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چكيده

گردشگری روستايی از جمله انواع گردشگری است که هر روز مشتاقان بيشتری می يابد و انتظار می رود نقاط روستايی در 
آينده به يكی از مهمترين مقاصد گردشگری تبديل شوند.موضوعی که بسياری از کشورها از اين طريق توانسته اند وضعيت 
اقتصادی و اجتماعی  خود را بهبود بخشند. از اين رو در مطالعه حاضر با استفاده از تكنيک SWOT شاخص های مؤثر در 
توسعه گردشگری پايدار براساس مشاهدات ميدانی، نظرسنجی از کارشناسان، متخصصين در امر توسعه روستايی و گردشگری، 
مورد مطالعه، ارزيابی و سنجش قرار گرفته است.نتايج حاصل نشان می دهد از بين شاخص های مورد مطالعه وجود جاذبه 
منحصر به فرد گردشگری از نظر نوع مسكن و معماری در روستای هدف به عنوان مهمترين نقطه قوت، شاخص کمبود و 
نامناسب بودن اقامتگاه ها و مكان های سكونتی برای گردشگران به عنوان مهمترين نقطه ضعف و شاخص تخريب محيط به عنوان 

يک تهديد در امر توسعه گردشگری پايدارروستای مورد مطالعه)ابيانه(است.

واژه های کليدی: گردشگری، توسعه روستايی،مدلswot،روستای ابيانه.
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مقدمه
مهم  پديده های  جمله  از  گردشگری  گسترش  و  رشد 
ادامه  جديد  قرن  در  سرعت  با  كه  است  بيستم  قرن  اواخر 
عرصه هايی  مهم ترين  كوهستانی  و  روستايی  نواحی  دارد. 
هستند كه در زمينه ی گردشگری و فعاليت های وابسته به آن 
گردشگری  كارشناسان  و  گردشگران  توجه  مورد  به شدت 
می باشند. گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر در 
حال تبديل شدن به يكی از اركان اصلی اقتصاد تجاری جهان 
است افزون بر اين بسياری از برنامه ريزان و سياست گذاران 
توسعه نيز از صنعت گردشگری به عنوان ركن اصلی توسعه 
پايدار ياد می كنند. با اين همه اگرچه ايران از نظر منابع طبيعی 
و جاذبه های گردشگری در زمره ی ده كشور نخست جهان 
است، متأسفانه همه ی آمارهای سازمان جهانی جهانگردی در 
سال های گذشته از روند بسيار كند ورود گردشگران به ايران 
و در نتيجه ، سهم ناچيز اين صنعت دردرآمد ناخالص ملی 

كشورمان حكايت دارد.)کارگر ، 168:1386(
در اين راستا گردشگری روستايی نيز جزيی از صنعت 
اين سؤال  اينجا  در  اين رو  از  به شمار می آيد  گردشگری 
توسعه  محدوديت های  و  پتانسيل ها  كه  می شود  مطرح 
راهبرد ها  چه  و  است؟  كدام  روستايی  پايدار  گردشگری 
به  منجر  پايداركه  توسعه گردشگری  راهكارهايی جهت  و 

توسعه روستايی و توسعه ملی شود وجود دارد ؟
مطالعات  روش  از  استفاده  با  حاضر  مقاله  منظور  بدين 
اسنادی و ميدانی و تعيين نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهديدها به شيوه SWOT به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت 
توسعه گردشگری ر روستای ابيانه پرداخته است. تجزيه و 
تحليل های به دست آمده نشان می دهد كه ارائه سياست های 
مزيت ها  از  استفاده  و  محدوديت ها  رفع  جهت  در  مناسب 

زمينه ساز گردشگری پايدار در روستای هدف می باشد.
بافت  تاريخی،  قدمت  علت  به  ابيانه  روستای  هرچند 
قطب  يك  عنوان  به  محيطی  شرايط  و  فرد  به  منحصر 
به  ليكن  و  می آيد  شمار  به  نطنز  شهرستان  در  گردشگری 
دليل كمبود شناخت  علمی و برنامه ريزی مناسب از توان های 

الزم  گيری  بهره  پايدار  گردشگری  جهت  در  آن  موجود 
صورت نگرفته است. لذا مقاله ی حاضر درصدد بررسی و 
تحليل توسعه گردشگری پايدار در اين روستا می باشد و در 

