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چكیده:
برای چشمگیر، هایجاذبه و هاقابلیت بودن دارا جهت به مناطق ساحلی

عبور گردشگری توسهه پایدار رهگذر از باید به گردشگری موفق رسیدن
در  مدیریتی راهبرد یک عنوانبه پایدار گردشگریی توسهه رونیازا نمایند

منظور به مطالهه این . دراستبرخوردار  یاژهیو اهمیت ازمناطق ساحلی، 
 به رامسر ساحلی منطقه در پایدار گردشگری توسهه در مؤثر عوامل شناسایی

 و کوکران فرمول با مطابق پرسشنامه قالب درها شاخص از یکسری بررسی
 از نفر 383 از تصادفیصورت ( بهpps روش به) 95/0 اطمینان ضریب

نتایج حاکی از آن است که اکثر گردشگران . گردید نظرسنجی گردشگران،
تسهیالت گردشگری را  و های وضهیت بهداشت محیط و خدماتشاخص

. عالوه بر این در اندکردهر منطقه شناسایی ها دشاخص ترینمهم عنوانبه
ریزی راهبردی و ارائه راهبردهای بهینه جهت برنامه منظوربهاین مطالهه 

استفاده  SWOT- ANPاز مدل ، دستیابی به مدیریت یکپارچه و مطلوب

با  (SOرقابتی ) -راهبردهای تهاجمی دهدیمکه نتایج نشان  طورهمانشد. 
 منظوربهراهبردها  این گردید که انتخاب برتر راهبرد عنوانبهامتیاز  544/0

مدیران و برنامه ریزان قرار  موردتوجهباید  بهبود و توسهه حفاظت در منطقه،
ها و توان با تکیه بر تقویت قوتمی SOهمچنین در راهبردهای  گیرد.

ها، به توسهه گردشگری در مقیاس مناسب و در حد ظرفیت و فرصت
در این تحقیق،  شدهارائهپتانسیل منطقه اقدام نمود. عالوه بر راهبردهای 

زیستی محیط هایسطح فرهنگ گردشگران از طریق ارائه آموزش افزایش
 غیره( نیز و سرگرمی ورزشی، آموزشی، متنوع تفریحات انواع )توسهه

این  پایدار در گردشگری توسهه و هبود در وضهیت حفاظتب به تواندیم
مناطق کمک نماید.

 -SWOTگردشگری پایدار، مناطق ساحلی، مدل  :يلیدیهای واژه
ANP.رامسر ،

Abstract: 

Coastal areas, due to having significant capabilities and 
attractions, must pass through sustainable tourism 
development in order to achieve successful tourism, so 
sustainable tourism development as a management 
strategy in coastal areas is of particular importance. In 
this study, in order to identify the effective factors in the 
development of sustainable tourism in the coastal region 
of Ramsar, a number of indicators were surveyed in the 
form of a questionnaire from 383 tourists. The results 
indicated that most tourists have identified 
environmental health status indicators and tourism 
services and facilities as the most important indicators in 
the area. In addition, a SWOT- ANP model was used for 
strategic planning and provide optimal strategies for 
achieving integrated and optimal management. As the 
results show that aggressive-competitive strategies (SO) 
with a score of 0.544 were selected as the best strategies, 
that these strategies should be considered by managers 
and planners in order to improve and develop 
conservation in the area. Also, in SO strategies, by 
relying on strengthening the strengths and opportunities, 
tourism development can be developed on an 
appropriate scale and in the capacity and potential of the 
area. In addition to the strategies presented in this study, 
increasing the level of tourist culture by providing 
environmental education (development of various 
educational, sports, entertainment, etc.) can also help 
improve the protection and development of sustainable 
tourism in these areas.

Keywords: Sustainable Tourism, Coastal Areas, 
SWOT- ANP model, Ramsar. 
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 مقدمه
یکی از بزرگترین  عنوانبهگردشگری  از کشورها بسیاری در

 محسوب عمده اقتصادی هایصنایع دنیا و بخشی از فهالیت
 اقتصادی، توسهه در . بر این اساس جهانگردیگرددمی

 .دارد اساسی نقش کشورها از بسیاری فرهنگی و اجتماعی
(2020, 1UNWTO .)گذشته،  قرنمیندر طول  رونیازا

فهالیتی اقتصادی و اجتماعی، رشد و توسهه  عنوانبهگردشگری 
 ژهیوبهتوسهه گردشگری چشمگیری داشته است. عالوه بر این 

در مقابله با فقر  یمؤثر، عامل افتهیتوسههدر کشورهای کمتر 
موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری  است و

و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و 
 Sharpley, 2009; Barari) شودافزایش رفاه اجتماعی می

et al., 2016 گردشگری فهالیتی پیچیده و در حال گسترش .)
برای رونق بخشیدن به وضهیت  مؤثرعاملی  عنوانبهکه  است

 گرددیمها محسوب مهیشت، اشتغال و فرهنگ کشور
(Kachniewska, 2015 افزایش روزافزون و گسترش .)

گردشگری در مناطق مختلف دنیا سبب شده است که 
و توجه  بزرگترین صنهت جهان مهرفی منزلهبهگردشگری 

(. در Liu et al., 2013ریزان را به خود جلب نماید )برنامه
های سال اخیر گردشگری به یکی از بزرگترین بخش 50طی 

 کهنیاا توجه به و ب اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است
حاصل  یهانهیهزگردشگری با رشد تهداد گردشگران و افزایش 

که این شرایط در آینده  گرددیم ینیبشیپ باشدیماز آن همراه 
 (.Dwyer, 2016نیز ادامه یابد )

شور ایران به لحاظ غنی بودن از آثار تاریخی و طبیهی، ک
شود. این جزء ده کشور اول گردشگری جهان محسوب می

کشور با توجه به دارا بودن دوازده نوع از هفده نوع شرایط 
در فهرست میراث  شدهثبتیی، هزار و صد اثر تاریخی وهواآب

 عنوانبهو رتبه شانزدهم در تنوع زبانی و قومی  فرهنگی جهان
 ,Inanlooگردد )مقاصد گردشگری محسوب می ترینعمده

های (. در این میان نواحی ساحلی به سبب کاربری2000
-های حیاتی در فهالیتموجود و برآورد نیازهای انسانی، نقش

درصد  60حدود  کهیطوربههای اقتصادی انسان دارند، 
 Bahari Meymandiجمهیت دنیا در سواحل سکونت دارند )

et al., 2018 .)از یکی عنوانبه سواحل نقش رونیازا 
است،  یافته روزافزونی اهمیتی گردشگری مقاصد ترینمهم

                                                      
1. Universal World Tourism Organization 

 گردشگری، جهانی سازمان ارقام و آمار اساس بر کهیطوربه
 ساحلی گردشگری بخش به مربوط جهان مسافران بیشترین

 ساحلی نوار ایران به دلیل برخورداری از کشورهمچنین  .است
 800و  فارسجیخل و عمان دریای در کیلومتر 5000 در حدود

مقاصد  ترینعمدهیکی از  عنوانبهکیلومتر در دریای خزر، 
(. Dibajnia et al., 2012گردشگری مهرفی شده است )

انواع گردشگری  ترینسریعامروزه گردشگری ساحلی، یکی از 
تفریحی،  ایهفهالیتکه طیف وسیهی از  باشدمیدر حال رشد 

 ,Hall & Page) ردیگیبرمو فراغت را در  گردشگری
2001; Honey & Krantz, 2007)سه طی ایران . در 

 رشد کشور ساحلی در نوار ایتوسهه هایفهالیت گذشته دهه
 منفی، و مثبت داشته است و به دلیل پیامدهای روزافزونی

در  مدیریتی هایبرنامه و تدوین ریزیبرنامهمدیران را ملزم به 
در  ریزیبرنامهموضوع دیگری که در  این مناطق ساخته است.

باشد، ارتقاء کیفیت مناطق ساحلی از اهمیت باالیی برخوردار می
مدیریت و گردشگری در چهارچوب اهداف توسهه پایدار است. 

