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تحلیل قابلیتهای توسعه گردشگری روستایی شهرستان بجنورد
حیدر لطفی*1؛ دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران.
دریافت مقاله1398/02/26 :

پذیرش نهایی1398/07/15 :

چکیده
یکی از آفتهای توسعه گردشگری روستایی در ایران نداشتن راهبرد و برنامهریزی مبتنی بر سنجش قابلیتهاست به نحوی
که به دلیل این ویژگی بسیاری از فعالیتهای خلقالساعه گردشگری روستایی پس از چندی از رونق میافتد و زیانهای
جبرانناپذیری به عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان سیستم گردشگری روستایی وارد میشود .استان خراسان شمالی به دلیل
مطلوبیت توریستی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران است که برای زیارت جاده شمال را انتخاب میکنند و بعد از
عبور از آب و هوای مرطوب وارد یک استان با اقلیم معتدل و گهگاه خنک در فصل تابستان میشوند؛ اما با این وجود به نظر
میرسد که برای استفاده بهتر و بیشتر از این فرصت و برای جذب گردشگران برنامهریزی راهبردی صورت نگرفته و بنابراین
پتانسیلهای گردشگری روستایی استان و بخصوص شهرستان بجنورد به شکل نسبتاً کامل و مطلوبی در راستای توسعه
گردشگری روستایی قرار نگرفتهاند .هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی قابلیتهای توسعه گردشگری روستایی
بجنورد از منظر برنامهریزی راهبری با استفاده از شاخص سوآت .سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به فرصتها و تهدیدها
و نیز قوتها و ضعفهای بجنورد در صنعت گردشگری روستایی مناسبترین استراتژی برای برنامهریزی راهبری توسعه
گردشگری روستایی بجنورد با استفاده از مدل سوآت کدام استراتژی است؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که استراتژی تهاجمی
آمار استنباطی است .برای جمعآوری دادههای از بررسیهای اسنادی و کتابخانهای و میدانی استفاده و برای تجزیه و تحلیل
یافتهها از مدل SWOTاستفاده گردید .برای این منظور محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصتها و
تهدیدها) منطقه مطالعه گردید و سپس برای سنجش وزن سنجهها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.
واژگان کلیدی :توسعه گردشگری روستایی ،برنامهریزی راهبری ،بجنورد.

*1

d.lotfi.garmsar023@gmail.com
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 )1مقدمه

دستيابي به پيشرفت و توسعه پايدار متضمن برنامهريزی و اجرای طرحهای اساسي است كه در اين راستا
ساماندهي به فعاليتهای جهانگردی ميتواند در كنار بخش كشاورزی و صنعت بسياری از مشكالت اجتماعي،
اقتصادی و مسئله اشتغال به كار جوانان را برطرف نمايد .مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان يكي از
بزرگترين و متنوعترين صنايع دنيا به حساب ميآيند .در سالهای اخير عامل جهانگردی به منبع درآمد
سرشاری در تجارت جهاني و عنصر بسيار مهمي در بهبود اقتصادی مناطق و كشورها مبدل گرديده است.
درآمدهای حاصل از سياحت رشدی سريعتر از درآمدهای حاصل از توليد ،فروش و صادرات كاالها و خدمات
در بعضي از كشورها و نواحي داشته است عامل جهانگردی سبب رونق و گسترش خدمات ،اشتغال نيروی انساني
توسعه زير بنايي در بسياری از مناطق ،شهرها و روستاها شده كه جهانگردان زيادی را جذب ميكند.
صنعت جهانگردی پديد آورنده درآمد ،كار و اشتغال است ،جهانگردی منبع اصلي درآمد برای مردم استانها
و نواحي است؛ كه مناظر طبيعي ،آب و هوا و جاذبههايي دارند كه فاقد ارزش بالفعل اقتصادی نيستند و از
طريق توسعه صنعت جهانگردی اقتصادی ميشوند .امروزه با پيشرفت تكنولوژی ،خصوصاً در حوزههای حمل و
نقل ،اطالع رساني ،امكانات اقامتي ،جهانگردی شكل تازهای به خود گرفته است و همه كشورها در رقابتي
تنگاتنگ هستند كه عالوه بر استفاده از مزايای طبيعي با به كارگيری تكنولوژیهای مربوط ،به جذب هر چه
بيشتر جهانگرد بپردازند(كيامهر .)19 :1385 ،امروزه توريسم به عنوان صنعتي بزرگ ،پديدهای است كه از
عناصر مختلف تشكيل شده است .اين عناصر شامل جاذبهها ،مكانها يا نقاط طبيعي و انساني است كه وابسته
به محيط ،فرهنگ و روابط اجتماعي ،حملونقل ،تسهيالت و خدمات است كه سبب تغيير محيط يا تغيير
فرهنگي ميگردد .از واژه گردشگری تعاريف مختلفي به عمل آمده است كه در ذيل به برخي از آنها پرداخته
ميشود .گردشگر به سفری موقتي و كوتاه اطالق ميشود كه ضمن آن گردشگر به منطقهای خارج از محل
(الواني و پيروزدخت.)115 :1375 ،
رشد روز افزون شهرنشيني و فشارهای روحي و رواني حاصل از زندگي شهری (سر و صدا ،آلودگي ،زندگي
آپارتماني ،ترافيک و )...مردم شهری را به گريز از شهر و روی آوردن به تفريح و طبيعتگردی و مسافرت به
مناطق بكر و مناظر چشمنواز ترغيب ميكند .در اين ميان مكانهايي كه از طبيعت بكر ،مناظر طبيعي چشمنواز،
آبوهوای مناسب دارند بيشتر از ساير نقاط مورد توجه گردشگران قرار دارد .استان خراسان شمالي به دليل
برخورداری از آبوهوای مطلوب ،مناظر چشمنواز ،چشمهسارهای فراوان ،قرار گرفتن در مسير جاده مشهد ،همه
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ساله پذيرای تعداد كثيری از مسافران و گردشگران است كه برای زيارت جاده شمال را انتخاب ميكنند و بعد
از عبور از يک اقليم مرطوب و طاقتفرسا وارد يک استان با اقليم معتدل و گهگاه خنک در فصل تابستان
ميشوند .به نظر ميرسد برای استفاده بهتر و بيشتر از اين فرصت برای جذب گردشگران ميبايستي پتانسيلهای
استان و شهرستان بجنورد به شكل بهتری برای گردشگران معرفي شود و گردشگران عبوری از تمام پتانسيلها،
فرصتهای گردشگری روستايي استان آگاهي كافي ندارند .در اين مقاله تالش ميشود با استفاده از شاخص
راهبردی  SWOTراهكارهای مطلوب را برای استفاده و معرفي توانمندیهای گردشگری روستايي استان در
اختيار مديران و مسئولين استان و شهرستان قرار داده شود؛ بنابراين هدف اصلي اين مقاله عبارت است از
بررسي قابليتهای توسعه گردشگری روستايي بجنورد از منظر برنامهريزی راهبری با استفاده از شاخص سوآت.
سؤال اصلي مقاله اين است كه با توجه به فرصتها و تهديدها و نيز قوتها و ضعفهای بجنورد در صنعت
گردشگری روستايي مناسبترين استراتژی برای برنامهريزی راهبری توسعه گردشگری روستايي بجنورد با
استفاده از مدل سوآت كدام استراتژی است؟

