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ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های اکوتوریسم روستایی براساس مدل تحلیلی 

SWOT )مطالعه موردی: روستای پالنگان( 
 

 غالم حسن جعفری3، فردین منفرد2، رحیم غالمحسینی1

 

دهیچک  

شود که توسعه ای یاد میپایدار منطقه ریزی توسعهامروزه از گردشگری به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای برنامه

های گیرد. ارزیابی توانصورت میهای گردشگری بر روی محیط پایدار برای جلوگیری از اثرات مخرب فعالیت

اکوتوریستی و ژئوتوریستی مناطق در راستای کاربری توریسم به عنوان ابزاری برای حصول به این هدف شناخته شده است. 

بعنوان یک منطقه ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی بکر در میان رشته کوههای زاگرس قرار دارد. وجود روستای پالنگان 

های گردشگری در این منطقه، حاکی از قابلیتها و توانمندی های عوارض تیپیک ژئومورفولوژی، اکولوژیکی به عنوان جاذبه

ر ارزیابی پتانسیلهای اکوتوریستی و ژئوتوریستی باالی منطقه در جذب ژئوتوریست و توریست است. پژوهش حاضر به منظو

قابلیتها و محدودیتهای ارائه گردیده است. این مقاله با هدف بررسی  SWOTروستای پالنگان براساس مدل تحلیلی 

ژئوتوریسم، اکوتوریسم و تدوین بهترین استراتژی در جهت رونق بخشیدن و بهبود عملکرد مدیریت توریسم در این منطقه 

ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. برای جمع آوری اطالعات صورت گرفته است. روش تحقیق از دو روش کتابخانه

اهدات مستقیم تهیه عکس، مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. در این راستا برای تکمیل در روش میدانی از طریق مش

به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در  SWOTپرسشنامه از کارشناسان و متخصصین بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مدل 

گردید. نتیجه نهایی از ارزیابی عوامل داخلی، نهایت عوامل داخلی و خارجی ارزیابی شد و راهبردهای این عوامل استخراج 

بیانگر آن است که نقاط قوت گردشگری منطقه از نقاط ضعف آن بیشتر بوده، همچنین استنتاج از ماتریس ارزیابی عوامل 

دهد. در نتیجه با در نظر گرفتن این عوامل، راهبرد خارجی، نقاط فرصت برتری خیلی کمی نسبت به تهدیدها را نشان می

تهاجمی بدست آمده به گونه ایی است که بتوان از نقاط قوت و فرصت منطقه در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها به بهترین 

 شکل استفاده کرد.

 ، پالنگانSWOTاکوتوریسم، ژئوتوریسم، توسعه پایدار،  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

در حال حاضر درآمدزاییِ فراوان فعالیت گردشگری، بسیاری از کشورهای جهان 

قرن آینده در  را بر آن داشته که سرمایه گذاری زیادی را در این بخش اختصاص دهند.

ی این صنعت گردشگری، دوره اکوتوریسم است و باالترین درصد رشد و توسعه

این شکل از  (.18: 3151آزادمنجیری، صنعت در بخش اکوتوریسم روی خواهد داد )

گردشگری، فعالیتهای فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت امکان پذیر می سازد و مبتنی بر 

اگرچه متون متعددی که . (3151)جهانیان و همکاران، می باشد مسافرت های هدفمند 

مورد پیدایش تا کنون در زمینه اکوتوریسم نگاشته شده است، بیانگر وجود ابهاماتی در 

گردی نشان می دهد که این واژه اکوتوریسم هستند، اما یکی از مقاالت مستدل طبیعت

به پروژه )حمایت از  کههنگامی 3151الزکورین در سال  -واژه را هکتول سبالوس

طبیعت( در مکزیک می پرداخته، ابداع کرده است. وی اکوتوریسم را اینگونه تعریف 

به مناطق طبیعی نسبتاً بکر و با هدف مطالعه، تحسین و لذت  می کند: اکوتوریسم سفری

از مناظر، جانوران، گیاهان و هرگونه آثار فرهنگی باستانی این مناطق است ) هاشمی، 

ایی از گردشگری در دوران پست مدرنیسم که اکوتوریسم به عنوان گونه(. 311: 3151

هایی که دارد با ظرفیت ،فته استدر پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولد یا

می تواند فرصت توسعه روستایی را در همه ابعاد ایجاد کند و به عنوان راهکاری اساسی 

در توسعه مطرح شود. هدف از توسعه پایدار، گسترش امکانات و بهبود شرایط و 

ای کیفیت زندگی انسان هاست. این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه باید برای نسله

آینده نیز مد نظر قرار گیرد. معنای توسعه پایدار تنها حفاظت از محیط زیست و منابع 

طبیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است. به عبارت دیگرتوسعه 

پایدار نیز به عنوان روش نو مطرح شده تا جوامع بتوانند بدان وسیله درباره سطح 

: 3155رخشانی نسب و همکاران، فظ منابع بیندیشند )زندگی، عدالت اجتماعی و ح

(. بدین ترتیب مفهوم گردشگری پایدار، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را 22

(. 3113گیرد، اما همواره بر محیط زیست تاکید می شود )فراهانی و همکاران،در بر می

ر مالحظات زیست محیطی در دیدگاه )توسعه پایدار( اکوتوریسم در وهله نخست ناظر ب
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گیرد و مفهوم توسعه پایدار است و در آن طبیعت گرد در درجه دوم اهمیت قرار می

کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز برای تامین  .(2: 3111)فرجی و امینیان، 

