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  چکیده
 از یکـی عنـوان بـه فراغـت اوقـات شـدن پدیـدار و اجتمـاعی تحـوالت گیـريشـکل سـبب تکنولـوژیکی هاينوآوري سرعت
 گردشـگري مقصـد عنـوان بـهرا  شـهريپیرا تفرجگاههـاي و گردشـگري صنعت توسعۀ امر ایناست.  شده اساسی هاي نیازمندي
بینـالود شهرسـتان آن در  و فرهنگـی بیعـیبا توجه به تنوع و غناي ط کنگدرة در این میان،  .است داشته پی در خرد درمقیاس

 درة در اکوتوریسم توسعۀترین استراتژي براي تعیین مناسب ،هدف این پژوهشتوجه و جذب گردشگران قرار گیرد. مورد  تواند می
صـورت  ها به شیوه جمع آوري داده. گرفت صورت هاداده تحلیلی-توصیفی شیوة با و کاربردي روش با پژوهش، این باشد.می گکن

ن دانشـگاهی و نامه بین صـاحب نظـراپرسش 55که تعداد ) نامهپرسشپیمایشی (مصاحبه و اي و مطالعات میدانی از نوع کتابخانه
نیز از رهیافـت  ها به منظور تجزیه و تحلیل داده .گرفت انجامیز با استفاده از روش اسنادي چارچوب نظري ن گردید.توزیع اجرایی 
قـوت و نقـاط ضـعف) و مل تحلیل را به صورت درونـی (نقـاط مدل سوآت عواکه  از آنجایی. شد استفاده ANPو  SWOTتلفیقی 
همـین  بـهو بیرونـی اسـت، رونی ست ناقصی از عوامل دو نتایج آن اغلب فقط لی کندمیبندي و تهدیدها) طبقه ها فرصتبیرونی (

جهـت رفـع نـواقص مـدل بی کند. از این رو در این پژوهش، گیري استراتژیک را ارزیافرآیند تصمیم ،طور جامع به تواندنمیدلیل 
SWOT  از تکنیکANP ها وابسـتگی و تهدیـد هـافرصتبین نقاط قوت، ضعف، فرآیند تحلیل شبکه  ،استفاده شده است. در واقع
(ایجـاد  SOاسـتراتژي کنگ، درة اکوتوریسم در تفرجگاه  توسعۀاستراتژي براي  ترین مناسبنتایج تحقیق،  براساس. کندیمبرقرار 

یعـی هـاي فرهنگـی و طبمنـابع و جاذبـه توسعۀاکوتوریسم و هاي مختلف مرتبط با امر در بین ادارات و نهادها و بخشهماهنگی 
بـه عنـوان   494/0بـا وزن  WOاستراتژي  این که. ضمن باشدمی 746/0کنگ) با وزن درة یی در تفرجگاه زاگردشگري و اشتغال

  استراتژي جایگزین مطرح است.
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صنعت گردشگري در دنیـا  ،). امروزه8: 1390همکاران،
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اقتصادي  -هاي اجتماعی صبسیاري از شاخ ،این طریق
خود را به میزان بـاالیی ارتقـاء داده و بـراي و فرهنگی 

مشکالتی همچون بیکاري، درآمد سرانه پایین، کمبـود 
درآمدهاي ارزي و مسـائل فرهنگـی همچـون ذهنیـت 

ه مانـدن میـراث منفی نسبت به این منـاطق، ناشـناخت
هـا  نـد و بـر آنهایی پیـدا کن ... راه حلفرهنگی آنان و
 از ســوي دیگــر ).44: 1384 پنــاه، کــریمفــایق آینــد (

اقتصاد کشور مـا نیـز اتکـاي شـدیدي بـه درآمـدهاي 
حاصل از صادرات نفـت خـام دارد و متغیرهـاي کـالن 
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طـول  اقتصادي با دنباله روي از قیمت جهانی نفـت در
کـه شـوند، بـه طـوريزمان دچار نوسانات شدیدي می

یی چـون تولیـد ناخـالص ملـی، اروند حاکم بر متغیره
گذاري ناخالص، درآمـد سـرانه و ماننـد آن، در سرمایه

به خوبی این موضـوع را  ،اقتصاد ایراندر اخیر  دهۀسه 
سـازد. بیکـاري از دیگـر مسـائل مبـتال بـه نمایان مـی

جمعیـت  اقتصادي است که با توجـه بـه جـوان بـودن
بـراي هـاي جدیـد شـغلی کشور، نیاز به ایجاد فرصـت

بنابراین، به منظـور  شود.جوانان، امري حیاتی تلقی می
آمـدهاي تنوع بخشیدن به منـابع رشـد اقتصـادي و در

لی، هــاي جدیــد شــغارزي و همچنــین ایجــاد فرصــت
هــاي اقتصــادي صــنعت گردشــگري و فعالیـت توسـعۀ
هاي اوقـات ه آن، به منظور فراهم کردن زمینهوابسته ب

ت فراوانـی اسـت فراغت براي شـهروندان، داراي اهمیـ
اهمیـت کید بـر البته تأ ).32: 1390(بدري و همکاران،

یل است کـه ایـن دل صنعت گردشگري در ایران به این
کشـور  10هـاي گردشـگري جـزو  کشور از نظر جاذبـه

نخســت جهــان اســت و ظرفیــت بــالقوه بــاالیی بــراي 
وح مختلـف گسترش جهانگردي و گردشـگري در سـط

نـواع گونـاگون محلی در ا اي وبین المللی، ملی، منطقه
ابـزار قدرتمنـدي بـراي  توانـدگردشگري دارد که مـی

صـباغ هـاي اقتصـادي بـه شـمار آیـد (تقویت فرصـت
هـاي طبیعــی و جاذبـه ).3: 1379 و امیریـان، کرمـانی

هـاي گـران مایـهمتفاوت جغرافیـایی دسـت هاي اقلیم
غـان آورده اقتصاد براي انسان به ارم حوزةقیمتی را در 

بهـره بـرداري از آن مسـتلزم فـراهم  به یقینه ک است
بستگی بـه  ،که در کل باشد مینمودن شرایط مختلفی 

ال مختلف گردشگري دارند. یکی از اشک ثبات در بخش
ا گردش در طبیعت اسـت کـه ی اکوتوریسمگردشگري، 

در حقیقت توریسمی بر پایه محیط زیسـت بـا تمرکـز 
ل تـرویج طبیعـی کـه عامـ هـاي محیطاولیه بر تجربه 

و امـروزه در  باشـد می ،فرهنگ و محیط زیسـت اسـت
اي برخـوردار اسـت و هصنعت گردشگري از جایگاه ویژ

گردشـگري از رونـد رو بـه رشـدي  هـايدر میان گونه
اکثـر نهادهـاي متـولی صـنعت  ،برخوردار است. امروزه

گردشگري در کشورهاي مختلف و سراسر دنیا بـه امـر 
و در وراي آن بـه  یسـم)(اکوتور گردشگري در طبیعت

لزوم حفظ محیط زیسـت بـیش از هـر زمـان دیگـري 
از سـوي  .)2: 1391کـاران،اذعان دارند (صـادقی و هم

هـاي پیرامـون اکوتوریسم در تفرجگـاه توسعۀدر  دیگر
ریـزي صـحیح و کنتـرل اقتصـادي و شهري بـا برنامـه

ط طبیعـی بـه فرهنگی، ضمن آن که خسارت به محـی
نیـز تضـمین  ها اکوسیسـتماري ، پایـدرسـد میحداقل 

    .)126: 1390همکاران،(جوزي و  شود می
ــره ــت به ــرداري مناســب از در حــال حاضــر جه ب

راهبـرد مناسـبی کـه پیشـنهاد  ،و حفظ آن ها تفرجگاه
ــه  ــان آن را در بوت ــورهاي جه ــی کش ــده و در برخ ش

، که در حقیقـت است، اکوتوریسم اند دادهآزمایش قرار 
. باشـد میپذیري ناي مسئولیته معناي توریسم بر مبب

ناخودآگـاه  ،نمـاییم میوقتی با نام اکوتوریسم برخـورد 
از آنجـا . گردد میسفر درون طبیعت در ذهن ما متبادر 

