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  موردي: استان کردستان مطالعه .ANPو  SWOTتلفیقی 

  
  3 ر کُهزاديساال ،2پگاه ایزدي، 1زادهعیسی ابراهیم*

  ریزي دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه2، اي، دانشگاه سیستان و بلوچستانمنطقه ،ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه1
  ترکیه ،مدیریت گردشگري، دانشگاه مرسیندانشجوي دکتري 3، سیستان و بلوچستاندانشگاه  ،شهري

  27/8/1393؛ تاریخ پذیرش:  9/10/1392تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 بـراي قـدم و اولـین دگیـر قـرار توسعه سیرم در تواندمی خود موجود امکانات و هاپتانسیل به توجه با هر منطقه

 جـذب و درآمد که تولید گردشگري هدف عمده به توجه با بر این اساس، است. آن اقتصادي توسعه منطقه، یک توسعه
هـدف اصـلی ایـن گـردد. می نمایـان ايمنطقه توسعه در ي گردشگريکلید و راهبردي نقش است، منطقه براي سرمایه

گردي در اسـتان کردسـتان را راهبردهاي توسعه پایـدار طبیعـت ANPو  SWOTپژوهش آن است تا با استفاده از تلفیق مدل 
. نتـایج حاصـل از تحلیلـی اسـت - سنجی آن بپردازد. این پژوهش از نوع کاربردي و روش تحقیق آن توصـیفیارائه و به اولویت

کمبـود یـا ضـعف )، 476/0( نگرش مثبت جامعه نسـبت بـه گردشـگريکه وجود دهد هاي این پژوهش نشان میتحلیل یافته
هـاي یژه فعالیـتوبـههـاي گردشـگري و یتفعالتمایـل بـه انجـام  )، افـزایش411/0خصوصـی (هاي دولتی از بخـش یتحما

آن افـزایش قیمـت  هـا و در نتیجـهکردن یارانه هدفمند ) و434/0زمینه (ن در این استان کردستا اکوتوریستی و قابلیت بالقوه
 ترین نقاط قوت، ضـعف، فرصـت و تهدیدهاسـت.از مهم ترتیب) به476/0(مواد سوختی و تأثیر آن بر جریان سفر و گردشگري 

) در WT( ه بـه راهبردهـاي تـدافعیدهـد کـه توجـمـینشـان ANP سنجی راهبردها بـا اسـتفاده از مـدلیتاولویتاً نتایج نها
  ي پایدار اکوتوریسم کردستان از اولویت برتر برخوردار است.ریزي راهبردي توسعهبرنامه

  
  ، مدل سوات، کردستانگرديطبیعتپایدار،  راهبردهاي استراتژیک، توسعه :يکلید يهاواژه

  
  مسألهو طرح 1مقدمه

ک پایدار فرایندي است که طی آن مـردم یـ توسعه
آورنـد و زنـدگی خـود را کشور نیازهـاي خـود را برمی

کــه از منــابعی کــه بــه بخشــند بــدون ایــنارتقــاء می
مصرف کنند. بنابراین توسعه  هاي آینده تعلق داردنسل

خوانیم کـه مخـرب نباشـد و امکـان را زمانی پایدار می
ــواع  ــراهم آورد. ان ــدگان ف ــراي آین ــابع را ب ــظ من حف

بــه عملکــرد گردشــگرها  گردشــگري را نیــز بــا توجــه
توان به پایدار و ناپایدار تقسیم کـرد. از میـان انـواع می

پایـدار  اکوتوریسم از سایر انواع، بـا توسـعه گردشگري،

                                                
  iazh@gep.usb.ac.irمسئول مکاتبه: * 

: 1382اهـدي، همخوانی و سـازگاري بیشـتري دارد (ز
89.(  

پایدار گردشگري عبارت است از  طور کلی توسعهبه
ه یک گسترش صنعت گردشگري و جذب گردشگران ب

اي کـه ضـمن گونهمنطقه با استفاده از منابع موجود به
ضـوابط  گویی به نیازهاي اقتصـادي و فرهنگـی وپاسخ

قانونی جامعه و انتظارات گردشـگران، بتـوان وحـدت و 
ــی و ســالمت محــیط ــت فرهنگ ــادل هوی زیســت و تع

اقتصادي منطقه را به شکلی متوازن و پیوسـته تـأمین 
اگر قصد بر ایـن باشـد کـه  ).45؛ 1374 (سینایی،کرد 

عنوان یک راهبرد در نظر گرفته شود، مفهوم پایداري به
هر دو مفهـوم پایـداري اقتصـادي و اکولـوژیکی واجـد 
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در  ). بـاتلر40: 1391زاده، اهمیت خواهد بود (ابـراهیم
تعریف گردشگري پایدار بر آن است که بتواند در یـک 

نظـر انسـانی و محیط در زمان نامحدود ادامه یابد و از 
زیست صدمه نزند و تا بدان حد فعال فیزیکی به محیط

هــا و فرآینــدهاي ســایر فعالیت باشــد کــه بــه توســعه
  ).Butler, 1996: 29( اي وارد نیاورداجتماعی لطمه

چــارچوب پایــداري از دیــدگاه گردشــگري پایــدار، 
ــی را در حیطــه ــع محل ــی و جوام ــاي محــیط طبیع ه

دهد. از این نظر قرار می ژه مدصورت ویفعالیتی خود به
موفق گردشگري پایدار، پویـایی روابـط  دیدگاه توسعه

زند اي رقم میبین مردم، منابع و گردشگري را به گونه
آورد هـا بـه ارمغـان مـیکه منـافعی را بـراي همـه آن

  ).44: 1391زاده، ابراهیم(
 نجها در طبیعی يشگردگر هیژوبه يشگردگر
 ،پویا ديقتصاا يهپدید سومین و كپا صنعتی ،کنونی
 و نفت صنایع از پس که ستا ايتوسعه بهرو  و پررونق

ـــبقت يگو زيسادروخو ـــر از را س  جهانی صنایع دیگ
 جهانی نمازسا آوردبر اسـاس بر که ايگونهبه. اندربوده

 در تمسافر و ديجهانگر از حاصل ارزش دي،جهانگر
ــه  سطحی به یجهان رتتجا از ونفزا سرعتی با تیآ ده
 ديقتصاا هــــايبخش یگرد در تیدراصا مقاار از باالتر

