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 چکیده

رشد بدون برنامه گردشگری در مناطق پیرا شهری و عدم توجه به خواست و نظرات مردم محلی 

های جدی بر روستاها وارد سازد. تواند آسیبشود میها میکه درنهایت منجر به تمرکزگرایی برنامه

پیرا شهری های مناسب برای توسعه گردشگری در نواحی این پژوهش باهدف تدوین استراتژی

شده است. پژوهش با روش اکتشافی و با ماهیت کیفی و ازلحاظ بخش کن در استان تهران انجام

های شده است. جامعه آماری پژوهش متصدیان فعالیتای انجامنوع تحقیق، کاربردی و توسعه

های گردشگری هفت روستا از دهستان سولقان در گردشگری، مدیران محلی و متولیان جاذبه

های گردشگری هستند، تعیین گردید. با توجه به ای از جاذبهش کن که دارای طیف گستردهبخ

در سه  2های کانونیهای موردنیاز، گروهآوری اطالعات و دادهمنظور جمعماهیت کیفی مطالعه، به

شده و در نفره تشکیل 12الی  9های گروه مردم محلی، مدیران و گردشگران و در قالب گروه

ای که در روستای مرکزی )سولقان( برگزار شد، شرکت کردند. از تحلیل های جداگانههکارگا

SWOT های مرتبط تعیین شد. های موردنیاز استفاده شد و استراتژیآوری دادهبرای جمع

کننده در تحقیق ها و تهدیدها ازنظر سه گروه مشارکتها، ضعفماتریس نقاط قوت، فرصت

ین مردم محلی و مدیران و تفاوت در نگرش در بین متولیان گردشگری را تر نظرات بهمسویی بیش

ها در خصوص نقاط قوت و ضعف که برگرفته از دهد. از سوی دیگر تفاوت در نگرشنشان می

 شود.نیازها و عملکردهای متفاوت است، منجر به ارائه راهبردهای متفاوتی می
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 مقدمه

ترین محورهای اقتصادی باشد، این فعالیت از مهمتری جهت توسعه گردشگری میهای گستردهکشور ایران دارای قابلیت

نگی نیز شده است و عالوه بر اثرات اقتصادی، اجتماعی، دارای پیامدهای فرهدر جهت توسعه اشتغال و درآمد شناخته

دهد. در جهان کنونی پدیده گردشگری فراتر طور مستقیم و غیرمستقیم جوامع محلی را تحت تأثیر قرار میباشد که بهمی

(. Elliott,2008:4خاصی است ) ای اجتماعی و پویا دارای پیچیدگیعنوان پدیدهاز یک فعالیت اقتصادی همواره به

شود کننده توسعه اجتماعی، اقتصادی در روستاها قلمداد میتالیزور یا تسریععنوان یک کاهای اخیر بهگردشگری در سال

(Sharpley,2002:233اما باید توجه داشت در فقدان برنامه .)تواند برخی نگر این پدیده میریزی مناسب و جامع

گردشگری را با مشکالت  تر کرده و یا خود مسائل جدیدی را به وجود آورد. ازجمله مسائلی که توسعهمشکالت را عمیق

های گردشگری است. مشارکت جوامع محلی و اریذگسازد عدم توجه الزم به جامعه میزان در سیاسترو میزیادی روبه

های توسعه پیرا شهری شده در برنامهعنوان یکی از اصول پذیرفتهریزی دیرزمانی است که بهتمرکززدایی از مراجع برنامه

برای کاهش اثرات منفی گردشگری و تشویق در عنوان ابزار ارزشمندی شود و بهار گرفته میکشورهای پیشرفته به ک

 ,Muephy,1998; Timothyباشد )تر و موردپذیرش جوامع محلی موردتوجه میجهت خلق محیطی دوستانه

 اندالیت پرداختهمحیطی این فع(. تحقیقات متعددی به آشکار کردن اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست1999

(King & Brian,1993)دهد که گردشگری یک عامل بزرگ اقتصادی است . عمده تحقیقات صورت گرفته نشان می

 Pigram,1994; Sharply,2002; Brieden hann) که قادر است معیشت روستا را دگرگون سازد

&Wickens &, 2004رود.به شمار میبخشی به اقتصاد روستا ( و ابزار ارزشمندی برای تنوع 

های خاصی از گردشگری که حول محور گردشگران حال بسیاری از متون آکادمیک نیز در باب گردشگری به جنبهدرعین

اند؛ عمده هدف این مطالعات ارتقاء رضایتمندی گردشگران است. و با توجه به ماهیت متمرکز قرار دارد توجه نموده

طورجدی موردتوجه نبوده ریزی تاکنون بهمنظور برنامهص در مناطق پیرا شهری بهخصوریزی نظرات جوامع محلی بهبرنامه

حال توجه به نظرات مدیران محلی عنوان جامعه میزبان و درعیناست. نظر به اهمیت خواست و انتظارات مردم محلی به

برده شده است، گری از آنان نامچنین کارشناسان بیرونی که تحت عنوان متولیان گردشعنوان افراد مورد وثوق و همبه

نماید. پژوهش حاضر بر استخراج راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه بر مبنای برآیندی از نظرات این سه گروه اقدام می

ها را به دنبال ریزی در روستاهای موردپژوهش و تمرکززدایی از برنامهنوعی دخالت دادن نظر آنان در امر برنامهاین امر به

گیری، رضایتمندی و مشارکت جوامع محلی شرط اولیه توسعه پایدار گردشگری پیرا اهد داشت. با این تصور که بهرهخو

 شود.شهری قلمداد می

عنوان راهی چنین از آن بهشده است. همعنوان ابزار تجدید حیات اقتصاد مطرحگردشگری پیرا شهری در دهه گذشته به

(. ناپایداری در وضعیت Kline,2007) & Suzanneلی و منابع یادشده است برای حفظ و تجلیل از فرهنگ مح

برداران کشاورزی، تنها درآمد روستاییان و بهرهها و خطرات موجود که نهرو بودن این بخش با ریسککشاورزی و روبه

جدید درآمدی در نواحی پیرا رو نموده است، نیاز روزافزون به وجود منابع بلکه زندگی بخشی از جامعه را با تهدید روبه

ریزی برای های درونی جوامع و برنامهبر ویژگیرو یافتن منابع جدید درآمدی با تکیهشهری را دوچندان کرده است. ازاین

های متصدیان توسعه در کشورهاست. به همین دلیل است که در ترین اولویتها از مهمگونه فعالیتکاهش ابعاد منفی این

، جوامع پیرا شهری و مدیران و سیاست گذاران امر توسعه درصدد تقویت و متنوع سازی منابع درآمدی برای دو دهه اخیر

صورت هایی که در نواحی پیرا شهری عمدتاً بهها و برنامهمنظور ساماندهی فعالیتریزی بهساکنان این مناطق و برنامه

تجارب حاصل از حضور گردشگران در یک منطقه، . Byrd,2008: 8)اند )ریزی نشده در حال اجراست، برآمدهبرنامه

های گردشگری پیرا شهری، بیش از اینکه پیامدهای مثبت داشته باشد، ریزی فعالیتنشان داده که توسعه بدون برنامه
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نتایج  (.(Ozen & Yalcinkay,2007:114تأثیرات منفی بر کشاورزی پایدار و زندگی طبیعی مردمان به دنبال دارد 

شده اهدافی مانند اشتغال پایدار محلی، رشد اقتصادی و ریزیدهد توسعه گردشگری برنامهحقیقان مختلف نشان میت

افزایش درآمد، افزایش هزینه مرتبط با ایجاد زیرساخت، تشویق توسعه برای دیگر بخش اقتصادی و مشارکت مردم 

یش تبادالت فرهنگی بین گردشگران و ساکنان زیست و فرهنگ بومی و محلی و افزامحلی برای حفاظت از محیط

 نماید.( را تعقیب میVanderwerf 2008,محلی )

اند، دسته اول عوامل شدهبندیطبقه دستهتوسعه گردشگری اثرات متعددی بر ساکنان محلی داشته است که اغلب در سه

ها المللی، احیا سنتمانند ارتباطات بین عیاجتما-فرهنگی ها، دسته دوم عواملشتغال و قیمتچون درآمد و ااقتصادی هم

وحش و افزایش دانش درباره طبیعت است زیست مناطق طبیعی و حیاتهای بومی و دسته سوم حفاظت محیطو فرهنگ

