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چکیده

شرایط اقلیمی نامساعد و خشکسالیهای دورهای یکی از علل آسیب پذیری نواحی

روستایی محسوب می شود .روستای خور نیز که در ناحیه بیابانی ایران واقع شده ،از
این شرایط متأثر گردیده و از آن جهت که دارای بافت تاریخی با ارزش میباشد ،لزوم

توجه به آن بیشتر احساس میشود چرا که گردشگری روستایی میتواند عالوه بر حفظ
آثار تاریخی ،باعث بدست آوردن درآمدهای ثانویه برای خانوار روستایی شده و زمینه را

برای رشد اقتصادی فراهم آورد .نوشتار حاضر با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعه

روستایی و با تکیه بر مدل  ،3 SWOTبه تحلیل قابلیتهای گردشگری در روستای خور

پرداخته است .اين تحقيق از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش توصيفی -تحليلي

ميباشد .جهت بررسیهای میدانی 30درصد از خانوار ساکن روستای خور به تعداد 50

خانوار و نیز تعدادی از کارشناسان حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که وجود جاذبههای تاریخی و بافت سنتی در روستای خور با

هدایت مدیریت محلی و نیز مشارکت روستائیان بویژه زنان در توسعه فعالیتهای تولیدی
 صنایع دستی و ...و ارائه خدمات مورد نیاز گردشگران ،میتواند زمینه توسعه روستاییرا فراهمسازد.
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مقدمه

با وجود بروز مسائلی از قبیل خشکسالی ،مهاجرت و خالی از سکنه شدن شمار زیادی

از نواحی روستایی ،وجود چشم اندازهای طبیعی و آثار تاریخی در برخی از روستاها زمینه

را برای احیاء و رشد نواحی روستایی و ایجاد سطحی از رفاه و معیشت برای خانوار روستایی
را فراهم می سازد .هدف توسعه روستایی تنها بهبود فرصتهای اقتصادی نیست و ارتقاء

سازماندهی اجتماعی ،حفاظت میراث بومی ،آداب و رسوم فرهنگی و بهبود خدمات و
تسهیالت رفاهی همراه با نگه داشت و حفاظت محیط زیست روستایی نیز مدنظر قرار

میگیرد (شهیدی ،اردستانی و گودرزی سروش .)104 :1388 ،امروزه گردشگری روستایی

به عنوان راهکاری مطلوب در جهت توسعه روستایی عالوه بر حفاظت از چشم اندازهای
طبیعی ،فرهنگی و تاریخی باعث ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای روستائیان نیز شده است.
جدول ( )1برخی مطالعات صورت گرفته پیرامون جایگاه گردشگری در توسعه روستایی

سالتحقیق

محقق

نتایج تحقیق

1994

پاتریک و جانل

مدیریت ،برنامه ریزی و کمک های فنی نقش مهمی در توسعه گردشگری روستایی دارد.

1995

کوکایر و همکارانش

بورک و لوالف

گردشگری باعث ایجاد مشاغل غیر رسمی برای نوجوانان  13تا  19ساله شده است.

1388

غفاری و ترکی
هرچگانی

میان افزایش شمار گردشگران ،رونق گردشگری و شاخص های اجتماعی -اقتصادی رابطه
معنیدار وجود دارد.

1388

میرزایی

گردشگری زمینه اشتغال فصلی را در منظقه فراهم کرد ه است.

2002

مشارکت روستائیان و مدیریت محلی در موفقیت گردشگری روستایی بسیار مؤثر است.

بر اساس جدول شماره ( ،)1مطالعات صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است

که گردشگری روستایی با مشارکت روستائیان و مدیریت محلی توانسته است فرصتهای
درآمدی و شغلی فراوان و متنوعی با توجه به ویژگیهای مناطق روستایی فراهم آورد.
این مقاله نیز با هدف پاسخگویی به این سؤال که" ،چگونه گردشگری روستایی میتواند

زمینه را برای توسعه روستایی فراهم سازد؟" آثار گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه
روستایی خور و نیز فرصت ها و قوت ها ،ضعف ها و چالش های موجود در این رابطه را در
محدوده مورد مطالعه ،بررسی و تحلیل نموده است.
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مبانی نظری

از دیدگاه بانک جهانی ،توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی

اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستائیان فقیر طراحی شده است .این
فرایند شامل گسترش منافع در بین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب
معاش هستند (رضوانی ،)267 :1382 ،تا به واسطه آن بتوانند وضعیت موجود را به

وضعیت مطلوب تغییر دهند.

