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 مشهد یفردوس دانشگاه یاسیس يایجغراف يدکتر يدانشجو -1
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 1/2/1400:رشیپذ     30/2/99 :افتیدر

 
 دهیچک

 یگاه ،باشندیمکه دارا  ییبالا يهاتیظرف وجودباهستند که  ییایجغراف يفضاها جملهاز يمرز مناطق
 ر،یاخ يهاسال ی. در طاندشدهگرفته  دهیناد هاتیظرف نیکه دارند ا یخاص طیمتناسب با شرا

خود  همراهبهبه آن توجه شده است و  يتاحداست که  هاتیظرف نیا جملهاز يمناطق مرز يگردشگر
 یکیبدون شک  ،ياقتصاد ازلحاظ يگردشگراست.  شکل داده زیمناطق را ن نیا يرقابت گردشگر تیمز
 ،رونیازادارد.  رشددرحال يکشورها يبرا ياریبس تیدر جهان است که اهم روین يهاشکل نیترمهماز 

 ـ یفیتوص روش. استدر شهرستان پاوه  يگردشگر ۀتوسع يهاتیاولو یپژوهش بررس نیهدف ا
پنج  ينفر از متخصصان گردشگر 18شامل  قیتحق يآمار ۀجامعاست.  يو هدف کاربرد یلیتحل

است. در  گرفتهصورت عدبُ دو در حاضر قیتحق. اندبوده وانیشوش و مر لام،یشهرستان پاوه، سردشت، ا
اسناد مرتبط با  ازجمله ياکتابخانهو  ياسناد ۀمطالع قیطراز ازین مورداطلاعات  و هاداده ،اول ۀمرحل

 يگردشگر يهاتیقابلبه اهداف و  دنیرس مهم يهاياستراتژ . سپس، اهدافدشمطالعه  يگردشگر
 يریپذرقابتسطح  یبه بررس عدبُ دو از حاضر قیتحق. دش Meta-SWOT افزارنرمشهرستان پاوه وارد 

 ورود تعداد شیافزا ـ1 :از نداعبارتپرداخته است که  گرید يامنطقه بیبا چهار رق پاوه يگردشگر
 يگردشگر يریپذرقابتابعاد، سطح  نیا اساسبر که ؛يگردشگر از حاصل درآمد ـ2 ؛گردشگران

سطح  اساسبرنشان داد که شهرستان پاوه  قیتحق يهاافتهی. شودیمپاوه مشخص  يشهرستان مرز

 S.bahrami@um.ac.ir: mail-E                                                                                                    ی مسئولنویسنده*
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تعداد گردشگران و درآمد  شیهر دو بخش افزا در تواندیمرقبا  ریبا سا آن ۀسیمقاو  موجود يهاییتوانا
 نیترمهم که دهدیمنشان  آمدهدستبه جینتا. ردینخست قرار گ گاهیدر جا يحاصل از گردشگر

 يرویو ن فردمنحصربهخاص و  يبافت و معمار ،ییوهواآبشهرستان داشتن تنوع  يگردشگر يهاتیمز
منطقه،  يکشورها نیب يریکشور، درگ یلماسیدپ ضعف گرید يسو از. است کردهلیتحص یانسان
در  يگردشگر ۀتوسعموانع  نیتربزرگ عنوانبه مناسب يهارساختیزکلان کشور، کمبود  تیریمد

 .اندبودهنظرات کارشناسان  اساسبرشهرستان پاوه 

 .پاوه ،یرقابت تیمز ،يگردشگر ۀتوسع ،راهبرد: يدیکل يهاهواژ
 

 مقدمه ـ1
که  متفاوت يهاوسعتبا  يبلافصل خطوط مرز ییایجغراف ياز فضا عبارت استمرزي منطقۀ 

 شدنواقع لیدلبهمناطق  نیا ).73: 1396 ،پرورجان( رندیگیمقرار  ،مرزها میمستق ریتأثتحت
 يبرداربهرهامکان  اریز ؛رندیگیمقرار  کامل یتوجهیبو دور از مرکز، مورد  یرامونیدر مناطق پ

مناطق  ،گرید عبارتبه .)Pena, 2005: 290( به مرکز است کیکمتر از مناطق نزد هاآنمنابع  از
 يهاتیمحروم يخاص دارا طوربه رانیعام و کشور ا طوربهجهان سوم  يدر کشورها يمرز

 اما .است کرده مواجه مخاطره با را ینواح نیا در تیجمع يداریپا يحدود تا و هستند متعدد
 يمناطق مرز نکهیا ازجملهدارند،  زین ییهاتیمز آن يهاتیمحدودخارج از  يمناطق مرز

 ،يو سردار ي(قنبر شوندیماکثر کشورها محسوب  یو حکومت یاسیس ياندازهاچشماز  يجزو
 يهانشانهاز  یکی ،يمرز نیب يهايهمکارهمانند  ینواح نیا خاص يهایژگیوو  )180: 1397

 شیافزا به باتوجه. شوندیممناطق محسوب  نیتوسعه و رونق ا جهتدرگسترده  تیفعال بارز
 تربرجسته يبرا نهیزم شدنیجهانبا ورود به عصر  ییایجغراف يفضاها نیب يهاکنشو  وندهایپ

 بدون يهابستبنمناطق از  نیفراهم آورده شده است و ا شیازپشیب يمناطق مرز شدن
مناطق را  نیا ییشکوفا ۀنیزمامر  نیهستند و ا رییتغحالدر یگاهگره يفضاها يسوبهاستفاده 

 يبا خود برا يمرز مناطق ۀتوسعو  ییفراهم خواهد کرد. مطمئناً شکوفا شرویپ يهادهه یدر ط
 کی ن،یسرزم شیآماآورد.  همراهبهخود  با تواندیمکشور را  يفضا ۀتوسعو  تیآن فضاها و امن

 يهاتیقابل به باتوجهتوسعه  يهايتوانمند شناخت در يامنطقه و ییفضا يکردیرو با یعلم امر
در جهان شناخته  ين بخش بزرگ اقتصادیسومعنوان به يامروزه گردشگر. هست یمکان

سطح  شیافزا به باتوجهامروز  يایدر دن ،واقعدر ).Lozano-Oyola: 2012, 657(شود یم
 را يگردشگر ۀتوسع شیازپشیبرشد  ۀنیکشورها و مردم، زم نیو تبادلات ب یارتباطات جهان

تنها  نیاست، اما ا ياز ابعاد مهم رقابت گردشگر یکی ياقتصاد ییکارا اگرچه .است کرده فراهم
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رقابت به  يمقصد برا کی ییتوانا ،يگردشگر فردمنحصربه تیماه لیدلبهاز ابعاد است.  یکی
و  خوخوش یمانیادارد ( یبستگ زین یطیو مح فنّاورانه ،یاسیس ،یفرهنگ ،ینقاط قوت اجتماع

 رشیپذ زانیم شیامروز که همه به دنبال افزا يایدر دن ،یعبارتبه .)91: 1395، پور ینادعل
 نیبه هم تا است يگردشگر يمقصدها ریسا با رقابت ییتوانا مهم ۀمسئلگردشگر هستند، 

شود رقابت  تیرقابت فعال نینو میپارادااساس برلازم است  ،يصنعت گردشگر ۀتوسع يجهت برا
که منجر  یتوان رقابت شیاست افزا شده شناختهبلندمدت  تیموفق ةکنندنییتععامل  عنوانبه

 قرار گرفته ایدن ياز مقاصد گردشگر ياریبس یاصل، هدف شودیمسهم بازار  شیبه حفظ و افزا
 لیپتانس که ییهامکان در يگردشگر صنعت گسترش). 1: 1393، زادهانیتاش و پوجعفر( است

 جانبههمه ۀتوسعرشد و  يمؤثر در راستا يعنوان ابزاربه تواندیم دارند را گردشگر جذب وهبالقّ
-منطقه و یمل ،یمحل ۀتوسع يایو باعث اح )33: 1395 زرگر،( شود گرفته کاربه زبانیجوامع م

و  یفرهنگ ،یآن در ابعاد اجتماع توجه قابل راتیتأثو  ياقتصاد يسهم بالا به باتوجه يا
 1960 ۀدهگسترده در  یاسیصنعت در مق نیرشد ا). 152: 1397 ،ی(شکوه شودیم یطیمح

سال هم ازنظر درآمد و هم تعداد افراد  30در طول  وستهیطور پبهو  سرعتبهآغاز شد که 
صنعت در  نیشده که رشد ا ثابت نیهمچنرشد کرد؛  ،یخارج يکننده به کشورهامسافرت
-یو روند ثابت خود را ادامه مشود ینمدچار تزلزل  یو اجتماع ياقتصـاد يهـابحـرانزمـان 
 نیترمهماز  یکیبدون شک  ،ياقتصاد ازلحاظ يگردشگر). 28: 1397 ،ی(معصومدهد 
 عنوانبهدارد و  رشددرحال يکشورها يبرا ياریبس تیدر جهان است که اهم يروین يهاشکل
و  یارز خارج کنندهنیتأم نیترمهمو  شده شناختهدر جهان،  سودآورصادرات  نیتربزرگ

