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 چکیده
های شغلی برای بسیاری از درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصتفعالیت خدماتی ترین و بزرگترین گردشگری به عنوان متنوع

به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز و نام برده می شود،  عنوان موتور توسعه بهاز گردشگری  .کشورهای دنیا است
که با  است های اصلی و استوار اقتصاد جهاندهند و امروزه یکی از پایهها به آن اهمیت میتوجه قرار گرفته و دولت بیشتر مورد به روز

های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر تقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیتایجاد باالترین میزان ارزش افزوده به صورت مس
 و ابزاری نگرش و، فرهنگی، اجتماعی امور شدن اقتصادی درروند مهمی عامل عنوان به گردشگری توسعه و ریزی برنامه دهد.قرار

 عنوان به توریسم از معموال. سازد می ضروری را ریگردشگ درباره مختلف دیدگاههای به توجه، فرهنگ و طبیعت به کاالیی و کاربردی
در  ..شود می استفاده درآمد  و مشاغل ایجاد طریق از ای توسعه های یتفعال تقویت و بحرانی اقتصادهای تحریك برای ابزاری

این روش دارای گردد که برای ارائه راهبردهای پیشنهادی استفاده می SWOTریزی راهبردی از تکنیك تحقیقات معمول برنامه
و همچنین عدم ارائه تصویری ر راهبردها گذاشتن سای و کنارهایی مانند پیشنهاد تنها یك گروه از راهبردهای شناسایی شده کاستی

-ترین راهبردها میترین( و وابستهریزی و سطوح مختلف آن و عدم مشخص کردن راهبردهای زیربنایی)مستقلروشن از روند برنامه

ی این هایی بر مبناهای گردشگری شهرستان بابلسر و اتخاذ استراتژیر تحقیق حاضر که در پی شناسایی پتانسیلباشد. لذا د
این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، ی گردشگری این شهرستان است؛ ریزی توسعهها، جهت برنامهپتانسل

های تحقیق از های اسنادی و پیمایشی است. بدین ترتیب دادهی بر روشها نیز مبتنآوری دادهتحلیلی است. روش جمع -توصیفی
آوری شد. برای تحلیل عوامل داخلی و میزبان، گردشگران، مسؤوالن و کارشناسان گردشگری( جمع ی آماری )جامعهچهار گروه جامعه

حی و تبیین راهبردهای شناسایی شده از و برای طرا SWOTهای توسعه، مدل ثر بر شهرستان بابلسر و تدوین استراتژیخارجی مؤ
ریزی در جهت برای برنامه (STبخشی )ایه نتایج راهبردهای تنوعپ بربه کار رفته است.  ISMافزار مدلسازی ساختاری تفسیری و نرم

( STای معیار )باشند که موجب حفظ و نگهداری وضع موجود گردند. با توجه به راهبردهتوسعه گردشگری شهر بابلسر قابل قبول می
ابط مربوط به برد تدوین مقررات و ضونتایج نشان داد که راه ISMشناسایی شده و مدلسازی ساختاری تفسیری در محیط نرم افزار 

های گردشگری، استفاده از افراد متخصص در ترین و راهبردهای تقویت زیرساختچگونگی استفاده از مراکز گردشگری زیربنایی
-دی میراهبرریزی ترین راهبردها در ساختار مدل برنامهعه و بهبود مراکز ارائه دهنده خدمات به گردشگران وابستهریزی و توسبرنامه

 باشند.
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 لهأمسبیان 
های اقتصادی و تولیدی کشوورهای  های بارز و منحصر به فرد، بخش مهمی از فعالیتی فعالیت پویا با ویژگیامروزه، گردشگری به منزله

بانک  (. بر اساس چهار دهه تحقیقات2007، 1است )سازمان جهانی گردشگری ملل متحددادهتوسعه را به خود اختصاص درحال ه ویافتتوسعه
(. گردشوگری  350: 2007 ،2اسوت )دونالود و هواوکینز   د در الگوی توسعه مورد تأیید قرار گرفتوه ی اهرمی قدرتمنجهانی، گردشگری به منزله
( و امروزه به عنووان سوومین فعالیوت    35: 2002، 3و الک) هیگام  زرگ و پردرآمد اقتصادی جهان تبدیل شدهی بهاامروزه به یکی از بخش

(. در عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل مؤثر در گسترش روابط بوین  569: 2201، 4شود )اویال و همکاراناقتصادی در جهان شناخته می
شود  فرهنگی مطرح می -های شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعامالت اجتماعیی فرصتندهدکنی ایجارود و به منزلهها به شمار میملت

های گردشگری اند با مهیاسازی شرایط و ارزشمند کردن جاذبهدر تالشریزان . از این رو، دولتمردان و برنامه(2: 1392)پوراحمد و همکاران، 
مندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم کننود )روسونتراو و   ع پیش رو، فرصت بهرهواندر مناطق دارای پتانسیل و همچنین برطرف کردن م

ریزی و استراتژی مشخص توسعه یابد، مشوکالت  برنامه است هر کجا گردشگری به طور اتفاقی و بدون(. تجربه نشان داده759: 2009، 5جو
افتخواری و  الودین شوود )رکون  ت گردشگری بیش از فوایدش موی شکالآورد و در درازمدت، ممحیطی و اجتماعی متعددی به وجود میزیست
ی ی برناموه احیوه و اراهوه  های گردشگری هر نریزی صحیح برای آن در گرو شناخت قطبی گردشگری و برنامهتوسعه(. 3: 1385مهدوی، 

گردشوگری بورای کشوورهای دارای     .(12: 1389)بهراموی و همکواران،    های هر شهر یا ناحیه استمحدودیتها و مطلوو براساس پتانسیل
جانبه  مهریزی صحیح و هترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود. مشروط بر اینکه برنامهتواند به مهمنظیر ایران می گردشگریهای جاذبه

بوا   توسوعه نیافتوه اسوت.   و  چنان که شایسته است گسوترش  گردشگرینگری برای آن تنظیم و اجرا شود. متأسفانه در کشورما، توأم با آینده
های توسعه سالیان اخیر بر رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده ولی در مقوام عمول   وجودی که در تمامی برنامه

یکوی از  ان در ایران به عنوگردشگری  یت و کامیابی قابل توجه و مملوس و محسوسی در این زمینه به دست نیامده است. رشد و توسعهموفق
ریوزان و  سوازی منوابع درآمودی کشوور بایود بویش از پویش موورد توجوه برناموه          ملی رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنووع راهکارهای ع

ترین مقصدهای گردشگری شمال ایران است که هر ساله میزبان تعوداد زیوادی   بابلسر به عنوان یکی از اصلی .سیاستگذاران کشور قرار گیرد
دسوتی متنووع و   ی تواریخی و موذهبی و صونایع   ی برجسوته های غنی و داشتن آثار و ابنیوه خلی و خارجی است؛ اما با جاذبهدا از گردشگران

