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  چکيده

هايي  راهبردبندي  تگيري از تفکر کارآفرينانه براي شناسايي و اولوي بهره ة حاضرمطالعهدف 
هايي  هاي سنتي گردشگري در استان گلستان به سمت فعاليت فعاليت دهی در راستای سوق

) AHP-SWOT( مراتبی و سوات تحليل سلسله فرايند رويکرد تلفيقي بود و در آن، ازنوآورانه 
بندي  شناسايي و طبقه ،)SWOT( ل سواتبا استفاده از تجزيه و تحلي نخست،. شدگيری  بهره

صورت هاي گردشگري در استان گلستان  ها و تهديدات فعاليت نقاط قوت، ضعف، فرصت
 و ساختار آن داراي ق حاضر از نوع چندشاخصهگيري تحقي که مسئله تصميم از آنجا. گرفت
 فراينداز  بود،مل هدف، معيارها و زيرمعيارها هم شا مراتبي از عناصر تصميم وابسته به سلسله

کدام از معيارها و زيرمعيارهاي  براي محاسبه وزن و اهميت هر) AHP( مراتبي ل سلسلهتحلي
هاي پژوهش،  گردآوري داده برای. شداستفاده ل سوات تجزيه و تحلي از طريقشده  شناسايي

نفر از  پانزدهاز نظر  گيری بهرهبا ها  ها و گروه لفهؤاز م کدام ماتريس مقايسات زوجي هر
که  شد،تدوين و تکميل  ۱۳۹۳ماه پاياني سال سه  ن و فعاالن صنعت گردشگري درامتخصص

                                                           
سـتان و بلوچسـتان   ينی سـازمانی، دانشـگاه س  يت کـارآفر يريکارشناسی ارشد مد آموختة سندة مسئول و دانشينو ∗

)g.pouranjenar@yahoo.com(ســتان و بلوچســتان؛ و يت و حســابداری، دانشــگاه سيريار دانشــکدة مــديدانشـ  ؛
  .ستان و بلوچستانيت و حسابداری، دانشگاه سيرير دانشکدة مديااستاد
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وزن  هاي داخلي با قوت در رتبة نخست و نيز ۳۸۶/۰هاي بيروني با وزن نسبي  گروه فرصت
در  ۱۳۴/۰ هاي داخلي با ضعف ،و در نهايت ۱۵۴/۰و تهديدهاي بيروني با  ۳۲۶/۰ نسبی
کاربردي براي  راهبردترين  د که مهمدادست آمده نشان  هنتايج ب. هاي بعدي قرار گرفتند رتبه

 ۴۹۵/۰ شاخص مطلوبيت با SO راهبرد استان گلستان توسعه کارآفريني در صنعت گردشگري
بخشي  اند از تنوع ، عبارتترتيب شناسايي هاين نوع، ب از هاي مناسب راهبردترين  کاربردي. است

ها و  ريزي ، بازنگري در برنامهافزارهای کاربردی نرمهاي تبليغاتي، طراحي  در برنامه
  . المللي نها و بازاريابي بي گذاري هسرماي

تحليـل   فراينـد  کارآفريني، گردشـگري روسـتايي،   ةکارآفريني، توسع راهبرد: ها کليدواژه
  ).استان(، گلستان )SWOT(، سوات )AHP(مراتبی  سلسله

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
 مقدمه

هاي اقتصادي جهان شناخته ترين و سودآورترين بخش از بزرگ )۱(گردشگري ،امروزه
 ريزان کشورهاي مختلف را به خود جلب کرده گذاران و برنامه استکه توجه سي ،شده
ترين مقاصد گردشگري، در رويکرد  يکي از مهم مثابه صرف نظر از شهرها، به. است

ي و گردشگرفرد  ههاي منحصرب يل ويژگيليي به دنوين، استقبال از مناطق روستا
ي که باعث  راهبردطوري که به عنوان  به ،ناپذير است اجتناب اين مناطق اکوتوريستي

ر شود و آثار مثبت اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و سياسي را از خود ب اين مناطق مي ةتوسع
يکي از ). ۲۱۶: ۱۳۹۱ ،همکارانمهر و  دانش( گذارد، معرفي شده است جاي مي

شود،  ريزان معرفي مي برنامه از سویتوسعه مناطق روستايي  راستایراهبردهايي که در 
در اين مناطق است که  و گردشگري )۲(مفاهيم عملي کارآفريني شاملراهبردي ترکيبي 

 نشده و درآمدهاي استخراج وکارهاي کسب ، ذخاير عظيمآنتوان با استفاده  مي
به  )۳(توسعه کارآفريني ).۲: ۱۳۹۳ همکاران، زاده و مکري( ردنشده را شناسايي ک کسب

هاي ساختاريافته و  آموزش کمکها و دانش کارآفريني به  گسترش مهارت فرايندمفهوم 
اهميت ). Stevenson, 1996: 11( تعريف شده است جاد موسساتهاي اي برنامه

 پيشرفت سازي زمينهدر  کارآمد ابزاري مثابه مناطق روستايي به توسعةکارآفريني در 
ايجاد  اجتماعي از طريق ايجاد سرمايه و توزيع متعادل آن در سطح منطقه،و  اقتصادي
شناخته  هاي اشتغال و درآمد، بهبود استانداردهاي زندگي و خوداتکايي ملي فرصت
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ها، نقش اصلي را در  تواند با شناسايي فرصت مي نفرد کارآفري عالوه برآن،. شود مي
وکارها ايفا کند و براي حل مشکالت موجود، به ابداع راهکارهاي نوين  بايجاد کس

هاي اقتصادي که حول  ترين فعاليت از عمده ).Sexena, 2012: 25-26( همت گمارد
 ز اقتصاد کشورهار اقتصاد محلي و نيرد و بازخورد آن دگي محور اين شاخه انجام مي

در  گذاري هآفرينانه و سرمايهاي کار اندازي فعاليت قابل مشاهده است، راه
در صنعت  ها تترين اين فعالي که از مهم استوکارهاي کوچک و متوسط  کسب

، و سنتي نوينهاي  ها، رستوران ها، جاده ها و اقامتگاه توان به احداث هتل گردشگري مي
 ئةارا زمينةهاي فعال در  سيس بنگاهأگذاري و ت سرمايه ،و همچنين ها فروشي خرده

روستاهايي که رفته،  هم روي ).۷۵: ۱۳۸۷ کاظمي،(کرد ردشگري اشاره خدمات گ
زيادي در  ةهاي اجتماعي، طبيعي يا فرهنگي خاص داشته باشند، توانايي بالقو جاذبه

 توسعةمهم در  یتواند نقش مي که ،جذب گردشگر از مناطق نزديک يا دوردست دارند
با توجه به برخورداري کشورمان از ). Mahmoudi et al., 2011: 44( داشته باشدآنها 

، ي در مناطق مختلفرسوم محل آداب وو  هاي فرهنگي جاذبه مناطق متنوع روستايي،
هاي الزم براي مشارکت  شناخت استعدادهاي بالقوه گردشگري و فراهم آوردن زمينه

