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:چکیده

Abstract:
Nowadays, tourism is one of the major sources of
production, income, employment and infrastructure to
achieve sustainable development. Rural Tourism is a
new trend which has been introduced from 50's to the
present. Today, rural tourism industry - as a strategy
with systematic planning and identifying thadvantages
and limitations ofrural tourism- has an effective role in
development and diversification of regional economy.
The present article aims at recognition of potentials and
limitations of the development of rural tourism and
resources providing strategies to develop tourism in
rural areas of Kurdistan (Marivan, Sanandaj and
SarvAbad).
Descriptive – analytical research method of survey and
library resourses have been used. To determine the
strengths, weaknesses, opportunities and threats,
SWOT has been used. Research is done in a
community of 11 villages with apopulation
over10,500people.The sample size has been
determined using the formula 265 Cochran, in three
groups of 124 local residents, 21 of officials and 120
of tourists. The research findings show the threshold
of vulnerability in rural areas is extremely high and
needs reviewing and providing suitable policies to
eliminate restrictions and apply relative advantages.

99/9/13 :دریافت

، درآمید،یید، صنعت گردشگری یکی از منیا م مهیو یو،در حال حاضر
.اشتغال و ایجاد زیر ساختها رای نیل ه یوسعه پاییدار شیرار می آیید
 که از دهه،گردشگری روستای گرایش نوین در صنعت گردشگری است
ه عنوان یک

 امروزه صنعت گردشگری روستای. ه عد مطرح گردید09

 و شناسییای م یییتهییا و،راهبییرد میی یوانیید ییا رنامییهرییی ی اصییو
 ن یو میودری در یوسیعه و ینیو، محدودیتهای گردشیگری روسیتای
یه حاضیر یا هید، م ا،ه اقتصاد منط ه ای رعهیده داشیته اشید

خش

شناسای پتانسیلهیا و محیدودیتهیای یوسیعه گردشیگری روسیتای و
راهبردها و راهکارهای جهیت یوسیعه گردشیگری در منیاوس روسیتای
 سروآ اد و مریوان) که منجر یه یوسیعه روسیتای،استان کردستان(سنندج
 یحلیلی از نیو پیرایشی و-  روش یح یس یوصیف.م گردد ارائه نراید
 فرصیتها و،  ضیع، یرای یعییین ن یا قیوت.عات کتا خانهای است،مطا
 آ یادی11  جامعه آمیاری را. استفاده شده استSWOT یهدیدها از مدل
 هرچنیین حجیو نرونیه یا اسیتفاده از. نفراست19099غ ر،ا جرعیت ا
 نفیر از21 ،  نفیر سیاکنین محلی121  در سیه گیروه260فرمول کیوکران
 نتایج یافتهها نشیان می دهید. نفرگردشگر مشخص گردید129مسئوالن و
که آستانه آسیبپذیری منیاوس روسیتای منیاوس مذکور سییار االسیت و
نیازمند ازنگری و ارایه سیاستهای مناسب در جهت رفم محدودیتها و
.استفاده از م یتهای نسب موجود م اشد

Keywords: development of tourism, rural tourism,
SWOT, Kurdistan.

،SWOT،  یوریسییو روسییتای،  یوسییعه گردشییگری:کلیدددوااگددان
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درآمد ،اشتغال ،رشد خو خصوص

مقدمه 

و یوسعه ساختار

قرن یست یکو ،سده هرهگیری از فرصتهای یجاری

زیر نای م دانند (ا راهیر ،خسرویان  .)32 :1391،از این رو

ه ویژه گردشگری است .فعا،یت

اید یوسعه گردشگری ه عنوان یک استرایژی از جنبههای

ارزشرند در خو خدمای

از مهرترین و پویایرین

گردشگری امروزه ه عنوان یک

فعا،یتها در جهان مطرح است .در یرام عرصهها ،چه در
سطح جهان  ،مل و منط های مورد یوجه رنامه ری ان دو،ت ،
شرکتهای خصوص
ه این ح ی ت پ

قرار گرفته است .سیاری از کشورها
ردهاند که رای هبود وضعیت زندگ

مختل

اقتصادی ،اجتراع  ،اکو،وژیک و نهادی مورد ررس

قرار گیرد.
اصوالً یوسعه روستای

در کشورهای درحال یوسعه ا

چا،وهای متعددی و دهههای اخیر مواجه وده است زیرا
راهبردهای گذشته در زمینه یوسعه روستای موف یتآمی نبوده

اقتصادی خود اید ا تکار عرل ه خرج دهند و درصدد یافتن

است .مسائل هرچون ف ر ،اشتغال ،امنیت غذای و پایداری

یوسعه

محیط زیست را یامین کند .این مسئله اعث شده است که در

صنعت گردشگری ،ه ویژه رای کشورهای در حال یوسعه که

سالهای اخیر ار دیگر یوسعه روستای

مورد یوجه قرار

ا معضالی هرچون می ان یکاری اال ،محدودیت منا م ارزی

گرفته و نظریه پردازان ،رنامهری ان و مجریان حکومت

راههای یازهای رآیند (،طف  .)0 :1391،ه عباری

مواجه هستند ،از اهریت فراوان

درصدد رآیند یا ا ارائه راهکارها و استرایژیهای جدید ،از

رخوردار است (صباغ کرمان  ،امیریان .)11:1319،آگاه

معضالت و مسائل

که این نواح گریبانگیر آن م اشند،

جوامم از این که گردشگری منبم درآمدی ارزی سیار مناسب

کاهند (افتخاری ،و مهدوی .)2:1390 ،یک از راهبردهای که

و قا ل مالحظهای در اختیار یک کشور قرار م دهد ،اعث

اخیراً مورد یوجه و ه مورد اجرا گذاشته شده و نتایج مثبت

سیار گسترده در ا عاد

هو ه هرراه وده است ،یوسعه گردشگری رای نواح

و اقتصاد یک محصو،

شده است که گردشگری مفهوم
مختل

اقتصادی ،اجتراع  ،فرهنگ و ..پیدا کند و ه عنوان

روستای که دارای یوانهای ا ،وه رای گسترش این صنعت

شود (وهراسب پاشا و مجیدی.)60:1391،

اگر گردشگری

یک صنعت یل
ا وجود اهریت
شکوفای

دیل صنعت گردشگری در یوسعه و

اقتصادی ،سیاست گذاریهای مناسب

در خصوص

اری اء آن در کشورمان صورت نپذیرفته و عرده یالشهای
مر و
معطو

ه یوسعه صنعت گردشگری در دهههای اخیر،
ه رهیافتهای یشوی

و یبلیغای

و یا ه عباری

دارا م اشند مناسب نظر م رسد .ازورف
روستای

ه نحوی مناسب و رنامهری ی شده و منطبس ا

معیارهای زیست محیط مدیریت گردند ،م یواند محرک در
فرایند یوسعه یافتگ

و حصول ه پایداری یوسعه در نواح

روستای و نی پایداری جوامم محل در کلیه زیر شاخههای
اقتصادی ،اجتراع

فرهنگ

و هرچنین خود فعا،یت

ی اضا محور ودهاند .در این راستا یشتر هد گذاریها و وضم

گردشگری اشد (رضوان  .)01:1391،ا این وجود گردشگری

ه خصوص سازی واحدهای

روستای فعا،یت سیار پیچیدهای است که ا خوهای دیگر

اقامت  ،یبلیغات جهانگردی ،آموزش نیروی انسان  ،سیاستهای

جامعه و اقتصاد وجوه مشترک دارد .در نتیجه دارای آدار و

ساخت یأسیسات ایرانگردی و جهانگردی،

پیامدهای مختلف م اشد که م اید در فرآیند رنامهری ی

دستورا،عرلها یا جراییو عطو
یشوی

یخفی های ما،یای و  ...وده که یشتر جذب ی اضا را مد نظر

یرام جوانب آن مورد مالحظه قرار داد یا از عوامل منف

قرارداده است ،در حا ،که چا،شهای پیشروی این صنعت ،نه

جلوگیری شود و یادیرات مثبت عواملاقتصادی ،اجتراع و
مریبط ا آن اف ایو پیدا کند (.)Pearce,1999

