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چکیده
مقاله حاضر با هدف توان سنجی و شناسایی و معرفی مشکالت گردشگری در روستای هدف گردشگری چاشم و همچنین ارائه راهکارهایی
در جهت توسعه پایدار گردشگری انجام گرفته است .تاکید اصلی مقاله بر پایداری و مشارکت مردم محلی است؛ به همین جهت با استفاده
از رهیافت «توسعه پایدار گردشگری و ارزیابی پیامدهای آن بر جوامع میزبان» و «رویکرد استراتژیک» که سه بعد مهم گردشگری شامل
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی– فرهنگی و محیطی را مد نظر قرار میدهد ،به بررسی توانها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای گردشگری در
روستای مذکور از نگاه جامعه میزبان و مسئولین پرداخته است .لذا برای انجام کار از روشهای ارزیابی مشارکتی روستایی و مدل
استراتژیک سوات استفاده شده است .یافتهها نشان میدهند جاذبههای طبیعی و شرایط خاص آب و هوایی مهمترین نقاط قوت و
صعبالعبور بودن جاده های اتصالی در فصل سرد ،کمبود امکانات جهت اقامت گردشگران ،مهاجرت روستاییان در فصل سرد به علت کمبود
امکانات رفاهی و عدم سرمایهگذاری دولتی مهمترین نقاط ضعف گردشگری روستا هستند .همچنین افزایش تمایل مردم به گذران اوقات
فراغت در مناطق ییالقی ،موقعیت جغرافیایی مناسب ،همجواری با دو استان سمنان و مازندران و معرفی روستا به عنوان روستای هدف
گردشگری مهمترین فرصتهای خارجی و کم توجهی دولت در اجرا طرحها و تخصیص اعتبار جهت توسعه گردشگری ،رعایت نشدن اصول
اکوتوریسم توسط گردشگران و آلودگی محیط و بیتوجهی به خواست مردم بومی در برنامهریزیها مهمترین تهدیدهای خارجی گردشگری
چاشم محسوب می شوند.
کلید واژه ها :گردشگری روستایی ،توسعهی پایدار گردشگری روستایی ،توسعهی پایدار روستایی ،مدل استراتژیک  ،SWOTچاشم.
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 )1مقدمه

در سالهای اخیر ،گردشگری جايگاه ويژهای در نظريات توسعهی روستايی پیدا کرده و در کشورهای در حال توسعه نیز نگاه
برنامهريزان را به سمت خود سوق داده است .در ايران هم به دلیل وجود جاذبهها و پتانسیلهای فراوان در محیطهای روستايی توجه
خاصی به گردشگری به عنوان يک عامل جهت بهبود اوضاع اقتصای – اجتماعی روستايیان ،شده است .گردشگری در برخی
روستاهای ايران طی سالهای متمادی منبع درآمد و اشتغالزايی بوده ،اما همواره فقدان راهبردها و برنامهريزیهای کارا در
سیاست های توسعه روستايی ،برای هماهنگ کردن کارکردهای گردشگری با توسعه پايدار روستايی ملموس بوده است .در واقع
گردشگری روستايی به عنوان يک مکمل بازار روستايی و منبع مهمی برای اشتغال جوامع کم تحرک (مانند جوامع روستايی) است
چرا که اشتغال در اين صنعت به مهارت و کارآموزی بااليی نیاز ندارد و مردم بومی و محلی با اندکی مهارت میتوانند در مشاغل
خدماتی مشغول به کار شوند»(براون i)1009،در کنار «افزايش فرصتهای اقتصادی ،باعث مطلوبیت بیشتر نگرشهای ساکنان
محلی میشود .به طورکلی ،توريسم به واسطه توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به همین خاطر به آن لقب صادرات نامريی
دادهاند»(پاول لپ.ii)10:1002،از ديگر سو گردشگری روستايی به عنوان عامل توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و ...از
تبديل نواحی روستايی به نواحی فقیر و درحال فرسايش جلوگیری کرده و روح روستا را در کالبد زمان محبوس
نمیکند(ازکیا.)973:7921،
صنعت رو به رشد گردشگری در سراسر جهان با تمام فرصتهايی که فراهم میآورد ،اين نیاز را در جامعهی روستايی نیز تقويت
مینمايد تا با بهرهگیری از نقاط قوت و پتانسیلهای درونی خود ،روح جمعی روستايیان را متعالی سازد و از خمودگی و درماندگی
سال های اخیر در تمام روستاهای اين مرز و بوم نجات بخشد .لذا شناسايی نقاط قوت و فرصتهای پیش روی گردشگری
روستايی ،از همه جهت میتواند سودمند واقع شود ،عالوه بر کسب درآمد بدون خروج منابع اولیه و پايه از روستا و ايجاد اشتغال،
حس پايبندی و ماندگاری در روستا را نیز تقويت میکند و جانبخش هويت روستايی خواهد بود .برخی روستاها با وجود تمام
جاذبههايی که دارند ،میتوانند هدف توسعه گردشگری قرار بگیرند که اين مهم با برنامهريزی و مديريت با در نظر گرفتن عامترين
ارزشهای مردم محلی همراه با مشارکت عموم مردم تحقق میيابد.
در اين مقاله با در نظر گرفتن موارد فوق ،روستای چاشم از توابع شهرستان مهديشهر در  22کیلومتری شمال شهرستان سمنان را
مورد بررسی قرار میدهد که مهمترين جاذبههای گردشگری اين منطقه ،جاذبههای طبیعی مانند چشمه و آبشار روزيه ،ارتفاعات
نیزوا و يیالقهای عشاير چاشم در کنار فرهنگ زندگی ايلی و سنت تولید محصوالت لبنی است .نزديکی و ارتباط اين منطقه با
ساير مناطق و راه فرعی به فیروزکوه همراه با غنای فرهنگی مردم روستا میتواند اين منطقه را به منطقهی ايدهآل گردشگری تبديل
نمايد؛ اما همواره از برنامهريزی صحیح ،مديريت يکپارچه و مشارکت مردم در تصمیمگیریها محروم بوده و نه تنها از اين مواهب
بهره نبرده اند ،بلکه همه روزه شاهد مهاجرت مردم منطقه و تخريب محیط زيست بودهايم .همین مسئله موجب شد تا با شناسايی
ظرفیتها و محدوديت های گردشگری منطقه مذکور ،اقدامی در راستای بهبود و توسعه گردشگری در منطقه انجام شده باشد.
)2اهداف تحقیق

 -7شناسايی و معرفی نقاط قوت درونی گردشگری چاشم جهت توسعه گردشگری ()S
 7-7شناسايی و معرفی توانهای طبیعی و تاريخی روستا؛
7-1شناسايی و معرفی توانهای اشتغالزايی و درآمدزايی روستا در راستای بهبود اوضاع اقتصادی مردم روستا؛
 7-9شناسايی توانهای منطقه جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و رعايت حقوق انسانی؛
 -1شناسايی و معرفی ضعفهای درونی توسعه گردشگری در روستای چاشم ()W
 1-7شناسايی امکان تخريب محیط زيست و آثار تاريخی روستا ناشی از حضور گردشگران؛
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 1-1شناسايی کمبود امکانات الزم برای جذب و اقامت گردشگران به روستای چاشم؛
 1-9شناسايی ضعفهای کالبدی مانند راه در منطقه؛
 -9شناسايی و معرفی فرصتهای بیرونی گردشگری روستای چاشم ()O
 9-7شناسايی و معرفی فرصتهای جذب سرمايه در راستای توسعه پايدار گردشگری در روستای چاشم؛
 9-1ايجاد و توسعه بازارهای گردشگری در روستای چاشم (ارائه محصوالت دامی و باغی و صنايع دستی روستايیان)؛
 9-9ايجاد ثبات اقتصادی و رفاه در روستا؛
 9-2شناسايی فرصتهای حفظ الگوهای فرهنگی – اجتماعی مردم محلی روستا؛
 9-3شناسايی فرصتهايی حفظ جاذبههای طبیعی و تاريخی روستا؛
 -2شناسايی و معرفی تهديدهای بیرونی توسعه گردشگری در روستای چاشم)(T
 2-7شناسايی و معرفی موانع و داليل عدم مشارکت ،سرمايهگذاری و کمتوجهی بخش دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری؛
 2-1شناسايی و معرفی تهديدهای توسعه گردشگری در روستا از جمله تخريب محیط زيست و آثار تاريخی؛
 -3ارائه استراتژیهای الزم بر اساس يافتههای تحقیق؛
 -6اولويتبندی سیاستگذاریها و ارائه راه حلها بر اساس يافتههای تحقیق.
 )3سواالت پژوهش

