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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1394 بهار/ شماره مسلسل پانزدهم/ ششمسال 
  

  ANPو  SWOTگیري از مدل تلفیقی  با بهره پایدار اکوتوریسم  توسعه ریزي راهبردي برنامه

  موردي: استان کردستان  مطالعه
  

  3    ُ     ر ک هزاديساالو  2پگاه ایزدي، 1زاده عیسی ابراهیم*

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

  ---- ؛ تاریخ پذیرش:  ----- تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
 قدم و اولین دگیر قرار توسعه سیرم در تواند می خود موجود امکانات و ها پتانسیل به توجه با هر منطقه

 که تولید گردشگري هدف عمده به توجه با بر این اساس، است. آن اقتصادي توسعه منطقه، یک توسعه براي
 نمایان اي منطقه توسعه در کلیدي گردشگري و راهبردي نقش است، منطقه براي سرمایه جذب و درآمد

راهبردهاي توسعه پایدار  ANPو  SWOTهدف اصلی این پژوهش آن است تا با استفاده از تلفیق مدل گردد.  می
سنجی آن بپردازد. این پژوهش از نوع کاربردي و روش تحقیق آن  گردي در استان کردستان را ارائه و به اولویت طبیعت
نگرش مثبت جامعه که وجود دهد  هاي این پژوهش نشان میصل از تحلیل یافتهتحلیلی است. نتایج حا - توصیفی

تمایل به انجام  )، افزایش411/0خصوصی (هاي دولتی از بخش  یتحماکمبود یا ضعف )، 476/0( نسبت به گردشگري
 ) و434/0مینه (زاستان کردستان در این  هاي اکوتوریستی و قابلیت بالقوهیژه فعالیتو بههاي گردشگري و  یتفعال

) 476/0(آن افزایش قیمت مواد سوختی و تأثیر آن بر جریان سفر و گردشگري  ها و در نتیجهکردن یارانه هدفمند
 سنجی راهبردها با استفاده از مدل یتاولو   ً       یتا  نتایج نها ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاست. از مهم ترتیب به

ANP دهاي تدافعیدهد که توجه به راهبرمینشان )WTي پایدار اکوتوریسم کردستان ریزي راهبردي توسعه ) در برنامه
  از اولویت برتر برخوردار است.

  
  ، مدل سوات، کردستانگردي طبیعتپایدار،  راهبردهاي استراتژیک، توسعه :يکلید يهاواژه

  
  مسألهو طرح 1مقدمه

پایدار فرایندي است که طی آن مردم یک  توسعه
آورند و زندگی خود را  زهاي خود را برمیکشور نیا

که از منابعی که به بخشند بدون این ارتقاء می
مصرف کنند. بنابراین توسعه  هاي آینده تعلق دارد نسل

خوانیم که مخرب نباشد و امکان  را زمانی پایدار می
حفظ منابع را براي آیندگان فراهم آورد. انواع 

گردشگرها  گردشگري را نیز با توجه به عملکرد
توان به پایدار و ناپایدار تقسیم کرد. از میان انواع  می

پایدار  اکوتوریسم از سایر انواع، با توسعه  گردشگري،

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

: 1382اهدي، همخوانی و سازگاري بیشتري دارد (ز
89.(  

پایدار گردشگري عبارت است از  طور کلی توسعه به
گسترش صنعت گردشگري و جذب گردشگران به یک 

اي که ضمن  گونه با استفاده از منابع موجود به منطقه
ضوابط  گویی به نیازهاي اقتصادي و فرهنگی وپاسخ

قانونی جامعه و انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و 
زیست و تعادل  هویت فرهنگی و سالمت محیط

اقتصادي منطقه را به شکلی متوازن و پیوسته تأمین 
ر این باشد که اگر قصد ب ).45؛ 1374 (سینایی،کرد 

عنوان یک راهبرد در نظر گرفته شود،   مفهوم پایداري به
هر دو مفهوم پایداري اقتصادي و اکولوژیکی واجد 
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در  ). باتلر40: 1391زاده،  اهمیت خواهد بود (ابراهیم
تعریف گردشگري پایدار بر آن است که بتواند در یک 

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

ها و فرآیندهاي  سایر فعالیت باشد که به توسعه
  ).Butler, 1996: 29( اي وارد نیاورد اجتماعی لطمه

چارچوب پایداري از دیدگاه گردشگري پایدار، 
هاي محیط طبیعی و جوامع محلی را در حیطه

دهد. از این قرار مینظر  صورت ویژه مد فعالیتی خود به
موفق گردشگري پایدار، پویایی روابط  دیدگاه توسعه

