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نوع مقاله: پژوهشی

SWOTتدوین راهبردهاي توسعه توریسم روستایی به روش

)آبادخرم(مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان 

2نژادمحمد ولیو*1نوشین اصولی

)30/6/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

صنعت گردشگري باعث توسعه روستایی پایدار در ابعاد اقتصادي، فرهنگی و محیطی و همچنین باعث افزایش اشتغال، باال رفتن سطح 
، تحقیق حاضر با شدهمطرح. با توجه به موارد شودیمدر شهرها نشینییهحاشزندگی، جلوگیري از مهاجرت روستاییان و کاهش رشد 

براي هاییياستراتژو راهبردهابه دنبال ارائه ي موجود در منطقه، و تهدیدهاهافرصتضعف، نقاط قوت و ،هایلپتانسشناخت هدف 
يهاپژوهشکمی، از شاخه –. این پژوهش کیفی باشدیمو برخورداري از منافع حاصل از آن توسعه پایدار گردشگري در منطقه مطالعاتی 

هستند که منطقه کارشناسان گردشگري و مدیرانایشی است. جامعه آماري شامل خبرگان، توصیفی و پیميهاپژوهشکاربردي و از نوع 
. ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبه و پرسشنامه است. اندشدهقضاوتی هدفمند اعضاي نمونه آن انتخاب یريگنمونهبا استفاده از روش 

تعداد هشت نقطه قوت، ده نقطه ضعف، ده فرصت و به با خبرگان، پژوهش حاضر در سه فاز کلی صورت پذیرفت در فاز اول، پس از مصاح
در فاز دوم، بعد از تشکیل جداول ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و پس از انجام محاسبات آماري و غلبه نقاط .شناسایی شدهشت تهدید

بهترین راهبرد مطرح گردید و در فاز سوم، جهت عنوانبهها بر تهدیدها، راهبرد تهاجمیقوت بر نقاط ضعف و همچنین غلبه فرصت
آباد در لیست روستاهاي هدف زیر تدوین گردید: اقدام در جهت ثبت روستاهاي شهرستان خرمهايياستراتژعملیاتی سازي این راهبرد، 

طق معدنی و گیاهان دارویی؛ هاي موجود مانند وجود بناهاي تاریخی، غذاهاي محلی، مناطق شکاري، مناگردشگري با استفاده از ظرفیت
روستایی در جهت توسعه توریسم روستایی؛ ایجاد کردهیلتحصایجاد برنامه تور گردشگري براي گردشگران؛ تالش در جهت جذب افراد 

جهت ریزي راهبرديهاي فروش صنایع دستی، محصوالت دامی و باغی و گیاهی روستاها و برنامهکسب و کارهاي نوپا با محوریت بازارچه
گردشگري طبیعی و فرهنگی.سازيیادهپ

.SWOT، روش آبادخرمتوسعه روستایی، توریسم روستایی، شهرستان کلیدي: هايهواژ

ایران.استادیار گروه کشاورزي، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ١
.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد توسعه روستایی واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آباد، ایران٢
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مقدمه
در سیستم جامعه میزبان ياعمدهنیاز گردشگران، باعث تغییرات ینتأمصنعت گردشگري با مـاهیتی چند بعدي عالوه بر 

Dwyerگردد (می et al., تواند باعث تحوالتی از لحاظ اقتصادي، اجتماعی در یک جامعه شود (زردان و ). گردشگري می2009
هاي زایی، توسعه زیرساختتوان به اشتغال). از جمله دستاوردهایی که گردشگري به همراه دارد می1394منصوربهمنی، 

آگاهی عمومی در حفاظت از محیط طبیعی باال بردناي و نیز هاي توسعهاي، تحرك اقتصادهاي بحرانی، تقویت فعالیتمنطقه
توان افراد داراي زا است، میو اشتغالکار طلبکه صنعت گردشگري ییآنجا). از 1393زاده زرگر و سخایی، اشاره کرد (هادي

کشورهاي پیشرفته، این صنعت در ه). توسع1394هاي گوناگون و متوسط را به اشتغال درآورد (قنبري و همکاران، مهارت
موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد و در کشورهاي در حال توسعه فرصتی براي صادرات، تولید ارز و ایجاد 

).1390زاده و همکاران، ابراهیم(یدآیماشتغال به شمار 
دارد.روستاییمناطقاقتصاددرمهمیسهمکهدهدمیتشکیلروستاییرا گردشگريتوریسموسیعصنعتازايعمدهبخش

هاي تفریحی و گردشگري در مناطق کلیه فعالیتآن را توان میکهگردشگري روستایی یکی از انواع مختلف گردشگري است 
گیرد، نامیدانجام میو صنایع دستی، آداب و رسوم محلی و غیرهاروستایی که بر پایه کشاورزي، دامداري، ماهیگیري، هنره

ازدریافت خدماتیبااستفراغتاوقاتگذرانوتفریحیفعالیتنوعهرشاملروستایی). گردشگري1395(عطائی و همکاران، 
ماهیتنظرازیاکشورجاريمقرراتونظر قوانینازکهمکانیدرمحلیساکنانازمحلیمحصوالتواقامتمحلغذا،قبیل

). 1381شود (افتخاري و قادري، میمحسوبروستافرهنگیواقتصادي
هايآگاهیافزایش سطحاقتصادي،هايفعالیتسازيمتنوعدرآمد،سطوحافزایشاشتغال،ایجادباگردشگري روستایی

طبیعیزیستیطمحوفرهنگیمیراثازبه حفاظتمیهمانومیزبانجامعهبینگستردهاجتماعیروابطایجادواجتماعی
کند. توسعه میکمکپایدارروستاییتوسعهبهزمینازبرداريبهرهسازيبهینهورویهمهاجرت بیازجلوگیريباوکردهکمک
المللیینبچرخهسمتبهچرخه محلیازتوسعهآندرکهشودمیمربوطاقتصادبههاآنازیکیدارد.ابعاد مختلفیپایدار

بهبعدشود. دومینمیمنجرمحلیاجتماعاتبرايخوبیهاي درآمديفرصتبهپایدارروستاییکند. گردشگريمیحرکت
منابعکردن مصرفمحدودمعنايبهپایداراست. توسعهحفاظتيسوبهتخریبازحرکتآنروششود کهمیمربوطاکولوژي
وزیستیطمحبهبودصرفترجیحاًتوسعهازسود حاصللزومصورتدروهاآنبهآسیبرساندنحداقلبهوطبیعیوفرهنگی

شود منجر میموجودوضعتغییریاحفظبهکهشودمیمربوطاجتماعیوفرهنگیهايبه ارزشسومبعدشود.فرسودهمنابع
)Aronsson, 1994.(

یژهوبهدهند،میرا ترجیحوقتپارهکارهايکهکسانیوغیرماهرکاراشتغال نیرويبرايمهمیبسیارمنبعگردشگريبخش
خدمات،دستییعصنایرنظبا گردشگريمرتبطهايبخشدرتواندمیاشتغالاینباشد.روستایی میفقیرمهاجرانوزنان

