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مطالعه موردی :تاالب انزلی
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ابراهيم قلي دوست ساسانسرا
كارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهريزي گردشگري منطقهاي ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت6331/8/3 :

تاريخ پذيرش6331/66/93 :

چكیده
اين نوشتار ،به فاصله وضع موجود (مديريت كنوني تاالب انزلي) با وضع مطلوب (مديريت استراتژيك تاالب) به عنوان يك
دغدغه بنيادي نگاه ميكند .مباني نظري مربوط به پارادايم استراتژي و مديريت استراتژيك را بيان ميكند و به كمك مدل
 SWOTضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهديدهايي كه در تاالب انزلي براي مديريت استراتژيك آن پيشنهاد ميدهد .اولويت
بندي استراتژيهاي پيشنهادي نيز يكي از موضوعاتي است كه پيگيري شده است .روش اين پژوهش ،روشي توصيفي و تحليلي
است به طوري كه به كمك پرسشنامه ،اطالعات مورد نياز (قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدها) از طرف كارشناسان و مسئولين
( 42كارشناس) و شهروندان و مردم ( 254شهروند) و گردشگران ( 221گردشگر) گردآوري شد .در فرآيند تحليل مديريت
استراتژيك تاالب انزلي ،از ماتريسهاي ارزيابي عوامل داخلي ،ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ،ماتريس عوامل داخلي – خارجي
و ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي استفاده گرديد .يافتهها نشان ميدهد كه مديريت استراتژيك ،در تاالب انزلي جايگاه
شايسته اي ندارد و اگر تاالب انزلي بخواهد با استفاده از مديريت استراتژيك حركت خود را به گردشگري پايدار منطقه سوق دهد،
بايد استراتژيهاي راهبرد «رقابتي – تهاجمي» به عنوان اولويت اصلي راهبرد خود قرار دهد كه مبتني است بر :تأكيد بر توسعه
توريسم طبيعي و اكوتوريسم (توريسم مسؤليت پذيرانه) ،ايجاد جاذبههاي ورزشي و تفريحي متنوع همانند شنا ،اسكي ،قايقراني،
ماهيگيري و ورزش هاي بادي و تورهاي باران جهت رقابت با ساير مناطق رقيب و استفاده از انواع محصوالت دريايي و تاالبي و
بهره بردن از شرايط اقليمي براي ايجاد يك تجربه كيفي خوب ،همانند خورشيد گرايي ،تماشاي كوچ پرندگان.

