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 و اسنادي يها يبررس روش به نياز مورد يها داده و اطالعات ردآوريگ .شدند انتخاب نمونه
 شيوة از يريگ بهره با ،اطالعات تحليل براي و گرفت صورت ميداني مطالعات و يا كتابخانه

)SWOT،( و ليوتحل هيتجز گريگردش تهديدهاي و ها فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط 
 بين از ،پژوهش نتايج اساس بر .شد تدوين منطقه گردشگري توسعه براي ممكن يهاراهبرد
 به مسئوالن اعتقاد ،ها فرصت بين از و 248/0 نسبي وزن با طبيعي هاي جاذبه وجود قوت، نقاط

 ؛ندگرفت قرار اول اولويت در 238/0 نسبي وزن با گردشگري توسعه ازطريق زايي اشتغال
 سرباز شهرستان در روستايي گردشگري توسعه براي كاربردي راهبرد ينتر مهم ،همچنين
 و بازارها توسعه از يريگ بهره ،بنابراين شد. ارزيابي 332/0 نسبي وزن با SO راهبرد

 يستأس گرمسيري، محصوالت عرضه و اطراف شهرهاي و روستاها در فصلي هاي يشگاهنما
 بر يدتأك و سرباز رودخانه حاشيه گردي بوم يها اقامتگاه ايجاد گرمسيري، هاي يوهم پارك
 از گردشگري يها جاذبه داراي روستاهاي در ييزا اشتغال از دولتي مسئوالن حمايت
  .ندرو يم شمار به SO مناسب راهبردهاي ترين يكاربرد

  
  (شهرستان). سرباز ،)SWOT( سوات روستايي، گردشگري گردشگري، :ها واژهكليد

  
  مهمقد

 و غذايي امنيت بهداشت، اشتغال، فقر، چونهم متعددي يها چالش با روستايي مناطق
 كه است شده سبب مسئله نيا .Ghobadi et al, 2012)( اند مواجه يطيمح ستيز مسائل

 روستاها مشكالت و مسائل رفع و كاهش براي راهبردهايي دنبال به كارشناسان و متخصصان
 ،اند گرفته شيپ در روستايي توسعه به نيل براي كشورها از بسياري كه راهكارهايي از ؛باشند

 از مكاني يتموقع لحاظ به كه كشورهايي ژهيو به كشورها اغلب كه است روستايي گردشگري
 ملي توسعه يها برنامه در را آن برخوردارند، روستايي گردشگر جذب براي باال يها يتوانمند
 بخشند شتاب را خود روستايي توسعه فرآيند بتوانند رهگذر، اين از تا اند دهيگنجان خود

(Imani, 2009).  
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 روستايي، زندگي كه است طبيعت بر مبتني دشگريگر نوعي روستايي گردشگري
 و اقتصادي توسعه همچنين، ؛شود يم شامل را روستايي مناطق در موجود ميراث و هنر فرهنگ،
 روستاها اقتصادي يها تيفعال به يبخش تنوع و )Mili, 2012( ييروستا مناطق در اجتماعي

)Ghorbani et al, 2014( توان يم را گردشگري است. روستايي گردشگري مهم دافاه از 
 و تاريخي طبيعي، يها جاذبه از مند بهره روستايي جوامع اقتصاد توسعه ايبر مهم اي گزينه

 به توان مي ،راهبردي يها يزير برنامه با و دولت مستمر حمايت با .دانست چشمگير فرهنگي
 ايجاد با دولت راهبردي نقش ،رو نيا از .پرداخت جامعه گردشگري بخش اصلي توان ارزيابي
  .)Ghanian et al, 2014( ببرد باال را گردشگري يها تيظرف تواند يم جامعه در الزم آموزش
 نوعي مثابه به روستايي گردشگري )،Fons et al, 2011( همكاران و فونس باور به
 روستايي گردشگري )،Zhou, 2014( وژ زعم به است. پايداري اهداف با گردشگري جايگزين

 )،Musarò, 2014( ماسرو اعتقاد به .شود يم محسوب اسيمق كوچك فعاليت و رددا محلي ريتأث
 در را پايدار اقتصادي توسعه محركه موتور نقش ،باال يريپذ قيتطب علت به روستايي، گردشگري

   .كند يم بازي روستايي مناطق
 يزن و يدارپا يا سبز دشگريگر براي را ييها فرصت ،ينهمچن ،ييروستا گردشگري

 يها جشنواره كشاورزي، با مرتبط يها موزه ي،آموزش تورهاي شامل كشاورزي گردشگري
 مراسم و جشن ييبرپا يح،تفر و يسرگرم امكانات يرايي،پذ اسكان، وحش، ياتح محصوالت،

 را همگي كه آورد، يم فراهم يكشاورز محصوالت و دستي يعصنا فروش و يدتول ي،محل
 ندكن ارزش يجادا بتوانند كشاورزان و كنندگان مصرف كه دانست ييها فرصت توان يم
)Privitera, 2009(. ،مهاجرت رشد از تواند يم روستايي توسعه يها فرصت افزايش بنابراين 

 رشد قابل و زندگي مناسب يها محل در كه دهد اجازه روستايي جوامع به و بكاهد روستايي
 بالقوه يها تيظرف و توان مطالعه، رو ينا از)؛ و Ghasemi et al., 2006( بمانند باقي روستايي
 اجتماعي رفاه يها شاخص بهبود در آنها از يريگ بهره شرايط و روستايي گردشگري در منطقه

   د.رس يم نظر به ضروري بيكاري كاهش و اشتغال ايجاد جمله از
به عنوان نمونه،  ام شده است.در همين راستا، مطالعاتي در داخل و خارج از ايران انج
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با عنوان  يا مطالعه در )Akbarian Ronizi and Rezvani, 2015( يرضوانو  يزيرون ياناكبر
 ي: بخش مركزي(مطالعه مورد ييدر مناطق روستا يتوسعه گردشگر يداريپا يينو تب يلتحل«

فاصله  يارهايا با معروستاه يگردشگر يداريپا يزانم كه ، بدين نتيجه رسيدند»شهرستان دماوند)
. سپهوند و دار دارد يمعنو  يمو تعداد گردشگران، رابطه مستق يتجمع يزانشهر تهران، م از كالن

ه توسع  راهبردي  ريزيبرنامه«ي با عنوان پژوهش)، در Sepahvand et al., 2018(همكاران 
: روستاي ايستگاه رديموه مطالع( از ديدگاه مردم، مسئولين و گردشگران  روستايي  اكوتوريسم 

و مقررات  ين قوانينتدوراهبردهاي بازنگري،  ، نشان دادند كه از ديدگاه هر سه گروه،»بيشه)
و جلوگيري از تخريب، آلودگي و از بين رفتن اين منابع در روستا با  ها جاذبهويژه، استفاده بهينه از 

بهترين  عنوان بهعي هدف جذب هرچه بيشتر گردشگران و جلوگيري از نابودي محيط طبي
در  يگردشگر يدارعوامل پاروابط  سازي با مدل ،)Dewi, 2014( يدو. ندرو شمار مي راهبردها به

 يكاربر رادر منطقه  يگردشگر راتاث ينتر مهم ،)ياندونز يبال (در يراپانكاس ي سنتيروستا
 ,Barkauskas et al(سكاس وباركادانسته است.  يطمح يفيتك و كاهش يعدر حد وس ياراض

 :ييروستا يكالن مؤثر بر توسعه گردشگر يطيعوامل مح تحليل«با عنوان  يقيتحقدر  ،)2015
و  يعيطبي، كالن اقتصاد يطيعوامل مح ند كهنشان داد ،»يتوانيل مطالعة موردي

را بر توسعه  يرتأث يشترينب يفرهنگ - يو اجتماع يو فن يحقوق ياسي،س محيطي، يستز
-Campón( و همكاران ورسر -كامپون رند.دا مطالعه نطقه موردم يي درروستا يگردشگر

Cerro et al, 2017( يگردشگر يدر مقصدها يداربهبود رقابت پا«با عنوان  يپژوهش، در 
و  تصوير هاي يژگيد كه و، نتيجه گرفتن»يادر اسپان يبه گردشگر يوفادار ي: تالش براييروستا

 يگردشگران به مقصدها يبر وفادار يممستق يرتأثاز مقصد  يتو رضا يفيتك و نيز شكل منطقه
   .دارند ييروستا يگردشگر

 هاي استان سيستان و بلوچستان است كه با وجود يكي از شهرستان شهرستان سرباز
يع دستي، نتوانسته است از اين و صنا يفرهنگ يراثم ي،در بخش گردشگرفراوان  هاي توان

صنعت در سطح  ينتر در راه توسعه ابيشش هرچه كه تال مند شود، ي بهرهدرست بهها  ظرفيت
 يرنظ و كم نظير يب يها مملو از جاذبه وشهرستان از مناطق بكر كشور اين  طلبد. را ميشهرستان 
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شهرستان سرباز، حفظ  يگردشگر يها و جاذبه يمياقل يتبا توجه به موقع است. يخيو تار يعيطب
 اصل ينتر بكر مهم يها جاذبه ينمحافظت از ا يتاز آن با اولو ينهو استفاده به يعيمنابع طب

بهره را  يتنها توان يشهرستان، م ينكهن و فرهنگ ا يخدر كنار تار رود؛ و شمار مي گردشگري به
 يمساعد برا اي ينهزمداراي مطلوب،  ييوهوا آب يطبا توجه به شرا ،سرباز برد. شهرستانآن از 

 يشترينب ي كها گونه بهاست،  موز يكو وچ ي،درختمانند خربزه  يريكاشت انواع محصوالت گرمس
انسان و جانور در سرباز  يستيز هم يا در كشور متعلق به اين شهرستان است.پاپايوة كاشت م يزانم

خزنده و تنها تمساح  ينتر بزرگ كند كه صدق مي گاندودربارة  يژهو به ؛ اين موضوعمشهود است
 با قرار گرفتن شهرستانهمچنين،  رودخانه سرباز است.ن اصلي آ  يستگاهز بوده و يرانموجود در ا

از  توان آن را يكي يم يشين،پ يبه چابهار و بازارچه مرز يرانشهرا يدر محور مواصالت سرباز
كه در  اي گونه داد، بهنظر قرار  كالن مد هاي يزير مناطق گردشگري استان در برنامه ينتر مهم
 كشور (چابهار)، يبه سواحل جنوب انسفر گردشگر دليل به ،نوروز يدع يالتتعط ويژه به يالتتعط
 ييفرصت براي شناسا ينبهتر ينا بتوانند از اين شهرستان بازديد كنند؛هزار مسافر نوروزي  ينچند

 اناشتغال براي ساكن يجادكسب درآمد و ا ،دنبال آن گردشگري منطقه و به هاي يتظرف يو معرف
  .است يمحل

  ردشگري روستاهاي هدف گردشگريي گها جاذبه - 1جدول 
  هاي گردشگريجاذبه  روستا

  فيروزآباد
بافت تاريخي و باارزش سنتي با تزئينات خاص، قلعه فيروزآباد و قبرستان قديمي، سـوبتگ كـوه فيروزآبـاد،    

