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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1395 بهار، 6پياپي ، 1م، شمارة وسسال 
 

  ر گردشگري شهر راين ها و راهبردهاي مؤثّارزيابي و تحليل پتانسيل
   * QSPMي ريزي استراتژيك كمبرنامه مدلاز با استفاده 

                                        
    **دكتر مهدي صداقت                                                                                        

دانشگاه پيام نور ياستاديار گروه جغرافيا  
  گروهزهرا افضلي                                                                                    

، ايرانمراغه ،مراغهدانشگاه از  يزي شهريرارشد جغرافيا و برنامه كارشناس  
اصلامير كاشاني                                                                                        

، ايرانمراغه مراغه،دانشگاه از  ريزي شهريارشد جغرافيا و برنامه كارشناس  
                                                  

  
   كيدهچ

ارگ، ترين مراكز گردشگري در استان كرمان، با داشتن كانون جذب گردشگري ماننـد  شهر راين يكي از غني
آتشفشاني منطقه، معادن مرمر سبز و  ةترين دهانسارهاي كوه هزار، وجود بزرگچشمه ،آبشار، مناظر زيباي اطراف

و چون موقعيت مواصـالتي اسـتان و خـدماتي    رهاي پيشه و فرصتهاي آب معدني، بقاع متبركچشمه صورتي و
ها و تهديدهايي مواجـه اسـت.   هاي محلي و ... با ضعفشهر، ايجاد بازارهاي مناسب صنايع دستي و ارائه قابليت

صـنعت  ة توسـع  ةت، ضـعف، فرصـت و تهديـدهاي شـهر رايـن در زمينـ      هدف پژوهش حاضر بررسي نقاط قو
اي و مطالعات ميداني است كه با اسـتفاده از مـدل   روش كتابخانه گردشگري است. روش تحقيق حاضر تلفيقي از

SWOT ةها پرداخته و راهبردهاي مناسب توسعه گردشگري شـهر در چهـار دسـت   به تجزيه و تحليل داده SO ،
ST ،WO  وWT         تعيين نموده است. در مرحلة بعد براي انتخـاب بهتـرين راهبـرد بـراي توسـعة ايـن صـنعت

بر اساس مصاحبه و  SWOTها عوامل به كار گرفته شد، جهت تعيين وزن )QSPMي (كم ريزيماتريس برنامه
 ،راهبرد تنوعي كه دهداست. نتايج تحقيق نشان ميتكميل پرسشنامه از كارشناسان و گردشگران كمك گرفته شده

تأكيد بـر تبليغـات و   با  43/2با ميانگين   ST3راهبرد .باشدبراي توسعة گردشگري منطقه مي ترين راهبردمناسب
هـا و  بهينـه از پتانسـيل   ةمنظور استفادهاي منطقه و تدوين قوانين ويژه بهقابليت ةرساني به گردشگران درباراطالع

  است.عنوان بهترين راهبرد پيشنهاد شدهجلوگيري از تخريب آنها به
  

  .راينشهر ، SWOT ،QSPM، گردشگريي، ريزرنامهبهاي كليدي: واژه

                                                                 
                         4/2/5139پذيرش نهايي:                        1/10/1394دريافت مقاله:                     103- 116صفحات:  *

 sedaghat.me@gmail.com                                    مسئول:    ةلكترونيك نويسندنشاني پست ا** 
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  مقدمه
اي نو در زندگي ماشيني قرن سير و سياحت و گردشگري، به عنوان پديده ةمقول

. يابد، ضرورت كامال محسوسي است و اهميت آن روز به روز در دنيا افزايش مي21
زيرا با روند رو به تزايد فناوري و ماشيني شدن زندگي در جوامع و گسترش اختراعات 

كند، عنوان محورهاي تحول وابسته ميا بهو اكتشافات جديد كه انسان را به شهره
 سوي). از 14: 2002زندگي شهري را با مشكالت فراواني مواجه ساخته است (بيوتلر، 

