
 
 1394 تابستان، 2، شمارة 2دورة  گردشگری شهری،

 121-136. ص

 

  (ANP) ای شبکهتحلیل  فرایندو  SWOT اساس تحلیل بر گردی طبیعت ةتوسعدوین استراتژی ت

 (پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج) موردی ةمطالع
 

 منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران ةدانشکددکتری علوم جنگل،  یدانشجو خواه؛ تکیهجاهده 

 ، ایرانمنابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور ةدانشکدداری  گروه جنگل اریاستاد اکبر نجفی؛

 خوارزمی تهران دانشگاه محیطی، ریزی برنامهارشد جغرافیای طبیعی اقلیم در  یکارشناس ؛*آزاد اصغری

 

 22/6/1394 مقاله رشیپذ   13/2/1394: مقاله افتیدر

 

 چکیده
 یستیز هم توسعة یبرا دیجد یکردیرو ةمنزل به ،گردی طبیعت ویژه به ،یگردشگر صنعت

 افتهی یرگیچشم گاهیجا مناطق توسعة در امروزه ،یاقتصاد وری بهره منظور به اجتماع، و انسان

 و ،یاجتماع ،یاقتصاد مؤثر عوامل و مسائل از یکاف یآگاه و شناخت ازمندین آن توسعة که است

 شهر یغرب جنوب در هکتار 1555 مساحت پارک جنگلی آبیدر با. است منطقه هر یفرهنگ

. تحقیق است برخوردار ینسب تیمز از یعیطب یها جاذبه سبب به که است شده  واقع سنندج

ها و  فرصت) یخارج(، عوامل ها و ضعف ها قوت) یداخلشناسایی عوامل  هدف باحاضر 

 و  گرفته  انجام درپارک جنگلی آبی گردی طبیعت ةتوسعو تدوین استراتژی  ،تهدیدها(

SWOمنظور از مدل تلفیقی  بدین T  ای شبکهتحلیل  فرایندو (ANP )فراینداست.  شده استفاده 

در شرایطی که بین عوامل استراتژیک وابستگی وجود دارد را  گیری اندازه ةاجاز ای شبکهتحلیل 

SWO وتحلیل تجزیه منظور بهدر این تحقیق  شده ارائه ای شبکهدهد. مدل  می T  ،از چهار سطح

SWOهدف )بهترین استراتژی( در سطح اول، عوامل  T  معیارهای  زیروSWO T ترتیب در  به

است. جهت تعیین  شده  تشکیلاستراتژی  های گزینهو آخرین سطح از  ،و سومسطوح دوم 

SWOهای عوامل  وزن T اساس روش  برANP زوجی با مقیاس  ةمقایس صورت به ای نامه پرسش

 Super Decision افزار نرمبا  شده آوری جمع های داده ،آن از  پس. شدتایی طراحی و تکمیل  نه

 گردی طبیعت ةتوسعبرای ها،  بهترین استراتژی ةمنزل بهWT های و استراتژی وتحلیل تجزیه

 (پارک جنگلی آبیدر) هشد مطالعه ةمنطقی ریپذ بیآسنتایج نشان داد که  .شدمشخص  منطقه

باالست و همچنین توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح پارک  یگرد عتیطب ةتوسعبه لحاظ 

بنابراین،  امری الزامی است. ،ها ضعف بودن باالو  ها فرصتبودن  محدودبا توجه به  ،جنگلی آبیدر

 در منطقه ارائه شد. گردی طبیعت ةتوسعپایان راهکارهایی جهت  در

 

SWO لیتحل، پارک جنگلی آبیدر، گردی طبیعتستراتژی ا :واژگانکلید T ،ای شبکهتحلیل  فرایند 

(ANP). 
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 مقدمه
مناسب جهت کسب درآمد و شکوفایی  راهکارهاییکی از ابزارها و  ةمنزل بهصنعت گردشگری یا جهانگردی  ،امروزه

 زاده ابراهیم) استو توسعه و آبادانی مناطق در نقاط مختلف دنیا از سوی دیگر مطرح  سو یکها از  ها و ملت اقتصاد دولت

صنایع نفت و خودرو پس از  توسعه درحالاقتصادی پویا و  ةپدیداین صنعت سومین  که نحوی به(؛ 6: 1390 زاده آقاسیو 

تاریخی و  ـ فراوان طبیعی یها جاذبهرود و  شمار می بهمناطق پراستعداد در این زمینه  ازایران نیز  کشور .رود میشمار  به

و گردشگری اعالم کرده  ،دستی صنایع(. سازمان میراث فرهنگی، 1: 1386 کاظمی) استفرهنگی آن زبانزد خاص و عام 

اهمیت جهانگردی  .داردتنوع اقلیمی  لحاظ ازرا پنجم دنیا  ةرتبداشتن آثار تاریخی و  نظر از را است ایران مقام دهم جهان

وسیعی که  یها هیسرمابا جریان دارد، که سهم بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور  ،بخشی از فعالیت اقتصادی ةمنزل به

 ةتوسعشود و با توجه به افزایش حجم مبالغی که همچنان برای  در این بخش می گذاری سرمایهصرف  هرساله

با توجه (. 34: 1383 و مقدم بحرینی) ردیگ عامه قرار می قبول موردتری  وسیع طور به روز روزبه ،رود یمکار  هجهانگردی ب

که  ،پارک جنگلی آبیدر گردی طبیعت ةتوسعهای  ها و محدودیت پتانسیلشده ، در تحقیق حاضر سعی ذکرشدهبه مطالب 

با شناسایی  ،شناسایی شود. همچنین ،دارد شده مطالعه ةمنطقمناسب صنعت گردشگری در  ریزی برنامهبر  یا سازندهتأثیر 

منجر آن  ةتوسعکه به  ،و راهکارهای مناسب صنعت گردشگری ،ها های گردشگری، استراتژی ها و محدودیت پتانسیل

 ةمنطقو تهدیدهای پیش روی صنعت گردشگری  ،ها ، فرصتها ، ضعفها قوت ،. بنابراینخواهد شدارائه  ،شود می

تحلیل  فرایندو  SWOTنفع در امر گردشگری با استفاده از تکنیک  و افراد ذی کنندگان مشارکتاز دیدگاه  شده مطالعه

ها و  و فرصت ها از قوت یریگ بهره منظور به ،مناسب های استراتژی درنهایتو شد خواهد  وتحلیل تجزیهو  بررسی یا شبکه

های  کوچک در رفع محرومیت هرچندگامی شاید شود تا  ارائه می ،گردی طبیعت ةتوسعدر جهت  ،تهدیدها و ها رفع ضعف

 رساند.جامع یاری  ةبرنامو متولیان این صنعت را در جهت تدوین یک  زانیر برنامهنتایج حاصله،  ةارائو  باشداین منطقه 

 ةهمو درصد باالی بیکاری جوانان این ناحیه الزم است با استفاده از  شده مطالعه ةمنطقبا توجه به محرومیت 

 ،منظور بدینهای مختلف اقدام شود.  و کسب درآمد از راه ،ها در جهت رفع محرومیت، ایجاد اشتغال و قابلیتامکانات 

و  ،زیست محیطمختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ،  های حوزهکه با ـ  بخشی فراصنعتی  ةمنزل به ،صنعت گردشگری

آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت  ةتوسعتجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که  و ،خدمات در تعامل است

