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چکیده اطالعات مقاله         

انداز نامشخص اقتصاد های اخیر نسبتاً پایدار بوده است و باوجود چشمگردشگری در طول سال فعالیّت 

شده که این بخش از روند فرایند در بسیاری از کشورها مشخص یکاریبهای اقتصاد کالن و جهانی، تنش

های ه به توسعه علوم و فنون و پیشرفتی که در مدلای با توجّمند شده است؛ در چنین زمینهشدن بهرهجهانی

گردشگری  نةیدر زمریزی هایی جدید درصدد برنامهیزان با استفاده از مدلشده است برنامهپژوهشی حاصل

این  ی دراجتماع محل با تأکید بر مشارکتگردشگری در استان البرز  یریزی توسعهند. برنامهباشمی

در این پژوهش که با  اساسنیبرازایی و رشد اقتصادی این استان خواهد شد. اشتغالموجب  هاریزیبرنامه

ی هدرزمین AHPهای سوات و است سعی شده با استفاده از تلفیق مدل گرفتهصورتتحلیلی  –روش توصیفی 

بر اساس محاسبات مدل سوات تهدیدات با نمره  ؛ لذاگردشگری استان البرز راهبردهایی ارائه گردد یتوسعه

قوت و درنهایت نقاط  111/2ها با مقدار ، فرصت139/2آن، نقاط ضعف با مقدار  از باالترین ضریب و پس 131/2

، AHPا پس از تلفیق نتایج مدل سوات با مدل اند؛ امّترین ضریب را به دست آوردهپایین 173/2با مقدار 

 باالترین مقدار وزن محاسبه را به دست آورده است و پس 700/4مقدار برآورد شده با ( WTراهبرد تدافعی )

گیری شده ، راهبرد رقابتی با مقدار اندازه012/3گیری شده راهبردهای تهاجمی با مقدار اندازه بیبه ترتآن  از

مراتب راهبردهای ترین مرتبه از سلسلهدر پایین 929/3کارانه با مقدار و درنهایت نیز راهبرد محافظه 003/3

گردشگری  بخشتوسعه  ینهیدر زم تیاست بدین ترتیب بر اساس این خروجی پیشنهادا قرار گرفتهموردنظر 

ده است.شاستان البرز ارائه

.، استان البرزSWOT-AHPمدل  ،یمشارکت اجتماع محل ،یگردشگر یتوسعه: هادواژهیکل

hataminejad@ut.ac.ir مسئول: ینویسنده*
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 حاتمی نژاد و همکاران/توسعه یراهبرد یزیربرنامه

 

 مقدمه
 شدنلیتبدها درجهان مطرح بوده و اقتصاد گردشگری در حال تعنوان یکی از پردرآمدترین فعالیّبه گردشگری     

ت مسافرت و گردشگری در طول فعالیّ(. 922: 9911)گروسی و همکاران،  به یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی است

در  یکاریبهای اقتصاد کالن و انداز نامشخص اقتصاد جهانی، تنشهای اخیر نسبتاً پایدار بوده است و باوجود چشمسال

ای، مند شده است؛ در چنین زمینهشدن بهرهشده که این بخش از روند فرایند جهانیبسیاری از کشورها مشخص

 Blankeاقتصادی و حفظ اشتغال در کشورها است ) ییک بخش حیاتی برای توسعه همچنانمسافرت و گردشگری 

& Chiesa,2013:13) این  یاجتماعی و اقتصادی توسعههای ی از سیاستبخش مهمّ گردشگری کهطوریبه

گذاران و سایر تی، سیاستگذاری و مدیریّ(. از دیدگاه سیاستStasiukynasmet al, 2013:929کشورهاست )

هایی که این صنعت برای رشد اقتصادی پایدار در کشورشان ارائه توانند از فرصتصنعت گردشگری می نفعانیذ

گردشگری، رشد اقتصادی را از طریق ایجاد مشاغل جدید، درآمدهای مالیاتی،  یدهند، بهره ببرند، زیرا توسعهمی

 با هاو بسیاری از آن (Dogru & Bulut,2018:4بخشد )ها و دیگر عوامل اقتصادی ارتقا میگذاریسرمایه

گردشگری،  رو بخشهی بهبود بخشند؛ ازاینتوجّت خویش را تا حد قابلاند وضعیّکارگیری این رهیافت توانستهبه

ی در ی و محلّاقتصاد ملّ یی در توسعههای اقتصادی جهان داراست و عامل مهمّ تترین رشد را در میان فعالیّپرشتاب

عنوان یک توسعه این بخش به سو گرید(. از Scott and Lemieux, 2010: 146شود )سراسر جهان محسوب می

ای و سرزمینی در جهت تعدیل های منطقهن از عدم توازنمنظور کاستراهبرد و استراتژی در آمایش سرزمین به

رود و بایستی ناپذیر به شمار میها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجتنابنابرابری میان روستا و شهر از حیث فرصت

و اجرا قرار گیرد  یمورد بررسجانبه همه به طورعنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین مطرح و به

(Mills,2002: 42در برنامه .)های گردشگری تالش جهت شناخت نواحی گردشگری، معرفی نواحی گردشگری ریزی

گذاری، تالش جهت توسعه پایدار نواحی گردشگری و مستعد، ارزیابی نوع جاذبه مناطق، ارزیابی مناطق مستعد سرمایه

سو مناطق مستعد باید رد، از یککبر اساس این روی ؛ لذادگیرنظر قرار میهای خاص در این مناطق مدّ تالیّتمرکز بر فعّ

گرفته شود که  به کارو  راتی تنظیمریزی توسعه توریسم راهبردها و مقرّشناسایی شوند و از سوی دیگر در برنامه

، 9192در طول دهه  .(1: 9912)نسترن و همکاران، پایدار باشد یگوی نیاز گردشگران و متناسب با توسعهجواب

کنند توجه داشت. در میان منابع عنوان یک صنعت به منابعی که آن را حفظ میای از گردشگری بهدیدگاه گسترده

 نیهمچنشوند. عنوان هسته اصلی محصول گردشگری دیده میای بهفزاینده به طورگردشگری، ساکنان مناطق مقصد 

چه مثبت و چه منفی، در سطح جامعه مقصد مشهود است. در پاسخ، است که تأثیرات گردشگری،  شدهدادهصیتشخ

کنند. ی جامعه را تأکید میریزی گردشگری و ادغام آن در اهداف کلّریزان گردشگری نیاز به عدم تمرکز برنامهبرنامه

نابعی که ای از مگری در جامعه است )مجموعهگردشتر مردم در تعریف محصول ها، مشارکت بیشت این ایدهمحوریّ

ها مورفی: محصول و تصویری که واسطه یآن به بازار گردشگری هستند(؛ به گفته ییک جامعه مایل به ارائه

ت کند که وابسته به حسن نیّ ، صنعتی را ایجاد میبیترتنیابهو ی مقصد است رسانند، تجربهبندی و به فروش میبسته

التی زندگی کند و باید چنین تحوّ یانباشته یی است که باید با نتیجهو همکاری جوامع میزبان باشد. این جامعه محلّ

دیگر بیانتری داشته باشد؛ بهعنوان یک محصول توریستی سهم بیشبندی و فروش جامعه خود بهبسته یدر نحوه

سوق یافته  یپایدار اجتماعات محلّ یهای رایج اقتصادمحور، به سمت رویکرد توسعهگردشگری از رهیافت یتوسعه

محیطی ضمن جلب مشارکت جوامع است و سعی دارد با تأثیرگذاری در سه بعد پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست

 یزیست به توسعهها و حمایت از منابع طبیعی و محیطی از طریق حفاظت از پتانسیلاقتصاد ملّ یی در توسعهمحلّ

تواند گردشگری می یی با مشارکت در حوزهاجتماع محلّ(. 922 :9911 حصار و باختر،)یاریی نیز بیانجامد محلّ