ديگر اهميت گردشگري در عصر حاضر بيش از همه وابسته به چرخة اقتصادي آن 
اي كه گونهبه ؛المللي داردباشد كه قابليت بااليي در زمينة پويايي اقتصاد محلي و بينمي

تريليون  5/5درصد و حدود  9/5هاي گذشته رشدي معادل صنعت گردشگري در سال
). براساس آمار و ارقام منتشره از 180: 2008دالر داشته است (چانگ يي و چان پينگ، 

ترين منبع درآمدي جهاني هاي جهاني گردشگري در هزارة جديد به بزرگسوي سازمان
  ). 413: 2011ليي و ليو، ؛ 207: 2011ي، تبديل گرديده است (توحيد

طبق آخرين آمار كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ايران اعالم نموده، در 
است و در گردشگر وارد كشور شده 281هزار و  128ميليون و  3تنها تعداد  1389سال 
تي است (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسدست آوردهرا به 133كشور رتبة  185بين 

ساله در  20اين در حالي است كه بر اساس سند چشم انداز  ).1390و گردشگري ايران،
همچنين در  ؛رسيدميليون نفر مي 6/2پايان برنامة چهارم، رقم جذب گردشگر بايد به 

 8ميليون نفر و درآمد آن از اين محل به  5/6، جذب گردشگر به 93برنامة پنجم،  سال 
ميليون نفر كه  13، جذب گردشگري به 98ة ششم توسعه، سال ميليارد دالر و در برنام

 2025( 1404ميليارد دالر برسد. طبق سند چشم انداز در افق  16بيني درآمد آن به پيش
درصد رشد داشته و كشور  2درصد و درآمد آن  5/1ميالدي) جذب توريست بايد 

دالر باشد. آنچه مسلم  ميليارد 25ميليون گردشگر با درآمدي حدود  20بايستي پذيراي 
است، بلكه است با توجه با آمار موجود نه تنها اين بخش از برنامة چهارم محقق نشده

سالة كشور ايران با توجه به شرايط  20رسد اهداف مورد نظر در چشم انداز نظر ميبه
  ). 6: 1389زاده، گردشگري در اين كشور بلند پروازانه است (قلي
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ريزي براي برنامه ،از اين رو است؛ تنهايي كافي نبودهها بهسيلبايد گفت وجود پتان
همراه توزيع مناسب خدمات مورد نياز گردشگران ايجاد امكانات زيرساختي مناسب به

عنوان يك نياز اساسي مطرح شود. شهر راين با دارا بودن جاذبه و در جذب آنها به
سارهاي ناظر زيباي اطراف با چشمههاي فراوان، نظير ارگ تاريخي، آبشار، مپتانسيل

آب معدني كوه هزار، وجود بزرگترين دهانة آتشفشاني منطقه، وجود معادن مرمر سبز و 
تواند در دستي، بقاع متبركه، درختان كهنسال و... كه در مجموع ميصورتي، صنايع

 اقتصاد منطقه تأثير قابل توجهي داشته باشد، با اين وجود، شواهد حاكي از عدم
است و تاكنون نتوانسته جايگاه مناسبي را در  شهرموفقيت صنعت گردشگري در اين 

باشد. با توجه بينانة مرتبط با اين صنعت مينيازمند نگرش واقع كهاين زمينه كسب كند 
ريزي جامع براي جذب گردشگران به نيازمند برنامه، اين شهر هاي خاصبه ويژگي

هاي موجود در مسير سعي شده امكانات و پتاسيل ،در اين تحقيق .استگردي طبيعت
  بررسي و راهكارهايي براي بهبود وضعيت آن ارائه گردد. شهر مذكور،گردشگري 

صورت گرفته كه  در اين زمينهدي در داخل و خارج از كشور دعتتاكنون مطالعات م
  شود.در ادامه به شرح مهمترين آنها پرداخته مي

ت توريسم كشورهاي در حال توسعه جنوب آفريقا و ) عملكرد صنع2002( كلوردن
اثرات احتمالي و موانع بر سر راه توسعة گردشگري را ارزيابي نموده است. وي بيان 

بيش از دو برابر نيمة اول بوده است  90د رشد صنعت توريسم در نيمة دوم دهه كنمي
  و رشد تعداد گردشگران با رشد دريافتي از آن همخواني ندارد. 

