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Extended abstract
1. INTRODUCTION
The importance of tourism in the present era, more
than anything else, depends on the economic cycle
that has a high potential in the fields of local and
international economic dynamics. However,
despite significant progress in many aspects of
human's life and their ability to solve problems and
great challenges, rural areas still face with
numerous challenges; because, previous strategies
had not been successful in dealing with rural
development issues such as poverty, employment,
health, food security, and environmental
sustainability. One of the strategies used currently
in most developing countries, which were
implemented in other countries with positive
results, is the development and promotion of
tourism in the rural areas that have potentiality for
tourism. Due to what stated above, to improve
development in rural areas, especially in Savar (a
village in Bonab, in East Azarbaijan) with its
numerous historical, natural and social attractions
for tourists, it is needed to take advantage of
appropriate strategies and approaches to develop
rural tourism considering the circumstances as well
as human and natural characteristics.
2. Theoretical Framework
The issue of rural tourism was developed in the
1950s, and it was in the 1960s and 1970s that the
economic aspects of rural tourism for farmers and
local communities attracted the attentions. Since
then, planners and experts in different countries
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have been carrying out wide activities to attract
tourists and develop tourism activities by offering
a variety of strategies and approaches as many
people believe that tourism development is the
only way to develop rural areas and that it can
change the direction to growth led by tourism.
Thus, tourism is the fundamental element of
moving towards rehabilitation and rebuilding of
rural areas. Some people see tourism as a part of
tourist market.
According to different opinions and theories on
tourism and rural development, their objectives
and effects, it can be said that rural tourism, on the
one hand, is providing new opportunities for many
rural areas to revival of rural communities. On the
other hand, developments without planning cause
social and environmental damage in rural
settlements.
3- Methodology
The aim of the present research is functional and
the research method is descriptive analysis. In this
research, data were collected through using two
ways: documentary (Secondary data) and survey
(Basic data). Tools used in survey were a
questionnaire and an interview. One hundred fifty
questionnaires were distributed among the three
groups in the local community of Savar village,
authorities of cultural heritage, handcrafts and
tourism organization of Bonab city, governorate
and Municipal of Bonab, Islamic Revolution
Housing Foundation of Bonab and also tourists
coming to this region (n= 200). Finally, 400
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questionnaires were distributed. The next step of
study was conducted in two stages: SWOT
analysis was used to develop appropriate
strategies, and then with ANP approach the
strategies were prioritized.
4-Findings
After analyzing the findings, strategic factors were
determined and alternative strategies had been
developed.
Offensive strategies (OS):
 Codification of development plan of Savar village
in cooperation with all stakeholders.
 Paying attention to the demands and needs of
tourists and trying to give logical response to
needs.
 Identifying tourism potentials of the village and
trying to turn these into tourist attractions.
 And etc.

Strategies of diversification (ST):
 Developing programs focusing on providing rural
attractions to convert potential revenue source to
actual source
 Supporting popular cooperatives (NGOs) in the
field of tourism development in the village of
Savar
 Trying to use all the potentials of seasons to
attract tourists based on the four seasons of the
village of Savar

Defensive strategies (WT):
 Reduction of administrative bureaucracy and
providing financial incentives to attract and
retain private sector
 Developing educational programs to train local
forces
 Replacing closed attitude with facilitated attitudes
 Using
new
advertising
and
marketing
technologies
 Forming think tank attended by government and
private experts for planning based on regional
realities

Finally, according to assessments that have been
made, defensive strategies (WT) with weight of
0/214, has first priority in tourism development
planning of Savar village, and after that, the
following strategies are as following:
Weaknesses-Opportunities strategic (WO), Offensive
strategies (OS), strategies of diversification (ST):
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 Offering various incentives to private investors
for working on tourism projects of Savar tourist
village
 Reduction of administrative bureaucracy to expedite
projects and plans for tourism development in the
village.
 Development of land transport network and
elimination of black spots of the current link road
in order to have access to Savar village
 Preparation of comprehensive tourism marketing
and advertising programs according to the needs of
different sectors, to maximize the effectiveness
coefficient of these efforts
 Holding educational and entrepreneurship courses
for the local community of Savar village and
promoting tourism culture of visitors to the village.

5- Conclusion and Suggestions
The results of the SWOT model represent tourism
development strategies of Savar village in four
following strategies: defensive strategies (WT),
review strategic (WO), Offensive strategies (OS),
strategies of diversification (ST). The results of
determination of priorities of strategies using the
ANP model shows that in planning for the
development of tourism in Savar village, defensive
Strategies (WT) must be in priority for planners;
hence, the most important programs and defensive
Strategies for development of tourism in Savar
village are recommended:
 Paying serious attention to the development of
residential and welfare infrastructure with the aim
of satisfying tourists and increasing the shelf life/
durability of them in the village of Savar
 Paying attention to consistent advertising and
creation of information tools like designing
websites, advertising teasers, and …
 Removing barriers to investment, especially, by
supporting the participation of private sector
investment in Savar village
 Providing professional training to local community
in order to learn how to behave with tourists
 Adopting systematic and holistic thinking among
managers, planners, private sector, local
community and tourists in order to make decisions
based on the facts of this region.
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دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
مربی معماری ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران.
مدرس معماری ،دانشگاه بناب ،بناب ،ایران.
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
تاریخ دریافت 15 :اردیبهشت 1395

تاریخ پذیرش 15 :اسفند 1395

چکیده
اهداف :برخی از روستاها به دلیل داشتن پتانسیلها و امکانات موجود خود از توانهای بسیار باالیی برای توسعه برخوردار هستند و اولین
قدم برای توسعۀ روستاها شناخت این قابلیتها و برنامه ریزی دقیق و اصولی است .در این راستا هدف پژوهش حاضر ،ارائۀ راهبردهای
توسعۀ گردشگری در روستای توریستی صور میباشد.
روش :نوع تحقق کاربردی بوده ،روش بررسی آن توصیفیتحلیلی است .جامعۀ آماری این پژوهش را ساکنان روستتای صتور ،گردشتگران و
مدیران و برنامهریزان تشکیل دادهاند .بر این اساس ،جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه بوده و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تلفیق
مدل  SWOTو  ANPصورت گرفته است .روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت؛ با استفاده از فرمول ویژة
کرونباخ آلفا در نرمافزار  ،SPSSپایایی بخشهای مختلف پرسشنامه تحقیق  0/88برای پرسشنامه جامعتۀ محلتی 0/91 ،بترای مستالوالن

