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  چكيده
هاي دولتي مرتبط با امور گردشگري، گردشگران و ساكنين مناطق ساحلي به عنوان جامعه آماري  اين مقاله سازمان در

ه برنامه يجهت ارا .گرديدند آوريپرسشنامه جمع طريق انتخاب شدند و متغيرهاي مورد نياز در تدوين راهبرد از
و  ريزي راهبردي كميها، نقاط ضعف، نقاط قوت و ماتريس برنامهفرصتتهديدها،  (SWOT)هاي راهبردي از روش

  .گرديدتجزيه و تحليل مولفه اصلي استفاده 

 15/2و  43/2به ترتيب  )(EFE ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و (IFE)ارزيابي عوامل داخلي   امتياز نهايي ماتريس
مهمترين  18/3با امتياز  "بازنگري و تدقيق قوانين گردشگري"محاسبه شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه راهبرد 

رو است. همچنين عوامل اثرگذار در گردشگري پايدار در قالب تجزيه و تحليل مولفه اصلي بررسي راهبرد پيش
  هاي حملتوسعه دولت محور سامانه"گذاري گرديد و نام "توسعه مردم محور بهداشت و خدمات ساحلي"گرديدند و

 هاي اصلي معرفي شد. به عنوان مولفه "نقل  و

 .ريزي راهبردي، گردشگري، ساحل، نوشهرهبرنام :كلمات كليدي
    

  مقدمه. 1

گردشگري از بزرگترين صنايع دنيا است. در بسياري از 
آمار  شود.هاي اقتصادي عمده محسوب ميكشورها جزء فعاليت

دهد كه از نظر تعداد افراد سازمان جهاني گردشگري نشان مي
بزرگترين صنعت دنيا است  شگريدرگير و منافع اقتصادي، گرد

(UNWTO, 2007).  كه توسعه پايدار سواحل را در كشورهايي
اند رشد اقتصادي اند، توانستههاي خود قرار دادهراس سياست

شور تجربه كنند. اقتصاد مناطق بااليي را در اين مناطق و در كل ك
ترين ابزارهايي است كه امكان مقايسه و ساحلي يكي از مهم

). سواحل از 1391سازد (مدني، بررسي روند توسعه را ممكن مي
زيادي برخوردار بوده و بنابراين تحت تاثير  گردشگريهاي جاذبه

پيامدهاي مثبت و منفي توسعه اين صنعت مي باشند. كشور ايران 
كيلومتر در درياي عمان و خليج  5000اراي نوار ساحلي حدود د

 ,.Dibajnia et al(كيلومتر در درياي خزر است  800فارس و 

اي در هاي توسعه. در ايران طي سه دهه گذشته فعاليت2012)
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نوار ساحلي كشور رشد روزافزوني داشته كه مديريت محيط 
زيست دريايي زيست كشور را به تدوين برنامه مديريت محيط 

  نمايد.ملزم مي
نه تنها از زيبايي  گردشگريدر تمامي دنيا توسعه گسترده 

هاي سامانهظاهري مناطق ساحلي كاسته است، بلكه پويايي بوم
ساحلي را نيز تحت تاثير قرار داده است. هم گام با شهر نشيني، 

به شمار  گروه هاي توريستي از داليل عمده پديده ساحل نشيني
 ,UNEP)شوند شناختي ميند كه باعث اثرات ناسازگار بوممي رو

2012; Lee and Hsieh, 2016) تصاحب اراضي ساحلي و .
اي پديده افزايش روزافزون استفاده از منابع ساحلي عامل ريشه

انند ـهاي ارزشمندي ماهـفرسايش و از دست رفتن زيستگ
اند هاي مانگرو شدهها و جنگلهاي مرجاني، تاالبصخره

(UNEP, 2012)هاي نادر گياهي و جانوري نيز . از بين رفتن گونه
از اين دست اثرات ناسازگار به شمار مي روند. مراكز توريستي 
- مقدار قابل توجهي پساب و پسماند را وارد محيط زيست مي

نمايند كه باعث آلودگي دريا و منابع آب شيرين مي شوند 
(UNEP, 2012)ريزي امي عوامل فوق، برنامه. با در نظر گرفتن تم

مديريت رسد. امري ضروري به نظر مي گردشگريو مديريت 
است كه اثرات منفي  هاييروشدر برگيرنده  گردشگري
ين حال منافعي را براي عدر  ،را به حداقل برساند گردشگري

مديريت صنعت  جوامع محلي و محيط زيست آنها فراهم كند.
وان اثرات موجود را ارزيابي و كه بت بدين معني است گردشگري
را در آينده  گردشگريو همچنين بتوان صنعت  ردتعيين ك

هاي اين صنعت را مشاهده و همچنين اثرات فعاليت ادگسترش د
هاي مشخص، شاخص يك سري اساس بايد بر ارزيابي. نمود

تغييرات قابل قبول و ايجاد تعيين حدود ، تعيين ظرفيت
. ، انجام شودهستنداثرگذار مينه هايي كه در اين ززوكاراس

يك روش موثر براي ايجاد و  گردشگريمديريت صنعت 
. امروزه به گسترش اين صنعت در يك منطقه خاص است

ريزي راهبردي براي مديريت و اي از برنامهصورت گسترده
 ,Getz, 1986; Hall(استفاده شده است  گردشگريريزي برنامه

