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چکیده اطالعات مقاله         
وکار در مناطق روستایی با توجه به شرایط موجود روند رو به کاهش جمعیت توجه به توسعه کسب

از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. بر این اساس در روستاهای دارای پتانسیل  نواحی روستایی

های وکار از ضرورتها و عوامل تأثیرگذار و ارائه راهبردهای توسعه کسبگردشگری بررسی زمینه

های وکار در سکونتگاهشود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهای توسعه کسباولیه محسوب می

وکار بوده است. پتانسیل گردشگری استان زنجان و در راستای کمك به ایجاد کسب روستایی دارای

ظر هدف کاربردی است. روش گردآوری  تحلیلی و ازن-نظر ماهیت، توصیفی روش تحقیق از

ساخته نامه محققهای میدانی از پرسشدهآوری داای و میدانی بوده و برای جمعاطالعات، کتابخانه

جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان . شده است استفاده

شده در  روستای شناسایی 04گرفته استان زنجان دارای  های انجامباشد. با توجه به بررسیمی

درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری  01باشد. های گردشگری میزمینه دارا بودن پتانسیل

 11عنوان تعداد نمونه الزم انتخاب شد. تعداد خانوارهای شود بهوستا میر 11استان که شامل 

 461باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل خانوار می 0501شده برابر با  روستای انتخاب

تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی و مدل سوات  و شده است. جهت تجزیه نفر محاسبه

شده در جدول ماتریس نهایی  دهد، با توجه به نمره ارائهاست. نتایج تحقیق نشان میشده  استفاده

وکار در ترین راهبرد جهت توسعه کسبعنوان جذابها بهرویکرد ارائه اعتبارات مالی توسط بانك

 شود.ردشگری استان زنجان ارائه میروستاهای هدف گ
.وکار روستایی، استان زنجانپایدار، کسبگردشگری روستایی، توسعه  ها:کلید واژه
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  مقدمه
های روزانه، نیاز به تجربه و تنوع در رویدادها در وجود تمایل به سفر و گردشگری برای دوری از هیاهوی کار، عادت  

زیستی متفاوت برای  هوا و محیط و ها نهادینه شده است. سفر به جایی دیگر، همراهی با مردمی دیگر در یک آبانسان

ای . در واقع گردشگری پدیده(Gjorgievski & Melles Trpkova, 2012)باشد فرد میانگیز و منحصربهها هیجانانسان

تواند به موفقیت اقتصادی یک شهر یا روستا و یا حتی در پویایی اجتماعی آن نقش داشته باشد، به طوری است که می

 .(Bădiță, 2012)به رشد و ارتقاء صنعت گردشگری فعال در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد های اخیر روند رو که در سال

هایی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه که با چالش

ایی فرصتی مناسب برای در هم (. توجه به توسعه گردشگری در سطوح مختلف فض1333اند )طیبی و همکاران، مواجه

 (. 1331شکستن چرخه فقر و نابرابری و همچنین لذت بردن از یک زندگی بهتر مطرح است )بدری و همکاران، 

از هرگونه فقر و تنگدستی و حفظ منزلت انسانی در جامعه هدف اصلی هر  دور یافته و به ای توسعهدستیابی به جامعه

زا نظران توسعه درون. صاحب(Gkartzios & Lowe, 2019) باشدزندگی جوامع بشری میدولت و حاکمیت در طول تاریخ 

 ,Ray)های ضعیف همان جامعه شکل بخشند افراد و باألخص بخش و پایدار بر این اعتقاد هستند که توسعه را باید

2010). 

ار ساختای در اقتصادهای محلی ایفا کرده است و بخشی از تغییر در سه دهه اخیر، صنعت گردشگری نقش فزاینده

ترین شیوه سفر بود، امروز وار متداول. اگر درگذشته گردشگری توده(Esparcia, 2014: 389)زده است جهانی را رقم

زیست نیز توجه زمان به محیطدر زندگی هستند و همهای جدید های کوچک که به دنبال تجربهگردشگری در گروه

. با توجه به این تغییر رویکرد، امروزه بسیاری توافق دارند که (Gherorghe et al, 2014: 12) گیردکنند صورت میمی

ش فقر هعنوان ابزاری برای کاتواند کاتالیزور توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی باشد و از آن بهگردشگری می

 .(Giampiccoli & Kalis,2012: 101) مند شوندو توسعه جامعه بهره

پیشنهاد  (SLA)و راهبرد معیشت پایدار  (SL)، رویکرد جدید برای کاهش فقر یعنی معیشت پایدار 1331ی در دهه

ختارهای اپذیری و سآسیب گیرد بلکه بر روی اهمیت بافتها و نتایج معیشتی را در نظر میتنها سرمایهشد. این راهبرد نه

ته ی روستایی تأکید داشاین رویکرد بر روی تفکر جامع و یکپارچه در مورد کاهش فقر و توسعه در حال تحول تأکید دارد.

فراتر از شاخص  1331آورد. از سال دهندگان به دست میزودی شهرت زیادی را در بین محققین، شاغالن و توسعه و به

یافتگی کشورها بر پایه شاخص توسعه انسانی مبتنی بر سه قابلیت زندگی سالم و طوالنی دسترسی هفقر، حتی درجه توسع

قبول  گیرد. سازمان جهانی گردشگری تعریفی قابلسنجش قرار می به دانش و آگاهی )آموزش( و استاندارد زندگی مورد

وجود دارد: توسعه گردشگری پایدار به مدیریت نظر از توسعه گردشگری پایدار ارائه کرده است که در مورد آن اتفاق

ع عوامل تنو محیطی،ای که ضمن رعایت شئونات فرهنگی، فرآیندهای اساسی زیستگردد به شیوهتمامی منابع منجر می

 ی حمایتی زندگی حفظ شود.هامحیطی و سیستمزیست

یافتگی، توجه به دستیابی به توسعههای مختلف مناطق جهت مندی از زمینهیکی از رویکردهای نوین جهت بهره

باشد. اقتصاد گردشگری اغلب توسط طرفدارانش با عنوان محرک رشد اقتصادی، توسعه فراگیر های گردشگری میقابلیت

بهبود اوضاع اقتصادی بعد از ایجاد ، عنوان یک سهم مثبتی برای رفاه جامعهبرده شده  و به محیطی نامو پایداری زیست

شده است. در بسیاری از مناطق، فرهنگ و طبیعت از منابع اصلی برای جذب  یجاد تنوع اقتصادی توصیفبحران  و ا
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باشد، اما عواملی چون مسائل محلی مانند مشارکت اجتماعی اعتماد و انسجام اجتماعی و نقش آن در گردشگری می

 است.گرفته  بحث و بررسی قرار ندرت در ادبیات علمی موردتوسعه گردشگری به

جهت  ریزی اصولیباشد و برنامههای بسیار باالیی جهت گردشگری میایران از لحاظ طبیعی و انسانی دارای پتانسیل

(. در این میان، گردشگری 1333تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا کند )محسنی، توسعه گردشگری، می

ی توان آن را ابزار مهمی برای توسعهاشتغال درآمد بوده و می روستایی نیز بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای

(. گردشگری روستایی یکی از 1331اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد )عنابستانی و اکبری،  ،اقتصادی

توسعه پایدار  های روستایی از انزوا و حاشیه و هدایت به سمتراهکارهایی است که امروزه در زمینه خارج ساختن محیط

تواند به رشد گردشگری در نواحی روستایی کاربرد زیادی دارد. یکی از مواردی که در زمینه صنعت گردشگری می

هاست. گردشگری روستایی انواعی دارد شامل: گردشگری طبیعی، روستایی کمک شایانی کند؛ ایجاد و گسترش زیرساخت

گردشگری کشاورزی، گردشگری مزرعه، گردشگری روستایی و گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم، گردشگری دهکده، 

ی روستایی ضروری است. به های توسعههای گردشگری در برنامه(. توجه به این قابلیت1334گردشگری سبز )رضوانی، 

گیری از راهبردها و ویژه منطقه مورد مطالعه، لزوم بهرهی بهمنظور بهبود عملکرد توسعه کسب و کارهای گردشگر

شود. در همین راستا یکی از راهکارهای ای احساس میی گردشگری روستایی به طور فزایندهاهکارهای مناسب توسعهر

 یاساسی جهت تحقق اثرات مثبت توسعه گردشگری در نواحی روستایی گسترش کسب و کارهای گردشگری در این نواح

ان زنجان در تحقیق حاضر به بررسی راهبردهای توسعه های گردشگری مناطق روستایی استباشد، با توجه به پتانسیلمی

 کسب و کارهای گردشگری در این نواحی پرداخته شده است.