مناسب  یتواند باعث رونق آن در کشور شود و جايگزين کارآفرينان در اين صنعت مي
گزارش انجمن جهاني  به بنا. دباشگاز  منابع طبيعي تجديدپذير مانند نفت و براي

از نظر قدرت رقابت  ۲۰۱۴بندي سال  ران در رتبهاي گردشگر، جايگاه جذب )۴(اقتصاد
در رديف  ،هاي گردشگري جهان و از نظر جاذبه ۹۸در رتبه  صنعت گردشگري، در

در رديف پنجم جهان نيز تي کره زمين از نظر برخورداري از بيشترين تنوع زيس دهم و
 يکي از رويکردهاي اصلي دولت ،در حال حاضر .)۲: ۱۳۹۲ حامدي و همکاران،(است 

تحقق در مناطق روستايي و نيز  هاي توسعه ايجاد محرک ها، رفع محروميتتوجه به 
 ساالنه به ورود ،که در آناست  کشور ساله ستانداز بي شده در سند چشم ناهداف تعيي

از . )۱۳۹۲ ،همکارانو  اکبري ساماني( کيد شده استأميليون گردشگر خارجي ت بيست
اقدام به  کشور ، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري۱۳۷۰اواسط دهه 

روستا در  سيزدهده است که کرشناسايي روستاهاي داراي جاذبه و توان گردشگري 
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رجمهري و ذبو( اند گري شناخته شدهروستاهاي هدف گردش  استان گلستان از جمله
استان گلستان يکي از مناطق سرسبز و ديدني در شمال ). ۲: ۱۳۹۴ مودودي ارخودي،

هوايي، قدمت و ط خاص و متنوع آببه دليل برخورداري از شراي ايران است که
اندازهاي  شمار باستاني، برخورداري از مناظر بديع و چشم تاريخي، داشتن آثار بي

که از آنجا ، همچنين .صنعت گردشگري برخوردار است ژه در وي یز جايگاها ،طبيعي
 شرايط زيستي و برخورداری ازمتر مربع وسعت و  ۲۲۰۰۰مورد مطالعه با  ةمنطق

يکي از مناطق مستعد و عنوان  از سوی سازمان گردشگري کشور بهمحيطي مناسب، 
نقاط ضعف و قوت، ضرورت ارزيابي  ،گردشگري معرفي شده است ةمطرح در زمين

 توسعة ،آن در پیگردشگري و  توسعةو تهديدهاي منطقه، براي دستيابي به  ها فرصت
 هاي مطالعات اوليه و مصاحبه ،از سوي ديگر. شود مناطق روستايي احساس مي

رغم تعداد قابل  صالح در منطقه حاکي از آن است که علي يگرفته با مسئوالن ذ صورت
مثبت را  یناطق روستايي اين استان، گردشگري نتوانسته تغييراتتوجه ديدارکنندگان از م

کند ن مناطق روستايي ايجاد ابه لحاظ وضعيت اقتصادي و اجتماعي در زندگي ساکن
رو، استان گلستان با مشکالت و مسائلي  از اين). ۷۹: ۱۳۹۰ همکاران، تقوي و(

موجود در عمدة مسائل له جم از. روست که نيازمند اقدامات ويژه در اين راستاست روبه
هاي عامل در پرداخت تسهيالت گردشگري در  توان به عدم تمکين بانک مي ن منطقهاي

ريزي جامع گردشگري  گذاران، عدم برنامه گذاري، متخصص نبودن سرمايه بخش سرمايه
هاي صنايع دستي استان،  عدم حمايت از تعاونيدر استان،  نبود مطالعات و نيازسنجي و

ها وکمبود  تفرجگاه و مراکز اقامتي، رعايت نشدن بهداشت در برخي ردوگاهاکمبود 
انجام تحقيقات مناسب در اين  ضرورت شده، با توجه به مسائل مطرح. کرداشاره  راهنما

مسائل و تحقيق حاضر در راستاي توجه به . شود موضوعي احساس مي ةحيط
منطقه صورت گرفته است؛ از  اين برای هاي مناسب راهبردو ارائه  يادشدهموضوعات 

 از دل تهديدهاي روستايي گردشگریضعف توسعه  شناسايي نقاط قوت و ،رو اين
ي برخوردار واين صنعت  توسعةهايي را فراهم کند که موجب  فرصتتواند  مي موجود

هاي موجود در ساختار اقتصادي، اقليمي و  از معيشت پايدار و پتانسيل مردم اين مناطق
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هاي محققان مختلف،  اساس نتايج حاصل از فعاليت ، برهمچنين. دشوستا اجتماعي رو
تعامل  به در نواحي روستايي هژوي ههاي موجود در صنعت گردشگري ب شاخص
، افزايش ها و بسترهاي الزم ايجاد زيرساخت، ها، تغيير در ساختارهاي موجود فرهنگ
وکارهاي  کسب ويژه براي هاي مختلف اقتصادي، به ايجاد بنگاهها و  گذاري هسرماي

 دانجام مي کارآفرينان و توسعه کارآفرينيهاي  در حيطه فعاليت )۵(متوسط کوچک و
در  در تحقيقات خود ،)Li, 2008( لي افزون بر اين، ).۴-۳: ۱۳۹۲ ،همکاران و حامدي(

 توسعةوکارهاي کوچک در  کسب ها و به نقش شرکتبا اشاره  ،هاي زماني مختلف بازه
ثرترين روش براي کمک به ؤم مثابه ، بر اهميت آموزش کارآفريني روستايي بهاي منطقه

 همکاران جافر و. ده استکرکيد أکارهاي کوچک تو در توسعه کسب افزايش آگاهي
)Jaffer et al., 2011(،  عوامل مختلف فردي و محيطي مانند پشتکار، ميزان دانش و

 فارماکي. دانند داراي اهميت مي ن مورد، تسهيالت مالي و آموزش را در اياربتج
)Farmaki et al., 2015(بر اجراي  مؤثراي به بررسي عوامل  ، در مطالعه

ين نتيجه دست دقبرس پرداخت و بدر کشور ها در گردشگري پايدار  گذاري سياست
يافت که فضاي سياسي موجود در کشورهاي مستعد گردشگري براي تبديل شدن آنها 

سياسي در  ةاست و قبرس با داشتن شرايط پيچيد مؤثرر به قطب گردشگري بسيا
رو، توجه  اين از. اجراي راهکارهاي گردشگري پايدار با مشکالت جدي مواجه است

تواند  المللي مي ها و برقراري امنيت سياسي در جوامع بين گذاري به موضوع سياست
بخش و   ضتا، فيدر اين راس. ه از اين موضوع باشدبرآمدهاي  پاسخي مناسب به چالش

به ارزيابي فضاي گردشگري ايران و مشکالت موجود درآن  )۱۳۸۲( همکاران
بخشی از مشکالت اساسي کشور را بدين توان  هاي آنها مي اساس يافته اند که بر پرداخته

وکارهاي  مربوط به کسب نيافتگي نهادهاي مالي ه و توسعهکمبود سرماي - ۱: شرح برشمرد
ضعف  - ۳ دود و نابرابر به بازارهاي سرمايه و اعتبار،دسترسي مح - ۲کوچک، 

