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Aims Rural tourism is a process in rural development that can provide the basis for rural 
economic and environmental development in terms of income growth, employment generation, 
and sustainable rural livelihoods. The aim of the present study was to investigate the optimal 
tourism development strategy in rural areas by SWOT model with emphasis on Lyzangan 
village.
Instrument & Methods This research was carried out in 2016 and using the SWOT model as 
well as using descriptive-analytical method and field survey and the IEA analysis method, the 
strategic assessment of the tourism development potentialities of this village was performed; 
appropriate strategies were suggested by weighting and prioritizing these factors.
Findings Thirteen internal strengths and 10 internal weaknesses as well as 10 external 
opportunities and 8 external threats were examined. Totally, 23 strengths and opportunities 
were identified as advantages and 18 weaknesses and threats were recognized as limitations 
in the tourism of Layzangan.
Conclusion The suitable climate in warm seasons and the quiet and noiseless environment 
of the region are considered the most important advantages of tourism development of the 
region, respectively. Lack of culture of accepting tourism among the host community and lack 
of informing and advertising for the village are the most important weaknesses in tourism 
development of the region, respectively. Introducing cultural attractions of the region such as 
handicrafts, traditions, etc. as well as the high potentialities of the region to expand ecotourism 
are the most important opportunities of the region. Damage to the environment and the 
residential context of the village as well as the elimination of the wildlife generation as a result 
of predation by hunters are considered the most important external threats in the region. 
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  مقدمه
یکی از اهداف مهم توسعه روستایی، کاهش بیکاری و ایجاد و 

های است. بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی افزایش فرصت
شغلی که نتیجه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار در 
روستاهاست، از جمله مشکالت اصلی نواحی روستایی کشور به 

آید. از سوی دیگر، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی این شمار می
دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی واقعیت را نشان می

های صنعت و خدمات خواهد ایی بیشتر در گرو توسعه بخشروست
های توسعه نظران در استراتژی. به همین دلیل بیشتر صاحب[1]بود

سازی اقتصاد روستایی و کارا نمودن آن از طریق روستایی به متنوع
. گردشگری یکی [2]کنندهای اقتصادی تاکید میایجاد انواع فعالیت

که طوری آمد برای کشورهای دنیاست، بهترین منابع کسب دراز مهم
عنوان یک صنعت مهم و ارزشمند شده که به قدرآناین منبع درآمد 
  شود.شناخته می

، هافعالیتگردشگری روستایی دربرگیرنده دامنه وسیعی از 
ساخت، مواد غذایی و تسهیالت، ی طبیعی و انسانهاجاذبه
ی اطالعات و بازاریابی است. این نوع هاستمیسو  ونقلحمل

گردشگری تنها دربرگیرنده گردشگری مزرعه نیست بلکه عالوه بر 
از قبیل  هافعالیتگردشگری مزرعه شامل نوع خاصی از 

ی، گردشگری نوردصخرهی، کوهنوردی، روادهیپاکوتوریسم، 
ماجراجویی، گردشگری ورزشی، گردشگری سالمت، شکار، سفرهای 

ردشگری میراث و هنرهای دستی و در برخی مناطق آموزشی، گ
شود که فرصتی را برای بازدیدکنندگان گردشگری قومی نیز می

های طبیعی و کشاورزی را طور مستقیم محیطتا به کندیمفراهم 
	.[3]کنندتجربه 

، خدمات و صنایع مختلف است و هافعالیتاین صنعت تلفیقی از 
شود. ها تقسیم میو زیرساخت به دو دسته کلی منابع جهانگردی

ساخت و منابع جهانگردی شامل منابع طبیعی، فرهنگی و انسان
وسازهای زیربنایی و روبنایی ها دربرگیرنده تمامی ساختزیرساخت

  .[4]یک کشور هستند
های متعدد توسعه گردشگری در نواحی روستایی و استفاده از جاذبه

درآمد و معیشت مردم عنوان منبع طبیعی و فرهنگی روستا به
های و جاذبه هاهیسرماکمک به حفظ  حالنیدرعروستا و 
طبیعی و فرهنگی روستا یکی از راهبردهایی است که  فردمنحصربه

  .[5]در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است
میالدی به بعد  ۱۹۵۰ دههتوجه به موضوع گردشگری روستایی، از 

بیشتر در زمینه اقتصاد  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های دهه گسترش یافت و در
گردشگری روستایی برای کشاورزان و جوامع محلی مورد توجه قرار 

در کشورهای مختلف  نظرانصاحبریزان و حال برنامهگرفت و تابه
و اقدامات  هافعالیتبا ارایه راهبردها و راهکارهای گوناگون، 

شگر، توسعه و گسترش کردن زمینه جذب گردی در فراهماگسترده
در  شدهارایه. از رویکردهای ]6[انددادههای گردشگری انجام فعالیت

  توان به موارد زیر اشاره کرد:زمینه گردشگری روستایی می
های یکی از مکاتبی که امروزه در اغلب حوزه رویکرد سیستمی:

های علمی وتحلیلها و تجزیهعلمی مقبولیت یافته است و بررسی
گیرد، دیدگاه و تفکر مکتب سیستمی است. بر مبنای آن انجام می

سونگر ی و یکبعدتکویژگی مثبت این دیدگاه، پرهیز از تفکر 
بر نگرش سیستمی  ی و نحوه تفکر خود رانیبجهاناست. فردی که 

با بررسی درباره  کوشدیمی سونگرککند، با پرهیز از یاستوار می
کلیت یک موضوع و با در نظر گرفتن کلیه ارتباطات ممکن (البته 

ی از آن موضوع دست یابد و در ترکاملدر حد امکان) به شناخت 
تری به فعالیت خود در آن زمینه ادامه شدهموقعیت شناخته

ای از عناصر مرتبط و پیوسته دانسته ر سیستم، مجموعه. اگ[7]دهد
دهد و هدفی خاص را دنبال شود که یک کل واحد را تشکیل می

یک سیستم، رویکرد جامعی  مثابهبهآنگاه درک گردشگری  ]8[کندمی
ای که متشکل از برای شناخت این پدیده خواهد بود؛ پدیده

 ،گانموسسات تجاری، گردشگران، جامعه و محیط است. به عقیده 
یک سیستم تحلیل و تفسیر شود و هر  مثابهبهگردشگری باید 

و هیچ مدیر یا مالکی در  ستا هابخشبخش آن مرتبط با سایر 
کنترل کامل بر سرنوشت کاری خود ندارد. اصوًال  سیستم گردشگری،

دهد وضع پیچیده مزیت رویکرد سیستمی این است که اجازه می
 دهندهنشانی دیده شود که اسادهی هامدلزندگی واقعی در 

  .[9]پیوندهای مختلف بین عناصر درون سیستم است
در این رویکرد، گردشگری : رویکرد بازساخت در گردشگری روستایی

