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 چکیده

امروزه استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت دستیابی مناطق روستایی به توسعه، در کشورهای جهان سوم ازجمله 

 ایران موردتوجه قرارگرفته است. کاربرد این راهبرد در کشور ایران، به دلیل تعدد، پراکنش و پتانسیل مناطق روستایی است. بر

 SWOT عه، به بررسی وضعیت گردشگری روستایی در روستای قوری قلعه با استفاده از تکنیکهمین اساس در این مطال

شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل بیست نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط با توسعه روستایی و گردشگری پرداخته

( و نامناسب بودن 39ترین نقطه قوت )با وزن مهمدهد که مؤلفه وجود چشم اندازهای زیبا و فضای سبز است. نتایج نشان می

تأثیر اندازه صنعت گردشگری در منطقه بر ایجاد (، 39ضعف )با وزن ترین نقطهها و ترافیک بین شهرها در تعطیالت مهمراه

(، درزمینه 93وزن ترین تهدید)بامهم زیست و مناظر طبیعیتخریب محیط( و 39ترین فرصت )با وزن مهم اشتغال و درآمدزایی

شده در جهت تبدیل نقاط ضعف به قوت و تهدید به توجه به راهبردهای مطرح توسعه گردشگری روستای قوری قلعه است. با

 زیست روستای هدف گردشگری پرداخت.توان به افزایش اشتغال و درآمد و حفظ محیطفرصت، می
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Abstract 

Today, the use of rural tourism strategy to reach rural areas for development has 

been taken into consideration in third world countries, including Iran. Application of 

this strategy in Iran is due to the plurality, distribution and potential of rural areas. 

Accordingly, in this study, the status of rural tourism in the village of Quri Qaleh has 

been studied using SOWT technique. The statistical population of this study consists of 

twenty experts and authorities related to rural development and tourism. The results 

show that the component of beautiful landscapes and green spaces in the most important 

strength (with 93 weight) and inappropriate roads and traffic between cities in the most 

important spot (91 weight), the impact of size of tourism industry in the region on job 

creation and income is the most important Opportunity (with a weight of 98) and 

destruction of the environment and natural landscapes is the most important threat (whit 

a weight of 89), in the field of tourism development in the village of Quri Qaleh. 

Considering the strategies for turning weaknesses into strength and threats to 

opportunities, it is possible to increase employment and income and preserve the 

environment of the tourist destination village. 
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 مقدمه:
آید که با سرعت در قرن جدید ادامه حساب میهای مهم اواخر قرن بیستم بهرشد و گسترش گردشگری ازجمله پدیده

شدن به یکی از ارکان مهم اقتصاد تجاری جهان پیداکرده است. در حال حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل

اقتصادی  توسعه و رشد موتور و عنوان محرکبه رقابتی مزایای تنداش دلیل به گردشگری صنعت (.9939کارگر،) است

 صنعت مانند جهان هایوکارکسب ترینبزرگ با تنگاتنگ رقابتی در و شده استشناختهتوسعه یافته و درحالدرکشورهای توسعه

 (.9939عیسی زاده و قدسی، ) دارد قرار نفت و خودروسازی

های عمده اقتصاد ملی و طور اخص یکی از شاخصگردشگری روستایی به طور اعم وامروزه صنعت گردشگری به

 توسعه استهای برنامه توسعه کشورهای درحالبنابراین گسترش صنعت گردشگری جزء اولویت رود؛المللی به شمار میبین

گردشگری با برخورداری از ، گردشگری روستایی را شامل انواع 9کنفرانس جهانی گردشگری روستایی (.9931قادری و همکاران، )

های طبیعت را همراه با مندی از منابع طبیعی و جاذبهکه امکان بهره داندتسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می

 (.9939کرمی و شریفی، ) کندشرکت در زندگی روستایی فراهم می

 قرار کرمانشاه استان در که است سال میلیون 56 پیشینه خاورمیانه با آبی غار ترینبزرگ قلعه، قوری یا قال قوری غار

 همین به روستایی همسایگی در و پاوه - روانسر جاده بر مشرف و شاهو کوه دامنه در روانسر، شهر کیلومتری ۵6 در این غار. دارد

 ثبت به ایران، ملی طبیعی اثر هفت از یکی عنوانبه و است متر 99۱1 آن ژرفای و کیلومتر 9۵ غار این است. جای گرفته نام

 شود.های توسعه گردشگری در قوری قلعه پرداخته میها و مزیتدر این مقاله به بررسی محدودیت. است رسیده

 

 مبانی نظری

تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به ای است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و بهگردشگری پدیده

(. به گفته سازمان جهانی 9939دانش مهرو همکاران، ) شده استماعی و اکولوژیکی تبدیلموضوعی فنی، اقتصادی، اجت

(: گردشگری عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام WTO) ۵گردشگری

هایی از این قبیل است. حت، ورزش و فعالیتکشد و هدف آن سرگرمی، تفرج، استرادهد. این سفر بیش از یک سال طول نمیمی

(2004،WTO.) 

