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روستاهای  تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی )مطالعه موردی :

   (هدف گردشگری استان آذربایجان شرقی

 

    2خدیجه ابراهیمی،1بهرام ایمانی

  

 چکیده 
 جهان تجاري اقتصاد اصلی كانار از یكی به شدن تبدیل حال در حاضر، حال در گردشگري اقتصاد و گردشگري

 توسعه اصلی ركن عنوان به صنعت گردشگري از نیز توسعه سیاستگزاران و ریزان برنامه از بسیاري این بر افزون است،

 تواند می كه آید می حساب به گردشگري صنعت جزئی از نیز روستایی گردشگري راستا این در  .كنند می یاد پایدار

 این توسعه در مؤثري نقش روستایی، گردشگري محدودیتهاي مزیتها و شناسایی و مناسب و اصولی ریزي برنامه با

 براي است قادر مكمل، فعالیتی و رویكرد عنوان به روستایی فضاهاي در گردشگري صنعت در واقعباشد،  داشته مناطق

 اساسی نقش روستایی پایدار توسعه نهایت در و روستاها حیات روستایی، تجدید نواحی ساكنان زندگی كیفیت ارتقاي

 صنعت این مستعد روستایی هاي سكونتگاه در گردشگري هاي محدودیت و قابلیتها و تبیین شناسایی رو این از. كند ایفا

 پژوهش هدفی باشد كه م تحلیلی - توصیفی تحقیق، روش در این پژوهش .دارد ویژه اهمیت ها آن بندي الویت و

ف ها و محدودیت هاي گردشگري روستایی در منطقه مورد مطالعه وارائه راهكارهایی به بررسی توانمندي ها ،ضع حاضر،

جامعه محلی و  دیدگاه ازمنظور حل مسائل موجود پیش رو و تقویت نقاط قوت و شناسایی فرصت هاي موجود 

و با  میدانی مطالعات یش،پیما روش از استفاده با حاضر مقاله منظور این به . گردشگران در منطقه مورد مطالعه می باشد

و در این است  پرداخته گردشگري منطقه مورد مطالعه توسعه جهت در راهكارهایی ارائه به  SWOTاستفاده از روش

 براي ومقررات قوانین وجود-منطقه در گردشگري گسترش براي مردم همكاري افزایشخصوص راهكاریی چون 

 بازاریابی بوسیله روستا به دسترسی ونقل حمل وسایل بهبود-روستایی مزارع و كشاورزي هايزمین تخریب از جلوگیري
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 انگیزه افزایش-روستا گردشگري صنعت تجهیزات و ،تسهیالت امكانات،خدمات بهبود-مسافرت هاي آژانس گردشگري

ي نشانگر اتخاذ راهبردهاحاصل ارائه گردید و نتایج  …كالبدي و فیزیكی هاي ساخت زیر انجام براي خصوصی بخش

 تهاجمی می باشد.

  SWOT مدل راهكار، روستایی، توسعه روستایی، گردشگري :ه ها واژ كلید

 
 مقدمه 

 بیه  گردشیگري  فعالیتهیاي  از توسیعه  سیاسیتگااران  و رییزان  برنامیه  از بسییاري 

 بیین  ییا  ملیی  شیرای   كیه  زمیانی  .میكننید  ییاد  پاییدار  توسیعه  اصیلی  ركین  عنیوان 

 يتوسیعه  ندهید،  را المللیی  بیین  شیگري گرد ي توسیعه  و گسیترش  اجیازه  المللیی 

 در مهمیی  نقیش  میتوانید  محیروم  و نیافتیه  توسیعه  منیاطق  در وییژه  بیه  داخلیی 

ز طرفییی ا (.9،ص1961باشییدنانوري و همكییاران،  داشییته منییاطق اییین يتوسییعه

 كمیی  بییا هییدف روسییتایی و نییواحی منییاطق در نهفتییه ظرفیتهییاي از اسییتفاده امییروزه

 ابزارهییاي از منییاطق درونییزاي توسییعه رونیید تسییریع و نییواحی اییین توسییعه و اعییتال بییه

 مقولییه. رود شییمار مییی  بییه روسییتایی منییاطق پایییدار توسییعه تحقییق بییراي اساسییی

 فرآینیید كییه دراییین شییمار اولویتهییاي اساسییی اي اسییت  نیییز در روسییتایی گرشییگري

دارد  قیییییرار روسیییییتایی نیییییواحی توسیییییعه ومتولییییییان نظیییییران مدنظرصیییییاحب

لی اسیییت كیییه اگیییر چیییه بیشیییتر از یییی  قیییرن    . ایییین در حیییا (2،ص1961پنیییاد،ن

گردشییگري در بسیییاري از منییاطق روسییتایی وجییود داشییته و در بسیییاري از منییاطق      

منبییع اصییلی درامییدو اشییتغالزایی بییوده اسییت امییا همییواره خییال وجییود اسییتراتژیهاو      

در سیاسیییتهاي توسیییعه روسیییتا بیییراي فیییراهم اوري و  برنامیییه رییییزي هیییاي كارامییید

 گردشگري با توسعه روستایی احساس شده است. یكپارچه سازي كاركردهاي

 در آن بیه  مربیوط  آمیار  و پاییدار  گردشیگري  رونید  بیه  نگیاهی  نییم  از دیگرسیو بیا  

 و ابنییه  لحیا   از اییران  كشیور  چنید  هیر  كیه،  بیریم  میی  پیی  واقعییت  ایین  به ایران،

 تیاریخی  ابنییه  هیزار  12 نبیا  قیرار میگییرد   دنییا  برتیر  كشیور  6 مییان  در تاریخی آثار

 امیا  دارنید  شیدن را  ثبیت  قابلییت  كیه  ابنییه  هیزار  211 میلییون  یی   و شیده  ثبیت 

 نییز  اكوتوریسیتی   جاذبیه هیاي   نظیر  از حتیی  و نرسییده انید(،   ثبیت  بیه  آنهیا  هنیوز 
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 زمینیه  ایین  در شیده  كسیب  درآمید  نظیر  از امیا  باشید  میی  دنییا  برتیر  كشیور 11جزو 

 رتبیه  از بهتیر  جایگیاهی  اییران  كیه،  جیایی  تیا  اسیت،  كشیورها  سیایر  از كمتیر  بسیار

 نسیبت  ، 22 رتبیه  در انیدازه،  نظیر  از اییران  اسیت  نیداده  اختصیاص  خیود  بیه  را 62

 خواهید  قیرار  111 رتبیه  در رشید،  از لحیا   و 66 رتبیه  در ، جهیانی  اقتصیاد  بیه 

اسیت و نیازمنید برنامیه رییزي اصیولی و میدیریت         منفیی  رشید  نشیانگر  كیه  گرفیت، 

 نظیر  در بیا  مقالیه  ایین  در (.2،ص1922،نورآقیایی ( بهتر و بیشتر ایین منیابع میی باشید    

 و محیدودیتهاي  پتانسییلها  شیناخت  كیه  مطلیب  ایین  درك و فیو   میوارد  گیرفتن 

رییزي   برنامیه  بیر  اي سیازنده  تیثثیر  توانید  توریسیتی روسیتاهاي میورد مطالعیه میی     

 ، باشید  داشیته  آنهیا  مسیائل  و مشیكالت  رفیع  و منیاطق  ایین  در گردشیگري  مناسب

جوامیع   دییدگاه  از و تهدییدها  فرصیتها  ضیعف،  ت،قیو  نقیاط  تحلییل  و بررسیی  بیه 

 در و روسیتایی پرداختیه   گردشیگري  توسییعه جهیت  در محلیی و گردشیگران  

 بیه  مناسیب  راهكارهیاي  و راهبردهیا  هیا  دییدگاه  و نظیرات  ایین  بیه  توجیه  بیا  نهایت