هاي طبيعي توريسم خود به ارزيابي جاذبه ةدر مقال )2004و همكاران ( گدن
مراتبي براي ارزيابي مناطق اند. در اين مقاله از ساختار سلسه(اكوتوريسم) پرداخته

  است. طبيعي توريستي استفاده شده
سنجي توسعة صنعت گردشگري در استان ايالم با ) در مقالة راهبرد1391اميدي (

به اتخاذ راهبردهاي رشد و توسعه در  QSPMو ماتريس  SWOTز مدل استفاده ا
كيد ارابطه با توسعة صنعت گردشگري در استان ايالم با توجه به گشايش مرز عراق ت

  نمايد. مي
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تدوين و انتخاب استراتژي توسعة پژوهش خود به ) در 1392(كاظمي و همكاران 
 ريزي استراتژيكماتريس برنامهو  SWOTگردشگري استان لرستان بر اساس تحليل 

پيش روي استان ت، ضعف، فرصت و تهديدهاي به شناسايي نقاط قو پرداختند. آنها
هاي جاذبه با تأكيد بر ترغيب مردم براي مسافرت و تبليغ لرستان پرداختند كه در پايان

  . انددادهبهترين استراتژي پيشنهاد عنوان گردشگري در بازار هدف، آن را به
هاي تحقيقات پيشين در اين زمينه به گيري از برخي رهيافتمقالة حاضر با بهره در

راهبردهايي جهت توسعة آن  بررسي و شناسايي صنعت گردشگري شهر راين و ارائة
  .پرداخته شده است

  شناسيها و روشداده
          ، از نوعاي و روش تحقيق آنتوسعه ـ كاربردي ،لحاظ هدفبهاين تحقيق 

ها، امكانات و خدمات باشد. در ابتدا به بررسي و شناخت جاذبهـ تحليلي مي توصيفي
 SWOT مدلگردشگري پرداخته و سپس در ادامه براي تجزيه و تحليل دادها از 

 ت، ضعف، فرصت وابتدا براي شناسايي نقاط قو ،است. در اين روشاستفاده شده
و سپس با توجه به  گرديدن مراجعه لعاطّن و متهديد و تكميل اطالعات به متخصصا

ها محاسبات و تحليل است. سپسهايي داده شدهوزن ،ديدگاه آنها به هر يك از عوامل
هاي كالن متناسب با توسعة صنعت گردشگري انجام گرفت و در نهايت استراتژي

  منطقة مورد مطالعه مشخص گرديد (مرحلة كيفي). 
ي در گام بعدي ماتريس كمQSPM ت، ضعف، تهيه شد و هر كدام از نقاط قو
امتياز داده و استراتژي اولويت تعيين  ،هاي مشخص شدهفرصت و تهديد به استراتژي

  گرديد. 
كنندگان صورت تصادفي از گردشگران و مراجعهجامعة آماري منطقة مورد مطالعه به

رهنگي يراث فهاي جذب و تعدادي از كارشناسان بخش گردشگري سازمان مكانون
  .شهر راين انتخاب شد
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  بحث
با استفاده از مدل  ت، ضعف، فرصت و تهديدتحليل نقاط قوSWOT  

 14ضعف داخلي و تعداد  ةنقط 11ت در برابر قو ةنقط 15تعداد  شهر رايندر 
همچنين از  ؛استتهديد خارجي شناسايي و بررسي شده 10فرصت خارجي در برابر 
ها از بندي گزينههت اولويتمنطقه ج ةهاي عمددوديتها و محطريق پرسشنامه، مزيت

