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ABSTRACT 

 

 

The present paper was done by using of survey method, field studies and determining 

strengths, weaknesses, opportunities and threats method (SWOT) to provide strategies for 

sustainable development of tourism in rural areas of Kermanshah province. For this 

purpose, at the first, the internal and external factors affecting on rural tourism 

management in Kermanshah province were identified and in the next step, the QSPM 

matrix was analyzed and formulated. The validity of the research tool was confirmed by 

the experts and its reliability was calculated by the Cronbach's alpha coefficient. The 

survey population included 50 persons of experts and managers of the Cultural Heritage 

and Tourism Organization of the Kermanshah province, that 17 person of them were 

purposely selected. Findings of the research showed that among the four strategies in order 

to develop rural tourism from the point of view of statistical population, offensive 

strategies are the most appropriate strategy. According to the results of the quantitative 

strategic matrix, we can consider the following strategies in order to manage the more 

effective rural tourism. The priority order of strategies is based on the overall weight and 

weight of those in modification and motion toward sustainable development. For example, 

"review for optimal and objective use of tourism benefits" strategy has a high appeal in 

terms of impleentation of sustainable rural tourism management. Also, the results showed 

that according to the managers and experts views, the central strategy is a revision strategy 

with 3.61 score (WO). 
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و تشکیل  SWOT گردشگری روستایی با استفاده از تکنیکبررسی عوامل راهبردی مدیریت 
 در استان کرمانشاه  QSPMماتریس 

 
 2و سارا جلیلیان *1عبدالمطلب رضایی

 ، استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران1
 ، دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران2

 (21/12/97 تاریخ تصویب: -1/11/96)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
مقاله حاضر با استفاده از روش پيمایش، مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت، ضعف، 

گردشگری در  داریدر جهت توسعه پا راهبردبه ارائه  SWOTها و تهدیدها به شيوه فرصت
و  يعوامل درون يیمنظور ابتدا نسبت به شناسا نیمناطق روستایي کرمانشاه پرداخته است. به ا

بعد به  یاستان کرمانشاه اقدام و در مرحله یيروستا یگردشگر تیریبر مد گذاررياثت يرونيب
 یيپرداخته شد. روا QSPM سیراهبرد موردنظر با استفاده از ماتر نیو تدو ليو تحل هیتجز

کرونباخ  یلفاآ بیآن با محاسبه ضر یيایو پا دیيبا استفاده از نظر کارشناسان تا قيابزار تحق
و  يفرهنگ راثيسازمان م رانیشامل کارشناسان و مد يد. جامعه مورد بررسیمحاسبه گرد

. دندینفر از آنان به طور هدفمند انتخاب گرد 17که  بودنفر  50استان به تعداد  یگردشگر
 از روستایي گردشگری یگانه برای توسعهچهار راهبردهای انيتحقيق نشان داد از م یهاافتهی

 به توجه با. باشدمي راهبرد ترینمناسب يهای تهاجمراهبردمطالعه  مورد ینظر جامعه آمار
هرچه موثرتر  تیریرا به منظور مد لیذ یراهبردها توانيم یراهبرد يکمّ سیماتر جنتای

 هاآن يو وزن کل زانيراهبردها براساس م تیاولو بيدرنظر گرفت. ترت یيروستا یگردشگر
بازنگری جهت  "راهبردنمونه  یاست. برا داریپا یتوسعه سمت به کتحر و اصالح در

 تیریمد یبه لحاظ اجرا یيباال تي، جذاب"استفاده بهينه و هدفمند از منافع گردشگری
و کارشناسان،  رانیمد نظرنشان داد که بنابر  جینتا نيدارد. همچن یيروستا داریپا یگردشگر

 .باشديم 61/3 با نمره (WO)زنگری با راهبرد اصلي شناسایي شده، راهبرد
 

 ، گردشگری پایدار، استان کرمانشاه.SWOTگردشگری روستایي، های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

کار  و کسب از بخشی عنوان به گردشگري امروزه

زندگی حيات  کيفيت ارتقاي براي ابزاري روستايی،

-Somoniرود )می شمار به روستايی جوامع اقتصادي

Qutb Abadi et al, 2017). هاي در چارچوب طرح

اي يا محلی؛ آمايشی يا کالبدي، اعم از ملی، منطقه

هاي مهم گردشگري به عنوان يکی از ابزارها و مولفه

رود )جاهدي، زدايی به شمار میتوسعه و محروميت

-ترين فعاليت(، گردشگري يکی از اميدبخش3: 1386

-ه ياد میهايی است که از آن به عنوان گذرگاه توسع

 شود. 

گردشگري جايگاه خاصی را در اقتصاد کشورها 

داشته، نقش فعال و موثري در ارتقاي ساختار اقتصادي، 

اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص کشورهاي در 



 203 ... بررسی عوامل راهبردي مديريت گردشگري روستايی: رضايی و جليليان 

(. توسعه 25؛ 1384کند )محمدي، حال توسعه باز می

تواند از تک محصولی بودن کشور جلوگيري گرشگري می

ي اقتصادي به دنبال آن ی به توسعهکرده و کمک بزرگ

ترين هدف گردشگري ي پايدار کشور کند. مهمتوسعه

ي اقتصادي و اجتماعی نواحی مقصد است توسعه
Pourahmad  et al, 2015.) 

 صنعت اين گردشگري، حوزه محققين اغلب تعبير به

 عين در و صنعت دومين نفت، از بعد صنايع ساير ميان در

 تنوع رواين از و دارد را رشد خنر ترينسريع حال

 فرايند اين نتايج از گردشگري، مقاصد و محصوالت

 ,Imanty Fshlaq, SA. And Hashemi شودمی محسوب

 از يکی عنوان به گردشگري امروزه ديگر، سوي. از(2009

 تغييرات سريع آن رشد و  مطرح دنيا صنايع ترينمتنوع

 داشته دنبال به را فراوانی محيطی و اقتصادي اجتماعی،

 مطالعاتی مهم يک حوزه به نيز دليل همين به و است

 مهمی نقش گردشگري. است شده مبدل پژوهشگران بين

 ها،زيرساخت ايجاد گذاري درسرمايه ترغيب در

 و مستقيم زايیاشتغال و دولت براي درآمدزايی

 Taghavi and) داشته است دنيا سراسر در غيرمستقيم

Pour Soleimani, 2009 )در صنايع بزرگترين از يکی و 

 و اشتغال درآمد، مهمترين منبع همچنين و است جهان

 بتواند که اين براي اما کشورهاست، از بسياري در ثروت

 درآمد توليد زمينه در خود نقش مؤثر و سريع رشد اين به

 پاسخ بازار متنوع نيازهاي به و دهد ادامه اشتغال و

است  کارآفرينی و نوآوري با قتلفي دهد، نيازمند مناسب
.(Lordkipanidze et al.,  2005) 

