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گردشگري روستايي به عنوان فعاليت مهم اقتصادي از ديدگاهاي مختلفي مورد توجه است .بعضي ها آن را به عنوان بخشي از بازار  -چكيده
و  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگيكه تأثيرات است گردشگري فعاليتي گردشگري و عد ه اي نيز آن را سياستي براي توسعه روستايي قلمدادمي كنند.

 هو ب هكرد را بسوي خود جلب برنامه ريزانكه توجه سياست مداران و است نخستين جنبه اي  اقتصادي، .جنبه داردزيست محيطي قابل توجهي 
ي است كه مي تواند گردشگري روستايي يكي از زمينه ها در توسعه روستايه است .رشديدليل بازده مناسب اين بخش تمايل به گسترش آن همه گ

. در اين پژوهش تي را بويژه براي اشتغال و درآمد روستايي فراهم سازد و نقش مؤثري در احيا و نوسازي نواحي روستايي ايفاكنداناها و امك فرصت
در جهت توسعه گردشگري در ، به تجزيه و تحليل و تعيين نقاط قوت ،ضعف، فرصت ها و تهديدها و نهايتاً ارائه استراتژي و راهبرد  swotمدل با 

، ضعف و بي ثباتي در مديريت ،ضعف تبليغات ونا  swotمنطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. باتوجه به تحليل هاي صورت گرفته در مدل 
 عدم علل اصليهماهنگي سازمان ها ،نامناسب بودن زيرساخت ها، ناآشنا بودن با فعاليت در زمينه گردشگري و بروز خشكسالي هاي اخير از 

توسعه اين صنعت در منطقه باغستان مي باشد. پيشنهاد مي شود در منطقه به برنامه ريزي مناسب، توسعه امكانات، تامين امنيت 
 اجتماعي،مشاركت مردم، گسترش تبليغات و اطالع رساني، بر گزاري تورهاي گردشگري توجه شود .

 باغستان فردوس ،وزن دهي،  swot  ، گردشگري روستايي،توسعه روستايي -كليدواژه ها
 

 

 مقدمه .1

ي يتوسعه پديده اي كهن است كه بر بنياد حركت وجابجا 
انسان استوار است سرشت انسان نيز با سفر وآشنايي با سرزمين 

ميخته است. گرچه نبود امكانات آهاي دوردست وساكنان آن 
جام مسافرتي در گذشته به همگان فرصت سفر را نمي داد ليكن ان

رضواني اشراف زاده گان وطبقات مرفه ميسر بود ( ،آن براي حكام
با گسترش روزافزون مهاجرت هاي روستايي،  ).26، 1382،

كاهش درآمد خانوارهاي روستايي، و افول كشاورزي روستايي، 
نياز به فعاليتي جايگزين و در عين حال مكمل براي كشاورزي، 

ه منظور توسعه پايدار در نواحي روستايي احساس مي شود تا ب
روستايي، امكان بهره مندي روستاييان از معيشت پايدار فراهم 

هاي آمايش  امروزه در چارچوب طرح روستايي گردشگريآيد. 

محلي بعنوان يكي از ابزارها و مؤلفه ها  منطقه اي و ،اعم از ملي
مهمترين  از و مهم توسعه و محروميت زدايي بشمار مي رود

 است متعادل كننده فعاليتي ارز آور و واحيه اي عوامل عمران ن
كه موجب توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح منطقه اي شده و 

سطح اشتغال را به باال رفتن مد و همچنين رآتوزيع عادالنه د
مد ناشي از گردشگري به صورت يكي از آدنبال دارد. امروز در

به عنوان  آن بزرگترين منابع درآمد كشورهاست كه در جهان از
صادرات نامرئي نام مي برند. گردشگري از بزرگترين بخش هاي 

و براي ايران كه  اقتصادي در بسياري از كشور ها به شمار مي رود
وابستگي شديدي به درآمد هاي نفتي دارد مي تواند راهي براي 

). 1386،2،طيبي رهايي از درآمدهاي اقتصاد تك محصولي باشد (
ت چشمگيري كه فعاليت هاي گردشگري در امروزه به دليل اثرا
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اقتصاد مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي مي گذارد، توجه 
در حال حاضر فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف مي گردد. 