ادارات مختلف و  0/89برای پرسشنامۀ گردشگران به دست آمده است.
یافتهها /نتایج :نتایج حاصل از تحلیل یافتههای این پژوهش نشان میدهد که وجود جاذبههای متعدد گردشگری ( ،)0/485نبود امکانات
رفاهی و خدماتی ( )0/409و نامناسببودن راههای ارتباطی ( ،)0/201نزدیکی به قطتبهتای جمعیتتی ماننتد تبریتز و ارومیته ( )0/430و
سودهی سریع سرمایهگذاری دولتی و خصوصی ( ،)0/241عدم اختصاص بودجه برای تبلیغات روستا ( )0/475و ناهماهنگی در بتین ادارات
مسالول ( )0/288به ترتیب از مهمترین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید است.
نتیجهگیری :در نهایت ،نتایج اولویتسنجی راهبردها با استفاده از مدل  ANPپایدار نشان میدهد که توجه به راهبردهتای تتدافعی بتا وزن
 0/214در فرآیند مدیریت توسعۀ گردشگری روستای صور با توجه جدی به توسعۀ زیرساختهای اقامتی و رفاهی ،انجام تبلیغات منسجم و
ایجاد ابزارهای اطالعرسانی ،رفع موانع سرمایهگذاری ،ایجاد تغییرات مثبت و سازنده در سطح مدیریت توسعۀ گردشگری روستای صور ،ارائۀ
آموزشهای تخصصی به جامعۀ محلی و غیره از اولویت برتر برخوردار است.
كلیدواژه :گردشگری ،گردشگری روستایی ،روستای صور ،مدل .ANP-SWOT
ارجاع :موسوی ،م .ن ،.نیرومند شیشوان ،ص ،.مجنونی توتاخانه ،ع .و آفتاب ،ا .)1396( .ارائه راهبرد توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی با
استفاده از مدل تلفیقی ( ANP -SWOTمطالعۀ موردی :روستای صور شهرستان بناب) .مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی.21-37 ،)2(6 ،
http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.55686
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسأله
در عصر معاصر در کلیۀ سطوح ناحیهای ،منطقهای ،ملی و
بینالمللی تنوعبخشی به اقتصاد ،باالبردن شاخصهای توستعۀ
انسانی ،کاهش مشکالت ناشی از صنعتیشدن و آلودگی بتیش
از حد استاندارد شهرها ،اشتغالزایی ،تعامل فرهنگها ،حفت
محیط زیست و در نهایت ،توسعۀ پایدار ازجملته دغدغتههتای
اصلی پیش روی جوامع بشری است .بنابراین ،گردشتگری بته-
ویژه برای کشورهای درحالتوسعه یک مزیت اقتصتادی استت
(تقدیسی ،وارثی ،احمدیان و عستگری ،1394ص .)2 .اهمیتت
گردشگری در عصر حاضر بیش از همه چیز وابسته بته چرختۀ
اقتصادی آن است که قابلیت باالیی در زمینۀ پویایی اقتصتادی
محلتی و بینالمللتتی دارد (محترمنژنتتد ،2013 ،ص)157 .؛ بتته
گونهای که با سهم  9درصد از تولید ناخالص داخلی ( )GDPو
 8درصد از کل اشتغال دنیا در سال  2010یکی از بزرگترین
صنایع دنیاست (حاجی نژاد ،پایداری ،باقری و عبتدی،1394 ،
ص .)113 .پیشبینتی میکننتد در ستال  2020متیالدی بته
عنوان سودآورترین صنعت دنیا درآید؛ به طتوری کته از آن بته
عنوان صادرات نامرئی که مرکز اقتصتادی آن شتهرها هستتند،
نام میبرند (آفتاب ،سلطانزاده و جمشیدی ،1392 ،ص .)2 .از
طرفی ،با وجود پیشرفتهای چشمگیر بشری در ابعاد مختلتف
و توانایی آنها در رفع مشکالت و چالشهای بتزرگ ،روستتاها
هنوز هم با چالشها و مسائل متعددی مواجه هستند؛ زیرا کته
راهبردهای گذشته در زمینۀ توستعۀ روستتایی موفقیتتآمیتز
نبوده و نتوانستته مستائلی همچتون فقتر ،اشتتغال ،بهداشتت،
امنیت غذایی و پایداری زیستمحیطی را تأمین کند (افتخاری
و مهدوی ،1384 ،ص .)2 .این مسائل باعث شده استت کته در
سالهای اخیر بار دیگر توسعۀ روستایی مورد توجه قرار گرفته
و نظریتتهپردازان ،برنامتتهریزیان و مجریتتان حکتتومتی درصتتدد
برآیند تا با ارائۀ راهکارها و استراتژیهتای جدیتد از معتتالتی
که نواحی روستایی گریبتانگیر آن هستتند ،بکاهنتد (آیریتو و
کورسل ،2010 ،1ص .)155 .یکی از این راهبردهایی که اخیترا
در اغلب کشورهای جهان مورد توجته قترار گرفتته و حتتی در
برخی از این کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتتی هتم
به همراه داشته است ،توسعه و گسترش گردشگری در نتواحی
روستایی که دارای پتانسیلهای الزم بترای گردشتگری استت،
متیباشتد (ابتراهیمزاده ،ایتزدی و کهتزادی ،1394 ،ص 14 .و
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قدمی ،1391 ،ص .)88 .با این وجود ،اگر گردشگری روستتایی
به نحو مناسبی برنامهریزی و مدیریت شود ،متیتوانتد محتر
یک فرآیند توسعهیافته بترای حصتول بته پایتداری توستعه در
نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در کلیۀ زیرشاخه-
هتتای اقتصتتادی ،اجتمتتاعی و فرهنگتتی و حتتتی ختتود صتتنعت
گردشگری باشد .علیرغم ایتن موضتوع ،گردشتگری روستتایی
فعالیتی چندبعدی و بسیار پیچیده است که با بخشهای دیگر
جامعه و اقتصاد وجود مشتر بسیاری دارد .در نتیجته ،دارای
آثار و پیامدهای مختلفی بوده که متیبایتد در فرآینتد برنامته-
ریزی تمامی جوانب آن مورد توجته قترار بگیترد تتا از عوامتل
منفتتی جلتتوگیری شتتود و تتتأثیرات مثبتتت عوامتتل اقتصتتادی،
اجتماعی و محیطی مرتبط با آن افزایش پیدا کنتد (رحمتانی،
 ،2013ص .)399 .این در حالی است که اگرچه بیشتر از یتک
قرن گردشگری در بسیاری از مناطق روستایی وجود داشتته و
در بسیاری از این مناطق منبع درآمد اصلی و اشتغالزایی بوده
است ،همواره خأل وجود استراتژیها و برنامهریزیهای کارآمتد
در سیاستتتهتتای توستتعۀ روستتتایی بتترای فتتراهمآوری و
یکپارچهسازی کارکردهتای گردشتگری بتا توستعۀ روستتایی
احساس شده است .اکنون تجربه نشان داده است کته هرکجتا
گردشگری به طور اتفاقی و بتدون برنامتهریتزی توستعه یابتد،
مشکالت زیستمحیطی و اجتماعی متعددی ظهور پیدا کترده
و در درازمدت مشکالت گردشگری بیشتر از فوایتد آن خواهتد
بود .با توجه به مطالب فوق ،به منظور بهبود عملکرد توسعه در
مناطق روستایی ،بهویژه در روستایی گردشگری صور (از توابتع
شهرستان بناب در استتان آذربایجتان شترقی) کته بته لحتا
دارابودن جاذبههای متعدد تاریخی ،طبیعتی و اجتمتاعی بترای
گردشگران بوده است ،لزوم بهرهگیری از راهبردها و راهکارهای
مناسب جهت توسعۀ گردشگری روستایی با توجه به شترایط و
ویژگیهای انسانی و طبیعی احساس میشود .در این مقالته بتا
درنظرگتترفتن متتوارد فتتوق و در ایتتن مطالتتب کتته شتتناخت
پتانسیلها و محدودیتهای توریستی روستای صتور متیتوانتد
تأثیر مثبت و سازندهای بتر برنامتهریتزی مناستب گردشتگری
داشته باشد ،سعی شده ضمن پاسخگتویی بته ایتن ستالال کته
پتانسیلها و محدودیتهای توسعۀ گردشتگری روستتایی ایتن
منطقه کدام است؟ و چه راهبردها و راهکارهایی جهت توستعۀ
گردشتتگری کتته منجتتر بتته پایتتداری اجتمتتاعی ،اقتصتتادی و
زیستمحیطی وجود دارد؟ بته بررستی و تحلیتل نقتاط قتوت،
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ضعف ،فرصتها و تهدیدها از دیدگاه مشارکتکنندگان و افتراد
ذینفع پرداخته و در نهایت ،با توجه به این نظرات و دیدگاهها
و با استفاده از مدل تلفیقتی  SWOT- ANPاقتدام بته ارائته
راهکارهایی جهت بهرهگیری هدفمند از نقاط قوت و فرصتت و
یا ازبینبردن نقاط ضتعف و تهدیتد در جهتت دستتیتابی بته
توسعۀ گردشگری روستای صور شود.