(2000; Vila et al., 2010 SWOT  ابزاري است كه به وسيله آن
توان ها و تهديدها را تعيين كرده و مينقاط قوت، ضعف، فرصت

به كمك آن تجزيه و تحليل كارآمدي از وضعيت اقدامات انجام 
 Gislason and Associates, 2004; Duarte( شده گزارش نمود

(et al., 2006; Bolton et al., 2009و  هايي كه در اين تجزيه. داده
هاي دولتي، قوانين مرتبط و از شود از گزارشتحليل استفاده مي

آيد مطالعه تاريخچه موضوع با نظر نخبگان به دست مي
(Moogouei, 2014)ريزي راهبردي كلي نگر بوده و مي. برنامه -

تواند رويكردهاي مهمي را در يك فضاي رقابتي براي هماهنگي 
نظر بگيرد. اجراي اين و تشريك مساعي بين كليه ذينفعان در 

برنامه منتج به استفاده بهينه از منابع ساحلي و كاهش پيامدهاي 
اي خواهد شد. بنابراين مديريت هاي توسعهناسازگار پروژه

توريسم در راستاي توسعه پايدار حركت خواهد نمود. همچنين 
هايي در همواره مزايايي براي مديريت راهبردي و محدوديت

. از طريق (Vila et al., 2010)وجود دارد  هاانتخاب شاخص
ممكن است  گردشگريصنعت يي كه تهديدها مديريت راهبردي،

 رسد. به حداقل ميايجاد نمايد فرهنگي و طبيعي  بر منابع
- ريزي و آگاهيبرنامه، اين صنعت طراحي توسعه رايب همچنين

هاي اصلي طرحاست. در عين حال چالش الزم هاي دقيق 
مديريتي و همچنين  راهبردهاي توسعهنعت توريسم، مديريتي ص

هاي ريزيو برنامه هادرگير در فرآيند طرحذينفعان سازي آماده
هاي كلي تعيين همچنين جنبهقي است. مديريت توريسم يطبت

گيرد. ها را در بر ميدستورالعملقانون و چشم انداز، منطقه بندي، 
ريزي ي و برنامهريزي راهبردي در ارزياباز روش برنامه

.  (UNEP, 2012)گردشگري پايدار ساحلي استفاده گرديده است
) انجام گرفته 1394اي كه توسط نصري و همكاران (در مطالعه

استفاده شده  گردشگرياست، از مديريت راهبردي در صنعت 
و به دنبال آن  SWOTاست. هدف از اين مطالعه استفاده از ابزار 

ي تعيين شده است كه به مراكز تعيين اولويت راهبردها
  كند. ن در راستاي توسعه پايدار كمك ميآبراي اجراي  گردشگري

ترين مولفه فرآيند مديريت تحليل راهبردي، نخستين و مهم
- ها و ضعفراهبردي است، كه نيازمند شناسايي و تحليل قوت

ها و تهديدهاي محيطي است. هاي درون سازمان و فرصت
توان براي تحليل موارد راهبردي به كار ا ميهاي بسياري رروش

از شهرت و اعتبار زيادي  SWOTبرد، كه از ميان آن ها، ماتريس 
  ).1393برخوردار است (سعيدي و جعفري، 

  هاروش. مواد و 2

مناطق ساحلي  در گردشگري مديريت سيستم ابتدا تحقيق اين در
 براي لياصو مديريت منظور مناسب به راهبردي برنامه و طراحي

 عوامل ابتدا تكنيك اين اجراي در .شد ارائه پايدار به توسعة رسيدن

 Sariisik et(شناسايي شدند  بررسي، تحت محيط خارجي و داخلي
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al., 2011; UNEP, 2012; (Reihanian et al., 2012منظور . بدين 

مديريت گردشگري در  بر مؤثر عوامل تا بود الزم نخست گام در
 هدف، اين با .تحليل شوند و تجزيه و اساييشن مناطق ساحلي

داخلي (نقاط قوت و ضعف)  عوامل كردن نهايي و برداري فهرست
 پرسشنامه از با ياري تهديدها) و هاخارجي (فرصت عوامل و

 انجام به و كاوش تك متغيره دلفي روش خبرگان و متخصصين به

هاي اصلي زمينههاي باز طراحي شدند تا رسيد. در ابتدا پرسشنامه
اين روش در  بدون ساختار بر اساس روش دلفي تعيين شوند. در

بر  مؤثر خارجي و داخلي عوامل از اياوليه فهرست مراحل بعد ابتدا
تا  10عامل داخلي و  20تا  10گردشگري (بين  مديريت راهبردهاي

 افراد تعدادي از از ادامه شد. در تهيه منطقه در عامل خارجي) 20

 هايدر زمينه كارشناسي تحصيلي مدرك حداقل ايدار كه مجرب

مديريت  جغرافيا، زيست، ، محيطگردشگريريزي تخصصي، برنامه
(به  بودند بررسي مورد منطقه در فعاليت تجربههمچنين داراي  و

عوامل  پرسشنامه، از استفاده شد كه با دلفي) خواسته گروه عنوان
هاي اخذ شده يانهداخلي و خارجي موثر بر مديريت گردشگري و م

