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در سالهای اخیر برنامههای متعددی برای بهره همن ظ زا ید ر یف تتتتته رد تعنص نیا رد ینیرفآ تیزم فده اب یرگشدرگ یا      
ته یا
کشورمان آغاز گردیده است ،که از آن جمله میتوان به شناسا یی مناطق و روستاهای هدف گردشگری و گسترش زیرساخ 

الزم در سطوح مختلف توسط معاونت سرمایه گذاری طرحها سازمان میراث فرهنگ اشا روشک یرگشدرگ و یتسد عیانص ،ی ره       
کرد ،در این میان ،از مجموع  726روستای استان ایالم ،تعداد هفت روستا که دارای قابلیت باالتری در زمینهی گردشگری نسبت به
سایر روستاها هستند توسط این سازمان به عنوان روستای هدف برگزیده و معرفی شدهاند .عدم معرفی روستای بیشه دراِزِز دهلران با
توجه به توانهای بالقوه ،محققین را بر این باور قرار داد که با برنامهریزی هدفمند و ارائهی راهبردهای پیش برنده میت ظ ناو ر تیف   
این منطقه را برای تبدیل شدن به روستای هدف گردشگری باال برد .روش پژوهش حاضر توص یفی  -تحلیلی و با ماهیتی یدربراک
یباشد و در پی آن است ضمن تحلیل فرصت و تهدیدهای محیطی و نقاط ضعف و ّقّقوت داخلی ،برنامهها و راهبردهای مشخصی
م 
را برای رسیدن به وضعیت مطلوب و چشم اندازی مناسب ارائه نماید .در این راستا ،ضمن تحل میسرت هب اتسور یلعف تیعضو لی       
فضای مطلوب پرداخته شده؛ و الگوی مورد نظر توسعه گردشگری روستای بیشه دراز ب فده یاتسور هب ندش لیدبت روظنم ه   

    

گرشگری ارائه خواهد شد .گسترش بازار داخلی (ایالم گردی) ،استفاده مؤثر از منابع انسانی ،آگاهی بخشی به سرمایهدران و م مدر
محلی از مزایای اقتصادی گردشگری از جمله راهکارهای ارائه شده به منظور تسریع در رسیدن به هدف مورد نظر میباشد.
کلمات کلیدی :گردشگری ،روستاهای هدف گردشگری ،بیشه دراز دهلران ،چشم انداز ،الگوی توسعه

 -1حامد قاسم پور (نویسنده مسئول) Ghasempoor23@yahoo.com
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 -1مقدمه و بیان مسأله
گردشگری به عنوان صنعتی نوپا تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته اس داجیا .ت   
اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقهای ،کمک به صلح جهانی ،سرمایهگذاری در میراث فرهنگی و ...از جمله مزای نیا یا   
صنعت بوده است (صدرموسوی و دخیلی .) 29 1 :6831 ،ک  رد ه سس سسساله درتسگ درکیور ،ریخا یا هههه هههههای ب عوضوم ه   
گردشگری روستایی یافته است .عطف توجه به توسعه این نوع از گردشگری ،به تحوالت بعد از جن مود یناهج گ
طه و یرهش یا
یه یحم یا طط طط
از جمله؛ در زمینههای گسترش شهر نشینی ،ایجاد شهرهای بزرگ ،آلودگ 

زفا زین ا شی     

اوقات فراغت بر میگردد ،در دهههای بعد ،به مثابهی ابزاری جهت توس ش حرطم ییاتسور ۀع دددد ددددد (یعق ،یبو

:1 39 1

 .)041کشورهای توسعه یافته پیش قدم بهرهگیری از این فّعّعاّلّلیت نوین به منظور دست یابی به توسعه روستایی شدند
و در برخی از این کشورها به مرحلهی اجرا درآمد و نتایج مثبتی را حاصل کرد (جمعهپور و احمدی .) 34 : 1390 ،به
گونهای که امروزه از آن به عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعهی اقتصادی و اجتماعی نواحی روس یات ی
یاد شده و در سرتاسر اروپا برای رفع چالشهای اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی حاشیهای و یا روستاهایی که
تهای کشاورزی س ّنّنتی روبرو شدهاند ،در کانون توجه ق سا هتفرگ رار تتت تتت
با کاهش فّعّعال ّیّی 
ت ( .)Sharply, 2002: 233در
آمریکا از دهه  1980م .به دنبال کاهش گسترده فّعّعاّلّلیتهای مرسوم اقتص و ندعم ،یزرواشک نوچمه ییاتسور دا    
جنگلداری؛ به منظور فراهم سازی اش اغت لللزای یلام یاهدمآرد ،یلحم ی اتی نت و  و ععععع عععععع بخش ییاتسور داصتقا هب ی     
گردشگری ،به عنوان ابزار توسعه اقتصاد ناحیهای مورد توجه قرار گرفته است ( .)Allen & all, 1993: 27و به عنوان
یک بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمینه سرمایه گذاری با توجه به در دسترس بودن منابع و پایین بودن قیمتها و
حهای گردشگری خطرات و هزینهههه راد یرتمک یا دد ددد (پ ،یئاقس و یلپا   
کوچک بودن طرحها در مقایسه با دیگر طر 
 .)802 : 1390و میتواند زمینه ساز رشد اقتصادی ،متنوع سازی اقتص  داجیا ،ییاتسور دا ا مآرد و لاغتش د شهاک       ،
تپذیری ،بهبود زیرساختها و موارد دیگر در من وش ییاتسور قطا ددد دددد ( .)Holland, 2000از
مهاجرت و امکان جمعی 
منظری دیگر ،امروزه توسعه گردشگری روستایی در جوامع محلی به دلیل جه و ندش ینا

