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 مقاله پژوهشی

 راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از تحلیل ترکیبی

SWOT – QSPM )مورد مطالعه: روستای فهرج استان یزد( 
 

، 4، محمدامیر اویسی3، محمد سیادتان2، مهدیه زحمتکش سردوراهی1مهسا امینی کرج آبادی

 5لیال اویسی

 2/11/1399: پذیرش تاریخ   21/5/1399: تاریخ دریافت

 

 چکیده

شود که با ایجاد ی در توسعه روستایی قلمداد میعنوان فرایندگردشگری روستایی به

محیطی روستایی را در صادی و زیستتواند زمینه توسعه اقتهای مکمل کشاورزی، میفعالیت

                                                                                                                                               
 ، ایران. رشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد قشمآموخته کانویسنده مسئول و دانش - 1

(Mahsa.amini109@gmail.com) 

 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علم و هنر یزد، ایران. کارشناسی ارشد آموختهدانش -2

 ، ایران.مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علم و هنر یزدکارشناسی ارشد آموخته دانش - 3

 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.  کارشناسی ارشد آموختهدانش - 4

 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی دانشگاه علم و هنر یزد، ایران. کارشناسی ارشد آموختهدانش - 5
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بهبود کیفیت زندگی  وزایی و معیشت پایدار روستایی فراهم کند زمینه افزایش درآمد، اشتغال

به همراه  ای و محلیتوزیع متعادل و مناسب خدمات و تسهیالت را در چارچوب توسعه منطقه و

های مناسب شناسایی عوامل درونی و بیرونی و ارائه استراتژی ،هدف از انجام این پژوهشدارد. 

و  SWOTاز تحلیل ترکیبی  در این راستا .استبا توسعه گردشگری روستایی در روستای فهرج 

QSPM در ابتدا به کمک پرسشنامه، تحلیلی است –روش توصیفی که یک تفاده شد اس .

 های ارزیابیتحلیل، از ماتریس فراینداطالعات مورد نیاز از گردشگران گردآوری شد. در 

همچنین و  استعوامل درونی  نامساعددهنده وضعیت که نشاناستفاده شد عوامل داخلی 

به خوبی توانسته از  گردشگری روستاییدهد ن میماتریس ارزیابی عوامل خارجی که نشا

با استفاده از ماتریس بهترین استراتژی سپس گزیند. ها بهره برده و از تهدیدها دوری فرصت

. درنهایت از ماتریس شناخته شد WOهای گروه ، استراتژیخارجی –عوامل داخلی 

 بندی نمود. را اولویت WOهای گروه که استراتژیریزی استراتژیک کمی استفاده  برنامه
  .QSPM، تحلیل SWOT، تحلیل روستای فهرج، راهبرد، توسعه گردشگری روستایی :هاکلید واژه

 مقدمه

 Zargham) به ابزاری اصلی برای کیفیت باالی زندگیصنعت خدماتی گردشگری 

Broujeni and Shalbafian, 2013) ن در قردهنده جهان امروز شکل و به یکی از نیروهای

درصد از تولید  9و با سهم ( Desbiolles, 2006-Higgins) تبدیل شده استبیست و یکم 

یکی از بزرگترین صنایع  2010درصد از کل اشتغال دنیا در سال  8( و GDPناخالص داخلی )

و جهان در کشورهای در حال توسعه  مناطق روستایی امروزه .(El Hanandeh, 2013)دنیاست 

ریزی در این گونه کشورها ضعف بنیه برنامهشوند؛ که نیافته محسوب میهاز مناطق توسع سوم

ت، رشد انگلی شهرها، باری از جمله: مهاجرنتایج زیان ماندگی است واین عقبدلیل 

توان با پرداختن به گردشگری و فعال کردن این نشینی و... را به همراه دارد، اما می حاشیه

ری روستایی، راهبردی برای توسعه روستاها در این گونه صنعت در روستا با عنوان گردشگ

مروزه رو، اایناز. (Nasri and et al., 2010)کشورها گامی در جهت توسعه برداشت 
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رفت مشکالت عنوان یکی از راهبردهای برونبهیافته، در کشورهای توسعهگردشگری روستایی 

 شودراهبردی در توسعه محسوب میزیستی در بسیاری از نواحی روستایی و یکی از عوامل 

(Gladstone and et al., 2013; Ramazan Nejad and Roknaddin Eftekhari, 2019). 

ای نوین های اقتصادی محیط روستا، پدیدهتوسعه گردشگری روستایی در مقایسه با سایر فعالیت

وستا و خارج کردن ها در رو راهکاری اساسی برای ایجاد درآمد برای روستاییان و ماندن آن

 ,Dyer and et al., 2007; Nowruzi Fard and Khorasani) روستاها از حالت انزواست

امروزه گرایش ساکنان شهرها برای گردشگری در روستاها افزایش چشمگیری یافته . (2016

روستاها و ساکنین آن از دو جهت با صنعت گردشگری در  .(Tulayi and et al., 2013) است

و مکان ییالقی محل مناسبی برای  عنوان فضاکه محیط روستایی به ط هستند. یکی اینارتبا

ها اعم از مواد که تولیدات آن آید و دیگر اینگذران اوقات فراغت گردشگران به شمار می

ها خوراکی و صنایع دستی به گردشگران عرضه شده و از این طریق به اقتصاد معیشتی آن

گردشگری روستایی  اهمیتهمچنین با توجه به  .(Ghaderi and et al., 2010) کندکمک می

 ای دارند.ویژههای خود به این موضوع توجه اریگذها در سیاستدولت و توسعه آن،

بافق واقع شده است.  –روستای تاریخی فهرج در شهرستان یزد در مسیر جاده یزد 

این روستا به شهر یزد آمارهای مرتبط  علت نزدیکیرسد. بهسال می 5000قدمت این روستا به 

