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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to design a TOWS strategic model for rural tourism development 
(Agrotourism, ecotourism) in the Savadkooh and north Savadkooh Counties of Mazandaran 
Province. This study was a descriptive and analytical survey which through literature review of 
previous studies and analytical results come from experts and researchers responses in the field of 
rural tourism, Agrotourism, has prioritized each internal (strengths and weaknesses) and external 
(opportunities and threats) factors and Provided TOWS strategies. The population of the research 
was a group of scientific and management experts (=20 experts) with expertise in the field of rural 
tourism and rural development which selected by purposeful and available sampling technique. The 
questionnaire was distributed among experts through AHP technique and Saaty's 9-point likert 
scale. Finally, 16 questionnaires were collected and analyzed. SWOT- AHP technique was used to 
analyze data and all calculations has been done by Super Decisions software, version 6.2 and Excel 
software. The results showed that in the criteria evaluation section, strengths, opportunities, 
weaknesses and threats were ranked first to fourth priority respectively.  In formulating strategies 
using TOWS model due to uncontrolled external factors, tried to focus more on internal control 
factors. The most important strategies of TOWS model for the rural tourism development based on 
the general priorities and overall weight were as: Maxi-Maxi (SO), Mini - Maxi (WO), Maxi - Mini 
(ST), and Mini - Mini (WT). 

Keywords: SWOT- AHP Analysis, TOWS Strategic Model, Rural Tourism Development, 
Agrotourism, rural sustainable development  
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 استان مازندران ييكشاورزي و روستا يدر توسعه گردشگر TOWS ين مدل راهبرديتدو
  
       *2و ياسر محمدي 1فاطمه رزاقي بورخاني

  ، ايرانكرج ،ه تهراندكتري ترويج كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي دانشگا، 1
 ، همدان، ايرانااستاديار گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه بوعلي سين، 2

  )26/4/97تاريخ تصويب:  - 30/4/96(تاريخ دريافت: 
  

  دهيچك

  
 ييروستا يدر توسعه گردشگر TOWS ين مدل راهبردين پژوهش، تدويا يهدف اصل

در دو شهرستان  يمورد يندران با بررس) استان مازگردشگريبوم، گردشگري كشاورزي(
 يبا بررس ي است كهليتحل- يفياز نوع توص . پژوهشاست يسوادكوه و سوادكوه شمال
 ونتايج تحليلي با نظر متخصصان  وادبياتي از منابع مختلف  رمطالعات تحليلي و مرو

ك از عوامل يهر يبندتيبه اولو ييو روستا يكشاورز يگردشگر ةطيحپژوهشگران 
پرداخته  TOWSن راهبرد يدها) و تدويها و تهد(فرصتيرونيها) و بها و ضعف(قوتيخلدا

تجربه و تخصص  يمتخصصان و كارشناسان دارااز  يگروه پژوهش، يجامعه آمار است.
به طور كه  اندييتوسعه و عمران روستاو   ييروستا ينه گردشگريدر زم يتيريو مد يعلم

اس نه يو مق AHPك ينامه بر اساس تكناب شدند. پرسشنفر انتخ 20هدفمند و در دسترس
و مورد  يآورجمعنامه تكميل، پرسش 16شد. در نهايت  عيان آنها توزيم يساعت يسطح
با استفاده از   SWOT- AHPكيپـردازش اطالعـات از تكن يابر ل قرار گرفت.يتحل
كه  نشان داد پژوهش يهافتهاي .شد گرفتـه بهره  Excelو 6/2نسخه  Super Decisionsافزارنرم

ل تا چهارم را او يهاتياولو ،دهايها و تهدها، ضعفارها، نقاط قوت، فرصتيمع يابيدر ارز
با توجه به   TOWSاز مدل  يريگها با بهرهراهبردن يند. در تدوبه خود اختصاص داد

 تأكيد يدرون شتر بر عوامل قابل كنترليشده است ب يسع يرونيكنترل بودن عوامل بقابلريغ
 - حداكثر يهاراهبردت شامل يب اولويترت، بهTOWSمدل  يهاراهبردن تريمهمشود. 
 يبرا(WT) حداقل -و حداقل (ST)حداقل-، حداكثر(WO)حداكثر -، حداقل(SO)حداكثر

  ده است.ين گردييتب ييروستا يتوسعه گردشگر
  

، ييروستا يگردشگر ،TOWSي، مدل راهبرد SWOT-AHPليتحلهاي كليدي: واژه
 ييدار روستاي، توسعه پاگردشگري كشاورزي

 
  مقدمه

از نيمه دوم قرن هجدهم در  يگردشگر يهاتيفعال
و در ) Sharply, 1997انگلستان و اروپا ( ييمناطق روستا
 يالديافته جهان از قرن بيستم ميتوسعه يساير كشورها

افته كه در توسعه يش يافزا يابه صورت قابل مالحظه

فا يرا ا يدين مناطق نقش كليا يو اقتصاد يعاجتما
مدت زمان  . اين عامل)Perales, 2002نموده است (

از اروپا به عنوان  يخاص يهااست كه در بخش يطوالن
 ياقتصاد - ياجتماع يبازساز يكننده مؤثر براعيك تسري

 ,Heت شناخته شده است (يبه رسم ييمناطق روستا
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اي گردشگري، در حال هافزون بر اين، فعاليت). 2003
توانسته است در بسياري از كشورهاي در حال  حاضر،

توسعه جهان، توجه بسياري از گردشگران را به خود 
گيري از قرن بيست و يكم، سده بهره نمايد. جلب 
هاي خدماتي به هاي تجاري ارزشمند در بخشفرصت

شود گردش مالي صنعت ويژه گردشگري است. گفته مي
ن در اين سده از گردش مالي بخش گردشگري جها

صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آينده دست كم 
يند، آتريليون دالر خواهد رسيد. در اين فر دوبه 

هاي وسيع گردشگري جاذبه يابي كشورهايي كه ازدست
ارزش گردش مالي اين  از برخوردار هستند به يك درصد
عايد آنها ر ميليارد دال 20صنعت، ساالنه درآمدي حدود 

خواهد كرد كه براي اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران، اين 
هاي تواند تمامي فعاليترقم قابل توجه است و مي

تأثير قرار دهد. با اين وجود براي اقتصادي را تحت
بايست حصولي مييابي به چنين درآمد قابلدست
هاي گذاريريزي جامعي صورت گرفته و سرمايهبرنامه

افزاري اين افزاري و نرمهاي سختدر زمينهمناسب 
اي گردشگران بررسي مقايسه د.صنعت صورت پذير

در  آنداخلي و خارجي در اين صنعت نيز بيانگر اهميت 
اساس آمار  بر .توسعه اقتصاد داخلي كشورها است

منتشره از سوي سازمان گردشگري جهاني، نسبت 
در همين . است گردشگران داخلي به خارجي، ده به يك

آثار مستقيم حاصل از صنعت گردشگري، با  ،راستا
جهاني در اين صنعت،  GDP درصد از 6احتساب حدود 

شغل به اين  پانزدهنمايانگر تخصيص يك شغل از هر 
و در صورتي كه آثار و  است اي نزديكصنعت در آينده

 10مستقيم نيز مد نظر قرار گيرد حدود منافع غير
شغل در اين  9يك شغل از هر جهان و  GDP درصد از

 (Nobakht & Piroz ,2008).صنعت ايجاد خواهدشد

 يكشاورز يد بر گردشگريبا تأك ييروستا يگردشگر
 نقش  ييروستا داريپا توسعه و ييروستا فقر كاهش در

يي دارد. آثار اين دستاورد مهم شامل موارد ذيل بسزا
  است:

 ؛يطيمحستيز و يفرهنگ يب هايرساندن آس حداقل 
 در روستا يتوسعه اقتصاد مقدمات آوردن فراهم

  ؛درازمدت
 ي؛بوم ساكنان يبرا درآمدزا يهافرصت جاديا 

 ي؛ت زندگيفيك شيافزا 

 توسعه و يگردشگر در مردم مشاركت زانيم شيافزا 

  يي؛روستا
 يفرهنگ و يعيطب منابع از حفاظت فرهنگ توسعه 

 يالمللنيب به يمحل از توسعه چرخه ليتبد.  

