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  چكيده

 را زمينهگردشگري،  ريزيبرنامه و شودمي شناخته جهان در اقتصادي بزرگ بخش سومين عنوان به گردشگري امروزه

 صنعت پايدار توسعه باعث تواننمي خدمات و بنايي زير امكانات وجود بدون د.كنمي فراهم جامعه پايدار توسعه براي

 از استفاده با حاضر تحقيق توريستي، و گردشگري زمينه در  كوزران شهر پتانسيل بسيار باالي به توجه با شد گردشگري

 هئارا به  )،swot( سوات شيوه به تهديدها و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تعيين و ميداني مطالعات ،پيمايش روش

 تدوين منظور به الزم اطالعات آوريجمع .است پرداخته كوزران منطقه گردشگري توسعه جهت در هاييراهبرد

 است.  همچنين از روش شده جامان ميداني و ايكتابخانه روش دو با كوزران شهر گردشگري صنعت توسعه هايراهبرد

 و سو يك از هاقوت به نسبت هاضعف چيرگي بيانگر نتايج به دست آمده  .است شده استفاده مصاحبه و پرسشنامه

-ظرفيت نرسيدن حداكثر به اصلي عامل ضعف نقاط حقيقت، در. است ديگر سوي از تهديدها به نسبت هافرصت برتري

 تقليل براي هافرصت از استفاده به معطوف بيشتركه  يراهبردهاي بنابراين. هستند كوزران شهر گردشگري توسعه هاي

 .است شده پيشنهاد هستند، ضعف نقاط

  سوات، كوزرانمدل  گردشگري، كلمات كليدي: 
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 مقدمه

 بسيار منطقه ره ايهوتوانمندي هاقابليت با آن تطبيق و مشتري تقاضاي بازار، نياز به توجه ،گردشگري صنعت درامروزه 

 از استفاده اب بعدي گام در تا باشدمي گردشگري عرضه و تقاضا در نخست مرحله فرايند اين .است گرفته قرار نظر مد

 با اطقمن در ويژهبه گردشگري وضعيت ارتقاي جهت مناسب راهكارهاي هئارا به هابررسي اين از حاصل اطالعات

( مهردانش  گردد اقدام گردشگري پايدار توسعه قوانين و هااستاندارد تدوين به محور مشتري رويكرد با و زيستي اهميت

 شده تهشناخ جهان در درآمد كسب پاك اركان از يكي عنوانبه گردشگري صنعت اخير هايسال در). 1397و نوري، 

 اقتصادي نقرو و هسازند هايفعاليت به مردم آوردن روي باعث گردشگري گسترش.باشدمي مختلف ابعاد داراي كه است

 واهدخ پي در كوچك هايبخش و مناطق در را گذاريسرمايه رشد و اجتماعي خدمات گسترش كه شودمي فقر كاهش و

-محروم ويژههب روستاها شهرها و توسعه براي روشن بسيار اندازهايچشم با نئمطم روشي توانرا مي گردشگري. داشت

شد  دشگريگر صنعت پايدار توسعه باعث تواننمي خدمات و بنايي زير ناتامكا وجود بدون .كرد معرفي هاآن ترين

 به دليل و دارد  قرار باباجاني ثالث و جوانرود روانسر، هايشهرستان بين مواصالتي شاهراه يك عنوان به كوزران بخش

قرار  خاص مورد توجه گردشگر جذب زمينه در توانمي كه است هاييبخش از يكي عنوان به ،تاريخي هايجاذبه داشتن

پرداخته  ردشگريگ توسعه به دستيابي براي كوزران شهر شرايط ارزيابي به swot مدل از استفاده با تحقيق اين درگيرد. 

 در  واندتمي ،منطقه گردشگري يهاتمحدودي و هاظرفيت شناخت كه موضوع اين به عنايت با مقاله اين در .شودمي

 توسعه هايمحدوديت و هاظرفيت بررسي ضمن باشد، موثر آن مشكالت و لئمسا رفع و گردشگري مناسب ريزيبرنامه

 . شود رداختهپ مناسب راهبردهاي ئهارا و عوامل تحليل به ،يكپارچه تحليل با تا است شده تالش كوزران شهر گردشگري

 تحقيق انجام ضرورت و اهميت

 توسعه و رشد و اشتغال اصلي منبع همچنين و صنعت ينترمتنوع و ترينبزرگ عنوان به گردشگري صنعت امروزه

 دليل به بزرگ و كوچك شهرهاي براي گردشگري ريزيبرنامه). 224: 1386(كارگر،  گردد مي محسوب كشور اقتصادي

 شهري خدمات و تسهيالت از حمايت در كه مهمي هايروش و اشتغال عمومي، درآمد افزايش اقتصادي، هايسودمندي

 ).129: 1381 ،(موحداست اهميت داراي شودمي استفاده توريستي و تاريخي هايمكان بازسازي و گهدارين در كمك و