%( شغل آزاد 56. اغلب مردم روستا )استبا عناصر اقلیمی این شهر به روستای فهرج قابل تعمیم 

% از مردم روستا کشاورزانی هستند که در 27دارند.  بیل رانندگی و سایر مشاغل خدماتیاز ق

در روستا اتفاق  1375و  1365های الآبی و خشکسالی که بین سها مشغول به کارند. کمگلخانه

افتاد منجر به مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و کاهش جمعیت روستا شد. تأسیس 

که روستا شد های بعد منجر به بازگشت روستاییانی ای در سالها و آبیاری به روش قطره گلخانه

 یش یافت. افزا 1386تا  1375های را ترک کرده بودند و جمعیت روستا بین سال

ترین عامل ترین مسجد ساخته شده در ایران است مهممسجد جامع فهرج که قدیمی

روستا اواخر زمستان و اوایل بهار  گردشگریشود. فصل جذب گردشگر در روستا محسوب می
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به حال روندهای گردشگری  گیرد. تامیبردرنوروز( را های اسفند و فروردین )ایام است که ماه

شده در برنامه پیشنهادهای . استراتژیاستریزی یریت نشده و بدون برنامهدر روستا مد

استراتژیک منطقه نمونه گردشگری فهرج که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

عنوان نمونه تدابیری از قبیل . بهاندبه مرحله اجرا درنیامدهگردشگری استان یزد انجام شده است 

کشاورزی جهت تشویق یع دستی و بازارهایی جهت فروش محصوالت های صناتأسیس کارگاه

منظور مشارکت در توسعه گردشگری روستا اندیشیده شده است که تاکنون افراد محلی به

 گردشگریای دیگری از قبیل برنامه پارک روستایی و کمپ های توسعهاند. برنامهاجرایی نشده

گیری هستند. بازسازی منطقه تاریخی روستا که در جهاند که در مراحل اولیه بودنیز تدوین شده

ربط انجام های دولتی ذیاند توسط سازمانهای قدیمی قرار گرفتهآن قلعه مسجد انبار و خانه

اند به علت وجود اشیاء عتیقه کیلومتری روستا واقع شده 2شده است. قبرهای قدیمی که در 

انداز روستا بیابانی است مناطق بیابانی که چشم اند. با وجود اینبرد قرار گرفتهدستمورد 

اند های روستا که خشکیدهگیرند. قناتندرت مورد بازدید گردشگران قرار میبهاطراف روستا 

های تاریخی روستا هستند که بدون استفاده رها شده و های تاریخی روستا از جمله جاذبه و خانه

 . (Aghazamani and Ghaderi, 2013)شوند بازدید نمی

که  استهایی فراوانی نظر گردشگری دارای جاذبه و قابلیتهمچنین روستای فهرج از

مسجد عالقبندی )علی ، مجموعه تاریخی و دیدنی شهدای فهرج، آب انبار حسینیهتوان به می

، کاروانسرای بن ده، حمام بن ده، قلعه فهرج، تکیه عالقمندی، کمپ کویری فهرج(، قوندی

شناسایی نقاط  هدف این پژوهشبر همین اساس  اشاره کرد. تران و قلعه معاذچاه چهل دخ

توسعه  رایمناسب ب ایهای توسعهها و تهدیدها و ارائه استراتژیقوت، ضعف، فرصت

  .استگردشگری روستایی )مورد مطالعه: روستای فهرج استان یزد( 

که در زیر رفته است تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه گردشگری روستایی انجام گ

 Salehpour and)پور و همکارانش صالح پژوهش نتایج ها آورده شده است.چند مورد از آن

et al., 2019) سنجی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر رویکرد توسعه پایدار به قابلیت که
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ی توسعه ترین راهبرد برادهد که مناسبنشان می ،در منطقه تخت سلیمان تکاب پرداختند

است. بر  6143/0امتیاز  با (WT) تدافعیگردشگری روستایی در محدوده مورد مطالعه، راهبرد 

، آثار این اساس الزم است اقداماتی نظیر تدوین مقررات جدید برای نگهداشت محیط زیست

گذاری رسازی برای سرمایهخوردن تعادل اکولوژیکی منطقه، بستتاریخی و جلوگیری از برهم

ها و تسهیالت مناسب، صوصی و دولتی در صنعت گردشگری و ایجاد زیرساختبخش خ

ینه گردشگری، رسانی به ساکنان بومی در زمهای آموزشی و اطالعتوسعه و ترویج برنامه

های طبیعی و انسانی، بازاریابی و تبلیغات برای استفاده بهینه از سرمایه آموزش افراد متخصص

