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تحلیل راهبردی شاخصهای گردشگری
(مطالعه موردی :شهر چابکسر ،استان گیالن)
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چکیده
نبود مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری ،عدم آموزش و کمبود دانش تخصصی و نگاه سنتی به مقوله گردشگری ،کمبود امکانات
گردشگری و  ...از مسائل گردشگری شهری است .توسعه گردشگری شهری نیاز به داشتن آگاهی از توانها و قابلیتهای موجود
در فضای شهری و استفاده منطقی از آن دارد .بنابراین ارزیابی راهبردی پتانسیلها و محدودیتهاای گردشاگری شاهر و ارائاه
راهبرد در بهینه سازی وضع موجود و توسعه گردشگری شهر ضروری است .این امر باید با توانهای اقتصادی ،محیطی ،تاریخی،
فرهنگی و هویتی فضاهای جغرافیایی متناسب باشد و بر اساس شناسایی علمی توانها و خواستههای منطقی گردشگران انجام
گیرد .شهر چابکسر به دلیل برخورداری از مواهب طبی عی (دریا و جنگل) و زیبایی منحصر به فرد ،قرارگیری در مسیر اصلی جادهای
کشور ،در موقعیت راهبردی قرار گرفته است به طوری که نیازمند نگاه راهبردی برای برنامهریزی راهبردی توسعه شهری اسات.
هدف تحقیق شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر در امر گردشگری و بررسی فرصتها و محدودیتهای پیش رو ،رفع موانع و ارائه
راهبرد محوری برای رسیدن به توسعه گردشگری شهر می باشد .روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ،نوع تحقیق کاربردی و شایوه
اجرای آن پیمایشی است .در این راستا پرسشنامهای با جامعه آماری  365نفر از شهروندان و 20نفر از کارشناسان انتخاا و
تکمیل شده است .یافته های تحقیق نشان میدهد که عوامل درونی و بیرونی گردشاگری شاهر چابکسار علایرغام دارا باودن
ظرفیت های بالفعل و بالقوه گردشگری ،به علت تعدد و عمق میزان ضعفها و تهدیدها و عدم بهرهگیری درخور از فرصاتهاای
ایجاد شده ،فاصله ی زیادی با شرایط مطلو یک منطقه ی گردشگری دارد .از این رو پیادهسازی راهبرد تدافعی در مقطع کنونی
مناسبترین راهبرد برای حرکت به سوی توسعه راهبردی گردشگری چابکسر است.
واژه گان کلیدی :گردشگری شهری ،شاخصهای گردشگری ،مدیریت راهبردی ،شهر چابکسر
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مقدمه
گردشگری یکی از رشد یافتهترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم بود و اغلب به عنوان یک کلید برای رشدد اقتادادی هدم
در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه استفاده شده است ) .(Font&Ahgen,1999:63امروزه گردشگری بده
قدری در توسعه اقتاادی -اجتمداعی کشدورها اهمیدت یافتده اسدت کده اقتاداددانان آن را صدادرا ندامر ی نامیددهاندد
) .(Shaw.G et al, 2004:1مقوله گردشگری زمانی مهم جلوه مدیکندد کده قبدم آمدار در سدال  2005حددود 808
میلیون گردشگر در جهان جا به جا شده اند که ایدن خدود باعدی ای داد درآمددی بدال بدر  282میلیدارد درر بدوده اسدت.
گردشگری یکی از منابع اصلی اشتغال در سراسر دنیا نیز است که قبم بدرآورد سدازمان جهدانی جهدانگردی حددود 76/7
میلیون شغل در دنیا از این صنعت به قور مستقیم اشتغال دارند .چنانچه مشاغل غیرمستقیم اقتاادی نیز به آنهدا اادافه
گردد این مقدار به حدود 234میلیون ( 8/7درصد) از کل مشاغل دنیا خواهد رسید ) .(UNWTO, 2007کشور ایران بدا
توجه به برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی فراوان و جاذبه های فرهنگی -قبیعی به تادیم سازمان یونسکو از نظدر
دارا بودن جاذبههای گردشگری در ردیف دهم جهان قرار دارد ،در حالی که با وجود رونم بخش گردشگری در سدالهدای