زند اي رقم میبین مردم، منابع و گردشگري را به گونه
آورد  ها به ارمغان می که منافعی را براي همه آن

  ).44: 1391زاده،  ابراهیم(
 نجها در طبیعی يشگردگر هیژو به يشگردگر
 ،پویا ديقتصاا يهدیدپ سومین و كپا صنعتی ،کنونی
 و نفت صنایع از پس که ستا اي توسعه بهرو  و پررونق

 جهانی صنایع دیگر از را سبقت يگو زيسادروخو
 جهانی نمازسا آوردبر اساس بر که اي گونه به. اند ربوده

 در تمسافر و ديجهانگر از حاصل ارزش دي،جهانگر
 سطحی به جهانی رتتجا از ونفزا سرعتی با تیآ  دهه

 ديقتصاا هاي بخش یگرد در تیدراصا مقاار از باالتر
با توجه . ),England research 21 :2005( سیدر هداخو

و  به وابستگی شدید ایران به درآمدهاي حاصل از نفت
بودن این  پذیر یانپا نظر در آن با توجه به لزوم تجدید

قیمتی شدید آن در چند سال  يها منبع و نوسان
 براي کالن کشور ریزي در برنامهلزوم تغییر  ،گذشته

ی یاستفاده و به کارگیري منابع جایگزین به منظور رها
ش در کشور از پیاز اقتصاد تک محصولی بیش 

در این راستا با توجه به تبدیل  شود. یاحساس م
 یصنعت گردشگري به یکی از صنایع برتر دنیا و توانای

و به  از گردشگري توان یبالقوه کشور در این زمینه، م
عنوان یکی از بهترین  اکوتوریستی به هاي یتویژه فعال

براي جایگزینی درآمدهاي حاصل از نفت نام ها  ینهگز
اکوتوریسم زمانی براي کشور  اهمیت توسعه برد.

درصد  50 متوسط سفرزمان که بدانیم  شود مینمایان 
است و هر  روز 14تا  8 بین جهانهاي  اکوتوریست

و متوسط بین یک هزار تا یک هزار طور  اکوتوریست به

اشتري (آورد  میدرآمد ارزي به ارمغان  دالر پانصد
در کنار اهمیت ذکر شده  ).78: 1383مهرجردي، 

یکی از . به قابلیت باالي کشور اشاره کرد توان می
گردي استان  یعتطب ي مستعد کشور در زمینهها استان

خود کردستان است که با توجه به محیط جغرافیایی 
  زمینه دارد.  این ي بسیاري درا بالقوههاي  یلپتانس

هاي طبیعی بسیار  با وجود قابلیتاستان کردستان 
مناسب در  زیاد کشور، هنوز نتوانسته است استفاده

بنابراین ضرورت جذب گردشگر را داشته باشد.  زمینه
برنامه و طرح  توسعه و بسترسازي گردشگري در قالب 

هاي  براي به فعل رساندن توانصحیح و اندیشیده 
شود. در این راستا  اکوتوریسمی این منطقه احساس می

دلیل ماهیت بلندمدت و   ریزي راهبردي به برنامه
پذیر آن یکی از ابزارهاي مناسب براي  انعطاف
 ریزي راهبردي برنامه ریزي گردشگري است. برنامه
یافته براي اخذ تصمیمات و اجراي  اي است نظام شیوه

دهی و رهنمود یک سیستم، کارکرد  شکل ها در فعالیت
ها  بایست سکونتگاه ریزي می و علل آن؛ بنابراین برنامه

طوالنی هدایت کند و بر پایه  و جوامع را در یک دوره
بر  گرا از منابع محیطی باشد و مبتنی ارزیابی واقع

ها  ها در سکونتگاه نفعها، شرکاء و ذي مشارکت گروه
  .)Clinchy, 1999, 35 .MCباشد (

 ستا ینا بر ساسیال ـصا ديرـهبرا ریزي در برنامه
از  پرهیز و جیرخاي اـتهـفرصاز  جستن هبهر که با

 به ها آن کاهش باو  جیرخا اتتهدیداز  ناشی اتثرا
 ینا تدوین در یگرد يسواز  و تـخداپر درـهبرا تدوین

 د مشخصهبررا ت که بهترینـنیس ینا فهد ،هادهبررا
. است اجرا قابلي هادهبرراین ـتعی فدـه هـبلک د،شو

 برابردر  تواند می 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 ردمندانه از این داشتهخ کردستان و استفاده

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.  