هب شیپ

یوس

هدکهد       

گهاای س و یمیدق موسر و بادآ ،یتن
جهانی رفتن اهمیت روزافزونی یافته است ،چ ندش یناهج هک ار      فرهنگ گ
یتواند
فولکلورهای جوامع را از بین میبرد و بدین دلیل این ویژگیها در شهرها کم رنگ شده و تنها ج یا ی م هک  ییی ییی
حافظ این سنتها باشد محیطهای روستایی و دهکدههای قدیمی است (رحیمی و رنحبر.) 132 :1 39 1 ،
ایران ،کشوری با جاذبههای فراوان میباشد .قابلیتهای توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی کشور ما بسیار متن عو
و گسترده است؛ با این وجود ،تاکنون آن طور که شایستهی نام ایران است معرفی نشدهاند و بهرهبرداریه مزال یا زا
شه رد هتفرگ تروص یا اس لللل للللله رب ینبم ریخا یا
آنها به عمل نیامده است .با توجه به تال 

و قطانم ییاسانش     

ته یا
روستاهای هدف گردشگری و گسترش زیرساختهای الزم در سطوح مختلف به منظور بهرهمن یفرظ زا ید تت تت
گردشگری با هدف مزیت آفرینی در این صنعت در کشورمان ،معاونت گردشگری و سرمایه گذاری طرحها س نامزا
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اقدام ب ناونع اب دعتسم ییاتسور قطانم ییاسانش ه تسور ای فده     

    

گردشگری کرده است .این روستاها که به واسطهی جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی خاص آنها شناسایی شدهاند،

ارائهی الگوی توسعۀ گردشگری در93 ...

تا با فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز ،زمینهی توسعه گردشگری روستایی را فراهم کن و شرتسگ هب مادقا .د   
توسعه گردشگری روستایی در ایران ،پاسخی به چالشه وخرب و ییاتسور هعسوت یا ر رش زا نایئاتسور یراد ا طی       
مطلوب زندگی و استفاده از گردشگری در نقش مکمل فعالیتهای کشاورزی در روستاهای هدف گردشگری است
(راستقلم و همکاران .) 24 : 1390 ،در این میان ،استان ایالم ،سرزمینی با پیشینهای دور ک و هوکش ه نآ تکوش

  

رد

البهالی صفحات تاریخ به خوبی نمایان و مشهود است ،در گوشهههای از جغرافی راد روشک یا ا اکم ی ننن ننننه قطانم و ا   
جه و ا
متنوعی است .سیمای مؤقر و در عین حال مظلوم این دیار که با باران ح اب و هتفای لقیص ثداو نر لمحت جججججج جججججج
نابسامانیها مظهر مقاومت و ایستادگی گشته ،از لحاظ چشم اندازها و مناظر طبیعی از قبیل :کوهستان ،دشت ،چشمه
و رودخانهها همراه با کوچ عشایر ،آداب و رسوم خاص منطقه و ...که برای گردشگران جالب و جاذب هستند ،و با
داشتن موقعیت مرزی و راهبردی مناسب با باز شدن مرز بینالمللی مهران و ورود خروج مسافر و ک و ییاناوت زا الا

قابلیت فراوانی در حوزهی گردشگری برخوردار است .یکی از مناطق بسیار زیبای این دیار ،روس ارد هشیب یات زز ززز 1از
لهای بالقوه تا به امروز به روستای هدف گردشگری تب هدشن لید   
توابع شهرستان دهلران میباشد که با وجود پتانسی 
است .از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تواناییهای روستای بیشه دراز و امکان سنجی تبدیل آن به روستای هدف
گردشگری پرداخته است ،تا بتواند به عنوان مکمل فّعّعال ّیّیتهای معمول روستا همچون کش ثعاب یرادماد و یزروا    
تهای روستایی گردد.
افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی و بهبود زیرساخ 
 -1-2ضرورت و اهمیت پژوهش
یکی از رویکردهای اصلی دولت به منظور رفع محرومیت و ایجاد محر کککه  رد ،هعسوت یا ر یاتسا     تحق فادها ق   
تعیین شده در سند چشمانداز بیست سالۀ کشور (که در آن ساالنه به ورود  20میلیون گردشگر خ هدش دیکأت یجرا    
است) بهرهگیری از توانهای مناطق محروم بالخص روستاها ،مقولهی گردشگری است .بررسی و شناخت جاذبهههها
و ارائه خدمات در هر برنامهریزی و طرح گردشگری ،از مطالعات پایه و اساسی است .بدین منظور ،س ثاریم نامزا   
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با انتخاب روستاهای هدف گردش مهم یماگ روشک رسارس رد یرگ

نیا رد

کت اب روشک ناتسا نیر سم ا تح      
راستا برداشته است (رحیمی و رنجبر .) 133 :1 39 1 ،در این می چوک ،نا کک کک