 زمينه در بااليي قابليت كه باشدمي آن اقتصادي چرخه به وابسته چيز همه از بيش حاضر عصر در گردشگري اهميت

 قالب در كه است مساعدي شرايط ايجاد نيازمند ،يتموقع از گيريبهره .باشدمي دارا الملي بين و محلي اقتصادي پويايي

 روز اهميت كه است عنصري اطالعات). 25: 1391، همكاران و فرجي( است بررسي قابل فراگير و جامع ريزيبرنامه

 اقامت محل يك در كوتاهي مدت در فقط گردشگر معموال است يافته گردشگري صنعت در چشمگيري نقش و افزون

 را الزم اطالعات بخرد، يا دهد انجام ببيند، است قرار آنچه مورد در سرعت به است الزم ،)gunn, 2002: 45(كند مي

 مكاني اگر ).doswell, 1997: 177( كرد آگاه شودمي عرضه آنجا در كه خدماتي و مقصد مورد در را او يا آورد، بدست

 سفر امكان نگيرد، صورت مناسب طريق از رساني عاطال كه صورتي در، باشد داشته هم زيادي ديدني ارزشمند هايجاذبه
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 از جلوگيري ،گردشگري صنعت در اطالعات فناوري جديد كاركردهاي از يكي شود،مي كمتر مقصد آن به گردشگران

 فرهنگي،، اجتماعي شرايط از كنندگاندبازدي آگاهي فقدان. است گردشگران بازديد مورد هايمكان از برخي تخريب

 را هاييتعارض و مشكالت مهمان و ميزبان مواجهه هنگام كه است يمهم عوامل از ميزبان جامعه در دياقتصا و سياسي

 كمك آنها به كه دارند اطالعاتي به نياز آنجا، از بازديد حين در يا مكان يك به ورود از قبل گردشگران. آورد مي وجود به

 به واندتمي صورتي در ر كوزرانشه  در گردشگري ).gunn, 2002: 45( كنند درك بهتر را موجود هايواقعيت تا كند

 به گردشگران دسترسي براي. باشد برخوردار پايداري از كه كند بازي مثبت و موثر نقش توسعه محرك عامل عنوان

)، خان اصغر علي كوشك و دانه قره سراب(مانند  هاجاذبه محل در رفاهي تسهيالت از استفاده و گردشگري هايمكان

 صنعت پايدار توسعه باعث تواننمي خدمات و بنايي زير امكانات وجود بدوند. شو ايجاد بنايي زير امكانات يدبا

 صنعت نيافتگي توسعه با تواند مي كه است عواملي از يكي مناسب تبليغات عدم و بازاريابي ضعف البته. شد گردشگري

 براي حتي كه استان از خارج تنها نه كوزران گردشگري يهاجاذبه اكثر متاسفانه.باشدمرتبط  كوزران بخش گردشگري

 از يكي مناسب تبليغات عدم و بازاريابي ضعف كه رسدمي نظر به لذا. نيستند شده شناخته نيز در داخل استان افراد اغلب

 كهميدهد نشان مطالعات. اما باشد در ارتباط منطقه اين گردشگري صنعت نيافتگي توسعه با تواندمي كه است يعوامل

 پايدار توسعه باعث تواندنمي خدماتي و بنايي زير امكانات وجود بدون ،به تنهايي ومنطقه يك هايجاذبه براي بازاريابي

 محل در  رفاهي تسهيالت از  استفاده و گردشگري اماكن به گردشگران دسترسي براي يعني ؛شود گردشگري صنعت

 به swot تحليل مدل از استفاده با است شده تالش حاضر پژوهش در. شود ايجاد بنايي زير امكانات بايد ها،جاذبه

 ضعف، قوت، نقاط ترينمهم رو، اين ازپرداخته شود.  گردشگري توسعه به دستيابي براي كوزران شهر شرايط ارزيابي

، كالبدي ختارسا ،هازيرساخت، اقتصادي گانهنه ابعاد قالب در كوزران شهر گردشگري توسعه تهديدهاي و هافرصت

 راههشا خدمات و محصوالت خاص، فضاهاي و اجتماعي ي،جغرافياي– طبيعي ي،فرهنگ -تاريخي، جغرافيايي موقعيت

 مشخص شهر اين گردشگري توسعه هاياولويت ها، آن امتياز و اهميت ضريب تعيين از پس و شودمي مشخص كوزران

 .است شده

 تحقيق روش

 روش دو با كوزران شهر گردشگري صنعت توسعه هايراهبرد تدوين منظور به الزم تاطالعا آوريجمع ،اين مفاله در

شامل  نيز آماري جامعه .است شده استفاده مصاحبه و پرسشنامه است.  همچنين از روش شده انجام ميداني و ايكتابخانه

 جامعه محدوديت به توجه با .است كرمانشاه و كوزران گردشگري يحوزه صاحبنظران و كارشناسان مديران، از نفر 50

 حاضر، پژوهش در. است گرفته قرار بررسي مورد آماري جامعه كل پژوهش، روايي حفظ بر انپژوهشگر تاكيد و مذكور