با توجه . ),England research 21 :2005( سیدر هداخو
و  به وابستگی شدید ایران به درآمدهاي حاصل از نفـت

بـودن ایـن  پذیریانپا نظر در آن با توجه بهلزوم تجدید
قیمتـی شـدید آن در چنـد ســال  يهامنبـع و نوسـان

 بـراي کـالن کشـور ریزيزوم تغییر در برنامهل ،گذشته
ی یاستفاده و به کارگیري منابع جایگزین به منظور رها

ــیش  ــک محصــولی ب ــیاز اقتصــاد ت ــور از پ ش در کش
در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه تبـدیل  شـود.یاحساس م

 یصنعت گردشگري به یکی از صنایع برتر دنیا و توانـای
از گردشـگري و بـه  توانیبالقوه کشور در این زمینه، م

عنوان یکـی از بهتـرین اکوتوریستی به هايیتویژه فعال
براي جایگزینی درآمدهاي حاصل از نفت نـام ها ینهگز

اکوتوریسـم زمـانی بـراي کشـور  اهمیـت توسـعه برد.
درصد  50 متوسط سفرزمان که بدانیم  شودمینمایان 

اسـت و هـر  روز 14تـا  8 بینجهـانهـاي اکوتوریست
و طور متوسط بین یک هزار تا یک هـزار ست بهاکوتوری

اشـتري (آورد مـیدرآمـد ارزي بـه ارمغـان  دالر پانصد
در کنــار اهمیــت ذکــر شــده  ).78: 1383مهرجــردي، 

یکـی از . به قابلیـت بـاالي کشـور اشـاره کـرد توانمی
گردي استان یعتطب ي مستعد کشور در زمینههااستان

جغرافیـایی خـود کردستان است که با توجه به محیط 
  زمینه دارد.  این ي بسیاري درابالقوههاي یلپتانس

هاي طبیعی بسـیار با وجود قابلیتاستان کردستان 
مناسـب در  زیاد کشور، هنوز نتوانسـته اسـت اسـتفاده

بنابراین ضـرورت جذب گردشگر را داشته باشد.  زمینه
برنامه و طـرح توسعه و بسترسازي گردشگري در قالب 

هـاي اندیشیده بـراي بـه فعـل رسـاندن توان صحیح و
شود. در این راستا اکوتوریسمی این منطقه احساس می

ــهبرنامــه دلیــل ماهیــت بلندمــدت و ریزي راهبــردي ب
پــذیر آن یکـــی از ابزارهــاي مناســـب بـــراي انعطاف
 ریزي راهبــرديبرنامــه ریزي گردشــگري اســت.برنامــه

ت و اجـراي یافته براي اخذ تصـمیمااي است نظامشیوه
دهی و رهنمود یک سیستم، کارکرد شکل ها درفعالیت

ها بایست سـکونتگاهریزي میو علل آن؛ بنابراین برنامه
طوالنی هدایت کند و بـر پایـه  و جوامع را در یک دوره

بـر گرا از منـابع محیطـی باشـد و مبتنـیارزیابی واقـع
ها هـا در سـکونتگاهنفعها، شـرکاء و ذيمشارکت گروه

  )MC Clinchy, 1999, 35باشد (
 ستا ینا بر ساسیال ـصا ديرـهبرا ریزيدر برنامه

از  پرهیز و جیرخاي اـتهـفرصاز  جستن هبهر که با
 به هاآن کاهش باو  جیرخا اتتهدیداز  ناشی اتثرا

 ینا تدوین در یگرد يسواز  و تـخداپر درـهبرا تدوین
 مشخص دهبررا ت که بهترینـنیس ینا فهد ،هادهبررا

. است اجرا قابلي هادهبرراین ـتعی فدـه هـبلک شود،
 برابردر  تواندمی نمازین مهم سام انجاا ین باابنابر

 واکنش تهاجمی یا فعیاتدرت وـهصـب جیراـخ ملاعو
هدف این پژوهش  ).114: 1391(هادیانی، هد د نشان

هاي اکوتوریسم در استان یتمحدودشناسایی امکانات و 
ها، براي خردمندانه از این داشته تفادهکردستان و اس

گردي کردستان هاي طبیعتپایدار فعالیت توسعه
با استفاده از  حاضر مقالهباشد که در همین راستا می

 ) وANP( رویکرد ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی
SWOT این مهم پرداخته است به.  
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  تحقیق پیشینه
نقش «با عنوان  يامقاله در 2005در سال  1کروگر

 بـا مطالعـه» اکوتوریسم در حفاظت از منــابع طبیعـی
ایـن موردي در مناطق آمریکـاي مرکـزي و آفریقـا بـه

توانـد یماست که تنها در شرایط خـاص  نتیجه رسیده
سـال  2والي منابع طبیعی کمک کند. نگهداربه حفظ 

اکوتوریســم، تغییــرات، «ي بــا عنــوان امقالــهر د 1996
ــا تحلیــل تغییــرات حاصــل از  »هــاصــتاثــرات و فر ب

بر اثرات منفی حاصل از آن اکوتوریسم بر محیط، عالوه
 ي ایجاد شـده در نتیجـه توسـعههافرصتبر محیط به 

ــگري  ــوع گردش ــن ن ــردازد.یمای ــو و  پ ــدا زامبران آلمی
اثـرات محیطـی و « در مقالـه 2010در سال  3همکاران

بـا در نظـر  »اجتماعی اکوتوریسم در جزایر کاسـتاریکا
طبیعــی و گــرفتن نقــش اکوتویســم در حفــظ محــیط

آن در جزایـر  محلـی بـه اثـرات توسـعه رضایت جامعه
 رخشـانی نسـب و ضـرابی در سـال یادشده پرداختند.