    
50 1 20

کیلومتر مربع ( 1/2درصد از مساحت کشور) از این قاعده مستثنا نیست ،و از تعداد  627روس  شرامش یات ش  هد در   
سرشماری رسمی سال  ،58 13تعداد هفت روستا به عنوان روستای هدف گردشگری توسط سازمان میراث فرهنگ ،ی
له یا
صنایع دستی و گردشگری کشور برگزیده و معرفی شدهاند .عدم معرفی روستای بیشه دراز با توجه به پتانسیل ل
الزم اعم از جاذبههای متنوع تاریخی ،فرهنگی  -مذهبی و طبیعی ،رس مو

ژیو هه هههی محل و موسر و بادآ( ی

)،ننس    

زیرساختهای نسبت ًاًا مناسب ،آمادگی مردم محلی به حمایت از این فّعّعال ّیّیت و ...محققین را ب نمض ات ،تشاد نآ ر     
تها ،راهبردها و برنامههای را با در نظر گرفتن وضعیت موجود و فاصلهی آن با وضعیت
واکاوی مزیتها و محدودی 
مطلوب و تأثیر راهبرد در حاصل کردن نتایج مطلوب مدنظر قرار دهند ،تا به چشم انداز تعیین شده (تبدیل ش هب ند   
روستای هدف گردشگری) نائل آید .با توجه تأثیر مستقیم حرکت مبتنی بر دانایی و پژوهش ب س ر تت تتتادهه ،ییاهن یا   
1

. Bishe deraz

مانداز آینده ،سال چهارم ،شماره سوم ،تابستان 3931
 40فصلنامه گردشگری و چش 

الزم است ارائه برنامه و نحوهی رسیدن از وضعیت فعلی به وض  بولطم تیع ب سار اس داعبا تخانش و تایعقاو        
مختلف مسأله مورد بررسی قرار گیرد .به منظور توسعه گردشگری در روستای بیشه داز دهلران انج ما هک یتاعلاطم    
اطالعات و نیز راهبردها و برنامههای خاصی را ارائه دهد ،ضروری به نظر میرس ت نوچ ،رگید فرط زا .د و هعس      
گردشگری تأثیر عمیقی بر بخشهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بر جای میگذارد؛ بنابراین ،بهرهگیری از
مزیتها و استفاده از منابع در دسترس جز با انجام مطالعات توسعهای امکان ننپ هن و .دوب دهاوخن ریذ نت ها       توس هع
یشود ،بلکه پیامدهای حاصل از اقدامات غیر علم  یناوارف ءوس راثآ ،ی ن ت ه ن اه س رب ا اتخ ر        
گردشگری محقق نم 
یکند که به آس لح ینا   
تهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی تحمیل م 
گردشگری بلکه بر سایر فّعّعال ّیّی 
آنها مقدور نیست.
 -1-2اهداف پژوهش (هدف جزئی)
• شناخت وضعیت موجود روستای بیشه دراز از ابعاد مختلف؛
یهای محدوده مورد مطالعه در راستای امکان سنجی گردشگری؛
• بررسی توانمند 
• ارائهی چشم اندازی جامع ،قابل دسترس و مبتنی بر واقعیت؛
• تدوین راهبردها و برنامههای اجرایی راهبرد به منظور تحقق توسعه گردشگری روستایی.
 -1-3روش پژوهش و فرایند برنامهریزی
یباش لحارم ماجنا یارب .د     
پژوهش حاضر بر مبنای ماهیت موضوع ،توصیفی  -تحلیلی و از نظر محتوا کاربردی م 
تحقیق ،ابتدا منابع کتابخانهای (اسنادی) شامل مطالعه کتب ،مقاالت تخصصی به منظور تدوین مبانی نظری ب ماجنا ه
کهای اطالعاتی همانند اداره کل میراث فرهنگی ،ص عیان و یتسد
رسید ،سپس با مراجعه به بان 

داینب و یرگشدرگ     

مسکن استان ایالم به جمعآوری و اطالعات مورد نیاز مبادرت ورزیده شد .در ادامه ،برای کسب اطالع ماک تا لل لللتر
ش ب تهج تیعضو یرادر    
مطالعات میدانی را با سفر به روستای بیشهدراز آغاز کردیم ،با مص دهاشم ،هبحا ه و  یف ششش ششش
امکان سنجی گردشگری بررسی شد ،سپس فهرستی از مهمممت  طاقن نیر ُقُق یدهت و تصرف ،فعض ،تو ددد د دد دددددددات را با
بهرهگیری از نظر کارشناسان و مردم محلی جمعآوری کرده و به تجزیه و تحلیل آن در قالب مدل راهب یدر

SWOT

پرداختیم .به منظور نیل به هدف اصلی مطرح شده ،اقدام به طراحی الگوی مطلوب توسعه گردشگری روستای بیشه
یخواهد در آینده به
یدهد که ،منطقه از گردشگری م 
دراز دهلران شامل :تعیین چشم انداز؛ که به این پرسش پاسخ م 
یشود که اشتراک من عفا
کجا برود و یا به چه مقصودی نائل شود؟ داشتن چشم انداز مشترک موجب م 

،دیآ دوجوب    

یتواند ذینفعان را از روزمرگی بیرون آورده و آنها را در موقعیتی جدید قرار دهد .م راد هک یتیعقو ای   
پدیدهای که م 
عملکرد عالی دارای سند مأموریت مستند باشد .اهداف کالن؛ که در واقع بیان میدارند چه چی دیاب عقوم هچ ،یز     
انجام بشود و باید در صورت لزوم و امکان ّکّکمی بشوند .در تدوین اهداف قبل از هر اقدامی باید منطقهای که جهت
توسعه گردشگری مدنظر است ،از ُبُبعد محیط داخلی و خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .این تجزیه و تحلیل
عگرایانه تدوین شده و قابلیت دسترسی آنها امکانپذیر باش رگید هتکن .د    
یشود که اهداف به صورت واق 
موجب م 
این است که اهداف تعیین شده باید اهداف توسعه گردشگری در سطوح باالدست خود (مّلّل سکعنم دوخ رد ار )ی    

ارائهی الگوی توسعۀ گردشگری در14 ...

