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چکیده
گردشگری همواره در طول تاریخ دارای اهمیت بوده است ولی آنچه که امروزه به این فعالیت بعدی خاص بخشیده ،وجود پتانسیل
این فعالیت در زمینه اشتغال و اقتصاد پایدار میباشد .گردشگری با اینکه دارای مزیتها و پتانسیلهای فراوانی است ولی دارای
معایبی نیز هست که تزلزل اصول اخالقی و نابودی زیستگاههای طبیعی از این جمله میباشد .بندرانزلی یکی از شهرهای شمال
کشور ،دارای آثار جاذب گردشگری فراوانی است و همه ساله مقصد گردشگران زیادی میباشد ،که سرانجام این امر وجود نتایج
مثبت و منفی زیادی در این شهر میباشد .هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل ویژگیها و ظرفیتهای گردشگری در
بندرانزلی میباشد .روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی و توسعهای است .گردآوری دادهها به روش کتابخانهای و
میدانی بوده است .تحلیل دادهها به کمک بارومتر پایداری انجام گردیده و در طراحی پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده
است .جامعه آماری شامل گردشگران بندرانزلی و براساس فرمول کوکران  483نفر میباشد .نتایج تحقیق حاکی از ظرفیت
متوسط گردشگری بندرانزلی و با امتیاز  13.41میباشد که بیشترین مولفههای مؤثر بر گردشگری بندر انزلی ،مولفههای محیطی-
کالبدی و با امتیاز  41.53میباشد .در نهایت برای توسعه گردشگری بندر انزلی با استفاده از مدل  SWOTپیشنهادهایی مانند
تبلیغات پتانسیلهای بندر انزلی در جهت جذب گردشگران خارجی ،تشریک مساعی با ساکنین در جهت حفظ جاذبههای طبیعی و
انسانساخت و غیره ارائه گردید.
واژهگان کلیدی :گردشگری ،گردشگری پایدار ،SWOT ،بندر انزلی.

 .1نویسنده مسئول:

Email: Esmailzadehyaghoub@yahoo.com
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مقدمه
درجهان معاصر ،گردشگری به عنوان عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی میگردد .در
کشورهای صنعتی ،توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد میشود و در کشورهای
درحال توسعه فرصتی برای صادرات ایجاد میکند ،به طوری که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است
(صالحی و پازوکینژاد .)131 :1141 ،در دهههای اخیر رشد و توسعه صنعت گردشگری و اتخاذ آن به عنوان یکی از
فعالیتهای عمده اقتصادی از طرف کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه و رقابت مقاصد عمده گردشگری در جهت
جذب گردشگران ،برنامهریزان را بر آن داشته تا برای افزایش درآمدهای حاصله از فعالیتهای گردشگری به دو مقوله
مهم افزایش رضایت گردشگران و ارتقای لذت و کیفیت تجربه گردشگری و تالش در راستای حفظ منافع جوامع میزبان
توجه نمایند (قالیباف و شعبانیفرد .)191 :1142 ،در واقع امروزه فعالیت گردشگری به عنوان یکی از ابزارهای مهم در
شناسایی هویت ملی و فرهنگی ،تحصیلی ،درآمد و رشد و پویایی اقتصاد شمرده میشود (مشیری و همکاران)01 :1112 ،
و بعد از صنعت نفت و خودروسازی ،پردرآمدترین صنعت حال حاضر دنیا به شنار میرود (جعفریصمیمی و همکاران،
 .)11 :1140همچنین این فعالیت به عنوان ابزاری قوی برای توسعه ،رشد و تنوع اقتصادی ،اشتغال و غیره عمل میکند
( Patterson et al, 2006, 407و  .)Sasidharan et al, 2001,163همچنین سازمان گردشگری جهانی ،اظهار
داشته که توسعه گردشگری میتواند سهم مهمی در سه بخش توسعه پایدار -اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی -ایفا
کند ( .)Del Mar Alonso, 2013 :201گردشگری را میتوان صنعت سفید نام نهاد ،زیرا برخالف اغلب صنایع
تولیدی بدون آلودهسازی محیطزیست انسانی ،زمینهساز دوستی و تفاهم بین ملتهاست و صلح و صفا را برای مردمان به
ارمغان میآورد .کشور ایران نیز از جنبه جاذبههای گردشگری ،دارای انواع اقلیمها ،فضاها و فصلهاست و از جنبه آثار
باستانی ،مناطق تفریحی و زیباییهای طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری میکند (الوانی و
پیروخت.)11 :1112 ،
گردشگری به عنوان یکی از عظیمترین فعالیتهای دنیا با بسیاری از بخشهای اصلی اقتصاد جهانی ارتباط دارد .هر
پدیدهای نظیر گردشگری که با ابعاد اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و زیست محیطی زندگی بشر به شکل پیچیدهای در
ارتباط بوده و بر سه سطح تولید ،ارائه و خدمات متکی میباشد .سادهترین تعریف از گردشگری ،فعالیتی است که موجب
میگردد تا افراد برای مدتی از خانههای خود خارج شده و جهت بازدید از دیگر نقاط جهان به سفر بپردازند و در طول
مدت سفر نیز نیازهای پذیرایی و اقامتی آنها برطرف گردد (ای .فنل .)00:1112 ،بورکارت و مدلیک گردشگری را
سفری موقتی و کوتاه معرفی میکنند که در آن گردشگر برای سیر و سیاحت به منطقهای خارج از محل سکونت و کار
خود میرود (کاظمی .)19 :1112 ،سازمان جهانگردی ،گردشگر را کسی میداند که به کشورهای دیگر سفر کند و هدف
اصلی سفرش انجام فعالیتهای درآمدزا نیست (لطیفی .)90 :1111 ،گردشگری به کشورهای در حال توسعه در حل
مشکالتی نظیر :بیکاری و فقر با تحرک بخشی به پتانسیلهای این کشور کمک میکند .این در حالی است که
گردشگری فعالیتی پاک است که به طبیعت ضرری نمیرساند و در حفظ طبیعت نیز برای نسلهای آینده کمک میکند.
گردشگری به واسطه ماهیت خود فعالیت پیچیده و ترکیبی و مستلزم مشارکت بخشهای مختلف و متعدد جامعه است و
اثرات مثبت و منفی گستردهای را نیز در سطوح مختلف برجای میگذارد (زالی و اسماعیلزاده .)41 :1149 ،گردشگری
همواره در طول تاریخ وجود داشت ولی عواملی همچون :گسترش شهرنشینی ،بهبود ساختار زیربنایی ،تدوین قوانین
مطلوب کار و افزایش درآمدها ،ارتقاء سطح فرهنگ و بینش اجتماعی ،پیدایش مؤسسات توریستی و غیره باعث تکامل و
رواج گردشگری شدهاند (لطفیخاچکی .)113 :1111 ،گردشگری در سالهای اخیر به عنوان یک صنعت پر رونق مورد
توجه بوده است و از ابعاد مختلف مورد بررسی و ظرفیت سنجی قرار گرفته است .از جمله پژوهشها در این زمینه
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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حاجینژاد و احمدی ( )1114در پژوهشی با عنوان تأثیرات اقتصادی گردشگری تجاری بر مناطق شهری (مطالعه
موردی :شهر بانه) به بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری تجاری بر شهر بانه پرداخته است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که فعالیتها و اشتغال حاصل از این فعالیت درغیاب بخشهای صنعت ،خدمات و کشاورزی توانسته اثرات
اقتصادی قابل توجهی را بر شهر بانه داشته باشد و افزایش در آمد و اشتغال و قیمت زمین در این شهر را در پی داشته
باشد .سقایی و علیزاده ( )1140در مقالهای با عنوان امکانسنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه ،به
قابلیت سنجی گردشگری در این شهرستان پرداختند و به ارائه مهمترین راهبردهای گردشگری در شهرستان پاوه پرداختند
و همچنین نشان دادند که ضعفهای موجود در منطقه در عدم توسعه گردشگری نقش اساسی دارد .در پژوهشی دیگر،
اکبریان رونیزی ( )1140به بررسی رابطه توسعه گردشگری و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی (دهستان سولقان)
پرداخت .وی در این پژوهش رابطه مستقیم و معنادار بین توسعه گردشگری و سرمایه اجتماعی را نشان داد .حسنی مهر و
تبری ( )1142درمقالهای با عنوان پژوهشی در فضای گردشگری شهر انزلی با تأکید بر بازاریابی گردشگری نشان دادند
که روند تغییرات مراکز خدماتی با افزایش جمعیت گردشگر متناسب نیست و هر چند منطقه آزاد به عنوان انگیزه مسافرت
در ذهن گردشگران جای دارد اما شرایط موجود منطقه آزاد تجاری نقشی در فعالیتهای گردشگری مسافران ایفا نمیکند
و عدم توسعه جدی کمی و کیفی مراکز خدماترسانی به عنوان چالشی در بازار گردشگری شهر به حساب میآید .قدیری
معصوم و همکاران ( )1140در پژوهشی با عنوان ارزیابی توان توسعه گردشگری بیابان و تأثیر آن بر ابعاد اجتماعی-
اقتصادی و کالبدی در سکونتگاههای روستایی (مورد مطالعه :روستاهای شهرستان خور و بیابانک) به ارایه راهکارها و
راهبردهای توسعه گردشگری در روستاهای فوق پرداخته و معتقدند که از طریق برنامهریزی منطقی و عقالنی در راستای
ظرفیت و پتانسیل منطقه و توجه بنیادین به مفاهیم و آموزههای گردشگری پایدار میتوان مقدمات توسعه گردشگری را
فراهم کرد .فاضلنیا و هدایتی ( )1114در پژوهشی با عنوان راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه زریوار ،به
بررسی پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری دریاچه زریوار و ارایه راهبردهای بهینه گردشگری این منطقه
پرداختند و در نتیجه نشان دادندکه آستانه آسیبپذیری دریاچه به خاطر گردشگری آن باالست و نیازمند بازنگری و ارائه
سیاستهای مناسب و همچنین مدیریت واحد جهت رفع محدودیتها و استفاده از قابلیتها و توانمندیهای آن میباشد.
ابراهیمزاده و همکاران ( )1141در پژوهشی به بررسی استراتژیهای گردشگری استان لرستان پرداختند و متوجه شدند
که راهبرد  WOمناسبترین راهبرد برای این استان میباشد .سرایی و شمشیری ( )1140به بررسی استراتژیهای
گردشگری شهر شیراز پرداختند و راهبرد  SOمناسبترین راهبرد برای این شهر میباشد و در تحقیق دیگری هزارجریبی
و کرمی ( )1142راهبرد مناسب گردشگری برای روستای افجه استان تهران را راهبرد محافظهکارانه انتخاب کردند.
در سال  ،0222مطالعهای از سوی پتر .اس .مورنو از گروه مطالعات محیطی دانشگاه ویسکانسین در مادیسون تحت
عنوان گردشگری در حوزه کارآئیب :بررسی اثرات سرمایهگذاریهای خارجی انجام شد .وی گردشگری طبیعی را به
عنوان یک عامل بالقوه نجات دهنده ارزشهای اکولوژیکی و اقتصادی در بسیاری از بخشهای آمریکای التین میداند و
سرمایه گذاریهای خارجی را ابزاری برای توسعه پایدار محلی معرفی میکند .مورنو در تحقیق خود از سه مطالعه موردی
در سواحل برزیل و جزایر هندوراس جهت تبیین چالشهایی که جامعههای محلی در کسب منافع گردشگری آنها مواجه
هستند استفاده نمود .موفقیت این جوامع در جذب سرمایههای خارجی ،به توانمندیهای آنها در نحوه هدایت این
سرمایهها و کنترل بر منابع محلی بستگی دارد .این امر ،نیاز به تغییر فرهنگی از طریق برنامهریزی و توجه به ابعاد
سیاسی موضوع را مشخص نمود .نقطه قوت پژوهش انجام شده از سوی مورنو ،توجه به امر سرمایهگذاری خارجی و
همچنین دادن بعد سیاسی به برنامهریزی محلی میباشد.
گردشگری را با توجه به هدف آن میتوان به چند گونه تقسیم کرد که با توجه به تعداد گردشگران و انگیزههای آنان،
رایجترین گونه گردشگری ،گردشگری تفریحی میباشد .از دیگر گونههای گردشگری عبارتند از :گردشگری درمانی
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(برای بهرهگیری از آب های گرم معدنی و غیره) ،گردشگری مذهبی ،گردشگری بازاری ،گردشگری همایشی ،گردشگری
الکترونیک ،گردشگری ورزشی و اکوتوریسم (وارثی و همکاران.)119 :1114 ،
تاکنون رویکردهای مختلفی در توسعه گردشگری مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از :رویکرد انبوهگرایی که
بر توسعه گسترده زیرساختها و تأسیسات گردشگری در مقاصد گردشگری (بدون مالحظات پایداری) تأکید دارد .رویکرد
صنعت -محور که براساس آن ،گردشگری به عنوان یک صنعت اقتصادی درنظر گرفته میشود و دولتها از آن به عنوان
ابزاری در جهت درآمدزایی بیشتر و رشد و توسعه مناطق ،استفاده میکنند که از این طریق ممکن است منابع طبیعی نیز
مورد بهرهبرداری سوء قرار گیرند .رویکرد جغرافیایی/فضایی که از سوی جغرافیدانان و طرفداران حفاظت از منابع طبیعی
مطرح شده است و با نگاه برنامهریزی فضایی ،توسعه گردشگری همزمان با حفظ ارزشهای اکولوژیکی اتفاق میافتد.
رویکرد گردشگری اجتماع -محور که طبق آن ،توسعه گردشگری با مشارکت و احترام به خواستههای اجتماع میزبان
صورت می گیرد و باالخره ،رویکرد گردشگری پایدار که از طریق آن ،توسعه گردشگری در تمامی ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و اکولوژیکی محقق میگردد (.)Hall & McArthur, 2000: 11
جدول  .5رویکردهای برنامهریزی و توسعه گردشگری
رویکرد
انبوه
گرایی