(Ozkok et al,2007 .)توان به افزایش درآمد و از دیگر اثرات مثبت گردشگری مناطق پیرا شهری می

رات منفی های اشتغال اشاره کرد و در خصوص اثاقتصاد محلی و افزایش فرصتاستانداردهای زندگی و بهبود 

ها، افزایش آلودگی صوتی، ترافیک و چون قیمت اراضی و خانهتوان افزایش قیمت کاالها و خدمات همگردشگری می

ایش جرم و فساد (. افزTatoylu et al, 2004های تاریخی را نام برد )اندازها و مکانازدحام جمعیت، تخریب چشم

ت یگر اثراباشد. از دشرایط منفی است که بر جامعه محلی اثرگذار میجمله و کاهش احساس تعلق به جامعه از

جوار و رقابت برای جذب توان به ایجاد فاصله بین جوامع همای از محققین میگردشگری پیرا شهری از دید عده

لی اکنان محفیتی برای ساشاره کرد که ممکن است مشاغل باکیوقت گردشگر، ایجاد مشاغل با دستمزد کم و پاره

 از دیگر تقاللفراهم نکند، افزایش قیمت زمین، کاهش هویت فرهنگی، تهدید آسایش روستا، احساس کاهش اس

محلی  سولقان جوامع-توسعه گردشگری در منطقه کن(. Vanderwerf,2008:56اثرات گردشگری پیرا شهری است )

یابد که قدری افزایش میبه های تفریحی موجود در منطقهمختلف تحت تأثیر قرار داده است. در برخی موارد جاذبه هایرا به گونه

چنین حلی و همرو جهت دستیابی به گردشگری پایدار همراهی و مشارکت جوامع مکند. ازاینتعداد گردشگران بسیاری را جذب می

نماید براین ضروری می( بنا(Khani 2007:12) نمایدردشگری ضروری میشناخت بهتر واکنش جامعه میهمان در قبال گ

شده در منطقه، نظرات ساکنین و عقاید آنان در ریزیهتوسعه غیر برنامهای ناشی از اثرات منفی که جهت مواجه با تنش

فی ساکنین نظرات من (.Donald et al,2004:623)باید موردتوجه قرار گیرد خصوص رشد برونزای گردشگری می

ها برای تهای محدود و یا عدم وجود فرصمحلی در خصوص توسعه گردشگری و نارضایتی آنان که ناشی از فرصت

(. Khani,1390: 38تواند منجر به نارضایتی گردشگران و درنتیجه ناپایداری گردشگری شود )باشد، میساکنین می

ریزی گردشگری ها و تهدیدها در برنامهها، فرصتها، ضعفوتهدف این مقاله تحلیل و ارزیابی وضع موجود و تعیین ق

طقه دشگری منود گردر منطقه پیرا شهری کن سولقان است. سؤال اصلی تحقیق این است که با توجه به وضعیت موج

برآیند  ها و تهدیدها از دیدگاه جوامع محلی، مدیران محلی و متولیان امر کدام است وها، فرصتها، ضعفترین قوتعمده

 دهد؟ریزان قرار میاین نظرات چه راهبرد یا راهبردهایی را در پیش روی برنامه

(، در مطالعه اثرات گردشگری بر جوامع محلی به این نتیجه رسیدند که توسعه گردشگری اثرات مثبت 1986) 1لیو و وار

 آید.محیطی به نظر نمیاثرات در زمینه زیست اقتصادی و فرهنگی بر جوامع محلی داشته است اما این

(، در مطالعه خود در رابطه با پیامدهای اجتماعی گردشگری پی بردند که هرچه نگرش ساکنین 1988) 2میلمان و پیژام

 ها باالتر است.ها از این فعالیتتر باشد میزان حمایت آنهای گردشگری مثبتمحلی از توسعه فعالیت

                                                           
1. Liu & Var 
2 . Milman & Pizam 
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ت خود نتیجه گرفتند که ساکنینی که به لحاظ اقتصادی درآمدشان به (، نیز در مطالعا1993) 1کینگ و همکاران

ها گردشگری وابسته است از توسعه آن حمایت نموده و باوجود اطالع از اثرات منفی آن مخالفتی با گسترش این فعالیت

 اند.نداشته

تصادی برای جوامع محلی است (، در پژوهش در آمریکا دریافت که گردشگری دارای پیامدهای مثبت اق1994) 2النکفورد

 اما اثرات منفی همچون جرم و جنایت، زباله، ترافیک و آلودگی صوتی نیز برای جوامع محلی به دنبال دارد.

های گردشگری متأثر از (، بیان داشتند که حمایت و پشتیبانی جامعه میزبان از فعالیت2002) 3گوروسوی و همکاران

های بومی، سطح اقتصادی جامعه، منافع منابع گردشگری، میزان محوریت ارزش چون میزان استفاده ازعواملی هم

های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با گردشگری است. سلیمانی و همکاران نیز در پژوهش اقتصادی و اجتماعی و هزینه

جامعه محلی رضایت خود در نواحی پیرا شهری شهرستان ایذه در استان خوزستان نشان دادند که وجود نگرش مثبت بین 

 (.2009برد )سلیمانی و همکاران، های گردشگری تا حد زیادی باال میآنان را از فعالیت

ریزی گردشگری تحقیقات چندی صورت گرفته در برنامه SWOTریزی راهبردی و کاربرد چنین در خصوص برنامههم

گردی در ریزی راهبردی طبیعتعنوان برنامه حتت(، در پژوهشی که 2011سیرت )یکنعنوان نمونه، خانی و است: به

سایی راهبردهای یک به شناکارگیری این تکنروستاهای نواحی بیابانی در روستای خرانق از توابع یزد انجام دادند، با به

ی های گردشگری تاریخراستا کردن برنامههم»مناسب در جهت توسعه گردشگری منطقه پرداختند و بر این اساس، 

 نتخاب گردید.عنوان راهبرد نهایی ابه« گردیهای طبیعتا برنامهروستا ب

گیری از مدل گردی جزیره قشم با بهرههای طبیعتارزیابی قابلیت»(، در تحقیقی با عنوان 1388و همکاران ) 4گرنوحه

العه ارائه راهبردهایی در جهت رونق و بهبود عملکرد مدیریت گردشگری منطقه موردمط« SWOT»مدیریت استراتژی 

 دهند.می

، اصالح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، SWOT(، با استفاده از مدل راهبردی 1388) 5زاده و آقاسی زادهابراهیم

اند. ایشان های مرتبط با گردشگری و مردم را پیشنهاد دادهبهار و سازمانفکری بین مسئوالن منطقه آزاد چاهتعامل و هم

ریزی و مدیریت کارآمد برای تقویت اثرات مثبت و کاهش ه پایدار گردشگری پیرا شهری و برنامهجهت دستیابی به توسع

ها از این فعالیت و نیز افزایش مشارکت آنان در اثرات منفی، ارتقا سطح رضایتمندی این جوامع در راستای حمایت آن

 دانند.تداوم گردشگری ضروری می

تر باشد، که هر چه میزان موافقت و حمایت ساکنان محلی از توسعه گردشگری بیش (، دریافتند2004) 6بریدنهان و ویکنز

ها به شکل پایدارتری به اجرا در خواهد آمد و موجبات توسعه پایدار نواحی پیرا شهری را به دنبال توسعه این فعالیت

 خواهد داشت.

های گردشگری و نگرش منفی گی به فعالیت(، نیز به وجود رابطه معکوس بین میزان وابست2004) 7مگ گهی و اندرک

 ساکنان محلی به حضور گردشگران آن پی بردند.

