظر نمیآید.
میلمان و پیژام ،) 1988( 2در مطالعه خود در رابطه با پیامدهای اجتماعی گردشگری پی بردند که هرچه نگرش ساکنین
محلی از توسعه فعالیتهای گردشگری مثبتتر باشد میزان حمایت آنها از این فعالیتها باالتر است.

1. Liu & Var
2 . Milman & Pizam
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کینگ و همکاران ،)1993( 1نیز در مطالعات خود نتیجه گرفتند که ساکنینی که به لحاظ اقتصادی درآمدشان به
گردشگری وابسته است از توسعه آن حمایت نموده و باوجود اطالع از اثرات منفی آن مخالفتی با گسترش این فعالیتها
نداشتهاند.
النکفورد ،)1994(2در پژوهش در آمریکا دریافت که گردشگری دارای پیامدهای مثبت اقتصادی برای جوامع محلی است
اما اثرات منفی همچون جرم و جنایت ،زباله ،ترافیک و آلودگی صوتی نیز برای جوامع محلی به دنبال دارد.
گوروسوی و همکاران ،)2002( 3بیان داشتند که حمایت و پشتیبانی جامعه میزبان از فعالیتهای گردشگری متأثر از
عواملی همچون میزان استفاده از منابع گردشگری ،میزان محوریت ارزشهای بومی ،سطح اقتصادی جامعه ،منافع
اقتصادی و اجتماعی و هزینههای اقتصادی و اجتماعی مرتبط با گردشگری است .سلیمانی و همکاران نیز در پژوهش
خود در نواحی پیرا شهری شهرستان ایذه در استان خوزستان نشان دادند که وجود نگرش مثبت بین جامعه محلی رضایت
آنان را از فعالیتهای گردشگری تا حد زیادی باال میبرد (سلیمانی و همکاران.)2009 ،
همچنین در خصوص برنامهریزی راهبردی و کاربرد  SWOTدر برنامهریزی گردشگری تحقیقات چندی صورت گرفته
است :بهعنوان نمونه ،خانی و نیکسیرت ( ،)2011در پژوهشی که تحت عنوان برنامهریزی راهبردی طبیعتگردی در
روستاهای نواحی بیابانی در روستای خرانق از توابع یزد انجام دادند ،با بهکارگیری این تکنیک به شناسایی راهبردهای
مناسب در جهت توسعه گردشگری منطقه پرداختند و بر این اساس« ،همراستا کردن برنامههای گردشگری تاریخی
روستا با برنامههای طبیعتگردی» بهعنوان راهبرد نهایی انتخاب گردید.
نوحهگر 4و همکاران ( ،)1388در تحقیقی با عنوان «ارزیابی قابلیتهای طبیعتگردی جزیره قشم با بهرهگیری از مدل
مدیریت استراتژی « »SWOTراهبردهایی در جهت رونق و بهبود عملکرد مدیریت گردشگری منطقه موردمطالعه ارائه
میدهند.
ابراهیمزاده و آقاسی زاده ،)1388( 5با استفاده از مدل راهبردی  ،SWOTاصالح نهادهای مدیریتی ،تقویت تبلیغات،
تعامل و همفکری بین مسئوالن منطقه آزاد چاهبهار و سازمانهای مرتبط با گردشگری و مردم را پیشنهاد دادهاند .ایشان
جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری پیرا شهری و برنامهریزی و مدیریت کارآمد برای تقویت اثرات مثبت و کاهش
اثرات منفی ،ارتقا سطح رضایتمندی این جوامع در راستای حمایت آنها از این فعالیت و نیز افزایش مشارکت آنان در
تداوم گردشگری ضروری میدانند.
بریدنهان و ویکنز ،)2004(6دریافتند که هر چه میزان موافقت و حمایت ساکنان محلی از توسعه گردشگری بیشتر باشد،
توسعه این فعالیت ها به شکل پایدارتری به اجرا در خواهد آمد و موجبات توسعه پایدار نواحی پیرا شهری را به دنبال
خواهد داشت.
مگ گهی و اندرک ،)2004(7نیز به وجود رابطه معکوس بین میزان وابستگی به فعالیتهای گردشگری و نگرش منفی
ساکنان محلی به حضور گردشگران آن پی بردند.
مایسون و چاین ( ،)2000در مطالعهای در نواحی پیرا شهری زالندنو پی بردند که ساکنان محلی در ابتدا عموماً دیدگاه
مثبتی از توسعه فعالیتهای گردشگری در روستای خود دارند اما بهمرور این گرایشها منفی میشود .فیروز جایی نیز در
1 . King
2 . Lankford
3 . Gursoy
4 . Nohegar
5 . Ebrahim Zade & Aghasi Zadeh
6 . Briedenhann &Wickens
7 . MC Gehee & Anderek
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مطالعه خود در شهرستان نوشهر به نتیجه مشابهی دستیافت بهگونهای که ایشان چنین طرح میکنند که در مراحل اولیه
توسعه گردشگری فواید اقتصادی بیشتری نمود مییابد .ولی در مراحل بعد توسعه در مقیاس انبوه و کنترل نشده
هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی بیشتری را بر جامعه تحمیل میکند (علیقلی زاده فیروز جایی)3:1386:
مبانی نظری
گردشگری پیرا شهری جنبههای مختلفی از سفر بازدیدکنندگان در خارج از خانهها و شهرهای خود به مناطق اطراف شهر
بهمنظور گذران تعطیالت ،سفرهای روزانه کوتاهمدت ،تفریح ،صید و شکار ،قرار گرفتن در دل طبیعت ،و یا حتی بازگشت به
خاستگاه خود و مالقات دوستان و خویشاوندان را نیز شامل میشود .عالوه بر این گردشگری پیرا شهری بهعنوان بهرهگیری از
سکوت و آرامش ،هوای سالم ،فضاهای گسترده و فرار از ازدحام شهری نیز نگریسته میشود ( English Tourist
 .)Council,2002بر طبق نظر لونگ و لین ( )2000گردشگری پیرا شهری به دومین مرحله توسعه خود پا نهاده است.
اولین مرحله آن از طریق افزایش محصوالت گردشگری و گسترش اشتغال و کسبوکار و همچنین افزایش تعداد
بازدیدکنندگان از مناطق خارج از شهر شناختهشده است .دومین مرحله که قدری پیچیدهتر است به نظر میرسد که در پی
پاسخگویی به سؤاالتی در خصوص سیاستگذاریها ،نحوه اجرا و نقش جوامع محلی در بازسازی نواحی پیرا شهری و در
فرایندهای گستردهتر توسعه گردشگری است .به نظر میرسد توجه به مطالعات گردشگری پیرا شهری در سالهای اخیر
تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار دارد:
 .1رشد تقاضای گردشگری در مناطق خارج از شهر (لزوم توجه به پیامدهای آن).
 .2تبدیل گردشگری پیرا شهری به یک دستورالعمل توسعه ،به این امید که کسبوکار گردشگری بتواند در مقابل
ابزار سنتی توسعه گردشگری ،اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