 راهبرد تدوين جامع چوب چهار از ، كوزران شهر در گردشگري صنعت توسعه براي مطلوب راهبردهاي تدوين منظور به

 هاياندازه در هاسازمان انواع براي كه است شده هئارا هاييروش و ابزارها مدل، اين در. است شده استفاده )سوات لدم (
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( اعرابي:  رساندمي ياري مناسب يهاراهبرد گزينش و ارزيابي شناسايي، در راهبردي طراحان به و است مناسب گوناگون

1385 :68.( 

 موضوع ادبيات بر مروري

 ناخالص دتولي ملي درآمد افزايش باعث گردشگري كه كنداظهار مي گردشگري ياقتصاد تاثيرات مورد در ،)1999(لي

 خدمات بهبود به صنعت اين كه دارد اعتقاد و داندمي دولت براي درآمدي منبع را گردشگري او همچنين،. شودمي ملي

 .شودمي منجر اجتماعي

 كه رسدمي نتيجه ينا به و است پرداخته آلبانيا در توريسم توسعه بررسيو بازسازي به پژوهشي در)، 2000( هالويليام و 

 باعث و افزايش ار درآمدها تواندمي كه است اين، آورد همراه به منطقه براي تواندمي گردشگر جذب كه فوايدي از يكي

 .شود دستي صنايع و منطقه هنرهاي حفظ و زايياشتغال

  swotمدل با كرمانشاه شهر گردشگري توسعه در موثر موامل لعوام بررسي به يامقاله در )،1391( همكاران و تقوايي

 تقويت تي،مديري نهادهاي اصالح شامل كرمانشاه شهر گردشگري براي مقاله اين پيشنهادات ترينمهمد. انپرداخته

 .است مردم و گردشگري با مرتبط هايسازمان و والنئمس بيشتر تعامل تبليغات،

 توجه با ،نشاهكرما گردشگري توسعه فرهنگي -اجتمايي و اقتصادي تاثيرات سنجش الهمق در )،1391( رستمي و صيدايي

 فرهنگي-ماعياجت، اقتصادي توسعه در ترتيب به گردشگري توسعه گيرند كهنتيجه مي كرمانشاه شهر هايتوانمندي به

 .گرددمي بر گردشگري توسعه به اجتماعي و اقتصادي تغييرات و داشته دارمعني تاثير

 در لكترونيكا گردشگري سازيپياده جهت يپيشنهاد مدلي هئارا عنوان تحت ايمقاله در)، 1387( همكاران و بمانيان

 حوزه رد روستايي گردشگري توسعه در ايران، معاصر شرايط در را دمينگ چرخه از استفاده، شهري توسعه هايطرح

 .دانست موثر روستايي قمناط موجود هايجاذبه و منابع كارآمد و بهينه بكارگيري

 كاربست با شهري يپايدار راستاي در اكولوژيكي راهبردي ريزيبرنامه عنوانا ب ايمقاله در )،1396( همكاران و منتظري

 گذارانسرمايه گيزهان به توجه مديريتي، و سياسي اراده تقويت كه رسدمي نتيجه اين به ،تهران 22 منطقه سوات متا تكنيك

 منطقه اين يرپايدا راهبردهاي رينتمهم از منطقه به برتر خدمات هئارا در فرادست اسناد بر تاكيد و خصوصي بخش و

 .باشدمي

 متا مدل از استفاده با اندام كوچك شهرهاي فضايي راهبردي ريزيبرنامه عنوان اب ايمقاله در)، 1394( همكاران و رضايي

 شامل كه نمايد مي اشاره تفت شهر توسعه در اولويت واجد اهبردهاير به يزد، استان در تفت شهر موردي مطالعه سوات

 استفاده... و آب بحران مشكالت رفع در منسجم ريزيبرنامه تورم، هئلمس و تحريم رفع در ولينئمس و مقامات وجه

 باشد.مي ... و كشاورزي بخش از درست
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 مورد ،پايدار يگردشگر يريزبرنامه براي استراتژيك ابزاري متاسوات عنوان تحت ايدرمقاله )،1394( همكاران و بدري

 اهداف ميان تناسب انميز بررسي رقبا، مقابل در روستا جايگاه شناسايي امع،ج نظري مباني هئارا به ،ميغان روستاي مطالعه

 ،متخصص نيروي دوجو رسوم، و آداب حفظ، آبي منابع ،فرد به منحصر و زيبا اندازهايچشم، هاقابليت و هاتوانايي با

 پردازد.و ... مي روستا تاريخي قدمت

 مطالعه مورد منطقه معرفي

 و است هشد واقع كرمانشاه استان مركز در كيلومتر 800 تقريبي وسعت با كرمانشاه شهرستان توابع از ؛كوزران بخش

 بحث در راوانيف بالقوه هايظرفيت داراي كه باشدمي آشيان هفت و سنجابي هاي نام به دهستان 2 و روستا 106  داراي