 بیین  از ییا  تقوییت  و فرصیتها  و قیوت  نقیاط  از هدفمنید  و بهینیه  گییري  بهیره  منظور

 توسیعه  و گردشیگري  توسیعه  بیه  دسیتیابی  جهیت  در تهدییدها  و ضیعف  نقیاط 

. بییر اسییاس مسییائل فییو  سییوا ت زیییر در  ارائییه شییود  SWOTروسییتایی بییا روش

 منطقه مورد مطالعه مطرح می شود :

نقییاط قییوت ،ضییعف ، فرصییت و تهدیییدهاي موجییود در ارتبییاط بییا گسییترش         -1

 فعالیتهاي گردشگري در سطح روستاهاي مورد مطالعه كدامند؟

 و توسیعه روسیتایی   بیه  منجیر  كیه  گردشیگریی  توسیعه  جهیت  اهبردهیایی ر چیه  -2

 دارد؟ وجود بشود، مناطق روستایی هدف گردشگري توسعه

 
 مبانی نظری

 نظیییر از كیییه داننییید میییی توریسیییمی را پاییییدار گردشیییگري امیییروزي دنییییاي در

ز ا و ممكیین و اجییرا قابییل اقتصییادي نظییر از خطییر، بییی شییناختی بییوم و اكولییوژیكی

از دیگییر سییو  .( 2،ص1922 همكییاران، و قرخلییونباشیید  پییایرش قابییل یاجتمییاع نظییر
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روسییتایی را مییی تیوان زمینییه اطالقیی بییه گردشییگرانی    در منیاطق  جرییان گردشییگري 

دانسییت كییه در ییی  روسییتا یییا در نزدیكییی آن اقامییت كییرده و در مییورد زنییدگی و   

محییی  محلییی آن آگییاهی كسییب نماینیییدا را بییه عنییوان گردشییگرانی روسیییتایی        

(. بسیییاري از صییاحبنظران بییر اییین باورنیید  9،ص1926نحاجیییان و همكییاران، مردبرشیی

كییه گردشییگري روسییتایی میتوانیید نقییش بسیییار مهمییی در متنییوع سییازي اقتصییاد        

روسیییتایی بهبیییود زیرسیییاختارها و افیییزایش امكیییان جمعییییت پیییایري سیییكونتگاهها  

ارائییه همچنییین فرصییتهایی بییراي پیشییرفت اجتمیاع محییل و بقییاي فرهنیی  نیییز  ه، داشیت 

 بییامییی باشیید كییه  گردشییگري از نییوین شییكلی اكنییونو  (.9،ص1961میدهییدنانوري،

 بییراي ابییزاري عنییوان بییه و روسییتایی نییواحی در محلییی جوامییع پایییدار توسییعه هییدف

 منیییاطق در میییدرن مشیییا ل تیییرین مهیییم از یكیییی و اجتمیییاعی و اقتصیییادي توسیییعه

ر مییورد توسییعه  د(. 1،ص1961نافتخییاري و  همكییاران،  اسییت یافتییه ارتقییا روسییتایی

گردشیییگري روسیییتایی دییییدگاه هیییاي متفیییاوتی وجیییود دارد بعضیییی آن را بیییازار   

گردشییگري مییی داننیید و از جنبییه دیگییر گردشییگري روسییتایی بییه عنییوان فلسییفه اي    

براي توسعه روسیتایی مطیرح گردییده اسیت كیه ایین دییدگاه مهیم مید نظیر اك رییت            

ی اسییت نحییاجی نییژاد اسیت از اییین نظییر گردشییگري راهبییردي بییراي توسییعه روسییتای 

(. رشییید گردشییگري بیییه عنییوان راهبیییردي بییراي توسیییعه    9،ص1969و همكییاران ، 

پایییدار روسییتایی تفكییر نسییبتا جدیییدي اسییت كییه سیاسییتگااران محلییی در جوامییع     

روسییتایی بییه اهمیییت اییین راهبییرد پییی بییرده انیید.در برداشییتی جدییید بییا نگییرش          

اینیید برنامییه ریییزي   محتاطانییه تییر برخییی از محققییان گردشییگري را بییه عنییوان فر      

یكپارچییه كییه فرصییت هییایی را بییراي بییه حییداقل رسییاندن مضییرات و بییه حییداك ر      

 (. 4،ص1969رساندن منافع توسعه است معرفی می كند. نمهدوي و همكاران،
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 روش تحقیق  

جهت دستیابی به اهداف تحقیق در این مقاله از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده 

توجه به اطالعات موجود به بررسی جاذبه ها،امكانات و خدمات  شده است كه ابتدا با

توریستی و وضعیت گردشگري و آثار آن در توسعه جامعه مطالعه شده پرداخته شده و 

سپس در مراحل بعدي تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه استراتژي و راهبرد 

ده است. كه در ابتدا استفاده ش SWOTتوسعه گردشگري روستایی از روش تحلیلی

با توجه به بررسیهاي صورت گرفته و نظر خواهی از جامعه محلی و گردشگران روي 

هاو تهدیدها  محی  داخلی و محی  خارجی ناحیه،فهرستی از نقاط قوت،ضعف،فرصت

مورد شناسایی قرار گرفت و  پس از محاسبه و تحلیل انها،اولویتها مشخص گردید و در 

ردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت نهایت جهت برطرف ك

و فرصتهاي موجود در ارتباط با گسترش گردشگري در نواحی روستایی مطالعه 

 SWOT تحلیلوتجزیهكلیهدفشده،استراتژیهاي مناسبی ارائه شده است. در واقع 

اهمیتاهداف،هبدستیابیدركهاستشناسایی آن دسته از عوامل درونی و بیرونی 

باتوسعه،راهبردوسیاستهاتدوینفراینددربعد،مرحلهدر(.vilson: 2111:1دارندن

وداخلیعاملهرتعاملونحوهواكنش،نوعبهتوجهباوجهات قبلیكردنلحا 

راهبردنوعچهاربامنطقهچهاردارايكهكردترسیمرامیتوان ماتریسیخارجی،

راموجوديهافرصتوقوتهابتواندبایدناحیهماتریسابراین،بن استمتفاوت

یاكند،فرصتوقوتنقاطبهتبدیلوحافراتهدیدهاونقاط ضعفوحفظ،

عبارت راهبردهاایندهدكاهشسازمانبرراآنهامخربواثرات منفیكم،دست

 از:اند

بازنگري، راهبردهايیا WOتهاجمی، راهبردهاي يراهبردهایا SOراهبردهاي-

 . تدافعیراهبردهايیا WTو راهبردهايتنوع راهبردهايیا STراهبردهاي 
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 معرفی محدوده مورد مطالعه

نفییر بییوده كییه  9٬124٬921بییا جمعیتییی بییال  بییر  1961اسییتان آذربایجییان شییرقی سییال 

یكییی از  واسیت   درصید از جمعییت كیل اییران  را بیه خیود اختصیاص داده        1نزدیی   

هییم تییرین منییاطق گردشییگري در ایییران مییی باشییند. روسییتاهاي هییدف گردشییگري    م

اسییتان خشییكناب بییه عنییوان زادگییاه اسییتاد شییهریار، لیقییوان، روسییتاهاي عنصییرود و     

 روسییتاي سییراب، فروشییان اسییب گنبییرف در اسییكو ، چرا یییل آذرشییهر، روسییتاي   

اشیند. كیه از   بنیاب، چكیان ، كاسیین و... روسیتاهاي پیر بازدیید اسیتان میی ب         خانه توته

كنییدوان ، زنییوز ، اشییتبین انتخییاب شییده   اییین میییان روسییتاهاي هییدف گردشییگري  