نموده و آنها را تقویت نماید (سبزی .) 41 : 1390 ،و سرانجام نتایج موردی؛ که نشانگر تالشهای انجام ش یارب هد   
رسیدن به آیندهی مطلوب است کردیم .در پایان ،راهبردها و برنامههای اجرایی ب رد عیرست روظنم ه

هعسوت دنور      

گردشگری روستای بیشه دراز دهلران ارائه میشود.
 -2مبانی نظری
توجه به گردشگری روستایی ،از دههی  1950م .ب هد رد و تفای شرتسگ دعب ه ههه ههههههههی  1960و  1970م .بیش رد رت
زمینهی اقتصاد روستایی برای کشاورزان و جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت (افتخاری و مهدوی .)3 :58 13 ،این
یگیردد
نوع از گردشگری ،در معنای عام عبارت است از کلیهی فعالیتهای گردشگری که در محیط روستا انج ما م یی یی
(منشی زاده .)071 :48 13 ،و در معناي كالس كي  ،نوعي فعاليت گردشگری است كه درآمد اضافي را براي آنها يي فراهم
م
یكند كه شغل اصليشاننن در ح زو ه هی كش زروا ييي و ص عن تتت استتت ( .)Szabo, 2005 :180در اروپ ومعم ،ا ًالًال یارب     
ته یا
یش دو  ،،ام یلاعف همه موزل تروص رد ا تتتتت تتتتت
توصیف کشاورزان (گردشگری مبتنی بر مزرعه) ب م هدرب راک ه یییی یییی

یکن ییاتسور یرگشدرگ د    
گردشگری در نواحی روستایی را در بر میگیرد ( .)Ec- Aeildl, 1997نیلسون 1تأکید م 
بایستی به صورت یک شیوهی زندگی که بیشتر بر پایهی عقاید مربوط به جوامع روستایی و نحوه مج زا نآ ندش از   

هر چیزی که به نام شهر است درک شود ،وی بر این باور است که بیشتر جاذبههای روس یات ی زا هتفرگ تأشن  ُبُب دع     
لگی یر
فرهنگی مردم ساکن در آن منطقه میباشد ). (Kajanusa & other, 2004گردشگری روستایی هم باعث شکل ل
جامعه و کالبد روستا شده و هم میتواند موقعیتی برنده  -برنده را برای میزبان و میهمان فراهم سازد .بهرهب زا یرادر
قابلیتهای گردشگری روستایی مستلزم درک کامل سیستم اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف گردشگری از یک
یباشددد
ته  اتسور یا ا م رگید فرط ز ییییی ییییی
طرف و شناخت نیازهای گردشگران و چگونگی هماهنگی آنان با زیرساخ 
ته قطانم رد یرگشدرگ یا    
(راستقلم و همکاران .)52 : 1390 ،در هر حال ،مفاهیم بسیاری برای توص یلاعف فی تت تت
روستایی بیان شده که بیشتر شامل گردشگری کشاورزی ،گردشگری مزرع و مسیروتوکا ،ه

نآ دننام

زا هک ،تسا      

ی
ی اج را هه دادن خانههههای ی
ییابددد ( .)Soteriades, 2002در فنالن ومعم ،د ًالًالًالًالًالًال بههه معنی ی
کشوری به کشور دیگر تفاوت م 
ی باا خ داونا هه
ی را گردش رگ ی ی
ش مهمی ی
روستایی به گردشگران و تدارک مواد غذایی در روستاست .در اس ول و خب ،ین شش شش
ینماینددد.
یدهد که در آن گردشگران در کنار خانواده کشاورزان یا در یک اتاقی مجاز اقامت م 
مزارعه داران تشکیل م 
در هلند ،به معنی چادرزدن در مزرعه است که در مسیر مجاور مزارع با فعالیتهایی نظیر قایقسوارای ،پی دا ه هروی یاا
بسواری پیونده خورده است ( .)Murdoch & miele, 1999: 45در یون زا تسا ترابع ،نا
اس 

و هناحبص کرادت    

رختخواب با اتاقهای دارای لوازم زندگی متعارف و پذیرایی با صبحانههای متداول که اغلب از محص یگناخ تالو   
تهیه م 
یشوند (.)Yu, 2004: 45
 -3قلمرو پژوهش
روستای بیشه دراز ،مرکز دهستان اناران در بخش مرکزی از شهرستان دهلراِنِن ،استان ایالم است .این روستا در فاصله
 001کیلومتری جنوب شرقی شهر مهران و  35کیلومتری غرب شهر دهلران ،در مسیر مه د رارق نارلهد هب نار ار .د     
1