در واقع ،هدف توسعه روستایی صرفاً تحول وضعیت روستاها از نظر اقتصادی نیست،

بلکه توسعه متعادل اجتماعی و اقتصادی همراه با حداکثر بهره برداری از منابع محلی و
توزیع عادالنه منافع حاصل از توسعه میباشد .مطالعات در زمینه توسعه روستایی از اوایل

دهه  1970بر افزایش درآمد ،اشتغال بیشتر ،برآورده نمودن نیازهای اساسی و فقرزدایی

تأکید داشته است .بر این مبنا برنامههای توسعه کشاورزی ،صنعتیکردن سکونتگاه
روستایی ،ارائه امکانات و خدمات رفاهی و اجرای طرحهای فیزیکی و کالبدی در چند

دهه گذشته اجرا شدهاست .اما از آن جایی که این برنامهها فقط بخشی از توسعه جامع
را شامل میشوند ،توجه به سطوح دیگر توسعه از پیششرطهای توسعه ملی است .در
این میان گردشگری روستایی به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی میباشد که در توسعه

روستایی کمتر به آن پرداخته شدهاست (رکنالدین افتخاری و قادری.)26-25 :1381 ،

در زمینه ارتباط بین گردشگری و توسعه روستایی سه دیدگاه مطرح است .دیدگاه

اول ،گردشگری را به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی به کار می گیرد .این دیدگاه
با توجه به روند روزافزون تخریب روستاها و افول کشاورزی ،سعی در ارائه راهبردهای
جدیدی برای احیاء نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیت های مکمل و یا متحول نمودن

این نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی آنها دارد و تنها راه احیاء مجدد این روستاها

را ارائه برنامه هایی می داند که بتواند هم از منابع طبیعی و انسانی آنها بهره ببرد و هم باعث
ایجاد درآمد و افزایش رفاه ساکنان نواحی روستایی گردد .در دیدگاه دوم ،گردشگری به

عنوان سیاستی برای بازساخت سکونتگاه های روستایی مورد توجه قرار می گیرد .طرفداران
این دیدگاه معتقدند که می توان از اتکاء بیش از حد تولید کنندگان روستایی به کشاورزی
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کاست و آنها را در فرصت های اقتصادی جدیدی مشارکت داد .در کشورهای اروپای شرقی
بر این دیدگاه یعنی توسعه گردشگری به عنوان ابزاری برای بازسازی مجدد روستاها پس از
فروپاشی کشاورزی تأکید شده است .در دیدگاه سوم ،گردشگری روستایی به عنوان ابزاری
برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی مطرح است .این دیدگاه خواهان رشد بلندمدت

گردشگری بدون اثرات مخرب بر زیست بوم های طبیعی است .در واقع گردشگری با ایجاد
اشتغال ،افزایش سطوح درآمد ،متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی ،افزایش سطح آگاهیهای

اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان ،به حفاظت از میراث

فرهنگی و محیطزیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بیرویه و بهینهسازی

بهرهبرداری از زمین به توسعه روستایی پایدار کمک میکند (همان.)35-32 :

گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده است که تاریخچه آن به سال  1811یا پیش از آن

باز می گردد و تعریف آن همچنان دستخوش تغییر و دگرگونی است .اصطالح گردشگری
شامل مسافرت های افراد در خارج از خانه و تجارت ها و افرادی می شود که در خدمت این

بنگاهها هستند که برای آنها انجام مسافرتها را آسانتر و لذت بخشتر ساخته و یا انجام آنها
را تسریع می کنند (الند برگ .)4 :1383 ،گردشگری روستایی به عنوان یکی از زیربخش های

گردشگری عالوه بر حفظ ارزش ها و باورها با ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد برای

ساکنین محلی و توسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم
میسازد (محمدی یگانه و رستمی .)20 :1388 ،اصوالً گردشگری روستایی بر انطباق با شرایط

روستایی پایهگذاری شده است ( )Hampton and Chrstensen, 2007 : 1005و شامل
فعالیتهای متنوعی است که گردشگران در نواحی روستایی انجام میدهند .انواع مختلف آن
تحت عنوان گردشگری طبیعی ،گردشگری فرهنگی ،گردشگری بومی ،گردشگری دهکدهای و

گردشگری کشاورزی تفکیک و طبقه بندی شدهاند (.)Mitchell, 2006: 1302

گردشگری در نواحی روستایی یک پدیده جدید نیست ،بلکه موضوعی است که از انقالب

صنعتی با مفاهیم بازگشت به زادگاه وجود داشته است ( )Perales, 2002: 1101و به
سبب عواملی چون خستگی از محیط پرتالطم شهری و شهرنشینی همراه با عالقهمندی
به میراث فرهنگی ،نگرانیهای محیط زیست و شیوه زندگی سالم و امتناع از فرهنگ
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مصرف گرایی توسعه یافته است (شارپلی .)4 :1380 ،لذا نمیتوان آن را نادیده گرفت ،بلکه
باید بدان به مثابه پدیدهای نگریست که خوب یا بد وجود دارد (.)Kuban, 1983: 84