های طبیعی ها باید اکوتوریسم را در مناطقی که دارای جاذبهمنابع مالی و جبران هزینه

(. بر اساس برآورد انستیتو سازمان منابع و 331: 3151ترویج دهند )رضوانی، هستند 

ذخایر دنیا، میزان رشد گردشگری حدود چهار درصد در سال است در صورتی که 

(. گردشگری 21: 3111اکوتوریسم حدود ده تا سی درصد رشد داشته است )اسدی نیا، 

های زیستی مختلف ها و محیطهنگپایدار عالوه بر حفظ کیفیت، گوناگونی و تنوع فر

در پی افزایش درآمد، ارتقای سطح زندگی روستاییان و ایجاد نوعی تعادل بین سه قطب 

: 3151، پدیده گردشگری، ساکنان محلی و مکان گردشگری است )اکبری و همکاران

ی ریزیهای بلند مدت و راهبردهای توسعه پایدار، نیاز به برنامه(. برای تحقق هدف311

است که همزمان با توجه به توسعه اکوتوریسم، منابع میراث جمعی بشریت را برای نسل 

(. از اواخر قرن هجدهم در 2: 3111های آینده محفوظ بدارد )جهانی وهمکاران، 

زندگی و جوامع طبیعی مفهوم آستانه، مناطق متغیر یا گذر از یک حالت به حالت دیگر 

اقتصاد دانان سراسر جهان در طول سه دهه گذشته  ها وبررسی شده است. اکوتوریست

های تغییر یافته و طبیعی را عمدتاً یک های اکولوژیکی در سیستموجود و کاربرد آستانه

اند اصل منطقی برای توسعه ابزارهای نگهداری و حفظ منابع طبیعی مطرح کرده

ودیت های (. در این مقاله با هدف بررسی قابلیت ها و محد12: 3151)صادقی، 

ژئوتوریسم، اکوتوریسم و تدوین بهترین استراتژی در جهت رونق بخشیدن و بهبود 

در ارتباط با ارزیابی جامع و  SWOTعملکرد مدیریت توریسم با استفاده از مدل تحلیلی 

امکان سنجی توانمندیهای توسعه اکوتوریسم روستایی، مشخص نمودن مشکالت و 

گری، ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم اهداف و سیاستهای گردش -موانع

روستایی مورد مطالعه و انتخاب راهبرد مناسب برای توسعه اکوتوریسم منطقه به نحوی 

که راهگشای فعالیتهای در این زمینه باشد. تحلیل حاصل از ماتریس ارزیابی، راهکاری 

 برای پیشبرد توسعه اکوتوریسم روستایی خواهد بود.
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 و مبانی نظریپیشینه 

های تحلیل پهنه"( در مقاله ای تحت عنوان 3151فرج زاده اصل و همکاران )

با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی   "مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان

(GIS به بررسی پهنه های مناسب در زمینه های مختلف گردشگری از جمله )

زمستانی، طبیعت گردی و ... پرداخته و بیشتر به کوهنوردی، دامنه نوردی، ورزشهای 

 وجود متخصصین اکولوژیکی تاکید کرده اند.

های چالشها و فرصت"( در مقاله ایی با عنوان 3155رخشانی نصب و همکاران )

با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده اند  "توسعه اکوتوریسم در ایران

صنعت اکوتوریسم کشور وجود دارد. به گونه ایی که ساالنه که چالشهای فراوانی در 

دالر از سهم تولید ملی هر خانوار ایرانی برای رونق توریست و  11در حدود 

اکوتوریست به بازار جهانی توریست پرداخت می شود، در حالیکه در این بازار به ایران 

 .سهم اندکی اختصاص داده شده است

ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم و "( در 2133ان )یزدان پناه اسرمی و همکار

به این نتیجه  " SWOTژئوتوریسم شهرستان خاش با بهره گیری از مدل استراتژی 

رسیدند که نقاط قوت گردشگری منطقه بیشتر از نقاط ضعف بوده و استنتاج نهایی از 

های  ماتریس عوامل خارجی آن است که تهدیدهای فرا روی منطقه بیشتر از فرصت

 پیرامون آن بوده است.

بررسی توانمندیهای اکوتوریسم روستاهای شبه جزیره  "( در3111فرجی و امینیان )

توصیفی به تعیین عوامل داخلی  –به صورت تحلیلی "SWOTاسالمی با استفاده از مدل 

و خارجی، به ارائه استراتژی جهت توسعه گردشگری و اکوتوریسم در شبه جزیره 

ته و به این نتیجه رسیده اند که منطقه حاضر توانهای الزم برای توسعه اسالمی پرداخ

 گردشگری و توسعه پایدار روستایی را دارا می باشد. 

استعدادهای بالقوه اکوتوریسم "( در مقاله ای تحت عنوان 3111قنبری و همکاران )

دشگری های بالقوه گربه صورت توصیفی، قابلیت "در روستاهای استان خراسان رضوی

سی قرار داده اند. نتیجه حاصل نشان داد: رویکرد اجتماعی، بررروستاها را مورد 
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های جوامع روستایی مانند طلبد که به دیگر فعالیتاقتصادی به توسعه پایدار روستایی می

