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مجید ولی شریعت پناهی
دانشیارگروهجغرافیا،واحدیادگارامامخمینی(ره)شهرری،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران 
تاریخدریافت7237/7/32:تاریخپذیرش 7237/77/32:

چکیده
امروزه ،صنعتگردشگري یکی از پررونق ترین فعالیت هاي اقتصادي جهان است .این صنعت به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی
ارکان توسعه بیش از گذشته نیازمند توجه است .گردشگري از عوامل مهم عمران نواحی و فعالیتی ارزآور و متعادل کننده است
که موجب توسعة اقتصادي و اجتماعی در سطح منطقه میشود و توسعة آن بر پایة برنامهریزي صحیح گردشگري همواره عامل
مؤثري در بهبود کیفیت زندگی مردم بوده است .بخش شاهو با توجه به سابقهتاریخی سکونت وداشتن جاذبههاي طبیعی و
فرهنگی یکی از پایگاههاي مهم گردشگري کشور محسوب میگردد .با توجه به کمبودهاییکه در زمینه گردشگري در این
بخش وجود دارد هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش SWOTو روش برنامهریزي کمّی QSPMضمن
شناسایی نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات بهترین راهبرد را براي مقابله با تهدیدات و ضعفها و بهرهگیري از قوتها
و فرصتها در زمینه گردشگري بخش شاهو ارائه دهد .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است ،که در آن دادهها و اطالعات
موردنیاز از طریق منابع کتابخانهاي ومیدانی ( پرسشنامه) پیمایشی جمع آوري شده است .نتایج تحقیق نشانمیدهد کهاستراتژي
 SO3مهمترین استراتژي منتخب براي اجرا در جهت توسعه گردشگري در بخش شاهو میباشد.

واژگان کلیدی :برنامهریزیراهبردی ،گردشگریروستایی ،مدل  ،SOWTبخش شاهو
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مقدمه
درسدةگذشتهگردشگریوامورمربوطبهآنگستردگیخاصییافتهوازحالتفعالیتفرعیوفراغتیبهشکل
منزلةاهرمیقدرتمند


جهانی،به
دههتحقیقاتبانک 


براساسچهار

درآمدهاست.
ریزیتوسعه 
ای


دربرنامه

اساسی
نیازی
امروزهبهیکیازبخشهای

موردتأییدقرارگرفتهاست).(Donald&Hawkins,2007:350گردشگری

الگویتوسعه

در
بزرگ و پردرآمد اقتصادی جهان تبدیل شده است).)Higham&Luck,2002:36تا جایی که امروزه فعالیتهای
گردشگری بخش چهارم فعالیتهای انسان پساز کشاورزی ،صنعت و خدمات محسوب میشود و کارشناسان
بهمنزلةسودآورترینصنعتجهاندرآید.برایدستیابیبهموفقیتدرمدیریت

پیشبینیمیکنندکهدرسال3232

وتوسعهگردشگری،برنامهریزیگردشگر یدرتمامسطوحضروریاست.تجربةبسیاریازمناطقگردشگریدر

ریزیشدهبرایتوسعهپایدارگردشگریمیتواندبدونایجاد


جهاندردرازمدتنشاندادهاستکهروشبرنامه
مشکالتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازارهای گردشگری رضایت بخشی را حفظ کند .مکانهایی که در آنها
ریزیتوسعهمییابد،اغلبدچارمشکالتاجتماعیومحیطیمیشوند.اینمسائلبرای


دشگریبدونبرنامه
گر
آور وبرایبسیاریازگردشگرانناخوشاینداستوموجبایجادمشکالتیدردادوستدوکاهشمنافع
ساکنانزیان 

بامناطقگردشگریبرنامهریزی


نندبهطورمؤثر
هایگردشگریغیرقابلکنترلنمیتوا


شود.اینمکان
اقتصادیمی
ایاستکهچندینبخشجامعهواقتصادرادربرمیگیرد.این

شدهرقابتکنند.گردشگریفعالیتنسبتاًپیچیده
گردشگریرونق

ریزیممکناستباعثایجادصدماتناخواستهوغیرهمنتظرهشود.درمناطقیکه

بدون 
برنامه
امر ،
 
که گردشگری دارند،
زیادی ندارد برنامهریزی ،میتواندرهنمون الزم را برای توسعهآن فراهم کند .برای مناطقی  
برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آیندة آن است .امروزه این مسئله

آشکارشده است کهالزمه رسیدن به توسعه ،توجه به روستاها به عنوان بخشپایه است (.)World Blank,2008
محلی را به عنوان اقتصاد روستایی در نظر بگیریم ،گردشگری میتواند تحوالت مهمی را در این
چنانچه اقتصاد  
بسیاریاز

اقتصاد ایجاد نماید ،زیرا امروزه بهبود معیشت و کاهش فقر روستایی یکیاز مهمترین چالشها در 
درحال توسعه است .تالشهای صورت گرفته در این جوامع برای رهایی فقر روستاییاز طریق
کشورهای  
هایپیشرفتهبهبخشکشاورزی،


بهبودحاصلخیزیخاک،اصالحاتاراضیوواردکردنتکنولوژی
راهبردهایی 
مثل

محرکهای اقتصادی

)(shen et al,2008:19توریسم یکیاز بزرگترین

منجربهدستیابیبهاهدافموردنظرنشدهاست

میباشد بهطوریکه این صنعت با ترکیب و بکارگیری
میرود و بهعنوان یک ابزاراقتصادی مطرح 
قرن حاضر به شمار 
همزمان منابع داخلی و خارجی،منافع اجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی و فرهنگی زیادی را به دنبال دارد( Doswill,

 .)2005: 112
گردشگریازطریقفعالیتهایتوسعهایبهعنوانصنعتیمهمبرایکاهشفقروبهبودووضعمعیشتیشناخته


کاالوخدمات
اقتصادیازطریقافزایشفروش 


ورشد
ارتقاءمهارتها 

،بهبودو


شود؛زیرامنجربهایجاداشتغال

می
دستیمیگردد ) .) fayissansiah&tadasse,2007:2

مختلفجامعهمحلیازقبیلمحصوالتکشاورزیوصنایع
هدف شناسایی زمینههای گسترش گردشگری و فراهم آوردن بستری مناسب برای استفاده بهینه از
پژوهشبا  


این
پتانسیل هایگردشگریروستاییبخششاهووارائهراهبردیمناسبباروششناسیتوصیفی -تحلیلیانجامشده
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مختلف ومؤثردرامر


بررسیابعاد
که 
به
آمده 
فراهم  
ومیدانی 

ودادههایالزمازطریقکتابخانه 
ای


است.اطالعات
مرحلهبعدی

روستایی(اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،کالبدی،اکولوژیکیونهادی)پرداختهوسپس  
در


گردشگری

گردشگریازروش تحلیل


راهبردمناسبجهتتوسعه
ژی 
و
تحقیق،جهتتجزیهوتحلیلاطالعاتوارائهاسترات 

استفادهشدهاست.باتوجهبهبررسیهایصورتگرفتهرویمحیطداخلیومحیطبیرونیمنطقهمورد

 SWOT
مطالعه ،فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها شناسایی شد و جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط
ضعف ،تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت های موجود در ارتباط با توسعه گردشگری در نواحی
هااستراتژیهایمناسبیارائه


کمیوتحلیلداده

گیریوارائهپیشنهاداتبهروش

روستاییمطالعهشدهبراینتیجه
شده است.بخش شاهو شامل 8روستا با مجموع 352خانوار براساس فرمول کوکران382نفربه عنوان نمونه آماری
نفرانتخابشدهاند.