صنعت گردشگري فراتر از يك صنعت، به مثابه پديده پوياي 
جهاني و اجتماعي است كه پيچيدگي هاي خاص خود را دارد 

)Elliot,1997,4 ايران با دارا بودن شرايط متنوع آب و هوايي و .(
جاذبه هاي فرهنگي و اقليمي و طبيعي و همچنين گسترش آداب 
و رسوم محلي، اين توانمندي را دارد تا با شناسايي و ارزيابي 
جايگاه توريسم و شناسايي نقاط قوت و ضعف توسعه توريسم 

جود فراهم آورد تا روستايي، فرصت هايي را از دل تهديدهاي مو
موجب توسعه روستايي پايدار و بهره مند شدن نسل هاي امروز و 

با توجه به نوع اقليم وپتانسيل هاي آينده از معيشت پايدار شود. 
تحقيق حاضر در پاسخ ، وجود داردمنطقه باغستان  بالقوه كه در 
توانمندي ها و فرصت هاي اين منطقه است  كه  ت به اين سواال

ردشگري چه مي باشد و چگونه مي توان با رفع ضعف ها و براي گ
تهديد هاي پيش رو در جهت رشد و توسعه گردشگري اقدام 

 نمود؟

 

 مايي از روستاي گردشگري باغستان: ن1شكل 
 1389بهار عكس از نگارنده:

  گردشگري روستايي .2

 و درآمد ساز تغذيه جديد فرآورده عنوان به گردشگري امروزه
 مشكالت با كه است روستايي جوامع همه عالج ههاييكي از را
 در سهمي تواند مي روستايي هستند.گردشگري مواجه اقتصادي

 ايجاد با و باشد داشته پايدار توسعه و اقتصادي سازي متنوع
 گردد،هر چند نيافته توسعه مناطق توسعه موجب درآمد و اشتغال
نيستند  درآمد پر و تخصصي خيلي صنعت اين به مربوط مشاغل

 براي گردشگران. كند مي روستاييان نصيب را بسياري منافع اما 
كنند  مي پرداخت پول ،خدمات و محلي كاالهاي خريد اقامت،

 تحرك موجب و يابد مي جريان محلي فعاليتهاي در پولها اين
. شود مي بازديدكنندگان نيازهاي برآوردن در روستاييان

در توسعه روستايي مي روستايي يكي از زمينه ها  گردشگري
 ايجاد درزمينه  باشد كه مي تواند فرصت ها و امكاناتي را به ويژه

 اقتصادي، فعاليتهاي سازي متنوع درآمد، سطوح افزايش اشتغال،
 اجتماعي روابط ايجاد و اجتماعي آگاهي هاي سطح افزايش
 فرهنگي ميراث از حفاظت ميهمان، و ميزبان جامعه بين گسترده

طبيعي و همچنين احيا و نوسازي نواحي  تزيس محيط و
 بهينه و رويه بي مهاجرت از جلوگيري با فراهم نمايد و روستايي

 مي پايداركمك روستايي توسعه به زمين از برداري بهره سازي
نقش و اهميت گردشگري در فرايند توسعه كند.هم اكنون 

ن به عنوا وروستايي در بسياري از كشورها به اثبات رسيده است 
صنعتي كه به طور بالقوه داراي پايداري است قلمداد مي شود 

 ايران داراي روستاهاي بر اين اساس كشور ).1382،42 خياطي،(
در عين داشتن شرايط آب و بكر و سنتي است كه برخي از آنها 

خاصي كه دارند  و بافت با معماريهوايي و محيط طبيعي مناسب 
يت باشند. بخشي از اين از لحاظ گردشگري با اهم مي توانند

پتانسيل ها در بخش مورد مطالعه وجود دارد كه با توجه به 
دور افتادگي و واقع شدن در منطقه حاكم بر آن (شرايط خاص 

اي محروم) كمتر براي گردشگران آشنا است. توجه به پتانسيل 
ند تاثيرات فراواني را مي توا توريسم روستايي در منطقه باغستان

