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SWOTتکنیکز ابیانه با استفاده ايروستاگردشگري دراثراتواکاوي 

:چکیده

ر اقتصادي، اجتماعی و ثؤمل مواعومسایلاهی کافی از آگون نیازمند شناختآۀگري صنعتی است که توسعشردگ
که و انسانی مذهبی،طبیعی، گینهاي فرههاي محیطی، جاذبهگیژتوجه به ویباروستاي ابیانه .ی در هر منطقه استنگفره

اي هاز محورو یکیگرددمهمی در سطح منطقه تبدیل گردشگريریزي علمی به قطب همرنابا مدیریت و بدتوانمیدارد،
ال است که گردشگري در روستاي ابیانه چه آثار ؤاین تحقیق به دنبال پاسخگویی به این س. باشداستانگري شردگمهم 

و تهدیدهاي توسعه هاتحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتاینبنابراین هدفمثبت و منفی داشته است؟ 
ها از توصیفی است که براي گردآوري داده- این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردي. گردشگري روستایی در ابیانه است

براي تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متغیر بود که41حاوي اي ابزار تحقیق پرسشنامه. روش پیمایشی استفاده شده است
زمونآزمون استفاده گردید و با استفاده از آپیشستفاده شد و براي پایایی ابزار تحقیق از استادان و متخصصان مرتبط ا

72/0α(محاسبه شدهکرونباخ آلفا  گردشگر بود که با 170حجم نمونه . به اصالح و حذف متغیرها پرداخته شد) =
هاي آماري مورد استفاده در این تحقیق ها و تکنیکروش. گیري تصادفی انتخاب شدندمونهفرمول کوکران و ناز استفاده 

انجام SWOTو مدل SPSSآماريافزارهاي اصلی بود که در قالب نرملفهؤهاي توصیفی و تحلیل ممشتمل بر انواع روش
رغم برخورداري از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه لیروستا عدهد که این نشان می،SWOTحاصل از مدلنتایج. شد

کمبود تبلیغات مناسب جهت معرفی ، 475/0کمبود تسهیالت بهداشتی براي گردشگران با امتیاز وزنیري، گردشگنمونه 
گردي با در بخش گردشگري و طبیعتکمبود نیروي متخصص و آموزش دیده، 42/0با امتیاز وزنی و شناساندن ابیانه 

را به عنوان موانع اساسی در راه 335/0امتیاز وزنی باناآشنایی اهالی در نحوه برخورد با گردشگرانو 408/0امتیاز وزنی 
وجود،3/0معماري و بافت منحصر به فرد آن با امتیاز وزنی با این حال، .رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد
وزنی با امتیازباستانی و مذهبی جذاب در ابیانه ،اماکن تاریخی،18/0وزنیامکانات رفاهی مناسب نظیرهتل با امتیاز

با امتیاز هاي سنتی، بافتنی، زیورآالت زنانه و غیره لباس: دستی و محلی ابیانه ازجملهبازار صنایعو وجود 156/0
مورد استفاده مستقیماً تواند میتحقیقاین هايیافته. ي این منطقه تشخیص داده شده استهاقوتترین مهم،147/0وزنی
.قرار گیردروستاییگردشگريبا اجرایی مرتبطهاي ریزان و پژوهشگران و سازمانبرنامه
.SWOTتکنیک ،اثرات گردشگريروستایی،گردشگري ، ريگگردشۀتوسعروستایی، ۀتوسع:کلیديهايواژه
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مقدمه 
و ياقتصاديهارساختیت زیتقويند در راستامنظاميگذارهی، بدون سرماییت در مناطق روستایامروزه رشد جمع

ز یدار نین گسترش ناپایده و ایانجامیعیطببر منابعیو متکيدیتوليهاتیش از حد فعالیها، به گسترش بآنيمتنوع ساز
ن ییاـ، با نرخ پیامد منفـین پیگذشته از ا. موجود منجر شده استیعیطبابعـنده منیب فزایمحسوس به تخريابه گونه

و ییدات روستایدر بخش تول) پنهان و آشکار(يکاریبينرخ باالشدن نامناسب،ینیجه ماشیکار در نتيروینيوربهره
بر منابع یمتکيهاق گسترش کارکردید درآمد از طریدر تولداریپایشغليهاجاد فرصتیبر، اهیسرمايگسترش فناور

شهرها ت به کالنز با مهاجریه و مهارت الزم، ناگریبهره از سرمایکه بییکاران روستایم بیل عظیدر پاسخ به خیعیطب
اقتصاديجا که رشداز آن).1383انه، یچيدریح(ر ممکن شده است یغيدهند، تاحدیرا گسترش مینینشهیحاش

کرد بینیاقتصادي جهان آینده پیشۀپشتوانترینترین صنعت درآمدزا و اصلیتوان عمدهرا میآن،گردشگري باالست
اتکاي گذاري به حساب آید و با تواند زمینه مناسبی براي سرمایهردشگري میبه عبارتی دیگر صنعت گ؛)1383موسوي،(

اقتصادي در جهت تولید درآمد و کمتر توسعه یافته براي تحریک رشدکشورهاير ا در اختیارکمتر به منابع، فرصتی
گردشگرى ، ییوسعه روستان در عرصه تیبنابرا).1383موسوي به نقل از شریف زاده و مراد نژادي ، (دهد قرار اشتغال

شود، این روش روستایى یکى از مفاهیم و اشکال توسعه است که در آن از منابع موجود در مناطق روستایى استفاده مى
ورى در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال، اصالح توزیع ثیر مخرب را دارد و از رهگذر ارتقاى سطح بهرهتوسعه کمترین تأ

هاى مناسب براى منطبق شیوهارایهوستا و فرهنگ بومی، جلب مشارکت مردم محلى و زیست ردرآمد، حفظ محیط
). 1382خیاطی، (سازد منافع روزافزونى را نصیب مناطق روستایى مى،هاى سنتى با شرایط امروزىها و ارزشساختن باور

این فعالیت مهم ،آیدمیاقتصادي به شماريهاتیهاي مهم فعالگردشگري روستایی یکی از بخش،در عصر حاضر
برخی محققین آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگري .هاي متفاوتی مورد توجه قرار گرفته استهاقتصادي از دیدگا

دستیابی به توسعه پایدار روستایی در گرو .گیرنداي نیز آن را سیاستی براي توسعه روستایی در نظر میهشناسند و عدمی
ردشگري به عنوان فعالیتی اثرگذارفرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و گ،اجتماعی،تصاديتوجه به ارکان اق

). 1381، افتخاري و قادريالدینرکن(ش از گذشته نیازمند مطالعه استیب،بر تمامی ارکان توسعه
1جولیفو دمک دونال.اى صورت گرفته استدر خصوص موضوع تحقیق در ایران و جهان مطالعات پراکنده