در دهه  1970حمایت از این صنعت بواسطه جنبه های منفی آن کاهش پیدا کرد ،اما در

حال حاضر بر هر دو جنبه آن تأکید می شود (.)Neidig, 2006 : 27

صنعت گردشگری امروزه بزرگترین صنعت در جهان است و توانسته فرصتهای شغلی

متنوع و مهیجی را فراهم سازد .به گونهای که در دهه گذشته میالدی در ایاالت متحده
آمریکا نرخ رشد اشتغال این صنعت در مقایسه با سایر صنایع دو برابر بوده است و انتظار

میرود این روند در سراسر جهان ادامه یابد ( .)oeldner and Brent, 2006 : 86در

برخی کشورها درآمدهای ناشی از آن ،یکی از منابع عمده در جهت تقویت اقتصاد ملی
میباشد (سنایی .)2 :1386 ،لذا باال رفتن سطح درآمد ،افزایش ایام فراغت ،تغییرات و
نگرشهای جدید به مفاهیم زندگی ،ایجاب میکند که گردشگری به شدت گسترش و
توسعه یابد (.)Sharpley and Vassh, 2006 : 27
تأثیرات گردشگری در توسعه روستایی

توسعه گردشگري در نواحي روستايي از يك طرف مي تواند نقش مهمي در متنوع سازي

اقتصاد جوامع روستايي داشته باشد و از طرف ديگر ،وسيله اي براي تحريك رشد اقتصاد

ملي از طريق غلبه بر انگاره هاي توسعه نيافتگي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم محلي

به حساب آيد (شريف زاده و مرادي نژاد )53 :1381 ،و از محل زندگی روستائیان نیز در
حکم یک نقطه تبادل اشتغال و سرمایه گذاری حمایتکند (.)Sonnina, 2003 : 67
 -اثرات اقتصادی

توسعه گردشگری روستایی به متنوع سازی اقتصاد محلی ،افزایش تقاضا برای خدمات

و کاالهای ویژه ،جذب تعداد زیادی نیروی کار ،تقویت کشاورزی (خانی ،قاسمی و قنبری
نسب ،)55-54 :1388 ،افزایش درآمد خانوار روستایی ،فروش محصوالت کشاورزی و
تولید و فروش صنایع دستی میانجامد ( .)Gunn, 1998 :8و در عین حال پیامدهای

منفی از قبیل افزایش قیمت کاال و خدمات در مقاصد گردشگری ،افزایش قیمت امالک
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محلی (خانی ،قاسمی و قنبری نسب ،)55-54 :1388 ،ایجاد شکاف بین جوامع روستایی

بر اثر توزیع درآمد و گسترش گردشگری و نیز ناپایداری درآمدهای حاصل از آن را به دنبال

دارد )Dot, 1995 : 27(.در واقع ،میتوان گفت گردشگری روستایی با این که بعد مهمی
از درآمد خانوار را تشکیل نمیدهد اما در رونق فعالیتهای کشاورزی و نگهداشت نیروی

انسانی روستا نقش بسیار مهمی را ایفا میکند (.)Fleischer and Pizam, 1997 : 371
اجتماعی -فرهنگی

 -اثرات

اثرات اجتماعي   -فرهنگي مثبت گردشگري در جوامع بومي عبارت است از خود

كفايي و تقويت اقتصاد محلي ،احترام بيشتر به جوامع محلي و فرهنگ آنها ،سرمايه گذاري
مجدد درآمد گردشگري در منابع فرهنگي ،تقويت و تداوم سنت هاي فرهنگي ،عرضه صنايع

محلي (رضواني و صفايي ،)111 :1384 ،افزایش توانایی جوانان در اداره سکونتگاه روستایی،
افزایش فرصت شغلی و احساس استقالل در زنان روستایی (.)Oppermann, 1996 : 6

در واقع ،گردشگری روستایی دادوستدهای کوچک و خانواده محور و نیز مشارکت زنان
به صورت نیروی کار را تشویق میکند (.)Fleischer and Tchetchik, 2005 : 495

با این وجود ،افزایش میزان کار برای زنان ،تغییر در الگوی سنتی تربیت کودکان،

احساس نگرانی از وضعیت ظاهری و رفتارهای نادرست گردشگران و تقلید جوانان روستایی
از گردشگران ( .)Mansperger, 1995 : 88تشدید تضاد اجتماعی بین طبقات مختلف
مردم و گسترش مصرف گرایی از پیامدهای منفی اجتماعی  -فرهنگی گردشگری روستایی
میباشد (خانی ،قاسمی و قنبری نسب.)55-54 :1388 ،
 -اثرات زیست محیطی

