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چكيده

بهبود کیفیت محیطزیست بهعنوان معیاری برای بهبود کیفیت زندگی ،عاملی اساسی در توجه به مناطق حفاظتشده استت .متدیریت
مناطق حفاظتشده نیازمند رویکردی جامع در فرایند تصمیمگیری است .مطالعة حاضر در بهار 7931و با تکیته بتر ن تر کارشناستان،
ساکنین و گردشگران مناطق حفاظت شدة استان همدان صورت پذیرفته است .اطالعات جمعآوری شده از  044پرسشنامة توزیعی در
منطقه با ترکیبی از مدلهای  SWOTو روش تحلیل شبکهای  ،ANPتجزیهوتحلیل شده است .روش تحلیتل شتبکهای بتهصتورت
روش تصمیمگیری چهار مرحلهای استفاده شد .با استفاده از روش ماتریس SWOTاستراتژیهای بهینه با تأکید بر نقاط ضعف قوت
فرصتها و تهدیدها تعیین و با استفاده از روش تحلیل شبکهای نسبت به رتبهبندی این استراتژیها اقدام شده است .چهار استتراتژی
نهایی توسط کارشناسان تعیین شده و با استفاده از ن رات پرسششوندگان رتبهبندی نهایی صورت گرفت .استراتژی توستعه پایتدار و
استراتژی حفاظت سبز با ضرایب  4/993و  4/322بهعنوان استراتژیهای غالب در مناطق مورد مطالعه انتخاب شدند .نتایج از اصالح
رویکرد فعلی حمایت کرده و انت ار میرود نتایج مطالعه در سیاستگذاریها ،در منطقة مورد مطالعه مورد توجه قرار گیرد .این مطالعه
میتواند بهعنوان مبنایی برای سایر مطالعات درزمینة ارزیابی استراتژیهای منطقهای در مناطق مختلف کشور استفاده شود.
كليدواژه

تحلیل شبکهای ، ANPتوسعه پایدار ،حفاظت سبز ،ماتریس ،SWOTهمدان

 .1سرآغاز

تدت مدیریت یازمان حفاظدت مددیطزیسدت بدا مسداحتی

اهداف و معیارهای متفاوتی برای ایجاد مناطق حفاظت شدد

معادل  53میلی ن و 356هزار و  133هکتدار ایدت بدیندا،

وج د د دارد  )Geldman, 2013حفاظددت از زیسددتها هددای

 .)5633یازمان مدیطزیست و مناب طبیعی بد عند ان عامد

Coad et al.,

مدیریتی و نظارت بر مناب طبیعدی وشد ر مسد لیت تعیدی

طبیعدی  )Chape, 2003حفد او ییسددت

 )2008در ونار اهداف اجتماعی و فرهنهی از جملد اهدداف

ض ابط و ق انی و مقررات بهر برداری از مناطق حفاظت شد

و اله های ایجاد مناطق حفاظت شد ایت .مناطق حفاظدت

و پناهها های حیاتوحدش را برعهدد دارد .اید یدازمان بدا

شد و پناهها های حیاتوحش بد مدددود هدایی از منداب

ارزیابی پیامدهای زیستمدیطی بهر برداری از مدیطزیست از

مراتد بیش د هددای طبیعددی

جمل مناطق حفاظت شد ارزیابی طرحهدای مددیط زیسدتی

او ییست های بیابانی یا و هستانی اطالق میشد د ود دارای

ت یع ای و مددیریتی یدعی در اول یدتبنددی ییایدتهدای

شرایط طبیعی خاصی برای جان ران حیاتوحدش و رویدش

مدیریتی در مددیطزیسدت دارد یدزدی و همکداران 5631؛

ریتنی ها باشد مجن نیدان  .)5631ایدران دارای  306منطقد

یلطانی ذوقی و حاجی رحیمی  .)5631مدیطزیست از دید

طبیعددی وش د ر اع د از جنه د

* ن یسندة مس ل:

Email: Fatahi@ardakan.ac.ir
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بسیاری از وارشنایان عاملی مؤثر بر ت یع و بهبد د ویفیدت

مناطق حفاظت شد ایت .)Sirivongs & Tsuchiya, 2012

زندگی بشر ایت ق ا،آبادی  )5633ود بد ت یدع منداطق

در ای مطالع مناطق حفاظت شدة ایدتان همددان بدرای

مدلی ومک فراوانی میوند .)Getzner, 2014
ارزیابی و اول یتبندی ییایتها و ایتراتژیهدا از اید

تدلی د ایددتراتژیهددا و وضددعیت برریددی شددد و از روش
تصمی گیری مهار مرحل ای بدرای انجدا ،پدژوهش ایدتفاد

رو دارای ارزش ایت و در ونار اهمیت ابعاد زیستی مانندد

شددد ایددت .در مدددل مدداتری

حفاظت از تن ع زیستی در او ییست های طبیعی جنبد هدای

ب عن ان مبنای برریی وضعیت مددیطزیسدت ایدتفاد شدد

عملکرد اقتصادی مناطق حفاظدت شدد نیدز بدرای بهبد د و

ایت .ای مس ل ود از وددا ،روش بدرای تدلید وضدعیت

ت یع زندگی بشری م رد ن ج قرار گیدرد.

Steven et al.,

تجزی د وتدلی د

6

SWOT

م ج د ایتفاد ش د در مطالعات متتلم بسیار متفاوت ب د
;Arsić et al., 2017

 .)2013; Fatahi Ardakani & Fazlolahi, 2015ت جد همد

ایددت .روشهددای  ANPو FANP

جانب بد ابعداد متتلدم مددیطزیسدت بد ایدتفادة بهتدر از

 )Arsić et al., 2018; Napoli & Leone, 2020ایدتفاد از

ظرفیتهای م ج د و بداز شددن مشد انددازهای ت یدع ای

 )Boraروش AHP

جدید در هر منطق از جمل فعالیتهای مرتبط با گردشهری
مدیطزیست 5منجر مدیشد د  .)Getzner, 2014نهداهی بد
وضعیت مناب طبیعی مناطق حفاظت شد نیداز بد ت ییدر در

مدددداتری

2020 SWOT

al.,

et

 )Ustaoglu & Aydınoglu, 2020یا ترویبی از روشهدا بد
ورات ت یط وارشنایان ایتفاد شد ایت.
ناری ها ت یط وارشنایان با ایتفاد از روش فرایند تدلید
4

برنام د ریددزی و مدددیریت ای د مندداطق بددرای دیددتیددابی و

شبک ای ب عن ان یکی از مجم عد روشهدای تصدمی گیدری

هماهنهی بی عملکرد مدیریت مناطق حفاظت شد دولدت

مند معیار م رد تجزی وتدلی قرار گرفت .هدف ای مطالعد

مقامات و شروتهای خص صدی و دولتدی را بدیش از پدیش

ایجاد یک رویکرد ییستماتیک تجزید وتدلید و رتبد بنددی

نمایان مییدازد  .)Puhakka & Saarinen, 2013در الهد ی

یناری های پیشنهادی ب منظ ر ارتقاء پتانسدی منطقد حفاظدت

مدیریتی فعلی دولت ب عن ان مت لی مدیریت و حف منداطق

شد با تأوید بر نقش آن بد عند ان عداملی ایایدی در ت یدع

حفاظت شد تنها ب ایجاد ای مناطق ت ج داشت و الهد یی

ایت .ایتفاد از مدلهای تصمی گیری مند معیار بسدیاری از

نظا،مند برای بهر برداری اقتصادی از منداطق حفاظدت شدد

شاخصها و ریسکهای فعالیتها در مناطق حفاظت شدد را

ندارد امری و م جب تتریب زیستها ها از طدرف یداونی

ب وض ح نمایش میدهد .رتب بندی ریسکها باعث مدیشد د

مدلی در جهت امرارمعاش شدکار بدیروید ناشدی از نبد د

تا وارشنایان ب خ بی در جهت اتتاذ ییایتها و ایتراتژیها

ق انی یتتگیران گشدت ایدت .ت یدعة اقتصدادی نیدز در

برای واهش ریسکها اقددا ،نمایندد ملدک حسدینی )5634

شرایط فعلی ناوارآمدد بد د و نیداز بد رویکدردی جدام و

ع ام ریسکی از جمل ع ام نداب دی منداطق حفاظدت شدد

یکپارم در مناطق حفاظت شد و مدددود هدای مطالعداتی

هستند و شنایایی و ارزیابی ریسکها عام منایبی در جهدت

مشتص ب شدت احساس میشد د تدا بدا هماهند یدازی

مقابل با بدرانهای پیش رو ایت.

