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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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بررسی عوامل راهبردی مدیریت گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک  SWOTو تشکیل
ماتریس  QSPMدر استان کرمانشاه
2
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چکیده

مقاله حاضر با استفاده از روش پيمایش ،مطالعات ميداني و تعيين نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدها به شيوه  SWOTبه ارائه راهبرد در جهت توسعه پایدار گردشگری در
مناطق روستایي کرمانشاه پرداخته است .به این منظور ابتدا نسبت به شناسایي عوامل دروني و
بيروني تاثيرگذار بر مدیریت گردشگری روستایي استان کرمانشاه اقدام و در مرحلهی بعد به
تجزیه و تحليل و تدوین راهبرد موردنظر با استفاده از ماتریس  QSPMپرداخته شد .روایي
ابزار تحقيق با استفاده از نظر کارشناسان تایيد و پایایي آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه گردید .جامعه مورد بررسي شامل کارشناسان و مدیران سازمان ميراث فرهنگي و
گردشگری استان به تعداد  50نفر بود که  17نفر از آنان به طور هدفمند انتخاب گردیدند.
یافتههای تحقيق نشان داد از ميان راهبردهای چهارگانه برای توسعهی گردشگری روستایي از
نظر جامعه آماری مورد مطالعه راهبردهای تهاجمي مناسبترین راهبرد ميباشد .با توجه به
نتایج ماتریس کمّي راهبردی ميتوان راهبردهای ذیل را به منظور مدیریت هرچه موثرتر
گردشگری روستایي درنظر گرفت .ترتيب اولویت راهبردها براساس ميزان و وزن کلي آنها
در اصالح و حرکت به سمت توسعهی پایدار است .برای نمونه راهبرد" بازنگری جهت
استفاده بهينه و هدفمند از منافع گردشگری" ،جذابيت باالیي به لحاظ اجرای مدیریت

گردشگری پایدار روستایي دارد .همچنين نتایج نشان داد که بنابر نظر مدیران و کارشناسان،
راهبرد اصلي شناسایي شده ،راهبرد بازنگری ( )WOبا نمره  3/61ميباشد.
واژههای کلیدی :گردشگری روستایي ،SWOT ،گردشگری پایدار ،استان کرمانشاه.
توسعه و محروميتزدايی به شمار میرود (جاهدي،

مقدمه
امروزه گردشگري به عنوان بخشی از کسب و کار

 ،)3 :1386گردشگري يکی از اميدبخشترين فعاليت-

روستايی ،ابزاري براي ارتقاي کيفيت زندگی حيات

هايی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه ياد می-

اقتصادي جوامع روستايی به شمار میرود

(Somoni-

شود.

 .)Qutb Abadi et al, 2017در چارچوب طرحهاي

گردشگري جايگاه خاصی را در اقتصاد کشورها

آمايشی يا کالبدي ،اعم از ملی ،منطقهاي يا محلی؛

داشته ،نقش فعال و موثري در ارتقاي ساختار اقتصادي،

گردشگري به عنوان يکی از ابزارها و مولفههاي مهم

اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص کشورهاي در
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حال توسعه باز میکند (محمدي1384 ،؛  .)25توسعه

تعامل با جاذبه¬هاي طبيعی فوق می¬باشند ،در ارتباط

گرشگري میتواند از تک محصولی بودن کشور جلوگيري

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

کرده و کمک بزرگی به توسعهي اقتصادي به دنبال آن

گردشگري ،گردشگران در خانوارهاي دهکده زندگی

توسعهي پايدار کشور کند .مهمترين هدف گردشگري

کرده و در فعاليت¬هاي اقتصادي و اجتماعی روستا

توسعهي اقتصادي و اجتماعی نواحی مقصد است

مشارکت میکنند؛  -5گردشگري کشاورزي  :در اين نوع

.)Pourahmad et al, 2015

گردشگري  ،گردشگران بدون ايجاد پيامدهاي منفی

به تعبير اغلب محققين حوزه گردشگري ،اين صنعت
در ميان ساير صنايع بعد از نفت ،دومين صنعت و در عين
حال سريعترين نرخ رشد را دارد و از اينرو تنوع
محصوالت و مقاصد گردشگري ،از نتايج اين فرايند
محسوب میشود Imanty Fshlaq, SA. And Hashemi,

 .)2009ازسوي ديگر ،امروزه گردشگري به عنوان يکی از
متنوعترين صنايع دنيا مطرح و رشد سريع آن تغييرات
اجتماعی ،اقتصادي و محيطی فراوانی را به دنبال داشته
است و به همين دليل نيز به يک حوزه مهم مطالعاتی
بين پژوهشگران مبدل شده است .گردشگري نقش مهمی
در ترغيب سرمايهگذاري در ايجاد زيرساختها،
درآمدزايی براي دولت و اشتغالزايی مستقيم و
غيرمستقيم در سراسر دنيا داشته است (

Taghavi and

 )Pour Soleimani, 2009و يکی از بزرگترين صنايع در
جهان است و همچنين مهمترين منبع درآمد ،اشتغال و
ثروت در بسياري از کشورهاست ،اما براي اين که بتواند
به اين رشد سريع و نقش مؤثر خود در زمينه توليد درآمد
و اشتغال ادامه دهد و به نيازهاي متنوع بازار پاسخ
مناسب دهد ،نيازمند تلفيق با نوآوري و کارآفرينی است
).(Lordkipanidze et al., 2005

تفاوت رويکردها نسبت به گردشگري ريشه در
نظريات کارشناسان رشتههاي متفاوت از مفهوم
گردشگري دارد .با توجه به اهداف و انگيزه گردشگران از
مسافرت ،گردشگري روستايی به پنج دسته تقسيم می-
شود؛  -1گردشگري طبيعی ؛ بهطور عمده در تعامل با
جاذبه¬هاي اکولوژيکی قرار دارد؛  -2گردشگري
فرهنگی  :مرتبط بافرهنگ ،تاريخ ،ميراث فرهنگی و
باستانی مردم روستايی است؛ -3گردشگري بومی  :نوعی
از گردشگري است که عالوه بر تعامل با جاذبههاي
طبيعی (همانند رودخانه ،کوهستانها و مانند آن)
بازندگی و هنجارهاي اجتماعی مردم که خود نيز در

روي اکوسيستم مناطق ميزبان يا فعاليتهاي سنتی
کشاورزي در تعامل میباشند و يا در آن مشارکت
میکنند(

Rokn al-Din Eftekhari, AS. R And

.)Mahdavi, 2006:5در جهان پرتالطم کنونی ،روستاها
به کانون تردد انسانهايی بدل شدهاند که براي فرار از
زندگی پرهياهوي شهري و زندگی ماشينی ،به روستاها
سفر میکنند .امروزه ،با توجه به دامنه تقاضا و نيازهاي
محيط روستايی ،گردشگري روستايی رو به توسعه
گذاشته است و روز بهروز بر اهميت و جاذبه خاص آن
افزوده میشود (.)Heidari Sarban, 2015

اکثر کشورهاي جهان گردشگري روستايی را به
عنوان راهبردي نوين براي توسعه اجتماعی-اقتصادي،
احيا و بازسازي نواحی روستايی مدنظر قرار دادهاند