 ANP                                                                    15و  SWOTگیري از مدل تلفیقی  با بهره پایدار اکوتوریسم ي توسعه اهبرديریزي ر برنامه

  

 

  تحقیق پیشینه
نقش «ان ي با عنوا مقاله در 2005در سال  1کروگر

 با مطالعه» اکوتوریسم در حفاظت از منـابع طبیعی
این  موردي در مناطق آمریکاي مرکزي و آفریقا به

تواند  یماست که تنها در شرایط خاص  نتیجه رسیده
سال  2والي منابع طبیعی کمک کند. نگهداربه حفظ 

اکوتوریسم، تغییرات، «ي با عنوان ا مقالهر د 1996
با تحلیل تغییرات حاصل از  »ها اثرات و فرصت

بر اثرات منفی حاصل از آن  اکوتوریسم بر محیط، عالوه
 ي ایجاد شده در نتیجه توسعهها فرصتبر محیط به 

آلمیدا زامبرانو و  پردازد. یماین نوع گردشگري 
اثرات محیطی و « در مقاله 2010در سال  3همکاران

نظر با در  »اجتماعی اکوتوریسم در جزایر کاستاریکا
طبیعی و  گرفتن نقش اکوتویسم در حفظ محیط

آن در جزایر  محلی به اثرات توسعه رضایت جامعه
 رخشانی نسب و ضرابی در سال یادشده پرداختند.

هاي  ها و فرصت چالش اي با عنوان ر مقالهد 1389
هاي پیش روي اکوتوریسم  اکوتوریسم، مسائل و فرصت

، و همکاران رابیضایران را مورد بررسی قرار دادند (
 ،1387پناه در سال  زاده اصل و کریم فرج ).41: 1385

عنوان مقصدي برتر براي  ضمن معرفی کردستان به
مناطق  Gisهاي اکوتوریستی، با استفاده از  فعالیت

هاي اکوتوریستی را نیز  مستعد کردستان براي فعالیت
). 33: 1387پناه،  زاده و کریم (فرج مشخص کردند

 با عنوان اي در مقاله 1385در سال  میرسنجري
، اکوتوریسم »راهبرد اکوتوریسم بر پایه توسعه پایدار«

ترین و در عین حال  پرجاذبه عنوان یکی از را به
ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط  پرمنفعت

کند و سپس فاکتورهاي الزم براي  زیست معرفی می
گذاري و  دستیابی به اکوتوریسم پایدار و سیاست

دهد  میریزي اکوتوریسم را مورد بررسی قرار  برنامه
با  1384ال در س رضوانی ).9-7: 1385(میر سنجري، 

محیطی استفاده از مدل سوات پیامدهاي زیست
سد لتیان را مورد بررسی قرار  گردشگري در حوضه

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

موردي  (نمونه» چارچوب توسعه پایدار گردشگري
 QSPMبا استفاده از مدل سوات و  شهر مشهد)، کالن

                                                
1- Krüger 
2- Wall 
3- Almeyda Zambrano 

نیز از جمله تحقیقات ارزشمند دیگر در ارتباط با 
  شوند. اکوتوریسم ایران محسوب می

اي  گردشگري پدیده :مفاهیم، دیدگاه و مبانی نظري
باز در جوامع انسانی وجود داشته است کهن که از دیر

تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به  هاست و ب
موضع فنی، اقتصادي و اجتماعی اکولوژیکی کنونی 

در همین  )27، 1374خود رسیده است (رضوانی، 
اي جدید است که  راستا گردشگري پایدار پدیده

هاي  در نتیجه چالش 1960هاي آن در دهه  ریشه
 خاطر گردشگري انبوه ظهور یافت ایجاد شده به

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

براي بسیاري از افراد فعال در حیطه گردشگري به 
  ).583شعار روز مبدل گشت (همان منبع، 

ها و  جا که در صنعت گردشگري به فعالیتآن از
محیط طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی هاي  جاذبه

ریزي  پایدار در برنامه پردازند، رویکرد توسعه می
سو با کاهش  یابد؛ زیرا از یک گردشگري 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: 23(ناپذیر است  گردشگري تحمل
 گردشگري دوران از اي گونه عنوان بهنیز  اکوتوریسم

 چون مفاهیمی گیري شکل در پی که مدرنیسم پست
 اي پدیده یسمرکوتواست، ا یافته تولد ي پایدارتوسعه

 و همشاهد ي،شگردگر آن صلیا هنگیزا که ستا رنمد
 و طبیعی يهاازندا چشم و ها پدیده و طبیعت از تلذ

 منابع از یکی انعنو به توان می آن از و دهبو نگیفره
(نوري،  .دبر منا ارپاید توسعه يستارا در مددرآ جدید
 و شهرها روزافزون شگستر و ) توسعه75: 1389