اخیر هنوز کشور ایران جایگاه شایسته خود را دربخش گردشگری در سطح دنیدا پیددا نکدرده اسدت ( Ghadami et al,
 .)2010:112یکی از مباحی مهم و کلیدی در گردشگری ،تعیین جایگاه واع موجود این صدنعت در منطقده مدیباشدد.
زیرا اولین مرحله در فرآیند برنامه ریزی گردشگری ،تعیین نقاط قو و اعف منطقه در امر گردشگری و بررسی فرصتهدا
و محدودیتهای پیش رو برای رسیدن به توسعه گردشگری میباشد ( .)Amin Bidokhti, 2010:51امروزه بسدیاری
از برنامهریزان و سیاست گذاران توسعه ،از گردشگری به عنوان رکن اصدلی توسدعه پایددار یداد مدیکنندد و در تالشدند بدا
شناسایی قابلیت های توسعه گردشگری مناقم و رفع موانع آن ،سهم بیشتری از عایدا این بخش را نایب خدود سدازند.
در این راستا شهرهای ساحلی گیالن از مقاصد مهم گردشگری کشورند که می تواندد بدا برنامدهریدزی اصدولی و مناسدب
توانها و محدودیت های گردشگری آن ،نقش مؤثری در توسعه این مناقم و در نتی ده توسدعه ملدی و تندوش بخشدی بده
اقتااد ملی داشته باشد .با توجه به ظرفیت های گردشگری استان و به تبع آن شدهر چابکسدر نیازمندد مطالعده ،بررسدی و
برنامه ریزی دقیم است .در واقع تدوین یک برنامه جامع و منس م که جایگاه و واعیت موجدود ایدن صدنعت را مشدخص
کرده و راهکارها و راهبردهای مناسبی را برای رسیدن به واعیت مطلوب ارا ه دهد ،رزم و ادروری بده نظدر مدیرسدد.
هدف تحقیم شناسایی نقاط قو و اعف ،فرصت و تهدید بخش گردشگری شهری با الویتبندی آنهدا و ارا ده راهبدرد
استراتژیک میباشد .در این تحقیم در پی پاسخگویی به این سوالهایی هستیم که :پتانسیلهدا و محددودیتهدای (نقداط
قو و اعف ،فرصت ها و تهدیدها) توسعه گردشگری شهر کدامند؟ و چه راهبردهایی جهت توسعه پایددار گردشدگری در
شهر چابکسر الویت دارد؟
ت زیه تحلیل  SWOTشناسایی نظاممند عواملی است که راهبرد ،باید بهترین سازگاری را با آنها داشته باشدد .منطدم
رویکرد مذکور این است که راهبرد اثربخش باید قو ها و فرصتهای سیستم را به حداکثر برساند ،اعفها و تهدیددها را
به حداقل برساند .این منطم اگر درست به کار رود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و قراحی یک راهبرد اثدربخش خواهدد
داشدت ( .)Hekmatneia & Moosavi, 2006: 239مددل  SWOTتحلیدل تطدابم نقداط قدو و ادعف درون
سیستمی با فرصتها و تهدیدا برون سیستمی است .مدل  SWOTتحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی ایدن عوامدل
و انتخاب استراتژیی که بهترین تطابم بین آنها را ای اد مینماید ،ارا ه میدهد .حسینی و محمدی در مقاله خود بده نقدل
از حکمتنیا از دیدگاه این مدل یک استراتژی مناسب قو ها و فرصتها را به حداکثر و اعفها و تهدیدها را بده حدداقل
می رساند .برای این منظور نقاط قو  ،اعف ،فرصتها و تهدیدها در چهار حالت کلی  WT ،ST ،WO ،SOپیوندد داده
میشود و گزینههای استراتژی از بین آنها انتخداب مدیشدود ( .)Hosieni & Mohammadi, 2012:138تحلیدل
 SWOTدر قالب جداول قراحی شده و مراحل آن به صور زیر ان ام میشود )1 :تهیه فهرستی از فرصتها ،تهدیددها،
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نقاط قو و اعف و در قالب جداول ( 3و  )4و تشریح و تفسیر هر یک از فرصتهدا ،تهدیددها ،نقداط قدو و ادعف در
قالب جددول ( )5تحلیدل برنامدهریدزی توسدعه فضدایی ناحیدهای بده روش )Eftekhari & Mahdavi, ( )SWOT
 .)2006:9تکمیل ماتریس  SWOTو تدوین راهبردهای گوناگون برای هددایت سیسدتم در آیندده صدور مدیگیدرد
(.)Golkar, 2005:49
جدول  .1ماتریس  SWOTو نحوه تعیین استراتژیها
ماتریس SWOT
فرصتها
O