.(Su,

) 2011اين امر به ويژه در کشورها و مناطقی که گزينه-
هاي محدودي براي توسعه دارند ،مورد توجه قرار گرفته
است .در اقتصاد ايران نيز گردشگري روستايی میتواند با
توجه به گوناگونی محيطی و مزيتهاي نسبی موجود در
آن به عنوان يکی از عرصههاي تنوعبخشی به اقتصاد
روستايی مد نظر قرار گيرد .در شرايطی که بسياري از
فعاليتهاي اقتصاد روستايی و سطح درآمد کشاورزي،
طی دهههاي اخير دچار افول شديد شده و افزايش نرخ
بيکاري و در نتيجه خروج نسل جوان و تحصيلکرده از
جامعه روستايی ،توسعه روستاها را با مخاطره انداخته
است ،اگر توسعه گردشگري به طور کامل در نواحی
روستايی طرحريزي شود ،میتوان تا حدودي اين مناطق
را از رکود و انزوا خارج کرد و موجب گسترش توسعه
روستايی و کشاورزي باشد (

Motaei Langroudi and

.)Heidari, 2013

بنابراين يکی از ضرورتهاي مورد توجه در توسعه
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

پايداري محيط زيست ،اجتماع و اقتصاد نواحی روستايی

متنوعسازي فعاليتهاي اقتصادي ،پايداري معيشت و

مطرح شد ( )Sharpley and Vass, 2006که میتواند

امنيت اقتصادي و افزايش بهرهوري و کارايی از ظرفيت-

نقش مهمی در پايداري اقتصادي از طريق کاهش فقر

Kremen and

روستايی ،توزيع درآمد ،ثروت و منابع اقتصادي و

هاي بالقوه در نواحی روستايی میباشد (
.)Miles, 2012

تجربه نشان داده است که هرکجا گردشگري بدون
برنامهريزي و راهبرد مشخص توسعهيابد مشکالت ،از
فوايد آن بيشتر است .بنابراين با برنامهريزي و نظارت
بيشتر بر گردشگري روستايی و با رويکرد توانمندسازي
روستايی جهت برخورداري از معيشت پايدار و بهبود
کيفيت زندگی میتوان فرصتهايی جهت توسعه
روستايی خلق نمود( Bomanian and Mahmoudinejad,
.)2009

بررسیها و مطالعات نشان داده ،اگر در سطح کالن
جامعه به اين مقوله بها داده شود و بسياري از امکانات
رفاهی و خدماتی فراهم آمده براي شهرنشينان در اختيار
روستاييان نيز قرار گيرد ،روستاها نيز مانند شهرها در امر
توسعه خود موفق خواهند شد (

Izadi and Ataei,

 .)2013بدون شک در فرايند جهانی شدن که با شتاب
بسياري در حال حرکت است و هم چنين براي رهايی از
اقتصاد تک محصولی و رسيدن به توسعه پايدار،
گردشگري روستايی يکی از مهم ترين محورهاي رشد و
توسعه اقتصادي کشورها است (.)Amiri et al, 2016

از سوي ديگر بر اساس برآوردهاي موجود کشور
ايران ،از نظر پتانسيلهاي گردشگري طبيعی و تاريخی
جزء  10کشور اول دنيا و از نظر تنوع گردشگري جزو
5کشور اول جهان و از نظر تنوع صنايع دستی جزو

2

کشور اول جهان محسوب میشود ).)Varesi et al, 2015

مواردذکر شده اهميت برنامهريزي در حوزه گردشگري
روستايی را گوشزد میکن.
با توجه به ظرفيت باالي روستايی استان کردستان
در بخش کردشگري از قبيل داشتن گونههاي منحصر
بهفرد گياهی و جانوري ،داشتن جنگلها ،کوهها،
رودخانهها و ...و با توجه به اينکه پس از کنفرانس ريو در
سال  1992و در طی موج سوم توسعه گردشگري
روستايی به عنوان راهبردي قابل دوام براي توسعه
مناطق روستايی و پيادهسازي الزامات توسعه پايدار و

معيشت پايدار ساکنان محلی ،پايداري محيطی با
معيارهايی مانند مشارکت در حفظ طبيعت و پايداري
اجتماعی -فرهنگی از طريق توانمندسازي و مشارکت
فعاالنه مردم در توسعه

داشته باشد.

استان کرمانشاه بر روي کمربند زاگرس مرتفع واقع
شده است که بيش از  82درصد مساحت آن کوهستانی
و کوهپايهاي است .به واسطه چنين شرايطی  75درصد
سکونتگاههاي روستايی استان در مناطق کوهستانی و
کوهپايهاي قرار دارند .اين ويژگی طبيعی استان
کرمانشاه را نسبت به ساير استانهاي کشور از نظر
چشمانداز طبيعی متمايز ساخته است .وجود آب و هواي
مطلوب استان زمينه جذب گردشگران را از ساير استان-
ها فراهم کرده است .اگر گردشگري روستايی به نحوي
مناسب و برنامهريزي شده و منطبق با معيارهاي زيست
محيطی مديريت گردد ،میتواند محرکی در فرايند
توسعه يافتگی و حصول به پايداري توسعه در نواحی
روستايی و نيز پايداري جوامع محلی در کليه بخشهاي
اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی و همچنين خود فعاليت
گردشگري باشد (.)Bahrami, 2010

موقعيت جغرافيايی شهرستان کرمانشاه از جهات
گوناگون میتواند باعث ايجاد مساعدتهايی براي توسعه
و رشد آن شود .استقرار آن در يک موقعيت مرزي ،که
دروازهي غرب ايران با سرزمين حاصلخيز بينالنهرين
محسوب میشود ،اما تنها واقع شدن در يک استان
مرزي نمیتواند دليل اهميت و توسعه فيزيکی آن باشد،
بلکه همراهی و همگامی ساير عوامل میتواند موجب
توسعهي استان شود .از اين عوامل همراهیکننده می-
توان به قدمت تاريخی که به علت دارا بودن شرايط
مساعد اقليمی و زيستمحيطی از دوران پيش از تاريخ
به عنوان يکی از استقرارگاههاي بشري مورد توجه بوده
که نتيجه حاصل از کاوشهاي باستانشناسی در اين
مکان حاکی از اين مطلب است .در استان کرمانشاه
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تاکنون  3600اثر تاريخی شناسايی شده است که از اين

زيرساختی و ضعف سرمايهگذاري در اين بخش براي

تعداد تا کنون  1936اثر در فهرست آثار ملی و

استفاده از آثار مثبت گردشگري روستايی در پيشبرد

مجموعهي تاريخی بيستون در آثار جهانی به ثبت

توسعة روستايی حکايت دارد.