جامعهمحلیانتخابشدند.وازجامعهآماریگردشگران722نفروتماممسئولینبهتعداد32

سپس با توجه به آرای کارشناسان و اساتید دانشگاه ماتریس برنامهریزیکمی راهبردی( (QSPMترسیم گردید و
راهبردمناسبانتخابشد .
مبانی نظری 
بهبعدگسترشیافت.درابتدا(دهههای7392و)7372گردشگری

گردشگریروستاییبهطورمشخصازدهه7352
روستایی ازجنبهاقتصادیبرایجوامعمحلیموردتوجهقرارگرفتوسپسبهعنوانابزاریبرایتوسعهجوامع

فرهنگیو زیست محیطی

روستایی مطرح شد).(Walpole&Goodwin,2000:561امروزه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-
گردشگریروستاییموردتوجهاست.امروزه گردشگری به عنوان فعالیتی پویا و با ویژگیهای بارز و منحصر به فرد،
توسعهیافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده

بخش مهمی ازفعالیتهای اقتصادی و تولیدی کشورهای
است).(UNWTO,2007:11توسعهاین صنعتدر کشورهای صنعتی ،موجب تنوع درآمدها وکاهش ناهماهنگی در
),1994:457

میگردد و در کشورهای درحال توسعه فرصتی برایصادرات،تولید ارز و ایجاد اشتغال است
اقتصاد 
.)Hallگردشگری یک نیروی فوقالعاده برای تغییر است و در بسیاری از کشورها به عنوان نیرویی برای خوشبختیبه
میآورند،بلکه زندگی محلی را
میآیند،نه تنها پول همراه خود 
کنندهای که برای گردش 

میآید.هزاران بازدیده
حساب 
میدهند(.(Rossana,2007:95ازاین رو نخستین دلیل توسعهیصنعت گردشگری در
به وضع بهتر یا بدتری تغییر 
اغلب کشورها ،بهره برداری ازمنافع اقتصادی آن است .از دیدگاه صاحب نظران ،گردشگری سبب بهبود اقتصاد ،
جامعهی میزبان،افزایش درآمد،افزایش تأسیسات،بهبود

ارتقای زندگی ساکنین محلی،بهبود سطح استاندارد زندگی
طرحهای آمایشی اعم از ملی،منطقهای و
اشتغالزایی و غیره را در پی خواهد داشت.گردشگری امروزه در چهارچوب 

میرود .این صنعت که مهمترین
مؤلفههای مهم توسعه و محرومیت زدایی به شمار 

محلی به عنوان یکی از ابزارها و
ناحیهای است .فعالیتیارز آور و متعادل کننده است که موجب توسعهی اقتصادی و اجتماعی در سطح

عوامل عمران
منطقهای شده و توزیع عادالنه درآمد و همچنین سطح اشتغال را به دنبال دارد (.)Tavallayi,2006:61گردشگری
دارای اشکال مختلفی است که بسته به شرایط محیطی ،متفاوت است ).(Cater,2000:43گردشگری شاملهمه
اش در جای دور از
فعالیتهایی است که به وسیله یک گردشگر در طول مدتی که او به دالیل شخصییا حرفه 

مکانیکه محل زندگی او باشد انجام میگیرد ( .(Smid&Zuart,2002: 233گردشگری روستایی یکی از انواع
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محیطهای روستایی و پیرامون آنها

وگونههای مختلف گردشگری در

فعالیتها

مختلف گردشگری است و شامل
ارزشها و آثار متفاوتی برای محیط زیست روستا اعم از طبیعیوانسانی است ( 
617

دربردارندهی

میشود و نیز

درتبیین رهیافت مفهومیجامع برای برنامهریزی راهبردی پایدارگردشگری در مناطق
همچنین 

.(Soteriades,2002:
روستایی،چهار قلمرووحوزهپایداریبایددرنظرگرفته شوند:اکولوژیکی،فرهنگی،اقتصادیمحلی& Lanza

)  .)pigliaru,2005:125در این زمینه طراحی و تدوین برنامه راهبردی گردشگری پایدار که در برگیرنده مراحل
عمدهای چون زمینهسازی و تسهیل گری ،درگیری و مشارکت مؤثر ،تحول و توسعه ،انسجام و ثبات ،و همچنین

نوسازیکارکردیاست،ضرورتمییابد( .)Dann ,1996:2صنعت گردشگری و بهتبع آن برنامهریزی گردشگری

همواره دارای دو ویژگی عمده است :اول اینکه،نیازمند ابعاد اقتصادی و زیست محیطی است .دیگراین که نیازمند
برنامهریزی باید به صورت هم

میباشد .این دو نوع
برنامهریزی غیرفیزیکیاست که شاملابعاد اجتماعیو فرهنگی 

میباشد که شامل یک سریاز
برنامهریزی گردشگری دارای رویکردهای متفاوتی 

زمان و به موازات هم صورتگیرند.
بحث های اشتراکیاست که روابط زیاد گروههای ذینفع را دربرگرفته و با تکنیک های مشارکتی گوناگونی به پیش
میرود .

