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چکیده
امروزه توجه به پتانسیل سنجی مناطو روستایی در تلفیو بخش های اقتصادی اه میت دوچندان یافته است .تلفیو کشاورزی و گردشگری از
طریو برگزاری رویدادهای مرتبط با بخش کشاورزی و زراعت به عنوان رویکردی نوین در مناطو روستایی مورد توجه است .مزایای اقتصادی و
فرهنگی ناشی از ایجاد رویدادهای کشاورزی در توانمندسازی کشاورزان و توسعه فعالیت های آنان به منظور دست یابی به اقتصادی پویا و متنوع در
مناطو دارای استعداد بالقوه مدنظر است .در این مقاله پس از بررسی پتانسیل های منطقه موردمطالعه در زمینة ایجاد رویدادهای کشاورزی
اولویت های توسعه به منظور ارائه راهکارهای توانمندسازی معرفی گردید .روش تحقیو از نو ع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و
استفاده از ابزارهای تحلیلی  TOWSو  ST-TOWSبوده است .در فرآیند تحقیو ضمن بررسی داده ها و اطععات جمع آوری شده از منابع مختلف
و بررسی های میدانی ،مجموع یافته ها با استفاده از ابزار  TOWSطبقهبندی و جمع آوری شد .سپس با استفاده از روش  ST-TOWSاولویتهای
استراتییک تعیین گردید .جامعه آماری پیوهش را  22نفر از متخصصان آشنا با گردشگری رویداد و منطقه مورد مطالعه تشکیل میدهند که به روش
گلوله برفی انتخاب شدهاند.
واژههاي کلیدي :گردشگری رویداد ،رویدادهای کشاورزی ،توانمندسازی کشاورزان ،روستای زوارم.

 -*1نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری .کد مقاله ثبت شده در همایش212 :
 -2کارشناس ارشد ،مدیریت گردشگری ،برنامهریزی توسعه گردشگری.
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1ت مقدمه
آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمدی بسیار مناسب و قابل معحظهای در اختیار یک کشور قرار میدهد ،باعث
شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک
صنعت تلقی شود(طهماسبی .)1192 ،با توجه به اینکه ساختار اقتصادی ایران بعد از اکتشا و بهرهبرداری از منابع نفتی به
شدت متکی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است ،اینک برای ایجاد توسعهای همهجانبه و پایدار و همچنین
جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی در کشور ،نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیتها
هستیم(محمودی و محمدی .) 1111 ،از آنجا که نواحی روستایی بسیاری در کشور وجود دارد که دچار رکود اقتصادی بوده و
مهاجرفرستی باالیی دارند و همچنین ععوه بر آن از قابلیت گردشگرپذیری نیز برخوردارند ،ضروری میسازد تا این نواحی در
تلفیو کارکرد کشاورزی و گردشگری و تنوعبخشی به اقتصاد روستایی پتانسیلسنجی شوند و راهکارهای الزم برای شکلگیری
جریان گردشگری در این نواحی به اجرا گذارده شود(جوان و سقایی(الف) .)1191 ،توسعه فعالیتهای مربوط به زراعت ،شامل
فرصتهای گردشگری کشاورزی می تواند مکانیسمی برای بهینه نمودن فعالیت مالی کشتزارها فراهم نماید .گردشگری
کشاورزی ععوه بر ایجاد منافعی برای مالکان کشتزارها ،بازدیدکنندگان را نیز از طریو ارائه تجارب متنوع کشاورزی منتفع می-
سازد).(Kuehn and all,1998:4
این تحقیو برآن است تا جریان شکل گیری گردشگری کشاورزی و رویدادهای مرتبط با زمین و زراعت را در روستای زوارم
در شهرستان شیروان برررسی نماید .هد از این مقاله ارزیابی استراتییک ظرفیتهای توسعه گردشگری در منطقه مورد
مطالعه است .در نهایت به منظور کاربردی نمودن ادبیات تحقیو ،استراتییهای بهینه با توجه به اثر گذاری تمامی عوامل
درونی و برونی ارائه خواهد شد .بععوه تحقیو حاضر در پی سنجش نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای محدوده مطالعاتی
میباشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که استراتییهای مطلوب در راستای توسعه منطقه و توانمندی کشاورزان
محلی چیست؟ روش تحقیو در این مقاله بهرهگیری از تکنیک سوات و روش نمونه گیری نیز گلوله برفی میباشد .جامعه
آماری تحقیو را متخصصان تشکیل میدهند.