م در اروپا بخصوص  99عنوان یک فعالیت تفریحی ـ اجتماعی و اقتصادی در نیمه دوم قرن گردشگری روستایی به

 9351آغاز و در دهه  9361ی طور مشخص از دهه. توجه به گردشگری روستایی به(9993الدینی، شمس) انگلستان ظاهر شد

نظران تالش عنوان ابزار توسعه در جوامع روستایی بکار برده شد و صاحبجنبه اقتصادی آن موردتوجه واقع شد و بعدازآن به

جاللیان و ) ها و الگوها نقش گردشگری را در تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها باال ببرندکردند که با ارائه روش

 .(993۱همکاران، 

 داند:عمده کارکردهای توریسم روستایی را در برآوردن دو هدف زیر می (9335)ی سازمان تجارت جهان

گذاری و متنوع ساختن افزایش ظرفیت اقتصاد جوامع روستایی برای نوآوری و توسعه منابع انسانی همراه با جذب سرمایه (الف

 کارکردهای اقتصادی جوامع روستایی

ای ملی و جهانی با توجه به فرایندهای رو به رشد رها به اقتصاد منطقهمرتبط ساختن اقتصاد مناطق روستایی کشو (ب

 .(9993الدینی، شمس) شدن و خروج مناطق روستایی از انزوای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر روستاهاجهانی

 طورکلی گردشگری روستایی از دو بعد حائز اهمیت است:به

 ی و فراملی در جذب گردشگرعنوان یک مقصد جهاندر مقیاس کالن به 

 (.9931قلم، آبادی و راستای و محلی )خاتونعنوان راهبرد توسعه منطقهدر مقیاس خرد به 

                                                             
1. Rural Tourism Conference 
2. World Tourism Organization 



  

 9395شمولی از گردشگری روستایی وجود ندارد. در سال از همین رو منطقی است پذیرفته شود که تعریف جامع و همه

تعریف کرد: گردشگری روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نیست،  کمیسیون جامعه اروپایی، گردشگری روستایی را چنین

 (.9939دانش مهر و همکاران،) های گردشگری را در مناطق روستایی دربرمی گیردبلکه همه فعالیت

 داندمی دهدمی روی روستایی منطقه در که گردشگری هایفعالیت تمام شامل را روستایی گردشگری اروپا یاتحادیه

گردشگری روستایی را رویکردی در راستای توانمندسازی روستا برای برخورداری از معیشت پایدار  (.993۱ منوچهری، و نیفراها)

بنابراین گردشگری رویکردی جدید در توسعه  اند؛های حیاتی بشر دانستهعنوان جزئی از فعالیتو بهبود کیفیت زندگی به

زیست روستایی را همراه با حمایت از فرهنگ بومی و ن حفاظت محیطروستایی است که جدای از رشد اقتصادی، امکا

محیطی به های اقتصادی، اجتماعی و زیستتوان با ارزیابی شاخصهبنابراین می کند؛ورسوم اجتماعی محلی را فراهم میآداب

 .(993۵ازکیا و کامور، )تبیین جایگاه گردشگری در توسعه روستایی پرداخت. 

که با دریافت خدماتی چون غذا و  ری روستایی شامل هر نوع فعالیت تفریحی و گذراندن اوقات فراغت استطورکلی گردشگبه

فراهانی و منوچهری، )حساب آید. محل اسکان و محصوالت محلی در مکانی که ازنظر ماهیت اقتصادی و فرهنگی روستا به

993۱). 

 همین دلیل، به است. وابسته روستایی گردشگری به خود که داخلی است گردشگری از متأثر بیشتر گردشگری ایران، در

 قوانین محلی، مردم زیست، مشارکتمحیط تا مدیریت است الزم روستایی، در فرایند توسعه گردشگری مثبت نقش ایفای منظوربه

گل محمدی، ) گیرد رارق موردتوجه گردشگری روستایی درزمینه سیستمی و بینانهواقع ریزیبرنامه و بازاریابی محکم، و صریح

جاللیان، نامداری ) شده استخورشیدی موردتوجه واقع 9991طورجدی از ابتدای دهه و گردشگری روستایی در ایران، به (9993

 .(993۱و همکاران، 

 

 پیشینه

فاده از گردشگری با است پایدار توسعه به دستیابی جهت ریزی،برنامه ای به بررسی راهبردهای( در مقاله9939) کارگر