ایجاد انگیزه و اقدام برای برنامهریزی و مدیریت محیط طبیعی ،نوسازی ساختمانها و

مکانهای تاریخی (همانجا) ،بهبود زیرساختهای روستایی و افزایش ادراک روستائیان در

حفاظت محیط زیست روستایی ( ،)Dot, 1995 : 29از جمله پیامدهای مثبت گردشگری
روستایی میباشد .با این وجود ،ایجاد تأسیسات فیزیکی ،تمرکز ناکارآمد خدمات رفاهی باعث بروز

صدمه به مکانهای تاریخی و چشماندازهای طبیعی ،وارد آمدن فشار بیشازحد به توان محیط
زیست ،فرسایشخاک ،افزایش زباله ،آلودگی هوا و منابع آب میشود (.)Woods, 2000 :20
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روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی با رویکرد پیمایشی بوده

و جهت گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از دو شیوه اسنادی -کتابخانهای و
مطالعات میدانی بهره گرفته شده است .محدوده مورد مطالعه روستای خور است که

جهت بررسیهای میدانی  30درصد از خانوار ساکن آن به تعداد  50خانوار و نیز تعدادی
از کارشناسان حوزه گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .جهت بررسی قابلیت های
گردشگری در راستای دستیابی به توسعه روستایی از مدل تحلیلی  SWOTاستفاده

شدهاست .بدین منظور شاخصهای ذکر شده در جدول شماره ( )2در سه بعد اقتصادی،

اجتماعی و محیطی ،با توجه به ویژگیهای روستای خور انتخاب شدهاست.

جدول ( )2شاخصهای مورد بررسی جهت تبیین قابلیتهای گردشگری روستای خور
زمینه

عوامل درونی

عوامل بیرونی

اقتصادی

کیفیت کشاورزی
کیفیت مراتع
سطح درآمد
میزان پایداری درآمد

اجتماعی

آداب و رسوم محلی
مراسم مذهبی
سطح سواد
کیفیت خدمات بهداشتی و ارتباطات
میزان آگاهی افراد محلی

زمینههای سرمایهگذاری
کیفیت همکاری مسؤوالن
میزان ارتباط با شهرها و بازارهای
اطراف
زمینه سوداگری
میزان مشارکت روستائیان
وجود محدودههای گردشگرپذیر
میزان ناهنجاریهای فرهنگی

محیطی

کیفیت بافت سنتی
کیفیت جاذبههای طبیعی
کیفیت زیرساختهای روستا
وجود تجهیزات اقامتی
وجود مخاطرات طبیعی

کیفیت دسترسی به روستا
وجود جاذبههای طبیعی اطراف روستا
میزان خسارت به منابع طبیعی

مأخذ :یافتههای تحقیق1391 ،

بر مبنای مدل  SWOTو با توجه به نظر مردم و مسؤوالن به هر کدام از عوامل

درونی و بیرونی وزن داده شده و سپس به هر کدام رتبهای از  1تا  4اختصاص یافته که در

عوامل داخلی رتبه  1بیانگر ضعف اساسی 2 ،ضعف کم 3 ،نقطه قوت و  4نقطه قوت بسیار
باال میباشد .جهت بررسی عوامل خارجی نیز رتبه  1نشانگر واکنش ضعیف 2 ،واکنش
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متوسط 3 ،تأثیر متوسط به باال و  4با اثرگذاری باالتر عنوان شدهاست .در نهایت عوامل

مؤثر بر گردشگری در راستای توسعه روستایی تعیین و راهکار مناسب جهت دستیابی به
وضعیت مطلوب ارائه شدهاست.

معرفی مدل مورد استفاده

تكنيك يا ماتريس  ،SWOTابزاري براي شناخت تهديدها و فرصت هاي موجود در

محيط خارجي يك سيستم و بازشناسي ضعف ها و قوت هاي داخلي آن به منظور سنجش

وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن سيستم است .اين مدل يك نوع تجزيه
و تحليل سازماني است كه به سازمان ها كمك مي كند تا بتوانند منابع داخلي خود را در

دوره هاي قدرت و ضعف تجزيه و تحليل كرده و آنها را در برابر محيط خارجي در

دورههاي فرصت و تهديد با هم هماهنگ كنند .اين روش بهترين استراتژي براي سازماندهي
فضاست (مرادي مسيحي .)40 :1381 ،در واقع بر حسب وضعيت سيستم چهار دسته

راهبرد مي توان تدوين كرد:

 -1راهبردهاي تدافعي ( :)WTهدف كلي راهبرد دفاعي يا حداقل -حداقل كه ميتوان آن

را راهبرد "بقا" نيز ناميد ،كاهش ضعفهاي سيستم براي كاستن و خنثي سازي تهديدهاست.
در اين راهبرد تأكيد بر رفع آسيب پذيري منطقه مورد مطالعه است.