- ها را درجهدر منطقه مورد مطالعه اظهار نظر نموده و اهميت آن

هاي جديد بينيبندي نمايند. سپس نظرات رتبه بندي شده و پيش
آوري شده در نيز به عوامل اضافه شدند. بنابراين اطالعات جمع

و جدول ارزيابي عوامل  (IFE)جدول ارزيابي عوامل داخلي 
نظيم گرديدند. در اين جداول، در ستون اول ت (EFE)خارجي 

- فهرستي از عوامل اصلي داخلي و خارجي و در ستون دوم وزن

اي تنظيم شدند كه جمع هاي مربوط به هريك از عوامل به گونه
هاي تخصيص يافته در ستون، نرمال و برابر عدد يك گردد. در وزن

زير اعمال بندي امتياز هر يك از عوامل به شرح ستون سوم درجه
شد: به هر يك از عوامل بر اساس نظرهاي پاسخ دهندگان امتيازي 

(ضعيف) تخصيص داده شد. در ستون  1(بسيار خوب) تا  4از 
چهارم امتياز موزون هر عامل، از حاصل ضرب ستون دوم در ستون 

دار كل مجموعه تحت سوم حاصل شد و سرانجام امتياز وزن
كه  EFEو  IFEميل جداول بررسي محاسبه گرديد. پس از تك

مقايسه نقاط قوت با ضعف (در جدول ارزيابي عوامل داخلي) و 
ها و تهديدها (در جدول ارزيابي عوامل خارجي) است، فرصت

الزم بود تا عوامل با يكديگر مقايسه شوند و بنابراين از ماتريس 
SWOT  ،اين مرحله با 1386استفاده شد (كرباسي و همكاران .(

راهبردهاي مبتني بر عوامل داخلي و عوامل خارجي  هدف تبيين
انجام شد. در پايان اين مرحله پس از بررسي و تركيب پارامترهاي 

S ،W ،O  وT  گروه تحليل كننده به چهار نوع راهبرد قابل اجرا

(تهاجمي)، راهبردهاي  SOدست يافت كه عبارتند از راهبردهاي 
ST  (رقابتي)، راهبردهايWO رانه) و راهبردهاي (محافظه كاWT 

ريزي راهبردي (تدافعي). اين راهبردها با استفاده از ماتريس برنامه
 QSPMقابليت اولويت بندي دارد. بنابراين ماتريس  (QSPM)كمي 

با استفاده از مراحل زير تكميل و راهبردها اولويت بندي شدند: در 
 ستون اول اين ماتريس، فهرست عوامل راهبردي درون سازمان
شامل نقاط قوت و نقاط ضعف و فهرست عوامل راهبردي برون 

هاي مندرج در مراحل قبل، درج سازمان شامل تهديدها و فرصت
گرديدند. سپس وزن هر عامل راهبردي محاسبه شده در جداول 

IFE  وEFE هاي بعدي انواع به ستون دوم منتقل شدند. در ستون
ده بود، منتقل شدند. به دست آم SWOTراهبردهايي كه از ماتريس 

هر يك از ستون هاي مربوط به انواع راهبردها به دو زير ستون 
. در WISIو ديگري زير ستون  SIتقسيم شدند. يكي زير ستون 

ميزان تاثير هر يك از عوامل در انتخاب راهبرد مورد  SIزير ستون 
نظر تعيين و نمره جذابيتي بين يك تا چهار تخصيص داده شد. در 

به معني تاثير زياد اين عامل در انتخاب اين  4آيند نمره اين فر
به معني تاثير كم اين عامل در انتخاب اين راهبرد  1راهبرد و نمره 

- است. در صورت عدم تاثير يك عامل در انتخاب يك راهبرد مي

؛ جوزي و 1380توان نمره جذابيتي را در نظر نگرفت (فردآر، 
ز حاصل ضرب وزن هر عامل ). زير ستون دوم ا1391همكاران، 

دهنده جذابيت نسبي شود و نشاندر نمره جذابيت آن محاسبه مي
هر عامل در انتخاب راهبرد مورد نظر است. سپس جمع امتيازات 

كه اين عدد همان امتياز اولويت شود. ميمحاسبه  WISIستون 
هاي مختلف راهبردي مديريت راهبرد است. بدين ترتيب گزينه

مقدار عددي تعيين اولويت و با يكديگر مقايسه گردشگري با 
). 1386؛ كرباسي و همكاران، 1391گرديدند (جوزي و همكاران، 

يابي فرآيندها  هاي روش دلفي و براي درونبراي تكميل محدوديت
ريزي راهبردي، همه عوامل درگير در و استفاده از آن در برنامه

احلي مورد مطالعه، گردشگري از نظر گردشگران و ساكنين منطقه س
در قالب تجزيه و تحليل مولفه اصلي مورد بررسي قرار گرفتند. 

