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کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی؛ برنامهریزی و توسعه

مریم افشار
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی (بازاریابی) ،موسسه آموزش عالی قشم ،قشم ،ایران
چكيده

امروزه به دليل اثرات چشمگيري كه فعالیتهای گردشگري در اقتصاد مناطق پذیرنده هی گردش م ياجرب يرگ یییییییگ هجوت دراذ   

فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف گردیده است .پيچيدگي و تراكم موجود در زن گد یییه دايز هدع ،يرهش یا ي ا رم ز ددددد ددددددم را
شتری باشند ،بيشتر مورد توجه قرار میگیرن رد .د
متوجه طبيعت روستاها نموده و در اين ميان روستاهايي كه داراي توانهای با ارز 
اين راستا هدف اصلي اين مقاله بررسي نقاط مثبت و منفي گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري استان مازندان ب زا هدافتسا ا   

مدل  SWOTمیباشد .روستاهاي هدف گردشگري استان مازندران ك سا رب ه اس ا ياه تيول

نا صاخ ت دش باخ هههههههه هههههههههان ياراد ،د

یتوانند در جذب گردشگران نق دنشاب هتشاد رايسب ش  ..... ....اي هاتسور ن ا رطاخب     
جاذبهها و توانمندیهای قابل توجهي میباشند كه م 
له یا
موقعيت جغرافيايي ويژه داراي جاذبههای منحصر بفرد دريا ،جنگل و كوه در كنار يك یلباق زا رگيد تتتتته اوت ،ا نن نننه یسناتپ و ا لل لل
گردشگري بااليي در سطوح منطقهای ،ملي و بين المللي برخوردارند .روش تحقيق در این تحقیق از نوع توصيفي-تحليلي با تاكيد
بر پيمايش ميداني و تهيه و تكميل پرسشنامه توسط مديران و متخصصين محل هدزناپ رد عقاو ي     روست م فده يا

یییییییباشد ..پس

زا

بررسی دادهها و اطالعات جمعآوری شده ،مجموعه یافتهها با استفاده از ابزار SWOTطبقه بندی شد .و با استفاده از ماتر سی های
(internal factor evaluation)ifeو  )external factor evaluation(efeبه هر کی

(بی اهمیت) تا کی

از دادهها وزن ی و رفص نیب ی ککککککککک

(بسیار مهم) اختصاص داده شده ،سپس جمع امتیازات محاس و .دیدرگ هب یاپ رد ا یرگشدرگ هعسوت تهج ن       

روستاهای مورد مطاالعه استراتژی مورد نظر تدوین شد .یافتهها بيانگر آن است كه استراتژي مورد نياز براي توسعهی گردشگري با
تاكيد بر مباحث آينده نگري استراتژي تهاجمی میباشند .مقاله حاضر از پا تحت دشرا یسانشراک همان نای اونع
روستاهای هدف گردشگری استان مازندران» استخراج شده است.
کلمات کليدي :گردشگري روستایی ،توسعه گردشگري ،روستاهای هدف ،مدلSWOT

 -1سمیه افشار (نویسنده مسئول)s.afshar14@yahoo.com

نن ن ننن ننننننن «س حط

یدنب   
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مقدمه
امروزه بسیاری از کشورهای جهان ،ابعاد گسترده صنعت گردشگری را ا نظ جیا و لاغتشا ،دیلوت ر ا دمآ رد د کرد

   

کردهاند و از چند دهه پیش به شدت به توسعه این صنعت پرداختهههان ایم نیا رد .د ننن نننن ن رطاخ هب یئاتسور یحاو     
ناشناخته بودن و مشخصات منحصر به فرد (اکولوژیکی ،فرهنگی ،تاریخی ،قومی و جغرافیایی) م صاخ هجوت درو    
گردشگران قرار میگیرند و میتوانند به عنوان مقصدهاي نمونه گردشگري معرفي شوند كه از لحاظ ت تيلباق و ناو   
جذب گردشگر با هم متفاوتند برخي از اين مقصدها از قابليتهاي الزم براي جذب گردش ا نيب و يلم حطس رد رگ   
لمللي برخوردارند و میتوانند عامل محرك توسعه گردشگري در منطقه به شمار اين زا مه يخرب د درب و تيلباق     
محلي برخوردارند.
از قبیل داش بذاج نت هه هههه روش ،یرایهد دوجو ،اتسور رد یبهذم و یگنهرف ،یخیرات ،یعیبط یا ا و یمالسا ی

      

زیرساختهای الزم از قبیل آب ،برق ،گاز و تلفن و نیز داشتن مطالعات راهبردی گردشگری یا مطالعات طرح ه یدا
له یا
منطقه ،روستاهای هدف انتخاب شدهاند داراي جاذبههای طبيعي منحصربفردي مانند كوهه زبسرس يا  ،،، ،،جنگل ل
بكر با درختان سر به فلك كشيده ،رودخا نههای خروشان ،چشمههای معدني سرد و گرم ،مزارع سرس ياهراشبا ،زب   
زيبا مانند ابشار گزو ،جنگلهای انجير اسياب سر ،قله دماوند ،رودخانه هراز ،آبگرم الويج و غی ينچمه دنتسه هر ن    
داراي جاذبههای تاريخي و فرهنگي قابل توجهي مانند خانه تاريخي نيما يوشيج ،موزه مردم شناس يسانش هايگ و ي    
كندلوس ،پل تاريخي ورسك و اداب و رسوم فرهنگي نظير نوروزخواني ،مراسم الله شو ،مراسم  26عيد ماه ،مراسم
یتوانند در جذب گردشگران نقش بسياري داشته باش .دن
زن شاهي ،مراسم برف چال و جاذبههای بسيار ديگري كه م 
البته ناگفته نماند در این راه از نقاط ضعف و تهدیدی هم برخوردارند .در این راستا در اين تحقيق سعي ش تسا هد   
كه ظرفیتها ،قابلیتها و نقاط مثبت و منفي گردشگري اين روستاها شناخته ش و دو م رب درو ر ات دريگ رارق يس

   

