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  چكيده 
هاي اخير يافتگي جوامع است كه در سالي پايدار روستايي، يكي از معيارهاي اصلي توسعهتوسعه

در سطح روستاها از طريق حفظ هاي مناسب زندگي ي شيوهمورد توجه واقع شده است و به دنبال ارائه
-بسياري از برنامه. ها استهاي آنهاي طبيعي و انساني و همچنين كاهش محدوديتو تقويت قابليت

ي پايدار انداز روشن براي توسعهريزان و سياستگذاران توسعه، گردشگري را روشي مطمئن و با چشم
، باالي گردشگري روستاييهاي بسيار پتانسيلرسد در كشور ما با توجه به به نظر مي. اندمعرفي كرده

نهادهاي مرتبط با روستا با جديت ه گردشگري روستايي از سوي مراكز سازوكار مدون در جهت توسع
يكي از اقدامات در راه  -» اكوموزه«و » موزه در هواي آزاد«همچون -هاي روستاييموزه .شوددنبال نمي

گيرند، توسعه هاي سنتي شكل مياگون، منتج از سكونتگاههاي مادي و معنوي گونحفاظت از پديده
تواند گذاري در توسعه پايدار روستايي ميروستاي ابيانه در استان اصفهان با اين نقش و تأثير. يابندمي

اي و با استفاده از مدل تحليلي با استفاده از منابع كتابخانه اين مقاله. ها باشدموزهيكي از اين اكو
SWOT بررسي شناخت نقاط قوت و ضعف اين روستا در تحقق اهداف يك اكوموزه و آثار تقويت  ، به

ي مكاني به شناختي و توسعههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، بومگردشگري روستايي بر شاخص
هاي سازي گروهدهد كه توانمندها نشان مييافته. پردازدي پايدار روستايي ميعنوان ابعاد توسعه

تواند در روستايي، افزايش آگاهي اجتماعي، گسترش مشاركت همراه با تدارك مديريت راهبردي مي
  . ي گردشگري در روستاي ابيانه مؤثر باشدايجاد اكوموزه روستا و توسعه

                                           

  دانشگاه خوارزميجغرافياي استاد  
  

مدرس دانشگاه پيام نور مركز اصفهان 
  

ريزي شهري گر دكتراي برنامهپژوهش -ي مسئولنويسندهamini13888@yahoo.com).(  
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  .ي پايدار، روستاي ابيانه، اكوموزه، سواتگردشگري، توسعه :هاي كليديواژه
  

  مقدمه 
هاي اصلي توسعه در ايران ي اخير همواره يكي از دغدغهدر دههي روستايي عمران و توسعه
ي ي روستايي به مثابهدر بسياري از كشورها توسعه. توسعه بوده استحالو اكثر كشورهاي در

ي ملي ي منافع ناشي از توسعهراهبردي با اهميت براي تأمين نيازهاي اساسي و توزيع بهينه
ي روستايي هاي متعدد، الگوهاي متنوعي براي توسعهبا شيوه شود و بدين منظور نيزتلقّي مي

تجربه شده است كه عمدتاً دستاوردهاي مـطلوبي ندارد و هنوز نيز سهم جوامع روستايي جهان 
سر سوم از توسعه و پيشرفت، بسيار انـدك است و اكـثر فقراي اين كشورها يـا در روستـاها بـه

كار و  دانه( اندنشين با منشأ روستايي بودهحاشيه برند و يا شهرنشيناني عمدتاًمي
  .)2: 1388محمودي،

هاي روستايي، كاهش درآمد خانوارهاي روستايي و افول افزون مهاجرتبا گسترش روز
افزون به فعاليتي جايگزين و در عين حال مكمل براي كشاورزي، كشاورزي روستايي ، نيازي روز

مندي ي پايدار روستايي، امكان بهرهتا به منظور توسعه شوددر نواحي روستايي احساس مي
تمندي رضاي«و » كيفيت زندگي«فراهم آيد كه اين خود بهبود » معيشت پايدار«روستاييان از 

يكي از راهبردهايي كه اخيراً در اغلب  .)92: 1388شارپلي ، ( را به همراه دارد» روستايي
ي در برخي از اين كشورها به اجرا درآمده است و كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و حت

ي است كه ياهيو گسترش گردشگري در نواحي روستا نتايج مثبتي هم به همراه داشته، توسعه
  .)2:  1385، و مهدويافتخاري ( براي گسترش گردشگري را نيز دارد هاي الزمقابليت

در رونق گردشگري روستايي به داليل گوناگون از جمله  ـاكوموزه ـ  هاي روستاييموزه
ترين هاي كشاورزي، بافت معماري سنتي و نظام اجتماعي، جزء مهمطبيعت جذاب ، جاذبه

. آيندهاي سودآور براي رونق مناطق روستايي به شمار ميهاي گردشگري و از قابليتجاذبه
توجهي به اين مناطق روستايي ريشه در كمنيافتگي ماندگي و توسعهاكنون يكي از داليل عقب
تواند با ايجاد اشتغال و درآمد، استفاده از تقويت گردشگري مي. گرددنوع از گردشگري باز مي

سازي اقتصادي و مشاركت اجتماعي در رفع مشكالت فراروي روستاها تأثير منابع محل، تنوع
ي روستايي را مهيا و جانبهي همهعهگيري توسهاي شكلسزايي داشته باشد و يكي از فرصتبه

ان مهاجرت جمعيت روستايي كمك هاي روستايي و جريي سكونتگاهبه كند شدن روند تخليه
  .)8: 1388حفاري، ( كند

ويژه اكوتوريسم و گردشگري روستايي در جهان و هاي باالي گردشگري بهبا توجه به درآمد
هاي گردشگري ـ ي باال در قابليترغم رتبهعلي بندي درآمدي ـجايگاه پايين ايران در رتبه

، بافت و سيما و معماري متفاوت به محيطيهاي طبيعي ـ زيستروستاي ابيانه به سبب ويژگي
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ي تاريخي؛ توانسته است به لحاظ بستر جغرافيايي مستقر در آن و همچنين برخورداري از ابنيه
رو در پژوهش حاضر، سعي شده ايناز. مقصدي براي گردشگران داخلي و خارجي تبديل گردد

است با استفاده از مدل تحليلي سوات، نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگري به منظور ايجاد 
  .ي گردشگري را مورد توجه قرار گيرداكوموزه و توسعه

  
  مباني نظري 

 1980ي المللي در دههريزي گردشگري در سطح بيني پايدار در برنامهمفهوم توسعه
ي پايدار گردشگري عبارت است از گسترش صنعت گردشگري و جذب توسعه. مطرح شد

اي كه ضمن پاسخ دادن به نيازهاي گردشگران به يك منطقه با استفاده از منابع موجود به گونه
اقتصادي، فرهنگي و ضوابط قانوني جامعه و انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و هويت 

ها را به طور متوازن و تعادل اقتصادي مقصد و ميهمانان آن فرهنگي، سالمت محيط زيست؛
ي پايدار گردشگري همچون منشوري است كه وجوه توسعه. پيوسته در حد بهينه تأمين كرد

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي ، اقليمي و جغرافيايي جامعه و مختلف آن را محيط
  .)30:  1388مدهوشي ، ( دهندقه تشكيل مينيازها و انتظارات جهانگردان و مردمان منط

ها براي عموم و ها ومرمت آنها ديگر تنها وظيفه حفاظت از مجموعهدرقرن حاضر، موزه
توان به دو ها را ميبندي عمومي، امروزه موزهدر طبقه. كاربرد پژوهشي صرف را بر عهده ندارند

زيادي دارد و در آن، تملك و حفاظـت ي نمايش اشيا كه قدمت نخست موزه: گونه تفكيك كرد
كارگيري اي است كه بر تحقيق ، بررسي و بهديگري موزه. ي اشيا مورد نظر استو مرمت و ارائه

شناسي و موضوع قوم. هاي مديريتي الزم و تفسير حاصل از روند مشاركت مردم تكيه داردروش
ها در طول زمان و در نقاط گونه موزهناي. هاي نوع دوم استهاي بارز موزهشناسي از نشانهبوم

ي فضاي باز ـ با هاي طبيعي، موزهي همسايگي، پاركمختلف، اسامي متفاوتي ـ مانند موزه
  .)63: 1389اشرفي، (اندمشهور گشته» اكـوموزه«هاي اخير بـه نهايت در سالخود گرفته و در

هايي از آن را به هنگ يا بخشفري كامل يك فرهنگ يا خردهنمونه«هاي فضاي باز، موزه
هاي فضاي گيري موزهشكل«). 60: همان(» گذاردطور زنده و در مقياس واقعي به نمايش مي

هاي قديمي در مكان ديگر ها و خانهسازي ساختمانآوري و دوبارهواقع بر اساس جمعباز در
  ).68: 1386صدرموسوي، (»شودسازي مياست؛ ضمن اينكه مناظر قديمي آن مكان نيز دوباره

تدريج شناسي هستند كه خواه و ناخواه، بهها بدعتي نوپا در مبحث موزهنهايت اكوموزهدر
بوم چيز در زيستي همهبرگيرندهاكوموزه در. هاي كالسيك را خواهند گرفتي موزهجاي همه

خي و معاصر آن تاري هاي باستاني،است و بيانگر همان ناحيه در همه اعصار و قرون و دوره
شناسي اي فرانسوي است و بر بومشناسي، واژهاما اكوموزه از لحاظ ريشه .)47: 1374كريمي، (