 1-7نقاط قوت و ضعف درونی گردشگری روستای چاشم کداماند؟
 1-1فرصتها و تهديدهای بیرونی گردشگری روستای چاشم کداماند؟
 1-9راه حل بهرهمندی از نقاط قوت و فرصتهای روستای چاشم جهت توسعه گردشگری کداماند؟
 1-2راه حل تقلیل نقاط ضعف و تهديدهای روستای چاشم جهت توسعه گردشگری کداماند؟
 1-3آيا توسعه گردشگری به بهبود وضعیت اقتصادی – اجتماعی روستای چاشم کمک میکند؟
 1-6آيا توسعه پايدار گردشگری منجر به توسعهی پايدار روستای چاشم میگردد؟
 )4مبانی و چارچوب نظری

مفهوم توسعه پايدار در اواخر دهه  7320پس از برگزاری کنفرانس جهانی زمین( ،)7331به طور کامال جدی مطرح گشت که آن
را اينگونه تعريف کردهاند« :توسعهای که نیازهای نسل حال را با در نظر گرفتن توانايی نسلهای بعدی برای پاسخگويی به نیازهای
خود تامین مینمايد و شامل فرآيند برنامهريزی ،پايش و کنترل مستمر است»(نلسون و ديگران .iii)7339،و گردشگری پايدار نیز
زير مجموعهی توسعه پايدار است« .توسعهی پايدار گردشگری توسعهای است که در آن توازن و تعادل ،حفظ ارزشها و کیفیت،
اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزيتهای اقتصادی همه به همراه هم ديده شده و کوشش میشود تا توسعهای متعادل و همه جانبه
جايگزين توسعهی صرفا اقتصادی گردد»(علیمحسنی .)7922،توريسم پايدار به نحوی برنامهريزی و اجرا میشود که بر محیط
زيست ،اقتصاد و فرهنگ جامعه میزبان اثر منفی نگذارد(ويور .ii)667:1000،در واقع در اين ديدگاه توسعهی گردشگری با استفاده
از منابع موجود به گونهای است که ضمن پاسخدهی به نیازهای مختلف گردشگران ،در راستای حفظ محیط زيست ،تعادل
اقتصادی و رفاه مردم محلی همراه با حفظ فرهنگ و ارزشهای آنان نیز تالش میشود .در چارچوب اين ديدگاه ،اصولی را که
برای گردشگری پايدار در دستور کار برنامه محیط زيست سازمان ملل توسط کمیسیون توسعه پايدار به عنوان مسئول اجرای دستور
کار  17در زمینه گردشگری با کمک سازمان گردشگری جهانی قرار دادهاند که بر گردشگری پايدار اشاره میکند« .رويکرد
زيربنايی که هم اکنون در برنامهريزی صنعت گردشگری و در ساير انواع توسعه به کار میرود ،رسیدن به توسعه پايدار است و بر
اساس روش توسعه پايدار بايد منابع طبیعی،
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فرهنگی و ساير منابع گردشگری برای استفاده مداوم در آينده حفظ شود و در عین حال برای جامعه کنونی سودمند و مفید
باشد»(اينسکیپ.i)7337،
در اين میان ،گردشگری روستايی را بايستی رويکردی در راستای توانمندسازی روستا برای برخورداری از معیشت پايدار و بهبود
کیفیت زندگی در بستر نگاهی ويژه به توسعه کشاورزی به عنوان يکی از فعالیتهای حیاتی بشری دانست .بر اين اساس گردشگری
را رويکردی جديد در توسعه روستايی میدانند که می تواند عالوه بر بهبود و رشد اقتصادی ،امکان حفاظت محیط زيست روستايی
را همراه با حمايت از فرهنگ بومی و تقويت آداب و رسوم اجتماعی محلی فراهم آورد .بر اين اساس میتوان دريافت که
میبايستی با ارزيابی شاخصههای اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطی ،به تبیین جايگاه گردشگری در توسعه روستايی پرداخت .در
اين میان توجه به رويه توسعه پايدار و تطابق اهداف گردشگری روستايی با توسعه روستايی ،الزم به نظر میرسد.
جدول  :7اهداف توسعه پايدار ،توسعه گردشگری روستايی و توسعه روستايی

اهداف توسعه گردشگری روستايی

اهداف توسعه روستايی

اهداف توسعه پايدار
.7حفاظت و نگهداشت محیطزيست.

.7توسعه کشاورزی و بهبود صنايع دستی روستايی.

.7افزايش تولید محصوالتکشاورزی.

.1ترکیب متعادل اقتصاد و محیط در فرآيند

.1افزايش مشارکتهای روستايی.

.1توسعه فرصتهای شغلی روستايی.

تصمیمگیری.

.9ارتقای کیفیت زندگی.

.9تامین نیازهای روستايی.

.9تامین نیازها اساسی(:اشتغال ،غذا ،آب و

.2بهبود رفاه اجتماعی.

.2بهبود بهرهوری و درآمد روستايی.

بهداشت).

.3براوری رضايتمندی روستايی.

.3کاهش فقر،افزايش رفاه روستايی.

.2استفاده بهینه از منابع محیطی.

.6امنیت انسانی/غذايی/فرهنگی.

.6توسعه مشارکت روستايی.

.3احترام به حقوق نسلهای آينده در

.1کاهش مهاجرتهای روستايی.

.1برآوری امنیت شغلی و غذايی.

بهرهگیری از منابع.

.2حفاظت فرهنگ بومی روستايی.

.2انتقال منابع عمومی به نواحی روستايی.

.6گسترش همزمان رشد

.3اشتغالزايی روستايی.

.3بهبود زيرساختهای روستايی.

اقتصادی/اجتماعی و زيستمحیطی.

.70افزايش درآمد خانوارهای روستايی.

.70کاهش مهاجرتهای روستايی.

.77استفاده بهینه و کارآمد از منابع محلی.

.77تقويت جايگاه روستا در اقتصاد ملی و

.71استفاده مناسب از منابع بدون استفاده.

منطقهای.
.71توجه به تاريخ و فرهنگ بومی.

