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چکـیده
ارزش :گردشگری رویداد یکی از جدیدترین گونههای گردشگری است که به سرعت در سراسر جهان در حال گسترش
است .از جمله این موارد میتوان به برگزاری جشنوارههای کوچ و جشنواره محصوالت تولیدی روستاها اشاره داشت .هدف:
روستای سیفآباد با قابلیت بهرهگیری از منابع طبیعی و جاذبههای گردشگری عشایری و روستایی و نیز باغات گردو مکان
مناسبی برای جذب گردشگری رویداد میباشد .وجود این جاذبه ها باعث شده تا نیاز و ضرورت بررسی حضور گردشگر در
روستا و حفظ سبک زندگی کوچنشینی وو حمایت از باغداری مبتنی بر گردشگری رویدادها احساس شود .پرسشی که
مطرح میشود این است که چگونه میتوان براساس رویدادهای منطقه در جذب گردشگر اقدام نمود؟ روش شناسی :با
انجام پیمایشهای میدانی ،و بهرهگیری از مدل  SWOTسعی گردیده پیشنهادها و راهبردهای مناسب در زمینه توسعه
گردشگری رویداد در این منطقه ارائه گردد .یافته ها :یافتهها مبین آن است که ارائه جاذبههای سنتی و پیرامونی و
رویدادهای روستا ،در جذب گردشگر موثر است .نتیجه گیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روستای سیفآباد به دلیل
دارا بودن رویدادی همچون کوچ عشایر و آداب و رسوم آنها و نیز تولید گردو ،ظرفیت فراوانی برای برگزاری جشنواره
کوچ عشایر و رویدادهای زندگی آنها و جشنواره گردو و محصوالت تولیدی دارا میباشد.
واژگـان کلـیدی :قابلیتهای گردشگری ،گردشگری رویداد ،توسعه گردشگری ،ارزیابی بر اساس مدل ،SWOT
روستای سیفآباد کوهرنگ

 -3استادیار گروه معماری دانشگاه کاشان (نویسنده مسئول)؛ j.divandari@gmail.com

 -2فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه فیض کاشان
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 -1مقدمه
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روستاها دارای جاذبههای ارزشمند گردشگری هستند که مورد غفلت قرار گرفتهاند در این راستا گردشگری رویداد یکی از
راهکارهای جدید در توسعه گردشگری است و رویدادهایی همچون جشنواره کوچ عشایر و رویدادهای فرهنگی در روستاها میتواند
توجه گردشگران زیادی را به این مناطق جلب کند .از نظر گردشگری ،رویدادها به عنوان جاذبه ،کاتالیزور ،رونقدهنده ،بازاریاب
مکان و ایجاد کننده تصویر ذهنی ارزش باالیی دارند و میتوان آنها را بخشی از گردشگری جایگزین دانست که با کمک حفاظت
از محیط طبیعی و فرهنگی شکننده در توسعه پایدار سهیماند(میرزایی ،رضایی .)885 ،8080 ،ریدر و براون( )5550اظهار میدارند که
کاهش صنایع سنتی روستا از قبیل کشاورزی ،معدن و جنگلداری در طول سه دهه گذشته باعث گردیده ،جوامع روستایی به دنبال
جستجوی جایگزینهایی برای تقویت پایه و بستر اقتصادی خودشان باشند(سجادی ،احمدی .)804 ،8085 ،دراین راستا گردشگری
روستایی باعث شکوفایی و رونق اقتصاد و ایجاد تنوع در شغلهای تجاری و صنعتی ،افزایش درآمد و تحول توسعه اقتصادی جوامع
روستایی میشود(رحیمی .)84 ،084 ،روستای سیفآباد از لحاظ تقسیمات سیاسی جز دهستان دوآب از توابع بخش دوآب صمصامی
شهرستان کوهرنگ میباشد .این منطقه از دیرباز جایگاه عشایر بختیاری و یکی از مناطق ییالقی آنان است که با کوچ به این
منطقه رویداد بزرگی را رقم میزنند ،همچنین این منطقه به دلیل وجود پتانسیلهای گردشگری متعدد مانند کوه ،رودخانه ،چشمه،
دشت الله و غیره موقعیت مناسبی برای جذب گردشگر دارد .سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که نقاط قوت و ضعف
روستای سیفآباد در چه زمینههایی است و آیا این منطقه قابلیت تبدیل شدن به منطقه گردشگری را دارد؟ .این پژوهش سعی دارد
ضمن معرفی جاذبههای گردشگری رویداد با استفاده از مدل  SWOTموانع و چالشهای گردشگری رویداد در روستای سیفآباد را
مشخص نموده و پیشنهادها و راهبردهای مناسب را در زمینه توسعه گردشگری در این منطقه ارائه نماید .با توجه به اینکه حدود
 52درصد جمعیت ایـران طبـق سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال  8080در مناطق روستایی زندگی میکنند ،کشاورزی به
تنهایی نمیتواند اشتغال و درآمد کـافی را برای جمعیت روستایی فراهم سازد ،و گسترش گردشگری میتواند راهبردی جدید در
زمینـه توسعه روستایی در ایران باشد .از جمله اهداف اصلی برنامه گردشگری فراهم آوردن منابع اقتصادی مستقیم ناشی از اشتغال
و درآمد گردشگری برای ساکنان روستا و هم چنین فراهم کردن تجربه گردشگری مناسب برای بازارهای هدف ،به لحاظ فرهنگی
و طبیعی است .از جمله منابع اقتصاد برای روستاییان میتوان به توسعه مهارتهای فنی و مدیریتی اشاره داشت که میتواند در
فعالیتهای اقتصادی ،نگهداری و تجدید حیات الگوهای خاص فرهنگ سنتی ،سبک معماری ،صنایعدستی و انواع هنر از جمله
رقص اصیل و تقویت احساس غرور روستانشینان از سنتهای خود موثر باشد .توسعه گردشگری در نواحی روستایی از یک سو
میتواند ضمن متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی ،زمینهساز توسعه پایدار روستایی باشد و از دیگر سو ،وسـیلهای بـرای تحریک
رشد اقتصاد ملی به شمار آید(شریفزاده ،مرادنژاد.)00 ،8018،