اين راستا راهبردها و راهكارهايی ارائه می شود.
بيان  از پژوهش حاضر را در دو مورد ذيل می توان  هدف 

نمود:
با  ابيانه  پايدار در روستای  - تعريف و توسعه گردشگری 

استفاده از توان های محيطی منطقه.
- بررسی توانمندی ها و محدوديت های توسعه گردشگری 

پايدار در روستای مورد مطالعه.
دو پرسش اساسی در اين پژوهش عبارتنداز:

- برای توسعه گردشگری پايدار روستای ابيانه چه راهبردها 
و راهكارهايی وجود دارد؟

پايدار  گردشگری  توسعه  محدوديت های  و  توانمندی ها   -
در روستای ابيانه كدام است؟

روش های  از  استفاده  با  پژوهش  اين  گام  نخستين  در 
مطالعات اسنادی و پيمايش ميدانی نوع جاذبه ها و وضعيت 
گردشگری در روستای ابيانه بررسی شد و در گام دوم پس 
مرحله  اسنادی  اطالعات  براساس  پرسش نامه  طراحی  از 
به  هدف(  روستای  به  )آشنا  كارشناسان  از  نفر   22  ، اول 
عنوان جامعه آماری مورد مصاحبه قرار گرفتند و سرانجام 
با استفاده از پرسش نامه، نسبت به تعيين وزن هر عامل در 
اقدام شد.از طيف  آماری  ، توسط جامعه   SWOT هر ركن 
متوسط  امتياز4،  زياد  امتياز5،  زياد  خيلی  شكل  به  ليكرت 

امتياز3، كم امتياز2 و خيلی كم امتياز 1 استفاده شده است.

مفاهيم نظری تحقيق حاضر به شرح ذيل می باشد:
توسعه

بهبود است. به معني گسترش و  كلمه توسعه در لغت 
پاره اي  در  و  مي باشد  نيز  كمي  بعد  داراي  چه  اگر  توسعه 
موارد حتي ممكن است مترادف با كلمه رشد تلقي شود اما 
در اصل داراي ابعاد كيفي است. در واقع توسعه داراي ابعاد 
چندگانه اي است كه كلمه رشد فاقد تمامي آن ابعاد است.
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)روزبهان،1371: 83(

و  فراخي  معني  به  لغت  در  توسعه  زماني پور  بيان  به 
وسعت است، ليكن در دنياي اقتصاد و اجتماع تغييرات مثبتي 
است كه به تدريج در بخش هاي مختلف اقتصادي و اركان 
اجتماعي و سياسي يك كشور رخ مي دهد و موجب بهبود 
وضع زندگي اكثريت مردم مي شود. توسعه از همان ابتداي 
خلقت بشر با او بوده ولي توسعه به عنوان كوششي آگاهانه 
و برنامه ريزي شده موضوعي است كه در قرن بيستم مطرح 
شده و بعد از جنگ جهاني دوم شتاب بيشتري گرفته است. 
)زماني پور، 1379: 40( امروزه توسعه همپاي زندگي بهتر تلقي 

مي شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بيشتر منتفع مي گردند 
گاه توسعه بيشتر با روش ها، سياست ها و شيوه هاي اقتصادي 
پيش برده می شود كه هم در زمينه تعيين و سنجش ارزش 
واقعي منابع محيطي و انساني و هم به خاطر محدوديت هايي 
كه در صورت افزايش بيش از حد، انسانيت و ساير انواع 
 حيات را تهديد مي كنند، شكست خورده و ناكام مانده اند.

)بارو، 1376: 48(

توسعه همان رشد اقتصادي نيست زيرا توسعه جرياني 
چندبعدي است كه در خود تجديد سازمان و سمت گيري 
دارد.  همراه  به  را  اقتصادي  اجتماعي-  نظام  كل  متفاوت 
شامل  درآمد  و  توليد  ميزان  در  بهبود  بر  عالوه  توسعه 
اداري  اجتماعي،  نهادي،  ساختارهاي  در  اساسي  دگرگوني 
است.  مردم  عمومي  نظرهاي  وجه  و  ايستارها  همچنين  و 
توسعه در بسياري از موارد حتي عادات و رسوم و عقايد 

مردم را نيز در برمي گيرد. )ازكيا، 1364: 18(

گردشگری )توريسم(
وسومين  پاک  صنعتی  كنونی،  جهان  در  گردشگری 
پديده اقتصادی پويا پر رونق ورو به توسعه است كه پس 
ديگر  از  را  سبقت  گوی  خودروسازی  و  نفت  صنايع  از 
صنايع جهانی ربوده اند )غفاری، 1386( به گونه ای كه بر اساس 
برآورد سازمان جهانی جهانگردی، ارزش وجوه حاصل از 
از  افزونتر  با سرعتی  آتی  در دهه  جهانگردی و مسافرت  

تجارت جهانی به سطحی باالتر از اقالم صادراتی در ديگر 
بخش های اقتصادی خواهد رسيد. 