در کانادا به صورت پیمایشی، به بررسى صنعت گردشگرى در مقایسه با صنایع سنتى روستایى پرداختند و به این ،)2003(
تواند به عنوان یک ابزار پیشرفت براى بسیارى از روستاها و مکمل صنایع سنتى روستاها نتیجه رسیدند که گردشگرى مى

هاى طبیعى تعداد زیادى از که به دلیل جاذبه) یاکاتا(اى در یکى از مناطق مکزیکو عهطى مطال،)2008(2کلیاب.عمل کند
افراد را به سوى خود جلب کرده است، به شیوه پیمایشى و استفاده از پرسشنامه، به بررسى اثر حضور گردشگر در این 

رگذار بوده ـثیأوهاى نو در منطقه تـگاد فرهنگ و الـر بر ایجـاو به این نتیجه رسید که حضور گردشگ. منطقه پرداخت
سفانه امنیتأچندانى براى منطقه نیاورده و متاشتغال،آیدگردشگرها به وجود مىاست، همچنین با وجود درآمدى که از

با استفاده از ،)1385(الدین افتخارى و مهدويرکن.زیستى در این منطقه مورد تهدید واقع شده استغذایى و تنوع
در يراهبردارایهبه ،SWOTها و تهدیدها به شیوه مطالعات میدانى و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت،یایشروش پیم

افتخارى و مهدوى نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید .اندجهت توسعه گردشگرى در مناطق روستایى لواسان پرداخته
فرهنگی، اکولوژیکى و نهادى مورد مطالعه قرار منطقه مورد نظرشان را در چهار مبحث جداگانه اقتصادي، اجتماعى و 

هاى گردشگرى روستایى روستاهاى ناحیه بررسى جاذبهکارشناسی ارشد خود به ۀنامپایاندر ،)1387(دهقان .اندداده

1-Macdonald & Joliffe
2- Buckly
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SWOT /33واکاوي اثرات گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از تکنیک 

SWOTهاى اسنادي، توصیفی، موردي، پیمایشى و تهیه پرسشنامه و استفاده از مدل شمال غرب فارس با ترکیبى از روش

هاى طبیعی، تاریخى و فرهنگى در این اخته و در انتها راهکارهایى جهت استفاده بهینه و جلوگیرى از تخریب جاذبهپرد
قش آن در در پایان نامه کارشناسى ارشد خود به بررسى جاذبه گردشگرى و ن،)1386(بهرامی.داده استارایهمنطقه 

اي، اسنادي، آرشیوي، اینترنت و روش میدانى و همچنین خانههاى کتابترکیبى از پژوهشتوسعه شهرستان بروجن با
و زیست محیطى فرهنگىثیر گردشگرى بر توسعه اقتصادي، اجتماعی،أتپرداخته و در انتهاSWOTاستفاده از مدل 

،)1387(پورقاسمیان.کرده استارایهشهرستان بروجن و شناخت مشکالت و تنگناهاى گردشگرى در این شهرستان را 
ها ها، برجصنعت گردشگرى شهرستان اصفهان در مورد قلعهشهرى و روستایى درۀپژوهشى به بررسى فضاهاى ناشناخترد

پرداخته و در انتها شناخت این SWOTاي، اسنادي، پیمایشى و استفاده از مدل هاى کتابخانهها با ترکیبى از روشو مناره
ۀنامدر پایان، )1385(تقوي. کرده استارایهشگرى سایر مناطق استان مناطق را به صورت الگو و مدل براى توسعه گرد

SWOTاي با استفاده از مدل کارشناسی ارشد خود به بررسی گردشگري در کهگیلویه و نقش آن در توسعه منطقه

ی، فرهنگ- پرداخته و هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید را در چهار مبحث جداگانه اقتصادي، اجتماعی
ثر ؤدر پژوهشی به تحلیل عوامل م،)1388(زاده زاده و آقاسیابراهیم.اندشناختی و نهادي مورد مطالعه قرار دادهبوم

این تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی . اندپرداختهSWOTبرگسترش گردشگري در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل 
. اي و مطالعات میدانی استفاده شده استهاي اسنادي و کتابخانهز از بررسیهاي مورد نیاآوري دادهاست و براي جمع

نامه کارشناسی ارشد خود پایاندر ،)1389(تذکر رضایی .اندکردهاستفادهSWOTها از مدل براي تجزیه و تحلیل داده
مازندراناستاندرگريگردشهايجذابیتتحلیلبه میدانیواسناديتوصیفی،روشو SWOTمدلاستفاده از با

وموجودوضعبینفاصلهاست تاگردشگريزمینهاستان درهايقابلیتبررسیدر این تحقیقهدف او. استپرداخته
.انجام گرفته استSWOTها براساس ماتریس ریزياین برنامه. کندریزيبرنامهآنرا شناسایی و برايمطلوبوضع

. آمده است1شکلچارچوب نظري این تحقیق در 

فرهنکی- اجتماعیاقتصاديفرهنگی- اجتماعیاقتصادي

نقاط درونی

محیطیزیستمحیطیزیست

فرهنگی- اجتماعیفرهنگی                    اقتصادي   - بیرونی                     اقتصادي     اجتماعیاط نق

محیطیزیستمحیطیزیست

چارچوب نظري تحقیق) 1شکل 

تهدیدها هافرصت

نقاط  ضعف قوتنقاط

گردشگري روستایی
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یـفرهنگيیژگیهاووطبیعی هبالقوى هاانتوندامیتوست کهاى شگردبخش گرشاخصۀگزین،ییستاروى گردشگر
تقویتویستزحفاظت محیط،فرهنگیى عتالال،شتغااموجبآن نق و رونمایدتبدیلبالفعلى اـرمایههـه سـبرا 

مرادنژادى و (براى رشد اقتصادى است محرکىو همچنین) 1381ه،پناهند(ددرـیگـلمللاینـبماـنظدرانیراموقعیت
ثیرات فراوانى دارد زیست تأاجتماعى و محیط-ش فرهنگیو بر بخ) 1381زاده و مراد نژادي،؛ شریف1383نظري،

).2002، 1؛ ریبریو و مارکوس1386علیقلى زاده و همکاران،(
يگردشگرمسألۀ، یو فرهنگیعیب طباز مواهيبرخورداروییایت مناسب و مساعد جغرافیران با وجود موقعیدر ا

سه یژه گردشگري روستایی در مقابه ویيران از گردشگریايافته است و سهم درآمد ارزیخود را نیگاه واقعیتاکنون جا
ضرورت ،در ایراناین در حالی است که).1383، يو نظريمراد نژاد(باشد یز میار ناچیجهان بسيگر کشورهایبا د