 .ي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي بر جاي بگذاردهادر زمينه 

 گردشگري و توسعه پايدار:. 12,

گردشگري ارتباط مستقيم با توسعه پايدار روستايي دارد چون 
گردشگري متاثر از اجتماعات روستايي، اقتصاد روستا و طبيعت 
است. بنابراين فعاليت هاي گردشگري بايد از لحاظ زيست 

و فرهنگي پايدار باشد. در اين اجتماعي  -محيطي و اقتصادي
چارچوب فعاليت هاي گردشگري بايد در بلند مدت پايدار باشند 
و گردشگران بايد در فعاليتها و نفوذ در طبيعت، تنوع بيولوژيكي و 
اثرات آن همچنين استعدادهاي دروني اضافه شده مربوط به هم 

قب باشند و توسعه قابل قبولي را فراهم كنند. يكي از داليل ع
ماندگي و توسعه نيافتگي مناطق روستايي ريشه در كم توجهي به 
صنعت گردشگري روستايي دارد كه با تقويت گردشگري مي توان 
با ايجاد اشتغال و درآمد استفاده از منابع محل، تنوع سازي 
اقتصادي و مشاركت اجتماعي در رفع مشكالت فرا روي روستاها 

ت هاي شكل گيري توسعه تاثير بسزايي داشته و يكي از فرص
). 1388،8همه جانبه روستايي محسوب مي شود( حفاري، 

ماهيت صنعت گردشگري ايجاد اشتغال و درآمد ، متنوع سازي 
اقتصاد، مشاركت اجتماعي و استفاده از منابع محلي است. از آنجا 
كه بخش اعظم مشكالت عقب ماندگي و توسعه نيافتگي روستايي 



ت بر ميگردد، گردشگري روستايي با حل نيز به فقدان اين صنع
مسائل و مشكالت فوق مي تواند به توسعه روستايي كمك نمايد( 

 ).28، 1381افتخاري و قادري، 

  كلياتي در مورد منطقه مورد مطالعه. 3

از نظر تقسيمات كشوري دهستان باغستان در بخش مركزي 
اين شهرستان فردوس،  استان خراسان جنوبي  قراردارد جمعيت 

پارچه آبادي كه از اين تعداد  58نفر با تعداد  5666دهستان 
روستا داراي سكنه و مابقي خالي از سكنه  مي باشد   16آبادي 

كيلومتري شرق فردوس با طول  15روستاي ييالقي باغستان در 
دقيقه  53درجه و58تا  ثانيه55دقيقه و50درجه و58جغرافيايي

  ثانيه36دقيقه و 39و درجه 32و عرض جغرافيايي ثانيه 1و
متر از سطح  1300و در ارتفاع  ثانيه 16دقيقه و 27درجه و35تا

 –بجستان و فردوس  –دريا ، در محل تقاطع دو محور فردوس 
با  استانهاي جنوبي كشورگناباد كه تنها مسير هاي ارتباطي 

 8ساليانه بيش از  مشهد مقدس مي باشد واقع گرديده است.
شهرستان فردوس عبور مي كنند كه باالترين  ازمسافرميليون نفر 

ميزان تردد در ايام تعطيالت نوروزي است بطوريكه بر اساس آمار 
اسفند لغايت  25از  –روز ايام تعطيالت نوروز  18گرفته شده در 

نفر از شهر فردوس عبور  2100100بيش از  -فروردين  13
به مدت  نفر حداقل 195870كردند.از اين تعداد مسافر بيش از 
ازطرفي باتوجه به قرار . شده انديك شب در فردوس اسكان داده 

روستاي باغستان: در مسير تردد مسافران از يك سو و از گيري 
در ايام ه سوي ديگرهمجواري با مجموعه آبگرم باعث شد 

نفر از اين منطقه ديدن  44760تعطيالت نوروزي بيش از 
 )1390(فرمانداري فردوس ،نمايند.

 
 نمايي از مجموعه تفريحي آبگرم معدني فردوس: 2ل شك

 1389عكس از نگارنده:

  پتانسيل هاي گردشگري موجود در منطقه .4

قرار گيري قنات بلده از شمال تا جنـوب روسـتا ومنطقـه ومسسـاعد      - 
بودن كشاورزي سبب شده اسـت كـه روسـتاي باغسـتان بـا كشـيدگي       

ات ساخته و توسعه يابـد و  زيادي به صورت طولي در كنار مسير اين قن
زيبايي از طبيعـت شـده   همين امر با عث به وجود آمدن منظر بكر و 

 است . 