يك محل براي توسعه روستاگردي و ي شناساي
ها، روستايي و مهيا كردن زيرساختشناسايي نواحي شبه

 حليممنابع مالي، آموزشي، اجرا و ساير نيازهاي ساكنان 
و پيشگامي براي جهانگردي، از براي آشناسازي 

نيازهاي ضروري براي توسعه گردشگري روستايي پيش
گردشگري هاي فعاليت آيند. همچنينبه شمار مي

روستايي بايد در يك الگوي مشخص و بر اساس 
يادگيري به منظور گسترش اصول به ساير نواحي 

مفهوم توجه به . (Farrell, 2005)ساماندهي شوند
سهمي كه در امور اقتصادي، و  يكشاورز يچندكاركرد

 يتقش كشاورزبازتعريف ، محيطي دارداجتماعي و زيست
چرا  ي به نظر مي رسد؛ضرور ييدر چارچوب توسعه روستا

بر اساس  صرفاً  را  يبخش كشاورزتوان ديگر نميكه 
ورد ر مبيد غذا و فيو تول ييزاد، درآمد و اشتغاليزان توليم

، همچون حفاظت معيارهاييد يباداد؛ بلكه قرار  يابيارز
 ريو سا يرمصرفيغ يهاو فراغت، ارزش يحيتفر يهاتيفعال

 زيابيرا نيز در ارش افراد يادرحال افز موجود و يدغدغه ها
 ين تقاضايا كارآيي بخش كشاورزي مورد توجه قرار داد. 

 با مين، در رقابت مستقيچندگانه زم يكاربر يبرا ياجتماع
 يد كااليم توليجه مستقيكه نتاست  يسنت يهاارزش

 .(Huylenbroech & Durand, 2003)هستند يكشاورز

شگري گرد از جزيي اصل در كشاورزي گردشگري
روستايي  گردشگري ديگر هايشكل است. روستايي

 ماجراجويي گردشگري ،١گرديطبيعت شامل

 جويانه بهحادثه آميز يامخاطره (سفرهاي٢روستايي

 و ها)رودخانه و هاجنگل كويرها، چون پرخطر مقصدهاي
 برايگردشگري كشاورزي، باشد. مي٣فرهنگي گردشگري

 روستايي سنتي نوازي نمهما دنبال به كه بازيدكنندگاني

 فرهنگي تجارب و گذار و گشت طبيعت، به دسترسي  و

 .آورديم فراهم را محور همزرع گردشگري تجربه هستند،
                                                                                   
1. Eco-tourism 
2. Rural adventure tourism 
3. Cultural tourism 
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 كمك به كشاورزان، اين نوع از گردشگري  ديگر از سوي

 و نمايند حفظ را كشاورزي دوام و پويايي تا كندمي

  . (Veeck et al., 2006)تنوع ببخشند را خود اقتصاد
در  يو كشاورز ييروستا يموضوع گردشگراهميت 
ست يزطيعت و محيكه طب تا بدانجاست يسطح جهان

ط روستا و فرهنگ بكر آن با يمح يطوركلو به ييروستا
 راثيها، م، جنگليستيزهمچون حفظ تنوع ييشعارها
ي، المللنيآب مورد توجه جوامع ب راثيم ي وكشارز

ر گرفته است. در گزارش سازمان ملل قرا و ونسكوي
توسعه  ١آينده مشترك ما) به نام 1987لند (برنت

پايدار بر رشد اقتصادي همراه با حفاظت از كيفيت 
حفظ  بدنبال زيست داللت دارد. توسعه پايدارمحيط

يوه زندگي و بهبود ش از لحاظ تعادل بين نياز انسان
و حفاظت از منابع طبيعي و  احساس رفاه از يك سو

 ، از سوي ديگرهاي آيندهيستم نسل حاضر و نسلاكوس
ان اهداف يتعادل مايجاد دار، با يتوسعه پا .است

جامعه، رفاه  يو اجتماع ي، اقتصاديطيمحستيز
 ).Ciegis, 2009( كندينده را فراهم ميحال و آ يهانسل

هم مرتبط ه كامًال ب يو توسعه گردشگر ييتوسعه روستا
 يداريمعن و اثر مثبت يگريبوده و توسعه هركدام بر د

 محيطيزيست بعد ). درArntzen et al., 2007دارد (

 از حفاظت به تواندمي يكشاورز يگردشگر

آب  منابع حفظ و هااكوسيستم و طبيعي يهابومزيست
 را محيطيزيست يهاآسيب همچنين ؛نمايد كمك

 ببخشد بهبود را روستا اطراف مناظر و دهد كاهش

.(Carlsen et al., 2001)  كشاورزان ،هاافتهبا يمطابق 

 ءارتقا از يكشاورز يگردشگر توسعه به واسطه چيني
 رضايت گذشته احساس به نسبت خود رفاه سطح

 ،بر اين اساس. (Fujun & Cottrell,2008) كنندمي
 و ياقتصاد -اجتماعي يپايدار باعث يكشاورز يگردشگر
 شده چين روستايي مناطق در محيطيزيست

از نتايج  يبه برخ. (Fujun et al., 2009)است
انجام شده در زمينه  يو خارج يداخل هايپژوهش

طور خالصه ر بهيدر ز يي و كشاورزيروستا گردشگري
  :اشاره شده است

                                                                                   
1. Our common future 

et al.  (2016) Herawati بردهاي راه يدر بررس
شرق  يووانگياز بانگردشگري در مناطقي توسعه بوم

در  يرا شامل توسعه تعاونن راهبردها تريمهم ٢هجاو
مرتبط با  يهاآموزش ي، بهبودسازماندهيجامعه محل

ه ي، بهبود سرمايطيمحستيز يهابياز آس يريشگيپ
الت يبهبود تسه يزيرو آموزش، برنامه يمحل يانسان
ت يبا اولو يگردشگران در رابطه با اصول گردشگر يبرا

  اند.بيان نموده SO يبر راهبردها
 (2015) Ghorbani et al. يهاراهبرد يسردر بر 

ل مدل يبا استفاده از تحل گردشگريبومدار يتوسعه پا
SWOT-QSPM  نقاط قوت و  بر يجنوبدر خراسان

اند. داشتهتأكيد  WOو    SOيفرصت با راهبردها
توسعه حمل  يبرا يزيرها شامل برنامهراهبردن تريمهم

ت يريا، مدهق رسانهياز طر يارتباط يهاتيو نقل، فعال
و  يمختلف گردشگر يهادر بخش يو تخصص ياحرفه
مدت و بلندمدت مرتبط با كوتاه يزيربرنامه
، يرساختيالت و امكانات زي، توسعه تسهگردشگريبوم

 داريت پايريمد يگسترش مشاركت مردم برا
 يبرا يامنطقه يهالي، توجه به پتانسگردشگريبوم

دار و يه بحث پا، توجه بيجذب انواع مختلف گردشگر
 يزير، برنامهگردشگريبومو توسعه  يطيمحستياثرات ز

ه بود يزان و مقامات محليرران و برنامهيجامع توسط مد
 . است

(2016) Rezvani et al.  مسائل و هافعان چالشينذ 

 شهرستان در يكشاورز يگردشگر توسعه يفرارو
 ،جمعيتي عمده از مراكز فاصله گروه شش در را شاهرود
 آموزش، و آگاهي ،يامنطقه و ملي جامع يهاسياست

 موجود قوانين و رسوم محصوالت، آداب و بازاريابي

 .اندنموده يبندطبقه

(2013) Nori & Zand  با مدلSWOT  نقاط ضعف
، يرا در چهار بعد اقتصاد ييروستا گردشگريو قوت 
در  در شهرستان پاوه ي، سازمانيطيمحستي، زياجتماع

ها و قابليت .قرار دادند يرمانشاه مورد بررساستان ك
 بههاي توريستي، عالقه گردشگران ها در جاذبهقوت

هاي روستايي، وجود منابع طبيعي و مناظر زيبا جاذبه
هاي اساسي در عامل ييد وجود ضعفأ. تبوده است

                                                                                   
2. Banyuwangi East Java 
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 يگذارهيو سرما يزيرت بر فقدان برنامهياقتصادي با اولو
، فقدان درك و يبخش خصوص يزير، فقدان برنامهيدولت