محلی،وايمنطقههايسیاستشهروندان، توسعۀنیازبهپاسخگوییهاي از جنبهییروستايردشگرتوجه به صنعت گ
)1383شهابیان،(قابل بررسی استخارجیهايسرمایهجلبو گردشگرجلب

داراى و داراى قدمتى نزدیک به هزار و پانصد سال است کهوستاهاى مهم استان اصفهان استروستاى ابیانه یکى از ر
، هرِده، پال همونه(هاقلعه، )هینزا، هرِده(ا هزیارتگاهاز قبیل ت گردشگرىاى در زمینه صنعهاى بالقوهتوانوهاپتانسیل

، هارپاك(هاآتشکده، خانقاه، هادروازه، هاآسیاب، هاحمام، هاحسینیه، )باغچه،پالیزه، پرزله، دهمیان(انبارهاآب، )پاله
.را مصداق و الگوي گردشگري روستایی در کشور بیان نمودتوان آناست و میهاى طبیعیو جاذبه) دژآتون، هرشوگاه

مسایلشناخت هاى تفریحى و استراحتگاهی، لزوملذا با توجه به موارد فوق و نیازهاى روزافزون انسان به محیط
ها ها، نقاط قوت و ضعف، فرصتقابلیتبه دلیل عدم شناخت دقیق.شودمىدر منطقه احساسگردشگرى و امکانات آن

این روستا به يگرا در راستاى توسعه گردشگرهاى واقعیتریزيو تهدیدهاى گردشگرى در روستاى ابیانه، قاعدتاً برنامه
این روستا به عنوان الگوى يهاتهدیدها ودقیق نقاط قوت و ضعف، فرصتشناخت به عبارت دیگر ؛خوردچشم نمى

لذا این .باشدهاى مشابه کاربرد داشتهروستااین روستا و تواند در ارتقاء رشد صنعت گردشگرى مىتایى گردشگرى روس
. ها و تهدیدهاى گردشگرى روستاى ابیانه را مورد بررسى قرار دهدتحقیق برآن است تا نقاط قوت و ضعف، فرصت

پژوهشو روشهاداده
کنند بندي میطبقه2توسعهوهدف به سه دستۀ بنیادي، کاربردي و تحقیقمیالن و شوماخر، تحقیقات را براساس مک

،گردآوري اطالعاتةوـاز نظر نح.استاربرديـث تحقیقی کین حیق از این تحقی، که ا)1381سرمد و همکاران، (
و از شوند بندي میهاي غیرآزمایشی یا توصیفی طبقههاي آزمایشی و طرحدو گروه طرحبه هاي تحقیق طرح

و 6، اقدام پژوهی5رویدادي-، تحقیق پس4، تحقیق همبستگی3توان به تحقیق پیمایشیهاي طرح توصیفی میزیرمجموعه
حیث مدل و طرح تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی این که از ،)1381سرمد و همکاران، (اشاره نمود7مورديمطالعه

. د داشتندیانه بازدیابيروستااز1389بهار و تابستان یمقطع زمانبودند که در یگردشگران،قیجامعه آماري تحق.است
اي سنجیده اي و فاصلهرها، در سه سطح اسمی، رتبهـیراخور نوع متغـکه به فر بودیمتغ41باياشنامهسق پریزار تحقـاب

ۀ، توسعییدار روستایپاۀهاي توسعاز نظرات استادان و متخصصان مربوطه در رشتهپرسشنامه ییرواجهت .اندشده
که يطورهب،استفاده شدآزمونپیشق از یابزار تحقییایپاياستفاده شد و برا،ریزيایش برنامهروستایی، جغرافیا گر

1- Ribeiro & Marques
2 -Research & Development
3 -Survey research
4 -Correlation research
5 -Ex-post Facto research
6 -Action research
7 -Case Study
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SWOT /35واکاوي اثرات گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از تکنیک 

) 72/0(ه محاسبه شدکرونباخ آلفا زموند و با استفاده از آیل گردیتکم)ش آهنگیپ(هیصورت اولهبنامهپرسش30تعداد 
گیريمونهفرمول کوکران و ناز گردشگر بود که با استفاده 170حجم نمونه . رها پرداخته شدیبه اصالح و حذف متغ

مشتمل برمورد استفاده در این تحقیق يآماريهاکیها و تکنروش. انتخاب شدند و به پرسشنامه پاسخ دادندیتصادف
.انجام شدSWOTتکنیکو SPSSآماريرافزانرمبود که در قالبیاصليلفه هال مؤیو تحلیفیتوصيهاانواع روش

تعیین و تشخیص مناسب به منظور.پرداخته شدرها یمتغدهی وزنبهها ف دادهیتوصعالوه بر ها، ل دادهیه و تحلیدر تجز
میزان .استفاده گردید2و آزمون بارتلت1کیسرها، از آزمون لفهؤدهی ملفه اصلی براي وزنؤتحلیل ميداده ها برابودن 

تحلیل ها با استفاده از لفهؤدهی مر این واقعیت است که وزنگباشد که بیانمی72/0نامه گردشگران در پرسشKMOمارهآ
SWOTبه طور کلی، چارچوب تحلیل .دار شده استاست و نتیجه آزمون بارتلت نیز معنیقابل قبول بودهلفه اصلی ؤم

) :2شکل(ین پژوهش به صورت ذیل است در ا

SWOTچارچوب تحلیل )2شکل

ها و تهدیدها را به حداقل ها را به حداکثر و ضعفها و فرصتقوت،، یک استراتژي مناسبتکنیکاز دیدگاه این 
STها و تهدیدها در چهار حالت کلی براي این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصت. رساندممکن می ,WT,SO ,WO

).1382هریسون و جان، (شونداتژي از بین آنها انتخاب میترهاي اسشوند و گزینهپیوند داده می

پژوهشيهاافتهی
ب آورده یان شده است که به ترتیل در چارچوب سوآت بیو تحلمتغیرهاي فردي ف یپژوهش در دو بخش توصيهاافتهی

:شده است
یفیتوصيهاافتهی

بیشترین .باشدسال می40رصد متعلق به باالي کمترین دوبودسال متغیر 58تا 18بین پرسشنامه انیپاسخگوسن 
،درصد گردشگران دکتري2/1تحصیالت الت،یبه لحاظ تحص. سال قرار دارد20- 30درصد گردشگران در بین سنین 

حاکی این آمارها . باشددرصد دیپلم می4/29دیپلم و درصد فوق7/14درصد لیسانس،1/44لیسانس، درصد فوق6/10
تحصیالت اکثر گردشگران در سطح لیسانس است و تنها دو .باشدها مینامهن سطح سواد پاسخگویان به پرسشاز باال بود