در سال  1يگردشگر یجهان يشورا .)Higgins, 2006: 193( دیآیم شماربه داریاشتغال پا
براي سومین سال متوالی سهم گردشگري را از تولید ناخالص داخلی جهانی افزایش  م2013

 است شده جهان در این صنعت ایجاد ةدرصد همه مشاغل ایجادشد 10داده و بیش از 
)Gomezelj Omerzela, 2015:751 .(دیآیم حساببهکشور  يپاوه جزو مناطق مرز شهرستان 

 روروبه مختلف يهابخش در یکاف ۀتوسع عدم با ،يمرز تیقعمو و مرکز از يدور لیدلبه که
 يهایژگیو از يمرز تجارت يبرا مناسب تیموقع و یخیتار ۀیابن وجود بکر، تعیطب اما است،

شهرستان  ،گرید عبارتبه .است يرونق اقتصاد يگردشگر ۀتوسعشهرستان جهت  نیمثبت ا
 يهاانیز یلیتحم جنگ يهاو عراق در سال رانیا نیب يمرز ۀدر منطق شدنواقع لیدلبهپاوه 
 يکاریب و ياقتصاد فقر ت،یمحروم جملهاز يمتعدد مشکلاتبا  و است، دهید را یتوجهقابل

 یعیطب يهاییبایز لحاظ از ماا است، روروبه متخصص و کردهلیتحص يروهاین داشتن رغمیعل

1.WTO 
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 ،يگردشگر رقابت تیو مز یرقابت تیمز ۀنیزم دراست.  يجزو مناطق بکر و جاذب گردشگر
 نیبه ا ،)1395( انیخاور و یرحمت قائد. شودیم اشاره هاآناز  یشده که به برخانجام یقاتیتحق

در سطح  یاسیثبات س زدیشهر  يگردشگر ۀتوسع يعامل در راستا نیترمهمکه  دندیرس جهینت
 يموارد گرید از يگذارهیو سرما يمجرب در گردشگر یانسان يروین ن،یکلان است. توجه مسئول

 ،)1397( يریآقام و يمنظر یعقوبی .ردیپذ صورت يمؤثر اقدامات ،آن يراستا در دیبا که است
 عدم ران،یا يصنعت گردشگر ۀتوسععدم  لیدلا نیترمهمکه  دندیرس جهینت نیبه ا یدر پژوهش

مشخص و  يهايزیربرنامه نبود ن،یقوان انسجام عدم ،يگردشگر يهارساختیز مناسب ۀتوسع
 به ،)1397( همکاران و یشکوه .است رانیا هیغرب عل يهامیتحر اعمال و صنعت نیواحد در ا

 ،یالمللنیب يهامیتحردولت و  یخارج يهااستیس کشور، کلان تیریمد دندیرس جهینت نیا
در سطح کشور از  يو عدم توجه به صنعت گردشگر يگردشگر امر به بودجه صیتخص عدم

 يگردشگر يامنطقه يرقبا نیترمهمکردستان است.  يعوامل اثرگذار بر گردشگر گرید
 همکاران و ياری کرمانشاه و همدان هستند. يهااستان 1404انداز کردستان در افق سند چشم

شهر سنندج، شهر  یفرهنگ يگردشگر بیرق نیترمهمکه  دندیرس جهینت نیا به ،)1397(
شهر سنندج  يمنبع گردشگر نیترمهم. باشدیم همدان شهر يامنطقه بیرق نیترمهمو  رازیش

 يدارا يگذارهیسرما زهیانگ شیافزا ،یعوامل خارج نیاست. در ب یو پوشاك سنت یقیموس
 ؛است متوسط قدرت و بالا ضرورت يدارا منطقه بودن یتیامن ؛است قدرت و ضرورت نیبالاتر
 شهر يشورا و شهر شتریب توجه و يامنطقه تعادل جادیا ،یمحل اقتصاد به دنیبخش غنا و تنوع
 .هستند کم ضرورت و بالا قدرت يدارا

 
 قیتحق ينظر چهارچوب ـ2
 يگردشگر 1ـ2

 و sporting magazineنام به یسیانگل ۀمجل، در م1811در سال  بارنینخست 1يگردشگرواژة 
 لذت کسب يبرا یعیطب مناظر از دیبازد و یخیتار آثار يتماشا منظوربه مسافرت يمعنابه
منظور مسافرت به یعنی يگردشگراز  2بلانشار رائول را یبرداشت نیچن. شد گرفته کاربه

 دهدیارائه م رد،یگیقرار م دیکه مورد بازد ياهیناح ای يکشور يبایاز مناظر ز يبرداربهره
ه کدهد یدر سطح جهان نشان م يگردشگر يزیربرنامهخ یبه تار ینگاه). 9: 1397 زاده،ی(عل

1 .Tourist 
2. Raul Blanshar 
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 ۀتوسع يبرا يابزارعنوان بهرا  يگردشگر يزیربرنامه بارنینخست يبرا ،1گانم 1980 در سال
مقصد  کیه به ک یاجات گردشگرانیاحت یابیارز يبرا يالهیوسن یمناطق مقصد و همچن

 تیکل کیدر  يگردشگر .)181: 1394 ،ریگرمس انیو خاور یرحمت قائد( دانسترسند یم
 يکه در فضاها ؛هاستآن انیانسان، فرهنگ و کنش متقابل م ه،یاز سرما یانیجر رندهیدربرگ
گردشگري یک  .)196: 1396 همکاران، و انیشاطر( نهدیم يبرجا یآثار مختلف ییایجغراف

) را نفعانيذ( ریدرگ يهااز گروه ياگسترده فیدهد که طیرا نشان م ینبخشبیرویداد 
 يگردشگر ۀتوسع مورددر مباحث نیمتضاد دارند. ا يهاکه اغلب منافع و برنامه ردیگیبرمدر
 نیب شهروندان، ،یمحل جوامع دولت، و یخصوص بخش ،یمحل و یمل يازهاین نیب دیبا

درآمد و  جادیا ).167: 1397 ،ي(افتخار باشند تعادل در رهیو غ یگروه يهارسانه و گردشگران
آثار است.  نیاز ا یکیاستفاده گردشگران  يفضا برا ۀعرضدر  یساکنان محل ياشتغال برا
 داریپا يگردشگر کردیاست که رو شدهمطرح يگردشگر ۀتوسعدر  یمختلف يکردهایتاکنون رو

محقق  یکیو اکولوژ ياقتصاد ،یابعاد اجتماع یدر تمام يگردشگر ۀتوسعآن،  قیطرازکه 
  .)Narasaiah, 2007:4( دشویم
 

 يگردشگر یرقابت تیمز 2ـ2
-و بحث قرار گرفتهرقابتی هاي استراتژيهاي اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث اکثر طی سال

 ).78: 1395 همکاران، و یقاض قلعه( است شدهمطرح یرقابت تیمز ةدربار يادیز يها
 دیاست که قادر به تول يدر خدمات گردشگر یرقابت تیمز ي) دارایطیمح( يامنطقه ،یعبارتبه
 ياستعدادها ینسب یاز فراوان یناشتواند یم تیمز نیباشد. ا مناطق گریاز د بالاترفرصت  کی

 ریسا بالا و يوربهرهو  مناطقمختلف  يهايفناور)، یو فرهنگ یخیتار ،یعیمنابع طب( یعیطب
در  يامکان فروش خدمات گردشگر کشورها و مناطقبه  یرقابت تیمز کیعوامل باشد. وجود 

درآمد  زانیم بالارفتنکه باعث دهد یم شیاز رقباتر نییپا متیرا به ق یالمللنیب يبازارها
 یفراوان تیاز اهم توسعهدرحال يکشورها يبرا یرقابت يگردشگر ،اساس نی. بر همشودیم

نشان داده  ایدر دن يجهانگرداز مناطق  ياریبس ۀتجرب .)Algieri et al, 2018( برخوردار است
 مهم مشکلات جادیا بدون تواندیم ،يگردشگر ۀتوسع يبرا شدهيزیربرنامهاست که روش 

مناسب  دار ویپا توسعۀجاد یا يبرا). 28: 1390و همکاران،  يقادر( آورد همراهبه يدیفوا
 یو خصوص ین بخش دولتیب یمنسجم و هماهنگ ت توانا ویریمد کی، وجود يصنعت گردشگر

