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شهایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغالزایی و کسب درآمد
در دنیای امروز صنعت گردشگری از مهمترین بخ 

یتواند تاثیرگذار باشد .این پژوهش به دنبال شناسایی گزینههای مناسبی در جهت بهبود عملکرد روابط اقتصادی مناطق مستعد
م 

جذب گردشگری کشور با حوزه بیرون از خود در دو سطح ملی و منطقهای است .اینکه چرا در مناطق گردشگری با وجود داشتن

پتانسیل مناسب در جذب گردشگر ،مساعدتی از جانب دولت و در نقطه مقابل آن استقبال و سرمایهگذاری از جانب بخش

یگنجد.
یگیرد خود جای پرسش دارد که کنکاش در مورد آن در این پژوهش نم 
خصوصی برای رونق گردشگری انجام نم 
یتواند از قطبهای مهم جذب
تهای گردشگری و اکوتوریسمی م 
شهرستان مرزی و ساحلی جویبار با توجه به دارا بودن ظرفی 

گردشگر داخلی و خارجی (کشورهای همسایه حوزه دریاچه مازندران) برای کشور باشد .در بخش گردشگری ،کم توجهی به زیر

تها؛ در این پژوهش به شناسایی راهبردها توسعه گردشگری در این شهرستان پرداخته شده
تها و ناشناس ماندن این قابلی 
ساخ 
است .به اين منظور در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با مدل راهبردی  ،SWOTو همچنین کار ميداني به

تها و تهديدها پرداخته شده است .شهرستان
تع يي ن نقاط قوت ،ضعف ،ارائه استراتژي و راهبرد در جهت توسعه گردشگري در فرص 

یتواند یکی از محورهای مهم گردشگری در سطح کشور و منطقه باشد .پس از بررسی اطالعات
با داشتن  28جاذبه گردشگری م 

تهای جذب گردشگر
یتوجهی به زیر ساخ 
جمعآوری شده؛ عواملی مثل :کمبود امکانات اقامتی در کنار ساحل ،ضعف تبلیغات ،ب 

مانند مناطق باستانی در این شهرستان به عنوان موانع صنعت گردشگری مشخص و راهکارهایی مثل :تهیه برنامه جامع گردشگری
برای این شهرستان ،توجه به اهمیت ساحل برای توسعه این شهرستان ،مشارکت دادن مردم در برنامهها ،استفاده از شیوه های نوین

تبلیغات و ایجاد امکانات رفاهی اقامتی با هزینه کم برای رفاه گردشگران برای شهرستان جویبار پیشنهاد شده است.
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مقدمه
یکند و از نظر سازمانهای گردشگری ،گردشگری
از نظر بیشتر مردم عبارت گردشگری برسفرهای تفریحی داللت م 
تهای محلی و منطقهای (شمس،
یعنی مسافرت با اهداف مختلف به استثنای سفر به منظور کار ،مهاجرت و فعالی 
 ، 388 1ص .)4توسعه گردشگری ،به عنوان مجموعه فعالیتهای اقتصادی ،تاثیر بسزایی در تقویت بنیانهای اقتصادی
جوامع دارد (عبداللهی،0931،ص .)1با شروع قرن بيست و كي م صنعت گردشگري به يكي از پر درآمدترين صنايع
يخورد و
دنيا تبديل شده؛ رقابت فشردهاي در ميان بسياري ازكشورهاي جهان براي جذب گردشگران به چشم م 
يهاي منحصربهفرد ،بخش مهمي از فعاليتهاي اقتصادي و توليدي
صنعت گردشگری بهعنوان صنعتي پويا و با ويژگ 
كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است(لیاقتی، 38 19،ص .)62امروزه توسعه
نالمللی مورد توجه برنامهریزان دولتی
گردشگری در تمامی عرصهها ،چه در سطح ملی و منطقهای و چه در سطح بی 
و شرکتهای خصوصی قرار گرفته و بسیاری از کشورها به این حقیقت پی بردهاند که برای بهبود وضعیت اقتصادی
خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن راههای تازهای برآیند (لطفی، 1384 ،ص .)2آگاهی جوامع از این
که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل مالحظهای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار میدهد ،باعث
شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان
یک صنعت تلقی شود (طهماسبی پاشا، 1384 ،ص .)3بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد،
یدانند .اگرچه در مناطق مختلف ،شرایط متفاوت است،
اشتغال ،رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی م 
یآید(ابراهیمی، 1384 ،ص .)1توسعه صنعت
گردشگری همواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب م 
گردشگری ،بویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی همچون میزان بیکاری باال ،محدودیت منابع ارزی
و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند ،از اهمیت فراوانی برخوردار است .اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به
درآمدهای حاصل از نفت دارد و متغیرهای کالن اقتصادی آن با پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار
یشود .روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر
نوسانات شدیدی م 
اقتصاد ایران ،به روشنی نشاندهنده این موضوع است .از این رو به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و
درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور با توسعه صنعت گردشگری که ایران جزء ده
نالمللی برخوردار است (صباغی
کشور اول جهان قرار دارد ،از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و گردشگری بی 
کرمانی، 79 31 ،ص .)6بنابراین باید زمینههای توسعه گردشگری ،به عنوان یک استراتژی از جنبههای اقتصادی،
سیاسی فراهم شود .گردشگری سیستمی است که به تبع این خصیصه دارای عناصر و اجزایی است که با ترکیب
یکدیگر ،یک کلیت را به وجود می آورند (موسی وند، 1389 ،ص .)4ایران ،به دلیل پیشینه تاریخی و فرهنگی و نیز
یشود .پتانسیلهای
شرایط طبیعی خاصی که درمرزهای خود دارد ،جزو منحصربهفردترین کشورهای دنیا محسوب م 
موجود در ایران بسیار بیش از آنچه است که در بسیاری کشورهای موفق در صنعت گردشگری جهان ،از آنها
برخوردارند اما در ایران نه تنها در بهرهبرداری از این منابع خدادادی و مواریث کهن و تمدنی و فرهنگی توفیق
حاصل نیامده ،بلکه مسیر در پیش گرفته نیز ،بروز زنگ خطری را موجب شده است .با نگاهی به تاریخچه این
ییابیم که از ابتدای سده کنونی و در سال های پس از انقالب مشروطه با برقراری یک حکومت
صنعت در ایران در م 

ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری111 ...

مدنی که موجب ایجاد دیوان ساالری جدید در ایران شد ،تشکیالت مربوط به صنعت گردشگری نیز در کنار سایر
موسسات مدنی جدید از جمله وزارتخانهها و مراکز آموزشی و بهداشتی ،قانونگذاری ،انتظامی ،شهرداری و ...به
یها به ایران جلب شد.
وجود آمدند .در سال  ۱۹۰۷و با پیدایش صنعت نفت در ایران ،توجه بسیاری از خارج 
رویدادی که تا پیش از آن در دوره صفویه نیز شکل جدی به خود گرفته بود .ورود ماشین در دوره مظفرالدین شاه،
تعریض و گسترش راههای شوسه بین شهری ،احداث راه آهن سراسری در  ۱۳۱۷و نیز تجربه اولین موسسه
مسافربری هوایی در سال  ۱۳۰۶که در نخستین فرودگاه کشور (قلعه مرغی تهران) رقم خورد ،همه و همه ایران را
یبهره نگذاشت (سینایی، 1382 ،ص .) 29 - 33
جهای ایجاد شده در کرانههای صنعت گردشگری جهان ،ب 
نیز از مو 
توسعه فعاليت گردشگری با انگيزه گردشگري غالبًاًا منوط به جاذبههاي متنوع طبيعي ،فرهنگي ،و تاريخي است.
لآفتابي و كوهستانهاي
كشورهاي پيشتاز دربخش گردشگري يا بهلحاظ چشماندازهاي طبيعي مانند درياچهها ،سواح 
پر برف ،يا به لحاظ قدمت تاريخي خود و يا به لحاظ عناصر ديگر و ايجاد برخي جاذبههاي مصنوعي و همچنين
ايجاد ساختاري سازماني و فراهم آوردن بستر سرمايهگذاريهاي گسترده توانستهاند به تقاضاي وسيعي از نيازهاي
جهانگردي پاسخ داده ،از تأثيرات و دستاوردهاي آن نيز به همان اندازه بهرهمند شوند (تقوایی، 388 1،ص  .) 45بنابراین
دالیل ترجیحات سفر و انتخاب مقاصد مختلف ،میبایست در متغیرهای تاثیرگذار براین فرآیند جستجو کرد (کاظمی،
 ، 1387ص.)85
مبانی نظری تحقیق
مروری بر ادبیات برنامهریزی گردشگری مبین این نکته است که تا کنون چهار رویکرد عمده در مورد برنامهریزی
بخش گردشگری وجود داشته است:

الف -دیدگاه رشدگرا :2در این رویکرد از گردشگری به مثابه اهرم و ابزاری برای بهبود شاخصهای اقتصادی یک
جامعه یاد م 
یشود .ب -رویکرد فیزیکی – فضایی :3در این دیدگاه گردشگری به عنوان یک پدیده فضایی و منبع

یگیرد .ج -دیدگاه اجتماعی :4در این دیدگاه گردشگری به
مورد استفاده در ساماندهی فضاها ،مورد مطالعه قرار م 

مثابه پدیدهای برای شکوفایی بهبود شرای 
طزیستی جوامع عنوان میشود .د -رویکرد پایدار :5دراین دیدگاه گردشگری
یگیرد (قدمی،
به مثابه ابزاری توانمند در راستای اجرای سیاستهای توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار م 
 ، 1389ص  .) 112گردشگری موجب جلب مسافران به به شهرها می شود و این به نوبه خود به معنای درآمد و سود
ینمایند .ضمنا حاصله از گردشگری به نوبه خود باعث
برای سازمانهایی است که گردشگران در آن پول خرج م 
یگردد .در واقع گردشگری بنیانی
ایجاد درآمد بیشتر ،گردش پول و نهایتا رونق اقتصادی شهر در کالنشهر ها م 
شگرپذیری در
مستحکم در پویایی اقتصاد شهری را در شهرها شکل داده و در ارتباط مستقیم با شاخص گرد 
فضاهای شهری میگردد (مافی، 388 1،ص  .) 21نا گفته نماند که در این بین باید به امر توسعه پایدار نیز توجه نمود.
گردشگری پایدار از گزینه هایی است که کشورهای پیشگام در این صنعت در برنامهریزی های لحاظ می کنند .چون
2

. Boosternism
.Physical/Spatial/approach
4
.Social/ Approach
5
.Sutainable/ Approach
3
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یشود
الزمه حفاظت از محیط زیست و اینکه درآمد ناشی از بکارگیری این صنعت تداوم داشته باشد زمانی حاصل م 
که مبحث پایداری در برنامهریزی لحاظ باشد.
پیشینه تحقیق
تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (  ») 338 1- 1383گرفت و عنوان شد یک
درصد افزایش در  GDPکشور باعث افزایش  0/ 92درصد در گردشگری و یک درصد افزایش در گردشگری باعث
قپذیر است که زمینههای تحقق آن وجود داشته باشد
یشود .این پتانسیل زمانی تحق 
افزایش  0/ 41درصد در  GDPم 
(طیبی .) 1386 ،در مقالهای با عنوان «بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی (مطالعه موردی ایران،
کشورهای  OECDبه عالوه کشورهای مننتخب)» عنوان نمودند برای کشورهایی مانند ایران ،درآمدهای نفتی بواقع
یک نوع رانت اقتصادی تلقی گردیده که فاقد هرگونه اثرات القایی مستقیم از لحاظ باال بردن سطح تولید در اقتصاد
یباشد ،در حالی که صنعت گردشگری به صورت زنجیره وار با بعضی از فعالیتهای اقتصادی ،وابستگی دو جانبه
م
داشته و رونق آن ،از لحاظ افزایش درآمدها در کشور میزبان تاثیر بسزایی دارد .در نتیجه توسعه گردشگری ،اقتصاد
کشور را از حالت تک محصولی خارج کرده و ثبات اقتصادی را به خاطر ثبات در درآمدهای ناشی از جذب
گردشگری برای کشور به همراه خواهد داشت .از این رو پیشنهاد میشود که برای رسیدن به رشد اقتصادی باالتر در
کشور به صنعت گردشگری توجه اساسی شود و برنامه توسعه گردشگری کشور در راستای برنامههای توسعه
یتوان معرفی
نالمللی در ارتباط با این موضوع مقاالتی چند م 
تگذاری گردد(طیبی .) 1387 ،در زمینه بی 
اقتصادی سیاس 
نمود ،از جمله مقالهای با عنوان «گردشگری و توسعه اقتصادی حامی فقرا و افزایش سهم صنعت محلی گردشگری
به توسعه اقتصادی با رشد محلی کسب و کار در گردشگری» .نتایج نشان از اثرات مثبت گردشگری بر رشد
یشود.
اقتصادی دارد که نهایتا منجر به اشتغال بیشتر مردم جامعه و افزایش سطح رفاه زندگی طبقه ضعیف جامعه م 
اما ابتدا باید برنامهریزی و بسترسازی الزم برای جذب و ورود گردشگر اقدام شود (.)Harold Goodwin:2004
مقاله دیگری از با عنوان «اهمیت جهانی گردشگری» توسط گروه امور اقتصاد و اجتماعی امریکا تهیه گردید که در
آن به بررسی گردشگری و اثرات ان پرداخته و مزایایی آن بدین شکل عنوان شد که -1 :در مقیاس کلی ایجاد شغل
و ثروت  -2هزینههای راهاندازی تاسیسات آن میل به پائین دارد ،یعنی آنچنان هم هزینه بر نیست .در طیف گسترده
و بازده زمانی یک بازه زمانی طوالنی را به خود اختصاص میدهد  -3برای رشد اقتصاد و صنعت و حفظ و تقویت
یباشد .بنابر این نیازمند تهیه یک برنامه هماهنگ برای پایداری این صنعت جهت توسعه کشور
منابع زیستی آینده م 
یباشد .با این حال انجام این پروسه به تنهایی امکانپذیر نیست .هدف اگر سفر و گردشگری است و همچنین نشو
م
یباشد ،اتخاذ
تهای ملی است .این کمک به دو صورت م 
و نمای آن برای کمک به توسعه پایدار؛ نیاز به کمک دول 
حهای گردشگری پایدار؛ همچنین تصمیمات سیاسی اتخاذی متناسب با شناخت
سیاست مثبت با رویکرد تشویق طر 
و رویکرد متفاوت برای آن منطقه به نسبت دیگر مناطق .عنوان آنچه بطور عملی باید در دستور کار قرار گیرد بدین
یباشد -1 :اولین اقدام گنجاندن دستور کار  21و اصول آن در برنامهریزیها و سیاست گردشگری در سطح
شرح م 
یباشد .با تهیه
نالمللی ،برای ترویج گنجاندن آن در استراتژیهای گردشگری در سطوح ملی و محلی م 
ملی و بی 
چنین سند و ایجاد یک چارچوب منسجم جهانی بر اساس دستور کار  ، 21کمکی حیاتی از سوی دولتهای محلی
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به توسعه پایدار در صنعت گردشگری خواهد بود -2 .در بخش مرکزی خدمات باید سفر و گردشگری را به
تهایی برای توسعه تجارت ،افزایش اشتغال،
رسمیت شناخته و در اولویت قرار گیرد تا زمانی که بدنبال سیاس 
نالمللی هستیم مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.
نوسازی و زیرساختها و سرمایهگذاری در هر دوسطح ملی و بی 
همچنین باید در آمارهای ملی اثرات گردشگری بر رشد اقتصادی مورد محاصبه قرار گیرد -3 .دولت باید برای
قهای
کمک به این صنعت و افزایش رشد و ترقی مسافرتها باید کاهش موانع در این زمینه را با ارائه مشو 
سرمایهگذاری مناسب فراهم کند .با حمایت از گردشگری و اجازه برای ایجاد بازار آزاد و عادالنه ،مزایای گردشگری
یتوانند برخی از موانع اساسی برای رشد
تها م 
یتواند به آسانی بازاری امن فراهم نماید -4 .در نهایت دول 
م
گردشگری را با نگاه به منابع و اینکه چگونه به گسترش و مدرنیزه کردن زیرساختهای و اینکه مالیات منصفانه
شود رفع کنند و باید به توسعه سرمایهگذاری در منابع انسانی توجه نمایند -5 .اگر این نکات باال توسط دولتهای
ملی با انجام همکاری و حفظ تعهدات این صنعت بتوانند راه را برای ابتکارات برای گردشگری پایدار فراهم کنند
نتر را برای این صنعت داشته باشیم ( Department of Economic and
یتوانیم در یک نگاه آینده روش 
م

 .)Social Affairs:1999تحقیقی دیگر عنوان « تاثیر گردشگری در رشد اقتصادی و توسعه در آفریقا» به بررسی

نالمللی و رشد اقتصادی در آفریقا پرداخت و عنوان نمود  01درصد افزایش در
وجود ارتباط علی بین گردشگری بی 
نالمللی  0/4درصد افزایش در  GDPخواهیم داشت و اینکه گردشگری فرهنگی ،ورزشی،
رشد گردشگری بی 
تحقیقاتی و جاذبههای اکوتوریستی و ژئوتوریستی در رشد گردشگری در این منطقه سهم بسزایی خواهد داشت