وسددب و وارهددا در جهددت نیازهددای جامع د اول یددتهددای

در مطالعات متتلم رشد و ت یع مناطق حفاظت شدد

برنام های ت یع نیز مدقق شد د  .)Fatahi, 2010مددیریت

در ت یعة منطق ای دارای آثاری معنادار و مثبت ارزیابی شد

یکپارم ب ت یعة منداطق حفاظدت شدد و مدددود هدای

ایت مدمدی د مشم  .)5636با حمایدت یدازمان هدای

پیرام ن ومک میوند افزایش درآمدد رشدد اشدت ال بهبد د

بی المللی و برنام ریزی مدیران داخلی در یرایر جهان دیدد

یطح زندگی مرد ،ت یع صنای و مک و صنای وابست ب

یکپارم و نسبت ب مناطق حفاظت شد ایجاد گشت ایدت.

گردشهری و افزایش آگاهی همهی از مزایای فرایند ت یدع

تضاد م ج د میان مناف ذینفعان ولیدی بر ت یع و مددیریت

ارزیابی و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت ...
احمد سلطانی ذوقی و همکاران
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مناطق حفاظت شد تأثیرگذار ب د و مانعی ایایی در برابدر

نارضایتی حامیان مدیط زیسدت و وداهش حمایدت آن هدا از

ت یع مناطق حفاظت شد در بسیاری از وش رها بد شدمار

برنام های ت یع دولت شد در مقاب اید برنامد از ید ی

مدیآیدد  .)Coria & Calfucura, 2012بدرای دیدتیابی بد

مرد ،ب دلی ایجاد فرصتهای ش لی ناشی از وج د جنهد
در میدددان حامیدددان

همکاری میان ذینفعان و مدیریت مناطق حفاظت شدد زز،

حمایدددت شدددد .در مجمدد ع تعدددار

ایت و یک مشاروت بر پای تدقق اهدداف مشدترپ پدیدد

مد دیطزیسددت و یدداونان و ییایددتهددای دولددت از جمل د

آیدد  .)Ghorbani et al, 2015تجربد ای م فدق از مددیریت

م اردی ایت و نیازمند برنام ریزی و نهداهی یکپارمد بد

منایب در مناطق حفاظت شد پارپ ملدی صربسدتان ایدت

مدیطزیست ایت .در بتش خص صی ب طد ر مطلدق آثدار

با ایتفاد از مدل برنام ریزی مند معیدار ضدم اراهد یدک

منفی بد جدای نت اهدد گذاشدت در ایدترالیا بدا واگدذاری

ایددتراتژی مدددیریت یکپارمدد از طددرف مدددیران مندداف

بتشهایی از فعالیتهای گردشدهری بد بتدش خص صدی

یهامداران مدلی و ذینفعان منطق را در جهت نی ب اهداف

بس دیاری از تجهیددزات و امکانددات فری د د ت یددط بتددش

ت یع فراه آورد و از ی ی دیهدر حفاظدت از طبیعدت را

خص صی احیا و م رد بازیافت قرار گرفت و نتیجد آن شدد

ب د عن د ان اول یددت اول تعیددی و بدددان دیددت یافت د ایددت

بتشهایی و ب دلی عد ،وج د ب دج و برنامد ب دجد ای

 .)Gvozdenović et al., 2014از نم ندد هددای دیهددر از

منایب از مسیر گردشهری حذف شد ب دند مجدداً ب مسیر

مدیریت ملی مناب طبیعی میت ان ب یدازمان خددمات ملدی

اضاف و م جب افزایش یطح درآمد گردشهری منطق شدد.

ایازتمتددد  )USNSاشدار نمد د ود مددیریت و تدأمی

.)Randle & Hoye, 2016

نیازهای  30منطق حفاظت شد ای وش ر را برعهدد دارد و

در منطق اورامانات مرای بیروی شکاری بددون مجد ز

با فعالیدتهدای مدداو ،خد د در وندار حمایدتهدای بتدش

ایتفاد از م

عام بسیاری از ناب دیهدای منداب طبیعدی

خص صی م جب گردید ایت تا شدرایط منداب طبیعدی در

ایت یاوری و فاض بیهی  )5633مس ل ای ود در دشدت

منطق بهب د یابد .)National Park Service, 2017

اردوان یزد نیز مشاهد میش د  )Fatahi, 2010با ایدتفاد از

مطالعات ص رت گرفتد در مجمد ع از اید نظرید ود

فرایند تدلی یلسل مراتبی شبک ای در بسیاری از مطالعدات

همکاری مرد ،یاو مناطق حفاظت شد تأثیر مثبت فراوانی

ایتراتژی های متنایب برای مقابلد بدا بددران هدای پدیش رو

بر اجرایی شدن ییایتهای ت یع ای دارد حمایت میوندد

شنایددایی مددیش د ند .مطالعددات متتلف دی ب د منظ د ر تعیددی

 .)Jeon & Kim, 2011تدداز هددای متعدددد در یددرزمی

ایتراتژی های منایب در منداطق متتلدم صد رت پذیرفتد

ایکاتلند شدمالی در طد ل  30یدال بدا حمایدت دولدت بد

ایددت تدداز بددی المللددی شددادگان رحیمددی بلدد می و

جنه های گیاهی تبدی شد و بد اخدتالف بدی مسد زن

ملکمدمدی  )5633منطقة حفاظت شد دنا ملک حسدینی

مدیریت جنه و حامیان طبیعت منجر شدد ایدت .جنهد

و دشتی  )5633منطق حفاظت شد حل ب شهر جد زی و

ب عن ان یدک فرصدت اشدت ال بدرای مدرد ،منطقد شدناخت

همکداران  )5634از جملد مطالعداتی ایدت ود در وشد ر

میش د .پیشدنهاد یدازمان یردولتدی بدرای خریدد زمدی و

ص رت پذیرفت ایت متأیفان هدف ایایدی در بسدیاری از

را ودداهش

مطالعات تنها شنایایی و رتب بندی ع امد ایجداد ریسدک و

خ اهد داد و ای امدر فرصدتهدای شد لی و فرصدتهدای

ناب دی مناطق ذور شد ایدت و ومتدر بد ع امد مددیریتی

ت یع وسبووار و زیستها های طبیعی را ب شددت تددت

اشار شد ایت .از مطالعات پیشدی مدی تد ان بد مد اردی

تدأثیر قدرار مدیدهدد  .)Gvozdenović et al., 2014تبددی

اشار ورد:

بازگردانددن تداز

تددرمی تداز

ت لیددد مد

تدداز هددای مندداطق ایددکاتلند شددمالی بد جنهد

م جددب

نخست آنک ارتبدا میدان بتدشهدای متتلدم اعد از
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دولتی و خص صی در پیشبرد ایتراتژیها و برنام های مد رد

دهد از هدر رفت مناب مدالی و انسدانی جلد گیری شد د و

نظر ضروری ایت .دوم امکان اعمال ییایت یکسدان بدرای

مشاروتی فعال میان بتش علمی و بتش اجرایی پدید آورد.

تما ،مناطق حتی در یک وش ر نیز امکان پذیر نیست مرا و
هر منطق دارای متتصات ویژ خ د ایدت امدا نتدای را در
مناطق متتلم می ت ان تدلی ورد .سومم در هدر ایدتراتژی
باید ب تما ،شداخصهدای اقتصدادی اجتمداعی و فرهنهدی
منطق ب شکلی وام ت ج ورد م بسا یک ایتراتژی و از
دید اقتصادی دارای ت جی فراواندی ایدت بد دلید مسداه
زیستمدیطی از برنام ریزیهای ولی منطق ای حذف شد د.
چهارم از مطالعدات اید گ ند بدر مدیآیدد ود میدان آنچد
ب ص رت ت ری بیان شدد ایدت و آنچد در واقد رد داد
تفاوت بسیاری وج د دارد ب عبارتی مدیریت ایدتراتژیهدای
منایبی را بر ایاس مؤلف ها ایتتراج و اجرا ورد ایت اما بد
دلی عد ،عملیاتی شدن ای ییایتها و ایتراتژیها همچنان
منطق از مزایای ای ایتراتژیها بدیبهدر بد د ایدت .پوجم
روی های عملی و ت ری بد صد رت واضدح و شدفاف بیدان
نشد ایت ب ط ر ولی هدف مطالعد ایجداد مددلی منایدب
برای منطق حفاظت شدة ایتان همدان ایدت تدا فراینددهای
ت یع در منطق را بد صد رت علمدی و بدر ایداس نظدرات

 .2مواد و روش بررسی
 .1-2منطقة مورد مطالعه
ایتان همدان با مساحتی بیش از  53هدزار ویلد متر مربد در
ایران قرار گرفت ایت .ای ایتان از شمال بد زنجدان

ر
از جن

ب لریتان از شرق ب ایتان مروزی و از در بد

ورمانشا و بتشی از ایتان وردیتان مددود میش د .همددان
منطق ای و هستانی ایت و ود ال ندد بدا  6هدزار  114متدر
ارتفاع از مه تری ارتفاعات ای منطق بد حسدا مدیآیدد.
ای ایتان دارای زمستانهای یرد و پر برف و تابسدتانهدای
معتدل ایت .و شهریتانهای آن عبارتاند از :همدان مالیر
نهاوند ت یسروان وب درآهن

ایدآباد بهار فدامنی و رزن

شک  )5ریتمی و همکاران .)5633
برایدداس آخدددری برریددی و گدددزارش وارشنایدددان
مدیطزیست حدود  5565گ نة جدان ری شدام پسدتاندار
پرند خزندد و دوزیسدتان در او ییسدت هدای خشدکی و
آ های ایران زیست میونند.