واند رضایت محلی تتر نماید. همچنین مشارکت در گردشگری نیز میتر و منسجمریزی در این سیستم را دقیقبرنامه

توانند منبع عالی های گردشگری تشویق کند. سوم، مردم محلی میتی را به حمایت از فعالیّایجاد کند و مردم محلّ
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متناسب گردشگری را با سبک و سرعتی که مطابق با  یدسترس نیست؛ و توسعهالعاتی باشند که برای دیگران قابلاطّ

محور معتقد است که (. ایده گردشگری پایدار جامعهGarrod,2003: 39هاست، شناسایی کنند )نیازها و اشتیاق آن

های توسعه آن را از طریق درگیر شدن در گردشگری و اهداف و استراتژیساکنان محلی باید توسعه بخش گردشگری 

های گردشگری برای مدیریت اثربخش ها و نیز امکانات و خدمات عملیاتی زیرساختکنترل نموده و در اجرای استراتژی

این نوع  (.921: 9911 )ابراهیم پور و همکاران، گردشگری مشارکت کنند یی و توزیع بهتر مزایای توسعهمنابع محلّ

ی ات فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تلقّصورت چندبعدی، دارای خصوصیّگردشگری معموالً به

یابی به اهداف شده برای دستت آن بدون راهنمایی چارچوب و راهبردهای از پیش تعیینشود؛ و توسعه و تقویّمی

ری هر کشور شامل اشکال مختلف گردشگری است که تطبیق صورت موقت غیرممکن است. صنعت گردشگتوسعه و به

عنوان یکی به(. کشور ایران نیز Asadi & Daryaei,2011: 144ت مقصد ضروری است )و انطباق راهبردها با ماهیّ

رهای کالن اقتصادی از کشورهای در حال توسعه که اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیّ

شوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی میآن با 

ی این موضوع دهندهروشنی نشانی اخیر بهگذاری ناخالص، درآمد سرانه و غیره در سه دههناخالص ملی، سرمایه

یابد. از سوی دیگر تر به این بخش ضرورت میه بیشگذاری در حوزه گردشگری و توجباشد. بر این اساس، سرمایهمی

ع آب و هوایی، آثار و بناهای تاریخی و مناظر زیبا، تاریخ و تمدن کهن و کشور ایران به دلیل برخورداری از شرایط متنوّ

اول  های گردشگری جزو ده کشورت خاص جغرافیایی در منطقه، ازنظر جاذبهسایر امکانات فرهنگی و تاریخی و موقعیّ

ه به توجّکه باحال توسعه این صنعت موضوعی است بااین (؛999: 9912 )فیروزجاییان و همکاران، جهان قرار دارد

ریزی های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و ... هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و با اندکی تدبیر و برنامهتها و قابلیّ تظرفیّ

 دیف کشورهای پیشرفته در بخش گردشگری قرارداد. توان جمهوری اسالمی ایران را در رمی

ع گردشگری دارا های متنوّ ظرفیت نیهمچنای ازنظر جغرافیایی و ت بسیار مطلوب و ویژهبین استان البرز موقعیّدراین

صنعت  یتوان انجام داد، توسعهاقتصادی برای این استان می یترین اقداماتی که در حوزهباشد. یکی از مهممی

های فراوانی در حوزه گردشگری است لذا تاستان البرز دارای قابلیّ نکهیبه اه شهر است. با توجّگردشگری در این کالن

های اقتصادی را نیز در این استان فراهم آورد. لذا باید فرصت یهای توسعهتوان با توسعه این صنعت زمینهمی

ت این حوزه مسیر اقتصادی به سمت پیشرفت و انجام شود و با تقویّ گردشگری در استان یگذاری در حوزهسرمایه

ت شوند تا بتوانیم با استفاده از گذاری گردشگری شناسایی و تقویّهای سرمایهتوسعه پیش برود. در نتیجه باید فرصت

سبب خواهد شد  هحوز نیاگذاری در های اساسی را برداریم و سرمایهگامگردشگری استان  یاین مهم در مسیر توسعه

توان این استعدادها را شناسایی و ریزی کاربردی میبرنامهتا درآمدهایی پایدار در این استان ایجاد شود. با اهتمام و 

 نیهمچنیاسی کشور و اتصال غرب به شرق و س - یعنوان پایتخت ادارمجاورت با تهران به گریدعبارتبهت کرد؛ تقویّ

استان کشور یک  93های ارتباطی استان البرز به حدود طرف و دسترسی از طریق راهشمال به جنوب کشور ازیک

های حجم باالی مهاجرت در سال بهباتوجهای که مهم است ا نکتهزده است؛ امّای برای این استان رقمت ویژهموقعیّ

ت رشد های آن ایجاد کرده است. وضعیّن استان و شهرستانویژه شهر کرج معضالتی در ایگذشته به استان البرز و به

عنوان محل کار و انتخاب استان البرز و انتخاب تهران به یکاریب همچونقتصادی ا - یافقی شهرها و مسائل اجتماع

 شگری درگرد یریزی توسعهتواند از راهکار گردشگری پایدار و برنامهباشد که میعنوان خوابگاه ازجمله مسائلی میبه

ی و گردشگری در استان البرز و دخیل کردن اجتماع محلّ یریزی توسعهبرنامه ین استان به بهبود آن اقدام کرد.ا

زایی و رشد اول عالوه بر بهبود و ایجاد انسجام اجتماعی موجب اشتغال یها در وهلهریزیمشارکتشان در این برنامه

البرز بتواند خود را از سایه استان تهران بیرون کشیده و نقاط ضعف ناشی از اقتصادی این استان خواهد شد تا استان 

های مختلف در مجاورت با تهران به فرصت تبدیل شود. در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا با گردآوری شاخص
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اسایی و مورد ریزی توریسم در استان البرز را شنهای برنامهچالش و هاتوریسم و گردشگری پایدار فرصت یزمینه

 بررسی قرار داد.

 پژوهش یو پیشینه نظری مبانی
 گردشگری

ت از محل سکونت خود دور موقّ به طوری گردشگری به مفهوم دقیق کلمه عبارت است از مسافرت اشخاصی که واژه

در تعریفی از شوند تا نیازهای اولیه فرهنگی و شخصی خود را با مصرف کاالهای اقتصادی و فرهنگی برآورده کنند. می

اطالق شده  شانخارج از محل زندگی و کار معمولی جایی موقت مردم به مکانیهگردشگری به جاب ماتیسون و وال

تسهیالت  هادهند و برای رفع نیازهای آنهایی انجام میتت اقامت در مقصد، فعالیّ که مسافران در مدّطوریبه است؛

 از که است یزبانانیم و مهمانان نیب تموقّ  یتعامل و است دهیچیپ یادهیپد یگردشگر نیهمچنشود. فراهم می یاژهیو

 شده ساخته، هستند یگردشگر یهاتیفعالر یم درگیرمستقیا غیم یباً، مستقیا تقریکامل  به طورکه  ینفعانیب ذیترک

 شود.میی عنوان بیان رفتار انسان تلقّ( و غالباً بهVan der Zee and Vanneste,2015: 47است )

ترین تأثیر روانی و اجتماعی را بر مردم دارد و باعث جذب سرمایه، یک شاخه اقتصادی است که بیش گردشگری

تواند به های گردشگری میت. درآمد حاصل از فعالیّشودیماجتماعی به نفع کشور  هایو ارتباط مبادالت بین فرهنگی

گردشگری را از منظر  (.jarcaet al,2011: 1807) تبدیل شودیک پل واقعی اقتصادی با اثرات روانی و اجتماعی 

شده رسی قرارداد. از این منظر گردشگری نیز مانند هر سیستم دیگری از اجزایی تشکیلمورد برّ توانیمسیستمی نیز 

وندهایی صنعت، ر نیواقع در ا دراند. هایی مشخص با یکدیگر در ارتباط و کنش متقابلبه هدف یابیدستاست که برای 

