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 چکیده

های مثبت روستاها  های مناسب برای درآمدزایی و ایجاد شغل و تحوالت و دگرگونی تواند به مانند یکی از گزینه روستایی می گردشگری

هتای روستتای نمونته گردشتگری میمنتد و تتدوین برنامته         پی شناخت توانمنتدی  با توجه به این مهم پژوهش حاضر در. درنظر گرفته شود

روش تحقیتق  . باشتد می( فرصت، تهدید) مجموعه عوامل بیرونی و( قوت،ضعف)استراتژیک گردشگری با استیاده از مجموعه عوامل درونی 

ای و مطالعتات   های استنادی و کتابخانته  روش بررسی های مورد نیاز به گردآوری اطالعات و داده. باشدتحلیلی می-در این پژوهش توصییی

نقاط قوت، ضعف، فرصتت و تهدیتدهای گردشتگری تجزیته و     سوات گیری از تکنیک میدانی صورت گرفته و برای تحلیل اطالعات با بهره

ایی شده در مقابل نقطه قوت و فرصت شناس 7 وجود . های ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده استتحلیل شده و استراتژی

هتای حاصتل از   نتایج ارزیابی. گذار بر کارکردهای گردشگری در میمند است تمریرهای نقطه ضعف و تهدید در این روستا بیانگر پتانسیل 2 

 به ترتیتب دارای  T4 ,O8,W4,S4 دهد که در بین عوامل داخلی و خارجی مثرر بر توسعه گردشگری میمند،نشان می سواتمدل راهبردی 

دهتد کته در    نشتان متی  ( 22/0)و بیرونتی  ( 0/ 2)بوده و امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامتل درونتی    72/3، 2/3 ،3/ 8 ،03/3 امتیاز وزنی

نشتان داد  ستوات   راهبرداز  های منتجاستراتژی. مجموع شرای  منطقه مورد مطالعه از نظر امتیازهای گردشگری در شرای  مطلوب قرار دارد

بتا امتیتاز    (WT) ،7/0 با امتیتاز   (WO)، 23/0با امتیاز  (ST) به عنوان اولین الویت و راهبردهای 0/ 1با امتیاز  (SO) د تهاجمیکه راهبر

 . باشندمی 038 در سال ریزی گردشگری میمند  های بعدی برنامه به ترتیب در اولویت 38/0
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 مقدمه

یکی از اهداف مهم توسعه روستایی، کاهش بیکاری، ایجاد و 

کتاهش اشتتغال در بختش    . هتای شتغلی استت    افزایش فرصتت 

دهتد کته در آینتده افتزایش      کشاورزی این واقعیت را نشان متی 

هتای   اشتغال در نواحی روستتایی بیشتتر در گترو توستعه بختش     

بته همتین دلیتل    (. 057 ، رضوانی)صنعت و خدمات خواهد بود 

های توستعه روستتایی،    است که اکثر صاحب نظران در استراتژی

سازی اقتصاد روستایی و کارا نمودن آن از طریق ایجتاد   به متنوع

توسعه گردشتگری در   .کنند های اقتصادی تمکید می انواع فعالیت

متعدد طبیعی و فرهنگتی  های  نواحی روستایی و استیاده از جاذبه

روستا به عنوان منبع درآمد و معیشت مردم روستا و در عین حال 

های منحصر به فترد طبیعتی و    ها و جاذبه کمک به حیظ سرمایه

فرهنگی روستتا یکتی از راهبردهتایی استت کته در بستیاری از       

کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان ابتزاری  

تترین مشتاغل   دی و اجتماعی و یکی از مهتم برای توسعه اقتصا

افتختاری   الدین رکن)مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است 

گردشگری روستایی جز ی از صنعت عظتیم  (. 053 و همکاران، 

ای در توانمندستازی  توانتد نقتش عمتده   گردشگری است که می

ی اییتتاء کنتتد متتردم محلتتی و تنتتوع بخشتتی بتته رشتتد اقتصتتاد 

توسعه گردشتگری روستتایی بته    (.  05 و مرادنژاد،  زاده شریف)

عنوان یتک بختش ارزشتمند و رشتد یابنتده در زمینته رهیافتت        

گتذاری بتا توجته بته      اقتصادی مطرح است و در زمینته سترمایه  

هتا و کوچتک بتودن     دسترن بودن منابع و پایین بتودن قیمتت  

هتای گردشتگری خطرهتا و     یسته بتا دیگتر طترح    ها در مقا طرح

این نوع گردشگری (. 032 ، یزدی پاپلی)های کمتری دارد  هزینه

های زراعی بتوده و عمتدتاز    های روستایی فاقد زمین در سکونتگاه

بترداری از منتابع    اند بتا بهتره   در نواحی کوهستانی نیز قرار گرفته

وانتد بته توستعه روستتایی کمتک کنتد       ت فرهنگی و طبیعی متی 

با توجه به اینکه توسعه گردشگری (.  05 ، الدین افتخاری رکن)

هتای   هتای مناستب از جملته توستعه شتبکه      نیاز به زیتر ستاخت  

ریتتزی بتترای  ارتبتتاطی، آب، بتترق و غیتتره دارد بنتتابراین برنامتته

ستایی و منتیع های رو گردشگری موجب رشد و توسعه سکونتگاه

شدن روستاییان از این زیر ستاخت گردیتده و عتالوه بتر اینکته      

توانتد   کنتد متی   وقت و فصلی را فراهم می های اشتغال پاره زمینه

هتای اقتصتادی در روستتا و نهایتتاز      موجب رونق تولید و فعالیتت 

ریتزی مناستب و   به عبارت دیگتر بتا برنامته   . توسعه روستا گردد

وان از این راهبرد جهت ربتات اقتصتادی و   ت منطبق با شرای  می

گردشتگری  (. 335 ،  کوستاک )جمعیتی روستاها استتیاده نمتود   

روستایی هم در مقیان کالن به عنتوان یتک مقصتد جهتانی و     

فرآملی در جذب گردشگر و هم در مقیان خرد به عنوان راهبترد  

و ستقایی،   متافی )ای و محلی، دارای اهمیت است  توسعه منطقه

رغم اهمیت گردشگری روستایی و مزایای ناشتی از  علی(. 051 

های فتراوان روستتاهای مختلتف    آن و با در نظر گرفتن پتانسیل

های اکوتوریستی و کشور به لحاظ تاریخی و فرهنگی ونیز جاذبه

تنوع اقلیمی، وجود مسایل ومشکالت متعدد در ابعاد زیرستاختی،  

طالع رسانی و غیره سبب شده است تا مردم فرهنگی، آموزشی، ا

روستایی در نقاط مختلف کشور قادر نباشند به طور بهینه از ایتن  

و همکتاران،   قبادی)های کم نظیر بهره ببرند استعدادها و قابلیت

در این زمینه یکی از روستتاهای کشتور کته از پتانستیل     (.  03 

ای گری برخوردار استت روستتای صتخره   مناسبی در حوزه گردش

در  کیلومتری شتمال شترق شهرستتان شتهربابک     05میمند در 

تتترین  ایتتن روستتتا کتته از باستتتانی  .باشتتداستتتان کرمتتان متتی

هتتای کنتتده شتتده در  هتتای انستتانی استتت کتته خانتته ستتکونتگاه

های آن تعامل شگیت بین مردمان این روستا وطبیعتت را   صخره

ایران و ستومین  جهانی  اررنوزدهمین  به عنواندهد، و  نشان می

                                                                                           
1-kossack 
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 ارر تاریخی استان کرمان در فهرست میراو جهانی به ربت رسید