  ي گرمسيري پاپايا، موز، چيكو و...هاوهيمگاندو)، انواع(پوزه كوتاه تاالبيتمساحوجود

  پتان
سـنگي،   كـامالً ي گونـاگون، معمـاري   هـا  چمـگ) (رت، غار كلگ، بافت تاريخي، وجـود چشـمهزيا-گور
 يكارمنبت

  پشامگ
ي قديمي پشامگ و بهمن، مسجد جامع پشامگ، گورستان پشامگ (مدفن اشكانيان)، معماري خشـتي  هاقلعه

  ...)رويش انواع گياهان دارويي كرك، ايشرك و.(نخوردهو گلي منازل، طبيعت بكر و دست

  گورناگان
پرندگان (شاهين، لك لـك)، سـدهاي خـاكي، قنـات، نخلسـتان خرمـا، داروهـاي        ستگاهيزچشمه آب گرم،

استفاده از تنه درختان براي ( فرد هاي انار و ليمو، معماري منحصربه ، باغ)آدامس كوهي، پتروك و ...( ياهيگ
 )هاخانهسقف

  هاي پژوهش مأخذ: يافته
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 در شهرستان سرباز روستاهاي بالقوه توانايي وه گفت پيش مطالب به توجه با رو، يناز ا
 روستايي گردشگري توسعه به توان يم چگونه«اين پرسش مطرح است كه:  گردشگري روستايي،

 يها چالش وها  فرصتبر  ؛ بنابراين، پژوهش حاضر به ارائة تحليلي»؟افتي دست شهرستان سرباز
  پردازد. مي ن سربازروستايي در شهرستا گردشگري توسعه

  
  نظري مباني

 با مقابله منظور به روستايي خانوارهاي براي درآمد تنوع نوعي روستايي گردشگري
 عامل يك همانند روستايي گردشگري گذشته، يها سال در .كند يم فراهم رواني رهايفشا

 واندت يم آن گسترش ، عاملي كهاست گرفته قرار توجه مورد مؤثر بسيار و عمده اقتصادي
 افزايش ،واقع در آورد. وجود به روستايي مناطق در را گوناگون مشاغل و اقتصادي هاي يتفعال

 تقاضاي افزايش ،ونقل حمل و داري هتل خدمات گسترش ،هاآن فروش و دستي يعصنا توليدات
 ايجاد باعث ...و ميعمو مايحتاج عرضه يها فروشگاه يجادا خدمات، و كاالها براي گردشگران

 و كاهش شهر به روستا از مهاجرت تعداد و بيكاري نرخ آن، پي در كه شود يم جديد لمشاغ
  ).Dadvarkhani et al, 2011( يابد يم افزايش روستايي خانوارهاي درآمد

 هايي يژگيو داراي گردشگري نوع اين بايد روستايي، گردشگري تعاريف به توجه با
 بايد )2 ،دده رخ روستايي محيط در گردشگري هاي يتفعالبايد  )1باشد:  شرح بدين
 بر مبتني گردشگران عالئقبايد  )3 باشد، روستايي زندگي با مرتبط گردشگران هاي يتفعال

 سنتي ورسوم آداب و روستاييان زندگي كشاورزان، زندگي سبك مانند كشاورزي توليدات
 توسعه اساس ،بنابراين .يابد توسعه پايدار هاي يوهش به بايد روستايي گردشگري )4 باشد، اقوام

 اين است؛ گردشگري زيست يطمح عنصر سه ميان ةرابط داشتن نظر در روستايي گردشگري
 و پويا سنجيده، تواند يم رابطه اين ميزبان. جامعه و مقصد گردشگران، از: ندا عبارت جزء سه

 ايجاد و ييزا اشتغال در مشاركت با تواند يم گردشگري سو، يك از باشد؛ مخرب يا و سازنده
 بازسازي يا و حفظ و محلي فرهنگ تقويت در و كند احيا را محلي جوامع اقتصاد ،درآمد
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 جوامع زيست يطمح و زندگي كيفيت است قادر ،ديگر سوي از و باشد سهيم زيست يطمح
 در طبيعي منابع حفظ با كه است اين روستايي گردشگري هدف ،بنابراين ؛بياورد پايين را محلي

  ).Ghanein et al, 2012( كند برقرار اعتدال جزء سه اين ينب درازمدت
  روستايي گردشگري توسعه در مؤثر عواملالف) 

 است. شده تشكيل وستهيپ هم به اركان و اجزا از امانهس يك همانند روستايي گردشگري
 يرتأث هم ديگر عوامل مجموعه يك از دارند، امانهس اجزاي ساير با كه روابطي زج به اجزا اين
 بسيار روستايي گردشگري توسعه فرآيند تسهيل به عوامل اين دقيق شناسايي كه ندپذير يم

  شود. يادآوري مي روستايي گردشگري توسعه در مؤثر عوامل اي از در پي، پاره .كند يم كمك
  تفريحي و خدماتي و زيربنايي تسهيالت توسعه -

 و تلفن گاز، آب، مانند زيربنايي تسهيالت بدون روستايي گردشگري توسعه ،شك يب
 ميسر اقامتي مراكز و ها خانه سفره رستوران، بهداشتي، و درماني اتامكان مانند خدماتي تسهيالت
 توسعه يكند به گردشگري جريان ،تسهيالت اين ضعف و كمبود شرايط در بود. نخواهد

 و ونقل ملح روستايي گردشگري وسعهت در عامل نيتر مهم يادشده، عوامل بين از د.ياب مي
 كند يم پيدا توسعه مناطقي در گردشگري صنعت لباغ .ستروستاها به دسترسي يها انيجر
  ).Cooper et al, 2001( باشد داشته وجود هاآن در ونقل حمل وسيع يها شبكه كه

  روستايي گردشگري توسعه در فرهنگ عامل به توجه -
 .رديگ يم انجام فرهنگي تتبادال بيشترين اقتصادي، فعاليت يك عنوان به ،گردشگريدر 

 فرهنـگ  ادنم زيادي حد تا روستاها در طبيعي و انساني يها جاذبه عنوان به ما هاي داشته ،واقع در
 را مقصدي به سفر قصد كه گردشگراني تمامي براي فرهنگ يندب توجه روستاهاست؛ بر حاكم
 پرسـد،  يمـ  خـود  از رگردشـگ  يك كه يچيز اولين زيرا است، برخوردار ژهيو اهميت از ،دارند
 فرهنگـي  سـطح  چـه  در آن مـردم  و است واقع دنيا كجاي در او بازديد مورد محل كه است اين
 جامعـه  برخوردهـاي  ،مانـد  يم باقي گردشگران اذهان و خاطره در همه از بيش آنچه .دارند قرار

 گيــرد شــكل مــي جامعــه فرهنــگ ســطح از ،واقــع در كــه اي ، خــاطرهاســت ميهمانــان بــا ميزبــان
)Karroubi, 2003.(  
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  گردشگري يها يتعاون فعاليت توسعه -
 و محصوالت ايجاد و از آن جمله، براي شوند يم ايجاد لفتمخ اهداف براي ها يتعاون

 .بازارها ، و گشايشمقياس ييجو صرفه و يكفايخود باالتر سطوح به ، دستيابيجديد خدمات
 عنوان حلقة ارتباطي ديگر سخن، به به يا و مردم و دولت رابط عنوان به گردشگري يها يتعاون
 يها يتعاون ،واقع در .كنند يم عمل اندركاران دست و مجريان دولتمردان، و مردم توده

 و روند شمار مي هب هم با مردم) و (دولت دو اين پيوند براي مناسب يبستر و جايگاه گردشگري
 ،هاآن مشاركت ساز و زمينه طرف دو هر منافع كنندة تأمين يها تيفعال انسجام و ها برنامه اجراي با
  ).Farzini, 2005( بخشند تحقق را مهم اين توانند يم خوبي به

  روستا گردشگري بخش در ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه -
 دورافتاده و يا هيحاش گردشگري مقاصد براي مزيت يك ارتباطات و اطالعات فناوري

 ذهني تصوير ،نتيجه در و بخشد مي ارتقا را هاآن كنترل و نظارت سطح زيرا ،شود يم محسوب
 دست به را جديد يمشتريان يافته، تغيير اين مقاصد نفع به گردشگران نزد گردشگري مقاصد

 يها جنبه از اطالعات فناوري يها روش از كاربردي و علمي استفاده ،كلي طور به آورند. مي
 توجه شايان بسيار خدمات ارائه بر رگذارياث اين گذارد؛ مي ريتأث گردشگري صنعت بر گوناگون

 صنعت اين توسعه ضروريات نخستين از گردشگري در مناسب تبليغات و يرسان اطالع زيرا است،
 ةدربار سرعت به بايد ،كند يم اقامت كوتاهي مدت معين، مكان يك در كه گردشگري است.
 كسب الزم را اطالعات خوداحتمالي  خريدهاي اسكان و محل بازديد، مورد منطقه يها جاذبه
  ).Gharekhloo, 2007( رديبگ تصميم ،كرده

  روستايي گردشگري در روستاييان مشاركت -
 مردم يريگ ميتصم و مشاركت روستايي، گردشگري توسعه و يزير برنامه فرآيند در

 و اجتماعي - اقتصادي منافع حفظ راستاي در بايد تصميم اين و است ريناپذ اجتناب محلي
 را گردشگران مردم صورت، اين غير در چراكه ،گيرد صورت منطقه مردم يطيمح ستيز

 غيربومي افراد نصيب آن سود و كنند يم مصرف را آنها منابع كه پندارند يم افرادي سربار
 ،بنابراين ايجاد كند؛ اصطكاك همانيم و ميزبان جوامع بين است ممكن تفكر طرز اين .شود يم
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 و ضروري گردشگري يها تيفعال در ،نيچنهم و توسعه و يزير مهبرنا در محلي مردم مشاركت
  ).Qaderi, 2004( است ريناپذ اجتناب
  روستايي گردشگري توسعه در روستايي مديريت نقش تقويت -

 در اقتصادي و انساني طبيعي، مختلف عوامل تنظيم و تلفيق توان مي را روستايي مديريت
 جانبه همه نظارت و مديريت بدون گردشگري .)Afrakhteh, 2009دانست ( روستايي جامعه

 ابزارهاي از يكي تواند يم صنعت اين اگرچه و برد نخواهد جايي به راه روستايي محيط در
 نيز نيازمند صنعت اين خود اما ،باشد روستايي يزير برنامه و مديريت اهداف پيشبرد در مهم
 ،صورت نيا غير در است؛ تاييروس مديريت ساختار در مناسب آن جايگاه ساييشنا و توجه

 فراوان يطيمح ستيز و اجتماعي مشكالت با مديريت و نامهبر بدون و اتفاقي گردشگري
 مشكالت و ها زيان ،درازمدت در كه بود خواهد همراه كشور كل و روستايي مناطق براي
  ). Imani and Ebrahimi, 2012( بود خواهد آن فوايد از بيش گونه گردشگري اين