1- Kaiser- Meyer- Olkin
2- Bartlett Test

آمایش

آنالیزآنالیز

فرصتهاتهدیدها هاضعف هاقوت

SWOT ماتریس
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111، شماره پیاپی1392، زمستان4، شماره 28تحقیقات جغرافیایی، سال فصلنامه/ 36

ابیانه، به و بافت منحصر به فرديمعماردرصد از گردشگران به دلیل 3/35.نفر از آنان در سطح دکتري تحصیالت دارند
دومین دلیل انتخاب ابیانه به فرهنگ و آداب و رسوم این روستا .اند که بیشترین درصد و فراوانی را دارداین روستا آمده

سومین دلیل انتخاب ابیانه براي گردشگري به . انددرصد از گردشگران به این دلیل به ابیانه آمده6/20گردد که برمی
.انددرصد از گردشگران این عامل را انتخاب کرده20گردد که هاي طبیعی این روستا برمیجاذبه

-هاي بعدي انتخاب ابیانه قرار میدرصد به ترتیب در دلیل2/8درصد و وجود تبلیغات با 9/15هاي تاریخی با جاذبه

درصد، اصفهان 4/39هاي تهران با بیشترین گردشگران به ترتیب از استانگردشگران،استان محل سکونت از نظر .گیرند
اند که از نظر مسافتی تا حد درصد به ابیانه آمده9/5رصد و یزد با د5/6درصد، مرکزي با 10درصد، فارس با 3/15با 

کمترین درصد متعلق به استان .اندها به این روستا آمدهدرصد از گردشگران از سایر استان9/32.زیادي قابل توجیه است
.درصد است2/1قزوین با 
SWOTتحلیل 

ها ماتریس راهبردهاي توسعه گردشگري بر اساس آنباشد کهمدل مینیاز به تدوین سهSWOTجهت تحلیل
مدل،2داخلیعواملتحلیلوتجزیهخالصهمدل: )1،1384ویلنورگهان(اند ازها عبارتاین مدل.گرددمشخص می

به منظور استخراج مدل عوامل .4ژیکمدل خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استرات،3خارجیتحلیل عواملوتجزیهخالصه
وجود دارد یدهمختلف وزنيهان منظور روشیهميهر عامل وزن مناسب انتخاب شود که برايتلف الزم است برامخ

خراج استيهاوزنل مورد استفاده و یاستفاده شد که مختصات تحلیاصليهالفهؤل میق از روش تحلین تحقیکه در ا
.باشدیمشده به شرح جدول

هاي اصلیلفهؤها براي تحلیل ممناسبت دادهبه ري آزمون بارتلت مربوطداطح معنیکیسر و سهآمار)1جدول

72/0آزمون کیسر

آزمون بارتلت
3E136/2اسکورکاي
595آزاديدرجه

0سطح معناداري

.آورده شده است5و 4، 2،3استخراج شده در ستون دوم جداول يوزن هاتکرار مطالب، از يریجهت جلوگ

تجزیه و تحلیل عوامل داخلی توسعه گردشگري مدل يهاافتهی
،3/0و بافت منحصر به فرد آن با امتیاز وزنی يمعمار،ترین نقاط قوتی که گردشگري ابیانه از آن برخوردار استمهم
از با امتیجذاب در آن یو مذهبیو باستانیخیهاي تار، جاذبه18/0ر هتل با امتیاز وزنی یمناسب نظیامکانات رفاهوجود 
.باشدمی147/0با امتیاز وزنی یو محلیع دستیبازار صنا، وجود 156/0وزنی 

شناسایی اهمیتنقاط قوت کمترکیب توپوگرافی آن براي گردشگران به عنوانچنین موقعیت جغرافیایی این روستا وهم
. شده است

1- Hunger & Villen
2- Internal Factors Analysis Summary (IFAS)
3 - External Factors Analysis Summary (EFAS)
4- Startegic Factors Analysis Summary (SFAS)
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SWOT /37واکاوي اثرات گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از تکنیک 

ابیانهدرگردشگريۀتوسعنقاط قوتنتایج تجزیه و تحلیل )2جدول 
امتیاز وزنی*بنديدرجهوزنقوتنقاط

S1=06/053/0انهیو بافت منحصر به فرد ابيمعمار
S2 =045/0418/0ر هتلیمناسب نظیامکانات رفاه
S3 =052/03156/0انهیجذاب در ابیو مذهبیو باستانیخیاماکن تار
S4 =049/03147/0انهیابیو محلیع دستیبازار صنا
S5 =043/03129/0ازیمورد نیترش انواع خدمات ارتباطگس
S6=در بخشيگذارهیسرمايانه برایمستعد بودن اب

يردشگرگ
042/03126/0

S7 =035/0207/0انهیدر ابیو موزه مردم شناسیگاه پژوهشیپاوجود
S8 =022/03066/0ریمطبوع و دلپذییداشتن آب و هوا
S9 =026/02052/0گردشگرانيمناسب براآسان ویدسترس

S10 =013/03039/0متعددیب توپوگرافیترک
S11=005/03015/0ییایت جغرافیموقع
392/028/1جمع

.5=زیادخیلی،4=زیاد،3=متوسط،2=کم،1=کمخیلی: مقیاس*
غات مناسب جهت یکمبود تبل، 475/0نی گردشگران با امتیاز وزيبرایالت بهداشتیکمبود تسهنقاط ضعف، ۀنیدر زم

با امتیاز وزنی يدر بخش گردشگردهیدمتخصص و آموزشيروی، نبود ن42/0با امتیاز وزنی انه یو شناساندن ابیمعرف
ترین نقاط ضعفی است که مهمبه عنوان،335/0برخورد با گردشگران با امتیاز وزنی ةدر نحویو ناآشنایی اهال408/0

. دهدسایر نقاط ضعف را با امتیازبندي نشان می) 3(جدول .استانتخاب شده

ابیانه درگردشگريۀتوسعضعفنتایج تجزیه و تحلیل نقاط )3جدول 
امتیاز وزنی*بنديدرجهوزننقاط ضعف

W1=095/05475/0گردشگرانيبرایالت بهداشتیکمبود تسه
W2=و یغات مناسب جهت معرفیکمبود تبل
انهیندن ابشناسا

105/0442/0

W3 =در بخش دهیدآموزشيرویکمبود ن
يگردشگر

102/04408/0

W4=067/05335/0در نحوه برخورد گردشگرانیناآشنایی اهال
W5=086/03285/0انهیابدريهاي گردشگرت جاذبهیفیکاهش ک
W6=و یحیزات تفریسات وتجهینامناسب بودن تاس
یمذهب

