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تدوین استراتژی توسعة طبیعتگردی براساس تحلیل  SWOTو فرایند تحلیل شبکهای ()ANP
مطالعة موردی (پارک جنگلی آبیدر در شهر سنندج)
جاهده تکیهخواه؛ دانشجوی دکتری علوم جنگل ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
اکبر نجفی؛ استادیار گروه جنگلداری دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
آزاد اصغری *؛ کارشناس ی ارشد جغرافیای طبیعی اقلیم در برنامهریزی محیطی ،دانشگاه خوارزمی تهران

دریافت مقاله 1394/2/13 :پذیرش مقاله 1394/6/22
چکیده
صنعت گردشگری ،بهویژه طبیعتگردی ،بهمنزلة رویکردی جدید برای توسعة همزیستی
انسان و اجتماع ،بهمنظور بهرهوری اقتصادی ،امروزه در توسعة مناطق جایگاه چشمگیری ی افته
است که توسعة آن نی ازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادی ،اجتماعی ،و
فرهنگی هر منطقه است .پارک جنگلی آبیدر با مساحت  1555هکتار در جنوب غربی شهر
سنندج واقع شده است که به سبب جاذبه های طبیعی از مزیت نسبی برخوردار است .تحقیق
حاضر با هدف شناسایی عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) ،عوامل خارجی (فرصت ها و
تهدیدها) ،و تدوین استراتژی توسعة طبیعتگردی پارک جنگلی آبیدر انجام گرفته و
بدینمنظور از مدل تلفیقی  SWO Tو فرایند تحلیل شبکه ای ( )ANPاستفاده شده است .فرایند
تحلیل شبکهای اجازة اندازهگیری را در شرایطی که بین عوامل استراتژیک وابستگی وجود دارد
میدهد .مدل شبکه ای ارائهشده در این تحقیق بهمنظور تجزیهوتحلیل  SWO Tاز چهار سطح،
هدف (بهترین استراتژی) در سطح اول ،عوامل  SWO Tو زیرمعیارهای  SWO Tبهترتیب در
سطوح دوم و سوم ،و آخرین سطح از گزینه های استراتژی تشکیل شده است .جهت تعیین
وزن های عوامل  SWO Tبر اساس روش  ANPپرسشنامهای بهصورت مقایسة زوجی با مقیاس
نه تایی طراحی و تکمیل شد .پس از آن ،داده های جمعآوریشده با نرم افزار Super Decision

تجزیهوتحلیل و استراتژی های WTبهمنزلة بهترین استراتژی ها ،برای توسعة طبیعتگردی
منطقه مشخص شد .نتایج نشان داد که آسیبپذیری منطقة مطالعهشده ( پارک جنگلی آبیدر)
به لحاظ توسعة طبیعتگردی باالست و همچنین توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح پارک
جنگلی آبیدر ،با توجه به محدودبودن فرصت ها و باالبودن ضعف ها ،امری الزامی است .بنابراین،
در پایان راهکارهایی جهت توسعة طبیعتگردی در منطقه ارائه شد.
کلیدواژگان :استراتژی طبیعتگردی ،پارک جنگلی آبیدر ،تحلیل  ،SWO Tفرایند تحلیل شبکه ای
(.)ANP

* نویسندۀ مسئول،

تلفن09181704822 :

Email: aasghari88@gmail.com
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مقدمه
امروزه ،صنعت گردشگری یا جهانگردی بهمنزلة یکی از ابزارها و راهکارهای مناسب جهت کسب درآمد و شکوفایی
اقتصاد دولتها و ملتها از یکسو و توسعه و آبادانی مناطق در نقاط مختلف دنیا از سوی دیگر مطرح است (ابراهیمزاده
و آقاسیزاده )6 :1390؛ بهنحویکه این صنعت سومین پدیدة اقتصادی پویا و درحالتوسعه پس از صنایع نفت و خودرو
بهشمار میرود .کشور ایران نیز از مناطق پراستعداد در این زمینه بهشمار میرود و جاذبههای فراوان طبیعیـ تاریخی و
فرهنگی آن زبانزد خاص و عام است (کاظمی  .) 1 :1386سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی ،و گردشگری اعالم کرده
است ایران مقام دهم جهان را از نظر داشتن آثار تاریخی و رتبة پنجم دنیا را از لحاظ تنوع اقلیمی دارد .اهمیت جهانگردی
بهمنزلة بخشی از فعالیت اقتصادی ،که سهم بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور دارد ،با جریان سرمایههای وسیعی که
هرساله صرف سرمایهگذاری در این بخش می شود و با توجه به افزایش حجم مبالغی که همچنان برای توسعة
جهانگردی بهکار میرود ،روزبهروز بهطور وسیعتری مورد قبول عامه قرار میگیرد (بحرینی و مقدم  .)34 :1383با توجه
به مطالب ذکرشده ،در تحقیق حاضر سعی شده پتانسیل ها و محدودیتهای توسعة طبیعتگردی پارک جنگلی آبیدر ،که
تأثیر سازندهای بر برنامهریزی مناسب صنعت گردشگری در منطقة مطالعهشده دارد ،شناسایی شود .همچنین ،با شناسایی
پتانسیل ها و محدودیت های گردشگری ،استراتژیها ،و راهکارهای مناسب صنعت گردشگری ،که به توسعة آن منجر
میشود ،ارائه خواهد شد .بنابراین ،قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدهای پیش روی صنعت گردشگری منطقة
مطالعهشده از دیدگاه مشارکتکنندگان و افراد ذی نفع در امر گردشگری با استفاده از تکنیک