 -2بیان مسئله
گردشگری رویدادها به یک روند سیستماتیک متشکل از برنامهریزی ،توسعه و ایجاد بازاریابی رویدادها در رابطه با گردشگری
گفته میشود .راهبردهای گردشگری رویدادها بایستی همچنین بر روی بخشهایی همچون سفر به مقصد رویدادها و یا کسانی که
میتوان آنها را برای حضور در رویدادها در فاصلهای دور از خانه هایشان جلب کند تمرکز کرد .منظور از رویدادها ،نمایشگاهها و
جشنوارههایی مانند کوچ عشایر است .انواع رویدادها شامل رویدادهای فرهنگی که زندگی اجتماعی و فرهنگی افراد را در بر
میگیرد و رویدادهای ورزشی و تجاری است .رویدادهای فرهنگی خود میتواند دستههای متنوعی را شامل شود که در اینجا بیشتر
تاکید بر رسوم و سنتهای فرهنگی است .جشنوارهها برای هزاران سال به عنوان یک پدیده فرهنگی در زمانهای معینی از تقویم
مذهبی ،فرهنگی یا کشاورزی برگزار شدهاند و غالبا شیوهای برای تقویت فرهنگ و سنن محلی بودهاند و این فرصت را به جوامع
میدادند تا هویت فرهنگی خویش را ابراز نمایند .جامعه ایران از سه بخش شهری-روستایی و عشایری تشکیل شده است که هر
بخش مکمل دیگری است و در صورت حذف هریک از بخشها دیگر قسمتها دچار تزلزل خواهند شد .عشایر بخش مهمی از این
چرخه را تشکیل دادهاند و در عین حال دارای فرهنگی غنی هستند .فرهنگ آنها را میتوان مجموعهای پیچیده از دانشها ،باورها،
ارزشها ،نگرشها ،هنجارها و نمادهای جامعه آنان دانست .برای آشنایی با این رسوم و فرهنگ نیازمند شناخت قومیتهای مختلف
و آداب و رسوم آنان هستیم .در این پژوهش به بررسی تاثیر کوچ عشایر که یک رویداد است در توسعه گردشگری روستای
سیفآباد پرداخته شده است .در حال حاضر برخوردار نبودن از امکانات زیربنایی و اجتماعی و اقتصادی موجبات مهاجرت عشایر را
به روستاها و شهرها فراهم آوردهاست .عشایر در صورت نداشتن امکان برخورداری از مراتع کافی ،ایلراه مطمئن ،پشتوانه مالی و
ایجاد امکانات ایمنی و حمایت نکردن دولت و علیالخصوص افزایش نیافتن درآمد و نداشتن قدرت رقابت اقتصادی با جامعه
روستایی و انزوای فرهنگی و محیطزیست قادر به ادامه حیات خویش نخواهند بود .آینده کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه
تا حد زیادی به بهبود موقعیت جامعه روستایی و عشایری بستگی دارد ،باتوجه به این مسئله اهمیت بیچون و چرای برنامهریزی
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توسعه عشایری برای تحقق توسعه اقتصادی-اجتماعی و هم چنین حفظ سنتها و ارزشها آشکار میشود .در دهههای اخیر به
دلیل ضعف مدیریتی و عدم توجه و رسیدگی به این قشر جامعه این سبک زندگی رو به نابودی است .یکی از راه کارهایی که در
جهت حمایت و پشتیبانی از این گروهها وجود دارد کمک به آنان از طریق جذب گردشگر و توسعه اقتصادی است.