ینها استحکام و یداوم یشتر سیاستهای جانب ی اضا را ولب

محیط

میکند ،لکه سیاستگذاری ا عاد عرضه و سازمانده ساختار

نا راین گسترش صنعت جهانگردی ه عنوان صنعت

که ا

نظیر اقتصاد ،کشاورزی ،فرهنگ،

فعا،یت نگاهها را نی م ولبد (نو خت .)09 :1391 ،درحا،

حوزههای مختلف

که سیاری از کشورها این صنعت پویا را ه عنوان منبم اصل

محیطزیست و خدمات در یعامل است ،دارای اهریت فراوان

،شمارهسوم،بهاروتابستان1331

دوفصلنامهپژوهشهایبومشناسیشهریسالدوم

است و یجر یات سایر مناوس جهان نشان داده که یوسعه آن
در هر منط ه اعث رشد و پیشرفت اقتصادی اجتراع

آن

ناحیه گردیدهاست (مدهوش  ،ناصرپور.)29:1392،
استان کردستان ه عنوان یک

از مناوس غن

هرین ویژگ

وبیع
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استان کردستان را نسبت ه سایر

استانهای کشور از حیث چشو اندازهای وبیع مترای ساخته
است .طوریکه از 1009آدار گردشگری یو از 69درصد آنها
را چشو اندازهای وبیع

منا م وبیع

هرراه ا منا م عظیو نیروی انسان  ،اقلیو مناسب،منا م

شامل م گردد (گ ارشآماری

معاونت گردشگری استان کردستان.)1399:

پرویئین ،مناظر زیبا و آدار فرهنگ ویاریخ  ،ینو زیست و

ا یوجه ه موارد ذکر شده در زمینه یوسعه گردشگری و ه

و

استان کردستان ، ،وم

جانوری ،خاك مناسب رای کشاورزی ،پوشو جنگل

منظور هبود عرلکرد یوسعه روستای

مرایم درجه یک در سطح وسیم دشتهای پهناور ،هویت

هرهگیری از راهبردها و راهکارههای مناسب یوسعه

اال و فاکتورهای دیگری مانند مرز مشترك ا کشور

ا یوجه ه شرایط و ویژگ های زیست

فرهنگ

است که درادر ف دان رنامههای

عراق از مستعدیرین مناو

یوسعه منط های و نگاه یک عدی و اقتصادی ه مسئله رشد و
یوسعه ،راه

ووالن

رای رسیدن ه شاخصهای رفاه

اجتراع و اقتصادی در پیو دارد.

گردشگری روستای

محیط و جاذ هها و فرآوردههای اکو،وژیک  ،یجاری ،ه وور
ف آینده احساس م شود.
در این م ا،ه ا در نظر گرفتن موارد فوق و درك این مطلب
که شناخت پتانسیلها و محدودیتهای یوریست در مناوس
که در امتداد محور سنندج مریوان و هرچنین

این استان ر روی کرر ند زاگرس مریفم واقم شده و یو از

روستای

 92درصد از مساحت آن کوهستان و کوهپایهای است و ه

روستاهای اورا

یبم چنین شرایط  10درصد سکونتگاههای روستای استان

آ ادی است ا جرعیت

کردستان در مناوس کوهستان و در کوهپایهها است رار دارند

یأدیر سازندهای ر رنامهری ی مناسب گردشگری در این

(سا،نامه آماری.)60: 1396،

مناوس روستای و رفم مشکالت و مسائل آنها داشته اشد.

دریاچه زریوار مریوان که یعداد آنها 11
ا،غ ر  19999نفر م اشد م یواند
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این پژوهو ه دنبال پاسخ ه این سوال است که پتانسیلها و
محدودیتهای یوسعه گردشگری روستای

در این مناوس

کدام است؟

روستای

پرداخته و آن را در دو قا،ب یصویری مجازی یا

ا،گوی ح ی

مورد حث و استنتاج قرار دادهاند (زنجان و

دانشور.)199-119 :1319،عل

و چه راهبردها و راهکارهای جهت یوسعه گردشگری یکه

پژوهش

منجر ه یوسعه روستای م گردد؟

محیط

ه منظور پاسخ ه چنین سواالی از روش  SWOTه منظور

مرک ی شهرستان نوشهر را ررس

هرهگیری از ن ا قوت و فرصتها و یا از ین ردن ن ا

 .)113-99 :1399رضوان  ،در پژوهش

ضع

و یهدیدها در جهت دستیا

ه یوسعه گردشگری در

راستای یوسعه روستای استفاده شده است.
نا راین گردشگری روستای
ا ارهای اصل

م یواند ه عنوان یک

یوسعه در استان کردستان مورد یوجه

نگرش جامعه می ان ه ادرات
روستای

و اقتصادی گردشگری در نواح

خو

نرودهاند (عل قل زاده،
ا عنوان "یحلیل

روند ایجاد و گسترش خانههای دوم در نواح روستای " ه
ارزیا

از

میدان

ا ارزیا

قل زاده و هرکاران در

ادرات این نو یوسعه در کالنشهر یهران پرداخته و

م ایا و معایب آن را ذکر نروده است (رضوان - 09 : 1392،
)13

قرارگیرد.
در این راستا ه یأدیرات اقتصادی و اجتراع و فرهنگ آن

متدولوایوروشتحقیق 

اشاره م شود .در شکل  ،1محدوده استان کردستان در کشور

روشهای یح یس راساس معیارها و شاخصههای مختلف

و هرچنین محدوده مورد مطا،عه مشخص شده است.

