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  هاي گردشگري روستايي در استان خراسان رضويبررسي قابليت
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 چکيده

کدام از آنها تأثيراتی مستقيم و دارد که هر در محيط روستا گردشگري روستايي پيامدهايي 
عمده پيامدهاي گردشگري . دنه ستايي و ساکنان محلي برجاي ميرا بر جوامع رو غيرمستقيم 

از اقتصاد وابسته به  برآمدهروستايي مرتبط با اقتصاد روستايي است که در کنار کارکرد اصلي روستا 
هاي مختلف  گونه برخورداری از استان خراسان رضوي با ،در اين بين. دشو نمايان ميزمين 

فرهنگي، قابليت بااليي را  -عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي با توجه بهروستاهاي داراي سکنه 
 های گوناگون روستاي داراي قابليت ۵۹هاي ميداني،  که در بررسي ستدر زمينه گردشگري دارا

 گردشگري و بازار تقاضاياين روستاها در قالب محصول  در مطالعة حاضر،. ندشناسايي شد
هاي گردشگري روستايي  شناسي جاذبه و گونه ندگردشگري روستايي مورد بررسي قرار گرفت

هاي گردشگري روستايي در اين منطقه در  ، قابليت ها با توجه به شاخص ،د همچنينشدنمشخص 
راي مطالعاتي دا ةمحدود حاضر،نتايج پژوهش بر پاية . شدبررسي  SWOT -MSچارچوب مدل
در  همه،با اين  بود؛ و) وضعيت ساختاري منطقه( و حداکثر ضعف )جذابيت منطقه( حداکثر قوت

 راهبردبايد در قالب  رو، از اين. چندان تأثيرگذار نبودندعوامل خارجي چارچوب تهديدها، 

                                                           
  ).aliasghar_kadivar@yahoo.com( ، مشهديار گروه جغرافيا، دانشگاه پيام نورداستا ∗
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گسترش  راستایدر  ،مورد مطالعه ةبا استفاده از نقاط قوت گردشگري روستايي در محدود ،تهاجمي
 .دشوبازار تقاضاي گردشگري اقدام 

مدل  تهاجمي، راهبردشناسي،  گردشگري روستايي، محصول گردشگري، گونه :هاکليدواژه
MS-SWOT ،استان( خراسان رضوي.(  

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

جايي انسان  هجابعيني جريان سرمايه و  ، تبلور يک فعاليت اقتصادي مثابه به ،گردشگري در جهان

ه داشترو به رشد  یروندهاي اخير، پيوسته  در دههکه  شود میبسيار بزرگ محسوب در حجمي 

 ۱۱۳۳به  ۱۹۵۰ميليون نفر در سال  ۲۵مرزي از ي که تعداد گردشگران برونا گونه ، بهاست

در . )WTO, 2015( رسيده است ۲۰۱۴ميليارد دالر در سال  ۱۲۴۵ميليون نفر با گردش مالي 

رشد و توسعه گردشگري نقش  و اقتصاد مبتني بر بازار و رقابت درداري  سرمايه ميان،اين 

شناختي گردشگري  تيتنيده با اين فعاليت اقتصادي، تار و پود هس و هم دارندقابل انکار غير

گذار جريان  ،هاي آيندهدر دههپديده، اين  ).Britton, 1991: 141( گيرند برميرا در

ران گذة گردشگري شکل عمد ،گسترده سوق خواهد داد که در آن یبه تغييرات گردشگري را

هاي مورد نظر  از تغيير ارزش یو بازتاب دهد میاوقات فراغت را به خود اختصاص 

محيطي و رشد انفجاري  چون نيروهاي سياسي، تغييرات زيستکنندگان و عواملي هم مصرف

بسياري را بر گردشگري اعمال که تأثيرها و تغييرهاي  استفناوري اطالعات و ارتباطات 

  ).Gibson, 2009: 528( کنند مي

 -گردشگري جرياني از حرکت به سمت اقتصاد خدماتي در يک کليت اقتصادي،

يي در چارچوب که در رويکردي نوين به فضاهاي جغرافيا استدر عصر حاضر   اطالعاتي

نواحي روستايي را براي ادغام هاي موجود از جمله  نيافته، تمامي عرصه داري سازمان سرمايه

پارادايمي،  رهيافتي از شيوه توليد پسافورديسم و اقتصاد نامتمرکز چند در چرخه مصرف، در

بايد توجه  ،در اين ميان). ۲۹: ۱۳۸۳ و سقايي، مافي( کند پيرامون گردشگري پردازش مي
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 مقاصد رقابتي است که ،دهد و در واقع داشت که جريان گردشگري در انزوا رخ نمي

کنند تا از طريق جذب  د در جذب گردشگر تالش ميخوگردشگري بر بنيان منابع در اختيار 

همه، با اين . ندشو مند از بازار تقاضاي گردشگري در جهان بهره ،يآورسرمايه و سود

هاي ، ارزشروابط ديپلماتيک ،المللي، اقتصاد کالن سياست بيناعم از  عوامل گوناگون

بر تقاضاي گردشگري تأثيرگذار بوده و ايجاد مزيت رقابتي  هاي ملي سياستفرهنگي و 

نيازمند شناسايي و درک عوامل کليدي مؤثر بر تقاضاي گردشگري  گردشگري براي مقاصد

و جلوگيري از  راهبردیريزي  درک تقاضاي گردشگري براي برنامه ،عالوه بر آن .است

هاي  ريزي نامناسب و هزينه به دليل برنامه ،گذاري اتالف منابع و از دست دادن سرمايه

شناخت تقاضاي بازار گردشگري در  ، بايددر اين راستا. دارداهميت ي، دوچندان ا سرمايه

شناختي سريع و  رهگذر،نظر قرار گيرد تا از اين  عرضه محصول گردشگري مد تطبيق با

هاي  اجراي جنبهشکل کلي و روشن از توزيع ساختار گردشگري و روابط مرتبط در يک 

 ؛ اين بدان معنی)Pearce, 2008: 149(شود کاربردي عرضه محصول گردشگري محقق 

سنجي فضاي  روند عرضه محصول با قابليت ،است که با شناخت تقاضاي گردشگري

گيري جريان گردشگري در مبادله آزاد عرضه و  پذيري آن با بازار، شکل سرزميني و تطبيق

  .پذير است تقاضا امکان

يکي از تقاضاهاي بازار گردشگري به گردشگراني اختصاص دارد که با انگيزه بازديد از 

د نهد میرا شکل " گردشگري روستايي"جريان  ،کنند و بدين ترتيب نواحي روستايي سفر مي

. استگانه فضايي گردشگري در عصر حاضر مطرح  که به عنوان يکي از الگوهاي سه

وجه تمايز آن با ديگر  است وگردشگري روستايي داراي ماهيت و مفاهيم مختص به خود 

 ،رو از اين. است) نواحي روستايي(ي گردشگري در مقاصد گردشگران يالگوهاي فضا

به بررسي ماهيت و  ، نخستبراي شناخت از تقاضاي گردشگري روستايي مطالعة حاضر،

  .پردازد مفاهيم اين الگو مي



 اصغر کديور علی                                                    ۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۴