آمار  كه  بود  كرده  پيش بينی  سازمان جهانی جهانگردی 
گردشگران در سال 2012 رشدی 4 درصدی داشته باشد. 
اين روند هرچند در مقايسه سال های قبل تر كند است ولی 
گردشگر  ميليارد  يك  رقم  ثبت  در  را  كارشناسان  توقعات 

)http://www.ichto.ir (.برآورده می نمايد

گردشگری پايدار
يك  در  بتواند  كه  است  توريسمی  پايدار،  گردشگری 
محيط در زمان نامحدود ادامه يابد و از نظر انسانی و فيزيكی 
باشد كه  تا بدان حد فعال  نزند و  به محيط زيست صدمه 
به توسعة ساير فعاليت ها و فرايندهای اجتماعی لطمه وارد 
نياورد. لذا توريسم پايدارآن نوع از توريسم است كه توسعه 

پايدار را تسهيل كند. )زاهدی،1386: 194(
به اين ترتيب گردشگری پايدار، آن دسته از فعاليت های 
گردشگری را شامل می شود كه نياز گردشگران امروز را تأمين 
می كند، بدون آن كه امكان تأمين نياز گردشگران  آتی را به 
 ،1988 سال  در  گردشگری  جهانی  سازمان  اندازد.  مخاطره 
»نوعی گردشگری  تعريف كرد:  را چنين  پايدار  گردشگری 
انسانی  از  اعم  منابع تجديد شونده  كه در راستای مديريت 
و طبيعی باشد، به نحوی كه هم نيازهای اقتصادی، اجتماعی 
يكپارچگی  هم  و  شود  تأمين  گردشگران  زيباشناختی  و 
فرهنگی، فرايندهای بومشناختی ضروری، تنوع اكولوژيكی و 

سامانه های طبيعی حفظ گردد«. )رضوانی،1387: 20(
گردشگری پايدار سعی در تنظيم روابط بين جامعه ميزبان، 
مكان گردشگری وگردشگران دارد چرا كه اين رابطه می تواند پويا 
وسازنده باشد وبه دنبال تعديل فشار و بحران بين اين عناصر است 
تا آسيب های محيطی و فرهنگی را به حداقل رسانده، رضايت 
 بازديدكنندگان را فراهم آورده وبه رشد اقتصادی ناحيه كمك 

كند. )محسنی،1388: 152(
بنابراين مفاهيم گردشگری پايدار الزم است كه:

از  پذير  تجديد  منابع  كه سرعت مصرف  نمايد  تضمين   -
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سرعت جايگزينی آنها كمتر نباشد؛
- تنوع بيولوژيكی را حفظ كند؛

- جذابيت وزيبايی طبيعت را درک نموده و و به آن ارج نهد؛
- از اصول اخالقی برای محترم شمردن فرهنگ های محلی، 

امرار معاش و آداب و رسوم پيروی نمايد؛
- در فرايند توسعه از نظرات افراد محلی بهره مند شود و 

آنها را در اين امر مشاركت دهد؛
در توزيع هزينه های اقتصادی و همين طور بهره مندی از 
منافع حاصله از گردشگری ميان شركت های توسعه گردشگری 

و جامعة ميزبان عدالت را رعايت نمايد. )ويليامز، 1390: 128( 

قلمرو )مقر و موقع جغرافيايی( پژوهش
 قلمرو تحقيق اين پژوهش راروستای ابيانه كه از جمله 
تشكيل  است  اصفهان  استان  در  گردشگری  هدف  نقاط 
می دهد.روستای ابيانه از نظر موقعيت جغرافيايی در دره ای 
معتدل و خشك در 40 كيلومتری شمال غرب نطنز، و 20 
كيلومتری غرب جاده آسفالته نطنز و كاشان و 80 كيلومتری 
جنوب غرب كاشان قرار دارد. رودخانه برزرود از جنوب 