  روستايي گردشگري توسعه در آموزش نقش -
 از استفاده طريق از تنها ايران در گردشگري نوپاي فعاليت كه است شده معلوم ،تجربه به
 يك سطح به خدمات اين رسانيدن و فعاليت اين در كارآزموده افراد خدمات و تخصص
 ديگر، سوي از ،گردشگران با مطلوب برخورد نحوه يك تعميم و سو كي از ،يالملل نيب استاندارد

راي دستيابي به ب رو، از اين درآيد. كشور سرتاسر در پيشرو و مترقي برنامه يك صورت به تواند يم
 روستايي گردشگري زمينة در ورزيده افراد تربيت ويژة آموزشي مراكز بايد اهداف يادشده،

 براي روستاييان يهمگان يساز آماده منظور به آموزشي مراكز بايد ؛ افزون بر اين،آيد وجود به
 آمادگي اجتماعي و فرهنگي ابعاد از روستاييان تا زيرا شود، ديده تدارك گردشگر پذيرش
 مشكل با روستايي گردشگري توسعه يزير برنامه فرآيند باشند، نداشته را گردشگر پذيرش
  ).Motiei Langroudi and Imani, 2006( شود يم رو روبه
  روستايي گردشگري پيامدهايب) 

 از آگاهي كه است منفي و مثبت ابعاد داراي ديگري پديده هر مانند گردشگري نعتص
 با تا كند يم كمك صنعت ناي ريزان برنامه به روستاها در ويژه به آن منفي و مثبت پيامدهاي
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اي از پيامدهاي گردشگري  . در پي، پارهبپردازند گيري يمتصم و قضاوت به بيشتري شناخت
  شود. يادآوري مي

  فرهنگي -اجتماعي امدهاييپ -
  رخ گردشگر ميزبان جامعه مردم زندگي در كه است تغييراتي اجتماعي اثرات از مقصود

   يـد آ يمـ  دپديـ  گردشـگران  و ديـار  آن سـاكنان  مسـتقيم  تمـاس  ر اثـر ب بيشتر تغيير اين و دهد يم
)Liu, 2003(. و افـراد  ايـن  بـا  بـومي  مـردم  ارتباطات باعث روستايي مناطق به گردشگران ورود 
 و مراكـز  ايجـاد  سـواد،  سـطح  و نيـز  اجتمـاعي  ،فرهنگـي  ارتقـاي  و رشـد  در چشـمگير  يراتيتأث

 اثـرات  از مقصـود  .شـود  يم دورافتاده جوامع در اجتماعي روابط افزايش و بهداشتي يها مراقبت
 .دهـد مـي  رخ ميزبان جامعه انساكن معماري و ورسوم آداب و هنر در كه است تغييراتي فرهنگي

 دشـو مـي  گردشـگري  صـنعت  شـكوفايي  و رشـد  باعث رو، است و از اين بلندمدت تغييرات ناي
)Zarafshani et al., 2013.(  

  اقتصادي پيامدهاي -
 مورد ،اخير يها سال در كهاست  مؤثر بسيار و مهم اقتصادي عامل يك گردشگري

 كاهش در مؤثر واملع از تا جاي ممكن، ها بر اين است كه رو، تالش و از اين گرفته قرار توجه
 د.شو فراهم آن توسعه و رشد براي الزم امكانات و آورند عمل به جلوگيري گردشگري جريان

 در ناهماهنگي كاهش و درآمدها تنوع موجب گردشگري صنعت توسعه ،صنعتي كشورهاي در
 ايجاد براي فرصتي نيز توسعة اين صنعت توسعه حال در كشورهاي در و شود يم اقتصاد

 ،واقع در .است بيشتر صادرات سنتي اشكال از آن رشد نرخ كه آورد يم فراهم صادرات
 خوردوخوراك و استراحت براي مكاني به آن، اطراف يا و روستا در اقامت هنگام ،گردشگران
 تواند يم فروشگاه و خانه قهوه رستوران، مهمانخانه، ايجاد طريق از هاآن از پذيرايي نياز دارند؛

 و دامي يا كشاورزي محصوالت خريد ،همچنين بياورد و همراه به روستاييان يبرا خوبي درآمد
 حضور فايده دومين داشت. خواهد يرتأث هاآن درآمد افزايش در روستاييان دستي يعصنا

  ).Sanaei, 2007( است اشتغال فرصت افزايش روستاها در گردشگران
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  روستايي گردشگري سازماني)( ينهاد پيامدهاي -
 معموالً شود. يم مربوط جامعه در مستقر نهادهاي و ها سازمان عملكرد به دينها عوامل

 منطقه گردشگري وضعيت بر گردشگري از هاآن برداشت نوع و ها سازمان اين عملكرد
  ).Abdolmanafi and Azkia, 2011( بود خواهد تأثيرگذار

 حالـت  گردشـگري  صـنعت  كـه  دارنـد  تمايـل  دولتي يها سازمان در عمومي يها بخش
 اثـرات  مـورد  در گردشـگري  صـنعت  كـه  نـدارد  وجـود  دليلي هيچ اما باشد، داشته خودتنظيمي

 احسـاس  بيشـتر  ديگـري  صـنعت  هـر  از خـود  هـاي  يـت فعال از ناشـي  اجتمـاعي  و محيطـي  يستز
 اثـرات  بـا  ارتبـاط  در گردشـگران  رفتـار  تعـديل  منظور به ،ينچنهم ،دولتي بخش د.كن مسئوليت

   داوطلبانـه  ييهـا  تـالش  ،ينچنـ هم د.كنـ  يمـ  اكتفـا  آنهـا  آمـوزش  بـه  ،گريگردش بالفعل و بالقوه
 يهـا  بخـش  يـا  و گردشـگران  بـه  اخالقـي  هاية منشـور ارائ شامل اغلب كه گيرد نيز صورت مي

   تواننــد يمــ هــا بخــش ايــن هاســت؛آن رفتــار ســازيقانونمند بــراي گردشــگري صــنعت مختلــف
  داشـته باشـند    گردشـگري  يـزي ر برنامـه  و يتمـدير  در مثبـت  ينقش و كنند عمل پويا يا گونه به
)Ghadiri-Masoum, 2007.(  

  كالبدي و محيطي يستز پيامدهاي -
 يهـا  جاذبـه  بسـتر  طبيعـي  محـيط  چون ند، وابسته همديگر به زيست يطمح و گردشگري

 ايجـاد  منفـي  راتاثـ  هـم  و مثبـت  اثـرات  هم تواند يم نيز گردشگري توسعه و است گردشگري
 و باشـد  سـازگار  محـيط  با كه يصورت در روستايي گردشگري مديريت و سعهتو ن،بنابراي .كند

 يـدار پا توسـعه  در مهـم  يعـامل  باشـد،  داشـته  منفـي را  اثـرات  تـرين كم يا نكند وارد آسيب نداب
 پايـداري  توانـد  يمـ  زيست يطمح آلودگي و تخريب كه است بديهي كامالً، امروزه .خواهد بود

 ؛آورد فـراهم  طبيعـي  سـرمايه  ايـن  نـابودي  براي را زمينه و دازدنبي مخاطره به را روستايي مناطق
 حمايـت  و حفـظ  راسـتاي  (در قبلـي  هـاي  يـزي ر برنامـه  بدون گردشگري ةتوسع اگرچه ،بنابراين

 داشته همراه به ميزبان ةجامع براي بسياري اقتصادي منافع ،مدت كوتاه در تواند يم زيست) يطمح
 سـازد  وارد آن طبيعـي  منـابع  و روسـتا  به را سنگين ييها ارتخس تواند يم بلندمدت در اما باشد،

)Zarafshani et al., 2013.( ــرات از يا خالصــه ،2 جــدول در ــدهاي و اث  گردشــگري پيام
  است. دهآم روستايي
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  روستايي گردشگري منفي و مثبت پيامدهاي - 2 جدول
  منبع  منفي پيامدهاي مثبتپيامدهاي  ابعاد

 و فرهنگي
  اجتماعي

تعامالتوفرهنگيمبادالتمكاناايجاد
 و فرهنگي ميراث از محافظت اجتماعي،
 تسهيالت از استفاده امكان تاريخي،
 شدن غني مردم، براي فرهنگي و تفريحي
 امكان جامعه، افراد فرهنگي تجارب
 نواحيسايرزندگينحوهبامردمآشنايي

 ارزشي، و اعتقاديمبانيتخريب
 آمادگي بدون فرهنگي تغييرات تحميل
 رفتن بين از امكان ميزبان، جامعه
 دستي، يعصنا و هنري كارهاي اصالت
 افزايش ها، يآلودگ گسترش امكان

  رواني و عصبي مشكالتوترافيك

مواليي هشجين و 
 همكاران

)Molaee 

Hashjin et al, 
2011(  

 يطيمح ستيز
  كالبدي و

وحش،ياتحواندازهاچشمازمحافظت
 حاصل منافع از نروستاييا درك افزايش

 وحش ياتح و اندازها چشم حفاظت از
 بهبود ،خود سكونت محل پيرامون

 يها گاهسكونت ارتباطي هاي يرساختز
 نواحياينتوسعهمنظوربهروستايي

 گياهي، يها گونه رفتنبيناز
 انباشتگي و تراكم آب، منابع آلودگي

 رفتن بين از و كاهش آشغال، و زباله
  درختان و ها جنگل

  نهادي

از طريقييزااشتغالبهمسئوالناعتقاد
 نيروهاي وجود ،گردشگري گسترش
 يها توان معرفي براي بومي متخصص
 مسئوالن حمايت و توجه افزايش منطقه،
 رويكرد با روستايي توسعه از كشور
 درآمدكسبوييزااشتغال

 مردم برخورد زمينه درآموزشنبود
 نادفتني جا گردشگران، با بومي
 ،مرداندولت بين در گردشگري مزاياي
 براي دولت سوي از مجوز ارائه عدم

 و تجهيزات خدمات، گسترش
  گردشگرييساتتأس

قنبري و همكاران 
)Ghanbari et 

al, 2013( 

  

  اقتصادي

زندگي،سطحارتقايودرآمدافزايش
 مطرح جديد، شغلي هاي فرصت ايجاد
 هايفرصت ايجاد ،نتيجه در و جامعه شدن

 منابع افزايش پيشرفت، و توسعه براي يشترب
 طبيعي، و فرهنگي آثار حفظ منظور به مالي
 محلي، و بومي ،يدست عيصنا ةتوسع
 ،اقتصادي يها تيفعالبه  يبخش تنوع

 كاالهاي و خدمات براي تقاضا افزايش
 براي جديد بازارهاي ايجاد و محلي

 ونقلحملبهبودمحلي،توليدات

 زندگي ةهزين افزايشفصلي،مشاغل
 (براي ة گردشگرپذيرمنطق ساكنان
 غذا خانه، زمين، ارزش افزايش نمونه،

