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نمونه دره   SWOTدره هاي کوهستانی در جهت تنوع سازي اشتغال به کمک مدل  و تحلیل ظرفیت ها يارزیابی 
  ارداك در شهرستان مشهد

 09155161997aliasghar_kadivar@yahoo.comعلی اصغر کدیور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور  

  فرشته محمودي دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه پیام نور

  

  چکیده

در این میان  .است آوردهفراهم را اقتصاد زمین  برزافزونفشار روي کیفیت زندگی انسان ها زمینه  بهبودافزایش جمعیت و     
مواجه شده چالش هاي گوناگونی  برداري هاي بی رویه و غیر اصولی باتحت تاثیر بهره کشورهاي در حال توسعه نواحی روستایی 

بعد از چندین دهه تالش در راستاي استفاده . را فراهم نموده استدر ابعاد مختلف که خود ناپایداري سکونتگاه ها ي روستایی اند 
عیت پی برده و نهادهاي مسئول به این واق بهینه از منابع آب و خاك به منظور کاهش مشکالت در نواحی روستایی، امروزه محققین

استفاده بهینه از است که  مستلزم اتخاذ رویکردهایی  روستا گریزي وهمچنین کاهش مخاطرات زیست محیطی اند که غلبه بر فقر،
مثل  نواحی خشک و نیمه خشکدر دره هاي کوهستانی . مورد توجه قرار دهدراتمام ظرفیت هاي ممکن و موجود نواحی روستایی 

تقاضاي . دشت مشهد همواره به دلیل وجود منابع آب و ییالقات خوش آب و هوا مورد توجه ساکنین غیر بومی قرار داشته است
باعث ایجاد واقع در شمال غرب دشت مشهد از جمله دره ارداك این دره ها بومی و غیر بومی براي منابع آب و خاك  روزافزون افراد

تحلیلی و با شیوه ي  –این پژوهش به روش توصیفی . شده استدر آن محیطی، اجتماعی و اقتصادي  چالش هاي متعددي در ابعاد
ستاي توانمندي هاي دره ارداك را به منظور ایجاد تنوع در فعالیت هاي اقتصادي در را  SWOTمیدانی به کمک مدل   –اسنادي 

  .وجه همت خود قرار داده است کاهش فشار بر اقتصاد زمین

که حاصل تحلیل و بررسی نظرات متخصصین در خصوص فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت در سطح نتایج اولیه تحقیق 
نقاط قوت و فرصت هاي فروانی براي غلبه  ،علی رغم وجود نقاط ضعف و تهدید هاي بیرونیاست نشان می دهد ناحیه مورد مطالعه 

که استراتژي محافظه کارانه گزینه ي نتایج دیگر این تحقیقنشان می دهد. اردو تهدیدها وجود دمشکالت ناشی از ضعف ها بر 
  . و تهدید هاي بیرونی است یمناسب و کارا  براي غلبه بر ضعف هاي درون

 و استراتژي محافظه کارانهSWOTدره ارداك، روستا، تنوع سازي اشتغال، مدل دشت مشهد، : کلید واژگان
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  درآمد

در طول دهه هاي گذشته توجه به روستا و روستا نشینی   
در بیشتر کشورهاي جهان نتوانسته توسعه و پیشرفت را 
براي مناطق روستایی به ارمغان آورد به طوري که امروزه 

هاي توسعه و  انتخاب راهبردهاي مناسب جهت اجراي برنامه
ها در  هاي اصلی دولت عمران نواحی روستایی یکی از چالش

زیرا در فراگشت تولید  .شود اقصی نقاط جهان محسوب می
محصوالت کشاورزي، مکانیزم عرضه و تقاضا وابستگی 

هاي دولت یافته و  بسیاري به تنظیم بازار در چارچوب یارانه
تنظیم محور توسعه تنها حمایت بخش دولتی را باز می 

داري در  این فرآیندها سبب آن گردید که سرمایه. طلبید
ساختاري حیاتی، کارکردهاي چندگانه فضاي  تجدید

روستایی را مدنظرقرار داده و تلفیق اقتصادي را در رهیافت 
پسافوردیسم به منظور عبور از نگرش تک محور به اجرا 

از این رو توجه به نواحی روستایی پیرامون توسعه . گذارد
ابعاد مختلفی را در برگرفت که توجه به بخش غیر زراعی 

هاي غیر زراعی در نواحی  ترویج فعالیت. آن است عمده ترین
روستایی حداقل چهار دستآورد مثبت به همراه دارد که 

  :عبارت است از
اشتغال پایدار را براي نیروي کاردر حال رشد روستایی  -

  کند؛ فراهم می
اجتماعی نواحی روستایی کمک   –به رشد اقتصادي  -

  کند؛ می
شهري و به طبع آن  –باعث کنترل مهاجرت روستا  -

  شود و کاهش مشکالت شهري بویژه آلودگی می
باعث توزیع متعادل درآمد و کاهش فقر در مناطق   -

  ].١[شود روستایی می
در ایران بیش از پنج دهه است که دولت در راستاي 
بهبود وضعیت نواحی روستایی به اشکال مختلف درگیر 

شده و هاي عمران روستایی  مسایل و اجراي برنامه
ي اقتصادي،  راهکارهاي  متعددي را براي رشد و توسعه