 یهماهنگ تیمسئول. دولت، )34: 1393 همکاران، و ینصرالله( ت استیار حائز اهمیبس

1. Gunn 
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صنعت  مقرراتن استانداردها و ییتع آمار و انجام پژوهش، ۀیته، يزیربرنامه، هااستیس
 يزیربرنامه، ییربنایز خدمات ی، انجام برخيگذارهیسرما يلازم برا يبسترها جادی، ايگردشگر

 دارد برعهده را ییربنایسات زیو ساخت و گسترش تأس يگردشگر يبرا یانسان يرویو آموزش ن
محل  ادارة ،احداث ،يتجار توسعۀ مسئولز ین ی. بخش خصوص)117: 1392 ،یسلام و یسلطان(

 :WTO, 2011 اماکن است يبرا یابیگر به گردشگران و بازاریخدمات د ارائۀ اقامت گردشگران،

 در را یمناسب يهانهیزم تواندیم نیسرزم شیآما چهارچوب در یسنجامکان گونهنیا). (67
 در يگردشگر يهاجاذبه يدبندسته ،یطورکلبهفراهم آورد.  الذکرفوق طیشرا بیترک و قیتلف

به منطقه شده و  يشتریموجب جذب گردشگران ب نیسرزم شیماآو  یسنجامکان چهارچوب
 يگردشگر یاجتماع ابعاد). Murphy, 2004: 85( کندیم بیترغ تریطولانرا به اقامت  هاآن
را  ییدهایدر سطوح منطقه، ام ياشتغال و توسعه اقتصاد دیتول يابزار برا کی عنوانبه تواندیم

 آورد فراهمندارند،  یکه سودده یدر نواح خصوصبهاشتغال  شیکاهش فقر و افزا يبرا
 در را يگردشگر دار،یپا يگردشگر افتیره راستا نیهم در. )113: 1393 ،یقاسم و یحیمس(

 و سوکی از آن نیسرزم و زبانیم ۀجامع انیم وارمثلث يارابطه و کندیم یبررس مرزها قالب
 و ایازک( سازدیم برقرار يگردشگر صنعت با گرید يسو از را گردشگران یعنی مهمان ۀجامع

 ).110: 1392 کامور،
 

 آن يو کارکردها يمرز ۀمنطق 2ـ3
 ۀتوسع ینواح نیا در که است حکومت يمرزها به ییایجغراف ینواح نیترکینزد ،يمرز منطقۀ

 وجود ریتأثتحت ـدباشن رینفوذپذ و باز ای ،وسختسفت ای بسته مرزها اینکه به بستهـ ییفضا
 ییایجغراف يفضا :از است عبارت يمرز ۀمنطق). Newman, 2003: 18( ردیگیم قرار مرز

 دی. بارندیگیم قرار مرزها میمستق ریتأثتحت که متفاوت يهاوسعت با يمرز خطوط بلافصل
 قراردادن ریتأثتحتو عملکرد مرزها و  تیمتناسب با وضع يمرز ۀمنطقتوجه داشت، عرض 

 یاثربخش زانیم شیگفت، با افزا دیبا یکل صورتبه. البته شودیم ادیز ایکم  رامونیپ طیمح
 تحرکات ۀنیزم گسترش و هايفناور مختلف يهاعرصهدر  گرفتهصورتتحولات  قیطرازمرزها 
 يریرپذیتأث راتییتغ نیا رایز ؛است شیافزاحالدر يمرز ۀمنطقعرض  ،هاانسان و کالاها
 یکی ).75: 1396 پرور،(جان دهدیماز مرزها را گسترش  ییایجغراف يو بلافصل فضاها میمستق

 ۀلیوس کی عنوانبه یاسیس يمرزها يکارکردها حیکمک به توض یاسیس يایجغراف فیاز وظا
 درنظراست تا بتوان با  ارانهیراه هوش کیبا آن در  یانسان و زندگ ییفضا لاتیتشک يضرور

 از و کرد یمل تیامن و رفاه يبرا آن از را استفاده نیبهتر مرز يکارکردها از يریگبهرهو  گرفتن
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کشور کاهش داد  يبرا امکانتاحداز مرز را  برخاسته يهاچالش و مسائل بتوان گرید يسو
 ونددهندهیپ ای جداکنندهمرز ممکن است  ،راستا نی). در ا111: 1396 پرور،و جان ایحافظ ن(

 يدارند. از سو زمانهم صورتبهکه هر دو کارکرد را  شودیماوقات مشاهده  شتریاما ب ؛باشد
 نیا زمان مرور بهو  اندگرفتهبه خود  یمختلف يتوجه داشت، مرزها تاکنون کارکردها دیبا گرید

 ،ياقتصاد ،یتیامن مختلف يکارکردها مرزهاکرده است.  رییتغ ایو  تیتقو ،فیکارکردها تضع
 يهادولت با تعامل و ارتباط تیریمد کنترل در هادولت و دارند یفرهنگ و یاسیس ،یارتباط
 بروز با و زمان یط در مرزها کارکرد. برندیم سود آن از مجاور، ریغ يهادولت ای هیهمسا

از  که مرز نقش نیتریمیقد و نیاول بیترت نیبد کندیم رییتغ جهان ۀعرص در تحولات
 در و شده تررنگکم روزروزبه) آن یبازدارندگ( شودیمحسوب م زیمرز ن جادیعلل ا نیترمهم

 ار،یسان( است کرده دایپ تیآن اهم یارتباط کارکردخصوص مرز، به يکردهاکار ریسا عوض
1397 :11 .( 

 مرز با آن ارتباط و يمرز ۀتوسع 2ـ4
و سیاسی حاکم بر  یدلیل مجاورت با کشورهاي خارجی و شرایط جغرافیایبهمناطق مرزي 

: 1397 همکاران، و(صابر  رودیم شماربه هاآن نفکیلادارند که جزو  یخاص يهایژگیو ،هاآن
 توجه موردمناطق دارد که چنانچه  نیا ۀبر روند توسع یمیمستق راتیتأث هایژگیو نیا). 45

 يدیتهد عنوانبهو  گذاردیممناطق  نیا تیبر روند توسعه و امن یمنف راتیتأث رد،یقرار نگ
 يزیربرنامه ندیفرا). اما اگر در 55: 1393و همکاران،  رضازاده( برابر توسعه عمل خواهد کرددر

 لیتبد فرصت به دیتهد و گذاردیم يجابهاز خود  یکار گرفته شود، اثرات مثبتبهتوسعه 
سکونت،  يداریناپا ،ییایجغراف ياز مرکز، انزوا يدوراز:  اندعبارت هایژگیو نیا که شودیم

 و یخارج داتیتهد ،یفرهنگ يهاتفاوت ،يمرز تبادلات بودن، ياهیحاشو  یافتگینتوسعه
 شورک در ،توسعه به یابیدست هک است روشن). 73: 1388 مطوف، و بیعندل( یستمیس تیضد

 يهابخش نامتوازن ۀتوسع به منجر برنامه بدون توسعه هکچرا. است يزیربرنامه ازمندین

 جهینت در و يامنطقه تعادل عدم دیتشد نیهمچن و یکیولوژکا و یاجتماع ،ياقتصاد
 اصول و یشیآما ضوابط به توجه بدون یتیفعال اگر. شودیم یمل وحدت فیتضع و يریپذبیآس

 نیبر ا). 114: 1389(کامران و همکاران،  بود خواهد ستکش به ومکمح ردیبگ لکش يزیربرنامه
 قیطراز نانیمرزنش ياقتصاد درآمد و رفاه شیو افزا يمرز مناطق ياقتصاد ۀتوسع ه،یپا

 مثبت ریتأث مرز یتیامن ارک بر هادولت يگذارهیو سرما تیحما با ،ياقتصاد سالم يهاتیفعال
 و سالم ياقتصاد يهاتیفعال شیافزا ،گرید ییسو از). 6: 1395 همکاران، و قیصد( دارد

41 
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 يسو دو در ياقتصاد فاحش اختلاف عدم به مشروط ،يمرز مناطق در هادولت يگذارهیسرما
 ).192: 1386 ،یزرقان( باشد داشته مثبت ریتأث مرز یارتباط ردکارک بر تواندیم زین مرز

 
 قیتحق روش ـ3

در دو بخش بوده  روشیپ قیانجام تحق ندایفراست.  يو هدف کاربرد یلیتحل ـروش توصیفی 
 با مرتبط اسناد :از نداعبارت که ياکتابخانهبا استفاده منابع  قیاست، در بخش اول تحق

 و ينظر یمبان و مقدمه پژوهش در مطرح واژگان دیکل با مرتبط مقالات شهرستان، يگردشگر
 ،اسناد اساسبر اول بخش دوم ۀمرحل در سپس ؛دیگرد لیتکم پژوهش نیا قیتحق ۀنیشیپ