وارشنایان و ذینفعان منطق ب یمت و ی ی منایدب ید ق

شکل .1مناطق حفاظت شده استان همدان (منبع :گزارش سازمان حفاظت محیطزیست استان همدان)1931 ،

بر ایاس گزارش یازمان حفاظت مدیطزیسدت ایدتان

زیستی وش ر را شام میش د .بر ایاس گدزارش یدازمان

همدان در یال  5631در مجم ع  601گ ند جدان ری در

مدیط زیست  40گ ن پستاندار  535گ ن پرند  46گ ن

ایتان همددان شنایدایی شدد ایدت ود  31درصدد تند ع

خزند  63گ ن ماهیان و  4گ ند از دوزیسدتان در ایدتان

ارزیابی و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت ...
احمد سلطانی ذوقی و همکاران
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همدان شنایدایی شدد ایدت بدی ندا )5631 ،شدک .)5

برنام ریزی زز ،برای ت یع و بهبد د شدرایط یدک منطقد

گ ن های حمایت شد ایتان شدام قد و و مدیش ارمندی

بدون در نظر گرفت تمامی ذینفعان داخلی و خارجی بعیدد

ان اع یارگپ و رو ر ییا مدر حدق شدا بد ف ج دد

ب نظر میریدد .مددیریت منداطق حفاظدت شدد نیازمندد

جنهلی ج د و مک ج د شاخدار اگرت بزرگ اگدرت

برریی مند رشت از مساه متتلم با گستردگیهای بسیار

و مک گاو مراندک ح اصدی شدب ب تیمدار و مدک

زیاد ایدت اید رشدت ع امد بد ت یدع و پیداد یدازی

ح اصی خاوستری لک لک ییا لک لک یفید ودرو

ایتراتژی های مدیریت روش و مدؤثر بدر آن بسدتهی دارد

قرقی ب ف و رو ر یارگپ دلیج ترمتای لی
شاهی

پی

زمدی

منتصری و اشرف زاد .)5633

افعی زنجانی و ماهی قزلآز ایت .گ ند هدای

جان ری خاص ایتان شام ق و و میش ارمنی و یدنجا

 .2-2روششناسی تحقیق

زمینی ایت بینا.)5631 ،

وج د معیارهای تصمی گیری متتلم باعث مدیگدردد ود

در ای مطالع مددیریت منداطق حفاظدت شددة ایدتان

امکان بهر مندی از مدلهای با یک هدف میسر نباشد و بد

همدان با ت ج ب شاخصهای اقتصدادی و مددیریتی و بدا

همی دلی در ای مطالع از روشهای برنامد ریدزی مندد

ت ج ب ایناد بازدیتی وش ر مانند یند مش اندداز ششد

معیار ایتفاد شد ایت یکی از مدلهدای تصدمی گیدری

ت یع تجزی وتدلی شدد ایدت .اهدداف ایدتراتژیک بدر

مند معیار مدل فرآیند شبک تدلیلی  )ANPایدت .روش

ایاس تجزی وتدلی  SWOTیاخت و برریی شد و یپ

مبتنی بر فرایند تصمی گیری مند معیار  1 )MCDMروشی

رتب بندی شدند .هدف ای مطالع ومک بد تصدمی گیدران

منایب برای ح مشکالت مدیریتی مناطق حفاظدت شدد

ب منظ ر مدیریت و بهر بدرداری بهیند از منداطق حفاظدت

ایت .ای روش ایدتراتژیهدا را بدر ایداس اول یدتهدا و

یدناری یی

رتب بندی میان گزین های در دیترس از میان ایتراتژیهدای

برای ت یع مناطق حفاظت شد در ایتان همددان

 SWOTدر ارتبا با زیرمعیارها ب طد ر

شد ایت .ت ج ای مطالع معط ف ب انتتا
مطل

ایت .مناطق حفاظت شدة ایتان همدان در ر

وش ر بدا

تن ع طبیعی و ارزشهای تاریتی شناخت شد ایت.

حاصل از ماتری

هد زمدان پدیدد مدیآورد  .)Arsić et al., 2017مطالعدات
متتلفددی بددا ایددتفاد از روش  MCDMو یددا ترویبددی از

در مباحث مدیریت مناطق حفاظت شد نیداز ایدت تدا

روش ها و مدل های برنام ریدزی ریاضدی متتلدم مد در

در گا ،نتست نیازهای جامع و اص ل اقتصادی و مدیطی

مدیط فازی و م در مدیطهای یر فازی انجا ،شد ایت

م رد ت ج قرار گیرد و از طریق بهر برداری بهین از مناب

 .)Dimić et al., 2016هدف از مددل تصدمی گیدری مندد
بهتددری جددایهزی از مجم عدد ای از

تتصیص وارآمد درآمدها و داراییها و بهب د گردشهری از

معیددار انتتددا

بهر برداری از تما ،ظرفیتهای ت یع ای منطق ای اطمیندان

گزین های قاب اجرا بدا ت جد بد مجم عد ای از معیارهدا

حاصد شد د  .)Bulatović & Marković, 2015ت یدعة

ایددت .مطالعدداتی نیددز در خصد ص ایددتفاد از مدددلهددای

مناطق حفاظت شد از یدکید دیدتیابی بد گردشدهری

برنام ریزی ریاضی در برخ رد با مشکالت مناطق حفاظدت

پایدار برای رف نیازمندیهای گردشهران و ید ی دیهدر و

شد اف انستان با هددف اجدرای ایدتراتژی ت یدع پایددار

رف نیازهای مقصد گردشدهری بدا نهداهی بد حفاظدت و

صدد رت پذیرفتدد ایددت  )Öztürk, 2015در مطالعددات

افزایش فرصت های ش لی و درآمدی برای نس های آیندد

متتلم اهداف و برنام ها میت انند متفاوت باشند از جمل

با حف اص ل اجتماعی اقتصادی و ییایی مدیط زیسدتی

اهددداف م دیت اننددد شنایددایی ایددتراتژیهددا بددرای بهب د د

و پتانسی های ت یع منطق ایدت .)Grošelj et al., 2016

گردشهری مناب طبیعی رضایت و درپ بازدیدوننددگان در
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و تجزی وتدلی ونندد .مددل

مناطق حفاظت شد و رتبد بنددی امکاندات و یدایتهدای

ایتراتژی های بهین را انتتا

تفریدی باشد  .)Fatahi et al., 2012فرایند شبک تدلیلی

جهانی و یکپارم میت اندد بدرای رتبد بنددی یدناری های

یک شک بهب د یافت و اصالحی از روش  3AHPایت ود

پیشنهادی در تدقق مش اندازهای وسب و وارها بر مبندای

ت یط ت ماس یاتی در یدال  5333طراحدی شدد ایدت.