استراتژي مورد نياز براي توسعهی گردشگري آنها تع يي ن گردد.
مباني نظري
يكي از راهبردها يي كه اخیر ًاًا در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و حتي در برخي از ا هب اهروشك ني    
اجرا در آمده است و نتايج مثبتي به همراه داشته ،توسعه و گسترش گردشگري در نواحي روس ياراد هك تسا ييات    
پتانسیلهای الزم براي گسترش گردشگري است ،میباشد (ش يلپرا  .) 5:1380 ،،گردش دشر بجوم يياتسور يرگ     
اقتصادي ،ايجاد تنوع و ثبات در اشتغال ،پويا يي تجارت و صنا عي  ،گسترش فرصتهایی براي رشد درآمد به ص ترو
فعالیتهای چندگانه ،ايجاد بازارهاي جديد براي محص و يزرواشك تالو

قطنم داصتقا كي یانبم شرتسگ ههههههه ههههههههای

میشود ( .)Sharply,2002:332بنابراين گردشگري روستا يي به عنوان موتور محركه توسعهی روستا يي معرف هدش ي   
یتواند از رشد مهاجرت روستا يي بكاهد و ب دهد هزاجا يياتسور عماوج ه كه ههههه ههههههه در
است ( )Greffe،1993:23كه م 
محلهاي مناسب و قابل رشد روستا يي باقي بمانند ( .)gartner,1996:198همچن  نيا ني ن ناونع هب يرگشدرگ عو       
سياست و ابزاري براي توسعه روستا يي پايدار (Lanea,1994).و ب پ یتیلاعف ناونع ه ی دیچ هههه ههههه ()Reinholde,2000:8
قلمداد میشود .در واقع توسعه پايدار روستا يي عبارت است از وحدت ميان ابع و يگنهرف ،يداصتقا ،يعامتجا دا   
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زيست محيطي به منظور باال بردن سطح معيشت و رفاه مردم روستا يي  ،در توسعه پايدار روس لماوع هب هجوت ييات     
زيست محيطي از اهم يي ت بسيار باال يي برخوردار است (محمدي و حياتي.)6 :1 39 1 ،
چنانكه از مهمترين شرايط بنيادي براي توسعه جهانگردي وجود كي

محيط سالم و تخريب نشده طبيعي ،فرهنگ و ي

انساني است عالوه بر اين ،مديريت منطقي گردشگري مضاف بر زندگي مردم به نحو قاب و تظفاحم هب يهجوت ل   
توسعه محيطي ،كالبدي و ميراث فرهنگي ياري م 
یرساند (ضرغام .) 28 :9831 ،از اين رو پتانسيل رشد گردش و يرگ
اهميت بين المللي اين صنعت به عنوان موتوري جهت رشد اقتصادي سبب ایجاد روابط متقابل ویژهای ب تعنص نی   
گردشگری و توسعه پایدار گردیده است (دیوید ای.) 36 :8831،
در برنامه ريزي منطقهای ،در برآورد كاالهاي قابل عرضه ،توانهای محيطي منطق شدرگ لوصحم ناونع هب ه گري      
مطرح است .منابع فرهنگي ،طبيعي و تاريخي نواحي روستا يي به عنوان كاال يي فرهنگي گردش ضرع لباق يرگ ههه ههههاند
شه يداصتقا یا   
همچنين برآورد متراكم و ظرفيت پ يذ ري در نواحي روستا يي در زمینهههی كش خب رگيد و يزروا ششش ششش
قابليت عرضه ديگر محصوالت مورد نياز گردشگران و بررسي امكانات اقامتي در نواحي روستا يي و مرا يتيعمج زك   
یهای منطقهای با راهبرد اقتصادي بايد مورد توجه ق اپ( دريگ رار پ یل    
منطقه از جمله مواردي هستند كه در برنامهریز 
یزدی ،سقایی.)702 :58 13 ،
در اين راستا روستاهاي هدف گردشگري استان مازندران كه در واقع تع يي ن و معرفي روستاها يي است كه از ظرف تي
گردشگري باالتري برخوردار هستند و بخش قابل توجهي از عناصر مهم جذب گردشگري مانند :مناظر طبيعي ،تن عو
ته یا
بت یلاعف هعسوت يارب یر تتتت تتتت
اقليمي با آثار باستاني ،آداب و سنن اجتماعي را در خود دارند زمینهههه سانم یا بب بب
یباشد.
گردشگري برای آنها فراهم م 
ناحيه مورد مطالعه اين تحقيق شامل پانزده روستا ،در استان مازندران میباشد  نامزاس طسوت عقاو رد هك م ثاري      
فرهنگي ،صنا عي دستي و گردشگري به عنوان روستاهاي هدف گردشگري مصوب شدههان :ياهاتسور لماش هك .د     
الویج ،فرح آباد ،جواهرده ،ورسک ،آسیاب سر ،کندلوس ،الجیم ،آبگرم ،برسه ،يوش ،كردكال ،آب اسك ،گرسماس ،ر
هندوكال وگل محله میباشد .اين روستاها در غالب  4516خانوار با  03 7 14نفر جمع رد هك دنتسه تي ياهتيعقوم     
جغرافيا يي ساحلي ،جلگهای ،كوهستاني و كوهستاني_ جنگل عافترا رد ي   

 - 26تا  05 22مت  ر قق قققرار گرفتهههان نيا .د   

ته ،ا
روستاها بخاطر موقعیت جغرافیایی ویژه جاذبههای منحصر بفرد دریا ،کوه و جنگل و در کناریک یلباق زا رگید تت تت
توانها ،پتانسیلها و جاذبههای منحصر به فرد به خصوص در زمینه جاذبههای طبیعی در در سطوح منطقهای ،مل و ی
یکند.
نالمللی قابل توجه است ،هر ساله تعداد بسیار زیادی از گردشگران را با اهداف مختلف به خود جذب م 
بی 
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نقشه -1موقعيت روستاهاي هدف گردشگري در استان مازندران

روششناسی
این پژوهش سعی میکند که برای استفاده از فرصتها برای توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان
مازندران ،روشها و تكن كي هاي ارزشيابي مشاركتي را به عنوان محور اصلي روش پژوهش هداد رارق دوخ ي     اس .ت
روش مورد استفاده در اين پژوهش ارزيابي توسط کارشناسان خبره است .يكي از فن  هدافتسا دروم نو در علاطم ات     