هاي  و آسيب منفي اثرات ،)خدمات و
 طبيعي، و فرهنگي آثار بر گردشگري

 و منطقه از خارج به درآمدها نشت
 خدمات و كاالها به وابستگي افزايش
 به شديد وابستگي وارداتي،

 اد،اقتص شدن يبعد كي و گردشگري
  يربوميغ به بوميازمالكانتغيير

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
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    راهبردها تدوين و راهبردي عواملج) 
 مـورد  موضـوع  يسـاز  مدل ،سپس و راهبردي متغيرهاي تعيين راهبردها تدوين از منظور

 معـين  يراهبـرد  يـا  تصـميم  اتخـاذ  به كه است گيري يمتصم مدل يا و ماتريس يك قالب در نظر
 اساسـي  اصل .)Ali-Ahmadi et al., 2004( دشو يم منجر منظا اصلي راهبرد ماهيت يينتع براي

 پرهيـز  و خـارجي  يها فرصت از جستن بهره براي بايد ها سازمان كه است اين راهبردي مديريت
 ،همچنـين  .نـد كن تدوين مناسب ييراهبردها ،هاآن كاهش يا خارجي تهديدات از ناشي اثرات از
 سـازمان  ضـعف  و قـوت  نقـاط  شناسايي و ارزيابي راهبردي مديريت ضروري ايه يتفعال ديگر از

 موفقيـت  تـوان  يمـ  داخلـي،  و خـارجي  راهبـردي  عوامل ارزيابي و شناسايي ، باترتيب بدين است؛
راهبـردي عبـارت اسـت از     حليـل ت .)Hanger and Wheelen, 2007( دركـ  تضـمين  را سـازمان 

شـمار   راهبـردي بـه   مـديريت  فرآينـد  اصـلي در  و مهم لفهمؤ دو كه ،راهبرد »انتخاب«و » تدوين«
 و ها فرصت و يدرون هاي ضعف و ها قوت تحليل و شناسايي نيازمند روند. مديريت راهبردي مي

   بـرد  كـار  بـه  نكات راهبـردي  تحليل براي توان مي را بسياري هاي شيوه است. محيطي تهديدهاي
   اســــت برخــــوردار بســــياري شــــهرت از )SWOT( ســــوات مــــاتريس ،ميــــان آن از كــــه

)Khorshid and Ranjbar, 2009.(  
صورت  به پژوهش مفهومي مدل ،پژوهش و پيشينة ادبيات بررسي ، باحاضر مطالعة در

  .ه استشد طراحي 1 شكل
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  پژوهش مفهومي مدل - 1 شكل
  
  

 توسعه گردشگري روستايي

  اقتصادي: 
  شناسايي مناطق مستعد

  روستايي
 گـــذاري در  ســـرمايه

  مناطق روستايي
   ــت مســئوالن از حماي

  توسعه روستايي
 يــي و ايجــاد زا اشــتغال

ــادي در   ــد اقتص درآم
  جوامع محلي

 فرهنگي:-اجتماعي
 از تنـــوع  گيـــري بهـــره

فرهنگــــــي منــــــاطق 
  روستايي

   تقويت فرهنگ محلـي
  مناطق روستايي

   ــاي ــتفاده از نيروهـ اسـ
ــومي در   ــص بـ متخصـ

  مناطق روستايي
 ريزي در راستاي  برنامه

باال بردن دانـش مـردم   
  در زمينه گردشگري

  محيطي:-كالبدي
  ــرايط ــورداري از شـ برخـ

هاي طبيعي  اقليمي، جاذبه
و حيات وحش در مناطق 

  روستايي 
 هـاي باسـتاني    جود جاذبهو

و تـــــاريخي در منـــــاطق 
    روستايي كشور

   توســــــعه تســـــــهيالت
ــدماتي و  ــايي، خــ زيربنــ
ــاطق   ــي در منـــ تفريحـــ

  روستايي
  ي وسـيع  هـا  شبكهتقويت

در منـــاطق  ونقـــل حمـــل
ــتعد روســـــــتايي  مســـــ

 گردشگري 

  سازماني):(ينهاد 
  هـاي   تعامل ميان بخـش

دولتي و خصوصـي در  
ريــزي و  زمينــة برنامــه 

ــ ردن عمليــــــاتي كــــ
هــاي مــرتبط بــا  فعاليــت

  گردشگري روستايي
  تســــهيل در اعطــــاي

ــانكي و   ــهيالت بـ تسـ
مجوزها از سـوي   ارائة

 دولت 

  نقاط
 قوت

 نقاط
 ضعف

 تهديدها هافرصت
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  تحقيق روش
 تحقيق هدف .است كاربرديتحقيقات  نوع از ،هدف اساس بر ،حاضر پژوهش

است  متداول و خاص مشكالت حل براي پژوهش هاي يافته بستن كار به كاربردي،
)Danaeifard and Mozaffari, 2008.( است توصيفي ماهيت، نظر از ، پژوهش حاضر،همچنين. 

 مورد هاي پديده يا شرايط توصيف آن هدف كه است هايي روش مجموعه شامل توصيفي تحقيق
 به و رسيد موجود شرايط ي ازبيشتر شناخت به توان مي ،توصيفي تحقيق امبا انج است. بررسي
نيز  اجرا نحوة نظر از. )Balooch Mahdiabadi et al., 2015( دياري رسان گيري تصميم فرآيند

 نيز و ضعف و قوت نقاط تعيين و شناسايي براي ،همچنين .است پيمايشي پژوهش حاضر
 ساكنان از پرسش و مصاحبه كمك به ابتدا اتي،مطالع محدوده تهديدهاي و ها فرصت
 پرسشنامه يها گويه انتخاب درباره نياز مورد اطالعات ،گردشگري هدفي روستاها
 اخذ و گردشگري هدف روستاهاي اهالي هاي پاسخ گرفتن نظر در با ،سپس شد. آوري جمع

 تأثيرگذار عوامل ترين مهم تعيين به نسبت كارشناسان، با مصاحبه طريق از تكميلي اطالعات
 اختيار در نامهشسپر وشد  اقدام مطالعه مورد محدوده گردشگري توسعه بر بيروني و دروني
 با مرتبط ادارات فعاالن و كارشناسان شامل پژوهش آماري جامعه .گرفت قرار آماري جامعه
 با ،بودند كه از آن ميان نفر دويست تعداد به 1396 سال در سرباز شهرستان گردشگري حوزه
  .)3 جدول( شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 130 ،مورگان - كرجسي جدول از استفاده

  ادارات تفكيك به آماري نمونه تعداد - 3 جدول
  تعداد نمونه آماري ادارات
  17 بخشداري
  24 فرمانداري
  39 كميته امداد

  15 ميراث فرهنگي
  9 اداره كار
  26 شهرداري
  130 مجموع

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
 شده انجام مطالعات و تحقيق پيشينه بررسي با ،مطالعه مورد موضوع به توجه با ،همچنين
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 مورد محدوده مقدماتي يها يبررس و روستايي گردشگري پيامدهاي و آثار ارزيابي زمينة در
 - محيطي ،اقتصادي فرهنگي، - اجتماعي ، بعد چهار در پژوهش متغيرهاي و هاشاخص ،مطالعه
  .دشدن ارائه و طراحي نهادي و يكالبد

  پرسشنامه هايگويه و ابعاد - 4 جدول
 هاشاخص  ابعاد

 -اجتماعي
  فرهنگي

 فرهنـگ  تقويـت  هـاي  زمينـه  شدن فراهم ..)،. و دتول عروسي،( يسنت و محلي فرهنگ ،رسوم و  آداب وجود
 تفـاوت  و تعـارض  ،يگردشـگر  دانـش  سطحپايين بودن ،گردشگران با تعامل برقراري يقطر از محلي -بومي
 وجـود  گردشـگران،  بـا  بـومي  مـردم  برخـورد  زمينه در آموزش نبود روستا، مردم و گردشگران فرهنگ ميان

 يـق طر (از سـنتي  و محلـي  فرهنـگ  رفـتن  ينبـ  از منطقه، در ها توان اين معرفي براي بومي متخصص نيروهاي
 ،هـا آن بـا  خـود  زنـدگي  مقايسـه  و ردشـگران گ با مراوده دليل به زندگي سبك تغيير )،گردشگر افراد از تقليد
  كاذب مشاغل وجود

  اقتصادي

 بـه  مسـئوالن  اعتقـاد  ،زايـي  اشـتغال  رويكـرد  بـا  روسـتايي  توسـعه  از كشـور  مسئوالن حمايت و توجه افزايش
 در يـزي ر برنامـه  و گذاري يهسرما براي منطقه بودن آماده و مستعد ،گردشگري گسترش از طريق زايي اشتغال
 در موفـق  وكـار  كسـب  صـاحبان  گـذاري  سـرمايه  بـراي  خصوصـي  بخـش ة يـز انگ افزايش ،گريگردش حوزه

  منطقه گردشگري

 -محيطي
  كالبدي

 رودخانه، جنگل،( طبيعي هاي جاذبه وجود ،)... و حصير خرما،( يدست صنايع و كشاورزي محصوالت وجود
 هـاي  جاذبـه  وجـود  ،گـردي  بـوم  رد گـذاري  سرمايه منظور به مناسب طبيعي و اقليمي شرايط وجود ،پرندگان)
 تمسـاح  ويـژه  بـه  متنوع وحش حيات وجود ،گرمسيري هاي ميوه انواع وجود ،نگاره سنگ قلعه، مانند تاريخي
 بـودن  نامناسـب  ،چابهـار  بـا  جـواري  هـم  دليل به سرباز شهرستان روستاهاي مناسب جغرافيايي يتموقع ،ايراني

  منطقه بودن العبور بصع و يكوهستان ،كالبدي و محيطي هاي زيرساخت

  نهادي

 گسـترش  بـراي  دولـت  سـوي  از مجـوز  ارائـه عـدم،گردشگريگسترشبرايبانكيتسهيالتبودنناكافي
 مجوز ارائه عدم ،باستاني و تاريخي ابنيه و آثار تخريب به توجهي بي احتمال، تأسيسات و تجهيزات خدمات،

 وجـود  ،اسـتان  بـراي  گردشـگري  سال انتخاب ،تأسيسات و تجهيزات خدمات، گسترش براي دولت سوي از
 در دولتـي  گـذاري  سرمايه و ريزي برنامه وجود عدم ،يگردشگر در خصوصي و دولتي هاي بخش بين تعامل
  منطقه در گردشگري يها كارگزاري فقدان ،سرباز شهرستان گردشگري زمينه

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
 در راهبردي عوامل ،)SWOT( تسوا ردرويك از استفاده با ها،گويه شدن مشخص از پس

 ، دوازده نقطهسرانجام .شدند بندي طبقه تهديدها و ها فرصت ضعف، نقاط ،تقو نقاط گروه چهار
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 پرسشنامه در سؤال 31 قالب در خارجي تهديد پنج و فرصت پنج و داخلي ضعف نُه نقطه و قوت
   زياد، =4 متوسط، =3 كم، =2 كم، خيلي =1( ليكرت گانه پنج طيف قالب درلحاظ اهميت،  به(
 با ،سپس ؛دشدن انتخاب منطقه در نظر مورد ايمعياره و ها شاخص عنوان به )،زياد خيلي =5