 دسوت آورد. ی بین المللی موفقیوت بوه  الیلی نتوانسته در جذو گردشگران به ویژه در عرصهنظیر به درده و مواهب طبیعی شاخص و کمگست
ی های قوت و ضعف، فرصت و تهدیود موؤثر بور توسوعه    امل و زمینهشناسایی عو -توان عنوان کرد:می تیباهداف پژوهش حاضر را بدین تر
ی گردشوگری  ریزی راهبردی توسعهاهبردها و طراحی و تبیین مدل برنامهترین رترین و اجراییی مناسباراهه -گردشگری شهرستان بابلسر؛

هوای  هوا و محودودیت  اضر در پی شناسایی پتانسیلگردشگران در شهر بابلسر، تحقیق حور با توجه به سهم قابل توجه حض شهرستان بابلسر.
ی گردشوگری  اخلی و خارجی مؤثر بر توسوعه است تا ضمن بررسی عوامل د SWOTگردشگری شهرستان بابلسر براساس الگوی تحلیلی 

سوازی  ای منطقوه اراهوه و در نهایوت بور اسواس مودل      هو یی گردشگری مبتنی بر توانمنود ها و راهبردهای توسعهشهرستان بابلسر، رهیافت
 .  گرددریزی راهبردی گردشگری شهر بابلسر طراحی و تبیین میمدل مناسب برنامه ISMتفسیری در محیط نرم افزار  -ساختاری

 

  نظری مبانی
یش خواهد یافت. در این زمینه فزامیلیارد نفر ا 6/1به  2020بینی سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران در سال بر اساس پیش
اراهوه   ریزی دقیقوی و مند شوند که با برنامهتوانند گردشگران بیشتری را جذو نماید و از اثرهای مثبت چند بعدی آن بهرهکشورهایی می

ی گردشوگری و  عوه خدماتی با کیفیت باال موجب رضایت خاطر گردشگران را فراهم کنند و عالوه بر ایجاد درآمد موجب تبلیغات در جام
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ها، کند که یکی از آنگردشگری در چارچوو الگوهای فضایی خاصی عمل می (.187: 1393پور و همکاران، ی آن نیز باشند )علیتوسعه
های گردشگری که در مناطق شهری انجام گردشگری شهری،  عبارت است از فعالیت(. 63: 1995، 1ت )تایموسیگردشگری شهری اس

هوای  شوهرها معمووالج جاذبوه   . (150: 2002، 2شود )کینو  های شهری میین بازدیدگنندگان و محیطو انفعاالتی ب فعلشود و شامل می
: 2001، 3کنود )هوال  های تاریخی را دارند که خود، گردشگران بسیاری را جوذو موی  ها، بناهای یادبود، مکانمتنوع و بزرگی شامل موزه

. اسوت  مدبرانوه  و عاقالنه مدیریت و مناسب شهری هایزیرساخت وجود گردشگری، یعهتوس در شهر هر موفقیت شرط نخستین. (23
کنود   آسوان  پیش از بیش را هاجاذبه به سترسید که است امکاناتی و تسهیالت ایجاد و شهر هایجاذبه آمایش و تنسیق شرط، دومین
های فراوان گردشگری دارد )قادری، ه از یک طرف جاذبه، کی گردشگری به ویژه در کشورهایی مانند ایرانتوسعه (.15: 1384)دیناری، 
ها و مناسب و شناسایی فرصت ریزی اصولی وتواند با برنامه( و از طرف دیگر اتکای بیش از حدی به درآمدهای نفتی دارد، می13: 1383

ش به اقتصاد ملی بر عهده داشته بخی ملی و تنوعی مناطق شهری و در نتیجه توسعههای گردشگری نقش مؤثری در توسعهمحدودیت
و « ریوزی صوحیح گردشوگری   برناموه »توان با یوک  (. با توجه به این مهم، می5: 1390تواند بسیار مفید واقع شود )ولدبیگی، باشد و می

فت. در این یا ی گردشگری به منافع حاصل از اقتصاد گردشگری دستهای توسعهمدت و بلندمدت و اتخاذ استراتژیتعیین اهداف کوتاه
(، تعیوین چگوونگی   583: 2012، 4گیری منطقی )جوی مینوز  هایی از قبیل فرایند تصمیمریزی راهبردی به دلیل داشتن ویژگیبین، برنامه

هوای دوردسوت   بینی افقنگری و پیش(، ترغیب مدیران به تفکر بلندمدت و آینده3: 2010، 5گیتزی مطلوو )پارکرهحرکت به سمت آیند
یک تدوین و اجرای صحیح تواند با هایشان، می( و هدایت مدیران در انجام دادن فعالیت188، 1385کردی و سلمانپور خویی، ده )مبینی

 شوود. ی گردشگری بیش از پیش احساس میریزی راهبردی برای توسعهن شد، ضرورت اتخاذ برنامهمفید واقع شود. با توجه به آنچه بیا
و اراهوه   صنعت این روی پیش موانع رفع یزمینه در متعددی تحقیقات گردشگری، مزایای و فواید ونافزروز درک با اخیر، های سال در

 :شودمی اشاره مورد چند به ادامه در هک است گرفته ریزی گردشگری صورتراهبرد مناسب برای برنامه
 و مطالعوه  را خوزسوتان  اسوتان  ایران، در ریگدشگر صنعت توسعة موانع بررسی عنوان با تحقیقی در (2014)  6همکاران و طالقانی
 مکانوات ا و بازاریوابی،  ضوعف  گیوری،  تصومیم  مراکز تعدد و خوزستان استان در گردشگری نیافتگی توسعه بین که کردند گیرینتیجه

 مطالعوة  به دشگریرگ تصنع در نوآوری موانع بررسی عنوان با تحقیقی ( در2014) 7کوپرا و دارد. مارتا وجود معناداری رابطة زیربنایی

 هوای  گوذاری  سورمایه  در نوآورانوه  هوای  فعالیوت  مانع مختلف عوامل از متعدد شواهد تحقیق این اند. پرداخته لهستان جنوبی منطقة

 سوازمانی،  اصولی  بعود  سوه  در را گردشوگری  نووآوری  موانوع  تحقیق این .دهد می اراهه متوسط و کوچک، میکرو، اسمقی با توریستی

 ریزیبرنامه در نفعانذی مشارکت موانع تحقیقی در (2014)8کند. هاتیپوگلو می بندی تقسیم خالقیت با مرتبط های یندفرا و محیطی،

 برای نهادی ساختارهای عدم که دهدمی نشان تحقیق این کردند. نتایج مطالعه را ترکیه کشور در ی تراکیهمنطقه در پایدار گردشگری

 نزدیوک  هوای دیودگاه  ایون،  بور  عوالوه . است پایدار ریزی گردشگریبرنامه فرایند در نفعانذی کتمشار مانع مؤثر رهبری و همکاری

 گردشوگری  یتوسوعه  فراینود  درک موانع  است ممکن صیشخ منافع اساس بر مالی تمرکز و استراتژیک گیریجهت عدم سهامداران،

دهای گردشگری تانزانیا مورد ارزیابی قرار داد. نتوایج  از مقصرا ها (، درک گردشگران و رضایت آن2015) 9جان. ام فیلی مون.شود پایدار
 نسبتاج گذاریسرمایه اقامتی امکانات و اندازهاچشم وحش، حیات فرهن ، هایزمینه در تانزانیا در گردشگران ازنظردهد بررسی نشان می