تفاوت رويکردها نسبت به گردشگري ريشه در 

متفاوت از مفهوم  هايکارشناسان رشته اتينظر

گردشگري دارد. با توجه به اهداف و انگيزه گردشگران از 

-یمسافرت، گردشگري روستايی به پنج دسته تقسيم م

طور عمده در تعامل با عی ؛ بهگردشگري طبي -1شود؛ 

گردشگري  -2 ؛دارد قرار اکولوژيکی هاي¬جاذبه

فرهنگی : مرتبط بافرهنگ، تاريخ، ميراث فرهنگی و 

گردشگري بومی : نوعی -3باستانی مردم روستايی است؛ 

 يهااز گردشگري است که عالوه بر تعامل با جاذبه

 ها و مانند آن(طبيعی )همانند رودخانه، کوهستان

و هنجارهاي اجتماعی مردم که خود نيز در  یبازندگ

، در ارتباط باشند¬طبيعی فوق می هاي¬ذبهتعامل با جا

 نوع اين در:  ايی¬دهکده گردشگري -4 باشد؛¬می

 زندگی دهکده خانوارهاي در گردشگران گردشگري،

 روستا اجتماعی و اقتصادي هاي¬فعاليت در و کرده

اورزي : در اين نوع گردشگري کش -5 کنند؛می مشارکت

 منفی يامدهايگردشگري ، گردشگران بدون ايجاد پ

سنتی  يهاتيروي اکوسيستم مناطق ميزبان يا فعال

 مشارکت آن در يا و باشندکشاورزي در تعامل می

 Rokn al-Din Eftekhari, AS. R And)کنندمی

Mahdavi, 2006:5.) روستاها پرتالطم کنونی،در جهان 

 از فرار براي که اندشده بدل هايیانسان تردد کانون به

 روستاها به ماشينی، زندگی و شهري پرهياهوي زندگی

 نيازهاي و تقاضا دامنه به توجه با کنند. امروزه،می سفر

 توسعه به رو روستايی گردشگري روستايی، محيط

 آن خاص جاذبه و اهميت بر روزروز به و است گذاشته

 (.Heidari Sarban, 2015) شودمی افزوده

 به را گردشگري روستايی جهان کشورهاي اکثر

 اقتصادي،-اجتماعی توسعه براي نوين راهبردي عنوان

 ,Su).اند داده قرار مدنظر نواحی روستايی بازسازي و احيا

-گزينه که مناطقی و کشورها در ويژه به امر اين (2011

 گرفته قرار توجه مورد دارند، توسعه براي محدودي هاي

 با تواندروستايی می گردشگري نيز ايران اقتصاد ت. دراس

 در موجود نسبی هايمزيت و محيطی گوناگونی به توجه

 اقتصاد به بخشیهاي تنوععرصه از يکی عنوان به آن

 از بسياري که شرايطی گيرد. در قرار نظر مد روستايی

 کشاورزي، درآمد سطح و اقتصاد روستايی هايفعاليت

 نرخ افزايش و شده شديد افول دچار يراخ هايدهه طی

 از کردهتحصيل و جوان نسل خروج نتيجه و در بيکاري

انداخته  مخاطره با را روستاها توسعه روستايی، جامعه

 نواحی در کامل طور به گردشگري توسعه اگر است،

 اين مناطق حدودي تا توانمی شود، ريزيطرح روستايی

 توسعه گسترش موجب و کرد خارج انزوا و رکود از را

 Motaei Langroudi and) باشد کشاورزي و روستايی

Heidari, 2013.) 

هاي مورد توجه در توسعه بنابراين يکی از ضرورت

روستايی تضمين استمرار معيشت، ايجاد اشتغال و 

افزايش درآمد در جوامع روستايی از طريق اتخاذ 
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راهبردي در چاچوب الگوهاي توسعه پايدار با هدف 

هاي اقتصادي، پايداري معيشت و سازي فعاليتمتنوع

-وري و کارايی از ظرفيتامنيت اقتصادي و افزايش بهره

 Kremen andباشد )هاي بالقوه در نواحی روستايی می

Miles, 2012  .) 

 بدون گردشگري هرکجا که است داده نشان تجربه

يابد مشکالت، از مشخص توسعه راهبرد و ريزيبرنامه

ريزي و نظارت آن بيشتر است. بنابراين با برنامه فوايد

بيشتر بر گردشگري روستايی و با رويکرد توانمندسازي 

روستايی جهت برخورداري از معيشت پايدار و بهبود 

هايی جهت توسعه توان فرصتکيفيت زندگی می

 ,Bomanian and Mahmoudinejad)روستايی خلق نمود

2009.) 
 کالن سطح در اگر داده، نمطالعات نشا و هابررسی

 امکانات از بسياري و شود داده بها مقوله اين به جامعه

 اختيار در شهرنشينان براي آمده خدماتی فراهم و رفاهی

 امر در شهرها مانند نيز روستاها گيرد، قرار نيز روستاييان

 ,Izadi and Ataei) شد خواهند موفق توسعه خود

شتاب  با که شدن جهانی فرايند در شک بدون (.2013

 از رهايی براي چنين هم و است حرکت حال در بسياري

 توسعه پايدار، به رسيدن و محصولی تک اقتصاد

 و رشد محورهاي ترين مهم از يکی روستايی گردشگري

 (.Amiri et al, 2016) است کشورها اقتصادي توسعه

 کشور موجود برآوردهاي اساس بر ديگر سوي از

 تاريخی و طبيعی گردشگري هايسيلپتان از نظر ايران،

 جزو  گردشگري تنوع نظر از و دنيا اول کشور 10 جزء

 2 جزو صنايع دستی تنوع نظر از و جهان اول کشور5

 (. (Varesi et al, 2015شودمی محسوب جهان اول کشور

 گردشگري حوزه در ريزيبرنامه اهميت مواردذکر شده

  کن.می گوشزد را روستايی

باالي روستايی استان کردستان  ظرفيت با توجه به

هاي منحصر در بخش کردشگري از قبيل داشتن گونه

ها، ها، کوهفرد گياهی و جانوري، داشتن جنگلبه

ها و... و با توجه به اينکه پس از کنفرانس ريو در رودخانه

و در طی موج سوم توسعه گردشگري  1992سال 

م براي توسعه روستايی  به عنوان راهبردي  قابل دوا

سازي الزامات توسعه پايدار و مناطق روستايی و پياده

پايداري محيط زيست، اجتماع و اقتصاد نواحی روستايی 

تواند که می( Sharpley and Vass, 2006)مطرح شد 

نقش مهمی در پايداري اقتصادي از طريق  کاهش فقر 

روستايی، توزيع درآمد، ثروت و منابع اقتصادي و 

ايدار ساکنان محلی، پايداري محيطی با معيشت پ

معيارهايی مانند مشارکت در حفظ طبيعت و پايداري 

فرهنگی از طريق توانمندسازي و مشارکت  -اجتماعی

  .فعاالنه مردم در توسعه  داشته باشد

استان کرمانشاه بر روي کمربند زاگرس مرتفع واقع 

درصد مساحت آن کوهستانی  82شده است که بيش از 

درصد  75چنين شرايطی  واسطهاي است. به وهپايهو ک

هاي روستايی استان در مناطق کوهستانی و گاهسکونت

اي قرار دارند. اين ويژگی طبيعی استان کوهپايه

  نظرهاي کشور از کرمانشاه را نسبت به ساير استان

انداز طبيعی متمايز ساخته است. وجود آب و هواي چشم

-گردشگران را از ساير استانمطلوب استان زمينه جذب 

اگر گردشگري روستايی به نحوي است.  کردهها فراهم 

ريزي شده و منطبق با معيارهاي زيست مناسب و برنامه

تواند محرکی در فرايند محيطی مديريت گردد، می

توسعه يافتگی و حصول به پايداري توسعه در نواحی 

هاي روستايی و نيز پايداري جوامع محلی در کليه بخش

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و همچنين خود فعاليت 

 (.Bahrami, 2010گردشگري باشد )

موقعيت جغرافيايی شهرستان کرمانشاه از جهات 

هايی براي توسعه تواند باعث ايجاد مساعدتگوناگون می

و رشد آن شود. استقرار آن در يک موقعيت مرزي، که 

النهرين ز بيني غرب ايران با سرزمين حاصلخيدروازه

شود، اما تنها واقع شدن در يک استان محسوب می

تواند دليل اهميت و توسعه فيزيکی آن باشد، مرزي نمی

تواند موجب بلکه همراهی و همگامی ساير عوامل می

-کننده میي استان شود. از اين عوامل همراهیتوسعه

توان به قدمت تاريخی که به علت دارا بودن شرايط 

محيطی از دوران پيش از تاريخ ليمی و زيستمساعد اق

هاي بشري مورد توجه بوده  به عنوان يکی از استقرارگاه

شناسی در اين هاي باستانکه نتيجه حاصل از کاوش

مکان حاکی از اين مطلب است. در استان کرمانشاه 
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اثر تاريخی شناسايی شده است که از اين  3600تاکنون 

ر فهرست آثار ملی و اثر د 1936تعداد تا کنون 

ي تاريخی بيستون در آثار جهانی به ثبت مجموعه

هاي تاريخی، تاکنون يکصد رسيده است. عالوه بر جاذبه

اثر به عنوان آثاري که قابليت ثبت در فهرست آثار 

طبيعی ملی کشور را دارد شناسايی شده است و از اين 

اثر ثبت ملی شده است که اين رقم  40تعداد تاکنون 

 (.Pourahmad  et al, 2015)ابل توجه است ق

ی هاي تاريخی، طبيعاستان کرمانشاه به لحاظ جاذبه

توجهی در جذب گردشگر را و زيبايی ظرفيت قابل

انداز گردشگري داراست. از نظر افراد مسئول، چشم

روستايی و محصوالت لبنياتی و نيز سهولت دسترسی و 

حبه و بر اساس مصاترين نقاط قوت آن بوده اي مهمجاده

با کارشناسان و مسئوالن سازمان ميراث فرهنگی و 

 گردشگري استان کرمانشاه، در فصول مختلف نيز داراي

هاي فراوان رغم وجود توانايی. علیاستگردشگر 

گردشگري استان و نقش چشمگيري که گردشگري در 

 اجهزايی و توسعه دارد؛ با حجم باالي بيکاري مواشتغال

 است. 