پژوهشی دیگر از  نتایج. شودح محلی، ملی و فراملی انجام های گردشگری در سطپتانسیل

که  نشان دادند (Razzaqi Borkhani and Mohammadi, 2018) و محمدی خانیرزاقی بور

ترین ، مهمکوه شمالی مازندرانسوادکوه و در دو شهرستان سواددر تدوین راهبردها 

 ، حداقل(SO) حداکثر – اکثر، به ترتیب اولویت شامل راهبردهای حدTOWS راهبردهای مدل

برای توسعه گردشگری  (WT) حداقل – و حداقل (ST) حداقل – حداکثر ،(WO) حداکثر –

 Aghazamani) زمانی و قادریآقا های پژوهشییافتههمچنین  .روستایی تبیین گردیده است

and Ghaderi, 2013)  های الزم جهت توسعه که روستای فهرج پتانسیلحاکی از آن است

زمینه توسعه پایدار روستایی  ،هابرداری از این قابلیتاما به دلیل عدم بهره ؛گردشگری را دارد

کارگیری مدل باتلر مشخص شد که این روستا در مرحله بهدر این منطقه فراهم نشده است. با 

ه اکتشافی قرار گرفته است و از اغلب منابع گردشگری روستا استفاده نشده است. در این مطالع

همچنین میزان  شگری بر روستا ومحیطی گردفرهنگی و زیست –اثرات اقتصادی، اجتماعی 

که گردشگری در روستا اثرات مثبت  رغم اینرضایت جامعه میزبان بررسی شده است؛ علی

ها از آثار تاریخی، فرهنگی نظیر افزایش غرور روستاییان، افزایش آگاهی آن –اجتماعی 

ها را در پی داشته است، جامعه میزبان نتوانسته از یخی و حفاظت از آنهای تاربازسازی مکان

محیطی با مراقبت بیشتر زیستد. با این حال گردشگری از بعد شومند مزایای اقتصادی آن بهره

 ماندن روستا همراه بوده است.تمیزدر زمینه روستاییان 
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 اول، مرحله نشان داد که در (Fostiadis and et al., 2019) فوتیادیس و همکاراننتایج 

توسعه  مهم عوامل عنوانبه میزبانجامعه  طرف از همکاری و رهبری ،های مالیکمک

 اقتصادی شرایط و اندازه ،هاحمایت ،در مرحله دوم. دنشومی تلقیگردشگری روستایی 

 میزآموفقیت عوامل که ازگذارد می تأثیر روستایی گردشگری میزبانان دیدگاه بر پیرامونی

 از مشخص تحلیل و تجزیه به (Liu, 2019) لیو. هستند روستایی هایکسب و کارهای 

. وی به این نتیجه دست پرداخت هاینان در روستایی گردشگری توسعه در موجود مشکالت

 از جلوگیری طراحی، و ریزیبرنامه روستایی، معاصر فضای برای خوبی مرجع یافت که هاینان

 استفاده و روستایی، فضای توسعه و ساخت روند در منابع عناصر حد از بیش توسعه و اتالف

 و کرد نوسازی به شروع هاینان روستایی گردشگری. کندمی ترویج را گردشگری منابع از بهینه

 . شد هاینان صنعتی ساختار تعدیل موجب

ی مرکز اسناد و کتابخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگربا استناد به  همچنین

در زمینه موضوعاتی مانند منطقه فهرج  های مهمی درتحقیقات و پژوهش ،استان یزد

با توجه به . انجام شده استهای پژوهشی، طرح ساماندهی فهرج و مسجد جامع فهرج  حفاری

انجام تحقیقی که به بررسی  ،و اهمیت روستای فهرجگرفته  صورتهای بررسی پیشینه پژوهش

 الزم و ضروری است.  بپردازد،ری روستایی در روستای فهرج راهبردهای توسعه گردشگ

 تحقیق شناسیروش

تحلیلی است. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، از  –روش پژوهش، روش توصیفی

 .ای )برای مبانی نظری( و از پرسشنامه )برای پژوهش عملی( استفاده شده استمنابع کتابخانه

و سپس نقاط ضعف، قوت،  توزیع شدروستایی  هایی بین گردشگراننخست پرسشنامه

ها ها و تهدیدهای توسعه گردشگری روستایی در روستای فهرج استان یزد از آن فرصت

 دهنده موقعیت جغرافیایی روستای فهرج در استان یزد است.نشان 1شکل  استخراج شد.
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 : نقشه موقعیت جغرافیایی روستای فهرج استان یزد1شکل 

. شد، فراهم SWOTهای مدل های گردشگران، دادهاطالعات پرسشنامه آمیزیبا درهم

هایی برای توسعه اطالعات به دست آمده توسط مدل فوق، تحلیل شد و در پایان نیز استراتژی

گیری تصادفی استفاده شد و . در این پژوهش از روش نمونهشدگردشگری روستایی تدوین 

 330نفر پیشنهاد شد که تعداد  322تعداد نمونه  گرفت.توسط فرمول کوکران انجام  گیرینمونه

پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد. مدل کاربردی تحقیق، مدل ترکیبی تحلیل 

است. ابتدا وضع موجود  QSPMریزی استراتژیک کمی و مدل برنامه SWOTاستراتژیک 

ها و اساس مدل س برسپ روستای فهرج استان یزد بررسی شد.صنعت گردشگری روستایی در 

با  بررسی شد. سپسریزی استراتژیک، عوامل محیطی و داخلی، الگوهای مدیریت و برنامه

ها با استفاده از مدل ها، به تجزیه و تحلیل یافتهتعیین نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت
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SWOT یابی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارز های مربوط به آن شاملو ماتریس