ارزيابي و ارزشيابي مشاركتي تحليل  1SWOTميباشد .اين تكن كي
كي

تحليل بسيار مفيدي براي تحليل موقع يراج تي   

سازمان يا گروه در زمينه كاربرد و توسعه نوآوري ،اتخاذ تصميمات ،ارزيابي پيامدها و گزينهههه باختنا يارب ا    

يدارد.
يباشد و نه تنها چشمانداز كنوني بلكه فرصتها و تهديدات آتي را نيز ملحوظ م 
م
یباش .د
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی با تاکید بر پیمایش میدانی و مصاحبه و تکمیل پرسشنامه باز م 
یباشد:
در واقع این پژوهش در پی پاسخ گویی به سؤاالت زیر م 
 -1مهمترین نقاط قوت در روستاهای هدف گردشگری استان مازندران در راستای توسعه گردشگری چه میباشد؟
 -2مهمترین نقاط ضعف در روستاهای هدف گردشگری استان مازندران در راستای توسعه گردشگری چه میباشد؟
 -3مهمترین نقاط فرصت در روس تسا یرگشدرگ فده یاهات ا م ن ا اردنز ن در هعسوت یاتسار 

هچ یرگشدرگ      

   

یباشد؟
م
 -4تهدیدهای موجود در راستای توسعه فعالیتهای گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان مازن هچ نارد   
یباشد؟
م
1

) Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analysis
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ی موج تیریدم هزوح رد دو    
ن مدلللهای ی
یت یر ن ن
برای پاسخ گویی به سؤاالت باال از مدل سوات که یک زا ی راهب در ی ی
اس کیژتارت

یباش ش هدافتسا ،د ده راهچ رد هچنانچ .تسا چچچچچچ چ چچچچچ چوب ت ژتارتسا نيود یییی یه و ا يياسانش هلحرم رد       
میی 

شه  ماجنا يارب ا ا ني     
جت ور نیر ش ش
یپردازند كه يكي از رای 
استراتژیهای ممكن به مقايسه عوامل داخلي و خارجي م 
مقايسه در واقع ماتريس سوات است (رضواني .)552 :9831 ،مهمترین اجرای مدل سوات عبارتند از:
• نقاط ق ّوّوت
• نقاط ضعف
تها
• فرص 
• تهدیدات.
این عناصر در دو محیط داخلی و خارجی قابل بررسي هستند .استفاده از مدل سوات ابتدا در روش تحقیق توصیفی
یباشد .مطالعه توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توص  طیارش ندرک فی ی یاه هدیدپا دروم
م

     

یتوانددد ب یب تخانش یار شش ش ششششتر ش ی ای دوجوم طیار اری دنیآرف هب نداد        
بررسی است .اجرای مطالعه توص  یفی مم ممم 
تصمیمگیری باشد (باقرزاده .) 10 :78 13 ،همچنین از مدل راهبردی  SWOTبرای نظم بخشیدن به بررسی موضوععع و
ی از م تا ررریسهاای استانداردش هناگ هس هد    
ارائه دیدگاهی منسجم و کاربردی ،استفاده شده و در قسمت نتیجهگیری ی
(عوامل خارجی  EFEعوامل داخلی  IFEو ترکیبی  IEجهت اندزهگیری ابعاد مختل جیتن و تاوس لدم ف هههه هههههگیری ی
ی
استفاده شده است.
درونی

تهدید

قوت

ضعف

فرصت
بیرونی

شکل  :1ابعاد اصلی در مدل سوات

برای اجرایی کردن مدل ابتدا باید اطالعات مورد نیاز بر اساس  4عنوان اصلی با استفاده از پرسشنامه باز ی هبحاصم ا   
جمعآوری شود اطالعات جمعآوری شده توسط محقق طبقه بندی شده یعنی مشترکات در یکدیگر ترکی و هدش ب
با تنظیم پرسشنامه نهایی برای وزن دهی در اختیار کارشناسان قرار میگیرد .میانگین وزنهای کارشناسان برای هر یک
از موارد محاسبه در قالب مدل بروی نمودار قرار میگیرد تا استراتژی مورد نیاز بدست آید .استراتژیهای ای لدم ن   
یهای تهاجمی ،تنوع ،بازنگری و یا تدافعی باشد (شکل .)6
یتواند استراتژ 
م
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یهای مستخرج از مدل سوآت
شکل  -2استراتژ 

یافتههای تحقیق
یش سا رب .دو اس   
بر اساس روششناسی مطرح شده ابتدا ماتریس عوامل خارجی (فرصتها و تهدی  میظنت )اهد م ییی ییی
یافتههای میدانی و جمعآوری نظرات متخصصان در روستاهای مورد مطالعه تعیین روستاهای ه هب یرگشدرگ فد    
عنوان مقاصدی با قابلیت باالتر جهت برنامهریزی و اجرای طرحهای توسعه به عنوان مهمترین فرصت ب هعسوت یار   
گردشگری به شمار میآید ( .)1.0بر اساس نظرات کارشناسان وجود مشکالت زیست محیط د رگید قطانم رد ی ر   
راستای توسعه فعالیتهای گردشگری با ضریب  0.12در رتبه دوم قرار دارد و گرایشی که بخش دولتی و خصوصی
به توسعه گردشگری روستایی دارد با ضریب  011.در رتبه سوم قرار دارد .همچنین افزایش انگیزه بخ یصوصخ ش   
به سرمایه گذاری در روستاهای هدف با ضریب  ، 0.09نزدیکی و امکان برقراری ارتباط ای هاتسور ن ا تگرزب اب  ر نی     
کانون گردشگرفرست کشور که منظور همان استانهای تهران و کرج هستند و همچنین وجود راههای دسترسی متعدد
یکنند با ض بیر
از طریق محورهای شرقی ،غربی و شمالی با امکان جذب مسافرانی که از این استان عبور م 

 0.08در

یگیرند (جدول .)1
رتبههای بعدی فرصت قرار م 
تهای موجود در ارتباط با توسعه گردشگری از دید
بر اساس اطالعات جدول ( )1مجموعه امتیازهایی که کل فرص 
یباشد.
کارشناسان به خود اختصاص داده است برابر با  0.58که در مجموع نمره محاسبه شده آن برابر با  .59 1م 
تها))(EFE
جدول -1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرص 
ردیف