واژگان كلیدی :مديريت استراتژيك ،گردشگری پايدار ،مدل  ،SWOTتاالب انزلی

( -6نويسنده مسئول) davoodhasanabadi@gmail.com
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مقدمه
ساختارفضايی شهري در واقع نوعی فضاي جغرافیايی است ،فضايی كالبدي با ويژگیهاي عوامل طبیعی ،اقتصادي و
اجتماعی است .مفهوم فضاي شهري بستگی به شکلهاي تصرف و كاربردي زمین و در نتیجه فعالیتها و
عملکردهاي شهري دارد .فضاي شهري نه تنها شامل فضاي ساخته شده است ،بلکه فضاهاي خالی را نیز شامل
میشود .از جمله فضاهاي سبز ،فضاهاي ورزشی و همچنین درياچهها ،تاالبها و بركههايی كه به وسیله فضاي
شهري احاطه شده است ).)movahed,2007
فضاي گردشگري شهري ،فضايی است كه منابع گردشگري در آن وجود دارد و الگوي رفتاري گردشگران تابعی از
منابع گردشگري مانند جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات است كه تبلور آن فضاي جغرافیايی را شکل
میدهد .برنامه ريزي و توسعهي گردشگري به عنوان عامل مهم در روند اقتصادي شدن امور اجتماعی فرهنگی و
نگرش ابزاري و كااليی به طبیعت و به فرهنگ ،توجه به ديدگاههاي مختلف دربارهي گردشگري را ضروري
میسازد .نگاه از پايین به باال به گردشگري توجیه كنندهي نگرش توسعهاي در مفهومی از مشاركت مردمی در اقتصاد
سرمايه داري است .نگاه از باال به پايین به گردشگري نشان از اين دارد كه اين پديده عالوه بر كاركرد اقتصادي بر
مفاهیم اجتماعی ،فرهنگی و زيست محیطی نیز استوار است .ديدگاههاي مختلف در بارهي گردشگري میتواند ما را
به ابعاد مفاهیم و ساختار گردشگري و تحلیل ماهیت آن آگاه سازد .اين ديدگاهها كه بیشتر در سه بعد بررسی
میشود میتواند پوششدهندهي روند گردشگري در فضاهاي جغرافیايی باشد .سه بعد اصلی گردشگري سرمايه
مديريت و فن آوري است ).)Papeli yazdi & Saghaie,2008
اثر بخشی نوع مديريت و برنامه ريزي گردشگري در زمان اكنون براي پايداري گردشگري در آينده امري ضروري
است .سیاستهايی را كه براي گردشگري تنظیم میگردد به روي كیفیت توسعه و رشد منطقه از نظر گردشگري
تأثیر میگذارد .از سويی با توجه به بازار رقابت جهانی ،استراتژي و برنامه ريزي استراتژيك به يکی از عناصر كلیدي
در سیاستگذاري گردشگري تبديل شده است .از سويی ديگر مديريت استراتژيك در صنعت گردشگري اين امکان
را فرهم میكند كه به شیوهاي خالق و نو آور منطقه مورد نظر عمل كند و مديريت حاكم بر منطقه براي شکل دادن
به آينده به صورت انفعالی عمل نکند و فعالیتهايش به گونهاي در آيد كه اعمال نفوذ نمايد و بدين گونه سرنوشت
خود را از مجراي استفاده منظم ،معقولتر و منطقیتر انتخاب نمايد ).)Rezvani,2008
مقصد گردشگري تاالب بندر انزلی به عنوان يك جاذبهي طب یعی داراي میراث ارزشی و منحصر به فردي است كه
پژوهش حاضر موضوعات و جرياناتی را پیرامون سیاستگذاريها و برنامه ريزي گردشگري مطرح میسازد .از قبیل
توجه به پیچیدگی سیستم گردشگري ،مشاركت ذينفعان در آينده تصمیم گیري ،مديريت منابع و محصوالت
گردشگري ،تأكید بر نیروها و عوامل محط بیرونی ،تأكید بر فرآيندهاي بازار يابی مقصد و عوامل تعیین كننده رقابت
پذيري مقصد و .(Ziari, 2009)...
بر همین اساس به منظور سیاستگذاري اجرايی و برنامه ريزي توسعهي محصول و بازار مقصد گردشگري تاالب
انزلی بايد گفت كه تركیبی از فرايند مديريت استراتژيك را میتوان به  4مرحله تقسیم نمود كه شامل اين موارد
است :تحلیل موقعیت ،تدوين استراتژي (مدل  ، )swotاجراي استراتژي ،ارزيابی استراتژي تا از طريق تأمین نیارها و
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خواستههاي عوامل تقاضا (گردشگران) ،مردم محلی و با تأكید بر ديدگاههاي سیاستگذاران توسعهي گردشگري
(سازمان میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگري و )...مقصد گردشگري تاالب انزلی به چشم انداز توسعهي
پايدار گردشگري خود دست يابد« .گردشگري پايدار منطقه» يکی از مباحث راهبردي در سیاستهاي گردشگري
است كه همهي كشورهاي دنیا به آن توجه ويژه دارند .مديريت تاالبها در كانون منطقهاي هر اكوسیستم طبیعی نقش
بسیار حیاتی در فضاي جغرافیايی آن منطقه دارند .اين پژوهش با هدف بررسی و تحلیل و تأثیر مديريت استراتژيك
تاالب در گردشگري پايدار منطقه جهت استفاده بهینه از اين موقعیت ،شناخت تهديدها و استفاده حد اكثري از
فرصتهاي موجود میباشد چارچوب نظري اين پژوهش بر اساس نظريهي توسعهي پايدار میباشد كه در قالب
مدل مديريت استراتژيك "  " swotمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
بيان مسأله
از آنجاكه گردشگري يکی ازصنايع بزرگ و در حال رشد دنیا به شمار میآيد و تاالبها يکی از مقاصد مورد نظر
براي عدهي بیشماري از گردشگران محسوب میشوند بنابراين نبايد اثرات غیر قابل كنترل گردشگري در مديريت و
برنامه ريزي به دست فراموشی سپرده شوند ،چون میتوانند بسیاري از منابع وابسته به آن را از بین ببرند .گردشگري
به طور بالقوه منافع اقتصادي زيادي براي كشور ها دربر داشته و نقش مهمی در رشد اقتصادي ايفا مینمايد .به عنوان
مثال آمريکاي شمالی ساالنه پذير اي بیش از  16میلیون نفر براي تماشاي كوچ پرندگان است كه درمجموع درآمدي
بیش از  96میلیارد دالر به همراه دارد .طبیعت زيبا همچون تنوع جوامع گیاهی و جانوري نظیر تاالب انزلی آنها را
به مکانهايی مناسب براي گردشگران مبدل كرده است به طور كلی در بندر انزلی مجموعهاي از فعالیتهاي تفرجی در
ارتباط با تاالب مانند تماشاي حیات وحش ،قايقرانی ،شکار امکانپذير است كه میتواند درآمد بااليی را براي جوامع
محلی و ملی به همراه داشته باشد .تاالبها شاهکار خلقت ،گنجینه طبیعت وزيستگاه بسیاري از گونههاي جانوري
وگیاهان آبزي به شمار میآيند كه نقش بسیار زيادي در جذب گردشگر دارند ).)Khorshid,2010
از جايی كه تاالب انزلی در حدود  46كیلومتري شمال رشت و در حنوب غربی شهرستان بندر انزلی و درياي خزر
قرار دارد و درداخل تاالب جزاير بسیار زيبايی وجود دارد تاالب انزلی از جالبترين زيستگاههاي طبیعی جانوران
ايران محسوب میشود و در مجموع با توجه به زيبايیهاي چشمگیر خود میتواند به عنوان اكوسیستم آبی – طبیعی،
گردشگران زيادي را به خود جلب كند اما تقريباً فاضالب تمام خانههاي مسکونی و اغلب كارخانهها و كارگاههاي
صنعتی واقع در اطراف تاالبها به درون آن يا به داخل رودخانههايی كه به تاالب میريزند سرازير میشوند .تغییر
كاربري اراضی پیرامون تاالب انزلی و كاهش عمق تاالب نیز يکی ديگر از معضالت عمدهي تاالب محسوب
میگردد .از طرفی ديگر رويش گیاه مهاجر آزوال سبب از بین رفتن فلور و فونهاي تاالب گشته است .از جمله
مشکالت ديگر تاالب عدم شناسايی مناسب و سیاستگذاريهاي كلی مديران منطقه در جذب و به كارگیري صحیح
نیروهاي متخصص در جهت استفاده از پتانسیلهاي گردشگري تاالب و روشهاي مديريت راهبردي است .همچنین
عدم نظارت دقیق بر واگذاري شهرهاي صنعتی مستقر در منطقه آزاد و عدم تکمیل تصفیه خانه فاضالبهاي
منطقهي آزاد تجاري از ديگر مشکالت تاالب انزلی است و اينکه ساماندهی خدمات اقامتی ،رفاهی ،ارتباطی جزئی
از مديريت استراتژيك تاالب میباشد كه استفاده بهینه در زمینهي گردشگري را فراهم میسازد .در اين پژوهش قصد
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داريم به بررسی تأثیر مديريت استراتژيك تاالب بر گردشگري پايدار منطقه پرداخته و در اين مسیر نقش متغیرهاي
مستقلی مانند مديريت استراتژيك تاالب بر متغیر وابسته كه همان كیفیت و كمیت گردشگري بوده را مشخص كرده
و معین كنیم كه تأثیر مديريت استراتژيك تاالب بر گردشگري پايدار تاالب انزلی تا چه حد است؟ ودر پايان
راهکارهايی را در جهت بهبود و توسعهي زير ساختهاي گردشگري اين منطقه ارائه دهیم.
معرفي منطقه مورد مطالعه

نقشه شماره  :نقشه تاالب انزلي
Source: Natural Resources of Guilan Province

بندرانزلی از شهرهاي ساحلی در استان گیالن در كشورمان است كه مركز شهرستان انزلی است .بندر انزلی بزرگترين
و اولین بندر شمالی ايران در حاشیه در ياي خزر قرار داشته و طی قرون متمادي از اين بندر به عنوان راه مهم ارتباط
اقتصادي با تمدن مشرق و مغرب زمین محسوب میشده است و اين شهر پس از مركز استان گیالن دومین شهر پر
جمعیت میباشد .مردم انزلی از تیره كادوسیان براثر روابط خوب با كادوسیان و همکاري ايشان با كوروش هخامنشی
در لشکر كشیهاي وي نام محل خود را از روي سرزمین انزان (انشان پارس) انتخاب كرده و يونانیها آن را انزلوي
گويند.
بندر انزلی در منطقهاي جلگه و ساحلیاي در طول جغرافیايی  43درجه و  98دقیقه و عرض جغرافیايی  33درجه و
 98دقیقه واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا منهاي  91متر میباشد .جمعیت شهري آن  666143نفر بوده
است و مساحت آن بالغ بر  932كیلومتر مربع می باشدكه سهم مساحت شهري آن  36/43كیلومتر مربع بوده و از
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لحاظ تمركز جمعیتی يکی از متراكمترين شهرهاي ايران است كه در فاصله  46كیلومتري از رشت (مركز استان
گیالن) قرار دارد و تا تهران  386كیلومتر فاصله دارد.