اقتصادی

فضایی-
جغرافیایی

اجتماع محور

توسعه پایدار

فرضهای اساسی و گرایشات مرتبط
 گردشگری یک کاالی اساسی است. منابع طبیعی و فرهنگی باید بهرهبرداری شود. صنعت به عنوان یک تخصص محسوب میشود. توسعه در حوزههای تجاری -شرکتی تعریف میشود. گردشگری همانند سایر صنایع در نظر گرفته میشود. استفاده از گردشگری در جهت ایجاد اشتغال ،کسب عوایدخارجی ،بهبود تجارت ،تشویق توسعه منطقهای ،غلبه بر عدم
تعادلهای اقتصادی منطقهای.
 برنامهریزی در نقش یک متخصص. توسعه به عنوان رشد اقتصادی تعریف میشود. گردشگری وسیلهای برای استفاده منابع. مبنای اکولوژیکی برای توسعه. حفاظت محیطی. توسعه با در نظر داشتن محیط. حفاظت از تنوع ژنتیکی. نیاز به کنترل محلی. تحقیق در خصوص توسعه متعادل. تحقیق در زمینه آلترناتیوهایی برای توسعه "انبوه"گردشگری.
 برنامهریز در نقش تسهیلگر به جای متخصص. توسعه با توجه به مباحث اجتماعی  -فرهنگی. یکپارچهسازی ارزشهای اقتصادی ،محیطی و اجتماعی-فرهنگی.
 یکپارچهسازی برنامهریزی گردشگری با سایر فرآیندهایبرنامهریزی.
 برنامهریزی کل گرا. حفظ فرآیندهای ضروری اکولوژیکی. حفظ میراث انسانی و تنوع زیستی. عدالت بین نسلی و درون نسلی. -دستیابی به تعادل بهتر عدالت و فرصت بین ملتها.

منبع :اسماعیل زاده و همکاران104-112 :1142،

تعریف مساله برنامه ریزی گردشگری
 چه تعداد گردشگر میتواند جذب شود و اسکان داده شود. چگونه میتوان بر موانع غلبه کرد. چگونه میتوان ساکنین محلی را متقاعد کرد تا با گردشگران به خوبی رفتارکنند.
 آیا گردشگری میتواند به عنوان قطب رشد مورد استفاده قرار گیرد؟ بیشینهسازی ابزارهای افزایش درآمد و اشتغال چگونه امکانپذیر است؟ چگونه میتوان بر انتخاب مصرفکننده تاثیر گذاشت؟ چگونه میتوان ارزشهای اقتصادی را برای غیربومیها تاُمین کرد؟ چگونه میتوان ارزشهای اقتصادی را برای اهداف حفاظتی فراهم آورد؟ ظرفیتسازی کالبدی -فیزیکی. مدیریت استادانه الگوهای سفر و جریانهای گردشگر. مدیریت گردشگر. تمرکز یا تفرق گردشگران. درک محیط طبیعی. مدیریت مناطق بکر و پارکهای ملی. طراحی نواحی حساس محیطی. چگونه میتوان کنترل اجتماع محلی را تقویت کرد؟ درک گرایشات اجتماع محلی در گردشگری چگونه محقق میشود؟ -درک اثرات گردشگری بر اجتماع محلی چطور حاصل میگردد؟

 درک سیستم گردشگری. تنظیم اهداف ،مقاصد و اولویتها. دستیابی به هماهنگی سیاستگذاری و مدیریت در درون و بین بخشهایخصوصی و دولتی.
 سیستمهای هماهنگ و یکپارچه کنترل. درک ابعاد سیاسی گردشگری. برنامهریزی برای آن نوع گردشگری که تاُمینکننده نیازهای محلی و تجارتموفق در بازارهای رقابتی است.
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توجه به گردشگری پایدار از دهه 1432با شناسایی تأثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تأثیر فعالیتهای گردشگری
براقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ نقاط توریستی در مناطق میزبان آغاز شد ) .)Choi, 2003:7این روند در دهه1412با
شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری سبز و ادامه یافت و بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع
گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسلهای آینده معطوف گردید .به دنبال این تالشها اصطالح و مفهوم
گردشگری پایدار به عنوان تنها راه نجات طبیعت و انسان نمود پیداکرد (قادری.)112 :1110 ،
گردشگری پایدار که با مشخصههای سازگاری اکولوژیکی ،کارایی اقتصادی و پذیرش اجتماعی تعریف میگردد،
مشروط به محافظت از محیط زیست و سازگاری فعالیتهای گردشگر با ارزشهای اجتماعی -اقتصادی بومیان است.
توسعه پایدار گردشگری فرآیندی است که نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده میسازد ،در حالیکه
فرصتهای آینده را مورد حمایت قرار میدهد و تقویت میکند ،در واقع در این تعریف حرکت به گونهای است که پیش
بینی میشود که منجر به مدیریت تمامی منابع به شیوهای بشود که نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیباییشناسی و
اکولوژیکی قابل تأمین باشند ،در حالیکه یکپارچگی فرهنگی ،انرژی ،هوا ،زیستگاه ،زباله ،حیات وحش ،فرآیندهای اصلی
اکولوژیک ،تنوع زیستی و غیره حفظ گردد (رکنالدین افتخاری و همکاران.)1 :1142 ،