یکی از ابزارهای اصلی توسعه در  ةمنزل بهتواند  می ـ (195: 1382 مکیان و نادری) استشده اقتصادی اجتماعی آن ناحیه 

و به  داردهای مختلف  ها و بخش که مزایای فراوانی در حوزه ،گردشگری ةتوسعقرار گیرد.  توجه مورد شده مطالعهمنطقه 

 است. پذیر امکانهای مناسب  استراتژی ةارائو  ها آنبا شناخت موانع و رفع  ،شود اشاره میادامه در  ها آنبرخی از 

اساس تحلیل  برپارک جنگلی آبیدر  گردی طبیعت ةتوسعاز تدوین استراتژی  عبارت استهدف کلی این پژوهش 

SWOT  ای شبکهتحلیل  فرایندو (ANPدر راستای این هدف .)،  هستیم:در پی دستیابی به اهداف زیر نیز 

 ؛( در شهر سنندجدهایتهدو  ها فرصت) یرونیب( و عوامل ها و ضعف ها قوت) یدرونعوامل  ییشناسا .1

 ؛مد برای صنعت گردشگری در شهر سنندجآهای مناسب و کار . ارائه و انتخاب استراتژی2

 .صنعت گردشگری در شهر سنندج گذاری سیاستو  ریزی برنامهبرای   نهیزم. ایجاد 3

کسب درآمد و ایجاد یکی از منابع بسیار مهم  ةمنزل بهصنعت گردشگری  ةتوسعو  ،، هدایتیزیر برنامه ،رو ازاین

شود، اما هدایت  یک نیاز مطرح می ةمنزل به، داردنیز  ای العاده فوق محیطی زیستو  ،اجتماعی، فرهنگی تأثیراتکه  ،اشتغال

 در که ،گیری تصمیم علم در .ها و تنگناهای موجود در هر منطقه از کشور میسر است با شناخت علمی قابلیت فراینداین 

 که است سالی چند است، مطرح راهکارها بهترین ةارائ و بندی اولویت یا موجود یراهکارها بین از راهکار یک انتخاب آن

 از استفاده ،ها روش این ازجمله .(1389 )فتحی اند کرده باز را خود یجا چندگانه های شاخص با گیری تصمیم های روش



  123 ...و SWOT لیتحل اساس بر یگرد عتیطب توسعة یاستراتژ نیتدو

 

 و بهینه نتایج به رسیدن یبرا SWOT مدل همانند کارآمد های روش سایر با مدل این ترکیب نیز و شبکه تحلیل مدل

 ةتوسعاستراتژی مناسب که  اساسی است سؤالگویی به این  تحقیق حاضر به دنبال پاسخ ،. بر این اساساستکارآمد 

 ( کدام است؟ANP) ای شبکهتحلیل  فرایندو  SWOTاساس تحلیل  برپارک جنگلی آبیدر  گردی طبیعت

 

 پژوهشپیشینة و  مبانی نظری

 ارکبه  التیتعط مترادف صورت به شتریب و کند یم داللت یحیتفر یسفرها بر یگردشگر عبارت ،مردم شتریب نظر از

 یها سازمانس، کبرع .کنند یم ادی حیتفر منظور به مسافرت ةمثاب به یگردشگر از لغت های کتاب در ،نیهمچن .رود یم

 دگاهیددارند  یند، سعا شورشانک در یگردشگر یهماهنگ و ،یابیبازار توسعه، یدر پ هک ،یگرید زکمرا و یگردشگر

 ار،ک منظور به سفر استثنای به مختلف اهداف با مسافرت یعنی یگردشگر ها آن نظر از ؛مورد داشته باشند نیا در یتر عیوس

(. گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده است که 84: 1388 شمس و امینی) یا منطقه و یمحل یها تیفعال و ،مهاجرت

: 1390قادری و همکاران) استو تعریف آن همچنان دستخوش تغییر و دگرگونی  گردد یبرم 1811آن به سال  ةتاریخچ

 و مطلوب یامدهایبر پ همواره و یمعرف( یآلودگ) دود بدون و ییطال یتیفعال ةمنزل به یگردشگر ،1970 ةده اواخر (. تا28

 یامدهایپ متعدد یِقیتحق یها گزارش و ها افتهی  ،1980 ةدهاز  .شد یم تأکید ،یاقتصاد منافع ویژه به ،آن منافع

 از یناش محیطی زیست یامدهایپ ،یادشده ةده در. کردند تأییدرا  یگردشگر نامطلوب یفرهنگ و ،یاجتماع ،محیطی زیست

 یسنت یردهایکرو دار،یپا ةتوسع میپارادا یدر راستا، 1990 ةدهدر  .شد مبدل ن حوزهیا محققان ةدغدغ تنها به یگردشگر

 یگردشگر ت ازکحر ،یگردشگر نامطلوب و مطلوب یامدهایپ بر زمان هم تأکید با و دهیشک چالش به یگردشگر ةتوسع

 نقش یبررس ،یگردشگردار یپا ةتوسع ردیکرو قالب در ،رو ازاین .شد آغاز یدار گردشگریپا ةتوسع ردیکرو سوی به انبوه

 ردیگ یم صورت یطیمح و ،یفرهنگ یا اجتماعی یاجتماع ،یاقتصاد ابعاد از عموماً یمحل و یا منطقه ةتوسع در یگردشگر

تازه در صنعت جهانگردی  نسبتاً ةپدید، گرایش و Ecological tourism، برگرفته از گردی طبیعت(. 63: 1390 قدمی)

فراغتی انسان را در طبیعت  های فعالیتاز جهانگردی عمدتاً  گونه این. دهد یماست که بخشی از این صنعت را تشکیل 

 یها جاذبهفرهنگی و معنوی از  های برداشتهدفمند همراه با دیدار و  یها مسافرتو بر  دکن یم پذیر امکانفراهم و 

ویژه  های گزینهاز  ای گسترده ةدامن ةدربرگیرند گردی طبیعت. مبتنی است گوناگون آن یها دهیپداز  جویی لذتطبیعی و 

 های مسافرتفعالیت آخر هفته یا بخش جنبی از  ةمنزل بهطبیعی  یا منطقهاست: از بازدید علمی گرفته تا بازدید اتفاقی در 

و  زارها بیشه، جزایر، ها تاالب، ها اچهیدرو مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها،  اندازها چشمو نظایر آن.  بلندمدت

ملی نواحی گردشگاهی، مناطق کوهستانی و ییالقی،  یها پارکو  ها جنگلسرسبز و خرم، گیاهان وحشی،  یها مکان

در طبیعت، غواصی و  یرو ادهیپ، شناسی زمین یها کاوشپیمایی، کوهنوردی،  غارورزشی تفریحی مانند  ةبالقوامکانات 

 یها مکاندریایی، شکار تفریحی،  یها یخوراکو استفاده از  ،یگیر ماهی، شنا، اسکی روی آب، قایقرانی، سواری موج

پذیر این نوع از  توریست یها جاذبهو  ها کانونو حتی مناطق بیابانی و کویری از  معدنی آب یها چشمهمانند  درمانی آب

و  ها جلوهبردن از  لذترا به معنای سفر و  گردی طبیعت 1(. بالتر214: 1391 و همکاران دانش مهر) استجهانگردی 