، يها و فرهنگ محلشناخت از عادات و سنت
و  التيبه تسه ينامناسب، دسترس يهارساختيز
باشد. ينامناسب م يطيمحستيو ز ينهاد يهارساختيز

و سبك  يتبادالت فرهنگ شامل هان فرصتتريمهم
ها و نظرات مردم، امكان انتقال ، گسترش نگرشيزندگ
فرهنگي مثبت به افراد ديگر، و توسعه هاي ارزش

مناطق به است. آسيب  Ĥنهاامكانات فرهنگي در شهرست
گردي، فروپاشي پوشش گياهي و فرسايش خاك طبيعت

  .در منطقه است يد جديتوسط گردشگران تهد
(2011) Karami Dehkordi et al. ر عوامل مؤثر ب
را  ياريبختمحالتوسعه گردشگري روستايي در چهار

 عوامل ،يريپذ ريزي دولتي، مشاركترنامهامل عوامل بش
بهداشتي و ، عوامل اقتصادي اجتماعي، عوامل –فرهنگي 

غات  يو عامل تبل و آرامش يامنيت عوامل ،يطيمحستيز
  اند.ان نمودهيب

(2008) Mahdavi et al. اثرات با ارتباط در 

 مثبت اثراتكه  داد نشان ييروستا هتوسع بر يگردشگر

فراوان است. از سوي  ياجتماع يها نهيزم در يگرگردش
 انييروستا خاطر تعلق شيافزا ديگر به داليلي از جمله، 

 با انييروستا تعامل شيافزا و ييآشنا خود، يروستا به
 بهبود و ييروستا ينواح به هاشهياند انتقال و گردشگران

 كاهش موجب ، يعموم و يفرد بهداشت تيوضع
 نتايج . همچنيناست شده ييتاروس ينواح در مهاجرت

 فرده ب منحصر و زيبا ياندارهاچشم داد كه نشان

 تجهيزات و تسهيالت بودن نامناسب قوت، نقطه ينترمهم

 يبرا بيشتر انگيزه ضعف، افزايش ينترمهم اقامتي

 يهازمين تخريب و فرصت ينترمهم تفريح و مسافرت
 عهتوس ين تهديدترمهم روستايي مزارع و يكشاورز

  .باشدمي السجرد يروستا در روستايي يگردشگر
نه پژوهش و مطالب ارائه شده يشيلذا با توجه به پ

در بيشتر موارد اگرچه كه ان نمود يتوان بيم
انجام  يدر كشور صورت گرفته ول ياديز هايپژوهش
شده در هر منطقه  يمتمركز و سازمانده هايپژوهش

ن با ي. بنابرااست يت ضروريموفق افزايش ضريب يبرا
 يو عمران و آبادان ييتوسعه روستا لزومتوجه به 

 برايهاي مناسبي روستاها، استان مازندران پتانسيل

در  گردشگريبومو  گردشگري كشاورزيسازي پياده
ن يا از ان بسيار زياديمسافر نهخود نهفته دارد. ساال

 عنوان به گردشگري صنعت وجود و كنندمي عبور استان
 اين اقتصادي رونق موجب تواندمي فرابخشي صنعت يك

ان ود گردشگررا با وين است آيشود. حال سؤال ا منطقه
سوادكوه و  Ĥنهاياستان مازندران و شهرستدر  شماربي

 يناآباد توسعه ومسير در  ي، گاميسوادكوه شمال
 يا در كنار كشاورزيبرداشته شده است؟ آ يروستاها گام

و  گردشگري كشاورزي ج و توسعهي، ترويو دامدار
ن مناطق در يا يل بااليبا وجود پتانس گردشگريبوم

و اشتغال جوانان  ييمشاغل و توسعه روستا يبخشتنوع
اران و ذاستگياست؟ چرا سشده يزيربرنامه يطور جدبه

با فراهم آوردن ، رونق گردشگري يزان به جايربرنامه
ل يتبدروستاها و  در گردشگران يمئنه سكونت دايزم

 ياختصاص يهاالها و باغيبه و يمنطقه گردشگر
را مورد روستاها  يو بافت سنت يبوم يمعمار ،نانيشهرنش

   تهديد قرار داده اند؟
كرده به مهاجرت جوانان روستايي و تحصيل

يافتگي روستاهاي شهرهاي بزرگ نشاني از عدم توسعه
ان زحمتكش و ييروستاواقع در مناطق مذكور است. 

 يهانين مناطق با فروش زميو دامداران اكشاورزان 
د مواجه يدار خود را با تهديشت پايمع ،و باغات يكشاورز

اشتغال و سكونت  ينموده تا بتوانند فرزندان خود را برا
نان ين گردشگران و شهرنشيا يجارياست يهادر خانه

   ند.يبزرگ نما يشهرها يراه
 يگردشگر كه است اين از حاكي امر شواهد سيررب
 پايدار توسعه حوزه در يكنشگر يهاضرورت از يكي

 يهاطي. اگرچه محرودمي شمار به ن منطقهيا ييروستا
 يسوادكوه و سوادكوه شمال Ĥنهايشهرست ييروستا
و  ييروستا گردشگريجذب  يل الزم برايپتاس

 گردشگريبومسبز و  يو گردشگر يكشاورز يگردشگر
و  يزيربرنامه كن بايرا برخوردار هستند. ل

 ياو منطقه يالزم در سطح مل يهايارذاستگيس
به نظر الزم تدوين و اجرا شود.  يهاراهبرد ستيبايم

طور به يي،روستا يرسد بتوان با استقرار گردشگرمي
به  گردشگريبومكشاورزي و  يگردشگر ،خاص

و حل توسعه پايدار دستاوردهاي مورد انتظار 
ن موراد دست يافت. كمك اينيافتگي روستايي با توسعه
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در ارتباط  يو اقتصاد يكشاورز يهاتيفعال يسازمتنوع
 يبرا يت رقابتيمز، و زراعت يبا توسعه منابع دامدار

با  شتريب درآمد و ارزش ،  دكنندگان در بازاريتول يبعض
د و يمانند تول يمحل يد محصوالت مختلف كشاورزيتول

اقامت  ،م محصوالتيو عرضه مستق يبندبسته ،يفراور
گردشگران،كاهش مهاجرت، اشتغال جوانان، كمك شبانه 

هاي اقتصاد روستايي، تنوع بخش به توسعه ساير بخش
دار، توسعه يشت پاي، معمحيط زيستاقتصاد، حفاظت 

  .يدانش بوم يايو اح يفرهنگ
 يرونيو ب يط درونيمح يابيو ارز يين شناسابنابراي 

ناسب با مت يو انتخاب راهبردها يدر جذب گردشگر
هر منطقه  يشناختي كشاورززيست و نظام بوممحيط

 راهكارين ترمهملذا  .آيدبه حساب مي يضرور يامر
بايست باشد كه ميميمناسب  راهبردن يتدو ،موجود

و  ترغيب و تشويق پذيرش داوطلبانه كشاورزان
ن يج ارائه شده در اي. نتارا در نظر داشته باشد روستاييان
اندركاران ران و دستيار مديا در اختر ي، فرصتپژوهش

دهد تا ايي قرار ميو توسعه روست يكشاورز يهااستيس
الزم را براي رسيدن و تداوم در  طي، شرابا رفع موانع

ارائه  .فراهم آورند يي و كشاورزيروستا يج گردشگريترو
هاي همگام با سياست پژوهشن يسازوكارهاي اجرايي ا

تواند در ي، ميير روستااديتوسعه پا يكالن كشور برا
توسعه  يامنطقه يآت يهاو در برنامه يمات بعديتصم

استان مازندران مؤثر باشد.  يو گردشگر يكشاورز
 ين مدل راهبرديتدو پژوهشن هدف اصلي يبنابرا

TOWS اگروتوريسم و ( ييروستا يدر توسعه گردشگر 
سوادكوه و سوادكوه  Ĥنهاي) در مورد شهرستتوريسماكو

اهداف اختصاصي اين مازندران است. استان  يشمال
  گونه بيان داشت:توان اينرا مي پژوهش

  ؛منطقه موردمطالعه يگردشگر يهايژگيو ييشناسا
در قالب عوامل  يرونيو ب يعوامل درون ييشناسا

