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چکیده
شهرنشینی و نیاز به گذران اوقات فراغت و رهایی از  توسعهامروزه 

های گردشگری در نواحی جغرافیایی  های روزمره، اهمیت جاذبه تنش
 توسعه گردشگری نوین رو، الگوهای از این. است بیشتر نمایان ساختهرا 

فضایی گردشگری ـ  مكانی های تنوع از گیری بهره و محلی توسعه مدار بر
های گردشگری  بندی قطب هستند. این تحقیق، با هدف اولویت استوار

)طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری(  شاخص 4استان کرمانشاه براساس
بندی به تدوین راهبردهای  است که براساس این اولویت  صورت گرفته

روش و ماهیت این تحقیق،  پردازد. ها می توسعه گردشگری در این قطب
ای  توسعهـ  تحلیلی و پیمایشی و محتوای آن، کاربردی ـ توصیفی

نامه است و جامعه آماری پژوهش را  است. ابزار این تحقیق، پرسش
شگری در سازمان میراث فرهنگی، گردنظران و کارشناسان  صاحب
دهد و جهت تجزیه و  دستی و گردشگری استان تشكیل می صنایع

است.  استفاده شده SWOTو  TOPSISهای  مدل ها از تحلیل داده

SLi دهد که میزان  نتایج پژوهش نشان می
ترتیب اهمیت در قطب  به

قصر شیرین  (.ار خوب)بسی92/0، اورامانات 93/0گردشگری کنگاور 
آباد غرب صفر)ضعیف(  )متوسط( و اسالم45/0کرمانشاه  (.)خوب61/0

های گردشگری به  دهد که قطب است. این نتایج، نشان می ارزیابی شده
 ،SWOTریزی استراتژیک نیازمند است. همچنین براساس نتایج  برنامه

جهت است که  35/4و عوامل خارجی  18/4امتیاز وزنی عوامل داخلی 
های گردشگری استان باید راهكارهایی براساس اولویت  توسعه قطب

اجرا شود که این امر موجب  SO, WO, ST, WTرتیب ت ها به قطب
 شود. های استان می توسعه گردشگری در قطب

 

و  TOPSISهای گردشگری، تكنیک  بندی، قطب اولویت :کلیدیواژگان

SWOTاستان کرمانشاه ،. 
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Abstract 
 
Today, urbanization development and the need for 
spending the leisure time and freedom from the 
everyday stress have created the necessity for land 
preparation planning in order to recognize the favorable 
environments, the guidance of tourists, the reduction of 

environmental damage and concentrating on activities 
in the favorable areas, the prioritization of areas, and 
providing strategic planning for implementing the 
developmental designs. This study aimed to prioritize the 

tourism domains of Kermanshah, based on four indicators 
(i.e., natural, historical, recreational, commercial), and then 
formulates the tourism development strategies in these 
domains. This study is descriptive analytic in terms of 
nature and method and its content is developmental and 
applicable. The instrument includes questionnaire and 
the sample of research consists of a number of scholars 
and experts in the Handy crafts, Tourism, and Cultural 

Heritage Organization of Kermanshah. For Analyzing 
the data, the SWOT model and TOPSIS are used. The 
results showed that the extent of SLi+, in order of 
importance, are 0.93 in Kangavar, 0.92 in Awramanat 
(very good), 0.61 in Ghasrshirin (good), 0.45 in 
Kermanshah (ordinary), and zero (weak) in Islamabad, 
indicating that tourism domains need the strategic 
planning. Given the SWOT results, the weight rating of 
the internal factors and external factors are 4/18 and 
4/35, respectively. Therefore, in order to develop the 

tourism domains of the province, strategies  should  

be  implemented based on the priorities of domains in the 
order of WT, ST, WO, SO, which leads to the tourism 

development of domains in Kermanshah. 
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 مقدمه

 معرض در یكم و  بیست سده آغاز در شهرنشینی و شهر

 است، گرفته قرار فراوانی کیفی و یکمّ بنیادی های دگرگونی

 نمایان شهریهای  بوم زیست در ناپایداری آن، دنبال به و

دنبال این تحول امروزه  به (.Ziari et al,2012:2)است شده

گسترش پیدا ها  طبیعی و توسعه آنهای  توجه به زیست بوم

 نیاز و شهرنشینی گسترش و رشد ،است. بر این اساس کرده

 سبب گردشگری، های جاذبه بازدید از به جوامع شهرنشین

و  نواحی به شهرنشین جمعیت از عظیمی خیل شدنسرازیر

 گردشگری های جاذبهها  که در آناست  ی شدههای مكان

وضعیت  این .(Taghvai et al,2011: 100)وجود دارد

 که منطقه، کردخواهد پیدا تری عینی و بیشتر نمود انیزم

   باشد  ی داشتهفرد و منحصربه متنوع گردشگری های پتانسیل

(Tavakoli et al,2010:74). 

های گردشگری تالش جهت  ریزی برنامه در ،بر این اساس 

شناخت نواحی گردشگری، معرفی نواحی گردشگری 

زیابی مناطق مستعد مستعد، ارزیابی نوع جاذبه مناطق، ار

گذاری، تالش جهت توسعه پایدار نواحی  سرمایه

های خاص در این مناطق  گردشگری و تمرکز بر فعالیت

سو  د. لذا براساس این رویكرد، از یکگیر نظر قرار میدّمَ

و از سوی دیگر در  شوند شناسایی باید مناطق مستعد

م و نظیریزی توسعه توریسم راهبردها و مقرراتی ت برنامه

شود که جوابگوی نیاز گردشگران و متناسب با  کار گرفته هب

امروزه  (.Nastaran et al,2011:5) توسعه پایدار باشد

تجربیات نظری و اجرایی متعددی بر همین اساس در سطح 

ریزی و مدیریت مناطق  دنیا برای مطالعه، بررسی، برنامه

 های فناوری که همگام با پیشرفت گردشگری وجود دارد

منظور  به (.Tsai  et al, 2010: 25) روندی صعودی دارند

ریزی صحیح توریسم و برنامه توسعه یكپارچه در  برنامه

های گردشگری هر ناحیه امری  کشور، شناخت قطب

در  (.Ebrahimzadeh et al, 2011:103) ضروری است

 برای تدوین برنامه استراتژی و توسعه ،همین راستا

های  قطب بندی تلف کشور اولویتگردشگری در مناطق مخ

 همچنین و تعیین مرکزیت برای تواند معیاری گردشگری می

نواحی  بین نابرابری های گردشگری و تعدیل جاذبه تعیین

باشد و گامی جهت تدوین برنامه توسعه گردشگری در این 

 به توجه لذا با (.Heidarichianeh,1383:4) نواحی باشد

 اینكه یكی و ام مناطق کشورتوسعه گردشگری در تم تفكر

های  بندی قطب مذکور اولویت رشد صنعت راهكارهای از

     های استراتژیک جهت گردشگری و تدوین برنامه

   .های گردشگری در سطح کشور است توسعه قطب

در های گردشگری نقش مهمی  اولویت شناخت

    های مدیریتی و انتخاب مقاصد گردشگری ریزی برنامه

 چنانچه لذا(. Tavakoli et al, 2010: 73-74) دارد

 های علمی بندی مناطق با استفاده از شاخص اولویت

 صورت پذیرد توسعه گردشگری، عدالت اجتماعی،

رسانی در سطح نواحی گردشگری  اقتصادی و خدمات

گیرد و از سوی دیگر با تدوین الگویی راهبردی  شكل می

هره برد و زمینه المللی ب توان از گردشگران ملی و بین می

های گردشگری را  پایدار در قطب توسعه توسعه اقتصادی و

 این در (.Shamai & Mousavand,2011:26فراهم نمود)

 های جاذبه فضایی  توزیع به  توجه با  ست ا این بر سعی  تحقیق،

بندی و  اولویت به نسبت در منطقه مورد مطالعه، گردشگری

)طبیعی،  شاخص 4ه به جبا تو های گردشگری قطب بندی سطح

گرچه در طرح جامع ا شود ( اقدامتاریخی، تفریحی، تجاری

شمرده های توسعه بر گردشگری استان کرمانشاه، گردشگری از اولویت

 ها براساس  بندی آن  بندی شهرستان و دسته و به تقسیم است شده

 Tourism Master) است  های گردشگری پرداخته شده قطب

Plan…, 2005:285-318). در زمینه  .دهد عات نشان میاما مطال

بینانه در سطح استان تاکنون  ریزی واقع بندی و برنامه اولویت

است و نیازمند بررسی و مطالعات  مطالعاتی صورت نگرفته

های  با پژوهش این تحقیقوجه تمایز لذا . استمنسجم 

گرفته در این زمینه در سبک اجرایی پژوهش و  صورت

نین از دیگر نقاط مثبت این همچ استا ه انتخاب شاخص

  SWOTو TOPSIS، تلفیق دو تكنیک کاربردیتحقیق

                                                                      حاضر پژوهشبنابراین با توجه به اهمیت مسئله، . است
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 :است با اهداف زیر صورت گرفته

استان با توجه به های گردشگری  قطب بندی اولویت .1

 ؛های گردشگری تعداد جاذبه

های برتر گردشگری و تالش  نمودن قطب مشخص. 2

های  جهت ارزیابی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت

 ؛گردشگری استان

 های مؤلفه به راهبردهای استراتژیک با توجه بندی اولویت .3

 .گردشگری استان صنعت تأثیرگذار در

االت پژوهش ؤشده، س اهداف مطرح و مسائل به توجه لذا با

شود؛ کدام قطب گردشگری استان دارای  چنین مطرح می

 توانایی بیشتر جهت جذب گردشگر است و محیط درونی

ها و  )فرصت ها( و محیط بیرونی ها و ضعف )قوت

مقدار در توسعه گردشگری استان تأثیر دارند.  تهدیدات( چه

 شود. داده می که در ادامه پژوهش پاسخ منطقی به آنان

 

