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1  1390 زمستان، 32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 
  
  
  
  

  ي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستايي بارزيا
  * شهرستان شميران -آهار: مطالعه موردي

  

  سيد رحيم مشيري دكتر
  تهران استاد گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

  دكتر مسعود مهدوي
  نتهرا استاد گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات

 زهرا جاللي كله سر

  دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد جغرافياي روستايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران
jalali.kalehsar@yahoo.com  

  19/10/90: تاريخ پذيرش                                                                   10/10/90:تاريخ دريافت
  

  1چكيده
توسعه ) طبيعي و انساني (  جاذبه هاي گردشگري. به طور متقابل به يكديگر وابسته اند توسعه روستاييو گردشگري 

ظرفيت هاي گردشگري در  بررسي ازريابي  از اين رو. داشته باشدروستايي توريسم مي تواند آثاري مثبت و منفي بر 
عامل اساسي در تا  زگار باشد و به افت كيفيت آن نيانجامد،كه با محيط ساباشد  به گونه ايتوسعه روستايي بايد 

   .دستيابي به توسعه پايدار به حساب آيد
به ويژه روستاي بخش رودبار قصران را در اين مقاله ارزيابي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستايي  در
 با استفاده از ،را در جهت توسعه روستايي گريگردشبررسي قابليت ها و پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه ، از لحاظ آهار

   .يمدهمي مورد بررسي قرار  مدل برنامه ريزي و ازريابي
  

  SWOT 21ارزيابي،ظرفيت، گردشگري، توسعه روستايي،  :واژه هاي كليدي
 

  مقدمه
ري، امروزه در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم، مناطق روستايي با كاركرد سنتي چون كشاورزي، دامدا

كه اين عقب ماندگي بر مي گردد به ضعف بنيه برنامه ريزي، . ماهيگيري، از مناطق توسعه نيافته محسوب مي شوند
را به همراه دارد، ...مهاجرت، رشد انگلي شهرها، حاشيه نشيني و: در اين گونه كشورها كه نتايج زيان باري از جمله

اين صنعت در روستا با عنوان گردشگري روستايي، راهبردي  اما مي توان با پرداختن به گردشگري و فعال كردن

                                                           
  .اين مقاله با راهنمايي استاد ارجمند جناب آقاي دكترسيد رحيم مشيري و استاد دكتر مسعود مهدوي تهيه شده است  *

1 S= strength ,W= weakness ,O= opportunit ,T= threat  
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2  همكارانسيد رحيم مشيري و /  ي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستاييبارزيا 

براي توسعه روستاها در اين گونه كشورها گامي در جهت توسعه برداشت، چرا كه گردشگري مي تواند، در كنار 
  .گيرد و يك فرصت استثنائي براي احياي روستاها و اقتصاد آنها باشد اقتصاد كشاورزي سنتي روستاها قرار

اين مطالب ضرورت دارد كه براي توسعه گردشگري روستايي در كشور و استان لزوما بهره گيري از  با توجه به
تمامي ظرفيت ها و پتانسيل ها و راهبردها با توجه به محيط زيست ويژه هر منطقه مورد توجه مسئوالن و برنامه 

قوت و ضعف روستاها مي تواند تأثير كه اين ظرفيت ها و پتانسيل ها و شناسايي نقاط . ريزان امر گردشگري باشد
  .سازنده اي در امر توسعه روستايي و گردشگري آن كه در زمينه توسعه در اين روستاها است داشته باشد

  .راهبردي است كه مي تواند يك الگوي صحيح پيش پاي برنامه ريزان قرار دهد  swotاستفاده از مدل
  

  طرح مسئله 
شگري روستايي در ايران ضمن ايجاد اشتغال براي گروه هاي مختلف، توسعه صنعت گردشگري بخصوص، گرد

رونق صنايع دستي روستا، حمل و نقل روستايي و در ضمن مي توان منبع قابل توجهي جهت كسب درآمدهاي 
و بايد از اين صادرات نامرئي كه در جهان معروف شده است . ارزي و عاملي براي بازدارنده مقابل خروج ارز باشد

ي توسعه روستاها استفاده كرد گردشگري مي تواند نقش عمده اي در توانمند سازي مردم محلي و تنوع بخشي برا
 . به رشد اقتصادي و ايجاد فرصت هاي اشتغال براي مردم روستاها در ارتباط با ساير بخش هاي اقتصادي ايفا كند

  ) 52:  1387شريف زاده، (
مايشي اعم از ملي، منطقه اي و محلي به عنوان يكي از ابزارها و گردشگري امروزه در چهارچوب طرح هاي آ

. مولفه هاي مهم توسعه و محروميت زدايي به شمار مي رود گردشگري كه مهم ترين عوامل عمران ناحيه اي است
نه فعاليتي ارز آور و متعادل كننده است كه موجب توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح منطقه اي شده و توزيع عادال

با توجه به تعريف فوق لزوم مشاركت  ) 12:  1354شكوئي، (. درآمد و همچنين سطح اشتغال را به دنبال دارد
مشاركت ( روستاييان و دولت و متخصصان برنامه ريز و همچنين نهادهاي غير دولتي هر كدام از اين سه فاكتور 

ه كمك گردشگري روستايي در روستاي آهار بيايند، چگونه مي توانند ب) نهادهاي غير دولتي  –دولت  –روستائيان 
كه مدلي است  swotو استفاده از مدل . موضوعي است كه در ادامه روند اين مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت

براي ارائه نقاط قوت و ضعف كه در نهايت منجر به ارائه راهبردها و راهكارهايي براي پيشبرد اهداف صحيح در 
  . يي استگردشگري روستا

ساله  20اهميت محور گردشگري در توسعه سرزمين و نيز جايگاه آن در برنامه ريزي ملي و سند چشم انداز 
كشور و نيز عدم شناخت محدود مطالعه و ارزيابي پتانسيل هاي آن و تجربيات چندين ساله رفت و آمد به روستاي 

 خت اين ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه بپردازد و براي مورد مطالعه و كار مستمر محقق را بر آن داشته كه به شنا

  .چالش هاي موجود در حد توان علمي ارائه طريق نمايد
امروزه صنعت عظيم توريسم بويژه توريسم داخلي جايگاه خاصي در اقتصاد كشورها دارد و نقش فعال و موثري 

  .ورهاي رو به توسعه بازي مي كنددر ارتقاء ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها، بخصوص در كش
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3  1390 زمستان، 32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

در اين ميان، كشور ايران با وجود جاذبه هاي فراوان طبيعي، فرهنگي و تاريخي، هنوز نتوانسته است جايگاه خود 
را به عنوان يك كشور پذيرنده گردشگر در بازار جهاني صنعت توريسم بيابد و همچنين اين مسئله در زمينه توريسم 

ها و  سم روستايي صدق مي كند، بنابراين مي بايست با شناسايي حساب شده توانائيداخلي و به خصوص توري
پتانسيل هاي توريستي در نواحي مختلف كشور از جمله نواحي روستايي، اقدامات و برنامه هاي مفيدي جهت 

رت استفاده بهينه از اين پتانسيل ها و همچنين توسعه و گسترش اثرات مثبت توريسم در اين نواحي صو
  ).13:  1384:معصومي(.گيرد

است، كه در اين آهار يكي از اين نواحي كه داراي قابليت زيادي براي گسترش توريسم مي باشد، روستاي 
هاي اطراف  اين روستا به همراه روستاهاي اطراف يكي از گردشگاه. تحقيق مورد توجه و بررسي قرار گرفته است

اشد كه با وجود هواي سالم و جاذبه هاي طبيعي و كوهستاني زيبا، داراي تهران و ساير شهرهاي استان تهران مي ب
 .فصول مختلف سال مي باشد قدرت جذب توريست در