آبادی می گذرد.
بين 30 ،27َ الی 30 ،37َ عرض شمالی و 51 ،30َتا  37َ، 
51 طول شرقی  مختصات حوضه ی آبی فرادست پهنه ای را 

شامل می شود كه دره ابيانه در مركز آن قرار دارد.
برز  دهستان  از  دهی  ابيانه  كشوری،  تقسيمات  نظر  از 
رود، بخش حومه، شهرستان نطنز استان اصفهان است، كه 
 51  ،74َ 33 و طول جفرافيايی    ،36َ در عرض جغرافيايی 
)www.wikipedia.or( با ارتفاع 2220 متر از سطح دريا قرار 

دارد. در 20 كيلومتری جاده آسفالته كاشان به نطنز، جاده ای 
فرعی به طرف غرب كشيده شده است، كه اين جاده فرعی 
در مسير دره ابيانه به طرف غرب است. در اين مسير ابتدا 
بايد از روستاهای هنجن، يارند، كمجان، برز و طره گذشت 
و در انتهای دره به روستای ابيانه كه از جمله سكونتگاه های 

خطی خيابانی است رسيد.
مديترانه ای  هوای  و  آب  از  تركيبی  ابيانه،  دره  اقليم 

زمستان  فصل  در  بارندگی  اساسًا  منطقه  اين  در  است. 
بر  است.  برف  ريزش  صورت  به  اغلب  و  می گيرد  انجام 
دوام  نيز  بهار  فصل  تا  برف  مرتفع،  كوه های  دامنه   روی 
نمی گيرد. صورت  بارشی  هيچ  تابستان  در  ولی  می آورد 
روستای ابيانه در دامنه شاخه هايی از كوه كركس، از رشته 

كوه های مركزی ايران قرار گرفته است. 
از نظر شكل و ساختمان، دره ابيانه منطقه ای چين خورده 
با رشته كوه های متعدد است، كه عمومًا از جنوب غرب به 
شمال غرب كشيده شده. ابيانه روستايی كوهستانی و ييالقی 
است كه چهار جهت آن را كو ه ها فرا گرفته اند. اين روستا 
نقطه ای خوش منظره و خوش آب و هوا و دارای موقعيت 

طبيعی مناسبی است.)خوانساری،ابيانه،1378(

روش شناسی تحقيق
برای  كه  است  روشی   SWOT تحليل  و  تجزيه  مدل 
شناسايی نقط قوت، ضعف داخلی، فرصت ها و تهديدهای 
خارجی كه يك سيستم با آن روبروست به كار برده می شود. 
شناسايی نظام مند عواملی است كه   SWOTتجزيه و تحليل
راهبرد بايد بهترين سازگاری را با آن داشته باشد. )حكمت 

نيا، 1385، ص293(

اثربخش  راهبرد  كه  است  اين  مذكور  رويكرد  منطق 
برساند،   حداكثر  به  را  سيستم  فرصت های  و  قوت ها  بايد 
اگر  منطق  برساند.اين  حداقل  به  را  تهديدها  و  ضعف ها 
درست به كارگرفته شود نتايج بسيار خوبی برای انتخاب و 
طراحی يك راهبرد اثربخش خواهد داشت. )پيرز و رابينسون 

، 1383 ، ص155(

در واقع مدل SWOT يكی از ابزارهای استراتژيك تطابق 
قوت و ضعف درون سيستمی با فرصت ها و تهديدات برون 
اين  برای شناسايی  را  سيستمی است. تحليل سيستماتيكی 
عوامل و انتخاب استراتژی كه بهترين تطابقبين آن ها را ايجاد 
استراتژی  مدل يك  اين  ديدگاه  از  می دهد.  ارائه  می نمايد، 
و  ضعف ها  و  حداكثر  رابه  فرصت ها  و  قوت ها  مناسب 
منظور  اين  برای  می رساند.  ممكن  حداقل  به  را  تهديدها 

http://www.wikipedia.or
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درچهارحالت  تهديدها  و  فرصت ها  ضعف،  و  قوت  نقاط 
كلیwt,st,wo,so پيوند داده می شود وگزينه های استراتژيك 