عنوان سیاستی برای بازسازی ساختار نواحی سکونتی روستایی به
 حد از شیبتواند از اتکای شود که میروستایی در نظر گرفته می

تولیدکنندگان روستایی به کشاورزی بکاهد. در این رویکرد تالش 
یی عنوان ابزاری برای بازسازی مناطق روستاشود از گردشگری بهمی

در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی استفاده شود. این رویکرد از 
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مثابه سیاست بازساخت، بازسازی در برابر طریق توریسم روستایی به
ها و محصوالت گردشگری دنبال افول کشاورزی و توسعه فرآورده

  شود.می
بر این اساس، رویکرد ساختاری بر اثر تغییرات حاصل از دگرگونی 

یا گسترش حوزه عمل و  شاورزی نواحی روستاییهای کسیاست
ی صنعت گردشگری به ساختار اقتصادی و اجتماعی دهخدمات
رسد به نظر می که آنجا ازشود. روستایی معطوف می هایسکونتگاه

تواند پاسخ مشکل عنوان فرآیند کارآفرینی متمرکز میگردشگری به
ستفاده از نیروی کار اضافی روستایی باشد و از سویی، با ا

های اجرایی شامل تولید های اجتماعی و اقتصادی و برنامهمکانیزم
غذاهای محلی و بازاریابی صنایع روستایی منجر به فعالیت قانونی 
برای بازساخت روستایی شود، این رویکرد بازساخت اقتصاد 

های شغلی برای دهی فرصتروستایی را در بستر بهبود و امکان
  دهد.وجه قرار میروستاییان، مورد ت

ای رویکرد کارکردی، شیوهرویکرد کارکردی در گردشگری روستایی: 
بخش اساسی را شامل  ٣تحلیلی در تقسیم فرآیند سفر است که 

ای پویا است که حرکت به مقصد سفر و شود. مرحله اول مرحلهمی
ای ایستا ؛ مرحله دوم که مرحلهردیگیبرمبازگشت به مبدأ را در 

شود و مرحله سوم عنصری تبعی ل اقامت در روستا میاست، شام
کالبدی  - است که تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی

آلیستر  لهیوسبهدهد. این رویکرد بر محیط روستایی را نشان می
مثابه ، در نگاهی به گردشگری بهوالو  جعفریو  ماتیسون
پیوندها و روابط های مرتبط که دارای ای از بخشمجموعه

. این رویکرد، به [10]ای هستند، ارایه شده استبازخوردی ویژه
کند های موجود در صنعت گردشگری جهان سوم توجه نمینابرابری

و تنها به توصیف گردشگران، مقاصد سفر و تاثیرات تبعی آن در 
  نواحی روستایی نظر دارد.
کنفرانس جهانی گردشگری روستایی، گردشگری روستایی: 

گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از 
که امکان  داندیمتسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی 

های طبیعت را همراه با شرکت ی از منابع طبیعی و جاذبهمندبهره
. عالوه آورددر زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی) فراهم می
ها و موقعیت بر این باید پذیرفت که ویژگی متمایزی مانند فعالیت

روستایی، گردشگری روستایی را از دیگر اشکال گردشگری جدا 
 بارکسالتگردشگری روستایی را رهایی از زندگی  دونتکند، می

های گیری از مواهب طبیعی و برخورداری از جاذبهشهری برای بهره
که در  داندها، مراتع، رودخانه و غیره) میلطبیعی (مانند جنگ

محیط روستایی با ارایه تسهیالت رفاهی و خدماتی (خوراک، 
از  [10]های تفریحی و ورزشی) وجود دارداقامتگاه و فعالیت
توان گردشگری روستایی را دربرگیرنده تر میدیدگاهی وسیع

ش ها و خدمات مربوط به تفریح و آرامای از فعالیتدامنه
وسیله کشاورزان و مردم روستایی برای گردشگران دانست که به

کسب درآمد صورت  منظوربهجذب گردشگران به مناطق خود و 
  .[11]گیردمی

، گردشگری روستایی [12])۱۹۸۶تعریف کمیسیون اروپایی ( براساس
هایی شود، بلکه همه فعالیتتنها شامل گردشگری کشاورزی نمی

از گیرد. را در برمی دهندروستایی انجام می که گردشگران در مناطق
های توان گفت که افراد به دالیل مختلف و انگیزهمیرو این 

کنند و در بسیاری از متفاوت از نواحی روستایی بازدید می
های گردشگری نیز شرکت خواهند کرد؛ به همین دلیل نیز فعالیت

ارد که به انواع خاصی از گردشگری در نواحی روستایی وجود د
های مقصد و انگیزه سفر بستگی دارد. شخص مسافر، ویژگی

توان با توجه به اهداف گردشگران، گردشگری روستایی بنابراین می
  را به شرح زیر تقسیم نمود:

های اکولوژیکی که بیشتر در تعامل با جاذبه گردشگری طبیعی: - ۱
  قرار دارد؛

میراث فرهنگی و  که با فرهنگ، تاریخ و گردشگری فرهنگی: - ۲
  باستانی مردم روستایی مرتبط است؛

نوعی گردشگری است که عالوه بر تعامل با  اکوتوریسم: - ۳
ها و های طبیعی (مانند رودخانه، دریاچه فصلی، کوهستانجاذبه

غیره) با زندگی و هنجارهای اجتماعی مردم محلی که خود نیز در 
  د؛های طبیعی است، ارتباط دارتعامل با جاذبه

در این نوع گردشگری، گردشگران در مساکن  گردشگری دهکده: - ۴
های اقتصادی و اجتماعی ها اقامت کرده و در فعالیتدهکده

  کنند؛دهکده مشارکت می
در این نوع گردشگری، گردشگران بدون گردشگری کشاورزی:  - ۵

های ایجاد پیامدهای منفی بر اکوسیستم مناطق میزبان، با فعالیت
کنند. به عبارت یا در آن مشارکت می اندتعاملاورزی در سنتی کش

دیگر، گردشگری کشاورزی نوعی گردشگری است که با انواع 
های کشاورزی ارتباط دارد، بنابراین گردشگری مبتنی بر فعالیت

مزرعه یکی از اجزای گردشگری کشاورزی است. گردشگری کشاورزی 
ها، ارایه محصوالت و سایر ها، موزهتر دارد که جشنمفهومی گسترده

  شود؛ها و رویدادهای فرهنگی را نیز شامل میجاذبه
در این نوع گردشگری، اقامتگاه و سکونتگاهی  گردشگری مزرعه: - ۶

با  کهچنانشود، در مزارع روستایی برای گردشگران در نظر گرفته می
های اقتصادی و اقامت در مزارع، عالوه بر شرکت در فعالیت

های طبیعی و توانند از تمامی جاذبهمربوط به مزرعه، می کشاورزی
  های تفریحی در مناطق روستایی، برخوردار شوند؛فعالیت

با وجود تداخل معنایی اصطالح گردشگری سبز  گردشگری سبز: - ۷
با گردشگری روستایی، نوعی از گردشگری در مناطق سرسبز را 