 ذینفعوان  سوایر  و دولوت  کوه  شوود  باعو   نباید رام اینها رضایت دارند. اما است و گردشگران از عملکرد این بخشی صورت گرفتهخوب
. دارد وجود دارپای گردشگری توسعه هدایت برای هاییسیاست که دهد اطمینان باید دولت. باشند خرسند کامالج عملکردشان از گردشگری
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 بوه  را گردشوگری  مثبوت  اترثیتوأ  ترتیب به پایداری، جنبه سه به توجه با باید پایدار گردشگری که رسد می نتیجه این به درنهایت وی
 ،هوا رستوران) گردشگری بر تأثیرگذار هایمؤلفه شرایطدر زمینه  هانگرانی بیشتر .برساند حداقل به را گردشگری منفی تأثیرات و حداکثر
 خوود  به را المللینیب گردشگران تا دارد گذاریسرمایه و هماهن  ریزیبرنامه به مبرم نیاز که است( امنیت تور، راهنماهای ها،زیرساخت
گیوری گردشوگران محلوی در    ( عوامل مؤثر بر تصمیم2016) 1جاوید سیدوف و روما آدومایتینی .کند برآورده را شانانتظارات و کند جذو

 رییو گاو مقصد گردشگری در آذربایجان را مورد بررسی قرار دادند. از دیدگاه آنها چهار گروه از عوامل نقش مهمی بر تصومیم مورد انتخ
هوای شخصوی   های مقصد و ویژگوی محیطی، جاذبههای زیستشگران در انتخاو مقصد دارد که عبارتند از: امکانات رفاهی و ویژگیگرد

( عوامل موؤثر بور رضوایت و جوذو هور چوه بیشوتر        2017) 2مقصد.  کن  چی لی و سد دون  های گردشگریگردشگران و زیرساخت
هوای  هرد مطالعه قرار دادند. از دیدگاه آنها اگر چه عواملی مانند محل اقامت، خدمات غذا، مغواز مو گردشگران اروپایی به شهر ناهارن  را

ردشگران داخلی دارند اما مهمتورین عامول شناسوایی شوده کوه بور       های مقصد نقش زیادی بر رضایت گفروشی و سوغات و جاذبهخرده
نوازی مردم محلوی شوهر ناهارنو  نسوبت بوه      ر است، دوستی و مهمانگذارضایت گردشگران خارجی که از ناهارن  بازدید کردند تأثیر

ی رسوتان انزلوی و اراهوه   هوای گردشوگری در شه  ارزیابی فعالیوت »( در تحقیق تحت عنوان 1394گردشگران است. عظیمی و تیموری )
 یجملوه  ازعه حاکیست ج مطالتاین« SWOTو  ANPریزی گردشگری پایدار منطقه با استفاده از راهبردهای بهینه در راستای برنامه

 تأسیسوات  یتوسوعه  بازاریوابی،  و تبلیغوات  یشبکه یتوسعه به توانمی ریزی گردشگری شهرستانمهم برای توسعه و برنامه الزامات

 شیرذپ ظرفیت باالبردن و گردشگری، یتوسعه سازیفرهن  صنعت، این نیاز مورد انسانی نیروی تربیت و آموزش پذیرایی، و متیاقا
( 1397جمالی و همکواران )  .کرد اشاره درمانی بهداشتی امکانات و تجهیزات و گردشگری خدمات و تسهیالت وضعیت بهبود گردشگر،
ری ساحلی در استان بوشهر عوامل تاثیرگوذار در رضوایتمندی گردشوگران را ابتودا شناسوایی کردنود.       ریزی و توسعه گردشگبرای برنامه

مندی گردشگران تأثیرگذار است به ترتیب عبارت است از: کیفیت امکانات زیرساختی، کیفیت رفتار جامعوه  ایتمهمترین عاملی که در رض
 ت و کیفیت محیطی. میزبان، کیفیت خدما

 

 روش پژوهش
-ها مبتنی بور روش آوری دادهتحلیلی است. روش جمع -هش حاضر بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، توصیفیپژو

ی آماری تحقیق، شامل چهار گروه جامعه میزبان، گردشگران، مسؤوالن و نخبگان گردشگری است. جامعهدی و پیمایشی بودهسناهای ا
گیری جامعه میزبان و نفر است. روش نمونه 12، تمام شماری و 302، 290چهار گروه به ترتیب  ابلسر است. جامعه نمونه برای هرشهر ب

-آوری دادهاست. جموع ی غیرتصادفی بودهگیرؤوالن و نخبگان گردشگری به روش هدفمند و نمونهمس گردشگران به صورت تصادفی و

بورای تجزیوه و تحلیول     SWOTدست آمده، از مودل  های بهدادهاست. همچنین، در تحلیل های مورد نیاز در دو مرحله صورت گرفته
و طی مراحل الگوسازی ساختاری تفسیری  ISMیط نرم افزار مح عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر گردشگری شهرستان بابلسر سپس در

های اسوتنباطی مراحول و روش   از آنجایی که در بخش یافته ریزی استراتژیک گردشگری منطقه مورد مطالعه طراحی گردید.مدل برنامه
تحلیول  گوردد.  راهوه موی  ه اهوای اسوتفاده شود   تجزیه و تحلیل اطالعات تشریح گردیده است در این بخوش تنهوا دیودی کلوی از روش    

ها و تهدیدهای برون سازمانی است. این ( یکی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمانی با فرصتSWOTسوات)
 ریزی راهبوردی گیری و به عنوان یک پیش درآمد در امر برنامهبرداری در مراحل مقدماتی تصمیموم کلی، ابزاری برای بهرهمدل در مفه

مرحله اول چهارچوو تدوین راهبردها شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی  است. نوع کاربردی آن در
شود. نامند، اطالعات اصلی مورد نیاز برای تدوین راهبردها مشخص میه آن را مرحله ورود اطالعات میشود. در مرحله اول کرقابت می

شود و به همین منظور بین عوامل داخلی و خوارجی  نامند به انواع راهبردهای امکان پذیر توجه میرحله تطبیق میا ممرحله دوم که آن ر
ها، نقاط گیرند شامل ماتریس تهدیدات، فرصتهایی که در مرحله دوم مورد استفاده قرار میتکنیک گردد.نوعی تعادل و توازن برقرار می
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نامنود تنهوا از یوک    گیری میدر مرحله سوم که آن را مرحله تصمیم موقعیت و اقدام راهبردی است. ابیضعف، نقاط قوت و ماتریس ارزی
ریزی راهبردی کمی از اطالعات اراهه در ماتریس برنامه شود.ستفاده میریزی راهبردی کمی اروش منحصر به فرد، یعنی ماتریس برنامه

ای عینوی و بودون   اند، به شیوهرا که در مرحله دوم شناسایی شده راهبردهای قابل اجرااع شود تا بتوان انوشده در مرحله اول استفاده می
-راهبردی کمی، جذابیت نسبی انواع راهبردها را مشخص موی  ریزیاعمال نظر شخصی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد. ماتریس برنامه