. Nillson

مانداز آینده ،سال چهارم ،شماره سوم ،تابستان 3931
 42فصلنامه گردشگری و چش 

براساس مطالعات ميداني صورت گرفته موقعیت کنونی روستا در بیشه زاری که به "وسعت" مشهور بوده قرار داشته
که همین دلیل باعث گردیده است ،نام این روستا براساس موقعی یالا میدق زا یناکم ت ا زارد هشیب م

هن ا .دوش هد

     

شکلگیری و شروع زندگی بشر در این روستا را به سال  318 1دانستهاند ،اما بنا به گفته ریش سفیدان و با توج هب ه   
آثار باقی مانده در این محدوده ،پیش از این نیز سابقه سکونت وجود داشته است که اطالع دقیقی از اق ماو رد نکاس   
آن و علت ترک محل در دست نیست .از نظر شرایط اقلیمی ،این روستا همانند دیگ د نارلهد ناتسرهش قطانم ر رررر ررررر
به رارقتسا لحم و دازآ يا    
پهنۀ بسیار گرم نیمه خشک مالیم واقع شده است .ارتفاع کم روستا نسبت ب حطس ه    آ 
روستا در ميان رشته كوههاي زاگرس غربی ،نوع ويژهاي از اقليم را براي اين روستا ب رچ .تسا هدروآ ناغمرا ه خخخ خ خخخخخۀ
ساالنه اقليمي منطقه تر يك بي است از زمستان سرد ،کوتاه و توأم با ريزش بارش متوسط (با میانگین ب رد شرا  5س هلا
گذشته  072میلی متر) و تابستان نسبت ًاًا بلند ،گرم و مرطوب که اين گونه شرایط اقليمی به صورت مستقيم بر باف  ت ووو
نوع معماري روستا تأثير گذاشته و پيروي از اصول خاصي را حکمفرماكرده است (مهندسین مش شیدنا طیحم روا    
پایدار.) 10 : 1390 ،
یباشد .ک زا ه
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ، 1390جمعیت روستا  207نفر با  441خانوار م 
این تعداد  913نفر را مردان ( 45 /44درصد) 5 29 ،نفر زن ( 42 /2درصد) و  88نفر (  12 / 53درصد) را خردساالن زیر
یدهند .شایان ذکر است در سال  58 13از مجموع جمعيت  775نفري روستا تعداد  37نفر ب اكي ررر
هفت سال تشکیل م 
و  141نفر شاغل وجود داشتهاند ،که اکثر ًاًا در فّعّعال ّیّیتهای معمول روستایی نظیر کشاورزی و دامداری مشغول بودهاند
و از درآمد نسبت ًاًا مناسبی برخوردار بودهاند (همان .) 12 : 1390 ،جدول شماره  1میزان درآمد سرانۀ روس یط رد ار ات   
یدهد.
 30سال گذشته نشان م 
جدول شماره  :1درآمد سرانۀ روستای بیشهدراز در طی  30سال گذشته
سال

سال 1360

جمعیت

855

میزان درآمد سرانۀ روستا  /ریال

42322 5

درصد رشد

% 24

سال 1370
1807
11 8732 1
%0 4 1

سال 0831
722
11 92531 1
% 220

سال 90 31
207
28723244
% 85

منبع :همان13 : 1390 ،

یباش هب ،دن   
زبان و گویش مردم روستای بیشه دراز ُکُکردی است ،و اکثر ًاًا مسلمان و پیرو مذهب تشیع (اثنیعشری) م 
تهاي قومي و يا مذهبي ميباشد .به همين دليل ميتوان گف یاتسور ت   
طوری که از  4محلهی روستا ،عاري از اقلي 
بیشهدراز از نظر اجتماعي داراي كي پارچگي مناسبی است .الزم به ذکر است اهالی این روستا ب میدقت ا   
دوران دفاع مقدس برگ زرینی در کارنامهی خود جای دادهاند (همان.) 14 : 1390 ،

 40ش رد دیه
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شکل شماره  :1موقعیت روستای بیشه دراز در سطح کشور ،استان ،شهرستان و دهستان
منبع :بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ایالم1 39 1 ،

 -4یافتههای پژوهش
تهای گردشگری روستای بیشهدراز (امکانات و جاذبهها)
 -4-1امکان سنجی ظرفی 
 -4-1-1مشارکت مردم محلی
ی و اج )،ار
با توجه به اهمیت مشارکت مردم بومی در فرایند توسعه گردشگری روستایی (برنامهری یمصت ،یز مممممگیری ی
یهای میدانی صورت گرفته در روستای بیشه دراز مبین آن است ک هاگدید ه    اف  نکاس دار ن  تبس به ۀعسوت      
بررس 
یکردند ،ام هزور
گردشگری ،بر خالف دهههای گذشته که ورود افراد بیرونی به روستا را به عنوان یک تهدید تلقی م 
با افزایش آگاهی مردم از طریق رسانههای ارتباط جمعی از منافع حاصل از توسعه ای اغتشا ریظن تعنص ن لللل لللللزای ،ی
تهای روستایی و ...بدیهی است که نه تنها به عنوان یک تهدید تلق ب هکلب ،هدشن ی ه    
افزایش درآمد ،بهبود زیرساخ 
یشود .و تمایل فراوانی به فعالیت و سرمایهگذاری در ب جو یلاها نی و راد د د اما      ،
دید یک فرصت به آن نگریسته م 
عدم آگاهی از نحوه سرمایهگذاری و عدم اطمینان از سودآوری گردشگری باعث ریسک پایین مردم محل لابق رد ی   
گردشگری شده است ،که توجه مسئولین مرتبط به امر آموزش را میطلبد .به طور کلی ،از مطالعات میدانی این نکته
ینماید که به باور مردم روستای بیشه دراز رفع بیکاری ،توسعه اماکن و تفرجگاه هه عیانص شورف ،ا   
حائز اهمیت م 
یتواند به واسطه توسعه گردشگری در این روس ات
دستی و دیگر مواد مصرفی و نیز اشاعهی فرهنگ سنتی و بومی ،م 
رقم بخورد.
 -4-1-2تسهیالت زیربنایی
بررسی میدانی در حوزهی زیربنایی منتج به شکلگیری جدول شماره  2گردید .که تسهیالت زیربنایی روستایی را در
یدهد.
ارزیابی عالی تا ندارد را نشان م 
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جدول شماره  :2تسهیالت زیرساختی موردنیاز در راستای توسعه گردشگری
امکانات بین راهی