ــیاري از  ــم بس ــرن بیســت و یک ــه اکوتوریســم در ق ک
و الگوي  دهد میقرار  تأثیر تحتفضاهاي جغرافیایی را 

شهرها  فضایی جدیدي را در نواحی مختلف جغرافیایی
پیرامـون  يایبـانـدازهاي زبکر بـا چشـم هاي طبیعتو 

، نقـش انسـان در واقـع حفـظ آورد میشهرها به وجود 
   .)Tisdell,2005:13( شود میمحیط زیست فرض 

با توجـه بـه تـوان توریسـتی و اکولـوژیکی بـاالي 
 تاریخی -هاي طبیعیو وجود جاذبه کنگدرة تفرجگاه 
فاده از تمامی امکانات و الزم است با است منطقهدر این 
این صنعت و کسب درآمد از طریق  توسعۀدر  ها قابلیت

 اکوتوریســمگســترش  ،آن اقــدام شــود. بــدین منظــور
هـاي مختلفـی نوان فعالیتی فرابخشی که بـا حـوزهع به

نظیـر اقتصــاد، کشــاورزي، فرهنــگ، محــیط زیســت و 
 ،خدمات در تعامل است و تجربیات سایر مناطق جهان

باعـث رشـد و  ،آن در هر منطقـه توسعۀه که نشان داد
اجتماعی آن ناحیه گردیـده اسـت،  -پیشرفت اقتصادي

به عنـوان یکـی از ابزارهـاي اصـلی توسـعه در  توان می
 مشـهدآن جمله شهرسـتان  از واستان خراسان رضوي 

درة و تفرجگـاه  رقبه شـاندیز (شهرسـتان بینـالود)و طُ
سـعی  ،وهشمورد توجه قـرار گیـرد. در ایـن پـژ کنگ

درة تفرجگـاه اکوتوریسـم در  توسـعۀشده تا وضـعیت 
ایــن  توســعۀاســتراتژي بهینــه بــراي بررســی و  کنــگ

تا ضـمن افـزایش منفعـت و  ارائه گردد صنعت سودآور
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محیطـی،  -تماعی، فرهنگی و زیستسود اقتصادي، اج
منفی حاصل از آن را به حداقل رسـانده،  تأثیراتبتوان 

 ها توانثی و در جهت تقویت تهدیدهاي احتمالی را خن
اصولی و  هاي استراتژيموجود  هاي فرصتو استفاده از 

ــا م در حــال حاضــر  آن ارائــه داد. هــاي ویژگیطــابق ب
توریســـتی و  هاي پتانســـیلاز  کنـــگدرة تفرجگـــاه 

  .  استتفرجگاهی خوبی برخوردار 
تـا بـا اسـتفاده از اسـت  آن بـر پـژوهش، ایـنلذا؛ 
و  ها فرصـتتنگناهـا،  SWOT1-ANP2 تلفیقیرهیافت 

منطقه را مورد تجزیه  اکوتوریستی هاي قوتتهدیدها و 
 توسـعۀرا جهـت  استراتژي بهینـهو تحلیل قرار داده و 

 اسـت ایـن شـود،می مطرح که پرسشی آن ارائه نماید.
 در را عملکـرد بهتـرینتوانـد کـدام اسـتراتژي مـیکه 

 هداشـت هـااسـتراتژي دیگـر با ارتباط منطقه در توسعۀ
مـدل  شـده تلفیقمدیریت اکوتوریسم با تکنیک  .باشد

)، روش ANPفرایند تحلیل شـبکه ( و SWOTتحلیلی 
در ارتبـاط بـا کـه در نقـاط مختلـف دنیـا  استنوینی 

طــور خــاص،  بــه وریسـم بــه طــور عــام و اکوتوریسـمت
هـا مطالعـات در سایر زمینـه لذا ؛است نشده ايمطالعه

  مختلفی شکل گرفته است.
اي کـاربرد )، در مقالـه2007داج ویـرن ( یوکسل و

ــد ــل فراین ــبکه تحلی ــه )ANP( ش ــل و در تجزی  تحلی
SWOT نساجی مـورد مطالعـه قـرار  شرکت ا در یکر

 و تجزیـه فراینـد دهدکـهمـی نشـان مقاله اند. اینداده
 که زمانی حتی تواند می که می استک SWOT تحلیل

اجـرا دارد نیـز  وابستگی وجود عوامل استراتژیک میان
  . )Yuksel and Dagdeviren, 2007( شود

 مبتنی ازيف ANP توسعۀ)، 2012ن (اسِوکِلی و همکار
هواپیمـایی  صـنعت ا براير SWOT تحلیل و تجزیه بر

-SWOT که داد نشان اند. نتایجدر ترکیه به کار گرفته

ANPfuzzy مسـتعد  بسـیار و موفقیت آمیـز روش یک
 هاي گیري صـمیمت براي ارزشمندي هايبینش است که
 فراهم ترکیه هواپیمایی صنعت استراتژیک در مدیریت

 مـوثر ابـزار یـک عنوان به تواندمی  کند و همچنینمی

                                                             
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, threats 
(SWOT) 
2. Analytical Network Process (ANP) 

گیرد  قرار استفاده پیچیده مورد هاي گیري تصمیم براي
)Sevkli et al., 2012(. 

و همکـاران در سـال  سـراقیدر مطالعات داخلـی، 
وتوریسـتی در هـاي اکاي نقـش جاذبـهدر مقاله 1387
 SWOTمـدل کید بـر تأگردشگري نهاوند را با  توسعۀ

بیـانگر ایـن واقعیـت  ،اند. نتـایجمورد بررسی قرار داده
برداري اصولی و ضعف بینش علمـی  است که عدم بهره

هـاي جاذبـهمدیران نسبت به مسایل زیسـت محیطـی 
بـاالیی مواجـه پـذیري آسـیباکوتوریستی منطقه را با 

فـایق آمـدن بـر مشـکالت نیازمنـد  کرده است. بـراي
هاي جاري و ارائه راهکارهاي مناسب بازنگري در برنامه

گیـري ها و بهـرهجهت کاهش نقاط ضعف و محدودیت
باشـد (سـراقی و هاي موجود میاز نقاط قوت و فرصت

    ).1387همکاران، 
اي بــا ر مقالـه) د1388رخشـانی نسـب و ضـرابی (

وریسـم، مسـائل و هـاي اکوتصـتهـا و فرعنوان چالش
م ایران را مورد بررسی هاي پیش روي اکوتوریسفرصت

هـا تنـوع اقلیمـی، اند. بـر اسـاس بررسـی آنقرار داده
عیـت ژئومورفولـوژیکی موقعیت دریایی و ساحلی و موق

ها و نبود امکانات زیربنـایی در منـاطق از جمله فرصت
اکوتوریستی، عدم درك، شناسایی و معرفـی پتانسـیل، 

ــ ــزکالمش ــزا و تمرک ــدور وی ــه ص ــوط ب ــی ت مرب گرای
اکوتوریسم در  توسعۀهاي ها از جمله چالشریزي برنامه

  ).1388 (رخشانی نسب و ضرابی،ند ایران هست
ــاران ( ــد و همک ــاي 1393موح ــعۀ) راهبرده  توس

ــا اســتقاده از مــدل  اکوتوریســم اســتان کردســتان را ب
SWOT  وQSPM انـد. نتـایج مورد مطالعـه قـرار داده

ــن پژوهشــحا  STنشــان داد کــه راهبــرد  فصــل از ای
مطلـوب  رین راهبرد جهت حرکت به سمت توسـعۀبهت
شـود (موحـد و وتوریسم در کردستان محسـوب مـیاک

  ).1393همکاران، 
و کارهاي پژوهشی فـوق ها مقالهبا توجه به تمرکز 

ت و مشخص شـدن برخـی از کمبودهـاي بر مدل سوآ
بـا  SWOTمـدل بـا تلفیـق پژوهش  این ، دراین مدل

ــبکه ( ــل ش ــد تحلی ــت )، ANPفرآین ــده اس ــعی ش س
ــوند.  ــرف ش ــوآت برط ــدل س ــات م ــا و نواقص کمبوده

طوري کــه قــبالً ذکــر شــد، تــاکنون در زمینــه  همــان
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اکوتوریسم (چه در مطالعات خارجی و چـه داخلـی) از 
از ایـن رو  چنین رهیافت تلفیقی استفاده نشده اسـت.