فرصتها

1

نزدیکی و امکان برقراری ارتباط با بزرگترین ک وشک تسرفرگشدرگ نونا ررر رررر (ته و نار

2
3

ضریب

کرج)
تعدد راههای دسترسی از طریق محوره یقرش یا  ،،، ،،غرب و یلامش و ی

بذج ناکما     

مسافران عبوری
تعیین روستاهای هدف گردشگری به عنوان مقاصدی با قابلیت باالتر جهت برنامهریزی
و اجرای طرحهای توسعه

4

وجود نگرش نسبت به توسعه گردشگری روستایی توسط بخش دولتی و خصوصی

5

افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این روستاها

6

وجود مش طیحم تسیز تالک ی رد 

 رد رگید قطانم ر هعسوت یاتسا

گردشگری

ج مع

0.08
0.08
1. 0
0.11
0.09

ته یا
یلاعف تتتتتتتت تتتتتتتت

0.12
0.58
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رتبه

ن م ره

4

0.32

3

0.24

4

4. 0

3

0.33

2

0.18

1

0.12
1.59
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یکی از مراحل مورد نیاز برای مدل  SWOTتنظیم ماتریس عوامل خارجی تهدید کننده بر فرآیند توس یرگشدرگ هع   
میباشد .در واقع در فرآیند توسعه گردشگری در فضاهای روستایی چالشهایی وجود دارند که در برابر توسعه ق رار
میگیرند و حرکتان را کند میکنند .بر اساس اطالعات مسولین و متخصصان در روستاهای هدف گردش ناتسا یرگ   
م ممیت ب ناو هه ههه كمرن ندش گ   

مازندران  10عامل تهدید کننده بر سر راه فرآیند توسعه قرار دارد که بر اساس اهمیت

فرهنگ سنتي و محلي (همچون زبان ،رسوم محلي ،معماري و )...با افزايش گردشگران اشاره کرد که به همراه عوامل
زیر یعنی :افزایش امکانات و خدمات در شهرهای ساحلی به عنوان مناطق تفریح ذج ببس هک بیقر ی ب رتشیب       
       

گردشگران میشوند ،عدم توجه و پایبن هب نارگشدرگ زا یخرب ید ا و مظن ندز مهرب و یقالخا لوصا نظ طاب

اجتماعی ،بی توجهی به مرمت و بازسازي بناهای تاريخي توسط مسئولين که موجب نابودی و تخریب این بناهای با
ارزش به عنوان جاذبههای گردشگری در روستاهای مورد نظر شده است و در نهای رد شهوژپ فعض ت
انتخاب الگوی مناسب برای توسعه گردشگری روستاهای ه بیرض اب فد    

تسار ای     

 0.05در رتب ارق لوا ه ر دوجو .دنراد      

شاخصها و معيارهاي صحیح جهت انتخاب روستاهایی که از پتانسیل باالتری جهت توسعه گردشگری برخوردارند
و معرفی انها به عنوان مقاصد برتر دارای اهمیت باالیی است .در این راستا عدم وجود شاخصها و معياره قيقد يا   
و مناسب جهت انتخاب روستاهاي هدف گردشگری به همراه عامل حجم زیاد گردشگران ورودی به استان مازندران
یباشد ب رامش هب دیدهت کی ناونع ه
و عدم توجه به ظرفیت تحمل فیزیکی ،اجتماعی و ...که بسیار قابل توجه م 

     

میآیند بطوری که از دید پاسخ گویان این عامل با امتیاز (  ) 0.04در رتبه سوم قرار دارن لماوع نیرتمهم زا .د     تأثثیر
گذاری که برای توسعه گردشگری در روستاهای هدف تهدید به شمار م ممیآید ع مد

ارائهههی مج زا تاليهست و زو   

سوي دولت جهت گسترش و توسعهی خدمات ،تجهيزات و تاسيس رگشدرگ تا ييييي روس ،اهات نب فاك شزومآ دو ييييييي
توسط دولت جهت آگاهي رساندن به ساكنين محلي و هدايت آنها براي اقدام به جهت رشد و توسعهههی گردش رگ ييي
و عدم تخصيص بودجهی الزم جهت ساماندهي بناهای تاريخي و محيط اطراف آنها ،که از دید جامعه مورد نظ اب ر   
امتیاز  0.03در رتبه سوم قرار دارند (جدول .)2
بر اساس اطالعات جدول ( )2مجموعه امتیازهایی که کل تهدیدهای موجود در ارتباط با توس ید زا یرگشدرگ هع د    
یباشد.
کارشناسان به خود اختصاص داده است برابر با  0.42که در مجموع نمره محاسبه شده آن برابر با  .06 1م 
جدول  -2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدیدها) )(EFE
ردیف

تهدیدها

رتبه

نمره

ضریب

1

كمرنگ شدن فرهنگ سنتي و محلي (همچون زبان ،رسوم محلي ،معماري و )...با افزايش گردشگران

0.05

2

1.0

2

عدم ارائهی مجوز و تسهيالت از سوي دولت جهت گسترش و توسعهی خدمات ،تجهيزات و تاسيسات گردشگري روستاها

0.03

2

0.06

3

نبود آموزش كافي توسط دولت جهت آگاهي رساندن به ساكنين محلي و هدايت آنها براي اقدام به جهت رشد و توسعهی گردشگري

0.03

2

0.06

4

افزایش امکانات و خدمات در شهرهای ساحلی (مناطق تفریحی رقیب)

0.05

4

2.0

5

حجم زیاد گردشگران ورودی به منطقه و عدم توجه به ظرفیت تحمل فیزیکی ،اجتماعی و...