  ؛ SWOT  سيدهنده ماترليتشك
 يمؤثر بر سازوكارها يارهايمع يبندتياولو
  روستايي؛  يكننده توسعه گردشگرتسهيل

بندي تيو اولو TOWS يراهبردتدوين مدل 
 ي.كننده توسعه گردشگرتسهيلهاي) گزيدارها (راهبرد

  منطقه مورد مطالعه

شهرستان سوادكوه و سوادكوه شمالي با دارا بودن 
درصد جمعيت استان  2درصد مساحت و  10حدود 

درصد  15وسعت جغرافيايي بيش از با   و مازندران 
ياهي و گنگل مازندران و تنوع گسترده مراتع و ج

محصول زراعي و باغي  40جانوري و توليد نزديك به 
 ييو روستا يكشاورز يدر گردشگرداراي ظرفيت بااليي 

اي قابل توجه اين مناطق شامل هجادبه يبرخ هستند.
  موارد ذيل است:

رودخانه  مانند رودخانه تاالر(تالر) هارودخانه) 1(
  ؛كسليانرودخانه ، ولوپي
ي شاخص شهرستان هاĤنها و كوهستقله) 2(

 )هاي ورزشيدر بخش معرفي جاذبه( ذكر شده سوادكوه 
قله امامزاده حسن، كوه چرات، قله اتابك، ارتفاعات نظير 

ولوپي، ارتفاعات وسو، قله خر و نرو، كوه قدمگاه، قله 
هاي سنگو، قله ارفع كوه، قله امامزاده عباسعلي، كوه

خيل، كوه عباس آباد، ارتفاعات جالم كوه گرجيدراسله، 
  ؛ و شفلي

انداز تلفيقي كوهستاني و چشمبا با يز يهاآبشار )3(
، آبشار چالك ، آبشار دراسله تنگه، شورآب مانند جنگلي

زو آبشار گَ، آبشار شش رودبار ، آبشار كنعره (گلناب دره)
ل آبشار سله بن يا تون، آبشار چرات، آبشار ميان كال ، 

  ؛سي
در نقاط مراتع و  مزارع گياهان دارويي) 4(

ي مانند شكرهللا،گل گاوزبان، يكوهستاني گياهان دارو
هاي خوش سبزي كهالري، ترم، هوكيجو، تشي گزه 

  .رويدمي آنهاطعم و خوراك در 
هاي سوادكوه منطقه جنگلي يكي از زيباترين منطقه

 و است باشد كه در شيرگاه واقع و شكار ممنوع لفور مي
هاي بكر و داراي آبشارهاي فراوان و داراي جنگل

سد  ،شدهر زيبا مانند درياچه بهشت گمهاي بسياياچهدر
 يهادر گاوانهها و دامداران اقامتگاه گالشز يالبرز و ن

  است.  يچوب
اصالت زندگي دامداران و كشاورزان روستايي، در 

 ذبهكنار طبيعت زيباي استان به اين نوع گردشگري جا
 ، منطقههاي جنگليكلبه .بديلي بخشيده استبي

عطر باغات مركبات و   ،گردشگري جوارم سوادكوه
تجربه پلكاني،  و سرسبز شاليزارهاي   بهارنارنج،

داري با نور فانوس در نپارهاي ساده چوبي براي زندهشب
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خوار محافظت از محصول شالي از دست حيوانات گياه
كشاورزي به شكرانه  هايشركت در جشن ،جنگلي

 يهاو جاذبه ياندازهااز چشم يا، نمونهتابستان پربركت
 يدر روستاها يو كشاورز ييروستا يگردشگر
   ت.اس يسوادكوه و سوادكوه شمال Ĥنهايشهرست
  

  هامواد و روش
 توجه با ابتدا .است يتحليل – توصيفي پژوهش روش

و  يط درونيمح  تيوضع  موجود، يثانو اطالعات به
 بررسي و شناسايي منظور به منطقه مورد مطالعه يرونيب

 ثيرگذارأت عوامل و )هاضعف و هاقوت(دروني ثرؤم عوامل

 منطقه يبرگردشگر )تهديدها و هافرصت( منطقه بيروني

قرار گرفت و  يمورد بررس  SWOT تكنيك با نظر مورد
شدن  يين و  نهايشيپ يهاجه مرور اسناد و پژوهشينت

دارها از يگز يارهايرمعيارها و زيفق شده معفهرست توا
با نظر گروه متخصصان  SWOT-AHPل يق تحليطر

متخصصان و از  يگروه ،آن يآمار صورت گرفت. نمونه
نه يدر زم يتجربه و تخصص علم يكارشناسان دارا

نفر) 10( ييتوسعه و عمران روستاو  ييروستا يگردشگر
بط مانند مرت Ĥنهايدر سازم يتيريتجربه مدداراي و 

به طور نفر) 10مازندران ( يسازمان جهاد كشاورز
نامه بر انتخاب شدند. پرسش هدفمند و  دردسترس

 ١يساعت ياس نه سطحيو مق AHPك ياساس تكن
، ترمهم، كمي ترمهماهميت يكسان، مساوي تاكمي (

تا خيلي  ترمهمثرتر، ؤو م ترمهم، ترمهمتا  ترمهمكمي 
 ترمهم، كامال ترمهمخيلي تا كامًال ، ترمهم، خيلي ترمهم

ت يع شد. در نهايدر بين نمونه مورد مطالعه توزو ارجح) 
ل قرار يو مورد تحل يآورل، جمعيپرسشنامه تكم 16

ارها و يرمعيارها و زيت معين وزن و اولوييتع گرفت.
 يل سلسله مراتبيند تحليدارها با استفاده از مدل فرايگز
)AHPپـردازش اطالعـات از  يا) انجام گرفت. بر

ـه يبهره برده شده است و كل  SWOT- AHPكيتكن
 Super Decisionsمحاسـبات آن با استفاده از نرم افزار

. در مرحله مربوط انجام گرفتـه است  Excelو 6/2نسخه 
 ينظر كارشناسان در مورد چگونگ راهبرد، ن يبه تدو

 دراهبر 8ت يده شد و در نهايپرس SWOTق عوامليتلف
افزار بر اساس با نرم AHPد كه در مدل ياستخراج گرد

  د. يگرد يبندتياولو يت كلياهم
                                                                                   
1 .Saaty 

  

  
  منطقه مورد مطالعه ييايت جغرافيموقع - 1شكل

  
  

  

ابزاري كارآمد براي شناسايي شرايط  SWOT تحليل
شناخت محيط پيراموني و  دروني هايتوانايي، محيطي

 راهبردير مديريت است. پايه و اساس اين ابزار كارآمد د
 باشديم راهبرد نيتدوو  يزيربرنامهو  يريگميتصم يبرا
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 تيموقع ليتحل يبرا يديمف اريبس ليتحل توانديكه م
، ينوآورو  يفناورو توسعه  كاربرد نهيزمدر ده يپد يجار
و انتخاب  دستاوردهاو  امدهايپ يابي، ارزشيريگميتصم
و  هااندار، ضعفچشم بهتنها نهاين ابزار، باشد.  هانهيگز

به  بلكه ،كنديمتوجه ) يط دروني(مح يجار يهاقوت
 يدهايو تهد هافرصتو  يآت احتماالت ممكن

    .)2(شكل  توجه داردنيز  )يرونيبط ي(محيآت

  

  
 SWOTدر  يمنف و مثبت ييفضا و يرونيب و يدرون يفضا سهيمقا .2شكل

 
 مندامنظن ييتع از استفاده SWOT ليتحل و هيتجز در

 يهانهيگز يابيارز اي و ارهايمع ينسب تياهم
منظور  به ست.ين ارها فراهميمع به توجه با يريگميتصم
 كي به ليتبدSWOT چارچوب ،يينارسا نيا به يدگيرس

با  ليتحل و هيتجز كپارچهي مدل و يمراتب سلسله ساختار
 شده آن ژهيو ريمقاد محاسبه روش باAHP از استفاده

 (Wickramasinghe & Takano, 2010). است

 يبندتياولو SWOTدر  AHPاستفاده از  يطوركلبه
 يسه زوجيو امكان مقا SWOT يفاكتورها يبرا يليتحل