یا خروجی از  دادعنوان برونگیرند و پس از انجام عملیاتی معین، بهبه سیستم واردشده و در فرایند تبدیل قرار می

دادها و نوع عملیاتی که در فرایند نوع درون توجه به با شود. طبیعی است که خروجی این سیستم،سیستم خارج می

مطلوب و یا نامطلوب باشد. درنتیجه سیستم گردشگری در معرض تأثیرات تواند متفاوت، گیرد؛ میتبدیل انجام می

 (.Holden,2016: 9-10شود )گوناگونی است که از تغییرات جامعه به آن وارد می

 گردشگری پایدار

رو های توسعه ازجمله گردشگری روستایی است. ازاینها و برنامهتتمامی فعالیّ یامروزه موضوع پایداری سرلوحه

محیطی و اند که دربرگیرنده ابعاد زیستتوسعه پایدار تأکید کرده یگانهها و اهداف سهاندیشمندان بارها بر ارزش

گرایی در ابعاد به توسعه پایدار بدون هم یابیدستاند که صراحت بیان داشتهاست. آنان به یفرهنگ یاجتماعاقتصادی و 

گردشگری پایدار عامل (. 291: 9911 )رضوانی و همکاران، .خواهد بود ها با یکدیگر، امری محالمذکور و تلفیق آن

ت زندگی کیفیّ  سطحو رونق اقتصادی و افزایش  یکاریبدر مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد، کاهش  یمؤثر

مستلزم  یگردشگر یپایدار، موفقیت هر پروژه یبر اساس رویکرد گردشگر (.929: 9911)گروسی و همکاران،  شودیم

مشارکت  گرید انیبه ب(؛ 91: 9911 )حیدری و همکاران،باشد می میزبان یت حمایت جامعهکیفیّ کشناخت و در

گران و مناطق میزبان گردش گردشگری پایدار نیازهای یباشد. توسعهیکی از الزامات گردشگری پایدار می یاجتماع محلّ

تمامی  تدهد. این توسعه منجر به مدیریّفرصت آیندگان را حفظ کرده و ارتقا می نیهمچنکنونی را برطرف ساخته و 

که انسجام فرهنگی، شناختی برآورده شده، درحالیای که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیباییگونهشود بهمنابع می

سه نکته اصلی  انگریبواقع این شود. درهای حامی زندگی حفظ میع زیستی و سیستمحیاتی اکولوژیکی، تنوّ یندهایفرا

 یمحلاحترام به اجتماعات  -2 ستیزمنظور حفظ محیطسازی مصرف منابع بهبهینه -9: باشددر گردشگری پایدار می

 (.92: 9913 )عبدی و همکاران، نفعانتقسیم منافع گردشگران میان تمامی ذی -9
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 مشارکت مردم در گردشگری

به  یابیدست یبرا دشگرینفعان محلی گرت توسط ذیداوطلبانه به موجب پذیرش مسئولیّمشارکت یک اقدام آگاهانه، 

 یارتباط نزدیکی با جامعه یگردشگرهای تهرگاه فعالیّ (. 61: 9919 )شفیعی ثابت و هراتی فرد، های برابر استفرصت

 محیطی و اقتصادی مقصد گرددتواند موجب تغییر در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، ی داشته باشد، گردشگری میمحلّ

(Beeton,2006: 100 .)تر است ممکن است شیهای آن باز هزینه یگردشگراز  یناش اگر مردم احساس کنند منافع

ثابت  یه تبادل اجتماعی(. نظرKim, 2002: 13-14ند )یمشارکت نما یاز گردشگر یبانیبخواهند در مبادله و پشت

جاد یا یگردشگر یتوسعه یزبان در نواحیم تیجمع یهایی را براهزینه نیهمچنمنافع و  یکرده است که گردشگر

ت اقتصادی پایین و توسعه گردشگری کمی را شاهد کند. این مطالعه نشان داده است که ساکنان جوامعی که فعالیّ می

ت نان جوامع با فعالیّ گردشگری در آینده دارند. عالوه بر این ساک یهستند، امیدها و یا انتظارات باالیی برای توسعه

تری نسبت به گردشگری را درک نموده و از نگرش مطلوب یگردشگری باال مزایای توسعه یاقتصادی باال و توسعه

گردشگری کم که ازنظر  یت اقتصادی باال و توسعهگردشگری برخوردارند؛ و آن دسته از جوامع با فعالیّ یتوسعه

مشارکت مردم در روند توسعه نزد . کنندگری را احساس نمیشگرد یاقتصادی نیز پایدارترند، ساکنانش نیاز به توسعه

: 9911 )حیدری و همکاران، دانندتوسعه را معادل مشارکت می نظران از چنان اعتباری برخوردار است که بعضاًصاحب

ها وابسته است. سطح و عمق روابط در یک گروه ها و روابط اعضای آنسانی به کنشبقا و تداوم جوامع ان (.91

های اجتماعی هستند که مشارکت دهنده پیوستگی، انسجام و همدلی میان اعضا است. اعضای جامعه یکی از جنبهنشان

ترین اجتماعی یکی از مهم یگردشگری در یک ناحیه دارد. در این راستا، سرمایه یی در تشویق توسعهها نقش مهمّآن

 (Macbeth et al,2004: 509) هاستتالیّمشارکت اجتماعی در بسیاری از فعّ تگریحمامتغیرهای 

مدت ضروری آن در طوالنی یبقا یکمک کرده و برا یآمیز گردشگرتموفقیّ یمشارکت و کنترل محلی به توسعه

های مختلف گردشگری بخش دادندخالتمشارکت اجتماعی رهیافتی است برای توسعه که در آن مشارکت و . است

                    باشد.ضروری می

سازی تغییرات از گردشگری محور در چارچوب رویکرد گردشگری پایدار در پی پیادهجامعه ردشگریامروزه الگوی گ

باشد. درواقع این نوع گردشگری عالوه بر صاد محلی و حداقل مصرف انرژی میانبوه به گردشگری محلی بر اساس اقت

طبق راهنمای (. 19: 9911 )توالیی و همکاران،شود محیطی میی موجب پایداری زیستمنتفع ساختن اجتماعات محلّ

دشگری است پایدار، نوعی گر دشگریگردی، گرمحیطی سازمان ملل و سازمان جهانی جهانبرنامه زیست 2221سال 

که حساب کامل اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطی حال و آینده را دارد و به نیازهای بازدیدکنندگان، بخش 

گردشگری  یتوان مشاهده کرد که مفهوم توسعهکند. طبق این تعریف میگردشگری، محیط و جامعه میزبان توجه می

میزبان باید  یگردشگری، جامعه یبه توسعه یابیدستمنظور ترین تأکید را بر جامعه میزبان دارد. بهپایدار، بیش

نیاز گردی، پیشزمان با حفظ یکپارچگی فرهنگی و محیطی منتفع شود. با استناد به تعریف سازمان جهانی جهانهم

محیطی، اجتماعی و فرهنگی است. این امر گری پایدار، تلفیق و هماهنگی اهداف اقتصادی، زیستگردش یتوسعه

)ابراهیم  میزبان، گردشگران و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی است ین تأمین منافع درازمدت جامعهمتضمّ

به توسعه گردشگری پایدار، اجتماع محلی باید در ارکان اقتصادی،  یابیدستبرای  (923: 9911 پور و همکاران،

شده ای در توسعه گردشگری پایدار پذیرفتهگسترده صورتاجتماعی و محیطی مشارکت کند. مشارکت اجتماع محلی به

پذیر و انطباقی است که گردشگری، الگویی انعطاف یمشارکت اجتماعی در فرایند توسعه (.cole,2006: 635است )

 یگیری توسعهی در مقاصد مختلف گردشگری و در سطوح مختلف توسعه در فرایند تصمیمدهد اجتماع محلّاجازه می