0.04

3

0.12

6

عدم توجه و پایبندی برخی از گردشگران به اصول اخالقی و برهم زدن نظم و انظباط اجتماعی

0.05

2

1.0

7

عدم تخصيص بودجهی الزم جهت ساماندهي بناهای تاريخي و محيط اطراف آنها

0.03

2

0.06

8

بی توجهی به مرمت و بازسازي بناهای تاريخي توسط مسئولين

0.05

2

1.0

9

ضعف پژوهش در راستای انتخاب الگوی مناسب برای توسعه گردشگری روستاهای هدف

0.05

2

1.0

10

صها و معيارهاي دقيق ومناسب جهت انتخاب روستاهاي هدف گردشگری
عدم وجود شاخ 

0.04

4

0.16

0.42

جمع
جمع فرصتها و تهدیدها

1.06
2.65
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بعد از این که عوامل مثبت و منفی بیرونی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت برای کامل کردن مدل س لیلحت ،تاو   
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی یعنی نقاط قوت و ضعف هم مورد بررسی ق رار م ممیگی رب اتسار نیا رد در ساسا     
یافتههای میدانی و خروجی پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان و متخصصان گردش دوجو اب هقطنم رد یرگ     
جاذبههای گردشگری شاخص (دریا ،جنگل ،ابشارهاي زيبا ،آبهای گرم و سرد معدنی ،رودخان هزادنا مشچ ،ه ای    
یتواند موجب شود که این روس صاخ دصاقم ناونع هب ار اهات
کوهستانی با درهها و مراتع سرسبز و باغات و ...م 

    

گردشگری معرفی کند ،اقلیم مناسب این منطقه ،تنوع زیاد گونههای گیاهی و جانوری ،وج و موسر و بادا دو

ثا ار    

تاریخی و فرهنگی ثبت شده ،وجود خانهها و روستاهای قدیمی از جمله یوش ،زادگاه شاعر مع ،جیشوی امین فور    
وجود صنایع دستی قابل احیا و بهره برداری اقتصادی از ان ،استقبال گردشگران از محصوالت روستا ،وجود امکانات
و خدمات زیربنایی و اولیه ،پایین بودن سطح جرم ،امنیت و فضای مناسب اجتم اب اتسور نیلوئسم تقفاوم ،یعا    
توسعه گردشگری و مشارکت مردم ،در نهایت دسترسی به محورهای اصلی گردشگر فرست به استان در روستاها به
تهای موجود در روستاهای هدف گردشگری استان مازندران در راس هب یرگشدرگ هعسوت یات
عنوان مهمترین قو 

   

شمار میآید (جدول  .)3بر اساس اطالعات جدول ( )3مجموعه امتیازهایی که کل تهدیدهای موج اب طابترا رد دو    
توسعه گردشگری از دید کارشناسان به خود اختصاص داده است برابر با  6.0که در مجموع نم نآ هدش هبساحم هر   
یباشد.
برابر با  .79 1م 
تها)
جدول -3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قو 
ضریب

ردیف

قوتها

1

وجود جاذبههای گردشگری شاخص (دریا ،جنگل ،ابشارهاي زيبا ،آبهای گرم و سرد
معدنی ،رودخانه ،چشم اندازهای کوهستانی با درهها و مراتع سرسبز و باغات )...

0.05

رتبه

نمره

4

2. 0

2

اقلیم مناسب منطقه

0.06

2

0.12

3

تنوع زیاد گونههای گیاهی و جانوری

0.03

2

0.06

4

وجود اداب و رسوم و آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده

0.05

3

0.15

5

پایین بودن سطح جرم ،امنیت و فضای مناسب اجتماعی

0.06

3

0.18

6

وجود صنایع دستی قابل احیا و بهره برداری اقتصادی از ان

0.05

2

1. 0

7

استقبال گردشگران از محصوالت روستا

0.06

2

0.12

8

وجود خانهها و روستاهای قدیمی از جمله یوش زادگاه شاعر معروف نیما یوشیج

0.05

3

0.15

وجودامکانات و خدمات زیربنایی و اولیه

0.06

4

0.24

موافقت مسولین روستا با توسعه گردشگری و مشارکت مردم

0.07

3

0.21

دسترسی به محورهای اصلی گردشگر فرست به استان

0.06

4

0.24

9
10
11

6 .0

ج مع

1.77
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بررسیهای بعدی در ارتباط با توسعه گردشگری روستاهای هدف فهرست کردن نقاط ضعف انها میباشد بر اس سا
دیدگاه کارشناسان ،ضعف زیر ساختهای مرتبط با فعالیتهای گردش رگ ییی (کمب ،یمومع لقن و لمح تاناکما دو      
نامناسب بودن مسیرهای دسترسی ،ضعف عالیم و تابلوهای راهنما ،عدم وجود سیستم جمعآوری زباله و فاض ،بال
مشکالت اطالع رسانی و تبلیغات ،فاصله زیاد برخی از روستاها با مراکز جمعیتی و در انزوا ب بیرض اب ،اهنا ندو     
 0.05به عنوان بزرگترین نقطه ضعف به شمار میروند همچنین در رتبههای بعدی فقدان هتل و اقامتگاههای مناسب،
کمبود امکانات و فضاهای تفریحی و گردشگری ،فقدان برنامههای اموزشی برای گردشگران و جامع مدع ،نابزیم ه   

تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس75 ...

ی و مدییریت در توس هع
وجود یک سازمان یا مسؤل رسیدگی ب حیرفت زکارم ه ی     –گردش مانرب تهج یرگ ههه ههههریزی ی
گردشگری ،سطح پایین سواد و دانش مدیران مجتمعهای تفریحی و گردشگری اداره انها با شیوه کام ًالًال سنتی و بدون
برنامه با ضریب  0.03قرار دارند .از نقاط ضعف دیگر در ارتباط با توسعه فعالیتهای گردشگری ،ع  مک ضر م رباع    
داخل بافت و مشکل تردد و ایمنی پایین ،نامناسب ب  ،یتامدخ و یتشادهب تالیهست ندو ت دان یربراک رییغ ر تس        
اراضی و در نهایت نبود اژانس های مسافرتی و راهنمای بیرض اب یرگشدرگو یترفاسم یاهروت نا

 0.02است

     

(جدول .)4
بر اساس اطالعات جدول ( )4مجموعه امتیازهایی که کل ضعفها موج شدرگ هعسوت اب طابترا رد دو گر دید زا ی

    

یباشد
کارشناسان به خود اختصاص داده است برابر با  4.0که در مجموع نمره محاسبه شده آن برابر با  1.03م 
فها) )(IFE
جدول  -4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (ضع 
ضریب

ردیف

ف ها
ضع 

1

ب ب ندو
ضعف زیر ساختهای مرتبط با فعالیتهای گردشگری (کمبود امکانات حم ومع لقن و ل می  ،،،، ،،،نامناسب ب
مسیرهای دسترسی ،ضعف عالیم و تابلوهای راهنما

0.05

رتبه

نمره

4

2. 0

2

عرض کم معابر داخل بافت و مشکل تردد و ایمنی پایین.

