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Abstract 

Today, the tourism industry is one of the key sources to income, employment and infrastructure to 
achieve sustainable development. The infrastructural approach currently used in planning the tourism 
industry and in other types of development is to achieve sustainable development. With an overview, we 
can see the weak position of the border regions in comparison with the central regions of the country in 
the process of national and regional development. The purpose of this study is to develop the province 
of Kermanshah in order to develop sustainable tourism.
This is a descriptive-analytical research and data collection has been done through documentary and 
library and field studies and has been used to identify the capabilities, potentials, constraints and defi-
ciencies of sustainable tourism in Kermanshah province. Analyzing the data, the SWOT model and map 
drawing from GIS have been used. The findings indicate that Kermanshah province, despite its high 
tourist capacity and strategic location in the region, faces a lack of infrastructure, welfare facilities, and 
advertising and also management issues.
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مجلۀ علمی پژوهش در گردشگری

شاپا: 628X-2538 سال اول | شماره دوم | تابستان 1398

 * نویسندة مسئول: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ريزی شهری، دانشكدۀ جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ايران

چكیده: امروزه صنعت گردشگری يكی از منابع مهم تولید درآمد، اشتغال و ايجاد زيرساخت برای رسیدن به توسعۀ  
پايدار است. رويكرد زيربنايی که هم اکنون در برنامه ريزی صنعت گردشگری و در ديگر انواع توسعه به کار می رود، رويكرد 
رسیدن به توسعۀ پايدار است. با يک بررسی اجمالی می توان به جايگاه ضعیف مناطق مرزی در مقايسه با مناطق مرکزی 
کشور در فرايند توسعۀ ملی و منطقه ای پی برد. هدف اين پژوهش توسعۀ استان مرزی کرمانشاه، در راستای توسعۀ 
پايدار گردشگری است. اين مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و جمع آوری داده های آن از طريق بررسی های اسنادی 
و کتابخانه ای و مطالعات میدانی انجام شده و به شناخت توان ها، قابلیت ها، محدوديت ها و نارسايی های گردشگری پايدار 
در استان کرمانشاه می پردازد که در تجزيه وتحلیل داده های آن از مدل SWOT و در ترسیم نقشه از GIS استفاده شده 
است. يافته ها نشان می دهد استان کرمانشاه به رغم برخورداری از ظرفیت های باالی گردشگری و موقعیت استراتژيک در 

منطقه، با کمبود امكانات زيربنايی و رفاهی، ضعف تبلیغات و مسائل مديريتی مواجه است.
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مقدمه
گردشگری و گذران اوقات فراغت، به پديدۀ جدايی ناپذير جوامع 
صنعتی و حلقۀ مهم در بازتولید آن تبديل شده است )مؤمنی و 
همكاران، 1387: 14(. در دنیای امروز، مسافرت های بین المللی 
نسبت به سه دهۀ گذشته بسیار رشد داشته و اهداف آن تنوع 
از مباحث مهم و  )نوبخت،1387: 7(. يكی  يافته است  فراوانی 
اساسی در برنامه ريزی گردشگری، تعیین جايگاه و وضعیت اين 
صنعت در منطقه است (Jamrozy, 2007: 23). اين امر با ارزيابی 
مناطق گردشگری و شناسايی مناطق مستعد امكان پذير است؛ 
چراکه اين مرحله می تواند خط مشی توسعه و برنامه های آينده 
گردشگری را ترسیم کند (Nelson et al, 2002: 9). در صنعت 
گردشگری، امروزه پارادايم پايداری، به دغدغه ای جهانی تبديل 
 شده و در نوشتار توسعۀ گردشگری، مفهوم پايداری در کانون 
)افتخاری،  دارد  قرار  جهان  دانشگاهی  و  علمی  مباحث  اصلی 
نوع  هر  برای  نحو گسترده ای،  به  پايداری  امروزه   .)33 :1389
توسعه، از جمله توسعۀ گردشگری پذيرفته  شده و در مباحث 
نو،  مفهومی  به عنوان  پايدار  گردشگری  محیطی،  و  سیاسی 
برای مقابله با آثار مخرب توسعۀ گردشگری مطرح شده است 
با  طوالنی،  مرز  داشتن  با  ايران  کشور   .(Kousis, 2000: 484)

کشورهای زيادی در منطقه ارتباط دارد. مناطق مرزی به دلیل 
از  همواره  مناسب،  سرمايه گذاری های  نبود  و  امكانات  کمبود 
انجام شده  بررسی های  می شوند.  محسوب  کشور  محروم  نقاط 
نشان می دهد پديده هايی مثل قاچاق کاال، مواد مخدر، شرارت و 
کشیده شدن مرزنشینان به فعالیت های غیرقانونی ناشی از فقر، 
به مناطق  بی توجهی  براثر  امكاناتی است که  بیكاری و کمبود 
مرزی کشور به وجود آمده است )محمودی، 1389: 37(. هريک 
موجب  مختلف،  گونه های  به  می توانند  مرزی  شهرهای  اين  از 
سرازيرشدن درآمد از طريق جذب گردشگران به کشور شوند. 
تبادل  موجب  خارجی  و  داخلی  گردشگران  حضور  همچنین 
بود. جايگاه ضعیف  افراد جامعه خواهد  بین  انديشه  و  فرهنگ 
انزوای  داليل  به  اغلب  گردشگری،  توسعۀ  در  مرزی  مناطق 
جغرافیايی مناطق مرزی، دوری از قطب های صنعتی ـ اقتصادی 
و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی است. ازجمله استان های مرزی کشور که پتانسیل های 
فراوانی برای گردشگری دارد و آن طور که شايسته است بدان 
به مسائل  توجه  با  ازاين رو  است.  استان کرمانشاه  نشده،  توجه 
ايجادشده  طرح های  از  يكی  گردشگری،  زمینۀ  در  مطرح شده 

و  گردشگری  مستعد  مناطق  شناسايی  برای  تالش  کشور،  در 
برنامه ريزی و ايجاد مناطق نمونۀ گردشگری بوده است. براساس 
امكان سنجی های انجام گرفته در کشور، بیش از 1000 منطقۀ 
 50 کرمانشاه  استان  سهم  که  شناسايی شده  گردشگری  نمونۀ 
منطقۀ نمونۀ گردشگری است که با توسعۀ اين مناطق، می توان 
شاهد توسعۀ گردشگری در استان بود )نوری و همكاران، 1391: 