اجتماعی و زیست محیطی این نواحی به اجرا گذاشته است 

اما این برنامه ها در بیشتر موارد با موفقیت چندانی همراه 
. نبوده و مشکالت روستایی در ابعاد گوناگون ادامه یافته است

ازي اشتغال تجربه بسیاري از کشورهاي جهان بر تنوع س
جریان گردشگري در نواحی ساماندهیو ایجاد رونق بویژه  
عاملی مؤثر و کارساز بوده و توانسته سبب نقدینه  ، روستایی

، ایجاد درآمد مازاد و اشتغالزایی در نواحی روستایی  سازي
ي تنوع بخشی و پویایی اقتصاد  این تجربیات زمینه. گردد

از رکود و  رهایی روستاهاروستایی و توسعه آن را به منظور 
از طرف دیگر تجربه کشورهاي ]. 2.[فقر فراهم آورده است

پیشرفته در زمینه گردشگري روستایی نشان از آن دارد که 
گردشگري در بعد اقتصادي از یک سو در برگیرنده  این گونه 

ها است و از دیگر  سازي فعالیت رشد اقتصادي از طریق تنوع
درآمد مازاد و اشتغالزایی در این سو داراي ظرفیت ایجاد 

  . باشد نواحی می
هاي  زمانی است که اقتصاد روستایی ایران از نارسایی دیر

گوناگون از قبیل راندمان پایین تولید، مشکل فروش 
محصوالت تولیدي به قیمت مناسب توسط تولید کننده، 

، نوسان شدید  گذاري گذارن به سرمایه تمایل کم سرمایه
محصوالت خاص مثل سیب زمینی و گوجه حجم تولید 

رسد در حال حاضر  به نظر می. رنج می برد..... فرنگی و
بخشی از مشکالت از قبیل فروش تولیدات کشاورزي و دامی 

بندي نامناسب و نبود صنایع  نواحی روستایی به دلیل بسته
تولیدي و فرآوري است و تولید کننده در مناطق روستایی 

هاي الزم، قیمت واقعی  د حمایتبه دلیل فقر و نبو
این نوع . تواند به دست آورد محصوالت تولیدي را نمی

ي روستایی ایران  مشکالت از آنجا حادث شده که جامعه
هاي اخیر در صحنه  کمتر با تغییر و تحوالتی که در سال

اقتصادي، اجتماعی و سیاسی رخ داده آشنایی دارد در نتیجه 
بندي و فروش محصوالت نتوانسته هاي تولید، بسته  در شیوه

اکنون به نظر . متناسب با شرایط جدیدتحول ایجاد کند
نبود آموزش مناسب، یکی از موانع اصلی به کار رسد  می

خلق به منظور هاي متنوع نواحی روستایی  ظرفیتگیري 
الزمه تحقق  .در نواحی روستایی است ارزش افزوده بیشتر

ه است که اجزاء بتوانند گیري مدلی از توسع این مهم شکل
عناصر این مدل . ساختارمند، کارکردي هماهنگ پیدا کنند

توسعه شامل ساکنین و مدیران محلی، دولت، بازار و محیط 
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مند باعث  طبیعی است که در یک تعامل سازنده و هدف
  .ایجاد رونق در نواحی روستایی گردند

سهم بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلی خراسان 
 9/26 ودرصد  8/16حدود و اشتغال استان به ترتیب ي رضو

عالوه بر این موقعیت جغرافیایی استان در . است درصد
ارتباط با آسیاي میانه و افغانستان همچنین وجود 

هاي طبیعی و انسانی متنوع باعث شده بخش  ظرفیت
کشاورزي در سطح استان خراسان رضوي نقش با اهمیتی در 

 9/26فعالیت  اقتصاد و اشتغال استان ایفا کند و باعث 
که نسبت به شاورزي شده ک بخشدر جمعیت  يدرصد

  ].٣[قابل توجهاست) درصد 56/11(میانگین کشوري
هاي کوهستانی و خوش آب و هواي  دره ارداك یکی از دره

کیلومتري شمال غرب شهر  50خراسان رضوي است که در 
رودخانه . مشهد در میان ارتفاعات کپه داغ واقع شده است

ین دره داشته کیلومتر طول، جریانی دائمی در ا 40ارداك با 
طی . ي متعددي را در حاشیه خود جاي داده است و روستاها

دو دهه اخیر با احداث جاده و ارایه سایر خدمات زیر بنایی 
اراضی دره ارداك عالوه بر کشاورزي و باغداري موقعیت 

هاي دوم پیدا نموده  مناسبی براي گردشگري و ساخت خانه
تصادي، اجتماعی و این شرایط باعث ایجاد تحوالت اق. است

زیست محیطی در سطح روستاها گردیده است به طوري که 
جامعه بسته و سنتی دره ارداك در ابعاد اقتصادي و 
اجتماعی با اقتصاد و جامعه شهري پیوند خورده و روابط 

این . اي افزایش یافته است روستاها با شهر به طور گسترده
دي دره هاي اقتصا ارتباط گسترده باعث شده فعالیت

دگرگون گردد  به طوري که اقتصاد مبتنی بر دامداري و 
کشت محصوالت با مصرف آب متعادل تبدیل به فعالیت 
. هاي زراعی و باغی با الگوي باالي مصرف آب شده است

هاي اقتصادي روستاهاي  ادامه وابستگی کامل فعالیت ].4[
باال دست به اقتصاد زمین از یک طرف و ازبین رفتن 