، توسعه روستايي نيز پارادايمياقتصاد جهاني در قبول توسعه چند ه به رويكردبا توج

تصادي اصلي در روستا محسوب جانبه يافته و از آنجا كه كشاورزي فعاليت اق رويكردي همه

هاي  بخشي به اقتصاد روستايي با توجه به بستري از فعاليت هاي تنوع شود، زمينه مي

 شكل دادن به گردشگري روستايي است ها بخشي اين تنوع ي فراهم آمده كه يكي ازكشاورز

توان از دو جهت مورد  گردشگري روستايي را مي ،رو از اين). ۲: ۱۳۸۴ سقايي و رستمي،(

پيرامون آنها اين فرصت را مهيا  هاي روستايي و براي محيط سو،از يك  ؛توجه  قرار داد

در بطن سنتي روستا زماني را به  يفناوركند تا گردشگران فارغ از هياهوي شهري و  مي

تواند  اقتصاد روستايي وابسته به زمين مي ،آن در كنار ،فراغت بگذرانند و از ديگر سو

از آنجا كه ماهيت . )۱۳۶: ۱۳۸۲ سقايي و جوان،( هاي تنفس ديگري را تجربه كند راه

روستايي ريزي و مديريت گردشگري برنامه ،گردشگري ايجاد اشتغال و درآمد است

 بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي و افزايش درك آنها از مكان را سبب شود تواند مي

)Besculides et al., 2002(، هر کجا گردشگري روستايي به  است که زيرا تجربه نشان داده

ي مشخص توسعه يابد، مشکالت راهبردريزي و طور اتفاقي و بدون وجود برنامه

 با ).۳: ۱۳۸۵افتخاري و مهدوي،  الدينرکن( دشو مي پديدار تعددمحيطي و اجتماعي م زيست

تعريف گردشگري روستايي به عنوان يک الگوي فضايي گردشگري  ،تمام اين مباحث

برخي گردشگري روستايي را تنها محدود به . هاي بسياري را شکل داده است چالش

و برخي  ؛)٨: ١٣٨٠ شارپلي،( اند دهدانسته و به محيط روستا محصور کرکشاورزي و مزرعه 

هاي غيرشهري  ي را در محيطهاي گردشگر اي وسيع، فعاليت با قائل شدن به گستره ،ديگر

اگر  همه،با اين  ).Oppermann,1996: 88( اند دهکرگردشگري روستايي محسوب  نيز جزو

ي گردشگري فقط در محيط روستا ها گردشگري روستايي را تنها به تمامي فعاليت

تر نيز همچون  در ابعاد وسيع ،هر چند ؛از درك تمامي ابعاد آن ناتوان خواهيم بود ،كاهيمفرو

اي منطقي در كنار هم  گردشگري را بدون رابطه متمايز هاي متعدد و گونه ،محيط غيرشهري
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، گردشگري روستايي آن با در نظر گرفتن محيط روستا و پيرامون ،بر اين مبنا ؛ايم قرار داده

است که  يي متنوعهاگردشگري روستايي شامل فعاليت: گونه تعريف كرد ان اينتو را مي

 با عناوينانواع مختلف آن  ،با اين حال. دهندگردشگران در نواحي روستايي انجام مي

 اندبندي شدهکشاورزي تفکيک و طبقه ، وايگردشگري طبيعي، فرهنگي، بومي، دهکده

)Mitchell, 2009: 1305( .هاي مختلف  ها و گونه گردشگري روستايي شامل فعاليت ،در واقع

 ).۱۱۲: ۱۳۸۳ جوان و سقايي،(ست پيرامون آنها هاي مختلف روستايي و گردشگري در محيط

   :اند از آن جملهکه  ،هايي را براي گردشگري روستايي برشمرد توان ويژگي مي ،در اين راستا
 است؛ واقع در مناطق روستايي و پيرامون آن -۱

هاي روستايي همچون عمل در مقياس  ي عملکرد روستايي است، برآمده از ويژگيدارا -۲
کوچک، فعاليت در فضاي باز، تماس با طبيعت و محيط طبيعي، جوامع سنتي و تجربه 

 ميراث فرهنگي سنتي؛

 مقياس کوچک نمود بارز دارد؛ نظر بوده و در به عنوان روستا مد ،از لحاظ کالبدي و فضايي - ۳

در حال رشد است و توسعه پايدار  يافته سازمانصورت  و به آرامي دارد؛ بهسنتي  ماهيت -۴
 و ؛اي است نظر داشته و داراي نگرش منطقه را مد

ست، منابع و مکان هاي مختلف فعاليت گردشگري را با توجه به اقتصاد، محيط زي گونه -۵
  ).Lane, 1994: 14(گيرد  برميروستا در

ن ياز ا کدامرا به دنبال دارد که هر  ييامدهايز پيط روستا نيدر مح ييروستا يگردشگر

. دنه يم يبرجا يو ساکنان محل يير جوامع روستادم را يرمستقيم و غيمستق یراتيپبامدها تأث

در کنار کارکرد  واست  ييمرتبط با اقتصاد روستا ييروستا يگردشگر يامدهايعمده پ

امدها ين پياهم ا. دشو يان مينمان است، ياز اقتصاد وابسته به زم يروستا که ناش ياصل

  : ند ازا عبارت
 و ثبات؛ ي، تنوع اقتصاديرشد اقتصاد -۱

 منبع درآمد ثانويه؛ ،تر از آن ايجاد اشتغال به عنوان منبع درآمد و مهم -۲
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 ت؛يجمع ةکاهش مهاجرت و احتمال جذب دوبار -۳

 ؛يو بهبود خدمات عموم ينگهدار -۴

 ربناها؛يبهبود ز -۵

 ؛يت فرهنگيرسوم و هو ، آداب ويع دستيصنا ياياح -۶

 تماس و تبادل؛ يبرا ياجتماع يها ش فرصتيافزا -۷

 ؛ و شده ست و محيط ساختهيط زيحفظ و بهبود در هر دو مح -۸

 ريـزان  گذاران و برنامـه  هاي روستايي و بالقوه توسط سياست شناخت از اولويتش يافزا -۹
)Holland, 2003: 8.(   

ة معطوف به شناسايي عوامل بازدارند يادشدهمدهاي اتحقق پيکه بايد توجه داشت 

هاي روستايي است که آگاهي از  منظور نشت اقتصادي در محيط تسهيل جريان گردشگري به

شناسايي اين عوامل، عناصر  ضمن کمک به ،ندستاوردها و نتايج مطالعات ساير محققا

با  اي متعددهپژوهش ،در همين راستا. شناسد مية گردشگري روستايي را نيز بازکنند تسهيل

نجام شده ريزي روستايي ادر برنامه )SWOT(سوات  ريزي راهبردي و کاربردرويکرد برنامه

  .شودين مطالعات اشاره مياز ا ييهاکه به نمونهاست، 

روسـتاهاي دهسـتان لواسـان بـا      کـه  دارنـد اظهار مي) ۱۳۸۵( افتخاري و مهدويالدين رکن