ماخذ :محمودینژاد7921:
در همین راستا رهیافت گردشگری پايدار ،گردشگری را در قالب مرزها بررسی میکند و رابطهی مثلثوار میان جامعه میزبان و
سرزمین آن را از يک سو و جامعه میهمان يعنی گردشگران را از سويی ديگر با صنعت گردشگری برقرار میسازد و قصد دارد
فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعديل و در طوالنی مدت موازنهای برقرارسازد(قادری .)793:7921،سازمان جهانی
گردشگری معتقد است که گردشگری پايدار در دنیای امروزی ،رهیافت جامعی است که خواهان رشد بلندمدت صنعت
گردشگری بدون تاثیرگذاری مخرب بر زيستبوم های طبیعی است و بر اين نکته تاکید دارد که در قالب توسعه گردشگری ،بشر
قادر خواهد بود که جوانب مشخصی از محیط را در جهت مثبت يا منفی تعديل يا دستکاری کند(شريف زاده و
مرادینژاد .)33:7927،از اين رو گردشگری پايدار دارای ابعاد ،عناصر و مفاهیم مختلفی است و شواهد بسیاری حاکی از آن است
که گردشگری متعارف از تک بعدی بودن به سمت چند وجهی بودن در حال حرکت است .بر اين مبنا در سال  7331در
کنفرانس نشست زمین در ريو و به ويژه قطعنامه  ،17برای تحقق رهیافت جديدی از گردشگری – يعنی توسعه پايدار گردشگری
( )STDو ارزيابی پیامدهای آن بر جوامع میزبان – پیشنهادهايی همانند ارزيابی ظرفیت موجود اقتصادی به منظور تحقق
گردشگری پايدار؛ ارزيابی عوامل محیطی ،فرهنگی و اقتصادی متاثر از عملیات گردشگری؛ اندازهگیری موفقیت در دستیابی به
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توسعه پايدار گردشگری در سطح ملی ،منطقهای و محلی؛ ارزيابی همکاری و مشارکت تمام بخشهای جامعه به منظور دستیابی به
توسعه پايدار گردشگری و مواردی از اين دست از سوی  WTOو  WTTCارائه شد که مورد توجه برنامهريزان و پژوهشگران
قرار گرفت(افتخاری و مهدوی .)6:7923،توسعه پايدار گردشگری رهیافت جديدی نسبت به گردشگری پايدار محسوب میگردد
که از سال  7331و در طی موج سوم توسعه گردشگری مطرح شد .در اين رهیافت اصول اساسی توسعه و توسعه پايدار بیش از
خود گردشگری و اجزا و عناصر آن مد نظر قرار گرفتند ،چرا که در رهیافت توسعه گردشگری پايدار ،گردشگری به مثابه
چرخهای برای توسعه پايدار قلمداد می شود و اصول اساسی توسعه پايدار همانند کاهش فقر روستايی ،عدالت و توزيع درآمد،
برابری میان نسلی و بین نسلی ،تنوع زيستی و مانند اينها مدنظر است .لذا در اين رهیافت جديد(:وَندر 711:1003،به نقل از افتخاری
و مهدوی )2:7923،مفهوم پايداری اقتصادی عمدتا با معیارهايی همچون سهم گردشگری در کاهش فقر(فرا فقر بودن گردشگری
يا ضد فقر بودن) ،توزيع درآمد ،ثروت و منابع قدرت اقتصادی و معیشت پايدار ساکنان محلی و . ...مفهوم پايداری محیطی با
معیارهايی همانند مشارکت در حفظ طبیعت (تنوع زيستی) ،دسترسی و منافع ناشی از مشارکت و مانع شدن از گرم شدن زمین و. ...
و در نهايت مفهوم پايداری اجتماعی – فرهنگی با معیارهايی همانند رعايت حقوق زمین و مردم محلی ،رعايت زندگی شرافتمندانه
و افزايش رضايتمندی مردم ،توانمندسازی و مشارکت فعاالنه مردم در توسعه ،رعايت روابط جنسیتی (حقوق زنان) و رعايت
شرايط و حقوق کار مشخص میشود .با توجه به رهیافت مذکور و مفاهیم و معیارهای به کار گرفته شده در آن ،با بهرهگیری از
گردشگری روستايی که میتواند فرصت های جديدی را برای جوامع روستايی فراهم آورد و از ديگر سو موجبات حفظ و پايداری
اين مناطق را در طول زمان تضمین نمايد ،میتوان گامی در جهت توسعه روستاهای ايران برداشت.
 )5روش شناسی

تحقیق پیش رو بر اساس هدف در دستهی تحقیقات کاربردی و يک مطالعه اکتشافی است که درصدد شناسايی توانهای توسعه
پايدار گردشگری روستايی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر است .اکتشاف شامل عملیات خواندن متون ،مصاحبههای
اکتشافی ،مشاهده و چند روش ديگر است .از سوی ديگر بر اساس ماهیت دادهها يک تحقیق کیفی است« ،تحقیقات کیفی،
توصیفی است که در آن محقق به فرآيند معنی و درک حاصل از واژگان و تصاوير تمايل دارد .محقق عمال به سوی مردم میرود،
وضعیتها ،مکان ها و يا موسسات را مشاهده کرده و يا رفتارهای مردم را در حد شرايط طبیعی ثبت میکند»(ازکیا و دربان
آستانه .)133:7921،برای دستيابی به اهداف در ابتدا با بهرهگیری از اطالعات ثانوی به بررسی وضعیت گردشگری روستا و سپس
با استفاده از روش تحلیلی  SWOTبه بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدهای گردشگری روستا پرداخته شد .مجموع اين
نقاط که با مشارکت مردم شناسايی شده ،با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی از مردم و مسئولین به وزندهی به آنها پرداخته و
اولويتها به طور مجزا در هر بخش مشخص شدهاند .در انتها متناسب با يافتهها استراتژیهايی جهت تقويت نقاط قوت و فرصتها
و تقلیل نقاط ضعف و تهديدها ارائه شدهاند .جامعهی آماری اهالی روستای چاشم شامل  113نفر( 113خانوار) است .حجم نمونه
نیز با استفاده از فرمول کوکران تعداد 721نفر به دست آمد ،که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گرديدهاند .برای مسئولین نیز جامعه
آماری تعداد  70نفر مسئولین بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی سمنان هستند.

نقاط قوت (: )strengths
.1

نقاط ضعف (:)weaknesses
تبدیل

.1
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.2
فرصتها (:)opportunities

حفظ

.2
تهدیدها (:)threats

.1

.1

تبدیل

.2

.2

ماتریس ( SWOTمنبع :پیرس و رابینسون)773:1733،
 )6معرفی جامعهی مورد مطالعه

روستای چاشم مرکز دهستان چاشم در طول جغرافیايی  39درجه و  32دقیقه و عرض جغرافیايی  93درجه و  2دقیقه و در ارتفاع
 1100متری از سطح دريا ،با وسعتی بالغ بر  7713در  93کیلومتری شمال غربی مهدیشهر و  22کیلومتری مرکز استان سمنان واقع
شده است .چاشم در پای کوه بلند نیزوا واقع است که دامنه جنوبی آن را باغات و مزارع سرسبز تشکیل میدهد و توسط کوههای
اُرِم و سفیدکوه محصور شده است .در سرشماری سال  ،7930جمعیت اين روستا  113نفر گزارش شده است .در سالهای اخیر اين
روستا از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شده است .گفته میشود به طور میانگین ساالنه
حدودا  3000گردشگر شامل اهالی چاشم از اقصی نقاط کشور به چاشم ،ورزشکاران جهت کوهنوردی بر قلهی نیزوا و ساير
گردشگران را به خود جذب میکند ،و پیشبینی شده است که اين رقم با توسعهی صنعت گردشگری به  30000نفر خواهد رسید.
بنابراين با در نظر گرفتن اين حجم گردشگر و ظرفیت اجتماعی – فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی – کالبدی روستا ،بررسی وضعیت
گردشگری و برنامهريزی برای آن ضروری مینمايد .اين روستا توانايی توسعه اکوتوريسم را درحد بااليی دارا است؛ خصوصا در
فصول بهار و تابستان يیالقات اطراف روستا مزين به سیاهچادرهای عشاير میتواند برای گردشگران بسیار جذاب باشد و در فصل
زمستان توسعهی ورزشهای زمستانی بخش جذابی برای بازديدکنندگان است.
جدول :1معرفی جاذبههای گردشگری روستای چاشم

جاذبههای فرهنگی

جاذبههای طبیعی

فعالیتهای تفریحی و فراغتی

رویدادها

برج چاشم

کوه نیزوا

کوه نوردی

مراسم عزاداری

امامزادگان

منطقه سوال

ورزشهای زمستانی

محرم

مقبره آقاسید زینالعابدین نبوی

سرلشت و قدمگاه

مقبره آقا سید سلیمان عمادی

چشمه و آبشارروزیه

طبیعت گردی در مناطق :چالدشت،

جشن سال

مقبره بیبی پرهیزخانوم

شهزوار

چاالر ،آسوران ،جاشلوبار و...