 جاذبه وجود موردمطالعه هایشاخص بین از دهدمی نشان حاصل نتایجدر روستای ابیانه پرداخته است.  SWOT تکنیک

 نامناسب و کمبود شاخص قوت، نقطه ترینمهم عنوانبه هدف روستای در معماری و مسکن نوع ازنظر گردشگری فردمنحصربه

 تهدید یک عنوانبه محیط تخریب شاخصضعف و نقطه ترینمهم عنوانبه گردشگران برای سکونتی هایمکان و هااقامتگاه بودن

 موردمطالعه است. روستای پایدار گردشگری توسعه امر در

 با روستایی مناطق توسعه در آن آثار و گردیطبیعت نقش بررسیای به ( در مقاله9939) دانش مهر، کریمی و صفری

اند. نتایج حاکی از آن است که در منطقه العه موردی: روستای اورامان تخت( پرداخته)مط SWOT تحلیلی مدل از استفاده

ترین نقاط قوت بوده است. مؤلفه ها و فضاهای سبز مهمفرد روستا به همراه باغموردمطالعه، مؤلفه چشم اندازهای زیبا و منحصربه

ریزی و ضعف آن، مؤلفه توجه بیشتر مسئوالن به برنامهین نقطهترگذاری دولتی در این منطقه عمدهریزی و سرمایهفقدان برنامه

ترین تهدید ترین فرصت بیرونی و سرانجام مؤلفه نبود مدیریت آگاه به موضوعات اکوتوریستی عمدهگذاری در منطقه مهمسرمایه

تواند منجر به افزایش ها میتضعف به قوت و نیز تبدیل تهدیدها به فرصهمین اساس بدل ساختن هر نقطه خارجی بوده است. بر

 زیست و درنهایت توسعه پایدار منطقه گردد.و درامد، به همراه حفظ محیط

، به بررسی نقاط SWOTدر پژوهشی تحت عنوان ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل  (9939) کرمی و شریفی

ای طبیعی را ازجمله نقاط قوت و عدم وجود امکانات هکه وجود جاذبه قوت و ضعف روستاهای بخش مرکزی مراغه پرداخت؛

 های گردشگری روستاهای این منطقه دانست.اقامتی، رفاهی، بهداشتی و ورزشی را جزء نقاط ضعف جاذبه

ای ریزی منطقههای برنامهای تحت عنوان استراتژی(، به بررسی مقاله9931) قادری، هادیانی، محمدی و ابوبکری

دهد که با توجه به اند. نتایج نشان می)مطالعه موردی: شهرستان پیرانشهر( پرداختهSWOT ده از تکنیکگردشگری با استفا

ریزی صحیح در جهت توسعه گردشگری توان با برنامهشده جهت توسعه گردشگری در منطقه موردمطالعه، میهای ارائهاستراتژی

 عنوان منطقه گردشگری معرفی کرد.های متعدد آن را بهتوجه به جاذبه برای ساکنان آن اشتغال ایجاد کرد و با



  

ای با عنوان سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک در مقاله (9931) قلمآبادی و راستخاتون

SWOT نگر آن اند. نتایج بیابه بررسی وضعیت گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری پرداخته

ها )شامل نقاط قوت در سطح باالتری نسبت به میزان مزیت 53/65 ها )شامل ضعف و تهدید(، با امتیازمحدودیت میزان است که

 است. 99/66 ها( با امتیازو فرصت

 

 شناسیروش

و وزن دهی و روش تحقیق و مطالعه پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای بوده است، جهت پرکردن پرسشنامه 

رتبه بندی هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها، تعداد بیست پرسشنامه براساس نظرات مسؤالن مرتبط با گردشگری 

 جمع آوری شده است.

 

 SWOTمدل 

 که تهدیدهای خارجی و هافرصت داخلی، ضعف قوت، نقاط برای شناسایی که است روشی SWOT وتحلیلتجزیه مدل

 بهترین باید که راهبرد است عواملی مندنظام شناسایی SWOT وتحلیلتجزیه  .شودمی کاربردهبه روبروست نآ با سیستم یک

 (.9993نیا،  )حکمت.باشد داشته آن با را سازگاری

 و هابرساند، ضعف حداکثر به را سیستم هایفرصت و هاقوت اثربخش باید راهبرد که است این مذکور رویکرد منطق

 راهبرد یک و طراحی انتخاب برای خوبی بسیار نتایج شود گرفته کار به اگر درست منطق این.برساند حداقل به را تهدیدها

یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون  SWOT(. درواقع مدل 9999 رابینسون، و )پیرس. داشت خواهد اثربخش

سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که  ها و تهدیدات برون سیستمی است. تحلیلسیستمی با فرصت