انداز فرهنگی میمند پس از ربت ارگ بتم و بتاغ    با ربت چشمکه 

شاهزاده ماهان در فهرست آرار جهانی یونسکو، کرمان دارای سه 

 .ارر تاریخی جهانی است

نتوان هیتمتین منظتر    بته ع  051 در شانزدهم شهریور سال 

طبیعی و تاریخی جهان به خاطر هرآنچته از زیبتایی و   -فرهنگی

تقابل انستان و طبیعتت در ختود جتای داده استت جتایزه ملینتا        

مرکوری را با حضور وزیر فرهنت  یونتان، متدیرکل یونستکو و     

نماینده ایران در یونسکو از آن خود کترد و ده ستال بعتد یعنتی     

وجتود  . یک ارر جهانی به ربت رسیدبه عنوان  031 تیرماه سال 

این امتیازات موجب گردیتده استت بته عنتوان یکتی از مقاصتد       

گردشگران خارجی و همچنین گردشگران داخلی مورد توجه قرار 

ای است کته بته    این روستا از معدود موارد معماری صخره. گیرد

شکلی گسترده، در تمامی ستاختار روستتا استتیاده شتده استت،      

آرار تتاریخی ماننتد آتشتکده، مستجد، حستینیه،      همچنین وجود 

هتای گردشتگری ماننتد     دژسنگی، حمام، گورستان و دیگر جاذبه

لهجه و گویش محلی، آداب و رستوم ختا  مردمتان روستتا در     

های منحصتر   اجتماعی از مشخصه -های مختلف فرهنگی زمینه

باشد که شرای  جذب گردشتگر را   به فرد و متمایز این روستا می

هتتا و نظتتر بتته درک ارزیتتابی توانمنتتدی  . آورده استتت بوجتتود

ی ستازنده بتر   تتمریر های توریستی روستای میمند که  محدودیت

ریزی مناسب گردشگری در این منطقته روستتایی و رفتع    برنامه

مشکالت و مسا ل آن دارد و  با توجه به ضعف موجود در زمینته  

توستعه   کند که راهبردهای بهینته  توسعه این سئوال را مطرح می

گردشگری روستتای میمنتد کتدام استت؟ بنتابراین هتدف ایتن        

پژوهش شناسایی و تتدوین راهبردهتای توستعه گردشتگری در     

 . باشد ای میمند میروستای صخره

هتا و ختدماتی اطتالق     گردشگری روستایی به کلیته فعالیتت  

ها برای تیریح و استتراحت   شود که کشاورزان و مردم و دولت می

هتا در نتواحی روستتایی ارا ته     ین جتذب آن گردشگران و همچنت 

توسعه گردشگری روستایی راهبتردی  (. 057 ، رضوانی)کنند  می

لنگترودی و   مطیعتی )برای رستیدن بته توستعه روستتایی استت      

توسعه مناطق روستایی یتک ضترورت بنیتادی    (.  03 حیدری، 

ای و ملی است که در هر سرزمینی به  منطقه برای توسعه محلی،

-توانتد مهتم   ریزی منسجم و هماهن  نیازمند است و می برنامه

و ستلیمانی،   جتاجرمی )های توسعه را تحقتق بخشتد   ترین هدف

ترین اشکال گردشگری روستایی به مانند یکی از مردمی(. 030 

-رشد اقتصادی وتنتوع فعالیتت   تواند بهسو میگردشگری، از یک

های روستایی منجر شود و از سوی دیگر با جذب متازاد نیتروی   

انسانی، به ایجاد اشتتغال و درآمتدزایی بترای ستاکنان روستتاها      

کمک کند و بدین ترتیب فرصتی برای توسعه همه جانبه قلمتداد  

گری روستتایی  گردشت (. 030 و همکتاران،   پتور صیایی)شود  می

ستازی اقتصتادی،   ای در توانمندسازی، متنوع تواند نقش عمده می

هتا  ایجاد اشتغال و درآمد، کاهش مهتاجرت و بهبتود زیرستاخت   

گردشگری روستتایی  (. 032 و همکاران،  عنابستانی)داشته باشد 

یی فراهم  تواند امیدهایی را برای کاهش فقر در مناطق روستا می

ها از روستا به شهر باشد آورد و عاملی برای جلوگیری از مهاجرت

ستبکبار و   فرجی)پذیری روستاها را افزایش دهد  و امکان جمعیت

با توجه به مطالب اشاره شده، در یک تعریتف  (.  03 همکاران، 

یریحی و نسبتاز جامع، گردشگری روستایی شامل هر نوع فعالیت ت

شود که با دریافتت ختدماتی از    گذران اوقات فراغت محسوب می

قبیل غذا، محل اقامت و محصوالت محلی از ساکنان بتومی، در  

مکانی که از نظر قوانین و مقررات جاری کشور یا از نظر ماهیت 

پتذیرد   آیتد صتورت متی    اقتصادی و فرهنگی، روستا به شمار می

در زمینتته توستتعه گردشتتگری (. 033 ،همکتتاران رختتانی ودادو)

هتتای مختلیتتی وجتتود دارد، دیتتدگاهی کتته    روستتتایی دیتتدگاه

گردشگری را راهبردی برای توسعه روستایی برخی نواحی دارای 

ایتن دیتدگاه تتالش دارد تتا از طریتق ایجتاد       . دانتد  قابلیت متی 

ری های گردشگ های مکمل در زمینه ارزشمندسازی جاذبه فعالیت

و جذب گردشگر، جهتت ایجتاد درآمتد و افتزایش رفتاه زنتدگی       
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،  کلتر )های عملی ارا ته دهتد    ساکنان نواحی روستایی، استراتژی

گردشگری را به مانند ابزار و سیاستی برای دیدگاه دیگر،  (2337

ایتن دیتدگاه شتامل    . کنتد  بازساخت اقتصادی روستا مطترح متی  

التدین   رکتن )شتود  فرایندهای مختلف اجتماعی و اقتصتادی متی  

گردشتگری روستتایی   از دیدگاه دیگر (.  05 ، افتخاری و قادری

به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و حیاظتت از منتابع طبیعتی    

در این دیدگاه گردشگری روستایی تالش دارد تا به . مطرح است

ایش های محیطی وفرهنگی و همچنین افز حداقل رساندن آسیب

رضایت گردشگران، موجبات استتمرار رشتد اقتصتادی روستتا را     

ریتزان تتالش دارنتد تتا بتا      هتا برنامته   با این دیدگاه .فراهم آورد

ها، هم موجبات توفیق گردشگری  ها و محدودیت شناسایی مزیت

روستایی را در پاسخگویی به نیازهای گردشگران فتراهم آورده و  

را موجتتب شتتوند  هتتم موجبتتات اصتتالح منتتاطق روستتتایی    

بطور کلی گردشگری روستایی (. 033 ، قلم آبادی و راست خاتون)

یکی به عنتوان فعالیتت گستترده    : از دو جنبه دارای اهمیت است

هتای  جهانی و دیگری بته ختاطر نقتش آن در توستعه سیاستت     

ابراین گردشگری روستتایی  بن(.  05 ،رحیمی)ای و محلی منطقه

توانتد   های مکمتل اقتصتادی روستتا متی    عالوه بر توسعه فعالیت

موجب تحول نواحی روستایی به لحاظ فرهنگتی، اجتمتاعی نیتز    

 .گردد

با توجه به ابعاد توسعه گردشگری روستایی در دنیتا و ایتران   

)  2متانتیهو . مطالعات زیادی در این زمینه صتورت گرفتته استت   

، در پژوهش خود، ضمن تمکیتد  (2335)،0وودساید و دریو، ( 233

بر لزوم استیاده از متدیریت استتراتژیک در مستایل مربتوط بته      

گردشگری، به تحلیل مشکالت این صنعت پرداخته وراهبردهایی 

ی برای افزایش جذب گردشگر به مناطق گردشتگری و مانتدگار  

 و همکتاران  1فتونز . بیشتر گردشگران در آن مناطق ارا ته دادنتد  

                                                                                           
1-clare 

2- Moutinho 

3- Woodside and drew 

4- fons 

هتا و تهدیتدهای   ، با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت(  23)

بته  SWOT  گردشگری روستایی منطقه آراگون اسپانیا، از تحلیل

عنوان ابزاری برای سنجش وضعیت پایدار گردشتگری روستتایی   

رغتتم مشتکالت موجتتود،  نتیجتته گرفتنتد علتی   استتیاده کترده و  

گردشگری روستایی این منطقه دارای دوام و پایتداری در آینتده   

، به این نتیجه رسید که گردشتگری  (2337) 8ملگرن. خواهد بود

های اشتتغال   دستی و ایجاد فرصت فروش صنایع منجر به تولید و

، در (2337) 2ریشتی و گریتدهار  . ددگر برای ساکنان روستایی می

امکانتات منطقته    SWOTپتژوهش ختود بتا استتیاده از تحلیتل      

کوهستانی هیماچال پرادش واقع در شمال هند را متورد بررستی   

قرار داده و به این نتیجه رسیدند که این منطقه توانمندی باالیی 

کانات رفاهی و اقتامتی  برای جذب گردشگر دارد ولی با کمبود ام

-مواجه است و با بهبود وضعیت گردشگری آن این منطقته متی  

 .های اصلی گردشتگری هنتد تبتدیل شتود    تواند به یکی از قطب

گردشگری را به عنوان یک ابزار توسعه برای ( 2330) 7دونالد مک

و همکتتاران  3 . دانتتدتعتتدادی از روستتتاها و نتتواحی منتتزوی متتی

در پژوهشتتی بتته مقایستته آرتتار اقتصتتادی گردشتتگری   ( 033 )

های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی بتا رویکترد    خانه

، بته  (033 ) پور و احمتدی  جمعه. توسعه روستایی پایدار پرداختند

بر معیشتت پایدارروستتایی در روستتای بزغتان     گردشگری  تمریر

اقتصادی گردشگری در  تمریرپرداختند و به این نتیجه رسیدند که 

 .گیترد  روستا محدود بوده و تنهتا برختی از خانوارهتا را در برمتی    

، بته ستنجش ارکتان چهارگانته     (033 ) قلم آبادی و راست خاتون

تان چهارمحال بختیاری با استتیاده از  گردشگری روستایی در اس

، به (033 ) دهکردی و کالنتری کرمی .اند پرداخته SWOTمدل 

شناستتایی مشتتکالت گردشتتگری روستتتایی استتتان چهارمحتتال 

. وبختیتتاری بتتا استتتیاده از تکنیتتک تئتتوری بنیتتانی پرداختنتتد   

                                                                                           
5- Mellgern 

6- Rishi and Giridhar 

7-Macdonald 



 223     تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی 

بنتدی   ، در پژوهشتی بته رتبته   ( 03 ) سبکبار و همکتاران  فرجی

های توسعه گردشگری در نواحی روستایی با استیاده از فن  زمینه

تاپسیس خاکستری پرداختند و در پایان به این نتیجه رسیدند که 

های ارسباران به عنوان بهترین گزینه بین سایر  های جنگل جاذبه

رحیمتی و  . گتذاری انتختاب شتده استت     ها بترای سترمایه   جاذبه

هتتای اکوتوریستتمی  ، بتته ارزیتتابی جاذبتته( 03 ) رنجبردستتتانی

روستتتاهای هتتدف گردشتتگری استتتان چهارمحتتال بختیتتاری    

اند که نتایج تحقیق نشان داد روستاهای ده چشمه، هوره  پرداخته

گتذاری   و آتشگاه، به ترتیب از شرای  بهتری به منظتور سترمایه  

در مقاله خود ضمن برشتمردن   ،(053 ) شربتی .برخوردار هستند

های متعدد تاریخی و فرهنگتتی استتتان گلستتان، اشتاره      جاذبه

کند، این استان با وجود توان بتاالی گردشتگری، در صتورت     می

های نوین تبلیغتات،   گتذاری مناسب و به کارگیری شیوه سترمایه

گردشتگر داخلتی و ختارجی     گیری در جتذب  تواند نقش چشم می

 .داشته باشد

 