 اثرات که است ییهاروش رندهیدربرگ توسهه گردشگری پایدار
 را منافهی حالنیدرعو  رساندب حداقل به را منفی گردشگری

توسهه  رونیازا. نماید فراهم ستیزطیمح و محلی برای جوامع
ای است که بتواند با توجه به امکانات گردشگری پایدار توسهه

بالقوه و بالفهل از بروز مشکالت بپرهیزد و  طوربهگردشگری 
(. Mansoori, 2002را کسب نماید ) هاتیمزحداکثر 
صنهت گردشگری از نقش بسزایی بر عوامل اقتصادی،  ازآنجاکه

دستیابی  نیبنابرا، استفرهنگی و اجتماعی در جوامع برخوردار 
در  ریزیبرنامهبه توسهه پایدار گردشگری مستلزم مدیریت و 

، زیستمحیطآموزش این مناطق است. عالوه بر این 
که به  باشدمی زیستمحیطشیوه در حفاظت از  نیتریادیبن

 ارائه مطالب و نحوه وهیشن، بهترین الکودکان و بزرگسا
های ها و اجرای ساختاری در زمینه ارتقاء آگاهیفهالیت
تا از این طریق هر فرد جامهه، خود را  آموزدیمرا  یزیستمحیط

از طریق احترام گذاشتن به طبیهت، مسئول در حفظ و حمایت 
 North American) بداند زیستمحیطاز 

Environmental Education Association, 2011 .)
ی هاآموزش گردشگران در مورد افزایش نگرانی رونیازا

که گردشگران در هنگام بازدید از  گرددمنجر میی زیستمحیط
برجای  ستیزطیمحهای تفریحی اثرات کمتری بر مکان

توسهه پایدار گردشگری، دستیابی به برای  بر این اساسگذارند. 
و آموزش  زیستویج رفتار مسئوالنه نسبت به محیطتر
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 Kafyri et) استگردشگران بهترین اقدام در مدیریت مقصد 
al., 2012 .) یکی از سازوکارهای  عنوانبهامروزه آموزش

های ها و بنگاهاصلی توسهه منابع انسانی در حوزه سازمان
و مسئولین و  نظرانصاحببسیاری از  موردتوجهاقتصادی 

صنهت گردشگری  ازآنجاکهران آموزش قرار گرفته است. مدی
آن نقش مهمی در  کنندگانعرضهاساساً فهالیتی خدماتی است، 

کیفیت آن و رضایت مشتری دارند و در ادبیات گردشگری، فرد 
بخشی از محصول به شمار  عنوانبه خود خدمات، کنندهارائه
نقش را در این  ترینمهم زیستمحیط، بنابراین آموزش آیدمی

آموزش  درواقع(. Ziyayi, 2004نماید )مسیر ایفا می
و  زیستمحیطنسبت به  به گردشگرانتهلیم  و زیستمحیط

به حل مسائل  یآگاهدر جهت ایجاد مسائل مرتبط به آن، 
 داردیبرمصحیح گام  یهاحلراه ارائهمربوط و مشتاق به 

(Maybodi & Karimzadegan, 2012.) 
 گرفتن نظر در بدون مقصد یک در گردشگری

 و ناقص تاریخی و اجتماعی فرهنگی، منابع ،هابومستیز
 و رشد موازاتبه اساس همین بود، بر خواهد خطا به محکوم
 توسهه به نیاز جهان، سراسر در یگردشگر ندهیفزاتوسهه 

است  شده تبدیل جهانی موضوع یک به پایدار گردشگری
(Ekinci, 2014 .)عنوانبه پایدار گردشگری توسهه رونیازا 

 ایویژه اهمیت ازدر مناطق ساحلی،  مدیریتی راهبرد یک
در این  یموردبررس موضوع خصوص در. باشدمیبرخوردار 

توان به مطالهاتی انجام شده است که می نیز تاکنون تحقیق
گردشگری در  هایفهالیتهای اقامتی مطالهه نقش زیرساخت

 & Soleimani Moghadamنمود )شهر رشت اشاره 
Eslami, 2011) در این مطالهه نتایج نشان داد که توجه به .

اجزای نظام فضایی  ترینمهمهای اقامتی یکی از زیرساخت
ها کمیت و کیفیت این زیرساخت رونیازاباشدب گردشگری می

در جذب گردشگران  ژهیوبههای گردشگری در افزایش فهالیت
در توسهه  مؤثرارزیابی عوامل  .استدار از اهمیت باالیی برخور

از روش  یریگبهرهصنهت گردشگری منطقه آزاد چابهار با 
ای مطالهه دیگری است که نتایج آن بیانگر تحلیل شبکه فرایند

های گردشگری و این است که فاکتورهایی نظیر زیرساخت
 باشندتوان اقتصادی بیشترین سهم را در منطقه دارا می

(Zarabadi & Abdollah, 2013.) 
به  شدهانجامشهرستان نوشهر  دردر پژوهش دیگری که 

است ارائه راهبردهای گردشگری ساحلی پرداخته شده 
(Mogoei et al., 2017) بازنگری ». در این مطالهه راهبرد

راهبرد پیش رو  ترینمهم عنوانبه« و تدقیق قوانین گردشگری
در این منطقه مهرفی گردید. نتایج مطالهه درویشی و همکاران 
در مورد نقش گردشگری ساحلی در توسهه اقتصادی از دیدگاه 
شهروندان در بندر دیلم حاکی از آن است که در بین 

وابسته به گردشگری ساحلی و انجام اقدامات  هایفهالیت
وجود  یمهناداره رابطه وابسته به آن در توسهه اقتصادی منطق

-چالش (. در پژوهشی دیگرDarvishi et al., 2018)دارد 
 گذاریاز منظر اثر های گردشگری پایدار در سواحل مدیترانه

های انسانی بر خدمات اکوسیستم ساحلی گردشگری و فهالیت
 تأثیراتو در نهایت مدل مفهومی جهت مقابله با  موردمطالهه

شگری بر خدمات اکوسیستمی سواحل منفی ناشی از توسهه گرد
(. مطالهه Drius et al., 2019مدیترانه ارائه شده است )

الگوی مدیریت مقاصد گردشگری ساحلی در منطقه بالی واقع 
در کشور اندونزی پژوهش دیگری است که نتایج حاکی از آن 
است که گردشگری در مناطق ساحلی بدون مدیریت و برنامه

اعم از نبود امنیت، در  یاچندگانهائل با مشکالت و مس ریزی
دسترس نبودن اطالعات، عدم کنترل صحیح منابع ساحلی و 

ای دیگر به (. در مطالههAntara, 2016باشد )می روروبهغیره 
بررسی مدیریت یکپارچه ساحلی و گردشگری پایدار توجه شده 

دهد از عوامل اثرگذار بر کاهش است که نتایج نشان می
های مدیریتی توان به روشدر این منطقه میپایداری 

، عدم یکپارچگی و مشارکت ذینفهان، نبود رمسئوالنهیغ
های دولتی، پیچیدگی عوامل اجتماعی و غیره اشاره حمایت
(. میلر و همکاران Wongthong & Harvey, 2014نمود )

در مطالهه خود در زمینه بررسی گردشگری پایدار در مناطق 
 یهانظام، یشناسجامههدند که از دیدگاه ساحلی بیان نمو

نفهان، گردشگران و جوامع محلی گردشگری ساحلی شامل ذی
تواند بر سرعت و نحوه تهامل بین این سه می رونیازاباشد، می

 ,.Miller et alباشد ) تأثیرگذارتوسهه گردشگری ساحلی 
 مدیریت روند بررسی در مطالهه دیگری با عنوان. (2012

به  در کشور چین ساحلی گردشگری بر تأکید با ساحلی یکپارچه
شده  توجه آزاد بازار اقتصاد به دولتی اقتصاد از موضوع گذار

دهد که مدیریت گردشگری در مناطق است که نتایج نشان می
دستیابی به توسهه پایدار باید در طی مسیر، از  منظوربهساحلی 
 ابدیانتقال  «کپارچهمدیریت ی»به  «مدیریت بخشی»رویکرد 

(Gu & Wong, 2008). 
 هایجاذبه و هاقابلیت بودن دارا جهت به مناطق ساحلی

توسهه  رهگذر از باید به گردشگری موفق رسیدن برای چشمگیر
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 پایدار توسهه به دستیابی که نمایند عبور گردشگری پایدار
 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، ارکان به توجهمستلزم 

 مقصدهای مدیران رونیازا .است جامهه یک در یزیستمحیط

 ارائه در سهی شدهتیریمدهای برنامه اتخاذ با گردشگری،

دارند  گردشگری پایدار توسهه برای مناسبی یهاحلراه
(Sayan & Atik, 2011.) چالش این مناطق مدیریت در-

 منظوربه ،گردشگری هایفراینددر طی اجرای  اساسی های
 ها نیازمندطبیهی وجود دارد و رفع این چالش هایپتانسیل ارتقاء

 و اجتماعی نیازهای انطباق شامل که باشدالگوی پایداری می
در این مناطق در ارتباط با حفاظت از  توسهه هایاولویت
. بر این اساس، است، حمایت و توسهه اقتصادی زیستمحیط

وجه با ت مناسب امکانات تأمین و بیشتر جذب این مناطق برای
 ایفزاینده فشارهای ریتأث تحت، گردشگران مختلف نیازهای به