وب ه ندی م شود که ر مبنای اهدا

نیادی ،کار ردی و یوسعهای ر مبنای ماهیت دادهها ه یح یس

ادبیاتموضوع
یپر در م ا،های ا عنوان " یک یحلیل مفهوم " اشتغال منتج از
یوریسو را ه عنوان یک از پایداریرین مشاغل و کاهنده نرخ
یکاری در جوامم شهری ذکر کرده است).(Leiper, 1999

در اره ادرات گردشگری ر ساختارهای اقتصادی -اجتراع
محیط روستای

یح ی ات زیادی در ایران انجام گرفته ه

عنوان مثال ،ماف

و س ای

ا یح یس در زمینه کار رد

مدل MS-SWOTدر یحلیل مدیریت گردشگری مطا،عه را در
مورد شهر مشهد انجام دادهاند(ماف و س ای - 21 :1399 ،
 .)09افتخاری و مهدوی ،رویکرد استرایژیک را جهت یوسعه
گردشگری در دهستان ،واسان کوچک ه گرفته و در راستای
پایداری منط ه ا یوجه ه یوانهای محیط

و مصنو ،

راهکارهای را ارائه داده اند(افتخاری .)39-1 :1396 ،مهدوی
و هرکارانو ا نظر سنج از روستائیان دره کن و سو ،ان
می ان ادر گذاری یوسعه گردشگری ر یوسعه روستای

را

سنجیده و آن را یک از مهرترین راهکارهای یوسعه م دانند
(مهدوی و هرکاران .)69-39 :1390 ،زنجان و دانشور ،در
یک یحلیل مفهوم

یح یس ه یح ی ات

ا رویکرد یئوریک ه ارزیا

یوریسو

کر

یا کیف

و ر مبنای معیارهای یرکیب

ه آزمایش ،

پیرایش  ،میدان و اسنادی قا ل وب ه ندی است .این یح یس
را م یوان یک نو یح یس کار ردی – یوسعهای دانست.
جرمآوری اوالعات از وریس اسنادی کتا خانهای ،مطا،عات
میدان

وده یا ا یعیین ن ا قوت ،ضع  ،فرصتها و یهدیدها

حوزه گردشگری روستای استان ا رویکرد  SWOTه ارایه
استرایژی و راهبرد در جهت یوسعه گردشگری پرداخته شود.
جامعه آماری یح یس را  11آ ادی ا جرعیت ا،غ ر 19099
نفر شامل م گردد .حجو نرونه از وریس فرمول کوکران یعداد
 260نفر محاسبه گردید.

،شمارهسوم،بهاروتابستان1331

دوفصلنامهپژوهشهایبومشناسیشهریسالدوم

26

سوی رنامهری ان صنعت گردشگری استان شناسای

شده

است از این میان یشترین آنها ا یو از 169چشو اندازهای
وبیع  122 ،آدار یاریخ  19 ،آدار مذهب

م اشد .این

محدوده در فصل هار و اوائل یا ستان محل یفرجگاه
گردشگران داخل

و خارج از استان است .وجود ازارچه

پیلهوری در مریوان از یک ور

و چشو اندازهای متنو

وبیع  ،یاریخ  ،مذهب و فرهنگ در این محدوده موجب
جاذبههایاستانکردستان 


جلب و جذب گردشگران شده است (معاونت گردشگری

استان کردستان یو از  1009آدار وبیع  ،یاریخ  ،مذهب از

استان.)1399:

نمودار.1وب ه ندی اماکن گردشگری استان کردستان

بحثوتجزیهوتحلیلمفهومشناسیگردشگریروستایی 
،غت یوریسو ( )Tourismاز کلره یور ( )Tourه معنای
گشتن اخذ شده که ریشه در ،غت الیین  Tourmsه معنای
دور زدن ،رفت و رگشت ین مبدا و م صد و چرخو دارد
که از یونان

ه اسپانیا ،فرانسه و در نهایت ه انگلیس راه

یافته است ( .)Oxford,1970 :189در فرهنگ ،غات
مختل

در را ر یوریسو معناهای

ا مضامین مختل

ه کار

رفته است .ه گونهای که در فرهنگ و ستر ،یوریسو ه سفر

ی که در آن مسافری
ازگشت

ه م صدی انجام گرفته و سپس

ه محل سکونت را در ر دارد ،اوالق م گردد

( .)Webster,1973 :1218در فرهنگ ،غت النگرن
یوریسو ه معنای مسافرت و یفریح رای سرگرم معنا شده
است ( .)Longman,1988 :1712در فرهنگ الروس
یوریسو ه معنای مسافرت رای یفریح [،ذت یا رضایت]
م اشد

(.)Larousse,1991:3046

گردشگری در سال  1919اقتصاد دان آ،ران

او،ین

یعری

نام "هنریک"
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ه شرح ذیل مطرح نرود :مجرو مناسبات و پدیدههای ناش

فرهنگ واجتراع داشته اشد .دیدگاه دیگر ا این پیو زمینه

از سفر و اقامت در محل و مکان اشخاص معین که رای

فکری وجود دارد که گردشگری راه حل و عالج قطع

مسافر یگانه هستند و اقامت در آن محل یشکیل دهنده

اقتصادی رای یوسعه نواح روستای است .از ور

هیچگونه یاسیسات وا سته ه هیچ یک از فعا،یتهای پرسود

یک دیدگاه محتاوانهیر گردشگری را ه عنوان فرآیند

نباشد ه آن گردشگری گویند(فرید .)10 : 1391،گردشگری

رنامهری ی یکپارچه که فرصتهای

را رای ه حداقل

و گذران اوقات فراغت ه شیوهای جدید ،پدیدهای پیامدی و

رساندن منافم یوسعه است معرف م کند .دریک نگرش دیگر

هر مان ج ء جدای ناپذیر جامعه صنعت و حل های مهو در

گردشگری روستای
شده

دیگر

ه عنوان مویور محرکه یوسعه روستای

از یو،ید آن است (مومن  .)10 :96،و واژه گردشگری

معرف

نل

از

است(افتخاری،

قادری

ه

روستای  ،از دهه  1909ه عد گسترش یافت و در دهههای

 .)Greffe,1993:23سیاستگ اران محل در جوامم روستای

ه

1969و 1919یشتر در زمینه اقتصاد گردشگری روستای

اهریت این راهبرد پ ردهاند ،اما یجر ه کاف

رای کشاورزان و جوامم محل مورد یوجه قرار گرفت ،و یا

نداشتند .امروزه ا یوجه ه رونس و پیامدهای این صنعت پویا

ه حال رنامه ری ان و صاحب نظران ا ارائه راهبردها و

در یرام مناوس ،مرا،ک و نواح شهری و روستای در دنیا،

راهکارهای مختل  ،فعا،یته ها و اقدامات گستردهای در

راهبرد گردشگری پایدار مطرح گردیده است" .گردشگری

فراهو کردن جذب یوریسو ،یوسعه و گسترش فعا،یتهای

پایدار"