 )2مبانی نظری

از واژه گردشگری تعاريف مختلفي به عمل آمده است كه در ذيل به برخي از آنها پرداخته ميشود .گردشگر
به سفری موقتي و كوتاه اطالق ميشود كه ضمن آن گردشگر به منطقهای خارج از محل سكونت و كار خود به
منظور سير و سياحت ،مسافرت ميكند و در آنجا بخشي از درآمد خود را هزينه ميكند(الواني و پيروزدخت،
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)115 :1375؛ اما طبق تعريفي كه در سال  1964از طرف سازمان ملل و بر اساس پيشنهاد اجالس بينالمللي
ترانسپورت و جهانگردی آن سازمان در روم به تصويب رسيد ،جهانگردی عبارت است از فعاليتهای افرادی كه
برای استراحت ،تفريح ،ديدار دوستان خويش ،تجارت ،امور حرفهای ،درمان بيماری ،انگيزههای مذهبي -زيارتي
و ...به خارج از محيط خويش سفر كرده كه حداقل  1شب و حداكثر  1سال به طور متوالي در آنجا اقامت داشته
باشد(سينايي .)15:1382،مديريت و برنامهريزی گردشگری روستايي يک فرآيند جامع برای تعيين اقداماتي
است كه يک بنگاه گردشگری روستايي يا يک مقصد بايد طي نمايد تا به اهداف تعيينشده دست يابد(زنگي
آبادی و همكاران .)1389 ،برنامهريزی سلسلهای منظم از اقدامات و فعاليتهايي است كه برای رسيدن به يک
هدف و يا مجموعهای از اهداف مرتبط با هم طراحي ميشوند .بر اساس اين تعريف ميتوان گفت كه برنامهريزی
فرآيندی است برای:
 پيشبيني و تعيين توالي تغييرات آيندهنگر است برای حل مشكالت به دنبال ارائه راهحلهای بهينه ميگردد و برای افزايش و به حداكثر رساندن منافع توسعه ،اعم از كالبدی ،اقتصادی ،اجتماعي و يا محيطي طراحيميگردد
 و به پيامدهای قابل پيشبيني ميانجامد(تواليي.)25 :1386 ،از اين تعريف كلي چنين برميآيد كه برنامهريزی (از جمله برنامهريزی گردشگری روستايي) ممكن است
در اشكال و حوزههای گوناگون ،از جمله توسعه كالبدی و اقتصادی ،تدارک خدمات ،ارتقای زيرساختهای
بازاريابي و توسعه كسب و كار صورت گيرد .تدوين برنامههای جامع ،قديميترين و در عين حال ناكارآمدترين
رويكرد برنامهريزی برای ملزومات خاص گردشگری روستايي است(آقاسي زاده و همكاران )22 :1388 ،هدف
نهايي يا سلسلهای از اقدامات را تبيين ميكند و همه سازمانهای دولتي و يا خصوصي را تشويق يا وادار ميكند
به سوی آن هدفها گام بردارند .از نقاط قوت برنامه جامع آن است كه دورنمايي تفصيلي از فرآيند توسعه را
ترسيم ميكند ،اما ايراداتي نيز به آن وارد است ،از جمله اينكه حداقل در هدايت فعاليتي در حال تغيير همچون
گردشگری روستايي ،بيش از سخت و انعطافناپذير است و در عمل واقع بينانه نيست .ماهيت پويای گردشگری
روستايي برخي از برنامه ريزان را بر آن داشته است كه از رويكرد تدوين برنامه جامع ،به سوی برنامههای پويا
كه از انطباقپذيری بيشتری برخوردارند ،تغيير جهت دهند .تفاوت اصلي اين دو برنامه در آن است كه برخالف
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برنامه جامع كه تدوين آن به صورت دورهای صورت ميگيرد و هرچند وقت يکبار انجام ميشود؛ در برنامهريزی
پويا فرآيند توسعه به طور مداوم با تغيير شرايط منطبق ميشود(بيک محمدی.)1386 ،
به داليل متعددی برنامهريزی در گردشگری روستايي از اهميت زيادی برخوردار است .اهم اين داليل
عبارتاند از:
 -1برنامهريزی كالبدی به خاطر توان بالقوهای كه در كنترل توسعه دارد ،سازوكار الزم برای تدارک ساختارند
امكانات گردشگری روستايي و تأسيسات زيربنايي آن در مناطق جغرافيايي بسيار وسيع ،فراهم ميآورد .به
موازات توسعه گردشگری روستايي جنبه جغرافيايي آن اهميت بيشتری مييابد .در گذشته بسياری از اشكال
برنامهريزی گردشگری روستايي ،در سطح محلي انجام ميشد و خاص همان مكان بود .اين امر نشانگر افقهای
نسبتاً محدودی بود كه بيشتر الگوهای گردشگری روستايي بر اساس آن شكل ميگرفتند اما توأم با توسعه
حمل و نقل و گسترش فضايي گردشگری روستايي لزوم وجود سيستمهای برنامهريزی كه قابليت هماهنگ
كردن توسعه گردشگری روستايي در سطح منطقهای و حتي ملي را داشته باشند ،بيش از پيش ضرورت يافته
است(.)Miciel, 1989
 -2توسعه گردشگری روستايي به طور طبيعي از الگويي گسسته پيروی ميكند .اين گسستگي در عناصر
گوناگون بسياری كه در برنامه گردشگری روستايي الزم است با هم ديده شوند ،انعكاس مييابد؛ بنابراين وجود
سيستمي كه فعاليتها را هماهنگ نمايد و از اين طريق امكان توسعه قابليتهای اين صنعت را فراهم آورد،
ضروری مينمايد .نظر به اينكه در بسياری از مقاصد گردشگری روستايي ،عوامل گوناگون از الگوی مالكيت و
مديريت يكساني نيز پيروی نميكنند ،وجود يک سيستم برنامهريزی كه به تلفيق و ساختارمند نمودن اين
عوامل بينجامد ،بسيار ارزشمند است .به اين ترتيب ،با اعمال سيستمهای برنامهريزی در حوزه بازاريابي ،ميتوان
مكانهای گردشگری روستايي و محصول آنها را ترويج نموده و پس از شكلگيری آنها را بهدرستي مديريت
 -3بين برنامهريزی و اصول توسعه پايدار ،ارتباط آشكاری وجود دارد .در مفهوم توسعه پايدار گردشگری
روستايي تلويحاً مداخلههايي نهفته است كه هدف آنها نه تنها حفظ منابعي كه اين صنعت به آنها وابسته
است ،بلكه به حداكثر رساندن منافع آن برای جامعه محلي نيز هم هست .اين مهم از طريق مديريت صحيح
منابع امكانپذير خواهد بود .رايجترين شكل اين نوع مداخالت ،برنامه توسعه گردشگری روستايي و تدوين يک
برنامه مديريتي كارآمد برای اين منظور است(.)Bridges, 1959
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 -4برنامهريزی ميتواند مكانيسمي برای توزيع و باز توزيع سرمايهگذاریهای صورت گرفته در گردشگری
روستايي و منافع اقتصادی مرتبط با آن باشد .برنامهريزی ميتواند هم به توسعه مكانهای جديد گردشگری
روستايي و هم در صورت لزوم ،به سازماندهي دوباره مقاصد قديمي كه گردشگران آنها را رها ميكنند ،كمک
كند.
 -5تلفيق گردشگری روستايي در سيستمهای برنامهريزی به اين صنعت اهميت سياسي ميدهد ،چرا كه
بسياری از سيستمهای برنامهريزی تحت تأثير و كنترل اهداف سياسي هستند .به اين ترتيب برای گردشگری
روستايي نيز به عنوان يک نيروی محركه برای تغييرات اجتماعي و اقتصادی جايگاهي در نظر گرفته ميشود
كه پيش از اين ،به طور جدی چنين جايگاهي برای آن قائل نبودند(.)Burkart And Medlik, 1981
 -6در نهايت ميتوان گفت كه يكي از اهداف متداول برنامهريزی ،پيش بيني آلودگيهای احتمالي تقاضا و
هماهنگ نمودن عرضه با تقاضا است .عالوه بر آن برنامهريزی با كنترل صحيح توسعه كالبدی و ارائه خدمات،
در جهت به حداكثر رساندن رضايتمندی ديداركنندگان حركت ميكند .در حال حاضر شواهد فراواني از سراسر
جهان وجود دارد كه نشان ميدهد ،احتمال بروز اثرات منفي سطوح پايين رضايتمندی ديداركنندگان در
مقاصد گردشگری روستايي كه برنامهريزی نشدهاند ،بيش از ساير مقاصد است .اين در حالي است كه برنامهريزی
كارآمد گردشگری روستايي ،اغلب منجر به ارتقاء محصوالت گردشگری روستايي در جهت حصول منافع ميزبان
و گردشگر ميشود(.)Briedenhann, and Wickens, 2004
 )3روش تحقیق

روش تحقيق در اين مقاله روش توصيفي و آمار استنباطي است .برای جمعآوری دادههای از بررسيهای
اسنادی و كتابخانهای و مطالعات ميداني ،مشاهده استفاده و سپس برای تجزيه و تحليل يافتهها از مدلSWOT

مطالعه گرديد و سپس برای سنجش وزن سنجهها از فرايند تحليل سلسله مراتبي استفاده شد.
شهرستان بجنورد يكي از شهرستانهای استان خراسان شمالي است .مركز اين شهرستان شهر بجنورد
است .استان خراسان شمالي به مركزيت شهر بجنورد در شمال شرق ايران است(فراهاني و همكاران.)1391 ،
بزرگترين شهر استان ،بجنورد است .اين استان با مصوبه دولت در سال  1383و پس از تقسيم استان خراسان
به سه استان ،ايجاد شد .مساحت اين استان  28434كيلومتر مربع است كه از اين نظر پانزدهمين استان ايران
است(صادفي و همكاران .)1393 ،جمعيت آن  811572نفر است .بجنورد پرجمعيتترين شهر استان خراسان
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یپی

شمالي است .شهر بجنورد مركز استان خراسان شمالي با  36كيلومتر مربع مساحت ،در شمال شرق ايران در
طول جغرافيايي  57درجه و  2۰دقيقه و عرض جغرافيايي  37درجه و  28دقيقه در جنوب رشتهكوه كپهداغ و
شرق رشتهكوه آالداغ و شمال رشتهكوه البرز واقع شده است .ارتفاع بجنورد از سطح دريا  1۰7۰متر و فاصله
آن تا تهران  821كيلومتر است(ميكانيكي و همكاران.)1395 ،
جدول  .1مهمترین آثار تاریخی و گردشگری روستایی شهرستان بجنورد
نام اثر