ای در نواحی پیرا شهری زالندنو پی بردند که ساکنان محلی در ابتدا عموماً دیدگاه (، در مطالعه2000مایسون و چاین )

شود. فیروز جایی نیز در ها منفی مین گرایشمرور ایهای گردشگری در روستای خود دارند اما بهمثبتی از توسعه فعالیت

                                                           
1 . King 

2 . Lankford 

3 . Gursoy 

4 . Nohegar 

5 . Ebrahim Zade & Aghasi Zadeh 

6 . Briedenhann &Wickens 

7 . MC Gehee & Anderek 
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کنند که در مراحل اولیه ای که ایشان چنین طرح میگونهیافت بهمطالعه خود در شهرستان نوشهر به نتیجه مشابهی دست

یابد. ولی در مراحل بعد توسعه در مقیاس انبوه و کنترل نشده تری نمود میتوسعه گردشگری فواید اقتصادی بیش

 (3:1386علیقلی زاده فیروز جایی:کند )تری را بر جامعه تحمیل میمحیطی بیشهای اجتماعی و زیستهزینه
 

 مبانی نظری

ها و شهرهای خود به مناطق اطراف شهر های مختلفی از سفر بازدیدکنندگان در خارج از خانهگردشگری پیرا شهری جنبه

، تفریح، صید و شکار، قرار گرفتن در دل طبیعت، و یا حتی بازگشت به مدتمنظور گذران تعطیالت، سفرهای روزانه کوتاهبه

گیری از عنوان بهرهشود. عالوه بر این گردشگری پیرا شهری بهخاستگاه خود و مالقات دوستان و خویشاوندان را نیز شامل می

 English Touristد )شوسکوت و آرامش، هوای سالم، فضاهای گسترده و فرار از ازدحام شهری نیز نگریسته می

Council,2002.) ( گردشگری پیرا شهری به دومین مرحله توسعه 2000بر طبق نظر لونگ و لین ) .خود پا نهاده است

چنین افزایش تعداد وکار و هماولین مرحله آن از طریق افزایش محصوالت گردشگری و گسترش اشتغال و کسب

رسد که در پی تر است به نظر میشده است. دومین مرحله که قدری پیچیدهبازدیدکنندگان از مناطق خارج از شهر شناخته

ها، نحوه اجرا و نقش جوامع محلی در بازسازی نواحی پیرا شهری و در گذاریپاسخگویی به سؤاالتی در خصوص سیاست

های اخیر در سال رسد توجه به مطالعات گردشگری پیرا شهریتر توسعه گردشگری است. به نظر میفرایندهای گسترده

 تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار دارد:

 رشد تقاضای گردشگری در مناطق خارج از شهر )لزوم توجه به پیامدهای آن(. .1

وکار گردشگری بتواند در مقابل تبدیل گردشگری پیرا شهری به یک دستورالعمل توسعه، به این امید که کسب  .2

 تری داشته باشد.ابزار سنتی توسعه گردشگری، اثرگذاری بیش

های نظام گردشگری پیرا شهری واحدهایی . آرمان1عالوه بر این مفروضات مدیریت استراتژیک کالن عبارت است از: 

ها و . تحقق هدف2های آن است. معتبر بوده و آنچه نیاز به اصالح دارد نظام گردشگری پیرا شهری و زیرمجموعه

ترین . بیش3خود تربیت شوند. بهشود که افرادی مستقل و متکیمی های نظام گردشگری پیرا شهری موجبآرمان

 (.(Husseini,2011:6شود ریز و متولی حاصل میهای برنامهریزی برای سازمانمندی از این نوع برنامهبهره

و  ها، ساخت دهی مجددریزی در جهت توسعه گردشگری پیرا شهری را ایجاد زیر ساختهالدر عناصر اصلی برنامه

گذاری، وضع قانون و مقررات مرتبط، بررسی مشکالت، استاندارد کردن خدمات و ها، تشویق سرمایهآزادسازی سیاست

ریزی رشد پایدار گردشگری پیرا شهری، کاالها، حمایت دولت، اطمینان بخشی از سالمت و امنیت گردشگران، برنامه

زیست، توسعه گردشگری پیرا شهری با محوریت فرهنگ و محیط های جدید، ایجاد تعادل بینآوریگذاری در فنسرمایه

ها، منابع طبیعی، حفظ فرهنگ محلی و سبک زندگی، پر کردن شکاف بین غنی و فقیر، توسعه امنیت در همه زمینه

ده یکپارچه کردن اطالعات موردنیاز، مؤثرتر کردن ارتباطات، بهبود تولیدات گردشگری سنتی و ارتقاء کیفیت معرفی کر

های اصلی توسعه گردشگری را فقدان مشارکت مردم محلی، فقدان آموزش، ضعف چنین یکی از چالشاست. هالدر هم

که خیاطی (. درحالی118: 2007داند )هالدر،های ارتباطی بین روستائیان میریزی و ضعف مهارتهای برنامهمهارت

زیست، توسعه ساختارهای فیزیکی، حوزه: مدیریت محیط (، در مطالعه مشکالت گردشگری تایلند آن را در پنج1382)

 بندی کرده است.منطقه بندی، مشارکت و قوانین دسته

ریزی گردشگری بر های برنامههای مناسب و رویکردهای اندکی در ارزیابی یکپارچه اثرات وجود دارد. اغلب رهیافتمدل

های مناسب در ماد و با تکنیکاعتهای اثرات بالقوه قابلیابیکه با ارزطوریانتظارات نادرست و آرزوها مبتنی است به

دهد، تضاد است. نکته مهم برای جامعه محلی این است که بتواند به درک درستی از فرایندهایی که در پیرامونشان رخ می
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گذاران بیرون رمایههای گردشگری نامناسب و ناکافی باشد و یا توسط سنائل آیند. معموالً در جوامع کوچک اگر زیرساخت

 یابد.از جامعه اداره شود و یا به مالکیت آنان درآمده باشد، سطح ماندگاری مشارکت جوامع محلی بسیار کاهش می

باشد اما ارزیابی آنچه در جامعه باقی مسئله خروج منافع اقتصادی از منطقه بخشی از مسئله توسعه اقتصادی جوامع می

گذاری موردنظر قرار گیرد. تجارب نشان داده است که منافع و ش مهمی از فرایند سیاستعنوان بخباید بهماند میمی

تواند مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. معموالً نظرسنجی از جوامع محلی در اثرات نامشهود تنها توسط جامعه محلی می

باشد. شناسی مرتبط میسی و جامعهگیرد که با موضوعات روانشناخصوص گردشگری با سه رویکرد موردمطالعه قرار می

شود. این رویکرد نحوه گسترش و الگوی مشارکت اولین رویکرد تحت عنوان رویکرد الحاق به جوامع محلی شناخته می

 & cool) نمایداجتماعی و ادغام در زندگی جوامع محلی را با درک صحیح از این جوامع و احترام به آنان بررسی می

martin, 1994دهد که پیوستگی گردشگری به جوامع محلی با پیوندهای بین خانواده، رویکرد مدلی را ارائه می (. این

الحاق به جوامع »تصور است که در آن چنین مدل خطی نیز قابلشود. همتر میهای اجتماعی بیشساکنین و پیشرفت

شود کسانی که با این گری تصور مینظر گردششود. ازنقطهاز طریق کاهش جمعیت و یا تراکم، تضعیف می« 1محلی

 کنندتر از کسانی که ارتباطی با این فعالیت ندارند مثبت ارزیابی میفعالیت مرتبط هستند، توسعه گردشگری را بیش

(Allen, et al,1998:16-21.) 

عنوان نیروی شده است. بر اساس این نظریه همچنان که گردشگری بهمطرح« 2ماشین رشد»عنوان نظریه رویکرد دوم به

 Allen, et alورزد )ای بر رشد اقتصادی نواحی تأکید میطور فزایندهیابد فعالیت گردشگری بهاقتصادی گسترش می

های برگزیده مفید است. ها بین نظرات ساکنین و نظرات گروه(. این چهارچوب برای تشخیص تفاوت16-21 :1998,

جوامع محلی اداره شود از طریق نیروهای توسط که بیش از این شود که توسعه گردشگریدر این نظریه فرض می

 شودهای نخبه کنترل میقدرتمند شهری و عالئق گروه

نماید. بر طبق این نظریه افراد زمانی ها بررسی میتبادل منابع را بین افراد و گروه« 3تبادالت اجتماعی»درنهایت نظریه 

خصوص اگر این مبادالت منافعی را فراهم سازد که ه برای آنان ارزشمند باشد، بهنمایند که منافع حاصلاقدام به تبادل می

بر طبق این رویکرد انتظار  (.Jurowski & Gursoy,2004: 24شود )تر میها باشد، این تمایل بیشبیش از هزینه

بین اجزاء مختلفی که ارتباط . کنند از گردشگری حمایت نخواهند کردرود افرادی که فواید واقعی اقتصادی دریافت نمیمی

ای توسعه -دهند )اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی( مبنایی برای نظریه اجتماعیاثرات کلی توریسم را تشکیل می