.در اییین بییین روسییتاي كنییدوان بییه دلیییل شییرای  منحصییر بییه فییردش جییزو سییه      انیید

روسییتاي صییخره اي جهییان بییه عنییوان آثییار ثبییت جهییانی مطییرح اسییت و نسییبت بییه     

متحییده ییی  مزیییت  روسییتاهاي همتییایش در كاپادوكیییاي تركیییه و داكوتییاي ایییا ت 

 (.1نجدول .و برجستگی دارد و آن هم جریان زندگی در آن است
 (1931مركز آمار ایران، ماخذ:ن: ویژگی های عمومی و ساختار جمعیتی مقاصد گردشگری مورد مطالعه 1جدول 

 جمعیت خانوار نسبی موقعیت شهرستان روستا نام

 92سر سبز كوه سلطان دا ی و  كیلومتري جنوب اسكو در دامنه ي 22در  اسكو كندوان

 كیلومتري جنوب  ربی تبریز

212 

 

126 

 1221 191 كیلومتري شمال  ربی شهرستان مرند واقع است. 91در كنار شهر زنوز در  مرند زنوز 

دقیقه شمالی قرار  11درجه و  92دقیقه شرقی و عرض  26درجه و  49در طول  جلفا اشتبین

 و دهستان نوجه مهر شهرستان جلفادارد و از توابع بخش سیه رود 

111 919 
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 :موقعیت روستاهای هدف گردشگری اذربایجان شرقی1شکل
هیاي مقیدس و تیاریخی،    هاي مشاهیر و بقعیه  هاي باستانی، گورستان مساجد تاریخی، تپه

  .هاي روستاهاي مورد مطالعه هستند هاي طبیعی، از دیدنی مكان
 

  یافته ها

سی عوامل موثر درونی ننقاط قوت و نقیاط ضیعف( و عوامیل تیاثیر     بمنظور شناسایی و برر

ابتیدا بیا    ،گاار بیرونی ناحیه نفرصت ها و تهدیدات (بر گردشگري در ناحیه میورد مطالعیه  

سنجش محی  داخلی و محی  خارجی ناحیه فهرسیتی از نقیاط قیوت ، ضیعف، فرصیتها و      

خواهی از مردم و گردشگران و  تهدیدات مورد شناسایی قرار می گیرد و سپس بوسیله نظر

وزن دهی به هر كدام از این مسائل و سپس محاسبه و تحلیل آنها، اولوییت هیا را مشیخص    

كرده و جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدید ها و تقویت و بهبود نقاط قیوت  

هاي موجود در ارتباط بیا گسیترش گردشیگري در نیواحی روسیتایی میورد مطالعیه        فرصت

 تراتژي هاي مناسبی ارائه گردد.،اس

 

 

 



..../  ایمانی، ابراهیمی   تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی    17

 

 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

پس از بررسی عوامل داخلیی، مهمتیرین عوامیل فهرسیت میی شیوند  كیه ایین عوامیل          

ابتییدا بییا  قیوت و ضییعف محییی  مییورد نظیر باشییند.   بایید در برگیرنییده مهمتییرین نقییاط  

گردشییگري  بررسییی  پرسشیینامه تكمیییل شییده توسیی  گردشییگران روسییتاهاي هییدف  

مطییابق  (IFEاسیتان آذربایجییان شییرقی بییه بررسییی میاتریس عوامییل داخلییی تحقیییق ن  

 .جداول زیر پرداخته می شود

 (موثر بر گردشگري روستایی استان آذربایجان شرقینگردشگران(IFE(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ن2جدولن

 مولفه ها     

مجموع 

 ارزش 

میانگین 

 ارزش 

ضریب 

 اهمیت 

ارزش 

 یی نها
 رتبه 

S1 4611 1621 1611 4691 114 انتخاب روستا به عنوان روستاي هدف گردشگري 

S2 9699 1611 1619 9621 22 تاریخی  با ارزش و اعتبار تاریخی، معماري و هنري   -برخورداري از چشم اندازهاي و آثار فرهنگی 

S9  9611 1616 1619 2619 91 حلی مناسبكیفیت با ي زندگی مردم  به همراه خدمات و زیر ساخت هاي م 

S4 9611 1612 1619 2619 96 مشاركت و همكاري فعا نه مردم محلی  در توسعه گردشگري 

S1 9611 1616 1619 2696 96 وجود  نظام مدیریت محلی مناسب 

S9 9691 1611 1614 9619 61 ... ( تنوع تولیدات صنایع دستین قالی بافی، جاجیم بافی، نمد بافی، لباس، صنایع چوبی و خراطی و 

S1 ).....4611 1616 1611 4619 119 برخورداري از چشم اندازهاي زیبا و بدیع طبیعی ن كوهها، طبیعت و جنگل و پوشش گیاهی و 

S2 ا  9699 1612 1614 9699 29 وجود آداب و رسوم و فرهن  محلی و سنتی در روست

S6 9611 1616 1619 2611 11 ترسی به وسایل حمل و نقل و جابجاییوجود راه ارتباطی مناسب به همراه دس 

S11  9699 1619 1614 9619 22 حمایت و حفاطت مناسب و كافی از جاذبه هاي طبیعی 

S11  9611 1612 1619 2694 99 تمایل گسترده جوانان و اهالی  روستا به ارتقاء و حفظ  ارزش ها و نمادهاي فرهنگی و اجتماعی خود 

S12 ) ...امتگاه و  9691 1612 1619 9611 16 وجود خدمات، تاسیسات وتجهیزات  اقامتی و رفاهی مناسب نهتل، مهمانسرا، اق

S19 9699 1619 1614 9692 21 برخورداري مردم از روحیه مهمان نوازي و داشتن عالقه زیاد به گردشگران 

S14 ا  9691 1.11 1614 9619 64 داشتن امنیت و ایمنی زیاد در روست

W1 1699 1614 1619 9619 12 از بین رفتن و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی روستا 

W2 ا  1699 1619 1619 2641 11 استفاده بیش از حد از منابع  طبیعی و جاذبه هاي طبیعی روست

W9  1699 1614 1619 9611 19 نامناسب بودن تسهیالت و خدمات اقامتی، رفاهی مناسب 

W4  1699 1614 1619 9619 12 بودن زیر ساختهاي  فیزیكی و كالبدي نهمانند معابر و شبكه فاضالب  و.... (نامناسب 

W1 )...1691 1611 1619 9611 99 كیفیت پایین امكانات و خدمات پایرایی ن رستوران ، ا ایه فروشی ، فست فود و 

W9 2611 1611 1614 9641 61 ه برداي از طرح هاي گردشگري عدم مشاركت مردم اصلی روستا در  برنامه ریزي ، اجرا و بهر 

W1 2611 1611 1614 9646 21 عدم وجود نیروهاي متخصص، آگاه و آموزش دیده  گردشگري در این  روستا 

W2 1699 1614 1619 2662 12 فقدان مراكز و فضاهاي عمومی براي اقامت و اطرا  موقت گردشگران و بازدید كنندگان 

W6 2611 1611 1614 9641 21 ی منابع آبی، مناظر و چشم اندازهاي روستا  با ریختن زباله و ضایعات توس  گردشگران آلودگ 

W11 .) ...1611 1619 1619 2619 91 از بین رفتن فرهن  سنتی و محلی روستا ن همانند : زبان ، آداب و رسوم محل و 

W11  1691 1619 1614 9619 24 نحوه برخورد با گردشگرانعدم  آموزش روستاییان و عدم آشنایی آنها در 

W12  1699 1614 1619 9616 21 تخریب زمین هاي كشاورزي و مزارع روستایی  در اثر گسترش گردشگري 