 استعداد ییشکوفا ،هاتیقابل به یابیدست یاتیح يراهکارها و اهداف کارشناسان نظرات ،مقالات

 نمودن لیتکم از پس. دیگرد قیتحق ةاستفاد مورد افزانرم وارد و نیتبب يگردشگر ةحوز يها
که  کارشناسان نظرات ،پرسشنامه از استفاده با استفاده مورد يهاشاخص نییتب و اول بخش

 نظرات از آن در و بوده هدفمند روش به قیتحق يریگنمونهبودن پرسشنامه،  یتخصص لیدلبه
 عبارتبه. است شده گرفته بهره رقبا ریسا و پاوه نشهرستا يگردشگر کارشناسان از نفر 18

 با پاوه شهرستان يگردشگر رقابت تیمز و سطح یبررس ق،یتحق هدف نکهیا به باتوجه ،گرید
 چهار يگردشگر متخصصان نظرات از که بوده آن بر یسع است خود يامنطقه يرقبا گرید

 و هاییتوانا سطح ۀسیمقا منظوربه قیتحق نیا در اساس نیابر ،شود استفاده گرید شهرستان
 يگردشگر امور در متخصص 4 يگردشگر ةحوز در پاوه بیرق يهاشهرستان يهالیپتانس

در مورد  .است شده استفاده پاوه نفر 5 و شوش نفر 4 وان،یمر نفر 6 لام،یا در نفر 3 سردشت،
 يهاییتوانا یدهسازمان تیقابلبودن،  ریناپذ دیبودن، تقل ابی(با ارزش بودن)، نا تیاهم زانیم

 نقش نیهمچن ؛شد دهیسنج قیتحق نیا در شدهمطرح يرقبا به نسبت شهرستان در موجود
 يهالیپتانس يرو بر را اندشده واقع شهرستان ةمحدود از يبزرگتر اسیمق در که کلان عوامل

 وارد را جینتا ،هاپرسشنامه شدن لیتکم از پس و میگذاشت پرسش به شهرستان يگردشگر
 قیتحقۀ مطالع .آمد دستبه شده انیب ادامه در هک یرقابت جینتا و نموده Meta-SWOT افزارنرم

 ۀمطالع قیطراز ازیموردنو اطلاعات  هااول داده ۀمرحلاست. در  گرفتهصورتحاضر در دو بعد 
. سپس، اهداف، دیمطالعه گرد ياسناد مرتبط با گردشگر ازجمله ياو کتابخانه ياسناد

 افزارنرموارد  پاوه شهرستان يگردشگر يهاتیقابل و اهداف به دنیرس مهم يهاياستراتژ
 غرب يمرز مناطق که ندشو انتخاب ییهاشهرستان که شده یسع رقبا انتخاب(در . دیگرد

  ).باشند کینزد هم به زین ياتوسعه لحاظاز نیهمچن و باشند کشور
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 لیوتحلهیتجز روش 3ـ1
و از  1داخل به خارج يراهبرد يزیربرنامه افتیبا دو رهها سازمانو  مؤسسات و هاشرکتروزه ما

و  عمناب ایدارد که آ یبستگ عامل نیبه ا يبندمیتقس نی. ااندشده روروبه 2به خـارج لداخ
 Agarwal( ریخ ایگرفته شوند  کاربهآغاز  در یطیخرد و کلان مح عوامل نیو همچنها تیقابل

& Others, 2012(. است دهیرس اجماع نیا هب يراهبرد يزیربرنامهعلم پردازان هیرنظ ینوعبه 
 دهسبب شکه اند يفردربهصمنح يهاییتوانا يدارا بموفق و محبو يهاشرکتها و سازمان که

بـه  خلاز دا افتیره کیخود به  تیبا استفاده از خلاق هاآنخود را باز کنند.  ياست در بازار جا
 زیمتما گرانید از را خود ،یدرون يهاییتواناو اتکا بر ها تیخلاق اساسبرو  انددست زدهخـارج 

 Miller( دانداده لخود را شک یرقابت يآورده و فضا وجودبهرا  یی، بازارهـاگریدعبارتبه. اندکرده

& Others, 2002: 37(. فرض استوار است که  نیا بر 3عابمن بریمبتن دگاهید و نشیب ن،یابنابر
 ینوع و اسـت هاآن ةزکنندیمتما عامـل و تیمز نیهر سازمان و گروه نخست يهاییتواناو  عمناب
 :عور از منابظ). منAkio, 2005: 126(آورد یمبه ارمغان  هاآن يو بلندمدت را برا داریپا يبرتر
 کی اریاخت در که است ینسب تیمثبت، دانش و هر نوع مز يهایگژیو ،هاییدارا، هاییتوانا

 -Metaمدل  .)Barney, 1991: 100( است مؤثر هاآن ەٴندیآ و طیشرا بهبود در و است گروه

SWOT است.  گرفته شکل عبر منابیمبتن دگاهید ینوعبهبه خارج و  داخل افتیاساس رهبر
 عمناب نیاز ا کدامد که ده صیتشختواند یم شرکت کی: چگونه ماندیم یچالش باق کیالبته 

 انیرا ب اریمسئله چهار مع نیا لح يبرا ینبار دارند؟یپا یرقابت تیمز جادیقادر به اها تیقابل و
 ،4باارزش یستیاثربخش باشد، با يبردلحاظ راهبه تیقابل ای عمنب کی نکـهیا ي. براکندیم

و  عبمنا ةوبالقتوان توانند یم ریز اری، چهار معرونیازاباشد. 6نیگزیبدون جا و ینشدندیتقل ،5نادر
 تیهدا يبرا سازمان کیر، منظ نیاازکنند.  نییراهبرد موفق را تع کیخلق  يبراها تیقابل
 که یدرصورتخود مراجعـه کنـد،  یدرون يهاتیقابلو  منابع به یستیبا خود راهبرد ندیفرا
کاوش  ،عواقدربرود.  شیپ ندهیفزا یشکلبه یخارج طیمح در يزیآمتیموفق طوربهار دارد ظانت

 يارهایمع ،جهیدرنت. دهدیم يرو موجود یداخل عوامل ۀنیشیپ لمقابدرهمواره  یرونـیب طیمحـ
VRIO ایپو يراهبردها نیدر تدو یرونیب لوامع بجذ دگاهیرا با دها تیقابلو  عمناب نیا 

 ـ یداخل مدل کی يراهبرد يزیربرنامه يشنهادیپ کـردیر، رومنظ ـنیااز. کندیم يبندتیاولو

1. Outside-in 
2. Inside-out 
3. Resource Based View (RBV) 
4. Valuable 
5.Rare 
6. Non-substitutable 

                                                                                                                                        



 1400تابستان ،2، شمارةبیست وپنجمدورة  _____________________________ ریزي و آمایش فضابرنامه        

44 

 یول ست،ین یخط ينـدیفرا موفـق يـزیربرنامه، جهیدرنتاست.  یواقع یاخلد ـ یخارج
با  طمرتب عوامل .)Meta-SWOTدر مدلAgarwal & Others, 2012: 14(است تکرارشونده

 روش از ییشناسا نیا يرا. بشوندیم ییشناسا یداخل ملاز عوا یمستقل طوربهسازمان  ،طیمح
PESTEL یاجتمـاع ،يادصاقت ،یاسیس لاساس عوامبر ،چهارچوب نی. ادشویم استفاده، 

 يبرا لیتحل نیا .)Isoherranen, 2012: 2( استوار است یقانونو  یطیمحستیز ه،فناوران
است؛  مؤثرمجموعه  رگسترش ه یخطرات احتمال نیو همچن شرویپ يهافرصت ییشناسا

 طیابعاد ناشناخته مح ياز سو محتمل خطرات کاهش به اقدام یسازمان کار کی، با جهیدرنت
در ابعاد ماکرو و کلان و  طیمح یابیبه ارز لیتحل نیا ،عموماً. )Bloomberg, 2012: 2( کنـدیم

کلان  لعوام کهچرا .)Jones and Hill, 2013: 335( دارد صاصاخت زمان حال یابیارز نیهمچن
 کیمثال،  طوربهکنند؛  جادیو مجموعه ا طیرا در مح یاساس راتییرا دارند تا تغ ییتوانا نیا

قرار  شدهوضعتازه یاتیمال نیوانق و دیجد یاستیس ریبتدا ریتأثتحتممکن است  يادصبنگاه اقت
 ;Gillespie, 2007( است نداشته ماتیمصت نیا ذدر اتخا يریآن بنگاه تأث کهیدرحال رد،یگ

Husso, 2011:7( که  يادرجه بهراجع قضاوت ۀواسطبهنیز  1يراهبرد تناسب ةدیا، تیدرنها
 طوربهها قضاوت نی. اشودیم یاتی، عملکنندیم یبانیپشت یسازماناز اهداف ها تیقابلو  عمناب