هاي هـا و فرصـتچـالش اي بـا عنـوانر مقالهد 1389
هاي پیش روي اکوتوریسم اکوتوریسم، مسائل و فرصت
، و همکـاران ضـرابیادنـد (ایران را مورد بررسی قـرار د

 ،1387پناه در سـال زاده اصل و کریمفرج ).41: 1385
عنـوان مقصـدي برتـر بـراي ضمن معرفی کردستان به

منــاطق  Gisهـاي اکوتوریسـتی، بــا اسـتفاده از فعالیت
هاي اکوتوریستی را نیـز مستعد کردستان براي فعالیت

). 33: 1387پنــاه، زاده و کــریم(فــرج مشـخص کردنــد
ــال م ــنجري در س ــه 1385یرس ــوان ايدر مقال ــا عن  ب
، اکوتوریسـم »راهبرد اکوتوریسم بر پایه توسعه پایدار«

ــه ــی ازرا ب ــوان یک ــه عن ــال پرجاذب ــین ح ترین و در ع
ترین علوم وابسته به منابع طبیعـی و محـیط پرمنفعت

کند و سـپس فاکتورهـاي الزم بـراي زیست معرفی می
ــدار  ــه اکوتوریســم پای ــتیابی ب گذاري و و سیاســتدس

دهـد میریزي اکوتوریسم را مـورد بررسـی قـرار برنامه
بـا  1384ال در س رضوانی ).9-7: 1385(میر سنجري، 

محیطــی اســتفاده از مــدل ســوات پیامــدهاي زیســت
سد لتیـان را مـورد بررسـی قـرار  گردشگري در حوضه

                                                
1- Krüger 
2- Wall 
3- Almeyda Zambrano 

). همچنین پژوهش قدمی 385: 1384دادند (رضوانی، 
ارزیابی و تدوین استراتژي مقصد در «وان با عن )1390(

مـوردي  (نمونـه» چارچوب توسـعه پایـدار گردشـگري
 QSPMبا استفاده از مـدل سـوات و  شهر مشهد)،کالن

نیز از جملـه تحقیقـات ارزشـمند دیگـر در ارتبـاط بـا 
  شوند.اکوتوریسم ایران محسوب می

اي گردشگري پدیده :مفاهیم، دیدگاه و مبانی نظري
از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشـته  است کهن که

تدریج در طـی مراحـل تـاریخی مختلـف بـه هاست و ب
موضع فنی، اقتصـادي و اجتمـاعی اکولـوژیکی کنـونی 

در همــین  )27، 1374خــود رســیده اســت (رضــوانی، 
اي جدیــد اســت کــه راســتا گردشــگري پایــدار پدیــده

هـاي در نتیجـه چـالش 1960هـاي آن در دهـه ریشه
 خـاطر گردشـگري انبـوه ظهـور یافـتشـده بـهایجـاد 

)Mottiar, 2006, 583 پیش از نشست زمین سازمان .(
، گردشـگري پایـدار 1992 ملل در ریودوژانیرو در سال

براي بسیاري از افراد فعـال در حیطـه گردشـگري بـه 
  ).583شعار روز مبدل گشت (همان منبع، 

ها و جا که در صنعت گردشگري به فعالیتآن از
هاي محیط طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی بهجاذ
ریزي پایدار در برنامه پردازند، رویکرد توسعهمی

سو با کاهش یابد؛ زیرا از یکگردشگري اهمیت زیادي می
رود و صنعت گردشگري از بین می یا نابودي منابع بازدید،

ها براي ساکنان مناطق تخریب آن از سوي دیگر،
 ).Inskeep, 1991: 23یر است (ناپذگردشگري تحمل

 گردشگري دوران از ايگونه عنوانبهنیز  اکوتوریسم
 چون مفاهیمی گیريشکل در پی که مدرنیسمپست

 ايپدیده یسمرکوتواست، ا یافته تولد ي پایدارتوسعه
 و همشاهد ي،شگردگر آن صلیا هنگیزا که ستا رنمد
 و یطبیع يهاازنداچشم و هاپدیده و طبیعت از تلذ

 منابع از یکی انعنوبه توانمی آن از و دهبو فرهنگی
(نوري،  .دبر منا ارپاید توسعه يستارا در مددرآ جدید
 و شهرها روزافزون شگستر و ) توسعه75: 1389

ت مشکال وزبر موجب ها،آن جمعیت رویهبی یشافزا
 انندوشهر و ستا هشددي متعد محیطیزیست
 و حیرو تشکالم با را حاضر عصر رگبز يشهرها

 در( کنونی یطاشر در. ستا دهکر جهامو مختلفی نیروا
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) المللیبین وملی  اي،منطقه اي،ناحیه مختلف حسطو
 يتوسعه هايشاخص دنبر باال د،قتصاا به بخشیتنوع

 ن،شد صنعتی از ناشی تمشکال کاهش، نسانیا
 زایی،اشتغال ،شهرها اردستاندا حدِ از بیش گیدلوآ

 نهایت در و یستزمحیط حفظ ،فرهنگها تعامل
 روي پیش صلیا هايدغدغه جمله از ارپاید توسعه

 يهارکشو ايبر ویژهبه يشگردگر رواز اینهاست رکشو
 ینا از تا ستا ديقتصاا مزیت یک توسعه لحا در

 تسریع را دخو ملی توسعه یندافر نندابتو طریق
   ).180: 1385، انیگرد و بیاضر( بخشند.

  
  روش تحقیق

قیق حاضـر از لحـاظ هـدف، کـاربردي اسـت و تح
ــیفی ــق آن توص ــراي  -روش تحقی ــت. ب ــی اس تحلیل

هاي نیاز، از بررسیهاي موردآوري اطالعات و دادهجمع
اسنادي و همچنـین مطالعـات میـدانی اسـتفاده شـده 

 120 کارشناسـیاست. در این راستا بر مبناي دیـدگاه 
هـا، اسـتادان ها، نهادادارات، سـازمان نفر از کارشناسان

نــور و علمــی هاي پیــامگــروه گردشــگري در دانشــگاه
کـاربردي و تشــکیالت مـرتبط بــا صـنعت گردشــگري 

پذیرها و دفـاتر خـدمات استان کردستان (هتل، مهمان
عنوان نمونه آماري انتخاب شـدند. سـپس مسافرتی) به

ها خواسته شد تا نظرات خود از آن نامهدر قالب پرسش
قـوت، ضـعف، فرصـت و تهدیـدهاي را در مورد نقـاط 

اکوتوریسم استان کردسـتان بیـان کننـد. گـام بعـدي 
تحقیق در دو مرحله اجرا شده است؛ ابتدا با استفاده از 