ت مشکال وزبر موجب ها، آن جمعیت رویه بی یشافزا
 انندوشهر و ستا هشددي متعد محیطی زیست
 و حیرو تمشکال با را حاضر عصر رگبز يشهرها

 در( کنونی یطاشر در. ستا دهکر جهامو مختلفی نیروا
) المللی بین وملی  اي، منطقه اي، ناحیه مختلف حسطو
 يتوسعه هاي شاخص دنبر باال د،قتصاا به بخشی تنوع

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

 نهایت در و یستز یطمح حفظ ،فرهنگها تعامل
 روي پیش صلیا هاي دغدغه جمله از ارپاید توسعه

 يهارکشو ايبر ویژه به يشگردگر رواز اینهاست رکشو
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 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
ر از لحاظ هدف، کاربردي است و تحقیق حاض

تحلیلی است. براي  -روش تحقیق آن توصیفی
هاي  نیاز، از بررسی هاي مورد آوري اطالعات و داده جمع

اسنادي و همچنین مطالعات میدانی استفاده شده 
 120 کارشناسیاست. در این راستا بر مبناي دیدگاه 

ادان ها، نهادها، است ادارات، سازمان نفر از کارشناسان
نور و علمی  هاي پیام گروه گردشگري در دانشگاه

کاربردي و تشکیالت مرتبط با صنعت گردشگري 
پذیرها و دفاتر خدمات  استان کردستان (هتل، مهمان

عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. سپس  مسافرتی) به
ها خواسته شد تا نظرات خود  از آن نامهدر قالب پرسش

ف، فرصت و تهدیدهاي را در مورد نقاط قوت، ضع
اکوتوریسم استان کردستان بیان کنند. گام بعدي 
تحقیق در دو مرحله اجرا شده است؛ ابتدا با استفاده از 

هاي مناسب تدوین و در فاز  استراتژي SWOTتحلیل 
بندي راهبردها اولویت ANPدوم با ترکیب رویکرد 

  اند. شده
  

 و ANPاي مدل ترکیبی فراینـد تحلیـل شـبکه   
SWOT :   در جسـتجوي بهبـود SWOT    بـا توجـه بـه

کـار   توانـد بـه   هایی که مـی  ماهیت کار، بهترین تکنیک
گیري چندمنظوره است  هاي تصمیم گرفته شود تکنیک

) روشـی  2000که براي اولین بار کـورتیال و دیگـران (  
گیري چند  هاي تصمیم ترکیبی از این تحلیل و تکنیک

هـاي   گـام  معیاره براي کاهش نقاط ضـعف موجـود در  
  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. )AHPجایگزین سلسله مراتب (

                                                
1- Multiple attribute decision making (MADM) 
2- Analytical Hierarchy process  

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 نمی گیري که در بسیاري از تصمیم صورتی

مراتبی و مستقل از عناصر تصمیم را به صورت سلسله
رو براي حل چنین از این. کرد سازي یکدیگر مدل

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

ه شود و با توجه بمراتب انجام می ها و نه سلسله آن
تواند نتایج بهتري می ANPپیچیدگی مسائل مختلف 

باشد. (فرجی سبکبار و همکاران،  دنبال داشته را به
1387(.  

ریزي فضایی، این روش  خصوص برنامه در
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. خص میبیرونی را مش
 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 (مرادي  استراتژیک می
نظر در تجزیه و تحلیل سوات نه تنها از  عوامل مورد

ه گاهی میان بعضی از عوامل هم مستقل نیستند، بلک
  شود. هایی دیده می روابط و وابستگی
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  )b) و شبکه (aمراتب ( مراتب و شبکه، سلسله ساختاري سلسله تفاوت - 1شکل 
  

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

  جایگزین
 گی میان عوامل وجود که هیچ وابستبا 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 
) ها (سطح دو مدل هاي درونی گروه ماتریس 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  مرحله با ضرب کردن حاصل مرحله چهار در
  پنج.

