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  نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار روستايي
  ٢*نيلوفر هاشمي

  ۸/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش    ۲/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت

  ده يچك
  هدف توسـعه پايـدار روسـتايي گسـترش امکانـات و بهبـود شـرايط زنـدگي نسـل کنـوني و           

  هـايي كـه دارد،   رفيـت پـذير روسـتايي اسـت و اکوتوريسـم بـا ظ     هاي آتي اقشـار آسـيب  نسل
  ايـن مقالـه بـا    . به عنوان راهکاري اساسـي در توسـعه پايـدار روسـتايي مطـرح شـود       تواند مي

. کوشد نگاهي کاربردي به گردشگري داشته باشدمي SWOTاستفاده از روش ماتريس تحليلي 
هـا و تهديـدهاي   نتايج پژوهش نشانگر برتري نقاط قوت بر نقـاط ضـعف و برابـري فرصـت    

زايـي، کـاهش فقـر، و افـزايش     برترين نقاط قـوت، شـامل افـزايش اشـتغال     .توريسم استاکو
هاي توسعه؛ و برتـرين نقـاط ضـعف، عبـارت از کـااليي شـدن       مشارکت روستاييان در برنامه

تـأمين  . ندهسـت فرهنگ، کمبود منابع، و عدم گـرايش روسـتاييان بـه کشـاورزي و دامپـروري      
ها؛ و واگذاري حق ترين فرصتفيت خدمات عمومي، عمدههاي اساسي، و بهبود کيزيرساخت

تـرين تهديـدات رشـد    برداري از منابع طبيعـي بـه سـودجويان، و نشـت اقتصـادي، مهـم      بهره
  .ندآيبه حساب مياکوتوريسم در توسعه روستايي 

 .گردشگري/ توسعه پايدار/ اکوتوريسم/ توسعه پايدار روستايي: هاکليدواژه

* * * 

                                                 
  .(niliparak@gmail.com)از دانشگاه تهران  يگردشگر يزيرکارشناس ارشد برنامه* 
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  مقدمه
اس يـ در مق ياسـ يو س ي، اجتماعيتوسعه اقتصاد يهافرايندگاه روستاها در يجانقش و 

چـون   ييمنـاطق روسـتا   يافتگيتوسعه ن يامدهاي، و پيالمللنيو ب ي، مليا، منطقهيمحل
 ينينشـ هي، مهاجرت، و حاشيکاريت، بيع جمعينده، رشد سريفزا يفقر گسترده، نا برابر

شـده اسـت    يتقدم آن بر توسعه شـهر  يحتو  ييموجب توجه به توسعه روستا يشهر
  ).۱۹: ۱۳۸۸، يا و غفاريازک(

سـت کـه   ين علـت ن يبه ا ينسبت به توسعه شهر ييضرورت توجه به توسعه روستا
  روسـت  سـكونت دارنـد، بلکـه از آن    ييت جهان سوم در منـاطق روسـتا  يت جمعياکثر

اسـت   ييروسـتا  طيت،  بهبود محيو تراکم جمع يشهر يکاريمسئله ب ييکه راه حل نها
  ).۴۵: ۱۳۶۸تودارو، (

ت يـ فيک ياست که موضـوع آن بهبـود و ارتقـا    يچندبعد يفرايند ييتوسعه روستا
چـون   يياز سـازوکارها  يريـ گاست و با بهره يير روستايپذبير و آسياقشار فق يزندگ
مناسب  يجاد دگرگوني، و ايو جمع يفرد ييت خوداتکاي، تقويده، سازمانيزيربرنامه
ار يـ کنـد کـه قـدرت، تـوان و اخت    يان تالش مييروستا يو اجتماع يدهن يختارهادر سا
ت کنـد تـا از ايـن طريـق بتواننـد      يار را تقويها و منابع در اختتيآنان از قابل يريگبهره
ازمنـد  ين يان توسـعه يتحقـق چنـ   .ر دهنـد ييـ ت مطلوب تغيت موجود را به وضعيوضع

رات ييـ است که منجـر بـه تغ   يو ارزش يتي، شخصي، فنينهاد يدر ساختارها يدگرگون
د يـ امد آن بايشود و پيان مييروستا يتيشخص هاي ويژگيو  يدر ساختار اجتماع ياساس
 يت اتکا بـه نفـس و آزاد  ي، و تقويت زندگيفيک ي، ارتقاياساس يازهايبه ن ييگوپاسخ

  ).۲۳-۲۲: ۱۳۸۸، يا و غفاريازک(ان باشد ييت روستايانتخاب و عامل
دار يـ ه توسـعه پا ي، نظريطيمحستيد زيشد يهال بحرانيبه بعد، به دل ۱۹۸۰از دهه 

 يهـا اسـت يقرار گرفته و تأكيد شـده اسـت کـه الگوهـا و س     يمورد توجه مجامع جهان
سـت و  يات انسـان ن يـ ح يهـا و ضـرورت  هـا  ويژگيازها، ين يگوموجود توسعه، پاسخ

