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،آمايش جغرافيايي فضامجله   
پژوهشي دانشگاه گلستان -فصلنامه علمي  

4931 تابستان/ شانزدهم/ شماره مسلسل پنجمسال   
 

 . یيسم در مناطق روستایاکوتور ينیکارآفر توسعه یراهبردها بندیاولویتسنجش و 

 استان تهران یادرهگردشگری رود  یموردی: روستاها مطالعه
 

 3الدين افتخاري، عبدالرضا رکن2، طاهره صادقلو1اريه سجاسي قيدحمدال*
 علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيأت1
 علمي گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي مشهدعضو هيأت 2

 علمي گروه علوم جغرافيايي دانشگاه تربيت مدرس عضو هيأت3

 1/2/39 ؛ تاريخ پذيرش:  11/3/33تاريخ دريافت: 

 دهيچک
است. در اين راستا كارآفريني روستتايي   داريپا توسعهاركان اصلي يكي از كنون خلاقيت و نوآوري در حال تبديل شدن به ا

اقتصاد روستايي در كنتار  به توسعه  نگرندهيآو ريزي راهبردي برنامه از طريقتواند مي سميو اكوتور يگردشگردر بخش  ژهيوبه

 يگردشتگران شتهر مراجعته يل نرخ بالتايبه دل شهرهاكلان يهيحاش ييدر مناطق روستا ژهيوبهن امر ياساير ابعاد كمك كند. 

راهبردهتاي  ارائته  هتد  ماالعتهن استاس يتبتر ا. ابتدييمت يش اهميش از پيب ييروستا يستياكوتور يهاجاذبهبه مناطق با 

حاضتر بتا استتهاده از روش  مقاله است. تهران شهركلان حاشيه يادرهرود كارآفريني اكوتوريستي در مناطق روستايي  يتوسعه

شتد و در انجتام  SWOCان بتا متدل ييكارها و روستاودر دو ساح صاحبان كسبماالعات ميداني  كه است تحليلي -توصيهي

ج ينتتا. تدر مناطق روستايي پرداخته استسم يو اكوتور يگردشگركارآفريني  يدر جهت توسعه يراهبرد كانون يبه ارائهنهايت 

كارهتا و ودر دو ستاح صتاحبان كستب يستتياكوتور ينيكتارآفر يراهبترد توستعهن استت كته يا دهندهنشانبه دست آمده 

 يگتاه مالتود در توستعهيبته جا يابيتدستت يبترامشتخ  استت كته اما   بوده يراهبرد تدافعدر وضع موجود  ان ييروستا

شتده بتر ن نتايج ارزيابي راهبردهاي تدوينينچهم .استدر آينده  يتهاجم يشاز به اتخاذ راهبرد جهين  يستياكوتور ينيكارآفر

 يانتدازراه يان بتراييبته روستتا بهترهكم يو اعتبار يلات ماليمنابع و تسه ارائه»كه راهبرد  دهديمنشان  QSPMاساس روش 

 يزيربرنامتهت بته لحتا  يتن اولوياتربالت يدارا  170/3ت يبا مجموع نمره جذاب «ييروستا يگردشگر در حوزه ييوكارهاكسب

 .استدر مناقه  يستياكوتور ينيكارآفر يتوسعه يبرا

 

 .  استان تهرانSWOCسم  مدل ياكوتور يني  كارآفرييروستا ي  گردشگرينيكارآفر :هاي کليديواژه

 

 1و بيان مسأله مقدمه

ي جديتد اقتصتادي كته بته دليتتل هافرصتتيكتي از 

 استت رشد و گستترش  حالنيازهاي جهاني به شدت در 

از آنجتا كته نقتاو روستتايي از  .استتصنعت گردشگري 

 -ي گردشتتگري در ابعتتاد مختلتتا اجتمتتاعيهاليپتانستت

 تواننتديمتهستند   برخوردار اقتصادي و طبيعي فرهنگي 

ي گردشگري در قلمرو سترزميني باشتند. هاكانونيكي از 

ي گردشتتگري موجتتود در منتتاطق هافرصتتت ميتتاناز 

                                                             
  ssojasi@um.ac.ir نويسنده مسئول:*

  هتاكوه  هارودخانته) ي طبيعتيهاجاذبتهوجود   روستايي

آد و هتتواي  و ي بكتتراانتتدازه...(  چشتتم  كتتوير وهادشتتت

اكوتوريستم در روستتاها  زمينته را بتراي توستعه  مناسب

در  .دكنتيمتي گردشتگري تقويتت هاجنبهبيش از ساير 

هاي طبيعتي  گاهواقع مناطق اكوتوريستي به عنوان ذخيره

باشتند)دارام و و تنتوع زيستتي متي مناطق حهاظت شتده

البتتته بايتتد توجتته داشتتت كتته    پيشتتگهتار(.1300متتور  

ي متعددي بر اساس موقعيت مكتاني و هاگونه  اكوتوريسم

اكوتوريستم   هتاآن نيترپرجاذبتهكته يكتي از  داردزماني 

در  ژهيوبته. اين پديتده استي گردشگري هادرهي يا ادره
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 درصددكه هاي بزرگ شهر يروستاهاي مناطق حاشيه

بتيش از پتيش اهميتت گذران اوقات فراغتت هستتند  

ي متعتدد اكوتوريستتي هافرصت. بر اين اساس ابدييم

منبعتتي بتتراي   شتتهرهاي بتتزرگ روستتتاهاي حاشتتيه

ي شغلي جديد بوده و مكاني موقت براي فرار هاتيموقع

استتت از فشتتارهاي مختلتتا زنتتدگي ماشتتيني شتتهري 

اگتتر بتته درستتتي بتتا رويكتترد  ( و31 :1303)شتهابيان  

و متتديريت شتتود  فرآينتتدي  يزيربرنامتتهكارآفرينانتته 

پايتدار و بتدون ايجتاد  اقتصتادي يوربهرهنيرومند براي 

 بترايخسارات محياي و تقويت حهاظت از منابع زيستي 

زيترا  (.Manely, 1990, 51) مناطق روستايي خواهتد بتود

يستم در منتاطق اكوتور يكه ماهيت كارآفرينانه و نوآورانه

منبع اصلي درآمد  اشتغال  رشد بختش  توانديمروستايي 

ستتاختارهاي زيربنتتايي  روابتت  و  يخصوصتتي  توستتعه

پيونتتدهاي فرهنگتتي  توستتعه اجتمتتاعي  حهاظتتت از 

 و ميراث طبيعي گردد.  ستيز يمح

 ريزي و توستعهبرنامهراهبردي به نگاه با  در اين راستا

مالتود كتارآفريني  يراهبردها به ارائه توانيمي امناقه

ي اكوتوريستي پرداخت كه از هادرهدر روستاهاي واقع در 

گردشتگري  جريانمديريت  و مناسب يبرندگشيقدرت پ

ن يشهر و روستتا برختوردار استت. در همتين راستتا تتدو

كتتارآفريني در بختتش اكوتوريستتم  يتوستتعه يراهبردهتتا

در طراحتي   توانتديمي گردشگري هادره ژهيوبهروستايي 

ي جديتد ايجتاد هافرصتبهينه از  يو استهاده يزيربرنامه

 يشتتهركلانشتتده در روستتتاهاي اكوتوريستتتي پيرامتتون 

ماالعته  هد  ايتن د. كننقش اساسي را ايها   مانند تهران

در  مؤثر يهاقوتو  هاضعادها  ي  تهدهافرصت ييشناسا

 يروستتاهاي حاشتتيه يستتتياكوتور ينيكتارآفر يتوستعه

 يراهبردهتا يي اكوتوريستي استان تهتران و ارائتههادره

روستتتاهاي واقتتع در اكوتوريستتتي كتتارآفريني  يتوستتعه

ماالعه در دو ساح صتاحبان   ن منظوريا يبرا. ستهادره

ن يچنسم در مناقه و هميمرتب  با اكوتور يوكارهاكسب

ان شده يموارد ببه با توجه رفته است. يان انجام پذييروستا

 يبندصورتب يترتن يق را بديتحق يديكل سؤال توانيم

كتتارآفريني  يتوستتعه يبتترا يراهبتترد كتتانونكتترد كتته: 

در استتتان تهتتران  يادرهرود  يدر روستتتاهااكوتوريستتتي 

 يهتاتياولو  ت مالتود كتدام بتودهيوضع موجود و وضع

 ؟استاقدام چگونه  يبرا يكياستراتژ

 

 ينظر مبانيها و مفاهيم، ديدگاه

شورهاي در حال توسعه از جملته ايتران  اقتصتاد در ك

روستاها تاكنون به جهت كشاورزي محور تتك ستاختي و 

تنوع پايين  قدرت رقابت با اقتصاد شهري را نداشتته و بته 

ي آن هانشتانهي تبديل شده كته از جملته اهيحاشاقتصاد 

كتم شتدن توليتدات روستتايي  تنتوع پتايين محصتولات  

)فرجي ستبكبار و باشتديمتو ...  بيكاري جوانان  مهاجرت

و  هتتتاتيفعال. لتتتذا توجتتته بتتته (33: 1331همكتتتاران  

منجر بته  توانديمي اقتصادي جديد در روستاها هاگذرگاه

بازآفريني اقتصاد روستايي در آينده نزديك گردد. در ايتن 

راستا در چند دهه اخير توسعه گردشتگري روستتايي بته 

عه روستتايي متورد عنوان يكي از راهبردهتاي نتوين توست

ي هتتاتيفعالتاكيتتد قتترار گرفتتته استتت كتته از طريتتق 

ي گردشتگري روستتايي هافرصتتاز  تتوانيمكارآفرينانه 

ي هتاتيخلاقو  هاينوآوراستهاده مناسب كرده و از طريق 

كارآفرينانتته موجتتب رونتتق هرچتته بيشتتتر ايتتن فعاليتتت 

)تتتاو و همكتتاران   اقتصتتادي جديتتد در روستتتاها گرديتتد

. از جملتتتتته (112 :1339)قتتتتتادرمرزي   (133: 1331

رد زيتر ابته متو تتوانيمفعاليتهاي كارآفرينانه گردشگري 

 اشاره كرد:

: الف( کسب و کارهاي کوچک  و متوسکم مقيکا 

علت تاكيد به كسب وكارهاي كوچك و متوس  مقيتاس  

(  اثترات آن در اقتصتاد Wanhill, 2000, 132) اشتغالزايي

 ;Sharma, 2006: 79; Sharpley, 2002: 235) يامناقه

Dahles and Bras, 1999, 267 ي دولتت در هاتيحما( و

. باشتديمت( Wanhill, 2000, 132) بستياري از كشتورها

دليل ديگر تاكيد بر كسب و كارهتاي كوچتك و متوست  

ي اهيسترمامقياس در كارآفريني گردشگري  منابع مالي و 

 :Roberts, 1987د )باشيمكارآفرينان فعال در اين زمينه 

149  .) 