که آورند یم دیپد یطیمح لو عوامها تیقابل ای منابع نیرا بها زوجاز  یفهرستخود خودبه
 عامل کی نیب باتیترک که است نیا مدل تیمحدود نیتريجددارند.  يابرجسته تیاهم

 گریکدی بر یواقع ریگونه تأثچیه یول شود، جادیا یادفصت طوربهممکن است  یو خارج یداخل
 کی يدر انتها صرفاً  یاست، ول ریناپذاجتناب رندگانیگمیمصتقضاوت  نجـا،یا در. باشـد نداشته

 یعامل يهازوجاز فهرست حذف کرد و توان یم را عامل باتیترک. دیآیم افتهیساختار ندیفرا
از  ياشده يبندتیاولو فهرسـت جـه،یمرتـب کـرد. نت شدهادراك ـتیرا مطابق بـا اولو گرید

 دگاهید ،نی؛ بنابرااست وابسته نیشیپ يهایابیارز مهاست که به ه يراهبرد يهاتیاولو
 ،یطیمح لبا عوام هاآن يو تناسب راهبردها تیقابلو  منابع قوت ۀط، نقعمناب ربـیمبتنـ

 .)Agarwal et al, 2012: 15( شودیم يبندتیاولو عوامل نیا قوت ۀنقطبر  ییتنهابه
 

 موردمطالعه ۀمنطق ـ4
کوه شاهو، از ارتفاعات استان کرمانشاه، قرار دارد. در  ۀدامنشهر پلکانی و قدیمی پاوه در 

 از یکی پاو، از پاوه نام مردم از یبرخ ۀگفت طبق اما ؛است معنی پاکیزهبهدهخدا پاوه  ۀناملغت
 تیموقع لیدلبهاما  ؛دارد هزارسالهسه یشهر قدمت نیگرفته شده است. ا ،یسرداران ساسان

1. Strategic fit 
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شده است.  شناخته اشیسرسبز و کوهستان عتیطب ۀواسطبه ییهواوآب تیو وضع ییایجغراف
 را خودشان خاص يهایژگیو و ییبایز هرکدام که دارد وجود شهر نیدر ا يمتعدد يآبشارها

 کرمانشاه استان شهرستان زدهیس از یکی پاوه .انددهیبخش آن به را ییتماشا ییهامنظره و دارند
وسعت، در  لومتریک 1260معروف بوده است. شهرستان پاوه با  1اوراماناتبه  درگذشته که است

آن برابر با  تیجمع 1395سال  ياساس سرشماربراست و  شدهواقعاستان کرمانشاه  یغربشمال
 با لومتریک 96از غرب به طول  ،شهرستان نی. ا)1395 ران،یا آمار مرکز( است بوده نفر 60431

 و فراوان يهاچشمهاست.  یمعتدل کوهستان يوهواآب يدارا ت واس مرزهمکشور عراق 
 دهیبخش آن به یخاص ییبایز و جلوه سرسبز باغات و مراتع ها،جنگل با همراه روان يهاآب

 ۀفاصلبا  کرمانشاه استان یشمال غربهزار سال در سهاز  شیب یپاوه با قدمت يبایشهر ز .است
گرفته  يو عراق جا رانیا يمرز ۀنقط يلومتریک 45از مرکز استان و  لومتریک 112به  کینزد

بام موارد پشت شتریاند که در بشده یطراح ياگونهبهشهر  نیا یها و منازل مسکوناست. سازه
است که چند  يامنزل خانه اطیاز دامنه کوه ساخته شده است، ح يکه در ارتفاع کمتر ياخانه

آن را شهر  لانیشهر به ماسوله گ نیا يشباهت معمار لیدلبهمتر بالاتر از آن بنا شده است. 
 ياست که دارا یمعتدل و کوهستان يوهواآببا  يوه شهرپا .نامندیم زیماسوله نهزار

است که جلوه  يسرسبز يهاها، مراتع و باغجنگل اد،یز ياافسانه يفراوان، آبشارها يهاچشمه
 .اندشده یفراوان یو خارج یو باعث جذب گردشگران داخل انددهیبه آن بخش یخاص ییبایو ز

 ةشد محافظت ۀمنطق دشه، آبشار ،بریاز: آبشار در اندعبارتشهرستان  نیا يهایدنیجمله داز
جمله مختلف و ... از یمحل يمتعدد، غذاها يگردبوم يهاخانه وجود ل،یمرخ و نیبوز

 است شهرستان نیا يهاییبایز

1. Owramanat 
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: موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه1شکل   

 هاافتهی و بحث ـ 5
 قیاساس اهداف و ساختار تحقبرشده  نیتدو نامهپرسش جیاساس نتابر ،حاضر قیتحق يهایافته

اساس اسناد برشهرستان  يگردشگر ۀتوسعاهداف  نیترمهمبخش ابتدا  نیبوده است، در ا
شهرستان  يگردشگر يهاتیقابلمنابع و  نیترمهمسپس  ،اندشده انیب يگردشگر ۀتوسع

 ۀ. در مرحلشده است انینگارنده ب اتیتجرب زیشهرستان و ن يگردشگر ۀتوسعبرگرفته از سند 
 انتخاب شدند غربجنوبو  غربشمالغرب و  اسیشهرستان پاوه در مق يرقبا نیترمهم ،بعد

 يهست، رقبا يدر مناطق مرز يگردشگر یرقابت تیمز قیهدف تحق نکهیا به باتوجه(
 از سطح کی در يحدود تا شده یسع و اندشده انتخاب ياز مناطق مرز زیشهرستان پاوه ن

 یرقابت نقشه بعد ۀمرحل). دشومشخص  ترمناسب يریپذرقابت زانیم تا باشند توسعه
 یرقابت يایمزا ،بعد ۀمرحل. در دیگرد میرقبا ترس ریسا با پاوه شهرستان نیب يگردشگر

 بیاساس چهار رقشهرستان ذکر شده را بر يگردشگر ۀتوسعشهرستان پاوه که در سند 
و  یاسیس نظرانصاحببا مراجعه به  ،بعد ۀمرحلشدند. در  لیو تحل سهیمقا يامنطقه

 نیشهرستان پاوه احصا شدند. ا يگردشگر ۀبر توسع رگذاریتأثعوامل کلان  نیترمهم يگردشگر
 يرگذاریتأثدارند و از  یفراملو  یمل يهاجنبهخود شهرستان نبوده بلکه  طیعوامل کلان در مح

که  یجیاساس نتابر یینها ۀنقش تینهادر ود انبودهاستان برخوردار  يگردشگر ۀتوسعبر  يادیز
 است.  شده يراهبرد ۀنقشم یاقدام به ترس ،بود آمدهدستبهاز مراحل قبل 
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 اهداف نییتع 5ـ1
شهرستان در  ياهداف گردشگر ییشناسا Meta-SWOTاساس بر يزیربرنامهاول از مرحلۀ در 

اساس  ترنییپا -ط متوس -ا بال سطح سه قالب در هاآن يبندتیاولو ومشخص شده  یافق زمان
 ).2 شماره(جدول  است قیتحقنظرات کارشناسان 

 
: اهداف گردشگري شهرستان1جدول   

 تیاولو اهداف

 بالا شهرستان سطح در گردشگران اقامت نیانگیم شیافزا

 بالا دوبرابربه  یتعداد گردشگران داخل شیافزا

 متوسط دوبرابربه  ياشتغال در گردشگر زانیم شیافزا

 متوسط یارتباط يهارساختیز ۀتوسع و تیتقو

 بالا يگردشگر تیتقو

 نییپا يگردشگر نهیزم در بلندمدت يزیربرنامه داشتن

 متوسط شهرستان در موجود يمرز بازارچه یسامانده و تیتقو

 بالا یمذهب - یفرهنگ يگردشگر تیتقو

 نییپا شهرستان یو محل یفرهنگ بوم يهاانیبن تیتقو

 بالا عراق کردستان میاقل از گردشگران ورود تعداد شیافزا

 متوسط يگردشگر نهیزم در يافرامنطقه غاتیتبل شیافزا

 متوسط یدرمان و یباغبان يگردشگر ۀتوسع

 نگارندگان مطالعات: منبع

 
 هاتیقابلمنابع و  ییشناسا 5-2

 که شهرستان در موجود يهاییتوانا و منابع و ابزار آن، يهاتیاولو و اهداف ییشناسابعد از 
 زانیم یعبارتبه هاآن ارزش و مشخص زین سازدیم ممکن را شده نییتع اهداف به دنیرس
 نظربه اهداف مطرح شده دارند از  دنیدر راه رس هالیپتانس نیکه ا يریتأثو  تیاهم

