
 
  

  

  

  تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي 
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  3زاده، زهرا تقي*2، دانا رحيمي1نژادعلي حاجي

  دانشگاه سيستان و بلوچستان ريزي محيطي،دانشكده جغرافيا و برنامه دانشيار. 1

  دانشگاه سيستان و بلوچستان ،ريزي توريسمدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه .3و 2

  )28/1/92: پذيرشخ ي؛ تار1/8/91: افتيخ دريتار( 

  دهيچك

مسـتعد گردشـگري    منـاطق  در گردشـگري  توسـعه  اقتصادي و اجتماعي مهاجرت، مشكالت فقر، از روستاها هاي نجاتامروزه يكي راه

در پي شناسايي توان محيطي منطقه نمونه گردشگري روسـتاي هجـيج و تـدوين     با توجه به اين مهم، پژوهش حاضر. باشدروستايي مي

هـا و  فرصـت (و مجموعـه عوامـل بيرونـي   ) قـوت و ضـعف  (برنامه توسعه استراتژيك گردشگري با استفاده از مجموعه عوامـل درونـي  

بـا اسـتفاده از   . باشـد اي مـي  توسـعه  -تحليلي و از لحاظ ماهيت، كـاربردي   -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي. باشدمي) تهديدات

گيـري پـژوهش   نمونـه . پرداختـه شـد   SWOTمطالعات ميداني به تعيين ابعاد چهارگانه تكنيك  هاي حاصل از پرسشنامه وپيمايش داده

دهد كه در هاي پژوهش نشان مي يافته. باشدنظران گردشگري استان مي گيري تصادفي ساده و جامعه آماري را كارشناسان و صاحبنمونه

 ,S4بندي ايـن عوامـل   كه بر اساس اولويت. باشندمورد مي 6يدات و تهد 12ها ، فرصت11ها ، ضعف11ها  روستاي هجيج تعداد قوت

O2, W3 و T2هايباشند و استراتژيداراي بيشترين امتياز مي WO وSO ريزي گردشگري ميهاي اول و دوم براي برنامه در اولويت-

تواند رهگشايي براي اصالح جاميد كه ميارزيابي صورت گرفته در اين پژوهش به تدوين برنامه توسعه گردشگري روستا هجيج ان. باشند

  .و بهبود وضعيت گردشگري اين منطقه باشد
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  .گردشگري روستايي، برنامه استراتژيك، مناطق نمونه گردشگري، روستاي نمونه گردشگري هجيج، پاوه

.  
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  مقدمه

بازسـازي و توسـعه   در كشورهاي جهان از گردشـگري بـه عنـوان كاتـاليزوري كارآمـد بـراي       

تا جاي كه سازمان جهاني گردشـگري در  ). Sharply, 2002, P.233(اجتماعي نواحي ياد شده است

حـاجي نـژاد و همكـاران،    ( بيانيه مانيل، گردشگري را نياز اساسي در هزاره سوم معرفي كرده است

 نفـر  ردميليـا  5/1گردشـگران بـه    تعـداد  2020 در سـال  كنـد كـه  مـي  بينـي و پيش) 93، ص1388

 داخلي درآمد ناخالص از درصد 10 از كه اين مقدار بيش). Shaw & Williams, 2004, P.105(برسد

عنـوان   بـه  از گردشـگري  امـروزه ). Doswill, 2005, P.77( شودشامل مي را جهان سطح در كشورها

 نيـاز  تـأمين  بـر  بعـدي، عـالوه   ماهيتي چند كه با) Swarbrook, 1998( شودمي ياد 1توسعه گذرگاه

). Dwyeret al., 2009, P.67(گـردد مـي  ميزبـان  جامعه در سيستم ايعمده تغييرات باعث گردشگران،

 انـواع  از يكـي ). Cater, 2000, P.43(گردشگري بسته به شرايط محيطي، داراي انواع متنوعي است

 تمايل ايجاد و جذابيت ارائه با قرن، يك از بيشتر قدمتي است كه با روستايي گردشگري گردشگري،

 و بهبود جهت كاركردي همچنين و گردشگران براي روستايي محيط هاي ويژگي و فضا از استفاده در

 بسياري توجه مورد ميزبان منطقه محيطي زيست و فرهنگي -اجتماعي اقتصادي، هايشاخص ارتقاء

 هـم  هـا،  محـدوديت  و هامزيت با شناسايي تا دارند تالش ريزانبرنامه است با اين ديدگاه شده واقع

هـم   و آورده فـراهم  گردشـگران  نيازهـاي  بـه  پاسخگويي در را گردشگري روستايي توفيق موجبات

ايـن  ). 330، ص1390قلـم،  آبادي و راستخاتون( شوند موجب را روستايي مناطق اصالح موجبات

توسعه گردشـگري راه حـل   پندارند كه ديدگاه نتايج مثبتي را نيز در برداشته به عبارتي، بسياري مي

، 1385افتخـاري و مهـدوي،   (باشـند بسياري از مشكالتي است كه مناطق روستايي گرفتـار آن مـي  

 بـر  غلبـه  در اساسـي  تواند عنصـري مي روستايي مناطق در گردشگري براين اساس، توسعه). 2ص

 و زادهشـريف (آيـد  بـه حسـاب   محلي مردم زندگي استانداردهاي بهبود و نيافتگي توسعه هاي انگاره

                                                           
1. Tourism Passport to development  
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 دولـت  اصلي رويكردهاي از لذا با توجه به اهميت مسئله و اينكه يكي). 53، ص1381نژاد، مرادي

 اندازچشم سند در شده تعيين اهداف توسعه و تحقق هايمحرك ايجاد و رفع محروميت راستاي در

. اسـت  گردشـگري مقولـه   روسـتاها،  محـروم بـاالخص   مناطق توان از گيريبهره كشور بيست ساله

روسـتاي هـدف    380بنابراين، با توجه به رويكرد توسعه گردشگري در روستاهاي كشور تا كنـون  

روستاي هدف گردشگري  12گردشگري در كشور شناسايي و ثبت گرديد كه سهم استان كرمانشاه 

باي باشد كه روستاي زيروستاي هدف گردشگري مي سهدر اين بين شهرستان پاوه داراي . باشدمي

هاي متنوع گردشگري و آثـار تـاريخي هـر سـاله     مترمربع وسعت و با داشتن جاذبه 3000هجيج با 

گـذاري منـاطق نمونـه گردشـگري اسـتان      معاونت سـرمايه (باشد شماري ميپذيراي گردشگران بي

اكنون با توجه به رويكرد پژوهش حاضر، چرايي توسعه گردشگري در روسـتاي  ). 1390كرمانشاه،

شگري هجيج از دو بعد قابـل بررسـي اسـت؛ يكـي آنكـه ايـن روسـتا از تـوان بـالقوه          هدف گرد

گردشگري روستايي برخوردار است؛ و ديگر آنكه وضعيت بيكاري در اين روستا و منطقـه شـديد   

هاي كشاورزي و باغداري توان رفع اين معضل را نداشته است و توجـه بـه تـدوين    بوده و فعاليت

ري روستايي به عنوان گام مهمـي در رشـد و توسـعه روسـتا و شهرسـتان      برنامه استراتژي گردشگ

بنابراين، هدف اين پـژوهش ارزيـابي محـيط داخلـي و محـيط خـارجي       . رسدضروري به نظر مي

باشد كه به ارائه راهبردهاي جذب و توسعه گردشگري روسـتايي بـا اسـتفاده از    روستاي هجيج مي

نظر گرفتن موارد فوق پژوهش حاضر در پي يـافتن پاسـخي    پردازد؛ بنابراين، با درمي SWOTمدل 

  .براي سؤاالت ذيل بوده است

محيط دروني و بيروني چه مقدار در توسعه گردشگري روسـتايي در منطقـه مـورد مطالعـه     ) 1