SWOT

و فرایند تحلیل

شبکهای بررسی و تجزیهوتحلیل خواهد شد و درنهایت استراتژیهای مناسب ،بهمنظور بهرهگیری از قوتها و فرصتها و
رفع ضعفها و تهدیدها ،در جهت توسعة طبیعتگردی ،ارائه میشود تا شاید گامی هرچند کوچک در رفع محرومیتهای
این منطقه باشد و ارائة نتایج حاصله ،برنامهریزان و متولیان این صنعت را در جهت تدوین یک برنامة جامع یاری رساند.
با توجه به محرومیت منطقة مطالعهشده و درصد باالی بیکاری جوانان این ناحیه الزم است با استفاده از همة
امکانات و قابلیت ها در جهت رفع محرومیت ،ایجاد اشتغال ،و کسب درآمد از راه های مختلف اقدام شود .بدینمنظور،
صنعت گردشگری ،بهمنزلة صنعتی فرابخشیـ که با حوزههای مختلفی نظیر اقتصاد ،کشاورزی ،فرهنگ ،محیطزیست ،و
خدمات در تعامل است ،و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعة آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت
اقتصادی اجتماعی آن ناحیه شده است (مکیان و نادری  )195 :1382ـ میتواند بهمنزلة یکی از ابزارهای اصلی توسعه در
منطقه مطالعهشده مورد توجه قرار گیرد .توسعة گردشگری ،که مزایای فراوانی در حوزهها و بخش های مختلف دارد و به
برخی از آنها در ادامه اشاره میشود ،با شناخت موانع و رفع آنها و ارائة استراتژی های مناسب امکانپذیر است.
هدف کلی این پژوهش عبارت است از تدوین استراتژی توسعة طبیعتگردی پارک جنگلی آبیدر براساس تحلیل
 SWOTو فرایند تحلیل شبکهای ( .) ANPدر راستای این هدف ،در پی دستیابی به اهداف زیر نیز هستیم:
 .1شناسایی عوامل درونی (قوتها و ضعفها) و عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها) در شهر سنندج؛
 . 2ارائه و انتخاب استراتژی های مناسب و کارآ مد برای صنعت گردشگری در شهر سنندج؛
 .3ایجاد زمینه برای برنامهریزی و سیاستگذاری صنعت گردشگری در شهر سنندج.
ازاینرو ،برنامهریزی ،هدایت ،و توسعة صنعت گردشگری بهمنزلة یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و ایجاد
اشتغال ،که تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی ،و زیستمحیطی فوقالعادهای نیز دارد ،بهمنزلة یک نیاز مطرح می شود ،اما هدایت
این فرایند با شناخت علمی قابلیت ها و تنگناهای موجود در هر منطقه از کشور میسر است .در علم تصمیمگیری ،که در
آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود یا اولویتبندی و ارائة بهترین راهکارها مطرح است ،چند سالی است که
روشهای تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه جای خود را باز کردهاند (فتحی  .)1389ازجمله این روشها ،استفاده از
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برای رسیدن به نتایج بهینه و

کارآمد است .بر این اساس ،تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال اساسی است که استراتژی مناسب توسعة
طبیعتگردی پارک جنگلی آبیدر براساس تحلیل  SWOTو فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPکدام است؟
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
از نظر بیشتر مردم ،عبارت گردشگری بر سفرهای تفریحی داللت میکند و بیشتر بهصورت مترادف تعطیالت به کار
میرود .همچنین ،در کتابهای لغت از گردشگری بهمثابة مسافرت بهمنظور تفریح یاد میکنند .برعکس ،سازمانهای
گردشگری و مراکز دیگری ،که در پی توسعه ،بازاریابی ،و هماهنگی گردشگری در کشورشاناند ،سعی دارند دیدگاه
وسیعتری در این مورد داشته باشند؛ از نظر آنها گردشگری یعنی مسافرت با اهداف مختلف بهاستثنای سفر بهمنظور کار،
مهاجرت ،و فعالیتهای محلی و منطقهای (شمس و امینی  .) 84 :1388گردشگری مفهومی فراگیر و گسترده است که
تاریخچة آن به سال  1811برمیگردد و تعریف آن همچنان دستخوش تغییر و دگرگونی است (قادری و همکاران:1390
 .)28تا اواخر دهة  ،1970گردشگری بهمنزلة فعالیتی طالیی و بدون دود (آلودگی) معرفی و همواره بر پیامدهای مطلوب و
منافع آن ،بهویژه منافع اقتصادی ،تأکید میشد .از دهة  ،1980یافتهها و گزارشهای تحقیقیِ متعدد پیامدهای
زیستمحیطی ،اجتماعی ،و فرهنگی نامطلوب گردشگری را تأیید کردند .در دهة یادشده ،پیامدهای زیستمحیطی ناشی از
گردشگری به تنها دغدغة محققان ای ن حوزه مبدل شد .در دهة  ،1990در راستای پارادایم توسعة پایدار ،رویکردهای سنتی
توسعة گردشگری به چالش کشیده و با تأکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری ،حرک ت از گردشگری
انبوه بهسوی رویکرد توسعة پایدار گردشگری آغاز شد .ازاینرو ،در قالب رویکرد توسعة پایدار گردشگری ،بررسی نقش
گردشگری در توسعة منطقهای و محلی عموماً از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی یا اجتماعی فرهنگی ،و محیطی صورت میگیرد
(قدمی  .)63 :1390طبیعتگردی ،برگرفته از  ،Ecological tourismگرایش و پدیدة نسبتاً تازه در صنعت جهانگردی
است که بخشی از این صنعت را تشکیل میدهد .اینگونه از جهانگردی عمدتاً فعالیتهای فراغتی انسان را در طبیعت
فراهم و امکانپذیر میکند و بر مسافرتهای هدفمند همراه با دیدار و برداشتهای فرهنگی و معنوی از جاذبههای
طبیعی و لذتجویی از پدیدههای گوناگون آن مبتنی است .طبیعتگردی دربرگیرندة دامنة گستردهای از گزینههای ویژه
است :از بازدید علمی گرفته تا بازدید اتفاقی در منطقهای طبیعی بهمنزلة فعالیت آخر هفته یا بخش جنبی از مسافرتهای
بلندمدت و نظایر آن .چشماندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها ،دریاچهها ،تاالبها ،جزایر ،بیشهزارها و
مکانهای سرسبز و خرم ،گیاهان وحشی ،جنگلها و پارکهای ملی نواحی گردشگاهی ،مناطق کوهستانی و ییالقی،
امکانات بالقوة ورزشی تفریحی مانند غارپیمایی ،کوهنوردی ،کاوشهای زمینشناسی ،پیادهروی در طبیعت ،غواصی و
موجسواری ،شنا ،اسکی روی آب ،قایقرانی ،ماهیگیری ،و استفاده از خوراکیهای دریایی ،شکار تفریحی ،مکانهای
آبدرمانی مانند چشمههای آبمعدنی و حتی مناطق بیابانی و کویری از کانونها و جاذبههای توریستپذیر این نوع از
جهانگردی است (دانش مهر و همکاران  .)214 :1391بالتر  1طبیعتگردی را به معنای سفر و لذتبردن از جلوهها و
مناطق شگفتانگیز از جنبة زندگی طبیعی و فرهنگ آدمی میداند؛ بدون آنکه هر یک از این دو سبب آسیب رساندن به
دیگری شوند .در تعریف دیگر از طبیعتگردی ،این اصطالح هر نوع گردشگری مرتبط با طبیعت گفته میشود .انگیزة
اصلی در این گردشگری بهرهجستن از جذابیتهای طبیعی یا ویژگیهای فیزیکی و فرهنگ بومی هر منطقه است و
گردشگر پس از مشاهدة جذابیتها ،بدون اینکه خللی در آن وارد کند یا دست به تخریب آن زند ،محل را ترک میگوید
1. Bulter
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(دانش مهر و همکاران  .)215 :1391الزمة مدیریت صنعت گردشگری در هر منطقة حفاظتشده ،تهیة یک برنامة
مدیریتی متناسب با ویژگیهای زیستمحیطی ،اقتصادی ،و اجتماعی آن منطقه است .تدوین این برنامه به مدیریت
گردشگری تسهیالت و امکانات مرتبط با آن کمک میکند .پژوهشها و مطالعات فراوانی در کشورهای مختلف جهان در
امر گردشگری انجام گرفته است؛ برای نمونه میتوان به این پژوهشها اشاره کرد:
دژکام ( )1389در رسالة کارشناسی ارشد خود به شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری خوشة صنایع
شیالتی چابهار پرداخت .در این پژوهش ،از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPبرای اولویتبندی عوامل مؤثر استفاده شد و
بر همین اساس ،استراتژیهایی به منظور افزایش رقابتپذیری در خوشة صنایع شیالتی چابهار پیشنهاد شده است.
کاظمی و همکاران در سال  1389تحقیقی دیگر با عنوان « شناسایی مزیت های رقابتی در صنعت گردشگری بهمنظور
جذب گردشگران خارجی (مورد مطالعه منطقة مورد مطالعه اصفهان)» انجام دادند  .نتایج این تحقیق شامل توجه به
اقدامات تبلیغاتی ،تقویت نظام پاسخگویی در بخش های مختلف صنعت ،شناسایی ،و معرفی ابعاد جدید گردشگری برای
جذب سلیقههای مختلف گردشگران خارجی ،بازاریابی صنعت گردشگری ،استفاده از تورگردانان حرفهای ،برقراری ارتباط
مؤثر با تورگردانان سایر کشورها ،و ...بود.
راستقلم و همکاران ( ) 1388به بررسی مزیت ها و محدودیتهای توسعة کانون های گردشگری با استفاده از تحلیل
SWOT