W19 1699 1614 1619 9611 29 سالخورده و پیري  جمعیت ساكن در روستا 

W14 1691 1619 1619 9624 22 كنان روستا عدم توزیع عاد نه منافع ناشی از گردشگري در بین سا 

W11 1691 1619 1614 9646 29 ضعف اطالع رسانی و فعالیت هاي تبلیغاتی 

   2611 1611 64612   مجموع امتیاز   
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(از میان مجموعه نقاط قوت موثر بر گردشگري روستاهاي هدف 2براساس جدولن

با ارش    هدف گردشگريانتخاب روستا به عنوان روستاي گردشگري مورد مطالعه  

مهمترین نقطه قوت قابل اتكاي توسعه گردشگري است.همچنین  بر اساس    1621نهایی  

 اجرا ، ریزي برنامه  در روستا اصلی مردم مشاركت ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، عدم

نقطه ضعف مهم منطقه مورد 1611با ارزش نهایی   گردشگري هاي طرح از برداي بهره و

 شود. محسوب می مطالعه
 (موثر بر گردشگري روستایی استان آذربایجان شرقینگردشگران(EFE(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ن9جدولن 

  

مجموع  مولفه ها 

 ارزش 

میانگین 

 ارزش 

ضریب 

 اهمیت 

ارزش 

 نهایی 
 رتبه 

O1 9691 1616 1611 9619 22 افزایش توجه دولت به برنامه ریزي وسرمایه گااري در بخش گردشگري 

O2 9611 1611 1614 2611 12 تغییر نگاه ها به سوي حفظ محی  زیست و اهمیت حفاظت از منابع و جاذبه ها 

O9 9699 1611 1614 9624 24 سیاست دولت در توجه به حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیري از تخریب محی  زیست 

O4 9691 1622 1619 4691 69 ا هاي تاریخی و فرهنگی كشورافزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گااري در روست 

O1 

شناسایی روستاهاي هدف گردشگري و تهیه طرح براي توسعه آنها توس  سازمان میراث 

 4611 1622 1611 9662 61 فرهنگی

O9  ...، 9699 1614 1614 9611 16 روند رو به افزایش عالقه مندان به بازدید از  روستا نگردشگران فرهنگی و تاریخی 

O1 9691 1611 1611 9641 22 افزایش نیروهاي متخصص و باتجربه در بخش گردشگري كشور 

O2 4611 1622 1611 9669 69 گردشگري هاي طرح از برداي بهره و اجرا ، ریزي برنامه  در روستا اصلی مردم مشاركت عدم 

O6  9611 1611 1614 2612 94 فرتی و تورگردان ها افزایش تبلیغات و بازاریابی گردشگري توس  آژانس هاي مسا 

O11 9611 1619 1614 9616 16 افزایش نهاد ها و سازمانهاي  یر دولتی  در  زمینه گردشگري 

O11  9691 1616 1611 9624 61 وجود رقابت براي  ارائه  خدمات مطلوبتر  به  گردشگران در مناطق تفریحی رقیب 

O12   9699 1611 1619 2692 11 زم براي گسترش گردشگري روستاییوجود قوانین و مقررات 

T1 2611 1611 1619 4612 69 دوري و فاصله زیاد مراكز و كانونهاي گردشگر فرست كشور  به این  روستا 

T2 2611 1611 1611 9621 61 فقدان مدیریتی توانمند، كارا و  هماهن  در استان و منطقه 

T9 1611 1619 1619 2621 92 ورد رفتار مردم روستایی با گردشگرانوجود تبلیغات منفی در م 

T4 1611 1614 1614 2612 99 برنامه و طرح ریزي بیرون از روستا و عدم توجه به نیازها و واقعیت هاي اصلی روستا 

T1 2611 1611 1611 9696 29 تخریب و از بین  رفتن پوشش گیاهی  و  حیات جانوري 

T9 1699 1611 1614 2626 11 و خدمات در مناطق تفریحی رقیب درمقایسه با این  روستا افزایش امكانات 

T1  1611 1619 1619 2624 11 آلودگی هوا و گرمایش زمین 

T2 

مكانی روستا با فضاي جریانات مسافري اصلی و شریانهاي قدرتمند -عدم ارتباط نسبی فضایی 

 1691 1612 1611 9699 16 كشور

T6 1691 1611 1614 9621 11 ایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدی  افزایش تم 

T11   2611 1612 1619 4626 111 تبلیغات  منفی جهانی بر ضد ایران و تاثیرات منفی تحریم ها  بر ورود گردشگر خارجی به ایران 

   2696 1611 12696   مجموع امتیاز   

حاسییبات  مییاتریس ارزیییابی عوامییل خییارجی مییوثر بییر توسییعه  ( م9بییر اسییاس جییدولن

گردشییگري روسییتاهاي مییورد مطالعییه از میییان فرصییت هییاي پیییش رو، مولفییه ي          
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 طییرح از بییرداي بهییره و اجییرا ، ریییزي برنامییه  در روسییتا اصییلی مییردم مشییاركت عییدم

 گردشییگري هییدف روسییتاهاي و شناسییایی  1622بییا ارزش نهییایی   گردشییگري هییاي

فرهنگییی بییا ارزش نهییایی   میییراث سییازمان توسیی  آنهییا توسییعه بییراي طییرح تهیییه و

مهمتییرین نقییاط فرصییت در راسییتاي توسییعه گردشییگري در روسییتاهاي هییدف     1622

  گردشییگري اییین اسییتان مییی باشیید و از مجمییوع مولفییه هییاي تهدیییدي ، تبلیغییات       

 خیارجی  گردشیگر  ورود بیر   هیا  تحیریم  منفیی  تیاثیرات  و اییران  ضید  بیر  جهیانی  منفی

مهمتییرین تهدییید پیییش روي توسییعه گردشییگري     1612ایییران  بییا ارزش نهییایی    بییه

 روستایی  است. 

 
 تحلیل امتیازات و ارزشهای عوامل داخلی و خارجی

گردشیگران  ( 96/2نخیارجی  عوامیل  و  (11/2ن امتیازات نهایی حاصل از عوامل داخلی

 .آذربایجان شرقی را نشان می دهد  روستاهاي مورد مطالعه

 ،استان اذربایجان شرقیSWOTوقعیت سناریو مدل ( م2شكلن
(  امتیاز نزدیی  بیه یی  بیه عوامیل میانع و منفیی، یعنیی ضیعف و تهدیید           2در شكل ن

، تییاثیر عمیییق آنهییا را نشییان مییی دهیید و امتیییاز نزدییی  بییه چهییار بییه عوامییل م بییت،    

یعنی فرصیت و قیوت، تیاثیر جیدي آن هیا را نشیان میی دهید.اگر جمیع سیتون در هیر            

باشد،نشییان دهنییده ي تییاثیر گییااري شییدیدتر عوامییل     261عوامییل كمتییر از   ییی  از

مانع و  منفیی و محیدودیت هیاي حیوزه در راسیتاي اهیداف تحقییق اسیت كیه تقیاطع           

امتیازهیییاي هركیییدام از عوامیییل داخلیییی و خیییارجی ، در نمیییودار مربوطیییه نیییوع      

 استراتژي را نشان می دهد. 