تواند ود که میشمقاله حاضر، پژوهشی نو محسوب می
ــعۀ ــاه  توس ــودآور اکوتوریســم را در تفرجگ صــنعت س

  تسهیل نماید. کنگدرة پیراشهري 
  

  نظري مبانیها و دیدگاهمفاهیم، 
 Ecological-Tourismاکوتوریسم که اختصار واژه 

ارسـی جهـانگردي زیسـت محیطـی است در ادبیـات ف
) نـام گرفتـه اسـت، بـدان یا اکوتوریسم گردي(طبیعت
تنها یک جهـانگرد محیط یا طبیعتی که نه "ه مفهوم ک

 ."کننــدهـا نیـز در آن زنـدگی مـیبلکـه سـایر انسـان
مفهـوم  طبیعت با هر آنچه که در آن است و برداشت و

(جـوزي و  ترکیبـی اسـتبنیادین این واژه اصـطالحی 
سـبالیوس "در متـون مـرتبط ). 330: 1389 همکاران،
کـه واژه عنـوان نخسـتین کسـی آمـده  به "1السکورین

ــر تعریــف او،  ــرده اســت. براب ــه کــار ب اکوتوریســم را ب
اکوتوریسـم مســافرتی اســت کــه بــه منظــور مطالعــه، 
تحسین، ستایش و کسب لذت از سـیماهاي طبیعـی و 

هـاي هان و جانوران و آشـنایی بـا ویژگـیمشاهده گیا
حلــی در گذشــته و حــال صــورت فرهنگــی جوامــع م

 ).36: 1387گیـرد (فــرج زاده اصـل و کـریم پنــاه، مـی
انی دورتر و را به زمواژة اکوتوریسم  کاربرد سابقۀبرخی 

ایـن واژه را اند و معتقدند که او نسبت داده "2هتزر"به 
ابـل بـراي تشـریح روابـط متقمـیالدي  1960 دهۀدر 

هـاي فرهنگـی بـه گردشگري و محیط زیست و ویژگی
پایدار و  توسعۀکار برده است. هتزر براي تحقق مفهوم 

  :ه کردچهار معیار زیر را ارائ ،اکوتوریسمف توصی
 ب) ؛کمتـرین پیامــد منفـی بــر محـیط طبیعــیالـف) 

کمترین پیامد منفی بر فرهنـگ و حـداکثر مسـئولیت 
باال بـردن  پ) ؛میزبان جامعۀذیري نسبت به فرهنگ پ

بـاال بـردن  ت) ؛منافع اقتصادي بـراي جامعـه میزبـان
 هــانبــراي جلــب مشــارکت آکننــدگان تفــرجرضــایت 
  .)28: 1382 (نیازمند،

                                                             
1. Sbalyvs Laskvryn 
2. Hetzer 

مبتنی بر منـابع  اکوتوریسم شکل پایدار گردشگري
کسـب «طور عمـده بـر دو فـاکتور  طبیعی است که به
» یــادگیري در مـورد طبیعــت«و » تجربـه در طبیعـت

شکل بهینه از هـر  .)72: 1389 ،3(فنل نمایدتاکید می
گونه گردشگري شـکلی اسـت کـه بـا در نظـر گـرفتن 

توسعه یابد. اکوتوریسم نیز از این قاعده  اصول پایداري
مستثنی نیست و توجه بـه اصـل پایـداري یـک عامـل 

ست. بنابراین، این نوع از گردشگري ا توسعۀاساسی در 
توان گفت: اکوتوریسـم پایـدار آن می 4لها طبق تعریف

پایـدار نوع از گردشگري است کـه از نظـر اکولـوژیکی 
ها پاسخ دهد توریست، به نیازهاي فعلی اکوباشد؛ یعنی

هاي اکوتوریستی براي آینـده و به حفظ و بسط فرصت
ولـوژي در جهـت بپردازد و به جاي صـدمه زدن بـه اک

از سوي دیگر  ).Hall, 1999:233( پایداري تالش نماید
همواره بـا یـک چـالش عمـده و  ،اکوتوریسم در جهان

پایــداري و  ،رو بــوده اســت و آن مســئلههاساســی روبــ
ینـه از منـابع طبیعـی اسـت؛ بـه تفاده بهگونگی اسـچ

اي که کمتـرین آسـیب را بـراي آن منـابع و نیـز  گونه
از اولین کسـانی بـود  5سدلرجوامع محلی داشته باشد. 

ارائه کـرد.  1990که مدل اکوتوریسم پایدار را در سال 
ساســی را در مــدل خــود ا اهــدافســدلر ســه دســته 

  گنجانده است:
ین مزایـاي اجتمـاعی، اجتمـاعی: شـامل تـام اهداف -

  مشارکت در برنامه ریزي، آموزش و اشتغال.
اقتصادي: شامل تامین مزایاي اقتصادي بـراي  اهداف -

  جامعه محلی و پایایی اقتصادي صنعت.
زیست محیطی: شامل کمک به حفـظ منـابع  اهداف -

طبیعی، اجتناب از تخریـب منـابع، مـدیریت عرضـه و 
قی این سه هـدف پذیرش ارزش منابع است و محل تال

: 1382 (زاهـدي، شـودخوانده می» اکوتوریسم پایدار«
94(.  

ترین نظریاتی که در این راستا مطرح یکی از عمده
گردشگري پایدار با تاکید بـر شده، نظریه فنل در مورد 

فنـل در واقـع چـارچوبی را ارائـه منابع طبیعی اسـت. 
ــراي  6دهــد کــه شــامل  مــی  توســعۀعنصــر عمــده ب

                                                             
3. D. Fennel 
4. Hall 
5. Sedler 
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عنصـر در ارتبـاط بـا  6پایـدار اسـت. ایـن اکوتوریسم 
ع طبیعی قابـل بهـره بـرداري عمـل یکدیگر و نیز مناب

دهـد. بـر می) این چارچوب را نشان 1( شکل کنند.می
اکوتوریسم عمـدتا متکـی بـر عوامـل  ،اساس این مدل

مهمی چون گردشگران، کاالها و خدمات ارائه شده بـه 
جامعه محلـی  ۀتوسعمنابع، تورگردانی و آنان، مدیریت 

بنـدي مـوارد را در دو بخـش تقسـیماست. فنـل ایـن 
بخش بازدیدکنندگان و بخش خدمات؛ بخـش کند.  می

بازدیدکنندگان مربـوط بـه چگـونگی جـذب، حفـظ و 
 هاي طبیعـی و نیـزسایت کنترل تعداد بازدیدکنندگان

ــیل ــراي درك پتانس ــازار ب ــات ب ــازار و تحقیق ــاي ب ه
ت و شـامل بازاریـابی، هاي بازدیدکننـدگان اسـ ویژگی

نگرش بازدیدکنندگان. بخش مدیریت بازدیدکنندگان، 
ه عرضـه محصـول اکوتوریسـم مربـوط خـدمات کـه بـ

هاي تورگردانی، مدیریت منـابع عالیتشود، شامل ف می
  جامعه محلی است. توسعۀو مشارکت و 

  

  
  ).38 :1390باي سالمی و غالمی، ابراهیم(: مدل اکوتوریسم پایدار فنل 1شکل 

  
  تحقیقروش 

تحلیلی  -نوع تحقیق کاربردي و روش آن توصیفی
اي و به صورت کتابخانه ها دادهي آورو شیوه جمعاست 

پیمایشـــی (مصـــاحبه و مطالعـــات میـــدانی از نـــوع 
اسـتفاده از روش نامه) و چارچوب نظري نیز بـا  پرسش

در انجــام  کننــدگاناز شــرکت. گرفــتاســنادي انجــام 
 صاحب نظران دانشـگاهینفر از  25د تعدا ،نامهپرسش