اد ا ،اهداف ایتراتژیک و ع امد  SWOTبدا ایدتفاد از

هدف از ای مدل از بی بردن مشروعیت و وابسدتهی بدی

 ANPبددرای تصددمی گیددری مندددمنظ ر ایددتفاد شدد د

معیارها یا جایهزی ها در مدلهای مند معیار پیچید ایت

 .)Reihanian et al., 2012روش  ANPیکددددی از

مهری و یدلمان مداهینی  .)5633روش  ANPمتشدک از

تکنیکهای تصمی گیری مندمنظ ر ایدت ود بد شدکلی

دو بتش ایت .بتش نتست شام یلسل مراتبدی شدام

گسترد ت یدط وارشنایدان حد ز هدای متتلدم ایدتفاد

شبک ای از معیارها و زیرمعیارها ایت و ییست را ونتدرل

می ش د  ANPبهتری را حد تعریدم مددل تصدمی گیدری

میوند و بتش دو ،شام ارتبا میدان عناصدر معیارهدا و

شبک ای بدرای دیدتیابی بد اهدداف از پدیش تعیدی شدد در

زیرمعیارهایت .عد ،ارتبا دو طرف میدان معیارهدا و زیدر

مدلهای مند معیار شناخت مدیشد د حمیددی و همکداران

معیارها در  AHPدر روش  ANPب خ بی ح شدد و اید

 .)5636افددزون بددر اید مزیددت روش  ANPدر مقابد یددایر

مدل ب شکلی منایبتر جهدان واقد را تریدی مدینمایدد

روشها امکان ینجش روابط بی خ ش های یاختار شدبک و
عناصر درون آنها با افزودن تعدامالت بدالق

.)Saaty &Takizawa, 1986
تجزی وتدلی  SWOTابزاری بسیار وارآمدد در تعریدم
برنام های مدیریتی و تعیی ایتراتژیهای واقعی در منطقد

وابسدتهیهدای

متقاب و بازخ ردهای ییست تصمی گیدری ایدت

Sevkli et

.)al., 2012

ایددت .تجزی د وتدلی د  SWOTبددرای تعیددی م قعیددت و

وابستهی بی عناصر با ب دیت آوردن وزن ترویبدی از

ایتراتژی شروتها امکان

ها امکدان پدذیر ایدت .در یدک

دریافت تص یر واقعی در انتتا

طریق ت یع ی پرماتری

اجرای ایتراتژی های ت لید شد یناری های وسدب وودار)

مدل  ANPعناصر متتلفی ب وض ح قاب مشداهد ایدت

شروتها را امکان پذیر مینماید .)Kajanus et al., 2012

گر یاختار شبک یک خ ش با عناصر داخد آن را نشدان

تجزی وتدلید  SWOTبد عند ان یدک ابدزار ایجداد و

می دهد یک خط مستقی یا یک ومدان تعدامالت بدی دو

رتب بنددی ایدتراتژی هدا در ترویدب بدا روشهدای متعددد

جزء را نمایان مییازد و با ایتفاد از یک حلقد مدیتد ان

تصمی گیدری مندد معیدار  )MCDMارتقدا یافتد ایدت.

وابستهی درونی عناصر را در یک مؤلف نمدایش داد

ترویب روشهای مبتنی بر یاخت ایتراتژی مانندد

SWOT

Hsu

 .)et al., 2012مدیریت مناطق حفاظت شد  3ا لب نیاز بد

با روشهایی و برای رتب بندی و تدلید تصدمی ایدتفاد

رویکرد مند رشت ای در فرایند تصمی گیدری دارد .فرایندد

میش د امکان بهر گیری از نظرات وارشنایدان را در وندار

تصمی گیری و مبتندی بدر ترویدب تدلید ع امد

نظرات مردمی ب خ بی فراه میوندد

Kheirkhah et al,

SWOT

قدرت ضدعم فرصدت و تهدیدد) و روشهدای تدلید

.)2014; Soltani-Zoghi & Sayyad Chamani, 2020

شبک ای  )ANPابدزاری بسدیار مفیدد در نظریدنجی هدای

انتظار میرود مدیریت منطقة حفاظت شد جزهیدات دقیدق

متعدد ایت تکی خ ا و همکاران

5634؛ Soltani-Zoghi

یناری های پیشنهادی را و هدف آن ت یدعة منطقد ایدت

.)& Sayyad Chamani, 2020

ت ضیح داد و امکان انتتدا

مددلی یکپارمد و پایددار را

برای مدیران فراه آورد تدا اید تصدمی گیدران و مددیران
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جدول  .1مقیاس  3-1برای اهداف ))AHP

5

اهمیت برابر دو فعالیت

ب همان انداز ب هدف اهدا میش د

6

اهمیت مت یط

تجرب و قضاوت ومی بیشتر از دیهران ایت

1

اهمیت شدید

تجرب و قضاوت ب شدت از یکی بیشتر حمایت میوند

1

اهمیت بسیار زیاد

فعالیت بسیار م رد ت ج ایت و یلط آن در عم نشان داد شد ایت

3

اهمیت مطلق

اهمیت مطلق یکی بیش از دیهری در بازتری نظ ممک تأوید شد ایت

مقادیر مت یط ایتفاد شد برای نشان دادن یازش بی اول یتهای ذور شد در باز  1 1 6 5و 3

343و3

()Saaty, 1996
روش  ANPبا ایتفاد از مهار مرحل انجا ،میش د.5 :

ای بردارها را بردارهای وزن معیار تشکی میدهند .نتیجدة

تعریم مس ل و یاختار مدل  .3تفسیر مس ل از طریق یک

تقسی شد ) ایت و هر بتش

ییسد دت شدددبک  .6ید د پرماتری

 .4مقایسدددة عناصدددر

تصمی گیری در هر خ ش  .انجا ،مقایسد و امتیدازدهی بد
معیارها و زیرمعیارها نیز بر ایاس همان معیدار مددل

AHP

ایت و در جدول  5ب آن اشار شد ایت.

یک ی پرماتری

ماتری

نشان دهندة ارتبدا بدی دو خ شد در ییسدت ایدت .در
داخ د ی د پرماتری
ماتری

بردارهددای اول یددت وارد م دیش د ند

 W21نقش اهدداف ایدتراتژیک در مشد اندداز را

نشان می دهند مداتری

 W23نشدان دهندد تدأثیر اهدداف

در گا ،نتست مس لة تدقیق ب وض ح تعریم شدد و

ایدددتراتژیک بدددر ع امدد  SWOTایدددت و اثدددر متقابدد

با ایدتفاد از ط فدان ذهندی داد هدای در دیدترس یدعی

 W32اراه

ع ام  SWOTبر اهداف ایتراتژیک در ماتری

خ اهد شد تا دامنة گزین های م ج د تعیی ش د و در ادام

شددد ایددت .مدداتری

ای اول یت ها مرتب شد تا در گا ،دو ،ایدتفاد شد د .در

فاوت رهای SWOTبر فاوت رهای SWOTایت و  W54نیدز

گا ،دو :،نیاز ایت تا یک شبک بر ایاس نظر وارشنایان و

نشان میدهد و رابطة بی گزین های پیشنهاد شد با ت جد

مسیرهای م ج د و ارتبا بی عناصر تعیی و مرتب شد د.

بدد زیددر فاوت رهددای SWOTایددت .شددک ایددتاندارد

تشکی ش د .در

برای مدل پیشنهادی ب ص رت معادلة  5ایت.

در گا ،ی  ،نیاز ایت تا یک ی پرماتری

شبک بردارهای اول یت وارد یت ن های ماتری
سناریوهای جایگزین

زیرفاکتورهای

ی پرماتری

 W43نشدداندهندددة تددأثیر زیددر

میش ند
فاکتورهای

اهداف استراتژیک

چشم انداز

چشم انداز

اهداف استراتژیک

()1

فاکتورهای
زیرفاکتورهای
[

]

تجزیة معیارها و گزین های پیشنهادی همرا با انتتدا
بهتری گزین در آخری گا ،انجدا ،مدیشد د .بدرای یدافت
بردارهددا ی د پرماتری

ی د پرماتری

وزن دی) حاص د از

مرحل قبلی باید در نظر گرفت ش د.
ایجاد ی پرماتری

رابطة بلندمدت عناصر بر یکدیهر شک میگیدرد
 .)1996عالو بر ای

اگدر ید پرماتری

وزندی) بدر ایداس

Saaty,

اثدر مرخشدی و

ییکل ار داشت باشد ممک ایت دو یدا  Nمدددودیت در
آن وج د داشت باشد.