» اوگ دو وارين«اين واژه را اولين بار . به معناي بوم و زيستگاه است» اكو«پيشوند . تأكيد دارد
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: كندچنين تعريف مياكوموزه را » پيتر ديويس«در اين زمينه . به كار برد 1977در سال 
اكوموزه بنا بر هدفي . »شودگذاري ميي پايدار پايهاي ميراثي است كه بر توسعهاكوموزه پروژه«

ها با توجه به اين گونه. تواند انواع متنوع و گوناگوني را شامل شودكه پيش رو خواهد داشت، مي
هاي ي موزههر حال اكوموزه كليهتواند كامالً متفاوت با ديگري باشد و در انواع و اندازه مي

ها عناصر مورد نمايش در اكوموزه. دهداجتماعي را ـ چه در شهر و چه در روستا ـ پوشش مي
ي مورد نمايش اكوموزه عرصه. تري هم دارنداند و گستره عمل وسيعميراث مادي و معنوي

خالف در اكوموزه بر. دارنداي در اكوموزه ساكنان بومي نيز نقش عمده. ي سرزمين استپهنه
 تعريف شده است) 1(ي هاست كه در نمودار شمارههاي سنتي، افراد مورد فعاليت در آنموزه

  .)62: 1383،  اشرفي(
  

  

  ساختمان                                      قلمرو يا سرزمين                                              
  
  
  
  موزه ي سنتي                              اكو موزه                                                                 
  

  

  مجموعه اشياء     مردم بومي                         ميراث                        بازديد كنندگان                      
      

  ها از ديدگاه اوگ دو وارينموزه و اكوموزه ) : 1(نمودار 
  )60:  1392 (اشرفي: مأخذ 

  
- بر ميدهد، اكوموزه يك سرزمين را درطور كه فرايند اكوموزه در نمودار  نشان ميهمان

كنند؛ بلكه سرتاسر هويت شده تعريف نميگيرد و قلمرو آن را مرزهاي جغرافيايي تعيين
همان مردم بومي و ساكنان اصلي منطقه شود و متخصصان آن فيزيكي و فرهنگي را شامل مي

شود، اشياي خاص نيست؛ بلكه برعكس موزه ها، آنچه در اكوموزه حفظ و نگهداري مي. هستند
اكوموزه را در كتاب  1پيتر ديويس 1999در سال . گيردبر ميهاي زندگي مردم را درتمام جنبه

ـ يعني جامعه، ميراث، آداب و هاي آن بند و شاخصه، به گردن»حس يك مكان«با عنوان  خود
به )2(ي نمودار شمارهانداز ـ اشاره و آن را مطابق با رسوم، طبيعت، خاطرات، سرزمين و چشم

توان در جدول همچنين اختالف اين دو نوع موزه را مي. كندمرواريدهاي گردن بند تشبيه مي
  .مالحظه نمود) 1(ي شماره

                                           

1  Peter Davis 
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  اكو موزه
 فرآيندبه مثابه ي 

  

  جوامع                                                                                                 چشم انداز             
  

  
  

  ميراث                                                                                            سايت ها               
  
  

  سنت ها                                                               قلمرو                               
  

  طبيعت                  خاطرات                                                      
  
  

  اكوموزه از ديدگاه پيتر ديويس: )2(نمودار 
  )62:  1392 (اشرفي : مأخذ

  
  

  ي سنتي و اكوموزهاي موزهجدول مقاسيه) : 1(جدول
موضوع  

 نمايش
زمان

ي گستره  فضا  هدف مورد نظر
روش   ابزار مديريت  هافعاليت

  حفاظت

موزه
اشيا  
گذشته  

  

حفاظت و معرفي 
اشيا

ساختمان  
 

)
فضاي بسته

(  

محدود
  

مديريت و نظارت 
مستقيم كارشناسان و 

متخصصان
  

حفاظت 
آزمايشگاهي

  

اكوموزه
  

اشيا، آداب و سنن 
گ و مردم محلي

فرهن
گذشته، حال، آينده  
حفاظت و معرفي  
ارتباطات طبيعت ، 

جامعه و انسان
 

محوطه
مجموعهي باز، شامل 

هايي از 
بناهاي سنتي و 

...
  

بسيار متنوع
  

مشاركت مردم محلي، 
متخصصان و 
بازديدكنندگان

حفاظت محل  
  

  ) 64: 1389(اشرفي،: ماخذ        
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سازها در قلمروي با نام اكوموزه، وحقيقت انتقال ساختهاي جديد و درابتكار تشكيل موزه
-در» 1جونگدآدرين «طور كه آن. است» هاي فضاي بازموزه«ي تفكر و حضور وارث و نتيجه

برحسب اتفاق انجام نشده ها جا كردن و بازسازي ساختمانبهجا«نويسد، ها ميي اين موزهباره
ها براي ها به قصد محافظت از آنسازها در موزهواست؛ با اين حال، عمل انتقال برخي از ساخت

هاي روستايـي در آخر قرن آيندگان و به تصوير كشيدن فرهنگ قبل از صنعتي شدن جمعيـت
  .)151:  1995،  گدجون(» نوزدهم ابتكاري واقعي بود

در استكهلم و با  1891هاي فضاي باز است كه در سال خستين موزهي اسكانس از نموزه
اينجا حفاظت تنها محدود به حفاظت «. شودهدف حفاظت از فرهنگ سنتي بازگشايي مي

گشت و در معرض ديد شد؛ بلكه اخالقيات و آداب و رسوم نيز حفاظت ميفيزيكي از بناها نمي
  .)2:  1993،  2الينن(» گرفتعموم قرار مي

ي نظران همچون مارك مور، ده سال قبل از موزهبراساس ديدگاه تعدادي از صاحب
وي . شده وجود داشته استهاي اشارهاسكانسن، كلكسيون پادشاه اسكار دوم در اسلو با ويژگي

 .)61:  1387درام ، (داند مي» مكان برتر تكوين موزه در فضاي باز«باره نروژ را به عنوان ايندر
كردند و از لحاظ ها نه تنها فرهنگ روستايي بلكه فرهنگ شهري را محفاظت مياين موزه

-هاي مردمهاي علمي، بر جنبهآموزشي و فني، عالوه بر تأكيد بر مطالعات و مستند سازي

  .شناسي نيز تأكيد دارند
) دانمارك، نروژ، سوئد(توان گفت كه كشورهاي اسكانديناوي با توجه به آنچه گذشت، مي

- هاي قومي موزهگيري موزه در فضاي باز و در تكوين و توسعهاساسي و مهمي را در شكل نقش

. بلغارستان نيز از جمله كشورهاي پيشرو در اين زمينه است. كنندشناسي در تمام اروپا ايفا مي
بناها با . كندشده و فشرده را ارائه ميي روستايي با ساختار سنتي حفاظتموزه 9اين كشور «

، سبك غالب معماري منطقه را به )مسكوني، كشاورزي، فرهنگي و عمومي(لكردهاي متفاوت عم
شان منجر ي اقتصادياز منظر معماري، حفاظت هريك از روستاها در توسعه. گذارندنمايش مي

 گردشگريهاي فرهنگي و اي براي كل منطقه شده كه مشوق فعاليتگيري گنجينهبه شكل
  .)34:  1992،  3آنگولوو(بوده است 
اين موزه در . شودهاي فضاي باز در كشور افريقايي تانزانيا ديده مياي ديگر از موزهنمونه

ها، مواد و مصالح و  سازي فرمزنده هاي سنتي را به لحاظ باززمان حاضر دوازده نوع از سكونتگاه
ساز وفهم فنون ساختشناسانه، به نمايش عوامل و عناصر قوم. گذاردها به نمايش ميسبك

                                           

1 Adrien Dejong 
2 Laenen 
3 Anguelove 
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در . ي زيست قبايل گوناگون كمك كرده استهاي مختلف صنايع دستي روستاها و نحوهگونه
او از . است» ژرژ آنري ري وير«كرد، فرانسه يكي از پيشگاماني كه روي اين ايده تحقيق مي

ي باز در اي در فضابازديد كرد و قصد داشت موزه 1929ي اسكانسن در استكهلم در سال موزه
و در چارچوب » هاي زمان و فضاموزه«او تحت الگوي  1960ي تا اواخر دهه. فرانسه ايجاد كند

  . كرد كه به دنبال آن نام اكوموزه را به خود گرفتنداي فعاليت ميهاي طبيعي منطقهپارك
ها سرشار از هاي قوم شناسي، اجتماعي و اكوموزهگيري و گسترش موزهامروزه شكل

به اصول اساسي  1972در سال » ي يونسكوبيانيه«در . اندهاي تازهيات نو با مفاهيم و مدلتجرب
گردند، هاي اجتماعي، كه ضمن تحقق در فرانسه به اكوموزه معروف مينهضت مربوط به موزه

داري تأكيد دارد تا از اين طريق بين اشيا و هاي مدرن موزهاين بيانيه بر تكنيك. شوداشاره مي
ها بايد به سيستم همچنين آمده است كه موزه. ازديدكنندگان ارتباط مؤثرتري برقرار شودب

ربط محك بزند، مجهز ي ذيشده را با توجه به جامعهاي كه بتواند كارايي اقدامات انجامارزيابي
  .)68:  1380شارپلي ، (شوند