پیشینه تحقیق 
در زمینة تحقیقات داخلیوخارجی در رابطه با برنامهریزی استراتژیک برای توسعة گردشگری،تحقیقاتی انجام گرفته
میشود :
است که به چند مورد از آن ها اشاره 
فاضلنیا و هدایتی()7283در پژوهشی با استفادهاز روش پیمایشی و میدانی و تعیین نقاط ضعف،قوت،فرصتهاو
یهای توسعه گردشگریدریاچه زریوار پرداختند .نتایج پژوهش
تهدیدها گردشگری به شیوه SWOTبه ارائه استراتژ 
آنان نشان دادکه آستانه آسیبپذیری این دریاچه به خاطرگردشگری بودن بسیار باالست و نیازمند بازنگری وارائه
یهای آن است
سیاستهای مناسب و همچنین مدیریت واحد برای رفع محدودیتها و قابلیتها و توانمند 
) .(Fazelnia & Hedayat ,2011:145-170ابراهیم زاده و همکاران()7232در مقالةبرنامهریزی استراتژیک توسعة

گردشگری با تأکید بر گردشگری مذهبی به ارائة راهکارها و تعیین استراتژیهای کاربردی برای توسعة گردشگریبا
برنامهریزی

تأکید بر گردشگری مذهبیشهر قم پرداختهاند .نتایج نهایی مبین آن است که استراتژیهای قابل قبول در
شهر،دراولویت نخست،استراتژیهای محافظه کارانهاند .به منظور تحقق این امر،استراتژی

گردشگری مذهبی این
مذکور میتواند با اجرا و تقویت جاذبههایطبیعی به منزلة عنصر مکمل گردشگری مذهبی،در تمام طول سال،برای
جلوگیری از فصلی شدن گردشگری شهر و افزایشمدت اقامت گردشگران در شهر عملی شود),2012:115-141
مقالةبرنامهریزی توسعةگردشگری با استفادهاز

.)Ebrahimzadeh et alهمچنین ضرابی و همکاران()7232هم در
مدل SWOTبهبررسی نقشجاذبهها و پتانسیلهایگردشگری شهرستان نورآباد ممسنی در جذب گردشگران پرداخته
اند .نتایج نشان میدهد کهبین کمبود امکانات زیربنایی و توسعه نیافتگی صنعتگردشگری در شهرستانممسنی رابطة
معناداری وجود دارد .عالوه بر ایننتایج تحلیلSWOTنشان میدهد که آستانة آسیب پذیری این شهرستان در زمینة
سیاستهای مناسب برای رفع ضعفها و تهدیدات

انواع مختلف گردشگری بسیار باال بوده ونیازمند بازنگری و ارائة
برنامهریزی راهبردی
با استفاده از نقاط قوت و فرصتهاست(.(Zarabi et al,2012:1-24هادیانیو همکاران( )7232
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یافتههای تحقیق حاکی از آن است که برای نیل به تحقق اهداف و
توسعهی گردشگری بر اساستحلیل  SWOT
جاذبهها و

بابهرهگیری از این راهبرد،تقویت و افزایش میزان ارائهی امکانات و خدمات در کنار

توسعهی گردشگری
بینالمللی،با هدفجلب رضایت بیشترگردشگران به ویژه گردشگران
منابع گردشگری دارای اهمیت در سطح ملی و 
کارکردهای تاریخیتمدنی و فرهنگی شهر شیراز به سایر کشورها با هدف

خارجی به منظور معرفی جایگاه واقعی
)Hadiani et ,2012:111-132

میشود
جذب هر چه بیشتر گردشگرانخارجی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار پیشنهاد 

 Comino.)alو همکاران( )3279ازمدل  SWOTبهعنوانیکشاخصجهتآنالیزومدیریتیکمجموعهپارک
هاوتهدیدهاییکهدرموردمجموعهوجودداشت


طبیعیاستفادهکردند.دراینبررسینقاطقوت،ضعف،فرصت
بررسیشد.دراینمطالعهتأکیدشدکهبااستفادهازچنینشاخصهاییمیتوانفعالیتهایآیندهالزمبراییک

ازسالباتوجهبهتعدادگردشگرانوعوامل

ریزیکردونتایجنشاندادکهدرهرزمانی


سیستمرابهخوبیبرنامه
دیگر محیطی الزم است تا مدیریتهای ویژهای اتخاذ شود) Yan.)Comino et al,2016:1104-1117و
همکاران( )3275در پژوهشی بر اساسروش SWOTبه بررسی چار چوبهای برنامهریزی راهبردی برای تثبت
زمیندرکشورچینپرداختند؛یافته هایپژوهشنشاندادفرایندتثبتزمیندرچینهنوزواردمرحلهالگویچشم

انداززیستمحیطینشدهاست( .(yan etal,2015:46-54
محدوده مورد مطالعه
زشمالبهشهرستانکامیاراندراستانکردستان،

مانشاهواقعگردیدهاینشهرستانا

روانسردرشمالاستانکر

شهرستان

ازجنوببهشهرستانکرمانشاهوداالهووازغرب


ازشرقبهشهرستانکرمانشاه،ازشمالغربیبهشهرستانپاوه،
مترمربع در92
کیلومتر  

به شهرستان جوانرود و ثالث باباجانی محدودمیشود.شهرستان روانسر بامساحت  7712
کیلومتریمرکزاستانواقعشدهاست .با توجهبهآخرینتقسیماتکشوریاینشهرستاناز دوبخشمرکزیو
شاهوتشکیلشدهاست.بخششاهوکهباطولجغرافیایی 19˚ 332وعرضجغرافیایی 25˚712دقیقهوباارتفاع
7593مترازسطحدریاواقعشدهاست .روستاهایاینبخشدارای 2291نفرجمعیتو 383خانوارهستندکه
قلعهومنصوراقایی)و 8روستامیباشد.ازکلجمعیتحدود 7912نفرزنو 7731نفر

مشتملبر 3دهستان(قوری
بودهاست،یعنیدرمقابلهر722زن725مرددربخششاهو

رامردتشکیلمیدهد.بدینترتیبنسبتجنسی725

زندگی میکند .بیشترین شاغلین منطقه در فعالیتهای کشاورزی شامل زراعت و باغداریمشغول به کار هستند
(فرمانداریشهرستانروانسر.)7237،سهممذکوردرمقایسهبامیانگیناستان،مبیناینموضوعاستکهبخششاهو
از لحاظ سهم اشتغال در بخش کشاورزی  3/39درصد از میانگین استان بیشتر است .مساحت مراتع شهرستان
هکتارمیباشدکه32722هکتارآندرمحدودهبخششاهوقرارداردکه29/9درصدمراتعشهرستان

روانسر55222
سینوپتیکروانسردردورهآماری()7297-7239میانگین
توسطایستگاه  

راشاملمیشود.براساسآمارارائهشده
حداکثر ،حداقلو متوسط ساالنه دمای هوا به ترتیب  ، 75/7 ،8/3 ،37/7درجه سانتیگراد است .بیشترین مینانگین
بارشدرایستگاهبارانسنجیبخششاهودرماهبهمن(788/9میلیمتر)وماهآبان()729/7وکمترینمیانگینبارش

میلیمتر )بهوقوعپیوستهاست.رطوبتنسبیدربازدهزمانیموردبررسیبینحداکثر 88تاحداقل3

درماهتیر(7
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درصدمیباشد.میانگینمتوسطساعات

درصددرنوسانبودهومیانگینسالیانهاینشاخصدردورهمذکور 92
ودیماهبا759/7ساعت


دارایحداکثر
ساعتمیباشدکهازاینمقدارتیرماهبا295/5

آفتابیروانسربرابر2217/5
اقلساعاتآفتابیبرخورداراست.بخششاهوبراساسشاخصهایاروپاییروش Humidexدرکلیهایام