: هتد  از تاكيتد و رفتارهاي کارآفريني هايژگيوب( 

ماالعات بر ايتن جنبته از كتارآفريني گردشتگري  نشتان 

. زيترا برختي از باشديمدادن چگونگي فعاليت كارآفرينان 



 37                                                                                            ...کارآفریني اکوتوریسم در مناطق روستایي بندی راهبردهای توسعهنجش و اولویتس

 

و الگوهاي رفتتاري فتردي و اجتمتاعي افتراد در  هايژگيو

رفتتتار  .باشتتديمتتي كارآفرينانتته تاثيرگتتذار هتتاتيفعال

ي فتتردي توانتتايي هاجنبتتهكارآفرينانتته بيتتان كننتتده 

( در Minniti, 2007: 11) هافرصتتكارآفرينتان در در  

 باشتديمتفضاي بي نظمي و آشتود بتراي ايجتاد تغييتر 

(Bussell and Faulkner, 1999: 411; 2004: 1 بتته .)

ي بتته بررستتي جنبتته انگيتتزه اماالعتتهعنتتوان ملتتال در 

بترداري از گيري در بهترهت آن بر تصميمكارآفرينانه و اثرا

ي كوچك پرداخته شده هاهتلي كارآفرينانه در هافرصت

 (.Keith and Malcolm, 1997: 22) است

همچنتتين در فعاليتتت هتتاي اجرايتتي كتتارآفريني 

گردشگري نيز مي توان مواردي اشاره كترد كته از جملته 

  1ي گردشتتگري تومتتاس كتتو هابستتتهآنهتتا طراحتتي 

موضتتوعي والتتت ديزنتتي و راي كتتورس متتك  يهتتاپار 

تعتدادي از  3ي متاريوت و كتونراد هيلتتونهاهتل  2دونالد

 باشتنديمتي كلاسيك كارآفريني در گردشتگري هانمونه

(Li, 2008: 1013 .) ل يپتانست  يستتياكوتور ينيكارآفراما

در  را يان بتته عنتتوان افتتراد محلتتييروستتتا يريكتتارگ بتته

 ي  راهنمتاينوازمهمتان  يشتفروخردهماننتد  ييهانهيزم

ن يچنتو هتم يمل يهاپار مختلا  استخدام در  يتورها

 Fuller et) ستازديمفراهم  يو هنر يع دستيفروش صنا

al., 2005: 893نتتان حتتوزهين  كارآفريتت(. علتتاوه بتتر ا 

ختود را در  ينانتهيت كارآفريتفعال تواننتديمت يگردشگر

                                                             
- Thomas Cook’s tour packages 

- Ray Kroc’s McDonald’s and Walt Disney’s theme parks 

 - Marriott’s and Conrad Hilton’s hotels 

منتختب  يهامكانسرا  مهمان ي  ادارهيدارهتل ينهيزم

  هتتاپار   يعتتيطب يهتتاموزه  هتتاوحشباغكمتت    يبتترا

 ياصتل يزهيگسترش دهند. انگ يرسانخدمات  يتورگردان

 يدر توستعه يشخصت ينته تتا حتدودين زميتدر ا هتاآن

از جهتتت  يز اقتصتتاديتن يو تتا حتتد يصتنعت گردشتتگر

د به دست آوردن نهوذ يبا ام يايدر منابع مح ييجوصرفه

دستت آوردن د بهيو شا يگردشگر مورد توسعه تر درشيب

د توجه داشتت كته بته ينده است. اما بايدر آ يت رقابتيمز

 يهاجنبتهنتان بته ي  توجه كارآفرينيت كارآفريجهت ماه

ر يش از ستتايبتت  داريتتپا يگردشتتگر يتوستتعه ياقتصتتاد

مناستب  يبازارهتا يجتوول آن جستيكه دل ستهاجنبه

 توانتتديمتت يتدر نها كته استتتدار يتپا يگردشتگر يبترا

 يهتتتاتيفعال يبتتترا يملبتتتت ياقتصتتتاد يهتتتاتيمز

نان ين كارآفريتر اشين بي. بنابراكندفراهم  يايمحستيز

رانه نسبت به يشگيپ يك استراتژيدر حال حاضر علاقه به 

 ,Kernel) هستتند يو اجتمتاع يايمحستيز يهاچالش

 يهتتاتيفعال(. بتته جهتتت ستتاح متهتتاوت 157 :2005

ن ي  بهتتريدار گردشتگريپا يتوسعه نهينانه در زميكارآفر

 يدر حتوزه ينيبته اهتدا  كتارآفر يابيتدست يوه برايش

استت كته  گامبهگامك مدل ياز  يرويدار  پيپا يگردشگر

 ينانته بتا توستعهيكارآفر يهاتيفعالدر آن امكان اناباق 

در طتتول زمتتان شتتكل گرفتتته و  يدار گردشتتگريتتپا

 (.  1)شكل خواهد شدجام مناسب ان يسازفرهنگ

 
  ي کارآفرينانههاتيفعالي چهارگانه توسعه پايدار در هاگام  -4 شکل

 (Kernel, 2005: 158)منبع: 

 

1
2
3
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ت يريتا به مدشده د پا  به عنوان قدم اول شروع يند توليپا  بوده كه از فرا يفنّاور يهاگامن مدل منابق با يا يهاگام

 (.1 )جدول د پا  استيبه دنبال تول يبعد يهاگامده و در يدر گام دوم رس يايمح
 

 يگردشگر ينانهيکارآفر يهاتيفعالدر  يداريحرکت به سمت پا يهاگام -4 جدول

 يداريپا شتازيپ ميت محيريمد نيزمحفظ  

ص
اخ
ش

ها
 ي

عال
ف
ي
 ت

 محياييستز يهااستيسه يته -

به عنوان مسئول  ين فردييتع -
 زيست ي مح

 نيقوان يريگيپ -

افت زباله و يك بازيستماتيس -
 ك(ي)ارگان يآل يهازبالهكمپوست 

 يستماتيكست يريمد ياجرا -

 يمحيايستز
سبز سازگار با  ياز فضا يدارنگه -

 زيستي مح

 د سبزياست خريتوسعه س -
 كيارگان يشنهاد غذاهايپ -

ت يريستم مديس سازييادهپ -

 ISOشده سازگار با يدتائ محياييستز

  EMASا ي

 زيستي محسازگار با  وسازساخت -
 د سبزياست خريگسترده كردن س

 يهابرنامهكپارچه در ي يداريپا -
 ينيكارآفر يو توسعه اندازچشم

 يقات مشتريانجام تحق -

 متمركز( ي)مصاحبه

ص
اخ
ش

ها
 ي

جرا
ا

ي
ي

 

و شروع به كاهش استهاده  يبررس -
 باريكاز برق  آد  حرارت و ظرو  

 مصر 
 شووت نظافت و شستيريمد -

 يتيافت برچسب سبز فعاليدر -

كاهش استهاده از برق  آد  حرارت و 
 مصر  باريكظرو  

 يمنيو ا يوز سلامتمر
و سر  ياگلخانه يد گازهايت توليريمد

 و صدا 

 يمنيت بهداشت و ايريمد -
 محياييستزاثرات مهم  يبررس -

 تيفعال
 ونقلحملت يريمد -

و مواد مضر  زيستي محت يريمد -

 سلامت

بر اساس  ييهاشاخ جاد يا -

 اتيح يچرخه يابيارز
و  ياجتماع يهاشاخ توجه به  -

 ياخلاق

ت
طا
تبا
ار

 

 يداخل زيستي محگزارش  -

 سبز( ي)حسابدار

 يفضا يسبز  از جمله برا يحسابدار -

 سبز
در مورد خدمات  يستياطلاعات تور -

 يعموم ونقلحملها و تيفعالسبز  

ان گذاشتن رفتار سازگار با يبن -
 توس  گردشگران زيستي مح

 يسبز  از جمله برا يحسابدار -

 ونقلحمل
 يمنيو ا يمتمحاسبه سلا -

 -يسبز و اجتماع يهاتيفعالانجام  -

 يگردشگران در جامعه يبرا يفرهنگ
 يمحل

  ياقتصاد يحسابدار -
)سه  يو اجتماع محياييستز

 ن و مردم(يضلع: سود  زم

ا ذ
م ب
واب
ر

ي
ان
فع
ن

 

 يهاتيفعالمشاركت كاركنان در  -

 محياييستز

 يمحل يهاشبكهت در يفعال -
كنان درباره كار يمقدمات يآگاه-

 زيستي مح

 كنندگانينتأمسبز از  يهاخواسته
-در جامعه يمازاد بر تعادل اخلاق-

 يمحل ي

 (Kernel, 2005: 159)منبع: 

 