 و خود براي... و اداري- بازاري-خدماتي مركز . كوزرانباشدمي بيشتر تعالي و رشد مستعد و است پايدار توسعه

 شهرستان آبي نهر محور روستاهاي گهواره، بخش تختگاه اهالي روستاهاي اكثر.باشدمي راهمجو هايبخش روستاهاي

 ،كرمانشاه مركزي بخش نيلوفر سراب محور روستاهاي و ماهيدشت بخش برز چهار محور روستاهاي روانسر،

 و جوانرود ،روانسر شهرهاي با همجواريباشد و . اين شهر نقش مركزيت را دارا ميباشدمي كوزران به مراجعاتشان

 از يكي انعنوبه چنينهم وزران. كباشيم آن از سيار تجمعي عظيم خيل گذر شاهد روز هر كه شده باعث ماهيدشت

 ثالث التيمواص راه چنينهم و جوانرود و اورامانات مناطق به تردد جهت ايالم و كرمانشاه مردم اصلي هايمحور

 افزوده است. آن اهميت بر و گرديده مطرح يباباجان

 و چغاخزان تپه هللا، هتپ تپه، قباق هايتپه. است شده شناسايي باستاني تپه و محوطه 84 تاكنون بخش اين تاريخي آثار از

 نزديكي در كه تاريخي مكان ترينمهم اما .باشندمي بخش اين در اشكانيان خييتار هايدوران ميانه هايسده آثار از...

 در شناسانباستان و دانشجويان حاضرحال   در و شده واقع خيبر روستاي در كه باشدمي خيبر تپه است شده واقع كوزران

 گردشگران كه شد خواهدمطرح  تاريخي جاذبه عنوان يكاي نزديك بهدر آينده مسلما و هستند منطقه اين كاوش حال

 اصغر ياد زنده كوشك توان بهمي منطقه اين ديدني هايجاذبه و آثار ديگر ازجذب خواهد كرد.  منطقه اين بهرا  زيادي

 روستاي آسياب تاالب و دارد قرار نهدا قره زيباي سراب دركه  سنجابي غيور ايل حكمران آخرين سنجابي بختيار خان

 فاصله و سال مختلف فصول در مناسب هواي و آب و بكر و زيبا هايدشت با منطقه اين همچنين اشاره كرد. چقاخزان

 گردشگري و مسافري اسكان خدمات حوزه در گذاريسرمايه جذب براي مناسبي زمينه جوانرود و كرمانشاه شهر تا اندك

 هاريزيبرنامه و الزم امكانات بايد اما دارد بااليي گردشگري جذب توان گردشگري جاذبه لحاظ زا منطقه اين. دارد

 موفق خود رقباي ساير مانند گردشگري قطب كي عنوانبه بتواند تا ذيردپ صورت بخش اين در گردشگر جذب جهت

 هايشهرستان ارتباطي مسير در شدن واقع همچنين و دلپذير طبيعت ،خوش هواي و آب دليل به كوزران بخش .كند عمل

 كه گونه آن نتوانسته هنوز گردشگري پتانسيل بودن دارا با ولي. است برخوردار بااليي اهميت از ثالث جوانرود، روانسر،

 بسياري گردشگران پذيراي ، ركشو حتي و استان سطح در تواندمي كوزران بخش .باشد موفق گردشگر جذب در بايد
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 و ريزيبرنامه فقدان .است مانده باز گردشگري توسعه از ها،ضعف و مشكالت برخي وجود دليل به همتاسفان كه باشد

 كاسته شهر ينا اجتماعي  اقتصادي حيات تجديد و گردشگري زمينه در موجود هايفرصت از الزم هايساخترزي عدم

 پيامدهاي بروز موجب، گردشگران رشپذي براي شهر آمادگي عدم و ريزيبرنامه فقدان كه است حالي در اين .است

 هايفعاليت ركود مهاجرت، افزايش طبيعي، اندازهاي چشم تخريب طبيعي، محيط و آب منابع آلودگي مانند نامطلوبي

 توسعه و گيريبهره امكان... و زماني فني، از اعم مختلف هايمحدوديت به توجه با ديگر، سوي . ازاست شده كشاورزي

 بهترين تعيين براي مناسب هايروش از استفاده بنابراين .ندارد وجود كوتاه زمان در محلي سطوح در هاظرفيت تمام

 .است ضروري ،علمي معيارهاي و هاروش كمك با راهبردها

 تحقيق هاي يافته

 از استفاده با يي،اجرا اقدام هر از پيش بايد هستند، دخيل گردشگري توسعه در كه متنوعي هايمولفه و ابعاد به نوجه با

سوات،  كپارچهي تحليل انجام در مرحله اولين .شود پرداخته شهر موجود شرايط ارزيابي ه) بswot(مدل  يكپارچه تحليل

 اكنين،س از تعدادي نظرات استخراج با رو اين از .است رو پيش هايتهديد و هافرصت ضعف، قوت، نقاط شناسايي