تصویر شماره  :تاالب انزلي
Source: Natural Resources of Guilan Province

حوضهي تاالب انزلی با مساحت تقريبی  3466كیلومتر مربع داراي حداكثر ارتفاعی در حدود  3662متر در كوههاي
البرز در جنوب وحداقل ارتفاعی در حدود  – 98متردر محل اتصال خود به درياي خزر دارد (پل غازيان) .حوضهي
تاالب انزلی از نظر ژئومورفولوژي به دو نوع از شکلهاي زمین تقسیم میشود .دشتهاي پهن و زمینهاي پست در
شمال و نواحی كوهستانی در جنوب دشتها ،دشتها و زمینهاي پست دشت انزلی نامیده میشوند كه بطور
تقريبی  16كیلومتر پهنا ( )16 – 46كیومتر درازا دارد .نواحی كوهستانی نیز تقريباً  36كیلومتر پهنا و  92كیلومتر درازا
دارند .دشت انزلی و نواحی كشاورزي پايینتر از  666متر شیب طبیعی كمتراز يك درصد است .كه در نواحی
كوهستانی باالتر از  3666 – 9266درصد میرسد(.)Jaeika, 2003

تصویر شماره  :2گونههاي گياهي تاالب انزلي
Source: Natural Resources of Guilan Province

گرمترين ماه سال با حداكثر مطلق  8/31درجه سانتی گراد و سردترين ماه سال حداقل مطلق  4/66درجه سانتی گراد
در بهمن ماه میباشد .بارندگی اقلیم بین  466تا  9666میلیمتر در سال متغیراست و از غرب به شرق كاهش میيابد
واين در حالیست كه شهر بندر انزلی به عنوان پر بارانترين شهر ايران است و متوسط سرعت باد  36متر بر ثانیه
است .رطوبت نسبی  86تا  82درصد متغیر است .بطور كلی تاالب داراي تابستانهاي گرم ومرطوب وزمستان هاي
ماليمی است .نوسانهاي آب در تاالب انزلی و اراضی حاشیهاي آن در ارتباط مستقیم با نوسانهاي آب درياي خزر
وسیالب هاي فصلی باالدست میباشد.

 711فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

تجزیه و تحليل
عوامل داخلي مؤثر بر مدیریت استراتژیك تاالب انزلي
هدف اين مرحله سنجش محیط داخلی منطقهي مطالعه شده جهت شناسايی نقاط قوت به اهداف و ضعف است
يعنی جنبههايی كه در راه دستیابی به اهداف برنامه ريزي و اجراي تکلیفهاي آن زمینههاي مساعد يا باز دارنده
دارد ،مد نظر میباشد .از اينرو در اين قسمت سه مقولهي راهبردهاي موجود ،عملکردها و منابع مورد توجه و
بررسی قرار گرفته و تحت عنوان نقاط قوت و نقاط ضعف و در چارچوب ابعاد گردشگري پايدار (اقتصادي،
اجتماعی – فرهنگی ،اكولوژيکی و نهادي) به شرح جدول شماره  3تقسیم بندي شد.
جدول شماره  :ماتریس عوامل داخلي مؤثر بر مدیریت استراتژیك تاالب
اقتصادي

نقاط قوت

نقاط ضعف

*وجود انواع محصوالت دريايی و تاالبی

*عدم تمايل منطقه آزاد انزلی جهت سرمايهگذاري در بخش

مانند صنايع دستی و انواع ماهیها براي

گردشگري به داليل مختلف از جمله افزايش سوداگري زمین و خريد
و فروش اراضی ،عدم آشنايی با صنعت گردشگري

فروش به گردشگران
*مستعد و آماده بودن منطقه جهت
سرمايهگذاري و برنامه ريزي توريسم در
جهت استفاده از منابع طبیعی و انسانی
اجتماعی-

*وجود آداب و رسوم و فرهنگ تعصب

*نامناسب بودن و ناكافی بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی و

فرهنگی

محلی و نیز مکانهاي تاريخی و ديدنی كه

تجهیزات اقامتی و رفاهی

بعضاْاز گذشته بجاي مانده

*عدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش ديده در اين منطقه

است

(مديريت دل)
*وجود وضعیت باالي آگاهی و سواد در
بین مردمان اين منطقه و حس همکاري
و مشاركت در صنعت توريسم
اكولوژيکی

*وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به

*نا مناسب بودن زير ساختها ي محیطی و كالبدي همانند جادهها و

فرد در تاالب انزلی و نواحی مجاور

فاضالبها
*نامناسب بودن تأسیسات و تجهیزات رفاهی و تفريحی

تاالب
*وجود جاذبههاي ورزشی و تفريحی اين
منطقه همانند اسکی ،شنا ،قايقرانی و
ماهیگیري و ...براي جذب گردشگر

*عدم اعتقاد مسئوالن و مديران محلی به اشتغال زايی به وسیلهي

نهادي

گسترش صنعت گردشگري به عنوان يکی از سازو كارهاي مناسب.
*عدم مديريت و برتامه ريزي در راستاي صیانت از فرهنگهاي سنتی
و محلی
*عدم ساماندهی و مديريت امنیت منطقه براي جلوگیري از تخلفات
اجتماعی با ورود گردشگران در منطقه و تصوير سازي
*عدم مديريت استراتژيك تاالب انزلی
Source: authors

عوامل خارجي مؤثر بر مدیریت استراتژیك ناحيه مطالعه شده
هدف اين مرحله كندو كاو وآثار محیط خارجی در ناحیهي مطالعه شده جهت شناسايی فرصتها و تهديدهايی است
كه منطقه در ارتباط با گسترش گردشگري با آن مواجه است .بنابراين بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی
وضعیت محیط پیرامون ،منطقه مطالعه شده ،مجموعه فرصتها و تهديدهاي موجود و مؤثر بر اين منطقه از لحاظ
گردشگري در قالب ابعاد توسعهي منطقهي گردشگري (اقتصادي ،اجتماعی – فرهنگی ،اكولوژيکی و نهادي) مورد
توجه و بررسی قرار گرفت كه در جدول شماره  9آمده است.