تکنیوک الگوسوازی    نمایود. دون اعمال نظر شخصوی( اراهوه موی   )ب نماید. بدین ترتیب برای انتخاو راهبردهای خاص، یک مبنای عینی
صوورت مسوتقیم و   ای از عناصور مختلوف کوه بوه     ( فرایند یادگیری تعاملی است. در ایون تکنیوک مجموعوه   ISMساختاری تفسیری )

گیوری از  ک با بهوره کنیدر این ت شوند.آوری میغیرمستقیم با موضوع مورد نظر در ارتباط هستند تحت قالب یک مدل سیستماتیک جمع
مراحول   نمایود. شود که ساخت مدل را راحت موی هایی تقسیم میتجربیات عملی و دانش کارشناسان یک سیستم پیچیده به زیر سیستم

 باشد:زی ساختاری تفسیری به شرح زیر میتکنیک الگوسا

 (SSIMالف( تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری )

شود. آنگاه روابط دو بوه دو  باشد که در سطر و ستون اول آن متغیرها به ترتیب ذکر میتغیرها مید ماین ماتریس یک ماتریس، به ابعا
 رتند از :گردد. این نمادها عبامتغیرها به وسیله نمادهایی مشخص می

V  یعنی :i  منجر بهj شود؛  میX  یعنی بین :i  وj تاثیر متقابل و دو طرفه وجود دارد؛ A   یعنوی :j   بورi  رفوه دارد؛ و ر یکطیاثتو O  :
 ای میان دو شاخص وجود ندارد.یعنی هیچ رابطه

 (RMب(تشکیل ماتریس دسترسی اولیه و نهایی )

-می بررسی  بودن تسری منظور به ماتریس این و شودمی داده توسعه تعاملی خود تاریساخ ماتریس از استفاده با دسترسی ماتریس

« و»متغیور   بوا  «الف»متغیر  اگر یعنی تسری .باشدمی تفسیری ساختاری مدلسازی در یاسسا فرضیه یک محتوایی رابطه تسری .شود
 روابطی اساس بردر ارتباط است. سپس « ج»با متغیر « الف»غیر در ارتباط باشد در نتیجه مت« ج»با متغیر « و»و متغیر  باشد، در ارتباط

 .شوندمی حذف تسری روابط و شودیم مرس دارجهت گراف یک اند،شده تعیین دسترسی ماتریس در که

 هاپ( تعیین روابط پسین ، پیشین و سطح بندی شاخص

مواتریس   از شواخص /بعد هور  بورای  را هاو مجموعه ورودی هاخروجی مجموعه باید هاو شاخص ابعاد بندیوسطح روابط تعیین برای
هوا  ورودی مجموعوه  .پوذیرد موی  تواثیر  آن از هایی کهخصاش/دو ابعا شاخص/بعد خود ها شاملخروجی مجموعه .نمود استخراج دریافتی
 هاشاخص/بعد از یک هر هطرف دو روابط گذارند. سپس مجموعهمی تاثیر هایی که بر آنشاخص/ابعاد شاخص و مجموعه/بعد شامل خود
-مجموعوه  بر اساس هاخصاش/ابعاد. است تکرارشده خروجی و ورودی مجموعه در دو که هایشاخص/تعداد بعد یعنی. شودمی مشخص

 باشوند،  داشته یکسان طرفه دو روابط مجموعه و خروجی که مجموعه ییهاشاخص/ابعاد معمول، شوند. بطورمی بندیسطح حاصله های
 دیگری شاخص/هیچ بعد منشا باالیی سطح های شاخص/ابعاد بنابراین .دهندمی تشکیل را مراتب سلسله سطح باالیی هایخصشا/ابعاد
 سطوح همسان، فرآیند یک بواسطه سپس .شودمی تفکیک هاشاخص/دیگر ابعاد از گردید، تعریف باالیی سطح که هنگامی بود. هندنخوا
 شوند.مشخص می بعدی

 تعامالت عوامل مؤثر برگردشگری ت( ترسیم شبکه 

ها مشوخص شوده و   ل با دیگر شاخصعامدر این مرحله با استفاده از روابط پسین و پیشین و امتیاز سطح هر شاخص موقعیت آن در ت
 گردد.شبکه تعامالت آنها ترسیم می

 محدوده مورد مطالعه
 و رسووبات  سوطح  بور  شوده  انجام هایبررسی اساس بر و شتهدا قرار مازندران استان شمال در هکتار 1350 مساحت با بابلسر شهر
 -گرگوان  سواختی  زموین  زون در شناسیزمین ساختمان لحاظ از و تهیاف استقرار بابلرود رودخانه دلتایی هایآبرفت و ساحلی هایماسه
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 آن های جغرافیوایی ویژگی و گرفته رقرا بابلسر رودخانه دلتای انتهایی حد و خزر دریای جنوبی هایکرانه در شهر است.شده واقع رشت

 از عموومی  شویب  یوک  دارای و داشوته  فاعارت متر -15 آن جنوبی بخش و متر -27  بابلسر شمالی بخش است. عامل دو این از متأثر

 آن جنووبی  حود  و فریدونکنار شهر آن غربی حد بهنمیر، شهر آن شرقی حد خزر، دریای شهر این شمالی حد در .است شمال به جنوو

نفر بوده که متشوکل از   135191، 1395جمعیت این شهرستان طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  .است گرفته قرار بابل شهرستان
شهرستان بابلسر، که لقب یکی از خوش آو و هواترین مناطق شمالی کشور را بوه خوود    (.1395) مرکز آمار ایران،  خانوار است 24484

ی آن، تموام گردشوگران و   العواده اندازهای زیبوا و خوار   ار سرسبز و باطراوت که طبیعت بکر و چشمای بسیاختصاص داده است. منطقه

یکی از عوامل انتخاو بابلسر به عنوان قطب گردشگری، بواال بوودن    .جذوو و مسحور خود ساخته استا مهای سراسر جهان رتوریست
آفتابی این شهر از شهرهای رامسر و انزلی که آنها هم موقعیت گردشگری تعداد روزهای آفتابی در آن است، به طوری که تعداد روزهای 

قدمت دیرینه ای برخوردار است با این حال از نظر تجهیزات و تاسیسات جوابگووی   از باالیی دارند بیشتر است. گردشگری بابلسر با آنکه
 (.75: 1389و است )راهنمای گردشگری مازندران، ده و با مشکالت زیادی رو به رمیزان گردشگران به ویژه در فصل تابستان نبو

 

 های پژوهشیافته
منطقه مورد مطالعه است که در  و قابل اجرا در جهت توسعه اسبمشخص کردن راهبردهای من SWOTهدف از به کار بردن روش 

ده است که بهترین راهبردها با توجه این تحقیق نیز با توجه به مطالعاتی که در مورد گردشگری شهر بابلسر به عمل آمده سعی بر این ش
 داخلی و خارجی در  ذاربه ویژگی های داخلی و خارجی منطقه اراهه گردد.  بنابراین فهرستی از عوامل تاثیرگ
 (.2و  1گردشگری منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد که در زیر اراهه می گردد.  )جداول 

 
 شهر بابلسر.  عوامل داخلی تاثیرگذار در گردشگری 1جدول 

 امتیاز نهایی رتبه وزن نسبی عوامل داخلی

ها
ت 
قو

 