محل

اهميت(قدمت و معماری)

تپه معصوم زاده چهارمغان

جنوب شرقي شهر

قبل و بعد از اسالم

محوطه قلعه كهنه كند

 5كيلومتری غرب شهر

اشكاني  -اسالمي

بنای بش قارداش

 6كيلومتری غرب شهر

قاجاريه

كوشک باغ علي آباد

روستای علي آباد

قاجاريه

تپه سنجر

روستای ينگي قلعه

هزاره اول ق.م و دوره تاريخي

تپه ينگي قلعه

ک م جنوب غربي روستای ينگي قلعه

هزاره اول ق.م عصر آهن

تپه ينگي قلعه

ک م جنوب غربي روستای ينگي قلعه

هزاره دوم ق.م -عصر مفرغ متأخر

ارگ آلمادوشن

دهستان غالمان روستای آلمادوشن

اشكاني تا قرون ميانه اسالم

قلعه ارگ باال

بخش راز و جرگالن روستای غالمان

اشكاني

تپه ايرقايه

دهستان جرگالن -روستای ايرقايه

مفرغ-اشكاني

منبع( :سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان شمالي)1398 ،

 )5یافتههای تحقیق

گام اول در تحليل سوآت قابليتهای توسعه گردشگری روستايي بجنورد احصاء كردن فرصتها و تهديدات
عمده و مهمي است كه منطقه در توسعه گردشگری روستايي پيش روی خود ميبيند .پيدا كردن اين دو دسته
شناخت دقيق فرصتها و تهديدات غيرممكن است و هر نوع برنامهريزی را در آينده با شكست مواجهه ميكند.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

متغير تأثيرگذار با توجه به شرايط بيروني است .بيشک بجنورد فهم قابليتهای گردشگری يک منطقه بدون

تحلیل قابلیتهای توسعه ...

152

جدول  .2تحلیل سوآت قابلیتهای توسعه گردشگری روستایی بجنورد
تهديدها(بيروني)

فرصتها(بيروني)

 =1Tافزايش قيمت زمين و بورس بازی آن در سالهای اخير
 =2Tلزوم رعايت حريم قانوني و تأسيساتي محورهای ارتباطي
بر اساس مصوبه وزارت راه و شهرسازی
 =3Tآلودگي منابع آب و خاک با استفاده از نهادههای زراعي و
باغي نظير سمپاشي باغات و باغ -مزارع و استفاده از كودهای
شيميايي
 =4Tفقدان برنامهريزی هدفمند برای جلب مشاركت ساكنين
محلي جهت سرمايهگذاری در صنعت گردشگری
 =5Tتضعيف فرهنگ سنتي و بومي منطقه و رشد نسبي
بزهكاریها و تخلفات اجتماعي
 =6Tرخداد هرچند وقت يکبار مخاطرات طبيعي نظير زلزله،
سيل و صاعقه در فصل گردشگری روستايي
 =7Tتغيير كاربری ،تخريب جنگلها و مراتع با عمليات
خاکورزی غيراصولي و چرای بيش از حد مراتع

منبع( :يافتههای پژوهش)1398 ،
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 =1Oامكان اشتغالزايي در زمينههای اقامتي و خدماتي و افزايش
درآمد برای جمعيت ساكن در منطقه
 =2Oوجود و عبور محور بجنورد -اسفراين و راههای بين روستايي
آسفالته از منطقه و مجاورت با بزرگراه آسيايي(جاده كناره)
 =3Oشرايط مساعد توپوگرافي به منظور احداث سايت ورزشهای
كايتسواری ،چتربازی ،پاراگاليدر سواری ،بالن سواری ،پرش از ارتفاع
و عمليات راپل
 =4Oشرايط مناسب برای احداث اكوكمپ ،اكوپارک و ژئوپارک در
منطقه
=5Oامكان برگزاری مسابقات كشتي باچوخه ،جشنوارهها و نمايشگاه-
های محلي و بينالمللي در منطقه
 =6Oفرصت مبادالت فرهنگي با محيط
 =7Oايجاد فرصتهای مناسب برای مردم محلي جهت درک و
حفاظت از ارزشها و ميراثهای طبيعي و استفاده بهينه از محيط
طبيعي به منظور تفرج و تفريح
 =8Oبرخورداری از  39واحد دانشگاهي در بجنورد و شهرهای استان و
فرصت مناسب برای جلب تورهای آموزشي و گردشگران علمي
 =9Oوجود فرودگاه بينالمللي بجنورد در فاصله  1۰كيلومتری منطقه
 =1۰Oنگاه مثبت و توجه ويژه مديران و مسئوالن استان به
سرمايهگذاری در زمينه اكوتوريسم و توسعه آن به عنوان محور سوم
توسعه استان خراسان شمالي
 =11Oباال بودن ميزان امنيت در منطقه
=12Oوجود پديده مهاجرت معكوس در روستاهای منطقه
 =13 Oامكان بهرهمندی بيشتر از تسهيالت كم بهره بانکها و
مؤسسات مالي و اعتباری برای سرمايهگذاری در بخش گردشگری
 =14Oافزايش فعاليت نهادهای اداری برای حفظ و صيانت از منابع
طبيعي و چرای كنترل شده
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یپی
ادامه جدول  .2تحلیل سوآت قابلیتهای توسعه گردشگری روستایی بجنورد
نقاط قوت(دروني)
 =1Sبرخورداری از منابع طبيعي ،استعدادها و پتانسيلهای متنوع و
خالي جهت سرمايهگذاری در گردشگری منطقه
 =2Sعبور محور آسفالته تک باندی و دوباندی بجنورد-اسفراين
از منطقه ،مجاورت و دسترسي آسان به بزرگراه آسيايي
 =3Sشرايط طبيعي مناسب جهت بهرهمندی از انرژی پاک
خورشيدی برای توليد و تأمين انرژی
 =4Sتأثير جبهههای سيبريايي در فصل گرم سال ،برخورداری از
آب و هوای معتدل با هوای لطيف و باد ماليم غربي
 =5Sبرخورداری از جاذبههای اكوتوريستي ممتاز ،تنوع
چشماندازهای طبيعي و بكر
=6Sشرايط مناسب برای برگزاری تورهای طبيعتگردی،
كوهپيمايي و پيادهروی
 =7Sبرخورداری از چشمهها و سرابهای معدني جهت آب درماني و
امالح درماني و منابع آب سطحي منظم
 =8Sبرخورداری از ارتفاعات ،فقدان آلودگيهای نوری و هوايي ،نبود
ريزگردها و شرايط مناسب جهت رؤيت ماه شوال ،صورهای خاص
جوی مانند فلكي ،اجرام آسماني و پديدههای شهاب سنگي
=9Sجاذبههای ورزشي و تفريحي متعدد و متنوع در منطقه از جمله اتومبيلراني ،موتورسواری ،ورزشهای
هوايي و زمستاني

 =1۰Sبرخورداری از مصالح ساختماني با كيفيت و مقاوم نظير سنگ
مالون ،شن و ماسه جهت اجرای پروژههای عمراني مرتبط با
گردشگری
 =11Sبرخورداری از شرايط زمينشناسي ،ژئومورفولوژی ،فيزيوگرافي و
هيدرولوژی مناسب برای احداث سد و درياچههای مصنوع

نقاط ضعف(دروني)

 =1Wبرخورداری از آب و هوای سرد در فصل زمستان و اواخر
پاييز و امكان وقوع مخاطرات طبيعي مانند زلزله ،سيل،
صاعقه ،كوالک ،سرمازدگي ،مه غليظ ،بهمن و ريزش سنگ
 =2Wبحران آب در برخي نقاط منطقه
 =3Wعدم ارائه تبليغات مناسب جهت معرفي پتانسيلهای
اكوتوريستي منطقه
 =4Wفقدان برنامهريزی و سرمايهگذاری محلي در زمينه
صنعت گردشگری روستايي
 =5Wگستردگي سازندهای سخت در مناطق كوهستاني و
نبود راههای مناسب دسترسي به سراسر منطقه و فاصله زياد
برخي چشماندازها و مناظر بكر طبيعي از مسيرهای ارتباطي
 =6Wعدم استقرار عوامل شاخص انتظامي در سرتاسر منطقه
 =7Wنبود فضاهای اقامتي ،تجهيزات و تأسيسات اوليه
گردشگری جهت اقامت بلند مدت ،كوتاه مدت و استفاده
گردشگران
 =8Wتعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم منطقه و پايين
بودن روحيه مشاركت مردم محلي در پذيرش گردشگران

 =12Sبرخورداری از انواع لندفرمها نظير انواع پادگانه ،مخروط افكنهها ،تودههای نفوذی ،ساختمانهای