غیرماهرنیروي کاروزنانبرايشغلتوجهیقابلمقداربهاین بخشینکهابهتوجهباشود.انجامو کشاورزيرفاهیواقامتی
). گردشگري 1382، زادهیمنش(کندکمکفقرکاهشوزنانتوانمندسازيتوجهی بهقابلطوربهتواندمیکند،میایجاد

هاي مختلف اقتصادي و گسترش روستایی همچنین باعث افزایش تعامالت اقتصادي رشد دهنده و رشد یابنده، میان بخش
,Rogersonود (شتعامالت اجتماعی بین جوامع روستایی، شهري و اقوام و ملل مختلف می کناردر). گردشگري روستایی1996

روستایی،گردشگريهايفعالیتزمانیتمرکزبهتوجهکند. باایجادرامتعدديشغلیهايفرصتروستایی،هايفعالیتسایر
مدتباکشاورزيسنتی هايفعالیتازترمطمئنحالعیندرولیموقتهايشغلمولدعاملصورتبهمعموالًهااین فعالیت

,Startاست (طوالنی 2001.(
فرآوريوتکمیلیصنایعروستایی،مانند صنایعروستایی،جوامعاقتصاديدیگرهايفعالیتيتوسعهبهجهتوکنونی،شرایطدر

تولیدطبیعیمنابعبرکمتريتمرکزکهاینبا وجودهافعالیتاست. اینضروريروستاییگردشگريوکشاورزيمحصوالت
). 1381و مراد نژاد، زادهشریفکنند (روستاییاقتصادي جوامعرشدوپایداريبخشتنوعبهزیاديکمکتوانندمیدارند،

وگسترشاقتصاديهايبخشسایربهوابستگیومشارکتراه، ازيفراساختارکارکردیکعنوانبهروستاییگردشگريبنابراین
دارند.نقشهمجامعههاي اقتصاديبخشسایررشددرآندنبالبهویابدمیتداوم
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یکی از ارکان اصلی عنوانبهتوسعه از فعالیت گردشگري گذارانیاستسبه همین دلیل است که بسیاري از برنامه ریزان و 
تواند خالق یا محرك و مدیریت شود، مییزيربرنامهکنند. اگر گردشگري روستایی به نحوي مناسب توسعه پایدار یاد می

هايیرشاخهزبراي حصول به پایداري توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداري جوامع محلی در کلیه یافتگیتوسعهفرآیند 
). در1391کلی به حساب آید (عنابستانی و همکاران، طوربهاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و همچنین فعالیت گردشگري 

سنجیدهو غیرهفرهنگیاجتماعی،،محیطییستزلحاظ خدماتی،بهمناطقهايقابلیتبایدروستاگردشگريریزي برايبرنامه
صورتی بهبایدروستاییگردشگريتوسعهنهند.کاهشبهروآنمنابعینکهابدونعمل آیدبهروستاازاستفادهنهایتوشود
هستند،محلیجامعهویژگیدهندهکه نشانموجودوسایلوهاساختمانیعنی ازباشد.داشتهیدتأکروستاییفضايبرکهباشد

طیرامسافتهافرسنگتوریستعنوانبهفرديتاشودمیباعثکهاي. انگیزهکنندجلبراگردشگرانبتوانندتاکننداستفاده
میی که عوامل. )1382زاده، منشی(است وسیعکند، بسیارسفرآنپیرامونمحیطیاروستابهکوتاههرچندمدتی برايوکند

هاي طبیعی روستاها، معرفی جاذبه:می توان به مواردي از قبیلساز جذب گردشگران در نواحی روستایی باشند توانند زمینه
).1393دانشور عامري، ومنافیان(ره نمود مین امنیت اشاخدمات رفاهی، اقامتی، معرفی آداب و سنن محلی و تض

ریزي و تجزیه و تحلیل استراتژي براي یافتن استراتژي مناسب توسعه، ماتریس سوات است که ترین فنون برنامهیکی از مناسب
,Nilsson(یردگابزاري نوین براي تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، مورد استفاده قرار میعنوانبهامروزه  ). این مدل، 2004

,Sharifiاست (یکی از ابزارهاي مهم در مدیریت راهبردي  2012.(
SWOT موجود در محیط خارجی یک سیستم و يهافرصتنوعی برنامه ریزي راهبردي و ابزاري براي شناخت تهدیدها و

ترل آن سیستم است و کنسنجش وضعیت و تدوین راهبرد براي هدایتمنظوربهداخلی آن يهاقوتو هاضعفبازشناسی 
ها و ها و تهدیدها است. در این تحلیل قوتها، فرصتها، ضعف، مخفف چهار واژه قوتSWOT) 1398(رضایی و جلیلیان، 

کلی پس از طوربهها و تهدیدها نیز عوامل خارجی سازمان هستند. شوند و فرصتها، عوامل داخلی سازمان محسوب مىضعف
شود. (ابطحی و ) مطرح میSO, WO, ST, WTنوع راهبرد (4تلفیق عناصر چهارگانه ذکر شده در باال، در یک ماتریس، 

).1387همکاران، 
استفاده از مدل ه ي ساحلی چابهار ب)، در تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در ناحیه1388زاده (زاده و آقاسیابراهیم

ها و ضعف تبلیغات را مسائل مدیریتی، کمبود زیرساختران،یگمیتعدد تصم، پژوهشاین پرداختند. در SWOTراهبردي 
هاي طبیعی و ورزشی ها؛ آثار تاریخی، جاذبهترین فرصتزیربنایی مهمگذاريیهسرماي،، درآمد ارزییزااشتغال؛موانععنوانبه

ینترمهمنقاط قوت بیان کرده و اصالح نهادهاي مدیریتی و هم فکري مسئوالن با مردم را ازجمله عنوانبهو تفریحی را 
دانند.ها میرهیافت

SWOTکیبا استفاده از تکنداریپاییروستايگردشگرياستراتژنیتحت عنوان تدويادر مقاله)، 1394اعظمی و همکاران (

توسعه يچهارگانه برايهاياستراتژانیاند از مدهیرسجهینتنینوره شهرستان سنندج)، به اي: روستاي(مطالعه مورد
باشد. استفاده از بخش یمياستراتژنیترمناسبیرقابتيهاياستراتژيآمارمعهنوره از نظر دو گروه جايروستايگردشگر
قیاشتغال و مشارکت زنان از طر،دستییعصناتوجه به ،یانسانيرویاز نيمندبهرهروستا، نیدر اگذاريیهسرمابه یخصوص

.شده بودییشناسايراهبردهازایجلب مشارکت آنان از جمله برخيو کارهاسازیو طراحیآموزشگذاريیهسرما
در SWOTبا استفاده از مدل ییروستايتوسعه گردشگريراهکارهایبه بررسيا)، در مقاله1395همکاران (و انیجعفر
هفتالسجرد داراي ییپژوهش نشان داد که توسعه گردشگري روستاجیالسجرد شهرستان سمنان پرداختند. نتايروستا
نیترمهمفردمنحصربهو بایهاي ززاندانشان داد که چشمجینتانیباشد، همچنیمدیتهدنهفرصت و هفتضعف، یازدهقوت، 