کِردی

درختان چنار

سیرد و کالما

قلعهها و رباطها

اومَند
ماخذ :يافتههای تحقیق

بازیهای بومی
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 )7یافتههای تحقیق

از روش سوات ،برای شناسايی مسائل راهبردی و تدوين راهبردهای مناسب استفاده میشود .بر اساس جدولهای تدوين شده و با
توجه به مزايا و ظرفیتها و نیز برخی محدوديتها ،میتوان با برنامهريزی و توسعهی مکانهای اقامتی و رفاهی ،مراکز درمانی –
بهداشتی و تجهیز مسیرهای گردشگری ،فعالیتهای موثری در زمینه توسعه گردشگری انجام داد .در ابتدا با ارزيابی محیط داخلی و
خارجی منطقه ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها شناسايی شدهاند .سپس با نظرخواهی از مردم و وزن دهی به هر کدام از
موارد مذکور و محاسبه و تحلیل آنها ،اولويتها مشخص میگردند .همچنین ،به منظور رفع يا تقلیل ضعفها ،تهديدها ،تقويت و
قوتها و فرصتهای استراتژیهايی ارائه میشود.
 7-1عوامل داخلی تاثیرگذار بر توسعهی گردشگری روستای چاشم

در اين مرحله نقاط قوت و ضعف موجود در محیط داخلی روستا ،که يا قوتدهندهی توسعهی گردشگری هستند و يا
تضعیفکنندهی راه رسیدن به توسعهی گردشگریاند شناسايی میشوند .با استفاده از تکنیک قدمزنی عرضی در مسیر اصلی
روستا ،مشاهده و مصاحبه با مطلعین کلیدی و کارشناسان ،نقاط قوت و توانها تعین شدهاند .همچنین برای تعیین نقاط ضعف مردم
خواسته شد تا نقاط را بنويسند و با تسهیلگری نگارنده رتبه دهی کنند(تکنیک ماتريس مقايسه زوجی).
جدول :9عوامل داخلی تاثیرگذار بر توسعهی گردشگری روستای چاشم
مقولهها

کالبدی – محیطی

نقاط ضعف

نقاط قوت
 -جاذبههای طبیعی متعدد مانند مناطق يیالقی ،چشمهها و...

 -صعبالعبور بودن جادههای اتصالی در فصل سرد

 -وجود ارتفاعات و قلههايی پر برف جهت توسعه ورزشهای زمستانی و

 -فصلی بودن گردشگری در روستا

کوهنوردی

 -کوهستانی بودن منطقه ،کمبود زمین مسطح و قطعه

 -شرايط خاص آب و هوايی جهت جذب گردشگری

قطعه بودن زمینها

 قدمت تاريخی روستا و وجود بناهای تاريخی وجود قلعهها و رباطها جهت به کارگیری در توسعهی گردشگری راه دسترسی آسفالته و نزديکی به مرکز استان سمنان دو اصله درخت چنار مربوط به  230سال پیش زمینهای مستعد گسترش گردشگری کشاورزی -وجود امامزادگان ابوالقاسم و مهدی

اجتماعی – فرهنگی

اقتصادی

 -وجود آداب و رسوم محلی(مانندجشن سال کِردی)

 -عدم اطالعرسانی و ناشناخته ماندن جاذبههای روستا

 -روحیهی گردشگرپذيری و مشارکت در توسعهی گردشگری روستا

 -عدم آموزش صحیح و نبود روحیهی گردشگرپذيری

 -وجود امنیت در منطقه

 -عدم مشارکت روستايیان در فعالیتهای مربوط به

 -رضايت گردشگران پیشین از بازديد از روستا

گردشگری

 -قابل اعتماد بودن منطقه جهت سرمايه گذاری دولتی و خصوصی

 -نامناسب بودن امکانات بهداشتی ،تفريحی  ،حمل و

 -توان شکلگیری بازارهای محصوالت دامی ،باغی و زراعی

نقل و...

 -وجود نیروی کار جوان و اماده فعالیت در خدمات گردشگری

 -کمبود امکانات جهت اقامت گردشگران (هتل،

 -وجود پتانسیل اشتغالزايی از طريق مشاغل گردشگری

مهمانسرا و)...
 مهاجرت روستايیان در فصل سرد به علت کمبودامکانات رفاهی
 وضعیت بد اقتصادی مردم و ناتوانی در ايجادامکاناتگردشگران
 -عدم سرمايه گذاری دولتی و عدم اعطای وام
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 7-2عوامل خارجی تاثیرگذار بر توسعهی گردشگری روستای چاشم

فرصت ها و تهديدها عواملی هستند که خارج از منطقه مستقیم يا غیرمستقیم بر روند توسعهی گردشگری تاثیردارند .فرصتها
عوامل مثبتی هستند که نهايت بهره را بايد از آنها گرفت و تهديدها عوامل منفی هستند که بايد از کارشکنی آنها جلوگیری نمود.
جدول :2عوامل خارجی تاثیرگذار بر توسعهی گردشگری روستای چاشم
مقولهها
کالبدی –
محیطی

تهدیدها

فرصتها
 -موقعیت جغرافیايی مناسب و همجواری با دو استان سمنان و

 -رعايت نشدن اصول اکوتوريسم توسط گردشگران و آلودگی

مازندران

محیط

 -نزديکی به شهرستانهای مهدیشهر ،سمنان و قائمشهر

 -افزايش امکانات گردشگری در مهدیشهر و جلب شدن توجه

 -مساعد بودن مسیر روستا به شهر در فصول گردم نسبت به مناطق

گردشگران به آنجا

اطراف

اجتماعی –
فرهنگی

 -معرفی روستا به عنوان يک روستای هدف گردشگری

 -عدم ثبت آثار تاريخی و بیتوجهی در حفظ آنها

 -افزايش تمايل مردم به گذران اوقات فراغت در مناطق يیالقی

 -ورود عناصر فرهنگی بیگانه و در معرض خطر قرار گرفتن

چاشم نسبت به مناطق اطراف

فرهنگ سنتی و مذهبی روستايیان

 -امکان اطالع رسانی و معرفی روستا توسط سازمان میراث

 -بیتوجهی به خواست مردم بومی در برنامهريزی

فرهنگی

 -تراکم جمعیت و مزاحمت برای ساکنان

 -شناس بودن روستا به دلیل داشتن جاذبههای فراوان نسبت به

 -رواج فساد اخالقی ،بدحجابی و ناامنی در روستا

مناطق اطراف

 عدم اطالعرسانی در شهرها و توجه به گردشگری شهری -ديد نامناسب مناطق اطراف به روستا

اقتصادی

 -روند رو به توسعه بازارهای محصوالت کشاورزی روستا در

 -کم توجهی دولت دراجرا و تخصیص اعتبار جهت توسعه

شهرهای اطراف

گردشگری

 -افزايش امکان و تمايل سرمايه گذاری دولتی و خصوصی جهت

 -عدم اعطای مجوز و وامهای بلند مدت به بخش خصوصی

گسترش گردشگری در روستا

 7-3تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها

همانگونه که مشاهده شد روستای چاشم با  71نقطه قوت در مقابل  77نقطه ضعف و  3فرصت خارجی در برابر  77تهديد خارجی
جهت توسعهی گردشگری روبهرو است .با وجود سنگینی کفهی نقاط قوت و فرصت ،با اين حال نقاط ضعف و تهديدهای
گردشگری روستا و ارائه استراتژی مناسب جهت تقلیل آنها ضروری است.

توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدیشهر991 /
جدول :3تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها
جدول تحلیل (SWOTنقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهدید)

مجموع وزنها

میانگین وزنها

رتبه

:S1جاذبههای طبیعی متعدد ( مناطق يیالقی ،چشمهها،آب گرم و)...