 ,.Kurttila et al(د ينمايفراهم م آنها يدو را براو دوبه

ن ييدر جهت تع AHPبا  يابيو ارز يريگاندازه ).2000
ار يك معي AHPاست و  SWOTعوامل  ١يت نسبياهم
موجب اتخاذ جاد هدف، يم و انتخاب است كه با ايتصم
 & Fabc ).شود مي هانهين گزيتربا مناسب نهيم بهيتصم

                                                                                   
1. Relative Importance 

Zver, 2011) ل يتحلSWOT است كه معموًال  يابزار
ز يده و نيك پدي يدرون يهاها و ضعفقوت مرور يبرا

به كار  يخارج يدهايها و تهدبرجسته نمودن فرصت
 چه اگر).  Pesonen et al., 2000; Rauch, 2007( روديم

 طيمح به نسبت يروشن كسب درك به SWOT ليتحل
 اي راهبرد يفضا و دينمايكمك م دهيپد كي يرونيب و يدرون

 اما د،ينمايم ييشناسا را خود مطالعه مورد موضوع يراهبرد

 توسعه و بهبود راهبرد فرد  به عنوان چيه به ابزار نيا

 از يكي كه آن حال كند.ينم شنهاديپ را  موجود تيوضع

 اي دهيپد هر يرونيب و يدرون يفضا ليتحل مراحل نتريمهم
 موجود وضع توسعه و بهبود يبرا ييراهكارها ارائه يموضوع

 نيا به كه است يابزار يراهبرد يهانهيگز سياست. ماتر
 ليتحل از پس مرحله معموالً و است شده ارائه منظور

TOWS دينمايم كمك ما به ابزار نيا رود.يم شمار به 
،  (SOمختلف راهبرد گروه چهار در مناسب را يهاراهبرد

ST، WO  ،(WT مورد موضوع راهبردي يفضا به بسته 
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تمركز برابر بر نقاط SWOT م.يينما ارائه و فيتعر يبررس
 راهبردن يتدو يد برايقوت و فرصت و نقاط ضعف و تهد

  ها شانسها و فرصتائه قوتبا ار TOWSك يتكن دارد.
  

  
ز دارد. يآمتيموفق راهبردت و ارائه يموفق يبرا يبهتر

ط ينكه محيل اياست كه به دل SWOTك مرحله بعد از ي
ط يشتر محيت بيرقابل كنترل است و با اهميغ يرونيب

 ين راهبردها درونيهمراه است. حرف اول ا TO) (يرونيب
ل كنترل  و قابل د بر درون داشته كه قابيتأك واست 

ط يشروع شده كه مربوط به مح  Wو Sر است(با ييتغ
  .)3(شكل  است) يدرون

  
  
  

 
  

 TOWS راهبردن يتدو يبرا SWOT-AHP. مدل3شكل

 
 مدل ينه گردشگريدر زم ياريبس پژوهشگران

SWOT–AHP هايپژوهشج ياند و نتاكار گرفتهه را ب 
 & Osun)اندخود را در قالب راهبردها ارائه نموده

Arand, 2007 ; Lee & King, 2008 ; 
Wickramasinghe & Takano, 2009; Fabc & Zver, 

2011). 

 پيشينه بررسي با مطالعه مورد موضوع به توجه با

 و آثار ارزيابي با رابطه در شده انجام مطالعات و پژوهش
 هاشاخص ييروستا  يگردشگر منفي و مثبت يپيامدها

 و طراحي  SWOTسيالب ماتردر ق پژوهش يمتغيرها و
  .گرديد ارائه
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 ييروستا يدر  توسعه گردشگر SWOT ينظرنه يشيپ .2جدول
 منابع  هاگويه  ابعاد

نقاط قوت
اندازهاي هاي  متنوع و چشمگيري از منابع طبيعي و گونهبهره  

  و هوايي مناسبزيبا و شرايط آب 
(2005)Eftkhari & Mahdavi   (2008) ؛Porjafar et al. ؛  

(2013) Nori & Zand  (2015)؛Ghorbani  et al.  ؛
(2016)Herawati et al. (2016) ؛ Jafarian et al.  

  .Porjafar et al(2008) ؛   Eftkhari & Mahdavi(2005)  درآمدزايي و اشتغال 
  .Jafarian et al (2016)؛

  .Porjafar et al(2008)  كاهش مهاجرت روستايي

نقاط ضع
  ف

بودن امكانات و تسهيالت زيرساختي، بهداشتي، خدماتي، ناكافي
  اقامتي و رفاهي

(2005)Eftkhari & Mahdavi  (2013)؛ Nori & Zand (2014)؛ 
Darvishi et al. ؛  

 (2015)Ghorbani  et al. (2016)؛ Jafarian et al.  

  ديده كمبود نيروي انساني متخصص و آموزش
(2005)Eftkhari & Mahdavi  (2013)؛ Nori & Zand (2014)؛ 

Darvishi et al ؛  
  .Jafarian et al (2016)؛

؛  Nori & Zand (2013)  ؛  .Porjafar et al(2008)  اي با مشاركت مردمريزي محلي و منطقهفقدان برنامه
(2016)Herawati et al.,   

پذيري گردشگري سازي روستاييان در ادراك توجيهفقدان ظرفيت
  Nori & Zand (2013)؛   Eftkhari & Mahdavi(2005)  اعتمادسازي براي برخورد با گردشگرانو 

فرصت
  ها

 Darvishi et al (2014)؛  Eftkhari & Mahdavi(2005)  ها)(خصوصي ، دولتي و تعاوني هاي مختلفگذاري بخشسرمايه
  .Jafarian et al (2016)؛ .Ghorbani  et al(2015)؛

؛  .Jafarian et al (2016) ؛ Eftkhari & Mahdavi(2005)   انوني و توجه مسئوالن و سياستگزارانهاي قحمايت
(2016)Herawati et al.  

رساني مناطق هاي مختلف و  اطالعفرصتي براي آشنايي فرهنگ
  الملليگردشگري مورد نظر در سطح ملي و بين

2013) Nori & Zand  (2015)؛Ghorbani  et al.  ؛
(2016)Herawati et al.,  

تهديدها
  

  محيطيزيستهاي تخريب آلودگي
 (2005)Eftkhari & Mahdavi   (2008) ؛Porjafar et al.  ؛  

(2013) Nori & Zand   (2015)؛Ghorbani  et al.  (2016)؛ 
Jafarian et al.  

گرايش گردشگران به خريد زمين از روستا و تبديل منطقه 
هاي اختصاصي و تهديد معماري بومي و باغگردشگري به ويالها و 

  بافت سنتي و كشاورزي روستاها
 (2005)Eftkhari & Mahdavi  (2009) ؛Ghezelbash ؛et al.  

(2008)Mahdavi 

از بين رفتن شيوه و فرهنگ زندگي روستايي و گرايش برخي 
  جوانان به سبك زندگي شهري

(2005)Eftkhari & Mahdavi  (2014)؛ Darvishi et al (2016)؛؛ 
Jafarian et al.  

  
كننده تسهيل يراهبردها يبندتيند اولويدر فرا

ك يبا استفاده از تكن ييروستا يتوسعه گردشگر
SWOT-AHP شده است:  ير طيمراحل ز  

  ؛  ين ساختار سلسله مراتبيتدو
 ؛ يسات زوجيل جدول مقايتشك

جهت محاسبه وزن هر  ين حسابيانگيمحاسبه م
) (البته ي(وزن نسب يسه زوجيس مقايماترنه از يگز

ها استفاده از از روش يكين روش وجود دارد كه يچند
 است) ؛  ين حسابيانگيمانند م يبيتقر يهاروش

دارها: يارها و گزيرمعيارها ، زيمع يمحاسبه وزن نسب 
ارها با يرمعيارها با توجه به هدف، زين مرحله معيدر ا

ارها يرمعيرها با توجه به زدايارها و سپس گزيتوجه به مع
 رند؛ يگيقرار م يسه زوجيمورد مقا

 ييالزم است تا وزن نها يسات زوجيق: بعد مقايتلف
ق ين راستا از عمل تلفيدارها محاسبه شود، در ايگز