  
  سوال هاي تحقيق

  :اين تحقيق، در پي پاسخگويي به سواالت زير مي باشد
 شده است؟توسعه روستا در روستاي مورد مطالعه، منجر به بررسي ارزيابي كيفي گردشگري  آيا

 در روستاي مورد مطالعه چيست؟ظرفيت هاي گردشگري 

  
  فرضيه هاي تحقيق 

و فرد . فرضيه بيان نظري اثبات نشده است كه بايد با توجه به واقعيت هاي شناخته شده، به آزمون گذاشته شود"
  )20: 1387پاپلي يزدي، ابراهيمي،. (محقق در صدد اثبات يا رد فرضيات مطرح شده است

  :فرضيات تحقيق عبارتند از به اين ترتيب 
به نظر ميرسد رابطه تنگاتنگ بين رونق گردشگري و امكانات و قابليت هاي مختلف روستاي مورد مطالعه با  -1

  .توجه به ظرفيت سنجي وجود دارد
به نظر ميرسد گسترش پديده گردشگري در صورت فراهم شدن زمينه هاي مطلوب موجب توسعه روستاي  -2

  .اهد شدمورد مطالعه خو
 

  روش تحقيق 
با ماهيت ) روش پيمايشي و روش توصيفي تحليلي (جهت دستيابي به اهداف تحقيق ابتدا از روش تركيبي 

كاربردي استفاده شده كه با بررسي منطقه مورد مطالعه و با توجه به آمار و اطالعات به بررسي جاذبه ها، امكانات و 
روستايي در آهار و آثار آن بر توسعه روستاهاي اين استان  خدمات گردشگري و در كل به وضعيت گردشگري

يك مدل تحليلي و پيشنهادي است استفاده  swotپرداخته شده است سپس در مراحل بعدي مقاله با استفاده از مدل 
شده است كه در ابتدا به بررسي وضع موجود و نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت ها پرداخته شده است و در 

  .داخلي و خارجي منطقه در نهايت به ارائه راهبردها براي توسعه گردشگري روستايي ارائه شده استماهيت 
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Swot : مدلي براي توسعه گردشگري روستايي  
به منظور ارائه راهكارها و سياست هاي توسعه روستايي از طريق گسترش گردشگري، شناخت عوامل چهارگانه 

)Swot ( مدل در جهت رفع ضعف ها و تهديدها و بهبود و فرصت ها امري در دو بخش داخل و خارجي اين
اجتناب ناپذير تلقي مي شود در اين روش ابعاد پروژه از جنبه هاي اقتصادي فرهنگي، محيط زيست و خالصه از هر 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و محدوديت ها و  Swotنظر ديگر مورد توجه برنامه ريزان گردشگري است در 
روژه مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و با آگاهي كاملتري از واقعيت درباره تعيين بهترين سياست ها و منطقه يا پ

   ) 151: 1385زاهدي، . (راهبردها تصميم گيري مي شود
براي ارائه بهترين راهكار گردشگري روستايي با توجه به روند مشاركت مردمي در امر گردشگري روستايي و 

مي تواند با بررسي عوامل داخلي و خارجي خود يك نمايي از واقعيت را به  Swotمه ريزي مدل توان باالي برنا
برنامه ريزان و متخصصان معرفي نمايد و در نهايت با تدوين و ارزيابي منابع و محاسبه عملكرد گردشگري روستايي 

  .به اولويت بندي روستاي نمونه گردشگري مي پردازد
  

  ي آهارموقعيت جغرافياي روستا
دقيقه  27درجه و 51رودبار قصران در شهرستان شميران با طول جغرافيايي روستاهاي بخش روستاي آهار يكي از

لشكرك به طرف -متر از سطح دريا در مسير جاده تهران 2118دقيقه و با ارتفاع 56درجه  53و عرض جغرافيايي 
ل و ايگل كه جزء حوزه نفوذي آهار است با فاصله در منتهي اليه جاده بعد از روستاي باغ گكه .قرار دارد-فشم

  )طرح هادي روستاي آهار. ( كيلومتري فشم واقع است10كيلومتري از تهران و در 28 
ي فراواني نيز در اين روستا وجود ها ، محدوديتگردشگريبا وجود پتانسيل هاي متعدد در روستا براي توسعه 

مشخص بودن و  عدم وجود تسهيالت و تجهيزات اقامتي و رفاهي و نا دارد كه از جمله مهمترين آنها مي توان به
هاي توريستي و باال رفتن هزينه ساخت تجهيزات به دليل وجود ارتفاعات و بورس بازي  عدم تجهيز مراكز و مكان

ظه اي براي بنابراين با عنايت به مطالب فوق مي توان بيان نمود كه برنامه ريزي قابل مالح. اشاره نمود... زمين و 
خانه . اساس مشاهده از روستا صورت گرفته است البته اين نتيجه گيري بر .توسعه توريسم صورت نگرفته است

هاي وياليي زيبايي، توسط ساكنين ثروتمند تهراني، در روستا ساخته شده است كه اغلب آنها سكونت دائمي در 
در تعطيالت تابستاني و يا تعطيالت آخر هفته جهت گذران شهر تهران دارند و از اين خانه ها به عنوان خانه دوم 

 .اوقات فراغت استفاده مي كنند

يكي از روستاهاي منطقه شمالي شهر تهران و از موقعيت ويژه جغرافيايي برخوردار است كه آهار روستاي 
 ل زمستان براي فعاليتبه ويژه اينكه در فص. بواسطه نزديكي به شهر تهران از استقبال جمعيت موقت برخوردار است

هاي ورزشي، افراد زيادي در تعطيالت آخر هفته به اين منطقه مي آيند كه با برنامه ريزي مناسب، از امكانات موجود 
در منطقه مي توان استفاده كرد و يا در فصل تابستان، به علت خنكي هوا و وجود هواي مطبوع مسافرين زيادي 

اني و يا تعطيالت آخر هفته براي گذران اوقات فراغت، به اين منطقه مراجعه مي بويژه از تهران در تعطيالت تابست
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با برنامه ريزي و ارائه تسهيالت مي توان از پتانسيل موجود در منطقه نهايت استفاده را كرد كه هم موجب . كنند
  .ان مي شود و هم نقش مهمي در توسعه روستايي داردييدرآمدزايي براي روستا

 

 
 

  Google Earth ،1390: منبع  عهلمورد مطا حدوده ي روستايم هوايي بخش رودبارقصران وعكس : 1اره شم عكس
 

 
 

 124: 1381: اطلس شهرستان شميران: منبعروستاي آهار راه، نقشه : 1نقشه شماره 
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6  همكارانسيد رحيم مشيري و /  ي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستاييبارزيا 
 

 
 

  نگارنده:  رسيمتهيه و ت         ايران 250000: 1نقشه : منيع موقعيت سياسي روستاي آهار): 2نقشه شماره 
  

 
 

  1390نگارنده بهار : دورنماي روستاي آهار از سمت شمال غربي منبع): 2عكس شماره 
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 يافته هاي تحقيق

 
  جامعه ميزبان -خالصه يافته هاي تحقيق ظرفيتهاي گردشگري در توسعه روستايي: 1جدول شماره 

  
  

  نگارنده  SWOTها براي مدل جمع آوري اطالعات كمي و كيفي از پرسشنامه ها و مصاحبه :منبع
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  گردشگرانجامعه  -خالصه يافته هاي تحقيق ظرفيتهاي گردشگري در توسعه روستايي: 2جدول شماره 
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جمعخيلي زياد متوسطكمخيلي كم