عالوه بر این مفروضات مدیریت استراتژیک کالن عبارت است از .1 :آرمانهای نظام گردشگری پیرا شهری واحدهایی
معتبر بوده و آنچه نیاز به اصالح دارد نظام گردشگری پیرا شهری و زیرمجموعههای آن است .2 .تحقق هدفها و
آرمانهای نظام گردشگری پیرا شهری موجب میشود که افرادی مستقل و متکیبهخود تربیت شوند .3 .بیشترین
بهرهمندی از این نوع برنامهریزی برای سازمانهای برنامهریز و متولی حاصل میشود ).)Husseini,2011:6
هالدر عناصر اصلی برنامهریزی در جهت توسعه گردشگری پیرا شهری را ایجاد زیر ساختها ،ساخت دهی مجدد و
آزادسازی سیاستها ،تشویق سرمایهگذاری ،وضع قانون و مقررات مرتبط ،بررسی مشکالت ،استاندارد کردن خدمات و
کاالها ،حمایت دولت ،اطمینان بخشی از سالمت و امنیت گردشگران ،برنامهریزی رشد پایدار گردشگری پیرا شهری،
سرمایهگذاری در فنآوریهای جدید ،ایجاد تعادل بین فرهنگ و محیطزیست ،توسعه گردشگری پیرا شهری با محوریت
منابع طبیعی ،حفظ فرهنگ محلی و سبک زندگی ،پر کردن شکاف بین غنی و فقیر ،توسعه امنیت در همه زمینهها،
یکپارچه کردن اطالعات موردنیاز ،مؤثرتر کردن ارتباطات ،بهبود تولیدات گردشگری سنتی و ارتقاء کیفیت معرفی کرده
است .هالدر همچنین یکی از چالشهای اصلی توسعه گردشگری را فقدان مشارکت مردم محلی ،فقدان آموزش ،ضعف
مهارتهای برنامهریزی و ضعف مهارتهای ارتباطی بین روستائیان میداند (هالدر .)118 :2007،درحالیکه خیاطی
( ،)1382در مطالعه مشکالت گردشگری تایلند آن را در پنج حوزه :مدیریت محیطزیست ،توسعه ساختارهای فیزیکی،
منطقه بندی ،مشارکت و قوانین دستهبندی کرده است.
مدلهای مناسب و رویکردهای اندکی در ارزیابی یکپارچه اثرات وجود دارد .اغلب رهیافتهای برنامهریزی گردشگری بر
انتظارات نادرست و آرزوها مبتنی است بهطوریکه با ارزیابیهای اثرات بالقوه قابلاعتماد و با تکنیکهای مناسب در
تضاد است .نکته مهم برای جامعه محلی این است که بتواند به درک درستی از فرایندهایی که در پیرامونشان رخ میدهد،
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نائل آیند .معموالً در جوامع کوچک اگر زیرساختهای گردشگری نامناسب و ناکافی باشد و یا توسط سرمایهگذاران بیرون
از جامعه اداره شود و یا به مالکیت آنان درآمده باشد ،سطح ماندگاری مشارکت جوامع محلی بسیار کاهش مییابد.
مسئله خروج منافع اقتصادی از منطقه بخشی از مسئله توسعه اقتصادی جوامع میباشد اما ارزیابی آنچه در جامعه باقی
میماند میباید بهعنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری موردنظر قرار گیرد .تجارب نشان داده است که منافع و
اثرات نامشهود تنها توسط جامعه محلی میتواند مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد .معموالً نظرسنجی از جوامع محلی در
خصوص گردشگری با سه رویکرد موردمطالعه قرار میگیرد که با موضوعات روانشناسی و جامعهشناسی مرتبط میباشد.
اولین رویکرد تحت عنوان رویکرد الحاق به جوامع محلی شناخته میشود .این رویکرد نحوه گسترش و الگوی مشارکت
اجتماعی و ادغام در زندگی جوامع محلی را با درک صحیح از این جوامع و احترام به آنان بررسی مینماید ( & cool
 .)martin, 1994این رویکرد مدلی را ارائه می دهد که پیوستگی گردشگری به جوامع محلی با پیوندهای بین خانواده،
ساکنین و پیشرفتهای اجتماعی بیشتر میشود .همچنین مدل خطی نیز قابلتصور است که در آن «الحاق به جوامع
محلی »1از طریق کاهش جمعیت و یا تراکم ،تضعیف میشود .ازنقطهنظر گردشگری تصور میشود کسانی که با این
فعالیت مرتبط هستند ،توسعه گردشگری را بیشتر از کسانی که ارتباطی با این فعالیت ندارند مثبت ارزیابی میکنند
(.)Allen, et al,1998:16-21
رویکرد دوم بهعنوان نظریه «ماشین رشد »2مطرحشده است .بر اساس این نظریه همچنان که گردشگری بهعنوان نیروی
اقتصادی گسترش مییابد فعالیت گردشگری بهطور فزایندهای بر رشد اقتصادی نواحی تأکید میورزد ( Allen, et al
 .),1998: 16-21این چهارچوب برای تشخیص تفاوتها بین نظرات ساکنین و نظرات گروههای برگزیده مفید است.
در این نظریه فرض میشود که توسعه گردشگری بیش از اینکه توسط جوامع محلی اداره شود از طریق نیروهای
قدرتمند شهری و عالئق گروههای نخبه کنترل میشود
درنهایت نظریه «تبادالت اجتماعی »3تبادل منابع را بین افراد و گروهها بررسی مینماید .بر طبق این نظریه افراد زمانی
اقدام به تبادل مینمایند که منافع حاصله برای آنان ارزشمند باشد ،بهخصوص اگر این مبادالت منافعی را فراهم سازد که
بیش از هزینهها باشد ،این تمایل بیشتر میشود ( .)Jurowski & Gursoy,2004: 24بر طبق این رویکرد انتظار
میرود افرادی که فواید واقعی اقتصادی دریافت نمیکنند از گردشگری حمایت نخواهند کرد .ارتباط بین اجزاء مختلفی که
اثرات کلی توریسم را تشکیل میدهند (اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی) مبنایی برای نظریه اجتماعی -توسعهای
گردشگری که از نظریه تبادالت اجتماعی ریشه گرفته است میباشد ( ..)yoon et al, 2001بر اساس نظریه اجتماعی-
توسعهای نظارت در خصوص گردشگری توسط جوامع محلی بر توسعه ادراک ساکنین محلی از اثرات اقتصادی ،اجتماعی و
محیطی تأثیر میگذارد .)Perdue et al, 1990; AP, 1992; Gursoy et al, 2002( .منافع اقتصادی خواه منافع
بالفعل و یا مورد انتظار باشد ،حمایتهایی را برای توسعه گردشگری فراهم میسازد ( ;Akisz et al, 1996
 .)Perdue et al, 1990این قطعیترین رابطه بهحساب میآید .اما برخی پژوهشها همچنین ارتباط مثبتی بین
حمایت از گردشگری و ادراک از منافع اجتماعی و فرهنگی ( ;Besculides et al, 2002; Yoon et al, 2001
 )Lankford and Howard, 1994و همچنین محیطی ( )Yoon et al, 2001; Hillary et al, 2001را
دریافتهاند.

