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 چکیده

ها و گیری از تکنیکبا بهره .باشدمی توسعه حال در کشورهای از برخی و یافته توسعه کشورهای ملی درآمد اصلی منابع از یکی گردشگری
ه این مهم را براهکارها رسیدن  و های توسعه گردشگری را شناسایی و با ارائه راهبردهاها و محدودیتتوان پتانسیلهای مختلف میمدل

نفر  50تچنین نظرا. همنددشدر تحقیق حاضر، ابتدا عوامل داخلی و خارجی موثر در توسعه گردشگری شناسایی . تسهیل و سرعت بخشید

اده از مدل س با استفی شد. سپیک از عوامل در زمینه توسعه گردشگری ارزیاب ت هردرخصوص اهمیّاز مسئوالن و کارشناسان شهر رینه، 
SWOT دشگری ر زمینه گرسب ددهی این عوامل جهت تعیین راهبردهای منابه تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت، تهدید و وزن

های دولتی و خصوصی جهت انجام گذاریسازی برای سرمایهراهبرد بستر QSPMپرداخته شد. در نتیجه با بهرگیری از ماتریس 
نتایج د. شهر رینه الریجان انتخاب به عنوان موثرترین راهبرد در توسعه گردشگری ش 8.2پروژهای گردشگری و فراغتی در منطقه با امتیاز 

ر داشت، انتظا در این منطقه ه گردشگری راوسعتتوان جذب گردشگر و های گردشگری موجود نمیکه تنها با تکیه بر جاذبهدهد نشان می
فی منطقه با استفاده از رفاهی و معر -ها، فراهم آوردن تسهیالت اقامتیریزی مناسب، بهبود زیرساختبرنامهبه عواملی همچون  بایدبلکه 
  های موجود توجه کرد.ای جمعی در کنار جاذبههرسانه

 کلمات کلیدی
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Abstract 

Tourism is one of the main sources of national income of developed countries and some developing 

countries. By using various techniques and models, it is possible to identify the potential and 

constraints of tourism development and to facilitate and speed up the achievement of these goals by 

providing strategies and solutions. Also, the opinions of 50 officials and experts in the city of Rineh 

were evaluated about the importance of each factor in the development of tourism. The SWOT model 

then analyzed the strengths, weaknesses, opportunities, threats and weights of these factors to 

determine the appropriate strategies for tourism. As a result, using the QSPM matrix, the strategy for 

public and private investment in tourism and leisure projects in the region with 8.2 points was selected 

as the most effective strategy for tourism development in the city of Rineh-Larijan. The results show 

that Tourist Attractions can not be expected to attract tourism and tourism development in the region, 

Rather, attention should be paid to factors such as proper planning, infrastructure improvement, 

provision of accommodation and welfare facilities, and the introduction of the area with the use of 

mass media along with existing attractions. 
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 مقدمه -1

ای اقتصادی و اجتماعی است گردشگری در سراسر جهان پدیده

که ناشی از نیاز انسان برای اوقات فراقت، تماس با طبیعت و 

های جدید است ها و فرهنگمیل به بازدید از مکان

(Coccossis, 2008).  گردشگری در عصر حاضر به عنوان

. رشد قابل صنعت بدون دود توانمندیها و طرفداران بسیاری دارد

ت توجه و چشمگیر در پنجاه سال گذشته نشان دهنده اهمیّ

فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است و توسعه آن بویژه 

توسعه یافته عامل موثری در مقابله با فقر  در کشورهای کمتر

درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری، است و موجب افزایش 

یفیت زندگی مردم و افزایش رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود ک