076/02152/0

W7=ن گردشگران و یبیتعارض و تضاد فرهنگ
مردم

046/03138/0

W8=029/04116/0انه تا جاده اصلییاد ابیفاصله ز
W9=002/02004/0یلیرینبود امکان دسترس
608/0333/2جمع

.5=زیادخیلی،4=زیاد،3=متوسط،2=کم،1=کمخیلی: مقیاس*

ران و مردم ازـن گردشگیبیاد فرهنگـتعارض و تضاده اصلی وـانه تا جیاد ابیفاصله ز،یلیریان دسترسـنبود امک
. ترین نقاط ضعفی است که گردشگري ابیانه از آن برخوردار استاهمیتکم
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111، شماره پیاپی1392، زمستان4، شماره 28تحقیقات جغرافیایی، سال فصلنامه/ 38

را آن4/0شده است که به طور تقریبی یک،)هاها و ضعفقوت(شایان ذکر است که جمع کل وزن عوامل داخلی 
این دار بودنگر اهمیتبیانکه باشدمی61/3کند و امتیاز وزنی کل را نقاط ضعف توجیه میآن6/0نقاط قوت و 
گردشگري را به این ۀنوعی واکنش توسعاست و بهابیانهروستايگردشگريۀقوت و ضعف در توسعمتغیرهاي نقاط

. دهدداخلی نشان میموجودعوامل
گردشگري ۀعنتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی توس

گردشگري در ۀهاي توسعفرصتۀ در زمین. شودها تحلیل میتهدیدها و فرصتۀقاعدتاً عوامل خارجی در دو مقول
ش توجه دولت به ی، افزا544/0ن منطقه با امتیاز وزنی یدر ايگذارهیبه سرمایزه بخش خصوصیش انگیافزاابیانه، 

مردم از یابیو اطالعیجمعيهاو گسترش رسانه444/0یاز وزنی با امتییروستايدر بخش گردشگريگذارهیسرما
.باشدترین نقاط فرصتی است که پیش روي ابیانه می، به عنوان مهم388/0با امتیاز وزنی انه یابيهاجاذبه

ابیانهدرگردشگريۀي توسعهافرصتنتایج تجزیه و تحلیل )4جدول 
امتیاز *بنديدرجهوزنهافرصت

وزنی
O1 =در يگذارهیبه سرمایزه بخش خصوصیش انگیافزا

يبخش گردشگر
136/04544/0

O2=در بخش يگذارهیش توجه دولت به سرمایافزا
يگردشگر

111/04444/0

O3=مردم از جاذبه یابیو اطالع یجمعيگسترش رسانه ها
انهیابيها

097/04388/0

O4 =ها لیپتانسیمعرفيبرایمتخصص بوميروهایوجود ن
در منطقه

052/03156/0

O5=ن و مقررات جهت توسعه یب قوانین و تصویتدو
گردشگري

041/03123/0

O6 =046/02092/0سی، پلیآتش نشانيهاسیتوانمند کردن سرو
O7 =012/02024/0حیمسافرت و تفريزه برایش انگیجاد و افزایا
O8 =003/02006/0یخارجيجذب گردشگر از کشورهاییتوانا
498/0777/1جمع

.5=زیادخیلی،4=زیاد،3=متوسط،2=کم،1=کمخیلی: مقیاس*

ن بودن ییپاکاهش امنیت اجتماعی و :شامل،ستترین تهدیدهایی که ابیانه با آن روبرومهم،پاسخگویاناز دیدگاه 
ین اهالی، باال بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر در ب4/0با امتیاز وزنی ییروستايتوسعه گردشگريبرایبودجه دولت

.باشدمی32/0با امتیاز وزنیهاب آنیو تخریخیو تاریعیطبياستفاده نامطلوب از جاذبه هاو 388/0با امتیاز وزنی انهیاب
.دهدي توسعه گردشگري ابیانه را نشان میهاتهدید، نتایج تجزیه و تحلیل 5جدول 

رقابت سایر روستاها و افزایش امکانات در و 015/0با امتیاز وزنی کاربري اراضیدون برنامۀر بگردشگران تغیی
کنند، شناسایی تر تهدید میی که توسعه گردشگري ابیانه را کمرا به عنوان عوامل04/0با امتیاز وزنی روستاهاي رقیب

.اندکرده
آن5/0یک شده است که به طور تقریبی ،)هدیدهاها و تفرصت(شایان ذکر است که جمع کل وزن عوامل خارجی 

سیستمکهاستاینةدهندنشانکه باشدمی64/3کند و امتیاز وزنی کل را تهدیدها توجیه میآن5/0ها و را فرصت
رايبنحو استفاده کند وبهترینبه)خارجیبالقوهوموجودعوامل(ها پتانسیلاز اینتواندابیانه میروستايگردشگري

،جا که امکان داردریزي صحیح نقاط ضعف را تا آنامهگردشگري نقاط قوت را تحکیم بخشیده و با برناهدافپیشبرد
.کاهش دهد
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SWOT /39واکاوي اثرات گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از تکنیک 

ابیانه درگردشگريۀي توسعهاتهدیدنتایج تجزیه و تحلیل )5جدول 

امتیاز وزنی*بنديدرجهوزنتهدیدها
T1=1/044/0یت اجتماعیکاهش امن
T2 =1/044/0ییروستايتوسعه گردشگريبراین بودن بودجه دولتییپا
T3=097/04388/0انهیابین اهالیباال بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر در ب
T4=ب یو تخریخیو تاریعیطبياستفاده نامطلوب از جاذبه ها
آنها

08/0432/0

T5=يشـگر گرديزیـ ا ناکارآمد در برنامه ریت نادرست یریمد
انهیاب

1/033/0

T6 =ــات در روســتاهایر روســتاها و افــزایرقابــت ســا يش امکان
بیرق

02/0204/0

T7 =005/03015/0یاراضيکاربرير بدون برنامهییتغ
502/0863/1جمع

.5=زیادخیلی،4=زیاد،3=متوسط،2=کم،1=کمخیلی: مقیاس*

ژیک تجزیه و تحلیل عوامل استرات
خارجیوداخلیعواملتحلیلوتجزیهاولجدازاستفادهباژیک،ماتریس خالصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتدر 

عواملتحلیلوتجزیهواقع، بادر.استگردیدهارایهابیانهدرگردشگرياستراتژیکعواملترینمهمآنها،ترکیبو
وتهدیدهاضعف،نقاطقوت،نقاطتوانندمیکنند،میاتخاذرااستراتژیکهايتصمیمریزانی کهبرنامهاستراتژیک،

موجود درعواملازیکهرهايوباره وزندبررسیباکاراین. نمایندمحدودعواملازکمتريتعدادبهراهافرصت
. استگرفتهانجامخارجی،وداخلیعواملتحلیلوتجزیههايجدول