ریزی عوامل داخلی و ماتریس تلفیق عوامل داخلی و خارجی و در نهایت ماتریس برنامه

 . شد پرداخته QSPMاستراتژیک کمی 

ها و تهدیدها و ابزاری برای ها، فرصتها، ضعفتحلیل قوت ، روشSWOTمدل 

گیری یک نگرش سیستمی از نحوه تصمیم که با ایجاداست های درونی و بیرونی تحلیل محیط

  (.Kahraman and et al., 2007) کندپشتیبانی می

روند تحلیل توسعه گردشگری روستایی در روستای فهرج استان یزد از شناسایی عوامل 

شود و سپس به ها و تهدیدها( آغاز میها( و عوامل بیرونی )فرصتها و ضعفدرونی )قوت

 SWOTدوین استراتژی توسط مدل (، تEFE( و عوامل بیرونی )IFEارزیابی عوامل درونی )

که  شودمی، مشخص IEبیرونی  –گیری از ماتریس ارزیابی درونی پردازد. در ادامه، با بهرهمی

در چه موقعیتی قرار دارد. سرانجام، با  روستایی در روستای فهرج استان یزدگردشگری 

که اولویت با شود می، مشخص QSPMریزی استراتژیک کمی گیری از ماتریس برنامه بهره

 .استتدوین شده  کدام استراتژی

 نتایج و بحث

 (IFEارزیابی عوامل داخلی )

. این ماتریس است(، برای بررسی عوامل داخلی IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

کند و نقاط قوت و ضعف اصلی گردشگری روستایی در روستای فهرج را تدوین و ارزیابی می

نماید. این ماتریس در پنج هایی ارائه میها راهرزیابی روابط بین آنهمچنین برای شناسایی و ا

پس از به دست آوردن نقاط قوت و ضعف، این عوامل به ترتیب  -1گیرد: مرحله زیر شکل می

به هر یک از نقاط قوت و ضعف از صفر )اهمیت  -2شود. نقاط قوت و ضعف، نوشته می

شود. ضریب هر عامل، بیانگر اهمیت نسبی آن ده می)بسیار مهم است(، ضریب دا 1ندارد( تا 

ها )نقاط قوت و به هر یک از عامل -3. مجموع این ضرایب باید برابر یک شود. استعامل 

بیانگر  3ضعف کم، نمره  2بیانگر ضعف اساسی، نمره  1شود. نمره داده می 4تا  1ضعف( نمره 
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مخصوص نقاط  2و  1)نمره  استمورد نظر نشانگر قوت بسیار باالی عامل  4نقطه قوت و نمره 

ضریب هر عامل، در نمره آن ضریب،  -4، مخصوص نقاط قوت است(. 4و  3ضعف، و نمره 

شود. اگر نمره نهایی، کمتر از های نهایی هر عامل محاسبه میمجموع نمره -5شود. ضرب می

ار ضعف است. اگر نظر عوامل داخلی دچین معناست که گردشگری روستایی ازباشد، به ا 5/2

نظر عوامل درونی ین معناست که گردشگری روستایی ازباشد، به ا 5/2نمره نهایی بیشتر از 

 .استدارای قوت 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )نقاط قوت( توسعه گردشگری روستایی در روستای  .1جدول 

 فهرج

 نمره ضریب هاقوت ردیف
 نمره 

 نهایی

 072/0 3 024/0 بهای دسترسی مناسوجود راه 1

 036/0 3 012/0 نزدیکی به شهر مرکزی 2

3 
های فرهنگی و های فرهنگی )آداب و رسوم، فرهنگ محلی، جاذبهوجود جاذبه

 تاریخی(
050/0 4 2/0 

 252/0 4 063/0 قدمت تاریخی روستای فهرج 4

 208/0 4 052/0 داشتن محیط آرام برای استراحت و تفریح گردشگران 5

 096/0 3 032/0 اشتغال و افزایش درآمد روستاییانایجاد  6

 063/0 3 021/0 کاهش مهاجرت به شهر 7

 135/0 3 045/0 ریزیگذاری و برنامهداشتن پتانسیل الزم برای برای سرمایه 8

9 
روستایی و ایجاد حس  جوانان وجود وضعیت باالی آگاهی و سواد در بین

 همکاری و مشارکت در آنان
012/0 3 036/0 

 06/0 3 020/0 ها و اماکن الزم همچون آب شهری، برق، گاز و ... در روستاوجود زیرساخت 10

 039/0 3 013/0 وجود امکانات پزشکی در روستا 11

 075/0 3 025/0 وجود پتانسیل الزم برای ایجاد خدمات اقامتی و پذیرایی 12

 های پژوهش مأخذ: یافته
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داخلی )نقاط ضعف( توسعه گردشگری روستایی در روستای ماتریس ارزیابی عوامل  .2جدول 