( .)Bichaka Fayissa:2007مقاله دیگری با عنوان «رشد اقتصادی و گردشگری تخصصی ،مدارک و شواهد

حاصل از فهرست میراث جهانی یونسکو» به برسی اینکه آیا تخصص در گردشگری استراتژی مناسب برای توسعه
است؟ او بیان نمود که رابطه مثبت بین تخصص در گردشگری و رشد اقتصادی وجود دارد در صورت تحقق با
فرض ثابت بودن سایر عوامل ،حدود  0/5درصد در رشد ساالنه افزایش خواهیم داشت و با یک افزایش در انحراف

معیار در سهم صادرات گردشگری ( .)Rabah Arezki:2009همچنین مقالهای دیگری با عنوان «گردشگری،

توسعه اقتصادی و پیوند جهانی محلی» از پیچیدگی هایی که در صنعت گردشگری وجود دارد بحث م 
یکند و نقش
نالمللی و ملی که ما را درگیر سطوح منطقهای و محلی خواهد کرد و پیرامون قانون مهاجرت
مختصری از سطوح بی 
یشوند و چرخه اطالعاتی و فناوری اطالعات و
و ملیت که از موضوعات روزانهای که مردم با آن بیشتر مواجه م 

یکند ( .)Simon Milne:2001مطالعه دیگری در مورد
پیرامون این چرخه پیچیده و اثرات اقتصادی آن بحث م 
«گردشگری ،فاکتور رشد اقتصادی و از عناصر اساسی در توسعه منطقهای رومانی است» به جنبههای مربوط به
توسعه گردشگری و نقش آن در رشد و توسعه منطقهای پرداخت .در بخش اول مقاله به ارائه حدود مفهومی از
تهدید در بخش گردشگری و در بخش بعدی بر روی ارتباط گردشگری با رشد و توسعه اقتصادی منطقهای متمرکز
تیابی
تهای توسعه منطقهای و نقش گردشگری در دس 
شده و نتیجه این شد که در حال حاضر قالب سازمانی سیاس 
به اهداف این سیاست ،ارمغانی را جهت توسعه آینده گردشگری رومانی خواهد آورد( Adrian Liviu
 .)SCUTARIU:2009تحقیق دیگر با عنوان «ارزیابی اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی گردشگری بر

روی شهر فلوریدا» ،که نتایج تحقیق این شد که گردشگری منجر به ایجاد افزایش اشتغال و درآمد برای افراد ،و
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اقتصاد کشور ایالت متحده میشود .همچنانکه با توجه به عالیق مردم این منطقه در زمینه گردشگری ،سبب تغییر

کاربری استفاده از زمین در محیط فیزیکی این منطقه ایجاد نموده است ( .)Ana Maria Giraldo:2010تحقیق
دیگر با عنوان «اثر اقتصادی گردشگری و جهانی شدن در اندونزی» با این سوال مطرح شد :آیا جهانی شدن مفید

ته ا
است؟ درجواب به این سوال نوشته شد که هنوز پاسخ به این سوال جنجال برانگیز باقی مانده است و آگاهی مل 
یباشد .سیاست جهانی شدن اغلب بدون در نظر گرفتن اثر
در مورد اثرات آن بر کشورهای دنیا ناچیز و محدود م 
متقابل آنها با بخشهای کلیدی مورد مطالعه قرار گرفت از جمله اقتصاد ،به ویژه گردشگری .این مقاله با استفاده از
محاسبه تعادلپذیری عمومی بهعنوان مدلی از اقتصاد اندونزی به بررسی اثرات جهانی شدن از طریق کاهش تعرفهها،
به عنوان یک سیاست مستقل و در رابطه با رشد گردشگری پرداخت .گفته شد که تقویت اثرات مثبت استفاده از
ییابد و رفاه را
یدهد .تولید افزایش م 
یدهد و رشد گردشگری را نشان م 
جهانیشدن اثرات نامطلوب آن را کاهش م 
بهبود م 
ییابد ( Guntur
یبخشد ،از طرف دیگر اثرات سوء بر کسری بودجه دولت و تراز تجاری کاهش م 

یکند که گردشگری بر روی اقتصاد یک
 .)Sugiyarto: 2004نتایج این تحقیقات ما را به این حقیقت نائل م 
نجمله ،افزایش اشتغال ،رفاه مردم جامعه ،کسب جایگاه و وجه مناسب در بین جامع
مملکت از جنبههای مختلف م 
نالملل ،خروج اقتصاد یک کشور از بحران مالی در شرایط فعلی اقتصادی جهان ،حفاظت از منابع محیطی و
بی 
حرکت در جهت توسعه پایدار و اشاعه فرهنگ ملی یک سرزمین را در پی خواهد داشت.
اهمیت و ضرورت پژوهش
یباشد .متاسفانه تا امروز حرکتی در
شهرستان جویبار از موقعیت و ظرفیت مناسب ،برای جذب گردشگر را دارا م 
زمینه توسعه گردشگری این شهرستان صورت نگرفت -1 .ساحلی بودن  -2مرزی بودن و امکان ارتباط دریایی با
کترین شهرستان به
کشورهای همسایه دریاچه مازندران  -3فاصله نزدیک داشتن با مرکز استان شهر ساری]نزدی 
یآيند .همچنين آب بندانها و استخرهای طبیعی
مرکز استان[ از جمله ظرفیتهای مهم شهرستان جویبار به شمار م 
نها شده،
متعدد و چند هزار هکتاری پروش آبزیان و ماکیان که امروزه پناهگاهی برای پرندگان مهاجر دیگر سرزمی 
یهای طبيعی را به نمايش گذاشته
بههمراه طبيعت جلگهای و اراضی وسیع کشاورزی اينمنطقه که جلوههای از زيباي 
یتوان این شهرستان را به لحاظ گردشگرپذیری در
(گردشگری کشاورزی)؛ با کنار هم قرار دادن موارد مذکور م 
رديف مناطق ديدنی استان قرار داد .با وجود این پتانسیلهای گردشگری منحصربه فرد ،این شهرستان نتوانسته است
جایگاه خود را در جذب گردشگر در ایران و حتی کشورهای همسایه حوزهی دریاچه مازندران داشته باشد .انتخاب
یتواند گامی موثر و مهم درتسریع روند
استراتژی گردشگری و گنجاندن آن در برنامههای توسعه شهرستان جویبار م 
رشد و توسعه این شهرستان در زمینههای افزایش اشتغال ،درآمد ،بهبود سطح کیفی زندگی ساکنین منطقه باشد .از
تها و تهدیدهای موجود در زمینه گردشگری را ابتدا به خوبی درک و
نرو الزم است که نقاط قوت ،ضعف ،فرص 
ای 
سپس در یک برنامهریزی جامع و بلند مدت بر حسب اولویت استراتژیها در برنامهریزی کوتاه مدت ،میان مدت و
بلند مدت گنجانده و پیادهسازی کرد.
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مباحث گردشگری

مدیریت

جاذبه ها
طبیعی

مشارکت

برنامه ریزی

تاریخی

بخش خصوصی

کوتاه مدت

انسانساخت

بخش دولتی

میان مدت

رشد

اجتماعی
اقتصادی
فرهنگی

بلند مدت

اشتغال
دیدگاه ها

رشد گرا

فیزیکی-فضایی

توسعه پایدار

توسعه پایدار توریسم

تشویق بخش خصوصی

ایجاد سازمان توسعه

اجتماعی

استراتژی های مستخرج از دل
قوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید

بهبود و توسعه زیرساخت های

گسترش تبلیغات

مشارکت نهادها

گردشگری

توسعه گردشگری
شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق
منبع :نگارندگان

روش پژوهش
یباشد و برای گردآوری اطالعات و دادههاي مورد نياز از منابع اسنادي و
مقاله به روش توصيفي -تحليلي م 
كتابخانهاي و کار میدانی استفاده گردید و سپس به بررسي جاذبهها ،امكانات ،خدمات و وضعيت كلي گردشگري در
منطقه پرداخته شد .در پایان براي تجزيه و تحليل يافتهها از مدل SWOTاستفاده شد .براي اين منظور محيط داخلي
تها و تهديدها) منطقه مطالعه گرديد.
(نقاط قوت و ضعف) و محيط خارجي(فرص 
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گردشگری