ارهاي تقسیم و کنترل عرفی آب بین حقابه بران سازوک
روستاهاي حقابه بر از طرف دیگر باعث کاهش آورد رودخانه 

هاي اجتماعی بین  گیري تنش در پایین دست و شکل
اکنون با توجه به مسایل بوجود آمده در . روستاها شده است

سطح دره ارداك از قبیل بهره برداري گسترده از آب در 
دست، در تنگنا قرار گرفتن کشاورزان در روستاهاي باال

روستاهاي پایین دست، مخاطرات زیست محیطی ناشی از 
ریزي براي  فشار بر منابع طبیعی محدوده و همچنین برنامه

به شهر مشهد این تحقیق در پی  درهانتقال بخشی از آب 
  . یافتن پاسخی مناسب به سوال اساسی زیر می باشد

ه به قابلیت هاي موجود دره ارداك چگونه می توان با توج -
گردشگري، ظرفیت هاي جدیدي را در بویژه پتانسیل هاي 

راستاي متنوع سازي اقتصاد روستایی و رعایت عدالت 
محیطی و اجتماعی در سطح تمام روستاهاي حوضه بوجود 

 آورد؟

پاسخ  این پژوهش در راستاي سوال کلی تحقیق، یافتن
  .علمی به سواالت زیر را وجه همت خود قرار داده است

هاي دره ارداك در راستاي افزایش شغل و درآمد  قابلیت-
 ساکنین محل کدام است؟

چه استراتژي هایی می توان  SWOTبا تو جه به مدل  -
زمینه توسعه و رونق اقتصادي در سطح دره ي ارداك را 

  بوجود آورد؟

:روش تحقیق  

که بخش کوچکی از نواحی شهرستان هاي این تحقیق 
از ) محدوده مورد  1نقشه(مشهد و جناران را در بر گرفته 

تحلیلی است  -لحاظ هدف کاربردي و از نظر انجام توصیفی
. که  به کمک مطالعات اسنادي و میدانی محقق شده است

اي از جمله  در مطالعات میدانی با مراجعه به منابع کتابخانه
هاي اینترنتی و سایر  ، سایت ها کتب و مجالت علمی ارنامهآم

. منابع مکتوب، اطالعات مورد نیاز جمع آوري شده است
ها از طریق  براي تکمیل اطالعات مورد نیاز بخشی از داده

در مطالعات میدانی . آوري شده است مطالعات میدانی جمع
همچنین ) روستا و متخصصین( به کمک دو نوع پرسشنامه

  .استصاحبه و مشاهده اطالعات الزم گردآوري شده م
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  یافته هاي پژوهش

بررسی و تحلیل ظرفبت هاي دره ارداك در راستاي متنوع 
ببه کمک نظرات کارشناسی فعالیت هاي اقتصادي سازي 

 30تعداد . ضورت گرفته استمتخصصین عده اي از 
متخصصین و محققین آشنا به نفر از  30پرسشنامه براي 

نفر به سواالت  23ي مورد مطالعه ارسال که تعداد  محدوده
در . ها را ارسال کردند پرسشنامه پاسخ داده و پرسشنامه

سوال در معرض نگرش  8بخش سواالت عمومی تعداد 
  این . جامعه نمونه قرار گرفته است

پنج (ها در قالب طیف لیکرت  واالت همراه با پاسخس
گزینه خیلی نشان می دهدطرح شده که نتایج آن ) اي گزینه

کم را تنها سه نفر از پاسخ دهندگان در پاسخ به سوال میزان 
شناخت شما از دره ي ارداك چه میزان است انتخاب کرده و 

ي خیلی کم انتخاب نشده  در مورد هفت سوال دیگر گزینه

ر ي نمونه نظ دهد که جامعه این موضوع نشان می. است
اند و طرح  بسیار مثبتی به سواالت محقق ساخته داشته

ي مورد  هاي واقعی محدوده سواالت عمومی در راستاي نیاز
  .مطالعه تنظیم شده است

میزان ارزیابی  نقش  « از میان هشت سوال طرح شده، سوال 
اي و روابط شهر و روستا در راهبرد متنوع  توسعه منطقه

) درصد 39(نفر  9وانی با فرا» سازي اقتصاد روستایی
ي نمونه به خود اختصاص  بیشترین امتیاز را از نظر جامعه

  . داده است

  قوت ها  -

ي  هـا و امکانـات موجـود در محـدوده     ها شامل ظرفیـت  قوت
توانـد در جهـت بهبـود وضـعیت      ي ارداك است کـه مـی   دره

ي مورد مطالعه مـورد   اقتصادي، اجتماعی و محیطی محدوده
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ي روسـتاهاي   ي رشـد و توسـعه   گیـرد و زمینـه  استفاده قرار 
با مطالعات میدانی بویژه گفتگـو بـا   . منطقه را به ارمغان آورد
همچنـین  ) اعضاء شوراها و دهیارها( نخبگان و مدیران محلی

تجربیات مبتنی بر مباحث نظري در سایر کشورها، ده نقطـه  
ي ارداك شناسایی و این نقاط در قالـب جـدولی    قوت در دره

ي  ها در معرض نگـرش جامعـه   ي مشخص شدن امتیاز آنبرا
نتـایج نگـرش نشـان    . هاسـت قـرار گرفت ) متخصصـین (نمونه 

