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چکیده
وجود جاذبههای گردشگری ،يکی از مهمترين داليل مسافرت مردم به مقصدی خاص
است .جاذبهها بهعنوان عامل كشش ،با توجه به ويژگیهای خاصی كه دارند،
گردشگران را از نقاط و سرزمینهای دور جذب میكنند .در اين میان ،روستاها
جاذبههای گردشگری فراوان دارند و همواره گردشگران زيادی را به سوی خود جذب
میكنند؛ بنابراين ،توسعة پايدار گردشگری روستايی و مديريت خردمندانة آن نیازمند
برنامهريزی است .در اين میان ،ايران با وجود جاذبههای فراوان فرهنگی ،تاريخی و
طبیعی هنوز نتوانسته است جايگاه خود را بهعنوان يك كشور پذيرندة گردشگر در
بازار جهانی صنعت گردشگری بیابد؛ از اين رو ،سهم ناچیزی از درآمدهای اين صنعت،
نصیب كشور شده است .اين مسئله ،در زمینة گردشگری داخلی و بهويژه گردشگری
روستايی نیز صدق میكند .سؤال كلیدی پژوهش آن است كه راهبردهای مناسب برای
توسعة گردشگری زمستانی در مناطق روستايی حاشیة پیست اسکی شمشك چیست؟
به اين منظور ،مقالة حاضر با استفاده از روش پیمايشی و مطالعههای میدانی در سطح
كارشناسان و خبرگان با مدل  SWOTبه ارائة راهبرد كانونی برای توسعة گردشگری
زمستانی در مناطق روستايی پرداخته است .قلمرو زمانی تحقیق ،زمستان  1389و آذر
تا بهمن  1390است .روايی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان گردشگری و
اساتید دانشگاهی تأيید شد و برای سنجش پايايی ،از ضريب آلفای كرونباخ استفاده
شد كه ضريب بهدستآمده  72درصد است .نتايج ،نشاندهندة اين است كه
راهبردهای توسعة گردشگری زمستانی در روستاهای منطقة حاشیة پیست اسکی
شمشك در وضع موجود ،جهتگیری به سوی راهبرد رقابتی است كه در قالب 8
راهبرد فرعی ،قابل پیگیری و عملیاتیسازی است ،اما برای دستیابی به جايگاه مطلوب،
در توسعة گردشگری زمستانی ،با محوريت مشاركت روستاهای حاشیة پیست اسکی
شمشك ،اتخاذ راهبرد جهشی تهاجمی ضرورت دارد.

كلیدواژهها :استان تهران ،پیست اسکی شمشك ،توسعة روستايی ،گردشگری،
گردشگری زمستانی.

* نویسندة مسئول09124454804 :

Email: bbeishami@yahoo.com
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مقدمه
براساس یک برآورد ،گردشگری با تأمین یک دهم تولید ناخالص داخلی و اشتغال ،بزرگترین منبع تولید ناخالص داخلی و
اشتغال در دنیاست و در قرن  ،21به موتور متحرک اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد« .گردشگری در مقایسه با انواع دیگر
فعالیتهای اقتصادی ،تنها صنعتی است که توسعة آن در چارچوب یک سیاست صحیح و مقررات آگاهانه امکانپذیر
است .در هر تحقیق علمی ،مطالعه و بررسی پژوهشهای انجامگرفته دربارة موضوع ،ضروری است؛ چرا که بدون
دستیابی به نتایج پژوهشهای دیگران و توسعه و تکمیل آنها ،رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل دقیق
امکانپذیر نیست.
دربارة موضوع گردشگری زمستانی در نواحی روستایی ،در سطح جهان ،در کشورهای با جاذبة اسکی ،مطالعههایی در
قالب مقاله و گزارش و ...انجام شده است ،ولی در ایران چند مقاله بیشتر دیده نمیشود.
تقوایی و هدایتیمقدم ( )1388در نشریة آموزش جغرافیا ،در مقالهای با عنوان «معیارهای مکانگزینی و طراحی
پیستهای اسکی و مسائل و مزایای آن در ایران» پس از معرفی مهمترین پیستهای اسکی در ایران ،اصول و معیارهای
گزینش مکان مناسب طراحی پیست را ارائه میدهند و مشکلهای بهرهبرداری و استفاده از پیستهای اسکی در ایران را
معرفی میکنند.
وثوقی و دیگران ( )1390در نشریة مطالعات جهانگردی ،مقالهای با عنوان «ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت در
گردشگری زمستانی ،مورد مطالعه :دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر» رضایت گردشگران از پیستهای اسکی را
ناشی از عرضة مناسب دانستهاند و ویژگیهای خاص منطقه و عالقه و انگیزة شخصی به ورزش اسکی را از عوامل مؤثر
رضایتمندی گردشگران عنوان کردهاند.
بدری و وثوقی ( )1388در مقالة «مکانیابی نقاط گردشگری اسکی ،مورد مطالعه :استان اردبیل» به مکانیابی
پیستهای اسکی پرداختهاند و به این نتیجه دست یافتهاند که در این منطقه ،نقاط متعدد و مناسب بالقوه برای گردشگری
اسکی وجود دارد.
مقالة کوئنینگ آبگ «آثار اقلیمی در گردشگری زمستانی کوههای سوئیس» که در نشریة گردشگری پایدار ()1997
چاپ شده است ،به بررسی تأثیرهای اقلیمی در گردشگری زمستانی کوههای سوئیس پرداخته و ضمن بررسی تغییرهای
آب و هوایی ،پیشنهادهایی برای صنعت گردشگری زمستانی این کشور ارائه کرده است.
مقالة فالگستاد و کریستین ( )2001با عنوان «راهبردهای موفق شناسایی مقاصد ورزشهای زمستانی ،بهعنوان
ارزش و معیاری پایدار» ،یکی از گزارشها و پژوهشهای دقیقی است که تاکنون در بعد بینالمللی ،با موضوع شناسایی
مقاصد گردشگری زمستانی منتشر شده است .این مقاله که در نشریة بینالمللی «مدیریت گردشگری» چاپ شده است،
براساس یک گزارش ساالنه در اروپا و آمریکای شمالی ،مناطق اسکی را بهعنوان مقاصد گردشگری ،مطالعه کرده است.
 اندرو هولدن ( ،)2000در مقالة «گردشگری زمستانی و محیط زیست» ،تضاد این دو موضوع مهم در جهان رابررسی کرده و بهعنوان حوزة مطالعه در اسکاتلند ،آثار مثبت و منفی زیستمحیطی گردشگری بر کوهستانها را بهدقت
توضیح داده است.
 برلینگ و چارامزا (  )1999در مقالة «تأثیرهای گرمایش جهانی بر گردشگری زمستانی و اسکی» ،شرایط و کیفیتبرف را براساس یک مدل منطقهای در کشور اتریش بررسی کردهاند.
 اسکات و دیگران ( )2006در مقالة «تغییرهای آب و هوایی و پایداری در گردشگری ،بر مبنای اسکی در شمالشرقی آمریکا» تغییرهای گرمایشی در چهار منطقة ویژة اسکی آمریکا را از نظر تأثیرهای زیستمحیطی بررسی کردهاند.