یک از این دو سبب آسیب رساندن به  هر آنکهبدون  ؛داند یم زندگی طبیعی و فرهنگ آدمی ةجنباز  انگیز شگفتمناطق 

 ةانگیز. شود یماین اصطالح هر نوع گردشگری مرتبط با طبیعت گفته  ،گردی طبیعتدر تعریف دیگر از  .دیگری شوند

فیزیکی و فرهنگ بومی هر منطقه است و  یها یژگیوطبیعی یا  یها تیجذابجستن از  بهرهاصلی در این گردشگری 

 دیگو یممحل را ترک  ،ن زندآیا دست به تخریب کند وارد آن  دربدون اینکه خللی  ،ها جذابیت ةمشاهدگردشگر پس از 
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 ةبرنام یک ةتهی ،شده حفاظت ةمنطق هر در گردشگری صنعت مدیریت ةالزم(. 215: 1391 و همکاران دانش مهر)

 مدیریت به برنامه این تدوین .است منطقه آن اجتماعی و ،اقتصادی ،محیطی زیست های ویژگی با متناسب مدیریتی

 در جهان مختلف یشورهاک در یفراوان و مطالعات ها پژوهش. کند می کمک آن با امکانات مرتبط و تسهیالت گردشگری

 اشاره کرد: ها پژوهشاین به  توان یمنمونه  ؛ برایاست گرفته انجام یامر گردشگر

صنایع  ةخوش پذیری رقابتبر  مؤثرعوامل  بندی اولویتکارشناسی ارشد خود به شناسایی و  رسالة( در 1389دژکام )

استفاده شد و  مؤثرعوامل  بندی اولویتبرای ( ANP) یا شبکهتحلیل  فراینداز  ،پرداخت. در این پژوهششیالتی چابهار 

 است. شده پیشنهادصنایع شیالتی چابهار  ةخوشدر  پذیری رقابتافزایش  به منظورهایی  استراتژی ،بر همین اساس

 منظور بههای رقابتی در صنعت گردشگری  شناسایی مزیت»عنوان با تحقیقی دیگر  1389کاظمی و همکاران در سال 

به . نتایج این تحقیق شامل توجه دادندانجام « (اصفهان مطالعه مورد ةمنطق همطالع مورد)جذب گردشگران خارجی 

و معرفی ابعاد جدید گردشگری برای شناسایی، های مختلف صنعت،  گویی در بخش اقدامات تبلیغاتی، تقویت نظام پاسخ

، برقراری ارتباط ای حرفه گردانان تورمختلف گردشگران خارجی، بازاریابی صنعت گردشگری، استفاده از  های سلیقهجذب 

 بود. و... ،سایر کشورها گردانان توربا  مؤثر

های گردشگری با استفاده از تحلیل  کانون ةتوسعهای  ها و محدودیت ( به بررسی مزیت1388) همکارانو  قلم راست

SWOT (پرداختند.  موردی، کانون ةمطالع )در این مقاله با استفاده از تحلیل  ها آنهای گردشگری شهرستان شهرکرد

SWOT و سپس با  کردند های گردشگری در مناطق میزبان شهرکرد را مشخص کانون ةتوسعهای  ها و محدودیت مزیت

و  ها ها )شامل ضعف میزان محدودیت د. نتایج نشان دادنسنجیدرا  SWOT ةچهارگاناز ارکان  کیهرطیف لیکرت، وزن 

. است 31/55( با امتیاز ها ها و قوت ها )شامل فرصت در سطح باالتری نسبت به میزان مزیت 69/57( با امتیاز ها تهدید

های مناطق  مکمل فعالیت ةمنزل بههای گردشگری  کانون ةتوسعهمچنین پیشنهاد کردند جهت دستیابی به اهداف  ها آن

گردشگری، از اصول مدیریت حفاظت  ةجاذب ترین مهم ةمثاب به ،اندازها است برای حفظ طبیعت بکر و چشممیزبان الزم 

 آن استفاده کرد.اجرایی و قوانین مربوطه، به همراه ضمانت  زیست  محیط

از مدل مدیریت استراتژیک  یریگ بهرهقشم با  رةیجز گردی طبیعتهای  ( به ارزیابی قابلیت1388) همکارانو  گر نوحه

SWOT ها پرداختند. یافته ( نشان داد که استراتژی بازنگریWO با )با استراتژی حداکثر استفاده از ورود  ازیامت 36/16

 تأکید با 65/15( با امتیاز SOهای جزیره و استراتژی رقابتی، تهاجمی ) گرها در فصول مناسب سال با حفظ ارزش طبیعت

 هدف باها و جایگاه فرهنگ و آداب مردم جزیره و  معرفی قابلیت منظور بهبر تبادالت فرهنگی شفاف با سایر کشورها 

 ها شناخته شد. بهترین استراتژی ةمنزل  بهجذب هرچه بیشتر گردشگرهای داخلی و خارجی 

روستایی با استفاده از مدل  ةزبالتی محل دفن بهداش یابی مکان» عنوانبا  ای مقاله( 1387فرجی سبکبار و همکاران )

 ،اساس نتایج این تحقیق برانجام دادند.  «موردی نواحی روستایی شهرستان قوچان ةمطالع(، ANP) یا شبکهتحلیل  فرایند

عمده  طور بهتعیین شدند که  بد منزلة به یهای مکان ،ترتیب . بدینمناطق مناسب و نامناسب برای دفن زباله مشخص شدند

 که  ،ماهورها تپهعمده در  طور بهخیز و با نفوذپذیری باال هستند و مناطق خوب جهت دفن زباله  های حاصل بر روی دشت

 .باشند یم دورند، حساس مناطق ،یکشاورز مناسب یها نیزم زین و یتیجمع مراکز از و است شتریب خاک ضخامت

های  فعالیت ةدرنتیجسازی اثرات محیطی  حداقلبرای  ANP-SWOT( از رویکرد 2011) 3و پتریلو 2، فلیس1استریگا

-ANPپایدار را در بافت صنعت معدن بررسی کردند و با استفاده از رویکرد  ةتوسعبحث  ها آن استفاده کردند.کاری  معدن

                                                                                                                                                                                              
1. Ostrega 
2. Felice 

3. Petrillo 
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SWO موجب بهبود عملکرد محیطی و  ،کار گرفته شوند هبرای دولت و صنعت ارائه کردند که اگر ب را هایی استراتژی

 شود. کاری می معدنپایدار در صنعت  ةتوسعیک چارچوب برای  ةتوسع

استراتژیک بازاریابی  ریزی برنامه( برای AHP) یمراتب سلسلهتحلیل  فرایندو  SWOT( از مدل ترکیبی 2009تاکانو )

عوامل بیرونی و درونی  SWOTبا استفاده از تکنیک  ها آناستفاده کردند.  ،موردی سریالنکا ةمطالعگردشگری، احیای 

استفاده کردند. نتایج نشان داد که استراتژی  AHPاز تکنیک  SWOTفاکتورهای  بندی اولویتبرای صنعت را بررسی و 

 احیای فرایندبودند که برای  ییها با استراتژی ترغیبی بازاریابی بهترین استراتژی کارانه محافظهارتباطی و تفکیکی 

 کار گرفته شد. هگردشگری ب

 

 دهش مطالعهمحدودة 

شهر  یغرب جنوب در که است روانیس ةرودخان زیآبخ ضةحو از یبخش هکتار 1555 یبیتقر وسعت با موردنظر ةمنطق