ژیکتحلیل عوامل استراتماتریس خالصه تجزیه و)6جدول 
ریزيبرنامهامتیاز وزنیبنديدرجهوزنژیکعوامل استرات

بلندمدتمدتمیانمدتکوتاه
S1=043/05215/0و بافت منحصر به فرد يمعمار**
S2 =037/03111/0جذابیو مذهبیخیاماکن تار***
S3=035/03105/0یو محلیع دستیبازار صنا**
S4 =031/03093/0ر هتلیمناسب نظیامکانات رفاه*

W1=075/043/0غات مناسبیفقدان تبل**
W2=073/04292/0دیده آموزشيرویکمبود ن***
W3=068/0534/0یالت بهداشتیکمبود تسه**
W4=062/03186/0هات جاذبهیفیکاهش ک***
O1=1/044/0یخصوصيگذارهیاش سرمیافزا***
O2=08/0432/0دولتیيگذارهیش سرمایافزا***
O3=07/0428/0یجمعيگسترش رسانه ها*
O4=04/0312/0توسعه منابع انسانی محلی***
T1=072/04288/0یت اجتماعیکاهش امن**
T2=072/04288/0ین بودن بودجه دولتییپا***
T3=072/03216/0يت ناکارآمد در گردشگریریمد**
T4=07/0428/0باال بودن نرخ مهاجرت اهالی***

183/3جمع
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111، شماره پیاپی1392، زمستان4، شماره 28تحقیقات جغرافیایی، سال فصلنامه/ 40

. شوندمنتقلاستراتژیک عواملتحلیلوتجزیهجدولبهبایدجدول،دوایندرموجودعواملترینواقع، سنگیندر
هاي قبالً محاسبه شده در دو جدول نیاز به تعدیل و تغییر وزن،ها باید یک شودمجموع وزنجایی که در این مرحله از آن

.بیان شده است) 6(ژیک در جدول ترین عوامل استراتمهم،بنابراین. )1384ویلن،وهانگر(مذکور است 
ها واقعیت است که ضعفبیانگر این SWOTواکاوي نظرات گردشگران در رابطه با توسعه گردشگري ابیانه با مدل 

راهبردهایی ارایهنیاز به واکاوي و مسألههاي آن است و این و فرصتهاقوتبیشتر از گردشگري ابیانههاي و تهدید
این روستا را ها براي مقابله با نقاط ضعف و تهدیدهاي توسعه گردشگري درمندي بهینه از نقاط قوت و فرصتجهت بهره

هاي گردشگري را در این روستا از بقیه نقاط بیشتر در وهله اول ضعفپاسخگویان ،3شکلاساس بر. سازدضروري می
.دهندها را قرار میدانند و در مراحل بعدي تهدید، فرصت و قوتمی

از دیدگاه گردشگرانswotجایگاه نقاط )3شکل 

گردشگري در ابیانه ۀماتریس راهبردهاي توسع
دستهچهارسیستموضعیتبرحسبواقع،در. آوردمیفراهمرامتفاوتراهبردارچهتدوینامکانSWOTماتریس

:کردتدوینتوانمیهستند،متفاوتکنشگريدرجهنظرازکهراراهبرد
باداخلیبعدازبلکه،باشدمیمواجهداخلیمحیطقوتبانهوفرصتبانهدر این حالت سیستم: 1دفاعیراهبرد

.بودخواهدکاهشیاستراتژياستراتژي،بهترینباشد ومیمواجهمتعدديتهدیدهايباخارجینظرازوضعف
.ببردموجودهايفرصتازرااستفادهحداکثرها،ضعفازکاستنباداردتالش: 2)بازنگري(انطباقیراهبرد
شود میتهدیدها تدوینبامقابلهبرايسیستمهايقوتازگرفتنبهرهایهـپبراقتضایی ردـراهب:3)تنوع(اقتضاییراهبرد

. تهدیدهاسترساندنحداقلبهوقوتنقاطرساندنحداکثربهآنهدفو
بهراخودهايفرصتوقوتهمزمانباشندقادرکههستندوضعیتیخواهانهاسیستمتمام: 4رقابتی-تهاجمیراهبرد

در.است6کنشگرحلراهیکتهاجمیراهبرد،است5واکنشیحلراهیکهکدفاعیراهبردبرخالف. برسانندحداکثر
هر .داردبرمیگامخودخدماتوتولیداتبازارگسترشبرايخویشقوتنقاطازاستفادهباسازمانوضعیتیچنین

. گرددژیک تنظیم میاستراتیک از این راهبردها بر اساس ماتریس خالصه تجزیه و تحلیل عوامل

1-WT
2 - WO
3 - ST
4 - SO
5- Reactive
6- Proactive
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SWOT /41واکاوي اثرات گردشگري در روستاي ابیانه با استفاده از تکنیک 

گردشگري در ابیانهۀماتریس راهبردهاي توسع)7ول جد

نقاط ضعف 
نبود امکان دسترسی ریلی مناسب-1
کمبود تسهیالت بهداشتی -2
.ناآشنایی اهالی در نحوه برخورد با گردشگران-3
نامناسبی تاسیسات تفریحی و مذهبی-5
فقدان تبلیغات مناسب-6
کمبود نیروي متخصص و آموزش دیده-7
فاصله زیاد ابیانه تا جاده اصلی-8
ــین گردشــگران و  -9 تعــارض و تضــاد فرهنگــی ب

مردم
کاهش کیفیت جاذبه هاي گردشگري-10

نقاط قوت 
گذاري مستعد بودن ابیانه براي سرمایه-1
معماري و بافت منحصر به فرد -2
اماکن تاریخی و مذهبی جذاب-3
موقعیت جغرافیایی -4
ی متعدد ترکیب توپوگراف-5
داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیر-6
دسترسی آسان و مناسب -7
پایگاه پژوهشی وجود-8
وجود امنیت براي گردشگران-9

گسترش انواع خدمات ارتباطی مورد نیاز-10
وجود آتشکده هرپارك -11
بازار صنایع دستی و محلی -12
امکانات رفاهی مناسب نظیر هتلوجود -13

تحلیل
SWOT

):WO(راهبردهاي بازنگري 
وفرهنگـی هـاي بخشدرمناسبگذاريسرمایه-

جهـت انسـانی منـابع توسعهومحلیمردمآموزشی
.متخصصنیرويکمبودرفع

تسـهیالت توسـعه جهـت مناسـب گذاريسرمایه-
.بهداشتی

تبلیغــــاتجهــــتمناســــبگــــذاريســــرمایه-
.سازيآگاهوروستاهايجاذبه

ــه ــدیریتکــارگیريب ــايبخــشدرتخصصــیم ه
ــینوگردشــگري ــاتهمچن ــدیریتدرثب ــرايم ب