-(.. بر اساس نظریه اجتماعیyoon et al, 2001باشد )گردشگری که از نظریه تبادالت اجتماعی ریشه گرفته است می

وص گردشگری توسط جوامع محلی بر توسعه ادراک ساکنین محلی از اثرات اقتصادی، اجتماعی و ای نظارت در خصتوسعه

منافع اقتصادی خواه منافع  (.Perdue et al, 1990; AP, 1992; Gursoy et al, 2002). گذاردمحیطی تأثیر می

 ;Akisz et al, 1996د )سازهایی را برای توسعه گردشگری فراهم میبالفعل و یا مورد انتظار باشد، حمایت

Perdue et al, 1990چنین ارتباط مثبتی بین ها همآید. اما برخی پژوهشحساب میترین رابطه به(. این قطعی

 ;Besculides et al, 2002; Yoon et al, 2001حمایت از گردشگری و ادراک از منافع اجتماعی و فرهنگی )

Lankford and Howard, 1994 )چنین محیو هم( طیYoon et al, 2001; Hillary et al, 2001 ) را

 اند.دریافته

                                                           
1.  Community attachment 

2 . Growth-machine 

3 . Social exchange 
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رسد رویکردهای مبادالت اجتماعی، الحاق اجتماعی و مطالعه حاضر عمدتاً ترکیبی از سه رویکرد فوق است و به نظر می

 سازد.های مناسبی برای بحث فراهم میرویکرد ماشین رشد زمینه
 

 پژوهش روش

انجام پذیرفته  SWOTعه ماهیتی اکتشافی دارد، که به روش کیفی با استفاده از تکنیک روش تحقیق در این مطال

های مشورتی به شیوه گروه متمرکز های موردنیاز و با توجه به ماهیت تحقیق، کارگاهآوری دادهاست. در فرآیند جمع

های ران محلی و متولیان جاذبهنفر از افراد واجد صالحیت در سه بخش مردم محلی، مدی 9-12)کانونی( متشکل از 

ها نسبت به تبیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید کنندگان در این کارگاهگردشگری منطقه تشکیل گردید که شرکت

 -های گردشگری کنونی ا همفکری نمودند. بر این اساس اثرات گردشگری در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی فعالیت

، SWOTهای مربوط به تحلیل ، مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تدوین ماتریسمحیطیزیست –فرهنگی و کالبدی 

های سه گروه موردمطالعه به شیوه توافق سنجی بررسی و درنهایت راهبردهای متناسب منطبق بر اهداف مطالعه دیدگاه

 استخراج و معرفی گردید.

باشند، ی شمال غرب تهران قرار دارد، میهاقلمرو پژوهش هفت روستا از دهستان سولقان در بخش کن که در کوه

های متنوع و فاصله بسیار نزدیک این منطقه و تا حدودی پیوستگی آن به شهر تهران در کنار برخورداری منطقه از جاذبه

شود. در این متعدد، موقعیت ممتازی به این منطقه داده است. روستای سولقان مرکز دهستان سولقان محسوب می

اند از: امامزاده داوود، اند، انتخاب شدند. این روستاها عبارتنوعی دارای جاذبه گردشگری بودهایی که بهپژوهش روستاه

زیارتی، -های فرهنگی ای از جاذبهسولقان، کشار علیا، کشار سفلی، رندان، کیگا و سنگان که دارای طیف گسترده

 باشند.گردی، گردشگری پیرا شهری و کوهنوردی میطبیعت

شده است. های تأثیرگذار بر نظام گردشگری پیرا شهری استفادهریزی راهبردی جهت تعیین مؤلفهاین مقاله از برنامهدر 

ریزی و اجرا تأکید دارد. بر این رویکرد مدیریت استراتژیک بر تعامل مدیران در سطوح مختلف و جامعه محلی در برنامه

گیری از نقاط . طرح راهبردهای تهاجمی بر اساس بهره1منظور اها بهترین نقاط قوت و فرصت در این روستمبنا، مهم

های پیش رو در جهت رفع نقاط ضعف درون روستا از طریق ترین فرصت. تبیین مهم2های رقابتی روستا قوت و مزیت

منظور رفع ای بههای درون ناحیهترین قوت. طرح مهم3منظور تخصیص مجدد منابع؛ ارائه راهبردهای بازنگری به

. طرح 4چنین های روستا و همبخشی در جهت رفع نیازمندیای، با تأکید بر راهبردهای تنوعتهدیدهای برون ناحیه

 وتحلیل قرار گرفت.پذیری روستا شناسایی و مورد تجزیهمنظور رفع آسیبراهبردهای تدافعی به
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 هابحث و یافته

 الف( مردم محلی

های کشاورزی عمدتاً بر محوریت ییان کن، در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند. فعالیتتوجهی از روستابخش قابل 

باشد. در این رابطه باغداری استوار است، دلیل اصلی این وضعیت، کوهستانی بودن منطقه و محدودیت اراضی کشاورزی می

تری داشتند، به شیوه گلوله برفی ردشگری ارتباط بیشهای مرتبط با گنفر از ساکنان محلی که با گردشگران و فعالیت 12تعداد 

 انتخاب شدند.

 ب ( مدیران محلی

دهند نفر از مسئولین محلی )دهیاری، شورای اسالمی و بخشداری( تشکیل می 10کنندگان در پژوهش را این گروه از مشارکت

 که از روستاهای نمونه انتخاب و در روستای مرکزی در پژوهش مشارکت کردند.

 های گردشگریج( متولیان جاذبه

های مسئول مانند میراث فرهنگی صورت رسمی از سوی سازماندادند که بهکنندگان را کسانی تشکیل میاین گروه از مشارکت

اند. در این شدهاند و یا از سوی مردم محلی برای این مسئولیت انتخابشدهعنوان متولی منصوبو سازمان حج و زیارت به

 نفر از متولیان گردشگری مورد پرسش قرار گرفتند. 9خصوص 

سولقان در ابعاد مختلف توسعه پایدار روستایی  -گردشگری در روستاهای کن مجموعه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه

 ، آمده است.1فرهنگی و اکولوژیکی( موردمطالعه قرار گرفت که نتایج آن در جدول  -)اقتصادی، اجتماعی

 

 نفر( 12گروه مردم محلی ) SWOTتحلیل . ماتریس 1اره جدول شم
 

(S) نقاط قوت  (W) نقاط ضعف 

1÷S-بهبود خدمات عمومی 
2S-ارتباط مردم با شهرها بیشتر شده است 

3S-توجه بیشتر به روستاها از سوی دولت 

4S-ارتقاء آگاهی عمومی 

5S-های اجتماعیافزایش مشارکت مردم در فعالیت 

6S-درآمدزایی 

7S-افزایش قیمت زمین 

8S-های شغلی جدیدایجاد فرصت 

9S-کمک به ایجاد مشاغل جدید 

10S-توسعه اشتغاالت موجود 

11S-بهبود شکل ظاهری روستا 

12S-افزایش و بهبود مسائل بهداشتی 

13S- برخورداری زنان از موقعیت بهتر 

 

1W-نبود پارکینگ مناسب 
2W-ازحد منطقهشلوغی بیش 

3W-ییان به شهرهامهاجرت روستا 

4W-های کشاورزی و باغاتفروش زمین 

5W-نبود راه ارتباطی مناسب 

6W-نبود محلی برای اسکان گردشگران 

7W-کم رونق شدن کشاورزی و باغداری 

8W- تجاوز به حریم خصوصی روستاییان از سوی
 گردشگران

9W-های دوم و حضور افراد غیربومی افزایش خانه
 در سطح روستا و منطقه

10W-زیستتخریب محیط 
11W-برهم خوردن آسایش مردم محلی 

12W-افزایش مهاجرت جوانان به شهر 

 های بومی منطقهتغییر آداب و سنت-13

 بازنگری (WO) (SOتهاجمی ) (Oفرصت )

 درونی
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1O-باال رفتن توان اقتصادی منطقه 
2O- دسترسی و ارتباط بیشتر منطقه با

 شهر

3O-بهبود وضعیت اجتماعی زنان 

4O-یش آزادیافزا 

5O-ها به تحصیل افزایش تمایل خانواده
 دختران

1 SO -منظور ایجاد استفاده از نیروی متخصص و باتجربه به
 های تعاونی مردمیتشکل
2 SO -ها و ترویج و آموزش گردشگری از طریق نشست