انواع گردشگر
نهادینه

انواع گردشگری
طبیعی

گردشگری توده ای انفرادی

تاریخی

انواع شهر

گردشگری توده ای سازمان
یافته

غیرنهادینه

شهرجویبار

شهری
روستایی

ساحلی

ادبی

جلگه ای

کاوشگر

فرهنگی

بندری

بدون مقصد

علمی

کوهپایه

پزشکی

یتانی
کوهاس

جاذبه ها
طبیعی
تاریخی

عوامل تاثیرگذار

مذهبی

تصمیم گیری

درونی

شناسایی عوامل
قو ت

بیرونی

ضعف
فرصت

انسان

ساخت
انتخاب استراتژی و راهبرد

تهدید

شکل( :)2مراحل روش تحقیق
منبع :نگارندگان

محدوده مورد مطالعه
سرآغاز شناخت هر واحد جغرافیایی و از جمله شهر ،ارزیابی جایگاهی است که آن واحد و یا شهر در محدوده
یتواند داشته باشد .موقعیت جغرافیایی در ارتباط با شهر ،مجموعهای از دادههای
جغرافیایی ناحیهای و محلی م 
یو اقتصادی و انسانی موجود در فضای ناحیهای که شهر در آن تکوین یافته ،مشخص میشود .شهرساحلی زيبا
طبیع 
و ديدنی جویبار در كرانه دريای مازندران قرار دارد و مستعد برای بازديد گردشگران خارجی و ايرانی است .اکنون
يگيري استوار است که در صورت توجه میتوان درآمد گردشگری را به
پایه اقتصادی شهر روی كشاورزي و ماه 
اقتصاد آن تزریق نمود .شهرستان جويبار از نواحی ساحلی و جلگهای استان مازندران در منطقهای سرسبز واقع شده
لخيز با خاك مناسب و آب و هوای معتدل است .محصوالت كشاورزی اين شهرستان كوچك
است .دشتی حاص 
یباشد .سواحل زيباي درياچه مازندران مهمترين
ساحلي شامل برنج ،پنبه ،غالت ،كنجد ،سبزیجات و صيفیجات م 
يدهد .این شهر مابین  53 ، 54 ، 43طول شرقی از نصف النهار مبدا
جاذبهي گردشگري شهرستان جويبار را تش يك ل م 
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و  36 ، 38 ، 30عرض شمالی واقع شده است که از شمال به دریاچه مازندران ،از جنوب به شهرستان قائم شهر ،از
شرق و جنوب شرقی به روستای پایین پشت و ساری و از طرف غرب به روستای بیزیکی و میستان و در انتهای
شهرستان بابلسر محدود میشود .ارتفاع آن از سطح دریاچه آزاد  9متر و وسعت آن  11کیلومتر مربع میباشد و از
طریق جاده زمینی با مرکز استان  20کیلومتر ،قائم شهر  21کیلومتر ،دریاچه مازندران  14کیلومتر و تا تهران 251
کیلومتر فاصله دارد(بابایی، 1389 ،ص .) 33

نقشه شماره :1شهرستان جویبار در استان مازندران
منبع :نگارندگان

مدل استراتژیک SWOT

یباشد .مدل  SWOTیکی از ابزارهای
از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک مدل  SWOTم 

استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصتها و تهدیدهای برون سازمان است .برای این منظور
یشوند و گزینههای استراتژی از بین آنها انتخابمیشوند.
در چهار حالت کلی  ،WT ،ST ،WO ،SOپیوند داده م 

الف -نقطه قوت :Strength :نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهرهبرداری از یک عامل
یباشد.
کلیدی در جهت توسعه رقابتپذیری شرکت م 
ب -نقطه ضعف :Weakness :نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهرهبرداری از
یدهد.
یک عامل کلیدی که رقابتپذیری شرکت را کاهش م 
یتواند بصورت مثبت بر پارامترهای
ج -فرصت :Opportunity :یک فرصت یک حالت خارجی است که م 
عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجادکننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد .از
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یتوان به بازارهای توسعه یافته همچون اینترنت و نیز حرکت به سمت
تهای پیش روی یک شرکت م 
جمله فرص 
بخش جدیدی از بازار که سود بیشتر دارد و یا بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره کرد.
یتواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی
د -تهدید :Threats :یک فرصت یک حالت خارجی است که م 
شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد .از جمله
تهدیدات میتوان به ظهور رقبای جدید ،معرفی محصول جدید توسط رقبا ،مالیات بر روی کاالهای ارائه شده و
غیره اشاره کرد.
مراحل تشکیل ماتریس SWOT

 -1شفافسازی اهداف در جهت طراحی مدل SWOT
 -2شناسایی عوامل کلیدی درونی و بیرونی

یهای  SOو  WOو  STو WT
 -3مقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژ 
یهای تعیین شده)
تبندی عوامل استراتژیک (تعیین اقدامات مورد نیاز برای انجام استراتژ 
 -4اولوی 
 -5انجام اقدامات و بررسی نتایج آن(استنتاج و جمعبندی)
تها
تها و ضعفها)و عوامل بیرونی (فرص 
 -6ماتریس SWOTترسیم میشود که در آن از تقابل عوامل داخلی(قو 
یشود.
و تهدیدها) استراتژی مربوطه تعیین م 

شکل  :3ماتریس SWOTو نحوه تعیین استراتژی
منبع( :مافی ، 388 1،ص)8

ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری911 ...
ماتریس  :2جاذبههای گردشگری شهرستان جویبار
کارکرد
جاذبههاي ساحلی

جاذبهها
یباشد .مجتمع تفریحی و گردشگری ساحل زیبای الریم.
ساحل چپکرود ،طول این ساحل در حدود  50کیلومتر م 
منطقه اسب دوانی در کنار نوار ساحلی چپکرود.
روستاه های ساحلی گردشگری :روستای چوباغ ،روستای زرین کال ،روستای دونچال ،روستای بیکار آیش ،روستای چپکرود ،روستای کرفون.
اقامتگاه ساحلی اتهم.
ادهم گلدشت :محوطه باستاني ادهم گلدشت جويبار به عنوان يكي از مناطق بكر و باستاني شهرستان جويبار است كه در فهرست آثار ملي ثبت
شده است .اين محوطه در ظلع شرقي روستاي گلدشت در حدود  800تا هزار متري از ساحل دريا قرار دارد .محوطه باستاني گلدشت شهرستان
جويبار بر اثر گزارش سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان مربوط به دوره ايلخاني و صفوي است.

جاذبههاي تاریخی و فرهنگی

ی
 ۱۱تپه تاریخی با قدمت هزاره اول پیش از میالد مسیح( :تنها سایت و مهمترین سایت دوره سکایی در ایران) که اهم آن شامل محوطه باست نا ی ی
انبارسر ،تپه دین بن الریم ،تپه دونچال ،تپه جنکتی ،تپه حیدرآباد ،تپه دینچفتسر کالگرمحله ،تپه فوتمسنگپل ،تپه زرین کاله ،تپ لیعامسا ه   
کال و تپه شورکاءُ.
ل تاریخی جمعه بازار  :این پل در اوایل قرن یازدهم هجری و مربوط به دوره صفوی می باشد بر روی رودخانه سیاه رود و در کنار آن جمعه
پ
بازار این شهر قرار دارد .خشت پل مربوط به زمان قاجاریه ،پل آزان تکیه کرد کال مربوط به زمان قاجاریه ،پل مشك آباد .پل تاریخی سیکاپل که
به پل درویش محمدشاه نیز معروف است مربوط به زمان قاجاریه.
منزل زیبا و تاریخی در باغبان محله شهر جویبار :این منزل با معماری سنتی و بومی مرسوم این منطقه سبک و سیاق خاص خود را دارد ،هر
بیننده ای را در نگاه اول مجذوب میکند .معماری زیبای داخل آن و بکاربردن شیشه های الوان در رنگ های متنوع برای تزیین در و پنجره ها
همراه با چوب بری های زیبا برای نمای در و پنجره هر بیننده ای را مجذوب خواهد کرد .همچنین نمای بیرون ساختمان با برجستگی ها و
چوب بری های خاص و مرسوم این منطقه که برای سقف آن طراحی شده و استفاده از سفال در اشکال جالب برای پوشش سقف ساختمان
جلوه ای خاص به آن بخشیده است.
صنايع دستي شهرستان جويبار شامل حصيربافي ،سبدبافي ،مصنوعات چوبي است.
رودخانه سیاه رود یکی از چندین رودهای مهم این استان می باشد که بعد از پیمودن یک مسیر طوالنی و با عبور از ای لحاس رد ناتسرهش ن    
چپکرود همین شهرستان در منطقه الریم به دریاچه مازندران پیوند میخورد .گاها مسافران برای استراحت در کنار عرض رودخانه برای س یتاعا
توقف نموده و به استراحت می پردازند.
ع
آب بندان ها و استخرهای طبیعی :در حدود  ۴۷قطعه آببندان با بیش از  ۲٫ ۳۲۳هکتار وسعت در جویبار وجود دارد که یکی از مهمترین من با ع ع