نهايي  ةرتبه و نمر )1( . در جدولگرديدن و كارشناسان و گردشگران ارزيابي مطّلعا
بندي و تعيين ضريب ت، ضعف، فرصت و تهديد جهت اولويتهريك از نقاط قو

  است.اهميت نشان داده شده

  راين شهر )IFE( ماتريس ارزيابي عوامل داخلي - 1جدول 

هاتقو  

ف
ردي

  

ضريب   عوامل داخلي
  اهميت

  رتبه
  نمره  )1- 4(

1S 
صنايع دستي و محصوالت محليوجود
  09/0  3  03/0 بافي)سازي، شمشير و قالي(چاقو

2S 06/0  3  02/0 وجود معادن مرر سبز و صورتي و سفيد  

3S  گذاري واستعداد منطقه جهت سرمايه
 2/0  4  05/0 ريزي توريسمبرنامه

4S  وجود بناي تاريخي ارگ (دومين بناي
 خشتي بزرگ جهان بعد از ارگ بم)

04/0 4  16/0 

5S  هاي مذهبي چون مرقدوجود مكان
 16/0  4 04/0 امامزاده شيرخدا، امامزاده سيدعلي

6S 09/0  3  03/0 تيي و سنّها  و مراسم محلّبرگزاري آيين  
7S 09/0  3  03/0 امنيت اجتماعي گردشگران  

8S  و مسيرهاي زيبا و رودوجود آبشار زرد
 ايشكوهمند كوهپايه

05/0 4  2/0 

9S 12/0  4 03/0 ساله400سروساله،هزارچنارهاي 

10S  اي و آب و هوايهاي سبز كوهپايهييالق
  12/0  4  03/0 خوش در طول سال

11S 
ترين روستاي مسكونيوجود مرتفع

 كشور
02/0  4  06/0  

12S 08/0  4  04/0رتفاعات كوه هزار جهت انجاموجود ا  
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 ت عاليقو - 4ة رتب ت معمولي؛قو - 3ة ضعف معمولي؛ رتب - 2ة رتب ضعف بحراني؛ -1ة رتب

  

 هاي كوهنوردي و راهپيماييورزش

13S  هاي آبسارها و چشمهوجود چشمه
 معدني

03/0  3  06/0  

14S  ها و قلل آتشفشاني در منطقة قلعةدهانه
 حسنعلي واقع در جنوب شهر راين

03/0  4  12/0  

15S  هايحضور مسئولين بومي در رده
  09/0  3  03/0 مختلف مديريتي

  7/1  -  5/0 جمع

ف
ضع

  ها

1W 
عدم آشنايي مردم منطقة ميزبان جهت

  06/0  1  06/0  گذاري در بخش گردشگريسرمايه

2W 1/0  2  05/0 كمبود بودجة مالي  

3W 
تضاد فرهنگي ميان گردشگران و مردم

 منطقه
03/0 2  06/0  

4W 
هايكمبود مراكز اقامتي و فقدان رستوران

06/0  1  06/0 در سطح شهرتبا كيفي  

5W 
ت پايين پايانة مسافربري و حمل وكيفي

  04/0  1  04/0 نقل براي گردشگران در شهر

6W 
هاينامناسب بودن امكانات و زيرساخت

  05/0  1  05/0 تفريح و ورزش

7W 
رساني ناكافي و ناقص در زمينةاطالع
 06/0  2  03/0 گردي منطقههاي طبيعتجاذبه

W8 
سب بودن خدمات عمومي در مناطقنامنا

 1/0  2  05/0 گردشگري

9W 
هاي دسترسي بهنامناسب بودن راه

 04/0  1  04/0 هاي طبيعي بكر منطقهجاذبه

10W 
عدم آموزش مردم در استفاده از

  08/0  2  04/0 توانمنديهاي منطقه

11W 
ها و تورهاي مسافرتيعدم وجود آژانس
  05/0  1  05/0 ة خدماتمند جهت ارئهبا تجربه و عالق