 د؛ يآيدست مه ب پژوهشاستفاده شده و پاسخ به مسئله 

اگر نرخ  يم: در حالت كليتصم يبهبود ناسازگار
 نسبتاً قابل يباشد ناسازگار 1/0متر از ك يناسازگار

در قضاوت  يصورت بازنگرنير ايقبول است، در غ
  (Ghodspour, 2012).رسد يبه نظر م يضرور

دهد ياست كه نشان م يزمي: مكان١ ينرخ ناسازگار
ا يارها يسه معيشوندگان به مقاپرسش يهاكه پاسخ

نرخ  يكل دارد. به طور يها چه اندازه اعتبار منطقنهيگز
ها را نشان در قضاوت ييگوزان تناقضيم يناسازگار

  (Kalantari, 2012).هديم
  

                                                                                   
1. Inconsistency 
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  ج و بحثينتا
در قالب عوامل  يرونيو ب يعوامل درون ييشناسا
 SWOT سيدهنده ماترليتشك

هاي تخصصي با استفاده از ادبيات پژوهش و مصاحبه
ي يهاي هريك از معيارهاي فوق شناساين شاخصترمهم
بندي شوند و سپس در قالب نقاط ضعف و قوت دستهمي

 يبندجمع به توانديم ريز جدول از استفاده د.خواهند ش
 در كهكمك نمايد  ييرهايمتغ حذف چهارگانه و ابعاد

ت با جلسات يدر نها .ندارد وجود نظر اتفاق آنها مورد
س يبا متخصصان در مورد ماتر يبحث و مراجعه حضور

  ده شد.يماع رسر به توافق و اجيز

  
 TOWS يو راهبردها SWOT سي.  ماتر3جدول

  
   TOWSماتريس

 راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي

  هافرصت
هاي مختلف (خصوصي ، گذاري بخشسرمايه - 1

  ها)دولتي و تعاوني
 هاي قانوني و توجه مسئوالن و سياستگزارانحمايت - 2

هاي مختلف و  فرصتي براي آشنايي فرهنگ - 3
رساني مناطق گردشگري مورد نظر در سطح ملي عاطال
  الملليو بين

  تهديدها
  محيطيزيستهاي آلودگي - 1
گرايش گردشگران به خريد زمين از روستا و تبديل منطقه  - 2

هاي اختصاصي و تهديد معماري گردشگري به ويالها و باغ
  بومي و بافت سنتي روستاها

ستايي و گرايش از بين رفتن شيوه و فرهنگ زندگي رو - 3
  برخي جوانان به سبك زندگي شهري

  نقاط قوت
ها، منابع طبيعي و گيري از گونهبهره - 1

  اندازهاي زيبا چشم
  درآمدزايي و اشتغال  - 2
  كاهش مهاجرت روستايي - 3

  حداكثر- راهبردهاي حداكثر
توسعه كارآفريني گردشگري و تنوع بخشي به  - 1

 مشاغل روستايي 

زي گردشگري پايدار روستايي با ساترويج فرهنگ - 2
توسعه الگوي روستاي پايدار و سازگار با محيط 

  زيست(اكوويليج)
  

  حداقل- راهبردهاي حداكثر
هاي فرهنگي و بومي جامعه توجه به مالحظات و ارزش - 1

ميزبان با تشكيل نهادهاي گردشگري محلي براي جوانان 
آداب و رسوم رساني زبان و فرهنگ و روستايي با تبليغ و اطالع

محلي و اشتغال در كارگاهاي صنايع دستي محلي، و بازاريابي 
هاي محلي و تهيه غذاهاي سالم و ارگانيك به غذاها و سوغاتي

 سبك محلي

توسعه فيزيكي و كالبدي  و فضايي روستا در راستاي  - 2
توسعه زيست محيطي و قوانين مناسب براي تغييركاربري 

  اراضي
  نقاط ضعف

بودن امكانات و تسهيالت ناكافي- 1
زيرساختي، بهداشتي، خدماتي، اقامتي، 

 رفاهي

كمبود نيروي انساني متخصص و  - 2
 ديده آموزش

اي ريزي محلي و منطقهفقدان برنامه - 3
 با مشاركت مردم

سازي روستاييان در فقدان ظرفيت - 3
پذيري گردشگري و ايجاد ادراك توجيه

  انگيزه و اعتمادسازي

  حداكثر- داقلراهبردهاي ح
ها و امكانات در جامعه ميزبان با توسعه زيرساخت - 1

هاي ريزي مشاركتي و هم افزايي و تعامل بخشبرنامه
  گذاريمختلف سرمايه

گيري از نيروي ترويج گردشگري آگاهانه با بهره - 2
متخصص كشاورزي و منابع طبيعي محلي و بومي براي 

ه گردشگري رساني گردشگران در زمينآموزش و اطالع
هاي توجيهي براي كشاورزان و سبز و نيز آموزش

  روستاييان در راستاي ادراك به پيامدهاي گردشگري 
  
  

  حداقل- راهبردهاي حداقل
ايجاد تعاوني و سازمĤنهاي مردم نهاد و داوطلب متخصص  - 1

زيست و توجيه در برنامه ريزي محلي براي توسعه پايدار محيط
ه پايدار زيست محيطي  و حفظ  روستاييان به اهميت توسع

 معماري بومي و بافت سنتي روستاها 

سازي نظام  ترويج مشاركتي روستايي با استقرار و نهادينه - 2
هاي شناخت نيازهاي واقعي جامعه محلي با بكارگيري رهيافت

، در آگاه سازي، تغيير نگرشها با PRAمشاركتي مانند
ست، معيشت  و توانمندسازي روستاييان در حفظ محيط زي
  اشتغال پايدار و توسعه فرهنگي و اجتماعي

  
بندي معيارهاي مؤثر بر و اولويتاهميت نسبي 

   كننده توسعه گردشگريسازوكارهاي تسهيل
 يارهايمع ،سيل ماترين مرحله پس از تشكيدر ا

سه شده و با استفاده از روش يبا هم مقا ييمختلف دوتا
ب يس، ضرايماتر يهافيرد ين هندسيانگيم يبيتقر
 ين هندسيانگيم ميارها كه برابر است با تقسيت معياهم

 بر اساسد. يآيدست مهها بنيانگيار به جمع ميهر مع
قابل  )5) و جدول (4(شكل كه در  پژوهش يهاافتهي

 399/0 يبا وزن نسب» نقاط قوت«مشاهده است، 
سبز  يل  توسعه گردشگريتسه يت را براين اهميشتريب

، 377/0 يبا وزن نسب» هافرصت« اريعد از آن معدارد. ب
ت ي،  و در اولو145/0 يبا وزن نسب» نقاط ضعف« ار يمع
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قرار دارند.  077/0 يبا وزن نسب» دهايتهد« ار يآخر مع
ز قابل قبول يارها نيس معيمربوط به ماتر ينرخ ناسازگار

  است.
  
  
  
  

. ماتريس مقايسه زوجي  و اهميت نسبي معيارهاي 4جدول
  وسعه گردشگري روستاييت
 معيارها  W ( TO  W  Sوزن نسبي هر معيار(

399/0  4 1,2  3,1  1  S 

145/0  2 2,4/1  1  1,3/1  W  
377/0  6 1  2,4  1,2/1  O  
077/0  1 6/1  2/1  4/1  T  

01/0  I.R  
  

  
  SWOT ياجزا يمثبت و منف يرونيو ب يدرون يسه فضاي. مقا4شكل 

  

يارها در ارتباط با بندي زير معاهميت نسبي و اولويت
  معيارهاي توسعه گردشگري روستايي 

عيارها، ك از ميهر يت نسبين اهمييپس از تع
 .شوديدارها مشخص ميو گزضرايب اهميت زيرمعيارها 

 يارهايرمعيك از زيت هرين مرحله ارجحيدر ا
ك از يك هر يبه تفك يكننده توسعه گردشگرتسهيل

  ).5(جدولارها مورد قضاوت قرار گرفته است يمع

  

   يدها) توسعه گردشگريها و تهد(نقاط قوت، ضعف، فرصت يارهاير معيز ين وزن نسبييتع. ماتريس مقايسه زوجي و 5جدول
  S3  S2  S1  Strength  -  وزن نسبي