 ئـة ارا ،در مقابـل  سـت؛ از جاذبه را بـراي گردشـگران دارا  انداز زيبا و مفرح، سطح بااليي چشم

از حـداکثر قـوت    زمان هم که اين ناحيهای  گونه ، بهاقامتي بسيار ضعيف است - خدمات رفاهي

براي کاهش اثرات نقـاط ضـعف، تـدوين     اين پژوهشگران،. استو حداکثر ضعف برخوردار 

معتقدنـد کـه   ) ۱۳۸۹( و همکـاران  پور سيدعلی. دانندتهاجمي را راهکاري مناسب مي راهبردی

هاي اکوتوريستي نقش اساسي تقويت زيرساختارهاي خدماتي و جلب مشارکت مردم در طرح

همچنين،  .دکرپذير استان سمنان ايفا خواهد در رونق گردشگري و توسعه روستاهاي گردشگر

ف بـه بهبــود  بهبـود و رونــق گردشـگري روسـتايي را معطــو   ) ۱۳۸۹( پــورهاشـمي و حسـين  

هاي گردشگري در نواحي روستايي، انسجام و هماهنگي نهادهاي مسئول و تشکيل  زيرساخت
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سـاخت  ) ۱۳۸۹(الديني شمس. اندگذاري با مشارکت مردم دانسته ههاي سرمايو تقويت شرکت

هـاي گردشـگري در    سـاخت رسياحتي به کمک دولـت، ايجـاد زي   - و تجهيز واحدهاي اقامتي

ميرکتـولي و  همچنين، به بـاور   .ا در رونق گردشگري با اهميت دانسته استنواحي روستايي ر

درصد گردشـگراني کـه بـه روسـتاهاي دهسـتان       هشتادانگيزه اصلي بيش از  ،)۱۳۸۹(مصدق 

هاي طبيعي و لذت بردن از آب و هـواي  کنند، استفاده از جاذبهاسترآباد جنوبي گرگان سفر مي

عوامـل بازدارنـده رونـق     آنها، نتايج تحقيقديگر بر اساس  اما ؛هاي روستايي است مفرح محيط

سـطوح و  ل مـديريتي در  ئهـاي خـدماتي و مسـا    گردشگري در اين ناحيه ضـعف زيرسـاخت  

  .هاي مختلف مرتبط با جريان گردشگري استبخش

اعث جريان گردشگري روستايي ب ،)Polo and Frias, 2010( ساپولو و فريبه گفتة 

 ويژه بهداشتي در روستاهاي اسپانيا شده هخدمات مختلف ب بهبود ارائةتحوالت اقتصادي و 

جريان گردشگري در  نيز بر اين باورند که) Guo and Sun, 2016(گئو و سان  .است

اما  ،ن شدهود وضعيت اقتصادي و اجتماعي ساکناروستاهاي باستاني چين باعث بهب

ئل دولت بايد براي کاهش مسا رو، است؛ و از اين محيطي افزايش يافته مشکالت زيست

 ،روستاهاي جنوب شرق ترکيه مطالعةدر  ،)Akca, 2006( آکا .محيطي دخالت کند زيست

هاي  ويژه براي گردشگران خارجي را زيرساخت همانع اصلي رشد و توسعه گردشگري ب

نيز  )Kayat, 2014( کايات .ضعيف خدماتي و ناامني در روستاهاي اين ناحيه دانسته است

از  ايتوسعه و پايداري گردشگري در روستاهاي مالزي نيازمند شبکهکه معتقد است 

ل ئ، حفاظت از محيط زيست و توجه به مسارسانی خدماتاقدامات منسجم در زمينة 

  . فرهنگي و اجتماعي در روستاهاست

را براي  نظيرکم یجريان گردشگري روستايي ظرفيت که دهدنتايج مطالعات نشان مي

که ه، دکرن فراهم ويژه بهبود وضعيت اقتصادي ساکنا هبرخوردار روستايي بتوسعه نواحي کم

ها در بيشتر هاي جامع، استفاده از اين ظرفيتريزيبه دليل ضعف مديريت و نبود برنامهالبته 
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 شين،پي بر اساس نتايج مطالعات ،در نتيجه. استروستاهاي ايران با مشکالت جدي مواجه 

ريزي رونق گردشگري روستايي مستلزم آگاهي از مشکالت مقاصد گردشگري و برنامه

  .آنهاست رفعبراي 

 ،ييو فضاشناختی  بوم های ويژگیبه لحاظ  ،ياستان خراسان رضو ييروستا ينواح
شهر  ژه کالنيو هاستان ب يشهر ين نواحاگذران اوقات فراغت ساکن يمساعد را برا یطيشرا

، ندکنيم سفرن استان يدکه ب ديگر گردشگرانیو  يانبوه گردشگران مذهب ،نيمشهد و همچن
، لزوم ييمنظور بهبود عملکرد توسعه در مناطق روستا رو، به از اين. ده استفراهم کر

ط يبا توجه به شرا ييروستا يمناسب توسعه گردشگر ياز راهبردها و راهکارها يريگ بهره
در . شوديروستاها احساس م يو انسان يعيطب يهاو جاذبه يطيمحستيز يهايژگيو و

ها و قابليتن مطلب که شناخت يو درک ا يادشده نکاتبا در نظر گرفتن  مطالعة حاضر،
مناسب  يزيرسازنده بر برنامه یريثأتواند تياستان م يروستاها يگردشگر يهاتيدمحدو

ضمن است شده  يد، سعاز روستاها و رفع مشکالت آنها داشته باش ياريدر بس يگردشگر
 ييروستا يتوسعه گردشگر يهاتيها و محدودقابليت«که  ها پرسشن يدب ييگو پاسخ

و  ييمنجر به توسعه روستا يتوسعه گردشگر برای ييچه راهبردها و راهکارها«و  »کدامند؟
دها از يها و تهدفرصت و نيز ضعف ل نقاط قوت ويو تحل يبه بررس ،»وجود دارد؟ يمل
با  ،تيپرداخته و در نها ييروستا يتوسعه گردشگر راستایکنندگان در  مشارکتدگاه يد

  .  ودمناسب ارئه ش يها، راهبردها و راهکارهادگاهين نظرات و ديدتوجه ب

  روش تحقيق

شده  انجام يو اسناد يدانيو به کمک مطالعات م يليتحل - يفيتوص ةويبه ش حاضر پژوهش
شده از منابع  يسع ،يپژوهش - يات علميعالوه بر کتب و نشر ،يدر مطالعات اسناد. است
، ييروستا يگردشگر يق تقاضايمنظور تطب بههمچنين، . شود يریگ معتبر بهره يآمار
و  يبررس يدر استان خراسان رضو يدانيمطالعات م يط يگونه گردشگر نيا يها تيقابل
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 بازشناخته شد يگردشگر تيقابل يدارا يياستان، نقاط روستا يها ک شهرستانيتفک به
با وسعتي بيش از ران يرضوي در شمال شرق ا خراساناستان . )۱()۱۳۹۲کديور و سقاي، (