ي هاي مختلف در زمينهزيادي از جنبه هايوهشپژ

ها گرفته که به برخی از اين پژوهشگردشگري صورت

 شود: اشاره می

 ,Haji Nejad et alنژاد و همکاران)نتايج حاجی

نشان داد تدوين برنامه گردشگري در روستاي  (2013

گشايی براي اصالح و بهبود وضعيت هاتواند رهجيج می

نتايج تواليی و  نطقه باشد. بررسیگردشگري اين م

 نشان داد که افزايش (Tavlee et al , 2013)همکاران 

عوامل  بودن نامناسب دليل به محيطی،زيست آسيب

 براي بخش اين در گذاريسرمايه ضعف زيرساختی و

 پيشبرد روستايی در مثبت گردشگري آثار از استفاده

 .دارد حکايت روستايی توسعة

 Zarabi etضرابی و همکاران) SWOTنتايج تحليل 

al, 2011)  د که در شهرستان ممسنی آستانه دانشان

پذيري در زمينه انواع مختلف گردشگري بسيار باال آسيب

هاي مناسب براي بوده و نيازمند بازنگري و ارائه سياست

ها و تهديدها با استفاده از نقاط قوت و رفع ضعف

ستايی در سنجی گردشگري روهاست. امکانفرصت

 Sagjay andشهرستان پاوه توسط سقايی و عليزاده )

Alizadeh, 2010) ي قابليت باالي منطقه در دهندهنشان

گذاري جذب گردشگر دارد اما نبود امکانات، عدم سرمايه

در اين فعاليت اقتصادي ضعف گردشگري را در اين 

افتخاري و الدينمنطقه سبب گرديده است. رکن

نشان  (Rokn al-Din Eftekhari et al, 2013همکاران )

-توسعه دليل به روستاها، اغلب پذيريسطح آسيب دادند

 مجدد توزيع و تخصيص و باالست بسيار ي گردشگري

 محدود به توجه با موردمطالعه نواحی سطح در منابع

 .است الزامی امري ضعف، نقاط بودن و باال هافرصت بودن

، در تحقيق خود به در چين ( ,2009Meiyan) يانمی

 SWOTبه کمک بررسی توسعه گردشگري روستايی 

توسعه گردشگري باعث ارتقاء نتايج نشان داد پرداخته و 

تنهايی کافی نيست. از شود اما بهگردشگري روستايی می

زيست، نظر او گردش در زمين روستايی شامل محيط

، 1هاي زمين است. )در جدول شناسیو زيبايی هاميراث

صه اي از مطالعات و نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و خال

قبلی جهت  هايپژوهشتهديدهاي استخراج شده در 

 تدوين تحقيق ارائه شده است(.
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 ستايیرو در توسعه توريسم تهديد و ، فرصتتقو ،ضعف طنقا: در زمينه هاپژوهشاي از خالصه – 1جدول 

 قوت

 رسوم محلی و آداب-

زراعی، غير هايفعاليت ايجاد-
 زايی اشتغال

 محلیتمحصوالپرورش -
 چشم انداز طبيعی روستا-
 مردم روستا نوازيمهمان حس-
 دلبستگی و تقويت انگيختن بر-

 و آداب به روستاييان پايبندي

 محلی رسوم
 حفظ بافت و معماري روستا-

Badri et al., (2016); Aazami 
et al., (2015); Hejazi Zadeh 
et al. (2013); Aazami and 
Hashemi amin (2012); 
Khatoon Abadi and Rast 
Ghalam (2011); 
Turkmeneniya et al. (2011); 
Movahed et al. (2012); 
Ghodami et al. (2010); 
Karami and Sharifi (2013); 
Kadivar and Mousavi 
(2012); 
Nouri et al. (2012) 

 فرصت
وجود منابع طبيعی غنی و -

هاي مختلف يل فعاليتپتانس
 زراعی و دامی

مستعدبودن منطقه جهت -
 گذاري در منابع طبيعیسرمايه

تعامل مناسب روستاييان با  -
 روستايیمردم خارج از فرهنگ

 و برنامه ريزي به دولت توجه -
 بخش در سرمايه گذاري

 گردشگري

 
Badri et al., (2016); 
Azami and Hashemi 
amin (2012); Khatoon 
Abadi andRast Ghalam 
(2011); Karami and 
Sharifi (2013); Hejazi 
Zadeh et al (2013); 
Aazami et al., (2015); 
Turkmeneniya et al. 
(2011); Ghodami et al. 
(2010); Kadivar and 
Mousavi (2012); Nouri 
et al. (2012); 
Noahgahar et al. 
(2008) 

 ضعف
 فرادا سواد سطح بودن پايين-

 بومی
محدود بودن آگاهی مردم از  -

 هاي روستاجاذبه
اشتغال  و اقتصاد جايگزينی-

 روستا گردشگري بر مبتنی
 هايزيرساخت بودن نامناسب-

امکانات اقامتی، رفاهی  و کالبدي
 روستاو ورزشی 

عدم خويشتن باورري و فقدان 
 اعتماد به نفس روستائيان

Karami and Sharifi (2013); 
Kadivar and Mousavi 
(2012); 
Badri et al., (2016); Khatoon 
Abadi andRast Ghalam 
(2011); Hejazi Zadeh et al 
(2013); Ghodami et al. 
(2010); Noahgahar et al. 
(2008) 

 تهديد

 سنتی فرهنگ رفتن بين از -

-و  ماهواره ورود روستائيان با

 وروستا شهر روابط گسترش
ر چگونگی رسانی دضعف اطالع-

بازاريابی کسب درآمد و 
 محصوالت

 هاياز جاذبه داريناپا برداريبهره-
 یعيروستا و منابع طب يگردشگر

 روستا
اختالفات خانوادگی بخاطر تغيير -

 فرهنگ روستا

Badri et al., (2016); 
Aazami et al., (2015); 
Karami and Sharifi 
(2013); Kadivar and 
Mousavi (2012); 
Khatoon Abadi and 
Rast Ghalam (2011); 
Hejazi Zadeh et al 
(2013); Turkmeneniya 
et al. (2011); Najafi 
Kani et al. (2008) 

 

بنابر اهميت و ضرورت تحقيق، پژوهش حاضر سعی 

هاي موانع و چالش SWOTدارد ابتدا با استفاده از مدل 

گردشگري روستايی استان را مشخص نموده و سپس با 

به ارائه راهبردها و در نهايت از  SWOTاستفاده از مدل 

بندي راهبردهاي بهينه به اولويت QSPMطريق ماتريس 

ي مديريت ي گردشگري به منظور توسعهدر زمينه

هاي مناسب گردشگري استان پيشنهادها و استراتژي

 ارائه دهد. 

 اهداف موردبررسی در پژوهش حاضر عبارتست از:

اط قوت و ضعف گردشگري ( شناسايی نق1 

 روستايی، 

هاي ( شناسايی نقاط فرصت و تهديد جاذبه2

 گردشگري؛ 

و راهبردهاي اساسی جهت  ،SWOT( ارائه مدل 3و 

رفع نمودن مشکالت، نقاط ضعف و تهديدهاي 

 گردشگري روستايی منطقه موردمطالعه.
 

