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 :چکیده

تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهان است ، دراین  گردشگری و به تبع آن اقتصاد گردشگری در حال

میان گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب آمده و جایگاه ویژه ای برای خود باز کرده 

غار مصنوع قابلیت های گردشگری مانند روستای قلعه جوق از توابع شهرستان فامنین به دلیل دارا بودن است.

در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران قرار گرفته ،  طبیعت زیبا و معماری سنتی ،فرد ، چشمه آرتزینمنحصر به 

منافع اقتصادی  توسعه گردشگری و تامین است لذا با مطالعه و برنامه ریزی اصولی میتوان از این فرصت در جهت

میدانی و  های رو ش با استفاده از حاضر مقاله ده نمود.ااستف پیرامون و منطقه روستا اجتماعی و فرهنگی ساکنان

پرداخته  SWOTبه بررسی توانمندیها و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل کتابخانه ای 

نقاط ضعف ، قوت ، فرصتها و تهدیدهای توسعه گردشگری در روستای قلعه جوق مورد مطالعه در این تحقیق  .است

و شناسایی قرار گرفته و سپس بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه آماری نظر خواهی گردید و سپس با محاسبه و 

ز آنستکه با ید با نتایج به دست آمده حاکی ا .اولویت ها مشخص گردید  SWOTتحلیل آنها از طریق آز مون 

 و کاستن از نقاط ضعف روستایی و فرصتهای موجود جهت توسعه گردشگری محل استفاده از نقاط قوت گردشگری

 آن اقدام نمود.  و تهدیدات

 :واژگان کلیدی  

 SWOTتوسعه روستایی ، قلعه جوق ، مدل  گردشگری روستایی ،
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 قدمه:م

امروزه گرایش ساکنان شهرها برای گردشگری در روستا ها افزایش یافته و ساکنان شهرها برای گریز از چالش ها و مشکالت 

شهری و صرف اوقات فراغت به روستاها سفر میکنند  این گردشگران که به آنها گردشگران روستایی گفته میشود از محیط 

کنند. با وجود  توجه  گردشگران شهری به روستاها اجرای برنامه های توسعه طبیعی و جاذبه های فرهنگی روستا استفاده می

روستایی و توسعه گردشگری  روستایی با مسایل متعددی روبرو است . چنین به نظر میرسد که راهبردهای گذشته  در زمینه 

ه ریزان  قرار گرفته است.) افتخاری  و توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و در سالهای اخیر  توسعه روستایی مورد توجه برنام

جریان گردشگری به روستاها  زمانی که عوامل زیر ساختی و بنیادی  عالوه بر جاذبه های طبیعی و انسانی (5831، مهدوی 

فراهم شود  با تداوم و تقویت همراه است. از این رو جریان گردشگری به زیر ساختهای گردشگری و توسعه گردشگری  به 

(گردشگری 6002،ت افراد محلی ، پشتیبانی بخش دولتی  و سرمایه گذاری بخش خصوصی وابسته است.) ویکنز مشارک

روستایی عالوه بر مزیت های نسبی گردشگری ، میتواند آثار اقتصادی مهمی چون  جلوگیری از جریان مهاجرت روستایی ، 

در کنار دیگر بخشهای اقتصادی ، باالبردن سطوح درآمد  ایجاد اشتغال  برای نیروی مازاد کار ، تنوع اقتصاد روستایی 

(اغلب روستاهای 5836ی ،خانوارهای روستایی  و ایجاد تقاضا  برای محصوالت کشاورزی و صنایع دستی  کمک کند ) سقای

شده  از نظر  آمارهای ارائهس ابطور طبیعی در مکانهایی بنا شده اند که درای جاذبه های طبیعت گردی هستند  و بر اسایران 

کشور دنیا و از لحاظ جذب گردشگر در رده های پنج در ردیف ایران برخورداری از تنوع زیستی و جاذبه های متنوع طبیعی  

( بنابراین توجه به گردشگری و به ویژه برای توسعه فعالیت های گردشگری  در 5838،پایین جهانی قرار دارد.)استادی 

گردشگری در چهارچوب طرح  ( 2835836روستاهای ایران ، ارائه الگوی مناسب ضروری است.) حسین زاده دلیر و حیدری ، 

میرود .گردشگری  فعالیتی ارز آور و  های آمایشی به عنوان یکی از ابزارها و مولفه های مهم توسعه و محرومیت زدایی به شمار

متعادل کننده است که موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی  در سطح منطقه ای  شده و توزیع عادالنه درآمد و همچنین سطح 

( گردشگری روستایی یکی از زمینه های نسبتا تازه در توسعه روستایی است که 5812،اشتغال را به همراه دارد.) شکویی

رصت ها وامکاناتی را بویژه برای اشتغال  و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیا و نوسازی نواحی ف میتواند

روستایی دربسیاری از کشورها  به اثبات رسیده است  هم در فرایند توسعه  روستایی ایفا کند . نقش و اهمیت گردشگری 

اری قلمداد میشود توجه به این امر در برنامه ریزیها و طرح های اکنون گردشگری روستایی  به عنوان صنعت بالقوه پاید

مد آ( از گردشگری به عنوان کاتالیزوری کار5831، حلی اهمیت زیادی را طلب میکند) پاپلی یزدی مروستایی بویژه طرح های 

اروپا برای رفع چالش های  برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی یاد شده بطوریکه طی سالهای اخیر در

   ( Sharply,2002اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی حاشیه ای کانون توجه قرار گرفته است.)

محدوده مورد مطالعه 3 روستای قلعه جوق از توابع بخش مرکزی شهرستان فامنین استان همدان میباشد این روستا در فاصله 

راستگویان و  -متری از سطح دریا و در دامنه جنوبی رشته کوه قلعه جوق5830کیلو متری جنوب شرقی فامنین در ارتفاع  21
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ثانیه  واقع گردیده است  6دقیقه و  51درجه ، 24ثانیه   و طول جغرافیایی   88دقیقه و  18درجه ، 82در عرض جغرافیایی  

درصد میباشد اقلیم روستا در زمستانها سرد ومرطوب و  6/5نفر و دارای رشد جمعیتی  5610جمعیت روستا در حال حاضر 

قلعه جوق ، چشمه آرتزین و  در تابستان گرم و خشک است..این روستا به دلیل داشتن جاذبه های گردشگری  مانند غار

چشمه های مختلف ، معماری و بافت سنتی روستا ، طبیعت زیبا ) باغات ، کوههاو صخرها( از گذشته پذیرای مهمانان و 

گردشگران بوده و هم اکنون نیز با توجه به رونق گردشگری و اطالع رسانی بهتر و رغبت مردم جهت مسافرت مستعد توسعه 

 گردشگری است. 