یوریست انجام دادهاند(افتخاری.)91 : 1390 ،

گردشگری و گردشگران دارد ،چرا که این را طه میتواند پویا

نهایتاً م یوان گفت که " گردشگری روستای " فعا،یتها و

و سازنده و یا مخرب اشد و ه دنبال یعدیل فشار و حران

گونههای مختل

گردشگری در محیطهای مختل

روستای

سع

رای اجرای آن

در ینظیو روا ط ین جامعه می ان ،مکان

است که آسیبهای محیط و فرهنگ

ه حداقل م رسند و

و پیرامون آنها که در ردارنده آداری(مثبت /منف ) رای محیط

رضایت ازدیدکنندگان را فراهو م آورد و ه رشد اقتصادی

زیست (انسان/وبیعت) روستا م اشد (س ای .)13 :1392،

ناحیه کرک م کند .گردشگری م یواند ا مشارکت در

دیه

است این چنین رداشت

م یواند زمینههای مختل

اشتغالزای و ایجاد درآمد ،اقتصاد جوامم محل را احیاء کند

ازگردشگری روستای

فعا،یتهای گردشگری چون

و نی م یواند در ی ویت فرهنگ محلّ مؤدر و هرچنین در

سکونتگاهها رویدادها ،جشنواره ها ،ورزشها و یفریحات

حفظ محیطزیست یا ازسازی محیطزیست وبیع و انسان

گوناگون را در رگیرد که در محیط روستا شکل م گیرند

ساخت یغیر ایجاد کند .از ور

دیگر گردشگری قادر است

را یضعی

را

(.)sharply,1997 :61

اقتصاد جوامم محل

کاهو دهد (رضوان  .)00 :1391،نا ر این یوسعه پایدار

گردشگریراهبردیبرایتوسعهروستایی
اصوالً گردشگری روستای راه حل کل

کند و کیفیت زندگ

گردشگری یوسعهای است که در آن یوازن و یعادل ،حفظ

رای هره روستاها

ارزشها و کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و نی م یتهای

است که مرکن است آدار

اقتصادی هره ه هرراه هو دیده شده و کوشو م شود یا

اقتصادی مهر داشته اشد و ه نوع م یواند ه کند شدن

یوسعهای متعا ،و متعادل و هره جانبه جایگ ین یوسعه صرفاً

روند یخلیه سکونتگاهها روستای و کاهو مهاجرت جرعیت

اقتصادی گردد .در این دیدگاه یوسعه گردشگری ا استفاده از

روستای کرک نراید .یوسعه گردشگری ه عنوان راهبردی

منا م موجود ه گونهای است که ضرن پاسخ دادن ه نیازهای

در آن

جامعه و

نیست ،لکه یک

از شیوههای

نوین که از دهه 09آغاز و زمینههای فکری متفاوی

مطرح گردید .عدهای ر این اورند گردشگری زمان

اقتصادی ،اجتراع  ،فرهنگ

و ضوا ط قانون

از

انتظارات گردشگران توان وحدت و یکپارچگ  ،هویت

حرکت از م ماند که یادیرات زیانآوری ر ارزشهای

فرهنگ  ،سالمت محیطزیست ،یعادل اقتصادی و رفاه مردم

،شمارهسوم،بهاروتابستان1331
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محل را یآمین کرد (ا،وان  .)19:1312ا یوجه ه دیدگاهها و

میتواند موجب کاهو ف ر و اف ایو درآمد گردد .در این

میتوان ا راز

زمینه سه دیدگاه مطرح است .دیدگاه اول گردشگری را ه

از یکسو ا فراهو آوردن

کار م گیرد .در این

در زمینه گردشگری روستای

نظریات مختل

داشت که گردشگری روستای

عنوان راهبردی رای یوسعه روستای

فرصتهای جدید رای سیاری از روستاها ه عنوان وسیلهای

دیدگاه ا یوجه ه روند روزاف ون یخریب روستاها و افول

است که ه جوامم روستای حیات دو اره م دهد و موجب

در ارائه راهبردهای جدیدی رای احیاء

یوسعه این نواح

کشاورزی سع

م شود و این سکونتگاهها را پا رجا

نواح روستای از وریس ایجاد فعا،یتهای مکرل و یا متحول

نگهمیدارد ،از سوی دیگر یوسعه دون رنامهری ی شده آن

ا یوجه ه منا م وبیع و انسان آنها دارند

سبب آسیبهای اجتراع
روستای

و زیستمحیط

نرودن این نواح

در سکونتگاههای

و ینها راه احیاء مجدد این روستاها را ارائه رنامههای م دانند

م شود (رضوان  .)06:1391،نا راین در یوسعه

که توانند هو از منا م وبیع و انسان آنها هره برند و هو

روستای  ،رویکردها و راهبردهای مختلف نظیر رویکردهای
اقتصادی ،اجتراع  ،کا،بدی -فضای
راهبرد یوسعه روستای

و جامم مطرح است.
و

هره جانبه یا یکپارچه روستای

اعث ایجاد درآمد و اف ایو رفاه ساکنان نواح

روستای

گردند .در دیدگاه دوم ،گردشگری ه عنوان سیاست
ازساخت سکونتگاههای روستای

رای

مورد یوجه قرار م گیرد

راهبرد یوسعه پایدار از جرله راهبردهای هستند که رویکردی

ورفداران این دیدگاه معت دند که میتوان از ایکاء یو از حد

دارند

ه کشاورزی کاست و آنها را در

جامم نسبت

ه

رنامهری ی یوسعه روستای

(رضوان  .)93:1393،وقت

سخن از یوسعه هره جانبه

روستای مطرح م گردد شامل سه خو کشاورزی ،صنعت و
و

خدمات است ،که ا عاد اقتصادی ،اجتراع  ،فضای

یو،یدکنندگان روستای
فرصتهای اقتصادی
اروپای شرق

جدیدی مشارکت داد .در کشورهای

راین دیدگاه یعن یوسعه گردشگری ه عنوان

ا اری رای ازسازی مجدد روستاها پس از فروپاش

سازمانده فرایند یوسعه را شامل م شود (پاپل و ا راهیر ،

کشاورزی یأکید شدهاست .در دیدگاه سوم ،گردشگری

م یواند راهبردی

ه عنوان ا اری رای یوسعه پایدار و حفاظت از

 .)09 :1309نا راین گردشگری روستای

روستای

رای یوسعه هره جانبه دو،تها از نظر اقتصادی ،اجتراع و

منا م وبیع مطرح است .این دیدگاه خواهان رشد لند مدت

اشد .از نظر اقتصادی گردشگری م یواند

گردشگری دون ادرات مخرب ر زیست ومهای وبیع است

ادرات اقتصادی مهر را رای نواح روستای در ر داشته

(رکنا،دین افتخاری و قادری .)32: 1391 ،در دهه پایان قرن

زیستمحیط

اشد .گردشگران روستای

رای اقامت ،خرید کاالهای محل

یستو سیاری از رنامهری ان اجتراع  -اقتصادی در

و خدمات ،پول پرداخت م کنند .این پو،ها در فعا،یتهای

کشورهای اروپائ گردشگری را روش مطرئن ا چشواندازی

در

سیار روشن رای یوسعه روستاها ه ویژه در محرومترین آنها

رآورده کردن هر چه هتر و یشتر نیازهای ازدیدکنندگان

معرف

کردهاند (هران منبم) .مطا،عات انجام شده در

م شود و ادرات مهو اقتصادی آن ه کند شدن روند یخلیه

کشورهای مطا،عات انجام شده در کشورهای فرانسه ،ایریو،

م شود (جوان و

سوییس ،انگلستان ،ایر،ند ،یایلند و ژاپن نشان میدهد که

س ای  .)113:1393،در عد اجتراع نی اعت اد ر این است

ه سرعت در اقتصاد روستای رشد کرده

محل

جریان م یا د و موجب یحرك مناوس روستای

سکونتگاه های روستای

منته

گردشگری روستای

اعث اریباوات مردم

و مکرل فعا،یتهای کشاورزی شده است .ماهیت صنعت

ا این افراد و یأدیرای قا ل مالحظه در رشد و اری ای

گردشگری ایجاد اشتغال و درآمد ،متنو سازی اقتصاد،

فرهنگ و اجتراع  ،اال رفتن سطح سواد ،و اف ایو سطح

مشارکت اجتراع و استفاده از منا م محل است .از آنجا که

که ورود گردشگران ه مناوس روستای
وم

مشارکت م شود .هرچنین گردشگری روستای

ه عنوان یک

ا ار رای یو،ید اشتغال و یوسعه اقتصادی در سطح منط ه،

خو اعظو مشکالت ع بماندگ و یوسعه نیافتگ روستای
نی ه ف دان این صنعت رم گردد ،گردشگری روستای

ا
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فصل  ،چشره ها)" و نهایتاً از منظر نهادی " اور مسئو،ین ه

حل مسائل و مشکالت فوق م یواند ه یوسعه روستای
ی دی و س ای  .)32: 1390 ،نا راین

صنعت یوریسو روستای  ،وجود ازارچه مرزی"است.