588/0  -  4  2,5  1  S1 
296/0  -  3,2  1  2,5/1  S2  
116/0  -  1  3,2/1  4/1  S3  
  05/0  I.R 

 W4  W3 W2  W1  Weakness وزن نسبي
495/0  3,4  3  2,7  1  W1 
216/0  1,5  1,9  1  2,7/1  W2  
118/0  2  1  1,9/1  3/1  W3  
171/0  1  2/1  1,5/1  3,4/1  W4 

028/0  I.R 
 O3  O2  O1 Opportunities  -  وزن نسبي

558/0  -  4  2  1  O1 
320/0  -  4  1  2/1  O2  
122/0  -  1  3/1  4/1  O3  

01/0  I.R 
 T3  T2  T1  Treats  -  وزن نسبي

528/0  -  2,1  2,4  1  T1 
251/0  -  1,3  1  2,4/1  T2  
221/0  -  1  1,3/1  2,1/1  T3  

01/0  I.R 
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 10/0كمتر از   ،مربوط ينرخ ناسازگار يبه طور كل
 يهادهد كه پاسخيجه نشان مياست در نت

 ها چه اندازهنهيا گزيارها يسه معيشوندگان به مقاپرسش
ها در قضاوت ييگوزان تناقضيدارد و م ياعتبار منطق

 .ندارد وجود

  
.  اهميت نسبي زير معيارهاي مؤثر بر سازوكارهاي 5شكل  

  كننده توسعه گردشگري تسهيل
  

  كننده توسعه گردشگري روستايي.  اهميت نسبي و اولويت كلي زير معيارها و معيارهاي مؤثر بر سازوكارهاي تسهيل6جدول
  معيار  ن نسبيوز  زير معيار  اولويت نسبي  اولويت  كلي هر زير معيار

223/0  558/0  S1  399/0  strength 

118/0  296/0  S2  
046/0  116/0  S3  
07/0  495/0  W1 145/0  Weakness  
03/0  216/0  W2  
017/0  118/0  W3  
024/0  171/0  W4  
210/0  558/0  O1 377/0  Opportunities  
120/0  320/0  O2  
045/0  122/0  O3  
040/0  528/0  T1  077/0  Threat  
02/0  251/0  T2  
017/0  221/0  T3  

  
كننده توسعه تسهيل يراهبردهابندي و اولويت ن يتدو

   TOWSبا مدل گردشگري روستايي 
 نيا به كه است يابزار يراهبرد يهانهيگز سيماتر
 ليتحل از پس مرحله معموالً  و است شده ارائه منظور

TOWS ديمانيم مكك ما به ابزار نيا .روديم شمار به 
 راهبردهاي .ميينما فيتعر و نييتع را مناسب يهاراهبرد

 موضوع راهبردي يفضا به بسته مختلف در چهار گروه،

 گروه چهار نيا. شده است ارائه و فيتعر يبررس مورد

ب يترك  .SO ،ST، WO  ،WT يهاراهبرد : از عبارتند
 دررا  ،نظر متخصصانبا مطابق ي از عوامل سوات، مناسب

  د.يينماي) مشاهده م7جدول(

توان با چگونه ميحداكثر :  - حداكثر راهبرد
برداري را از گيري از نقاط قوت حداكثر بهرهبهره

 ؛ (SO)ها انجام داد فرصت

چگونه با استفاده از نقاط حداقل :  - حداكثر راهبرد
را حذف كرد يا كاهش داد  هاتوان اثر تهديدقوت مي

(ST) ؛ 

گيري از چگونه بايد با بهرهحداكثر:  - حداقل راهبرد
ها نقاط ضعف را تبديل به نقطه قوت كرد يا از فرصت

 ؛ (WO)شدت نقاط ضعف كاست 

چگونه بايد با كاهش دادن  حداقل:  - حداقل راهبرد
ثيرشان را أرا كاهش داد يا ت هانقاط ضعف تاثير تهديد

  . (WT)حذف نمود 
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در اولويت  SO يهاراهبرد ها،بر مبناي يافته در مجموع
  .)6(شكل  استت آخر يدر اولو WT يهاراهبرد اول و

  
 يهاراهبرددارها  و يگز يو وزن كل يت بندي. اولو7جدول

   TOWSمدل 
  وزن كلي  اولويت

 

بكارگرفته زيرمعيارهاي 
 شده براي هر راهبرد

  راهبردها

1  226/0  S1, S2,S3,O1.O2 SO1 

2  175/0  S1,S2,S3,O2,O3 SO2  
1  401/0   SO 

6  089/0  S1,S3,T2,T3 ST1 

5  125/0  S1,S2, S3,T2,T3 ST2  
3  214/0   ST 

4  134/0  W2,W4,O1,O2 WO1  
3  148/0  W2,W4,O1,O2,O3 WO2  
2  283/0   WO 

7  082/0  W2,W3,W4,T1,T3 WT1  
8  012/0  W2,W3,T1,T2,T3 WT2  
4  101/0   WT 

  

  
  TOWS يدراهبر يهانهيگز ييت نهايت و اهمي. اولو6شكل 
  
 

  
دارها يگز ين وزن كلييو تع يبندتي. اولو7شكل 

  ييروستا يكننده توسعه گردشگرتسهيل) يهاراهبرد(
  

  و پيشنهادها يريگجهينت
به  TOWSس يماتر يينها يبندتيبا توجه به اولو

 يهاراهبرد،  (SO)يتهاجم يهايب استرانژيترت
تنوع و   ياهراهبرد،  (WO) ر جهتييكارانه و تغمحافظه

در توسعه   (WT)يتدافع يهاراهبردو  (ST)يقابتر
و  گردشگري كشاورزيد بر يكأبا ت ييروستا يگردشگر

  شود.يشنهاد ميپ گردشگريبوم
   (SO) ا توسعه ي يتهاجم يهاراهبرد )1

 :SO1و  يگردشگر ينيتوسعه كارآفر راهبرد
كه همگام با  ييبه مشاغل روستا يبخشتنوع

 .Ebrahimi et al.، (2011)Ghanyan et al(2013)پژوهش
 نيشده است. بنابرا يگردشگر ينيفرآتوجه بر توسعه كار

روستاييان و كشاورزان داراي مزارع كوچك و كم بازده با 
سازي كارگيري رهيافت كارآفريني جديد جهت متنوعهب

هاي كشاورزي و اقتصادي خود فراتر از توليد فعاليت
خصوص در ارتباط با توسعه محصوالت كشاورزي و به 

دامداري و زراعت براي گردشگري كشاورزي  منابع
هاي كشاورزي و تجربيات با ارزش انواع فعاليت تواننديم

فروش محصوالت  روستايي، دستي صنايعمانند  خود را
  و تازه سبزيجات، يتازه مانند تمشك محل يجنگل

 شده فراوري غذايي مواد، يو كوه يياهان دارويگ

كه خود  هندمزرعه در معرض بازديد عموم قرار ددر
تنوع بخشي به عمليات كارآفرينان  شيوه اي براي

توليد و عرضه مستقيم  از راهكشاورزي و درآمدزايي 
اين شيوه  است. كيسالم و ارگان محصوالت كشاورزي

امروز  توليدكنندگان در بازار يبرارقابتي  يمزيتتواند مي
سفر به  يجه تقاضا برايو در نت را به همراه داشته باشد
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 ،كيو سالم و ارگان يد محصوالت محليمنطقه و خر
كسب  يبرا يمحل يديتول يهاس شبكهيسأساز تنهيزم

  است. يو محل يان افراد بوميوكار در م
:SO2 دار يپا يگردشگر يسازج فرهنگيترو

دار و سازگار با يپا يروستا يبا توسعه الگو ييروستا
 برگزاري سمينارهايق ياز طر ١ج)يليوست (اكويزطيمح

 يگ گردشگرمتعدد در زمينه راهكارهاي تقويت فرهن
در سطح  يجيات تروينشرانتشار كتاب و  دار ويكشاورز پا

، آن داريپا يگردشگر منطقه در زمينه ارتباط توسعه
و  يفرهنگ بوم يهاك، جشنوارهيارگان يهاجشنواره

  ت است.يز اهميحا يمحصوالت بوم
ست يزطيمح يداريپا ،انييزه در فرهنگ روستاامرو

شود كه در يمحسوب م يراث فرهنگيك ميبه عنوان 
ظ حف يان در راستاييروستا ياز موارد دانش بوم ياريبس
سبز  يها و روستاهاجيليست و توجه به اكوويزطيمح