 12/0 3 042/0 ر بابلسرشه سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی در زمینه گردشگری در
 13/0 3 044/0 وجود آداو و رسوم سنتی و محلی
 18/0 4 045/0 دسترسی آسان و مناسب گردشگران
 12/0 3 041/0 داشتن محیطی آرام و بدون سرو صدا
 20/0 4 051/0 سواحل زیبا و مناسب برای گردشگری
 14/0 3 047/0 محیط طبیعی زیبا و بکر شهر بابلسر

 14/0 3 049/0 انداز زیبای شهر با گذر رودخانه بابلرود از وسط شهرم چش
 15/0 3 050/0 جود زیرساخت های مناسب برای گردشگریو

 12/0 3 040/0 باستانی و زیارتی در شهر بابلسر -وجود آثار تاریخی
 14/0 3 047/0 وجود اقامتگاه های سازمانی مانند متل بانک کشاورزی در شهر بابلسر

 15/0 3 050/0 .......(گردشگری در شهر بابلسر  )خزر شهر و .. -سیاست ساخت شهرک های تفریحی

ها
ف 
ضع

 

 08/0 2 042/0 عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه گردشگری شهر بابلسر
 04/0 1 044/0 عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی

 09/0 2 046/0 یتجهیزات رفاهی و اقامت ت ونامناسب بودن تسهیال
 09/0 2 048/0 بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی نامناسب

 08/0 2 042/0 عدم وجود نیروهای آموزش دیده در بخش گردشگری
 04/0 1 042/0 توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال  )تراکم کم در پاییز(

 04/0 1 044/0 گران و مردم محلیردشتفاوت و تعارض میان فرهن  گ
 08/0 2 041/0 م محلی با پدیده گردشگری و عدم آموزش آنان در زمینه گردشگریعدم آشنایی مرد

 09/0 2 047/0 نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات ورزشی و تفریحی
 09/0 2 048/0 نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی  )جاده ها، سیستم فاضالو(

 07/0 2 039/0 قالب ویال و. . . گرایش به استفاده شخصی از فضاهای گردشگری در
 38/2 مجموع امتیاز نهایی
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 .  عوامل خارجی تاثیرگذار در گردشگری شهر بابلسر2جدول 

 امتیاز نهایی رتبه وزن نسبی عوامل خارجی

ها
ت 
ص
فر

 

 20/0 4 052/0 ریگدشگرافزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش 
 22/0 4 056/0 افزایش انگیزه مردم برای مسافرت به شهر بابلسر

 14/0 3 049/0 وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده در بخش گردشگری در مناطق همجوار با بابلسر
 21/0 4 053/0 نزدیکی به قطب جمعیتی کشور  )استان تهران(

 15/0 3 052/0 بابلسر نسبت به مناطق گردشگری رقیبد در رف بهوجود جاذبه های گردشگری منحصر 
راه های ارتباطی مناسب به شهر بابلسر  )قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شر  به غرو استان 

 مازندران(
054/0 4 21/0 

وجود جاذبه های گردشگری در مناطق همجوار با شهر بابلسر به عنوان زوج گردشگری  
 ..()فریدون کنار و

051/0 3 15/0 

 15/0 3 052/0 افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری

ها
ید
هد
ت

 

 11/0 2 056/0 افزایش هزینه های خدمات و محصوالت نسبت به مناطق گردشگری رقیب
 11/0 2 055/0 به مناطق رقیبافزایش قیمت زمین های شهری و اماکن اقامتی اجاره ای نسبت 

 1/0 2 050/0 افزایش انگیزه مسافرت از سوی گردشگران به سایر مناطق گردشگری
 11/0 2 055/0 تراکم زیاد گردشگران و شلوغی بابلسر نسبت به مناطق رقیب
 10/0 2 053/0 افزایش جرایم اجتماعی در بابلسر با ورود گردشگران

 04/0 1 047/0 و سنتی از بین رفتن فرهن  محلی
 10/0 2 051/0 ات و خدمات گردشگری در مناطق گردشگری رقیبامکان ایشافز

 10/0 2 053/0 آلودگی سواحل بابلسر نسبت به سایر شهرهای ساحلی خزر
 10/0 2 052/0 آلودگی منابع آو،  هوا و خاک

 1/0 2 050/0 ردشگرانتغییر کاربری اراضی شهری و تک بعدی شدن کاربری آنها توسط گ
 10/0 2 051/0 تسهیالت از سوی دولت برای گسترش گردشگری ه مجوز وراهعدم ا

 5/2 مجموع امتیاز نهایی

 
 

گردشگری شهر بابلسر گردید که در  SWOTسپس با توجه به عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده اقدام به تشکیل ماتریس 
-نقطه ضعف می 11نقطه قوت در مقابل  11بابلسر دارای  شهرشود گردشگری است. همانطور که مشاهده مینمایش داده شده 3جدول 

باشد که این بررسی ساده از عوامل داخلی بیانگر این است که گردشگری شهر بابلسر از نظر تاثیرگذاری عوامل داخلی )مثبت و منفی( در 
باشد که تهدید می 11فرصت در مقابل  8 راینین گردشگری شهر بابلسر از نظر عوامل تاثیر گذار خارجی داشرایط برابر قرار دارد، همچ

 این امر نشاندهنده این است که گردشگری این شهر با تهدیدات بیشتری روبروست. 
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 گردشگری شهر بابلسر SWOT.  ماتریس 3جدول 
 
 
 
 
 
 
 

S. W. O. T 
 

 
 

 W نقاط ضعف Sنقاط قوت 

 زمینه گردشگری در شهر در = سرمایه گذاری های بخش دولتی و خصوصی

 = وجود آداو و رسوم سنتی و محلی  

 = دسترسی آسان و مناسب گردشگران 

 = داشتن محیطی آرام و بدون سرو صدا

 گردشگری= سواحل زیبا و مناسب برای 

 ر= محیط طبیعی زیبا و بکر شهر بابلس

 = چشم انداز زیبای شهر با گذر رودخانه بابلرود از وسط شهر

 = وجود زیرساخت های مناسب برای گردشگری

 باستانی و زیارتی در شهر بابلسر -= وجود آثار تاریخی 

 ابلسرر بوجود اقامتگاه های سازمانی مانند متل بانک کشاورزی در شه= 

 گردشگری در شهر بابلسر  )خزر شهر( -= سیاست ساخت شهرک های تفریحی

= عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه گردشگری شهر 

 گذاری دولتی = عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه 

 ات رفاهی و اقامتیهیز= نامناسب بودن تسهیالت و تج 

 = نامناسب بودن تسهیالت بهداشتی و خدماتی

 = عدم وجود نیروهای آموزش دیده در بخش گردشگری 

 ر پاییز(= توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال  )تراکم کم د 

 ن و مردم محلیگرا= تفاوت و تعارض میان فرهن  گردش 

= عدم آشنایی مردم محلی با پدیده گردشگری و عدم آموزش آنان در زمینه  
 گردشگری

 = نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات ورزشی و تفریحی 

ت های محیطی و کالبدی  )جاده ها، سیستم = نامناسب بودن زیرساخ 
 فاضالو(

  =گرایش به استفاده شخصی از فضاهای گردشگری در قالب ویال

 WOراهبردهای  SOراهبردهای  Oفرصت ها

= افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در  
 بخش گردشگری

 برای مسافرت به شهر بابلسر = افزایش انگیزه مردم 

در بخش دیده  = وجود نیروهای متخصص و آموزش
 گردشگری در مناطق همجوار با بابلسر 

 = نزدیکی به قطب جمعیتی کشور  )استان تهران(

= وجود جاذبه های گردشگری منحصر به فرد در بابلسر 
 قیب  )رودخانه بابلرود(نسبت به مناطق گردشگری ر