  يتيفعتتال يهاشتتاخ در انابتتاق بتتا  هتتاگامن يتتا

را  ييراهبردهتا نهعتانيذونتد بتا يو پ ي  ارتباطيياجرا

  مههوم دگهته شبر اساس آنچه  رواز اين. دهندشكل مي

علم و عمل از  ميانوند يپ دهندهنشاندار  يپا وكاركسب

استت  وكاركستبدار بتا يتپا يتوستعه يكتيق نزديطر

(Parrish, 2007: 848علتم در تلتتاش بترا .)كشتتا  ي

  ستيز يمح يهاستميسوند يپ يبرا يستميس ياوهيش

بته  يابيتدر جهت دستت يو نهاد ياجتماع -ياقتصاد

 ,Starik & Rands)استت  يفاه انساندار و ريپا توسعه

ق افتراد ياز طر ييگراعملگر يد يي(. از سو908 :1995

 يوكارهاكستبو ستاخت  يطراح ينوآور در تلاش برا

(. Abrams, 2005: 14)است دار يپا يندهيآ يدار برايپا

و  يعلمت يدر عرصه يوند مههومين پيبه چن يدسترس

لزم نگترش و سم  مستتيو اكوتور ينين كارآفريب يعمل

  يستتياكوتور ينيكتارآفر رايتز است؛ يكرد راهبرديرو

سم بوده ياز اكوتور يبر بستر ينيكارآفر يند توسعهيفرآ

د در يتجد ييوكارهاكسبجاد يند آن منجر به ايكه برآ

ت يتتتقو يهانتتهيزمو شتتود متتيستتم يبختتش اكوتور

... و هاارزش  خلق يابي  بازاري  درآمديشغل يهافرصت

 :آن يجهينت. سازديمان فراهم ييروستا يرا برا

و اوقات فراغت  يحيتهر يازهاين نيتأميعني : يماندگار

 ياست كته مانتدگار يابه گونه يبشر يجامعه يكنون

نتده يآ يهانسل يازهاينو  نكندد يرا تهد يعيمنابع طب

 .مد نظر قرار دهدرا 

است كه با كاربرد  ين مههوم بدان معنيا مجدد: يکاربر

افت يد كه قابل بازد شويتول يد محصولاتيسبز  با يورفنا

 يهاهتا را بته چرختهم باشد و بتوان مجتددا  آنيترم و
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ارائه گردد كته بته  يا خدماتي مربوو بازگرداند يعيطب

 .صدمه نزند ستيز يمح

محقق خواهد شد  ين هد  در صورتيا عات:يکاهش ضا

و  د محصتولاتيتنتد توليفرا بتوانتد در ينيكتارآفركته 

عات و يضتاهتر گونته جاد ياز ا گردشگران يخدمات برا

 .كند يريجلوگ يآلودگ

افتن يتو ابتكار موجب  يكاربرد نوآور و ابتکار: ينوآور

و كتاهش  يليمنتابع فست يبترا مناستب يهانيگزيجا

 شد از مصر  منابع مزبور خواهد يناش يوارده يهاانيز

 يعتيبنته از منتابع طيبه يتمركز بر استتهاده عمدتا و 

 دارند.

ن يكته بته عنتوان آختر يمنظور از سودآور :يسودآور

 يجاد مركزيشده  ا يمعرف سمياكوتور ينيكارآفرهد  

با  محصولات سازگار ينهيدر زم يت اقتصاديفعال يبرا

جتتاد يمزبتتور و ا ينتتدهايع فرايو تستتر ستتتيز يمح

از  يحهاظتت جتد د بتا هتد يتجد يشغل يهافرصت

 .ن استيزم يارهيس

اين اكوتوريسم روستتايي نيتز بته عنتوان يتك بنابر

 هاتيخلاقكه با فرصت كارآفرينانه بوده كه علاوه بر اين

خدمات و تستهيلات بتراي  ييي كه در ارائههاينوآورو 

در ستاح رفتاه  توانتديمت  رديتگيمتگردشگران شكل 

  مؤثر باشداقتصادي و اجتماعي روستاييان اين مناطق 

كارآفريني پايدار و تلهيق آن  يهاتيفعالبلكه از طريق 

با گردشگري پايدار و اكوتوريسم كه مباني آن پايداري 

پيوند   كمك كرده ستيز يمحبه حهظ و تداوم  است 

عنوان راهبترد اساستي را شتكل به ستيز يمحاقتصاد 

 ينيكارآفر يتوسعهدر  ين موارديبه چن يدسترسدهد. 

 يراهبرد سازنهيزماز به بسترها و عوامل ين  يستياكوتور

و  يني  و نتوع كتارآفريكه بر استاس شترا داردمتعدد 

سم متهاوت استت. يدر بخش اكوتور ينياس كارآفريمق

كارآفريني به دليتل ماهيتت چندبعتدي   يرا توسعهيز

ثير عوامل گوناگوني قرار تأ اي و نوآوري تحترشتهميان

  فاصله از ياصل كنندگاننيتأماز  يدارد كه شامل دور

كتار  يرويو ن يتيريمد يهامهارتبه  يبازارها  دسترس

 ,Young)استت  يكيزيو ف يمي  سخت اقليماهر  شرا

در  يستتياكوتور ينيكتارآفراين (. با وجود 184 :1988

ماننتد  ييهتايژگتيوبه جهت داشتتن  ييمناطق روستا

ن ييپتا يبودن  توان متال اسيمقكوچكاز مركز   يدور

با   ييا مناطق روستايضع يهارساختيز و انييروستا

از بته يتكته شتامل: ن استتمواجه  يراهبردسه چالش 

به منابع  ي  دسترسيتيريمد يهاتيحما  يآموزش كاف

(. Wheelen & Hunger, 2000: 49) استت يكاف يمال

 يستازنهيزم  همراه با ييهاچالشن يبرطر  كردن چن

 ژهيوبه يگردشگر ينيكارآفر يريگشكلتوسعه و  يبرا

برختورد  بنابرايناست.  ييدر مناطق روستاسم يوراكوت

 يگردشتگر ينگري با كارآفرينفعالانه و مبتني بر آينده

 1«ريزي راهبتترديبرنامتته» روستتتايي در قالتتب مناتتق

 يكار اصتولراه توانديم(  2 :1303  ديگرانو  يفتخار)ا

 يگردشتتگر يدر حتتوزه ينيكتتارآفر يتوستتعه يبتترا

 باشد.  ييروستا

 

  قتحقيروش 
تحقيق  در اين  يهاسؤالدستيابي به اهدا  و  براي

تحليلي استهاده شتده  وتوصيهي تحقيق مقاله از روش 

به  ياسناد يق ماالعهياول از طر يمرحلهدر است كه 

 يگردشگر ينيكارآفر يدر حوزه يات نظريادب يبررس

از دوم  يسم پرداختته شتد و در مرحلتهياكوتور ژهيوبه

ن راهبرد موجود ييتب يبرا SWOC (TSWO) 2 كيتكن

در  يستتياكوتور ينيكتارآفر يتوستعه يو مناسب بترا

 ين از متدل كمتيچنتمتورد ماالعته و هتم يروستاها

QSPM راهبردها استهاده شده است.  يبندتياولو يبرا

هاي صتورت ابتدا با توجته بته بررستي ن منظوريا يبرا

و  گرفته روي محي  داخلتي و محتي  ختارجي ناحيته

در  يو خبرگان محل يافت نظرات كارشناسين درينهمچ

  بتاز ينامتهق پرستشيتاز طر  مورد ماالعته يمناقه

فهرستي از نقاو قوت  ضعا  فرصت و تهديد شناسايي 

                                                             
1- Strategic Planning 

ريزي هاي برنامهاز جمله تكنيك SWOCيا  SWOTتكنيك  - 2
. در اين ماالعه به جهت در نظر گترفتن عوامتل استاستراتژيك 

 Challenges or) هتامنهي بيرونتي بته عنتوان موانتع و چتالش

Constraintsجتتاي تهديتتده ( بتت (Threats از عنتتوان )SWOC 

يتا  Strengthsبته عنتوان  Sاستهاده شده است كه در آن حتر  
 Oها  حتر  يا   ضعا Weaknessesبه عنوان  Wها  حر  قوت

بته عنتوان  Cو حتر   هتايا فرصتت Opportunitiesبه عنوان 

Challenges or Constraints ها و موانع مد نظر استيا چالش. 
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و  وكارهاكستتبار صتتاحبان يتتدر اختو ستتپ   شتتد

 ان قرار گرفت. ييروستا

رعايت اصول و قواعتد تحقيتق  برايدر اين ماالعه 

 ينيكتتارآفر يل بتته توستتعهيتتر نبتته منظتتو  مشتتاركتي

راهبترد  بايتد  متورد ماالعته يسم در روستاهاياكوتور

ل به آن اتخاذ گردد. به منظور عملياتي ين برايمناسب 

گويتته استتتهاده شتتده استتت.  ستتيق از يتتنمتتودن تحق

نامه دقيق طراحي يك پرسشق  يهاي حاضر از طرگويه

اران يو ده هايبخشدارخبرگان و بر مبناي فن دلهي  از 

در مورد عواملي كه به نظر  نمونه يروستاها يو شوراها

به عنوان نقاو ضعا و  روستاهاايشان در محي  داخلي 

چنين در تعامل با ساير عوامل محي  خارجي هم و قوت

 يبته توستعه يابيتدستبراي  موانعبه عنوان فرصت و 

 سؤالطرح شده   هاشاخ سم برابر ياكوتور ينيكارآفر

عوامتل  نيتترمهم عنوانبته  ايتن عوامتل د. سپيگرد

 يتوستعه و تتداوميتا مستاعد در بهبتود  محدودكننده

ماالعه   مورد ييسم در مناطق روستاياكوتور ينيكارآفر

و  يات نظتتريتتلتتازم بتر استتاس ادب يهاليتعتتدپت  از 

 يتحليلت چهتارچوداستخراو مشتركات  با استتهاده از 

ار صاحبان ياختنامه در ق پرسشياز طر يتدوين استراتژ

دگاه يد يارائه براين مردم روستا يچنو هم وكارهاكسب

به دست آمده تجزيته و تحليتل  يهادادهقرار گرفته و 

 يبنتدتياولوشده و در نهايت به تتدوين  راهبردهتا و 

له در مناقه مورد ماالعه پرداختته مرتب  با مسأ هاآن

 شده است. 