 مسئله :طرح 

را مجبور  ، شهرنشینان وانواع  آلودگیهای شهری  یکنواخت بودن محیط شهرها ،امروزه گسترش و رواج زندگی ماشینی 

گردشگری در این میان  روی آورندوجهت  استراحت ، تمدد اعصاب ، گذران اوقات فراغت و.... به گردش و مسافرت   ساخته

مد کم و آبه دلیل محدودیت منابع آب و خاک ، در  ایران از طرفی هم روستاهای  روستایی یکی از ابعاد گردشگری میباشد و

مشکالتی نظیر مهاجرت و... نیاز به در آمدهای جایگزین دارند و در این میان توسعه توریسم روستایی یکی از این راهکارهاست 

مستعد توسعه صنعت گردشگری میباشد با  توجه به  روستای قلعه جوق نیز به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی 

زیادی از این روستا به دلیل مشکالت اقتصادی به شهرهای بزرگ مجاور مانند تهران ، قم و ساوه مهاجرت  ااینکه جمعیت نسبت

ل غیر نموده اند  و با توجه به مشکالتی مانند محدود بودن بودن منابع آب و خاک ، خشکسالهای متوالی ، نبود مشاغ

بر اشتغالزایی و افزایش سطح در آمد روستائیان  کشاورزی و دامداری و..  لذا توسعه گردشگری در این روستا میتواند  عالوه

 منجر به کاهش مهاجرت و ماندگاری روستائیان گردد. 

 مبانی نظری تحقیق :

رانسه به معنای حرکت دورانی عمل پیمودن  توریسم واژه ای فرانسوی است که ازریشه تور گرفته شده است . تور در زبان ف

نیز افرادی که را که با نیت گذران اوقات فراغت به انجام  (WTO)سازمان جهانی توریسم  طی کردن و گردش نمودن میباشد.

کار و سایر اهداف در مدت کمتر از  یک سال  به مکان هایی خارج از محیط عادی زندگی خود میروند توریست تلقی کرده 

 ت..اس

بوسیله کشاورزان ، مردم و دولتها  برای تفریح استراحت   و خدماتی گفته میشود که  هاروستایی 3 به مجموعه فعالیت گردشگری

و جذب گردشگران و نیز فعالیتهایی که  بوسیله گردشگران  در نواحی روستایی صورت میگیرد گفته میشود .) افتخاری و 

 (5832مهدوی ، 
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ای از فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانواده که عبارت از محدودهدر عرف ده روستا 3

هایی که یابند و بیشتر فعالیتنسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و عالئق مشترک هستند، در آن تجمع می

شان گیری از زمین و در درون محیط مسکونیفاده و بهرهدهند، از طریق استهای زندگی خود انجام میبرای تأمین نیازمندی

دفتر )شودگیرد، این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل ده نامیده میصورت می

ر آن پدیده های بطور کلی روستا واحد جغرافیایی است که د  ( 5842امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی ، 

اجتماعی و طبیعی بطور چشمگیری در هم آمیخته اند ، این درهم آمیختگی ، از ویژگیهای مهم روستا و شاخص عمده ای 

 ( 5842برای تمیز شهر از روستاست .) فالح تبار ، 

هره گیری از سازمانهای بومی ابزاری برای کمک به روستائیان برای اولویت بندی نیازهایشان با ب به گفته مادو توسعه روستایی 3

و موثر است. این سازمان ها توانایی محلی را فراهم می آورند و برای روستائیان و به ویژه زنان روستایی در زیرساخت ها و 

خدمات اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. توسعه روستایی ، محیط فرهنگی اجتماعی روستا را بهبود می بخشد و باعث 

 (5834) فعلی و همکاران ، افراد برای کسب درآمد و رفاه پایدار می شود. تقویت توانایی 

توسعه گردشگری روستایی از یک طرف میتواند نقش مهمی در تنوع سازی اقتصادی روستاها در قالب صنعت توریسم ایفا کند 

( از این بعد توسعه روستا باید ضمن حفظ 5838و از طرف دیگر وسیله ای برای تحریک اقتصاد ملی به شمار آید ) اردستانی ، 

باید محصول جدید  محیط زیست روستا اهداف و نیاز مندیهای تفریحی  گردشگران را نیز تقویت کند. بنابراین گردشگری را 

یاری از نقدینه ساز درآمد که با توزیع مجدد و به جریان انداختن بیشتر و سریع تر پول و ایجاد اشتغال  به عنوان راه عالج بس

 ( 5831جوامع روستایی که با مشکالت اقتصادی روبرو هستند دانست ) زنگی آبادی و دیگران ، 

متداولترین تعریف از توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه به شرح ذیل  ارائه  3 توسعه پایدار

مه زدن به توانایی نسلهای آینده در تامین نیازهای خود برآورده توسعه ای که احتیاجات نسل حاضر را بدون لط داده است 3 

بر مبنای این تعریف قبل از اینکه هرجامعه ای بتواند به پایداری برسد، عدالت بین نسلها ودرون   .(WCED,1987)نماید 

دارد که سطح زندگی قشرها ی نسلها باید تامین گردد. به نظر می رسد برای آن که توسعه پایدار اخالقی با ثبات باشد، نیاز 

کم درآمد و مستضعف جامعه را بهبود بخشید و با تاکید خاص بر رفاه افراد فقیر ، امکان بهبود استاندارد زندگی مردم را فراهم 

  (5836ی آینده ممانعت کرد ) جمعه پور ، آورد و در عین حال از وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر بر سرمایه نسلها 

برنامه ریزی گردشگری رویکردهای مختلفی عنوان گردیده است که از جمله میتوان به رویکردهای افتصادی ، در خصوص 