42.51

O

(SO)(WO)

IFE:2.50

EFE:2.69

2.5SW

(ST)(WT)

T
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 (IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )
 (موثر بر گردشگري روستایی استان آذربایجان شرقینخانوار(IFE(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ن 4جدولن                       

  
 مولفه ها 

 مجموع ارزش 
میانگین 

 ارزش

ضریب 

 اهمیت 

ارزش 

 نهایی 
 رتبه 

S1 9699 1612 1614 2661 111 انتخاب روستا به عنوان روستاي هدف گردشگري 

S2 

تاریخی  با ارزش و اعتبار تاریخی،  -داري از چشم اندازهاي و آثار فرهنگیبرخور

 9691 1614 1614 9621 122 معماري و هنري  

S9  9691 1612 1619 2616 114 كیفیت با ي زندگی مردم  به همراه خدمات و زیر ساخت هاي محلی مناسب 

S4 9699 1611 1619 2641 192 ريمشاركت و همكاري فعا نه مردم محلی  در توسعه گردشگ 

S1 9691 1612 1619 2621 111 وجود  نظام مدیریت محلی مناسب 

S9 

تنوع تولیدات صنایع دستین قالی بافی، جاجیم بافی، نمد بافی، لباس، صنایع چوبی و 

 9699 1611 1619 2619 121 خراطی و ... (

S1 

ها، طبیعت و جنگل و پوشش برخورداري از چشم اندازهاي زیبا و بدیع طبیعی ن كوه

 4611 1611 1614 9649 121 گیاهی و.....(

S2 9691 1612 1619 2621 112 وجود آداب و رسوم و فرهن  محلی و سنتی در روستا 

S6 4611 1619 1614 9624 112 وجود راه ارتباطی مناسب به همراه دسترسی به وسایل حمل و نقل و جابجایی 

S11 9691 1619 1619 2629 119 و كافی از جاذبه هاي طبیعی  حمایت و حفاطت مناسب 

S11 

تمایل گسترده جوانان و اهالی  روستا به ارتقاء و حفظ  ارزش ها و نمادهاي فرهنگی 

 9691 1619 1619 2629 112 و اجتماعی خود 

S12 

وجود خدمات، تاسیسات وتجهیزات  اقامتی و رفاهی مناسب نهتل، مهمانسرا، 

 9691 1619 1614 2664 112 .. (اقامتگاه و.

S19 9699 1611 1619 2611 149 برخورداري مردم از روحیه مهمان نوازي و داشتن عالقه زیاد به گردشگران 

S14 9696 1614 1614 9619 112 داشتن امنیت و ایمنی زیاد در روستا 

W1 9611 1611 1614 2666 111 از بین رفتن و تخریب آثار تاریخی و فرهنگی روستا 

W2 9611 1611 1614 9619 119 استفاده بیش از حد از منابع  طبیعی و جاذبه هاي طبیعی روستا 

W9  9619 1611 1619 2629 114 نامناسب بودن تسهیالت و خدمات اقامتی، رفاهی مناسب 

W4 

نامناسب بودن زیر ساختهاي  فیزیكی و كالبدي نهمانند معابر و شبكه فاضالب  و.... 

) 199 2629 1619 1619 9614 

W1 )...9611 1614 1619 2612 142 كیفیت پایین امكانات و خدمات پایرایی ن رستوران ، ا ایه فروشی ، فست فود و 

W9 

عدم مشاركت مردم اصلی روستا در  برنامه ریزي ، اجرا و بهره برداي از طرح هاي 

 9619 1614 1619 2612 141 گردشگري 

W1 9611 1612 1614 9612 119 ي متخصص، آگاه و آموزش دیده  گردشگري در این  روستاعدم وجود نیروها 

W2 

فقدان مراكز و فضاهاي عمومی براي اقامت و اطرا  موقت گردشگران و بازدید 

 9612 1619 1619 2624 142 كنندگان

W6 

  آلودگی منابع آبی، مناظر و چشم اندازهاي روستا  با ریختن زباله و ضایعات توس

 9616 1619 1619 2614 149 گردشگران 

W11 .) ...9621 1611 1619 2614 196 از بین رفتن فرهن  سنتی و محلی روستا ن همانند : زبان ، آداب و رسوم محل و 

W11 9621 1614 1619 2641 191 عدم  آموزش روستاییان و عدم آشنایی آنها در نحوه برخورد با گردشگران 

W12 9622 1614 1619 2621 129 ي كشاورزي و مزارع روستایی  در اثر گسترش گردشگري تخریب زمین ها 

W19 9624 1614 1619 2641 191 سالخورده و پیري  جمعیت ساكن در روستا 

W14  9621 1612 1614 9699 111 عدم توزیع عاد نه منافع ناشی از گردشگري در بین ساكنان روستا 
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W11 9629 1611 1614 9692 162 یت هاي تبلیغاتیضعف اطالع رسانی و فعال 

   2691 1611 22661   مجموع امتیاز   

از میییان مجموعییه نقییاط قییوت مییوثر بییر گردشییگري   ( 4همچنییین بییرا سییاس جییدولن 

روسیییتاهاي هیییدف گردشیییگري میییورد مطالعیییه اسیییتان آذربایجیییان شیییرقی نازبیییین  

 بییدیع  و زیبییا  انییدازهاي  چشییم  از پاسییخگویان سییر پرسییت خییانوار( برخییورداري    

 1611بییا ارش نهییایی   .....(و گیییاهی پوشییش و جنگییل و طبیعییت كوههییا،ن  طبیعییی

مهمتیرین نقطییه قییوت قابییل اتكییاي توسییعه گردشییگري اسییت.همچنین بییر اسییاس اییین   

 آمییوزش و آگیاه  متخصیص،  نیروهیاي  وجیود  میاتریس ارزییابی عوامیل داخلیی، عییدم    

قطییه ضییعف مهییم منطقییه   ن1612روسییتا بییا ارزش نهییایی    اییین در گردشییگري  دیییده

 مورد مطالعه محسوب می شود.  
 (EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی)

 (موثر بر گردشگري روستایی استان آذربایجان شرقینخانوار(EFE(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ن1جدولن 

  

مجموع  مولفه ها 

 ارزش

میانگین 

 ارزش

ضریب 

 اهمیت 

ارزش 

 نهایی 
 رتبه 

O1 9691 1611 1614 2616 21 ت به برنامه ریزي وسرمایه گااري در بخش گردشگريافزایش توجه دول 

O2 4611 1621 1611 9612 119 تغییر نگاه ها به سوي حفظ محی  زیست و اهمیت حفاظت از منابع و جاذبه ها 

O9 9699 1.14 1614 2611 24 سیاست دولت در توجه به حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیري از تخریب محی  زیست 

O4 9699 1619 1614 2619 29 افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گااري در روستا هاي تاریخی و فرهنگی كشور 

O1 

شناسایی روستاهاي هدف گردشگري و تهیه طرح براي توسعه آنها توس  سازمان میراث 

 9699 1619 1614 2642 16 فرهنگی

O9 9699 1611 1614 2629 66 ازدید از  روستا نگردشگران فرهنگی و تاریخی ،... روند رو به افزایش عالقه مندان به ب 

O1 9691 1611 1611 2626 69 افزایش نیروهاي متخصص و باتجربه در بخش گردشگري كشور 

O2 

تالش سازمان میراث براي بهسازي، مرمت آثار و ابنیه هاي تاریخی و فرهنگی مهم در 

 9611 1611 1614 2629 11 كشور

O6   9691 1611 1611 2664 111 افزایش تبلیغات و بازاریابی گردشگري توس  آژانس هاي مسافرتی و تورگردان ها 

O11 4611 1616 1611 9614 66 افزایش نهاد ها و سازمانهاي  یر دولتی  در  زمینه گردشگري 

O11 9699 1619 1614 2614 21 یحی رقیب وجود رقابت براي  ارائه  خدمات مطلوبتر  به  گردشگران در مناطق تفر 

O12 9699 1612 1614 2691 19 وجود قوانین و مقررات  زم براي گسترش گردشگري روستایی 

T1 1691 1616 1611 9691 111 دوري و فاصله زیاد مراكز و كانونهاي گردشگر فرست كشور  به این  روستا 