ريزي راهبردي توسعه گردشگري پايدار در منطقه  جهت برنامه
هاي گردشگري پايدار بر اساس گزارش ساحلي ابتدا شاخص

Blancas ) و 2010و همكاران (Vila ) انتخاب 2010و همكاران (
 ,.Vila et al(تجزيه و تحليل قرار گرفتند  شدند و مورد ارزيابي و

2010; Blancas et al., (2010هاي اوليه براي . پس از بررسي
- ارزيابي وضعيت مديريت گردشگري از نظر گردشگران، شاخص

وضعيت بهداشتي "هايي كه از ميانه باالتري برخوردار بودند شامل 



  ه برنامه راهبردي گردشگري ساحلي (مطالعه موردي شهرستان نوشهر)موگوئي و همكاران / ارائ

28 

، منطقه ساحلي نوشهر و نحوه خدمات رساني به گردشگران
مديريت اعمال شده در منطقه ساحلي نوشهر، نحوه تعامل 

ها و وسايل مورد شهروندان نوشهري با گردشگران، وضعيت جاده
استفاده در مناطق ساحلي، نحوه تعامل نيروهاي دولتي در طول 
دوره گردشگري با گردشگران و وضعيت زيست محيطي منطقه 

سپس شدند و  بررسي مجدد "ساحلي به ويژه در شهرستان نوشهر
). كليه 1390مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند (غياثوند، 

هاي آماري نيز در سه بخش تعيين فراواني، بررسي تجزيه و تحليل
ها و تعيين توزيع نرمال، تعيين ضريب همبستگي بين شاخص

چارچوب كلي از طريق تجزيه و تحليل عامل با آناليز مولفه اصلي 
  .(Blancas et al., 2010)انجام گرفتند 

  نتايج و بحث. 3

هاي اين تحقيق كه بر اساس نظرسنجي و در كليه بخش
توزيع پرسشنامه در بين گردشگران، افراد بومي و سازمان هاي 
مرتبط با امور گردشگري (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 
اداره كل ارشاد اسالمي و شوراي اسالمي شهرستان نوشهر) 

ه، پس از بررسي سه مرحله: خطايابي داده ها، ترسيم انجام گرفت
هاي توزيع نرمال و بررسي همبستگي بين متغيرها، نتايج منحني

هاي دسته بندي شدند و ارائه گرديدند. ميزان فراواني شاخص
حاصل از نظرات كاركنان ادارات سازمان ميراث فرهنگي، 

در شكل  شهرداري و شوراي شهر و اداره ارشاد اسالمي نوشهر
  آمده است. 1

  
هاي حاصل از نظرات كاركنان ادارات سازمان : ميزان فراواني داده1شكل 

  ميراث فرهنگي، شهرداري و شوراي شهرو اداره ارشاد اسالمي نوشهر 

نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي موثر بر گردشگري  3-1
  مناطق ساحلي نوشهر

ي در دو مقوله نقاط بندي عوامل داخلبراي سازماندهي و طبقه
قوت و ضعف، به منظور ارزيابي روش مديريت و واكنش سيستم 

ها در به اين عوامل خاص، باتوجه به اهميت مورد انتظار آن
گردشگري مناطق ساحلي نوشهر، بررسي شدند و ضرايب تاثير 

تعيين گرديدند. بر اساس نتايج اين  1ها به تفكيك در جدول آن
  از نقاط قوت ارزيابي شده است. جدول، نقاط ضعف بيش 

 توسعه گردشگري مناطق ساحلي نوشهر (IFE): ماتريس نقاط قوت و ضعف 1 جدول

وزن نرمال   عنوان
  شده

امتياز وضع 
  موجود

امتياز 
  داروزن

        نقاط قوت
  40/0  4  10/0  جنگل و دريا به نزديكي
 ساحلي منطقه در گردشگري هاي جاذبه باالي پتانسيل
  24/0  4  06/0  نوشهر

 ساحلي شهرهاي ميان در پايتخت به زميني راه نزديكي
  30/0  3  10/0  شمالي

  15/0  3  05/0  ساحلي منطقه در بندرگاه وجود
  15/0  3  05/0  ساحلي منطقه در فرودگاه وجود
  09/0  3  03/0  اي متعدد زنجيره هاي فروشگاه وجود
        ضعف نقاط
  20/0  2  10/0  كارامد مديريت نبود
  18/0  2  09/0  مناسب اجرايي رويني نبود

  07/0  1  07/0  زيست محيط آلودگي
  05/0  1  05/0  اجرائي هاي دستگاه بر كافي نظارت نبود

  16/0  2  08/0  بودجه كمبود
  12/0  2  06/0  مناسب هايزيرساخت نبود

 عدم ويژه به گردشگران با شهروندان نامناسب برخورد
  16/0  2  08/0  هاقيمت رعايت
  16/0  2  08/0  گردشگران با اجرايي عوامل ناسبنام برخورد
  43/2    1  جمع

        

شوندگان مهم ترين نقاط قوتي كه مناطق از ديدگاه پرسش
ساحلي نوشهر در زمينه گردشگري از آن برخوردار هستند، 

در رده  40/0جنگل با امتياز وزني  و دريا به عبارتند از: نزديكي
 ساحلي شهرهاي ميان در پايتخت به زميني راه اول، نزديكي

-جاذبه باالي در رده دوم، پتانسيل 30/0شمالي با امتياز وزني 

 24/0نوشهر با امتياز وزني  ساحلي منطقه در گردشگري هاي
 بندرگاه ساحلي، وجود منطقه در فرودگاه در رده سوم و وجود

اي متعدد در زنجيره هايفروشگاه ساحلي و وجود منطقه در
 پنجم. همچنين از نظر پرسش شوندگان نبود هاي چهارم تارده