رویکرد فضایی ، رویکرد اجتماعی و رویکرد توسعه پایدار  اشاره کرد که  توسعه پایدار د رگردشگری رویکردی جدید به حساب 

در کنفرانس مجمع زمین در ریودوژانیرو برای  5446در سال  ی شدوارد ادبیات گردشگر 5440می آید و این رویکرد از دهه

این کنفرانس  ارزیابی  65به عمل آمد. در قظعنامه   WTOتحقق توسعه گردشگری پایدار ، توصیه های مفیدی  از سوی 

 گرفته است.ای محیطی فرهنگی  و.. مورد تاکید قرار هظرفیت موجود اقتصادی برای تحقق گردشگری پایدار  و ارزیابی 
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 3دو هدف زیر خالصه کرده است 6در ( عمده کارکردهای توریسم روستایی را 5442سازمان تجارت جهانی )

افزایش  ظرفیت اقتصاد جوامع روستایی برای نو آوری و توسعه منابع انسانی با جلب سرمایه گذاری در این مناطق و متنوع  -5

 کردن ساخت و کارکردهای اقتصادی جوامع روستایی 

خروج مناطق روستایی از حالت انزوا ی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی موجود و اتصال اقتصاد مناطق روستایی  -6

 ( 5838کشورها به اقتصاد منطقه ای ، ملی و جهانی با توجه به  فرایندهای رو به رشد جهانی ) مقصودی ، 

 است3در این تحقیق آثار مثبت گردشگری روستایی به شرح ذیل بیان گردیده 

آثار زیست  -8آثار فرهنگی اجتماعی-6آثار اشتغال زایی ، آثار سرمایه گذاریشامل آثار درآمدی ، 3آثار اقتصادی  -5

 محیطی 

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

هم اکنون گردشگری در سطح جهان کم هزینه ترین و در عین حال سود آورترین  صنعت به حساب می آید  و از 

طرفی کشور ایران یکی از مهمترین کشورهای دارای جاذبه های گردشگری اعم از جاذبه های تاریخی ، طبیعی و 

ر داشتن جاذبه های گردشگری از فرهنگی در سطح جهان به حساب می آید و همچنین استان همدان نیز از نظ

مراکز مهم گردشگری کشور به شمار می آید و از طرفی با توجه به اینکه روستای قلعه جوق با داشتن آثار طبیعی و 

به هموطنان توسط مسئوالن ورسانه ها  تاریخی  مستعد جذب گردشگر بوده لکن به دلیل عدم اطالع رسانی صحیح 

های الزم نتوانسته در خور شان خود پذیرای گردشگران باشد لذا با انجام این تحقیق و و عدم فراهم نمودن زیر ساخت

 دیگر گزارش آن به مسئوالن شهرستان و استان  و انعکاس  در رسانه ها و انجام تحقیقات تکمیلی توسط محققان

ر آورد و یقینا توسعه این میتوان تا حدودی این روستای گردشگری را به هموطنان معرفی نموده و آنرا از انزوا د

 به همراه داشته باشد. منطقه صنعت در روستای قلعه جوق میتواند آثار و برکات مثبتی برای ساکنا آن روستا و 

 اهداف تحقیق :

 اهداف تحقیق در مورد توسعه گردشگری در روستای قلعه جوق به شرح ذیل است 3

 ستاشناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری در این رو -5

 بستر سازی و فراهم نمودن زیر ساختهای الزم جهت توسعه گردشگری در این روستا -6

 جذب گردشگران داخلی و خارجی  به این روستا  -8

 ایجاد اشتغال و افزایش در آمد برای ساکنان روستا  -2

برای ساکنان روستا با توجه به محدودیت منابع آب و خاک و  کشاورزی و دامداری ایجاد مشاغل جایگزین -1

 مخاطرات طبیعی) خشکسالی( 
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  جلوگیری یا کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ ازجمله ساوه ، تهران و قم -2

 معرفی متغیرها و شاخص های تحقیق :

آنها بسیار مهم بوده و محقق را در پیدا نمودن بطور کلی در تحقیقات علمی پیدا کردن متغیرهای تحقیق و یافتن روابط بین 

 روش تحقیق و راه رسیدن به نتیجه یاری می دهد.

متغیر3 به ویژگی یا صفت یا عاملی اطالق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می تواند مقادیر کمی و ارزشهای  

 با یکدیگر به دو گروه عمده تقسیم میشوند 3 و متغیرها بر اساس رابطه( 5838متفاوتی داشته باشد.) حافظ نیا، 

پدیده میشوند. .) متغیر مستقل 3 این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر تاثیر میگذارند و منشاء بروز -5

 (5838حافظ نیا، 

 (5838بحساب می آیند. ) حافظ نیا، متغیر وابسته 3این متغیرها تابع تغییرات متغیر مستقل هستند یا در واقع معلول آنها -6

در این تحقیق توسعه گردشگری به عنوان متغیر وابسته و متغیرهایی مانند جاذبه های گردشگری ، مشارکت و عالقه مردم ، 

ساوه، نزدیکی به اماکن توریستی همدان که بر توسعه –توجه مسئوالن ، آماده کردن زیر ساختها ، نزدیکی به آزادراه همدان 

 شناخته میشود  گردشگری قلعه جوق تاثیر میگذارند به عنوان متغیر مستقل 

 

 

 پیشینه تحقیق : 

 درمورد توجه بسیاری محققین  عاخیر این موضو سالهای با توجه به اهمیت  موضوع گردشگری روستایی و توجه به آن در 

 3که ذیال به برخی از آنها اشاره میشود ابعاد گوناگون قرار گرفته است

گردشگری روستایی بر توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی  میرزائیان در مقاله خود باعنوان )) اثراتاصغر پاشازاده و بتول 

شوندگان در این خصوص را بررسی کرده و به  سشنظرات پرSpssو نرم افزار  t(( بوسیله آزمون  اردبیل روستای داش دیبی

وبروز تغییرات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، کالبدی  در   این نتیجه رسیده اند که3 رابطه معناداری بین گسترش گردشگری

    روستای مذکور وجود دارد.