ها را به حداکثر  ها و فرصتاز دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قوت دهدنماید، ارائه میها را ایجاد میبهترین تطابق بین آن

ها و تهدیدها در چهار حالت کلی  فرصترساند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف، ها و تهدیدها را به حداقل ممکن میضعف
9SO ،۱WO ،6ST  5وWT شوند.ها انتخاب میهای استراتژیک از بین آنشود و گزینهپیوند داده می 

ها شود. در این قسمت سیاستگذاری میهای تهاجمی نامعنوان استراتژیدهد و بههای رقابتی را نشان می، برتریSOاستراتژی 

 های پیش رو موردنظر است.برداری از فرصتهادی در جهت استفاده مطلوب از نقاط قوت و بهرهو راهکارهای پیشن

ترین نقاط قوت آن است تا با شناسایی مهم عنوان استراتژی تنوع مورداستفاده قرارگرفته است. این استراتژی بر، بهSTاستراتژی 

د. لذا تأمین نیازهای الزم در جهت مقابله با تهدیدات فرا روی ناحیه، سازمانی بپردازدرون سازمان، به مقابله با تهدیدهای برون

 دهد.ترین بخش پیشنهادها را به خود اختصاص میمهم

عنوان استراتژی بازنگری مورداستفاده قرارگرفته است. در این قسمت پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در جهت ، بهWOاستراتژی 

 ویژه از طریق تخصیص مجدد منابع موردتوجه است.ها بههینه از فرصتبرداری برفع نقاط ضعف و بهره

عنوان استراتژی تدافعی بر آن است تا با راهکارهای اجرایی ضمن به حداقل رساندن نقاط ضعف فرا روی محیط ، بهWTاستراتژی 

( عوامل داخلی و ۵( و )9(. جدول )۱۱: 9999سازمانی نیز اجتناب نماید. )ایاسه، طبیعی ناحیه موردمطالعه از تهدیدهای برون

 دهد.خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری روستای قوری قلعه شهر کرمانشاه را نشان می
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 : عوامل داخلی مؤثر بر توسعه گردشگری روستای قوری قلعه1جدول

 نقاط ضعف نقاط قوت

 وجود چشم اندازهای زیبا و فضای سبز -9

 بین مردمنوازی در روحیه باالی مهمان -۵

 ورسوم و فرهنگ بومی محلیوجود آداب -9

 وجود بازارهای محلی برای تولیدات سنتی و بومی -۱

 وهوای پاکبرخورداری از آب -6

 گذارانوجود زمین جهت واگذاری به سرمایه -5

صورت قطب مهم وجود منابع طبیعی فراوان و معرفی آن به -5

 گردشگری

 در زمینه گردشگری تعامل میان بخش دولت و خصوصی -9

 عدم آشنایی ساکنان روستا در برخورد با گردشگران -9

 های موجودنامناسب بودن زیرساخت -۵

 تضاد میان فرهنگ گردشگران و مردم -9

 دیدهعدم نیروی متخصص و آموزش -۱

 گذاری در منطقهنارضایتی مردم روستا جهت سرمایه -6

 تی در منطقهگذاری دولریزی و سرمایهفقدان برنامه -5

 ها و ترافیک بین شهرها در تعطیالتنامناسب بودن راه -5

 های کشاورزی از بین رفتن زمین -9

 مأخذ: نگارنده

 : عوامل بیرونی مؤثر بر توسعه گردشگری روستای قوری قلعه2 جدول

 تهدیدها ها فرصت

های وجود نیروی متخصص بومی برای معرفی پتانسیل -9

 گردشگری

 و افزایش انگیزه برای مسافرت به منطقه با تبلیغاتایجاد  -۵

افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در بین مردم مناطق  -9

 اطراف

 گذاریریزی و سرمایهافزایش توجه دولت به برنامه -۱

 گذاری در منطقهبخش خصوصی به سرمایهافزایش انگیزه -6

د اشتغال و تأثیر اندازه صنعت گردشگری در منطقه بر ایجا -5

 درآمدزایی

 جوارهای همنبود فضای تفریحی مناسب در شهرها و استان -5

 جوارهای هموهوای نامناسب در استانوجود آب -9

 زیست و مناظر طبیعیتخریب محیط -9

های کشاورزی و از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب زمین -۵

 مزارع

 سوی ساکنان تمایل به نزدیک شده به فرهنگ گردشگران از -9

تغییر سبک زندگی به دلیل مراوده با گردشگران و مقایسه  -۱

 زندگی خود با آنان

 های بزرگ در منطقهگذاریعدم کشش برای جذب سرمایه -6

 های بزرگ در بخش گردشگریگذاریسرمایه -5

 عدم اختصاص تسهیالت بانکی برای گسترش گردشگری -5

ی گسترش خدمات و عدم ارائه مجوز از سوی دولت برا -9

 تجهیزات گردشگری

 