(مطالعة موردی ،کانون های گردشگری شهرستان شهرکرد) پرداختند .آنها در این مقاله با استفاده از تحلیل

 SWOTمزیت ها و محدودیتهای توسعة کانون های گردشگری در مناطق میزبان شهرکرد را مشخص کردند و سپس با
طیف لیکرت ،وزن هریک از ارکان چهارگانة

SWOT

را سنجیدند .نتایج نشان داد میزان محدودیت ها (شامل ضعفها و

تهدیدها) با امتیاز  57/69در سطح باالتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل فرصتها و قوتها) با امتیاز  55/31است.
آنها همچنین پیشنهاد کردند جهت دستیابی به اهداف توسعة کانون های گردشگری بهمنزلة مکمل فعالیت های مناطق
میزبان الزم است برای حفظ طبیعت بکر و چشماندازها ،بهمثابة مهمترین جاذبة گردشگری ،از اصول مدیریت حفاظت
محیط زیست و قوانین مربوطه ،به همراه ضمانت اجرایی آن استفاده کرد.
نوحهگر و همکاران ( ) 1388به ارزیابی قابلیتهای طبیعتگردی جزیرة قشم با بهرهگیری از مدل مدیریت استراتژیک
SWOT

پرداختند .یافتهها نشان داد که استراتژی بازنگری ( )WOبا  16/36امتیاز با استراتژی حداکثر استفاده از ورود

طبیعت گرها در فصول مناسب سال با حفظ ارزش های جزیره و استراتژی رقابتی ،تهاجمی ( )SOبا امتیاز  15/65با تأکید
بر تبادالت فرهنگی شفاف با سایر کشورها بهمنظور معرفی قابلیت ها و جایگاه فرهنگ و آداب مردم جزیره و با هدف
جذب هرچه بیشتر گردشگرهای داخلی و خارجی بهمنزلة بهترین استراتژی ها شناخته شد.
فرجی سبکبار و همکاران ( )1387مقالهای با عنوان «مکانیابی محل دفن بهداشتی زبالة روستایی با استفاده از مدل
فرایند تحلیل شبکهای ( ،)ANPمطالعة موردی نواحی روستایی شهرستان قوچان» انجام دادند .براساس نتایج این تحقیق،
مناطق مناسب و نامناسب برای دفن زباله مشخص شدند .بدینترتیب ،مکانهایی بهمنزلة بد تعیین شدند که بهطور عمده
بر روی دشت های حاصل خیز و با نفوذپذیری باال هستند و مناطق خوب جهت دفن زباله بهطور عمده در تپهماهورها ،که
ضخامت خاک بیشتر است و از مراکز جمعیتی و نیز زمینهای مناسب کشاورزی ،مناطق حساس دورند ،میباشند.
استریگا  ،1فلیس  2و پتریلو  )2011( 3از رویکرد

ANP-SWOT

برای حداقل سازی اثرات محیطی درنتیجة فعالیتهای

معدنکاری استفاده کردند .آنها بحث توسعة پایدار را در بافت صنعت معدن بررسی کردند و با استفاده از

رویکرد ANP-

1. Ostrega
2. Felice
3. Petrillo
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استراتژیهایی را برای دولت و صنعت ارائه کردند که اگر بهکار گرفته شوند ،موجب بهبود عملکرد محیطی و

توسعة یک چارچوب برای توسعة پایدار در صنعت معدنکاری میشود.
تاکانو ( ) 2009از مدل ترکیبی

SWOT

و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبرای برنامهریزی استراتژیک بازاریابی

احیای گردشگری ،مطالعة موردی سریالنکا ،استفاده کردند .آنها با استفاده از تکنیک
صنعت را بررسی و برای اولویتبندی فاکتورهای  SWOTاز تکنیک

AHP

SWOT

عوامل بیرونی و درونی

استفاده کردند .نتایج نشان داد که استراتژی

ارتباطی و تفکیکی محافظهکارانه با استراتژی ترغیبی بازاریابی بهترین استراتژیهایی بودند که برای فرایند احیای
گردشگری بهکار گرفته شد.
محدودة مطالعهشده
منطقة موردنظر با وسعت تقریبی  1555هکتار بخشی از حوضة آبخیز رودخانة سیروان است که در جنوب غربی شهر
سنندج بین طولهای جغرافیایی ˝ 46˚،55´،24تا ˝ 46˚،59´،12طول شرقی و ˝ 35˚،15´،52و ˝ 35˚،19´،24عرض
شمالی واقع شده است .این منطقه از شمال به شهر سنندج و پادگان و از جنوب به ارتفاعات و روستای حسنآباد و از
شرق به روستاهای قرادیان و خانقاه و از غرب به کوههای آبیدر بزرگ و روستای نوره و عنبر بزان محدود میشود .ارتفاع
متوسط منطقه  2073متر از سطح دریاست .مرتفعترین نقطة طرح به نام قلة آبیدر با ارتفاع  2546متر از سطح دریا و
پایینترین نقطة آن  1600متر منتهی به جادة کمربندی آبیدر واقع شده است .اختالف ارتفاع باالترین نقطه با پستترین
نقطه  946متر است.

