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  چکیده
 براي منطقه اقتصادي ۀمحرک موتور به توریسم تبدیل و پایدار گردشگري ۀتوسع برمبناي روستایی گردشگري ءرتقاا 
 بـا  متناسـب  منطقـی  و مناسـب  راهبردهـاي  اتخـاذ  بـه  نیازمنـد  کـه  اسـت  موارديترین  مهم از جامعه زندگی کیفیت بهبود

 راهبردهـاي  تحلیل و تبیین هدف با تحقیق این. است مینسرز آمایش ییها يریگ جهت با و محلی و اي منطقه هاي قابلیت
 ،بـوده  الیگـودرز  شهرسـتان  در گردشـگري  هـدف  روسـتاهاي  از کـه  گایکـان  روسـتاي  در روسـتایی  گردشگري ۀتوسع
 يآور جمـع  بـراي  نامـه  پرسـش  ابـزار  از اسـتفاده  بـا  که است تحلیلی -توصیفی ،تحقیق این انجام روش. است شده نیتدو

 حجم تعیین براي. شود مینفر  184 شامل ییایجغراف ةمحدود در شده بررسی هاي نمونه تعداد و است ار رفتهک به اطالعات

 از گردشـگري  ۀتوسـع  بندي راهبردهـاي و اولویت اطالعات لیوتحل هیتجز براي و  شده استفاده کوکران فرمول از نمونه،
 عوامـل  و داخلـی  عوامـل  ارزیـابی  بـه  توجـه  بـا  که دهدمی نشان هابررسی نتایج. شده است استفاده (SWOT) سوات مدل

 گردشـگري  ۀتوسـع  بـه  دسـتیابی  و نیـل  بـراي  مطلـوب  استراتژي عنوان به) حداکثر -حداکثر( تهاجمی استراتژي خارجی،
  .است گایکان روستاي

  
  .سوات مدل روستایی، ردشگريگ، الیگودرز شهرستان آمایش سرزمین، :کلیدي يها واژه
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  مقدمه
 سـرزمین  طبیعـی  و اجتماعی هايظرفیت از بهینه وريبهره ترتیبات مهندسی، تعریف بر بنا رزمینس آمایش

 هـاي ظرفیـت  و منـابع  از بهینـه  گیـري  بهـره  بـر  مبتنی سرزمینی سازمان ایجاد منظور به که )1381فوالدي، (است 
 هـاي نظـام . )1385 مین،سـرز  مرکز ملی آمایش(است ) فضایی هاينظام(سرزمین  محیطی و اجتماعی اقتصادي،

 به مرتبط اجزایی از متشکل زمانی، -فضایی هايتیواقع» جغرافیایی هاينظام« خود، تررایج مفهوم به یا فضایی
 وجود آن عملکرد و فضایى ساختار بین معقولى و منطقى ارتباط که) 1389زاده،  محسن و عزیزپور( هستند هم

 بـر  بلکـه  سـاختار،  بـر تنهـا   نـه  کـه  عـواملی  از یکـی  مهم، این به توجه با .)1389 همکاران، و نژاد حاتمی(دارد 
  در و) ملـی  ،يا منطقـه  محلـی، ( مختلـف  هـاي  سطح  در روستایی هايسکونتگاه فضایی پذیرينقش و عملکرد
 گیـري شکل و گردشگري هايظرفیت ،گذاردمی اثر فضایی –کالبدي و اقتصادي -اجتماعی محیطی،بعدهاي 
 بلکـه  ،محلـی  سطح درتنها  نه ،هاییقابلیت چنین از مناسب گیريبهره صورت در که است گريگردش فضاهاي

 ایـن  درپـی . بود ايمنطقه توسعۀ فرآیند در روستاها اثرگذاري و پویایی شاهد توانمی ملی و ايمنطقه سطح در
 وجـود  ،شـود مـی  اهاروسـت   در پویـا  کـارکردي  ایجـاد  بـراي  يسـاز  نـه یزم و کـردن   فراهم سبب آنچه ،فرآیند

 توسـعه  فرآینـد  در اثرگـذاري  و پـذیري نقش تقویت منظور به يگردشگر نوین هايفعالیت با متناسب ساختاري
  .است

که سازمان جهـانی  ییتا جا )21998سوبراك،( شودیاد می» 1توسعه گذرگاه« عنوان به گردشگري از امروزه 
 حاجی نژاد و همکاران،( استسوم معرفی کرده ةهزاردر  مانیل، گردشگري را نیاز اساسی ۀبیانیگردشگري در 

). 32004شاو و ویلیـامز، ( میلیارد نفر برسد 5/1تعداد گردشگران به  2020کند که در سال بینی میو پیش )1388
ــاهیتی  يگردشــگر راســتا، در ایــن ــا م ــوعی اســت   يعــدچندبب ــواع متن ــه شــرایط محیطــی، داراي ان  و بســته ب

 ریـزي برنامه طراحان و گذاران استیس که است روستایی گردشگري گردشگري، انواع از یکی ).42000کاتر،(
 از کـه  جـایی  تا) 1390شمس،(کنند به آن توجه می  همواره اي،منطقه ۀتوسع براي اهرمی عنوان به پایدار توسعۀ

 ؛)1387مهـدوي، (شود یاد می اقتصادي و اجتماعی مشکالت و فقر از روستاها نجات هايراه از یکی با نام  آن

 بسیاري براي جدید هايفرصت کردن فراهم با سو کی از ییروستا گردشگري که داشت ابراز توان بنابراین می
 نـواحی  ایـن  توسـعۀ  موجـب  و دهـد مـی  دوبـاره  حیات ییروستا جامعۀ به که است اي وسیله عنوان به روستاها از

 سـبب  آن شـدن  ریـزي برنامـه  بـدون  توسـعۀ  دیگـر  سـوي  از و داردمی نگه پابرجا را هاسکونتگاه این و شود می
                                                                                                                                                  
1- Tourism Passport to Development 
2- Swarbrook 
3- Shaw and Williams 
4- Cater 
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  ).11993پیگرام،(شود می ییروستا هايسکونتگاه در یطیمح ستیز و اجتماعی يها بیآس

 ایجـاد  و محرومیـت  رفـع  راسـتاي  در دولـت  اصـلی  رویکردهـاي  از یکی اینکه  و مسئله اهمیت به توجه با
 تـوان  از گیـري بهـره  کشـور  ۀسـال  سـت یب انـداز  چشـم  سـند  در شدهتعیین هاي هدف تحقق و توسعه هايمحرك