 بینیپیش براساس (.1391شود )تیموری، رفاه اجتماعی می

 تا 2000 سال از گردشگری صنعت دنیا اقتصادی کارشناسان

 از حتی و بوده جهان صنایع سودآورترین از تواندمی 2020

 صنعت 3 شمار در و گیرد پیشی هم اتومبیل و نفت صنعت

 عنوان به گردشگری رو این از .شودمی محسوب جهان عمده

 گرفته قرار کشورها توجه مورد سودآور اقتصادی فعالیت یک

در همچنین توجه به مقوله پایداری  .(1391هادیانی، ) است

داری در راهکارهایی برای مهار سرمایهزمینه گردشگری از 

که  است استفاده از منابع موجود در زمینه جذب گردشگر

ری از آن منابع بوده و سبب افزایش دامتناسب با حفظ و نگه

(. در 1388 یزدی،باشد )پاپلیسودمندی برای جوامع محلی می

بلکه واقع گردشگری پایدار یک نوع از گردشگری نیست 

فرایندی است که باید کلیه انواع گردشگری را بهبود بخشد و 

پذیر سازد زیست مسئولیت افراد را نسبت به محیط

پایدار گردشگری نیازهای کنونی  توسعه .(1391)شریفی،

گردشگران و منطقه میزبان گردشگری را با حفظ و افزایش 

که این عمل  کندمین میأهای محیطی برای آیندگان تفرصت

مین أبرخاسته از مدیریت تمام منابع اقتصادی، اجتماعی و ت

باشد همچنان که انسجام شناختی محیط مینیازهای زیبایی

مهم زیست محیطی، تنوع زیستی و  فرهنگی، فرایندهای

 ,Cernatکند )های حمایتی حیات وحش را حفظ مینظام

ای است که در آن (. توسعه پایدار گردشگری توسعه2007

توازن و تعادل، حفظ ارزشها و کیفیت اخالقیات و اصول 

هم دیده شده و  های اقتصادی همه بااقتصادی و نیز مزیت

ین توسعه زجایگ ،جانبهل و همهشود تا توسعه متعادکوشش می

یابی به  برای دست (.1374،10اقتصادی گردد )الوانی، اًصرف

موفقیت و توسعه گردشگری، برنامه ریزی جهانگردی در تمام 

ی بسیاری از مناطق جهانگردی در سطوح ضروری است. تجربه

مدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده  بلنددنیا در 

 ،تواند بدون ایجاد مشکالتی مهمانگردی میبرای توسعه جه

فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخشی را 

برنامه ریزی  (.133:1379حفظ کند)سازمان جهانی جهانگردی،

اندرکاران گردشگری کمک به عنوان یک ابزار علمی به دست

 کند تا در یک فرایند پیوسته و علمی، بهترین مسیر راهکارمی

توسعه را مشخص نموده، این توسعه را در مسیر توسعه سایر 

  آبادی وهای اقتصادی قرار دهد )زنگیبخش

  (.133:1385همکاران

  مدل برنامه ریزی استراتژیکSWOT  

 لتحلی و تجزیه و ریزی برنامه فنون ترینمناسب از یکی

 اریابز عنوان به  امروزه که است SWOT ماتریس استراتژی،

 زیابانار و طراحان استفاده مورد عملکردها تحلیل ایبر نوین

ن قلمرو . بنابرای(Nilson,2004)گیرد می قرار استراتژی

گسترده است و در واقع یک  وسیع و SWOTماتریس 

شود های سیستمی محسوب میچارچوب مفهومی برای تحلیل

های نبهجکه امکان بررسی عوامل و مقایسه تنگناها، تهدیدات، 

های محیط بیرونی را تقاضاها و موقعیت ها،ننده، فرصتآسیب ز

 م وهای درونی سیستها و موقعیتهمراه با نقاط قوت و ضعف

 آوردیاتژی متناسب با آن را به وجود متدوین استر نهایتاً

 (. 1391)ابراهیم زاده،

 1استراتژیک ریزی برنامه کمی ماتریسQSPM  

 و هاتکنیک از یکی استراتژیک ریزی برنامه کمی ماتریس  

 و استراتژیک هایگزینه ارزیابی در شایع بسیار ابزارهای

 مرحله در که است هااستراتژی نسبی جذابیت نمودن مشخص

 مشخص یکتکن این. گیردمی قرار استفاده مورد گیری تصمیم

 ه،شد انتخاب استراتژیک هایگزینه از کدامیک که نمایدمی

 بندی اولویت را هااستراتژی این عواق در و باشدمی پذیر امکان

 (.Mereclith, 2009نماید )می

 روش انجام تحقیق -1

 محدوده مورد مطالعه 

                                                           
1 Quantitative Strategic Planning Matrix 
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 مرکزی بخش از کوهستانی منطقه در الریجان رینه شهر

 شهر ینا. است شده واقع مازندران استان در البرز جبال سلسله

 ات 52'،07"و شمالی عرض 35 '،54" تا 35 '،52" مدار بین

. ستا گرفته قرار مبدأ النهار نصف از شرقی طول 52'، 11"

 در ملآ شهر یکیلومتر 85 و تهران شهر کیلومتری 90 در رینه

 بند نهگرد و هاشم امامزاده گردنه میان دماوند خاوری دامنه

 به که باشدمی واقع متر 2040 ارتفاع به رینه فالت در و بریده

 دمانن مشترکی هکو و حاصلخیز جغرافیایی واحد خود خودی

 به هوایی و آب شرایط. 1شکل ، است فراگرفته آنرا دماوند

 ریگی شکل در موثر عوامل مهمترین از عوامل دیگر موازات

 حدود وسطمت بطور بارندگی میزان. آیدمی شمار به شهر بافت

 هایهداد اساس بر. است شده آورد بر سال در میلیمتر 542.3

 داکثرح ،سانتیگراد درجه 10.5 هساالن دمای متوسط هواشناسی،

 -25 زمستان دردما  حداقل و 3۶ تابستان در حرارت درجه

 (. 43 ،1387نژاد،منصور) است شده برآورد

 