 روش تحقیق

با توجه به اهميت گردشگري روستايی در استان 

-براي رسيدن به مديريت پايدار آن بايد چالش کرمانشاه

دهنده ها و عوامل کندکننده و همچنين نيروهاي شتاب

ها را مورد بررسی قرار داده سپس به تدوين و فرصت

 ,Abedinzadeh et alهاي عملی اقدام کرد )برنامه

 اين در استفاده مورد آماري هايروشو  ها. روش(2011

تحليل نقاط  و توصيفی هايشرو انواع بر تحقيق مشتمل

1 (قوت، ضعف، فرصت و تهديد 
SWOT (  .انجام شد 

SWOT و ابزاري براي  راهبرديريزي نوعی برنامه

هاي موجود در محيط خارجی شناخت تهديدها و فرصت

هاي داخلی آن ها و قوتيک سيستم و بازشناسی ضعف

به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت 

 فن. اين (Azkia, 2008: 182رل آن سيستم است)و کنت

در واقع ابزاري براي تحليل وضعيت و تدوين راهبرد از 

هاي ها و ضعفبندي قوتاين طريق ، بازشناسی و طبقه

ها و بندي فرصتدرونی سيستم؛ بازشناسی و طبقه

تهديدهاي موجود در محيط خارج سيستم؛ تکميل 

گوناگون براي  ماتريس سوات، و تدوين راهبردهاي

براي ساختن ماتريس  هدايت سيستم در آينده است.

هاي سوات بايد اين مراحل طی شوند: فهرستی از فرصت

                                                                                  
1 . Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats, 
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ي موجود در محيط خارجی سازمان؛ شناسايی عمده

تهديدات عمده موجود در محيط خارج سازمان؛ 

کردن نقاط داخلی و عمده سازمان؛ شناخت مشخص

ي نقاط قوت ان؛ مقايسهنقاط ضعف عمده داخلی سازم

ي هاي خارجی باهم، و قرار دادن نتيجهداخلی و فرصت

)تهاجمی(؛  SO راهبردي مربوط به گروه آن در خانه

 WT راهبردو  )تنوع( ST راهبرد)بازنگري(؛  WO راهبرد

 .(Hanger and Violin, 2005: 364- 366)دفاعی( )

 ( ارائه شده است.1در شکل )  SWOTتحلیلچارچوب 
 

 
   SWOTچارچوب  -1شکل 

 

در اين پژوهش ابتدا به بررسی و شناسايی عوامل 

محيطی داخلی)نقاط قوت و ضعف( و عوامل محيطی 

شود. به اين ها و تهديدها( پرداخته میخارجی )فرصت

هاي منظور ابتدا بايد به متغيرهاي موجود در محيط

گردشگري روستايی شناسايی داخلی و خارجی مديريت 

ي عوامل راهبردي مورد ارزيابی قرارگرفته، شود و کليه

-اهميت تشخيص داده شده و اولويتعوامل مهم و کم

بندي شود. براي ارزيابی عوامل راهبردي درونی و بيرونی 

و ارزيابی عوامل  1ارزيابی عوامل درونیهاي از ماتريس

 استفاده شده است. 2بيرونی

اسايی عوامل داخلی و خارجی نقاط قوت، پس از شن

ها و تهديدهاي مديريت گردشگري ضعف، فرصت

هاي عوامل روستايی را مشخص کرده و در ماتريس

درونی و خارجی براي هريک از اين عوامل امتيازي 

برحسب اهميتی که هريک از اين عوامل در مديريت 

ر گردشگري پايدار روستايی استان کرمانشاه دارند در نظ

نحوي که باالترين امتياز در ماتريس  شود. بهگرفته می

                                                                                  
1 .  Internal Factors Evaluation )IFE( 
2  .  External Factors Evaluation )EFE( 

 83/8و در ماتريس  عوامل خارجی  24/8عوامل داخلی 

ي بعد به هر عامل يک ضريب وزنی بين است. در مرحله

دهيم اهميت( تا يک )بسيارمهم( اختصاص میصفر )بی

دهی استفاده کردن براي وزنجا از نرماليزهکه در اين

داده شده به هر عامل بيانگر اهميت ريبشده است. ض

که آيا عامل نظر از ايننسبی آن در موفقيت است صرف

موردنظر به عنوان يک نقطه قوت و ضعف داخلی سازمان 

به حساب آيد بايد به عاملی که داراي بيشترين اثر در 

عملکرد سازمان است باالترين ضريب را داد. سپس وضع 

= ضعيف، 1) 4تا  1ازي بين موجود هر عامل را با امتي

-= بسيارخوب( تعيين4= باالتر از متوسط، 3= متوسط، 2

شود گفته می "امتياز وضع موجود"کرده که به آن 

(Abedinzadeh et al,2011 .) 

دار هر عامل را محاسبه بنابراين  امتياز موزون يا وزن

کرده که بدين منظور امتياز هر رديف از عوامل درونی و 

شده ضرب در يک وزن نرماليزه سازمان را دربيرونی 

 ,Zarabi And Mahbobfar شودستون جديد درج می

ي بعد با تحليل نتايج حاصل از (. در مرحله(2013

هاي ارزيابی عوامل درونی و بيرونی و با ايجاد ماتريس

راهبردهاي مطروحه، براي برآورد امتيارات هريک از 

صرفًا  QSPMاز ماتريس ها بندي آنراهبردها و اولويت

براي راهبردي که در اولويت اول قرار گيرد اسفاده شده 

 است.

ي ها و تهديدهاي عمدهدر اين روش ابتدا فرصت

خارجی، نقاط قوت و ضعف داخلی در ستون سمت 

ريزي کمی نوشته شده، سپس به راست ماتريس برنامه

هريک از اين عوامل داخلی و خارجی که در موفقيت 

ري در راهبردي که نشان دهنده قرار گيري گردشگ

سازمان در آن وضعيت است و نقش عمده دارند، وزن يا 

-شود. اين ضريب درست همانند ضريبضريب داده می

هاي ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی هستند در 

ريزي راهبردي، راهبردهاي رديف باالي ماتريس برنامه

 شود.ه مینوشت SWOTشده از ماتريس تعيين

شود. هاي جذابيت تعيين میدر مرحله بعد نمره

ي جذابيت بايد شود. براي تعيين نمرهبراي تعيين می

عوامل داخلی و خارجی را که در موفقيت گردشگري 

کرد و سپس در مورد هريک از نقش عمده دارند، بررسی

ها اين پرسش را مطرح کرد که آيا اين عامل در آن

 هاي محيطیفرصت

(O) 

هاي محيطی تهديد

(T) 

هاي داخلی قوت (W)هاي داخلی ضعف

(S) 

 بازنگرانه راهبرد

(WO) 

 تدافعی راهبرد

(WT) 

 تنوع راهبرد

(ST) 

 تهاجمی راهبرد

(SO) 
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قش عمده دارد؟ اگر پاسخ به اين گزينش راهبردها ن

باشد، آنگاه بايد با توجه به اين عامل  "بله"پرسش 

طوري که کليدي راهبردها را با هم مقايسه کرد به

اهميت نسبی يک راهبرد نسبت به ساير راهبردها 

=  1ي جذابيت به اين شکل است: مشخص شود. نمره

= داراي جذابيت 3= تاحدي جذاب، 2بدون جذابيت، 

 = بسيار جذاب.4عقول و م

ي دهندهاست، نشان "خير"اگر پاسخ به پرسش باال 

يچ اين است که در فرآيند انتخاب راهبردها اين عامل ه

نقش مهمی )از نظر موقعيت راهبرد( ندارد که در آن 

 ي جذابيت داده شود.صورت نبايد به اين عامل نمره

هاي جذابيت محاسبه ي بعدي جمع نمرهدر مرحله

هاي جذابيت شود، به اين صورت که ضريب در نمرهیم

دهنده هاي جذابيت نشانشود. جمع نمرهضرب می

ه جذابيت نسبی هريک از راهبردها است که تنها با توج

آيد. به اثر عوامل داخلی و خارجی مربوطه بدست می

د هاي جذابيت بيشتر باشد، راهبرد مورهرقدر جمع نمره

ري خواهد بود. در نهايت بحث داراي جذابيت بيشت

هاي ماتريس هاي جذابيت هريک از ستونمجموع نمره

 صورت همزمانشود. با اين روش بهکمی محاسبه می

-راهبردهاي مختلف مورد بررسی قرارگرفته و اولويت

ي جذابيت دهندههاي باال نشانشوند. نمرهبندي می

 .راهبردهاست بيشتر

 قابل راهبردهاي دياولويتبن با ابتدا مرحله اين در

 را نهايی راهبردهاي قبل، مرحله در دست آمدهبه قبول

 راهبرد يک ارزيابی اين در صورتی که در و کرده انتخاب

مديريت  براي ساماندهی بهينه بيرونی و درونی شرايط

 از بايد باشد، نداشته را گردشگري پايدار روستايی

 شود خارج قابل اولويتبندي راهبردهاي فهرست

(Hosseini et al, 2013  48به نقل از : David et al, 

2009.) 