 -2راهبرد رقابتی ( :)WOراهبرد انطباقي يا حداقل -حداكثر تالش دارد تا با كاستن

از ضعفها بتواند حداكثر استفاده را از فرصت هاي موجود ببرد.

 -3راهبرد محافظه کارانه ( :)STاين راهبرد مبتني بر حداكثر -حداقل در تنوع بخشي

بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني متمركز بوده و بر پايه بهره گرفتن از قوت هاي
سيستم براي مقابله با تهديدات تدوين مي شود و هدف آن به حداكثر رساندن نقاط قوت
و به حداقل رساندن تهديدات است.

 -4راهبردهاي تهاجمی ( :)SOدر اين راهبردها تمركز بر حداكثر -حداكثر نقاط قوت

دروني و فرصت هاي بيروني استوار است .در چنين وضعيتي سازمان با استفاده از نقاط قوت
خويش براي گسترش بازار توليدات و خدمات خود گام بر مي دارد (ابراهيم زاده.)83 :1389 ،
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کلیاتی در مورد محدوده مورد مطالعه

روستاي خور از توابع شهرستان خوسف ،با مختصات جغرافيايي  32درجه و  56دقيقه

طول شرقي و  58درجه و  25دقيقه عرض شمالي در  50كيلومتري شمال غربي خوسف

و  88كيلومتري غرب بيرجند واقع شده است .اين روستا با وسعت  13144کیلومتر
مربع در مسیر ارتباطی طبس -بیرجند قرار دارد .بر اساس نتايج سرشماري سال ،1375
روستاي خور  149خانوار و  611نفر جمعيت داشته كه در سال  ،1385به  228خانوار

و  888نفر جمعیت افزايش یافته است .نسبت باسوادي در اين روستا برابر با %81/28

مي باشد ،از جمعیت باسواد %56/7 ،را مردان و  %43/29را زنان تشكيل ميدهند .در
اين روستا نرخ فعاليت  %40/29و نرخ بيكاري  %30/56ميباشد .از تعداد  301نفر شاغل

اين روستا  %88/03را مردان و  %11/96را زنان تشكيل مي دهند (استانداری خراسان

جنوبی.)1390 ،

بيشتر درآمد مردم اين روستا از فعاليت هاي دامداري ،زراعي ،باغداري ،کارگری و

کامیون داری تأمين مي شود .محصوالت عمده زراعي اين روستا مشتمل بر گندم ،جو،

پنبه ،كنجد و زعفران است .باغداري رونق نسبي دارد و زردآلو ،توت و گردو از مهمترين
محصوالت سردرختي آن است .قالی بافی به دلیل تحصیل زنان و نیز کم بودن درآمد

حاصل از آن ،مثل گذشته در روستا رایج نیست .نخ ریسی و بافت خورجین و وسایل

تزئینی هم به شکل محدود در روستا وجود دارد %95 .روستائیان تحت پوشش کمیته
امداد هستند .بررسی وضعیت مهاجرت نشان می دهد که بیشترین میزان مهاجرت از

روستا مربوط به سال  1382بوده است که  13نفر از روستا مهاجرت کرده اند .اما از سال

 1382به بعد ،از میزان مهاجرت از روستا کاسته شده است به طوری که در سال ،1385
این میزان به  5نفر رسیده است .بیشتر مهاجرت هایی که صورت گرفته به شهر بیرجند و

مشهد بوده است (بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی.)1390،
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جاذبههای گردشگری روستای خور

روستاي خور در ميان دشت استقرار يافته و بافت مسكوني متمركزي دارد .بافت

قديمي روستا از شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه تأثير پذيرفته است .خانه هاي گلي با

سقف گنبدي ،حياط مركزي ،بادگيرها ،هشتي و دهليز ،حوض و باغچه هاي ميانسرا به

گونه اي هماهنگ و سازگار با شرايط آب و هوايي و اقليم روستا طراحي و اجرا شده اند.
چندين بناي تاريخي مانند قلعه ،آب انبار ،مسجد ،حسينيه و حمام در بافت قديمي روستا