.)77

امروزه صنعت گردشگری در دنیا رونق فراوانی پیداکرده تا جايی 
که بسیاری از کشورهای درحال توسعه و دارای منابع درآمدی 
کم، توانسته اند از اين طريق بسیاری از شاخص های اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی خود را به میزان جالب توجهی ارتقا داده و برای 
مشكالتی همچون بیكاری، درآمد سرانۀ پايین، کمبود درآمدهای 
اين  به  نسبت  منفی  ذهنیت  فرهنگی همچون  مسائل  و  ارزی 
راه حل هايی   ... و  آنان  فرهنگی  میراث  ناشناخته ماندن  مناطق، 
کنفرانس  منشور  محتوای   .)44  :1384 )کريم پناه،  کنند  پیدا 
جهانی گردشگری پايدار در اسپانیا )1995(، مبتنی بر الزامات 
اساسی  الزامات  از  تعدادی  که  است  گردشگری  پايدار  توسعۀ 
شكنندگی  دربارۀ  فرهنگی  و  طبیعی  محیط زيست  به  مربوط 
اکوسیستم های بومی و جوامع میزبان، و اتحاد و مشارکت تمامی 
افراد در آن مطرح  شده است. همچنین توسعۀ پايدار به عنوان 
استراتژی برتر گردشگری و برنامه ريزی فعالیت های گردشگری 
طبیعی  و  فرهنگی  معرض خطر  در  مناطق  درخصوص  به ويژه 
اکنون  راستا،  اين  در   .(Medlik, 2003: 158) می شود  معرفی 
روش اساسی که در توسعۀ گردشگری به کار می رود، نائل شدن 
توسعۀ  به شیوۀ  گردشگری  برنامه ريزی  است.  پايدار  توسعۀ  به 
پايدار واجد اهمیت بسیار است؛ زيرا اغلب فعالیت های مربوط 
به توسعۀ گردشگری به جاذبه ها و فعالیت های مربوط به محیط 
طبیعی، میراث تاريخی و الگوهای فرهنگی منطقه بستگی دارد. 
شوند،  تخريب  يا  و  قرارگرفته  بی توجهی  مورد  منابع  اين  اگر 
مناطق گردشگری نخواهند توانست به جذب گردشگر بپردازند و 
گردشگری موفق نخواهد بود )سینايی، 1374: 135(. گردشگری 
به ويژه زمانی که سود فعالیت های ديگر بخش های اقتصادی در 
حال کاهش باشد، جايگزين مناسبی برای آنها و راهبردی برای 
غلبه  گردشگری  توسعۀ  اصلی  دلیل  مبنا  اين  بر  است.  توسعه 
و  شغلی  جديد  فرصت های  ارائۀ  و  درآمد  پايین بودن سطح  بر 
برای  امیدهايی  می تواند  و  است  جامعه  در  اجتماعی  تحوالت 
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شهرهای  مانند  مناطقی  در  به ويژه  آورد؛  فراهم  فقر  کاهش 
مرزی که به نحوی دچار رکود اقتصادی هستند )پاپلی يزدی و 
سقايی، 1386: 82(. استان کرمانشاه يكی از مناطقی است که 
در کشاکش جنگ  تحمیلی آسیب فراوانی ديده است. يكی از 
باشد.  گردشگری  صنعت  می تواند  استان  اين  رشد  زمینه های 
استان کرمانشاه استعدادهای تاريخی، طبیعی، زيارتی ـ مذهبی 
و انسانی فراوانی دارد که عمدتا ناشكفته باقی مانده است. از اين 
استعدادها می توان در جذب گردشگر و درنهايت کمک به توسعۀ 
اجتماعی و اقتصادی بهره گرفت و نیز با شناخت توانمندی ها و 
جاذبه های متعدد طبیعی و محیطی منطقه، برنامه ريزی صحیح 
در زمینۀ توسعۀ پايدار گردشگری در منطقه امری ضروری است؛ 
بنابراين برنامه ريزی های مناسب و علمی در صنعت گردشگری 
اين استان می تواند آن را با توجه به موقعیت مرزی که دارد، به 
يكی از مهم ترين مراکز گردشگری تبديل کند. از جمله اقدامات 
مرزی،  مناطق  گردشگری  توسعۀ  و  گسترش  برای  ضروری 
شناخت قابلیت ها و محدوديت های اين مناطق در زمینۀ توسعۀ 
استفاده  با  اين پژوهش سعی کرده ايم  گردشگری است که در 
از مدل SWOT آنها را بررسی و تحلیل کنیم. با توجه به اين 
گردشگری  نقش  بررسی  و  مطالعه  پی  در  حاضر  مقاله  مهم، 
و تحلیل وضع موجود  ارزيابی  توسعۀ مناطق مرزی،  پايدار در 
و نیز شناسايی توان ها، تنگناها و مشكالت گردشگری در استان 
کرمانشاه است و به منظور نائل شدن به توسعۀ گردشگری پايدار 
همچنین  می کند.  تالش  توان ها  تقويت  و  چالش ها  رفع  برای 
راهكارها و راهبردهايی متناسب با شرايط منطقه، برای توسعۀ 

گردشگری پايدار در استان کرمانشاه ارائه می کند.

روش بررسی
برای  و  است  تحلیلی  ـ  توصیفی  نوع  از  حاضر،  پژوهش  روش 
و  اسناد  بررسی  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  اطالعات  جمع آوری 
با  و  است  استفاده  شده  مشاهده  و  میدانی  مطالعات  همچنین 
امكانات،  جاذبه ها،  بررسی  به  به دست آمده  اطالعات  به  توجه 
اقدام  کرمانشاه  استان  در  گردشگری  کلی  وضعیت  و  خدمات 
شده است. در مرحلۀ بعد، برای تجزيه وتحلیل اطالعات و ارائه 
به منظور  پايدار،  گردشگری  توسعۀ  استراتژی های  و  راهبردها 
توسعۀ اين استان مرزی، از روش SWOT استفاده  شده است. 
تا با تجزيه وتحلیل وضع موجود و شناسايی نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهديدات، راهبردها و راهكارهايی برای توسعۀ پايدار 

در اين استان مرزی فراهم آورد و ضمن افزايش بهرۀ اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از آن، بتوان تأثیرات منفی حاصل 

از آن را به حداقل کاهش داد.

SWOT تكنیک
با هدف شناسايی  ابزار برنامه ريزی  تجزيه وتحلیل SWOT يک 
تهديدهای  و  فرصت ها  و  است  سازمان  ضعف  و  قوت  نقاط 
موجود در محیط که در 1980 به صورت عمومی در زمینه هايی 
به کار گرفته شد.  برنامه ريزی شهری  و  مانند توسعۀ منطقه ای 
تجزيه وتحلیل SWOT کمک می کند وضعیت کنونی شناسايی، 
 Liu, 2011:) شود  گرفته  نظر  در  انتخاب  از  قبل  فشارهای  و 
از  اثربخش  2381). منطق رويكرد مذکور اين است که راهبرد 

طرفی بايد قوت ها و فرصت های سیستم را به حداکثر برساند و 
از سوی ديگر ضعف ها و تهديدها را به حداقل کاهش دهد. اين 
منطق اگر درست به کار رود، نتايج بسیارخوبی برای انتخاب و 
طراحی يک راهبرد اثربخش خواهد داشت )حكمت نیا و موسوی، 
1385: 293(. درواقع، تحلیل قوت ها و ضعف ها در محیط درونی 
و فرصت ها و تهديدها از محیط بیرونی، جريانی نظام مند است 
 Wheelen,) که به ارائۀ پشتیبانی برای تصمیم گیری می پردازد
341 :1995). تحلیل SWOT دارای دو مؤلفۀ اصلی به شرح زير 

است:

الف( شاخص های شرايط درونی: که با نقاط قوت و ضعف در 
وضعیت موجود توصیف می شوند.

تهديدهای  طريق  از  که  بیرونی:  شرايط  شاخص های  ب( 
موجود و فرصت های ناشناخته توصیف می شود )جدول 1(.