نیترمهمحیبراي مسافرت و تفرشتریبزهیانگشیضعف، افزاینترمهمیاقامتزاتیو تجهالتیقوت، نامناسب بودن تسه
در روستاي السجرد ییتوسعه گردشگري روستادیتهدنیترمهمییکشاورزي و مزارع روستاهاينیزمبیفرصت و تخر

باشد.یم
کیبا استفاده از تکنییبا عنوان سنجش ارکان چهارگانه گردشگري روستايا)، در مقاله1390قلم (و راستيآبادخاتون

SWOTکیدر آن با استفاده از تکن؛ کهانجام دادنداريیدر روستاهاي گردشگري استان چهارمحال و بختSWOTتیوضع
رد سنجش قرار در گردشگري مو،SWOTاز ارکان چهارگانه هرکدامزندر روستاهاي هدف مشخص و وییگردشگري روستا
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ها (شامل نقاط تیقابلزانی) در سطح باالتري نسبت به مدیها (شامل نقاط ضعف و تهدتیمحدودزانیآن مبر اساسگرفت که 
دیمؤلفه تهدنیترمهمعنوانبهگریدر نقاط دیرگردشگر پذمؤلفه به وجود آمدن مراکز اگرچهباشد. یقوت و فرصت) م

کاهش زیو نپذیريیبآسفیمؤلفه موجب تخفنیهاي گردشگري همرساختینامناسب بودن زلیاما به دل؛ مشخص شد
شده است.لیتبدییمؤلفه قوت براي توسعه گردشگري روستانیتربه عنوان مهمبایاندازهاي زبکر و چشمعتیطببیتخر

,Takano & Vickramasinghe)تاکانو  ,AHPپژوهشی به احیاي بازار گردشگري با استفاده از روش ترکیبی ، در(2010

SWOT مانند تبلیغات) جهت احیاي گردشگري در نمونه مورد (یتهاجمدر سریالنکا، پرداخت. نتایج نشان داد که استراتژي
مطالعه از بیشترین اهمیت برخوردار بود.

Barlybaev)بارلی بایو و همکاران et al., هاي پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که توسعه زیر ساختدر، (2009
هاي خصوصی و دولتی، اعطاي اعتبارات براي بهبود مسیرهاي روستایی، زمینه الزم براي روستایی به همراه مشارکت بخش

ی اقتصاد روستایی و توسعه روستایی را فراهم نموده است.بخشتنوع
يهاجاذبه، با وجود تنوع اقوام و ایالت و هزارسالهمردم ایران با تاریخ چند يهاسکونتگاهین از نخستآبادخرمشهرستان 

و هایلپتانستوسعه گردشگري بوده و یکی از مناطق پرجاذبه و داراي سازینهزمگردشگري و غناي فرهنگی و طبیعی 
متنوع با کیفیت مناسب، منابع طبیعی و پوشش گیاهی. وجود اقلیم معتدل و باشدیماستعدادهاي نهفته در حوزه گردشگري 

یرتأثبر اقتصاد منطقه تواندیممجموعاًتاریخی مختلف در این شهرستان، يهاجاذبهاندازهاي زیبا، تمرکز چشمبصري باال و 
)1395کشاورز و همکاران، قابل توجهی بگذارد (

برند. همچنین نیروي کار از مناطق روستایی و شهري نیز انی رنج میدر حال حاضر، صنایع تولیدي استان لرستان از رکود فراو
هاي هاي تاریخی، جاذبههاي طبیعی، جاذبهکنند؛ که با توجه به جاذبههاي دیگر کشور کوچ میبراي جستجوي شغل به استان

که در باال مطرح شد، از طریق احیاي هایییلپتانستولیدي همچون مواد غذایی و منسوجات بومی روستاهاي استان و سایر 
گذاري است که براي توان با این دو معضل تا اندازه زیادي مبارزه کرد. این امر مستلزم هدفصنعت گردشگري روستایی، می

بنابراین با توجه به مطالب مذکور، پژوهش حاضر به ؛ کندریزي راهبردي اهمیتی دوچندان پیدا میگذاري، حوزه برنامههدف
موجود در منطقه و ارائه راهبردهاي توسعه پایدار گردشگري براي يهافرصتو نقاط قوت و هایلپتانسدنبال شناخت 

.باشدیممحیطییستزافزایش منفعت و سود اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و منظوربهروستاهاي استان لرستان 
پژوهشروش 

به وسیله شناسایی نقاط قوت، آبادخرمتوصیف شرایط گردشگري روستاهاي شهرستان در پی که پژوهش حاضرتوجه به اینبا
بنابراین از نظر ، پذیردیمو این عمل از طریق بررسی و پیمایش میدانی صورت استها و تهدیدهاي مربوطه ضعف، فرصت

ي اطالعات از راه پرسشنامه آورو ابزار جمعشودمحسوب میتوصیفی و شاخه پیمایشیماهیت و رویکرد جزء تحقیقات
هایی براي ارتقاء وضعیت گردشگري این مناطق ارائه دهد بنابراین از نوع باشد. همچنین از آنجا که سعی دارد رهنمونمی

باشد.تحقیقات کاربردي می
رستان جامعه آماري این تحقیق از جنس خبرگان، شامل کارشناسان و متخصصان مربوط به حوزه گردشگري روستاهاي شه

آباد که شامل مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگري شهرستان، استانداري، فرمانداري و دهیاران خرم
بخش مرکزي این شهرستان شامل هفت دهستان: ازنا، کرگاه غربی و کرگاه شرقی، ده پیر، ده پیر شمالی، رباط و يهادهستان

نفر از 40ی، از نوع قضاوتی و بصورت هدفمند تعداد تصادفیرغگیري ا کمک نمونهبکه باشندنفر می96کاکاشرف به تعداد 
انتخاب شد.هاآن

آوري اطالعات از هر دو روش به شرح زیر که پژوهش حاضر، یک پژوهش میدانی و کاربردي است لذا براي جمعبه اینبا توجه
از کتب و نشریات مختلف، مبانی نظري و پیشینه اي و استفادهیعنی ابتدا با رجوع به منابع کتابخانه،استفاده گردیده است

ها و تهدیدهاي پیرامون حوزه که همان نقاط قوت، ضعف، فرصتهاگردآوري دادهمنظوربهتحقیق تدوین گردید. سپس 
پژوهشایندراستفادهموردمصاحبه يهافرمفاده شد. از روش مصاحبه است،هستندآبادخرمگردشگري روستاهاي شهرستان 

) یشناختیتجمعگویان (متغیرهايپاسخفرديمشخصاتارتباط بادرسؤاالتیشاملاولاست. بخششدهتشکیلبخشدواز 
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اهداف تحقیق است که به کنندهارزیابیسؤاالتبهمربوطنیز دومبخشسؤاالت.سن استومثل جنسیت، سطح تحصیالت
صورت نیمه ساختاریافته، تبیین شده است.