661

2713

7

:S2وجود ارتفاعات و قلههايی پر برف جهت توسعه ورزشهای زمستانی

672

2737

9

:S3شرايط خاص آبوهوايی جهت جذب گردشگر

621

2711

1

:S4قدمت تاريخی روستا و وجود بناهای تاريخی

260

9799

73

:S5قابل اعتماد بودن منطقه جهت سرمايه گذاری دولتی و خصوصی

262

9729

79

:S6توان شکلگیری بازارهای محصوالت دامی ،باغی و زراعی

373

9712

70

:S7وجود قلعهها ورباطها جهت به کارگیری در توسعه گردشگری

269

9726

72

:S8وجود نیروی کار جوان و آماده فعالیت در خدمات گردشگری

210

9730

71

:S9راه دسترسی آسفالته و نزديکی به مرکز استان سمنان

269

9793

72

:S10وجود آداب و رسوم محلی (جشن سال کِردی)

329

9739

3

:S11روحیه گردشگرپذيری و مشارکت در توسعه گردشگری

319

9727

1

:S12وجود پتانسیل اشتغالزايی از طريق مشاغل گردشگری

312

9721

6

:S13وجود دو اصله درخت چنار مربوط به  230سال پیش

321

2701

2

:S14زمینهای مستعد جهت گسترش گردشگری کشاورزی

212

9737

77

:S15وجود امامزادگان ابولقاسم و مهدی

310

9716

2

:S16وجود امنیت در منطقه

376

9721

3

:S17رضايت گردشگران پیشین از بازديد از روستا

319

9722

1

:W1عدم اطالعرسانی و ناشناخته ماندن جاذبههای روستا

391

9722

6

:W2صعبالعبور بودن جادههای اتصالی در فصل سرد

330

2711

7

:W3کمبود امکانات جهت اقامت گردشگران (هتل ،مهمانسرا و)...

321

2713

1

:W4نامناسب بودن امکانات بهداشتی ،تفريحی  ،حمل و نقل و...

312

9723

1

:W5مهاجرت روستايیان در فصل سرد به علت کمبود امکانات رفاهی

321

2717

9

:W6عدم آموزش صحیح و نبود روحیه ی گردشگرپذيری

233

9767

70

:W7عدم مشارکت روستايیان در فعالیتهای مربوط به گردشگری

932

1723

77

:W8فصلی بودن گردشگری در روستا

303

9717

3

:W9وضعیت بد اقتصادی مردم و ناتوانی درايجاد امکانات گردشگران

396

9732

3

:W10عدم سرمايهگذاری دولتی و عدم اعطای وام

311

2772

2

:W11کوهستانی بودن و کمبود زمین مسطح و قطعه قطعه بودن آنها

317

9720

2

:O1معرفی روستا به عنوان يک روستای هدف گردشگری

321

2713

9

613

2731

7

222

9736

2

226

9732

3

:O5موقعیت جغرافیايی مناسب و همجواری با دو استان سمنان و مازندران

671

2726

1

:O6نزديکی به شهرستانهای مهدیشهر ،سمنان و قائمشهر

327

2712

2

 :O7مساعد بودن مسیر روستا به شهر در فصول گرم نسبت به روستاهای اطراف

312

9737

6

: O2افزايش تمايل مردم به گذران اوقات فراغت در مناطق يیالقی چاشم نسبت به مناطق
اطراف
:O3روند رو به توسعه بازار محصوالت کشاورزی روستا درشهرهای اطراف
:O4افزايش امکان و تمايل سرمايهگذاری دولتی و خصوصی جهت گسترش گردشگری در
روستا

/991مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال پنجم/شماره سوم /تابستان 9312
:O8امکان اطالعرسانی و معرفی روستا توسط سازمان میراث فرهنگی

319

9727

1

:O9شناس بودن روستا به دلیل داشتن جاذبههای فراوان نسبت به روستاهای اطراف

322

2

3

:T1کم توجهی دولت دراجرا و تخصیص اعتبار جهت توسعه گردشگری

331

2721

7

:T2رعايت نشدن اصول اکوتوريسم توسط گردشگران و آلودگی محیط

321

2717

1

:T3عدم ثبت آثار تاريخی و بیتوجهی در حفاظت از آنها

313

9722

2

237

9716

1

:T5بیتوجهی به خواست مردم بومی در برنامهريزی توسعه گردشگری

332

2707

9

:T6عدم اعطای مجوز و وامهای بلند مدت به بخش خصوصی

376

9721

3

:T7تراکم جمعیت و مزاحمت برای ساکنان

937

1721

70

:T8افزايش امکانات گردشگری در مهدیشهر و جلب شدن توجه گردشگران به آنجا

931

1726

3

:T9رواج فساد اخالقی ،بد حجابی و ناامنی در روستا توسط گردشگران

279

9709

2

:T10عدم اطالعرسانی در شهرها و توجه به گردشگری شهری

371

9719

6

:T11ديد نامناسب مناطق اطراف به اين روستا

926

1736

77

: T4ورود عناصر فرهنگی بیگانه به روستا و در معرض خطر قرار گرفتن فرهنگ سنتی و مذهبی
روستايیان با ورود گردشگران به روستا

با توجه به جدول ماتريس تحلیلی ،در رتبهبندی نقاط قوت از لحاظ جذب گردشگر؛ عوامل وجود جاذبههای طبیعی متعدد با
میانگین وزنی  2713در رتبه اول قرار دارد .شرايط خاص آب و هوايی با میانگین وزنی  2711رتبه دوم ،و وجود ارتفاعات و قلههای
پربرف با میانگین وزنی  2737رتبه سوم را کسب کردهاند .اين نمايانگر توان منطقه جهت توسعهی اکوتوريسم است .در رتبهبندی
نقاط قوت عوامل صعبالعبور بودن جادههای اتصالی در فصل سرد با میانگین وزنی  2711رتبه اول را دارد .کمبود امکانات جهت
اقامت گردشگران با میانگین وزنی  2713با اختالف کمی رتبه دوم و مهاجرت روستايیان در فصل سرد به علت کمبود امکانات
رفاهی با میانگین وزنی  2717رتبه سوم را از نظر مردم دارا هستند .وقتی مردم اين عوامل را به عنوان مهمترين نقاط ضعف بر سر راه
توسعهی پايدار گردشگری روستای چاشم میشناسند نشاندهندهی اين است که راه و نبود امکانات الزم مانع توسعه اين صنعت
هستند .همچنین در رتبهبندی فرصتها عوامل :افزايش تمايل مردم به گذران اوقات فراغت در مناطق يیالقی چاشم نسبت به مناطق
اطراف با میانگین وزنی  2731رتبه اول را دارد .و به ترتیب موقعیت جغرافیايی مناسب و همجواری با دو استان سمنان و مازندران با
میانگین وزنی  2726رتبه دوم و معرفی روستا به عنوان يک روستای هدف گردشگری با میانگین وزنی  2713رتبه سوم را دارا
هستند .اين نشاندهنده ی اين امر است که چاشم نسبت به مناطق اطراف بیشتر مورد توجه مردم بوده و همچنین معرفی روستا به
عنوان يک روستای هدف گردشگری در اين مسیر تاثیر بسزايی را داشته است .در رتبهبندی تهديدها عوامل :کمتوجهی دولت در
اجرا و تخصیص اعتبار جهت توسعه گردشگری با میانگین وزنی  2721رتبه اول را از ديد مردم محلی دارا است .رعايت نشدن
اصول اکوتوريسم توسط گردشگران و آلودگی محیط با میانگین وزنی  2717رتبه دوم و بیتوجهی به خواست مردم بومی در
برنامهريزی توسعه گردشگری با میانگین وزنی  2707رتبه سوم را دارند .اين موارد نشاندهندهی میزان اهمیت دولت و در نظر
گرفتن خواستهی مردم در برنامهريزیها است.
 7-4دیدگاه مسئولین