 های مختلف با مردم منطقهجلسه
3 SO -گذاری در این صنعتتشویق بخش خصوصی به سرمایه 

4 SO -ایجاد مشاغل جدید در سطح روستاها 
5 SO - آموزش جوانان پیرا شهری و به خدمت گرفتن آنان در

 هامنظور کاهش مهاجرت و افزایش درآمد آنبخش گردشگری به
6 SO -ها و دیگر ها، فرآوردهگیری از جاذبهشناسایی و بهره

های نسبی گردشگری این نواحی ازجمله )آبشار سنگان، مزیت
 ها و غیره( جهت رقابت با سایر مناطق تفریحیزاده داوود، چشمهامام

1 WO-کابین در منطقه احداث پیست اسکی و تله
 منظور حضور گردشگران در تمامی فصول.به
2WO- تسهیل دسترسی به روستاهای منطقه و

 های پیرا شهریبهسازی و باال بردن کیفیت راه

3 WO-رفاهی  -ایجاد مراکز اقامتگاهی و خدماتی
 مناسب و با استاندارد باال در منطقه برای گردشگران

4WO--های بازنگری و توسعه نهادها و سازمان
مرتبط در منطقه برای آموزش مردم و گردشگران 

گیری بهینه و هدفمند از منافع و آثار منظور بهرهبه
 مثبت گردشگری

5 WO-رسانی به نصب تابلوهای راهنما و اطالع
 گردشگران

 6 WO -ونقل گردشگران در سطح بهبود شبکه حمل
 منطقه

 (WTتدافعی ) (TSتنوع ) (Tتهدید )

1T-هاافزایش اختالفات درون خانواده 
2T-ناامنی بیشتر در منطقه 

3T- افزایش درگیری و دعوا بین
 گردشگران و ساکنان محلی

4T-افزایش جرم و جنایت 

5T-های فرهنگی و افزایش ناهنجاری
 اجتماعی

6T-ایافزایش تصادفات جاده 

7T- فروش اراضی کشاورزی و باغی و
 احداث ویال

6T- تغییر بافت سنتی روستا و ترویج
سازی به سبک شهرها و معماری ساختمان
 جدید

7T- کاهش امنیت بخصوص برای زنان و
 دختران

8T-کمبود سرمایه محلی 
9T-از بین رفتن زبان بومی 
10T-تقلید گرایی و تغییرات فرهنگی 

1 TS -گذاری منظور کاهش سرمایهاعمال قوانین و مقررات به
 افراد غیربومی

2TS-تر دولت به مردم محلی از طریق دادن وام و توجه بیش
 منظور افزایش سرمایه مردم محلیتسهیالت بانکی به

3TS -ها و خدمات گردشگری بخشی به امکانات، فعالیتتنوع
بع افزایش تعداد منظور جلب رضایت گردشگران و بالطبه

کارگیری طبقات مختلف به- TS 4گردشگران در بخش کن 
 های مختلفمردم در فعالیت

TS5 های تبلیغاتی برای معرفی بخشی و توسعه برنامهتنوع
های طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنگی، معماری و جاذبه
ها و ها، نمایشگاهورسوم پیرا شهری و شرکت در جشنوارهآداب
 طور فعاالنه.مینارها بهس

TS6 - های گردشگری جهت جلوگیری از تأمین امنیت مکان
 بروز تخلفات اجتماعی و سایر تخلفات.

1 WT-گذاری دولت در زمینه مشارکت و سرمایه
 های گردشگری در منطقهتوسعه فعالیت

2 WT- تر و بهتر دولت در زمینه رسانی بیشخدمات
ارتباطی، آب، برق و  هایامور زیربنایی نظیر راه

 تأسیسات ورزشی و بهداشتی

WT 3- رواج فرهنگ گردشگری در منطقه و معرفی
 عنوان یک صنعت سودمند.گردشگری به

4 WT- منظور آگاهی بخشی به جوامع محلی به
کاهش اثرات منفی گردشگری نظیر فساد و درگیری، 

 باال رفتن سطح توقعات و غیره
5 WT -  بروشور، عکس و تبلیغ از طریق تهیه

های پیرا شهری منطقه و توزیع پستال از جاذبهکارت
 ها میان گردشگرانآن

6 WT-رسانی به مردم در نحوه آموزش و اطالع
منظور جلوگیری از تعارض بین برخورد با گردشگر به
 گردشگران و مردم

7 WT - تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده
های گردشگری و جلوگیری از دهها و فرآوربهینه از جاذبه

 تخریب، آلودگی و از بین رفتن این منابع

 

باشند و خوبی قادر به درک پیامدهای مثبت گردشگری میگردد که مردم محلی بههای جدول فوق مالحظه میبا توجه به داده

دهد که کنند، این امر نشان میاره میخوبی به فواید اقتصادی گردشگری اشدانند و بهمزایای اقتصادی حضور گردشگران را می

مند شوند و به همین دلیل از توسعه آن حمایت و پشتیبانی اند در فواید گردشگری مشارکت داشته و از آن بهرهآنان توانسته

 کنند.می
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 نفر( 10گروه مدیران محلی ) SWOT. ماتریس تحلیل 2 شماره جدول
 

 (W)ضعف  (S) قوت

1S-افزایش درآمد 
2S-افزایش قیمت امالک 

3S-کاهش مهاجرت 

4S- های جدید شغلی خصوصاً یجاد فرصتا
 در عرصه خدماتی

5S-ناخته شدن منطقه برای گردشگران و ش
 مسئولین

6S- ولت به منطقهدافزایش توجه 

7S-نیجاد منابع جدید درآمدی برای روستاییاا 
8S-هبود خدمات و تسهیالت زیربنایی منطقهب 

9S-راعی و باغی زروش محصوالت بازار جدید ف
 در سطح منطقه ایجادشده است

1W-ر ایام شلوغ )آخر هفته( باعث د
 است های محدودی شدهدرگیری

2W-دم همکاری مردم محلی برای توسعه ع
 گردشگری

3W-ربطهای ذیحمایت سازمانعدم 

4W- داشتن قدرت اجرایی دهیاران برای ن
 های گردشگریمدیریت فعالیت

5W-  مردم  رفتن و تضعیف مالکیتاز بین
 محلی

6W-ضور گردشگر در سطح منطقه فاقد ح
 ریزی و مدیریت مطلوب استبرنامه

7W-  مکانات مناسب برای گردشگراناضعف 

8W- ارکینگ خصوصاً در ایام شلوغپمشکل 

9W- ر ایام شلوغدترافیک شدید 

10W-شکالت دسترسی به اماکن زیارتی به م
 دلیل معابر نامناسب

 (WO)بازنگری  (SO)تهاجمی  O فرصت
1O-هبود روابط اجتماعی و افزایش ب

 مراودات با شهر و سایر روستاها
2O-یش قیمت امالک در سطح افزا

 منطقه

3O-هبود تسهیالت و امکانات زیربنایی ب
 مانند جاده، اورژانس و..

4O- های عمومی اال رفتن سطح آگاهیب
 مردم

5O-ته شدن و معروف شدن منطقه شناخ
 رای مردم غیر محلیب

6O- وستاییانرکاهش مهاجرت 

7O-د وضعیت اقتصادی مردم منطقهبهبو 

SO1 -ظارت بر خرید فروش اراضین 
2 SO -لوگیری از تغییر کاربری اراضیج 
3 SO -های مرتبط به پیرا ارائه آموزش

 های مختلفشهری آن و گردشگران در زمینه
4- SO گذاری در سطح تشویق به سرمایه

 همنطق
SO5-منظور جذب های عمرانی بهرائه طرحا

 کارآفرینان محلی
6 SO -های اقتصادی مرتبط با اهساماندهی بنگ

 گردشگری

WO1 -وسازهااماندهی ساختس 
2 WO -وسازهای لوگیری از ساختج

 غیرمجاز
3 WO -کینگساخت پار 
4 WO -های هادی و عمرانی اجرای طرح
 دی روستاهامنظور بهبود بافت فیزیکی و کالببه