 -3روش تحقیق
در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شدهاست .از روش  SWOTبرای شناسایی نقاط قوت و ضعفها ،فرصتها
و تهدیدها و تدوین راهبردهای مناسب استفاده میشود .با توجه به بررسی قابلیتها و محدودیتها در جداول تدوین شده میتوان
راهکارهایی برای توسعه منطقه مذکور ارائه کرد .برای تقلیل ضعفها ،تهدیدها ،تقویت و بهبود قوتها و فرصتهای موجود در
زمینه گردشگری رویداد در روستای سیفآباد ،در نتیجهگیری ،پیشنهادها و راهبردها بیان میشود.

 -4پیشینه تحقیق

-1-4گردشگری رویداد
ادوارد اینسکیپ جاذبههای گردشگری را به سه دسته جاذبههای طبیعی براساس ویژگیهای طبیعی و زیستمحیطی،
جاذبههای تاریخی -فرهنگی بر اساس فعالیتهای انسانی و جاذبههای ویژه که به صورت مصنوعی ایجاد شدهاند تقسیمبندی کرده
است و گردشگری رویداد را زیرمجموعه گردشگری فرهنگی قرار دادهاست(اینسکیپ .)80 ،8085 ،رویداد در فرهنگ لغت به معنای
واقعه ،حادثه ،آنچه رخ داده ،آنچه پیش آید از نیک یا بد تعریف شده است(فرهنگ عمید .)448 ،8028 ،درواقع رویدادها و
برنامههای گوناگون فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،نمایشگاههای گوناگون ،نشستها و کنفرانسها ،جشنوارهها ،مراسمهای سالگرد و
یادمانها و موارد دیگر از این دست ،عامل مهم دیگری برای سفر افراد گوناگون به دیگر سرزمینها به شمار
میرود(رنجبریان .)05،8080،گتز گردشگری رویداد را به عنوان یکی از اشکال سفر با عالیق ویژه نام میبرد که در آن فرد برای
دیدن یک رویداد سفر میکند و یا در حین سفر خود از رویدادی بازدید میکند (گتز .)850 ،5551،اغلب رویدادهای فرهنگی خاص
مانند مراسم مذهبی ،نمایشگاههای هنری ،کنسرتهای موسیقی و سایر جشنوارههای فرهنگی جاذبههای مهمی برای ساکنان و
گردشگران هستند و در احیا سایر هنرها و عناصر فرهنگی منطقه نقش اساسی دارند(اینسکیپ .)518،8085،برنامهریزی برای این
رویدادها انعطافپذیر است و قابلیت انطباق با محیط محلی ،اجتماعات و فرهنگهای آنان را دارد .جشنوارهها از حیث تأثیرات
اجتماعی-فرهنگی نقشی کلیدی در توسعه اجتماعات محلی بازی میکنند ،زیرا از سایر اشکال فرهنگ ،عمومیتر هستند،
جشنوارهها همچنین میتوانند به نماد و مظهر یک منطقه یا مردم تبدیل شوند .کین( )5550به منافع جشنوارهها در حوزه بازساخت
و احیا اشاره میکند که عبارتند از مردمیسازی فرهنگ ،تکریم تنوع ،سرزنده و توانمند کردن جوامع محلی و بهبود کیفیت زندگی.
رویدادها اتفاقات خاصی هستند که به ندرت برگزار میشوند و مدت زمان مشخصی دارند و شرکتکنندگان فرصتهایی فراتر از
زندگی روزمره را تجربه میکنند(جاگو و شاو .)8881،جانیسکی( )8815رویدادهای گردشگری را به عنوان دورههای کوتاه مدت پر از
فعالیتهای جذاب و مهیج تعریف میکند که معموال در یک منطقه جغرافیایی یا تاریخی برگزار میشود .بنابراین رویدادها
جشن های منحصربفردی هستند که در یک مکان خاص و یک لحظه خاص به وقوع میپیوندند تا نیازهای خاصی را برآورده
سازند(هرناندز و فولگادو.)10 ،5588 ،
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موضوع جلب گردشگر رویداد در روستاها از جمله مباحثی است که متخصصان به آن پرداختهاند .میرزایی( )8080در مقالهای به
بررسی نقش گردشگری رویداد به عنوان ابزاری در جهت تنوع بخشیدن و توسعه اقتصادی پایدار جوامع محلی پرداخته است .معین
فرد( )8080در پژوهشی به ارائه راهبردهای توسعه صنعت گردشگری ورزشی تفریحی در ایران پرداخته است .نظری( )8088به
بررسی تاثیر عوامل موثر بر اجرای موفق رویداد جشن سده در استان کرمان پرداخته است .گتز ( )5551گردشگری رویداد را به
عنوان تمرین حرفهای و زمینه تحصیالت دانشگاهی بررسی میکند و در مورد پیامدهای مدیریت تجارت و گردشگری صحبت
میکند و مفاهیمی برای پیشبرد تئوری در گردشگری رویداد بیان میکند .هرناندز و فولگادو ( )5588با بررسی گسترده ادبیات در
صدد گسترش دانش گردشگری رویداد از دیدگاه نظری و مفهومی هستند .یافتههای آنها کمک میکند تا دانش پایه در مورد
رویدادها ،تاثیر آن در تصویر مقصد و راهبردهای موقعیتیابی تقویت و هماهنگ شوند .چلیک و چتینکایا ( )5580به بررسی اهمیت
گردشگری رویداد با جشنوارههای گوناگون در ازمیر ترکیه پرداخته اند و هدفشان شناساندن ازمیر به عنوان گهواره تمدنها با تاریخ
 1055ساله به واسطه جشنواره هنر بینالمللی است.
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نظریه پردازان