 
 پژوهش یراهبرد یزیبرنامه ر  یمفهوم مدل. 1 شکل

 نگارنده: منبع
 

هتتای  بتته بررستتی قابلیتتت ، (055 ) و همکتتارانگتتر  نوحتته

هتایی همچتون    گردی جزیتره قتشم پرداخته و استراتژی طبیعت

گردها در فصول مناسب  عتحداکثر استیاده اقتصادی از ورود طبی

های جزیتره و تمکیتد بتر تبتادالت فرهنگتی       سال با حیظ ارزش

هتا و جایگتاه    شیاف با سایر کشورها بته منظتور معرفتی قابلیتت   

فرهن  و آداب مردم جزیره و با هدف جتذب هتر چتته بیتتشتر     

 نهیدی و همکتارا شت  .گردشگر داخلی و خارجی، پیشنهاد کردنتد 

ضتتمن ارزیتتتابی و بتتتازنگری رویکتتترد راهبتتتردی در   ،(055 )
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، بتته تبیتتین جایگتتاه SWOTگردشتتتگری، در چتتارچوب متتدل 

گردشگری در توستعه روستتایی پرداختته، میزان و نتوع مداخلته   

گزینتی گردشتگری در فراینتد  احتمتالی بترای ارزیتابی و مکتان

را مورد بررسی و توستعه گردشگری روستایی در روستای لواسان 

در پژوهش ختود   ،(053 ) فر نوابخش و رفیعی .بازبینی قرار دادند

اجتماعی گردشگری در منطقته روستتایی زیتارت   -آرار اقتصادی

بر زندگی مردم روستا را با استیاده از ( از توابع شهرستان گرگان)

عیت ، بررستتی کتترده و نتیجتته گرفتنتتد وضتت  SWOTتکنیتتک 

از حضتور   متتمرر اقتتصادی و اجتمتتاعی زیتتارت، بتته شتتدت     

، در ( 03 )اصتل   و هاشتمی  پور روشن اسمعیل. گردشگران است

های گردشگری روستتای میمنتد    پژوهشی در مورد تحلیل جاذبه

ها  به این نتیجه رسیدند که فرصت SWOTبا استیاده از تکنیک 

عه گردشتتگری روستتتای میمنتتد از امتیتتازات و نقتتاط قتتوت توستت

در ( 038 ) قنبتتری و همکتتاران. باشتتند بیشتتتری برختتوردار متتی

هتتای گردشتتگری در  هتتا و محتتدودیت پژوهشتتی در متتورد تتتوان

 رشتد گردشتگری بته   روستای میمند به این نتیجه رستیدند کته   

جدید است کته   روستایی تیکر نسبتاز هعنوان راهبردی برای توسع

افتزایش   نته اورزی زمیشت های مکمتل ک  تواند با ایجاد فعالیت می

زمینته  در . ال را فتراهم کنتد  غدرآمد خانوارهای روستتایی و اشتت  

هتای منستجم و    توان با تتدوین و اجترای برنامته    می گردشگری

ی محلت با شرای  و وضعیت  بهایی سازگار و متناس اذ راهکارهخات

ی، تا حتدود زیتادی گردشتگری را در    گردشگر تمریرمنطقه مورد 

ت را شناسایی کرد و الکشو مع پس باید موان. منطقه افزایش داد

گردشتگر را نیتز شناستایی و     بها را از بین برد و عوامل جتذ آن

  .بخشیدبهبود 
 

 هامواد و روش

و استت   ای توستتعه -این تحقیق از لحاظ هتدف، کتتاربردی  

آوری  برای جمتع . استتحلیلی -روش تحقیق آن از نوع توصییی

ای های اسنادی و کتابخانههای مورد نیاز، بررسیاطالعات و داده

آنگاه با توجه به اطالعات بته  . ومطالعات میدانی به کارگرفته شد

 دست آمده، به بررسی توسعه گردشگری در منطقه پرداخته شتد، 

ی  ارا تته  در مرحله بعتد، جهتت تجزیته و تحلیتل اطالعتتات و 

متاتریس تحلیلتی    از میمندی گردشتگری  دهتای توستعهراهبتر

SWOT  هتای صتورت   بررستی  با توجتته بتته  . بهره گرفته شد 

فهرستتتتی   منطقه،ختتارجی  گرفتته بتر روی محتی  داخلتی و

ها و تهدیدها متورد شناستایی    فرصت از نقتتاط قتتوت، ضتتعف،

تتتی  ریتزی آ بترای مشتارکتی کتردن برنامته قرار گرفت، سپس

 نظرخواهی از جامعه آمتاری موجتود در ناحیته متورد بته وستیله

 متشتتتکل از ستتته گتتتروه متتتردم، مستتتئوالن و      مطالعتته

 بتتتا هتتتدف   (بتتتا استتتتیاده از روش دلیتتتی   ) گردشتتگران

 آوری اطالعتتتتتات و نظتتتتترات از گردشتتتتتگران و  جمتتتتتع

 معضتتتلکارشناستتتان بتتته منظتتتور تستتتهیل فرآینتتتد حتتتل  

ه نمونت  ریتتزی و بکتتتارگیری روش  گیتتری و برنامتته تصتتمیم

گردشتتگران و  از نیر 23از مردم، نیر  23 گیری تصادفی تعداد 

گردشگری در منطقه به  از مستتئوالن و متولیتتان امتتر نیر 03

هتتای   سپس با توجه بته دیتدگاه .عنوان نمونته انتختاب شتدند

دهتی بته تتتک   تاحبه شتوندگان وزنمص کارشناستی و نظترات

بتر مبنتای روش دلیتی و بتا استتیاده از       گذارتمریر تتک عوامتل

توس  نرم افتزار  ( به منظور مقایسات زوجی)های قطری ماتریس

Expert choice در نهایت بتا تنظتتیم عوامتتل  . صورت گرفت 

باشتند،   می داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تتدوین راهبتردهتا

هتای   آن، متاتریس  ز آن استخراز و بر استان ا SWOTتریس ما

هتای مناستب   و اولویتت  ریزی راهبردی کمی، راهبردهتتا  برنامه

هتای حاصتل از ایتن     رهیافتت  ردشتتگری مشتتخص و  گ توسعه

 .راهبردهای راهگشا ارا ه گردید ها به عنوان تجزیه و تحلیل

مبنای مقایسات زوجی در این تحقیق براسان جدول میتزان  

استت  ( ترجیح یکسان تا کامالز مرجتع )همیت تومان ال ساعتی ا

 (. شکل )
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 هاو نحوه تعیین استراتژی SWOTماتریس . 2شکل 

 058  و مهدوی، افتخاری ، منبع
 

 353 کته توست  وی در ستال     AHPاین جتدول در روش  

گیرد این تکنیک به ما امکان  ابداع گردیده مورد استیاده قرار می

ها را بصورت زوجی با یکدیگر مقایسه و امتیاز  شاخصدهد تا  می

ها را نسبت به تنها یک شاخص سنجید تا نهایتتاز یتک امتیتاز    آن

بدیهی است که وزن دادن . مجموع برای هر شاخص دست یافت

تتر از حتاالت   تر و مطمئنها در مقایسات زوجی راحتبه شاخص

دهتی   یان وزنهمچنین استیاده از این مدل در جر. باشددیگر می

بترای   .شود تا در ضمن ارزیابی، تعصبات دخیتل نباشتد   باعث می

ها از مقایسه زوجی استیاده  بندی گزینه تعیین وزن معیارها و رتبه

مراتبی و  های سلسه پرسشنامه مورد استیاده برای تحلیل. شود می

بترای  . شود معیاره از مقایسه زوجی استیاده می گیری چند تصمیم

سلسله مراتب یتک متاتریس مقایسته زوجتی تهیته      هر سطح از 

برای امتیازدهی از مقیان نه درجه ستاعتی بته صتورت    . شود می

  .شود زیر استیاده می

های این روش امکان بررستی ستازگاری   یکی دیگر از مزیت

ها های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت شاخصدر قضاوت

قایسته دو دو تی   به عبارت دیگر در تشکیل متاتریس م . باشد می

وقتتی  . ها رعایت شده استها چقدر سازگاری در قضاوتشاخص

شتود، احتمتال   ها نسبت به یکتدیگر بترآورد متی   اهمیت شاخص

-ها وجود دارد، زیرا علیرغم همه کوشتش ناهماهنگی در قضاوت

پتس  . های مردم غالباز ناهماهن  هستندها و احسانها، رجحان

هتا را نمایتان   ن ناهماهنگی داوریای را یافت که میزا باید سنجه

مکتتانیزمی کتته ستتاعتی بتترای بررستتی  (. 072 ، توفیتتق)ستتازد 

ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریبی بته  ناسازگاری در قضاوت