ضعف شديد، گراني و  -۴کمبود نيروي متخصص انساني،  هاي مديريت و مهارت
تسهيالت  - ۵کنندگان،   مينأنابرابري در دسترسي به اطالعات بازار، مشتريان و ت

ي به فناوري يابدر دست عدم توانايي -۷حقوقي،  موانع قانوني و - ۶زيربنايي ناکافي، 
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. ناآشنايي با مسائل کيفيت و استانداردها -۸ و مناسب و استفاده از فضاهاي مجازي،
کارآفريني در گردشگري روستايي در  توسعةبر  مؤثربه بررسي عوامل ) ۱۳۹۰( ارحامي

عامل اصلي فردي، را سه  عواملاين ترين  مهم رامون مشهد پرداخت وروستاهاي پي
به شناسايي عوامل  )۱۳۹۲( همکاران زاده و عبداهللا. کردفي عرمحيطي م ، وساختاري

در گسترش گردشگري در نواحي روستايي استان گلستان و پيامدهاي آن پرداختند  مؤثر
اجتماعي  و محيطی زيستن نتيجه دست يافتند که پيامدهاي کالبدي، اقتصادي، يدو ب

. دهند میصاص بيشترين واريانس پيامدهاي توسعه گردشگري را به خود اخت
 هاي گردشگري بررسي توان«اي با عنوان  مقاله ، در)۱۳۸۸( و کشوردوست کشوردوست

ين دب ،اي ، با روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه»سياهکل شهرستان
بيشترين اهميت را داشته در اين منطقه يخي رهاي طبيعي و تا که جاذبه ندنتيجه رسيد

بررسي ارکان چهارگانه گردشگري «ة در مقال ،)۱۳۹۰( قلم ادي و راستآب خاتون. است
 ، با استفاده از مدل»در روستاهاي هدف گردشگري استان چهارمحال و بختياري

 از باالتر یها در سطح که ميزان محدوديت ندين نتيجه رسيد، بد)SWOT()۶(سوات
ريزي گردشگري را  برنامه فرايندلزوم بازنگري در  رو، از اين ها قرار دارند و مزيت

هاي گردشگري منطقه آبگرم  توانشناخت به بررسی و  )۱۳۸۹( سبحاني. کردندپيشنهاد 
است که فصل تابستان نتيجه گرفته  وپرداخته  سوات سردابه اردبيل با استفاده از روش

و سرما و نبود امکانات رفاهي از نقاط  ،آورد شرايط مناسب براي گردشگران فراهم مي
ارزيابي موانع «ة نيز در مقال )۱۳۸۲( مدهوشي و ناصرپور. شود ف محسوب ميضع

گيري، ضعف بازاريابي، ضعف  د مراکز تصميم، تعد»توسعه گردشگري استان لرستان
امکانات زيربنايي و خدمات گردشگري و فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر را از عوامل 

منطقي است که براي برقراري ارتباط اما  ؛اند عدم توسعه گردشگري لرستان معرفي کرده
هاي طبيعي،  به عوامل جاذبه ،کارآفريني و مبحث گردشگري روستايي توسعةبين 

ميان اين  ةونقل نيز اشاره کرد و به بررسي رابط غات و حملاي، تبلي تسهيالت واسطه
  . متغيرها پرداخت
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ن مناطق، لزوم ايمنظور بهبود عملکرد توسعه در  گفته، به پيشمطالب  با توجه به  
توسعه گردشگري روستايي با توجه  برای گيري از راهبردها و راهکارهاي مناسب بهره

طبيعي و (شناختی  بومهاي  ها و فرآورده محيطي و جاذبه ستهاي زي به شرايط و ويژگي
اساسي  های پرسشاين  رو، از اين. شود احساس مي بيش از پيش استان گلستان) انساني

ها و تهديدهاي بيروني  فرصت و نيز هاي دروني ها و ضعف قوت«مطرح است که 
توان راهبردهاي  چگونه مي«و  »ند؟صنعت گردشگري در منطقه مورد مطالعه کدام

  .»بندي کرد؟ تهدف شناسايي و اولوي ةکارآفريني را در گردشگري روستايي در منطق

  شناسي پژوهش روش

 ،ها گردآوري داده ةنحو از نظراربردي و هدف، از نوع تحقيقات ک لحاظ هتحقيق حاضر ب
از نوع تحقيقات کمي  ،ها پيمايشي و بر حسب ماهيت داده -تحقيقات توصيفي ةدر زمر

 توسعةگردشگري روستايي و  توسعةمطالعات  ازلحاظ موضوعي،  است؛ و همچنين، به
تحقيق آماري  ةجامع. ه استانجام شدکه در استان گلستان  رود مي شمار بهکارآفريني 
 وزةنظران و شاغالن ح ان، کارکنان، فعاالن، صاحبکارشناسان، متخصص ةشامل کلي

، )گرگان(استان  اين مرکز ةدولتي و غيردولتي در محدود از صنعت گردشگري استان اعم
ان کارشناس، از مي حاضر، پانزده در تحقيق. استشهرستان گنبد کاووس و گاليکش 

از روش  آنها،ه نمونه انتخاب شدند که براي انتخاب عنوان گرو متخصصان در دسترس به
کار  هاين روش زماني ب. برداري قضاوتي از نوع گماني و هدفدار استفاده شده است نمونه

حياتي  ةهاي تخصصي و دقيق در مورد موضوع پژوهش جنب رود که گردآوري داده مي
، زيارت و )کاووسگنبد ( برون نچهاي شامل مطالعهروستاهاي مورد  همچنين، .دارد

هاي مختلف  کدام با داشتن مزيت بوده که هر) گاليکش( و فارسيان) گرگان( سرکالته
 است که اين روستاها جزو مناطق مستعد گردشگري شايان يادآوری. استداراي اهميت 

از . ندرو شمار می بهسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان نيز  سویشده از  اعالم
 يلفرايند تحل تلفيقی لعه حاضر، تالش شده است که با رويکردرو، در مطا اين

نقاط ضعف و قوت و  و با شناسايي) SWOT( و روش سوات )AHP()۷(يمراتب سلسله
بندي آنها نيز  به اولويت ،شدهيادها و تهديدها، عالوه بر بررسي عوامل  فرصت نيز
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ها و  ، قوت)۱۹۸۲()۸(خويري ة سواتيافت س توسعهاساس ماتري بر. پرداخته شود
تواند منجر به توسعه کارآفريني درصنعت گردشگري استان شود و  هايي که مي فرصت
 ،اساس آن بندي و بر شناسايي و اولويت ،شود آن مي از هايي که مانع ها و تهديد ضعف
ها بر  راهبرداين ماتريس ابزارهايي را براي توسعه . شده استهاي مناسب ارائه  راهبرد

ها و  فرصتنيز مرتبط با نقاط قوت و ضعف داخلي و  عواملمنطقي  ترکيب ةپاي
 يلفرايند تحل. شود مهم براي مقايسه تلقي مي یکند و ابزار تهديدهاي خارجي مهيا مي

 آن رااست که اساس  معيارهچند گيري مهاي تصمي از روش) AHP(ي مراتب سلسله
 با چندين شاخص کمي و گيرنده مد و هنگامي که تصميده ميتشکيل مقايسات زوجي 

در واقع، ترکيب معيارهاي کيفي و غيرقابل و مناسب است؛  یروست، روش روبه کيفي
 سازد پذير مي طور همزمان امکان هلمس همراه با معيارهاي کمي و قابل لمس را ب

 سوات در چارچوب AHPهدف از کاربرد ). ۱۵۷: ۱۳۹۰ فرد، قاليباف و شعباني(
)SWOT(  ارزيابي شود مند ای نظام گونه به و شدت آنهامل سوات عوااين است که .