 -2اهمیت و ضرورت تحقیو
در بخش رویدادها سازماندهی فعالیتهای مرتبط با کشاورزی به طور رو به افزایشی به عنوان استراتییهای تجدید حیات
جامعه شهرت یافتهاند) .(Kuehn and all,1998:11کشاورزی یک بعد ثابت تلفیو منابع و بخشهای اقتصادی در
نواحی روستایی می باشد که در تلفیو با صنعت  ،نواحی صنعتی روستایی وابسته به فرآوری محصوالت کشاورزی را شکل می
دهد و در تلفیو با خدما ت در یک روند کلی به شکل گیری گردشگری کشاورزی منتهی می گردد(سقایی و رستمی.)1192 ،
کشاورزی در نواحی روستایی دستخوش تحوالت بسیاری گردیده است .راهکار های مختلفی که در نواحی روستایی به اجرا
گذاشته شده سعی برآن داشته تا با تاثیرگذاری در کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمد  ،سطی رفاه ساکنان روستاها را
افزایش دهد .گردشگری به عنوان یک الگوی فضایی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی در بر گیرنده گونههای مختلفی پیرامون
عرضه محصول گردشگری روستایی می باشد .این خود در رابطه مستقیم با کشاورزی به عنوان منبع اصلی درآمد روستا ،
ت لفیقی را رقم می زند که سودمندی دوسویه آن در روندی پردازش شده از جریان گردشگری درمزارع و زمینهای کشاورزی
تبلور می یابد(جوان و سقایی(ب) .)1191 ،رویدادهای مرتبط با کشاورزی به توسعه جامعه کمک میکنند و مشتری را برای
خرید اضافه به مناطو حاشیهای یا روستاهای کوچک سوق میدهند .همچنین این رویدادها مفهومی از آموزش عموم در مورد
پیامدهایی که بر جامعه اثرگذارند مثل پشتیبانی کشاورزان محلی ،فضاهای موجود ،و کیفیت زندگی در جوامع روستایی را
دربردارند .رویدادهای کشاورزی ،گردشگرانی که قلبشان دریچهی بینظیری رو به قلب جامعه محلی دارد را برای جامعه مقصد
فراهم میآورد) . (Kuehn and all,1998:11با توجه به ارجی بودن بخش کشاورزی در روستاها به عنوان عامل
معیشتساز و وجود زمینههای بسط استعدادهای بالقوه در زمینه کشاورزی ،فعالیتهای گردشگری کشاورزی به عنوان عاملی
تقویتکننده برای فعالیتهای کشاورزی مورد توجه است.
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1ت مبانی نظری
رویدادها به عنوان تجارتی که با سرعت قابل توجهی در حال رشد است بخش قابل توجهی از ادبیات موجود در زمینه
گردشگری را به خود اختصا داده اند .دونالد گتز به عنوان شخصیتی مطرح در بخش ادبیات مربوط به گردشگری رویداد ،این
شاخه نوپا در گردشگری را از دو جنبه مورد توجه قرار میدهد؛ او بیان مینماید که رویدادها از یک طر اگر برنامهریزی شوند،
توسعه یابند و بازاریابی گردند به عنوان جاذبه گردشگری به شمار می آیند و از طر دیگر گردشگری رویداد را به عنوان بازاری
که مردم برای بازدید از رویدادها به آنجا سفر مینمایند معرفی میکند( .)Getz, 1997: 16نگاه به گردشگری رویداد به
عنوان دنیای متنوعی از فرصتهای مورد برنامهریزی در مقیاسهای مختلف ،برای فرهنگ ،ورزش ،کشاورزی ،سیاست ،تجارت
و  ...تنها وییگیهای اندکی از آن را متذکر میشود .رویدادها میتوانند در بخشهای اقتصادی ،محیطی و عملکردهای اجتماعی
جوامع سودمند واقع شوند و کمک بزرگی برای شناخته شدن جوامع باشند ( .)Getz,1997: 1, 2رویدادها همچنین می-
توانند مانعی برای خروج ارز و سفرهای بیرون منطقهای باشند .نکتهی دیگری که رویدادها میتوانند در آن تأثیرگذار باشند،

پخش تقاضای گردشگر در طول زمان برای پوشش دادن مشکعت فصلی و پخش تقاضا در مناطو مختلف است( Getz,
.)2004c: 23
فرصت و زمینه بسیار مساعدی برای برنامهریزی جهت آمادهسازی و تقویت بخش کشاورزی با مشارکت و همراهی
روستاییان برای توسعه رویدادهای کشاورزی یا اگروگردشگری به طور خا مهیاست .در واقع روستا با برخورداری از ارزشهای
طبیعی و چشم اندازهای مطلوب بستر بسیار مناسبی برای رشد و توسعه اگروگردشگری است (سلیم زاده قولنجی .)1111 ،نوع
محصول کشت بومی ،ابزار آالت و امکانات و به طور کلی شیوههای کاشت ،داشت و برداشت معموال به عنوان جاذبههای مقصد
گردشگری کشاورزی برای لذت بردن و پر کردن اوقات فراغت ،آموزش و پیوهش گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد .به طور
مثال گعبگیری از گلهای محمدی ،که یک رویداد نیز قلمداد میشود ،هر ساله در اردیبهشتماه در شهرستان کاشان
جمعیت زیادی را به صر مشاهده آن جذب مینماید (نوروزی .)1192 ،و یا کشت زیتون در شهرستان طارم در استان گیعن
که پتانسیل زیادی برای اجرای برنامه گردشگری کشاورزی دارد (سلیم زاده قولنجی .)1111 ،بخش کشاورزی ایاالت متحده
آمریکا تخمین زده است که بالغ بر  22میلیون آمریکایی بزرگتر از  12سال در سال  2000و  2001از کشتزارها بازدید نموده-
اند( .)NSRE, 2002همچنین برآورد شده است که  20میلیون بچه در سنین زیر  12سال نیز در این دوره زمانی در
بعضی زمینهها در این بخش از گردشگری شرکت داشتهاند( .)Wilson & all, 2006گردشگری کشاورزی فرصتی برای
فعالیت روستاییان در فصل رکود فعالیتهای کشاورزی فراهم میآورد و همچنین به مدد ایجاد خدمات و محصوالت متعدد