اقامت

ت ها
احداث و توسعه زیرساخ 

خرید

هتل

ندارد

ندارد

مهمانسرا

کمپبنگ

بهداشتی

مناسب

ندارد

ندارد

سهای
سروی 

متل

مراکز خرید
نامناسب

مناسب

عالی

مناسب

مناسب

عالی

عالی

عالی

رسانی

جایگاه سوخت

سوغات

مایحتاج

پست و مخابرات

منابع آب

سوخت

برق

بهداشت و درمان
مناسب

منبع :نگارندگان1 39 1 ،

الزم به ذکر است تعدادی از منازل مسکونی روستا که از موقعیت نسبت ًاًا مناسبی (در نزدیک دادعت و )یلصا رباعم ی     
قهای مطلوب شناسایی شدهاند .این بخش از کاربری مسکونی در کنار برخی کاربریهای عم سرادم ریظن یمو   
اتا 
یتوانند به عنوان محل اسکان موقت گردش یگ رارق هدافتسا دروم نارگ ر هافر حطس شیازفا روظنم هب اما ،دن
م

    

     

یت تخاس هب ناو    
گردشگران الزم است تمهیداتی در خصوص مکان استقرار آنها صورت گیرد ،به عن م :لاثم ناو ییی ییی
واحدهای دو طبقه که یک طبقهی آن برای سکونت خانوار و طبقهههی دوم (در ح تا کی د ا ج )هناخزپشآ و ق هت     
حه گ یارب شیاسآ داجیا نمض یا ر  زا ،نارگشد ن یارب یداصتقا رظ    
اقامتگاه گردشگران اشاره نمود .چنین طر 

     

یباشد .هم اکنون ،مردم روستا به منظور ک قا تالکشم شها ا ،یهاگتم     مکانننه یارب ار یا   
روستاییان نیز به صرفه م 
اقامت گردشگران همانند ساختمان هئیت دهداری و منازل روستائیان را در نظر گرفتهاند.
 -4-1-3جاذبههای گردشگری
طبق مطالعات میدانی صورت گرفته جاذبههای گردشگری روستا در سه دسته جاذبههای تاریخی ،فرهنگی  -زی یترا
یباشند ،که در جدول شماره  3به این موارد اشاره شده است.
و طبیعی قابل تفکیک م 
جدول شماره  :3جاذبههای گردشگری روستای بیشه دراز دهلران
انواع جاذبه
جاذبههای تاریخی

جاذبههای فرهنگییی-
زیارتی

نام جاذبه

تهای جذب گردشگر
ظرفی 

قلعۀ قالنجیر یا انجیر

در  15کیلومتری غرب روستا قرار دارد که نشان از قدمت منطقه دارد.

بهای آبی
آسیا 

شامل  7آسیاب ،که در نقاط مختلف روستا قرار دارند.

ژاندارمری

بنای تاریخی مربوط به دوران احمد شاه قاجار.

امامزاده ابراهیم قتال (ع)

یدانند.
بر طبق شجره نامهی که موجود است ،وی را از نوادگان محمد حنفیه م 

امامزاده شهرمیر (ع)

از عارفان بزرگ و دارای کرامات فراوان در شهر دهلران بوده است.

منزل س حم دیهش رادر مد    

سهای این شهید در خانهههی
ی منزل و عک 
یشود ،اثاثیه 
به همان سبک قدیمی نگهداری م 

صحرایی
س جمو د م یحیرفت ۀعو       
ابراهیم قتال

کوچک وی موجود بوده و سادگی زندگی ایشان قابل رویت است.
مکانی بسیار دیدنی با چشم اندازی بکر ،با امکانات الزم جهت انجام ورزشهای
قایق سواری و شنا.

مسجد جامع

اولین مسجد جامع روستایی استان ایالم است.