 فهرج

 نمره ضریب هاضعف ردیف
 نمره

 نهایی

 086/0 1 086/0 کمبود آب 1

 083/0 1 083/0 شرایط اقلیمی نامناسب و کویری 2

 054/0 1 054/0 محیطی و ایجاد خسارت به آثار فرهنگی و تاریخیتهدیدهای زیست 3

 062/0 1 062/0 تفریحی مناسب در روستا نبود خدمات فرهنگی و 4

 041/0 1 041/0 کمبود وسایل نقلیه مناسب از مراکز شهری به مقاصد گردشگری 5

 037/0 1 037/0 کمبود نیروی متخصص و آشنا به گردشگری 6

 053/0 1 053/0 گذاری دولت در روستاریزی و سرمایهعدم وجود برنامه 7

 06/0 1 06/0 کانات اقامتی در روستاناکافی بودن تسهیالت و ام 8

 074/0 1 074/0 توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال 9

 061/0 1 061/0 اطالعی گردشگراننبود تبلیغات و بی 10

 04/0 2 020/0 تعارض میان فرهنگ گردشگران و ساکنین محلی روستا 11

 923/1 - 1 جمع

 - 54/1 - میانگین

 پژوهش های مأخذ: یافته

شده  923/1برابر  مجموع نمره نهایی نقاط قوت و ضعفدهد که نشان می 2 جدول

( دارد. نتیجه آنکه گردشگری 5/2است که این عدد فاصله زیادی تا میانگین مورد نظر )

نظر که روستای فهرج ازطوریرای شرایط نابسامان درونی است بهروستایی در روستای فهرج دا

 . استعف عوامل داخلی دچار ض

 (EFEارزیابی عوامل خارجی )

شود. ( استفاده میEFEبرای ارزیابی عوامل خارجی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )

مراحل کار با این ماتریس، همانند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی است با این تفاوت که این بار 

نمره دادن به عوامل است. شوند. تفاوت دیگر آن، در مفهوم ها و تهدیدها فهرست میفرصت
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که این طوریشود بهداده می 4تا  1نمره در این ماتریس همانند ماتریس عوامل داخلی به عوامل 

ند. هست روستایی در روستای فهرجروی گردشگری ها و تهدیدهای پیشها نشانگر فرصتنمره

 1در حد متوسط و نمره  2نشانگر از حد متوسط باالتر، نمره  3نشانگر نمره عالی، نمره  4نمره 

توانند هر یک از این ها و تهدیدها میدهد. هر یک از فرصتحد ضعیف آن عامل را نشان می

. اگر این میانگین به است 5/2نمرات را به خود اختصاص دهند. میانگین مجموع نمرات نیز برابر 

بسیار  روستاییی ها و تهدیدها( در زمینه گردشگربرسد، یعنی عوامل خارجی )فرصت 4عدد 

های نتوانسته از فرصت روستایی. عدد یک نیز بیانگر این است که گردشگری هستندعالی 

 برداری کند و یا از عواملی که موجب تهدید آن شده است، دوری نماید. موجود بهره

روستایی در روستای ها( توسعه گردشگری ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )فرصت .3جدول 

 فهرج

 نمره ضریب هافرصت ردیف
 نمره

 نهایی

 192/0 3 064/0 های موجودساخت به جاذبهر مناسب برای افزودن جاذبه انسانبست 1

 324/0 4 081/0 حفظ فرهنگ بومی 2

 36/0 4 09/0 افزایش کیفیت زندگی ساکنان محلی با توسعه گردشگری 3

 368/0 4 092/0 ها و تسهیالت گردشگریامکان توسعه زیرساخت 4

5 
گذار خصوصی در صورت ارائه خدمات و افزایش انگیزه در جذب سرمایه

 هاتسهیالت به آن
083/0 4 332/0 

6 
ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت  برایافزایش توجه دولت و مسئوالن 

 روستاییان
051/0 3 153/0 

 108/0 3 036/0 بخشی به مردم در جهت حفظ محیط زیستآموزش و آگاهی 7

 177/0 3 059/0 رونق صنایع دستی 8

 022/0 2 011/0 تبادالت فرهنگی مردم روستا با گردشگران 9

 064/0 2 032/0 کاهش نرخ بیکاری و افزایش نقدینگی 10

 های پژوهش مأخذ: یافته
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )تهدیدها( توسعه گردشگری روستایی در روستای  .4جدول 

 فهرج

 نمره ضریب تهدیدها ردیف
 نمره
 نهایی

 02/0 1 02/0 از بین رفتن فرهنگ سنتی مردم روستا در اثر افزایش گردشگران 1

2 
عدم صدور مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گسترش خدمات و تسهیالت 

 گردشگری
046/0 3 138/0 

 272/0 4 068/0 نداشتن تنوع در ارائه خدمات و محصوالت گردشگری 3

4 
طبیعت و آثار ز حد جمعیت در فصول خاص که موجب آسیب به تراکم بیش ا

 شودفرهنگی می –تاریخی 
035/0 3 105/0 

5 
ها به اماکن اقامتی و از بین رفتن معماری گرایش ساکنان به تبدیل منازل و زمین

 بومی
019/0 2 038/0 

 068/0 2 034/0 های کشاورزیتخریب مزارع و زمین 6
 042/0 2 021/0 اجتماعی با افزایش تعداد گردشگران افزایش جرم و تخلفات 7

8 
منظور اقامت در وجب ایجاد انگیزه در گردشگران بهنیاز به زمان کم بازدید که م

 شودتر میهای متنوعمقاصد رقیب که دارای خدمات باالتر با جاذبه
086/0 3 258/0 

 216/0 3 072/0 نبود تبلیغات و بازاریابی مناسب جهت جذب گردشگران 9
 257/3 - 1 جمع

 - 89/2 - میانگین

 های پژوهش مأخذ: یافته

شده  257/3برابر  ها و تهدیدهاوع نمره نهایی فرصتدهد که مجمنشان می 4جدول 
( دارد. نتیجه آنکه گردشگری 5/2است که این عدد فاصله زیادی تا میانگین مورد نظر )