جاذبههاي طبيعي

ذخیره آب در فصول بارندگی برای کشت برنج و همچنین پرورش ماهیان گرم آبی میباشد .ظرفیت این آببندانها در حدود  ۷۳ ٫ ۹۶۰ ٫ ۰۰۰متر
مکعب میباشد .وجود آب بندان های فراوان پروش آبزیان و ماکیان که امروزه پناهگاهی برای پرندگان مهاجر دیگر سرزمین ها شده ( قو ،لک
لک ،پلیکان ،غازهای وحشی ،حواصیل ها ،مرغابی ها و سایر گونه های مهاجر آبزی و کنارآبزی و  ...چشم هر بیننده ای رو به خود خی یم هر   
کند و می تواند به عنوان یک فرصت در جذب گردشگر از وجود آن بهره برد.
باغات و اراضی وسیع کشاورزی :در فصل بهار وجود باغات بسیار وسیع مرکبات و سیاه ریشه ها که با شکوف های بهاری و همچن یضارا نی   
سرسبز کشاورزی مانند ( زمین های کشت گلزار با شکوفه های زرد رنگ خود در سطح وسیع که زیبا و تماشایی می باشد و گن رد )اهراز مد   
فصل گردشگری بر غنای زیبایی منطقه می افزاید و سبب ایجاد محیطی دلپذیر و آرامش بخش برای گردشگران م و دوش ی

 لصف رد ت ناتسبا     

هنگام آغاز سفرهای تابستانی در کنار جذابیت ساحلی وجود اراضی شالیزاری که هنگام فصل برداشت و درو محص دشاب یم تالو     ]مش لوغ

بودن کارگران محلی برای برداشت و وفور ماشین آالت کشاورزی برای برداشت و درو بشکلی جلوه ای زیبا از فرهنگ و آداب و سنن س نینکا
محلی و چگونگی فعالیت آنها را به نمایش میگذارد که هر گردشگری برای دیدن چنین منظره ای برای چند دقیق هب و هدومن فقوت ه اشامت      

جاذبههاي مذهبي

ینشیند[.
م

مساجد :مسجد حضرت ابوالفضل روستای بیزیکی مربوط به دوره قاجاریه ،تکیه کردکال که مربوط به دوره قاجاریه می باشد.
اماکن مذهبي -زيارتي -1 :سقا نفار(تاالر) حضرت ابوالفضل روستای بیزیکی  -2مقبره امامزاده شاهرضا در روستای شاهرضامحله  -3مقبره سید
زینالعابدین در روستای سید زین العابدین  -4مقبره امامزاده قاسم در روستای اسماعیل کال بزرگ  -5مقبره امامزاده محمود در روستای امامزاده
محمود  -5مقبره امامزاده حسنرضا در در جاده ارتباطی جویبار به قائمشهر  -6مقبره امامزاده صادقرضا در روستای کردکال [ -7امام زاده چهل
تن  -8امام زاده پنج تن
منبع :یافتههای تحقیق
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ارزيابي عوامل خارجي ) (EFEو داخلي )(IFE
ارزیابی عوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار بر بخش گردشگري شهرستان جویبار در چهار مرحله با استفاده از
ماتريس ارزيابي محيط خارجي و داخلي مورد ارزيابي قرار گرفته است؛
مرحله اول :تع يي ن عوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار در گردشگري شهرستان جویبار
پس از بررسي اطالعات مرتبط ،عوامل عمدهي خارجي و داخلي شناخته شدند و در ماتريس ارزيابي آن قرار
گرفتند.
مرحله دوم :تع يي ن ميزان اهميت عوامل خارجي و داخلي در گردشگری شهرستان جویبار
در اين گام به عوامل فهرست شده در ماتريس عوامل خارجي و داخلي بر مبناي اهميت هر کدام ،وزني از يک تا
صفر داده شد.
مرحله سوم :تع يي ن رتبهي عوامل خارجي و داخلي
در اين گام به هريک از عوامل خارجي و داخلي که موجب موفقيت يا ضعف و فرصت يا تهديد گردشگري ساحلی
در برنامهريزي گردشگري گرديدهاندمشخص گردیدیه و رتبهای از 1تا  4داده شده است.
مرحله چهارم :تع يي ن امتياز نها يي عوامل خارجي و داخلي و ارزيابي آن
در اين گام ،ابتدا وزن هر عامل از عوامل خارجي و داخلي در رتبه مربوط به همان عامل ضرب گرديد تا امتياز وزني
هر يک از عوامل به دست آيد .سپس همهي امتيازهاي وزني عوامل خارجي و داخلي جداگانه جمع زده شده تا
مجموع امتياز نها يي عوامل خارجي و داخلي به دست آمد.
ماتریس شماره :3عوامل خارجي ) :(EFEفرصت ها ) (Oو تهديدها )(T
عوامل خارجي ) :(EFEفرصت ها ) (Oو تهديدها )(T

و زن

رتبه

امتياز وزني

 :O1وجود نوار ساحلی خطی زیبا و طوالنی از شرق تا غرب نقطه استان

0/1

4

0/4

 :O2توجه به دارا بودن امکان ارتباطات دریایی و نزدیکی با کشورهای همسایه دریاچه مازندران

0/ 08

3

0/ 24

 :O3دارا بودن پتانسیل ایجاد بازارچههای مرزی ساحلی در جهت توسعه مبادالت و افزایش اشتغال

0/ 07

3

0/ 21

 :O4تجارت و گردشگری الکترونیک

0/ 03

3

0/ 09

 :O5استفاده از حضور گردشگران داخلی و خارجی برای نشر گردشگری منطق زا نوریب حوطس رد ه   

0/ 02

2

0/ 04

شهرستان
 :O6استفاده از تبلیغات نوین و موثر در جهت توسعه گردشگری داخلی و خارجی

0/ 05

3

0/ 15

بهاي بزرگ صنعتی ،جمعيتي و نزديکي به بازارهاي بزرگ مص رگشدرگ و فر   
 :O7همجواري با قط 

0/ 03

3

0/ 09

فرست داخل کشور همچون استان تهران
 :O8سرمايهگذاري در تأسيسات زيربنا يي و روبنايي جهت ارائه سرويس بهت و ر در نتیجه آن اف شياز

0/ 04

3

0/ 12

تعداد گردشگران
 :O9ایجاد فرودگاه به جهت گسترش و سهولت ارتباطات با حوزه خارج از شهرستان در سطح ملی

0/ 07

3

0/ 21

 :O01تخصيص اعتبارات به بنگاههاي اقتصادي زود بازده به عنوان مکانيزم جذب سرمايه به شهر ستتان

0/ 03

2

0/ 06

جویبار از سوي دولت
 :O 11بیدار سازی انگیزههای عمومی برای حفاظت از محیط زیست

0/ 03

3

0/ 09

نالملل
 :O 12امکان دسترسی به بازارهای بی 

0/ 03

2

0/ 06

نالمللی جهت جذب گردشگر با توجه به اهمیت و توان باالی گردشگری
 :T1نبود تبلیغات داخلی و بی 

0/ 03

3

0/ 09

ساحلی

ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری121 ...
 :T2عدم توجه به بهبود و گسترش امکانات درمانی و درمانگاهی در شهرهای کوچک همجوار

0/ 07

3

0/ 21

شهای خصوصی
 :T3کم انگیزه بودن برای سرمایهگذاری در این بخش از جانب بخ 

0/ 03

2

0/ 06

 :T4محرومیت در منطقه و افزایش رو به رشد جمعیت

0/ 04

3

0/ 12

 :T5کمبود راههای ارتباطی و فقدان ارتباط ریلی در منظومه خطی ساحلی استان

/ 04

2

0/ 08

يهاي زيست محيطي و کاهش کيفيت محيط جاذبههاي گردشگري
 :T6افزايش آلودگ 

0/ 02

2

0/ 04

 :T7مسائل مذهبی و اعتقادی جامعه

0/ 03

2

0/ 06

 :T8دگرگونی در ساختار منطقهای

0/ 02

2

0/ 04

 :T9تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران

0/ 07

4

0/ 28

 :T01وجود امکانات اقامتی مناسب در شهرهای همجوار و عدم اقامت گردشگران در جویبار

0/ 07

3

0/ 21

1/ 00

-

2/ 95

جمع
منبع :یافتههای تحقیق

مجموع امتياز نها يي عوامل خارجي براي گردشگري ساحلی شهرستان جویبار در م  يبايزرا سيرتا عع عععوام يجراخ ل   
 2/ 95بدست آمده است .اين امتياز به اين معني است که شهرستان جویبار از عواملي که فرصت جيا تيعقوم اي  اد     
يگردند ،تا حدودي دوري کنددد
ميکنند ،فقط توانسته تا حدودي بهرهبرداري نمايد و يا از عواملي که موجب تهديد م 
(ماتریس.)3
مجموع امتياز نها يي عوامل داخلي نيز در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  2/39به دست آمده که آن ه ت م اا ااا ح دود ييي
نسبتا زیادی به معناي قوت عوامل داخلي در گردشگري شهرستان جویبار است (ماتریس .)4
ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ) 6(EFEو عوامل داخلي) 7(IFEو مراحل آن
جگانه زير انجام گرفته است؛
براي تهيه جدول عوامل خارجي و داخلي ،مراحل پن 
-1در ستون اول ،مهمترين عوامل خارجي (فرصتها و تهديدات) و داخلي (نقاط قوت و ضعف) فراروي سيستم را
تع يي ن و تدوين نمودهايم.
-2در ستون دوم ،به هر كي