ایدار در صنعت دانند که از رویکرد توسعه پگردشگری سبز می
گردشگری سبز،  که آنجا ازآید. توریسم روستایی به وجود می

زیست  بهترین رویکرد برای توسعه ارتباط همزیستی بین محیط
هایی مانند شود، تحت عنوان نامطبیعی و اجتماعی برآورد می

پذیر و گردشگری سودمند قرار گردشگری مسئول، گردشگری انعطاف
گیرد که با توجه به اثرات زیانباری که برخی از گردشگران در می

ترین رویکرد کنند، کارآمدترین و بهینهایجاد مینواحی روستایی 
  .[11]شودگرای روستایی را شامل میگردشگری طبیعت

ی، گردشگری روستایی، گردشگری مزرعه و کشاورزی را نیز طورکلبه
آن ارایه خدماتی نظیر اسکان، پذیرایی،  تبعبهگیرد و در بر می

و مراسم محلی،  هاامکانات و وسایل سرگرمی و تفرج، برپایی جشن
تولید و فروش صنایع دستی، محصوالت کشاورزی و غیره به 

  .[13]گردشگران را نیز شامل خواهد شد
ترین رویکردها از جمله مهمریزی استراتژیک در گردشگری: برنامه

. در راتژیک استتریزی اسرویکرد برنامه در مباحث گردشگری،
، با بهره سوککه از یریزی استراتژیک اصل اساسی این است برنامه

های خارجی و پرهیز از تاثیرات ناشی از تهدیدات جستن از فرصت
دادن آنها، به تدوین راهبرد پرداخت و از سوی  خارجی و کاهش

ها، هدف این نیست که بهترین دیگر، در تدوین این استراتژی
های استراتژی مشخص شود بلکه هدف در واقع تعیین استراتژی

  .[14]ستقابل اجرا ا
یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرآیند تدوین راهبرد، تکنیک 

SWOT شود. اساسًا وسیله آن اطالعات مقایسه میاست که به
SWOT عنوان ابزاری که امروزه به استریزی راهبردی یک برنامه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی روزیمعصومه فی و عیرب نیحس ۶۲

  ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             فضا یاسیآمايش سنامه صلف

نوین برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، مورد استفاده 
  .[15]گیردقرار میطراحان و ارزیابان راهبرد 

توسعه صنعت گردشگری در یک منطقه نیازمند ایجاد و توسعه 
رفاهی و  -های گردشگری از قبیل امکانات خدماتیزیرساخت

و  هاجادهاقامتی مناسب، امنیت کافی برای گردشگران، وجود 
ی مواصالتی مناسب، وجود خدمات بهداشتی در مراکز اقامتی هاراه
قوانین مناسب برای ورود و خروج گردشگران، ی، وجود راهنیبو 

  .[16]تبلیغات و رفتارهای فرهنگی مناسب است
های کنند با ایجاد و توسعه زیرساختهرکدام از کشورها سعی می

خود، باعث  فردمنحصربههای مناسب گردشگری و نیز تبلیغ جاذبه
. آن ورود ارز بیشتر به کشورشان شوند تبع بهجذب بیشتر مسافر و 

این کار امروزه تا آنجا پیش رفته که حتی کشورهایی که تاریخ و 
تا با ایجاد  اندافتادهاند هم به فکر تمدن زیادی نداشته

های مناسب از قبیل مراکز تفریحی، مراکز خرید و سایر زیرساخت
تسهیالت و خدمات توریستی و البته تبلیغات موثر، به جذب 

اما وضعیت این صنعت در کشور  ازند.گردشگر از سایر نقاط دنیا بپرد
ما به گونه دیگری است. ایران سرزمینی چهارفصل و با تمدنی چند 

تاریخی،  فردمنحصربههای متنوع و هزار ساله است که از جاذبه
 وجود نیا بااما  مذهبی، فرهنگی، طبیعی و غیره برخوردار است،

ه دست آورد و هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دنیا ب
به عقیده برخی از  .[17]کمترین بهره را از ورود مسافران خارجی دارد

ترین اشکال در صنعت گردشگری فعاالن صنعت گردشگری، مهم
های الزم مانند عدم تبلیغات توسط ایران نبود زیرساخت

ها و مراکز اقامتی ی ایران در سایر کشورها، نبود هتلهاخانهسفارت
مسافران خارجی و همچنین نبود نیروی متخصص و مطابق سلیقه 

	.[18]دیده برای فعالیت در این عرصه استآموزش
عنوان روستای هدف گردشگری در شرق روستای الیزنگان به

شهرستان داراب و جنوب شرقی استان فارس واقع شده است که 
، هاچشمهدلیل دارابودن فضاهای روستایی و طبیعت بکر، غارها، به

ی آن و نیز داشتن هاخانهبودن عماری و پلکانیسبک م
ی هاباغ ترمهمی انگور، گردو، بادام و از همه هاباغو  هاکوهستان

وشوی کعبه استفاده گل محمدی که از گالب آن برای شست
تواند در زمینه جذب گردشگر شود، دارای پتانسیلی است که میمی

و  هالیپتانسشایسته است از  که چنانآنبه اوج خود برسد ولی 
  ی آن استفاده چندانی نشده است.هاتیظرف
عنوان یکی از الزامات توسعه آوردن خدمات و تسهیالت بهفراهم

شدن منطقه و ترشناختهگردشگری در محدوده مورد مطالعه، باعث 
افزایش تعداد گردشگران و طول مدت اقامت آنها در آنجا شده و 

  کند. دشگری روستای الیزنگان را فراهم میی توسعه گرهانهیزم
های توسعه گردشگری در داخل و خارج از کشور در زمینه استراتژی

به تعدادی از  اختصاربهتحقیقات زیادی انجام شده که در این مقاله 
  ).۱آنها اشاره شده است (جدول 

های توسعه گردشگری روستایی های مختلف، استراتژیدر مکان
ها و امکانات و نیز ط جغرافیایی، پتانسیلبسته به محی

 دیباخود دارد و بههای مخصوصهای موجود، وضعیتمحدودیت
های توسعه گردشگری روستایی، ها و سیاستبرای تعیین اولویت

رو های همان نقطه اقدام کرد. از این در هر نقطه مبتنی بر ویژگی
یزنگان ضروری های گردشگری روستای الها و ظرفیتتحلیل ویژگی

  نماید.می
توسعه  ینهبه یاستراتژهدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی 

 SWOT راهبردی با استفاده از مدل ییدر مناطق روستا یگردشگر
  یزنگان بود.ال یبر روستا یدکابا ت

  شده در حوزه گردشگری روستاییپیشینه برخی تحقیقات انجام )۱جدول 
  تحقیقات خارجی

 رابطه ١٩٨٠-٢٠٠٣های سالهای آماری با استفاده از دادههمکاران کیم و 
دهد اند. نتایج آنها نشان میگردشگری و رشد اقتصادی را در تایوان بررسی کرده

	,.al	et	Kim] کنندگردشگری و رشد اقتصادی در تایوان یکدیگر را تقویت می
2006:	925‐33].  