جاذبه های گردشگری و 

 تاریخی روستا

 مسئوالنتوجه و حمایت 

 مشارکت و عالقه مردم

نزدیکی به اماکن 

 توریستی همدان

نزدیکی به آزاد راه 

 ساوه-همدان

 آماده کردن زیر ساختها
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در  تحقیق خود با عنوان )) گردشگری روستایی  ولزوم توجه به آن در برنامه های توسعه روستاها((  (5833)سلیمان قزلباش

و استفاده از روش مشارکت محور را در توسعه گردشگری روستایی   نیازهای روستا  باتامین خدمات گردشگری متناسب 

 ضروری می داند.

(  در مقاله خود با عنوان )) راهکارهای توسعه 5832در تحقیقی دیگر عبد الرضا رکن الدین افتخاری و داوود مهدوی )

استفاده از روش پیمایش ،  مطالعه موردی دهستان لواسان کوچک(( با  SWOTگردشگری روستایی با استفاده از مدل 

به ارائه استراتژی و راهبرد در جهت  SWOT، فرصت ها و تهدیدها به شیوه ضعف  ،و تعیین نقاط قوت  مطالعات میدانی 

توسعه گردشگری در مناطق روستایی لواسان پرداخته و تجزیه و تحلیلهای تجربی در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که  

نقاط روستایی به علت گردشگری بودن، بسیار باالست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاستهای مناسب در آستانه آسیب پذیری 

 جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود میباشد.

( در مقاله خود با عنوان )) نظر سنجی درباره برخی پیامدهای گردشگری روستایی در مناطق روستایی 5834جعفریعقوبی)

با استفاده از ابزار پرسشنامه و و روش توصیفی همبستگی  به بررسی آثار  مثبت و منفی گردشگری  ش سلطانیه زنجان ((بخ

بر منطقه مورد مطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که 3 خود کفایی و تقویت اقتصادی منطقه ، رونق صنایع دستی ، 

و تخریب پوشش گیاهی ، افزایش از مهمترین پیامدهای مثبت توسعه گردشگری افزایش کیفیت زندگی و کاهش آمار بیکاری 

شدید قیمت زمین و مسکن ، از بین رفتن فرهنگ سنتی ، تضاد اجتماعی بین جامعه میزبان و میهمان  از مهمترین پیامدهای 

 منفی  توسعه گردشگری در منطقه مو رد مطالعه بوده است.

 سئوال ها و فرضیات تحقیق :

 سئواالتی که در باره این تحقیق درذهن محقق نقش بسته این است که3 

 ؟توانمندیها و راهکارهای توسعه گردشگری در روستای قلعه جوق چیست  -

 ؟نقاط ضعف ، قوت ، تهدیدها و فرصتهای توسعه گردشگری در این روستا چیست  -

 بات فرضیات زیر است.لذا با توجه سئواالت مطرح شده و تحقیق انجام شده محققق در پی اث

 فرضیه اول3

این روستا در زمینه گردشگری مانند برخورداری از غار ، چشمه آرتزین ،  و نقاط قوت با توجه به استعدادهاد 3 به نظر می رس

 می توان گردشگری را در این روستا توسعه داد. .مناظر طبیعی و .. 

 فرضیه دوم3
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افزایش سرمایه گذاری در  این روستا بابیستی ازفرصتهای به وجود آمده مانند توسعه گردشگری در در اثر 3 به نظر میرسد

و.... استفاده نموده و از تهدیدهای پیش رو مانند  تخریب محیط زیست  و افزایش سطح درآمد روستائیان  اشتغال زایی روستا ،

 و .. کاست . تاثیرات منفی گردشگری بر فرهنگ و سنتهای مردم روستا ،  

 روش تحقیق : 

استفاده    SWOTجهت بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در روستای قلعه جوق از تکنیک در این تحقیق 

حیط خارجی یک سیستم و مگردیده است . این تکنیک ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در 

راهبرد برای هدایت و کنترل آن بازشناسی ضعف ها و قوتهای داخلی آن به منظور سنجش وضعیت  و تدوین 

شناسایی نظام مند عواملی است که   SWOT( تجزیه و تحلیل 5832مرادی مسیحی ، واراز ، )سیستم است.

که استراتژی اثر بخش باید استراتژی باید  بهترین سازگاری را با آن داشته باشد. منطق رویکرد مذکور این است 

برساند و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل برساند این منطق اگر درست  قوت ها و فرصتهای سیستم را به حداکثر

،  رابینسونبه کار رگفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت .) پیرز و 

قوت ، نقاط توسعه گردشگری روستای قلعه جوق   سیستمابتدا با مطالعه روی محیط داخلی و خارجی   (5848

شناسایی قرار گرفته و سپس بوسیله  مطالعه و مورد ی توسعه گردشگری در این روستا ضعف ، فرصتها و تهدیدها

به هر یک از عوامل تاثیر گذار وزن و با توجه به این نظر سنجی  از جامعه آماری نظر خواهی گردید ابزار پرسشنامه

محاسبه و تحلیل آنها اواویت ها مشخص  باگردیدند سپس وبا توجه به میزان اثربخشی  رتبه بندی د دهی گردی

فرصتهای گردید و در نهایت جهت برطرف کردن یا تقلیل نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و 

   .استراتژی مناسب ارائه گردیدروستای قلعه جوق موجود در ارتباط با توسعه گردشگری 
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  سیستم  عوامل داخلی  –  1دولجیافته های تحقیق :   

 زنیوامتیاز  رتبه  وزن نقاط قوت-الف

  S1وجود غار مصنوع و تاریخی 

  S2وجود چشمه آرتزین در روستا 

  S3مناظر طبیعی روستا 

  S4 محلی و عذاهای سنتیآداب و رسوم 

  S5    همدان -نزدیکی به آزاد راه  ساوه 

S6   بافت ومعماری سنتی روستا 

  S7نزدیکی به  شهر همدان وجاذبه های گردشگری آن 

 S8 عالقه و مشارکت پذیری روستائیان 

5/0 

03/0 

02/0 

08/0 

02/0 

02/0 

02/0 

08/0 

 

2 

2 

8 

6 

6 

5 

6 

5 

 

2/0 

86/0 

53/0 

02/0 

56/0 

02/0 

03/0 

08/0 

 

 امتیاز وزنی رتبه  وزن نقاط ضعف  -ب
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W1 خصوصی خش های دولتی واستقبال سرمایه گذاران ب عدم 