ازحد
اینبخششاهوبهدلیلقرارگیریدردامنهکوهشاهودارای

است.بنابر

سالشرایطآسایشدربخششاهوبرقرار

باشد.ناهمواریهای منطقه درپی حرکاتکوهزاییدر اواخر دوران دوم زمینشناسیشکل

اقلیمنیمه مرطوبمی
کوههایزاگرسازغرببهشرقاستازلحاظمورفولوژیک
رشته 
روندناهمواریهامنطقهبهتبعیتاز 

گرفتهاستو

متروکوههایقوریقلعهباارتفاع

هایمرتفعتشکیلدادهاستکهکوههایارتفاع 3222


بخششاهوراسرزمین
گسترشرادرمنطقهدارند،موجب


هایآهکیکهبیشترین

اند.سنگ

راتشکیلداده

هایاینبخش

ناهمواری
 3228
متر
کردیمیباشد .کردهاازلحاظ

بهوجودآمدناشکالکارستیازجملهغارهاشدهاند .زبانگویشمردمبخششاهو

فرهنگ پوشش دارای تنوعی همگون و متناسب با سکونتگاههای غالبا کوهستانی و معتدل خود بوده و از لحاظ
رنگهای مورد استفاده در پوشاک نیز یکی از غنیترین نوع پوشش خاورمیانه را به خود اختصاص دادهاند.

هایشادومتنوعکهبرگرفتهازطبیعتزیبایاینمنطقهاست،یکیازجاذبههایفرهنگی


ابارنگ
لباسهای زیب

سکونتگاههای روستایی این

مناطق کردنشین است .قدمت لباس کردی به دوره مادها و ایران باستان بر میگردد .
ازجاذبههایفراوانطبیعیوفرهنگیدارایتوانو

بخشبهعلتاستقراردردامنهکوهشاهووبهدلیلبرخورداری
پتانسیلباالییجهتتوسعهگردشگریروستاییمیباشند .


شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی



Source: Authors, 2019

هایگردشگریاینبخشمیتوانبهغارکاوات،غار قوریقلعه،چشمهکاوات،بافتپلکانی


ازمهمترینجاذبه
جنگلهای انبوه ،دره قوری قلعه ،چشمههای قوری قلعه و کوه شاهو اشاره نمود .غار قوری قلعه

روستاها ،
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متراستوبهعنوانیکیازهفتاثر

بزرگترینغارآبیآسیاباپیشینه95میلیونسالهاست.درازایاینغار2852

قلعهبراساسمطالعاتباستانشناسیازحدود52هزار

طبیعیملیایران،بهثبترسیدهاست.غارهایاطرافقوری
سالمسکنشکارچیان عصر سنگبوده است.باستانشناسانوزمینشناسانمعتقدندکهقدمتاین غاربه 95
ازدیگرجاذبههایگردشگریومعروفبخش

میلیونسالپیش،یعنیدورهدومزمینشناسیبرمیگردد.غارکاوات

درسلسلهکوههایشاهو نزدیکروستایشبانکارهدر 3کیلومتریغارقوریقلعهواقعشدهاست.

شاهواست که 
دهانهغاردرارتفاع7992متریازسطحدریاقراردارد .
تحلیل SWOT

توسطدوفارغالتحصیلمدرسهبازرگانیهارواردبهنامهایجورج

تحلیل SWOTبرایاولینباردرسال 7352
برنامهریزی
روشهای مهم در فرآیند 

.(Duarteet al,2006:235یکی از
آلبرتاسمیتورولندکریستنسنمطرحشد( 
قوتها) ،
واژههای  (  Strengths
 SWOT  .(Liangetal,مخفف  


)2009:88
استراتژیک ،روشSWOTاست.
(فرصتها)و( Threatsتهدیدها)استوابزاری بسیار مهم برایتحلیل

(ضعفها) Opportunities،

 Weaknesses
میشود
سیستماتیک عوامل داخلی و خارجی یکسازمان است) .)Yuksel, 2007: 3365از طریق اینمدل سعی 
فرصتها حداکثر

تهدیدهایخارجی ،از

ضعفهای داخلی و

قوتها تبدیل شوندوبا به حداقلرساندن

ضعفها به

روشیستکهتفکر سیستماتیک را دربردارد و شامل

روش SWOT
استفاده بهعملآید)  .(Arslan&Deha,2008: 902
)(Shrestha et 186
میشود 
عیبشناسی جامعی از عوامل مربوط بهتولیدات جدید،تکنولوژی،مدیریت،و برنامهریزی 


برنامهریزیراهبردیباتکنیکSWOTروشینسبتاًنووموفقیاستکهتاکنوندرنقاطمختلفدنیامورد
 .al,2004:
میباشد،که در شکل 3ارائه شده است.
استفادهقراریگیرد.این تکنیک شامل یک فرآیند 8مرحله ای 



فهرستبندیفرصتهایمهمبیرونیجامعهموردمطالعه 

فهرستبندیتهدیدهایبیرونیجامعهموردمطالعه 

فهرستبندینقاطقوتاصلیجامعهموردمطالعه 
فهرستبندینقاطضعفاصلیجامعهموردمطالعه 
مقایسهنقاطقوتوفرصتهاوثبتراهبردهای SO
مقایسهنقاطضعفوفرصتهاوثبتراهبردهایWO
مقایسهنقاطقوتوتهدیدهاوثبتراهبردهای ST


مقایسهنقاطضعفوتهدیدهاوثبتراهبردهایWT

شکل ( :)2مراحل تهیه مدل سوات
Source: Ebrahimzadeh and Aghasi Zadeh, 2010: 114-115

تهدیدهاراکهدرمرحله

بهشکلنظامیافتههریکازعواملقوت،ضعف،فرصتو

روشتجزیهوتحلیل SWOT
اندموردتحلیلقراردادهواستراتژیهایمتناسبباموقعیترامنعکسمیسازد.درمدل  SWOT

قبلشناسایی 
شده

پسازفهرستنمودنهریکازعواملقوت،ضعف،فرصتوتهدیدکهدرمرحلهقبلشناساییشدهونوشتن
ازمحلتالقیهریکازآنهااستراتژیهایمورد


ترتیبامتیازوزندار
آنهادرسلولهایمربوطهبهخود برحسب

میشود.بر این
نظرحاصلمیگردد.بنابراینهموارهاینماتریسمنجربهچهاردستهاستراتژیWO ،WT،STو  SO

میتوان درشکل 2خالصه کرد .
اساس،چهارچوب ماتریس تحلیلی SWOTرا 
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ماتریس  swotنقاطقوتs
فرصتها 