شناسي جديد، با موزهالمللي اصول نهضت بين 1984ي مذكور، در سال به دنبال بيانيه
ها كه هاي مديريتي مدرن در موزهاين بيانيه بر استفاده از روش. تدوين گرديد» ي كبكبيانيه«

همچنين در اين زمينه بايد . هاي هر محيط و هر پروژه سازگار باشد تأكيد داردبا ويژگي
ار و ارتباطات ميان ي پايدي اشكال زندگي براي توسعههاي همهكه بر ارزش» ي ريوبيانيه«از

هاي هاي مشابه كه در سالزيست و توسعه تأكيد دارد و نيز بيانيهفرهنگ، اجتماع، محيط
اي منجر ها و جوامع پايدار كه به توسعه مباحثات گستردهميالدي در مورد موزه 2000و  1998

  .)26:  1387دشتي ، (گرديدند، نام برد
شناسي، هاي مختلف جامعهصصان را در حوزههاي اكوموزه حضور متخگستردگي فعاليت

هاي تجارب خوبي مانند اكوموزه. كندشناسي، مرمت و معماري طلب ميجغرافيا، باستان
ي كارمانيوال در تورين، ، اكوموزه)ي پيمونتي روستايي در منطقهاكوموزه 200بيش از (ايتاليا

معدن و دره جرمانسكا و اكوموزه ارجيال ي ي اردسيا، اكوموزهي دره الووسرا، اكوموزهاكوموزه
  .)69: 1389اشرفي،(ها در ايران باشدهايي براي ايجاد اكوموزهتواند رهنمودمي

ي تمدن و فرهنگ هاي فضاي باز هستند كه جلوهي موزههاي روستايي، زير مجموعهموزه
آثار و بناها با مقياس  هاي روستايي با انتقالموزه. نماياندروستايي را در محيط طبيعي باز مي

ي ميراث روستايي موزه. گيرندواقعي و قرارگيري در بستري مشابه وضعيت اوليه، شكل مي
هكتار، در پارك جنگلي سراوان، واقع  263در زميني به مساحت حدود  1381گيالن از تاريخ 

دف شناسايي ي مطالعاتي كه با هبر پايه. جاده رشت ـ تهران در دست اجراست 18در كيلومتر 
حوزه ي فرهنگي ـ معماري در  9هاي فرهنگي ـ معماري روستاهاي گيالن انجام شد، ويژگي

- ها با بازسازي يك روستا در محل موزه معرفي ميهريك از اين حوزه. اندگيالن شناسايي شده
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ي ي مركز، روستاي جلگهي شرق، روستاي جلگهها شامل روستاي جلگهگردند كه اين حوزه
ي شرق، روستاي كوهستان شرق، روستاي ي غرب، روستاي كوهپايه، روستاي كوهپايهغرب

اي كوچك اما واقعي، اين موزه پس از اتمام، نمونه. باشندساحل غرب و روستاي ساحل شرق مي
بخش معماري اين موزه، . ي زندگي و فرهنگ سنتي روستاهاي گيالن خواهد بوداز نحوه
ي هدف موزه. رسدسال مي 150بناهاي آن به طـور متوسط به اي است كه قدمـت مجموعه

ميراث روستايي گيالن، تنها انتقال بناهاي روستايي نيست؛ بلكه حفظ فرهنگ بومي، فن 
در اين مجموعه، عالوه . ساخت و دانش نانوشته است كه در روستاهاي گيالن وجود داشته است

عناصر فرهنگي مربوط به ابزارهاي زندگي و بر معماري روستايي مناطق مختلف استان، ساير 
  .)29:  1387اكبري، ( هم به نمايش درخواهد آمد.... ك وكار، خوراك، پوشا

  
  شناسيروش 

ي انجام كار در اين مقاله از روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر محتوا و نحوه
تكنيك . از نظر ارزيابي و تحليل از تكنيك سوات استفاده شده است. تحليلي است –توصيفي 

ارزيابي كيفي عوامل داخلي و خارجي به ترتيب از ابعاد  قوت، ضعف و فرصت و تهديد است كه 
شوند؛ سپس طبق نظر ابتدا نقاط در ارتباط با عوامل داخلي و خارجي در ماتريس فهرست مي

هاي ها بين اعداد صفر تا يك و يك تا چهار در ماتريسهاي آنتبهكارشناسان ضرايب و ر
و مطابق با حاصل جمع ضرايب در عوامل دروني و خارجي با توجه به . گرددمربوطه درج مي

آمده در مدل دستكه با توجه به عدد به.گيردتحليل روي آن صورت مي – 52/و +  5/2عدد 
به اين ترتيب ماتريس نقاط قوت، ضعف و . گردديسوات، مشخص و شگرد مورد نظر ارائه م

توان به كمك آن اطالعات را مقايسه كرد و با فرصت و تهديد از ابزار مهمي است كه مي
 شودكه به شرح استراتژيها در زير پرداخته مي. استفاده از آن چهار نوع استراتژي ارائه نمود

  .)12:  1385،  و مهدوي افتخاري(
شود كه مي برداريهاي خارجي بهره، در واقع از فرصتSOدر اجراي استراتژي  :SOاستراتژي 

  .استفاده نمود WT,WO,STمعموالً براي رسيدن به چنين موقعيتي بايد در آغاز از استراتژي
كوشد اين اي داراي نقاط ضعف عمده است، ميهنگامي كه طرح يا برنامه:  WOاستراتژي 

اين   WOهدف از استراتژي  .ها را به نقاط قوت تبديل كندا آننقاط ضعف را از بين ببرد ي
هاي موجود در محيط خارج سعي شود نقاط ضعف داخلي بهبود برداري از طرحاست كه با بهره

استفاده كرد، اين است كه از ديگر امكانات  WOهايهايي كه بتوان از استراتژييكي از راه. يابد
هاي الزم، جهت استفاده فاده كند و ديگر اين كه سعي شود زمينهها استگيري از طرحبراي بهره
 .  ها را فراهم نموداز فرصت



  1392ي پنجم، تابستان  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله.... ...................58
  

بايد با استفاده از نقاط قوت خود، اثرات ناشي از تهديدهاي موجود را كاهش :  STاستراتژي 
  .داد

بايست با اتّخاذ حالت تدافعي كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از مي:  WTاستراتژي 
  . تهديدها را هدف قرار دهد

  
  ي پايدار روستايي گردشگري و توسعه

ي پايدار روستايي دارد؛ چون گردشگري متأثر از گردشگري ارتباط مستقيم با توسعه
هاي گردشگري بايد از لحاظ تاجتماعات روستايي، اقتصاد روستا و طبيعت است؛ بنابراين فعالي

هاي در اين چارچوب فعاليت. ـ اجتماعي و فرهنگي پايدار باشد محيطي، اقتصاديزيست
ها و نفوذ در طبيعت، مدت پايدار باشند و گردشگران بايد در فعاليتگردشگري بايد در بلند

هم باشند و  شده مربوط بهتنوع بيولوژيكي و اثرات آن همچنين استعدادهاي دروني اضافه
  .)135:  1388سليماني هاروني ، ( ي قابل قبولي را فراهم كنندتوسعه

توجهي به صنعت نيافتگي مناطق روستايي ريشه در كمماندگي و توسعهيكي از داليل عقب
توان با ايجاد اشتغال و درآمد استفاده از گردشگري روستايي دارد كه با تقويت گردشگري مي

سازي اقتصادي و مشاركت اجتماعي در رفع مشكالت فراروي روستاها تأثير منابع محل، تنوع
- جانبه روسـتايي محسوب ميي همهگيري توسعههاي شـكلسـزايي داشت و يكي از فرصتبه

ي پايدار در روستا هاي توسعهمهمترين شاخص) 2(ي جدول شماره .)8: 1388حفاري ، ( شـود
  .دكنرا در ايجاد اكوموزه بيان مي

  ي پايدار در روستاهاي توسعهشاخص) : 2(جدول 
هايتأثيرات بر مؤلفه

  اقتصادي پايداري
هاي اجتماعي ـ فرهنگي تأثيرات بر مؤلفه

  پايداري
هاي زيست محيط تأثيرات بر مؤلفه

  پايداري
بر انگيختن دلبستگي و تقويت پايبندي روستاييان به آداب  زايي براي مردم روستااشتغال

  رسوم محليو 
  حفظ بيشتر محيط زيست از طرف روستاييان

هاي دفع بهداشتي زباله و جلوگيري از ورود فاضالب  هاي روستاييجلوگيري از مهاجرت بهبود كمي و كيفي صنايع دستي
  خانگي به معابر

امكان تعامل روستاييان با مردم خارج از گروه فرهنگ  توليد و فروش صنايع دستي
  روستايي

  داشت افزايش ادراك روستاييان از التزام نگه

  حفاظت از محيط زيست و حيات وحش  افزايش تعلق خاطر اهالي به روستا فروش محصوالت كشاورزي

افزايش ميزان درآمد خانوارهاي
  روستايي

هاي روستايي و محورهاي ارتباطي با بهبود زيرساخت  بهبود وضعيت بهداشت فردي و عمومي در روستا
  پاسداشت محيط

  )136:1388(سليماني هاروني :ماخذ
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  ي پايدار در روستاهاي توسعهشاخص) : 2(ادامه جدول 
 هايتأثيرات بر مؤلفه