 

 

 

 

 

 

 وقعیت شهر رینه الریجان در کشور، استان و شهرستانم -1 شکل

 هاها و روشداده 

در در این تحقیق ابتدا به شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر 

توسعه گردشگری شهر رینه )قوت، ضعف، فرصت و تهدید( 

پرداخته شد. سپس با تهیه پرسشنامه، از کارشناسان و مسئوالن، 

مسئولین  و اعضای شورای شهر، مدیران ادارات از جمله شهردار،

فدارسیون کوهنوردی شهر نظرخواهی شد. برای تعیین ضرایب 

اب شده برای هر از طیف لیکرت استفاده شد. سپس ضریب انتخ

تا  شدباشد ضرب می 5تا  1عامل در ارزش اولیه آن، که از 

 وزنی میانگین یا درصد بعد مرحله ضریب اولیه محاسبه گردد. در

محاسبه شد تا ضریب ثانویه بدست آید.  کل به نسبت عامل هر

 1ت آن از سپس به هر عامل با توجه به میزان اثربخشی و اهمیّ

در پایان رتبه هر عامل در وزن نسبی آن  رتبه داده شد. 4تا 

 .دست آیدتا ضریب نهایی به شدضرب 

 مشخصات پاسخ دهندگان 

د نباشنفر می 50دهنده در این تحقیق تعداد کارشناسان پاسخ

ا زنان درصد ر 20درصد آنها را مردان و  80که از این بین 

باشد. سطح سال می 37ها و میانگین سنی آن دهندتشکیل می

چنین ( و هم1)نمودار  لیسانس پاسخ دهندگان حصیالت اکثرت

 10یش از ب در شهر رینه دهندگاناکثر پاسخ سکونتمدت 

 (.1باشد )جدول سال می

 

 پاسخ دهندگان در شهر سکونتمدت  -1جدول

 

 نتایج -2

 مل داخلی شهر رینه الریجانتحلیل ماتریس عوا 

هدف این مرحله، سنجش محیط داخلی گردشگری جهت 

عامل  14شناسایی نقاط قوت و ضعف است. برای این منظور 

یه و تحلیل ضریب زپس از تج که مورد بررسی قرار گرفت

 ملا. در بین عو2جدول  ،نهایی هریک از عوامل مشخص گردید

های ارتباطی کشور یان، نزدیکی به یکی از مهمترین شرموجود

به عنوان مهمترین قوت  0.31)جاده هراز( با ضریب نهایی 

دیکی به قله دماوند و وجود منطقه شناسایی شد و پس از آن نز

و امنیت اجتماعی باال  0.29های تاریخی با ضریب نهایی جاذبه

 ءجز 0.28و داشتن محیط آرام و بدون سروصدا با ضریب نهایی 

آیند. همچنین ضعف تبلیغات شمار میمهمترین عوامل ب

گردشگری در منطقه مهمترین ضعف منطقه در توسعه 

نهایت مجموع ضرایب نهایی  گردشگری شناسایی شد. در

محاسبه گردید و بیانگر این است که منطقه  2.58عوامل داخلی 

 درصد میزان سکونت   

 25 سال 5تا  0

 15 سال 10تا  5

 ۶0 سال 10بیش از 



 720-712، صفحه 1397تابستان ، دوم، شماره سوممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

715 
 

از قوت نسبتأ مطلوبی در جهت توسعه گردشگری برخوردار است 

)میانگین ضرایب  2.5مده بزرگتر از زیرا ضریب نهایی بدست آ

 باشد.نهایی( می

 

  الریجانشهر رینه تحلیل ماتریس عوامل خارجی 

آثار محیط خارجی گردشگری جهت  بررسیهدف این مرحله 

 شناسایی فرصت و تهدیدهایی است که گردشگری شهر رینه

ل مورد عام 14ظور الریجان با آن رو به رو است. برای این من

امل خارجی، پس از بررسی عو .3 جدول اند،گرفتهبررسی قرار 

ریزی و ش خصوصی به برنامهافزایش توجه دولت و بخ

ه ب 0.34گذاری در بخش گردشگری با ضریب نهایی سرمایه

ی عنوان مهمترین عامل خارجی در توسعه گردشگری شناسای

ق های مهم گردشگری در مناطشد و بعد از آن وجود جاذبه

د، اونینه به عنوان زوج گردشگری ) قله دمهمجوار با شهر ر

 ( با ...آبگرم الریجان، رودخانه هراز، سد الر، دشت شقایق و

 

 

 

 

 