در رده اول نقاط ضعف  10/0كارآمد با امتياز وزني  مديريت
مناسب،  اجرايي نيروي قرار داشته و پس از آن به ترتيب نبود

 رعايت عدم ويژه به گردشگران با شهروندان نامناسب برخورد
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ود گردشگران، كمب با اجرايي عوامل نامناسب ها، برخوردقيمت
مناسب و  هايزيرساخت زيست، نبود محيط بودجه، آلودگي

اجرايي به عنوان مهم ترين  هاي دستگاه بر كافي نظارت نبود
  اند.نقاط ضعف شناخته شده

نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي موثر بر توسعه  3-2
  گردشگري مناطق ساحلي نوشهر

و  هابراي ساماندهي عوامل خارجي در قالب مقوله فرصت
عوامل ماتريس ارزيابي تهديدهاي فراروي سيستم، با استفاده از 
  .)2جدول ( خارجي، وضعيت نهايي مشخص گرديد

كه وضعيت كنوني تهديدها  دهدنشان مينتايج اين جدول 
  ها ارزيابي شده است. بيش از نقاط فرصت

توسعه گردشگري مناطق ساحلي  (EFE)ها و تهديدهاي : ماتريس فرصت2جدول 
 وشهرن

وزن نرمال   عنوان
  شده

امتياز وضع 
  موجود

امتياز 
  وزن دار

        فرصت ها
  12/0  3  04/0  پروري آبزي توسعه
  18/0  3  06/0  دريايي هاي كلوپ ايجاد
  10/0  2  05/0  جنگلي هايكمپ ايجاد
  08/0  2  04/0  كابين تله ايجاد

  16/0  2  08/0  بخشي بين هايهماهنگي گسترش
 هاي مجتمع ايجاد در خصوصي بخش از حمايت

  20/0  2  10/0  گردشگري

  20/0  2  10/0  خارجي گذاري سرمايه از حمايت
  20/0  2  10/0  شمال تهران آزادراه احداث

        تهديدها
  10/0  1  10/0  پسماندها مديريت عدم از ناشي بهداشتي مشكالت

  18/0  2  09/0  جنگلي هايسامانهبردن بوم از بين
  18/0  2  09/0  ساحل ريمح در رويهبي ساز و ساخت

  21/0  3  07/0  دريايي ذخاير بر فشار و رويه بي ماهيگيري
  24/0  3  08/0  شهري فاضالب سيستم احداث عدم
  15/2    1  جمع

        

مهم ترين فرصت هايي كه مناطق  2با توجه به جدول 
ساحلي نوشهر در زمينه توسعه گردشگري از ديدگاه پرسش 

هاي مرتبط با امور ومي و سازمانشوندگان (گردشگران، افراد ب
 بخش از گردشگري) با آن رو به رو است عبارتند از: حمايت

 تهران آزادراه گردشگري، احداث هايمجتمع ايجاد در خصوصي
خارجي كه هر سه با امتياز  گذاري سرمايه از شمال و حمايت

شوند. ايجاد / به عنوان اولين فرصت شناخته مي20وزني 
به عوان دومين فرصت  18/0يايي با امتياز وزني هاي درباشگاه

 بين هايهماهنگي شناخته شده هستند و پس از آن گسترش

جنگلي و تله كابين  هايكمپ پروري، ايجاد آبزي بخشي، توسعه
  هاي بعدي قرار دارند.در اولويت

 فاضالب سيستم احداث هاي عدمدر عين حال مولفه

ترين تهديد، ان مهمبه عنو 24/0شهري با امتياز وزني 
دريايي با امتياز وزني  ذخاير بر فشار و رويه بي ماهيگيري

- بوم بردن به عنوان دومين عامل و تهديدهاي از بين 21/0

ساحل  حريم در رويه بي ساز و جنگلي و ساخت هايسامانه
 به عنوان سومين عامل و مشكالت 18/0با امتياز وزني 

اندها به عنوان چهارمين پسم مديريت عدم از ناشي بهداشتي
تهديد پيش روي مناطق ساحلي نوشهر در زمينه توسعه 

  باشند.گردشگري مي

  تجزيه و تحليل عوامل راهبردي 3-3

هاي تجزيه و تحليل عوامل در اين مدل با استفاده از جدول
ها، مهم ترين عوامل راهبردي داخلي و خارجي و تركيب آن

 3لي نوشهر در جدول تاثيرگذار بر گردشگري مناطق ساح
  خالصه شده است.

  : تجزيه و تحليل عوامل راهبردي3جدول 
  امتياز  راهبرد  اولويت

  18/3  بازنگري و تدقيق قوانين گردشگري  1
  82/2  توسعه زيرساخت هاي مرتبط با امور گردشگري  2
  73/2  عدم صدور مجوز ساخت وساز در حريم ساحل و نظارت دقيق و جدي بر آن  3
  52/2  ييهم زمان گردشگري پايدار ساحلي و دريا توسعه  4

5  
اعطاي تسهيالت و حمايت از بخش خصوصي جهت احداث و باالبردن كيفيت

  13/2  مجتمع هاي گردشگري

  78/1  مديريت پسماندها و پساب ها در مناطق ساحلي  6
  62/1  اختصاص بودجه كافي جهت حمايت از صنعت گردشگري  7
  58/1  هاظت از جنگلهاي منسجم حفابرنامه  8