رسيده است .عالوه بر جاذبههاي تاريخی ،تاکنون يکصد

نتايج تحليل  SWOTضرابی و همکاران(

Zarabi et

اثر به عنوان آثاري که قابليت ثبت در فهرست آثار

 )al, 2011نشان داد که در شهرستان ممسنی آستانه

طبيعی ملی کشور را دارد شناسايی شده است و از اين

آسيبپذيري در زمينه انواع مختلف گردشگري بسيار باال

تعداد تاکنون  40اثر ثبت ملی شده است که اين رقم

بوده و نيازمند بازنگري و ارائه سياستهاي مناسب براي

قابل توجه است (.)Pourahmad et al, 2015

رفع ضعفها و تهديدها با استفاده از نقاط قوت و

استان کرمانشاه به لحاظ جاذبههاي تاريخی ،طبيعی

فرصتهاست .امکانسنجی گردشگري روستايی در

و زيبايی ظرفيت قابلتوجهی در جذب گردشگر را

شهرستان پاوه توسط سقايی و عليزاده (

داراست .از نظر افراد مسئول ،چشمانداز گردشگري

 )Alizadeh, 2010نشاندهندهي قابليت باالي منطقه در

روستايی و محصوالت لبنياتی و نيز سهولت دسترسی و

جذب گردشگر دارد اما نبود امکانات ،عدم سرمايهگذاري

جادهاي مهمترين نقاط قوت آن بوده و بر اساس مصاحبه

در اين فعاليت اقتصادي ضعف گردشگري را در اين

با کارشناسان و مسئوالن سازمان ميراث فرهنگی و

منطقه سبب گرديده است .رکنالدينافتخاري و

گردشگري استان کرمانشاه ،در فصول مختلف نيز داراي

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

گردشگر است .علیرغم وجود توانايیهاي فراوان

دادند سطح آسيبپذيري اغلب روستاها ،به دليل توسعه-

گردشگري استان و نقش چشمگيري که گردشگري در

ي گردشگري بسيار باالست و توزيع و تخصيص مجدد

اشتغالزايی و توسعه دارد؛ با حجم باالي بيکاري مواجه

منابع در سطح نواحی موردمطالعه با توجه به محدود
بودن فرصتها و باال

است.
پژوهشهاي زيادي از جنبههاي مختلف در زمينهي

Sagjay and

بودن نقاط ضعف ،امري الزامی است.

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

گردشگري صورتگرفته که به برخی از اين پژوهشها

بررسی توسعه گردشگري روستايی به کمک

اشاره میشود:

پرداخته و نتايج نشان داد توسعه گردشگري باعث ارتقاء

نتايج حاجینژاد و همکاران(

SWOT

Haji Nejad et al,

گردشگري روستايی میشود اما بهتنهايی کافی نيست .از

 )2013نشان داد تدوين برنامه گردشگري در روستاي

نظر او گردش در زمين روستايی شامل محيطزيست،

هجيج میتواند راهگشايی براي اصالح و بهبود وضعيت

ميراثها و زيبايیشناسیهاي زمين است( .در جدول ،1

گردشگري اين منطقه باشد .بررسی نتايج تواليی و

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

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

تهديدهاي استخراج شده در پژوهشهاي قبلی جهت

آسيب زيستمحيطی ،به دليل نامناسب بودن عوامل

تدوين تحقيق ارائه شده است).
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قوت
آداب و رسوم محلیايجاد فعاليتهاي غيرزراعی،اشتغالزايی
پرورش محصوالتمحلیچشم انداز طبيعی روستاحس مهماننوازي مردم روستابر انگيختن دلبستگی و تقويتپايبندي روستاييان به آداب و
رسوم محلی
-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 وپتانسيل فعاليتهاي مختلف
زراعی و دامی
مستعدبودن منطقه جهتسرمايهگذاري در منابع طبيعی
 تعامل مناسب روستاييان بامردم خارج از فرهنگروستايی
 توجه دولت به برنامه ريزي وسرمايه گذاري در بخش
گردشگري

ضعف
پايين بودن سطح سواد افرادبومی
 محدود بودن آگاهی مردم ازجاذبههاي روستا
جايگزينی اقتصاد و اشتغالمبتنی بر گردشگري روستا
نامناسب بودن زيرساختهايکالبدي و امکانات اقامتی ،رفاهی
و ورزشی روستا
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
 از بين رفتن فرهنگ سنتیروستائيان با ورود ماهواره و -
گسترش روابط شهر وروستا
ضعف اطالعرسانی در چگونگیکسب درآمد و بازاريابی
محصوالت
بهرهبرداري ناپايدار از جاذبههايگردشگري روستا و منابع طبيعی
روستا
اختالفات خانوادگی بخاطر تغييرفرهنگ روستا

بنابر اهميت و ضرورت تحقيق ،پژوهش حاضر سعی
دارد ابتدا با استفاده از مدل  SWOTموانع و چالشهاي
گردشگري روستايی استان را مشخص نموده و سپس با
استفاده از مدل  SWOTبه ارائه راهبردها و در نهايت از
طريق ماتريس  QSPMبه اولويتبندي راهبردهاي بهينه
در زمينهي گردشگري به منظور توسعهي مديريت
گردشگري استان پيشنهادها و استراتژيهاي مناسب
ارائه دهد.
اهداف موردبررسی در پژوهش حاضر عبارتست از:
 )1شناسايی نقاط قوت و ضعف گردشگري
روستايی،
 )2شناسايی نقاط فرصت و تهديد جاذبههاي
گردشگري؛
و  )3ارائه مدل  ،SWOTو راهبردهاي اساسی جهت
رفع نمودن مشکالت ،نقاط ضعف و تهديدهاي
گردشگري روستايی منطقه موردمطالعه.
روش تحقیق
با توجه به اهميت گردشگري روستايی در استان
کرمانشاه براي رسيدن به مديريت پايدار آن بايد چالش-

;)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
;)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

ها و عوامل کندکننده و همچنين نيروهاي شتابدهنده
و فرصتها را مورد بررسی قرار داده سپس به تدوين
برنامههاي عملی اقدام کرد ( Abedinzadeh et al,
 .)2011روشها و روشهاي آماري مورد استفاده در اين
تحقيق مشتمل بر انواع روشهاي توصيفی و تحليل نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد )  ( SWOT1انجام شد.
 SWOTنوعی برنامهريزي راهبردي و ابزاري براي
شناخت تهديدها و فرصتهاي موجود در محيط خارجی
يک سيستم و بازشناسی ضعفها و قوتهاي داخلی آن
به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت
و کنترل آن سيستم است( .)Azkia, 2008: 182اين فن
در واقع ابزاري براي تحليل وضعيت و تدوين راهبرد از
اين طريق  ،بازشناسی و طبقهبندي قوتها و ضعفهاي
درونی سيستم؛ بازشناسی و طبقهبندي فرصتها و
تهديدهاي موجود در محيط خارج سيستم؛ تکميل
ماتريس سوات ،و تدوين راهبردهاي گوناگون براي
هدايت سيستم در آينده است .براي ساختن ماتريس
سوات بايد اين مراحل طی شوند :فهرستی از فرصتهاي
1 . Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats,
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عمدهي موجود در محيط خارجی سازمان؛ شناسايی
تهديدات عمده موجود در محيط خارج سازمان؛
مشخصکردن نقاط داخلی و عمده سازمان؛ شناخت
نقاط ضعف عمده داخلی سازمان؛ مقايسهي نقاط قوت
داخلی و فرصتهاي خارجی باهم ،و قرار دادن نتيجهي
آن در خانهي مربوط به گروه راهبرد ( SOتهاجمی)؛
راهبرد ( WOبازنگري)؛ راهبرد ( STتنوع) و راهبرد WT
(دفاعی) (.)Hanger and Violin, 2005: 364- 366
چارچوب تحلیل  SWOTدر شکل ( )1ارائه شده است.
راهبرد تهاجمی
()SO