 و داخلي عوامل تحليل ماتريس ،گردشگري حوزه فعاالن و كارشناسان از پرسش و نظرخواهي
 اطنق تحليل(وات س ماتريس از استفاده با ،نهايت در و ؛شد امتيازدهي و بندي اولويت خارجي
 راهبردي ليتحل و يزير برنامه فنون نيتر مناسب از ها، كهتهديد و ها فرصت ضعف، ، نقاطقوت
 ،يكديگر با هاآن مقايسه و پيشين مراحل از حاصل كليدي راهبردي عوامل تلفيق با ،)است

دليل ، بنابراين شدند. تدوين سرباز شهرستان در روستايي گردشگري ةتوسع ويژة راهبردهاي
، واقع در .است سوات بوده اتريسم لمروق حاضر گستردگي تحقيق استفاده از رويكرد سوات در

 امكان كه شود يم محسوب سيستمي يها ليتحل براي مفهومي ارچوبچ يك ماتريس سوات
 و تقاضاها ،ها فرصت ،زننده بيآس يها جنبه ،داتيتهد تنگناها، مقايسه و عوامل رسيبر

 از .آورد يم وجود به راهبرد عفض و قوت نقاط بررسي با همراه را يرونيب محيط يها تيموقع
 از بخشي مثابه به عوامل همه نهايي، راهبرد تدوين براي است الزم ،راهبردي يزير برنامه در ،رو نيا

 يها برنامه و شود گرفته نظر در سوات ليتحل روش چارچوب در راهبردي يزير برنامه روند
 عوامل تحليل در مشترك يها استفاده و يريگ ميتصم براي حمايتي مهم يها هرا از يكي راهبردي
 و ها فرصت قوت، نقاط ضعف، نقاط تعريف با و ؛ديآ يم شمار به محيط خارجي و داخلي

رفع  ها،فرصت از استفاده آن مبناي كه پرداخت راهبردهايي به تدوين توان يم سازمان تهديدهاي
 براي تحليل ،نيهمچن ).Yüksel and Dagdeviren, 2007( دهاستيتهد با مقابله و ضعف نقاط
 پژوهش، بادر جامعه آماري  است. شده استفاده EXCEL و SPSS افزارهاي نرم از ها، داده
  روايي محتوايي پرسشنامه تأييد شد. خبرگان،مشورت و نظرات گيري از  بهره



  91شمارة   ،23روستا و توسعه، سال 

١٧٠ 

  
  خارجي و داخلي هايماتريس زيسا يادهپ نمودار - 2 شكل

  
  قلمرو تحقيق - 

كيلومتر مربع، در جنوب استان سيستان و بلوچستان  8594شهرستان سرباز، با وسعت 
كيلومتر خشكي به كشور  120واقع است كه از شمال به سراوان و ايرانشهر، از شرق با حدود 

شود. اين شهرستان از  د ميشهر محدو پاكستان، از جنوب به شهرستان چابهار و از غرب به نيك
سه شهر (راسك، سرباز و پيشين) و چهار بخش (مركزي، سرباز، پيشين و پارود) به مركزيت 

دليل  و به داده است يرا در خود جا يتنفر جمع 196557از  يشبراسك تشكيل شده، كه 
هرستان كنند. ش  درصد از جمعيت آن در نقاط روستايي زندگي مي 85كوهستاني بودن، بيش از 

از درياي عمان، داراي تابستان گرم و مرطوب و زمستان معتدل و مناسب است.  متأثرسرباز، 
  دهد. يمموقعيت شهرستان سرباز را نشان  3 شكل

شناسايي عوامل موثر بر توسعه گردشگري
 روستايي در شهرستان سرباز

 مرحله اول

از ميان عواملراهبرديشناسايي عوامل
  سوات

 قوت، ضعف، فرصت، تهديد)(نقاط 

با استفاده از تكنيك دلفي و نظرات 
 كارشناسان

 ارزيابي عوامل بيروني

 خارجي-ماتريس داخلي

عوامل سواتراهبرديتحليل

 مرحله دوم

هاي ارزيابي با كمك مدل ماتريس
 بيروني و دروني

ارائه راهبردهاي 
 كالن

 ارزيابي عوامل دروني

 مرحله سوم

راهبردهاي ارائه 
  خاص

 مرحله چهارم
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  موقعيت جغرافيايي شهرستان سرباز -3شكل  

  
  بحث و نتايج

 با مرتبط ادارات فعاالن و (كارشناسان آماري جامعه از توصيفي نتايج اساس بر
 ،شهرداري) و كار اداره فرهنگي، ميراث امداد، كميته فرمانداري، بخشداري، شامل گردشگري

 پنجاه از باالتر سني گروه و فراواني بيشترين داراي درصد 9/46 با سال سي تا چهل سني گروه
 با سال بيست تا سي سني هاي گروه ،همچنين است؛ فراواني كمترين داراي درصد 2/6 با سال

 قرار سوم و دوم هاي رتبه در ،ترتيب به ،درصد 6/14 با سال چهل تا پنجاه و درصد 3/32
 در دارند، را فراواني بيشترين درصد 1/83 با مردان گويان، يت پاسخجنس متغير نظر از اند. گرفته
 تحصيلي گروه تحصيالت نيز سطح زمينه در هستند. زن گويان پاسخ درصد 9/16 تنها كه حالي

 باالتر و يسانسل  فوق تحصيلي هاي گروه است؛ فراواني بيشترين داراي درصد 30/72 با ليسانس
  دارند. قرار بعدي هاي رتبه در ،ترتيب به ،درصد 77/10 با يپلمد فوق و ديپلم درصد، 93/16 با

  تحليلي يها افتهي - 
 سرباز شهرستان روستايي گردشگري توسعه بيروني و دروني عوامل تبيين - 

 مطالعه، مورد منطقه روستايي گردشگري توسعه بر تأثيرگذار عوامل وعهمجم به توجه با
 نقاط منزله به روستايي گردشگري ةتوسع بر تأثيرگذار رونيد عامل دوازده كه گفت توان مي
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 بر تأثيرگذار بيروني عامل پنج و دارد قرار ضعف نقاط عامل نه مقابل در سرباز شهرستان قوت
 در ).5 (جدول دارد قرار تهديد پنج برابر در فرصت منزله به روستايي گردشگري ةتوسع

مورد مطالعه براي گردشگري روستايي شهرستان  و تنگناهاي پيش روي ها ، محدوديتمجموع
 تهديد و ضعف نقطه چهارده و فرصت و قوت نقطه هفده شامل گردشگري هاي فعاليت هتوسع
  .است

  سرباز شهرستان روستايي گردشگري عهتوس راهبردي تحليل براي سوات ماتريس - 5 جدول
  خارجي عوامل داخليعوامل
 )S(هاقوت

1S  :حـوزه  در يـزي ر برنامـه  و گذاري يهسرما براي منطقه بودن آماده و مستعد 
  گردشگري

2S  :و حصير خرما،( يدست صنايع و كشاورزي محصوالت وجود .(.. 

3S  :و دتول عروسي،( يسنت و محلي فرهنگ ،ورسوم آداب وجود .(.. 

4S  :پرندگان) رودخانه، جنگل،( طبيعي هاي جاذبه وجود 

5S  :نگاره سنگ قلعه، مانند تاريخي هاي جاذبه وجود 

6S  :گرمسيري هاي ميوه انواع وجود 

7S  :ايراني تمساح ويژه به متنوع وحش حيات وجود 

8S  :يگردشگرزمينة  در خصوصي و دولتي هاي بخش بين تعامل وجود 

9S : جـواري  هم دليل به سرباز شهرستان روستاهاي مناسب جغرافيايي يتموقع 
  چابهار با

10S  :وكار كسب صاحبان گذاري سرمايه براي خصوصي بخشة يزانگ افزايش 
  منطقه گردشگري در موفق

11S  :در گــذاري ســرمايه منظــور بــه مناســب طبيعــي و اقليمــي شــرايط وجــود 
  گردي بوم

12S  :منطقهدرهاتواناينمعرفيبرايبوميمتخصصنيروهاي وجود 

  )O( هافرصت
1O  :ــاب ــال« انتخ ــگري س ــراي »گردش  ب

 استان

2O  :تقويـــت هـــاي زمينـــه شـــدن فـــراهم 
 برقـراري  يـق طر از محلـي  -بـومي  فرهنگ
 گردشگران با تعامل

3O  :روستاها معرفي و رساني اطالع امكان 
  فرهنگي ميراث سازمان توسط

4O  :ــزايش  والنمســئ حمايــت و توجــه اف
ــور ــعه از كش ــتايي توس ــا روس ــرد ب  رويك
  زايي اشتغال

5O  :ــه مســئوالن اعتقــاد از  زايــي اشــتغال ب
  طريق گسترش گردشگري

  

 )W(هاضعف
1W  :كاذب مشاغل وجود  
 2W  :گردشـگري  زمينـه  در دولتـي  گـذاري  سرمايه و ريزي امهبرن وجود عدم 

  سرباز انتشهرس
3W  :عـدمدليـلبـهروسـتاهادراقتصـاديمنافعازغيربومينيروهاي برداري بهره

  )T( تهديدها
1T  :و محلـي  فرهنگ رفتن ينب از احتمال 

 )گردشگر افراد از تقليد يقطر (از سنتي

2T  :دليـل  بـه  زنـدگي  سـبك  تغييـر  امكان 
 زنــدگي ايســهمق وگردشــگران بــا مــراوده
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  خارجي عوامل داخليعوامل
 منطقهگردشگريهايظرفيتبهبومي جوانان توجه

4W  :منطقه بومي مردم ميان در گردشگري دانش سطح بودن پايين 

5W  :روستا مردم و گردشگران فرهنگ ميان تفاوت و تعارض 

6W  :منطقه در گردشگري يها كارگزاري فقدان 

7W  :كالبدي و محيطي هاي زيرساخت بودن نامناسب 

8W  :منطقه بودن العبور صعب و يكوهستان  
9W  :گردشگرانبابوميمردمبرخوردزمينهدرآموزش نبود 

 هاآن با خود

3T  :و آثـار  تخريـب  به توجهي بي احتمال 
 باستاني و تاريخي ابنيه

4T  :بـراي  بـانكي  تسـهيالت  بـودن  ناكافي 
 گردشگري گسترش

5T  :بـراي  دولت سوي از مجوز ارائه عدم 
  تأسيسات و تجهيزات خدمات، گسترش

 پژوهش هاي يافته مأخذ:

 شهرستان روستايي گردشگري توسعه بيروني و دروني عوامل ماتريس تشكيل از پس
 و كارشناسان از نظرخواهي طريق از ،نتايج كردن عملياتي و ساختن كمي منظور به ،سرباز
 به طيفي، صورت به شده طراحي هاي پرسش حاوي اي پرسشنامه قالب در گردشگري فعاالن
 سرباز شهرستان روستايي گردشگري توسعه براي عوامل از كدام ره تاهمي بندي اولويت
  ).9 و 8 ،7 ،6 جداول( شد پرداخته