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

روش پژوهش
این تحقیق توصیفیـ تحلیلی است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای موردنیاز از بررسیهای اسنادی و کتابخانهای و
مطالعات میدانی استفاده شده است .گردشگری صنعتی چندبعدی و فعالیتی بسیار پیچیده است که تبعات مثبت و منفی
دارد و بدون برنامهریزی و استراتژی های مشخص ممکن است نتایج ناخواسته و تأثیرات ناهنجاری از توسعة آن بهدست
آید .بنابراین ،برای کاهش تأثیرات منفی گردشگری و بهرهگیری از منافع آن باید به تدوین استراتژی اقدام کرد .در تدوین
استراتژی گردشگری ،باید نکات مهمی را در نظر داشت و با پرداختن به این موضوعات استراتژی گردشگری را تدوین و
سیاستگذاری کرد.
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فرایند تحلیل شبکهای ( :)ANPفرایند تحلیل شبکهای یک تئوری ریاضی است که بهطور سیستماتیک با انواع
وابستگیها سروکار دارد و بهطور موفقیتآمیزی در زمینه های گوناگون به کار گرفته شده است (کیانی و ساالری .)1390
این روش از سوی ساعتی توسعه یافت تا اولویتهایی را برای تصمیمها فراهم آورد؛ بدون آنکه فرضیاتی دربارة رابطة
سلسلهمراتبی یکسویه میان سطوح تصمیم انجام گیرد (اصغرپور  .)1387روش

ANP

براساس تحلی ل مغز انسان برای

مسائل پیچیده با ساختار غیرردهای و بهمنظور اصالح روش  AHPارائه شده است (سامانی و دالور  .)1389در این روش،
برای مدل کردن مسئله شبکهای که گرههای موجود در ای ن شبکه معادل هدف ،معیارها ،و گزینههاست ،رسم میشود.
بردارهای جهتداری که ای ن گرهها را به هم وصل میکنند ،نشاندهندة جهت اثر گرهها بر یکدیگر است (عملنیک و
همکاران  .)1389فرایند تجزیهوتحلیل شبکهای مسئلة تصمیمگیری را با بهکارگیری دیدگاه سیستمی توأم با بازخورد
مدلسازی میکند (شفابخش و همکاران  .)1391تکنیک

ANP

با چارچوب جامع و فراگیر ،همة تعامالت و روابط میان

سطوح تصمیمگیری را که یک ساختار شبکهای تشکیل میدهد ،میتواند در نظر گیرد .خوشه ها معرف سطوح
تصمیمگیریاند و ک مان ها تعامالت میان سطوح تصمیمگیری را نشان میدهند .جهت ک مانها وابستگی را مشخص
میکند (دری و حمزهای .)1389
همانطور که مشاهده میشود ،ساختار سلسلهمراتبی حالت خاص و ویژهای از ساختار شبکهای است .شکل 2مقایسة
ساختار سلسلهمراتبی و شبکهای را نشان میدهد.

شکل .2مقایسة ساختار سلسلهمراتبی و شبکهای ( )Saaty 1996
الف) فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،ب) ساختار شبکهای

سادهتری ن شبکه از تعدادی خوشه به همراه عناصر درون آنها ساخته میشود .در مواردی که عناصر یک خوشه روی
همه یا برخی عناصر خوشة دیگر اثر میگذارند (یا از آنها اثر میپذیرند) ،ارتباطی بی ن دو خوشه ایجاد میشود که آن را
وابستگی بیرونی مینامیم (رحیمی و عشقی  .)1387وابستگی دوسویه بین دو خوشه بهمنزلة چرخة بازخورد بیان میشود
و هنگامیکه عناصر به عناصر درون خوشة خودشان مرتبط می شوند ،وابستگی درونی وجود دارد (عملنیک و همکاران
 .) 1389کاربرد وابستگیهای درونی و بیرونی در حقیقت بهترین روشی است که میتوان در شناسایی و معرفی مفاهیم
تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری در میان خوشه ها و عوامل ،با توجه به یک عامل خاص ،استفاده کرد.
در مرحلة مدلسازی ،هدف تصمیمگیری ،شاخصهای تصمیمگیری ،و گزینة ممکن مشخص میشود .از طریق
مقایسة زوجی میتوان وزن نسبی معیارها و غیرمعیارها را مشخص کرد .مقایسة زوجی عناصر در هر سطح با توجه به
اهمی ت نسبی آن نسبت به معیار کنترل ،شبیه روش  AHPانجام میشود .در چنی ن مقایسههایی ،یک معیار نسبی از  1تا
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 9برای مقایسة دو عامل بهکار میرود .در مرحلة بعد ،وزنهای داخلی شاخصها و زیرشاخصها ،که در مرحلة مدلسازی
مشخص شده بودند ،محاسبه میشود .در ای ن مرحله ،وابستگیهای درونی و بازخوردی مدنظر است.
نکتة مهم در قضاوتها و مقایسههای زوجی ،کنترل سازگاری آنهاست .ای ن مهم ،بهویژه در تصمیمگیریهای
کالن ،اهمی ت فراوانی دارد ،زیرا افراد ممک ن است در قضاوتهای خود بهصورت ضدونقیض عمل کنند (سعیدی و نجفی
 .)1389در حالت کلی ،میزان ناسازگاری ک متر از  0/1در ماتریسهای مقایسههای زوجی پذیرفتنی است (قدسیپور
 .)1389نسبت سازگاری ( )CRهر ماتریس محاسبه میشود که در آن