 عرض 35˚،19́،24̋ و 35˚،15́،52̋ و یشرق طول 46˚،59́،12̋ تا 46˚،55́،24̋ ییایجغراف یها طول نیب سنندج

 از و آباد حسن یروستا و ارتفاعات به جنوب از و پادگان و سنندج شهر به شمال از منطقه نیا. است شده  واقع یشمال

 ارتفاع. شود یم محدود بزان عنبر و نوره یروستا و بزرگ دریآب یها کوه به غرب از و خانقاه و انیقراد یروستاها به شرق

 و ایدر سطح از متر 2546 ارتفاع با دریآب ةقل نام به طرح ةنقط ترین مرتفع. استیدر سطح از متر 2073 منطقه متوسط

 ترین پست با نقطه نیباالتر ارتفاع اختالف .است شده  واقع دریآب یکمربند ةجاد به یمنته متر 1600 آنة نقط ترین پایین

 است. متر 946 نقطه
 

 
 پارک آبیدر در ایران، استان کردستان، شهرستان و شهر سنندج تیموقع .1شکل 

 

 پژوهشروش 

و  یا کتابخانهاسنادی و  یها یبررساز  موردنیاز یها دادهاطالعات و  یآور جمعتحلیلی است. برای ـ  این تحقیق توصیفی

و فعالیتی بسیار پیچیده است که تبعات مثبت و منفی  چندبعدیگردشگری صنعتی  .است شده  استفادهمطالعات میدانی 

دست  بهآن  ةتوسعناهنجاری از تأثیرات های مشخص ممکن است نتایج ناخواسته و  و استراتژی ریزی برنامهو بدون دارد 

. در تدوین اقدام کرداز منافع آن باید به تدوین استراتژی  گیری بهرهمنفی گردشگری و تأثیرات برای کاهش  ،بنابراین .آید

به این موضوعات استراتژی گردشگری را تدوین و  استراتژی گردشگری، باید نکات مهمی را در نظر داشت و با پرداختن

 .کردگذاری  سیاست
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سیستماتیک با انواع  طور بهیک تئوری ریاضی است که  یا شبکه تحلیل فرایند(: ANP) یا شبکه تحلیل فرایند

 .(1390است )کیانی و ساالری  شده  گرفته به کارهای گوناگون  زمینه آمیزی در موفقیت طور بهو دارد  سروکارها  وابستگی

 رابطة دربارة فرضیاتی آنکه بدون ؛آورد فراهم ها تصمیم یبرا را هایی اولویت تا یافت توسعه ساعتی یسو این روش از

 یل مغز انسان برایتحل اساس بر ANPروش (. 1387 پور اصغر)گیرد  انجام تصمیم سطوح میان یهسو یک مراتبی سلسله

 ،در این روش .(1389است )سامانی و دالور  شده  ارائه AHPاصالح روش  منظور بهو  ای رده غیرده با ساختار یچیپ مسائل

شود.  یست، رسم مها نهیو گز ،ارهایمع، هدفن شبکه معادل یموجود در ا یها که گره یا شبکهمسئله مدل کردن  یبرا

و  نیک عملگر است )یکدیها بر  جهت اثر گرهدهندة  نشانکنند،  یوصل م به همها را  ن گرهیکه ا یدار جهت یبردارها

 بازخوردتوأم با  یستمیدگاه سید یریارگک را با به یریگ میتصممسئلة  یا هکشب وتحلیل تجزیه فرایند .(1389همکاران 

ان یتعامالت و روابط مهمة ر، یبا چارچوب جامع و فراگ ANP یکنکت(. 1391)شفابخش و همکاران ند ک یم یساز مدل

ها معرف سطوح  رد. خوشهیتواند در نظر گ یدهد، م یمتشکیل  یا هکساختار شب یکه کرا  یریگ میسطوح تصم

را مشخص  یها وابستگ مانکدهند. جهت  یرا نشان م یریگ میان سطوح تصمیها تعامالت م مانکاند و  یریگ میتصم

 (.1389ای  ند )دری و حمزهک یم

مقایسة  2لک. شاست یا هکاز ساختار شب یا ژهیحالت خاص و و یمراتب سلسلهشود، ساختار  مشاهده می طور که همان

 دهد. یای را نشان م و شبکه یمراتب ساختار سلسله

 
 (Saaty 1996) ای و شبکه یمراتب سلسلهساختار . مقایسة 2شکل

 یا هکب( ساختار شب ،مراتبی سلسلهل یتحل فرایندالف( 

 

 یخوشه رو یکه عناصر ک یشود. در موارد ساخته می ها آنخوشه به همراه عناصر درون  یتعداده از کن شبیتر ساده

ه آن را کشود  جاد میین دو خوشه ایب یرند(، ارتباطیپذ یاثر م ها آنا از یگذارند ) یگر اثر میعناصر خوشة د یا برخیهمه 

شود  بازخورد بیان میة چرخمنزلة  بهبین دو خوشه  دوسویهوابستگی  .(1387م )رحیمی و عشقی ینام یم یرونیب یوابستگ

و همکاران  نیک عملشوند، وابستگی درونی وجود دارد ) خودشان مرتبط میخوشة که عناصر به عناصر درون  و هنگامی

شناسایی و معرفی مفاهیم  توان در حقیقت بهترین روشی است که می دردرونی و بیرونی  یها (. کاربرد وابستگی1389

 کرد. استفادهبا توجه به یک عامل خاص،  ،ها و عوامل در میان خوشه ییا تأثیرپذیر یرگذارتأثی

ق یشود. از طر ممکن مشخص میگزینة و  ،یریگ میتصم های شاخص، یریگ میتصم ، هدفیساز مدلمرحلة در 

عناصر در هر سطح با توجه به  یزوجة سیمقارد. کرا مشخص  غیرمعیارهاارها و یمع یتوان وزن نسب یم یزوجمقایسة 

تا  1از  یار نسبیمع یک، ییها سهین مقایشود. در چن یانجام م AHPه روش ینترل، شبکار یآن نسبت به مع یت نسبیاهم
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 یساز مدلمرحلة ه در ک ،ها رشاخصیها و ز شاخص یداخل یها وزن ،بعدمرحلة . در رود می کار بهدو عامل برای مقایسة  9

 است. مدنظر یو بازخورد یدرون یها یوابستگ ،ن مرحلهیشود. در ا یبودند، محاسبه م شده  مشخص

 یها یریگ میژه در تصمیو به ،ن مهمی. اهاست آن یسازگار نترلک، یزوج یها سهیها و مقا مهم در قضاوتنکتة 

نند )سعیدی و نجفی کعمل  ضدونقیضصورت  خود به یها ن است در قضاوتکرا افراد ممیدارد، ز یت فراوانیالن، اهمک

پور  قدسی) پذیرفتنی است یزوجهای  مقایسه یها سیدر ماتر 1/0متر از ک یزان ناسازگاریم ،در حالت کلی .(1389

است  یزوجمقایسة س یماتر یشاخص سازگار CIآن  دره ک شود یس محاسبه میهر ماتر (CR) ینسبت سازگار .(1389

نرخ  .(1389)ولی سامانی و دالور  شود یبرآورد م (n)و بعد آن  (λmax) ژهیومقدار بردار  ترین بزرگو با استفاده از 