ریزان اجرایی امـور گردشـگري برنامهنفر از  30و تعداد 
و طرقبه شـاندیز (شهرسـتان  استان و شهرستان مشهد

صاحب نظران مرتبط با مسائل و  کارمندان وو  بینالود)
 جهـت .شـدنظرخـواهی کنـگ درة تفرجگاه مشکالت 

 بهینـه بـراي استراتژي تعیین و ها داده تحلیلو تجزیه 
و  SWOT از رهیافت ترکیـب شـده اکوتوریسم توسعۀ

از این رو،  گردید. استفاده )ANPفرآیند تحلیل شبکه (
 نقـاطعوامـل داخلـی ( از فهرسـتیابتدا  ،مقاله این در

، )هادتهدیـو  ها فرصت) و عوامل خارجی (ضعف و قوت
مـوثر بـر  هاي اسـتراتژيسوآت و در نهایـت  زیرعوامل

مـورد مطالعـه در قالـب  محدودةریسم در اکوتو توسعۀ

و در نهایـت بـا تلفیـق  اند شـدهماتریس سوآت مطرح 
مـورد  ها ياسـتراتژاین  ANP تکنیکدر  SWOTمدل 

 توسـعۀبـراي و استراتژي بهینـه  اندارزیابی قرار گرفته
 انتخاب شـده اسـت. کنگدرة اکوتوریسم در تفرجگاه 

یـاي تلفیـق پژوهش، مزاهاي مدلبه منظور آشنایی با 
  این مدلها در ادامه مطرح شده است.

  
فرآینـد تحلیـل شـبکه    و  SWOTمـدل  تلفیق 

)ANP( : تکنیکSWOT  ابزاري براي تحلیل وضـعیت
ـــق:   و تـــدوین راهبـــرد اســـت و ایـــن امـــور از طری

هاي درونی ها و ضعفبازشناسی و طبقه بندي قوت-1 
ــا و بازشناســی و طبقــه بنــدي فرصــت -2سیســتم  ه

ــدهاي   -3موجــود در محــیط خــارج از سیســتم تهدی
تدوین راهبردهاي گونـاگون  -4تکمیل ماتریس سوآت 

 گیرند (گلکـار،براي هدایت سیستم در آینده انجام می
عوامــل  دامنــۀدر تحلیــل معمــولی ســوآت، ).3: 1384
هـر عامـل در طـرح یـا اسـتراتژي  تـأثیر تعیـینبراي 

ر گیري نیسـت. بـه عبـارت دیگـپیشنهادي قابل اندازه
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تواند تحلیلـی بـراي مشـخص کـردن مدل سوآت نمی
اهمیت نسبی عوامل باشد یـا توانـایی ارزیـابی تناسـب 

گیـري فـراهم آورد. بـا ایـن آلترناتیوها را براي تصمیم
حال مدل سوآت به عوامل در تحلیل به صورت دقیـق 
اشاره کرده و عوامل را به صورت جدا، خالصـه و کلـی 

 سـوآت مدلکه  لیل اینهمچنین به ددهد. توضیح می
عوامل تحلیل را به صورت درونی و بیرونی طبقه بندي 

صـی از عوامـل درونـی و بیرونـی را لیست ناقو  کندمی
ــی ــه م ــد، ارائ ــد نمیده ــد  توان ــامع فرآین ــور ج ــه ط ب

رهنمـایی و ( گیري استراتژیک را ارزیـابی کنـد تصمیم
  .)81-82 :1390همکاران،

رفع ایـن مسـئله، از این رو، در این پژوهش، جهت 
بـا اسـتفاده از فرآینـد تحلیـل شـبکه  SWOTتحلیل 

)ANPهـاي ممکـن میـان شـود و وابسـتگی) انجام می
توسـط  ANPتکنیـک شـود. عوامل در نظر گرفته مـی

عنوان تعمیمی از مـدل  ریزي شد و به پایه »ال ساعتی«
AHP  .کـه  طور همـانارائه شدAHP  بسـتري را بـراي

بی با روابط یـک سـویه فـراهم ساختارهاي سلسله مرات
نیز روابط پیچیده داخلـی بـین سـطوح  ANPکند، می

دهـــد مختلـــف تصـــمیم و معیارهـــا را اجـــازه مـــی
بــراي حــل  ANPروش . در واقــع، )66: 1389(نجفــی،

هـا یـا معیارهـا دارنـد مسایلی که وابستگی بین گزینه
توانـد مـی ايفرآیند تحلیل شـبکهپیشنهاد شده است. 

چیده (وابستگی متقابـل و بـازخورد) میـان ارتباطات پی
اي بجـاي ي ساختار شبکهریکارگ بهعناصر تصمیم را با 

بگیـرد. فرآینـد تحلیـل  نظرساختار سلسله مراتبی در 
اي از اي را به مثابه شـبکهاي هر موضوع و مسئلهشبکه

هـا کـه بـا یکـدیگر در و گزینـه ارهـایمع ریـزمعیارها، 
 گیـرد (زبردسـت،ر نظر میاند، دهایی جمع شدهخوشه
ــب  ).80: 1389 ــله مرات ــک سلس ــمیم ی ــاتریس تص م

SWOT باشد:با چهار سطح به شکل زیر می  
  
  
  
  
  

  SWOT: ماتریس تصمیم سلسله مراتب 1شکل

W21 هــدف روي معیــار را  تــأثیر: بــرداري اســت کــه
  دهد.نمایش می

W32 عوامـل  تـأثیر بـه: ماتریسی است کـه اختصـاص
  دارد. زیرمعیارهار کدام از سوآت بر روي ه

W43 اصـلی در  زیرعوامـل تأثیر به: ماتریسی است که
  از آلترناتیوها اختصاص دارد. یک هر

I.ماتریس هویت است :  
ترتیب جاي  به ها استراتژيدر اینجا عوامل سوآت و   

شـوند کـه عوامـل ها به کار بـرده مـیمعیارها و گزینه
  د.سوآت با یکدیگر وابستگی درونی دارن

در ماتریس عملیـات در  ANPکارگیري بهپس براي   
هاي استراتژیک که بـه جهت تعیین اولویت کلی گزینه

، از الگوریتم زیـر شوند میوسیله آنالیز سوآت شناسایی 
  شود:استفاده می

ــر عوامــل ســوآت و تعیــین  ــه اول: شناســایی زی مرحل
  سوآت. زیرعواملبا توجه به  ها استراتژي

کردن درجه اهمیت عوامل سوآت مرحله دوم: مشخص 
(بـراي  »کمیتـی ال سـاعتی 9مقیـاس «با اسـتفاده از 
 ).W1مثال محاسبه 

مرحله سوم: تعیین ماتریس وابستگی درونی هر عامـل 
SWOT  با توجه به عوامل دیگر (محاسبهW2.(  

مــاتریس عوامــل  هــاي اولویتمرحلــه چهــارم: تعیــین 
SWOT ) ـــــد  Wکـــــه وابســـــتگی درونـــــی دارن

 )W1*W2=عوامل
 زیرعوامـلمرحله پنجم: محاسبه درجه اهمیت درونـی 

SWOT  کمیتــی ال  9بــا اســتفاده از جــدول مقیــاس
  ).عوامل زیر W محاسبهساعتی (

 زیرعوامـلمرحله ششم: تعیـین درجـه اهمیـت کلـی 
 زیرعوامـلW×عوامـل Wکلـی=  زیرعوامـل Wسـوآت 

  .)درونی
ه ها با توجمرحله هفتم: تعیین درجه اهمیت استراتژي

 9با استفاده از جدول مقیـاس  SWOT زیرعاملبه هر 
  ).W4کمیتی ساعتی (محاسبه 

  .ها استراتژيمرحله هشتم: تعیین اولویت کلی 
  
  
  

٠            ٠              ٠               ٠     

W21          ٠            ٠             ٠ 

٠             W32          ٠           ٠  

٠                ٠            W43       I 

W= 

 اهداف

 عوامل

 زیرعوامل

ااستراتژیه  
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  محدوده و قلمرو پژوهش
 در وکیلومتري غرب مشـهد  28کنگ در  روستاي