صنایع دستی

گلیم ،قالی ،جاجیم ،حصیر ،نمدمالی ،قالب بافی ،منبت کاری

غذاهای محلی

انار محلی ،انگور ،دوغ محلی ،ماست ،کره ،کشک ،برنج چمپا ،گمک (برنج کوفته شده ه)،
گندم برشته ،نان دستی ،نان تیری ،نان قندیُ ،کُکنار ،پونه (پیدن)َ ،کَکن َگَگر ،تخم مرغغغ محل ،ی
روغن محلی (خش) ،گمنه (گندم خرد شده) ،خردل

غار هریر
جاذبههای طبیعی

شکافتی در میان دل کوه با آبی گوارا و خنک که انتهای آب مش تسا هدشن صخ  ،،،، ،،،ن ما
دیگری که به این غار دادهاند استخر آبی بیشه دراز است.

غار کبوترالن

بر طبق گزارش هیئت کوهنوردی (  ) 1365 - 1370این غار داری دو طبقه است.

لهای هریر
جنگ 

زیبایی خاصی به محدوده غار بخشیده است.

منبع :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران
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 -4-1-4تحلیل SWOT

تحلیل ِسِسوآت ،ابزار کاربردی گستردهای در تحلیل محیط داخلی و خارجی به منظور کس و ینابیتشپ رد تیقفوم ب
یآی یید ( .)Rauch, 2007: 414این
تهای تصمیمگیری راهب م رامش هب یدر یییی یییی
ارائهی روشی سیستماتیک برای موقعی 
تکنیک برای اولین بار توسط «آلفری هامفری» در دههههی  1960م .در پ ژور ههای پژوهش اب دروفنتسا هاگشناد رد ی    
استفاده از اطالعات به دست آمده از  005کمپانی ارائه شد ( .)Arsalan, 2008شناسایی نقاط ّقّقوت و ضعف داخلی و
یده دنیارف رد .د   
فرصتها و تهدیدهای خارجی که مجموعه با آن روبروست شالودهی اصلی این مدل را تشکیل می ی
فه ناونع هب ا    
اجرایی تحلیل  SWOTاجتناب از ضعفها و تهدیدها تا حد ممکن ضروری اس عض هب دیاب ،ت فففف فففف
پتانسیل تبدیل به ّقّقوت و به تهدیدها به عنوان نیروی تبدیل به فرصت نگریسته ش  دو ( ( .)Danca, 2010ب هب هجوت ا    
تها و تهدیدهای محیطی گردشگری روستای بیشه دراز عبارتند از:
مطالعات انجام شده ،نقاط ّقّقوت ،ضعف ،فرص 
جدول شماره  :3نقاط ّقّقوت و ضعف داخلی روستای بیشه دراز
نقاط ضعف ()Weaknesses

نقاط ّقّقوت ()Strength
اقتصادی

 -مستعد و آماده بودن منطقه جهت سرمایهگذاری در گردشگری

 -عدم برنامهریزی و سرمایه گذاری بخش دولتی در نحوه استفاده

 -وجود صنایع دستی و غذای محلی به منظور بازدید و خرید گردشگران

یهای موجود؛
تها و توانمند 
از از قابلی 
 -عدم آشنایی مردم منطقه به درآمدزا بودن صنعت گردشگری.

اجتماعی -فرهنگی

 -یکپارچگی اجتماعی در ابعاد اعتقادی و زبانی (شیعه اثنی عشری و ُکُکردی)

تها و تسهیالت الزم به منظ هعسوت رو   
 -نامناسب بودن زیرساخ 

 -وجود حس همکاری و مشارکت بین روستائیان

گردشگری؛

 -وجود آداب و رسوم محلی و س ّنّنتی در میان مردم محلی

 عدم آشنایی ساکنان محلی در برخورد با گردشگران؛ -عدم وجود نیروی متخصص و آموزش دیده در روستا.

زیست محیطی

 وجود چشم اندازهای زیبا و منحصر به فرد؛ برخورداری از آب و هوای کام ًالًال پاک؛ محیطی آرام برای استراحت شهر نشینان و گردشگران؛تهای ورزشی نظیر قایق سواری و شنا.
 وجود پتانسیل برای اجرای فعالی  -باور مسئولین به اشتغالزا بودن گردشگری در جهت دستیابی به

ساختاری

یهای
 عدم آموزش مردم محلی در چگونگی استفاده از توانمند روستا از طرف مسئولین مرتبط.

توسعه روستایی.
منبع :نگارندگان1 39 1 ،

تها و تهدیدات محیطی روستای بیشه دراز
جدول شماره  :4فرص 
فرصتهای محیطی ()Opportunities

تهدیدات محیطی ()Threats

 -افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایهگذاری در

 افزایش هزینه سرمایه گذاری جهت ایجاد تأسیسات و تجهیزاتمورد نیاز گردشگری.

گردشگری؛
اقتصادی

 وجود تمایل بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری؛ افزایش درآمد روستائیان با فروش صنایع دستی ،غذای محلیو...؛
 اشتغال زایی مردم محلی (به خصوص جوانان) در مشاغلخدماتی

فرهنگی

اجتماعی-

محیطی

زیست

 -ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگر؛

 -افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم شهری.

 از بین رفتن فرهنگ محلی و س ّنّنتی؛ تمایل به نزدیک شدن به فرهنگ گردشگران از سوی ساکنان محلی. -از بین رفتن پوشش گیاهی و درختان و فرار حیات وحش؛

ساختاری

 -افزایش تمایل به بهرهمندی از این فرصت جهت اشتغالزایی و

 -ناهمسویی ادارات و سازمانهای دولتی جهت گسترش

جلوگیری از مهاجرت روستائیان در دولت.

تجهیزات و تأسیسات گردشگری.