1. Community attachment
2 . Growth-machine
3 . Social exchange
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مطالعه حاضر عمدتاً ترکیبی از سه رویکرد فوق است و به نظر میرسد رویکردهای مبادالت اجتماعی ،الحاق اجتماعی و
رویکرد ماشین رشد زمینههای مناسبی برای بحث فراهم میسازد.
روش پژوهش
روش تحقیق در این مطالعه ماهیتی اکتشافی دارد ،که به روش کیفی با استفاده از تکنیک  SWOTانجام پذیرفته
است .در فرآیند جمعآوری دادههای موردنیاز و با توجه به ماهیت تحقیق ،کارگاههای مشورتی به شیوه گروه متمرکز
(کانونی) متشکل از  9-12نفر از افراد واجد صالحیت در سه بخش مردم محلی ،مدیران محلی و متولیان جاذبههای
گردشگری منطقه تشکیل گردید که شرکتکنندگان در این کارگاهها نسبت به تبیین نقاط ضعف ،قوت ،فرصت و تهدید
فعالیت های گردشگری کنونی ا همفکری نمودند .بر این اساس اثرات گردشگری در سه حوزه اقتصادی ،اجتماعی -
فرهنگی و کالبدی – زیستمحیطی ،مورد تحلیل قرار گرفت .پس از تدوین ماتریسهای مربوط به تحلیل ،SWOT
دیدگاه های سه گروه موردمطالعه به شیوه توافق سنجی بررسی و درنهایت راهبردهای متناسب منطبق بر اهداف مطالعه
استخراج و معرفی گردید.
قلمرو پژوهش هفت روستا از دهستان سولقان در بخش کن که در کوههای شمال غرب تهران قرار دارد ،میباشند،
فاصله بسیار نزدیک این منطقه و تا حدودی پیوستگی آن به شهر تهران در کنار برخورداری منطقه از جاذبههای متنوع و
متعدد ،موقعیت ممتازی به این منطقه داده است .روستای سولقان مرکز دهستان سولقان محسوب میشود .در این
پژوهش روستاهایی که بهنوعی دارای جاذبه گردشگری بودهاند ،انتخاب شدند .این روستاها عبارتاند از :امامزاده داوود،
سولقان ،کشار علیا ،کشار سفلی ،رندان ،کیگا و سنگان که دارای طیف گستردهای از جاذبههای فرهنگی -زیارتی،
طبیعتگردی ،گردشگری پیرا شهری و کوهنوردی میباشند.
در این مقاله از برنامهریزی راهبردی جهت تعیین مؤلفههای تأثیرگذار بر نظام گردشگری پیرا شهری استفادهشده است.
رویکرد مدیریت استراتژیک بر تعامل مدیران در سطوح مختلف و جامعه محلی در برنامهریزی و اجرا تأکید دارد .بر این
مبنا ،مهمترین نقاط قوت و فرصت در این روستاها بهمنظور  .1طرح راهبردهای تهاجمی بر اساس بهرهگیری از نقاط
قوت و مزیتهای رقابتی روستا  .2تبیین مهمترین فرصتهای پیش رو در جهت رفع نقاط ضعف درون روستا از طریق
ارائه راهبردهای بازنگری بهمنظور تخصیص مجدد منابع؛  .3طرح مهمترین قوتهای درون ناحیهای بهمنظور رفع
تهدیدهای برون ناحیهای ،با تأکید بر راهبردهای تنوعبخشی در جهت رفع نیازمندیهای روستا و همچنین  .4طرح
راهبردهای تدافعی بهمنظور رفع آسیبپذیری روستا شناسایی و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
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بحث و یافتهها
الف) مردم محلی