حل مشکالت و  براي مند نظامايجاد يک رهيافت  عبارت است از AHPمزيت اصلي 
چنين، و هم سوات ارزشمند در تحليل در قالب يک ويژگیگيري کردن تصميم  قابل اندازه

اين . مقادير ويژه شيوةاز  و تحليل آنها با استفادهسوات  انجام مقايسات زوجي ميان عوامل
تر برقرار  هايي جامع راهبرد ةمناسب براي بررسي وضعيت حال و آينده و ارائ ای هويژگي پاي

چهار  اند از عبارتاين روش  برآمده ازهاي  راهبرد ).Kuttile et al., 2000: 45( سازد مي
و  ،)ST(دها تهدي –ها قوت، )WO( ها فرصت –ها ضعف، )SO(ها  فرصت –ها قوت راهبرد
 تهاجمي /رقابتي راهبرد ).WT( )David and David, 2009: 44( هاتهديد –ها ضعف

SO هاي  هاي فرصت مندي از مزيت سعي در استفاده از نقاط قوت دروني براي بهره
دروني براي اجتناب و يا کاهش قوت از نقاط  ST بخشي تنوع راهبرد دارد؛ بيروني
گيري از  بهرهدر سعي  WO بازنگري راهبرد ند؛ک محيطي استفاده مي هایتهديد

 در صنعت مورد نظر دارد؛ رفع نقاط ضعف و بهبود آنها راستایهاي بيروني در  فرصت
هاي دروني و تهديدهاي بيروني ارائه  نيز براي مقابله با ضعف WT تدافعي راهبرد و

بندي  يتبراي شناسايي و اولو). ۵۸- ۵۷: ۱۳۹۲ ،کارانهم زاده و حجاري( شود مي



   ۱۱۵  �۲ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام         ...بندی راهبردهای توسعة  شناسايی و رتبه

 

 ،SWOT-AHPکارآفريني در صنعت گردشگري با رويکرد ترکيبي  توسعةهاي  راهبرد
  :ترتيب اولويت استفاده شده است ههاي اساسي زير ب از گام
  ؛)سوات تحليل( ارزيابي وضعيت: اولگام 

  مراتبي؛ ساختار سلسله: گام دوم
  مقايسات زوجي؛: گام سوم

  و ؛سوات از ماتريس با استفاده راهبردتدوين : گام چهارم
   ).راهبردماتريس ارزيابي ( اساس زيرمعيارها ها بر بندي گزينه رتبه: گام پنجم

  نتايج و بحث

براي شناسايي و تعيين نقاط قوت و و تحليل سوات منظور انجام  به حاضر، در تحقيق
 و تهديدهاي محدوده مطالعاتي، ابتدا به کمک پرسشنامه از هافرصت نيز ضعف و
اطالعات مورد نياز  مورد مطالعه روستاهاين او ساکن کارشناسان ن وامتخصص

به  از محلمجدد  شده و بازديد داده هايبا در نظر گرفتن پاسخ ،سپس شد؛ آوري جمع
 با مصاحبهاخذ اطالعات تکميلي از طريق و  هامنظور کنترل صحت و دقت پاسخ

 توسعةبر دروني و بيروني  رگذارتأثي عوامل ترين مهم به تعيين نسبت ،کارشناسان
، عوامل سوات با استفاده از رويکرد آنگاه. اقدام شد مطالعه مورد ةگردشگري محدود

. دندشبندي  طبقه هاها و تهديد راهبردي در چهار گروه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
ها و زيرمعيارهاي  بندي هر کدام از گروه اولويت، AHPبا استفاده از روش  ،پس از آن

  .صورت گرفتن آ

   )سوات تحليل( ارزيابي وضعيت: اولگام 

روش کارشناسان صنعت گردشگري، براي استفاده از  با توجه به نظر متخصصان و
کارآفريني در صنعت گردشگري  کنونیاي به منظور مطالعه وضعيت  ، پرسشنامهسوات

طراحي  اتسو تشکيل ماتريس برایها  آوري داده روستايي استان گلستان با هدف جمع
و ) ها ها و ضعف قوت( عوامل دروني ةاين اساس، عوامل محيطي به دو دست بر. شد

هايي با  بندي شدند و پس از انجام مصاحبه تقسيم) ها و تهديدها فرصت( عوامل بيروني
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گيري از ادبيات موضوع و تحقيقات  با بهره ،چنينپنج نفر از کارشناسان و فعاالن و هم
پانزده و ) ضعف ده نقطه قوت وهفت نقطه  شامل( عامل درونيفده هپيشين، در نهايت، 

اين عوامل  ، ازسپس. ندشناسايي شد) تهديدهشت فرصت و هفت  شامل( عامل خارجي
 توسعةبراي  سوات ماتريس ،و در نهايت شد؛مقايسات زوجي استفاده  ةدر پرسشنام

  .)۱ جدول( دست آمد به کارآفريني در صنعت گردشگري استان گلستان

  گردشگري استان گلستان صنعت کارآفريني در ةتوسعسوات  ماتريس - ۱جدول 
  ها قوت

۱S : داشتن اقليم متفاوت در سطح استان  
۲S : فرهنگي و اجتماعي و آداب و رسوم  - تنوع قومي

  ويژه 
۳S : هاي گردشگري تاريخي و فرهنگي  شهرت جاذبه  
۴S : وجود چشم انداز زيبا و منحصر بفرد  
۵S : هاي ميراث  هاي با ارزش در زمينه ارابودن توانمنديد

  فرهنگي و تاريخي
۶S : هاي بين المللي  وجود تاالب  
۷S : هاي  هاي اقتصادي، جاذبه ها و قابليت توانمندي

  ورزشي و تفريحي

  ها ضعف
۱W : سيسات و امکانات اقامتي مناسبأکمبود ت  
۲W : ها و مهمانپذيرها ضعف درخدمات مناسب در هتل  
۳W : کمبود نيروهاي متخصص در زمينه جذب گردشگر  
۴W :  وجود ناآگاهي عمومي در مورد مزاياي صنعت

  گردشگري
۵W : وجود شکاف فرهنگي بين جامعه ميزبان و مهمان  
۶W :  مشکالت ذهني و پندارهاي نادرست در مورد

  گردشگران
۷W : سيستم حمل ونقل (هاي مجهز ضعف درترمينال

  )مناسب گردشگران
۸W :  وجود مشکالت قانوني و ضعف قوانين و مقررات

  حمايتي از فعاليت موسسات مرتبط با گردشگري
۹W :  عدم درک ارزش واقعي منابع طبيعي توسط جامعه