در توسعهی مشارکتی الزم است نظر مردم ،همگام با نظرات مسئولین باشد؛ لذا در اين تحقیق به طور مجزا از مسئولین بخش
گردشگری در سازمان میراث فرهنگی نظرسنجی شده است .مسئولین معتقدند گردشگری قابلیت توسعه يافتن در روستای چاشم را
به میزان زيادی دارد ولی در سالهای اخیر پیشرفت آن از حد توان منطقه پايینتر بوده است .به اعتقاد مسئولین در سالهای اخیر
مردم محلی توجهشان به بخش گردشگری رو به افزايش است؛ خصوصا جوانان تحصیلکردهی روستا کارهای موثری در اين زمینه
انجام میدهند .از آنجا که بیشتر گردشگران اين منطقه طبیعتگرد هستند توجه به اصول اکوتوريسم و حفظ آن بیشترين دغدغه را
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ايجاب مینمايد .در خصوص طرح ها و اقدامات انجام گرفته در منطقه ،با معرفی منطقه به عنوان يک منطقهی هدف گردشگری اين
منطقه شناخت ه شده است ،با اين حال اقدام خاصی در جهت بهبود امکانات و تسهیالت صورت نگرفته است .هر چند در شهرهای
اطراف مانند شهمیرزاد و مهدیشهر اقداماتی انجام گرفته ،اما در خود روستا طرحی اجرايی نشده است.
مهمترين نقاط قوت از نگاه مسئولین عبارت است از :وجود آداب و رسوم محلی ،جاذبههای طبیعی متعدد ،وجود ارتفاعات و قلهها
جهت توسعه ورزشهای زمستانی و کوهنوردی ،وجود نیروی کار جوان و آماده فعالیت در خدمات گردشگری .نظرات مردم و
مسئولین در خصوص جاذبههای طبیعی و فرهنگی به عنوان مهمترين نقاط قوت گردشگری به هم نزديک است .با مقايسه
اولويت بندی نقاط ضعف از ديدگاه مردم و مسئولین ،تفاوت فاحشی میان آنها است ،مردم روستا عدم آموزش صحیح و نبود
روحیهی گردشگرپذيری و عدم مشارکت روستايیان در فعالیتهای گردشگری را جزء آخرين اولويتهايشان میدانند در حالی
که جزء اولین انتخابهای مسئولین است و آن هم تا حدی ناشی از عدم توجه به مشارکت مردم و ناديده گرفتن نظر آنها است .بنا
به مشاهدات نگارنده نیز مردم از روحیهی مشارکتی و گردشگرپذيری برخوردارند .مردم محلی صعبالعبور بودن راه را اولويت
اول میشناسند در حالی که اولويت مسئولین نیست و اين خود يکی از مهمترين موانع توسعه گردشگری است .در خصوص
سرمايه گذاری دولتی و خصوصی نظرات بیشتر به هم نزديک است که امید است با تخصیص اعتبار به اين بخش امکانات و
تسهیالت مورد نیاز تامین گردد .در خصوص کمبود امکانات و مهاجرت روستايیان به شهرها بايد نجديدنظر رخ دهد ،زيرا مردم
اين امر را از نقاط ضعف اساسی میشناسند.
همچنین مهمترين فرصتهای خارجی گردشگری چاشم عبارتند از :افزايش تمايل مردم به گذران اوقات فراغت در مناطق يیالقی،
معرفی روستا به عنوان يک روستای هدف گردشگری ،نزديکی به شهرستانهای مهدیشهر ،سمنان و قائمشهر ،امکان اطالعرسانی
و معرفی روستا توسط سازمان میراث فرهنگی؛ و در آخر مهمترين تهديدهای خارجی گردشگری چاشم عبارتند از :رعايت نشدن
اصول اکوتوريسم توسط گردشگران و آلودگی محیط ،بیتوجهی به خواست مردم بومی در برنامهريزی توسعه گردشگری ،کم
توجهی دولت دراجرا و تخصیص اعتبار جهت توسعه گردشگری .نظرات مردم و مسئولین در خصوص رعايت نشدن اصول
اکوتوريسم توسط گردشگران و آلودگی محیط و بیتوجهی به خواست مردم بومی در برنامهريزی توسعه گردشگری بسیار به هم
نزديک است و هر دو گروه اين دو مورد را مهمترين تهديدهای گردشگری میدانند .در کل نظر مسئولین نسبت به توسعهی بخش
گردشگری در چاشم مساعد ارزيابی شده و امید است در روند توسعهی آن تسريع ايجاد نمايند .در ادامه مجموعهای از
استراتژیهای تهاجمی ،تنوعبخشی ،بازنگری و تدافعی ارائه خواهد شد.
 1-3ارائه استراتژیهای توسعهی گردشگری روستای چاشم بر اساس مدل تحلیلی SWOT
 7-5-1استراتژیهای رقابتی – تهاجمی :SO

با تاکید بر برتریهای رقابتی گردشگری روستا به ارائه استراتژیهای ذيل میپردازيم:
 توسعهی اکوتوريسم به عنوان مهمترين پتانسیل درونی روستا؛ بهرهگیری از مناظر طبیعی از طريق تجهیز منطقه به اقامتگاه،سرويس بهداشتی ،سالن غذاخوری و...؛ ساخت حداقل  3واحد اقامتی با تجهیزات کافی 7 ،واحد غذاخوری 1 ،سرويسهای
بهداشتی در اماکنی از جمله روزيه ،محصور سازی مناطق گردشگری با ارائه قبض پارکینگ 7 ،واحد فروشگاه مواد غذايی،
فضاهای تفريحی و محل بازی کودکان و...؛ ايجاد پیست اسکی و ارائه امکانات و خدمات ورزشی در دامنه کوه نیزوا مانند کرايه
ابزار کوهنوردی و اسکی به کوهنوردان ،ايجاد کمپ و...؛
 حفظ و ارتقای آثار تاريخی روستا و بهرهبرداری مناسب بدون تخريب آنها؛ از طريق ثبت ،ترمیم و معرفی اين آثار بهبازديدکنندگان؛ تهیه و نصب تاريخچه در کنار برج ديدهبانی ،درختان چنار ،قلعهها و ،...تشکیل ستاد يا بسیج حفاظت از آثار؛
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 بهرهگیری و تکريم فرهنگ محلی و جلوگیری از فراموشی آن با برگزاری و حمايت از جشنهای بومی روستا مانند «سالکِردی»  ،تخصیص اعتبار و حمايت همه جانبه از اين مراسم ،حضور مسئولین در اين مراسم و توجه ويژه به آن؛
 بهرهمندی از افزايش تمايل مردم به گذران اوقات فراغت در مناطق يیالقی چاشم؛ از طريق سیاه چادر زدن در يیالقات اطرافروستا در فصول گرم سال و جذب گردشگ ران به اين چادرها و در اختیار قرار دادن فرصت زندگی عشايری به آنان؛ اجارهی چادر
و فروش محصوالت لبنی و دستی به آنان؛
 بهرهمندی از روحیهی مشارکتی روستايیان و مشارکت آنان در طرحها و برنامههای توسعهی گردشگری در روستا ،اولويتبخشیبه نظر آنان به عنوان متولیان توسعهی روستايی؛
 بهره بردن از نیروی کار زنان و جوانان ،تعريف مشاغل جديد(صنايع کوچک و دستی) در بخشهای متنوع گردشگری وتوانمندسازی آنان؛ از طريق توسعهی صنايع دستی روستا از طريق آموزش آن به قشر جوان در کانون و يا مساجد روستا ،ايجاد غرفه
عرضه و فروش اين محصوالت در روستا و شهرهای اطراف؛
 بهره مندی از معرفی روستا به عنوان يک روستای هدف گردشگری با تبلیغ و اطالعرسانی وسیع در سمنان و استانهای مجاور ازطريق نصب عالئم در مسیرها ،صداوسیما ،سايتهای اينترنتی و ترغیب مردم به بازديد از اين روستا؛
 زمینهسازی و بهرهگیری از سرمايهگذاری بخش خصوصی و دولتی ،از طريق اعطای وامهای بلندمدت و کم بهره بهسرمايهگذاران خصوص؛ به عنوان مثال برای ساخت يک سالن غذاخوری به مساحت  790مترمربع  730000000تومان ،سرويس
بهداشتی هر چشمه  2000000تومان ،تسطیح  20محل نصب چادر هر عدد حدود  100000تومان 6 ،واحد سوئیت اقامتی هر واحد
 130000000تومان ،يک فروشگاه 13000000تومان اعتبار اختصاص دهد( .اين هزينهها با احتساب وجود انشعابات آب و برق
برآورد شدهاند).
 بهرهگیری از توسعهی بازارها و نمايشگاههای فصلی در روستا و شهرهای اطراف و عرضهی محصوالت باغی ،زراعی و دامی ،ورونق بخشی به اين بازارها؛ برنامهريزی جهت فروش محصوالت دامی و لبنی روستايیان ،تسهیل در اعطای مجوز کسب و کار در
اين زمینه ،ايجاد غرفه در روستا و شهرهای اطراف با نام خود «محصوالت لبنی چاشم»؛
 بهرهمندی از تورهای بازديد از روستا ،تورهای طبیعتگردی ،ورزشی مانند کوهنوردی و اسکی .راهاندازی تورهای  7روزهبازديد از روستا؛
 تمرکز عمده فعالیتهای گردشگری بر بهرهگیری از منابع و پتانسیلهای بالقوهی گردشگری روستا؛ 7-5-2استراتژیهای تنوع بخشی :ST