جدول  .1ویژگیهای گردشگری رویداد
ویژگیهای گردشگری رویداد

گتز()5551

یکی از اشکال سفر با عالیق ویژه
سفر برای دیدن یک رویداد

اینسکیپ
کین()5550
جاگو و شاو()8881
جانیسکی()8815

در احیا سایر هنرها و عناصر فرهنگی منطقه نقش اساسی دارند
مردمیسازی فرهنگ ،تکریم تنوع ،سرزنده و توانمند کردن جوامع محلی و بهبود کیفیت زندگی
به ندرت برگزار میشوند و مدت زمان مشخصی دارند
دورههای کوتاه مدت پر از فعالیتهای جذاب و مهیج
برگزاری در یک منطقه جغرافیایی یا تاریخی
در یک مکان خاص و یک لحظه خاص به وقوع میپیوندند تا نیازهای خاصی را برآورده سازند.

گلدبالت()5552

منبع :نگارندگان1931 ،

-5انواع رویداها
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رویدادها را میتوان در سه گروه طبقهبندی کرد .در گروه اول رویدادهایی مانند جشنهای فرهنگی ،رویدادهای سیاسی و
هنری و سرگرمی وجود دارد .گروه دوم شامل رویدادهای تجاری ،برنامههای آموزشی و عملی میشود و در نهایت آخرین گروه این
طبقهبندی شامل رویدادهای ورزشی ،فعالیتهای تفریحی و رویدادهای خاص میباشد(گتز .)850 ،5551،رویداها را میتوان با توجه
به محتوا و میزان آنها طبقهبندی کرد(آلن .)8 ،5558،این رویدادها در جدول  5ذکر شده است.
جدول .2تقسیم بندی رویدادها بر اساس محتوا و اندازه

رویدادها برحسب اندازه

رویداهای بزرگ
رویدادهای مهم
رویدادهای منطقهای
رویدادهای محلی

رویدادها برحسب محتوا

جشنوارهها
رویدادهای ورزشی
نشستها ،کنوانسیونها ،نمایشگاهها
رویدادهای تجاری

منبع( :چلیک و چتینکایا)9 ،2119 ،

گتز مجموعه کاملی از رویدادها را با هشت نوع پیشنهاد کرد .فرهنگی ،سیاسی ،هنر و سرگرمی ،کسب و کار ،علوم و آموزش و
پرورش ،رویدادهای ورزشی ،فعالیتهای تفریحی ،مواردخصوصی (گتز.)858 ،5551 ،
جدول .9گونه شناسی رویدادها بر اساس نظریه گتز
رقابتهای
ورزشی

رویدادهای
خصوصی

هنر و
سرگرمی

آماتور /حرفه
ای
تماشاگر/
شرکتکننده

عروسی
جشن
اجتماعی

کنسرت
مراسم جایزه

جشنهای
فرهنگی

سیاسی و
دولتی

جشنوارهها
کارناوال
مراسم
رویدادهای
مذهبی

نشستها
مناسبتهای
سلطنتی
رویدادهای
سیاسی
رویدادهای
vip

آموزشی و
عملی
همایشها
سمینارها
درمانگاهها

کسب و کار و
تجارت
جلسات
کنوانسیونها
نمایشگاههای
مصرفکننده و
تجارت
نمایشگاهها
بازار