سب و عامل دسترسی راههای ارتباطی منا 0.31ضریب نهایی 

ریب ا ضبه شهر رینه، نزدیکی به قطب جمعیتی کشور )تهران( ب

وسعه تبه عنوان مهمترین عوامل خارجی موثر در  0.30نهایی 

 های خدمات وایش هزینهگردشگری شناخته شدند. همچنین افز

 محصوالت نسبت به مناطق گردشگری رقیب و افزایش قیمت

ای نسبت به مناطق های شهری و اماکن اقامتی اجارهزمین

 روی توسعهرقیب به عنوان مهمترین عوامل تهدیدکننده پیش

یب گردشگری این منطقه شناخته شدند. درنهایت مجموع ضرا

که ست ابیانگر این  وگردید  محاسبه 2.75نهایی عوامل خارجی 

باالیی جهت توسعه گردشگری  هایمنطقه از قابلیت

 باشد.برخوردار می

 

 ماتریس عوامل داخلی شهر رینه الریجان -2جدول 

 جانیعوامل داخلی موثر بر توسعه گردشگری شهر رینه الر
ضریب 
 اولیه

ضریب 
 ثانویه

 رتبه
امتیاز 
 نهایی

ت
قو

ط 
قا

ن
 

S1 24/0 2/3 075/0 91 وی انسانی جوان و فعالوجود نیر 

S2  2۶/0 5/3 075/0 91 های ملی و مذهبی)جشن تیرگان و ...(ها و جشنبرگزاری مراسم، آیین 

S3 28/0 7/3 07۶/0 92 گرانفظ گردشحبرای  داشتن محیطی آرام و به دور از سروصدا و وجود امنیت اجتماعی باال در شهر 

S4 ها و تفریحات زش.( جهت انجام ورها و..درّه وع مورفولوژیکی کوهستان )ارتفاعات،وجود اشکال متن
 متنوع )اسکی، کوهنوردی، کوهپیمایی، اردو زدن و ...(

91 075/0 ۶/3 27/0 

S5 27/0 ۶/3 075/0 8۶ گردشگران برای مناسب محیط و متنوع جانوری و گیاهی هایگونه وجود 

S6  29/0 8/3 07۶/0 92 ها و ...(امزادههای سنگی، امو وجود آثار تاریخی و زیارتی در شهر)دخمهنزدیکی به قلّه دماوند 

S7 31/0 4 077/0 94 از(ترین شریانهای ارتباطی کشور)جاده هرنزدیکی به یکی از مهمترین و پر تردد 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

W1 13/0 8/1 074/0 90 شگریعدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در زمینه گرد 

W2 08/0 3/1 0۶5/0 80 گریعدم آشنایی مردم محلی با پدیده گردشگری و عدم آموزش آنان در زمینه گردش 

W3 07/0 2/1 0۶1/0 75 های دومگرایش غالب مردم به استفاده شخصی از فضاهای گردشگری در قالب خانه 

W4 0۶/0 1 0۶0/0 74 م محلیتفاوت و تعارض میان فرهنگ گردشگران و مرد 

w5 11/0 7/1 0۶8/0 82 (توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال )تراکم کم در پاییز و زمستان 

W6 ن راهی،های محیطی و کالبدی )کیفیت معابر، خدمات بینامناسب و ناکافی بودن زیر ساخت 
 تسهیالت اقامتی و رفاهی و...(

82 0۶8/0 ۶/1 11/0 

W7 1۶/0 2 080/0 95 تبلیغات گردشگری در منطقه ضعف 

 58/2   1215 مجموع 
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 مرحله تعیین راهبردها 

 وهی پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی، امتیاز د     

ای ها به تعیین راهبردهای مناسب برمحاسبه ضریب نهایی آن

ا یین راهبردهتوسعه گردشگری پرداخته شد. در چارچوب تع

مل دست آمده از عوامرحله ارزیابی دربرگیرنده اطالعات به

قاط نها و تهدیدات خارجی را با داخلی و خارجی است که فرصت

کند. به همین منظور عوامل قوت و ضعف داخلی مقایسه می

ند با یکدیگر مقایسه شد SWOTداخلی و خارجی در ماتریس 

ها در گردد. راهبرد ب تدوینپذیر و مناستا راهبرداهای امکان

 راهبردهای (SO)چهار قسمت به عنوان راهبردهای تهاجمی

فعی و راهبردهای تدا (ST)راهبردهای تنوع  (WO)بازنگری 

(WT)  ارائه شدند. با توجه به ماتریس SWOT موقعیت

ی گردشگری شهر رینه الریجان در قسمت راهبردهای تهاجم

رروی بتوسعه گردشگری باید  ل برایگیرد. به همین دلیقرار می

 (.4و جدول  2دارد)نمورهای تهاجمی تمرکز کراهبرد

 

 اولویت بندی راهبردها 

 QSPMبندی راهبردها از ماتریس برای انتخاب و اولویت

 ،(QSPM)  یریزی راهبردی کمّدر فرایند برنامه استفاده شد.