بخش قابلتوجهی از روستاییان کن ،در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند .فعالیتهای کشاورزی عمدتاً بر محوریت
باغداری استوار است ،دلیل اصلی این وضعیت ،کوهستانی بودن منطقه و محدودیت اراضی کشاورزی میباشد .در این رابطه
تعداد  12نفر از ساکنان محلی که با گردشگران و فعالیتهای مرتبط با گردشگری ارتباط بیشتری داشتند ،به شیوه گلوله برفی
انتخاب شدند.
ب ) مدیران محلی

این گروه از مشارکتکنندگان در پژوهش را  10نفر از مسئولین محلی (دهیاری ،شورای اسالمی و بخشداری) تشکیل میدهند
که از روستاهای نمونه انتخاب و در روستای مرکزی در پژوهش مشارکت کردند.
ج) متولیان جاذبههای گردشگری

این گروه از مشارکتکنندگان را کسانی تشکیل میدادند که بهصورت رسمی از سوی سازمانهای مسئول مانند میراث فرهنگی
و سازمان حج و زیارت بهعنوان متولی منصوبشدهاند و یا از سوی مردم محلی برای این مسئولیت انتخابشدهاند .در این
خصوص  9نفر از متولیان گردشگری مورد پرسش قرار گرفتند.
مجموعه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای کن -سولقان در ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی
(اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و اکولوژیکی) موردمطالعه قرار گرفت که نتایج آن در جدول  ،1آمده است.
جدول شماره  .1ماتریس تحلیل  SWOTگروه مردم محلی ( 12نفر)

درونی

فرصت ()O

)(Sنقاط قوت
-S÷1بهبود خدمات عمومی
-S2ارتباط مردم با شهرها بیشتر شده است
-S3توجه بیشتر به روستاها از سوی دولت
-S4ارتقاء آگاهی عمومی
-S5افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اجتماعی
-S6درآمدزایی
-S7افزایش قیمت زمین
-S8ایجاد فرصتهای شغلی جدید
-S9کمک به ایجاد مشاغل جدید
-S10توسعه اشتغاالت موجود
-S11بهبود شکل ظاهری روستا
-S12افزایش و بهبود مسائل بهداشتی
 -S13برخورداری زنان از موقعیت بهتر

) (Wنقاط ضعف
-W1نبود پارکینگ مناسب
-W2شلوغی بیشازحد منطقه
-W3مهاجرت روستاییان به شهرها
-W4فروش زمینهای کشاورزی و باغات
-W5نبود راه ارتباطی مناسب
-W6نبود محلی برای اسکان گردشگران
-W7کم رونق شدن کشاورزی و باغداری
-W8تجاوز به حریم خصوصی روستاییان از سوی
گردشگران
-W9افزایش خانههای دوم و حضور افراد غیربومی
در سطح روستا و منطقه
-W10تخریب محیطزیست
-W11برهم خوردن آسایش مردم محلی
-W12افزایش مهاجرت جوانان به شهر
-13تغییر آداب و سنتهای بومی منطقه

تهاجمی ()SO

)(WOبازنگری
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-O1باال رفتن توان اقتصادی منطقه
-O2دسترسی و ارتباط بیشتر منطقه با
شهر
-O3بهبود وضعیت اجتماعی زنان
-O4افزایش آزادی
-O5افزایش تمایل خانوادهها به تحصیل
دختران

- SO1استفاده از نیروی متخصص و باتجربه بهمنظور ایجاد
تشکلهای تعاونی مردمی
- SO2ترویج و آموزش گردشگری از طریق نشستها و
جلسههای مختلف با مردم منطقه
- SO3تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این صنعت
- SO4ایجاد مشاغل جدید در سطح روستاها
- SO5آموزش جوانان پیرا شهری و به خدمت گرفتن آنان در
بخش گردشگری بهمنظور کاهش مهاجرت و افزایش درآمد آنها
- SO6شناسایی و بهرهگیری از جاذبهها ،فرآوردهها و دیگر
مزیتهای نسبی گردشگری این نواحی ازجمله (آبشار سنگان،
امامزاده داوود ،چشمهها و غیره) جهت رقابت با سایر مناطق تفریحی

- WO1احداث پیست اسکی و تلهکابین در منطقه
بهمنظور حضور گردشگران در تمامی فصول.
-WO2تسهیل دسترسی به روستاهای منطقه و
بهسازی و باال بردن کیفیت راههای پیرا شهری
- WO3ایجاد مراکز اقامتگاهی و خدماتی -رفاهی
مناسب و با استاندارد باال در منطقه برای گردشگران
--WO4بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای
مرتبط در منطقه برای آموزش مردم و گردشگران
بهمنظور بهرهگیری بهینه و هدفمند از منافع و آثار
مثبت گردشگری
- WO5نصب تابلوهای راهنما و اطالعرسانی به
گردشگران
- WO6بهبود شبکه حملونقل گردشگران در سطح
منطقه