حفظ  درگروپایدار  گردشگریتوسهه  مسلماًکه  هستند
باشد و استفاده بهینه از امکانات موجود آن می زیستمحیط

(La Page, 2010; Ashok et al., 2017)متأسفانه . 
در جذب های باال ها و تواناییکشور ایران با داشتن قابلیت

برداری و توسهه گردشگران، از شرایط مناسبی جهت بهره
سایر کشورهای پیشرو در امر  مانندبههای اقامتی زیرساخت

اخیر در  یهادههدر طی  رونیازا. باشدمیگردشگری برخوردار ن
کمبود  ازجملهمنطقه ساحلی رامسر به دلیل مشکالت متهددی 

-بودن قیمت اقامتگاه ها و تسهیالت گردشگری، باالزیرساخت
ها، غذا و همچنین نبود شبکه دفع و تصفیه فاضالب منجر به 

در این منطقه شده است  ریزیبرنامهتوسهه گردشگری بدون 
و کاهش پایداری در این  زیستمحیطکه نتیجه آن تخریب 

 وجود و گردشگری باالی پتانسیل این بر . عالوهاستسواحل 
 و گردشگران باالی تهداد همچنین و فراوان طبیهی هایجاذبه

 در که باشدمی عواملی دیگر از منطقه، این باالی توسهه قابلیت
با توجه به بر این اساس . گرفت قرار موردتوجه مطالهه این

اهمیت مسئله و ضرورت توجه به رونق گردشگری در کشور، 
 بر مؤثر عوامل یبندتیاولو و ییشناسا پژوهش نیا هدف
 یساحل منطقه در گردشگران منظر از پایدار یگردشگر توسهه
آوری نظرات گردشگران و تحلیل جمع رونیازاباشد. می رامسر

، مدیریت پایدار سواحل ریزیبرنامهنقش بسزایی در  تواندیمآن 
ی در زیستمحیطو رونق گردشگری با توجه به مالحظات 

، منطقه داشته باشد. عالوه بر این با بررسی نقاط قوت، ضهف

توان با ارائه و تهدیدهای موجود در منطقه می هافرصت
راهبردهای بهینه به توسهه گردشگری پایدار در این منطقه 

نگر بوده و راهبردی کلی ریزیبرنامهبر این اساس  کمک نمود.
 برای رقابتی فضای یک در را مهمی رویکردهای تواندمی

از ین رو . فراهم سازد ذینفهان بین مشارکت در هماهنگی و
 کاهش ساحلی، منابع از بهینه استفاده به منتج این برنامه اجرای

 و همچنین ایتوسهه هایپروژهحاصل از  پیامدهای ناسازگار
در این راستا،  گردد.می پایدار دستیابی به مدیریت گردشگری

چه عواملی  .1پژوهش حاضر عبارت است ازب  سؤاالت ترینمهم
 به توجه ار در منطقه ساحلی رامسر بادر توسهه گردشگری پاید

چه راهبردهایی  .2باشد؟ می تأثیرگذار گردشگران دیدگاه
در راستای توسهه گردشگری پایدار در این منطقه ارائه  توانمی

 نمود؟

 
 روش پژوهش

 موردمطالعهمنطقه 
های استان مازندران در شمال ایران رامسر یکی از شهرستان

. این شهرستان از سمت شرق به شیرود، از غرب به شهر است
البرز و از سمت شمال به دریای  هایکوهچابکسر، از جنوب به 

است. این منطقه مطابق با آخرین  محدودشدهمازندران 
های رامسر با شهر به نام 2تقسیمات سیاسی کشور دارای 

و کتالم و سادات شهر با مساحت  لومترمربعیک 2/23مساحت 
و همچنین از یک بخش با عنوان  باشدمی، لومترمربعیک 7/18

دهستان تشکیل شده است. منطقه رامسر از نظر  4مرکزی و 
 50ثانیه الی  48دقیقه و  44درجه و  50موقهیت جغرافیایی در 

 57درجه و  36ثانیه طول شرقی و  34دقیقه و  25درجه و 
ثانیه عرض  46دقیقه و  47درجه و  36ثانیه الی  40دقیقه و 

شمالی در غرب استان مازندران، شمال غرب شهرستان رامسر 
های مخروطی شکل با واقع شده است. به دلیل وجود قله

پوشش انبوهی از گیاهان متنوع، باغات مرکبات، چای، 
های ییالقی خوش شالیزارها، برخورداری از ساحل زیبا و منطقه

ها، وجود ه و انواع هتل، منابع آبی فراوان، وجود فرودگاوهواآب
یی مساعد موجب جذب وهواآبطبیهی و شرایط  اندازهایچشم

 Bahariگردشگران در تمامی فصول سال شده است )
Meymandi et al., 2018( ب شکل)1.) 
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 کشور سیاسی تقسیمات در شهرستان رامسر موقهیت. 1شکل 
Fig. 1. The location of Ramsar city in the political divisions of the country 

 

 روش شناسی
تحلیلی به ارزیابی -تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی

در توسهه گردشگری پایدار در منطقه ساحلی رامسر  مؤثرعوامل 
فاده از تکنیک تحلیل با نظرسنجی از گردشگران با است

پرداخته شده است. این پژوهش  (1SWOT)راهبردی سوات 
ابزار  عنوانبهمبتنی بر روش پیمایشی بوده و از پرسشنامه 

گردآوری اطالعات استفاده شده است. تهداد گردشگران با توجه 
به گزارش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران 

اند. بر این نفر بوده 157هزار و  796میلیون و  1، 95در سال 
، تهداد 95/0اساس مطابق با فرمول کوکران با ضریب اطمینان 

در بین  موردمطالههتصادفی در منطقه  صورتبهپرسشنامه  383
 هایشاخصباشد که می ذکرقابلگردشگران توزیع گردید. 

از طریق مطالهات پیشین و همچنین با توجه به  موردسنجش
و آشنا به محدوده  ربطذیاز متخصصان  نظر جمهی
های گردشگری و در حوزه نظرانصاحب) موردمطالهه

( شناسایی و در قالب پرسشنامه طراحی گردید. زیستمحیط
همچنین برای سنجش روایی )اعتبار( با استفاده از روایی 
صوری، نظرات گردشگران بررسی و پایایی آن با استفاده از 

تهیین  87/0مهادل  SPSS افزارنرمیط آلفای کرونباخ در مح
باشد. عالوه می هادادهشد که گویای هماهنگی و پایایی باالی 

                                                      
1. Strength, Weakness, Opportunity, and Threat 
(SWOT) Analysis 

به شناسایی نقاط قوت، راهبردی  ریزیبرنامهجهت بر این 
ضهف، فرصت و تهدیدهای موجود در منطقه و ارائه راهبردهای 

-برنامه پرداخته شد. SWOT- ANPبهینه با استفاده از مدل 
های که شامل بررسی استمند ی نظامفرایندراهبردی،  ریزی

محیطی )داخلی و خارجی(، تدوین راهبردها، ارزیابی و کنترل 
ای تحلیل شبکه فرایند(. مدل ترکیبی 1386آن است )مصالیی، 
SWOT- ANP ،بهبود و کاهش نقاط ضهف موجود  منظوربه

کار به  ،SWOTگیری و ارزیابی تحلیل اندازه یهاگامدر 
 یریگمیتصمهای فرایندیکی از  ANP شود. مدلگرفته می

های جبرانی قرار و در مجموعه مدل باشدمیچند مهیاره 
های مختلف بر شاخص. مزیت اصلی این مدل سنجش گیردمی

باشد و با توجه به پیچیدگی مسائل مختلف ها میاساس روابط آن
 Faraji) نتایج بهتری را به دنبال داشته باشد تواندمی

Sabkbar et al., 2010.) 

با استفاده از این مدل به تدوین نقاط  :SWOTمدل 

های بهینه و همچنین ارائه راهبرد قوت، ضهف، فرصت و تهدید
جهت توسهه گردشگری پایدار در منطقه ساحلی رامسر پرداخته 

 Pourahmadباشد )می 2شد. مراحل این مدل مطابق شکل 
et al., 2013.) 