وجود ي باغستان از جمله جاذبه هاي تاريخي گردشگري روستا - 
آسياب تاريخي معروف به آسياب حاجي خان در كنار مسير جوي 

 اصلي قنات بلده مي باشد.  

ها ي گردشگري و بـا اهميـت    تيكي ديگر از جاذبه هاي و قابلي -
كيلـومتري   5دهستان باغستان آبگـرم معـدني در فاصـله حـدود     

با داشتن امكاناتي همچون چشمه شمال باغستان است. اين آبگرم 
هاي آب ،سوئيت ها و ،اتاق ها و كانكس ،فروشگاهها و شهر بـازي  

درماني اعجاب انگيزش سـاالنه پـذيراي خيـل     -با خواص طبي وو
گردشگران داخلي و خـارجي مـي باشـد و از موقعيـت     عظيمي از 

مناسبي در منطقـه برخـوردار اسـت . اسـتفاده از آبگـرم معـدني       
فردوس در درمان بسياري از بيماريهاي پوستي و مفصـلي مـوثر و   

 توسط پزشكان زيادي توصيه شده است.

طبيعت منطقه ، باغات و كشتزارهاي سرسبز و فضاي سبز فوق  -
كه هر كدام بـا توجـه بـه خصوصـياتي كـه       ،ن وكويربيابا ، العاده 

 دارند چشم هر گردشگري را مي تواند به خود جلب كند.

 ساخت تاريخي و زيباي منطقـه باغسـتان و روسـتاهاي اطـراف      -
بـا داشـتن باغـات ميـوه      و بيدسـكان فتح آبـاد  روستا هاي ازجمله

ن كه حاكي از بكر بودن منطقه و    تعهد مردم ساكوفضاهاي سبز
و همچنـين   در منطقه به حفظ طبيعت و ارزشهاي حـاكم بـر آن  

 دارد. را وجود آثار تاريخي در اين روستا ها

كيلـومتري از   15موقعيت مناسب منطقه باغستان كه با فاصله  - 
نيمه استانهاي مركز شهرستان در مسير راه ترانزيتي و زيارتي كه 
و عبور سـاالنه   جنوبي كشور را به مشهد متصل مي كند قرار دارد

زمينه را براي توسـعه صـنعت   ميليون زائر از اين مسير  8بيش از 
ــد.    ــي كن ــراهم م ــه ف ــگري منطق ــي گردش ــراث فرهنگ (اداره مي

 وگردشگري فردوس)
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است. براي جمع آوري  پيمايشي -اين نوع تحقيق از نوع توصيفي
، كتابخانه اسنادي اطالعات و داده هاي مورد نياز از بررسي هاي

مطالعات ميداني استفاده و با توجه به اطالعات به دست  و اي
خدمات و وضعيت كلي  به ها، امكانات وذآمده به بررسي جا

گردشگري در منطقه پرداخته و براي تجزيه و تحليل از مدل 
swot  استفاده شد. اين مدل در واقع حـروف اقـتصادي چـهار

تهديدها و عف ها، فرصت ها، ضاعامل تحليلي كه عبارت از قوت ه
اين مدل، يكي از روش هاي مورد . )7، 1388باشد( سقايي،  مي

استفاده براي سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقوله هاي 
فرصت ها و تهديدها و عوامل داخلي اعم از قوت ها و ضعف 
هاست. اين روش براي تجزيه و تحليل عوامل تاثيرگذار و فراروي 

ر،منطقه،روستا و...) با استفاده از عوامل درجه يك سيستم(شه
بندي با توجه به اهميت داده شده به هريك از عوامل تاثيرگذار 
است.ذكر اين نكته مهم و اساسي مي باشد، كه عوامل لحاظ شده 
در پژوهش و وزن هايي كه به آنها داده شده، حاصل پرسش و 