منبع :نگارندگان1 39 1 ،
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 -5نتیجهگیری
در این بخش اهداف توسعه گردشگری در روستای بیشه دراز دهلران در ابعاد مختلف با توجه ب  جیاتن ه م هلاق    
بررسی میشود .و در پایان الگوی توسعه گردشگری و در قالب ماتریس ،راهبرده مانرب و ا هه هههه یارجا یا ی هب     
یشود.
منظور تسریع در روند توسعه گردشگری روستای مورد مطالعه ارائه م 
اهمیت یافتن روز افزون گردشگری به عنوان راهبردی در راستای توسعه روستایی موجب توجه بخش دولتی به این
فعالیت و برگزیده شدن روستاهای با عنوان روستای هدف گردشگری در مناطق مختلف کشور شده است .در واق ،ع
این سیاست نشان از توجه ویژه دولتمردان و اهمیت یافتن صنعت گردشگری در کشور است ،ب بلاطم هب هجوت ا     
گفته شده در بخشهای مختلف این جستار ،مهمترین فوای  یرگشدرگ هعسوت د ر هشیب یاتسور رد ییاتسو

    

زارد

دهلران از ابعاد مختلف عبارتند از:
 .1مکانی برای رفاه و آسایش شهروندان اطراف :در سالهای اخیر با گرمی هوا و نبود من  بسانم قطا ب نارذگ یار     
اوقات فراغت شاهد افزایش مهاجرت شهروندان دهلرانی به دیگر مناطق کشور هس رد یرگشدرگ هعسوت ،میت

نیا     

روستا ،عالوه بر ماندگار نمودن اهالی روستا که تداوم استقرار آنان به منزلهی حفظ سرچشمهها ييي اقتص دا  ،،تمدننن و
فرهنگ كي

یتواند جوابگوی شهروندان برای گذران اوقات فراغت باشد.
جامعه است ( .)Saleh ،2002:35م 

 .2اشتغال زایی و افزایش درآمد :حصول به دستیابی به دو هدف مط اب )دمآرد شیازفا و ییاز لاغتشا( هدش حر        
بهرهگیری از گردشگری مستلزم مدیریت و برنامهریزی خاصی است ،تا ع ید رب هوال د م ن ن  رظا وووو ووووو چش یاهزادنا م   
مختلف آن نقاط ،با آداب و رسوم و فرهنگ آن جا آشنا شوند .در این راستا ،گردشگران عالقهههمن یارب ار دوخ ید    
خرید محصوالت روستا از قبیل صنایع دستی ،محصوالت محلی ،غذاهای سنتی و ...ابراز نموده و این ام ینعم هب ر    
افزایش درآمد روستائیانی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این صنعت دخیلند.
یهای ساللله ب شهاک بجوم ریخا یا هر هه ه هه ههههههوری کش نایم رد یزروا   
 .3تنوع اقتصاد روستایی :کم آبی و خشکسال 
روستاییان شده است که باعث گردیده سیر مهاجرت به شهرها افزایش یابد .با علم به این نکت کی هک ه ی زا  ا ده اف     
ته یا
اصلی در ایجاد روستاهای ه ههدف گردش رهب ،روشک رد یرگ ه هه ههههگی یلاعف لمکم شقن رد یرگشدرگ زا یر تتتتت تتتتت
یتوان با بالفعل کردن توانهای بالقوه روستا با استفاده از راهبرد و برنامهه ک هدش حرطم یا ه رد
کشاورزی است .م 

  

یشود ،مردم را به سمت سرمایه گذاری و فعالیت در این صنعت سوق داد.
بخش بعدی به تفصیل شرح داده م 
 .4توسعۀ فرهنگ روستایی :حضور خیل عظیمی از افراد با آداب و رسوم گوناگون ،عالوه بر آث زا نوچمه یفنم را   
یتوان به تحکیم همکاری ،پیوند و همبس ،یلحم عماوج نیب یگت     
خود باختگی داری آثار مثبت فراوانی است که م 
گهای سنتی و آموزش اشاره کرد.
آشنایی با فرهن 
 -5 -1ارائه راهبردها و برنامههای اجرایی
راهبرد را میتوان جهت دهنده به حرکت و مجموع اقدامات اساسی برای رسیدن به اهداف مورد نظر نامید .در عل مو
یدهند .به منظ شخبرثا رو   
حهای توسعه گردشگری را راهبردهای مدیریتی تشکیل م 
گردشگری شالودهی اساسی طر 
یبایست اهدافی مشخص گردند تا معلوم شود راهبرد چه چی ارق ار یز ر تسدب تسا      
عمل کردن راهبردها ،ابتدا م 
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آورد؛ در ادامه ،طرح عملی ترسیم گردد یعنی ابزاری که به وسیلهی آنها بتوان اهداف مشخص ش .دروآ تسدب ار هد   
اشکال شماره  2و  3الگوی توسعه گردشگری روستای بیشه دراز و ماتریس راهبردها و برنامههای اجرایی به منظ رو
یدهند.
تسریع در روند دستیابی به هدف مورد نظر این مقاله را نشان م 

شکل شماره  :2الگوی توسعه گردشگری روستای بیشه دراز دهلران
منبع :نگارندگان

شکل شماره  :3راهبردهای توسعه گردشگری روستای بیشه دراِزِز دهلران
منبع :نگارندگان
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