 تأثير دارند؟

  هاي مؤثر بر توسعه گردشگري روستايي در روستاي هجيج كدامند؟ استراتژي) 2

  مباني نظري پژوهش

و  بـوده  متفاوت شهر با زيادي حدود تا آن معيشت كه نوع است سكونتي زيستي تا، مجموعهروس
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 رحيمـي و رنجبـر دسـتناني،   ( اسـت  دستي اسـتوار  صنايع كشاورزي و هايفعاليت بر اساس عمدتاً

به عبارتي، نواحي روستايي يك منبع چندمنظوره هستند كه بسياري از تقاضاها و ). 139، ص1391

گردشـگري شـامل همـه    ). 48 –47، ص1387رضـواني،  (كننـد هاي مختلـف را تـأمين مـي   استفاده

اش در هاي است كه به وسيله يك گردشگر در طول مدتي كه او به داليل شخصي يا حرفـه فعاليت

بـر  ). (Smid & Zwart, 2002, P.233گيـرد جايي دور از مكاني كه محل زندگي او باشـد انجـام مـي   

گـذاري قابـل   يه، مناطق نمونه گردشگري به عنـوان يـك فرصـت سـرمايه    اساس نتايج مطالعات پا

در ايـن زمينـه، برخـي از منـاطق نمونـه      . گذاران داخلي و خارجي خواهد بـود عرضه براي سرمايه

 از دسـته  آن بـه  گردشـگري  هـدف  گردشگري روستاهاي هدف گردشگري هسـتند و روسـتاهاي  

 و فرهنگي، تاريخي طبيعي، از اعم گردشگري جاذبه چند يا يك داراي گردد كه مي اطالق روستاهايي

، كـه  )331، ص1390خاتون آبادي و راست قلـم،  (باشند  ملي يا و اي منطقه محلي، سطح در مذهبي

از دو جنبه داراي اهميت هستند يكي به عنوان يك فعاليت گسـترده جهـاني و ديگـري تأكيـد بـر      

اي و محلـي  هـاي منطقـه  تأكيد بـر سياسـت  توسعه گردشگري روستايي و حفظ ميراث فرهنگي با 

در كنـار ايـن تعريـف،    ). 390گذاري مناطق نمونه گردشگري استان كرمانشاه، صمعاونت سرمايه(

  :روستاهاي هدف گردشگري عبارتند ازويژگي 

  . نمايدهاي روستايي رخ ميهاي گردشگري در محيط فعاليت) 1

  .ئيان استفعاليت گردشگري در ارتباط با زندگي روستا) 2

  .باشدعالئق گردشگران مبتني بر توليدات كشاورزي و سبك زندگي سنتي اقوام مي) 3

  ).100، ص1390غنيان و همكاران، (گردشگري روستايي بايد به شيوه پايدار توسعه يابد) 4

تواند به عنوان يك كاركرد تداوم يابد و به نوبه خـود، در  در اين راستا، گردشگري روستايي مي

و تعالي روستا و بالطبع گره خوردن آن با توسعه ملي نقش مهمي در فرايند توسـعه كشـورها   رشد 

-و بايد با اين تفكر پيش رفت كه راهبـرد گردشـگري مـي   ) 96، ص1389الديني،  شمس(ايفا نمايد

  ).Sharpley, 2002, P.234(باشدناپذير توسعه روستايي تواند به عنوان يك ابزار جدايي
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  )1391هاي نگارندگان، يافته(ل تحليلي پژوهش مد. 1شكل

  
آن، يكي از محورهـاي   ها و تنگناهايدر واقع، توسعه مناطق روستايي به همراه شناخت قابليت

لـذا، توسـعه   . هاي توسعه محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها بـوده اسـت  اصلي برنامه

ـ   توانـد  اي و ملـي اسـت كـه مـي    ي، منطقـه مناطق روستايي يك ضرورت بنيادي براي توسـعه محل

بنابراين، با توجـه  ). 24، ص1390افتخاري و همكاران، (هاي توسعه را تحقق بخشدترين هدف مهم

هاي راهبردي جهت ريزيهاي مطرح شده در اين زمينه برنامهرويكرد پژوهش حاضر و با ضرورت

  . باشدتوسعه مناطق نمونه گردشگري روستايي امري ضروري مي

  پيشينه پژوهش

با توجه به ابعاد توسعه گردشگري روستايي، در دنيا و ايـران مطالعـات زيـادي در ايـن زمينـه      

 مناطق روستايي در بر اين باورند كه گردشگري) 2000(1و فلسناشتاين فليشر. تسصورت گرفته ا

                                                           
1. Flisher & Felsenstein 
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-تعيين ويژگـي به  )2002( 1ياگو پرالس. شود روستايي مناطق در كشاورزي توسعه به منجر تواندمي

گردشـگري را بـه عنـوان يـك     ) 2003(2مك دونالد. هاي گردشگري روستايي مدرن پرداخته است

به اين نتيجه رسـيد  ) 2007(3ملگرن. داند ابزار توسعه، براي تعدادي از روستاها و نواحي منزوي مي

ان هـاي اشـتغال بـراي سـاكن    كه گردشگري منجر به توليد و فروش صنايع دستي و ايجـاد فرصـت  

 تقاضـا  ايجاد باعث روستايي گردشگري كه داد ، نشان)1386(در ايران خاموشي . گرددروستايي مي

به بيـان  ) 1387(مافي و سقايي . شود مي مهاجرت مانع و دستي صنايع و محصوالت كشاورزي براي

اكبـري  . اندمحصول گردشگري روستايي و نسبت بين كالن شهرها و گردشگري روستايي پرداخته

در پژوهشي به مطالعه اكوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار روسـتاي  ) 1387(بمانيانو 

، به اين نتيجه رسيد كه نتايج حاصل از ايـن پـژوهش   )1388(شهيدي و همكاران. كندوان پرداختند

 ريـزي و ريـزي، طـرح  تواند در روند ارزيابي توسعه توريسم روستايي منطقه مورد مطالعه برنامه مي

پذيري نقاط روستاي بـه  نتيجه گرفت كه آستانه آسيب) 1389(بهرامي. اجرا مورد استفاده قرار گيرد

علت گردشگري بودن مناطق غربي اسـتان كردسـتان بسـيار باالسـت و نيازمنـد بـازنگري و ارائـه        

. باشـد  هاي نسـبي موجـود مـي    ها و استفاده از مزيت هاي مناسب در جهت رفع محدوديت سياست

هـاي دوم بـا   در پژوهشي به مقايسه آثـار اقتصـادي گردشـگري خانـه    ) 1390(ي و همكارانرضوان

 پـور و احمـدي  جمعـه . گردشگري روزانه بر نواحي روستايي با رويكرد توسعه پايـدار پرداختنـد  

به تأثير گردشگري بر معيشت پايدار روستايي در روستاي برغان پرداختند و به اين نتيجـه  ) 1390(

انوارهـا را در بـر   أثير اقتصادي گردشگري در روستا محدود بـوده و تنهـا برخـي از خ   رسيدند كه ت

به سـنجش اركـان چهارگانـه گردشـگري روسـتايي در      ) 1390(آبادي و راست قلمخاتون. گيرد مي

 كالنتـري  كرمـي دهكـردي و  . انـد پرداختـه  SWOT استان چهارمحال و بختياري با استفاده از مدل

به شناسايي مشكالت گردشگري روسـتايي اسـتان چهارمحـال و بختيـاري بـا اسـتفاده از       ) 1390(

                                                           
1. Yague perales 
2 . Macdonald 
3 . Mellgern 
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-بنـدي زمينـه  در پژوهشي به رتبه) 1391(فرجي سبكبار و همكاران. تكنيك تئوري بنياني پرداختند

هاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي با استفاده از فـن تاپسـيس خاكسـتري پرداختنـد و در     