صنایع روستایی، صنایع تکمیلی، فراوری محصوالت کشاورزی توجه بیشتری شود که 

 متعددی در سکونتگاه های روستایی ایجاد کند.می تواند فرصت های شغلی 

تواند مقاصد در زمینه گردشگری روستایی، دسته بندی )منطقه بندی( می

ی جغرافیایی در برگیرد که شامل تعداد زیادی از عوامل گردشگری را در یک منطقه

 باشند که در آن جاذبه های مناسب از نظر جذب  بازدیداصلی و حیاتی توسعه می

گان غیر محلی وجود دارد. منطقه بندی در گردشگری روستایی می تواند به کنند

های گردشگری در روستا و محیط پیرامون آن، شاخصهای مختلفی از جمله جاذبه

ها، امکانات اقامتی، اشتغال و ... در نهایت دسترسی به راههای ارتباطی و زیرساخت

هایی که به آنها اشاره شد، شاخصتوسعه پایدار گردشگری مرتبط گردد. با توجه به 

فرهنگی و زیست محیطی در  -های مختلف اقتصادی، اجتماعیالزم است تا رهیافت

 Holland, 2003ایی برای توسعه مورد بررسی قرار گیرد )چارچوب یک نگرش منطقه

-(. با توجه به تقسیم بندیهای رایج در توریسم، می3158به نقل از رکن الدین افتخاری، 

دانست که هدف آن  1ن جایگاه امروزی ژئوتوریسم را در گردشگری نوگراتوا

جایگزینی نوعی گردشگری محیطی، طبیعی، زمین شناختی و فرهنگ آن برای سبک 

(. در زمینه گردشگری به عنوان 58: 3155های معمول و سنتی گردشگری است )رنجبر، 

عی و چشم اندازهای زمین های طبیهشود پدیدزیرمجموعه مهم بوم گردشگری سعی می

های عمومی، برای معرفی به شناسی، چه از نظر تخصصی و چه از لحاظ جاذبه

(. اکوتوریسم 1: 3111گردشگران مورد بررسی قرار گیرند )علی محمدی و همکاران، 

سال گذشته هم به عنوان صنعت و هم به عنوان شکلی پایدار توسعه یافته  31 – 38در 

طبیعی را حفظ کرده و برای مردم محلی رفاه و خوشبختی را به  است. همچنین منابع

همراه آورده است و به عنوان یک مفهوم اکوتوریسم، خواهان رسیدن به نتایج توسعه 

ایی که امروزه گردشگران را مهمترین انگیزه .(3111پایدار است )موسوی و همکاران، 

                                                 
1-AlterativeTourism 
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د، حس کنجکاوی گردشگران در های طبیعی تشویق و ترغیب می کنبه دیدار از جاذبه

های گیاهی و جانوری نایاب و ذخایر طبیعی است که موجب شناخت و مطالعه گونه

شود و در نهایت حس حفاظت و تر انسان از طبیعت میدانی عمیقافزایش و قدر

: 3151انگیزد و تقویت می کند )زندی ، حراست از محیطهای طبیعی را در انسان بر می

چهارگانه اکوتوریسم از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری به شرح زیر (. مشخصات 11

(: وابستگی به طبیعت، پایداری به لحاظ بوم شناختی )وارد 311: 3151است )هاشمی، 

کردن کمترین آسیب به طبیعت(، وجود آموزش و ارائه ارزشهای منطقه مورد بازدید به 

 .عنوان عنصر اصلی، مشارکت جوامع محلی و میزبان 

تواند تاثیر همه جانبه بر زندگی مردم روستایی یکی از ابعاد توسعه مشارکتی که می

: 3151داشته باشد، بسط و گسترش گردشگری روستایی است )نوابخش و همکاران، 

تواند اثرات زیادی بر نواحی و به طور آشکار به مقاصد داشته باشد. (. گردشگری می31

ات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ابعاد مختلف گردشگری دارای اثر

است که این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. روستای پالنگان مکانی بکر است که 

می تواند چشم اندازهای اکوتوریستی خاصی را برای گردشگران به ارمغان آورد. 

( و بسیاری همچنین این روستا جاذبه های طبیعی )رودخانه، آبشار، کوهستان، جنگل و...

های تاریخی و فرهنگی )آداب و رسوم، پوشش لباس، قلعه تاریخی و ...( را از جاذبه

توانند با هزینه محدودی به جاذبه دارا می باشد. این جاذبه ها مواد خامی هستند که می

های سود آوری تبدیل شوند و خطر تحلیل کم و بیش اندکی را دارند. جهت ارزیابی 

 های زیر اشاره کرد:توان به گروهاستان کردستان برای توسعه میتوان اکولوژیکی 

شامل مناطق کوهستانی است که شرایط خاصی را برای ورزشهای  گروه اول:

کوهستانی ازجمله صخره نوردی و ... فراهم می کند که این محیط محدودیتی را برای 

ی محدودی دارد و اکوتوریستها قائل نیست، فقط ایجاد تاسیسات و تجهیزات توریست

ها مورد توجه گردشگران باشد. بیشتر این محیطاین امر به دلیل شیب زیاد منطقه می

ماجراجو قرار گرفته است، مثال در روستای پالنگان گردشگران زیادی به ارتفاعات 
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شاهو برای شکار و ... روی می آورند. این امر شاید کمترین آسیب را به محیط برساند 

آورند و نهایت تخریب خود ردشگران سودجو هم به این محیط روی میهر چند که گ

 جا می گذارند. را در محیط زیست به

های معدنی و ... ها، آبشارها، چشمهها، تاالبها، رودخانهشامل دریاچه گروه دوم:

می باشد که بهترین مکان گردشگری برای اکوتوریست ها به شمار می آید. چرا که 

یر نقاط این محدوده آسان است و تسهیالت خدماتی الزم در اختیار دسترسی به سا

شود، چون انواع گردشگران قرار می گیرد و بیشترین آسیب به محیط وارد می

 گردشگران به این محیط دسترسی دارند؛ ازجمله گردشگران عمومی، علمی و ...

اشد که استان شامل جنگلها، چشم اندازهای طبیعی و اکوتوریستی می ب گروه سوم:

کردستان به لحاظ این خصوصیات بعد از شمال کشور در ردیف دوم قرار گرفته است ) 

 (. 321کرمانی و همکاران، 

دره ها و غارهایی هستند که شرایط خاص محیطی به لحاظ تسهیالت  گروه چهارم:

 خدماتی و ... دارد.