 

 استان های کشور 

 استان مازندران 

استتتتان  یهاشهرستتتتان 
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 SWOT (Pourahmad et al., 2013) مراحل اصلی مدل. 2شکل 
Fig. 2. The main stages of the SWOT model 

 

-مرحله به شرح ذیل می 4این مدل شامل  ANP:مدل
 (:Saaty, 1996; Panic & Lovren, 2014)باشد 

ساخت مدل و تبدیل مسئله به یک ساختار  .1

به یک ساختار  موردنظردر این مرحله مسئله : ایشبکه

مطرح هستند،  هاخوشه عنوانبهها ای که در آن گرهشبکه
 گردد.تبدیل می

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی )دودویی( و  .2

در این بخش، عناصر تصمیم در : تیاولوتعیین بردارهای 

ها در ارتباط با ها، بر اساس میزان اهمیت آنخوشههر یک از 
و اهمیت نسبی قرارگرفته مورد مقایسه دو دوبهابهاد کنترلی 

(. 1شود )جدول کمیتی سنجیده می 9عناصر بر اساس مقیاس 
( محاسبه 1در این قسمت، بردار اهمیت داخلی از طریق رابطه )

 باشد.ها میشود که نشانگر اهمیت نسبی عناصر یا خوشهمی
 :1رابطه 

ماتریس مقایسات زوجی )دودویی(  :Aدر این رابطه 
بزرگترین مقدار  :Kو  بردار ویژه )ضریب اهمیت( :Wمهیارها، 

 باشد.عددی می
 

مقادیر اهمیت نسبی برای مقایسات زوجی )مأخذ: . 1جدول 

Saaty, 1996) 
Table 1. Relative significance values for 

pairwise comparisons 
 دهی به متغیرها()اصول ارزشمحاسبه وزن 

Weight calculation (principles of valuing variables) 
 ترجیحات )قضاوت شفاهی(

Preferences (oral judgment) 
 مقدار عددی

 تر یاکامالً مرجح یا کامالً مهم
 ترکامالً مطلوب 

Extremely preferred 
9 

 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت
 خیلی قوی 

Very strongly preferred 
7 

 ترجیح با اهمیت یا مطلوبیت قوی
Strongly preferred 

5 

 تر یاکمی مرجح یا کمی مهم
 ترکمی مطلوب

Moderately preferred 
3 

 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
Equally preferred 

1 

 ترجیحات بین فواصل قوی
Strong preferred between 

intervals 
2,4, 6, 8 

 

AW = KW 
 
 
 

 راهبردی مدل

Strategic model 
(SWOT) 

 ی عوامل بندتیاولو
 داخلی و خارجی

Prioritization of internal and 
external factors and  

ی توسهه زیربرنامهارائه راهبردهای بهینه در راستای 
 گردشگری پایدار

Presentation of optimal strategies in 
sustainable tourism development 

planning 

 ارزیابی عوامل داخلی
 خارجی و

 )نقاط قوت، ضهف، فرصت و تهدید( 

Assessment of internal and 
external factors and 

subfactors 
(Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) 

ت و مقایسه نقاط قوت و فرص -
 (SOارائه راهبردهای )

Aggressive strategies 
مقایسه نقاط ضهف و فرصت و  -

 (WOارائه راهبردهای )
Review strategies 

ــوت و  - ــاط ق ــه نق مقایس
 (STتهدید و ارائه راهبردهای )

Diverse strategies 
ــهف و  - ــاط ض ــه نق مقایس

 (WTتهدید و ارائه راهبردهای )
Defensive strategies 
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( تشکیل سوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر 3

کلی در یک  یهاتیاولوبرای دستیابی به ماتریس حد: 

داخلی در  یهاتیاولوهای متقابل، بردار تأثیراتسیستم با 
، یک جهیدرنت. شوندیممناسب یک ماتریس وارد  یهاستون

سوپر ماتریس که هر بخش از این ماتریس ارتباط بین دو 
آید. در این دهد، به دست مییک سیستم را نشان میخوشه در 

برداری است که اثرات هدف بر روی ابهاد  21Wسوپر ماتریس، 
 Iدهند و ها را نشان میاثرات ابهاد بر روی متغیر 32Wو 

متقابل باشند،  تأثیراتماتریس واحد است. اگر ابهاد دارای 
-تبدیل می یبندشبکه فرایندتحلیل سلسله مراتبی به  فرایند
 واردکردنمتقابل ابهاد بر یکدیگر از طریق  تأثیراتشود. 

در  .باشدمی ریپذامکان nWدر سوپر ماتریس  22Wماتریس 
مرحله بهد، سوپر ماتریس موزون از طریق ضرب مقادیر سوپر 

شود. سپس ای محاسبه میماتریس ناموزون در ماتریس خوشه
با به توان رساندن  از طریق نرمالیزه کردن سوپر ماتریس حد

تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون تا زمانی که واگرایی حاصل 
تمامی عناصر سوپر ماتریس همانند هم  گریدیعبارتبهشود، یا 

 شوند.( محاسبه می2شوند، از طریق رابطه )

 
 :2رابطه 

 

 شدهلیتشکاگر سوپر ماتریس ( انتخاب گزینه برتر: 4

ها در مرحله سوم، کل شبکه را در نظر گرفته باشد، یهنی گزینه
ها از کلی گزینه تیاولونیز در سوپر ماتریس لحاظ شده باشند، 

در سوپر ماتریس حد نرمالیزه شده  هانهیگزستون مربوط به 
قابل حصول خواهد بود. چنانچه سوپر ماتریس، فقط بخشی از 

در  هاگزینهشبکه که وابستگی متقابل دارند را شامل شود و 
در نظر گرفته نشوند، الزم است تا محاسبات  سیسوپر ماتر

به دست آید.  هاگزینهکلی  تیاولوبهدی صورت گیرد و 
کلی را داشته باشد،  تیاولو نیشتریبی که اگزینه تیدرنها

 گردد.انتخاب می موردنظربرترین گزینه برای موضوع  عنوانبه
 

 های پژوهشیافته

 های توصیفیتحلیل یافته
مردان و  %3/43پژوهش پاسخگویان شامل  یهاافتهیبر اساس 

در  چنین بیشترین درصد پاسخگویانباشند. همزنان می 6/56%
و کمترین درصد  %7/45سال با  40تا  30گروه سنی 

-سال می 20در گروه سنی کمتر از  %7/4نیز با  پاسخگویان
های صورت گرفته در ارتباط با میزان سواد باشند. تحلیل

 %46دهد که بیشترین درصد از افراد با نشان می پاسخگویان
 %2/5دارای تحصیالت کارشناسی و کمترین تهداد افراد با 

باشند. همچنین اکثر د زیر دیپلم میدارای سطح سوا
دارای  %7/16دولتی و  یهاشغلدارای  %1/38پاسخگویان با 

. عالوه بر باشندمیدولتی، آزاد و غیره )سایر(  رازیغبه ییهاشغل
از نظر میزان درآمد،  نشان داد که پاسخگویان هایبررساین 

ن درآمد دارای بیشتری %3/48میلیون تومان با  3تا  2افرادی با 
میلیون تومان دارای کمترین درآمد  4با بیش از  %9/3و 
 (.2)جدول  باشندمی

 
 های عمومیویژگی برحسبتوزیع پاسخگویان  .2جدول 

Table 2. Distribution of respondents by general characteristics 

 ردیف
Row 

 عمومی یرهایمتغ
General 
variables 

 به تفکیک رهایمتغ
Separated variables 

 فراوانی
Abundance 

 درصد
Percentage 

1 
 جنس

Gender 

 مرد
Man 

166 %43.3 

 زن
Female 

217 %56.6 

2 
 سن

Age 

 سال 20کمتر از 
Less than 20 years 

18 %4.7 

 سال 30تا  20بین 
Between 20 - 30 years 

160 %41.7 

 سال 40تا  30بین 
Between 30 - 40 years 

175 %45.7 

lim WK 
 K→

∞ 
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 سال 40بیشتر از 
More th-an 40 years 

30 %7.8 

3 
 میزان تحصیالت

Level of 
Education 

 زیر دیپلم
High school 

20 %5.2 

 دیپلمدیپلم و فوق
Diploma and post-

diploma 
155 %40.4 

 کارشناسی
Bachelor’s degree 

176 %46 

 ارشد و باالتر
M.Sc. degree and higher 

32 %8.3 

4 
 شغل
Job 

 دولتی
Governmental 

146 %38.1 

 آزاد
Free 

107 %27.1 

 دانشجو
Student 

66 %17.2 

 سایر
Other 

64 %16.7 

5 
 میزان درآمد
Level of 
Income 

 میلیون تومان 2کمتر از 
Less than 2 million 

tomans 
148 %38.6 

 میلیون تومان 2-3
2-3 million tomans 

185 %48.3 

 میلیون تومان 3-4
3-4 million tomans 

35 %9.1 

 میلیون تومان 4بیش از 
More than 4 million 

tomans 
15 %3.9 

 

در توسعه گردشگری  مؤثرهای تحلیل شاخص

 پایدار
در توسهه گردشگری پایدار در  مؤثرجهت شناسایی عوامل 

با استفاده از  ینظرسنجهای نامهمنطقه ساحلی رامسر پرسش
تهیه گردید.  3مطابق جدول  ایرتبهطیف لیکرت در مقیاس 

شامل میزان تمایل گردشگران به  موردسنجشهای شاخص
پرداخت ورودی، زمان نظافت ساحل، وضهیت بهداشت 

ی استراحت، انواع ها برای سکوهامحیطی، انواع سازه
اقامتی،  یهامکان های پیشنهادی در ساحل، انواعفهالیت

دسترسی به خدمات و تسهیالت رفاهی، امنیت اجتماعی 
 رفتارو  دسترسی مناسب به ساحل یرهایمسگردشگران، 

و به شرح  یبندطبقهها، آن میزان استقبال و محلی اجتماعات
 ذیل مورد تحلیل قرار گرفت.