توسعة گردشگری زمستانی در مقاصد روستايی...

891

 گردشگری زمستانی و فعالیتها و ورزشهای زمستانی ،یعنی فعالیتهایی که به بارش مناسب برف وابسته است.مقصد ورزشهای زمستانی میتواند اینگونه تعریف شود« :یک واحد جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی که مشتمل بر
شرکتها ،سازمانها ،فعالیتها و ...است و برای سرویسدهی یا خدماترسانی به گردشگران ،نیازمند فعالیتها و
ورزشهای زمستانی و اطمینان از برف کافی در محدوده است .همچنین گردشگر زمستانی از دید بیازیت ،عبارت است از
«فردی که با انگیزة پرداختن به ورزشهای زمستانی و لذت بردن از جاذبههای طبیعی وابسته به برف سفر میکند .در
این زمینه ،اسکی رایجترین و پرطرفدارترین ورزش زمستانی شناخته میشود» (بیازیت .)679 :2010 ،به همین سبب در
کشورهای توسعهیافته ،برف به طالی سفید مشهور شده است (سربولنت )2007 ،و گردشگری زمستانی بهعنوان یک
الزام ،به بارش مناسب برف نیاز دارد (لوته .)2: 2007 ،مناسبترین عمق برف برای این منظور 30 ،تا  50سانتیمتر است
که حداقل  100روز ماندگاری داشته باشد .این امر به عوامل دیگری مانند جهت شیب و زاویة تابش آفتاب ،بستگی کامل
دارد (کارمر .)91 :2002 ،اسکی بهعنوان یکی از پرطرفدارترین ورزشهای زمستانی ،بسته به اندازة برف ،منافع بسیاری
برای جامعة محلی دارد که عبارتند از :تنوع اقتصادی و درآمدی ،بهبود زیرساختها و خدمات و ایجاد امنیت روانی میان
ساکنان و کاهش تأثیر بر محیط زیست (السانتا .)1327 :2007 ،یکی از مهمترین ویژگیهای گردشگری زمستانی،
فصلی بودن آن است که این ویژگی تابعی مستقیم از دو عامل مهم آب و هوا و وجود تعطیلیهای مناسب است (آهاس،
 .)2007اهمیت گردشگری زمستانی از یک سو و وجود گردشگران فراوان عالقهمند به آن از سوی دیگر ،زمینة
مطالعههای مختلفی دربارة گردشگری زمستانی شده است .بهطور کلی ،بیشتر مطالعههای میدانی و علمی که در سطح
جهان و ایران انجام شده است ،بر این موضوع اتفاق نظر دارند که گردشگری ،عاملی مؤثر در توسعة اجتماعی -اقتصادی،
احیا و نوزایش جوامع است (کاواکو1995 ،؛ اپرمن1996 ،؛ ویلیام و شاو .)1998 ،پیرس ( )2005مطالعههای زیادی دربارة
تبدیل نواحی کوهستانی و روستایی زمستانی به یک مقصد گردشگری انجام داده است .در تحقیقهایی که توسط پیرس
و کونو در فاصلة سالهای  2000تا  2010صورت گرفته ،معیارهای اصلی یک منطقة با توانمندیهای اسکی برای تبدیل
شدن به مقصد گردشگری ،در قالب موارد زیر تعیین شده است:
 .1مناسببودن شیب در پیستهای اسکی؛  .2تنوع مسیرهای اسکی؛  .3شرایط و کیفیت برف (امنیت ،قابلیت اعتماد
و عمق برف) و دسترسی به برف پودری؛  .4فاصله و دسترسی به پیست (در صورت نزدیکی ،میتوان زمان بیشتری به
اسکی اختصاص داد)؛  .5هزینه و کیفیت خدمات اسکی (فواصل کوبیدن برف ،باالبرها ،مدت انتظار در نوبت)؛  .6محیط و
فضای پیست؛  .7اطالعات ضروری مانند (نقشة پیست ،مسیرها ،شیبها و نقاط مخاطرهآمیز و مستعد بهمن و اطالعات
هواشناسی)؛  .8کیفیت امکانات و فعالیتها و سرگرمیهای تفریحی؛  .9امکان اسکی در شب (وجود نورپردازیهای
مناسب)؛  .10امکانات پذیرایی (رستوران و خدمات داخل و بیرون پیست اسکی از نظر تنوع ،کیفیت و گنجایش)؛ .11
مهارت کارکنان و شیوة رفتار آنها؛  .12پذیرش گردشگر توسط جامعة محلی؛  .13امکانات اقامتی (فاصله تا پیست،