گردشگری در محلشان  یگردشگری مشارکت کنند که شامل به اشتراک گذاشتن منافع و تعیین نوع و مقیاس توسعه

 باشد.می

 1411 زمستان، 43-22، 2، شماره 1پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
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 حاتمی نژاد و همکاران/توسعه یراهبرد یزیربرنامه

 

 

 پژوهش یپیشینه

در  یاصل گرانیعنوان بازبه یدولت یهاکه در سازمان دهدینشان م یمختلف مرتبط با رشد گردشگر راتیتأث

 یروزمره یکه بر زندگ ییهاتیّالمشارکت در فعّ یحق مردم برا یزیردر برنامه یمشارکت عموم ،یگردشگر یزیربرنامه

 نیبه ا یابیدستاست. اگرچه  شدهرفتهیپذ کیدمکراتاصل گسترده است که در سراسر جهان  کی گذارد،یم ریها تأثآن

 ،یونقل، انرژچون حمل. همشودیم نیاغلب توسط قانون تضم یزیرمشارکت در برنامه رایدشوار است، ز آلدهیا

 تیّاز اهم یاتوسعه منطقه یبرا یعنوان ابزاربه یجاکه گردشگر. ازآنرهیمنابع آب و غ تیّریمد حات،یها، تفرپارک

مطالعات  ریاخ یهاسال یمواجه شود. ط ینظارت و مشارکت عموم شیبا خواستار افزا دیبرخوردار شده است، با یاژهیو

 های زیر اشاره کرد:توان پژوهشمی ت کهشده اسانجام یگرشگرد یهنیدر زم یدمتعدّ

 یبر مشارکت در توسعه یاجتماع یهیسرما ریتأث یبررس( در پژوهشی با عنوان 9911پور و همکاران ) یمیابراه

اثرات  یدر حوزه یتوسعه گردشگر نی: شهر سرعیمورد یمطالعه، یگردشگراثرات  یانجیبا نقش م داریپا یگردشگر

را با خود همراه کند.  نیسرع یمحلّ یجامعه یاجتماع هینبوده که بتواند سرما یابه گونه ،یگردشگر یفرهنگ یاجتماع

بر  یگردشگر یاثرات اقتصاد یانجیو با نقش م میرمستقیبه صورت غ یاجتماع یهینشان داد که سرما جینتا نیهمچن

اثرات  یانجیبا نقش م یاجتماع یهیسرما یا رابطهدارد. امّ یمثبت و معنادار ریتأث داریپا یمشارکت در توسعه گردشگر

 قرار نگرفت. دییتأمورد  نیسرعدر شهر  داریپا یگردشگر یبر مشارکت در توسعه یگردشگر یفرهنگ یاجتماع

: یمطالعه مورد ؛یدر بخش گردشگر یبا عنوان نقش مشارکت اجتماعات محلّ یا( در مقاله9911و همکاران ) ییتوال

 یمعرف نیهمچنو  داریپا یگردشگر یهنیشهر در زم نیا یمشارکت ساکنان محل تیّ وضع نییتع بالبه دن نیسرع

نشان  جی. نتاباشندیمطالعه م مورد یدر منطقه یگردشگر داریپا یتوسعه یبرا یعنوان راهبردبه یمشارکت کردیرو

بر  یرگذاریق تأثیم از طردوّ یدر درجه یطیمحستیاول و مشارکت ز یدر درجه یکه مشارکت اقتصاد دهدیم

 .سازندیفراهم م نیرا در سرع یگردشگر داریپا یهتوسع یهنیساکنان، زم یفرهنگ - یمشارکت اجتماع

 یتوسعه یزیردر برنامه یر مشارکت اجتماع محلّعوامل مؤثّ لیبا عنوان تحل ی( در پژوهش9911و همکاران ) یدریح

ر عوامل مؤثّ نیترمهم یشهرستان تنکابن، به بررس یبخش مرکز ییروستا ی: نواحیمطالعه مورد ؛یکشاورز یگردشگر

آن  انگریب قیتحق یهاافتهیاند. پرداخته یورزکشا یرشگگرد یو توسعه جادیبه مشارکت در ا یمحلّ یبر نگرش جامعه

 یو توسعه جادیا یساکنان در راستا دگاهیاز د یطیو مح ی، اقتصادینهاد ،یاجتماع یرهایّمتغ تیّ است که وضع

نشان  ریمس لیآمده از مدل تحلدستاثر کل به زانیم نیهمچنقرار دارد.  یمطلوب طیدر شرا یگردشگری کشاورز

و  جادیا یمشارکت ساکنان در راستا زانیرا بر م ریتأث نیترشیب (331/2) با مقدار یاقتصاد قلمست ریّ که متغ دهدیم

 ریّبر متغ ،یطیمح ریّو متغ یاجتماع ریّ ، متغینهاد ریّمتغ بیبه ترت رهایّ متغ یدارد و مابق یکشاورز یگردشگر یتوسعه

و  جادیدر ا انیگورگذار بر مشارکت پاسخیعامل تأث نیترمهم یعامل اقتصاد نیبنابرا رگذارند؛یوابسته مشارکت تأث

 .است یکشاورز یگردشگر یتوسعه

 شگریدگر داریپا یتوسعه یبرا یاجتماع محلّ  تیّظرف یابی( با عنوان ارز9912و همکاران ) ییایض یگرید قیتحق در

 یاجتماع محلّ تیظرفکه  دندیرس جهینت نیپاسارگاد به ا ینمونه گردشگر ینامه در منطقهبا استفاده از ابزار پرسش

تر از حد مکقرار ندارد و  یمطلوب تیوضعدر  یگردشگردار یتوسعه پا ینمونه گردشگری پاسارگاد برا یرامون منطقهیپ

در بخش پاسارگاد و  شگریرددار گیپا یل به توسعهیجاد بستر مناسب جهت نیو ا یسازتیّظرف ؛ لذاباشدیمتوسط م

مختلف صنعت  یایاز زوا پژوهشگراناست  دهیکه ذکر گرد همان گونهاست.  یرامون آن ضروریپ یاجتماع محلّ

بر نقش مشارکت  دیبا تأک یگردشگر یتوسعه بررسی به هااز آن اندکی تعداد اامّ اند،قرار داده موردمطالعهرا  گریگردش

 شیرا در افزا یکه نقش مشارکت محلّ نهیزم نیدر ا گریدعبارتبهاند. خصوصاً در استان البرز پرداخته یاجتماعات محلّ

 ت کهصورت گرفته اس یاندک قاتیتحق میبهره ببر نهیزم نای در هاآن یو از تجربه میبدان لیدخ یگردشگر یو توسعه
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موجب  یانسجام اجتماع جادیعالوه بر بهبود و ا چراکه باشدیبعد م نیدر ا دیپژوهش حاضر تأک یهدف اصل

و  دهیکش رونیاستان تهران ب یهیاستان خواهد شد تا استان البرز بتواند خود را از سا نیا یو رشد اقتصاد زاییاشتغال

 شود. لیاز مجاورت با تهران به فرصت تبد یناش فنقاط ضع

 یعیطب یاکنان مناطق گردشگرس قیودر تش یاعاجتم یهیرمانقش س یبه بررس یدر پژوهش( 2293لیو و همکاران )

عامل  عنوانبه یاجتماع یهیان نشان داد سرماآن پژوهش جیانتد. اختنپرد یطیمحستیز یمحور به رفتارهاجامعه

محور جامعه یعیطب یردشگرگ یو منجر به توسعه کندیل مساکنان عم یطیمح تسیار زرفتود در بهب یانجیم

 محور استجامعه یعیطب یو هم محرک توسعه گردشگر جهیهرم نت یاعاجتم یهیماسر ،نیهمچن. شودیم

 یگردشگر یو توسعه یزیردر برنامه یمحلّ یموانع مشارکت جامعه ایمطالعه( در 2293کیم و همکاران )