های با استفاده از ابعاد توسعه پایدار و بررسی قوت کوبایشی و همکاران
های منطقه عنوان فرصتی بهسازمانبرونگزاران یاستسسازمانی و حمایت درون

	,.al	et	Kobayashi] 	اندبه رفع مشکالت اقتصادی روستاهای هوکایدو پرداخته
2001].  

استفاده از روش اثر گردشگری بر رشد اقتصادی بلندمدت یونان را با دریتساکیس 
بین  دوطرفهعلیت گرنجر بررسی کرده و مشخص کرد یک رابطه علی قوی 

المللی و رشد اقتصادی در کشور یونان ینبدرآمدهای حاصل از گردشگری 
	.[305‐16	2004:	Dritsakis,] شودمشاهده می

  تحقیقات داخلی
در پژوهشی تحت عنوان راهکارهای توسعه  مهدویین افتخاری و الدرکن

: دهستان لواسان کوچک؛ به این SWOTگردشگری روستایی با استفاده از مدل 
علت گردشگرپذیربودن پذیری نقاط روستایی بهآستانه آسیبرسند که یمنتیجه 

های مناسب در جهت رفع بسیار باال است و نیازمند بازنگری، ارایه سیاست
	Roknodin]های نسبی موجود است تفاده از مزیتها و اسمحدودیت

Eftekhari	&	Mahdavi,	2006:	1‐30].  
پورجعفر و همکاران در مقاله فراتحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه گردشگری 

اند یدهرس)، به این نتیجه SWOTروستایی با تاکید بر تحلیل عوامل راهبردی (
تواند با )، میSWOTعوامل راهبردی (که رویکرد راهبردی در رویه تحلیل 

های گردشگری یر به متغیرها و مولفهپذانعطافو  جانبههمهبرخورداری از نگاه 
ریزی و اجرا در توسعه ریزی، طرحروستایی، بیشینه کارآمدی در حوزه برنامه

بایستی در ساختار فعلی اجتماعی، یمگردشگری روستایی را فراهم آورد که 
	Pourjaafar]محیطی و سیاستی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد  تاقتصادی، زیس

et	al.,	2012:	61‐72].  
سنجی توسعه گردشگری با رویکرد در پژوهشی به بررسی امکانمرادی رضوانی و 

اند و به این نتیجه سیستمی در روستاهای حاشیه کویر میقان اراک پرداخته
های گردشگری از جمله یکپارچه فعالیتریزی و مدیریت اند که با برنامهرسیده

توان ها و خدمات گردشگری، میتبلیغات و بازاریابی و توسعه و تجهیز زیرساخت
تقاضا برای توسعه گردشگری در سطح روستاهای منطقه را افزایش داد و از نقاط 

های بیرونی برای توسعه گردشگری استفاده کافی به عمل قوت درونی و فرصت
	.[15‐40	2013:	Moradi,	&	Rezvani]آورد 

های توسعه گردشگری شماعی و همکاران در مقاله ارزیابی استراتژیک قابلیت
شهرستان جوانرود، رسند که ، به این نتیجه می)(مطالعه موردی: شهر جوانرود

های گیری درخور از معدود فرصتها و تهدیدها و عدم بهرهعلت تعدد ضعفبه
منظور به. فاصله زیادی با شرایط مطلوب یک حوزه گردشگری دارد ،ایجادشده

پذیری ناحیه مطالعه شده، استراتژی تدافعی باید در اولویت تاکید بر رفع آسیب
	.	al[Shamaei	33et	:2016	,.‐[52 قرار گیرد های توسعه گردشگریبرنامه

ایی با امیراحمدی و همکاران در مقاله راهبردهای توسعه گردشگری روست
(مطالعه موردی: روستای حصار)، نتایج تحقیق نشان  SWOTاستفاده از مدل 

های مناسب دهند که روستای مورد مطالعه نیازمند بازنگری و ارایه سیاستمی
های نسبی موجود است ها و استفاده از مزیتبرای رفع محدودیت

[Amirahmadi	et	al.,	2013].	
  ترسیم: (نگارندگان)

  
  هاروشابزار و 

در زمره  و پیمایشی دارد و تحلیلی -توصیفی مقاله حاضر ماهیتی
آوری برای جمع گیرد.قرار میمطالعات تحلیلی از نوع راهبردی 

ای و کتابخانه ،اسنادی هایروشهای مورد نیاز از اطالعات و داده
  شد.میدانی استفاده 

توسعه  استراتژیدر راستای اهداف تحقیق و براساس  ۱۳۹۵در سال 
بندی منظور شناسایی، طبقهبه شدهگفته از مدل روستایی گردشگری

 تحلیل عوامل استراتژیک محیط درونی و بیرونی استفاده شد. و
و محیط خارجی  (نقاط قوت و ضعف) بدین منظور محیط داخلی

. ابتدا به هریک از عوامل با شدها و تهدیدها) مشخص (فرصت
به  . سپس مجدداً شدامتیاز داده  ۱تا  صفرتوجه به اهمیت آن از 
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و جذابیت در راستای  یهریک از عوامل با توجه به میزان اثرگذار
ضرب دو ستون داده شد. حاصل ۴تا  ۱امتیازی از  پژوهش،هدف 

  .آمددر ستونی به نام وزن نهایی  امتیاز و وزن عوامل
ه افراد بومی و کارشناسان گردشگری ک از نفر اعم ۲۰با نظرسنجی از 

بودند  بازدید کرده آنجا ازهای گردشگری منطقه آشنا و با قابلیت
و  کارانهمحافظه، رقابتیارایه طرح راهبردهای تهاجمی،  برای

 ،ترین نقاط قوتنمودن مهمدر این قسمت به فهرست تدافعی
سپس  پرداخته شد.روستای الیزنگان  ها و تهدیدهایضعف، فرصت

های گردشگری منطقه یدها و فرصتدر مورد نقاط قوت، ضعف، تهد
الیزنگان، ضریب (میزان اهمیت این عوامل در صنعت گردشگری که 

(به میزان  "بسیار مهم است") و رتبه ۱از صفر "اهمیت ندارد" تا 
بیانگر ضعف  ۱اهمیت این عوامل در گردشگری الیزنگان نمره 

 ۴نمره بیانگر نقطه قوت و  ۳بیانگر ضعف کم، نمره  ۲اساسی، نمره 
دهنده قوت بسیار باال) اختصاص داده شد. سپس امتیاز نشان

نهایی آنها از ضرب ضریب در رتبه به دست آمد و در نهایت مجموع 
امتیاز نهایی آنها محاسبه و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و 

  خارجی استخراج شد.
روستای محدوده مکانی این پژوهش  محدوده مورد مطالعه:

 است که واقع در استان فارس، توابع شهرستان دارابالیزنگان از 
از نظر  روستااین  های جنوبی زاگرس قرار دارد.هبین رشته کو

دقیقه طول شرقی و ۵۵درجه و ۵۴مختصات جغرافیایی در 
و جمعیت آن بالغ بر  دقیقه عرض شمالی قرار دارد۴۰درجه و ۲۸
متر از  ۲۰۰۰ع الیزنگان روستایی کوهستانی با ارتفا نفر است. ۲۰۰۰

کوهی ه میانقنطمشرایط و اوضاع جوی و اقلیمی یک ، سطح دریا
شود، میرا دارا است و از نقاط سردسیر شهرستان محسوب 

برفی  وهوا در این روستا در فصل زمستان بارانی وآبی که اگونهبه
  .)۱(شکل  در فصل تابستان نسبتًا خنک است و

 رسدیم -C°۳تا  - C°۲ زمستان بهسرمای آن در سردترین روزهای 
رود و از باالتر نمی C°۳۷ تا C°۳۵ روزهای تابستان از نیترو در گرم

وهوای معتدل کوهستانی است و متوسط لحاظ دارای آب این
از نظر است.  متریلیم۸۰۰های پرباران معادل بارندگی آن در سال

آن را کوه  ردورتادومانند دارد که ژئومورفولوژی روستا حالتی دشت
فراگرفته است. شغل بیشتر مردم روستا کشاورزی است و حداکثر 

های مربوط کنند. انجام فعالیتدرآمد خود را از این طریق تامین می
به تولید صنایع دستی نیز بین زنان روستا رواج دارد و زنان عالوه بر 

های کشاورزی، در زمان بیکاری به بافتن قالی، همکاری در فعالیت
این روستا  در. اندمشغولجاجیم، گلیم و انواع وسایل تزئینی دیگر 

ی وجود دارد که بسیار زیاد هایغارها و چشمه ،های دیدنیمکان
در فصول بهار و تابستان به سمت  خصوصبهگردشگران بسیاری را 

  ).۲و  ۱کند (نمودار خود جذب می
  

  
  ترسیم: (نگارندگان) ؛نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )۱شکل 

 
  درصد فعالیت مردم روستای الیزنگان )۱نمودار 

  

  
  روستای الیزنگان فصول اوج گردشگری )۲نمودار 

  
بهره گرفته شد. دیدگاه  SWOTها از مدل وتحلیل دادهبرای تجزیه

ها را به ها و فرصتاین مدل انتخاب راهبرد مناسبی است که قوت
رساند. ها و تهدیدها را به حداقل ممکن میحداکثر و ضعف

به شرح زیر قابل تعریف  SWOTوتحلیل عبارتی چهار بعد تجزیهبه
  شوند:می
ر هایی از عملیات که نقش قابل توجهی دنقاط قوت: بخش -الف

موفقیت بخش گردشگری دارند. ب ـ نقاط ضعف: آن دسته از 
آورند. که کیفیت محصول را پایین می مشخصات بخش گردشگری

 توجهقابلهایی که منتهی به بهبود و گسترش ها: فرصتج ـ فرصت
شوند. د ـ تهدیدها: و همچنین، توسعه تقاضای جدید و عمده می

توانند آینده گردشگری که می هرگونه روند، رویداد یا عاملی هستند
را به شکل منفی و ناخوشایند تحت تاثیر قرار دهند. این چهار حالت 

های راهبردی از بین آنها شوند و گزینهبا همدیگر پیوند داده می
 .[19]شوندانتخاب می

تلفیق قوت تهاجمی (های عنوان استراتژی: بهSOهای استراتژی -۱
  شوند؛با فرصت) شناخته می

تلفیق رقابتی (های عنوان استراتژی: بهWOهای استراتژی -۲
  شوند؛ضعف با فرصت) شناخته می

کارانه (تلفیق های محافظهعنوان استراتژی: بهSTهای استراتژی -۳
  شوند؛قوت و تهدیدات) شناسایی می

تلفیق تدافعی (های عنوان استراتژی: بهWTهای استراتژی -۴
	).۲(شکل  [21	,20]شونده میضعف و تهدیدات) شناخت

 استراتژیک و نتایج یریگمیدر راستای تعیین موقعیت و تصم
SWOTوتحلیل با استفاده از ابزار آنالیز درونی و بیرونی، تجزیه 
(IEA) ۲جدول شد ( انجام.(  
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	)٣: ١٣٨٧آبادی،(محمدی ده چشمه وزنگیمنبع: 

  SWOT چارچوب تحلیلی )۲شکل 
  

	SWOTبراساس  یکو انتخاب استراتژ یابیارز یالگو) ۲جدول 
  ماتریس
SWOT	

  نقاط قوت
S	

  نقاط ضعف
W	

  هافرصت
O	

  هااستراتژی
SO	

  هااستراتژی
WO	

  تهدیدها
T	

  هااستراتژی
ST	

  هااستراتژی
WT	

  
  هایافته

نقطه  ۱۰قوت داخلی در برابر نقطه  ۱۳تعداد  ،در منطقه مورد مطالعه
تهدید خارجی  ۸فرصت خارجی در برابر  ۱۰ضعف داخلی و تعداد 
نقطه قوت و  ۲۳. در مجموع )۴و  ۳جدول ( شناسایی و بررسی شد

ها عنوان محدودیتضعف و تهدید به ۱۸ها و عنوان مزیتفرصت به
  شد: شناسایی روستای الیزنگانو تنگناهای پیش روی گردشگری 

 اقلیم شده، مولفهقوت عنواننقطه  ١٣از مجموع : نقاط قوت
و با  ٠٤٨/٠با ضریب اهمیت  سال گرم فصول منطقه در مناسب
ترین مولفه از نقاط قوت عنوان مهمبه ١٩٢/٠و وزن نهایی  ٤امتیاز 

 آرام محیطپس از آن  شناخته شد. روستای مورد مطالعهگردشگری 
و امتیاز  ٠٤٤/٠با ضریب اهمیت  الیزنگان منطقه یسروصدا بدون و
در  .گرفتاط قوت قرار قبعدی ن جایگاهدر  ١٧٦/٠و وزن نهایی  ٤

و  ٣امتیاز  و ٠٣٦/٠با ضریب اهمیت  موسیقی سنتی روستامقابل 
نقطه قوت توسعه گردشگری در  نیترتیاهمکم ١٠٨/٠وزن نهایی 

  .)٣شماره جدول ( منطقه بوداین 
 فقدانشده، مولفه ضعف عنواننقطه  ١٠از مجموع : نقاط ضعف

و  ٠٤٧/٠با ضریب اهمیت  میزبان جامعه در گردشگرپذیری فرهنگ
ترین مولفه از نقاط ضعف عنوان مهمبه ٠٩٤/٠و وزن نهایی  ٢امتیاز 