.بلندمدتهايطرحاجراي

):(SOتهاجمی/ راهبردهاي رقابتی
-سرمایهزمینهدرابیانهنسبیهايمزیتمعرفی- 

.گردشگريدولتیوخصوصیهايگذاري
مذهبیاماکنبازسازيونگهداريحفظ،

راستايدر) هاحسینیهوهازیارتگاهها،مسجد(
.مذهبیگردشگريپایدارتوسعه

تـــاریخیامـــاکناحیـــاءونگهـــداريوحفــظ -
توســعهجهـت ) انبارهـا آبهـا، قلعـه هـا، آتشـکده (

.تاریخیگردشگري
ــظ- ــداريوحف ــاءونگه ــارياحی ــتومعم باف

.فرهنگیگردشگريتوسعهروستا

هافرصت
شگر خارجیتوانایی جذب گرد- 1
ایجاد و افزایش انگیزه براي مسافرت- 2
گذاري دولتیافزایش سرمایه- 3
گذاري خصوصیافزایش سرمایه- 4
وجود نیروهاي متخصص بومی براي معرفی - 5

ها در منطقهپتانسیل
هاي آتش نشانی، پلیس توانمند کردن سرویس- 6

و نیروهاي انتظامی
جهت تدوین و تصویب قوانین و مقررات - 7

توسعه گردشگري
گسترش رسانه هاي جمعی- 8

):WT(راهبردهاي تدافعی 
-آگـاه روستا،ایندرتبلیغاتکمبودرفعجهت-

بانــک انــدازيراهطریــقازگردشــگرانســازي
گرددمیپیشنهادگردشگرياطالعات

عنـوان بـه دیـده آمـوزش محلـی افرادازاستفاده-
متخصـص نیـروي کمبودرفعگردشگريراهنماي
.گرددمیپیشنهاد

-مکانتعیینبهداشتی،خدماتکمبودرفعبراي-
بافـت بـه کهنوعیبهمناسبکیفیتباجدیدهایی

.گرددمیپیشنهادنکند،واردآسیبروستا
هايسازماندیگرومنطقهمدیرانبینهماهنگی-

مدیریتیازاستفادهچنینهموگردشگريبامرتبط
.   گرددمییشنهادپمتخصصوواحد

منـاطق دردولتـی بودجـه بـودن پـایین بهتوجهبا-
منـاطق بهکههاییارگانسایرازاستفادهروستایی،

ازگـردد، مـی پیشـنهاد کنندمیکمکگردشگري
.گردشگريجهانیسازمانجمله

):ST(راهبردهاي  تنوع
ودسـتی صـنایع بـازار کـردن متنـوع وگسترش-

جوانـان نگهداشـت برايزاییلاشتغاجهتمحلی
.روستا

وتـاریخی امـاکن ازنگهداريوحفاظتتوسعه-
.زاییاشتغالراستايدرجذابمذهبی

تـاریخی، امـاکن ازمناسبنگهداريوحفاظت-
کـاهش ازجلـوگیري راسـتاي درطبیعیومذهبی
.اجتماعیامنیت

ازاستفادهدولتی،بودجهکمیتهدیدرفعجهت-
افزایشجملهازگردشگريازحاصلهايیهسرما

شودمیمطرحدستیصنایعفروشوزمینارزش
بـر مبتنـی ریـزي برنامـه رویکـرد کـارگیري بـه -

ــیاجنمــاع ــرايمحل ــهب ــامقابل ــدب ــدیریتتهدی م
یـک بـا گردشـگري تـا گرددمیپیشنهادنادرست

.باشدداشتهمطلوبیمدیریتمناسب،ریزيبرنامه

اتهدیده
باال بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر-1
فقدان امنیت اجتماعی-2
ریزي گردشگريمدیریت ناکارآمد در برنامه-3
پـــایین بـــودن بودجـــه دولتـــی بـــراي توســـعه -4

گردشگري 
ي کاربري اراضیتغییر بدون برنامه-5
افــزایش امکانــات در روســتاها و رقابــت ســایر -6

روستاهاي رقیب
ــا -7 ــتفاده ن ــی و   اس ــاي طبیع ــه ه مطلوب از جاذب

هاتاریخی  و تخریب آن

راهبرد : سهم هر یک از این راهبردها به ترتیب عبارت است از .راهبرد کنونی در این تحقیق، راهبرد دفاعی است
.   بازنگري، راهبرد تنوع و در نهایت راهبرد رقابتی

بیرونی

درونی
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نتیجه گیري و پیشنهادها 
:زیر قابل ذکر استو پیشنهادهايهاگیريهنتیج، فوقةیافته هاي اشاره شدبراساس 

یکی از نقاط ضعف بارز در ابیانه است و براي گردشگران زیادي که ، گردشگرانيبرایالت بهداشتیکمبود تسه- 
باشد و به عنوان یک عامل استراتژیک منفی در توسعه گردشگري شناخته شده یک معضل می،شوندوارد این روستا می

.است
یک عامل استراتژیک منفی در توسعه گردشگري ، به عنوان انهیو شناساندن ابیغات مناسب جهت معرفیکمبود تبل- 

. هاي میراث فرهنگی و گردشگري مربوطه داردرسانی صحیح نیاز به حمایتتبلیغات مناسب و اطالع.شناخته شده است
: باشد در این راستا پیشنهادهاي زیر مناسب می

هاي متناسب با شرایط منطقه و گردشگران؛بورشورها و کاتالوگو توزیعتهیه- 
؛اطالعات صحیحارایههاي گردشگري روستا براي کارشناسان آگاه و مطلع در جاذبهکارگیريهب- 
؛رسانیر مراکز اطالعاتی و خدمتراهنمایان ورزیده و مطلع داستفاده از- 
یک عامل استراتژیک به عنوان،يگردعتیو طبيدر بخش گردشگردهیمتخصص و آموزش ديرویکمبود ن- 

جاذبهفقدانل زیادي داشته باشد، از جمله یتواند دالاین نقطه ضعف می.منفی در توسعه گردشگري شناخته شده است
.براي ماندن جوانان تحصیل کرده در روستاالزم

:ژیک توسعه گردشگري در این روستا عبارت است ازاستراتهاي ترین قوتمهمدر مقابل نقاط ضعف بیان شده،
ها از خاك خانه.گردشگري در این منطقه شده استۀموجب ارتقاء توسعو بافت منحصر به فرد آنيابیانه با معمار- 