ضریب آلفاي ینکهااز آلفاي کرونباخ استفاده شده است با توجه به اطالعاتيگردآوردر این پذیرش براي آزمون پایایی ابزار 
هاي . فرمباشدیمگفت که پرسشنامه پژوهش از پایایی الزم برخوردار توانیمدرصد است 76پژوهش پرسشنامهکرونباخ براي 

روایی محتواي صوري با استفاده صورتبهتأییدمصاحبه این پژوهش از روش تائید روایی محتوا مورد پذیرش قرار گرفت. این 
فرهنگی و گردشگري استان لرستان و و نیز برخی کارشناسان سازمان میراثآبادخرماسالمی واحد از نظر اساتید دانشگاه آزاد 

کند که فرمانداري لرستان انجام گرفت. روایی صوري یکی از مشتقات روایی محتوایی است که به این مطلب اشاره می
فرد و همکاران، داناییاست (گیري آن تهیه شده آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که براي اندازهيهاسؤال

1393.(
هایی نظیر فراوانی، دهندگان که در برگیرنده شاخصهاي جمعیت شناختی پاسخدر قسمت آمار توصیفی، براي توصیف ویژگی

تحلیل اطالعات استفاده از و استفاده گردید. مرحله مهم و اساسی در تجزیه SPSSافزار درصد فراوانی و نمودار است، از نرم
باشد، بنابراین از روش ماتریس تجزیه و که پژوهش حاضر به دنبال راهبردها میییآنجااست. بدین منظور، ازیاستنباطآمار 

استفاده شده است.SWOTتحلیل 
راهبردهاي قابل قبول در توانند به کمک آنها مىردهسودمند و کارا است که کلیهیک ابزار بسیار، SWOTتجزیه و تحلیل 

ها، ها، ضعفمخفف چهار واژه قوت، SWOTنمایند. اى ارائه طریقکارى و یا وظیفهو مختلف سازمانى، یک کسبهاي موقعیت
ها و تهدیدها نیزشوند و فرصتسازمان محسوب مىها، عوامل داخلی ها و ضعفها و تهدیدها است. در این تحلیل قوتفرصت

).1387ابطحی و همکاران، هستند (عوامل خارجی سازمان 
ترین عوامل که با استفاده از رویکرد مصاحبه ها و تهدیدهاي خارجی، مهمل بیرونی و بررسی فرصتبا توجه به تحلیل عوام

گردد که به این عوامل از خبرگان تقاضا میآنگاهشود. نوشته میشود، در قسمت عوامل خارجی نیمه ساختاریافته شناسایی می
گر (بیشترین اهمیت) است. ضریب داده شده به هر عامل بیان10کمترین اهمیت) تا صفر (دهند. ضریب از (وزن) ضریب 

یکاهمیت نسبی هر یک از عوامل است. در گام بعدي باید به هریک از عوامل نمره (رتبه) داده شود. نمره یا رتبه باید از 
ي تعیین نمره نهایی، و نمره (رتبه) باید برا(وزن) آمدن ضریب به دستتا چهار (قوت اساسی) باشد. پس از ضعف اساسی)(

پس از ). 1395اعرابی و رضوانی، آورد (به دستتوان نمره نهایی هریک از عوامل را ضریب در نمره ضرب شود. بدین ترتیب می
آوردن اهمیت این عوامل الزم است تا ماتریس سوات تشکیل داده به دستبررسی و تحلیل عوامل درونی و بیرونی و همچنین 

، استراتژي WOياستراتژازاندعبارتهاي چهارگانه در ماتریس هاي چهارگانه از آن استخراج شود. استراتژيياستراتژشود و 
SOي، استراتژWT ياستراتژوST . چهارخانهداراي عوامل اصلی و چهارخانهماتریس سوات یک ماتریس نه خانه است که

) بیانگر حالتی است که طی آن هر SO(یتهاجم. راهبردهاي استها است و یک خانه نیز سفیدياستراتژدهندهنشاندیگر 
هاي ها، به میزان بسیاري از فرصتگیري از قوتشرکتی تمایل دارد همواره در موقعیتی قرار داشته باشد که بتواند به بهره

هاي ها از فرصتگیري از قوترهمحیطی استفاده کند. راهبردهاي تهاجمی، موقعیتی را ایجاد که سازمان بتواند با استفاده و به
) دیگر استراتژي ماتریس سوات است که این راهبردها با استفاده از ST(یرقابتمحیطی نهایت استفاده را بنماید. راهبردهاي 

هاي موجود در مقابل گردد و هدف از اجراي آن، افزایش توانمنديجلوگیري از تهدیدهاي محیطی تدوین میمنظوربهها، قوت
اي است هاي بالقوهها با استفاده از مزیت)، کاهش ضعفWOکارانه (محافظهکاهش تهدیدها است. از طرفی هدف راهبردهاي 

م کردن نقاط قوت و ضعف )، کWT(یتدافعهاي محیطی نهفته است. در نهایت هدف از تدوین راهبردهاي که در فرصت
ی از محیط خارجی است. در چنین موقعیتی وضعیت نامناسب بوده و در وضع مخاطره آمیز داخلی و پرهیز از تهدیدات ناش

ها از چنین وضعیتی پرهیز نماییمانحالل، واگذاري، کاهش عملیات، ادغام و سایر روشگرفت و باید سعی کنیم باقرار خواهیم
).1394(پاسدار و گروسی، 

آباد، مبادرت به چهارگانه پیرامون حوزه گردشگري روستاهاي شهرستان خرمبنابراین در پژوهش حاضر پس از شناسایی نقاط
تعیین جایگاه استراتژیک روستاها در ماتریس تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی شده و در نهایت راهبردهاي مربوطه، ارائه 

.اندیدهگرد
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بحثها ویافته
نتایج آمار توصیفی

دهندگان داراي جنسیت دهد که بیشتر پاسخاز نمونه آماري پژوهش نشان میآمدهدستبههاي نتایج حاصل از بررسی داده
گویان نیز داراي باشد. بیش از نیمی از پاسخمیهاداراي فراوانی بیشتري نسبت به مجردهامتأهلاند. همچنین میزان مرد بوده

اند. خالصه تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر داشتهگویان سطحاند. همچنین بیشتر پاسخسن باالي چهل و یک سال بوده
ارائه شده است.1جدول صورتبهشناسییتجمعنتایج تجزیه و تحلیل اطالعات 

دهندگانپاسخیشناستیجمعخالصه توزیع فراوانی متغیرهاي -1ل جدو
درصد فراوانیفراوانیردهشناسییتجمعمتغیر 

1230زنجنسیت
2870مرد

820مجردتأهلوضعیت 
3280متأهل

رده سنی

25سال25تا 20
410سال30تا 26
820سال35تا 31
820سال40تا 36
1845سال به باال41

سطح تحصیالت

00زیر دیپلم
615دیپلم
410یپلمدفوق

1230لیسانس
1845و باالتریسانسلفوق
40100جمع کل

نتایج آمار استنباطی
سازي تجزیه و تحلیـل  ها و ارزیابی وضعیت متغیرهاي پژوهش و نهایتاً سنجش اهداف پژوهش از تکنیک مدلبراي بررسی داده