CI

شاخص سازگاری ماتریس مقایسة زوجی است

و با استفاده از بزرگترین مقدار بردار ویژه ( )λmaxو بعد آن ( )nبرآورد میشود (ولی سامانی و دالور  .)1389نرخ
ناسازگاری به وسیلة نرمافزار برای هر ماتریس مقایسة زوجی محاسبه و ارائه میشود که اگر از  0/1فراتر رود ،آن قضاوت
ناسازگار است و در نحوة قضاوت باید تجدیدنظر شود (سعیدی و نجفی .)1389
سوپرماتریس برای تجزیهوتحلیل وابستگیهای داخلی میان اجزای سیستم بهکار میرود .اجزای سوپرماتریس از
ماتریسهای مقایسههای زوجی وابستگیهای درونی حاصلشده و در آن جایگذاری می شوند .هر ارزش غیر صفر در
ستون سوپرماتریس ،بیانگر اهمی ت نسبی وزن حاصلشده از ماتریسهای مقایسههای زوجی وابستگیهای درونی است
(فرجی سبکبار و همکاران 1390؛ ملکی و همکاران  .)1389یک سوپرماتریس درحقیقت یک ماتریس جزءبندیشده است
که در آن هر بخش از ماتریس رابطة میان دو گره (سطح تصمیمگیری) را در کل مسئلة تصمیمگیری نشان میدهد .فرم
استاندارد یک سوپرماتریس که )  (Saaty, 1996معرفی کرده است ،در شکل 3مشاهده میشود که

C

بیانگر گرهها و

e

بیانگر عناصر درون گره هاست .بردارهای  Wدرون ماتریس نیز بردارهای وزنی حاصل از مقایسههای زوجی عناصر گرهها
با یکدیگر است (دری و حمزهای .)1389
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شکل .3ساختار کلی سوپرماتریس ( )Saaty, 1996

ماتریس تحلیلی SWOT

پس از تحلیل محیط داخلی و خارجی و تعیین قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدها ،با استفاده از ماتریس  ،SWOTکه
چهار منطقه با چهار نوع استراتژی متفاوت دارد ،به تدوین سیاست ها و استراتژیهای توسعة طبیعتگردی پارک جنگلی
آبیدر میپردازیم (شکل .) 4با استفاده از این ماتریس میتوان قوتها و فرصت های موجود گردشگری منطقة مطالعهشده
را حفظ کرد و ضعفها و تهدیدها را حذف و به قوت و فرصت تبدیل کرد یا حداقل اینکه برای کاهش تأثیرات منفی و
مخرب آنها بر صنعت گردشگری منطقة موردمطالعه دامنة این عوامل را کاهش داد.
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شکل .4ماتریس  SWOTو نحوة تعیین استراتژی ها (منبع :افتخاری و مهدوی )9 :1385

الف) استراتژیهای

استراتژیهای

SO

SO

بهمنزلة استراتژی های تهاجمی شناخته می شوند .در این منطقه ،پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در

جهت استفاده از فرصت ها با استفاده از قوتها ارائه میشود.
ب) استراتژیهای

استراتژیهای

WO

WO

بهمنزلة استراتژی های بازنگری شناخته می شوند .در این منطقه ،پیشنهادها و راهکارهای اجرایی در

جهت رفع نقاط ضعف از طریق بهرهبرداری بهینه از فرصتها ،بهویژه از طریق تخصیص مجدد منابع ،مورد توجه است.
ج) استراتژیهای

ST

بهمنزلة استراتژی های تنوع شناسایی شدهاند  .این استراتژی بر آن است تا با شناسایی مهمترین قوتهای درونی صنعت
گردشگری به مقابله با تهدیدهایی که با آن مواجه است بپردازد .بنابراین ،تأمین نیازهای الزم به منظور مقابله با تهدیدات
فراروی ناحیه ،مهمترین بخش پیشنهادها را به خود اختصاص میدهد.
د) استراتژیهای

WT

استراتژیهای  ،WTبهمنزلة استراتژی های تدافعی ،بر آن است تا با ارائة راهکارهای اجرایی ،ضمن به حداقل رساندن
ضعفهای فراروی توسعة طبیعتگردی ،از تهدیدهایی که با آن مواجه است نیز اجتناب کند  .نواحی توریستی در این
منطقه با بیشترین آسیبپذیری مواجهاند (مهدوی 118 :1383ـ.)124
هدف از پژوهش حاضر ،استفاده از رویکرد  SWOTو  ANPبهمنظور تدوین استراتژی توسعة طبیعتگردی پارک جنگلی
آبیدر در شهر سنندج است .در این تحقیق ،قوتها و ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدهای پیش روی توسعة طبیعتگردی
منطقه ،با توجه به مصاحبههای صورتگرفته ،مشخص شده است؛ سپس با استفاده از ماتریس

SWOT

استراتژیهای

مناسب توسعة این صنعت ارائه شده است .در ادامه ،با استفاده از دادههای جمعآوریشده از طریق پرسشنامه ،سوپرماتریس
وزنی و نهایی جهت اولویتبندی معیارها ،زیرمعیارها ،و استراتژیهای تدوینشده تشکیل شده است .در تکمیل این
پرسشنامه ،قضاوت های زوجی موردنظر وارد میشود و نرمافزار

Super Decision

از طریق میانگین هندسی ،قضاوتها را

تلفیق و اعمال میکند .بنابراین ،نتیجة نهایی از تلفیق آرای پاسخدهندگان به دست میآید .شکل 5مراحل تحقیق را نشان
میدهد.
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تجزیه و تحلیل محیط خارجی

تجزیه و تحلیل محیط داخلی

استفاده از مدل  SWOTو ارائة استراتژیهای توسعة طبیعتگردی

تطبیق مدل  SWOTبا ANP

اولویتبندی گروههای  SWOTو زیرمعیارهای تحقیق

انتخاب استراتژی توسعة طبیعتگردی
شکل .5مراحل تدوین و انتخاب استراتژی توسعة طبیعتگردی پارک جنگلی آبیدر

مدل شبکهای مناسب برای

S WOT

مدل سلسلهمراتبی و شبکهای که برای تحلیل  SWOTپیشنهاد میشود ،از چهار سطح تشکیل شده است .هدف (بهترین
استراتژی) نشاندهندة سطح اول است .سطح دوم ،گروههای

SWOT

هست ند و سطح سوم عوامل یا فاکتورهای هر گروه

از  ،SWOTو سطح چهارم هم شامل گزینه ها یا استراتژی های بدیل است (.)2007,3370 Yuksel & Dagdeviren,
بحث و یافتهها
همانطور که در قسمت روششناسی تحقیق ذکر شد ،تحلیل