دار، اگـر  يـ دگاه توسعه پاياز د  .ابديد تحول ينگرش جهان درباره رشد و روند توسعه با
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ن يـ هاسـت، ا انسـان  يت زندگيفيط و کيهدف از توسعه، گسترش امکانات و بهبود شرا
  بايسـت مـد نظـر قـرار     ز مـي يـ نده نيآ يهانسل يبلکه برا يامر نه تنها درباره نسل کنون

سـت، بلکـه   ين يعـ يست و منـابع طب يزطيدار، تنها حفاظت از محيتوسعه پا يمعنا .رديگ
و  يعـ يب منـابع طب يـ که بدون تخر ياست؛ رشد ينو از توسعه و رشد اقتصاد يداشتبر

همـة مـردم، اعـم از     يرا برا ي، عدالت و امکانات زندگيطيمحستيبرهم زدن تعادل ز
آورد يــ فـراهم مـ   محدود از جامعه يـ و نه فقط قشرهاي  يري، و عشايي، روستايشهر

  ).۲۲: ۱۳۸۴،يا و غفاريازک(
 يســم کــه در پــيمدرندوران پســت ياز گردشــگر ياعنــوان گونــه ســم بــهياکوتور

هـايي كـه دارد،   افتـه اسـت، بـا ظرفيـت    يدار تولد يچون توسعه پا يميمفاه يريگ شکل
 يجاد کنـد و بـه عنـوان راهکـار    يرا در همه ابعاد آن ا ييفرصت توسعه روستا تواند مي

  .مطرح شود ييدر توسعه روستا ياساس
ران برخوردار اسـت،  يدر ا يان توجهيسم از امکان رشد شايگر، اکوتوريد يياز سو 

ن گونـه  يـ ا. کامـل قـرار دارد   يمـ يتنوع اقل يان پنج کشور نخست دارايران در ميرا ايز
 يفرهنگـ  يو اجتمـاع  يمالحظـات اخالقـ   يمنـاف  يحيتفر يمانند گردشگر يگردشگر

تـري در بخـش   كم يگـذار هيازمنـد سـرما  يهـا ن ر گونـه يان نيست، و نسبت به سـا يرانيا
  ). ۳-۱: ۱۳۷۸، يکرم(هاست رساختيز

  . اسـت  ييدار روسـتا يـ سـم در توسـعه پا  ينقـش اکوتور  ين پژوهش، بررسيهدف ا
نظـران حـوزه   دگاه صـاحب يـ از د يعوامـل راهبـرد   يکوشيم با بررسـ ين مقاله ميدر ا

تـازه و   ي، نگـاه يابيـ س ارزيل حاصـل از مـاتر  يـ و تحل ييسم وتوسعه روسـتا ياکوتور
حـوزه   يم اصـل ين راستا، ابتدا به طرح مفـاه يدر ا. داشته  باشيم يبه گردشگر يکاربرد
نظـران،  و با بـازبيني صـاحب   يسپس به کمک مطالعات اسناد. سم پرداخته شدياکوتور

پـس  . ن گرديـد ين اساس تدويبر ا ياسم در توسعه مشخص، و پرسشنامهينقش اکوتور
. اسـتخراج شـد   يابيـ س ارزيوزه، ماترن حيها به دست متخصصان ال پرسشنامهياز تکم
بـه کمـک    ييشبرد توسعه روستايي براي پي، راهکارهايابيس ارزيل حاصل از ماتريتحل

  .سم ارائه خواهد داديگسترش اکوتور
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  سمياكوتور يمفهوم يمبان
انگر وجـود  يـ انـد، ب سم نگاشـته شـده  ينه اکوتورياگرچه متون متعددي كه تا كنون در زم

 يگرد عتيطب مستدل مقاالت از يکي اما هستند، »سمياکوتور« واژه شيدايپ مورد در يابهامات
کـه   يهنگـام  ۱۹۸۳در سال  )۱(نيـ السکورن واژه را هكتور سبالوسيکه ا دهد مينشان 

سم را ياو اکوتور. پرداخته، ابداع كرده استک مييدر مکز» عتيت از طبيحما«به پروژه 
نسـبتًا بکـر بـا هـدف      يعـ يبـه منـاطق طب   يفرسم، سياکوتور«: کنديف مين گونه تعريا

 يو هرگونـه آثـار فرهنگـ    ياهـان وحشـ  ين و لذت از مناظر، جـانوران، گ يمطالعه، تحس
  ).۵۶: ۱۳۸۵فنل، (» .ن مناطق استيا) و معاصر يباستان(

سـم  يانگر آن اسـت کـه زمـان گسـترش واژه اکوتور    يب )۲(آثار هتزر ين بررسيهمچن
، خصوصـًا از  ياز روند نادرست توسعه صنعت گردشـگر  مردم يتيمقارن با  اوج نارضا