 اقتصادي پايداري
  هاي تأثيرات بر مؤلفه

  اجتماعي ـ فرهنگي پايداري
  هاي تأثيرات بر مؤلفه

  زيست محيط پايداري
هاي ارتباطي روستا با بهبود وضعيت معابر داخلي و راه  آموزيآموزش و ايجاد انگيزه براي سوادبهبود وضعيت هاي طبقاتيكاهش فاصله

  ديگر نقاط
هايتشكيل و توزيع متعادل سرمايه

  عمومي 
هاي اشتغال و مشاركت زنان و احساس استقالل ايجاد زمينه

  در زنان روستايي
) ...آب ، برق ، مخابرات و ( بنايي گسترش خدمات زير

  در روستا
    تأسيس و تقويت مؤسسات اداري و مديريتي در روستا هاي روستاييي پروژهبهبود توسعه

بهبود وضعيت خيابان، جاده و
  خدمات 

    ي يك اكوموزهافزايش مشاركت روستاييان در اداره

تجديد حيات نقش بزرگان محلي براي انتقال فرهنگ سنتي  
  هاي بعدي به نسل

  

  )15: 1388( حفاري: مأخذ 
  

  ي پايدار روستااثرات گردشگري بر توسعه
  اثرات و پيامدهاي اجتماعي 

گردشگري در روستا ممكن است تأثيرات مختلفي بر محيط اجتماعي و فرهنگي داشته 
توان به كاهش قدرت نامتعادل از جمله پيامدهاي اجتماعي گردشگري روستايي مي. باشد

جوامع محلي ، احياي فرهنگ محلي، افزايش حس غرور  هاي جمعياجتماعي، تشويق فعاليت
با ايجاد  .)2:  1383قادري ، (  منابع طبيعي و فرهنگي اشاره نمودملي و خودباوري ،حفاظت از 

يك اكوموزه افزايش مراودت ميان افراد بومي روستا و مسافران مختلف، طرفين با فرهنگ، 
ام تواند در ايجاد يك محيط امن و آرمختلف ميهاي عادات و رسوم يكديگر و شناخت فرهنگ

  .)36: 1382مدهوشي، (براي زندگي بشر مفيد واقع شود
ي شده در روستاها به اين نتيجه رسيديم كه ساخت اكوموزه در زمينهدر تحقيقات انجام

جوار و اجتماعي اثراتي نظير افزايش سواد، بهداشت فردي و عمومي، افزايش تعامل با نواحي هم
همچنين ميان افزايش شمار گردشگران، رونق گردشگري و بهبود . كاهش مهاجرت داشته است

ساير آثار ) . 49: 1389فرهودي،(ي معني دار وجود دارد هاي اجتماعي ـ اقتصادي رابطهشاخص
-مي) 2(ي فرهنگي ـ اجتماعي گردشگري را در مطالعه بر روي روستاي ابيانه در جدول شماره

  .نمودتوان مشاهده 
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 اثرات و پيامدهاي اقتصادي 

كنند؛ ي گردشگري، فوايد اقتصادي بيشتر نمود پيدا ميي توسعهي اوليهمعموالً در مرحله
هاي اجتماعي و محيطي نيز نشده، هزينهولي در مراحل بعد توسعه در مقياس انبوه و كنترل

  .)110:  1386زاده فيروزجايي ، عليقلي( شوندگير ميجلوه
- چنددشگري به عنوان يك فعاليت پويا و ي حائز اهميت ديگر، اين كه اقتصاد گرنكته

-گذاري ميي ظرفيت و توان طبيعي، كالبدي، اجتماعي و فرهنگي سرزمين پايهوجهي، بر پايه

- زايي، رفاه و توسعههاي مناسب اشتغال و درآمدشود و به اين طريق نه تنها باعث ايجاد فرصت

ي دهندهها و نشرردم بومي خواهد شد؛ بلكه ابزاري مناسب براي شناخت فرهنگي اقتصادي م
  .)17:  1387درام ،(هاي جوامع گوناگون استها، باورها و دانستهارزش

ي ابيانه، نقش اقتصادي گردشگري در ايجاد اشتغال، كسب درآمد ارزي با ايجاد اكوموزه
هاي افزايش درآمدهاي مالياتي از محل فعاليتها، براي كشور ميزبان و بهبود تراز پرداخت

-اي، تعديل ثروت، دگرگون ساختن فعاليتاقتصادي مرتبط با گردشگري، ايجاد تعادل منطقه

هاي اقتصادي و سوق دادن درآمد از مناطق شهري به روستاها و باالخره جلوگيري از برون 
  .يابدكوچي روستاييان افزايش مي

  
  محيطي اثرات و پيامدهاي زيست

-محيطي فرايند گردشگري روستايي نشاني آثار زيستگرفته در زمينههاي انجامارزيابي

هاي جامع گردشگري در ي آن است كه در صورت وجود برنامه و تهيه و اجراي طرحدهنده
ي گردشگري بر گردد؛ بلكه آثار توسعهها، نه تنها امكان جذب گردشگر بيشتر فراهم مياستان
از جهتي ديگر   .)6:  1386صدر موسوي ، ( يابدت و فرهنگ جامعه نيز كاهش ميزيسمحيط

هاي گردشگري بر پارامترهاي هاي نشان داد كه فعاليتمحيطي فعاليتارزيابي آثار زيست
محيطي ميكروكليما ، كيفيت هوا، صدا، فرسايش خاك، زيستگاه گياهان، تراكم گياهان، و تنوع 

  .)4:  1381فتخاري ،ا (ندارداي اثري گونه
هاي زيست محيطي موجود در منابع در فرايند ايجاد يك اكوموزه با استفاده از جاذبه

توان از شود؛ بدين شيوه ميي بوم گردي فراهم ميشده، امكان توسعهطبيعي مناطق حفاظت
بار  گردي براي حفاظت و مديريت بهتر اين مناطق استفاده نمود وهاي بوممحل درآمد فعاليت

نهايت، مردم بومي اين مناطق امكان مشاركت شده را كاهش داد درمالي و نياز مناطق حفاظت
گردي اين مناطق را پيدا خواهند نمود؛ بدين ترتيب وضعيتي براي هاي مرتبط با بومدر فعاليت

 ي پايداري حفاظت شده، زندگي بهتر مردم بومي و امكان دستيابي به توسعهحفاظت از منطقه
  .)6: 1387درام ، ( ملّي پديد خواهد آمد
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  ) روستاي ابيانه(ي مورد مطالعه معرفي محدوده
كيلومتري شمال غرب  40شك در اي متعدل و خروستاي ابيانه در استان اصفهان در دره

كيلومتري جنوب غرب  80ي نظنز و كاشان و ي آسفالتهكيلومتري غرب جاده 20، و نظنز
از نظر تقسيمات كشوري، ابيانه . گذردي برزرود از جنوب آبادي ميرودخانه. كاشان قرار دارد

 2220 ي شهرستان نظنز، استان اصفهان است كه در ارتفاعحومهرود، بخشدهي از دهستان برز
اي فرعي ي كاشان به نظنز، جادهي آسفالتهكيلومتري جاده 20در . متر از سطح دريا قرار دارد

در اين مسير ابتدا بايد از روستاهاي هنچن ، يارند، كمجان، . شده استبه طرف غرب كشيده 
:  1388،  ريزي رجائي( در بي بست به روستاي ابيانه رسيدبرز و طره گذشت و در انتهاي دره ، 

15(.  
هايي از ي سيلك، با يادمانهزار سالههاي تمدن كهن ششروستاي ابيانه بركنار بازمانده

اي در جوقيان و صفويان تا قاجار، هزاروپانصد سال تاريخ را همچون موزهدوران ساسانيان، سل
شمسي به بعد، به علت بافت  1352از سال  .)18:  1388،  ريزي رجائي( خود حفظ كرده است

قديمي روستا مورد توجه مسئوالن ميراث فرهنگي كشور قرارگرفت و با توجه به ثبت آن در 
به عنوان يكي از روستاهاي تاريخي جهان ) يونسكو(لل سازمان علمي ـ فرهنگي سازمان م

تنوعش از روستاهاي اين روستا به اعتبار معماري بومي و بناهاي تاريخي پر.معرفي گرديد 
منظره و اي خوشابيانه نقطه. عنوان يك اكوموزه مطرح شودتواند بهاستثنايي ايران است و مي

توان به دو گروه جمعيت ابيانه را مي. اعدي استهوا و داراي موقعيت طبيعي مسو آبخوش
نفر و تعداد  305جمعيت ابيانه  1390فصلي و دائمي تقسيم كرد؛ اما طبق سرشماري سال 

 نفر كاهش داشته است 1385،60ماري كه در مقايسه با سرش. خانوار است 160خانوار آن 
ابيانه را در شهرستان و استان موقعيت روستاي ) 1(ي ي شمارهدر نقشه. )8:  1388حفاري ، (

  .نماييدمشاهده مي
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  موقعيت روستاي ابيانه در استان اصفهان و شهرستان نطنز) : 1( ينقشه
  )1392(تحقيق حاضر: مأخذ 

  
   تحقيقهاي يافته

هاي كيفي ـ توصيفي صورت گرفته و مطالعات اسنادي مورد اشاره، اثرات براساس بررسي
ي كلّي اجتماعي، ي پايدار ـ از سه جنبههاي توسعهبر شاخص گردشگري مثبت و منفي