  ميزبان
۱۰W : در ورودي استان مؤثرهاي  رساني عدم اطالع  

  ها فرصت
۱O : هاي طبيعي جهت  ها و پتانسيل وجود ظرفيت

  عت اکوتوريسمگذاري در صن سرمايه
۲O : هاي  تقويت ارائه امکانات در مجاورت جاذبه

  گردشگري
۳O : هاي متنوع  امکان استفاده بهينه از تمام جاذبه

  اکوتوريستي، تاريخي و غيره
۴O : هاي مناسب براي شکوفايي نطرات  وجود فرصت

  هاي متخصص با تجربه نيرو
۵O : مشارکت مردم در جهت حفظ محيط زيست  
۶O : توريسم توسعةسيل بالقوه منطقه براي پتان  
۷O : برخورداري از اکوتوريسم فوق العاده و جاذب  

  تهديدها
۱T : هاي مرتبط  گذاري حمايت ضعيف دولت از سرمايه

  با گردشگري
۲T : هاي اصولي، جامع و مطالعات  ريزي ضعف در برنامه

  اي براي توسعه گردشگري پايه
۳T : توسعةناشي از ثير سوء فرهنگي أنگراني از ت 

  گردشگري
۴T : ها و  ها، مقاله ها، بروشور ناکافي بودن کاتالوگ

  هاي گردشگري کتابچه
۵T : نبود  تشکيالت موازي در بخش صنعت گردشگري  
۶T : ها نبود امنيت در محل جاذبه(ضعف سيستم امنيتي(  
۷T :  نبود نظام تحقيقاتي مناسب و کارآمد در جهت

  صنعت گردشگري يراهبردهاي  شناخت نياز
۸T : الملل شرايط سياسي ناپايدار ايران در سطح بين  

  هاي تحقيق افتهي: مأخذ
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  مراتبي ساختار سلسله: گام دوم

دهد که شامل  را نشان ميحاضر مراتبي مورد استفاده در پژوهش  ساختار سلسله ۱شکل 
  .استچهار سطح 

  
  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  سوات هاي راهبردبندي معيارها و  تمراتبي براي اولوي ساختار سلسله -۱ کلش

کارآفريني  توسعةبراي  راهبردانتخاب بهترين  حاضر هدف پژوهش اولسطح 
مراتبي نيز  ن سطح ساختار سلسلهتري است و پايين صنعت گردشگري استان گلستان 

  .است )سوات هاي ماتريسراهبرد( هاي تصميم گزينه

  مقايسات زوجي: ومگام س

. اي بر همين اساس استفاده شده است براي ارزيابي مقايسات زوجي، از پرسشنامه
مقايسه ( گيري، مقايسه دودويي آنها هاي عناصر تصميم نخستين گام در تعيين اولويت

و شکل ترجيحي براي انجام ) جفت با توجه به معيارهاي معين صورت جفت عناصر به
مراتب  ن سطح سلسلهبراي مقايسه، بايد از باالتري. ماتريس است نيز هاي زوجي مقايسه

هاي مربوط به  از تفاوت کدام براي هر ،در اين مقايسه. دکرشروع و به پايين حرکت 
مراتب يا معيار موجود در سطح  عناصر مشابه در هر سطح از سلسله دوتايي ةمقايس

 راهبردانتخاب بهترين 

 تهديدها ها فرصت نقاط ضعف نقاط قوت

۷S  ...... ۱S  ۱۰W  ...... ۱W  ۷O  ...... ۱O  ۸T  ...... ۱T  

WT ST WO SO 
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با استفاده از اين مقياس، ابتدا  .در نظر گرفته شده است يک تا نُهباالتر، ارزشي از 
. شود هاي عددي برگردانده مي به ارزش ،شود و سپس اي بيان مي هاي محاوره قضاوت
وزن  آن را د کهشو وزن آنها محاسبه مي عناصر، زوجي ةبعد از مقايس ،فراينددر اين 

ينه هر گز) يا مطلق( هاي نسبي با هم، وزن نهايي د و پس از تلفيق وزننامن نسبي مي
 ۲در جدول  سوات بندي کلي معيارهاي اصلي و زيرمعيارهاي اولويت. شود مشخص مي

  .خالصه شده است

  سوات هاي کلي معيارهاي اصلي و زيرمعيارهاي اولويت - ۲جدول 

گروه 

  سوات

اولويت و اوزان 

  ها گروه
   سوات عوامل

نرخ 

  ناسازگاري
  اوزان

اولويت 

  عوامل

  اول  ۳۸۶/۰  ها فرصت

۱O :برایهاي طبيعي  ها و پتانسيل وجود ظرفيت 

  گذاري در صنعت اکوتوريسم سرمايه

  
  
  
۰,۰۴  
  

  پنجم  ۱۳۳/۰

۲O: هاي  تقويت ارائه امکانات در مجاورت جاذبه

  گردشگري
  دوم  ۱۸۸/۰

۳O: هاي متنوع  امکان استفاده بهينه از تمام جاذبه

  اکوتوريستي، تاريخي و غيره
  هفتم  ۰۷۸/۰

۴O: شکوفايي نظرات  هاي مناسب براي وجود فرصت

  تجربهنيروهاي متخصص با
  چهارم  ۱۳۴/۰

۵O:  اول  ۲۰۱/۰  زيستمشارکت مردم در حفظ محيط  

۶O :سوم  ۱۴۰/۰  گردشگری توسعةبالقوه منطقه براي  توان  

۷O: ششم  ۱۲۵/۰  العاده و جاذب برخورداري از اکوتوريسم فوق  

  ها قوت

  
  مدو  ۳۲۶/۰

۱S: داشتن اقليم متفاوت در سطح استان  

  
  
۰۸/۰  

  
  

  پنجم  ۰۹۶/۰

۲S: آداب و رسوم  فرهنگي و اجتماعي و  - تنوع قومي

  ويژه
  ششم  ۰۹۲/۰

۳S: سوم  ۱۸۱/۰  هاي گردشگري تاريخي و فرهنگي شهرت جاذبه  

۴S: اول  ۲۶۷/۰  فرد هبانداز زيبا و منحصر وجود چشم  

۵S: هاي  هاي باارزش در زمينه انمنديدارا بودن تو

 ميراث فرهنگي و تاريخي
  چهارم  ۱۰۴/۰

۶S: دوم  ۱۹۶/۰  المللي هاي بين وجود تاالب  

۷S: هاي  هاي اقتصادي، جاذبه توانمندها و قابليت

  ورزشي و تفريحي
  هفتم  ۰۶۵/۰
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گروه 

  سوات

اولويت و اوزان 

  ها گروه
   سوات عوامل

نرخ 

  ناسازگاري
  اوزان

اولويت 

  عوامل

  سوم  ۱۵۴/۰  تهديدها

۱T: هاي  گذاري حمايت ضعيف دولت از سرمايه
  گردشگريمرتبط با 

  
  
  
  