)3
ید پرماتری

سناریوهای جایگزین

)6

∑
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در نهایت روش  ANPبرای ارزیدابی جمعدی ایدتفاد
میش د درحالیو ارزشهای عناصر مقایس شد گدرو از
جفت تصمی گیریهای ص رت گرفت ت یط اعضای گدرو
تشکی میش د.
)4

شنایددایی یددناری های پیشددنهادی برایدداس رابطدد بددی
مسدیر مد رد

فاوت ر SWOTو زیر فاوت رها) برای انتتدا

نظددر ایددت .در آ دداز قددرن بیسددت و یکدد ترویبددی از
⁄

)

∏(

ضریب عناصر از جفت گزین های تصمی گیدری ایدت
و

تعریم و تشریح مس ل یک نقط شروع قاب قبد ل در

درج فردی بدرای عناصدر تصدمی گیدری از طدرف

یهامداران ایت .)Pamučar et al, 2017

تدلیددد  SWOTو روش  AHPروش  A'WOTرا پدیدددد
آورد هدف ای ب د و بهب د و ارتقاء ع ام  SWOTبدرای
برنام ریزی ایتراتژیک قاب انداز گیری باشد

Kajanus et

.)al, 2004
پیچیدگی مساه بدا ایدتفاد از یلسدل مراتدب خطدی

با ت ج ب ت ییرات مددیریت نیداز بد پیداد یدازی یدک

والییک قاب ت ضیح هستند تا تصمی گیرندگان بد مددلی

ییستمی و ب ح مس ل ومک ورد و اطالعات

یاد و قاب برریی دیدت یابندد .فرایندد شدبک تدلیلدی

مارم

مرتبط را برای تجزی وتدلی اراه دهد ضروری ایت.
بر ای ایاس هدف اصدلی اید مطالعد ت یدع مددل

 ANPیاختار یلسل مراتبی را با یاختار شبک جدایهزی
میوند و با ایجاد ارتباطی مند ی ی و ب یداختار مسد ل
Grošelj et al,

تصمی گیری ایتراتژیکی ایت و میت اندد بدرای ارزیدابی

تصمی گیری و وابسدتهی بدی خ شد هدا

یددناری های جددایهزی در برابددر ع امد  SWOTو اهددداف

 )2016بستهی دارد بیان مس ل و را حد هدا را بد جهدان

ایددتراتژیک ایددتفاد ش د د .یدداختار رویکددرد پیشددنهادی

واقد نزدیددکتددر م دینمایددد .رویکددرد  ANPمدددلیددازی

همانط ر و در شک  3نشان داد شد شام یدک شدبک

اتصددازت پیچیددد بددی یددط ح و صددفات فاوت رهددا و

با خ ش های زیر ایت.5 :مش انداز  .3اهداف ایتراتژیک

زیرفاوت رها را امکانپذیر مییازد .)Saaty, 2006

 .6ع ام  .4 SWOTیناری های پیشنهادی.

شکل  .2نمایی از مدل شبکه مورد استفاده در این مطالعه ()zhao et al., 2016()ANP
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برای ت لیدد اول یدتهدا در یدناری های تعریدم شدد
پیشنهادی) روش فرایند شبک تدلیلی تصمی گیری مندد
معیار در مطالع صد رتگرفتد در منداطق حفاظدت شدد
ایتفاد شد ایت .ای مطالع یک مدل با امکدان انتتدا

مراح وار و وظایم آنها در مدل آشنا گردیدد و پد

از

ت لید فر ،نهایی مدل عناصر را بدرای هدر خ شدة تعریدم
شد در مدل ارزیابی وردند.
مرحله اول :مش انداز همان م قعیت مطل

را نشدان

یناری ی پیشنهادی برای دیتیابی ب مش انداز تعیی شد

میدهد و یازمان در تالش برای دیتیابی بد آن در آیندد

بدددر ایددداس تعامدد بددی اهدددداف ایددتراتژیک و زیدددر

ایت .در ابتدا مطالعات پیشی و ایناد بازدیدتی تجزید و

فاوت رهدای SWOTشدک  )6را فدراه مدیوندد .تدقددق

تدلی شد و در ادام نظرات ذینفعان ولیدی بدا ایدتفاد از

رویکرد پیشنهادی و در شک  3نمایش داد شد ایت از

ط فان م زی در مدل لداظ میش د .برای تعریدم یداختار

طریق مهار مرحل انجا ،میشد د شدک  .)6اید مراحد

شبک تما ،عناصر زز ،مانند اهداف ایتراتژیک معیارهای

عبارت اند از .5:شنایایی عناصر  .3تعام معیارها در مدل

 SWOTو زیرمعیارها و همچندی یدناری های پیشدنهادی

 .6مقایس جایهزی ها و زیر فاوت رهدا  .4تجزید وتدلید

تعریم و مشتص می ش ند شک  .)6مرحله دوم :رابطد

گسترد نتای حاص از روش .ANP

بی معیارهای مدل در مرحلة دو ،ب منظد ر تعیدی اهمیدت

ب منظ ر تعریم هم عناصر مدل پیشنهادی شدک )6

آنهددا برری دی و مقایس د م دیش د د .مقایس د ب دی اهددداف

منایبتری گزین ذینفعان منطقد هسدتند .ذینفعدان شدام

ایدددتراتژیک مشد د اندددداز ع امد د  SWOTو اهدددداف

نمایندددگان مدددیریت مندداطق حفاظددت شددد نمایندددگان

ایتراتژیک و همچندی بدی اهدداف ایدتراتژیک و ع امد

یازمان های یردولتی یاونان مدلی انجم های حفاظدت

 SWOTو اهمیت متقاب زیدر فاوت رهدای  SWOTدر هدر

از طبیعت و دانشج یان و ایدتادان دانشدها هدا هسدتند .از

فاوت ر  SWOTنیز تعیی میش د.

طریق یک یری ت ضیدات و بروش رها افدراد نتسدت بدا

شکل  .9مراحل مدل پیشنهادی
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تکنیک والییک و ت یط ت ماس یاتی پیشدنهاد شدد

در اختیار وی قرار میگرفت .نم ن گیری در هدر منطقد در

ایددت مددیت انددد بددرای ایددتتراج بردارهددای وزنددی و

بدداز ای  30روز فصدد بهددار و در مراجعددات  51روز و

ماتری های تعریم شد برای مقایس جفدت عناصدر اید

برایاس تعداد مراجعان ب هر منطق حفاظت شد صد رت

مرحل ایتفاد ش د شک  .)Saaty, 1996 )6مرحله سمم:

پذیرفت ایت .در ای مد رد بیشدتری تعدداد پریشدنام در

در ای مرحل ذینفعان مقایس یناری های جایهزی پیشنهاد

منطق حفاظت شد مل یان در شهریتان نهاوند و ومتدری

شد در مدل را انجا ،میدهند و اول یت هدر یدناری را در

تعداد پریشنام در لشهردر شهریتان مالیر ت زی شد.

برابر هر یک از زیر فاوت رهای  SWOTتعیدی مدی نمایندد
شک  .)6مرحله چهارم :تجزی وتدلی وام وزنهای بد
دیت آمد با روش  ANPو تعیدی وابسدتهی متقابد بدی
خ ش ها و ب رتب بندی نهایی گزین های پیشنهادی مرب
ب تدلید  SWOTو اهدداف ایدتراتژیک و مشد انددازها
منجر میش د و در ادامة ارزیابی ید پرمتریک

بدر ایداس

نتای ب دیت آمدد از مرحلد دو ،و ید  ،بدا ایدتفاد از
برنام  )Super Decision, 2000 Super Desisionsانجدا،
میش د .یاختار شبک در ای مدل برای ح مساه هنهدا،
تصمی گیری مفید ایدت .بدا اید ودار تصدمی گیرنددگان
تص یری منایب از هر پدید و عناصر آن دریافت میونندد
و امکان تصدمی یدازیهدایی مبتندی بدر واقعیدات افدزایش
مییابد شک .)6
جم آوری داد ها با ایتفاد از پریشنام و در بهار یال
 5631ص رت گرفت .برای تعیی تعداد نم ند هدا از روش
و وران برای تعیی تعداد نم ند هدا ایدتفاد و  431نم ند
انتتا

شد .از ای تعداد نم ن  31نم ن برای بهدر بدردن

از دیدگا وارشنایان و برای یافت ایتراتژی ها ایتفاد شد.
برای انتتدا

وارشنایدان از ایدتادان دانشدهاهی فعدال در

عرصة مدیطزیست و ت یع وارشنایان ارشد یازمانهای
حفاظت مدیطزیست و مددیران ایدتانی ایدتفاد و از بدی
مجم ع افراد ب دلی عد ،دیتریی و مش لة واری  31فدرد
انتتددا

و مد رد پریددش قددرار گرفتنددد .بددرای گددرو دو،

پریشش ندگان و ذینفعان حقیقدی و یداونان و مراجعدان
منطق ب دندد از روش نم ند گیدری تصدادفی ییسدتماتیک
برای پر وردن پریشنام ها بهر برد شد ب عبارتی از میان
هر  1نفر گردشهر و یاو

نفر ی  ،انتتدا

و پریشدنام

 .3نتایج
 .1-3مرحله اول
نقط شروع در فرایند تصمی گیری تجزی وتدلیلی دقیق از
ویژگیهدای جمعیدتشنایدی آ