0.02

3

0.06

3

فقدان هتل و اقامتگاههای مناسب ،کمبود امکانات و فضاهای تفریحی و گردشگری

0.03

4

0.12

4

عآوری زباله و فاضالب
عدم وجود سیستم جم 

0.05

2

1. 0

5

نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی

0.02

3

0.06

6

مشکالت اطالع رسانی و تبلیغات

0.05

2

1. 0

7

فقدان برنامههای اموزشی برای گردشگران و جامعه میزبان

0.03

2

0.06

8

فاصله زیاد برخی از روستاها با مراکز جمعیتی و در انزوا بودن انها

0.05

9

عدم وجود یک سازمان یا مسؤل رسیدگی به مراکز تفریحی –گردشگری جهت برنامهریزی ومدیریت در توسعه

2

1. 0

3

0.09

تغییر کاربری نادرست اراضی

0.02

2

0.04

نبوداژانس های مسافرتی و راهنمایان تورهای مسافرتی وگردشگری
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منبع :یافتههای تحقیق

تدوین و استخراج استراتژیهای متناسب با هر منطقه مستلزم شناخت جنبههای ضعف و قوت هر منطقه جغرافی یا ی
ی روس یات ی
تها در راستای توسعه گردش رگ ی ی
یباشد بر این اساس اصول پایهای در تدوین و اتحاذ راهبردها و سیاس 
م
با دیدگاههای توسعهای باید مبتنی بر نظرات کارشناسی باشد .استخراج استراتژیهای چهارگان سا رب ه اس سیرتام      
مقایسهای  SWOTبرای آینده گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان مازندران در جدول ( )5آمده است.
یها بر اساس نظرات کارشناسان
جدول  -5تدوین استراتژ 
نقاط ضعف

قوتها

ته دوبمک( یرگشدرگ یا    
ضعف زیر ساختهای مرتبط با فعالیت ت

وجود جاذبهههه ایرد( صخاش یرگشدرگ یا  ،،،،، ،،،،جنگ ،ل

امکانات حمل و نقل عمومی ،نامناسب بودن مس یسرتسد یاهری ،،، ،،

ابشارهای زیبا و ابهای گرم و سرد معدنی ،رودخانه ،چشم

ضعف عالیم و تابلوهای راهنما

اندازهای کوهستانی با درهها و مراتع سرسبز و باغات)...

عرض کم معابر داخل بافت و مشکل تردد و ایمنی پایین.

اقلیم مناسب منطقه

فقدان هت هاگتماقا و ل ه یاهاضف و تاناکما دوبمک ،بسانم یا       

تنوع زیاد گونههای گیاهی و جانوری

تفریحی و گردشگری

وجود اداب و رسوم و آثار تاریخی و فرهنگی ثبت شده

عآوری زباله و فاضالب
عدم وجود سیستم جم 

پایین بودن سطح جرم ،امنیت و فضای مناسب اجتماعی

نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی

وجود صنایع دستی قابل احیا و بهره ب زا یداصتقا یرادر   

عوامل داخلی و خارجی تأثیر گذار بر توسعههه
گردشگری روستاهای هدف
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مشکالت اطالع رسانی و تبلیغات

آن

فقدان برنامههای اموزشی برای گردشگران و جامعه میزبان

استقبال گردشگران از محصوالت روستا

فاصله زیاد برخی از روستاها با مراکز جمعیتی و در انزوا بودن انها

وجود خانهها و روستاهای قدیمی از جمله ی هاگداز شو   

عدم وجود یک سازمان یا مسؤل رس یحیرفت زکارم هب یگدی      –

شاعر معروف نیما یوشیج

گردشگری جهت برنامهریزی و مدیریت در توسعه گردشگری

وجودامکانات و خدمات زیربنایی و اولیه

تغییر کاربری نادرست اراضی
نب ژا دو ا یاه سن

موافقت مسولین روستا با توسعه گردش تکراشم و یرگ   

رفاسم یاهروت نایامنهار و یترفاسم تتتتتتتتتتتتتت تتتتی

وگردشگری

مردم
دسترسی به محورهای اصلی گردشگر فرست به استان

سطح پایین سواد ودانش مدیران مجتمعهای تفریحی وگردش یرگ
اداره انها با شیوه کام ًالًال سنتی و بدون برنامه
استراتژی های بازنگری( )WO

استراتژی های تهاجمی ( )SO

ت ها
فرص 

یهای دولت و بخش خصوصی.
بازنگری در نحوه برنامهریز 

 -افزایش انگیزه مسافرت مخصوص ًاًا در طبق نیشنرهش ه ،،، ،،

نزدیکی و امکان برق تگرزب اب طابترا یرار ر نی     

 -بازنگری در نحوه برنامهریزیهای دولت جهت توسعه و تجهیز

همچنین افزایش جاذبهههه هب یرگشدرگ تالوصحم و ا

ح روس یاهات
زیرساختها و تسهیالت مختل طس رد یرگشدرگ ف ححح ححح

منظور ایجاد اشتغال و در آم یاهاتسور نینکاس یارب د     

تعدد راههای دسترسی از طریق محورهای شرقی،

هدف.

غربی و شمالی و امکان جذب مسافران عبوری

هدف.
شدرگ هعسوت یدربهار گری      

ی برنامهههه و عماج یا
 -طرحریزی ی

   

ته یا
 -شناسایی و بهرهگیری از جاذبهه یزم رگید و ا تتت تتت

کانون گردشگرفرست کشور (تهران و کرج)

تعیین روس هب یرگشدرگ فده یاهات

ناونع      

روستاهای هدف در سطح ملی و منطقهای.