دقيقه  ٤٢درجه و  ٣٧دقيقه تا  ٥٢درجه و  ٣٣مربع بين مدار جغرافيايي  هزار كيلومتر ١١٨
ز دقيقه طول شرقي ا ١٦درجه و  ٦١دقيقه تا  ١٩درجه و  ٥٦عرض شمالي از خط استوا و 

 ٥٩٩٤٤٠٢ يدارا ،)١٣٩٠( يسراسر ين سرشماريبر اساس آخر واقع شده والنهار  نصف
ت ينفر جمع ١٦٨٢٤٠٥سکنه و  يدارا يهزار روستا سهش از يشهرستان، ب ٢٨ت، ينفرجمع
  ).١٣٩٠ران، يمرکز آمار ا( بوده است ييروستا

 يو بررس يده وزن يبرا ،يت گردشگريقابل يدارا يروستاها ييبعد از شناسا
 ينامه مخصوص کارشناسان و متخصصان گردشگرشده، از پرسش انتخاب يها شاخص

 يبخش گردشگر ييران اجرايمد ،نيتخصص مرتبط و همچن ی باد دانشگاهيشامل اسات
 يدر سطح استان خراسان رضو نشان داد که هايبررس ،ن منظوريبد .شداستان استفاده 

از  حاضر در حوزه پژوهش يران گردشگريو مدد دانشگاه يحدود پنجاه نفر از اسات
طرح  ،نيه و همچنيگو و مصاحبه اولو از گفت ، پسن اساسياطالعات الزم برخوردارند بر ا

آمادگي کردند و در پاسخ به پرسشنامه اعالم  ينفر از آنها برا سی االت پرسشنامه،ؤس
ها بر اساس نظرات آنها که تحليل داده پرداختند، هاپرسشنامه به تکميل نفر ۲۸ ،نهايت

توسط پانل متخصصان شامل اساتيد دانشگاه روايي صوري پرسشنامه . صورت گرفته است
پايايي  .ييد قرار گرفتو کارشناسان حوزه گردشگري مورد تأمرتبط با جريان گردشگري 

 SPSSافزار کرونباخ در نرم یويژه آلفا رابطةنامه با استفاده از هاي مختلف پرسشبخش
ها و پيوستگي بين پايداري دروني قابل قبول گويه گرکه نشان ،دست آمده به ۸۵/۰باالي 
بررسي با  هاي مورد از شاخص کدامالزم به توضيح است که ارزش و وزن هر . ستآنها

ارچوب در چ آنهاها و وزن  شاخص ،سپس و شد استخراج شده هاي داده توجه به پاسخ
هاي مدل،  ر مبناي خروجيبآنگاه، و  ؛تحليل قرار گرفتتجزيه و مورد  SWOT –MSمدل

  .و راهکارهاي مورد نظر ارائه شده است پيشنهادها
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با گردشگري روستايي در استان خراسان  ارتباطگرفته در  هاي انجام با توجه به بررسي
 زمينةدر ) ۱۳۸۸مافي و سقايي، ( MS-SWOTابعاد مختلف گردشگري مدل رضوي، 

سازي  واسطه يك مدل تركيبي و كميت ه، که بهگردشگري روستايي مورد استفاده قرار گرفت
گيري  گونه كه مفهوم تصميم، بدين ه استشدانجام  )SWOT(سوات 

 MADMخصوصيتيدچن
 SWOTد تا يك روش تحليلي شتركيب  SWOTتحليل  با )۲(

هاي مورد بررسي در چارچوب مدل  وزن شاخص ،بدين منظور. شده ايجاد شود سازي كميت
MS-SWOT  ها،  تفکيک قوت ها به اين شاخص. )۳(آمده است ۱که در جدول  ه،دشاستخراج

به  يده نحوه نمره. ستدهي شده ا و وزن بندی تقسيم هاها و تهديد ، فرصتها ضعف
ارزش ويژهترين  بزرگ با - هاي عوامل كليدي محاسبه وزنو ر يز رابطةها طبق  شاخص

maxλ -  استشرح بدين: 

)۱ (                 ∑
=

=

n
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iw
1

1                                            
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=

=
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waw
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 :محاسبه کرد ۳رابطة توان از  را مي wيك ماتريس سازگاري باشد، ارزش ويژه  Aاگر 

)۳(          

  :كه در آن

maxλ =  باالترين ارزش ويژه ماتريسA، w  =و  ها، وزن بردارI  =ماتريس هويت است .  

يك آمـار واقعـي    ،يعني ؛شودمي سازي يه عوامل كليدي شامل عملكرد كميتعملكرد كل

ت اي در يك پرسشـنامه اسـ   بندي سليقه نمره حاصل از روال نمره ،عملكرد كيفي كه در واقع

هم يكـي   هاي عوامل كليدي را با سازي اين است كه مقياس هدف عادي). امتياز ۹تا  ۱مثل (

  :شود كه از طريق رابطه زير محاسبه مي كند،

0)( max =− wIA λ
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ج شـد،  هاي هر شاخص استخرا در هنگامي كه نمره ،ها تعيين ارزش نهايي شاخصبرای 

مارك از آنهـا   ارزش بنچ ،هم اضافه شوند و سپسشده بايد به  هاي مقايسه امتيازهاي شاخص

ارزش نهـايي  . گيـريم  مارك در نظر مـي  به عنوان ارزش بنچميانگين را  ،در اينجا. كاسته شود

ارزش مختصـاتي بايـد   .  شده در ماتريس اسـت  هاي مقايسههمان ارزش مختصاتي شاخص

ارزش مختصـاتي   هاسـت كـه   ها و فرصـت  ها وقتي داراي قوت شاخص. باشد -۱و + ۱بين 

 ،مـارك باشـد   زش بـنچ ولي اگر ارزش مختصاتي كمتـر از ار  مارك باشد؛ باالتر از ارزش بنچ

صورت زير محاسبه  ارزش نهايي به. روست هو با تهديدهايي روب است آنگاه شاخص ضعيف

  ):۱۳۸۸مافي و سقايي، ( شود مي

ICj= Ij – IB       j= 1, 2… n 

هايي ها در واقع همان گويهشاخص( ام است j یها شاخصارزش نهايي = ICjكه در آن، 

 =IBو  ام،j یها امتياز ارزيابي شاخص= Ij، )طرح شده است سوات است که در غالب مدل

  :كه به عبارتياست،  مارك ارزش بنچ

1 ≤ ICj ≤ +1 -  

  نتايج و بحث

هـاي  با بررسـي  ،منظور توسعه گردشگري روستايي در استان خراسان رضوي ، به۱۳۹۲در سال 

هـاي  ويژه به کمک کارشناسان سازمان ميـراث فرهنگـي و گردشـگري شهرسـتان     هشده ب انجام

به لحـاظ طبيعـي، تـاريخي و فرهنگـي     گردشگري   و جاذبه روستاي داراي قابليت ۵۹استان، 

توجـه بـه    بـا  ،ايـن مبنـا   بـر . قابل مشـاهده اسـت   ۱که پراکندگي  آنها در نقشه  شد،شناسايي 