اه های ارتباطی مناسب به شهر بابلسر  )قرار گرفتن = ر 
 در مسیر ارتباطی شر  به غرو استان مازندران(

= وجود جاذبه های گردشگری در مناطق همجوار با 
 شهر بابلسر به عنوان زوج گردشگری  )فریدون کنار (

ری = افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذا 
 در بخش گردشگری

گانه ساحل بابلسر    9. تقویت امکانات اقامتی و بهداشتی به ویژه در پارکین  های 1

 (ووو و و)
مایه گذاری در زمینه گردشگری از طریق اعطای .  تشویق بخش خصوصی به سر2

ت از طرف دولت به سرمایه گذاران.  تسهیال

 (ووووووو)
تی مانند بقعه امام باستانی و زیار -.  توسعه و توجه به جاذبه های فرهنگی،  تاریخی3

 (ووووزاده ابراهیم و . . .  .  )
.  توسعه تفریحات رودخانه ای در رودخانه بابلرود مانند قایق سواری،  اسکی روی آو 4

 (ووووووو. . .  .  )
.  جلوگیری از استفاده شخصی از فضاهای گردشگری به ویژه در ساحل بابلسر.   5

 (وووووو)
ا و مسابقات ورزشی آبی مانند مجسمه سازی با .  برگذاری جشنواره ها،  کنفرانس ه6

های ساحلی،  مسابقات قایق رانی در رودخانه و کنفرانس های علمی در دانشگاه ماسه 

 (وووووووها  )دانشگاه مازندران(.  )

و چگونگی تعامل با  . آموزش و آگاهی دادن به مردم در زمینه گردشگری1

 (ووووگردشگران.   )

.  بهبود و تقویت تسهیالت بهداشتی و خدماتی بخصوص در مناطق گردشگری 2

 (ووووووووساحلی بابلسر.  )
 .  بازنگری در جاذبه ها و خدمات اراهه شده به گردشگران.  3

 (وووووو) 
به گردشگران در طول مسیرهای .  توسعه و بهبود مراکز اراهه دهنده خدمات 4

 (ووووومنتهی به بابلسر.  )
 .  توجه بیشتر به توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی و زیارتی. 5

 (ووووو) 
.  استفاده از تجربیات مناطق گردشگری همجوار با بابلسر در زمینه گردشگری.  ) 6

 (وووووووو

 WTراهبردهای  STراهبردهای  Tتهدیدها 

= افزایش هزینه های خدمات و محصوالت نسبت به  
 مناطق گردشگری رقیب 

= افزایش قیمت زمین های شهری و اماکن اقامتی اجاره 
 ای نسبت به مناطق رقیب 

گردشگران به سایر = افزایش انگیزه مسافرت از سوی 
 مناطق گردشگری

راکم زیاد گردشگران و شلوغی بابلسر نسبت به = ت
 مناطق رقیب

 = افزایش جرایم اجتماعی در بابلسر با ورود گردشگران 

 = از بین رفتن فرهن  محلی و سنتی 

در مناطق = افزایش امکانات و خدمات گردشگری 
 گردشگری رقیب

احل بابلسر نسبت به سایر شهرهای = آلودگی سو 
 ساحلی خزر

 = آلودگی منابع آو،  هوا و خاک و . . . .  . 

= تغییر کاربری اراضی شهری و تک بعدی شدن  
 کاربری آنها توسط گردشگران

تسهیالت از سوی دولت برای  = عدم اراهه مجوز و
 گسترش گردشگری 

ایش نظارت بر مراکز اراهه دهنده خدمات به گردشگران به ویژه نظارت بر قیمت . افز1

 (وووووخانه ها و ویالهای اجاره ا )

ای گردشگران و مردم محلی.   .  ایجاد و گسترش امنیت بر2

 (وووو)
.  جلوگیری از تراکم و شلوغی مراکز گردشگری از طریق ایجاد و گسترش فضاهای 3

 گردشگری به ویژه فضاهای ساحلی برای عموم گردشگران. 

 (وووووووووو) 

.  نسب عالهم راهنمای گردشگری در طول جاده و سطح شهر بابلسر برای دسترسی 4
 گردشگری. -آسان گردشگران به مراکز تفریحی

 (ووو) 
تفریحی و -قررات و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از مراکز گردشگری.  تدوین م5

 اطالع رسانی و آموزش این مقررات به گردشگران و مردم. 

 (وووووو) 

و استفاده از افراد آموزش دیده در این  .  احداث مراکز اطالع رسانی به گردشگران6

 (ووومراکز.   )

 . سرمایه گذاری بیشتر برای تبلیغات بویژه از طریق رسانه ها . 1

 (ووووو) 
تقویت زیرساخت های گردشگری شهر بابلسر با تاکید بر گردشگری ساحلی.  )  . 2

 (ووووووووو
ان با اراهه خدمات مناسب به .  ایجاد فضایی دلچسب و خاطره انگیز برای گردشگر3

 (وووووووآنها.  )
طرحهای  .  استفاده از افراد متخصص در تمامی مراحل برنامه ریزی و اجرای4

 (وووووووووگردشگری .  ) 
.  بهبود و توسعه مساهل بهداشتی و امنیتی بخصوص در مناطق گردشگری 5

 (ووووووساحلی بابلسر.  )
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با توجه به نتایج به دست آمده از محاسبه امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی گردشگری شهر بابلسر که مجموع امتیاز نهایی عوامل داخلی 
ها و محور  xشود محل تالقی محور میمشاهده  1باشد و همانطور که در شکل می 5/2وع امتیاز نهایی عوامل خارجی برابر و مجم 38/2برابر 

y باشند که ریزی در جهت توسعه گردشگری شهر بابلسر قابل قبول میها در ناحیه دو قرار دارد و بیانگر این است که راهبردهایی برای برنامه
ار قرار گیرد و راهبردهای رسوخ در در دستور ک (ST)وضعیت موجود گردند. به عبارت دیگر باید راهبردهای ایجاد تنوع  موجب حفظ و نگهداری

ریزی گردشگری شهر بابلسر باید از توان اینگونه بیان کرد که برای برنامهبازار و توسعه محصول مورد استفاده قرار گیرد . در حالت کلی می
 برای رسوخ در بازار و توسعه محصول استفاده گردد.  (ST) راهبردهای تنوع 

 

 

 خارجی گردشگری شهر بابلسرماتریس داخلی و  .1شکل 
 

 تحلیل یافته های پژوهش

 ریزی استراتژیك گردشگری بابلسرطراحی الگوی برنامه
از چهار گروه راهبردهای شناسایی شده و کنار گذاشتن سایر راهبردها و  هایی مانند پیشنهاد تنها یک گروهدارای محدودیت SWOTروش 