تفریحی

ورزش و بازی
برای سرگرمی

منبع( :گتز)414 ،2112 ،

-1-5شناخت منطقه مورد مطالعه(روستای سیفآباد)
روستای سیفآباد از لحاظ تقسیمات سیاسی(کشوری) جز دهستان دوآب از توابع بخش دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ
میباشد(شکل  .)8محدوده کالبدی روستا با وسعت  28185مترمربع از شمال به محور ارتباطی دشتک به صمصامی ،از غرب به
زمین های کشاورزی و باغی از جنوب به رودخانه و دره و از شرق به زمینهای کشاورزی و باغی محدود شدهاست(طرح توسعه
روستا ،بنیاد مسکن.)8085،
13

شکل  .1موقعیت روستای سیفآباد

(ماخذ :میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری)1934 ،

شکل .2حدود تقریبی مسیرهای مهم کوچ عشایر بختیاری(مشیری)212 ،1921 ،
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این روستا در منطقهای واقع شده که یکی از مکانهای گذر و کوچ عشایر بوده است(ش .)0فعالیت عمده در این منطقه
باغداری (بخش عمده محصوالت برداشت گردو) ،پرورش زنبور عسل و ماهی قزلآال است .روستا از لحاظ کالبدی بافت ارگانیک
دارد و خانهها در راستای شیب ساخته شده است .اولین خانههای ساخته شده در روستا همچنان فرم اولیه خود را حفظ کرده و از
مصالح بومی همچون کاهگل و سنگ و چوب استفاده شده است .از مهمترین ویژگیهای این روستا ییالق عشایر و محل کوچ
آنان است.

باوجود یکجانشین شدن جمعیت زیادی از عشایر همچنان در زمینهای اطراف روستا شاهد چادر زدن تعدادی از آنان هستیم.
برروی رودخانه تعدادی از پلهای دستساز که محل عبور عشایر است و پایههای پلی که محل عبور عشایر بوده اما متاسفانه بر
اثر سیل ویران شده هنوزقابل مشاهده است .روستاهای همجوار محل زندگی عشایری هستند که یکجانشین شدهاند اما همچنان
گویش و پوشش خود را حفظ کردهاند .از دیگر ویژگی های این روستا طبیعت بکر و دست نخورده آن و نزدیکی به دشت الله و
منطقه حفاظت شده قیصری است.
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شکل .9پایه های پل محل گذر عشایر ،منبع(نگارنده)1934 ،

شکل .4حضور عشایر در منطقه ،منبع(نگارنده)1931 ،

شکل  .5بافت روستا ،منبع(نگارنده)1934 ،

شکل .1طبیعت بکر روستا ،منبع(نگارنده)1934 ،

شکل .7باغات روستا ،منبع(نگارنده)1932 ،

-2-5عوامل داخلی و خارجی موثر بر گردشگری روستای سیفآباد
به استناد تعاریف سازمان جهانی جهانگردی  ،پیش نیاز توسعه پایدار گردشگری ،تلفیق و هماهنگی اهداف اقتصادی ،زیست
محیطی ،اجتماعی و فرهنگی است .این امر متضمن تأمین منافع دراز مدت جامعه میزبان ،گردشگران مهمان و حاظت از منابع
طبیعی و فرهنگی است(دهکردی ،کالنتری .)5 ،8085 ،برنامهریزی برای گردشگری شامل عناصر نهادی و فیزیکی است .عناصر
اولیه گردشگری عبارت از جاذبهها و فعالیتهای گردشگری ،خدمات و تسهیالت اقامتی ،تسهیالت حمل و نقل ،سایر خدمات و
تسهیالت(مانند خدمات پذیرایی ،بانکی ،پزشکی ،امنیتی و  ،)...سایر زیر ساختها(مانند آب ،برق ،فاضالب ،مخابرات و  ،)...عناصر
نهادی(شامل استراتژیهای بازاریابی و طرحهای ترفیعاتی گردشگری ،نیروی انسانی ،قوانین و مقرارت ،ساختارهای دولتی و
خصوصی ،برنامههای آموزشی برای کارکنان ،برنامههای آگاهسازی عمومی و برنامههای زیستمحیطی ،اقتصادی-اجتماعی و
)...است(پورروحانی و دیگران .)885 ،8080 ،در این مرحله به بررسی ویژگیهای محیط داخلی و خارجی به منظور شناسایی نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها می پردازیم .برای این منظور محیط خارجی از دو بعد فرصت و تهدید و محیط داخلی از دو بعد
ضعف و قوت مورد ارزیابی قرار میگیرد .فرصتهای محیط خارج :این متغیر در برگیرنده عواملی است که از لحاظ موجودیت آن
می تواند تأثیرات مثبت بر طرح داشته باشد .تهدیدات محیط خارج :این عوامل در برگیرنده عواملی است که از لحاظ موجودیت آن
میتواند تاثیرات منفی بر طرح داشته باشد .نقاط ضعف تحلیلهای داخلی :این متغیر در برگیرنده عواملی است که از لحاظ
موجودیت آن میتواند تأثیرات منفی بر طرح داشته باشد .نقاط قوت تحلیلهای داخلی :این متغیر در برگیرنده عواملی است که از
16