هاي ارسباران به عنـوان بهتـرين گزينـه بـين سـاير      هاي جنگلاين نتيجه رسيدند كه جاذبهپايان به 

بـه ارزيـابي   ) 1391(رحيمـي و رنجبـر دسـتناني   . گذاري انتخاب شـده اسـت  ها براي سرمايهجاذبه

انـد كـه   هاي اكوتوريسمي روستاهاي هدف گردشگري استان چهارمحال و بختياري پرداختـه جاذبه

 منظـور  بـه  بهتـري  شـرايط  از ،ترتيب به ،آتشگاه و هوره چشمه،ده روستاهاي داد شانن نتايج تحقيق

 .هستند گذاري برخوردارسرمايه

  روش تحقيق

اي اسـت كـه روش تحقيـق آن تركيبـي     توسـعه  -پژوهش حاضر از جمله تحقيقات كـاربردي 

-بررسي از نياز مورد هايداده و اطالعات آوريبراي جمع. باشدمي) تحليلي -پيمايشي و توصيفي (

ميـداني همچـون مشـاهده و مصـاحبه اسـتفاده گرديـد و فهرسـتي از         مطالعـات  و ايكتابخانه هاي

يافته تحليل و تجزيه براي ،در مرحله بعد. آوري و بررسي شدوضعيت كلي گردشگري منطقه جمع

ابتـدا بـا تحليـل محـيط داخلـي فهرسـتي از       ). 1جدول(بهره گرفته شد SWOTمدل راهبردي  از ها

هـا و تهديـدات   ها تهيه و سپس، با واكـاوي محـيط بيرونـي فهرسـتي از فرصـت     ها و ضعفقوت

نفـر   10نظران و  نفر از صاحب 33(سپس، با نظرخواهي از جامعه آماري پژوهش . شناسايي گرديد

قابل ذكر است كه نمونه آماري پـژوهش  . انددهي شدهزنعوامل و) از كارشناسان گردشگري استان

هاي پژوهش و تطبيق آن بـا عوامـل   كه با پيمايش داده. به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است

هـا  سپس، با مشخص شـدن اولويـت  . در منطقه وضعيت گردشگري ارزيابي شد SWOTچهارگانه 

ديدات برنامه استراتژيك جهت توسـعه  ها و تهها و تضعيف ضعفها و فرصتجهت تقويت قوت

بـراي   SWOTگردشگري در منطقه نمونه گردشگري روستاي هجـيج تـدوين گرديـد و مـاتريس     

  .روستاي هدف گردشگري هجيج ترسيم گرديد
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  ها و نحوه تعيين استراتژي SWOTماتريس  .1جدول

  ماتريس

SWOT 
  نقاط قوت

S 
  نقاط ضعف

W 
  ها فرصت

O  

  هاي استراتژي

SO  
 

 هاي استراتژي
WO 
  

 تهديدها
T  
  

  هاي استراتژي

ST  
  

  هاي استراتژي

WT 
  

  مدت و بلندمدت توسعههاي كوتاه تعيين استراتژي

  9، ص1385افتخاري و مهدوي،  :منبع

  قلمرو پژوهش

 20درجه و  46روستاي هجيج از توابع بخش نوسود در شهرستان پاوه، با مختصات جغرافيايي 

 123كيلـومتري شهرسـتان پـاوه و     34دقيقه عرض شـمالي، در   9درجه و  35شرقي و دقيقه طول 

روستاي كوهستاني هجـيج بافـت مسـكوني متمركـزي دارد و     . كيلومتري استان كرمانشاه قرار دارد

باشـند و در كشـور بـه روسـتاي      و فاقد حيـاط مـي    هاي اين روستا در دو طبقه بنا شده بيشتر خانه

شناسي گردشگري روستايي در روسـتاي هجـيج شـامل انـواع     گونه). 2شكل(پلكاني معروف است

گردشگري ميراثي و تمدني، گردشـگري فولكولـور، گردشـگري درمـاني، گردشـگري فرهنگـي و       

  .باشدمي... مذهبي، گردشگري عشايري و كشاورزي و
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  موقعيت جغرافيايي روستايي هجيج در استان و كشور .2شكل

 
-هاي باالي گردشگري روستايي در اين منطقه لزوم تـدوين برنامـه  به پتانسيل نابراين، با توجهب

  .رسدريزي راهبردي در اين روستا جهت توسعه گردشگري الزم و ضروري به نظر مي

  تجزيه و تحليل

  SWOTمدل استراتژيك )1

هـاي سيسـتم را   ها و فرصتاين است كه با راهبردي اثربخش بايد قوت SWOTمنطق رويكرد 

اين منطق اگر درست به كـار گرفتـه شـود،    . ها و تهديدها را به حداقل رساندحداكثر كرد و ضعف

نيـا و  حكمـت (نتايج بسيار خوبي را براي انتخاب و طراحي يك راهبـرد اثـربخش خواهـد داشـت    

سـازمان را بـا   ) حسابرسي دروني(هاي ها و ضعفقوت SWOTتحليل ). 193، ص1385موسوي، 

به عبارتي، چهار بعـد تجزيـه و تحليـل    . دهدارتباط مي) حسابرسي خارجي(ات ها و تهديدفرصت

SWOT باشندبه شرح زير قابل تعريف مي:  

  . دارندتوجهي در موفقيت بخش گردشگري هايي از عمليات كه نقش قابلبخش: 1نقاط قوت

                                                           
1. Strengths 
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   .دهندآن دسته از مشخصات بخش گردشگري، كه كيفيت محصول را كاهش مي: 1نقاط ضعف

هايي منتهي به بهبود و گسترش قابـل توجـه و همچنـين، توسـعه تقاضـاي      فرصت: 2هافرصت

  .شودجديد و عمده مي

توانند آينـده گردشـگري را بـه شـكل     هر گونه روند، رويداد يا عاملي هستند كه مي: 3تهديدها

 .منفي و ناخوشايند تحت تأثير قرار دهند

ها انتخـاب   هاي راهبردي از بين آنشوند و گزينهداده مياين چهار حالت كلي با همديگر پيوند 

  :)1388، ص242زاده و ايزدفر، ابراهيم(شوندمي

 .شوند شناخته مي) تلفيق قوت با فرصت(هاي تهاجمي  به عنوان استراتژي: SOهاي استراتژي

شـناخته  ) تلفيـق ضـعف بـا فرصـت    ( هـاي بـازنگري    به عنـوان اسـتراتژي  : WOهاي استراتژي

 .وندش مي

 .شوندميشناسايي ) تلفيق قوت و تهديدات( هاي تنوع  به عنوان استراتژي: STهاي استراتژي

انـد   شـناخته شـده  ) تلفيق ضعف و تهديدات(هاي تدافعي به عنوان استراتژي WTهاي استراتژي

  )73-72، ص1390؛ بيگي فيروزي، 118 -124، ص1383مهدوي، (

  

                                                           
1. Weakness 
2. Opportunities 
3. Threates 
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 )3، ص1387آبادي، 

  تجزيه و تحليل عوامل مؤثردر توسعه گردشگري روستاي هدف گردشگري هجيج 

ابتـدا عوامـل تأثيرگـذار داخلـي و خـارجي بـر توسـعه        

و در مـاتريس  گردشگري روستاي هجيج با استفاده از مطالعات ميداني و بازديد از روستا شناسايي 

هـا و  مربوطه قرار داده شد كه هدف از اين مرحله شناسايي نقاط قوت و ضعف درونـي و فرصـت  

هاي پرسشنامه به هركدام از عوامـل وزنـي از   

ز عوامـل مـورد   اختصاص داده شده كه در اين مرحله با توجه به ميزان تأثيرگذاري هر يك ا

با استفاده از نظرات كارشناسـان داده  

بـه دسـت    )3در سـتون   2سـتون  

ـ    ا مجمـوع  سپس، همه امتيازهاي وزني عوامل داخلي و خارجي جداگانه جمـع زده شـده ت