در اين پژوهش، تحلیل SWOT در قالب جدول طراحی شده 
و مراحل آن به صورت زير انجام می شود:

- تهیۀ فهرستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد

- تشريح و تفسیر هريک از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد 
و تحلیل آنها و درنهايت ارائۀ راهبردها و راهكارهای مؤثر

مفهوم گردشگری
گردشگری پديده ای است که از گذشتۀ دور جوامع انسانی به 
آن توجه کرده و برحسب نیازهای متفاوت اجتماعی و اقتصادی 
روزافزون  توسعۀ  به  توجه  با  و  داده  ادامه  خود  پويايی  به 
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   جدول 1. ماتریس SWOT و نحوة تعیین استراتژی ها

SWOT نقاط قوتماتريس
S

نقاط ضعف
W

   فرصت ها
                        O

استراتژی
                   SO

استراتژی
                    WO

 تهديدها
                       T

 استراتژی
                    ST

استراتژی
                    WT

 منبع: افتخاری و مهدوی، 1385: 9

 

 

 

    

 

درآمدهای  و  گردشگران  تعداد  چشم گیر  افزايش  و  ارتباطات 
ارزی حاصل از آن، نتايج بسیاری همچون اشتغال برای جوامع 
به دنبال داشته است (Cawley,2007: 11). گردشگری صنعتی 
خدماتی و شامل تعدادی از ترکیبات مادی و غیرمادی است. 
راه آهن،  )هوايی،  حمل ونقل  سیستم های  شامل  مادی  عناصر 
جاده ای، آبی(، پذيرايی )مسكن، غذا، تورها( و خدمات مربوط 
به آن نظیر خدمات بانكی، بیمه و خدمات بهداشتی و ايمنی 
فرهنگ،  آرامش،  استراحت،  شامل  غیرمادی  عناصر  می شود. 
ماجراجويی و تجربیات جديد و متفاوت است )صدر موسوی و 

دخیلی کهنمويی، 1386: 130-131(.

گردشگری پایدار
سازمان جهانی جهانگردی، نخستین بار در سال 1998 اصطالح 
»گردشگری پايدار« را طبق معیارهای گزارش برانت لند اين گونه 
و  حاضر  گردشگران  نیازهای  پايدار  »گردشگری  کرد:  تعريف 
جوامع میزبان را با محافظت و ارتقای فرصت های آيندگان برآورده 
می کند« (George, 2008: 8). گردشگری پايدار را نمی توان جدا 
از مفهوم توسعۀ پايدار بحث کرد؛ بنابراين مفاهیم توسعۀ پايدار 
در بخش گردشگری، در قالب مفاهیم توسعۀ  پايدار اقتصاد کالن، 
قابل تبیین است. گردشگری پايدار بر ضرورت استفاده و توسعۀ 
)رحمانی،  می کند  تأکید  سالم  مسیرهای  در  گردشگری  منابع 
زندگی  کیفیت  بهبود  پايدار،  گردشگری  اهداف   .)44  :1389
بین دو نسل و درون  برابری و مساوات  جامعۀ میزبان، رعايت 
از طريق حفظ سیستم  يک نسل، حفظ کیفیت محیط زيست 
زيست محیطی، حفظ يكپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی 
امكانات است )گی،  و  ايجاد تسهیالت  و  بین جوامع  اجتماعی 

1386: 315(. تحقق توسعۀ پايدار گردشگری در گرو سه رويكرد 
نگرش  است.  مساوات گرا  و  آينده نگر  کل گرا،  و  همه جانبه نگر 
اول باور دارد توسعه هنگامی پايدار است که در بستر سیاسی، 
برآورد  دوم،  رويكرد  در  شود.  مالحظه  اکولوژيک  و  اقتصادی 
آن  به موازات  و  میزبان  جامعۀ  گردشگران،  کنونی  احتیاجات 
محافظت از محیط زيست و حفظ فرصت های برابر برای آيندگان 
مطرح است. در رويكرد سوم، مساوات درون نسلی و فرانسلی در 

استفاده از امكانات و منابع مدنظر است )تواليی، 1386: 142(.

مناطق مرزی
مناطق مرزی بخشی از عرصۀ قلمرو ملی محسوب می شوند که 
به دلیل موقعیت جغرافیايی خود و دوری از مرکز اصلی سرزمین، 
پايدار  نگرش  در  هرچند  مناطق  اين  دارند.  ممتازی  شرايط 
سیستمی، می بايد تكمیل کنندۀ نارسايی های درون سیستمی و 
تعارضات  به دلیل  اما  باشند،  آن  در  موجود  فعالیت های  مكمل 
يک  در  متقابل  عملكردی  نظام های  گسستگی  و  ايجادشده 
فعالیت غیربرنامه ای، نه تنها در راستای ارتقای منافع ملی حرکت 
و  امنیت  علیه  فزاينده  تهديدی  به عنوان  گاه  بلكه  نمی کنند، 
يكپارچگی سرزمین مادری نیز مطرح می شوند. لذا نكتۀ مهم در 
ادبیات مربوط به مرز و مناطق مرزی، ارتقای وجوه فرصتی در 
اين مناطق و کاهش وجوه تهديدی در آنها، در چهارچوب نظام 
برنامه ريزی ملی است که به نوعی بر مفهوم کنش متقابل مناطق 

مرزی و منطقۀ مادر داللت دارد )ايلكا و دين پناه،1390: 56(.

رویكردهای بنیانی در مطالعۀ گردشگری
دارد،  که  ماهیتی  و  خصلت  به  توجه  با  گردشگری  مطالعۀ 
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رويكردهای گوناگونی طلب می کند که در ادامه به برخی از آنها 
اشاره خواهد شد:

رويكرد نهادی ـ تشكیالتی: در اين رويكرد گردشگری  -
به مثابه يک  نهاد، ارگان و يا تشكل مطرح می شود. نمونۀ 
بارز اين رويكرد تحقیق درخصوص آژانس های مسافرتی 

و مشكالت و کاستی های مربوط به آنها است.

رويكرد محصول يا تولید: به صنعت گردشگری از زاويۀ  -
ديد يک فعالیت تولیدی نگريسته می شود.

رويكرد تاريخی: در اين رويكرد، تاريخچه، نحوۀ تكوين و  -
تكامل گردشگری طی زمان مدنظر است.

جهت  - مديريتی  فعالیت های  بر  مديريتی:  رويكرد 
عرضۀ هرچه بهتر خدمات گردشگری و ابعاد و مسائل 

برنامه ريزی تأکید دارد.

رويكرد جامعه شناسی: مطالعات طبقات اجتماعی، آداب  -
و عادات جامعۀ میزبان و ... ازجمله محورهای مطرح در 

اين رويكرد است.

رويكرد جغرافیايی: ارزيابی مكان های گردشگری، نحوۀ  -
خدمات رسانی به آنها و بررسی اثرات گردشگری، نحوۀ 
خدمات رسانی به آنها و ... ازجمله موضوعات مهم در اين 

رويكرد است (کريمی قطب آبادی، 1391: 24(.

پژوهش،  نظری  مبانی  در  مطرح شده  مطالب  به  توجه  با 
اين پژوهش رويكرد مديريتی است و سعی در  رويكرد مدنظر 
ارائۀ برنامه ريزی راهبردی برای توسعۀ گردشگری پايدار در نمونۀ 

موردی )استان کرمانشاه( دارد.

محدودة پژوهش

وسعت  و  نفر  میلیون  دو  بالغ بر  جمعیتی  با  کرمانشاه  استان 
25041 کیلومترمربع با مرکزيت شهر کرمانشاه در میانۀ ضلع 
غربی کشور بین مدار جغرافیايی 33 درجه و 40 دقیقه تا 35 
درجه و 18 دقیقۀ عرض شمالی از خط استوا و 45 درجه و 24 
دقیقه تا 48 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرينويچ 
قرارگرفته و از شمال به استان کردستان از جنوب به استان های 
لرستان و ايالم و از شرق به استان همدان و از غرب به کشور 
عراق محدود می شود )پورمحمدی و همكاران، 1391: 3(. استان 

کرمانشاه با کشور عراق بیش از 363 کیلومتر مرز مشترک دارد 
و از لحاظ تقسیمات کشوری به 14 شهرستان، 31 بخش، 32 
شهر و 86 دهستان تقسیم  شده است. کالن شهر کرمانشاه که در 
نیمۀ شرقی استان واقع شده، مرکز استان کرمانشاه است )دفتر 

تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه، 1395(.