  .خواهد بود) 3(ي محيطي ـ در روستاي ابيانه مطابق جدول شمارهاقتصادي و زيست
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  تأثيرات مثبت و منفي ايجاد اكوموزه و گردشگري در روستاي ابيانه) : 3(جدول 
  تأثيرات منفي  تأثيرات مثبت

  اجتماعي
  شكست انزواي روستا و رونق و پوياي آن  - 
آداب و رسوم، زبان و (رونق و ترويج فرهنگ  - 

  خاص روستاي ابيانه ...) گويش، پوشش و 
  حمايت از فرهنگ بومي و سنتي روستا  - 
پويايي جمعيت و افزايش تعامالت اجتماعي ـ  - 

  فرهنگي 
  باال رفتن سطح رفاه ساكنان  - 
اداري و مديريتي  تاسيس و تقويت نهادهاي - 

مساجد، (رونق و تجدد حيات آثار تاريخي موجود 
  ) ها و آتشكدهزادهامام

ويژه در تقويت حس تعلق خاطر به روستا به - 
  بين جوانان 

  كاهش نرخ مهاجرت به خارج از روستا  - 

پوشش، (پذيري فرهنگ سنتي و محلي آسيب -
با ...) ي زندگي و گويش، آداب و رسوم و شيوه

  ويژه در بين جوانان روستا زايش گردشگران بهاف
  افزايش تكدي و درخواست كمك از گردشگران  - 
ي مردم همزمان با اختالل در زندگي روزمره - 

  افزايش تعداد گردشگران 
افزايش مكان تخلفات اجتماعي با افزايش تعداد  - 

  گردشگر در روستا 

  اقتصادي
  افزايش سطح درآمد ساكنان  - 
  هاي شغلي زايي و افزايش فرصتاشتغال - 
فروش محصوالت (رونق اقتصاد محلي  -  

  ) كشاورزي و صنايع دستي روستا
ويژه ي بخش خصوصي بهافزايش انگيزه - 

ويژه در گذاري در روستا بهساكنان به سرمايه
  ي جذب توريسم زمينه

افزايش امكان بازاريابي براي محصوالت بومي و  - 
  صنايع دستي روستا 

 
  افزايش قيمت زمين و ساير كاالها  - 
هاي شغلي ايجاد مدت بودن فرصتموقتي يا كوتاه - 

  شده 
نتيجه بازي زمين و درافزايش قيمت و بورس - 

  صرفه نبودن ايجاد تجهيزات گردشگري بهمقرون

 محيطيزيست
  شده افزايش كيفيت محيط زيست ساخته - 
استفاده بالاستفاده از منابع طبيعي كه تاكنون  - 

  اند بوده
اندازهاي طبيعي و حفاظت و ارتقاي چشم - 

  محيط زيست روستايي 

صوتي، هوا ، ( هاي محيطي افزايش ميزان آلودگي-
  در اثر تعدد گردشگران ..) منابع آب و

از بين رفتن باغات اطراف روستا به جهت ايجاد  - 
ي نامناسب از امكانات رفاهي و يا به سبب استفاده

  سوي گردشگران 
ي سريع و گاه نامتناسب با معماري بومي توسعه - 

  ) هاي سرخ و پلكانيخانه( روستايي ابيانه 
  افزايش زباله و انباشتگي آن در محيط روستا  - 
  

  )36: 1388(رجائي : مأخذ 
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اي كه روستايي به گونه گردشگريطوركه پيش از اين اشاره شد، استفاده از اكوموزه و همان
ريزي كارگيري آگاهانه و همراه با مديريت و برنامهي پايدار باشد، مستلزم بهساز توسعهزمينه

گيري از ي آماري و با بهرهشده بين جامعهنامه توزيعرو در ادامه با استفاده از پرسشايناست؛ از
تهديدهايي كه مؤثر بر ايجاد  ي تحليل سوات به شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت وشيوه

- هاي اقتصادي، اجتماعي و زيستي گردشگري در روستاي ابيانه در بخشي توسعهاكوموزه

  . پرداخته خواهد شد) 4،5،6،7(هاي محيطي در قالب جداول شماره
  

  (IFE)ماتريس ارزيابي نقاط ضعف ناشي از عوامل داخلي ) : 4(جدول 

  )1392(تحقيق حاضر : مأخذ      
  

  (IFE)ماتريس ارزيابي نقاط قوت ناشي از عوامل داخلي ) : 5(جدول 

رتبه   رتبه  ضريب )ضعف(عوامل داخلي رديف
  نهايي

W1 28/0  4  07/0 پايين بودن سطح سواد افراد بومي  

W2  
هاي فرهنگي بين ساكنان بومي و ها و تعارضتفاوت

  گردشگران
03/0  3  09/0  

W3  
ناكافي بودن تسهيالت و تجهيزات رفاهي براي اقامت 

  گردشگران
07/0  4  28/0  

W4 09/0  3  03/0  روستاي به عنوان نوشداروي توسعهگردشگريتلقي نقش  

W5  
ي اقتصادي و عدم توجه به ساير تأكيد بر رشد و توسعه

  ابعاد
04/0  3  12/0  

W6  
ي اقتصادي افراد بومي براي گسترش عدم توانايي توسعه

  گردشگري
09/0  3  27/0  

W7 18/0  3  06/0 اشتغال فصلي و كاذب  
W8 09/0  3  03/0  از بين رفتن منظر و سيماي و معماري و هويت روستا  
W9 27/0  3  09/0  در روستا گردشگرييبها ندادن درست به اكوموزه و توسعه  

W10 16/0  4  04/0  پيري جمعيت افراد روستا به علت مهاجرت جوانان  
 83/1  

  رتبه نهايي  رتبه  ضريب )قوت(عوامل داخلي رديف

S1 
گردشگري به عنوان فعاليتي براي ايجاد اشتغال و كاهش 

  بيكاري
04/0  2  08/0  

S2 06/0  2  03/0 كاهش مهاجرت روستايي  
S3 05/0  1  05/0 ثبات جمعيت روستايي  
S4 1/0  2  05/0  بازسازي و احياي منابع طبيعي و تاريخي روستا  
S5 05/0  1  05/0 فرهنگ محلي و سنتيدارا بودن آداب و سوم  
S6 07/0  1  07/0  روستايي يتوسعه محرك نيروي عنوان به معرفي گردشگري  
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  (IFE)ماتريس ارزيابي نقاط قوت ناشي از عوامل داخلي ) : 5(ادامه جدول 

  )1392(تحقيق حاضر : مأخذ 
  

شود، امتياز چنانچه مالحظه مي)عوامل داخلي(ي اول هاي حاصل از تحليل مرحلهيافته
بوده است كه اين عدد، بيانگر ضعف  42/2يعني  5/2حاصله از ارزيابي عوامل داخلي كمتر از 

 .شودكه از عمـده عوامــل مؤثر در عدم موفقيت طرح محسوب مي. داخلي سيستم است

  
 

  (EFE)ماتريس ارزيابي فرصتها ناشي از عوامل خارجي) 6(جدول 

  )1392(تحقيق حاضر : مأخذ      
  

  

  رتبه نهايي  رتبه  ضريب )قوت(عوامل داخلي رديف
S7  03/0  1  03/0 زاگردشگري به عنوان فعاليت درآمد  
S8  08/0  1  08/0  هاي اقتصادياي از فعاليتبه عنوان مولد زنجيرهگردشگري  
S9  02/0  1  02/0 كشاورزيهاي غيرگذاري در بخشسرمايه  
S10  05/0  1  05/0  هاي تاريخي مورد  نياز يك اكوموزهوجود منابع و نيز مكان  

  59/0     جمع
  42/2  51  1 4و5هاي جدولها و قوتجمع كل ضعف

  رتبه نهايي  رتبه  ضريب  )فرصت(عوامل خارجي  رديف

O1 18/0  3  06/0  ي اصلي يك اكوموزهآموزش نيروي انساني بومي الزمه  
O2 15/0  3  05/0 زراعيهاي غيرايجاد فعاليت  
O3 27/0  3  09/0 بازاريابي براي توليدات بومي  
O4 15/0  3  05/0  هاي تاريخي و معماري روستامحافظت از منابع و جاذبه  

O5  
ي روستا و سايت افزايش مشاركت مردم در توسعه

  15/0  3  05/0  اكوموزه

O6  
سازي اقتصاد هاي جديد اقتصادي و متنوعايجاد فرصت

  06/0  3  02/0  روستايي

O7 18/0  3  06/0  گذاريي بخش خصوصي به سرمايهافزايش انگيزه  
O8 09/0  3  03/0  خارج شدن اقتصاد روستايي از حالت منزوي  
O9 18/0  3  06/0 افزايش سطح درآمد ساكنان بومي  

O10  
برداري از منابع طبيعي گيري منابع روستا و بهرهكاربه
  21/0  3  07/0  استفادهبال

  62/1     جمع
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  (EFE)ارزيابي تهديدهاي ناشي از عوامل خارجيماتريس ) : 7(جدول 

  ) 1392(تحقيق حاضر ، : مأخذ      
  

در ماتريس عوامل خارجي، امتياز ) عوامل خارجي(ي دوم هاي حاصله از تحليل مرحلهيافته
بيانگر شرايط نامطلوب است؛ ليكن اختالف امتياز  5/2بوده است كه عدد كمتر از  3/2نهايي 