ده يــچيســم، روابــط پيهتــزر بــا اســتفاده از واژه اکوتور. بــوده اســت يکينظــر اکولــوژ
او معتقـد  . كنـد يف ميرا تعر يمناطق گردشگر يهاست و فرهنگيزطيگردشگران، مح
رکـن   ۴زبـان، توجـه بـه    يدر قبال جوامـع م  يجاد اشکال متعهد گردشگرياست جهت ا

  : ت دارديزير اهم ياصل
  ؛يطيمحستيز يحداقل تأثير منف - ۱
 زبان و حداقل تأثير بر آن؛يحداکثر توجه به فرهنگ مناطق م - ۲

 زبان؛يجامعه م يبرا يحداکثر منافع اقتصاد
 ).۵۷: ۱۳۸۵فنل، (ت گردشگران يحداکثر رضا - ۳

  :است ريز شرح به يگردشگر يجهان سازمان دگاهيد از سمياکوتور چهارگانه مشخصات
  .عت؛يوابستگي به طب •
  .؛)عتيب به طبين آسيوارد آوردن کمتر(شناختي پايداري به لحاظ بوم •
 ؛يد به عنوان عنصر اصليمنطقه مورد بازد يهاوجود آموزش و ارائه ارزش •
 ).(World Tourism Organization, 2002زبان يو م يمشاركت جوامع محل •
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و  )۳(يمحلـ  يتوسعه اقتصـاد  يالگو .ستا يمحل يسم توسعه اقتصاديمبناي اکوتور
، عمدتًا بر جذب يسنت يدر توسعه اقتصاد. اندگر متفاوتيکديبا  يسنت يتوسعه اقتصاد

توسـعه کـه از    يراهکارها ياجرا(شود يد در سطح جامعه تأكيد ميجاد مشاغل جديو ا
د جـا يبـر ا  يمحلـ  ي، اما توجه توسعه اقتصاد)گردنديت ميهدا يخارج يروهاين يسو

. متمرکز اسـت  يو اجتماع) دارند يعت سازگاريکه با طب يمشاغل(مشاغل کوچک سبز 
کننـدگان بـه   ط مناسـب، مصـرف  يجـاد شـرا  يشود بـا ا يتالش م فرايندن يعالوه، در ابه
ل يتبد ياقتصاد يهاتيان، و کارگران به صاحبان فعاليدکنندگان، کاربران به کارفرمايتول

 يخـارج  يروهـا يبـه ن  يتوسعه به دور از هرگونه وابستگت يب، هداين ترتيشوند تا بد
، يشـناخت بـوم  يداريـ ، پاين راستا، توجه به اصول استقالل اقتصاديدر هم. رديانجام پذ

، از موارد مهم يو ارتقاء فرهنگ اجتماع يشخص يازهايکنترل جامعه، نحوة برخورد با ن
  ).۲۸۶: ۱۳۸۵فنل، (د يآيبه حساب م يضرور و

   يشناسروش
 يهـا تيـ فعال يمقـدمات  يزيـ ردر ابتدا به صورت ابزار برنامـه   SWOTل يه و تحليتجز
هـا  ر سـازمان يو سا يو آموزش ي، علمياما بعدها مؤسسات مل به کار گرفته شد، يتجار

ن ابـزار  يـ ا. بـه کـار گرفتنـد    يزيـ ربرنامـه  فرايندن گام يج در نخستيآن را به صورت را
ن خدمات، يارزش ا يابيد، ارزيجد يهاات و برنامهدر گسترش و توسعه خدم تواند مي

دارند،  يريگمياز به تصميکه ن ييت هاير موقعيد و سايجد يهادهيها و اها، پروژهبرنامه
  ).۱۴۲: ۱۳۸۷گران، يا و ديازک(د باشد يمف

ـ   ييشناسا SWOTل يه و تحليتجز يهدف کل ـ يو ب يآن دسته از عوامـل درون  يرون
  ن روش اطالعـات در  يـ ن، در ايبنـابرا . ت دارنـد يـ اهـداف، اهم  به يابياست که در دست

  :شونديم يبندمير تقسيز يديدو دسته کل
 ها؛ها و ضعفشامل قوت يعوامل درون - ۱
 .رامونيط پيمح يدهايها و تهدشامل فرصت يرونيعوامل ب - ۲
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تـوان از  يدها مـ يـ هـا، و تهد هـا، فرصـت  هـا، ضـعف  ف قـوت يب در تعرين ترتيبد
  :ر استفاده کرديه زساد يها عبارت

ن يـ ا. رسـانند يمـ  ياريـ بـه اهـداف    يابيکه گـروه را در دسـت   هايي ويژگي: هاقوت •
مطلـوب بـه اهـداف خواهنـد بـود؛       يابياثري مثبت در دست ياحتماًال دارا ها ويژگي
 شود؛ يطراح ها ويژگين يت ايد در جهت تقوير گروه باين، تدابيبنابرا

ن راه يـ دن به اهـداف، مضـرند و احتمـاًال در ا   يکه در راه رس هايي ويژگي: هاضعف •
ا کـاهش  يـ ف يد در جهت تضعير گروه باين، تدابيخواهند داشت؛ بنابرا ياثرات منف
 شود؛ ين دسته از عوامل طراحيا ياثرات منف