دارای مرزهای  استان کرمانشاه در همسايگی کشور عراق   
هموار و ناهموار است. بیشترين مرز ناهموار را با کردستان عراق 
سرپل ذهاب  و  باباجانی  ثالث  جوانرود،  پاوه،  شهرستان های  در 
و تا حدودی قسمت شمالی شهرستان قصرشیرين دارد و مرز 
و  با طول مرز کمتر  هموار آن  که شامل شهرستان گیالنغرب 
شهرستان قصرشیرين با طول مرز بیشتر با بخش مرکزی کشور 
عراق است. هرچند ازنظر بافت و ساختار قومی نوار مرزی استان 
اهل  مذهبی،  بافت  ازنظر  اما  کردزبان هستند،  کامال  کرمانشاه 
تسنن در محدوده و مجاور فضای سرزمینی اقلیم کردستان عراق 
با بیشترين مرز ناهموار و اهل تشیع در نوار مرزی شهرستان های 
قصرشیرين و گیالنغرب با توپوگرافی هموار قرار گرفته اند. اگرچه 
در سال های اخیر، عراق درگیر جنگ با گروه های تروريستی شده 
و حساسیت نوار مرزی بیشتر شده است؛ اما کاربری ها و مراکز 
تهديدپذير و خطرزا در اين نوار کمتر است و حفظ وحدت بین 
مذاهب، ارتباط فامیلی، روابط خويشاوندی با مرزنشینان کشور 
عراق و تجربۀ جنگ هشت ساله و... ازجمله نقاط قوت اين مناطق 
است )ملكی و همكاران، 1395: 159(. همچنین استان کرمانشاه 
به سبب قرارگرفتن در مسیر جادۀ ابريشم و راه کربال، مسافران و 
زائران کثیری به اين استان رفت وآمد داشته اند. استان کرمانشاه 
نمونه ای از مناطق پرتوان کشور در زمینۀ گردشگری است که 
توانمندی ها و قابلیت های گردشگری فراوانی دارد. موقعیت ممتاز 
داشتن  و  کربال  ارتباطی  راه  مسیر  در  آن  قرارگرفتن  و  استان 
چشم اندازها،  مذهبی،  فرهنگی،  باستانی،  تاريخی،  جاذبه های 
جاذبه های طبیعی و قابلیت های متفاوتی که در جذب گردشگر 
دارد، انواع و اشكال متنوعی از گردشگری را به نمايش می گذارد 
و اين در حالی است که با وجود جاذبه های متنوع گردشگری 
در سطح استان، هنوز به طور بهینه از استعدادهای بی نظیر آن 
بهره گرفته نشده است. يكی از عوامل زيربنايی گردشگری، وجود 
شبكه های حمل ونقل و راه های ارتباطی است که متأسفانه در 
کشور ما آن طور که انتظار می رود، بدان توجه نشده است )ناجی، 

.)23 :1384
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 تصویر 1. نقشۀ تقسیمات سیاسی و موقعیت جغرافیایی استان كرمانشاه

معرفی پتانسیل های گردشگری كرمانشاه
جامع  طرح  در  صورت گرفته  تقسیم بندی های  به  توجه  با 
گردشگری، استان کرمانشاه به پنج قطب گردشگری کرمانشاه، 
اورامانات، قصرشیرين، اسالم آبادغرب و کنگاور تقسیم  شده است 
که هريک از آنها، شهرستان ها و مناطق نمونۀ گردشگری را به 
استان کرمانشاه 38  در  است )جدول 2(.  داده  اختصاص  خود 
منطقۀ نمونۀ محلی، 8 منطقۀ نمونۀ استانی و 4 منطقۀ نمونۀ 
بین المللی وجود  نمونۀ  استان منطقۀ  اين  در  دارد.  ملی وجود 
نمونۀ  افزايش کیفیت خدمات در مناطق  با  اما می توان  ندارد؛ 
در  بین المللی  گردشگران  شاهد  بین المللی،  سطح  در  استان 
متنوع  و  متعدد  جاذبه های   .)65 )تقی زاده، 1391:  بود  استان 
تاريخی، فرهنگی و طبیعی استان کرمانشاه فرصت مناسبی برای 

دستیابی به توسعۀ پايدار است.

جاذبه های طبیعی
استان کرمانشاه از لحاظ جاذبه های طبیعی، مثل جنگل و پوشش 
گیاهی، کوه ها، دره ها، رودخانه های خروشان و حیات وحش يكی 
از بكرترين نقاط طبیعی کشور محسوب می شود که آب وهوای 
متنوعی در مناطق مختلف دارد. حدود 770 چشمه و 74 سراب 
را در خود جای  داده و بستر مناسبی برای رودخانه های فصلی و 

دائمی است. از آن جمله می توان به موارد زير اشاره کرد:

از جاذبه های طبیعی شهر کرمانشاه، می توان به کوه ها )کوه 

قنبر  نیلوفر، سراب  )سراب  و سراب ها  طاق بستان(  کوه  سفید، 
و سراب خضر زنده( سراب بیستون، غارهای طبیعی بیستون، 
اشاره کرد؛  بیستون  منطقۀ حفاظت شدۀ  و  گاماسیاب  رودخانۀ 
درۀ ريجاب و آبشار پیران در شمال غربی استان قرار دارد که 
بناهای  همچنین  است؛  ديدنی  و  زيبا  طبیعی  عوارض  دارای 
اين دره وجود دارد که عموم گردشگران  تاريخی متعددی در 
از آن اطالعی ندارند )عالئی طالقانی و جلیلیان، 1391: 157(. 
غار قوری قلعه )بزرگ ترين غار آبی آسیا و هفتمین اثر طبیعی 
جهان(  آبی  غارهای  بزرگ ترين  )از  کاوات  غار  و  ايران(  ملی  ـ 
به شمار  ژئوتوريسمی  منابع  مهم ترين  از  روانسر  در شهرستان 
می روند که دوستداران طبیعت را به خود جلب کرده اند )قنبری 

و ديگران، 1391: 74(.

جاذبه های تاریخی و فرهنگی

هر  باستانی  و  تاريخی  ملی،  يادمان های  شامل  جاذبه ها  اين 
سرزمین و تمدن است. در استان کرمانشاه 3000 اثر تاريخی 
اثر  آثار ملی و يک  ثبت  به  اثر آن  برآورد شده است که 716 
و  مهم ترين  از  يكی  ترديد  بدون  است.  رسیده  ثبت جهانی  به 
کهن ترين عوامل و انگیزه های مسافرت انسان، باورهای مذهبی 
و احساسات دينی بوده است )جمشیدی، 1381: 31(. در اين 
میان بیستون به ثبت جهانی رسیده است و در همه جای استان 

آثار گران بهايی ديده می شود.
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  جدول 2. مشخصه های كلی مناطق نمونۀ گردشگری استان كرمانشاه

مناطق نمونۀ تحت پوشششهرستان های تحت پوششنام قطب

کرمانشاه، بیستون، هرسینکرمانشاه
نوژيوران، طاق بستان، بیستون، تاالب هشیالن، سراب نیلوفر، سراب هرسین، 

رودخانۀ قره سو، رودخانۀ گاماسیاب، سراب قنبر، چشمه سهراب

قصرشیرين، گیالنغرب، سرپل قصرشیرين
ذهاب

پیران، چم امام حسن، سراب گلین، چارقاپی، تنگ حمام، سد گیالنغرب، سراب 
گرم، نخلستان های قصرشیرين، بازی دراز، سراب مورت، منطقۀ ديره

اسالم آبادغرب
سراب کرند، آتشكدۀ شیان، پارک جنگلی مرصاد، سراب شرف آباد، ريجاباسالم آبادغرب، کرند غرب، داالهو