 59 و ثانیه عرض جغرافیایی 5و  دقیقه 19 و درجه 36
و در  جغرافیـایی لثانیـه طـو 59و  دقیقـه 13 و درجه

ایـن . واقع شده اسـتمتري از سطح دریا  1800ارتفاع 
از بخـش طرقبـه و از  جـاغرقکه جـز دهسـتان  روستا

در یکـی از ، اسـتشهرستان طرقبه شـاندیز (بینـالود) 
هاي شمال شـرقی ارتفاعـات بینـالود و در جـوار  دامنه

از طریـق یـک  روسـتاارتباط این ت. اسرودخانه کنگ 
ت. ه در محـور مشـهد طرقبـه نغنـدر اسـجاده آسـفالت

درختـان  ،هاي مرتفع کنگ به دلیل وجود کوهتفرجگاه 
و نوزیدن بادهاي خشک از آب و هـواي معتـدل  فراوان

 3-4 میـانگین هــواي منطقـه روزانــهبرخـوردار اســت. 
نحـوه . تر از هواي مشهد اسـتگراد خنک درجه سانتی
جهت تابش  ها با توجه اقلیم و جهت باد و استقرار خانه

جنوب غربی تعیین  -خورشید در راستاي شمال شرقی
جویی در  صرفه گیري از انرژي و شده که بیشترین بهره

شــیب عمــومی . مصــرف آن را در پــی خواهــد داشــت
جنوب غربی و شمال شرقی و میانگین شیب آن حدود 

  .باشدمیدرصد  7
  

  
  کنگدرة : نقشه موقعیت 3شکل 

  
  بحث اصلی

و مشخص کردن  ANPماتریس براي محاسبه 
مراحل زیر دنبال شده  ها ياستراتژهاي کلی ارجحیت

  است: 
بـا  ها استراتژيشناسایی زیر عوامل سوآت و تعیین  -1

سوآت: در این مرحله، جهت تعیین  عوامل زیرتوجه به 
هـاي انجـام شـده بـر روي سوآت با بررسـی زیرعوامل

رجگـاه محیط داخلی و خارجی موثر بـر اکوتوریسـم تف
هـا و ، فهرستی از نقاط قوت و ضعف، فرصـتکنگدرة 

ــتفاده ــا اس ــدها (ب ــد از تهدی ــاحبه فراین ــع  و مص توزی
ن و مســـئولین، کارشناســـا نامـــه در میـــانپرســـش

) تهیه شده و سپس با استفاده دانشگاهی راننظ صاحب
مناسب تدوین شده است و  هاي استراتژياز این عوامل 
  گردیده است. ) بیان1جدول ( این عوامل در
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  کنگدرة اکوتوریسم  توسعۀ برموثر ها و تهدیدهاي  ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت :1 جدول
  

  محیط داخلی
  
  
  
  

  
  

 محیط خارجی

  ):Sنقاط قوت (
S1 :ي اکوتوریستیها منحصر به فرد بودن جاذبه 

 محدوده مورد مطالعه
S2 : کنگ به کالنشهر مشهددرة مجاورت و نزدیکی 
S3 :اشتن محیط آرام و بی سرو صدا جهت د

 استراحت و تمدد اعصاب و تفریح
S4 : کنگدرة تنوع پوشش گیاهی در 
S5 :آب و هواي معتدل و مطبوع در فصول گرم سال  

  

  ):Wنقاط ضعف (
W1 :خصوص  هاي گردشگري و به کمبود زیرساخت

 کنگ درة در  توریسماکو
W2 :نگکدرة ي ها عدم اطالع رسانی و معرفی جاذبه 
W3 :اطمینان بخش خصوصی جهت سرمایه  عدم

 گذاري در محدوده مطالعاتی 
W4 :ي ارتباطیها نامناسب بودن جاده 
W5 : نبود نیروي انسانی ماهر جهت هدایت و نظارت

 بر گردشگران
W6 :فصلی بودن گردشگري  

  ):O( ها فرصت
O1 :و ایجاد درآمد پایدار بـراي جامعـه محلـی در  زایی اشتغال

 رفی منطقه به گردشگران داخلی و خارجیصورت مع
O2 :کنگدرة باالي سرمایه گذاري در  هاي قابلیتو  ها ظرفیت 
O3 گردشگري و ارائه امکانات  هاي زیرساخت: بهسازي اماکن و

 جدید
O4 پایـدار  توسـعۀ: افزایش توجه و حمایت مسئوالن کشـور از

 اکوتوریسم
O5مشارکت مردم در جهت حفظ محیط زیست : 
O6 :امکان اطالع رسانی توسط نهادهاي دولتی  

  )WO( )بازنگري (محافظه کارانه راهبردهاي  )SOراهبردهاي تهاجمی (
ـــا و  - ـــین ادارات و نهاده ـــاهنگی در ب ـــال هم اعم

یکپارچه سـازي مختلف مرتبط، به منظور  هاي بخش
برگـزاري  وسـیله به توریسمیاکو توسعۀعملکردهاي 

تـدابیر مـدیریتی هماهنـگ  کارگیري بـهو  ها نشست
دولتی، غیر دولتی، مردم  هاي سازمانکننده با حضور 

  و کارآفرینان
ــعۀ - ــه توس ــابع و جاذب ــی ها من ــی و طبیع ي فرهنگ

گردشگري و اشتغال زایی با مـدد مسـئولین و بهـره 
  گیري از سرمایه گذاران

تدارك مقدمات تهیه و تدوین و طراحی طـرح و یـا  -
اکوتوریسم در محدوده مـورد  عۀتوسبرنامه جامع براي 

  مطالعه
ــات،  - ــه امکان ــی ب ــوع بخش ــا فعالیتتن ــدمات  ه و خ

گردشگري به منظور جلب رضایت گردشگران و پیامـد 
  کنگدرة آن افزایش تعداد گردشگران به 

  

  ):Tتهدیدها (
T1 ــدان ــاخت: فق ــب  هاي زیرس ــراي جل ــتاندارد ب ــب و اس مناس

 گردشگران
T2ي تبلیغی و اطالع رسانیها : کمبود و فقدان زمینه 
T3 در  هـا آناجرایـی و عـدم پاسـخگویی  هاي طرح: تقلیدي بودن

 محدوده مورد مطالعه
T4ضعف اختیارات مسئولین : 
T5نبود یک برنامه جامع مدیریت اکوتوریسم در محدوده مطالعاتی : 
T6عدم نظارت مناسب زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه :  

  )WTتدافعی ( راهبردهاي   )ST( )عتنورقابتی (راهبردهاي 
 عنــوان بــهاهمیــت دادن بــه موضــوع گردشــگري  -

اجرایـی  هاي دسـتگاهصنعتی فرابخشـی بـراي تمـام 
  مرتبط با امر گردشگري

توجه به امر آموزش در امور گردشگري بـه منظـور  -
 تأسیســاتارتقــاء نحــوه خــدمات رســانی در زمینــه 

  گردشگري

الزم براي جلب  هاي مشوقدادن تسهیالت مناسب و  -
  سرمایه گذاري از خارج و داخل کشور

ي طبیعـی محـدوده ها جلوگیري از تخریـب جاذبـه -
و  ها جاذبـهمورد مطالعه از طریق رعایـت حـریم ایـن 

  ها آنحفظ 

  هاي پژوهشیافته: خذمأ
  
مشخص کـردن درجـه اهمیـت عوامـل سـوآت بـا  -2

ثـال (براي م "کمیتی ال ساعتی 9مقیاس "استفاده از 
  ).W1محاسبه 

، اینک نوبـت بـه ها ياستراتژپس از مشخص شدن   
ي هـا تیاولوجهت تعیین رسد. می ها آنتعیین اولویت 

و تعیین بهتـرین اسـتراتژي بـا اسـتفاده از  ها ياستراتژ
 ،مسـئله: ابتدا میکن یمروش زیر عمل به  ANPتکنیک 

گـردد. بـراي تبدیل به یک ساختار سلسله مراتبی مـی
بـه حـالتی کـه بتـوان  ها ياستراتژو  عوامل ریزتبدیل 