بين عوامل داخلي و خارجي، بيــانگر بد بودن وضعيت عوامل داخلي نسبت به خارجي است و 
گر اين است كه عوامل تهديد بيشتر از آمده در ارتباط با عوامل خارجي، نشاندستامتياز به

عوامل فرصت كه در تحليل تكنيك سوات، استراتزي مورد نظر اين شرايط از نوع تهاجمي بوده 
طرف نمودن نقاط ضعف داراست و براي اينكه وضعيت را است و قابليت اجرايي را در صورت بر

در اين بخش مطابق جدول هاي خاصي است كه از حالت فعلي خارج كند، نيازمند استراتژي
ي نهايي حاصل از تركيب عوامل داخلي و به استناد نمره) 3(ي و نمودار شماره) 9(ي شماره

  .گرددترين عدد تعيين ميخارجي در مدل سوات، نوع استراتژي با توجه به بزرگ
  مجموع ضرايب عوامل:  )8(جدول 

  )1392(تحقيق حاضر : مأخذ 
  مجموع ضرايب عوامل مركب) : 9(جدول 

  )1392(تحقيق حاضر : مأخذ 
  

  نهاييرتبه  رتبه  ضريب )تهديد(عوامل خارجي رديف

T1  
پذيري فرهنگ بومي روستايي در مقابل آسيب

  06/0  1  06/0  گردشگران

T2  02/0  1  02/0  ريزي در امر گردشگريضعف مديريت و برنامه  
T3  1/0  2  05/0 ازبين رفتن بافت تاريخي و معماري روستا  
T4  03/0  1  03/0  كمبود نيروي انساني ماهر در امر  اكوموزه وگردشگري  

T5  
-جايگزيني اقتصاد و اشتغال مبتني بر گردشگري بافعاليت

  1/0  2  05/0  هاي بومي روستا

T6  06/0  1  06/0 بازي زمينافزايش قيمت زمين و بورس  
T7  06/0  2  03/0  توجهي به اثرات و پيامدهاي زيست محيطيبي  
T8  06/0  2  03/0 تخريب اكوسيستم محيط  
T9  07/0  1  07/0 از بين رفتن پوشش گياهي روستايي  
T10  06/0  1  06/0 آلودگي منابع آب و خاك  
  68/0  52  1 جمع

  48/2     6و7ها وتهديدها جدولجمع كل فرصت

T O W S 
0.68 1.62 1.83  0.59  

WO ST WT SO  
3.45 1.27 2.51  2.39  
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  ارزيابي عوامل داخلي و خارجي) : 3(نمودار 
  )1392(تحقيق حاضر: مأخذ 

  
مربوط به ) 8(ي دست آمده در جدول شمارهشود، بزرگترين عدد بهچنانكه مالحظه مي

ي گردشگري داراي نقاط ضعف نقاط ضعف و فرصت است كه در اين شرايط توسعه WOعوامل 
) 3(ي نقاط ضعف تالش داشته باشد و طبق نمودار شمارهعمده بوده است و بايد براي كاهش 

برداري از فرصتهاي موجود سعي شود نقاط ضعف هدف اين است كه با بهره WOدر استراتژي 
استفاده كرد، اين است كه از ديگر  WOهايي كه بتوان از استراتژي داخلي بهبود يابد و از راه

-هاي الزم، بهه كرد و ديگر اينكه سعي شود زمينهها استفادگيري از فرصتامكانات براي بهره

 .ها را فراهم شودمنظور استفاده از فرصت

ي جذب گردشگر و مقايسه و تطبيق آن با ابيانه در زمينه... بررسي نقاط قوت، ضعف و 
ي ي پايدار در روستا منجر به ارائههاي توسعهاثرات مثبت و منفي گردشگري بر شاخص

ي پايدار ي بهينه از گردشگري در دستيابي به توسعهارهايي به منظور استفادهراهبردها و راهك
  . خواهد شد) محيطيهاي اجتماعي ، اقتصادي، زيستدر تمامي زمينه(
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 SWOTهاي نهايي از تحليل ارائه اولويت

) 7،  6،  5،  4(هاي در جداول شماره SWOTبا توجه به نتايج نهايي از ماتريس تحليل 
ي ترين نقاط قوت و مؤلفهي آداب و رسوم فرهنگي و بافت تاريخي روستا به عنوان مهممؤلفه

ي قوت در ترين نقطهداري در بخش كشاورزي و باغداري در روستا كم اهميتكمبود سرمايه
ي نبود امكانات رفاهي ـ خدماتي در روستا در آيد؛ همچنين مؤلفهاين روستا به حساب مي

ي روستا، نقاط ضعف و مولفه عدم تلقي نقش روستا به عنوان نوشداروي توسعهاولويت اول 
  .ي گردشگري مورد شناسايي قرار گرفتآخرين اولويت در نقاط ضعف جهت توسعه

هاي جديد اقتصادي براي مردم بومي، هاي بيروني، ايجاد فرصتعالوه بر اين از بين فرصت
- اهميتها به عنوان كمساختگذاري در تأسيس زيري سرمايهترين فرصت بيروني و مؤلفهمهم

از بين . ي گردشگري و توسعه روستا مورد شناسايي قرار گرفتترين فرصت خارجي براي توسعه
پذيري فرهنگ بومي روستايي و تخريب بافت روستا به عنوان هاي خارجي، مولفه آسيبتهديد
ترين اهميتامر گردشگري به عنوان كمريزي در ترين تهديد و ضعف مديريت و برنامهمهم

  .تهديد خارجي شناسايي شدند
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 (IFE)نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

 

  ي نهايي ارزيابي عوامل داخلي و خارجينمره:  4ي نمودار شماره
  )1392(تحقيق حاضر : مأخذ 

  
  گيرينتيجه

هاي اخير دهند كه هرچند گردشگري به عنوان صنعتي نوپا در سالشواهد نشان مي نتايج و
تأثيرات زيادي بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان داشته است؛ ولي هنوز نقش و 

هاي بسيار باالي آن در ها و پتانسيلرغم قابليتجايگاه واقعي گردشگري روستايي در كشور علي
هاي كالن كشور مورد غفلت واقع گرديده است؛ اين در حالي است كه با ايجاد يك ريزيبرنامه
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توان با ايجاد اشتغال و درآمد، استفاده از ي روستايي و تقويت گردشگري روستايي مياكوموزه
سازي اقتصادي و مشاركت اجتماعي در رفع مشكالت فراروي روستاها اقدام منابع محلي، تنوع

  .ي روستايي را مهيا كردجانبهي همهگيري توسعههاي شكلاز فرصتنمود و يكي 
ي ايجاد يك اكوموزه، موضوع و حفاظت، معرفي و آموزش به عنوان محصور اصلي در زمينه

اين نوع . زيست و اجتماع باشدنگ با محيطتها، بايد در تعامل تنگادر تأسيس و طراحي موزه
د توريستي قرار گيرند، زيرا تجربه نشان داده است كه اگر در ها بايد كمتر تحت تأثير مقاصموزه

حفاظت از ميراث، تنها هدف ياد شده در كانون توجه باشد و بس، به مرور موجب نابودي 
اي كه در آغاز موجب شود و يا آنها را از مبانيهاي طبيعي و فرهنگي مورد نظر ميميراث

تيجه به تغيير ساختار اجتماعي و فرهنگي و نسازد و درارزشمند شدن شان بود، تهي مي
  . انجامدها ميطبيعي اين مجموعه
هاي خودي چه موجب محروم شدن از تجربهها در ايران اگراندازي اكوموزهعدم توسعه و راه

ريزان مهيا اندركاران، طراحان و برنامهگرديده است؛ اما امروزه فرصت مناسبي را براي دست
ماندگاري و حفظ منابع طبيعي و فرهنگ بـومي، از تجـارب موفـق جهاني كرده است كه ضمن 

شده هاي موجود، بـه تكرار راه پيمـودهبرداري كنند و با درك مشكالت و چالـشبهـره
هايي بايست بر شناسايي وجوه تمايزات و خلق نوآورياكومـوزه در هـر محل مي. نپردازنـد

باره، ايندر. هاي ديگر القا كنندويژه و متفاوتي را در قياس با آنتوانند هويت تأكيد كند كه مي
يابـي، طراحـي، حفاظت و هاي جديد مكانالزم است با شناخت دقيق مسئله و خلق شيوه

مفهوم حفاظت، به حفاظت آداب و . ي الگوهاي قبلي بود و نه مقلدان آندهندهمعرفي، توسعه
ي عناصر معنوي ا به حفظ فيزيكي عناصر كالبدي و ارائهها كه تنهسنن و زيست و شناخت آن

آنچه كه حفاظت و مشاركت را تضمين خواهد كرد، . گردددر زمان حال منجر شود، محدود نمي
تواند در زمان حال تعريف شود، بلكه به طور هاست و تحقق اين پايداري تنها نميپايداري آن

  .تنگاتنگي با آينده پيوند دارد
ي ي تفكر و خالقيت ايجاد كنند؛ نه در حوزهبايد رقابت صحيح در حيطه ياكوموزه

ي ابيانه توان گفت كه براي ايجاد اكوموزهبا توجه به آنچه گذشت، مي. سرگرمي و تفريح
مطالعات و بررسي هاي عميق در مورد شناخت مكان مورد نظر نياز خواهد بود و الزم است 