داد     
تع

صد    
در

داد     
تع

صد    
در

داد     
تع

صد    
در

داد     
تع

صد    
در

داد     
تع

صد    
در

00001518.756581.2580100وجود ارتفاعات جهت انجام ورزشي1

000056.257593.7580100چشم انداز زيبا ي  منحصر به فرد و...2

0056.2520255568.7580100جاذبه هاي ورزشي 3

56.255568.751012.51012.580100دسترسي آسان به روستا 4

000056.257593.7580100وجود آبشار،چشمه وپوشش گياهي 5

000056.257593.7580100داشتن محيط آرام6

7
وجود بازار مناسب براي فروش محصوالت 

5568.7578.758101012.580100كشاورزي وصنايع دستي
         منبع جمع آوري اطالعات كمي و كيفي از يافته هاي تحقيق براي ارائه مدل swot ، نگارنده

ف    
شرحردي

پاسخگويان بر حسب موانع و ضعف عمده روستا

جدول شماره 3:  توزيع پاسخگويان موانع و ضعف عمده روستا -  جامعه گردشگران

  
  جامعه كردشگران -توزيع پاسخگويان بر حسب موانع و ضعف عمده روستا: 1نمودار شماره 

  
  ، نگارنده swotارائه مدل  يبرا قيتحق يها افتهياز  يفيو ك ياطالعات كم يمنبع جمع آور    

  

نتايج يافته هاي مصاحبه از گردشگران در زمينه راهكارهاي مناسب جهت توسعه روستا و اثر صنعت گردشگري 
  : به قرار زير مي باشد)اشتغال زايي و افزايش در آمد پايدار(در توسعه روستا 

دي روستا و ايجاد نمايشگاهي از سنن و آداب و رسوم جهت ارائه ايجاد بازارچه هاي فصلي در ورو-1
  )رسم سمنو پزان در روستاي آهار(محصوالت روستا 

قوانين و مقرات گردشگري در  تاريخچه و قدمت روستا،(آشنايي روستا  زمينه معرفي و تهيه بروشورهايي در-2
  ...)و روستا
  توسط روستاييان بين گردشگرانتهيه نقشه هايي از مسير گردشگري و توزيع آن -3
ي از منابع طبيعي رمنطقه اي و محلي توسط سازمان هاي ذيربط و توجه به حفظ و نگهدا –برنامه ريزي ملي -4

  .و ارزش هاي روستا جهت توسعه پايدار
  ...به كارگيري جوانان عالقمند بعنوان ليدر محلي و-4
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10  همكارانسيد رحيم مشيري و /  ي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستاييبارزيا 

  ي آهارمحدوديت ها و تنگناهاي روستا
ايگاه گردشگري در نظام برنامه ريزي كشور و عدم وجود يك سازمان مجزا كه مسئوليت كليه مشخص نبودن ج

امور مربوط به گردشگري، از جمله برنامه ريزي و طرح ريزي جهت ايجاد و تجهيز گردشگري هاي جديد مطابق 
اري از مكان هاي استانداردهاي بين المللي، احياء سازماندهي و توسعه گردشگري هاي موجود، حفاظت و نگهد

اقب آن برنامه ريزي و طراحي جهت توسعه گردشگري در سطح كشور، جذب گردشگر، برگزاري عگردشگري و مت
  .را بر عهد گيرد... خدمات دهي به گردشگران و تورهاي گردشگري و

  كمبود شديد فضاهاي گردشگري و عدم تناسب اين اماكن با ميزان جمعيت  -1
مورد مطالعه و توزيع نامناسب جغرافيايي گردشگاه  ي يفيت گردشگاه هاي محدودهپايين بودن كميت و ك -2

  هاي موجود بدليل كوهستاني بودن منطقه 
عدم مطالعه و شناخت از مكان هاي گردشگري موجود و عدم مطابقت آنها با نيازهاي گردشگران كه سبب  -3

  .مي شود عدم پاسخگويي به نياز گردشگران با ساليق و نيازهاي مختلف
  .سبب آلودگي آب، رودخانه ها شده است عدم رعايت حريم ها، مخصوصا رودخانه ها -4
كم نظير طبيعي  ساخت و سازهاي بي رويه و غير اصولي با تراكم هاي زياد كه ويژگي هاي منحصر به فرد و -5

  .بين مي برد و زيست محيطي منطقه از جمله ارتفاعات و دره ها را از
 اهي و فرهنگ گردشگري برخي از گردشگران و عدم اطالع رساني به موقع و مناسب سازمانضعف در آگ -6

  .، سبب انهدام محيط زيست و طبيعت بكر منطقه مي گرددتنگنا هاي ذيربط جهت بهبود و ارتقاء بخشيدن به اين
ياب، باعث از چراي بي رويه دام ها و عدم توجه به طرح هاي مرتعداري جهت حفظ گياهان دارويي و كم -7

  .آن احتمال بروز سيالب و تخريب را افزايش مي دهدبع بين رفتن پوشش گياهي و فرسايش خاك كه به ت
حجم برف در فصل زمستان و عدم توجه كافي به حفظ و مرمت  بدليل كوهستاني و مرتفع بودن روستا، -8

  .كنندگان را تهديد مي كند استفاده شبكه ارتباطي موجود در منطقه، سقوط بهمن در مسير ارتباطي،
عدم نظارت كافي و مستمر بر واحدهاي پذيراي و اقامتي به لحاظ بهداشت و قيمت خدمات ارائه شده از  -9

  .سوي واحدهاي گردشگران و مسافران
  .فصل تابستان و در محورهاي گردشگري در نبود پارگينگ هاي مناسب -10
رف مناطق خارج از بافت و منابع ملي اعالم شده، جهت مداخله عناصر سودجو و زمين خوار در تص -11

دستيابي به اهداف منفعت طلبانه خود و ضعف در برخوردهاي قانوني با اينگونه عناصر كه باعث تغيير و انهدام 
  .مكان هاي بكر طبيعي ميشود و ساختمان هاي بلند مرتبه برج هاي جديد جايگزين طبيعت زيباي منطقه مي شود

منطقه شهري تجربش كه به لحاظ شهرداري جزء منطقه يك شهرداري كالنشهر تهران است و به درآمد  -12
منطقه اي كه . هيچ نقشي در توسعه روستاي مورد مطالعه ندارد. لحاظ سياسي جزء فرمانداري شميران مي باشد

دشگري تبدليل شوند و در خود دارد و مي توانند به قطب بزرگ گر چه نهان، در بهترين هاي فراواني را چه پيدا و
فصل سال براي منطقه ميليون ها ارز آوري داشته باشد، لذا فرمانداري شهرستان نمي تواند چندان گام هاي  رچها
  .تي براي طرح، برنامه ريزي و اقدامات زيربنايي داشته باشدبمث



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

11  1390 زمستان، 32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

هديدي براي محيط زيست تيالت عزيمت افراد زياد از تهران و اطراف آن در روزهاي پاياني هفته و ايام تعط -13
ولي بايد با ارزيابي صحيح، ايجاد مكان هاي گردشگري و توسعه گردشگري اين تهديدها را به . است ي آهارروستا

  .فرصت تبديل كنيم
  

  ماتريس ارزيابي نقاط ضعف و قوت از عوامل داخلي طرفيت گردشگري در توسعه روستاي مورد مطالعه
  

  در توسعه روستايي زيابي نقاط ضعف و قوت از عوامل داخلي طرفيت گردشگريماتريس ار: 4جدول شماره 
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12  همكارانسيد رحيم مشيري و /  ي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستاييبارزيا 
  مورد مطالعه يدر توسعه روستا يگردشگر تيظرف يرونياز عوامل ب يناش دينقاط فرصت و تهد يابيارز سيماتر

  

  مورد مطالعه يروستا در توسعه يگردشگر تيظرف يرونياز عوامل ب يناش دينقاط فرصت و تهد يابيارز سيماتر :5شماره جدول 
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13  1390 زمستان، 32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

 74/2برابر با  ) نقاط قوت و ضعف(آيد امتياز حاصله از ارزيابي داخلي  مي بر فوق ولاچنانچه از تحليل جد
بيانگر قوت  4تا 5/2بيانگر ضعف داخلي سيستم است وبين  5/2است، با توجه به مطالب ارائه شده عدد كمتر از 