از بين آنها انتخاب می شوند.
انتخاب  به  مربوط  تقسيمات  در   SWOTوتحليل تجزيه 
راهبردی مورد استفاده قرار می گيرند. رايج ترين كاربرد آن 
فراهم كردن يك چهارچوب منطقی برای هدايت نظام مند 
بحث های سيستم، راهبردهای مختلف و در نهايت انتخاب 

راهبرد است. 
می بيند  فرصت  يك  عنوان  به  برنامه ريز  يك  كه  آنچه 
برنامه ريز ديگر ممكن است آن را تهديد تلقی كند. همچنين 
يك نقطه قوت را ممكن است ديگری ضعف ببيند. بدين 
ترتيب تشخيص های متفاوت ممكن است بازتاب مالحظات 
اساسی قدرت در درون سيستم و يا تفاوت چشم اندازهای 
تحليل  و  تجزيه  مدل،  اين  در  كليدی  نقطه  باشد،  واقعی 

جدول 1: عوامل داخلی مؤثر بر توسعه گردشگری در روستای ابيانه

نقاط ضعف نقاط قوت

1-عدم استفاده از درآمدهای گردشگری جهت حفاظت و بهسازی 
منطقه

2-عدم تمايل مردم برای سرمايه گذاری در بخش گردشگری

1- استعداد باالی منطقه جهت سرمايه گذاری و برنامه ريزی
گردشگری به عنوان قطب مهم گردشگری كاشان

جهت  در  گردشگری  گسترش  وسيله  به  زايی  اشتغال   -2
فقرزدايی و رفع بيكاری منطقه

به  ارائه  برای  محيطی  فرآورده های  و  محصوالت  وجود   -3
گردشگران

دی
صا

اقت

برای  سكونتی  مكان های  يا  اقامتگاه ها  بودن  نامناسب  و  1-كمبود 
گردشگران

منطقه  بومی  كرده  تحصيل  و  ديده  آموزش  نيروی  وجود  2-عدم 
جهت راهنمای توريسم

3- تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم اين منطقه
4- توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف

1- قدمت تاريخی ابيانه و غنی بودن ارزش های فرهنگی
2- داشتن مناطق تاريخی- فرهنگی و آداب و رسوم خاص

فعاليت های  اكثر  در  ابيانه  مردم  مشاركت  و  همكاری   -3
توريستی و گردشگری

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ا

1- شرايط نامناسب راه های ارتباطی
جاده،  كالبدی  و  محيطی  زيرساخت های  كمبود  يا  وجود  عدم   -2

پاركينگ، سرويس بهداشتی
3- تخريب يا از بين رفتن بسياری از جاذبه های طبيعی

4- كمبود امكانات و تجهيزات تفريحی- ورزشی

1-همجواری با شهرها و روستاهای واقع در شهرستان كاشان
2- وجود طبيعت زيبا و منحصر به فرد

زيبای  انداز های  چشم  با  كوهستانی  منطقه  در  بودن  واقع   -3
كوهستانی

4- وجود فضاهای دلنشين و خالی از سروصدا و آلودگی صوتی
5- اقليم مناسب منطقه-جهت ريزش های جّوی

6- ارتفاع باالی منطقه از سطح دريا
نوع  لحاظ  از  گردشگری  فرد  منحصربه  جاذبه  وجود   -7

ساختمان ها و معماری
8- وجود پتانسيل برای انواع توريسم گردشگری و ورزشی

طی
حي

ن م
توا

1- عدم آشنايی ساكنان روستا در برخورد با گردشگران
و  پزشكی  تجهيزات  و  امكانات  بودن  نامناسب  يا  و  كمبود   -2

خدماتی

اين  با  مرتبط  سازمان های  طرف  از  منطقه  در  امنيت  1-وجود 
مقوله

2- وجود دفاتر و آژانس ها ی گردشگری در اكثر شهرستان ها
3- نگرش مسئولين به صنعت گردشگری جهت اشتغال زايی

نی
زما

سا

مأخذ: نگارنده
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جدول 2: عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستای ابيانه
تهديدها فرصت ها

1-تخريب محيط
2- افزايش قيمت خدمات

در  سرمايه گذاری  و  برنامه ريزی  به  دولت  توجه  1-افزايش 
بخش گردشگری

2- وجود تمايل در بخش خصوصی جهت سرمايه گذاری

دی
صا

اقت

1-رشد بيش از حد جمعيت و شلوغی منطقه
2- بی توجهی به فرهنگ سنتی و محلی به عنوان ميراث گرانبها با 