فرصتهاي محيطی
()O

قوتهاي داخلی
()S
راهبرد تنوع
()ST

راهبرد بازنگرانه
()WO

ضعفهاي داخلی ()W

تهديدهاي محيطی
()T

شکل  -1چارچوب

راهبرد تدافعی
()WT

SWOT

در اين پژوهش ابتدا به بررسی و شناسايی عوامل
محيطی داخلی(نقاط قوت و ضعف) و عوامل محيطی
خارجی (فرصتها و تهديدها) پرداخته میشود .به اين
منظور ابتدا بايد به متغيرهاي موجود در محيطهاي
داخلی و خارجی مديريت گردشگري روستايی شناسايی
شود و کليهي عوامل راهبردي مورد ارزيابی قرارگرفته،
عوامل مهم و کماهميت تشخيص داده شده و اولويت-
بندي شود .براي ارزيابی عوامل راهبردي درونی و بيرونی
از ماتريسهاي ارزيابی عوامل درونی 1و ارزيابی عوامل
بيرونی 2استفاده شده است.
پس از شناسايی عوامل داخلی و خارجی نقاط قوت،
ضعف ،فرصتها و تهديدهاي مديريت گردشگري
روستايی را مشخص کرده و در ماتريسهاي عوامل
درونی و خارجی براي هريک از اين عوامل امتيازي
برحسب اهميتی که هريک از اين عوامل در مديريت
گردشگري پايدار روستايی استان کرمانشاه دارند در نظر
گرفته میشود .به نحوي که باالترين امتياز در ماتريس
(1 . Internal Factors Evaluation )IFE
(2 . External Factors Evaluation )EFE
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عوامل داخلی  8/24و در ماتريس عوامل خارجی 8/83
است .در مرحلهي بعد به هر عامل يک ضريب وزنی بين
صفر (بیاهميت) تا يک (بسيارمهم) اختصاص میدهيم
که در اينجا از نرماليزهکردن براي وزندهی استفاده
شده است .ضريبداده شده به هر عامل بيانگر اهميت
نسبی آن در موفقيت است صرفنظر از اينکه آيا عامل
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
موجود هر عامل را با امتيازي بين  1تا  =1( 4ضعيف،
 =2متوسط =3 ،باالتر از متوسط =4 ،بسيارخوب) تعيين-
کرده که به آن "امتياز وضع موجود" گفته میشود
(.)Abedinzadeh et al,2011
بنابراين امتياز موزون يا وزندار هر عامل را محاسبه
کرده که بدين منظور امتياز هر رديف از عوامل درونی و
بيرونی سازمان را در وزن نرماليزهشده ضرب در يک
ستون جديد درج میشود Zarabi And Mahbobfar,
) .)2013در مرحلهي بعد با تحليل نتايج حاصل از
ماتريسهاي ارزيابی عوامل درونی و بيرونی و با ايجاد
راهبردهاي مطروحه ،براي برآورد امتيارات هريک از
راهبردها و اولويتبندي آنها از ماتريس  QSPMصرف ًا
براي راهبردي که در اولويت اول قرار گيرد اسفاده شده
است.
در اين روش ابتدا فرصتها و تهديدهاي عمدهي
خارجی ،نقاط قوت و ضعف داخلی در ستون سمت
راست ماتريس برنامهريزي کمی نوشته شده ،سپس به
هريک از اين عوامل داخلی و خارجی که در موفقيت
گردشگري در راهبردي که نشان دهنده قرار گيري
سازمان در آن وضعيت است و نقش عمده دارند ،وزن يا
ضريب داده میشود .اين ضريب درست همانند ضريب-
هاي ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی هستند در
رديف باالي ماتريس برنامهريزي راهبردي ،راهبردهاي
تعيينشده از ماتريس  SWOTنوشته میشود.
در مرحله بعد نمرههاي جذابيت تعيين میشود.
براي تعيين میشود .براي تعيين نمرهي جذابيت بايد
عوامل داخلی و خارجی را که در موفقيت گردشگري
نقش عمده دارند ،بررسیکرد و سپس در مورد هريک از
آنها اين پرسش را مطرح کرد که آيا اين عامل در

208

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،50-2شماره 1398 ،1

گزينش راهبردها نقش عمده دارد؟ اگر پاسخ به اين
پرسش "بله" باشد ،آنگاه بايد با توجه به اين عامل
کليدي راهبردها را با هم مقايسه کرد بهطوري که
اهميت نسبی يک راهبرد نسبت به ساير راهبردها
مشخص شود .نمرهي جذابيت به اين شکل است=1 :
بدون جذابيت =2 ،تاحدي جذاب =3 ،داراي جذابيت
معقول و  =4بسيار جذاب.
اگر پاسخ به پرسش باال "خير" است ،نشاندهندهي
اين است که در فرآيند انتخاب راهبردها اين عامل هيچ
نقش مهمی (از نظر موقعيت راهبرد) ندارد که در آن
صورت نبايد به اين عامل نمرهي جذابيت داده شود.
در مرحلهي بعدي جمع نمرههاي جذابيت محاسبه
میشود ،به اين صورت که ضريب در نمرههاي جذابيت
ضرب میشود .جمع نمرههاي جذابيت نشاندهنده
جذابيت نسبی هريک از راهبردها است که تنها با توجه
به اثر عوامل داخلی و خارجی مربوطه بدست میآيد.
هرقدر جمع نمرههاي جذابيت بيشتر باشد ،راهبرد مورد
بحث داراي جذابيت بيشتري خواهد بود .در نهايت
مجموع نمرههاي جذابيت هريک از ستونهاي ماتريس
کمی محاسبه میشود .با اين روش بهصورت همزمان
راهبردهاي مختلف مورد بررسی قرارگرفته و اولويت-
بندي میشوند .نمرههاي باال نشاندهندهي جذابيت
بيشتر راهبردهاست.

در اين مرحله ابتدا با اولويتبندي راهبردهاي قابل
قبول بهدست آمده در مرحله قبل ،راهبردهاي نهايی را
انتخاب کرده و در صورتی که در اين ارزيابی يک راهبرد
شرايط درونی و بيرونی بهينه براي ساماندهی مديريت
گردشگري پايدار روستايی را نداشته باشد ،بايد از
فهرست راهبردهاي قابل اولويتبندي خارج شود
( Hosseini et al, 2013به نقل از 48 : David et al,
.)2009

یافتهها
يافتههاي حاصل از تحليل ماتريس
گردشگري روستايی استان کرمانشاه در جداول ( )1تا
( )5ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود،
نتايج حاکی از آن است که ميانگين نمره نهايی ماتريس
ارزيابی عوامل داخلی بيشتر از  2/5محاسبه ( )3/47شده
است (جدول .)1 ،اين موضوع بيانگر اين است که
مديريت گردشگري پايدار روستايی فعلی استان
کرمانشاه در بعد عوامل داخلی خوب عمل میکنند.
همچنين ميانگين نمره نهايی ماتريس ارزيابی عوامل
خارجی 3/61محاسبه شد (جدول .)2 ،بر اين اساس
میتوان بيان کرد که مديريت گردشگري روستايی
استان در خصوص استفاده از فرصتها و مقابله با
تهديدها نيز از عملکرد قابل قبولی برخوردار میباشد.
SWOT
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جدول  -2ماتريس ارزيابی نقاط قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی
نقاط قوت ()1/72