زیـر اي مدل شـبکهسنجید از  ANPرا با تکنیک  ها آن
  شود.استفاده می

  .سطح اول: هدف (انتخاب بهترین استراتژي)
(نقاط قـوت، نقـاط ضـعف،  SWOTسطح دوم: عوامل 

  .)ها فرصتتهدیدها و 
عامل براي نقاط  5سوآت ( عوامل ریزسطح سوم: 

 ها فرصتعامل براي  6ل براي نقاط ضعف، عام 6قوت، 
  .عامل براي تهدیدها) 6و 

هاي این تحقیق سطح چهارم (آخرین سطح): استراتژي
  شوند.را شامل می
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  SWOTبراي  ANP: مدل 4شکل 
  

از ایــن رو در ایــن مرحلــه، بــا فــرض عــدم وجــود 
مقایسـات زوجـی  وابستگی متقابل میان عوامل اصـلی،

کمیتـی  9تفاده از جـدول مقیـاس عوامل اصلی با اسـ
مقایسـات  ماتریس ).2شود (جدول ساعتی تشکیل می

مـورد  Expert Choice افـزار زوجی بـا اسـتفاده از نـرم
ردار وزن به دست آمـده تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بُ

، درجــه اهمیــت عوامــل تیــدر نها ).3اســت (جــدول 
  باشد:صورت زیر می به )W1سوآت (

  
  کمیتی ال ساعتی 9مقیاس  : جدول2جدول 

  مقدار عددي  ترجیحات (قضاوت شفاهی)
  9  تر مطلوبکامالًیا  تر مهمکامالًایمرجع کامالً 

  7  ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوي
  5  ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوي

  3  تر مطلوبیا کمی  تر مهمکمی  ایمرجع کمی 
  1  ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

  8،6،4،2  یحات بین فواصل قويترج
  

  : ماتریس مقایسه دودویی عوامل سوآت3جدول 
 SWOTعوامل  )Sقوت (  )Wضعف (  )O( ها فرصت  )Tتهدیدها ( اهمیت نسبی

  )Sقوت (  1  3  2  5  474/0
  )Wضعف (  33/0  1  33/0  2  140/0
  )O( ها فرصت  5/0  3  1  3  299/0
  )Tتهدیدها (  2/0  5/0  33/0  1  086/0

  هاي پژوهشتهیاف: مأخذ
  

  : درجه اهمیت عوامل سوآت1معادله 

  

 SWOTتعیین ماتریس وابستگی درونی هر عامـل  -3
  ): W2با توجه به عوامل دیگر (محاسبه 

در این مرحله با مشخص کـردن نحـوه ارتبـاط درونـی 
دست آوریـم. بـا  را به ها آنبین عوامل سوآت باید وزن 

ــل محــیط اســتفاده ــارجی، از تحلی ــی و خ ــاي داخل ه
) ارائـه شـده 5وابستگی بین عوامل سـوآت در شـکل (

) 5است. بر پایه وابستگی درونی ارائه شـده در شـکل (

W1= 

S 

W 

O 

T 

= 

474/0  

140/0  

299/0  

086/0  
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گیـرد. از ماتریس مقایسه زوجی براي عوامل شکل مـی
نقاط قوت تحت تأثیر  وسیلۀها تنها به که فرصتجا آن

وجـی بـراي گیرنـد، هـیچ مـاتریس مقایسـه زقرار می

وابسـتگی  بر اساسبنابراین  شود.ها تشکیل نمیفرصت
) نتـایج 5شـکل ( بـر اسـاسدرونی میان عوامل سوآت 

  زیر به دست آمده است:
  

  
  SWOT: وابستگی درونی میان عوامل 5شکل 

 
  : ماتریس مقایسه دودویی عوامل سوآت با توجه به نقاط قوت4جدول 

 قوت  ضعف  ها فرصت  تهدیدها اهمیت نسبی
  ضعف  1  2/0  33/0  105/0
  ها فرصت  5  1  3  637/0
  تهدیدها  3  33/0  1  258/0

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

  : ماتریس مقایسه دودویی عوامل سوآت با توجه به نقاط ضعف5جدول 
  ضعف  قوت  تهدیدها اهمیت نسبی

  قوت  1  5  833/0
  تهدیدها  2/0  1  167/0

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

  مقایسه دودویی عوامل سوآت با توجه به تهدیدها : ماتریس6جدول 
  تهدیدها قوت  ضعف اهمیت نسبی

 قوت  1  7  875/0
  ضعف  14/0  1  125/0

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

  باشد:) به شکل زیر میW2ماتریس وابستگی درونی میان عوامل سوآت ( تیدر نها
  

  ماتریس وابستگی درونی میان عوامل سوآت: 2معادله 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

W2= 

S 

W 

O 

T 

S               W             O            T 
1                832/0             0             875/0  

105/0           1                  0             125/0  

637/0           0                1             0 

258/0           167/0           0             1 
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کــه  SWOTمــاتریس عوامـل  هـاي اولویتتعیـین  -4
  ).W Factors=W2×W1وابستگی درونی دارند (

وابستگی درونی عوامل اصلی  يها وزندر این مرحله، 

از طریق حاصل ضرب ماتریس وابستگی عوامل اصلی 
ه (مرحله سوم)، در اهمیت نسبی عوامل اصلی (مرحل

  آید.میدست  دوم)، پس از نرمال سازي به
  

  ي وابستگی درونی عوامل اصلیها وزن: محاسبه 3معادله 
 

W Factors=W2×W1 

  
  

  
  
  
  
با  SWOT عوامل زیرمحاسبه درجه اهمیت درونی  -5

ــتفاده از جــدول مقیــاس  کمیتــی ال ســاعتی  9اس
هـاي در ایـن مرحلـه اولویـت): عوامل زیر W محاسبه(

مـاتریس مقایسـه  لهیبـه وسـسوآت  عوامل ریزداخلی 
شوند. چهار ماتریس زیر این مقایسه ی محاسبه میزوج

دهـد:را نشان مـی عوامل ریزدودویی و وزن هرکدام از 
  

  قوت زیرعوامل: ماتریس مقایسه دودویی 7 جدول
  )Sنقاط قوت ( S5  S4  S3  S2  S1 وزن
397/0  3  2  5  3  1  S1  
237/0  3  2  3  1  33/0  S2  
054/0  33/0  2/0  1  33/0  2/0  S3  
209/0  3  1  5  5/0  0,33  S4  
103/0  1  33/0  3  33/0  5/0  S5  

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

  
  ضعف زیرعوامل: ماتریس مقایسه دودویی 8 جدول

  )Wنقاط ضعف ( W6  W5  W4  W3  W2  W1 وزن
332/0  2  5  3  3  2  1  W1  
225/0  3  3  2  2  1  5/0  W2  
174/0  2  3  3  1  5/0  33/0  W3  
118/0  2  3  1  33/0  5/0  33/0  W4  
051/0  33/0  1  33/0  33/0  33/0  2/0  W5  
101/0  1  3  5/0  5/0  33/0  5/0  W6  

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

      
875/0  0 832/0  1  

125/0  0 1 105/0   
0 1 0 637/0   

1 0 167/0  258/0   

66/0    474/0  
20/0    140/0  
60/0    299/0  
23/0    086/0  

 

× = 
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  هافرصت زیرعوامل: ماتریس مقایسه دودویی 9جدول 
 )Oها (فرصت O6  O5  O4  O3  O2  O1 وزن
357/0  3  3  5  2  3  1  O1  
230/0  2  3  3  3  1  33/0  O2  
162/0  3  3  2  1  33/0  5/0  O3  
107/0  3  2  1  5/0  33/0  2/0  O4  
062/0  2  1  5/0  33/0  33/0  33/0  O5  
081/0  1  5/0  33/0  33/0  5/0  33/0  O6  

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  

  تهدیدها زیرعوامل: ماتریس مقایسه دودویی 10جدول 
 )Tتهدیدها ( T6  T5  T4  T3  T2  T1 وزن
222/0  33/0  3  2  3  3  1  T1  
135/0  2/0  2  3  2  1  33/0  T2  
115/0  33/0  2  3  1  5/0  33/0  T3  
081/0  33/0  2  1  33/0  33/0  5/0  T4  
066/0  33/0  1  5/0  5/0  5/0  33/0  T5  
381/0  1  3  3  3  5  3  T6  