 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 گزینه تعیین اولویت
  ششم در مرحله هفتم. راهبردي با ضرب حاصل مرحله
استان کردستان با : محدوده و قلمرو پژوهش

 ، با حدودکیلومترمربع 280203دود حمساحتی در 
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 فعالیت ، پتانسیل بالقوهجغرافیایی
گردي دارد، به  هاي طبیعت ویژه فعالیت گردشگري 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.( 

  
  

  
  

  در کشورموقعیت استان کردستان  -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 فرصت قوت

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

) به شناسایی و 91: 1389 ي،              ُ    است؛ (موحد و ک هزاد
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  گیري بهره
گردشگري و اکوتوریسم و با  کارشناسان خبره در حوزه

نقاط  ترین مهماستفاده از برخی اطالعات اسنادي، 
استان  گردي طبیعتضعف، فرصت و تهدید قوت، 

  .اند کرده بندي طبقه 2جدول کردستان را به شرح 
  

  

  
  ي عوامل استراتژیک اکوتوریسم کردستانخالصه - 2جدول 

  عوامل راهبردي  ردیف
1  S1گردي براي میزبانی از تورهاي طبیعت روستایی مستعد متعدد : وجود مناطق  
2  S2: فرهنگی غناي وجود  
3  S3 :منحصر به فرد واندازهاي طبیعی زیبا  چشم وجود  
4  S4: وجود ارتفاعات و قلل مرتفع براي گردشگري ورزشی  
5  S5:   نگرش مثبت جامعه نسبت به گردشگريوجود 
6  W1 : هاي دولتی از بخش خصوصی یتحماکمبود یا ضعف  
7  W2:  هاي ارتباطی و امکانات حمل و نقل نامناسب بودن راه  
8  W3 :اکوتوریسم ي در زمینها حرفهو نیروهاي متخصص و  ها آژانسبود یا نبود کم  
9  W4 :تراکم حداقل در زمستان( توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال( 
10  W5 : زمینه اکوتوریسم ي مختلف کردستان درها لیپتانسو در نتیجه ناشناخته ماندن  ها جاذبهضعف در بازاریابی و معرفی 
11  W6 : ي سنتیها روشید بر همان تأکیی و درآمدزاعدم رشد و آگاهی مردم براي استفاده از منابع مختلف 
12  O1 : هاي اکوتوریستی و قابلیت بالقوه استان کردستان در این زمینه یتفعالویژه  هاي گردشگري و به یتفعالافزایش تمایل به انجام 
13  O2: باشد.می لیم خودمختار کردستان عراق که در حال حاضر از امنیت مناسبی برخوردارهمجواري و وجود روابط نزدیک با اق  
14  O3: سایر منابع درآمدي مانند گردشگري کاهش وابستگی به نفت و تالش براي توسعه هایی از تمایل دولت در زمینهوجود نشانه  
15  O4: هاي مرتبط با گردشگريرنامهها و بافزایش تمایل بخش خصوصی براي مشارکت در انجام طرح 
16  T1ها و در نتیجه آن افزایش قیمت مواد سوختی و تأثیر آن بر جریان سفر و گردشگريکردن یارانه : هدفمند  
17  T2افزایش تمایل به انجام سفرهاي خارجی :  
18  T3براي فعالیت بخش خصوصی : تدوام دیدگاه امنیتی نسبت به استان کردستان و در نتیجه وجود بروکراسی شدید اداري  
19  T4هاي 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 

اده ، استفSOتدوین شد که در آن مفهوم راهبردهاي 
ي از نقاط قوت است. بردار بهرهبا  ها فرصتمناسب از 

ي مناسب از بردار بهرهدنبال  ، بهWOراهبردهاي 
. هاست ضعفي محیطی با توجه به ها فرصت

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 
  .دهد یمضعف 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 توسعهها فرصت

  توان راهبردهاي زیر را ارائه کرد: یمکردستان 
  تدوین اطلس روستاهاي مستعد گردشگري و

ها  ي مسافرتی براي توجه به آنها آژانسهماهنگی با 
 ي سفر.ها برنامهدر 
 به حضور در  با توجه به گرایش عمومی نسبت

ي ها تیفعالمناطق بکر طبیعی، تخصصی شدن 
ي گرد عتیطبتخصصی  يها آژانساکوتوریستی و خالء 

در کردستان، براي جذب این بخش از بازار گردشگري 
گویی کارآمد به نیاز این گروه از گردشگران، و پاسخ

ي گرد عتیطبي تخصصی ها آژانس سیتأسحمایت از 
ازمان میراث فرهنگی، صنایع ي سها تیاولوباید یکی از 

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

به موقعیت کوهستانی) و شناسایی مسیرهاي مناسب 
ي ورزشی مانند کوهنوردي و ... و ها تیفعالبراي 
ي ها جاذبهبه  ها توانریزي دقیق براي تبدیل این  برنامه

 گردشگري.
 محلی در  تر جامعهت دادن هر چه بیشمشارک

ها  شدن آن مند بهرهي اکوتوریستی، به منظور ها برنامه
از منافع حاصل از گردشگري و ایجاد دید مثبت بین 

ها نسبت به گردشگري و در نتیجه حمایت پایدار از  آن
 آن.
 ي منحصربه فرد و غناي ها یژگیوخاص به  توجه