  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
دیدگاه گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه روستایی، نشانگر توجه سیاستگذاران به مقوله گردشگری در امر توسعه 

ریزان و سیاستگذاران توسعه روستایی با طرح این دیدگاه، به اهمیت و ضرورت توجه به برنامهروستایی بوده است. لذا 

 ،طیمحیاند. در این میان مشکالتی زیستهروی مناطق روستایی واقف گردید های پیشگردشگری در جهت کاهش چالش

ریزان را در راستای پیش برنامهفرهنگی و اجتماعی که در نتیجه گسترش گردشگری انبوه ایجاد شده بود، بیش از 

گردشگری پایدار سوق داد. از سوی دیگر یکی از مشکالت اساسی گردشگری در مناطق روستایی، بویژه در ایران، کمبود 

های گردشگری به علت فقر و کمبود بوجه در مناطق روستایی است. لذا این مناطق در جذب گردشگر، به ویژه زیرساخت

 ,Tan et al)شکل روبرو هستند و توان رقابت با بازارهای گردشگری در سطح جهانی را ندارند گردشگران خارجی با م

نده گردد که در برگیرهای اقتصاد یک روستا میی گردشگری روستا شامل تمامی بخش. چالش اقتصادی در توسعه(2014

گذاری در بخش گردشگری روستایی است. گردشگری روستایی نوسانات درآمد روستاییان، اشتغال فصلی و میزان سرمایه

های تأسیسات زیربنایی )تأمین و انتقال آب، سیستم فاضالب( و خدمات رسانی در یک منطقه سبب افزایش هزینه

کند ی گردشگری روستایی قیمت زمین نیز افزایش پیدا می، با گذشت زمان و توسعه(Hall & Testoni, 2004)گردد می

دهد و همین امر ی اول سال رخ می( ورود گردشگران به مناطق گردشگری روستا در نیمه1331)صیدایی و همکاران، 

، بنابراین، فضاهای روستایی (Norris & Winston, 2007)سبب اشتغال فصلی و موقت در بیشتر مواقع سال میگردد 
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، گارود  و همکاران (Hall & Testoni, 2004)های گردشگری مورد تهدید قرار گیرند تواند از طریق توسعه فعالیتمی

 های مالی اشاره داشت.باشد کافی نبودن حمایت(، معتقد می4113)

باشد که در برگیرنده نداشتن آگاهی و دانش می های اساسی روبروگذاری در گردشگری روستایی با چالشسرمایه

 پذیریگذار به صرف هزینه و سرمایه خود در روستای گردشگری و وجود ریسکگذار، عدم انگیزه افراد سرمایهسرمایه

ای هگذاریباشد که عدم سرمایه(، معتقد می4112های اجرایی دولت اشاره کرد. سزابو  )ها و حمایتباالی آن، نبود مشوق

ی افراد بومی و غیر بومی در روستا به دلیل بازگشت ضعیف سرمایه در روستاها یکی از موانع عمده اقتصادی در توسعه

، فقدان سرمایه کافی برای شروع و یا تداوم مشاغل در نتیجه درک و پشتیبانی (Szabo, 2005)گردشگری روستایی است 

آمیز است که گردشگری روستایی بدان ترین موانع مخاطرهالی، از مهمسسات مها و سایر مؤی از طرف دولت، بانکناکاف

 ، باتلر و کالرک  اعتقاد دارند که توسعه گردشگری در مناطق روستایی لزوماً(Demonja & Ružić, 2011)باشد دچار می

و  ایی از قبیل نوساناتهحل جادویی برای توسعه روستایی نیست. از دیدگاه آنان مناطق روستایی با چالشبه عنوان راه

گذاران روبرو هستند و در شرایطی که روستا دارای اقتصاد ضعیف کاری سرمایهنارسایی درآمدی، دستمزد کم و محافظه

اه گی مکمل برای رونق اقتصادی و تکیهتواند به عنوان کارکردوقت میدشگری با ایجاد درآمد و شغل پارهاست، توسعه گر

دهد که گردشگری ای در بنگالدش نشان می. مطالعه(Maksimovic et al, 2015)اصلی توسعه روستایی مطرح شود 

کند ها رابطه مستقیمی دارد و به کاهش فقر روستایی کمک میگذاری خرد در این فعالیتروستایی و منافع آن با سرمایه

(Islam & Carlsen, 2012)( بیان می4113. گارود و همکاران )ی گردشگری روستایی نیازمند کنند که توسعه

 .(Garrod et al, 2006)ریزی کرد ای است تا بتوان با اتکای به آن برنامهگذاری گستردهسرمایه

وی تواند بر رطور بالقوه میافزایش حمایت از گردشگری روستایی به دلیل برخی از منافعی است که گردشگری به

 تواند به شرح زیر خالصه شود:ته باشد. طبق نظر رابرتز و هال این منافع مینواحی روستایی داش

 رشد، تنوع و تثبیت اقتصادی از طریق ایجاد اشتغال در مشاغل مرتبط با گردشگری؛ 

 دستی و بخش خدمات؛ ایجاد درآمد مازاد در بخش کشاورزی، صنایع 

  های بدون برداری از خانهخاص و باکیفیت و بهرهفرصتی برای واقعی کردن ارزش اقتصادی محصوالت غذایی

 شده؛ استفاده و رها

 تر؛افتاده های اجتماعی دورگسترش ارتباطات اجتماعی مخصوصاً از انزوا خارج ساختن نواحی و گروه 

  فرصتی برای ارزیابی میراث فرهنگی و اثرات آن(Lorio & Corsale, 2010: 153). 

م ی گردشگری دارند زیرا گردشگری مکانیسنظر داشت که نواحی روستایی نیاز به توسعه همچنین این نکته را باید در

تغال و پذیری، ایجاد اشمناسبی برای اجتماعات فقیر روستایی برای رسیدن به کاهش پایدار فقر از طریق افزایش ریسک

تواند شود. گردشگری میغال شروع میدارد که کاهش فقر از طریق ایجاد اشت( بیان می4111« )میدر» . باشددرآمد می

 نتیجه به بهبود معیشت مردم فقیر به کند که درابزاری مفید باشد که منبع مهمی را برای مبادالت خارجی فراهم می

 شود.ویژه در مناطق روستایی منجر میپذیر در بخشهای غیر رایج بههای ریسکی ایجاد فعالیتوسیله

زد؛ اما ساهای گردشگری فراهم میای را برای توسعه انواع فعالیتبع و بسترهای گستردهویژگی نواحی روستایی، منا

تنهایی کافی نیست و الزم است با توجه به تقاضای موجود در بازار این منابع و بسترها عرضه  وجود این منابع و بسترها به

شوند و برای اینکه این منابع قابلیت عرضه به گردشگران و بازدیدکنندگان داشته باشند، بایستی این منابع تبدیل به 
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ها و منابع گردشگری پیش از هر چیز ن جاذبهشد مصرف شوند. تبدیل ها قابلوسیله آنمحصول گردشگری شوند تا به

 (.4، 1331ها است )فرجی سبکبار و همکاران، سازی زیرساختگذاری و آمادهریزی، سرمایهنیازمند برنامه