 هـاي سیاسـت  ضـوابط، مالحظـات،   پایۀ بر همچنین ؛است گردشگري مقولۀ روستاها،ویژه ، بهمحروم هاي منطقه
 گردشـگري  بخـش  ۀتوسـع  بلندمـدت  آمایشـی  راهبردهـاي  و 2لرستان استان توسعۀ پایۀ نظریۀ سرزمین، آمایش

 توسـعۀ  پایـۀ  بر لرستان استان روستایی فضاهاي تیمأمور و ها وظیفه از یکی، )سرزمین آمایش شوراي مصوب(
 راهبردهـاي  تـرین اصـلی  ،ذکرشده سندهاي  و ها پژوهش  پایۀ بر راستا، این در. است استوار گردشگري بخش
 گردشـگري  سیسـات أت و امکانـات  هـا، زیرسـاخت  ایجـاد  و توسـعه « :شـامل  اسـتان  روستایی گردشگري توسعۀ

 هـاي  فعالیـت  بـه  یبخشـ  تنـوع «و  »گردشـگري  توسـعۀ  هـاي  زمینـه  در اسـتان  گردشـگري  سـطح  ارتقـاء  ظورمن به
 ةاستفادبنابراین  .3است »روستایی گردشگري هاي قابلیت از استفاده بر کیدأت با روستاها  در اجتماعی -اقتصادي

تقویــت  و توســعه هــاي هــدف هــاي فرهنگــی و طبیعــی در مســیر  مــؤثر از موقعیــت، میــراث تــاریخی و جاذبــه
سیاست کلـی آمـایش سـرزمین ابالغـی مقـام معظـم       ( .4است هاي کلی آمایش سرزمین از سیاستگردشگري 

  .)1385نظام، آمایش مجمع تشخیص مصلحت  ۀتیکم رهبري،

، داراي )اسـتان لرسـتان  ( هدف گردشگري شهرستان الیگـودرز  یکی از روستاهاي عنوان بهروستاي گایکان 
هـاي  ، جاذبـه )زنـدگی عشـایري  ویـژه   بـه (منابع غنـی فرهنگـی    :هاي گردشگري فراوانی نظیر فیتو ظر ها جاذبه

، تـدوین راهبردهـاي   رو نیـ ازا. گردشگري لرسـتان و اصـفهان اسـت    ۀناحیدو  ةدهندپیوندگردشگري طبیعی و 
 کـرد یرو امهـاي عـ  قانونمنـدي  بر چارچوبهاي عینی و مبتنی متناسب با واقعیت _ گردشگري روستایی ۀتوسع

روسـتا و   ۀتوسـع گام مهمی در رشد و  عنوان به 5باالدستی سندهايگیري جهت و» کارکردي-پویش ساختاري«
هـاي  مطلـوب فضـایی، در عرصـه    ۀتوسـع  انـداز  چشـم بـر آن بتـوان    اتکـا رسد تا با شهرستان ضروري به نظر می

                                                                                                                                                  
1- Pigram 

 در کننده تعیین هاي تقابل حدود ۀنظری این. است بلندمدت در استان ۀتوسع هاي گیري جهت ترین اصلی :از است عبارت استان ۀتوسع ۀنظری -  ٢
 ملی ۀعرص در آن نقش و استان ۀتوسع ةآیند از اندازي چشم کاربردي، و شفاف دیدگاهی قالب در و کندمی تعیین را توسعه مشی ،تشخیص فرآیند

   .دهدمی ستد به

هایی آمایش  گیري هاي آمایش سرزمین ابالغی مقام معظم رهبري، جهت استان لرستان، سیاست ۀتوسع ۀپای ۀنظری: رجوع کنید به در ضمن  - ٣
   .از منظر آمایش سرزمین روستایی ۀگردشگري و میراث فرهنگی و توسع بخش ۀتوسعراهبردهاي بلندمدت سرزمین و 

  .آمایش مجمع تشخیص مصلحت نظام ۀهاي کلی آمایش سرزمین، ابالغی مقام معظم رهبري، کمیت سیاست: نگاه کنید بهبراي اطالع بیشتر  - ٤
گیري توسعۀ  تان لرستان و جهتاس ۀتوسع ۀپای ۀهاي آمایش سرزمین ابالغی مقام معظم رهبري، نظری باالدستی، سیاست سندهايمنظور از  - ٥

  .تاس ها از منظر آمایش سرزمین بخش
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فـوق، پـژوهش    هـاي  برشـمرده  ظر گرفتن بنابراین، با در ن؛ هاي شهري منطقه را محقق ساختروستایی و کانون
 و الیگودرز شهرستان گایکان روستاي در روستایی گردشگري ۀتوسع تنگناهاي و هاتوان حاضر در پی شناخت

 در روسـتایی  گردشـگري  صـنعت  ۀتوسـع  راسـتاي  در مناسب راهکارهاي ۀارائ و موجود امکانات از گیريبهره
  .اجرایی است ايهدستگاه و النمسئو به الیگودرز شهرستان

  روش تحقیق
و توجـه بـه    1»کارکردي -مبتنی بر رویکرد پویش ساختاري به گردشگري روستایی نگاه نظري این تحقیق

هـا در  مالحظات آمایشی و توجه به روابط منطقی بین عناصر و عوامل آمایش سـرزمین نظیـر؛ انسـان و فعالیـت    
عیت استوار اسـت کـه میـان سـاختار و کـارکرد تمـام       بر این واق در این رویکرد، فرض اساسی ستفضاگسترة 

هـاي فضـایی، همچـون شـهرها، روسـتاها، منـاطق و نـواحی، نـوعی پیونـد          هاي جغرافیایی، در اینجا نظامپدیده
 ریپـذ  تحقـق هاي آن نظـام را نماینـدگی و   حاصل از آن قابلیت ۀمجموعاست که  برقرار ناپذیرانکار تنگاتنگ و 

، در ارتبـاطی  سـاخت  انسـان هـاي طبیعـی یـا    ب، سـاختارهاي کالبـدي، اعـم از سـاخت    در این چـارچو . کندمی
هاي نظام عنوان بهخود  ،هااقتصادي قرار دارند؛ البته، آشکار است که هر این -هاي اجتماعیتنگاتنگ با ساخت