  7/0  -  5/0  جمع

4/2    1 هاها و ضعفتجمع قو  
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  راين شهر )EFE( ماتريس ارزيابي عوامل خارجي - 2جدول 

صت
فر

  ها

ف
ردي

  

  عوامل خارجي
ضريب 
  اهميت

  رتبه
)4 -1(  

  نمره

1O 
هاي گردشگري (اكوتوريسم،سازي جاذبهتنوعم

  تجاري)
04/0 4  16/0  

2O 09/0  3  03/0  گذاريايجاد تمايل در بخش خصوصي جهت سرمايه 

3O  ايجاد بازارهاي مناسب صنايع دستي و ارائة
  هاي محليقابليت

03/0  4  12/0 

4O 
هاي شغلي باگيري فرصتافزايش درآمد و شكل

  افزايش گردشگران
03/0  3  09/0 

5O 12/0  4  013/0  موقعيت مواصالتي استان و خدماتي شهر 

6O 
گذاريافزايش توجه بخش دولتي در سرمايه

  2/0  4  05/0 گردشگري

7O 16/0  4  04/0  برگزاري نمايشگاه عرصه صنايع دستي و محلي 

8O 
سازي و جلب مشاركت مردم محلي درفرهنگ

 16/0  4 04/0 گسترش صنعت توريسم

9O 15/0  3 05/0  هواي متعادل و خنك در فصل تابستان  
10O 12/0  4  03/0  رويبرگزاري مسابقات كوهنوردي و پياده  

11O 
(از ارتفاعات كوهبرداري پوشش نباتيامكان بهره

 هزار) در بخش دارويي
03/0  3  09/0  

12O 09/0  3  03/0 هاي آب معدنيفرصت درمان بيمارهاي با چشمه  
13O 16/0  4  04/0  ش توجه مسئوالن مربوطه به جلب گردشگرافزاي 

14O 
نگرش مثبت مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي در

  09/0  3  03/0 زمينة توسعة گردشگري

 8/1  -  5/0 جمع

دها
هدي

ت
  

1T 08/0  2 04/0 برگشت كند سرمايه در بخش گردشگري  

2T 
(واحدهايعملكرد ضعيف خدمات گردشگري

 اقامتي و پذيرايي)
07/0  1  07/0  

3T 
كاري در ميان مردم منطقه به منظور جلب ةعدم انگيز
  06/0  1  06/0 گردشگران

4T 
هاي گذشته با گذر ازها و آيينرنگ شدن سنتكم

  تيعصر سنّ
04/0  1  04/0 
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  فرصت استثنايي - 4ة رتب؛ فرصت عادي - 3 ةرتب؛ تهديد عادي - 2ة رتب ؛يتهديد جد -1ة رتب

هاي گردشگري (اكوتوريسم، تجاري)، سازي جاذبه)، متنوع2(به جدول  توجه با
ي استان هاي محلي، موقعيت مواصالتقابليت ةرائدستي و اايجاد بازارهاي مناسب صنايع

گذاري، برگزاري نمايشگاه و خدماتي شهر، افزايش توجه بخش دولتي در سرمايه
سازي و جلب مشاركت مردم، برگزاري مسابقات دستي و محلي، فرهنگصنايع ةعرص

  اند. ها بودهترين فرصتگردشگري، مهم ة... در زمين محلي، افزايش توجه مسئوالن و
واحدهاي اقامتي و پذيرايي)، عدم ( عملكرد ضعيف تسهيالت و خدمات گردشگري

ها و سنن با رنگ شدن آيينمنظور جلب گردشگران، كمكاري در ميان مردم به ةانگيز
هاي خاص منطقه و تهديدهاي رنگ شدن پتانسيلتي و در نتيجه كمگذر از عصر سنّ