آن قضاوت  ،فراتر رود 1/0ه اگر از کد شو یمحاسبه و ارائه م یزوجمقایسة س یهر ماتر یافزار برا منربه وسیلة  یناسازگار

 (.1389دنظر شود )سعیدی و نجفی ید تجدیقضاوت بانحوة ناسازگار است و در 

از  ماتریس سوپر یرود. اجزا یم کار بهستم یس یان اجزایم یداخل یها یوابستگ وتحلیل تجزیه یبرا ماتریس سوپر

ر صفر در یشوند. هر ارزش غ یم گذاری جایآن  درو  شده حاصل یدرون یها یوابستگ یزوجهای  مقایسه یها سیماتر

 است یدرون یها یوابستگ یزوجهای  مقایسه یها سیاز ماتر شده حاصلوزن  یت نسبیاهمبیانگر ، ماتریس سوپرستون 

شده است  بندی جزءس یماتر یک حقیقت در ماتریس سوپر یک .(1389 ملکی و همکاران ؛1390)فرجی سبکبار و همکاران 

دهد. فرم  ینشان م یریگ میتصممسئلة ل ک( را در یریگ میگره )سطح تصمدو ان یمرابطة س یهر بخش از ماترآن  دره ک

 eها و  انگر گرهیب Cه کشود  می مشاهده  3شکلاست، در  دهکر معرفیSaaty, 1996)   (هک ماتریس سوپر یکاستاندارد 

ها  عناصر گره یزوجهای  مقایسهحاصل از  یوزن یز بردارهایس نیدرون ماتر W یهاست. بردارها انگر عناصر درون گرهیب

 (.1389ای  گر است )دری و حمزهیدیکبا 
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 (Saaty, 1996) ماتریس سوپرساختار کلی . 3شکل

 

 SWOTماتریس تحلیلی 

که ، SWOTبا استفاده از ماتریس  ،و تهدیدها ،ها ، فرصتها ، ضعفها خارجی و تعیین قوتپس از تحلیل محیط داخلی و 

پارک جنگلی  گردی طبیعت ةتوسعهای  ها و استراتژی ، به تدوین سیاستداردچهار منطقه با چهار نوع استراتژی متفاوت 

 شده مطالعه ةمنطقهای موجود گردشگری  فرصتها و  توان قوت (. با استفاده از این ماتریس می4 شکل) میپرداز آبیدر می

منفی و  تأثیراتیا حداقل اینکه برای کاهش  تبدیل کردرا حذف و به قوت و فرصت تهدیدها و  ها را حفظ کرد و ضعف

 این عوامل را کاهش داد. ةدامن موردمطالعه ةمنطقبر صنعت گردشگری  ها آنمخرب 
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 (9: 1385 افتخاری و مهدوی منبع:) ها یاستراتژتعیین نحوة و  SWOTماتریس  .4شکل

 

 SOهای  یاستراتژ( الف

و راهکارهای اجرایی در  شنهادهایپ ،شوند. در این منطقه های تهاجمی شناخته می استراتژی ةمنزل  به SOهای  استراتژی

 شود. میارائه ها  ها با استفاده از قوت جهت استفاده از فرصت

 

 WOهای  ب( استراتژی

و راهکارهای اجرایی در  شنهادهایپ ،شوند. در این منطقه های بازنگری شناخته می استراتژی ةمنزل به WOهای  استراتژی

 است. توجه مورد ،از طریق تخصیص مجدد منابع ویژه بهها،  بهینه از فرصت برداری بهرهجهت رفع نقاط ضعف از طریق 

 

 STهای  ج( استراتژی

درونی صنعت  های قوت ترین مهم. این استراتژی بر آن است تا با شناسایی اند شدههای تنوع شناسایی  استراتژی ةمنزل به

مقابله با تهدیدات  به منظورتأمین نیازهای الزم  ،بنابراین. گردشگری به مقابله با تهدیدهایی که با آن مواجه است بپردازد

 دهد. را به خود اختصاص می شنهادهایپبخش  ترین مهمروی ناحیه،  فرا

 

 WTهای  د( استراتژی

ضمن به حداقل رساندن  ،راهکارهای اجرایی ةارائهای تدافعی، بر آن است تا با  ستراتژیا ةمنزل  به، WTهای  استراتژی

. نواحی توریستی در این کنداز تهدیدهایی که با آن مواجه است نیز اجتناب  ،گردی طبیعت ةتوسعروی  فرا های ضعف

 (.124ـ118: 1383 مهدوی) اند مواجه پذیری آسیبمنطقه با بیشترین 

پارک جنگلی  گردی طبیعت ةتوسعتدوین استراتژی  منظور به ANPو  SWOTاستفاده از رویکرد حاضر،  پژوهشهدف از 

 گردی طبیعت ةتوسعو تهدیدهای پیش روی  ،ها ، فرصتها و ضعفها  قوتدر این تحقیق، . است شهر سنندج آبیدر در

های  استراتژی SWOTاست؛ سپس با استفاده از ماتریس  شده  مشخص ،گرفته صورت های مصاحبهبا توجه به  ،منطقه

ماتریس  سوپرنامه،  از طریق پرسش شده آوری جمع های دادهبا استفاده از  ،است. در ادامهشده این صنعت ارائه  ةتوسعمناسب 

در تکمیل این  شده است.تشکیل  شده تدوینهای  و استراتژی ،معیارها زیرمعیارها،  بندی اولویتوزنی و نهایی جهت 

ها را  از طریق میانگین هندسی، قضاوت Super Decision افزار نرمو شود  وارد می موردنظرهای زوجی  نامه، قضاوت پرسش

مراحل تحقیق را نشان  5 شکل .آید به دست می دهندگان پاسخآرای نهایی از تلفیق ة جینتبنابراین، . کند تلفیق و اعمال می

 .دهد می
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 گردی پارک جنگلی آبیدر طبیعت ةمراحل تدوین و انتخاب استراتژی توسع .5شکل

 

 SWOTمناسب برای  ای شبکهمدل 

بهترین ) هدفاست.  شده  تشکیلسطح  شود، از چهار پیشنهاد می SWOTکه برای تحلیل  یا شبکهمراتبی و  سلسلهمدل 

ند و سطح سوم عوامل یا فاکتورهای هر گروه هست SWOT یها گروه ،سطح دوماست. سطح اول  دهندة نشاناستراتژی( 

 (.Yuksel & Dagdeviren, 2007,3370) استهای بدیل  ها یا استراتژی و سطح چهارم هم شامل گزینه، SWOTاز 

 

 ها افتهیبحث و 

 ها شناسایی و بررسی عوامل درونی )قوت منظور به SWOTتحقیق ذکر شد، تحلیل  شناسی روشکه در قسمت  طور همان

شود.  کار برده می هب شده مطالعه ةناحیها و تهدیدها( بر گردشگری در  فرصت) هیناح( و عوامل تأثیرگذار بیرونی ها و ضعف

شود.  های مناسب استفاده می استراتژی ةارائاستراتژیک و  مسائلابزاری جهت شناسایی  ةمنزل بهش رو  این از ،حقیقت در

و تهدیدات شناسایی ها،  ، فرصتاه ، ضعفها فهرستی از قوتناحیه با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی  ،در ابتدا

های موجود در ارتباط  و فرصت ها و تهدیدها و تقویت و بهبود قوت ها یا تقلیل ضعفکردن  برطرفبرای سپس . شود می