 توسعه هب دستبابي براي رو پيش تهديدهاي و فرصت ضعف، قوت، نقاط ترينمهم كوزران، بخش ولينئمس و گردشگران

 فرهنگي، -خيتاري جغرافيايي، موقعيت كالبدي، و يزيرساخت ابعاداقتصادي، در و شده استخراج كوزران شهر گردشگري

 .است شده بندي ستهد مديريتي خدمات، و محصوالت خاص، فضاهاي اجتماي، جغرافيايي، -طبيعي

 واقع در .تاس شده استفاده داخلي عوامل ارزيابي ماتريس از ها،ضعف و هاقوت تحليل و تشخيص براي عدب مرحله در

 در ابعمن و زماني محدوديت به توجه با تا است داخلي عوامل سازيخالصه ،ماتريس اين از گيريبهره اصلي علت

كه  سازدمي مشخص نهايت در ماتريس اين ود،ش جويي صرفه انرژي و زمان در و شوند برگزيده ترمهم عوامل دسترس،

 :است ترتيب نبدي ماتريس اين تهيه مراحل ها.ها تسلط دارند و يا قوتضعف مطالعه، مورد نمونه شرايط به توجه با

 ضعف و قوت نقاط متمايز گروه دو قالب در و ستون يك در داخلي عوامل نگارش )الف

 هدف به دستيابي در عامل هر حساسيت يا اهميت ميزان به توجه با ضريب اين عامل؛ هر به اهميت ضريب تخصيص )ب

 .شودمي يك برابر عوامل تمام ضرايب جمع كه نحوي به شودمي داده يك و صفر بين ضريبي عامل هر به .گيردمي تعلق

 امتياز اين. هافضع رفع يا هاقوت از مندي بهره در مطالعه مورد نمونه توان به توجه با عامل هر به امتياز تخصيص )پ

- بهره در نمونه باالي توان معناي به چهار مقدار و پايين توان معناي به يك مقدار كه بود خواهد چهار تا يك از عددي

 .است ضعف رفع يا قوت آن از مندي

 .آيدمي دست به "امتياز" و "اهميت ضريب "از كه ؛ عامل هر نهايي امتياز محاسبه )ث
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 از بيشتر اگر و است ضعف دچار داخلي عوامل نظر از نمونه كه معناست اين به باشد 5/2 از كمتر كل نهايي امتياز اگر

 نشان را اخليد عوامل ارزيابي ماتريس1 جدول.است قوت داراي داخلي عوامل نظر از هنمون كه معناست اين به باشد 5/2

 .دهدمي

 داخلي عوامل ارزيابي ماتريس .1جدول

  رديف

 اصلي داخلي عوامل

 ضريب

  اهميت

 امتياز امتياز

 نهايي

s1 محصوالت عرضه و توليد ساكنين، براي كشاورزي بخش درآمدزايي باالي سهم: اقتصادي 

 كشاورزي

0/035  2/7  0/09  

s2 0/27  2/7  0/10 شهري برون جاده تنوع و جذابيت: كالبدي ساختار و ها ساخت زير  

s3 0/20  3/4  0/06 نجابيس بكر و زيبا دشت روانسر، ثالث، جوانرود، نبي مواصالتي شاهراه: جغرافيايي موقعيت  

s4 0/12  3/5  0/035 اليع آموزش مراكز توسعه منطقه، سطح در هاجشنواره و هاهمايش برپايي: فرهنگي – تاريخي  

s5 به صخا توجه طبيعي، عنصر كي عنوان به دانه قره سراب هجايگا قويت: تجغرافيايي -طبيعي 

 خيبر تپه امام، پارك تراولخانه، جنگلي پارك ، اخرانچي تاالب

0/065  3/4  0/22  

s6 اييبرپ طريق از شهر براي جذابيت ايجاد شهر، گردشگري بخش رشد به مردم تمايل: اجتمايي 

  شهر عمومي فضاي در هاجشن

0/045  3/1  0/14  

s7 0/16  3/2  0/05 گردشگران بازديد براي خيبر تپه مرمت خان، اصغر علي كوشك مرمت: خاص فضاهاي  

s8 0/13  2/8  0/065 زعفران توليد مرغوب، دامي و كشاورزي محصوالت توليد :خدمات و محصوالت  

s9 0/21  3/3  0/045 گردشگري توسعه به ولينئمس غالب اعتقاد :مديريتي  

    ضعف نقاط 

w1 محرك يهاپروژه اجراي براي ناكافي بودجه اران،ذگسرمايه ورود جهت انگيزه فقدان :افتصادي 

 مناسب تبليغات عدم بازاريابي، ضعف گذاري،سرمايه ريسك باالي يبرض گردشگري، توسعه

0/035  1/2  0/04  

w2 شديد رفاهي،كمبود اقامتي، تجهيزات و تسهيالت بودن ناكافي :كالبدي ساختار و هازيرساخت 