 يوكارهاكسبآماري تحقيق شامل صاحبان  جامعه

. استاستان تهران  يهادرهسم در رود يمرتب  با اكوتور

در راباه با انتخاد روستاهاي اكوتوريستي با پتانستيل 

انتختاد  يادرهرود  ير اصليمس ههتابتدا اي  درهرود 

زان ين ميترشيكه ب يينقاو روستا هاآنشده و در طول 

 داشتند در طول سال  را يل گردشگريگردشگر و پتانس

تعيتين  بتراي. نمونه انتختاد شتدند يروستابه عنوان 

 يمترتب  بتا گردشتگر يوكارهاكستبحجم نمونته از 

نمونته بته  ين روستتاهايچنگانه و همههت يرهايمس

ق يت  تلتاش شتد تتا از طريرستم يهتادادهنبود  دليل

شده در راباته بتا وضتع موجتود  يجمع آور يهاداده

ناقته كته از در م يمرتب  با گردشگر يوكارها كسب

رها يمس يها برايق بخشدارياز طر يخبرمحور يشيوه

 يهتا در ستاح روستتاهاياريتق شوراها و دهيو از طر

ن حجتم نمونته اقتدام يينمونه به دست آمده بود  به تع

ذكر شده  يوكارهاكسبد. با توجه به مجموع تعداد ش

نمونه  تعداد  يروستاها يبخشدار يدر ساح كارشناس

 ههت يرهايدر مس يمرتب  با گردشگر يوكارهاكسب

متتورد و در ستتاح كتتل  1073مناقتته  برابتتر بتتا  گانتته

شوراها و  يمحورنمونه با اتكا به نظرات خبره يروستاها

در  يمرتب  با گردشگر يوكارهاكسباران  مجموع يده

متورد بتود كته  731گانه برابر بتا ههده ين روستاهايب

 يرد استت. بترامتو 2313ن دو ساح برابر با يمجموع ا

متتورد  يدر مناقتته وكارهاكستتبن ياز بتت يريگنمونتته

معلتوم بتا  يهتانمونته يماالعه از فرمول كوكران بترا

نمونه  333آن برابر با  جهياستهاده شد. نت %33احتمال 

 يرهاين دو ساح مسيب هانمونهع تعداد يتوز يبرا .بود

بته صتورت  تتوانيمتنمونه هم  يگانه و روستاهاههت

ع كرد و هم يتوز را هانمونهتناسب عمل كرده و  يراربرق

  عمل كرد. يبه صورت تصادف توانيم

 يهانمونتهفرمول كتوكران  تعتداد  بعد از محاسبه

اختصاص يافته براي مجموع روستاهاي نمونه برابتر بتا 

. اما دشيممورد  291نمونه و براي مسيرها برابر با  39

براي هتر  افتهياختصاص يهانمونهتعداد  كه ييآنجااز 

-ميت تعميده و قابلروستا بر اساس اصل تناسب كم بو

تر بته شيتمركز ب يبرا رواز اين  آورديمن ييرا پا يده

 يوهيهد  ماالعه  از شبه نمونه با توجه  يينقاو روستا

هر روستا در  يبرا هانمونهحداقل  شده تناسب استهاده ن

 جزبته ؛شتد ر دادهمتورد قترا ده  وكارهاكسب ينهيزم

در يتك روستتا در شتراي   هانمونته تعدادمواردي كه 

تعيين حجم نمونه از  براي .تر بوده استواقعي بسيار كم

ن ساح از يا ييايجغراف  تلاش شد تا به لحا  انييروستا

مونه متورد ن ي  روستاهايمح يدهندهپوشش هانمونه

 (.2)جدول دماالعه در پژوهش باش
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 رهاي مورد مطالعهراکندگي روستاهاي نمونه در مسيپ -2 جدول

 نام روستا نام مسير نام روستا نام مسير

 جوستان  گلينك شاهرود ت طالقان هرانده  جليزجند  اهنز رودفيروزكوه حبله

 برغان  سيبان دره برغان ت كردان مراي دماوند

 لالان آهار  ميگون ت فشم افجه  كمرد  برگ جهان جاجرود و لواسانات

 گچسر  ولايترود  آسارا  شهرستانك رود كرو و چالوس  

 (1332)نگارندگان  
 

دگاه دو گروه صتاحبان يتلاش شده تا از ددر ادامه 

و « ممكن اي يجار» يراهبرد  انييو روستا وكارهاكسب

 ينيكارآفر يبه توسعه يابيدست يبرا« مالودا ي يآت»

 .شودن ييتبدر مناقه مورد ماالعه  يستياكوتور

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

بتا وستعتي  به عنتوان پاتختت كشتور استان تهران

درجت   3/33تتا  39مربتع بتين كيلومتر 10333حدود 

شرقي واقتع شتده درج  طول 33تا  31شمالي و عرض

هاي البترز كوهرشته ياست. اين استان در جنود مركز

 لحتا  موقعيتت جغرافيتايي از جايگتاهبتته دارد وقرار 

 هتاي جنتوبياست. استقرار در دامنتهاي برخوردار ويژه

شتراي  نيتز و  يهاي البرز  منتابع سرشتار آبتكوهرشته

هتاي ارمغتان آورده استت. درهوهوايي معتدلي را بهآد

و كترو  شتاهرود  هتراز  بسيار عميقي همچون چالوس

هتا پديتد سأالرهاي عميقي را در ميان اين خ شكا 

  درخور توجته ايتن استت كته وجتود اما نكت ؛نداآورده

بتر  هاي عميق و پرآد در دامن  جنوبي البرز  علاوهدره

دليتل وجتود آد و تأمين منتابع آد بتراي استتان  بته

انتدازهاي شتناختي  چشتمهمچنين  ساختارهاي زمين

نظيري را در شمال استان تهران طبيعي بسيار زيبا و كم

آبشتارها   هتاي سرستبز  غارهتاي متعتدد از جهت دره

هاي سنگي و غيره فراهم ساخته است كه زمين  صخره

عنتوان كتانون جذد افراد بسياري را از شهر تهران  بته

ويتژه فصتول گترم فتراهم جمعيتي در طتول ستال بته

 بر فراز سهيد هايقله فريب دل و زيبا هايسازد. درهمي

 هتا كتوه دامنت  در لاله غرق هايسبز  دشت هايدامنه

 و حاصتلخيز هايمعدني  زمين آد گواراي يهاچشمه

 هايبا جاذبه پرميوه و تنيدهدرهم هايشاخه با هاييباغ

 .انتدشده گسترده دامن  جنوبي و مركز البرز طبيعي در

گيري روستتاهايي بتا ها  زمين  شكلهم  اين موقعيت

اند شده ايهاي طبيعي  فرهنگي و تاريخي ويژهجذابيت

  و نمون  عنوان روستاي هداها را بهكه تعدادي از روست

اند؛ بنابراين  يكي از ساختهگردشگري در استان مارح 

هتاي جتذد گردشتگري در ترين و بارزترين زمينهمهم

هتاي البترز دره -گرفته در روداستان  اكوتوريسم شكل

اندازهاي زيبا و طبيعتي  وجتود سبب چشماست كه به

مي  سبب جذد افراد تنوع گياهي و جانوري و تنوع اقلي

هتاي هاي روستايي واقع در درهبسياري به اين محدوده

 يهاجاذبتتهاز نظتتر منتتابع و لتتذا سرستتبز شتتده استتت. 

گردشگري  روستاهاي متورد بررستي و مستيرهاي رود 

داراي   كه روستتاهاي نمونته در آن قترار دارنتد يادره

فرهنگي متنوع و فراوانتي  -طبيعي  تاريخي يهاجاذبه

اي انتختاد شتده و دره رود مسيرهاي رونيا. از هستند

و  هاليپتانستماالعه به سبب داشتتن  روستاهاي مورد

فرهنگي و  -  تاريخيمتنوع و فراوان طبيعي يهاجاذبه

 روزافتزوننياز  نيتأمسو فرصتي را براي يك طبيعي  از

 -به فضاهاي طبيعي  تاريخي مندانعلاقهگردشگران و 

تهتريح  گتذران  يهانتهيزمرش فرهنگي از طريق گست

كوتاه از زندگي  يريگكنارهفراغت  تمدد اعصاد  اوقات 

 يهتاگاهستكونتشهري و صنعتي را بتراي شتهروندان 

مانند شهرهاي تهران  كرو و حتي   انساني بزرگ اطرا 

پايتدار  يقزوين با رعايت اصتول اكوتوريستم و توستعه

ر بتا گردشگري روستايي فراهم كترده و از ستوي ديگت

سرازير شدن انبوه جمعيتت در روزهتاي آختر ههتته و 

 يهافرصتتفصول گرم سال بته همتراه منتابع متالي  

متنوع اقتصادي را از طريتق  ييوكارهاكسب يدهشكل

خدمات گردشگري براي روستتاهاي موجتود در  يارائه

فراهم ستاختن   آن ياين مناقه ايجاد كرده كه نتيجه

ي  اجتمتاعي و فرهنگتي تجديد حيات اقتصاد يزمينه
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غالب اقتصتادي روستتاها  يهاتيفعالروستاها در كنار 

 يعني كشاورزي و دامداري است.