 پژوهشپیشینه

در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر ابتدا به معرفی برخی 

 پردازیم. از مطالعات خارجی و سپس داخلی می

 جغرافیایی منطقه هر برای پژوهشی در (.1999) بوکلی

و گسترش است  کرده تعریف گردشگری مكانی ظرفیت

 مالز مكان ظرفیت براساس منطقه هر برای را گردشگری

گردشگری  مكان ظرفیت براساس مناطق بندی رتبه به و داند می

 (.Papageorgiou & Brotherton, 1999) پردازد می

کشور در  32بندی  اقدام به رتبه (.1990) تانگ و روچانود

 آمریكا، کشورهای داد نشان نتایج که نمودند گردشگری زمینه

 بیشترین رتیبت به اتریش و انگلستان استرالیا، ،سوئیس تایلند،

یوگسالوی و  کنگ، هنگ هند، چین، کشورهای و امتیاز

 .نددار توریستی های جذابیت نظر از را امتیاز کمترین فیلیپین

ا جهت توسعه ر SWOTتحلیل با مدل  (.2000) نارایان

 پیشنهاد کرد. 1صنعت گردشگری در فیجی

 های شاخص هدربار پژوهش دیگر در (.2009) النی و ساالکستِ

 اند. گردشگری پرداخته توسعه راهبردهای به ارائه یداریپا

______________________________________ 
1. Fiji 

بندی  ، برای رتبهTOPSISاز روش  (.2011) لیائو و همكاران

 .نمودند تورگردانان استفاده

های داخلی  از جمله پژوهش (.1388) حصاری بدری و یاری

 بندی مناطق که به رتبه استبندی گردشگری  در زمینه اولویت

 .است  ن کهكیلویه و بویراحمد پرداختهنمونه گردشگری استا

 بندی سطح به خود تحقیق در (.1389) داغستانی و ضیایی

نیشابور با استفاده  شهرستان فرهنگی و تاریخی های جاذبه

 است. چندمعیاره پرداخته سازی تصمیم از تكنیک

گردشگری  نمونه مناطق بندی اولویت به (.1389) خواه صفاه

 گذاری با روش رمایهاستان سمنان جهت جذب س

 است. ( پرداختهMADM) شاخصه گیری چند تصمیم

های  بندی ظرفیت به اولویت (.1390) افتخاری و همكاران

اند. که  گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر پرداخته

)سقزچی،  دهد که روستاهای نتایج پژوهش نشان می

چین( از ند کلخوران، برجلو، گلستان، گوگرشیران، وی

 .هستند حیت بیشتری جهت گردشگری برخوردارارج

بندی را  خود سطح تحقیقاتدر  (.1390) نسترن و همكاران

گام مهمی جهت توسعه صنعت گردشگری در استان 

 دانند. کهكیلویه و بویراحمد می

های  تانبندی شهرس به سطح (.1390) وند شماعی و موسی

 های گردشگری و میری ساختاستان اصفهان از نظر زیر

ستاهای هدف گردشگری با توجه بندی رو به رتبه (.1390)

 اند. پرداخته شاخص در منطقه اورامانات 4به 

ریزی  بندی و برنامه به سطح (.1390) غفاری و همكاران

فضاهای گردشگری روستایی بخش بویراحمد با استفاده از 

ساخت  هنگی، انسانفرـ  )اکولوژیكی، تاریخی های شاخص

 اند. هساختی( پرداختو خدماتی و زیر

با تكنیک استراتژی  (.1384) الدین افتخاری و مهدوی رکن

SWOT ، به ارائه راهكارهایی جهت توسعه گردشگری در

 پردازد. دهستان لواسانان کوچک می

ریزی راهبردی  دیگر به برنامه یدر پژوهش (.1389) رعنایی

ه نمونه گردشگری دیمه توجه توسعه گردشگری منطق

 ت.اس نموده
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به  تحقیقی، در (.1386) چشمه ده آبادی و محمدی زنگی

 ،SWOT های گردشگری با تكنیک توانمندی سنجی امكان

 در خارجی و داخلی محیط ارزیابی با که است پرداخته

 بندی بختیاری و رتبه و چهارمحال گردشگری طبیعی استان

را  استان این پردازند و با ارزیابی این عوامل گردشگری می

 داند بسیار گردشگری می های و فرصت ها یای توانمنددار

و  جامع ریزی برنامه به نیاز ها آن شكوفایی و که رشد

 دارد. گسترده
 

روشتحقیق

محدودهوقلمروتحقیق

کیلومترمربع 25/24493گستره استان کرمانشاه با مساحت 

است.  درصد از مساحت کل ایران را پوشانده45/1حدود 

 دارد قرار کشور غرب در شهرستان14 با استان این

(Statistical Yearbook of, 2011.) استان  (1)شكل

کوهستانی است که بخشی از  نیمهای  کرمانشاه منطقه

جبال عظیم زاگرس قسمت عمده این استان را  سلسله

 های های متعدد، پارک سواحل رودخانهاست.  احاطه کرده

شده،  مناطق حفاظت ها، تاالب و ها سراب جنگلی،

ممنوع، های حیات وحش، غارها، مناطق شكار پناهگاه

اثر تاریخی  600های سر به فلک کشیده، وجود بیش از  کوه

ها جاذبه طبیعی دیگر از جمله مناطق گردشگری استان  و ده

های  واقع، تنوع ویژگی شوند. در کرمانشاه محسوب می

ق طبیعی، اقلیمی و تاریخی، این استان را به یكی از مناط

 Research Assistant of) است دیدنی تبدیل کرده

Cultural Heritage and Tourism of Kermanshah 

Province,2002,4-6.) 

 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه.1شکل

 

  شد استان کرمانشاه در همه  که قبالً گفته طور  همان

 های زیادی دارد که براساس های گردشگری پتانسیل زمینه

 (1)جدول است قطب، تقسیم شده5ات گردشگری به تقسیم
(Tourism Master Plan of Kermanshah,2005:1-

388).
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 های گردشگری استان کرمانشاه بندی قطب تقسیم .1جدول

 ها نوع جاذبه های تحت پوشش شهرستان قطب گردشگری

 طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری کرمانشاه، بیستون، هرسین کرمانشاه

 طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری قصرشیرین،گیالنغرب، سرپل ذهاب یرینقصرش

 طبیعی، تاریخی، تفریحی غرب، کرند غرب، ریجاب آباد اسالم غرب آباد اسالم

 طبیعی، تاریخی، تفریحی صحنه، سنقر ،کنگاور کنگاور

 طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری روانسر، جوانرود، پاوه، ثالث اورامانات

 1384جامع گردشگری استان کرمانشاه: طرح 

 

روشتحقیق

های کاربردی و روش و ماهیت  این تحقیق، از نوع پژوهش

تحلیلی است. در این تحقیق، برای ـ  آن، توصیفی

ای و  های کتابخانه آوری اطالعات تلفیقی از روش جمع

تحلیلی  های است. مدل نامه( استفاده شده )پرسش میدانی

بندی  است که برای اولویت SWOTو  TOPSISپژوهش 

و تعیین ضریب اهمیت هر قطب گردشگری از تقسیمات 

 شاخص4طرح جامع گردشگری استان که براساس 

 بازرگانی( ـ های طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری )جاذبه

 Tourism Master Plan) است شده، استفاده گردیده تنظیم

of Kermanshah,2005:218.) مجموعه منظور تعیین  به

عوامل داخلی و خارجی مؤثر در گردشگری استان از 

نفر از کارشناسان گردشگری در سازمان میراث 15نظرات 

دستی و گردشگری استان )تكنیک دلفی(  فرهنگی، صنایع

نامه پژوهش  اساس آن پرسشسپس براست.  استفاده شده

ای اسپیرمن  نامه با ضریب رتبه تنظیم گردید و روایی پرسش

گیری در  رزیابی شد که قابل قبول است. روش نمونها 75/0

این پژوهش، تصادفی ساده است که نمونه آماری پژوهش 

ریزی توریسم   نظران برنامه نفر از مسئولین و صاحب 51

 آوری بعد از جمع های آنان اخذ گردید. است که دیدگاه

ها و تنظیم گزارش وضع  اطالعات، جهت آمایش داده

برای  است.  کار برده شده  هب TOPSISتكنیک  موجود

 Epها در این تكنیک، از ماتریس  دهی به شاخص وزن

های گردشگری استان  شده و در نهایت، قطب استفاده

آل در هر  بندی و نزدیكی نسبی به وضعیت ایده اولویت

یا  SWOTاست. در ادامه، از تكنیک  قطب محاسبه گردیده

ها و تهدیدها  تكنیک شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت

است.  شدهوضعیت گردشگری استان استفاده برای ارزیابی 

استراتژیک  ابزارهای از یكی ،SWOT راهبردی مدل عبارتی به

 و ها تطابق نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی با فرصت

که  (.Bahrami,2010:8) است بیرونی محیط در تهدیدات

، SWOTهای حاصل از پرسشنامه پیمایش و در مدل  داده

جایگزین گردید سپس با ارزیابی مجموعه عوامل داخلی و 

خارجی به ارائه راهبردها جهت توسعه گردشگری در 

است و در نهایت  های گردشگری استان پرداخته شده قطب

 اند. های پژوهش باهم تلفیق شده مدل

 
هایپژوهشفرضیه

 گردد: زیر مطرح می های در راستای سؤاالت تحقیق، فرضیه

رسد قطب گردشگری کنگاور باالترین توان  نظر می به .الف

 گردشگری را در استان دارد.

های گردشگری استان کرمانشاه  رسد در قطب نظر می به .ب

 امتیاز مجموعه عوامل داخلی بیشتر از عوامل خارجی باشد.

 
هامعرفیمتغیرهاوشاخص

ی ها داخلی، و تنوع جاذبه محیط به توجه با تحقیق، این در

 های و شاخص شناسایی متغیرهای مستقل گردشگری استان

 ها مورد آماری و تعداد جاذبه جامعه نظر از هر محیط





 
 SWOT 38وTOPSIS تکنیک ایبااستفادهازمنطقههایگردشگریوتدوینراهبردهایتوسعهگردشگریبندیقطباولویت

 ها شد که در ادامه به بررسی آن بندی  اولویت و بررسی

 دست خواهد شود و الگوی تحلیلی پژوهش به پرداخته می

های موجود در استان  صورت با توجه به شاخص آمد. بدین

های گردشگری  های گردشگری در قطب فعالیت باید به

 های گردشگری جاذبه از برداری بهره به و بخشید تنوع استان

ارائه راهبردها در  و ها برنامه تدوین با امر این پرداخت.