 

 هایافته

 SWOTهاي حاصل از تحليل ماتريس يافته

( تا 1جداول )گردشگري روستايی استان کرمانشاه در 

شود، طور که مالحظه میارائه شده است. همان( 5)

ريس است که ميانگين نمره نهايی ماتنتايج حاکی از آن 

ده ش( 47/3محاسبه ) 5/2امل داخلی بيشتر از ارزيابی عو

 هک (.  اين  موضوع   بيانگر اين   است  1است )جدول، 

مديريت گردشگري پايدار روستايی فعلی استان 

کنند. کرمانشاه در بعد عوامل داخلی خوب عمل می

همچنين ميانگين نمره نهايی ماتريس ارزيابی عوامل 

بر اين اساس (. 2محاسبه شد )جدول،  61/3خارجی

توان بيان کرد که مديريت گردشگري روستايی می

ها و مقابله با استان در خصوص استفاده از فرصت

 باشد.تهديدها نيز از عملکرد قابل قبولی برخوردار می
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 داخلی  عوامل از ناشی و ضعف قوت نقاط ارزيابی ماتريس -2 جدول

 وزن ( 72/1نقاط قوت )
وزن نرمال 

 شده

ضع امتياز و

 موجود

امتياز 

 داروزن

-S1 16/0 4 04/0 82/6 هاي اصيل فرهنگی(ارزشرسوم محلی )از لحاظ  و آداب 

S2 - 16/0 4 04/0 41/6 روستايی اقتصاد سازي زايی و متنوعزراعی، اشتغالغير هايفعاليت ايجاد 

- S309/0 3 03/0 00/5 محلی تمحصوالو  گياهان دارويی زنبورعسل،پرورش 

 - S4  16/0 4 04/0 47/5 تفريحمحيط آرام و آب وهواي پاک براي گردشگران جهت استراحت و 

- S5 16/0 4 04/0 88/6 تاريخی در روستا -ي زيارتیوجود جاذبه 

 - S615/0 3 05/0 82/7 چشم انداز طبيعی روستا 

- S716/0 4 04/0 06/7 مردم روستا نوازيمهمان حس 

- S808/0 2 04/0 83/6 ه عنوان روستاي هدف گردشگري در طرح جامع گردشگري استانانتخاب ب 

- S908/0 2 04/0 24/6 معرفی روستا در ميزان جرم پايينتکلف و بی مردم داراي 

- S1006/0 2 03/0 30/5 صنايع دستی محلی از قبيل گيوه بافی، گليم بافی 

 - S1115/0 3 05/0 42/8 محلی رسوم و آداب به وستاييانر پايبندي دلبستگی و تقويت انگيختن بر 

- S1216/0 4 04/0 06/6 الزم تسهيالت و بهداشتی هايسرويس زيرساختها و امکانات رفاهی نظير 

- S1315/0 3 05/0 59/7 حفظ بافت و معماري روستا 

     ( 75/1نقاط ضعف)

W1  -10/0 2 05/0 42/7 بومی افراد سواد سطح بودن پايين 

W2  -16/0 4 04/0 47/5 وگردشگران بومی ساکنان بين فرهنگی تعارضهاي و تفاوتها 

W3  -20/0 4 05/0 30/7 هاي روستامحدود بودن آگاهی مردم از جاذبه 

W4  -06/0 2 03/0 42/4 بخش گردشگري در سرمايه گذاري براي مردم درآمد پايين 

W5  -12/0 3 04/0 83/5 روستا بومی فعاليتهاي با ريگردشگ بر مبتنی اشتغال و اقتصاد جايگزينی 

W6  -16/0 4 04/0 77/6 ي گردشگريعدم وجود مردم محلی متخصص در زمينه 

W7  -امکانات اقامتی، رفاهی و ورزشی  هاي کالبدي وزيرساخت بودن نامناسب

 روستا
18/6 04/0 3 12/0 

W8  -04/0 1 04/0 83/6 امداريعدم اشتغال مردم روستا به کشاورزي و باغداري و د 

W9 -08/0 2 04/0 30/6 باورهاي سنتی مردم محلی نسبت به گردشگري 

-W10  12/0 3 04/0 06/7 برخی از مساکن غير استانداردبافت فرسوده و 

-W11 خصوصی درسرمايه گذاري بخش عدم آگاهی الزم براي مشارکت بخش

 گردشگري روستا
71/7 05/0 2 10/0 

-W12 20/0 4 05/0 24/8 نگرش علمی روستاييان به گردشگري فقدان 

-W13 20/0 4 05/0 18/7 فقراقتصادي و توسعه نيافتگی روستا 

-W14 09/0 3 03/0 18/5 عدم خويشتن باورري و فقدان اعتماد به نفس روستائيان 

 47/3  1 79/177 جمع

 10-0دامنه وزن:        (1395هاي پژوهش، )منبع: يافته
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 خارجی عوامل از ناشی فرصت و تهديد نقاط ارزيابی ماتريس -3 جدول

 وزن ( 86/1نقاط فرصت )
وزن نرمال 

 شده
امتياز وضع 

 موجود
امتياز 

 داروزن

1O - 09/0 3 03/0 95/7 هاي مختلف زراعی و دامیوجود منابع طبيعی غنی و پتانسيل فعاليت 

2O- 12/0 4 03/0 12/8 تفاده ازمنابع طبيعیگذاري در جهت اسمستعدبودن منطقه جهت سرمايه 

3O -09/0 3 03/0 95/6 گرديهاي طبيعتگذاري مناسب براي فعاليت سرمايه 

4O - کابين، کوهنوردي، دوچرخهپيست اسکی، تله)هاي رفاهی پتانسيل جهت ايجاد فعاليت
 سواري و ..(

35/7 03/0 2 06/0 

5O -09/0 3 03/0 36/7 گردشگري بخش در گذاريسرمايه  و برنامه ريزي به دولت توجه 
 6O- 06/0 2 03/0 53/7 روستايیتعامل مناسب روستاييان با مردم خارج از فرهنگ 

7O- 12/0 4 03/0 30/7 روستايی تورهاي به مربوط مؤسسات يتوسعهو  گردشگران روزافزون افزايش 

8O- 09/0 3 03/0 65/7 هاي الزم جهت گسترش صنايع کوچک روستايیوجود پتانسيل 

9O- 09/0 3 03/0 00/8 هاي پيشرفتهآوريوجود نيروي انسانی متخصص و تحصيل کرده جهت استفاده از فن 

10O- 12/0 4 03/0 36/8 گيري از نقش شوراهاي روستايی براي توسعه گردشگريبهره 

11O -03/0 1 03/0 30/8 (هاگذاري بخش خصوصی )به علت پايين بودن مالياتتمايل باالي سرمايه 

12O- 06/0 2 03/0 83/6 مندي از منافع آنهاي جمعی در سطح روستا و بهرهامکان گسترش رسانه 

13O- 09/0 3 03/0 59/7 هاي زيست محيطیي نظارتی و حفاظتی و حمايتالزام به انجام مطالعات و برنامه 

14O- 12/0 4 03/0 53/7 جمعيت باالي روستا 

15O- 09/0 3 03/0 12/8 آسفالت(تباطی مناسب )جادهشبکه ار 

16O- 12/0 4 03/0 83/8 موقعيت جغرافيايی مناسب روستا 

17O- 09/0 3 03/0 53/8 امکان توسعه خدمات زيربنايی در سطح منطقه 

18O-  12/0 4 03/0 42/8 سرمايه هاي اجتماعی )نظير روحيه مشارکت(برخورداري روستاييان از 

19O- 09/0 3 03/0 77/7 باغداري يتوسعه امکان ضاي سبز و باغات و ميوه هاي سردسيري ووجود ف 