استت کته از تقستیم شتاخص      (.I.R) نتام ضتریب ناستازگاری    

-ل متی حاص (.I.R)به شاخص تصادفی بودن  (.i.i)ناسازگاری 

باشد، سازگاری  3/ چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی . شود

هتا تجدیتد   ها مورد قبول است وگرنه باید در قضتاوت در قضاوت

 (.2جدول )نظر شود 

 
 

 های زوجیها برای مقایسهمقادیر ترجیح .1جدول

 j نسبت به iوضعیت مقایسه  ارزش

 Equally Preferredترجیح یکسان   

 Moderately Preferredکمی مرجح  0

  Strongly Preferredخیلی مرجح  8

 Very strongly Preferredخیلی زیاد مرجح  7

 Extremely Preferredکامال مرجح  3

 بینابین 2-1-2-5
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 (.R.I)شاخص تصادفی بودن .2 جدول

15 14 13 12 11 12 9 6 7 6 5 4 3 2 1 N 

85/  87/  88/  80/  8 /  15/  11/  1/  01/  21/   3/  55/3 82/3 3 3 RI 

  3131و دیگران،  0 : منبع 

 

در ادامه پس از استانداردسازی و اعمال رتبه به هتر یتک از   

یابی به وزن نهایی عوامل درونی و بیرونی  ها برای دستشاخص

ده و نتایج بدست ضریب اهمیت استاندارد در رتبه آن ضرب گردی

مجموع امتیازهای نهایی . آمده در جداول جداگانه ذکر شده است

عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی یک ماتریس کته  

بر محور افقی آن امتیاز عوامل داخلی وبر محور عمتودی امتیتاز   

امتیتاز  (. 077 ،  3 )گیترد  شود قترار متی  عوامل خارجی پیاده می

نشان دهنده  33/2تا 2نشان دهنده ضعف، از   /33تا   نهایی از 

 .باشدبیانگر وضعیت عالی می 1تا  0وضعیت متوس  و امتیاز 

 

 
 SWOTتحلیل ماتریس داخلی و خارجی در مدل . 3 شکل

 نگارنده: منبع
 

ایتن   1و2و هتای   بنابراین قرار گرفتن امتیاز نهایی در خانته 

-دهنده داشتن موقعیتی در حال رشد و توسعه متی  ماتریس نشان

دهد کته در ایتن    ربات را نشان می 7و8و0های شماره  باشد، خانه

شرای  باید راهبردها در جهت تداوم روند بهبود وضتعیت موجتود   

موقعیتتت  3و 5و 2هتتای شتتماره  در نهایتتت خانتته. گتتام بردارنتتد

 .نماید   را توصیه میای به محیتوجهرهاسازی و بی

شرقی شهرستان شتهربابک در   کیلومتری شمال 05میمند در 

دقیقتته  28درجتته و  88دقیقتته و طتتول  2 درجتته و  03عتترض 

میمنتد بزرگتترین و تنهتا    ای و دستکند صخرهوستای ر .قراردارد

روستای تاریخی در جهان است که هنوز رواب  سنتی زنتدگی در  

دوم  همل انسان و طبیعتت در هتزار  توان تعا آن جریان دارد و می

 .میالدی را به خوبی در آن دید

چند هزار سال قدمت یتادآور ایتامی استت کته     با  این روستا

کردند و کوه  ها جستجو می ها خدایان خود را در بلندای کوه انسان

بته هتر    .شتود  نشانه استواری، توان و پایداری و اراده شناخته می

هتا را   هتایی دل ستن    این، انستان تقدیر چند هزار سال پیش از 

شکافتند و یادگاری را به جا گذاشتند که امروزه پتس از گذشتت   

شتمار   ها همچنان نماد عزم، اراده و اقتدار اجتداد ایرانتی بته    سال

 .رود می

 

 نتایج و بحث

تبیین عوامل درونی و بیرونی نظیام گردشیگری روسیتای    

 میمند 

امتل استتراتژیک   شناسی رویکرد تحلیل عودر راستای روش 

(SWOT )هتا، تهدیتدها، نقتاط قتوت و نقتاط      و شناخت فرصت

گتذار بتر اهتداف    تمریرضعف ناشتی از عوامتل بیرونتی و درونتی     

های گردشگری، راهبردهای موجود، عملکردها و منابع و ظرفیت

 0این منطقه نمونه مورد توجه و بررسی قرار گرفت که در جدول 
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نقتاط قتوت و   )عوامتل درونتی   الزم به ذکر است که . آمده است

منطقه از بررسی وضع موجود گردشگری منطقه و عوامل ( ضعف

نیز با بررسی اسناد موجود در ایتن  ( ها و تهدیدهافرصت)بیرونی 

 . زمینه در سطح شهرستان و استان استخراز گردیده است

 

بررسی ماتریس ارزیابی عوامیل درونیی و بیرونیی نظیام     

 گردشگری روستای میمند 

ه منظور تعیین ضریب اهمیت هریک از نقاط قوت، ضتعف،  ب

فرصت و تهدید نظام گردشگری منطقه مورد مطالعه، بتر مبنتای   

هتای قطتری بته    روش دلیی و طبق نظر متخصصان، از ماتریس

منظور مقایسات زوجی استیاده شد و ضتریب اهمیتت هریتک از    

تعیتین   Expert choiceنقاط مطرح شده به وستیله نترم افتزار    

سپس بعد از استانداردسازی و اعمال رتبته بته هریتک از    . گردید

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیتد بترای دستت یتابی بته وزن      

نهایی عوامل درونی و بیرویتی نظتام گردشتگری منطقته متورد      

نتتایج  . مطالعه، ضریب اهمیت استاندارد در رتبه آن ضرب گردید

 .گردند ذکر می 3تا  1های  بدست آمده، در جدول

 

 
 موقعیت جغرافیایی روستای گردشگری میمند در استان کرمان .4شکل 
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 های نظام گردشگری روستای میمندها، تهدیدها و فرصتها، ضعفتبیین قوت .3 جدول

ام
نظ
ن 

رو
د

 

 هاضعف هاقوت

-s1  منطقه مناسب یهوا آب و 
-w1  یبهداشت یورزش یحیتیر زاتیو تجه ساتینامناسب بودن تاس 

 یماندر

-s2  ها خانه یسبک معمار -w2 غاتیضعف تبل 

-s3 یو سنت یآداب و رسوم محل -w3 نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال عیتوز 

-s4 یگردشگر یروستا بر مبنا یماندگار یمناسب برا نهیوجود زم 
 یخیتار

-w4 ییرایو پذ یکمبود خدمات اقامتگاه 

-s5 کوهستان و دشت نیب مرز در یریگقرار 
-w5 اقدامات جهت ییاجرا یباال نهیهز و موجود یاراض و ها دره ادیز بیش 

 یکشاورز و یعمران

-s6 به عرضه یبرا یمحل یها وجود محصوالت و فرآورده 
 (اتیلبن ،یدارو  اهانیگ) گردشگران

-w6 روستا یبرا یگردشگر یها تیبودن درآمد حاصل از فعال نییپا 

-s7 مندیم یدر روستا یفرهنگ ورایم تیوجود سا -w7  یخیتار یتمکید و توجه به گردشگر 

-s8روستا در یگردشگر یتورها حضور 
 

-s9 در  یمربوط به دوره باستان یخیبافت و قدمت روستا و آرار تار
  آن

ام
نظ
ن 

رو
بی

 

 تهدیدها هافرصت

-o1  یدارو  اهانیاز گ یبردار بهرهامکان  
-T1 جانب از یگردشگر بخش در یگذار هیسرما یبودن برا زهیکم انگ 

 یخصوص بخش

-o2  یحضور گردشگران خارج -T2  در روستا  یعدم رغبت به زندگ 

-o3  یخیوجود آرار تار لیبه دل یخیجذب گردشگران تار  -T3یبوم و یسنت فرهن  رفتن نیب از 

-o4 در منطقه و چشم انداز مناسب آن یکوهنورد تیامکان قابل -T4  ستیز  یبر مح یگردشگر یاررات منی  

-o5  یعیجذب گردشگران طب -T5 بر ارر تردد گردشگران یآرار باستان بیتخر 

-o6  ارا ه جهت ییروبنا و ییربنایز ساتیتاس در یگذار هیسرما 
  گردشگران یبرا بهتر سیسرو

-o7  توس  بخش  ینسبت به توسعه گردشگر شیوجود گرا
  یدولت

-o8 و  یدر سطح مل یقطب گردشگر کیشدن به  لیتبد تیقابل
  یجهان

 (038  ،هشناسایی و محاسبات نگارند(: منبع 
 

 ماتریس درجه اهمیت نقاط قوت روستای میمند .4 جدول

 ضریب اهمیت S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 ضعف

S1   0 0 2 2 0 2 0 2  37/3 

S2 0/
 

   2   1 8 2 2    82/3 

S3 0/
 

 2/
 

   7/
 

   0 2/
 

 2 8/
 

 313/3 

S4 2/
 

   7   2 2 1 0   2/3 

S5 2/
 

 1/
 

   2/
 

   1 0 0 1/
 

 35 /3 

S6 0/
 

 8/
 

 0/
 

 2/
 

 1/
 

   0/
 

 2/
 

 1/
 

 323/3 

S7 2/
 

 2/
 

 2 1/
 

 0/
 

 0     1/
 

 32 /3 

S8 0/
 

 2/
 

 2/
 

 0/
 

 0/
 

 2     1/
 

 313/3 

S9 2/
 

   8   1 1 1 1    52/3 

 .است 3 -3/ در نوسان است که سطح قابل پذیرش   تا  3، ضریب ناسازگاری درونی ماتریس بین  35/3= ی ضریب ناسازگار -*
 (038  ،همحاسبات نگارند (: منبع 
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 ماتریس درجه اهمیت نقاط ضعف روستای میمند. 5 جدول