است تا با باشد که در تحقیق حاضر سعی شدهریزی( میشنهاد شده )نقش و جایگاه راهبردها در برنامهعدم اراهه روند اجرای راهبردهای نهایی پی
که با توجه به ماتریس داخلی و خارجی  STین مرحله از تحقیق راهبردهای ها جبران گردد. در ااستفاده از روش الگوسازی ساختاری این ضعف
نفر از کارشناسان گردشگری با  12اند با استفاده از نظرات رحله اول تحقیق مشخص شدهطراحی شده به عنوان راهبردهای پیشنهادی م

تریس رابطه متقابل ترسیم گردید )ماتریس مقایسه زوجی شدند. نتایج به دست آمده به شکل ما WTو  SO ،WOراهبردهای گروه 
ش نتایج حاصل از آنها بودند از ( قادر به پوشSTبردهای گروه مبنا )خودتعاملی اولیه(. راهبردهای سه گروه غیر مبنای اراهه شده باال که راه

در به پوشش نتایج آنها نبودند در ماتریس به همراه ماتریس خود تعاملی اولیه حذف شده و مابقی راهبردهایی که راهبردهای گروه مبنا قا
(. 5ر تنها ماتریس خودتعاملی نهایی آورده شده است)جدول راهبردهای گروه مبنا قرار داده شدند که به دلیل محدودیت صفحات تحقیق حاض

 است.شده شناسی تشریحباشد که در بخش روشمی Vو  A ، X، O ها چهار عالمت عالهم مربوط به نوع رابطه

 (RMتشکیل ماتریس دستیابی )
تعاملی ساختاری به یک ماتریس  –تریس خود های ماتفسیری داده –افزار الگوسازی ساختاری برای تشکیل ماتریس دستیابی در محیط نرم

طر عدد یک را جایگزین شود که در هر سها به صفر و یک به اینگونه عمل می( تبدیل شد. برای تبدیل داده1و  0دو ارزشی صفر و یک )
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یف روابط راهبردها با یکدیگر کنیم. این عمل در محیط نرم افزار که با تعرمی Oو  Aهای و عدد صفر را جایگزین عالمت Vو  Xهای عالمت
شود، استفاده می Yو  Xشود. به این ترتیب از اعداد نشانگر هرکدام از راهبردها در محور باشد؛ برآورد میبه صورت مقایسه تاثیرات زوجی می

که نشانگر عدم وجود رابطه « نه»اسخ و به ازای هر پ 1باشد نرم افزار عدد که نشانگر وجود رابطه بین دو راهبرد می« بله»که به ازای هر پاسخ 
 یابی اولیه است.س دستشود. نتیجه به دست آمده در این مرحله ماتری(  قرار داده می0باشد عدد صفر )میان دو راهبرد در حال مقایسه می

 تعاملی ساختاری راهبردهای انتخاب شده تحقیق –. ماتریس خود 4جدول 
J 

 

I 

St2 St3 St4 St5 St6 So3 So5 Wt2 Wt4 Wo1 Wo4 

St1 X X X A O V X X X X X 
St2 - O X A X X O X X A X 
St3 - - X A X O O A A A X 
St4 - - - X X X O X A A A 
St5 - - - - X X O X A A A 
St6 - - - - - X O X A A A 
So3 - - - - - - X V X X X 
So5 - - - - - - - O A A O 
Wt2 - - - - - - - - A A X 
Wt4 - - - - - - - - - A V 
Wo1 - - - - - - - - - - V 
Wo4 - - - - - - - - - - - 

 
گردد. به همین دلیل شود لذا روابط غیرمستقیم آنها برآورد نمیدر ماتریس دستیابی اولیه صرفا روابط مستقیم بین راهبردها در نظر گرفته می

تاثیرگذار  2ر راهبرد ب 1ارزیابی قرار گرفت. منظور از روابط ثانوی میان راهبردها این است که اگر راهبرد در ادامه روابط ثانویه بین راهبردها مورد 
تاثیرگذار است. همچنین در این مرحله امتیاز قدرت نفوذ و  3تاثیر بگذارد، در این صورت راهبرد یک بر راهبرد  3بر راهبرد  2باشد و راهبرد 

رای به دست آوردن میزان یابی به امتیاز نفوذ هر راهبرد اعداد مربوط به سطر و بارزیابی گردید. برای به دستمیزان تاثیرپذیری راهبردها 
است، به عبارت بهتر اعداد مربوط به سطر هر تاثیرپذیری هر راهبرد اعداد ستون مربوط به آن راهبرد در ماتریس دستیابی نهایی جمع شده

رد از سایر راهبردها است، لذا ر سایر راهبردها و اعداد ستون مربوط به هر راهبرد نشانگر میزان تاثیرپذیری آن راهبراهبرد نشانگر میزان تاثیر آن ب
( 6جدول ) باشد که نتیجه آن درجمع جبری امتیازات سطر و ستون مربوط به هر راهبرد به ترتیب نشانگر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن می

 شود. مشاهده می

 اتریس دستیابی نهایی و قدرت نفوذ و میزان وابستگی راهبردها. م5جدول 
 

 شماره
J 
I 

St1 St2 St3 St4 St5 St6 So3 So5 Wt2 Wt4 Wo1 Wo4 قدرت نفوذ 

1 St1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 
2 St2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 
3 St3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 
4 St4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 
5 St5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
6 St6 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
7 So3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
8 So5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
9 Wt2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

10 Wt4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 
11 Wo1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 
12 Wo4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

  12 9 12 12 9 9 2 1 5 5 5 5 میزان وابستگی 
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 ، پیشین و سطح بندی راهبردهاتعیین روابط پسین
باشد. همچنین امتیاز پیشینه مربوط به امتیاز پسینه راهبردها نشانگر این است که هر راهبرد بر روی چند راهبرد دارای تاثیرگذاری می

پذیرد. هدف از محاسبه امتیوازات پسوینه و پیشوینه    د نظر از چند راهبرد تاثیر میموضوع است که راهبرد مورهر راهبرد نشان دهنده این 
 باشد.ریزی استراتژیک میمشخص کردن جهت تاثیرات هر راهبرد در ساختار برنامه

 
 ریزی استراتژیك و سطح آنها.  روابط راهبردها در ساختار مدل برنامه6جدول 

 سطح  مشترک پسینه یشینهپ راهبرد شماره
1 St1 13 4و3و2و1 12و11و10و9و8و7و4و3و2و1 5و4و3و2و 
2 St2 23 4و3و1و2 12و11و10و9و8و7و4و3و1 و2 5و4و3و1و 
3 St3 33 4و1و2و3 12و11و10و9و8و7و4و2و1 و3 5و4و2و1و 
4 St4 43 3و1و2و4 12و11و10و9و8و7و3و2و1 و4 5و3و2و1و 
5 St5 5 5 4 5 12و11و10و9و8و7و4و3و2و6و 
6 St6 63 6 12و11و10و9و8و7و6 5و 
7 So3 72 11و8و7 12و11و10و9و8و7 11و8و6و5و4و3و2و1و 
8 So5 82 11و7و8 12و11و10و9و7و8 11و7و6و5و4و3و2و1و 
9 Wt2 91 11و10و9 11و10و9 12و11و10و8و7و6و5و4و3و2و1و 
10 Wt4 101 12و9و10 12و9و10 12و11و9و8و7و6و5و4و3و2و1و 
11 Wo1 112 8و7و11 12و10و9و8و7و11 8و7و6و5و4و3و2و1و 
12 Wo4 121 10و9و12 10و9و12 11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1و 