 (WT)تدافعی  (TS) تنوع (T)تهدید 

1T-های فزایش ناامنی و ناهنجاریا
 اجتماعی در سطح منطقه

 
2T-سترش فعالیت دالالن و گ

 نطقهمطلبان در سطح فرصت

3T-ها و آداب فرهنگی و ضعیف سنتت
 بومی

 زیست منطقهخریب محیطت-4

5T-تضعیف کشاورزی 

6T-مالکیت  ختالفات در ارتباط باتشدید ا
 اراضی در سطح منطقه

7T-فزایش شکاف بین روستاهای دارای ا
 گردشگر و فاقد گردشگر ازنظر اقتصادی

8T-خالفت بخشی از جامعه با حضور م
 گردشگران

TS1-اجتماعی منطقه تأمین امنیت 
2 TS -هاضور دالالن و واسطهجلوگیری از ح 

TS3 - مراکز فروش محصوالت  واحداث بازار
 یر گردشگرانمنطقه در مس

TS4-لوگیری از تغییر کاربری اراضی ج
 کشاورزی

5 TS - ر زمینه گردشگری دآموزش عمومی
 ها با حضور گردشگرانمنظور رفع مخالفتبه
 

WT1 -وسازهااماندهی ساختس 
2 WT - ظارت بر خریدوفروش اراضین 
3 WT - های ارتباطی از ادهجتأمین امنیت

 دگیطریق حضور پلیس راهنمایی و رانن
4 WT - ای و امداد جاده احداث مراکز

 اورژانس
5 WT - مایت از بخش کشاورزیح 
6 WT -ضور صنایع آالینده جلوگیری از ح

 زیستمحیط
7 WT -برای ارائه مایحتاج  تأمین مراکزی

 گردشگران
8 WT -آوری زبالهعبیه اماکنی برای جمعت 

 درونی

نی
رو

بی
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اهمیت داشته و  ها در پژوهش ماگذاری و اجرای پروژهذ بیشتر جهت سیاستمتولیان امر گردشگری نیز به دلیل برخورداری از نفو

 .بر اساس نظرات این گروه تدوین گردید 3مشارکت نمودند. که جدول 

 
 نفر( 9های گردشگری )گروه متولیان جاذبه SWOT. ماتریس تحلیل 3 شماره جدول

 

 (Wضعف ) (S) قوت

1S-هابازسازی جاذبه 
2S- یاناقتصادی روستایبهبود وضعیت 

3S-معروف شدن منطقه 

4S-ایجاد درآمد 

5S- های ارتباطیضعیت جاده و راهوبهبود 

 

1W-رآمد حاصل از نذورات توسط اداره اوقاف د
 گیردآوری و در اختیار مسئولین محلی قرار نمیجمع

2W- وستارافزایش درگیری در 

3W-ستاییاننارضایتی برخی رو 

4W-آلودگی رودخانه 

5W-م توجه به مسائل بهداشتیعد 

 (WO)بازنگری  (SO)تهاجمی  (O) فرصت

1O-بهبود خدمات عمومی 
2O-مردم با شهرها بیشتر شده است ارتباط 

3O-شتر به روستاها از سوی دولتتوجه بی 

 

SO1-منظور جذب رسانی و تبلیغات بهطالعا
 المللیگردشگران در سطح ملی و حتی بین

2SO-های اقتصادی مرتبط کمک به گسترش بنگاه
 با گردشگری

3SO- منظور های مسئول بهتر دستگاهظارت بیشن
 هابهبود وضعیت جاذبه

4SO-های های هادی و سایر طرحجرای طرحا
منظور بهبود وضعیت فیزیکی و کالبدی عمرانی به
 روستاها

WO1-ها به صیص بخشی از درآمد جاذبهتخ
 منطقه
2 WO-دهای مرتبط بامکانات و دراماستفاده از ا 

 هاگذاری در زیرساختگردشگری برای سرمایه
3WO-محیطی های بهداشتی و زیسترائه آموزشا

 به پیرا شهری آن و گردشگران

 

فرصـت  15ضـعف داخلـی و تعـداد نقطه 28قوت داخلی در مقابـل  27، روستاهای کن با تعداد 3و  2، 1های شماره طبق جدول

ضعف نقطه 50ها و عنوان مزیتنقطه قوت و فرصت به 42شده است. درمجموع تعداد رجی شناساییتهدید خا 22خارجی در برابر 

شده اسـت. ایـن در حـالی ها و تنگناهای پیش روی روستاهای کن جهت توسعه گردشگری شناساییعنوان محدودیتو تهدید به

 کنند.اس میتری را از جانب گردشگری احساست که مردم محلی تهدید بیش

ق، بـا منظور مشـارکتی کـردن تحقیـپس از تشکیل ماتریس عوامل درونی و عوامل بیرونی مؤثر بر گردشگری پیرا شـهری، بـه

 کننده در تحقیق درشده بود، نظرات سه گروه مشارکتای که در آن سؤاالت به شکل طیف لیکرت طراحیاستفاده از پرسشنامه

ه به ترتیـب کبندی گردید ی روستاهای کن ارزیابی و بر اساس امتیازات اولویتمورد اهمیت هر یک از عوامل در توسعه گردشگر

 اند.، آورده شده3تا  1های در جدول

کننده در موارد بسیاری با هم توافق نظر دارند. اما اولویـت گردد که اگر چه سه گروه مشارکتبا توجه به جداول فوق مالحظه می

تـرین ر مهمکه در نقاط قوت از دید مردم محلی بهبود خدمات عمومی، ارتباط بـا شـهطوریها متفاوت است. بهمسائل ازنظر آن

اند، ایـن در حـالی تر دانسـتهنکات بوده است. اما مدیران محلی افزایش درآمد و افزایش قیمت امالک و کاهش مهاجرت را مهم

ها، بهبـود وضـعیت اقتصـادی روسـتائیان و اذبهسازی جترین نقاط قوت را بازاست که متولیان امر گردشگری از زاویه دیگر مهم

تر دولت به روستا و شناخته شدن منطقـه، توجه بیشوجود هر سه گروه در جلباند. بااینهای ارتباطی برشمردهها و راهبهبود جاده

 .نظر داشتندعنوان قوت، اتفاقبه دلیل توسعه گردشگری به

ای کـه گونـهشـود. بهتری در نظرات دیـده میاهم ساخته بین سه گروه همگرایی بیشهایی که گردشگری فردر رابطه با فرصت

های مهمی بـود کـه هـر سـه گـروه بـدان افزایش ارتباط با شهر و پیوستگی رابطه شهر با روستا و شناخته شدن منطقه فرصت

اضی در منطقه و بهبـود امکانـات زیربنـایی و کرده بودند. اما تأکید مردم بر موضوعات اجتماعی، مدیران برافزایش قیمت اراشاره

 ها بود.تأکید متولیان گردشگری بر بهبود خدمات عمومی از نکات مهم در معرفی فرصت

 درونی

بیرونی
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تری وجـود دارد و هـر نظر بیشهایی که به منطقه واردشده اتفاقکه در بیان نقاط ضعف گردشگری و آسیبتوجه ایننکته جالب 

ازحـد در اواخـر اند مثالً برای مردم محلی نبود پارکینـگ، شـلوغی بیشها نگریستهاوتی به این ضعفها از زاویه متفیک از گروه

ی کشـاورزی شـدن اراضـ هفته، عدم احترام به مالکیت خصوصی روستائیان، از بین رفتن آرامش آنان، مهاجرت روستائیان و رها

حمایت مـردم محلـی و و گردشگران، عدم اواخر هفته بین مردمچون درگیری در بسیار مهم بوده و برای مدیران نیز مواردی هم

یربنـایی و زهای مربوطه، ضعف مدیریت و نداشتن قدرت اجرایی برای مدیریت مهم بوده است. اگر چه آنان از مشکالت سازمان

از نـذورات،  افع حاصـلشود، عدم بازگشت منمعابر نامناسب نیز آگاه بودند. اما نکته مهمی که به نظر مدیران ضعف محسوب می

اند کـه مـدیران و کردهچنین متولیان نیز به نکاتی اشارهافزایش درگیری و نارضایتی مردم و بروز مسائل بهداشتی بوده است. هم

هـای ازحـد و تبـدیل زمینعنوان ضعف ذکر کرده بودند ازجمله فقـدان پارکینـگ مناسـب، شـلوغی بیشها را بهمردم محلی آن

تـری در خصـوص رسد بین نظرات مردم محلی و مدیران محلی توافـق بیشهای دوم. بدین ترتیب به نظر میانهکشاورزی به خ

نگرند. جمع نظر سـه تر و اجرایی میهای حاکم بر گردشگری پیرا شهری وجود دارد، ولی متولیان امر به مسائل از دید کلیضعف