ديناميکهای بيروني نظير فرايندهای اوليه و ثانويه ناشي از عمل انحالل و فرسايش آبي

 =13Sچشمانداز زيبا و تنوع توپوگرافي نظير وجود ناهمواری
كوهستان ،پايكوه ،دشت ميانكوهي و درهای
=14Sتنوع ليتولوژيكي و سازندهای سطحي با رنگ و مقاومت متفاوت
=15Sامكان استفاده از باغات در زمينه اقامت و پذيرايي گردشگران

در ادامه و در جدول شماره  2به ارزيابي عوامل داخلي بر مبنای امتيازات كسب شده پرداخته شده است.
دامنه امتياز هر عامل از  1تا  4تعيين كننده ميزان اهميت و جذابيت عامل و نقش آن در توسعه گردشگری
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روستايي بجنورد است .در جدول زير در دو دسته عوامل نقاط قوت كليدی و نقاط ضعف كليدی به ارزيابي
نقش عوامل داخلي در توسعه گردشگری روستايي شهرستان بجنورد پرداخته شده است .در دسته نقاط قوت
كليدی  13عامل ارزيابي شده است و در دسته نقاط ضعف كليدی نيز به ارزيابي  8عامل پرداخته شده است
كه در جدول ذيل نتايج اين بررسي آورده شده است:
جدول  .3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)(IFE
امتياز
وضع
موجود

نقاط قوت كليدی

وزن

 =S1برخورداری از منابع طبيعي،
استعدادها و پتانسيلهای متنوع و خالي
جهت سرمايهگذاری در گردشگری منطقه

1

4

 =S2عبور محور آسفالته تک باندی و
دوباندی بجنورد-اسفراين

۰/5

3

 =S3شرايط طبيعي مناسب جهت
بهرهمندی از انرژی پاک خورشيدی برای
توليد و تأمين انرژی

۰/8

امتياز
وزندار

نقاط ضعف كليدی

وزن

4

1/5

امتياز
وضع
موجود

امتياز
وزندار

 =W1برخورداری از آب و هوای سرد
در فصل زمستان و اواخر پاييز و امكان
وقوع مخاطرات طبيعي مانند زلزله،
سيل ،صاعقه ،كوالک ،سرمازدگي ،مه
غليظ ،بهمن و ريزش سنگ

۰/5

2

1

 =W2بحران آب در برخي نقاط
منطقه

1

1

1

 =W3عدم ارائه تبليغات مناسب جهت
معرفي پتانسيلهای اكوتوريستي
منطقه

1

 =S4تأثير جبهههای سيبريايي در فصل
گرم سال ،برخورداری از آب و هوای معتدل
با هوای لطيف و باد ماليم غربي

۰/5

3

1/5

 =W4فقدان برنامهريزی و
سرمايهگذاری محلي در زمينه صنعت
گردشگری روستايي

1

 =S5برخورداری از جاذبههای اكوتوريستي
ممتاز ،تنوع چشماندازهای طبيعي و بكر

۰/3

3

۰/9

=S6شرايط مناسب برای برگزاری تورهای
طبيعتگردی،

۰/5

3

1/5

3

2/4

2

2

2

2

1

1

1

 =W6عدم استقرار عوامل شاخص
انتظامي در سرتاسر منطقه

1

1

1

 =S7برخورداری از چشمهها و سرابهای
معدني جهت آب درماني و امالح درماني و
منابع آب سطحي منظم

1

4

4

 =S8برخورداری از ارتفاعات ،فقدان
آلودگيهای نوری و هوايي ،نبود ريزگردها و

1

4

4

 =W7نبود فضاهای اقامتي ،تجهيزات
و تأسيسات اوليه گردشگری جهت
اقامت بلند مدت ،كوتاه مدت و استفاده
گردشگران

1

1

1

 =W8تعارض ميان فرهنگ گردشگران
و مردم منطقه و پايين بودن روحيه

1

1

1
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 =W5گستردگي سازندهای سخت در
مناطق كوهستاني و نبود راههای
مناسب دسترسي به سراسر منطقه و
فاصله زياد برخي چشماندازها و مناظر
بكر طبيعي از مسيرهای ارتباطي
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یپی
نقاط قوت كليدی

وزن

امتياز
وضع
موجود

امتياز
وزندار

شرايط مناسب جهت رؤيت ماه شوال،
صورهای خاص جوی مانند فلكي ،اجرام
آسماني و پديدههای شهاب سنگي

نقاط ضعف كليدی

وزن

امتياز
وضع
موجود

امتياز
وزندار

مشاركت مردم محلي در پذيرش
گردشگران

=S9جاذبههای ورزشي و تفريحي متعدد و
متنوع در منطقه از جمله اتومبيلراني،
موتورسواری ،ورزشهای هوايي و زمستاني

1

 =1۰Sبرخورداری از مصالح ساختماني با
كيفيت و مقاوم نظير سنگ مالون ،شن و
ماسه جهت اجرای پروژههای عمراني مرتبط
با گردشگری

۰/5

 =11Sبرخورداری از شرايط زمينشناسي،
ژئومورفولوژی ،فيزيوگرافي و هيدرولوژی
مناسب برای احداث سد و درياچههای
مصنوع

1

 =S12برخورداری از انواع لندفرم ها نظير
انواع پادگانه ،مخروط افكنهها ،تودههای
نفوذی ،ساختمانهای افقي ،چينخورده و
شكسته ،اشكال حاصل از فرايندهای
دامنهای نظير ريزش ،بهمن و لغزش ،اشكال
ناشي از ديناميکهای بيروني نظير
فرايندهای اوليه و ثانويه ناشي از عمل
انحالل و فرسايش آبي

1

4

2

4

4

4

1

4

4

۰/5

2

1

جمع كل

9

43

34

جمع كل

7/5

1۰

9
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در ادامه تحليل سوآت در جدول شماره سه به ارزيابي وزن و اهميت نقش عوامل خارجي در توسعه
گردشگری روستايي بجنورد پرداخته شده است .در اين جدول نيز در دو دسته فرصتهای كليدی و نيز تهديدات
كليدی كه بيشتر منشاء بيروني دارند به ارزيابي نقش اين دو دسته از عوامل پرداخته شده است .در ذيل
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 =13Sچشمانداز زيبا و تنوع توپوگرافي
نظير وجود ناهمواری كوهستان ،پايكوه،
دشت ميانكوهي و درهای ،تنوع ليتولوژيكي
و سازندهای سطحي با رنگ و مقاومت
متفاوت ،امكان استفاده از باغات در زمينه
اقامت و پذيرايي گردشگران
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فرصتهای كليدی هشت عامل مورد بررسي قرار گرفته است و در ذيل تهديدات كليدی خارجي وزن  7عامل
سنجيده شده است:
جدول  .4ماتریسهای ارزیابی عوامل خارجی)(EFE
فرصتهای کلیدی

وزن

امتیاز

امتیاز

( 0تا

وضع

وزندار

)1

موجود

تهدیدهای کلیدی

وزن

امتیاز

امتیاز

( 0تا

وضع

وزندار

)1

موجود

( 1تا )4
= O1امکان اشتغالزایی در زمینههای اقامتی و

1

4

( 1تا )4
4

خدماتی و افزایش درآمد برای جمعیت ساکن در

 = T1افزایش قیمت زمین و بورس بازی آن

1

1

1

در سالهای اخیر

منطقه
 = O2وجود و عبور محور بجنورد -اسفراین و

0/5

3

1/5

T2

=لزوم رعایت حریم قانونی و

راههای بین روستایی آسفالته از منطقه و مجاورت

تأسیساتی محورهای ارتباطی بر اساس

با بزرگراه آسیایی(جاده کناره)

مصوبه وزارت راه و شهرسازی

 =O3شرایط مساعد توپوگرافی به منظور احداث
سایت

ورزشهای

کایتسواری،

0/8

4

3/2

 =T3آلودگی منابع آب و خاك با استفاده

چتربازی،

از نهادههای زراعی و باغی نظیر سمپاشی

پاراگالیدر سواری ،بالن سواری ،پرش از ارتفاع و

باغات و باغ -مزارع و استفاده از کودهای

عملیات راپل
 =O4شرایط مناسب برای احداث اکوکمپ،

1

1

2

2

2

2

شیمیایی
0/9

4

3/6

اکوپارك و ژئوپارك در منطقه

T4

= فقدان برنامهریزی هدفمند برای

1

2

2

جلب مشارکت ساکنین محلی جهت
سرمایهگذاری در صنعت گردشگری

 =O5امکان برگزاری مسابقات کشتی باچوخه،

1

3

3

جشنوارهها و نمایشگاههای محلی و بینالمللی در

 =T5تضعیف فرهنگ سنتی و بومی منطقه

0/5

2

1

و رشد نسبی بزهکاریها و تخلّفات اجتماعی

منطقه
 =O6فرصت مبادالت فرهنگی با محیط

1

4

4

4

4

 =T6رخداد هرچند وقت یکبار مخاطرات

0/5

1

0/5

طبیعی نظیر زلزله ،سیل و صاعقه در فصل
گردشگری روستایی
 =O7ایجاد فرصتهای مناسب برای مردم محلی