SWOT استفاده گردیده است؛ روش تشکیل ماتریس تجزیه و تحلیلSWOT:داراي پنج مرحله زیر است
ها و تهدیدهاضعف، فرصتشناسایی نقاط قوت، - الف
تشکیل جدول ارزیابی عوامل داخلی-ب
تشکیل جدول ارزیابی عوامل خارجی-ج
خارجی- مورد بررسی در ماتریس تجزیه و تحلیل داخلیمؤلفهتعیین جایگاه استراتژیک - د
ارائه راهبردهاي مربوطه- ه

ها و تهدیدهاشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت-الف
ي پیرامون ها و تهدیدهاقوت، ضعف، فرصتدر این مرحله با استفاده از مصاحبه با خبرگان پژوهش، اقدام به شناسایی نقاط 

تهدید 8فرصت و 10،ضعفنقطه10نقطه قوت، 8آباد، شد. نتایج حاصل شامل تعداد روستاهاي شهرستان خرميگردشگر
باشد.قابل مشاهده می2است که در جدول 
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آبادروستاهاي شهرستان خرميگردشگري پیرامون ها و تهدیدهاقوت، ضعف، فرصتنقاط -2جدول 
هامؤلفهنوع عامل
تنوع فرهنگینقاط قوت

تنوع اقلیمی
امنیت باالي مناطق

در روستاهايآموزمهارتتوانایی براي 
راهنماعنوانبهدر روستاها کردهیلتحصافراد 

پا و جدیدنوکارو کسب ياندازراه
در روستاهاییگراجمعو ییگراقومروحیه 

وجود تنوع گیاهی و جانوري و درختی
مناسب براي کسب و کار محلییزيربرنامهعدم نقاط ضعف

هاي موازي متولی توسعه روستاییوجود سازمان
کمبود منابع مالی و جذب اعتبارات در روستاها

عدم آموزش در خصوص گردشگري روستایی
در جذب توریسمکارانهکاسبهاي محلی و بومی با دیدگاه دوگانگی ارزشی و منافات ارزش

هاي گردشگريضعف در تبلیغات براي معرفی فرصت
عدم استفاده دولت در استخدام افراد متخصص در حوزه گردشگري

هاي گردشگريهاي بوم گردي و زیرساختعدم وجود خانه
هاي روستاییي با طرحتطبیق نامناسب مطالعات گردشگر

وجود تعصب فرهنگی در خصوص اشتغال زنان در حوزه گردشگري روستایی
ایجاد مشاغل خانگی و صنایع دستی براي اشتغال روستاییانهافرصت

ترویج اصالت فرهنگی استان با استفاده از توریسم روستایی
گیري از پتانسیل چهار فصل بودن استان در جذب گردشگربهره

توجه دولت به توسعه روستایی در این زمان
مهاجرت روستاییان از شهر به روستا

معرفی هویت بارز استان از طریق گردشگري
موقعیت مناسب جغرافیایی و مواصالتی

هاي تاریخی، طبیعی و فرهنگیثبت ملی و جهانی قابلیت
امکان جذب منابع در جهت توسعه گردشگري

روستاییان و استانبراييارزآوردرآمد باال و 
و منابع طبیعیزیستیطمحتخریب تهدیدها

هاي اجتماعی به روستانفوذ آسیب
يتور گرددر یزيربرنامهو عدم برنامگییب

و ایجاد مشاغل کاذبنشینییهحاشمهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش 
هاي موازي متولیبا وجود ارگانبرزمانبروکراسی اداري 

منابع و اعتبارات گردشگري در جاهاي دیگرصرف 
مشکالت گردشگران و ایجاد تبلیغات منفی براي استانباال رفتنعدم وجود امکانات رفاهی و مراقبتی 

فرهنگی و اجتماعیهاييناهنجارایجاد 

تشکیل جدول ارزیابی عوامل داخلی- ب
عامل ینکهادر این مرحله از پژوهش عوامل داخلی که همان نقاط قوت و ضعف هستند شناسایی شدند؛ خبرگان پژوهش نسبت به 

آباد، کلیدي است یا غیر کلیدي اظهار نظر نمودند. مورد بررسی در زمینه توسعه گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان خرم
و نیز نقاط ضعف کلیدي نیز قاط قوت غیرکلیدي عدد سه، نقاط ضعف غیرکلیدي عدد دوکه نقاط قوت کلیدي عدد چهار، نيطوربه

گردد، میزان اهمیتی است گویند. دیگر معیاري که توسط خبرگان مشخص میمیرتبهکنند که به این اعدادعدد یک را کسب می
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که به ا ده توسط خبرگان صورت پذیرفته استاختصاص عددي از صفر تیلهوسبهکه هر عامل دارد که این عمل در پژوهش حاضر 
وزنی و عددي بین صفر تا یک، صورتبهبایست همیت تشخیص داده شده در نهایت می. الزم به ذکر است که اشودیمگفته وزنآن 

یابد.به هر نقطه تعلق میامتیازشود و عددي به نام تبدیل گردد. سپس میزان وزن هر نقطه قوت یا ضعف در رتبه آن ضرب می
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی عنوانبهحساب و شدهییشناساضعف پس از این اعمال، جمع امتیازات همه نقاط قوت و 

مقدار تر از این و نیز اگر این عدد پایینباشد نشان از غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف5/2گردد. اگر این عدد باالتر از محسوب می
ارائه 3). نتایج حاصل در جدول 1394دي، هبررابرنامه ینوتدگر غلبه نقاط ضعف بر نقاط قوت دارد (کارگروه محاسبه گردد، نشان

شده است.
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی-3جدول 

امتیازرتبهوزننقاط قوت و ضعفردیف
S1103/04412/0تنوع فرهنگی
S2110/04440/0تنوع اقلیمی
S3061/03183/0امنیت باالي مناطق
S4 096/04384/0در روستاهايآموزمهارتتوانایی براي
S5 082/03246/0راهنماعنوانبهدر روستاها کردهیلتحصافراد
S6096/04384/0پا و جدیدي کسب و کار نواندازراه
S7 020/03060/0در روستاهاییگراجمعو ییگراقومروحیه
S8041/04164/0وجود تنوع گیاهی و جانوري و درختی
W1 055/01055/0مناسب براي کسب و کار محلییزيربرنامهعدم
W2 055/01055/0موازي متولی توسعه روستاییيهاسازمانوجود
W3031/01031/0کمبود منابع مالی و جذب اعتبارات در روستاها
W4 048/01048/0آموزش در خصوص گردشگري روستاییعدم
W5060/01060/0در جذب توریسمکارانهکاسبهاي محلی و بومی با دیدگاه دوگانگی ارزشی و منافات ارزش
W6048/01048/0هاي گردشگريضعف در تبلیغات براي معرفی فرصت
W7 041/02082/0گردشگريعدم استفاده دولت در استخدام افراد متخصص در حوزه
W8055/01055/0هاي گردشگريو زیرساختيبرمگردهاي عدم وجود خانه
W9048/01048/0هاي روستاییتطبیق نامناسب مطالعات گردشگري با طرح
W10034/01034/0وجود تعصب فرهنگی در خصوص اشتغال زنان در حوزه گردشگري روستایی
53/2-1_جمع