دهد امتیازهایی که به نقـاط قـوت از طـرف متخصصـین      می
درصـد   40داده شده از متوسط به باال است بـه طـوري کـه    

یعنـی   5و  4پاسخ دهندگان بـه نقـاط قـوت دهگانـه، نمـره      
ي  درصد جامعـه  13نفر معادل  3د و تنها ان خوب و عالی داده

در . اند نمونه امتیاز خیلی کم را براي سه سوال در نظر گرفته
بین نقاط قوت خرده ناحیه ارداك نزدیکی به شـهر مشـهد و   

ي  ساخت سد مخزنی ارداك بیشترین امتیاز را از نظر جامعـه 
ساخت سـد ارداك باعـث   . نمونه به خود اختصاص داده است

بـا  . ي ییالقی شده است هاي موجود این منطقه رفیتارتقاء ظ
ي آب عالوه بـر افـزایش سرسـبزي و طـراوت امکـان       ذخیره
هاي تفریحی بیشتري در این ناحیه فراهم  گیري فعالیت شکل

ــن   ورزش. شــده اســت ــه ای ــی و مــاهیگیري از جمل هــاي آب
باشـد عـالوه بـر آن چشـم انـداز سـد فضـاي         ها مـی  فعالیت

هایی مثل سـاخت   گذاري در زمینه هسرمای نشینی را براي دل
متل، مراکز اقامتی متنوع بـراي گردشـگران و بـویژه انگیـزه     

از میـان نقـاط   .دهد هاي دوم را افزایش می براي ساخت خانه
قوت تعریف شـده کـه در معـرض نگـرش متخصصـین قـرار       

گیـري صـنایع تبـدیلی     شکل: گرفته کمترین امتیاز به موارد 
هاي عمـومی   ل و توزیع متعادل سرمایهنیمه صنعتی و تشکی

  .ي ارداك تعلق گرفته است در سطح روستاهاي دره

  ضعف ها -

هاي منفی اسـت کـه در درون یـک     ها محورها و جنبه ضعف
منشاء نقـاط ضـعف ممکـن    . ي جغرافیایی وجود دارد منطقه

است به واسطه عملکرد انسان و سوء مدیریت باشـد و یـا بـه    
. صورت طبیعی در یک منطقه جغرافیایی وجود داشته باشـد 

نقاط ضعف محدوده مورد مطالعـه کـه بـه کمـک مطالعـات      
اکتشافی و بحث و گفتگو بـا نخبگـان محلـی و متخصصـین     

محور دسته بنـدي شـده و بـه صـورت     شناسایی شده در نه 
ي نمونـه قـرار گرفتـه     طیف لیکرت در معرض نگرش جامعـه 

دهـد نقـاط ضـعف     ها نشان مـی  بررسی و تحلیل پاسخ. است
ي نمونـه   ي مورد مطالعـه از نگـاه جامعـه    موجود در محدوده

درصـد   70بسیار مهم و جدي است به طـوري کـه بـیش از    
نی گزینه ي زیاد و خیلـی  ي نمونه امتیاز منفی باال یع جامعه

در همین راسـتا امتیـاز خیلـی کـم     . اند زیاد را در نظر گرفته
ي مورد مطالعه بسیار محـدود و   براي نقاط ضعف در محدوده

ها را شامل شده است که ایـن موضـوع    درصد پاسخ 7/1تنها 
ي دره ارداك کـم   دهد نقاط ضعف در محـدوده  هم نشان می

  . توجه بود ا بیه اهمیت نیست و نباید به آن

ي ضعفی که در معرض نگـرش متخصصـین    از میان نه نقطه
قرار گرفته، انتقال سرمایه توسط ساکنین به خارج از منطقـه  

تـرین   با بدست آوردن بیشترین امتیاز منفی به عنوان بـزرگ 
تجربیات مختلـف در جوامـع   . نقطه ضعف ناحیه مطرح است

هـاي اخیـر نشـان     روستایی در داخل و خارج کشور در دهـه 
اي که در نواحی روستایی شـکل   دهد انتقال اندك سرمایه می
هاي اساسی  گیرد به خارج مناطق روستایی یکی از چالش می

نبـود سـرمایه در نـواحی روسـتایی     . ي روستایی است توسعه
هاي موجود را به شـدت کـاهش داده و امکـان ایجـاد      فرصت

دو نقطه . ده استشغل و درآمد براي روستاییان را محدود کر
ي نمونه حایز اهمیت بیشـتري   ضعف دیگر که از نگاه جامعه

بوده و امتیاز منفی زیادي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت     
مهاجرت نیروهاي کاردان و نخبـه بـه خـارج    : عبارت است از

منطقه و عدم استفاده درسـت از منـابع طبیعـی موجـود در     
  . سطح روستاها توسط بهره برداران

  رصت هاف   -

ها امکانات و شرایط مساعد و مثبتی است که خارج از  فرصت
تواند در خـدمت توسـعه و عمـران آن     ناحیه وجود دارد و می

ها عوامل بیرونی هستند کـه   در واقع فرصت. ناحیه قرار گیرد
اثر مثبت در راسـتاي بهبـود اوضـاع اقتصـادي، اجتمـاعی و      

مطالعـه  و  بـا  . محیطی یک ناحیه ممکن است داشـته باشـد  
هاي موجـود   هاي انجام شده اقدام به شناسایی فرصت بررسی