به  داده شده ازاتیجمع تمام امت ان،یدر پا دیکه باکند یم افتیدر يازیکارشناسان امت
 .برسد درصد100
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هاي گردشگري شهرستان: منابع و قابلیت2جدول   

 )ارزش( وزن هامنابع و قابلیت

 10 فردمنحصربه يمعمار و بافت داشتن

 9 يگردشگر يبرا منطقه بودن مستعد

 5 مشارکت

 6 یخصوص بخش يگذارهیسرما

 8 تیامن

 4 تیریمد ثبات

 9 یمحل ورسومآداب

 8 کردهلیتحص یانسان يروین

 3 مناسب امکانات و خدمات وجود

 8 مردم ينوازمهمان

 8 ییوهواآب تنوع

 8 ییایجغراف تیموقع

 3 بلندمدت يزیربرنامه

 3 یارتباط يهاراه

 4 يمرز بازارچه وجود

 4 یورزش يگردشگر رونق

 
 رقبا و یرقابت ابعاد نییتع 3ـ5

مطرح شده  يهالیپتانس گرفتن درنظربا  Meta-SWOTاساس بر زیربرنامهاز  ،در قسمت سوم
 مشخص نجایا در ،درواقع ؛دشویم میبا حضور رقبا ترس یرقابت ۀنقش ق،یتحق یدر قسمت قبل

 نی؛ بنابراخود رقابت دارد يبا رقبا يگردشگر يرهایاز متغ کیکدامبر سر  پاوهکه شود یم
 استان مهم يشهرها از یکی( وانیمر يهاشهرستانشده،  یاز موارد کارشناس ياریبس به باتوجه

 ،دارد قرار کردستان استان مرکز سنندج، شهرستان غرب يلومتریک 125 در که است کردستان
 ۀاچیدراست که  يمانند انگشتر اند،گرفتهقرار  اطراف آنکه  يسرسبز يهادشتبا کوه و  که
 ادیرشد ز خاطربهست یحال نابوددرکه  ستایدن نیریآب ش ۀچشم نیتربزرگ عنوانبه باریزر
 کردستان شهرستان استان نیترمهماز  که کندیم يباز را اشروزهیف نینقش نگ بازهم ،زارهاین

 عنوانبهن شهر قرار گرفته یغرب ا يلومتریکه در دو کوار یزر ۀاچیدربوده و  ياز نظر گردشگر
 مرز مجاورت در ،وانیمر. شهر شودیممحسوب  کردستاناستان  يگردشگر ۀجاذب نیترمهم
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استان، ز کمر با کینزد ۀفاصل ،متیقارزان یخارج يالاهاک و اجناس وجود و عراق کشور
 فردمنحصربهوه کو ش ییبایهمراه زبهوهستان کو  یجنگل یعیطب یطیمطبوع و مح يوهواآب
 لیدلبه وانیمرل کرده است. یاستان تبد یستیشهر تور نیترمهموان را به یبار، مریزر ۀاچیدر
 داًیشد وانیمر ۀمنطق. دار استبرخور یخوب ينق اقتصادعراق از رو کردستان میاقلبا  يمرزهم

ها انیجر نیبودن و برخورد ا یعلت کوهستانبهقرار دارد که  ياترانهیمد يهاانیجر ریتأثتحت
مهد  لامیا. شودیم يمتعدد یعیوجودآمدن مناظر طبو باعث به دادهرخ يادیز يجو يهازشیر

 آن را توانیمدر شهرستان دهلران  »کش یتپه عل« یۀلاهیلااست که در  ياهزارساله 10تمدن 
 ای کوهستان یمعن یقول به است آمده) آلامتو ای(آلام  یبابل يهابهیکت در که لامیا .داشت باور

ارتفاعات  انیاست که در غرب کشور و در م ینیسرزم( لامیا ،)دهدیم) را دیکشور طلوع خورش(
. باشدیمدشت در جنوب و کوهستان در شمال  تیدو خصوص يزاگرس قرار گرفته که دارا

گردشگران و مسافران قرار  موردتوجهبودن آن  چهارفصل لیدلبهمنطقه  نیا ،جهت نیهمبه
تا  یغربشمالاز  لومتریک 160کوه به طول ریکب يمرتفع و مواز يهاکوهرشته  .ردیگیم

را از  لامیا یغربشمالو  یاز مناطق غرب یاست و قسمت برگرفتهدراستان را  یشرقجنوب
بلوط و «انبوه  يهاخاك و بوم در کنار جنگل نیا ۀنیریداعتبار  .کندیمجزا م گرید يهاقسمت

 ياکننده مسحور ییبایبه آن ز کنجان چمو  مرهیس يو از حرکت و خروش رودها» بنه
 نارکوهی، مانشت و دکوهریکب دهیقد کش يهاآفتاب از فراز کوه يافزاروح يو پرتوها دهیبخش

 یعیطب يهاجاذبهوجود  لیبه دل( سردشت ،)است کرده لیتبد هاناشناخته نیسرزم به را لامیا
 يادیز اریبس يهاجاذبه يو منابع آب فراوان دارا عیوس یبا داشتن پوشش جنگل ،یطیو مح

، مراتع، هاشهیب، چمنزارها، هاچشمه، هادشت، هاکوه، هادرهاز  یبیاست و در آن ترک
 کی ه،یناح يهایژگیو گریو د ورسومآداب نیو همچن یخیآثار تار ،یعیطب ياندازهاچشم

خطه  نیا یعیطب يهایژگیبر و یبا مرور اجمال .رودیمشمار به ییاستثنا ییایمحدوده جغراف
خطه  نیهرچه سخاوت در خود داشته در ا عتیاعتراف کرد که طب دیدر فصل بهار با ژهیوبه

، دشت وزنه، دشت ژوهینزگه، آبشار آبشار رآبشار شلماش، . آشکار ساخته است یتمامبه ییجادو
و  رانیگردنه زمز وران،یزاب، دره خدرآباد، ب ۀرودخانگراوان،  یمردواو (مرداب)، دشت باژار، کان

 شوش و )شهرستان است نیا يو گردشگر یعیطب يهاجاذبههکتار جنگل از جمله  800وجود 
 استان در وایران  در تمدن تختیپا و شهر نیترکهن و جهان ةشدشناخته يشهرها از یکی(

 يهادر گذشته. رسدیم حیمس لادیم از شیپ هزارچهار به حدودا آن ۀنیشیپ که است خوزستان
و مرکز برخورد دو تمدن مهم  رانیا يشهرها نیترو باشکوه نیترمهماز  یکیدور، شوش 

 محوطه و یخیتار يبناها شهر، نیبودن ا یمیکهن و قد بهباتوجهبوده است.  لامیو ا نیالنهرنیب
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 )هستند ملاحظه قابل ياگونهبه هرکدام که شوند یم دهید شهر نیا در يادیز یباستان يها
 یلیو خ نییپا متوسط، بالا، بالا، یلیخ سطح پنج از سهیمقا نیانجام ا يهستند. برا پاوه يرقبا

 .است شدهاستفاده نییپا
 

: سطح رقابتی رقباي شهرستان در حوزه گردشگري3جدول   

 يدرآمد حاصل از گردشگر ـ یگردشگر خارج ورود تعداد شیافزابعد رقابت: 

 رقابت سطح رقبا

 نییپا لامیا

 متوسط سردشت

 نییپا شوش

 بالا یلیخ وانیمر

 
 یرقابت ۀنقش 4ـ5

با منابع و  یابعاد رقابتسطح ارتباط  Meta-SWOTاساس بر يزیربرنامه از بخش نیدر ا
 تیموقع ةدهند نشاننقشه  نیخواهد شد. ا میترس یرقابت ۀنقش تینهادرو  مشخص هاتیقابل

 ریخواهد بود. تصو مطالعه مورد هدف ۀنیزم در پاوه شهرستاناز رقبا نسبت به  کیهر )تیوضع(
 .دهدیمنشان  يگردشگر دررا  شدهمطرح يرقباو  پاوه يگردشگر نیب یرقابت ۀنقش، 2 ةشمار
 یگردشگر خارجتعداد ورود  شیافزا ازلحاظ پاوه تیموقعکه در نقشه مشخص است،  طورهمان

موضوع  نیا به باتوجههدف قرار خواهد داشت که  ،نسبت به رقبا در سال يبالاتر تیدر موقع
 نظرات اساسبررا  ییراهکارهاو ها تیقابلمنابع،  دیبا شدهینیبشیپبه اهداف  دنیرس يبرا

 شرویپو  يقو يراهبردهاعنوان بهو  شدهتیتقو، اندکرده کسب را ازاتیامت نیشتریکارشناسان ب
 در یجگردشگران خار ورود تعداد شیافزا ازلحاظ پاوه يگرگردش تیموقع. رندیرار گمدنظر ق