هاي مناسب تدوین و در فـاز استراتژي SWOTتحلیل 
بنـدي راهبردهـا اولویـت ANPدوم با ترکیب رویکـرد 

  اند.شده
 و ANPاي مدل ترکیبی فراینـد تحلیـل شـبکه

SWOT : در جسـتجوي بهبـود SWOT بـا توجـه بـه
کـار توانـد بـههایی کـه میماهیت کار، بهترین تکنیک

گیري چندمنظوره است هاي تصمیمگرفته شود تکنیک
) روشـی 2000که براي اولین بار کـورتیال و دیگـران (

گیري چند هاي تصمیمترکیبی از این تحلیل و تکنیک
هـاي وجـود در گاممعیاره براي کاهش نقـاط ضـعف م

  توسعه دادند. SWOTگیري و ارزیابی تحلیل اندازه
هاي اي یکی از تکنیکفرایند تحلیل شبکه

هاي است و در مجموعه مدل 1گیري چندمعیارهتصمیم
این مدل بر مبناي فرایند تحلیل . گیردجبرانی قرار می

است و مدل شبکه را  طراحی شده 2مراتبیسلسله
  کرده است. )AHPتب (جایگزین سلسله مرا

مراتبی این از جمله مفروضات فرایند تحلیل سلسله
مراتب، هاي باالتر سلسلهها و شاخهاست که بخش

در . باشندتر میها و سطوح پایینمستقل از بخش
توان ها نمیگیريکه در بسیاري از تصمیمصورتی

مراتبی و مستقل از عناصر تصمیم را به صورت سلسله
رو براي حل چنین از این. سازي کرددلیکدیگر م

سازند موضوعی، عناصر مختلف را به یکدیگر وابسته می
کند که از فن فرایند تحلیل و ساعتی پیشنهاد می

اي استفاده شود. مزیت اصلی روش مذکور این شبکه
هاي مختلف بر اساس روابط است که سنجش سنجه

توجه به  شود و بامراتب انجام میها و نه سلسلهآن
تواند نتایج بهتري می ANPپیچیدگی مسائل مختلف 

باشد. (فرجی سبکبار و همکاران،  دنبال داشتهرا به
ریزي فضایی، این روش خصوص برنامه در .)1387

SWOT گیرد:زیر را در بر می  
تحلیل خارجی (سازمان، بخش یا منطقه) که  .1

هاي ارئه شده از محیط تهدیدات عمده و فرصت
 سازد.ی را مشخص میبیرون

 تحلیل داخلی (سازمان، بخش یا منطقه) که در .2
واقع حسابرسی از منابع و یا تهیه فهرستی از نقاط 
قوت و نقاط ضعف در ارتباط با هریک از موضوعات 

 ).40، 1381مسیحی، باشد (مرادياستراتژیک می
نظر در تجزیه و تحلیل سوات نه تنها از عوامل مورد

ند، بلکه گاهی میان بعضی از عوامل هم مستقل نیست
  شود.هایی دیده میروابط و وابستگی

  
  

                                                
1- Multiple attribute decision making (MADM) 
2- Analytical Hierarchy process  
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  )b) و شبکه (aمراتب (مراتب و شبکه، سلسلهساختاري سلسله تفاوت - 1شکل 
  

وجود  از ترکیب هشت گام اصلی به  ANPمدل
  آید:می
  شناسایی فاکتورها با عواملSWOT  و راهبردهاي

  جایگزین
 چ وابستگی میان عوامل وجود که هیبا فرض این

را از طریق  SWOTهاي اهمیت گروه ندارد درجه
گیري دازهان 9-1س مقایسات زوجی و با یک مقیا

  ).W1شود (محاسبه می
 هاي چون بین گروهSWOT  ،وابستگی وجود دارد

و مقایسات زوجی  1-9لذا با استفاده از یک مقیاس 
دو مدل)  ها (سطحهاي درونی گروهماتریس وابستگی

  ).W2محاسبه شود (محاسبه 
 هاي تعیین ارجحیت (اهمیت) هر یک از گروه

SWOTاز طریق ضرب کردن ، w1  درW2. 
 اهمیت نسبی هر یک از فاکتورهاي  درجه تعیین

SWOT مقایسات زوجی( 1-9س با یک مقیا.( 
 اهمیت نهایی هر یک از فاکتورهاي  تعیین درجه

SWOT هار در مرحله پنج.با ضرب کردن حاصل مرحله چ  

 اهمیت راهبردهاي جایگزین به  تعیین درجه
 1-9با یک مقیاس  SWOTنسبت هر یک از فاکتورها 
  و از طریق مقایسات زوجی.

 هاي هاي نهایی هر یک از گزینهتعیین اولویت
  ششم در مرحله هفتم. راهبردي با ضرب حاصل مرحله
استان کردستان با : محدوده و قلمرو پژوهش

 ، با حدودکیلومترمربع 280203حدود تی در مساح
از مساحت کشور در غرب ایران و در  رصدد 7/1

 36دقیقه تا  45درجه و  34مجاورت خاك عراق بین 
درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  28درجه و 

دقیقه طول شرقی از  14درجه و  48دقیقه تا   34
با توجه به موقعیت   النهار گرینویچ قرار دارد.نصف

هاي اي در زمینه فعالیترافیایی، پتانسیل بالقوهجغ
گردي دارد، به هاي طبیعتویژه فعالیتگردشگري و به

که بر اساس طرح جامع گردشگري استان طوري
مورد  298استان،  جاذبه 842کردستان از مجموع 

: 1392 هاي طبیعی است. (کهزادي،مرتبط با جاذبه
12.( 

  

  

  
  دستان در کشورموقعیت استان کر -2شکل 
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   بحث اصلی
در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک یا 

و  هاات، که ابزاري براي بازشناسی ضعفماتریس سو
هاي هاي داخلی و شناخت تهدیدها و فرصتقوت

منظور سنجش وضعیت موجود در محیط خارجی آن به
و تدوین راهبردهاي براي هدایت و کنترل آن سیستم 

و  ظ) به شناسای91: 1389 کُهزادي،است؛ (موحد و 

هاي این مدل تدوین راهبردها در هر یک از حوزه
رندگان با پرداخته شده است. براي این منظور نگا