 جودو كرمانشاه، به سمت مسير اين پايين ايمني و بودن خيز حادثه عمومي، و خدماتي فضاهاي

  رفاهي امكانات عدم شهر، ورودي ندرمبادي ناسازگار هايبريركا

0/10  1/22  0/12  

w3 0/10  1/6  0/065 شهري بين هايجاده مسير بودن نامناسب :جغرافيايي موقعيت  

w4 0/09  2  0/045 سينما همچون فرهنگي فضاهاي كمبود:فرهنگي – تاريخي  

w5  0/13  2/2  0/06 زميني، فصلي بودن تقاضاي گردشگريهاي زيرروند رو به كاهش آب:فياييجغرا –طبيعي  

w6 اري ماندگ عدم آموزش ساكنان در مورد نحوه برخورد با گردشگران، پايين بودن ضريب: اجتماعي

 گردشگران، كمبود نيروي متخصص و آموزش ديده در فعاليت گردشگري 

0/035  1/9  0/07  

w7 0/08  1/5  0/05 تخريب بافت سراب قره دانه وكوشك علي اصغر خان   :فضاهاي خاص  

w8 0/11  1/7  0/065 يتوجهي به ايجاد صنايع تبديليبتعداد محدود صنايع دستي سنتي،  :محصوالت وخدمات  

w9 دنياي فيترتوجهي نسبت به ظهاي طبيعي شهر،كماطالع رساني ضعيف در مورد جاذبه: مديريتي 

 هريشهاي توجهي به جايگاه مشاركت مردم در طرحهاي گردشگري، كمي جاذبهمجازي در معرف

0/045  1/4  0/06  

 x - 2/38  - 
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 s - 0/81  - 

  2/36   1 جمع 

 

 نقاط نسبي بودن كمتر دهنده نشان كه است 36/2 با برابر داخلي عوامل كل نهايي امتياز شود،مي مشاهده كه همانگونه

 به زني خارجي عوامل ارزيابي ماتريس ادامه در. است كوزران شهر گردشگري حوزه در ضعف نقاط به نسبت قوت

 وتهديدها هاتفرص ارزيابي به ضعف، و قوت نقاط جاي به كه تفاوت اين با شود،مي تهيه قبل ماتريس با مشابه صورت

 .است شده داده نشان 2 جدول در ماتريس ينا .شودمي پرداخته

 ي عوامل خارجيماتريس ارزياب .2جدول 

  رديف

 اصلي داخلي عوامل

 امتياز امتياز  اهميت ضريب

 نهايي

q1 ايلتم افزايش زايي، درآمد براي گردشگري نقش از كسبه و مردم آگاهي افزايش :اقتصادي 

 قيمت ارزان هاياقامتگاه  ساخت گردشگري، بخش در گذاريسرمايه براي خصوصي بخش

035/ 3/5  0/12  

q2 اصالتيمو هايجاده تقويت اقامتي، مراكز و هاهتل احداث :كالبدي ساختار و هاساخت زير 

  رشه كمربندي احداث شهر، ورودي ساماندهي شهر،

0/10  3/3  0/33  

q3 يشهرها مواصالتي مسير در قرارگيري ظرفيت از منديبهره امكان: جغرافيايي موقعيت 

 داالهو و روانسر و ثالث و جوانرود

0/06  3/5  0/14  

q4 0/13  3/6  0/035 عالي آموزش زمراك توسعه منطقه، سطح در هاجشنواره و هاهمايش برپايي :فرهنگي – تاريخي  

q5 به خاص هتوج طبيعي، عنصر كي عنوان به دانه قره سراب  جايگاه قويت: تجغرافيايي -طبيعي 

  طبيعي عنصر دومين عنوان يه چياخران تاالب

 

0/065  3/7  0/24  

q6 رپاييب طريق از شهر براي جذابيت ايجاد شهر، گردشگري بخش رشد به مردم تمايل :اجتمايي 

 شهر عمومي فضاي در هاجشن

0/045  3/2  0/14  

q7 0/17  3/3  0/05 گردشگران بازديد براي خيبر تپه مرمت خان، اصغر علي كوشك مرمت :خاص فضاهاي  

q8 0/24  3/7  0/065  شهر دستي صنايع اموزش و ساماندهي: خدمات و محصوالت  

q9 0/14  3  0/045 يامنطقه و فرادست هايطرح در شهر براي گردشگري نقش تعيين :مديريتي  

    تهديد 

t1 0/06  1/7  0/035 شهر در گذاريسرمايه موفقيت عدم از ترس: اقتصادي  

t3 در كنسا غير و بومي غير افراد توسط امالك و اراضي تملك :كالبدي ساختار و هازيرساخت 