درمانی، ها، مراکز آبگیرند عبارتند از: هتلکارهایی که هدف استفاده این گروه قرار می و ترین کسبعمده

مطالعه بسیار زیاد و  طور که ذکرشده، تأثیرات گردشگری بر روستاهای موردها و غیره. همانرانها، رستوفروشیخرده

این  بر اساسباشد. وکارهای گردشگری میافزایش تعداد کسب ترین تأثیر آن نیز برپوشی است. عمدهچشم قابل غیر

ای جهان و بخصوص کشورهای اروپایی های فعال در بخش گردشگری اغلب کشورهوکارکسبدرصد  31تعاریف بیش از 

 ؛(Mill & Morrison, 1992)باشند های کوچک و متوسط میوکارکسباز دسته 

هدف کسب درآمد  شود که باحقیقی و حقوقی گفته می (Arrangement)وکار در تعریفی ساده، به هر تشکیالت کسب

د کنشود. در این معنی، از یک پیک موتوری که با موتورسیکلت شخصی، مسافرکشی میاندازی میو حتی سود راه

با استفاده از  وکارکسب. شناخت و درک بهتر Fortuneهای چندملیتی مجله معروف شود تا غولوکار خوانده میکسب

سادگی شامل دروندادها، فرایندها و وکار یک سیستم است که بهمفهوم سیستم میسر است. به عبارت بهتر، کسب

...(، ابزار شناخت  های اجتماعی )مانند تئوری اقتصاد خرد و کالن وبروندادهاست. به لحاظ نظری و در کنار سایر تئوری

که جایگاه  استهبوده که در ادبیات رایج علمی دنیا، مدت (Organization Theory)« تئوری سازمان»این سیستم 

یزه انگ نیازهای فردی چونوکار شامل پیشلزامات توسعه کسبها و ارطخوبی تثبیت نموده است. شارزشمند خود را به 

های پذیری، بلوغ عاطفی، دانش فنی، نهادی و بازاریابی، مهارتو میل قدرتمند، عزم و اراده قوی، پشتکار، ظرفیت ریسک

و آگاهی اولیه و آموزش و تحصیالت و  ورانه از منابع، تجربه، پیشینهتوانایی بهرهدوراندیشی، نوآوری، مدیریتی، 

ای و اعتبارات، نیروی کار ماهر، دسترسی ها، دسترسی به منابع سرمایهنیازهای محیطی چون دسترسی به زیرساختپیش

راِن گم حقوقی و فضای نهادی تسهیلهای حمایتی دولت، نظاخدمات حمایتی، سیاست به بازار، پویایی بازار، دسترسی به

ن، های رشد است )مرادیان و همکاراهای نسبی و پتانسیل و فرصتغیر بوروکراتیک، دسترسی به منابع و دارایی و مزیت و

نیز در پژوهشی به بررسی راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در اندونزی  ،(4113و همکاران ) 1نوگروهو(. 1333

ریزی در جهت ایجاد یک مقصد گردشگری روستایی باید به خدمات ایج خود بیان کردند که برای برنامهپرداختن و در نت

مدیریت کیفیت، مشارکت و توانمندسازی مردم محلی و توسعه خدمات اکوتوریسم در روستا شامل توسعه توانمندسازی 

نسجم برای کسب تجربه و رفاه برای محلی، توسعه زیرساخت برای رعایت حفاظت از محیط زیست، ایجاد مدیریت م

بندی بازار و آموزش برای ارائه خدمات بهتر سازی ارتقاء گردشگری از طریق توسعه محصول و تقسیمگردشگران، یکپارچه

 ترین عوامل بودند.گردشگری و فرهنگی از مهم

ردشگری روستایی یک در پژوهشی در جمهوری اسلواکی و با عنوان آیا گ ،(4117) 4ملیچووا و ماجستریکووا

ی توسعه در چشم انداز توسعه روستایی است؟ نشان دادند که در مناطق روستایی که در سالهای قبل با رانندهپیش

های توسعه اقتصادی این بخش از فعالیتها به موتور اند، در اثر توسعه گردشگری و بهبود زمینهجمعیت گریزی مواجه بوده

 شده است. پیشران توسعه روستایی تبدیل

                                                            
1 . Nugroho 
2 . Melichová & Majstríková 
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در پژوهشی با عنوان مزایا و محدویتهای توسعه گردشگری در مناطق روستایی در منطقه  ،(4112و همکاران ) 3آیونال

ذب دهد که گردشگری روستایی به جاند. نتایج نشان میرومانی به آثار و نتایج گردشگری بر منطقه پرداخته -دره آمپوئی

و  کندد و تحریک اقتصاد محلی کمک میارز خارجی و منابع مالی داخلی، توسعه سرمایه گذاری، استفاده از دانش جدی

 ریزی شده هدایت گردد و اثرات منفی آن بر طبیعت وبایستی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با استراتژیک برنامه

 فرهنگی محدود شود. -محیط زیست، محیط اجتماعی

جریه؛ فرصتی برای توسعه در پژوهشی تحت عنوان گردشگری روستایی در اکیتی نی ،(4112) 4فستیوس و اوموبوی

با  دهد که منطقه مورد مطالعهکسب و کار روستایی به آثار گردشگری در نیجریه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می

ای ههای متعدد گردشگری با مسایلی از قبیل قوانین ناکافی در مدیریت گردشگری، عدم آگاهی، عدم حمایتوجود جاذبه

 های گردشگری روبرو است.ه با پتانسیلمالی، عدم توسعه در رابط

در پژوهشی تحت عنوان گردشگری روستایی جایگزین برای توسعه پایدار، لوآندا، کنیا به  ،(4112و همکاران ) 2اوکچ

درصد از ساکنان در بخش لوآندا  31بررسی اثرات گردشگری در کنیا پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 

گذاری در گردشگری مناطق روستایی، که موجب توسعه کشاورزی و تجارت، کنند. بنابراین سرمایهی میزیر خط فقر زندگ

 شود، پیشنهاد داده است.بازسازی بخش کشاورزی، بازسازی مناطق روستایی را می

ه از ستفادهای پیش روی توسعه پایدار گردشگری روستایی با اای تحت عنوان مسائل و چالشدر مقاله ،(4114) 3اسلم

های چاپی به تحلیل ابعاد گردشگری روستایی پرداخته است. نتایج تحلیل محتوا و بررسی اطالعات ثبت شده در نسخه

کنند و گردشگری به طور گسترده به عنوان یک دهد اکثر جمعیت مناطق روستایی در فقر زندگی میتحقیق نشان می

شود. مناطق روستایی عناصر غنی طبیعی و انسانی متنوعی را دارا ه مینیافته توصیاستراتژی توسعه برای مناطق توسعه

 باشند و رویکردهای گردشگری جایگزین برای توسعه در مناطق روستایی پیشنهاد شده است.می

در پژوهشی به بررسی گردشگری روستایی و اثر آن در مناطق روستایی بنگال پرداختند.  ،(4114) 7احمد و جهان

دهد گردشگری با توجه به کارکرد چندگانه خود به عنوان نیروی اصلی پیش برنده در توسعه نشان مینتایج تحقیق 

 های روستایی مطرح است.اجتماعی و تحوالت کالبدی سکونتگاه -اقتصادی

ای برای توسعه مناطق در پژوهشی به بررسی گردشگری روستایی به عنوان گزینه ،(4113و همکاران ) 3وازکیوز

قاضای گردشگران بینی تزایی به بررسی روند توسعه گردشگری روستایی در اسپانیا و یافتن مدل پیشی و اشتغالروستای

زایی پردازند و بر اساس آن مدل اشتغالمدت )با استفاده از مدل باکس جنکینر( میمدت و میانروستایی در کوتاه

 شود.گردشگری روستایی از این پژوهش استخراج می

در پژوهشی به بررسی گردشگری روستایی پرداختند و به این نتایج دست یافتند که  ،(4114و همکاران ) 3خلیل

های بزرگ در گذاریگردشگری روستایی در رومانی هنوز در مراحل اولیه است، اگرچه مقامات رومانیایی از سرمایه