قوت داخلي سيستم بوده و مي تواند از عوامل موثر در  يز بيانگرن 71/2لذا عدد .داخلي و فرصت خارجي است
اجتماعي را در  -موفقيت ظرفيت هاي گردشگري در جهت توسعه روستايي به حساب آيد و اثرات مثبت اقتصادي

  .داشته باشد پي
  
  SWOTو تحليل يافته ها با مدل تجزيه و تحليل تجزيه

شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصت و تهديدهاي  اصطالحي است كه براي  SWOTتجزيه و تحليل
راهبرد اثر بخش منطق رويكرد مذكور اين است كه . خارجي كه يك سيستم با آن روبرو است به كار برده مي شود

اين منطق اگر . عف ها و تهديدها را به حداقل برساندض بايد قوت ها و فرصت هاي سيستم را به حداكثر برساند،
حكمت .(رگرفته شود نتايج بسيار خوبي براي انتخاب و طراحي يك راهبرد اثر بخش خواهد داشتدرست به كا
 )293: 1385نيا،موسوي،

اساس موضوع مورد مطالعه ابتدا فهرستي از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها  براي تهيه ماتريس بر
نوان عوامل داخلي و فرصت ها و تهديدها به تعيين گرديد سپس نقاط قوت و ضعف به ع 4 به شرح جدول شماره

  )1389: جزوه درسي ،حاجيلويي مهدوي.( عنوان عوامل خارجي جهت تعيين راهبرد مورد بررسي قرارگرفتند
اساس نتايج جدول شماره  در تهيه ماتريس عوامل داخلي و خارجي با توجه به مشاهدات و مطالعات ميداني و بر

  .پنج مرحله زير انجام گرفته استبراي هر يك از ماتريس ها  5
  بررسي عوامل و فهرست كردن آنها  -1
  به عوامل فهرست شده از صفر تا يك) ضريب(وزن دهي  -2
 و نقاط ضعف و 4و  3مطرح است كه جهت نقاط قوت و فرصت ها رتبه  4و1بين  رتبه بين عدد رتبه دادن، -3

  .در نظر گرفته شده است 2و1تهديدها رتبه 
  .هر عامل در رتبه مربوطه ضرب شده تا نمره نهايي بدست آيدضريب  -4
  مجموعه نمره هاي نهايي متعلق به هر يك از عوامل، مجموع نمره هاي عوامل داخلي يا خارجي تعيين  از -5

  )6ه جدول شمار.(مي شود
ي و عدد بين نشان دهنده ضعف داخلي و تهديد خارج 5/2تا  1از مجموعه نمره هاي نهايي ماتريس، عدد بين 

 4بيانگر قوت و فرصت خارجي است كه قرار گرفتن در هر يك از خانه هاي ماتريس داخلي و خارجي  4تا  5/2
  ) 1389: جزوه درسي ،حاجيلويي مهدوي( .خانه اي مفاهيم استراتژيك خاصي دارد

ردشگري در توسعه نتايج حاصل از ماتريس ارزيابي نقاط فرصت و تهديد ناشي از عوامل بيروني در ظرفيت گ
بيانگر 5/2بيشتر از  نشانگر شرايط نسبتا نامطلوب و 5/2است كه عدد كمتر از  71/2روستايي نشان دهنده امتياز 

كه فرصت هاي خارجي در مبحث ظرفيت گردشگري در توسعه  نتايج نشان مي دهد. فرصت خارجي است
در نتيجه اين موضوع هم از لحاظ عوامل . ي دهدتا حدوي زياد بوده و وضعيت نسبتا مطلوب را نشان م ييروستا
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14  همكارانسيد رحيم مشيري و /  ي كيفي ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستاييبارزيا 

مطلوبي برخوردار بوده براي رسيدن به  از وضعيت نسبتاSWOT داخلي و هم از لحاظ عوامل خارجي در تحليل
  .شرايط ايده ال نيازمند استراتژي هاي خاص خود است

  

 ارگانه تجزيه و تحليلري در توسعه روستاي مورد مطالعه از ابعاد چهگتايج ارزيابي ظرفيت هاي گردش

SWOT  
  

  تركيب عوامل داخلي و خارجي ظرفيتهاي گردشگري در توسعه روستاهاي آهار: 6جدول شماره 

  
  

  ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستاي مورد مطالعه SWOTچهارگانه تجزيه و تحليل  ابعاد): 2نمودار شماره 
  

  
  

   نگارنده -جمع آوري اطالعات از خالصه يافته ها: منبع
  

در SWOT با توجه به جدول و نمودار تركيب عوامل داخلي و خارجي، ابعاد چهارگانه تجزيه و تحليل
نشان  57/3ي حاكي از آن است كه مجموع تركيب عوامل عدد يخصوص ظرفيت هاي گردشگري در توسعه روستا

ت و بايد از استراتژي هاي خاص مورد مطالعه داراي فرصت هاي خارجي بااليي اس ي دهنده آن كه است محدوده
  .در راستاي تقويت ظرفيت هاي گردشگري براي توسعه نواحي روستاي گام برداشت

69/2 57/3 

76/2 88/1 
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15  1390 زمستان، 32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 
  تحليل راهبردها و استراتژهاي ظرفيت سنجي در توسعه روستاي آهار نظام -7جدول شماره 

  
   نگارنده -جمع آوري اطالعات از خالصه يافته ها: منبع
  

  آزمون فرضيه ها
سعه گردشگري در مقاصد عمده گردشگر پذير بويژه در كشورهاي در حال توسعه باعث تخريب بسيار امروزه تو

از منابع مقصد شده است كه اين امر در طوالني مدت باعث كاهش جذابيت آن مقصد براي گردشگران شده و ايجاد 
اي توسعه پايدار گردشگري و زمينه هاي نارضايت در جوامع ميزبان از نظر توسعه گردشگري خواهد شد و در راست

اجتناب از به هدر رفتن ويژگي هاي محيط انساني و طبيعي مقاصد گردشگري مفهوم ظرفيت سنجي گردشگري به 
عنوان يكي از ابزارهاي مديريت گردشگري جوامع ميزبان از بطن مفاهيم توسعه پايدار گردشگري مطرح و سرعت 

اين مقاصد تفاوت مهمي كه با ... ه ريزي سايت هاي گردشگري گرديدهتبديل به يكي از موضع هاي بسيار در برنام
ساير مقاصد گردشگري داشته رونق كسب و كار و زندگي و وجود كاربري هاي مختلف روستايي در آن است كه 
شكل توسعه گردشگري را در آن متفاوت مي سازد و الزامي است كه طرح هاي گردشگري كه براي اين نقاط تهيه 

د به نقش چند وجهي گردشگري توجه گردد كه اين نهايت نقش خود را در اقتصاد و نحوه تغيير و توسعه گردمي
  . اين نقاط نشان مي دهد...جمعيتي و - كاربري ها، اوضاع و احوال اجتماعي 

در اين مقاله هدف بر آن بود تا با بررسي و شناسايي مباني مفاهيم گردشگري و همچنين ظرفيت سنجي 
ي، ظرفيت سنجي گردشگري روستا، سنجيده شود و بررسي گردد كه آيا جاذبه ها و پتانسيل هاي گردشگر

گردشگري روستا قابليت جذب و توسعه گردشگري را دارد يا خير؟ سپس راهكارهاي و پيشنهادات نيز جهت 
  .ن روستا ارائه گرددفراهم آوردن زمينه هاي توسعه پايدار گردشگري و ارتقاء ميزان ظرفيت سنجي گردشگري در اي
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در طي تحقيق در ابتدا جهت دستيابي به اهداف تحقيق مباني و مفاهيم توسعه گردشگري پايدار و ظرفيت سنجي 
و  SWOTمورد بررسي قرار گرفت و سپس با توجه به متولوژي تحقيق و تجزيه و تحليل يافته ها مبني بر مدل 