 تبلیغات و رسانیاطالع عدمشناخته شد؛ و پس از آن مولفه 
و وزن نهایی  ٢و امتیاز  ٠٤٦/٠با ضریب اهمیت  روستا برای مناسب
 وجود عدم مولفه شد.ها بیان عنوان مولفه دوم ضعفبه ٠٩٢/٠

 تابلوهای گردشگران و نبود به رسانیاطالع برای متخصص نیروی
 با ضریب اهمیتگردشگری هر کدام  هایپتانسیل برای راهنما
کمترین اولویت را در میان نقاط  ٠٤٦/٠و وزن نهایی  ١امتیاز  ٠٤٦/٠

  ).٣شماره جدول د (شتضعف دا
روستای فرصت برای توسعه گردشگری  ١٠در مجموع : هافرصت
 از طقهمن فرهنگی هایجاذبه معرفیکه مولفه  عنوان شد الیزنگان
و  ٠٦١/٠با ضریب اهمیت و غیره  ورسومآداب دستی، صنایع قبیل

ترین مولفه فرصت عنوان مهمبه ٢٤٤/٠و وزن نهایی  ٤امتیاز 
 ، وجوددر پی این مولفه شناخته شد.منطقه گردشگری 

با ضریب  اکوتوریسم گسترش برای منطقه باالی هایپتانسیل
عنوان مولفه دوم به ٢٣٢/٠و وزن نهایی  ٤و امتیاز  ٠٥٨/٠اهمیت 
که مولفه  است در حالیاین . شدبیان  منطقه الیزنگانهای فرصت

با ضریب  هرمزگان استان سمت به عبوری جاده مسیر در قرارگیری
عنوان به ١٥٦/٠و وزن نهایی  ٣و امتیاز  ٠٥٢/٠اهمیت 

منطقه ترین فرصت بیرونی جهت توسعه گردشگری این اهمیتکم
  .)٤ول شماره محسوب شد (جد

  
  میانگین وزن نهایی عوامل درونی موثر بر توسعه گردشگری الیزنگان )٣جدول 

امتياز   رتبه ضريب   یعوامل درون
  نهايی

  نقاط قوت
1S ۱۹۲/۰  ۴  ۰۴۸/۰  اقليم مناسب منطقه در فصول گرم سال  
2S هايی با بافت قديمی و وجود مساكن و خانه

  پلكانی در منطقه
۰۴۲/۰  ۳  ۱۲۶/۰  

3S ۱۲۹/۰  ۳  ۰۴۳/۰  های طبيعی و اكولوژيكی باالوجود ظرفيت  
4S  قرارگيری منطقه اليزنگان در يك دره سرسبز و

  پوشيده
۰۴۶/۰  ۳  ۱۳۸/۰  

5S ۱۷۶/۰  ۴  ۰۴۴/۰  محيط آرام و بدون سروصدای منطقه اليزنگان  
6S ۱۱۱/۰  ۳  ۰۳۷/۰  یورسوم و فرهنگ محلی و سنتآداب  
7S  ۱۱۷/۰  ۳  ۰۳۹/۰  و كارآمدوجود نيروی انسانی جوان  
8S  از قبيل  یهايفعاليت برایوجود ارتفاعات

  غیره ، راهپيمايی ویكوهنورد
۰۳۸/۰  ۳  ۱۴۱/۰  

9S ۱۴۱/۰  ۳  ۰۴۷/۰  ها، غارها و حيات وحش زيباوجود چشمه  
10S ۱۰۸/۰  ۳  ۰۳۶/۰  موسيقی سنتی روستا  
11S ۱۳۸/۰  ۳  ۰۴۶/۰  نوازی مردم منطقهمهمان  
12S  ۱۲۶/۰  ۳  ۰۴۲/۰  یهای زيستی و جانورگونهتنوع  
13S خصوص درختان هوجود پوشش گياهی متنوع ب

  یانگور و گل محمد
۰۴۳/۰  ۳  ۱۲۹/۰  

  ۷۴۵/۱  -   -   نهايی کل	امتياز
  نقاط ضعف

1W گذاری ريزی و سرمايهعدم توجه، برنامه
  های دولتی در منطقهبخش

۰۵۱/۰  ۱  ۰۵۱/۰  

2W  فقدان فرهنگ گردشگرپذيری در بين جامعه
  ميزبان

۰۴۷/۰  ۲  ۰۹۴/۰  

3W ها يا مكآنهای سكونتی برای اقامت نبود اقامتگاه
  شبانه گردشگران

۰۵/۰  ۱  ۰۵/۰  

4W  عدم وجود نيروی متخصص برای اطالع رسانی به
  گردشگران

۰۴۶/۰  ۱  ۰۴۶/۰  

5W های گردشگری و تخريب عدم حفاظت از جاذبه
  آنها

۰۴۲/۰  ۲  ۰۸۴/۰  

6W ۰۷۴/۰  ۲  ۰۳۷/۰  های منطقهعدم دسترسی آسان به كليه جاذبه  
7W ۰۹۲/۰  ۲  ۰۴۶/۰  رسانی و تبليغات مناسب برای روستاعدم اطالع  
8W های نبود تابلوهای راهنما برای پتانسيل

  یگردشگر
۰۴۶/۰  ۱  ۰۴۶/۰  

9W های وابستگی بيشتر مردم منطقه به فعاليت
  یكشاورز

۰۴/۰  ۲  ۰۸/۰  

10W های گردشگری بودن زيرساختنامناسب
  )غیره های بهداشتی وها، سرويس(جاده

۰۴۴/۰  ۲  ۰۸۸/۰  

  ۷۰۵/۰  -   -   کلامتياز نهايی 
  ۴۵/۲  -   ۱  مجموع كل امتياز عوامل درونی

  
 به رساندنآسیبمولفه  ،شدهتهدید عنوان ۸از مجموع : تهدیدها
و  ۰۶۳/۰ت با ضریب اهمی روستا مسکونی بافت و زیستمحیط 
ترین تهدید توسعه عنوان مهمبه ۱۲۶/۰و وزن نهایی  ۲امتیاز 

 اثر بر وحش حیات نسل رفتنازبین شناخته شد. منطقه گردشگری
و وزن  ۲و امتیاز  ۰۵۹/۰با ضریب اهمیت  شکارچیان توسط شکار

عنوان مولفه دوم تهدیدهای توسعه گردشگری به ۱۱۸/۰نهایی 
با ضریب  اجتماعی افزایش انحرافاتمولفه شد.  بیان منطقه

 آمايش محيطی

 آناليز درونی آناليز بيرونی

 هافرصت تهديدها

 نقاط قوت نقاط ضعف

 SWOTماتريس 



 ۶۵ ...با SWOTبا استفاده از مدل  ییدر مناطق روستا یتوسعه گردشگر نهیبه یاستراتژ یابیارزـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عنوان به ۰۳۹/۰و وزن نهایی  ۱و امتیاز  ۰۳۹/۰اهمیت 
 منطقهترین عامل تهدیدها برای توسعه گردشگری اهمیتکم