گيري ميراث آن محل محيطي اي كه در شكلاعي و زيستي ساختارهاي فرهنگي و اجتمكليه
ها ي تمايز اكوموزهاصل مشاركت مردم ابيانه كه به عنوان نقطه. مؤثرند، مورد توجه قرار گيرند

ها در به نمايش هاي سنتي مطرح است، نبايد به حضور مردم محلي و فعاليت آنبا ساير موزه
اي فراتر از چنين تعريفي را مفاهيم جديد انگارهشرايط و . گذاشتن سنن قبلي محدود گردد

كنندگان فعالند در اين مفهوم حتي بازديدكنندگان نيز مشاركت. براي اصل مشاركت نياز دارد
انداز توسعه، مشخص در بدو امر، چشم. ها ديده شوندبايست در اصل حكمروايي اين موزهكه مي
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- دولتي و داوطلب در اين زمينه كمك گرفته ميي عوامل محلي و گردد و از كليه و معين مي

ي فضاي باز تر از موزهنفوذ در اين پروژه، بسيار گسترده و پيچيدهواقـع طيف عوامل ذيدر. شود
هاي مشابه است و گستردگي عملكرد اكوموزه داراي وجه اشتراك كمتري با ساير پروژه. است

ي مكاني اوليه و تاريخي است؛ ولي در موزهمكان و يا سرزمين در اكوموزه . متنوعي هم دارد
امروزه . فضاي باز، سايت انتخابي با مكان اوليه مشابهت دارد؛ ولي لزوماً مكان اصلي نخواهد بود

  .گرددنام قلمداد ميارزش و حتي هماي از موارد، اكوموزه با روستا همدر پاره
اي از مساكن و بناهـاي بازمانـده از شـدهي تجميعتواند مجموعهرغم اينكه اكوموزه ميبه

توان آن را روستا عنوان نميهيچهاي تاريخي ـ فرهنگي باشد؛ ولي بهچند روستا بـا ارزش
اقدام براي . يابدي خود معنا ميهر مجتمع زيستي در بستر مكان و زمان و با جامعه. برشمرد

- داب و سنن موجود به معناي با زندهاي از آسازي گوشهزندهجايي و انتقال عناصر و بازجابه

رسد كه استفاده از عنوان موزه روستايي در برخي از موارد، نظر ميبه. سازي روستا نخواهد بود
ي موزه از لحاظ عمل تر و كارآمدتري در قياس با اكوموزه داشته باشد واژهتواند مفهوم دقيقمي

ي روستا به دليل بيان بازديدكنندگان و واژهتجميع و گردآوري عناصر مختلف به منظور ارائه با 
  .روابط انساني ويژه با محيط زيست پيرامون
تواند در مقايسه با روستا، تنوع اجتماعي و كالبدي نبايد فراموش كرد كه اكوموزه مي

در برخي از موارد نيز . تري داشته باشد و بيانگر هويت منطقه ـ و نه صرفاً روستا ـ باشدگسترده
گيرد و در معرض نابودي است، پيشنهاد ستا به داليل گوناگون مورد تهديد قرار ميكه رو

هاي روستا كمك كند؛ ولي مسلماً در تواند به حفظ بخشي از اصالت ي روستايي مياكوموزه
تواند به حيات بومي سنتي خود ادامه دهد، حفاظت از كليت روستا مواردي كه روستا هنوز مي

  .ري اولويت خواهد داشتي ديگبر هر ايده
نتايج تحقيق نشان داد كه ايجاد اكوموزه و گردشگري روستايي در ابيانه، اثرات قابل توجهي 

توان به ها ميي آنمحيطي روستاها داراست كه از جملهدر ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست
در نواحي گسترش مشاركت و تحرك اجتماعي در روستا ، گسترش رفاه و عدالت اجتماعي 

  .محيطي اشاره كردروستايي ، افزايش درآمد و كاهش فقر و گسترش پايداري زيست
زدايي و كاهش مهاجرت، ايجاد رفاه جوامع محلي و روستايي، حفظ بنابراين جهت فقر

هاي شغلي در جوامع روستايي، ايجاد سايت اكوموزه و هاي فرهنگ سنتي و ايجاد فرصتويژگي
  . هاي اساسي استيدار روستايي يكي از راهكارها و راه حلي گردشگري پاتوسعه

گيري مردم و ي گردشگري روستايي، مشاركت و تصميمريزي و توسعهدر فرايند برنامه
گيري بايد در جهت حفظ منافع ناپذير است و اين تصميممحلي و روستايي، امري اجتناب

گيرد؛ چرا كه در غير اين صورت، محيطي مردم منطقه صورت اقتصادي ـ اجتماعي و زيست
كنند و سود آن نصيب كنند كه منابع آنان را مصرف ميمردم گردشگران را افرادي تلقي مي
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ريزي و توسعه و همچنين در شود؛ بنابراين مشاركت مردم محلي در برنامهبومي ميافراد غير
  .هاي گردشگري، امري ضروري و اجتنابناپذير استفعاليت

طريق شكست انزواي روستا و رونق و پويايي آن، افزايش سطح سواد و  گردشگري از
ي مورد نياز ساكنان و گردشگران، كاهش نرخ بهداشت و رفاه روستاييان، ايجاد خدمات پايه

هاي شغلي، زايي و افزايش فرصتمهاجرت به خارج از روستا، افزايش سطح درآمد، اشتغال
محيط زيست، استفاده از منابع طبيعي كه تاكنون هاي جديد جهت مشاركت و كيفيت فرصت

محيطي شگرفي را در روستاي ابيانه تغييرات اقتصادي، اجتماعي و زيست...اند واستفاده بودهبال
  .ي پايدار گرديده استساز حركت به سمت توسعهباعث شده و زمينه

، گردشگرر جذب روي روستاي ابيانه دهاي پيشبررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت
ي سازي و تشويق روستاييان به مشاركت در جهت ايجاد اكوموزه و توسعهنشان داد كه زمينه

و كسب درآمد از اين طريق، آموزش و  گردشگريها، تجهيزات و تسهيالت مختلف ساختزير
هاي تبرداري از حمايسازي و بهرهي برخورد باگردشگران، زمينهرساني به اهالي در نحوهاطالع

هاي برداري از منابع و جاذبههاي توريستي بر بهرهي فعاليتبخش خصوصي، تمركز عمده
گيري از هاي خاص منطقه و بهرهموجود، تأكيد بر گردشگري طبيعي و بومي با توجه به مزيت

از ... محيطي وهاي اكولوژيكي و زيستقوانين و مقررات در جهت كاهش مخاطرات و آلودگي
ي گردشگري در روستاي ابيانه به عنوان يك راه راهكارهايي هستند كه به منظور توسعهجمله 

هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي حل كليدي در به حداكثر رساندن منافع حاصل از قابليت
ي پايدار روستا و در عين حال به حداقل رساندن مخاطرات و آثار منفي آن و سرانجام توسعه

  .توجه قرار گيرندروستا بايستي مورد 
  

  ي گردشگري روستاي ابيانهي راهبردها و راهكارهاي توسعهارائه
  SO( 1( تهاجمي/راهبردهاي رقابتي

هاي بيروني استوار است، در راهبردهاي تهاجمي كه تمركز برنقاط قوت دروني و فرصت
گردشگري ارائه ي منظور توسعههاي موجود بهبرداري از برتريمنظور بهرهراهبردهاي زير به

  .شودمي
ي تاريخي ـ فرهنگي و معماري روستاي ابيانه براي ايجاد شرايطي براي شناساندن پيشينه )1

- بخشي به اشتغال و درآمد مردم محلي و شكوفايي گردشگري در منطقه كه اكوموزه مهمرونق

 . ترين راهبرد در اين زمينه است

                                           

1 - straeegic consistency 
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ي خود نه و روستاي ابيانه كه به نوبهي ابياهاي مهم در محور درهي زير ساختتوسعه )2

 .را در منطقه فراهم خواهد كردگردشگري گسترش 

 
  ST(1(راهبردهاي تنوع

هاي محيطي توان با استفاده از نقاط ضعف داخلي از تهديدباكمك اين استراتژي مي
رفع تهديد هاي مردم ابيانه در مسير اي از نيازمنديراهبردهاي زير به منظور پاره. اجتناب كرد

  .شودارائه مي
ي ارتقاي سطح آگاهي جوامع محلي در ارتباط با مزايا و منافع ايجاد اكوموزه و توسعه) 1

ي گردشگري در ابيانه ، استفاده از اين استراتژي سبب و مزايا، منافع توسعه گردشگريصنعت 
ثرات منفي هاي فرهنگي ـ تاريخي ابيانه ، حفاظت از بافت روستا و كاهش احفظ ارزش

  .گرددگردشگري مي
توريسم، معماري در روستاي هاي توريسم، اكوتواند در استفاده از قابليتي ابيانه مياكوموزه) 2

ي آتي روستا و پايداري آن هاي توسعه گردشگري و توسعهريزيتواند در برنامهابيانه كه مي
  .نقش داشته باشد

  WO(2(راهبردهاي بازنگري
كوشند گيري از فرصتهاي موجود در محيط خارجي ميها با بهرهراتژياين دسته از است

  .نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشند
ويژه تاريخي ـ گذاري در بخش گردشگري بهريزي و سرمايافزايش توجه دولت به برنامه )1

 توان ضعف كمبود امكانات رفاهي ـ خدماتي در ابيانه را برطرف نمودفرهنگي روستاي ابيانه مي
 .و زمينه را براي گسترش گردشگري منطقه فراهم آورد