نقاطضعف w

استراتزیهای 

استراتزیهای 


O

 SO

تهدیدها 

استراتزیهای 

استراتزیهای 


T

 ST

WO

WT

شکل (:)3چهارچوب ماتریس تحلیلی SWOT
Source: Authors, 2018

یافتهها 
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  IFEوEFE

برایتهیهماتریسارزیابی عواملداخلی) (IFEابتدانقاطقوتوسپسنقاطضعفرالیستکردهوبههرعامل
یکضریبوزنیبینصفر(بیاهمیت)تایک(بسیارمهم)اختصاصمیدهیم.دراینصورتجمعضرایبوزنی

اختصاصدادهشدهبایدمساوییکباشد.بههریکازاینعاملهانمره7تا 1دادهمیشود.نمره 7بیانگرضعف
نشاندهندهقوتبسیارباالیعاملمیباشد.برایتعیین

اساسی،نمره3ضعفکم،نمره 2بیانگرنقاطقوتونمره 1
شود.مجموعهنمرههاینهاییهرعاملمحاسبهشدهتا


نمرهنهاییهرعامل،ضریبهرعاملدرنمرهآنضربمی
نمرهنهاییسازمانمشخصشود.اگرمیانگینآنهاکمتراز3/5باشدیعنیسازمانازنظرعواملداخلیدچارضعف
بوده و اگر نمره میانگین بیشتر از 3/5باشد سازمان داری قوت میباشد .برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل
نیزمانندارزیابیعواملداخلیعملمیشود .

خارجی((EFE
جدول  1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( IFE )1وEFE
وضع

امتیاز وزن

امتیازموجود

دار

قوتها 

وزن

 2/391

وجودانواعجاذبههایطبیعیوچشماندازهایمنحصربهفردنظیررودخانهها،چشمههاوآبوهوایمناسب

-S1

 2/99

1

وجودجاذبههایفرهنگی(آدابورسوم،فرهنگیمحلی،رقص،لباس،موسیقی)

-S2

 2/93

1

 2/318

-S3نزدیکیبهبازارچهمرزیشهرستانجوانرود 

 2/57

1

 2/338

-S4داشتنمحیطآراموبدونسروصدا 

 2/97

2

 2/782

-S5وجودغارقوریقلعهوکاوات 

2/91

1

 2/359

-S6تنوعپوششگیاهی 

 2/92

1

 2/312

-S7وجودارتفاعاتوقللمناسبجهتانجامورزشهایتفریحیازقبیلدامنهنوردی،کوهنوردی 

 2/58

2

 2/771

-S8وجودبازارمناسببرایفروشمحصوالتکشاورزی 

 2/59

2

ضعفها 

وزن

وضع

 2/798
امتیاز

امتیاز وزن

موجود

دار

-W1نبودیانامناسببودنتسهیالتاقامتی،رفاهی،خدماتی 

2/91

7

 2/91

فرهنگیگردشگریروستاییمنطقهازطریقرسانههایگروهی 

ضعفاطالعرسانیدربارهجاذبههایطبیعیو

-W2

 2/58

3

 2/779

-W3توزیعنامناسبگردشگریدرفصولمختلفسال 

 2/18

3

 2/39

-W4تعارضوتفاوتمیانفرهنگگردشگرانومردممنطقه 

 2/17

3

 2/83

ضعفبرنامهریزیوعدمسرمایهگذاریدولتیدراینبخش 

-W5

 2/97

7

 2/97

عدمتمایلمردمجهتسرمایهگذاریدربخشگردشگری 

-W6

 2/19

3

 2/33

-W7عدمآشناییوآموزشروستاییاندرنحوهبرخوردباگردشگران 

 2/11

3

 2/88

عدمرضایتمندیگردشگرانازقیمتکاالهایارائهشده 

-W8

 2/28

3

 2/79

راههاودفعنامناسبزبالههاوفاضالب 
مناسببودنزیرساختهایکالبدینظیر 

-W9نا

 2/93

7

 2/93

 -W10عدموجودنیروهایآموزشدیدهوتحصیلکردهدراینبخشبرایراهنماییگردشگران 

 2/51

3

 2/728

جمعکل

7
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وضع

امتیاز

امتیاز وزن

فرصتها 

وزن

-O1افزایشانگیزهبیشتردربینمردمشهرهایمجاوربرایمسافرتوتفریحدرمنطقهموردمطالعه 

 2/83

1

-O2نزدیکیبهبازارچهمرزیشهرستانجوانرود 

 2/33

1

ریزیوسرمایهگذاریدربخشگردشگری 


افزایشتوجهدولتبهبرنامه
-O3

 2/88

2

 2/391

گذاریبومیبرایسرمایهگذاریدربخشگردشگری(مثلساختنهتلومسافرخانه) 


افزایشانگیزهسرمایه
-O4

 2/89

2

 2/358

 -O5وجودشهرهایمتعدددرنزدیکیایندهستانازجملهجوانرود،روانسروپاوه 

 2/32

1

 2/292

-O6عدمارائهتسهیالتمطلوببهگردشگراندرمناطقتفریحیرقیب 

 2/83

2

 2/319

تهدیدها

وزن

وضع

موجود

دار
 2/259
 2/298

امتیاز

امتیاز وزن

موجود

دار

ضعفمدیریتوبرنامهریزیدرامرگردشگری 

-T1

 2/79

7

 2/79

-T2آلودگیمنابعآبوخاک 

 2/97

3

 2/733

افزایشامکاناتوخدماتدرمناطقتفریحیرقیبمانندجوانرودوروانسروافزایشوتمایلتوریستهاومسافرتبه

-T3

 2/99

3

 2/723

بینرفتنفرهنگسنتیومحلیباافزایشتوریستها 

-T4از

 2/53

3

 2/778

-T5افزایشتخلفاتاجتماعیباورودگردشگرانبهاینناحیه 

 2/91

3

 2/738

ازبینرفتندرختانوپوششگیاهیوآثارتخریبیآنبرزمینهاومزارعکشاورزیدرآینده 

-T6

 2/73

7

 2/73

-T7عدمصدورمجوزو تسهیالتازسویدولتجهتگسترشخدمات،تجهیزاتوتأسیساتگردشگریدراینمنطقه 

 2/75

7

 2/75

جمعکل

7
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منطقهتفریحیرقیبدرآینده 

Source: Research findings, 2018

ارائه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی 
موفقیتآمیزراهبرد،بهسازگارکردنمنابعدردسترسوفرصتهایموجوددرمحیطبستگیدارد.شناسایی


تدوین
هاوتهدیدهایخارجی،گاممهمیدرراستایتطابقمناسببینآنهاست.تشکیل


وفرصت

وضعفداخلی

نقاطقوت
هاوتهدیدهاابزاربسیارمفیدیبرایاینکاربهشمارمیرودکهتحلیلگران


ماتریسنقاطقوتوضعف،فرصت
توانندعواملمشخصشده.درماتریسSWOTرابازنگریکردهوچهارنوعراهبردراتدویننمایند(جدول )3