 ضریب اهمیت W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 ضعف

W1   0 2   2/
 

 2/
 

 0  22/3 

W2 0/
 

     0/
 

 0 0 2  15/3 

W3 2/
 

     0/
 

 2 2 2/
 

   8/3 

W4   0 0   2 2 0 223/3 

W5 2 0/
 

 2/
 

 2/
 

   2/
 

 2  38/3 

W6 2 0/
 

 2/
 

 2/
 

 2   2/
 

  38/3 

W7 0/
 

 2/
 

 2 0/
 

 2/
 

 2   333/3 

 (038  ،همحاسبات نگارند (: منبع           38/3=  ناسازگاری ضریب -*
 

 روستای میمند ط فرصتماتریس درجه اهمیت نقا .6 جدول

 ضریب اهمیت O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 ضعف

O1   1/
 

 1/
 

 2   0 2/
 

 1/
 

 327/3 

O2 1     0 0 1 0/
 

 1/
 

  01/3 

O3 1     1 0 0 2 0/
 

  71/3 

O4 2/
 

 0/
 

 1/
 

   0/
 

 2 0/
 

 8/
 

 311/3 

O5   0/
 

 0/
 

 0   0/
 

 2/
 

 1/
 

 387/3 

O6 0/
 

 1/
 

 0/
 

 2/
 

 0   0/
 

 8/
 

 317/3 

O7 2 0 2/
 

 0 2 0   1/
 

  02/3 

O8 1 1 0 8 1 8 1   005/3 

 (038  ،همحاسبات نگارند (: منبع  33/3=  ناسازگاری ضریب -*
 

 ماتریس درجه اهمیت نقاط تهدید روستای میمند. 7 جدول

 ضریب اهمیت T1 T2 T3 T4 T5 ضعف

T1     2/
 

 8/
 

 8/
  373/3 

T2     2/
 

 1/
 

 1/
 

 372/3 

T3 2 2   1/
 

 1/
 

   2/3 

T4 8 1 1     025/3 

T5 8 1 1     025/3 

 (038  ،همحاسبات نگارند (: منبع  3/ 3=  ناسازگاری ضریب -*
 

توان به نقاط  می 5با توجه به امتیازات بدست آمده در جدول 

برد که در این میان سبک  قوت گردشگری در روستای میمند پی

ایگاه میراو فرهنکی در روستا همچنین ها و وجود پ معماری خانه

مبنای گردشگری تاریخی در این روستا که میرارتی استت بترای    

آیندگان نه تنها در بعد ملی بلکه در بعد جهانی نیز داری ارزش و 

تواند موجب رشد بازدیدکننتدگان ختارجی و بته     اعتبار است و می

را  دنبال آن ابعاد، فرهنگتی، اجتمتاعی، اقتصتادی و غترور ملتی     

نقاط ضعیی وجتود دارنتد    5نقاط ضعیی که در جدول . ایجاد کند

بتا  . ریتزی راهبتردی دارنتد    باشند و نیازبه برنامه که قابل رفع می

های پیش روی  های بالیعلی در فرصت قابلیت 3عنایت به جدول 

مهمترین آنها . شود توسعه گردشگری در روستای میمند دیده می

تتوان بته امکتان     هتم هستتند متی   که داری امتیاز وزنی مناسب 

برداری از گیاهان دارو ی، حضور گردشگران خارجی، جتذب   بهره

گردشگران تاریخی به دلیل وجود آرتار تتاریخی، قابلیتت تبتدیل     

شدن به یک قطب گردشگری در ستطح ملتی و جهتانی اشتاره     

ریزی مناسب کاهش و یتا   توان با برنامه تهدیدات را نیز می. نمود

 .رفع نمود
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 گردشگری روستای میمند( نقاط قوت و ضعف)ماتریس ارزیابی عوامل درونی  .6 جدول

 یعوامل درون
 بیضر

  تیاهم

 بیضر

 استاندارد
 ییوزن نها رتبه

 231/3 0 335/3 37/3  آب و هوای مناسب منطقه

 035/3 1 377/3 82/3  ها سبک معماری خانه

 37/3 0 321/3 313/3 آداب و رسوم محلی و سنتی

 03/3 1 333/3 2/3 جود زمینه مناسب برای ماندگاری روستا بر مبنای گردشگری تاریخیو

 35/3 2 313/3 3/ 35 قرارگیری در مرز بین دشت و کوهستان 

گیاهان دارو ی، )های محلی برای عرضه به گردشگران  وجود محصوالت و فرآورده
 (لبنیات

323/3 3 1/3   3 1/3 

 2/3  1 303/3 3/ 32 ر روستای میمندوجود سایت میراو فرهنگی د

 33/3 1 321/3 313/3 حضور تورهای گردشگری در روستا

 02/3 1 333/3 52/3  بافت و قدمت روستا و آرار تاریخی مربوط به دوره باستانی در آن

 02/3 1 352/3 22/3  نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تیریحی ورزشی بهداشتی درمانی

 23/3 1 370/3 15/3  ضعف تبلیغات

 7/3  0 387/3 8/3   توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال

 3/ 8 1 23/3  223/3 کمبود خدمات اقامتگاهی و پذیرایی

ها و اراضی موجود و هزینه باالی اجرایی جهت اقدامات عمرانی و  شیب زیاد دره
 کشاورزی

 38/3 382/3   382/3 

 382/3   382/3 38/3  های گردشگری برای روستا ز فعالیتپایین بودن درآمد حاصل ا

 33/3 2 313/3 333/3 تمکید و توجه به گردشگری تاریخی

 0/ 2 -   - امتیاز عوامل درونی

 (038  ،هشناسایی و محاسبات نگارند(: منبع 

 

 گردشگری روستای میمند( نقاط فرصت و تهدید)ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی  .9 جدول

 استاندارد بیضر  تیاهم بیضر یرونیبامل عو
رت

 به
 ییوزن نها

 02/3  1 300/3 327/3 برداری از گیاهان دارو ی  امکان بهره

 27/3 1 327/3 01/3  حضور گردشگران خارجی

 01/3 1 357/3 71/3  جذب گردشگران تاریخی به دلیل وجود آرار تاریخی

 311/3 2 322/3 311/3 از مناسب آناند امکان قابلیت کوهنوردی در منطقه و چشم

 351/3 0 325/3 387/3 جذب گردشگران طبیعی

 320/3   320/3 317/3 گذاری در تاسیسات زیربنایی و روبنایی جهت ارا ه سرویس بهتر برای گردشگران سرمایه

 2/3 0 325/3 02/3  وجود گرایش نسبت به توسعه گردشگری توس  بخش دولتی

 2/3 1 23/3  005/3 به یک قطب گردشگری در سطح ملی و جهانیقابلیت تبدیل شدن 

 308/3   308/3 373/3 گذاری در بخش گردشگری از جانب بخش خصوصی کم انگیزه بودن برای سرمایه

 305/3   305/3 372/3 عدم رغبت به زندگی در روستا 

 385/3   385/3 2/3   از بین رفتن فرهن  سنتی و بومی 

 72/3 1 5/3  025/3 ردشگری بر محی  زیست اررات منیی گ

 72/3 1 5/3  025/3 تخریب آرار باستانی بر ارر تردد گردشگران

 22/0 -   - امتیاز عوامل بیرونی

 (038  ،هشناسایی و محاسبات نگارند(: منبع 
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بلنتد متدت در    تتمریر تتر تهدیتد تخریتب و یتا      از همه مهتم 

متل کتردن پایگتاه میتراو     قدرتمندانه ع. های قدیمی است سازه

فرهنگی در روستا نقش اصلی و عمده را در کاهش این تهدیدات 

خواهد داشت چرا که وقتی ساختاری در فهرست میتراو جهتانی   

گیترد بنتابراین حیتظ آن در دستتور کتار جهتانی و بتا         قرار متی 

گردد، بنابراین قرار گرفت در این  استانداردهای جهانی تعریف می

پارامتر برای جذب گردشتگر ختارجی و ارا ته    فهرست بزرگترین 

های جهانی  تاریخچه تمدن باستانی ایران خواهد بود و حساسیت

در نهایت نتتایج محاستبات انجتام    . را نیز به دنبال خواهد داشت

دهند کته امتیتاز عوامتل درونتی     نشان می 3و  5شده در جداول 

تیازها بتا  تطبیق این ام. باشندمی( 22/0)و عوامل بیرونی ( 0/ 2)

هتا در  گیتری آن  عوامل درونی و بیرونی و قرار 8و  0نمودارهای 

دهنتده یتک موقعیتت در حتال      این نمودارها نشان  خانه شماره 

هتای بتاالی منطقته در زمینته توستعه       رشد و توسعه و توانمندی

هتای بتاال در توستعه     باشد و باید از این توانمندی گردشگری می

 .ه استیاده کردهرچه بیشتر گردشگری منطق

 

 
 ماتریس عوامل درونی و بیرونی گردشگری میمند .5 شکل

 (038  ،همحاسبات نگارند (: منبع 
 

 در روستای میمند(SWOT)ریزی نقاط ماتریس اولویت بندی برنامه. 12 جدول

 خارجی عوامل داخلی عوامل

 (S) ها قوت
S4 
S9 
S2 
S1 
S5 
S7 
S8 
S3 
S6 

 (O) ها فرصت

O8 
O3 
O2 
O7 
O1 
O5 
O4 
O6 

 (W) ها ضعف
W4 
W1 
W2 
W3 
W7 
W5 
W6 

 (T) تهدیدها

T4 
T5 
T3 
T1 

 (038  ،همحاسبات نگارند (: منبع 



 8331، پاییز 3، شماره 6جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی،      222