حیطـی و  به همین ترتیب، کارکردهاي مختلف نظام، چه کارکردهاي م. کنندفضایی عمل میفرعی نظام اصلی 
. نظـامی فرعـی، بـا یکـدیگر تعامـل معنـادار دارنـد        عنـوان  بـه اقتصادي نیز هر یـک   -چه کارکردهاي اجتماعی

هاي فرعـی سـاختاري و کـارکردي، در تعامـل و ارتبـاط متقابـل       اعم از نظام همهاي فرعی ، تمام نظامتیدرنها
محیط خود، در تعاملی چندبعدي و بسـیار  دریافت که کلیت نظام فضایی، در  توان یم، سان نیبد. کنند یمعمل 

آن، بـا نـوعی    نتیجـۀ  دراقتصادي قرار دارد کـه   -اکولوژیک و اجتماعی -پیچیده بین اجزاي گوناگون محیطی
  .)1391 سعیدي،(کند میپویایی در گذر زمان تغییر 

 چارچوب به دنرسی منظور به ابتدا روش این در .است پیمایشی و تحلیلی -توصیفی تحقیق این انجام روش
 آمـایش  کلـی  هـاي سیاسـت  و هـا گیـري جهت استان، توسعۀ پایۀ نظریۀ نظیر، باالدستی سندهاي مشخص نظري

 پایۀ نظریۀ راهبردهاي تحقق راستاي در) روستا(روستایی  فضاهاي تیمأمور و نقش سپس ،بررسی شد  سرزمین
 توسـعۀ  تهدیـدها، راهبردهـاي   و هـا  فرصـت  ،اهـ  ضعف ،ها قوت  به توجه با در نهایت و شد  تحلیل استان توسعۀ

 آوريجمــع روش تحقیــق، ایــن در اطالعــات آوريجمــع روش. شــد بنــدياولویــت و مشــخص گردشــگري

                                                                                                                                                  
کارکردي رویکردي  –پویش ساختاري «آقاي دکتر عباس سعیدي است که در قالب دو مقاله با عناوین  ۀها تجرب این رویکرد حاصل سال - 1

ریزي کارکردي رویکردي بدیل در برنامه –پویش ساختاري «و ) 1390 – 29شماره  - جغرافیا ۀمجل(» فضایی –مکانی  هاي پژوهشنظاموار در 
  .است ارائه شده ) 1391سال  – 1شماره -ریزي روستایی اقتصاد فضا و برنامه ۀمجل( »فضایی
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 اسـتفاده ) میدانی روش چارچوب در( تحقیق این در پرسشگري و مصاحبه فن از و است پیمایشی _ ايکتابخانه
 در گردشـگري  هـدف  روسـتاهاي  از گایکـان  روسـتاي  ،تحقیـق  ایـن  در شـده  بررسی  جغرافیایی محدودة. شد

 کارشناسـان  و اسـالمی  شـوراي  ،دهیـار  روسـتا،  مـردم  میـان  از شده بررسی  هاينمونه. است الیگودرز شهرستان
-بهره با فرمول نیدر ا .است شده استفاده کوکران فرمول از نمونه، حجم تعیین براي و  انتخاب استانی و محلی
 از( نمونـه  184 بـا  برابـر  نمونـه  حجم 25/0واریانس  و درصد 5 خطا ضریب درصد، 95 ناطمینا سطح از گیري

 تصادفی و ياطبقه هايروش هانمونه تعداد به توجه با گیرينمونه روش. شد تعیین)  شده بررسیۀ نمون 337 کل
. شد استفاده (SOWT) سوات مدل از آمده دست به اطالعات و هاداده لیوتحل هیتجز براي همچنین،. شد انتخاب

 ذکـر  شـایان . اسـت  ايو کارشناسان محلی و منطقـه  روستائیان نظرهاي  یندآبر روش این در معیارها نهایی وزن
 یـک  تـا  صفر بین عددي ،تحقیق این در خارجی و داخلی عوامل از هرکدام به )ضریب( امتیازدهی ةنحو است
ـ ا بـه هریک از عوامـل   بودن عادي و کلیدي به توجه با و داخلی خارجی عوامل از هریک ۀرتب. است  بیـ ترت نی

ضـعف و تهدیـد   (دو رتبـۀ  ، )قـوت و فرصـت عـادي   (سـه  رتبۀ ) قوت و فرصت کلیدي(چهار به رتبۀ است که 
 )QSPM( با استفاده از ماتریسدر نهایت . است داکردهیپ اختصاص) ضعف و تهدید شدید(یک ۀ رتبو ) عادي

  .گیري شد و نتیجه و یبایارز ،شده ییشناسا يهاياستراتژ

  شده بررسی محدودة 
 مسـیر  در روستا این. است الیگودرز شهرستان مرکزي بخش شرقی بربرود دهستان توابع از گایکان روستاي

 مرکـز  از و کیلـومتر  20)سلطان چمن(دهستان  مرکز از گایکان روستاي فاصلۀ .است قرارگرفته الیگودرز شرق
 500 یقـدمت  محلـی  هاي مـردم  گفته بر بنا گایکان روستاي. است کیلومتر 18) الیگودرز شهر( شهرستان و بخش

-داده نشـان  دهـه  چهـار  طی در روستا این جمعیتی تحوالت روند ،1 جدول در. )1391 بیرانوندزاده،( دارد ساله

  .است شده
  

 1355- 1389 يها سال در گایکان روستاي در خانوار و جمعیت تحوالت روند -1 جدول
  1390  1389  1385  1375  1365  1355  سال شرح

  768  912  836  872  1157  990  جمعیت
  208  202  177  159  172  168  خانوار تعداد
  4  5/4  7/4  4/5  7/6  8/5  خانوار بعد

  55-90 يها سال -  کشور يها يآباد فرهنگ - مسکن و نفوس عمومی سرشماري نتایج ایران، آمار مرکز: خذأم
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 داشـته  اساسـی  نقـش  گایکـان  روستاي گردشگري فعالیت گیريشکل در ههم از بیشتر که مواردي از یکی
 هر که يطور به است،) سراب چشمه رودخانه روستا، در قنات وجود کمربسته، رودخانه( آب منابع وجود است،

 کوشـش  »تـالش  کمتـرین « قـانون  از پیـروي  براسـاس  و کـرده  اجتمـاع  آن دور بـه  سـاکنان  ،ظاهرشده آبی جا
امـامزاده   جـامع،  مسجد اشتراکی، يبردار بهره ةشیو همچنین .شوند نزدیک آب منبع به بیشتر رچهه تا اند نکرده