پذیر است که به توسعه  حمایت از بخش گردشگری امكان

 (.2)شكل انجامد المللی می ای و بین ملی و منطقهـ  محلی

 

 
 الگوی تحلیلی از توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه .2شکل

 1391های تحقیق: یافته منبع:

 

 مبانینظری

ها و ارتباطاتی است که از  ای از پدیده گردشگری مجموعه

کنندگان خدمات گردشگری،  تعامل میان گردشگران، عرضه

های  ها و سازمان های مبدأ و مقصد و دانشگاه جامعه میزبان، دولت

 .(Alvani & Pirouzbakht,2006:75آید ) یردولتی پدید میغ

انگیزه  در این میان، برخی مناطق در مقوله گردشگری ایجاد

نامند.  می« مناطق نمونه گردشگری»ها را  کنند که آن می

در  که شود می گفته هایی محدوده به نمونه مناطق یا منطقه

و  طبیعی مذهبی، فرهنگی، تاریخی، های جاذبه جوار

 المللی، بین سطح در چهار و ایجادشده کشور گردشگری

گردند. مناطق نمونه  تعیین می محلی و استانی ملی،

های گردشگری هستند.  گردشگری زیرمجموعه قطب

عبارت دیگر، هر قطب گردشگری، چندین منطقه نمونه  به

دهد  میهای مختلفی را پوشش  گردشگری دارد که شهرستان

(Deputy of Finance Development Projects of 

Country’s Sample Areas of Tourism,2011 ). 

هر قطب گردشگری جهت توسعه گردشگری خود ابتدا به  

بندی مناطق تحت پوشش خود نیازمند است. در  اولویت

 به لغوی نظر از دهخدا نامه لغت دربندی  واقع، اولویت

 تقدم و سبقت و افضلیت و تفوق و رجحان و برتری معنای

 ها، هدف آن توسط که است و مالکی معیار اولویت، .است

 تقدم و سنجند می را ها پروژه و ها برنامه اجرای ها، مشی خط

 مشابه موارد به نسبت را یادشده مقوالت از هریک تأخر و

بعد  .(Rahimi & Ranjbardastanani,2012:141کند ) بیان می

جهت توسعه  منطقه به راهبردهایی بندی، هر اولویتاز 

نامی است که به آماج، راهبرد گردشگری نیازمند است. 

های الزم داده  بخشیدن به روش هدف و وظایف برای تحقق

دهد یا  شود مبنی بر اینكه مؤسسه کدام کار را انجام می می

خواهد انجام دهد. از سوی دیگر سازمان باید با شناخت  می

ا ترسیم نماید تا اندازهای آتی خود ر مفاهیم، بسترها، چشم

 بتوانند با شرایط پیش روی خود سازگاری و انطباق

تواند تعیین کند چه نوع  عبارتی، راهبرد می باشند. به داشته

تواند  گردشگری در کجا باید توسعه یابد، استراتژی می

اصالحات ضروری در تسهیالت و خدمات را نشان دهد و 

ها  کند. استراتژی تأکید بازاریابی های فرصت بر باید همچنین

ها تغییر، تعدیل  دائماً بررسی و با توجه به شرایط و فرصت

  (.Nohegar et al,2009:155شوند ) و سازگار می

برای   کند که کلی این راهبردها سازمان را متعهد می طور  به

کند، در تاً بلندمدت، محصوالتی خاص تولید نسب  دوره

 منابع و و ازبازارهای مشخص به فعالیت بپردازند 

 & Hosseiniای استفاده کند) شده  های شناخته فناوری

Shakhsian,2010:41.) 

توسعه گردشگری در معنای کلی عبارت است از گسترش 

و جذب گردشگرها به یک منطقه با استفاده از منابع 

توسعه گردشگری، برای کشورهای در حال توسعه موجود 

اال، محدودیت که با معضالتی همچون میزان بیكاری ب

محصولی مواجه هستند، اهمیت  منابع ارزی و اقتصاد تک
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فراوان و مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری 

این فرایندهای مبتنی بر  (.Tayebi et al, 2007:84) دارد

ای و  های پایدار، پیوسته بوده و در سطوح ملی، ناحیه روش

 (.Goeldner et al,2000: 518اجرا هستند ) محلی قابل

شماری در توسعه گردشگری نقش دارند و  عوامل بی

دهد.  ها، توسعه را شكل می ارتباط و تعامل بین آن

گردشگران، مردم منطقه و ویژگی مقصد سه عامل عمده و 

اصلی در توسعه گردشگری هستند. میزان انطباق و 

آورد که در  وجود می ای را به همپوشی این سه عامل، منطقه

  عبارتی توسعه کند به عه همبافته تحقق پیدا میآن، توس

مثابه انطباق سه عامل اصلی در توسعه  همبافته، به

 (.Beigi Firouzi,2011:24) گردشگری است

عنوان بازار کلی، با  بنابراین، باید در توسعه گردشگری به

های عرضه و چگونگی تطابق با تقاضاهای  شناسایی مؤلفه

مندی و توسعه گردشگری  مختلف گردشگری به نظام

در واقع،  (.Middelton et al, 2009:3پایداری پرداخت )

توسعه گردشگری پایدار از مفهوم کلی توسعه پایدار مشتق 

که مفاهیم توسعه  1«آینده مشترک ما»است، با عنوان  شده

 گیرد  بر میادی و حفاظت از محیط را با هم دراقتص

(Mehmet & Kashif,2005:274) .گردشگری توسعه 

و  های حاضر کردن نیازهای نسل  پایدار فرایند برآورده

در گردشگری  .(Harrison et al, 2003: 295) آینده است

مدت و محافظت از محیط،  پایدار، باید بین سود کوتاه

نگهداری هویت فرهنگی و ارتقای مزایای اقتصادی در 

 شود توسعه توازن برقرار حال یافته و در میان جوامع توسعه

(Jayawadena et al, 2008: 258). 
 

 گیریچندمعیارهتصمیم

3(MCDM) 2چندمعیاره گیری تصمیم
 اخیر با دهه طول در 

 توسعه سرعت به گوناگون کاربردی های نیازمندی به توجه

 گیری تصمیم های حوزه تمام در است. این تكنیک یافته

 گیری تصمیم (,Saati et al,2007:21) است پذیرفته شده

______________________________________ 
1. Our common future 
2. Criteria 
3. Mutiple Criteria Decision Making 

4 گزینه  یک انتخاب فرایند ،معیاره چند
 های گزینه میان از 

های  مدل(. Biorani & Ghofran, 2009:139) است موجود

 شوند: گیری به دو دسته تقسیم می تصمیم

 MODM))5 گیری چندهدفه های تصمیم مدل

6(MADM) گیری چندشاخصه های تصمیم مدل
 

احی و منظور طر  هدفه به های چند کلی، مدل طور  به

    منظور انتخاب گزینه برتر استفاده   بههای چند شاخصه  مدل

 برای میان، این در (,Ghazinouri,2005:30شوند ) می

 های بسیاری ارائه های چندشاخصه، مدل گیری تصمیم

 از های خاصی دارند. یكی است که هرکدام ویژگی شده

 استفاده ها آن از عوامل بندی برای رتبه که هایی تكنیک

 جمله از تكنیک است. این TOPSISشود مدل  می

         است که مجموعی MADMدر  جبرانی های روش

ز ا ها وزن ا ز ر ده تصمیم ا رن افت می گی ماید دری  ن

(Mehregan & Dehghan Nayeri,2009:157.) 

 چندشاخصه گیری تصمیم تكنیک ، یکTOPSISالگوریتم 

طریق  از ها گزینه بندی اولویت برای قوی بسیار جبرانی

های نظری این  است. پایه آل جواب ایده سازی به شبیه

تكنیک بر این رابطه استوار است که ابتدا، از طریق 

)بهترین حالت(  های مثبت آل ها، ایده ای از تكنیک مجموعه

یک از )بدترین حالت( را برای هر های منفی آل و ایده

مثبت و  آل ها یافته و سپس فاصله هر گزینه از ایده شاخص

 ,Hekmatnia & Mousaviشود ) منفی محاسبه می

، توسط هوانگ 1992این تكنیک که در سال (.2011:362

شده، به این مفهوم است:  مطرح 1981در سال  7و یون

    مثبت و آل ایده حل راه از فاصله ترین کوتاه انتخاب

         مسائلی  حل منظور به منفی آل ایده حل راه از فاصله دورترین

باشد  متعددی مواجه می گیری تصمیم ضوابط با که

(ZangiAbadi et al, 2011:75 & 76.)  

 

 

______________________________________ 
4. Alternative 
5. Multiple Objective Decision Making 
6. Mutiple Attribute Decision Making  
7. Hoyang & Yon 





 
 SWOT 40وTOPSIS تکنیک ایبااستفادهازمنطقههایگردشگریوتدوینراهبردهایتوسعهگردشگریبندیقطباولویت

 برخی از مزایای این مدل عبارتند از:

صورت  توان معیارهای کمّی و کیفی را در ارزیابی به می. 1

 همزمان دخالت داد.

 سازد. مشخص را ها گزینه الویت ترتیب تواند می خروجی. 2

 .گیرد می نظردر را ها گزینه بین طلوبیتم و تضاد. 3

 پذیرا هستند. را اولیه وزنی ضرایب ها شاخص و معیارها. 4

 و تجربی های روش با منطبق کامالً مدل این از حاصل نتایج

 .است کمّی صورت به

طور یكنواخت  های حل مسئله، به مطلوبیت شاخص. 5

 (.Taghizadeh,2012:79) افزایشی یا کاهشی هستند

 

SWOTحلیلمدلت

، یكی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط SWOTمدل 

ها و تهدیدات  سیستمی با فرصت قوت و ضعف درون

کردن یک  ترین کاربرد آن، فراهم سیستمی است و رایج برون

های راهبردی  مند بحث چارچوب منطقی برای هدایت نظام

 مختلف و در نهایت انتخاب راهبرد برتر است

(Ibid,2011,312 & 313.) عبارت دیگر،  بهSWOT، 

ابزار کاربردی است که به تحلیل محیط داخلی و خارجی 

منظور کسب موفقیت در پشتیبانی و ارائه روش  سیستم به

گیری استراتژیک  های تصمیم سیستماتیک برای موقعیت

ها  قوت، SWOT (.Beigi Firouzi,2011:34پردازد ) می

اط ضعف و تهدیدات را های موجود را حفظ و نق و فرصت

قاط قوت و فرصت می ن ه  ب دیل  تب ماید حذف و   ن

(Ebrahimzadeh & Izadfar,2009:242.) 3در شكل ،

نشان داده  SWOTطرح شماتیک مراحل اجرایی تكنیک 

 (,ZangiAbadi & DehCheshmeh,2007:3است ) شده
 

 
 SWOTنمودار شماتیک مراحل اجرایی ماتریس  .3شکل

 

م مر نجا ا ز  ا عد  یی تكنیک ب اجرا         ، SWOTاحل 

ر عب ساس  مل چهارگـا تـوا ا م ه  ن رزیـا ا بیـریس،        ا

       گیرد انجام می،2شرح جدول به SWOTهای  استراتژی

(Hekmatnia & Mousavi,2011:319). 
 