T2 1699 1619 1614 2691 61 تان و منطقهفقدان مدیریتی توانمند، كارا و  هماهن  در اس 

T9 1699 1619 1611 2661 64 وجود تبلیغات منفی در مورد رفتار مردم روستایی با گردشگران 

T4 1699 1619 1611 2664 64 برنامه و طرح ریزي بیرون از روستا و عدم توجه به نیازها و واقعیت هاي اصلی روستا 

T1 1691 1612 1611 9611 111 اهی  و  حیات جانوريتخریب و از بین  رفتن پوشش گی 

T9 1691 1612 1611 9611 111 افزایش امكانات و خدمات در مناطق تفریحی رقیب درمقایسه با این  روستا 
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T1  1699 1611 1611 9611 114 آلودگی هوا و گرمایش زمین 

T2 

صلی و شریانهاي مكانی روستا با فضاي جریانات مسافري ا-عدم ارتباط نسبی فضایی 

 1699 1619 1611 2622 61 قدرتمند كشور

T6   1699 1619 1614 2622 64 افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدی 

T11 

تبلیغات  منفی جهانی بر ضد ایران و تاثیرات منفی تحریم ها  بر ورود گردشگر خارجی به  

 1691 1.11 1619 9669 129 ایران 

   مجموع امتیاز   
92616 1611 2612 

  

 

(محاسییبات  مییاتریس ارزیییابی عوامییل خییارجی مییوثر بییر توسییعه   1بییر اسییاس جییدولن

گردشییگري روسییتاهاي مییورد مطالعییه از میییان فرصییت هییاي پیییش رو، مولفییه ي          

هیا   جاذبیه  و منیابع  از حفاظیت  اهمییت  و زیسیت  محیی   حفیظ  سیوي  بیه  هیا  نگاه تغییر

مهمتییرین نقییاط فرصییت در راسییتاي توسییعه گردشییگري در      1621یی بییا ارزش نهییا 

روسییتاهاي هییدف گردشییگري اییین اسییتان مییی باشیید و از مجمییوع مولفییه هییاي          

 بییر  هییا تحییریم منفییی تییاثیرات و ایییران ضیید بییر جهییانی منفییی  تهدیییدي ، تبلیغییات

مهمتییرین تهدییید پیییش روي  11ایییران  بییا ارزش نهییایی . بییه خییارجی گردشییگر ورود

 گردشگري روستایی است. توسعه 
 تحلیل امتیازات و ارزشهای عوامل داخلی و خارجی

و مجمییوع  2691مجمییوع امتیییاز عوامییل داخلییی پاسییخگویان خییانوار  یافتییه هییا، طبییق 

    می باشد.2619امتیاز عوامل خارجی برابر 

 ،استان اذربایجان شرقیSWOT( موقعیت سناریو مدل 9شکل)                           
 

42.51

O

(SO)

IFE:2.65(W0)

EFE:2.56

2.5SW

(WT)

(ST)

T
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( امتییاز نزدیی  بیه یی  بیه عوامیل میانع و منفیی، یعنیی ضیعف و تهدیید            9در شكل ن

، تییاثیر عمیییق آنهییا را نشییان مییی دهیید و امتیییاز نزدییی  بییه چهییار بییه عوامییل م بییت،    

یعنیی فرصیت و قیوت، تیاثیر جیدي آن هیا را نشیان میی دهید.اگر جمیع سیتون سیتون             

اثیر گییااري شییدیدتر  باشد،نشییان دهنییده ي تیی  261در هییر ییی  از عوامییل كمتییر از   

عوامییل مییانع و  منفییی و محییدودیت هییاي حییوزه در راسییتاي اهییداف تحقیییق اسییت     

كییه تقییاطع امتیازهییاي هركییدام از عوامییل داخلییی و خییارجی ، در نمییودار مربوطییه      

 نوع استراتژي را نشان می دهد. 

مختصییاتی دوبعییدي اسییت كییه هرییی  از چهییار ناحیییه ي آن معییرف    ( 9نجییدول در 

تژي اسیت، كیه بییانگر موقعییت سیناریو تعییین شیده بیراي توسیعه ي          ی  دسیته اسیترا  

 گردشگري در استان آذربایجان شرقی می باشد.

 
 ،استراتژي هاي انتخاب شده ،استان آذربایجان شرقی SWOT:ماتریس   9جدول 

 (wضعف ها) (Sقوت ها) عوامل

 (SO)استراتژي تهاجمی (O)فرصت ها

 محصو ت تولیدي گردشگري  توسعه جاذبه ها،  فرآورده ها و -1

 اي منطقهمحلی و  توسعه گردشگري در سطح  -2

 ایجاد نظام مدیریت یكپارچه گردشگري در سطح منطقه -9

تغییر -استراتژي بازنگري 

 (WOن  جهت دهنده

     (WTن استراتژي تدافعی (STن تنوع-استراتژي محافظه كارانه  (T)تهدیدها

 

ثییر گییااري عوامییل  درونییی و بیرونیی و نقطییه تقییاطع ا براسیاس نتییایج ارزیییابی عوامییل  

(،مناسییب تییرین نییوع اسییتراتژیهاي توسییعه گردشییگري در   9جییدول بیرونییی و درونین

ییییا تهیییاجمی باشییید.در  SOبایییید از نیییوع اسیییتراتژیهاي  آذربایجیییان شیییرقیاسیییتان 

ییییا تهاجمیننگهیییداري،حمایت درونیییی(تالش اصیییلی تصیییمیم      SOاسیییتراتژیهاي

سیییتفاده ي حیییداك ري از نقیییاط قیییوت و بهیییره بیییرداري از   گیرنیییدگان در جهیییت ا

 فرصت هاي محیطی است.
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 SWOTماتریس

ایین میاتریس ابیزاري تحلیلیی از عوامیل داخلیی و خیارجی بیراي ایجیاد اسییتراتژیهایی          

است كه مورد توجه هسیتند. بیا اسیتفاده از ایین ابیزار ضیعف هیا و قیوت هیاي داخلیی           

ایسییه مییی شییود،در واقییع مییاتریس    بییا فرصییت هییا و تهدیییدات كلیییدي خییارجی مق   

SWOT    پیونییدي بییین عوامییل داخلییی و خییارجی اسییت باتوجییه بییه تایییید اسییتراتژي

بییه عنییوان اسییتراتژي مناسییب در راسییتاي اهییداف تحقیییق و بییا در نظییر        SOهییاي 

داشییتن مجموعییه قییوت هیییا و فرصییت هییاي متعیییدد محیطییی در راسییتاي توسیییعه        

بییه شییرح جییداول  SOتژي  گردشییگري در محییدوده مییورد مطالعییه مجموعییه اسییترا   

بییه منظییور اولویییت بنییدي اسییتراتژي هییاي پیشیینهادي اقییدام بییه تهیییه  (اسییت. و اینكییه 9

(و محاسییبه نمییره جییاابیت هییر اسییتراتژي شیید،  QSPMمییاتریس اسییتراتژی  كمییی ن

 كه نتایج آن در ماتریس زیر براي این روستاها آورده شده است.
 ان شرقی(( ارزیابی استراتژي  ن استان آذربایج 1جدولن

  

 استراتژي سوم استراتژي دوم استراتژي اول ضریب

 ارزش نهایی ضریب جاابیت ارزش نهایی ضریب جاابیت ارزش نهایی ضریب جاابیت اهمیت سوا ت محی 

 

S1 1611 4 1621 4 1612 4 1612 

 

S2 1619 9 1611 9 1611 9 1611 

 

S9 1619 9 1616 9 1616 9 1616 

 

S4 1619 9 1612 9 1.16 9 1612 

 

S1 1619 9 1616 9 1616 9 1616 

 

S9 1614 4 1611 4 1611 9 1619 

 