 نیدر بالاتر شدهمطرح يرقبا نیبدر 1404ممکن در سال  ازیامت 5از  3,53 ازیامت با) Y( محور
شهرستان، و کُرد بودن هر دو طرف مرز  يمرز تیموقع بهباتوجهاست؛ که البته  گرفته قراررتبه 
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در فصل بهار و  ژهیوبهکردستان  میشهرستان با اقل يوهواآب تیتفاوت وضع نیو همچن
مشخص  Xخواهد بود. در نمودار  دسترسقابل شدهمطرح یدر افق زمان گاهیجا نیتابستان؛ ا

در سال هدف  يحاصل از گردشگر مدآدر ۀنیزم درخود  يپاوه نسبت به رقبا تیاست که موقع
ممکن در  ازیامت 5مطابق با نظرات کارشناسان از  گریدعبارتبهخواهد بود؛  يبهتر گاهیدر جا

بودن منطقه و  يمرز راتیتأث لیمورد به دل نیاست که ا 3,55 ازیامت يمحور دارا نیا
 بیرق نیترمهم وانیشهرستان مر ،یبعد رقابت نیدر ا عراق است. نیکردنشبا مناطق  يجوارهم

 را یجدول افزارنرم ،یرقابت ۀنقش میترس از بعد Meta-SWOT افزارنرمپاوه است. در  يگردشگر
 مجموع صورتبه و یرقابت ابعاد از کیهر کیتفک به رقبا از کیهر یرقابت تیمز ةدهندنشان که
 ).5 ةشمار جدول( دهدیم نشان است، ازیامت و
 

 
 : نقشه رقبات پذیري گردشگري شهرستان پاوه2شکل 

 قیتحق يهاافتهی: منبع
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: مزیت رقباتی رقباي گردشگري شهرستان4جدول  

 هالیست شهرستان
 ازیامت مجموع يگردشگر از حاصل درآمد یخارج گردشگران

 نرمال مطلق نرمال مطلق نرمال مطلق نرمال مطلق

 4 4 2,19 6,2 1,19 3,25 0,99 2,95 وانیمر

 3 3 1,76 5 0,88 2,4 0,87 2,6 سردشت

 1 1 1,37 3,9 0,77 2,09 0,60 1,8 شوش

 2 2 1,43 4,09 0,65 1,78 0,77 2,3 لامیا

 قیتحق يهاافتهی: منبع
 

 هاتیقابل و منابع یابیارز 5-5
 ییتوانا يدارا پاوه در موجود يهاتیقابل از منابع و کی کدامکه د شویم نییتع مرحله، نیدر ا

 مسئول يهاسازمان که است يدارتریپا یرقابت تیمز يدارا ای وتر يقو لیو پتانس
 پاوه يگردشگر يبا رقبا هاآن تیتقو و يزیربرنامهبا  يارفرماندو  ي، شهرداریفرهنگراثیم

و  هامؤلفه نیا. کنند یدهجهتخود  سمتمنطقه را به  يکرده و بازار گردشگر رقابت
 شدنمشخص يبرا .است بوده شهرستان يگردشگربر سند یمبتنشهرستان  يهاتیقابل

بودن، نادر بودن،  ارزش باازجمله  یژگیچهار و يدارا دیبا منبع کی یرقابت تیوضع
 ییتاپنج فیط کی اساسبرکار منابع  نیانجام ا يبودن باشد. برا یسازماندهبودن و ریدناپذیتقل

قرار  مورد سنجشنظر کارشناسان  اساسبر) و فیضع یلی، خفیضع، توسط، ميقو ،يقو اریبس(
 .ردیگیم
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 ارزیابی منابع و قابلیت ها بر اساس دیدگاه هاي مبتنی بر منابع:: 5جدول

 یدهسازمان ریدناپذیتقل يریتکرارناپذ )ارزش( وزن هامنابع و قابلیت

 فیضع يقو اریبس يقو 10 فردمنحصربه يمعمار و بافت داشتن

 يقو يقو بالا یلیخ 9 يگردشگر يبرا منطقه بودن مستعد

 فیضع فیضع فیضع 5 مشارکت

 فیضع متوسط متوسط 6 یخصوص بخش يگذارهیسرما

 يقو اریبس يقو يقو 8 تیامن

 فیضع یلیخ فیضع فیضع 4 تیریمد ثبات

 يقو اریبس يقو اریبس يقو 9 یمحل ورسومآداب

 فیضع متوسط يقو 8 کردهلیتحص یانسان يروین

 فیضع اریبس فیضع اریبس فیضع اریبس 3 مناسب امکانات و خدمات وجود

 متوسط متوسط متوسط 8 مردم ينوازمهمان

 فیضع يقو اریبس يقو اریبس 8 ییوهواآب تنوع

 فیضع يقو متوسط 8 ییایجغراف تیموقع

 فیضع اریبس فیضع اریبس فیضع اریبس 3 بلندمدت يزیربرنامه

 فیضع فیضع فیضع 3 یارتباط يهاراه

 فیضع فیضع فیضع 4 يمرز بازارچه وجود

 فیضع يقو يقو 4 یورزش يگردشگر رونق

 قیتحق يهاافتهی :منبع
 

 عوامل کلان ییشناسا 6ـ5
مورد  نیا بهتوجه  ،ردیگیم صورتآن  ندهیآ يبرا يزیربرنامه که یهنگام، طیمحدر یک 

) يو تکنولوژ یعیطب ،یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس( عوامل کلان یبعض اغلبکه است  يضرور
 يرگذاریتأث يدارا اما ،دارند از آن قرار خارجو  ستین طیعوامل در درون مح نیا که هستند

 مهم يامر طیمح تیموفق يبرا هاآن هستند و وجود آن يهالیپتانسو  طیمح يبر رو يقو
 یاساس راتییتغ مجموعه، و طیمح در که رادارند ییتوانا نیکلان اعوامل  نیا کهچرااست. 

 توجه هاآن به يراهبرد يزیربرنامهدر  دیبا ،اساس نیابر .)Husso,2011: 216( کنند جادیا
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در  يگردشگر ۀتوسعبر  مؤثر، عوامل کلان 7ةشماراساس در جدول  نیبر هم ،شود یخاص
 هاآن اضطرار ۀدرج و شیافزا احتمال ،ریتأث زانیو نسبت به وزن، م شدهانیبشهرستان پاوه 

اساس بر ریعوامل کلان آورده شده در جدول ز اساس نظرات کارشناسان آورده شده است.بر
 .است بوده يگردشگر نیمتخصص با مصاحبه و ياکتابخانه يهاافتهی
 

: عوامل خارجی (کلان) موثر بر رقابت پذیري گردشگري شهرستان6جدول  

 اضطرار درجه شیافزا احتمال ریتأث وزن هاتیقابل و منابع

 زود بالا يقو مهم يگردشگر يهاتیفعال به یکاف ۀبودج صیتخص عدم

 يفور بالا اریبس يقو مهم یلیخ کشور یپلماسید ضعف

 زود بالا اریبس يقو یلیخ مهم کشور کلان تیریمد

 زود بالا يقو یلیخ مهم یلیخ يگردشگر ۀتوسع مناسب يهارساختیز کمبود

 زود متوسط يقو مهم کشور ییاجرا مختلف يهادستگاه فیوظا یپوشانهم

 زود متوسط يقو مهم يمرز مناطق هیعل یمنف غاتیتبل

 زود بالا يقو مهم یلیخ کشور هیعل یمنف غاتیتبل

 زود متوسط يقو مهم هادولت رییتغ با همراه هابرنامه و هااستیس رییتغ

 زود بالا يقو یلیخ مهم یلیخ منطقه يکشورها نیب يریدرگ

 زود یلیخ نه فیضع متوسط متوسط گردشگران با یمحل فرهنگ تضاد

 زود بالا يقو مهم ياقتصاد نامناسب تیوضع

 زود بالا يقو مهم یالمللنیب يهامیتحر

 زود یلیخ نه بالا متوسط مهم یلیفس منابع به یوابستگ

 زود بالا يقو مهم يمرز مناطق به نسبت یتیامن دگاهید وجود

 زود یلیخ نه کم فیضع فیضع یعیطب مخاطرات
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 يراهبرد ۀنقش میترس 5-7
 يم نقشه راهبردیاقدام به ترس آمده دستبهکه از مراحل قبل  یجینتا اساسبر ،در این بخش

 ینارنجبا رنگ  یطیلان محکو عوامل  )روشن( ياروزهیفبا رنگ ها ییتوانا. منابع و شودیم
، نادر، باارزشل، نسبتاً یه به سمت راست متماک ییهاحباباست.  شدهدادهنشان )يخاکستر(