مرتبط با بخش کشاورزی توجه مشتری را به این بخش از فعالیتهای روستایی جلب مینماید( Schilling & all,
 .)2006:2در جهت استفاده از کشاورزی در روستاها برای شکلدهی گردشگری در منطقه موارد زیر مد نظر
است(شارپلی:)112 :1190،
امیدوار کردن موسسات بازرگانی کشاورزی به توسعه گردشگری
در نظر گرفتن تفریحگاههای کشاورزی به عنوان بخشی ضروری از فراوردههای کشاورزی
بهبود موقعیت رقابتی در بازارهای گردشگری
سازماندهی فرآوریهای بازاریابی از طریقی که به اراضی کشاورزی عرضهکننده تفرییگاه امکان رقابت در بازار در زمینه
گردشگری داده شود.
سه عامل مهم نیز در توسعه گردشگری کشاورزی نقش دارند که عبارتند از(:)Gopal and all, 2008
 -1کشاورزان و مردم محلی :کشاورزان و مردم روستا ب ه عنوان عامعن موثر در ارتقای گردشگری کشاورزی نقش اصلی را
بر عهده دارند.
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 -2روستا :روستاها که اکثرا مناطقی دور افتاده و بی بهره از امکانات شهری هستند اما منابع طبیعی منجر به غنی شدن
آن میگردد .سرمایهی روستا طبیعت و فعالیتهای مربوط به طبیعت است.
 -1کشاورزی :فرصتی در روستا که برای جذب گردشگران شهری منحصر به فرد است .کشاورزی ثروتی مشوق برای
ارتقای گردشگری کشاورزی است و فرصتی برای بهرهگیری از مزایای توسعه گردشگری در روستا و متعاقبا توسعه
روستایی را در اختیار مردم روستایی قرار میدهد.
مطرح شدن گردشگری در روستاه ای دارای قابلیت گردشگری راهی برای دستیابی به توسعه در روستاها و مناطو کمتوسعه
یافته و عاملی جهت توانمندی و نفع بیشتر مردم محلی در نظر گرفته شده است .گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از موارد
ذکر شده در فعالیتهای گردشگری روستاها راهبردی موثر جهت دستیابی به توسعهای پایدار در روستا و امیدبخشی به
کشاورزان و مردم محلی جهت ماندگاری در روستا قلمداد میگردد.

منطقه مورد مطالعه
 -1-2موقعیت جغرافیایی
روستای زوارم از توابع بخش مرکزی شهرستان شیروان ،با مختصات جغرافیایی  21درجه و  22دقیقه طول شرقی و 11
درجه و  11دقیقه عرض شمالی ،در  29کیلومتری جنوب شرقی شیروان و  91کیلومتری بجنورد قرار دارد.
روستای کوهپایهای زوارم از سطی دریا  1100متر ارتفاع دارد و آبوهوای آن معتدل کوهستانی است .رودخانه پرآب زوارم
میان روستا جریان دارد.
دسترسی :این روستا از طریو شهر شیروان قابل دسترسی است و جادهای مناسب و آسفالت دارد.

 -2-2جاذبههای گردشگری
در منطقه ییعقی زوارم که در طول  22کیلومتر از ابتدای دره زوارم تا کوههای تختمیرزا و شخری امتداد مییابد ،چشمه-
سارها ،آبشارها ،حوضچههای سنگی ،کوههای سر به فلک کشیده ،باغهای میوه ،رودخانة پر آب ،مراتع غنی و انواع گیاهان
دارویی و خوراکی موزائیک بسیار زیبایی از طبیعت را به نمایش درآوردهاند.
از جاذبه های این روستا می توان به حاشیه سرسبز اطرا رودخانه زوارم  ،مسجد قدیمی  ،قزلر قلعه  ،منطقه اوج دوشی با
سرچشمه هم جوار یخدان وآبشار مناطو جترالنگ  ،دوچ شمه قاینار چشمه و قرمز چشمه و همچنین انواع و اقسام گیاهان
طبی وخوراکی اشاره کرد(سایت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی).
رودخانه زوارم ،از کوههای جهان ارغیان موسوم به تخت میرزا سرچشمه میگیرد و در مسیر خود مزارع و باغهای
روستاهای زوارم ،شیرآباد ،ورقی ،عبدآباد و توده را مشروب میسازد و به رودخانه اترک میپیوندد .سواحل این رودخانه اتراق-
گاههای مناسبی برای گردشگران دارد.
اوچدوشی ،از مکانهای تفرجگاهی روستاست ،که سه چشمهی جوشان دارد .این چشمهها ،از دامنه کوه به طر دره
سرازیر میشوند .پیرامون این چشمهها سرسبز و زیباست.
یخدان که در گذشته به عنوان سنگر نیز مورد استفاده قرار میگرفت چشمهای به همین نام دارد که به عنوان آب معدنی
یخدان معرو است .روبهروی چشمه یخدان ،چشمه کوچک دیگری به نام دامچولوق جریان دارد.
میملی ،درهای پر آب و سرسبز با چشمهها ،باغها و النگزارهای فراوان است .انتهای این دره به زلزلهخانه و چقرالنگ و
تخت میرزا در کوههای شاه جهان میرسد.
دره چقرالنگ ،دو چشمه معرو قاینارچشمه و قرمزچشمه میجوشد و از مناطو بسیار خوش آبوهوای ییعقی به شمار
میآید.
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منطقه شخری ،با انواع درختان و باغهای بزر و چند هزار ساله گردو و میوههای دیگر ،از مناطو یعقی روستاست.
دسترسی به این منطقه ،منوط به گذشتن از درهها و گذرگاههای صعبالعبور پرآب و سرسبز به طول  12کیلومتر است .شخری
چندین چشمه پرآب دارد و در گذشته ،ییعق خوانین بوده است .آثار برج و باروها و خانههای مخروبهای در آن به جا مانده
است.
پوشش گیاهی غنی با انواع گیاهان دارویی و خوراکی مانند کاسنی ،گون ،کمای ،زیره ،پونه ،درمنه ترکی ،پوپک ،ساری
گل ،کاکوتی ،گزنه ،ترخ ،چریش ،سیب کوهی و زردآلوی کوهی از دیگر جاذبههای طبیعی پیرامون این روستا است.
قزلرقلعه ،دژی محکم و تسخیرناپذیر است که در بلندترین نقطه ارتفاعات روستا ساخته شده است و راهی صعبالعبور و
دیوارهای قطور سنگی دارد .قزلرقلعه به معنی دختر قلعه یا قلعهدختران است و به معنی قلعة فتی نشده میباشد.
تپه ارک ،دست ریز و مسجد قدیمی روستا ،از دیگر آثار تاریخی آن است.