شکل  .5جهتگیری رویکردهای توسعه گردشگری (منبع :اسماعیلزاده و همکاران)110 :1142،

بندر انزلی که یکی از مناطق مرزی آبی کشور است ،قابلیتها و ظرفیتهای باالیی برای جذب گردشگر دارد و همه
ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می کند .بدیهی است که این روند پیامدهای مثبتی نظیر :درآمدزایی ،ایجاد
اشتغال ،تعامل الگوهای نوین فرهنگی ،بسط زیرساختها و ...برای این منطقه به دنبال داشته است ،اما آنچه که کمتر
بدان توجه شده است ،آثار منفی گردشگری از قبیل :تخریب محیطزیست ،ساخت و ساز گسترده و از بین رفتن اراضی
کشاورزی و طبیعی ،تهدید فرهنگ محلی و گسستگی بین نسلی ،کاهش سطح رضایتمندیها ،کاهش امنیت عمومی،
تخریب اکوسیستمها ،رشد آلودگیها ،رشد قیمتها ،تضعیف اصول اخالقی ،و نظایر اینها میباشد که ضعف مدیریت و
برنامهریزی از علل اصلی این ناپایداریها است .در واقع نبود رویکرد جامع و بخشینگری باعث بروز مسائل منفی و رشد
ناپایداریها در این شهر شده است .بنابراین هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل ویژگیها و ظرفیتهای گردشگری
در بندرانزلی می باشد و نتیجه کار ارائه راهبردهای توسعه گردشگری در بندر انزلی مبتنی بر اصول توسعه پایدار است .با
توجه به اهداف مطرح شده ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سوالهای زیر است:
 وضعیت پایداری گردشگری بندرانزلی در هر یک از مولفههای جمعیتی -اجتماعی؛ محیطی -کالبدی؛ و اقتصادی-نهادی چگونه است؟
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 -استراتژی مناسب توسعه گردشگری در بندرانزلی کدام است؟

روش پژوهش
روش پژوهش در چارچوب پارادایم توسعه پایدار گردشگری تدوین شده است .روش تحقیق برای شناخت توانمندیهای
توسعه گردشگری و شناسایی ظرفیتهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،مبتنی بر روش تبیینی است .در این راستا در گام
اول با مرور ادبیات تحقیق مؤلفههای مؤثر در توسعه گردشگری پایدار شناسایی میشود .در ادامه مؤلفههای شناسایی
شده ،با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه و مصاحبه ارزیابی و رتبهبندی میشود .در گام سوم پس از محاسبه امتیاز نهایی
ظرفیت گردشگری بندرانزلی ،ظرفیت این بندر در بخش گردشگری براساس طیف لیکرت ارزیابی گردید .بخش دیگری
از پژوهش به تدوین راهبردها اختصاص دارد که در این بخش پس از شناسایی عوامل چهارگانه تکنیک سوات (نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) انواع راهبردهای منتج از این تکنیک رتبهبندی شده و در نهایت براساس رتبهبندی انجام
شده راهبردهای توسعه گردشگری پیشنهاد میشود .روش گردآوری اطالعات از طریق روش کتابخانهای (شامل مطالعه
اسناد مختلف ،تهیه دادهها و آمارها از سازمانهای متعدد بررسیهای اینترنتی و مطالعه پایگاههای مختلف دادهها؛ مطالعه
پایاننامهها و کتب علمی؛ بررسی گزارشها و طرحهای سازمانهای مختلف) و روش میدانی (شامل تکمیل پرسشنامه
از واحدهای تحلیل؛ شامل گردشگران شهر ،مشاهده موضوعات و نقاط مختلف در محدودههای سکونتگاهی و طبیعی
منطقه و عکسبرداری از آنها؛ مصاحبه با گردشگران ،وهمچنین متخصصین موضوع تحقیق درجهت اصالح شاخصهای
نظری) صورت گرفته است .پس از جمعآوری دادهها ،با استفاده از طیف لیکرت (برای تعیین میزان ظرفیتهای
گردشگری و سنجش سطح پایداری توسعه گردشگری در شهر بندر انزلی) به تحلیل دادهها اقدام شده است .با توجه به
اینکه تعداد گردشگران بندرانزلی به طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفته و آمار مشخصی برای آن وجود ندارد و تنها آمار
گردشگران نیز براساس گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی توسط سازمان گردشگری استان بررسی شده است که
حدود  122.222نفر در سال بوده است (سازمان گردشگری استان گیالن )1141،و با توجه به فرمول کوکران نیز تعداد
پرسشگران  112نفر برآورد میگردد.
برای تدوین چارچوب مناسب شاخصشناسی پایداری گردشگری به مطالعه اسناد معتبر جهانی (دانشنامه اکوتوریسم،
گزارش بانک جهانی ،گزارش اتحادیه اروپا ،گزارش منطقه آ.سه.آن ،گزارش آسیای جنوبی ،و شاخصهای سازمان جهانی
گردشگری) اقدام گردید و از شاخصهای آنها با رعایت مالحظات بومی برای بندر انزلی استفاده شد که در جدول ()0
نشان داده شده است:
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جدول  .2مؤلفهها و شاخصهای مشترک مطالعات جهانی پایداری گردشگری
مؤلفهها

شاخصها

محیطی -کالبدی
جمعیتی -اجتماعی
اقتصادی -نهادی

اکوسیستمها
تنوع زیستی
آلودگی صوتی
آلودگی آب
آلودگی هوا
آلودگی محیطی
زیرساختها و خدمات محلی
ایمنی
انرژی
تغییرات کاربری اراضی
حمل و نقل
اراضی ساحلی
جمعیت
مسکن
مشارکت
زبان مکالمه محلی
امنیت
رضایت
بهداشت و سالمت
آموزش
عدالت
اشتغال و بیکاری
میزان سرمایهگذاریها
قیمتها
درآمدهای گردشگری
فعالیتهای اقتصادی
هزینههای گردشگری
مالیاتها
تولید ناخالص داخلی
نهادهای محلی
اصول اخالقی
قوانین و مقررات
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی
مالکیت
طرحهای گردشگری
میزان همکاریهای نهادی