براي توسعه گردشگري روستایی روستاهاي ضعفنقطهگردد که تعداد هشت نقطه قوت و ده توجه به جدول باال مشخص میبا 
آباد، شناسایی گردیده شده است. از میان این هجده عامل، چهارده عامل کلیدي و سایر عوامل غیرکلیدي شهرستان خرم

گر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف پیرامون توسعه باشد که بیانمی53/2، معرف عدد شدهمحاسبههستند. مجموع امتیازات 
آباد است.گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان خرم

تشکیل جدول ارزیابی عوامل خارجی- ج
بایست از دو ها و تهدیدها هستند، همانند عوامل داخلی، میدر این مرحله از پژوهش عوامل خارجی شناسایی شده که همان فرصت

آید. اولین معیار کلیدي بودن یا غیر میبه دستسازي مستقیماً از نظرخواهی از خبرگان کمی درآیند. این کمیصورتبهمعیار 
توسعه گردشگري ینجااعامل مورد بررسی در زمینه مسئله مورد بررسی که در ینکهاکلیدي بودن است. خبرگان پژوهش نسبت به 

هاي غیرکلیدي هاي کلیدي عدد چهار، فرصتکه فرصتيطوربهنمایند. آباد است، اظهار نظر میروستایی روستاهاي شهرستان خرم
. سپس گویندیمکنند که به این اعداد رتبه عدد سه، تهدیدهاي غیرکلیدي عدد دو و نیز تهدیدهاي کلیدي نیز عدد یک را کسب می

مانند عوامل داخلی دیگر ؛ یابدشود و عددي به نام امتیاز به هر عامل تعلق میفرصت یا تهدید در رتبه آن ضرب میمیزان وزن هر
یلهوسبهگردد، میزان اهمیتی است که هر عامل دارد که این عمل در پژوهش حاضر معیاري که توسط خبرگان مشخص می

ته است. الزم به ذکر است که اهمیت تشخیص داده شده در نهایت اختصاص عددي از صفر تا ده توسط خبرگان صورت پذیرف
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ها و تهدیدهاي وزنی و عددي بین صفر تا یک، تبدیل گردد. پس از این اعمال، جمع امتیازات همه فرصتصورتبهبایست می
باشد نشان 5/2عدد باالتر از گردد. اگر این نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی محسوب میعنوانبهشناسایی شده حساب و 

. نتایج حاصل ها داردگر غلبه تهدیدها بر قوتتر از این مقدار محاسبه گردد، نشانو نیز اگر این عدد پایینها بر تهدیدهااز غلبه فرصت
ارائه شده است.4در جدول 

ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی-4جدول 
امتیازرتبهوزنو تهدیدهاهافرصتردیف

O1 052/04208/0براي اشتغال روستاییاندستییعصناایجاد مشاغل خانگی و
O2061/04244/0ترویج اصالت فرهنگی استان با استفاده از توریسم روستایی
O3079/04316/0گیري از پتانسیل چهار فصل بودن استان در جذب گردشگربهره
O4 061/04244/0زمانتوجه دولت به توسعه روستایی در این
O5052/03156/0مهاجرت روستاییان از شهر به روستا
O6061/04244/0معرفی هویت بارز استان از طریق گردشگري
O7071/04284/0موقعیت مناسب جغرافیایی و مواصالتی
O8061/04244/0هاي تاریخی، طبیعی و فرهنگیثبت ملی و جهانی قابلیت
O9 081/04324/0جذب منابع در جهت توسعه گردشگريامکان
O10 079/04316/0براي روستاییان و استانيارزآوردرآمد باال و
T1 039/02078/0و منابع طبیعیزیستیطمحتخریب
T2042/01042/0هاي اجتماعی به روستانفوذ آسیب
T3039/01039/0يتور گردریزي در و عدم برنامهبرنامگییب
T4 052/02104/0و ایجاد مشاغل کاذبنشینییهحاشمهاجرت روستاییان به شهرها، افزایش
T5 040/01040/0هاي موازي متولیبا وجود ارگانبرزمانبروکراسی اداري
T6079/02158/0صرف منابع و اعتبارات گردشگري در جاهاي دیگر
T7 040/02080/0مشکالت گردشگران و ایجاد تبلیغات منفی براي استانباال رفتنعدم وجود امکانات رفاهی و مراقبتی
T8051/01051/0هاي فرهنگی و اجتماعیایجاد ناهنجاري
17/3-1_جمع

گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان گردد که تعداد ده فرصت و هشت تهدید براي توسعه با توجه به جدول باال مشخص می
آباد، شناسایی گردیده شده است. از میان این هیجده عامل، سیزده عامل کلیدي و سایر عوامل غیرکلیدي هستند. مجموع خرم

ون ها بر تهدیدهاي پیرامبیانگر غلبه فرصتباشدیم5/2باشد که چون باالتر از عدد می17/3، معرف عدد شدهمحاسبهامتیازات 
آباد است.توسعه گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان خرم

خارجی- تعیین جایگاه استراتژیک مؤلفه مورد بررسی در ماتریس تجزیه و تحلیل داخلی- د
شود. براي تشکیل این عوامل داخلی و خارجی از ابزاري به نام ماتریس داخلی و خارجی استفاده میزمانهمبراي تجزیه و تحلیل 

هاي ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودي این ماتریس قرار داد تا س، بایستی نمرات حاصل از ماتریسماتری
اي تجزیه هاي این ماتریس مشخص گردد و بتوان استراتژي مناسبی را براي آن اتخاذ نمود. ماتریس چهارخانهدر خانهجایگاه سازمان 

در این ).1389(اعرابی و فیاضی، شود. )، تعیین می5/2الی 1(یفضع) و 4یال5/2(يقوبخشی داخلی و خارجی در یک طیف دو
پژوهش پس از تشکیل جداول ارزیابی عوامل داخلی و ارزیابی عوامل خارجی و پس از انجام محاسبات آماري و یافتن محل تالقی 

) که حاکی از غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف و همچنین مجموع امتیاز نهایی ارزیابی 53/2مجموع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل داخلی (
طور که در نمودار یک مشاهده می شود، جایگاه نها بر تهدیدها بود، هما) که نشان دهنده غلبه فرصت17/3عوامل خارجی (

خارجی، در خانه - آباد در رابطه با توسعه گردشگري روستایی در ماتریس تجزیه تحلیل داخلیراهبردي روستاهاي شهرستان خرم
آباد مطرح گردید ترین راهبرد در توسعه توریسم روستایی شهرستان خرمبهعنوانه ببنابراین راهبرد تهاجمی، تهاجمی تعیین شد

).1(نمودار 
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س ارزیابی عوامل خارجی 
نمره ماتری

(IFE
)