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  
 زیـر Wسوآت  زیرعواملتعیین درجه اهمیت کلی  -6

: در ]درونـی عوامـل زیـر W × عوامـل W =کلی عوامل
سـوآت از طریـق  زیرعوامـلکلـی  هاي وزناین مرحله 

دست آمده در  به هاي وزنعوامل اصلی ( هاي وزن ضرب
 هاي وزن( عوامل زیرنسبی  هاي وزنمرحله چهارم) در 

. ایـن شـود میبه دست آمده در مرحله پنجم) حاصـل 
  ارائه شده است. 11جدول  محاسبه در

  
  سوآت زیرعوامل کلی اهمیت درجه : تعیین4معادله 
 =زیرعوامل کلیW عوامل×Wزیرعوامل درونی[  

ها بـا توجـه بـه هـر تعیین درجه اهمیت استراتژي -7
ــل  ــاس  SWOTزیرعام ــدول مقی ــتفاده از ج ــا اس  9ب

): در ایـن مرحلـه درجـه W4کمیتی ساعتی (محاسبه 
وامـل ع ها با توجه به هرکـدام از زیـراهمیت استراتژي

دلیل تعداد زیاد، از ذکر  است که بهسوآت محاسبه شده
 24نهایـت بـا مقایسـه  نظر شد. در	آنها در مقاله صرف

صـورت  به W4ها، ماتریس  زیرعامل سوآت با استراتژي
  زیر در آمده است:
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  سوآت زیرعوامل: محاسبه ارجحیت کلی 11جدول 
  ارجحیت کلی  ارجحیت زیرعامل  زیرعامل  ارجحیت عامل  عوامل سوآت

  S(  066/0نقاط قوت (

S1 397/0  262/0  
S2  237/0  156/0  
S3  054/0  036/0  
S4  209/0  138/0  
S5  103/0  068/0  

  W(  20/0نقاط ضعف (

W1  332/0  066/0  
W2  225/0  045/0  
W3  174/0  035/0  
W4  118/0  024/0  
W5  051/0  010/0  
W6  101/0  020/0  

  O(  60/0ها (فرصت

O1  357/0  214/0  
O2  230/0  138/0  
O3  162/0  097/0  
O4  107/0  064/0  
O5  062/0  037/0  
O6  081/0  049/0  

  T(  23/0تهدیدها (

T1  222/0  051/0  
T2  135/0  031/0  
T3  115/0  026/0  
T4  081/0  019/0  
T5  066/0  040/0  
T6  381/0  088/0  

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
 

 ها: ماتریس مقایسات زوجی استراتژي12جدول 
533/0 439/0 517/0 433/0 499/0 399/0 275/0 453/0 443/0 432/0 490/0 447/0 
232/0 311/0 238/0 308/0 242/0 357/0 475/0 268/0 278/0 341/0 251/0 264/0 
148/0 146/0 077/0 165/0 139/0 130/0 092/0 166/0 096/0 138/0 183/0 172/0 
087/0  104/0 168/0 094/0 120/0 115/0 158/0 113/0 183/0 089/0 076/0 119/0 

  

  ها: ماتریس مقایسات زوجی استراتژي12جدول  ادامه
174/0 265/0 537/0 448/0 443/0 284/0 433/0 549/0 513/0 432/0 451/0 
441/0 508/0 209/0 283/0 096/0 294/0 308/0 248/0 287/0 341/0 257/0 
190/0 151/0 090/0 164/0 278/0 175/0 094/0 074/0 113/0 138/0 094/0 
194/0 075/0 164/0 106/0 183/0 247/0 165/0 129/0 087/0 098/0 198/0 

  هاي پژوهشیافته: مأخذ
  
: در ایـن مرحلـه ها اسـتراتژيتعیین اولویـت کلـی  -8

کـه مـنعکس کننـده رابطـه  ها اسـتراتژياولویت کلی 
شـوند. هستند، محاسبه می SWOTدرونی بین عوامل 

 ها استراتژيبه این صورت که ماتریس مقایسات زوجی 

دست آمده در مرحله هفـتم) را در ارجحیـت کلـی  ه(ب
دست آمده در مرحله ششم) ضرب  سوآت (به زیرعوامل

به صـورت  ها استراتژيکنیم. در نهایت اولویت کلی می
  باشد:زیر می
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 ها : تعیین اولویت کلی استراتژي5معادله 

  
  

  
  

  
  )نگارندگان ترسیم:( کنگدرة اکوتوریسم در تفرجگاه  هتوسعهاي  : میزان ارجحیت استراتژي6شکل 

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

تعاریف و تفسیرهاي گونـاگونی از واژه اکوتوریسـم 
هاي زیسـت محیطـی رشامل سـفاغلب اما  ،وجود دارد

ــا تــرویج  پایــدار و بازدیــد و لــذت بــردن از طبیعــت ب
کمتـر نسـبت بـه بازدیـد  تأثیرگذارين، محافظت از آ

ــده و  ــتکنن ــت.  اندرکار دس ــومی اس ــردم ب ــردن م ک
گردشگران را به دیدار از  ،هاي که امروزانگیزه ترین مهم

، حـس کنـد میهاي طبیعـی تشـویق و ترغیـب جاذبه
و مطالعـه  کاوشـگر در شـناخت کنجکاوي گردشـگران

ست هاي گیاهی و جانوري نایاب و ذخایر طبیعی اگونه
آنـان از طبیعـت  تر عمیقموجب افزایش و قدردانی  هک

کــه در نهایــت حــس حفاظــت و حراســت از  شــود می
انگیـزد و تقویـت مـی طبیعی را در آنان بـر هاي محیط

البته از آثار منفی زیست محیطی این صـنعت، . کند می
از منطقـه ریزي در صورت استفاده مفرط و بدون برنامه

ریـزي بـراي برنامـهدر واقـع، نیز نباید صرف نظر کرد. 
هاي پیرامون شهري، در اکوتوریسم در تفرجگاه توسعۀ

مـورد مطالعـه و  منطقۀگرو بررسی دقیق و شناخت از 
اي براي تحلیـل هاي برجستهمستلزم دسترسی به مدل

برنامه ریزي است. از این رو، به منظـور ارائـه راهکـار و 
رگانـه اکوتوریسم، شناخت عوامـل چها توسعۀسیاست 

)SWOTهـا و تهدیـدها و بهبـود ) در جهت رفع ضعف
با شود. ناپذیر تلقی میامري اجتناب ها فرصتو  ها قوت

این حال مدل سوآت به تحلیل عوامل به صورت دقیـق 
اشاره کرده و عوامل را به صورت جدا، خالصـه و کلـی 

طـور جـامع  تواند بـه نمی ،دهد. براي همینتوضیح می
ي استراتژیک را ارزیابی کند. از ایـن گیرفرآیند تصمیم

، از SWOTرو در این پژوهش، جهت رفع نواقص مدل 
طوري که قـبالً  هماناستفاده شده است.  ANPتکنیک 

ــژه  ــه وی ــم و ب ــه توریس ــاکنون در زمین ــد، ت ــر ش ذک
اکوتوریسم (چه در مطالعات خارجی و چـه داخلـی) از 

 نایـچنین رهیافت تلفیقی استفاده نشـده اسـت. لـذا؛ 
هـاي  به نوعی نوآوري در زمینـه تلفیـق مـدلپژوهش 

SWOT- ANP  ــاي ــابی راهبرده ــت ارزی ــعۀجه  توس

SO 

W

O 

ST 

746/0  

494/0  

247/0  

223/0  

= W4*W sub-factors= 
 

W strategies= 
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اکوتوریسم دسـت زده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
و کارهاي پژوهشـی مطـرح شـده در پیشـینه ها مقاله

پژوهش، منابع با ارزشی براي کسب شـناخت اولیـه از 
نـد. کرد هاي اکوتوریستی ایران فـراهموضعیت فعالیت