 

راهبردهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و بهترین آنها 

هاجمی برای توسعه شد. به همین منظور پنج راهبرد ت انتخاب

گردشگری شهر رینه الریجان، انتخاب شدند. در مرحله بعد به 

ثیر گذار در این راهبردها با توجه به میزان أهر یک از عوامل ت

داده شد. این امتیاز در ضریب  4تا1ثیرگذاری امتیاز أجذابیت و ت

آید. عدد بدست آمده تا نمره نهایی بدست  شدهر عامل ضرب 

نشان دهنده اولویت  ،نمرات نهایی یک راهبرد از حاصل جمع

  (.5باشد )جدول آن راهبرد نسبت به دیگر راهبردها می

جانیماتریس عوامل خارجی شهر رینه الر -3جدول   

 جانیی موثر بر توسعه گردشگری شهر رینه الرعوامل خارج
ضریب 

 اولیه
ضریب 
 ثانویه

 رتبه
امتیاز 
 نهایی

ت
ص

فر
ط 

قا
ن

 

O1 رنامه در ب ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگریافزایش توجه دولت و بخش خصوصی به برنامه
 پنجم توسعه

97 085/0 4 34/0 

O2 29/0 7/3 08/0 91 وجود انگیزه در مردم برای مسافرت به شهر رینه 

O3 24/0 2/3 07۶/0 87 های گردشگری منحصر به فرد در رینه نسبت به مناطق گردشگری رقیبوجود جاذبه 

O4 30/0 7/3 081/0 92 ان(ستان تهرر )ادسترسی شهر رینه به راههای ارتباطی )جاده هراز( و نزدیکی به قطب جمعیتی کشو 

O5 آبگرم  دماوند، قلّههای مهم گردشگری در مناطق همجوار با رینه به عنوان زوج گردشگری )وجود جاذبه
 الریجان، رودخانه هراز، سدالر، دشت شقایق و ...(

95 083/0 8/3 31/0 

O6  27/0 5/3 077/0 87 با گردشگران تعاملباال رفتن سطح فرهنگ مردم محلی در 

O7 28/0 ۶/3 077/0 87 بط با گردشگریبهبود و توسعه مشاغل و خدمات مرت 

ید
هد

ط ت
قا

ن
 

T1 13/0 9/1 0۶8/0 77 های خدمات و محصوالت نسبت به مناطق گردشگری رقیبافزایش هزینه 

T2 14/0 2 0۶8/0 77 ای نسبت به مناطق رقیبهای شهری و اماکن اقامتی اجارهافزایش قیمت زمین 

T3 0۶/0 2/1 052/0 ۶0 ت به مناطق رقیبتراکم زیاد گردشگران و شلوغی رینه نسب 

T4 09/0 5/1 0۶3/0 72 آلودگی منابع آب، هوا و خاک 

T5 11/0 8/1 0۶5/0 74 های کشاورزی و باغات برای ساخت و سازتغییر کاربری و تخریب زمین 

T6 ز سویفرت اافزایش امکانات و خدمات گردشگری در مناطق گردشگری رقیب و افزایش انگیزه مسا 
 گردشگران به این مناطق

74 0۶5/0 ۶/1 10/0 

T7 09/0 ۶/1 059/0 ۶7 ندشگراهای فرهنگی به مردم بومی و افزایش جرایم اجتماعی با ورود گرانتقال ناهنجاری 

 75/2   1215 مجموع 

SWOT شهر رینه الریجان ماتریس -2نمودار   
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 انجماتریس تعیین استراتژی شهر رینه الری -4جدول 

 SWOTماتریس 

 wضعف S  قوت

 S1وجود نیروی انسانی جوان و فعال 

 S2های ملی و ها و جشنبرگزاری مراسم، آیین
 ان و ...(مذهبی)جشن تیرگ

 S3جودداشتن محیطی آرام و به دور از سروصدا و و 
 امنیت اجتماعی باال در شهر برای گردشگران

 S4 وجود اشکال متنوع مورفولوژیکی کوهستان
ها و ها و....( جهت انجام ورزشدرّه )ارتفاعات،

 ردواتفریحات متنوع )اسکی، کوهنوردی، کوهپیمایی، 
 زدن و ...(

 S5جانوری و گیاهی هایگونه غنی، خاک وجود 
 گردشگران برای مناسب محیط و متنوع

 S6ی ونزدیکی به قلّه دماوند و وجود آثار تاریخ 
 (ده ها و ...، امامزاهای سنگیدخمهزیارتی در شهر)