17/3

5/2

(II)تهاجمی 

■
موقعیت روستاهاي

آبادخرمشهرستان 

(I)کارانهمحافظه

(III)تدافعی (IV)رقابتی 

اي داخلی و خارجیآباد از نظر توسعه گردشگري در ماتریس چهارخانهروستاهاي شهرستان خرمجایگاه- 1نمودار

ارائه راهبردهاي مربوطه-ه
پس از ها و تهدیدها و شود، از تالقی نقاط قوت و ضعف و فرصتمشاهده می3و 2همان گونه که در نمودارهاي ،کلیطورب

شود:نوع راهبرد مطرح می، چهارچهارگانه ذکر شده در یک ماتریستلفیق عناصر 
از کوشدیم: در قالب این راهبردها، سازمان یا صنعت بـا استفاده از نقاط قوت داخلی SOراهبردهاي تهاجمی یا -1

ساند.هـا را بـه حداکثر برگیري از نقاط قـوت، فرصـتبرداري نماید و با بهرههـاي خـارجی بهرهفرصـت
هدف از این راهبردها، بهبود بخشی نقـاط ضعف داخلی آن سازمان یا صنعت با : WOیا کارانهمحافظهراهبردهاي -2

هـاي موجود در محیط داخل است.از فرصـتيبرداربهره
از نقـاط قـوت خـود، کوشـند تـا بـا اسـتفاده ها یا صنایع با اجراي ایـن راهبردهـا می: سازمانSTراهبردهاي رقابتی یا -3

ها را از بین ببرند.اثـرات ناشـی از تهدیدات موجود را کاهش داده و یا آن
گیرند. هدف از این راهبـرد، کـم ایـن راهبـرد، حالـت تدافعی به خود مییريکارگبه: صنایع با WTراهبردهاي تدافعی یا -4

.)1394؛ پاسدار و گروسی، 1399حیط خارجی است (میرموسوي، کـردن نقـاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از م

SWOTدر ماتریس هاياستراتژانواع -2نمودار

swws
TO

محیط خارجیهاييورود
sowoo

STWTT

1

1

4

5/2
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عوامل داخلی
عوامل محیطی 

(w)ها فهرست ضعف(S)ها فهرست قوت

1ناحیه (o)هافرصتفهرست 
(SO)با استفاده از نقاط قوت هافرصتاستفاده از 

2ناحیه 
نهفته است استفاده که در فرصتهایییتمزاز 

(WO)نماییم براي جبران نقاط ضعف 

3ناحیه (T)فهرست تهدیدها 
تهدیدها استفاده از نقاط قوت براي جلوگیري از 

(ST)

4ناحیه 
ناشی از تهدیدها و هايیانزبه حداقل رساندن 

(WT)نقاط ضعف 

SWOTتجزیه و تحلیل -3نمودار

)، محافظه soها و تهدیدها؛ چهار راهبرد تهاجمی (، از تالقی نقاط قوت و نقاط ضعف، فرصت5با توجه به مطالب مندرج در جدول 
هاي سازي راهبردهاي مطرح شده با توجه به ویژگیمنظور عملیاتی) مطرح شد. آنگاه بهwt) و تدافعی (st)، رقابتی (woکارانه (

ترتیب که تعداد پنج استراتژي در قالب راهبرد تهاجمی، پنج هایی معرفی شده است. بدیناختصاصی منطقه مورد مطالعه، استراتژي
استراتژي تدافعی براي توسعه گردشگري روستایی، روستاهاي ، پنج استراتژي رقابتی و پنجکارانهمحافظهاستراتژي براي راهبرد 

آباد، به شرح ذیل ارائه شده است.شهرستان خرم

آبادمحورهاي راهبردي پیرامون توسعه گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان خرمSWOTماتریس -5جدول 
عوامل داخلی

عوامل خارجی

):Sقوت (نقاط 
تنوع فرهنگی
تنوع اقلیمی
امنیت باالي مناطق
 يآموزمهارتتوانایی باالي
 راهنماعنوانبهکردهیلتحصافراد
پاي کسب و کار نواندازراه
 ییگراجمعو ییگراقومروحیه
تنوع گیاهی، جانوري و درختی

):Wنقاط ضعف (
کسب و کارياندازراهریزي در عدم برنامه
هاي موازيوجود سازمان
کمبود منابع مالی
عدم آموزش
هاي محلی و بومی با دیدگاه منافات ارزش

کارانهکاسب
ضعف در تبلیغات
عدم استخدام افراد
هاضعف زیرساخت
هاي روستاییتطبیق نامناسب مطالعات با طرح
وجود تعصب فرهنگی در اشتغال زنان

):O(هافرصت
 دستییعصناایجاد مشاغل خانگی و
ترویج اصالت فرهنگی
اقلیم چهار فصل
توجه دولت
مهاجرت منفی
معرفی هویت بارز استان
موقعیت مناسب مواصالتی و جغرافیایی
هاشناسایی و ثبت ملی قابلیت
امکان جذب منابع مالی
 يارزآوردرآمدزایی و

):SO(یتهاجمراهبردهاي 
SO1 اقدام در جهت ثبت روستاهاي شهرستان :
لیست روستاهاي هدف گردشگري با آباد در خرم

هاي موجود مانند وجود بناهاي استفاده از ظرفیت
تاریخی، غذاهاي محلی، مناطق شکاري، مناطق 

معدنی و گیاهان دارویی.
SO2براي گردشگران: ایجاد برنامه تور گردشگري
SO3کردهیلتحصافراد : تالش در جهت جذب

روستایی در جهت توسعه توریسم روستایی
SO4 ایجاد کسب و کارهاي نوپا با محوریت :

هاي فروش صنایع دستی، محصوالت دامی و بازارچه
و گیاهی روستاهاباغی

SO5سازيیادهپریزي راهبردي جهت : برنامه
گردشگري طبیعی و فرهنگی

):WO(کارانهمحافظهراهبردهاي 
WO1هاي رفاهی، اقامتی و زیرساختی با : رفع نقصان

استفاده از مساعدگیري از سازمان بنیاد مسکن با توجه به 
دولت بر بخش گردشگريیدتأک

WO2 آموزش و پرورش و نخبگان روستایی در جهت :
استفاده از پتانسیل جذب گردشگران خارجی با توجه به 

يارزآوراهمیت 
WO3 استقرار مرکز گردشگري روستایی با توجه به :

دولت بر بخش گردشگري و لزوم انجام اقدامات یدتأک
گردشگري الزم

WO4هاي پژوهشی هادي در جهت دریافت : اجراي طرح
اطالعات کامل راجع به ابعاد مختلف روستاها

WO5هاي ایجاد مشاغل خانگی و : آموزش زنان در زمینه
توانایی زنان در اقتصاد خانوادهصنایع دستی و ارتقا 
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5ادامه جدول 
عوامل خارجی

):Tتهدیدها (
 زیستیطمحتخریب
هاي اجتماعینفوذ آسیب
ریزي در تورگرديعدم برنامه
مهاجرت روستاییان به شهرها
بروکراسی اداري پیچیده
صرف منابع و اعتبارات در جاهاي دیگر
عدم وجود امکانات رفاهی
هاي فرهنگیناهنجاري