 نيازهاي ساكنان از قبيل نياز به انرژين يمأاست. ت
 درون خود ازره  يئد و غتوليدات غذايي، دفع مواد زا

ك بدون يمحصول سالم و ارگان نحوه توليدروستا و 
 يمانند كودها يعيعات طبيبا ضا ييايميكاربرد سموم ش

 جيليره مورد توجه در اكوويو غ  ، مالچياهيو گ يوانيح
 جاديا مفهومي است در راستايدار يپا ياست. روستا

 يمنف راتيتأث كه يمناسب كشاورز يهاتيفعال باروستا 
ن حال متضمن يو در ع دارد ستيزمحط يبرا كمتر

  .است ي، اجتماعياقتصاد يداريپا
  (WO)ر جهتييمحافظه كارانه و تغ يهاراهبرد)2

 :WO1 ها و امكانات در جامعه رساختيتوسعه ز
و تعامل  ييافزاو هم يمشاركت يزيرزبان با برنامهيم

در  ي، تعاوني، خصوصيمختلف دولت يهابخش
 هايپژوهشها با افتهين يا ي؛گذارهيسرما

(2015)Ghorbani  et al. (2016) وHerawati et al. 

 مطابقت دارد.

:WO2 يريگآگاهانه با بهره يج گردشگريراهبرد ترو 
و  يمحل يعيو منابع طب يمتخصص كشاورز يروياز ن
نه يگردشگران در زم يرسانآموزش و اطالع يبرا يبوم

 يهاز آموزشيو ن گردشگريبوم و يكشاورز يگردشگر
ادراك  يان در راستاييكشاورزان و روستا يبرا يهيتوج

                                                                                   
1. Eco-Village 

يامدهاي گردشگري همگام با به پ
  Darvishi et al.، (2015)Ghorbani(2014)هايپژوهش

et al. (2016) وHerawati et al. شود. يشنهاد ميپ  
  (ST) يرقابت يها راهبرد) 3

:ST1 و  يفرهنگ يهاتوجه به مالحظات و ارزش
 يمحل يگردشگر يل نهادهايبا تشك زبانيجامعه م يبوم
زبان و  يرسانغ و اطالعيبا تبل ييجوانان روستا يبرا

 يو اشتغال در كارگاها يفرهنگ و آداب و رسوم محل
 يهايو سوغات يغذاها يابي، و بازاريمحل يع دستيصنا
 ي؛ ك به سبك محليسالم و ارگان يه غذاهايو ته يمحل

(2014)Darvishi et al. دست  يج مشابهيز به نتاين
    اند.افتهي

، درآداب و رسوم، دين، لباس، لهجه، زبان هاتفاوت
ايع دستي، موسيقي محلي و بومي، هنرها و نغذا، ص

كننده هاي محلي، معماري و كالبد روستا تبيينبازي
ها و فرهنگي و ميراث فرهنگي و سنت و تاريخي هويت

 يهاراثي. مبازمانده از پيشينيان است آثار تاريخي
 هايتيمرتبط با فعال يشامل  تمام ساختارها  يكشاورز
 يهامانند كانال ،ان استينيشيپ جامانده ازي بهكشاورز

، يسنت يكشاورز يها، ابزارهاها، چاهقنات يسنت ياريآب
 يبوم ي، غذاهايبوم يهايها، انواع غذاها و آشپزابيآس
خ توسط يكه در طول تار ييهاراثيتمام م .ادياع

اند در توسعه جاد شدهيا زيكشاور ياهتيفعال
ل توجه به فرهنگ يبه دل گردشگريو جذب  يگردشگر
  .منطقه نقش دارند يهاو ارزش

:ST2 در روستا  ييو فضا  يو كالبد يكيزيتوسعه ف
 ين مناسب برايو قوان يطيمحستيتوسعه ز يراستا

 با استفاده از نقاط قوتتوان ؛ مي ياراض يركاربرييتغ
با، يز ياندازهاو چشم يعياز منابع طب يريگبهره

اثر  ييان،و اشتغال، كاهش مهاجرت روستا ييدرآمدزا
ن از روستا و يد زميش گردشگران به خريگراتهديدات 

 ياختصاص يهاالها و باغيبه و يل منطقه گردشگريتبد
ن ي، از ب روستاها يو بافت سنت يبوم يد معماريتهد و

 يش برخيو گرا ييروستا يوه و فرهنگ زندگيرفتن ش
را حذف كرد يا كاهش  يشهر يجوانان به سبك زندگ

 و .Ghafari et al(2014)هايپژوهشافته با ين ي. اداد
(2014)Darvishi et al.يت ساختار كالبدينه اهميدر زم 

  مطابقت دارد. يروستا در توسعه گردشگر ييو فضا
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    (WT)يتدافع يهاراهبرد) 4
WT1 :نهاد مردم هايانو سازم يجاد تعاونيا راهبرد

دار يتوسعه پا يبراي محل يزيرمتخصص در برنامه
دار يت توسعه پايان به اهمييه روستايست و توجيزطيمح
 يو بافت سنت يبوم يو حفظ  معمار  يطيمحستيز

  ين يافته همگام با پژوهشا .شوديشنهاد ميروستاها پ
(2014)Darvishi et al. (2016) وHerawati et al.  در
 مديريت يتوانمندساز و نقش رابطه با اهمت تقويت

 يگردشگر يبرا يدر جامعه محل يمحلي و توسعه تعاون
  است. ييروستا

: WT2يج مشاركتينظام ترو يسازنهياستقرار و نهاد 
 يجامعه محل يواقع يازهايبا شناخت نهمراه  يي،روستا
در  PRAمانند يمشاركت يهاافتيره يريكارگهبا ب
 يتوانمندساز ها به كمكر نگرشيي، تغيسازآگاه

زيست، معيشت، اشتغال طيان در حفظ محييروستا
  .ياجتماعپايدار و توسعه 
روستايي باعث توانمندسازي  گردشگريگسترش 

هاي شغلي جديد در مردم محلي و نيز خلق فرصت
شود. يتصادي مهاي اقارتباط تنگاتنگ با ساير بخش

روستايي به عنوان موتور محركه  گردشگرياست  يهيبد
روستاها عمل كرده كه در آن نظام  يتوسعه اقتصاد

كشد. نهاد يرا بر دوش م يمحور اصل يج كشاورزيترو
 يبوم يسازفرهنگ يعالوه بر نقش غن يج كشاورزيترو

ت ي، بر نقش تقوييروستا يجهت ادراك گردشگر

ها و در قالب نظام يان بومييروستا مشاركت يهامؤلفه
توسعه  اثرگذار است. ييروستا - ياجتماع يهاشبكه

انساني و توسعه سرمايه انساني و افزايش سواد عملياتي 
اي كشاورزي الزمه و دانايي محوري و سوادآموزي حرفه

است. يكي از كاركردهاي  ييروستا يتوسعه گردشگر
روستاييان به  ترويج كشاورزي اين است كه ترويج به

  كند. عنوان سرمايه انساني نگاه مي
 ،ان، كشاورزان و همه مخاطبان ترويجييروستا

شوند كه بايد به مياين مكتب محسوب ديگر   ١ايشرك
آنها كمك كرد تا مسائل امروز و فردا را پيدا و حل كنند 

حل  ي. براكار گيرند دست آمده را بهي بههاو راه حل
دار يبه توسعه پا يابيت دسترو ضرو يداريپا يهاچالش

(ترويج حل مشكالت از ديدگاه ٢نقش تشخيصي و درماني
رفتار درماني به وسيله ترويج صورت مي گيرد)  براي 

 يگيري افزايشحل مسئله براي نسل آينده و نقش پيش
ت است. اولين دستورالعمل يامروزه حائز اهم ٣ترويج

ويج در بلوغ تر .بررسي نيازهاي مردم است ،ترويجي
مسير در  و از اين طريقمخاطبان نقش بسزايي دارد 

   .داردتوسعه كشاورزي گام بر مي
                                                                                   
1. partners her   
2. Diagnostic and Remedial Extension Role  
3. Incremental Prophylaxis Extension Role 
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