دربند صحنه، چرمله علیا، سراب فش، آبشارگروس، معبد آناهیتا، گزنهله، سراب صحنه، سنقر، کنگاورکنگاور
ماران، سیرجان، بدر و پريشان

اورامانات
روانسر، جوانرود، پاوه،

ثالث باباجانی
داالنی، قوری قلعه، نودشه، سراب روانسر، شروينه، هجیج، شمشیر، چشمه ريزه، 
ازگله بمو، ويس القرن، مامیشان، سفیدبرگ، بید میری، نوسود، بوژين مرخیل

منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان كرمانشاه،1391

کرمانشاه  شهر  فرهنگی  و  تاريخی  جاذبه های  مهم ترين  از 
می توان از تكیه معاون الملک، تكیۀ بیگلربیگی، آرامگاه بابا يادگار، 
تونی، مقبرۀ خلیفه  فاضل  احمدبن اسحاق قمی، مقبرۀ  مقبرۀ 
حیدر حیدری باينگانی، مسجد دولت شاه، مسجد حاج شهباز 
خان، مسجد عمادالدوله و آثار تاريخی طاق بستان و بازار سنتی 

کرمانشاه نام برد )صیدايی و رستمی، 1391: 100(.

در شهرستان داالهو می توان به قلعۀ يزدگرد سوم، کمینگاه 
قلعۀ سرخه ديزه )دورۀ ساسانی(، طاق گرا  باستانی شهربانو و 
)دورۀ اشكانی( و ... به عنوان آثار باستانی در جذب گردشگر اشاره 
کرد. در شهرستان روانسر، زيارتگاه ويس قرنی که جزو صحابۀ 
پیامبر )ص( بود، واقع شده است و هرساله زائران بسیاری را از 
شهرهای دور و نزديک به سوی خويش جذب می کند و با قدمت 
است که  استان  تاريخی  ـ  فرهنگی  از جاذبه های  چندصدساله 
در فهرست میراث ملی قرار دارد )مهندسان مشاور شهرسازان 
آثار  بیستون،  منطقۀ  در  همچنین   .)143  :1387 آذرانديش، 
تاريخی فراوانی وجود دارد؛ مثل کتیبۀ بیستون، مجسمۀ هرکول، 

کاخ انوشیروان، کاروانسرای شاه عباسی.

جاذبه های روستایی
و  هجیج  خانقاه،  روستای  جمله  از  پاوه  شهرستان  روستاهای 

شمشیر به واسطۀ وجود معبد و آتشكدۀ باستانی، آرامگاه امامزاده 
سید عبیداهلل معروف به کوسۀ هجیج و طبیعت بسیار زيبای شاهو، 
از روستاهای هدف گردشگری استان هستند )شريفی،1390: 44(.

یافته ها

عوامل داخلی مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان كرمانشاه
هدف اين مرحله شناسايی و ارزيابی نقاط ضعف و قوت داخلی 
محدودۀ مطالعه است؛ يعنی جنبه هايی که در دستیابی به توسعۀ 
ازاين رو  گردشگری پايدار، زمینه هايی مساعد يا بازدارنده دارد. 
در اين قسمت از پژوهش، نقاط ضعف و قوت گردشگری استان 
گردشگری،  جاذبه های  و  منابع  سنجۀ   4 قالب  در  کرمانشاه 
و  فرهنگی  اجتماعی-  عوامل  رفاهی،  و  زيرساختی  تسهیالت 
به  مقابل،  ستون  در  سپس  می شود.  ارزيابی  اقتصادی  عوامل 
هريک از عوامل داخلی، امتیازی بین 1 تا 5 داده می شود که 
بیانگر وضعیت و شرايط موجود هر عامل است. رتبۀ 1 وضعیت 
ضعیف، رتبۀ 2 کمی ضعیف، رتبۀ 3 متوسط، رتبۀ 4 خوب و رتبۀ 

5 خیلی خوب را نمايش می دهد )جدول 3(.
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جدول 3. تجزیه وتحلیل SWOT براساس عوامل داخلی مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان كرمانشاه

عامل 
سنجش

عامل درونی

امتیازنقاط ضعفامتیازنقاط قوت

ری
شگ

رد
ی گ

ه ها
اذب

 ج
ع و

ناب
م

برخورداری از جاذبه های متعدد طبیعی، تاريخی، 
خشک شدن اکثر سراب ها و رودخانه ها در اثر 4فرهنگی و روستايی در سطح استان

3خشكسالی

3تنوع محیط های طبیعی و بكر بودن آنها
عدم استفادۀ درست و مفید از مكان ها و فضاهای 

3گردشگری

وجود ارتفاعات متعدد جهت انجام ورزش ها و 
3تفريحاتی از قبیل کوهنوردی و راهپیمايی

تخريب و نابودی مناظر طبیعی در سطح استان و 
4رهاسازی آنها

2تنوع حیات جانوری و پوشش گیاهی
آلودگی هوا به علت وجود گردوخاک و ريزگردها در 

3چند سال اخیر

2وجود مناطق حفاظت شده
وجود کاربری های ناسازگار در اطراف جاذبه ها و ايجاد 

3منظر و چشم انداز نامناسب برخورداری از موقعیت استراتژی و مرزی با کشور 
1عراق

عامل 
سنجش

عامل درونی

امتیازنقاط ضعفامتیازنقاط قوت

هی
رفا

 و 
تی

اخ
رس

 زي
الت

سهی
ت

برخورداری از خدمات و تسهیالت گردشگری نسبتا 
مناسب مثل هتل ها و مراکز اقامتی، رستوران ها و آژانس 

خدمات مسافرتی
عدم استانداردسازی با اصول جهانی در خدمات 3

2گردشگری

وجود شبكۀ ارتباطی مهم حمل ونقل ازجمله فرودگاه 
بین المللی، مسیر ترانزيت کربال و حمل ونقل جاده ای بین 

شهرستان ها و اکثر روستاهای استان
5

کمبود اعتبارات بخش خصوصی در سرمايه گذاری 
3امور زيربنايی

نامناسب بودن پايانه های پروازهای داخلی و خارجی 4قرارگیری استان در محور مهم ترانزيتی غرب کشور
3در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی

امكان ايجاد شهرک های توريستی خاص با وسعت کم 
در قسمت های مختلف استان با توجه به تنوع فرهنگی، 

اقلیمی و آب وهوايی آن
3

ناکافی بودن تسهیالت و خدمات گردشگری جهت 
4فراهم کردن رضايت گردشگران

2کمبود کیفیت و ايمنی در ناوگان حمل ونقل

امكان ايجاد مسیرهای خاص گردشگری مثل مسیرهای 
نبود تابلوهای راهنما و تبلیغاتی برای جذب 3سبز و يا مسیرهای خاص پیاده راهی

1مسافران و گردشگران گذری
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عامل 
سنجش

عامل درونی

امتیازنقاط ضعفامتیازنقاط قوت

گی
هن

 فر
ی و

ماع
جت

ل ا
وام

ع

1وجود روحیۀ مهمان نوازی در بین مردم
شناخت ضعیف از روحیه و سلیقه های گردشگران 

2داخلی و خارجی

2وجود تنوعی از هنرهای بومی و صنايع دستی
ضعف در تعامل و هماهنگی کامل نهادهای مسئول در 

2گردشگری

وجود دانشگاه های مهم و متعدد به منظور تعلیم و تربیت 
1تعارض و تفاوت بین فرهنگ گردشگران و مردم بومی3نیروی متخصص

وجود قومیت ها و فرهنگ ها و اديان الهی مختلف با 
3آداب ورسوم ويژه

ضعف در نگهداری، مرمت و بازسازی برخی از میراث 
3فرهنگی

2برگزاری رويدادها و مراسم مذهبی و سنتی منحصربه فرد
ناهماهنگی و ارتباط منسجم بین ارگان های دولتی و 