گزارش
اتحادیه
اروپا
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

گزارش
منطقه
آ.سه.آن
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

متغیرهای
دانشنامه
اکوتوریسم
*
*

گزارش
آسیای
جنوبی
*
*

گزارش
بانک
جهانی
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*

متغیرهای
سازمان جهانی
گردشگری
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

پس از انتخاب نهایی مولفهها و شاخصهای گردشگری پایدار ،به طراحی مدل مفهومی شکل ( )0گردشگری پایدار در
منطقه مورد مطالعه اقدام گردید .همانگونه که در شکل ( )0نیز نشان داده شده است ،این مدل از سه مؤلفه اصلی
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فیزیکی -اکولوژیکی ،جمعیتی -اجتماعی و اقتصادی -نهادی تشکیل شده است .هر یک از مولفههای سهگانه نیز از چند
شاخص تشکیل گردیده است .در انتخاب منابع مطالعاتی و متغیرهای گردشگری پایدار ،سعی شده است که شاخصها به
نوعی انتخاب شوند که بتوانند مؤلفههای سهگانه را به خوبی نمایندگی کنند.

شکل  .2مدل مفهومی توسعه پایدار گردشگری

محدوده مورد مطالعه
بندرانزلی یکی از مهمترین بنادر جاذب گردشگر (توریستی) و از مراکز مهم اقتصادی و یکی از قطبهای ورزشی در
ایران است .این بندر دارای اولین و بزرگترین بندر ایران در سواحل جنوبی دریای کاسپین است و در استان گیالن واقع
شده است .بندرانزلی به عنوان پربارانترین شهر ایران از گذشته به شهر باران شناخته شده است .بندرانزلی در غرب
استان گیالن قرار دارد که از چند جزیره و شبه جزیره تشکیل شده است که به واسطه پل به هم مرتبط هستند .جمعیت
بندر انزلی در سال  ،1142حدود  111هزار نفر و مساحت آن نیز بالغ بر  012کیلومتر مربع میباشد.

شکل  .4موقعیت بندرانزلی در سطح کشور
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یافتهها و بحث
 جاذبههای گردشگری بندرانزلیبرای بررسی و شناخت جاذبههای گردشگری بندر انزلی ،آثار و جاذبههای گردشگری این شهر در  9بخش جاذبههای
تاریخی -فرهنگی ،طبیعی ،انسانساخت و صنایع دستی تقسیم گردید و مهمترین مؤلفههای گردشگری به تفکیک چهار
بخش ذکر گردید.
جدول  .4آثار و جاذبههای گردشگری بندر انزلی
بخش

جاذبهها

جاذبههای
تاریخی -فرهنگی

حافظیه انزلی،گورستان لهستانیها ،بقعه بیبی حوریه ،بلوار بندر انزلی ،کاخ میان پشته ،پل غازیان ،پل انزلی ،مناره انزلی،
آرامگاه سربازان لهستانی ،عمارت معتمدی ،ساختمان فند چنان ،ساختمان داودزاده ،بنای بانک ملی ،بنای شمسالعماره،
کاخ خوشتاریا ،ساختمان موزیک ،حمام علی اف ،حمام شاه ،حمام سنگی.

جاذبههای طبیعی
جاذبههای انسان
ساخت
صنایع دستی

ساحل انزلی ،پهنه جنگلی فتاتو ،تاالب انزلی
پارک ساحلی بلوار قدس ،دهکده ساحلی ،فانوس دریایی ،برج ساعت ،موج شکن ،ساختمان شهرداری گمرک ،مجتمع
تجاری ستاره شمال ،مجتمع تجاری کاسپین ،بازار پردیس ،بازار ساحلی ،بازار سپه ،بازار گیالر.
قالیدوزی ،صنایع مستظرفه چوبی ،مروار بافی ،چادر شب بافی ،حصیر بافی ،گلیم بافی ،نمد مالی ،سفالگری دستبافت
پشمی ،تولیدات دستبافت پشمی ،پوشاک سنتی ،چاروق و چموش دوزی ،بامبو بافی.

منبع :سازمان گردشگری استان گیالن1141 ،

جمعآوری پرسشنامهها در بخشهای مختلف اعم از مناطق تجاری ،تاریخی ،طبیعی و غیره صورت گرفته است .از
مجموع  112پاسخدهندگان به پرسش نامه حدود  11درصد در بین سنین  12-02سال قرار داشتند و حدود  13درصد
باالی  12سال و مابقی نیز دارای سن کمتر از  02سال را شامل میشدند که از این تعداد  21درصد را زنان و  94درصد
را مردان تشکیل میدادند .بیشتر گردشگران وارد به این منطقه دارای شغل دولتی بودند طوری که حدود  99درصد را
شامل میشدند و همچنین شغلهای آزاد و دانشجو و خانهدار نیز گردشگر این منطقه محسوب میشدند .از این تعداد
گردشگران حدود  10درصد افراد متاهل و  01درصد را مجردها تشکیل دادهاند که  13درصد ساکن تهران و مابقی در
دیگر استانهای کشور سکونت دارند.

 مؤلفههای محیطی -کالبدیبرای بررسی مؤلفههای محیطی -کاربردی از  9متغیر آلودگی ،ایمنی ،زیرساختهای گردشگری ،خدمات محلهای ،تنوع
زیستی و  14شاخص بهره گرفته شده است .در میان شاخصهای متغیر آلودگی ،شاخص میزان همکاری در آلوده نکردن
محیط زیست با امتیاز  29/42و میزان همکاری در جلوگیری از ایجاد سروصدای باال با امتیاز  29/11بیشترین امتیاز را
شامل گردیده اند که این بدان معنی است که مردم بیشترین میزان مشارکت و همکاری را در بخش آلودگی در این دو
بخش داشتهاند .امتیاز متغیر ایمنی در دو شاخص میزان احساس ایمنی در رانندگی در شبکه راههای شهر و میزان
دسترسی به پایگاههای امداد و نجات بررسی گردید که امتیاز این متغیر  91/13بدست آمد .زیرساختهای گردشگری
شهر در  3شاخص بررسی گردید که کمترین امتیاز را سیستمهای آبرسانی این شهر و با امتیاز 92/99میباشد و بیشترین
امتیاز مربوط به شاخص میزان دسترسی به هتلها ،مسافرخانهها و مکانهای خواب و با امتیاز ظرفیت  31/10میباشد.
برای بررسی امتیاز مربوط به خدمات محلهای از  1شاخص استفاده گردید که میزان دسترسی به سطلهای آشغال با
امتیاز  30/29و میزان رضایت از کیفیت سیستمهای حمل و نقل عمومی با امتیاز  90/11به ترتیب بیشترین و کمترین
امتیاز را بدست آوردند.
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جدول  .4ظرفیتهای گردشگری مربوط به مؤلفههای محیطی -کالبدی در بندرانزلی
متغیر