تهدید ()T
-T1افزایش اختالفات درون خانوادهها
-T2ناامنی بیشتر در منطقه
-T3افزایش درگیری و دعوا بین
گردشگران و ساکنان محلی
-T4افزایش جرم و جنایت
-T5افزایش ناهنجاریهای فرهنگی و
اجتماعی
-T6افزایش تصادفات جادهای
-T7فروش اراضی کشاورزی و باغی و
احداث ویال
-T6تغییر بافت سنتی روستا و ترویج
ساختمانسازی به سبک شهرها و معماری
جدید
-T7کاهش امنیت بخصوص برای زنان و
دختران
-T8کمبود سرمایه محلی
-T9از بین رفتن زبان بومی
-T10تقلید گرایی و تغییرات فرهنگی

تنوع ()TS
- TS1اعمال قوانین و مقررات بهمنظور کاهش سرمایهگذاری
افراد غیربومی
-TS2توجه بیشتر دولت به مردم محلی از طریق دادن وام و
تسهیالت بانکی بهمنظور افزایش سرمایه مردم محلی
- TS3تنوعبخشی به امکانات ،فعالیتها و خدمات گردشگری
بهمنظور جلب رضایت گردشگران و بالطبع افزایش تعداد
گردشگران در بخش کن - TS4بهکارگیری طبقات مختلف
مردم در فعالیتهای مختلف
 TS5تنوعبخشی و توسعه برنامههای تبلیغاتی برای معرفی
جاذبههای طبیعی و انسانی ،خصوصیات بارز فرهنگی ،معماری و
آدابورسوم پیرا شهری و شرکت در جشنوارهها ،نمایشگاهها و
سمینارها بهطور فعاالنه.
 - TS6تأمین امنیت مکانهای گردشگری جهت جلوگیری از
بروز تخلفات اجتماعی و سایر تخلفات.

تدافعی ()WT
- WT1مشارکت و سرمایهگذاری دولت در زمینه
توسعه فعالیتهای گردشگری در منطقه
 - WT2خدماترسانی بیشتر و بهتر دولت در زمینه
امور زیربنایی نظیر راههای ارتباطی ،آب ،برق و
تأسیسات ورزشی و بهداشتی
-3 WTرواج فرهنگ گردشگری در منطقه و معرفی
گردشگری بهعنوان یک صنعت سودمند.
 - WT4آگاهی بخشی به جوامع محلی بهمنظور
کاهش اثرات منفی گردشگری نظیر فساد و درگیری،
باال رفتن سطح توقعات و غیره
 - WT5تبلیغ از طریق تهیه بروشور ،عکس و
کارتپستال از جاذبههای پیرا شهری منطقه و توزیع
آنها میان گردشگران
- WT6آموزش و اطالعرسانی به مردم در نحوه
برخورد با گردشگر بهمنظور جلوگیری از تعارض بین
گردشگران و مردم
- WT7تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده
بهینه از جاذبهها و فرآوردههای گردشگری و جلوگیری از
تخریب ،آلودگی و از بین رفتن این منابع

با توجه به دادههای جدول فوق مالحظه میگردد که مردم محلی بهخوبی قادر به درک پیامدهای مثبت گردشگری میباشند و
مزایای اقتصادی حضور گردشگران را میدانند و بهخوبی به فواید اقتصادی گردشگری اشاره میکنند ،این امر نشان میدهد که
آنان توانستهاند در فواید گردشگری مشارکت داشته و از آن بهرهمند شوند و به همین دلیل از توسعه آن حمایت و پشتیبانی
میکنند.
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جدول شماره  .2ماتریس تحلیل  SWOTگروه مدیران محلی ( 10نفر)
قوت)(S
-S1افزایش درآمد
-S2افزایش قیمت امالک
-S3کاهش مهاجرت
 -S4ایجاد فرصتهای جدید شغلی خصوصاً
در عرصه خدماتی
-S5شناخته شدن منطقه برای گردشگران و
مسئولین
-S6افزایش توجه دولت به منطقه
-S7ایجاد منابع جدید درآمدی برای روستاییان
-S8بهبود خدمات و تسهیالت زیربنایی منطقه
-S9بازار جدید فروش محصوالت زراعی و باغی
در سطح منطقه ایجادشده است

ضعف )(W
-W1در ایام شلوغ (آخر هفته) باعث
درگیریهای محدودی شده است
-W2عدم همکاری مردم محلی برای توسعه
گردشگری
-W3عدمحمایت سازمانهای ذیربط
 -W4نداشتن قدرت اجرایی دهیاران برای
مدیریت فعالیتهای گردشگری
 -W5از بین رفتن و تضعیف مالکیت مردم
محلی
-W6حضور گردشگر در سطح منطقه فاقد
برنامهریزی و مدیریت مطلوب است
 -W7ضعف امکانات مناسب برای گردشگران
-W8مشکل پارکینگ خصوصاً در ایام شلوغ
-W9ترافیک شدید در ایام شلوغ
-W10مشکالت دسترسی به اماکن زیارتی به
دلیل معابر نامناسب

فرصتO
-O1بهبود روابط اجتماعی و افزایش
مراودات با شهر و سایر روستاها
-O2افزایش قیمت امالک در سطح
منطقه
-O3بهبود تسهیالت و امکانات زیربنایی
مانند جاده ،اورژانس و..
 -O4باال رفتن سطح آگاهیهای عمومی
مردم
-O5شناخته شدن و معروف شدن منطقه
برای مردم غیر محلی
-O6کاهش مهاجرت روستاییان
-O7بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه

تهاجمی )(SO
- SO1نظارت بر خرید فروش اراضی
- SO2جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
- SO3ارائه آموزشهای مرتبط به پیرا
شهری آن و گردشگران در زمینههای مختلف
 - SO4تشویق به سرمایهگذاری در سطح
منطقه
-SO5ارائه طرحهای عمرانی بهمنظور جذب
کارآفرینان محلی
- SO6ساماندهی بنگاههای اقتصادی مرتبط با
گردشگری

بازنگری )(WO
- WO1ساماندهی ساختوسازها
جلوگیری از ساختوسازهایWO2
غیرمجاز
- WO3ساخت پارکینگ
- WO4اجرای طرحهای هادی و عمرانی
بهمنظور بهبود بافت فیزیکی و کالبدی روستاها

تهدید )(T
-T1افزایش ناامنی و ناهنجاریهای
اجتماعی در سطح منطقه

تنوع )(TS
-TS1تأمین امنیت اجتماعی منطقه
- TS2جلوگیری از حضور دالالن و واسطهها
- TS3احداث بازار و مراکز فروش محصوالت
منطقه در مسیر گردشگران
-TS4جلوگیری از تغییر کاربری اراضی
کشاورزی
- TS5آموزش عمومی در زمینه گردشگری
بهمنظور رفع مخالفتها با حضور گردشگران

تدافعی )(WT
- WT1ساماندهی ساختوسازها
 - WT 2نظارت بر خریدوفروش اراضی
- WT3تأمین امنیت جادههای ارتباطی از
طریق حضور پلیس راهنمایی و رانندگی
 - WT4احداث مراکز امداد جادهای و
اورژانس
 - WT5حمایت از بخش کشاورزی
- WT6جلوگیری از حضور صنایع آالینده
محیطزیست
- WT7تأمین مراکزی برای ارائه مایحتاج
گردشگران
- WT8تعبیه اماکنی برای جمعآوری زباله

درونی

بیرونی

-T2گسترش فعالیت
فرصتطلبان در سطح منطقه
-T3تضعیف سنتها و آداب فرهنگی و
بومی
-4تخریب محیطزیست منطقه
-T5تضعیف کشاورزی
-T6تشدید اختالفات در ارتباط با مالکیت
اراضی در سطح منطقه
-T7افزایش شکاف بین روستاهای دارای
گردشگر و فاقد گردشگر ازنظر اقتصادی
-T8مخالفت بخشی از جامعه با حضور
گردشگران
دالالن

و
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متولیان امر گردشگری نیز به دلیل برخورداری از نفوذ بیشتر جهت سیاستگذاری و اجرای پروژهها در پژوهش ما اهمیت داشته و
مشارکت نمودند .که جدول  3بر اساس نظرات این گروه تدوین گردید.
جدول شماره  .3ماتریس تحلیل  SWOTگروه متولیان جاذبههای گردشگری ( 9نفر)

بیرونی

درونی

فرصت )(O
-O1بهبود خدمات عمومی
-O2ارتباط مردم با شهرها بیشتر شده است
-O3توجه بیشتر به روستاها از سوی دولت

قوت )(S
-S1بازسازی جاذبهها
-S2بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان
-S3معروف شدن منطقه
-S4ایجاد درآمد
-S5بهبود وضعیت جاده و راههای ارتباطی

ضعف ()W
-W1درآمد حاصل از نذورات توسط اداره اوقاف
جمعآوری و در اختیار مسئولین محلی قرار نمیگیرد
-W2افزایش درگیری در روستا
-W3نارضایتی برخی روستاییان
-W4آلودگی رودخانه
-W5عدم توجه به مسائل بهداشتی

تهاجمی )(SO
-SO1اطالعرسانی و تبلیغات بهمنظور جذب
گردشگران در سطح ملی و حتی بینالمللی
-SO2کمک به گسترش بنگاههای اقتصادی مرتبط
با گردشگری
 -SO3نظارت بیشتر دستگاههای مسئول بهمنظور
بهبود وضعیت جاذبهها
-SO4اجرای طرحهای هادی و سایر طرحهای
عمرانی بهمنظور بهبود وضعیت فیزیکی و کالبدی
روستاها

بازنگری )(WO
-WO1تخصیص بخشی از درآمد جاذبهها به
منطقه
- WO2استفاده از امکانات و درامدهای مرتبط با
گردشگری برای سرمایهگذاری در زیرساختها
-WO3ارائه آموزشهای بهداشتی و زیستمحیطی
به پیرا شهری آن و گردشگران