مشارکت  یقرار داد. موانع اصل یدر الئوس مورد بررس یادر حال توسعه، با تمرکز بر دهکده یمحور را در کشورهاجامعه

 طیشرا ،یگرشگردو فقدان دانش درباره  نییپا التیشد شامل: سطح تحصشناخته پژوهش  نیکه در ا یمحلّ یجامعه

ادراکات  ،یمشارکت در گردشگر یبرا یروزانه و فقدان زمان کاف یهامشغله ،یمال تیو فقدان حما رانهیفق یزندگ

و  بازدارنده یو اختالفات قدرت، نهادها نییبا درآمد پا یفصل یوکارکسبعنوان به یشگراز گرد یمحل هجامع

 .باشدیبه مقامات م یمحلّ  یاعتمادیب

 پژوهش روش
العات موردنیاز برای نامه است. اطّهای ذهنی مبتنی بر پرسشپیمایشی با استفاده از شاخصروش این تحقیق از نوع 

موضوع و شناخت  بهباتوجه نیهمچنای( و های مربوطه )روش کتابخانهنامهکتب و پایان یها با مطالعهه شاخصتهیّ

شده است. برای تدوین  های میدانی استفادههای پژوهش از روشسازی شاخصموردمطالعه، برای بومی یمنطقه

سنجی اجتماع تای و برای ظرفیّرهای پژوهش از روش کتابخانهاستخراج متغیّ نیهمچنچارچوب نظری پژوهش و 

نامه و نظرات نخبگان و ، از پرسشگردشگری عالوه بر مشاهده مستقیم و روش میدانی یریزی توسعهمحلی در برنامه

گری استان البرز و ردشآماری پژوهش کارشناسان گ یشده است. جامعهگردشگری بهره گرفته یکارشناسان حوزه

باشند. برای سنجش پایایی و اعتبار سؤاالت گیری تصادفی مینمونهنفر از این کارشناسان به روش  92نمونه آماری 

منظور درک ابعاد مختلفی که در میزان مشارکت ساکنان شده است. به ی کرونباخ استفادهنامه از آزمون آلفاپرسش

بررسی  های گردشگری موردتفعالیّ یمحیطی و نهادی منتج از توسعه - یاقتصاد–ی نقش دارد، ابعاد اجتماعیمحلّ

ها، ها، ضعفته به قوّانجام و درنهایت با توجّ SWOTو در ادامه برای تعیین میزان مشارکت از طریق مدل  قرار گرفته

 شود. بندی میتگردشگری در استان البرز مشخص و اولویّ یریزی توسعهر برنامهمؤثّ ها و تهدیدها، راهبردهایفرصت

 پژوهش  یمحدوده
نفر  216921322البرز واقع شده است و دارای  یهاکوهرشتهدر دامنه  لومترمربعیک 1293استان البرز با وسعت  

م دوّ یرتبهو  باشدیعنی کرج مرکز این استان می ت ایرانمین شهر پرجمعیّو پس از تهران و مشهد سوّ ت بودهجمعیّ

درصد به خود  1/6ل مهاجران وارد شده را با میزان اوّ  یدرصد و رتبه 9/3کشور را در میزان خالص مهاجرت با رقم 

باشد و برابر میانگین کشوری می 31/92معادل  لومترمربعیکنفر در  199تی استان  تراکم جمعیّ. ص داده استاختصا

ت استان البرز را شهرنشینان درصد از جمعیّ 19باشد.  تی کشور میجمعیّ پرتراکممین استان پس از استان تهران دوّ

دهد. دارند. موارد ذکر شده از جایگاه خاص این استان خبر میت استان در روستاها سکنی اند و مابقی جمعیّدادهشکل 

ت مجاورت با پایتخت کشور از اهمیّ بهباتوجهت جغرافیایی خاص از سوی دیگر استان البرز به دلیل قرارگیری در موقعیّ

ت سیاسی و مرکزیّ ریزی برای توسعه برخوردار است. درواقع این استان به دلیل قرارگیری در مجاورتبرنامهفراوانی در 

های مناسب طبیعی برای کشاورزی، گردشگری و صنعت، از بسترهای فراوانی برای اقتصادی کشور و داشتن زمینه
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های گردشگری تاریخی، طبیعی، ته به وجود انواع ظرفیّبا توجّ(. 932: 9916)رهنما و همکاران، توسعه برخوردار است 

، کاخ یعباسشاهسرای ساله ازبکی، تاالب صالحیه، کاروان 1222باستانی  یوطهمح همچونفرهنگی و ... در استان البرز 

های کرج، جاده مصدق، باغ گل دکتر محمددیزین، آرامگاه  المللی اسکیو کاخ سلیمانیه، ارتفاعات و پیست بین شمس

امیرکبیر، سد طالقان و ... توسعه  آزادی، سدّ پرواز آموزش فرودگاه آباد،یک جاده مهم و زیبا، کویر نجم عنوانبهچالوس 

 بود. این استان خواهد یتوسعه یهارانشیپیکی از  یمشارکت جامعه محلّ  با یگردشگر

 
 9911، مورد مطالعه، منبع نویسندگان یمحدوده .9شکل 

 پژوهش روش
 یطی، محیاقتصاد ،یاجتماع، یاز عوامل فرد یناش تواندیم یگردشگر یتوسعه یندهایفرادر  یمشارکت اجتماع محلّ

 لیوتحلهیتجز یدر راستا ازیموردن یهاپژوهش شاخص ازیه به نموضوع و با توجّ نیبه ا تیباشد با عنا یمختلف یو نهاد

شده است که صان و خبرگان استخراجاطالعات از متخصّ  بکس ازیمختلف و ن یهاپژوهش یپژوهش با بررس یهاافتهی

 :آمده است 9شماره در جدول 

 در تحقیق مورداستفادهرهای متغیّ .9جدول 

 گویه متغیر ردیف

 اقتصادی 9
، بسترسازی برای وریگذاری داخلی؛ افزایش بهرهایجاد درآمد؛ ایجاد اشتغال؛ ایجاد کارآفرینی؛ ایجاد سرمایه

 گذاری خارجیسرمایه

 اجتماعی 2

ی؛ افزایش آگاهی از اثرات زندگی محلّ تتصمیمات مشارکتی، انسجام اجتماعی و خانوادگی، افزایش کیفیّ

های تهای اجتماعی؛ ترویج فرهنگ و سنّبر زندگی محلی؛ افزایش آگاهی عمومی از حقوق و نقش یگردشگر

ت؛ کاهش ت در حفظ فرهنگ و سنّق مکانی و مسئولیّتعلّ  های محلی؛ افزایش حسّمحلی حفظ فرهنگ و سنت

 ،ا(هفرهنگدرون اجتماعی )حفظ خرده  یدرگیر

 محیطی 9
اراضی، آب، برق، مدیریت و  یت )کاربری؛ افزایش منابع مورداستفاده مدیریّزیست محلّافزایش حفاظت محیط

 ، زیست پایداردفع مواد زائد جامد(؛ افزایش آگاهی از محیط

 نهادی 3

ها و راهکارها برنامه سازی؛ ارائههای آموزشی و ظرفیتریزی و مدیریت؛ افزایش برنامههای برنامهبهبود مهارت

ی و میان دولت محلّ یهای واضح و روشن، ایجاد همکارتها و مسئولیّی؛ ایجاد نقشمحلّ یتوسعه گردشگر یبرا

، تعیین مسیر حرکت نهادهای دولتی و اجتماع محلی؛ توزیع قدرت در میان جامعه؛ ایجاد اتحاد در میان جامعه

 غیردولتی
 9911: نویسندگان،منبع
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 و بحث  هایافته
مورد مطالعه و مستلزم دسترسی به  یمستلزم بررسی دقیق و شناخت از منطقه گردشگری یبرای توسعه یزیربرنامه