SWOT

بهمنظور شناسایی و بررسی عوامل درونی (قوتها

و ضعفها ) و عوامل تأثیرگذار بیرونی ناحیه (فرصت ها و تهدیدها) بر گردشگری در ناحیة مطالعهشده بهکار برده میشود.
درحقیقت ،از این روش بهمنزلة ابزاری جهت شناسایی مسائل استراتژیک و ارائة استراتژی های مناسب استفاده میشود.
در ابتدا ،با سنجش محیط داخلی و محیط خارجی ناحیه فهرستی از قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدات شناسایی
میشود .سپس برای برطرف کردن یا تقلیل ضعفها و تهدیدها و تقویت و بهبود قوتها و فرصت های موجود در ارتباط
با گسترش طبیعتگردی منطقة مطالعهشده ،استراتژی های مناسبی ارائه میشود.
تجزیهوتحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعة صنعت طبیعتگردی و تشکیل ماتریس قوتها،
ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدها ()SWOT
پس از مصاحبههای متعدد با کارشناسان گردشگری و تعدادی از گردشگران ورودی به منطقه ،قوتها و ضعفهای مهم
توسعة طبیعتگردی در منطقه شناسایی شد .برای توسعة طبیعتگردی تعداد  6قوت داخلی در برابر  9ضعف داخلی و
تعداد  8فرصت خارجی در برابر  7تهدید خارجی شناسایی و بررسی شده است .به این ترتیب ،درمجموع 14 ،قوت و
فرصت بهمنزلة مزیتها و  16ضعف و تهدید بهمنزلة محدودیت ها و تنگناهای پیش روی توسعة طبیعتگردی شناسایی
شد (جدول .)1
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جدول .1ماتریس خالصة استراتژی های توسعة صنعت طبیعتگردی

تحلیل سؤاالت

فرصتها ( )O
 : O1استفاده از ظرفیتهـای طبیعـی منطقـه
برای توسعة اکوتوریسم
 : O2افزایش انگیزه برای مسـافرت و تفـریح
در این منطقه
 : O3امکــان ایجــاد گردشــگری طبیعــی
کوهستان
 : O4امکان توسعة کاشت و پرورش گیاهان
دارویی و...
 :O5اشــتغالزایــی بــهوســیلة گســترش
اکوتوریسم
 :O6تمایـل زیــاد سـاکنان بــه مشــارکت در
طرحهای توسعة گردشگری در آینده
 :O7امکــان پــرورش زنبورعســل ،مــر  ،و
بوقلمون
 : O8همکاری دولت با بخش خصوصی برای
توسعة زیرساختها

قوتها ( )S
 : S1وجود  6ماه (اردیبهشت تا آبان) آسایش
اقلیم ی
 : S2غــار پــارک جنگلــی آبیــدر و وجــود
چشمانداز زیبا به همراه فضای سبز طبیع ی
 : S3ارتفاعات و قلل مرتفع جهت انجام دادن
ورزشها و تفریحات
 : S4وجـــود چنـــد چشـــمه در محـــدودة
مطالعهشده
 : S5وجـود آدابورسـوم فرهنـگ محلـ ی و
سنت ی
 : S6امکـان تولی ـد محصــوالت خشــکبار از
باغات محدودة عرصه

استراتژیهای ( )S O
 . 1تــرویج و تبلیــد گردشــگری طبیعــی و
اکوتوریسم
 . 2طــرحریــزی و طراحــی فعالیــتهــای
گردشگری کوهستان
محور متناسب با پتانسیلهای محیطی
 . 3طــرحریــزی و طراحــی فعالیــتهــای
گردشــگری روســتا محــور متناســب بــا
پتانســیلهــای محیطــی و اجتمــاعی و
فرهنگی روستای قوریقلعه
 . 4طــرحریــزی و طراحــی فعالیــتهــای
گردشگری ورزشی
 . 5تهیـة طــرح طبیعـتگــردی متناسـب بــا
پتانسـیلهــای طبیعــی منطقـه بــه منظــور
توسعة طبیعتگردی در منطقة مطالعهشده
 . 6استفادة هدفمند از افزایش انگیـزة مـردم
در جهت اسـتفاده از جاذبـههـای طبیعـی،
فرهنگی ،مذهبی ،و تاریخی
 . 7ایجاد فرصتهای شغلی در فعالیتهـای
گردشگری طراحیشده در منطقه به منظور
استفاده از نیروهای جوان
 . 8فراهم آوردن امکانات و شرایط به منظور
عرضة محصوالت خشکبار منطقه در بین
گردشگران
 . 9اســتفاده از جمعیـــت فعــال اقتصـــادی
به منظور توسعة کاشت و پرورش گیاهـان
دارویی ،پرورش زنبورعسل ،و ...
 . 10ایجاد هماهنگی و همکـاری دولـت بـا
بخـــشهـــای خصوصـــی بـــه منظـــور
یکپارچهسازی کارکردهای اکـوتوریسـم و
بهرهگیری اصولی از جاذبهها

ضعفها ()W
 : W1نبود نیروهای متخصص و آموزشدیده
در این نواحی
 : W2نامناسب بودن تأسیسـات و تجهیـزات
تفریحی
 : W3کمبــود وســعت پارکینــگ در هنگــام
ازدحام جمعیت
 : W4توزیع نامناسب گردشـگران در فصـول
مختلف سال
 : W5طوالنیبودن دورة خشک
 : W6نامناسببودن و ناکافیبودن تجهیـزات
تفریحی و اقامتی
 : W7توزیع نامناسب آب قابل شرب
 : W8وضعیت نامناسب جاده
 : W9کمبــود بنیــة مــالی مــردم منطقــة
مطالعهشده
استراتژیهای ( )WO
 . 1بــازنگری بــه نحــوة توزیــع تســهیالت و
خدمات اقامتی و تفریحی در پارک جنگلی
آبیدر
 . 2احداث و گسـترش خـدمات و تجهیـزات
تفریحی برای کودکان
 . 3بــازنگری بــه نحــوة توزیــع تســهیالت
بهداشتی و خدماتی در منطقة مطالعهشده
 . 4توسعه و گسـترش مسـیرهای دسترسـی
جدید برای به منظر کشیدن چشماندازهای
جذاب پنهان
 . 5بازنگری ،اصالح ،و تقویت چشماندازهای
مسیرهای دسترسی موجود
 . 6بـازنگری امکانـات و وسـایل حمـلونقـل
عمومی
 . 7گسترش فضـاهای بـاز و مناسـب جهـت
گذراندن اوقات فراغت گردشگران
 . 8بازنگری نحوة توزیع آب قابل شرب