وزن

وزن نرمال
شده

امتياز وضع
موجود

امتياز
وزندار

 -S1آداب و رسوم محلی (از لحاظ ارزشهاي اصيل فرهنگی)

6/82

0/04

4

0/16

 - S2ايجاد فعاليتهاي غيرزراعی ،اشتغالزايی و متنوع سازي اقتصاد روستايی

6/41

0/04

4

0/16

- S3پرورشزنبورعسل ،گياهان دارويی و محصوالتمحلی

5/00

0/03

3

0/09

5/47

0/04

4

0/16

 - S5وجود جاذبهي زيارتی -تاريخی در روستا

6/88

0/04

4

0/16

 - S6چشم انداز طبيعی روستا

7/82

0/05

3

0/15

- S7حس مهماننوازي مردم روستا

7/06

0/04

4

0/16

- S8انتخاب به عنوان روستاي هدف گردشگري در طرح جامع گردشگري استان

6/83

0/04

2

0/08

- S9داراي مردم بیتکلف و معرفی روستا در ميزان جرم پايين

6/24

0/04

2

0/08

- S10صنايع دستی محلی از قبيل گيوه بافی ،گليم بافی

5/30

0/03

2

0/06

 - S11بر انگيختن دلبستگی و تقويت پايبندي روستاييان به آداب و رسوم محلی

8/42

0/05

3

0/15

- S12زيرساختها و امکانات رفاهی نظير سرويسهاي بهداشتی و تسهيالت الزم

6/06

0/04

4

0/16

- S13حفظ بافت و معماري روستا

7/59

0/05

3

0/15

 - S4محيط آرام و آب وهواي پاک براي گردشگران جهت استراحت وتفريح

نقاط ضعف()1/75
 - W1پايين بودن سطح سواد افراد بومی

7/42

0/05

2

0/10

 - W2تفاوتها و تعارضهاي فرهنگی بين ساکنان بومی وگردشگران

5/47

0/04

4

0/16

 - W3محدود بودن آگاهی مردم از جاذبههاي روستا

7/30

0/05

4

0/20

 - W4درآمد پايين مردم براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري

4/42

0/03

2

0/06

 - W5جايگزينی اقتصاد و اشتغال مبتنی بر گردشگري با فعاليتهاي بومی روستا

5/83

0/04

3

0/12

 - W6عدم وجود مردم محلی متخصص در زمينهي گردشگري

6/77

0/04

4

0/16

 - W7نامناسب بودن زيرساختهاي کالبدي و امکانات اقامتی ،رفاهی و ورزشی
روستا

6/18

0/04

3

0/12

 - W8عدم اشتغال مردم روستا به کشاورزي و باغداري و دامداري

6/83

0/04

1

0/04

- W9باورهاي سنتی مردم محلی نسبت به گردشگري

6/30

0/04

2

0/08

 -W10بافت فرسوده و غير استاندارد برخی از مساکن

7/06

0/04

3

0/12

 -W11عدم آگاهی الزم براي مشارکت بخشخصوصی درسرمايه گذاري بخش
گردشگري روستا

7/71

0/05

2

0/10

 -W12فقدان نگرش علمی روستاييان به گردشگري

8/24

0/05

4

0/20

 -W13فقراقتصادي و توسعه نيافتگی روستا

7/18

0/05

4

0/20

 -W14عدم خويشتن باورري و فقدان اعتماد به نفس روستائيان

5/18

0/03

3

0/09

جمع

177/79

1
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جدول  -3ماتريس ارزيابی نقاط فرصت و تهديد ناشی از عوامل خارجی

 - O1وجود منابع طبيعی غنی و پتانسيل فعاليتهاي مختلف زراعی و دامی
 -O2مستعدبودن منطقه جهت سرمايهگذاري در جهت استفاده ازمنابع طبيعی

7/95
8/12

وزن نرمال
شده
0/03
0/03

امتياز وضع
موجود
3
4

امتياز
وزندار
0/09
0/12

- O3سرمايه گذاري مناسب براي فعاليتهاي طبيعتگردي

6/95

0/03

3

0/09

7/35

0/03

2

0/06

7/36
7/53
7/30
7/65
8/00
8/36
8/30
6/83
7/59
7/53
8/12
8/83
8/53
8/42
7/77
7/24
7/71

0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03

3
2
4
3
3
4
1
2
3
4
3
4
3
4
3
1

0/09
0/06
0/12
0/09
0/09
0/12
0/03
0/06
0/09
0/12
0/09
0/12
0/09
0/12
0/09
0/03

0/03

3

0/09

0/03
0/03
0/03
0/03
0/02
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/03
0/02
0/03
0/03
0/02
0/03
0/03
1

4
4
3
2
2
3
1
4
2
4
3
4
4
2
4
3
4
4
4

0/12
0/12
0/09
0/06
0/04
0/09
0/03
0/12
0/06
0/12
0/09
0/12
0/12
0/04
0/12
0/09
0/08
0/12
0/12
3/61

نقاط فرصت ()1/86

 - O4پتانسيل جهت ايجاد فعاليتهاي رفاهی (پيست اسکی ،تلهکابين ،کوهنوردي ،دوچرخه
سواري و )..
- O5توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايه گذاري در بخش گردشگري
 -O6تعامل مناسب روستاييان با مردم خارج از فرهنگروستايی
 -O7افزايش روزافزون گردشگران و توسعهي مؤسسات مربوط به تورهاي روستايی
 -O8وجود پتانسيلهاي الزم جهت گسترش صنايع کوچک روستايی
 -O9وجود نيروي انسانی متخصص و تحصيل کرده جهت استفاده از فنآوريهاي پيشرفته
 -O10بهرهگيري از نقش شوراهاي روستايی براي توسعه گردشگري
- O11تمايل باالي سرمايهگذاري بخش خصوصی (به علت پايين بودن مالياتها)
 -O12امکان گسترش رسانههاي جمعی در سطح روستا و بهرهمندي از منافع آن
 -O13الزام به انجام مطالعات و برنامهي نظارتی و حفاظتی و حمايتهاي زيست محيطی
 -O14جمعيت باالي روستا
 -O15شبکه ارتباطی مناسب (جادهآسفالت)
 -O16موقعيت جغرافيايی مناسب روستا
 -O17امکان توسعه خدمات زيربنايی در سطح منطقه
 -O18برخورداري روستاييان از سرمايه هاي اجتماعی (نظير روحيه مشارکت)
 -O19وجود فضاي سبز و باغات و ميوه هاي سردسيري و امکان توسعهي باغداري
 -O20وجود معادن سنگ دراطراف روستا
 -O21عالقهمنديمديرانمحلی وباور مسئولين بهدستيابی بهمحتويتوسعه با مهياسازي
قابليتهاي گردشگري
نقاط تهديد ()1/75
- T1گسترش فرهنگ مصرفگرايی در اثر روابط با فرهنگ غيرروستايی
 - T2از بين رفتن فرهنگ سنتی روستائيان با ورود ماهواره و گسترش روابط شهر وروستا
 -T3افزايش قيمت خدمات و زمين در روستا
 -T4تخريب و از بين رفتن پوشش گياهی و آلودگی منابع آب و خاک
 -T5افزايش تکديگري و درخواست کمک از گردشگران  /عدم خويشتن باوري
 - T6بوجود آمدن مراکز گردشگر پذير در مجاورت روستا و تغيير بافت سنتی روستا
 -T7توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف و اشتغال فصلی وکاذب
 -T8آلودگی منابع طبيعی نظير آب و خاک
 - T9تضعيف خدماترسانی وسايط نقليه براي مسافرين در مقاصد مختلف
 -T10ضعف اطالعرسانی در چگونگی کسب درآمد و بازاريابی محصوالت
 -T11افزايش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران
 -T12وضع مقررات دست و پاگير جهت سرمايهگذاري در گردشگري
 -T13بهرهبرداري ناپايدار از جاذبههاي گردشگري روستا و منابع طبيعی روستا
 - T14توسعه بيماريهاي واگير از طريق انتقال آن توسط گردشگران
 -T15اختالفات خانوادگی بخاطر تغيير فرهنگ روستا
 -T16کاهش روابط سنتی و اعتماد مردم به همديگر (سرمايه اجتماعی)
 - T17ناکافی بودن تسهيالت وتجهيزات رفاهی و فقدان اقامتگاههاي موقت
 - T18امکان تغييرکاربري اراضی کشاورزي و باغات به اراضی مسکونی
 -T19تبود تبليغات مناسب و معرفی روستا بعنوان مرکز گردشگري
جمع
(منبع :يافتههاي پژوهش)1395 ،