 W2 تسهیالت و خدمات الزم نبود 

W3 و راهنمای گردشگران محلی  نبود افراد آموزش دیده 

W4   مخالفت عده ای از اهالی به توسعه گردشگری 

W5   نامناسب بودن زیر ساختها 

W6   عدم استقبال گردشگران 

W7  ناکافی بودن اطالعات برخی از گزدشگران 

W8     قلعه جوقناشناخته بودن روستای  

W9 نبود هماهنگی بین سازمانهای متولی گردشگری 

W10  عدم تبلیغات و نبود مراکز اطالع رسانی 

W11  عدم اطمینان سرمایه گذاران از بازگشت سرمایه 

W12  کمبود نیروهای متخصص در امر گردشگری 

 جمـــــــــــــع

04/0 

08/0 

02/0 

01/0 

08/0 

02/0 

061/0 

01/0 

08/0 

051/0 

06/0 

06/0 

5 

05 

2 

8 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

8 

5 

6 

5 

- 

82/0 

65/0 

03/0 

01/0 

52/0 

03/0 

061/0 

5/0 

65/0 

051/0 

02/0 

06/0 

12/6 

موثر بر سیستم پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم و نظر خواهی از جامعه داخلی  در قسمت بررسی و تحلیل عوامل 

آماری هریک از عوامل موثر وزن دهی  و رتبه بندی گردیدند و امتیاز نهایی ) حاصلضرب وزن هرعامل ضرب در رتبه آن ( 

از نقاط ضعف آن می باشد. به دست آمد که نشانگر غلبه نقاط قوت بر  12/6محاسبه شد و مجموع عوامل داخلی سیستم 

جمله نقاط قوتی که  از نظر جامعه آماری اهمیت زیادی داشته  عبارت است از 3 وجود غار ،  چشمه آرتزین ، مناظر طبیعی 

همدان و از جمله نقاط ضعف سیستم نیز عبارت است از عدم استقبال سرمایه گذاران  –روستا و دسترسی به آزاد راه ساوه 

 بخشهای دولتی و خصوصی ، نبود یا کمبود تسهیالت و خدمات گردشگری و نامناسب بودن زیر ساختها 
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 سیستم عوامل خارجی   - 2 دولج

 امتیاز وزنی  رتبه وزن فرصت ها -الف

O1   تای قلعه جوقافزایش توجه دولت به روس 

O2  افزایش سرمایه گذاری در روستا 

O3 توسعه و گسترش فیزیکی روستا 

O4 اشتغال زایی برای روستائیان 

O5   افزایش سطح درآمد روستائیان 

O6  ایجاد مشاغل جایگزین کشاورزی 

O7   شناساندن روستای قلعه جوق در کشور 

O8   ارتقا سطح فرهنگ روستائیان 

O9    توسعه ورونق بازار های محلی 

O10 کاهش مهاجرت به شهرها 

03/0 

04/0 

08/0 

031/0 

03/0 

02/0 

06/0 

06/0 

021/0 

01/0 

 

8 

2 

5 

8 

8 

6 

5 

5 

6 

8 

62/0 

82/0 

08/0 

611/0 

62/0 

03/0 

06/0 

06/0 

04/0 

51/0 

 

 امتیاز وزنی رتبه  وزن تهدیدها -ب

  T1   قیمت زمین و مسکن در روستا  افزایش   

T2    در اثر توسعه روستا تخریب مزارع و باغات  

T3   آلودگی آب و خاک 

T4  روستا آداب و رسوم  بر  تاثیرات منفی 

T5   مردم روستاتغییر در نوع پوشش 

T6   استفاده از افراد غیر بومی 

T7  افزایش ناامنی و ناهنجاری 

   T8 راطراف غا غار و آثار تاریخیتخریب 

T9   ودکان و زنان برای کاراستفاده از ک 

T10  افزایش سوانح و تصادفات در جاده دسترسی به روستا 

T11  کاهش رغبت روستائیان به کار کشاورزی و دامداری 

 جمـــــــــــــــــــــــع

08/0 

03/0 

02/0 

02/0 

01/0 

02/0 

06/0 

06/0 

06/0 

08/0 

08/0 

5 

8 

2 

6 

8 

6 

8 

6 

5 

5 

5 

6 

-- 

65/0 

86/0 

03/0 

53/0 

5/0 

56/0 

02/0 

06/0 

06/0 

08/0 

02/0 

231/6 

 

 

در قسمت بررسی و تحلیل عوامل خارجی  موثر بر سیستم نیز   پس از شناسایی فرصتها و تهدیدیها ی توسعه گردشگری در 

روستای قلعه جوق   و نظر خواهی از جامعه آماری هریک از عوامل موثر وزن دهی  و رتبه بندی گردیدند و امتیاز نهایی ) 
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که با توجه به به دست آمد  244/6به شد و مجموع عوامل خارجی  سیستم حاصلضرب وزن هرعامل ضرب در رتبه آن ( محاس

 فرصتهای حاصل از توسعه گردشگری بر تهدیدات آن که نشانگر غلبه است لذا این امر  1/6اینکه عدد به دست آمده بیش از 

افزایش  عبارت است از 3   فرصتهای پیش روی توسعه گردشگری که امتیاز باالیی به خود کسب کرده اندمی باشد. از جمله 

و از جمله سرمایه گذاری در روستا ، اشتغال زایی ، افزایش سطح درآمد روستائیان ، و کاهش مهاجرت از روستا به شهرها  ، 

3 تخریب مزارع و باغات ، افزایش قیمت زمین و مسکن ، تاثیرات منفی بر فرهنگ  عبارت است  تهدیدات توسعه گردشگری نیز

 مردم روستا  و نوع پوشش

 اولویت بندی نهایی عوامل موثر در برنامه ریزیها به تفکیک نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و تهدیدها - 3 جدول