  قوت نقاط تحليل نتايج - 6 جدول
 نقاط قوت

مجموع 
  ها وزن

ميانگين 
  ها وزن

وزن 
  رتبه  نسبي

1S  :در حوزه گردشگرييزيربرنامهگذاري ويهسرمامستعد و آماده بودن منطقه براي 
2S  : ر و ...)خرما، حصي( يدستوجود محصوالت كشاورزي و صنايع 

3S  : د و ...)تولعروسي، ( يسنت، فرهنگ محلي و ورسوم آدابوجود 

4S  :جنگل، رودخانه، پرندگان)( هاي طبيعي وجود جاذبه 

5S  :نگاره هاي تاريخي مانند قلعه، سنگ وجود جاذبه 

6S  :هاي گرمسيري وجود انواع ميوه 

7S  :ويژه تمساح ايراني وجود حيات وحش متنوع به 

8S  :يگردشگرزمينة در هاي دولتي و خصوصي  تعامل بين بخش دوجو 

9S : جواري با چابهار دليل هم يت جغرافيايي مناسب روستاهاي شهرستان سرباز بهموقع  
10S  : وكار موفق در  گذاري صاحبان كسب يزة بخش خصوصي براي سرمايهانگافزايش

  گردشگري منطقه
11S  :گردي گذاري در بوم منظور سرمايه وجود شرايط اقليمي و طبيعي مناسب به  
12S  :ها در منطقهتوانوجود نيروهاي متخصص بومي براي معرفي اين 

539  
526  
515  
562  
506  
530  
519  
535  
545  
 
569 

498 

547 

14/4  
04/4  
96/3  
37/4  
89/3  
07/4  
99/3  
11/4  
19/4  

  
32/4 

83/3 

20/4  

239/0  
208/0  
201/0  
248/0  
175/0  
206/0  
210/0  
213/0  
241/0  
  
244/0 

200/0 

242/0  

5  
8  

10  
1  

12  
9  
7  
6  
4  

  
2 

11 

3  

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
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 سرباز، شهرستان قوتنقطه  دوازده بين از ،شود مي مشاهده 6 جدول در كه گونه همان
 وزن و 37/4 وزني ميانگين با پرندگان) رودخانه، (جنگل، طبيعي هاي جاذبه وجود هاي مؤلفه
 در موفق وكار كسب صاحبان گذاري سرمايه براي خصوصي بخشة يزانگ افزايش ،248/0 نسبي

 طبيعي و اقليمي شرايط وجود ،244/0و وزن نسبي  32/4 وزني ميانگين با منطقه گردشگري
 ،200/0و وزن نسبي  20/4 وزني ميانگين با گردي بوم در يگذار هيسرما منظور به مناسب
 ميانگين با چابهار با جواري هم دليل به سرباز شهرستان روستاهاي مناسب جغرافيايي موقعيت
 يزير برنامه و گذاري يهسرما براي منطقه بودن آماده و مستعد و 241/0و وزن نسبي  19/4 وزني

روني با بيشترين د قوت نقاط ترين مهم، ترتيب به ،239/0و وزن نسبي  14/4 وزني ميانگين با
 و دولتي هاي بخش بين تعامل وجود ل،مقاب در ؛ندرو شمار مي ميانگين وزني و وزن نسبي به

 متنوع وحش حيات وجود ،213/0 نسبي وزن و 11/4 وزني ميانگين با يگردشگر در خصوصي
 و كشاورزي محصوالت وجود ،210/0 نسبي وزن و 99/3 وزني ميانگين با ايراني تمساح ويژه به

 با گرمسيري هاي وهمي انواع وجود ،208/0 نسبي وزن و 04/4 وزني ميانگين با دستي صنايع
 ميانگين با سنتي و محلي فرهنگ ،ورسوم آداب وجود ،206/0 نسبي وزن و 07/4 وزني ميانگين
 ميانگين با نگاره سنگ قلعه و مانند تاريخي يها جاذبه وجود و 201/0 نسبي وزن و 96/3 وزني
  شتنددا گويان پاسخ نزد را اهميت ترينكم ،ترتيب به ،175/0و وزن نسبي  89/3 وزني

  ضعف نقاط تحليل نتايج - 7 جدول
 نقاط ضعف

مجموع 
  ها وزن

ميانگين 
  ها وزن

وزن 
  رتبه  نسبي

1W  :وجود مشاغل كاذب 
 2W  :گذاري دولتي در زمينه گردشگري شهرستان سرباز ريزي و سرمايه وجود برنامه عدم  
3W  :عدم توجه جوانان بومي دليل  برداري نيروهاي غيربومي از منافع اقتصادي در روستاها به بهره

  منطقه هاي گردشگريبه ظرفيت
4W  :پايين بودن سطح دانش گردشگري در ميان مردم بومي منطقه 

5W تعارض و تفاوت ميان فرهنگ گردشگران و مردم روستا : 

6W  : ي گردشگري در منطقهها كارگزاريفقدان 

7W هاي محيطي و كالبدي : نامناسب بودن زيرساخت 

8W منطقه بودنالعبور  صعبو  ي: كوهستان  
9W  :نبود آموزش در زمينه برخورد مردم بومي با گردشگران 

554  
565  
518  
  
563  
543  
553  
551  
509  
539  

26/4  
34/4  
98/3  

  
33/4  
17/4  
25/4  
25/4  
91/3  
14/4  

241/0  
248/0  
180/0  
  
246/0  
194/0  
195/0  
209/0  
176/0  
188/0  

3  
1  
8  

  
2  
6  
5  
4  
9  
7  

  هشپژو هاي يافته مأخذ:
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 زمينه در دولتي گذاري سرمايه و ريزي برنامه وجود عدم ،7 جدول هاي داده اساس بر
 در گردشگري دانش سطح بودن پايين ،248/0 نسبي وزن و 34/4 وزني ميانگين با گردشگري

 با كاذب مشاغل وجود ،246/0 نسبي وزن و 33/4 وزني ميانگين با منطقه بومي مردم ميان
 با كالبدي و محيطي هاي زيرساخت بودن نامناسب ،241/0 ينسب وزن و 26/4 وزني ميانگين
 با منطقه در گردشگري يها كارگزاري فقدان و 209/0 نسبي وزن و 26/4 وزني ميانگين
شمار  به يروند ضعف نقاط ترين مهم از ،ترتيب به ،195/0 ينسب وزن و 25/4 وزني ميانگين

 و 91/3 وزني ميانگين با منطقه بودن العبور صعب و كوهستاني هاي مؤلفه ،مقابل در و ؛ندرو مي
 وزني ميانگين با روستاها در اقتصادي منافع از غيربومي نيروهاي برداري بهره ،176/0 ينسب وزن

 ميانگين با گردشگران با بومي مردم برخورد زمينه در آموزش نبود ،180/0 ينسب وزن و 98/3
 با روستا مردم و گردشگران فرهنگ ميان فاوتت و تعارض و 188/0 ينسب وزن و 14/4 وزني

 شمار به منطقه در ضعف نقاط ترين اهميت كم از 194/0 نسبي وزن و 17/4 يوزن ميانگين
  ند.رو مي

  هافرصت تحليل نتايج - 8 جدول
 ها فرصت

مجموع 
  هاوزن

ميانگين 
  ها وزن

وزن 
  رتبه  نسبي

1O  براي استان»سال گردشگري«: انتخاب 

2O  يق برقراري تعامل با گردشگراناز طر محلي - هاي تقويت فرهنگ بومي شدن زمينه: فراهم 

3O  :رساني و معرفي روستاها توسط سازمان ميراث فرهنگي امكان اطالع  
4O  : افزايش توجه و حمايت مسئوالن كشور از توسعه روستايي با رويكرد

  زايي اشتغال
5O  :سترش گردشگرياز طريق گزايياعتقاد مسئوالن به اشتغال 

525  
510  
533  
522  
  
538 

10/4  
92/3 

12/4  
01/4  

  
13/4 

222/0  
202/0  
225/0  
210/0  
  
238/0  

3  
5  
2  
4  

  
1  

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
 مسئوالن اعتقاد هاي مؤلفه ،يبيرون فرصت پنج بين از كه دهد مي نشان 8 جدول هاي يافته

 امكـان  ،238/0 نسـبي  وزن و 13/4 نيوز ميانگين با از طريق گسترش گردشگري زايي اشتغال به
 نسبي وزن و 12/4 وزني ميانگين با فرهنگي ميراث سازمان توسط روستاها معرفي و رساني اطالع

 گردشـگري  سال انتخاب هاي مؤلفه ،مقابل در برخوردارند؛ اهميت بيشتريناز  ترتيب، ، به225/0
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 كشـور  مسئوالن حمايت و توجه يشافزا ،222/0 نسبي وزن و 10/4 وزني ميانگين با استان براي
 نسـبي  وزن و 01/4 وزنـي  ميـانگين  بـا  درآمد كسب و زايي اشتغال رويكرد با روستايي توسعه از

 بـا  تعامـل  برقـراري  يـق طر از محلـي  -بـومي  فرهنـگ  تقويـت  هـاي  زمينـه  شـدن  فراهم و 210/0
 در هـا  فرصـت  رينتـ  اهميت كم ،ترتيب به ،202/0 نسبي وزن و 92/3 وزني ميانگين با گردشگران

  ند.شو ميمحسوب  منطقه
  تهديدها تحليل نتايج - 9 جدول

  رتبه  وزن نسبي  ها ميانگين وزن  ها مجموع وزن تهديدها
1T  : افراد گردشگريق تقليد ازسنتي (از طرين رفتن فرهنگ محلي واز باحتمال( 

2T گي خود با آنهادليل مراوده با گردشگران و مقايسه زند : امكان تغيير سبك زندگي به 

3T  :توجهي به تخريب آثار و ابنيه تاريخي و باستاني احتمال بي 

4T  :ناكافي بودن تسهيالت بانكي براي گسترش گردشگري 

5T ،و تأسيساتتجهيزات: عدم ارائه مجوز از سوي دولت براي گسترش خدمات 

539 
527  
545  
536  
508 

14/4  
05/4  
19/4  
12/4  
90/3  

223/0  
215/0  
234/0  
222/0  
212/0  

2  
4  
1  
3  
5  

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
 تخريب به توجهي بي احتمال ،شود مي مشاهده 9 جدول در كه گونه همان ،نهايت در

 رفتن ينب از احتمال ،234/0 نسبي وزن و 19/4 وزني ميانگين با باستاني و تاريخي ابنيه و آثار
 نسبي وزن و 14/4 وزني ميانگين با )گردشگر افراد از تقليد يقطر (از سنتي و محلي فرهنگ