با تاکید بر نیازمندیهای گردشگری روستا به ارائه استراتژیهای ذيل میپردازيم:
 تهیهی سند برای جاذبههای طبیعی و مناطق يیالقی روستا توسط سازمانهای متولی(منابع طبیعی و میراث فرهنگی) ،و اجرایطرحها در اين مناطق و تخصیص اعتبار به طرحها در بودجهی ساالنهی بخشداری؛
 تنوعبخشی به امکانات ،تجهیزات ،خدمات و برنامههای گردشگری روستا جهت جذب گردشگران؛ آموزش و تشويق گردشگران در راستای رعايت اصول اکوتوريسم و حفاظت از محیط زيست؛ حفظ و ارتقای محیط زيست وجلوگیری از تخريب و قطع درختان و دفع صحیح زباله در روستا و اطراف ،تشکیل بسیج سبز جهت حفاظت از طبیعت ،تهیه سند
ملی از يیالقات اطراف روستا؛
 توسعه ی گردشگری تاريخی در منطقه شهزوار ،و ساير اماکن تاريخی روستا؛ از طريق ثبت آثار تاريخی و حفاظت از آنان،تشکیل بسیج و يا نهاد جهت محافظت از اين آثار؛ ساخت چايخانه سنتی در کنار قلعهها و رباطهای اطراف روستا؛ امثال قلعههای
کِلس ،الپرت ،امن ،شهزوار ،شهابالدين و...؛
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 تنوعبخشی به برنامههای تبلیغی و اطالعرسانی در شهرهای اطراف ،جهت معرفی و شناساندن روستا؛ رواج فرهنگ صحیح گردشگری در بین گردشگران ،جهت کاهش ورود عناصر فرهنگی بیگانه به روستا و در معرض خطر قرارگرفتن فرهنگ سنتی و مذهبی روستايیان؛
 تنوع بخشی به ديدگاه مردم مناطق اطراف نسبت به روستای چاشم از طريق سیاستگذاریهای صحیح ،و پا در میانی کردنبزرگان از جمله دهیاری ،شورای اسالمی روستا ،ريش سفیدها و امام جماعت ؛
 تنوعبخشی در ايجاد تشکیالت جهت تسريع در اعطای مجوز طرحهای گردشگری؛ تنوعبخشی به مشارکت دادن روستايیان در طرحها و برنامهها و توجه به خواستهی آنها به عنوان متولیان توسعه؛ برگزاری جلساتآموزشی با حضور مردم محلی ،شورای اسالمی ،دهیاری ،بزرگان و ريش سفیدان روستا؛ آموزش نحوهی برخورد با گردشگران،
افزايش صبر و تحمل روستايیان در برخوردهايشان و جلب رضايت گردشگران توسط آنان؛ تاکید بر مشارکت آحاد مردم در
تصمیمگیریها و برنامهريزیها ،بهرهمندی از دانش کارشناسان و خرد جمعی مردم محلی؛
 7-5-3استراتژیهای بازنگری :WO
با تاکید بر تخصیص مجدد منابع به روستا به ارائه استراتژیهای ذيل میپردازيم:
 بازنگری در فراهم آوردن امکانات و تسهیالت جذب گردشگر در روستا ،امکانات اقامتی ،غذاخوری ،و... برنامه احیاء و بازسازی و ايمنسازی مسیرها و محورهای ورودی منطقه ،بهبود امکانات حملونقل جادهای؛ جادهسازی مناسب وايمنسازی مسیرهای اتصالی به روستای هدف گردشگری ،مسیر شهمیرزاد  -چاشم ،مسیر دوآب – چاشم و فیروزکوه – چاشم؛
 بازنگری به نحوهی حمايت دولتی از بخش گردشگری از طريق فراهم آوردن تسهیالت الزم برای مسئولین؛ بازنگری و توجه ويژه به روستای هدف گردشگری در برنامهها و طرحهای سازمان میراث فرهنگی و ساير سازمانهای مربوطه؛ بازنگری و نگاه ويژه به حساسیت گردشگری روستايی به عنوان اولويت اساسی در راستای جلوگیری از مهاجرت روستايیان ازطريق ايجاد اشتغال و حس تعلق خاطر در بین روستايیان؛
 بازنگری و ايجاد تغییرات الزم و ترغیب بخش خصوصی به سرمايهگذاری از طريق اعطای وامهای بلندمدت و کم بهره ،اطمیناندادن سرمايهگذاران به سودآوری گردشگری؛
 توانمندسازی روابط عمومی در سازمان گردشگری به منظور کاهش هزينههای بازاريابی؛ بازنگری و اصالح برنامهها و روشهای اطالعرسانی و شناساندن روستا ،استفاده از روشهای روز تبلیغ و کنار گذاشتن روشهایمنسوخ و تکراری؛
 بازنگری در قوانین و مقررات اعطای زمینهای يکپارچه خارج از مالکیت شخصی به سرمايهگذاران در بخش گردشگری؛ بازنگری در تشکیل نهادهای مردمی و مشارکت دادن آنها در طرحها و برنامههای گردشگری به کمک شورای اسالمی روستا ودهیاری ،تقويت روحیهی گردشگرپذيری؛
 بازنگری و ايجاد نهاد غیردولتی جهت آموزش مردم روستا برای استقبال و نحوهی تعامل با گردشگران؛ 7-5-4استراتژیهای تدافعی :WT

با در نظر گرفتن آسیبپذيری متمرکز گردشگری روستا به ارائه استراتژیهای ذيل میپردازيم:
 افزايش توجه دولت در اجرا و تخصیص اعتبار جهت توسعه گردشگری در روستا از طريق سازمانهای مربوطه؛ برگزاری جلسات و سمینارها در استانداری ،میراث فرهنگی و ساير سازمانهای مربوطه ،و توجه ويژه به گردشگری روستايیهمگام با گردشگری شهری؛ همراه با آموزش کارکنان در رابطه با صنعت گردشگری؛
 -مهارت آموزی به گردشگران در زمینه جلوگیری از تخريب محیط زيست و آسیبهای فرهنگی؛
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 تدوين مقررات و ضوابط جديد جهت حفظ محیط زيست و آثار تاريخی؛ تشکیل بسیجهای نگهدارنده و گرفتن جريمه نقدی ازافراد متخلف؛
 در نظر گرفتن خواست مردم و مشارکت دادن آنها در مسائل و تصمیمگیریهای؛ حل مشکالت و تسريع در ثبت آثار تاريخی روستا و توجه ويژه به حفظ و نگهداری آنها؛ تسهیل و تسريع در اعطای مجوز در کسبوکارهای مرتبط با بخش گردشگری مانند مجوز مغازه لبنیاتی و اجاره اتاق؛ تشويق و ترغیب روستايیانی که سرمايهشان را خارج از روستا هزينه میکنند به سرمايهگذاری در داخل روستا؛ و تسريع در اعطایمجوز به آنها؛
 آموزش روستايیان و تقويت نگرش آنان به سودآوری و حل معضل بیکاری توسط گردشگری در دراز مدت با برگزاریجلسات گروهی؛ همچنین مشارکت دادن آنها در تمام مراحل با برگزاری جلسات متعدد؛
 تبلیغات گسترده و وسیع جهت شناساندن جاذبههای گردشگری روستا؛ توجه به بازار گردشگران و نیازهايشان در ورود به روستا؛تشويق و ترغیبشان به بازديد مجدد از روستا؛
 بهبود امکانات و تسهیالت؛ شرايط کالبدی راهها ،تسريع در ساماندهی طرح فاضالب روستا ،امکانات بهداشتی ،تفريحی و... رواج فرهنگ گردشگری در بین گردشگران ،جهت کاهش ورود عناصر فرهنگی بیگانه به روستا و در معرض خطر قرار گرفتنفرهنگ سنتی و مذهبی روستايیان؛
 اصالح ديد مناطق اطراف با سیاستگذاریها و تجديدنظر از طريق بزرگان و مسئوالن. )8بحث و نتیجهگیری