از گردشگران، ظرفيت سنجي روستا سنجيده شده و توانايي همچنين تجزيه و تحليل پرسشنامه ها تكميل شده 
در انتها نيز جهت دستيابي به دو هدف . توسعه گردشگري مقصد با شاخص هاي مربوطه مورد انطباق قرار گرفت

آخر نيز راهكارها و پيشنهادات جهت فراهم آوردن زمينه هاي توسعه پايدار گردشگري و ارتقاء ظرفيت سنجي 
  .ارئه مي گردد گردشگري روستا

دو سوال مهم و كليدي زمينه هاي تحقيق پژوهش را فراهم آورد و در روند اين مقاله سعي بر آن بود تا براي اين 
  .دو سوال پاسخي ارايه گردد و قابل ذكر است كه فرضيه ها اين مقاله نيز بر مبناي اين دو سوال تنظيم گرديدند

  : زير مي باشندسوال ها و فرضيه هاي تحقيق شامل موارد 
آيا روستاي مورد مطالعه از نظر جاذيه هاي گردشگري قابليت جذب و توسعه گردشگري پايدار با توجه به )1

  ميزان ظرفيت گردشگري را دارد؟
آيا روستاي مورد مطالعه از نظر عوامل عرصه گردشگري خدمت و تاسيسات زير بناهاي قابليت جذب )2

  گردشگري را دارد؟
  : دبه نظر مي رس

  .رابطه تنگاتنگ بين رونق گردشگري و امكانات و قابليت هاي منطقه اي وجود دارد)1
  .گسترش پديده گردشگري در صورت فراهم شدن زمينه هاي مطلوب موجب توسعه منطقه خواهد شد)2

زار نفر گردشگر وارد ه100سال اخير نيز ساالنه به طور متوسط بيش از  5نتيجه بررسي نشان مي دهد كه در طي 
در چهار سطح محلي، منطقه اي، ملي و بوده بنابراين ا روستاي مورد مطالعه شده اند و حوزه نفوذ جذبي اين روست

گزارش پايگاه فرهنگي شهر شميران فصل رونق گردشگري روستاي مورد مطالعه فصل بهار بوده و غالب گردشگران 
دو ماه اول سال به اين روستا وارد مي شوند و نكته در خور توجه اين درصد آنان در 80اين روستا يعني بيش از 

ايام تعطيل و همچنين ايام آخر هفته به اين مقصد  بوده كه در طي اين دو ماهه اول سال نيز غالب اين گردشگران در
روستا وارد مي به گونه اي كه در ايام و روزهاي تعطيل و آخر هفته تعداد زياد گردشگر به اين . وارد مي شوند

، ظرفيت سنجي يه هادر راستاي دستيابي پاسخي مناسب براي سوال هاي تحقيق و همچنين آزمون فرض. شوند
گردشگري روستاي مورد مطالعه و روند توسعه گردشگري روستايي بصورت همزمان مورد بررسي قرارگرفته شده و 

ه توان پاسخگويي به سوال هاي تحقيق و آزمون مدل مفهومي تحقيق به گونه اي طراحي مي گرديد ك -مدل سوآت
قيق را بصورت توامان داشته باشد و از ديگر سو به بررسي موقعيت مقصد و بررسي كيفيت تجربه حت يفرضيه ها

شگري مقصد در نگاه گردشگري نيز پرداخته در جهت دستيابي به اين موارد ابتدا به ظرفيت سنجي كالبدي دگر
شده كه با توجه به مطالعات انجام شده نشان مي دهد ظرفيت جاذبه هاي گردشگري روستا با فيزيكي روستا پرداخته 

تعداد گردشگران در ورود به اين روستا اسناد فرادست كه اين روستا را به عنوان روستاي هدف  توجه به ميزان
مطالعه در جهت توسعه  حاكي از توان و پتانسيل باالي جاذبه هاي روستاي مورد. گردشگري در نظر گرفته است

از ديگر سو فرضيه دوم كه در راستاي بررسي ظرفيت سنجي تاسيسات تجهيزات گردشگري . گردشگري مي باشد
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در توسعه روستا بوده نيز تاييد نمي گردد و نشان مي دهد كه در زمينه اقتصادي، اجتماعي، محيطي نيز متاثر از 
در واقع علي رغم پتانسيل هاي باالي جاذبه هاي گردشگري . استتاثيرات نامطلوب گردشگري در اين مقصد بوده 

روستاي مورد مطالعه تاسيسات و خدمات گردشگري از توانايي بااليي براي توسعه گردشگري و توسعه روستا 
ر بايستي در برنامه ريزي ها و طرح هادي مورد نظر براي اين روستا مورد توجه قرار گيرند البته د. برخوردار نيستند

راستاي بررسي بيشتر اين فرضيه محقق به پيمايش در ميان گردشگران روستا پرداخته كه اكثر گردشگران از وضعيت 
خدماتي و تاسيسات گردشگري روستا ناراضي بوده اند و فقط قدرت جاذبه هاي روستا باعث جذب اين گردشگران 

  . به روستا گشته است
به منظور ارائه و راهكارهاي توسعه روستاي مورد  ت ميداني به عمل آمده،با توجه به منابع نظريه تحقيق و مطالعا

ظرفيت ها و محدويت هاي گردشگري در روستاي مورد ) سوآت -نمودار، مفهومي(با مدل كمي و كيفي مطالعه،
 مطالعه مشخص و پاسخ هاي علمي و راهكارهايي جهت توسعه گردشگري ارائه شده، با اين تعريف مي توان نتايج

  .بدست آمده را در دو جنيه كيفي و كمي ارائه كرد
  : نتايج جنبه هاي كيفي هر يك از عوامل داخلي و خارجي شناسايي شده بيانگر اين مطلب است كه* 

  .سطح آسيب پذيري اغلب نواحي به لحاظ توسعه گردشگري بسيار باال است)الف
  .داري مزيت هاي بااليي است ) ب
بودن فرصت ها قابل  ي به لحاظ گردشگري بودن، با توجه به ميزان تهديدها و باالنيازمندي هاي اين نواح)ج

  .توجه است
توزيع و تخصيص مجدد منابع در سطح نواحي مطالعه شده، با توجه به باال بودن نقاط قوت و فرصت خارجي )د

  .براي جذب گردشگري باال بوده و داراي نقاط ضعف در برنامه هاي جذب گردشگري است
اولويت سنجي و رتبه بندي عوامل موثر (ها، تهديدها،  نتايج جنبه هاي كمي نقاط قوت، ضعف، فرصت* 

  : عبارتند از)داخلي و خارجي
در بين نقاط قوت در روستاي مورد عوامل محيطي مانند چشم انداز زيبا منحصر به فرد به همراه باغ ها و )الف

به منظور استفاده بهينه از  .هت جذب گردشگر به حساب مي آيدفضاي سبز به عنوان مهمترين مزيت اين نواحي ج
  .اين عوامل بر توسعه گردشگري طبيعي و اكوتوريسم تاكيد مي شود

همچنين با توجه به نتايج به دست آمده در بين نقاط ضعف و نامناسب بودن تسهيالت و تجهيزات اقامتي و )ب
ينه با مشاركت مردم محل و بخش هاي خصوصي به عنوان موانع رفاهي و حمل و نقل در اولويت بوده كه در اين زم

  .توسعه گردشگري بر طرف شده و بهبود و ارتقاء يابد
عالوه بر اين از بين فرصت هاي بيروني، مولفه افزايش انگيزه بيشتر براي مسافرت و وجود كالن شهر تهران )ج

ائه شده مي توان حداكثر استفاده از اين موارد را در در مجاورت روستاها قرار گرفته كه با توجه به راهكارهاي ار
  .جهت توسعه گردشگري به عمل آورد
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هاي كشاورزي، مزارع روستاي از بين بردن محيط زيست  از بين بردن تهديدهاي خارجي نيز تخريب زمين)د
كاهش اين آثار روستاييان به وسيله گردشگران به عنوان مهمترين تهديد خارجي قلمداد مي شود كه به منظور 