                                                            
3 . Ionela 

4 . Festus & Omoboye 

5 . Okech 

6 . Aslm 
7 . Ahmed and Jahan 

8 . Vázquez 

9 . Khalil 
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ی ای با روحیهی منافع گردشگری بطور فزایندهکنند. اما روستاییان با توجه به مشاهدهگردشگری کالسیک حمایت می

 اند.های گردشگری روستایی نمودهکارآفرینی شروع به ابتکار عمل در زمینه استفاده از قابلیت

در مجارستان را مورد بررسی و  IRTهای توریسم روستایی با عنوان در پژوهشی مجتمع ،(4111و همکاران ) 11پانیک

این مطالعه بر اهمیت دادن به اجتماعات محلی با در نظر گرفتن یک روند سازماندهی و همچنین مطالعه قرار دادند. نتایج 

های روشن نمودن نقش مدیران واسطه تأکید خاصی نمود چرا که این امر اعتماد بین افرادی که خدمات برای توریسم

و همکاری در میان فعاالن روستایی بستری  نماید. موفقیت در ارتباط کالمی و تعاونکنند، ایجاد میروستایی فراهم می

ا که پذیرنده تعداد زیادی هها و رستورانمناسب را در جوامع محلی ایجاد نموده و شبکه اشتغال توریسم همانند هتل

ها به های مهم در این تحقیق که از تجزیه و تحلیل کیفی دادهدهد. بیشتر یافتهقرار می ی باشد را تحت تأثیرتوریست

آمد، بر اهمیت بازارهای محلی در جهت تقویت توریسم اذعان نمود. برای موفقیت در بازارهای محلی، ایجاد یک  دست

 باشد.ارتباط افقی و عمودی در میان فعاالن گردشگری در هر دو بخش ملی و محلی الزم می

 پژوهش روش
باشد، زیرا به دنبال شناسایی شافی میآوری اطالعات از نوع اکتنظر جمع نظر هدف کاربردی، از تحقیق حاضر از

نظر ماهیت به علت  باشد، ازوکار در روستاهای دارای قابلیت گردشگری در استان زنجان میراهکارهای توسعه کسب

اشد. جهت بپرسشنامه می تحلیلی و از نظر ابزار مبتنی بر -های جامعه آماری و شناسایی الگو توصیفیتوصیف ویژگی

ی منظور آشنای شود. ابتدا بهای و پیمایشی استفاده میت در پژوهش حاضر از دو روش مطالعات کتابخانهگردآوری اطالعا

های سالهنامه و رپژوهش عالوه بر استفاده از منابع علمی مانند کتب علمی، مقاالت پژوهشی، پایان با پیشینه موضوع مورد

های ویژه آمارهای منتشره توسط مرکز آمار ایران، فایلاد مختلف بهدانشجویی )در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا(، از اسن

استفاده قرار خواهد گرفت و سپس با استفاده از روش پیمایشی به  های پایه موردهای اجرایی، نقشهاطالعاتی دستگاه

، استان 1332بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  بررسی وضعیت موجود و چگونگی آن پرداخته خواهد شد.

باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهای دارای پتانسیل گردشگری خانوار روستایی جمعیت می 341333زنجان دارای 

شده در زمینه دارا روستای شناسایی 43گرفته استان زنجان دارای  های انجامباشد. با توجه به بررسیاستان زنجان می

شود روستا می 41درصد روستاهای دارای قابلیت گردشگری استان که شامل  21. باشدهای گردشگری میبودن پتانسیل

باشد. حجم خانوار می 4321شده برابر با  روستای انتخاب 41تعداد خانوارهای  عنوان تعداد نمونه الزم انتخاب شد.به

معادل  (درصد q50درصد،  p50درصد،  2درصد، احتمال خطای  32نمونه بر اساس فرمول کوکران )با ضریب اطمینان 

 شده است. نفر محاسبه 337

 و بحث  هایافته
جهت  (sowt)وکار در منطقه موردمطالعه، شناخت عوامل چهارگانه های توسعه کسبمنظور ارائه راهکارها و سیاستبه

یدات( ها و تهدشناسایی و بررسی عوامل مؤثر درونی )نقاط قوت و نقاط ضعف( و عوامل تأثیرگذار بیرونی ناحیه )فرصت

شود؛ بنابراین، راهکار توسعه این ناپذیر تلقی میها امری اجتنابها و فرصتها، تهدیدها و بهبود قوتمنظور رفع ضعفبه

 منظور:ها بهاط قوت و فرصتترین نقنواحی با فهرست نمودن مهم

                                                            
10 . Panyik 
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 های رقابتی نواحی روستایی.گیری از برتریطرح راهبردهای تهاجمی مبتنی بر بهره -1

ای از طریق ارائه راهبردهای بازنگری، منظور رفع نقاط ضعف درون ناحیههای پیش رو بهترین فرصتتبیین مهم -4 

 منظور تخصیص مجدد منابع.به

خشی بای، با تأکید بر راهبردهای تنوعمنظور رفع تهدیدهای برون ناحیهای بههای درون ناحیهترین قوتطرح مهم -3 

 های نواحی روستایی.در جهت رفع نیازمندی

ای به مرحله اجرا گذاشته شد که در این قسمت به ارائه های ناحیهمنظور رفع آسیبطرح راهبردهای تدافعی به -4

 شود.ها پرداخته میآن

 وکارعوامل داخلی مؤثر بر توسعه کسب

راه  هایی که درهدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیه جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت است، یعنی جنبه 

رو در این قسمت سه مقوله راهبردهای موجود، عملکردها و منابع، این باشند. ازریزی مدنظر میدستیابی به اهداف برنامه

 شود.گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف نمایش داده می ی قرارتوجه و بررس مورد

 کار )نقاط قوت و ضعف( و ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر توسعه و گسترش کسب .1جدول  شماره 

 11نقاط ضعف 11نقاط قوت

S1 پذیری مناسب در محدوده مسئولیت

 موردمطالعه

S2 های محیطی مناسبوجود توانمندی 

S3 اقتصادی  -دارا بودن بسترهای اجتماعی

 دستیصنایع

S4 مندی جهت ایجاد کار جدیدعالقه 

S5 انجام فعالیت اقتصادی در نوجوانی و جوانی 

S6 همکاری میان شورای اسالمی با مردم روستا 

S7 وجود روحیه تعاون بین روستائیان 

S8 ن بودن رخدادهای سوانح طبیعیپایی 

S9  روستائیان در زمینه انتقال تجارب شخصی

 وکارکسب

S10 های تمایل جهت شرکت در کالس

 وکارکسب

 

W1 وکارگذاری در کسبعدم تمایل مردم منطقه جهت سرمایه 

W2 وکارهای دولت در کسبگذاریریزی و سرمایهضعف برنامه 

W3 ها )نبود نشانه، تابلو و عالئم رانندگی های کالبدی نظیر راهنامناسب بودن زیرساخت

 ... در کنار جاده( و

W4 وکارنداشتن سرمایه کافی روستائیان جهت گسترش کسب 

W5 ین بودن فرهنگ تعاون و همکاریپای 

W6 وکارعدم آشنایی روستائیان روستایی با کسب 

W7 روستایی باال بودن مهاجرت جوانان 

W8 وجود بخش کشاورزی خودبسنده در روستا 

W9 .باال بودن فقر روستایی 

W10 انتقال سرمایه مالی توسط روستائیان به شهر 

 های تحقیق منبع: یافته

 وکارعوامل بیرونی مؤثر توسعه کسب

ها و تهدیدهایی است که ناحیه در هدف این مرحله بررسی آثار محیطی خارجی در منطقه جهت شناسایی فرصت 

 شده و بررسی وضعیت محیط با آن مواجه است. بنابراین بر اساس مطالعات انجام وکارارتباط با گسترش توسعه کسب

در  وکارلحاظ توسعه کسب و مؤثر بر این ناحیه از ها و تهدیدهای موجودمطالعه، مجموعه فرصت پیرامون ناحیه مورد

 ند.اگرفته توجه و بررسی قرار فرهنگی، اکولوژیکی و نهادی( مورد -غالب ابعاد توسعه روستایی )اقتصادی، اجتماعی

                                                            
11. Strenghs 
12 .Weaknesses 
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 تهدیدها( -هامطالعه )فرصت کار روستاهای مورد و ماتریس عوامل بیرونی مؤثر توسعه کسب  .4جدول  

 10تهدیدها 14هافرصت

-O1 مطالعه. وکار در روستاهای موردهای موفق کسبوجود نمونه 

-O2 گذاران بیرون از مستعد و آماده بودن ناحیه از دیدگاه سرمایه

 وکار محدوده موردمطالعهریزی کسبگذاری و برنامهاستان برای سرمایه

-O3  روند رو به افزایش حضور گردشگران در روستاهای دارای پتانسیل

 استان.