امتياز نهايي عوامل داخلي و خارجي به دست آيد و ميزان تأثيرپذيري هر كدام از عوامـل ارزيـابي   

بندي مجموع عوامل داخلي و خارجي پرداخته شده كه نتـايج در مـاتريس   

توسـعه  بندي گام مهمـي جهـت ارائـه راهبردهـاي     

شود و در گـام نهـايي، عوامـل    

  .براي منطقه طراحي شد

...                                    تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي

    

  

آبادي، چشمه و زنگيدهمحمدي (SWOTچارچوب تحليلي  .3شكل

  

تجزيه و تحليل عوامل مؤثردر توسعه گردشگري روستاي هدف گردشگري هجيج 

ابتـدا عوامـل تأثيرگـذار داخلـي و خـارجي بـر توسـعه         SWOTبا استفاده از مدل استراتژيك 

گردشگري روستاي هجيج با استفاده از مطالعات ميداني و بازديد از روستا شناسايي 

مربوطه قرار داده شد كه هدف از اين مرحله شناسايي نقاط قوت و ضعف درونـي و فرصـت  

هاي پرسشنامه به هركدام از عوامـل وزنـي از   در گام بعدي، بر اساس داده. باشدتهديات بيروني مي

اختصاص داده شده كه در اين مرحله با توجه به ميزان تأثيرگذاري هر يك ا

با استفاده از نظرات كارشناسـان داده   5تا  1اي از نظر در عملكرد گردشگري روستاي هجيج، مرتبه

سـتون  (در گام چهارم، مجموع امتياز نهايي با ضرب مقـادير 

ـ    سپس، همه امتيازهاي وزني عوامل داخلي و خارجي جداگانه جمـع زده شـده ت

امتياز نهايي عوامل داخلي و خارجي به دست آيد و ميزان تأثيرپذيري هر كدام از عوامـل ارزيـابي   

بندي مجموع عوامل داخلي و خارجي پرداخته شده كه نتـايج در مـاتريس   سپس، به اولويت

بندي گام مهمـي جهـت ارائـه راهبردهـاي     ارزيابي عوامل قرار گرفته است كه اين اولويت

شود و در گـام نهـايي، عوامـل    باشد و باعث ارائه راهبردهاي چهارگانه ميگردشگري در منطقه مي

براي منطقه طراحي شد SWOTبندي گرديد و ماتريس نهايي استراتژيكي نيز اولويت

تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي     

  

 

تجزيه و تحليل عوامل مؤثردر توسعه گردشگري روستاي هدف گردشگري هجيج ) 2

با استفاده از مدل استراتژيك  

گردشگري روستاي هجيج با استفاده از مطالعات ميداني و بازديد از روستا شناسايي 

مربوطه قرار داده شد كه هدف از اين مرحله شناسايي نقاط قوت و ضعف درونـي و فرصـت  

تهديات بيروني مي

اختصاص داده شده كه در اين مرحله با توجه به ميزان تأثيرگذاري هر يك ا 1تا  0

نظر در عملكرد گردشگري روستاي هجيج، مرتبه

در گام چهارم، مجموع امتياز نهايي با ضرب مقـادير . شده است

ـ   . آيد مي سپس، همه امتيازهاي وزني عوامل داخلي و خارجي جداگانه جمـع زده شـده ت

امتياز نهايي عوامل داخلي و خارجي به دست آيد و ميزان تأثيرپذيري هر كدام از عوامـل ارزيـابي   

سپس، به اولويت. گردد

ارزيابي عوامل قرار گرفته است كه اين اولويت

گردشگري در منطقه مي

استراتژيكي نيز اولويت
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روستاي هدف گردشـگري هجـيج جهـت    ) حسابرسي داخلي(ارزيابي محيط داخلي ) الف

  شگريتدوين برنامه توسعه گرد

عامل ارزيابي گرديـد   22هاي تعيين شده، تعداد عوامل داخلي در روستاي هجيج بر اساس گام

 ).2جدول(گرددعامل نقاط ضعف را شامل مي 11ها و عامل مربوط به قوت 11كه از اين تعداد 

  
  گردشگري در روستاي هجيج) هاها و ضعفقوت(ارزيابي عوامل محيط داخلي .2جدول 

S امتياز وزني  رتبه  وزن  هاقوت  

S1  325/0  5  065/0  )ها ها، رودخانه جنگل، غار، چشمه(هاي اكوتوريسمي غناي جاذبه  

S2  144/0  4 036/0  ..)كوسه هجيج و(مذهبي –هاي فرهنگي  برخورداري از جاذبه  

S3  208/0  4  052/0  انتخاب به عنوان روستاي هدف گردشگري در طرح جامع گردشگري استان  

S4   375/0  5 075/0  معماري منحصر به فرد پلكاني در منطقهوجود  

S5  196/0  4  049/0  معرفي به عنوان روستاي پاك و عاري از مواد مخدر  

S6   111/0  3  037/0  بافي در منطقهبافي، گليماز صنايع دستي محلي از قبيل گيوهبرخورداري  

S7   117/0  3  039/0  كشور عراقبرخورداري از موقعيت استراتژي و مرزي در همسايگي با  

S8  204/0  4  0/0 51  ...جهت ايجاد پيست اسكي و  يهايبرخورداري از توپوگرافي و كوهستان  

S9  123/0  3  041/0  هاي گردشگري برخورداري از منابع آب و جنگلي جهت توسعه طرح  

S10  135/0  3  045/0  هاي آب معدني نمونه در كشور وجود چشمه  

S11  108/0  2  054/0  مطبوع در فصل گرم سال وجود آب و هواي  

W امتياز وزني  رتبه  وزن  هاضعف  

W1  276/0  4  069/0  كمبود و عدم كفايت امكانات رفاهي و تسهيالت گردشگري  

W2  189/0  3  063/0  رساني به محيط زيست منطقه از طرف گردشگران ناآشنا به منطقهآسيب  

W3  316/0  4  079/0  گردشگري منطقههاي مسئول در امر  ناكارآمدي مديريت  

W4  135/0  3  045/0  هاي گردشگري هاي جمعي در زمينه شناساندن جاذبه ضعف تبليغات رسانه  

W5  224/0  4  056/0  ريزي توسعه گردشگريعدم انسجام در برنامه  

W6  2/0  2  1/0  مشكالت زيربنايي ازجمله ضعف دسترسي به مقاصد  

W7  156/0  3  052/0  زمينه گردشگري در ادارات مرتبطكرده در نبود افراد تحصيل  

W8  12/0  2  060/0  رساني به محيطپراكنش نامناسب فصلي گردشگران و آسيب  

W9  102/0  3  034/0  هاي تابع كمبود و ضعف تورهاي سياحتي و توريستي در منطقه و شهرستان  

W10 141/0  3  047/0  عدم آگاهي از منافع ورود گردشگر به منطقه و عوايد آن  

W11 22/0  4  055/0  عدم وجود امنيت دائم به علت مرزي بودن روستا  

  1391هاي حاصل از پرسشنامه،  تحليل يافته: مأخذ
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هايي كـه روسـتاي هجـيج در زمينـه جـذب      

، بـا امتيـاز   )S4(پلكـاني روسـتا  

و انتخـاب   325/0، با امتيـاز وزنـي   

هـا بـه   و سـپس، سـاير قـوت   

  

، بـا امتيـاز   )W3(هاي مسئول در امر گردشگري منطقـه 

، با امتيـاز وزنـي   )W1(، كمبود و عدم كفايت امكانات رفاهي و تسهيالت گردشگري 

W11, W(امتيـاز وزنـي    ، با

 هـا بـه ترتيـب اهميـت    ضعف

...                                    تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي

    

هايي كـه روسـتاي هجـيج در زمينـه جـذب      مهمترين قوت 2با توجه به نتايج حاصل از جدول