 .2 .1پیشینة نظری تحقیق
کیم )2005( 2در پژوهشی نقتش گردشتگری بته عنتوان
محرکی برای ازبینبردن مشکالت اقتصادی در جامعۀ روستایی
کره را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه میرسد که دولت
و بازار نقش مهمی در مشارکت برنامههای توسعۀ گردشتگری
در روستاهای این کشور دارند .آلمیدا زامبرانو 3در سال 2010
در مقالۀ «اثرات محیطتی و اجتمتاعی اکوتوریستم در جزایتر
کاستاریکا» با درنظرگرفتن نقش اکوتویستم در حفت محتیط
طبیعی و رضایت جامعۀ محلی به اثترات توستعۀ آن در جزایتر
یادشتده پرداختنتد .ژانتگ )2012( 4در پژوهشتی بتا عنتوان
«استراتژیهای توسعۀ گردشگری روستایی» با استفاده ازمدل
 SWOTبه اتخاذ استراتژیهای توسعۀ گردشگری روستتای
سوژو 5در کشور چین پرداخته است .در این پژوهش با تأکیتد
بر ترکیب منابع داخلی و خارجی و مزایتا و نقطته ضتعفهای
روستای سوژو ،استراتژی توسعۀ پایدار گردشگری این روستتا
تدوین نشده است .راستقلم ( )1388در مقالتهای بتا عنتوان
«بررستتی مزیتتتهتتا و محتتدودیتهای توستتعۀ کتتانونهتتای
گردشتگری بتا استتفاده از تحلیتل ستوات (مطالعتۀ متوردی:
کانونهای گردشگری شهرستان شتهرکرد)» ،بته ایتن نتیجته
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رسیدهاند که کانونهای گردشگری هتم اثترات مثبتت و هتم
اثرات منفی بر فرآیند توسعۀ منطقته میزبتان دارد .بنتابراین،
پایش مداوم و فعاالنۀ دولت و سازمانهای مرتبط برای هدایت
صتحیح آن الزم و ضتروری استت .در ایتن جتا استتفاده از
برنامهریزی نظاممند و آگاهانه بته شتکل منطبتق بتا شترایط
جامعه و محیط میزبان ،متتمن موفقیت در توسعۀ کانونهای
گردشگری به عنوان فعالیت مکمل فعالیتهای مناطق میزبان
خواهد بود .فرجی سبکبار ( ،)1391در پژوهشی با استفاده از
روش تاپسیس خاکستتری بته رتبهبنتدی زمینتههای توستعۀ
گردشگری در نواحی روستایی شهرستان ورزقان پرداخته و به
این نتیجه رسیدند که جنگلهای ارسباران به عنوان بهتترین
گزینه بین سایر جاذبهها برای سرمایهگذاری است .همچنین،
پژوهش قدمی ( )1390با عنوان «ارزیابی و تدوین استتراتژی
مقصد در چهارچوب توسعۀ پایدار گردشگری (نمونتۀ متوردی:
کالنشهر مشهد)» با استفاده از مدل سوات و  ،QSPMنیز از
جمله تحقیقات ارزشمند دیگر در ارتباط با اکوتوریستم ایتران
محسوب میشوند.

 .2روششناسی تحقیق
 .1 .2قلمرو جغرافیایی تحقیق
روستتتای صتتور جتتز شهرستتتان بنتتاب ،بختتش مرکتتزی و
دهستان بناجوی شمالی است .این روستا در دامنههای جنوبی
کوه سهند و از شمال به روستای توتاخانه و از سمت غترب بتا
روستاهای شهرستتان عجتبشتیر قترار گرفتته استت .فاصتلۀ
روستای صور با مرکز شهرستان بناب  25کیلومتر است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی روستای صور
مآخذ :نگارندگان1395 ،
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توپوگرافی روستا منجر به احداث ساختمانها به صورت پلکانی
شده است (طرح هادی روستا ،1388 ،ص.)168 .

جدول  -1مشخصات اجتماعی روستای صور
مأخذ :نگارندگان1395 ،
تعداد خانوار

کل جمعیت

بعد خانوار

زنان()%

مردان()%

72

271

3/76

46/49

53/51

اشتغال مردان

اشتغال زنان

نرخ رشد جمعیت

باسوادی زنان

باسوادی مردان

99/52

98/87

-2/7

77/00

88/3

روستای صور از نظر آثتار گردشتگری بستیار غنتی بتوده و
دارای جاذبههای گردشگری متعدد بوده و این عوامل منجر بته
ثبت این روستا در فهرست روستاهای هدف گردشتگری شتده
است.
شکل پلکانی خانهها  -2تپههای باستانی  -3قبرستانهتای
تاریخی  -4ورزشهای زمستانی  -5طبیعتت بکتر  -6غارهتای
طبیعی و باستانی  -7محصوالت تولیتدی کشتاورزی و صتنایع
دستی  -8فرهنگ و شیوة زندگی سنتی.

 .2 .2روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحا هدف ،کاربردی است و روش تحقیق
آن توصیفیتحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای
مورد نیاز ،از بررسیهای اسنادی و همچنین مطالعات میتدانی
استفاده شتده استت .در ایتن راستتا اقتدام بته تهیته و توزیتع
پرسشنامه در بین سه گتروه از جامعتۀ محلتی روستتای صتور
( 150عتتدد) ،مستتالوالن میتتراث فرهنگتتی شهرستتتان بنتتاب،
فرمانداری و بخشداری شهرستان بناب ،بنیتاد مستکن انقتالب
اسالمی شهرستان بناب ( 50عدد) و همچنین ،گردشگران وارد
شده به این منطقته ( )200و در مجمتوع ،در بتین سته گتروه
یادشده  400عدد پرستشنامه توزیتع شتده استت .در مرحلتۀ
بعدی از آنها خواسته شد تا با استفاده از طیف لیکریت پتنج-
گزینه (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) نظر ختود را
در مورد نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید گردشگری روستای
توریستی صور اعالم کنند .روایتی صتوری پرستشنامه توستط
پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و با استتفاده از فرمتول
ویژة کرونباخ آلفا در نرمافزار  ،SPSSپایایی بخشهای مختلف
پرسشنامۀ تحقیق  0/88برای پرسشنامۀ جامعۀ محلی0/91 ،
بتترای مستتالوالن ادارات مختلتتف و  0/89بتترای پرستتشنامۀ
گردشگران به دستت آمتده استت .گتام بعتدی پتژوهش در دو

مرحله اجرا شده استت .ابتتدا بتا استتفاده از تحلیتل SWOT

استراتژیهتای مناستب تتدوین و در فتاز دوم نیتز بتا ترکیتب
رویکرد  ANPراهبردها اولویتبندی شدهاند.
مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکهای  ANPو  :SWOTدر
جستوجوی بهبود با توجه به ماهیت کار ،بهترین تکنیکهایی
که میتواند به کار گرفته شتود ،تکنیتکهتای تصتمیمگیتری
چندمنظوره است که برای اولین بار کتورتیال )2000( 6روشتی
ترکیبی از این تحلیل و تکنیکهای تصمیمگیری چنتدمعیاره
برای کاهش نقاط ضتعف موجتود در گتامهتای انتدازهگیتری و
ارزیابی تحلیل  SWOTتوسعه دادند (ابراهیمزاده ،1394 ،ص.
.)16
دربارة برنامهریزی فتایی ،روش  SWOTموارد زیتر را در
بر میگیرد:
 .1تحلیل ختارجی (ستازمان ،بختش یتا منطقته) کته
تهدیدات عمده و فرصتهای ارائهشده از محیط بیرونی را
مشخص میسازد
 .2تحلیل داخلی (سازمان ،بختش یتا منطقته) کته در
واقع ،حسابرسی از منابع و یا تهیۀ فهرستی از نقاط قوت
و نقتاط ضتعف در ارتبتاط بتا هریتک از موضتوعات،
استراتژیک میباشد (مرادی مسیح ،1391 ،ص.)40 .
عوامل مورد نظر در تجزیهوتحلیل  SWOTنه تنها از هتم
مستقل نیستند؛ بلکه گتاهی میتان بعتتی از عوامتل روابتط و
وابستگیهایی دیده میشود.
مدل ANPاز ترکیب هشت گام اصلی به وجود میآید:
 .1شناسایی فاکتورها با عوامل  SWOTو راهبردهای
جایگزین
 .2با فرض اینکه هیچ وابستگی میتان عوامتل وجتود
ندارد ،درجۀ اهمیتت گتروههتای  SWOTرا از طریتق