افزايش گردشگری
ناهنجاری های اجتماعی در مناطق گردشگری روستای  ايجاد   -3

ابيانه توسط گردشگران

1-افزايش تمايل جهت گردشگری در بين مردم شهری
2- وجود شهرستان های گردشگر فرست در اطراف منطقه

گی
رهن

و ف
ی 

ماع
جت

ا

1-تخريب محيط زيست در اثر ورود بيش از حد گردشگران
2- افزايش آلودگی منابع آب و خاک و هوا

1-استفاده از قابليت های محيطی منطقه مثل چشمه
2- بهسازی و نوسازی توان های اكولوژی

طی
حي

ن م
توا

1-عدم تبليغات الزم جهت معرفی پتانسيل های گردشگری ابيانه
حفظ  جهت  گردشگران  و  منطقه  مردم  كافی  آموزش  عدم   -2

ميراث ملی
3- ورود گردشگران به منطقه مورد مطالعه بدون توجه به ظرفيت 

تحمل منطقه در جذب گردشگر
4- عدم ارائه مجوز در زمينه گسترش و توسعه امكانات مورد نياز 

گردشگری

جهت  گردشگری  فرصت  از  مندی  بهره  به  تمايل  1-افزايش 
اشتغال زايی

2- وجود آژانس های عالقمند به استفاده از قابليت های منطقه
3-استفاده از نيروهای آموزش ديده و با تجربه از مناطق شهری 

اطراف
4- حمايت مسئوالن كشور يا استان و شهرستان از گردشگری 

منطقه جهت اشتغال زايی و كسب درآمد

نی
زما

سا

مأخذ: نگارنده

جدول 3 : تعيين وزن نسبی و رتبه هر يک از شاخص ها

توضيحاترتبهوزن نسبیشاخص

مهم ترين مولفه قدرت0/0771 وجود جاذبه ی منحصربه فرد گردشگری از لحاظ نوع ساختمان ها و معماری

داشتن مناطق تاريخی - فرهنگی و آداب و رسوم خاص و استعداد باالی منطقه 
جهت سرمايه گذاری و برنامه ريزی گردشگری

كم اهميت ترين مولفه قدرت0/0654

مهم ترين مولفه فرصت0/1131افزايش تمايل، جهت گردشگری در بين مردم شهری

كم اهميت ترين مولفه فرصت0/1014افزايش توجه دولت به برنامه ريزی و سرمايه گذاری در بخش گردشگری

مهم ترين مولفه ضعف0/0971كمبود و نامناسب بودن اقامتگاه ها يا مكان های سكونتی برای گردشگران

كم اهميت ترين مولفه ضعف0/0874كمبود امكانات و تجهيزات تفريحی و ورزشی

مهم ترين مولفه تهديد0/1661افزايش آلودگی منابع آب و خاک

بی توجهی به فرهنگ سنتی و محلی به عنوان ميراث گرانبها با افزايش گردشگری و 
ايجاد ناهنجاری های اجتماعی منطقه ی گردشگری روستای ابيانه توسط گردشگران

كم اهميت ترين مولفه تهديد0/1284

مأخذ: نگارنده
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دامنه ای از همه جنبه های موقعيتی سيستم و در نتيجه فراهم 
كننده چارچوب مفيدی برای انتخاب راهبرد است. 

اين مدل به علت اينكه می تواند الگويی از روند جذب 
ما نشان دهد در قسمت  به  را  گردشگر و علل كاهش آن 
پيشنهادها مورد بررسی قرار می گيرد.)حكمت نيا، 1385، ص239(

بررسی عوامل داخلی موثر بر توسعه گردشگری در 
روستای ابيانه

درونی  محيط  ضعف،  و  قوت  نقاط  شناسايی  جهت 
فرهنگی  اقتصادی،اجتماعی -  بعد  ابيانه در چهار  روستای 
، زيست محيطی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.نتايج 

در جدول 1 ارائه شده است.

بررسی عوامل خارجی مؤثر بر گردشگری در روستای 
ابيانه

بيرونی  محيط  تهديدات،  و  فرصت ها  شناسايی  جهت 
فرهنگی، زيست  اجتماعی،  اقتصادی،  بعد  در چهار  روستا 
در  گرفت.نتايج  قرار  بررسی  مورد  سازمانی   و  محيطی 

جدول 2 ارائه شده است.

تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد
با توجه به بررسی های انجام شده ، تعداد 17 نقطه قوت 
برابر 11  در  فرصت  تعداد 10  و  نقطه ضعف  برابر 12  در 
قوت  نقطه   27 تعداد  مجموع  در  است.  شده  تعيين  تهديد 
و فرصت به عنوان مزيت ها و تعداد 23 ضعف و تهديد به 
عنوان محدوديت ها پيش روی منطقه قرار دارد. به وسيله ی 
پرسش نامه و طيف ليكرت نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها 
و تهديدات از ديدگاه گروه پاسخ دهنده مورد سنجش قرار 
موضوعات  مطالعه  اين  در  كه  است  ذكر  به  الزم  گرفت. 
در چهار دسته عوامل اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، توان 
محيطی و سازمانی وبا پنج درجه شدت )خيلی زياد ، زياد، 
متوسط، كم، خيلی كم( بررسی شده و از اين روند و طرز 
كار درجه بندی در سراسر تحقيق استفاده شده است. بدين 

صورت كه برای تعيين وزن نسبی، هر عامل از هر ركن، در 
شدت درجه همان عامل )خيلی زياد امتياز5، زياد امتياز4، متوسط 
امتياز3، كم امتياز2 و خيلی كم امتياز 1( ضرب شده است. در 
نهايت رتبه هر متغير  به ترتيب صعودی ونزولی بدست می آيد. 
نتايج نهايی رتبه بندی )بيشترين وكمترين رتبه های هر ركن از 

مدل( در جدول شماره 3 قابل مشاهده است.

جمع بندی، نتيجه گيری و پاسخ به پرسش های پژوهش
گردشگری روستايی از دو جنبه دارای اهميت می باشد. 
يكی به عنوان يك فعاليت گسترده جهانی و ديگری تأكيد بر 
توسعه سياست های منطقه ای و محلی.گردشگری روستايی 
با توجه به همپوشی  امروزه  به عنوان يك فعاليت جهانی، 
گردشگر  رضايت  و  درآمدزايی  اشتغال،  ايجاد  اصل  سه 
در  است.  يافته  دوچندان  اهميتی  زيست  محيط  حفظ  و 
ترويج   - پيشرفته  كشورهای  به خصوص   - كشورها  اكثر 
در  دولت ها  برنامه ی  سرلوحه ی  در  روستايی  گردشگری 
بيالن  كردن  مثبت  ضمن  تا  دارد  قرار  گردشگری  زمينه 
اوقات  گذران  برای  شهروندان  هدايت  با  گردشگری خود 
فراغت به مناطق روستايی، فضای سرزمينی، درآمد را نيز در 

سطح كشور پخش نمايند.
توسعه  برای  پارامتری  عنوان  به  روستايی  گردشگری 
و  استعداد  شناختن  از  جلوه ای  برپايه  توسعه  منطقه ای، 
بايد  كه  مناطقی  برای  خردمندانه  گسترش  و  منطقه  توان 
باشند را  بهره مند  استاندارد های ويژه توسعه گردشگری  از 
در برمی گيرد. با در نظر گرفتن مبانی و اصول گردشگری 
پايدار در مناطق روستايی می توان بين جامعه گردشگرپذير، 
جامعه گردشگران و محيط طبيعی روستا در راستای پايداری 
برقرار ساخت. آموزش مستمر جامعه گردشگرپذير  تعادل 
در فعاليت ها و خدمات گردشگری حفاظت محيط زيست 
توسط جامعه گردشگر و جامعه گردشگران همكاری بخش 
چهارچوب  در  ساخت ها  زير  ايجاد  دولتی  و  خصوصی 
توسعه  بر  مؤثر  عوامل  از  محلی  و  منطقه ای  برنامه ريزی 
موفقيت آميز گردشگری روستايی می باشد. به هر صورت 
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هم  و  مثبت  اثرات  دارای  هم  روستايی  گردشگری  توسعه 
دارای اثرات منفی بر فرآيند توسعه منطقه خواهد بود، لذا 
صحيح  هدايت  برای  مرتبط  سازمان های  و  دولت  نظارت 