از عوامل خارجي و داخلي بر اساس اثر احتمالي آنها بر موقعيت استراتژ يكي فعلي

تترين) دادهايم .در واقع هرچقدر وزن بيشتر باشد ،تأثير آن بر موقعيت
ياهمي 
سيستم وزني از (1مهمترين) تا صفر (ب 
كنوني و آينده آن سيستم بيشتر خواهد بود (جمع ستون دوم هر يک از عوامل خارجي و داخلي بدون توجه به تعداد
عوامل  1است).
 -3در ستون سوم ،به هر كي

از عوامل خارجي و داخلي بر اساس اهميت و موقعيت يس ينونك  س هب ،مت لماع نآ      

خاص رتبهاي از ( 4بسيار خوب) تا ( 1ضعيف) ميدهيم .اين رتبهبندي ،نحوه موقعيت هر عام يس طسوت ل س مت     را
يکند.
ارزيابي م 
 -4در ستون چهارم هر يک از عوامل خارجي و داخلي و وزن هر عامل را در رتبهي آن ض م بر يييييكن نيدب ات مي    
وسيله امتياز وزني آن به دست آيد.

6 -External Factor Evaluation (EFE) Matrix
7 -Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
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 -5امتيازهاي وزني موجود در ستون چهارم را به طور جداگانه با كي ديگر جمع کرده و امتياز وزني عوامل خارجي و
يدهدكه كي
داخلي را محاسبه کردهايم .امتياز وزني كل نشان م 

سيستم چگونه به عوامل و نيروهاي موجود و بالقوه

يدهد.
در محيط دروني يا بيرونياش پاسخ م 
ماتریس شماره :4عوامل داخلي ) :(IFEنقاط قوت ) (Sو نقاط ضعف )(W
عوامل داخلي ) :(IFEنقاط قوت ) (Sو نقاط ضعف )(W

و زن

رتبه

امتياز وزني

 :S1برخوردار از نوار ساحلی خطی و کم عمق که مستعد برای اجرای طرح سالم سازی دریا و شنای گردشگر

0/1

4

0/4

 :S2وجود ارتباطات آبی وامکان اتصال با کشورهای حوزه دریاچه مازندران به عنوان یک موقعیت بین المللی

0/ 09

4

0/ 36

 :S3وجود ورزشکاران بزرگ و جهانی در زمینه کشتی آزاد در جویبار و برگزاری مسابقات کشتی در س و یلم حط

0/ 07

2

0/ 14

جهانی (توریسم ورزشی)
 :S4تنوع محیط های طبیعی و بکر بودن آنها و چشم اندازهای متنوع جغرافیایی

0/ 04

3

0/ 12

 :S5نزديکي خیلی زیاد به فرودگاه ملي ساری ]ساری مرکز استان مازندران می باشد و جویبار به عنوان نزدیکت نیر

0/ 03

2

0/ 06

 :S6هزینه کم اقامت و استفاده ازامکانات ساحلی

0/ 03

2

0/ 06

 :S7وجود محیط آرام و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ

0/ 03

2

0/ 06

 :S8آثار تاریخی (تنها سایت دوره سکایی در ایران) و ورزش باستانی و بومی محلی و وجود سرمايه انساني مستعد

0/ 05

3

0/ 15

 :S9آب هوای مطلوب در فصل های گردشگری

0/ 04

2

0/ 08

 :S01روستاهای ساحلی و مناطق نمونه گردشگری متنوع

0/ 03

2

0/ 06

 :S 11مستعد بودن و وجود پتانسیل در منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامهريزي در سایر عرصه های گردشگري

0/ 07

3

0/ 21

 :W1کمبود فضاهاي سرگرمي شبانه (پارك و شهربازي) در مقصد گردشگری

0/ 04

3

0/ 12

 :W2نبود حداقل امکانات رفاهی اماکن گردشگری

0/ 03

2

0/ 06

 :W3نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی

0/ 02

2

0/ 04

 :W4کمبود تسهیالت بهداشتی ،درمانی و خدماتی

0/ 04

3

0/ 12

0/ 07

3

0/ 21

شهرستان ،تنها  20کیلومتر با آن فاصله دارد[

 :W5نبود اسکله و عدم ارتباط کشتیرانی آبی مانند (مسافرتی ،تجاری و )..با کشورررهای همس ی هزوح هیا

هچایرد    

مازندران در شهرستان
 :W6فصلي بودن گردشگری در شهرستان

0/ 02

2

0/ 04

 :W7عدم هماهنگی بین سازمانهای مرتبط در زمینه گردشگری و همچنین با مردم

0/ 06

3

0/81

 :W8ناشناس ماندن توان ساحلی ،تخریب و تجاوز به حریم ساحل و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز

0/ 02

2

0/ 04

 :W9ضعف تبلیغات در زمینه معرفی نقاط گردشگری شهرستان

0/07

4

0/ 16

 :W01نبود مکان های اقامتی و پذیرایی مناسب برای همه اقشار

0/ 02

2

0/ 04

0/04

3

0/ 21

1/ 00

-

2/ 82

 :W 11نبود فرودگاه
جمع
منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تجزیه و تحليل عوامل استراتژيک )(SFAS
يتوان جدول خالصه تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک
با ترکيب جدول تجزيه و تحليل عوامل خارجي و داخلي ،م 
) 8(SFASرا استخراج کرد .با کمک اين جدول ميتوان عوامل استراتژيک مجموعه را خالصه کرد.

8

)- Strategic Factors Analysis Summary (SFAS

ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری23 1 ...

يباشد .اين جدول مهمترين عوامل را شامل م يييش و دو
(جدول  ،)6فهرستي از عوامل استراتژيک خارجي و داخلي م 

يگيرد .چگونگي تنظيم جدول  SFASب ريز حرش ه    
به عنوان مبنا و پايهاي در تدوين راهبردها مورد استفاده قرار م 

يباشد:
م
در ستون عوامل استراتژيک (ستون  ،)1مهمترين اقالم موجود در دو جدول تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خاارجي
يباشند.
يکنيم که کداميک  T,O,W,Sم 
يکنيم سپس مشخص م 
را فهرست م 
يکن لثم .مي   
* در ستون وزن (ستون  ،)2تمام وزنهاي مربوط به تمام عوامل استراتژيک داخلي و خارجي را وارد م 
يباشد.
دو جدول خالصهي تجزيه عوامل استراتژيک خارجي و داخلي ،جمع کل ستون اين جدول  1م 
* در ستون رتبه بندي (ستون  ،)3اين رتبه بندي اغلب (نه هميشه) همان رتبه بنديهاي ذکر شده در جداول خالصه
يباشد.
تجزيه و تحليل عوامل خارجي و داخلي م 
* در ستون امتياز وزني (ستون ،)4امتيازهاي وزن  هب ار ي ه فتسا دروم شور نام ا وتس( يلبق لوادج رد هد نننننننن ننننننننن×2
 )6آورده شدهه

يکنيم (حاجی نژاد .) 13 90 ،نتايج يافتههاي حاصل از انجام اين روند در (ج لود
ستون )3محاسبه م 
است.
ماتریس شماره :5خالصهي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک )(SFAS
خالصهي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک )(SFAS

و زن

رتبه

0/1

4

امتياز
وزني

 :S1برخوردار از نوار ساحلی خطی و کم عمق که مستعد برای اج رد یزاس ملاس حرط یار ی و ا    

برنامهریزی
کوتاه

م یا ن

بلند

مدت

مدت

مدت
*

0/4

شنای گردشگر
 : :S2وجود ارتباطات آبی وامکان اتصال با کشورهای حوزه دریاچه مازندران به عنوان یک موقعیت

0/ 09

4

0/ 36

*

*

*

بین المللی
 :S3وجود ورزشکاران بزرگ و جهانی در زمینه کشتی آزاد در جویبار و برگزاری مس یتشک تاقبا   

0/ 07

3

*

0/ 21

*

در سطح ملی و جهانی (توریسم ورزشی)
 :S 11مستعد بودن و وجود پتانسیل در منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامهههر هصرع ریاس رد يزي