 تعیین آن  و نحوه SWOT های چهارگانه ماتریس استراتژی.2جدول

 SWOTماتریس 
 

 (W)نقاط ضعف  (S)نقاط قوت 

 )نقاط قوت
 شود( فهرست می

ت
عا

ضو
مو

 

 )نقاط ضعف
ت شود( فهرست می

عا
ضو

مو
 

 (O)ها  فرصت

 حداکثر[ ـ ]حداکثر SO های استراتژی
ها استفاده  گیری از نقاط قوت از فرصت با بهره

 شود. می

 حداکثر[ ـ ]حداقلWO های استراتژی
 شود. ها نقاط ضعف از بین برده می گیری از فرصت با بهره

م
ت

عا
ضو

و
 

 شود( ها فهرست می )فرصت

 (T)تهدیدها 

 حداقل[ -]حداقل WTهای  استراتژی
 شود. دهد و از تهدیدها پرهیز می نقاط ضعف را کاهش می

 شود( )تهدیدها فهرست می موضوعات

 حداقل[ ـ ]حداکثرST های استراتژی
برای احتراز از تهدیدها از نقاط قوت استفاده 

 شود. می
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هازیهوتحلیلدادهتج

های گردشگری استان  بندی قطب بندی و سطح اولویت

های گردشگری با استفاده از  اساس جاذبهکرمانشاه بر

بندی نزدیک به  تاپسیس تكنیک اولویت TOPSISتكنیک 

گزینه  mشود که در این روش  آل محاسبه می وضعیت ایده

گیرد. اصل  شاخص مورد ارزیابی قرار می nاز طریق 

این است که گزینه انتخابی باید کمترین  TOPSISاساسی 

( و دورترین بهترین حالتآل ) فاصله از وضعیت ایده

 ( رابدترین حالتآل منفی ) فاصله از وضعیت ایده

بندی   بندی و اولویت  باشد و این خود معیار درجه  داشته

گیری از این تكنیک مراحل زیر به  عوامل است. جهت بهره

 (:Nastaran et al,2011:14شود ) ته میاجرا گذاش

شاخص و  nها براساس  تشكیل ماتریس داده مرحلهاول:

m است. مكان تشكیل شده 

1                 .
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های  در واقع، ماتریس پایه ما در اینجا همان تعداد جاذبه

  ( که به2)جدول گردشگری در هر قطب گردشگری بوده

باید  است. در اینجا،  اخص خام قلمداد شدهعنوان ش

نشان کرد که استان کرمانشاه در طرح جامع خاطر

شده که  قطب گردشگری تقسیم 5( به 1384) گردشگری

بندی پایه  هر قطب شامل چندین شهرستان است و تقسیم

 بندی طرح جامع این پژوهش نیز براساس تقسیم

 (.3)جدول گردشگری استان است

 
 های گردشگری استان کرمانشاه ها در قطب ریس اولیه شاخصمات.3جدول

 جمع بازرگانی تجاری فرهنگی-تاریخی  تفریحی طبیعی نام قطب

 کرمانشاه قطب

 )کرمانشاه، بیستون، هرسین(

14 3 6 1 24 

 قطب قصرشیرین

 )گیالنغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین(

16 3 8 3 30 

 آباد غربقطب اسالم

 آباد( )کرند، ریجاب، اسالم

10 3 4 0 17 

 قطب کنگاور

 )صحنه، کنگاور،سنقر(

17 3 10 0 30 

 قطب اورامانات

 )روانسر، جوانرود، پاوه، ثالث،(

15 4 13 1 33 

 

 

 

دوم: ها و تشكیل ماتریس  نمودن داده استاندارد مرحله

 :2 مقیاس( از طریق رابطه )بی استاندارد

2 .
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 ، استاندارد و یک3های خام جدول در این مرحله، داده

 است.  ، آمده4است که نتایج آن در جدول  دست شده 

 





 
 SWOT 42وTOPSIS تکنیک ایبااستفادهازمنطقههایگردشگریوتدوینراهبردهایتوسعهگردشگریبندیقطباولویت

 های خام استانداردکردن داده .4جدول

 بازرگانی تجاری تاریخی فرهنگی تفریحی طبیعی نام قطب

 301/0 305/0 416/0 428/0 )کرمانشاه، بیستون، هرسین( حوزه کرمانشاه

 904/0 407/0 416/0 490/0 ذهاب، قصرشیرین( )گیالنغرب، سرپل حوزه قصرشیرین

 0 203/0 416/0 306/0 آباد( )کرند، ریجاب، اسالم آباد حوزه اسالم

 0 509/0 416/0 520/0 )صحنه، کنگاور، سنقر( حوزه کنگاور

 301/0 662/0 554/0 459/0 )روانسر، جوانرود، پاوه، ثالث( حوزه اورامانات

 های تحقیق یافته منبع:


ها و ایجاد ماتریس  تعیین وزن هر یک از شاخص مرحلهسوم:

 :V مقیاس وزین بی

3.                      
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)در اینجا انواع گردشگری(  ها از آنجایی که اهمیت شاخص

های هر  یكسان نیست بنابراین بسته به تعداد پتانسیل

ا استفاده ماتریسشاخص  در به هر شاخص   EPب

 است  گردشگری استان وزنی اختصاص داده شده

و نتایج در  3که اِعمال این وزن در جدول  (.5)جدول

 .است ، آمده6جدول
 

 EP ها بر اساس ماتریس . وزن شاخص5جدول

 تجاری ـ بازرگانی فرهنگی ـتاریخی  تفریحی طبیعی 

 05/0 3/0 1/0 55/0 وزن



 پنجم:مرحله و آل  های ایده نمودن حالت مشخص چهارم

 شاخص(: هر حالت ترین پایین و )باالترین منفی آل ایده و مثبت

      max , min , ,... , ,... ,...A V j J V j J i m v v v vij ij j n
         1 2 1 2 

 

 آل منفی گزینه ایده

      min , max , ,... , ,... ,...A V j J V j J i m v v v vij ij j n
         1 2 1 2

 

 (5و  4) آل مثبت گزینه ایده

 

 گردشگری استان کرمانشاه های قطبجدول استاندارد موزون  .6جدول

 تاریخی فرهنگی بازرگانی تفریحی یعیطب 
A 2860/0  0554/0 01505/0 1986/0 
A 1683/0  0416/0 0 0609/0 

 



 های استان کرمانشاه آل مثبت و منفی هر شاخص در حوزه های ایده جدول حالت.7جدول

 

 

 

 

 

 
 

 های تحقیق یافته منبع:


ششم:  آل ای برای آلترناتیو ایده تعیین معیار فاصله مرحله

(

isوآلترناتیو حداقل ) (

is): 

 آل مثبت ام از ایدهi ه گزینهفاصل

  miVVS
n

j

jiji ...,2,1;
1

2
 



  

 آل منفی ام از ایدهi هگزین هفاصل

  miVVS
n

j

jiji ...,2,1;
1

2
 



  

 اریبازرگانی تج تاریخی فرهنگی تفریحی طبیعی قطب

 01505/0 0915/0 0416/0 2354/0 )کرمانشاه، بیستون، هرسین( حوزه کرمانشاه

 00452/0 1221/0 0416/0 2695/0 )گیالنغرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین( حوزه قصرشیرین

 0 0609/0 0416/0 1683/0 )کرند، ریجاب، اسالم آباد( حوزه اسالم آباد

 0 1527/0 0416/0 286/0 )صحنه، کنگاور،سنقر( حوزه کنگاور

 01505/0 1986/0 0554/0 2524/0 )روانسر،جوانرود،پاوه،ثالث،( حوزه اورامانات
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 )بهترین و بدترین وضعیت( آل مثبت و منفی های ایده فاصله هر قطب گردشگری از حالت .8جدول

 

 
 



 های تحقیق یافته منبع:
 

هفتم: ( به Ai) iمحاسبه نزدیكی نسبی گزینه  مرحله

 آل: وضعیت ایده
 

miSL
SS

S
SL i

ii

i
i ...2,1;10; 


 






 

 

 

 
 

اساس میزان بندی آلترناتیوها بر رتبه مرحلههشتم:

isl  به

1ترتیب نزولی، در این راستا 

islدهنده باالترین  ، نشان

0رتبه و 

islدهنده کمترین رتبه است. ، نشان          

ه به میزان ـتوجدر نهایت، با 

islـردشگریهای گ طبـ، ق 

 

، 2/0تا  0براساس طیف لیكرت به طبقه بسیار ضعیف 

/ 8تا  6/0، خوب 6/0تا  4/0، متوسط 0/ 4تا  2/0ضعیف 

اند که نتایج  بندی گردیده ،    سطح1تا  8/0، بسیار خوب 0

 است. ، آمده2و نقشه 10حاصل در جدول

 
 های گردشگری استان کرمانشاه از لحاظ پتانسیل گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس بندی قطب بندی نهایی و سطح هرتب .10جدول

 نام قطب

iSL سطح رتبه 

 متوسط  4 455/0 کرمانشاه

 خوب 3 6193/0 قصرشیرین

 ضعیف 5 0 اسالم آبادغرب

 بسیار خوب 1 9394/0 کنگاور

 بسیار خوب 2 9229/0 اورامانات

 های تحقیق یافته منبع:

 

 
 های گردشگری استان کرمانشاه بندی نهایی قطب سطح .4شکل

 

های گردشگری در یک منطقه و یک استان  وضعیت جاذبه

دهنده شرایط و وضعیت گردشگری یک   تواند نشان می

 های منطقه باشد و چنانچه نواحی از لحاظ جاذبه

توان  گردشگری از وضعیت مناسبی برخوردار باشد می

های راهبردی جهت گسترش گردشگری در آن  ریزی برنامه

 بندی  منطقه را تدوین نمود. لذا با این هدف به رتبه

 طور  است و به های گردشگری استان پرداخته شده قطب

   های قطب تمام در گردشگری های جاذبه کلی وضعیت

  مانشاهکر قطب قطب قصرشیرین آباد قطب اسالم قطب کنگاور قطب اورامانات

0336/0 043776363/0 070125316/0 079038099/0 0955377/0 A+ 

4024118348/0 679445278/0 0 128593944/0 .07977041/0 A- 

 )امتیازنهایی( آل . نزدیكی نسبی هرقطب گردشگری به وضعیت ایده9جدول

 قطب کرمانشاه قصرشیرین آباد اسالم کنگاور اورامانات

922993787/0  93947033/0  0 61933573/0  45502959/0  SLi


 