روستا در سطح استان خراسان رضوي جـذابيت الزم را   ۵۹اين  ،گرفته عات ميداني صورتمطال
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از  بسـياری اي کـه در  گونـه  نـد،  بـه  ويژه اکوتوريسم دار هگيري جريان گردشگري ب براي  شکل

تعدادي از گردشـگران   ،هايي از سالاکنون جريان  گردشگر شکل گرفته و در طول ماه ، همآنها

  .المللي پذيرا هستند اي و بين محلي، منطقهرا در مقياس 

  
  موقعيت روستاهاي داراي قابليت گردشگري در استان خراسان رضوي -۱نقشه 

ـ قابل ياز آنجا که شناخت و بررسـ  منظـور  بـه  ييروسـتا  يگردشـگر  يهـا و تنگناهـا   تي

در  يها و تنگناها در اسـتان خراسـان رضـو   تين قابليا ،است يضرور يراهبرد يزير برنامه

 )SWOT(سـوات   چـارچوب مـدل  دها در يها و تهد ها، فرصت ها، ضعف چهار مقوله قوت

  .پردازيم ، بدان ميکه در ادامهاست صورت پذيرفته 
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هاي گردشگري روسـتايي در چـارچوب محصـول گردشـگري مـورد بررسـي قـرار         قابليت

در  کـه  اسـت محصـول گردشـگري روسـتايي داراي پـنج جـزء       ،گونه که بيان شد گيرد همان مي

هـاي   بـا قابليـت   ارتبـاط هـا و تهديـدها در    هـا، فرصـت   ها، ضـعف  چارچوب چهار مقوله قوت

  .است آمده ۱ج آن در جدول گردشگري روستايي در استان خراسان رضوي بررسي شده و نتاي

  ی در استان خراسان رضویيهای گردشگری روستا تيقابلسوات ل يه و تحليتجز ـ۱جدول 
محصول گردشگری 

  ها ضعف  ها قوت  روستايی

  ها جاذبه

 وجود شرايط مناسب اقليمی - 

 ع گردشگریهای متنو وجود جاذبه - 

 اندازهای متنوع جغرافيايی و بکر بودن آنها چشم - 

انـداز   های طبيعی و فرهنگـی و چشـم   تنيدگی جاذبه درهم - 
 زندگی سنتی

هـای   منظـور ايجـاد قطـب    اندازهای بديع بـه  وجود چشم - 
  گردشگری در استان

ـای سـال   ها به علت مهاجرت تغيير کاربری بعضی از باغ -  ـای   ه ه
 اخير در منطقه

عدم کنترل صحيح مراتـع از نظـر ميـزان دام مجـاز و غيرمجـاز       - 
 برای چرا

محيطی و ايجاد خسـارت بـه آثـار تـاريخی،      تهديدهای زيست - 
 فرهنگی و طبيعی

 های گردشگری در منطقه فقدان مديريت مستمر جاذبه - 

های گردشگری روستايی در  متولی اصلی جاذبهمشخص نبودن  - 
  منطقه

  دسترسی

 های دسترسی مناسب وجود راه - 

ـلی   -  ـادة اص و امکـان   واقع شدن برخی روستاها در کنار ج
 یلاحداث بازارچة مح

 مناسب بودن مناطق روستايی از لحاظ تراکم دسترسی - 

سطح پوشش متوسط به باال با توجه به شاخص فشردگی  - 
  درصدی در منطقه ۶۳

ــه مقاصــد    -  ــز شــهری ب ــة مناســب از مراک ــود وســايل نقلي کمب
 گردشگری

  های محلی در منطقه تراکم رفت و آمد و نبود پايانه - 

امکانات و تسهيالت 
  زيربنايی

های الزم همچون برق و تلفـن در اکثـر    وجود زيرساخت - 
 روستاهای مورد مطالعه

ويژه خانـة بهداشـت در    وجود حداقل امکانات پزشکی به - 
 روستاها

ريـزی   گـذاری و برنامـه   مستعد بودن منطقه برای سـرمايه  - 
  گردشگری از سوی بخش دولتی

ـات زيرسـاختی مناسـب مثـل آب و گـاز در       -  محدوديت تأسيس
 منطقه

ـين،      -  ـاد درآمـد و همچن ـتا در ايج عدم رسيدگی به طبيعت روس
 ايجاد اشتغال

  کمبود و ناکارآمدی برخی خطوط ارتباطی در نواحی روستايی - 

  نوازی خدمات مهمان

اقـامتی و پـذيرايی در شـعاع    وجود قابليت ايجاد خدمات  - 
 کارکردی مناسب

 های طبيعی الزم برای ارائة خدمات تفريحی وجود قابليت - 

وجود صنايع دستی برای عرضه در بازارهای گردشـگری   - 
  محلی

 راهی نبود خدمات بين - 

 نبود خدمات فرهنگی و تفريحی مناسب در روستاها - 

 نواحی روستايی کمبود خدمات تجاری در - 

های محلی چه از لحاظ وسعت و معماری و چه از  نبود بازارچه - 
  لحاظ کميت و کيفيت کاالهای مورد عرضه

عناصر نهادی و 
  سازمانی

افزايش درآمد و باال رفتن سطح زندگی در سـاية مبـالغی    - 
 کنند که گردشگران در منطقه هزينه می

 گيرد قرار میافزايش ماليات و منابعی که در اختيار دولت  - 

  های اقتصادی در فصول مختلف سال تداوم فعاليت - 

هايی که در گردشـگری   ها و شرکت نبود يکپارچگی بين سازمان - 
 کنند استان فعاليت می

ـتايی در   -  فقدان تبليغات و بازاريابی مناسب برای گردشگری روس
 منطقه

ـای     نبود آمار در زمينة تعداد گردشگران و طبقه -  بندی آنهـا بـر مبن
 ارباز

  کمبود نيروی متخصص در زمينة گردشگری - 
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    ۱ادامة جدول 
محصول گردشگری 

  روستايی
  تهديدها  ها فرصت

  ها جاذبه

هــای  هــای گردشــگری بــا قابليــت امکــان تلفيــق جاذبــه - 
 کشاورزی

ساخت بـه   های انسان بسترهای مناسب برای افزودن جاذبه - 
 های موجود جاذبه

 روستايی منطقهاشاعه و حفظ فرهنگ بومی در مناطق  - 

هـای متنـوع و    وجود مناظر طبيعـی بـه دليـل توپـوگرافی     - 
نواز دارای توان طبيعی با قابليـت جـذب گردشـگر     چشم
 زياد

ـازار   ای به وجود مراکز شهری متعدد در ابعاد منطقه -  عنوان ب
  ای گردشگری نواحی روستايی منطقه

توانـد منجـر    می) ريزی مديريت بدون برنامه(گردشگری ناپايدار  - 
ـارت بــه  (بـوم   بـه تخريـب و در نهايـت، نـابودی زيسـت      خس

 ها و تخريب پوشش گياهی شود حيوانات و زيستگاه

 عدم مديريت صحيح منابع طبيعی - 

 وجود مسيرهای رقيب در مجاورت منطقه - 

  نبود بازاريابی مناسب و مهيا نبودن عرضة جاذبه - 

  دسترسی

ونقـل   گيـری تعـاونی کوچـک بـرای حمـل      امکان شکل - 
 به مقاصد روستايیگردشگران 