تبديل منطقه ساحلي نوشهر با توجه به پتانسيل موجود، بندرگاه و فرودگاه به   9
  53/1  منطقه آزاد تجاري

  54/1  بستر سازي جهت جذب سرمايه گذاري خارجي  10
  38/1  گيري غير مجازتقويت گشت هاي ساحلي و برخورد با ماهي  11
  12/1  ي و جنگلييدريا هاي ورزشي و تفريحيباشگاهاحداث   12
  95/0  ييبه كارگيري افراد متخصص در راس امور مديريتي و اجرا  13
  84/0  احداث استخرهاي پرورش آبزيان در دريا  14
  78/0فرهنگ گردشگري و آموزش رفتار با گردشگران به شهروندان يتبليغات، ارتقا  15

هاي گي سازمانيا نهاد حمايتي جهت هماهن سازمانبه وجود آوردن يك   16
  77/0  مرتبط با گردشگري

  50/0  آموزش كاركنان دولت جهت ارتقاي فرهنگ رفتار با گردشگران  17

  نتايج تجزيه و تحليل عامل 3-4

  آورده شده است. 4نتايج تجزيه و تحليل عامل در جدول 
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ريزي گردشگري ساحلي در مناطق شمال كشور (روش هاي اصلي برنامه: مولفه4جدول 
  راج: تجزيه و تحليل مولفه اصلي)استخ

 ماتريس مولفه

 مولفه

1 2 

 -089/0 726/0 بهداشت و خدمات رساني

 048/0 670/0 تعامل شهروندان

 177/0 626/0 مديريت

 767/0  188/0 تعامل دولت

 -737/0 303/0 جاده و وسيله

  توسعه مردم محور بهداشت و خدمات: 1*مولفه 
  حور سامانه هاي حمل و نقلتوسعه دولت م: 2*مولفه 

  
در نظر گرفته  راهبرديريزي ي كه براي برنامهيهاشاخص

ها اند معموال داراي سه نوع محدوديت هستند. اهداف آنشده
 گردشگري پذيري مراكزگيري پايداري يا امكان رقابتاندازه

گيري عملكرد طراحي است. اما نه تنها براي كمك به اندازه
 راهبرديا اجراي  راهبرديريزي مكي به برنامهاند بلكه كنشده

. ارتباط مستقيمي بين اين (Vila et al., 2010)كنند نيز نمي
وجود ندارد. تعداد  گردشگريهاي مراكز راهبردشاخص ها و 

ها معموال زياد است و استفاده از آنان را مشكل و شاخص
ان هاي اصلي در زمكند. بنابراين الزم است شاخصپيچيده مي

و در همان مكان استخراج شوند تا بتوانند  گردشگريكاربري 
يند آهاي اخذ شده تجميع شوند و در فربا ساير شاخص

مورد تجزيه و تحليل مجدد قرار بگيرند. در  راهبردي مديريت
شاخص هاي مديريت گردشگري پايدار از "اين مطالعه در مورد 

وشهر و ، وضعيت بهداشتي منطقه ساحلي ن"نظر گردشگران
نحوه خدمات رساني به گردشگران، مديريت اعمال شده در 
منطقه ساحلي نوشهر، نحوه تعامل شهروندان نوشهري با 

استفاده در مناطق  گردشگران، وضعيت جاده ها و وسايل مورد
ساحلي، نحوه تعامل نيروهاي دولتي در طول دوره گردشگري با 

مگي در گردشگران و وضعيت زيست محيطي منطقه ساحلي ه
  وضعيت متوسط و يا ضعيف قرار دارند.

براي جذب گردشگران و رونق گردشگري در مناطق 
ساحلي شهرستان نوشهر و در نتيجه توسعه اقتصادي، اجتماعي 

هاي ارتقاي سطح بهداشتي و برنامه ،و زيست محيطي شهر
هاي مديريت خدمات رساني به گردشگران، اجراي دقيق برنامه

شود. از اصول ضروري محسوب مي سواحل و گردشگري
والن دولتي با گردشگران نيز وتعامل مناسب شهروندان و مس

هاي آموزشي بين نيازمند توسعه زيرساخت ها و گسترش دوره
هاي زنان و اصناف مستقر در منطقه دانش آموزان، جمعيت

است. آموزش و اطالع رساني در زمينه اهميت اقتصادي، 
تواند نقش گردشگري پايدار مياجتماعي و زيست محيطي 

داشته  گردشگريموثري در ارتقاي اهداف برنامه ريزي توسعه 
 Ghilardi-Lopesو   Silvaدر تحقيقاتي كه توسط. باشد

ي يمردان بيش از زنان در جابجا، انجام گرفت )2012(
سال بيش از بقيه  7رسوبات سواحل و كودكان گردشگر زير 

هاي نقش دارند. بنابراين دوره در لگدمال كردن جوامع زيستي
هاي سني و جنسيت انجام آموزشي الزم است به تفكيك گروه

هاي پاسخ شود. وضعيت محيط زيست منطقه با ساير شاخص
داده شده از نظر شهروندان همبستگي منفي دارد. يعني تاكنون 

ها بدون درنظر گرفتن مالحظات زيست ارتقاي ساير جنبه
نيازمند  گردشگريهاي جه توسعه طرحمحيطي بوده و در نتي