پرسشنامة سنجش اهمیت نسبی معیارها ،زیرمعیارها ،و استراتژیهای توسعة طبیعتگردی
این پرسشنامه برای سنجش اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر توسعة طبیعتگردی منطقة مطالعهشده و
استراتژی های این صنعت طراحی شد .بدینمنظور ،این پرسش نامه بین کارشناسان و خبرگان امر صنعت گردشگری منطقة
مطالعهشده توزیع و جمعآوری شد .این پرسشنامه بهگونهای طراحی شده که امکان مقایسة دوبهدوی گروه ها و فاکتورهای
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 SWOTو همچنین استراتژیها را براساس زیرمعیارهای تحقیق فراهم میآورد و درنهایت با استفاده از آن میتوان میزان
وابستگی بین گروههای  SWOTرا اندازهگیری کرد .پس از جمعآوری پرسشنامه و استخراج ماتریس های تصمیم ،الزم بود
تا نرخ ناسازگاری آنها محاسبه شود .بدینمنظور ،از نرمافزار  Super Decisionاستفاده شد .با توجه به استفاده از راهنمای
تکمیل پرسشنامه از یک سو و حضور شخص محقق هنگام تکمیل پرسشنامه و ارائة توضیحات الزم در صورت نیاز ،همة
ماتریس ها نرخ ناسازگاری قابلقبولی (کمتر از  )0/1داشتند  .نرخ ناسازگاری در آخرین سطر هر ماتریس عنوان شده است.
تشکیل سوپرماتریس
پس از انجامدادن مقایسههای زوجی ،نوبت به محاسبة امتیازات نهایی هر یک از معیارها ،زیرمعیارها ،و گزینهها برای به دست
آوردن اولویت کلی آنها با توجه به هدف تحقیق می رسد .برای این منظور ،نتایج حاصل وارد سوپرماتریس شدند .سوپرماتریس،
که از تلفیق ماتریس های مختلف بهدست میآید و نرمال میشود ،سوپرماتریس وزنی است .در ادامه ،یک سوپرماتریس محدود
برای هر عنصر محاسبه میشود و هریک از این سوپرماتریسها بهوسیلة ارجحیت عنصرِ خود وزندهی میشود .درنهایت ،با
تلفیق و سنتز همة سوپرماتریس های حدی ،نتیجة تصمیم مشخص میشود  .اولویت نهایی معیارها ،زیرمعیارها ،و گزینههای
تحقیق نسبت به هدف تحقیق مشخص شد .با استفاده از سوپرماتریس های وزنی و حد تحقیق ،اولویت معیارها (زیرعوامـل
 )SWOTو زیرمعیارهای تحقیق (زیرعوامل  ) SWOTنسبت به هدف تحقیق مشخص شد.
جدول .2مقادیر معیارها و زیرمعیارهای تحقیق نسبت به هدف تحقیق
اولویت زیرعوامل  S WOTنسبت هدف
تحقیق
Limiting

Normal

زیرعوامل S WOT

اولویت عوامل  S WOTنسبت به هدف تحقیق

عوامل

S WOT

Limiting

Normal

0/002

0/083

فرصتها

0/017

0/144

قوتها

0/075

0/236

تهدیدها

0/071

0/535

ضعفها
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همانطور که جدول 2نشان میدهد ،نتایج رتبهبندی عوامل و زیرعوامل

SWOT

در دو ستون نرمال و حدی نمایش

داده شدهاند .مقادیر نرمال براساس فرم مقایسههای زوجی بوده و مستقیماً از سوپرماتریس وزنی تحقیق استخراج شدهاند.
مقادیر حدی بهصورت مستقیم از سوپرماتریس حد اخذ میشوند .نتایج این دو ستون باهم مطابقت دارند و رتبهبندی
یکسانی را برای عوامل و زیرعوامل نشان میدهند .با توجه به رتبهبندی اعالمشده ،مهمترین عوامل و زیرعواملی که
برای توسعة طبیعتگردی ابتدا باید بر آنها تمرکز کرد ،مشخص شده است.
پس از تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارهای تحقیق ،نوبت به محاسبة اولویت گزینههای تحقیق (استراتژی ها) نسبت
به هدف می رسد .با استفاده از سوپرماتریس حد ،اولویت این استراتژیها مشخص شد (جدول.)3
جدول .3مقادیر گزینههای تحقیق نسبت به هدف تحقیق

همانگونه که مشاهده می شود ،نتایج در سه ستون نرمال ،خام ،و ایدهآل نشان داده شدهاند  .ستون نرمال اولویت
هریک از گزینهها را براساس فرم مقایسههای زوجی نمایش میدهد و معمولترین روش برای مشاهدة نتایج است.
مقادیر ستون ایدهآل از تقسیم مقادیر هر یک از اعداد ستون نرمال بر بزرگتر ین عدد این ستون بهدست میآید .بنابراین،
مقادیر عددی گزینههای منتخب همواره  1است .مقادیر ستون خام بهصورت مستقیم از سوپرماتریس حدی اخذ میشود.
مطابق نتایج نشاندادهشده در جدول ،3استراتژی های مناسب توسعة طبیعتگردی منطقة مطالعهشده رتبهبندی شده و از
این طریق متولیان و سیاست گذاران صنعت گردشگری و طبیعتگردی میتوانند فعالیت های خود را بر بهترین استراتژی
پیشنهادی متمرکز

کنند.

یافتههای حاصل از اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای تحقیق
با جمعآوری و تحلیل آرای کارشناسان و ذی نفعان صنعت گردشگری منطقة مطالعهشده ،اولویت معیارها ،زیرمعیارهای
استراتژیک نسبت به هدف تحقیق مشخص شد .جدول 4اولویت معیارها (عوامل  )SWOTو زیرمعیارها (زیرعوامل
 ) SWOTنسبت به هدف تحقیق نشان میدهد.
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جدول  .4اولویت معیارها و زیرمعیارها نسبت به هدف تحقیق
مقادیر اولویتبندیشده
زیرعوامل  SWO Tنسبت
به هدف تحقیق

اولویت
زیرعوامل
SWO T

0/111
0/069
0/0605
0/032
0/0237
0/0111
0/0081
0/006
0/0047
0/1132
0/0716
0/0518
0/041
0/0242
0/0151
0/0093
0/368
0/331
0/244
0/158
0/113
0/081
0/322
0/223
0/157
0/105
0/079
0/066
0/027
0/017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