کیفیت ،کمیت و قیمت)؛  .14امکانات خرید و تهیة لوازم اسکی و غیر اسکی.
بدری و وثوقی ( )1388در مقالة «مکانیابی نقاط گردشگری اسکی از طریق  »GISبهترین اولویتهای مکانی برای
ساختهای اسکی در استان اردبیل را بررسی کردهاند .همچنین وثوقی و دیگران ( )1390در مقالة «ارزیابی عوامل مؤثر
بر رضایت گردشگران زمستانی ،مورد مطالعه :دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر براساس گویههای علمی» میزان
رضایت گردشگران را تجزیه و تحلیل کردهاند .نوحهگر و دیگران ( )1378در مطالعة خود ،به بررسی «قابلیتهای
طبیعتگردی و تدوین بهترین راهبردها برای رونق و بهبود عملکرد مدیریت طبیعتگردی در جزیرة قشم» پرداختهاند.
امیری و گلپریان ( )1390در مقالهای با عنوان «گردشگری روستایی و توسعة پایدار» ،روستای سیمینابروی شهرستان
همدان را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که گردشگری روستایی منبع باارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد و عاملی مهم در
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توسعة اجتماعی -اقتصادی جوامع روستایی است .فرجزاده اصل و رفیق کریمپناه ( )1387محدودة استان کردستان را
برای توسعة اکوتوریسم ارزیابی کردهاند و اراضی استان را برای انجام شش فعالیت اکوتوریستی شامل کوهنوردی،
دامنهنوردی ،اسکی ،طبیعتدرمانی ،ورزشهای آبی و طبیعتگردی تقسیمبندی کردهاند؛ در نهایت مشخص کردهاند که
تنها یک درصد از مساحت استان ،هیچگونه قابلیتی برای توسعة اکوتوریسم ندارد.
بنابراین ،با توجه به آنچه دربارة گردشگری زمستانی بیان شد و همچنین پیشینة تحقیق ،در این مطالعه تالش شده تا
با رویکرد و روششناسی جدید ،به توسعة گردشگری زمستانی توجه شود؛ زیرا توسعة ورزشهای متناسب با گردشگری
زمستانی ،بدون برنامهریزی بلندمدت و آیندهنگر امکانپذیر نیست ،اما باید توجه داشت که راهبرد توسعة گردشگری
زمستانی ،برای برقراری ارتباط بین قوتها و ضعفها بهعنوان عوامل محیط درونی ،و فرصتها و تهدیدها بهعنوان
عوامل بیرونی در زمینة گردشگری در مناطق روستایی حاشیة کالنشهر تهران ،بسیار پیچیده است .بر این اساس ،هدف
این تحقیق ،شناسایی فرصتها ،تهدیدها ،ضعفها و قوتهای مؤثر در توسعة گردشگری زمستانی در زمینة اسکی در
روستاهای حاشیة استان تهران و سپس ارائة راهبردهای توسعة گردشگری زمستانی در روستاهای واقع در مناطق
کوهستانی و برفخیز است؛ زیرا تهیه و تدوین راهبردهای توسعة گردشگری زمستانی برای مناطق روستایی ،این امکان
را فراهم میسازد که تمامی فعالیتهای گردشگری زمستانی ،بهویژه اسکی ،به صورت منظم با رویکرد آیندهنگر انجام
شود و هریک از نهادهای اجرایی در فرایند گردشگری زمستانی ،با سایر اجزا بهصورت یکپارچه عمل نمایند و همگی در
راستای تحقق راهبرد کانونی حرکت کنند .بدین منظور ،مطالعه در سطح کارشناسان متخصص انجام پذیرفته است .با
توجه به موارد بیانشده میتوان پرسش کلیدی پژوهش را بدینترتیب صورتبندی کرد :راهبرد کانونی برای توسعة
گردشگری زمستانی در روستاهای کوهستانی استان تهران کدام است و اولویتهای راهبردی برای اقدام چیست؟ برای
پاسخگویی به پرسش و دستیابی به نتایج ،از مدل ترکیبی  SWOTاستفاده شده است.
روش پژوهش
معرفی منطقة مورد مطالعه
1

پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش استفادهشده در این پژوهش ،تحلیلی با بهرهگیری از تکنیک  SWOTاست.

مدل هاروارد یا سوات که بهعنوان بخشی از واحد خط مشی بازرگانی از دهة  1921تاکنون در مدرسة بازرگانی هاروارد
تدریس میشود ،الهامبخش اصلی بیشتر مدلهای تدوین راهبرد در بخش های مختلف اقتصادی ،خدماتی ،دولتی و
غیر انتفاعی به شمار میآید (برایسون .)31 :2002 ،هدف اساسی این مدل ،ایجاد ارتباط بین سازمان و محیط آن ،برای
دستیابی به بهترین گزینههای راهبردی است .آنچه در مدل هاروارد در درجة اول اهمیت قرار میگیرد ،توجه به توانمندیها و
ضعفهای داخلی سازمان و فرصتها و تهدیدهای مؤثر بر آن است .بر این اساس ،در این مطالعه ،دادهها از طریق مطالعههای
میدانی با استفاده از پرسشنامة باز جمعآوری شد .در ابتدا با بررسی محیط درونی و بیرونی منطقه ،قوتها و ضعفها و
فرصتها و تهدیدها را مشخص و برای رتبهدهی به آنها از پرسشنامه استفاده کردیم .با این روش ،از کارشناسان مرتبط
با موضوع ،نظرسنجی به عمل آمد .در کل ،تعداد  82پرسشنامه ارسال شد که در نهایت 74 ،پرسشنامة کارشناسان در
سطح استانی و محلی تکمیل شد .آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شد ،روایی ،صوری و محتوایی است که
از طریق خود کارشناسان انجام شد .برای آزمون پایایی پرسشنامه نیز ،روش آلفای کرونباخ را به کار بردیم (مؤمنی،
.)211 :1386
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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آزمون کرونباخ آلفای این پرسشنامه را از طریق نرمافزار  spssبررسی کردیم و هر گویه ،بهعنوان یک متغیر تعریف
شد که در نهایت ،ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه با ضریب  0/72تأیید شد .پس از جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه
و رتبهبندی قوتها و ضعفها ،فرصتها و تهدیدها با استفاده از نرمافزار  ،Excelداده ،محاسبه و براساس مدل ،SWOT
تجزیه و تحلیل شده است .تمرکز جغرافیایی مطالعه ،استان تهران و منطقة شمشک است.
منطقة شمشک در رودبار قصران شمیرانات تهران ،با وجود جاذبة منحصربهفرد طبیعی و فرهنگی و پیست بینالمللی
اسکی ،ظرفیت باالیی در جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد ،اما با چالشها و فرصتهایی برای توسعه روبهروست.
مناطق شمالی استان تهران ،از دیرباز مرکز توجه جمعیت شهر تهران و اطراف آن بوده است .یکی از متفاوتترین این
بخشها ،رودبار قصران است که از لحاظ روند توسعة اقتصادی ،فرهنگی و همچنین جایگاه جغرافیایی ،ویژگیهای
منحصربهفردی دارد .این ویژگیها همان پتانسیلها و استعدادهای طبیعی است .روستای شمشک ،بهعنوان نقطة مورد
مطالعه ،از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات ،با مختصات جغرافیایی  51درجه و  30دقیقه ،طول شرقی و
 36درجه و  2دقیقه ،عرض شمالی ،در  45کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده است.
این روستا ،میان قلل سرکچال و قلة خورتنگ یا کلونبست کوچک و گردنة دیزین استقرار یافته و  2531متر از سطح
دریا ارتفاع دارد .آبوهوای روستای شمشک ،معتدل کوهستانی با زمستانهایی سرد و پربرف و تابستانهایی معتدل و دلپذیر
است .ارتفاعهای اطراف شمشک تا اواسط تابستان ،از برف زمستانی پوشیده شده است (شکل .)1روستای شمشک ،قدمتی
دیرینه دارد و بهویژه از دورة قاجاریه و پس از آن ،بهعنوان یکی از ییالقهای خوشآبوهوای پایتخت و مردم منطقه محسوب
میشده است .در حال حاضر ،بهعلت ساخت ویالهای متعدد ،آثار اندکی از کالبد قدیمی روستا به جا مانده است .بناهای عمومی
روستا از قبیل حمام ،حسینیه ،امامزاده و ...بازسازی شدهاند.
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موقعیت جغرافیایی ،راههای ارتباطی ،سطوح ارتفاعی و شرایط اقلیمی منطقه و استقرار آن در دامنة قلل پربرف ،موقعیت
منحصربهفردی به روستای شمشک بخشیده است .پیست اسکی شمشک ،از اوایل دیماه تا اواخر اردیبهشتماه ،با
چشماندازهای کوهستانی بسیار زیبا و طبیعت منحصربهفرد ،اسکیبازان را بهسوی خود جلب میکند .این پیست ،در 58
کیلومتری شرق تهران ،به طول سه هزار متر احداث شده و اسکیبازان و کوهنوردان بسیاری از آن استفاده میکنند .پیست در
نزدیکی روستای شمشک از توابع رودبار قصران شهرستان شمیرانات تهران واقع شده است .بلندترین نقطة پیست 3050 ،متر و
پستترین نقطة آن  2550متر از سطح دریا ارتفاع دارد و پس از دیزین ،بزرگترین پیست اسکی ایران است .پیست اسکی
شمشک ،در سال  1337بهرهبرداری شد .بعدها و در سال  ،1375با اصالحاتی که انجام گرفت ،این پیست از سوی فدراسیون
جهانی اسکی بهعنوان پیست بینالمللی شناخته شد .از امکانات آن میتوان دو دستگاه تلهسیژ ،دو دستگاه تلهاسکی بشقابی و
دو دستگاه تلهاسکی چکشی را نام برد .پیست همچنین مجهز به نورافکن زرد است و میتوان تا پاسی از شب در آن به اسکی
پرداخت .دورة زمانی اسکی معموالً از اوایل آذر تا اواسط فروردین است .امکانات اقامتی شمشک ،شامل دو هتل است .در این
میان ،هتل شمشک  32اتاق و  4سوئیت دارد و در درجهبندی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،دوستاره شناسایی میشود.
شمشک همچنین رستورانهای مطلوبی دارد که یکی از آنها در قله قرار گرفته است.

بحث و يافتهها
تحلیل و شناسایی این نکته که گردشگری زمستانی ،در چه بستر راهبردی قابل پیگیری و پیادهسازی است ،از نکتههای اساسی
پژوهشهای کاربردی به شمار میرود؛ بنابراین ،در این مطالعه ،شناسایی بستر راهبردی برای پیادهسازی گردشگری زمستانی
در نقاط روستایی حاشیة پیست اسکی شمشک استان تهران ،مد نظر قرار گرفت .بدین منظور ،از مدل راهبردی  SWOTدر
قالب شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها (چالشها) استفاده شده است .در این زمینه ،به راهبرد وضعیت
جاری (ممکن) توجه بسیاری صورت گرفت.

تبیین راهبردهای ممکن توسعة گردشگری زمستانی
برای ارائة راهبرد مناسب توسعة گردشگری زمستانی در روستاهای منطقة مورد مطالعه ،از تکنیک SWOTاستفاده شده است.
در حقیقت ،از این تکنیک ،بهعنوان ابزاری برای شناسایی مسائل راهبردی و ارائة راهبردهای مناسب استفاده میشود .در ابتدا از
طریق پرسشنامههای باز در سطح خبرگان و کارشناسان گردشگری روستاهای منطقه ،فهرستی از قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
موانع مشترک شناسایی شد و سپس از طریق انطباق موارد ذکرشده توسط خبرگان و کارشناسان با وضع موجود منطقه،
فهرست نهایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و موانع ،استخراج شد و برای پاسخگویی در اختیار کارشناسان قرار گرفت .سپس با
توجه به امتیازهای ارائهشده از طرف این گروه ،در قالب طیف لیکرت به قوتها ،ضعفها ،فرصتها و موانع مطرحشدة عوامل
در قالب ماتریس تحلیلی  ،SWOTمحاسبه و تحلیل شد تا راهبرد کانونی از دیدگاه کارشناسان مشخص شود؛ بنابراین ،در
ادامه ،بهترتیب مراحل چارچوب برنامهریزی راهبردی ،راهبردهای توسعة گردشگری زمستانی را تدوین کردیم .شایان ذکر است
که این تدوین ،بهترتیب براساس مراحل زیر انجام شده است:
.1