پلكـاني روسـتا  معماري منحصر به فرد و : گردشگر با آن روبه ر واست، عبارتند از

، با امتيـاز وزنـي   )S1(هاي گردشگري و اكوتوريسمي، غناي جاذبه

و سـپس، سـاير قـوت    208/0، با امتياز وزني )S3(شدن به عنوان روستاي هدف گردشگري

 ).1نمودار(اند ترتيب اهميت قرار گرفته

 
  )S(يك از نقاط قوتامتياز وزني هر  .1نمودار

هاي مسئول در امر گردشگري منطقـه همچنين، به ترتيب، ناكارآمدي مديريت

، كمبود و عدم كفايت امكانات رفاهي و تسهيالت گردشگري 

W5(ريزي توسعه گردشگري و نبود امنيت و عدم انسجام و برنامه

ضعف، ساير و سپساند ه شده، به عنوان مهمترين نقاط ضعف شناخت

  ). 2نمودار(

تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي     

  

 

با توجه به نتايج حاصل از جدول

گردشگر با آن روبه ر واست، عبارتند از

، غناي جاذبه375/0وزني 

شدن به عنوان روستاي هدف گردشگري

ترتيب اهميت قرار گرفته

  

 
همچنين، به ترتيب، ناكارآمدي مديريت

، كمبود و عدم كفايت امكانات رفاهي و تسهيالت گردشگري 316/0وزني 

و عدم انسجام و برنامه 276/0

، به عنوان مهمترين نقاط ضعف شناخت22/0

(اند قرار گرفته
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روستاي هدف گردشـگري هجـيج جهـت    

عامـل از   6هـا و  عامـل فرصـت  
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  )w(امتياز وزني هر يك از نقاط ضعف .2نمودار

روستاي هدف گردشـگري هجـيج جهـت    ) حسابرسي خارجي(ارزيابي محيط خارجي

 گردشگريتدوين برنامه توسعه 

عامـل فرصـت   12باشد كـه از ايـن تعـداد    عامل مي 18تعداد عوامل خارجي 

  ).3جدول(اند تهديدات شناسايي شده
   

   64�                     

 

 
ارزيابي محيط خارجي) ب

تدوين برنامه توسعه 

تعداد عوامل خارجي 

تهديدات شناسايي شده
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  گردشگري در روستايي هجيج) ها و تهديداتفرصت(ارزيابي عوامل محيط خارجي .3جدول

   

O امتياز وزني  رتبه  وزن  هافرصت  

O1 
روستا به عنوان قطب گردشگري در منطقه امكان ارتقاي كيفيت بصري 

  اورامانات
038/0  5  19/0  

O2 291/0  3  097/0  امكان تبديل روستاي هجيج در منطقه اورامانات به قطب گردشگري  

O3 232/0  4  058/0  امكان ايجاد تفريحات سالم كوهستاني با توجه به توپوگرافي منطقه  

O4  9/0  3  030/0  جهت صادراتامكان توسعه محصوالت باغي منحصر به فرد  

O5 225/0  3  085/0  .)روي و اسكينوردي، پيادهكوه(قابليت توسعه توريسم ورزشي در منطقه  

O6 128/0  4  032/0  امكان توسعه بازارهاي محلي و ارائه صنايع دستي جهت صادرات  

O7 093/0  3  031/0  امكان پرورش آبزيان در سطح روستا به واسطه نزديكي به رودخانه سيروان  

O8 225/0  3  075/0  ريزي بخش خصوصيگذاري و برنامهمستعد بودن منطقه جهت سرمايه  

O9 196/0  4  049/0  نزديكي نسبي به قطب گردشگري اورامانات  

O10 165/0  3  055/0  وياليي و استراحتگاهي در روستا ،امكان ايجاد و گسترش مساكن تفرجي  

O11  18/0  4  045/0  در روستاوجود ثبات نسبي جمعيت روستايي  

O12 141/0  3  047/0  كاهش نرخ بيكاري در روستا از طريق گسترش گردشگري روستايي  

T امتياز وزني  رتبه  وزن  تهديدات  

T1 
هاي اتخاذ شده جهت سدسازي در منطقه از طرف مسئوالن  ضعف برنامه

  .عمراني
1/0  4  4/0  

T2  46/0  5  092/0  منازلتخريب بافت پلكاني روستا و تخريب برخي از  

T3 225/0  5  045/0  از طرف مردم بومي...) آب، هوا، زمين و(آلودگي منابع زيست محيطي  

T4 
هاي آبزي پروري از طريق احداث  نابودي آبزيان رودخانه سيروان و طرح

  سد داريان
055/0  3  165/0  

T5 
گذاري در بخش فقدان انگيزه الزم در بخش خصوصي جهت سرمايه

  گردشگري
073/0  4  293/0  

T6 
عدم شناخت و درك روشن از مسائل زيست محيطي در ميان اقشار 

  مختلف
035/0  3  105/0  

  1391هاي حاصل از پرسشنامه،  تحليل يافته: مأخذ
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-تواند از آنهايي كه روستاي هجيج در راستاي جذب گردشگر مي

امكان ايجاد تفريحات سالم كوهستاني با توجه به توپوگرافي همچون 

، تبديل روستاي هجيج 231/0

، مستعد بودن منطقه جهت 

هاي موجود از طرف بخش خصوصي و قابليت 

هاي بعدي قرار در اولويت

  

بـا  ) T2(و تخريـب برخـي از منـازل   

هاي اتخاذ شده جهـت سدسـازي در منطقـه از طـرف مسـئوالن      

و فقدان انگيـزه الزم بخـش   

، به عنـوان  29/0از وزني ، با امتي

  ).4نمودارو 
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هايي كه روستاي هجيج در راستاي جذب گردشگر ميترين فرصت بر اين اساس، مهم

امكان ايجاد تفريحات سالم كوهستاني با توجه به توپوگرافي همچون  :مند گردد، عبارتند از

231با امتياز وزني ) O3(هاي زمستاني از قبيل اسكيتله كابين و ورزش

، مستعد بودن منطقه جهت 291/0با امتياز وزني ) O2(در منطقه اورامانات به قطب گردشگري

هاي موجود از طرف بخش خصوصي و قابليت با توجه به پتانسيل ريزي،گذاري و برنامه

در اولويت 225/0، با امتياز وزني )O8,O5(توسعه توريسم ورزشي در منطقه

 ).3نمودارو  3

 
  )O(هاامتياز وزني هر يك از فرصت .3نمودار

و تخريـب برخـي از منـازل    همچنين، از نظر كارشناسان، تخريب بافت پلكاني روسـتا 

هاي اتخاذ شده جهـت سدسـازي در منطقـه از طـرف مسـئوالن       و ضعف برنامه 46/0

و فقدان انگيـزه الزم بخـش    4/0، با امتياز وزني )T1(عمراني و خطر به زير رفتن قسمتي از روستا 

، با امتي)T5(گذاري در بخش گردشگري روستاييخصوصي جهت سرمايه

و  3جدول (اند مهمترين تهديدات پيش روي روستاي هجيج شناخته شده
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بر اين اساس، مهم

مند گردد، عبارتند ازها بهره

تله كابين و ورزش

در منطقه اورامانات به قطب گردشگري

گذاري و برنامهسرمايه

توسعه توريسم ورزشي در منطقه

3جدول(دارند

  

 
همچنين، از نظر كارشناسان، تخريب بافت پلكاني روسـتا 

46امتياز وزني 

عمراني و خطر به زير رفتن قسمتي از روستا 

خصوصي جهت سرمايه

مهمترين تهديدات پيش روي روستاي هجيج شناخته شده
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و امتيـاز نهـايي   ) 2جـدول  (

به دست آمـده كـه نشـان دهنـده تأثيرگـذاري      

بندي عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسعه گردشـگري در روسـتاي نمونـه    