 شهر

0/10  2  0/20  

t4 0/13  2/2  0/06  كوزران اطراف در قدرتمند رقباي حضور: جغرافيايي موقعيت  

t5 0/09  1/9  0/045 قديمي ارزش با هايخانه و آثار تخريب روند: فرهنگي – تاريخي  

t6 0/13  2  0/065 گردشگران توسط زيست محيط تخريب امكان: جغرافيايي -طبيعي  

  0/07  2/1  0/035 )و ... معماري پوشش، آداب،رسوم، زبان، (وبومي سنتي فرهنگ رفتن بين از :اجتمايي 

t7 0/11  2/1  0/05  تفريحي فضاهاي ساماندهي و تاريخي بناهاي مرمت به نسبت توجهي كم: خاص فضاهاي  

t8 0/13  2  0/065  دستي صنايع يارتقا و حفظ جهت در ولينئمس توجهي كم: خدمات و محصوالت  
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t9 0/08  1/8  0/045 هاگانار برخي همكاري عدم ولين،ئمس و ساكنين سوي از هاييمخالفت بروز مكان: اديريتيم  

 x  2/70   

 s  0/75   

  2/71   1 جمع 

 

 به نسبت اهفرصت نسبي برتري دهندهنشان كه است 71/2 با برابر خارجي، عوامل نهايي امتياز ماتريس اين براساس

 .است فراهم كوزران شهر گردشگري توسعه براي مطلوبي هايفرصت قتحقي در .است تهديدها

 مورد لوا رده يراهبردها تعيين براي خارجي و داخلي عوامل ارزيابي هايماتريس از حاصل نهايي امتياز مرحله اين در

 نيز دوم رده هايهبررا راهبردها، در پذيريانعطاف اعمال و خطاها بردن بين از براي همچنين .گيرندمي قرار استفاده

 ارجيخ و داخلي عوامل ارزيابي هايماتريس در كه  (s)معيار وانحراف (x) مقادير منظور بدين .شوندمي مشخص

 نهايي، ازامتي 3 جدول. شود مي داده نمايش دوم رده راهبردهاي موقعيت و شده مشخص نمودار در اند،شده محاسبه

 .دهدمي نشان را خارجي و داخلي عوامل ارزيابي هايماتريس از آمده بدست معيار انحراف و ميانگين

 خارجي و داخلي عوامل ارزيابي از حاصل مقادير .3 جدول

 عوامل ارزيابي ماتريس داخلي عوامل ارزيابي ماتريس 

  2/71  2/36    نهايي امتياز

  x(  2/38  2/70(امتياز ميانگين

  0/75  0/81 امتياز معيار انحراف

x+s 3/19  3/45  

x-s 1/57  1/95  

 

 نشان 3 ولجد در كه طورهمان. شوندمي مشخص دوم و اول اولويت داراي راهبردهاي ،3 جدول در شده مشخص نقاط ترسيم با

 .است تهاجمي راهبرهاي با دوم اولويت و كارانه محافظه راهبردهاي با اول اولويت ، است شده داده

  :اجرايي پيشنهادات و گيرينتيجه

 نكال اهداف از يكي و است شهري توسعه به رسيدن كوچك، هايشهر در مختلف هايبرنامه اجراي از اصلي هدف

 هايراه رينتسريع از يكي اقتصادي ديد از گردشگري.است شغلي هايفرصت افزايش و ايجاد بيكاري، كاهش نيز توسعه

 دياعمس شرايط دايجا نيازمند موقعيت اين از يگيربهره .دارد را سرمايه انباشت ضريب باالترين و است سرمايه برگشت

 .است بررسي قابل فراگير و جامع ريزيبرنامه قالب در كه است

 عوامل تريناصلي بنديهدست و گزينش به راهبردي، مديريت چارچوب در و سوات مدل از استفاده با پژوهش اين در

 و هافرصت ضعف، قوت، نقاط ترينمهم رو، همين از .دش پرداخته كوزران شهر گردشگري توسعه بر گذارتاثير
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 جغرافيايي، موقعيت كالبدي، و يساخت زير اقتصادي، گانه 9 ابعاد قالب در كوزران شهر گردشگري توسعه تهديدهاي

 و است شده مشخص مديريتي خدمات، و محصوالت خاص، فضاهاي ي،عاجتما جغرافيايي، طبيعي فرهنگي، -تاريخي

 امتياز بودن تركم.است شده مشخص شهر اين گردشگري توسعه هاياولويت ها،آن امتياز و اهميت ضريب تعيين از پس

 اتخاذ به ديگر، سوي از تهديدها به نسبت هافرصت امتياز بودن باالتر و سو يك از ضعف نقاط به نسبت قوت نقاط

 هافرصت كمك به را ضعف نقاط بتوان يقطر اين از تا دارد اشاره اصلي اولويت عنوان به كارانه محافظه راهبردهاي

 داراي راهبرهاي نوع نيز و شده شناسايي تهديدهاي و هافرصت ها،ضعف ، هاقوت براساس ادامه در .نمود برطرف

 .است شده پرداخته اوليه پيشنهادات هئارا به ، )تهاجمي و كارانه محافظه (اولويت

 هايبرنامه و راهبردها نهايت در و گردشگري اصلي محورهاي تعيين اوليه، اندازچشم يك چارچوب در پيشنهادات اين