لحاظ موجودیت آن میتواند تأثیرات مثبت بر طرح داشته باشد .از تلفیق عوامل مذکور چهار راهبرد زیر حاصل میگردد .8:تلفیق
نقاط قوت و فرصت-راهبرد تهاجمی .5تلفیق نقاط قوت و تهدید -راهبرد اقتضایی .0تلفیق نقاط ضعف و فرصت -راهبرد انطباقی.8
تلفیق نقاط ضعف و تهدید -راهبرد تدافعی(قاطعی ،کبیری.)02 ،8080 ،

-6یافته ها
با بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها ،موانع جذب گردشگر در روستای سیف آباد در جدول زیر بیان شده است.

اقتصادی
اجتماعی-فرهنگی
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جدول .4ضعف ،فرصت ،تهدید و قوت های روستای سیف آباد ،نگارندگان1931 ،
تهدیدT
فرصتO
ضعفW
قوتS
مستعد بودن روستای سیفآباد بهمنظور سرمایهگذاری و برنامهریزی
گردشگری ،برای استفاده از منابع طبیعی
افزایش توجه دولت بهو انسانی و رویدادها
برنامهریزی
عدم سرمایهگذاری به دلیل ترس ازوجود محصوالت متنوع کشاورزی و -فقدانبرنامهریزی وافزایش توجه بخش عدم موفقیتباغی(محصول عمده گردو) به منظور سرمایهگذاری
دولتی و خصوصی به -افزایش قیمت زمین به واسطه سو
عرضه به گردشگران
نبود نظام اطالعسرمایهگذاری
استفاده
وجود منابع مختلف گردشگری شامل رسانی و تبلیغاتایجاد اشتغال برای -افراد فرصت طلب و سودجورویدادها ،روستایی ،طبیعی ،عشایری و
منطقه
غیره
فعالیت شیالت و مرغداری در منطقهصنایع دستی متنوع از جمله بافت قالیو گلیم
از بین رفتن فرهنگ بومی والگوهای محلی
افزایش جرم و جنایت با ورود افرادروحیه مهماننوازی مردم منطقه دوآبغریبه
منطقه
به
عشایر
کوچ
باالی
سطح
صمصامی
عدم پذیرش فرهنگ گردشگرانرویداد
یک
عنوان
به
منطقه
در
بیکاری
دوآب
منطقه
عشایری
های
زادبوم
وجودتوسط مردم محلی و احتمال درگیری
استفاده از پوشش محلی و گویش -مهاجرتهای متعدد فرهنگی خاصبین جوامع محلی و گردشگران
بختیاری
انتقال ناهنجاریهایفرهنگی(بدحجابی ،مواد مخدر و ) ...
به مردم بومی

(منبع :نگارندگان)1931 ،

ماتریس SWOTدر حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک
دسته استراتژی میباشد ،این استراتژیها عبارتند از:
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زیرساختی

ادامه جدول .4ضعف ،فرصت ،تهدید و قوت های روستای سیف آباد ،نگارندگان1931 ،
تهدیدT
فرصتO
ضعفW
قوتS
وجود دو رودخانه السیر وعدم ثبات الگویدِزداران
گردشگری در همه
نزدیکی به منطقهتولید محصوالت جدید گردشگری ازفصول
گردشگری بازُفت و
طریق تلفیق منابع طبیعی و فرهنگی
نامناسب و کمجنگلهای بلوط
منطقه ،مانند گردشگری رویداد با
عرض بودن جاده و
جاذبههای گردشگری درآلودگی محیط زیست و ریزشبرگزاری جشنواره کوچ عشایر
خاکی بودن قسمتی از
چهار فصل سال
پسماندهها در رودخانه
مراقبت بیشتر از گونههای گیاهی وآن
نزدیکی به منطقه حفاظترانش زمین در منطقهچرای مفرط و بیش جانوری به واسطه حضور بیشتر مسئولینشده قیصری و دشت
زلزلهخیزی و خطر سیل دردر منطقه
از ظرفیت منطقه و
اللههای واژگون
منطقه
توجه بیشتر مسئولین به مخاطراتبوتهکنی
کوهستانهای زیبا واز بین بردن گونههای کمیابزیستمحیطی(فرسایش خاك ،آلودگی
شیب تند زمینهایمرتفع و پوشیده از برف
حیوانی و گیاهی
آب و  ) ...به واسطه حضور گردشگران
محدوده
برای کوهنوردی و
نزدیکی به بازارهای اصلی گردشگریآلوده شدن رودخانهصخرهنوردی ومسیرهای
اصفهان و خوزستان
توسط شیالتهای
کوچ عشایر
ایجاد شده در مسیر
وجود پلهای دست سازرود
عشایر
باغهای گردوموانع آموزشی وعدم همکاری مراکز دارایکمبود راهنمایان
صالحیت در توسعه منطقه
گردشگری
خطرناك بودن جاده دسترسینبود نقشه مکانهایشهرکرد به خوزستان(پیچهای
تفریحی و تاریخی
دسترسی به جاده اصلیبا توجه به مهاجر فرست بودن منطقه،خطرناك ،پرتگاهها و ریزشی
محدود بودن فعالیتاصفهان-خوزستان
افراد مذکور میتوانند ظرفیتهای منطقه
بودن خاك منطقه)
سازمان میراث
برخورداری از برق ،آب،را به دیگران بشناسانند.
عدم آگاهی مسئولین ازفرهنگی شهرستان
تلفن ثابت و راه آسفالت
شیوههای مختلف ایجاد در
عدم آشنایی مردم بابخش توریسم برای مردم بومی
مزایا و فواید پذیرش
و کم درآمد.
گردشگر و توسعه
فعالیتهای گردشگری