 دهد.ی توسعه آن در منطقه میگروه نگرش جامعی در خصوص وضعیت گردشگری و راهبردها

 

 راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری در سولقان

(، راهبردهـای Oها )( و فرصـتW(؛ با ترکیب نقـاط ضـعف )SO( راهبردهای )O( و فرصت )Sدر ادامه با ترکیب نقاط قوت )

(WO( ؛ با ترکیب نقاط قوت)S( و تهدیدها )T( راهبردهای )ST و با ترکیب نقاط ضـعف )(W و تهدیـدها )(T راهبردهـای ،)

(WTتدوین و ارائه می ،)اند.، آورده شده1-3های شماره گردد. این راهبردها در جدول 

تر بر جلـب مشـارکت جوامـع محلـی از طریـق آمـوزش دادن آنـان و که راهبردهای تهاجمی موردنظر بیشتوجه ایننکته قابل 

ها ها و بهبود زیرساختها مبتنی است و این امر در کنار تقویت جاذبهگذارییهخصوص گسترش کارآفرینی جوانان و جلب سرمابه

پـذیرایی از  -های هادی و بهسازی کالبدی روستاها و ایجاد مراکز اقامتی وسازها، اجرای طرحپذیر است. ساماندهی ساختامکان

بخشی در بین مردم محلی بـر وعخصوص راهبرد تن کننده بوده است. درر بین سه گروه مشارکتدترین راهبردهای بازنگری مهم

گذاران محلـی تأکیـد شـده و در بـین مـدیران و گذاران بیرونی و حمایت از سرمایهتر آنان و کاهش سهم سرمایهمشارکت بیش

ردهـای راهب ترین نکـات در خصـوصمتولیان، تأمین امنیت منطقه و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی موردتوجه بوده است. مهم

ها، تدوین قـوانین دقیـق و جلـوگیری از صـنایع رسانی و تقویت زیرساختگذاری و خدماتتدافعی تقویت نقش دولت در سرمایه

 زیست و تأمین امنیت بوده است.آالینده و آلودگی محیط

 

  گیرییجهنت

ریزی راهبـردی را برنامـه تـرین بخـشطلبـد. مهمتوسعه گردشگری در روسـتاهای کوهسـتانی راهبردهـای خـاص خـود را می

وتحلیل ایـن دهد. از طرق تجزیههای منطقه تشکیل میها و محدودیتوتحلیل عوامل درونی و بیرونی و شناسایی پتانسیلتجزیه

ها و تنگناهـای پـیش روی عنوان محدودیتضعف و تهدید بهنقطه 50ها و عنوان مزیتنقطه قوت و فرصت به 42عوامل، تعداد 

پذیری روسـتاهای سـولقان در برابـر توان گفت که سـطح آسـیبها جهت توسعه گردشگری شناسایی شد. بنابراین میاین روستا

 قابلیت آن باالتر است. گردشگری در مقایسه با توان و

سـویی ( هم1-3های شـماره کننده در تحقیق )جدولها و تهدیدها ازنظر سه گروه مشارکتها، ضعفماتریس نقاط قوت، فرصت

سویی بیانگر آن دهد. این همتر نظرات بین مردم محلی و مدیران و تفاوت در نگرش در بین متولیان گردشگری را نشان مییشب

هـا برخوردارنـد. ایـن در حـالی تری نسبت به بیرونیبینانهتر و واقعاست که جوامع محلی به همراه مدیران محلی از درک عمیق
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تر گردشگری تأکید داشتند. این امر مصـداقی اسـت بـر تائیـد ها برای توسعه هر چه بیشختاست که این گروه بر تأمین زیرسا

داند. از سـوی های نخبه میرویکرد ماشین رشد که توسعه گردشگری را حاصل خواست نیروهای قدرتمند شهری و عالئق گروه

ملکردهـای متفـاوت اسـت، منجـر بـه ارائـه ها در خصوص نقاط قوت و ضعف که برگرفتـه از نیازهـا و عدیگر تفاوت در نگرش

ریزی گردشـگری در منـاطق پیـرا شـهری پرداختـه اسـت.. شود که هرکدام از ابعـاد خاصـی بـه برنامـهراهبردهای متفاوتی می

 دهد.ترین مسائل جوامع محلی را تشکیل میکه مشارکت مردم محلی و مسائل اجتماعی فرهنگی مهمطوریبه

ترین موضوع مدیران محلی بـوده اسـت. بهسـازی وسازهای غیراصولی مهمر کاربری اراضی و ساختموضوعات اقتصادی و تغیی

توجه دولـت بـه روسـتاها دهد. جلبترین مسائل متولیان گردشگری را تشکیل میها و بازاریابی نیز مهمکالبدی، بهبود زیرساخت

چنین فقـدان دان اشاره داشتند. همکه هر سه گروه بهای گردشگری است جهت گردشگری و شناخته شدن منطقه ازجمله مزیت

سـائلی مها ازجملـه فضای مناسب برای پارکینگ، کاهش آسایش عمومی روستائیان، کاهش امنیت اجتماعی و افزایش نارضایتی

 بود که هر سه گروه بر آن تأکید داشتند.

ای فیزیکـی گری بـر سـاماندهی سـاختارهراهبرد بازن تر جوامع محلی،راهبردهای تهاجمی موردنظر غالباً بر جلب مشارکت بیش

شـده و گذاری و تـأمین امنیـت منطقـه اشارهبخشی نیز برافزایش سـهم مـردم محلـی در سـرمایهتأکید داشته و در راهبرد تنوع

، هارسـاخترسـانی و تقویـت زیگذاری و خدماتترین نکات در خصوص راهبردهای تدافعی تقویت نقـش دولـت در سـرمایهمهم

 زیست بوده است.تدوین قوانین دقیق و جلوگیری از صنایع آالینده و آلودگی محیط

خوبی قـادر بـه درک شود مردم شناخت خوبی از پیامدهای حضور گردشگران در منطقه دارند. آنـان بـهطور که مشاهده میهمان

نوعی بـر هبـگردشگری است که  صادی آنان ازمندی اقتمزایای مثبت اقتصادی حضور گردشگران هستند و این امر نشان از بهره

خـوانی دارد. ( هم1388(؛ سلیمانی و همکـاران )2002های گوروسی و همکاران )اساس رویکرد تبادالت اجتماعی با نتایج تحقیق

ی دارنـد های زیادی نیز خصوصاً در حوزه اجتماعی و فرهنگـها و نگرانیمشغولیتوجه این است که مردم محلی دلاما نکته قابل

های مرتبط با گردشگری را در سطح منطقه برای کاهش این پیامدهای منفی احتمالی ریزی و ساماندهی فعالیتکه نیاز به برنامه

تواند کارساز کارهای که در این میان می( نیز در مطالعاتش به نتایج مشابهی رسید. یکی از راه1394سازد. النکفورد )دوچندان می

های اقتصادی با محوریـت خـانواده در سـطح منطقـه اسـت کـه های محلی و بنگاهگیری و تقویت تشکلکلباشد، کمک به ش

شـده و بـر ، مطرح(1394تواند ما را در نیل به هدف یاری رساند. این نتایج با رویکرد الحاق که از سوی مک کول و مـارتین )می

نهـاد از رسد ایجـاد تشـکلی مردمنماید. بدین ترتیب به نظر میمیادغام گردشگری در زندگی جوامع محلی تأکید دارد، مطابقت 

ی و نهادهای عنوان متولی گردشگری و پل وسط بین مردم محلمنتخبین روستایی که نوعی در امر گردشگری نیز درگیر باشند به

ریـق پایـداری گردشـگری را تواند به مشارکت بیشتر جوامع محلـی کمـک کـرده و از ایـن طگذار دولتی میریز و سیاستبرنامه

 تضمین نماید.