را بـه  عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسـعه گردشـگري در روسـتاي نمونـه هجـيج      

  

...                                    تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي

    

 
  )T(امتياز وزني هر يك از تهديدات .4نمودار

( 955/3در مجموع، امتياز نهايي عوامل داخلي در ماتريس ارزيـابي  

به دست آمـده كـه نشـان دهنـده تأثيرگـذاري      ) 3جدول( 804/3عوامل خارجي در تحقيق مربوطه 

  .باشدبيشتر عوامل داخلي بر عوامل خارجي در روستاي هجيج مي

بندي عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسعه گردشـگري در روسـتاي نمونـه    اولويت

  گردشگري هجيج

عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسـعه گردشـگري در روسـتاي نمونـه هجـيج      

  .دهدترتيب اولويت نشان مي

   

تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي     

  

 

 
در مجموع، امتياز نهايي عوامل داخلي در ماتريس ارزيـابي  

عوامل خارجي در تحقيق مربوطه 

بيشتر عوامل داخلي بر عوامل خارجي در روستاي هجيج مي

اولويت) ج

گردشگري هجيج

عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسـعه گردشـگري در روسـتاي نمونـه هجـيج       4شكل

ترتيب اولويت نشان مي
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  روستاي هجيجدر ) SWOT(نقاط ريزيبرنامه بندياولويت ماتريس .4شكل

  

  تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري در منطقه نمونه گردشگري هجيج )3

حداكثرسـازي   -در اين راهبردها تمركز بر حداكثر: )SO(تهاجمي  –راهبردهاي رقابتي ) الف

تـر از   هرچه بـيش مندي هاي بيروني استوار است و هر پديده براي بهره نقاط قوت دروني و فرصت

اين راهبردها هاي محيط بيروني در تالش است كه از نقاط قوت خود حداكثر بهره را ببرد، فرصت

 .نشان داده شده است 5در شكل

  عوامل داخلي

  )S( ها قوت

S4 
S1 
S3 
S8 
S5 
S2 
S10 
S9 
S7 
S6 
S11 

  عوامل خارجي

  )O( ها فرصت

O2 
O3 
O8 
O5 
O9 
O1 
O11 
O10 
O12 
O6 
O7  

  

  )W(ها  ضعف

W3 
W1 
W5 
W6 
W11 
W2 
W7 
W10 
W4 
W8  

W9 

  

  )T(تهديدها

T2 
T1 
T5 
T3 
T4 
T6  
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سازي در تنـوع بخشـي   حداقل

هـاي سيسـتم    گيـري از قـوت  

حداكثرسازي براي كاستن  –

سازي بـا هـدف كـاهش    حداقل

 بندي راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در روستاي نمونه گردشگري هجيج 

ريزي گردشگري در مرحله اول بر اساس امتياز وزني 

بندي شده كه بر اين اساس در روسـتاي  

648/1T=  بـراين  . باشـد مـي

هـا و تهديـدات قـرار     هـا، قـوت  

  

...                                    تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي

    

حداقل –اين راهبرد بر حداكثر: )ST(راهبردهاي اقتضايي يا تنوع

گيـري از قـوت  و بر پايه بهرهبه نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده 

  .شودبراي مقابله با تهديدات خارجي تدوين مي

–در اين راهبرد حداقل  ):WO(راهبردهاي بازنگري يا انطباقي

  .باشدها مورد نظر ميها و استفاده از فرصت

حداقل –اين راهبرد بر مبناي حداقل ): WT(راهبردهاي تدافعي 

  .ها براي كاهش تهديدها است

بندي راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در روستاي نمونه گردشگري هجيج 

ريزي گردشگري در مرحله اول بر اساس امتياز وزني فرايند انتخاب استراتژي برتر جهت برنامه

بندي شده كه بر اين اساس در روسـتاي  و ميزان امتياز وزني عوامل، جمع SWOTعوامل چهارگانه 

S، 079/2 =W ،966/2=O ،648= 046/2هجيج امتياز وزني عوامـل شـامل   

هـا، قـوت  ها داراي بيشترين امتياز و سپس، به ترتيب، ضعفاساس، فرصت

   ).5نمودار

 SWOTبندي عوامل چهارگانه اولويت .5نمودار

   

تدوين برنامه استراتژيك توسعه گردشگري در مناطق نمونه گردشگري روستايي     

  

 

راهبردهاي اقتضايي يا تنوع) ب

به نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده 

براي مقابله با تهديدات خارجي تدوين مي

راهبردهاي بازنگري يا انطباقي) ج

ها و استفاده از فرصتضعف

راهبردهاي تدافعي ) د 

ها براي كاهش تهديدها است ضعف

بندي راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي در روستاي نمونه گردشگري هجيج اولويت

فرايند انتخاب استراتژي برتر جهت برنامه

عوامل چهارگانه 

هجيج امتياز وزني عوامـل شـامل   

اساس، فرصت

نمودار(اند گرفته
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 WO، ]حـداكثر  -حداكثر[ SOها با توجه به راهبردهاي بندي استراتژيدر گام بعدي، براي رتبه

عوامل دو به دو باهم جمع زده ] حداقل -حداقل[WT و] حداقل -حداكثر[ ST، ]حداكثر -حداقل[

كه بر ايـن اسـاس، در   . باشد، ميSO  ،045/5 =WO ،727/3 =ST ،717/3 =WT= 012/5شده كه 

حـداكثر   -حـداكثر و سـپس، حـداكثر    -منطقه نمونه گردشگري روستاي هجيج راهبردهاي حداقل

  ).6نمودار(هاي بعدي قرار گرفته استقرار گرفته است و بقيه راهبردها در اولويت

  

  
  

  هجيج بندي عوامل استراتژي جهت توسعه گردشگري در روستاياولويت: 6نمودار

  

   

0

2

4

6

WO

ST

WT

SO
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  در جهت توسعه گردشگري روستايي در روستاي هدف گردشگري هجيج SWOT تشكيل ماتريس. 5شكل

 
 (W)نقاط ضعف 

W1 تسهيالت  عدم كفايت امكانات رفاهي و

 گردشگري
W2 هاي مسئول در امر  ناكارامدي مديريت

  و محيط زيست,گردشگري

W3  در  جمعي هاي رسانهضعف تبليغات

 گردشگري زمينه
W4  عدم انسجام و برنامه ريزي توسعه

 گردشگري

W5  مشكالت زيربنايي ازجمله ضعف

 دسترسي به مقاصد
W6 ضعف تورهاي سياحتي و كمبود و 

 ي توريست
W7  عدم آگاهي از منافع ورود گردشگر به

 منطقه و عوايد آن
W8  نبود امنيت دائم به علت مرزي بودن

 روستا

W9  پراكنش نامناسب فصلي گردشگران و

 آسيب رساني به محيط
W10  كرده در زمينه  ليتحصنبود افراد

 گردشگري در ادارات

  (S)نقاط قوت 

S1  ي اكوتوريسميها جاذبهغناي 
 S2كوسه (مذهبي  –ي فرهنگي ها جاذبهاز  برخورداري

  )...هجيج و

 S3 انتخاب به عنوان روستاي هدف گردشگري 
 S4 معماري منحصر به فرد پلكاني در منطقهوجود  

 S5معرفي به عنوان روستاي پاك و عاري از مواد مخدر  

S6  برخورداري از صنايع دستي محلي 
S7  برخورداري از موقعيت استراتژي و مرزي  

 S8ي جذاب جهت ايجاد پيست ها كوهستان برخورداري از

  اسكي 

 S9 برخورداري از منابع آب و جنگلي جهت توسعه

  ي گردشگريها طرح

S10 و آب و هواي مطبوع در  هاي آب معدني وجود چشمه

 فصل گرم

  

  
 SOWTماتريس 

 