، شناخت گردشگری یهای توسعهراهکار و سیاست یمنظور ارائهبهریزی است. ای برای تحلیل برنامههای برجستهمدل

شود، ناپذیر تلقی میامری اجتناب هاها و فرصتتتهدیدها و بهبود قوّ ها،ضعف( در جهت رفع SWOTگانه ) 3عوامل 

طرح  -9ارائه  منظوربه هاترین نقاط قوت و فرصتاین نواحی با فهرست نمودن مهم یبر این مبنا، راهکار توسعه

های ترین فرصتتبیین مهم -2 یگردشگرهدف  یهای رقابتی محدودهگیری از برتریراهبردی تهاجمی مبتنی بر بهره

 -9منظور تخصیص مجدد منابع به راهبرد دهی بازنگری یای از طریق ارائهمنظور رفع نقاط ضعف درون ناحیهبه شرویپ

ع بخشی در ای با تأکید بر راهبردهای تنوّای به منظور رفع تهدیدهای برون ناحیههای درون ناحیهترین قوتطرح مهم

ای پذیری ناحیهطرح راهبردی تدافعی به منظور رفع آسیب -3گردشگری و نیز  یهای محدودهیجهت رفع نیازمند

 باشد.می

 استان البرز  یر بر گردشگرعوامل مؤثّ

ه در آن تنظیم و های موردتوجّفهای تنظیم و مؤلّنامههای موردنیاز در این پژوهش، پرسشپس از استخراج گویه

شده است و در گردشگری ارائه یال در حوزهنفر از خبرگان فعّ 22صان به تعداد نظر متخصّالعات و منظور کسب اطّبه

ترین بیش 1ترین مقدار تا کم 9ها از فهنمره به هر یک از مؤلّ یها تقاضا شده است که به ارائهقالب طیف لیکرت از آن

گانه های سهضریب یاقدم به محاسبه excelافزار مهای موردنظر در نرنامهآوری پرسشمقدار اقدام نمایند. پس از جمع

 آمده است:  2شماره شده است که شرح آن در جدول 
 swotمحاسبات مربوط به مدل . 2جدول 

ضریب  1ضریب  مؤلفه )نقاط قوت( ردیف

2 

ضریب  رتبه

3 

S9 399/2 2 221/2 62 در استان یص بومکرده و متخصّوجود افراد تحصیل 

S2 ّ922/2 3 229/2 62 های گردشگریتی نسبت استفاده از ظرفیّهات ملّتوج 

S9 912/2 1 962/2 12 های فرهنگی و قومی بسیارجاذبه 

S3 ّ192/2 9 229/2 69 های اقلیمی خاص در این منطقهتظرفی 

S1 ّ299/2 9 299/2 61 یدارهتلهای غنی توجود ظرفی 

 173/2  1 341 جمع 

     ضعف نقاط یمؤلفه 

w9 ّ661/2 3 911/2 69 های طبیعی در منطقه ازجمله خشکی اقلیمتمحدودی 

w2 291/2 9 291/2 92 ایتضاد و تعارضات قومی و قبیله 

w9 322/2 2 222/2 61 عدم توسعه اقتصادی منطقه 

w3  112/2 9 916/2 63 در منطقه یکاریبضریب باالی 

W1 ّ136/2 1 991/2 69 جذب گردشگر خارجی یهزمینهای فرهنگی درتمحدودی 

 139/2  1 302 جمع 

     هافرصت یمؤلفه 

O9 ّ293/2 9 293/2 61 طالقان( یوهواآبخوشت جغرافیایی )نزدیکی به منطقه موقعی 

O2 999/2 1 961/2 11 گردشگری یتوسعه یانداز براالزامات قانونی و سند چشم 

O9 ّ619/2 3 919/2 69 افزاری در منطقهنرمهای باالی تظرفی 

O3 ّیداخلی و خارجی در حوزه گذارانهیسرماهای مالیاتی به تاعطای معافی 

 گردشگری

69 299/2 2 329/2 
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O1 122/2 9 229/2 63 ایونقل ریلی و جادههای حملزیرساخت 

 111/2  1 391 جمع 

     تهدیدها یمؤلفه 

T9 299/2 9 299/2 61 تهاجمات فرهنگی و قومی 

T2 ّ661/2 3 911/2 69 ایران یجامعه تبلیغات گسترده بر ضد 

T9 391/2 2 229/2 69 با گردشگر رفتار ینهیدر زمسازی مناسب عدم فرهنگ 

T3  199/2 1 996/2 62 های گردشگریزیرساخت یتوسعه ینهیدر زمضعف و خأل قانونی 

T1 ّ122/2 9 222/2 61 محیطیاجتماعی و زیستهای ها و آلودگیتمحدودی 

 131/2  9 961 جمع 

 9911منبع: نویسندگان،

آن، نقاط ضعف با  از باالترین ضریب و پس 191/2پس از انجام محاسبات مربوطه در نهایت قسمت تهدیدات با نمره 

اند. ترین ضریب را به دست آوردهپایین 129/2و در نهایت نقاط قوت با مقدار  199/2ها با مقدار ، فرصت191/2مقدار 

داده و با این  قرار SWOTآمده را در نمودار دستمنظور مشخص نمودن نوع راهبرد پیشنهادی اوزان بهدر گام بعد به

که گردشگری پیشنهاد گردید. به این معنا که ضمن این یریزی توسعهمنظور برنامهحساب راهبرد تدافعی خفیف به

نگری مناسب به فرصت ریزی و آیندهها و کمبودها جبران گردد، نقاط تهدید نیز با برنامهبایست در این زمینه ضعف

 دهد.راهبرد را نشان مینمودار سوات است به شکل مطلوبی دلیل انتخاب این  انگریبتبدیل نمود شکل زیر که 

 
 9911، منبع نویسندگان، swotنمودار . 2شکل 

شده  در هر بخش از جدول سوات ارائه موردنظربر اساس نتایج حاصل مدل تحلیلی سوات در گام بعد راهبردهای 

صورت خام بوده و بر اساس شده در زیر بهذکر است راهبردهای ارائه( آمده است شایان9است که در جدول شماره )

شده ارائه AHPتر راهبردهای موردنظر در قالب مدل منظور ارائه تحلیل دقیقنتایج صرفاً مدل سوات بوده است لذا به

 است.
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 سوات یلیاز مدل تحل یخروج یراهبردها .9جدول 

راهبردهای مدل 

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت ) سوات

 (Oها )فرصت

So1 ّت تاریخی و فرهنگی نظیر استفاده از ظرفی

 گذاریهای ازبکی با ایجاد بستر مناسب سرمایهتپه

So2 ّهای طبیعی با تاستفاده از پتانسیل ظرفی

 های تکنولوژیکگیری از پیشرفتهبهره

So3 سازی برای تدوین و یا اجرای سند جامع زمینه

 گردشگری با تأکید بر اسناد باالدستی یتوسعه

Wo1 ّهای تکنولوژی نوین در جهت کنترل تاستفاده از ظرفی

 های طبیعیتگیری از ظرفیّ و بهره

Wo2  ّهای مالیاتی در جهت توسعه و عمران تاعطای معافی

 در منطقه گریگردش

Wo3 منظور توسعه و تحرک ونقل بهی حملهاتوسعه فرصت

 اقتصادی منطقه

 (Tتهدیدات )

St1 ّهای اشتراکات قومی و تاستفاده از ظرفی

 ای در جهت کاهش تأثیر تبلیغاتقبیله

St2 هات گیری از توجّجبران خألهای قانونی با بهره

 شگریگرد یریزی به توسعهنظام برنامه

St3 ّهای اقلیمی در جهت کاهش تاستفاده از ظرفی

 ( و قهر طبیعت)سخت زیستیاثرات دشواری 

Wt1 ّای دشمنت جریان تبلیغات منفی رسانهمدیری 

Wt2 یجبران خألهای قانونی در جهت عمران و توسعه 

 ایمنطقه

Wt3 منظور دفع منطقه به یتالش در جهت عمران و توسعه

 اثرات تبلیغات دشمن

 
 9911منبع: نویسندگان،

بندی منظور رتبهمنظور طرح در توسعه گردشگری استان البرز بهراهبردهای موردنظر به شدنمشخصپس از 