که پیرامون متنوع سازي اقتصاد روستایی در دره ارداك شده 
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ي نمونـه قـرار    در معرض نگرش جامعـه  پس از دسته بندي 
  .استگرفته 

ي نمونـه بـراي    امتیاز در نظر گرفتـه شـده از طـرف جامعـه    
سـطح بسـیار خـوبی قـرار     هاي موجود دره ارداك در  فرصت

ي  اند نظر کامالً مثبت جامعـه  ها توانسته دارد و بیشتر فرصت
« کمتـرین امتیـاز را فرصـت    . نمونه را به خود جـذب کننـد  

وجود قوانین حمایتی از فعالیـت هـاي اقتصـادي در نـواحی     
این نشان دهنده این . »روستایی به خود اختصاص داده است

ویب قـوانین حمـایتی در   رغم تصـ  موضوع مهم است که علی
هاي اقتصادي در سطح روستاها اما به دلیـل   خصوص فعالیت

ها جامعه متخصص  هاي این قوانین و کم اثر بودن آن کاستی
کشور نظر مساعدي به ایـن گزینـه بـه عنـوان یـک فرصـت       

اجتماعی مطلوب ندارد و در خصوص دره ارداك   –اقتصادي 
فرصـت نداشـته و   ي نمونـه نظـر مثبتـی بـه ایـن       هم جامعه

  .کمترین امتیاز را توانسته به خود اختصاص دهد
  

ي نمونه قرار  هایی که در معرض نگرش جامعه از میان فرصت
وجود تقاضاي گردشگران پیرامـون  : هاي  گرفته است، فرصت

شهري براي حضور در روستاهاي دره ارداك و وجـود تقاضـا   
بیشـترین  ي مناسب براي تولیدات با کیفیت بـاغی و زراعـی   

ي نمونـه ایـن دو    از نگـاه جامعـه  . امتیاز را کسب کرده است
فرصت براي ایجاد رونق اقتصادي، اجتماعی و کاهش فشار بر 

تواند بیشـتر   منابع طبیعی منطقه ظرفیت بیشتري دارد و می
  .مورد توجه قرار گیرد

  تهدیدها -
تواننـد   اي از عوامل بیرونی هستند کـه مـی   تهدیدها مجموعه

بـا کنکـاش در آثـار    . منفی روي یک ناحیه داشته باشـند اثر 
علمی تولید شده و همچنین بـا مطالعـات میـدانی بـویژه در     
نظر گرفتن نظرات متخصصان روستایی اقـدام بـه شناسـایی    

تواند اثـر منفـی بـر توسـعه و عمـران       تهدیدهایی شد که می
این تهدیدها در نه محور . روستاهاي دره ارداك داشته باشند

ي نمونه قرار گرفته  در معرض نگرش جامعهو اسایی شده شن
که نتایج کلی سنجش نگرش در خصوص تهدیدها موید ایـن  

هـاي توسـعه و عمـران در دره     نظر است کـه اجـراي برنامـه   

ارداك با تهدیـدهاي بیرونـی جـدي مواجـه اسـت کـه بایـد        
. تمهیدات الزم براي تعدیل این تهدیـدها پـیش بینـی شـود    

ي در نقاط شهري و روسـتایی، نبـود    گذار مایهتفاوت سود سر
هاي دولتی متولی امور روستاها و نبود  هماهنگی بین دستگاه

ترین  الگوي موفقی از توسعه روستایی در نواحی مشابه، عمده
هاي  ي نمونه متوجه برنامه تهدیدهایی است که از نگاه جامعه

  .باشد توسعه در دره ارداك می
  نتیجه گیري

توسط دو  1950براي اولین بار در سال  SWOTتحلیل 
فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهاي جورج 

در آن زمان . اسمیت و رولند کریستنسن مطرح شد آلبرت
این تحلیل ضمن کسب موفقیتهاي روز افزون به عنوان 

اما شاید بیشترین . کسب ابزار مفید مدیریتی شناخته شد
 Jackزمانی بدست آمد که  موفقیت مشهود این تحلیل

Welch  از آن  براي  1980از جنرال الکتریک در سال
وري سازمان خود  بهرهو افزایش GEبررسی استراتژیهاي 

  ].5[استفاده کرد
دربرنامهریزیراهبردیالزماستبرایتدوینراهبردینهایی،همۀ 

عواملبهمثابهبخشیازروندبرنامهریزي 
ر نظر گرفته دSWOTراهبردیدرچارچوبروشتجزیهوتحلیل 

از این رو ]. 6[شوند 
برنامهریزیراهبردییکیازراههایمهمحمایتیبرایتصمیمگیریواستف

ادههایمشترکدرتحلیلسیستماتیک 
عواملداخلیوخارجیمحیطبهشمارمیآیدکهباتعریفنقاطقوت،ضع

وتهدیدهایسازمانمیتواند ها  ف،فرصت
ها  راهبردهاییبسازدکهمبنایآناستفادهازفرصتها،ازبینبردنضعف

  ].7[قابلهباتهدیدهاستوم
اصطالحی است که براي شناسایی و  )SWOT(سوآت 

ها و تهدیدات  مقایسه نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت
خارجی که یک سازمان، مجموعه و یا قلمرو جغرافیایی با آن 