   

0/ 07

3

0/ 21

*

*

*

های گردشگري
 :W5نبود اسکله و عدم ارتباط کشتیرانی آبی مانند (مسافرتی ،تج .و یرا  .هیاسمه یاهروشک اب )     

0/ 07

4

*

0/ 28

حوزه ی دریاچه مازندران در شهرستان
 :W7عدم هماهنگی بین سازمانهای مرتبط در زمینه گردشگری و همچنین با مردم

0/ 06

3

0/81

*

*

 :W9ضعف تبلیغات در زمینه معرفی نقاط گردشگری شهرستان

0/ 07

3

0/81

*

*

 :O1وجود نوار ساحلی خطی زیبا و طوالنی از شرقی استان تا غربی ترین نقطه آن

0/1

4

0/4

*

*

 :O2توجه به دارا بودن وجود ارتباطات دریایی و نزدیکی با کشورهای همسایه دریاچه مازندران

0/ 08

3

0/ 24

 :O3دارا بودن پتانسیل ایجاد بازارچه های مرزی ساحلی در جهت توسعه مبادالت و افزایش اشتغال

0/ 07

3

0/ 21

*

 :O9ایجاد فرودگاه به جهت گسترش و سهولت ارتباطات با حوزه خارج از شهرستان در سطح ملی

0/ 07

3

0/ 21

*

 :T2عدم توجه به بهبود و گسترش امکانات درمانی و درمانگاهی در شهرهای کوچک همجوار

0/ 07

4

0/ 28

 :T9تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران

0/ 07

3

0/ 21

 :T01وجود امکانات اقامتی مناسب در شهرهای همجوار و عدم اقامت گردشگران در جویبار

0/ 07

3

0/ 21

1/ 00

-

3/ 58

جمع
منبع :یافتههای تحقیق

*

*

*

*
*

*

*

*

*
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شهای نو در جغرافیای انسانی – سال پنجم ،شماره دوم ،بهار 2931
فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

تها (تدوين استراتژي)
تشکيل ماتريس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهديدها و فرص 
در چارچوب تدوين استراتژيها ،مرحله ارزيابي در برگيرنده ابزارها يي است که متکي به اطالعات بدست آمده از
تها و
يباشد که فرص 
مرحلهي ارزيابي محيط خارجي و داخلي و خالصهي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک م 
يکند.
تهديدهاي خارجي را با نقاط ضعف و قوت داخلي مقايسه م 
 -1تع يي ن فرصت و تهديدهاي موجود

در اين گام فرصتها و تهديدهاي شناسا يي شده در سطرهاي ماتريس  SWOTقرار گرفت.

 -2تع يي ن نقاط قوت و ضعف موجود

در اين گام نقاط قوت و ضعف شناسا يي شده در ستونهاي ماتريس  SWOTقرار گرفت.

 -3تدوين استراتژيهاي WT - ST - WO - SO
در اين گام نقاط قوت داخلي و فرصتهاي خارجي ،نقاط ضعف داخلي و فرصتهاي خارجي ،نقاط ق يلخاد تو   
و تهديدهاي خارجي و نقاط ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي با يکديگر مقايسه شده و نتيجهي آنه رت هب ا ت بي    

در خانههاي مربوط به گروه استراتژي قوت -فرصت) ،(SOضعف -فرصت) ،(WOقوت -تهديد) (STو ضعففف-
تهديد) (WTدرج گرديدند (جدول .)7
تها ،نقاط قوت و نقاط ضعف )(SWOT
ماتريس شماره :6تهديدها ،فرص 
نقاط قوت )(S

نقاط ضعف )(W

 :S1برخوردار از نوار ساحلی خطی و کم عمق که مستعد برای

 :W1کمبود فضاهاي سرگرمي شبانه (پارك و شهربازي) در

اجرای طرح سالم سازی دریا و شنای گردشگر

مقصد گردشگری

ی ح زو هه
 :S2وجود ارتباطات آبی وامکان اتصال باا کش اهرو ی ی

 :W2نبود حداقل امکانات رفاهی اماکن گردشگری

 :S4تنوع محیط های طبیعی و بکر بودن آنها و چشم اندازهای

 :W4کمبود تسهیالت بهداشتی ،درمانی و خدماتی

ی مرکززز
 :S5نزديکي خیلی زیاد به فرودگاه ملي ساری ]س را ی ی

تجاری و )..با کشورهای همسایه حوزه ی دریاچه مازندران

ی باشددد و جویباررر بههه عن او ننن نزدیکت یر ن ن
ن
استان مازن ارد ننن می ی

در شهرستان

دریاچه مازندران به عنوان یک موقعیت بین المللی
متنوع جغرافیایی

تحليل SWOT

درونی

شهرستان ،تنها  20کیلومتر با آن فاصله دارد[

 :W5نبود اسکله و عدم ارتباط کشتیرانی آبی مانند (مسافرتی،

 :W6فصلي بودن گردشگری در شهرستان

 :S3وجود ورزشکاران بزرگ و جهانی در زمینه کشتی آزاد در

 :W7عدم هماهنگی بین سازمانهای مرتبط در زمینه

ح ملییی و جه نا ی ی
ی
ی در سطح ح
جویبار و برگزاری مسابقات کشتی ی

گردشگری و همچنین با مردم

 :S7وجود محیط آرام و دور از هیاهوی شهرهای بزرگ

ساحل و انجام ساخت و سازهای غیر مجاز

ی و وجودد
ی محلی ی
ی و ب مو ی ی
 :S8آثار تاریخی و ورزش باست نا ی ی

شهرستان

(توریسم ورزشی)

بیرونی

 :W3نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی

 :S6هزینه کم اقامت و استفاده ازامکانات ساحلی
سرمايه انساني مستعد

 :S9آب هوای مطلوب در فصل های گردشگری

 :S01روستاهای ساحلی و مناطق نمونه گردشگری متنوع

ت س يامر ههه
 :S 11مستعد بودن و وجود پتانسیل در منطقههه جهت ت

 :W8ناشناس ماندن توان ساحلی ،تخریب و تجاوز به حریم
 :W9ضعف تبلیغات در زمینه معرفی نقاط گردشگری

 :W01نبود مکان های اقامتی و پذیرایی مناسب برای همه
اقشار

 :W 11نبود فرودگاه

گذاري و برنامهريزي در سایر عرصه های گردشگري
يهاي رقابتي /تهاجمي )(SO
استراتژ 

استراتژيهاي باز نگري )(WO

ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری25 1 ...
 :O1وجود نوار ساحلی خطی زیبا و طوالنی از شرق

 -1برخوردار از نوار ساحلی خطی و کم عمق که

-1کمبود فضاهاي سرگرمي شبانه(پارك و شهربازي) در

 :O2توجه به دارا بودن امک اطابترا نا ت ایرد  ی و ی

مستعد برای اجرای طرح سالم سازی دریا و شنای

مقصد گردشگری و نبود حداقل امکانات رفاهی در اماکن

گردشگر

گردشگری

نزدیکی با کشورهای همسایه دریاچه مازندران

 -2غناي اکوتوريسمي به عنوان بستر مناسب و

 -2نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی،

تا غرب نقطه استان

 :O3دارا بودن پتانسیل ایج  هچرازاب دا ه یزرم یا     

مکمل گردشگري ساحلی – و همچنین همجواري

عدم وجود تنوع در تسهيالت و خدمات توسعه گردشگري

ساحلی در جهت توسعه مبادالت و افزایش اشتغال

با قطب هاي بزرگ صنعتي ،جمعيتي و نزديکي به

(واحد هاي اقامتي و پذيرا يي ) و توجه به بهبود کيفيت ارائه

بازارهاي بزرگ مصرف و گردشگر فرست داخل

خدمات گردشگري با ايجاد مراکز خدماتي براي توسعه

 :O4تجارت و گردشگری الکترونیک

 :O5استفاده از حضور گردشگران داخلی و خ یجرا
برای نش رد هقطنم یرگشدرگ ر

ح بی زا نور
وطس حححح حححح

شهرستان

 :O6استفاده از تبلیغات نوین و موثر در جهت توسعه
گردشگری داخلی و خارجی

 :O7همجواري با قطب هاي بزرگ صنعتی ،جمعيتي

کشور مانند تهران ...