دهد در خصوص سنجش نتایج نشان می که طورهمان
از  %2/52میزان تمایل گردشگران به پرداخت ورودی 

اند. را انتخاب کرده کم یلیخپاسخگویان دو گزینه کم و 
ورودی به مناطق  عنوانبههمچنین در خصوص مبلغ پرداختی 

اند که از افراد، مبلغ پیشنهادی خود را ذکر کرده %48ساحلی 
 ازنظرهزار تومان بوده است.  5تا  2بین  عمدتاًمبالغ پیشنهادی 

ها از گردشگران با تفکیک زباله %3/50وضهیت بهداشت محیط 
نیز با تهویض  %7/49اند و همچنین در ساحل موافق بوده

اند. عالوه بر این از های زباله بیشترین موافقت را داشتهسطل
ظافت گردشگران خواسته شد که نظر خود را نسبت به زمان ن

 %8/53 آمدهدستبهکه با توجه به نتایج  ساحل مشخص نمایند
باشند و مداوم موافق می صورتبهگردشگران با نظافت 

موافق به نظافت  %7و تنها  با نظافت در روز %1/39همچنین 
س سکوهای جن هانامهپرسشاند. همچنین در این در شب بوده

ها با که اکثر آن استراحت گردشگران از آنها نظرخواهی گردید
-سازه %3/32از جنس مواد طبیهی و ساده،  هاییسازه 9/38%

از گردشگران  %3سیمانی و  هایسازه %8/25، ساختهپیشهای 
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. یکی دیگر از اندبوده نظریب هاسازهنسبت به جنس 
های انواع فهالیت هاپرسشنامهدر  شدهمطرح هایشاخص

وع از فهالیت تفریحی ن 5که در قالب  استتفریحی در ساحل 
به گردشگران پیشنهاد گردید که با توجه به نتایج بیشتر 

شنا،  %9/40تفریحات موتوری،  %8/43با  دهندگانپاسخ
در ساحل بیشترین  یروادهیپبا  %8/13سوارکاری و  8/37%

توسهه  منظوربه. در منطقه ساحلی رامسر اندداشتهموافقت را 
و ...از گردشگران  ریپذمهمانل، اقامتی نظیر هت یهارساختیز

-با اقامتگاه %8/42ها با هتل، آن %1/45نظرخواهی گردید که 
با چادر در  %6/4و  ریپذمهمانبا  %8/22های بوم گردی، 

خدمات و تسهیالت  ازنظر. عالوه بر این اندبودهساحل موافق 
رفاهی چهار نیاز ضروری گردشگران نظیر آب آشامیدنی، 
سرویس بهداشتی، نمازخانه، سوپرمارکت و مراکز خرید 

 %73/40قرار گرفت که بیشتر پاسخگویان با  موردتوجه
سوپرمارکت و  %5/31آب آشامیدنی،  %36سرویس بهداشتی، 

عالوه بر این  نمازخانه را انتخاب کردند. %5/29مراکز خرید و 
در منطقه، امنیت  موردسنجشهای یکی دیگر از شاخص

از پاسخگویان موافق به  %5/47که  استاجتماعی گردشگران 
 ازنظرباشند. عالوه بر این افزایش امنیت در ساحل می

موافق به  %1/22مسیرهای مناسب جهت دسترسی به ساحل 
قت روی در ساحل موافمسیرهای دسترسی بهتر جهت پیاده

داشتند و در نهایت آخرین شاخصی که در پرسشنامه از 
جتماعات محلی و میزان گردشگران نظرخواهی گردید، رفتار ا

از گردشگران  %1/21ها از گردشگران بوده است که استقبال آن
 .اندکردهاین شاخص را با اهمیت، ارزیابی 

 رامسر ساحلی منطقه در پایدار گردشگر ه توس در مؤثر عوامل به گردشگران نظرات تحلیل .3جدول
Table 3. Analysis of tourists' viewpoints on the factors affecting the development of sustainable tourism in 

the coastal area of Ramsar 
 میزان تمایل گردشگران به پرداخت ورودی

The willingness of tourists to pay for entry 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 میزان موافقت گردشگران با اخذ ورودی
The extent to which tourists agree to receive 

entry 
 مقیاس سنجش

Testing scale 

 مقدار قابل پرداخت از سوی گردشگران
Amount payable by tourists 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 26 6.7 

 هزار تومان 10
10 thousand 

tomans 
151 39.4 

 زیاد
High 84 21.9 

 هزار تومان 20
20 thousand 

tomans 
23 6 

 نظری ندارم
No 

comments 
73 19 

 هزار تومان 30
30 thousand 

tomans 
26 6.7 

 کم
Low 100 26.1 

 مبلغ پیشنهادی
Suggested cost 

 خیلی کم 48 182
Very low 100 26.1 

 وضعیت بهداشت محیطی
Environmental health status 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 تفکیک زباله
Waste segregation مقیاس سنجش 

Testing scale 

 های زبالهتهویض سطل
Replacement bins 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 193 50.3 

 خیلی زیاد
Very high 190 49.7 

 زیاد
High 125 32.6 

 زیاد
High 135 35.2 

 متوسط
Moderate 

40 10.4 
 متوسط

Moderate 
42 10.9 

 کم
Low 10 2.6 

 کم
Low 12 3.1 

 خیلی کم
Very low 15 3.9 

 خیلی کم
Very low 4 1 

 زمان نظافت ساحل
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Beach cleaning time 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 روز
Day 

 شب
Night 

 مداوم
continuous 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 131 34.2 27 7 206 53.8 

 زیاد
High 149 39.1 48 12.5 98 25.5 

 متوسط
Moderate 

65 16.9 139 36.3 57 14.8 

 کم
Low 23 6 95 24.8 14 3.6 

 خیلی کم
Very low 15 3.9 74 19.3 8 2 

 ها برای سکوهای استراحتانوا  سازه
Types of structures for rest platforms 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 سیمان
Cement 

 ساختههای پیشسازه
Prefabricated structures 

 مواد طبیهی و ساده
Natural and simple 

materials 

 بدون پاسخ
No answer 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Num
ber 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 38 9.9 75 19.5 152 39.8 12 3 

 زیاد
High 47 12.2 83 21.6 127 33.1 21 5.4 

 متوسط
Moderate 

118 30.8 143 32.3 76 19.8 75 19.5 

 کم
Low 105 27.4 55 14.3 18 4.6 132 34.4 

 خیلی کم
Very low 75 19.5 27 7 10 2.6 143 37.3 

 های پیشنهادی در ساحلانوا  فعالیت

Types of proposed activities on the beach 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 رویپیاده
Walking 

 شنا
Swim 

 سوارکاری
Equestrian 

 تفریحات موتوری
Motor recreation 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Numb

er 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 53 13.8 157 40.9 145 37.8 168 43.8 

 زیاد
High 75 19.5 123 32.1 112 29.2 106 27.6 

 متوسط
Moderate 

123 32.1 75 19.5 83 21.6 88 22.9 

 کم
Low 88 22.3 20 5.2 28 7.3 15 3.9 

 خیلی کم
Very low 44 11.48 8 2 15 3.8 6 1.5 

 ها اقامتی در ساحلانوا  مکان
A variety of locations stay on the beach 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 هتل
Hotel 

 پذیرمهمان
Motel 

 اقامتگاه بوم گردی
Tourist 

accommodation 

 چادر در ساحل
Tent in the beach 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Numb

er 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 173 45.1 86 22.4 164 42.8 18 4.6 

 زیاد
High 121 31.5 98 25.5 135 35.2 34 8.8 
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 متوسط
Moderate 

71 18.5 118 30.8 52 13.5 136 35.5 

 کم
Low 15 3.9 27 7 22 5.7 108 28.1 

 خیلی کم
Very low 4 1 54 14 10 2.6 87 22.7 

 خدمات و تسهیالت رفاهیدسترسی به 
Access to welfare services and facilities 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 آب آشامیدنی
Drinking water 