 وزن و 12/4 وزني ميانگين با گردشگري گسترش براي بانكي تسهيالت بودن ناكافي و 223/0
 محسوب منطقه گردشگري براي يبيرون تهديدهاي ترين مهم از ،ترتيب به ،222/0 نسبي

 و اتتجهيز ،خدمات گسترش براي دولت سوي از مجوز ارائه عدم ،مقابل در شوند؛ يم
 سبك تغيير امكان و 212/0 نسبي وزن و 90/3 وزني ميانگين با منطقه در گردشگري تأسيسات
 وزن و 05/4 وزني ميانگين با هاآن با خود زندگي مقايسه و گردشگران با مراوده دليل به زندگي
 قلمداد گردشگري توسعه براي يبيرون تهديدهاي ترين اهميت كم از ،ترتيب به ،215/0 نسبي
  اند. هشد

  سرباز شهرستان روستايي گردشگري توسعه راهبردهاي تدوين - 
 - حداكثر بر تمركز ،راهبردها اين در :)SO( تهاجمي - رقابتي راهبردهاي الف)
 براي اي پديده هر و است استوار بيروني هاي فرصت و دروني قوت نقاط حداكثرسازي
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 خود قوت نقاط از كه است تالش در بيروني محيط هاي فرصت از بيشتر هرچه مندي بهره
  است. شده داده نشان 11 جدول در راهبردها اين ببرد. را بهره حداكثر

 به بخشيتنوع در سازيحداقل - حداكثر بر هاراهبرد اين ):ST( تنوع راهبردهاي ب)
 براي دروني قوت نقاط از گيري بهره پايه بر و ندمتمركز بيروني تهديدهاي و دروني قوت نقاط
  .شوند مي تدوين بيروني تهديدهاي با مقابله

 كاستن براي حداكثرسازي - حداقل ها،راهبرد اين در ):WO( بازنگري راهبردهاي ج)
  .است نظر مورد ها فرصت از استفاده و ها ضعف از

 هدف با سازيحداقل - حداقل مبناي بر هاراهبرد اين ):WT( تدافعي راهبردهاي )د
  است. وارها استتهديد كاهش براي ها ضعف كاهش

 رودخانه، جنگل،( طبيعي هاي جاذبه وجود« يانم ارتباط به توجه با حاضر، يقتحق در
 باالترين ،)5O( »از طريق گسترش گردشگري زايي اشتغال به مسئوالن اعتقاد« و )4S( »پرندگان)

 ،SO راهبردهاي اجراي در ،بنابراين ؛است 332/0 وزن با )SO( تهاجمي راهبرد به مربوط رتبه
 كرد. را يبردار بهره حداكثر يبيرون يها فرصت از ،يروند قوت نقاط از استفاده با توان يم

تدافعي  و) ST( تنوع راهبردهاي ترتيب، به و دوم رتبه در )WO( بازنگري راهبردهاي ،همچنين
)WT( يقتحق در شده استخراج يراهبردها كه آنجا از و ؛گيرند يم قرار بعدي يها رده در 

 يگردشگر فعاالن و كارشناسان نظرات از مناسب، يراهبردها ارائه يبرا بود، يادز ريابس حاضر
  .)10 جدول( شد استفاده يگروه هاي بحث قالب در روستايي

  راهبردها بندي اولويت - 10 جدول
  هااولويت اوزان راهبردها

  اولاولويت SO( 332/0(تهاجمي
 دوم اولويت  WO(  208/0(بازنگري 

 سوماولويت ST( 185/0(تنوع

 چهارماولويت WT( 151/0(تدافعي

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
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  سرباز شهرستان روستايي گردشگري توسعه راستاي در سوات ماتريس تشكيل - 11 دولج
  دروني عوامل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بيروني عوامل

  

1S  :    ـراي ـه ب ـرما مستعد و آماده بـودن منطق ـه گـذاري و   يهس ـزي ر برنام ه در حـوز  ي
  گردشگري

2S  : خرما، حصير و ...)( يدستوجود محصوالت كشاورزي و صنايع 

3S  : د و ...)تولعروسي، ( يسنت، فرهنگ محلي و ورسوم آدابوجود 

4S  :جنگل، رودخانه، پرندگان)( هاي طبيعي وجود جاذبه 

5S  :نگاره تاريخي مانند قلعه، سنگهاي  وجود جاذبه 

6S  :سيريهاي گرم وجود انواع ميوه 

7S  :ويژه تمساح ايراني وجود حيات وحش متنوع به 

8S  :يگردشگرزمينة در هاي دولتي و خصوصي  تعامل بين بخش وجود 

9S : ـا    دليـل هـم   وستاهاي شهرستان سرباز بهيت جغرافيايي مناسب رموقع جـواري ب
  چابهار

10S  : گـذاري صـاحبان    يزة بخش خصوصي براي سرمايهانگافزايش
  در گردشگري منطقه وكار موفق كسب

11S  : گــذاري در  منظــور ســرمايه وجــود شــرايط اقليمــي و طبيعــي مناســب بــه
  گردي بوم

12S:ها در منطقهتوانوجود نيروهاي متخصص بومي براي معرفي اين  

  

1W  :وجود مشاغل كاذب  
 2W  :ـه     ريـزي و سـرمايه   وجـود برنامـه   عدم گـذاري دولتـي در زمين

  گردشگري شهرستان سرباز
3W  :بــرداري نيروهــاي غيربــومي از منــافع اقتصــادي در  بهــره

هـاي  دليـل عـدم توجـه جوانـان بـومي بـه ظرفيـت        روستاها بـه 
  منطقه گردشگري

4W  :     ـان مـردم بـومي پايين بودن سطح دانش گردشـگري در مي
 منطقه

5W    تعارض و تفاوت ميان فرهنگ گردشـگران و مـردم :
 روستا

6W  : در منطقهي گردشگري ها كارگزاريفقدان 

7W هاي محيطي و كالبدي : نامناسب بودن زيرساخت 

8W منطقه بودنالعبور  صعبي و : كوهستان  
9W  :    ــا ــومي ب ــردم ب ــورد م ــه برخ ــوزش در زمين ــود آم نب

  گردشگران

  

1O  ــاب ــال «: انتخــــ ســــ
 براي استان» گردشگري

2O  ــه ــراهم شــدن زمين هــاي  : ف
از  محلي - تقويت فرهنگ بومي

ــ  طر ــل بـ ــراري تعامـ ــق برقـ ا يـ
 گردشگران

3O  :رسـاني و   امكان اطالع
ــتاها توســـط  معرفـــي روسـ

  سازمان ميراث فرهنگي
4O  : افـــــزايش توجـــــه و

حمايت مسئوالن كشـور از  
توسعه روستايي با رويكـرد  

  زايي اشتغال
5O  :   ــئوالن بــه ــاد مس اعتق

از طريـــق  زايـــي  اشـــتغال
  گسترش گردشگري

راهبـــــــرد
تهــــــاجمي 

)SO(  

 
ــره -.1 ــعه بازا گ به ــري از توس ــا و ي ره
ــگاهنما ــتاها و   يش ــاي فصــلي در روس ه

شهرهاي اطراف و عرضـه محصـوالت   
گرمســيري بــاغي، زراعــي، دامــي و    

ــنا ــتي يعصـ ــ -2 ؛دسـ ــارك تأسـ يس پـ
ي هـا  اقامتگـاه  -3 ؛هاي گرمسيري يوهم

 -4 ؛گردي حاشيه رودخانـه سـرباز   بوم
دولتـي در   مسـئوالن يد بر حمايـت  تأك

ــتاي ــتغال راس ــتاهاي  زا اش ــي در روس ي
ي گردشـگري و ايجـاد   ها اذبهجداراي 

 زايـي؛  اشـتغال بسترهاي مناسـب بـراي   
يروهــاي متخصــص  ناســتفاده از  - 5

هـاي   يـده پدمعرفـي و شناسـايي    براي
 - 6 ؛طبيعـــي گردشـــگري روســـتايي

پرورش تمساح در جهت فـرآوري و  
ــار ــاح  يتج ــت تمس ــازي پوس  - 7 ؛س

حمايـت   ي ازبردار بهرهسازي و  ينهزم
ي گـذار  يهسـرما بخش خصوصي براي 

 -8 ؛ ودر بخش گردشـگري روسـتايي  
يد بر توسـعه گردشـگري طبيعـي و    تأك

دليــل وجــود   گردشــگري بــومي بــه  
هاي نسبي براي توسعه ايـن نـوع    يتمز

 گردشگري در شهرستان سرباز

ــرد  راهبـــ
بــــازنگري 

)WO(  

  
ي هـــا  دورهبرگـــزاري جلســـات و    -.1

يـت گردشـگري   اهم بـا آموزشي مـرتبط  
 ي مـرتبط بــا وكارهـا  كسـب روسـتايي و  

بـــازنگري و توجـــه ويـــژه بـــه  - 2 ؛آن
روســــتاهاي هــــدف گردشــــگري در 

ي سـازمان ميـراث   هـا  طـرح و  هـا  برنامه
 - 3 مربوط؛ي ها سازمانفرهنگي و ساير 

بـــازنگري و ايجـــاد تغييـــرات الزم و   
ترغيـــــب بخـــــش خصوصـــــي بـــــه 

ي ها وامگذاري از طريق اعطاي  يهسرما
 بخشي به و اطمينان بهره كمبلندمدت و 

ــرما ــذار يهس ــةان گ ــودآوري  در زمين س
ي از منـد  بهـره  -4 ؛گردشگري روستايي

ــارگزاري ــا كـ ــافرتي   هـ ــاي مسـ و تورهـ
 بـا روزه بازديد از روستاها)  (تورهاي يك

و نيروي انسـاني متخصـص   گيري از  بهره
در بخـش گردشـگري روسـتايي    باتجربه 

 -5 ؛ وافزايش ضـريب موفقيـت   منظور به
تقويـــت ارائـــه امكانـــات در مجـــاورت 

ــه ــا جاذب ــتاها از ه ي گردشــگري در روس
ــق  ــرماطري ــب بخــش   يهس ــذاري مناس گ

خصوصي بـراي بهبـود امكانـات و ارائـه     
  مناسب رفاهي و اقامتي  خدمات
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1T  : ـال ــاحتمــ ـتناز بـ ين رفــ
ــي و   ــگ محل ـنتي (از فرهن سـ

 )افراد گردشگريق تقليد از طر

2T    ـبك زنـدگي : امكان تغيير س
ـا گردشـگران و     به ـراوده ب دليل م

 گي خود با آنهامقايسه زند

3T  :تـوجهي بـه    احتمال بي
تخريب آثار و ابنيه تاريخي 

 و باستاني

4T  : ناكـــــــافي بـــــــودن
ــراي   ــانكي بـ ــهيالت بـ تسـ

 گسترش گردشگري

5T     ـه مجـوز از سـوي : عدم ارائ
 دولت براي گسترش خـدمات، 

  و تأسيسات تجهيزات

راهبرد تنوع
)ST(  

 
ــره - 1 ــردار به ــتر از ب ــهي بيش ــا جاذب ي ه

ب گردشــگر در منــاطق طبيعــي در جــذ
روستايي بـا حفـظ آثـار و جلـوگيري از     

ــب  ــهتخري ــا جاذب ــوع - 2 ؛ه ــ تن ي و بخش
ي تبليغـاتي بـراي معرفـي    ها برنامهتوسعه 
ــه ــا جاذبـ ــتايي  هـ ــگري روسـ ي گردشـ