  .راهكارهاي تدافعي ارائه شده است
با توجه به مطالب ارائه شده در مجموع مي توان گفت كه در گردشگري روستايي مي خواهد به پايداري برسد و 
نقش مثبتي در زندگي مردم ايفاء كند، نيازمند تعيين و توسعه راهكارهاي مشخص، مديريت محيط زيست، توسعه 

  . انين صحيح و محكم، بازاريابي پايدار و برنامه ريزي واقع بينانه استمشاركت محلي و قو
  

  نتيجه گيري و جمع بندي
نتيجه اين محاسبات نشان مي دهد كه جاذبه هاي گردشگري روستاي مورد مطالعه از قدرت جذب بااليي براي 

ت هاي روستا در وضعيت توسعه گردشگري منطقه جهت توسعه روستا برخوردار هستند ولي تاسيسات و زير ساخ
سپس با توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي تاثيرات گردشگري روستا گرديد . مناسبي براي توسعه گردشگري نيستند

كه با استفاده از پرسشنامه به تجزبه و تحليل اين تاثيرات پرداخته شود پرسشنامه جامعه ميزبان بدنبال يافتن نگاه 
اجتماعي و محيطي و همچنين بررسي نگاه –و منفي گردشگري در ابعاد اقتصادي جامعه ميزبان به تاثيرات مثبت

  . ساكنين اين مقصد گردشگري به روند توسعه آتي گردشگري در روستاي مورد مطالعه بود
نتيجه تجزيه پرسشنامه ها و مصاحبه ها نشان مي دهد كه بطور كلي تاثيرات منفي گردشگران مورد تاييد جامعه 

بوده و به غير از چند )ه بيشتر به صورت مصاحبه بويژه مسئولين و افراد ذينفوذ روستاي مورد مطالعه ك(ميزبا ن 
اجتماعي و كالبدي در روستاي  –مورد تاثيرات مطلوب، گردشگري نتوانسته تاثيرات سازنده اي در ابعاد اقتصادي 

  .مورد مطالعه نمايد
د مطالعه از نگاه گردشگران از طريق تهيه و تكميل پرسشنامه عالوه بر اين كيفيت تجربه گردشگري روستاي مور

نتيجه كلي از مطالعات نشان مي دهد كه مقصد گردشگري روستاي مورد مطالعه به علت . از گردشگران سنجيده شد
اين مقصد در مرحله اي قرار گرفته . هجوم زير ساخت هاي گردشگري اين مقصد هنوز در مرحله اكتشاف قرار دارد

  در مجموع . اقتصادي آن از سوي گردشگران درك مي شود –كه به تدريج آثار تخريب محيطي و اجتماعي  است
مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه بدليل حجم ورودي گردشگران بيش از ظرفيت سنجي كالبدي اين مقصد 

اجتماعي و  -اقتصادي گردشگري، جامعه ميزبان نيز تاثيرات نامطلوب و منفي گردشگري را در ابعاد مختلف 
محيطي، كالبدي احساس نموده اند از ديگر سو كيفيت تجربه گردشگري نيز در روستاي مورد مطالعه رو به كاهش 

تنها وجود جاذبه هاي طبيعي با اهميت در اين روستا باعث جذب گردشگري به اين مقصد گردشگري شده . است
  .نقش مناسب در اين ميان ايفاءنمايداست و امكانات، تسهيالت گردشگري نتوانسته است 

شناسايي ظرفيت هاي گردشگري و راهبردهايي جهت توسعه صنعت گردشگري در سطح  مقالههدف كلي 
مناطق روستايي، افزايش اثرات مثبت و كاهش اثرات منفي اين صنعت، ايجاد تعادل در توسعه روستايي و بهره گيري 

در نهايت دستيابي به توسعه روستايي پايدار  هره گيري مناسب از آنها ومنابع و جاذبه هاي گردشگري روستايي و ب
بنابراين براي تحقق اهداف فوق با توجه يه يافته هاي و نتايج حاصله اقدامات و راهكارهايي در سطح منطقه . است

  .ايي و محلي ارائه مي گردد
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  در سطح منطقه اي
در مقياس منطقه اي، به منظور شناسايي منطقه بندي  تدوين و اجراي طرح و برنامه هاي جامع گردشگري-1

با توجه به نوع گردشگران و پتانسيل ها  هنواحي گردشگري و مكان گزيني و ايجاد امكانات و خدمات براي هر منطق
  . و توانايي هاي گردشگري در آن منطقه

و بهره گيري بهينه و شناسايي جاذبه ها و فرآورده هاي مختلف گردشگري روستايي در مناطق مختلف -2
  .هدفمند از آنها در جهت در آمد اقتصادي و افزايش درآمد روستاييان

بازنگري به نحوه سرمايه گذاري و توزيع امكانات و خدمات و تسهيالت گردشگري در سطح منطقه اي و -3
  .گردشگراولويت دهي تخصصي مجدد اين نوع امكانات به مناطق روستايي با قابليت باال و متوسط جذب 

تدوين ضوايط و تصميم گيري و اقدامات قانوني به منظور حفظ ميراث طبيعي، تاريخي، و كاربري اراضي، -4
  .ظرفيت پذيري مناطق و ساماندهي امور توسعه اقامتگاه هاي دوم

توسعه برنامه هاي تبليغاتي براي معرفي جاذبه هاي طبيعي و انساني، خصوصيات بارز فرهنگي و محلي و -5
اب و رسوم روستايي هر منطقه با توجه به ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي و محيطي آن منطقه و شركت در آد

  . جشنواره ها، نمايشگاه ها، سمينارها بطور فعاالنه
  

  سطح محلي در
با توجه به نتايج تحقيق، گردشگري طبيعي و اكوتوريستي به دليل وجود مزيت هاي نسبي براي توسعه اين  -1

  .شگري در روستاي مورد مطالعه پيشنهاد مي گرددنوع گرد
در بخشداري رودبار قصران مركب از نمايندگان و "ستاد توسعه گردشگري روستايي"تشكيل ستادي به نام  -2

شوراهاي بخشداري ها، نيروي انتظامي، اداره بهداشت و شوراي اصناف جهت سازمان دهي و نظارت ميسر بر امور 
  .ران و روستاهاي تابعهگردشگران در رودبارقص

با توجه به نظر خواهي و اولويت بندي عوامل موثر در توسعه گردشگري در منطقه مورد مطالعه پيشنهاد مي  -3
گردد كه اقامتگاه و ميهمانخانه هايي ارزان قيمت روستايي و خانه هاي اجاره اي جهت اقامت گردشگران و 

  .اشيه رودخانه ها و مناطق گردشگرانشبانه گردشگران در حاسكان موقت جلوگيري از 
مقررات اين مكان ها و  توسعه و تجهيز مسيرهاي گردشگران رودبارقصران و ايجاد و نسب عالئم قوانين و -4

  .شد آنها تدوين دفترچه هاي راهنما براي گردشگران و آمد و
  .د شب را در كوهستان اقامت كنندهاي كوهستاني با تجهيزات كافي براي گردشگران كه مي تواننه ايجاد پناهگا - 5
توسعه و گسترش گردشگري كشاورزي به منظور بهره برداري مناسب از مناظر، مزارعه، باغ هاي روستايي و  -6

  .كسب درآمد و نيز جلوگيري از تخريب مزارع و پوشش گياهي
  .درآمد و اشتغال براي آنهاواگذاري ادراه امور مراكز تفريحي و اقامتي به مردم محلي جهت مشاركت و ايجاد  -7
با توجه به روند خانه سازي و افزايش مالكيت خانه هاي ييالقي توسط افراد غير بومي در روستاي مورد  -8