 
وابسوتگی   –ریزی استراتژیک گردشگری منطقه مورد مطالعه، اقدام به تشکیل ماتریس قدرت نفووذ  برای ترسیم مدل برنامهدر ادامه 

دید. برای این منظور راهبردها براساس امتیاز قدرت و امتیاز نفووذی کوه بوه دسوت     ریزی گرردهای تشکیل دهنده مدل برنامهبرای راهب
 (.1)نمودار 1به چهار طبقه زیر تقسیم شدند  6اند، ) با توجه به شماره هر یک از راهبردها در جدول آورده

 
            12  
زیاد 11 5           

 
  III     14و3و2و  IV   10 
            9 
            8  
ت نفوذ 7  6          

قدر
 

 6         11و8و7   
            5 
  II       I   4 

  3            12و10و9
            2 

کم
 

            1 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 کم    تاثیرپذیری  زیاد

 تاثیرپذیری -ماتریس قدرت نفوذ  .2شکل

 
: راهبردهایی که وابستگی زیادی به دیگر راهبردها دارند )امتیاز وابسوتگی بواال(.    2ر راهبردها ندارند. طبقه ذیری چندانی نسبت به دیگ: راهبردهایی که قدرت نفوذ  و تاثیرپ 1طبقه .  1

 تیاز نفوذ باال(.: راهبردهایی که بر روی راهبردهای دیگر تاثیر قابل توجهی دارند )ام4ارند. طبقه : راهبردهایی که با دیگر راهبردها رابطه دو طرفه د 3طبقه 
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، 1،   5قرار دارند. به عبارت دیگر راهبردهای  2و  4شود راهبردها شناسایی شده در دو طبقه ( مالحظه می2که در نمودار ) همانطور

ها دارند. بعد از ن تاثیر را بر روی راهبردهای سایر گروهدهند به ترتیب  بیشتریرا تشکیل می STکه راهبردهای گروه  6و  4،  3، 2
ریزی در ریزی استراتژیک به همراه روند انجام برنامهنفوذ مدل برنامه –م از راهبردها در ماتریس قدرت امشخص شدن وضعیت هر کد

 است.نشان داده شده 3شکل 
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 گیرینتیجه
 و دارد را خود خاص های که پیچیدگی است اجتماعی و یجهان پویای پدیده مثابه به صنعت، یک از فراتر گردشگری صنعت امروزه
گردشگری از  آورد. فراهم گردشگری صنعت ریزی برنامه برای ئنیچهارچوو مطم تواند می پدیده این علمی تحلیل و دقیق شناخت

 و توزیع سطح منطقه شده و اجتماعی در مهمترین عوامل عمران نواحی، فعالیتی ارزآور و متعادل کننده است، که موجب توسعه اقتصادی
وزه بزرگترین بخش صنعت و صادرات جهانی را عادالنه درآمد و همچنین اشتغال زدایی را همراه دارد، و فعالیتهای وابسته به آن، امر

اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد محدود نمی گردد. در صورت  برنامه ریزی و توسعه از . شامل می شود
قابل توجهی ش اندیشیده شده، گردشگری  قادر است منابع مستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم یپ

و به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه ای منجر   را در توسعه ملی ایفا نماید،
زات فو  است که کشورهای مختف به رقابت و تالش هر چه بیشتر در توسعه گردشگری و جذو هر چه بیشتر ابدلیل امتی می گردد.

ن المللی اهتمام می ورزند. این کشورها با فعالیت های گسترده از جمله: ایجاد اقامتگاهها و هتل های زنجیره ای ملی و گردشگران بی
، مدیریت هدفمند، سیتم های اطالعاتی کارا، به نتایج شگرفی دست  قل سریعنبین المللی، گسترش خدمات غذایی، خدمات حمل و 

اشتغال برای گروههای مختلف، رونق صنایع دستی، حمل و نقل و صنایع وابسته به جهانگردی  توسعه گردشگری ضمن ایجاد یافته اند.
از دارنده ای در مقابل خروج ارز از کشور دارد، همچنین برا به دنبال دارد. این امر منبع قابل توجهی جهت کسب درآمدهای ارزی و عامل 

یرات متقابل سایر بخش های اقتصادی بر همدیگر را تسریع می کند. تنها گردشگری به گردش سریع پول در کشور کمک می کند. و تاث
است و مانع از  گردشگری صنعت صنعتی که می تواند تکمیل کننده صادرات غیر نفتی و صنعتی باشد و به درآمدهای ارزی مدد رساند،

  وابستگی کشور به درآمد ارزی  فروش نفت می گردد
ای مهمترین نقاط قوت، مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه با روش و SWOTبا استفاده از تکنیک  در تحقیق حاضر در مرحله اول

برای مشارکتی کردن تحقیق و به گردید. سپس  ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری شهر بابلسر شناسایی و فهرستضعف، فرصت
م، مسؤوالن و گردشگران استفاده شد که با توجه به وزن نهایی ریزی اراهه شده از دیدگاه سه گروه مردویژه طراحی الگوی برنامه

اند. بندی شدهسر اولویتلهای این سه گروه عوامل استراتژیک داخلی و خارجی برای گردشگری شهر بابمحاسبه شده با استفاده از دیدگاه
ریزی استراتژیک بودند. بنابراین ختار برنامهترین راهبردهای ساوابسته WO4و  WT2 ،WT4ترین و راهبردهای زیربنایی ST5راهبرد 

ؤولین و سشود مباشد، پیشنهاد میبا توجه به نتایج به دست آمده از دو گام پیموده شده که گویای شرایط خاص منطقه مورد مطالعه می
زی استراتژیک به دست آمده به ریهای ذیربط مانند اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر بابلسر از الگوی برنامهارگان

ویژه نوع و توالی راهبردهای مشخص شده در جهت توسعه گردشگری در این شهر استفاده نمایند. چرا که نتایج به دست آمده خاص 
 است تا تمامی جوانب به ویژه جنبه مشارکتی آن که ذینفعان گردشگریباشد و در مراحل مختلف آن سعی شدهعه میلمنطقه مورد مطا

تواند ریزی طراحی شده میشد در اراهه راهبرد و اراهه مدل نهایی در نظر گرفته شوند. لذا اجرایی شدن مدل برنامهاین شهر را شامل می
های درگیر در این زمینه برداشته و منافع مالی و زمانی شگری شهر بابلسر را از پیش روی ارگاندها و مساهل گربسیاری از کاستی
 باشد، عاید آنها نماید.های انجام شده که نتیجه عدم انجام اقدامات غیر علمی و غیر اصولی میجوییطریق صرفه بسیاری را از
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