 است.  کردهیرونی خوب عمل روستایی در روستای فهرج در زمینه عوامل ب

 (IEتحلیل ماتریس داخلی و خارجی )
های ها و تهدیدها و پس از اینکه ماتریسها، فرصتها، ضعفپس از شناسایی قوت

EFE  وIFE  انجام گرفت، تحلیل ماتریسIE  داخلی  –یا همان ماتریس تحلیل عوامل خارجی
ت درخور این پرسش که، اولویت دهد، پاسخی اس. پاسخی که این ماتریس میصورت گرفت

، نمره نهایی برابر IFE. در ماتریس است( SO ،WO ،ST ،WTها )با کدوم گروه از استراتژی
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و  257/3نمره نهایی برابر  EFEبه دست آمد. در ماتریس  54/1و میانگین نمرات برابر  923/1
ها تشکیل شده ن یافتهاساس همی نیز بر IEبه دست آمد. ماتریس  89/2میانگین نمرات برابر 

دهد، متعلق به گروه ای که محل تقاطع دو خط نقطه چین را نشان می(. ناحیه2است )شکل
روی  EFEهای همین داده شکل گرفته است. نخست جمع نمرات نهایی ماتریس استراتژی

کشیده شد.  IFEمشخص شد و عمود بر آن، خطی به موازات محور  EFEمحور مربوط به 
دهد که همان هایی را نشان میاند، استراتژیکه این دو خط در آن به هم برخورد کردهای ناحیه

 .هستند WOهای گروه استراتژی

 
 ( توسعه گردشگری روستایی در روستای فهرجIEماتریس داخلی و خارجی ) .2شکل 

 ( SWOTها و تهدیدها )ها، فرصتها، قوتتحلیل ضعف
، 6در اولویت اول قرار دارند. اکنون جدول  WO ینشان داد که استراتژ IE ماتریس

 ( کدامند؟WOکارانه )های گروه محافظهپاسخ این پرسش است که استراتژی
با توجه به بررسی راهبردهای توسعه گردشگری روستای فهرج که توسط سازمان میراث 

بسیاری در  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد انجام گرفته است، تاکنون اقدامات
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ابنیه، ایجاد کمپ گردشگری  مرمت و بازسازی از قبیلگردشگری روستای فهرج  توسعهجهت 
نظر با توجه به نقش مهم این روستا از .انجام شده است گردی در منطقهایجاد تعدادی بوم بادیه و

ن و خارجی و همچنیداخلی  گردشگرانمورد توجه بسیاری از که قدمت و نزدیکی به شهر یزد 
، الزم است تا اقدامات بیشتری برای توسعه گردشگری استساکنان شهر یزد به این روستا 

روستایی در فهرج انجام گیرد که از جمله راهبردهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
های گردشگری که نیازمند توجه و زیرساخت توان به بهبود و اصالحگردشگری استان می

های بیشتر و لزوم توسعه های دسترسی به روستا، ایجاد کمپبهبود راه، استحمایت دولت 
گذاری خارجی به دلیل عدم توانایی ساکنان روستا زیرساختی و تسهیالتی روستا، نیاز به سرمایه

اشاره های فصلی و ... گذاری در بخش گردشگری، برگزاری بیشتر جشنوارهدر زمینه سرمایه
 شده است.  آوردهها دی از این استراتژیتعداکه در جدول زیر،  کرد

 هااستراتژی .5جدول 

 استراتژی گروه

SO 

 ها و افزایش کیفیت زندگی ساکنانگذاران بخش خصوصی و دولتی برای بهبود زیرساختمندی از سرمایهبهره
 استفاده از نیروهای جوان باسواد و ایجاد شغل برای آنان

 منظور ترغیب بیشتر گردشگران و افراد شهری و سفر به روستاساخت بههای انسانساخت و گسترش جاذبه
 منظور ارتقای تسهیالت و خدمات رفاهی، اقامتی و بهداشتیمندی از توجه دولت بهبهره

 و نقل و تسریع دسترسی از نقاط مختلف به روستای فهرج منظور بهبود کیفیت حملبهت دولت مندی از حمایبهره 

WO 

منظور انجام تبلیغات و بازاریابی و ترغیب گردشگران به بازدید از فرهنگ بومی، صنایع دستی و ... بهه از استفاد
 روستای فهرج

 گذاری دولت در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنانریزی و سرمایهبرنامه
-های گوناگون از قبیل جشنوارههای باکیفیت و ایجاد جاذبهریزی دولت جهت ایجاد تسهیالت و زیرساختبرنامه

 های گوناگون در فصول مختلف سال

ST 

 ها و تسهیالت گردشگریمنظور بهبود زیرساختقوانین توسط دولت و صدور مجوز بهاصالح 
اعطای مجوز به تغییر کاربری به شرط رعایت معماری بومی و تخریب اماکن اقامتی که متناسب با فرهنگ بومی 

 ما نیستند
 نیستندمجوز برای تغییر کاربری مزارعی که قابل کشت  صدور

های بازاریابی و ها برای انجام فعالیتها، قدمت روستا و سایر پتانسیلگیری از موقعیت دسترسی، جاذبهبهره
 تبلیغات

WT 
 محیط زیستمنظور حفظ ابنیه و آثار تاریخی و شگران از آثار تاریخی و طبیعت بهریزی برای بازدید گردبرنامه

 منظور جلوگیری از تعارض بین گردشگران و مردمردم در نحوه برخورد با گردشگر بهرسانی به مآموزش و اطالع