1

 =T7تغییر کاربری ،تخریب جنگلها

جهت درك و حفاظت از ارزشها و میراثهای

و

طبیعی و استفاده بهینه از محیط طبیعی به منظور

غیراصولی و چرای بیش از حد مراتع

خاكورزی

 =O8برخورداری از  39واحد دانشگاهی در
بجنورد و شهرهای استان و فرصت مناسب برای
جلب تورهای آموزشی و گردشگران علمی

جمع کل

6/2

26

23/3

جمع کل

6

11

9/5
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در ادامه تحليل سوآت قابليتهای گردشگری روستايي بجنورد ماتريس برنامهريزی استراتژيک تشكيل شد.
اين ماتريس از اطالعات به دست آمده در مراحل مختلف مديريت و برنامهريزی استراتژيک و راهبردی استفاده
نموده و مانند ساير روشهای راهبردی نيازمند قضاوت خوب ،خبرگي و آگاهي است .ماتريس  QSPMبرای
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تفرج و تفریح

مراتع

با

عملیات

1

1

1
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یپی

ارزيابي امكانپذيری و پايداری راهكارهای پيشنهادی در مواجهه با شرايط محيطي و وضع موجود است .اگر اين
ماتريس يک استراتژی ميتوان مواجه با شرايط دروني و بيروني را نداشته باشد ،بايد از فهرست استراتژیهای
قابل اولويتبندی خارج شود .در جدول زير ماتريس برنامهريزی استراتژيک كمي قابليتهای گردشگری
روستايي بجنورد آورده شده است:
جدول  .5ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی یا QSPM
وزن

استراتژی WT
TAS AS

استراتژی ST
TAS AS

استراتژی WO
TAS AS

استراتژی SO
TAS AS

جذابیت

امتیاز

جذابیت

امتیاز

جذابیت

امتیاز

جذابیت

کل

جذابیت

کل

جذابیت

کل

جذابیت

کل

امتیاز
جذابیت

1

تهدیدها

T1

= افزایش قیمت زمین و بورس بازی آن در

1

4

4

3

3

1

1

1

1

سالهای اخیر

T2

=لزوم رعایت حریم قانونی و تأسیساتی

1

1

1

4

4

1

1

1

1

محورهای ارتباطی بر اساس مصوبه وزارت راه و
شهرسازی
 =T3آلودگی منابع آب و خاك با استفاده از

1

4

4

4

4

1

1

1

1

نهادههای زراعی و باغی نظیر سمپاشی باغات و
باغ -مزارع و استفاده از کودهای شیمیایی

T4

= فقدان برنامهریزی هدفمند برای جلب

1

4

4

2

2

1

1

1

1

مشارکت ساکنین محلی جهت سرمایهگذاری در
صنعت گردشگری
 =T5تضعیف فرهنگ سنتی و بومی منطقه و رشد

0/5

1

0/5

3

1/5

1

0/5

1

0/5

0/5

4

2

1

0/5

1

0/5

1

0/5

نسبی بزهکاریها و تخلفات اجتماعی
 =T6رخداد هرچند وقت یکبار مخاطرات طبیعی
نظیر زلزله ،سیل و صاعقه در فصل گردشگری
روستایی
 =T7تغییر کاربری ،تخریب جنگلها و مراتع با

1

4

4

4

4

1

1

1

1

عملیات خاكورزی غیراصولی و چرای بیشازحد

مجموع
فرصتها

 .1امتيازهای جذابيت به صورت زير است:
امتياز  = 1جذاب نيست.
امتياز  = 2تا حدودی جذاب است.
امتياز  = 3در حد قابل قبول جذاب است.
امتياز  = 4جذابيت بااليي دارد.

6

22

19/5

21

19

7

6

7

6
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=امکان اشتغالزایی در زمینههای اقامتی و

1

0/15

1

1

4

4

4

4

خدماتی و افزایش درآمد برای جمعیت ساکن در
منطقه

O2

= وجود و عبور محور بجنورد -اسفراین و

0/5

1

0/5

1

0/5

4

4

2

2

راههای بین روستایی آسفالته از منطقه و مجاورت
با بزرگراه آسیایی(جاده کناره)
 =O3شرایط مساعد توپوگرافی به منظور احداث

0/ 8

1

0/ 8

1

0/ 8

4

0/32

4

0/32

سایت ورزشهای کایتسواری ،چتربازی ،پاراگالیدر
سواری ،بالن سواری ،پرش از ارتفاع و عملیات راپل
 =O4شرایط مناسب برای احداث اکوکمپ،

0/ 9

4

0/36

1

0/ 9

4

0/36

4

0/36

اکوپارك و ژئوپارك در منطقه
=O5امکان برگزاری مسابقات کشتی باچوخه،

1

4

4

1

1

4

4

4

4

جشنوارهها و نمایشگاههای محلی و بین المللی در
منطقه
 =O6فرصت مبادالت فرهنگی با محیط

1

1

1

1

1

2

 =O7ایجاد فرصت¬های مناسب برای مردم

1

4

4

1

1

4

2
4

4

4

4

4

محلی جهت درك و حفاظت از ارزش¬ها و
میراث¬های طبیعی و استفاده بهینه از محیط
طبیعی به منظور تفرج و تفریح
 =O8برخورداری از  39واحد دانشگاهی در
بجنورد و شهرهای استان و فرصت مناسب برای
جلب تورهای آموزشی و گردشگران علمی

مجموع

6/ 2

ضعفها
 =W1برخورداری از آب و هوای سرد در فصل

0/5

3

1/5

1

0/5

1

0/5

1

0/5

زمستان و اواخر پاییز و امکان وقوع مخاطرات
طبیعی مانند زلزله ،سیل ،صاعقه ،کوالك،
سرمازدگی ،مه غلیظ ،بهمن و ریزش سنگ
 =W2بحران آب در برخی نقاط منطقه

1

3

3

1

1

1

1

1

1

 =W3عدم ارائه تبلیغات مناسب جهت معرفی

1

2

2

1

1

4

4

1

1

پتانسیلهای اکوتوریستی منطقه
در زمینه صنعت گردشگری روستایی
 =W5گستردگی سازندهای سخت در مناطق

2

1

2

1

1

4

4

1

1

کوهستانی و نبود راههای مناسب دسترسی به
سراسر منطقه و فاصله زیاد برخی چشماندازها و
مناظر بکر طبیعی از مسیرهای ارتباطی
 =W6عدم استقرار عوامل شاخص انتظامی در

1

1

1

1

1

1

1

1

1

سرتاسر منطقه
 =W7نبود فضاهای اقامتی ،تجهیزات و

1

تأسیسات اولیه گردشگری جهت اقامت بلند مدت،
کوتاه مدت و استفاده گردشگران

مجموع

7/5

2

2

1

1

4

4

1

1
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 =W4فقدان برنامهریزی و سرمایهگذاری محلی

1

3

3

1

1

1

1

1

1
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یپی
قوتها
 =S1برخورداری از منابع طبیعی ،استعدادها و

1

1

4

1

4

1

4

1

4

پتانسیلهای متنوع و خالی جهت سرمایهگذاری
در گردشگری منطقه
 =S2عبور محور آسفالته تک باندی و دوباندی

0/5

1

0/5

4

0/20

1

1

4

0/20

بجنورد-اسفراین
 =S3شرایط طبیعی مناسب جهت بهرهمندی از

0/ 8

1

0/5

4

0/32

1

1

4

0/32

انرژی پاك خورشیدی برای تولید و تأمین انرژی
 =S4تأثیر جبهههای سیبریایی در فصل گرم سال،

0/5

1

0/5

4

0/20

1

0/5

4

0/20

برخورداری از آب و هوای معتدل با هوای لطیف و
باد مالیم غربی
 =S5برخورداری از جاذبههای اکوتوریستی ممتاز،

0/3

1

0/3

4

0/12

1

0/3

4

0/12

تنوع چشماندازهای طبیعی و بکر
=S6شرایط مناسب برای برگزاری تورهای

0/5

1

0/5

4

0/20

1

0/5

4

0/20

طبیعتگردی،
 =S7برخورداری از چشمهها و سرابهای معدنی

1

1

1

4

4

1

1

4

4

جهت آب درمانی و امالح درمانی و منابع آب
سطحی منظم

مجموع

4/ 6
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در اين مقاله برای سنجش وزن سنجهها از روش ای .اچ .پي .استفاده ميكنيم .ای .اچ .پي .يک روش ساده
محاسباتي بر پايه عمليات اصلي روی ماتريس است كه با ايجاد سلسلهمراتب مناسب و پردازش گام به گام و
ساخت ماتريسهای تطبيقي در سطوح مختلف سلسله مراتب ،مقادير ويژة آن را محاسبه كرده و در بردار ضرايب
وزني نهايي ،اهميت نسبي هر گزينه با توجه به هدف رأس سلسله مراتب تعيين ميشود .ای .اچ .پي .به عنوان
يكي از معروفترين فنون تصميمگيری چندمنظوره برای وضعيتهای پيچيدهای كه سنجههای چندگانه و
متضادی دارند ،ابزار تصميمگيری نرمش پذير و در عين حال قوی بشمار ميرود .ای .اچ .پي .روشي منعطف،
با مشكل مواجه كرده ،كاربرد دارد.
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جدول  .6سنجش وزن سنجهها 1با استفاده ازAHP