اي تهيه و ساخت پاسخ با دو گروه (مردم و مسووالن) مي باشد. بر
جدولي از اين عوامل و چگونگي تاثير گذاري آن بر كاركردهاي 

 گردشگري و تحليل آن مراحل زير انجام گرفته است:

در ستون يك(عوامل خارجي و داخلي)، مهم ترين قوت ها،ضعف 
ها، و تهديدهاي سيستم(منطقه مورد مطالعه) ذكر ها، فرصت 

شده است.در ستون دو (وزن دهي)، به هريك از عوامل و بر 
اساس جنبه احتمالي آنها بر موقعيت فعلي سيستم(بر اساس 
نتايج يافته هاي حاصل از شناخت تجزيه و تحليل وضع موجود) 

عوامل وزني از صفر(بي اهميت ترين)تا يك (مهم ترين) را به اين 
اختصاص مي دهيم.هرچقدر وزن عامل  بيشتر باشد تاثير آن 
عامل بر موقعيت كنوني و آينده آن سيستم بيشتر خواهد بود.در 
ستون سه نيز(درجه بندي)به هر عامل و بر اساس اهميت و 

(ضعيف) 1موقعيت كنوني سيستم به آن عامل خاص امتيازي از 
هاي حاصل از شناخت و (بسيار خوب) ، براساس نتايج يافته 5تا 

تجزيه و تحليل وضع موجود اختصاص داده شد. اين درجه بندي 
نشان مي دهد كه سيستم چگونه به هريك از عوامل خارجي 
پاسخ مي دهد.در ستون چهار(امتياز وزني)، وزن را در درجه هر 

)ضرب كرده، تا به اين وسيله 3ضرب در ستون 2عامل (ستون 
يد. به  اين ترتيب، براي هر عامل يك امتياز وزني آن به دست آ

به دست مي آيد كه به طور ميانگين اين  5تا1امتياز وزني از 
 .)11، 1388،ابراهيم زاده (است 3امتياز عدد

 نتايج تحقيق .6

)،مهم ترين فرصت هايي كه 1با توجه به نتايج جدول شماره(
توسعه گردشگري در منطقه باغستان از ديدگاه پرسش شوندگان 

ردم و مسووالن) با آن روبه رو مي باشد ، مولفه اشتغال زايي (م
به  40/0و با امتياز وزني  5و با كسب درجه   08/0كه با وزن 

عنوان مهم ترين فرصت شناخته شده و قرار گرفتن در محور 
 36/0و با امتياز وزني  4وبا كسب درجه  09/0شرق كشور با وزن 

رصت افزايش درآمد خانوار با در اولويت بعدي قرار گرفته است، ف
و همچنين مولفه  28/0و امتياز وزني  4و درجه  07/0وزن

و  06/0سرمايه گذاري در تاسيسات زيربنايي و روبنايي با وزن 
در اولويت هاي بعدي منطقه براي  24/0با امتياز وزني  4درجه 

توسعه گردشگري مي باشد. همچنين مولفه فراهم شدن شرايط 
و  06/0تر محصوالت توليدي در منطقه با وزن براي فروش به

، و كاهش مهاجرت هاي روستايي  18/0با امتياز وزني  3درجه 
و نگاه مثبت مسئوالن به  12/0با امتياز  2ودرجه  06/0با وزن 

و مولفه   10/0و امتياز  2با درجه  05/0امر گردشگري با وزن 
و كسب  04/0و غناي فرهنگ بومي با وزن  مبادالت فرهنگي

به عنوان آخرين يا بي اهميت ترين عوامل  08/0و امتياز  2درجه 
 در بين مولفه هاي بررسي شده قرار مي گيرند.