می
جدول ( :)2خالصه راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری بر اساس تحلیل SWOT
تحلیل SWOT

فرصتها( )o


تهدیدها( )T



 -o 7افزایش انگیزه بیشتر در بین مردم شهرهای مجاور برای

ضعفمدیریتوبرنامهریزیدرامرگردشگری 

-T1

مسافرتوتفریحدرمنطقهموردمطالعه 

-T2آلودگیمنابعآبوخاک

-o3نزدیکیبهبازارچهمرزیشهرستانجوانرود 

-T3افزایشامکاناتوخدماتدرمناطقتفریحیرقیب



بیرونی



 - o2افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایه گذاری در

-T4ازبینرفتنفرهنگسنتیومحلیباافزایشتوریستها

بخشگردشگر 


-T5افزایشتخلفاتاجتماعیباورودگردشگرانبهاینناحیه



 -o1افزایش انگیزه سرمایهگذاری بومی برای سرمایهگذاری در

 -T6عدمتوجهبهازبینرفتندرختانوپوششگیاهیوآثارتخریبی




درونی



بخشگردشگری 

آنبرزمینهاومزارعکشاورزیدرآینده 



-o5وجودشهرهایمتعدددرنزدیکیاینبخش 

 -T7عدم صدور مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گسترش

-o9عدم ارائه تسهیالت مطلوب به گردشگران در منطقه تفریحی

خدمات،تجهیزاتوتأسیساتگردشگریدراینمنطقه 

قوتها( )S

رقابتی/تهاجمی( )SO

استراتژی 
های


استراتژیهایتنوع( )ST


جاذبههایطبیعیو
 -S1وجودانواع 

7ـ بهرهگیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین

تنوعبخشی به فعالیتها ،تأسیسات و خدمات گردشگری به منظور به
 -7

چشم اندازهای منحصر به فرد نظیر

طبقاتشهرنشیندرجهتاستفادهمؤثرازانواعجاذبههایطبیعیو


کارگیریطیفگستردهاییازمردم 

رودخانهها ،چشمهها و آب و هوای


فرهنگیبهمنظورایجاداشتغالودرآمدبرایساکنینمنطقهمورد

ـتوسعهوتجهیزمسیرهایطبیعتگردیوتدویندفترچههایراهنما

3

رقیب 

مناسب 

مطالعه 

وبروشورهابرایگردشگران 

-S2وجود جاذبههای فرهنگی (آداب

گیریازجاذبههای


ـشناساییوبهره
3

2ـ تنوع بخشی و توسعه برنامههای تبلیغاتی برای معرفی جاذبههای

ورسوم،فرهنگیمحلی،رقص،لباس،

طبیعیوفرهنگیایننواحیبهمنظورجذببیشترگردشگرانبرای

فرهنگیازطریقسمینارهاوجشنوارههادرسطحملیومنطقه

طبیعی  
و


موسیقی) 

رقابتباسایرمناطقتفریحیرقیب 

ای 
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 -S3داشتن محیط آرام و بدون

2ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخشهای مختلف مرتبط با امر

1ـ بهرهگیری بهینه و هدفمند با تأکید بر توانایی های درونی و ارتقاء

سروصدا 

گردشگری 

ظرفیت ها و نقاط قوت در جهت برنامه ریزی برای حذف یا کاهش

-S4وجودغارقوریقلعهوکاوات 

1ـ تأکید بر توسعه گردشگری طبیعی به دلیل وجود مزیت های

تهدیدات بیرونی مانند ،کاهش تخلفات اجتماعی ،از بین بردن ضعف

-S5تنوعپوششگیاهی 

نسبیبرایتوسعهایننوعگردشگریدربخششاهو 

مدیریتدرامرگردشگریروستایی 

-S6وجود ارتفاعات و قلل مناسب

 5ـ افزایش توجه دولت در جهت ترویج و توسعه صنعت

جاذبههای طبیعی و
 5ـ برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت ثبت  

جهتانجامورزشهایتفریحیازقبیل

گردشگریروستایی 

فرهنگیدرلیستآثارملی 

دامنهنوردی،وکوهنوردی 

 9ـاستفادهبهینهازفرصتوجودمراکزجمعیتیمانندشهرستانهای

 9ـ توسعه و گسترش گردشگری کشاورزی به منظور بهره برداری

 –S7مستعدبودنناحیهبرایسرمایه

روانسر،پاوه،جوانرود 

مناسبازمناظرزیبا،مزارعوباغاتروستاییدرجهتکسبدرآمدو

گذاریجهتاستفادهازجاذبههای


7ـاستفادهبهینهازوجودانواعمحصوالتکشاورزیولبنیباایجاد

جلوگیریازتخریبمزارعوجاذبههایطبیعی 


طبیعیوفرهنگی 

بازارمناسببرایفروشمحصوالتبهگردشگران 

میومحلیبهارزشهایفرهنگیخود 
7ـآگاهکردنمردمبو 

 -S8وجودبازارمناسببرایفروش



محصوالتکشاورزی 
ضعفها( )W


استراتژیبازنگری( )WO

راهبردهایتدافعی( )WT

 -W1نبود یا نامناسب بودن

7ـبازنگریدرتوزیعنامتعادلگردشگریدر

هاییطبیعی و فرهنگی در جهت کاهش یاحذف نارساییها وموانع درونی و

7ـ استفادهاز جاذبه

تسهیالتاقامتی،رفاهی،خدماتی

فصول مختلف سال و برنامریزی برای کلیه

تهدیدهاوخطراتموجوددرمحیطبیرونیبااستفادهازاستراتژیمناسب 

 -W2ضعف اطالع رسانی

فصول در جهت جذب گردشگر و خارج

ـزمینهسازیوتشویقمردمبهمشارکتدرجهتتوسعهوزیرساختها،تجهیزاتوتسهیالت

3

درباره جاذبههای طبیعی و

ساختن این نواحی از حالت رکود اقتصادی

گردشگری و کسب درآمد از این طریق و همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در

فرهنگی گردشگری روستایی

درسایرفصول 

کتیاسرمایهگذاریکند .