عوامل داخلی

 =W1برخورداری از آب و

ضریب

وزن

1

4

هوای سرد در فصل زمستان و

ضعف
اساسی

ضعف

قوت

قوت اساسی

*

اواخر پاییز و امکان وقوع
مخاطرات طبیعی مانند زلزله،
سیل،

صاعقه،

کوالك،

سرمازدگی ،مه غلیظ ،بهمن و
ریزش سنگ
 =W2بحران آب در برخی

1

4

نقاط منطقه
 =W3عدم ارائه تبلیغات
مناسب

جهت

پتانسیلهای

0/5

*

3

*

معرفی

اکوتوریستی

منطقه
 =W4فقدان برنامهریزی و

1

3

سرمایهگذاری محلی در زمینه

*

صنعت گردشگری روستایی
 =W5گستردگی سازندهای

0/5

3

*

سخت در مناطق کوهستانی و
نبود راههای مناسب دسترسی
به سراسر منطقه و فاصله زیاد
برخی چشماندازها و مناظر
بکر طبیعی از مسیرهای
ارتباطی
 =W6عدم استقرار عوامل

0/7

2

*

شاخص انتظامی در سرتاسر
منطقه
 =W7نبود فضاهای اقامتی،
گردشگری جهت اقامت بلند
مدت ،کوتاهمدت و استفاده
گردشگران
 =W8تعارض میان فرهنگ
گردشگران و مردم منطقه و
پایین بودن روحیه مشارکت

 .1برای تعيين نمره نهايي هر عامل ،ضريب هر عامل را در نمره آن ضريب كنيم.
مجموع نمرههای نهايي هر عامل را محاسبه كنيم تا نمره نهايي آن مشخص شود.
اگر ميانگين آنها كمتر از  2/5باشد يعني از نظر عوامل داخلي دچار ضعف بوده و اگر نمره ميانگين بيشتر از  2/5باشد دارای قوت است.
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مردم محلی در پذیرش
گردشگران
 =S1برخورداری از منابع

1

4

*

طبیعی ،استعدادها و
پتانسیلهای متنوع و خالی
جهت سرمایهگذاری در
گردشگری منطقه
 =S2عبور محور آسفالته تک

0/5

3

باندی و دوباندی بجنورد-

*

اسفراین
 =S3شرایط طبیعی مناسب

1

4

*

جهت بهرهمندی از انرژی پاك
خورشیدی برای تولید و تأمین
انرژی
=S4

تأثیر

جبهههای

1

4

*

سیبریایی در فصل گرم سال،
برخورداری از آب و هوای
معتدل با هوای لطیف و باد
مالیم غربی
 =S5برخورداری از جاذبه-

0/5

2

*

2

*

های اکوتوریستی ممتاز ،تنوع
چشماندازهای طبیعی و بکر
=S6شرایط مناسب برای
برگزاری

0/5

تورهای

طبیعتگردی،
 =S7برخورداری از چشمهها

1

4

*

و سرابهای معدنی جهت آب
درمانی و امالح درمانی و منابع
آب سطحی منظم
عوامل خارجی

O1

=امکان اشتغالزایی در

1

4

*

زمینههای اقامتی و خدماتی و
ساکن در منطقه

O2

= وجود و عبور محور

0/5

3

بجنورد -اسفراین و راههای بین

*

روستایی آسفالته از منطقه و
مجاورت با بزرگراه آسیایی(جاده
کناره)
 =O3شرایط مساعد توپوگرافی
به منظور احداث سایت ورزشهای
کایتسواری ،چتربازی ،پاراگالیدر
سواری ،بالن سواری ،پرش از
ارتفاع و عملیات راپل

1

4

*
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 =O4شرایط مناسب برای

1

4

*

احداث اکوکمپ ،اکوپارك و
ژئوپارك در منطقه
=O5امکان برگزاری مسابقات

1

4

*

کشتی باچوخه ،جشنوارهها و
نمایشگاههای محلی و بین المللی
در منطقه
 =O6فرصت مبادالت فرهنگی

0/5

2

*

با محیط
 =O7ایجاد فرصتهای مناسب

1

4

*

برای مردم محلی جهت درك و
حفاظت از ارزشها و میراثهای
طبیعی و استفاده بهینه از محیط
طبیعی به منظور تفرج و تفریح
 =O8برخورداری از  39واحد
دانشگاهی در بجنورد و شهرهای
استان و فرصت مناسب برای جلب
تورهای آموزشی و گردشگران
علمی

T1

= افزایش قیمت زمین و

1

4

*

بورس بازی آن در سالهای اخیر
= T2لزوم رعایت حریم قانونی و

0/5

4

تأسیساتی محورهای ارتباطی بر

*

اساس مصوبه وزارت راه و
شهرسازی
 =T3آلودگی منابع آب و خاك

1

3

با استفاده از نهادههای زراعی و

*

باغی نظیر سمپاشی باغات و باغ-
مزارع و استفاده از کودهای
شیمیایی

T4

=

فقدان

برنامهریزی

0/5

2

هدفمند برای جلب مشارکت
ساکنین

در

صنعت

سرمایهگذاری
گردشگری

 =T5تضعیف فرهنگ سنتی و

1

2

بومی منطقه و رشد نسبی

*

بزهکاریها و تخلفات اجتماعی
 =T6رخداد هرچند وقت یکبار

1

4

مخاطرات طبیعی نظیر زلزله ،سیل

*

و صاعقه در فصل گردشگری
روستایی
 =T7تغییر کاربری ،تخریب
جنگلها و مراتع با عملیات
خاكورزی غیراصولی و چرای
بیش از حد مراتع

1

4

*
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عواملي چون قدرت ،ضعف ،فرصت و تهديد در ماتريس  SWOTشناسايي شده و مورد تحليل و بررسي قرار
گرفتهاند .در ماتريس SWOTهريک از اين عوامل را ليست كرده و آنها را در سلولهای مربوط به خودشان
وارد كنيد .بنابراين همواره اين ماتريس چهار نوع استراتژی  ST ،WT ،WOو  SOبه شما ميدهد .در
استراتژیهای محافظهكارانه هدف اين است كه از مزيتهای موجود در فرصتها برای جبران نقاط ضعف استفاده
شود .هدف از استراتژیهای تدافعي ،كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي
است .معموالً در چنين شرايطي سازمان در وضعيت مخاطرهآميز قرار دارد ميتوانيم از روش انحالل ،واگذاری
كاهش عمليات ،پيوستن به شركتهای ديگر از اين بحران عبور كند .در استراتژیهای تهاجمي ،سازمان با تكيه
بر قوتهای داخلي بيشترين بهره را از فرصتهای خارجي ميبرد .به همين دليل بيشتر سازمانها تمايل دارند
در اين موقعيت قرار بگيرند .در استراتژیهای رقابتي هدف اين است كه روشهايي استفاده شود تا با استفاده
از نقاط قوت داخلي از تأثير منفي تهديدات خارجي جلوگيری شود و حتي سعي شود تهديدات از بين برود.
جدول  .7ماتریسSWOT
ماتريس SWOTقابليتهای
توسعه گردشگری روستايي بجنورد

ضعفها w

قوتها s

فرصتها o

=So1مديريت و برنامهريزی انواع گردشگری
روستايي با توجه به پتانسيلهای منطقه به ويژه
اكوتوريسم

 = WO1توجه به اصول مديريت بحران در مديريت و
برنامهريزی گردشگری روستايي منطقه

تهديدهاT

= ST1توسعه برنامهريزی شده و كنترل شده
گردشگری روستايي با نظارت نهادهای دولتي

 = WT1جلوگيری از سرايت مشكالت بيروني و
برنامهريزی تخصصي برای رفع موانع دروني

برای تجزيه و تحليل هم زمان عوامل داخلي و خارجي از ارزيابي و انتخاب استراتژی استفاده ميگردد .اين
ماتريس برای تعيين موقعيت گردشگری روستايي در بجنورد به كار ميرود و برای تشكيل آن بايد نمرات حاصل
از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و ماتريس ارزيابي عوامل خارجي را در ابعاد عمودی و افقي آن قرار داد تا
جايگاه گردشگری روستايي در بجنورد مشخص گردد و بتوان استراتژیهای مناسبي را برای آن مشخص كرد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

منبع(:يافتههای پژوهش)1398 ،

تحلیل قابلیتهای توسعه ...

164

اين ماتريس منطبق بر ماتريس  SWOTاست و استراتژیهای مناسب برای گردشگری روستايي در بجنورد را
مشخص ميكند.