(منبع:  نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي (فرصت ها) 1جدول شماره 
 اطالعات ميداني)

 وزن فرصت ها
 دهي

درجه 
 بندي

امتياز 
 وزني

و غناي فرهنگ  مبادالت فرهنگي -1
 وميب

04/0 2 08/0 

سرمايه گذاري در تأسيسات  -2
 زيربنايي و رو بنايي

06/0 4 24/0 

 40/0 5 08/0 ايجاد فرصت هاي اشتغال   -3

 36/0 4 09/0 قرار گرفتن در محور شرق كشور -4

 28/0 4 07/0 امكان افزايش درآمد خانوار -5

 12/0 2 06/0 كاهش مهاجرت هاي روستايي -6

مسئوالن به امر نگاه مثبت  -7
 گردشگري

05/0 2 10/0 

فراهم شدن شرايط براي فروش  -8
 بهتر محصوالت توليدي 

06/0 3 18/0 



)در زمينه 2با درنظر گرفتن تجزيه وتحليل جدول (شماره 
تهديدات توسعه گردشگري در منطقه ، مولفه تبليغات كم براي 

ني ، امتياز وز4و كسب درجه  07/0معرفي منطقه با وزن دهي 
دريافت كردند و به عنوان اولين تهديد در منطقه به شمار  28/0

افزايش خطر آلودگي هاي مي روند . در درجه بعدي دو مولفه  
وجود  ، و 4و درجه  06/0با كسب وزن  زيست محيطي

و درجه  08/0خشكسالي هاي چند ساله و مشكل كم آبي با وزن 
دي قرار مي گيرند. در اولويت بع 24/0امتياز وزني  ، هر دو با3

همچنين در مرتبه هاي بعدي مولفه هاي  پراكنش نامناسب 
، امتياز وزني 3و گرفتن درجه  07/0فصلي بازديدكنندگان با وزن 

و  3و درجه  06/0و ناكافي بودن منابع و امكانات با وزن  21/0
و مولفه بروز ناامني با ورود گردشگران با وزن  18/0امتياز وزني 

قرار دارند. در انتها نيز دو  15/0و امتياز وزني  3جه و در 05/0
و امتياز  2و درجه  05/0كمبود نيروهاي متخصص با وزن  مولفه 
و تضعيف فرهنگ بومي در تقابل با فرهنگ  10/0وزني 

در بين    08/0و امتياز وزني  2و درجه  04/0گردشگران با وزن  
ديگر ضعيف ترين  عوامل لحاظ شده به عنوان آخرين يا به عبارت

بنابراين با در نظر گرفتن تهديدهاي منطقه شمرده مي شوند . 
فرصت ها و تهديدهايي كه در منطقه وجود دارد،بايد سعي شود 
اين تنگناها و محدوديت ها را از منطقه دور كنيم تا زمينه اقتصاد 

 پايدار در سطح منطقه بوجود آيد.
 

(منبع:  امل خارجي (تهديدها)نتايج تجزيه و تحليل عو 2جدول شماره 
 اطالعات ميداني)

 وزن تهديدها   
 دهي

درجه 
 بندي

امتياز 
 وزني

 18/0 3 06/0 امكانات و  ناكافي بودن منابع -1
 28/0 4 07/0 تبليغات كم  -2
 10/0 2 05/0 كمبود نيروهاي متخصص -3
پراكنش نامناسب فصلي -4

 بازديدكنندگان
07/0 3 21/0 

گ بومي در تقابل تضعيف فرهن -5
 با فرهنگ گردشگران

04/0 2 08/0 

افزايش خطر آلودگي هاي زيست  -6
 محيطي

06/0 4 24/0 

وجود خشكسالي هاي چند ساله -7
 و مشكل كم آبي

08/0 3 24/0 

 15/0 3 05/0 بروز ناامني با ورود گردشگران -8

)كه در زمينه 3با توجه به نتايج به دست آمده در جدول شماره(
ط قوت توسعه گردشگري در منطقه باغستان مي باشد، مهم نقا

ترين نقطه قوت كه در اين منطقه از ديدگاه(مردم و مسووالن) 
 5و كسب درجه  09/0وجود دارد، مجموعه آبگرم معدني با وزن 

قنات بلده و باغات وجود است، همچنين  45/0و امتياز وزني 
در  32/0وزني و  كسب امتياز  4و درجه  08/0منطقه با وزن 

مرحله بعدي قرار مي گيرد. مولفه وجود محصوالت كشاورزي كم 
در  21/0، با امتياز وزني 3و گرفتن درجه  07/0نظير با وزن دهي 

مرتبه بعدي قرار دارد، مولفه هاي تنوع محيط طبيعي و بكر بودن 
و آب و هواي  15/0با امتياز وزني  3و درجه  05/0آن با وزن 