هاي ارزيابي و پايش اثرات زيست محيطي است. توسعه برنامه
ي يتواند بر جوامع درياگردشگري و بازديدكنندگان نيز مي

-Silva and Ghilardi( اي اثر مضاعف بگذارندسواحل صخره

(Lopes, 2012.  
هاي محيط زيست محور و ايجاد مناطق توسعه فعاليت 
ظت شده در خارج از مناطق ساحلي از راهكارهاي اساسي حفا

كاهش پيامدهاي ناسازگار زيست محيطي بر سواحل خواهد 
ريزي بود. كنترل گردشگران در مناطق حفاظت شده و برنامه

براي مناطق حفاظت نشده محيط زيستي از راهكارهاي اصلي 
رود. همچنين از نظر به شمار مي گردشگريتوسعه پايدار 

هاي حمل و نقل و شگران تعامل دولت با توسعه سامانهگرد
ها و وسايل مورد استفاده همبستگي منفي نشان كيفيت جاده

داده است و اين بدان مفهوم است كه دولت الزم است براي 
تري در توسعه ريزي گسترده، برنامهگردشگريگسترش 

هاي حمل و نقل گردشگران به مناطق ساحلي داشته سامانه
توان گفت دو مولفه . بر اساس تجزيه و تحليل عامل ميباشد

  ه است.ياصلي قابل ارا
هاي بهداشت و خدمات اي كه در برگيرنده شاخصمولفه

تواند رساني، تعامل مردم و مديريت منطقه ساحلي است و مي
توسعه مردم محور بهداشت و "تحت عنوان يك مولفه كلي 

مل دولت و جاده و گذاري شود و دو عامل تعانام "خدمات
-توسعه دولت محور سامانه"تواند تحت عنوان كلي  وسيله مي

  ).2(شكل  گذاري شودنام "هاي حمل و نقل
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  منطقه ساحلي نوشهر گردشگريهاي اثرگذار بر مديريت مولفه :2شكل 

  گيرينتيجه. 4

هاي ساحل نشينان از ارزش سواحل تحت افزايش آگاهي
گذاري در حفاظت مدهاي بعدي سرمايهتاثير ساحل نشينان و پيا

. است گردشگريمحيط زيست از اثرات مثبت توسعه 
ها راهبردهايي كه بر اساس تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت

و تهديدهاي توسعه گردشگري تعيين شدند به ترتيب عبارتند 
هاي توسعه زيرساخت، بازنگري و تدقيق قوانين گردشگرياز: 

ساز در  عدم صدور مجوز ساخت و، مرتبط با امور گردشگري
توسعه هم زمان ، حريم ساحل و نظارت دقيق و جدي بر آن

اعطاي تسهيالت و حمايت ، ييگردشگري پايدار ساحلي و دريا
هاي از بخش خصوصي جهت احداث و باالبردن كيفيت مجتمع

، ها در مناطق ساحليمديريت پسماندها و پساب، گردشگري
، حمايت از صنعت گردشگرياختصاص بودجه كافي جهت 

تبديل منطقه ساحلي ، هاهاي منسجم حفاظت از جنگلبرنامه
نوشهر با توجه به پتانسيل موجود، بندرگاه و فرودگاه به منطقه 

، سازي جهت جذب سرمايه گذاري خارجي بستر، آزاد تجاري
، گيري غير مجازهاي ساحلي و برخورد با ماهيتقويت گشت

به ، ي و جنگلييزشي و تفريحي درياهاي ورباشگاهاحداث 
، ييكارگيري افراد متخصص در راس امور مديريتي و اجرا

با در نظر گرفتن  احداث استخرهاي پرورش آبزيان در دريا
فرهنگ گردشگري و  يتبليغات، ارتقاپيامدهاي زيست محيطي، 

به وجود آوردن يك ، آموزش رفتار با گردشگران به شهروندان
هاي مرتبط با حمايتي جهت هماهنگي سازمانيا نهاد  سازمان

  . گردشگري

ولين و واز ديدگاه نيمي از مس كه دهدمي نتايج اين تحقيق نشان
از يك سو سبب  گردشگريكارشناسان دولتي، گسترش صنعت 

رونق اقتصادي منطقه و از سوي ديگر سبب كاهش امنيت منطقه و 
ني انگيزشي آلودگي محيط زيست است. بنابراين در شرايط كنو

براي گسترش صنعت توريسم براي مديران دولتي وجود ندارد. 
هاي آموزشي براي مجموعه ادارات دولتي درگير الزم است كارگاه

در صنعت توريسم برگزار شود و اين مفهوم نهادينه گردد كه 
اي براي كاهش امنيت منطقه نداشته و اين گردشگر دليل و انگيزه

ها را دولت اصالح گردد كه بتوان آن تفكر در بدنه كارشناسي
 هاآن با اين حال نگراني هاي توسعه توريسم نمود.همسو با برنامه

براي آلودگي محيط زيست قابل توجه است و با استقرار امكانات 
جمع آوري پسماندها و تابلوها و تراكت هاي آموزشي و تبليغاتي 

در امور  مي توان اين بخش از مجموعه ادارات دولتي درگير
هاي توسعه گردشگري نمود. گردشگري را هم جهت با برنامه