  SWOTوتحلیل تجزیه

ها و تهدیدهای جاذبه گردشگری روستای قوری قلعه شهر کرمانشاه، وتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصتبرای تجزیه

 دست آوردن نتایج نهایی از روش عددی وزن دهی ای طراحی و بین مسئوالن توزیع گردید. در این مدل برای بهپرسشنامه

، زیاد امتیاز 6ترتیب که پاسخ خیلی زیاد امتیاز اینمتغیر بوده است. به 6تا  9ها از ها برای هر یک از مؤلفهشده است. وزناستفاده

ها پرداخته بندی هر یک از مؤلفهآمده، به رتبهدستاست. در مرحله بعد با توجه به امتیازات به 9و خیلی کم  ۵، کم 9، متوسط ۱

شود. تیازات وزنی تمامی عوامل را در یک ستون باهم جمع شد که بر اساس آن امتیاز کل آن سیستم محاسبه میشد. سپس ام

 دهد.دهد که یک سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود بالقوه در محیط پاسخ میامتیاز وزنی کل نشان می

 

 نقاط قوت

ریزی را در ها و تهدیدها موفقیت برنامهیی نقاط قوت، ضعف، فرصتای، شناساریزی هر منطقهبا توجه به اینکه در برنامه

ریزی در جهت توسعه متوازن آن منوط به شناسایی و در نظر گرفتن این نقاط قوت، پی دارد؛ درزمینه گردشگری نیز برنامه

شگری روستای قوری ازنظر مسئوالن نقاط قوتی که موجب توسعه گرد SWOTها و تهدیدها است. بر اساس مدل ضعف، فرصت

صورت قلعه خواهد شد به ترتیب رتبه شامل وجود چشم اندازهای زیبا و فضای سبز، وجود منابع طبیعی فراوان و معرفی آن به

نوازی در بین مردم، وجود بازارهای محلی برای تولیدات وهوای پاک، روحیه باالی مهمانقطب مهم گردشگری، برخورداری از آب



  

گذاران و وجود امل میان بخش دولت و خصوصی درزمینه گردشگری، وجود زمین جهت واگذاری به سرمایهسنتی و بومی، تع

 (9ورسوم و فرهنگ بومی محلی هستند. جدول )آداب

 
 : ماتریس نقاط قوت توسعه گردشگری روستای قوری قلعه3جدول 

ف
دی

ر
 نقاط قوت 

خیلی 

 زیاد
 خیلی کم کم متوسط زیاد

مجموع 

 هاوزن

 میانگین

 هاوزن
 رتبه

9 
ای زیبـا و وجود چشـم انـدازه

 فضای سبز
99 5 1 1 1 39 56/۱ 9 

۵ 
نوازی در روحیه باالی مهمـان

 بین مردم
5 6 5 9 1 5۱ 5/9 ۱ 

9 
ورسـوم و فرهنـگ وجود آداب

 بومی محلی
۱ 5 6 ۱ 9 59 ۱/9 5 

۱ 
وجود بازارهـای محلـی بـرای 

 تولیدات سنتی و بومی
9 3 5 ۵ 1 59 56/9 6 

 9 96/۱ 95 1 1 ۱ 6 99 وهوای پاک برخورداری از آب 6

5 
وجود زمین جهت واگذاری به 

 گذارانسرمایه
9 9 3 ۵ 1 59 ۱/9 5 

5 

وجود منابع طبیعی فـراوان و 

ــی آن به ــب معرف ــورت قط ص

 مهم گردشگری

9۵ 9 1 1 1 3۵ 5/۱ ۵ 

9 
تعامـل میـان بخـش دولـت و 

 خصوصی درزمینه گردشگری 
۱ 5 5 ۵ 1 59 56/9 6 

 

 نقاط ضعف

آورند. در این راستا الزم نقاط ضعف عواملی هستند که پیشرفت و توسعه را در زمینه گردشگری به حالت رکود درمی

بندی کرد و در جهت تعدیل یا حذف این عوامل اقدام کرد. با توجه به صورت سیستمی اولویتاست که موانع و مشکالت را به

ها، بخشی از نقاط ضعف گردشگری روستای قوری قلعه به ترتیب اولویت شامل نامناسب بودن نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه

گذاری دولتی در منطقه، عدم نیروی متخصص و ریزی و سرمایهها و ترافیک بین شهرها در تعطیالت، فقدان برنامهراه

گذاری ی، نارضایتی مردم روستا جهت سرمایههای کشاورزهای موجود، از بین رفتن زمیندیده، نامناسب بودن زیرساختآموزش