از نظر کارشناسی خود و گروهی از  گیريبهره
گردشگري و اکوتوریسم و با  کارشناسان خبره در حوزه

ط نقا ترینمهماستفاده از برخی اطالعات اسنادي، 
استان  گرديطبیعتقوت، ضعف، فرصت و تهدید 

  .اندکرده بنديطبقه 2جدول کردستان را به شرح 
  

  ي عوامل استراتژیک اکوتوریسم کردستانخالصه - 2جدول 
  عوامل راهبردي  ردیف

1  1Sگرديبراي میزبانی از تورهاي طبیعت روستایی مستعد متعدد : وجود مناطق  
2  2S: فرهنگی غناي وجود  
3  3Sمنحصر به فرد واندازهاي طبیعی زیبا چشم : وجود  
4  4S: وجود ارتفاعات و قلل مرتفع براي گردشگري ورزشی  
5  5S:   نگرش مثبت جامعه نسبت به گردشگريوجود 
6  1W : هاي دولتی از بخش خصوصییتحماکمبود یا ضعف  
7  2W:  هاي ارتباطی و امکانات حمل و نقلنامناسب بودن راه  
8  3W : اکوتوریسم ي در زمینهاحرفهو نیروهاي متخصص و  هاآژانسکمبود یا نبود  
9  4W :تراکم حداقل در زمستان( توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال( 
10  5W : زمینه اکوتوریسم ي مختلف کردستان درهالیپتانسو در نتیجه ناشناخته ماندن  هاجاذبهضعف در بازاریابی و معرفی 
11  6W : ي سنتیهاروشید بر همان تأکیی و درآمدزاعدم رشد و آگاهی مردم براي استفاده از منابع مختلف 
12  1O : هاي اکوتوریستی و قابلیت بالقوه استان کردستان در این زمینهیتفعالویژه هاي گردشگري و بهیتفعالافزایش تمایل به انجام 
13  2O:  باشد.می با اقلیم خودمختار کردستان عراق که در حال حاضر از امنیت مناسبی برخوردارهمجواري و وجود روابط نزدیک  
14  3O: سایر منابع درآمدي مانند گردشگري کاهش وابستگی به نفت و تالش براي توسعه هایی از تمایل دولت در زمینهوجود نشانه  
15  4O: هاي مرتبط با گردشگريا و برنامههافزایش تمایل بخش خصوصی براي مشارکت در انجام طرح 
16  1Tها و در نتیجه آن افزایش قیمت مواد سوختی و تأثیر آن بر جریان سفر و گردشگريکردن یارانه : هدفمند  
17  2Tافزایش تمایل به انجام سفرهاي خارجی :  
18  3T اداري براي فعالیت بخش خصوصی: تدوام دیدگاه امنیتی نسبت به استان کردستان و در نتیجه وجود بروکراسی شدید  
19  4Tهاي طبیعیسازي و معرفی پتانسیلهاي جامع براي شناسایی، مناسب: فقدان برنامه  

  (مآخذ: نگارندگان)
  

هاي جدول باال، نسبت به اینک با تحلیل یافته
تعیین عوامل راهبردي اقدام و راهبردهاي جایگزین 

استفاده  ،SOتدوین شد که در آن مفهوم راهبردهاي 
ي از نقاط قوت است. برداربهرهبا  هافرصتمناسب از 

ي مناسب از برداربهرهدنبال ، بهWOراهبردهاي 
. هاستضعفي محیطی با توجه به هافرصت

نیز در ارتباط با کاهش یا حذف اثرات ST  راهبردهاي
تهدیدهاي محیطی از طریق استفاده مطلوب از نقاط 

با در نظر گرفتن نقاط  WTو راهبردهاي  استقوت 
  .دهدیمضعف اثرات تهدیدهاي محیطی را کاهش 
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  SWOTماتریس تحلیلی  چهارچوب - 3 شکل

    )75: 1389زاده، و ابراهیم 9: 1384(منبع: افتخاري و مهدوي، 
 صورت زیر تدوین شد:در ادامه راهبردها به

در راهبرد رقابتی : )SO( راهبرد تهاجمی/ رقابتی
مناسب از  بر نقاط قوت داخلی و استفاده که تمرکز

 اکوتوریسم ي بیرونی است، براي توسعههافرصت
  توان راهبردهاي زیر را ارائه کرد:یمکردستان 

  تدوین اطلس روستاهاي مستعد گردشگري و
ها ي مسافرتی براي توجه به آنهاآژانسهماهنگی با 

 ي سفر.هابرنامهدر 
 بـه حضـور در  با توجه به گـرایش عمـومی نسـبت

ــی، تخصصــی شــدن  ــاطق بکــر طبیع ــاتیفعالمن ي ه
ي گردعتیطبتخصصی  يهاآژانساکوتوریستی و خالء 

در کردستان، براي جذب این بخش از بازار گردشـگري 
گویی کارآمد به نیاز ایـن گـروه از گردشـگران، و پاسخ

ي گردعـتیطبي تخصصی هاآژانس سیتأسحمایت از 
ازمان میراث فرهنگی، صنایع ي سهاتیاولوباید یکی از 

 دستی و گردشگري کردستان باشد.
  شناسایی نقاط جذاب طبیعی مانند غارها (با توجه

به موقعیت کوهستانی) و شناسایی مسـیرهاي مناسـب 
ــراي  ــاتیفعالب ــوردي و ... و ه ــد کوهن ي ورزشــی مانن
ي هاجاذبهبه  هاتوانریزي دقیق براي تبدیل این برنامه

 گردشگري.
 محلـی در  تـر جامعـهت دادن هر چه بـیشمشارک

هـا شدن آن مندبهرهي اکوتوریستی، به منظور هابرنامه
از منافع حاصل از گردشگري و ایجاد دید مثبـت بـین 

ها نسبت به گردشگري و در نتیجه حمایت پایدار از آن
 آن.
 ي منحصربه فـرد و غنـاي هایژگیوخاص به  توجه

ریزي و مــدیریت اســتان کردســتان و برنامــه فرهنگــی
بـه  بخشلذتتجربه  يبراي ارائه هاداشتهاثربخش این 

کـاالیی و  ریتـأثگردشگران، ضمن تالش براي کـاهش 
ــق  ــگ توســط گردشــگري از طری القــایی شــدن فرهن
 برگزاري جلسات با مردم محلی و یادآوري این نکته که

است که آن مقصد را براي  هاتفاوتخاطر گردشگران به
دنبـال کسـب منـافع ؛ لذا اگـر بـهاندکردهسفر انتخاب 

گردشگري باشند باید با جدیت الگوهـاي  مدت یطوالن
 فرهنگی خود را حفظ کنند.