 های پژوهش مأخذ: یافته
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 (QSPMریزی استراتژیک کمی )ماتریس برنامه

 که عبارتند از:  WOهای گروه اکنون پرسش اینجاست که کدام یک از استراتژی

و نقل و تسریع دسترسی از نقاط  منظور بهبود کیفیت حملت دولت بهاز حمای مندیبهره -1

منظور انجام تبلیغات فرهنگ بومی، صنایع دستی و ... بهاستفاده از  -2، مختلف به روستای فهرج

گذاری ریزی و سرمایهبرنامه -3، و بازاریابی و ترغیب گردشگران به بازدید از روستای فهرج

ریزی دولت جهت ایجاد تسهیالت و برنامه -4، اشتغال و افزایش درآمد ساکناندولت در ایجاد 

های گوناگون در فصول های گوناگون از قبیل جشنوارههای باکیفیت و ایجاد جاذبهزیرساخت

( که QSPMریزی استراتژیک کمی )، باید در اولویت قرار گیرند؟ ماتریس برنامهمختلف سال

 ت، به این پرسش پاسخ خواهد داد.در شش مرحله زیر شکل گرف

 شوند. ها در یک ستون نوشته میها و ضعفها و تهدیدها، قوتفرصت -1

روستایی در ها که در توسعه گردشگری ها و ضعفها، تهدیدها، قوتبه هر یک از فرصت -2

 شود. نقش عمده دارند، ضریب داده می روستای فهرج

 شوند. ندی شوند، در ردیف باالی ماتریس نوشته میبهایی که باید اولویتاستراتژی -3

ها مقدار عددی هستند که جذابیت هر استراتژی را شوند، آنهای جذابیت مشخص مینمره -4

دهد. برای تعیین نمره جذابیت باید عوامل داخلی و ها نشان میدر یک مجموعه از استراتژی

شکل د. نمره جذابیت به این کررسی خارجی را که در موفقیت شرکت نقش عمده دارند، بر

 .بسیار جذاب=4دارای جذابیت معقول،  =3تا حدی جذاب،  =2، بدون جذابیت =1است: 

های جذابیت یعنی حاصل شود. مقصود از جمع نمرهجمع نمرات جذابیت محاسبه می -5 

 .های جذابیتضرب ضریب در نمره

دهد که در هر ات جذابیت نشان میشود. مجموع نمرمجموع نمرات جذابیت محاسبه می -6

 مجموعه، کدام استراتژی از بیشترین جذابیت برخوردار است.
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 (QSPMریزی استراتژیک کمی )ماتریس برنامه .6جدول 
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 نقاط قوت

S1 024/0 4 096/0 3 072/0 2 048/0 4 096/0 

S2 012/0 4 048/0 4 048/0 2 024/0 4 048/0 

S3 050/0 4 2/0 4 2/0 4 2/0 4 2/0 

S4 063/0 1 063/0 4 252/0 4 252/0 4 252/0 

S5 052/0 1 052/0 4 208/0 4 208/0 4 208/0 

S6 032/0 1 032/0 4 128/0 4 128/0 4 128/0 

S7 021/0 1 021/0 4 084/0 4 084/0 4 084/0 

S8 045/0 3 135/0 4 18/0 4 18/0 4 18/0 

S9 012/0 1 012/0 4 048/0 4 048/0 4 048/0 

S10 020/0 4 08/0 4 08/0 4 08/0 4 08/0 

S11 013/0 4 052/0 4 052/0 4 052/0 4 052/0 

S12 025/0 4 1/0 4 1/0 4 1/0 4 1/0 

 نقاط ضعف

W1 086/0 1 086/0 1 086/0 1 086/0 1 086/0 

W2 083/0 1 083/0 1 083/0 1 083/0 1 083/0 

W3 054/0 2 108/0 1 054/0 2 108/0 1 054/0 

W4 062/0 1 062/0 1 062/0 4 248/0 3 186/0 

W5 041/0 4 164/0 1 041/0 1 041/0 2 082/0 

W6 037/0 1 037/0 1 037/0 2 074/0 3 111/0 

W7 053/0 3 159/0 1 053/0 3 159/0 3 159/0 

W8 06/0 2 12/0 1 06/0 1 06/0 2 12/0 

W9 074/0 3 222/0 1 074/0 1 074/0 1 074/0 

W10 061/0 4 244/0 1 061/0 1 061/0 1 061/0 
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W11 020/0 1 020/0 1 020/0 1 020/0 1 020/0 