  .)۶، ۵، ۴ولاجدشناخته شد (

) و ۴۵/۲با توجه به مجموع وزن نهایی هریک از عوامل درونی (
 یاولویت استراتژدر  (SO)های تهاجمی استراتژی، )۵۷/۲بیرونی (

  ).۳نمودار ( قرار گرفت حوزه مورد مطالعه

  
  میانگین وزن نهایی عوامل بیرونی موثر بر توسعه گردشگری الیزنگان )٤جدول 
  امتياز نهايی  رتبه  ضريب  یرونیعوامل ب
  هافرصت
	O1۱۸/۰  ۳  ۰۶/۰  یدر زمينه توسعه گردشگر یگذارو سرمايه یريزتوجه دولت به برنامه  
O2 ۱۶۵/۰  ۳  ۰۵۵/۰  در زمينه توسعه گردشگری یبخش خصوص یگذارانگيزه سرمايه  
O3 ۱۸۳/۰  ۳  ۰۶۱/۰  یزاياشتغال  
O4 ۲۱۳/۰  ۳  ۰۷۱/۰  موجود در منطقه یمنابع طبيع یگذاری روسرمايه  
O5 ۲۳۲/۰  ۴  ۰۵۸/۰  وجود پتانسيل های باالی منطقه برای گسترش اكوتوريسم  
O6 ۱۷۱/۰  ۳  ۰۵۷/۰  یويژه از نوع كوهنوردگردی در تمام منطقه بهوجود قابليت طبيعت  
O7 ۱۹۲/۰  ۳  ۰۶۴/۰  یتاريخ  - های فرهنگیامكان تلفيق گردشگری طبيعی منطقه با جاذبه  
O8 ۱۵۶/۰  ۳  ۰۵۲/۰  قرارگيری در مسير جاده عبوری به سمت استان هرمزگان  
O9 ۲۴۴/۰  ۴  ۰۶۱/۰  غیرهورسوم و ، آدابیهای فرهنگی منطقه از قبيل صنايع دستمعرفی جاذبه  
O10 ۱۸۳/۰  ۳  ۰۶۱/۰  افزايش انگيزه مردم بومی برای مشاركت در توسعه گردشگری منطقه  
  ۹۱۹/۱  -   -   نهايی کل	امتياز
  تهدیدها

T1 ۰۹۸/۰  ۲  ۰۴۹/۰  ورسوم سنتی روستابردن فرهنگ و آداباز بين  
T2 ۱۲۶/۰  ۲  ۰۶۳/۰  زيست و بافت مسكونی روستا رساندن به محیطآسيب  
T3 ۱۱۸/۰  ۲  ۵۹/۰  رفتن نسل حيات وحش بر اثر شكار توسط شكارچياناز بين  
T4 ۰۵۹/۰  ۱  ۰۵۹/۰  رساندن به آثار تاريخی روستاتخريب و آسيب  
T5 ۰۹۴/۰  ۲  ۰۴۷/۰  عدم اختصاص بودجه برای توسعه گردشگری  
T6 ۰۳۹/۰  ۱  ۰۳۹/۰  یافزايش انحرافات اجتماع  
T7 ۰۴۳/۰  ۱  ۰۴۳/۰  یميزان بيكاری مردم بومبودن صنعت گردشگری و افزايش فصلی  
T8 ۰۸۲/۰  ۲  ۰۴۱/۰  افزايش شلوغی و تراكم جمعيت  

  ۶۵۹/۰  -   -   کلامتياز نهايی 
  ۵۷/۲  -   ۱  بیرونیمجموع كل امتياز عوامل 

  
	درونی تاثیرگذار استراتژیک بر توسعه گردشگری روستای الیزنگان	بندی عواملاولویت )۵جدول 
  درونیعوامل 
	(S) نقاط قوت یبنداولويت

S1 اقليم مناسب منطقه در فصول گرم سال  
S2 منطقه اليزنگان یمحيط آرام و بدون سروصدا  
S3  ها، غارها و حيات وحش زيباچشمهوجود  
S4 مردم منطقه ینوازمهمان  
S5 منطقه اليزنگان در يك دره سرسبز و پوشيده یقرارگير  
S6 باال یو اكولوژيك یطبيع یهاوجود ظرفيت  
S7 یخصوص درختان انگور و گل محمدمتنوع به یوجود پوشش گياه  
S8 هايی با بافت قديمی و پلكانی در منطقهوجود مساكن و خانه  
S9 یهای زيستی و جانورتنوع گونه  
S10 موجود در منطقه یمنابع طبيع یگذاری بر روسرمايه  
S11  غیره ، راهپيمايی ویاز قبيل كوهنورد یهايفعاليت برایوجود ارتفاعات  
S12 یورسوم و فرهنگ محلی و سنتآداب  
S13 موسيقی سنتی روستا  

  (W)	ی نقاط ضعف بنداولويت
W1 فقدان فرهنگ گردشگرپذيری در بين جامعه ميزبان	
W2 رسانی و تبليغات مناسب برای روستاعدم اطالع  
W3 غیره های بهداشتی وها، سرويس(جادههای گردشگری بودن زيرساختنامناسب(  
W4 های گردشگری و تخريب آنهاعدم حفاظت از جاذبه  
W5 یهای كشاورزوابستگی بيشتر مردم منطقه به فعاليت  
W6 های منطقهعدم دسترسی آسان به كليه جاذبه  
W7 های دولتی در منطقهگذاری بخشريزی و سرمايهعدم توجه، برنامه  
W8  ها يا مكآنهای سكونتی برای اقامت شبانه گردشگراناقامتگاهنبود  
W9 عدم وجود نيروی متخصص برای اطالع رسانی به گردشگران    
W10 یهای گردشگرنبود تابلوهای راهنما برای پتانسيل  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی روزیمعصومه فی و عیرب نیحس ۶۶

  ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             فضا یاسیآمايش سنامه صلف

بر توسعه گردشگری بیرونی تاثیرگذار استراتژیک 	بندی عواملاولویت )٦جدول 
	روستای الیزنگان

  

  
  IEAتعیین اولویت استراتژی در روستای الیزنگان با روش  )۳نمودار 

  
  بحث

عنوان یکی از ارکان اساسی در توسعه پایدار امروزه گردشگری به
ریزی دقیق که با برنامه ستویژه مناطق روستایی مطرح امناطق، به
های پیش روی آن، ها و محدودیتو شناسایی قابلیت و اصولی

توان جایگاه آن را در سطوح گوناگون توسعه داد. با توجه به می
ارایه  منظوربهآمده، عملمنابع نظری تحقیق و مطالعات میدانی به

وسیله تکنیک راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی، به
SWOTردشگری در منطقه مورد های گها و محدودیت، ظرفیت

های عملی و راهکارهایی برای توسعه مطالعه مشخص و پاسخ
	گردشگری ارایه شد.