زمانی که بحث از پايداری در امر توسعه روستايی میگردد ،همواره خواهان رشد اقتصادی و رهايی از فقر مردم روستا در کنار
بهینهسازی ساختار اجتماعی جوامع آنان در بستر توزيع عادالنه خدمات و کمک به دستيابی به معیشت پايدار هستیم .با جايگزينی
عناصری در قالب اقتصادهای غیر زراعی در محیطهای روستايی ،روند توسعه پايدار تسهیل میشود .گردشگری روستايی فرصتی را
فراهم میآورد که مردم روستا از ريسکپذيری کشاورزی فراق بال پیدا کنند و با مشارکتشان در شغلهای خدماتی گردشگری،
عالوه بر رشد اقتصادی ،به رشد فرهنگی و اجتماعی دست يابند .با اين حال در مقايسه مباحث بیان شده در ادبیات موضوع با نتايج
حاصله از اين تحقیق مشخص میگردد همچنان وضعیت روستاهای هدف گردشگری برای تحقق مفهوم واقعی گردشگری
روستايی نابسامان است و هنوز بهرهمندی از مزايای گردشگری روستايی به عنوان مکمل کارکرد اصلی روستا برای فراخوانی
محتوی توسعه به مناطق روستايی میزبان محقق نیست .يافتههای تحقیق حاکی از آن است که با توجه به نقاط قوت موجود ،امکان
توسعه گردشگری بسیار باال است ،و اين در حالی رخ خواهد داد که ضعفهای موجود مانند صعبالعبور بودن جادهها و عرضه
نامطلوب امکانات را تبديل به قوتها يعنی جادههای هموار و عرضهی مطلوب امکانات؛ تبديل تهديدها مانند کمتوجهی دولت در
اجرا و تخصیص اعتبار و رعايت نشدن اصول اکوتوريسم را تبديل به فرصتها يعنی توجه دولت ،تخصیص اعتبار و رعايت اصول
اکوتوريسم توسط گردشگران گردد .با وجود معرفی روستا به عنوان روستای هدف گردشگری ،ارائه خدمات و فرهنگ صحیح
گردشگری و گردشگرپذيری ،حمايت و توجه بخش های دولتی و خصوصی در مراحل اولیه و ابتدايی قرار دارد .در مجموع عدم
توجه به خواست مردم بومی ،توسعهی از باال و غیرمشارکتی ،بیتوجهی به نیاز بازار ،برخی اختالفات داخلی روستا و عدم اتحاد
منجر به وضعیت نامطلوب گردشگری گرديده است .از طرفی نهاد يا  NGOدر اين زمینه وجود ندارد که امور را هدايت کند و بر
اين بخش مديريت مطلوب داشته باشد .ايجاد يک نهاد مردمی متشکل از افراد کار بلد در کنار سازمانهای دولتی و تعامل همه
جانبه میان آن ها در راستای تقلیل نقاط ضعف و تهديدهای روستا و بهرهمندی پايدار از نقاط قوت تاثیر شگرفی میتواند بر توسعه
گردشگری داشته باشد .چون اين نهادها از خواست مردم محلی ريشه میگیرد ،گردشگریای را توسعه میدهد که همگام با
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فرهنگ ،اعتقادات و ويژگی های اجتماعی روستايیان باشد .در اين راستا همکاری شورای اسالمی روستا و دهیاری نقش تعیین
کنندهای را ايفا میکند .از ديگر سو توجیهپذير کردن سرمايهگذاری در بخشهای مختلف گردشگری از ديگر راهکارهايی است
که می تواند موجب جذب سرمايه شود و اين ديدگاه را در روستايیان خصوصا قشر سالخورده ايجاد نمايد که گردشگری صنعتی
بدون دود ،درآمدزا و قوت بخش فرهنگ محلی است و توسعه آن موجب تحلیل و خروج منابع نمیگردد .عالوه بر اين موجب
افزايش عرق محلی و حس ماندگاری در روستا ،عدم مهاجرت و روحیهی مشارکتی در میان روستايیان میشود .و از اين طريق بین
جامعه میزبان ،جامعه گردشگران و محیط طبیعی روستا در راستای توسعهی پايدار میتواند تعادل ايجاد نمود .مشارکت و آموزش
مستمر جامعه میزبان در اجرا و ارائه فعالیتها و خدمات گردشگری ،توزيع مداوم سود و زيان میان جامعه میزبان و گردشگران،
حفاظت فعاالنه محیط زيست توسط جامعه میزبان و گردشگران ،هدايت سرمايهگذاریهای بخش خصوصی در ايجاد زيرساختها
در چارچوب برنامهريزی محلی همراه با نظارت دولت و در نهايت ايجاد جاذبه و فعالیتهای جديد در کنار جاذبههای اصلی برای
حفظ جذابیت روستای هدف گردشگری از فاکتورهای توسعه موفقیت آمیز گردشگری روستايی است.
با توجه به عدم شناخت کافی از مفهوم و کارکردهای گردشگری روستايی در روستاهای هدف گردشگری ،ايجاد آگاهی برای
جامعه روستايی مبتنی بر قابلیت گردشگری روستايی برای تبديل گشتن به موقعیت شغلی جديد در کنار ساير بخشهای روستا از
نخستین گامهای توسعه ی پايدار گردشگری روستايی است .در اين راستا برای کاهش اثرات سوء و نامطلوب اين بخش بر زندگی
مردم محلی ،الزم است تعامل و همکاری میان تمام متولیان همراه با مشارکت مردم فراهم شود .زيرا روستايیان خودشان دارای
ايدههايی هستند که الزم است در طرحهای گردشگری در نظر گرفته شود .نتايج تحقیق نیز نشان میدهد توانايی و آمادگی باالی
روستايیان جهت مشارکت در برنامهريزی و توسعه روستايی در حد بااليی است ،لیکن در اين زمینه با مشکالت عديدهای چون نبود
سرمايه و مشکالت مواجهاند .با تمام تفاسیر اکثر مردم محلی و مسئولین آيندهی رو به پیشرفتی را برای گردشگری اين روستا
پیشبینی میکنند و امیدوارانه توسعهی گردشگری را پیش زمینه توسعهی چاشم میدانند .نکته پايانی اين است که اهالی روستا
نسبت به مخاطرات و تبعات منفی احتمالی توسعهی گردشگری آگاهی دارند و خواهان برنامهريزی پايدار هستند .اين برنامهريزیها
تا حدودی در سازمان های متبوع شروع به کار کرده اما هنوز در مراحل آغازين قرار دارد و نیازمند مديريت يکپارچه ،مشارکت
مردمی و حمايت مالی بخشهای دولتی و خصوصی است.
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