آلودگی

ایمنی

زیرساختهای
گردشگری

شاخص
میزان همکاری در آلوده نکردن هوا

21/23

میزان همکاری در آلوده نکردن محیط زیست

29/42

میزان همکاری در آلوده نکردن منابع آب
میزان همکاری در جلوگیری از ایجاد سروصدای باال
میزان احساس ایمنی در رانندگی در شبکه راههای شهر

21/31
29/11
92/12

میزان دسترسی به پایگاههای امداد و نجات

21/11

سیستمهای آب آشامیدنی

92/99

میزان دسترسی به هتلها ،مسافرخانهها و مکانهای خواب

31/10

میزان دسترسی به رستوران ها ،اغذیهها و قهوه خانهها

30/13

میزان رضایت از کیفیت هتلها ،مسافرخانهها و مکانهای خواب

14/11

میزان رضایت از کیفیت شبکه راهها

خدمات محلهای

امتیاز ظرفیت
شاخصها (به درصد)

امتیاز ظرفیت
متغیرها (به درصد)

29/22

91/13

94/14

91

میزان رضایت از وضعیت ترافیک راهها در منطقه

91/44

میزان دسترسی به سیستمهای حملونقل عمومی

91/99

میزان رضایت از کیفیت سیستمهای حمل و نقل عمومی

90/11

میزان دسترسی به سرویسهای بهداشتی منطقه

22/91

میزان رضایت از کیفیت سرویسهای بهداشتی منطقه

93/43

میزان رضایت از وضعیت بهداشت محیط
میزان دسترسی به سطلهای آشغال
میزان دسترسی به امکانات بهداشتی -درمانی

92/02
30/29
21/31

94/10

 مؤلفههای اقتصادی -نهادیمؤلفههای دیگری که در شناسایی ظرفیت های گردشگری در محدوده مورد مطالعه قرار گرفتند ،مؤلفههای اقتصادی-
نهادی است که دارای  1متغیر و  12شاخص میباشند .در میان متغیر قیمتها ،شاخص میزان رضایت از قیمت کاالهای
محلی با امتیاز  21/40بیشترین امتیاز را دارد و شاخص قیمت زمین و مسکن نیز با امتیاز  11/11کمترین امتیاز را شامل
گردیده است .در میان شاخصهای متغیر زیرساختهای اطالع رسانی ،میزان دسترسی به روزنامههای کثیراالنتشار و
میزان دسترسی به بانکهای خدماترسان و عابر بانک به ترتیب با امتیازهای  31/90و  21/14بیشترین امتیاز را بدست
آوردهاند .در میان شاخصهای نهادهای محلی که از  0شاخص استفاده گردیده است شاخص میزان رضایت از زمان
دسترسی به نهادهای محلی دارای امتیاز  93/00و شاخص میزان رضایت از دسترسی به نهادهای محلی (کمیت نهادها)
دارای امتیاز  92/09میباشند.
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جدول  .3ظرفیتهای گردشگری مربوط به مولفههای اقتصادی -نهادی در بندرانزلی
شاخص

متغیر

وضعیت قیمتها

زیرساختهای
اطالعرسانی

نهادهای محلی

امتیاز ظرفیت

امتیاز ظرفیت

شاخصها (به درصد)

متغیرها (به درصد)

میزان رضایت از قیمت غذاهای محلی

21/31

میزان رضایت از قیمت اقامتگاهها و مکانهای خواب

92/11

میزان رضایت از قیمت کاالهای محلی
میزان رضایت از قیمت زمین و مسکن
میزان دسترسی به روزنامههای کثیراالنتشار

21/40
11/11
21/22

میزان دسترسی به مراکز اطالعرسانی

94/10

وضعیت آنتندهی موبایل

32/93

میزان دسترسی به بانکهای خدماترسان و عابربانک

21/14

میزان رضایت از کیفیت نهادهای محلی

93/00

میزان رضایت از دسترسی به نهادهای محلی (کمیت نهادها)

92/09

99/11

23/90

92/11

 مؤلفههای جمعیتی -اجتماعیمؤلفههای جمعیتی -اجتماعی نیز از  9متغیر مشارکت ،رضایت ،رفتار و امنیت و  11شاخص تشکیل شدهاند .برای
بررسی متغیر مشارکت از  9شاخص بهرهگرفته شده است .در بین این شاخصها ،شاخص حفاظت از گونههای جانوری و
پرندگان با امتیاز  30/11و حفاظت از گونههای گیاهی با امتیاز  31/13بیشترین امتیازات را در این متغیر بدست آوردهاند.
متغیر رضایت با  0شاخص میزان رضایت گردشگران از ساکنین محلی و میزان رضایت از مشارکت ساکنین به عنوان
راهنمایان محلی سنجیده شده است که به ترتیب دارای امتیاز  33/01و  34/40میباشند .متغیر رفتار از  1شاخص میزان
احترام به مردم و فرهنگ محلی ،میزان احترام به قوانین و مقررات محلی و میزان تمیز نگهداشتن طبیعت بررسی گردیده
است که شاخص میزان احترام به مردم و فرهنگ محلی بیشترین امتیاز را بدست آورده است .امتیاز شاخصهای متغیر
امنیت نیز که از دو شاخص میزان احساس امنیت گردشگران و میزان دسترسی گردشگران به پلیس تشکیل شده به
ترتیب دارای امتیاز  21/12و  31/14میباشند.
جدول .3ظرفیتهای گردشگری مربوط به مؤلفههای اقتصادی -نهادی در بندرانزلی
متغیر

وضعیت قیمتها

زیرساختهای
اطالعرسانی

نهادهای محلی

شاخص

امتیاز ظرفیت
شاخصها (به درصد)

میزان رضایت از قیمت غذاهای محلی

21/31

میزان رضایت از قیمت اقامتگاهها و مکانهای خواب

92/11

میزان رضایت از قیمت کاالهای محلی
میزان رضایت از قیمت زمین و مسکن
میزان دسترسی به روزنامههای کثیراالنتشار