ونقـل   دهی و توسـعة حمـل   ايجاد اشتغال از طريق سامان - 
 گردشگری روستايی

ـيل  -  در سـطح راه بـرای احـداث     وجود نقاط دارای پتانس
  ...پايانه، رستوران، راهداری و 

 ای در مسير تردد گردشگران نبود تبليغات جاده - 

 شلوغی و ترافيک ناشی از حجم باالی ورود گردشگران - 

ـازمان عدم  -  ـايل نقليـه بـرای حمـل      س ـافر و    دهـی وس ونقـل مس
  جايی آنها جابه

امکانات و تسهيالت 
  زيربنايی

ــرمايه -  ــذاران خصوصــی در صــورت ايجــاد   وجــود س گ
 بانکی و ثبات سياست اقتصادی تسهيالت

هـا   مندی ساکنان محلی روستاها از توسعة زيرساخت بهره - 
 و تسهيالت

  افزايش کيفيت زندگی ساکنان روستايی - 

گـذاری   تشويقی برای سـرمايه . فقدان قوانين و مقررات حمايتی  - 
 ها بخش خصوصی در زيرساخت

ـاد ازدحـام و     ورود به حريم محدوده -  های بومی و محلـی و ايج
  های سنتی شلوغی بيش از حد در مکان

  نوازی خدمات مهمان

پـذيری بـاال در فرهنـگ و آداب و رسـوم      قابليت مهمـان  - 
 صبحانهويژه در زمينة چای و  به

ـتايی بـرای      -  تشکيل تعاونی چنـدمنظوره گردشـگری روس
  نوازی ارائة خدمات مهمان

 گيری مالکيت غيربومی شکل - 

هـای دولتـی در بخـش     عدم تخصيص صحيح منـابع و بودجـه   - 
 گردشگری

بعـدی شـدن    وابستگی بيش از حد منطقه به گردشگری و يـک  - 
  های اقتصادی فعاليت

عناصر نهادی و 
  سازمانی

ـاعی کوچـک محلـی و     گيری گروه شکلامکان  -  های اجتم
 تأثيرگذار

ـاهش   - های جديد اجتماعی فرصت -  اقتصادی که باعث ک
 شوند های اجتماعی می نابرابری

 ای تأثيرات توسعة گردشگری در توسعة منطقه - 

فراهم آوردن بستر مناسب برای توسعة روستايی از طريـق   - 
  توسعة گردشگری

هـای منفـی    و افزايش زقابت طلبی ی يا منفعتگر یافزايش بازار - 
 اقتصادی

ـا و    -  نشت درآمد به خارج از منطقه و افزايش وابستگی بـه کااله
 خدمات وارداتی

  هايی از فعاليت گردشگری برگشت کند سرمايه در بخش - 

  های پژوهش يافته: مأخذ

شتري را به خود اختصـاص  ي که  وزن بييشده، متغيرها با توجه به تجزيه و تحليل انجام
کـه متغيرهـا و    ،دهشها و تهديدها انتخاب  ها، فرصت ها، ضعف در چهار مقوله قوت ،اند داده

  .ده استآم ۲در جدول  چهار مقولهاين وزن اصلي آنها در 
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  های چهارگانه مقوله هاي مورد مطالعه در منطقه در وزن اصلي شاخص -۲جدول 
  وزن نهايي  ها قوت

  ۹۹۶/۰  قطب گردشگري مهم در منطقه اندازهاي بديع به منظور ايجاد وجود چشم  ۱
  ۹۳۶/۰  هاي دسترسي مهم وجود راه  ۲
  ۷۴۵/۰  ريزي گردشگري گذاري و برنامه سرمايه برایمستعد بودن منطقه   ۳
  ۶۲۳/۰  امکان دسترسي به بازار تقاضاي گردشگري با توجه به جمعيت شهري  ۴
  ۹۹۰/۰  تلفن در اکثر روستاهاي مورد مطالعه و هاي مهم چون برق وجود زيرساخت  ۵
  ۶۷۵/۰  وجود قابليت ايجاد خدمات اقامتي و پذيرايي در اکثر روستاهاي مورد مطالعه  ۶

    ها ضعف
  ۵۶۷/۰  محيطي و ايجاد خسارت به آثار تاريخي، فرهنگي و طبيعي هديدهاي زيستت  ۱
  ۳۴۵/۰  گردشگريکمبود وسايل نقليه مناسب از مراکز شهري به مقاصد   ۲
  ۷۸۳/۰  هاي اقامتي و پذيرايي مناسب نبود مکان  ۳
  ۴۵۶/۰  .کنندهايي که در گردشگري منطقه فعاليت مي ها و شرکت نبودن يکپارچگي بين سازمان  ۴
  ۴۳۴/۰  کمبود نيروي متخصص در زمينه گردشگري  ۵
  ۹۵۰/۰  فقدان و کمبود تبليغات و بازاريابي مناسب گردشگري روستايي  ۶
  ۲۸۶/۰  گاز ات زيرساختي مناسب مانند آب؛ برق وسيسأعدم وجود ت  ۷

    ها فرصت
  ۶۵۳/۰  هاي گردشگري با قابليت کشاورزي امکان تلفيق جاذبه  ۱
  ۵۵۶/۰  از گردشگري گذاري در زمينه کسب درآمد تمايل به سرمايهبودن  باال  ۲
  ۴۴۱/۰  نوازي مهمان برای ارائه خدماتتشکيل تعاوني چندمنظوره گردشگري روستايي   ۳
  ۶۶۵/۰  ن محلييي و روبنايي و افزايش رفاه ساکناسيسات زيربناأگذاري در زمينه ت سرمايه  ۴
  ۸۴۲/۰  فراهم آوردن بستر اشتغال در منطقه  ۵
  ۷۳۴/۰  وجود نقاط داراي پتانسيل در سطح راه براي احداث پايانه، رستوران و راهداري  ۶

    تهديدها
  ۵۴۹/۰  آلودگي ناشي از حجم باالي ورود گردشگرشلوغي، ترافيک و   ۱
  ۳۲۴/۰  گذاري بخش خصوصي در زيرساخت برای سرمايهفقدان قوانين و مقررات تشويقي   ۲
  ۴۸۱/۰  نشت اقتصادي گردشگري به علت عدم مالکيت بومي سرمايه  ۳
  ۴۹۳/۰  هاي منفي گردشگري طلبي و افزايش رقابت گري با منفعت افزايش بازاري  ۴
  ۳۶۲/۰  هايي از گردشگري برگشت کند سرمايه در بخش  ۵
  ۷۴۳/۰  هاي دولتي در بخش گردشگري عدم تخصيص صحيح منابع و بودجه  ۶
، نابودي تواند منجر به تخريب و در نهايت مي) ريزي همديريت بدون برنام( گردشگري ناپايدار  ۷

  شود) ها و تخريب پوشش گياهي خسارت به زيستگاه( ها بوم زيست
۵۲۱/۰  

  های پژوهش يافته: مأخذ

از مـوارد   کـدام ، ميـانگين وزنـي هـر    يادشـده بعد از استخراج وزن اصلي در چارچوب 