فرصتهای متعدد محیطی

استراتژیهای تغيير

استراتژیهای تهاجمي

جهت(محافظهكارانه)

قوتهای داخلی

ضعفهای داخلی

اساسی

بااهمیت

استراتژیهای تدافعي

استراتژیهای تنوع(رقابتي)

شکل  .2الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی

با توجه به نمودار فوق بهترين استراتژیها برای توسعه گردشگری روستايي بجنورد به ترتيب امتياز عبارتاند
از:
 -1استراتژیهای تهاجمي )(SO
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با اتخاذ اين استراتژی ،برای توسعه گردشگری روستايي بجنورد با تكيه بر قوتهای داخلي ،بيشترين بهره را از
فرصتهای خارجي ميبرد .اين راهبرد ميتواند يک حالت همافزايي در بجنورد ايجاد كند .هر منطقهای كه
مايل است در اين موقعيت قرار داشته باشد تا بتواند با بهرهگيری از توانمندیها ،استفاده از فرصتها را به
حداكثر برساند(گردهماييها و ارائه تجارب موفق ،همچنين برگزاری همايش و فرصتهای سرمايهگذاری مي-
تواند در اين زمينه سودمند باشد).
 -2استراتژیهای تدافعي)(WT

دومين استراتژی مطلوب برای توسعه گردشگری روستايي بجنورد استراتژیهای تدافعي است .هدف از اين
استراتژی ،كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط خارجي است .اين راهبرد مربوط به
وضعيت خارجي گردشگری روستايي بجنورد است و نقاط مثبت (فرصتهای) آن را در ارتباط با بيرون ارزيابي
ميكند .اين راهبرد بر اساس توانمندیهای گردشگری روستايي بجنورد در مقابل تهديدات بنا شده است و
هدف آن افزايش توانمندیهای موجود و كاهش تهديدات است.
 -3استراتژیهای رقابتي)(ST

دومين استراتژی مطلوب برای توسعه گردشگری روستايي بجنورد استراتژیهای رقابتي است .در اين استراتژی
هدف اين است كه روشهايي استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلي از تأثير منفي تهديدات خارجي
جلوگيری شود و حتي سعي شود تهديدات را از بين بروند .اين راهبرد مربوط به وضعيت خارجي گردشگری
روستايي منطقه بجنورد است و نقاط منفي(تهديدات پيش روی) آن را در ارتباط با بيرون ارزيابي ميكند .هدف
اين راهبرد ،كاهش تهديدها تا حد امكان است.
 -4استراتژیهای محافظه كارانه)(WO

سومين استراتژی مطلوب برای توسعه گردشگری روستايي بجنورد استراتژیهای محافظهكارانه است .در اين
مربوط به وضعيت داخلي منطقه بجنورد است و نقاط منفي(ضعفهای) آن را ارزيابي ميكند.
تحليل فرضيات
بررسي فرضيه پژوهش :به نظر ميرسد كه استراتژی تهاجمي مناسبترين راهبرد برای توسعه گردشگری
روستايي در شهرستان بجنورد است .همان طوری كه گفته شد هر منطقهای كه مايل است در اين موقعيت قرار
داشته باشد بايستي بتواند با بهرهگيری از توانمندیها ،استفاده از فرصتها را به حداكثر برساند :در اين زمينه
مروری بر نقاط قوت و فرصتهای منطقه مورد مطالعه مطلوبيت اين استراتژی را نشان ميدهد:
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استراتژی تهاجمي از تقابل نقاط قوت و فرصتها به وجود آمده است و عناصر راهبردی منتج از آن كمک
مينمايد تا منطقه مورد مطالعه از نقاط قوت خود در جهت بهرهمندی هر چه بيشتر از فرصتهای مهيا شده از
سوی محيط خارجي استفاده نمايد .به بيان ديگر در اين استراتژی تمركز بر نقاط قوت دروني و فرصتهای
بيروني استوار است .راهكارهای زير جهت بهرهبرداری از برتریهای موجود به منظور توسعه اكوتوريسم در
منطقه بجنورد ارائه ميگردد:
 اكوتوريسم توأم با توسعه اقتصادی در بهرهمندی از جاذبههای طبيعتگردی منطقه استفاده هدفمند از پتانسيلهای گردشگری روستايي جهت توسعه اكوتوريسم متناسب با مناطقكوهستاني و درهای
 استفاده از مساعدت مديران دستگاههای اجرايي و تسهيالت كم بهره صندوق توسعه ملي به منظورسرمايهگذاری در بخش گردشگری روستايي
 افزايش سرمايهگذاری در احداث اكوكمپ ،اكوپارک و ژئوپارک با در نظر گرفتن ابعاد زيست محيطي وحفظ زيست بوم در منطقه.
 ايجاد بستر مناسب برای سرمايهگذاری ساكنان محلي در راستای ايجاد درآمد و اشتغالزايي با كمکاداره كل امور روستايي و مناطق محروم استانداری.
 هماهنگي بين دستگاههای مرتبط مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری روستايي ،جهاد كشاورزی،منابع طبيعي آب منطقهای و محيط زيست به منظور صيانت از ميراثهای طبيعي و جاذبههای طبيعتگردی
منطقه.
 عملي كردن جذب گردشگران علمي و دانشگاهي با توجه به تعداد زياد گردشگران علمي. پخش تيزرهای تبليغاتي در مراكز تجمع گردشگران و مسافرين جهت معرفي و سوق دادن آنها بهمنطقه.
 بهرهمندی از جاذبههای توريسم ورزشي و سرمايهگذاری در زمينههای ورزشي و تفريحي در منطقه. )5نتیجهگیری

مديريت و برنامهريزی گردشگری مناطق فعاليتي فيالبداهه و از سر ناچاری نيست بلكه برعكس نيازمند بينش
راهبردی و بلندمدت و سنجش همهجانبه و توأمان همه مؤلفههای و عوامل درون و برون منطقهای است .دليل
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اهميت و حساسيت مديريت و برنامهريزی گردشگری جلوگيری از اتالف و اسراف هزينههای انساني و مالي و
ايجاد چشمانداز مناسب برای سرمايهگذاران خارجي و داخلي است.
با توجه به اين كه هر منطقه با توجه به پتانسيلها و توانمندیهای موجود خود ميتواند در مسير توسعه
قرار گيرد و اولين قدم برای توسعه يک منطقه ،توسعه اقتصادی است .توسعه اقتصادی مناطق روستايي نيز
يكي از مهمترين سرفصلهای سياستگذاری در همه كشورهای به شمار ميرود كه هدف راهبردی آن ايجاد
تعادل فضايي بين نقاط روستايي و شهری است .گردشگری روستايي با دارا بودن نقش راهبردی و كليدی در
توسعه منطقهای ميتواند تأثير عمدهای بر توليد درآمد و جذب سرمايه در منطقه داشته باشد .شهرستان
بجنورد يكي از شهرستانهای مستعد كشور در زمينه جذب گردشگر است زيرا در اين شهرستان بيش از 75
اثر و ابنيه تاريخي و باستاني وجود دارد كه برخي از مهمترين آنها در جدول زير آورده شده است.
اين شهرستان هر ساله ميزبان تعداد زيادی از گردشگران است اما تاكنون نتوانسته به جايگاه واقعي خود
در زمينه جذب گردشگر دست يابد .در پژوهش حاضر با بهكارگيری فرايند برنامهريزی راهبردی اقدام به ارائه
راهكارها و تعيين راهبردهای كاربردی در جهت توسعه گردشگری روستايي شده است .در اين فرايند با بررسي
نقاط قوت ،ضعف ،قابليتها و فرصتهای گردشگری روستايي شهرستان بجنورد ،به اين نتايج رسيدهايم كه
استراتژیهای مناسب در برنامهريزی گردشگری روستايي شهرستان ،در اولويت نخست راهبردهای تهاجمي
است .در واقع راهبرد راهبردهای تهاجمي با امتياز باالتر به عنوان بهترين راهبرد در توسعه گردشگری روستايي
شهرستان تلقي ميشود و بايد در اين راهبرد تقويت مديريت و بازاريابي گردشگری روستايي شهرستان به
منظور معرفي هر چه بهتر پتانسيلهای گردشگری روستايي شهرستان و جذب گردشگران بيشتر ،توجه ويژه
شود .همچنين برای رسيدن به توسعه پايدار گردشگری روستايي در شهرستان ،راهبرد توسعه مناطق نمونه
گردشگری روستايي بهويژه مناطق دارای جاذبههای طبيعي ،پيشنهاد ميشود.