   های تحقیق یافته منبع:

 

 





 

 SWOT 44وTOPSIS تکنیک ایبااستفادهازگردشگریمنطقههایگردشگریوتدوینراهبردهایتوسعهبندیقطباولویت

گردشگری با میزان 

iSL  برآورد گردید که این 3تقریبی ،

      دهنده وضعیت بسیار خوب استان است  شرایط نشان

   های گردشگری استان درصد جاذبه 60این اساس،  که بر

وضعیت  درصد در 20در وضعیت بسیار خوب و خوب، 

 (.5)شكل است درصد ضعیف ارزیابی شده 20متوسط و 

 

 
 های گردشگری استان کرمانشاه وضعیت جاذبه ارزیابی .5شکل

 های تحقیق یافته منبع:

 

های  بنابراین، توانایی استان کرمانشاه از لحاظ جاذبه

درصد است که نشان وضعیت بسیار خوب 60گردشگری 

است و جهت توسعه گردشگری به تدوین یک برنامه 

های حاصل از  بنابر یافته (,3استراتژیک نیاز است )شكل

اپسیس به ارائه برنامه توسعه استراتژیک گردشگری مدل ت

 شود. در استان پرداخته می

 

هایازوضعیتگردشگریقطبSWOTتجزیهوتحلیل

گردشگریاستانکرمانشاه

های مهم حمایتی  یكی از راه  ،SWOT های راهبردی برنامه

های مشترک در تحلیل عوامل  گیری و استفاده برای تصمیم

      آید که با تعریف شمار می  محیط بهداخلی و خارجی 

 ها، و تهدیدهای سازمان نقاط ضعف، قوت، فرصت

 تواند راهبردهایی بسازد که مبنای آن استفاده از می

ها و مقابله با تهدیدها است  بردن ضعف ها، از بین فرصت

(Yuksel & Dagdeviren, 2007: 3366,)  ،بر این مبنا

های گردشگری استان  قطبای در  منظور توسعه ناحیه به

 ها با کرمانشاه به ارائه راهكارهای توسعه این قطب

ها پرداخته  ترین نقاط قوت و فرصت مودن مهمن فهرست

 شود: می

های  گیری از برتری طرح راهبردهای تهاجمی با بهره. الف

 های گردشگر؛ رقابتی در قطب

       منظور  رو به  به های رو ترین فرصت تبیین مهم .ب

ای از طریق راهبردهای  ناحیه کردن نقاط ضعف درون  برطرف

 منابع؛ منظور تخصیص مجدد  بازنگری، به

منظور رفع  ای به ناحیه های درون ترین قوت طرح مهم .ج

بخشی  ای با تأکید بر راهبردهای تنوع ناحیه تهدیدات برون

 در جهت رفع نیازهای نواحی؛

پذیری   رفع آسیبمنظور   طرح راهبردهای تدافعی به .د

 (.Fazelnia & Hedayati,2010:152) ای ناحیه

 

برنامهتدوینارزیابیمحیطداخلی)حسابرسیداخلی(جهت

هایگردشگریاستانتوسعهگردشگریدرقطب

هدف این مرحله ارزیابی محیط داخلی جهت شناسایی 

 هایی که در راه نقاط ضعف و قوت است، یعنی جنبه

های آن  ریزی و اجرای تكلیف برنامهدستیابی به اهداف 

 . های مساعد یا بازدارنده دارد مَدّ نظر است زمینه

 رو، نقاط قوت و ضعف در چارچوب ابعاد توسعه از این

، 11)اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیكی و نهادی( به شرح جدول

 بندی شد. تقسیم
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 رمانشاهثر در گردشگری استان کؤتحلیل ماتریس عوامل داخلی م.11جدول

 1391: های تحقیق یافته منبع:

 

هایی که  ترین قوت مهم ،محیط داخلیبراساس ارزیابی 

گردشگری استان کرمانشاه با آن در ارتباط است عبارتند از 

S(1)  325/0با امتیاز وزنی ،S (3)  و  272/0با امتیاز وزنی

S(9)  ترین نقاط قوت گردشگری  ، مهم26/0با امتیاز وزنی

. و سایر نقاط قوت در اولویت بعدی قرار هستنداستان 

  (.6كل)ش ندا گرفته
 ( مؤثر در گردشگری استانsامتیاز وزنی هر یک از نقاط قوت).6شکل

 نقاطضعف نقاطقوت ابعادتوسعه

 
 

 اقتصادی

=S1 اکوتوریسمی،  منطقه نمونه گردشگری50سنجی  امكان(
در ژئوتوریسمی، روستایی، تاریخی و فرهنگی و تجاری( 

گذاری در اکثر  های سرمایه آوردن زمینه سطح استان و فراهم
 های تحت پوشش های گردشگری و شهرستان قطب

= S2 از غنای  جاذبه صنایع دستی جهت عرضه به  گیری بهره
های  گردشگران و ایجاد منبع درآمد برای بومیان در قطب

 گردشگری مختلف قطب گردشگری اورامانات

=W1 گذاران جهت  عدم وجود انگیزه در سرمایه
های  و کمبود برنامه عدگذاری در مناطق مست سرمایه

مدون جهت واگذاری مناطق مستعد گردشگری به 
 گذاران مایهسر
 

 
 

 اجتماعی
 فرهنگی

 =S3آداب و سنن، زبان،  های فرهنگی همچون غنای جاذبه(
فرهنگ محلی، موسیقی سنتی، روستاهای هدف گردشگری 

های تاریخی،  جاذبه های استان و غنای و...( در سطح شهرستان
 های گردشگری استان اثر تاریخی در سطح قطب 600وجود 
=S4  نوازی و  و حس مهمانوجود امنیت اجتماعی

 های گردشگری استان های بومی محلی در اکثر قطب مشارکت

 =W2 عدم کفایت خدمات و امكانات گردشگری در
ا، نقاط دیدنی فرهنگی و تاریخی همچون معبد آناهیت

 بیستون، پاطاق، طاق بستان و غیره
 =W3های فرهنگی بین مناطق  فاوتعدم توجه به ت

 نگردشگراسنتی و ـ  یفرهنگ

 
 

 اکولوژی

=S5 ِمنطقه 5وجود ، كرتنوع اقلیمی، مناظر طبیعی ب
های گردشگری استان جهت توسعه  در قطبشده  حفاظت

 گردی و اکوتوریسم مبو
=S6 های  های و منابع آبی متنوع با قابلیت وجود کوهستان

وریسم ورزشی در مختلف گردشگری همچون قابلیت توسعه ت
 توریسمروی( و ژئو پیاده کوهنوردی، )اسكی، منطقه

=W4 های گردشگری در فضاهای  ساختضعف زیر
 محیطی در تطبیق با نیاز طبیعی و مناطق زیست

 گردشگران
 =W5های مناسب برای استفاده بهینه  فقدان چارچوب

ویژه در مناطق طبیعی  گردشگران از منابع گردشگری به
 شده و حفاظت

 
 
 

 نهادی

 =S7یایی و استراتژیک استان فرد جغراف های منحصربه موقعیت
 عنوان دروازه ارتباطی غرب کشور به

 =S8 وجود امكانات نسبی، تسهیالت گردشگری و اقامتگاهی
 استان
=S9 های  منطقه نمونه گردشگری در سطح قطب50شناسایی

گردشگری استان و تدوین طرح جامع گردشگری و 
ها، شناخت  های گردشگری، شناسایی مسافر کاشانه سیاست

 اهای هدف گردشگریروست
=S10  امكان تهیه و نشر فهرست روزآمد از منابع گردشگری
 گونه منابع بندی این و طبقه

=W6 آمد از منابع، فقدان اطالعات جامع کامل و روز
های گردشگری استان و  خدمات و تسهیالت و قابلیت

ای در اکثر مناطق  کمبود امكانات کالبدی و توسعه
 جذاب و دیدنی

 =W7عتبار اطالعات و آمار موجود در زمینه عدم ا
رسانی در  خدمات و تسهیالت موجود و کمبود اطالع

 ها گردشگری زمینه جاذبه
 =W8 نارسایی امكانات و خدمات در تطبیق با نیازهای

های گردشگری و کمبود و  گردشگران در اکثر قطب
های  توریستی و زیرساخت ضعف تورهای سیاحتی و

اده مانند راه، آب، برق، گاز و فتاولیه در مناطق دورا
 غیره

=W9  فقدان مدیریت یكپارچه و هماهنگ در توسعه
های مناسب بازاریابی و عدم  گردشگری و فقدان سیستم

کالبدی همچون آب، برق، گاز و  های توسعه زیرساخت
 از طرف بخش خصوصی و دولتی غیره
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ترین نقاط ضعف گردشگری استان  بر این اساس، مهم

با امتیاز  W(9)، 376/0با امتیاز وزنی  W(1)عبارتند از 

و سایر نقاط  336/0با امتیاز وزنی   W (4)و 375/0وزنی 

 (.7) شكل  ضعف در اولویت بعدی قرار دارند
 

 
      ( مؤثر در wامتیاز وزنی هر یک از نقاط ضعف) .7شکل

 گردشگری استان

)حسابرسیبیرونی(جهتتدوینارزیابیمحیطخارجی

 هایگردشگریاستانبرنامهتوسعهگردشگریدرقطب

هدف این مرحله، ارزیابی محیط خارجی جهت شناسایی 

با آن ده مورد مطالعه ها و تهدیداتی است که محدو فرصت

 مواجه است.