طبع باعث افزايش قيمت زمين و افزايش مشكالت روستاييان مي شود پيشنهاد تهيه و ارائه خانه هاي لمطالعه كه با
  .ده گرفتن خانه هاي نوساز با قيمت باال به افراد شهرنشين و غير محلي مي گردارزان قيمت به ساكنان محلي و اجار
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زمينه سازي و تشويق مردم به مشاركت در جهت توسعه تجهيز روستاها از نظر زيرساختارها، تسهيالت و  -9
  .تجهيزات گردشگري از طريق سايت هاي روستا

نظارت مسير توسط ستاد توسعه گردشگري مستقر در تضمين نرخ كليه اقامتگاه ها و مراكز گردشگري و  -10
  . بخشداري بر حفظ رعايت نرخ مصوب و بهداشت اماكن مربوطه

كاربري گردشگري از ديگر كاربري ها و به حداقل رسانيدن آن بر روي ارزش تغيير منطقه بندي زمين براي  -11
  .هاي كشاورزي زمين

  . يدن مشاركت جوامع محليايجاد گردشگري بومي براي به حداكثر رسان -12
سرمايه گذاري مشترك بين سرمايه گذاران خارجي و محلي و اعمال كنترل بيشتر سرمايه گذاري هاي  -13

  .خارجي 
استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه به منظور ايجاد تشكل هاي تعاوني مردمي و همچنين ترويج و  -14

  .ختلف با مردم روستاي منطقه مورد مطالعهت ها و جلسات مسآموزش گردشگري از طريق نش
بهره برداري از توان تشكيالت، قوانين و مقررات ويژه در جهت كاهش مخاطرات و آلودگي هاي  -15

  .اكولوژيكي و زيست محيطي در مناطق و مكان هاي گردشگري در روستاي مورد مطالعه
كشاورزي در فصول  - ساير توليدات روستاييايجاد جاذبه هاي روزانه و هفتگي صنايع دستي روستايي و  -16

  . ورود گردشگران در روستاي مورد مطالعه
فراهم آوردن راهكارهايي جهت توزيع گردشگران در فصول مختلف سال با توجه به وجود جاذبه هايي در  -17

  .روستا كه امكان بازديد در تمام فصول را براي گردشگران ميسر نمايند
  نات اقامتي و پذيراي به ويژه از مدارس بالاستفاده در روستاي مورد مطالعه فراهم آوردن امكا -18
تملك و خريد قطعاتي كه در محدوده ي محل جاذبه هاي گردشگري جهت ايجاد كاربري هاي مورد نياز  -19

  . گردشگران توسط مسئولين مربوطه و همچنين افزايش مساحت فضاي گردشگري در روستا
ورهاي ويژه جهت ورود و خروج گردشگران تا از ترافيك و شلوغي در روستا جلوگيري در نظر گرفتن مح -20
  .شود

  .جلوگيري از خروج ارزش افزوده، حاصل از فعاليت هاي گردشگري از روستا -21
اتخاذ تمهيدات الزم و براي باال بردن امنيت اجتماعي به موازات افزايش سرمايه گذاري و مشاركت بخش  -22

  . توسعه گردشگران خصوصي براي
  . برگزاري كارگاه هاي گردشگري در مقياس كوچك براي مردم و جوانان -23
  . به منافع حاصل از گردشگري ت هاي تخصصي مديريتي روستايي با مردم و توجيه آنهاسبرگزاري نش -24
  .تهيه بروشورهاي آموزشي و اطالع رساني در مورد مكان هاي گردشگري و تفريحي، تاريخي -25
  .آموزش گردشگران در جهت برخورد صحيح گردشگران با آثار طبيعي و انساني در روستا -26
مخروبه از طرف روستاييان براي توسعه گردشگري بويژه ايجاد امكانات  ها تملك فضاهاي مسكوني و باغ -27

  اقامتي و تسهيالت گردشگري 
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  .مطالعه در ايام گردشگري  جلوگيري از ايجاد ترافيك سنگين و فشرده روستاي مورد -28
  . تجهيز روستا مطابق با نيازهاي طيف هاي مختلف گردشگران -29
  استفاده از ظرفيت نهادهاي گوناگون براي توسعه گردشگران  -30
  بستر سازي براي اقامت و تفريح گردشگران در همه ايام سال  -31
  ايجاد گردشگري كشاورزي در روستاي مورد مطالعه  -32
تغيير سبك زندگي گذران اوقات نقاهت، آموزش، كارگاه هاي آموزش براي : جاد دهكده سالمت با اهدافاي - 33

سالمندان، بيماران و افراد خاص، صدور كارت سالمت، برگزاري تورهاي خاص تلفيقي، از گردش و سالمت، خدمات 
 ...انند بازي و خريدزيبايي، تغذيه و ورزش، مشاوره هاي پزشكي كه مسايل اقامتي و تفريحي هم م

 
  منابع 
نشر دفتر پژوهش هاي فرهنگي  فرايند مديريت گردشگري،): 1385(الواني سيد مهدي، پيروز بخت معصومه،  .1

  .چاپ اول
  .اداره كل امور روستاهاي استان تهران .2
فاده راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با است مقاله :)1385(داود مهدوي  عليرضا و–افتخاري ركن الدين .3

  . 84تابستان  2شماره  10 دهستان لواسان كوچك، مجله دانشگاه تربيت مدرس دوره SWOTاز مدل 
با تاكيد بر توسعه توريستي ناحيه (اميني الهام برنامه ريزي شهري و منطقه اي در حوزه هاي ييالقي تهران  .4

 .1379-80تهران مركزي برنامه ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد)ييالقي شميرانات 
آموزش و توسعه روستايي، مشاور و مدير كل دفتر محيط  ):1384(محمدي–اميني غالمرضا رنجبر، سيف اهللا .5

و، )سازمان معتبر بين الملي فائو و يونيسكو(زيست و توسعه پايدار كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي، 
انتشارات جهاد دانشگاهي، نوبت  خواربار و مشاوره، سازمان آموزشي و فرهنگي سازمان ملل متحد، سازمان

  .اول مهر
بررسي و تبيين صنعت گردشگري در فضاهاي شهري همايش منطقه ي  :)1386(و نساج مينا، انوري آريا مينا .6

  .گردشگري و توسعه پايدار،اسالمشهر جغرافيا،
علمي در علوم انساني با روش شناسي و تكنيك ها ي تحقيق ): 1384 (مشيري سيد رحيم، -آسايش حسين .7

  . 33،: تاكيد بر جغرافيا، نشر قومس
مباني برنامه ريزي و توسعه گردشگري روستاي طالقان،  ):1388(محمودي نژاد هادي،-بمانيان محمد رضا .8

  ناشرانتشارات هله چاپ اول 
  .بنياد مسكن انقالب اسالمي .9

چاپ .ي توسعه روستايي، انتشارات سمتنظريه ها ):1387(ابراهيمي محمد امير،–پاپلي يزدي محمد حسين .10
  .چاپ پنجم-1381اول 

  .Dari.irib.irپاپلي يزدي، محمد حسين، صنعت توريست در جهان اسالم، گروه سياسي شبكه دري  .11
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جغرافياي تاريخي و معرفي (آثار تاريخي شميران، لواسان و رود بار قصران  ):1382(پازوكي طرودي، ناصر، .12
پژوهشگاه جلد (انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور  ،)فرهنگي –اي تاريخيمحوطه هاي باستاني و بناه

 .اول ،تهران
اصول و مباني جغرافياي  ):1383( نگارش مهدوي مسعود جاجيلويي، كالرك ترجمه و-پرفسور جان اي .13

   .جمعيت چاپ ششم نشرقومس
ت هاي مطالعاتي براي مهار.):1386(رضواني محمد رضا، قرني آراني بهروز، : پولين نايل، ترجمه .14