ریزي و مدیریت متمرکز حتی با توجه به سیستم برنامه
صـورت مسـتقیم و  هـا بـهبخشـی از نتـایج آن ،در ایران

هـا، یم در شناخت نقاط قوت، ضـعف، فرصـتمستقغیر
 هدرتهدیدها و همچنین تدوین راهبردهاي اکوتوریسم 

گذار بودند. در این ارتباط با توجه به تمرکز  کنگ تاثیر
بـر سـوآت و مشـخص شـدن بعضـی از هـا مقالهاصلی 

کمبودها و مشکالت آن، سعی شده است جهت جبران 
 SWOTو ارائه شناخت بهتر از مقصد، ترکیبی ازمـدل 

 مقالـه اینمورد استفاده قرار گیرد که این امر  ANPو 
نمایـد. از ایـن رو مقالـه  را از سایر مطالعات مجـزا مـی

وانـد تشـود کـه مـیحاضر، پژوهشی نو محسـوب مـی
ــعۀ ــاه  توس ــودآور اکوتوریســم را در تفرجگ صــنعت س

  کنگ تسهیل نماید. درة پیراشهري 
اي از یک سـو هـر فرآیند تحلیل شبکه کلی،طور به

اي از معیارهـا، اي را بـه مثابـه شـبکهموضوع و مسـئله
هـایی ها که بـا یکـدیگر در خوشـهزیرمعیارها و گزینه

دیگـر بـین گیـرد و از سـوي اند، در نظر میجمع شده
و تهدیدها وابستگی برقرار  ها فرصتنقاط قوت، ضعف، 

این فرایند در طی چهار مرحلـه شـکل گرفتـه  کند.می
است که در مرحلـه اول آن هـدف (تعیـین اسـتراتژي 

، در مرحله SWOTبهینه)، در مرحله دوم عوامل اصلی 
و در آخــرین مرحلــه آن  SWOTســوم عوامــل فرعــی 

به منظور دستیابی رار دارند. چهار استراتژي جایگزین ق
ایـن به این هدف، چهار استراتژي مطـرح شـده اسـت. 

  ها عبارتند از:استراتژي
این راهبرد، ترکیبی از نقاط قـوت و  استراتژي تنوع:

تهدیدها می باشد. در این حالت باید راهبـردي تعیـین 
نمائیم که با استفاده از نقاط قوت، از تهدیدهاي پـیش 

 -راهبــرد حــداقل. ایــن راهبــرد را، رو جلــوگیري کنــد
ر ایـن اسـتراتژي، مـواردي از د نامند. ) میSTحداکثر (

عنـوان  اهمیت دادن بـه موضـوع گردشـگري بـه قبیل:
هاي اجرایــی  صــنعتی فرابخشــی بــراي تمــام دســتگاه

مرتبط با امر گردشگري و توجه به امر آموزش در امـور 

ر گردشگري به منظور ارتقـاء نحـوه خـدمات رسـانی د
  اند.طرح شدهمزمینه تأسیسات گردشگري 

استراتژي تدافعی، ترکیبی از نقاط : استراتژي تدافعی
ضعف و تهدیدها است. در این حالـت هـدف از تعیـین 

ضعف و دوري از هر گونـه تهدیـد  راهبرد، کاهش نقاط
) WTحداقل ( –این راهبرد را، راهبرد حداقل باشد.می
شـامل تـدافعی ژي اسـتراتدر ایـن پـژوهش،  نامند. می

ــب و  ــهیالت مناس ــاص تس ــه: اختص ــاحثی از جمل مب
هاي الزم براي جلب سرمایه گـذاري از خـارج و  مشوق

ي طبیعـی ها داخل کشور، جلوگیري از تخریب جاذبـه
ریم ایــن محـدوده مـورد مطالعــه از طریـق رعایــت حـ

  باشد. ها می ها و حفظ آن جاذبه
است  در این استراتژي هدف این: استراتژي تهاجمی

هـا بهـره که بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت، از فرصـتکه 
یعنی عوامل نقاط قوت را در کنار عوامل  ؛برداري کنیم

ها قرار مـی دهـیم و راهبـرد متناسـب بـا آن را فرصت
ــطالح  ــتراتژي را در اص ــن اس ــیم. ای ــی کن ــین م تعی

ایـن نامنـد. در  ) مـیSOحـداکثر ( -استراتژي حداکثر
اعمال همـاهنگی میـان  -1ند از: این موارد عبارتمقاله 

هاي مختلف به منظور یکپارچه  ادارات و نهادها و بخش
اکوتوریســمی بــه وســیله  توســعۀســازي عملکردهــاي 

ــت ــزاري نشس ــه برگ ــدیریتی  ها و ب ــدابیر م کارگیري ت
هاي دولتـی، غیـر  هماهنگ کننده بـا حضـور سـازمان

منــابع و  توســعۀ -2دولتــی، مــردم و کارآفرینــان. 
تغال ي فرهنگــی و طبیعـی گردشــگري و اشــاه جاذبـه

  گیري از سرمایه گذاران.زایی با مدد مسئولین و بهره
در ایـن اسـتراتژي در پـی آن  استراتژي بـازنگري: 

، نقـاط ضـعف را هافرصتکه با بهره جستن از هستیم 
 -این راهبرد را، راهبرد حـداکثرکاهش یا از بین ببریم. 

هـا عبارتنـد از: تژياین اسـترا نامند. ) میWOحداقل (
تدارك مقدمات تهیه و تدوین و طراحی طـرح و یـا -1

وریسم در محدوده مـورد اکوت توسعۀبرنامه جامع براي 
ها و خدمات  ت، فعالیتتنوع بخشی به امکانا-2مطالعه. 

منظور جلب رضایت گردشـگران و پیامـد  گردشگري به
  کنگ.درة آن افزایش تعداد گردشگران به 

 SWOTهاي  این مطالعه با تلفیق مدلبنابراین، در 
)، عوامـل، زیرعوامـل و ANPو فرایند تحلیـل شـبکه (
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اکوتوریسم در تفرجگـاه  توسعۀهاي مرتبط با استراتژي
انـد. لـذا ابتـدا نقـاط کنگ مورد تحلیل قرار گرفتهدرة 

و تهدیــدها شناســایی شــد و  ها فرصــتقــوت، ضــعف، 
ن و اهمیـت وز سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه

ــه کمــک آن  هــر کــدام مشــخص شــد و در ــت ب نهای
استراتژیهاي تحقیق رتبه بندي شدند که نتـایج آن بـه 

  صورت زیر است: 
  746/0با وزن ) SO( تهاجمی رتبه اول: استراتژي
   494/0با وزن  )WO( بازنگري رتبه دوم: استراتژي
  247/0با وزن  )ST( تنوع رتبه سوم: استراتژي

   223/0با وزن  )WT( تدافعی استراتژيو رتبه چهارم: 
ــل  ــایج تحلی ــابراین نت ــان  SWOT- ANPبن نش

همـاهنگی در (ایجـاد  دهد که اسـتراتژي تهـاجمی می
هاي مختلف مرتبط با امـر  بین ادارات و نهادها و بخش

ي فرهنگــی و ها منــابع و جاذبــه توســعۀاکوتوریســم و 
درة طبیعـی گردشــگري و اشـتغال زایــی در تفرجگــاه 

بیشــترین وزن را دارد و در نتیجــه بــه عنــوان  کنــگ)
کنـگ درة اکوتوریسـم در تفرجگـاه  توسـعۀاستراتژي 

گردد. به ایـن ترتیـب کـه بـراي توسـعه و پیشنهاد می
با بایستی  کنگدرة اکوتوریسم در تفرجگاه ساماندهی 

بهـره بـرداري  ها فرصـتاز نقاط قـوت، از بهره جستن 
و طراحی طرح  (تدوین WOهمچنین استراتژي کنیم. 

اکوتوریسم و تنوع بخشی  توسعۀو یا برنامه جامع براي 
ها و خدمات گردشگري در محدوده  به امکانات، فعالیت

نیز به عنوان استراتژي جـایگزین مطـرح مورد مطالعه) 
  باشد.می
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