 شده و بررسی وضعیت محیط  براساس مطالعات انجام

هایی که در راه دستیابی به  پیرامون محدوده یعنی جنبه

های  های آن زمینه ریزی و اجرای تكلیف اهداف برنامه

ها  رو، فرصت مساعد یا بازدارنده دارد مَدّ نظر است. از این

ادی، اجتماعی، و تهدیدات در چارچوب ابعاد توسعه )اقتص

 بندی شد. ، تقسیم12شرح جدول اکولوژیكی و نهادی( به

 

 تحلیل ماتریس عوامل مؤثر خارجی در گردشگری استان کرمانشاه .12جدول

 تهدیدات هافرصت ابعاد

 
 

 اقتصادی

 =O1 امكان برپایی و توسعه بازارهای محلی و ارائه  صنایع دستی و
 های محلی سوغاتی
 =O2گذاری جهت  تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه امكان هدایت و

 های گردشگری استان توسعه گردشگری استان با توجه به توان باالی قطب
=O3 های مرزی در قطب گردشگری اورامانات و قصرشیرین  وجود بازارچه

 عنوان یک جاذبه مهم و توسعه گردشگری شهری و تجاری در این دو قطب به

=T1 ش خصوصی در فقدان انگیزه الزم در بخ
 گذاری در بخش گردشگری جهت سرمایه

=T2 های مرزی افزایش قاچاق کاال در بازارچه 

 
 

 ـ اجتماعی
 فرهنگی

 =O4  افزایش انگیزه گردشگران با توجه به موقعیت استراتژیكی استان
 کرمانشاه در غرب کشور

 =O5تجاری( در فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ) های گردشگری تنوع جاذبه
 های گردشگری استان قطب

 =O6نوازی مردم منطقه از گردشگران مهمان 
=O7 ویژه در  ها به گیری های محلی در تصمیم های گروه امكان جلب مشارکت

 مناطق طبیعی

=T3  سیر صعودی پدیده مهاجرت مردم به
 ها مرکز استان و سایر شهرستان

=T4 های منسجم و کارامد  فقدان برنامه
گردشگری  فرهنگ کردن هنهادین جهت در فرهنگی

و گردشگرپذیری و توسعه پایدار گردشگری 
 طبیعی
 =T5 عدم شناخت کافی و درک روشن از

 محیطی در میان اقشار مختلف مسائل زیست

 
 اکولوژی

 =O8محیطی  تاریخی و زیست ـ امكان استفاده گردشگری از فضاهای طبیعی
 طور همزمان با توجه به نزدیكی مناطق به یكدیگر به

=O9 های اصلی طبیعی و  عبور محورهای ارتباطی اصلی استان از پهنه
 محیطی زیست

 =O10های سطحی و توسعه فضاهای گردشگری  امكان استفاده  و مهار آب 

 =T6هوا، محیطی )آب، آلودگی منابع زیست 
 زمین و غیره(

 =T7 پشتیبانی و مدیریت ضعف امكانات
 نیاز در مناطق طبیعیبحران مورد

 
 نهادی

 =O11عنوان قطب گردشگری غرب  امكان ارتقای کیفیت شهر کرمانشاه به
مدت و بلندمدت برای متولیان  های آموزشی کوتاه توسعه برنامهاز طریق کشور 

 امر گردشگری
 =O12های  های استان در طرح شده برای شهرستان انداز مناسب توصیف چشم
 فرادست

 =T8 با ناتوانی مدیریتی در تطبیق سریع
 تقاضاهای گردشگری

 =T9جهت نظارت  الزم قانونی بسترهای فقدان
ها با توجه به حفظ اصول و  بر اجرای پروژه

 رویه مدیریت توسعه پایدار

 1391: های تحقیق یافته منبع:
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با امتیاز وزنی  O(11)براساس ارزیابی محیط خارجی، 

434/0،  O(8) و  364/0با امتیاز وزنیO (2)  با امتیاز

 های گردشگری  ترین فرصت مهم، 284/0نی وز

های بعدی قرار  استان هستند و سایر نقاط در رتبه

 (.8)شكل دارند

 

 
         ( مؤثر درo) ها  امتیاز وزنی هر یک از فرصت .8شکل

 گردشگری استان کرمانشاه

 

ترین تهدیداتی که گردشگری استان با آن  همچنین مهم

 T(1) ،43/0ا امتیاز وزنی ب T(6)ه است عبارتند از ـمواج

و سایر  34/0با امتیاز وزنی  T(9)و  39/0با امتیاز وزنی 

 (.9)شكل های بعدی قرار دارند تهدیدات در رتبه

 

 
( مؤثر در گردشگری T) امتیاز وزنی هر یک از تهدیدات .9شکل

 استان کرمانشاه





رتبه عواملداخلیارزیابیو تأثیر وخارجیبندیمیزان

هایگردشگریاستانکرمانشاهدرقطبمؤثر

ها ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مشخص  در ماتریس

  10است، از این تعداد  19گردید که تعداد عوامل داخلی 

عامل نقاط ضعف را شامل   9ها و  عامل مربوط به قوت

 (.11)جدول گردد می

عامل است که از این  21همچنین تعداد عوامل خارجی 

عامل را تهدیدات را شامل  9ها و  مل فرصتعا 12تعداد 

 بنابر اهمیت هرکدام از عوامل (,12شود )جدول می

نامه  های پرسش اساس نظرات کارشناسان و پیمایش دادهرب

داده شده است و با توجه به میزان  0تا  1به آنها وزنی از 

  عملكرد در نظر مورد عوامل از یکهر یرگذاریتأث

      اند و در گرفته 5تا  1از  ای گردشگری منطقه رتبه

     دست آمده و نهایت امتیاز نهایی با ضرب مقادیر به

   داخلی جداگانه سپس امتیاز وزنی عوامل خارجی و

شده و مجموع امتیاز نهایی عوامل خارجی و   جمع زده

 است. مجموع امتیاز وزنی نهایی  داخلی محاسبه شده

    وامل خارجیو مجموع امتیاز ع 18/4 عوامل داخلی

       باشد. با یک تحلیل در ماتریس ارزیابی می 35/4

   های گردشگر پذیری قطب توان گفت آسیب ساده می

 .باشد استان کرمانشاه در وضعیت کنونی باال می

 بنابراین با توجه به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 

گردشگری استان کرمانشاه، در شرایط فعلی حتی با وجود 

، ی گردشگریها قطبهای گردشگری باال در  سیلپتان

های  ریزی توسعه استان نیازمند بازنگری و ارائه سیاست برنامه

مناسب در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از 

 (.13)جدول باشد های سیستم می ها و فرصت قوت
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 طقه مورد مطالعهارزیابی مجموع عوامل داخلی و خارجی در توسعه گردشگری من .13جدول

 های تحقیق یافته منبع:
 

 

استراتژی تکنیکتدوین از استفاده با ،SWOTها

 برایمنطقهموردمطالعه

 ها شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت

تدوین  فرایند در مهمی گام خارجی و تهدیدات

راهبردهاست. تشكیل ماتریس نقاط قوت و ضعف، 

ها و تهدیدها ابزار بسیار مفیدی برای این کار  فرصت

توانند عوامل  گران می که تحلیل. رود شمار می به

را بازنگری کرده و  SWOTس شده در ماتری مشخص

 چهار نوع راهبرد متفاوت تدوین نمایند. در عین

ها در امر  حال، برای رسیدن به بهترین استراتژی

، های تحقیقات گردشگری، همكاری الزم در بخش

 و بازاریابی محصول، منابع انسانی،  رسانی، توسعه اطالع

باط است که در ارتضروری  و الزم قوانین اجرای بر نظارت

ه می ئ را ا هبرد  نوع را ر  مل چها ین عوا ا ا   گردد ب

(Ebrahimzadeh et al,2011:130.) 

این راهبردها تمرکز  (:SO) تهاجمیـ  راهبردهای رقابتی

های  حداکثرسازی نقاط قوت درونی و فرصتـ بر حداکثر

مندی هرچه  بیرونی استوار است و هر پدیده برای بهره

در تالش است که از های محیط بیرونی  بیشتر از فرصت

 نقاط قوت خود حداکثر بهره را ببرد.

 بر مبتنی راهبرد این(: ST) تنوع یا اقتضایی راهبردهای

بخشی به نقاط قوت   سازی در تنوع  حداقل ـحداکثر

 از گرفتن بهره برپایه و بودهمتمرکز بیرونی تهدیدهای ی ودرون

 مقابله با تهدیدات خارجی تدوین های سیستم برای قوت

 شود. می

 (: این راهبرد حداقلWO) راهبردهای بازنگری یا انطباقی

ها جهت استفاده از  حداکثرسازی برای کاستن ضعفـ 

 نظر است.های موجود مورد فرصت

ـ  (: این راهبرد بر مبنای حداقلWTراهبردهای تدافعی )

ها و کاهش تهدیدها  سازی با هدف کاهش ضعف حداقل

گرفته در مورد  ات صورتاست. لذا با توجه به مطالع

 عوامل داخلی
IFE 

رتبه بندی  امتیاز وزنی  رتبه وزن
 نهایی

عوامل 
 EFEخارجی

امتیاز  رتبه وزن
 وزنی 

 رتبه بندی 
 نهایی

S1 065/0 5 325/0 1 O1 047/0 4 188/0 5 

 S2 047/0 4 188/0 7 O2 071/0 4 284/0 3 

S3 068/0 4 272/0 2 O3 057/0 3 171/0 7 

S4 056/0 4 224/0 5 O4 051/0 3 153/0 8 

S5 054/0 4 216/0 6 O5 058/0 3 174/0 6 

S6 059/0 4 236/0 4 O6 0,37/0 3 111/0 10 

S7 049/0 3 147/0 9 O7 031/0 3 093/0 11 

S8 035/0 3 105/0 10 O8 091/0 4 364/0 2 

S9 065/0 4 26/0 3 O9 077/0 3 231/0 4 

S10 050/0 3 15/0 8 O10 046/0 3 135/0 9 

W1 094/0 4 376/0 1 O11 087/0 5 435/0 1 

W2 054/0 4 216/0 4 O12 035/0 2 07/0 12 

W3 065/0 2 13/0 8 T1 098/0 4 392/0 2 

W4 084/0 4 336/0 3 T2 058/0 3 174/0 6 

W5 067/0 3 201/0 6 T3 038/0 3 114/0 9 

W6 056/0 3 168/0 7 T4 058/0 4 232/0 5 

W7 027/0 2 054/0 9 T5 058/0 4 232/0 4 

W8 051/0 4 204/0 5 T6 086/0 5 43/0 1 

W9 075/0 5 375/0 2 T7 043/0 3 129/0 8 

 18/4جمع عوامل داخلی= 
 35/4جمع عوامل خارجی= 

T8 065/0 2 13/0 7 

T9 085/0 4 34/0 3 
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 (,14)جدول پردازیم می گردشگری توسعه جهت چهارگانهمنطقه مورد مطالعه در ماتریس ذیل به ارائه راهبردهایی 
 های گردشگری استان کرمانشاه های اجرایی توسعه گردشگری در قطب ماتریس راهبردها و اولویت .14جدول

 
 