وزن

8/47
7/95
7/83
7/94
5/77
6/30
7/12
6/00
7/59
7/18
7/42
7/24
7/36
5/59
6/00
6/18
5/82
6/06
7/36

295/16
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جدول -4ماتريس  TWOSگردشگري پايدار روستايی
ماتريس نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهديد
در زمينه گردشگري
روستايی

نقاط قوت S -

نقاط ضعف – W

فرصتها – O

راهبردهاي تهاجمی ()SO

راهبردهاي بازنگري ()WO

 -1ايجاد هماهنگی بين نهادها ،دولت و روستايان
کارآفرين به منظور يکپارچهسازي کارکردهاي
گردشگري SO1
 -2و طراحی سازوکارهاي جلب مشارکت جهت
سرمايهگذاري در گردشگري پايدار روستايیSO2
 -3تدارک برنامههايی در زمينهي توسعه گردشگري با
رويکرد اشتغالزايی SO3

 -1بازنگري جهت استفاده بهينه و هدفمند از منافع
گردشگري WO1
 -2توسعه و تجهيز زيرساختها ،تجهيزات و تسهيالت
مختلف گردشگري WO2
 -3استفاده از بافت سنتی و قديمی روستا به منظور توسعه
گردشگري روستايی و فروش محصوالت زراعی و WO3 ..
 -4آموزش و آگاهیدادن به مردم در خصوص نحوه برخورد با
گردشگر به منظور جلوگيري از تعارض بين آنها WO4

راهبردهاي تنوع ()ST
 -1بهرهگيري از توانمندي روستاييان و گردشگران
جهت حفاظت از منابع طبيعی و محيطزيست ST1
 -2معرفی روستاهاي داراي جاذبههاي گردشگري با
استفاده از برنامههاي تبليغاتی و ST2..

راهبردهاي تدافعی ()WT
 -1تشکيل و ايجاد تسهيالتی جهت توسعه سرمايهگذاري در
گردشگري روستايی WT1
 -2تدوين و اجراي قوانين و مقرراتی جهت جلوگيري از تغيير
کاربري اراضی و تخريب زمينهاي زراعی WT2

تهديدها – T

(منبع :يافتههاي پژوهش)1395 ،

شکل  -1ماتريس راهبردهاي توسعه گردشگري روستايی استان کرمانشاه

ارائهي راهکارهاي توسعهي گردشگري روستايی:
گسترش گردشگري روستايی در کرمانشاه تغييرات
معيشتی عمدهاي در آن به وجود آورده است .بهگونهاي
که مردم روستايی از معيشتی سنتی (دامداري،
کشاورزي و باغداري) برخوردار میباشند .در حال حاضر
با توجه به شرايط فعلی روستاهاي داراي پتانسيل
گردشگري عمال گزينهاي بهتر از توسعه گردشگري

روستايی براي بهبود وضعيت معيشتی روستاييان وجود
ندارد .بنابراين نياز است تا اقدامات جدي صورت گيرد.
تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک :ماتريس خالصهي
تحليل عوامل استراتژيک ،با استفاده از تحليل عوامل
داخلی ،خارجی و ترکيب آنها مهمترين عوامل
استراتژيک در وضعيت گردشگري روستايی ارائه گرديده
است .بنابر ضرايب عوامل مرکب مديران و کارشناسان،
راهبردکانونی ،استراتژي بازنگري ( )WOمیباشد.
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جدول  -5مجموع ضرايب عوامل مرکب مديران وکارشناسان
SWOT

نقاط ضعف ()W

نقاط قوت ()S

فرصت ()O

WO
3/61

SO
3/58

تهديد ()T

WT
3/50

ST
3/47

(منبع :يافتههاي پژوهش)1395 ،

الف  .نقاط قوت گردشگري از ديدگاه افراد
موردبررسی (جدول  5و  .)2از ديدگاه کارشناسان مهم-
ترين نقاط قوت ،بر انگيختن دلبستگی و تقويت پايبندي
روستاييان به آداب و رسوم محلی ( ،)8/42چشم انداز
طبيعی روستا ( )7/82و حفظ بافت و معماري روستا
( )7/59هستند و پرورشزنبورعسل ،گياهان دارويی و
محصوالتمحلی ( ،)5/00محيط آرام و آب وهواي پاک
براي گردشگران جهت استراحت وتفريح ( )5/30و
صنايع دستی محلی از قبيل گيوه بافی ،گليم بافی
( )5/47کماهميتترين نقاط قوت است.
ب  -نقاط ضعف گردشگري از ديدگاه افراد مورد
بررسی (جدول  5و  )2تفاوتها و تعارضهاي فرهنگی
بين ساکنان بومی وگردشگران( ،)8/24عدمآگاهی الزم
براي مشارکت بخش خصوصی در سرمايهگذاري بخش
گردشگري روستا ( )7/71و فقدان نگرش علمی
روستاييان به گردشگري ( )5/47به عنوان مهمترين
نقاط ضعف هستند و کمترين اهميت مربوط به
جايگزينی اقتصاد و اشتغال مبتنی بر گردشگري با
فعاليتهاي بومی روستا ( ،)5/18نامناسب بودن
زيرساختهاي کالبدي و امکانات اقامتی ،رفاهی و
ورزشی روستا( )5/83و عدم خويشتن باورري و فقدان
اعتماد به نفس روستائيان( )6/18است .اين نتايج در
جدول ( )4ارائه شده است.
ج -نقاط فرصت گردشگري از ديدگاه افراد
موردبررسی (جدول  5و  :)2از ديدگاه کارشناسان
مهمترين فرصت ،موقعيت جغرافيايی مناسب روستا
( ،)8/83مکان توسعه خدمات زيربنايی در سطح منطقه
( )8/53و برخورداري روستاييان از سرمايه هاي
اجتماعی (نظير روحيه مشارکت) ( )8/42بوده و کم
اهميتترين سرمايهگذاري مناسب براي فعاليتهاي
طبيعتگردي ( ،)6/83مکان گسترش رسانههاي جمعی