S1 1611 4 1612 4 1616 4 1612 

 

S2 1614 4 1619 4 1619 4 1619 

 

S6 1619 9 1611 9 1616 9 1616 

 

S11 1614 4 1619 4 1619 4 1611 

 S11 1619 9 1612 9 1612 9 1612 محی 

 S12 1619 4 1612 4 1612 4 1612 داخلی

 

S19 1614 4 1611 4 1611 4 1614 

 

S14 1614 4 1611 4 1611 4 1611 

 

W1 1619 2 1619 2 1619 2 1619 

 

W2 1619 1 1614 1 1614 1 1614 

 

W9 1619 1 1614 2 1611 1 1614 

 

W4 1619 2 1611 2 1619 2 1611 

 

W1 1619 1 1614 2 1611 2 1611 

 

W9 1614 2 1619 2 1611 2 1611 

 

W1 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 

W2 1619 1 1614 1 1614 2 1611 

 

W6 1614 2 1611 2 1611 2 1611 
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W11 1619 1 1619 1 1619 1 1619 

 

W11 1614 2 1619 2 1612 2 1612 

 

W12 1619 2 1611 2 1611 1 1614 

 

W19 1619 1 1614 1 1614 1 1614 

 

W14 1619 2 1611 2 1619 2 1619 

 

W11 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 مجموع

 

1611 

 

2691 

 

2692 

 

2619 

 

O1 1611 4 1616 4 1621 4 1621 

 

O2 1614 9 1611 9 1611 9 1612 

 

O9 1614 4 1619 4 1619 9 1611 

 

O4 1619 4 1622 4 1624 4 1622 

 

O1 1611 4 1622 4 1622 4 1622 

 

O9 1614 4 1611 4 1611 9 1614 

 

O1 1611 4 1616 4 1612 4 1612 

 

O2 1611 4 1622 4 1622 4 1622 

 

O6 1614 9 1611 9 1611 9 1612 

 

O11 1614 9 1619 9 1614 9 1614 

 

O11 1611 4 1621 4 1621 4 1616 

 

O12 1619 9 1611 9 1611 9 1611 

 

T1 1619 2 1611 2 1611 2 1611 

 

T2 1611 2 1611 2 1611 2 1611 

 

T9 1.19 1 1614 1 1614 1 1614 

 

T4 1614 1 1614 1 1614 1 1611 

 

T1 1611 2 1611 2 1611 2 1611 

 

T9 1614 1 1611 1 1611 2 1611 

 

T1 1619 1 1619 1 1619 1 1614 

 

T2 1611 2 1616 2 1616 2 1616 

 

T6 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 

T11 1619 2 1612 2 1612 2 1612 

 مجموع

 

1611 

 

2612 

 

2621 

 

2621 

 عوامل داخلی و خارجیاستراتژیهاي جمع 

 

2612 

 

1644 

 

1691 

 میانگین استراتژیهاي عوامل 

 

2696 

 

2612 

 

2692 

 

( بییر اسییاس محاسییبات پرسشیینامه هییاي گردشییگران  روسییتاهاي       1طبییق  جییدول ن 

هییدف گردشییگري  اسییتان آذربایجییان شییرقی مجمییوع عوامییل داخلییی و عوامییل        

ي اولنتوسییعه جاذبییه هییا و فییرآورده هییاو محصییو ت تولیییدي       خییارجی اسییتراتژ 

مییی باشیید و 2612گردشییگري و توسییعه پایییدار( در روسییتاهاي مییورد مطالعییه برابییر بییا  

مجمییوع امتیییاز عوامییل داخلییی وخییارجی اسییتراتژي دوم و سییوم بییه ترتیییب برابییر          

 می باشد. 1691و  1644
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 ی((ارزیابی استراتژي ناستان آذربایجان شرق2جدولن 

  

 استراتژي سوم استراتژي دوم استراتژي اول ضریب

 ارزش نهایی ضریب جاابیت ارزش نهایی ضریب جاابیت ارزش نهایی ضریب جاابیت اهمیت سوا ت محی 

 

S1 1619 4 1619 4 1619 4 1619 

 

S2 1614 4 1619 4 1611 4 1611 

 

S9 1619 4 1612 4 1612 4 1612 

 

S4 1619 9 1611 9 1611 9 1611 

 

S1 1619 9 1611 9 1611 9 1611 

 

S9 1619 9 1611 9 1611 9 1611 

 

S1 1614 4 1611 4 1611 4 1611 

 

S2 1619 9 1611 4 1612 9 1611 

 

S6 1614 4 1619 4 1619 4 1619 

 

S11 1619 4 1614 4 1619 4 1619 

 S11 1614 9 1612 9 1612 9 1612 محی 

 S12 1614 9 1612 9 1612 9 1612 داخلی

 

S19 1619 9 1611 9 1611 9 1611 

 

S14 1614 4 1611 4 1614 4 1614 

 

W1 1614 2 1619 2 1619 2 1619 

 

W2 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 

W9 1619 2 1619 2 1619 2 1611 

 

W4 1619 2 1619 2 1619 2 1619 

 

W1 1619 2 1619 2 1619 1 1611 

 

W9 1619 2 1611 1 1614 1 1.14 

 

W1 1614 2 1612 2 1612 2 1612 

 

W2 1619 2 1619 2 1619 2 1619 

 

W6 1619 2 1611 2 1611 2 1611 

 

W11 1619 1 1614 1 1614 1 1614 

 

W11 1619 1 1619 1 1619 1 1619 

 

W12 1619 1 1619 1 1619 1 1619 

 

W19 1619 2 1611 1 1614 1 1614 

 

W14 1614 2 1612 2 1612 2 1612 

 

W11 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 مجموع

 

1611 

 

2694 

 

2691 

 

2616 

 

O1 1611 4 1612 9 1619 4 1612 

 

O2 1611 4 1611 4 1611 4 1611 

 

O9 1611 4 1611 4 1611 4 1611 

 

O4 1611 4 1611 4 1616 9 1619 

 

O1 1611 4 1621 4 1616 9 1612 

 

O9 1611 4 1621 4 1621 4 1621 

 

O1 1.11 4 1612 4 1612 4 1612 

 

O2 1611 4 1622 4 1622 4 1621 

 

O6 1611 4 1621 4 1621 4 1616 

 

O11 1614 9 1611 9 1611 9 1611 

 

O11 1614 9 1611 4 1619 9 1611 

 

O12 1611 4 1621 4 1621 4 1612 

 

T1 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 

T2 1611 2 1611 2 1611 2 1611 



..../  ایمانی، ابراهیمی   تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی    17

 

 

T9 1614 2 1611 1 1611 1 1611 

 

T4 1614 2 1611 2 1611 2 1611 

 

T1 1611 2 1616 2 1616 2 1616 

 

T9 1614 2 1611 2 1612 1 1611 

 

T1 1619 1 1611 1 1611 1 1619 

 

T2 1614 2 1616 2 1616 2 1616 

 

T6 1614 1 1619 1 1619 1 1619 

 

T11 1614 1 1611 1 1611 1 1611 

 مجموع

 

1611 

 

2621 

 

2629 

 

2612 

 جمع استراتیهاي عوامل 

  

1611 

 

1649 

 

1691 

 میانگین استراتژیهاي 

  

2611 

 

2619 

 

2691 

 

(   بییر اسییاس محاسییبات پرسشیینامه هییاي خییانوار روسییتاهاي هییدف    2طبییق  جییدولن 

گردشییگري  اسییتان آذربایجییان شییرقی مجمییوع عوامییل داخلییی و عوامییل خییارجی      

آورده هییاو محصییو ت تولیییدي گردشییگري و اسییتراتژي اولنتوسییعه جاذبییه هییا و فییر