SWOTتحلیل

 O هافرصت
 

=O1 یی و توسعه بازارهای محلی وامكان برپا 

 های محلی ارائه صنایع دستی و سوغاتی

 =O2شویق بخش خصوصی امكان هدایت و ت
 گذاری جهت سرمایه

 =O3های مرزی در قطب  چهجود بازارو
گردشگری اورامانات و قصرشیرین به عنوان 

 یک جاذبه مهم

=O4  افزایش انگیزه گردشگران با توجه به
ان کرمانشاه در غرب موقعیت استراتژیكی است

 کشور

 =O5فرهنگی، ) های گردشگری تنوع جاذبه
های  تجاری( در قطباجتماعی، مذهبی و 

 گردشگری استان
 =O6نوازی مردم منطقه از گردشگران مهمان 
 =O7های  های گروه امكان جلب مشارکت
 مناطق طبیعی در ویژه به ها گیری تصمیم در محلی
=O8 فضاهای  از انامكان استفاده گردشگر
 طور همزمان محیطی به تاریخی و زیست ـ طبیعی

= O9  عبور محورهای ارتباطی اصلی استان از
 محیطی ستهای اصلی طبیعی و زی پهنه

=O10 های سطحی و  امكان استفاده و مهار آب
 توسعه فضاهای گردشگری

 =O11 امكان ارتقای کیفیت استان کرمانشاه
 عنوان قطب گردشگری غرب کشور به

=O12  چشم انداز مناسب توصیف شده برای
 های فرادست های استان در طرح شهرستان

 

 Tتهدیدات
 

=T1  فقدان انگیزه الزم در بخش خصوصی
 گذاری در بخش گردشگری در جهت سرمایه

=T2 های  قاچاق کاال در بازارچه افزایش
 مرزی
=T3  سیر صعودی پدیده مهاجرت مردم به

 ها مرکز استان و سایر شهرستان
=T4 های منسجم و کارامد  فقدان برنامه

کردن فرهنگ  نهادینه فرهنگی در جهت
گردشگری و گردشگرپذیری و توسعه پایدار 

 گردشگری طبیعی
=T5  عدم شناخت کافی و درک روشن از

 محیطی در میان اقشار مختلف مسائل زیست
=T6 محیطی )آب، هوا،  آلودگی منابع زیست

 زمین و...(
=T7 ت پشتیبانی و مدیریت ضعف امكانا

 هنگام نیاز در مناطق طبیعی بحران به
 =T8 ناتوانی مدیریتی در تطبیق سریع با

 تقاضاهای گردشگری
=T9  فقدان بسترهای قانونی الزم جهت

 مدیریت توسعه پایدار

Sهاقوت
 

 =S1منطقه نمونه گردشگری 50سنجی  امكان 

های  آوردن زمینه در سطح استان و فراهم
 های گردشگری گذاری در اکثر قطب سرمایه
=S2  غنای جاذبه صنایع دستی جهت عرضه به

 گردشگران و ایجاد منبع درآمد
=S3 و تاریخی های متنوع فرهنگی غنای جاذبه 

 های استان در سطح شهرستان

=S4 های  وجود امنیت در اکثر قطب
 گردشگری استان

=S5  وجودو تنوع اقلیمی و مناظر طبیعی بكر 
 های گردشگری شده در قطب حفاظت منطقه 5

 (SOتهاجمی)ـراهبردهایرقابتی

های  ظرفیت دارای مناطق زمینه در گذاری سرمایه ـ
های برتر استان )حوزه  در قطب گردشگری

 کنگاور، اورامانات(
هایی جهت توسعه مناطق نمونه  تهیه طرح ـ

های مستعد جهت توسعه  گردشگری در حوزه
گردشگری شهری و انواع گردشگری همچون 

 تجاری واکوتوریسم

 تسهیالت و امكانات گسترش و توسعه ـ

 )هتل، گردشگران اقامتگاهی و گردشگری

 توران، غذاخوری و.(مسافرخانه، رس

های  ایجاد تبلیغات صحیح و تهیه برنامه ـ

 (ST)راهبردهایتنوع

 گسترش امكانات زیرساختی و تسهیالت در ـ
های گردشگری جهت تأمین نیاز  کنار جاذبه
 گردشگران

 

گیری استانداردهای زیست محیطی در کار به ـ
های توسعه گردشگری در مناطق مستعد  طرح

 و توجه به توسعه پایدار اکولوژیكی
باالبردن ضریب امنیت از طریق تقویت  ـ

 ین مرزی در اورامانات و قصرشیرینقوان

ها  محل جاذبههای شغلی در  ایجاد فرصت ـ
 جهت کاهش ضریب بیكاری در استان

گذاران برای تمرکز سرمایه در  تشویق سرمایه ـ

 بیرونی
درونی

 

1 

1 

3 

3 

2 
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 =S6های و منابع آبی متنوع با  وجود کوهستان
 های مختلف گردشگری لیتقاب

=S7 فرد جغرافیایی و  بههای منحصر موقعیت
عنوان دروازه ارتباطی غرب  استراتژیک استان به

 کشور
=S8 گردشگری  تسهیالت نسبی، امكانات وجود

 و اقامتگاهی استان
=S9 نطقه نمونه گردشگری در م50شناسایی

های گردشگری استان و تدوین  سطح قطب
 گردشگری های سیاست و گردشگری جامع طرح

 =S10 امكان تهیه و نشر فهرست روزآمد از
 گونه منابع بندی این منابع گردشگری و طبقه

های گردشگری  ای در زمینه معرفی جاذبه رسانه
 های استان در سطح قطب

منابع آبی، مناطق  ،گیری از اقلیم مناسب بهره ـ
شده جهت گسترش گردشگری و توجه  حفاظت

 های گردشگری جهت توسعه پایدار بوم
ها  جشن )برپایی مكمل ایه فعالیت آوردن فراهم ـ

های گردشگری  های مفرح( در جاذبه و فعالیت
 های مستعد در قطب

آوردن امكان بازدید گردشگران از  فراهم ـ
استان های  های سنتی در سطح قطب کارگاه

 همچون اورامانات، کرمانشاه

گذاری گردشگری  های سرمایه معرفی فرصت ـ
 ستراتژیكیا موقعیت به توجه با انگذار سرمایه به

، روی ایجاد و توسعه توریسم ورزشی )پیاده ـ
نوردی از طریق تجهیز ارتفاعات اسكی، کوه

با توجه به  مهم منطقه به پناهگاه و راه ارتباطی(
همچون  گردشگری های حوزه اکثر بودن کوهستانی

 اورامانات، کرمانشاه

 داخل استان
اتمام   مدیریت صحیح و منسجم در به ـ

تمام  و نیمه ناتمام گردشگری های طرح رساندن
ساس همچون حوزه کرمانشاه، در مناطق ح

 کنگاور

ی گیرگیری از موقعیت استراتژی و قرار بهره ـ
مرز  های هم در مسیر عتبات عالیات در حوزه

این مناطق جهت توسعه گردشگری فرهنگی و 
 آباد و قصرشیرین مذهبی همانند حوزه اسالم

های موجود در مناطق بكر  شناخت پتانسیل ـ
ها و معرفی این مناطق در  در همه شهرستان

 سطح کشور

 Wهاضعف
 

=W1 اطق در من گذاری سرمایه انگیزه وجود عدم
 جهت واگذاری مدون های برنامه کمبود و عدمست

 گذاران سرمایه به گردشگری مستعد مناطق
=W2  عدم کفایت خدمات گردشگری همچون

 ها ها، متل کمبود امكانات بهداشتی، هتل

=W3 رهنگی در های ف عدم توجه به تفاوت
 مناطق دارای فرهنگ سنتی

=W4 ای گردشگری در  ساختهضعف زیر
 محیطی ی و مناطق زیستفضاهای طبیع

=W5 های مناسب در استفاده  فقدان چارچوب
 بهینه گردشگران  از منابع گردشگری 

=W6 فقدان اطالعات جامع کامل و روز آمد از
 گردشگری های قابلیت و تسهیالت و خدمات منابع،

=W7 در  عدم اعتبار اطالعات و آمار موجود
 زمینه خدمات و تسهیالت موجود

=W8 امكانات و خدمات در تطبیق با  نارسایی
نیازهای گردشگران و ضعف تورهای سیاحتی و 

 توریستی
=W9 های  فقدان مدیریت هماهنگ و سیستم

مناسب بازاریابی و جذب و جلب گردشگری از 
 طرف بخش خصوصی و دولتی

 (WOراهبردهایبازنگری)

ایجاد انگیزه از طریق ایجاد تسهیالت ویژه به  ـ
 مستعد مناطق توسعه جهت گذاران سرمایه

 گردشگری
 
توسعه و بهبود تورهای سیاحتی با توجه به  ـ

 های استان ها در سطح حوزه تنوع جاذبه
ونقل،  ها، احداث پایانه حمل توسعه زیرساخت ـ

توسعه فرودگاه و پروازهای استانی، ترمیم و 
 ها های دسترسی به جاذبه بهسازی راه

های متولی  نبهبود مدیریت و تشكیالت سازما ـ
فاده از افراد متخصص و گردشگری با است

 کارآزموده

وز از وضعیت مناطق ر ارائه آمار مدون و به ـ
 نمونه گردشگری

گردشگری  حساس مناطق در مناسب قوانین ارائه ـ
 جهت جلوگیری از خطرات

 (WTراهبردهایتدافعی)

بردن کیفیت تسهیالت گردشگری در ـ باال
 و ها رستوران نگ،کمپی )هتل، استان سطح

های بهداشتی  پارکینگ، سرویس ها، غذاخوری
 و غیره(

بخشیدن  توسعه فرهنگ مشارکت و آگاهی ـ
حساس  مناطق در زیست محیط از حفاظت برای

 و بكر همچون قطب اورامانات و قصر شیرین

آشنایی گردشگران با فرهنگ جامع میزبان  ـ
جهت جلوگیری از تناقضات فرهنگی به 

 قطب گردشگری اوراماناتدر خصوص 

مناطق گردشگری  سنجی امكان های طرح تهیه ـ
 های مستعد جهت جذب گردشگر ر حوزهد

 
گردشگری  مناطق زیباسازی های طرح بهسازی ـ

 های برتر برای جذب گردشگران در قطب

مدیریت استفاده از خطوط ترانزیتی در  ـ
های  همجواری با کشور عراق در قطب

 و اورامانات قصرشیرین گردشگری

استفاده از ساختار کوهستانی استان جهت  ـ
کابین و تفریحات مهیج قطب  ایجاد تله

 گردشگری اورامانات و کرمانشاه

4 

2 

4 
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هایقطبدرگردشگریتوسعههایاستراتژیبندیاولویت

گردشگریاستانکرمانشاه

ریزی گردشگری  انتخاب استراتژی برتر جهت برنامه فرایند

 SWOT چهارگانه عوامل وزنی امتیاز براساس اول مرحله در

وزنی عوامل شامل  امتیاز اساس این بر که شده بندی جمع

12/2=S، 06/2 =W ،40/2=O ،17/2T=  است. 