3بخش خصوصی متولی گردشگری

استعداد استان به منظور سرمايه گذاری و برنامه ريزی 
4گردشگری به عنوان قطب مهم گردشگری در غرب کشور

نبود نیروهای متخصص و آموزش ديده در زمینۀ 
2گردشگری در استان

نبود نگرش علمی به مقولۀ گردشگری
1

گسترش ناامنی در مرزهای رسمی و غیررسمی به علت 
3وجود گروهک های تروريستی

عامل 
سنجش

عامل درونی

امتیازنقاط ضعفامتیازنقاط قوت

دی
صا

اقت
ل 

وام
ع

تولید صنايع دستی متعدد و متنوع
2

ضعف در افزايش ظرفیت و کیفیت نیروی انسانی
2

وجود بازارچه های مرزی پرويز خان، خسروی، شوشمی، 
5شیخ صالح، سومار

ناتوانی بخش گردشگری در جذب منافع و سرمايه های 
3اقتصادی و رقابت با ديگر بخش ها

4ايجاد فرصت های شغلی در بخش گردشگری

ناآگاهی از منافع اقتصادی ورود گردشگران به استان 
1و عوايد آن

استفاده نكردن از توان های منطقه در ايجاد اشتغال
3

امكان ايجاد نشان تجاری برای صنايع دستی خاص استان 
عدم سرمايه گذاری الزم دولتی در توسعۀ گردشگری 3مثل لباس های محلی، گلیم و ...

4استان

منبع: مطالعات نگارندگان
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جدول 4. تجزیه وتحلیل SWOT براساس عوامل خارجی مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان كرمانشاه

عامل 
سنجش

عامل بیرونی

امتیازتهديدهاامتیازفرصت ها

ری
شگ

رد
ی گ

ه ها
اذب

 ج
ع و

ناب
م

تهیۀ بانک اطالعاتی جامع از منابع و جاذبه های گردشگری 
2استان

فرسودگی و تخريب بسیاری از جاذبه های گردشگری 
4استان

2تهديدات زيست محیطی3قابلیت تبديل شدن به قطب گردشگری غرب کشور

تأکید بر توسعۀ گردشگری پايدار در راستای توسعۀ استان 
وجود پديدۀ خشک سالی و تبعات ناشی از آن بر بعضی 5مرزی کرمانشاه

3از جاذبه های گردشگری

امكان ايجاد جاذبه های مختلف برای بازارهای داخلی و 
3خارجی با توجه به پتانسیل باالی استان

فقدان برنامه ريزی در راستای کنترل آثار نامطلوب 
3زيست محیطی و تأثیر مستقیم آن بر توسعۀ گردشگری

امكان فراهم کردن و گسترش ورزش های کوهنوردی و 
2پیاده روی در ارتفاعات استان

امكان در نظر گرفتن Localization برای استان 
4کرمانشاه با توجه به جاذبه های گردشگری موجود در آن

عامل 
سنجش

عامل بیرونی

امتیازتهديدهاامتیازفرصت ها

هی
رفا

 و 
تی

اخ
رس

 زي
الت

سهی
ت

روند فزايندۀ سرمايه گذاری و توسعۀ تسهیالت گردشگری
3

نبود استانداردهای الزم در تأسیسات گردشگری
3

امكان ايجاد مكان های اقامتی، رستوران ها و مراکز 
4تفريحی در مناطق دارای پتانسیل گردشگری

عدم همكاری نهادهای بین المللی به خاطر
2تحريم های سیاسی

4تقويت ناوگان های حمل ونقل )جاده ای، ريلی، هوايی(

اثر تحريم بر خدمات سفرهای هوايی به ايران و 
2به تبع آن شهرها و استان های داخلی

ايجاد و فعال کردن دفاتر خدمات مسافرتی در 
شهرستان های استان

2

فراهم کردن خدمات درمانی و بهداشتی متناسب با 
3گردشگری بین المللی

عامل 

سنجش

عامل بیرونی

امتیازتهديدهاامتیازفرصت ها

دی
صا

اقت
ل 

وام
ع

3سرمايه گذاری ناچیز و ناپايدار در بخش توسعۀ گردشگری3واگذاری کامل بسیاری ازخدمات گردشگری به بخش خصوصی

فراهم کردن امكان جلب و جذب سرمايه و تخصص خارجی در امر 
گردشگری

3
وجود تحريم های خارجی و جلوگیری از سرمايه گذاری خارجی درزمینۀ 

گردشگری
2

بهره گیری از سیستم مديريت خدمات و تسهیالت گردشگری ارزان قیمت 
در رقابت با ديگر مناطق

2بی ثباتی قیمت ها و تورم4

1بالتكلیفی در ورود و خروج صنايع دستی3امكان اشتغال زايی و ايجاد درآمد پايدار از طريق توسعۀ گردشگری

منبع: مطالعات نگارندگان



گردشگری پایدار، راهکاری برای توسعۀ مناطق مرزی ǀ کیومرث ملکی و همکاران

57

ادامه جدول 4. تجزیه وتحلیل SWOT براساس عوامل خارجی مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان كرمانشاه

عامل 
سنجش

عامل بیرونی

امتیازتهدیدهاامتیازفرصت ها

گی
هن

 فر
ی و

ماع
جت

ل ا
وام

ع

فرسودگی و تخريب روبه رشد منابع تاريخی فرهنگی و بعضا قاچاق 2جلب مشارکت گروه های محلی در تصمیم گیری ها
2آنها

امكان آسیب به الگوهای فرهنگ بومی و فراموشی آداب ورسوم و 2امكان تبادل فرهنگی استان کرمانشاه با ديگر شهرهای هم مرز
3سنت های محلی و بومی

تالش برای افزايش تعداد مكان ها و جاذبه های طبیعی و فرهنگی 
2ازدياد تخلفات اجتماعی در استان با ورود گردشگران نسبت به قبل4ثبت شده در فهرست میراث جهانی يونسكو

رواج گردشگری مذهبی و فرهنگی و تاريخی و ايجاد عالقه 
3گردشگران به تاريخ و فرهنگ و سنت اين استان

امكان تعرض گروهک های تروريستی با توجه به موقعیت استراتژيک 
4استان امكان جذب نیروی انسانی آموزش ديده از دانشگاه ها در فعالیت ها و 

2بخش های تخصصی گردشگری

3امكان تبلیغات مناسب برای گردشگری

نمودار 1. تسهیالت زیرساختی و رفاهی                                          نمودار 2. منابع و جاذبه های گردشگری  

 نمودار 3. عوامل اقتصادی                                                         نمودار 4. عوامل فرهنگی و اجتماعی
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عوامل خارجی مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان كرمانشاه
هدف اين مرحله، سنجش محیط خارجی محدودۀ مطالعه برای 
شناسايی فرصت ها و تهديدهايی است که استان کرمانشاه در 
ارتباط با گسترش و توسعۀ گردشگری با آن مواجه است. براساس 
مطالعات انجام شده و بررسی محدودۀ مطالعه، مجموعۀ فرصت ها 
غالب چهار سنجۀ  در  پايدار،  گردشگری  بر  مؤثر  تهديدهای  و 
منابع و جاذبه های گردشگری، تسهیالت زيرساختی و رفاهی، 
عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و عوامل اقتصادی بررسی و تحلیل 
شده است. سپس در ستون مقابل، به هريک از عوامل داخلی، 
امتیازی بین 1 تا 5 داده می شود که بیانگر وضعیت هر عامل 
 3 رتبۀ  ضعیف،  کمی   2 رتبۀ  ضعیف،  وضعیت   1 رتبۀ  است. 
متوسط، رتبۀ 4 خوب و رتبۀ 5 خیلی خوب را نمايش می دهد 

)جدول 4(

.موانع موجود در توسعۀ گردشگری استان كرمانشاه
ساختارهای  وجود  بدون  گردشگری  غنی  جاذبه های  وجود 
ايجاد  و  گردشگران  جذب  موجب  نمی تواند  مناسب  زيربنايی 
رضايت در آنها شود. به عبارت ديگر، داشتن ساختارهای زيربنايی 
مناسب که درواقع جزئی از محصول گردشگری است، می تواند 
جاذبه های  و  اماکن  از  بازديد  برای  را  بیشتری  گردشگران 

گردشگری جذب کند.