 -1-2الگوی معیشت و سکونت :
بنابر آمار سال  ،1112روستای زوارم  1291نفر جمعیت داشته است که در سال  1192به  2292نفر افزایش یافته است.
درآمد اکثر مردم روستای زوارم از فعالیتهای زراعی ،دامداری ،باغداری و صنایع دستی تأمین میشود .کشت آبی و دیم در
روستا رواج دارد و از محصوالت عمدة آن ،میتوان به گندم ،جو ،سیبزمینی ،چغندر قند و خیار اشاره کرد .گردو ،گیعس،
انگور ،زردآلو ،هلو ،بادام و کشمش از محصوالت باغی آن است.
پرورش گاو و گوسفند در روستا رایج است و مهمترین محصوالت دامی آن شامل گوشت و فرآوردههای لبنی مانند شیر،
ماست ،کره ،کشک و دوغ میباشد.

یافتههای تحقیو
 -1-2شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها
نقاط قوت:


مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمایهگذاری و برنامهریزی توریسم و معرفی آن به عنوان منطقه گردشگری



وجود میوهها و محصوالت کشاورزی و دامداری



وجود حس همکاری و مشارکت در بین روستاییان و کشاورزان و باغداران



وجود آثار تاریخی ،اماکن دیدنی باستانی و گردشگری



امکان بهرهگیری از اماکن مسکونی خانوارهای محلی جهت اقامت و پذیرایی از گردشگران



وجود چشماندازهای زیبا و منحصر بهفرد و فضای سبز و باغات در روستا



مجاورت و نزدیکی به مرکز شهرستان



وجود ارتفاعات و کوهها جهت انجام ورزشها و تفریحاتی از قبیل کوهنوردی ،راهپیمایی و اردو زدن



وجود رودخانههای پرآب و چشمهها



داشتن محیطی آرام و بدون سروصدا بهخصو



برای شهرنشینان جهت استراحت و تمدد اعصاب و تفریی

اعتقاد مسئوالن روستا به اشتغالزایی و توسعه روستا از طریو گردشگری

نقاط ضعف:


عدم تمایل مردم منطقه جهت سرمایهگذاری در بخش گردشگری به دلیل عدم آشنایی به صنعت گردشگری



عدم وجود برنامهریزی مناسب در این ناحیه



عدم وجود نیروهای متخصص و آموزشدیده در این نواحی



گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی از فضای روستا در غالب ویع و باغهای خصوصی
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کمبود تسهیعت و زیرساخت های توسعه ای و عمومی نظیر شبکه های آبرسانی برق و گاز ،تأسیسات ،شبکه راهها و
تمرکز سرمایهها و سایر امکانات در شهرهای بزر تر



نامناسب بودن بودن تاسیسات و تجهیزات رفاهی مناسب جهت جذب گردشگر



عدم شناخت از ماهیت و چگونگی برگزاری جشنوارههای کشاورزی جهت جذب گردشگر



عدم آشنایی روستاییان و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با گردشگران

فرصتها


افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایهگزاری در بخش گردشگری



افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریی در بین مردم



افزایش توجه و حمایت مسئوالن کشور به توسعه روستایی با رویکرد اشتغالزایی و کسب درآمد بیشتر





امکان بهره گیری از تجارب نیروهای متخصص و با تجربه در مرکز استان خراسان و همچنین استان گردشگر پذیر
همسایه(خراسان رضوی)
امکان پذیری شکل گیری تعاونی های گردشگری در منطقه و تمایل باال به فعالیت های تعاونی در منطقه