در سطح روستا و بهرهمندي از منافع آن ( )6/95و وجود
معادن سنگ در اطراف روستا ( )7/24میباشد .پوشش
گياهی و آلودگی منابع آب و خاک ( )7/94از نظر
کارشناسان مهمترين نقاط تهديد بوده و افزايش تکدي و
درخواست کمک از گردشگران /عدمخويشتن باوري
( ،)5/59توسعه بيماريهاي واگير از طريق انتقال آن
توسط گردشگران ( )5/77و ناکافی بودن تسهيالت و
تجهيزات رفاهی و فقدان اقامتگاههاي موقت ()5/82
کماهميتترين تهديدات پيش روي گردشگري روستايی
استان کرمانشاه است .د -نقاط تهديد گردشگري از
ديدگاه افراد موردبررسی:گسترش فرهنگ مصرفگرايی
در اثر روابط با فرهنگ غيرروستايی ( ،)8/47از بين
رفتن فرهنگ سنتی روستائيان با ورود ماهواره و
گسترش روابط شهر و روستا ( )7/95و تخريب و از بين
رفتن در اين مرحله از تحقيق راهبردهاي تعيين شده از
طريق بررسی عوامل داخلی و خارجی ،مديريت
گردشگري روستايی ،دستهبندي شده و به صورت 11
راهبرد ارائه شدهاند تا در ماتريس برنامهريزي راهبردي
کمی براي جذابيت ،اولويتبندي شوند ،که با توجه به
قرار گيري وضعيت استراتژيک مديريت گردشگري
استان کرمانشاه در وضعيت بازنگري ،اين استراتژي ها
مورد تحليل و رتبه بندي قرار گرفت.
نتايج ماتريسهاي برنامهريزي راهبردي کمی
( )QSPMنشان میدهد از بين راهبردهاي تدوين شده
باالترين جذابيت مربوط به بازنگري جهت استفاده بهينه
و هدفمند از منافع گردشگري با نمره  3/66است و
پايينترين جذابيت به راهبرد توسعه و تجهيز
زيرساختها ،تجهيزات و تسهيالت مختلف گردشگري با
نمره  1/81تعلق دارد.
بحث و نتيجهگيري

با توجه به تبعات ناشی از ضعف مديريت گردشگري
پايدار روستايی در استان کرمانشاه ،لزوم تدوين راهبرد
در اين بخش توجه ويژهاي را میطلبد .در ماتريس
ارزيابی عوامل داخلی(ضعف و قوت) ،جمع نمره هاي
نهايی 3/47 ،محاسبه شده که اين امر نشان می¬دهد
نقاط قوت بيشتري دارد .اين بدين معناست مديريت
گردشگري پايدار روستايی استان کرمانشاه از نظر عوامل
درونی داراي قوت است .ماتريس ارزيابی عوامل خارجی
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(تهديد و فرصت) با مجموع امتياز  3/61نشاندهندهي
آن است که در وضعيت موجود ،مديريت گردشگري
روستايی استان کرمانشاه میتواند با تقويت فرصت¬ها
در مقابل تهديدها به خوبی عمل کند .همانطور که
ماتريس  QSPMنشان میدهد ،بسياري از گزينههاي
انتخابی به عنوان راهبرد پايداري الزم را ندارند ،چرا که
جذابيتی براي تدوين راهبرد آن وجود ندارد يا ميزان
جذابيت پايين است .ميزان جذابيت هريک از عوامل
راهبردي اعم از فرصتها ،تهديدها ،قوتها و ضعفهاي
موجود در مديريت گردشگري روستايی براي تدوين
راهبردي با رويکردهاي قوت -فرصت و همچنين ضعف-
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فرصت و قوت -تهديد ،ضعف -تهديد کاربرد خواهد
داشت.
با توجه به نتايج ماتريس کمی راهبردي میتوان
راهبردهاي ذيل را به منظور مديريت هرچه موثرتر
گردشگري روستايی درنظر گرفت .ترتيب اولويت
راهبردها براساس ميزان و وزن کلی آنها در اصالح و
حرکت به سمت توسعهي پايدار است .براي نمونه "
بازنگري جهت استفاده بهينه و هدفمند از منافع
گردشگري " ،جذابيت بااليی به لحاظ اجراي مديريت
گردشگري پايدار روستايی دارد.

جدول  -6اتريس کمی مديريت گردشگري روستايی پايدار
عوامل اصلی موفقيت

WO1

WO2

-S1آداب و رسوم محلی (از لحاظ ارزشهاي اصيل فرهنگی)
-S2ايجاد فعاليتهاي غير زراعی ،اشتغالزايی و متنوعسازي اقتصاد روستايی

0/16

- S3پرورشزنبورعسل ،گياهان دارويی و محصوالتمحلی

0/09

WO3

WO4

0/16

0/16

0/16

 - S4محيط آرام و آب وهواي پاک براي گردشگران جهت استراحت وتفريح
- S5وجود جاذبهي زيارتی -تاريخی در روستا

0/16

0/16

- S6چشم انداز طبيعی روستا

0/15

0/15

- S7حس مهماننوازي مردم روستا
- S8انتخاب به عنوان روستاي هدف گردشگري در طرح جامع گردشگري استان

0/16
0/08

0/08

- S9داراي مردم بیتکلف و معرفی روستا در ميزان جرم پايين
- S10صنايع دستی محلی از قبيل گيوه بافی ،گليم بافی

0/08
0/06

0/06

 - S11همدلی بين مردم و پايبندي آنها به آداب و رسوم محلی

0/15

- S12زيرساختها و امکانات رفاهی نظير سرويسهاي بهداشتی و تسهيالت الزم

0/16

0/16

- S13حفظ بافت و معماري روستا

0/15

0/15

0/15

جمع

1/16

0/55

0/83

0/15

 - W1پايين بودن سطح سواد افراد بومی

0/15

0/55
0/10

 - W2تفاوتها و تعارضهاي فرهنگی بين ساکنان بومی وگردشگران

0/16

0/16

 - W3محدود بودن آگاهی مردم از جاذبههاي روستا

0/20

0/20

 - W5جايگزينی اقتصاد و اشتغال مبتنی بر گردشگري با فعاليتهاي بومی روستا

0/12

 - W6عدم وجود مردم محلی متخصص در زمينهي گردشگري

0/16

 - W7نامناسب بودن زيرساختهاي کالبدي و امکانات اقامتی ،رفاهی و ورزشی روستا

0/12

 - W8اشتغال مردم روستا به کشاورزي و باغداري و دامداري

0/04

 - W4درآمد پايين مردم براي سرمايه گذاري در بخش گردشگري
0/16
0/12
0/04

- W9باورهاي سنتی مردم محلی نسبت به گردشگري

0/08

 -W10بافت فرسوده و غير استاندارد برخی از مساکن
 -W11عدم آگاهی الزم براي مشارکت بخشخصوصی در سرمايه گذاري بخش گردشگري روستا

0/12

0/08

0/12
0/10

0/10

 -W12فقدان نگرش علمی روستاييان به گردشگري
 -W13فقراقتصادي و توسعه نيافتگی روستا

0/16

0/20
0/20

 -W14عدم خويشتن باورري و فقدان اعتماد به نفس روستائيان
جمع

1/10

0/24

0/40

1/00
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WO2

عوامل اصلی موفقيت

WO1

 - O1وجود منابع طبيعی غنی و پتانسيل فعاليتهاي مختلف زراعی و دامی

0/09

-O2مستعدبودن منطقه جهت سرمايهگذاري در استفاده ازمنابع طبيعی

0/12

0/12

- O3سرمايه گذاري مناسب براي فعاليتهاي طبيعتگردي

0/09

0/09

- O4پتانسيل جهت ايجاد فعاليتهاي رفاهی (پيست اسکی ،تلهکابين ،کوهنوردي ،دوچرخهسواري و )..