یوسعه گردشگری در نواح روستای میتواند ن و مهر در

مهرترین ن ا ضع ( )Wنی از منظر اقتصادی شامل "عدم

متنو سازی اقتصاد جوامم روستای داشته و زمینهساز یوسعه

یرایل مردم منط ه جهت سرمایه گذاری در خو یوریسو

دیگر وسیله ای رای یحریک

روستای  ،عدم وجود رنامهری ی و سرمایهگذاری مطا،عای ،

رشد اقتصاد مل از وریس غلبه ر انگارههای یوسعه نیافتگ و

کربود امکانات ما ، ،اف ایو شدید قیرت زمین و مسکن

کرک نراید (پاپل

پایدار روستای

اشد ،از ور

هبود استانداردهای زندگ

حساب آید

مردم محل

روستای

و شهرهای اورا

"از منظر اجتراع

شامل

(شری زاده و مرادینژاد .)03 : 1391،

"نامناسب ودن یسهیالت هداشت

و درمان



نامناسب ودن اماکن یفریح  ،اقامت

و زیاری  ،یعارض و

شناختعواملموثربرتوسعهگردشگریروستایی 

یفاوت میان فرهنگ گردشگران ا مردم محل  ،نبود یورهای

حوزه ررس های میدان و کتا خانهای نشان م دهد عوامل
داخل

مودر ر یوسعه گردشگری ناحیه را م یوان از 1

منظراقتصادی ،اجتراع  ،اکو،وژیک و نهادی مورد ررس قرار
داد و ن ا ضع

و قوت آن را شناخت .مهرترین ن ا قوت

( )Sاز منظر اقتصادی شامل" محیط

کر رای سرمایه

گذاری یوریسو ،وجود صنایم دست  ،جایگاه مناسب رای
پرورش ماهیگیری ،محل

مناسب رای یوسعه زنبورداری،

سیاحت

و یوریست  ،نبود کرپهای گردشگری ین راه

مناسب رای گردشگران ،نبود ن شه مکانهای یفریح  ،یاریخ
و فرهنگ " از منظر اکو،وژیک
یاسیسات و یجهی ات اریباو

شامل" نامناسب ودن

و زیر ساخت  ،پائین ودن

سطح سواد روستائیان ،ناشناخته ماندن سیاری از جاذ ههای
گردشگری شهرستان رای گردشگران داخل "و از منظر
نهادی نی شامل" عدم آشنای روستائیان و عدم آموزش آنها
در نحوه اریبا

امکان یوسعه اغداری ،امکان هره رداری از پوشو گیاه

ناکاف

و

ا یوریسو" م اشد.

خشیدن ه مشاغل

مهرترین ن ا فرصت ( )Oاز منظر اقتصادی شامل " اف ایو

خدمای در مراک روستای  ،اف ایو یوان ما ،روستائیان"از

یوجه دو،ت ه رنامهری ی و سرمایهگذاری در خو

مردم در

ه سرمایهگذاری

در خوهای مختل
منظر اجتراع

اقتصادی ،ینو

شامل" وجود حس مشارکت

ورحهای یوریسو روستای

 ،وجود آداب و رسوم سنت

،باسهای زیبا و جذاب ،وجود موسی

و

سنت  ،وجود مکانهای

گردشگری ،اف ایو یوجه خو خصوص

در یوریسو روستای  ،ایجاد انگی ه کاری در میان روستائیان ه
منظور جلب یوریسو " از منظر اجتراع

شامل "اف ایو

زیاری  ،وجود حس مهراننوازی مردم منط ه ،یرکیب قوم

انگی ه یشتر رای مسافرت ویفریح ،اف ایو یوان فرهنگ

یکسان ،پیشینه یاریخ زیاد ،افت سنت و قدیر روستاها،

مردم منط ه ،یوسعه گسترده شهر و روستا در ا عاد مختل ،

و مذهب  ،پایداری جرعیت و

استفاده از نیروهای متخصص و ا یجر ه در کادر اداری و

وجود ا نیههای یاریخ

جلوگیری از مهاجرت" از منظر اکو،وژیک

شامل" وجود

و مصنوع  ،امکان فضای

مناسب و آرام

دریاچهها وبیع

رای استراحت و گذران اوقات فراغت ،وجود پوشو جنگل
مناسب ،رخورداری از منا م آب سا،و و معدن  ،قا لیت
استفاده از ایجاد سایت اسک  ،آب و هوای معتدل مدیترانهای
ا میانگین ارش 099+میلیرتر ،محصوالت کوه و جنگل ،
افت قدیر و پلکان )خشکه چین) روستاهای مناوس غر
استان ،وجود منا م آب سطح االرض

(رودخانه ها دائر ،

پژوهش یوریسو ،امکان یوسعه نگاهها و موسسات خدمای
مر و

ه یورهای روستای  ،اف ایو روزاف ون گردشگران،

عالقه گردشگران ه ازدید از مواریث فرهنگ  ،مذهب
یاریخ  ،خی ش یفکرات زیست محیط

و

و فرهنگگرای ،

اف ایو اریبا ملل و مباحث گفتگوی یردن ها و فرهنگها"
از منظر اکو،وژیک شامل "امکان پرورش ماهیگیری در کنار
رودخانهها و دریاچهها و محیطهای پرورش ماه  ،امکان
پرورش زنبور عسل ،امکان هره رداری از پوشو گیاه در
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صنایم داروی  ،امکان هره رداری پوشو نبای در خوهای

راهبرد هینه است .در این م ا،ه فرصتها و یهدیدات کلید

خوراک  ،ی ئین  ،عطریات و علوفه دام " و نهایتا از

و قوتهای داخل در

مختل

منظر نهادی " اف ایو یوجه و حرایت مسئو،ین کشور از
ورح یوسعه یوریسو روستای

ا رویکرد اشتغالزای و کسب

درآمد" است .مهرترین ن ا یهدید ( )Tنی از منظر اقتصادی

خارج

ه وور سیستراییک ا ضع

یک رویکرد ساختاری شده م ایسه شده ،زیرا هد

از این

م ایسه شناسای یک از چهار ا،گوی خاص رای سازگاری
موقعیت داخل و خارج است.

شامل" هرجواری یا عراق و ورود کاالهای قاچاق که ه د،یل

الف) قوت و فرصت ( :)SOناحیه یک ،هترین موقعیت

سوداوری زیاد مرکن است جایگ ین فعا،یتهای گردشگری

است ،سیستو ا چند فرصت محیط رو روست و قوتهای

شوند "،از منظر اجتراع شامل" از ین رفتن فرهنگ سنت

سیاری دارد که استفاده از فرصتها را یرغیب م نراید .این

روستائیان ا ورود ماهوار و گسترش روا ط شهر و روستا،

وضعیت استرایژیهای رشد را یوصیه م نراید.