تأثیر مديريت استراتژيك تاالب بر گردشگری717 ...
جدول شماره  :2ماتریس عوامل مؤثر خارجي برمدیریت استراتژیك تاالب
اقتصادي

فرصتها

تهديدها

*افزايش انگیزهي بخش خصوصی به سرمايهگذاري

*مقرون به صرفه نبودن فعالیتهاي گردشگري

در اين منطقه

در مقايسه با بورس بازي زمین در منطقه آزاد انزلی

*افزايش توجه دولت به برنامه ريزي و سرمايهگذاري

*عدم وجود برنامه ريزي و سرمايهگذاري دولتی
در اين ناحیه

در بخش گردشگري
*افزايش توجه دولت به برون سپاري ،برنامه ريزي
مشاركتی و سرمايهگذاري تاالب انزلی
اجتماعی-

*امکان ايجاد جاذبههاي ورزشی و تفريحی متنوع در

*افزايش امکانات و خدمات در مناطق تفريحی رقیب

فرهنگی

منطقه نسبت به ساير تاالبهاي ايران

(استان مازندران) در مقايسه با اين منطقه

اكولوژيکی

*استفاده از اين منطقه براي نگهداري و حفاظت از

*از بین رفتن تاالب انزلی و گونههاي گیاهی و جانوري

منابع طبیعی

(فلور و فون) و آثار تخريبی آن توسط عوامل خارجی

*امکان استفاده از شرايط اقلیمی مانند خورشید گرايی

مانند آزوال *آلودگی منابع خاك ،آب و اقلیم و

*ازدياد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در منطقه
*از بین رفتن فرهنگهاي سنتی و محل مانند زبان و
آداب و رسوم و نوع پوشاك و ...

نهادي

در جذب گردشگران نسبت به ساير نقاط

اكوسیستم اين منطقه

*وجود نهادها و سازمانها ي مختلف دولتی و غیر

*عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوي دولت جهت

دولتی جهت حمايت از تاالب انزلی

گسترش و توسعهي خدمات ،تجهیزات و تأسیسات
گردشگري در اين منطقه
Source: authors

تحليل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها
عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر مديريت استراتژيك تاالب انزلی و پیرامون آن ،پس از بررسی اطالعات الزم از
قبیل نظرات مردم محلی ،مسئولین و كارشناسان ،گردشگران ،شناسايی شده و در ماتريس ارزيابی قرار گرفتند .تعداد
عوامل درونی مشتمل بر  64عامل ( 1نقطه قوت و  8نقطه ضعف) و عوامل بیرونی شامل  66عامل ( 2فرصت و 1
تهديد) هستند پس ازشناسايی عوامل ياد شده ،با بهره گیري از نظرات مردم محلی ،مسئولین و كارشناسان و
گردشگران منطقه به كمی كردن متغیرهاي مربوطه اقدام شد كه نشاندهندهي وزن نسبی ،میانگین رتبهاي ،امتیاز وزنی
و رتبه بندي هر يك ازنقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدها در محدودهي مطالعاتی از ديدگاه افراد ياد شده می-
باشد .در ستون اول ،مهمترين متغیرهاي ابعاد چهار گانه داخلی و خارجی تعیین و شناسايی گرديدند.
در ستون دوم ،وزن نسبی هر يك از عوامل داخلی و خارجی براساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت استراتژيك كنونی
تعیین گرديد .در ستون بعدي امتیاز وزن متغیرها تعیین شده ،رتبه از  6تا ( 2خیلی كم ،كم ،متوسط ،زياد ،خیلی زياد)
بر اساس طیف لیکرت دريافت كردند .كه میانگین رتبهاي متغیرها را تشکیل میدهد .در ستون بعدي امتیاز وزنی
متغیرها محاسبه شده اس ت و در ستون بعدي نیز بر اساس میزان امتیاز وزنی كسب شده ،رتبه بندي متغیرها صورت
گرفت .و نهايتاً با در نظر گرفتن امتیازات وزنی واحدهاي تحلیل ،مجموع امتیاز وزنی هر يك از عوامل داخلی و
خارجی مشخص شدند.
الف ) مردم :در جدول  2وزن نسبی ،میانگین رتبهاي ،امتیاز وزنی و رتبه هر يك از متغیرها در ابعاد  4گانه نشان
داده شده است .نتايج بررسیها در مورد مديريت و برنامه ريزي استراتژيك تاالب انزلی نشان میدهد كه از نظر
مردم متغیروجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد در تاالب انزلی و نواحی مجاور تاالب با میانگین رتبهاي 4/32
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و امتیاز وزنی  6/416به عنوان مهمترين نقطهي قوت و متغیر وجود وضعیت باالي آگاهی و سواد در بین مردمان اين
منطقه و حس همکاري و مشاركت در صنعت توريسم با میانگین رتبه ايی  9/62و امتیاز وزنی  6/634به عنوان كم
اهمیتترين نقطهي قوت مشخص شده است .همچنین متغیرنامن اسب بودن زير ساختها ي محیطی و كالبدي همانند
جادهها و فاضالبها با میانگین رتبهاي  4/38و امتیازوزنی  ,/418به عنوان مهمترين نقطه ضعف وعدم مديريت
استراتژيك تاالب انزلی در راستاي گردشگري پايدار منطقه با میانگین رتبهاي  6/44و امتیاز وزنی  6/646به عنوان
كم اهمیتترين نقطهي ضعف مشخص شدهاند.
نتايج بررسیها نشاندهندهي اين است كه متغیرامکان ايجاد جاذبههاي ورزشی و تفريحی متنوع در منطقه و به وجود
آوردن سطح تمايز مانند تورهاي باران و ورزشهاي بادي با میانگین رتبهاي  4/32و امتیاز وزنی  6/233به عنوان
مهمترين فرصت و متغیرافزايش توجه دولت به سرمايه گداري در بخش گردشگري با میانگین رتبهاي  6/83و امتیاز
وزنی  6/639كم اهمیتترين فرصت تعیین شدهاند .همچنین متغیراز بین رفتن تاالب انزلی و گونههاي گیاهی و
جانوري (فلور و فون) و آثار تخريبی آن توسط عوامل خارجی مانند آزوال و زباله هاو رسوبات و آلودگیهاي
موجود در تاالب با میانگین رتبهاي  4/31و امتیاز وزنی  6/439به عنوان مهمترين تهديد و متغیر عدم وجود برنامه
ريزي و سرمايهگذاريهاي دولتی در اين ناحیه با میانگین  6/83و امتیاز وزنی  6/639به عنوان كم اهمیتترين تهديد
در محدودهي مطالعاتی تعیین شدهاند.
ب) گردشگران :شاخصهاي ياد شده از نظر گردشگران نیز بررسی شده است نتايج نشان میدهد متغیر وجود چشم
اندازهاي زيبا و منحصر به فرد در تاالب انزلی و نواحی مجاور تاالب با میانگین رتبهاي  4/33و امتیاز وزنی  6/42به
عنوان مهمترين نقطهي قوت و متغیر متغیروجود وضعیت باالي آگاهی و سواد در بین مردمان اين منطقه و حس
همکاري و مشاركت در صنعت توريسم با میانگین رتبهاي  6/683و امتیاز وزنی  6/613به عنوان كم اهمیتترين
نقطهي قوت مشخص شده است .همچنین متغیرنا مناسب بودن زير ساختهاي محیطی و كالبدي همانند جادهها و
فاضالبها با میانگین رتبهاي  4/13و امتیاز  6/431به عنوان مهمترين نقطه ضعف و متغیر عدم مديريت استراتژيك
تاالب انزلی در راستاي گردشگري پايدار منطقه با میانگین رتبهاي  6/43و امتیاز وزنی  6/649به عنوان كم
اهمیتترين نقطهي ضعف مشخص شدهاند.
نتايج بررسیها نشاندهندهي اين است كه متغیرامکان ايجاد جاذبههاي ورزشی و تفريحی متنوع در منطقه و به وجود
آوردن سطح تمايز مانند تورهاي باران و ورزشهاي بادي با میانگین رتبهاي  4/43و امتیاز وزنی  6/261به عنوان
مهمترين فرصت و متغیر افزايش توجه دولت به سرمايهگذاري در بخش گردشگري با میانگین رتبهاي  6/86و امتیاز
وزنی  6/689كم اهمیتترين فرصت تعیین شدهاند .همچنین متغیر از بین رفتن تاالب انزلی و گونههاي گیاهی و
جانوري (فلور و فون) و آثار تخريبی آن توسط عوامل خارجی مانند آزوال و زباله هاو رسوبات و آلودگیهاي
موجود در تاالب با میانگین رتبهاي  4/16و امتیاز وزنی  6/249به عنوان مهمترين تهديد و متغیر عدم وجود برنامه
ريزي وسرمايهگذاري دولتی در اين ناحیه با میانگین  6/86و امتیاز وزنی  6/689به عنوان كم اهمیتترين تهديد در
محدوده مطالعاتی تعیین شدهاند.