های چهارگانه با استفاده از مدل هیبریدی که درواقع تلفیق دو مدل فههای مندرج در هر یک از مؤلّراهبردها و نیز گویه

SWOT و نیزAHP مراتب مطرح در مدل باشد سلسلهمیAHP ای که در باالترین مرتبه از این گونهشکیل شد بهت

ها فههای مرتبط با این مؤلّعنوان معیار و در سطح بعد هر یک از گویهبه S, W, O,Tهای چهارگانه فهمدل مؤلّ

آمده از دستها صورت گرفته است که جداول زیر مرتبط با اوزان بهعنوان زیر معیار فرض و مقایسه زوجی میان آنبه

های ضرب ماتریس مقایسه زوجی در ستون وزنباشد. الزم به ذکر است با توجه به نتایج حاصلاین مقایسه زوجی می

، شاخص سازگاری و شاخص ضریب سازگاری از L( شاخص AWها )محاسبه بردار مربوط به معیارها شاخص

که بوده است. با عنایت به این 223/2و  29/2، 91/1های زیر محاسبه گردیده است که مقادیر هریک به ترتیب رابطه

 گردد:باشد لذا حسن عملیات تحلیل سلسله مراتبی تأیید میتر میکم 9/2شاخص ضریب سازگاری از مقدار 

𝐿(                    Lمحاسبه شاخص ینحوه -9)فرمول شماره  =
1

𝑛
[∑ (𝐴𝑊 𝑖𝑙𝑤𝑖)𝑛

𝑖=1 ] 

𝐶𝐼(                      سازگاری محاسبه شاخص ینحوه -2)فرمول شماره  =
𝑙−𝑛

𝑛−1
 

𝐶𝑅(                    ضریب سازگاری محاسبه شاخص ینحوه -9)فرمول شماره  =
𝐶𝐼

0.9
 

 SWOT-AHPآمده در مرتبه معیارهای مدل دستاوزان به . 3جدول 

 وزن عامل عامل ردیف

9 Strenghts 129/2 

2 Opportunties 199/2 

9 Threats 191/2 

3 Weaknesses 191/2 
 9911منبع: نویسندگان،
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و در آن نسبت  لیتشک Excelافزار در نرم یدرخت سلسله مراتب اریمع ریبه اوزان مربوط به سطح ز یابیدستمنظور به

و  میتنظ گرید یانامهپرسش یبر مبنا سهیمقا نیاقدام شده است که البته ا ارهایمع ریو ز ارهایمع یزوج سهیبه مقا

 :آمده است 1شماره آن در قالب جدول  جیاست که نتا گرفتهصورت یگردشگر یتوسط کارشناسان حوزه

 آمده از مقایسه زوجی زیر معیارهادستوزان بها. 1جدول 

 ضرب معیار و زیر معیارحاصل زیر معیار فه )معیار(مؤلّ

122161/2 

919632/2 361263/2 

212193/2 611229/2 

92312/2 132291/2 

939133/2 396929/2 

92691/2 99923/2 

191/2 

212223/2 96129/2 

912211/2 362212/2 

362112/2 999196/9 

969129/2 1216191/2 

999219/2 919939/2 

192111/2 

119213/2 191126/9 

29993/2 163691/2 

29912/2 99929/2 

92112/2 992921/2 

211921/2 96216/2 

199116/2 

921992/2 999993/2 

219123/2 969199/2 

231991/2 629996/2 

233919/2 992991/2 

133122/2 129933/9 
 9911منبع: نویسندگان،

ها از طریق های مربوط به زیر معیارها، شاخص وزن نهایی برای گزینهپس از انجام محاسبات مربوط به وزن گزینه

 آورده شده است: 1است که نتایج آن در قالب جدول  قرار گرفتهمحاسبه  فرمول زیر مورد

∑ا( هنهیگزامتیاز نهایی  -3)فرمول شماره  ∑ 𝑊𝑘
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑘=1 𝑊𝑖(𝑔𝑖𝑗) 

 وزن نهایی راهبردها .1جدول 

 وزن عامل عامل ردیف

9 SO 91119991/9 

2 WO 669111991/9 

9 ST 121191112/9 

3 WT 269999213/3 
 9911نویسندگان،منبع: 

( WTراهبرد تدافعی ) 1ه به خروجی مندرج در جدول شماره و با توجّ AHPپس از انجام محاسبات مرتبط با مدل 

های متناسب با طرح توسعه منطقه است، با مقدار های تهدید و تبدیل آن به فرصتفهمؤلّ بردننیازبکه مشتمل بر 

آن به ترتیب راهبردهای تهاجمی که  از محاسبه را به دست آورده است و پسباالترین مقدار وزن  269/3برآورد شده 
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، 911/9گیری شده باشد، با مقدار اندازهمبتنی بر استفاده حداکثری از نقاط قوت در ضمن کاهش نقاط ضعف می

موجود در منطقه های ها و پتانسیلگذاری بر فرصتراهبرد رقابتی مبتنی بر از بین بردن نقاط ضعف در عین سرمایه

ت و نیز دفع بر نقاط قوّ کارانه که مبتنی بر تکیهو درنهایت نیز راهبرد محافظه 669/9گیری شده است، با مقدار اندازه

مراتب راهبردهای ترین مرتبه از سلسلهدر پایین 121/9های موجود در بخش تهدیدات در منطقه است، با مقدار زمینه

 است. قرار گرفتهموردنظر 

 گیرینتیجه
که با  یانداز نامشخص اقتصاد جهانبوده است و باوجود چشم دارینسبتاً پا ریاخ یهادر طول سال یگردشگر تیّفعال

بخش از روند  نیشده که ااز کشورها مشخص یاریدر بس یکاریباقتصاد کالن و  یهاشکننده، تنش یرشد اقتصاد جهان

 یهاکه در مدل یشرفتیه به توسعه علوم و فنون و پبا توجّ اینهیزم نیمند شده است؛ در چنبهره شدنیجهان ندیفرا

 یگردشگر ینهیدر زم یزیردرصدد برنامه دیجد ییهابا استفاده از مدل زانیربرنامهشده است حاصل یپژوهش

 نیو مشارکتشان در ا یکردن جامعه محل لیدر استان البرز و دخ یگردشگر یتوسعه یزیر. برنامهباشندیم

استان  نیا یو رشد اقتصاد زاییموجب اشتغال یانسجام اجتماع جادیل عالوه بر بهبود و ااوّ یدر وهله هایزیربرنامه

شده با استفاده از  یصورت گرفته است سع یلتحلی–یفیپژوهش که با روش توص نیاساس در ا نیخواهد شد. بر ا

 یلیارائه گردد. مدل تحل ییااستان البرز راهبرده شگریردگ یتوسعه ینهیدر زم AHPسوات و  یهامدل قیتلف

 یازجمله راهبردها یسیونویو سنار یسازاندازچشم ،یافتگیتوسعه ینهیدر زم یکلّ یراهبردها یمنظور ارائهسوات، به

 یبندتیّدر اولو ییاز نقاط ضعف آن، نارسا یکیا امّ باشد؛یم ییو روستا یو شهر یامنطقه یزیرمتداول در برنامه

 رینظ یبیترک یهادر استفاده از روش یسع صهینق نیمنظور جبران ابه زانریاساس برنامه نیا رراهبردها بوده است که ب

سوات  یلیبهتر مدل تحل ییکارا یهنیدر زم یدیبریاز روش ه زیپژوهش ن نی. در اندینمایم یدیبریه یهامدل

بر مدل  یمطالعات مبتن فآمده است بر اساس صر زیپژوهش ن نیکه در بخش محاسبات ا همان گونهاستفاده شد. 