دمقدم و سه عنصر اصلی توسعه پایدار به شرح زیر می باشد )داوری نژا

 (:3111همکاران،

 برابری در جامعه )پیشرفت اجتماعی به طوری که نیازهای هر فرد شناخته شود.( -

ساماندهی اقتصاد )رشد پایدار، راندمان سرمایه، حفظ ثبات اقتصادی، ماکزیمم  -

سپاری هزینه ها، حفاظت ازسطح و ثبات رشد اقتصادی کردن سود، توسعه بازارها، برون

 و کارکنان(

پایداری محیط زیست یا اکولوژی )صرفه جویی در استفاده از منابع طبیعی و  -

 حفاظت موثر از محیط زیست(

تواند به عنوان شکلی از توسعه پایدار عمل کند و اگر بنابراین اکوتوریسم نیز می

هایی را برای نسل حاضر و همه عناصر توسعه پایدار را شامل شود می تواند منفعت

 ده به ارمغان آورد.نسلهای آین
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 ( 3111توسعه پایدار و تعریف آن ) داوری نژاد مقدم و همکاران، : 3شکل شماره 

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

دقیقه شرقی از  82درجه و  21 شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان در

سمت دقیقه عرض جغرافیایی قرارگرفته است. ق 21درجه و  12و  نصف النهار گرینویچ

متر( در این  1111اعظم کوه بزرگ و با عظمت شاهو به عنوان مرتفع ترین نقطه )

از توابع شهرستان « ژاورود»شهرستان واقع شده است. پالنگان یکی از روستاهای دهستان 

کیلومتری شمال غرب این شهر قرار دارد. بافت روستا از لحاظ  21کامیاران است و در 

ور با زیبائی خاصی آبادی را به دو ت و رودخانة تنگیمعماری به صورت پلکانی اس

های قسمت تقسیم نموده است. در فاصلة هشتصد متری جنوب شرقی روستا چشمه

ها اند که مجاروت این چشمهالدین قرار گرفتهپرآب شیخ خاتون، شیخ عمر، شیخ عالء

بسیار بدیعی را به انداز های سر به فلک کشیده، چشمور در کنار کوهبا رودخانة تنگی

وجود آورده است. همچنین وجود قلعة تاریخی پالنگان که آثار آن هنوز بر فراز این 

های دیدنی پالنگان های این روستا است. از دیگر جاذبهها دیده می شود از جاذبهچشمه

ور است که بیشتر گردشگران را با مجتمع شیالت پرورش ماهی در کنار رودخانة تنگی

ها به روش سنتی، به خود جذب کرده است. مردم این تازگی و طبخ ماهی توجه به
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ماه از سال )از ابتدای اردیبهشت تا آخر شهریور ماه( محل سکونت خود  8روستا حدود 

های ییالقی به نام هوار زندگی را در روستا به جا گذاشته و در ارتفاعات در محل

 کنند. می

 
 مورد مطالعه در سطح کشور، استان و شهرستان: موقعیت محدوده 3شماره  نقشه

 (ماخذ: یافته های تحقیق)

 هامواد وروش

ای است. جمع آوری روش این پژوهش تلفیقی از مطالعات میدانی و کتابخانه

اطالعات در روش میدانی از طریق مشاهدات مستقیم اعم از مصاحبه وپرسشنامه در 

به تجزیه و تحلیل آنها  SWOTز مدل طیف لیکرت صورت گرفته و سپس با استفاده ا

های اکوتوریستی و ژئوتوریستی پرداخته شده است. در گام بعدی به معرفی پتانسیل

روستای پالنگان پرداخته شده و همچنین ارائه راهکارهایی هم سو با توسعه پایدار و 

پژوهش استفاده صحیح از این منابع در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. در این 

تاکید اصلی بر سه مولفه ژئوتوریسم، اکوتوریسم و توسعه پایدار خواهد بود. جنبه های 

پایدار گردشگری در این مناطق با نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار در منطقه که شامل 

چهار گروه نقاط ضعف و قوت )عوامل درونی(، فرصت ها و تهدیدها )عوامل بیرونی( 
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شناسایی آن  SWOTر گرفته است. هدف کلی تجزیه و تحلیلمورد بررسی و مطالعه قرا

دسته از عوامل درونی و بیرونی است که در دستیابی به اهداف اهمیت دارند. بنابراین در 

 این روش، اطالعات در دو دسته کلیدی زیر تقسیم می شوند :

 عوامل درونی شامل قوت ها و ضعف ها، عوامل بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها

توان از عبارات ها و تهدیدات میها، فرصتدین ترتیب در تعریف قوتها، ضعفب

 (:315: 3151زیر استفاده کرد )هاشمی، 

رساند و ویژگیهایی است که گروه را در دستیابی به اهداف یاری می (:Sها )قوت

 احتماالً دارای اثرات مثبتی خواهد بود. 

رسیدن به اهداف مضرند و احتماالً اثرات  ویژگیهایی هستند که در راه  (:Wضعف ها )

منفی خواهند داشت و باید تدابیر گروه در تضعیف و کاهش این دسته از عوامل طراحی 

 شود.

توانند به دلیل اثرات وضعیت هایی از محیط پیرامون هستند که می (:Oفرصت ها )

نقاط قوت های  مثبت احتمالی، گروه را در دستیابی به اهداف یاری رسانند و در کنار

 موجود، دستیابی به اهداف را سرعت بخشند.

وضعیت هایی از محیط پیرامون هستند که می توانند موانعی بر سر راه  (:Tتهدیدات ) 

دستیابی به اهداف ایجاد کنند. بنابراین تدابیر گروه باید در جهت تبدیل این عوامل 

 بازدارنده به فرصت ها باشد. 

تریسهای این مدل یک سری راهبردها با توجه به پژوهش صورت بنابراین از نتایج ما

 گرفته استخراج می شود. این راهبردها عبارتند از:

در صورتی که عوامل قوت در کنار فرصت ها  (:SOراهبرد حداکثر به حداکثر )

 شود، استراتژی حاصله این راهبرد را به وجود می آورد. تحلیل می

ها در صورتی که راهبرد ترکیبی از فرصتها و ضعف (:WOراهبرد حداکثر به حداقل )

 ها نقاط ضعف را به حداقل رساند یا از بین برد.باشد، باید با استفاده از فرصت
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در صورتی که راهبرد ترکیبی از نقاط قوت و  (:STراهبرد حداقل به حداکثر )

ده از نقاط قوت از تهدیدات باشد در این حالت باید راهبردی را ارائه بدهیم که با استفا

 تهدیدات پیشرو جلوگیری شود. 