 الویت بندی عوامل خارجی الویت بندی عوامل داخلی 

 (T)تهدیدها ردیف ((Oفرصت ها (Wنقاط ضعف) ردیف (S)نفاط قوت 

S1 5 W1 O2 5 T2 

S2 6 W2 O4 6 T1 

S3 8 W9 O5 8 T4 

S5 2 W5 O1 2 T6 

S7 1 W8 O10 1 T5 

S4 2 W6 O9 2 T3 

S6 8 W3 O6 8 T11 

S8 3 W4 O3 3 T8 

 4 W11 O7 4 T7 

 50 W7 O8 50 T10 

 55 W12  55 T9 

  W10    
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 (SFASاستراتژیک) لنتایج تجزیه و تحلیل عوام - 4 جدول

عوامل 

 استراتژیک 

 سطوح برنامه ریزی  وزنیامتیاز  رتبه بندی وزن

 بلند مدت میان مدت کوتاه مدت

S1 5/0 2 2/0  ***  

S2 03/0 2 86/0  ***  

S3 02/0 8 53/0 ***   

W1 04/0 2 82/0   *** 

W2 081/0 8 661/0   *** 

W9 08/0 8 65/0 ***   

O2 04/0 2 82/0  ***  

O4 031/0 8 611/0  ***  

O5 03/0 8 62/0  ***  

T2 03/0 2 86/0   *** 

T1 08/0 8 65/0  ***  

T4 02/0 8 53/0   *** 

 ----- ---- --- 685/0 25/8 083/0 متوسط عوامل 

 

 

 ماتریس راهبردها و راهکارها در برنامه ریزی ها- 5جدول 

 

 

 عوامل بیرونی                   عوامل درونی

 

 

 فرصتها

O1-10 

 تهدیدها

T1-11 
 

 (STراهبردهای تنوع ) (SOراهبردهای رقابتی/تهاجمی)         S1-8قوت نقاط 

 (WTراهبردهای تدافعی) (WOراهبردهای بازنگری)      W1-12نقاط ضعف
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 شرح راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری در روستای قلعه جوق -6جدول 

 راهبردهای 
WO 

ترغیب بخشهای خصوصی و دولتی برای سرمایه گذاری در امر توسعه گردشگری  در روستا با دادن  1

 مشوقها مانند بخشودگیهای مالیاتی و وامهای کم بهره 

ایجاد تسهیالت و خدمات الزم برای گردشگران مانند اماکن اقامتی ، مرکز درمانی ، بانک ، تقویت شبکه  2

 های تلوزیونی ، رادیویی و اینترنت 

ایجاد هماهنگی بین ادارات ذیربط و متولی گردشگری برای تسریع در توسعه گردشگری از جمله صدور  3

 مجوزها برای بخش خصوصی

زیرساختها برای ترغیب گردشگران برای سفر به این روستا از جمله تعریض جاده فرعی قزل آباد بهبود  4

 ساوه به جاده قزل آباد-به روستا و ایجاد دسترسی از آزاده راه همادن

تهیه فیلم های کوتاه  تبلیغی جهت پخش از صدا و سیمای همدان و نصب تابلوهای تبلیغاتی در مسیر  5

 ساوه جهت شناساندن جاذبه های گردشگری روستا به هم وطنان و مسافران –اه همدان جاده و آزاد ر

برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی  در امر گردشگری برای روستائیان در خصوص نحوه برخورد با  6

 رها به گردشگران جهت وکتابها و بروش ارائهگردشگران و

راهبردهای 
WT 

زمین و باغات با آگاه سازی عمومی و با  وضع مقررات و  ارائه کارهایی جهت جلوگیری از بورس بازی  1

 جلوگیری از آن

ت ذیربط مانند جهاد کشاورزی ، بنیاد مسکن ، محیط زیست  ، میراث اروستا با اداری هماهنگی شورا 2

و توسعه   جهت اتخاذ تدابیری به منظور جلوگیری از تخریب مزارع و باغات و آثار گردشگریفرهنگی 

 روستا و اماکن گردشگری به سمت زمینهای غیر حاصلخیز و لم یزرع

آگاه سازی مردم روستا از طریق مبلغین دینی و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی در خصوص حفظ  3

 فرهنگ و پوشش سنتی خود  جهت کاستن از تاثیرات منفی فرهنگ گردشگران 

و ادامه شغل خود به عنوان اصلی ترین منبع ذرآمد روستا در کنار  ترغیب کشاورزان و دامداران به حفظ 4

 شغلهای وابسته به گردشگری 

راهبردهای 
ST 

آموزشهای ترویجی به مردم روستا و ترغیب دانش آموزان روستا جهت تحصیل در رشته گردشگری  1

 از مزایا ی این صنعت و کاستن از تهدیدات آن  استفاده  برای

نصب بنرها در اماکن گردشگری همدان در مورد غار قلعه جوق تا گردشگران و مسافران در تبلیغات و  2

 مسیر ا ز روستای قلعه جوق نیز بازدید نمایند.

آگاه سازی مردم روستا از طریق شوراها و تدوین ضوابط و مقررات ساخت و ساز توسط بنیاد مسکن و  3

و عدم تقلید از روشهای معماری مغایر با معمار ی و دهیاری جهت حفظ و رعایت معماری سنتی روستا 

 بافت سنتی روستا 

بهره گیری از روشهای جدید اطالع رسانی در مورد جاذبه های گردشگری روستا  جهت جذب  1راهبردهای 
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SO  گردشگران و مسافران 

 ارائه آموزشهای الزم به افراد فعال در حوزه گردشگری  2

 استفاده از پتانسیل مردم روستا و بومی  3

 تقویت صنایع دستی و تولیدات روستا در کنار توسعه گردشگری  با ایجاد بازارهای محلی  4

 

 SWOTماتریس استراتژی ها و الویت های اجرایی  - 1شکل 

 

 5ساخت رشد و  6ساخت  رشد و  8حفظ و نگهداری 

برداشت محصول یا رها  2

 کردن

 2ساخت رشد و 1و نگهداری  ****حفظ

برداشت محصول یا رها  4

 کردن

 8حفظ و نگهداری برداشت محصول یا رها کردن 3

      5                                       6                                               8                                             2     

تیاز عوامل داخلی میاشد در این تحقیق امتیاز نهایی عوامل ام افقی عمودی امتیاز عوامل  خارجی و ستونستون  5در شکل 

نشان  ار قرار گیری   44/6تا  6. الزم به ذکر است  امتیاز میباشد  244/6عوامل خارجی  امتیاز نهایی و  131/6داخلی 