میی باشیید و مجمیوع امتیییاز   1611توسیعه پاییدار( در روسییتاهاي میورد مطالعییه برابیر بییا     

مییی  1691و 1649عوامییل داخلییی وخییارجی اسییتراتژي دوم و سییوم بییه ترتیییب برابییر     

 باشد.
 (اولویت بندي استراتژیها در استان اذربایجان شرقی6جدولن  

 

می كند كه كدامی  از استراتژي ها از اولویت بیشتري برخوردارند  ( مشخص6این جدولن

براین اساس توسعه جاذبه ها و فرآورده ها و محصو ت تولیدي گردشگري و توسعه پایدار 

 .از اولویت بیشتري برخوردار است
 

 نتیجه گیری و راهبردها 

نظام زیسیت محیطیی    گلشیري اصفهانی و سرایی در تحقیقی با عنوان برنامه ریزي راهبردي

مطالعه موردي :بخش گندمان شهرسیتان بیروجن بیه ایین     SWOTروستا با تجزیه و تحلیل 

نتیجه رسیدند كه با در نظر داشتن نقاط قیوت و ضیعف و همچنیین فرصیت هیا و تهدییدها       

ایجاد نظام مدیریت  یکپارچهتوسعه گردشگری در سطح توسعه جاذبه ها، فرآورده ها و 

ژی گردشگری  در سطح منطقهبین المللی و منطقه ای محصوالت تولیدی گردشگری نام استرات
و توسعه پایدار 

2.712.742.75ارزش نهایی

اولدومسوماولویت 
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،الگوي تهاجمی به عنوان الگوي اثر بخش براي نظام زیست محیطی اتخیاذ و راهبیرد هیا و    

ت دار با توجه به این الگو شناخته شود و بین آنها پیوستگی برقرار شد. در اهداف كمی الوی

تحقیقی دیگر كه توس  یاري و همكاران تحیت عنیوان امكیان سینجی توسیعه توریسیم و       

تدوین راهبردهاي توسعه توریسم مطالعه موردي:روستاي حیدر آباد انجام گرفت با مقایسیه  

بییه عنییوان مناسییب تییرین اسییتراتژي توسییعه  عوامییل داخلییی و خارجی،اسییتراتژي تهییاجمی

اكوتوریسم در روستاي حیدر آباد انتخاب شد همچنین براي تعیین میزان جیاابیت نسیبی و   

اثربخشی و اولویت بندي استراتژي هاي انتخابی، ماتریس برنامیه رییزي اسیتراتژی  كمیی     

(QSPM) ه گردشگري مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش نیز كه در راستاي توسع

روستایی در استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است. نتایج بدسیت امیده بییانگر وضیعیت     

مطلوب در محی  داخلی و خارجی،جهیت توسیعه گردشیگري روسیتایی در منطقیه میورد       

عدم مشاركت میردم اصیلی روسیتا در     مطالعه می باشد. بعنوان مهمترین نقاط ضعف داخلی 

عدم وجود نیروهاي متخصص،  ، ره برداي از طرح هاي گردشگريبرنامه ریزي ، اجرا و به

از بین رفتن و تخریب آثار تیاریخی و  ها، آگاه و آموزش دیده  گردشگري در این  روستا 

نامناسیب   استفاده بیش از حد از منابع  طبیعی و جاذبه هاي طبیعیی روسیتا  ،  فرهنگی روستا 

 ضید  بیر  جهیانی  منفیی   تبلیغات و  بعنوان  ببودن تسهیالت و خدمات اقامتی، رفاهی مناس

اییران مهمتیرین تهدییدات     بیه  خیارجی  گردشیگر  ورود بر  ها تحریم منفی تاثیرات و ایران

محی  خارجی در راستاي اهداف توسعه گردشگري شناخته شده انید.و بیا تعییین موقعییت     

شید.كه در  سناریو مورد نظر در جهت انتخاب استراتژي مناسب،استراتژي تهاجمی انتخاب 

راهبرد تهیاجمی پیشینهاد و ارزش گیااري شید تیا اولوییت راهبیرد هیا مشیخص          9مجموع 

شود.كه از بین راهبرد هاي پیشنهادي را هبرد ایجاد نظام مدیریت یكپارچیه گردشیگري در   

داراي اولویت اول و راهبرد توسعه گردشگري در سیطح   2611سطح منطقه  با ارزش نهایی 

داراي اولویت دوم   وراهبیرد توسیعه جاذبیه هیا و     2614ارزش نهایی   بین المللی و منطقه با

داراي  2611فرآورده هاي و محصو ت تولیدي گردشگري و توسعه پایدار با ارزش نهیایی 

اولویت سوم میباشد.نتیجه اي كه ما در این تحقیق گرفتیم به هیچ عنوان نتایج تحقیقات قبل 
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ین است كه راهبیرد تیاثیر گیاار بایید قیوت هیا و       را رد نمی كند.چرا كه رویكرد ماكور ا

فرصت هاي هر مجموعه را حداك ر سازیم و ضعف هیا و تهدیید هیا را بیه كمتیرین مییزان       

رساند.چرا كه برنامه ریزان و مدیران را در شناسایی بدیل هاي واقعی را كه از میان آنها می 

 .توان استراتژي هاي مناسب را برگزینند یاري می رسانند

پایان با توجه به وضعیت موجود محدوده ي مورد مطالعیه  راهبیرد هیایی بیه شیرح زییر        در

 پیشنهاد می گردد:

 منطقه در گردشگري گسترش براي مردم همكاري افزایش-

 مزارع و كشاورزي زمینهاي تخریب از جلوگیري براي ومقررات قوانین وجود-

 روستایی

 هاي آژانس گردشگري بازاریابی یلهبوس روستا به دسترسی ونقل حمل وسایل بهبود-

 مسافرت

 روستا گردشگري صنعت تجهیزات و ،تسهیالت امكانات،خدمات بهبود-

 كالبدي و فیزیكی هاي ساخت زیر انجام براي خصوصی بخش انگیزه افزایش-

 گردشگري  صنعت در مردم مشاركت و اختیار افزایش-

 روستا ردشگريگ صنعت تجهیزات و ،تسهیالت ،خدمات امكانات بهبود-

 افزایش همكاري مردم براي گسترش گردشگري در منطقه  -
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Strategy of development of rural tourism (Case Study: Target Tourism Rural 

East Azerbaijan Province) 

 

Abstract 
Tourism and tourism economy now, is becoming one of the main pillars of the 
world trade economy, In addition, many planners and policymakers in the 
development of tourism Refer as the main pillar of sustainable development. In 
this regard, rural tourism is also part of the tourism industry ledgers, That can 

planning and proper identify the advantages and limitations of rural tourism, have 
an important role in the development of these areas, In fact, the tourism industry 
in rural areas as complementary approaches and activities, is able to improve life 
quality in rural areas, the revitalization of villages and ultimately sustainable rural 
development play a key role. Hence, identifying and explaining the capabilities 
and limitations of tourism in rural area prone to this industry and it is important to 
prioritize. The research methodology is descriptive – analytic, The purpose of this 
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study is to investigate capabilities, weaknesses and limitations of rural tourism in 
the area and offering solutions to solve the problems ahead and strengths and 
identify opportunities from the perspective of the local community and tourists in 
the study area is . The research questions are as follows: Strengths, weaknesses, 
opportunities and threats associated with the expansion of tourism activities in the 
study area are there? What are the potential development of rural tourism in 
villages and how strategies for tourism development leading to the development 

of rural tourism and rural development aim to be there? In this paper, using 
surveys, field studies and using the SWOT method to provide a strategy to 
develop the region's tourism And the results are indicative of aggressive 
strategies. 
 
Key words: rural tourism, rural development, strategy, SWOT,rural 