 S7ترین نزدیکی به یکی از مهمترین و پر تردد
 شریانهای ارتباطی کشور)جاده هراز(

 W1ومایه گذاری دولتی زی و سرعدم وجود برنامه ری 
 در زمینه گردشگری  خصوصی

 W2م عدم آشنایی مردم محلی با پدیده گردشگری و عد
 آموزش آنان در زمینه گردشگری

 W3 گرایش غالب مردم به استفاده شخصی از فضاهای
 های دومگردشگری در قالب خانه

 W4 تفاوت و تعارض میان فرهنگ گردشگران و مردم
 محلی
 W5ب گردشگران در فصول مختلف سال توزیع نامناس

 )تراکم کم در پاییز و زمستان(
 W6های محیطی و نامناسب و ناکافی بودن زیر ساخت

تی قامکالبدی )کیفیت معابر، خدمات بین راهی،تسهیالت ا
 و رفاهی و...(

 W7ضعف تبلیغات گردشگری در منطقه 

 WO استراتژی so استراتژی O  فرصت

 O1بخش خصوصی به برنامه ریزی افزایش توجه دولت و 
 و سرمایه گذاری در بخش گردشگری

 O2وجود انگیزه در مردم برای مسافرت به شهر رینه 
 O3های گردشگری منحصر به فرد در رینه وجود جاذبه

 نسبت به مناطق گردشگری رقیب
 O4ه دسترسی شهر رینه به راههای ارتباطی مناسب)جاد

 (ور )استان تهرانهراز( و نزدیکی به قطب جمعیتی کش

 O5ا های مهم گردشگری در مناطق همجوار بوجود جاذبه
 جان،ریالرینه به عنوان زوج گردشگری )قلّه دماوند، آبگرم 

 رودخانه هراز، سدالر، دشت شقایق و ...(

 O6 باال رفتن سطح فرهنگ مردم محلی در برخورد با
 گردشگران

 O7دشگریبهبود و توسعه مشاغل و خدمات مرتبط با گر 

So1 – های ورزشی برای انجام  تاسیس مجموعه
های زمستانی )اسکی،کوهنوردی و...( برای ورزش

 (o1,s6,s4,s5جذب گردشگران داخلی و خارجی )
So2 – گیری از نیروهای جوان و فعال در بهره

راستای بهبود خدمات و توسعه مشاغل مرتبط با 
 (s1,o7گردشگری )

So3 – ها و ی مراسم، آیینتوجه بیشتر به برپای
های ملی و مذهبی منحصر به فرد منطقه جشن

(s1,o2,o6) 
So4 –  مینأت همچنین و ارتباطی راههای بهبود 
 با رقابت جهت گردشگران برای آرامش و امنیت
 (s4,s7,o4,o2) اطراف گردشگرپذیر مراکز
So5 –  گذارهای دولتی و بستر سازی برای سرمایه

های گردشگری و خصوصی جهت انجام پروژه
 (s4,s5,s6,o1,o5فراغتی در منطقه )

WO1- های فصلی بودن گردشگری قابله با محدودیتم
 با بکارگیری ظرفیت های باالی منطقه بواسطه وجود

ن های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهر رینه الریجاجاذبه
(w5,o2,o3,o5) 

WO2- های بازاریابی و ریزیوجه خاص به برنامهت
انی به بازارهای گردشگری اطالع رس

 (w7,w5,o2منطقه)
WO3- گذاری دولتی و ستر سازی برای سرمایهب

 خصوصی جهت بهبود زیر ساختهای کالبدی و محیطی در
 (w1,w6,o1) جهت توسعه گردشگری

WO4- گیری از آداب و سنن محلی، تاریخ و هره ب
ها ها و جشنوارهگاهفرهنگ منحصر به فرد منطفه در نمایش

  (w7,o2)معرفی منطقه  جهت

 WTاستراتژی  STاستراتژی  Tتهدید

 T1های خدمات و محصوالت نسبت به افزایش هزینه
 مناطق گردشگری رقیب

 T2های شهری و اماکن اقامتی افزایش قیمت زمین
 یبای نسبت به مناطق رقاجاره
 T3اطق تراکم زیاد گردشگران و شلوغی رینه نسبت به من
 رقیب
T4 نابع آب، هوا و خاکآلودگی م 

 T5های کشاورزی و باغات تغییر کاربری و تخریب زمین
 برای ساخت و ساز

 T6 افزایش امکانات و خدمات گردشگری در مناطق
گردشگری رقیب و افزایش انگیزه مسافرت از سوی 

 گردشگران به این مناطق

 T7ش فزایانتقال ناهنجاری های فرهنگی به مردم بومی و ا
 با ورود گردشگران یجرایم اجتماع