محل برخورد امتیاز عوامل داخلی و عوامل و ( 5840نجف ،سیستم  در وضع متوسط است )حکمت نیا ،حسن و موسوی، میر 

قرار قرار میگیرند  8یا 8،1قرار میگیرد . سیستم هایی که  محلشان از نظر امتیاز در خانه های  1خارجی در شکل فوق در خانه 

راتژیک رسوخ در بازار و باید استراتژیهایی را به اجرا درآورد که هدف حفظ و نگهداری وضع موجود باشد.در این واحدهای است

 (5840.)حکمت نیا ،حسن و موسوی، میر نجف ، توسعه محصول بسیار متداول است.
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 داول ، شکل ها و نمودارها :ج

 مدل تحقیق -1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جاذبه های گردشگری و تاریخی 

 روستا

 توجه و حمایت مسئوالن

 مشارکت و عالقه مردم

آثار 

 منفی

 منفیمنفی

آثار 

 مثبت

توسعه 

 گردشگری

 اشتغال زایی

افزایش درآمد 

 روستائیان

 کاهش مهاجرت

 توسعه روستا

باال رفتن قیمت زمین و 

 مسکن

کمرنگ شدن فرهنگ سنتی و 

 بومی 

تغییرات کاربری اراضی 

 زراعی و منابع طبیعی

 تخریب محیط زیست

نزدیکی به اماکن 

 توریستی همدان

نزدیکی به آزاد راه 

 ساوه-همدان

 آماده کردن زیر ساختها
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 موقعیت شهرستان فامنین در نقشه کشور و استان همدان -2شکل 
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 موقعیت روستای قلعه جوق نسبت به فامنین و راههای دسترسی به آن -3شکل 

 

 موقعیت اماکن گردشگری در قلعه جوق -4شکل 
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 نمایی از روستای قلعه جوق – 5شکل 

 

 نمایی از غار قلعه جوق -6شکل 

 

 نمایی از چشمه آرتزین روستا -7شکل
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 محوطه غارنمایی از باغات اطراف  -8شکل 
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 بحث و نتیجه گیری:

 نتایج بر اساس  راهبردهای چهار گانه زیر عمل میشودSWOT 3در مدل بحث :

 (SO3راهبردهای تهاجمی یا رقابتی)-5

 این راهبرد بر نقاط قوت داخلی و فرصت های بیرونی تاکید دارد.

شامل  8( مندرج در جدول S1,S2,S3ویت )لتوسعه گردشگری در روستای قلعه جوق  به ترتیب او مهم نقطه قوت 8با توجه به

و سایر نقاط قوت و پتانسیل های روستا در جذب ا ی روستا وجود غار قلعه جوق ، چشمه آرتزین روستا و چشم اندازهای زیب

گردشگر،  این نقاط قوت را فرصتی برای توجه بخشهای دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری روستا و 

 دانست . و رونق بازار محلی  اشتغالزایی روستائیان

 (ST3راهبردهای تنوع) -6

بر نقاط قوت درونی و تهدید بیرونی تاکید دارد.هدف از این راهبرد شناساندن نقاط قوت سیستم به منظور غلبه بر  داین راهبر

مانند جاذبه های گردشگری ، نزدیکی به   5ذکر شده در جدول  با توجه به نقاط قوتاین سیستم  تهدیدهای بیرونی است . در 

ستا و .. که باعث جذب گردشگران به روستا میشود در مقابل این استقبال گردشگرا آزادراه همدان ساوه  چشم اندازهای زیبای رو

تخریب مزارع و باغات ، آلودگی آب و تغییر در آداب و رسوم محلی و نوع پوشش زنان ، ن تهدیدهایی نیز به همراه دارد مانند 

روستائیان و گردشگران میتوان تا حدودی از این  ... لذا با ایجاد بسترهای مناسب گردشگری و فرهنگ سازی مناسب بینو.. خاک

( که در پیشینه تحقیق همین مقاله آمده است نیز موید همین موضوع می 5834نتیجه تحقیق جعفر یعقوبی )   تهدیدها کاست.

 باشد.

 (WT3راهبردهای تدافعی )-8

کاهش نقاط ضعف سیستم  ناشی از تهدیدهای   دراین استراتژیبیرونی استوار است. اتاین راهبرد بر نقاط ضعف درونی و تهدید

 بورس بازی زمین ،  ، ، تخریب مزارع و باغات و تغییرات کاربری اراضی از عمده ترین تهدیدهای سیستم  بیرونی مد نظر است.

لذا با باشد.لودگی آب و خاک ،تخریب آثار باستانی و ..   میآ،   تاثیرات منفی گردشگری بر آداب و رسوم و  فرهنگ روستائیان

نتیجه تحقیق عبدالرضا رکن الدین افتخاری  کاهش یا رفع برخی از نقاط ضعف سیستم میتوان از تهدییدهای بیرونی نیز کاست.

توسعه گردشگری و استفاد از مزیتهای ( نیز بر بازنگری و ارائه سیاستهای  مناسب جهت رفع آثار زیانبار 5832و داوود مهدوی ) 

 دارد.نسبی آن تاکید 

 (WO3راهبرد بازنگری )  -6
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خدمات این راهبرد به نقاط ضعف درونی و فرصتهای بیرونی تاکید دارد. با رفع یا کاهش نقاط ضعف مانند عدم وجود تسهیالت و 

الزم ، عدم سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی ، نامناسب بودن زیر ساختها ، عدم سهولت در دسترسی به غار ، نبود افراد 

 .توان نقاط ضعف سیستم را کاهش دادمی 6ده از فرصتهای بیرونی مندرج در جدول اآموزش دیده و...و استف

 

 یشنهادها :پ

با توجه به یافته های پژوهش و نتایج به دست آمده در این تحقیق جهت توسعه گردشگری در روستای قلعه جوق و پیامدهای 

 مثبت آن موارد ذیل پیشنهاد میگردد3

الزم برای گردشگران در روستا واطراف غار فراهم گردد. مانند ارتقا خانه بهداشت روستا به مرکز درمانی ،   ت و تسهیالتخدما -5