 سرویس بهداشتی
W.C 

 نمازخانه
Chapel 

 سوپرمارکت و مراکز خرید
Supermarkets and 

shopping malls 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Numb

er 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 138 36 156 40.73 121 29.5 113 31.5 

 زیاد
High 128 33 126 32.8 88 33.4 128 22.9 

 متوسط
Moderate 

77 20.1 65 16.9 126 20.1 77 32.8 

 کم
Low 24 6.2 33 8.6 35 11.4 44 9.1 

 خیلی کم
Very low 8 2 4 1 14 5.4 21 3.6 

 مقیاس سنجش
Testing 

scale 

 مسیرهای دسترسی مناسب به ساحل
Convenient access routes to 

the beach 

 امنیت اجتماعی گردشگران در ساحل
Social security tourists on the beach 

 رفتار اجتماعات محلی و استقبال آنها
Behavior of local communities and 

their reception 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 تهداد
Number 

 درصد
Percentage 

 خیلی زیاد
Very high 85 22.1 182 47.5 81 21.1 

 زیاد
High 93 24.2 121 31.5 71 18.5 

 متوسط
Moderate 

143 37.3 66 17.2 122 31.8 

 کم
Low 26 6.7 12 3.1 64 16.7 

 خیلی کم
Very low 36 9.3 2 0.5 35 9.1 

 

 تحلیل عوامل داخلی و خارجی و ارائه راهبردها
 نقاط و خارجی شامل داخلی ماتریسی از عوامل مرحله این در

 8زیر مهیار، نقاط فرصت با  7نقاط ضهف با  زیر مهیار، 9قوت با 

زیر مهیار، شناسایی گردید که در  5زیر مهیار و نقاط تهدید با 
 .است مشاهدهقابل 4جدول 

 ماتریسی از عوامل داخلی و خارجی در منطقه ساحلی رامسر. 4جدول 
Table 4. Matrix of internal and external factors in Ramsar coastal area 

 عوامل داخلی
Internal Factors 

 (W) هاضعف
Weaknesses 

 (S) هاقوت
Strengths 

1W : هیرویب یوسازهاساختنظارتی بر  سازوکارهایفقدان 

1W: Lack of monitoring mechanisms over 
irregular constructions 

2W : ربطذی یهاسازمانضهف مدیریتی، عدم نظارت و کنترل 

2W:  management, lack of monitoring Weak 
and control of relevant organizations 

3W: پایین بودن سطح آگاهی جوامع محلی و گردشگران 

1S :ی مطبوع و دلنشینوهواآب 

1Pleasant and enjoyable climate: S 
2Sبرخورداری از جنگل بکر و زیبا : 

2Having a pristine and beautiful forest: S 
3Sبرخورداری از روستاهای تاریخی و زیبا : 

3Having historical and beautiful villages: S 
4S های متنوع گردشگریو جاذبه اندازهاچشم: برخورداری از 
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3W:  Low level of awareness of local 
communities and tourists 

4W: ناکافی بودن سطح آموزش گردشگری 

4WInsufficient level of tourism education:  
5W: های محیطیوجود انواع آلودگی 

Existence of various environmental pollutants: 
5W 
6W: هاجاذبه از برخی با ناسازگار هایکاربری جواریهم 

6W:  of incompatible land uses to  Proximity
some attractions 

7W: ربطذیهای عدم هماهنگی و تهامالت کافی در بین سازمان 

7W:  coordination and interaction  Insufficient
between relevant organizations 

 
  

4Having a variety of landscapes and tourist attractions: S 
5Sهارودخانه و ها: برخورداری از منابع آبی فراوان نظیر چشمه 
5as springs and: SHaving abundant water resources such  

rivers 
6S و متنوع گردشگری )تفریحات  زیانگجانیه: برخورداری از انواع تفریحات

 ، شهربازی، کارتینگ، زیپ الین و...(نیکابتله، یجنگل نوردآبی، 
Having a variety of exciting and diverse 

recreations (water recreation, forest  6: Stourism
climbing, cable cars, amusement park, karting, zip 

line, etc.)  
7S محلی یهاسوغاتو  یدستعیصنا: کسب شهرت در 

7Reputation in local handicrafts and souvenirs: S 
8Sها و فرودگاه: برخورداری از انواع هتل 

8hotels and airports: S Having a variety of 
9S :و مجاورت با شهرهای پرجمهیت مسیرهای ارتباطی در قرارگیری 

9S:  Located on communication routes and adjacent 
to densely populated cities 

 عوامل خارجی
External Factors 

 (Tتهدیدها )
Threats 

 (O) هافرصت
Opportunities 

1Tزیستمحیطو تخریب  هایآلودگ سطح : افزایش 

1T:  Increased levels of pollution and 
environmental degradation 

2T بدون برنامه یهاتوسهه: افزایش تغییرات کاربری اراضی در 

2T:  Increase land use change in unplanned 
development 

3T :گردشگریهای مدیریت پایدار فقدان یا عدم اجرای طرح 

3T:  implementation of sustainable -Lack or non
tourism management plans 

4T : های گردشگری بدون منطقه با توسهه فهالیت یهاستگاهیزتهدید
 برنامه و بیش از پتانسیل منطقه

4T:  Threatening the habitats of the area by 
developing tourism activities without a plan and 

beyond potential of the area 
5T :هـاینظـارت نبـود دلیـل به مسکن و زمین قیمت مستمر افزایش 

 الزم

5T:  Continuous increase in land and housing 
prices due to lack of necessary supervision 

  

1O :های مرتبط با گردشگریامکان توسهه انواع شغل 

1O:  of developing a variety of jobs Possibility 
related to tourisms 

2O:  ونقلحمل یهاشبکهامکان توسهه مسیرهای دسترسی و 

2O:  Capability to develop access routes and 
transportation networks 

3O: های گردشگریامکان توسهه زیرساخت 

3O:  Possibility of developing tourism 
infrastructure 

4O :تفریحات متنوع آموزشی، ورزشی، سرگرمی و غیره. امکان توسهه 

4O:  Capability to develop a variety of educational, 
sports, entertainment, etc. recreation. 

5O:  خصوصی در منطقه یهابخش یگذارهیسرماامکان 

5O:  investment in the Possibility of private sector 
region 

6O :های گردشگریامکان توسهه و اجرای انواع طرح 

6O:  Possibility of developing and implementing 
various tourism projects 

7O :منطقه یدستعیصناتوسهه  و نوین فرهنگی هایارزش توسهه امکان 

7O:   Possibility of developing new cultural values
and development of handicrafts in the area 

8O: اطالعاتی و ارتباطی یهارساختیزتوسهه  امکان 

8O:  Possibility of developing information and 
communication infrastructures 

 

 زوجی( ای )مقایساتتحلیل شبكه مدل توسعه
مهیارها و زیر  بر زوجی مقایسات ANPبا استفاده از مدل 

که در  مهیارها، با توجه به نظر کارشناسان صورت گرفته است
 ،آمدهدستبهنتایج  به توجه با. باشدمی مشاهدهقابل 5جدول 

 و ضهف نقاط امتیاز 225/0 برابر در امتیاز 496/0 با قوت نقاط
 تهدید، نقاط امتیاز 117/0 برابر در 345/0 امتیاز با فرصت نقاط

 در امتیاز 721/0 با داخلی عوامل اساس این بر. شد شناسایی
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 .باشندمی برخوردارتری مناسب وضهیت از خارجی، عوامل امتیاز 462/0 برابر
 

 خارجی وزن دهی به مهیارها و زیر مهیارهای ماتریس عوامل داخلی و. 5جدول 
Table 5. Weighing the criteria and sub-criteria of the matrix of internal and external factors 

 وزن نهایی
Final 

weight 

 وزن زیر مهیارها
Sub factors weight 

 زیر مهیارها )عوامل داخلی(
Sub factors (Internal Factors) 

 وزن مهیارها
Factors weight 

 مهیارها
Factors 

0.077 0.157 1S 

 (S) هاقوت 0.496
Strengths 

0.075 0.152 2S 
0.037 0.075 3S 
0.086 0.174 4S 
0.055 0.111 5S 
0.040 0.082 6S 
0.042 0.085 7S 
0.036 0.074 8S 
0.044 0.09 9S 
0.042 0.187 1W 

 (W) هاضهف 0.225
Weaknesses 

0.034 0.154 2W 
0.036 0.163 3W 
0.019 0.088 4W 
0.041 0.183 5W 
0.024 0.107 6W 
0.026 0.118 7W 

 وزن نهایی
Final 

weight 

 وزن زیر مهیارها
Sub factors weight 

 زیر مهیارها )عوامل خارجی(
Sub factors (External 

Factors) 