  .شود روبروست به کاربرده می
هدف از این مقایسه شناسایی یکی از چهار الگوي خاص 

هاي داخلی و خارجی یک مجموعه  براي سازگاري موقعیت
این الگو توسط چهارخانه مندرج در شکل مربوطه . است

  . نشان داده شده است
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،  1حداقل-یاحداقل الگویتدافعیهدف کلی  :فعیادت؛1الگوي
ش ضعف هاي بقا نیز نامید، کاه الگويکه می توان آن را

 .سیستم براي کاستن و خنثی سازیتهدید هاست

تالش این الگو ):2حداکثر -حداقل(محافظه کارانه  ؛2الگوي 
ها حداکثر استفاده را از فرصت هاي  دارد با کاستن از ضعف

یکسازمان ممکن است در محیط خارجی خود  .موجود ببرد
متوجه وجودفرصت هایی شود، ولی به واسطه ضعف هاي 

در چنین .انیخود قادر به بهره برداري از آن نباشدسازم
انطباقی می تواند امکان استفاده از  الگويشرایطی،اتخاذ 

 .فرصت رافراهم آورد

برپایه بهره  الگو ینا): 3حداقل-حداکثر(رقابتی ؛ 3الگوي 
گرفتن از قوتهاي سیستم براي مقابلهبا تهدیدات تدوین می 

قاط قوت و به حداقل شود و هدف آن به حداکثررساندن ن
با وجود این، از آنجا کهتجارب .رساندن تهدیدات است

گذشته نشان داده استکه کاربرد نابجاي قدرت می تواند 
نتایج نامطلوبی به بارآورد، هیچ سازمانی نباید به طور 

  .نسنجیده از قدرت خودبراي رفع تهدیدات استفاده کند
  

  و نحوه تعیین استراتژي SWOTـ ماتریس  1ـ  1شکل 

 
 

ها  تمامسیستم :)4حداکثر- حداکثر( تهاجمی؛ 4الگوي 
خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند همزمانقوت و 

دفاعی  الگوي بر خالف .خود را به حداکثر برسانندفرصتهاي 
تهاجمی یک راه حل الگوي است  5که یک راه حل واکنشی

                                                           
2-Mini-Mini Strategy 

3-Mini-Maxi Strategy 
4-Maxi-Mini Strategy 

 
  

است، در چنین وضعیتیسازمان با استفاده از نقاط  6کنشگر
قوت خویش براي گسترشبازار تولیدات و خدمات خود گام 

  ).53: 1384 گلکار،( بر می دارد
از یک تحلیل با هدف  این مدل می تواند یک مرحله اولیه

نهایی ارائه و اتخاذ سیاست هاي الزم براي تناسب میان 
کامال به کار  SWOTوقتی . عوامل داخلی و خارجی باشد

رود می تواند پایه اي مناسب را براي فرمول بندي سیاست 
 و)SWS(قوتها ـ ضعفها  آنالیز]. 8[وخط مشی ارائه دهد

اهداف مقدماتی،   بندي شکل ،)OTS(  فرصتها ـ تهدیدها
بندي مقدماتی از اقداماتی را به  یک رتبهو توسعه   استراتژي
که دستیابی به اهداف کوتاه مدت، میان مدت  دده دست می

تحلیل  با این وجود. می نمایدو بلند مدت را تسهیل 
SWOT  نمی تواند موقعیت تصمیم گیري حساس را

به طور  وامل مجزا معموالًع ،تحلیلاین در  اًغالب .تحلیل کند
عالوه بر این . دخالصه و خیلی کلی توصیف می شون

SWOT  معانی تعیین تحلیلی اهمیت عوامل را ارئه نمی
این عوامل به گزینه هاي تصمیم گیري براساس  دهد و

غالبا تنها یک SWOTدر واقع نتیجه یک تحلیل . رسدنمی
ارجی و بررسی کیفی ناتمام و یا شنیدن براي عوامل خ

داراي معانی براي تحلیل محیطی  این تحلیل. داخلی است 
در زمینه کاربرد .باشدعملیاتی مشترك با تحلیل ارزشی نمی 

، با عنایت به تحقیقدر رابطه با این  SWOTمدل 
مرحله اول با جامعه هدف متخصصان و در پرسشنامه اي که 

ظیم صاحبانظران مسایل روستایی پر شده بوده در تهیه و تن
استفاده گردید و عالوه بر آن از دیگر  SWOTجدول 

کارشناسان و صاحبنظران در این زمینه و همچنین مقاالت و 
نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با تنوع سازي در اشتغال 
بویژه گردشگري روستایی از طریق جستجوي در فضاي 

در این . مجازي  در تهیه جدول مربوطه نیز استفاده شد
وزن هر یک از معیارها MS-SWOTه مدل راستا با توجه ب

محاسبه  در چارچوب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها
در . شده که در ادامه به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند

این بررسی ابتدا جداول هر یک از معیارها و وزن نهایی 

                                                           
 

  ماتریس
SWOT 

  
  نقاط قوت

S 

  
  نقاط ضعف

W 
  فرصتها

O 

  استراتژیهاي
SO 

  استراتژیهاي
WO 

  تهدیدها
T 

  استراتژیهاي
ST 

  استراتژیهاي
WT 
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محاسبه شده درج گردیده و در ادامه نتایج به دست آمده 
  .بررسی می شوند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