ریزي و مدیریت  هفرهنگی  استان کردستان و برنام
به  بخش لذتتجربه  يبراي ارائه ها داشتهاثربخش این 

کاالیی و  ریتأثگردشگران، ضمن تالش براي کاهش 
القایی شدن فرهنگ توسط گردشگري از طریق 
 برگزاري جلسات با مردم محلی و یادآوري این نکته که

است که آن مقصد را براي  ها تفاوتخاطر  گردشگران به
دنبال کسب منافع  ؛ لذا اگر بهاند کرده سفر انتخاب

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

 با توجه به گرایش بخش خصوصی در حوزه 
گردشگري و اکوتوریسم باید ترتیبی اتخاذ شود تا با 

ي مالیاتی، ها تیمعافي مختلف مانند ها مشوق ارائه
ي سازها و  ساختکمتر براي  هزینه واگذاري زمین با

ي و گذار هیسرماها را براي  نیاز و ... حمایت آن مورد
 ها به فعالیت جلب کرد. تمایل آن تداوم

  ي فرهنگی مشترك با اقلیم ها برنامهتدوین
ي ها جشنوارهخودمختار کردستان عراق مانند برگزاري 

ی و تالش براي دست عیصناي ها شگاهینماموسیقی و 
ب گردشگران آن اقلیم با توجه به ویژگی و روابط جذ

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

یدهاي بیرونی متمرکز است، تهدبر نقاط قوت درونی و 
توان  یمیدهاي بیرونی تهدبراي کاهش فشار 

  راهبردهاي زیر را ارائه کرد:
  ان بر ي گردشگري استان کردستها برنامهتمرکز

ي طبیعی موجود که از ها جاذبهي ساز مناسب
درآمدهاي بالقوه گردشگري محروم هستند؛ مانند 
 گردشگري کشاورزي با توجه به ظرفیت بالقوه

 ها برنامهکشاورزي، از جمله این  کردستان در زمینه
تورهاي آموزشی براي دانشجویان کشاورزي،  توانند یم

 منابع طبیعی معدن و... باشد.
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 ي مردمی در زمینه ها یتعاونایت از تشکیل حم
 ي.گرد عتیطبگردشگري و 

 ي ها ییتواناي از ا عمدهکه بخش با توجه به این
ي اکوتوریستی و ها تیقابلگردشگري کردستان، 

دلیل حساسیت بیش از حد این  و به استفرهنگی 
، باید متناسب با مقاصد مختلفی که در استان ها جاذبه

ي به گردشگران ها جاذبهچنین  رائهکردستان توانایی ا
دارند، کدهاي اخالقی ویژه آن محل تدوین شود و در 

ي مسافرتی و در بروشورهاي تبلیغاتی ها آژانساختیار 
 به گردشگران ارائه شود.

  عمومی  نقل و  حملبهبود و افزایش توان سیستم
سوء افزایش مواد سوختی به دنبال  ریتأثبراي کاهش 

 .ها رانهاهدفمند کردن ی
  ي سایر کشورها و ها سازمانو  ها آژانستعامل با

شهرهاي برتر مقصد گردشگران کردستادنی، براي قرار 
ي ها برنامهي سفر به کردستان در بین ها برنامهدادن 

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

ید تأکضمن در این راهبرد : )WO( راهبرد بازنگري
شود تا استفاده از  یمبر نقاط ضعف درونی، سعی 

یر نقاط ضعف درونی را تأثي بیرونی موجود، ها فرصت
توان به  یمبه حداقل رساند. از جمله این راهبردها 

  موارد زیر اشاره کرد:
 بخش  گذاران هیسرماي مختلف به ها مشوق ارائه

 ي گردشگري.ها پروژهخصوصی براي فعالیت در 
 منظور تسریع در  ش بروکراسی اداري بهکاه

 پروژهاي اکوتوریستی استان کردستان.
 خطوط هوایی و بهبود 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 بند بخش
ی گردشگري با نیازهاي ي بازاریابی و تبلیغاتها برنامه
سازي ضریب  ي مختلف براي حداکثرها بخش

. همچنین به روز کردن ها تالشي این رگذاریتأث
ي روز ها ي  ّ   فن اوري تبلیغاتی و استفاده از ها تیفعال

بر رویکرد تک  مبتنی تیسا وبي انداز راهمانند 
                      ً       ي مجازي و ... نیز کامال  ضروري دهایبازدي، ا پنجره
 است.