 

الویت بنیدی عوامیل داخلیی و خیارؤی میؤ ر بیر توسیعه        

 گردشگری در روستای نمونه گردشگری میمند 

بندی راهبردهای توسیعه گردشیگری روسیتایی در     اولویت

 یمندروستای نمونه گردشگری م

ریتزی گردشتگری    فرآیند انتخاب استراتژی برتر جهت برنامه

و  SWOTدر مرحله اول براسان امتیاز وزنی عوامل چهارگانته  

بندی شده کته بتراین استان در     میزان امتیاز وزنی عوامل، جمع

 , T=1.5 , O=1.7روستای میمند امتیتاز وزنتی عوامتل شتامل    

W=1.5 , S=1.7 رصت دارای امتیتاز  بنابراین قوت و ف، باشدمی

 (. 2شکل )گیرند  ها و تهدیدها قرار می بیشتر وسپس ضعف

هتا بتا توجته بته      بنتدی استتراتژی   در گام بعدی بترای رتبته  

 ،(WO)، راهبردهای بتازنگری  (SO)راهبردهای رقابتی تهاجمی 

، عوامل دو به (ST)، راهبردهای تنوع (WT)راهبردهای تدافعی 

 WT=3.05 , ST=3.29دو بتتاهم جمتتع زده شتتده کتته   

,WO=3.17 , SO=3.41 که براین اسان در روستای . باشدمی

بته عنتوان    (SO)نمونه گردشگری میمند راهبردهای تهتاجمی  

های بعدی قرار می گیرند  اولین اولویت وبقیه راهبردها در اولویت

 (.7شکل )

 

 
 SWOTبندی عوامل چهار گانه  اولویت. 6شکل 

 (038  ،همحاسبات نگارند: )منبع 
 

 
 بندی عوامل استراتژی جهت توسعه گردشگری در روستای میمند اولویت .7شکل 

 (038  ،همحاسبات نگارند: )منبع 
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 میمند گردشگری توسعه برای الزم راهکارهای و راهبردها ماتریس. 11 جدول

     

 دار داخلی  عوامل اولویت    
 
 
 
 
 
 خارجی دار عوامل اولویت

 (W)ها ضعف (S)هاوتق

-s4  وجود زمینه مناسب برای ماندگاری روستا بر
 مبنای گردشگری تاریخی

-s9  بافت و قدمت روستا و آرار تاریخی مربوط به
 دوره باستانی در آن

-s2  ها سبک معماری خانه 

-s1  آب و هوای مناسب منطقه 

-s7 وجود سایت میراو فرهنگی در روستای میمند 

-w4 کمبود خدمات اقامتگاهی و پذیرایی 

-w1  نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تیریحی
 ورزشی بهداشتی درمانی

-w2 ضعف تبلیغات 

-w3  توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف
 سال

-w7 تمکید و توجه به گردشگری تاریخی 

 (wo)راهبردهای بازنگری  (so)راهبردهای تهاجمی  (o)فرصت  

-o8 لیت تبدیل شدن به یک قطب گردشگری قاب
 در سطح ملی و جهانی

-o3   جذب گردشگران تاریخی به دلیل وجود آرار
 تاریخی

-o2  حضور گردشگران خارجی 
-o7   وجود گرایش نسبت به توسعه گردشگری

 توس  بخش دولتی
-o1 برداری از گیاهان دارو ی  امکان بهره 

-SO1ه بهره گیری از از وجود گرایش نسبت ب
توسعه گردشگری توس  بخش دولتی با توجه به 
تاسیس نهاد میراو فرهنگی و گردشگری در خود 
روستا و انجام امور گردشگری و تحقیقاتی روستا به 
طور مستقیم زیر نظر ر یس تحقیق میراو فرهنگی 

 کشور

-SO2 همسو کردن برنامه های گردشگری تاریخی
 های طبیعت گردی روستا با برنامه

-SO3هم نمودن زمینه جهت بازدید بیشتر فرا
گردشگران خارجی از این روستای تاریخی برای 

 معرفی تاری  تمدن ایران

-WO1های اقتصادی روستا و  بازنگری در فعالیت
بها دادن به نقش صنایع دستی در ایجاد جذابیت 

 برای گردشگر و درآمد روستا یان

-WO2  های گردشگری و  در جاذبهبازنگری
 ی گردشگری روستاها اولویت

-WO3  بازنگری به نحوه توزیع امکانات، خدمات و
 تسهیالت گردشگری روستا

 (WT)راهبردهای تدافعی (ST)راهبردهای تنوع  (T)تهدیدها

-T4   اررات منیی گردشگری بر محی  زیست 

-T5 تخریب آرار باستانی بر ارر تردد گردشگران  
  -T3از بین رفتن فرهن  سنتی و بومی 

 
 

-ST1های مربوط به صنایع دستی و  توسعه فعالیت
عرضه این محصوالت از طریق بازاریابی برای آنها 

های مختلف  و نمایش این محصوالت در نمایشگاه
های مختلف کشور ایجاد  صنایع دستی که در جاه

 شود و معرفی سبک زندگی روستا یان  می

-ST2 های تبلیغاتی جهت معرفی آرار  توسعه برنامه
ریخی و باستانی روستا به منظور توسعه تا

های  گردشگری تاریخی و فرهنگی با تمکید برنامه
حیاظت و آسیب نرسانده به این بناهای مهم که 

 بیانگر تاری  و گذشته روستا و کشور است
-ST3 های  ربت و ضب  آداب و رسوم و شیوه

معیشت سنتی روستا با استیاده از خبرگان محلی و 
اطالعات دموگرافیک و سبک )آنها سعی در احیاء 

 (زندگی

-WT1 های تبلیغاتی جهت  تدوین و اجرای برنامه
های طبیعی، فرهنگی و  معرفی صحیح جاذبه

تاریخی با تمکید بر حیاظت از فرهن  سنتی و 
 مناطق تاریخی

-WT2 رسانی به مردم در نحوه  آموزش و اطالع
برخورد با گردشگران و آموزش به گردشگران در 

رد فرهن ، آداب و رسوم و تشرییات و قوانین مو
 محلی و سنتی

  

 (038  ،هنگارند های یافتهشناسایی و (: منبع 

 

 گیری نتیجه

 هتتاییتوانمنتتد شتتناخت یکتته در راستتتا یتتقتحق یتتنا در

 گردشتگری  نمونته  منطقته  در آن راهبردهای ارا ه و گردشگری

 عوامتل  به یافته تخصیص ضرایب به توجه با گرفته انجام میمند

 قالتتب در گتتذارتمریر ییرهتتایاز متغ یتتکهر ،(یرونتتیب درونتتی،)

متورد ستنجش و   ( یرونتی ب درونتی، ) شده استاندارد هایماتریس

 درونی عوامل ارزیابی ماتریس نهایی امتیاز. اندقرار گرفته یابیارز

 در امتیازها این گرفتن جای که باشدمی( 22/0) بیرونی و( 0/ 2)

 (8شتکل  ) وخارجی داخلی عوامل ارزیابی یسماتر   شماره خانه

توستتعه  ینتتهمستتاعد منطقتته در زم هتتایپتانستتیل دهنتتدهنشتتان
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 و رشتد  راستتای  در هتا یلپتانس یناز ا یدو با باشدمی یگردشگر