و هد ا مددیطزیسدت

بی لد کیکی و که م رف لد کیکی مندداطق حفاظددت شددد و
همچنی تجزی وتدلی وضدعیت گردشدهری جنهلدداری
شکار ماهیهیری وشداورزی مددیریت آ

و حفاظدت از

مدیطزیسدت ایدت مهدرآرا و زهیجیدان 5636؛

Fatahi

 .)Ardakani & Fazlolahi, 2015در اید تجزید وتدلید
حتی منابعی و از میراث فرهنهی نیز مدسد

مدیشد ند

دارای اهمیت ایت مرا و م جب ت یدع گردشدهری در
منطق خ اهند ب د .گا ،بعدی تجزید وتدلید گدرو هدای
ارزیا

و انتتدا

ذینفعدان از نماینددگان ج امد مدلدی

آکاند هددای ت یددع اتدداق بازرگددانی نهادهددای عم د می
مؤیسدات آم زشدی یددازمانهدای یردولتدی مؤیسددات
وزارت مرب طدد یددازمان حفاظددت از مدددیطزیسددت و
مدیریت مناطق حفاظت شد و همچنی بی یدازمان هدا و
نهادهای فعال گردشهری جنهلداری وشاورزی و آم زش
و پرورش ایت و ب ص رت مکاتبد ای در جریدان ایداس
وار قرار گرفت و دارای اطالعات شه دی از منطق هسدتند.
ایتفاد از ای نیروی عظی دانشی و تکی بر ط فدان ذهندی
پدید آمد را را برای تجزی وتدلی و تفسدیر دقیدق مددل
هم ار خ اهد یاخت .عالو بر تجزی وتدلید  SWOTاز
شروت ونندگان برای ت یع و تجزی وتدلی هفدت هددف
ایتراتژیک م رد برریی نظرخ اهی شد:
 .5حفاظت از تن ع زیستی و میراث فرهنهی؛  .3افدزایش
یطح اشت ال و زندگی مرد،؛  .6اصدالح نهدا اجتمداعی بد

ارزیابی و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت ...
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گردشددهری و اقتصدداد مندداطق حفاظددت شددد ؛  .4ت یددع

وشاورزی تجارت خرد فروشی) امکاندات متند عی را بدرای

شروتهای و مدک و مت یدط؛  .1ایدتفاد پایددار از منداب

افزایش فعالیدت اقتصدادی و اشدت ال در یدطح منطقد فدراه

طبیعی؛  .3ارتقاء گردشهری و افزایش تعداد گردشدهران؛ .1

میوند .یداخت مرودز جمد آوری و پدردازش زیسدت تد د

بهب د همکاری میان بتشهای خص صی و دولتی.

میت اند ب طد ر مشدمهیری بد بهبد د شدرایط اقتصدادی در

بر ایاس نتای ب دیت آمد در مطالع مهار ایدتراتژی

مناطق حفاظت شد و ت یع منطق نیز ومک وندد .مشداروت

پیشنهادی الب مناطق حفاظدت شدد ود قابلیدت اجدرای

عم می و خص صی بدا یدرمای گدذاران عالقد مندد مدیت اندد

عملی دارند ب عن ان ایتراتژیهای پیشنهادی شنایایی شدند.

یاخت مسک زیستمدیطی در قلمرو مناطق حفاظدت شدد

ایتراتژیهای م رد برریی عبارتاندد از :وضدعیت م جد د

را و ب ت یعة گردشهری ومک میوند تضمی نماید.

ت یع پایدار ت یع صنعتی -اقتصادی و حفاظت یبز.

مهارمی یناری امکان پذیر حفاظت سوزب ایدت ود

وضعیت ممجمد بد اید مفهد  ،ایدت ود هدر فدرد

بنای اصلی آن حفد تند ع ج رافیدایی و تند ع زیسدتی در

اید های خ د را بدون ارتبا بی بتشها تأمی ونندگان و

مناطق حفاظت شد ایت و یکی از اهداف اصدلی منداطق

مرد ،مدلی تدقدق بتشدد  )Grošelj et al., 2015و تمدا،

حفاظدت شدد طبیعدی ایدت

Bulatović & Marković,

ذینفعان یعی مدیونندد بهتدری ایدتراتژی را بدرای تدقدق

 .)2015واهش تنشهدا و اختالفدات ناشدی از تعامد بدی

اهداف و اید های خد د در ت یدع منداطق حفاظدت شدد

صنعت گردشهری بازدیدونندگان مدیطزیست و جامعد

انجا ،دهند .تمسعه پایدار ب معنای پرورش مناب طبیعی و

ب حف ارزشهای طبیعی در مناطق حفاظدت شدد ومدک

Ghorbani et al,

میوند .پدیش شدر اولید قد انی منایدب و نظدارت بدر

فرهنهی بدرای نسد هدای آیندد ایدت

 .)2015هدایت ایدتراتژی هدای منداطق حفاظدت شدد بد

برنام ریزی و مدیریت یازمان یافت منداطق حفاظدت شدد

ت یع پایدار میت اند فرصتها و مناف متعددی برای ود

ایت  .)Grošelj et al., 2015عالو بر ای

منطق با تدقق درآمد و فرصتهای ش لی جدید تدقیق و

از ای ایدتراتژی در قالدب فعالیدتهدای آم زشدی دربدار

نظارت در منطق مناطق حفاظت شد آمد زش در منداطق

طبیعت و میراث فرهنهی ایت و هدف آن افزایش آگاهی

حفاظت شد و تفریح و گردشدهری

Das & Chatterjee,

بتدش مهمدی

هم نهادهای منطق ایت.

 )2015فراه آورد .یکی از مد رهای اصلی اید یدناری
گردشهری پایددار ایدت ود بدا تکید بدر پتانسدی منطقد

 .2-3مرحله دوم

حفاظت شد طبیعی بد عند ان نقطدة اولید ت یدع پایددار

در ای مرحل بتش های متتلدم ید پرماتری

منطق آگداهی مدرد ،در مد رد اهمیدت حفد ارزشهدای

شد .عناصر خروجدی از مرحلد نتسدت بدرای تعریدم و

طبیعی و فرهنهی مناطق حفاظت شد را افدزایش مدیدهدد

تجزی وتدلی مدل SWOTدر مرحل دو ،ایتفاد میش د.

 .)Chan & Bhatta, 2013ی می یدناری ی امکدان پدذیر

نیاز ایت تا هر یک از گزین های ایتراتژیک در مقایسد بدا

تمرکووب وور تمسووعه ایددت .در اید ایددتراتژی ایددتفاد و

یکدددیهر در برابددر عناصددر مدداتری  SWOTنقددا قد ت

بهر برداری یری از منداب طبیعدی گردشدهری اقتصداد و

ضعم فرصت و تهدیدد) مقایسد شددند .بدرای مشدتص

صنعت برجست ایت.

شدن وزن هر هدف ایدتراتژیک ع امد  SWOTمداتری

ایجاد شرایط مطل

برای ت یع مناطق حفاظت شد

رشد اقتصادی منطق را تش یق مدیوندد .یداختار نداهمه
وسب ووار و فعالیدت هدا در منداطق حفاظدت شدد

دذا

در ی پرماتری

مشدتص

آورد شد در معادل  )3در جددول 6

آورد شد ایت در واق جدول  6بتشی از ی پرماتری
معادل  )3را نمایش میدهد.
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جدول  .2اولویتهای معیارها و زیر معیارهای SWOT

تهدیدها

فرصتها

نقاط ضعف

نقاط قوت

عواملSWOT

زیر فاکتورهایSWOT

اولویتها

مقادیر بحرانی

 .S1اکوسیستمهای منحصر به فرد و اهمیت بینالمللی زیستمحیطی و تنوع زیستی

0/333

-

 . S2میراث تاریخی و فرهنگی ملی و جهانی

0/753

0/839

 .S3موقعیت جغرافیایی مناسب در مسیر شهرهای بزرگ و گردشگری

0/139

0/237

 .S4پوشش گیاهی منحصر به فرد

0/108

-

 .S5پتانسیل زمینشناسی و حیاتوحشی بسیار باال

0/028

0/233

 .S6شرایط مطلوب برای تولید گیاهان ارگانیک و سالم

0/048

-

 .W1فقدان دانش درزمینهٔ گردشگری و ارتقاء ظرفیتها

0/312

0/207

 .W2عدم سرمایهگذاری در زیرساختها در مناطق وسیعی از منطقه (هتلها و استراحتگاهها و )...