ولين امور گردشگري توسعه ودرصد از كارشناسان و مس 5/88
امكانات اقامتي، ساماندهي سواحل، توسعه مراكز تفريحي، توسعه 
اطالع رساني و افزايش امنيت منطقه را از ملزومات توسعه 

هاي فوق به بخش خصوصي اند. واگذاري طرحگردشگري دانسته
و حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاران و ايجاد نوعي بازار 

هاي تواند از برنامهرقابتي براي عرضه خدمات به گردشگران مي
مهم توسعه گردشگري محسوب شود. تامين امنيت گردشگران و 

شود. ي محسوب مييهاي اجراتوسعه مراكز تفريحي از اولويت
كه الزم  ،ي از گردشگران رعايت قوانين استانتظار بخش دولت

است به صورت پوسترهاي تبليغاتي متن قوانين و رفتارهاي مورد 
هاي يا دوره شود انتظار با جزئيات كامل به گردشگران آموزش داده

ي مجموعه دولتي با محيط يبيني كنند. ميزان آشناآموزشي پيش
- جود برنامهزيست و حفاظت آن متوسط است كه منجر به عدم و

- هاي منسجم حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي آن مي

شود. از نظر مجموعه ادارات دولتي مرتبط با محيط زيست 
هاي گردشگري نبود مهمترين نقطه ضعف موجود در توسعه برنامه

- سازمانجاده و امكانات كافي است. اين مجموعه همچنين ساير 

- ل حفاظت محيط زيست ميوودولتي و همچنين مردم را مس هاي

ها، آلودگي محيط زيست نيز از دانند. جاده سازي، تخريب جنگل
. يكپارچه آيندعوامل اصلي تهديد كننده تنوع زيستي به شمار مي

 خطراجتماعي كه بتواند  شناختيبومنمودن ذينفعان در يك سيستم 
و يا پس از  دهد ي، سونامي و طوفان را كاهشيهاي درياجريان
از  ,.Larsen et al) (2011د خسارات وارده را جبران نماي وقوع
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تعيين رود. ريزي گردشگري پايدار به شمار مياركان برنامه
هاي گردشگري پايدار از اصول مهم برنامه ريزي است شاخص

)Lee and Hsieh, 2016( . اول در  هبرداردر اين تحقيق چهار
ريزي توسعه پايدار و  ريزي قرار دارد. برنامهراستاي اين برنامه

- زيست محيطي محسوب مي - اقتصادي  يك ابزار گرديطبيعت

دهم در شمار ابزارهاي  پنجم، هفتم و راهبرددر اين تحقيق  .شود
اقتصادي و زيست محيطي قرار داشته و در راستاي توسعه پايدار 

اما  ،گرچه مصرف آب را افزايش داده است گردشگريقرار دارند. 
% است و 1مستقيم اين صنعت از مصرف جهاني آب سهم استفاده 

% در صنعت توريسم هم 4بيني شده حدود با رشد ساليانه پيش
 ,.Gössling et al(مصرف آب افزايش چشمگيري نخواهد داشت 

نيز بايد پيش بيني  گردشگري. اما با تغييرات اقليم مديريت 2012)
زم است منابع شده و فعاالنه عمل نمايد و براي پايداري صنعت ال

ي، يهاي درياباشگاهآب مديريت شوند. توسعه آبزي پروري، ايجاد 
هاي اين از فرصت هايگاهسكونتهاي جنگلي و ايجاد ايجاد كمپ

 (2012) روند كه همه اين موارد همانند آنچهتحقيق به شمار مي
Ferreira تحت تاثير تغييرات اقليم قرار  ،بيني نموده استپيش

ت. از سوي ديگر در مناطق ساحلي تعداد روزهاي خواهند گرف
باراني، بازه استفاده از نور خورشيد و دما از مشكالت مهم 

بنابراين در  .Guclu, 2011)( شودساحلي محسوب مي گردشگري
پايدار در مناطق ساحلي بايد  گردشگريريزي براي توسعه برنامه

رح جامع، الزم است اين طيك طرح جامع مديريتي اتخاذ نمود. 
را به  گردشگريهاي گسترش صنعت و فرصت تهديدهاي ممكن

در اس اطالعات موجود ـاس دقت بررسي و  توصيف كند. بر
قانوني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي  هايزمينه

شكل دهد و اين  گردشگريديدگاهي براي گسترش صنعت 
   ديدگاه دربرگيرنده يك دوره زماني مشخص باشد.

  پيشنهادات 4-1

به منظور دستيابي به رشد و شكوفايي صنعت گردشگري در 
مناطق ساحلي نوشهر و كسب درآمدها و منافع بيشتر در بخش 

  شوند:گردشگري موارد زير پيشنهاد مي
 هاي مديريت گردشگري براي مديرانبرگزاري كارگاه

 سنجش اثربخشي آموزش مديريت گردشگري به مديران

هاي هاي ارتقاي امنيت منطقه در دستگاهارايه دستورالعمل
  ذيربط

  سپاسگزاري. 5

بدينوسيله از سركار خانم مهندس پريسا چيوائي، در همكاري 
هاي فني تحقيق، جناب آقاي مسعود آل مظفر و سركار خانم 
شهين رفيعي كه در جمع آوري پرسشنامه ها و مطالعات ميداني 

  آيد.يمارا ياري نمودند، تشكر و قدرداني بعمل م
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