تأثیر مديريت استراتژيك تاالب بر گردشگری719 ...

ج) مسئولين :عالوه بر مردم و گردشگران ،از  94نفر از مسئولین و كاركنان سازمانهاي مرتبط با گردشگري منطقه نیز
نظر خواهی شد كه نتايج نشان میدهد از نطر آنها نیز متغیر وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد در تاالب
انزلی و نواحی مجاور تاالب با میانگین رتبهاي  4/83و امتیاز وزنی  6/433به عنوان مهمترين نقطهي قوت و
متغیروجود وضعیت باالي آگاهی و سواد در بین مردمان اين منطقه و حس همکاري و مشاركت در صنعت توريسم
با میانگین رتبهاي  9/62و امتیاز وزنی  6/634به عنوان كم اهمیتترين نقطهي قوت مشخص شده است .همچنین
متغیرنامناسب بودن زير ساخت و كالبدي همانند جادهها و فاضالبها با میانگین رتبهاي  4/2و امتیاز وزنی  6/463به
عنوان مهمترين نقطه ضعف و متغیر عدم مديريت و برنامه ريزي در راستاي صیانت از فرهنگهاي سنتی و محلی با
میانگین رتبهاي  6/11و امتیاز وزنی  6/624به عنوان كم اهمیتترين نقطهي ضعف مشخص شدهاند.
نتايج بررسیها نشاندهندهي اين است كه متغیر ايجاد جاذبههاي ورزشی و تفريحی متنوع در منطقه و به وجود
آوردن سطح تمايز مانند تورهاي باران و ورزشهاي بادي با میانگین رتبهاي  4/11و امتیاز وزنی  6/223به عنوان
مهمترين فرصت و متغیرافزايش توجه دولت به سرمايهگذاري در بخش گردشگري با میانگین رتبهاي  6/2وامتیاز
وزنی  6/623كم اهمیتترين فرصت تعیین شدهاند .همچنین متغیر آلودگی منابع آب و خاك و اقلیم كه در افزايش
تمايل گردشگران نواحی رقیب مؤثر بوده است .با میانگین رتبهاي  4/33و امتیاز وزنی  6/486به عنوان مهمترين
تهديد و متغیر عدم وجود برنامه ريزي و سرمايهگذاري دولتی در اين ناحیه با میانگین رتبهاي  6/2و امتیاز وزنی
 6/623به عنوان كم اهمیتترين تهديد در محدودهي مطالعاتی تعیین شدهاند.
محاسبات انجام شده نشان میدهد كه امتیاز مربوط به مزيتها (قوتها و فرصتها) برابر با  3/333و امتیاز مربوط
به محدوديتها (ضعفها و تهديدها) معادل  3/118میباشد.
جدول شماره  2نشاندهندهي مجموع وزنها ،میانگین وزنها ،وزن نسبی و رتبه هركدام از متغیرها است .و
همچنین جدول شماره  2نشانگر وضعیت كلیهي ابعاد چهارگانهي مدل " " SWOTمیباشد.
جدول شماره  :3ماتریس تحليل (SWOTرتبه بندي و الویت سنجي نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها ز دید مردم ،مسئوالن وگردشگران
مردم