نمره   قوت ها  ردیف
  اولیه

ضریب 
ضریب   رتبه  روایی

  نهایی
 0.28  3 9.24  78  وجود امکانات خدماتی و زیر بنایی در سطح منطقه  1
 0.19  2 9.36  79  داشتن نیروي انسانی فراوان و جوان  2
 0.41  3.5 11.61  98  )شهر مشهد(نزدیکی به مراکز بزرگ جمعیتی   3
 0.40  3.5 11.37  96  )رودخانه ارداك(منابع آب با کیفیت اقلیم مساعد و   4
 0.35  3 11.73  99  ساخت سد نسبتا بزرگ ارداك  5

وجود سرمایه اجتماعی قابل توجه در سطح سکونتگاه هاي   6
 0.18  2 8.89  75  روستایی ناحیه

وجود فعالیت هاي مشترك اقتصادي باغداري، زراعت و   7
 0.15  1.5 9.72  82  دامداري

 0.25  2.5 9.83  83  ایجاد فرصت هاي اشتغال برابربراي ساکنان نواحی روستایی  8

شکل گیري صنایع تبدیلی نیمه صنعتی در سطح روستاهاي   9
 0.14  1.5 9.00  76  دره ارداك

تشکیل و توزیع متعادل سرمایه هاي عمومی در سطح   10
 0.18  2 9.24  78  روستاهاي دره ارداك

  2.53   100  844  جمع  

ضریب   رتبه  ضریب روایی  نمره اولیه  ضعف ها  ردیف
  نهایی

 0.27  2.5 10.87  86  فرسایش منابع آب و خاك طی سه دهه اخیر  1

 0.17  1.5 11.63  92  تکیه گسترده اقتصاد منطقه به زمین و آب  2

 0.12  1 11.50  91  مهاجرت نیروهاي خالق و با سواد از سطح روستاها  3
 0.16  1.5 11.00  87  مخاطرات زیست محیطی در سطح منطقهوجود   4

تضعیف قوانین عرفی بهره برداري از منابع طبیعی در   5
  86  سطح روستاها

10.87 
2  

0.22 

عدم شکل گیري ساختار هاي نوین مشارکتی در   6
  81  سطح منطقه

10.24 
1  

0.10 

 0.05  0.5 9.73  77  رواج فرهنگ تقدیر گرایی در سطح روستاها  7
 0.38  3 12.64  100  انتقال سرمایه توسط ساکنین به خارج از منطقه  8

عدم استفاده بهینه از ظرفیت هاي طبیعی توسط   9
  91  ساکنین بومی

11.50 
2.5  

0.29 

  1.76   100  791  جمع  
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نمره   تهدیدها  ردیف
  اولیه

ضریب 
ضریب   رتبه  روایی

  نهایی
آب (مشهدبرنامه ریزي براي انتقال بخشی از منابع آب منطقه به شهر   1

  )سد
88  10.86 3.5  0.38 

 0.24  2 11.85  96  نبود هماهنگی الزم بین نهادهاي دولتی براي توسعه در سطح منطقه  2
هماهنگ نبودن آموزش هاي عالی دانش آموختگان با نیازهاي واقعی   3

  جامعه
89  10.99 2  0.22 

 0.16  1.5 10.37  84  کم رنگ شدن روحیه کار مولد و تولیدي در سطح جامعه  4
تفاوت سوددهی فعالیت هاي اقتصادي در نواحی روستایی با نواحی   5

  شهري
98  12.10 2.5  0.30 

نبود الگوي موفق در خصوص توسعه پایدار روستایی دره هاي   6
  کوهستانی در سطح ملی

98  12.10 3  0.36 

 0.36  3.5 10.37  84  افزایش کارمندان غیر بومی در نواحی روستایی  7
 0.37  3.5 10.62  86  گسترده افراد غیر بومی براي منابع آب منطقهتقاضاي   7
 0.38  3.5 10.74  87  انسداد منافع مادي توسط نخبگان غیر بومی  9

 2.77   100  810  جمع  
  
  

بر مبناي نتایج به دست آمده براي هر یک از مقوله ها ، نمره 
نهایی کلی در چهار بخش  قدرت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و 
تهدید ها مشخص گردیده و خروجی در چارچوب یک 

  . نمودار که در ادامه آمده نشان داده شده است
  
  
  

  
  

از آنجا که در نمودار زیر کشیدگی نمودار در ربع دوم می 
د استراتژي اقدام در منطقه مورد مطالعه در چارچوب باش

  .استراتژي هاي محافظه کارانه مشخص گردیده است
  
  
  
  
  

نمره   فرصت ها  ردیف
  اولیه

ضریب 
ضریب   رتبه  روایی

  نهایی
 ٠.٢٥  2 ١٢.٧٥  78  وجود نیروهاي تحصیل کرده و آماده کار در سطح جامعه  1

 ٠.٢١  2 ١٠.٤٦  64  قوانین حمایتی از فعالیت هاي اقتصادي در مناطق روستایی  2

3  
وجود تقاضاي گسترده گردشگران پیرامون شهري براي حضور در این 

  ناحیه
88  

١٤.٣٨ 
3.5  

٠.٥٠ 

 ٠.٣١  2.5 ١٢.٤٢  76  گردشگري و ساخت خانه هاي دوم در سطح ناحیهشکل گیري جریان   4

 ٠.٣٦  3 ١٢.٠٩  74  تقاضاي سرمایه گزاري توسط افراد غیر بومی در بخش گردشگري  5

6  
وجود صنایع تبدیلی و فرآوري محصوالت کشاورزي و دامی 

  درنزدیکی ناحیه
74  

١٢.٠٩ 
1.5  

٠.١٨ 

 ٠.٢٠  1.5 ١٣.٢٤  81  با کیفیت باغی و زراعی منطقهوجود تقاضاهاي مناسب براي تولیدات   7