 وزن مهیارها
Factors weight 

 مهیارها
Factors 

0.062 0.181 1O 

 (Oها )فرصت 0.345
Opportunities 

0.033 0.097 2O 
0.064 0.188 3O 
0.050 0.146 4O 
0.043 0.127 5O 
0.040 0.118 6O 
0.023 0.068 7O 
0.025 0.075 8O 

0.026 0.228 1T 

0.117 
 (Tتهدیدها )

Threats 
 

0.022 0.196 2T 
0.021 0.188 3T 
0.024 0.210 4T 
0.020 0.178 5T 

 
 برتر راهبرد انتخاب و راهبردها تعیین
 هایبررسی طریق از راهبردها انتخاب ،6 جدول با مطابق
 و( ضهف و قوت نقاط) داخلی فاکتورهای روی بر شدهانجام

 منطقه در بر گردشگری مؤثر( تهدید و فرصت نقاط) خارجی
 منطقه سطح در ریزیبرنامه در بهبود منظوربهرامسر  ساحلی

 ،(SO) رقابتی -تهاجمی شامل راهبردها این که گرفت صورت
 از پس. باشندمی( WT) تدافهی و( WO) بازنگری ،(ST) تنوع

 راهبردهای بین از برتر راهبرد انتخاب منظوربه راهبردها، تهیین
 کارشناسان نظر به توجه با زوجی مقایسات به شدهنییته

 .(7 جدول) شد پرداخته
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 ماتریسی از راهبردها در منطقه ساحلی رامسر. 6جدول 
Table 6. A matrix of strategies in the Ramsar coastal area 

 ماتریس
matrix 
SWOT 

 (Sنقاط قوت )
Strengths 

 (Wنقاط ضعف )
Weaknesses 

 (Oها )فرصت
Opportunities 

 (SO) رقابتی -تهاجمیراهبردهای 
Aggressive strategies 

 بین در شهرت کسب جهت یدستعیصنا و فرهنگی نوین هایارزش توسهه -
 گردشگری مقاصد سایر

Development of new cultural values and handicrafts to 
achieve fame among other tourism destinations 

 و اندازهاچشم انواع از یریگبهره با گردشگری با مرتبط هایشغل انواع توسهه -
 گردشگری متنوع هایجاذبه

Development of various jobs related to tourism by 
using a variety of perspectives and various tourist 
attractions 

 گذاریسرمایه طریق از گردشگری متنوع و انگیزهیجان تفریحات انواع توسهه -
 خصوصی هایبخش در

Development of a variety of exciting and diverse 
recreational tourism through investment in the private 
sector 

 وهوایاز آب یریگمنظور بهرهبهدر منطقه  گردشگری هایطرح انواع توسهه -
 نظیر فراوان آبی منابع و زیبا و بکر جنگل از برخورداری لنشین،د و مطبوع
 هاو رودخانه هاچشمه

Development of various tourism projects in the area to 
enjoy pleasant climate, enjoy pristine and beautiful 
forests, and abundant water resources such as springs 
and rivers. 

 (WOبازنگری ) راهبردهای
Review strategies 

 تفریحات انواع توسهه طریق از گردشگران آموزش سطح افزایش -
 .غیره و سرگرمی ورزشی، آموزشی، متنوع

Increasing the level of education of tourists 
through the development of various 
educational, sports, entertainment, etc. 

-بخش با و تهامالت هماهنگی طریق از کنترل و نظارت افزایش -
 خصوصی های

Increase monitoring and control through 
coordination and interaction with the private 
sector 

 سطح افزایشمنظور به ارتباطی و اطالعاتی یهارساختیز توسهه -
 گردشگران و محلی جوامع آگاهی

Development of information and 
communication infrastructure in order to 
increase the level of awareness of local 
communities and tourists 

 (Tتهدیدها )
Threats 

 (STراهبردهای تنو  )
Diverse strategies 

 اندازهاچشم از حفاظتمنظور به زیستمحیط تخریب و هاآلودگی سطح کنترل -
 گردشگری متنوع هایجاذبه و

Controlling the level of pollution and environmental 
degradation to protect the various landscapes and 
tourist attractions 

 و بکر هایجنگل تخریب از جلوگیریمنظور به اراضی کاربری تغییرات کنترل -
 زیبا

Controlling land use changes in order to prevent the 
destruction of pristine and beautiful forests 

منظور به پرجمهیت شهرهای ارتباطی و دسترسی مسیرهای بر نظارت افزایش -
 هازیستگاه تهدید کاهش

Increase monitoring of access and communication 
routes of densely populated cities to reduce the threat 
to habitats 

 (WTراهبردهای تدافعی )
Defensive strategies 

 رویهبی یوسازهاساخت بر نظارتی سازوکارهای افزایش -
Increasing the monitoring mechanisms on 
irregular constructions 

 کنترلمنظور به ربطذی یهاسازمان بین در هماهنگی افزایش -
 مسکن و زمین قیمت

Increasing coordination between relevant 
organizations to control land and housing 
prices 

 اثرات کنترل منظوربه گردشگری پایدار مدیریت هایطرح اجرای -
 گردشگری هایفهالیت توسهه از ناشی

Implementation of sustainable tourism 
management plans to control the impacts of 
the development of tourism activities 

 
در جدول  شدهمطرحاز بین راهبردهای  ،7 جدول مطابق با

 منظوربه کارشناسان نظرات از حاصل زوجی و مقایسات 6

-راهبردی در منطقه، راهبرد تهاجمی یزیربرنامه و توسهه
 انتخاب برتر راهبرد عنوانبه 544/0( با امتیاز SO)رقابتی 

مدیران و برنامه ریزان  موردتوجه راهبردها باید این که گردید

رقابتی، -راهبردهای تهاجمی از (. پس3قرار گیرد )شکل 
، راهبردهای بازنگری 381/0( با امتیاز ST)تنوع  راهبردهای

(WO با امتیاز )236/0 ( و راهبردهای تدافهیWTبا )  امتیاز
 قرار دارند. 193/0
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 ANPوزن دهی شده راهبردها با استفاده از مدل  ماتریس. 7جدول 
Table 7. Weighted matrix of strategies using ANP model 

 راهبردها
Strategies 

 وزن زیر مهیارها
Sub factors weight 

 زیر مهیارها
Sub factors 

 مهیارها
Factors WT WO ST SO 

0.183 0.163 0.283 0.371 0.157 S1 

ت
قو

 ها

)S (
St

re
ng

th
s

 

0.141 0.141 0.263 0.455 0.152 S2 
0.168 0.161 0.207 0.464 0.075 S3 
0.148 0.163 0.326 0.363 0.174 S4 
0.209 0.255 0.157 0.386 0.111 S5 
0.132 0.314 0.140 0.414 0.082 S6 
0.254 0.334 0.167 0.245 0.085 S7 
0.109 0.189 0.351 0.351 0.074 S8 
0.246 0.289 0.132 0.163 0.09 S9 
0.200 0.282 0.150 0.368 0.187 W1 

ف
ضه

) ها
W ) W
ea

kn
es

se
s

 

0.140 0.132 0.314 0.414 0.154 W2 
0.332 0.300 0.113 0.255 0.163 W3 
0.376 0.274 0.137 0.213 0.088 W4 
0.154 0.320 0.144 0.392 0.183 W5 
0.163 0.256 0.108 0.472 0.107 W6 
0.254 0.334 0.167 0.245 0.118 W7 
0.301 0.232 0.175 0.289 0.181 O1 

ت
ص

فر
ها 

(
O)

O
pp

or
tu

ni
tie

s
 

0.280 0.280 0.127 0.312 0.097 O2 
0.169 0.205 0.288 0.338 0.188 O3 
0.431 0.135 0.246 0.189 0.146 O4 
0.201 0.420 0.269 0.109 0.127 O5 
0.167 0.245 0.254 0.334 0.118 O6 
0.113 0.255 0.332 0.300 0.068 O7 
0.175 0.289 0.246 0.289 0.075 O8 
0.167 0.246 0.254 0.334 0.228 T1  

ید
هد

ت
 (T) Th
re

at
s

 

0.183 0.371 0.163 0.283 0.196 T2 
0.150 0.368 0.200 0.282 0.188 T3 
0.269 0.109 0.201 0.420 0.210 T4 
0.175 0.285 0.315 0.232 0.178 T5 
  Final weight وزن نهایی 0.544 0.381 0.236 0.193

 

 موردمطالههانتخاب بهترین راهبرد در محدوده . 3شکل 
Fig. 3. Selecting the best strategy in the study area 