20O- 03/0 1 03/0 24/7 اطراف روستاوجود معادن سنگ در 

21O- سازيتوسعه با مهيامحتويبه دستيابیبه مسئولين وباور محلیمديرانمنديعالقه 

 گردشگري هايقابليت
71/7 

03/0 3 09/0 

      (  75/1تهديد ) نقاط 

1T -12/0 4 03/0 47/8 گرايی در اثر روابط با فرهنگ غيرروستايیگسترش فرهنگ مصرف 

2T - 12/0 4 03/0 95/7 وروستا شهر روابط گسترشو  ماهواره ورود روستائيان با سنتی فرهنگ رفتن بين از 

3T- 09/0 3 03/0 83/7 در روستا و زمين قيمت خدمات افزايش 

4T- 06/0 2 03/0 94/7 خاک  و آب منابع گياهی و آلودگی پوشش رفتن بين تخريب و از 

5T- 04/0 2 02/0 77/5 و درخواست کمک از گردشگران / عدم خويشتن باوري گريافزايش تکدي 

6T - 09/0 3 03/0 30/6 مجاورت روستا و تغيير بافت سنتی روستادر  پذير گردشگر مراکز آمدن بوجود 

7T- 03/0 1 03/0 12/7 وکاذب فصلی اشتغالو  مختلف فصول در گردشگران نامناسب وزيعت 

8T- 12/0 4 03/0 00/6 آلودگی منابع طبيعی نظير آب و خاک 

9T - 06/0 2 03/0 59/7 مختلف مقاصد در مسافرين براي نقليه رسانی وسايطخدمات تضعيف 

10T- 12/0 4 03/0 18/7 ازاريابی محصوالتبرسانی در چگونگی کسب درآمد و ضعف اطالع 

11T- 09/0 3 03/0 42/7 افزايش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران 

12T- 12/0 4 03/0 24/7 گذاري در گردشگريوضع مقررات دست و پاگير جهت سرمايه 

13T- 12/0 4 03/0 36/7 هاي گردشگري روستا و منابع طبيعی روستابرداري ناپايدار از جاذبهبهره 

14T - 04/0 2 02/0 59/5 توسعه بيماريهاي واگير از طريق انتقال آن توسط گردشگران 

15T- 12/0 4 03/0 00/6 اختالفات خانوادگی بخاطر تغيير فرهنگ روستا 

16T- )09/0 3 03/0 18/6 کاهش روابط سنتی و اعتماد مردم به همديگر )سرمايه اجتماعی 

17T - 08/0 4 02/0 82/5 هاي موقتفقدان اقامتگاه و رفاهی تجهيزاتو تسهيالت بودن ناکافی 

18T -  12/0 4 03/0 06/6 مسکونی اراضی به باغات و کشاورزي اراضی تغييرکاربري امکان 

19T- 12/0 4 03/0 36/7 تبود تبليغات مناسب و معرفی روستا بعنوان مرکز گردشگري 

 61/3  1 16/295 جمع

 10-0دامنه وزن:         (1395هاي پژوهش، )منبع: يافته
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 گردشگري پايدار روستايی TWOSماتريس  -4جدول
ماتريس نقاط قوت، 

ضعف، فرصت و تهديد 

در زمينه گردشگري 

 روستايی

 S -نقاط قوت 

 

  W –نقاط ضعف 

 

 – O ها فرصت

 
 ( SOراهبردهاي تهاجمی )

 

 و روستايان دولت نهادها، بين هماهنگی ايجاد -1

 کارکردهاي سازيمنظور يکپارچه کارآفرين به

 1SOگردشگري 

جهت  مشارکت جلب سازوکارهاي و طراحی -2

  2SOدر گردشگري پايدار روستايی  گذاريسرمايه

 با گردشگري توسعه يهايی در زمينهتدارک برنامه -3

   3SO  زايیاشتغال رويکرد

 

   (WOراهبردهاي بازنگري )
 

منافع  از هدفمند و بهينه استفاده جهت ريبازنگ -1

 1WO  گردشگري

 تسهيالت و تجهيزات ها،زيرساخت تجهيز و توسعه -2

 2WOگردشگري   مختلف

 توسعه منظور روستا به قديمی و سنتی بافت از استفاده -3

 3WOو ..  زراعی فروش محصوالت و روستايی گردشگري

 با برخورد حوهخصوص ن در مردم به دادنآگاهی و آموزش -4

 4WO  هانبين آ تعارض از جلوگيري منظور به گردشگر

  T –تهديدها 

 
 ( STراهبردهاي تنوع )

گردشگران  و روستاييان توانمندي از گيريبهره -1

 1ST  زيستمحيط جهت حفاظت از منابع طبيعی و

 هاي گردشگري بامعرفی روستاهاي داراي جاذبه -2

  2STو .. تبليغاتی هايبرنامه استفاده از 

  (WTراهبردهاي تدافعی )

در  گذاريسرمايه توسعه جهت ايجاد تسهيالتی تشکيل و -1

 1WT  روستايی گردشگري

تغيير  از جلوگيري جهت مقرراتی و قوانين تدوين و اجراي -2

 2WT  زراعی هايزمين تخريب و کاربري اراضی

 (1395هاي پژوهش، )منبع: يافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان کرمانشاه روستايی  گردشگري هتوسع راهبردهاي سياترم -1شکل 
 

روستايی:   گردشگري يتوسعه راهکارهاي يارائه

 تغييرات روستايی در کرمانشاه گردشگري گسترش

اي گونهاست. به آورده وجود به در آن ايعمده معيشتی

 که مردم روستايی از معيشتی سنتی )دامداري،

 حاضر حال در باشند.برخوردار می کشاورزي و باغداري(

روستاهاي داراي پتانسيل  فعلی شرايط به توجه با

 گردشگري توسعه از اي بهترگزينه عمال گردشگري

 وجود روستاييان معيشتی وضعيت بهبود براي روستايی

 گيرد.  صورت جدي اقدامات تا است نياز ندارد. بنابراين

ي يس خالصهژيک: ماترتجزيه و تحليل عوامل استرات

ژيک، با استفاده از تحليل عوامل تحليل عوامل استرات

ترين عوامل ها مهمداخلی، خارجی و ترکيب آن

استراتژيک در وضعيت گردشگري روستايی ارائه گرديده 

بنابر ضرايب عوامل مرکب مديران و کارشناسان،  .است

 باشد.( میWOراهبردکانونی، استراتژي بازنگري )
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 مديران وکارشناسان مرکب عوامل ضرايب عمجمو -5جدول 

SWOT ( نقاط ضعفW) ( نقاط قوتS) 

 WO SO (Oفرصت )
61/3 58/3 

 WT ST (Tتهديد )
50/3 47/3 

 (1395هاي پژوهش، )منبع: يافته

 

الف . نقاط قوت گردشگري از ديدگاه افراد 

-(. از ديدگاه کارشناسان مهم2و  5جدول ) موردبررسی

 پايبندي دلبستگی و تقويت انگيختن برت، ترين نقاط قو

چشم انداز (، 42/8محلی ) رسوم و آداب به روستاييان

حفظ بافت و معماري روستا ( و 82/7)طبيعی روستا 

و  گياهان دارويی ،زنبورعسلپرورشهستند و  (59/7)

(، محيط آرام و آب وهواي پاک 00/5محلی )تمحصوال

( و 30/5فريح )تبراي گردشگران جهت استراحت و

دستی محلی از قبيل گيوه بافی، گليم بافی  صنايع

 ترين نقاط قوت است. اهميتکم( 47/5)

مورد  افراد ديدگاه از گردشگري ضعف نقاط - ب

 فرهنگی هايتعارض و هاتفاوت (2و  5)جدول  بررسی

آگاهی الزم (، عدم24/8وگردشگران) بومی ساکنان بين

گذاري بخش ر سرمايهخصوصی د براي مشارکت بخش

( و فقدان نگرش علمی 71/7گردشگري روستا )

 ترينمهم ( به عنوان47/5روستاييان به گردشگري )

مربوط به  اهميت کمترين و هستند ضعف نقاط

 با گردشگري بر مبتنی اشتغال و اقتصاد جايگزينی

 بودن (، نامناسب18/5روستا ) بومی فعاليتهاي

ات اقامتی، رفاهی و امکان هاي کالبدي وزيرساخت

( و عدم خويشتن باورري و فقدان 83/5ورزشی روستا)