به جا مانده اند كه اكثر آنها از آثار دوره صفوي است .قلعه خور بر روي صخره اي به ارتفاع
 10-5متر در مجاورت روستا بنا گرديده است .این قلعه به سبك و سياق قلعه هاي بياباني
احداث گردیده است .مصالح عمده به كار رفته در ساخت اغلب خانه هاي روستا خشت ،گل،
چوب و سنگ مي باشد .بافت روستا كام ً
ال سنتي و تحت تأثير معماري نواحي كويري است.
آب انبار نیز همزمان با حمام ،مسجد و بافت تاريخي خور احداث شده است .براي دسترسي

به ورودي آب انبار بايد از يك مسير طبيعي و رسوبي عبور كرد .بر خالف ساير آب انبارها،
راه پله ندارد و براي رسيدن به آب آن ،عبور از داالني در زير كوه ضروري است .مصالح به

كار رفته در ساخت اين آب انبار شامل آجر ،سنگ و مالت آهك و ساروج است (زنده دل

و همکاران .)10 :1386 ،خانههای تاریخی و باارزش ،قلعه و آبانبار بیشترین گردشگران
خارج استانی و داخل استانی را جذب کرده ،آمار گردشگران بر حسب تعداد و طیف
بازدیدکنندگان با توجه به جاذبههای گردشگری در نمودار شماره ( )1آورده شده است.
نمودار ( )1تعداد بازدیدکنندگان جاذبههای گردشگری روستای خور (نفر در ماه)

ع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.1390،
مأخذ :سازمان میراث فرهنگی ،صنای 
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توسعه مقاصد گردشگري بدون وجود جاذبه هاي باارزش و مهيا امكان پذير نمي باشد.
جاذبه ها و فعاليت هاي گردشگري بسيار متنوع اند و عمدتاً ويژگي هاي ذاتي ،فرهنگي و

طبيعي منحصر به فرد يك ناحيه را منعكس مي نمايند .اصالت و منحصر به فرد بودن

منطقه يكي از مهمترين امتيازات رقابتي آن نسبت به مقاصد ديگر به شمار مي آيد .اين امر
هم براي منطقه گردشگرفرست و هم منطقه گردشگرپذير واجد اهميت است .با اين وجود
صرف وجود ،منابع گردشگري (جاذبه ها) ،لزوماً رشد را تضمين نمي كند ،بلكه از عوامل

بالقوه رشد به شمار مي رود (آسايش و استعالجي .)71 :1382 ،روستای خور با داشتن

جاذبههای متنوع بویژه بافت تاریخی زمینه را برای افزایش سهم گردشگری در ایجاد

فرصتهای اشتغال و درآمدزایی فراهم میسازد .در شروع بهرهبرداری از طرح گردشگری
ت مسافرتی ،تورگردانی،
میزان اشتغالزایی بهصورت مستقیم (هتلداری ،آژانس خدما 
رستورانداریو ) ...و غیرمستقیم (شبکهحملو نقل ،صنایعدستی ،هتلسازی ،مبلمان،

تبلیغات و )...در حدود  4درصد پیشبینی میشود که با توسعه مرحلهای و بلوغ گردشگری
این نسبت میتواند تا  10درصد یا بیشتر ارتقاء یابد و این امر بستگی به ترتیبات سازمانی

جهت بهرهبرداری از منطقه و استفاده از نیروهای محلی دارد (سازمان میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.)1390 ،
یافتههای تحقیق

در پژوهش حاضر ،عوامل درونی  -قوتها و ضعفها  -و عوامل خارجی  -فرصتها

و تهدیدات  -که صنعت گردشگری روستای خور با آن مواجه است ،با استفاده از مدل
تحلیلی  SWOTارزیابی شده است .بررسیها نشان داد که در عوامل داخلی  11نقطه
قوت در برابر  8نقطه ضعف در گردشگری قرار دارد .مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی

برابر با  2/632میباشد ،که این بدان معناست که گردشگری روستای خور از نظر عوامل
داخلی دارای قوت میباشد .در میان عوامل داخلی ،عوامل محیطی ( )0/919بیشترین
تأثیر را دارا میباشد و عوامل وجود بافت سنتی ( )0/44و قلعه و خندق ( )0/2قوت باالتری

دارند .از سوی دیگر ،عوامل نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و پذیرایی ( )0/122و نامناسب
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بودن زیرساختهای محیطی-کالبدی ( )0/126ضعف اساسی در توسعه گردشگری میباشد
(جدول شماره .)3
S
افتصادی