میتوانندمشار
زمینههاییکهمردمن 


منطقهازطریقرسانههایگروهی


3ـبازنگرییاکاهشضعفدرونیدرمورد

 2ـ آموزش و اطالع رسانی به مردم منطقه در نحوه برخورد با گردشگران و همچنین آموزش به

نامناسب

کمبودتسهیالتوتجهیزاتاقامتیورفاهی 

گردشگراندرزمینهفرهنگآدابورسوممکانهایخاصبهمنظورجلوگیریازتعارضبینمردم

گردشگری در فصول مختلف

2ـ برنامریزی جهت بهره گیری از بخش

وگردشگران 

-W3

توزیع

سال

خصوصیومشارکتمردمدرراستای تجهیز

1ـ برگزاری سمینارها و همایشها در جهت توسعه سرمایهگذاری در گردشگری روستایی توسط

 -W4تعارض و تفاوت میان

امکاناتخدماتی،بهداشتیواقامتیدرناحیه

سازمانمیراثفرهنگیوگردشگریاستان،شورایشهر،شهرداریوبخشداریشهرستانروانسر،

فرهنگگردشگرانومردممنطقه

موردمطالعهدرراستایجذبگردشگر 

تسهیالتوامتیازهای ویژه سرمایهگذاری در زمینه احداث هتل،

دعوت از سرمایهگذاران و ایجاد

ضعفبرنامهریزیوعدم

 -W5

1ـبازنگریدرکاهشضعفدرونیدرزمینه

مسافرخانه،مجتمعهایاقامتی،تأسیساتتفریحی(نظیرپارکهایتفریحیوجنگلی)وتأسیسات


سرمایهگذاریدولتیدراینبخش


سیستمحملونقلوجادههایارتباطی 


برایرشتههایدارایپتانسیلازجملهکوهنوردی 


 -W6عدم تمایل مردم جهت

5ـ بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای

 5ـ تدوین قوانین و مقررات خاص به منظور استفاده مطلوب از سرمایههای طبیعی منطقه و

بخش

مرتبط در منطقه برای آموزش مردم و

جلوگیریازتخریبپوششگیاهیوآلودگیمنابعوخاک 

گردشگری

گردشگران به منظور بهره گیری بهینه و

9ـبرگزاریبازدیدهایعلمیازمنطقهموردمطالعه 

 -W7عدم آشنایی و آموزش

هدفمند از منافع و آثار مثبت گردشگری به



روستاییان در نحوه برخورد به

همراهجذبآنهابهمنطقهموردمطالعه 

سرمایهگذاری


در

گردشگران
-W8

9ـ اختصاص بودجه برای اجرای طرح
رضایتمندی

توریستیمنطقهتوسطسازمانمیراثفرهنگی

عدم

گردشگران از قیمت کاالهای

و گردشگری جهت ایجاد اشتغال و کسب

ارائهشده

درآمدبرایمردممنطقه 

-W9

بودن

7ـبازنگریبهنحوهتوزیعخدمات،امکانات

زیرساختهای کالبدی نظیر


و تسهیالت گردشگری ،اولویت دهی

نامناسب

راهها و دفع نامناسب زبالهها و

تخصیص مجدد این امکانات به نواحی

فاضالب

روستایی با قابلیت باال در جذب گردشگر

 -W10عدم وجود نیروهای

مانندبخششاهو 

آموزش دیده و تحصیلکرده در

 8ـ بهرهگیری از نزدیکی به شهرهای

این بخش برای راهنمایی

توریستیجوانرود،روانسروپاوه 

گردشگران 


Source: Research findings, 2018

اولویت بندی راهبردها با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی()QSPM
مشخصمیشود .با این

ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی روشی تحلیلی است که با آن جذابیت نسبی راهبردها
روش میتوان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی که در زمره بهترین راهبردهاهستند،مشخص کرد .برای تهیه

برنامهریزی توسعهیگردشگری روستایي233 ...

ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی از نتیجة ماتریس ارزیابیعوامل داخلی و خارجی و نتیجه ماتریس SWOTاستفاده
میشود.در این روش ابتدا فرصت هاو تهدیدهای عمدة خارجی،نقاط قوت و ضعف داخلی در ستون سمت راست

ماتریسبرنامه ریزی کمی نوشته شده،سپس به هریک از این عوامل داخلی و خارجی که در موفقیتسازمان نقش
میشود .این ضریب ها درست همانند ضریب هایماتریس ارزیابی عوامل داخلی و
عمده دارند،وزن یا ضریب داده 
خارجی هستند .در ردیف باالی ماتریس برنامهریزی راهبردی راهبردهای تعیین شده از ماتریس SWOTنوشته
میشود .برای تعیین نمرة جذابیت باید عوامل داخلی و خارجی را که
میشود .در مرحله بعد نمرههای جذابیتتعیین 

در موفقیت سازماننقش عمده دارند،بررسی کرد و سپس در مورد هریک از آنها این پرسش را مطرح کرد که آیااین
عامل درگزینش راهبردها نقش عمده دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش آری باشد،آنگاه بایدبا توجه به این عامل کلیدی
راهبردها را با هم مقایسه کرد به طوری که اهمیت نسبی یکراهبرد نسبت به سایر راهبردها مشخص شود .نمره
جذابیت به این شکل است -7.بدون جذابیت=3،تا حدی جذاب=2،دارای جذابیت معقول و=1بسیار جذاب .اگر
پاسخ به پرسش باال"نه "است،نشان دهندة این است که در فرایند انتخاب راهبردها اینعامل هیچ نقش مهمی(از نظر
موقعیت راهبرد)ندارد که در آن صورت نباید به این عامل نمرةجذابیت داده شود .در مرحله بعدی جمع نمرههای
میشود .جمع نمرههای جذابیت نشان
میشود،به این صورت کهضریب در نمرههای جذابیت ضرب 
جذابیت محاسبه 
دهنده جذابیت نسبیهر یک از راهبردها است که تنها با توجه به اثر عوامل داخلی و خارجی مربوطه بدست میآید.
هر قدر جمع نمرههای جذابیت بیشتر باشد،راهبرد مورد بحث دارای جذابیت بیشتری خواهدبود .در نهایت مجموع
میشود .بااین روش به صورت همزمان راهبردهای
نمرههای جذابیت هریک از ستونهای ماتریس کمی محاسبه 
میشوند(جدول)2
مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اولویت بندی 
جدول( :) 3ارزیابی و اولوییت بندی راهبردهای نهایی با استفاده از ماتریسQSPM

عواملمهماستراتژیک  وزن SO1  2-7
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اولویتبندی استراتژی های مؤثر به لحاظ میزان اثر بخشی مفروض در زمان تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی

تروسادهتری  رابرایاجرایپیشنهادهاوانجاماقداماتمؤثرفراهممیسازد.ازاینرودراین


بهینه،مسیرروشن
)استفادهشدهاست.براساسماتریسباالنتایجاولویتبندی

پژوهشازماتریسبرنامهریزیااستراتژیک(QSPM

نهای استراتژیهای به شرح زیر است :درگروه استراتژیهای SOاستراتژی SO3به عنوان مناسبترین استراتژی
ایپیشنهادمیشود .

توسعه

برنامهریزی توسعهیگردشگری روستایي232 ...