، يل اثرات مثبت احتماليتوانند به دليرامون که ميط پياز مح ييهاتيوضع: هافرصت •
بـه   يابيموجود دست يهارسانند و در کنار قوت يارياف به اهد يابيگروه را در دست

 اهداف را سرعت بخشند؛
گروه  يابيتوانند مانعي بر سر راه دستيرامون که ميط پياز مح ييهاتيوضع: تهديدها •

ن عوامل بازدارنـده بـه   يل ايد در جهت تبدير گروه باين، تدابيبه اهداف باشند؛ بنابرا
 .)۱: ۲۰۰۱لسون يو(شد    برنده باها و عوامل پيشفرصت

ها و راهبرد توسعه، با لحاظ کـردن جهـات   استين سيتدو فراينددر مرحله بعد، در 
تـوان  ي، مـ يو خـارج  يو با توجه به نوع واکنش، ونحوه تعامل هـر عامـل داخلـ    يقبل
. چهار منطقـه بـا چهـار نـوع راهبـرد متفـاوت اسـت        يم کرد که دارايرا ترس يسيماتر
موجـود را حفـظ، و نقـاط     يهـا هـا و فرصـت  د بتواند قوتيه بايس ناحين، ماتريبنابرا

کـم، اثـرات   ا دسـت يل به نقاط قوت و فرصت کند، يدها را حذف و تبديضعف و تهد
  :اند ازن راهبردها عبارتيا. و مخرب آنها را بر سازمان کاهش دهد يمنف
 يبـرا  يهادشـن يپ يكـه در آنهـا، راهکارهـا    يتهـاجم  ييا راهبردهـا  SO يراهبردها •

ِش رو در نظـر  يپ يهااز فرصت يبرداراستفاده مطلوب از نقاط قوت، در جهت بهره
 شود؛يگرفته م
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در اين منطقه بـه پيشـنهادها و راهکارهـاي    . يا راهبردهاي بازنگري WOراهبردهاي  •
ها، به ويـژه از راه تخصـيص   برداري بهينه از فرصتاجرايي براي نقاط ضعف با بهره

  شود؛توجه ميمجدد منابع 
سازماني، ترين نقاط قوت درونيا راهبردهاي تنوع كه با شناسايي مهم STراهبردهاي  •

بنابراين، تـأمين نيازهـاي الزم بـراي    . پردازندسازماني ميبه مقابله با تهديدهاي برون
ترين بخش پيشـنهادها را بـه خـود اختصـاص     مقابله با تهديدات فراروي ناحيه، مهم

  ؛دهد مي
يا راهبردهاي تدافعي بر آنند تا با ارائه راهکارهاي اجرايي، ضمن به   WTدهايراهبر •

حــداقل رســاندن نقــاط ضــعف، از تهديــدهاي بــرون ســازماني نيــز اجتنــاب کننــد 
(Policastro, 2001: 13).  

م يحات فوق ترسيرا با توجه به توض SWOT يقيس تطبيتوان ماتريب، مين ترتيبد
  ).۱شکل (کرد 

  

 هاقوت
(S)

  هاضعف
(W)

 هافرصت
(O)

 يتهاجميهاراهبرد
(SO)

 يبازنگر يهاراهبرد
(WO)  

 دهايتهد
(T) 

 تنوعيهاراهبرد
(ST) 

 يدفاعيهاراهبرد
(WT) 
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   SWOT يقيس تطبيماتر -۱شکل 

  جامعة آماري
نظـران  بتـن از صـاح   ۵و مصـاحبه بـا    ين پژوهش ابتدا به کمک مطالعات اسناديدر ا

د دانشـگاه و مسـئوالن و کارشناسـان    يسم شامل اسـات يو اکوتور ييحوزه توسعه روستا
ه شـد  يـ دها تهيـ هـا و تهد س نقاط قوت، ضعف، فرصتي، ماتريگردعتيطب يتة مليکم
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انتخاب  يقضاوت يراحتماليغ يريگنفره بر اساس نمونه ۵ ين جامعة آماريا). ۱جدول (
زان اعتبار هـر پـارامتر را   ين شد که ميتدو ياسشنامهن جدول، پريسپس بر اساس ا. شد

ب ين ضـر يو همچنـ ) کـامًال موافـق  : ۵کـامًال مخـالف تـا    : ۱از (کرت يف ليبه کمک ط
ن حـوزه،  يـ ، از منظـر کارشناسـان ا  ۴تـا   ۱از  يگذارت پارامتر مربوطه را با ارزشياهم
ت بـا مجمـوع   سه مجموع نقاط قـو يسنجش و مقا يت برايب اهميضر. کرديم يابيارز

ن يـ ا. شـد  يابيـ دات، ارزيـ هـا بـا مجمـوع تهد   ن مجموع فرصـت ينقاط ضعف و همچن
پژوهشـگر در حـوزة    يد دانشـگاه ين همه افراد نمونة مورد نظر شامل اساتيپرسشنامه ب