  ي آموزشی و کارآفرینی براي ها ورهدبرگزاري
 7مثال مقاصدي که استعداد اکوتوریستی دارند (براي 

منطقه حفاظت  روستاي حاشیه 18روستاي درون و 
ي ها تیفعالها با  سازي آن بیجار و...) و آشنا شده

 مختلف حوزه اکوتوریسم.
  ي ها یژگیوبا توجه به چهار فصل بودن استان و

در هر فصلی از سال، باید طبیعی منحصر به فرد 
ي و معرفی ساز مناسبکوشید تا با شناسایی، 

حضور گردشگران با  ي بکر طبیعی، زمینهها لیپتانس
عالیق ویژه را در فصول مختلف فراهم کرد و در نتیجه 
تا حدودي بتوان مشکل فصلی بودن تقاضاي 

بر این،  گردشگري در استان را جبران کرد. عالوه
ي فرهنگی (موسیقی، پوشاك، ها هجشنواربرگزاري 

ي ها مراسمغذاهاي محلی و ...) و همچنین معرفی 
  فرهنگی (مانند پیرشالیار در روستاي اورامان در هفته

یا برگزاري جشن نوروز در روستاي  ماه بهمندوم 
دیوزناو حدود یک ماه قبل از شروع آن در کشور) نیز 

 ا باشد.گش  در حل این مشکل راه تواند یمتا حدودي 
این راهبردها بر کاهش : )WT( راهبرد تدافعی

پذیري متمرکز بوده و بر این اساس براي کاهش آسیب
 يراهبردها توان یم کردستان يگردشگر پذیري یبآس
  یر را ارائه کرد:ز
  ي مالی ها مشوقکاهش بروکراسی اداري و ارائه

 براي جذب و حفظ بخش خصوصی.
  تربیت متخصصین ي آموزشی براي ها برنامهتدوین

ي ها آژانس 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.ها يآور فناستفاده از 
  ي ها سازمانتشکیل واحدي متشکل از متخصصین

ي ها تیفعالدر  نفع يذو بخش خصوصی دولتی 
ریزي و  اکوتوریستی براي کمک به شناسایی، برنامه

  ي طبیعی.ها لیپتانسمدیریت کارآمد 
پس از شناسایی و تدوین راهبردهاي مناسب، در 

راهبردها  ANPدوم با استفاده از مدل  مرحله
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. که در ادامه به چگونگی و روند اند شدهبندي  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 تحلیل شبکه
 :1طح شود از چهار سطح تشکیل شده است: س می

 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 ن هاي مورد ها) 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  مقایسات زوجی از نرم
  

  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 دروم: گام س

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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  SWOTل متقابل میان عوام هاي وابستگی - 5 شکل

  
  زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل ماتریس مقایسه -4جدول 

  نقاط قوت T o  w  اهمیت نسبی
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 

  تهدید  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 مرحله اصلی (وزن نسبی به

دست  سازي به نسبی عوامل اصلی پس از نرمالاهمیت 
  ترتیب زیر است: آید. وزن وابستگی متقابل معیارها به می
  

  

  
  

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

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

  
  (عوامل فرعی) SWOTمعیارهاي  نسبی زیر اهمیت -7 جدول

ی 
سب

ن ن
وز

رها
عیا

یرم
ز

ها   
یار

رمع
زی

SW
O

T
  

  تهدیدها

ی 
سب

ن ن
وز

رها
عیا

ر م
زی

ها   
یار

رمع
زی

SW
O

T
  

  ها فرصت

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  T1  0.434  O1 0.411  W1  0.242  S1  
0.289  T2  0.088  O2  0.196  W2  0.044  S2  
0.059  T3  0.239  O3  0.148  W3  0.141  S3  
0.176  T4  0.239  O4 0.032  W4 0.186  S4  
       0.144  W5 0.487  S5 
        0.069  W6     

وزن نسبی     0.476    0.171    0.238    0.115
  معیارها
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ــام ششــم: ــن مرحلــه،  گ هــاي نهــایی  اولویــت در ای
 هاي وابسـته  با ضرب کردن اولویت  SWOTکتورهايفا

چهارم محاسبه شد) بـا   (که در مرحله SWOTها  گروه

هاي نسبی فاکتورهاي سوات (که در گام پـنجم   اولویت
  .آید دست می محاسبه شد) به

  
  SWOTهاي نهایی فاکتورهاي  محاسبه اولویت -8جدول 

 SWOTهاي  گروه  هاي گروه اولویت  SOWTفاکتورهاي   ااولویت نسبی فاکتوره  اولویت نهایی فاکتورها
0.115  0.242  S1  

  نقاط قوت  476/0
0.020  0.044  S2  
0.067  0.141  S3  
0.088  0.186  S4  
0.231  0.487  S5 
0.070  0.411  W1  