 (.۱باشد. جدول )در منطقه، تضاد میان فرهنگ گردشگران و مردم و عدم آشنایی ساکنان روستا در برخورد با گردشگران می

 
 : ماتریس نقاط قوت توسعه گردشگری روستای قوری قلعه 1 جدول

ف
دی

ر
 نقاط ضعف 

خیلی 

 زیاد
 رتبه هامیانگین وزن هامجموع وزن خیلی کم کم متوسط دزیا

9 
عدم آشنایی ساکنان روسـتا در برخـورد بـا 

 گردشگران
9 9 5 6 1 56 ۵6/9 5 

 9 96/9 55 1 1 5 3 ۱ های موجودنامناسب بودن زیرساخت ۵

 5 9/9 55 1 9 3 5 9 تضاد میان فرهنگ گردشگران و مردم 9



  

 ۵ 3/9 59 1 9 6 3 6 دیدهعدم نیروی متخصص و آموزش ۱

6 
گذاری نارضایتی مردم روستا جهت سـرمایه

 در منطقه
۵ 3 ۱ 6 1 59 ۱/9 6 

5 
گـذاری دولتـی ریزی و سـرمایهفقدان برنامه

 در منطقه
6 9 5 1 1 59 3/9 ۵ 

5 
ها و ترافیک بـین شـهرها نامناسب بودن راه

 در تعطیالت 
9۱ 9 9 1 1 39 66/۱ 9 

 ۱ 66/9 59 1 ۵ 5 3 ۵ های کشاورزی از بین رفتن زمین 9

 

 هافرصت

توانند های محیطی، میهای بیرونی و مزیتهای توسعه گردشگری روستای قوری قلعه یک سری قابلیتدرزمینه فرصت

های گردشگری روستای قوری قلعه تأثیر اهم فرصت SOWTزمینه را برای پیشرفت سیستم فراهم کنند. بر اساس تحلیل مدل 

ه صنعت گردشگری در منطقه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی، افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در بین مردم مناطق انداز

گذاری، وجود ریزی و سرمایهاطراف، ایجاد و افزایش انگیزه برای مسافرت به منطقه با تبلیغات، افزایش توجه دولت به برنامه

بخش جوار، افزایش انگیزههای هموهوای نامناسب در استانهای گردشگری، وجود آبنیروی متخصص بومی برای معرفی پتانسیل

 (.6باشد. جدول )جوار میهای همگذاری در منطقه و نبود فضای تفریحی مناسب در شهرها و استانخصوصی به سرمایه

 
 های توسعه گردشگری روستای قوری قلعه: ماتریس فرصت5 جدول

ف
دی

ر
 هافرصت 

خیلی 

 دزیا
 رتبه هامیانگین وزن هامجموع وزن خیلی کم کم متوسط زیاد

9 
وجود نیروی متخصص بومی بـرای معرفـی 

 های گردشگریپتانسیل
9 9۵ 6 1 1 59 3/9 6 

۵ 
ایجاد و افـزایش انگیـزه بـرای مسـافرت بـه 

 منطقه با تبلیغات
9 9 9 9 1 99 96/۱ 9 

9 
افزایش انگیـزه بـرای مسـافرت و تفـریح در 

 دم مناطق اطرافبین مر
9۱ ۱ ۵ 1 1 3۵ 5/۱ ۵ 

۱ 
ــه ــه برنام ــت ب ــه دول ــزایش توج ریزی و اف

 گذاریسرمایه
6 91 6 1 1 91 ۱ ۱ 

6 
بخش خصوصـــی بـــه افـــزایش انگیـــزه

 گذاری در منطقهسرمایه
6 5 6 ۵ 1 5۵ 5/9 5 

5 
تأثیر اندازه صنعت گردشگری در منطقه بـر 

 ایجاد اشتغال و درآمدزایی
99 ۵ 1 1 1 39 3/۱ 9 

5 
نبود فضـای تفریحـی مناسـب در شـهرها و 

 جوارهای هماستان
۵ 9 ۱ 6 9 56 ۵6/9 9 

9 
های وهــوای نامناســب در اســتانوجــود آب

 جوارهم
۵ 99 6 ۵ 1 59 56/9 5 

 



  

 تهدیدها

ساس مدل اند. بر ابندی کردهگذارد را با عنوان تهدیدها دستهشرایط خارجی نامساعدی که تأثیر نامطلوب بر سیستم می

SWOT  زیست و مناظر طبیعی،  دهد تخریب محیطتهدیدهایی که توسعه گردشگری روستای قوری قلعه را تحت تأثیر قرار می

های کشاورزی و مزارع، عدم عدم اختصاص تسهیالت بانکی برای گسترش گردشگری، از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب زمین