 بــا توجــه بــه گــرایش بخــش خصوصــی در حــوزه 
گردشگري و اکوتوریسم باید ترتیبی اتخاذ شـود تـا بـا 

ي مالیـاتی، هـاتیمعافي مختلـف ماننـد هامشوق ارائه
ي سـازها و سـاختکمتر براي  هزینهواگذاري زمین با 

ي و گذارهیسـرماهـا را بـراي نیاز و ... حمایـت آنمورد
 ها به فعالیت جلب کرد.تمایل آن تداوم

  ــدوین ــهت ــیم هابرنام ــا اقل ــی مشــترك ب ي فرهنگ
ي هاجشنوارهخودمختار کردستان عراق مانند برگزاري 

ی و تـالش بـراي دسـتعیصناي هاشگاهینماموسیقی و 
گردشگران آن اقلیم با توجه به ویژگـی و روابـط  جذب

 نزدیک فرهنگی.
بخشی که در راهبرد تنوع: )ST( بخشیراهبرد تنوع

یدهاي بیرونی متمرکز است، تهدبر نقاط قوت درونی و 
ــار  ــاهش فش ــراي ک ــی تهدب ــدهاي بیرون ــوان یمی ت

  راهبردهاي زیر را ارائه کرد:
  ن بـر ي گردشگري اسـتان کردسـتاهابرنامهتمرکز

ي طبیعــی موجــود کــه از هاجاذبــهي ســازمناسب
درآمدهاي بـالقوه گردشـگري محـروم هسـتند؛ ماننـد 

ــالقوه گردشــگري ــه ظرفیــت ب ــا توجــه ب  کشــاورزي ب
 هابرنامـهکشاورزي، از جملـه ایـن  کردستان در زمینه

تورهاي آموزشی براي دانشجویان کشـاورزي،  توانندیم
 منابع طبیعی معدن و... باشد.
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 ي مردمی در زمینه هایتعاونیت از تشکیل حما
 ي.گردعتیطبگردشگري و 

 ي هـاییتوانـاي از اعمـدهکه بخـش با توجه به این
ــگري کردســتان،  ــاتیقابلگردش ي اکوتوریســتی و ه

دلیـل حساسـیت بـیش از حـد ایـن و به استفرهنگی 
، باید متناسب با مقاصد مختلفی که در اسـتان هاجاذبه

ي به گردشـگران هاجاذبهچنین  ائهکردستان توانایی ار
دارند، کدهاي اخالقی ویژه آن محل تدوین شـود و در 

ي مسافرتی و در بروشورهاي تبلیغـاتی هاآژانساختیار 
 به گردشگران ارائه شود.

  عمـومی  نقـل و حملبهبود و افزایش توان سیستم
سوء افزایش مواد سوختی بـه دنبـال  ریتأثبراي کاهش 

 .هاانهارهدفمند کردن ی
  ي سـایر کشـورها و هاسـازمانو  هاآژانستعامل با

شهرهاي برتر مقصد گردشگران کردستادنی، براي قرار 
ي هابرنامـهي سفر به کردستان در بـین هابرنامهدادن 

سفر خود، تا به این طریق بتوان بخشی از زیان خـروج 
 گردشگران را جبران کرد.

یـد تأکمن در این راهبرد ض: )WO( راهبرد بازنگري
شـود تـا اسـتفاده از یمبر نقاط ضـعف درونـی، سـعی 

یر نقاط ضعف درونـی را تأثي بیرونی موجود، هافرصت
تـوان بـه یمبه حداقل رساند. از جمله ایـن راهبردهـا 

  موارد زیر اشاره کرد:
 بخـش  گذارانهیسـرماي مختلف بـه هامشوق ارائه

 ي گردشگري.هاپروژهخصوصی براي فعالیت در 
 ــاهش ــه ک ــی اداري ب ــریع در بروکراس ــور تس منظ

 پروژهاي اکوتوریستی استان کردستان.
 خطوط هوایی و بهبـود و  ایجاد شبکه ریلی، توسعه

حمل و نقل زمینی از جمله تسهیل در  گسترش شبکه
 دسترسی به نقاط اکوتوریستی.

 ي گردشگران کردستان و هماهنگ کردن بندبخش
گردشگري بـا نیازهـاي  ي بازاریابی و تبلیغاتیهابرنامه
ــابخش ــداکثره ــراي ح ــف ب ــریب ي مختل ــازي ض س

. همچنــین بــه روز کــردن هــاتالشي ایــن رگــذاریتأث
ي روز هــايفنّــاوري تبلیغــاتی و اســتفاده از هــاتیفعال

ــدازراهماننــد  ــی تیســاوبي ان ــک مبتن ــر رویکــرد ت ب

ي مجـازي و ... نیـز کـامالً ضـروري دهایبازدي، اپنجره
 است.

  ــراي هــارهدوبرگــزاري ي آموزشــی و کــارآفرینی ب
 7مثـال مقاصدي که استعداد اکوتوریستی دارند (براي 

منطقـه حفاظـت  روستاي حاشـیه 18روستاي درون و 
ي هــاتیفعالهــا بـا سـازي آنبیجـار و...) و آشــنا شـده

 مختلف حوزه اکوتوریسم.
  ي هـایژگـیوبا توجه به چهار فصل بودن اسـتان و

ر هـر فصـلی از سـال، بایـد طبیعی منحصر بـه فـرد د
ــایی،  ــا شناس ــا ب ــید ت ــازمناسبکوش ــی س ي و معرف

حضـور گردشـگران بـا  ي بکر طبیعی، زمینههالیپتانس
عالیق ویژه را در فصول مختلف فراهم کرد و در نتیجه 

ــا ــاي  ت ــودن تقاض ــلی ب ــکل فص ــوان مش ــدودي بت ح
بـر ایــن، گردشـگري در اسـتان را جبــران کـرد. عــالوه