-O4 های های مناسب جهت امکان گسترش زیرساختوجود پتانسیل

 مطالعه. وکار در محدوده موردکسب

-O5 .تمایل گردشگران جهت خرید محصوالت تولیدی روستا 

O6- نواحی وکار ین بودن مخاطرات محیطی تأثیرگذار در کسبپای

 روستایی.

-O7 وکار.ارائه اعتبارات با سود مناسب به متقاضیان کسب 

-O8 ی هاسیما جهت ترویج فعالیت و های صداامکان استفاده از برنامه

 وکارکسب

O9-  وجود مطالعات آمایش سرزمین در استان جهت استفاده برای

 وکار.ریزی کسببرنامه

-O10 وکار در سطح بط با کسبوجود مراکز آموزش و دانشگاهی مرت

 استان

-T1 زی ریگذاری و برنامهمستعد و آماده نبودن ناحیه برای سرمایه

 کار. و کسب

T2- برای هاشهرستان سایر مردم انگیزه بودن پایین 

 مناطق در گذاریسرمایه دلیل به نواحی در این گذاریسرمایه

 رقیب و موفق

T3- های در زمینه فعالیتتجربه نفوذ و دخالت افراد بیاعمال

 کار. و کسب

T4-  های توسعه مدوننگر و نبود نگاه به برنامهمدیریت خرد 

T5- کارگیری مدیران الیق دارای ساالری جهت بهنبود شایسته

 صالحیت

T6- های ها جهت حمایت از فعالیتضعف جایگاه بخشداری

 هاشورای اسالمی و دهیاری

T7- جایگاه شغلی  مناسب جهت ارتقاءهای بودن برنامهین پای

 جوانان.

T8- ین بودن دسترسی به خدمات فنی مناسبپای 

T9- های اقتصادی در منطقهین بودن سودآوری فعالیتپای 

T10- شده به روستائیان ین بودن اعتبارات ارائهپای 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ها و تهدیدهاتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت

 11فرصت خارجی در برابر  11ضعف داخلی و تعداد نقطه 11قوت داخلی در برابر  11مطالعه تعداد  در منطقه مورد

عنوان نقطه قوت و فرصت به 41مجموع تعداد  تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب در

کار  و ین ناحیه جهت توسعه کسبها و تنگناهای پیش روی اعنوان محدودیتضعف و تهدید به 41ها و تعداد مزیت

ای هتوان گفت که این نواحی نیازمند بازنگری و سیاستبندی و تحلیل ساده میشناسایی است. لذا در یک جمع قابل

 باشند.ها میها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتمناسب در جهت رفع ضعف

 وکارتوسعه کسب (درونی )عوامل داخلی 

گرفته است. بر این اساس شاخص  مورد ارزیابی قرار کار و توسعه کسب رتبه و وزن نرمال نقاط قوت 3در جدول 

دارای باالترین نمره نهایی  انجام فعالیت اقتصادی در نوجوانی و جوانیمطالعه و  پذیری در محدوده موردمسئولیت

 باشد.می

 کار و کسبرتبه و وزن نرمال نقاط قوت  .3 جدول 

 نقاط قوت ردیف
وزن ضریب 

 اهمیت
 وزن نرمال

امتیار وضع 

 موجود

نمره 

 نهایی

1.  S1 10411314 4 10112314 33 پذیری مناسب در حدودِ موردمطالعهمسئولیت 

                                                            
13. Opportunities 

14. Threats 
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4.  S2 10134442 1 101344422 33 های محیطی مناسبوجود توانمندی 

3.  S3 اقتصادی  -دارا بودن بسترهای اجتماعی

 دستیصنایع

32 101337113 1 10133711 

4.  S4 10131143 4 101322331 34 مندی جهت ایجاد کار جدیدعالقه 

2.  S5 10413343 4 101143344 34 انجام فعالیت اقتصادی در نوجوانی و جوانی 

3.  S6 10113247 1 101132437 31 همکاری میان شورای اسالمی با مردم روستا 

7.  S7 10114333 1 101143331 31 وجود روحیه تعاون بین روستائیان 

3.  S8 10413343 4 101143344 34 پائین بودن رخدادهای سوانح طبیعی 

3.  S9  انتقال تجارب شخصی روستائیان در زمینه

 وکارکسب

32 101337113 1 10133711 

11.  S10 10132233 1 101322331 34 وکارهای کسبتمایل جهت شرکت در کالس 

915 1 - 1041 

 های تحقیقمنبع: یافته

گرفته است. بر این اساس شاخص  مورد ارزیابی قرار کار و کسبرتبه و وزن نرمال نقاط ضعف  4در جدول شماره 

ی کار دارا و های دولت در کسبگذاریریزی و سرمایهکار و ضعف برنامه و نداشتن سرمایه کافی جهت گسترش کسب

 باشد.باالترین نمره نهایی می

 کار و کسبرتبه و وزن نرمال نقاط ضعف  .4جدول  

 نقاط ضعف ردیف
وزن ضریب 

 اهمیت
 وزن نرمال

امتیار وضع 

 موجود
 نمره نهایی

1.  W1 گذاری در عدم تمایل مردم منطقه جهت سرمایه

 کار و کسب

31 101344327 4 10133231 

4.  W2 های دولت در کسبگذاریریزی و سرمایهضعف برنامه 

 کار و

34 101134433 1 1011343 

3.  W3 ها های کالبدی نظیر راهنامناسب بودن زیرساخت

 )نبود نشانه، تابلو و عالئم رانندگی در کنار جاده( و...

34 101324233 1 1013243 

4.  W4  نداشتن سرمایه کافی روستائیان جهت گسترش

 کار و کسب

37 10114344 4 10442344 

2.  W5 10133443 4 10133344 33 ین بودن فرهنگ تعاون و همکاریپای 

3.  W6 10133134 1 101331312 31 وکارعدم آشنایی روستائیان روستایی با کسب 

7.  W7 10131337 1 101313374 73 باال بودن مهاجرت جوانان روستایی 

3.  W8 10137312 4 101333243 32 وجود بخش کشاورزی خودبسنده در روستا 

3.  W9 .10111113 1 101111134 33 باال بودن فقر روستایی 

11.  W10 10117111 1 101171113 34 انتقال سرمایه مالی توسط روستائیان به شهر 

905   1041 

 های تحقیقمنبع: یافته
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 وکارمؤثر بر کسب (خارجی )عوامل بیرونی

ه ارائاین اساس شاخص گرفته است. بر کار مورد ارزیابی قرار و های کسبرتبه و وزن نرمال فرصت 2در جدول شماره 

کار  و های کسبسیما جهت ترویج فعالیت و های صدااعتبارات با سود مناسب به کارآفرینان و امکان استفاده از برنامه

 باشد.دارای باالترین نمره نهایی فرصت می

 کار و کسبهای رتبه و وزن نرمال فرصت .2جدول شماره  

 هافرصت ردیف
وزن ضریب 

 اهمیت
 وزن نرمال

امتیار 

وضع 

 موجود

 نمره نهایی

1.  O1 وکار در روستاهای موردهای موفق کسبوجود نمونه 

 مطالعه.