۰۷/۰  

  دوم  ۱۶۲/۰

۲T: هاي اصولي، جامع و  ريزي ضعف در برنامه
  اي براي توسعه گردشگري مطالعات پايه

  پنجم  ۱۵۰/۰

۳T:  توسعةنگراني از تاثير سوء فرهنگي ناشي از 
  گردشگري

  هفتم  ۰۵۷/۰

۴T: ها و  ها، بروشورها، مقاله ناکافي بودن کاتالوگ
  گريهاي گردش کتابچه

  هشتم  ۰۴۹/۰

۵T: تشکيالت موازي در بخش صنعت  وجود
  گردشگري

  ششم  ۰۹۶/۰

۶T :نبود امنيت در محل ( ضعف سيستم امنيتي
  )ها جاذبه

  چهارم  ۱۵۸/۰

۷T:  راستاینبود نظام تحقيقاتي مناسب و کارآمد در 
  صنعت گردشگري یراهبردشناخت نيازهاي 

  سوم  ۱۵۹/۰

۸T :اول  ۱۶۹/۰  الملل ي ناپايدار ايران در سطح بينسشرايط سيا  

  چهارم  ۱۳۴/۰  ها ضعف

۱W :سيسات و امکانات اقامتي مناسبأکمبود ت  

  
  
۰۷/۰  

  
  
  

  ششم  ۰۹۱/۰

۲W: ها و  خدمات مناسب در هتل ضعف در
  پذيرها مهمان

  چهارم  ۱۰۱/۰

۳W: جذب  ةکمبود نيروهاي متخصص در زمين
  گردشگر

  پنجم  ۰۹۵/۰

۴W:  ناآگاهي عمومي در مورد مزاياي صنعت
  گردشگري

  هفتم  ۰۹۱/۰

۵W: دهم  ۰۴۴/۰  وجود شکاف فرهنگي بين جامعه ميزبان و مهمان  

۶W:  مشکالت ذهني و پندارهاي نادرست در مورد
  گردشگران

  سوم  ۱۰۷/۰

۷W: امانة س( هاي مجهز ضعف در وجود ترمينال
  )ونقل مناسب گردشگران حمل

  دوم  ۱۱۵/۰

۸W :وجود مشکالت قانوني و ضعف قوانين و 
سسات مرتبط با ؤمقررات حمايتي از فعاليت م
  گردشگري

  اول  ۲۲۹/۰

۹W : عدم درک ارزش واقعي منابع طبيعي توسط
  جامعه ميزبان

  هشتم  ۰۶۵/۰

۱۰W: هشتم  ۰۶۵/۰  در ورودي استان مؤثرهاي  رساني عدم اطالع  

  ي تحقيقها افتهي: مأخذ
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ها، باالترين رتبه مربوط به  بين زيرمعيارهاي فرصت ،زوجي سةمقايبر پاية نتيجة 

بوده، که  ۲۰۱/۰زان با مي) ۵O( زيستط حفظ محي راستایفرصت مشارکت مردم در 

معيارهاي نقاط قوت، باالترين رتبه مربوط به ربين زي است؛ترين فرصت  مهم ةدهند نشان

بوده، که  ۲۶۷/۰زان با مي) ۴S( فرد زيبا و منحصربهانداز  نقطه قوت وجود چشم

معيارهاي تهديدها، باالترين رتبه مربوط به رو بين زي نقطه قوت؛ ترين مهم دهندة نشان

بوده، که  ۱۶۹/۰با ميزان ) ۸T( الملل نتهديد شرايط سياسي ناپايدار ايران در سطح بي

معيارهاي نقاط ضعف، باالترين رو در نهايت، بين زياست؛ ترين تهديد  مهم دهندة نشان

رتبه مربوط به نقطه ضعف وجود مشکالت قانوني و ضعف قوانين و مقررات حمايت 

 ةدهند بوده، که نشان ۲۲۹/۰با ميزان ) ۸W( سسات مرتبط با گردشگريمؤاز فعاليت 

که نرخ سازگاري در  از آنجا .ترين ضعف براي گردشگري روستايي  استان است مهم

  .زوجي معيارها سازگاري وجود دارد ة، بين مقايساست ۱/۰ها کمتر از نديب تمام رتبه

  سوات با استفاده از ماتريس راهبردتدوين : گام چهارم

کارآفريني، ايجاد تغيير در شرايط فعلي با  توسعةهاي  راهبردهدف اساسي شناسايي 

بندي  يتتوان با اولو مي همچنين،. استشکستن تصوير فعلي و تثبيت وضعيت مطلوب 

را در  فراينداين  SWOT-AHP روش . دبندي کر اساس اهميت رتبه آنها را بر ها، راهبرد

با توجه به ارتباطي که  حاضر، در تحقيق. دهد ترين حالت ارائه مي ترين و شفاف ساده

پتانسيل   فرصت و )۳S(هاي گردشگري تاريخي و فرهنگي  شهرت جاذبه ميان نقطه قوت

در راستاي برطرف کردن نقطه  ،وجود دارد) ۶O(توسعة گردشگری  بالقوه منطقه براي

هاي تبليغاتي با  بخشي در برنامه تنوع راهبرد، از )۱۰W(هاي مؤثر  رساني عدم اطالع ضعف

 )SO(هاي تهاجمي  راهبردکه از جمله  ۳ شده در جدول هاي رقابتي بيان استفاده از مزيت

بسيار زياد  حاضر شده در تحقيق هاي استخراج بردراهکه از آنجا . ، استفاده شده استبوده

صنعت  وزةن حز نظرات کارشناسان و متخصصاا ،هاي مناسب راهبرد ةبود، براي ارائ

  . ه استهاي گروهي استفاده شد گردشگري در قالب بحث
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  سوات با استفاده از ماتريس راهبردتدوين  - ۳جدول 

  داخلي عوامل

  ها قوت

۱S: ر سطح داشتن اقليم متفاوت د

  استان

۲S: فرهنگي و  - تنوع قومي

رسوم  آداب و اجتماعي و

  ويژه 

۳S: هاي گردشگري  شهرت جاذبه

  تاريخي و فرهنگي 

۴S: انداز زيبا و  وجود چشم

  فرد هبمنحصر

۵S: ارزش هاي با بودن توانمندي دارا

هاي ميراث فرهنگي و  در زمينه

  تاريخي

۶S: المللي  هاي بين وجود تاالب  

۷S: هاي  دها و قابليتتوانمن

هاي ورزشي  اقتصادي، جاذبه

  و تفريحي

  ها ضعف

۱W: سيسات و امکانات اقامتي أکمبود ت

  مناسب

۲W: خدمات مناسب در  ضعف در

  پذيرها ها و مهمان هتل

۳W :در نيروهاي متخصص در  کمبود

  زمينه جذب گردشگر

۴W : وجود ناآگاهي عمومي در مورد

  مزاياي صنعت گردشگري

۵W: اف فرهنگي بين جامعه وجود شک

  ميزبان و مهمان

۶W : مشکالت ذهني و پندارهاي

  نادرست در مورد گردشگران

۷W: سامانة ( هاي مجهز تبود پايانه

  )نقل مناسب گردشگرانو حمل

۸W:  وجود مشکالت قانوني و ضعف

قوانين و مقررات حمايتي از 

سسات مرتبط با ؤفعاليت م

  گردشگري

۹W: بع عدم درک ارزش واقعي منا

  طبيعي توسط جامعه ميزبان

۱۰W :در  مؤثرهاي  رساني عدم اطالع

  ورودي استان



 ...اهللا ساالرزهی،  بهار پورانجنار، حبيب گل          ۲ة ار، شم۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۱۲۲

  تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات - ۳ادامة جدول 

  خارجي عوامل     

  

  ها فرصت

۱O:  ها و  ظرفيتوجود

 هاي طبيعي برای پتانسيل

گذاري در صنعت  سرمايه

  اکوتوريسم

۲O : تقويت ارائه امکانات در

هاي  اورت جاذبهمج

  گردشگري

۳O:  امکان استفاده بهينه از تمام

هاي متنوع اکوتوريستي،  جاذبه

  مانند اينهاتاريخي و 

۴O: هاي مناسب  وجود فرصت

رات ظبراي شکوفايي ن

  تجربهنيروهاي متخصص با

۵O : مشارکت مردم در حفظ محيط

  زيست

۶O: توسعةبالقوه منطقه براي  توان 

  گردشگری

۷O: از اکوتوريسم  برخورداري

  العاده و جاذب فوق

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
رد

اهب
ر

 
ي 

ها
S

O
  

   
   

   
   

   
   

   
   

 
  

بخشي در  تنوع* 

هاي  برنامه

استفاده  تبليغاتي با

از معرفي اقليم 

متفاوت، 

اندازهاي  چشم

فرد و  همنحصرب

هاي  تاالب

المللي استان و  بين

اي مورد روستاه

  .مطالعه

هاي  برنامهطراحي * 

قابل نصب بر 

ها براي  گوشي

  .معرفي استان 

 ةبازنگري در نحو* 

ها در  ريزي برنامه

بخش دولتي و 

خصوصي در 

ي گير راستاي بهره

هاي  از ظرفيت

 طبيعي برای

  .گذاري سرمايه

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

رد
اهب

ر
 

ي 
ها

W
O

  

   
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

کاهش نقطه ضعف عدم  *

ع درک ارزش واقعي مناب

طبيعي توسط جامعه 

ميزبان از طريق 

کارگيري مشارکت  به

مردم در حفظ محيط 

 زيست و تشکيل

های غيردولتی  سازمان

)NGOs( در اين زمينه.  

تقويت ارائه امکانات در  *

هاي  ت جاذبهمجاور

طريق  گردشگري از

گذاري مناسب،  سرمايه

از طريق بخش  ويژه به

خصوصي براي بهبود 

امکانات و ارائه خدمات 

  . مناسب در اماکن اقامتي
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  تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات - ۳ادامة جدول 

  تهديدها

۱T:  حمايت ضعيف دولت از

هاي مرتبط با  گذاري سرمايه

  گردشگري

۲T: هاي  ريزي عف در برنامهض

اصولي، جامع و مطالعات 

اي براي توسعه  پايه

  گردشگري

۳T: ثير سوء فرهنگي أنگراني از ت

  گردشگري ةناشي از توسع

۴T: ها،  ناکافي بودن کاتالوگ

ها و  ها، مقاله بروشور

  هاي گردشگري کتابچه

۵T :ود تشکيالت موازي در وج

  بخش صنعت گردشگري

۶T : نبود امنيت ( امنيتي نظامضعف

  )ها در محل جاذبه

۷T :م تحقيقاتي مناسب و نبود نظا

شناخت  کارآمد در راستای

صنعت  یراهبردنيازهاي 

  گردشگري

۸T : شرايط سياسي ناپايدار ايران در

  الملل سطح بين
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ثير عامل أتقليل ت* 

تهديد ناکافي 

ها،  بودن کاتالوگ

بروشورها و 

هاي  کتابچه

گردشگري استان 

از طريق 

کارگيري عوامل  هب

هاي  شهرت جاذبه

گردشگري 

تاريخي و 

فرهنگي و 

استان  برخورداری

هاي  از توانمندي

باارزش در 

هاي فرهنگي  زمينه

  . و تاريخي
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ثير شرايط سياسي أتقليل ت *

ناپايدار کشور در سطح 

المللي و رفع  بين

شکالت قانوني و م

از  ضعف قوانين حمايت

سسات ؤهاي م فعاليت

مرتبط با گردشگري از 

ق توجه مناسب، طري

ريزي اصولي  برنامه

دولت در اين زمينه، ارائه 

تشويق  تسهيالت و

  .کارآفرينان روستايي

  هاي محقق يافته: مأخذ
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  )یراهبردماتريس ارزيابي ( اساس زيرمعيارها ها بر بندي گزينه رتبه: گام پنجم

شود  ارزيابی می اين موضوع ،هاي چهارگانه راهبردزوجي بين  مقايسةدر اين گام با انجام 
، )کارآفريني در صنعت گردشگري توسعةهاي  راهبرد( هاي منتخب راهبرديک از  که کدام

سوات  ماتريس از طريقها و تهديدها،  ها، فرصت ها، ضعف اساس زيرمعيارهاي قوت بر
 تهاجمي راهبردشود،  مشاهده مي ۴ که در جدول گونه همان. گيرند در اولويت قرار مي

)SO (ها،  قوت چهار معياردر  راهبرداين . گيرد رتبه قرار مي نباالتري در ۴۴۵/۰ن با ميزا
در معيار ) ST( تنوع راهبرد. را دارد زانيم نيشتريبها و تهديدها  ها، فرصت ضعف
در . ستکمترين ميزان را دارا دهاها و تهدي ها بيشترين درصد و در معيار فرصت ضعف
ها،  ها باالترين ميزان اختالف و در سه معيار ضعف قوت اريدر مع ،)WO( بازنگري راهبرد
در معيار ) WT( تدافعي راهبرد. شود ي مشاهده نميدها چندان اختالفها و تهدي فرصت
 ارها،ياز مع يدست آمده در بعض هبنتايج طبق . ستها بيشترين ميزان را دارا فرصت
در  ،WOو   STراهبرد دو ،ها فرصت اريدر مع مثالً ؛دارند کساني يدرصدها ها راهبرد

   .اند هرا کسب کرد همشاب يدرصدها STو  WT راهبرددو  دهاتهدي اريمع

  اساس زيرمعيارهاي قوت، ضعف، فرصت و تهديد ها بر راهبردترتيب اولويت  - ۴جدول 
  اولويت  اوزان  زيرمعيارها  هاراهبرد