0/713

0/811

 .W3عدم ارتباط و همکاری بین مدیریت محیطزیست و بخشهای دولتی و غیردولتی

0/123

-

 .W4کاهش تنوع زیستی به دلیل از بین رفتن زیستگاهها

0/038

0/805

 .W5عدم وجود یک برنامه مدون و مناسب برای بازدیدکنندگان

0/052

0/331

 .W6سطح پایین توسعه شهرهای منطقه

0/103

0/938

 .W7عدم حضور صنایع بازیافتی و دفن زباله بهصورت غیراصولی

0/077

-

 .W8عدم تناسب جمعیت شهری و روستایی در منطقه

0/078

0/343

 .W9آموزش ناکافی جامعه در مورد استانداردها و برنامهریزی محیط زیستی

0/054

0/940

 .O1معرفی استان بهعنوان پایتخت گردشگری کشورهای آسیایی در سال 7019

0/772

0/343

 .O2ظرفیت باالی دسترسی به مناظر طبیعی ،رودخانهها ،درهها و فضاهای آبی

0/718

0/233

 .O3توسعه ،مشارکت کشورهای منطقه در سرمایهگذاری

0/191

-

 .O4ایجاد محصوالت و برنامههای گردشگری منحصر به فرد

0/150

0/231

 .O5تمایل باالی دانشجویان سایر استانها برای تحصیل در دانشگاههای استان

0/029

-

 .O6بهبود سرمایهگذاری شرکتهای تبلیغاتی در استان

0/173

0/228

 .O7رشد بازارچههای مرزی در استانهای همجوار

0/078

0/202

 .T1وضعیت نامطلوب و بیثبات اقتصادی در کشور

0/393

0/298

 .T2عدم توجه به اسناد باالدستی در مناطق همجوار و توسعه صنایع آالینده

0/127

0/228

 .T3عدم توجه به مقررات برای حفاظت از سایتهای حساس و تنوع زیستی

0/731

0/228

 .T4سیستم نهچندان کارآمد قانونی برای مقابله با اقتصاد خاکستری -قاچاق

0/030

0/297

 .T5ایجاد تصویر نامناسب به علت تجربه ضعیف بازدیدکنندگان از زیرساختها

0/101

0/228

 .T6آسیب ناشی از نادیده گرفته شدن در برنامههای محیط زیستی کشور

0/040

0/332

 .T7کاهش عالقه سرمایهگذاری تبلیغات محیطی در منطقه از سوی بخش دولتی

0/030

0/228

منب یافت های تدقیق

مقادیر بدرانی دامن ای از اعداد را نشان می دهد ود در

نهایی رتب های هر گزار ها خ اهد شدد .مقددار بدازی اید

ص رت ت ییر اهمیت هر ودا ،از اول یت های نقدا قد ت

اول یتها نشان میدهد و نتدای حاصد از مطالعد دارای

ضعم تهدید و فرصدت م جدب ت ییدر در اول یدتبنددی

قابلیت اعتماد باز ایت و نتای آن برای تأمی ییایدتهدا

ارزیابی و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت ...
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در مندداطق مشدداب قاب د ت جی د ایددت .ایددتفاد از مقددادیر

دیهددر عبددارتانددد از ایددتفاد پایدددار از مندداب طبیعددی و

اول یت ها باعث میش د تا مدقق ب خ بی بت اندد احتمدال

مس لیت رفتار اجتماعی گردشهران و اقتصداد نسدبت بد

ت ییرات در اله های ییایتگذاری را پدیشبیندی ودرد و

مناطق حفاظت شد  .نتدای نشدان مدی دهدد حتدی اگدر در

نسددبت ب د اتتدداذ ییایددتهددای معق د ل و دارای ت جی د

ایتراتژیهای اتتاذی و اجرایی نسبت بد اتتداذ  6هددف

اقتصادی اجتماعی و فرهنهی اقدا ،نماید .ای مس ل باعث

ایتراتژیک حفاظدت از تند ع زیسدتی و میدراث فرهنهدی

میش د تا ییایتهای اتتاذ شد دید وارشنایان مدرد ،و

ایتفاد پایدار از مناب طبیعی و مس لیت رفتدار اجتمداعی

دولت دارای ارزش برریی و ییایتگذاری باشد و اعتماد

گردشهران و اقتصاد نسبت ب مناطق حفاظدت شدد اقددا،

جامع را ب دیت

ش د میت ان ب تدقق بیش از نیمی از مشد اندداز امیددوار

آورد.

مقایسة مقادیر اهداف ایتراتژیک و ع امد  SWOTدر
ای مرحل

ب د.

در ی پرمتریسک ) انجا ،میش د جدول

تأثیر فاوت ر SWOTبر اهداف ایتراتژیک تعریم شدد

 .)6نتای مقایس بی اهداف ایتراتژیک مش اندداز منداطق

در ی پرماتری ) در ادام همی مرحل م رد

ماتری

حفاظت شد حفاظت شد نیدز بد همدرا یدایر نتدای در

برریی قرار گرفت تا خروجی م رد نظر در مراح بعید نیز

در ید پرماتری ).

م رد ایتفاد قرار گیرد .مقایس اهمیت ع امد  SWOTو

نتای نشان میدهد و تدقدق هددف نتسدت ایدتراتژیک

اهداف ایتراتژیک صد رت پذیرفتد و نتدای در جددول 4

حفاظت از تن ع زیستی و میراث فرهنهی تا حد زیادی بد

اراه شد ایت.

جدول  6اراه شد ایت ماتری

مش انداز تعریم شد ومک میوند .دو هدف ایدتراتژیک
جدول  .9اولویتهای اهداف استراتژیک با توجه به چشمانداز و به معیارهایSWOT

اهداف ایتراتژیک

مش انداز

نقا ق ت

نقا ضعم

فرصتها

تهدیدها

هدف 5

0/463

0/033

0/616

0/051

0/054

هدف 3

0/030

0/403

0/035

0/463

0/431

هدف 6

0/036

0/044

0/331

0/045

0/033

هدف 4

0/044

0/033

0/061

0/301

0/533

هدف 1

0/533

0/333

0/061

0/566

0/543

هدف 3

0/543

0/033

0/513

0/033

0/013

هدف 1

0/040

0/030

0/030

0/504

0/035

منب یافت های تدقیق
جدول .4اولویتهای معیارهای SWOTبا توجه به اهداف استراتژیک

اهداف ایتراتژیک

هدف 5

هدف 3

هدف 6

هدف 4

هدف 1

هدف 3

هدف 1

نقا ق ت

0/651

0/033

0/301

0/031

0/133

0/333

0/013

نقا ضعم

0/131

0/043

0/135

0/041

0/360

0/533

0/045

فرصتها

0/015

0/651

0/541

0/363

0/513

0/040

0/363

تهدیدها

0/033

0/145

0/013

0/360

0/043

0/036

0/343

منب یافت های تدقیق
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جدول  .5اولویتهای نهایی جایگزین توسعه مناطق حفاظت شده استان همدان

اول یتهای نهایی

رتب

گزین های جایهزی
 -وضعیت فعلی

0/545

4

 -ت یع پایدار

0/663

5

 -حفاظت یبز

0/363

6

– ت یع یاختار صنعتی -اقتصادی

0/333

3

 .3-3مرحله سوم

 )0/311ایت در حالی و زیر فاوت رهدایی ود بیشدتری

تعیددی وابسدددتهی متقابدد معیارهدددای SWOTدر مدد رد

تأثیر را در ضعم ع ام  SWOTدارند عبارتاند از فقددان

در ید پرماتری ) در

دانش درزمینة گردشهری و ارتقداء ظرفیدت هدا  )0/653و

مرحل ی  ،انجا ،شد .با ت ج بد حجد نتدای بد دیدت

عد ،یرمای گذاری در زیریاختها در بتشهدای ویدیعی

آمد نتدای بدرای هدر خ شد بد صد رت جداگاند اراهد

از منطق  )0/356ایت .مه تری فرصت مدیطی ود بایدد

نمیش د .برای رییدن ب نتای نهایی با ایتفاد از نر،افدزار

ایتفاد ش د معرفی ایتان بد عند ان پایتتدت گردشدهری

 Super Decisionsبرریی وابستهیهدای بدی خ شد هدای

وش رهای آییایی  )0/333ب د و بزرگتری تهدید بدرای

م رد نظر ص رت پذیرفت ایت .داد های جم آوری شدد

و بدی ثبدات اقتصدادی در وشد ر ایدت

یناری های جایهزی

مداتری

پارامترهای ورودی را برای مرحل بعدی نشان میدهد.