جدول ( )3عوامل درونی گردشگری روستایی
وزن

رتبه

امتیاز

قوت
رونق نسبی باغداری

0.030

3

0.09

وجود مراتع غنی و سرسبز و رونق دامداری

0.038

3

0.114

0.048

4

0.192

امکانات بالقوه معادن و پتانسیلهای پرورش دام و شتر

0.043

داشتن مراسم مذهبی و آیینی متنوع

0.042

احداث خانه بهداشت ،مرکز اورژانس  115و مرکز مخابرات

0.040

وجود بافت سنتی

آداب و رسوم و فرهنگ محلی

اجتماعی

محیطی

W
اقتصادی
اجتماعی

محیطی
SW

اکثریت جمعیت روستا باسوادند

0.030

4
4
4
4

0.172
0.168
0.12
0.16

0.11

4

0.44

قلعه و خندق

0.050

4

0.2

خانههای تاریخی

0.043

3

0.129

وجود جاذبههای ظبیعی متنوع

0.050

3

0.15

رتبه

امتیاز

0.054

2

0.108

0.030

1

ضعف

وزن

اکثریت روستائیان تحت پوشش کمیته امداد هستند

0.060

فقدان نهادهای آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی افراد محلی

0.050

عدم آگاهی روستائیان از چگونگی کسب درآمد در این زمینه

0.055

ناپایداری درآمد مردم روستا از فعالیت گردشگری

تشدید تضاد اجتماعی بین طبقات مختلف مردم

1
2
1

0.060
0.1

0.030
0.055

نامناسب بودن زیرساختهای محیطی کالبدی

0.063

2

0.126

نامناسب بودن تجهیزات اقامتی و پذیرایی

0.061

2

0.122

رخداد خشکسالی،کاهش منابع اب و خسارت زدن به کشاورزی

0.048

2

0.096

1

-

امتیاز عوامل درونی

2/632

مأخذ :یافتههای تحقیق1391،

در جدول شماره ( )4نیز  12فرصت در مقابل  8تهدید قرار دارد که در میان فرصتها،

عوامل اجتماعی ( )0/916بیشترین نقش را دارا میباشد .پارامترهای تقاضا برای صنایع

دستی و فراهمسازی مشارکت زنان با  0/234امتیاز و سرمایهگذاری بخش خصوصی با
 ،0/208بیشترین امتیاز را دارا میباشد .در میان عوامل تهدیدزا نیز ،عوامل محیطی با
 0/195امتیاز بیشترین اثرگذاری را دارا میباشد .با این حال عدم آشنایی روستائیان در
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نحوه برخورد با گردشگر ( )0/116و وارد آوردن خسارت به باغات و مزارع توسط

گردشگران ( )0/104که جزء عوامل اجتماعی و اقتصادی میباشد ،باالترین عوامل اثرگذار
در میان عوامل تهدید میباشد.

جدول ( )4عوامل بیرونی گردشگری روستایی

O

اقتصادی

اجتماعی

وزن

امتیاز

رتبه

فرصت
مستعد بودن روستا برای سرمایهگذاری و برنامهریزی

0.057

3

0.171

افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایهگذاری

0.052

4

0.208

اعتقاد مسؤوالن به جنبه اشتغال زایی گردشگری

0.075

4

0.3

ایجاد میدان در ورودی روستا و ارتباط با شهرک بنیاد مسکن

0.031

3

0.093

وجود بازار مناسب برای محصوالت باغی روستا
وجود حس همکاری و مشارکت بین روستائیان

0.038
0.050

3
3

0.114
0.15

وجود شهر خوسف با جاذبه های تاریخی

0.041

4

0.164

احداث مجتمع رفاهی خدماتی بین راهی گردشگری

0.044

4

0.176

0.048

4

0.192

0.041

3

0.123

با رشد تقاضای صنایع دستی امکان افزایش مشارکت زنان روستایی فراهم
شده

احیاء هنرهای سنتی و دستی
محیطی
T
اقتصادی

اجتماعی
محیطی
OT

دسترسی آسان و مناسب به روستا

وجود روستاهای نوغاب ،آرک و بیناباد با چشماندازهای زیبای طبیعی
تهدید

عدم وجود سرمایهگذاری دولتی در روستا

0.078

0.052
وزن

3

3
امتیاز
1

0.032

افزایش سوداگری و خرید و فروش زمین
وارد آوردن خسارت به باغات و مزارع توسط گردشگران

0.038
0.052

2

عدم آشنایی روستائیان با نحوه برخورد با گردشگر

ازدیاد تخلفات و ناهنجاریها با ورود گردشگران

آلودگی هوا ،آب و خاک

بی توجهی به مرمت و بازسازی آثار باستانی
خشکسالی و تهدید منابع آب

امتیاز عوامل بیرونی

0.036

0.156
رتبه

1

0.032

0.234

1

0.038
0.104
0.036

0.058

2

0.116

0.050

2

0.1

1

-

2/602

0.045
0.050

1
1

0.045
0.050

مأخذ :یافتههای تحقیق1391،

با توجه به یافتههای تحقیق ،آن گونه که در نمودار شماره ( )2نشان داده شده است،

قوتها در میان عوامل درونی و فرصتها در میان عوامل بیرونی بیشترین امتیاز را به

خود اختصاص دادهاند .لذا جهت رونق گردشگری خور در راستای توسعه روستایی باید با
استفاده حداکثری از قوتها و فرصتها ،به سمت راهبردهای تهاجمی گام برداشت.
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نمودار ( )2ماتریس ارزیابی موفقیت و اقدام راهبردی