تشکیل جدولهای ارزيابی عوامل داخلی )(IFE

1

و ارزيابی عوامل خارجی ) 2(EFEتوسعة

گردشگری زمستانی روستاهای مورد مطالعه :در این مرحله ،عوامل راهبردی کلیدی اثرگذار بر تدوین راهبردها ،در
)1. Internal Factor Evaluation (IFE
)2. External Factor Evaluation (EFE
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قالب دو دستة اصلی عوامل داخلی (مشتمل بر قوتها و ضعفها) و عوامل خارجی (مشتمل بر فرصتها و موانع) شناسایی شده
و در نهایت ،مجموع قوتها و ضعفها و مجموع فرصتها و موانع به صورت کمی بیان میشود؛
 .2تدوين راهبردها :پس از مشخصشدن عوامل راهبردی کلیدی اثرگذار (مجموع قوتها و ضعفها و مجموع
فرصتها و موانع) ،تدوین راهبردها صورت میگیرد .تدوین راهبردها با مقایسة هریک از عوامل با یکدیگر ،در چارچوب ماتریس

 SWOTانجام میشود .در این مرحله ،راهبردها در قالب چهار گروه از راهبردهای تهاجمی (مبتنی بر قوتها و فرصتها)،
محافظهکارانه (مبتنی بر

راهبردهای تنوع /رقابتی (مبتنی بر مقایسة قوتهای داخلی و موانع بیرونی) ،راهبردهای بازنگری/
ضعفهای داخلی و فرصتهای بیرونی) و راهبردهای دفاعی (مبتنی بر مقایسة ضعفهای داخلی و موانع بیرونی) صورت
میگیرد.

 .3انتخاب راهبردهای نهايی :پس از تدوین راهبردهای چهارگانه در مرحلة قبل ،انتخاب راهبردهای نهایی صورت
میگیرد؛ این کار از طریق نتایج ماتریس ارزیابی تدوینشده در مرحلة نخست و با ترسیم نمودار تجزیه و تحلیل  SWOTانجام

میشود.
در ادامه ،راهبردهای توسعة گردشگری زمستانی مناطق مورد مطالعه ،به همین ترتیب ،ارائه شده است.
 تشکیل جداول ارزيابی عوامل داخلی ) (IFEو ارزيابی عوامل خارجی ) (EFEتوسعة گردشگریزمستانی روستاهای مورد مطالعه :نخستین مرحله در تحلیل راهبردی ،شناسایی عوامل راهبردی کلیدی در ارتباط با
مسئلة مورد نظر است .همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،در این تحقیق ،عوامل یادشده ،براساس نظر خبرگان و کارشناسان
استخراج شده است .شایان ذکر است برای تعیین رتبة عوامل ،براساس ضرایب اهمیت بهدستآمده ،از روش تحلیل خوشهای
استفاده شد (جدول.)1
رتبهدهی به عوامل در جدولهای  IFEو EFE
جدول .1نحوة 
رتبه

عوامل خارجی

عوامل داخلی

4
3
2
1

فرصت استثنایی
فرصت معمولی
موانع معمولی
موانع جدی

قوت عالی
قوت معمولی
ضعف معمولی
ضعف بحرانی

براساس نظرهای مشترک خبرگان و کارشناسان ،در نهایت ،هفت فرصت ،نه مانع ،شش قوت و هشتت ضعف شناسایی شد
و به روش پرسشنامهای ،در قالب طیف لیکرت در اختیار کارشناسان و مختصصان قرار گرفت .پس از جمعآوری امتیازها و
میانگینگیری ،ضرایب اهمیت هریک از عوامل ،مشخص شد .سپس براساس ضرایب بهدستآمده در تحلیل خوشهای ،خوشه
های مناسب شناسایی شدند و رتبهها با توجه به قرارگیری عوامل در خوشهها ارائه شد .در نهایت ،امتیاز هر عامل محاسبه شد.
پس از بررسیهای انجامشده در منطقة شمشک ،هشت قوت داخلی در برابر ده ضعف داخلی ،و شش فرصت خارجی
در برابر هشت تهدید خارجی ،شناسایی و بررسی شده است .به این ترتیب ،در مجموع 19 ،قوت و فرصت بهعنوان مزیت
و  14نقطة ضعف و تهدید بهعنوان محدودیتها و تنگناهای پیش روی گسترش گردشگری این منطقه ،قابل شناسایی
است .پس از محاسبة امتیازهای راهبردی برای هریک از مؤلفههای مطرحشده در چهار بعد راهبردی ،امتیازهای نهایی
برای مشخصشدن راهبرد نهایی به دست آمد (جدولهای  2و .)3
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جدول  .2محاسبة امتیاز كل عوامل درونی تأثیرگذار در توسعة گردشگری زمستانی ،از ديدگاه كارشناسان در منطقه