0/06

0/06

- O5توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايه گذاري در بخش گردشگري

0/09

0/09

WO3

WO4

0/09
0/12
0/06

-O6تعامل مناسب روستاييان با مردم خارج از فرهنگروستايی

0/06

-O7افزايش روزافزون گردشگران و توسعهي مؤسسات مربوط به تورهاي روستايی

0/12

-O8وجود پتانسيلهاي الزم جهت گسترش صنايع کوچک روستايی

0/09

-O9وجود نيروي انسانی متخصص و تحصيل کرده جهت استفاده از فنآوريهاي پيشرفته

0/09

-O10بهرهگيري از نقش شوراهاي روستايی براي توسعه گردشگري

0/12
0/09
0/09
0/12

- O11تمايل باالي سرمايهگذاري بخش خصوصی (به علت پايين بودن مالياتها)

0/03

-O12امکان گسترش رسانههاي جمعی در سطح روستا و بهرهمندي از منافع آن

0/06

0/06

-O13الزام به انجام مطالعات و برنامهي نظارتی و حفاظتی و حمايتهاي زيست محيطی

0/09

-O14جمعيت باالي روستا
-O15شبکه ارتباطی مناسب (جادهآسفالت)

0/09

-O17امکان توسعه خدمات زيربنايی در سطح منطقه

0/09

-O16موقعيت جغرافيايی مناسب روستا
-O18برخورداري روستاييان از سرمايه هاي اجتماعی (نظير روحيه مشارکت)
-O19وجود فضاي سبز و باغات و ميوه هاي سردسيري و امکان توسعهي باغداري

0/09

0/09

-O20وجود معادن سنگ دراطراف روستا
-O21عالقهمنديمديرانمحلی و باور مسئولين بهدستيابی بهمحتويتوسعه با مهياسازي قابليتهاي گردشگري

0/09

0/09

0/09

جمع

1/02

0/87

0/54

0/30

0/12

0/12

0/12

0/12

- T1گسترش فرهنگ مصرفگرايی در اثر روابط با فرهنگ غيرروستايی
- T2از بين رفتن فرهنگ سنتی روستائيان با ورود ماهواره و گسترش روابط شهر وروستا
-T3افزايش قيمت خدمات و زمين در روستا

0/09

-T4تخريب و از بين رفتن پوشش گياهی و آلودگی منابع آب و خاک
-T5افزايش تکدي و درخواست کمک از گردشگران  /عدم خويشتن باوري
- T6بوجود آمدن مراکز گردشگر پذير در مجاورت روستا و تغيير بافت سنتی روستا

0/09

-T7توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف و اشتغال فصلی وکاذب
-T8آلودگی منابع طبيعی نظير آب و خاک
- T9تضعيف خدماترسانی وسايل نقليه براي مسافرين در مقاصد مختلف

0/06

-T10ضعف اطالعرسانی در چگونگی کسب درآمد و بازاريابی محصوالت

0/12

-T11افزايش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران
-T12وضع مقررات دست و پاگير جهت سرمايهگذاري در گردشگري

0/12

-T13بهرهبرداري ناپايدار از جاذبههاي گردشگري روستا و منابع طبيعی روستا

0/12

- T14توسعه بيماريهاي واگير از طريق انتقال آن توسط گردشگران
-T15اختالفات خانوادگی بخاطر تغيير فرهنگ روستا
-T16کاهش روابط سنتی و اعتماد مردم به همديگر (سرمايه اجتماعی)
 - T17ناکافی بودن تسهيالت و تجهيزات رفاهی و فقداناقامتگاههاي موقت

0/09

 - T18عدم امکان تغييرکاربري اراضی کشاورزي و باغات به اراضی مسکونی
 -T19عدم تبليغات مناسب و معرفی روستا بعنوان مرکز گردشگري

0/12

جمع

0/33

مجموع نمره جذابيت راهبردها

3/61

(منبع :يافتههاي پژوهش)1395 ،

0/15
1/81

0/11
1/88

0/48
2/33
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براساس نتايج بدستآمده از ماتريس
راهبردهاي پيشنهادي به ترتيب اولويت عبارتنداز :
 -1بازنگري جهت استفاده بهينه و هدفمند از منافع
گردشگري )(WO1
 -2آموزش و آگاهیدادن به مردم در خصوص نحوه
برخورد با گردشگر به منظور جلوگيري از تعارض بين
QSPM

()WO4

 -3استفاده از بافت سنتی و قديمی روستا به منظور
توسعه گردشگري روستايی و فروش محصوالت زراعی
)(WO3

 -4توسعه و تجهيز زيرساختها ،تجهيزات و
تسهيالت مختلف گردشگري ()WO2
به طورکلی اين دسته از راهبردها با بهرهگيري از
فرصتهاي موجود در محيط خارجی میکوشند نقاط
ضعف داخلی را بهبود بخشند.
با توجه به شرايط استان گزينهاي بهتر از توسعه و
بهبود مديريت گردشگري روستايی به منظور ارتقاء
وضعيت جاذبههاي گردشگري و معيشت روستاييان
وجود ندارد .از اين رو ،الزم است تا تمهيداتی جدي
صورت گيرد و هنوز بهرهمندي از مزاياي گردشگري
روستايی بهعنوان مکملی در روستا براي فراخوانی
محتوي توسعه به مناطق روستايی استان فراهم نيست.
بر اين اساس با استفاده از رسانههاي جمعی و انبوهی به
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عنوان رايجترين وسايل اشاعه پيام تبليغاتی؛ میتوان به
توسعة منابع طبيعی و گردشگري و همچنين منابع
انسانی محلی که از فرصتهاي پيشروي توسعه
گردشگري است پرداخت.
همچنين با مشارکت دادن روستاييان و آموزش
آنها در فعاليتها و خدمات گردشگري ،و به عالوه
سرمايهگذاري بخش خصوصی در ايجاد زيرساختها و
در چارچوب برنامهريزي محلی با نظارت دولت و در
نهايت ايجاد فعاليتهاي جديد در کنار جاذبههاي اصلی
براي حفظ جذابيت گردشگري روستايی از فاکتورهاي
مهم و اصلی توسعه موفقيت آميز مديريت گردشگري
روستايی میباشد.
بر اساس يافتههاي تحقيق پيشنهادهايی به شرح زير
ارائه می گردد:
 .1تدوين سازوکارهايی جهت استفاده بهينه از جاذبه
هاي گردشگري و جلوگيري از تخريب منابع طبيعی،
آلودگی و آسيبهاي زيستمحيطی؛
 .2ايجاد نهادها و تشکلهايی در زمينه اشتغالزايی
به منظور تقويت کارکردهاي گردشگري پايدار روستايی ؛
 .3آموزش و توانمندسازي مردم روستايی از طريق
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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