  دیـم،  و آبـی  کشـت  براي کشاورزي هاي زمین وجود ،یسنت يو غذاها یدست عیصنا ،ها ارمنی قبرستان  ،میابراه
 انتخاب و موجود گردشگري هايذبهجا و امکانات نیتر مهم از نیز اي کوهپایه اقلیم و مثمر و زیبا بسیار هاي باغ

 روسـتا  در موجـود  گردشـگري  هايجاذبه و امکانات نیتر مهم. است گردشگري هدف روستاي عنوان به روستا
  ).1391 ،بیرانوندزاده( است 2 جدول شرح به

  روستا در موجود گردشگري هايجاذبه و امکانات -2 جدول
جاذبه نام  يها چشمه 

دائمی و پرآب بستهکمر رودخانه  جامع مسجد  میابراه امامزاده  ارامنه قبرستان  یدست عیصنا  غذاهاي  
 سنتی

یعیطب عملکرد یعیطب   فرهنگی فرهنگی  یخیتار  یمذهب  یمذهب 
  هاي تحقیقیافته: مأخذ

  
  نتایج و بحث

، شـناخت   شـده  بررسـی  ةمحـدود گردشـگري   ۀتوسـع تبیین و تحلیل راهبردهـاي  ها و راهکار ۀئارا منظور به
هـا امـري   هـا و فرصـت  و بهبـود قـوت   هاتهدیدها، در راستاي کاهش ضعف) SWOT(سوات  ۀهارگانچعوامل 
توجـه    یـر ز يراهبردهـا  یـین تع منظور بهها و فرصت ها قوت نیتر مهم به براین مبنا،. شودناپذیر تلقی میاجتناب

  :شده است

 .رقابتی هايبرتري از گیريبهره بر مبتنی تهاجمی راهبردهاي ۀارائ - 

 .بازنگري راهبردهاي ۀارائ طریق از درونی يها ضعف رفع منظور به ،رو پیش هايفرصت نیتر مهم تبیین - 

 .یبخش تنوع راهبردهاي بر کیدأت با يا هیناح برون تهدیدهاي رفع منظور به ايناحیه درون هاي قوت تبیین - 

 .ايناحیه پذیريآسیب رفع منظور به تدافعی راهبرد ۀارائ - 

بـه شـرح    شـده  بررسی  ةمحدود گردشگري توسعۀ  هاياستراتژي تدوینل سوات مراحل مد چارچوبدر  
  :است یرز
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 )هاتهدید  و فرصت( 2خارجی و) ضعف و هاقوت( 1داخلی عوامل تعیین

، هـا  و ضـعف  هـا  قـوت  ۀمجموعـ ، شـده  بررسـی   ةمحـدود براساس بررسی وضعیت محیط درونی و بیرونـی  
 .است 4 و 3 هاي جدولکه به شرح  اند شده ییاشناساثرگذار،  هايتهدیدها و فرصت

  عوامل داخلی و خارجی لیوتحل هیتجزارزیابی و 
 در کـه  استراتژیک عوامل از یک هر خارجی، و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس از استفاده با مرحله این در

  . شد دهیوزن و ارزیابی بودند، شده يبند تیاولو و شناسایی خارجی و داخلی عوامل ماتریس
  

  کانیگا يروستا ییروستا يگردشگر) ضعف و قوت( یداخل عوامل ارزیابی ماتریس - 3 جدول
 امتیاز رتبه ضریب داخلی عوامل شاخص

 قوت

06/0  اصلی ةجاد به دسترسی و روستا در آموزشی بهداشتی، خدمات از يمند بهره  4 24/0  

06/0 جوار هم يروستاها و روستائیان  بین در نزاع و ها تنش نبود  3 18/0  
 مردم بین همکاري و تعاون ۀروحی وجود و روستا ساکنان  نیدر ب باال اجتماعی تعامل و انسجام 

 منطقه
08/0  3 24/0  

05/0 فرهنگی هاي وابستگی  وجود و اجتماعی غیررسمی يها شبکه و خویشاوندي روابط وجود  3 15/0  

08/0 نمونه ۀمنطق ةمحدود در دشگريگر هايجاذبه و منابع به مناسب دسترسی  3 24/0  

 امکان و) گردشگري ۀجاذب یک عنوان به( سنگی هاي کوه  و ها قله از زیبا اندازچشم مندي از بهره
 ...) و روي پیاده کوهنوردي،( ورزشی يها تیفعال انجام

05/0  4 2/0  

07/0 عشایري معیشت و هنر نگ،فره ذخایر از مندي بهره و نشینکوچ و عشایر جمعیت از برخورداري  4 28/0  

09/0 محلی مردم بین در گردشگر پذیرش و نوازيمیهمان ۀروحی وجود  3 27/0  
05/0 نمونه ۀمنطق نزدیکی در اولیه امکانات از مندي بهره  3 15/0  

 ضعف

09/0 ونقل حمل و ارتباطی ساختارهاي ضعف و زیربنایی ساختارهاي و خدمات کمبود  1 09/0  

08/0 منطقه در هنري و فرهنگی يها برنامه مبودک  2 16/0  

06/0 عمومی يها اقامتگاهنبود   و گردشگري رفاهی تسهیالت و زیرساختی خدمات یکم و کیفی ضعف  1 06/0  
07/0 رفاهی خدمات به ها یدسترس سطح و ها مندي بهره لحاظبه  ا روستا ضعف  1 07/0  

06/0  تبلیغات و اجرا ،يزیر برنامه زمینۀ در دشگريگر مدیریت يها ییتوانا یینارسا  2 12/0  

05/0 گردشگري؛ امر در دهید آموزش انسانی نیروي کمبود  2 10/0  
 جمع

 
1 

 
55/2  

هاي تحقیقیافته: خذأم  
  

  
                                                                                                                                                  
1- Internal Factor Evaluation(IFE) matrix 
2- External Factor Evaluation (EFE)  matrix 
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  گایکان روستاي روستایی گردشگري) هاتهدید و ها فرصت(بیرونی  عوامل ارزیابی ماتریس -  4 جدول
 امتیاز رتبه ضریب یخارج عوامل شاخص

هافرصت  

05/0 اخیر هايسال در زمینی دسترسی يها راه افزایش  4 2/0  
 گردشگري جامع طرح و کشور گردشگري ملی جامع طرح( فرادست سندهاي در منطقه به توجه
09/0  )استان  4 36/0  