ي فرهنگـی (موسـیقی، پوشـاك، هاجشـنوارهبرگزاري 
ي هامراســمغـذاهاي محلـی و ...) و همچنــین معرفـی 

 فرهنگی (مانند پیرشالیار در روستاي اورامان در هفتـه
یــا برگــزاري جشــن نــوروز در روســتاي  مـاهبهمندوم 

دیوزناو حدود یک ماه قبل از شروع آن در کشـور) نیـز 
 باشد. گشادر حل این مشکل راه تواندیمتا حدودي 

این راهبردها بر کاهش : )WT( راهبرد تدافعی
پذیري متمرکز بوده و بر این اساس براي کاهش آسیب

 يراهبردها توانیم کردستان يگردشگر پذیريیبآس
  یر را ارائه کرد:ز
  ي مالی هامشوقکاهش بروکراسی اداري و ارائه

 براي جذب و حفظ بخش خصوصی.
  ربیت متخصصین ي آموزشی براي تهابرنامهتدوین

ي هاآژانس سیتأسحوزه اکوتوریسم و حمایت از 
 ي.گرد عتیطب
  کاهش دیدگاه امنیتی موجود نسبت به منطقه و

حذف و در نتیجه تسهیل فعالیت بخش  بلندمدتدر 
 خصوصی.

  ي نوین تبلیغاتی و بازاریابی.هايآورفناستفاده از 
  ي هاسازمانتشکیل واحدي متشکل از متخصصین

ي هاتیفعالدر  نفعيذبخش خصوصی  دولتی و
ریزي و اکوتوریستی براي کمک به شناسایی، برنامه

  ي طبیعی.هالیپتانسمدیریت کارآمد 
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پس از شناسایی و تدوین راهبردهاي مناسب، در 
راهبردها  ANPدوم با استفاده از مدل  مرحله

. که در ادامه به چگونگی و روند اندشدهبندي یتاولو
  بندي پرداخته شده است.یتاولواین 

  
) در استان ANPفرایند مدل تحلیل شبکه (

  کردستان
مراتبی و دهی مدل) مدل سلسله(سازمانگام اول: 

جا پیشنهاد در این SWOT اي که براي تحلیلشبکه

 :1طح شود از چهار سطح تشکیل شده است: سمی
 هدف اصلی مدل است (انتخاب بهترین راهبرد)، سطح

(نقاط  swotعوامل اصلی تجزیه و تحلیل  (معیارها) 2
(زیر  3است. سطح قوت و ضعف و فرصت و تهدید) 

زیر  5معیارها) که شامل زیر معیارهاي نقاط قوت (
زیر 4ها (فرصت زیر معیار)، 6نقاط ضعف ( معیار)،
 زیر معیار) است. سطح چهار 4تهدیدها () و معیار

ظر در این نهاي موردها) که بیانگر استراتژي(گزینه
  .)3مطالعه است. (شکل 

  

  
  SWOTبراي  ANPمدل  -4شکل 

  

شود. ماتریس مقایسات زوجی تشکیل می SWOTبا فرض عدم وجود وابستگی متقابل میان عوامل اصلی گام دوم: 
در تجزیه و تحلیل ماتریس  )3دول دهی به این ماتریس بر اساس نظر مسئولین و متخصصین مرتبط است) (ج(وزن

  براي تعیین وزن عوامل استفاده شده است. supper decisionافزار ایسات زوجی از نرممق
  

  اهمیت نسبی هر عامل مقایسات زوجی عوامل اصلی و ماتریس -3جدول 
  هدف اصلی T O w  S  اهمیت نسبی

0,363  3  1  2  1  S 
0,302  3  2  1  2/1  W  
0,229  2  1  2/1  1  O  
0,106  1  2/1  3/1  3/1  T  

  
هاي متقابل میان این مرحله وابستگی در گام سوم:

عوامل اصلی از طریق بررسی تأثیر هر معیار روي معیار 
دیگر با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی تعیین 

شکل شود. روابط متقابل میان عوامل اصلی مطابق می
  است. 2
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  زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل ماتریس مقایسه -4جدول 
  نقاط قوت T o  w  بیاهمیت نس
0,069  4/1  9/1  1  W 
0,681  3  1  9  O  
0,250  1  3/1  4  T  

  
  ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل - 5جدول 

  نقاط ضعف T  S اهمیت نسبی
0,889  8  1  S 
0,111  1  8/1  T  

  
  زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل ماتریس مقایسه -6جدول 

  هدیدت  W  S اهمیت نسبی
0,857  6  1  S 
0,143  1  6/1  W  

  

هاي وابستگی متقابل در این مرحله، وزنگام چهارم: 
ضرب ماتریس وابستگی عوامل معیارها از طریق حاصل

سوم) در  دست آمده از مرحلهاصلی (وزن نسبی به

دست سازي بهاهمیت نسبی عوامل اصلی پس از نرمال
  ترتیب زیر است:بهآید. وزن وابستگی متقابل معیارها می
  

  

  
  

در این مرحله اهمیت نسبی زیر گام پنجم: 
با استفاده از ماتریس مقایسات   SWOTمعیارهاي

آمده  7آن در جدول آید که نتایج دست میزوجی به
 .است

  
  (عوامل فرعی) SWOTنسبی زیر معیارهاي  اهمیت -7 جدول

ی 
سب

ن ن
وز

رها
عیا

یرم
ز

ها   
یار

رمع
زی

SW
O

T
  

  تهدیدها

زن
و

 
ی 

سب
ن

رها
عیا

ر م
زی

ها   
یار

رمع
زی

SW
O

T
  

  هافرصت

ی 
سب

ن ن
وز

رها
عیا

ر م
زی

ها   
یار

رمع
زی

SW
O

T
 

  نقاط ضعف

ی 
سب

ن ن
وز

رها
عیا

یرم
ز

ها  
یار

 مع
زیر

SW
O

T
  

  نقاط قوت
0,476  1T  0,434  1O 0,411  1W  0,242  1S  
0,289  2T  0,088  2O  0,196  2W  0,044  2S  
0,059  3T  0,239  3O  0,148  3W  0,141  3S  
0,176  4T  0,239  4O 0,032  4W 0,186  4S  
       0,144  5W 0,487  5S 
        0,069  6W     