توسعه گردشگری روستايی امری الزم و ضروری است.
ابيانه روستايی است باستانی كه زندگی در سراسر آن جريان 
دارد و همين جاری بودن زندگی موجب می شود كه توجه 
گردشگران بيشتر به آنچه در مقابل چشمانشان قرار دارد جلب 

شود و متوجه قدمت فراوان اين بناهای به ظاهر روستايی ودر 
)/http://www.Tebyan.zn.ir/Turism.htm ( .باطن تاريخی نشوند

پس مسئوالن امر در اين زمينه بايد دست به كار برنامه ريزی 
دقيق با نگرش همه جانبه در روستا شده و هر چه سريعتر 
توريسم  از  بتوانند  تا  گيرند  نظر  مد  را  اساسی  راهكارهای 
روستايی كه يكی از ابزار های توسعه روستايی است به شيوه ی 

مناسب بهره برند.

جدول 4 : راهكارهای توسعه گردشگری پايدار در روستای ابيانه
تهديدها فرصت ها

T1 : افزايش آلودگی منابع آب و خاک

T2 : تخريب محيط

T3 : ورود گردشگران به منطقه ی مورد مطالعه 

بدون توجه به ظرفيت تحمل منطقه در جذب 
گردشگر

T2 : رشد بيش از حد جمعيت و شلوغی منطقه

O1 : افزايش تمايل جهت گردشگری در بين 

مردم شهری
O2 : حمايت مسئوالن كشور يا استان و شهرستان 

از گردشگری منطقه
O3 : استفاده از نيروهای آموزش ديده و با تجربه 

از مناطق شهری اطراف
O4 : افزايش توجه دولت به برنامه ريزی و 

سرمايه گذاری در بخش گردشگری

)ST( راهبردهای تنوع )SO( راهبردهای رقابتی تهاجمی نقاط قوت

ايجاد تنوع درامكانات، خدمات و فعاليت های 
گردشگری جهت جلب رضايت و افزايش 

گردشگران
تعيين ظرفيت در ميزان گردشگران جهت 

محافظت از محيط زيست روستا
اجرای برنامه های تبليغاتی در مراكز گردشگر 

فرست جهت معرفی جاذبه های روستا

وجود  دلیل  به  طبیعی  گردشگری  برتوسعه  تاکید 
مزیت های محیطی در روستای ابیانه

استفاده از تمایل بخش دولتی جهت سرمایه گذاری 
در  ساکنان  برای  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  منظور  به 

زمینه ی گردشگری
تشکیل  جهت  بومی  انسانی  نیروهای  از  استفاده 
جذب  ضریب  افزایش  منظور  به  مردمی  نهادهای 

گردشگران

S1 : وجود جاذبه منحصر به فرد گردشگری از 

لحاظ نوع ابنيه
S2 : قدمت تاريخی ابيانه و غنی بودن ارزش های فرهنگی

S3 : وجود طبيعت زيبا و منحصر به فرد

S4 : داشتن مناطق تاريخی - فرهنگی و آداب و 

رسوم خاص
S4 : استعداد باالی منطقه جهت سرمايه گذاری 

و برنامه ريزی گردشگری به عنوان قطب مهم 
گردشگری كاشان

)WT( راهبردهای تدافعی )WO( راهبردهای بازنگری نقاط ضعف

ايجاد قوانين و مقررات ويژه جهت استفاده از 
جاذبه های گردشگری بدون تخريب و آلودگی 

محيط
ايجاد زمينه و تشويق مردم به مشاركت در جهت 

توسعه زيرساختارها برای كسب درآمد و ايجاد 
شغل های مكمل در زمينه گردشگری

ایجاد اماکن گردشگری در روستای هدف
توزیع امکانات خدمات و تحصیالت گردشگری

آموزش مردم محلی و گردشگران جهت استفاده از 
منافع و آثار مثبت گردشگری

بهره گیری از مشارکت های مردمی جهت تجهیز 
منطقه 

W1 : كمبود و نامناسب بودن اقامتگاه  ها يا 

مكان های سكونتی برای گردشگران
W2 : عدم وجود نيروی آموزش ديده و تحصيل كرده ی 

بومی منطقه جهت راهنمايی توريسم
W3 : تخريب يا از بين رفتن بسياری از جاذبه های 

طبيعی
W4 : كمبود امكانات و تجهيزات تفريحی - 

ورزشی
مأخذ: نگارنده
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