در محیط روستا ا یوجه ه

ب) قوت و یهدید( )STدر ناحیه دوم ،سیستو دارای

ازدیاد آسیبهای اجتراع

موقعیت مرزی ،گسترش اعتیاد در محیط روستا .اال ودن

یهدیدزا مواجه

نرخ مهاجرت روستای " ،از منظر اکو،وژیک شامل" آ،ودگ
منا م آب در ادر ریختن ز ا،هها  ،غیر هداشتن
مسکون

ودن فضای

ه د،یل عدم شبکه فاضالب" و از منظر نهادی نی

شامل " وروکراس اداری ،کو اهریت شرردن خواستههای
روستائیان در خو گردشگری" م اشد .در مدل استرایژیک
ن ا قوت و ضع
کل

و فرصتها و یهدیدها در چهار حا،ت

 ،WT،ST،WO،SOپیوند داده م شوند و گ ینههای

استرایژی از ین آنها انتخاب م شوند .رایجیرین کار رد آن
فراهو کردن یک چهارچوب منط
حثهای سیستو ،راهبردهای مختل

رای هدایت نظاممند
و در نهایت انتخاب

قوتهای کلیدی است ،یکن ا محیط

م اشد .در این وضعیت ،استرایژیها از قوتهای موجود
رای ساختن فرصتهای لند مدت در سایر موارد استفاده
م کنند.
و فرصت( :)WOدر ناحیه سوم ،سیستو ا

ج) ضع

رو روست، ،یکن از چند ضع

یک فرصت خو

داخل

رنج م رد.
د) ضع

و یهدید( :)WTدر ناحیه چهارم ،سیستو نه

ا فرصت و نه ا قوت محیط داخل مواجه م اشد لکه از
عد داخل

ا ضع

و از نظر عد خارج

ا یهدیدات

متعددی مواجه م اشند .در این حا،ت هترین استرایژی،
استرایژی کاهش خواهد ود( .موسوی.) 1390 ،
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جدول .3عوامل اصل یأدیرگذار ر یوریسو روستای در ناحیه مطا،عه شده
بیرونی 
فرصت ها( )O
 ف ایو یوجه دو،ت سرمایه گذاری اف ایو یوجه خو خصوص رای سرمایه گذاریاف ایو نیروی کار ا انگی ه در میان روستائیان
 = O4یوسعه استغال زای در خو مختل
=O5امکان هره رداری از منا م اکو،وژیک در خو های مختل
ی ئین و..
 = O6وجود نیروهای متخصص و ا یجر ه
=O7وجود ازار پیله وری( مرزی)

صنعت  ،خوراک ،



تهدیدها()T
 =T1آ،ودگ منا م آب ،خاك و اقلیو این نواح
 -T2ورود قاچاق ه کشور

 -T3از ین رفتن فرهنگ سنت روستائیان
 -T4وروکراس اداری ،کو اهریت شرردن خواسته های روستائیان در خو گردشگری
 -T5یخریب زمینهای کشاورزی و ,از ین ردن جنگل.

 - T6گسترش آسیب های اجتراع (مواد مخدر و)...



داخلی 
قوت ها ()S
 -S1چشو اندازهای زیبا ومنحصر ه فرد
 -S2ینو خشیدن ه مشاغل خدمای در مراک روستای
 -S3محیط کر رای سرمایه گذاری یوریسو
 - S4داشتن محیط آرام و دون سر وصدا
 -S5جاذ ه های ورزش ویفریح این نواح
 -S6محصوالت جنگل و درخت
 -S7افت پلکان )خشکه چین) روستاها
 -S8وجود ا نیه های یاریخ و مذهب
 -S9وجود آداب و رسوم و فرهنگ محل
ضع ها ( ) W
 -W1کربود و نامناسب ودن امکانات اقامت .
 -W2نامناسب ودن یسهیالت هداشت و درمان ناکاف و نامناسب
ودن اماکن یفریح  ،اقامت و زیاری
 -W3عدم وجود رنامه ری ی و سرمایه گذاری ما،
 -W4نامناسب ودن زیر ساخت های اریباو .
 -W5پائین ودن سطح آگاه های عروم مردم .یعارض و یفاوت میان
فرهنگ گردشگران ا مردم محل
 -W6نبود کرپ های گردشگری ین راه مناسب رای گردشگران
 -W7نبود ن شه مکانهای یفریح  ،یاریخ و فرهنگ

جدول .4مایریس یحلیل SWOTریبه ندی و او،ویت سنج ن ا قوت ،ضع  ،فرصت و یهدیدات
تحلیل
سوات 

قوت ها
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

مردم 

مجموع  میانگین وزن
رتبه 
وزنها  وزنها  نسبی 
---- ---------1
9/19
1/39
609
2
9/10
1/11
019
3
9/11
1/91
090
1
9/39
3/9
619
0
9/31
3/0
612
2
9/10
3/2
091
6
9/33
2/9
012
1
9/39
2 /0
622
9
9/21
2/96
012

مسئوالن 
مجموع  میانگین وزن
رتبه 
وزنها  وزنها  نسبی 
---- ---- ------1
9/11
1/99
110
1
9/11
1/91
119
0
9/39
3/91
199
6
9/30
3/10
90
0
9/39
3/33
91
6
9/29
3/91
12
1
9/20
2/06
60
3
9/12
2/01
61
2
9/13
2/31
09

گردشگران 
مجموع  میانگین وزن
رتبه 
وزنها  وزنها  نسبی 
---- ---------1
9/11
1/19
030
1
9/12
1/99
169
0
9/39
3/99
111
6
9/36
3/99
010
1
9/33
3/06
020
9
9/29
3/22
022
2
9/16
2/10
111
2
9/16
2 /10
061
3
9/10
2/16
191

ضعفها

---619
623
611
092
010
021
191

---3/99
3/69
3/06
3/31
3/92
2/99
2/09

--9/31
9/31
9/39
9/33
9/36
9/29
9/26

--1
0
3
1
2
6
1

---121
129
111
191
96
99
16

---1/11
3/91
3/00
3/21
3/91
2/01
2/09

--9/31
9/30
9/39
9/11
9/19
9/29
9/20

--1
0
3
1
2
6
1

--013
093
099
119
119
133
111

--3/99
3/91
3/99
3/16
3/32
3/30
2 /11

--9/12
9/19
9/39
9/30
9/32
9/29
9/19

-1
2
3
1
0
6
2

فرصتها

---069
001
092
196
102
139
122

----3/99
3/16
3/66
3/61
3/60
3/31
3/31

---9/36
9/31
9/32
9/39
9/30
9/29
9/26

---1
3
1
0
2
6
1

----166
119
111
112
136
132
129

----1/19
3/91
3/99
3/91
3/61
3/02
3/16

---9/36
9/39
9/30
9/36
9/29
9/20
9/30

---1
3
2
1
1
0
2

---391
196
309
311
316
299
291

----3/19
3/11
3/69
3/16
3/31
3/32
2 /11

--9/11
9/39
9/19
9/31
9/32
9/21
9/39

-1
3
2
1
0
6
3

یهدیدها

----199
106
130
121
192
390

----3/92
3/11
3/12
3/60
3/63
3/31

---9/36
9/31
9/33
9/32
9/31
9/30

---1
3
1
0
6
2

----196
161
100
109
111
112

----1/39
1/21
3/99
3/91
3/11
3/32

---9/36
9/30
9/32
9/31
9/29
9/21

---1
2
3
1
0
6

---392
292
299
211
209
203

----3/99
3/11
3/69
3/19
3/11
3/39

--9/11
9/39
9/19
9/31
9/33
9/31

-1
3
2
1
0
6

W1
W2
W3
W4
W5
W6

O1
O2
O3
O4
O5
O6

T1
T2
T3
T4
T5
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فرصتها مهرترین عاملها را ه یرییب در اف ایو