وزن نسبی     0,476    0,171    0,238    0,115
  معیارها
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  SWOTمتقابل میان عوامل  هايوابستگی - 5 شکل

  
ــم: ــام شش ــه،  گ ــن مرحل ــایی اولویتدر ای ــاي نه ه

هاي وابسـته با ضرب کردن اولویت  SWOTرهايفاکتو
چهارم محاسبه شد) بـا  (که در مرحله SWOTها گروه

هاي نسبی فاکتورهاي سوات (که در گام پـنجم اولویت
  .آیددست میمحاسبه شد) به

  
  SWOTهاي نهایی فاکتورهاي محاسبه اولویت -8جدول 

 SWOTهاي گروه  هاي گروهاولویت  SOWTورهاي فاکت  اولویت نسبی فاکتورها  اولویت نهایی فاکتورها
0,115  0,242  1S  

  نقاط قوت  476/0
0,020  0,044  2S  
0,067  0,141  3S  
0,088  0,186  4S  
0,231  0,487  5S 
0,070  0,411  1W  

  نقاط ضعف  171/0

0,033  0,196  2W  
0,025  0,148  3W  
0,005  0,032  4W 
0,024  0,144  5W 
0,011  0,069  6W  
0,103  0,434  1O 

  2O  0,088  0,020  هافرصت  238/0
0,056  0,239  3O  
0,056  0,239  4O 
0,054  0,476  1T  

  2T  0,289  0,033  تهدیدها  115/0
0,006  0,059  3T  
0,020  0,176  4T  

  

اهمیت راهبردهاي  در این مرحله درجه گام هفتم:
محاسبه  SWOTانتخابی را راجع به هر فاکتور 

محاسبه شده را  جا فقط بردار ویژه. در اینکنیمیم
  .آوریمیم
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هاي هاي نهایی گزینهاولویت در نهایت گام هشتم:
هاي اولویت بردار ویژهراهبردي از طریق حاصل ضرب

اهمیت  و ماتریس درجه SWOTنهایی فاکتورهاي 
  .آیدیمدست راهبردهاي جایگزین به

  
  

  
شود در نهایت با یمکه مشاهده  گونههمانراین بناب
) با WTهاي به عمل آمده، راهبردهاي تدافعی (ارزیابی

ـــه 217/0 وزن ـــت در برنام ـــین اولوی ریزي داراي اول
ــه اســتاکوتوریســم کردســتان  ــد از آن ب ــب و بع ترتی
ــازنگري ( ) و تنــوع SO)، تهــاجمی (WOراهبردهــاي ب

ــد. اینــک در اوST( بخشــی ــرار دارن ـــله) ق ــین مرح  ل
اکوتوریسم کردستان، بایـد  توسعه منظوربهریزي برنامه

ارائه راهکارهاي اجرایی ضـمن بـه حـداقل کوشید تا با 
رساندن نقـاط ضـعف فـرا روي منطقـه، از تهدیـدهاي 

  ي نیز اجتناب نماید.امنطقهبرون 
 

  گیريیجهنتبندي و جمع
وجـود منـاطق دهـد کـه نتایج پژوهش نشـان مـی

ــانی از تورهــاي متعــدد رو ســتایی مســتعد بــراي میزب
غنـاي فرهنگـی، وجـود نگـرش وجـود ، گرديطبیعـت

مثبت جامعه نسبت به صـنعت گردشـگري و ضـعف و 
بــراي حمایــت و تشــویق  هــاي دولتــییتحماکمبــود 

هـاي ارتبـاطی و نامناسـب بـودن راهبخش خصوصـی، 
وجـود نیروهـا و  ، کمبـود و عـدمامکانات حمل و نقـل

اکوتوریسـم  ي در زمینـهاحرفهصص و ي متخهاآژانس
ــه ــه ب ــب از جمل ــرمهمترتی ــوت و ضــعف  نیت ــاط ق نق
کردسـتان هسـتند.  اسـتانگـردي ي طبیعتهاتیفعال

هاي گردشگري و یتفعالافزایش تمایل به ، نیا برعالوه
هاي اکوتوریستی و قابلیت بالقوه استان به ویژه فعالیت

روابــط  همجــواري و وجــودکردســتان در ایــن زمینــه، 

، افـزایش نزدیک با اقلـیم خودمختـار کردسـتان عـراق
و  هـاطرحتمایل بخـش خصوصـی بـراي مشـارکت در 

یی از هانشـانهي مرتبط با گردشگري و وجـود هابرنامه
ي کـاهش وابسـتگی بـه نفـت و تمایل دولت در زمینه
ــعه ــراي توس ــالش ب ــد  ت ــدي مانن ــابع درآم ــایر من س

، 40/0 ا امتیاز وزنـیترتیب بگردشگري و اکوتوریسم به
هـاي پـیش روي ترین فرصتممه 24/0و  28/0، 40/0

هدفمنـد اکوتوریسم کردستان هستند. در همین حال، 
مـواد هـا و در نتیجـه آن افـزایش قیمـت کردن یارانـه

ــأثی و ســوخت ــان ســفر و گردشــگري، ت ــر جری یر آن ب
افزایش تمایل به انجام سفرهاي خارجی، تداوم دیدگاه 

به اسـتان کردسـتان و در نتیجـه وجـود  امنیتی نسبت
 بروکراسی شدید اداري براي فعالیـت بخـش خصوصـی

 28/0و  40/0، 45/0، 45/0ی ترتیـب بـا امتیـاز وزنـبه
گردي اسـتان یعـتطبین تهدیدهاي هستند که ترمهم

این عوامل کردستان با آن مواجه خواهد بود. با توجه به
وتوریسم کردسـتان راهبردهاي توسعه پایدار اک به ارائه

راهبردهــاي )، WT(دافعی در قالــب راهبردهــاي تــ
ــازنگري ( ــاجمی (WOب ــتنوع) و SO)، ته ) STی (بخش

سنجی راهبردها بـا یتاولوپرداخته شد. نتایج حاصل از 
دهــد کــه در یمنشــان  ANPیــري از مــدل گبهره

پایـدار اکوتوریسـم کردسـتان  ریزي براي توسعهبرنامه
ریزي ) در اولویـت برنامـهwoفعی (باید راهبردهاي تـدا

 قرار گیرد.
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