 هافرصت

O1 064/0 4 256/0 4 256/0 4 256/0 4 256/0 

O2 081/0 1 081/0 4 324/0 1 081/0 4 324/0 

O3 09/0 4 36/0 4 36/0 4 36/0 4 36/0 

O4 092/0 4 368/0 4 368/0 4 368/0 4 368/0 

O5 083/0 4 332/0 4 332/0 4 332/0 4 332/0 

O6 051/0 3 153/0 4 204/0 4 204/0 4 204/0 

O7 036/0 1 036/0 4 144/0 4 144/0 4 144/0 

O8 059/0 1 059/0 4 236/0 4 236/0 4 236/0 

O9 011/0 1 011/0 3 033/0 3 033/0 4 044/0 

O10 032/0 1 032/0 4 128/0 4 128/0 4 128/0 

 تهدیدات

T1 02/0 1 02/0 2 04/0 1 02/0 1 02/0 

T2 046/0 4 184/0 3 138/0 2 092/0 3 138/0 

T3 068/0 2 136/0 1 068/0 4 272/0 3 204/0 

T4 035/0 3 105/0 3 105/0 2 07/0 1 035/0 

T5 019/0 1 019/0 2 038/0 2 038/0 1 019/0 

T6 034/0 1 034/0 1 034/0 3 102/0 1 034/0 

T7 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 

T8 086/0 4 344/0 1 086/0 1 086/0 2 172/0 

T9 072/0 3 216/0 1 072/0 1 072/0 3 216/0 

 767/5 - 333/5 - 07/5 - 963/4 - های جذابیتمجموع نمره

 های پژوهش مأخذ: یافته
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ریزی دولت دهند استراتژی چهارم یعنی برنامهنشان می 6های جدول طور که یافتههمان

های گوناگون از قبیل جاد جاذبههای باکیفیت و ایجهت ایجاد تسهیالت و زیرساخت

دارای اولویت اول، استراتژی  767/5های گوناگون در فصول مختلف سال با مقدار  جشنواره

گذاری دولت در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنان ریزی و سرمایهسوم که همان برنامه

هنگ بومی، صنایع دستی فرکه استفاده از  دومدر اولویت دوم و استراتژی  333/5با مقدار  است

با  استمنظور انجام تبلیغات و بازاریابی و ترغیب گردشگران به بازدید از روستای فهرج و... به

منظور بهبود ت دولت بهمندی از حمایبهرهکه  اولدر اولویت سوم و استراتژی  07/5مقدار 

 963/4با مقدار  است و نقل و تسریع دسترسی از نقاط مختلف به روستای فهرج کیفیت حمل

 در اولویت چهارم این پژوهش قرار گرفتند.

 و پیشنهادها گیرینتیجه

که توسعه گردشگری روستایی در روستای فهرج، با نقاط ضعف و  دادها نشان یافته

هایی را هم دارد. در راستای توسعه ها و فرصتای روبرو است و همچنین قوتتهدیدهای عمده

مجموع ( نشان داد که IFEسو، ماتریس ارزیابی عوامل درونی )، از یک روستاییگردشگری 

که این عدد فاصله زیادی تا میانگین مورد نظر  شد 923/1ط قوت و ضعف، برابر نمره نهایی نقا

رای شرایط نابسامان درونی ( دارد. نتیجه آنکه گردشگری روستایی در روستای فهرج دا5/2)

از طرف دیگر ماتریس  .استامل داخلی دچار ضعف نظر عوکه روستای فهرج ازطوریاست به

به خوبی  روستایی در روستای فهرج( نشان داد که گردشگری EFEارزیابی عوامل بیرونی )

های موجود بهره ببرد و تا حد امکان از تهدیدها دوری گزیند )به علت اینکه توانسته از فرصت

 257/3نمره باالی میانگین یعنی  واکنش خوبی نسبت به عوامل بیرونی نشان داده و دارای

( نشان از آن دارد IEبیرونی ) –است(. نتایج به دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل درونی 

 ،ترین استراتژی مطابق با تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونیکه مناسب
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-های محافظهتژینیز نشان داد که استرا SWOT. تجزیه و تحلیل است WOهای گروه  استراتژی

 عبارتند از: کارانه

و نقل و تسریع دسترسی از نقاط  منظور بهبود کیفیت حملت دولت بهمندی از حمایبهره -1

 .جمختلف به روستای فهر

منظور انجام تبلیغات و بازاریابی و ترغیب فرهنگ بومی، صنایع دستی و ... بهاستفاده از  -2

 .گردشگران به بازدید از روستای فهرج

 .گذاری دولت در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنانریزی و سرمایهمهبرنا -3

های های باکیفیت و ایجاد جاذبهریزی دولت جهت ایجاد تسهیالت و زیرساختبرنامه -4

 .های گوناگون در فصول مختلف سالگوناگون از قبیل جشنواره

ار استراتژی فوق، اولویت نیز نشان داد که از چه QSPMریزی استراتژیک کمی ماتریس برنامه

های باکیفیت و ایجاد ریزی دولت جهت ایجاد تسهیالت و زیرساختاول با استراتژی برنامه

 767/5های گوناگون در فصول مختلف سال با مقدار های گوناگون از قبیل جشنوارهجاذبه

 .استراستا هم (Mandic and et al., 2018) همکارانماندیک و  هایکه با یافته است

در  333/5گذاری دولت در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ساکنان با مقدار ریزی و سرمایه برنامه

 (Scheyvens and Hughes, 2019) شیونز و هیوز قرار دارد که با نتایج پژوهش رتبه دوم

و  منظور انجام تبلیغات و بازاریابیفرهنگ بومی، صنایع دستی و ... بهاستفاده از  .همسو است

های که با یافته استدر رتبه سوم  07/5با مقدار  دشگران به بازدید از روستای فهرجترغیب گر

مندی از بهره مطابقت دارد. (Harbor and Hunt, 2020) هاربر و هانت حاصل از پژوهش

و نقل و تسریع دسترسی از نقاط مختلف به روستای منظور بهبود کیفیت حمل دولت به حمایت

 Manaf) مناف و همکاران هایاست که با یافته در رتبه چهارم قرار گرفته 963/4قدار فهرج با م

and et al., 2018)  استهمسو. 
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