سال ششم

راهبردی توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی با استفاده از مدل تلفیقی .... SWOT- ANP

مقایسۀ زوجی و با یک مقیاس  1-9میشود (محاسبه
.)W1
 .3چون بین گروههای  SWOTوابستگی وجود دارد،
بتتا استتتفاده از یتتک مقیتتاس  1-9و مقایستتات زوجتتی
ماتریس وابستگیهای درونی گروهها (ستطح دو متدل)
محاسبه شود (محاسبه .)W2
 .4تعیین ارجحیت (اهمیتت) هتر یتک از گتروههتای
 SWOTاز طریق ضربکردن  W1در W2
 .5تعیین درجۀ اهمیت نسبی هر یتک از فاکتورهتای
 SWOTیا یک مقیاس ( 1-9مقایسات زوجی)
 .6تعیین درجۀ اهمیت نهایی هر یتک از فاکتورهتای
 SWOTبا ضربکردن حاصل مرحلۀ چهار در مرحلتۀ
پنج.
 .7تعیین درجتۀ اهمیتت راهبردهتای جتایگزین بته
نسبت هر یک از فاکتورهای SWOTیا یک مقیاس -9
 1و از طریق مقایسات زوجی
 .8تعیین اولویتهای نهتایی هتر یتک از گزینتههتای
راهبردی با ضرب حاصل مرحلۀ ششم در مرحلۀ هفتم.

 .3مبانی نظری تحقیق
توجه به موضوع گردشگری روستتایی از دهتههتای 1950
میالدی به بعد گستترش یافتت و در دهتههتای  190و 1970
میالدی بیشتر در زمینۀ اقتصادی گردشتگری روستتایی بترای
کشاورزان و جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت .تتا بته حتال
برنامهریتزان و صتاحبنظتران در کشتورهای مختلتف بتا ارائتۀ
راهبردها و راهکارهای گوناگون ،فعالیتها و اقدامات گستردهای
در فراهمکتردن زمینتۀ جتذب توریستت و توستعه و گستترش
فعالیتهای توریستی انجام دادند (رکنالدینافتخاری و قادری،
 ،1391ص .)28 .وابستگی فزاینده بته گردشتگری روستتایی و
حمایتتت از آن ،براستتاس امتیتتازاتی استتت کتته ایتتن نتتوع از
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گردشگری به صورت بالقوه در نواحی روستایی بته همتراه دارد
(بدری ،مطیعی لنگرودی ،سلمانی و علیقلتیزاده ،1388 ،ص.
.)15
بتته طتتور کلتتی گردشتتگری روستتتایی از دو جنبتته دارای
اهمیت است؛ یکی به عنوان فعالیت گستردة جهانی و دیگتری
نقش آن بر توستعۀ سیاستتهای منطقتهای و محلتی (چتن، 7
 ،2013ص)91 .؛ از مفهتتوم وستتیعتتتر میتتتوان گردشتتگری
روستایی را دربرگیرندة دامنه¬ای از فعالیتها ،خدمات مربوط
به تفریح و آرامش گردشتگران دانستت کته بته وستیلۀ متردم
روستایی برای جذب گردشگر به مناطق خود به منظور کسب
درآمد صورت میگیرد .اگر این برداشت وسیعتر پذیرفته شود،
در کل گردشگری روستایی ،گردشگری زراعتی و کشتاورزی را
در بتتر میگیتترد و بتته تبتتع آن ،ارائتۀ ختتدماتی نظیتتر استتکان،
پتتذیرایی ،امکانتتات و وستتائل ستترگرمی و تفتتریح ،فتتروش
صنایعدستی و محصوالت کشاورزی و غیره را شامل متیشتود
(هولند ،2003 ،8ص .)87 .در اروپتا نیتز گردشتگری روستتایی
معموال برای توصیف گردشگری کشاورزی (گردشگری مبتنتی
بر مزرعه) به کتار بترده متیشتود؛ امتا در صتورت لتزوم همتۀ
فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی را در بتر متیگیترد
(اکبری سامانی ،بدری و سلمانی ،1391 ،ص)63-64 .
همانگونه که ذکر شد ،بنتا بتر تعتاریف فتوق ،گردشتگری
روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نمیشود؛ بلکه همتۀ
فعالیتهایی را که گردشگران در مناطق روستایی انجتام متی-
دهند ،در بر میگیرد .از این رو ،میتوان گفت کته گردشتگران
در مناطق روستایی با انگیزههای متفاوتی از قبیل بینظیربودن
اکولوژی ،دستیابی به فرصتهای ماجراجویی و بهویژه دیتدن
جذابیتهای فرهنگی یا کیفیت فتا و محیط نواحی روستتایی
بازدید میکنند (پار و یون ،2009 ، 9صتص .)101-103 .در
کل ،گردشگری روستایی به پنج دسته قابل تقسیم است.

جدول  -2گونهشناسی گردشگری روستایی
مأخذ :اشتری مهرجردی ،1383 ،ص9 .
گردشگری طبیعی

به طور عمده در تعامل با جاذبههای اکولوژیکی قرار دارد.

منبع

گردشگری فرهنگی

مرتبط با فرهنگ ،تاریخ ،میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی است.

سو ،2011 ،10ص41 .

گردشگری بومی

نوعی از گردشگری روستایی است که عالوه بر تعامل جاذبههای طبیعی با زندگی و
هنجارهای اجتماعی مردم که خود نیز در تعامل با جاذبههای طبیعی فوق است ،در ارتباط
است.

ساندبرو

 ،2010 ،11ص149 .

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

28

شمارۀ  / 2پیاپی 18

ادامه جدول 2
گردشگری دهکدهای

در این نوع گردشگری ،گردشگران در خانوارهای دهکده زندگی کرده و در فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی مشارکت میکنند.

آیریو و کورسل ،2010 ،ص155 .

گردشگری کشاورزی

در این نوع گردشگری ،گردشگران بدون ایجاد پیامدهای منفی روی اکوسیستم مناطق
میزبان یا فعالیتهای سنتی کشاورزی در تعامل میباشند و یا در آن مشارکت میکنند.

ساندبرو  ،2010 ،ص151 .