 اين نتايج در. ( است18/6اعتماد به نفس روستائيان)

 .ارائه شده است (4) جدول

 افراد ديدگاه از گردشگري فرصت نقاط -ج

: از ديدگاه کارشناسان (2و  5)جدول  موردبررسی

روستا ترين فرصت، موقعيت جغرافيايی مناسب مهم

(، مکان توسعه خدمات زيربنايی در سطح منطقه 83/8)

سرمايه هاي ( و برخورداري روستاييان از 53/8)

( بوده و کم 42/8اجتماعی )نظير روحيه مشارکت( )

هاي گذاري مناسب براي فعاليتترين سرمايهاهميت

هاي جمعی (، مکان گسترش رسانه83/6گردي )طبيعت

( و وجود 95/6دي از منافع آن )مندر سطح روستا و بهره

. پوشش باشدی(  م24/7اطراف روستا )معادن سنگ در 

( از نظر 94/7گياهی و آلودگی منابع آب و خاک )

و  يتکد شيبوده و افزا دينقاط تهد نتريکارشناسان مهم

 يباور شتنيخوعدم درخواست کمک از گردشگران/

نتقال آن ا قياز طر ريواگ هاييماري(، توسعه ب59/5)

( و ناکافی بودن تسهيالت و 77/5توسط گردشگران )

( 82/5موقت ) يهاو فقدان اقامتگاه اهیرف تجهيزات

 يیروستا يگردشگر روي شيپ داتيتهد نيترتياهمکم

از  يگردشگر دينقاط تهد -د استان کرمانشاه است.

 گرايی:گسترش فرهنگ مصرفیديدگاه افراد موردبررس

 ني(، از ب47/8) يیرروستايهنگ غدر اثر روابط با فر

ورود ماهواره و  با انيروستائ یفتن فرهنگ سنتر

و از بين  بتخري و( 95/7) روستا و شهر روابط گسترش

شده از  نييتع يراهبردها قيمرحله از تحق نيا ردرفتن 

 تيريمد ،یو خارج یعوامل داخل یبررس قيطر

 11شده و به صورت  بنديدسته ،يیروستا يگردشگر

 يراهبرد يزريبرنامه سماتري در تا انداهبرد ارائه شدهر

، که با توجه به شوند بنديتياولو ت،يجذاب يبرا یکم

قرار گيري وضعيت استراتژيک مديريت گردشگري 

استان کرمانشاه در وضعيت بازنگري، اين استراتژي ها 

 .مورد تحليل و رتبه بندي قرار گرفت

 یکم ياهبردر يزريبرنامه هايسيماتر جينتا

(QSPMنشان م )شده  نيتدو يراهبردها نياز ب دهدی

مربوط به بازنگري جهت استفاده بهينه  تيجذاب نيباالتر

است و  66/3و هدفمند از منافع گردشگري با نمره 

 زيبه راهبرد توسعه و تجه تيجذاب نيترنييپا

با  يمختلف  گردشگر التيو تسه زاتيتجه ها،رساختيز

 ق دارد. تعل 81/1نمره 

 يرگيجهيو نت بحث

 يگردشگر تيرياز ضعف مد یتوجه به تبعات ناش با

راهبرد  نيدر استان کرمانشاه، لزوم تدو يیروستا داريپا

 سي. در ماترطلبدیرا م ايژهيبخش توجه و نيدر ا

 هاي )ضعف و قوت(، جمع نمرهیعوامل داخل یابيارز

 هدد¬یامر نشان م نيمحاسبه شده که ا 47/3 ،يینها

 تيريمعناست مد نيبد نيادارد.  يشترينقاط قوت ب

استان کرمانشاه از نظر عوامل  يیروستا داريپا يگردشگر

 یعوامل خارج یابيارز سيقوت است. ماتر يدارا یدرون
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 يدهندهنشان 61/3 ازيو فرصت( با مجموع امت دي)تهد

 يگردشگر تيريموجود، مد توضعي در که است آن

 ها¬فرصت تيبا تقو تواندیشاه ماستان کرمان يیروستا

 که طورعمل کند. همان یبه خوب دهايدر مقابل تهد

 هاينهياز گز ياريبس دهد،ینشان م QSPM سماتري

الزم را ندارند، چرا که  يداريبه عنوان راهبرد پا یانتخاب

 زانيم ايراهبرد آن وجود ندارد  نيتدو يبرا یتيجذاب

از عوامل  کيهر تيجذاب زانياست. م نييپا تيجذاب

 هايضعف و هاقوت دها،تهدي ها،اعم از فرصت يراهبرد

 نيتدو يبرا يیروستا يگردشگر تيريموجود در مد

 -ضعف نيفرصت و همچن -قوت يکردهايبا رو يراهبرد

کاربرد خواهد  ديتهد -ضعف د،يتهد -فرصت و قوت

 داشت.

 توانیم يراهبرد یکم سيماتر جيبا توجه به نتا

هرچه موثرتر  تيريرا به منظور مد ليذ يراهبردها

 تياولو بيدرنظر گرفت. ترت يیروستا يگردشگر

 و اصالح در هاآن یو وزن کل زانيراهبردها براساس م

 "نمونه  ياست. برا داريپا يتوسعه سمت به حرکت

بازنگري جهت استفاده بهينه و هدفمند از منافع 

 تيريمد يبه لحاظ اجرا يیباال تي، جذاب"گردشگري  

 دارد.   يیروستا داريپا يگردشگر

 

 مديريت گردشگري روستايی پايدار کمی اتريس -6جدول 
 1WO 2WO 3WO 4WO عوامل اصلی موفقيت

-S1  16/0 16/0   (یفرهنگ لياص هايارزش لحاظ از) محلی رسومآداب و 

S2 -16/0 16/0 روستايی اقتصاد سازيمتنوع و زايیاشتغال زراعی، غير هايايجاد فعاليت   

3S -09/0 محلیتمحصوالو  گياهان دارويی ،زنبورعسلپرورش    

 4S - تفريحمحيط آرام و آب وهواي پاک براي گردشگران جهت استراحت و     

5S -16/0  16/0 تاريخی در روستا -ي زيارتیوجود جاذبه  

6S -15/0  15/0 چشم انداز طبيعی روستا  

7S -16/0    مردم روستا ينوازمهمان حس 

8S -08/0 08/0 انتخاب به عنوان روستاي هدف گردشگري در طرح جامع گردشگري استان   

9S -08/0    پايين معرفی روستا در ميزان جرمو  تکلفبی مردم داراي 

10S -06/0  06/0 صنايع دستی محلی از قبيل گيوه بافی، گليم بافی  

11S - 15/0 15/0  15/0 محلی رسوم و آداب به آنها  نديپايب همدلی بين مردم و 

12S -16/0 16/0 الزم تسهيالت و بهداشتی هايسرويس زيرساختها و امکانات رفاهی نظير   

13S -15/0 15/0 15/0 حفظ بافت و معماري روستا  

 55/0 83/0 55/0 16/1 جمع

1W - 10/0    بومی افراد سواد سطح بودن پايين 

2W - 16/0   16/0 وگردشگران بومی ساکنان بين فرهنگی هايتعارض و اتفاوته 

3W - 20/0   20/0 هاي روستامحدود بودن آگاهی مردم از جاذبه 

4W - بخش گردشگري در سرمايه گذاري براي مردم درآمد پايين     

5W - 12/0 روستا بومی هايفعاليت با گردشگري بر مبتنی اشتغال و اقتصاد جايگزينی    

6W - 16/0 16/0  16/0 ي گردشگريعدم وجود مردم محلی متخصص در زمينه 

7W - 12/0 12/0 روستاامکانات اقامتی، رفاهی و ورزشی  و کالبدي هايزيرساخت بودن نامناسب   

8W - 04/0  04/0 اشتغال مردم روستا به کشاورزي و باغداري و دامداري  

9W -08/0 08/0   به گردشگري باورهاي سنتی مردم محلی نسبت 

10W-  12/0 12/0  برخی از مساکن غير استانداردبافت فرسوده و  

11W- 10/0   10/0 خصوصی در سرمايه گذاري بخش گردشگري روستاعدم آگاهی الزم براي مشارکت بخش 