ST1- های محلی برای نجمنتشکیل نهادها و ا
 (s1,s5,t4حفاظت از محیط زیست منطقه )

ST2- های صحیح مدیریتی گیری از شیوههرهب
جهت جلوگیری از تخریب اراضی و ساخت و 

 (s5,t5سازهای غیرقانونی )
ST3- پژوهی شهر و برنامه ریزی برای ندهآی 

 از بروز مشکالت احتمالی گردشگری جهت جلوگیری
 (s1,s3,t2,t3شهر )

WT1- فزایش آگاهی مردم محلی و به حداقل رساندن ا
تعارض میان فرهنگ مردم محلی و گردشگران 

(w2,w4,t7) 
WT2- یجاد یک کارگروه واحد گردشگری و استفاده ا

های بهینه از امکانات برای جلوگیری از افزایش هزینه
 (w1,t1گردشگری )

WT3- ها و توسعه امکانات اقامتی و ود زیرساختبهب
پذیرایی برای جذب گردشگران از مناطق رقیب 

(w1,w6,t6 ) 
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 Qspmاولویت بندی راهبردها، ماتریس   -5جدول 

So5 –   بستر سازی

گذارهای برای سرمایه

دولتی و خصوصی 

جهت انجام 

های گردشگری پروژه

و فراغتی در منطقه 

(s4,s5,s6,o1,o5) 

So4 –  های بهبود راه

مین ارتباطی و تأ

امنیت و آرامش برای 

جذب گردشگران از 

مراکز جمعیتی اطراف 

(s4,s7,o4,o2) 

 

So3 –  توجه بیشتر

به برپایی مراسم، 

های ها و جشنآیین

ملی و مذهبی منحصر 

به فرد منطقه 

(s1,o2,o6) 
 

So2 – گیری از بهره

نیروهای جوان و فعال 

در راستای بهبود 

دمات و توسعه خ

مشاغل مرتبط با 

 (s1,o7گردشگری )
 

So1 –تاسیس مجموعه

 های ورزشی برای انجام

های زمستانی ورزش

)اسکی، کوهنوردی و...( 

به منظور جذب 

گردشگران داخلی و 

خارجی 

(o1,s6,s4,s5) 
 

ب
ضری

 

راهبرهای 

توسعه       

 گردشگری

 
 
 
 
 

عوامل 

 داخلی و

نمره  خارجی

 نهایی

نمره 

 تجذابی

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

نمره 

 نهایی

نمره 

 جذابیت

 عوامل داخلی

24/0  1 0 - 72/0  3 96/0  4 48/0  2 24/0  S1 

0 - 0 - 04/1  4 0 - 0 - 26/0  S2 

56/0  2 12/1  4 56/0  2 0 - 56/0  2 28/0  S3 

08/1  4 27/0  1 0 - 0 - 08/1  4 27/0  S4 

42/0  2 0 - 0 - 0 - 0 - 21/0  S5 

58/0  2 0 - 58/0  2 0 - 87/0  3 29/0  S6 

62/0  3 93/0  3 62/0  2 0 - 62/0  2 31/0  S7 

39/0  3 26/0  2 0 - 26/0  2 26/0  2 13/0  W1 

0 - 0 - 16/0  2 08/0  1 0 - 08/0  W2 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 07/0  W3 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 60/0  W4 

0 - 0 - 0 - 22/0  2 22/0  2 11/0  W5 

33/0  3 33/0  3 0 - 0 - 22/0  2 11/0  W6 

0 - 0 - 48/0  3 0 - 0 - 16/0  W7 

 عوامل خارجی

36/1  4 02/1  3 0 - 02/1  3 36/1  4 34/0  O1 

58/0  2 58/0  2 58/0  2 58/0  2 0 - 29/0  O2 

48/0  2 0 - 48/0  2 0 - 0 - 24/0  O3 

60/0  2 2/1  4 30/0  1 0 - 60/0  2 30/0  O4 

62/0  2 0 - 0 - 0 - 0 - 31/0  O5 

0 - 0 - 54/0  2 54/0  2 0 - 27/0  O6 

0 - 28/0  1 0 - 12/1  4 0 - 28/0  O7 

0 - 0 - 0 - 39/0  3 0 - 13/0  T1 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 14/0  T2 

12/0  2 12/0  2 0 - 0 - 0 - 06/0  T3 

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 09/0  T4 

22/0  2 0 - 0 - 0 - 0 - 11/0  T5 

0 - 20/0  2 0 - 0 - 0 - 10/0  T6 

0 - 0 - 18/0  2 0 - 0 - 09/0  T7 

2/8  - 31/6  - 24/6  - 17/5  - 27/6  مجموع - 
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 راهبرد 5دهد که از بین می ی نشاننتایج ماتریس راهبردی کمّ