 یبر راهبردها یمبان بیاستان به ترت یگردشگر یتوسعه یزیرمنظور طرح در برنامهموردنظر به یسوات راهبردها

ا (؛ ام2ّبوده است )شکل شماره  یو تهاجم یکارانه، رقابتمحافظه یراهبردها بیل و سپس به ترتاوّ یدر وهله یتدافع

 رییجنوب شرق تغ یتوسعه مناطق مرز ینهیدر زم یزیربرنامه یهاتیّاولو ژوهشپ نیدر ا یقیپس از اعمال مدل تلف

عنوان راهبرد به 269/3شده  یریگبا مقدار اندازه یآمده است، راهبرد تدافع 1که در جدول شماره  یکرده و به صورت

 یهاسهیمقا ریتأث یدهندهل آمده است که نشانعنوان راهبرد مکمّبه 911/9با مقدار  یآن راهبرد تهاجم از برتر و پس

پژوهش  نیا ندیفرآ لیدر جهت تکم ریز یهاشنهادیاساس پ نی. بر اباشدیمندرج در مدل سوات م هایهیگو یزوج

 .گرددیارائه م
 (SWOT-AHPهای پژوهش )بر اساس خروجی مدل هیبریدی پیشنهاد .6جدول 

 رتبه وزن راهبرد هاپیشنهاد

و  هانامهنییآدستورالعمل،  لیتبد) گردشگری یجبران خألهای قانونی در جهت عمران و توسعه

 (به قانون هانامهبخش

wt2 911122/6  9 

 so3 622192/1  2 گردشگری استان یسازی برای تدوین سند جامع توسعهزمینه

 wo2 622192/1  9 گردشگری یهزمینگذاری در های مالیاتی در جهت سرمایهتمعافیّ تسهیالت یا اعطای

سرای ، کاخ مروارید، کاروانازبکی طه باستانیمحوّ های تاریخی و فرهنگی نظیر تاستفاده از ظرفیّ

 ، تاالب صالحیه و ...یعباسشاه

st3 962121/1  3 

 so2 11121/9  1 های تکنولوژیکگیری از پیشرفتهای اقلیمی با بهرهتاستفاده از پتانسیل ظرفیّ

 wt3 11121/9  1 تالش در جهت کنترل و دفع اثرات تبلیغات دشمن

 st2 292911/9  6 له گردشگریامسریزی به هات نظام برنامهگیری از توجّجبران خألهای قانونی با بهره

 wo3 922331/2 9 منظور توسعه و تحرک اقتصادی منطقهونقل بههای حملفرصت یتوسعه
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 wo1 66929/9  1 های طبیعیتگیری از ظرفیّهای فنّاوری نوین در جهت کنترل و بهرهتاستفاده از ظرفیّ

 st1 66922/9  92 ای در جهت کاهش تأثیر تبلیغاتهای اشتراکات قومی و قبیلهتاستفاده از ظرفیّ

گردشگری طالقان با ایجاد بستر مناسب  یها طبیعی مجاور استان نظیر منطقهتاستفاده از ظرفیّ

 گذاریسرمایه

so1 399229/9  99 

 منابع

 یبر مشارکت توسعه یاجتماع هیسرما ریتأث یبررس. (9911) .دان، النازسخن و اوری ،ییبابا ؛بی، حبپورمیابراه 

 یو توسعه یزیربرنامه ی(، مجلهنی: شهر سرعیمورد ی)مطالعه یاثرات گردشگری انجیبا نقش م داریپا یگردشگر

 .939-999، صص (22)1 ،یگردشگر

پایداری گردشگری  های توسعه(. ارزیابی شاخص9911و صفدری موالن، امین. ) ؛یگل اهیسپوراحمد، احمد، حسینی، 

آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان، سال ششم، ی ی: شهر ساری(، مجّلهمورددر جوامع میزبان )مطالعه 

 ی مسلسل بیست و یکم، پاییز.شماره

نقش مشارکت  .(9911)آباد، اسماعیل. و جهانی دولت ؛آباد، رحمانجهانی دولت ؛سلیمانی، محمد ؛ایی، سیمینتولّ 

، های جغرافیای انسانیپژوهش یجوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار؛ مطالعه موردی: سرعین، فصلنامه

 .999-11، صص (9)31

ر بر مشارکت اجتماع محلی در تحلیل عوامل مؤثّ. (9911)ی. عل دیسو بدری،  ؛رضوانی، محمدرضا ؛حیدری، زهرا 

موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن،  یریزی توسعه گردشگری کشاورزی؛ مطالعهبرنامه

 .21-99، صص (29)1ایی فضا،آمایش جغرافی ینشریه

بر توسعه  مؤثری هاشرانیپ(. شناسایی و تحلیل 9916د. )و عباسی، حام ؛شاکرمی، کیان ؛میمحمد رحراهنما، 

 .911-991صص  (،92)92ی آمایش سرزمین،ریزی سناریو مبنا، نشریهای استان البرز با رویکرد برنامهمنطقه

در  یگردشگر داریپا یتوسعه یابیارز(. 9911و ملکان، احمد. ) ؛ترابی، ذبیح اهلل ؛یعل دیسبدری،  ؛رضوانی، محمدرضا

(، صص 2)6ی روستایی،هاپژوهشی فصلنامه، آهار( یشهر تهران )موردمطالعه: روستاکالن هیحاش ییمناطق روستا

291-211. 

 داریپا یمشارکت در توسعه یبرا ینفعان محلیذ یتوانمندساز(. 9919ده. )و هراتی فرد، سعی ؛ثابت، ناصرشفیعی

(، صص 2)9ی گردشگری، ریزی و توسعهی برنامهی، نشریهاثرات ادراک شده از گردشگر یانجیبا نقش م یگردشگر

69-12 . 

پایدار  یی برای توسعهت جامعه محلّارزیابی ظرفیّ  .(9912مه. )و قربانی، فاط ؛ی، علی اکبردختیبامین  ؛ضیایی، محمود

 .99-11، صص (23)9، ت گردشگریمطالعات مدیریّ یصلنامهگردشگری، ف

پایدار گردشگری بر  یریزی توسعهبرنامه .(9913. )و تقوی فرد، محمدتقی ؛، سید محمدایعباس ن ؛عبدی، مرجان

، (91)3مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، نشریه فضای گردشگری،  ANPو  SWOTاساس مدل ترکیبی 

 .11-69صص 

کاربرد . (9912رضا زاده، فاطمه. )غالمو  ؛هاشمی پطرودی، سید حمید ؛،فیروزجائیان، مجتبی ؛،اصغرفیروزجائیان، علی

ی ( در مطالعات گردشگری )تحلیلی با رویکرد آسیب شناسانه(، مجلهISMسازی ساختاری تفسیری )تکنیک مدل

 .911-921(، صص 1)2گردشگری، یریزی و توسعهبرنامه

(. تدوین استراتژی گردشگری شهر نظرآباد با کاربرد مدل 9911. )و علوی، سید علی ؛توکلی، مصطفی ؛، علیرضاگروسی

SWOT991 – 929(، صص 22)3،، نشریه فضای گردشگری. 
در استان  یگردشگر یها لیپتانس یو سطح بند لیتحل(. 9912. )اریاسفند ،یو کهزاد ؛یحسن زاده، محمد مهد؛ نینسترن، مه

 همدان دار،یو توسعه پا یگردشگر شیهما ،TOPSIS رهیاحمد با استفاده از مدل چند متغ ریو بو هیلوییکهگ
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ی و محلّ  یهای گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعهارزیابی شاخص .(9911و باختر، سهیال. ) ؛ارسطو ،یاری حصار

 .993-929صص  (،22)1ای،ریزی منطقهبرنامه یگردشگران )مطالعه موردی: شهرستان نیر(، فصلنامه
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