تهدیدها








تاثیرات محیطی منفی ناشی از ورود گردشگر در روستا همچون تاثیرات منفی فرهنگی ،تخریب آثار تاریخی و آسیب
و آلودگی منابع طبیعی
عدم ارائه مجوز و تسهیعت از سوی دو لت جهت توسعه و گسترش خدمات ،تجهیزات و تاسیسات گردشگری در این
منطقه
احتمال باالی مهاجرت و نبود فرصتهای شغلی مناسب که باعث مهاجرت روستاییان به خارج از منطقه میشود
هزینه باالی ایجاد زیرساخت
عدم آگاهی و آموزش الزم در رابطه با مزایا و معایب گردشگری در منطقه

 -2-2تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها
جدول  .0ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( )IFEگردشگري رویداد-کشاورزي در منطقه{ .ماخذ :یافتههاي تحقیق}0393 ،
ردیف

عوامل داخلی( :)IFEقوتها( )Sو ضعفها()W

ضریب

ضریب

اولیه

ثانویه(وزن)

رتبه

ضریب
نهایی(امتیاز
وزنی)

S1

مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت
گذاری و برنامهریزی توریسم و معرفی آن به عنوان
منطقه گردشگری

S2

وجود میوهها و محصوالت کشاورزی و دامداری

102

S1

وجود حس همکاری و مشارکت در بین روستاییان
و کشاورزان و باغداران

11

0/0229

S2

وجود آثار تاریخی ،اماکن دیدنی باستانی و گردشگری

101

0/0121
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سرمایه-

102

0/0122

2

0/1129

0/0111

1

0/2111

1

0/1122

2

0/1102

S2

امکان بهرهگیری از اماکن مسکونی خانوارهای
محلی جهت اقامت و پذیرایی از گردشگران

21

0/0211

1

0/1911

S2

وجود چشماندازهای زیبا و منحصر بهفرد و فضای
سبز و باغات در روستا

111

0/102

2

0/222

S1

مجاورت و نزدیکی به مرکز شهرستان

102

0/0122

1

0/2922

S9

وجود ارتفاعات و کوهها جهت انجام ورزشها و
تفریحاتی از قبیل کوهنوردی ،راهپیمایی و اردو
زدن

121

0/101

1

0/121

S1

وجود رودخانههای پرآب و چشمهها

112

0/102

2

0/209

S10

داشتن محیطی آرام و بدون سروصدا بهخصو
برای شهرنشینان جهت استراحت و تمدد اعصاب و
تفریی

112

0/102

2

0/209

S11

اعتقاد مسئوالن روستا به اشتغالزایی و توسعه روستا
از طریو گردشگری

91

0/0111

1

0/2111

___
__

1/112

W1

عدم تمایل مردم منطقه جهت سرمایهگذاری در
بخش گردشگری به دلیل عدم آشنایی به صنعت
گردشگری

10

0/111

2

0/212

W2

عدم وجود برنامهریزی مناسب در این ناحیه

112

0/122

2

0/292

W1

عدم وجود نیروهای متخصص و آموزشدیده در این 121
نواحی

0/122

2

0/11

W2

گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی از فضای
روستا در غالب ویع و باغهای خصوصی

11

0/101

1

0/101

W2

کمبود تسهیعت و زیرساخت های توسعه ای و
عمومی نظیر شبکههای آبرسانی برق و گاز،
تأسیسات ،شبکه راهها و تمرکز سرمایهها و سایر
امکانات در شهرهای بزر تر

21

0/012

2

0/102

W2

نامناسب بودن بودن تاسیسات و تجهیزات رفاهی
مناسب جهت جذب گردشگر

91

0/112

2

0/229

W1

عدم شناخت از ماهیت و چگونگی برگزاری 111
جشنوارههای کشاورزی جهت جذب گردشگر

0/122

2

0/29

مجموع

112
2
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W9

عدم آشنایی روستاییان و عدم آموزش آنها در 111
نحوه برخورد با گردشگران

0/122

112

مجموع

1

0/212

___
__

2/112

جدول  .2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( )EFEگردشگری رویداد -کشاورزی در منطقه{ .ماخذ :یافتههای
تحقیو}1111 ،
عوامل خارجی( :)EFEفرصتها( )Oو تهدیدها()T

ردیف
O1

ضریب

ضریب

اولیه

ثانویه

رتبه

ضریب نهایی

افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایهگزاری در بخش گردشگری

22

0/111

1

0/211

O2

افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریی در بین
مردم

92

0/211

1

0/111

O1

افزایش توجه و حمایت مسئوالن کشور به توسعه روستایی با رویکرد
اشتغالزایی و کسب درآمد بیشتر

21

0/122

1

0/222

O2

امکان بهرهگیری از تجارب نیروهای متخصص و با
تجربه در مرکز استان خراسان و همچنین استان
گردشگر پذیر همسایه(خراسان رضوی)

22

0/192

1

0/222

O2

امکان پذیری شکل گیری تعاونی های گردشگری
در منطقه و تمایل باال به فعالیت های تعاونی در
منطقه

99

0/222

1

0/122

مجموع

122

2/112

T1

تاثیرات محیطی منفی ناشی از ورود گردشگر در روستا همچون تاثیرات
منفی فرهنگی ،تخریب آثار تاریخی و آسیب و آلودگی منابع طبیعی