33 101121347 4 10441333 

4.  O2 گذاران مستعد و آماده بودن ناحیه از دیدگاه سرمایه

کار  و ریزی کسبگذاری و برنامهبیرون از استان برای سرمایه

 مطالعه محدوده مورد

34 101133243 3 10311334 

3.   O3  روند رو به افزایش حضور گردشگران در روستاهای دارای

 پتانسیل استان.

33 101337323 3 10431323 

4.  O4 های مناسب جهت امکان گسترش وجود پتانسیل

 مطالعه. وکار در محدوده موردهای کسبزیرساخت

31 101313322 4 10331234 

2.  O5  تمایل گردشگران جهت خرید محصوالت تولیدی

 روستائیان.

31 101312424 4 10333114 

3.   O6 10433133 3 101331424 32 کار. و پائین بودن مخاطرات محیطی تأثیرگذار در کسب 

7.  O7 .10433413 4 101133142 37 امکان ارائه اعتبارات با سود مناسب به کارآفرینان 

3.  O8 سیما جهت ترویج  و های صداامکان استفاده از برنامه

 کار و های کسبفعالیت

34 101134147 4 10444323 

3.  O9  وجود مطالعات آمایش سرزمین در استان جهت استفاده

 کار. و ریزی کسببرای برنامه

34 101133243 3 10311334 

11.  O10 ار ک و وجود مراکز آموزش و دانشگاهی مرتبط با کسب

 در سطح استان

33 10133432 3 10433312 

 332 1  3021 

 های تحقیقمنبع: یافته

مدیریت خرد گرفته است. بر این اساس  مورد ارزیابی قرار کار و کسبرتبه و وزن نرمال تهدیدات  3در جدول شماره 

مره باالترین ن جایگاه شغلی. های مناسب جهت ارتقاءبودن برنامهین پایو  های توسعه مدوننگر و نبود نگاه به برنامه

 باشد.نهایی تهدید را دارا می

 کار و کسبرتبه و وزن نرمال تهدیدات  .3جدول شماره 

 تهدیدها ردیف
وزن ضریب 

 اهمیت
 وزن نرمال

امتیار وضع 

 موجود

نمره 

 نهایی

1.  T1 گذاری و برنامهمستعد و آماده نبودن ناحیه برای سرمایه-

 کار. و ریزی کسب

31 101331134 3 1047331 
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1.  T2- ها برای پایین بودن انگیزه مردم سایر شهرستان

گذاری در مناطق گذاری در این نواحی به دلیل سرمایهسرمایه

 موفق و رقیب

32 101377111 3 10433113 

4.  T3- ای هتجربه در زمینه فعالیتنفوذ و دخالت افراد بیاعمال

 کار. و کسب

37 101114343 3 10334433 

0.  T4- 10413331 4 101142377 31 های توسعه مدونمدیریت خرد نگر و نبود نگاه به برنامه 

0.  T5- کارگیری مدیران دارای ساالری جهت بهنبود شایسته

 صالحیت

31 101331134 4 10374414 

6.  T6- های ها جهت حمایت از فعالیتضعف جایگاه بخشداری

 هاشورای اسالمی و دهیاری

32 101377111 3 10433113 

1.  T7- 103 3 101 37 .جایگاه شغلی های مناسب جهت ارتقاءبودن برنامهین پای 

9.  T8- 10374414 4 101331134 31 ین بودن دسترسی به خدمات فنی مناسبپای 

5.  T9- 10433113 3 101377111 32 های اقتصادی در منطقهین بودن سودآوری فعالیتپای 

11.  T10- 10334433 3 101114343 37 شده به روستائیانارائهین بودن اعتبارات پای 

 371 1 - 3.29 

 های تحقیقمنبع: یافته

 SOWTکار بر اساس مدل تحلیلی  و ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه کسب

 (SO)راهبردهای رقابتی/ تهاجمی 

-های بیرونی استوار است، راهکارهای زیر جهت بهرهدر راهبردهای تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت 

 گردد:مطالعه ارائه می کار منطقه مورد و های موجود در راستای توسعه کسببرداری از برتری

 ها.ارائه اعتبارات مالی توسط بانک -1

 وکار.های کسبایجاد تشکل -4

ردان جذب بیشتر طبیعت گمنظور این نواحی به توریستیطبیعی و اکو هایگیری و توسعه جاذبهشناسایی، بهره -3

 رقابت با سایر مناطق تفریحی و توریستی رقیب از قطب جمعیتی کشور در راستای

 افزایش توجه دولت در جهت ترویج و توسعه صنعت روستایی. -4

 مطالعه. ای جهت معرفی محدوده موردههای ملی و منطقبرگزاری جشنواره -2

های تعاونی و همچنین ترویج و آموزش از طریق منظور ایجاد تشکلتجربه و متخصص به استفاده از نیروهای با-3

 گذاران بومی.گیری از سرمایهجلسات مختلف با مردم با بهره

 مطالعه. صنعت محدوده موردگذاری های بخش خصوصی برای سرمایهگیری از حمایتبسترسازی و بهره -3

 (ST)راهبردهای تنوع  -

ن منظور تأمیبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است، راهکارهای زیر بهدر راهبردهای تنوع 

 گردد:های نواحی روستایی در جهت رفع تهدیدها ارائه میای از نیازمندیپاره

های ای از مردم در فعالیتکارگیری طیف گستردهمنظور بهخدمات به ها، تأسیسات وبخشی به فعالیتتنوع -1

 متنوع

ا و مطالعه از طریق سمیناره های طبیعی ناحیه موردهای تبلیغاتی برای معرفی جاذبهبخشی و توسعه برنامهتنوع -4

 ایمنطقه -ها در سطوح ملیجشنواره
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یزی رها و نقاط قوت در جهت برنامهای درونی و ارتقاء ظرفیتهگیری بهینه و هدفمند با تأکید بر تواناییبهره -3

 برای حذف یا کاهش تهدیدات بیرونی.

فرهنگی این منطقه در لیست آثار  -گذاری در جهت ثبت آثار طبیعی، تاریخی و اجتماعیریزی و سیاستبرنامه -4

 ملی

 اجتماعی با همکاری نیروی انتظامیتأمین امنیت اجتماعی برای مسافران جهت جلوگیری از تخلفات  -2

 (WO)راهبردهای بازنگری  -

 های بیرونی در جهت رفع نقاطگیری از فرصتدر راهبردهای بازنگری ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهره 

ها در ضعفها و از بین بردن برداری از فرصتجهت بهره باشد. به این منظور راهکارهای زیرضعف فراروی نواحی می

 گردد:راستای توسعه اکوتوریسم ارائه می

 ها با کارآفرینان.بازنگری در نحوه تعامل بانک -1

 های ترویجی و آموزشی.بازنگری در نحوه برگزاری کالس-4

گیری از بخش خصوصی و مشارکت مردم در راستای تجهیز امکانات خدماتی، بهداشتی و ریزی جهت بهرهبرنامه-3

 احیه موردمطالعه در راستای جذب گردشگر.اقامتی در ن

 وکار.های مرتبط در منطقه برای آموزش مردم در جهت گسترش کسببازنگری و توسعه نهادها و سازمان -4

 (WT)راهبردهای تدافعی 

 گردد:مطالعه، راهکارهای زیر ارائه می پذیری ناحیه مورددر این راهبرد ضمن تأکید بر رفع آسیب 

ها و ...( در جهت کاهش یا حذف نارسایی انسانی، تکنولوژی و ساختاری و -ز منابع موجود )طبیعیاستفاده ا -1

 موانع درونی و تهدیدها و خطرات موجود در محیط بیرونی با استفاده از استراتژی ترمیمی، حفاظتی و تغییری

نظر زیر ساختاری، تسهیالت و  سازی و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه و تجهیز روستاها اززمینه -4

 تجهیزات

 کار و رسانی به مردم منطقه در زمینه مزایای کسبآموزش و اطالع -4

 های تعاونی روستاییایجاد تشکل -1

 مطالعه کار در محدوده مورد و کسبراهبردهای   .7جدول شماره 

 (SO)راهبردهای رقابتی/ تهاجمی 

 دستی گذاری دولت از صنایعحمایت و سرمایه -1

 های گردشگری در روستاهای هدفبرگزاری جشنواره -4

... 