بنابراین ،توسعه و رشد گردشگری روستایی غالبا با ستهمی
کتته در اصتتالح اجتمتتاعی و اقتصتتادی منتتاطق روستتتایی دارد،
متناسب است .از این رو ،دیدگاهها و نظریتههتای مختلفتی در
مورد توسعۀ گردشگری در مناطق روستایی و نحوة ارتبتاط آن
بتتا توستتعۀ منتتاطق روستتتایی متتیتتتوان بیتتان کتترد (کتتولی و
گیلمور ،2008 ،12ص)323 .؛ همانطور که بسیاری از توستعۀ
گردشگری را تنها راه رشد و توسعۀ مناطق روستایی میداننتد
و تأکید میکنند که تغییر جهتت فعلتی بته ستوی «رشتد بته
رهبری گردشگری» است .از این رو ،گردشگری عنصر اساستی
حرکت به سوی احیا و بازسازی مناطق روستایی بوده و بعتتی
آن را به عنوان یتک بختش از بتازار گردشتگری متیشناستند
(قتتادری ،1388 ،ص98 .؛ رکتتنالتتدین افتختتاری ،مهتتدوی و
پورطاهری ،1389 ،ص )15 .کته از ایتن جنبته متیتتوان سته
دیدگاه مهم مطرح کرد.
 .1گردشگری روستتایی بته عنتوان راهبتردی بترای توستعۀ
روستایی :رهیافتتهتایی کته گردشتگری را بته عنتوان یتک
راهبرد برای نتواحی روستتایی بته کتار متیگیترد ،در متتون
مختلف به چشم میخورد .این رهیافتها بتا توجته بته رونتد
روزافزون تخریب روستاها و افتول کشتاورزی ستعی در ارائتۀ
راهبردهای جدید بترای احیتای نتواحی روستتایی از طریتق
ایجاد فعالیتهای مکمل و یتا متحتولکردن ایتن نتواحی بتا
توجه به منابع طبیعی و انسانی آنها دارند و تنها راه احیتای
مجدد این روستاها را ارائۀ برنامهها و استتراتژیهتای جزئتی
میدانند که بتوانند هم از منابع انسانی و طبیعی آنها بهتره
ببرند و هم بتوانند باعث درآمد و افزایش رفاه زندگی ساکنان
نواحی روستایی بشوند .از این رو ،آنها معتقدند که از طریق
گسترش و بستط گردشتگری بته عنتوان جتایگزینی بترای
فعالیتهای کشاورزی در این نواحی میتتوان بته ایتن مهتم
دست یافت .به همین منظتور ایتن استتراتژیهتا معمتوال دو
رویکرد زیر را دنبال میکنند:
 گردشگری روستایی به عنوان راهبرد توسعه

 متحولستتازی نتتواحی روستتتایی کمتتتر توستتعهیافته
(اسکیورس ،2006 ،ص185 .؛ قادری ،1388 ،ص.)48 .
 .2گردشگری روستایی بته عنتوان یتک سیاستت بازستاخت
سکونتگاههای روستایی :در این راهبرد گردشگری به عنوان
یک بخش اصلی برای بازساخت روستایی حتی در نواحی که
از گذشته فعالیتهتای گردشتگری در آنهتا رونتق چنتدانی
نیافته ،به کار گرفته میشود .طرفداران این نظریته معتقدنتد
که قادرند از اتکای بیشازحتد تولیدکننتدگان روستتایی بته
کشاورزی بکاهند و آنها را در فرصتهای اقتصادی جدیدی
(که با بازاریابی جهانیتر شده رقابت کند) به کار گیرنتد؛ بته
عنوان مثال ،در اروپای شرقی بیشتر بر گردشگری به عنتوان
یتک ابتتزاری بترای بازستتازی مجتتدد روستتاها پتتس از افتتول
کشاورزی تأکید متیشتود ،درحتالی کته در آفریقتای تأکیتد
بیشتر بر گوناگونسازی نواحی روستتایی کتم توستعهیافتهتر
است .از این رو ،در این راهبرد معموال سه رویکرد زیر دنبتال
میشود:
 گردشگری روستایی به عنوان سیاست بازساخت؛
 بازسازی در برابر افول کشاورزی؛
 توسعه ،بهبود فرآوردهها و محصوالت کشاورزی (حاجی
نژاد ،رحیمی و تقیزاده ،1392 ،صص.)54-55 .
 .3گردشگری روستایی ابزاری برای توسعۀ پایدار و حفاظتت
از منابع طبیعی :سیاست گردشگری پایدار در دنیای امروزی،
رهیافت جامعی است کته خواهتان رشتد بلندمتدت صتنعت
گردشگری بدون آثار مخرب بر زیستبومهای طبیعی استت.
همچنتتین ،بتتر ایتتن نکتتته تأکیتتد دارد کتته در قالتتب توستتعۀ
گردشگری ،بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصی از محتیط
در جهت مثبت یا منفی تعدیل یا دستکاری شود .به همین
خاطر ،در طول چند سال گذشته ،مفهوم گردشگری پایدار تا
حدی پیشرفت کرده و جاافتاده استت تتا بتتوان پاستخگتوی
تهدیتتدات گردشتتگری نابستتامان باشتتد ،گردشتتگری پایتتدار،
گردشگری را در غالب مرزها بررسی کرده و رابطتۀ مثلتثوار
میان جامعۀ میزبان و سرزمین آن را از یک جهتت و جامعتۀ
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میهمان ،گردشگران را از سویی و با صنعت گردشگری برقرار
ساخته است .در حال حاضر ،گردشگری روستایی قصتد دارد
تا فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعدیل کرده و
در طوالنیمدت موازنه را برقرار سازد .همچنین ،این بخش از
گردشگری قصد دارد آسیبهای فرهنگی و محیطی را نیز به
حداقل رسانده ،رضایت بازدیدکنندگان را فراهم ساخته و در
درازمدت مقدمات توسعۀ اقتصادی ناحیه را فراهم ستازد .بته
همین منظور ،این استتراتژیهتا معمتوال دو رویکترد زیتر را
دنبال میکنند:
 گردشگری روستایی ابزاری برای توسعۀ پایدار؛
 پراکنش و توزیع بته منظتور محافظتت از سترمایههتا و
منابع توریستی (دیمیترویسکی ،2012 ،13ص.)291 .
با توجه به دیدگاهها و نظریههای مختلف به گردشگری ،توسعۀ
روستایی ،اهداف و آثار یادشده برای آنها ،میتتوان گفتت کته
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گردشگری روستایی از یک طرف با فتراهمآوردن فرصتتهتای
جدید برای بسیاری از روستاها به عنوان وسیلهای است که بته
جوامع روستایی حیات دوباره متیدهتد (مبتایوا و استترونزا،14
 ،2010ص .)636 .از طرف دیگتر ،توستعه بتدون برنامتهریتزی
سبب آسیبهای اجتماعی و زیستمحیطی در سکونتگاههای
روستایی شده است .بنابراین ،بایتد بتا توجته بته ویژگتیهتای
محیطتتی و شتترایط مکتتانی ،نتتوعی ختتاص یتتا ترکیبتتی از ایتتن
رویکردها و استراتژیها را برای توسعۀ گردشتگری در منتاطق
روستایی بهره جست.

 .4یافتههای تحقیق
در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک یا ماتریس SWOT
اقدام به شناسایی و تدوین راهبردها در هریک از حوزههای این
مدل پرداخته شده است (جدول .)3

جدول  -3گویههای پژوهش
مأخذ :نگارندگان1395 ،
نماد

گویه

نماد

گویه

s1

وجود غارهای باستانی متعدد

w6

عدم پوشش تلفن همراه در روستا

s2

لباس محلی و سنتی مردمان محلی

o1

نزدیکی به قطبهای بزرگ جمعیتی

s3

معماری سنتی مساکن

o2

نبود منطقۀ گردشگری مشابه در اطراف

s4

طبیعت بکر

o3

سودهی سریع سرمایهگذاری دولتی و خصوصی

s5

تولیدات کشاورزی و دامی طبیعی

o4

w1

نبود امکانات رفاهی ،اقامتی و غیره

t1

نبود تبلیغات منسجم برای شناساندن

w2

نامناسببودن راههای ارتباطی

t2

ناهماهنگی در بین ادارات مسالول

w3

محدودیت فصلی برای گردشگران

t3

عدم اختصاص اعتبارات عمرانی

w4

نبود نیروی آموزشدیده در روستا

t4

نبود سند جامع توسعۀ گردشگری روستا

w5

وجود روحیۀ مقاوم در بین برخی از افراد روستا

اینک با تحلیل یافتههتای جتدول بتاال ،نستبت بته تعیتین
عوامل راهبردی اقدام و راهبردهای جایگزین تدوینشتده کته
در آن مفهوم راهبردهای  ،SOاستفادة مناسب از فرصتهتا بتا
بهرهبرداری از نقاط قتوت استت .راهبردهتای  ،WOبته دنبتال
بهرهبرداری مناسب از فرصتهای محیطی با توجه بته ضتعف-
هاست .راهبردهای STنیز در ارتباط با کاهش یا حذف اثترات
تهدیدهای محیطی از طریتق استتفاده مطلتوب از نقتاط قتوت
است و در نهایت ،راهبردهای  WTبا درنظرگرفتن نقاط ضتعف
اثرات تهدیدهای محیطی را کاهش میدهد.