میانگین
امتیاز
5/21
4/60
1/31
1/89

ضریب
اهمیت
097/0
086/0
024/0
035/0

مجموع
قوتها
وزنها
140
 -S1اعتدال هوا و ییالقی بودن منطقه و فاصلة کم با تهران
125
 -S2بینالمللی بودن پیست اسکی و داشتن باالترین تعداد روزهای برفی
42
 -S3داشتن استانداردهای مطلوب برای جذب گردشگران مرفه
 -S4وجود جاذبههای طبیعی مانند رودخانه ،مناظر طبیعی ،کوهستان و مراتع غنی 51
و دامداری ،بهویژه زنبورداری در منطقه
067/0
3/60
 -S5استفاده از مصالح بادوام و جدید در مساکن ،برای استفاده و اجارة این اماکن 98
به گردشگران
089/0
4/80
 -S6افزایش دستمزد در فعالیتهای غیر کشاورزی برای افزایش شغلهای مرتبط 135
با گردشگری
076/0
4/09
112
 -S7سودبردن بومیان از وجود گردشگران روزانه در فصول گردشگرپذیر
037/0 2
53
 -S8جلوگیری از تخریب مکانهای مذهبی و تاریخی منطقه و توجه به آن ،به
دلیل باال رفتن سطح آگاهی مردم
ضعفها
044/0 2/37
65
 -W1نادیده گرفتن جاذبههای روستا در مقابل پیست اسکی ،در فصول پاییز و
زمستان
075/0 4/02
132
 -W2کافی نبودن تسهیالت و امکانات بهداشتی ،بانکی ،اداری ،حادثهخیز بودن
جاده در زمستان و ...در منطقه
045/0 2/40
69
 -W3وجود مسیر جادهای بهعنوان تنها مسیر دسترسی از نظر حملونقل
075/0 4/02
114
 -W4نبود نیروهای آموزشدیده و متخصص در امر گردشگری در سایت
037/0 2/01
57
 -W5نبود مکانیابی و گسترش فعالیتهای بازاریابی تولیدهای روستایی در مسیر
رفتوآمد گردشگران
068/0 3/63
98
 -W6منطقهای بودن پیست اسکی و محدود بودن به مخاطبان استان تهران
024/0 1/30
41
 - W7نداشتن نیاز شدید مالی بومیان به درآمد گردشگران
042/0 2/25
61
 -W8فصلی بودن تقاضای گردشگری و بالطبع ،فصلی بودن کار گردشگری برای
متقاضیان بومی در این منطقه
028/0 1/50
44
 – W9تفاوتهای باالی فرهنگی میان مردم و گردشگران و تعارض بین فرهنگ
گردشگران و مردم روستا
050/0 2/68
70
 -W10کمبود پارکینگ در معابر و پیست اسکی
1
 68/53مجموع امتیازهای محیط درونی

امتیاز

رتبه
3
4
4
4

291/0
343/0
098/0
141/0

3

201/0

4

358/0

305/0
4
149/0 4
2

088/0

2

150/0

1
2
2

045/0
150/0
075/0

1
2
2

068/0
048/0
084/0

2

056/0

1
-

050/0
698/2

جدول  .3محاسبة امتیاز كل عوامل بیرونی تأثیرگذار در توسعة گردشگری زمستانی از ديدگاه كارشناسان در منطقه

فرصتها
 -O1توسعة زیرساختهای روستایی توسط دولت و سرمایهگذاران در سالهای
اخیر در منطقه
 -O2وجود جوانان آموزشدیده در روستا با آموزش مربوط به عناصر مهم
گردشگری مانند حملونقل -راهنمایی تور -هتلداری و...
 -O3آگاهی بومیان نسبت به سود گردشگری و افزایش سرمایهگذاری توسط
آنها در منطقه
 -O4افزایش مراکز خدماتی ،رفاهی و تفریحی مربوط به گردشگری و تنوع
فروش محصولهای صنایع دستی و غذا
 -O5بسته بودن مسیر دیزین بهدلیل نامناسب بودن جاده و مسیر رفتوآمد در
فصل زمستان
 -O6آشنایی گردشگران با آداب و رسوم روستاها و برقراری تعامل فرهنگهای
مختلف با یکدیگر و استفاده از این فرصت ،برای کسب درآمد
تهديدها

مجموع
وزنها

میانگین
وزنها

ضریب
اهمیت

رتبه

امتیاز

82

3/03

063/0

3

190/0

61

2/27

048/0

4

190/0

96

3/57

075/0

3

224/0

109

4/07

085/0

3

256/0

113

4/19

088/0

3

263/0

100

3/67

077/0

4

307/0

-

-

-

-

-
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ادامة جدول  .3محاسبة امتیاز كل عوامل بیرونی تأثیرگذار در توسعة گردشگری زمستانی از ديدگاه كارشناسان در منطقه

مجموع
وزنها

فرصتها
 -T1ازدحام بیش از اندازه در روزهای تعطیل ،آخر هفتهها ،تعطیلیهای مناسبتی
و متعاقب آن ،پایین آمدن سطح رضایت گردشگران بهدلیل رعایت نشدن ظرفیت
برد در منطقه
 -T2تضعیف و تغییر فرهنگ بومی منطقه بهدلیل ورود گردشگران
 -T3باال رفتن تخلفهای اجتماعی در اثر ورود گردشگر
 -T4نزدیکی به پیست اسکی دیزین و دربند سر با فاصلة بسیار کوتاه
 -T5افزایش نرخ کاال ،خدمات و زمین
 -T6آشنایی نداشتن مردم منطقه با جاذبههای گردشگری و نبود تبلیغ مناسب
برای قابلیتهای آن
 -T7وجود اختالفهای طایفهای و در نتیجه نبود بازاریابی مطلوب توسط بومیان
 -T8باال نبودن سطح ارائة خدمات به مخاطب لوکسپسندی که بیشتر
پیستهای اسکی دنیا را استفاده کرده است و در حال حاضر در ایران زندگی
میکند.
مجموع امتیازهای محیط بیرونی

میانگین
وزنها

ضریب
اهمیت

رتبه

امتیاز

70

2/06

054/0

2

109/0

52
138
40
115

1/95
5/01
1/02
4/24

041/0
105/0
021/0
089/0

1
1
1
2

041/0
105/0
021/0
178/0

120

4/43

093/0

2

185/0

129

4/75

099/0

1

099/0

80

2/97

062/0

2

124/0

-

77/47

1

-

293/2

 انتخاب راهبردهای نهايی :پس از محاسبة امتیازهای راهبردها ،باید راهبردهای نهایی ،انتخاب و سپساولویتبندی شوند .این امر ،نخست با بازگشت به ماتریسهای ارزیابی  IFEو  EFEصورت میگیرد .بدینصورت که با