راهبرد چهارم، ترکیبی از نقاط ضعف و تهدیدهاست  (:WTراهبرد حداقل به حداقل )

که در این هدف تعیین راهبرد به منظور کاهش نقاط ضعف و دور از هر گونه تهدید 

 ریزی می شود.پی

 به توضیحات فوق ترسیم کنیم: را با توجه SWOTبدین ترتیب، می توان ماتریس تطبیقی

 ضعف ها

W 

 قوت ها

S 

 ماتریس 

SWOT 

 راهبردهای بازنگری

WO 

 راهبردهای تهاجمی

SO 

 فرصت ها

O 

 راهبردهای دفاعی

WT 

 راهبردهای تنوع

ST 

 تهدید ها

T 

 ( Policastro, 2001: 13ماخذ: ) SWOT: ماتریس تطبیقی 2شکل شماره  

 جامعه آماری

ا کمک مطالعات اسنادی و مصاحبه از مسئولین و کارشناسان، در این پژوهش ابتدا ب

ها و تهدیدها تهیه شد، سپس بر اساس جداول ماتریس نقاط قوت، ضعف، فرصت

کم( و زیاد تا خیلیموجود که میزان اعتبار هر پارامتر به کمک طیف لیکرتی )خیلی

ر از دیدگاه همچنین ضریب اهمیت پارامتر مربوطه را با ارزش گذاری یک تا چها

کارشناسان این حوزه ارزیابی گردید. سپس ضریب اهمیت برای سنجش و مقایسه 

مجموع نقاط قوت با مجموع نقاط ضعف، همچنین مجموع نقاط فرصت ها و تهدیدات 

ارزیابی گردید. این پرسشنامه بین کارشناسان و مسئولین متخصص توزیع و در نهایت 

سی قرار گرفت و نتایج حاصل در ماتریس ارزیابی پرسشنامه های تکمیل شده مورد برر

عوامل راهبردی انعکاس داده شد. در ابتدا ضریب اولیه )مجموع ضرایب هر یک از 

عوامل چهارگانه( را محاسبه کرده سپس درصد یا میانگین وزنی برای هر یک از عوامل 

به شد که برآورد گردید. نتایج بدست آمده از ضریب اولیه جزء ضریب ثانویه محاس

مجموع ضرایب ثانویه باید برابر با یک باشد. سپس ضریب ثانویه هر یک از عوامل را 
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در رتبه داده شده به آن ضرب می شود و مجموع نتایج به دست آمده از آن اگر نزدیک 

به چهار باشد نشان دهنده این است که استراتژیهای به کار برده شده بسیار عالی بوده و 

 دیک باشد به معنای ضعیف بودن راهبردهای به کار برده می باشد.هر چه به یک نز

 
 بحث و بررسی

های صورت باشد، پس از بررسی و پیمایشدر مرحله اول که مرحله ورودی می

گرفته، نظرات کارشناسان در امر گردشگری در مورد نقاط قوت، ضعف، تهدید و 

یت این عوامل در صنعت های گردشگری روستای پالنگان، ضریب )میزان اهمفرصت

گردشگری( و رتبه ) میزان اهمیت این عوامل در گردشگری روستایی( آنها جمع آوری 

و در نهایت مجموع امتیاز نهایی آنها محاسبه و در نتیجه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

گیری و ارزیابی مطالعات پژوهش با  و بیرونی استخراج گردید. همچنین برای تصمیم

توجه به مدل تحلیلی، در جهت ارزیابی و تعیین استراتژی و راهبردها به صورت بلند 

مدت و کوتاه مدت در ارتباط با ویژگیهای درج شده در جدول زیر به بررسی و 

 محاسبه معیارها پرداخته شد.

بعد از به دست آوردن ضریب نهایی برای هریک از عوامل چهارگانه، مرحله بعدی 

تعیین راهبردهای مختلف برای مطالعه منطقه مورد نظر می باشد. راهبردهای تعیین شده 

نی در چهار بخش جداگانه صورت گرفته که به صورت ترکیبی از عوامل درونی و بیرو

ها تنها قسمتی از فرایند توسعه شوند: تدوین استراتژیاست که در کنار هم مقایسه می

: 3152است و باید این برنامه به مرحله اجرا درآمده، کنترل و مدیریت شود )ناصرپور، 

21.) 
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 (یافته های پژوهش)ماخذ: نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید :3جدول شماره 

 

 

 
 

 عوامل درونی عوامل بیرونی

 قوت ها ضعف ها فرصت ها تهدیدها

 منابع طبیعی-3

تخریب آثار و جاذبه های طبیعی در اثر  -

 ورود بیش از حد گردشگران

 برهم زدن تعادل زمین شناسی -

 زیرساختها -2

 توسعه نابجا و بی مورد راههای ارتباطی-

حلی در ضعف در اختیارات مسئولین م -

 اجرا و ساخت امکانات

 منابع اقتصادی -1

ورود سرمایه گذران غیر بومی به روستا و  -

 بهره برداری اقتصادی آنان

 زیست محیطی -2

عدم وجود هماهنگی میان قوانین زیست  -

 محیطی و گردشگری

 ویژگیهای فرهنگی -8

ایجاد تهاجم فرهنگی با ورود بیش از حد -

 گردشگران

ابهام در رویکرد دهی عدم شفافیت و  -

 توسعه گردشگری
 
 

 

 