 تهاجمی ارئه شده، باالترین جذابیت مربوط به راهبرد

 جهت خصوصی و دولتی ذارهایگسرمایه برای سازیبستر»

و  8.2مره نبا « منطقه در فراغتی و گردشگری هایپروژه انجام

 ینیروها از گیریبهره »ترین جذابیت مربوط به راهبرد پایین

 با رتبطم مشاغل توسعه و خدمات بهبود راستای در فعال و جوان

 (. ۶باشد )جدول شماره می 5.17با نمره « گردشگری

 گیرینتیجه  -4

دهد شهر های انجام شده در پژوهش حاضر نشان میبررسی

رینه الریجان دارای توانهای بالقوه متعدد و متنوع برای توسعه 

باشد. در این تحقیق ابتدا به شناسایی عوامل گردشگری می

ر توسعه و رکود گردشگری پرداخته شد داخلی و خارجی موثر د

و از بین آنها مهمترین قوت شهر رینه نزدیکی به جاده هراز و 

ریزی قله دماوند و مهمترین ضعف آن هم ضعف تبلیغات، برنامه

گذاری در زمینه گردشگری شناسایی نامناسب و عدم سرمایه

، SWOTشد. پس از تجزیه و تحلیل این عوامل در ماتریس 

ه الریجان در یک موقعیت تهاجمی برای توسعه شهر رین

گردشگری قرار گرفت. سپس با مقایسه و تطبیق عوامل، 

پذیر برای توسعه گردشگری شهر راهبردهای مناسب و امکان

 ریزی برنامه یکمّ ماتریسرینه ارائه شد. با استفاده از 

گذاری دولتی و راهبرد بستر سازی برای سرمایه استراتژیک،

های گردشگری و فراغتی در منطقه ت انجام پروژهخصوصی جه

ترین راهبرد در توسعه گرشگری شناسایی شد و به عنوان جذاب

مین تأو همچنین  پس از آن راهبرد بهبود راههای ارتباطی

امنیت و آرامش برای گردشگران جهت رقابت با مراکز 

سرمایه به عنوان نیروی محرکه  گردشگرپذیر اطراف قرار گرفت.

ها و تاسیسات از عوامل حیاتی برای توسعه و بهبود زیرساختو 

باشد. باتوجه به نزدیکی شهر رینه الریجان رفاهی و اقامتی می

رودخانه هراز،  به قطب جمعیتی کشور، دسترسی به جاده هراز،

توان با می ،هاالریجان و دیگر جاذبهقله دماوند، آبگرم سدالر،

گذاری از سوی دولت و  سرمایه هایفراهم کردن زمینه

 -های رفاهیهای خصوصی به منظور تاسیس مجتمعبخش

آرام  ی، ورزشی و ایجاد یک محیط جذاب واقامتی، تفریح

 موجبات جذب گردشگر از مناطق جمعیتی اطراف به این منطقه

ها فراهم نشود تا زمانی که شرایط و زمینه ولیسبب شد  را

تسهیالت دور از ذهن و بهره  گذاری و ایجادانتظار برای سرمایه

آن رشد و  به تبعها و برداری مناسب و در خور توجه از جاذبه

با توجه به مطالب   توسعه گردشگری را به دنبال نخواهد داشت.

های فوق نتایج حاکی از آن است که تنها داشتن جاذبه

را درپی داشته باشد،  تواند توسعه گردشگرینمی گردشگری

ها، ریزی مناسب، بهبود زیرساختین عوامل برنامهبلکه در کنار ا

رفاهی، معرفی منطقه با استفاده  -فراهم آوردن تسهیالت اقامتی

 ناپذیر است.های جمعی و.... امری اجتناباز رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرینه الریجا بندی راهبردهای توسعه گردشگری شهر اولیت -۶جدول 

 امتیاز راهبرد اولویت

1 

 و دولتی گذارهایسرمایه برای سازی بستر

 و گردشگری هایپروژه انجام جهت خصوصی

 منطقه در فراغتی
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2 

مین أو همچنین ت بهبود راههای ارتباطی

امنیت و آرامش برای گردشگران جهت 

 گرپذیر اطرافرقابت با مراکز گردش

31/6 

3 

  انجام برای ورزشی هایمجموعه تاسیس

...( و اسکی،کوهنوردی) زمستانی هایورزش

 خارجی و داخلی گردشگران جذب به منظور

27/6 

4 

 و هاآیین مراسم، برپایی به بیشتر توجه

 فرد به منحصر مذهبی و ملی هایجشن

 منطقه

24/6 

5 

 در فعال و جوان نیروهای از گیریبهره

 مشاغل توسعه و خدمات بهبود راستای

 گردشگری با مرتبط
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