 ها.ارائه اعتبارات مالی توسط بانک -3

 وکار.های کسبایجاد تشکل -4

 (ST)راهبردهای تنوع 

 ها، تأسیسات و خدماتبخشی به فعالیتتنوع-1

ای ههای تبلیغاتی برای معرفی جاذبهبخشی و توسعه برنامهتنوع -4

 طبیعی ناحیه

تقاء های درونی و ارگیری بهینه و هدفمند با تأکید بر تواناییبهره -3

ریزی برای حذف یا کاهش ها و نقاط قوت در جهت برنامهظرفیت

 تهدیدات بیرونی.

 (WO)راهبردهای بازنگری 

 ها با کارآفرینان.بازنگری در نحوه تعامل بانک -1

 (WT)راهبردهای تدافعی 

انسانی، تکنولوژی و ساختاری  -استفاده از منابع موجود )طبیعی -1

ها و موانع درونی و تهدیدها و ...( در جهت کاهش یا حذف نارسایی و
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 های ترویجی وبازنگری در نحوه برگزاری کالس -4

 آموزشی.

گیری از بخش خصوصی و ریزی جهت بهرهبرنامه-3

مشارکت مردم در راستای تجهیز امکانات خدماتی، بهداشتی و 

 مطالعه در راستای جذب گردشگر اقامتی در ناحیه مورد

های مرتبط در منطقه بازنگری و توسعه نهادها و سازمان -4

 کار. و برای آموزش مردم در جهت گسترش کسب

خطرات موجود در محیط بیرونی با استفاده از استراتژی ترمیمی، 

 حفاظتی و تغییری

در جهت توسعه و تجهیز  سازی و تشویق مردم به مشارکتزمینه -4

 ساختاری، تسهیالت و تجهیزاتنظر زیر روستاها از

 وکاررسانی به مردم منطقه در زمینه کسبآموزش و اطالع -4

 های تعاونی روستایی.ایجاد تشکل -2

 های تحقیقمنبع: یافته

 ماتریس نهایی

جهت  1ها و تهدیدات معادل طبق شکل شماره نهایی نقاط قوت و ضعف و نمره نهایی فرصت با توجه به اینکه نمره 

 باشد.وکار بیانگر انتخاب استراتژی تهاجمی میاستراتژیک توسعه کسب

 یماتریس نهایی داخلی و خارج .1شکل شماره 

 
 QSPM ماتریس نهایی

یر های زوضعیت رشد و توسعه موجود قرار گرفت، استراتژی شده در جدول ماتریس نهایی که در با توجه به نمره ارائه

 گردد:ارائه می

 دستی. گذاری دولت از صنایعحمایت و سرمایه -1

 های گردشگری در روستاهای هدف.برگزاری جشنواره -4

 ها.ارائه اعتبارات مالی توسط بانک -3

 کار. و های کسبایجاد تشکل -4

دی بنسازی شده و سپس بر اساس میزان جذابیت رتبهها کمیابتدا استراتژی QSPM ماتریس نهایی در ادامه جهت ارائه 

 شوند.می

 ریزی استراتژی کمی )نقاط قوت(ماتریس برنامه .3جدول شماره 

 نقاط قوت
ضریب 

 اهمیت

 0استراتژی  4استراتژی  1استراتژی  1استراتژی 

 نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت
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S1 پذیری مسئولیت

روستائیان در محدوده 

 موردمطالعه

10112 4 10411 4 1014 3 
1031

7 
3 

1031

7 

S2  وجود

های محیطی توانمندی

 مناسب

10134 3 10433 4 1014 4 
1013

3 
3 

1043

3 

S3  دارا بودن

 -بسترهای اجتماعی

 یدستاقتصادی صنایع

10133 4 10333 4 1013 4 
1013

3 
3 

1043

1 

S4 مندی عالقه

 جهت ایجاد کار جدید

1013223

31 
3 

10433

33 
4 

10147

33 
4 

1033

442 
4 

1033

442

44 

S5  انجام فعالیت

اقتصادی در نوجوانی 

 و جوانی

1011433

44 
3 

10313

33 
3 

10134

33 
3 

1031

333

34 

3 

1031

333

34 

S6  همکاری میان

شورای اسالمی با 

 مردم روستا

1011324

37 
3 

10311

23 
4 

10134

12 
3 

1031

123 
3 

1031

123

11 

S7  وجود روحیه

 تعاون بین روستائیان

1011433

31 
3 

10317

13 
4 

10131

42 
3 

1031

713 
4 

1041

322

34 

S8  پائین بودن

رخدادهای سوانح 

 طبیعی

1011433

44 
4 

10413

32 
1 

10143

31 
1 

1011

433 
1 

1011

433

44 

S9  انتقال تجارب

شخصی روستائیان در 

 وکارزمینه کسب

1013371

13 
3 

10431

11 
3 

10143

12 
4 

1033

331 
3 

1043

111

44 

S10  تمایل جهت

های شرکت در کالس

 وکارکسب

1013223

31 
3 

10433

33 
3 

10147

33 
4 

1033

442 
4 

1033

442

44 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ریزی استراتژی کمی )نقاط ضعف(ماتریس برنامه .3جدول شماره 

 نقاط ضعف
ضریب 

 اهمیت

 0استراتژی  4استراتژی  1استراتژی  1استراتژی 

 نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت
جذابی

 ت
 نمره

W1  پائین بودن

تمایل مردم منطقه 

گذاری جهت سرمایه

 وکاردر کسب

101344327 3 
10434

3371 
4 

1013

323 
4 

10377

1343 
3 

10434

3371 

W2 ضعف برنامه-

ریزی و 
101134433 3 

10343

4333 
4 

1043

771 
3 

10343

4333 
4 

10437

7134 
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های گذاریسرمایه

 وکاردولت در کسب

W3  نامناسب بودن

های زیرساخت

ها کالبدی نظیر راه

)نبود نشانه، تابلو و 

عالئم رانندگی در 

 کنار جاده( و...

101324233 3 
10433

3734 
4 

1033

133 
4 

10131

3133 
3 

10433

3734 

W4  نداشتن سرمایه

کافی جهت گسترش 

 وکارکسب

10114344 4 
10421

333 
4 

1042

133 
3 

10333

733 
4 

10421

333 

W5  پائین بودن

فرهنگ تعاون و 

 همکاری

10133344 4 
10133

443 
3 

1043

337 
3 

10433

374 
3 

10433

374 

W6  پائین بودن

آشنایی روستائیان با 

 وکارکسب

101331312 3 
10473

3342 
3 

1047

333 
3 

10473

3342 
3 

10473

3342 

W7  باال بودن

مهاجرت جوانان 

 روستایی

101313374 4 10133 3 1047 3 10472 4 10337 

W8  وجود بخش

کشاورزی خودبسنده 

 در روستا

10133324 4 10137 4 1013 4 10332 1 10133 

W9  باال بودن فقر

 روستایی.
101111134 3 

10311

3434 
4 

1041

143 
3 

10311

3434 
4 

10411

4323 

W10  انتقال سرمایه

مالی توسط روستائیان 

 به شهر

101171113 4 
10443

4124 
4 

1044

341 
3 

10341

3133 
4 

10443

4124 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 ریزی استراتژیک کمی )نقاط فرصت(ماتریس برنامه .11جدول شماره  

 نقاط فرصت
ضریب 

 اهمیت

 0استراتژی  4استراتژی  1استراتژی  1استراتژی 

 نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت

O1 های موفق وجود نمونه

وکار در روستاهای کسب

 موردمطالعه

10142 
101121

347 
3 

103124

241 
4 

101331

433 
3 

103124

241 
3 
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O2  مستعد و آماده بودن

ناحیه از دیدگاه 

گذاران بیرون از استان سرمایه

-گذاری و برنامهبرای سرمایه

وکار محدوده ریزی کسب

 موردمطالعه

10147 
101133

243 
3 

1031133

44 
4 

101344

133 
4 

104173

133 
3 

O3  روند رو به افزایش حضور

گردشگران در روستاهای 

 دارای پتانسیل استان.