ترتیب  ها بیشترین امتیاز و سپس به فرصت ،این اساس بر

امتیازهای بعدی را دارند ها  ها و ضعف تهدیدات، قوت

 (10)شكل

 

 
 SWOTی عوامل چهارگانه بند اولویت .10شکل

ها با توجه به  بندی استراتژی در گام بَعدی برای رتبه

ـ  ]حداقل WOحداکثر[، ـ  ]حداکثر SOراهبردهای 

حداقل[ ـ  ]حداقلWT حداقل[،  ـ ]حداکثر STحداکثر[، 

شده که بر این  امتیاز وزنی عوامل دو به دو با هم جمع زده

 SO  ،46/4 :WO  ،29/4 :ST  ،23/4 :WT: 54/4اساس 

های گردشگری استان  است. بر این اساس، در قطب

( wo) حداکثر ـ و حداقل (soحداکثر) ـ راهبردهای حداکثر

اند و بقیه راهبردها  در اولویت اول جهت اجرا قرار گرفته

 (,14)جدول (.11های بعدی قرار دارند )شكل در اولویت

های  گرفته در قطب بندی صورت با توجه به اولویت

 های گردشگری استان ردشگری استان و اینكه قطبگ

درصد( در 60) های گردشگری کرمانشاه از لحاظ جاذبه

 درصد از این20وب و خوب قرار دارند و ـسطح بسیار خ

 
 بندی عوامل استراتژی جهت توسعه گردشگری اولویت .11شکل

 ها در شرایط متوسط قرار دارند، برای توسعه قطب

 اند و نیازمند تدوین ابی شدهگردشگری مناسب ارزی

ای استراتژیک جهت توسعه گردشگری هستند. اما  برنامه

ارزیابی وضعیت عوامل داخلی و خارجی گردشگری استان 

های گردشگر استان  پذیری باالی قطب آسیبدهنده  نشان

کرمانشاه در وضعیت کنونی است. بنابراین، در شرایط فعلی 

های  ری باال در قطبهای گردشگ حتی با وجود پتانسیل

گردشگری، وضعیت گردشگری استان نیازمند بازنگری و 

های مناسب در جهت رفع نقاط ضعف و  ارائه سیاست

های سیستم است.  ها و فرصت تهدیدات با استفاده از قوت

بنابراین، جهت توسعه گردشگری استان با ارزیابی عوامل 

شد  رداختهداخلی و خارجی به ارائه استراتژهای چهارگانه پ

بندی شدند. لذا  ها اولویت که در نهایت نیز این استراتژی

های استان  های گردشگری قطب گیری از جاذبه جهت بهره

و با توجه ، عمل نمود 14و جدول 11باید برحسب شكل

های گردشگری  گرفته در قطب بندی صورت به اولویت

در  های مؤثر را پیاده نمود و قطبی که استراتژیاستان باید 

ها  قرارگرفته از نظر اولویت اجرایی استراتژی سطح باالتر

بر این اساس،  (,15)جدول نیز در اولویت باالتر قرار گیرد

)سطح  باید ابتدا در قطب گردشگری کنگاور و اورامانات

 ,SO,WO) بندی شد های اولویت خوب( استراتژیبسیار 

ST,WT,)
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 ری استان و اولویت برنامه استراتژیكی توسعه گردشگریهای گردشگ بندی قطب ترکیب اولویت .15جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحثونتیجه

های  های گردشگری، پتانسیل استان کرمانشاه به لحاظ جاذبه

ساخت فراوانی  طبیعی، تاریخی، فرهنگی، تجاری و انسان

های گردشگری و تدوین  بندی قطب دارد. شناسایی و اولویت

و توسعه  ریزی استراتژیک، نقش مهمی در ایجاد اشتغال برنامه

داشت. مطالعات زیادی در زمینه  اقتصادی خواهد

است  های مختلف گردشگری صورت گرفته بندی جنبه اولویت

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ها می که از جمله آن

منظور توسعه گردشگری،  به (.1390) افتخاری و همكاران

 اند. روستای شهرستان پرداخته30بندی  به اولویت

در تحقیق خود به  (.1390) ار و همكارانفرجی سبكب

بندی تأثیرات گردشگری جنگ بر کیفیت زندگی  اولویت

 پردازند. در مناطق جنگی استان خوزستان می

بندی مناطق نمونه گردشگری  به اولویت (.1390) میری

 است. روستایی منطقه اورامانات پرداخته

همچنین، از جمله مطالعات راهبردی در زمینه توسعه 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: گردشگری می

 (.1389) رحمانی و همكاران (.1384) افتخاری و مهدوی

 (.1390) همكاران و وارثی (.1390) نژاد قلی استعالجی و اهلل

 (.1390) تقوایی و همكاران (.1390) ضرابی و همكاران

( 1391) زاده و همكاران ابراهیم (.1390) مافی و جوانبخت

ها اشاره شد.  مشابه که در پیشینه تحقیق، به آن و موارد

های مشابه در  وجه تمایز این تحقیق نسبت به پژوهش

و  TOPSISسبک اجرا و تلفیق دو تكنیک کاربردی 

SWOT های  بندی قطب که ابتدا با اولویت طوری است. به

گردشگری استان براساس استعدادهای بالقوه هر قطب 

دشگری استان از لحاظ های گر پرداخته شده و قطب

 3های گردشگری با میزان  جاذبه

iSL،  شرایط مناسبی

دارند. بر این اساس قطب گردشگری کنگاور مستعدترین 

قطب گردشگری است که با این ارزیابی فرضیه اول تحقیق 

های بَعدی قرار  ها در اولویت گردد و سایر قطب اثبات می

، TOPSISاساس نتایج تكنیک راند. همچنین ب گرفته

های گردشگری استان در وضعیت بسیار  درصد از جاذبه60

درصد 20درصد در وضعیت متوسط و 20خوب و خوب، 

دهنده  این مسئله، نشان (,5)شكل است ضعیف ارزیابی شده

های گردشگری استان است. لذا در شرایط  غنای جاذبه

ند تدوین فعلی برای توسعه صنعت گردشگری، استان نیازم

راهكارهای راهبردی جهت توسعه گردشگری است. برای 

رسیدن به اهداف تحقیق، به تدوین برنامه راهكار توسعه 

های گردشگری استان پرداخته  گردشگری در قطب

است که در اینجا برتری این تحقیق نسبت به  شده

در ادامه تحقیق، است.  های مشابه مشخص گردیده پژوهش

فرضیه دوم به ارزیابی  داف و اثباتبرای رسیدن به اه

خارجی مؤثر در گردشگری  مجموعه عوامل داخلی و

تعداد عوامل  است که بر این اساس استان پرداخته شده

عامل ارزیابی و تعداد 19)قوت و فرصت( استان،  داخلی

 نامقطب

iSL بندیرتبه عواملوضعیت 

SWOT دراستان 

 SWOTاولویتاستراتژیک

  4 455/0 کرمانشاه
O- T- S- W 

 

 
SO, WO, ST, WT 

 
 3 6193/0 قصرشیرین

 5 0 غرب آباد اسالم

 1 9394/0 کنگاور

 2 9229/0 اورامانات

1
1
1
1
1 

2 

3
1
1
1
1 

4
1
1
1
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نتایج در که  عامل21)ضعف و تهدیدات(  عوامل خارجی

 است. ( آمده9تا  6های ) ( و شكل13و 12و  11جدول )

 35/4و امتیاز عوامل خارجی  18/4عوامل داخلی امتیاز 

است که بر این اساس فرضیه دوم پژوهش رد  ارزیابی شده

دهد با وجود  گرفته نشان می گردد. ارزیابی صورت می

های گردشگری  های گردشگری در قطب باالبودن جاذبه

یازمند ها باال بوده و ن پذیری این قطب استان، آستانه آسیب

ها و  هایی در جهت رفع ضعف ارائه راهبردها و سیاست

 ها است ها و فرصت گیری از قوت تهدیدات و بهره

( که در ادامه جهت تلفیق نتایج دو تكنیک 14)جدول

( 10ارزیابی شد )شكل SWOTپژوهش عوامل چهارگانه 

بندی عوامل استراتژیک نیز  که براساس این اولویت

لذا جهت توسعه  (,11)شكل اند بندی شده اولویت

های  گردشگری استان اولویت راهكارها با اولویت قطب

است. بنایراین، جهت توسعه  گردشگری تلفیق گردیده

های مستعدتر )کنگاور و  گردشگری استان ابتدا باید قطب

 SO, WO, ST, WTاورامانات( براساس راهكارهای 

قرار عدی های ب ها در اولویت توسعه یابند و سایر قطب

تواند  بر این اساس، نتایج تحقیق می (,15دارند )جدول

ریزان  کمک زیادی به مسئولین گردشگری استان و برنامه

توسعه صنعت گردشگری در کشور نماید لذا به مسئوالن 

کردن  گردد چنانچه اجرایی گردشگری در استان توصیه می

سو گام مهمی در  تواند از یک های این تحقیق می یافته

توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در سطح استان باشد  جهت

و از سوی دیگر با توجه به موقعیت استراتژیكی استان و با 

گردشگری  طبق به شهرنشینی زندگی توسعه و رشد به توجه

 غرب کشور تبدیل گردد.

با توجه به این شرایط، جهت بهبود فضای گردشگری 

یالت زیربنایی تسهاستان توجه ویژه به توسعه امكانات و 

های برتر استان،  تحت پوشش قطب در مناطق نمونه

ساخت در کنار  های انسان ساخت مراکز تفریحی و جاذبه

مراکز شهری و تالش جهت توسعه گردشگری شهری با 

ها به مراکز شهری، توجه ویژه به  توجه به نزدیكی جاذبه

امر توسعه پایدار جهت حفظ محیط زیست و افزایش توان 

رسانی جهت  وژیكی سرزمین، توسعه تبلیغات و اطالعاکول

، ایجاد مدیریت منسجم و های گردشگری معرفی پتانسیل

تالش جهت اهمیت به عواید حاصل از توسعه گردشگری، 

دادن  بخش خصوصی و مشارکت نگذارا سرمایهتوسعه 

های بومی محلی با  افراد بومی و محلی، برگزاری جشنواره

محلی، تالش جهت  ـ های بومی توجه به غنای فرهنگ

یابی  ها و مراسم بومی، مكان ثبت جهانی برخی از مكان

گردشگری  های دهكده ایجاد و گردشگری مناسب های مكان

جهت ایجاد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در کنار 

 گردد. شهرها و روستاهای مستعد گردشگری توصیه می
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