بندی عوامل به اولویت ،هریک از عوامل داخلی و خارجی بررسیبا 
ضعف، فرصت و تهدید) بر توسعه گردشگری  (نقاط قوت، گذارتاثیر

ها استراتژیبه تعیین  IEAبا استفاده از روش و  روستای الیزنگان
شد. در این روش با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل پرداخته 
 - آمده در ابعاد افقیدستبههای دار داخلی و خارجی و نمرهاولویت

عمودی یک ماتریس چهاروجهی قرار گرفت و با توجه به نمره نهایی 
ای راهبردی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی، موقعیت نقطه

  تعیین شد.

مبتنی بر اهمیت عوامل درونی و بیرونی  IEAاس نتایج آنالیز براس
های تهاجمی ، استراتژیالیزنگانموثر بر فرآیند توسعه گردشگری 

(SO) منطقه های توسعه گردشگری بایست در اولویت برنامهمی
  .قرار گیرد مورد مطالعه

ترین وضعیت یک پدیده را ترین و مناسباین استراتژی، مطلوب
ها توان با استفاده از تواناییدهد و به این معناست که میمینشان 

های مناسب پیش رو، و نقاط قوت و نیز با استفاده از فرصت
برداری از پدیده را مدنظر داشت و توسعه آن را پیگیری حداکثر بهره

  اند از:های تهاجمی عبارتترین استراتژیکرد. از جمله مهم
گذاری در ایجاد وصی به سرمایههای خصکردن بخشتشویق -۱

  تسهیالت گردشگری در روستای الیزنگان؛
خصوص نیروی کار فعال در ایجاد زمینه مشارکت افراد بومی به -۲

ریزی گردشگری منطقه و فعالیت در مشاغل مرتبط با برنامه
  زایی در منطقه؛گردشگری و ایجاد اشتغال

منابع طبیعی  های دولتی و خصوصی رویگذاری بخشسرمایه -۳
منطقه برای توسعه تورهای کوهنوردی، غارنوردی و دیگر 

	های اکوتوریستی.فعالیت
توان بر ها و نقاط قوت موجود در منطقه میگیری از فرصتبا بهره

تهدیدها و نقاط ضعف موجود غلبه کرد. از طرفی با مدیریت کارآمد 
لزامات و ایجاد تسهیالت و اماکن گردشگری و اقامتی و دیگر ا

ی را برای جذب انهیزمتوان گردشگری مورد نیاز در منطقه می
	بیشتر گردشگر به منطقه فراهم آورد و به توسعه روستا کمک کرد.

های های این روستا عمدتًا محدود به جاذبهو مزیت هایبرتر
ها و کمبود امکانات تاسیساتی و طبیعی است. همچنین نیازمندی

  گری در روستا فراوان است.تجهیزاتی به لحاظ گردش
استفاده بهینه از عوامل مهمی مانند  منظوربهشود پیشنهاد می

 یسروصدا بدون و آرام سال و محیط گرم فصول مناسب در اقلیم
رسانی برای جذب گردشگران منطقه، بر توسعه تبلیغات و اطالع

سازی جامعه محلی در رابطه با شود. همچنین با فرهنگتاکید 
های و منافع حاصل از گردشگری و مشارکت آنها در برنامهاهمیت 

 در گردشگرپذیری فرهنگ توان فقدانتوسعه گردشگری منطقه می
روستا را  برای مناسب تبلیغات و رسانیاطالع میزبان و عدم جامعه

گردشگری نیز  برطرف کرد. ضمن اینکه با برگزاری انواع تورهای
 باالی هایو همچنین پتانسیل منطقه فرهنگی هایتوان جاذبهمی

شکل مطلوب معرفی نمود. اکوتوریسم را به گسترش برای منطقه
 زیستمحیط  به رساندنبردن خطر آسیبباید توجه داشت که ازبین

 بر وحش حیات روستا و جلوگیری از نابودی نسل مسکونی بافت و
ریزی موثر شکارچیان نیازمند مدیریت و برنامه توسط شکار اثر

  است.
  

  گیرینتیجه
 یسروصدا بدون و آرام سال و محیط گرم فصول مناسب در اقلیم

ترین مزایای توسعه گردشگری عنوان مهمترتیب بهمنطقه، به
 فرهنگ آیند. فقدانمحدوده مورد مطالعه به حساب می

 تبلیغات و رسانیاطالع میزبان و عدم جامعه در گردشگرپذیری
ترین نقاط ضعف توسعه مهم ترتیبروستا به برای مناسب

 هایجاذبه گردشگری محدوده مورد مطالعه هستند. معرفی
در پی و غیره و  ورسومآداب ی،دستعیصنا قبیل از منطقه فرهنگی

 گسترش برای منطقه باالی هایپتانسیل ، وجوداین مولفه
شوند. های منطقه محسوب میترین فرصتاکوتوریسم مهم

و  روستا مسکونی بافت و یستزمحیط  به رساندنآسیب

  بیرونی عوامل
  (O)	ها ی فرصتبنداولويت
O1 غیرهورسوم و ، آدابیهای فرهنگی منطقه از قبيل صنايع دستمعرفی جاذبه  
O2 وجود پتانسيل های باالی منطقه برای گسترش اكوتوريسم  
O3 مسافرت و تفريح یفزايش انگيزه بيشتر براا  
O4 یتاريخ –های فرهنگی گردشگری طبيعی منطقه با جاذبه امكان تلفيق  
O5 افزايش انگيزه مردم بومی برای مشاركت در توسعه گردشگری منطقه  
O6 یزاياشتغال  
O7 یدر زمينه توسعه گردشگر یگذارو سرمايه یريزتوجه دولت به برنامه  
O8 یكوهنوردويژه از نوع گردی در تمام منطقه بهوجود قابليت طبيعت  
O9 در زمينه توسعه گردشگری یبخش خصوص یگذارانگيزه سرمايه  
O10 قرارگيری در مسير جاده عبوری به سمت استان هرمزگان  
  (T)	ی تهدیدها بنداولويت

T1 زيست و بافت مسكونی روستا رساندن به محیطآسيب  
T2 رفتن نسل حيات وحش بر اثر شكار توسط شكارچياناز بين  
T3 ورسوم سنتی روستابردن فرهنگ و آداباز بين  
T4 عدم اختصاص بودجه برای توسعه گردشگری  
T5 افزايش شلوغی و تراكم جمعيت  
T6 رساندن به آثار تاريخی روستاتخريب و آسيب  
T7 یبودن صنعت گردشگری و افزايش ميزان بيكاری مردم بومفصلی  
T8 یافزايش انحرافات اجتماع  
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شکارچیان  توسط شکار اثر بر وحش حیات نسل رفتنازبین
  شوند.ترین تهدیدهای خارجی منطقه قلمداد میعنوان مهمبه
  

های نویسندگان بر خود الزم می دانند از حمایت تشکر و قدردانی:
  رسیدن پژوهش قدردانی کنند. نتیجهدانشگاه خوارزمی برای به
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