 .کرد استیاده منطقه گردشگری توسعه

 توستعه  بتر  متثرر ( یو ختارج  یداخلت ) عوامتل  بررسی نتیجه

 :  که دهدمیشان ن یمندم ایصخره روستای گردشگری

بته عنتوان   03/3 یوزن یازبا امت (S4)نقاط قوت  یندر ب( الف

 ینبته عنتوان دومت    ،02/3 وزنی امتیازبا  (S9)نقطه قوت،  یناول

برتتر در   هایقوت عنوان به، 035/3 یوزن یازامت با (S2)قوت و 

 یمناستب بترا   ینته وجتود زم  بنتابراین . شده استت  یابیروستا ارز

بافتت و قتدمت    یخی،تتار  یگردشتگر  یر مبناروستا ب یماندگار

در آن و ستبک   یمربتوط بته دوره باستتان    یخیروستا و آرار تتار 

به عنوان نقاط قوت مهم در روستا جهت توستعه   هاخانه یمعمار

 هتا یتقابل یناز ا ینهکه به منظور استیاده به باشدمی یگردشگر

ر روستتا بته عنتوان ارت     ینو حیظ ا یخیتار یبر توسعه گردشگر

 .شودمی تمکید دور هایگذشتهمانده از  یبه جا یخیتار

 عنوان به 3/ 8 یوزن یازامت با (W4)نقاط ضعف  ینب در (ب

نقطته   یندومت  02/3 یوزنت  یتاز بتا امت  (W1) ضعف، نقطه اولین

بته عنتوان نقتاط ضتعف      ،23/3 یوزنت  یازبا امت (W2)ضعف و  

و  یمتگتاه کمبتود ختدمات اقا   بنابراین. شده است یابیروستا ارز

 ی،رفتاه  ی،اقتامت ) یزاتو تجه یالتنامناسب بودن تسه یرایی،پذ

نقاط ضعف و از موانع  ینترمهم یغات،، ضعف تبل(غیره و یحیتیر

 .باشد می یمندم یتوسعه گردشگر

 بته  2/3 یوزنت  یتاز با امت (O8) یرونیب های فرصت بین از( ز

 طته نق دومتین  01/3 یوزنت  یتاز با امت (O3) فرصت، اولین عنوان

مهتم   هتای از جمله فرصتت  ،27/3 یوزن یازبا امت (O2)و فرصت

شدن  یلتبد یتقابل ینبنابرا. باشندیم میمند یگردشگر یروستا

جتذب   ی،و جهتان  یدر سطح ملت  یقطب گردشگر یکروستا به 

و حضتتور  یخیوجتتود آرتتار تتتار یتتلبتته دل یخیگردشتتگران تتتار

فرصتت هتا جهتت توستعه      ینتتر جزء مهتم  ی،گردشگران خارج

 .باشدمی یمندم یگردشگر

 یوزنت  یتاز امت بتا  (T5) و (T4) یخارج یدهایتهد یندر ب( د

 بته  385/3 یوزنت  یازبا امت (T3) تهدیدها، اولین عنوان به 72/3

 آرتار  تخریتب  ینبنتابرا  باشتند، متی  روستا مهم تهدیدهای عنوان

 منیتتی ارتترات همچنتتین و گردشتتگران تتتردد ارتتر بتتر باستتتانی

 و بومی سنتی فرهن  رفتن بین از و تزیس محی  بر گردشگری

که به منظتور کتاهش    باشدمی یخارج یدهایتهد ینترجزء مهم

آن در جتدول راهبردهتا ارا ته     یبترا  یتدافع یآرار راهکارها ینا

 .شده است

توستتعه  یراهبردهتتا بنتتدی اولویتتتبدستتت آمتتده از  نتتتایج

از  گیتری  بهتره بتا   میمنتد  یدر روستا نمونه گردشگر یگردشگر

 یگردشتگر  یتت نشان داد که با توجه به موقع SWOT یسرمات

و  یتت اولو ینبه عنتوان اولت   حداکثر-حداکثر (SO)راهبرد  میمند

قترار   یبعد یتهایدر اولو یببه ترت WT, WO, ST یراهبردها

 (.2شکل ) گرفته است

 یتک بته تیک  یراهبترد  ریتزی برنامه،    جدول منظور بدین

در جهتتت توستتعه  (WO,WT,SO,ST)انتتواع راهبردهتتا  یبتترا

براستان راهبترد   . شتده استت   ینتدو میمند یروستا یگردشگر

توستتعه  یالزم بتترا یراهبردهتتا ینمهمتتتر (SO) تهتتاجمی

 گرایش وجود از گیری بهره :عبارتند از میمند روستای یگردشگر

 بته  توجته  بتا  دولتتی  بختش  توست   گردشگری توسعه به نسبت

روستا وانجتام   در خود یو گردشگر یفرهنگ یراونهاد م تمسیس

نظتر   یتر ز یمروستا بته طتور مستتق    یقاتیو تحق یامور گردشگر

 هتای  برنامته کشور، همسو کتردن   یفرهنگ یراوم یقتحق یسر 

 فتراهم  گتردی،  طبیعتت  های برنامهروستا با  یخیتار یگردشگر

 ایتن  از ختارجی  گردشتگران  بیشتتر  بازدیتد  جهتت  زمینه نمودن

 .ایران تمدن تاری  معرفی برای تاریخی روستای

 ینتتتراستتت کتته مهتتم  (ST) تنتتوعدوم، راهبتترد  اولویتتت

 : عبارتنداز یاستراتژ ینبراسان ا یتوسعه گردشگر یراهبردها

 ایتن  وعرضته  دستتی  صتنایع مربتوط بته    های فعالیت توسعه
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 محصوالت این نمایش و آنها برای بازاریابی طریق از محصوالت

مختلتف   ایهت  جاه در که دستی صنایع مختلف های نمایشگاه در

توستعه   یان،روستتا   یسبک زنتدگ  یو معرف شود می یجادکشور ا

روستا به  یو باستان یخیآرار تار یجهت معرف یغاتیتبل های برنامه

 هتای  برنامهبا تمکید  یو فرهنگ یخیتار یمنظور توسعه گردشگر

 و تتاری   بیتانگر  که مهم بناهای این به نرسانده و آسیب حیاظت

ستتت، ربتتت و ضتتب  آداب و رستتوم و ا و کشتتور روستتتا گذشتتته

 و محلتی  خبرگتان  از استتیاده  بتا  روستا سنتی معیشت های شیوه

 (.زندگی سبک و دموگرافیک اطالعات)آنها  احیاء در سعی

 هتای  ستکونتگاه  تترین  باستانیکه از  یمندم یروستا بنابراین

 یخی، وجتود آرتار تتار    ای صتخره  یاست با داشتن معمار یانسان

 یتا  یستز ی انسان و مح یناز تعامل ب یا رجستهمتعدد و نمونه ب

بته   یونستکو  یجهتان  یراودر فهرست م کهفرهن   یک یندهنما

 قترار  ایتران  ارزش با فرهنگی مناظر زمره در و است رسیدهربت 

 و زیستتی  الگوهتای  و حیتظ  حیتات  تتداوم  بته  توجته  با که دارد

در  یمنتد م یروستتا  یمنظر فرهنگت  روستا، این در کهن معیشتی

در  بنتابراین . گیترد  میقرار  یوستهپ یکارگان یسته مناظر فرهنگد

 از استتیاده  توانتد  میارا ه شده است که  ییپژوهش راهبردها ینا

 . روستا را فراهم کند یندر ا یمناسب گردشگر هایفرصت

 توستعه ( 052 )و همکتاران   طیبتی  هتای  یافتته توجه بته   با

و در  شتود می ارزی ودرآمدهای اقتصادی رشد  سبب گردشگری

 توستعه ( 033 )وکالنتتری   دهکتردی  هتای کرمتی   یافته یراستا

 روستتایی،  خانوارهتای  درآمتد  افزایش باعث روستایی گردشگری

 و دستتی  صتنایع و فتروش   یتد تول ی،فروش محصوالت کشتاورز 

توجته بته    بتا . شودمی روستایی نواحی در زنان برای کار افزایش

بته عنتوان    ید گردشگررش( 038 )همکاران  و قنبری های یافته

استت کته    یتد تیکتر نستبتاز جد   ییروستتا  هتوستع  یبرا یراهبرد

 یشافتزا  ینته زم یاورزشت مکمتل ک  یها یتفعال یجادتواند با ا یم

  هتای  یافتته . ال را فتراهم کنتد  غو اشت ییروستا یدرآمد خانوارها

 هتای  بررستی ، در مورد ( 03 )اصل  هاشمیو  پور روشن اسمعیل

باال بودن نقاط قتوت و   دهنده نشان یمندم یدر روستا یگردشگر

رشتد و توستعه    ینته زم تواندمی که است گردشگری های فرصت

 راهبردی هایبرنامه بنابراین. یدرا فراهم نما ییروستا یگردشگر

به  یمردم بوم یقخود روستا مانند تشو هایپتانسیل براسان که

 ی،جهتت فتروش وعرضته محصتوالت کشتاورز      یمراکز یجادا

 رفتاهی  ختدمات  ارا ته  دستتی،  صنایع ی،دارو  یاهانگ ی،ردامپرو

 و رشتد  راستتای  در توانتد  متی شده باشد  تدوین گردشگران برای

 .گردد واقع مثرر روستا گردشگری توسعه

 

  منابع

بررسی و .  03 . م. ، و هاشمی اصل، ن.ا. پور روشن، ع اسمعیل

 های گردشگری شهرستان شهربابک با استیاده تحلیل جاذبه

، (مطالعتته متتوردی دهستتتان میمنتتد )SWOT از تکنیتتک 

 .72 -13 (:  )0فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده، 

ماهیتتت و )گردشتتگری . 032 . و ستقایی، م . ح. یتتزدی، م پتاپلی 

 .، انتشارات سمت، چاپ هشتم، تهران(میاهیم

ریزی کالبتدی،   ارزشیابی چند معیاری در طرح. 072 . توفیق، ف

 .10-13(:   )0مجله آبادی، 

هتتا و  تحلیتتل پتانستتیل  .030  .و ستتلیمانی، ح .جتتاجرمی، ک

های گردشگری از دیدگاه ساکنین روستایی منطقته   توانمندی

باغ بهادران، مجله چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، 

3(22:) 25- 7. 

گردشگری بتر معیشتت    تمریر. 033 . و احمدی، ش. پور، م جمعه

روستای برغتان، شهرستتان   : مطالعه موردی)پایدار روستایی 

 .20-00(:  )2های روستایی،  ، پژوهش(ساوجبالغ

تصتمیم گیتری    .030 . ا ،سترافرازی  و.   ،، ایزدیتار .آ ،حبیبتی 

 .   7 . انتشارات کتیبه گیل ،چندمعیاره فازی

سنجش ارکتان چهارگانته   . 033 . قلم، م و راست. آبادی، ا خاتون
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مطالعته   SWOTیاده از تکنیتک  گردشگری روستایی با استت 

روستاهای هتدف گردشتگری استتان چهارمحتال و     : موردی

علتوم و صتنایع   )بختیاری، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 

 .005-003(: 0)28، (کشاورزی

ریتزی و متدیریت استتراتژیک،     برنامه. 077 شورینی، ن،  خلیلی

 .چاپ اول، تهران، انتشارات یادواره کتاب

و . ، ایمنتتتی قشتتتالق، ن .ر. ، رضتتتوانی، م.دادورختتتانی، ف

تحلیل نقش گردشگری روستایی در . 033 . بوذرجمهری، خ

های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین  توسعه ویژگی

روستای کندوان و اسکندان : جوانان روستایی، مطالعه موردی

هتای جغرافیتای انستانی،     شهرستان اسکو، فصلنامه پژوهش

10(1  :) 23- 32. 