مـارک، ارزش مختصـاتي    از ارزش بنچبا کسر  و نيز ها و تهديدها ها، فرصت ها، ضعف وتق

  .ده استآم ۳در جدول نتايج آنها که  ،ها محاسبه شده از اين مقوله کدامهر 
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 هاي چهارگانه

 مارک ارزش بنچ

 ۷۴۵/۰ 

  ----- 

 يگردشـگر  گانـة چهار

 يدگيکشـ  ،گونه که در نمودار مشخص است

از منظـر   .سـت باال يهمپوشـ 

  .برخوردار است ت باال

  
  در منطقه مورد مطالعه

ـ   ،در واقـع . کنـد  يل مـ ي

 يهـا  تيبر قابل يدر استان خراسان رضو

 ارتباطدر . ده استشرا سبب 

                                                    ۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال 

هاي چهارگانه ميانگين وزني و ارزش مختصاتي مقوله -۳جدول 

 تهديدها ها فرصت ها ضعف ها قوت شرح

 ۵۶۷/۰ ۷۸۴/۰ ۶۷۹/۰ ۹۵۰/۰ ميانگين وزني

 - ۱۷۸/۰ ۰۳۹/۰ - ۰۶۶/۰ ۲۰۵/۰ ها ارزش مختصاتي شاخص

  های پژوهش

چهارهـای   مقولـه بـا   ارتبـاط دست آمـده در   ج بهيدهنده نتا نشان

گونه که در نمودار مشخص است همان. است يدر استان خراسان رضو

همپوشـ دهنـدة   نشـان شـتر بـوده و   يموجـود ب  يها قوت ي

ت بااليلقاب از ييروستا يگردشگر زمينةدر   يها، استان خراسان رضو

در منطقه مورد مطالعه MS-SWOTنتايج ارزيابي مدل :  ۱نمودار 

يـ هـا م  ها به سـمت ضـعف   ها و قوت ضعف يهمپوش ،ن

در استان خراسان رضو ييروستا يان گردشگريموجود در جر

را سبب  ييروستا يگذاشته و عدم توسعه گردشگر ير منف
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فرصتفرصتفرصتفرصت

تهديدتهديدتهديدتهديد

ضعفضعفضعفضعف

        MS-SWOTـ نتايج ارزيابي مدل   5نمودار

قوت

روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۶

ميانگين وزني

ارزش مختصاتي شاخص

های پژوهش يافته: مأخد

نشان ۱نمودار 

در استان خراسان رضو ييروستا

يسو نمودار به

ها، استان خراسان رضو قوت

نمودار 

نين بيدر ا

موجود در جر يها ضعف

ر منفيموجود تأث



   ۱۷  �۱ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام               ...های گردشگري روستايي  بررسي قابليت

 

 ييروستا ينه گردشگريدر زم کم  يرگذارين رابطه در حد تأثيت که اگفتوان  يم ،دهايبا تهد

ن خـود  يـ کنـد و ا  يل ميها م ها به سمت قوتتهديدها و  قوت يهمپوش. استاستان  اين در

هـا   در زمينه همپوشي فرصـت  .استها از تهديدهاي موجود  دهنده تأثيرپذيري کمتر قوت نشان

ها باز  ها و ضعف همپوشي فرصت زمينةدر حالي که در  ن صورت است،و تهديدها نيز به همي

گردشگري روسـتايي در   موجود در زمينة هاي هاي موجود در فرصت شاهد تأثيرگذاري ضعف

هاي موجود در ايـن منطقـه در    پرداختن به ضعف ،دست آمده ج بهنتايبا توجه به . هستيم استان

   .توسعه گردشگري روستايي در استان قرار دارد برایدرجه اول اهميت 

توان بيان داشت که با توجه به كشيدگي نمودار  و قرارگيري آن در ربـع   مي ،کلي طور هب

راهبـرد تهـاجمي   .ندشـو هـاي تهـاجمي ارائـه    راهبردنظر در قالـب   هاي مدبايد راهبرداول، 

سـتايي در اسـتان خراسـان رضـوي     هـاي گردشـگري رو   در ارتباط بـا قابليـت  دست آمده  به

بـاال  . است در منطقه) حداکثر قوت و حداکثر ضعف( )۴(حداكثر -دهنده حالت حداكثر نشان

ف ناشـي از  با جذابيت در زمينه قوت و حداکثر ضع ارتباطهاي گردشگري در  بودن قابليت

تهديدها در زمينه دست آمده،  با توجه به نتايج به همه،با اين . استوضعيت ساختاري منطقه 

 الگـوي  خالفبـر  ،در ايـن راسـتا  . توان خطر چنداني را متوجه منطقه مورد مطالعه دانست نمي

يك راه حل  شود، که خود پيشنهاد ميتهاجمي الگوي  ،است )۵(دفاعي كه يك راه حل واكنشي

گردشـگري  بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت      بايـد   ،يدر چنـين وضـعيت  . رود شمار می به )۶(كنشگر

بـراي   و کرددر گسترش بازار تقاضاي گردشگري آن اقدام  ،روستايي در محدوده مورد مطالعه

  .برداشت گاممرتبط با آن و خدمات  محصول گردشگري روستاييبازار  گسترش

  هاگيري و پيشنهاد نتيجه

ـ از جر ييفضـا  یک الگـو ي مثابه به ،ييروستا يگردشگر ازمنـد شـناخت   ي، نيان گردشـگر ي

 ،نـه ين زميـ در ا. است يگردشگر يعرضه به بازار تقاضا يبرا ييروستا يمحصول گردشگر
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گـام   ييفضـا  در قالـب يـک بافـت   ک مکـان  يـ در  ييروستا يگردشگر يها تيقابل يبررس

ن يـ در ا). ۱۱۲: ۱۳۸۵، ييو سـقا  وريکـد ( رود شـمار مـی   نخست در مطالعات گردشگری به

در اسـتان   ييروسـتا  يگردشگر ييفضا بافت يها تيقابلپژوهش حاضر به بررسی  ،رهگذر

محصـول   یاسـت کـه اجـزا    داده دسـت آمـده نشـان    ج بـه يو نتـا پرداختـه   يخراسان رضو

ت يقابل هرچند،. ستندين مطلوب يکدستيو  يکپارچگي در منطقه دارای ييروستا يگردشگر

ت يسـطح جـذاب   يدارا مختلـف  يها با توجه به تنوع و گونه ييروستا يگردشگر ياه جاذبه

ن قـرار  ييار پـا يدر سـطح بسـ   ينـواز  همچون خدمات مهمـان  ی آنگر اجزايد يول ست،باال

در منطقـه لواسـان،    )۱۳۸۵( يو مهـدو  يافتخـار  الـدين رکـن ج  بـا مطالعـات   ين نتايا. دندار

در  )Akca, 2006(و آکـا   ،گرگـان  يدر دهستان استرآباد جنـوب  )۱۳۸۹( و مصدق يرکتوليم