 .شود های مناسبی ارائه می ، استراتژیشده مطالعه ةمنطق گردی طبیعتبا گسترش 

 

، ها و تشکیل ماتریس قوت گردی طبیعتصنعت  ةتوسع بر مؤثرو خارجی  عوامل داخلی وتحلیل تجزیه

 (SWOTو تهدیدها ) ،ها ، فرصتها ضعف

 های مهم و ضعف ها قوت ،متعدد با کارشناسان گردشگری و تعدادی از گردشگران ورودی به منطقه های مصاحبهپس از 

داخلی و  ضعف 9قوت داخلی در برابر  6تعداد  گردی طبیعت ةتوسعدر منطقه شناسایی شد. برای  گردی طبیعت ةتوسع

قوت و  14 ،درمجموع ،ترتیب  این  بهاست.  شده  بررسیتهدید خارجی شناسایی و  7فرصت خارجی در برابر  8تعداد 

شناسایی  گردی طبیعت ةتوسعها و تنگناهای پیش روی  محدودیت ةمنزل بهضعف و تهدید  16ها و  مزیت ةمنزل بهفرصت 

 .(1جدول ) شد

 

 

 تجزیه و تحلیل محیط داخلی تجزیه و تحلیل محیط خارجی

 گردیطبیعت ةهای توسعاستراتژی ةو ارائ SWOTاستفاده از مدل 

 ANP با SWOT تطبیق مدل

 معیارهای تحقیقو زیر SWOT هایبندی گروهاولویت

 گردیطبیعت ةانتخاب استراتژی توسع
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 گردی طبیعتصنعت  توسعةهای  استراتژیخالصة ماتریس  .1جدول

 سؤاالتتحلیل 

 (S) ها قوت
S1 :شیآسا( آبان تا بهشتیارد) ماه 6 وجود 
 یمیاقل
S2 : ــارک ــار پ ــدر   غ ــی آبی  وجــود  وجنگل

 یعیطب سبز یفضا همراه به بایز انداز چشم
S3 :دادن انجام جهت مرتفع قلل و ارتفاعات 

 حاتیتفر و ها ورزش
S4 :ــود ــد وجـ ــمه چنـ ــدودة در چشـ  محـ

 شده مطالعه
S5 : و یمحلـ  فرهنـگ  ورسـوم  آداب وجـود 

 یسنت
S6 : از خشــکبار محصــوالت دیــتول امکـان 

 عرصه محدودة باغات

 (W) ها ضعف
W1دیده آموزشنیروهای متخصص و  : نبود 

 در این نواحی
W2 :سیسـات و تجهیـزات   أنامناسب بودن ت

 تفریحی
W3 :   ــام ــگ در هنگ ــعت پارکین ــود وس کمب

 ازدحام جمعیت
W4 :   توزیع نامناسب گردشـگران در فصـول

 مختلف سال
W5 :خشک ةدوربودن  طوالنی 
W6 :بودن تجهیـزات    ناکافیبودن و  نامناسب

 تفریحی و اقامتی
W7 :توزیع نامناسب آب قابل شرب 
W8 :وضعیت نامناسب جاده 
W9 : ةمنطقــ مــالی مــردم    ةبنیــ  کمبــود 

 دهش مطالعه
 (O) ها فرصت

O1 : طبیعـی منطقـه    یهـا  تیظرفاستفاده از
 توریسم اکو ةتوسعبرای 

O2 :و تفـریح   برای مسـافرت ه افزایش انگیز
 در این منطقه

O3  :    ــگری طبیعــی ــان ایجــاد گردش امک
 کوهستان

O4 : کاشت و پرورش گیاهان  ةتوسعامکان
 دارویی و...

:O5  ـه  یــی زا اشــتغال گســترش   ةوســیل  ـب
 توریسم اکو
:O6    تمایـل زیــاد سـاکنان بــه مشــارکت در

 در آیندهگردشگری  ةتوسع یها طرح
:O7  ــرورشامکــان ــر زنبورعســل پ و  ،، م

 بوقلمون
O8:  همکاری دولت با بخش خصوصی برای

 ها زیرساخت ةتوسع

 (SOهای ) استراتژی
ــی و    .1 ــگری طبیع ــد گردش ــرویج و تبلی ت

 توریسم اکو
ــرح. 2 ــر ط ــی  یزی ــفعالو طراح  یهــا  تی

 گردشگری کوهستان
 محیطی یها لیپتانسمحور متناسب با 

ــرح. 3 ــر ط ــی  یزی ــفعالو طراح  یهــا  تی
ــگری  ــتاگردش ـا    روس ــب ـب ــور متناس مح

ــ محیطــی و اجتمــاعی و    یهــا  لیپتانس
 قلعه قوریفرهنگی روستای 

ــرح. 4 ــر ط ــی  یزی ــفعالو طراح  یهــا  تی
 گردشگری ورزشی

متناسـب بــا   یگــرد عـت یطبطــرح  ةتهیـ . 5
 منظــور بــهطبیعــی منطقـه   یهــا لیپتانسـ 
 شده مطالعه ةمنطقدر  یگرد عتیطب ةتوسع

مـردم   ةانگیـز هدفمند از افزایش  ةاستفاد. 6
ه در جهت اسـتفاده از   طبیعـی،   یهـا  جاذـب

 و تاریخی ،فرهنگی، مذهبی
 یهـا  تیفعالشغلی در  یها فرصتایجاد . 7

 منظور بهدر منطقه  شده طراحیگردشگری 
 استفاده از نیروهای جوان

 منظور بهفراهم آوردن امکانات و شرایط . 8
منطقه در بین  خشکبارمحصوالت  ةعرض

 گردشگران
اســتفاده از جمعیـــت فعــال اقتصـــادی    .9

کاشت و پرورش گیاهـان   ةتوسع منظور به
 ...و ،زنبورعسلدارویی، پرورش 

ا    . 10 ت ـب ایجاد هماهنگی و همکـاری دوـل
ــش ــا بخـ ــی  یهـ ــهخصوصـ ــور ـب  منظـ
و  توریسـم  اکـو کارکردهای  سازی یکپارچه

 ها جاذبهاصولی از  گیری بهره

 (WOهای ) استراتژی
توزیــع تســهیالت و  ةنحــوبــازنگری بــه . 1

خدمات اقامتی و تفریحی در پارک جنگلی 
 آبیدر

احداث و گسـترش خـدمات و تجهیـزات    . 2
 تفریحی برای کودکان

ــه   .3 ــازنگری ب ــوب ــهیالت   ةنح ــع تس توزی
 شده مطالعه ةمنطقبهداشتی و خدماتی در 

توسعه و گسـترش مسـیرهای دسترسـی     .4
ی اندازها چشمجدید برای به منظر کشیدن 

 پنهانجذاب 
ی اندازها چشمو تقویت  ،بازنگری، اصالح .5

 مسیرهای دسترسی موجود
ات و وسـایل     .6 ازنگری امکاـن  ونقـل  حمـل ـب

 عمومی
از و مناسـب جهـت      گسترش .7 فضـاهای ـب

 گذراندن اوقات فراغت گردشگران
 توزیع آب قابل شرب ةنحوبازنگری  .8

 

 گردی طبیعتتوسعة های  و استراتژی ،معیارها زیرسنجش اهمیت نسبی معیارها، نامة  پرسش

و  شده مطالعه ةمنطق یگرد عتیطب ةتوسعبر  مؤثرمعیارهای  زیرسنجش اهمیت نسبی معیارها و برای نامه  این پرسش