05/0  منطقه در گردشگري صنعت بهبود و ارتقاء منظور به استانی و ملی اعتبارات از استفاده امکان  4 2/0  
09/0  فرهنگی و اجتماعی هویت گیريشکل و تاریخی ۀسابق و قدمت از برخورداري  3 27/0  

07/0 جغرافیایی موقعیت   21/0  
05/0  )جاذبه یک عنوان به( پیرامونی ةمحدود در عشایر وجودجوامع  3 15/0  

06/0 دهند می تشکیل را فعالیت و کار در سن  جمعیت که ساله 15 ـ 64 سنی گروه در جمعیت تمرکز  3 18/0  
09/0 اصفهان گردشگري اصلی بازارهاي به نزدیکی  4 36/0  
 براي گردشگرانی جذب امکان و بختیاري چهارمحال و اصفهان استان شهرهاي به منطقه نزدیکی

 تفریح و استراحت
05/0  4 2/0  

06/0 خصوصی بخش يگذار هیسرما يبرا  دولت بلندمدت هايوام و مالی يها مشوق  4 24/0  

 تهدیدات

04/0 منسجم عمرانی يها پروژه و هاطرح نبود و گردشگر جذب خصوص در الزم يساز نهیزم نبود   2 08/0  
08/0 ها آن از پذیرایی و اقامت و گردشگران جذب در پیرامونی نواحی و استان در رقیبی مقاصد حضور  1 08/0  

06/0 منطقه روستایی گردشگري به نسبت دولتی ياه استیس یتوجه یب  1 06/0  
05/0 فضایی يزیر برنامه رویکرد با گردشگر جذب يزیر برنامه خصوص در کاربردي هاي نبود پژوهش   2 1/0  

04/0 فرهنگی هویت و اجتماعی یررسمیغ ۀشبک خویشاوندي، پیوندهاي تضعیف  2 08/0  
07/0 گردشگر وجود از ناشی فرهنگی اجتماعی، خلتدا و بومی يها فرهنگ رفتن بین از  1 07/0  

 جمع
 

1 
 

84/2  

  تحقیق يها افتهی: خذأم
  

 با برابر) ها ضعف و ها قوت(داخلی  عوامل ارزیابی از حاصل امتیاز که است این بیانگر هاداده لیوتحل هیتجز
 از حاصـل  امتیـاز . دارد غلبـه  آن هـاي  ضـعف  بر) سیستم( نظام هاي قوت که است این ةدهندکه نشان بوده 55/2

 ایـن  ةدهنـد  نشـان  ارزش این. آمد دست به 84/2 با برابر) هاتهدید  و ها فرصت(خارجی  عوامل ماتریس ارزیابی
تـوان  با توجه به ایـن نتـایج، مـی    .دارد غلبه آن هاي تهدید بر ،شده بررسی  سکونتگاه نظام هايفرصت که است

 طراحـی  نیازمنـد  گردشـگري،  ۀتوسـع  تقویـت  و توسـعه  بـراي  و اسـت  حـاکم  نظـام  بـر  مطلوبی وضعیتگفت 
 به توجه بادر این خصوص . کند استفاده خارجی هايفرصت از داخلی هاي قوت بر هیتک با که است راهبردهایی

 راهبـرد  مناسـب،  راهبـرد  ،)هـا  فرصـت  و هـا  قـوت  نقـاط ( خـارجی  و داخلـی  عوامل وضعیت و طرح هاي هدف
 از يمنـد  بهره« نظیر داخلی عوامل حداکثر، -حداکثر راهبرد زیر هاسیاست طراحی در. است حداکثر -حداکثر
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 و منـابع  به مناسب دسترسی« ،)36/0(امتیاز  با »اصلی ةجاد به دسترسی و روستا در آموزشی _ بهداشتی خدمات
 ۀمنطقـ  بـه  جـه تو« نظیـر  خـارجی  عوامـل  و )32/0( امتیـاز  بـا  »نمونـه  ۀمنطقـ  ةمحـدود  در گردشگري هايجاذبه

 امتیاز با ،»)استان گردشگري جامع طرح و کشور گردشگري ملی جامع طرح( فرادست سندهاي در گردشگري
  .است  بسیار پراهمیت) 36/0( امتیاز با همان »اصفهان گردشگري اصلی بازارهاي به نزدیکی« و) 36/0(

  

 
  )SPACE( ییروستا گردشگري ۀتوسع استراتژیک اقدام و موقعیت ارزیابی - 1 شکل

  
  (IE) 1بیرونی و درونی عوامل نهایی ارزیابی -5 جدول

 داخلی عوامل خارجی عوامل
 )S(قوت  )W(ضعف  )O(فرصت  )T(تهدیدات 

47/0 37/2 6/0 95/1 

 عوامل ترکیب
WO ST WT SO 

97/2 42/2 07/1 32/4 

 تهاجمی راهبرد تدافعی راهبرد اقتضایی راهبرد انطباقی راهبرد

  هاي تحقیقیافته: خذأم      
  
  
  

                                                                                                                                                  
1- Internal- External (IE)  
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  روستایی گردشگري ۀتوسع راهبردهاي) تحلیل و تبیین(ترسیم 
. ، توجه شوداجرا در تشانیاهم ۀدرج در نظر داشتن  با زیر هايراهبرد باید به  قبلی، مراحل نتایج به توجه با

  :)6 جدول(است  زیر شرح به این راهبردها

 .)هاتهدید  و ها ضعف کاهش هدف با( تدافعی راهبرد - 

 .)ها فرصت و ها قوت از گیريبهره هدف با( تهاجمی راهبرد - 

 .)هاضعف کاهش براي هافرصت از گیريبهره هدف با( انطباقی راهبرد - 

 .)تهدیدها کاهش و ها قوت از گیريبهره هدف با( یانقباض راهبرد - 

  
 شده بررسیة محدود در گردشگري ۀتوسع راهبردهاي -6 جدول

 /داخلی عوامل 
 خارجی عوامل

ها قوت ها ضعف   

هافرصت  

 تهاجمی استراتژي
 اجتماعی و کالبدي - فضائی ساماندهی و آموزش -

  روستا و روستائیان
 بخش يگذار هیسرما براي مناسب سازوکار ایجاد - 

 خدمات تسهیالت، زمینۀدر خصوصی و دولتی
  زا اشتغال و مولد هاي فعالیت و گردشگري

 جدید عملکردهاي پذیرش زمینۀدر بسترسازي - 
 روستا براي

 ایجاد و گردشگري فرهنگ توسعۀ و ارتقاء - 
  گردشگري و محلی ۀجامع بین همبستگی

انطباقی استراتژي  
عمومی،  خدمات از روستا مندي بهره سطح ارتقاء - 

 زیرساختی، ارتباطی
 يها کانون بین فضایی تعامل ۀتوسع و تقویت - 

 روستایی يها سکونتگاه و شهري

 در گردشگري مدیریت ساختار تقویت و اصالح - 
 عشایري و روستایی هاي مکان

 در  محلی مدیریت توانمندسازي و نقش تقویت - 
 منطقه يگردشگر ۀتوسع ندیفرآ

  