تحلیل

گردشگران

مسئولین و كارشناسان

قوت

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

امتیاز وزنی

ر رتبه

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

ا امتیاز وزنی

رتبه

=S4وجودوضعیت باالي آگاهی و سواد دربین

6/644

9/62

6/634

1

6/644

9/616

منطقه مانند شنااسکی ،قايقرانی و ماهیگیري

449

9

948

2

632

1

683

4/43

683

4/26

633

6/83

6/

6/

مردمان اين منطقه و حس همکاري و مشاركت

6

6/

6/

محلی و نیز مکانهاي تاريخی و ديدنی

وزن نسبی

=S3وجود آداب و رسوم و فرهنگ متعصب

6/686

3/34

6/363

2

6/636

3/ 2

در تاالب انزلی و نواحی مجاور تاالب

میانگین رتبهاي

=S2وجودجاذبه هاي ورزشی و تفريحی اين

6/ 634

4/ 23

6/ 493

9

6/ 632

4/11

6/

امتیاز وزنی

=S1وجودچشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد

6/ 33

4/ 32

6/ 416

6

6/ 638

4/ 83

433

6

632

4/33

6/42

رتبه

swot

/466

9

/613

1

6

6/

6/

/333

3

6
6

6/

در صنعت
توريسم
=S5مستعد و آماده بودن منطقه جهت

6/683

4/32

6/383

3

6/636

4/ 2

سرمايهگذاري و برنامهريزي توريسم درجهت

463

3

6/

683

4/33

6/

/386

2

6

استفاده از منابع طبیعی و انسانی
=S6وجود انواع محصوالت دريايی و تاالبی
مانند صنايع دستی و انواع ماهیها براي فروش

6/689

4/69

6/393

4

6/688

4/33

386
6/

4

683
6/

6/446

/389
6

4
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مردم

تحلیل

گردشگران

مسئولین و كارشناسان

ضعف

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

ا امتیاز وزنی

رتبه

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

امتیاز وزنی

رتبه

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

6

ا امتیاز وزنی

=W1نامناسب بودن زير ساختهاي

6/ 38

4/ 38

6/ 418

6/ 636

6/ 26

6/ 463

6

6/633

4/13

6/431

رتبه

swot

6

محیطی و كالبدي همانند جادهها و
فاضالبها
=W2عدم اعتقاد مسئوالن و

6/643

6/636

9/66

3

9/83

6/623

6/616

6/633

3

6/622

6/13

3

مديران محلی به اشتغالزايی به
وسیلهي گسترش گردشگري
=W3عدم مديريت و

برنامه

6/626

6/368

9/26

9

6/11

6/633

6/624

6/643

2

6/699

9/26

1

ريزي در راستاي صیانت از
فرهنگهاي سنتی و محلی
=W4عدم

و

ساماندهی

6/618

6/993

3/34

1

9/83

6/623

6/616

6/633

3

6/918

3/18

4

تصويرسازي مثبت در راستاي
رونق گردشگري
=W5عدم تمايل مردم انزلی

6/634

6/918

3/13

3

3/ 2

6/636

6/948

6/686

9

6/339

4/66

3

جهت سرمايهگذاري در بخش
گردشگري به داليل مختلف از
جمله افزايش سوداگري زمین و
خريد و فروش اراضی
=W7نا مناسب بودن و ناكافی
بودن

بهداشتی

تسهیالت

6/639

6/929

3/26

2

9/83

6/623

6/616

6/613

3

6/949

3/29

2

و

خدماتی رفاهی
=W8عدم

نیروهاي

وجود

6/639

6/923

3/29

4

3/33

6/696

6/611

6/683

4

6/341

4/68

متخصص و آموزش ديده در
راستاي ايجاد تجربهي كیفی
مناسب
مردم

تحلیل

گردشگران

مسئولین و كارشناسان

فرصت

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

ا امتیاز وزنی

وزن نسبی

وزن نسبی

رتبه

6/

میانگین رتبهاي

میانگین رتبهاي

663

683

/26

/366

6/

3

6

رتبه

رتبه

بیرون سپاري و برنامه ريزي

امتیاز وزنی

=O1افزايش توجه

دولت به

6/ 32

3/ 11

6/ 343

4

4/ 61

6/ 442

3

ا امتیاز وزنی

swot

4

مشاركتی (از پايین به باال) با فراهم
آوردن فرصت براي پخش بخش
خصوصی در ارائهي خدمات و
زير ساختهاي گردشگري منطقه
=O2افزايش توجه دولت به
سرمايهگذاري

در

6/643

6/83

6/639

2

بخش

/638

6/ 2

6/623

2

6

641

/86

/689

6/

6

6

663

/46

/433

6/

4

6

2

گردشگري
=O3امکان استفاده از

شرايط

6/664

4/69

6/468

3

اقلیمی (مانند خورشید گرايی) در

/666

4/33

6/486

9

6

9

جذب گردشگران نسبت به ساير
نقاط
=O4امکان

ايجاد

جاذبههاي

6/668

4/23

6/233

6

ورزشی و تفريحی در منطقه و به

/696

4/11

6/226

6

6

662

/43

/261

6/

4

6

6

وجود آوردن سطح تمايز مانند تور
باران و ورزشهاي بادي
=O5استفاده از منابع طبیعی (گیاه
آزوال) و مواد تخريبی (مانند
زبالهها و پسماندها ) در جهت
افزايش رونق اقتصادي منطقه

6/663

4/62

6/444

9

/663
6

4

6/469

4

662

/69

/439

6/

4

6

3

9

تأثیر مديريت استراتژيك تاالب بر گردشگری711 ...
مردم

تحلیل

گردشگران

مسئولین و كارشناسان

تهديد

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

ا امتیاز وزنی

رتبه

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

امتیاز وزنی

رتبه

وزن نسبی

میانگین رتبهاي

ا امتیاز وزنی

=T1مقرون به صرفه

بودن

6/ 334

3/ 13

6/ 346

3

6/ 636

3/ 2

6/ 362

3

6/662

4/66

6/436

رتبه

swot

9

فعالیتهاي گردشگري در مقايسه با
بورس بازيهاي زمین در منطقهي
آزاد انزلی
=T2عدم وجود برنامه ريزي و

6/643

6/83

6/639

1

6/638

6/ 2

6/623

2

6/641

6/86

6/689

1

سرمايهگذاري هاي دولتی در اين
ناحیه
=T3آلودگی منابع آب و خاك و

6/663

3/38

6/463

9

6/666

4/33

6/486

6

6/666

3/36

6/33

3

اقلیم كه در افزايش تمايل
گردشگران نواحی رقیب بوده
=T4ازدياد تخلفات اجتماعی با

6/681

3/34

6/983

4

6/639

9/83

6/963

4

6/634

3/18

6/342

4

=T5از بین رفتن تاالب انزلی و

6/663

3/31

6/439

6

6/663

4

6/469

9

6/668

4/16

6/249

6

ورود گردشگران
گونههاي گیاهی و جانوري (فلور
و فون ) و آثار تخريبی آن توسط
عوامل خارجی مانند آزوال و
زبالهها و رسوبات و آلودگی هاي
موجود در تاالب
=T6عدم ارائه مجوز و تسهیالت

6/633

9/33

6/998

2

6/663

4

6/469

9

6/614

9/23

6/616

2

از سوي دولت و توسعه خدمات،
تجهیزات و تآسیسات گردشگري
در منطقه

Source: Research findings

ارائه راهكارهاي استراتژیك براي گردشگري پایدار تاالب انزلي
براي تدوين راهبردهاي برنامه ريزي استراتژيك تاالب انزلی ابتدا عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و سپس
عوامل خارجی (فرصتها و تهديدها) تعیین میگردد و در نهايت راهبردهاي  ST،WO ،SOو  WTتدوين
میشوند.
جدول شماره  :4ماتریس خالصهي راهبردها و راعكارهاي الزم در ناحيهي مطالعه شده
تحلیل SWOT

=O1افزايش توجه دوات به بیرون سپاري...