 :است شده بنديجمع زير شرح به اولويت داراي

 قره سراب دهي مانسا و ساخت از بعد .شود ايجاد دانه قره زيباي و خروشان سراب كنار در قيمت ارزان هايگاهاقامت -

 جهت درئنا ممط كه ،ها واگذار شودآن براي اشتغال و درآمد جاداي و مشاركت جهت محلي مردم به امور اداره ،دانه

 .داشت خواهد توجهي قابل كمك بخش اين پايدار درآمد و شهري توسعه

و هم موجب  شودكه هم باعث درآمدزايي مي خان اصغر كوشك يا دانه قره بسرا محدوده در ماشين پاركينگ ايجاد -

 شود.نظم و آرامش در محل مي

 .باشدمي بكر و عشايري روستايي، مناطق در گردي بوم ،است كرده پيدا رواج كشور در تازگي به كه هاييتجربه از يكي-

 چياخزان تاالب اركن در توانمي. عباسي شاه سراي كاروانو  كرمان كپري هتل كاشان، در منوچهري گردي بوم خانهانند م

 .بود خواهد خوبي گريگردش جاذب كهپرداخت  گردي بوم خانه ساخت به كوزران

 بوم ذبهاج سلمام منزل اين سنجابي غيور ايل حكمران آخرين سنجابي بختيار خان اصغر ياد زنده كوشك يده سامان با -

 و نگيفره ميراث سازمان ريزيبرنامه با هامكان وساير كوشك اين تخريب از جلوگيري براي .بود خواهد گردي

 شناسي مردم زهمو اين زمينه، در موفق و عملي تجربه .شود اقدام )ورودي مجوز( هوج دريافت به روستاها مردم مشاركت

 .دارد بااليي پذيريگردش همچنين و باال زاييدرآمد كه باشدمي) سنندج كورد خانه (

-بازديد تواندمي منطقه شگريگرد هايجاذبه معرفي و سودمند و جذاب مطالب نوشتن و نويسي وبالگتبليغ از طريق -

 جاذب نزديك درآينده منطقه اين مسلما خيبر تپه كاوش وجود با همچنين. بدهد سوق منطقه اين به را زيادي كنندگان

 هابخش ساير و انكوزر به كرمانشاه مسير در تبليغاتي بيلبوردهاي و بروشور تهيه همچنينو بود خواهد زيادي انگردشگر

 .كند عمل مثبت منطقه گردشگر جذب در تواندمي
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 قره سراب در كاه و خشت مثل يمصالح با كه) هندوستان هاي كلبه و سوييس كشور مثل( چوبي هاي كلبه ساخت  -

 .كرد خواهد ايجاد خاص جذابيتي دانه

 هئارا و يمواصالت شاهراه كي عنوان به شهرستان تجهيز و توسعه جهت در مشاركت رايب مردم تشويق و سازي زمينه-

 گردشگري يهاجاذبه و رستوران ساخت مزاياي به نسبت مردم اگر است توضيح به الزم تي،توريس تجهيزات و تسهيالت

 .كرد خواهند عمل طرح اين واقعي گذارانسرمايه عنوان به مسلما باشند آگاه منطقه اين

 زيبا و ردشگرگ بيشتر جذب براي كوزران امام پارك و تراولخانه جنگلي پارك زيباسازي و شهري سبز فضاي به توجه -

 .كوزران، بخش سازي

 در مردم ريهمكا و بيشتر مشاكت براي منطقه اين در گردشگري مختلف مزاياي مورد در بروشور و كاتالوگ توزيع -

 گردشگر جذب

 گردشگري ايهايده نمودن اجرايي جهت در گردشگري خالق هايكارگاه اندازيراه و تجهيز شناسايي، با شهرداري -

  .شوند مندبهره ه واز نتايج آن آگا گردشگران و شهروندان تا سازد تداوم را خالقيت و آموزش،تفريح، بردارد گام خالق

 شورا، اننمايندگ از مركب كوزران شهرداري در "شهري -روستايي گردشگري توسعه ستاد" نام به ستادي تشكيل -

 در گريگردش امور بر رمستم نظارت و دادن سازمان جهت كشاورزي جهاد و بهداشت اداره انتظامي، نيرو بخشدار،

 ابعهت هايدهستان و كوزران

 و روزها در رهنگيف كاالهاي غرفه و كشاورزي روستايي، توليدات ساير و روستايي دستي صنايع هفتگي بازار ايجاد - 

 خوبي تفرص محلي غذاهاي هاي جشنواره برگزاري همچنين و كوزران به و ورود عبور هنگام گردشگران ورود فصول

. نندك يابي بازار و عرضه بيشتري مخاطبان حضور در را خود هنرهاي تا است محلي آشپزهاي و روستاييان براي

 .كند كمك هاآن توسعه به روستايي جوامع براي درآمد و شغل ايجاد با تواندمي ييغذا گردشگري
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