زیرعوامل
SWO T

مقادیر
اولویتبندیشده

عوامل SWO T

اولویت های عوامل
 SWO Tنسبت به هدف
تحقیق

W6
W1
W2
W9
W5

ضعفها

0/535

1

W4
W3
W8
W9
t6
t1
T7
t2
t4

تهدیدها

0/236

2

t5
t3
S2
S6
S1
S3

قوتها

0/144

3

S5
S4
O1
O3
O2
O4
O6

فرصتها

0/083

4

O5
O7
O8

همان طور که در جدول 4نشان داده شده است ،در بین عوامل

SWOT

(قوتها ،ضعفها ،فرصتها ،و تهدیدها)،

ضعفها و پس از آن تهدیدها بیشترین اولویت را داشته و بر قوتها و فرصتها غلبه کردهاند که نشاندهندة
آسیبپذیری طبیعتگردی است .بنابراین ،برای توسعة طبیعتگردی در منطقة مطالعهشده به اجرای راهکارهایی نیاز است
که با اجتناب از تهدیدها و رفع ضعفها ،زمینة بهرهبرداری از پتانسیل ها و فرصت های پیش رو را فراهم آورد .همچنین،
مطابق با جدول  4میتوان این نتایج را استخراج کرد:
در بین قوتها ،در منطقة مطالعهشده ،زیرمعیار «پارک جنگلی آبیدر و وجود چشمانداز زیبا به همراه فضای سبز
طبیعی» با وزن  0/368بهعنوان مهمترین مزیت منطقه برای توسعة گردشگری بهحساب میآید .وجود پارک جنگلی آبیدر
و جاذبههای طبیعی و منحصربهفرد و تنوع آبو هوایی چشم هر بینندهای را خیره میکند .ازاینرو ،این منطقه میتواند
پذیرای گردشگرانی باشد که با هدف طبیعتگردی سفر میکنند .در این زمینه ،با توسعة صنعت اکوتوریسم در منطقه،
سایر جاذبهها (مانند جاذبههای تاریخی ،مذهبی ،عشایری ،و )...نیز بهرهبرداری شدهاند و زمینة توسعة صنعت گردشگری
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پدید میآید .در مورد ضعفها« ،نامناسببودن و ناکافی بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی و تفریحی» با وزن 0/111
اولویت اول را به خود اختصاص داده است که در این زمینه با احداث و گسترش خدمات و تجهیزات میتوان بهمنزلة
موانع توسعة طبیعتگردی برطرف شده ،بهبود و ارتقا یابند .همچنین ،ازنظر پاسخگویان ،استفاده از ظرفیتهای طبیعی
منطقه برای توسعة اکوتوریسم ،با وزن  0/322بهمنزلة مهمترین فرصت جهت توسعة طبیعتگردی بهشمار میآید که
میتوان با تهیة طرح طبیعتگردی و معرفی جاذبههای طبیعی منطقه در گسترش طبیعتگردی در منطقة مطالعهشده
اقدام کرد .در بین زیرمعیارهای تهدیدها ،از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی از سوی گردشگران با وزن 0/1132
بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است که میتوان با برنامهریزی برای تأمین سوخت گردشگران و تنوعبخشی به
برنامههای اطالعرسانی و باال بردن آگاهی گردشگران در نحوة برخورد با طبیعت از این تهدید خارجی جلوگیری کرد.
یافتههای حاصل از اولویتبندی گزینههای تحقیق
با جمعآوری و تحلیل آرای کارشناسان و ذی نفعان صنعت گردشگری در منطقة مطالعهشده ،اولویت گزینهها
(استراتژی ها) نسبت به هدف تحقیق مشخص شد (جدول.)5
جدول  .5اولویت گزینه ها نسبت به هدف تحقیق
اولویت استراتژی ها نسبت به هدف تحقیق

استراتژی ها

مقادیر اولویتبندیشده

1
2
3
4

Wt
Wo
St
So

0/467912
0/235804
0/176639
0/119645

همان طور که در جدول 5نشان داده شده است ،براساس اولویتبندی انجامشده ،از بین استراتژی های پیشنهادی،
استراتژیهای
دستة

WT

WT

بهمنزلة بهترین استراتژی جهت توسعة صنعت طبیعتگردی انتخاب میشود .تأکید استراتژیهای

بر این است که با ارائة راهکارهای اجرایی ضمن به حداقل رساندن ضعفهای فراروی این منطقه ،از

تهدیدهایی که با آن مواجه است نیز اجتناب کند .با استفاده از قابلیت های زیاد و جاذبههای بسیار متنوع این منطقه برای
جذب گردشگر ،برنامهریزان و سیاست گذاران قادر خواهند بود که از تهدیدهای پیش روی صنعت طبیعتگردی منطقه
اجتناب کنند و ضعفها را کاهش دهند.
نتایج نشان داد که منطقة مطالعهشده آسیبپذیری پارک جنگلی آبیدر به لحاظ توسعة طبیعتگردی باالست و
همچنین توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح پارک جنگلی آبیدر ،با توجه به محدودبودن فرصتها و باالبودن
ضعفها ،امری الزامی است .مطابق با این استراتژیها ،درصورت تدوین قوانین ویژه بهمنظور استفادة بهینه از جاذبهها و
منابع طبیعی منطقه برای گردشگران جهت جلوگیری از تخریب و از بین رفتن منابع طبیعی و زمینهسازی و تشویق مردم
منطقة مطالعهشده به مشارکت در طرحهای توسعه جهت افزایش اشتغال در منطقه و ...مطابق با یافتههای تحقیق ،با
بهکار گیری این دسته استراتژی ها ،تحوالتی پویا و پایدار در طبیعتگردی منطقة مطالعهشده شاهد خواهیم بود.
نتیجهگیری
در مقالة حاضر ،ساختار مدل
نرمافزار

Super decision

ANP-SWOT

برای انتخاب بهترین استراتژی توسعة طبیعتگردی منطقة مطالعهشده در

طراحی شد .گزینههای گروه و زیرگروه (گره یا نود) در مدل  ANPطراحی ،وزندهی ،محاسبه،

تدوین استراتژی توسعة طبیعت گردی بر اساس تحلیل  S WOTو...

و پردازش شدند .نتایج بهصورت ماتریس های متعدد نشان داده شد .نتایج تحلیل
SWOT

135
ANP

نشان میدهد که در بین عوامل

ضعفها و پس از آن تهدیدها نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتری برخوردار شدند که نشاندهندة موقعیت

رقابتی نامناسب و آسیبپذیری صنعت گردشگری و طبیعتگردی منطقه بود .این در حالی است که احمدیزاده و
همکاران ( ) 1393در ارزیابی قابلیتهای توسعة استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای

)(ANP

نشان

دادند که با ارزیابیهای بهعملآمده ،استراتژی بهرهبرداری از منطقة ویژة اقتصادی ( )SOدر رتبة اول و استراتژیهای
حفظ و احیای انرژی های نو و گردشگری در مراتب بعدی توسعة استان خراسان جنوبی قرار دارند.
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