دهاي پيش روي گردشگري شهر راين ذكر ترين تهديعنوان مهمزيست محيطي، به
گردشگري  ةجهت توسع SWOTدست آمده از تحليل هاند. با توجه به نتايج بشده

  گردد.) ارائه مي3ميزبان، راهبردهاي زير در جدول ( ةمنطبق با شرايط منطق
  

  

  

5T 08/0  2 04/0  دليل ترافيك و كمبود پاركينگشلوغي و ازدحام به 

6T 
خصوص گياهان مفيد ه(باز بين رفتن پوشش گياهي

  دارويي)
05/0  2  1/0 

7T 08/0  2 04/0  اقليم سرد و خشن منطقه در فصول سرد سال  
8T 08/0  2  04/0  افزايش آلودگي منابع آب و خاك 

9T  به آثار خصوص زلزله)به(تهديدات زيست محيطي
  تاريخي

07/0 1  07/0  

10T 
ريزي و مديريت جامع توسعة صنعتعدم برنامه

 1/0  2  05/0 ري منطقهگردشگ

  76/0  -  5/0 جمع
  56/2    1 ها و تهديدهاجمع فرصت
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  راينگردشگري در شهر  ةراهبردهاي توسع - 3جدول 
 SWOT هافرصت تهديدها

ST : هاي تنوعياستراتژي  
هايي تنوع بخشي و ايجاد زير ساخت -

مانند هتل و رستوران براي ترغيب ورود 
  گردشگران

هاي توسعة همسويي با برنامه -
  گردشگري شهرهاي همجوار

توسعه و تجهيز امكانات حمل و نقل  -
 خصوص در مسير آبشار به مركز شهرهب

SO:هاي تهاجمي و رقابتياستراتژي 
هاي منطقه در زمينة پتانسيلاستفاده از  -

  روي و كوهنورديهاي پيادهورزش
گسترش امكانات رفاهي و پذيرايي و ساير  -

  تجهيزات گردشگري
هاي محلي و مشاركت گيري از نيرويبهره -

  مردمي و ارائة خدمات گردشگري
گذاري براي ايجاد فرصت تقويت سرمايه -

 شغلي براي مردم محلي

هاتقو  

WT : هاي تدافعيژياسترات  
جلب مشاركت و همياري مردم محلي  -

در پايداري منابع طبيعي، فرهنگي و 
  تاريخي

WO:هاي بازنگرياستراتژي 
رساني دربارة تقويت تبليغات و اطالع -

هاي منطقه و تدوين قوانين ويژه براي قابليت
ها و جلوگيري از استفادة بهينه از پتانسيل

 تخريب آنها

ف
ضع

  ها
   )IE( اي داخلي و خارجيس چهار نقطهماتري

نام ماتريس زمان عوامل داخلي و خارجي از ابزاري بهبراي تجزبه و تحليل هم
. براي تشكيل اين ماتريس، بايستي نمرات حاصل از گرديدداخلي و خارجي استفاده 

در ابعاد افقي و عمودي اين ماتريس را هاي ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ماتريس
 هاي مناسبي را اتخاذ نمودار داد تا جايگاه صنعت مشخص گردد و بتوان استراتژيقر

  ). 105: 1388(كردنائيج و همكاران، 
) و 5/2الي  1( اي اين نمرات در يك طيف دو بخشي ضعيفدر ماتريس چهارخانه

جايگاه صنعت با توجه به ماتريس داخلي و خارجي،  شود.) تعيين مي4 الي 5/2( قوي
سازي قرار دارد. بنابراين بايد استراتژي متنوع III ةگري شهر راين در خانه شمارگردش

تحليل همزمان ماتريس عوامل  .استفاده شودجهت توسعه صنعت گردشگري شهر 
مورد  شهرگردشگري  ة) را براي توسعSTلزوم راهبرد تنوعي ( )IE( داخلي و خارجي