12W- 20/0    فقدان نگرش علمی روستاييان به گردشگري 

13W- 20/0 گی روستافقراقتصادي و توسعه نيافت    

14W- عدم خويشتن باورري و فقدان اعتماد به نفس روستائيان     

 00/1 40/0 24/0 10/1 جمع
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 1WO 2WO 3WO 4WO عوامل اصلی موفقيت

1O - 09/0  09/0 هاي مختلف زراعی و دامیوجود منابع طبيعی غنی و پتانسيل فعاليت  

2O-12/0 12/0 12/0 گذاري در استفاده ازمنابع طبيعیمستعدبودن منطقه جهت سرمايه  

3O -09/0 09/0 گرديهاي طبيعتگذاري مناسب براي فعاليت سرمايه   

4O -06/0 06/0 06/0 سواري و ..(کابين، کوهنوردي، دوچرخهپيست اسکی، تله)هاي رفاهی پتانسيل جهت ايجاد فعاليت  

5O -09/0 09/0 گردشگري بخش در سرمايه گذاري و برنامه ريزي به دولت توجه   

 6O-06/0    روستايیمل مناسب روستاييان با مردم خارج از فرهنگتعا 

7O-12/0 12/0 روستايی تورهاي به مربوط مؤسسات يتوسعهو  گردشگران روزافزون افزايش   

8O-09/0  09/0 هاي الزم جهت گسترش صنايع کوچک روستايیوجود پتانسيل  

9O-09/0   09/0 هاي پيشرفتهآوريده از فنوجود نيروي انسانی متخصص و تحصيل کرده جهت استفا 

10O-12/0  گيري از نقش شوراهاي روستايی براي توسعه گردشگريبهره   

11O -03/0 ها(گذاري بخش خصوصی )به علت پايين بودن مالياتتمايل باالي سرمايه    

12O-06/0   06/0 مندي از منافع آنهاي جمعی در سطح روستا و بهرهامکان گسترش رسانه 

13O-09/0    هاي زيست محيطیي نظارتی و حفاظتی و حمايتالزام به انجام مطالعات و برنامه 

14O-جمعيت باالي روستا     

15O-09/0  آسفالت(شبکه ارتباطی مناسب )جاده   

16O-موقعيت جغرافيايی مناسب روستا     

17O-09/0  امکان توسعه خدمات زيربنايی در سطح منطقه   

18O- سرمايه هاي اجتماعی )نظير روحيه مشارکت(برخورداري روستاييان از     

19O-09/0  09/0 باغداري يتوسعه امکان وجود فضاي سبز و باغات و ميوه هاي سردسيري و  

20O-اطراف روستاوجود معادن سنگ در     

21O-09/0 09/0 09/0 گردشگري هايقابليت سازيتوسعه با مهياتويمحبه دستيابیبه مسئولين و باور محلیمديرانمنديعالقه  

 30/0 54/0 87/0 02/1 جمع

1T -12/0 12/0   گرايی در اثر روابط با فرهنگ غيرروستايیگسترش فرهنگ مصرف 

2T -12/0 12/0   وروستا شهر روابط گسترشو  ماهواره ورود روستائيان با سنتی فرهنگ رفتن بين از 

3T-09/0 در روستا و زمين قيمت خدمات يشافزا    

4T-خاک و آب منابع گياهی و آلودگی پوشش رفتن بين تخريب و از     

5T-افزايش تکدي و درخواست کمک از گردشگران / عدم خويشتن باوري     

6T -09/0   مجاورت روستا و تغيير بافت سنتی روستادر  پذير گردشگر مراکز آمدن بوجود  

7T-وکاذب فصلی اشتغالو  مختلف فصول در گردشگران نامناسب عتوزي     

8T-آلودگی منابع طبيعی نظير آب و خاک     

9T -06/0  مختلف مقاصد در مسافرين براي نقليه رسانی وسايلخدمات تضعيف   

10T-12/0    بازاريابی محصوالترسانی در چگونگی کسب درآمد و ضعف اطالع 

11T-ات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگرانافزايش تخلف     

12T-12/0 گذاري در گردشگريوضع مقررات دست و پاگير جهت سرمايه    

13T-12/0 هاي گردشگري روستا و منابع طبيعی روستابرداري ناپايدار از جاذبهبهره    

14T -توسعه بيماريهاي واگير از طريق انتقال آن توسط گردشگران     

15T-اختالفات خانوادگی بخاطر تغيير فرهنگ روستا     

16T-)کاهش روابط سنتی و اعتماد مردم به همديگر )سرمايه اجتماعی     

17T - 09/0  هاي موقتاقامتگاهفقدان و رفاهی و تجهيزات تسهيالت بودن ناکافی   

18T - مسکونی اراضی به باغات و کشاورزي اراضی تغييرکاربري عدم امکان     

19T- 12/0    معرفی روستا بعنوان مرکز گردشگري عدم تبليغات مناسب و 

 48/0 11/0 15/0 33/0 جمع

 33/2 88/1 81/1 61/3 مجموع نمره جذابيت راهبردها

 (1395هاي پژوهش، )منبع: يافته
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 QSPMآمده از ماتريس براساس نتايج بدست

 داز :راهبردهاي پيشنهادي به ترتيب اولويت عبارتن

منافع  از هدفمند و بهينه استفاده جهت بازنگري -1

 (WO1)گردشگري 

 خصوص نحوه در مردم به دادنآگاهی و آموزش -2

 بين  تعارض از جلوگيري منظور به گردشگر با برخورد

(WO4)  

ر روستا به منظو یميو قد یاستفاده از بافت سنت -3

 یو فروش محصوالت زراع يیتوسعه گردشگري روستا
(WO3) 

 و تجهيزات ها،زيرساخت تجهيز و توسعه -4

  ( WO2گردشگري ) مختلف تسهيالت

از  يگيرهبهر با راهبردهااز  ستهد ينابه طورکلی 

 طنقا میکوشند جیرخا محيطدر  دموجو يهافرصت

 .  بخشند دبهبورا  خلیدا ضعف

 و توسعهبهتر از  ايگزينهاستان  يطاشر به توجه با

 ءبه منظور ارتقا يیستارو يرشگدگربهبود مديريت 

 نستاييارو تمعيش و گردشگري هايجاذبه ضعيتو

 يجدتمهيداتی  تااين رو، الزم است  از. اردند دجوو

 يشگردگر يياامزاز  يمندهبهر زهنوو  دگير رتصو

 نیاخوافر ايبر ستادر رو لیمکم انبهعنو ستايیرو

 .نيستاستان فراهم  ستايیرو مناطق به توسعه يمحتو

 به و انبوهی جمعی يسانههااز ر دهستفااين اساس با ا بر

 به انتومی ؛تبليغاتی مپيا شاعها سايلو يجترينعنوان را

طبيعی و گردشگري و همچنين منابع  منابع توسعة

 توسعه ويپيشر يهافرصتکه از  محلی نسانیا

 پرداخت. ستا يشگردگر

  زشمودادن روستاييان و آ کترمشاهمچنين با  

به عالوه و  ي،شگردگر تخدماو  هافعاليت در هاآن

و  هايرساختز ديجادر ا خصوصی بخش اريسرمايهگذ

و در  لتدو رتنظا با محلی ييزربرنامه بچورچادر 

 صلیا يهابهذجا رکنادر  جديد يفعاليتها ديجاا نهايت

 يهارفاکتواز  يیستارو يشگردگر بيتاجذ حفظ ايبر

 يشگردگرريت مدي ميزآ موفقيت توسعهمهم و اصلی 

 .میباشد ستايیرو

ر هاي تحقيق پيشنهادهايی به شرح زيبر اساس يافته

 ارائه می گردد:

جاذبهاز  بهينه استفاده جهتسازوکارهايی  تدوين. 1

 ،منابع طبيعی تخريب از جلوگيري و گردشگري هاي

 محيطی؛زيست هايآسيب و آلودگی

زايی هايی در زمينه اشتغال. ايجاد نهادها و تشکل2

 ؛ به منظور تقويت کارکردهاي گردشگري پايدار روستايی

. آموزش و توانمندسازي مردم روستايی از طريق 3

ايجاد بازارهاي محلی به منظور فروش محصوالت خانگی 

)دامی، کشاورزي و ..( و  همچنين آشنا شدن گردشگران 

 با فرهنگ و کار مردم روستايی ؛
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