استقبال گستردة گردشگران طی سالهای اخیر

در ادامه راهبردهای پژوهش به این صتورت تتدوین شتده
است.
راهبردهای تهاجمی (:)SO
 تتدوین ستتند توستتعۀ گردشتتگری روستتتای صتتور بتتا
همکاری تمامی عوامل ذینفع
 توجه به خواستها و نیازهای گردشگران تالش بترای
پاسخگویی منطقی برای نیازها
 شناسایی توانهای گردشگری روستتا و تتالش بترای
تبدیل این توانها به جاذبه گردشگرپذیر
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 مشارکتدادن هرچه بیشتر جامعۀ محلی در برنامته-
ریزی گردشگری روستا به منظور بهرهمندشدن آنهتا از
منافع حاصل از گردشگری و همچنین ،ایجاد دید مثبتت
در آنها.
 توجته جتدی بته ویژگتیهتای اجتمتاعی و فرهنگتی
روستای صتور بته منظتور حفت و نگتهداری از آنهتا و
همچنین ،ایجاد تجربته لتذتبختش از ستنن محلتی در
گردشگران.
 اتخاذ مشوقهای مختلف مانند معافیتهای مالیتاتی،
واگذاری زمین ،اعطای تستهیالت و غیتره بترای تشتویق
سرمایهگذاران
 تتتدوین برنامتتههتتای فرهنگتتی بتته منظتتور برپتتایی
نمایشتتگاههتتای مختلتتف بتته منظتتور جتتذب و افتتزایش
ماندگاری گردشگران در روستا.
راهبردهای تنوعبخشی (:)ST
 تمرکز برنامههتا بتر فتراهمستازی جاذبتههای روستتا
جهت تبدیلشدن از منبع درآمد بالقوه به منبع بالفعل
 حمایتتت از تشتتکیل تعتتاونیهتتای مردمتتی در زمین تۀ
توسعۀ گردشگری روستای صور
 با توجه به چهارفصلبودن روستای صور ،باید کوشید
تتتا از تمتتامی پتانستتیلهتتای ایتتن فصتتول بتترای جتتذب
گردشگر استفاده کرد.
راهبردهای تدافعی (:)WT
 کاهش بروکراسی اداری و ارائۀ مشوقهای مالی برای
جذب و حف بخش خصوصی
 تدوین برنامههتای آموزشتی بترای تربیتت نیروهتای
محلی
 جایگزینی نگرشهای تسهیلگرانه به جتای نگترش
بسته
 استفاده از فنآوریهای نوین تبلیغاتی و بازاریابی
 تشکیل اتاقهای فکر با حتتور متخصصتان دولتتی و
خصوصی جهت برنامهریزی منطبق بر واقعیات منطقه
راهبردهای بازنگری(:)WO
 ارائه مشوقهای مختلتف بته سترمایهگتذاران بختش
خصوصی برای فعالیت در پروژههای گردشگری روستتای
توریستی صور؛
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 کاهش بروکراسی اداری به منظور تسریع در پروژها و
طرحهای توسعۀ گردشگری در این روستا.
 ایجاد و گسترش شبکۀ حملونقل زمینی و رفع نقاط
حادثهخیز جادة ارتباطی فعلی در جهتت دسترستی بته
روستای صور؛
 تهیه و تنظیم برنامههای مدون بازاریابی و تبلیغتاتی
گردشتگری بتا نیازهتای بختشهتای مختلتف بترای
حداکثرسازی ضریب تأثیرگذاری این تالشها
 برگزاری دورههای آموزشی و کارآفرینی برای جامعتۀ
محلتتی روستتتای صتتور و همچنتتین ،ارتقتتای فرهنتتگ
گردشگری در بین مراجعهکنندگان به روستا.
پس از شناسایی و تدوین راهبردها مناسب ،در مرحلۀ دوم
با استفاده از مدل ANPراهبردها اولویتبندی شدهاند:
گتتام اول( :ستتازماندهی متتدل) متتدل سلستتلهمراتبی و
شتتبکهای کتته بتترای تحلیتتل  SWOTاز چهتتار ستتطح
تشکیلشتتده استتت :ستتطح اول :هتتدف اصتتلی متتدل استتت
(انتخاب بهترین راهبرد) ،سطح دو (معیارها) :عوامتل اصتلی
تجزیهوتحلیل ( SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید)
است .سطح سه (زیرمعیارها) :که شامل زیرمعیارهتای نقتاط
قوت ( 5زیرمعیار) ،نقاط ضعف ( 6زیرمعیار) ،فرصتتهتا (4
زیرمعیار) و تهدیدها (چهتار زیرمعیتار) استت .ستطح چهتار
(گزینهها) کته بیتانگر استتراتژیهتای متورد نظتر در ایتن
مطالعه است.
گتتام دوم :در ایتتن مرحلتته متتاتریس مقایستتات زوجتتی
تشکیل میشود (وزندهی بته ایتن متاتریس براستاس نظتر
مستتالوالن و متخصصتتان متترتبط استتت) (جتتدول  )3در
تجزیهوتحلیل ماتریس مقایسات زوجی از نرمافزار Supper
 Decisionبرای تعیین وزن عوامل استفاده شده است.
گام سوم :در این مرحلته وابستتگیهتای متقابتل میتان
عوامل اصلی از طریق بررستی تتأثیر هتر معیتار روی معیتار
دیگر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی تعیین میشتود.
روابط میان عوامل اصلی مطابق جداول ( 6 ،5و  )7است

سال ششم
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شکل  -2تنظیم مدل  SWOTبرای مدل ANP
مأخذ :نگارندگان1395 ،
جدول  -4ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل
مأخذ :نگارندگان1395 ،
اهمیت نسبی

T
3

O
1

W
2

S
1

S

0/301

3

2

1

1/2

W

0/231

2

1

1/2

1

O

0/107

1

1/2

1/3

1/3

T

0/364

هدف اصلی

جدول  -5ماتریس مقایسات زوجی
مأخذ :نگارندگان1395 ،
اهمیت نسبی

W
1

W

0/679

3

1

8

O

0/248

1

1/3

4

T

0/067

T
1/4

O
1/8

نقاط قوت

جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل
مأخذ :نگارندگان1395 ،
اهمیت نسبی

T
1/7

S
1

S

0/109

1

7

T

0/887

نقاط قوت

جدول  -7ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل
مأخذ :نگارندگان1395 ،
اهمیت نسبی

OW
1/5

S
1

S

0/141

1

1/5

W

0/855

نقاط قوت
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گام چهتارم :در ایتن مرحلته ،وزنهتای وابستتگی متقابتل
معیارها از طریق حاصلضرب ماتریس وابستگی عوامتل اصتلی

شمارۀ  / 2پیاپی 18

در اهمیت نسبی عوامل اصلی پتس از نرمالستازی بته دستت
میآید .وزن وابستگی متقابل معیارها به ترتیب زیر است.