 

 منابع

دل ی چابهار با استفاده از مساحلیه احنی در گردشگریل عوامل مؤثر بر گسترش تحل( 1388، عبداهلل )زاده یآقاسیسی و عزاده، یمابراه (1
 .107 -128، صص. 1، شماره 1ی، سال امنطقهی و شهری هاپژوهش، مجله مطالعات و SWOTی راهبرد

ی هاچهارچوبی )نقد و تحلیل ی توسعه گردشگری در توسعه روستای( راهکارها1384) داوود ین افتخاری، عبدالرضا و مهدوی،لدارکن (2
 .23-40.صص، 2شماره ،6ای( فصلنامه علوم انسانی مدرس، دورهیهنظر

ان ایذه، شهرست یشهر یراپنواحی ( بررسی نگرش جامعه میزبان در خصوص توسعه گردشگری روستایی، مطالعه 1388سلیمانی، خدیجه ) (3
 زی.نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین )خوزستان(، گروه ترویج و آموزش کشاوریانپا

رانق از ی خروستا؛ موردمطالعهیابانی )بی نواحی روستاهاگردی در یعتطبی راهبردیزی ربرنامه( 1390سیرت )یکنخانی، فضیله و مسعود  (4
 .43- 55. صص.4، شماره 1ی روستایی، سالهاپژوهشع شهرستان اردکان، استان یزد(، فصلنامه تواب



 1397زمستان، 4، شمارۀ 5گردشگری شهری، دورۀ  فصلنامه                                                                                          134

 .25-45.صص، 1ماره، ش3( تحلیل جنسیتی از درک آثار گردشگری روستایی، مجله توسعه روستایی، دوره 1390خانی، فضیله ) (5
یت یراز مدل مد یریگقشم با بهره یرهجز گردییعتطب هاییتقابل یابیارز( 1388یراسته، اسماء )پی؛ محمدمهد، زاده ینحس، احمد؛ گرنوحه (6

 .151-172، صص.15، شماره 7یا و توسعه، دورهجغراف، فصلنامه SWOTی استراتژ
 ن.ادانشگاه تهر یزی روستایی،رنامهبر( اثرات گردشگری بر نواحی روستایی، رساله دکتری جغرافیا و 1386علیقلی زاده فیروزجایی، ناصر ) (7
 .30-42، صص 257 هشمار مه جهاد،یر آن بر جوامع روستایی )مطالعه موردی تایلند(، ماهناتأثو  ( توریسم روستایی1382هدی )م طی،خیا (8

9) Allen, L. & Long, P.T. & Perdue, R. & Rand, Kiselbach. S. (1998) The Impact of Tourism 

development on Residents Perception of Community Life, Journal of Travel Research, 

Vol.27, No.1, pp.16 -21. 

10) Besculides, A. & Lee, M.E. & McCormick, P.J. (2002) Residents’ perceptions of the cultural 

benefits of tourism, Annals of Tourism Research, Vol.29, No.2, pp.303-319. 

11) Briedenhann, Wickens. (2004)  Tourism routs as a tool for the economic development of 

rural areas- vibrant hope or impossible dream? Tourism Management, Vol.25, No.1, pp.71-

79. 

12) Byrd ET, Ca´rdenas. DA. & Greenwood, JB. (2008) Factors of stakeholder understanding of 

sustainable tourism. Hospitality and Tourism Research Vol.8, No.3, pp.192–204. 

13) Dadvar- Khani, Fazileh. (2007) Tourism Development and rural community in Iran, in 6th 

European Conference of Iranian Studies (ECIS), Vienna, September, pp.18-22. 

14) Dadvar-Khani, Fazileh. (2009) Rural Tourism: A comparable case study in North –Western 

countryside of Tehran, in Iranian-France metropolitan conference, university of Caen, 

France, pp.13-21. 

15) Donald, G. Reid. & Heather, Mair. & Wanda, George. (2004) Community Tourism 

Planning: A Self-Assessment Instrument, Annals of Tourism Research, Vol.31, No.3, 

pp.623-639. 

16) Ebrahim, Zadehe. Eisah. & Aghasi Zadeh, Abdollah. (2009) Analysis of factors affecting the 

development of tourism in the coastal area of Chabahar, Using Strategic Model of SWOT, 

in: Journal of Urban and Regional Studies and Research, first year, No.1, pp.107-128. 

17) Elliott, DrSheryl. (2008) Education and Training in Tourism: an Historical View Tourism 

Policy and Planning, pp.365-382 

18) English Tourism Council. (2002) working for the Countryside: A strategy for rural tourism 

in England, English Tourism Council and MEW Research, 'Qualitative Research on Rural 

Tourism in England'. 2001-2005. 

19) Gursoy, D. C.Jurowski & M. Uysal. (2002) Resident attitudes, A Structural modeling 

approach, Vol.29, No.1, pp.79-105 

 

20) Haldar P. (2007), Rural Tourism Challenges and Opportunities. nternational Marketing 

Conference on Marketing & Society. pp: 111-129. 

21)  Hillary,R. (2001), Editorial,Corporate Environmental Strategy, Vol.8, Issue 1, 1 April 

2001,Pages 1-3. 

22) Jurowski and Gursoy. (2004), Distance effect on residents attitudes toward tourism. Annals 

of Tourism Research, Vol.31, No.2).pp 296-312 

23)  
24) King,B.A. Brian and A. Milman. (1993), Social impacts of tourism, Host perceptions. 

Annals of Tourism Research, Vol.20.  Pp 650-665 

25) Lankford,V.S. and Howard. (1994), Attitude and Perceptions toward tourism and rural 

regional development. Journal of travel research. Pp35-43, 

https://doi.org/10.1177%2F004728759403200306 

26) Liu, J. C. and T. Var. (1986), Resident attitudes toward tourism impacts in Hawaii. Annals of 

Tourism Research, Vol.13, No.2, Pp 193-214 



 135                                                                                      ....   محورتبیین راهبردهای توسعه گردشگری پیرا شهری جامعه

 

27) Mayson, P.and J.Cheyne. (2000), Residents attitudes to proposed tourism development. 

Annals of Tourism Research, Vol.27, No.2). Pp 391-411 

28)  Mc cool and martin. (1994), Community attachment and attitudes toward tourism 

development. Journal of Travel Research, Vol.22, No.3), 29 - 34. 

29) Mc Gehee,G.,N.Anderek and L. Kathleen. (2004), Factors predicting rural residents support 

of tourism. Journal of Travel Research, Vol.43, No.2, Pp 131-140. 

30) Milman, A. and A. Pizam. (1988), Social impact of tourism on central Florida. Annals of 

Tourism Research, Vol.15, No.2). Pp 191-204. 

31) Murphy, P. E. (1998), Tourism and Sustainable Development. In: Global Tourism. W. F. 

Theobald. Oxford, Butterworth-Heinmann..Pp 167-193. 

32) Ozkok,F. Erdem, H. and Harman,S. (2007), Tourism Impacts and Resident Support for 

Tourism Development: A Research on bozcaada, Turkey. International Tourism Biennial. 

Pp: 231-239. 

33) Perdue, R.R. long, T. Patrick and A. Lawrence. (1990), Residence support for Tourism 

Development. Annals of Tourism Research, Vol.17, No.4, Pp 586-599. 

34) J. Pigram J. (1980) Environmental Implications of Tourism Development, Annals of 

Tourism Research, Vol.7, pp. 554-583 

35) Roknol-dine- Eftekhari, Abdorreza and Davood Mahdavi. (2005), The Strategy of Tourism 

Development in Rural Development (Review and analysis, theory framework) In: Journal of 

Modares Human studies, Vol.6, No.2, pp. 23-40. 

36) Sharpley, Richard. (2002), Rural tourism and the challenge of diversification: the case of 

Cyprus, Tourism Management Vol.23, No.3): 233-244 

37) Smith, D. M. Krannich and S. Richard. (1998), Tourism dependence and resident attitudes 

Annals of Tourism Research, Vol.25, No.4,  Pp 783-802. 

38) Tatoglu, E. Erdal, F. Ozgur, H. Azakil, S. (2004), Resident Perception of the Impact of 

Tourism in a Turkish Resort Town. Pp: 745-755. 

39) Timothy, Dallen J. (2005), Rural tourism business: A North American overview, Aspects of 

Tourism, In: Rural Tourism and sustainable business, Channel View Publication, England. 

Pp 41-62. 

40) Vanderwerf,J. l. (2008), Creative Destruction and Rural Tourism Planning: The Case of 

Creemore, Ontario. A thesis presented to the University of Waterloo in the fulfillment of the 

thesis requirement for the degree of Master of Environmental Studies in Local Economic 

Development - Tourism Policy and Planning, Waterloo, Ontario, Canada. 

41) Yoon, Yooshik, Dogan Gursoy, Joseph S. Chen. (2001), Validating a tourism development 

theory with structural equation modeling Tourism Management, Vol.22, No.4, Pages 363-

372. 

 

 