بنتتدی  ارزیتتابی واولویتتت.  03 رحیمتتی، د و رنجبردستتتانی، م، 

روستاهای هتدف گردشتگری استتان    )های اکوتوریسم  جاذبه

هتای شتهری و    ، مطالعتات وپتژوهش  (چهارمحال و بختیاری

 .83 - 0 (: 1 )1منطقه ای، 

جهتتانگردی روستتتایی وقلمتترو آن، ماهنامتته .  05 . رحیمتتی، ح

 ( 20-222: )52 -58 اقتصادی، -سیاسی

توستعه گردشتگری روستتایی بتا رویکترد      . 057 . رضوانی، م، ر

گردشگری پایدار، مثسسه انتشارات دانشتگاه تهتران، چتاپ    

 .اول، تهران

الدین افتختاری، ع و   اکبریان رونیزی، ن، ر، رکن. رضوانی، م، ر

ای آرتتار اقتصتتادی   تحلیتتل مقایستته . 033 بتتدری، ن،ع، 

گری روزانته بتر نتواحی    های دوم بتا گردشت   گردشگری خانه

شهرستتان  : مطالعه موردی)روستایی با رویکرد توسعه پایدار 

-08(:  1)2های روستایی،  ، پژوهش(شمیرانات، استان تهران

22. 

نقتش گردشتگری   .  05 التدین افتختاری، ع و قتادری، ا،     رکن

 . 13-20(:2)2روستایی در توسعه روستایی، فصلنامه مدرن،

. 053 مهتتدوی، د و پورطتتاهری، م، التتدین افتختتاری، ع،  رکتتن

هتای توستعه پایتدار گردشتگری      فرآیند بومی سازی شاخص

- (: 1)1های روستایی،  روستایی در ایران، فصلنامه پژوهش

1 . 

های یادمانی و تتتاریخی استتتان    جایگاه جاذبه .053 ، اشربتی، 

گلتستان در جتذب توریتست، فصتلنامه جغرافیتایی آمتایش    

 .23-88(: 5)0محی ، 

توستتعه پایتتدار و توریستتم  .  05 . زاده، ا و مرادنتتژاد، ه شتتریف

 .82-20:  28و  283روستایی، ماهنامه جهاد، 

بررستتی  . 055 . م. م و ستتروش،  .زاردستانی،  ش،. مشهیدی، 

های  ریزی نواحی روستایی، پژوهش ات توریسم در برنامهتمریر

 .0  -33(: 27)12جغرافیای انسانی، 

 030  .و رزمگیتر، ف   .، طاهری، ح.باغ،   دامن ،.پور، م صیایی

: تحلیل نقش گردشگری در اقتصاد روستایی مطالعه متوردی 

هتای   شهرستان داالهو، مجلته پتژوهش   -دهستان بان زرده

 . 120-111(: 2)8روستایی، 

. 052 . اشتتتکوری، ش و موستتتوی. ، فتحیتتتان، م.طیبتتتی، م

ای جتاده  هتای هوشتمند   ریزی راهبردی توسعه سیستم برنامه

 .032- 23: 1کشور، پژوهشنامه حمل ونقل، 

عوامل متثرر بتر   . 032 . و رومیانی، ا. ا، عینالی، ز. عنابستانی، ع

رضایت گردشگران از فضای گردشگری روستتایی در ناحیته   

خراقان بو ین زهرا، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستتایی،  

2(2 :) 72- 88. 

فارستی، ز و   ، ن،ح، یتداللهی لنگترودی  سبکبار، ح، مطیعی فرجی

هتای توستعه روستتایی     بندی زمینه رتبه.  03 زاده، ح،  کریم

 .22- (:  )0های روستایی،  شهرستان ورزقان، پژوهش

.  03 . و گراونتدی، ش . ، زرافشانی، ک.، پاپ زن، ع.قبادی، پ

مطالعه وضعیت گردشگری روستتایی در روستتای خانقتاه از    

تیاده از تئتوری بنیتانی، فصتلنامه    دیدگاه اهالی روستا بتا است  



 222     تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری در مناطق نمونه گردشگری روستایی 

 .52- 7: 07 مسکن و محی  روستا، 

. 038 . استکری، ف  و کتاظمی . ، برقی، ح.، کاظمی، ز.قنبری، ی

 توستعه صتنعت  هتای   ها و محدودیت بررسی و شناسایی توان

روستای میمنتد  : مورد شناسیروستایی  نواحی در گردشگری

: 23ای،  همنطقت -جغرافیا و آمتایش شتهری  فصلنامه  ،کرمان

78-31. 

شناستایی مشتکالت   . 033 . و کالنتتری، خ . دهکردی، م کرمی

گردشگری روستایی استان چهارمحال بختیاری با استتیاده از  

 .03- (: 0)2های روستایی،  تکنیک تئوری بنیانی، پژوهش

مدل ترکیبی برای توستعه فضتایی    .051 . و سقایی، م. مافی، ع

منطقه ترکمن صتحرا،  :  گردشگری روستایی، مطالعه موردی

 . 55 -28 : 0ای،  مجله جغرافیا و توسعه ناحیه

سازی اقتصاد  متنوع.  03 . و حیدری، ز. ح. لنگرودی، ن مطیعی

متورد  )روستاهای ساحلی با تمکیتد بتر گردشتگری صتیادی     

روستاهای ساحلی شهرستان تنکابن، فصلنامه اقتصاد : مطالعه

 .3 -07(:  ) فضا و توسعه روستایی، 

بررستتی اجمتتالی آرتتار    .053  .، مفتتر و رفیعتتی .منتتوابخش، 

اجتماعی مردم روستتای  -گردشتگری بتر زنتدگی اقتتصادی

 .37-55: 3زیارت، فصلنامه جغرافیایی آمتایش محتی ، 

ارزیتتابی . 055 . اپیراستتته،  و .م. مزاده،  حستتین .اگتتر،  نوحتته

 گیتری از  هتای طبیعتت گردی جزیره قشم بتا بهتره   قابلیتت

: 8 ، مجلتته جغرافیتتا و توستتتعه، SWOTمتتدل استتتراتژی 

 8 - 72.  

Clare, G. 2007. Tourism planning, Basics, 

Concepts, Cases. First published by Routledge, 

New York & London. 

kossack, M. 1998. Case stady: Integral 

development of rural areas, tourism and village 

renovation, Trebnje, Slovenia. Tourism 

management19(1): 81-86. 

Macdonald. R, Jolliffe .2003. Cultural Rural 

Tourism Evidence from Canada, Annals of 

Tourism Research, 30(2): 307–322. 

Mellgern, D. 2007. Travel Experts See Worrisome 

to Ecotourism, Associated Press, 

http://www.enn.com/today.html?id= 12778. 

Moutinho, l. 2000. strategic management in 

tourism, CABI , UK. 

fons, M. Victoria,  V., jose, A., Fierro, M., and 

Gomezy Patino, M. 2011. rural tourism: A 

sustainable alternative, Applied Energy, 

Volume 88,Issue2. 

saurabh, R., and B. Giridhar, S. 2007. Himachal 

tourism: A SWOT Analysis. 

Woodside, A. G., and drew, M. 2008. Tourism 

mamagment: ananlysis, behavior and strategy, 

CABI, UK.  



 

        Rural Development Strategies     Vol. 6, No. 3, Fall 2019, P. 279-297           4 

 

Development of a Strategic Tourism Development Plan in 

Sample Rural Tourist Attraction Villages (Case Study: The 

Meymand tourist attraction village in the Shahrbabak town) 

Rokhsareh Asadi Korom
1
 

Submitted: 9 April 2019         Accepted: 8 January 2020  

 

    Abstract 

Rural tourism serve as one of the appropriate options for making money, creating jobs, positive 

developments and positive developments in villages that are considered. Therefore, the main 

objective of this research study is to identify the capabilities Meymand village for tourist attraction  

and development of a tourism development strategic plan by using a set of internal factors 

(strengths, weaknesses) and a set of external factors (opportunities, threats). The research is of the 

descriptive type and analytical methods are used for data processing. Collecting information and 

data required by a library study and field studies were conducted by the researchers , the 

information collected was analyzed by using the SWOT technique (to find strengths, weaknesses, 

opportunities and threats) and proper regional tourism development strategic plan was adopted. As 

a result, seventeen strengths and opportunities were identified in the village versus twelve 

weaknesses and threats. It affects tourism functions in Meymand. The results from strategic 

SWOT study imply that among the internal and external factors affecting the development of 

tourism in Meymand, the T4, O8, W4, S4 parameters have weights of 0.39, 0.51, 0.6, and 0.72 

respectively. Moreover, the internal factors (3.21) and external (3.26) for assessment matrices 

indicate that the conditions of the region for tourism are at their optimal points. The result of the 

strategies adopted from SWOT indicated that (SO) with a score of 3.41 is the top priority, and (ST) 

with a score of 3.29, (WO) with a score of 3.17, (WT) with a score of 3.05 are successively the 

next priorities in the Merman tourism plan for the year 2016. 
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