وضعیت نامطل

 )0/636ایت .تفاوت بی ی هدف ایتراتژیک رتبد اول
بزرگ نیست .ای واقعیت بر اهمیت تأثیر اهدداف متتلدم

 .4-3مرحله چهارم

تعریم شد در تدقق مش انداز مناطق حفاظدت شدد تدا

رتب نهایی یناری های جدایهزی در آخدری مرحلد مددل

یال  3033تأوید مدیوندد .مهد تدری اهدداف ایدتراتژیک

پیشنهادی با تجزید وتدلید ولدی نتدای حاصد شدد در

عبارت اند از حفاظت از تن ع زیستی و میدراث فرهنهدی و

مرحلة قب با ایتفاد از روش  ANPتعیی شد و نتای آن

ایتفاد پایدار از مناب طبیعی و اصالح نهدا اجتمداعی بد

در جدول  1اراه شد ایت .بنابر آنچ در جدول  1آمدد

گردشهری و اقتصاد مناطق حفاظدت شدد ود وزن آن هدا

می ت ان ایتنبا ورد و وضعیت فعلی آخری گزینة مد رد

 0/533 0/463و  0/543ب دیت آمد .ع ام  SWOTود

حمایت از ی ی وارشنایان ایدت و وارشنایدان وضدعیت

ب نقدا ضدعم داخلدی اشدار دارد بیشدتری تدأثیر را بدر

ندانست و معتقدند و شرایط در ادام باید

اهداف حفاظت از تن ع زیستی و میراث فرهنهی و اصالح

فعلی را مطل

ایتراتژیها را ت ییر و رو ب بهب د نهند.

نها اجتماعی ب گردشهری و اقتصاد مناطق حفاظت شدد
دارند .فاوت رهای فرصت  SWOTبایدد در تدقدق اهدداف

 .4بحث و نتیجهگیری

افددزایش یددطح اشددت ال و یددطح زندددگی مددرد ،ت ی دع

جدول  6بر ایاس تجزید وتدلید  SWOTو وزنهدای بد

شروتهای و مدک و مت یدط و ایدتفاد پایددار از منداب

دیت آمد نشان می دهدد ود مهد تدری زیدر فداوت ر در

طبیعی ایتفاد ش د.

فاوت رهای SWOTاز نظر او ییست های مندصر ب فدرد و
اهمیت بی المللدی مددیط زیسدتی و تند ع زیسدتی منطقد
 )0/661و میددراث تدداریتی و فرهنهددی ملددی و جهددانی

نتای نهایی حاص از تجزید وتدلید مددل شدبک بدر
ایاس تدلی  SWOTگزین هدایی را پیشدنهاد مدیوندد ود

ارزیابی و اولویتبندی استراتژیهای مدیریت ...
احمد سلطانی ذوقی و همکاران
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شام حداوثر یازی نقا ق ت و فرصتهدا و بد حدداق

بسیار بازیی از وزنها امکان پذیر ایت امدری ایدت ود در

ریددداندن ضدددعمهدددا و تهدیددددات باشدددد .در مجمدد ع

ط ل زمان بسیار بعید ب نظدر مدیریدد ود امکدان رد دادن

تجزی وتدلی نشان میدهد و جایهزی ممکد و منطقدی

آنها وج د ندارد بنابرای نتای رتب بندی نهدایی ود ت یدط

برای مدیریت مناطق حفاظت شد حفاظت شد جایهزینی

ای مطالع اراه شد اند در فاصل زمانی قاب تعمی هستند.

گزین «ت یع پایدار» ب جای وضعیتی ایدت ود در حدال

فرایند مدیریت در مناطق حفاظت شد با گذشت زمان

حاضر وج د دارد و اثری مثبدت بدر ت یدع منطقد ای بدا

ت ییر ورد ایت و با ت ج بد شدرایط و انتظدارات جدیدد

تمروز بدر گردشدهری اراهد دهدد .حفاظدت یدبز دومدی

جامع ت ییر میوند .انتظار میرود مدیریت مناطق حفاظت

جایهزی ایت و بر حفاظت از مدیط تأوید دارد امدا بدر

شد با م فقیت از مالشهدایی ود ا لدب پیچیدد و مندد

ت یع اقتصادی منطق متمروز نیسدت .شددت حفاظدت در

رشت ای هستند عب ر وند .تجزی وتدلی  SWOTو اهدداف

مدیطزیست بسیار مهد ایدت .ت یدع یداختار صدنعتی-

ایتراتژیک ت یع پایدار را بد گردشدهری بد عند ان تنهدا

اقتصادی بر رشد اقتصادی و تا مدت تأثیر میگذارد اما بر

راهبرد ممک و منطقی برای مدیریت مناطق حفاظت شدد

حفاظددت از مددیطزیسددت تأویددد نمدیونددد در حددالی ود

ایتان همدان اراه می دهد .انتظار میرود تدقدق یدناری ی

حفاظت از مناطق طبیعی نیازهای برای تأمی نیاز نس هدای

جایهزی و بر پای ت یدع پایددار ایدت از طریدق بهبد د

بعد ضروری ایت .حف وضعیت م ج د ب عن ان آخدری

یطح جامع مدلی و ت یع منطق بد اهدداف مد رد نظدر

گزین در لیست یناری های م ج د رتب بندی میش د و ای

دیددت یابددد .نتددای ب د دیددت آمددد م دیت انددد از طریددق

نشان دهند وضعیت ناوارآمدد م جد د ایدت زیدرا نقدا

اعتباریددنجی مدددل پیشددنهادی و نهدداهی تجربدی و عمل دی

ضعفی و مدل دبر پای آنها بنا شد ایت در همی شرایط

مش اندازها اهداف ولی و معیارهای ایایی را اراه دهند.

م ج د وج د داشت و بسیار آییبزا ب د ایت.

تدقق جایهزینی ترجیددی و دیدتیابی بد مشد انددازهای

رتب بندی نهایی یناری های جایهزی با ت ج بد مقدادیر
ب دیت آمد انجا ،شد تجزی وتدلی حساییت ب صد رت
جداگان انجا ،شد و ت ییرات در رتب بندی با ت جد بد هدر

تعریم شد و اهداف ایتراتژیک بهب د برنام ریزی شد را
فراه میوند.
بر ایاس نتدای

مشد اندداز پیشدنهادی بدرای منداطق

زیر فاوت ر SWOTدر شک  6نشان داد شد ایدت .مقدادیر

حفاظددت شددد نشددان دهنددد یددک ابددزار منایددب بددرای

بدرانی برای هر وزن زیر فاوت ر SWOTو باعدث ت ییدر در

تصمی گیری ایت و مارم بی عملی برای ت یدع پایددار

نظ رتب بندیها میش د در یدت ن آخدر در جددول  3آورد

منطق را در میان یایر مناطق حفاظت شد فراه مدیوندد.

شد ایت .در واق حرودت در دامند حسایدیت مدیت اندد

بنابر نتای ب دیت آمد برای ایتفاد بهین از مفه  ،ت یع

نتای را در رایتای رییدن بد گزیند نهدایی متفداوت ت ییدر

پایدار نیاز ایت تا در بتشهای متتلم اصالحات ایایی

دهد .بد طد ر ولدی بسدیاری از ت ییدرات منجدر بد ت ییدر

ص رت پذیرد .در بتش آم زش پیشنهاد میش د از اضداف

گزین های نهایی بی یدناری های جدایهزی  A2و  A4در دو

وددردن مفهدد  ،مندداطق حفاظددت شددد و پناههددا هددای

م قعیت رتب اول گردید ایت و تنها در ید مد رد تدلید

حیاتوحش ب دروس مقداط تدصدیلی اضداف گدردد .در

حساییت برای  S3 O2و  S5ب مقا ،اول ریدید ایدت .در

بتش قان نی ق انی بد یدمت قد انی یدتتهیران تدر در

نهایت میت ان نتیج گرفت و ترتیب رتب نهایی حسایدیت

برداشت آل د یازی و شکار و یاختویداز پدیش بدرود.

ب ت ییر در اهمیت زیرفاوت رهای SWOTتنهدا بدرای مقدادیر

در بتش یازمانی یازمان مدیط زیست نیازمند بازنهری و
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دریافت ب دج مالی بازتری ایت تا در مقاب فعالیت ناشی

یادداشتها

از یددایر ارگددانهددا تدد ان مقابلدد داشددت باشددد .ت رهددای
گردشهری مدیط زیست با حمایتهای مدالی بیشدتر مد رد
ت ج قرار گرفت تا جمعیت بیشدتری در اید منداطق تد ان
گردش داشت و با منطق آشنا گردند .با اریدال گدرو هدای

1. Ecotourism
2. Protected Areas
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