 

 اصليبحث 
 ينيكتتارآفرن نكتتته كتته يتتا ييشناستتال و يتتتحل

قابتل  يدر چه بستتر راهبترد مارح شده يستياكوتور

 ياساستت يهانكتتتهاز   استتت يستتازادهيپو  يريتتگيپ

  ن ماالعتتهيتدر ا رويتتناز ا. استت يقتات كتتاربرديتحق

 ينيكتارآفر يستازادهيپ يبترا يبستر راهبرد ييشناسا

استان تهران مد نظر  يادرهرود  يروستاها يستياكوتور

 SWOC ين منظور از مدل راهبترديا ي. براقرار گرفت
نقاو ضعا  قوت  فرصت و  يابيو ارز ييدر قالب شناسا

ا ن راستتيتها( استتهاده شتده استت. در ا)چالش موانع

ت مالود مورد ي)ممكن( و وضع يت جاريراهبرد وضع

و  ينتديفرآ يزيربرنامتهك يتتوجه قرار گرفتت تتا در 

بته  يحركتت از راهبترد وضتع جتار  ييت اقتضايريمد

  رد. يت مالود صورت پذيوضع

 يممککن و مطلکوب توسکعه ين راهبردهکاييتب

راهبرد مناسب  يارائه يبرا: يستياکوتور ينيکارآفر

 يدر روستتاها يستتياكوتور ينيكتارآفر يتوسعه يبرا

ق از يتات تحقيتبا توجته بته ادبمورد ماالعه  يمناقه

استهاده شده است. در حقيقت از اين   SWOC كيتكن

شناستتايي مستتائل  بتترايابتتزاري  عنتتوان بتته كيتتتكن

 .دشيمراهبردهاي مناسب استهاده  ياستراتژيك و ارائه

ستاح خبرگتان و باز در  يهانامهپرسشق ياز طرابتدا 

مناقته متورد  يروستتاها يهتايبخشتداركارشناسان 

نقتتاو قتتوت  ضتتعا  مشتتتركات فهرستتتي از ماالعتته  

ق اناباق ياز طرسپ   شده شناسايي  موانعو  هافرصت

شده توس  خبرگان و كارشناسان و اناباق آن يادموارد 

متورد ماالعتته   يوضتع موجتتود مناقته يهاافتتهيبتا 

 موانتعو  هافرصتتت  ضتعا  قتونقاو  ييفهرست نها

ار صتاحبان يتدر اخت ييگتوپاستخ يو براشد استخراو 

متتورد  يان نمونتته در مناقتتهييو روستتتا وكارهاكستتب

ازات ارائه شده يماالعه قرار گرفت. سپ  با توجه به امت

قتوت  كترت بته يا لين دو گروه در قالب طياز طر  ا

ه و محاسباقدام به   موانع مارح شدهو  هافرصتضعا  

د تا ش SWOC يلي  تحليدر قالب ماتر عواملتحليل 

مشتخ   هتاگروهك از يتدگاه هتر ياز د يكانون راهبرد

بته ترتيتب مراحتل چتارچود  در ادامته رواز ايند. شو

اقتتدام بتته تتتدوين راهبردهتتاي   يراهبتترد يزيربرنامتته

 . دش يستياكوتور ينيكارآفر يتوسعه

ن راهبتتتردي  تتتتدوي يزيربرنامتتتهدر چتتتارچود 

 يروستاها يستياكوتور ينيكارآفر يراهبردهاي توسعه

حسب مراحل زير انجام شتده مورد ماالعه به ترتيب بر

 است:
و ارزيکابي  (IFE) تشکيل جداول ارزيابي عوامل داخلکي

 يسکتياکوتور ينيککارآفر توسعه (EFE) 4عوامل خارجي

عوامل راهبردي   در اين مرحله مورد مطالعه: يروستاها

-اثرگذار بر تدوين راهبردها در قالب دو دسته و كليدي

اصلي عوامل داخلي )مشتمل بر نقاو قوت و ضعا(  ي

و موانع( شناسايي شده  هافرصتو خارجي )مشتمل بر 

و در نهايتت مجمتوع نقتاو قتوت و ضتعا و مجمتتوع 

 .شودي بيان ميو موانع به صورت كم هافرصت

بردي از مشخ  شدن عوامل راه پ تدوين راهبردها: 

)مجموع نقاو قوت و نقتاو ضتعا و  اثرگذارو كليدي 

تتدوين راهبردهتا صتورت   و موانع( هافرصتمجموع 

از عوامل  يكهر  ي. تدوين راهبردها با مقايسهرديگيم

صتتورت  SWOCديگر در چتتارچود متتاتري  يكتتبتتا 

. در اين مرحله  راهبردها در قالب چهار گروه رديگيم

(  هافرصتتبر نقاو قوت و )مبتني  از راهبرد تهاجمي

نقتاو قتوت  ي)مبتني بر مقايسه رقابتي راهبرد تنوع/

 كارانهمحافظه داخلي و موانع بيروني(  راهبرد بازنگري/

بيرونتي( و  يهافرصت)مبتني بر نقاو ضعا داخلي و 

نقاو ضعا داخلي  ي)مبتني بر مقايسه راهبرد دفاعي

 . رديگيمو موانع بيروني( صورت 

از تتدوين راهبردهتاي  پت  راهبردهاي نهايي:انتخاب 

قبلي  انتخاد راهبردهتاي نهتايي  چهارگانه در مرحله

اين كار از طريق نتايج ماتري  ارزيابي  .رديگيمصورت 

نخست و بتا ترستيم نمتودار  يمرحله تدوين شده در 

 . رديگيمصورت  SWOCتجزيه و تحليل 

                                                             
 - Internal Factor Evaluation (IFE) and 

External Factor Evaluation(EFE) 
1
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ستتهاده از ن مرحلته بتا اايت ارزيابي راهبردهاي نهکايي:

صتورت  )QSPM( 1راهبردي يزيربرنامهي ماتري  كم

ده  يادشت. در اين مرحله بتا استتهاده از روش رديگيم

و  دشويماز راهبردها مشخ   يك جذابيت نسبي هر

  انددهكركه كسب  يانمرهدر نهايت راهبردها بر اساس 

ن مرحله در فصتل يج اي. البته نتاشونديم يبندتياولو

 . دشويمارائه  هاشنهاديپو  يبندجمع

 ي  راهبردهتاي توستعهيادشتدهترتيتب در زير بته

مناطق مورد ماالعه ارائه شتده  يستياكوتور ينيكارآفر

 است. 

 

و ارزيابي  (IFE) شکيل جداول ارزيابي عوامل داخليت

 ينيکککارآفر يتوسککعه (EFE) عوامککل خککارجي

نخستين مرحله : مطالعهمورد  يروستاها يستياکوتور

ل راهبردي كليتدي   شناسايي عواميدر تحليل راهبرد

كته  يطتورمورد نظر است. همان يلهدر ارتباو با مسأ

ان شد  در اين تحقيق اين عوامل بر اساس يز بين ترشيپ

نظر خبرگان و كارشناسان استخراو شده استت. بتراي 

 9 رتبتهعمل شد كه روش به اين عوامل  يتعيين رتبه

بتراي  3 يعتالي  رتبته و قتوت استتلنايي براي فرصت

و ضتعا  براي موانتع 2 يو قوت معمولي  رتبه فرصت

 جتدي و ضتعا براي موانع 1 معمولي و در نهايت رتبه

 بحراني اختصاص داده شد.

در  يبر اساس نظرات مشتر  خبرگان و كارشناست

متورد  شتشمورد موانتع   نهمورد فرصت   ههتت ينها

ق يتو از طر شتد ييمتورد ضتعا شناستا هشتقوت و 

ار دو گروه يكرت در اختيا ليدر قالب ط يانامهپرسش

ان قرار گرفت. ييو روستا وكارهاكسبصاحبان  يهانمونه

ب ي  ضترايريگنيانگيتمازات و يتامت يآورجمعپ  از 

ك از عوامتل مشتخ  شتده و بتر استاس يت هر ياهم

  ياخوشتهل يتت بته دستت آمتده در تحليب اهميضرا

بتا توجته بته  هارتبتهو  يياستامناستب شن يهاخوشه

از يت امتيو درنهاشد ارائه  هاخوشهعوامل در  يريقرارگ

در  يرونتي  بيمحتي بتاره. درديهر عامل محاسبه گرد

 وكارهاكستبدگاه صتاحبان يعامل از د شانزدهمجموع 

مربوو ز يمورد ن نهمورد فرصت و  ههتكه  شدبررسي 

                                                             
1 - Quantitative Strategic Planning Matrix  

پت  از انجتام  يروني  بيمح يياز نهاي. امتبه موانع بود

 يبندخوشهت  يب اهميمحاسبات و مشخ  كردن ضر

از يامت يت محاسبهيو در نها هاوزنب و اختصاص يضرا

  يك از عوامل و مجموع كل به دست آمد. در محيهر 

دگاه صتاحبان يتكته از د دهتديمتج نشان ينتا يرونيب

 يازات محاستبه شتده بترايت  مجمتوع امتوكارهاكسب

عوامتل ن يكته از بت استت 23/2ا برابر بت يروني  بيمح

از يتن امتيتترشي  بيروني  بيبه مح گانه مربووشانزده

مناسکب در بخکش  يهکاتيظرفوجود »متعلق به عامتل 

پاسخ داده نشده در بخکش  يازهايو ن ييروستا يگردشگر

كه است « (O6) به گردشگران ييروستا يخدمات گردشگر

هتت كته گ تتوانيمتن يبنتابرا .باشتديمت 32/1برابر با 

 يبه خوب ييروستا يها يمحدر  وكارهاكسبصاحبان 

حضتتور گردشتتگران در  نتتهيموجتتود در زم يهافرصتتت

از  ميتانن ي. اما در ااندكردهمناقه را در   يروستاها

  در يافت كه شرايدر توانيم وكارهاكسبنظر صاحبان 

وابستته  يدولت و نهادها يسو زا ژهيوبه يروني  بيمح

 يتوستعه يهانتهيزم نر فتراهم ستاختبت يبه آن  مبن

-را همتانيت. زيستتندر روستاها مناسب  وكارهاكسب

از  يكتيان شتد  يتز بيتن يكه در چارچود نظر يطور

 يو توستعه يريگشتكلدر  رگذاريتأثعوامل  نيترمهم

 يدگاه اكلتتر محققتتان  برختتورداريتتاز د ينيكتتارآفر

ون گوناگ يهاجنبهاز  يدولت يهاتيحمانان از يكارآفر

ت نشتدن يتماننتد رعا يموانع ن عوامل يا يهي. كلاست

  وكارهاكسب يهاتيفعال يايمحستيز ياستانداردها

ن در ييو ساح مهارت پا يافراد محل يمال يهيضعا بن

      . دهدرا شكل مي وكارهاكسب ياندازراه يبرا هاآن ميان

ازات يتان  مجمتوع امتييدگاه روستتاياز د نيچنهم

كه  است 37/2برابر با  يروني  بيمح يبرا دهشمحاسبه

  يرونتي  بيمربوو به محت يگانهشانزدهعوامل  مياناز 

گردشگران  يحجم بالا»از متعلق به عامل ين امتيترشيب

و  يعيطب يهاجاذبهبا  يبه روستاها کنندهمراجعه مندعلاقه

 نيبنابرا .باشديم 207/1برابر با كه است « (O1) يخيتار

به  ييروستا يها يمحان در ييگهت كه روستا نتوايم

حضتتور  ينتتهيزم موجتتود در  يهافرصتتتاز  يختتوب

مناقه آگاه هستند. اما از نظر  يگردشگران در روستاها

 يروني  بي  در محيافت كه شرايدر توانيمان ييروستا
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بر  يوابسته به آن  مبن يدولت و نهادها ياز سو ژهيوبه