(منبع :نگارندگان)1931 ،

اقتصادی
اجتماعی-فرهنگی

11

جدول .5موانع جذب گردشگر در روستای سیف آباد ،نگارندگان1931 ،
فقدان برنامهریزی و سرمایهگذارینبود نظام اطالعرسانی و تبلیغات -عدم سرمایهگذاری به دلیل ترس از عدم موفقیتافزایش قیمت زمین به واسطه سواستفاده افراد فرصت طلب و سودجوسطح پایین درآمد خانوارهاکمبود بودجه های عمرانی و رفاهی برای روستاسطح باالی بیکاری در منطقهمهاجرتهای متعدداز بین رفتن فرهنگ بومی و الگوهای محلیافزایش جرم و جنایت با ورود افراد غریبهعدم پذیرش فرهنگ گردشگران توسط مردم محلی و احتمال درگیری بین جوامع محلی و گردشگران-انتقال ناهنجاریهای فرهنگی(بدحجابی ،مواد مخدر و  ) ...به مردم بومی

بوم شناختی-کالبدی
زیرساختی

عدم ثبات الگوی گردشگری در همه فصولنامناسب و کم عرض بودن جاده و خاکی بودن قسمتی از آنچرای مفرط و بیش از ظرفیت منطقه و بوتهکنیشیب تند زمینهای محدودهآلوده شدن رودخانه توسط شیالتهای ایجاد شده در مسیر رودآلودگی محیط زیست و ریزش پسماندهها در رودخانهرانش زمین در منطقهزلزلهخیزی و خطر سیل در منطقهاز بین بردن گونههای کمیاب حیوانی و گیاهیاز بین رفتن الگوی ساخت و ساز و مصالح بومیموانع آموزشی و کمبود راهنمایان گردشگرینبود نقشه مکانهای تفریحی و تاریخیمحدود بودن فعالیت سازمان میراث فرهنگی شهرستانعدم آشنایی مردم با مزایا و فواید پذیرش گردشگر و توسعه فعالیتهای گردشگریعدم همکاری مراکز دارای صالحیت در توسعه منطقهخطرناك بودن جاده دسترسی شهرکرد به خوزستان(پیچهای خطرناك ،پرتگاهها و ریزشی بودن خاك منطقه)عدم آگاهی مسئولین از شیوههای مختلف ایجاد در بخش توریسم برای مردم بومی و کم درآمد.-نبود تسهیالت رفاهی و خدماتی

جدول .1راهبردهای ارائه شده گردشگری روستای سیف آباد ،نگارندگان1931 ،
WO
SO
استفاده از منابع متعدد گردشگری و توسعه گردشگریهای متعدد با افزایشتوجه دولت و بخش خصوصی
ایجاد شغلهای جدید با توسعه گردشگریتمرکز بر گردشگری رویداد و راهاندازی جشنواره کوچ عشایر و جشنوارهبهرهگیری از گردشگری و ورود گردشگر به منظور حفاظتگردو و تجربه یک رویداد ویژه توسط گردشگران
بیشتر از محیط زیست
به واسطه موقعیت خوب روستا که واقع در مسیر کوچ است تجربه کوچ برایتوسعه گردشگری رویداد و بومگردی در حفظ الگوی ظاهریگردشگران فراهم میشود.
و طبیعی منطقه کمک میکند.
با بهرهگیری از امکانات موجود ایجاد فضایی ارگانیک همراه با امکانات روزمهیا میشود.
WT
ST
با افزایش فعالیتهای کشاورزی و باغداری و کاشت درخت از فروشزمینها و رانش آنها جلوگیری میشود.
با توسعه گردشگری مردم محلی انگیزه بیشتری برای حفظ پوشش ،گویشو آداب و رسوم خود دارند.
با افزایش ورود گردشگر مسیرهای دسترسی بازسازی شده و بهبود مییابند.افزایش توجه دولت و محیط زیست به منطقه باعث حفاظت از حیوانات وگیاهان و تمیزی رودخانه میشود.
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راهبردهای حداکثر استفاده از فرصتهای محیطی با به کارگیری نقاط قوت(ناحیه :8استراتژیهای )SO
راهبردهای استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از مواجهه با تهدیدها(ناحیه  :5استراتژی )STراهبردهای استفاده از مزیتهای بالقوهای که در فرصتهای محیطی نهفته است برای جبران نقاط ضعف موجود درسازمان(ناحیه  :0استراتژیهای )WO