هاي ساختمانی ویژه محلی و در یک سطح محدود به صورت پلکانی و سرخ منحصر به آن محل ساخته شده و با روش
ۀاین عامل از طریق توسع. بستی وجود نداردهاي پرپیچ و تاب ابیانه هیچ بندر کوچه. اندیکدیگر قرار گرفتهمسلط بر 

شناسایی و باعث ارتقاء گردشگري فرهنگی در ابیانه شده ۀدر منطقبه عنوان یک نقطه قوت استراتژیکگردشگري
؛است
موجب توسعه گردشگري در منطقه ،طریق جذب گردشگراز انهیجذاب در ابیو مذهبیباستان،یخیاماکن تار- 

ابیانه با وجود فضاي اندکی که دارد . روستا گرددۀتواند باعث توسعشده است و به عنوان یک عامل استراتژیک مثبت می
؛هاي مختلف در این روستا موجود استبناهاي مذهبی زیادي از دوران

: جمله انه ازیابیو محلیع دستیبازار صناري در ابیانه ایجاد شده است، گردشگۀیکی از نقاط قوتی که در اثر توسع- 
. شودتوسعه گردشگري هنري در منطقه میاین نقطه قوت باعث . باشدمیرهیورآالت زنانه و غی، زی، بافتنیسنتيهالباس

هاي هنري در زمره و فیلمدر این نوع گردشگري شناخت هنرهاي دستی، آشنایی، دیدن و شنیدن موسیقی، تماشاي تئاتر
.گیردهاي گردشگران قرار میفعالیت

گردشگري را ۀمسیر توسع،گردشگري ابیانه با تهدیدهایی روبروست که اگر به خوبی شناسایی و خنثی نشودۀتوسع
نشان SWOTمدليهالیحاصل از تحلنتایج. شوددهد و منجر به اثرهاي نامطلوبی در این زمینه میثیر قرار میأتحت ت

:باشدمواد زیر میروي توسعه گردشگري در ابیانه شامل ژیک پیشاستراتترین تهدیدهاي مهمکهدهدیم
تواند باعث کاهش تعداد این تهدید می. یکی از تهدیدهاي توسعه گردشگري ابیانه است، یت اجتماعیکاهش امن- 

جهت ایجاد و ارتقاء امنیت . زایی گردددزایی و اشتغالگردشگران و متقابالً سایر اثرهاي مطلوب آن از جمله درآم
اجتماعی، جلوگیري از ورود هر نوع گردشگر از طریق نظارت و ساماندهی مناسب گردشگران، تقویت نیروي انتظامی و 

توان از خود ساکنین براي مسئولین میراث فرهنگی، ایجاد کمپ جهت استقرار گردشگران در یک محیط مشخص که می
ایجاد پارکینگ جهت محافظت از خودروهاي گردشگران و .ها فراهم نموداستفاده نمود و شغلی نیز براي آنامر این 
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پیشنهاد ،ها، بدین جهت که بیشتر مورد استفاده گردشگران واقع شود و امنیت اجتماعی افزایش یابدهاي هتلتعدیل قیمت
؛گرددمی

يبراین بودن بودجه دولتیین آمدن کیفیت گردشگري در ابیانه شود، پاتواند موجب پایییکی از تهدیدهایی که می- 
به بودجه دولتی جهت ارتقاء ،که گردشگري توسعه پیدا کندطورکلی براي اینبه. در این روستاستيتوسعه گردشگر

؛هاي منطقه نیاز داردزیرساخت
. روي توسعه گردشگري ابیانه استدیدي پیشته،انهیابيگردشگريزیرا ناکارآمد در برنامهیت نادرست یریمد- 

ریزي خوب را داشته باشد و هاي یک برنامهریزي دقیق و قدرتمندي است که ویژگیموفقیت در هر کاري نیازمند برنامه
؛ریزي هم نیازمند مدیري توانا و متبحر استاین برنامه

طورکلی نبود به. گردشگري در این روستا را تهدید کندتواند ن ساکنین مییباال بودن نرخ مهاجرت روستا به شهر در ب- 
تواند موجب رکود گردشگري در روستا را دچار رکود نموده است و این رکود به نوبه خود میزندگی اقتصادي جوانان، 

. منطقه شود
هاي ترین فرصتمهمکهدهدینشان مSWOTمدليهالیحاصل از تحلدر مقابل تهدیدهاي بیان شده، نتایج

:روي توسعه گردشگري در این روستا عبارت است از ژیک پیشاسترات
اسب ـهاي منیکی از فرصتردشگري منطقه، ـدر توسعه گيگذارهیرماـبه سیوصـبخش خصةزیش انگیزاـاف- 
موجب ثر باشد و ؤتواند در ارتقاء توسعه گردشگري ابیانه میشود، ميبردارروي ابیانه است که اگرخوب بهرهپیش

).ثر باشندؤتوانند میم،شونديبردارو بهرهییهستند که اگر خوب شناسايها مواردفرصت(توسعه این روستا گردد 
ازسرمایهاینمعموالًکهاستايعمدههايگذاريسرمایهنیازمندخودتوسعهبراي،صنعتیکعنوانبهگردشگري

؛شودمیمینأتیفراملیتنهادهايبرخیودولتیخصوصی،بخشطرف
گردشگري ابیانه ۀفرصت مهمی است که در توسع، انهیابيهامردم از جاذبهیابیو اطالعیجمعيهاگسترش رسانه- 

ترین از رایج1نمااي، سینما و پیامهاي ماهوارهرادیو، تلویزیون، شبکه:مانند،هاي جمعیاستفاده از رسانه. ثر استؤم
شنیداري و دیداري ومومیانبوه بودن، دسترسی ع،ایلـاسن عمده این وسـاز مح. بلیغاتی استهاي تامـوسایل اشاعه پی

هاي تر به اماکن و جاذبهتر و سریعتواند گردشگران را در رسیدن آسانرسانی صحیح میاطالع. هاستزمان آنبودن هم
هاي با گسترش رسانه. هاي جمعی استسانهر،رسانیهاي اطالعترین شیوهگردشگري روستا یاري رساند، یکی از مهم

یابد و اثرات مثبت یابی صحیح، ورود گردشگران آگاه به این روستا افزایش میهاي ابیانه و اطالعجمعی در رابطه با جاذبه
؛یابدتوسعه گردشگري ارتقاء می

استرویکرديانسانی،منابعۀتوسع.روي توسعه گردشگري استهاي پیشمنابع انسانی محلی یکی از فرصتۀتوسع- 
انسانیمنابعتوسعهگردشگري،صنعتدر.گیرندقرارمناسبهايسمتدرمناسبزمانیدرمناسبافرادياینکهبراي

. ايحرفهوفنیعلمی،نظري،هايآموزشتوسعهشغلی وهايفرصتافزایشوتوسعه:  استتوجهموردبعددواز

1- Teletext
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