مأخذ :یافتههای تحقیق1391،

جهت حداکثرسازی قوتهای درونی و حداقل رسانی تهدیدات بیرونی ،میتوان

پیشنهادات زیر را با تأکید بر راهبردهای تهاجمی در جهت رونق گردشگری و توسعه

روستایی ارائه داد.

راهبرد تهاجمی ()SO

 -1با توجه به این که در برنامه های دولتی به نقش مؤثر گردشگری در اشتغالزایی

اشاره شده است ،لذا سرمایهگذاری دولت در این زمینه و ارائه تسهیالت در جهت تشویق
بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این روستا به رونق گردشگری میانجامد؛

 -2سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان میتواند با معرفی بافت تاریخی روستای

خور و مرمت و احیاء آن ،توجه نهادهای دولتی و خصوصی را به سمت این روستا جلب
کند تا زمینه توسعه آن فراهم گردد؛
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 -3توجه به صنایع دستی ،اشتغال و مشارکت زنان از طریق سرمایهگذاری آموزشی و

طراحی سازوکارهای جلب مشارکت ،تبلیغات در سطح محلی و ملی و برگزاری نشستهایی
پیرامون زمینههای مشارکت زنان میتواند به رونق گردشگری و توسعه روستایی کمک

کند.

راهبرد رقابتی ()WO

تقویت زیرساختهای محیطی -کالبدی و فراهم سازی امکانات و تجهیزات اقامتی در

روستا.

راهبرد محافظه کارانه ()ST

 -1برگزاری همایشها و نشستهایی در جهت احیاء بافت باارزش روستا و توسعه

گردشگری روستایی،

 -2با توجه به این که اکثریت روستائیان ( )%81/28باسوادند ،میتوان با برگزاری

کارگاههای آموزشی ،نحوه برخورد با گردشگران ،روشهای معرفی جاذبهها به گردشگران

و راههای مشارکت روستائیان در جهت توسعه گردشگری را به روستائیان آموزش داد.
راهبرد تدافعی ()WT

 -1استفاده از برنامههای تبلیغاتی متنوع برای معرفی جاذبهها و جذب گردشگران،

 -2تنوع بخشی به امکانات و خدمات گردشگری به منظور جلب رضایت گردشگران،
 -3توسعه گردشگری کشاورزی جهت بهرهبرداری مطلوب از باغات و مزارع روستا.
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بحث و نتیجه

در این پژوهش با استفاده از دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه در روستای

خور ،مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری و تحلیل یافتهها مبتنی بر مدل SWOT

به بررسی نقش گردشگری در توسعه روستایی پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که وجود جاذبههای تاریخی و بافت سنتی در روستای خور نقش مهمی در توسعه

گردشگری روستایی دارد .به طوری که با تکیه بر مدیریت محلی و فراهم سازی مشارکت

روستائیان بویژه زنان روستایی ،میتوان زمینه جذب گردشگران بیشتری را به روستای
خور فراهم کرد.

گردشگری روستایی از جمله در روستای خور بر خالف سایر صنایع که وابسته به

فناوری و صنعت ماشینی میباشد ،قابلیت جذب نیروی انسانی (کاربر بودن) را داراست و
میتواند در کنار کشاورزی و نیز توسعه فعالیتهای تولیدی از قبیل صنایع دستی و ارائه
خدمات مورد نیاز گردشگران ،باعث بدست آوردن درآمدهای ثانویه برای خانوار روستایی
شده و با ایجاد فرصتهای شغلی متنوع ،زمینه را برای رشد و توسعه روستا فراهمآورد.

پاتریک و دیگران و لوالف و دیگران نیز گردشگری را عاملی اثرگذار در توسعه

روستایی عنوان کردهاند و در این راستا بر مدیریت محلی و مشارکت تأکید بسیار دارند

( Patrick and et al, 1994: 19؛ .)Luloff and et al, 1995: 46بنابراین میتوان
اذعان داشت که بر اساس دیدگاههای نظری مطرح شده پیرامون گردشگری و توسعه
روستایی ،اگر گردشگری با شناخت قوتها و ضعفها صورت گیرد ،میتواند اثرات

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مثبتی در توسعه روستایی داشتهباشد.
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