):STراهبردهاي رقابتی (
ST1 تدوین طرح کسب و کار بازاریابی جهت :

هاي گردشگري روستاها و استفاده از ظرفیت
جلوگیري از زایی ونگهداري افراد بومی جهت اشتغال

تخریب منابع طبیعی
ST2ریزي و انجام سفرهاي کوتاه علمی، : برنامه

استفاده از وجود مناطق تحقیقاتی و تفریحی با 
طبیعی با تنوع اقلیمی فراوان

ST3 ایجاد دپارتمان تخصصی آگاهی بخشی در هر :
ها به کشور و معرفی روستا در راستاي معرفی ظرفیت

پایلوت توسعه توریسمعنوانبهاستان لرستان 
ST4هاي روستایی در : تدوین برنامه اجاره دادن خانه

زمان پیک ورود گردشگران
ST5 :یري و آموزش روستاییان در جهت کارگبه

ها به توسعه اشتغال روستایی و عدم مهاجرت آن
شهر و اشتغال در مشاغل کاذب

):WTراهبردهاي تدافعی (
WT1مربوط به : نظارت بر صرف منابع و اعتبارات

گذاري جهت ارتقاء امکانات رفاهی یهسرماگردشگري براي 
و زیرساختی

WT2 ي پذیرش گردشگر سازفرهنگ: تالش در راستاي
در میان عموم مردم روستا

WT3 گذاري سودده در یهسرما: تدوین برنامه تسهیل
گذاران و حذف بروکراسی پیچیده و یهسرماجهت جذب 

برزمان
WT4ریزي در زمینه تورگردي و انجام تبلیغات : برنامه

یسم مناسب و برندسازي تورگردي در جهت توسعه تور
روستایی

WT5:هاي آموزشی براي روستاییان در ایجاد کارگاه
هاي اجتماعی و فرهنگیجهت کاهش آسیب

گیري و پیشنهادهایجهنت
پژوهش حاضر در سه فاز کلی صورت پذیرفت. این سه فاز عبارت بودند از:

آبادروستاهاي شهرستان خرمها و تهدیدهاي پیرامون گردشگري روستایی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت
آباد در رابطه با توسعه گردشگري روستایی در ماتریس تجزیه تحلیل تعیین جایگاه روستاهاي شهرستان خرم

خارجی-داخلی
آبادارائه راهبردهاي اجرایی جهت توسعه گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان خرم

در فاز .شناسایی شد، ده فرصت و هشت تهدیدضعفنقطهطه قوت، ده تعداد هشت نقدر فاز اول، پس از مصاحبه با خبرگان، 
دوم، ابتدا اقدام به تشکیل جداول ارزیابی عوامل داخلی و ارزیابی عوامل خارجی گردید که پس از محاسبات آماري و غلبه 

آباد در رابطه با خرمها بر تهدیدها، جایگاه راهبردي روستاهاي شهرستاننقاط قوت بر نقاط ضعف و همچنین غلبه فرصت
ارائه منظوربهخارجی، در خانه تهاجمی تعیین شد. در فاز سوم، -توسعه گردشگري روستایی در ماتریس تجزیه تحلیل داخلی

آباد پس از تشکیل ماتریس تجزیه و تحلیل راهبردهاي اجرایی جهت توسعه گردشگري روستایی روستاهاي شهرستان خرم
SWOTپنج استراتژي رقابتی و پنج استراتژي تدافعی براي توسعه کارانهمحافظهي تهاجمی، پنج استراتژي ، تعداد پنج استراتژ ،

بهترین راهبرد در عنوانبهراهبرد تهاجمیآباد، ارائه شد. با توجه به اینکه خرمگردشگري روستایی، روستاهاي شهرستان
به شرح: اقدام در هاییياستراتژعملیاتی سازي این راهبرد، ، جهت مطرح گردیدآبادخرمتوسعه توریسم روستایی شهرستان 

هاي موجود مانند وجود آباد در لیست روستاهاي هدف گردشگري با استفاده از ظرفیتجهت ثبت روستاهاي شهرستان خرم
بناهاي تاریخی، غذاهاي محلی، مناطق شکاري، مناطق معدنی و گیاهان دارویی؛ ایجاد برنامه تور گردشگري براي گردشگران؛ 

روستایی در جهت توسعه توریسم روستایی؛ ایجاد کسب و کارهاي نوپا با محوریت کردهیلتحصتالش در جهت جذب افراد 
گردشگري سازيیادهپریزي راهبردي جهت ، محصوالت دامی و باغی و گیاهی روستاها و برنامهدستیعیصناهاي فروش بازارچه

طبیعی و فرهنگی؛ تدوین گردید.
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توان وجوه اشتراك دو پژوهش را در قالب عوامل زیر )، با پژوهش حاضر، می1390بررسی پژوهش حسنوند و حسنوند (ضمن 
زایی و افزایش درآمد. همچنین پژوهش حاضر با هاي اجتماعی و اشتغالها و آسیبناهنجاري، زیستیطمحذکر نمود: تخریب 

که هر دو صورتینبد) داراي مقاربت و هماهنگی است. 1392) و کاظمی و همکاران (1388زاده (زاده و آقاسیپژوهش ابراهیم
. کنندیمه گردشگري و توسعه توریسم روستایی معرفی حل براي توسعیک راهعنوانبهپژوهش تبلیغات و ارائه هویت بارز را 

) نیز 1398هاي مشابه دارد آن است که رضایی و جلیلیان (همچنین وجه اشتراك دیگري که پژوهش حاضر با پژوهش
.نمایندیماستراتژي قالب معرفی عنوانبههمچون پژوهش حاضر استراتژي تهاجمی را 
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Abstract
The tourism industry promotes sustainable rural development in economic, cultural and environmental
dimensions, as well as increasing employment, raising living standards, preventing rural migration, and reducing
the growth of suburbanization in cities. Accordingly, this study aims to identify the potentials, strengths and
weaknesses, opportunities and threats and seeks to provide strategies and strategies for sustainable tourism
development in the study area and enjoy the benefits. Qualitative-quantitative research in from of applied
research and descriptive and survey was the research method. The statistical population includes experts,
tourism experts and regional managers who have been selected using purposive judgmental sampling method.
Data collection tools are interviews and questionnaires. The present study was conducted in three general
phases. In the first phase, after interviewing the experts, eight strengths, ten weaknesses, ten opportunities and
eight threats were identified. In the second phase, after compiling evaluation tables of internal and external
factors and after performing statistical calculations and overcoming strengths over weaknesses as well as
overcoming opportunities over threats, offensive strategy was proposed as the best strategy and in the third
phase, to implement this strategy, the following strategies were developed: Action to register the villages of
Khorramabad county in the list of villages targeted for tourism using the existing capacities such as the
existence of historical monuments, local food, hunting areas, mineral areas and medicinal plants; Creating a
tourist tour program for tourists; Efforts to attract educated rural people to develop rural tourism; Creating start-
up businesses focusing on markets selling handicrafts, livestock, garden and plant products of villages and
strategic planning for the implementation of natural and cultural tourism.
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