تحلیلیافتههابراساسمدل SWOT
متأدر

سرمایهگذاری دو،ت و هرچنین امکان هره رداری از منا م

از اهریت ،اعتبار ،ماهیت ،ینو ،ن و و کارکرد (مذهب ،

اکو،وژیک

 ./36و  ./30مهو

فرهنگ  ،یفریح  ،یجاری و )...جاذ ههای مکان خود و از

رشرردند .در خو صع ها نی نامناسب ودن اقامتگاهها و

دیگر متأدر از ویژگیهای اجتراع  ،فرهنگ ( اورهای

و هریک ا ضریب

ساختار گردشگری هر مکان ه نو ه خود از یک ور

ور

اعت ادی) و اقتصادی ساکنین محل

وگردشگران نی است

پائین ودن سطح سواد مردم مهو یل
وزن  ./31و  ./36م

اشند .در خو یهدیدات نی اکثریت

ر این اورند که یخریب محیط زیست و گسترش آسیبهای

( .)law,2002,73در این منط ه یعداد  9نکات قوت داخل
در را ر  1ن طه ضع

را ه یرییب ا ضریب وزن

داخل و یعداد  1فرصت خارج در

اجتراع

ا ضریب وزن  ./36و  ./30مهو رشرردهاند.

را ر  6یهدید خارج شناسای شده است .ه این یرییب در

در گروه سوم که گردشگران م اشند مهرترین ن ا

قوت

مجرو یعداد  16ن طه قوت و فرصت ه عنوان م یت و 13

منط ه را در چشو اندازهای وبیع  ،افت پلکان

مناوس

و یهدید ه عنوان محدودیتها و ینگناهای پیو روی

روستای  ،آداب و رسوم و ا نیه یاریخ و مذهب مردم منط ه

است.

را مهرترین عامل قوت منط ه گردشگری استان رشرردند که

اال وده و نیازمند

ه یرییب دارای ضریب وزن  ./16، ./11و  ./10م اشند.

ازنگری و ارائه سیاستهای مناسب در جهت رفم ضعفها و

مهرترین ن ا ضع

منط ه را در کربود اماکن استراحتگاه ،

یهدیدها ا استفاده از ن ا قوت و فرصتها م اشد .ررس و

نامناسب ودن یسهیالت هداشت

و درمان ناکاف

ضع  ،قوت ،فرصت و یهدیدها از

ن شه اماکن یفریح و ..مهو یل

کردند .که ضریب وزن

ضع

این ناحیه جهت گسترش گردشگری قا ل شناسای
نا راین آستانه آسیبپذیری این نواح

یحلیل هریک از ن ا

ن طه نظر سه گروه مورد نظر مشارکت کننده عبارت است از:

هریک  ./12و  ./19م

گروه اول مسئوالن :در این خو دیدگاه مسئوالن ر آن

یهدیدات را یخریب محیط زیست و از ین رفتن فرهنگ

است که ن ا قوت و مؤ،فه های او،ویتدار ه یرییب عبارت

سنت مردم منط ه رشرردند و ضریب وزن هریک را ر ا

خواهند ود چشو اندازههای زیبا ا ضریب وزن  ./11و

 ./11و 19م

اشد .و مهرترین فرصتهای پیو روی یوسعه

هرچنین اماکن یاریخ و مذهب و فرهنگ و آداب و رسوم

گردشگری را در اف ایو سرمایه گذاری دو،ت در این خو،

 ./13و  ./12مورد

وجود نیروی کار زیاد و ا انگی ه و هرچنین وجود ازارچه

مردم منط ه ه یرییب ا ضرایب وزن

اشند .در خو ن ا

و نبود
مهرترین

یرون

و فرصتها مسئوالن

مرزی را ا ضریب وزن  ./19 ،./11و  ./39مهو م دانستند.

مهرترین عاملها را ه یرییب وزن

اف ایو سرمایهگذاری

ا یوجه ه نتایج ه دست آمده از مایریس یحلیلSWOT

ا

م یوان موارد زیر را ه عنوان استرایژی در  1خو مورد

یوجه ودهاند .در حث ن ا

دو،ت ،وجود ازارچه پیلهوری و یوسعه اشتغالزای

ضریب وزن  ./36و  ./30ر شرردند .و هرچنین یهدیدات را

ررس انتخاب کرد:

در یخریب محیط زیست ا ضریب وزن  ./36و ورود کاالی

الف)استراتژیهای) SO (Maxi-Max


قاچاق را ا ضریب وزن  ./30ه عنوان مهرترین یهدید یل

مدیران در این وضعیت ا هرمندی از فرصتها و ن ا قوت

نرودند .در خو ضع
اریباو
ضع

ها دو عامل ضع

و پائین ودن سطح آگاه

زیر ساخت های

های مردم مهرترین

موجود در یوسعه یوریسو رشرردند.

م یوانند شرایط را ه شکل مدیریت

اداره نرایند .در این

خو م یوان ه استرایژیهای این خو اشاره داشت:
*شناسای و هرهگیری از جاذ هها و فرآوردهها و م یتها

گروهدوم :دیدگاه مردم در این زمینه نشان م دهد که چشو

یوریست در استان کردستان.

اندازههای وبیع  ،ینو اشتغال و محصوالت جنگل و وبیع

* هرهگیری هینه و هدفرند از اف ایو انگی ه در ین وب ه

ه یرییب دارای ضریب وزن  ./19و  ./10م اشند .در خو

شهرنشین و نی یبلیغات گسترده در این راستا.
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*استفاده از نیروهای متخصص و ا یجر ه ه منظور یرویج و



آموزش گردشگری از وریس نشستها و جلسات متعدد.


*زمینهسازی و هره رداری از حرایتهای خو خصوص
رای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری.

یهدیدهای یرون

که ر ن ا

خش

درون

و




یامین امنیت و یجهی مسیرهای یوریست

و یهیه

یوریست


یرغیب و یشویس مردم رای مسافرت ه این منط ه
از وریس معرف



جنبههای مختل

یهیه محل خاص رای اقامتهای شبانه گردشگران

موجود در س  ،گیاهان داروی .


جذب گردشگران و از ین ردن ذهنیت عدم امنیت

یوسعه گردشگری روستای
یوجه ه افت سنت

در فضای آزاد ا شرایط


و قدیر

روستاها و پلکان

ودن آنها ه یبعیت از مورفو،وژی منط ه.
فراهو ساختن امکانات جهت یوسعه اکویوریسو ا
یوجه ه وجود جنگلهای لو  ،وجود چشرههای

یالش مسئوالن سازمان میراث فرهنگ  ،صنایم
دست و گردشگری جهت نگهداری اشیاء مکشوفه

ارندگ و ...