ــرباز ــتان سـ رواج فرهنـــگ  - 3 ؛شهرسـ
 صحيح گردشگري در بـين گردشـگران  

ــراي ــي    ب ــر فرهنگ ــاهش ورود عناص ك
ض خطـر قـرار   بيگانه به روستا و در معـر 

گـــرفتن فرهنـــگ ســـنتي و مـــذهبي    
افـــــزايش بودجـــــه  -4 ؛روســـــتاييان

ــراي توســعه   ــهتخصيصــي ب ــا جاذب ي ه
گردشــگري روســتا و ايجــاد مــديريت 
شفاف و واحد بـراي اجرايـي شـدن و    

 ؛ وتحقق توسعه گردشـگري روسـتايي  
ي هـا  برنامـه ارائه تسهيالت مـالي و   -5

از در منــاطق روســتايي مســتعد  توســعه
 دولتسوي

ــرد  راهبـــ
تــــدافعي 

)WT(  

  
و تشويق كارآفرينـان   ارائه تسهيالت -.1

تهيــه محصــوالت گردشــگري  در زمينــة
 هـا  بازارچـه احداث  -2؛ به بازار ارائه قابل

 حفـــظهـــاي ســـنتي بـــراي  يشـــگاهنماو 
سنتي و بومي مردمان منطقه  ورسوم آداب

آمـوزش   -3؛ ي شـغلي ها فرصتو ايجاد 
وه نحـ  بـارة مـردم در  بـه  يرسـان  اطالعو 

ي در گردشـگر برخورد بـا گردشـگر و   
ــرباز  ــتان س ــتاهاي شهرس ــاال  - 4 ؛روس ب

 بـراي بردن سطح آگـاهي گردشـگران   
ــب   ــوگيري از تخري ــجل ــت  يطمح زيس

تشـويق   -5 ؛روستاهاي شهرستان سـرباز 
 داراي و ترغيــــــــــب روســــــــــتاييان

ــه  خــارج از روســتا گــذاري در ســرمايه ب
 -6 ؛ وگــذاري در داخــل روســتا يهســرما

ــ  ــد اف ــراف  اصــالح دي ــاطق اط ــاراد من  ب
يـدنظر از طريـق   تجدها و  يگذارياستس

  بزرگان و مسئوالن

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
  
  پيشنهادها و گيري يجهنت

 گسـترش  بـراي  گونـاگون  يهـا  جاذبـه  از سـرباز  شهرسـتان  پـژوهش،  هاي يافته اساس بر
 كشـور  يحنـوا  تـرين  يجنـوب  در سـرباز  شهرستان هرچند، است. برخوردار روستايي گردشگري

 ةدهنـد  نشـان  ايـن شهرسـتان   سـنتي  و غنـي  فرهنـگ  همراه به گردشگري يها جاذبه اما ،شده واقع
 تـدوين  ، ضـرورت بنـابراين  اسـت.  روستايي گردشگري زمينه در نآ روستاهاي باالي توانايي
 كـه  ،شـود  يمـ  احسـاس  شهرسـتان  ايـن  در روسـتايي  گردشـگري  توسعه يزير برنامه راهبرد و
 توسـعه  كـه  داد نشـان  پـژوهش  يجنتـا  .بـوده اسـت   برنامـه  ايـن  ارائه پي در نيز حاضر پژوهش

 و فرصـت  پنج ضعف، نُه نقطه قوت، دوازده نقطه يدارا سرباز شهرستان روستايي گردشگري
 ،)Pouranjnar et al., 2016( همكاران و پورانجنار هاي يافته با نتايج اين كه است، يدتهد پنج

   همكــــاران و قنبــــري و) Shamsoddini et al, 2015( همكــــاران و ينيالــــد شــــمس
)Ghanbari et al, 2016 (مـورد بررسـي در    سـوات  مـدل  بـه  توجه با رو، از اين دارد. همخواني
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هايي بـدين  پيشـنهاد  ،سـرباز  شهرسـتان  روسـتايي  گردشـگري  توسعه راستاي در پژوهش حاضر،
  شود: شرح ارائه مي

 بيشترين از قوت نقاط بين در طبيعي يها بهجاذ وجود: گردي يعتطب بحث در گذاري يهسرما -
 همچون فرد منحصربه طبيعي يها جاذبه داراي نيز سرباز شهرستان شده و برخوردار اهميت

 استفاده منظور به ،راستا همين در .است نظير يب يها چشمه و پرندگان ،ها رودخانه آبشارها،
  د.نماي ضروري مي گردي ومب و طبيعي گردشگري توسعه بر ، تأكيدعوامل اين از بهينه

هاي مناسب مناطق  يرساختز با توجه به اهميت: كالبدي و محيطي هاي يرساختز بهبود -
 از استفاده و ها يرساختز اين در گذاري يهسرما ،گردشگران جذب گردشگرپذير در

 .دارد اهميت نيز بسيار روستايي گردشگري توسعه منظور به يا منطقه بالقوه يها توان
 مانند( يكالبد و محيطي هاي يرساختز سرباز، شهرستان روستاهاي اكثر در نهمتأسفا
 به ورودي گردشگران ذهني تصوير در زيادي يرتأث و است ضعيف فاضالب) و ها جاده
 مانند ربط ذي يها سازمان شايسته است رو، ؛ از ايندارد شهرستان اين روستايي مناطق

  بپردازند. ها يرساختز اين بهبود به وستاهار و شهر شوراهاي و ها ياريده شهرداري،

 به گردشگري جذابيت: خصوصي بخش گذاران يهسرما جذب راهبرد تدوين و توسعه -
 در گذاري يهسرما به گذاران يهسرما تمايل گردد كه مخاطرة پاييين آن برمي و باال سوددهي

 ها گذاري يهسرما اين جذب در راستاي كارآفرينان يزير برنامه .را در پي دارد بخش اين
  كند. بسيار كمك زمينه اين در برتر هاي يفناور ورود و صنعت اين ةتوسع به تواند يم

 ترين يعال از يكي: سرباز شهرستان گردشگري مناطق و ها جاذبه معرفي تارنماي ويژة ايجاد -
 تارنماي از استفاده منطقه يك يا كشور يك گردشگري توان يرسان اطالع هاي ينهزم
 ارتباطات، و اطالعات فناوري و اينترنت شبكة از گيري بهره با است. ياصختصا

 آگاهي يگردشگر بازار وضعيت و گردشگري مقاصد وضعيت از توانند يم گردشگران
 يها عرصه در اينترنت از استفاده با توانند يم مسافرتي يها كارگزاري ،ميان اين در يابند.

 نيازهاي گويي پاسخ همراه به تعطيالت انزم شناخت چارچوب در و گردشگري تخصصي
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 دليل به رو، از اين ند.كن مختلف مقاصد در گردشگري بازاريابي به مبادرت ،گردشگران
، گردشگري ةتوسع در اينترنت گسترده نقش و ارتباطات و اطالعات فناوري باالي اهميت

 استفاده با كه شود ايجاد سرباز شهرستان گردشگري ويژة اطالعاتي بانك يك الزم است
اين  گردشگري با مرتبط يها سازمان و گردشگري يها جاذبه شناخت امكان ،بانك اين از

  د.شهرستان فراهم آي

، نكاتي گردشگري صنعت با مردم ييآشنا براي: گردشگري مزاياي به نسبت مردم آگاهي -
  :شرح زير شايستة توجه و پيگيري است به

ي ساكن ها خانواده ميان در گردشگري مختلف مزاياي زمينة در هاي راهنما دفترچه توزيع )1
  شهرستان سرباز؛

استان سيستان و بلوچستان و  يطبيع و تاريخي يها جاذبه از هاي تصويري كتابچه توزيع )2
 و ؛شهرستاناين  ساكن يها خانواده ميان در سرباز شهرستان ويژه به

 گردشگري صنعت مختلف ايايمز و يراتتأث بارةدر هاي جذاب برنامه و پخش توليد ،تهيه )3
  .يماصداوس ة استانيشبك در

 شهرستان سرباز روستايي بكر طبيعت شناساندن راستاي در :كارآفرينانه هاي فعاليت انجام -
 استفاده با بايد شهرستان، اين در روستايي گردشگري توسعه و گردشگران جذب منظور به
 گوناگون يها جاذبه و مختلف يها هجنب ،در اين زمينه بازاريابي و گردشگري تحقيقات از

 مورد ،هدف بازارهاي در آگهيشوند تا از رهگذر  شناسايي دقت هاي منطقه بهروستا
  د.نگير قرار يبردار بهره
 از يمند بهره ضرورت و گردشگري موضوع اهميت به توجه با رسد مي نظر به نهايت، در

 وقت مختلف، تحقيقات در شده ثابت سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، فردي، مختلف منافع
 و كشور گردشگري امور در گذار سياست و ريز برنامه مسئوالن و مديران تا است رسيده آن

 داشته باشند؛ اهتمام و توجه حوزه يندب ازپيش يشب بلوچستان و سيستان ويژه هب مختلف هاي استان
 و فرهنگي ميراث امداد، كميته ري،دافرمان ها، شهرداري ها، بخشداري ها، ستانداريا همكاري با و
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 كشور، مختلف مناطق در ،بودند) آماري جامعه جزو هم حاضر تحقيق در (كه طبيعي منابع ادارات
 ايقارت همچنين، و تفريحي و تاريخي فرهنگي، محيطي، هاي جذابيت توسعه و شناخت به

 با را گردشگري نعتص و بپردازند مختلف هاي شهرستان و ها استان در الزم هاي زيرساخت
 ها استان مسئوالن و مديران بيشتر آشنايي كار اين الزمه گسترش دهند؛ اي منطقه و بخشي مديريت

 گردشگران و گذاران سرمايه جذب اهميت درك و گردشگري ةمقول با ي كشورها شهرستان و
 با پژوهشگران شايسته است راستا، اين در .است سرباز) شهرستان (مانند مستعد مناطق ةتوسع در

گيري و توسعة گردشگري اهتمام ورزند  در راستاي شكل مناسب هايراهبرد ايجاد و ريزي برنامه
 سند هاي برنامه اساس بر كشور، براي ارزشمند صنعت اين  ةتوسع شاهد ،نزديك ةآيند در تا

 انجام برايشود كه  مي پيشنهاد اين حوزه پژوهشگران به ،رو ينا از باشيم. 1404 ملي انداز چشم
 از استفاده به بازديد و اما مستعد و توانمند، در راستاي معرفي بيشتر مناطق كم آتي، تحقيقات

  د.بپردازن بلوچستان و سيستان چونهم محروم هاي استان در مختلف تركيبي هاي روش
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