 برنامهریزی صحیح و ارائه طرحهای مناسب سبب جلباعتماد سرمایهگذاران میشود.
افزایش آگاهی مردم نسبت به گردشگری سبب پذیرشگردشگران میشود.
از طریق گردشگری رویداد و برگزاری جشنوارهها فرهنگبومی و الگوهای محلی حفظ میشود.

راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف (ناحیه  :8استراتژیهای  .)WTپس از ارزیابیعوامل داخلی و خارجی ،اطالعات مورد نیاز برای تدوین استراتژیها مشخص میشود (.تقوایی ،علی زاده.)88 ،8088 ،
13

نتیجهگیری
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بر اساس جدولهای تدوین شده و با توجه به مزایا و ظرفیتهای متعدد و نیز برخی از محدودیتها ،میتوان با برنامهریزی و
توسعه مکانهای اقامتی و رفاهی ،مراکز بینراهی ،مراکز درمانی بهداشتی و تجهیز مسیرهای گردشگری روستایی ،فعالیتهای
مؤثری در زمینه توسعه گردشگری انجام داد .طبق پژوهش انجام شده مشخص شده است که روستای سیفآباد با وجود جاذبههای
طبیعی و فرهنگی متنوع زمینه تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری برای برگزاری جشنوارهها و رویدادهای زندگی عشایری و
جشنواره گردو را دارد .در راستای توسعه گردشگری راهبردهایی با تحلیل  SWOTمطرح شده است و پیشنهادهای زیر بیان شده
است:
تمرکز بر گردشگری رویداد و راهاندازی جشنواره کوچ عشایر و تجربه یک رویداد ویژه توسط گردشگرانبرگزاری جشنواره گردواستفاده از منابع مختلف گردشگری و توسعه گردشگریهای متعدد با افزایش توجه دولت و بخش خصوصی.با بهرهگیری از امکانات موجود فضایی ارگانیک همراه با امکانات روز ایجاد شود.توسعه گردشگری رویداد و بومگردی در حفظ الگوی ظاهری و طبیعی منطقه کمک میکند.از طریق گردشگری رویداد و برگزاری جشنوارهها فرهنگ بومی و الگوهای محلی حفظ میشود.حفاظت و بازسازی مسیر کوچ عشایر در جهت گردشگری رویدادساخت بناها با الگو و مصالح بومی و حذف ویژگیهای مدرنبازشناسی آیینها و مراسم فراموش شده در گذر زمان و احیای آنها در جهت جذب گردشگر رویداد ساخت فضاهای اقامتی با ویژگی زندگی عشایری و تجربه همزیستی عشایر و گردشگرانمعرفی و شناسایی قابلیتهای منطقه به گردشگران از طریق رسانهها و سایتهای مجازی-معرفی و جذاب نشان دادن سکونت در محیطهای عشاری از طریق ساخت فیلمهای سینمایی.
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Abstract
Value: Event tourism is one of the newest types of tourism that is rapidly expanding around
the world. Such as these can be festivals of migration and native villages noted. Objective: The
village of Seif Abad capable of taking advantage of natural resources and attractions nomadic
and rural a good place to attract tourism event is. However attraction has caused need and
necessity check the presence of tourists in the village and maintain lifestyle migration off-based
tourism event feel. The question arises this is how can be based on events area attract tourists
action be? Methodology: By conducting field surveys, and using the SWOT model, we have
tried to provide appropriate suggestions and strategies for the development of event tourism in
this area. Results: The findings suggest that traditional attractions and village events and
peripheral attractions such as climbing and natural landscapes and nomad settlements are
effective in attracting tourists .Conclusion: The results of this study showed that the village of
Seif Abad, due to having diverse and attractive events such as nomadic traditions and customs,
has a lot of capacities to host nomadic festivals and their events in order to develop tourism in
the region.
Keywords: Tourism capabilities, Event tourism, Tourism development, SWOT model, Seif
Abad Koohrang Village.
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