 SO)تهاجمي(  
WO )بازنگري(  

ST )تنوع(  
WT )تدافعي -تدافعي(  

  ها قوت

۴۴۵/۰  
۲۲۳/۰  
۱۶۹/۰  
۱۶۳/۰  

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم

SO )تهاجمي(  
WO )بازنگري(  

ST )تنوع(  
WT )تدافعي -تدافعي(  

  ها ضعف

۴۳۵/۰  
۲۹۱/۰  
۱۵۴/۰  
۱۲۱/۰  

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم

SO )تهاجمي(  
WO )بازنگري(  

ST )تنوع(  
WT )تدافعي -تدافعي(  

  ها فرصت

۵۳۸/۰  
۱۸۹/۰  
۱۳۹/۰  
۱۳۴/۰  

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم

SO )تهاجمي(  
WO )بازنگري(  

ST )تنوع(  
WT )تدافعي -تدافعي(  

  تهديدها

۵۸۵/۰  
۱۵۱/۰  
۱۳۲/۰  
۱۳۲/۰  

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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معيارها و هاي نسبي  وزن ةزوجي و محاسب مقايسةاين مرحله از پژوهش، پس از  در
شود محاسبه ساس هدف بر ا راهبرد، الزم است تا وزن نهايي هر ها زيرمعيارها و گزينه

   ).۵جدول (

  اساس هدف ها بر راهبرد اولويت - ۵جدول 
  اولويت  اوزان  هاراهبرد

SO )اول  ۴۹۵/۰ )تهاجمي  

WO )دوم  ۱۷۳/۰  )بازنگري  

ST )سوم  ۱۷۰/۰  )تنوع  

WT )چهارم  ۱۶۲/۰  )تدافعي  

  يافته هاي محقق: مأخذ
تهاجمي با ميزان  راهبرد دست آمده، باالترين رتبه مربوط به به توجه به نتايج با
در اجراي  .استبراي گردشگري روستايي  راهبردترين  مهم ةدهند بوده که نشان ۴۴۵/۰

حداکثر  هاي خارجي توان با استفاده از نقاط قوت داخلي از فرصت مي SOهاي  راهبرد
فعي هاي تنوع و تدا راهبرد ،ترتيت هبازنگري در رتبه دوم و ب راهبرد .دکربرداري را  بهره

  .دنگير هاي بعدي قرار مي در رده

  گيري و پيشنهادها نتيجه

براي ارزيابي عوامل  مند نظامها معطوف به معرفي يک رويکرد  تالش مطالعة حاضر،در 
 ،رو از اين ها بود؛و تهديد ها فرصت نقاط قوت و ضعف و نيزماتريس تحليل 

برخالف تحقيقات . فتنجام گرمراتبي ا سلسله فرايندعوامل با رويکرد اين بندي  اولويت
نقاط قوت موقعيت صنعت گردشگري با استفاده از ماتريس تحليل  به ارزيابیپيشين که 

بر درنظر گرفتن  حاضر افزونپژوهش  پرداختند، مي ها و تهديدها و ضعف و نيز فرصت
 توسعة برای هاي مناسب راهبردبندي  مراتبي براي رتبه ل سلسلهتحلي روشها از آن

ري در منطقه مورد مطالعه و نيز افزايش قابليت اطمينان در رسيدن به جواب گردشگ
که بر  را شناسايی کردهعواملي ، در حد امکان است؛ و هسود جستسازگارتر با واقعيت 

؛ و اند بوده مؤثرکارآفريني گردشگري در مناطق روستايي استان گلستان  توسعة
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. در منطقه پرداخته است دست آمده بههاي  راهبردبندي  به ارزيابي و اولويت همچنين،
 ،در اولويت قرار گرفت و پس از آن )SO( تهاجمي راهبردهاي تحقيق،  اساس يافته بر
در  ؛ واند هاي بعدي قرار گرفته در اولويت WT و WO ،ST هاي راهبرد ،ترتيب هب

 اکانوت و نگويکراماسي. دست آمده است همهم ب ینتايج ،مقايسه با تحقيقات پيشين
)Wickramasinghe and Takano, 2009(،  نقاط با استفاده از رويکرد ترکيبي تحليل

به  ،مراتبي ل سلسلهتحلي فرايند ،همچنين و هاو تهديد ها فرصت قوت و ضعف و
شباهت اين تحقيق با پژوهش حاضر . النکا پرداختند سونامي در سري بررسي پيامدهاي

 هدف مورد دو پژوهش در کشور و فاوت که اين، با اين تآن استدر روش کاربردي 
استفاده از  اين، آنها راهبردهاي بازاريابي مناسب را با عالوه بر ؛اختالف دارند مطالعه

که تمرکز  حالي در ،سونامي توسعه دادندامد با پي مقابله برای SWOT-AHP رويکرد
هاي مناسب با  هبردرابر توسعه کارآفريني در گردشگري روستايي و ارائه  حاضر تحقيق

 همکاران سجاسي قيداري و و) ۱۳۹۰( هاي تقوي و همکاران هشوپژ. آن بوده است
دهند که شناسايي و  نشان مي ،سازگاري بسيار نزديک با تحقيق حاضر داشته )۱۳۹۰(

موجود در مناطق مختلف، عالوه بر  های گيري مناسب از نقاط قوت و فرصت بهره
هاي روستايي خواهد  ت مثبت اقتصادي در سکونتگاهجذب گردشگران، باعث تحوال

د که شو پيشنهاد مي ،شده در استان گلستان بهبود مسئله مطرح در پايان و در راستاي. شد
 گذار هاي جذب سرمايه تدوين برنامه ها و توسعه و ريزي برنامه در نحوة هايي بازنگري

د شودر اين استان انجام ) ميهاي تهاج راهبرد پيشنهادي سوم و چهارم از بخش راهبرد(
 و از آن جمله ها ايجاد، تقويت و بهبود زيرساخت راستایو فعاالن اين صنعت در 

سازي و ايجاد  ستاره و يا مناسبچند هاي المللي گردشگري، هتل هاي بين افتتاح شرکت
حرکت  اقشار مختلف مندي هاي متفاوت براي بهره اماکن اقامتي با امکانات و قيمت

از جمله  یراهبردشناخت نيازهاي  برایايجاد نظام تحقيقاتي مناسب و کارآمد  .ندکن
گيري از  در راستاي بهره همچنين،. شود راهکارهايي است که در اين راستا معرفي مي

پيشنهادي اول، دوم  راهبرد( هاي تبليغاتي مناسب المللي و استفاده از برنامه بازاريابي بين
از نظرات کارشناسان  شود که ، پيشنهاد مي)ي تهاجميها راهبرد و پنجم از بخش
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در اين زمينه نيز هاي جديد  و از نوآوري نه استفادهکرده در اين زمي متخصص و تحصيل
اتصال به اينترنت و شبکه  برایزيرساخت مناسب  شود؛ افزون بر اين، ايجادحمايت 

ارتباطات  برقراري رایبافزاري الزم  و سخت افزاري نرم اجزاي شاملاطالعات  ةگسترد
 .صورت الکترونيک الزامي است و انتقال اطالعات به

  ها يادداشت

1. tourism 
2. entreperneurship 
3. entreperneurship development  
4. The World Economic Forum Report 
5. Small and Medium Enterprise (SME) 
6. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 
7. Analytical Hierachy Process (AHP) 
8. Weihrich  
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 ، سـال ريزي محيطـي  برنامه جغرافيا و .»روستايي با استفاده از مدل معادالت ساختاري
  .۲۹۰-۲۶۹ص ، ص۲ ، شماره۲۵
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  .۵۸-۲۵ص ص ،۲۸ شماره ،۷سال  ،پژوهشنامه بازرگاني. »لرستان
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