موانع اقتصادی
حمايت نكردن از سرمايه گذاری در صنعت گردشگری )دولتی و 

خصوصی(

عدم حمايت کافی از بخش خصوصی و تشويق به سرمايه گذاری 
در بخش گردشگری به علت سودآورنبودن، حمايت ناکافی دولت 

و اقدامات محدودکننده از سوی برخی مقامات غیرمسئول و ...

پرداخت  )مثل  خصوصی  بخش  برای  الزم  تسهیالت  نبود 
وام های بلندمدت با بهرۀ کم(، واگذاری زمینی مناسب با بهای 
امنیت  تضمین  رفاهی،  مراکز  و  ايجاد هتل ها  به منظور  دولتی، 
به منظور  دولت  سوی  از  گردشگری  صنعت  در  سرمايه گذاری 

ايجاد انگیزه در بخش خصوصی

موانع اجتماعی و فرهنگی
بیم از اثرات مخرب جهانگردی بر فرهنگ محلی

عدم شناخت ساليق جهانگردان و سیاحان خارجی

مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی و قومیتی

پايین بودن سطح آگاهی جامعه در زمینۀ گردشگری و جاذبه های 
گردشگری

موانع مدیریتی و سازمانی
ضعف مديريت کالن در صنعت گردشگری

بی توجهی به توسعۀ منابع انسانی در صنعت گردشگری

نبود برنامۀ جامع و استراتژيک و همچنین مشخص نبودن هدف ها 
و سیاست ها در قالب يک برنامۀ اجرايی

ناهماهنگی بین سازمان ها و ارگان های دولتی که در بهبود وضع 
جهانگردی مؤثرند.

کمبود نیروی متخصص

استفاده نكردن از کارشناسان مجرب و آشنا به صنعت گردشگری

نارسايی امكانات زيربنايی و خدمات رفاهی

ضعف در اطالع رسانی و تبلیغات در زمینۀ جذب گردشگر

بخش  در  اقامتی  و  رفاهی، خدماتی  بودن سیستم های  ناکافی 
گردشگری و نبود امكانات اولیه مثل اقامتگاه های مناسب

SWOT تجزیه وتحلیل داده ها به روش
نقاط  و  پايدار  گردشگری  توسعۀ  بر  اثرگذار  عوامل  مقاله،  اين 
قوت، ضعف، فرصت و تهديدهای آن را در استان مرزی کرمانشاه 

بررسی کرده است.

ارائۀ راهبردها و راهكارهای توسعه
اين مرحله از پژوهش، به تجزيه وتحلیل موقعیت استراتژيک و 
تدوين استراتژی های عمده يا کالن و پیشنهاد اقدام استراتژيک، 
اختصاص دارد. در اين راستا، اطالعات حاصل از تجزيه وتحلیل 
داده ها در مرحلۀ قبل، به عنوان داده های ورودی در اين مرحله 
مورداستفاده و تجزيه وتحلیل قرار خواهد گرفت. تجزيه وتحلیل 
موقعیت و تعیین اقدام استراتژيک عبارت است از انجام موازنۀ 
استراتژيک بین عوامل سوق دهنده شامل فرصت و قوت )در مقابل 
عوامل بازدارنده شامل تهديد و ضعف و به منظور رفع آنها(. در 
ادامۀ تحلیل های اين مرحله، موقعیت راهبردی استان کرمانشاه، 
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با استفاده از دو روش پیشنهادی در منابع نظری مختلف تحلیل 
و ارزيابی شده است.

نمودار تحلیل موقعیت و تعیین راهبرد
يكی از کاربردهای مدل SWOT، مقايسۀ نظام يافتۀ فرصت ها و 
تهديدهای خارجی با ضعف و قوت های داخلی است که به منظور 
استراتژی های  و  موقعیت ها  میان  الگو  چهار  از  يكی  تشخیص 

عمده يا کلی صورت می گیرد.

عوامل  ارزيابی  ماتريس های  از  حاصل  نتايج  جمع بندی  با 
استان  مرزی  شهرهای  موقعیت  خارجی،  و  داخلی  استراتژيک 
کرمانشاه در گردشگری، تعیین و اقدام استراتژيک متناسب با 
اين نمودار  آن پیشنهاد می شود )نمودار 5(. همان گونه که در 
نشان داده  شده، اين استاندارد وضعیت غلبۀ تهديدها بر فرصت ها 

جدول 5. ماتریس بررسی عوامل داخلی

وزن میانگینمجموععوامل
نسبی

622/952/27قوت ها

612/541/27ضعف ها

1235/493/74جمع

جدول 6. ماتریس بررسی عوامل خارجی

وزن نسبیمیانگینمجموععوامل

653/091/54فرصت ها

382/533/20تهديدها

1035/624/74جمع

نمودار5. تحلیل موقعیت و تعیین راهبرد

و درضمن غلبۀ نقاط ضعف بر نقاط قوت قرار گرفته است. در 
»استراتژی های  از  استفاده  با  می شود  توصیه  شرايطی،  چنین 
نقاط ضعف و  و قوت ها، جبران  با شناخت فرصت ها  تدافعی« 
تهديد در پیش گرفته شود. کاربرد ماتريس داخلی ـ خارجی 
در تدوين استراتژی های بخش های گوناگون است. اين ماتريس 
9 خانه دارد و بخش های مختلف، در يكی از 9 خانۀ آن قرار 

می گیرد. همچنین اين ماتريس دو بعد اصلی دارد:

از  - بیرونی  استراتژيک  عوامل  موزون  امتیازات  مجموع 
ماتريس 6 که بر محور عمودی نشان داده می شود.

از  - درونی  استراتژيک  عوامل  موزون  امتیازات  مجموع 
ماتريس 5 که روی محور افقی نشان داده می شودبا توجه 
به اينكه مجموع امتیازات موزون در ماتريس های ارزيابی 
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نمرة نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
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نمودار 6 . ماتریس داخلی ـ خارجی

قرار می گیرند،  تا 5  فاصلۀ 1  بیرونی و درونی، در  عوامل 
خانه های اين ماتريس به گونه ای خواهد بود  که در تصوير 

نمايش داده  شده است.

با توجه به اينكه نمرۀ نهايی نقاط قوت و ضعف گروه ها برابر 
3/74 و نمرۀ نهايی فرصت و تهديدها معادل 4/74 است. جهت 
استراتژيک تأثیر وضعیت اقتصادیـ  اجتماعی استان کرمانشاه بر 
گردشگری، در خانۀ شمارۀ 1 قرار دارد. اين موقعیت استراتژيک 
بیانگر انتخاب استراتژی رشد و توسعه است.بنابراين با توجه به 
مراحل  در  استراتژيک  موقعیت  تعیین  و  عوامل  ارزيابی  نتايج 
گذشته، راهبردهای ضعف ـ فرصت از اهمیت ويژه ای برخوردار 
بوده و بخش عمده ای از تجزيه وتحلیل های اين مرحله بر تدوين 
اين راهبردها متمرکز است که در میان مجموعۀ راهبردها نیز 

سهم بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد. 