نسبی گردشگری روستاهای هدف از جمله (وجود چشم

یو
مقاصدی با قابلیت باالتر جه مانرب ت هه هههریزی ی

 -مدیریت کارامد و متخصص جهت ارائه برنامهههه اب راگزاس یا    

اندازهای ب عید رکب قطانم و  ،،،، ،،،باغ عرازم و تا  ،،، ،،غارها،،

اجرای طرحهای توسعه

محیط روستایی و پیگیری مستمر جهت رفع موانع و مش رد تالک

چشم هه هه و ا اشبا رررر ررها و دیگ بذاج ر هههه ههه و بایمک یا   

وج یرگشدرگ هعسوت هب تبسن شیارگ دو   

منحصربفرد) جهت رقاب شدرگ قطانم ریاس اب ت گری      

روستایی توسط بخش دولتی و خصوصی

توسعه گردشگری روستایی در سطح ملی و منطقهای.
 تدوین برنامههای مدون وجامع ب ز یاهداهن تراظن ا ی رد طبرجلوگیری از س  یلوصا ریغ یاهزاس و تخا و ب ریاغم  ا تفاب 

  

استان.
 -ایجاد هماهنگی در بین ادارات و نهادهای خصوص و ی

افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری

روستایی ،جلوگیری از تغییر کاربری اراض و عتارم هب زواجت ،ی

دولتی جهت یکپارچه یازی گردش حطس رد رادیاپ یرگ    

در این روستاها

جنگلها و حریم رودخانهها و دریا.

روستاهای هدف استان و کل منطقه.

 -انجام پروژهه و یتاعلاطم یا

یقحت ق رد یتا

     

         

سا تهج ترا و یژت    

چارچوب مناسب جهت برنامههای توسعه گردش هاتسور یرگ ای   

 حمایت و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاریدر بخش گرشگری روستایی

هدف.
 اجرای پ ژور ههه یناتسهوک ،ییاتسور یرگشدرگ یا  ،،،،، ،،،،زیستمحیطی ،بوم گردی و ماجراجویی با توجه به موقعی ییایفارغج ت   
خاص روستاهای هدف با وجود دریا ،،جنگ ..و هوک ،ل  .بذجو     
سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و در نهایت ج و رگشدرگ بذ
توسعه گردشگری روستاهای مورد نظر.
 -بازنگری در نحوه توزیع و تامدخ

ناکما ا رد ت

یارب هقطنم      

جذب گردشگران.
 بازنگری در نحوه اطالع رسانی.استراتژی تدافعی ()WT
 برگزاری نشستها ،مجالس و س هیامرس هعسوت یارب اهرانیم     گذاری در گردش هاتسور یرگ ا طسوت فده ی      س ثاریم نامزا   
فرهنگی با همکاری سایر دستگاهها و مسوالن مرتبط.
 ایجاد اژانس های گردشگری ارزان قیمت در سطح استان و حتیک شو ر .
 ایجاد فضاهای استراحت گاهی و امکانات تفریحی در کنار سایرجاذبهها با هدف رونق گردشگری.
 دادن امتیاز خاص به سرمایه گذاران در زمینه گردشگری. تجهیز مسیرهای گردشگری منتهی به روستاهای هدف جهت رفاهگردشگران.

یهای تنوع بخشی ()ST
استراتژ 

نقاط تهدید

 ارائه محصوالت متنوع گردشگری جهت کسب رضایتگردشگران.
 -تن قیرط زا یخیرات نکاما رد یشخب عو ا داجی     

       

نمایشگاههای مختلف و برپایی اردوهای دان و یزوما ش
دانشجویی در روستاهای هدف.
 تن مانرب رد یشخب عو هههههه هه عم یارب یتاغیلبت یا رفی        روستاهای هدف و جاذبههای گردش جیا اب اهنا یرگ اد     
سایت گردشگری مشخص و به روز جهت ارائه اطالعات
الزم در زمینه گردشگری.

وجود مشکالت زیست محیطی در مناطق دیگر
تهای گردشگری
در راستای توسعه فعالی 
كمرنگ شدن فرهنگ س نوچمه( يلحم و يتن    
زب زفا اب )...و يرامعم ،يلحم موسر ،نا ا شي        
گردشگران
عدم ارائهی مجوز و تس تلود يوس زا تاليه    
جهت گسترش و توسعهی خدمات ،تجه و تازي
تاسيسات گردشگري روستاها
ت آگ يها
نبود آموزش كافي توسط دول هج ت تت تت

 -نصب عالیم و تابلوهای راهنما در مسیرهای گردشگری.

رساندن به ساكنين محل يارب اهنآ تياده و ي     

 -توزیع نقشه ،دفترچه و کتابچه راهنما در بین گردشگران.

اقدام به جهت رشد و توسعهی گردشگري

 -آموزش و اطالع رسانی به روستاییان.

افزایش امکانات و خدمات در شهرهای س حا للی

 -آموزش و اطالع رسانی به گردش هنیمز رد نارگ    اداب و رس مو

(مناطق تفریحی رقیب)

تحلیل راهبردی توسعه گردشگری بر اساس77 ...
مردم منطقه.

حجم زیاد گردشگران ورودی به منطق مدع و ه

 -تشویق مردم به مشارکت در ام و یرگشدرگ تعنص هعسوت ر   

توجه به ظرفیت تحمل فیزیکی ،اجتماعی و...
عدم توجه و پایبن نارگشدرگ زا یخرب ید     به

سرمایه گذاری در گردشگری برای کسب درامد.
 -راهکارهایی عملیاتی در راستای جلوگیری از ابتالی این روستاها

اص و مظن ندز مهرب و یقالخا لو طابظنا

به مشکالتی که سایر مناطق با ان مواجه گردیدهاند از جمله مسائل

ا ج تم ا ع ی

        

زیست محیطی و اجتماعی در شهرهای ساحلی دریای خزر.

عدم تخصيص بودجهههی الزم جه ماس ت ا يهدن   

 -مشارکت دادن جامعه میزبان در برنامهریزی و تصمیمگیریه و ا

بناهای تاريخي و محيط اطراف آنها

دادن وامهای کم بهره به انها جهت مشارکت و س رد یراذگ هیامر   

بی توجهی به مرمت و بازسازي بناهای ت يخيرا

بخش گردشگری.

توسط مسئولين

 -بهینه سازی و توسعه جادههای روستاهای هدف و نصب عالیم

ضعف پژوهش در راستای انتخاب الگوی مناسب

راهنمایی و رانند گی ،چراغهای روشنایی در مسیرهای جادهها.