 منابع طبیعی -3

وجود جاذبه های طبیعی اطراف  -

 منطقه

 زیرساختها -2

 افزایش مسیرهای ارتباطی -

نگرش مثبت مسئولین و مدیران   -

 دولتی

ایجاد رابطه بین روستاها و شهرهای  -

 منطقه

 منابع اقتصادی -1

سرمایه گذاری شرکتها و موسسات  -

 خصوصی

 توسعه اقتصادی روستا -

 استفاده صنعتی و غذایی از منطقه -

 اشتغال زایی -

ایجاد درآمد ارزی برای کشور و  -

 جذب گردشگران خارجی

 زیست محیطی -2

 ویژگیهای فرهنگی -8

حفظ هویت تاریخی ارزشها و  -

 هنجارها

مبادالت فرهنگی میان مردم بومی و  -

 گردشگران

 

 منابع طبیعی -3

دیده های زمین کمبود پ -

 شناسی بسیار بکر

عدم درک ارزش واقع   -

منابع طبیعی روستا توسط 

 مردم

نبود عالئم راهنما و   -

هشدار دهنده در مسیرهای 

 خطرناک اکوتوریستی

 زیر ساختها و تسهیالت -2

 کمبود تاسیسات زیربنایی -

کمبوداقامتگاه ها و  -

مکانهای سکونتی برای 

 گردشگران

 دیمنابع اقتصا -1

نبود راهنما، متخصص   -

 جهت همراهی گردشگران

 زیست محیطی -2

آلوده شدن بستر رودخانه  -

و مختل شدن زندگی 

 بسیاری از گونه ها

ایجاد آلودگی صوتی در   -

مواقع پرازدحام و مختل 

شدن زندگی پرنده ها و 

 مهاجرت اجباری آنها

انقراض گونه های   -

ضعیف و شکننده به دلیل 

 نلگدمال کرد

نبود مدیریت مستقل بر  -

 محیط زیست منطقه

 ویژگیهای فرهنگی -8

عدم آشنایی گردشگران  -

 با آداب و رسوم منطقه

 منابع طبیعی -3

 دره های توریستی-

وجود عوارض  -

 ژئوتوریستی

 چشمه های آب معدنی -

 بناهای تاریخی -

 اقلیم مناسب در چهار فصل -

قلل مرتفع با داشتن جاذبه  -

 یهای ورزش

زیر ساختها و تسهیالت  -2

 خدماتی

آسفالت بودن راههای  -

 دسترسی شهر به روستا

 فاصله مناسب از شهر -

 منابع اقتصادی -1

وجود شیالت ماهی در  -

 روستا

 صنایع دستی ساکنین بومی -

 زیست محیطی -2

 تنوع گونه های زیستی -

ویژگیهای فرهنگی و  -8

 تاریخی

تنوع قومی نژادی در غنای  -

 ریخیتا

پلکانی بودن روستا و نمای  -

 خاص آن
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 ()ماخذ: یافته های پژوهش : ماتریس ارزیابی ) نقاط قوت و ضعف (2جدول شماره 

 تقاط قوت مسئولین

ضریب 

 نهایی
 رتبه

ضریب 

 ثانویه

ضریب 

 اولیه
 پارامترها

 ردار می باشدروستای پالنگان ازجاذبه های طبیعی برای جذب گردشگر برخو-3 51 11/32 2 25/1

 تاثیرگذاری نما و معماری خانه های روستا در جذب گردشگر -2 11 318/1 2 82/1

 داشتن تنوع گونه های گیاهی و جانوری به لحاظ زیست محیطی -1 11 332/1 2 225/1

321/1 3 321/1 51 
تاثیر گذاری ویژگیهای فرهنگی از جمله تنوع قومی نژادی و سابقه تاریخی  -2

 آن

 برخورداری پتانسیلهای ورزشی در مناطق کوهستانی -8 51 321/1 2 25/1

 اقلیم مناسب در چهار فصل سال برای جذب گردشگر و تنوع آب و هوایی-1 11 318/1 2 82/1

 تسهیل نمودن راههای ارتباطی به لحاظ زیرساختی و دسترسی به جاذبه ها-1 11 332/1 1 225/1

 ر بودن شیالت ماهی در اقتصاد منطقه و پذیرایی از گردشگرانتاثیر گذا-5 51 321/1 1 151/1

132/1  3 155 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقاط ضعف مسئولین

ضریب 

 نهایی

ضریب  رتبه

 ثانویه

ضریب 

 اولیه

 پارامترها

 کمبود تاسیسات زیربنایی منطقه به لحاظ اقامتگاه ها و سکونتگاه ها برای اسکان ...-3 13 311/1 1 255/1

 عدم برخورداری از تنوع پدیده های بکر زمین شناسی -2 18 332/1 2 255/1

 نبود برنامه ریزی و مدیریت در منطقه برای پیشبرد اهداف در زمینه های متفاوت -1 51 321/1 1 151/1

 عدم وجود راهنمایان و متخصصین جهت معرفی جاذبه های منطقه و ... -2 11 311/1 3 311/1

 گی محیط زیست منطقه به دلیل آلودگیهای ناشی از محیط توسط گردشگرآسیب دید -8 12 323/1 2 252/1

 نبود عالئم هشداردهنده در مسیرهای خطرناک اکوتوریستی -1 12 315/1 3 315/1

 عدم آشنایی و شناخت گردشگران نسبت به آداب و رسوم منطقه -1 18 332/1 3 332/1

 ی طبیعی و دست نخوردهعدم درک ارزش واقعی جاذبه ها -5 11 111/1 2 11/1

112/2  3 111 
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 ()ماخذ: یافته های پژوهش (: ماتریس ارزیابی ) فرصت ها و تهدید ها ( 1جدول ) شماره 

 صت هافر مسئولین

ضریب 

 نهایی

ضریب  رتبه

 ثانویه

ضریب 

 اولیه

 پارامترها

 توجه به زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل مسیرها برای گردشگران -3 11 311/1 1 233/1

 تاثیر گذار بودن سرمایه گذاریها توسط شرکتها و موسسات خصوصی-2 51 321/1 1 111/1

 صادی روستا به وجود و ظرفیت باالی گردشگرانوابسته بودن توسعه اقت -1 55 311/1 1 311/1