21/40
11/11
21/22

میزان دسترسی به مراکز اطالعرسانی

94/10

وضعیت آنتندهی موبایل

32/93

میزان دسترسی به بانکهای خدماترسان و عابربانک

21/14

میزان رضایت از کیفیت نهادهای محلی

93/00

میزان رضایت از دسترسی به نهادهای محلی (کمیت نهادها)

92/09

امتیاز ظرفیت
متغیرها (به درصد)

99/11

23/90

92/11
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 مؤلفههای جمعیتی -اجتماعیمؤلفههای جمعیتی -اجتماعی نیز از  9متغیر مشارکت ،رضایت ،رفتار و امنیت و  11شاخص تشکیل شدهاند .برای
بررسی متغیر مشارکت از  9شاخص بهرهگرفته شده است .در بین این شاخصها ،شاخص حفاظت از گونههای جانوری و
پرندگان با امتیاز  30/11و حفاظت از گونههای گیاهی با امتیاز  31/13بیشترین امتیازات را در این متغیر بدست آوردهاند.
متغیر رضایت با  0شاخص میزان رضایت گردشگران از ساکنین محلی و میزان رضایت از مشارکت ساکنین به عنوان
راهنمایان محلی سنجیده شده است که به ترتیب دارای امتیاز  33/01و  34/40میباشند .متغیر رفتار از  1شاخص میزان
احترام به مردم و فرهنگ محلی ،میزان احترام به قوانین و مقررات محلی و میزان تمیز نگهداشتن طبیعت بررسی گردیده
است که شاخص میزان احترام به مردم و فرهنگ محلی بیشترین امتیاز را بدست آورده است .امتیاز شاخصهای متغیر
امنیت نیز که از دو شاخص میزان احساس امنیت گردشگران و میزان دسترسی گردشگران به پلیس تشکیل شده به
ترتیب دارای امتیاز  21/12و  31/14میباشند.
جدول  .1ظرفیتهای گردشگری مربوط به مؤلفههای جمعیتی -اجتماعی در بندرانزلی
متغیر

امتیاز ظرفیت
شاخصها (به درصد)

شاخص
حفاظت از آثار تاریخی ،باستانی و فرهنگی

32/41

پاکیزه نگهداشتن رودخانهها و منابع آب منطقه

22/21

رضایت از

حفاظت از گونههای جانوری و پرندگان
حفاظت از گونههای گیاهی
میزان رضایت گردشگران از میهمان نوازی ساکنین محلی

30/11
31/13
33/01

مردم محلی

میزان رضایت از مشارکت ساکنین به عنوان راهنمایان محلی

34/40

میزان احترام به مردم و فرهنگ محلی

10/41

میزان احترام به قوانین و مقررات محلی

31/92

میزان تمیز نگهداشتن طبیعت
میزان احساس امنیت گردشگران

39/10
21/12

میزان دسترسی گردشگران به پلیس

31/14

مشارکت

رفتار

امنیت

امتیاز ظرفیت
متغیرها (به درصد)

32/24

31/21

12/11

31/10

با توجه به جداول ،امتیاز نهایی مولفههای محیطی -کالبدی (میانگین امتیاز متغیر های مربوطه) 32/29 ،و امتیاز نهایی
مؤلفههای اقتصادی -نهادی برابر با  91/19و امتیاز نهایی مؤلفههای جمعیتی -اجتماعی 22/11 ،میباشد.

شکل .3ظرفیتهای موجود توسعه گردشگری در بندر انزلی

شکل .1وضعیت ایدهآل توسعه گردشگری ظرفیتهای بندر انزلی
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شکل ( ،)9نشاندهنده ظرفیتهای موجود گردشگری بندر انزلی میباشد که در مقایسه با ظرفیتهای ایدهآل (شکل )2
در سطح پایینی قرار دارد ،به عبارتی در سطح ایدهآل میبایست تمام امتیازها برابر با  122باشد اما وضعیت موجود بیانگر
تفاوتهای زیادی میباشد .برای سنجش ظرفیت توسعه گردشگری در منطقه از اندازهگیری فاصلهای استفاده شده است.
بدین معنی که فاصله بین صفر تا  122براساس طیف لیکرت به  2قسمت تقسیم شده و میزان ظرفیت توسعه گردشگری
در بندر انزلی نشان داده شده است .همانگونه که در جدول ( )3نشان داده شده است ،محدوده بین صفر تا  02ظرفیت
خیلی پایین ،محدوده بین  02تا  92ظرفیت پایین ،محدوده بین  92تا  32ظرفیت متوسط ،محدوده بین  32تا  12ظرفیت
باال و محدوده بین  12تا  122ظرفیت خیلی باال محسوب میگردد .بر این اساس ،ظرفیت توسعه گردشگری در محدوده
مطالعه با میانگین نهایی سه مؤلفه  29/12در محدوده بین  92تا  32قرار دارد و وضعیت متوسط را به خود اختصاص داده
است .در واقع بهرهبرداری مناسبی از منابع در بندر انزلی نشده است .این به معنای نفی ظرفیتهای گردشگری بندر انزلی
نیست بلکه باید نوع بهرهبرداری و مدیریتی مناسبی در منطقه اتخاذ شود.
جدول  .4اندازهگیری ظرفیت گردشگری محدوده مطالعاتی با طبقهبندی پنجگانه پرسکات آلن
خیلی باال

وضعیت

11 -122

فاصله

باال
31 -12

متوسط
91 -32

پایین
01 -92

خیلی پایین
2 -02

منبع :افتخاری و همکاران ( 01 :1142 ،به اقتباس از پرسکات آلن)

00
0

00

00

*

00

00

0

شکل .3ظرفیتهای توسعه گردشگری بندر انزلی بر اساس طیف لیکرت

 تدوین راهبردهادر این بخش با بهرهگیری از شاخصهای پایداری ،به استخراج ضعفها ،قوتها ،تهدیدها و فرصتهای گردشگری در
محدوده مورد مطالعه مبادرت گردید .مهمترین متغیرهای استخراج شده برای برنامهریزی استراتژیک توسعه گردشگری
عبارتاند از:
 برخورداری از جاذبههای طبیعی برای توسعه گردشگری طبیعت -محور({ )X1ضعف} برخورداری از جاذبههای تاریخی و انسانساخت در جهت توسعه گردشگری اجتماع -محور ({ )X2ضعف}-

وضعیت زیرساختهای گردشگری بندر انزلی ({ )X3قوت}

 وضعیت خدمات محلهای ({ )X4قوت}-

وجود تنوعی از گردشگران با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مختلف ({ )X5تهدید}