های بزرگ در گذاریدمات و تجهیزات گردشگری، عدم کشش برای جذب سرمایهارائه مجوز از سوی دولت برای گسترش خ

های بزرگ در بخش گردشگری، تمایل به نزدیک شده به فرهنگ گردشگران از سوی ساکنان و تغییر سبک گذاریمنطقه، سرمایه

( نتایج حاصل از 5ین جدول )( همچن5باشد. جدول )زندگی به دلیل مراوده با گردشگران و مقایسه زندگی خود با آنان می

 ارائه داده است. SWOTبندی را در مدل اولویت

 
 های توسعه گردشگری روستای قوری قلعه: ماتریس فرصت2 جدول

ف
دی

ر
 تهدیدها  

خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

مجموع 

 هاوزن

میانگین 

 هاوزن
 رتبه

 9 ۱6/۱ 93 1 1 9 3 91 یعی زیست و مناظر طبتخریب محیط 9

۵ 
های از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب زمین

 کشاورزی و مزارع 
5 99 ۵ 1 1 96 ۵6/۱ 9 

9 
تمایل به نزدیک شده به فرهنـگ گردشـگران از 

 سوی ساکنان
1 9 9 ۱ 1 5۱ ۵/9 5 

۱ 
ــا  ــراوده ب ــل م ــه دلی ــدگی ب ــبک زن ــر س تغیی

 گردشگران و مقایسه زندگی خود با آنان
1 5 99 9 1 59 96/9 5 

6 
ــرای جــذب ســرمایه های گذاریعــدم کشــش ب

 بزرگ در منطقه
9 99 5 1 1 55 96/9 ۱ 

 6 56/۵ 69 9 6 9 ۱ 1 های بزرگ در بخش گردشگریگذاریسرمایه 5

5 
عدم اختصاص تسهیالت بـانکی بـرای گسـترش 

 گردشگری
91 9 ۵ 1 1 99 ۱/۱ ۵ 

9 
ش عدم ارائه مجوز از سـوی دولـت بـرای گسـتر

 خدمات و تجهیزات گردشگری
3 3 1 ۵ 1 96 ۵6/۱ 9 

 

 ها و تهدیدهای توسعه گردشگری روستای قوری قلعه شهر کرمانشاهبندی نقاط قوت، ضعف، فرصت: اولویت7جدول

 بندی عوامل درونیاولویت

 اولویت بندی نقاط ضعفاولویت اولویت بندی نقاط قوتاولویت

ــودن راه 9 سبز وجود چشم اندازهای زیبا و فضای ــب ب ــهرها در نامناس ــین ش ــک ب ــا و ترافی ه

 تعطیالت

9 

صـورت قطـب مهـم وجود منـابع طبیعـی فـراوان و معرفـی آن به

 گردشگری

دیــده و فقــدان عــدم نیــروی متخصــص و آموزش ۵

 گذاری دولتی در منطقهریزی و سرمایهبرنامه

۵ 

 9 موجودهای نامناسب بودن زیرساخت 9 وهوای پاکبرخورداری از آب



  

 ۱ های کشاورزیاز بین رفتن زمین ۱ نوازی در بین مردمروحیه باالی مهمان

وجود بازارهای محلی برای تولیدات سنتی و بومی و تعامـل میـان 

 بخش دولت و خصوصی درزمینه گردشگری

 6 گذاری در منطقهنارضایتی مردم روستا جهت سرمایه 6

 بندی عوامل درونیاولویت

 اولویت بندی تهدیدهااولویت اولویت هافرصت بندیاولویت

تــأثیر انــدازه صــنعت گردشــگری در منطقــه بــر ایجــاد اشــتغال و 

 درآمدزایی

 9 زیست و مناظر طبیعیتخریب محیط 9

ــترش  ۵ افزایش انگیزه برای مسافرت و تفریح در بین مردم مناطق اطراف ــرای گس ــانکی ب ــهیالت ب ــاص تس ــدم اختص ع

 گردشگری

۵ 

هــای از بــین رفــتن پوشــش گیــاهی و تخریــب زمین 9 افزایش انگیزه برای مسافرت به منطقه با تبلیغات ایجاد و

کشاورزی و مزارع و عدم ارائـه مجـوز از سـوی دولـت 

 برای گسترش خدمات و تجهیزات گردشگری

9 

زرگ در های بـگذاریعدم کشش برای جـذب سـرمایه ۱ گذاریریزی و سرمایهافزایش توجه دولت به برنامه

 منطقه

۱ 

 6 های بزرگ در بخش گردشگریگذاریسرمایه 6 های گردشگریوجود نیروی متخصص بومی برای معرفی پتانسیل