در  وكارهاكستب يوستعهت يهانتهيزم نفراهم ستاخت

 ينتتهيرا ضتتعا در زميتت. زيستتتنروستتتاها مناستتب 

افتراد  يامشتاوره  يكتيزي  فيمال يتيحما يهااستيس

 يبتترا هتتاآن ميتتانن در ييو ستتاح مهتتارت پتتا يمحلتت

. در وامتل استتع نيتترمهماز  وكارهاكستب ياندازراه

ازات دو يتاز مجمتوع امت يريتگنيانگيمجموع پ  از م

 ان  بته محاستبهييو روستتا وكارهاكسبگروه صاحبان 

از يتپرداختته شتد كته امت يروني  بياز كل در محيامت

 37/2برابر بتا  يروني  بيمح يبه دست آمده برا يينها

 از متعلتق بته عامتليتن امتيبالتاتر  انين مي. در ااست

بکه  کننکدهمراجعه منکدعلاقهگردشکگران  يحجم بالکا»

كته است « (O1)يخيرو تا يعيطب يهاجاذبهبا  يروستاها

گهتت كته  توانيم. در مجموع باشديم 233/1با برابر 

مناقه به عنوان  يورود گردشگر به روستاها يحجم بالا

-كه پاسخ استداده نشده ل و فرصت بكر و پاسخيپتانس

ازمند بر طر  كتردن موانتع موجتود در يبه آن ن ييگو

 يرا توستعهيت. زستهاآن يمناقه و كاهش اثرات منه

 يازمند برخوردارين يمرتب  با گردشگر يوكارهابكس

از  ژهيوبته  انييروستا يبرا يقو يرونيب يهاپشتوانهاز 

استت  ييو اجرا يگذارقانون يهادستگاهدولت و  يسو

  (.3 )جدول

عامتل  جهاردهدر مجموع  ي  درونيدر راباه با مح

 شتشكته  شد يبررس وكارهاكسبدگاه صاحبان ياز د

بتود.  هاضتعاز مربتوو بته يمورد ن تهشمورد قوت و 

پت  از انجتام محاستبات و  ي  درونيمح يياز نهايامت

ب و يضترا يبندخوشتهت  يب اهميمشخ  كردن ضر

ك از ياز هر يامت يت محاسبهيو در نها هاوزناختصاص 

 ي  درونتيعوامل و مجموع كل به دست آمتد. در محت

  رهاوكاكسبدگاه صاحبان يكه از د دهديمج نشان ينتا

برابر  ي  درونيمح يازات محاسبه شده برايمجموع امت

مربوو بته  گانهچهاردهعوامل  ميانكه از  است 23/2با 

از متعلتتق بتته عامتتل يتتن امتيتتترشي  بتتي  درونتتيمحتت

 يعکياندازهاي زيبا و بديع طبچشم برخورداري روستا از »

راث يک، طبيعت و جنگل و پوشکش گيکاهي و...( و مهاکوه)

. باشديم 31/1برابر با كه  است «(S2) يرهنگف -يخيتار

ازات يتتان  مجمتتوع امتييدگاه روستتتايتتاز د نيچنتتهتتم

كه  است 13/2برابر با  ي  درونيمح يمحاسبه شده برا

  ي  درونتيمربتوو بته محت گانهشانزدهعوامل  مياناز 

 يروستاها يبرخوردار»از متعلق به عامل ين امتيترشيب

كته  استت «(S1) ياهيو گ يرجانو يستيمنطقه از تنوع ز

برخکورداري »و بعد از آن عامتل  باشديم 33/1با برابر 

، طبيعت و هاکوه) يعياندازهاي زيبا و بديع طبروستا از چشم

 يفرهنگک -يخيراث تکاريجنگل و پوشش گياهي و...( و م

(S2) » ز يتاز نيتن امتيتتركتم قرار دارد. 213/1از يامتبا

و تکر  از  يقکو يمال ينهنداشتن پشتوا»متعلق به عامل

 وکارکسکب  يک سيتأس يان برايين روستايشکست در ب

. در استت 13/1از يتامتبتا « (W6) يمرتبم با گردشکگر

ازات دو يتاز مجمتوع امت يريگنيانگيتممجموع پ  از 

 يان  به محاستبهييو روستا وكارهاكسبگروه صاحبان 

شتد كته برابتر بتا پرداخته  ي  درونياز كل در محيامت

از متعلتق بته يتن امتيان بالاترين ميدر ا بوده كه 29/2

 يسکتيمنطقکه از تنکوع ز يروسکتاها يبرخوردار» عامل

از آن  پ و  است 313/1برابر با « (S1) ياهيو گ يجانور

اندازهاي زيبکا و بکديع برخورداري روستا از چشم»عامل 

، طبيعت و جنگل و پوشکش گيکاهي و...( و هاکوه) يعيطب

قرار دارد.  233/1از يامتبا « (S2) يفرهنگ -يخيراث تاريم

 ينداشتن پشکتوانه»ز متعلق به عامل ياز نيامت نيتركم

 سيتأس يان برايين روستايو تر  از شکست در ب يقو يمال

 133/1از يامتبا « (W6) يمرتبم با گردشگر وکارکسب  ي

 .(9)جدولاست 
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 انتخاب راهبردهاي نهايي

دهتتا در گتتروه راهبردهتتاي از تتتدوين راهبر پتت 

 يبنتدتياولوتدافعي  بايد راهبردهاي نهايي انتختاد و 

 يهتا يماترشوند. اين امتر نخستت بتا بازگشتت بته 

. بدين صورت كته رديگيمصورت  EFEو  IFEارزيابي 

و مجمتتوع  هاضتعاو  هتاقوتبتا نشتان دادن مجمتوع 

 SWOCو موانع در نمتودار تجزيته و تحليتل  هافرصت
نهايت مشخ  شود كه كدام گروه از راهبردها بايد در 

به عنوان راهبردهاي نهايي انتخاد شوند. بتا توجته بته 

  مجموعته EFEو   IFEاعداد به دست آمده از جتداول

و موانتع بتراي  هافرصتتو مجموعته  هاضعاو  هاقوت

و  23/2برابتر بتا به ترتيتب  وكارهاكسبگروه صاحبان 

اد در نمتودار تجزيته و كه با ترسيم اين اعد است 23/2

كه راهبردهاي نهايي  شوديممشخ   SWOCتحليل 

كارآفريني اكوتوريستي در گتروه راهبردهتاي  يتوسعه

و  هاضتعاكه مبتنتي بتر تلهيتق  رديگيمقرار تدافعي 

 موانع است. 

  EFEو  IFEچنين بر استاس جتداول ارزيتابي هم
و موانتع  هافرصتتو مجموع  هاضعاو  هاقوتمجموع 

ترستيم  .استت 37/2و  13/2 براي روستاييان به ترتيب

مشتخ   SWOCاين اعداد در نمودار تجزيه و تحليل 

كتارآفريني  يكته راهبردهتاي نهتايي توستعه سازديم

اكوتوريستي در گروه راهبردهاي تتدافعي )مبتنتي بتر 

 يهاضتعاشتده بتر استاس تلهيتق راهبردهاي تدوين

چنتين . همدريگيمدروني و موانع محي  بيروني( قرار 

  EFEو  IFEدر مجمتتوع بتتر استتاس جتتداول ارزيتتابي 
و موانتع  هافرصتتو مجموع  هاضعاو  هاقوتمجموع 

ترسيم ايتن اعتداد در  كه است 37/2و  29/2به ترتيب 

راهبترد  يدهندهنشان SWOCنمودار تجزيه و تحليل 

كتتارآفريني اكوتوريستتتي در گتتروه  ينهتتايي توستتعه

 (.  2)شكلاست ي راهبردهاي تدافع
 

 
 کارآفريني اکوتوريستي از ديدگاه دو گروه و در مجموع راهبردهاي کانوني توسعه -2شکل

 (1332)نگارندگان  
 

  تدوين راهبردها

ي راهبردي  از مشخ  شدن عوامل كليد پ 

 هاقوتي كه بر اساس مجموعه يراهبردها تدوين انواع

بايد   رديگيمو موانع صورت  هافرصتو  هاضعاو 

 SWOCانجام پذيرد. اين كار در چارچود تحليل 
راهبرد   ازات به دست آمدهي. البته با توجه به امتاست

ن مشتر  يچنهم  بوده ياز نظر هر دو گروه تدافع

 يشده برا يطراح ي  راهبرديماتر بودن عوامل

 يتدافعمشخ  كردن راهبردها تنها در بعد راهبرد 

 يجهي. نتاستتر  صورت گرفته و به صورت مش

 هاضعابه  ووعوامل مرب يبيو ترك ييدودوبهسه يمقا

 .استراهبرد  هشت يريگشكل  گريكديو موانع با 
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 يراهبرد ينهيبه عنوان گز يالبته اتخاذ راهبرد تدافع