 ةمنطقنامه بین کارشناسان و خبرگان امر صنعت گردشگری  منظور، این پرسش بدین. شدهای این صنعت طراحی  استراتژی

ها و فاکتورهای  گروه دوی دوبه ةمقایسکه امکان  هطراحی شد ای گونه بهنامه  . این پرسششد آوری جمعتوزیع و  شده مطالعه
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SWOT توان میزان  با استفاده از آن می درنهایتو  آورد میمعیارهای تحقیق فراهم  زیراساس  برها را  و همچنین استراتژی

های تصمیم، الزم بود  نامه و استخراج ماتریس پرسش آوری جمع. پس از کرد یریگ اندازهرا  SWOTهای  وابستگی بین گروه

استفاده شد. با توجه به استفاده از راهنمای  Super Decision افزار نرماز  ،منظور بدین. شودمحاسبه  ها آنتا نرخ ناسازگاری 

 ةهمتوضیحات الزم در صورت نیاز،  ةارائنامه و  سو و حضور شخص محقق هنگام تکمیل پرسش نامه از یک تکمیل پرسش

 است. شده  عنوان. نرخ ناسازگاری در آخرین سطر هر ماتریس داشتند( 1/0کمتر از ) یقبول قابلها نرخ ناسازگاری  ماتریس

 

 ماتریس سوپرتشکیل 

 به دستبرای ها  ینهگزو  ،معیارها زیریک از معیارها،  هرامتیازات نهایی محاسبة زوجی، نوبت به  های مقایسه دادن جامپس از ان

 ماتریس، سوپرماتریس شدند.  سوپررسد. برای این منظور، نتایج حاصل وارد  یمبا توجه به هدف تحقیق  ها آنآوردن اولویت کلی 

محدود  ماتریس سوپریک  ،وزنی است. در ادامه ماتریس سوپرشود،  یمآید و نرمال  یمدست  بههای مختلف  یسماترکه از تلفیق 

با  ،درنهایتشود.  یمدهی  وزنخود  ارجحیت عنصرِوسیلة  بهها  ماتریس سوپراز این  کیهرشود و  یمبرای هر عنصر محاسبه 

 یها نهیگزو  ،معیارها زیر. اولویت نهایی معیارها، شود یمتصمیم مشخص نتیجة های حدی،  ماتریس سوپر ةهمتلفیق و سنتز 

عوامـل   زیرهای وزنی و حد تحقیق، اولویت معیارها ) ماتریس سوپر. با استفاده از شدتحقیق نسبت به هدف تحقیق مشخص 

SWOT زیر( و ( عوامل  زیرمعیارهای تحقیقSWOT نسبت به هدف تحقیق مشخص )شد. 

 
 معیارهای تحقیق نسبت به هدف تحقیق زیرمقادیر معیارها و . 2جدول

نسبت هدف  SWOTعوامل  زیراولویت 
 SWOTعوامل  زیر تحقیق

عوامل  نسبت به هدف تحقیق SWOTاولویت عوامل 
SWOT 

Limiting Normal Limiting Normal 

   

 ها فرصت 083/0 002/0

   

 ها قوت 144/0 017/0

   

 تهدیدها 236/0 075/0

   

071/0 535/0 
 ها ضعف
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در دو ستون نرمال و حدی نمایش  SWOTعوامل  زیرعوامل و  بندی رتبهدهد، نتایج  یم نشان 2که جدول طور همان

اند.  شدهوزنی تحقیق استخراج  ماتریس سوپراز  مستقیماًزوجی بوده و  های مقایسهاساس فرم  بر. مقادیر نرمال اند شده  داده

 بندی رتبه ودارند مطابقت  باهمنتایج این دو ستون شوند.  یمحد اخذ  ماتریس سوپرمستقیم از  صورت بهمقادیر حدی 

عواملی که  زیرعوامل و  ترین مهم، شده اعالم بندی رتبهدهند. با توجه به  یمعوامل نشان  زیریکسانی را برای عوامل و 

 است. شده  مشخص، کرد تمرکز ها آنابتدا باید بر  گردی طبیعتبرای توسعة 

ها( نسبت  یاستراتژتحقیق ) های گزینهاولویت محاسبة معیارهای تحقیق، نوبت به  زیرپس از تعیین اولویت معیارها و 

 (.3 جدول)شد ها مشخص  یاستراتژحد، اولویت این  ماتریس سوپررسد. با استفاده از  یمبه هدف 

 

 تحقیق نسبت به هدف تحقیق های گزینهمقادیر . 3جدول

 
 

. ستون نرمال اولویت اند شده  دادهآل نشان  ایدهو  ،شود، نتایج در سه ستون نرمال، خام یمکه مشاهده  گونه همان

 است.یج نتامشاهدة روش برای  ترین معمولو دهد  میزوجی نمایش  های مقایسهاساس فرم  برها را  ینهگزیک از  هر

 ،بنابراین. آید یمدست  بهین عدد این ستون تر بزرگ یک از اعداد ستون نرمال بر هرآل از تقسیم مقادیر  ایدهمقادیر ستون 

. شود یمحدی اخذ  ماتریس سوپرمستقیم از  صورت بهمقادیر ستون خام  است. 1منتخب همواره  های گزینهمقادیر عددی 

و از شده  بندی رتبه شده مطالعهمنطقة  گردی طبیعتتوسعة های مناسب  یاستراتژ، 3در جدول شده داده نشانمطابق نتایج 

های خود را بر بهترین استراتژی  یتفعالتوانند  یم یگرد عتیطبگذاران صنعت گردشگری و  یاستساین طریق متولیان و 

 .کنندپیشنهادی متمرکز 

 

 معیارهای تحقیق زیرمعیارها و  بندی اولویتحاصل از  یها افتهی

معیارهای  زیر، اولویت معیارها، شده مطالعه ةمنطقنفعان صنعت گردشگری  کارشناسان و ذیآرای و تحلیل  آوری جمعبا 

عوامل  زیرمعیارها ) زیر( و SWOTاولویت معیارها )عوامل  4جدولشد. استراتژیک نسبت به هدف تحقیق مشخص 

SWOTدهد. ( نسبت به هدف تحقیق نشان می 
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 معیارها نسبت به هدف تحقیق زیراولویت معیارها و  .4جدول 

  شده بندی مقادیر اولویت
SWOعوامل  زیر T  نسبت

 به هدف تحقیق

اولویت 
عوامل  زیر

SWO T 

عوامل  زیر
SWO T 

مقادیر 
 شده بندی اولویت

SWOعوامل  T 
های عوامل  اولویت

SWO T  نسبت به هدف
 تحقیق

111/0 1 W6 

 1 ها ضعف 535/0

069/0 2 W1 

0605/0 3 W2 

032/0 4 W9 

0237/0 5 W5 

0111/0 6 W4 

0081/0 7 W3 

006/0 8 W8 

0047/0 9 W9 

1132/0 1 t6 

 2 تهدیدها 236/0

0716/0 2 t1 

0518/0 3 T7 

041/0 4 t2 

0242/0 5 t4 

0151/0 6 t5 

0093/0 7 t3 

368/0  1 S2 

 3 ها قوت 144/0

331/0  2 S6 

244/0  3 S1 

158/0  4 S3 

113/0  5 S5 

081/0  6 S4 

322/0  1 O1 

 4 ها فرصت 083/0

223/0  2 O3 

157/0  3 O2 

105/0  4 O4 

079/0  5 O6 

066/0  6 O5 

027/0  7 O7 

017/0  8 O8 

 