ایجاد اماکن ،  در روستاپوشش کامل آنتن دهی تلفن همراه در روستا و مخصوصا اطراف غار ، ایجاد یک شعبه بانک یا خود پرداز

ایجاد امکاناتی ، ایجاد شهربازی و وسایل بازی کودکان ، ایجاد مکانی برای دسترسی گردشگران به اینترنت اقامتی و پذیرایی ،

عریض   لشام  جاده ساوه و آزاد راهبه  روستای قلعه جوق آسفالته برای تسهیل افراد عادی در ورود به غار ، رسیدگی به راه

، اصالح هندسی  نقاط حادثه خیز ، ایجاد شانه خاکی ، ایجاد دسترسی  سیرراهنما در مترمیم آسفالت ، نصب تابلوهای نمودن و

 همدان  –آزادراه ساوه  به

در رسانه ها مخصوصا  شامل جاذبه های طبیعی ، تاریخی ،فرهنگی و معماری  تبلیغ جاذبه های گردشگری روستای قلعه جوق -6

در کنار راه و جاده قدیم ساوه همدان تا گردشگران و مسافران و نصب تابلوهای تبلیغاتی در کنار آزاد  تلوزیون ملی و محلی 

 باز دید کنند.نیز  جاذبه های گردشگری شهر و استان همدان بتوانند از این روستا و جاذبه های آن بازدید از 

د محصوالت کشاورزی ، برای اینکه روستائیان بتوانن ایجاد بازارچه محلی  برای کشاورزان باغداران و تولید کنندگان صنایع دستی  -8

و باعث رونق صنایع  درآمد کسب نمودهتا از این طریق بتوانند باغی ، دامی و صنایع دستی خود را به گردشگران عرضه کنند 

 دستی در این منطقه شوند.

بهره  حمایت از بخشهای دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری در این روستا از طریق اعطای تسهیالت با -2

 کم ، معافیتهای مالیاتی و...

و کاستن از بروکراسی و  ایجاد هماهنگی بین مسئو الن و مردم  برای تنویر اذهان و  همسو شدن در توسعه گردشگری  در روستا -1

 هموار نمودن مسیر توسعه گردشگری در روستا 

تدوین و توزیع بروشورها ، دفترجه های آموزشی برای گردشگران جهت شناسایی جاذبه های گردشگری روستا ، وجه تسمیه  -2

راههای دسترسی ، راههای خروجی ، ذکر مسایل اخالقی و  امکانات روستا،فرهنگی و معماری روستا ، مذهبی ، آیینهای روستا ، 

 محل و  حفظ حرمت فرهنگ و سنت مردم روستا  استفاده بهینه آنها از زیست محیطی  جهت 

آموزش روستائیان جهت برخورد مناسب با گردشگران و آموزش گردشگران جهت عدم تخریب محیط زیست و پیامدهای منفی  -8

 گردشگری و احترام به مردم روستا و فرهنگ آنها
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مسئوالن  ، سرمایه گذاران و محققین  در  برگزاری همایشهای توسعه گردشگری  روستای قلعه جوق با مشارکت روستائیان ، -3

 سطح استان همدان و شهرستان فامنین

 توسر محققین دیگر انجام تحقیقات جامع تر و کامل تر درخصوص موضوع تحقیق -4

 

 نابع :م

 مبانی گردشگری روستایی ، انتشارات دانشگاه تهران ،  5838اردستانی ، محسن ،-5

 توسعه پایدار روستایی ، انتشارات اطالعات ، تهران ،  5838 ، ایمانی ، علی ازکیا ، مصطفی  و  -6

 انتشارات سمت ، تهران ترجمه محمود حسینی ،   ، مدیریت راهبردی ،5848پیرز، جان ای و  رابینسون ، ریچارد بی ، -8

شمارکت مردمی در آن ،  جمعه پور ، محمد ، عوامل اصلی در فرایند توسعه پایدار 3 مردم ف منابع ، فضاها و نقش -2

 508-580، 5836فصلنامه علوم اجتماعی ، دوره دهم ، شماره بیست و دوم ، 

قادری، اسماعیل ، نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی ، مجله مدرس ، دوره و عبد الرضا رکن الدین افتخاری ،  -1

 20-68،   5833شماره دوم ، ،  2

 ، تهرانگردشگری ) ماهیت و مفاهیم( ، انتشارات سمت ،  5831 ، ، مهدی سقاییپاپلی یزدی ، محمد حسین و -2

 تهران ، انتشارات سمت ، چاپ پانزدهم ، ی بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه ا،   5833 محمدرضا ، ،  حافظ نیا -8

 انتشارات علم نوینچاپ دوم ، یزد ، کاربرد مدل در جغرافیا ،،  5840حکمت نیا ، حسن و موسوی ، میر نجف ، -3

 دانشگاه پیام نور انتشارات جغرافیا و صنعت توریسم،،  5836علی اصغر ،  ، رضوانی-4

 مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، نشر قاموس ،  5838رضوانی، محمدرضا ،-50
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Investigating the capabilities and strategies for rural tourism development using 

the SWOT model The case study of Qala-e-jogh village 

Abolfazl Salimi, MA in Geographiy and Urban planning 

(Ab.salimi75@gmail.com) 

Abstract: 

Tourism and consequently the tourism economy is becoming one of the main pillars of the 

world economy, among which rural tourism is also considered as a part of the tourism 

industry and has opened a special place for itself. Due to its tourism capabilities such as the 

unique artificial cave, Artzin spring, beautiful nature, and traditional architecture, Qala-e-

Jogh Village of Famenin County has been considered by tourists in recent years, so by 

carefully studying and planning, we can use this opportunity to develop tourism and provide 

economic, social and cultural benefits forresidents of the village and the surrounding area. 

Using the SWOT model, the present study examines the capabilities and strategies of rural 

tourism development using field and library methods. In this research, weaknesses, strengths, 

opportunities and threats of tourism development ofQalehJogh village was studied and 

identified.Then the statistical community was asked to answer a questionnaire, and then by 

calculating and analyzing these answers through SWOT test, the priorities were determined. 

The results indicated that it is necessary to use the strengths of tourism and existing 

opportunities to develop rural tourism and reduce the weaknesses of the study area. 

Keywords: Rural tourism, rural development, Qala-e-Jogh, SWOT model 

 

 