با امتياز  2و درجه  07/0بهار و تابستان با وزن   مناسب در فصول
در اولويت هاي بعدي قرار دارند. سه مولفه پاياني  14/0وزني 

با وزن   جهت سرمايه گذاري هامستعد بودن روستاعبارتند از 
وجود اراضي خارجي جهت ساخت تسهيالت و  2و درجه  06/0

اران بومي در و تمايل سرمايه گذ 3و درجه  04/0با وزن    رفاهي
با امتياز وزني مشابه    3و درجه  04/0زمينه گردشگري  با وزن  

 كه به عنوان ضعيف ترين نقاط قوت به شمار مي روند .  12/0

 نتايج حاصل از تجزيه و تحليل عوامل داخلي (نقاط قوت) 3جدول شماره 
 (منبع: اطالعات ميداني)

وزن  قوت ها
 دهي

درجه 
 بندي

امتيازو
 زني

ل ودر فص مناسبب و هواي آ -1
  بهار و تابستان

07/0 2 14/0 

تنوع محيط هاي طبيعي و بكر  -2
 بودن آن

05/0 3 15/0 

جهت  هامستعد بودن روستا -3
 سرمايه گذاري

06/0 2 12/0 

 45/0 5 09/0 وجود مجموعه آبگرم معدني -4

وجود اراضي خارجي جهت  -5
 ساخت تسهيالت رفاهي

04/0 3 12/0 

 32/0 4 08/0 قنات بلده و باغات منطقهد وجو -6

تمايل سرمايه گذاران بومي در  -7
 زمينه گردشگري

04/0 3 12/0 

وجود محصوالت كشاورزي كم  -8
 نظير

07/0 3 21/0 

 

)، مولفه ضعف 4با در نظر گرفتن تجزيه و تحليل جدول شماره (
 و امتياز 5و باالترين درجه يعني  09/0تبليغات با گرفتن وزن 

به عنوان مهم ترين نقطه ضعف داخلي در منطقه  45/0وزني 



قلمداد مي شود. مولفه نامناسب بودن تجهيزات زيرساختي با  
و ناآشنا بودن افراد با  28/0و گرفتن امتياز  4و درجه  07/0وزن 

با گرفتن  4و درجه  06/0فعاليت در زمينه گردشگري با وزن 
بليغات در زمينه توريسم، به بعد ازعامل ضعف ت 24/0امتياز وزني 

عنوان نقاط ضعف در منطقه در مراحل بعد قرار مي گيرند.  
همچنين دو عامل سالخوردگي جمعيت ساكن در منطقه و عامل 

 05/0ناكافي بودن سرمايه براي سرمايه گذاريهاي كالن با وزن 
در منطقه  در مراحل بعدي  15/0و امتياز وزني 3وگرفتن درجه 

ند. در اولويت هاي پاياني نيز دو عامل لطمه زدن به قرار مي گير
چشم انداز منطقه با اجراي طرح هاي دولتي و همينطور عامل 
كمبود تعداد هتل هاي مناسب جهت اقامت گردشگران به صورت 

قرار دارند. در  12/0با امتياز وزني  2و درجه  06/0مشابه با وزن 
دگاه پرسش نهايت نيز كم اهميت ترين نقطه ضعف از دي

شوندگان  عامل تفاوت بين فرهنگ گردشگران و مردم منطقه با 
مي باشد.  08/0با مجموع امتياز وزني  2و درجه  04/0وزن 

بنابراين با لحاظ كردن عوامل داخلي ذكر شده(نقاط قوت و 
ضعف)كه در منطقه موجود مي باشد، هدف بايد اين قرار گيرد كه 

ل ها ، نقاط ضعف بر طرف شده و با توجه به نقاط قوت و پتانسي
زمينه را براي تبديل منطقه باغستان به عنوان يك منطقه 

 توريستي فراهم شود.