 اهمیت داشتن مبادالت فرهنگی میان گردشگران و مردم محلی روستا -2 11 311/1 3 311/1

 نگرش و توجه مثبت مسئولین و متخصصان در زمینه توسعه فعالیت گردشگری -8 12 311/1 3 311/1

 ی توسط برخورداری از حجم زیاد گردشگرانتوسعه اشتغال برای ساکنین بوم-1 12 311/1 1 215/1

 وجود شیالت ماهی در منطقه و توزیع آن به اطراف و محیطهای متفاوت -1 81 151/1 1 221/1

 وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی در مسیرهای اطراف روستا-5 18 333/1 2 222/1

821/2  3 112 

 

 می، محافظه کارانه، تدافعی و رقابتی.راهبردهای تهاج :انواع راهبردها

تهیه ماتریس ارزیابی  Swotبعد از تعیین راهبردها آخرین مرحله در روش 

 موقعیت و اعالم استراتژی است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

در ماتریس تعیین شده ربعی که بزرگترین مساحت را به خود اختصاص داده نشان 

دهنده نوع استراتژی مورد نظر است که به عنوان راهبرد پیشنهادی برای منطقه معرفی 

 می شود:

 

 تهدید ها مسئولین

ضریب 

 نهایی

ضریب  رتبه

 ثانویه

ضریب 

 اولیه

 پارامترها

 تخریب جاذبه های طبیعی و آثار باستانی در منطقه توسط گردشگران و ساکنین منطقه-3 11 335/1 2 212/1

 تخریب محیط زیست با ایجاد و احداث بی رویه راههای ارتباطی -2 51 381/1 1 281/1

 های توسعه پایدار گردشگریضعف در توان مدیریتی مسئولین برای اجرای طرح -1 11 311/1 3 311/1

 ورود سرمایه گذاران غیربومی جهت کاهش رونق اقتصادی برای ساکنین بومی روستا -2 1151 322/1 1 221/1

 عدم وجود تعادل بین قوانین زیست محیطی و گردشگری -8 51 311/1 2 212/1

 گردشگری و توسعه پایدار عدم آشنایی گردشگران و ساکنین بومی از مفهوم صنعت -1 13 312/1 3 312/1

 بروز تهاجم فرهنگی در روستا و محیط اطراف به دلیل ورود بیش از حد گردشگران -1 81 313/1 2 212/1

 برهم خوردن ساختار و تعادل زمین شناسی به دلیل عدم رعایت برد و ظرفیت منطقه -5 12 331/1 2 221/1

811/2  3 853 
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 تهدید فرصت ضعف قوت پارامترها

 81/2 82/2 11/2 32/1 ضریب نهایی

 
 )مأخذ: یافته های پژوهش( ترسیم ماتریس استراتژیک: ضریب نهایی نقاط و 1شمارهشکل 

تحلیل شود استراتژی استراتژی تهاجمی: در صورتی که نقاط قوت در کنار فرصتها  

 (.SOشود )حاصله تحت عنوان استراتژی تهاجمی یا حداکثر حداکثر تعریف می
 ()ماخذ: یافته های پژوهش : اولویت بندی پارامترها بر اساس درصد وزنی هر یک از نقاط2شماره جدول 

توسعه گردشگری پایدار به دلیل اهمیت آن و تاثیرات بالقوه مثبت و منفی 

تواند داشته باشد، بدون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی که می

 پارامترها

 عوامل بیرونی

 

 عوامل درونی

 
 قوت درصد ضعف درصد فرصت درصد تهدید درصد

21/1 T1 22/1 8O 25/1 ₁W2W 82/1 ₂S  6S 

28/1 2T 23/1 1O 15/1 3W 25/1 ₁S    5S 

22/1 8T 21/1 6O 11/1 8W 15/1 8S 

22/1 4T 11/1 3O 25/1 5W 5/22 ₇S  3S 

21/1 5T 11/1 2O 311/1 4W 32/1 4S 

21/1 7T 311/1 5O 315/1 6W - - 

31/1 3T 311/1 4O 332/1 7W - - 

31/1 6T 22/1 7O - - - - 
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(. 21: 3155برنامه ریزی امکان پذیر و دست یافتنی نخواهد بود )تقوایی و همکاران، 

گردشگری را عنصری الزم برای حرکت بسوی اصالح  متخصصین و برنامه ریزان،

 (.2: 3158دانند )رکن الدین افتخاری، مهدوی، مناطق روستایی می

 

 نتیجه گیری و راهکارها

با توجه به منابع نظری تحقیق و مطالعات میدانی به عمل آمده و به منظور ارائه 

، ظرفیتها SWOTک راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی، بوسیله تکنی

و محدودیتهای توریستی در منطقه مطالعه شده مشخص و پاسخهای علمی و 

راهکارهایی جهت توسعه گردشگری ارائه شد. با این توصیف می توان نتایج بدست 

آمده را به این صورت تشریح کرد: در مجموع از بررسی ماتریس ارزیابی نقاط قوت و 

، 112/2بر نقاط ضعف با اعتبار وزنی  132/1زنی ضعف، برتری نقاط قوت با اعتبار و

های باالی اکوتوریسم به عنوان راهکاری در توسعه شود که نشانه ظرفیتاستنتاج می

باشد. همچنین نزدیکی نقاط فرصت و روستایی به صورت یک استراتژی تهاجمی می

یجه مرز باریک دهد که این نت، نشان می811/2و  821/2تهدید با اعتبار وزنی به ترتیب 

های مرتبط با ای را یادآوری می کند. از بررسی دادهای و ضد توسعهاقدامات توسعه

تأثیرات مستقیم اکوتوریسم بر توسعه روستایی، بر اساس اعتبار وزنی هر پارامتر که 

داخل پرانتز ذکر شده است، چنین برمی آید که مؤثرترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