  77  وجود ظرفیت هاي مناسب براي شکل گیري صنایع کوچک روستایی  8
١٢.٥٨ 

1  
٠.١٣ 

  2.14   ١٠٠  612  چمع  
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 conservativeاسترتژي محافظه کارانهWO استراتژي 
علیرغم وجود ضعف در عوامل درونی اما فرصت هاي بیرونی 
در اختیار می باشد که با کمک آنها به تقویت عوامل درونی 

دفاز این استراتژي ها این است که با بهره ه. باید پرداخت
نقاط ضعف داخلی کوشششود برداري از فرصت هاي موجود

ی در این حالت بهدلیل داشتن ضعف داخل. را بهبود ببخشد
  .نمیتواند از این فرصت هاي بدست آمده بهره بردارینماید

  
  
  
  
  
  
  
لذا الزم  

است 

استراتژي هاي بکارگرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف 
از آنجا که نقاط ضعف . از فرصت ها استفاده مناسب گردد

ها می گردد الزم است نیازهاي واقعی  مانع استفاده از فرصت
در واقع  .ها استفاده کرد مشخص گردد تا بتوان از فرصت

بر بنیان نیازمندي هاي قبل طرح می  WOاستراتژي هاي 
  .باشد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
  عوامل درون سازماني

 عوامل برون سازماني     

  (S): فھرست نقاط قوت
  ـ١
  ـ٢
.  
. 

  (W): فھرست نقاط ضعف
  ـ ١
  ـ٢
.  
. 

   (O): ھا فھرست فرصت
  ـ ١
  ـ ٢
.  
. 

  : SOھاي  استراتژي
جویي از نقاط قوت  با بھره

برداري  ھا بھره از فرصت
  .نمایید

  ـ١
  ـ٢
.  
. 

  :WOھاي  استراتژي
ھا نقاط ضعف را از بین  جویي از فرصت با بھره
  .ببرید

 محافظھ کارانھ: استراتژیھاي 
  شناخت محدودیتھا

  )تغییر جھت(
  تاكتیكو  تكنیك. ١
  کارا. ٢
  درست کارکردن. ٣
  مأمور و مسئول. ۴
  فرآیند گرا. ۵
  مبتني بر روابط انساني :الگوي مدیریت . ۶
  توسعھ نیروي انساني :ھدف . ٧
  انسجام/ حفظ وحدت  :ابزار . ٨
  ارگانیک :ساختار . ٩
  
.  
. 

   (T): فھرست تھدیدات
  ـ١
  ـ٢
.  
. 

  : STھاي  استراتژي
جویي از نقاط قوت  ه با بھر

  .از تھدیدات، احتراز نمایید
  ـ ١
  ـ ٢
.  
. 

 :WTاستراتژي 
نقاط ضعیف را كا ھش داده و از تھدیدات 

  .بپرھیزید
  ـ ١
  ـ ٢
.  
. 
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مشخص شدن همانگونه که در نمودار باال مشخص است با 

استراتژي اقدام در منطقه مورد مطالعه الزم است که  
راهبردهاي عملیاتی در چارچوب بهر جویی از فرصت ها در 

در این راستا .  گردد ه از بین بردن نقاط ضعف  ارائه زمین
می توان راهبردهاي زیر را براي منطقه مورد مطالعه 

  :پیشنهاد داد
در جهت فعالیت در  آموزش نیروي انسانی) :  WO1(ـ  1

  بخش هاي مختلف اقتصادي منطقه 
تاکید بر حفاظت از محیط زیست و توسعه ) :  WO2(ـ  2

  پایدار در برنامه ریزي هاي توسعه 
استفاده از نیروي تحصیل کرده و جوان  ) :  WO3(ـ  3

  بومی منطقه در مشاغل مدیریتی و اجرایی 
قه با تشکیل تعاونی روستایی در منط) :  WO4(ـ  4

عضویت حداکثري بومی در جهت جلوگیري از نشت 
  اقتصادي و بهره مندي ساکنان از مزیت هاي اقتصادي

ترویج و پیشنهاد تغییر الگوي کشت در ) :  WO5(ـ  5
جهت استفاده در بازارهاي پیرامونی با ویژگی هاي مطابق با 

  آب و خاك منطقه 
غیر فراهم آوردن یک سسیستم مدیریتی ) :  WO6(ـ  6

متمرکز در رابطه با متنوع سازي اقتصاد روستایی و با تاکید 
  بر ساکنان منطقه

اصالح و تغییر قوانین عرفی و موضوعی در ) :  WO7(ـ  7
جهت رفع مسائل و مشکالت پیش رو در جهت بهینه سازي 

  و پایداري اقتصاد روستایی در منطقه
در بهره برداري از منابع و قابلیت هاي ) :  WO8(ـ  8

چارچوب مزیت نسبی و تلفیقی کارآمد از آنها در جهت بهره 
  برداري هاي مختلف
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