(منبع:  نتايج تجربه و تحليل عوامل داخلي (نقاط ضعف) 4جدول شماره 
 اطالعات ميداني)

وزن  ضعف ها
 دهي

درجه 
 بندي

 امتيازوزني

لطمه خوردن به چشم انداز  -1
 ي طرح هاي دولتيمنطقه با اجرا

06/0 2 12/0 

سالخوردگي جمعيت ساكن در  -2
 منطقه 

05/0 3 15/0 

با فعاليت در افراد  نا آشنا بودن -3
 گردشگريزمينه 

06/0 4 24/0 

ناكافي بودن سرمايه براي سرمايه  -4
 هاي كالن گذاري

05/0 3 15/0 

 45/0 5 09/0 ضعف تبليغات -5

نامناسب بودن تجهيزات زير  -6
 و بهداشتي ساختي

07/0 4 28/0 

كمبود تعداد هتل هاي مناسب  -7
 جهت اقامت گردشگران

06/0 2 12/0 

تفاوت بين فرهنگ گردشگران و  -8
 مردم منطقه 

04/0 2 08/0 

 

 -1در پايان سه رويكرد براي توريسم منطقه ارائه مي شود.
قابل فهم از جايگاه گردشگري  ارايه تعريف شفاف و: رويكرداول

ن با طرحهاي آوپيوند  ارتباط و استاندر برنامه توسعه  منطقه
جهت گيري كالن دوم:رويكرد-2 .تجاري بزرگ -اقتصادي 

ماده سازي بستر نيازهاي ساختاري آمديريتي در ارايه برنامه براي 
تعريف  :رويكرد سوم -3. وزيربنايي صنعت گردشگري در منطقه

 .سازوكار خدماتي در منطقه 

 ي و ارائه پيشنهاداتجمع بند .7

دهد كه منطقه باغستان با جاذبه  نتايج بررسي وتحليل نشان مي
هاي گردشگري مهم مي تواند يكي از محورهاي مهم گردشگري 

ررسي هاي كه با استفاده از در استان خراسان جنوبي مي باشد. ب
گر اين مطلب است كه ضعف و بي انجام شده بيان swotمدل 

 هماهنگي سازمان ها ،عف تبليغات و نادر مديريت ،ضثباتي 
نامناسب بودن زيرساخت ها، ناآشنا بودن با فعاليت در زمينه 

،  از علل اصلي توسعه گردشگري و بروز خشكسالي هاي اخير 
فتگي و محدوديت هاي منطقه باغستان  از لحاظ گردشگري نيا

با  نسبت به ساير نقاط استان و كشور  مي باشد.  البته مي توان
يي مانند: باال بودن پتانسيل استفاده از فرصت ها و قوت ها

گردشگري طبيعي در منطقه، وجود جاذبه هاي طبيعي از جمله 
قنات بلده، مجموعه آبگرم و قرار گرفتن در محور شرق كشور و... 
اين ضعف ها و تهديد ها را برطرف نمود، بر اين اساس براي بهتر 

ص در جهت پايداري شدن وضعيت گردشگري منطقه و بخصو
نواحي روستايي، پيشنهاداتي را اينگونه مي توان ارائه كرد ،كه از 

برنامه ريزي مناسب براي كاهش هزينه هاي جمله مي توان به 
تمام شده براي گردشگران از طريق ايجاد تورهاي گردشگري 

بازسازي جاذبه هاي گردشگري در  نگهداري و حفظ و،گروهي 
توسعه شبكه اطالعات ، توسعه پايدار منطقه در راستاي حسط

ارائه ، خدمات اطالع رساني وآموزش گردشگري گردشگري و
مناسب ترين تصوير از مقصد ،جاذبه ها،وتسهيالت به بازديد 

در سطع  ساختيزير و توسعه وبهبود امكانات رفاهي ، كنندگان
تامين  ،دادن يارانه براي فعاليت هاي اقتصادي كوچك، استاندارد

مشاركت گروهاي مردمي در مراكز ، ت اجتماعي توسط دولتامني
گردشگري   ،ايجاد ظرفيت هاي جديد گردشگري ،يتتوريس

بهبود خدمات رساني  ، هاي توريستيايجاد روستا  ،الكترونيكي
اشاره كرد . اميد است با انجام اين پژوهش و نتايج  بين راهي

اين  بدست آمده تا حدودي فرصت ها و چالش هاي گردشگري
 منطقه براي برنامه ريزان مشخص شود.
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