طبق جدولهای شماره  2 ،1و  ،3روستاهای کن با تعداد  27قوت داخلی در مقابـل  28نقطهضـعف داخلـی و تعـداد  15فرصـت
خارجی در برابر  22تهدید خارجی شناساییشده است .درمجموع تعداد  42نقطه قوت و فرصت بهعنوان مزیتها و  50نقطهضعف
و تهدید بهعنوان محدودیتها و تنگناهای پیش روی روستاهای کن جهت توسعه گردشگری شناساییشده اسـت .ایـن در حـالی
است که مردم محلی تهدید بیشتری را از جانب گردشگری احساس میکنند.
پس از تشکیل ماتریس عوامل درونی و عوامل بیرونی مؤثر بر گردشگری پیرا شـهری ،بـهمنظور مشـارکتی کـردن تحقیـق ،بـا
استفاده از پرسشنامهای که در آن سؤاالت به شکل طیف لیکرت طراحیشده بود ،نظرات سه گروه مشارکتکننده در تحقیق در
مورد اهمیت هر یک از عوامل در توسعه گردشگری روستاهای کن ارزیابی و بر اساس امتیازات اولویتبندی گردید که به ترتیـب
در جدولهای  1تا  ،3آورده شدهاند.
با توجه به جداول فوق مالحظه میگردد که اگر چه سه گروه مشارکتکننده در موارد بسیاری با هم توافق نظر دارند .اما اولویـت
مسائل ازنظر آنها متفاوت است .بهطوری که در نقاط قوت از دید مردم محلی بهبود خدمات عمومی ،ارتباط بـا شـهر مهمتـرین
نکات بوده است .اما مدیران محلی افزایش درآمد و افزایش قیمت امالک و کاهش مهاجرت را مهمتر دانسـتهاند ،ایـن در حـالی
است که متولیان امر گردشگری از زاویه دیگر مهمترین نقاط قوت را بازسازی جاذبهها ،بهبـود وضـعیت اقتصـادی روسـتائیان و
بهبود جادهها و راههای ارتباطی برشمردهاند .بااینوجود هر سه گروه در جلبتوجه بیشتر دولت به روستا و شناخته شدن منطقـه،
به دلیل توسعه گردشگری بهعنوان قوت ،اتفاقنظر داشتند.
در رابطه با فرصتهایی که گردشگری فراهم ساخته بین سه گروه همگرایی بیشتری در نظرات دیـده میشـود .بهگونـهای کـه
افزایش ارتباط با شهر و پیوستگی رابطه شهر با روستا و شناخته شدن منطقه فرصتهای مهمی بـود کـه هـر سـه گـروه بـدان
اشاره کرده بودند .اما تأکید مردم بر موضوعات اجتماعی ،مدیران برافزایش قیمت اراضی در منطقه و بهبـود امکانـات زیربنـایی و
تأکید متولیان گردشگری بر بهبود خدمات عمومی از نکات مهم در معرفی فرصتها بود.
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نکته جالبتوجه اینکه در بیان نقاط ضعف گردشگری و آسیبهایی که به منطقه واردشده اتفاقنظر بیشتری وجـود دارد و هـر
یک از گروهها از زاویه متفاوتی به این ضعفها نگریستهاند مثالً برای مردم محلی نبود پارکینـگ ،شـلوغی بیشازحـد در اواخـر
هفته ،عدم احترام به مالکیت خصوصی روستائیان ،از بین رفتن آرامش آنان ،مهاجرت روستائیان و رها شـدن اراضـی کشـاورزی
بسیار مهم بوده و برای مدیران نیز مواردی همچون درگیری در اواخر هفته بین مردم و گردشگران ،عدمحمایت مـردم محلـی و
سازمان های مربوطه ،ضعف مدیریت و نداشتن قدرت اجرایی برای مدیریت مهم بوده است .اگر چه آنان از مشکالت زیربنـایی و
معابر نامناسب نیز آگاه بودند .اما نکته مهمی که به نظر مدیران ضعف محسوب میشود ،عدم بازگشت منافع حاصـل از نـذورات،
افزایش درگیری و نارضایتی مردم و بروز مسائل بهداشتی بوده است .همچنین متولیان نیز به نکاتی اشارهکردهاند کـه مـدیران و
مردم محلی آنها را به عنوان ضعف ذکر کرده بودند ازجمله فقـدان پارکینـگ مناسـب ،شـلوغی بیشازحـد و تبـدیل زمینهـای
کشاورزی به خانههای دوم .بدین ترتیب به نظر میرسد بین نظرات مردم محلی و مدیران محلی توافـق بیشتـری در خصـوص
ضعف های حاکم بر گردشگری پیرا شهری وجود دارد ،ولی متولیان امر به مسائل از دید کلیتر و اجرایی مینگرند .جمع نظر سـه
گروه نگرش جامعی در خصوص وضعیت گردشگری و راهبردهای توسعه آن در منطقه میدهد.
راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری در سولقان