نشاندادن مجموع قوتها و ضعفها و مجموع فرصتها و موانع در نمودار تجزیه و تحلیل  ،SWOTباید در نهایت
مشخص شود که کدام گروه از راهبردها باید بهعنوان راهبردهای نهایی انتخاب شوند .با توجه به اعداد بهدستآمده از
فرصتها و موانع ،بهترتیب برابر با  2/69و  2/29است .با

قوتها و ضعفها و مجموعة
جداول IFEو  ،EFEمجموعة 
جایگیری این اعداد در نمودار تجزیه و تحلیل  SWOTمشخص میشود که راهبردهای نهایی توسعة گردشگری
زمستانی ،در گروه راهبردهای رقابتی (مبتنی بر تلفیق قوتها و موانع یا تهدیدها) قرار میگیرند .ترسیم این اعداد در
نمودار تجزیه و تحلیل  SWOTمشخص میسازد که راهبردهای نهایی توسعة گردشگری زمستانی در گروه راهبردهای
رقابتی (مبتنی بر راهبردهای تدوینشده براساس تلفیق ضعفهای درونی و موانع محیط بیرونی) قرار میگیرند (شکل .)2

شکل  .2راهبردهای كانونی توسعة گردشگری زمستانی ،از ديدگاه كارشناسان در منطقه

توسعة گردشگری زمستانی در مقاصد روستايی...

899

قوتها و
 تدوین راهبردها :پس از مشخصشدن عوامل کلیدی راهبردی ،باید انواع راهبردها ،براساس مجموعة فرصتها و موانع ،تدوین شود .این کار در چارچوب تحلیل  SWOTصورت میگیرد .البته باید گفت امتیازهای

ضعفها،

بهدستآمدة راهبرد کانونی برای توسعة گردشگری زمستانی در روستاهای منطقه ،متعلق به راهبرد رقابتی است .همچنین
بهدلیل مشترکبودن عوامل ،ماتریس راهبردی طراحیشده برای مشخصکردن راهبردها ،تنها در بعد راهبرد رقابتی
صورت گرفته است .نتیجة مقایسة دوبهدویی و ترکیبی عوامل مربوط به ضعفها و موانع با یکدیگر ،شکلگیری 11
راهبرد است (جدول .)4
جدول  .4راهبردهای فرعی برای توسعة گردشگری زمستانی در روستای مورد مطالعه

عوامل درونی قوتها)(S
 -S1اعتدال هوا و ییالقی بودن منطقه و فاصلة کم با تهران؛
 -S2بینالمللی بودن پیست اسکی و داشتن باالترین مدت روزهای برفی؛
 -S3داشتن استانداردهای مطلوب برای گردشگران مرفه؛
 -S4وجود جاذبههای طبیعی مانند رودخانه ،مناظر طبیعی ،کوهستان و مراتع غنی و دامداری،
بهویژه زنبورداری در منطقه؛
 -S5 SWOTاستفاده از مصالح بادوام و جدید در مساکن ،برای استفاده و اجارة این اماکن به گردشکران؛
 -S6افزایش دستمزد در فعالیتهای غیر کشاورزی ،برای افزایش شغلهای مرتبط با گردشگری؛
 -S7سودبردن بومیان از وجود گردشگران روزانه در فصول گردشگرپذیر؛
 -S8جلوگیری از تخریب مکانهای مذهبی و تاریخی منطقه و توجه به آن ،به دلیل باالرفتن
سطح آگاهیهای مردم.
عوامل بیرونی
تهديدها )(T
 -T1ازدحام بیش از اندازه در روزهای
تعطیل آخر هفته و تعطیلیهای مناسبتی و
متعاقب آن ،پایینآمدن سطح رضایت
گردشگران ،بهدلیل رعایت نکردن ظرفیت
برد در منطقه؛
 -T2تضعیف و تغییر فرهنگ بومی منطقه،
بهدلیل ورود گردشگران؛
 -T3باالرفتن تخلفهای اجتماعی بهخاطر
ورود گردشگر؛
 -T4نزدیکی به پیست اسکی دیزین و
دربندسر با فاصلة خیلی کوتاه؛
 -T5افزایش نرخ کاال ،خدمات و زمین؛
 -T 6آشنایی نداشتن مردم منطقه با جاذبه
های گردشگری و نبود تبلیغ مناسب برای
قابلیتهای گردشگری؛
 -T7وجود اختالفهای طایفهای و در
نتیجه نبود بازاریابی مطلوب توسط بومیان؛
 -T8باال نبودن سطح ارائة خدمات به
مخاطب لوکسپسندی که بیشتر پیستهای
اسکی دنیا را استفاده کرده است و در حال
حاضر در ایران زندگی میکند.

راهبردهای رقابتی ()ST
 .1تعریف اصول ،استانداردها و معیارهای دقیق ،روشن و شفاف زیستمحیطی ،با در نظر
گرفتن اصول گردشگری زمستانی برای توسعة فعالیت و کسبوکار در روستاهای منطقه؛
 .2فرهنگسازی و ترغیب روستاییان برای استفاده از فرهنگ بومی ،لباسهای سنتی و
آداب و سنن منطقه ،برای جذب بیشتر گردشگران و تقویت فرهنگ گردشگران برای
استفاده از خدمات و کاالهای طبیعی و بومی در روستاهای منطقه؛
 .3اتخاذ تمهیدهای مناسب برای تبدیل این منطقه به یک منطقة گردشگری چهار فصل
(دادن تسهیالت ویژه به گردشگران ،در فصولی که گردشگر کم است یا اصال نیست)؛
 .4تالش برای افزایش زیرساختها و امکانات گردشگری برای جلب رضایت گردشگران در
روستاهای حاشیة پیست؛
 .5جذب گردشگران زمستانی ،متناسب با رعایت ظرفیت تحمل گردشگری در منطقه ،به
ویژه مناطق روستایی حاشیة پیست؛
 .6متنوعسازی کاالهای محلی ،فروش غذاهای سنتی و زندهسازی صنایع دستی قدیمی
منطقة شمشک؛
 .7طراحی و برگزاری دورههای آموزشی و مشاورة شغلی و کسبوکار برای افزایش آگاهی
روستاییان منطقه؛
 .8گرایش به توسعة کسبوکارهای گردشگری زمستانی و ارائة خدمات متنوع به
گردشگران؛
 .9استفاده از افراد بومی و محلی در کسبوکارهای مرتبط با گردشگری زمستانی با رویکرد
مشارکتی؛
 .10تقویت کیفیت استانداردهای سختافزاری در حوزة گردشگری زمستانی ،بهویژه در
داخل پیست؛
 .11برنامهریزی برای مدیریت و کنترل کاربریهای موجود در روستاها و زمینهای حاشیة
اطراف پیست و جلوگیری از تغییر کاربریهای نامناسب با ظرفیت منطقه.