111

0/212

2

0/21

T2

عدم ارائه مجوز و تسهیعت از سوی دولت جهت
توسعه و گسترش خدمات ،تجهیزات و تاسیسات
گردشگری در این منطقه

12

0/121

1

0/221

T1

احتمال باالی مهاجرت و نبود فرصتهای شغلی
مناسب که باعث مهاجرت روستاییان به خارج از
منطقه میشود

111

0/212

1

0/222

T2

هزینه باالی ایجاد زیرساخت

121

0/210

1

0/21

T2

عدم آگاهی و آموزش الزم در رابطه با مزایا و
معایب گردشگری در منطقه

102

0/112

2

0/199

____
__

2/292

مجموع

 -1-2تشکیل ماتریس  SWOTو ارائه استراتییها
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جدول  .3تشکیل ماتریس { .SWOTماخذ :یافتههاي تحقیق}0393 ،
عوامل داخلی

عوامل خارجی

قوتها

ضعفها

 .1مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت
سرمایهگذاری و برنامهریزی توریسم و معرفی آن به
عنوان منطقه گردشگری
 .2وجود میوهها و محصوالت کشاورزی و دامداری
 .1وجود حس همکاری و مشارکت در بین
روستاییان و کشاورزان و باغداران
 .2وجود آثار تاریخی ،اماکن دیدنی باستانی و
گردشگری
 .2امکان بهرهگیری از اماکن مسکونی خانوارهای
محلی جهت اقامت و پذیرایی از گردشگران
 .2وجود چشماندازهای زیبا و منحصر بهفرد و
فضای سبز و باغات در روستا
 .1مجاورت و نزدیکی به مرکز شهرستان
 .9وجود ارتفاعات و کوهها جهت انجام ورزشها و
تفریحاتی از قبیل کوهنوردی ،راهپیمایی و اردو
زدن
 .1وجود رودخانههای پرآب و چشمهها
 .10داشتن محیطی آرام و بدون سروصدا به
خصو برای شهرنشینان جهت استراحت و
تمدد اعصاب و تفریی

 .1عدم تمایل مردم منطقه جهت سرمایه-
گذاری در بخش گردشگری به دلیل عدم
آشنایی به صنعت گردشگری
 .2عدم وجود برنامهریزی مناسب در این ناحیه
 .1عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش-
دیده در این نواحی
 .2گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی از
فضای روستا در غالب ویع و باغهای خصوصی
 .2کمبود تسهیعت و زیرساخت های توسعه
ای و عمومی نظیر شبکههای آبرسانی برق و
گاز ،تأسیسات ،شبکه راهها و تمرکز سرمایهها
و سایر امکانات در شهرهای بزر تر
 .2نامناسب بودن بودن تاسیسات و تجهیزات
رفاهی مناسب جهت جذب گردشگر
 .1عدم شناخت از ماهیت و چگونگی برگزاری
جشنوارههای کشاورزی جهت جذب گردشگر

 .9عدم آشنایی روستاییان و عدم
آموزش آنها در نحوه برخورد با
گردشگران

 .11اعتقاد مسئوالن روستا به
اشتغالزایی و توسعه روستا از طریو
گردشگری
فرصتها

استراتژيهاي تهاجمی()SO

 .0افزایش توجه دولت به برنامه :S1O1 -استفاده از فرصت افزایش
ریزی و سرمایهگزاری در بخش توجه دولت به برنامهریزی در بخش
گردشگری و سرمایهگذاری و برنامه-
گردشگری
 .2افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریی ریزی توریسم و معرفی آن به عنوان
در بین مردم
 .1افزایش توجه و حمایت مسئوالن کشور به منطقه گردشگری
توسعه روستایی با رویکرد اشتغالزایی و کسب  :S2O2استفاده از فرصت افزایش
درآمد بیشتر
انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریی
 .2امکان بهرهگیری از تجارب نیروهای
متخصص و با تجربه در مرکز استان و در بین مردم برای برانگیختن حس
همچنین استان گردشگر پذیر همکاری و مشارکت در بین
همسایه(خراسان رضوی)
 .2امکان پذیری شکل گیری تعاونی های روستاییان و کشاورزان و باغداران
گردشگری در منطقه و تمایل باال به فعالیت  :S4,6,8,9O2استفاده از فرصت
های تعاونی در منطقه
افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و
تفریی در بین مردم برای تشویو

استراتژيهاي محافظهکارانه()WO

 :W1O1بهرهگیری از توجه
دولت به بخش گردشگری و
تبلیغ و جذب مردم برای
سرمایهگذاری
 :W2,3O2,3,4بهرهگیری از
حمایت مسئوالن و دلیل وجود
مسافر برای برنامهریزی مناسب و
اعزام نیروی متخصص موجود در
مرکز به منطقه
 :W4,5O5,6,7,8بهرهگیری از
نیروهای متخصص و تعاونیهای
گردشگری به منظور برنامهریزی
برای ایجاد تجهیزات و امکانات
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مردم به گذران اوقات فراغتشان در رفاهی و همچنین آموزش مردم
مناطو آرام ،با پتانسیلهای طبیعی و محلی
تاریخی منطقه
 :S11O3بهرهگیری از فرصتهای
حمایتی مسئوالن کشور به توسعه
روستایی با رویکرد اشتغالزایی و
کسب درآمد بیشتر
 :S7O4بهرهگیری از تجارب نیروهای
متخصص در مرکز استان و استان
همسایه در جهت برنامهریزیهای
توسعهای
 :S3O5شکل دادن تعاونی های
گردشگری در منطقه با توجه به
تمایل باال به فعالیت های تعاونی در
منطقه برای گرفتن مشارکت و
همکاری مردم محلی
 :S3,5O5ایجاد تعاونیهای گردشگری برای
نظم بخشیدن به امور گردشگری و بهرهگیری از
اماکن مسکونی خانوارهای محلی جهت اقامت و
پذیرایی از گردشگران
تهدیدها