گردشگري همچنین افزایش سرمايهگذاري در تأسيسات

تها و زمينههاي مناسب ساحلی
 -3توسعه زيرساخ 

زيربنا يي و روبنا يي برای ارائه سرويس بهتر

 -فرهنگي و وجود سرمايه انساني مستعد و آب

 -3عدم وجود تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان

هوای مطلوب در فصل های گردشگری همچنین

گردشگری جویبار در سطح داخلی .استفاده از تبلیغات نوین و

روستاهای ساحلی و مناطق نمونه گردشگری متنوع

موثر در جهت توسعه گردشگری

همه نیازمند سرمايهگذاري در تأسيسات زيربنا يي و

 -4ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری با

و نزديکي به بازاره رگشدرگ و فرصم گرزب يا     

روبنا يي

جهت سرويس بهتر و به تبع آن افزايش

تهاي اشتغال براي افراد و ساکنان شهر و
توجه به :ايجاد فرص 

فرست داخل کشور همچون استان تهران

تعداد گردشگران و بهبود کيفيت ارائه خدمات

مبادالت فرهنگي و اشاعه با ساير مناطق کشور و ساير

 :O8سرمايهگذاري در تأسيسات زيربنا يي و روبن ييا

گردشگري با ايجاد مراکز خدماتي براي توسعه

کشورها

گردشگري

 -5نبود فروگاه ،ارتباطات ریلی ،اسکله و عدم ارتباطات

 :O9ایجاد فرودگاه ب لوهس و شرتسگ تهج ه ت     

 -4هزینه کم اقامت و استفاده از امکانات ساحلی،

کشتیرانی آبی مانند (مسافرتی ،تجاری و )...با کشورهای

همچنین مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و

همسایه دریاچه مازندران

ارتباطات با حوزه خارج از شهرستان در سطح ملی

برنامهريزي گردشگري به دلیل عدم وجود

جهت ارائههه س و رتهب سيور

در نتیجه آن اف شياز

تعداد گردشگران

 :O01تخصيص اعتبارات به بنگاههاي اقتص دوز يدا

جلگههای وسیع و چشم اندازهاي زیبای کشاورزی

بازده به عنوان مکانيزم جذب سرمايه به شهههر ست نا

در مناطق رقيب

جویبار از سوي دولت

 :O 11بیدار سازی انگیزه های عمومی برای حفاظت

از محیط زیست

 :O 12امکان دسترسی به بازار های بین الملل

تهديدها (T

يهاي تنوع )(ST
استراتژ 

يهاي تدافعي )(WT
استراتژ 

 :T1نبود تبلیغات داخلی و بین المللی جهت جذب

 -1وجود پتانسیل باالی ساحلی در شهرستان

 -1تبلیغات منفی در سطح جهانی علیه ایران ،عدم وجود

گردشگر با توجه به اهمیت و توان باالی گردشگری

جویبار ،همجواری با کشورهای همسایه دریاچه

تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان گردشگری جویبار در

بهای بزرگ صنعتی و
مازندران ،همجواری با قط 

سطح ملی و عدم شناخت گردشگران نسبت به اماكن طبيعي و

جمعیتی و نزدیکی به بازار های مصرف همچون

ناشناس ماندن ساحل

 :T3کم انگیزه بودن برای سرمایه گذاری در این

بهای گردشگری
تهران و مشهد و همجواری با قط 

 -2عدم وجود تنوع در تسهيالت و خدمات توسعه

مثل گیالن و گرگان.

گردشگري (واحد هاي اقامتي و پذيرا يي ) و عملکرد ضعيف

بخش از جانب بخش های خصوصی

یانگیزه بودن بخش
 -2غنای اکوتوريستي و ب 

آنهابه دلیل کم بودن بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و

ساحلی

 :T2عدم توجه به بهبود و گسترش امکانات درمانی

و درمانگاهی در شهرهای کوچک همجوار

 :T4محرومیت در منطقه و افزایش رو به رشد

خصوصی برای سرمايهگذاري در بخش گردشگري

توسعه گردشگري ساحلی در این شهرستان

 -3مستعد بودن منطقه جهت سرمايهگذاري و

 -3مسائل مذهبی و اعتقادی ساکنین منطقه و اینکه امکان

برنامهريزي گردشگري و عدم شناخت گردشگران

دگرگونی در ساختار وجود دارد

يهاي زيست محيطي و کاهش
 :T6افزايش آلودگ 

نسبت به اماكن طبيعي و وجود امکانات اقامتی

 -4فصلی بودن گردشگری و محرومیت شدید منطقه و

مناسب در شهر های مجاور و نماندن گردشگران

افزایش جمعیت

کيفيت محيط جاذبههاي گردشگري

در جویبار

 -5ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری و

جمعیت

 :T5کمبود راه های ارتباطی و فقدان ارتباط ریلی در
منظومه خطی ساحلی استان

 :T7مسائل مذهبی و اعتقادی جامعه
 :T8دگرگونی در ساختار منطقه ای

 :T9تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران

 :T01وجود امکانات اقامتی مناسب در شهرهای
همجوار و عدم اقامت گردشگران در جویبار

نتیجهگیری

يهاي زيست محيطي و کاهش کيفيت محيط
افزايش آلودگ 
جاذبههاي گردشگري
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نتایج مراحل شش گانه تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری منطقه که در م رتا ییس ش  هرام هههفت هدش هدروآ    
ی این
حاکی است که  82جاذبه گردشگری در زمینهه تخم یا لل لللف در منطق  دوجو ه د درا    کههه بی الاب لیسناتپ رگنا ییی ییی
نطور یافتههای حاصل از پ شهوژ
شهرستان برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری در منطقه و کشور است .همی 
بیانگر این ویژگی است که ضعف مدیریتی ،ضعف در زیرساختهای ارتباطی(ریلی ،هوایی ،دریایی) ،عدم مشارکت
یرغم
نهادها با مردم منطقه و کمبود امکانات رفاهی برای گردشگران از علل اصلی توس یرگشدرگ یگتفاین هع     علی ی
پتانسیلهای قابل توجه این شهرستان است .بر این اساس و با توجه به این تنگناها تالش شده تا در تدوین استراتژی
توسعه گردشگری شهرستان و برنامه جامع بخش گردشگری شهرستان ،مش یارجا رد مدرم نداد تکرا     برنامهههه ،ا
استفاده از نیروی انسانی جوان و مستعد و نیز توجه و تاکید ویژه بر روی تبلیغات موثر به عنوان مهمممت هرایعم نیر اا ااا
برای توسعه گردشگری مورد تاکید و توجه خاص قرار گیرد .شایان ذکر است که با توجه به نتایج حاصل از ماتریس
عوامل داخلی و خارجی ،مجموع امتياز نها يي عوامل خارجي براي گردشگري ساحلی شهرستان جویباررر در م سيرتا
ارزيابي عوامل خارجي برابر با  2/ 95و مجموع امتياز نها يي عوامل داخلي در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي براب ب ر اا ااا
 2/ 82است که به معناي ارجحیت عوامل داخلي در گردشگري شهرستان جویبار بر سایر عوامل است .از این و ور با
عنایت به این ویژگی ،راهبردهای توسعه گردشگری منطقه جویبار به راهبردهای تهاجمی نزدیکتر است و باید سعییی
تگیری راهبردها بر اساس این ویژگی گاممم برداشت.
گردد تا از نقاط قوت و فرصت نهایت استفاده را برده و به سم 
نطور راهکارها (تاکتیکها و پیشنهادات) ای تادیکات ن   
بر همین اساس در تدوین استراتژیها و همی 

مف هدوب ضور   

است.

ماتریس شماره :7ماتریس استراتژی ها و اولویتهای اجرایی SWOT

یتوان دریافت که مجموع
عالوه بر همه موارد اشاره شده فوق و با نگاه از زاویهای دیگر به ماتریس شماره هفت م 
امتياز نها يي عوامل خارجي  2/ 95و مجموع امتياز نها يي عوامل داخلي در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي برابر با

 2/ 82بوده است .واردنمودن این دادهها به جدول و ترسیم ماتریس  SWOTنتایج نشان میدهد که ،ماتریس عوامل

داخلی و خارجی در خانه "  " Ιν ،ΙΙ ،Ιقرار گرفتهاند .بنابراین از این منظر نیز میتوان نتیجه گرفت که شرایط

ارزیابی عوامل موثر بر گسترش گردشگری27 1 ...

یهایی را به
گردشگری شهرستان جویبار در مرحله رشد و توسعه قرار دارد ،و باید برای تحقق این رشد باید استراتژ 
یها
یوتبیین استراتژ 
اجرا درآورد که منجربه شکوفایی این عوامل گردد .لذا باعنایت بهاین نتایج اولویت سیاستگذار 
برای توسعه گردشگری ساحلی منطقه بایستی با تاکید بر این وجوه صورت گیرد تا امر توسعه پایدار گردشگری
تهای موجود مهیا گشتهو امکان نقشآفرینی گردشگری
تها و قو 
منطقه محقق شده و امکان استفاده حداکثر از فرص 
در توسعه شهرستان میسر گردد.
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