 تهدیدات

  انقباضی استراتژي
 هاي پژوهش  و هاطرح در روستا جایگاه تحکیم - 

 محلی و ايمنطقه ۀتوسع

) منطقه و استان( گردشگري مناطق جایگاه تقویت - 
 گردشگري رقیبان حضور به با توجه

 و هنرها عشایري، -محلی هايآیین تقویت و احیاء - 
  بومی يها ورزش

  تدافعی استراتژي
 صورت به يآموز مهارت مرکزهاي  گسترش - 

 انسانی نیروي تربیت منظور به یررسمیغ و رسمی
 هاي فعالیت هايزمینه در ماهر و متخصص

 گردشگري

 با گردشگري فعالیت پیوند راستاي در بسترسازي - 
 محلی و بومی يها فرهنگ و ها نییآ تقویت

  
  هاي تحقیقیافته: خذأم
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  )QSPM( گایکان روستاي گردشگري ۀتوسع استراتژیک يزیر برنامه ماتریس -7 جدول
  کننده نییتع اصلی عوامل

  ضریب  )داخلی و خارجی(
  4 ياستراتژ  3 ياستراتژ  2 ياستراتژ  1 استراتژي

  نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

 نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

 نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

  نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

           ها فرصت
05/0 اخیر هايسال در دسترسی يها راه افزایش  4 2/0  4 2/0  3 15/0  1 05/0  

 طرح( فردست سندهاي در منطقه به توجه
  ؛)استان و کشور گردشگري ملی جامع

09/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  1 09/0  

 استانی و ملی اعتبارات از استفاده امکان
 در گردشگري صنعت بهبود و ارتقاء منظور به

  منطقه
05/0  4 2/0  4 2/0  4 2/0  2 1/0  

 و تاریخی ۀسابق و قدمت از برخورداري
  فرهنگی و اجتماعی هویت گیريشکل

09/0  1 09/0  3 27/0  4 36/0  4 36/0  

07/0 جغرافیایی موقعیت  1 07/0  4 28/0  3 21/0  2 14/0  
05/0  پیرامونی محدوده در عشایر وجود  2 1/0  2 1/0  2 1/0  4 2/0  
 ساله 15 ـ 64 سنی گروه در جمعیت تمرکز

 دهندتشکیل می را کارسن   در جمعیت که
06/0  1 06/0  4 24/0  4 24/0  4 24/0  

 گردشگري اصلی بازارهاي به نزدیکی
 اصفهان

09/0  3 27/0  4 36/0  3 27/0  2 18/0  

 استان شهرهاي به نمونه ۀمنطق نزدیکی
 جذب امکان و بختیاري چهارمحال و اصفهان

 گردشگران

05/0  2 1/0  4 2/0  2 1/0  2 1/0  

  دولت بلندمدت يها وام و مالی يها مشوق
 خصوصی بخش يگذار هیسرما براي

06/0  3 18/0  4 24/0  4 24/0  3 18/0  

 هاتهدید 
 جذب خصوص در الزم يساز نهیزم نبود

 منسجم عمرانی يها طرح نبود و گردشگر
04/0  2 08/0  2 08/0  2 08/0  3 12/0  

 نواحی و استان در رقیبی مقاصد حضور
 و اقامت و گردشگران جذب در پیرامونی
 ها آن از پذیرایی

08/0  1 08/0  1 08/0  1 08/0  2 16/0  

 به نسبت دولتی يها استیس توجهیبی
 منطقه روستایی گردشگري

06/0  2 12/0  3 18/0  2 12/0  4 24/0  

 خصوص در کاربردي هاي نبود پژوهش 

 رویکرد با گردشگر جذب يزیر برنامه
 فضایی يزیر برنامه

05/0  2 1/0  2 1/0  1 05/0  4 2/0  

 ۀشبک خویشاوندي، پیوندهاي تضعیف
 فرهنگی هویت و اجتماعی یررسمیغ

04/0  1 04/0  3 12/0  3 12/0  4 16/0  

 تداخل و بومی يها فرهنگ رفتن بین از
 گردشگر وجود از ناشی فرهنگی اجتماعی،

07/0  1 07/0  2 14/0  1 07/0  4 28/0  

   1  جمع
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 گایکان روستاي گردشگري ۀتوسع استراتژیک يزیر برنامه ماتریس -7جدول ادامۀ 

  کننده نییتع اصلی عوامل
 )داخلی و خارجی(

 ضریب
  4 ياستراتژ  3 استراتژي  2 استراتژي  1 استراتژي

 نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

 نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

 نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

 نمرة
  جذابیت

 جمع
  نمره

           ها  قوت 
 در آموزشی _ بهداشتی خدمات از يمند بهره

  اصلی هجاد به دسترسی و روستا
06/0  4 24/0  3 18/0  2 12/0  3 18/0  

 روستاهاي و روستا مردم  بین در ها تنش نبود
 جوار هم

06/0  1 06/0  2 12/0  2 12/0  4 24/0  

 روستا ساکنان  نیدر ب باال اجتماعی تعامل و انسجام
 منطقه مردم بین همکاري و تعاون ۀیروح وجود و

08/0  2 16/0  3 24/0  4 32/0  4 32/0  

 يها شبکه و خویشاوندي هاي رابطه  وجود
 فرهنگی هاي وابستگی  وجود و اجتماعی غیررسمی

05/0  2 1/0  4 2/0  3 15/0  4 2/0  

08/0 گردشگري هايجاذبه و منابع به مناسب دسترسی  1 08/0  3 24/0  2 16/0  2 16/0  
 سنگی هاي کوه و ها قله از زیبا اندازچشم بودن دارا