112        5شمارة   مطالعات نواحي شهرية نشري  

ريزي دست آمده از ماتريس برنامههاي بهفتهيا با توجه به مطالعه پيشنهاد نمود. همچنين
يراهبردي كم QSPM، ةهاي دستجذابيت استراتژي ST 1 (شكل گرددمشخص مي.(  

  
 

  

  

  

  
  

  

  براي شهر راين داخلي و خارجينهايي ماتريس ارزيابي عوامل  ةنمر - 1شكل 

گردشگري شهر راين  ةبا توجه به ماتريس داخلي و خارجي، براي توسع
و شود ميها ارزيابي بعد استراتژي ةشود كه در مرحلتنوعي انتخاب ميمهاي استراتژي

  .ST4 و  ST1 ،ST2 ،ST3 عبارتند از: ها. اين استراتژيگردداولويت آنها مشخص مي

  QSPM ريزي استراتژيك كميهماتريس برنام
)  15: 1390( زادهزاده و آقاسيابراهيمبر اساس روندي كه در اين مرحله از تحقيق 

              ،QSPM ا استفاده از ماتريسب با تعيين عوامل اصلي موفقيت راهبردهاطي نمودند، 
  . پرداخته شدي هر يك از راهبردهاي مورد نظر گيري كمبه اندازه
ابتدا عوامل داخلي و خارجي و امتياز وزني هر يك از  -1 مذكور ماتريس ةاي تهيبر

هاي قابل قبول استراتژي ةسپس كلي ،گرديدريزي استراتژيك منتقل آنها به جدول برنامه
براي  -2. شدريزي استراتژيك فهرست پيشنهاد شده، در رديف باالي ماتريس برنامه

ها، بنا به اهميت آنها در ك مجموعه از استراتژيتعيين جذابيت هر استراتژي در ي

II 

 WO  

  استراتژي بازنگري

I 

SO 

  استراتژي تهاجمي

IV 

WT 

  استراتژي تدافعي 

III  

 ST  

  استراتژي تنوعي

۴ 

۵/٢

امتياز عوامل داخلي 
) و  امتياز 4/2(

 عوامل خارجي
)56/2 ( 

۵/٢  
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دست آوردن جمع امتياز براي به -3 د.شداده  4تا  1تدوين هر استراتژي امتيازي از 
 ،بدين ترتيب ؛گرديددوم ضرب  ةاول در امتياز جذابيت مرحل ةهاي مرحلوزن ،جذابيت

مع امتيازهاي جذابيت از ج -4 د.آمدست به مجموع امتياز جذابيت عوامل هر استراتژي
  ها يك از استراتژيريزي استراتژيك، امتياز جذابيت نهايي هرهر ستون جدول برنامه

جذابيت بيشتري برخوردار از هايي است كه استراتژي ةدهندكه نشان آمد دستبه
  است.آورده شده )4(تايج اين ماتريس در جدول . نهستند

  QSPM ريزي استراتژيكبندي برنامهماتريس اولويت - 4جدول 

ميانگين   رتبه
  نمرات

جذابيت عواملةنمر
  خارجي

جذابيت عواملةنمر
  استراتژي  داخلي

1  42/2  37/2 48/2 ST3 
2  18/2  21/2 16/2 ST1 
3  85/1  95/1 75/1 ST2 
4  75/1  75/1 69/1 ST4 

  

  گيرينتيجه
سازي مينهو ز راين در اين تحقيق كه در راستاي تحليل وضعيت گردشگري شهر

داخلي عوامل  ،شدهانجام  در اين شهر هاي توسعة گردشگريبراي تحقق استراتژي
مستعد (نقاط فرصت و تهديد) شناسايي شدت و ضعف) و عوامل خارجي (نقاط قو .