 .1تاثیرات محیطی منفی ناشی از ورود
گردشگر در روستا همچون تاثیرات منفی
فرهنگی ،تخریب آثار تاریخی و آسیب و
آلودگی منابع طبیعی
 . 2عدم ارائه مجوز و تسهیعت از سوی دولت
جهت توسعه و گسترش خدمات ،تجهیزات و
تاسیسات گردشگری در این منطقه
 .1احتمال باالی مهاجرت و نبود فرصتهای
شغلی مناسب که باعث مهاجرت روستاییان به
خارج از منطقه میشود
 .2هزینه باالی ایجاد زیرساخت
 . 2عدم آگاهی و آموزش الزم در رابطه با مزایا
و معایب گردشگری در منطقه
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استراتژيهاي متنوعسازي()ST

 :S1T1هدایت سرمایهگذاریها برای
کاهش تاثیرات منفی
 :S1T4هدایت سرمایهکذاریها در
جهت مدیریت زیرساختهای توسعه
گردشگری در منطقه
 :S2,3,8,9,10T3تنوعبخشی بهرهگیری
از منابع گردشگری و توجیه مردم
محلی نسبت به داشتههایشان و
آموزش آنها درباره چگونگی بهره-
گیری از قوتهای متنوع موجود برای
عدم مهاجرت
 :S5T4استفاده از خانههای مردم
محلی و تمایل آنها برای مشارکت و

استراتژيهاي تدافعی()WT

 :W1,2,3T1تقویت سرمایه-
گذاریها ،توجه به برنامهریزی و
جذب نیروهای متخصص و اقدام
در جهت کاهش تاثیرات منفی
 :W2,3T2تدوین قوانین و
مقررات وییه گردشگران و آسان
سازی کسب جواز برای فعالیت-
های گردشگری و ایجاد
زیرساخت
 :W1,2,3T4برگزاری سمینارها و
نشستهای توسعه سرمایهگذاری
و دعوت از سرمایهگذاران و
متخصصین داخلی و خارجی

در اختیار گذاشتن آنها در جهت  :W4,7,8T5جلب مشارکتهای
کمک به کمبود زیرساخت و امکانات مردمی و برگزاری نشستهای
توجیهی برای تقویت مشارکت و
رفاهی گردشگری
ععقه مردم محلی و آموزش آنان
 -1-2انتخاب استراتییهای برتر
پس از تعیین استراتییهای اولیه از مقایسه عوامل داخلی و خارجی در ماتریس  SWOTاستراتییهای مطلوب و مورد
قبول از میان این استراتییهای اولیه انتخاب میگردد .فرایند انتخاب استراتییهای مناسب برنامهریزی رویدادها در منطقه
مورد مطالعه به شرح زیر است:
ماتریس استراتییها و اولویت های اجرایی دارای دو بعد اصلی است .جمع امتیازهای نهایی ارزیابی نقاط قوت در منطقه بر
روی بازه مثبت محور Xها ،جمع امتیازهای نهایی ارزیابی نقاط ضعف بر روی بازه منفی محور Xها ،جمع امتیازهای نهایی
ارزیابی فرصتهای موجود در منطقه بر روی بازه مثبت محور Yها وجمع امتیازهای نهایی ارزیابی تهدیدها بر روی بازه منفی
محور Yها قرار میگیرد .همچنان که در نمودار  1مشخص شده است استراتییهای مورد قبول ،استراتییهای  SOهستند.