 انجام امکان و ؛)گردشگري جاذبه یک عنوان به(
 )...روي پیاده کوهنوردي،( ورزشی هاي فعالیت

05/0  1 05/0  2 1/0  2 1/0  1 05/0  

 ذخایر و نشینکوچ و عشایر جمعیت از برخورداري
 عشایري معیشت و يهنر ،یفرهنگ

07/0  2 14/0  3 21/0  3 21/0  4 28/0  

09/0 محلی مردم بین در نوازيمیهمان ۀروحی وجود  3 27/0  2 18/0  3 27/0  4 36/0  

05/0 نمونه ۀمنطق نزدیکی در اولیه امکانات از مندي بهره  2 1/0  3 15/0  3 15/0  1 05/0  
           ها ضعف

 ضعف و زیربنایی ساختارهاي و خدمات کمبود
 نقلوحمل و ارتباطی ساختارهاي

09/0  4 36/0  3 27/0  2 18/0  2 18/0  

08/0 منطقه در هنري و فرهنگی هايبرنامه کمبود  4 32/0  3 24/0  3 24/0  3 24/0  
 و زیرساختی خدمات یکم و کیفی ضعف

 هاي اقامتگاه نبود  و گردشگري رفاهی تسهیالت
 عمومی

06/0  2 12/0  4 24/0  4 24/0  2 12/0  

 سطح و مندي بهره لحاظبه   روستاها شدید ضعف
 رفاهی خدماتامکانات و  به دسترسی

07/0  2 14/0  3 21/0  3 21/0  1 07/0  

 زمینۀ در گردشگري مدیریت هايییتوانا یینارسا

  اجرا و تبلیغات ریزي،برنامه
06/0  3 18/0  3 18/0  3 18/0  1 06/0  

 امر در دیدهآموزش انسانی نیروي کمبود
 گردشگري

05/0  1 05/0  4 2/0  3 15/0  1 05/0  

  1  جمع
  36/5    46/5    11/6    4/4    1  جذابیت هاي هنمر مجموع

  هاي تحقیقیافته: خذأم 
  
 



  81    ....یی از منظر آمایش سرزمینروستا يگردشگر ۀتوسع يراهبردها يبند تیاولو
 

  يریگمیتصم ۀمرحل
-ياستراتژ مختلف يهانهیگز ،1(QSPM) یکم کیاستراتژ يزیربرنامه سیماتر از استفاده با مرحله نیا در

 تیجذاب سیماتر نیا .شوندیم گیري سپس نتیجه و یابیارز ینیع يهاوهیش به قبل، ۀمرحل در شده ییشناسا يها
 ینـ یع يمبنـا  کیـ  خـاص  يهاياستراتژ انتخاب يبرا گونه نیبد و کندیم مشخص را هاياستراتژ انواع 2ینسب

  .)1387اعرابی، ( )7جدول ( 3دهدیم ارائه

) ياسـتراتژ ( يراهبردها ،میا قرارگرفته (SO) استراتژي تهاجمیقبل در موقعیت  ۀبا توجه به اینکه در مرحل
 ایجـاد  .2؛  روسـتا  و روستائیان اجتماعی و کالبدي -فضائی ساماندهی و آموزش. 1 :از اند عبارت شونده استفاده

 و گردشـگري  خـدمات  تسـهیالت،  زمینـۀ  در خصوصـی  و دولتـی  بخـش  گذاريسرمایه براي مناسب سازوکار
 توسعۀ و ارتقاء .4؛  روستا براي جدید عملکردهاي پذیرش زمینۀ در بسترسازي .3؛ زا اشتغال و مولد هاي فعالیت

  .گردشگران و محلی ۀجامع بین همبستگی ایجاد و گردشگري فرهنگ

  گایکان روستاي ريگردشگ ۀتوسع) راهبردها(ها استراتژي يبند تیاولو -8 جدول

  جذابیت نمرات جمع  استراتژي  ردیف

 تسهیالت، زمینۀ در خصوصی و دولتی بخش يگذار هیسرما براي مناسب سازوکار ایجاد  1
  11/6  زا اشتغال و مولد يها تیفعال و گردشگري خدمات

  46/5  روستا براي جدید عملکردهاي پذیرش زمینۀ در بسترسازي  2
  36/5  روستا و روستائیان اجتماعی و کالبدي - یفضائ ساماندهی و آموزش  3
  4/4  گردشگران و محلی ۀجامع بین همبستگی ایجاد و گردشگري فرهنگ توسعۀ و ارتقاء  4

  تحقیق يها افتهی :خذأم
   

  هااستراتژي بندياولویت
 ایجـاد « بـرد راه توانمی ،یکم استراتژیک ریزيبرنامه ماتریس به توجه با و شده انجام هايبررسی براساس

 و گردشـگري  خـدمات  تسـهیالت، زمینـۀ   در خصوصـی  و دولتـی  بخـش  گذاريسرمایه براي مناسب سازوکار
 هاتهدید بر غلبه و ها قوت و هافرصت از استفاده منظور به  گزینه بهترین عنوان به را» زا اشتغال و مولد هايفعالیت

                                                                                                                                                  
1- Quantitative Strategic planning matrix (QSPM) 

ها و رفع  ها و قوتگیري از فرصتبهره( توان و قابلیت استرتژي در برخورد مناسب با عوامل داخلی و خارجی ةدهند شانجذابیت نسبی ن ةنمر -  ٢
  است؛) ها و پرهیز از تهدیدهاضعف

  .بسیار جذاب= 4داراي جذابیت معقول و  =3تا حدي جذابیت، = 2بدون جذابیت، = 1: جذابیت به آن شکل است که ةنمر
   .68 – 63 صص ،1387 د و همکاران،محم ،اعرابی هب شود رجوع -1
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 ،»روسـتا  بـراي  جدیـد  عملکردهـاي  پـذیرش  زمینۀ در بسترسازي« راهبردهاي ،اساس نیبر ا .دانست ها ضعف و
 و گردشگري فرهنگ ۀتوسع و ارتقاء« و »روستا و روستائیان اجتماعی و کالبدي -فضائی ساماندهی و آموزش«

  .)8جدول ( دارند قرار بعدي هاياولویت در »گردشگران و محلیۀ جامع بین همبستگی ایجاد

  گیري و پیشنهادهانتیجه
 بـین  از) هایـد تهد هـا و  فرصـت ( یو عوامـل خـارج  ) هـا و ضعف ها قوت( یداخل عوامل بیارزیاتوجه به  با