-

میزان احساس امنیت گردشگران ({ )X6تهدید}

-

میزان احساس رضایت گردشگران ({ )X7تهدید}
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-

وضعیت دسترسی به پایگاههای امداد و نجات ({ )X8ضعف}

-

نرخ مشارکت گردشگران در توسعه گردشگری ({ )X9تهدید}

 وضعیت قیمتهای محلی ({ )X10فرصت}-

میزان دسترسی به نهادهای محلی ({ )X11قوت}

 وضعیت زیرساختهای اطالعرسانی ({ )X12ضعف}-

میزان احساس ایمنی گردشگران ({ )X13فرصت}

-

میزان احترام به بومیان بندر انزلی ({ )X14تهدید}

با توجه به نتایج به دست آمده از دادههای پژوهش و تحلیل هر یک از متغیرها در توسعه پایدار گردشگری بندر انزلی و
مقدار دادههای آنها به عددی از  1تا  122استانداردسازی گردید .سپس ضعفها ،قوتها ،تهدیدها و فرصتهای موجود
در محدوده مطالعاتی از میان  19متغیر فوق مشخص گردید .در نهایت ،میانگین ضریب هر یک از مؤلفهها مدل
 SWOTدر منطقه محاسبه شد.
جدول  .4استانداردسازی ضرایب متغیرها (از  5تا  )555در مدل  SWOTدر بندر انزلی
ضعفها
نام محدوده

بندر انزلی

نام متغیرها
، X2،X1
X12،X8

قوتها

میانگین

نام متغیرها

ضریب

، X4،X3
،X11

2.0121

تهدیدها
میانگین

نام متغیرها

ضریب

، X7، X6،X5
X14،X9

2.0191

فرصتها
میانگین

نام

میانگین

ضریب

متغیرها

ضریب

2.1211

،X10
X13

2.1904

پس از مشخص نمودن عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و خارجی (تهدیدها و فرصتها) و ضرایب هر یک از آنها در
محدوده موردمطالعه ،درصد هر یک از این چهار عامل محاسبه شده که در جدول ( )1ارائه شده است .در ادامه ،میزان
درصدهای اختصاص داده شده به عوامل ضعف ،قوت ،تهدید و فرصت تعیین شده است و باالخره بر اساس درصدهای
محاسبه شده ،نوع استراتژی الزم برای محدوده مطالعاتی تدوین شده است .درصدهای اختصاص یافته به هریک از
عوامل داخلی و خارجی ،براساس برخورداری از متغیرهای گردشگری (که در جدول  1ذکر شده است) ،تعیین شده است.
جدول  .8محاسبه درصد ضعفها ،قوتها ،تهدیدها و فرصتها و تعیین استراتژی در بندر انزلی
مدل SWOT
نام محدوده
بندر انزلی

W

S

T

O

01.21

01.91

12.11

19.04

نوع
منفی

داخلی

خارجی

مثبت

S/W

O/T

S/O

W/T

22

22

12.10

39.01

SWOT

استراتژی

122

دوم
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با توجه به جداول ( )1و ( )1مشاهده می گردد که امتیاز تهدید و ضعف در محدوده مورد مطالعه زیاد است و همچنین
مجموع امتیاز  W/Tنیز بیشترین مقدار را دارد .براین اساس بهترین راهبرد برای بندرانزلی ،راهبرد نوع چهارم (کنترل
عوامل منفی) میباشد.

نتیجه گیری
در این پژوهش ظرفیتهای توسعه گردشگری در بندرانزلی با رویکرد توسعه پایدار مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت .در
این راستا ،ابتدا به توصیف ویژگیهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی بندرانزلی پرداخته شد .در ادامه توانمندیهای
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی بندرانزلی مورد تحلیل قرار گرفت .در گام بعدی توانمندیهای گردشگری قلمرو مکانی
پژوهش در قالب سه مؤلفه اصلی محیطی -کالبدی ،اقتصادی -نهادی و جمعیتی -اجتماعی با بهره گیری از تکنیک
پرسش نامه و مصاحبه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج در این بخش از پژوهش حاکی از آن است که از مؤلفه محیطی-
کالبدی با بیشترین امتیاز ( ) 32/29بیشترین نقش را در توسعه گردشگری بندر انزلی دارد .مؤلفههای جمعیتی  -اجتماعی
و اقتصادی -نهایی به ترتیب با کسب امتیاز  22/11و  91/19رتبه دوم و سوم را دارند .براساس ارقام مذکور و امتیاز هر
یک از مؤلفهها ،امتیاز نهایی پتانسیلهای گردشگری در بندر انزلی در برابر با  29/12میباشد که براساس طیف لیکرت
سطح گردشگری در منطقه متوسط ارزیابی میشود .برای تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در بندرانزلی از تکنیک
 SWOTاستفاده شده است .در این راستا پس از تشخیص نقاط قوت ،ضعف و فرصت و تهدیدهای بخش گردشگری
بندر انزلی انواع راهبردها رتبهبندی شد .نتایج حاکی از آن است که استراتژی کنترل عوامل منفی با کسب امتیاز 39/01
مناسبترین راهبرد توسعه گردشگری بندر انزلی را تشکیل میدهد .تحقیقات دیگری در حوزه پایداری گردشگری انجام
شده است ،اما تفاوت این تحقیق با تحقیقات یادشده در این است که در نوشتار حاضر ،دیدگاه و شاخصهای مطرح شده
از سوی اسناد مختلف جهانی نظیر :دانشنامه اکوتوریسم ،گزارش بانک جهانی ،گزارش اتحادیه اروپا ،گزارش منطقه
آ.سه.آن ،گزارش آسیای جنوبی ،و شاخصهای سازمان جهانی گردشگری مورد بررسی و آزمون واقع شده است .بر این
اساس نتایج پژوهش حاضر با نتایج ابراهیمزاده و همکاران ( )1141که به بررسی استراتژیهای گردشگری استان لرستان
پرداختند و راهبرد  WOرا مناسبترین راهبرد برای این استان تعیین کردهاند ،با نتایج سرایی و شمشیری ( )1140که به
بررسی استراتژیهای گردشگری شهر شیراز پرداخته و راهبرد  SOرا مناسبترین راهبرد برای این شهر مشخص دادهاند
و با نتایج تحقیق هزارجریبی و کرمی ( )1142که راهبرد مناسب گردشگری برای روستای افجه استان تهران را راهبرد
محافظهکارانه انتخاب کردندهاند مطابقت دارد.
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