10114 
101337

323 
4 

103721

414 
4 

101321

3473 
4 

101372

713 
3 

O4 های وجود پتانسیل

مناسب جهت امکان گسترش 

وکار در های کسبزیرساخت

 محدوده موردمطالعه.

10124 
101313

322 
3 

104711

332 
4 

101442

1414 
4 

103312

34 
4 

O5  تمایل گردشگران جهت

خرید محصوالت تولیدی 

 روستائیان.

10132 
101312

424 
3 

104742

734 
3 

101421

317 
3 

104742

734 
3 

O6  پائین بودن مخاطرات

محیطی تأثیرگذار در 

 وکار.کسب

10134 
1013314

24 
3 

104331

323 
4 

1014737

41 
3 

104331

323 
3 

O7  ارائه اعتبارات با سود

 مناسب به کارآفرینان.
10174 

1011331

42 
3 

103433

132 
4 

1013313

344 
3 

103433

132 
4 

O8  امکان استفاده از

های صداوسیما جهت برنامه

 اروکهای کسبترویج فعالیت

1017 
1011341

47 
4 

104144

434 
1 

1014423

314 
1 

101134

147 
1 

O9  وجود مطالعات آمایش

سرزمین در استان جهت 

ریزی استفاده برای برنامه

 وکار.کسب

10112 
101133

243 
3 

1031133

44 
3 

101344

133 
4 

104123

134 
3 

O10  وجود مراکز آموزش و

دانشگاهی مرتبط با 

 وکار در سطح استانکسب

1013 
101334

32 
3 

104333

12 
3 

1014333

13 
4 

103377

4 
4 

 های تحقیقمنبع: یافته

 ریزی استراتژیک کمی )نقاط تهدید(ماتریس برنامه .11جدول شماره 

نقاط 

 تهدید

ضریب 

 اهمیت

 0استراتژی  4استراتژی  1استراتژی  1استراتژی 

 نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت نمره جذابیت
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T1  مستعد و

آماده نبودن 

ناحیه برای 

-سرمایه

گذاری و 

ریزی برنامه

 وکارکسب

10133 3 10473 4 10133 4 1037441 3 104733 

T2-  پایین

بودن انگیزه 

مردم سایر 

ها شهرستان

برای 

گذارسرمایه

ی در این 

نواحی به 

 دلیل

گذار¬سرمایه

ی در مناطق 

موفق و 

 رقیب

10137 3 10433 4 10331 3 1043311 4 103313 

T3- 

نفوذ و اعمال

دخالت افراد 

تجربه در بی

زمینه 

های فعالیت

 وکار.کسب

10111 3 10334 4 10442 4 1044433 3 103344 

T4-  مدیریت

خرد نگر و 

نبود نگاه به 

های برنامه

 توسعه مدون

10114 4 10413 4 10413 3 1031373 4 104133 

T5-  نبود

رساالشایسته

ی جهت 

کارگیری به

مدیران زن 

دارای 

 صالحیت

10133 4 10133 3 10473 3 1047331 3 104733 
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T6-  ضعف

جایگاه 

ها بخشداری

جهت 

حمایت از 

های فعالیت

شورای 

اسالمی و 

 هادهیاری

10137 3 10433 3 10433 3 1043311 3 104331 

T7-  پائین

بودن 

های برنامه

مناسب 

جهت ارتقای 

جایگاه 

 شغلی.

101 4 104 3 103 3 103 4 104 

T8-  پائین

بودن 

دسترسی به 

خدمات فنی 

 مناسب

10133 4 10133 4 10133 4 1037441 1 101331 

T9-  پائین

بودن 

سودآوری 

های فعالیت

اقتصادی در 

 منطقه

10137 3 10433 4 10331 3 1043311 4 103313 

T10-  پائین

بودن 

اعتبارات 

شده به ارائه

 روستائیان

10111 4 10442 4 10442 3 1033443 4 104423 

 های تحقیقمنبع: یافته

کار دارای بیشترین  و های کسبدهد، ایجاد تشکلآمده از بررسی جذابیت راهبردها نشان میدست در ادامه نتایج به

 باشد.جذابیت نسبت به دیگر راهبردها می
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 نمره نهایی جذابیت راهبردها. 14جدول شماره 
نمره جذابیت عوامل  راهبردها

 خارجی

نمره جذابیت عوامل 

 داخلی

جمع 

 هانمره

 رتبه

 4 2071 4031 4073 دستیگذاری دولت از صنایعحمایت و سرمایه

 3 3031 3011 3041 های گردشگری در روستاهای هدفبرگزاری جشنواره

 1 3044 3031 3014 هامالی توسط بانکارائه اعتبارات 

 4 3033 3047 3014 وکارهای کسبایجاد تشکل

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیرینتیجه
رو در این باشد. ازمطالعه می کار در منطقه مورد و یکی از اهداف این تحقیق ارائه راهبردی مناسب جهت توسعه کسب

 sowtوتحلیل کار در روستاهای دارای قابلیت گردشگری از مدل تجزیه و تحقیق حاضر برای ارائه راهکار توسعه کسب

فرصت  11ضعف داخلی و تعداد نقطه 11قوت داخلی در برابر  11مطالعه تعداد  شده است. در منطقه مورد استفاده

نقطه قوت و  41مجموع تعداد  تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب در 11خارجی در برابر 

ها و تنگناهای پیش روی این ناحیه جهت توسعه عنوان محدودیتضعف و تهدید به 41ها و تعداد عنوان مزیتفرصت به

 شناسایی است. کار قابل و کسب

ها و تهدیدات معادل جهت استراتژیک توسعه نهایی نقاط قوت و ضعف و نمره نهایی فرصت با توجه به اینکه نمره

 باشد.کار بیانگر انتخاب استراتژی تهاجمی می و کسب

های زیر شده در جدول ماتریس نهایی که در وضعیت رشد و توسعه موجود قرار گرفت، استراتژی با توجه به نمره ارائه

 گردد:ارائه می

 دستی. گذاری دولت از صنایعحمایت و سرمایه -1

 های گردشگری در روستاهای هدف.برگزاری جشنواره -4

 ها.ارائه اعتبارات مالی توسط بانک -3

 کار. و های کسبایجاد تشکل -4

های تبلیغاتی گردشگری به منظور ارایه ابزارهای تبلیغاتی مناسب با نیاز و دخالت دادن اندیشه مردم در تنظیم برنامه  -

 فرهنگ گردشگران

گردشگری در روستاهای گردشگری منطقه با دید های زیرساخت مطالعات پژوهشی در خصوص نیازسنجی خدمات و  -

 گرددسیستماتیک پیشنهاد می

رسانی به مردم در مورد نحوه برخورد با گردشگر و گردشگری در نواحی روستایی، به منظور به آموزش و اطالعبایستی   -

خاص و سایر موارد آموزش های رسوم، مکان جلوگیری از تعارض بین روستاییان و گردشگران در زمینه فرهنگ و آداب و

 .داده شود

 منابع

ی اکوتوریسم در (. راهبردهای توسعه1331) .و حسنپور، امید ؛بدری، سیدعلی؛ رحمانی، خلیل؛ سجاسی قیداری، مجید

 .24تا  31، صص 4، شماره 4های روستایی، دانشگاه تهران، دوره شهرستان مریوان، پژوهش
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