به  يگردعتيطبو گذار از  يت فعليوضع يبرا يجار

برطر  كردن موانع و  يكه برا استسم ياكوتور

به لحا   ينه راهبردين گزي. اباشديمح مار هاضعا

ا چهار ساله يسه  مدتكوتاهدر  توانديم يزيربرنامه

 هاضعارد تا پ  از كاهش موانع و يمورد توجه قرار گ

 يتوسعه به راهبرد  يابيدست يبه حداقل ممكن  برا

اتخاذ  يمالود  راهبرد تهاجم يستياكوتور ينيكارآفر

 (. 3)جدول گردد

 
  مورد مطالعه يکارآفريني اکوتوريستي و در روستاهاي منطقه توسعه برايموجود و مطلوب  راهبردهاي وضع -5جدول

 = راهبرد مطلوب(SO)راهبردهاي تهاجمي/ رشد  = راهبرد وضع موجود (WC)راهبردهاي تدافعي

WC1 ياندازراهبه روستاييان براي  بهرهكم= ارائه منابع و تسهيلات مالي و اعتباري 
 (C8  W7  W6) گردشگري روستايي يدر حوزه ييوكارهاكسب

WC2  تعريا اصول  استانداردها و معيارهاي دقيق  روشن و شها =

فعاليت  ي  با در نظر گرفتن اصول اكوتوريسم براي توسعهيايمحستيز

 (W3  C5  C6) در روستاهاي هد  وكارهاكسب

WC3 گردشگري براي  يوكارهاكسب ياندازراه= تسهيل فرآيندهاي مختلا

 (C1  C2  C7  W5روستاييان متناسب با ظرفيت گردشگري )

WC4 براي  وكاركسبشغلي و  يآموزشي و مشاوره يهادوره= طراحي و برگزاري

 يوكارهاكسب يافزايش آگاهي و گرايش به توسعه براي  روستاييان مناقه
 (C4  C9  W4  W5) گردشگري

WC5و ميراث طبيعي  يايمحستيزمنابع  قرار دادنت = ترويج و آموزش محوري

 (W1  W3  C5) در مناطق روستايي وكارهاكسبروستاها در بين صاحبان 

WC6 تقويت فرهنگ گردشگران براي استهاده از خدمات و كالاهاي طبيعي و =
گردشگري منابق با  يوكارهاكسب يبومي از طريق حمايت از توسعه

خدمات و كالاهاي بومي روستاهاي  يارائه و يايمحستيزاستانداردهاي 

 (W3  W8  C6  C5) مناقه

WC7 در بخش گردشگري و  وكاركسب يهافرصتو  هاتيظرف= شناسايي
و روستاييان  گذارانهيسرمابه  هاآناكوتوريستي در مناطق روستايي و معرفي 

 متناسب با ظرفيت مناقه يگذارهيسرما يهاتيمحدودبا در نظر گرفتن 

(C3  C5  W5) 

WC8به روستاها  يايمحستيزاوليه و متناسب با شراي   يهارساختيز ي= ارائه
 (W2  C8) وكارهاكسب يبراي توسعه

So1 =يكارآفرينانه يهاتيفعال يبندرتبه 
اكوتوريستي از طريق اعااي نشان و برند 

 (O3  S3) اكوتوريستي براي گردشگران

So2 =از  شدهارائهاهاي به خدمات و كال يبخشتنوع

گويي حداكلري به سوي كارآفرينان براي پاسخ
 (S3  O6  O1) نياز گردشگران

So3مشتر  بين  يهادستورالعملقوانين و  ي= تهيه

نهادهاي متولي در امر كارآفريني اكوتوريستي 

  O7) توس  روستاييان وكاركسب اندازراهبراي 
S1  S2) 

So4 =يهادهياو  هاتيفعالحمايت از  يدهتياولو 

توس  روستاييان از  شنهادشدهيپ يكارآفرينانه

 (S4  S5  O7) رب يذطر  نهادهاي 
So5 مندانعلاقه= تشويق و حمايت از جوانان و 

 يروستايي به فعاليت اقتصادي در زمينه

گردشگري روستايي از طريق اعااي تسهيلات 

 (O4  S4  S5  S6) ترمالي و اعتباري بيش
So6بيروني در  يهايگذارهيسرماو پذيرش  = جذد

به استهاده از  مندعلاقهاكوتوريسم روستايي 

درصدي از سود به امور  ينيروهاي محلي و ارائه

 (O5  S6) روستاها

 

 (1332)نگارندگان  
 

با  يستياكوتور ينيكارآفر يدن به توسعهيرس يبرا

موجتود  يهتايتوانمندش رو و يپ يهافرصتتوجه به 

ك ضترورت ي ياتخاذ راهبرد جهش  ييناطق روستادر م

 ات توستعهيتح ياست تا به تداوم چرخه ريناپذاجتناد

 و كستبده و از ستاح شتسم منجر ياكوتور ينيكارآفر

دست  يستياكوتور ينيبه كارآفر يگردعتيطب يكارها

عمل و اقدام در وضتع  يبرا يافت. البته راهبرد تدافعي

تتر شيهتر چته بت يتوسعه يبرا مسلما موجود بوده و 

از ينده  نيدر آ ييسم روستايدر بخش اكوتور ينيكارآفر

 است.  يبه اتخاذ راهبرد تهاجم

در نهايت پ  از مشخ  شدن راهبردهاي نهتايي 

  ايتتن راهبردهتتا از يستتتياكوتور ينيكتتارآفر يتوستتعه

راهبتردي  يزيربرنامته( QSPM) طريق ماتري  كمتي

 يسازادهيپ يتا بسترها د شومي يبندتياولوارزيابي و 

در  يستتتتياكوتور ينيكتتتارآفر يتوستتتعه يريتتتگيو پ

ت يريو متتد يزيربرنامتهمناقته بتته لحتا   يروستتاها

 (.3)جدول ز مشخ  شودين يكاربرد
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كستان يل يبه دل ي  راهبرديماتر يكم يابيارز يبرا

و  وكارهاكستبدو گتروه صتاحبان  يت راهبرديبودن اولو

استهاده  يكم يابي  ارزيكل در ماتر بيان  از ضرييروستا

بتر استاس روش  شدهنيتدود. نتايج ارزيابي راهبردهاي ش

QSPM  كه راهبترد اول بتا مجمتوع نمتره دهديمنشان 

ت بتتتوده و يتتتن اولويبالتتتاتر يدارا 170/3ت يجتتتذاب

 ششم ز متعلق به راهبردين يت راهبردياولو نيترنييپا

جتته ير نت. داستتت 112/1ت يجتتذاب بتتا مجمتتوع نمتتره

  وضتع موجتود و يگهت كه با توجه بته شترا توانيم

از  يو اعتبتار يمال يهاتيحما  شدهنيتدو يراهبردها

ت يتتاولو  وكارهتتا كستتب يانتتدازراه يان بتتراييروستتتا

 يكه ضتعا پشتتوانه رسديمرا به نظر ي. زدارد يبالاتر

 عنتوانبته وكارهاكسب ياندازراه يان براييروستا يمال

   (.7)جدولاست  يمسائل راهبرد نيترهمماز  يكي
 

 QSPMبر اسا  ارزيابي  ييسم روستاياکوتور ينيکارآفر توسعه ييراهبردهاي اجرا يبندتياولو -7جدول

 اولويت نمره جذابيت  EFEو  IFEراهبردهاي قابل اجرا بر اسا  نتايج جداول  گونه راهبردها

فع
دا
د ت
بر
راه

ي
 (W

C
) 

 

 1 170/3 4راهبرد 

 2 12/2 2هبرد را

 3 023/1 9راهبرد 

 9 733/1 1راهبرد 
 3 332/1 5راهبرد 

 3 303/1 6راهبرد 

 7 932/1 7راهبرد 

 0 112/1 8راهبرد 
 

 (1332نگارندگان  )
 

ان شد  پ  از اقدام يز بيتر نشيكه پ يطورالبته همان

-نهيساله در زم چهارا ي سه مدتكوتاه يلازم در برنامه

 يبترا   لازميو فراهم شدن شرا يتدافع ياهبردهار ي

از بته يتن يستياكوتور ينيكارآفر يبه توسعه يابيدست

 يبتته عنتتوان الگتتو يتهتتاجم يراهبردهتتا يستتازادهيپ

 مالود است.

 

  گيرييجهنتبندي و جمع
 تتوانيمتبحت  شتد  يات نظريبر اساس آنچه در ادب

نته يزم د دريتجد يكردهاياز رو يكي  ينيگهت كه كارآفر

د مورد توجته يجد يكارهاكه از راه است ياقتصاد ينوآور

ك يتبته عنتوان  ييمنتاطق روستتا ياقتصتاد توسعه يبرا

 ين راستا گردشگري. در ااست يشاخ  بازساخت اقتصاد

 يهتتاتيفعال نيتتترمهمستتم از جملتته ياكوتور ژهيوبتتهو 

در حتال  كه بته شتدت است يامروز يروستاها ياقتصاد

از . باشتديمت يدر ساح جهان يبال عمومگسترش و استق

نانتته بتته ي  نگتتاه كارآفريارشتتتهانيمكتترد يبتتا رورو ايتتن

از موضوعات  ييسم روستايو اكوتور يگردشگر يهاتيفعال

كتردن آن  ياتيتعمل يكه برا است يد علميو مباح  جد

است.  يكرد راهبرديبا رو نگرندهيآ يزيربرنامهاز به انجام ين

استتان تهتران بته عنتوان   ن ماالعتهيتان استاس در يبر ا

واقتع در  يمورد ماالعه انتخاد شده و روستتاها يمناقه

نمونه انتخاد  يبه عنوان روستاها يستياكوتور يهادرهرود 

 ل داشتتن جاذبتهيبه دل ييايجغراف ين مناقهيرا اي. زشد

و  ييايتتت جغرافيتتاز موقع يمتعتتدد ناشتت يستتتياكوتور

ت متمركتز در يتم انبوه جمعسو و حجكياز  يساختنيزم

در  هستتند ازمند اوقتات فراغتت يشهر تهران و كرو كه ن

 يگردشتتگر يهتتاانيجر يريگشتتكل ستتازنهيزممجمتتوع 

آخر ههته شده استت.  يدر روزها ژهيوبهدر مناقه  يبزرگ

 يهاجاذبتهبتا  يبته روستتاها يتتين حجتم انبتوه جمعيا

 يهافرصتتت يكننتتدهفراهم  يستتتيو اكوتور يگردشتتگر

ازمند ين هاآنشده است كه استهاده از  يمتعدد نانهيكارآفر

در  رواز ايتن. استت نگرندهيآو  بلندمدت يزيربرنامهانجام 

بته  SWOC (SWOT) يق مدل راهبردين ماالعه از طريا

 ينيكتارآفر يتوستعه ين راهبرد موجود و مناسب براييتب

از  مورد ماالعه پرداخته شتد و يدر روستاها يستياكوتور

راهبردهتا استتهاده  يبنتدتياولو يبرا QSPM يمدل كم

دو گتروه  يآمده براازات به دست يبا توجه به امت پ شد. 
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ان بر اساس جداول ارزيتابي ييو روستا وكاركسبصاحبان 