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
باید این واقعیت را پذیرفت که گردشگری تأثیری انکارناپذیر در زندگی جوامع دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛
بلکهباید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه،آگاهانه،و با برنامهریزی درست در جهت توسعة آن(گردشگری) تالش
محدودیتها نقش مؤثری در

کرد .توسعةگردشگری میتواند با برنامهریزی اصولی ومناسب و شناسایی فرصتها و
توسعة مناطقروستایی و در نتیجه توسعة ملی و تنوعبخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد و میتواند بسیار مفید
واقع شود .با توجه بهاین مهم،میتوان با یک »برنامهریزی صحیح گردشگری« به منافع حاصل از اقتصاد گردشگری
تصمیمگیری منطقی،تفکر

دست یافت .در اینبین،برنامهریزی راهبردی به دلیل داشتن ویژگیهایی از قبیلِ فرایند
بلندمدت و آینده نگری،هدایت مدیران،و، ...میتواند با یک تدوین و اجرای صحیح مفید واقع شود .با توجه به آنچه
برنامهریزی راهبردی جهت توسعة گردشگریبخششاهو اقدام شد تا با یک

بیان شد،در پژوهش حاضر،به تدوین
برنامهریزی راهبردی وآینده نگر ،مسیر توسعة گردشگری این بخش مشخص شود .در پژوهش حاضر ،از طریق

مطالعة اسناد ،بررسی وضع موجود و پرسشگری از گروههای نخبگان و مسئوالن پتانسلها و محدودیتهای
وفرصتهاوتهدیدهاتوسط

ونقاط قوتوضعفتوسطماتریس IFE

گردشگری بخششاهو شناسایی شدهاست
ماتریس EFEتعیینگردید .پسازمحاسبهمجموعهامتیاز وزنیمربوطبههریکازعواملذکرشدهدر ماتریس
فوق،استراتژیپیشنهادیمطرحگردیدودر نهایتبهوسیلهمدل SWOTراهبردهایمربوطبهتوسعهگردشگری
درابعادمختلفترسیمگردید.نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلعواملداخلیبهوسیلهماتریس IFEنشاندادکه
ترینغارآبیآسیا،غارکاوات،


وطوالنی

منحصربهفرد،بزرگترین
اندازهایزیبا و 


مانندچشم
وجودعواملمحیطی 

ورقصمحلیمهمترینمزیتایننواحی

فرهنگوآدابورسوم،موسیقی


هایمعدنی،

گیاهی،چشمه

تنوعپوشش
ریزیدولتی
جهتتوسعهگردشگریبهحسابمیآید.همچنینباتوجهبهنتایجبهدستآمدهعدم وجودبرنامه 

گردشگری،نقاطضعفاصلیپیشرویبرنامهریزی

یحیو
بودن تأسیساتوتجهیزاتتفر 
اینمنطقه،نامناسب 


در
توسعهگردشگریدرمنطقهمیباشند.نتایجحاصلازتجزیهوتحلیلعواملمحیطیبهوسیلهماتریسEFEحاکیاز
این استکه پتانسیلهای توجه دولت به توسعه گردشگری منطقه وتمایل بخش خصوصی بهسرمایهگذاری در
هایخارجینیزضعفمدیریتوبرنامهریزی


باشد.ازبینتهدید

ترینفرصتبیرونیمی

منطقهمهم

گردشگری
زمینه
مجوزوتسهیالتازسویدولتجهتگسترش


گیاهی،عدمصدور

وپوشش

رفتندرختان

گردشگری،ازبین
درامر
شود.بهطور


تهدیدخارجیقلمدادمی
خدمات،تجهیزات وتأسیساتگردشگریدراینمنطقهبهعنوانمهمترین

خالصهنتایجتحلیلیتحقیق نشاندادمتناسبباوضعیتعواملداخلیوخارجیدرمنطقه،راهبردمطلوبرقابتی

)نیزنشاندادراهبردسومبیشترینقابلیتراداردتاقوتهای

نتایجماتریسکمی(QSPM

بانگاهتهاجمیاست .


داخلیرابهبهترینوجهتقویتکند،فرصت هایبیرونیرامورداستفادهقراردهد.باتوجهبهمواردگفتهشدهدر
مجموعمی تواننتیجهگرفت،اگرهدفازتوسعهگردشگریروستاییپایداریوایفاینقشمثبتدرزندگیمردم
روستا است ،نیازمند تعیینوتوسعه راهکارهای علمی خاص با توجه به مدیریت محیط زیست ،توسعه مشارکت
یابیپایداروبرنامهریزیواقعبینانهاست.ازدستاوردهای پژوهش میتوان اشاره


محلی،قوانینصریحومحکم،بازار
کرد که امروزه صنعت گردشگری روستایی گرایش نوین درصنعت گردشگری است ،که به عنوان یک راهبرد
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میتواند با برنامهریزی اصولیو شناسایی مزیتها و محدودیتهای آن نقش مؤثری درتوسعه و تنوع بخشی به

کمکبهحفظمحیطزیستوتوسعهپایدارمنطقه،اشتغالزایی،انسانی

شاخصهای توسعة

باال بردن،اقتصادمنطقهای

 .رابهعهدهداشتهباشد

.پیشنهاداتی در زمینه بهبود صنعت گردشگریبخششاهو ارائه می گردد،با توجه به نتایج حاصله از پژوهش
استفادهازمشارکتوتسهیل،اولویتبخشیبهخواسته هاواهدافمردممنطقهدرراستایبرآوردننیازهایآنها

آموزشوتوسعهمنابعانسانیدرجهتتوسعه،هایشغلی


گسترشفرصت

سازیآنهاازطریق

حضورفعالوتوانمند
.تسهیالتوتجهیزاتگردشگریازطریقحمایتهاوتسهیالتدولتی،ها


ازنظرزیرساخت
وتجهیزروستاها
تجهیزکوهشاهوبرایفصولبرفخیزسالبهامکاناتوتجهیزاتالزموتنوعبخشیبهفعالیتهایکوهنوردی

زشهایکوهی)وصدورمجوز
 کوهپیماییوسایرور،اسکی،ازطریقایجادفعالیتهایتفریحی(مانندتلهکابین

 .جهترقصوموسیقیهایبومیمحلی
 .ساماندهیبهوضعیتمدیریتگردشگریوارتقایآندرسطحمنطقهتوسعهتوریسمطبیعیواکوتوریسمبهدلیلوجودمزیت هاینسبیبرایتوسعهایننوعتوریسمدرروستاهای

 .موردمطالعه
 .تبدیلبخشهایجنگلیمجاورکوهشاهوبهپارکجنگلی

 .ارائه خدمات برای گردشگران خارجی در حد استانداردهای جهانی برای جلب رضایتمندی گردشگران .اختصاص بودجه کافی برای توسعه گردشگری این منطقهReferences
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