  .دارد يه همخوانيجنوب شرق ترک يروستاها

ت يـ سطح قابل دربارةق يتحق يوردهااز دستا يگريشده، بخش د انجام يبا توجه به بررس

  .ده استآم ۴ در جدول يدر استان خراسان رضو ييروستا يمحصول گردشگر یاجزا

  ارزيابي محصول گردشگري روستايي در استان خراسان رضوي -۴جدول 

  ضعيف  متوسط  خوب  عالي  محصول گردشگري روستايي

        *  ها جاذبه

      *    دسترسي

    *      امکانات و تسهيالت

  *        نوازي خدمات مهمان

  *        عناصر نهادي و سازماني

  های پژوهش يافته: مأخد

ظرفيـت جـذب    باروستاهاي خراسان رضوي که دهد نشان مي ۴ جدولدر نتايج پژوهش 

وضعيت مناسب نسبت بـه عناصـر نهـادي و خـدمات      ازها و دسترسي گردشگر از نظر جاذبه
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در  )۱۳۸۹( و همکـاران  پـور  سيدعلی های مطالعات يافته اين نتايج با ؛ندبرخوردارنوازي مهمان

خصوص روستاهاي ايـران،  در ) ۱۳۸۹(پور  نهاشمي و حسي ،محدوده روستاهاي استان سمنان

در روسـتاهاي  ) Guo and Sun, 2016(گئو و سـان  در روستاي فهليان، ) ۱۳۸۹(الديني شمس

  .داردهمخوانی بسيار روستاهاي مالزي  در زمينة) Kayat, 2014( کايات ، وباستاني چين

در اسـتان   ييروسـتا  يمحصـول گردشـگر   يمـورد نظـر بـرا    يها شاخص ،عالوه بر آن

 ،ن راسـتا يدر ا وقرار گرفت  يمورد بررسSWOT- MS ، در چارچوب مدليخراسان رضو

بـا  . موجـود دارد  يهـا  ها در مقابل ضعف چندان قوتت دوينشان از اهم دست آمده ج بهينتا

کـه عوامـل    اسـت  رگـذار بـوده و سـبب شـده    يها تأث موجود بر فرصت يدهايتهد همه،ن يا

ج پـژوهش  ين بخش از نتـا يا ؛ل باشديا متمادهيتهد يسو شه بهيش از هميب رگذاريتأث يرونيب

لواسـان   يدر روسـتاها  )۱۳۸۵( يو مهـدو  يافتخـار  الـدين رکـن مطالعه  يوردهاز با دستاين

پـژوهش،   يهال دادهيه و تحليتجز جيبا توجه به نتا ،رو نياز ا. ک دارديار نزديبس يهمپوشان

، يدر اسـتان خراسـان رضـو    ييروسـتا  يو توسعه گردشگر يريگ شکل راستایدر توان  می

  :دکرارائه  ر رايز هایشنهاديپ

ـ  ويژه همحصول گردشگري روستايي ب ةجانب و همه توسعه کمي و کيفي -  بخش خـدمات  رزي
و خـدمات   يسـازمان  -يکـارکرد عناصـر نهـاد    ،ج پـژوهش يبر اسـاس نتـا   ؛نوازي مهمان

بـا    ،کننديد ميبازد ييروستا يها طيکه از مح يخدمات به گردشگران ئةدر ارا ينواز مهمان

ـ با رو، از ايـن . استمواجه  يجد يها و کمبودهاضعف ـ  يجـاد همـاهنگ  يد ضـمن ا ي ن يب

ـ يموجود استفاده به يهاتياز ظرف ،هايژه دولتيو هب يرسان خدمات يها دستگاه عمـل  ه نه ب

ف اسـت و  يار ضعيبس يخدمات به گردشگران در خراسان رضو ائةار يهاساختريز .يدآ

ـ ا ،يو خصوصـ  ي، تعاونيدولت های به کمک بخشکه د تالش شود يبا ن مشـکل کـاهش   ي

 يگردشـگر  يهـا  طيحضور و پرداخت پول در مح يبرا يشتريل بيابد تا گردشگران تماي

 . از خود نشان دهند
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خصوصي و تعاوني در زمينه گسترش و بهبـود خـدمات    های گذاري بخش تشويق سرمايه - 
تشـويق  کـه  بايـد توجـه داشـت     ؛گردشـگري روسـتايي   نوازي در راستاي توسـعه مهمان

اقـدامات عملـي از طـرف     منـد گـذاري نياز  هخصوصي و تعاوني بـراي سـرماي   های بخش

توسـعه   رو، از ايـن . سـازد تواند جاذبـه الزم را فـراهم   تنهايي نمي دولت به. استحاکميت 

تمام ساختارهاي حکـومتي اسـت و تـا زمـاني کـه       اهتمام گردشگري نيازمند عزم ملي و

اتفـاق مهمـي در حـوزه     ،بـه توسـعه گردشـگري پبـدا نکنـد      یحاکميت در عمل اعتقـاد 

  .گردشگري از جمله گردشگري روستايي رخ نخواهد داد

اينكـه  ها در درون منطقه بـدون   ها در جوار منطقه يا تدارك زيرساخت فراهم آوردن زيرساخت - 
 ،هـاي اخيـر  چـه طـي سـال   ؛ اگرشودگذار بخش خصوصي  اخذ  از سرمايه هااي بابت آن هزينه

ها مثل احداث جـاده از طـرف دولـت صـورت      رساختاقدامات خوبي در خصوص ايجاد زي

 .ها کامل و ايمن شود رساختاين زي ،گذاري بيشتر هو بايد با سرماي ؛اما کافي نيست ،گرفته

از آنجا کـه   ؛گذاري در گردشگري سرمايهگاهي و جلب مشاركت مردم  محلي  در زمينه آ - 

ـ با ،در جذب گردشگر دارنـد  ينقش مهم يمردم محل و  يسـاز د بـا آمـوزش و فرهنـگ   ي

مشـارکت در   يبـرا  يزه الزم را در مردم بـوم يانگ ،ييدرآمدزا يهانهيزم با ايجاد ،نيهمچن

  .ساختفراهم  يان گردشگريتوسعه جر

 ها يادداشت

بررسي نقش گردشگري «عنوان  باروستاهاي داراي قابليت گردشگري در قالب طرح پژوهشي  -۱
در دانشگاه پيام  مقالة حاضر مسئول توسط نويسندة ۱۳۹۲در سال  »روستايي در ايجاد اشتغال

  .شکل گرفته است یطرح پژوهشهمان هاي بر اساس داده ة حاضرمقال. اند نور شناسايي شده

2. Multiple Attribute Decision Making 

رجوع کنيد  ،ها و استخراج وزن اصلي به شاخص دهي اي اطالع از چگونگي و فرايند وزنبر -۳
به کارکرد  به علت گسترده بودن مباحث مربوط الزم به ذکر است). ۱۳۸۸( مافي و سقايي :به

ن دااي ب خودداري و تنها به اشاره ة حاضراز آوردن شرح جزئيات در مقال ،MS-SWOTمدل 
  .ده استشمباحث اکتفا 
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4. Maxi-Maxi Strategy 

5. Reactive 

6. Proactive 
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