IFE  وEFE   هافرصتو مجموع  هاضعاو  هاقوتمجموع 

و موانع و ترسيم ايتن اعتداد در نمتودار تجزيته و تحليتل 

SWOC   ي-كه راهبردهاي نهايي توسعه سازديممشخ 

نتتتايج هتتر دو گتتروه  برحستتب يستتتياكوتور ينيكتتارآفر

(. 0)جتدول رنتديگيمتقترار  يراهبردهاي تدافع يماالعات

 
 يو خارج يعوامل داخل يبه دست آمده برا ييازات نهايامت -8جدول

SWOC  کل انييروستا کار و کسبصاحبان 

 37/2 37/2 23/2 (موانع و هافرصت) يخارج عوامل كل جمع

 29/2 13/2 23/2 (هاضعا و هاقوت) يداخل  عوامل كل جمع
 

 (1332نگارندگان  )
 

عوامل  يبيو ترك ييدودوبه يسهيق مقايدر ادامه از طر

در راباته بتا  ياگانتههشت يبيترك يراهبردها  گريكديبا 

 يكننتدهفراهم توانتديمتارائته شتد كته  يراهبرد تتدافع

در  يستتتياكوتور ينيكتتارآفر توستتعه يبتترا ييبستتترها

عنتوان بته يالبتته راهبترد تتدافعمناقه باشد.  يروستاها

 ينيكارآفر توسعه يبوده و راهبرد مالود برا يراهبرد جار

را يتتز. استتت يراهبتترد تهتتاجم  در مناقتته يستتتياكوتور

ان شتد  مناقته بته لحتا  يتز بين ترشيپكه  يطورهمان

 يهاجاذبهو  يستياكوتور يهاليپتانسود و وج يستياكوتور

بته  يبوده و حجم گردشگران ورود يار غنيبس يگردشگر

 يبترا ييك فرصت استلنايز به عنوان يمناقه ن يروستاها

 يكارهتا و كستب ياندازراهو  ياقتصاد يهاتيفعالانجام 

كه هتر دو  استمناقه  يدر روستاها يمرتب  با گردشگر

 ينتهيموجتود در زم يهافرصتتخود از  يگروه ماالعات

 يمناستب يمناقته آگتاه يحضور گردشگران در روستاها

  يدر مح  يافت كه شرايتوان درين مين بيدارند. اما در ا

وابسته بته آن  در  يدولت و نهادها يسو از ژهيوبه يرونيب

  يرستاختي  زيامتهيب  يمال يتيحما يهااستيس ينهيزم

 ين شتها  و بروكراستيانقتو ي  طراحي  آموزشيامشاوره

 يوكارهاكستتب يانتتدازراهثبتتت و  ين بتتراييپتتا يادار

. استت ياساس ك دغدغهي ييدر مناطق روستا يگردشگر

  منجتر بته يافتراد بتوم يبترا هاتيمحدودن يمجموع چن

بدون برنامته و  يهايگذارهيسرماو  يبومريت افراد غيفعال

استت.  روستاها شده يايمحستيز  يبدون تناسب با شرا

 يو ارائته يمال يهاضعاطر  كردن  ق برياز طر رواز اين

 يريگشتكلشتاهد  تتوانيمتلتازم   يآموزش و مشتاوره

مورد  ييدر مناطق روستا يبوم يگردشگر يوكارهاكسب

ن نتايج ارزيابي راهبردهاي تدوين شده يچنهم ماالعه بود.

 كته راهبترد ارائته دهتديمنشان  QSPMبر اساس روش 

ان ييبته روستتا بهترهكم ياعتبارو  يلات ماليو تسه منابع

 يگردشتتگر يدر حتوزه ييوكارهاكستب يانتدازراه يبترا

ن يبالتتاتر  170/3ت يجتتذاب يبتتا مجمتتوع نمتتره ييروستتا

 ينيكتارآفر يتوستعه يبترا يزيربرنامهبه لحا  را ت ياولو

  يشنهاد اساسيپ ن اساسيبر ا. دارددر مناقه  يستياكوتور

و اتختاذ  متدتكوتاهدر  يتدافع ين راهبردهابرطر  كرد

 يتهتاجم يبه راهبردهتا يابيدست يبرا بلندمدتكرد يرو

 است.

 

 منابع
ي كتارآفريني در منتاطق . راهبردهتاي توستعه1303حستن رضتوي. ه سجاسي قيداري و سيدحمدال  الدينعبدالرضا ركن  افتخاري .1

نامته علمتي و پژوهشتي روستتا و توستعه )وزارت جهتاد كشتاورزي: ستازمان ي موردي: شهرستان خدابنده(  فصلروستايي )ماالعه

 .   3تحقيقات و آموزش كشاورزي  مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي(  سال سيزده  شماره 

ماالعته موردي:ناحيته صتنعتي ميتامي -پتذيري اقتصتادي روستتاها از نتواحي صتنعتي . تتأثير1331تاو  شهره و فاطمه دارآفرين   .2

 .199-133 پژوهشي نگرش هاي نو در جغرافياي انساني  سال چهارم  شماره اول  ص -ستان شاهرود  فصلنامه علميشهر

 نشر آييژ  تهران.  ريزي و مديريت اكوتوريسم؛ ترجمه: محسن رنجبراي بر برنامهمقدمه .1300 .آلن مور  درام  اندي .3

 مهندسي ساخت شهر  شماره اول. -نامه فنيبه آن  فصل. گردشگري روستايي و ضرورت توجه 1303شهابيان  پويا.  .9



 79 تابستان/ شانزدهم/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایي فضا /سال                                                                                      98

 .1331  شتهدادي خواجته عستگر علتيو  صتادقلو   طتاهرهسجاستي قيتداري  حمداللته بدري سيد علي  فرجي سبكبار  حسنعلي .3

بنتده بندي توسعه كارآفريني در مناطق روستايي با استهاده از تكنيك پرومتي. دهستان حومه بختش مركتزي شهرستتان خدااولويت

 .30- 33ص   73هاي جغرافياي انساني  شماره استان زنجان  پژوهش

  فصلنامه اقتصتاد فضتا و توستعه ريزي راهبردي توسعه اشتغال در نواحي روستايي شهرستان جوانرودبرنامه .1339قادرمرزي  حامد   .3

 .113-131  ص 11   بهار  پياپي1روستايي  سال چهارم  شماره
7. Abrams, J. 2005. The Company We Keep: Reinventing Small Business for People; Community, and Place, 

Chelsea Green, White River Junction, VT. 
8. Bussell, R., and Faulkner, B. 1999. Movers and Shakers: Chaos makers in tourism development; Tourism 

Management, No. 20. 

9. Dahles, E., and Bras, A. 1999. Entrepreneurs in romance: Tourism in Indonesia; Annals of Tourism Research, 

26(2). 

10. Fuller, Don, Jeremy Buultjens and Eileen Cummings 2005. Ecotourism and indigenous micro-enterprise 

formation in northern Australia opportunities and constraints.  
11. Keith, G., and Malcolm, P. 1997. Entrepreneurship in the small hotel sector; International Journal of 

Contemporary Hospitality Management, 9(1). 
12. Kernel, P. 2005. Creating and implementing a model for sustainable development in tourism enterprises; Journal 

of Cleaner Production 13. 
13. Li, Lan. 2008. A review of entrepreneurship research published in the hospitality and tourism management 

journals; Tourism Management No. 29.  
14. Manely, Clive. 1990. “What is tourism”, the journal of tourism studies, 11(1). 
15. Minniti, M. 2007. Entrepreneurship: The engine of growth. Westport: Praeger Publisher. 

16. Parrish, Bradley D. 2007. Designing the sustainable enterprise; Futures No. 39.  

17. Roberts, P.W.D. 1987. Financial aspects. Tourism Management, 8(2). 

18. Sharma, A. 2006. Economic impact and institutional dynamics of small hotels in Tanzania. Journal of 

Hospitality & Tourism Research, 30(1). 

19. Sharpley, R. 2002. Rural Tourism and the challenge of tourism diversification: The case of Cyprus; Tourism 

Management No. 23. 
20. Starik, M. and Rands, G.P. 1995. Weaving an integrated web: multilevel and multisystem perspectives of 

ecologically sustainable organizations, Academy of Management Review 20. 

21. Wanhill, S. 2000. Small and medium tourism enterprises. Annals of Tourism Research, 27(1). 

22. Wheelen, T.L., and Hunger, J.D. 2000. Strategic Management and Business Policy: Entering 21st Century 

Global Society (7th Ed.). Prentice Hall: Upper Saddle River New Jersey. 
23. Young, E. 1988. Aboriginal Economic Enterprises: Problems and Prospects. In D. Wade-Marshall, and P. 

Loveday (Eds.), Contemporary Issues in Development: North Australia: Progress and Prospects, Vol. 1. 