  نقاط ضعف  171/0

0.033  0.196  W2  
0.025  0.148  W3  
0.005  0.032  W4 
0.024  0.144  W5 
0.011  0.069  W6  
0.103  0.434  O1 

  O2  0.088  0.020  ها فرصت  238/0
0.056  0.239  O3  
0.056  0.239  O4 
0.054  0.476  T1  

  T2  0.289  0.033  تهدیدها  115/0
0.006  0.059  T3  
0.020  0.176  T4  

  

اهمیت راهبردهاي  در این مرحله درجه گام هفتم:
محاسبه  SWOTکتور انتخابی را راجع به هر فا

محاسبه شده را  جا فقط بردار ویژه. در اینکنیم یم
  .آوریم یم

  

  
  

هاي هاي نهایی گزینهاولویت در نهایت گام هشتم:
هاي  اولویت بردار ویژه راهبردي از طریق حاصل ضرب

اهمیت  و ماتریس درجه SWOTنهایی فاکتورهاي 

  .آید یمدست  راهبردهاي جایگزین به
  

  

  



 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                              24
 

 

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

ریزي  داراي اولین اولویت در برنامه 217/0 وزن
ترتیب  و بعد از آن به استاکوتوریسم کردستان 
) و تنوع SO)، تهاجمی (WOراهبردهاي بازنگري (

 نک در اولین مرحـله) قرار دارند. ایST( بخشی
اکوتوریسم کردستان، باید  توسعه منظور بهریزي  برنامه

ارائه راهکارهاي اجرایی ضمن به حداقل کوشید تا با 
رساندن نقاط ضعف فرا روي منطقه، از تهدیدهاي 

  ي نیز اجتناب نماید.ا منطقهبرون 
 

  گیري یجهنتبندي و جمع
وجود مناطق دهد که نتایج پژوهش نشان می

متعدد روستایی مستعد براي میزبانی از تورهاي 
غناي فرهنگی، وجود نگرش وجود ، گردي طبیعت

مثبت جامعه نسبت به صنعت گردشگري و ضعف و 
براي حمایت و تشویق  هاي دولتی یتحماکمبود 

هاي ارتباطی و  نامناسب بودن راهبخش خصوصی، 
وجود نیروها و  ، کمبود و عدمامکانات حمل و نقل

اکوتوریسم  ي در زمینها حرفهي متخصص و ها آژانس
نقاط قوت و ضعف  نیتر مهمترتیب از جمله  به

کردستان هستند.  استانگردي ي طبیعتها تیفعال
هاي گردشگري و  یتفعالافزایش تمایل به ، نیا بر عالوه

هاي اکوتوریستی و قابلیت بالقوه استان به ویژه فعالیت
ي و وجود روابط همجوارکردستان در این زمینه، 

، افزایش نزدیک با اقلیم خودمختار کردستان عراق
و  ها طرحتمایل بخش خصوصی براي مشارکت در 

یی از ها نشانهي مرتبط با گردشگري و وجود ها برنامه
ي کاهش وابستگی به نفت و تمایل دولت در زمینه

سایر منابع درآمدي مانند  تالش براي توسعه
، 40/0 ترتیب با امتیاز وزنی گردشگري و اکوتوریسم به

هاي پیش روي ترین فرصتممه 24/0و  28/0، 40/0
هدفمند اکوتوریسم کردستان هستند. در همین حال، 

مواد ها و در نتیجه آن افزایش قیمت کردن یارانه
یر آن بر جریان سفر و گردشگري، تأثی و سوخت

افزایش تمایل به انجام سفرهاي خارجی، تداوم دیدگاه 
یتی نسبت به استان کردستان و در نتیجه وجود امن

 بروکراسی شدید اداري براي فعالیت بخش خصوصی
 28/0و  40/0، 45/0، 45/0ی ترتیب با امتیاز وزن به

گردي استان  یعتطبین تهدیدهاي هستند که تر مهم
این عوامل  کردستان با آن مواجه خواهد بود. با توجه به

ایدار اکوتوریسم کردستان راهبردهاي توسعه پ به ارائه
راهبردهاي )، WT(دافعی در قالب راهبردهاي ت

) STی (بخش تنوع) و SO)، تهاجمی (WOبازنگري (
سنجی راهبردها با  یتاولوپرداخته شد. نتایج حاصل از 

دهد که در  یمنشان  ANPیري از مدل گ بهره
پایدار اکوتوریسم کردستان  ریزي براي توسعه برنامه

ریزي  ) در اولویت برنامهwoردهاي تدافعی (باید راهب
 قرار گیرد.
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