 يگردشـگر  ۀبـه توسـع   یابیو دسـت  یلن براي مطلوب  ياستراتژ عنوان به تهاجمی استراتژي ،چهارگانه استراتژي
 کـه اسـت   تیـ واقع یـن ا یانگرها بیابیحاصل از ارز هاي داده لیوتحل هیتجز .شده است مشخص یکانگا يروستا

 خصوصـی  و دولتـی  بخـش  يگذار هیسرما براي مناسب سازوکار ایجاد« راهبردهايبه  ریزانبرنامه شایسته است
ــۀدر ــايفعالیــت و گردشــگري خــدمات تســهیالت، زمین ــد ه ــۀدربسترســازي « ،»زا اشــتغال و مول ــذیرش زمین  پ

و » اعی روسـتائیان و روسـتا  اجتمـ کالبـدي و   -فضـائی آمـوزش و سـاماندهی   «، »روستا يبرا جدید عملکردهاي
 راهبردهـاي  عنـوان  بـه » و گردشـگران  یمحل ۀجامع بینبستگی مارتقاء و توسعۀ فرهنگ گردشگري و ایجاد ه«

 براسـاس همچنـین   .کننـد  توجـه  ايمنطقـه  و محلـی  سـطح   در گردشـگري  ۀتوسـع  به دستیابی منظور به مطلوب
 استراتژي توجه به شمرده شده در باال،  هاياستراتژي نیب از و (QSPM) یکم کیاستراتژ يزیربرنامه سیماتر

 گردشـگري  خـدمات  تسهیالت، زمینۀدر خصوصی و دولتی بخش گذاريسرمایه براي مناسب کاروساز ایجاد«
  .نماید ضروري می ايتوسعه هايبرنامه اولویت نیتر مهم عنوان به »زا اشتغال و مولد هايفعالیت و

  منابع
  .، ایرانتهران .استراتژیک يزیر برنامه نامه سدر) 1387( م اعرابی

 .ایران .لرستان واحد دانشگاهی جهاد گایکان، روستاي هادي طرح) 1391( م بیرانوندزاده

 اولـین  .چالوس بر شهرستان دیتأکمازندران با  در استانارزیابی تقاضاي گردشگري  )1391( و علی زاده د .م بیرانوندزاده
  .298-310: 1 .واحد همدان یدانشگاه آزاد اسالم نیزم رانیاگردي یعتهمایش ملی گردشگري و طب

جغرافیـا و   .)بـر مـدیریت روسـتایی    دیتأکبا ( يا منطقهنقش گردشگري روستایی در توسعه ) 1383(و سقایی م  .جوان ج
 .109-124: 2 .دانشگاه فردوسی مشهد يا هیناحتوسعه 

: 1 .جغرافیا آموزش رشد .سرزمین آمایش در جغرافیا علم نقش و جایگاه )1389( و حسینی ع. م ، حسینی.ح نژاد حاتمی
33-21.  
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 شـهري  منـاطق  فضـایی  کالبـدي  توسعه بر تجاري گردشگري راتیتأث )1388( و احمدي ع .، پورطاهري م.نژاد ع حاجی
  .5-26: 2 .انسانی جغرافیاي يها پژوهش .موردي شهربانه مطالعه

 سـازمان . ايمنطقـه  توسـعه  و شیامـور آمـا  ) 1391( وستایی از منظر آمایش سرزمینراهبردهاي بلندمدت توسعه بخش ر
  ).منتشرنشدهگزارش (کشور  يزیر برنامه و مدیریت

 سـازمان . ايمنطقـه  توسـعه  و شیامـور آمـا   .)1391( راهبردهاي بلندمدت توسعه بخش روستایی از منظر آمایش سرزمین
  ).شدهمنتشرنگزارش (کشور  يزیر برنامه و مدیریت

 يزیر برنامه مدرس علوم انسانی .ییدر توسعه روستا ییروستا ينقش گردشگر )1381(ا  يقادر و .عي افتخار نیالد رکن
  .23-40: 2 .فضا آمایش و

 فصلنامه .SWOTراهکارهاي توسعه گردشگري روستایی با استفاده از مدل  )1385( د مهدوي و .افتخاري ع نیالد رکن
  .1-30: 2 .فضا آمایش و ریزيامه برن-مدرس علوم انسانی

 يزیـ ر برنامـه اقتصـاد فضـا و   . ییفضـا  يزیـ ر برنامـه در  یلبـد  یکـردي رو يکارکرد -ساختاري پویش) 1391( سعیدي ع
  .1-18 :1 .ییروستا

 :40. اهـر  فضاي جغرافیایی .پاوه در شهرستان ییروستامحصول گردشگري  یسنج امکان) 1392(و علی زاده د  .سقائی م
41-55.  

 ي مجمعمسکن و شهرساز و یشآما کمیته دبیرخانه )1385( رهبري معظم مقام ابالغی سرزمین آمایش کلی هايسیاست
  .نظام مصلحت تشخیص

 شیهما .مطالعه موردي روستاي اورامان تخت ییروستااقتصاد  يدر توانمندسازگردشگري و نقش آن ) 1390( م شمس
  .312-321: 1 .ملی جغرافیا و مدیریت محیط

  .ایران .تهران. روستایی يها سکونتگاه فضایی یابی سازمان رویکردهاي و ها نظریه )1389( آ زاده محسن و .ف عزیزپور

-41 :7 .يزیر برنامه و مدیریت سازمانپیام مدیران فنی و اجرایی  .ینسرزم یشآما یرامونپ مباحثی )1381(ح  .فوالدي م
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Abstract 
Promotion in rural tourism, based on sustainable tourism development and using tourism as 

the economic engine of the region to improve life quality, is one of the most important issues 

that needs to apply appropriate and rational strategies, fit to the regional and local capabilities 

and the direction of spatial analysis. This study aims to explore strategies of rural tourism 

development in the Gaykan village, which is one of the target tourism villages in Aligoodarz 

County. The research method is descriptive- analytical which uses questionnaire to collect 

data. Sample data were about 184 people in the geographical area. Cochran formula was used 

to estimate the number of sample data. Sampling method is random and stratified sampling. In 

order to analysis and prioritize tourism development strategies, we used SWOT analysis 

model. The results show that, considering the evaluation of internal and external factors, 

Invasive strategy (max - max) has been identified as an optimal strategy towards achieving 

tourism development in Gaykan village.  
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