=T1مقرون به صرفه بودن فعالیتهاي ...

=O2افزايش توجه دولت به سرمايه....

=T2عدم وجود برنامه ريزي و سرمايه...

=O3امکان استفاده از شرايط اقلیمی....

=T3آلودگی منابع آب و خاك و اقلیم كه...

=O4امکان ايجاد جاذبههاي ورزشی....

=T4ازدياد تخلفات اجتماعی با ورود..

=O5استفاده از منابع طبیعی (گیاه آزوال)..

=T5از بین رفتن تاالب انزلی و گونههاي...
=T6عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوي...

استراتژي رقابتی/تهاجمی ()so

استراتژي تنوع بخشی (:)ST

زيبا و...

-6تأكید بر توسعهي توريسم طبیعی و

-6تنوع بخشی به فعالیتها ،امکانات و

= S1وجود چشم انداز هاي
=S2وجود جاذبههاي ورزشی

اكوتوريسم.

خدمات توريستی به منظور به كارگیري

و...

-9ايجاد جاذبههاي ورزشی و

طیف گستردهاي از جامعهي محلی و

=S3وجود آداب و رسوم و

تفريحی متنوع همانند

همچنین جلب رضايت گردشگران

فرهنگ...

شنا ،اسکی ،قايقرانی ،ماهیگیري و

-9سرمايهگذاري جهت مرتفع

=S4وجود وضعیت باالي

ورزشهاي بادي و تورهاي باران

كردن آلودگیهاي موجود در منابع آب و

آگاهی...

جهت رقابت با ساير مناطق رقیب

خاك و اقلیم و مشاركت مردم محلی و

=S5مستعد و آماده بودن

-3استفاده از انواع محصوالت دريايی و تاالبی

سرمايهگذاري دولتی

منطقه جهت..

و شرايط اقلیمی براي ايجاد

-3ظرفیت پذيري و تعیین حد مطلوب تراكم

=S6وجود انواع محصوالت

يك تجربهي كیفی خوب و

جمعیت گردشگران در جهت كاهش

دريايی...

فروش محصوالت گردشگري به گردشگران

تخلفات اجتماعی منطقه
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همانند استفاده از

-4تسهیل در ارائهي مجوز از سوي دولت

خورشید گرايی و فروش صنايع دستی و انواع

در جهت گسترش خدمات گردشگري به
جامعه محلی.

ماهیها
-4تأكید بر استفاده از منابع طبیعی
مانند گیاه آزوال و ساير پسماندهاي
موجود در جهت افزايش رونق
اقتصادي منطقه
-2استفاده از آداب و رسوم و
فرهنگ منطقه و تعصب محلی در
جهت ايجاد هماهنگی بین دولت و
بخش خصوصی براي استفاده از
برنامه ريزي مشاركتی.
-1شناسايی وتوسعه يجاذبه ها و
امکانات براي رقابت با ساير مناطق
رقیب
-3استفاده ازنیروهاي متخصص به
منظور ايجاد تشکلهاي مردمی و سازمانهان
نهاد
-8بهره گیري بهینه و هدفمند از
افزايش انگیزه در جهت استفادهي
مؤثر از جاذبههاي طبیعی و ورزشی و اقلیمی
و فرهنگی منطقه
استراتژي بازنگري ()wo

استراتژي تدافعی ()WT

ساختهاي..

-6بازنگري به نحوهي مديريت و برنامه ريزي

-6زمینه سازي و تشويق مردم در جهت

=W1نامناسب

=W2عدم اعتقاد مسئوالن و

و حمايتهاي دولتی از منطقهي توريستی تاالب

توسعه گردشگري تاالب انزلی با استفاده از

بودن

زير

مديران...

انزلی

ايجاد منافع جامعهي

=W3عدم مديريت و برنامه

-9بازنگري به نحوهي توزيع تسهیالت و

حمايتهاي دولتی

خدمات توريستی و ساير خدمات در منطقه

-9آموزش و اطالع رسانی به مردم در

اطراف تاالب انزلی

نحوهي برخورد با گردشگران و همچنین

-3بازنگري به قوانین و مقررات اراضی (زمین

تربیت نیروهاي متخصص و آموزش ديده در

كشاورزي و مسکونی اطراف تاالب انزلی ) به

راستاي ايجاد تجربهي كیفی مناسب براي

استراتژيك تاالب..

منظور بهره برداري برداري بیشتر از تاالب و

گردشگران

 =W6عدم تمايل مردم انزلی

جلوگیري از بورس بازي و گران شدن زمین

-3تدوين

ريزي ...
=W4عدم

ساماندهی

و

تصوير سازي..
=W5عدم

مديريت

راهکارهاي

محلی توسط

جهت

مناسب

جهت...

در منطقهي آزاد انزلی

تصويرسازي مثبت از شهر انزلی

 =W7نامناسب بودن و

-4بازنگري به نوع و نحوهي استفاده از فن

گردشگران

ناكافی بودن...

مديريت تاالب و جلوگیري از برنامه ريزي

-4تدوين قوانین ويژه به منظور

= W8عدم وجود نیروهاي

بخشی بین سازمانهاي اجرايی مرتبط با تاالب

بهینه از جاذبهها و فرآوردهها براي

متخصص و....

نزد
استفاده

گردشگران جهت جلوگیري از تخريب و از
بین رفتن چشم انداز موجود در تا الب
Source: Research findings

انتخاب راهبردهاي قابل قبول
راهبردهاي قابل قبول از میان جدول تلفیقی و نهايی فوق انتخاب میگردد .فرآيند انتخاب راهبردهاي قابل قبول در
دو گام زير انجام گرفته است:
الف :تشکیل ماتريس راهبردها و الويت هاي اجرايی و تعیین موقعیت گردشگري شد .ماتريس ياد شده بر اساس
امتیاز حاصل از نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهديدها حاصل شده است .امتیاز هر بخش با اعمال ضرايب به
میانگین نظرات گروههاي مشاركت كننده (مسئولین و كارشناسان ،گردشگران ،مردم) محسوب میگردد.