ع يـ ، توزيگردعتيطب يته مليو مسئوالن و کارشناسان کم يو گردشگر ييتوسعه روستا
ج حاصـل در  يقرار گرفت و نتـا  يل شده مورد بررسيپرسشنامة تکم ۱۹ت، يدر نها. شد
سه و يوه مقايش  .ديل گرديس تحلين ماتريمنعکس، و ا يعوامل راهبرد يابيس ارزيماتر
دات مـورد اسـتفاده قـرار    يـ ها و تهدل در دو حوزة نقاط قوت و ضعف، و فرصتيتحل

افقت جامعـه نمونـه   زان مويم يعنيزان اعتبار هر پارامتر، يب، در ابتدا مين ترتيبد. گرفت
ب ي، و نيـز ضـر  )۵تـا   ۱(ن اعداد به دست آمـده  يانگيبا هر پارامتر به کمک استخراج م

سپس با توجه به . مشخص شد) ۴تا  ۱(ن اعداد حاصل يانگيت هر پارامتر توسط مياهم
حوزه نقاط  ۴گر پارامترها در يسه با ديت هر پارامتر، وزن هر پارامتر در مقايب اهميضر

در ادامه بـا ضـرب كـردن اعتبـار هـر      . دها به دست آمديها وتهد، فرصتقوت، ضعف
ـ    . هر پارامتر مشخص شد يپارامتر در وزن آن، اعتبار وزن  ينهايتـًا، مجمـوع اعتبـار وزن

هـا  نقاط قوت با ضعف، و فرصت يسه کميحوزه به دست آمد که امکان مقا ۴هر  يبرا
   .دها را فراهم آورديبا تهد
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   دهايها و تهد، ضعف، فرصتوتنقاط ق -۱جدول 

رها
رامت

پا
 

  تهديدها  هافرصت  نقاط ضعف  نقاط قوت

عي
طبي

بع 
منا

  

جدال روستاييان- 
 ها بربا اکوتوريست

از منابع  استفاده سر
 کمياب مانند آب

برداري بهره حق واگذاري -
ــه    ــي بـ ــابع طبيعـ از منـ
ســـودجويان بـــه بهانـــه 

  توسعه اکوتوريسم

اجت
 و 

گي
رهن

ل ف
وام

ع
عي

ما
  

افزايش مشارکت روسـتاييان -
 ايهاي توسعهدر برنامه

ــرور و   - ــزايش احســاس غ اف
 خودباوري روستاييان

 افزايش سطح تحصيالت -
 عمومي بهداشت سطح افزايش -
 افزايش سطح امنيت -
جلــــوگيري از مهــــاجرت  -

 روستاييان به شهرها

کـــااليي شـــدن-
 فرهنگ روستايي

از بين رفتن تنـوع   -
ه اقـوام  زبان و لهج

 ايراني در بلندمدت
  

ــت  - ــأمين بهداش ت
ــتايي  ــع روس جوام

 در سطح باالتر
فــــراهم شــــدن  -

امکانــات آمــوزش 
  روستاييان

  

دي
صا

 اقت
مل
عوا

  
کاهش فقر -
ــدات   - ــوع تولي ــزايش و تن اف

 روستايي
جلوگيري از صـنعتي شـدن    -

 روستاها
 زاييافزايش اشتغال -

  

ــر- ــر منفـــي بـ اثـ
اشتغال روسـتاييان  

رزي و بــه کشــاو 
 دامپروري

  

گذاران غيـر  ورود سرمايه -
ــومي ــه بـ ــتاها بـ  و روسـ

 برداري اقتصادي آنان بهره
بـرداري  امکان عدم بهـره  -

ــه  اقتصــادي روســتاييان ب
دليـــل تـــأمين نيازهـــاي 

ازمنابع غير  هااکوتوريست
  توسط تورگردانان بومي

مل 
عوا ست

زي
 

طي
محي

 

ــرژي - ــتفاده از انـ ــاياسـ هـ
 تجديدپذير

طبيعـــي  منـــابع حفاظـــت از -
 روستا

  

خت
رسا

 زي
سعه

تو
  ها

افزايش مسيرهاي - 
ارتياطي و سهولت 

  حمل و نقل
تــأمين نيازهــاي   -

اساسي با سـرعت  
  باالتر توسط دولت

  

  هاي پژوهشيافته: منبع
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  پژوهش يهاافتهي

 مطروحه يت پارامترهايب اهمياعتبار و ضر ،هامندرج در پرسشنامه يهابه کمک پاسخ
نقـاط قـوت،    يابيـ هـاي ارز سي، مـاتر ۲جدول  يهاو با استفاده از فرمول شداستخراج 
  .دنديم گرديبه طور جداگانه ترس)  ۴جدول (دها يها و تهدو فرصت) ۳جدول ( ضعف،

  
  ي عوامل راهبرد يابيس ارزينحوه محاسبات ماتر -۲جدول 

  اعتبار وزني  وزن  ضريب اهميت  اعتبار  پارامتر

  ،نقاط قوت
  ،نقاط ضعف

  ،هارصتف
  دهايتهد

  