  .نانتشارات دانشگاه تهرا)راهنماي عملي(دانشجويان جغرافيا 
رودبار قصران، پايان نامه كارشناسي -برنامه ريزي توسعه تفرجگاه هاي شميرانا ت): 1387(جيرودي مهدي، .15

پناهي،  ارشدي گرايش برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب استاد راهنما دكتر ولي شريعت
 .دكتر رحيم سرور، زمستان: استاد مشاور

  .60شارات سمت، چاپ اول ، تمقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، ان): 1377(حافظ نيا محمدرضا،  .16
كاربرد آمار در جغرافيا با تاكيد بر برنامه ريزي شهري و ): 1385(مير نجف موسوي –حكمت نيا حسن .17

  .اپ اول چ ناحيه اي، انتشارات علم نوين،
   .شناخت روحيات ملل، تاليف، انتشارات مهكا مه نوبت چاپ اول بهار ): 1389(حيدري اصغر، .18
  . روش تحقيق با روديكردي به پايان نامه نويسي، انتشارات بازتاب، چاپ پنجم)1388(خاكي غالم رضا، .19
ميگون،  اوشان، نقش عوامل طبيعي در ايجاد گسترش صنعت توريسم مطالعه موردي): 1379(خدادي مجيد، .20

استاد مشاور محمدرضا اصغري –فشم دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز، استاد راهنما محمد تقي رضويان
  .مقدم

  .دهياري هاي روستاهاي مورد مطالعه  .21
  .جغرافيا، صنعت توريسم انتشارات دانشگاه پيام نورچاپ اول ): 1374(رضواني علي اصغر، .22
اي برنامه ريزي توسعه روستايي در ايران، عضو هيئت علمي دانشگاه  مقدمه): 1387( رضواني محمد رضا، .23

  تهران، نشر قومس، 
 .318توانهاي محيطي ايران، ص ): 1370(رهنمايي محمد تقي،  .24
فاطمه نصيري تهران  منشي زاده و... ترجمه رحمت ا :)1380(ريچارد و شاربلي گردشگري روستايي  .25

   .انتشارات منشي
مباني توريسم و اُكوتوريسم پايدار، تهران ، انتشارات آگاه عالمه : ) 1385(زاهدي، شمس السادات  .26

   .طباطبايي
  .راهنما ي گردشگري روستاهاي ايران، انتشارات ايرانگردان ):1386( زنده دل، حسن، .27
  .و گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي .28
ژگان برنامه ريزي ناحيه اي، شهري و وا(فرهنگ و اصطالحات جغرافياي انساني ): 1388(سرور رحيم،  .29

   .جغرافياي پيشرفته، جزوه درسي. 1383، 436روستاي، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري، ص 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

23  1390 زمستان، 32، شماره هشتمپژوهشي، سال  –فصلنامه جغرافيايي سرزمين، علمي 

 .انتشارات عابد، چاپ چهارم .ARC GIS 9.2):  1388(سنجري سارا، .30
وستايي، ماهنامه اقتصادي گردشگري ر توسعه پايدار و): 1387(شريف زاده، ابوالقاسم و رادنژاد همايون، .31

 .61تا  41ص  251و 250تيرماه شماره  جهاد خرداد و
  .مقدمه اي بر جغرافياي جهانگردي، دانشگاه تهران): 1354(شكوهي حسين، .32
   .انتشارات دانشگاه تبريز–مقدمه اي بر جغرافياي گردشگري :)1354(شكويي، حسين  .33
   .مركز آموزش بنياد مستضعفان و جانبازان–ايران ضرغام حميد، مدل برنامه ريزي استراتژيك جهانگردي .34
   .فيروز عليزاده: روستاي امامه شهرستان شميرانات مشاور): 1383 (طرح هادي .35
   .صفائي، بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران شهريورپيمان: مشاورروستاي ايگل، مهندس): 1382(طرح هادي  .36
  اسالميمشاور پويش جامع بنياد مسكن انقالبهندسينهادي روستاي زايگان شهرستان شميرانات مطرح-37 .37
طيبيان منوچهر، و همكاران جستاري بر مفاهيم و روشهاي برآورد كمي ظرفيت برد و ارائه يك نمونه  .38

نشريه –گنج نامه همدان-كاربردي بر پايه تجربه برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري دره عباس آباد
  . 29هنرهاي زيبا شماره 

روش هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني،  ):1358(ادري، مريم سيف نراقي،عزت ن .39
  .انتشارات بدر 

ظرفيت هاي گردشگري روستاي شهرستانك و نقش آن در توسعه ): 1388-1389(عظيمي شيده  .40
ستاد دكتر گردشگري، پايان نامه مقطع ارشدي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران، راهنما ا

   .عزتي و مشاور استاد پيشگاهي فرد
  .سيستم اطالعات جغرافياي و كاربرد آن در برنامه ريزي توريسم ): 1384(فرج زاده اصل منوجهر .41
ها اصول برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري روستايي ، انتشارات سازمان شهرداري :)1383(قادري، زاهد  .42

  چاپ اول تهران 
  .جزوه درسي ،ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه روستايي.):1388(، قديري معصوم مجتبي .43
مباحث تاريخي، جغرافياي، اجتماعي، مذهبي و وصف آتشگاه ) كوهساران(قصران  ):1385(كريمان،حسين، .44

  .منطقه كوهستاني ري باستان و طهران كنوني، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، جلد اول
   .مه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران، جهاد دانشگاهي مشهدبرنا ):1382(لنگرودي، حسن .45
  .درآمدي بر گردشگري كشورهاي جهان سوم نشر دانشگاه شهيد بهشتي ):1380(صالح الدين محالتي، .46
با همكاران، دانشنامه استان تهران شهرستان شميران، انتشارات بنياد دانشنامه ): 1388( محموديان علي اكبر .47

  .استان تهران 
ريزي محيط زيست دانشكده محيط دوره كتراي برنامه درسنامه ارزيابي ظرفيت برد،): 1383(دوم مجيدمخ .48

  .زيست تهران 
  .) 1385-سالنامه آماري استانداري تهران (مركز آمار ايران  .49
     .)1385-سرشماري نفوس و مسكن سال (مركز آمار ايران  .50
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دكتراي جغرافيا -اكيد بر سيستم انسان و محيطتتايي با مقاله توسعه پايدار روس): 1385(مسلمي عبدالرضا،  .51
   .،فروردين و ارديبهشت27و برنامه ريزي روستايي نشريه جهاد شماره 

   .محمد سليماني، بنياد مسكن انقالب اسالمي بهار: روستاي آهار مشاور): 1380(مطالعات طرح هادي .52
   .چاپ اول تاليف انتشارات سميرا،–در ايرانريزي توسعه گردشگري سابقه برنامه): 1387(معصومي مسعود، .53
  .تاليف، انتشارات پيك كوثر چاپ اول ماهيت گردشگري،): 1385(معصومي مسعود، .54
  .63مجله آموزش رشد جغرافيا شماره  منصوري علي، گردشگري و توسعه پايدار، .55
  .)سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري(موزه نقشه پشت شيشه  .56
ياي و كارتوگرافي گيتاشناسي و بنياد اطلس شهرستان شميران، رودبار قصران، لواسان و شهر موسسه جغراف .57

  .1381چاپ اول .، انتشارات دانشنامه بزرگ فارسي)تجريش(شميران 
  .دومكاربرد آمار در جغرافي، انتشارات قومس، چاپ): 1385 (طاهرخاني مهدي،-مهدوي حاجيلويي مسعود .58
جزوه درسي مطالعات  -1377جغرافياي روستايي، انتشارات پيام نور،): 1389(مهدوي حاجيلويي مسعود، .59

  .محيطي درس
مجموعه مقاالت دومين همايش علمي سراسري جغرافيا، ارزيابي ظرفيت هاي ): 1389(مهدويان فاطمه  .60
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