  

  

  ]حداكثر -حداقل[WO هاي استراتژي

Wo1 1  توسعه و بهبود تورهاي سياحتي و

 توريستي براي جذب گردشگران به روستا

WO2 هاي  تبليغات و شناساندن جاذبه

 گردشگري روستا

WO3 و ترميم و  ها توسعه زيرساخت

ها  هاي دسترسي به جاذبه بهسازي راه

 گردشگري

WO4  بهبود مديريت و تشكيالت

هاي متولي گردشگري در جهت  سازمان

  هاي فرادست رسيدن به طرح

WO5  تالش جهت كسب اعتبارات عمراني

 معماري روستابراي جلوگيري از بافت و 

  

  ]حداكثر - حداكثر[ SO هاي استراتژي

SO1ها و هاي طبيعي و قابليتگيري از جاذبهبهره

  هاي اكوتوريسمي و ارتقاي كيفيت بصريظرفيت

SO2 بهره گيري از جاذبه زيارتي روستاي هجيج به نام

 امامزاده عبيداله يا كوسه هجيج
SO3هاي طراحي شده در طرح جامعتوجه به طرح 

  گردشگري استان

So4و احداث هتل، مسافرخانه، رستوران،  توسعه

  ...غذاخوري و

So5 هاي بازاريابي و تبليغات و تهيه برنامه

  در منطقه جاذبهاي در زمينه معرفي رسانه

So6  ي بومي و محلي با توجه به ها جشنوارهبر پايي

  فرهنگ غني

So7 وضعيت توپوگرافي منطقه جهت ايجاد ز گيري ابهره

  

 (O) ها فرصت

O1 امكان ارتقاي كيفيت بصري

روستا به عنوان قطب گردشگري 

  در منطقه اورامانات

O2 سالم  امكان ايجاد تفريحات

ي ها ورزشو  كوهستاني

  كوهستاني

O3 امكان توسعه محصوالت

جهت  به فردباغي منحصر 

  صادرات

O4 امكان برپايي و توسعه

بازارهاي محلي و ارائه صنايع 

  هاي محلي يسوغاتدستي و 

O5 منطقه جهت مستعد بودن

ي
درون

 

 بيروني

1 

3  
2 

2  
1  
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WO6  آگاه نمودن بوميان از عوايد ورود

 گردشگر به روستاي هجيج

WO7  تالش جهت برقراري امنيت دائم و

 پايدار در منطقه و روستا

  تورهاي ورزشي

So8 ي ها انجمنو ايجاد  توسعه صنايع دستي محلي

 جهت ايجاد انگيزه و حفظ صنايع.فرهنگي 
So9 هاي فراهم آوردن امكان بازديد گردشگران از كارگاه

 قالي بافي، گيوه بافي و ديگر صنايع
So10 هاي گردشگري جهت جلوگيري از توسعه مجتمع

 تخريب معماري خاص روستا
So11هاي گردشگري در روستا توجه ويژه به پتانسيل

 مهاجرت ازيري جلوگجهت ايجاد كار و 
So12ايه گذاري در روستاتشويق بخش خصوصي به سرم 
So13  توجه ويژه به معماري پلكاني روستا و تالش جهت

 حفظ آن

ي در ريزگذاري و برنامهسرمايه

  بخش خصوصي

O6 نزديكي نسبي به قطب

  اورامانات گردشگري

O7 وجود ثبات نسبي جمعيت

  روستايي در روستا

O8 روستا كاهش نرخ بيكاري در

از طريق گسترش گردشگري 

 روستايي

  

  ]حداقل -حداقل[ WTهاي  استراتژي

WT1  احداث سد داريان در طرح بازنگري

 جهت جلوگيري از تخريب روستا
WT2  ي امكان سنجي جهت ها طرحتهيه

  توجيه سرمايه گذاران 

WT3 ويژه روستا و ر استفاده از ساختا

ي توريستي و ها شهركمنطقه جهت ايجاد 

 هاي گردشگري در روستاكمپ
WT4  و باال بردن استاندارد خدمات

  تسهيالت 

WT5 سازي و توسعه فرهنگ فرهنگ

مشاركت و آگاهي بخشي به روستاييان جهت 

 توسعه گردشگري
WT6 هاي انسجام بخشي به طرح

هاي مسئول و گردشگري توسط مديريت

 تسريع در انجام

  

 ]حداقل -حداكثر[ST هاي استراتژي

St1  جلوگيري از تخريب روستا به جهت وجود بافت

 ارزشمند توسط سد داريان
ST2  هاي ي راهنما و معرفي فرصتها دفترچهتهيه

 سرمايه گذاري
 ST3تخريب بافت پلكاني  وضع قوانين جهت جلوگيري از

 روستاي هجيج 
ST4  گسترش امكانات زير ساختي و تسهيالت گردشگري

  در منطقه

ST5  به كارگيري استانداردهاي زيست محيطي در

 ي توسعه مناطق جنگلي و گردشگري هجيجها طرح
ST6  ي ها برنامهمشاركت دادن مردم بومي در طرح و

  زيست محيطي جهت حفظ نواحي اكوتوريسمي منطقه

ST7  انجام مطالعات دقيق و جامع در زمينه احداث سد

 داريان

 (T)تهديدها 

 T1 ي اتخاذ شده ها برنامهضعف

 جهت سد سازي 
 T2 تخريب بافت پلكاني روستا و

 تخريب برخي از منازل
 T3 آلودگي منابع زيست محيطي

عدم آموزش  ...)آب، هوا، زمين و(

  به افراد بومي

 T4 نابودي آبزيان رودخانه

ي آبزي پروري ها طرحسيروان و 

  از طريق احداث سد داريان

 T5 فقدان انگيزه الزم در بخش

 گذاريجهت سرمايه خصوصي

  

  گيري نتيجه

هاي متنـوع بـراي گسـترش گردشـگري     هاي پژوهش، روستاي هجيج از جاذبهبا توجه به يافته

اي دور افتاده در كشور واقـع شـده امـا    روستايي برخوردار است؛ با وجود اينكه اين روستا در پهنه

هاي گردشگري به همراه فرهنگ غني و سنتي و قدمت تاريخي آن نشان دهنده توانايي باالي جاذبه

4  
3  
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ريـزي  بنابراين، تدوين برنامـه . روستا براي تبديل شدن به يك منطقه نمونه گردشگري واقعي است

شود كه پـژوهش حاضـر در پـي ارائـه ايـن      توسعه گردشگري روستايي در اين منطقه احساس مي

بـه  . باشـد ها، گردشگري روستايي نيازمند تدوين برنامه هدفمند مي با توجه به يافته. شدبابرنامه مي

هاي مناسب در جهت توسعه گردشگري روستايي نيازمند ارائه سياست) 1385(طوري كه افتخاري 

 رونـد  در) 1388( شـهيدي و همكـاران  . دانـد هاي نسبي مـي ها و استفاده از مزيترفع محدوديت

تقديسـي  . دانـد اجراي برنامه را الزم مي ريزي وطرح ريزي،روستايي برنامه توريسم عهتوس ارزيابي

ريزي توسعه توريسم روستايي به عنوان اعتقاد دارند كه بايد برنامه) 1386(زنجاني و دانشور عنبران

ريـزي كـالن در كشـور در نظـر گرفتـه      اي از يك نظام در برنامه يك هدف و به عنوان زيرمجموعه

سـاز توسـعه همـه جانبـه در     طرح توسعه گردشگري روستايي را زمينه) 1388(الديني  شمس. دشو

ها، در ادامه پژوهش با استفاده از مـدل اسـتراتژيك   با توجه به اين ديدگاه. داندنواحي روستايي مي

SWOT    به ارزيابي عوامل داخلي و همچنين، عوامل خارجي در منطقه نمونه گردشـگري روسـتاي