 .1نمودار ارزیابی عوامل داخلی و خارجی{ .ماخذ :یافتههای تحقیو}
نتایج تحقیو
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  SWOTنشان میدهد از بین مجموعه عوامل داخلی موثر بر توسعه رویدادهای کشاورزی در
منطقه مورد مطالعه ،تعداد  11عامل به عنوان نقاط قوت و  9عامل به عنوان نقاط ضعف مورد شناسایی قرار گرفت .همچنین این تحلیل
نشان میدهد که از بین مجموع عوامل حارجی موثر بر توسعه در منطقه مورد مطالعه ،تعداد  2عامل به عنوان فرصت و تعداد  2عامل به
عنوان تهدید مورد شناسایی قرار گرفت.
بررسی نتایج جنبههای کمی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید نشان میدهد که:
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از نظر متخصصین جایگاه وجود چشماندازهای زیبا و منحصر بهفرد و فضای سبز و باغات در روستا با امتیاز وزنی 0/222
مهمترین نقطه قوت داخلی است .در رابطه با فرصتها امکان پذیری شکل گیری تعاونیهای گردشگری در منطقه و تمایل باال
به فعالیتهای تعاونی در منطقه با امتیاز وزنی  0/122با اهمیتترین فرصت منطقه است .همچنین مولفه عدم وجود برنامه-
ریزی مناسب در این ناحیه با امتیاز وزنی  0/292مهمترین نقطه ضعف منطقه محسوب میگردد .احتمال باالی مهاجرت و نبود
فرصتهای شغلی مناسب که باعث مهاجرت روستاییان به خارج از منطقه است با امتیاز وزنی  0/222مهمترین تهدید منطقه
است.
بر اساس نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی نشان داده شده در نمودار ،1مناسبترین نوع استراتییهای توسعه گردشگری
رویداد در منطقه مورد مطالعه میبایست از نوع تهاجمی باشد .در استراتییهای تهاجمی ،تعش اصلی تصمیمگیران در جهت
استفاده از فرصتهای پیش رو برای استفاده و بکارگیری نقاط قوت منطقه به منظور توسعه است.
استراتییهای تهاجمی به عنوان استراتییهای مناسب در راستای اهدا تحقیو عبارتند از:
 : S1O1استفاده از فرصت افزایش توجه دولت به برنامهریزی در بخش گردشگری جهت سرمایهگذاری و برنامهریزی
توریسم و معرفی آن به عنوان منطقه گردشگری
 :S2O2استفاده از فرصت افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریی در بین مردم برای برانگیختن حس همکاری و
مشارکت در بین روستاییان و کشاورزان و باغداران
 :S4,6,8,9O2استفاده از فرصت افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریی در بین مردم برای تشویو مردم به گذران اوقات
فراغتشان در مناطو آرام ،با پتانسیلهای طبیعی و تاریخی منطقه
 :S11O3بهرهگیری از فرصتهای حمایتی مسئوالن کشور به توسعه روستایی با رویکرد اشتغالزایی و کسب درآمد بیشتر
 :S7O4بهره گیری از تجارب نیروهای متخصص در مرکز استان و استان همسایه در جهت برنامهریزیهای توسعهای
 :S3O5شکل دادن تعاونی های گردشگری در منطقه با توجه به تمایل باال به فعالیت های تعاونی در منطقه برای گرفتن
مشارکت و همکاری مردم محلی
 :S3,5O5ایجاد تعاونیهای گردشگری برای نظم بخشیدن به امور گردشگری و بهرهگیری از اماکن مسکونی خانوارهای
محلی جهت اقامت و پذیرایی از گردشگران

 -9پیشنهادات و ارائه راهکارها:
فرصت ها و رویدادهای وابسته به کشاورزی در مناطو روستایی ععوه بر توانمندسازی کشاورزان و جوامع محلی از نظر
اقتصادی ،منجر به افزایش غرور و خودباوری آنان می گردد .با توجه به اینکه اکثر امکانات و تسهیعت در زمینه برگزاری
رویدادهای کشاورزی در روستاها از خود منطقه نشئت میگیرد ،این شاخه از گردشگری عاملی موثر برای توسعه و
توانمندسازی مردم محلی مناطو روستایی محسوب میگر دد .لوازم برگزاری این رویدادها از قبیل غذا ،نوشیدنی ،اقامت و
نیروی کار نیز همگی در خود جوامع روستایی موجود است .بععوه برگزاری رویدادهای کشاورزی با پوشش دادن تمامی ابعاد
توسعه ،توسعهای پایدار را در منطقه به ارمغان میآورد .با توجه به نتایج حاصل از تحلیل  SWOTدر روستای زوارم برای
توسعه گردشگری رویدادهای کشاورزی قابلیت منطقه در زمینه منابع مورد نیاز انکار نشدنی است؛ امید است با مدیریت
خردمندانه توام با مشارکت همه جانبه روستاییان ،زمینه توسعه این روستا و تمامی روستاهای بالقوه فراهم آید تا در آیندهای
نزدیک شاهد بالفعل شدن تمامی قابلیت های موجود و از بین بردن تنگناها و موانع موجود در مسیر توسعه پایدار گردشگری در
کشورمان باشیم.
در زمینه راهکارهای توسعهای در بخش گردشگری کشاورزی در استان میتوان موارد زیر را مد نظز قرار داد:
به دلیل وجود زمینهها و فرصتهای بسیار مساعد ،گردشگری رویداد-کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه در مناطو
روستایی منطقه قرار گیرد.
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فرهنگ و آداب و رسوم مناطو روستایی با فرصتهای رویدادهای کشاورزی و طبیعی منطقه برای گردشگری ادغام گردند
و ترویج شوند.
مردم محلی برای گرداندن فرصتهای گردشگری منطقه خود آموزش داده شوند.
کشاورزان و مردم محلی برای پذیرش گردشگران بازدیدکننده از رویدادهای مربوط توجیه و آموزش داده شوند.
طرح جامع گردشگری ،توسط سازمانهای مربوطه انجام شود و توسط مدیریت کارا و توانمند اجرایی گردد.
تاسیسات و زیرساختهای مورد نیاز در مناطو بالقوه گردشگری ایجاد گردند و راههای ارتباطی روستاها ارتقا یابند.
و در نهایت از طریو تبلیغات سازماندهی شده فرصتهای ناشناخته گردشگری به گردشگران و ععقهمندان معرفی
گردد.
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