گام پنجم :در این مرحله اهمیت نسبی زیرمعیارهای  SWOTبا استفاده از ماتریس مقایسات زوجی به دست میآید (جدول .)7
جدول  -8اهمیت نسبی زیرمعیارهای ( SWOTعوامل فرعی)
مأخذ :نگارندگان1395 ،

0/173

T4

0/235

O4

0/052

W4

0/165

S4

0/144

W5

0/485

S5

0/058

W6

تهدیدها

0/060

T3

0/241

O3

0/145

W3

0/154

S3

0/113

فرصتها

0/288

T2

0/085

O2

0/201

W2

0/046

S2

0/234

نقاط ضعف

0/475

T1

0/430

O1

0/409

W1

0/240

S1

0/168

گتتام ششتتم :در ایتتن مرحلتته ،اولویتتتبنتتدیهتتای نهتتایی
فاکتورهای  SWOTبا ضربکردن اولویتهای وابسته گروههتا

0/471

گروههای SWOT

نقاط قوت

0/471

نقاط ضعف

0/168

وزن نسبی

 SWOTبا اولویتهای نسبی فاکتورهتای  SWOTبته دستت
میآید.

جدول  -9محاسبه اولویتهای نهایی فاكتورهای SWOT
مأخذ :نگارندگان1395 ،
اولویتهای گروه

نقاط قوت

وزن نسبی زیر
معیارها

زیر معیار
swot

وزن نسبی زیر
معیارها

زیر معیار
swot

وزن نسبی
زیر معیارها

زیرمعیار
swot

وزن نسبی
زیر معیارها

زیرمعیار
swot

فاکتورهای SWOT

اولویت نسبی فاکتورها

اولویت نهایی فاکتورها

S1

0/240

0/113

S2

0/046

0/022

S3

0/154

0/073

S4

0/165

0/078

S5

0/485

0/228

W1

0/409

0/069

W2

0/201

0/034

W3

0/145

0/024

W4

0/052

0/009

W5

0/144

0/024

W6

0/058

0/010
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ادامه جدول 9
گروههای SWOT

اولویتهای گروه

فرصتها

0/234

تهدیدها

0/113

فاکتورهای SWOT

اولویت نسبی فاکتورها

اولویت نهایی فاکتورها

O1

0/430

0/101

O2

0/085

0/020

O3

0/241

0/056

O4

0/235

0/055

T1

0/475

0/054

T2

0/288

0/033

T3

0/060

0/007

T4

0/173

0/020

گتتام هفتتتم :در ایتتن مرحلتته ،درج تۀ اهمیتتت راهبردهتتای
انتخابی را راجع به هر فاکتور  SWOTمحاسبه متیکنتیم .بته

دلیل طوالنیبودن فرآیند محاسبات و جتداول ،در اینجتا فقتط
بردار ویژه آورده شده است.

SO 0/31 0/09 0/13 0/15 0/04 0/12 0/20 0/29 0/15 0/50 0/11 0/23 0/40 0/13 0/25 0/12 0/03 0/30 0/12
ST 0 /06 0/05 0/05 0/09 0/18 0/04 0/22 0/09 0/13 0/15 0/06 0/10 0/32 0/07 0/21 0/10 0/21 0/15 0/09
WO 0/51 0/13 0/24 0/12 0/11 0/23 0/15 0/20 0/26 0/17 0/13 0/24 0/10 0/13 0/16 0/21 0/09 0/25 0/10
WT 0/51 0/10 0/27 0/08 0/50 0/20 0/24 0/30 0/17 0/43 0/22 0/10 0/16 0/42 0/11 0/18 0/29 0/45 0/15

گتتام هشتتتم :در نهایتتت ،اولویتتتهتتای نهتتایی گزینتتههتتای
راهبردی از طریق حاصلضرب بردار ویژة اولویتتهتای نهتایی

فاکتورهتتای  SWOTو متتاتریس درجتتۀ اهمیتتت راهبتتردی
جایگزین به دست میآید.

بنابراین ،همانگونه کته مشتاهده متیشتود ،در نهایتت ،بتا
ارزیابیهای بهعملآمتده ،راهبردهتای تتدافعی ( )WTبتا وزن
 0/214دارای اولین اولویت در برنامهریزی توستعۀ گردشتگری
روستای صور است و بعد از آن به ترتیب ،راهبردهای بتازنگری
( ،)WOتهاجمی ( )SOو تنوعبخشی ( )STقرار دارنتد .اینتک
در اولین مرحله از برنامهریزی بته منظتور توستعۀ گردشتگری
روستای صور باید کوشید تا با ارائۀ راهکارهای اجرایتی ،ضتمن
بهحداقلرساندن نقاط ضعف ،از تهدیدهای بترون منطقتۀ نیتز
اجتناب کرد.