تأثیر مديريت استراتژيك تاالب بر گردشگری711 ...

ب :موقعیت گردشگري شهر انزلی در ماتريس راهبردها و الويت هاي اجرايی تعیین كنندهي راهبردهاي قابل قبول
براي (SOنقاط قوت و فرصت) در بخش گردشگري تاالب اين شهر میباشد.
جدول شماره  :5نتيجه گيري عوامل
عوامل داخلی
W
6/388

S
9/644

عوامل خارجی
T
6/88

O
6/883

Source: Research findings

جدول شماره  :6مجموع ضرایب عوامل تركيب
SO
3/333

WT
3/118

ST
3/394

WO
3/133

Source: Research findings

بر اساس ارقام بدست آمده در جدول فوق ،بزرگترين عدد بدست آمده مربوط به نقاط قوت و فرصتهاي موجود
براي تاالب میباشد كه معادل عدد  3/333است بنابراين در وهله اول با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصتهاي
موجود خارجی بهره برداري كرد.
نتيجهگيري و دستاوردهاي علمي و پژوهشي
همانگونه كه مشخص شد اولويت بندي برنامه ريزي گردشگري تاالب از طريق تحلیل عوامل داخلی و خارجی
مؤثر بر گردشگري اين شهر با بهره گیري از ماتريس  SWOTمدل برنامه ريزي راهبردي كمی تعیین و مشخص
گرديد .با توجه به موقعیت گردشگري تاالب انزلی استفاده از راهبرد «رقابتی – تهاجمی» ( )SOبه عنوان الويت
اصلی راهبرد و «تنوع»( )STبه عنوان الويت دوم تعیین شد .در صورت تحقق الويت اول میتوان به پی جويی
راهبردهاي تنوعی ،محافظه كارانه ،تدافعی در الويت هاي بعدي پرداخت .بدين منظور جدول برنامه ريزي راهبردي
كمی به تفکیك براي انواع راهبردها ( )WT،WO،ST،SOتدوين شده است ..بر اساس راهبرد «هجومی»()SO
مهمترين راهبردهاي الزم براي ايجاد گردشگري پايدار منطقه عبارتند از:
-6تأكید بر توسعهي توريسم طبیعی و اكوتوريسم.
-9ايجاد جاذبههاي ورزشی و تفريحی متنوع همانند شنا ،اسکی ،قايقرانی ،ماهیگیري و ورزشهاي بادي و تورهاي
باران جهت رقابت با ساير مناطق رقیب
-3استفاده از انواع محصوالت دريايی و تاالبی و شرايط اقلیمی براي ايجاد يك تجربهي كیفی خوب و فروش
محصوالت گردشگري به گردشگران همانند استفاده از خورشید گرايی و فروش صنايع دستی و انواع ماهیها
 -4تأكید بر استفاده از منابع طبیعی مانند گیاه آزوال و ساير پسماندهاي موجود در جهت افزايش رونق اقتصادي
منطقه
 -2استفاده از آداب و رسوم و فرهنگ منطقه و تعصب محلی در جهت ايجاد هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی
براي استفاده از برنامه ريزي مشاركتی.
-1شناسايی وتوسعه ي جاذبهها و امکانات براي رقابت با ساير مناطق رقیب
-3استفاده ازنیروهاي متخصص به منظور ايجاد تشکلهاي مردمی و سازمان نهاد
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-8بهره گیري بهینه و هدفمند از افزايش انگیزه در جهت استفادهي مؤثر از جاذبههاي طبیعی و ورزشی و اقلیمی و
فرهنگی منطقه
اولويت دوم راهبرد «تنوع بخشی» ( )STاست كه از تلفیق نقاط قوت  Sو تهديد  Tبه دست آمده است مهمترين
راهبرد گردشگري پايدار بر اساس اين استراتژي عبارتند از:
-6تنوع بخشی به فعالیتها ،امکانات و خدمات توريستی به منظور به كارگیري طیف گستردهاي از جامعهي محلی و
همچنین جلب رضايت گردشگران
-9سرمايهگذاري جهت مرتفع كردن آلودگیهاي موجود در منابع آب و خاك و اقلیم و مشاركت مردم محلی و
سرمايهگذاري دولتی
-3ظرفیت پذيري و تعیین حد مطلوب تراكم جمعیت گردشگران در جهت كاهش تخلفات اجتماعی منطقه
-4تسهیل در ارائهي مجوز از سوي دولت در جهت گسترش خدمات گردشگري به جامعه محلی.
دستاورد اين پژوهش اينست كه توسعهي گردشگري در تاالب انزلی بیش از هر چیز از طريق توجه به فرصتهاي
موجود و تقويت نقاط قوت در سه گام «تفکر استراتژيك ،برنامه ريزي استراتژيك و مديريت استراتژيك محقق
میشود كه تفکر استراتژيك شامل معماري هنرمندانهي استراتژي بر مبناي خالقیت ،كشف و فهم ناپیوستگیهاي
كسب و كار و طرح ريزي اقدامات بر اساس يادگیريهاي جديد است كه نیازمند بینشی عمیق در ارتباط با محیط
داخلی و خارجی است كه بعبارت ديگر تفکر استراتژيك يك بصیرت و فهم است و در واقع پیش بینی آينده نیست
بلکه تفکر به موقع خصوصیات میدان رقابت و ديدن فرصتهايی است كه رقبا نسبت به آن غافل هستند و مديران
موفق از اين نوع تفکر بهره میجويند و به نوعی اولین گام در مديريت استراتژيك میباشد .همچنین پس از تدوين
استراتژي فضاي مديريت استراتژيك ايجاب میكند تا برنامهريزيهاي تدوين شده عملیاتی گردند .و در واقع اجراي
استراتژيك در بر گیرندهي تصمیمهاي به موقع و حتی غیر خطی در خصوص تخصیص منابع است كه ارزيابی و
كنترل چگونگی انجام فرآيند جزو يکی از مهمترين مراحل مديريت استراتژيك است .مديران تمام سطوح از
اطالعات اقدامات تصحیح كننده و رفع اشتباهات استفاده میكنند .اگرچه ارزيابی و كنترل ،آخرين عنصر مهم
مديريت استراتژيك است اما میتواند نقاط ضعف موجود در طرحهاي استراتژيك قبالًاجرا شده را نیز آشکار سازد و
تکامل يك فرآيند را با افزايش ضريب بهره وري باال را محقق سازد.
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