هاي جديد اقتصادي ـ اجتماعي جهت افزايش كيفيت زندگي ها و فعاليتايجاد فرصت )2
 .كارگيري از منابع روستاي ابيانهآمد آنها و بهي محلي و افزايش سطح درجامعه

 
  WT(3(راهبردهاي تدافعي

دارد و هدف آن كم كردن نقاط ضعف داخلي و  هاي حالت تدافعياين دسته از استراتژي
  .هاي خارجي استپرهيز از تهديد

                                           

1  Diversification  straeegic 
2  Straeegic tyle weekly 
3  Defensive straeegic 
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هاي ها وجاذبهدر اكوموزه با آموزش مردم محلي و نيروي انساني براي حفاظت از قابليت  )1
تواند باعث ايجاد آگاهي در كل منطقه تاريخي ـ فرهنگي و معماري كه اين استراتژي خود مي

 .كاهش بدهدها را بشود و تهديد

ويژه روستاي ابيانه از ي ابيانه بهشده در محور درهريزيبهره برداري سازمان يافته و برنامه )2
ي ناشي از محيطي و كاهش اثرات و پيامدهاي يادشدهنظرگاه اجتماعي ـ اقتصادي و زيست

روستا خاطر شرايط مثبت در شود مهاجرت از روستا كمتر و بهرفتار گردشگران كه سبب مي
 .ماندگار شوند

 
  

  و راهكارها ساير پيشنهادها
هاي شده و اتخاذ سياستهاي يادباتوجه به بررسي نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت

هاي، ي پايدار گردشگري براي روستاي ابيانه در جداول شمارهراهبردي، ساير راهكارهاي توسعه
  .   شودارائه مي  12،  11،  10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1392ي پنجم، تابستان  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله.... ...................74
  

  ي پايدار اكوموزه راهكارهاي اجتماعي توسعه) : 10(جدول 

عي
تما

اج
  

ها، تجهيزات ساختي زيرسازي و تشويق مردم به مشاركت در جهت ايجاد اكوموزه وتوسعهزمينه-
- يبهرهضمن بازنگري به نوع و نحوه - و كسب درآمد از اين طريق  گردشگريو تسهيالت مختلف 

ها و تجهيز مناطق روستايي مورد هاي مردمي در توسعه و تهيه و اجراي طرحگيري از مشاركت
  مطالعه 

ي برخورد با گردشگر و گردشگري، به منظور جلوگيري از رساني به اهالي در نحوهآموزش و اطالع - 
  تعارض بين گردشگران و ساكنان 

طبيعي و انساني، خصوصيات  هايهاي تبليغاتي براي معرفي جاذبهي برنامهبخشي و توسعهتنوع - 
  .بارز فرهنگي ، معماري و آداب و رسوم روستايي در اكوموزه 

تجربه، به منظور ايجاد اكوموزه و همچنين ترويج و آموزش استفاده از نيروهاي متخصص و با - 
  .ها و جلسات مختلف با اهالي روستا از طريق نشست گردشگري

سازي كاركردهاي ي مختلف مرتبط، به منظور يكپارچههاايجاد هماهنگي بين نهادها و بخش - 
  روستايي در اكوموزه  گردشگري

-روستايي و بهره گردشگريريزي و حمايت دولتي از نواحي ي برنامهضمن بازنگري به نوع و نحوه - 

ها، گيري منطقي از نهادها، وضع قوانين و مقررات حمايتي در جهت توسعه و تجهيز زيرساخت
  گردشگريتسهيالت و تجهيزات مختلف 

ي مورد مطالعه براي آموزش مردم و هاي مرتبط در منطقهي نهادها و سازمانبازنگري و توسعه - 
  . گردشگريگيري بهينه و هدفمند از منابع و تأثيرات مثبت  اكوموزه وگردشگران، به منظور بهره

ي فناوري ، مسيرهاي ارتباطي روستايي ،توسعههاجاده( ها ي زيرساختايجاد، بهبود و توسعه - 
  ...). ارتباطات و 

و ) مالكان اصلي منابع گردشگري منطقه(ـ تسهيل و تشويق گفتگو ميان جوامع محلي ساكن 
هاي تفريحي و هاي ميراث، مجموعهي اهميت و شكنندگي مكاني گردشگر دربارهجامعه

  ؛ي روستاي ابيانه هاي زندهگردشگري و فرهنگ
  طلبي جامعه؛گرايي و منفعتـ حفظ و تقويت هويت محلي براي جلوگيري از مادي

  ي فرهنگ همگون اجتماعي ـ فرهنگي روستاي ابيانه ؛ ـ حفظ و توسعه
  ـ اتخاذ تدابيري براي برقراري تبادالت اقتصادي و فرهنگي بين ساكنان محلي و گردشگران،

هاي بروز محيط بالفصل آن از طريق شناسايي زمينه ـ ايجاد امنيت و آرامش درروستاي ابيانه و
  هاي احتمالي؛تنش

ي ميزبان به ـ فراهم نمودن زمينه كارآموزي و اشتغال راهنمايان منطقه از ميان اعضاي جامعه
  هاي فرهنگي شان هاي مردم محلي در تعيين ارزشمنظور افزايش مهارت

-امع محلي به عنوان صاحبان، عامالن اصلي توسعهـ اعتقاد و پايبندي عملي به اينكه جمعيت و جو

  .ي گردشگري هستند
دهي تعامالت اجتماعي ـ فرهنگي سازنده در جهت لـ فراهم نمودن بستري مناسب جهت شك

هاي اجتماعي ـ فرهنگي ميان هاي اجتماعي حاصل از گسستكاهش احتمال بروز ناهنجاري
  ي ميزبان و گردشگرجامعه

  )1392(حاضرتحقيق : مأخذ 
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  راهكارهاي اقتصادي توسعه پايدار اكوموزه) : 11(جدول 

دي
صا

اقت
  

گذاري در هاي بخش خصوصي و كارآفرينان، براي سرمايهبرداري از حمايتسازي و بهرهزمينه-
ي هاي محلي، نحوههاي دولتي و برنامهسازي سياستدر ابيانه از طريق شفاف گردشگريصنعت 

  .رداخت يارانه و تسهيالت بانكي و مانند اينهادريافت ماليات و پ
به منظور جلب رضايت گردشگران و بالطبع  گردشگريها و خدمات بخشي به امكانات، فعاليتتنوع - 

هاي كارگيري طبقات مختلف مردم روستا درفعاليتافزايش تعداد گردشگران در ابيانه و همچنين به
  .متنوع و مختلف 
دهي و اولويت گردشگريگذاري و توزيع امكانات، خدمات و تسهيالت سرمايهي بازنگري به نحوه

تخصيص مجدد اين نوع امكانات به نواحي روستايي با قابليت باال و متوسط جذب گردشگر، همانند 
  .ابيانه 

اين ناحيه به  گردشگريهاي بازنگري به قوانين و مقررات ارضي روستايي در روستاها و مكان - 
هاي مختلف آن براي عموم و همچنين جلوگيري از بورس برداري و استفاده از قسمتمنظور بهره
  . بازي زمين

ي استفادههاي موجود و بيبرداري از منابع و جاذبهبر بهره گردشگريهاي ي فعاليتتمركز عمده - 
ها به منظور كسب سبز و نظاير اين ها، فضاياندازها، ارتفاعات و رودخانههمانند چشم گردشگري

  .ي روستاييدرآمد و ايجاد اشتغال و توسعه
  )1392(تحقيق حاضر: مأخذ 
  

  ي پايدار اكوموزهمحيطي توسعهراهكارهاي زيست): 12(جدول 

طي
حي

ت م
يس

ز
  

ها و تدوين و نصب عالئم، قوانين و مقررات در اين مكانگردشگريتوسعه و تجهيز مسيرهاي-
 هاي راهنما براي گردشگران دفترچه

  ؛ گردشگري هاي نسبيها و ديگر مزيتها، فرآوردهگيري از جاذبهشناسايي و بهره - 
هاي برداري مناسب از مناظر، مزارع و باغكشاورزي به منظور بهره گردشگريتوسعه و گسترش  - 

 .روستايي در جهت كسب درآمد

هاي مقررات در جهت كاهش مخاطرات و آلودگيبرداري از توان تشكيالتي، قوانين و بهره -  
  . گردشگريمحيطي اكولوژيكي و زيست
  هاي گياهي سازگار با اقليم روستا؛ـ استفاده از گونه

  هاي گردشگري؛ي فعاليتـ استفاده از موقعيت توپوگرافيكي و شيب منطقه جهت توسعه
  ـ استفاده از قابليت انرژي خورشيدي براي تأمين انرژي؛

  ها؛خاذ تدابيري جهت حفظ اراضي طبيعي و ممانعت از تصرف غير قانوني آنـ ات
  برداري از كاربري اراضي در پيرامون روستا؛ـ ارتقاي شرايط بهره

  ها؛ـ اطالع رساني و افزايش آگاهي عموم در مورد اهميت منابع طبيعي و ضرورت حفاظت از آن
  لي ناشي از وقوع سوانح طبيعي؛بيني تمهيدات الزم جهت كاهش خطرات احتماـ پيش

  ي بهينه از منابع طبيعي؛هاي خصوصي جهت استفادهـ جلب سرمايه
  )1392(تحقيق حاضر: مأخذ  
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