ميتوان در جـهت رسـيدن به توسعۀ پايدار گردشگری در شهرستان اميد بيشتری داشت .همچنين با توجه به
جدول برنامهريزی استراتژيک كمي در راهـبردهای تـهاجمي ،راهـبرد توسعۀ مناطق نمونۀ گردشگری بهويژه
مناطق دارای جاذبههای طبيعي ،توجه بيشتر به جاذبههای طبيعي شهرستان به عالوه جاذبههای مربوط به
اكوتوريسم ،درههای زيبا و چشمههای آب معدني و ديگر جاذبههای طبيعي زيبای شهرستان ميباشند .ساير
اولويتها به ترتيب زير ميباشند :تقويت و توسعه مجتمعهای توريستي ،معرفي بهتر و تـوسعه امـاكن تاريخي
موجود شهرستان به گردشگران ،تقويت بازارچهها و افزايش كيفيت ارائه خدمات رفاهي به گردشگران و امكان
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برگزاری نمايشگاههای ملي و بينالمللي در شهر بجنورد كه در راستای اجرای برنامهريزی تـوسعۀ گـردشگری
شهرستان ،راهبردهای تعيين شده در جهت رسيدن به توسعۀ پايدار گردشگری بسيار مهم و حياتي است.
 )6منابع
-

اپلروود ،مگان ،1386،اكوتوريسم (اصول ،تجربيات و سياستها) ،ترجمه نگار قديمي ،تهران :نشر افكار.

-

الواني ،مهدی و معصومه پيروز بخت ،1375 ،فرآيند مديريت توريسم ،تهران :مركز مطالعات فرهنگي.

-

اميرحاجلو ،الهام و سيمين تواليي و احمد زنگانه و ابوالفضل زنگانه ،)1392( ،ارزیابی و اولویتبندی اثرات گردشگری
روستایی در سطح ملی با استفاده از تکنیک  ،Topsisفصلنامه برنامهريزی منطقهای ،شماره 1۰

-

آقاسي زاده ،عبداهلل و عيسي ابراهيمزاده و زهره هادياني ،)1388(،نقش امنیت در توسعه گردشگری روستایی پایدار؛
مطالعه موردی :شهرستان چابهار ،مجموعه مقاالت برگزيده اولين همايش ملي امنيت و توسعه پايدار گردشگری
روستايي ،آذرماه .1388

-

بيک محمدی ،حسن ،1386،اصفهان و گردشگری روستايي ،اصفهان :انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداری اصفهان.

-

پاپلي يزدی ،محمدحسين و مهدی سقايي ،1385 ،گردشگری روستايي(ماهيت و مفاهيم) ،تهران :انتشارات سمت.

-

تواليي ،سيمين ،)1386( ،مروری بر صنعت گردشگری روستايي ،تهران :انتشارات دانشگاه تربيت معلم.

-

چاک وای ،گي ،1385 ،.گردشگری روستايي بينالمللي در چشماندازی جامع  ،ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي،
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي ،چاپ سوم.

-

حسين زاده دلير ،كريم و رحيم حيدری چيانه ،)1382(،توریسم در ایران ،چالشها و امیدها ،مجله جغرافيا و توسعه
ناحيهای ،سال اول ،شماره يک ،دانشگاه فردوسي مشهد.

-

خدايي ،حامد ،)1388( ،رابطه متقابل امنیت ،گردشگری روستایی و توسعه پایدار اقتصادی ،مجموعه مقاالت
برگزيده اولين همايش ملي امنيت و توسعه پايدار گردشگری روستايي.

-

داناييفرد ،حسن و داريوش جاويد و علي اصغر فاني ،)1391( ،ارتقای ظرفیت گردشگری روستایی جمهوری اسالمی
ایران :تحلیلی بر ابزارهای خط مشی گذاری ملی گردشگری روستایی ،فصلنامه مطالعات مديريت گردشگری
روستايي ،شماره 19

-

رحماني ،جمشيد ،1381،طرح مشكالت مديريت ،حفاظت ،تفرج و گردشگری روستايي مناطق حفاظت شده استان
اصفهان ،سازمان مديريت و برنامهريزی استان اصفهان.

-

رسولزاده اقدم ،صمد و سيد احمد مير محمدتبار و صمد عدلي پور و يوسف زينيوند ،)1395( ،فرصتها و محدودیت-
های صنعت گردشگری روستایی در ایران ،فصلنامه مطالعات جامعه شناسي ،شماره 3۰
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یپی

-

رضواني ،علياصغر ،1374،جغرافيا و صنعت توريسم ،تهران :انتشارات پيام نور.

-

رضواني ،محمدرضا ،1387،توسعه گردشگری روستايي با رويكرد گردشگری روستايي پايدار ،تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.

-

رنجبريان ،بهرام و محمد زاهدی ،)1383( ،رویدادهای گردشگری روستایی :تنوع و مدیریت ،فصلنامه مطالعات
مديريت گردشگری روستايي ،شماره 5

-

رنجبريان ،بهرام و محمد زاهدی ،1384 ،شناخت گردشگری روستايي ،تهران :نشر چهار باغ ،چاپ دوم.

-

زارع يكتا ،محمدجواد ،)1388( ،بررسی عوامل مؤثر در حفاظت از مناطق طبیعی گردشگری روستایی از دیدگاه
گردشگران ،مجموعه مقاالت برگزيده اولين همايش ملي امنيت و توسعه پايدار گردشگری روستايي.

-

زاهدی ،شمس السادات ،1385 ،مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

-

زنگيآبادی ،علي و جمال محمدی و ديبا زيرک باش ،)1385( ،تحلیل گردشگری روستایی داخلی شهر اصفهان،
مجله جغرافيا و توسعه ،سال چهارم ،شماره پياپي  ،8پاييز و زمستان.

-

سازمان جهاني جهانگردی ،1384 ،برنامهريزی ملي و منطقهای جهانگردی ،ترجمه محمود عبداهلل زاده ،تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگي.

-

سازمان ميراث فرهنگي استان خراسان شمالي( ،)1397ر .ک به/ http://www.nkchto.ir

-

سينايي ،حسين ،1382،جغرافیای جهانگردی در ایران ،مجموعه مقاالت بخش همايش جهانگردی ،جلد .2

-

صادقي ،حجت اله و محمود فال سليمان و صديقه هاشمي و معصومه فدايي ،)1393( ،محدودیتها و ظرفیتهای
توسعه پایدار در روستاهای مرزی شرق ایران مورد :دهستان بندان در شهرستان نهبندان ،فصلنامه اقتصاد فضا و
توسعه روستايي ،دوره  ،3شماره .8

-

صدائي ،سيد اسكندر و امين دهقاني ،)1389(،توسعهی گردشگری روستایی :گردشگری روستایی و گردشگری
روستایی در طبیعت روستایی ،فصلنامه رشد آموزش جغرافيا ،شماره 92

-

ضيايي ،محمود و علي اصغر سعيدی و مژگان تراب احمدی ،)1391( ،جایگاه گردشگری روستایی در نظام آموزش

-

علي پور ،عباس و مژگان بايندور و نصراهلل بگلو ،)1394( ،مدیریت پایدار گردشگری روستایی (مطالعه موردی :شهر
بجنورد) ،فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ،شماره 14

-

فراهاني ،احمد و محمود فال سليمان و محمد حجي پور و ناهيد حق دوست و مرتضي فلزی ،)1391( ،اثرات گسترش
فناوری اطالعات در توسعه روستایی (مورد :روستاهای استان خراسان جنوبی) ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه
روستايي ،دوره  ،1شماره .2

-

كارگر ،بهمن ،1386،توسعه شهرنشيني و صنعت گردشگری روستايي در ايران ،تهران :انتشارات سازمان جغرافيايي
نيروهای مسلح.
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-

كاظمي ،محمد ،1385،مديريت گردشگری روستايي ،تهران :انتشارات سمت.

-

كاظمي ،مهدی ،1385 ،مديريت توريسم ،تهران :انتشارات سمت.

-

لي ،جان ،1378 ،گردشگری روستايي و توسعه در جهان سوم ،ترجمه عبدالرضا ركنالدين افتخاری ،تهران :شركت چاپ و
نشر بازرگاني.

-

مهدی زاده .جواد ،1377،بحران گردشگری روستايي در ايران و راههای برون رفت از آن ،تهران :مهندسين مشاور فرنهاد.

-

ميكانيكي ،جواد و زهرا سرزهي و محمد اسكندری ثاني ،)1395( ،کارکرد فضایی شهرهای کوچک در ارتباط با
روستاهای پیرامون مورد :شهر سربیشه ،دوره  ،5شماره .15

-

نصراللهي ،زهرا و فريده موسي بيكي ده آبادی ،)1394( ،تحلیل اهمیت عملکرد گردشگری روستایی پایدار :با
استناد بر عوامل زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی ،فصلنامه گردشگری روستايي شهری ،دوره اول  -شماره 2

-

واحد پور ،غالم عباس و مهتاب جعفری ،)139۰( ،راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیرساختهای گردشگری
روستایی ایران ،فصلنامه برنامهريزی منطقهای ،سال اول ،شماره .1

-

همايون ،محمدهادی ،1384،جهانگردی :ارتباطي ميان فرهنگي ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق.
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