 

 

 گیرینتیجه

دهد که مؤلفه وجود چشم در ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری غار قوری قلعه نشان می SWOTنتایج مدل         

ترین ها و ترافیک بین شهرها در تعطیالت مهم( و نامناسب بودن راه39ترین نقطه قوت )با وزن هماندازهای زیبا و فضای سبز م

( و 39ترین فرصت )با وزن مهم تأثیر اندازه صنعت گردشگری در منطقه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی(، 39ضعف )با وزن نقطه

باشد. (، درزمینه توسعه گردشگری روستای قوری قلعه می93وزن  ترین تهدید) بامهم زیست و مناظر طبیعیتخریب محیط

توان راهبردهایی ارائه کرد. برای گسترش و توسعه گردشگری روستای قوری قلعه می SWOTهمچنین بر اساس مدل تحلیلی 

های ی از مزیتبردارمنظور بهرههای بیرونی توجه دارد و به( که بیشتر به نقاط قوت درونی و فرصتSOراهبردهای رقابتی )

های نسبی در روستای هدف توسعه گردشگری روستایی به دلیل وجود مزیت روستای هدف  گردشگری است، شامل تأکید بر

منظور اشتغال و درآمد برای ساکنان گذاری بههای بخش خصوصی برای سرمایهبرداری از حمایتسازی و بهرهگردشگری، زمینه

 روستای در جلسات طریق از مردم به آن آموزش و گردشگری امر در متخصص یروهاین از استفاده درزمینه گردشگری،

رسانی از طریق نصب عالئم در مسیرها و عنوان یک روستای هدف گردشگری با تبلیغ و اطالعموردمطالعه، معرفی روستا به

برنده در اهداف گردشگری و محیط زیستی تواند نقش پیشها، این نهاد میهای اینترنتی است و نیز باوجود داشتن دهیاریسایت

 بیرونی تهدیدهای و درونی قوت نقاط بر ( که بیشترSTداشته باشد و منبع درآمدی هم برای آنان حاصل شود. راهبردهای تنوع)

نمودن امکانات شود، شامل فراهم تهدیدها ارائه می رفع برای نواحی روستایی هایای از نیازمندیپاره منظور تأمینتأکید دارد و به

منظور جلوگیری از تخریب بافت اصلی هدف گردشگری که باعث تقویت اقتصادی روستاها اقامتی و رفاهی در روستاهای اطراف به

گذاری در روستای هدف گردشگری سرمایه شود، جلوگیری از تخریب مزارع و پوشش گیاهی روستا، ایجاد تسهیالت وهم می

ورسوم روستای هدف انتشار بروشورهایی به گردشگران روستایی برای آشنایی با آداب برای گسترش خدمات گردشگری و

های بیرونی برای رفع گیری از فرصت( که با تأکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهرهWOگردشگری است. راهبردهای بازنگری)

 فراهم طریق از گردشگری بخش از دولتی ایتحم ینحوه به بازنگریتواند به نقاط ضعف نواحی گردشگری روستایی دارند می

 هایروش از استفاده روستا، شناساندن و رسانیاطالع هایروش و هابرنامه اصالح و بازنگری ؛مسئولین برای الزم تسهیالت آوردن

 مثبت ثارآ و منافع از استفاده جهت گردشگران و محلی مردم آموزش ؛تکراری و منسوخهای روش گذاشتن کنار و تبلیغ روز



  

 و احیاء برنامه؛ غذاخوریو  اقامتی امکانات روستا، در گردشگر جذب تسهیالت و امکانات آوردن فراهم در بازنگری؛ گردشگری

 سازیایمن و مناسب سازیجاده ای،جاده ونقلحمل امکانات بهبود منطقه، ورودی محورهای و مسیرها سازیایمن و بازسازی

پذیری ی آسیب( هم با تأکید بر رفع درجهWTاشاره کرد و راهبردهای تدافعی) گردشگری هدف روستای به اتصالی مسیرهای

 و تشویق، روستا گردشگری هایجاذبه شناساندن جهت وسیع و گسترده تبلیغاتروستای هدف گردشگری، راهکارهایی مانند 

 و مسئوالن مرتبط با روستایی گردشگری در گذاریسرمایه توسعه کارگروه تشکیل روستا؛ از مجدد بازدید به ترغیبشان

 مقررات و قوانین تدوین ؛گذاریسرمایه ویژه امتیازهای و ایجاد تسهیالت و خارجی و داخلی گذارانسرمایه از دعوت کارآفرینان،

دف روستای ه در منابع این رفتن بین از و آلودگی تخریب، از جلوگیری و گردشگری هایجاذبه بهینه استفاده جهت ویژه

 دهد. گردشگری ارائه می
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