 از:  اندتهدید عبارت

تاثیر نما و معماری خانه های روستایی و وجود اقلیم چهار فصل در  (:Sاط قوت)نق

(. برخورداری %82روستا برای جذب گردشگر از درصد باالیی برخوردار می باشند)

(. تاثیر %25روستا از جاذبه های طبیعی، ورزشی و کوهستانی در جذب گردشگران)

 (.%15قه جهت مصرف و تغذیه گردشگران )گذار بودن شیالت ماهی در اقتصاد منط

کمبود تاسیسات زیربنایی منطقه به لحاظ اقامتگاه و سکونتگاه برای  (:Wنقاط ضعف ) 

اسکان گردشگران و عدم برخورداری روستا از تنوع پدیده های بکر زمین شناسی در 

د (. نبو%25کاهش یافتن ورودی گردشگران به داخل روستا تاثیر گذار بوده است )
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-برنامه ریزی و مدیریت در منطقه برای پیشبرد اهداف در زمینه های متفاوت سبب بی

(. عدم درک و ارزش %15شود )توجهی به اکوتوریسم و سایر جنبه های محیطی می

 (.  %11واقعی جاذبه های طبیعی و دست نخورده توسط مردم بومی روستا و گردشگران )

و تاریخی در مسیرهای اطراف روستا سبب های طبیعی وجود جاذبه (:Oفرصت ها)

(. توجه به زیرساخت های ارتباطی %22شود )جذب گردشگران زیادی در منطقه می

جهت تسهیل شدن مسیرها برای گردشگران سبب افزایش بازدید از جاذبه ها شده است 

زایی برای ساکنین بومی روستا توسط برخورداری از حجم زیاد (. توسعه اشتغال23%)

(. تاثیر گذار بودن سرمایه گذاریها توسط شرکتها و %21دشگران در منطقه )گر

 (.%11موسسات خصوصی در روستا )

های طبیعی و آثار باستانی در منطقه توسط گردشگران و تخریب جاذبه (:Tها)تهدید

(. تخریب محیط %21ساکنین منطقه تاثیر زیادی در پتانسیلهای محیطی گذاشته است )

جاد و احداث بی رویه راههای ارتباطی، باعث به هم خوردن تعادل محیطی و زیست با ای

(. برهم خوردن ساختار %28مختل شدن زندگی گونه های گیاهی و جانوری شده است )

(. ورود سرمایه %22و تعادل زمین شناسی به دلیل عدم رعایت برد و ظرفیت منطقه )

 (.%22ساکنین بومی روستا )گذاران غیر بومی جهت کاهش رونق اقتصادی برای 

SO: های برداری فرصتبرای استفاده مطلوب از نقاط قوت و فرصت در جهت بهره

های طبیعی و تاریخی در مسیر پیش رو که الزمه آن آشنایی گردشگران با جاذبه

زایی و سرمایه گذاری در محیط مورد بررسی و مطالعه پیرامون روستا و ایجاد اشتغال

 شود.ه سبب افزایش جذب گردشگران در منطقه مورد مطالعه میقرار گیرد ک

WO: برداری بهینه از راهکارهای اجرایی مقابله با نقاط ضعف به کمک بهره

های طبیعی و تاریخی، ها با استفاده از زیرساختهای ارتباطی و وجود جاذبهفرصت

اگر پیش از شود. در صورتیکه گذاری معطوف میهمچنین اشتغال زایی و سرمایه

ریزیهای خاصی صورت ها و برنامههای اجرایی گسترش اکوتوریسم، آموزشبرنامه

 توان از محدودیتها و کمبودهای منابع محیطی و ... جلوگیری کرد.گیرد می
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ST:  برای مقابله با تهدیدات، با توجه به نقاط قوت، مهمترین پیشنهاد، مشارکت همه

ریزی و اجراست. همچنین با وجود نما، تگذاری برنامهجانبه روستاییان در مراحل سیاس

معماری و اقلیم خاص در منطقه و شیالت ماهی که رونق اقتصادی را به همراه دارد، 

های توان از تخریب منابع طبیعی در اثر عدم توجه گردشگران نسبت به پتانسیلمی

 یری کرد.محیطی و واگذاری سرمایه بومی به سرمایه گذاران غیر بومی جلوگ

WT:  وجود مدیریت کارامد اجرایی و آموزش روستاییان در همه مراحل، هرگونه

سازد. برد و دستیابی به اهداف را مقدور میسودجویی و انحراف از مسیر را از بین می

در نتیجه به کار بردن یک سری از ویژگی ها از جمله آموزش و مشارکت روستاییان، 

اعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی به طور کامل در های اجتمتواند از آسیبمی

 محیط جلوگیری کند.

 

 منابع

، قابلیتهای نهفته زیست محیطی برای توسعه پایدار 3111اسدی نیا، راحله، معرفت نیا، سارا،  -3

 . 21 – 25، صص 11اکوتوریسم، جاده های سبز، شماره 

یسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار ، اکوتور3151اکبری، سعید، یمانیان، محمدرضا،  -2

 . 313 – 381، صص 3روستای کندوان، فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 

 . 18-15، صص 1، شماره 22، اکوتوریسم پایدار، دوره 3151آزاد منجیری، سید یوسف،  -1

یگاه چند بعدی در ، نقش و جا3155تقوایی، مسعود، احسانی، غالمحسین، صفرآبادی، اعظم،  -2

، 1، شماره 18توسعه توریسم و اکوتوریسم، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال بیستم، شماره پیاپی 

 . 28 – 12صص 

، تعیین کیفیت منظر و نقاط 3111جهانی، علی، مخدوم، مجید، فقهی، جهانگیر، اعتماد، وحید،  -8

 – 21، صص 1یط زیست، سال دوم، شماره چشم انداز به منظور کاربری اکوتوریسم، پژوهشهای مح

31. 

، بررسی پتانسیل های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابان 3151جهانیان، منوچهر، زندی، ابتهال،  -1
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