 یبرخوردارند. آن دسته از عوامل ين هستند و از تناسب راهبردیگزیجا قابلریغو  ینشدن دیتقل
انگر یبها حباب ةاندازهستند.  ياز تناسب راهبرد ییبالا ۀدرج يل، دارایسمت بالا متمابهه ک

. هاستآناضطرار  ۀانگر درجیب یطیلان محکبا اهداف، اندازه حباب عوامل  هاآنتناسب  ۀدرج
لان کن عوامل یها و همچنییانگر منابع و توانایه بکها از حباب دودستههر  يبرا ی،لک طوربه

از و نمره یزان امتین میانگر بالاتریبالا و سمت راست ب تیموقعدر  يریاست، قرارگ یطیمح
 . است

 
: نقشه استراتژیک گردشگري شهرستان پاوه3شکل   

 هاي تحقیقمنبع: یافته
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 ))يخاکستر( ینارنج يهاحباب( یطیمح کلان عوامل انیم در ،شدهمیترس ۀنقش بهباتوجه 
کمبود  کلان کشور، تیریمد ،منطقه يکشورها نیب يریدرگکشور،  یلماسیضعف دپ

اساس بردر شهرستان پاوه  يگردشگر ۀتوسعموانع  نیتربزرگ عنوانبهمناسب  يهارساختیز
 ياضطرار ازلحاظکشور  یپلماسیضعف د ،هاحباب ةاندازبه  باتوجه و اندبودهنظرات کارشناسان 

مسئله  نیا به باتوجه ،گریدعبارتبه ،است يفور یبررس ازمندیو ن ازیامت نیشتریب يبودن دارا
 ییشکوفا يبرا یپلماسیدارد، نقش د ازیکشورها ن ریتعامل با سا تیبه تقو يگردشگر ۀتوسعکه 

 یبخش وابستگ نی. در اردیقرار بگ توجه مورد شتریب دیاست و با يجد يامر يصنعت گردشگر
 انیم در اماقرار گرفتند.  ياثرگذار زانیدر رده آخر از م یعیطب مخاطراتو  یلیبه منابع فس

 ۀتوسع يبرا منطقه بودن مستعد ،))دیسف( ياروزهیف يهاحباب( شهرستان يهاتیقابل و ابعمن
 ییوهواآب تنوع ،کردهلیتحص یانسان يروین ،فردمنحصربه يمعمار و بافت داشتن ،يگردشگر

 تیقابل ایچهار منبع  نیا ،درواقعبا عوامل کلان هستند؛  يتناسب راهبرد زانیم نیشتریب يدارا
بودن و  ابیکم ،يریدناپذینادر بودن، تقل یعنی )VIRO( یژگیچهار و يدر شهرستان پاوه دارا

 ،نیهستند؛ بنابرا يگردشگر نهیزم درشهرستان پاوه  يامنطقه يرقبا انیبودن در م ریتکرارناپذ
 هاتیقابلمنابع و  نیا به باتوجه يگردشگر يزیربرنامهکه مسئولان امر و کارشناسان  لازم است

 يگردشگر ةندیآتا در  ندیموارد اقدام نما نیا شتریو توانمند ساختن ب تیتقو نهیزم در
 ةاندازاساس بر نیهمچننسبت به رقبا برسد.  شدهمیترسمطلوب  تیشهرستان به وضع

و داشتن بافت و  يگردشگر ۀتوسع يمستعد بودن برا تیدو قابل رنگياروزهیف يهاحباب
شهرستان پاوه هستند؛  يتناسب با اهداف گردشگر زانیم نیشتریب يدارا فردمنحصربه يمعمار
خود  يگردشگر ةندیآ ةشدنییتعبه اهداف  دنیو رس یابیدست يشهرستان پاوه برا ،نیبنابرا

متناسب با  يگردشگر يهارساختیز يداشته باشد و بر رو ژهیدو عامل توجه و نیبه ا دیبا
 . دیشهرستان اقدام نما يکالبَد تیوضع
 

 يریگجهینت ـ6
 يمناطق مرز ۀتوسع يهااز راه یکی نشان از آن دارد که ریاخ ۀدهدر چند  ژهیوبهبشري، تجربۀ 

 يگردشگر ،نیبنیدرادرآمد است.  شیاشتغال و افزا جادیا يبه اقتصاد در راستا یبخشتنوع
کشور  يو مرز یرامونیمناسب مناطق پ ۀتوسع يمناسب برا يراهکارهااز  یکی عنوانبه تواندیم

 یسع ،قیتحق نیو جذب گردشگر است. در ا یابیبازار ،يریپذرقابت یچگونگ مسئله، اما. است
 ۀتوسع يموجود در شهرستان پاوه برا يهاتیقابلمنابع  یابیمتاسوات به ارز فنشد با استفاده از 

 از استفاده با و یذهن يهايریگمیتصماز  ینسب زیمتاسوات با پره فنپرداخته شد.  يگردشگر
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را برطرف  SWOTمدل  يهایکاستاز  ياریبس تواندیم بالا دقت با و کیستماتیس مدل کی
 رقابت و توسعه که سازدیم آشکار را نکته نیا ،زابرون ۀتوسع يهادگاهید. متاسوات با رد دینما
 فردمنحصربه یداخل يهاتیقابل و منابع از ،يمرز مناطق که شود یاتیعمل تواندیم یزمان داریپا

اقدام  يزیربرنامه یزمان ةدور نییتع به ابتدا ،اساسنیبرا. ندیاستفاده نما وهیش نیخود به بهتر
اساس نظرات برپرداخته شد،  ،شدهنییتع یدر افق زمان موردنظراهداف  نینموده و سپس به تدو

اقامت گردشگران در سطح شهرستان،  نیانگیم شیافزا ،شدهنیتدواهداف  نیکارشناسان در ب
 نیشتریب يگردشگر اکو ۀتوسعو  تیتقو ،دوبرابربه  یو خارج یتعداد گردشگران داخل شیافزا
 موردمطالعهدر منطقه  يموجود گردشگر يهاتیقابل و منابع ادامه درآوردند.  دستبهرا  ازیامت

 يداشتن بافت و معمار ،يگردشگر ۀتوسع يشد و مستعد بودن منطقه برا ییشناسا
قسمت کسب نمودند. در گام  نیدر ا يشتریب ازاتیامتخاص  یمحل ورسومآدابو  فردمنحصربه

که  میپرداخترقبا  نیشهرستان پاوه با ا ۀسیمقاو به  شدهییشناسا بیرق يهاشهرستان يبعد
و درآمد  یتعداد ورود گردشگران خارج شیبا دو بعد افزا ینقشه رقابت ندها،یفرا نیا جهیدرنت

 شیافزا ازنظرشهرستان پاوه  دهدیم نشان پژوهش يهاافتهیشد.  میترس يحاصل از گردشگر
 ياز رقبا يسطح بالاتر در 3,53با وزن  شدهنییتع یافق زمان در یتعداد ورود گردشگران خارج

 با لامیا و 2,06 با شوش، 2,43 با سردشت، 3,26 با وانیمر يهاشهرستانو  گرفته قرارخود 
در  ،شهرستان پاوه يدرآمد حاصل از گردشگر ازنظر. هستند پاوه شهرستان يبعد يرقبا 1,77

 يبعد ياست و رقبا 3,55آن برابر با  ازیاست که امت گرفته قرارخود  ياز رقبا يبالاتر گاهیجا
 1,98 ازیو شوش با امت 2,35 لامی، ا2,45، سردشت 2,70 ازیبا امت وانیشامل شهرستان مر

 ر،یدناپذیتقل اب،یکم( منابع بریمبتن يتئور اساسبر ،هاتیقابل و. در ادامه منابع باشندیم
تناسب  ،تیدرنهاقرار گرفتند.  یابیمورد ارز یطی) و عوامل کلان محنیگزیجا قابلریغ

شهرستان پاوه  يگردشگر ۀتوسعمطلوب  يو راهبردها نیاز عوامل تدو کیهر کیاستراتژ
 ،فردمنحصربه يداشتن بافت و معمار يهامؤلفهپژوهش،  يهاافتهیاساس براستخراج شد، 

 ،ییوهواآبو تنوع  کردهلیتحص یانسان يروین ،يگردشگر ۀتوسع يبرا شهرستان بودن مستعد
 نیب در پاوه شهرستان يهاتیمز کردن نیگزیجا قابلریغو  نیرتریدناپذیتقل ،نیترابیکم

 يکشورها نیب يریدرگ کشور، یلماسیدپ ضعف يهامؤلفه ،گری. از طرف دباشندیم خود يرقبا
 بر يادیز يرگذاریتأثقدرت  يمناسب دارا يهارساختیز کمبود کشور، کلان تیریمد منطقه،

 .اندبوده شهرستان در يگردشگر ۀتوسع
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