  مجموع
    

  
  هاي پژوهشيافته: منبع

  :۲در جدول 
aij:  پاسخ فردi  ام به اعتبار پارامترj ام  
bij : پاسخ فردi ت پارامتر يب اهميام به ضرj ام  
:Aj ن پاسخ همه افراد به اعتبار پارامتر مورد نظريانگيم(هر پارامتر  يياعتبار نها(  
Bj :ت پـارامتر  يب اهمين پاسخ همه افراد به ضريانگيم(هر پارامتر  ييت نهايب اهميضر

 )مورد نظر
Cj :ب يم ضـر يوزن هر پارامتر از تقس(هر پارامتر در وزن آن  ييضرب اعتبار نهاحاصل

  )ديآ يهر مجموعه به دست م يپارامترها ييب نهايآن بر مجموع ضرا ييت نهاياهم
n  :نفر ۲۰(دهنده تعداد افراد پاسخ(  

m  : پـارامتر در   ۴پارامتر در نقاط ضـعف،   ۴پارامتر در نقاط قوت،  ۱۲(تعداد پارامترها
  )پارامتر در تهديدات ۳ها، و فرصت
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   )نقاط ضعف  –نقاط قوت (  يعوامل راهبرد يابيس ارزيماتر -۳جدول 

ضريباعتبار  پارامتر
اعتبار   وزناهميت

  وزني
 نقاط قوت

  ۴۴۳/۰ ۰۹۵/۰  ۷۱/۳  ۶۷/۴ .زايي خواهد شدغالاکوتوريسم سبب افزايش اشت -۱
  ۳۹۵/۰ ۰۹۸/۰  ۸۵/۳  ۰۱/۴ .اکوتوريسم موجب کاهش فقر خواهد شد -۲
جملـهازتوريسم باعث افزايش و تنوع توليدات روستايياکو -۳

  ۲۴۵/۰ ۰۶۱/۰  ۳۹/۲  ۰۱/۴ .محصوالت کشاورزي و دامپروري و صنايع دستي خواهد شد
  ۲۹۳/۰ ۰۷۳/۰  ۸۷/۲  ۹۹/۳ .روستاها جلوگيري خواهد کرداکوتوريسم از صنعتي شدن -۴
اکوتوريسم از مهـاجرت روسـتاييان بـه شـهرها جلـوگيري -۵

  ۳۰۹/۰ ۰۹۳/۰  ۶۳/۳  ۳۳/۳ .خواهد کرد
  ۳۳۲/۰ ۰۹۱/۰  ۵۴/۳  ۶۷/۳ .اکوتوريسم سبب حفاظت از منابع طبيعي روستا خواهد شد -۶
ـ  اکوتوريسم موجب اسـتفاده از انـرژي -۷ ذير درهـاي تجديدپ

  ۲۳/۰ ۰۷۷/۰  ۰۱/۳  ۹۹/۲ .روستاها خواهد شد
  ۳۲۳/۰ ۰۸۱/۰  ۱۵/۳  ۰۱/۴ .اکوتوريسم سطح بهداشت عمومي را افزايش خواهد داد -۸
  ۳۱۶/۰ ۰۸۶/۰  ۳۷/۳  ۶۷/۳ .اکوتوريسم باعث افزايش سطح امنيت خواهد شد -۹
  ۲۰۴/۰ ۰۷۶/۰  ۹۹/۲  ۶۷/۲ .اکوتوريسم سبب افزايش سطح تحصيالت خواهد شد -۱۰
اکوتوريســم احســاس غــرور و خودبــاوري روســتاييان را -۱۱

  ۳۱۵/۰ ۰۷۹/۰  ۰۹/۳  ۹۹/۳ .افزايش خواهد داد
ايهـاي توسـعهان در برنامـهمشارکت روستايياکوتوريسم -۱۲

  ۳۵۸/۰ ۰۸۹/۰  ۴۹/۳  ۰۱/۴ .راافزايش خواهد داد
  ۷۶/۳  ۱  ۱/۳۹   مجموع

 نقاط ضعف
  ۲۱/۱ ۳۰۴/۰  ۷۷/۳  ۹۹/۳ .ستايي خواهد شداکوتوريسم سبب کااليي شدن فرهنگ رو -۱
اکوتوريسم بر اشتغال روستاييان به کشـاورزي و دامپـروري -۲

  ۶۹۸/۰  ۲۱/۰  ۶۰/۲  ۳۳/۳ .اثر منفي خواهد داشت
ها سبب جدال روستاييان با آنـانافزايش تعداد اکوتوريست -۳

  ۸۶۲/۰ ۲۸۶/۰  ۵۵/۳  ۰۱/۳ .بر سر استفاده از منابع کمياب مانند آب خواهد شد
ها به مناطق روستايي سـببدر بلند مدت ورود اکوتوريست -۴