در ادامه با ترکیب نقاط قوت ( )Sو فرصت ( )Oراهبردهای ()SO؛ با ترکیب نقـاط ضـعف ( )Wو فرصـتها ( ،)Oراهبردهـای
()WO؛ با ترکیب نقاط قوت ( )Sو تهدیدها ( )Tراهبردهای ( )STو با ترکیب نقاط ضـعف ( )Wو تهدیـدها ( ،)Tراهبردهـای
( ،)WTتدوین و ارائه میگردد .این راهبردها در جدولهای شماره  ،1-3آورده شدهاند.
نکته قابلتوجه اینکه راهبردهای تهاجمی موردنظر بیش تر بر جلـب مشـارکت جوامـع محلـی از طریـق آمـوزش دادن آنـان و
بهخصوص گسترش کارآفرینی جوانان و جلب سرمایهگذاریها مبتنی است و این امر در کنار تقویت جاذبهها و بهبود زیرساختها
امکانپذیر است .ساماندهی ساختوسازها ،اجرای طرحهای هادی و بهسازی کالبدی روستاها و ایجاد مراکز اقامتی  -پـذیرایی از
مهمترین راهبردهای بازنگری در بین سه گروه مشارکتکننده بوده است .در خصوص راهبرد تنوعبخشی در بین مردم محلی بـر
مشارکت بیشتر آنان و کاهش سهم سرمایهگذاران بیرونی و حمایت از سرمایهگذاران محلـی تأکیـد شـده و در بـین مـدیران و
متولیان ،تأمین امنیت منطقه و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی موردتوجه بوده است .مهمترین نکـات در خصـوص راهبردهـای
تدافعی تقویت نقش دولت در سرمایهگذاری و خدماترسانی و تقویت زیرساختها ،تدوین قـوانین دقیـق و جلـوگیری از صـنایع
آالینده و آلودگی محیطزیست و تأمین امنیت بوده است.
نتیجهگیری
توسعه گردشگری در روسـتاهای کوهسـتانی راهبردهـای خـاص خـود را میطلبـد .مهمتـرین بخـش برنامـهریزی راهبـردی را
تجزیهوتحلیل عوامل درونی و بیرونی و شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای منطقه تشکیل میدهد .از طرق تجزیهوتحلیل ایـن
عوامل ،تعداد  42نقطه قوت و فرصت بهعنوان مزیتها و  50نقطهضعف و تهدید بهعنوان محدودیتها و تنگناهـای پـیش روی
این روستاها جهت توسعه گردشگری شناسایی شد .بنابراین میتوان گفت که سـطح آسـیبپذیری روسـتاهای سـولقان در برابـر
گردشگری در مقایسه با توان و قابلیت آن باالتر است.
ماتریس نقاط قوت ،فرصتها ،ضعفها و تهدیدها ازنظر سه گروه مشارکتکننده در تحقیق (جدولهای شـماره  )1-3همسـویی
بیش تر نظرات بین مردم محلی و مدیران و تفاوت در نگرش در بین متولیان گردشگری را نشان میدهد .این همسویی بیانگر آن
است که جوامع محلی به همراه مدیران محلی از درک عمیقتر و واقعبینانهتری نسبت به بیرونیهـا برخوردارنـد .ایـن در حـالی
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است که این گروه بر تأمین زیرساختها برای توسعه هر چه بیشتر گردشگری تأکید داشتند .این امر مصـداقی اسـت بـر تائیـد
رویکرد ماشین رشد که توسعه گردشگری را حاصل خواست نیروهای قدرتمند شهری و عالئق گروههای نخبه میداند .از سـوی
دیگر تفاوت در نگرشها در خصوص نقاط قوت و ضعف که برگرفتـه از نیازهـا و عملکردهـای متفـاوت اسـت ،منجـر بـه ارائـه
راهبردهای متفاوتی میشود که هرکدام از ابعـاد خاصـی بـه برنامـهریزی گردشـگری در منـاطق پیـرا شـهری پرداختـه اسـت..
بهطوریکه مشارکت مردم محلی و مسائل اجتماعی فرهنگی مهمترین مسائل جوامع محلی را تشکیل میدهد.
موضوعات اقتصادی و تغییر کاربری اراضی و ساختوسازهای غیراصولی مهمترین موضوع مدیران محلی بـوده اسـت .بهسـازی
کالبدی ،بهبود زیرساختها و بازاریابی نیز مهمترین مسائل متولیان گردشگری را تشکیل میدهد .جلبتوجه دولـت بـه روسـتاها
جهت گردشگری و شناخته شدن منطقه ازجمله مزیتهای گردشگری است که هر سه گروه بدان اشاره داشتند .همچنین فقـدان
فضای مناسب برای پارکینگ ،کاهش آسایش عمومی روستائیان ،کاهش امنیت اجتماعی و افزایش نارضایتیها ازجملـه مسـائلی
بود که هر سه گروه بر آن تأکید داشتند.
راهبردهای تهاجمی موردنظر غالباً بر جلب مشارکت بیشتر جوامع محلی ،راهبرد بازنگری بـر سـاماندهی سـاختارهای فیزیکـی
تأکید داشته و در راهبرد تنوعبخشی نیز برافزایش سـهم مـردم محلـی در سـرمایهگذاری و تـأمین امنیـت منطقـه اشارهشـده و
مهمترین نکات در خصوص راهبردهای تدافعی تقویت نقـش دولـت در سـرمایهگذاری و خدماترسـانی و تقویـت زیرسـاختها،
تدوین قوانین دقیق و جلوگیری از صنایع آالینده و آلودگی محیطزیست بوده است.
همانطور که مشاهده میشود مردم شناخت خوبی از پیامدهای حضور گردشگران در منطقه دارند .آنـان بـهخوبی قـادر بـه درک
مزایای مثبت اقتصادی حضور گردشگران هستند و این امر نشان از بهرهمندی اقتصادی آنان از گردشگری است که بـهنوعی بـر
اساس رویکرد تبادالت اجتماعی با نتایج تحقیقهای گوروسی و همکاران ()2002؛ سلیمانی و همکـاران ( )1388همخـوانی دارد.
اما نکته قابلتوجه این است که مردم محلی دلمشغولیها و نگرانیهای زیادی نیز خصوصاً در حوزه اجتماعی و فرهنگـی دارنـد
که نیاز به برنامهریزی و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با گردشگری را در سطح منطقه برای کاهش این پیامدهای منفی احتمالی
دوچندان میسازد .النکفورد ( )1394نیز در مطالعاتش به نتایج مشابهی رسید .یکی از راهکارهای که در این میان میتواند کارساز
باشد ،کمک به شکلگیری و تقویت تشکلهای محلی و بنگاههای اقتصادی با محوریـت خـانواده در سـطح منطقـه اسـت کـه
می تواند ما را در نیل به هدف یاری رساند .این نتایج با رویکرد الحاق که از سوی مک کول و مـارتین ( ،)1394مطرحشـده و بـر
ادغام گردشگری در زندگی جوامع محلی تأکید دارد ،مطابقت مینماید .بدین ترتیب به نظر میرسد ایجـاد تشـکلی مردمنهـاد از
منتخبین روستایی که نوعی در امر گردشگری نیز درگیر باشند بهعنوان متولی گردشگری و پل وسط بین مردم محلی و نهادهای
برنامهریز و سیاستگذار دولتی میتواند به مشارکت بیشتر جوامع محلـی کمـک کـرده و از ایـن طریـق پایـداری گردشـگری را
تضمین نماید.
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