مأخذ :رسالة دکتری ،مسعود مهدوی و بهار بیشمی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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البته شایان ذکر است که اتخاذ راهبرد رقابتی ،گزینة راهبردی جاری برای وضع موجود است که برای برطرف کردن
تهدیدها و بهرهگیری از قوتها مطرح است .این گزینة راهبردی ،بهلحاظ برنامهریزی میتواند در مدت سه یا چهار سال
مرکز توجه قرار گیرد تا پس از کاهش موانع و ضعفها به حداقل ممکن ،برای دستیابی به راهبرد توسعة گردشگری
زمستانی مطلوب ،راهبرد تهاجمی اتخاذ شود.

نتیجهگیری
براساس آنچه در ادبیات نظری بحث شد میتوان گفت که گردشگری ،یکی از رویکردهای جدید توسعة اقتصادی است که از
راهکارهای جدید مورد توجه برای توسعة اقتصادی مناطق روستایی ،بهعنوان عامل بازساخت اقتصادی به شمار میرود .در این
زمینه ،گردشگری و بهویژه گردشگری زمستانی ،از جمله مهمترین فعالیتهای اقتصادی روستاهای کوهستانی با برف کافی در
فصول سرد به شمار میآید که بهسرعت در حال گسترش و استقبال عمومی جهانی است؛ بنابراین ،نگاه به گردشگری زمستانی
روستایی با رویکرد میانرشتهای ،از موضوعها و مباحث جدید علمی است که عملیاتیکردن آن نیازمند برنامهریزی آیندهنگر با
رویکرد راهبردی است .بر این اساس ،در این مطالعه ،روستاهای حاشیة پیست اسکی شمشک استان تهران ،بهعنوان مطالعة
موردی انتخاب شده و روستاهای واقع در حاشیة آن بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند .مروری بر یافتهها و نتایج این
تحقیق نشان میدهد که روستاهای حاشیة پیست شمشک ،بهدلیل قدمت تاریخی و جاذبههای طبیعی و زمینشناسی،
پتانسیلهای فراوانی برای جذب اکوتوریسم و استفاده از منافع آن دارد .مجموع عوامل متنوع مکانی و جغرافیایی و اقلیمی،
امکان گردشگری زمستانی روستایی را برای دوستداران فراهم کرده است .از جمله منافعی که گردشگری میتواند برای این
منطقه داشته باشد ،اشتغال روستاییان و حتی افراد تحصیلکرده و متخصص گردشگری است؛ این امر میتواند سطح اقتصادی
و درآمدی را باال ببرد ،مهاجرت را کاهش دهد و آگاهی و فرهنگ مردم در امر گردشگری و هشیاری آنها دربارة خسارتهای
جبرانناپذیر محیط طبیعی را باال ببرد؛ زیرا این منطقة جغرافیایی ،بهدلیل داشتن جاذبه در زمینة گردشگری زمستانی و حجم
انبوه جمعیت متمرکز در شهر تهران و کرج که نیازمند اوقات فراغت است ،در مجموع زمینهساز شکلگیری جریانهای
گردشگری زمستانی بزرگی در منطقه ،بهویژه در روزهای آخر هفته شده است .ورود حجم انبوه جمعیت به روستاهای با جاذبة
گردشگری زمستانی ،فرصتهای متعددی را فراهم کرده است که استفاده از آنها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و آیندهنگر
است؛ بنابراین ،در این مطالعه ،از طریق مدل راهبردی  SWOTبه تبیین راهبرد موجود و مناسب ،برای توسعة گردشگری
زمستانی در روستاهای مورد مطالعه پرداخته شد؛ بنابراین ،با توجه به امتیازهای بهدست آمده براساس جداول ارزیابی  IFEو
 ،EFEمجموع قوتها و ضعفها و مجموع فرصتها و موانع و جایگیری این اعداد در نمودار تجزیه و تحلیل SWOT

مشخص میسازد که راهبردهای نهایی توسعة گردشگری زمستانی بر حسب نتایج ،زیرمجموعة راهبردهای رقابتی قرار
میگیرد .در ادامه ،از طریق مقایسة دوبهدویی و ترکیبی عوامل با یکدیگر ،راهبردهای ترکیبی هشتگانهای دربارة راهبرد رقابتی

ارائه شد که میتواند بسترهایی را برای توسعة گردشگری در روستاهای منطقه فراهم کند .البته باید گفت راهبرد رقابتی ،به
عنوان تنها راهبرد موجود شناخته میشود؛ در نتیجه ،راهکار مطلوب برای توسعة گردشگری زمستانی در منطقه ،راهبرد تهاجمی
است.

سپاسگزاری
این مقاله برگرفته از قسمتی از رسالة اینجانب با عنوان «طراحی الگوی فضایی بازاریابی گردشگری روزانه در نواحی
روستایی با هدف توسعة روستایی ،مطالعة موردی :روستاهای با پتانسیل گردشگری البرز مرکزی ،درة جاجرود» در مقطع
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 دکتر رحیم مشیری در واحد، دکتر مسعود مهدوی حاجیلویی و مشاورة استاد بزرگوار،دکتری با راهنمایی استاد محترم
. بدینوسیله از زحماتشان متشکرم.علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی است
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