  ۷۴۳/۰ ۲۰۲/۰  ۵۱/۲  ۶۷/۳ .از بين رفتن تنوع زبان و لهجه اقوام ايراني خواهد شد
  ۵۱/۳  ۱  ۴/۱۲    مجموع

  هاي پژوهشيافته: منبع 
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   )دها يتهد -ها فرصت( يعوامل راهبرد يابيس ارزيماتر -۴جدول 

ريبض اعتبار  پارامتر
اعتبار  وزناهميت

  وزني
 هافرصت

  ۲۶۷/۰۰۶/۱ ۲۰/۳ ۹۹/۳ و سهولت حمل و نقلياطيارتيرهايش مسيافزا -۱
ــأمين -۲ ــرقروســتاييياساســيازهــاين ت ويرســانان ماننــد ب

  ۲۴۹/۰۰۸/۱ ۹۹/۲ ۳۳/۴ با سرعت باالتر توسط دولت يسازسد
  ۲۲۳/۰۷۴۴/۰ ۶۸/۲ ۳۳/۳ انروستاييفراهم شدن امکانات آموزش -۳
  ۲۵۸/۰۰۴/۱ ۱۰/۳ ۰۱/۴ در سطح باالترييبهداشت جوامع روستا تأمين -۴

  ۹۲/۳  ۱  ۱۲    مجموع
 تهديدها

يبـرداربـه روسـتاها و بهـرهير بوميگذاران غهيورود سرما -۱
  ۳۵۸/۰۳۱/۱ ۷۹/۳ ۶۷/۳ آنان ياقتصاد

ان بـهيبه سـودجويعياز منابع طبيبردارحق بهرهيواگذار -۲
  ۳۶۲/۰۵۷/۱ ۸۴/۳ ۳۳/۴ سميتوسعه اکوتور بهانه

ـ ان بـه دل روستاييياقتصاديبردارامکان عدم بهره -۳ تـأمينلي
  ۲۸۳/۰۰۴/۱  ۰/۳ ۶۷/۳ توسط تورگردانانير بوميها از منابع غستياکوتور يازهاين

  ۹۲/۳  ۱ ۶/۱۰   مجموع
  هاي پژوهشيافته: منبع

يي، سـم بـر توسـعه روسـتا    ياکوتورم يمـرتبط بـا تـأثيرات مسـتق     يهاداده ياز بررس
د کـه  يـ آين برمـ يداخل پرانتز ذکر شـده اسـت، چنـ   كه هر پارامتر  ياعتبار وزنبراساس 
  :ند ازان نقاط قوت عبارتيمؤثرتر

  ) ۴۴۳/۰(خواهد شد  ييزاش اشتغاليسم سبب افزاياکوتور •
 ) ۳۹۵/۰(ب کاهش فقر خواهد شد موجسم ياکوتور •
ش خواهـد داد  يرا افـزا  ياتوسـعه  يهـا ر برنامـه ان ديسم مشارکت روستايياکوتور •

)۳۵۸/۰(  
  :ندرين نقاط ضعف به شرح زيتربرجسته بر همين اساس،  

  ) ۳۰۴/۰(اکوتوريسم سبب کااليي شدن فرهنگ روستايي خواهد شد  •
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ها سبب جدال روستاييان با آنان بر سر اسـتفاده از منـابع   افزايش تعداد اکوتوريست •
  )۲۸۶/۰(د کمياب مانند آب خواهد ش

اکوتوريسم بر اشتغال روستاييان به کشاورزي و دامپروري اثر منفي خواهد داشـت   •
)۲۱/۰(  

  :به قرار زيرند هان فرصتيترمگر، مهيد ياز سو
تأمين نيازهاي اساسي روستاييان مانند برق رساني و سد سـازي بـا سـرعت بـاالتر      •

  )۰۸/۱(توسط دولت 
  )۰۶/۱(و نقل  افزايش مسيرهاي ارتياطي و سهولت حمل •
  )۰۴/۱(تأمين بهداشت جوامع روستايي در سطح باالتر  •

   :اند ازعبارتب يدها به ترتين تهديترمهمنهايتًا، و  
برداري از منابع طبيعي به سودجويان به بهانه توسعه اکوتوريسـم  واگذاري حق بهره •

)۵۷/۱(  
  )۳۱/۱(ي آنان برداري اقتصادگذاران غير بومي به روستاها و بهرهورود سرمايه •
ها از برداري اقتصادي روستاييان به دليل تأمين نيازهاي اکوتوريستامکان عدم بهره •

 ).۰۴/۱(منابع غيربومي توسط تورگردانان 

 ج يل نتايتحل

نقاط قوت بـا اعتبـار    ينقاط قوت و ضعف، برتر يابيس ارزيماتر يدر مجموع از بررس
 يت بااليکه نشانه ظرفشود مياستنتاج  ۵۱/۳ ينفاط ضعف با اعتبار وزن ر، ب۷۶/۳ يوزن

ان يجـه شـا  ي، نت۳ن جـدول  يهمچنـ  .است ييسم به عنوان راهکار توسعه روستاياکوتور
ن يـ ا .دهـد  مي شانن) ۹۲/۳(يكسان  ياعتبار وزنرا با دها يها و تهدفرصت يتوجه برابر