 .5بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان میدهد که وجود جاذبتههتای متعتدد
گردشگری در روستای صور و از جمله جاذبههایی مانند وجتود
غارهای باستانی ،طبیعتگردی ،وجود غنتای فرهنگتی ،وجتود
نگرش مثبت جامعۀ نسبت بته صتنعت گردشتگری و ضتعف و
کمبتود حمایتهتای دولتتی بترای حمایتت و تشتویق بختش
خصوصی ،نامناسببودن راههای ارتباطی و امکانات حملونقل،
کمبود و عدم وجود نیروها و آژانسهای متخصتص و حرفتهای
در زمینۀ اکوتوریسم به ترتیب از جمله مهمترین نقاط قتوت و
ضعف فعالیتهای گردشگری روستای صور هستند.
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این یافتهها با نتایج یافتههای حاتمینژاد ،شیخی ،رحمتی
و شریفزاده ( )1394و حستامپتور ،قنبتری و شتایان ()1394
همخوانی دارد .در این رابطه میتوان گفت که نبود حماتیهای
مالی و برنامهریزی توسط دولت که به صورت نبود زیرستاخت-
های رفاهی -اقامتی ،نبود راه ارتباطی مناسب و عدم تبلیغتات
مناسب برای شناسایی منطقه ،به عنوان یتک مشتکل اصتلی و
مهم در زمینۀ برنامهریتزی متدیریت گردشتگری و بهخصتوص
گردشگری روستایی ایران مطرح بتوده استت؛ عتالوه بتر ایتن،
افزایش تمایل به فعالیتهای گردشگری و بهویژه فعالیتهتای
اکوتوریستی و قابلیت بالقوه این منطقه در این زمینه ،نزدیک با
قطبهای بزرگ جمعیتی مانند کالنشهرهای تبریز و ارومیه،
افزایش تمایل بختش خصوصتی بترای مشتارکت در طرحهتا و
برنامههای مرتبط با گردشگری و وجتود نشتانههایی از تمایتل
دولت در زمینۀ کاهش وابستگی به نفت و تالش برای توستعۀ
سایر منابع درآمدی مانند گردشگری بته ترتیتب از مهتمتترین
فرصتهای گردشگری روستای صور هستند.
در همین حتال ،نبتود ستند جتامع ،عتدم همتاهنگی بتین
ادارات ،عدم اختصاص بودجه و نبود تبلیغات مالثر از مهمتترین
تهدیدهای پیش روی توسعۀ گردشگری روستای صور هستتند.
با توجته بته ایتن عوامتل اقتدام بته ارائتۀ راهبردهتای توستعۀ
گردشگری روستای صور در قالب راهبردهتای تتدافعی (،)WT
راهبردهتتای بتتازنگری ( ،)WOراهبردهتتای تهتتاجمی ( )SOو
راهبردهای تنوعبخشی ( )STپرداختته شتد .نتتایج حاصتل از
اولویتسنجی راهبردها با بهرهگیری از مدل  ANPنشان متی-
دهد که در برنامهریزی برای توسعۀ گردشگری روستتای صتور
باید راهبردهای تدافعی ( )WOدر اولویت کتاری برنامتهریتزان
قرار گیرد.
مقایستۀ ایتن نتیجته بتا پتژوهشهتای افتختاری (،)1392
حسامپور و همکاران( ،)1394مهدوی ،رکتنالیتدن افتختاری و
سجاسی قیداری ( )1395و درویشتی ،بیرانونتدزاده ،دهقتانی و
احمدی ( )1393که در مورد روستاهای مشابه با روستای صور
نشان میدهد که این روستاها کم و بیش دارای شرایط مشتابه
و یکسان از نظر موانع و مشکالت توسعۀ گردشگری هستند که
منجر به ضرورت اتخاذ راهبردهای تدافعی شده است.
از جمله اینکه این روستاها بتا وجتود جاذبتههتای متنتوع
جهت جذب گردشگر ،به دلیل عتدم سترمایهگتذاری کتافی و
نبود برنامهریزی مناسب توسط نهادهای ذیربط دولتی عمتدتا
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نه تنها دارای کارکرد ستازنده نبتود؛ بلکته بته دلیتل استتفاده
نادرستتت گردشتتگران و افتتراد ستتاکن روستتتا از جاذبتتههتتای
گردشگری ،منجر به تخریب جاذبهها میشود.
بنابراین ،مهمترین برنامهها و راهبردهتای تتدافعی جهتت
توسعۀ گردشگری روستای صور بدین صورت پیشنهاد میشود:
 توجه جدی به توسعۀ زیرساختهای اقامتی و رفاهیبا هدف جلب رضایت گردشتگران و همچنتین ،افتزایش
ماندگاری آنها در روستای توریستی صور .راهبرد فتوق
را میتوان از طریق ارائۀ تستهیالت بتانکی بته ستاکنان
محلی روستا ،سترمایهگتذاران بختش خصوصتی ،ایجتاد
تعتتاونی گردشتتگری و همچنتتین ،طراحتتی و اجتترای
زیرساختهتا براستاس خواستتهتا ،نیازهتا و الگوهتای
رفتاری گردشگران انجام داد تا با جلب نظتر حتداکثری
گردشتتگران ،زمینتته را بتترای مانتتدگاری بیشتتتر آنهتتا،
تشویق برای بازگشت دوباره و همچنین ،مراجعته ستایر
گردشگران فراهم ساخت.
 توجتته جتتدی بتته انجتتام تبلیغتتات منستتجم و ایجتتادابزارهای اطالعرسانی مانند طراحی سایت اطالعرستانی،
پخش تیزرهای تبلیغاتی و غیره؛ در این رابطه میتتوان
از طریق تبلیغات محلتی ،ملتی و حتتی تبلیغتات بتین-
المللی از طریق ایجتاد ستایتهتای چندزبانته بته ارائتۀ
قابلیتهای گردشگری روستا پرداختت؛ عتالوه بتر ایتن،
متتیتتتوان از طریتتق ارائتته ختتدمات مناستتب رفتتاهی بتته
گردشتتگران وارد شتتده بتته روستتتا ،از آنهتتا بتته عنتتوان
سفیران و مبلغان گردشگری به منظور شناساندن روستا
استفاده کرد.
 رفع موانتع سترمایهگتذاری و بهخصتوص حمایتت ازحتتتور و ستترمایهگتتذاری بختتش خصوصتتی در ستتطح
روستای توریستی صور .دربارة موانع سترمایهگتذاری در
گردشگری روستای صور سه نکته قابل ذکر استت؛ اول،
فقر شدید ستاکنان ایتن روستتا و اشتتغال  100درصتد
آنها در کشاورزی و دامداری که این امر منجر به نبتود
پسانداز و سرمایهگذاری شده استت .متانع دوم عبتارت
است از وجود ترس در بخش خصوصی بته دلیتل عتدم
اطمینتتان از بتتازدهی بازگشتتت ستترمایه و ستتوددهبودن
سرمایهگذاری که خود ناشی از عدم اطالعرسانی درست
میباشد .در نهایت ،سومین عامتل نیتز مشتکالت متالی
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دولتتت متتیباشتتد تتتاکنون ستترمایهگتتذاری در حتتوزة
زیرساختهای گردشگری انجام نداده است .بته منظتور
رفع این سه مشکل ،بته نظتر متیرستد بهتترین گزینتۀ
تشکیل اتاق فکر مشتر بین این سته بتوده تتا از ایتن
طریق بتوانند موانع را با همفکری رفع کنند.
 ارائۀ آموزشهای تخصصی به جامعۀ محلی در جهتتایجاد رفتار حرفهای با گردشگران .با توجه بته ایتن کته
اصوال توسعه و پیشرفت در حالت کلی خود عبارت است
از آمتتوزش ،یتتادگیری و عمتتل در راستتتای آمتتوزشهتتا،
بنابراین ،پیشنهاد میشود که گردشگران ،جامعۀ محلی،
مسالوالن دولتی و حتی بخش خصوصتی آمتوزشهتای
الزم را بتته ترتیتتب بتترای انجتتام رفتارهتتای حرفتتهای
گردشگری ،یادگیری اصول پذیرای از گردشگران ،اصول
و مبانی مدیریت حرفهای در روستاهای گردشگرپذیر و
در نهایتتتت ،اصتتتول ستتترمایهگتتتذاری در روستتتتاهای
گردشگرپتتذیر و ایجتتاد زیرستتاختهتتای متناستتب بتتا
نیازهای گردشگران یاد گیرند.
 ایجاد اتتاق مشتتر بتا حتتور کارشناستان میتراثفرهنگتتی و بنیتتاد مستتکن انقتتالب استتالمی بتته منظتتور
جلوگیری از موازیکاری و همچنین ،هماهنگی اقدامات
توسعۀ گردشگری .آن چه در طتول فرآینتد انجتام ایتن
پژوهش بهوضوح قابل مشتاهده بتود ،اختتالف ستازمان
میراث فرهنگی ،صتنایع دستتی و گردشتگری بتا بنیتاد
مسکن انقالب اسالمی شهرستان بتود کته در برختی از
موارد حتی برنامههای این نهاد کتامال متتتاد یتکدیگر
بوده است .بنابراین ،در راستای رفتع ایتن مشتکل بهتتر
است با مشارکت کارشناسان این دو نهاد یک ستاختار و
آییننامۀ اجرایی مشتر تدوین شده و عملکرد هر یک
از آنها براساس ضتوابط ایتن ستاختار باشتد تتا ضتمن
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جلوگیری از صترف هزینتههتای متالی و انستانی زیتاد،
فرآیند اتمام پروژهها را نیز کاهش داد.
 اتخاذ تفکر سیستمی و جامعنگتر در میتان متدیران،برنامهریزان ،بخش خصوصی ،جامعۀ محلی و گردشگران
به منظور اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیات منطقه .بتا
توجه به این که دستیابی به توسعه در هتر زمینتهای و
بهخصوص در زمینۀ توسعۀ گردشگری نیازمند مدیریت
پایین به باال و با مشارکت تمتامی ذینفعتان متیباشتد.
بنتتابراین ،در زمین تۀ برنامتتهریتتزی توستتعۀ گردشتتگری
روستای صور نیز قطعا هرگونته موفقیتت و یتا شکستت
وابسته به مشارکت یا عدم مشتارکت تمتامی ذینفعتان
است .بنابراین ،پیشنهاد میشود قبل از شروع هتر گونته
کار عمرانی در زمینۀ گردشتگری ایتن روستتا جلستات
مشتر و با مشارکت همه ذینفعان برگزار شود.
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