SO راهبرد رقابتی/تهاجمی

اين راهبردها تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی 
برتری های  از  بهره برداری  برای  زير  راهكارهای  است؛  استوار 

موجود ارائه می شود:

شهرهای  - کشاورزی  و  معدنی  منابع  از  بهره برداری 
از نیروی کار محلی  با استفاده  مرزی استان کرمانشاه 
نام  مشهورشدن  آن  درنتیجۀ  و  صادرات  توسعۀ  برای 

محصوالت اين استان

برای  - کاال  ترانزيت  مسیرهای  ساماندهی  در  بهبود 
از موقعیت ژئواستراتژيكی در شهرهای مرزی  استفاده 

استان کرمانشاه

مديريت  - در  بومی  متخصص  نیروهای  به کارگیری 
شهرهای مرزی استان کرمانشاه برای توسعۀ همبستگی 

ملی و استفاده از سرمايۀ اجتماعی

توسعۀ تعاونی ها و بازارچه های مرزی، به منظور استفاده  -
از بازار مصرف کشورهای همسايه و نیز تبادل فرهنگی و 

ايجاد امنیت در مرزها

بهبود در وضعیت تبلیغات و معرفی جاذبه های گردشگری  -
استان برای کشورهای مختلف ديگر، زمینه سازی برای 

معرفی استان در سطح منطقه و بین المللی

بهبود وضعیت گونه های خاص جانوری و گیاهی منطقه -

نیز  - و  گردشگران  برای  حفاظت شده  مناطق  معرفی 
کاربری های هماهنگ با آن در نزديكی آن

به  - با توجه  پايانه های صادرات محصوالت زراعی  ايجاد 
شرايط ممتاز بازرگانی بین المللی

راهبردهای بازنگری WO )تغییر جهت هوشمندانه(

از  بهره گیری  بر  سعی  درونی،  ضعف  نقاط  بر  تأکید  ضمن 

استراتژی رهاسازی

استراتژی رشد و توسعه
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استان  اين  روی  نقاط ضعف  رفع  به منظور  بیرونی  فرصت های 
است. به اين منظور راهكارهای زير ارائه می شود:

و  - خالقیت  از  بهره مندی  برای  مناسب  زمینۀ  ايجاد 
نوآوری جوانان در کارآفرينی و امور مربوط به گردشگری

گسترش مبادالت اقتصادی به ويژه در بخش کشاورزی  -
برای افزايش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معیشتی 

شهرهای مرزی استان کرمانشاه

ارائۀ زمینه های مناسب برای گسترش سرمايه گذاری در  -
شهرهای مرزی استان کرمانشاه و استفاده از نیروهای 
جوان و متخصص بومی در توسعۀ اقتصادی و نیز توسعۀ 

گردشگری

بهره گیری از امكانات اينترنتی برای گسترش گردشگری  -
در استان و معرفی امكانات و ويژگی های منحصربه فرد 

آن

استفاده از موقعیت اقتصادی و ژئو استراتژيک شهرهای  -
مرزی استان کرمانشاه در هم جواری با کشورهای خارجی

به منظور  - اقتصادی و تجاری رسمی  گسترش مبادالت 
کاهش فعالیت های تجاری غیررسمی

ST راهبردهای تنوع
در راهبردهای تنوع بخشی که بر نقاط قوت درونی و تهديدهای 
ارائه  تهديدها  رفع  برای  زير  راهكارهای  است،  متمرکز  بیرونی 

می شود:

امكانات  - از  استفاده  با  کشاورزی  فعالیت های  گسترش 
مرزی  شهرهای  انسانی  نیروهای  و  کشاورزی  طبیعی 
به  وابسته  تبديلی  صنايع  ايجاد  برای  کرمانشاه  استان 

محصوالت کشاورزی

ايجاد فرهنگ تولیدگرا برای بهره برداری از منابع غنی  -
کانی و معدنی در شهرهای مرزی استان کرمانشاه

حمايت کردن و گسترش دادن صنايع دستی و نیز شیرينی ها  -
و... مخصوص استان

فراهم آوردن شرايط مناسب برای مرمت و به سازی آثار  -
باستانی موجود در منطقه

گسترش حمل ونقل ريلی به منظور ترانزيت بین المللی  -
اقتصادی، اجتماعی  برای رشد و توسعه در زمینه های 

و فرهنگی

افزايش  - راستای  در  هوايی  حمل ونقل  گسترش 
استانداردهای مربوط به آن در خدمت صنعت گردشگری

قانون گرايی  - ايجاد فرهنگ  و  اجتماعی  انسجام  افزايش 
برای استفادۀ بهینه از امكانات موجود شهرهای مرزی

WT راهبرد تدافعی

در اين راهبرد ضمن تأکید بر رفع آسیب پذيری شهرهای مرزی 
استان کرمانشاه، راهكارهای زير ارائه می شود:

توزيع بهینۀ امكانات و منابع به منظور از بین بردن فقر و  -
محرومیت در شهرهای مرزی استان کرمانشاه

تشويق و حمايت بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در  -
بخش اقتصادی به منظور افزايش گردشگری 

و  - گردشگری  علمی  بررسی  برای  شرايط  فراهم آوردن 
نیز بررسی جوانب مختلف برای بهبود شرايط و امكانات 

گردشگری

زمینه های  - در  سالم  اقتصادی  فعالیت های  گسترش 
از  استفاده  با  با کشورهای همسايه  بازرگانی  و  تجاری 
شهرهای  در  معدنی  و  کشاورزی  موجود  ظرفیت های 

مرزی استان

خانواده ها  - بر  حاکم  فرهنگی  بافت  ارتقای  و  اصالح 
به منظور افزايش فرهنگ قانون مداری

فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی برای تأمین امنیت  -
اقتصادی در رقابت با کشورهای هم جوار

ايجاد فرهنگ سازی مناسب برای جذب گردشگر -

بحث و نتیجه گیری
توسعۀ صنعت گردشگری در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی 
توسعۀ  ملی موجب  امنیت  متقابل  به طور  و  دارد  در آن کشور 
آنچه  مجموع  از  می شود.  کشور  در  گردشگری  صنعت  پايدار 
اصولی  برنامه ريزی  که  رسید  نتیجه  اين  به  می توان  بیان شد، 
نه تنها  استان  گردشگری  جامع  طرح  اجرای  و  تهیه  به ويژه  و 
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بهار، ص 29-40.
و  - )مطالعۀ موردي: کالن شهر مشهد(. مطالعات  پايدار گردشگري  توسعۀ  استراتژي مقصد در چهارچوب  تدوين  و  ارزيابي  قدمي، مصطفي. )1390(. 

تابستان، ص 59-82. پژوهش هاي شهري منطقه اي، دورۀ 3، ش 9،  

امكان جذب گردشگر را بیشتر فراهم می آورد، بلكه با اختصاص 
اعتبارات گردشگری، تبلیغات، احیا، مرمت آثار تاريخی و باستانی 
و معرفی جاذبه های استان، می توان از توان های گردشگری اين 
استان استفادۀ بهینه کرد. جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه 
ـ  تاريخی و فرهنگی  تنوع، شامل جاذبه های طبیعی،  براساس 
مذهبی است که جاذبه های اکوتوريستی مهم ترين عامل جذب 

گردشگر محسوب می شود.

سپاسگزاری
از تمامی عزيزانی که ما را در انجام اين پژوهش ياری فرمودند، 

تشكر و قدردانی می کنیم.

تعارض منافع
بین نويسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.