برای توسعه گردشگری روستاهای هدف

 -حمایت از تولی نک د ن تالوصحم ریاس و یتسد عیانص ناگد       

صها و معيارهاي دقيق و مناسب
عدم وجود شاخ 

روستایی ،تشویق و ترغیب انها جهت

جهت انتخاب روستاهاي هدف گردشگری

در نهایت بر اساس جمعبندی نظرات کارشناس آ ندش دراو و نا نن نننه دید زا بختنم یژتارتسا ،تآوس لدم رد ا

    

یباشد که بر موارد زیر استوار است:
کارشناسان ،استراتژی تهاجمی م 
ش به بذاج زا یرو هر هه هههه تالوصحم و ا   
• افزایش انگیزه مسافرت مخصوصًاًا هقبط رد    شهرنش یازفا نینچمه ،نی ششش ششش
گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و در آمد برای ساکنین روستاهای هدف.
تهای نسبی گردش هاتسور یرگ ا زا فده ی
• شناسایی و بهرهگیری از جاذبهها و دیگر مزی 

مشچ دوجو( هلمج

اندازهای بدیع و مناطق بکر ،باغات و مزارع ،غارها ،چشمهها و ابشارها و دیگر جاذبهه و بایمک یا

    

فبرصحنم ر )د    

جهت رقابت با سایر مناطق گردشگری استان.
• ایجاد هماهنگی در بین ادارات و نهادهای خصوصی و دولتی جهت یکپارچه س د رادیاپ یرگشدرگ یزا ر حطس     
روستاهای هدف استان و کل منطقه.
• حمایت وتشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش گرشگری روستایی.

شکل  :7نتیجه نهایی مدل سوات و ارائه استراتژی مناسب
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نتیجهگیری
با توجه به منابع نظری تحقیق و مطالعات میدانی ب لمع ه    آمدهه ،ب روظنم ه    ارائههه راهبرده هعسوت یاهراکهار و ا    
گردشگری روستاهای هدف ،به وسیله تکنیک  ،SWOTظرفیتها و مح  رد یتسیروت یاهتیدود ر هعلاطم یاهاتسو     
شده مشخص و پاسخهای عملی و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری انها ارائه شد .با این توصیف بررس جیاتن ی   
یدهد که:
تها و تهدیدها نشان م 
جنبههای کمی نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
الف :در بین نفاط قوت درروستاهای مطالعه شده عوامل محیطی ،مانند وجود جاذبههای طبیعی شاخص مانن ایرد د ،،، ،،
جنگل ،ابشارهاي زيبا ،آبهای گرم و سرد معدنی ،رودخانه ،چشم اندازهای کوهستانی با درهه رس عتارم و ا س و زب
باغات و وجودامکانات و خدمات زیربنایی به عنوان مهمترین مزی هب یرگشدرگ هعسوت تهج اهاتسور نیا ت    

   

حساب می اید که به منظور استفاده بهینه از این عوامل بر افزایش جاذبهها و محصوالت گردشگری به منظ داجیا رو   
یشود.
اشتغال و در آمد برای ساکنین روستاهای هدف تاکید م 
ب :همچنین با توجه به نتاج به دست آمده ،در بین نقاط ضعف نامناسب بودن امکانات و تجهیزات اقامتی ،پ یاریذ ی،
رفاهی و خدماتی و حمل ونقل در الویت بوده ک اب هنیمز نیا رد ه شم ا م تکر ر مد

م یلح یاهشخب و و یتلود

      

یتوان زیرساختهای مورد نیاز را ایجاد کرده و ارتقا داد.
خصوصی با تخصیص اعتبارات و جذب سرمایه م 
ج :عالوه بر این از بین فرصتهای بیرونی ،مؤلفه نزدیکی و امکان برقراری ارتباط با بزرگترین کانون گردشگر فرست
کشور (تهران و کرج) تعدد راههای دسترسی از طریق محورهای شرقی ،غرب و یلامش و ی

نارفاسم بذج ناکما      

یت زا هدافتسا رثکادح ناو ا ر دراوم نی ا د دددد ددددددر جه هعسوت ت   
عبوری است که با توجه به راهکاره م هدش هئارا یا یییی یییی
گردشگری روستاهای هدف به عمل آورد.
د :از بین تهدیدهای خارجی نیز افزایش امکانات و خدمات در شهرهای ساحلی به عن حیرفت قطانم ناو ی و بیقر    
عدم وجود شاخصها و معيارهاي دقيق و مناسب جهت انتخاب روستاهاي ه اونع هب یرگشدرگ فد ن نیرتمهم       
یشود که به منظور کاهش این اثار راهکارهای تدافعی ارائه شده است.
تهدید خارجی قلمداد م 
ته رد یرگشدرگ یا   
با توجه به مطالب گفته شده در مجموع نقاط قوت و فرص ف هعسوت یارب یدایز یاهت ع یلا تتتتت تتتتت
ته هاتسور نیا رد یرگشدرگ یا اا ااااااا
روستاهای هدف گردشگری استان مازندران وجود دارد که برای توس یلاعف هع تت تت
نیازمند :تعیین و توسعه راهکارهای عملیاتی ،توسعه مشارکت محلی ،آموزش و اطالع رسانی ،تدوین ق حیرص نیناو   
و محکم ،ارائه برنامههای تبلیغاتی و بازاریابی و برنامهریزی و مدیریت صحیح است.
منابع
پاپلی یزدی ،محمد حسین ،مهدی سقایی ،)58 13 ( ،گردشگری (ماهیت و مفاهیم) ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ چهارم.
دیوید ای ،فنل ،)8831( ،مقدمهای بر طبیعت گردی ،مترجم دکتر جعفر اوالدی قادیکالیی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر.
رضوانی ،محمدرضا ،)9831( ،برنامهریزی استراتژیک کاربردی ،تهران ،مهربان نشر ،چاپ اول.
شاربلی ،ریچارد (  ،)08 13گردشگری روستایی ،ترجمه رحمت اهلل منشی زاده و فاطمه نصیری ،انتشارات منشی ،تهران.
ضرغام ،بروجنی ،حمید ،)9831( ،برنامهریزی توسعه جهانگردی (رویکردی همپیوند و پایدار) ،تهران ،مهکامه ،چاپ اول.
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