6S 7S 9S 8S 

 قوت
Strengths 
 

 ضعف
Weaknesses 

 فرصت
Opportunitie

s 

 تهدید
Threats 
 

 برتر راهبرد انتخاب
The Best Strategy 

 معیارها
Factors 

1S 2S 
 

3S 
 

4S 
 

5S 
 1w 2w 3w 4w 

5W 6W 7W 

4O 1T 2T 3T 

زیرمهیار
 ها

Sub 
factors 

SO 
 راهبرد

Strategy 

5O 6O 7O 
8O 

4T 5T 1O 2O 3O 



 رامسر ساحلی مناطق در راهبردی مدل ارائه و پایدار گردشگری توسهه در مؤثر عوامل شناسایی :و همکاران سبحانی          190

 

 گیرینتیجه و بحث

های توسهه پایدار گردشگری در منطقه ساحلی تحلیل شاخص
که اکثر گردشگران وضهیت بهداشت رامسر حاکی از آن است 

و تسهیالت الزم گردشگری  هارساختیزو  محیطی در منطقه
اند. قرار داده موردسنجشها ترین شاخصعمده عنوانبهرا 

همچنین منطقه ساحلی رامسر به دلیل برخورداری از شرایط 
های گردشگری یی مطبوع، موقهیت جغرافیایی، جاذبهوهواآب

ترین مقاصد گردشگری یکی از عمده عنوانبهفراوان و غیره 
و مدیریت  ریزیبرنامه رونیازاساحلی کشور شناخته شده است. 

تواند به در این منطقه با توجه به نظرات و نیاز گردشگران می
توسهه پایدار و مطلوب گردشگری در این منطقه کمک نماید و 

 فرایندمنجر به تسهیل در  تواندمیهمچنین دیدگاه گردشگران 
 گیران گردد.ریزی برای مدیران و تصمیمو برنامه گیریتصمیم

هـای توسـهه پایـدار در این مطالهه عالوه بر سـنجش شـاخص
دهی به هـر گردشگری، به تحلیل عوامل داخلی و خارجی، وزن

و در نهایت ارائـه راهبردهـای بهینـه جهـت  یک از این عوامل
با توجه بـه ریزی و مدیریت در منطقه پرداخته شده است. برنامه

ــایج  ــدل  آمدهدســتبهنت ــای ، SWOT- ANPاز م راهبرده
 برتـر راهبـرد عنوانبهامتیاز  544/0با  (SO)رقابتی  -تهاجمی

بهبود و توسهه حفاظت  منظوربهراهبردها  این گردید که انتخاب
در  مدیران و برنامه ریزان قـرار گیـرد. موردتوجهباید  در منطقه،

، هافرصـتو  هاقوتتوان با تکیه بر تقویت می SOراهبردهای 
به توسهه گردشـگری در مقیـاس مناسـب و در حـد ظرفیـت و 

 ترتیـب بـه راهبردها یبندتیاولو پتانسیل منطقه اقدام نمود. در
 گردشـگری هایجاذبـه کلیه از مندیبهره منظوربه SO راهبرد

 عـواملی کنتـرل منظوربـه ST راهبرد رامسر، ساحلی منطقه رد
 تغییـرات و محیطـی هـایآلـودگی ،زیسـتمحیط تخریب نظیر

 در بهبــود و توســهه جهــت در WO راهبــرد اراضــی، کــاربری
 راهبـرد نهایت در و منطقه گردشگری تسهیالت و هازیرساخت

WT و  خصوصی در منطقـه هایگذاری بخشسرمایه منظوربه
 در جهت دولتی هایسازمان با هاآن مشارکت افزایش همچنین

همچنـین نتـایج . باشـدمـی گردشـگری هایزیرسـاخت توسهه
ابـزار مناسـبی  تواندمی ،SWOT- ANPاز مدل  آمدهدستبه

و مـدیران قـرار دهـد تـا راهبردهـای  گذاراناسـتیسدر اختیار 
مناسبی برای توسهه گردشگری در مناطق ساحلی اتخاذ نمایند. 
یکی از نکات مهـم در ایـن راسـتا، توسـهه رویکـرد مشـارکتی 

 ربـطذی هایسـازمانافزایش سطح هماهنگی در بین  منظوربه
ی گردشـگری در هازیرساختتواند منجر به توسهه که می است

 ,.Saghaei et alدر مطالهات ) هاافتهیدد. این این مناطق گر

2016; Adish & Ramezanifar, 2017; Shiye & 
Alipour Eshliki, 2010; Sobhani et al., 2019)  نیز

اهمیت مطالهه حاضـر، بررسـی توسـهه  رونیازاتائید شده است. 
گردشگری پایدار مبتنی بـر نظـرات و نیازهـای گردشـگران در 

و همچنین با ارائه راهبردهای بهینـه  استمسر منطقه ساحلی را
و مدیریت هر چه بیشتر در ایـن منطقـه  ریزیبرنامهتواند به می

هـای یکپارچـه بـر ایـن اسـاس بـدون همکـاری کمک نماید.
دولتی و خصوصی، دستیابی بـه  یهابخشسازمانی و تهامالت 

توسهه مطلوب و پایدار گردشگری و همچنین توسهه خـدمات و 
ــا ــه  هایختزیرس ــن منطق ــگری در ای ــذامکانالزم گردش  ریپ

، افـزایش زیسـتمحیط، منجر به تخریـب بساچهنخواهد بود و 
هـای محیطـی و غیـره، تغییرات کاربری اراضی، رشـد آلـودگی

باالی گردشـگری در  هایجاذبهگردد. عالوه بر این با توجه به 
هـا، آنزافزون گردشـگران بـه بازدیـد از این منطقه و استقبال رو

های مـدیریتی نظارتی و سیستم هایمکانیسمبا توسهه  توانمی
پیامـــدهای منفـــی بـــر  گیریشـــکلکارآمـــد و مطلـــوب، از 

گردشـگری در  هایجاذبـهو آسیب وارد شدن بـه  زیستمحیط
 کـه بـا رودمـی این منطقه پیشگیری نمود. بر این اساس انتظار

-مـی پایـدار توسـهه بر مبتنی که بهینه راهبردهای به دستیابی
 یهانظارت و حفاظت استانداردهای یریکارگبه طریق از باشند،
همچنین بر . گردد در منطقه حاصل یاشدهکنترل توسهه قانونی
 بـاالیی پتانسیل از موردمطالهه منطقه ،آمدهدستبه نتایج اساس
 توسهه کهآن شرطبه باشد،می برخوردار گردشگری توسهه برای

ــر اســاس ــداری اصــل ب ــا و پای ــر در ب ــرفتن نظ ــت گ  و ظرفی
 تـا یـک اسـتبدین منظـور الزم . باشد موجود یهاتیمحدود
 نظـارت بـه توجـه بـا منطقـه ایـن در مدیریتی یکپارچه برنامه

 منظوربـهو همچنـین  گـردد تهیـه و اجـرا ربطذی هایسازمان
-حمایـت افـزایش ازجمله مواردی پایدار باید توسهه به دستیابی

مشارکت در بین گردشگران، مسئولین و اجتماعـات مالی،  های
 موردتوجـه غیـره ها به گردشگران وو ارائه انواع آموزش محلی

دسـتیابی بـه پایـداری از اهـداف اصـلی  کهییازآنجاقرار گیرد. 
با  رونیازاباشد مناطق ساحلی می ازجملهگردشگری در طبیهت 

-ایجاد آموزش و افزایش سطح فرهنگ در بین گردشگران مـی
آگـاهی و  توان به حفظ و حمایت از این منـاطق کمـک نمـود.

درک عمومی افراد به حرکت درآورنده تغییرات مثبت پایـدار در 
 زیسـتمحیطآموزش  از هدفبر این اساس است.  زیستمحیط

ــبت  ــاه نس ــال و آگ ــرادی فه ــرورش اف ــت اول، پ ــه در اولوی ب
بـرای . خود و مسئولیتشان در حفاظت از آن اسـت زیستمحیط

نسـبت بـه  نیل به این هـدف، آمـوزش بایـد شـناخت افـراد را
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و  فرهنگـی، اجتمـاعی ،های متقابل فیزیکی، بیولوژیکیواکنش
 توســههوابســتگی و ارتباطــات پیچیــده در خصــوص  اقتصـادی
. دافزایش دهـ زیستمحیطبهبود در جهت اقتصادی  -اجتماعی

 & Rezvani et al., 2013; Maybodiدر مطالهـات )

Karimzadegan, 2012 ،ــارکت ــش مش ــت نق ــز اهمی ( نی
مـورد  زیستمحیطحفاظت از  منظوربهسازی آموزش و فرهنگ

 است. قرارگرفتهتأیید 
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