 يديـ نقـش کل و ، يادآوريـ را  ايو ضدتوسـعه  ياک اقـدامات توسـعه  يـ جه مـرز بار ينت
    .کندين مييتوسعه را تب يهاطرح يو اجرا يزيرت در برنامهيريمد
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 هاشنهاديپ

 : شونديشنهاد مير پيز يبراي بهبود شرايط موجود، راهبردها
از  يبـردار استفاده مطلـوب از نقـاط قـوت، در جهـت بهـره      يبرا: SOراهبردهاي  •

 ييالزمـه آن آشـنا   شود کـه يشنهاد ميسم پيش رو، استفاده از اکوتوريپ يهافرصت
ر نگرش مسـئوالن  ييو تغ ين گونه گردشگريزان با ايرگذاران و برنامهاستيهمه س

سـم، تنهـا   يگسـترش اکوتور  ياصل يدر حال حاضر متول. ن حوزه استيدر مورد ا
است که بـا مشـارکت سـازمان     يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيسازمان م

 ين سـند ملـ  ي، طـرح تـدو  يزداريـ ، و آبخها، مراتـع ست و سازمان جنگليزطيمح
ـ     يگردعتيت طبيريتوسعه و مد س طـرح  ينـو شيکشور را بر عهـده دارنـد؛ امـا پ

سم به عنـوان ابـزار توسـعه اسـت و تنهـا هـدف آن،       ينشانگر عدم توجه به اکوتور
بـا   ييان توسـعه روسـتا  ين رو، هماهنگي متولياز ا .ران استيسم ايگسترش اکوتور

از  يو اســتفاده کــاربرد ي، و گردشــگريع دســتي، صــنايگــراث فرهنيــســازمان م
 .ن پژوهش استين اياديشنهاد بنيتوسعه، پ يهادر طرح يگردشگر

 يبـردار مقابله با نقاط ضعف بـه کمـک بهـره    يياجرا يراهکارها: WOراهبردهاي  •
هـا معطـوف   رساختيان و توسعه زيطه آموزش روستاييها، به دو حنه از فرصتيبه
هاي سم، آموزشيگسترش اکوتور يهابرنامه يش از اجرايرتي كه پدر صو. شوديم

تـوان از  يان، ميروستاي يش احساس غرور و خودباوريالزم داده شود، و نيز با افزا
 ين بـا رو يهمچنـ . کـرد  يريجلـوگ  ياز توسـعه گردشـگر   يناش ياستحاله فرهنگ

ه و اسـتفاده  يفسات سبز کـه تصـ  ير و تأسيدپذيتجد يهايآوردن به استفاده از انرژ
 يهـا توان از کشـمکش سازند، مييسر ميها را مافت زبالهيمجدد از منابع آب و باز

 .گيري كرداز کمبود منابع پيش يناش
توسعه، با توجـه بـه نقـاط قـوت،      يدات فرارويمقابله با تهد يبرا :STراهبردهاي  •

، يگـذار سـت ايان در تمام مراحـل س يجانبه روستايشنهاد مشارکت همهين پيترمهم
 يو نشـت اقتصـاد   ييب، امکان هرگونه سودجوين ترتيبد. و اجراست يزيربرنامه
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ب يـ از تخرتـوان  مين يو همچن رودمين يسم از بيمنافع حاصل از گسترش اکوتور
. ي كـرد ري، جلـوگ يربـوم ياران غذگـ هيآنهـا بـه سـرما    يواگذار در اثر يعيمنابع طب

هرچـه   يل آنها به اجـرا ي، تمايزيرنامهو بر يگذاراستيان در سييمشارکت روستا
ش يرا افـزا  يعـ يت آنان بـر منـابع طب  ياحساس مالکنيز و ، توسعه يهادتر طرحيمف
 ينه اقتصـاد يشـ يب يمنـد به حفاظت از منـابع و بهـره   ،تيدر نهااين امر که  دهد مي

  .انجامديان مروستايي
يت کارآمد اجراي ترين راهکارهاي اجرايي در اين بخش، مديرمهم: WTراهبردهاي •

هاي توسعه است که فرصت هر گونه سودجويي و انحراف از مسير را از بـين  طرح
هاي ناشـي  مديريت کارآمد، شکاف. سازدبرد و دستيابي به اهداف را مقدور ميمي

هـا،  گيري از بازخوردهاي اجراي برنامـه ريزي را برطرف، و با بهرهاز نقايص برنامه
در ايـن ميـان، آمـوزش و مشـارکت     . کنـد بردي را تدوين ميهاي راهمجددًا برنامه

هاي اجتماعي، فرهنگـي، اقتصـادي و   تواند از آسيب روستاييان در همه مراحل، مي
  .زيست محيطي، به طور کامل جلوگيري كند

  ها ادداشتي
1. Hector Ceballos-Lascurain   2.Hetzer 
3. Community Economic Development (CED) 
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