و یأمین امنیت آنها



جهت راهاندازی موزه آدار یاریخ در شهرستانهای
استان.

مانند زیویه و..

یهیه فیلوهای مستند از جاذ ههای وبیع  ،انسان ،



و  ...پخو آنها در ین گردشگران،

سازمانهای میراث فرهنگ  ،صنایم دست

و

گردشگری استان و کشور و یورگردانان داخل و

آسان کردن ورود و خروج گردشگران از مبادی

استراتژیهای (Mini-Min(WT

د)


یهیه ن شه مسیر دسترس

ه جاذ ههای یوریست و

انتشار آنها در سطح کشور ،استان و شهرستان.

وراح وبسایت اینترنت جهت معرف شهرستان



و جاذ ههای یوریست آن.



استراتژیهای) wo(Mini-Max

ج)
مطا،عه شده راهکارهای زیر ارائه م گردد:

و یاریخ

ایوجه ه وجود یپه استان

ورودی شهرستانهای انه  ،صلوت آ اد و مریوان.

ین ا،رلل جهت معرف جاذ ههای استان.

در این راهبرد ضرن یاکید ر رفم آسیبپذیری ناحیه

میانگین االی

فراهو ساختن امکانات جهت یوسعه یوریسو
فرهنگ

یاریخ

هرچون کانیهای

در سطح شهرستان ا

آب معدن و آ شارهای زیبا،

از سایتهای استانشناس

و جاذ ههای

فراهو ساختن امکانات جهت رونس یوریسو درمان

روشورهای راهنرا رای گردشگران.

در استان کردستان.



ه منظور اف ایو درآمد آنها.

ا یوجه ه وجود چشرههای

امنیت ).



زمینهسازی و یشویس مردم ه مشارکت در جهت

گوناگون.

ه منظور جلب رضایت گردشگران.

دارند (ایجاد کرپهای



آموزش و اوال رسان

یوسعه زیر ساختها و یجهی ات و یسهیالت

ینو خشیدن ه امکانات و خدمات و فعا،یتهای

که در خارج از فضای هتل و مسافرخانهها اقامت





متررک است راهکارهای زیر ه

م گردد:
یوریست

ه مردم در نحوه رخورد ا

گردشگران و مردم منط ه.

منظور یامین پارهای از نیازمندیها و رفم یهدیدات ارائه


گذاری در صنعت گردشگری.
گردشگر ه منظور جلوگیری از یعارض ین

استراتژیهای  ST

ب(
در راهبردهای ینو

رگ اری نشستها و سرینارهای یوسعه سرمایه



ایجاد مراک استراحتگاه

ین راه .

جذب دانوآموختگان مدیریت گردشگری و
یوریسو.
یسطیح و آسفا،ت کردن مسیرهای دسترس
جاذ ههای یوریست  .

ه
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دوفصلنامهپژوهشهایبومشناسیشهریسالدوم

جوانب مثبت مریبط ا گردشگری در این ناحیه ادرات خود را

نتیجهگیریوارائهراهکارها 
 
صنعت یوریسو عنوان یک صنعت فرا خش  ،فعا،یتهای

نشان داده و پیامدهای مطلو

ه دنبال داشته است که از آن

جرله م یوان ه مناوس روستای شهرستان های مریوان و انه

مختلف را در ر گرفته و ا کلیه خشهای اقتصادی ،اجتراع
طور مست یو و غیر مست یو یعامل دارد .نا راین

اشاره داشت که ا اف ایو سطح درآمد روستائیان رونس

یک از عوامل اساس در ایجاد یحول و دگرگون در خو

ا

و فرهنگ

یوریسو کشور ،مطا،عه هره جانبه آدار و یبعات مثبت و منف
و نگاه منط های ه یوسعه آن م اشد .یعن اینکه در قا،ب
فرآیند سیستر

جهت یوسعه و رونسده

ه آن اید

اغداری زود و سود ازده ،اری اء سطح فرهنگ (آشنای

فرهنگ دیگران و احترام ه سایر اقوام ازدید کننده و
هرینطور ی ویت روحیه مهراننوازی آنها) ،گسترش خدمای
جانب

و ایجاد اشتغال ،کاهو مهاجرتهای روستا/شهری.

رنامهری ی کرد .مهرترین منا م جهانگردی استان کردستان،

رونس صنایم دست مانند گیوه اف  ،اهترام یشتر ه فرهنگ

فرهنگ سنت

کردی است که شامل آداب و سنن قدیر ،

سنت در رگ اری مراسرات و اعیادهای مل  ،مذهب و ..در

شیوه زندگ

،

م ا ل محدودیتهای پیو روی در یوسعه این صنعت را

ه هرراه محیط زیست

ه ن و درآمدزای پایدار

موسی
وبیع

سنت  ،هنر و صنایم دست  ،غذای سنت

و رقص و آوازهای محل

و جلگه ها و کوههای زیباست.

گردشگری روستای

در یوسعه جوامم محل

ررس
روستای

م یوان ه عدم یوجه مدیران استان

نو

این صنعت ،کربود ودجه در خو یوسعه این صنعت،

در

زیر ساختها چه در زمینه خدمات اقامت و چه در

ضع

استان کردستان موجب خودکفای و ی ویت اقتصاد منط ه.

زمینه شبکههای اریباو .

رونس صنایمدست محل  ،اف ایو کیفیت زندگ و حل معضل

در زمینه راهکارهای یوسعه در این خو که م یواند ن و

یکاری از مهرترین ن وهای رونس گردشگری است .هرچند
در کنار ن وهای مثبت گردشگری روستای  ،ا پیامدهای

مؤدری در یوسعۀ پایدار گردشگری داشته اشد:
 -ایوجه ه جاذ ههای یاریخ  ،وبیع  ،فرهنگ و موقعیت

منف هرچون یخریب پوشو گیاه  ،اف ایو قیرت زمین و

جغرافیای

مسکن و پیدایو قیرتهای کاذب و ورس ازی زمین در

یوصیه م شود ،گردشگری روستای

مناوس روستای که دارای یوان گردشگری وده و یا در امتداد
مسیر گردشگری م اشند ،رو رو وده است و یا یضاد
اجتراع

ین جامعه می ان و جامعه میهران قا ل یامل است.

هرچند که در آینده یضادهای فرهنگ

منجر ه یعامالت

سیار مساعد منط ه در زمینه گردشگری روستای

اقتصادی– اجتراع

ه عنوان محور یوسعه

منط ه در او،ویت رنامهها مورد یوجه

قرار گیرد.
 -یهیه ورح جامم گردشگری و اجرای

نرودن آن یوسط

مدیریت کارا و یوانرند.

فرهنگ م گردد و در نهایت ه رفاه و رفاقت منهت م گردد.

 -ایجاد ستر الزم رای یوسعه خدمات گردشگری ا استفاده

در مجرو این یافته ا مطا،عات رضوان و صفائ  ،افتخاری

از سرمایهگذاریهای خصوص و مشارکت های محل .

پشتیبان
نواح

م شود .یحلیل ادرات و پیامدهای گردشگری در
شهری و روستای

استان کردستان نشان م دهد
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