ريزي توريسم جهت استفاده از منابع طبيعي گذاري و برنامهبودن منطقه جهت سرمايه
زر «در سطح استان، وجود بناي تاريخي ارگ، آبشار عنوان قطب گردشگري منطقه به

 و اي سبز و خوش آبهاي كوهپايهساله، ييالق 400، چنارهاي هزار ساله و سرو »رود
جوار هستند، هاي هممورد توجه استان ،ويژه در فصل تابستانبه ،هوا كه در طول سال

هاي هت انجام ورزشترين روستاي مسكوني كشور، ارتفاعات كوه هزار جوجود مرتفع
هاي اين منطقه جهت توسعة گردشگري به ترين مزيتكوهنوردي و راهپيمايي، از مهم

دست آمده، عدم آشنايي مردم منطقة ميزبان آيند. همچنين با توجه به نتايج بهحساب مي
هاي گذاري در بخش گردشگري، كمبود مراكز اقامتي و فقدان رستورانجهت سرمايه

هاي طبيعي بكر منطقه، هاي دسترسي به جاذبهسطح شهر، نامناسب بودن راهت در باكيفي
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 ،مند جهت ارئة خدماتهتجربه و عالقها و تورهاي مسافرتي باود آژانسعدم وج
  اند.ترين نقاط ضعف جهت توسعة گردشگري در اين منطقه بودهمهم

ارهاي مناسب تجاري)، ايجاد باز و هاي گردشگري (اكوتوريسمبخشي جاذبهتنوع
هاي محلي، موقعيت مواصالتي استان و خدماتي شهر، صنايع دستي و ارائة قابليت

دستي و محلي،      گذاري بخش دولتي، برگزاري نمايشگاه عرضة صنايعافزايش سرمايه
گردشگري،  ة... در زمين سازي و جلب مشاركت مردم، افزايش توجه مسئوالن وفرهنگ

و از بين تهديدهاي خارجي، عملكرد ضعيف  هستندروني هاي بيترين فرصتمهم
كاري در تسهيالت و خدمات گردشگري (واحدهاي اقامتي و پذيرايي)، عدم انگيزة 

ها و سنن با گذر از عصر سنتي رنگ شدن آيينمنظور جلب گردشگران، كمميان مردم به
               محيطي،  هاي خاص منطقه و تهديدهاي زيسترنگ شدن پتانسيلو در نتيجه كم

  شوند.ترين تهديدهاي پيش روي گردشگري شهر راين قلمداد ميعنوان مهمبه
رساني به گردشگران راهبرد تقويت تبليغات و اطالع ،شدهاز بين راهبردهاي تدوين

ها و منظور استفادة بهينه از پتانسيلهاي منطقه و تدوين قوانين ويژه بهدربارة قابليت
ترين شداراي بي )42/2ن باالترين نمره () با داشتST3از تخريب آنها ( جلوگيري

خصوص مسير آبشار و مركز نقل به جذابيت و راهبرد توسعه و تجهيز امكانات حمل و
براي  ،از اين رو ؛باشد) داراي كمترين جذابيت مي72/1) با داشتن نمره (ST4شهر (

  گردد:ارائه مي ييدهاپيشنها ،بهتر عملي شدن راهبردهاي مشخص شده
هاي هاي و توانمنديبا توجه به قابليت و منطقة راين جامع گردشگري شهر تهية طرح -

  .منطقهشهر و بالقوه و بالفعل 
از طريق تجهيز  شهرتوسعة گردشگري طبيعي و تاريخي با توجه به قابليت ممتاز  -

  .هاي ارتباطي و تجهيز ارتفاعات منطقهراه
وطنان با براي آشنا نمودن همتي رنتي و توزيع بروشورهاي تبليغاهاي اينتايجاد سايت -

  شهر راين.هاي جاذبه
و بهبود وضعيت گردشگري شهر راين، برنامة گردشگري اين شهر با  بهتربراي معرفي  -

  هاي گردشگري استان هماهنگ شود.قطب
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