با ) S1(كه به عنوان اولين نقطه قوت،  375/0با امتياز وزني ) S4(براين اساس، . پرداخته شدهجيج 

در هاي برتر  به عنوان قوت 208/0با امتياز وزني ) S3(، به عنوان دومين قوت و 325/0امتياز وزني 

  ).1نمودار(روستا ارزيابي شده است

نيز ارزيابي ) ها و تهديدهاها، فرصتفضع(به همين ترتيب، براساس نتايج پژوهش بقيه عوامل

جهت ارائه راهبردهاي چهارگانه در روسـتاي هجـيج   . آمده است 4و 3، 2گرديد كه نتايج در شكل

ريزي قرار گرفت كه براسـاس  بندي برنامهامتياز وزني عوامل داخلي و خارجي در ماتريس اولويت

راي پاسخ به سؤاالت پـژوهش مجموعـه   سپس، ب). 4شكل( گردداين ماتريس راهبردهايي ارائه مي

ارزيـابي   =648/1Tو  S، 079/2=W  ،966/2=O= 046/2امتياز وزني عوامل چهارگانه، به ترتيـب،  

هـا و  هـا، قـوت  ها داري بيشترين امتياز و سپس، بـه ترتيـب، ضـعف   بر اين اساس، فرصت. گرديد

و محـيط   125/4، محـيط درونـي   در راستاي سؤال اول پژوهش). 5نمودار( اند تهديدات قرار گرفته

باشند كه تأثير عوامل داخلي و خـارجي تقريبـاً   در توسعه گردشگري منطقه مؤثر مي 614/4بيروني 

هـا و   هـا و فرصـت   گيري از قوتريزي جهت بهرهدر يك سطح ارزيابي شده است و نيازمند برنامه
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بندي ها رتبه ، استراتژيبراي پاسخگويي به سؤال دوم پژوهش. ها است تضعيف تهديدات و ضعف

لـذا در منطقـه نمونـه    . باشـد  ، ميWT=717/3و  SO  ،045/5=WO ،727/3=ST=012/5كه  گرديد

حـداكثر قـرار گرفتـه     -حداكثر و سپس، حـداكثر  -گردشگري روستاي هجيج، راهبردهاي حداقل

بنابراين، در مرحلـه اول، بايـد    ).6نمودار(اندهاي بعدي قرار گرفتهاست و بقيه راهبردها در اولويت

توسعه و بهبود تورهاي سياحتي و توريستي براي جذب گردشـگران  . 1: ، همچونWOراهبردهاي 

هـا و  توسعه زيرساخت. 3هاي گردشگري روستا هجيج و تبليغات و شناساندن جاذبه. 2به روستا؛ 

ق، راه، هتـل، متـل،   همچـون آب، بـر  (هـا گردشـگري  هاي دسترسي به جاذبـه  ترميم و بهسازي راه

بـه   SOحداكثرسـازي   -به مرحله اجرا گذاشته شود و سـپس، راهبردهـاي حـداكثر   ..... كمپينگ و 

  ).2نمودار(مرحله اجرا گذاشته شود
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  منابع و مĤخذ

المللـي شـهيد بهشـتي     يابي فرودگاه بينتحليلي بر مكان، )1388(زاده، عيسي و ايزدفر، الهام ابراهيم .1

، 13، شـماره  7اي، دوره ، مجلـه جغرافيـا و توسـعه ناحيـه    SWOTاصفهان با استفاده از الگوي راهبردي

 .260 –237صفحات

هـاي   بنـدي ظرفيـت  اولويـت ، )1390(و مهـدويان، فاطمـه   افتخاري، عبدالرضا، پورطاهري، مهـدي  .2

 .38 -23، صفحات24، جغرافيا و توسعه، شمارهگردشگري مناطق روستاي شهرستان نير

راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با اسـتفاده از  ، )1385(افتخاري، عبدالرضا و مهدوي، داوود .3

 .30 -1، صفحات2، شماره10دوره، مدرس علوم انساني، دهستان لواسان كوچك: SWOTمدل 

اكوتوريسـم روسـتايي و نقـش آن در توسـعه پايـدار      ، )1387(اكبري، سعيد و بمانيـان، محمدرضـا   .4

  .150 – 131، صفحات1نامه روستا و توسعه، سال يازدهم، شماره، فصلروستاي كندوان

در اسـتان   ها و تنگناهـاي توسـعه گردشـگري روسـتايي     بررسي قابليت، )1389(الهبهرامي، رحمت .5

 .، چهارمين كنگره جغرافيا دانان جهان اسالمكردستان

تدوين استراتژي توسعه صنعت گردشگري استان لرسـتان بـر اسـاس    ، )1390(بيگي فيروزي، الهيار .6

 -نامه كارشناسي ارشد رشـته مـديريت بازرگـاني   ، پايان)ANP(اي  و فرآيند تحليل شبكه SWOTتحليل 

 .تر مهدي كاظمي، دانشگاه سيستان و بلوچستانمديريت تحول، به راهنمايي دك

توريسم مجـازي، تصـويري مجـازي يـا     ، )1386(تقديسي زنجاني، سيمين و دانشور عنبران، فاطمه .7

 –179اي، شماره هشتم، صفحات، مجله جغرافيا و توسعه ناحيهريزي روستاييالگويي حقيقي در برنامه

192. 

مطالعـه  (تأثير گردشگري بر معيشت پايدار روسـتايي ، )1390(پور، محمود و احمدي، شكوفهجمعه .8

هـاي روسـتايي، سـال دوم، شـماره يكـم،      ، پـژوهش )روسـتاي برغـان، شهرسـتان سـاوجبالغ    : موردي

 .63 – 33صفحات

 توسعه بر تجاري گردشگري تأثيرات، )1388(حاجي نژاد، علي، مهدي، پورطاهري و علي، احمدي .9
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، 70شـماره  انسـاني،  جغرافيـاي  هـاي  ، پـژوهش بانـه  شـهر  :موردي شهري مطالعه مناطق كالبدي فضايي

 .91 –109صفحات

شگري روستايي ، سنجش اركان چهارگانه گرد)1390(خاتون آبادي، سيداحمد و راست قلم، مهدي .10

، روستاهاي هدف گردشگري استان چهارمحال و بختيـاري : مطالعه موردي SWOTك با استفاده از تكني

 .338 – 330، صفحات3، شماره25، جلد)علوم و صنايع كشاورزي(نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي

ريـزي  كاربرد مدل در جغرافيا بـا تأكيـد بـر برنامـه    ، )1385(موسوي ميرنجف، حسن و حكمت نيا، .11

 .، يزد، انتشارات علم نوين، چاپ اولاي شهري و ناحيه

 در مطالعه گسترش موانع و ها جاذبه روستايي، وريسمت، )1386(زن، عبدالحميدخاموشي، س و پاپ .12

 دانشـگاه  ارشـد،  كارشناسـي  نامـه پايـان  ،صحنه شهرستان القاص عين و سفلي عليا، روستاهاي دستجرد

 .رازي

هـاي اكوتوريسـم   بندي جاذبهارزيابي و اولويت، )1391(رحيمي، داريوش و رنجبردستناني، محمود .13

-هاي شهري و منطقـه ، مطالعات و پژوهش)چهارمحال و بختياريروستاهاي هدف گردشگري استان (

  .150 –131اي، سال چهارم، شماره چهاردهم، صفحات

، تهـران،  توسعه گردشگري روستايي بـا رويكـرد گردشـگري پايـدار    ، )1387(رضواني، محمدرضا  .14

 انتشارات دانشگاه تهران،

تخــاري، عبدالرضــا و بــدري، الــدين افرضــواني، محمدرضــا، اكبريــان رونيــزي، سعيدرضــا، ركــن .15

هـاي دوم بـا گردشـگري روزانـه بـر      اي آثار اقتصادي گردشگري خانهتحليل مقايسه، )1390(سيدعلي
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