و تهدیدها(،  ،ها ، فرصتها ، ضعفها )قوت SWOTدر بین عوامل است،  شده  دادهنشان  4جدولطور که در  همان

 ةدهند نشاناند که  ها غلبه کرده و فرصت ها و بر قوت را داشتهتهدیدها بیشترین اولویت  آن از  پسو  ها ضعف

است نیاز به اجرای راهکارهایی  شده مطالعه ةمنطقدر  گردی طبیعت ةبرای توسع ،بنابراین .است گردی طبیعت پذیری آسیب

 ،فراهم آورد. همچنینرا های پیش رو  ها و فرصت از پتانسیل برداری بهره ةزمین، ها که با اجتناب از تهدیدها و رفع ضعف

 :نتایج را استخراج کرداین توان  می 4مطابق با جدول 

 سبز یفضا همراه به بایز انداز چشم وجود وپارک جنگلی آبیدر » اریمع زیرشده،  مطالعه ةمنطقدر  ها، در بین قوت

وجود پارک جنگلی آبیدر  .آید می حساب بهگردشگری  ةبرای توسعمزیت منطقه  ترین مهم عنوان به 368/0با وزن  «یعیطب

تواند  این منطقه می ،رو ازاین. کند می خیرهرا  یا نندهیبهوایی چشم هر  و آبو تنوع  فرد منحصربهطبیعی و  های جاذبهو 

، در منطقه توریسم اکوصنعت  ةتوسعبا زمینه، . در این کنند سفر می گردی طبیعت هدف باپذیرای گردشگرانی باشد که 

صنعت گردشگری  ةتوسع ةزمینو اند  شده برداری بهرهو...( نیز  ،عشایری ،تاریخی، مذهبی یها جاذبهمانند ) ها سایر جاذبه
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 111/0 با وزن« بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و تفریحی ناکافیبودن و  نامناسب»ها،  در مورد ضعفآید.  پدید می

 ةمنزل به توان میاولویت اول را به خود اختصاص داده است که در این زمینه با احداث و گسترش خدمات و تجهیزات 

 یعیطب های ظرفیت از استفاده گویان، پاسخ ازنظر ،همچنین شده، بهبود و ارتقا یابند. برطرف یگرد عتیطب ةتوسعموانع 

آید که  شمار می هب گردی طبیعت ةتوسعفرصت جهت  ترین مهم ةمنزل به 322/0با وزن ، اکوتوریسم توسعة یبرا منطقه

شده  مطالعه ةمنطقدر  یگرد عتیطبطبیعی منطقه در گسترش  یها جاذبهو معرفی  یگرد عتیطبطرح  ةتهیبا  توان می

 1132/0با وزن  گردشگران از سوی یاهیگ پوشش و درختان رفتن نیب از، معیارهای تهدیدها زیردر بین . اقدام کرد

به  بخشی تنوعبرای تأمین سوخت گردشگران و  یزیر برنامهبا  توان میبیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است که 

 برخورد با طبیعت از این تهدید خارجی جلوگیری کرد. ةنحوبردن آگاهی گردشگران در  باالو  رسانی اطالع یها برنامه

 

 تحقیق های گزینه بندی اولویتحاصل از  های یافته

ها  اولویت گزینهشده،  مطالعه ةمنطقنفعان صنعت گردشگری در  کارشناسان و ذیآرای و تحلیل  آوری جمعبا 

 (.5 جدول)شد ها( نسبت به هدف تحقیق مشخص  )استراتژی

 
 نسبت به هدف تحقیق ها نهیگزاولویت  .5جدول 

 شده بندی اولویت مقادیر ها یاستراتژ نسبت به هدف تحقیق ها یاستراتژاولویت 

1 Wt 467912/0  

2 Wo 235804/0  

3 St 176639/0  

4 So 119645/0  

 

های پیشنهادی،  ، از بین استراتژیشده انجام یبند تیاولواساس  ، براست شده  داده نشان 5طور که در جدول همان

های  استراتژی تأکیدشود.  انتخاب می گردی طبیعتصنعت  ةتوسعبهترین استراتژی جهت  ةمنزل به WTهای  استراتژی

از  ،روی این منطقه فرا های راهکارهای اجرایی ضمن به حداقل رساندن ضعف ةارائبر این است که با  WT ةدست

بسیار متنوع این منطقه برای  های جاذبههای زیاد و  . با استفاده از قابلیتکندتهدیدهایی که با آن مواجه است نیز اجتناب 

منطقه  گردی طبیعتگذاران قادر خواهند بود که از تهدیدهای پیش روی صنعت  ریزان و سیاست برنامهجذب گردشگر، 

 را کاهش دهند. ها ضعفو کنند اجتناب 

باالست و  یگرد عتیطب ةتوسعپارک جنگلی آبیدر به لحاظ  یریپذ بیآسشده  مطالعه ةمنطقنتایج نشان داد که 

 بودن باالو  ها فرصتبودن  محدودبا توجه به  ،همچنین توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح پارک جنگلی آبیدر

و  ها جاذبهبهینه از  ةاستفاد منظور بهتدوین قوانین ویژه درصورت ها،  مطابق با این استراتژی. امری الزامی است ،ها ضعف

و تشویق مردم  سازی زمینهو  منابع طبیعی منطقه برای گردشگران جهت جلوگیری از تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی

با  ،تحقیق های یافته... مطابق با  وتوسعه جهت افزایش اشتغال در منطقه  یها طرحبه مشارکت در شده  مطالعه ةمنطق

 خواهیم بود.شاهد  شده مطالعه ةمنطق گردی طبیعتها، تحوالتی پویا و پایدار در  گیری این دسته استراتژی کار به

 

 گیری نتیجه

در  شده مطالعهمنطقة  گردی طبیعتتوسعة برای انتخاب بهترین استراتژی  ANP-SWOTحاضر، ساختار مدل مقالة در 

 ،، محاسبهدهی وزنطراحی،  ANPگروه و زیرگروه )گره یا نود( در مدل  یها گزینه طراحی شد. Super decisionافزار  نرم
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که در بین عوامل دهد  نشان می ANPنتایج تحلیل  های متعدد نشان داده شد. ماتریس صورت بهنتایج و پردازش شدند. 

SWOT موقعیت  ةدهند نشانتهدیدها نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتری برخوردار شدند که  آن از  پسو  ها ضعف

زاده و  احمدیاست که  در حالیاین  منطقه بود. گردی طبیعتصنعت گردشگری و  پذیری آسیبرقابتی نامناسب و 

نشان  (ANP)ای  تحلیل شبکه فراینداستان خراسان جنوبی با استفاده از  ةتوسعهای  ( در ارزیابی قابلیت1393همکاران )

های  و استراتژی اول ةدر رتب (SO)اقتصادی  ةویژ ةمنطقبرداری از  استراتژی بهره ،آمده عمل بههای  با ارزیابیکه  ندداد

 استان خراسان جنوبی قرار دارند. ةتوسعهای نو و گردشگری در مراتب بعدی  انرژیاحیای حفظ و 
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