تهدیدها
T

نقاط قو
S
استراتژی
SO

نقاط اعف
W
استراتژی
WO

استراتژی
ST

استراتژی
WT

Source: Eftekhari & Mahdavi, 2005: 9

این تکنیک تحلیل بسیار مفیدی برای تحلیل موقعیت جاری و اتخاذ تامیما  ،ارزیابی پیامدها و گزینهها برای
انتخاب میباشد و نه تنها چشمانداز کنونی بلکه فرصتها و تهدیدا آتی را نیزملحوظ میدارد ( Eftekhari et al,
.)2010: 54

SWOT

شکل  .1ماتریس تکنیک )Source:Rezaei et al,1391:38( SWOT

ترویج گردشگری به عنوان یک استراتژی کلیدی است که میتواند به تعالی اقتاادی ،اجتمداعی و رفدع فقدر جهدان در
حال توسعه من ر شود ) .(Binns & Nel, 2008:168گردشگری فعالیتی ترکیبدی و مسدتلزم مشدارکت بخدشهدای
مختلف و متعدد جامعه است و به همان میزان نیز اثرا گستردهای در بر دارد .از این رو در هر مرحله نیازمند برنامدهریدزی
و هماهنگی اسدت ) .(Jamrozy.U, 2007گردشدگری در زبدان انگلیسدی کلمده  Tourبده معندای گشدت و گدذار و
 Tourismدر زبان فرانسه ،معادل گردشگری و یا جهانگردی در زبان فارسی است و کسی که در جریدان ایدن مهداجر
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آزاد قرار می گیرد ،در هر دو زبان یاد شده به آن توریست یا (گردشگر) گفته میشود و در فضای دیگدر جغرافیدایی سدکنی
گزیند ( .)Farid, 2010: 5گردشگری شهری نیز از جمله پدیدده هدای جدیدد شدهری اسدت کده ترکیدب پیچیددهای از
فعالیت های مختلف است که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب گردشدگران
و ارا ه خدما به آنها به وجود میآید که با دو انگیزه و هدف اصلی ،خیلدی متفداو پنداشدته مدیشدود کده عبارتندد از:
ت ار و فرهنگ ( .)Movahhedi, 2007: 34در جهت روندم بخشدی گردشدگری شدهری و جدذب گردشدگر بایدد
برنامه ریزی کرد که گام نخست آن ،بررسی و شناخت تواناییهای شهر برای گردشگری ،نوشتن راهبرد گردشدگری بدرای
شهر ،شناسایی پروژهها و ای اد انگیزه سرمایهگذاری در آنها میباشد .پاپلی یزدی و سقایی در رابطه با گرشگری شدهری
پایدار به نقل از کاماگنگی 1چنین میگویند" :گردشگری شهری هنگامی میتواند مفید واقع شدود کده در رابطده بدا دیگدر
کارکردهای شهری باشد .از آن ا که مفهوم پایداری شهری خود در برگیرنده تعامل سه عامدل  )1محیطدی  )2اجتمداعی-
فرهنگی  )3کالبدی است" .)papoly Yazdi & Saghaei, 2006:199( .کوشش برای توسدعه گردشدگری شدهری
در همه شرایط مولد ثرو نیست ،بلکه وجود سه شرط اساسی برای سودمندی توسعه گردشدگری و تدیثیر مطلدوب آن در
بهبود و توسعه کلی شهر ارور دارد )1 :شهر باید سیمایی جذاب داشته باشدد )2 .شدهر بایدد دسدت کدم دارای برخدی
عناصر نیرومند و رقابت آمیز در زمینه فرآوردههای جهانگردی باشد )3 .منافع مورد انتظار از توسعه در درازمد بایدد فراتدر
از هزینهها در درازمد باشد ( .)Dinari, 2010:13در تحلیل توانهدای گردشدگری فضداهای شدهری رزم اسدت تدا
احساسا  ،اولویتها ،عوامل مؤثر در تامیمگیرهای گردشگران کامال شدناخته شدود ،زیدرا تدوانهدای فضداهای مختلدف
گردشگری برای گروههای مختلف گردشگری یکسان نیست و با موقعیتها و چرخهی زندگی گردشدگران ارتبداط دارد .در
این زمینه از دیدگاه جغرافیای رفتاری ،برنامهریزی و توسعه گردشگری شهری با احساسدا  ،اولویدتهدا .عوامدل مدؤثر در
تامیمگیریهای گردشگران ارتباط دارد و انتخاب و تامیم گیری گردشگران بده قدور مسدتقیم بدا موقعیدت و چرخدهی
زندگی آنان بستگی خواهند داشت ( .)Shookoei et al, 2010:10گفته مدیشدود کده سدازمانهدای گردشدگری در
شهرها شامل چهار جزء اصلی :اول :برنامهریزی و شکلگیری استراتژی ،دوم :اجدرای اسدتراتژی و بده دسدتآوردن مندابع
مالی ،سوم :ترویج و بازاریابی منطقه و چهارم :ارا ه خدما به بازدیدکننده ،مانند ای اد مراکز اقالعا توریسدتی و  ...را در
دستور کار خود دارد ).(Law,1993:189
رو 1در سال ( )1993در کتابی با عنوان " گردشگری شهری جاذب بازدیدکننده به شهرهای بزرگ" به نقش گردشدگری
در ت دید فعالیت های اقتاادی که کاهش یافته و به بازسازی ،سرمایهگذاری و ای اد فرصتهای شدغلی جدیدد از قریدم
شددکلگیددری و اجددرای برنامددهریددزی توسددعه گردشددگری پرداختدده اسددت .توسددان 2درسددال ( )1998قددی مقالددهای بددا
عنوان"ریشه های توسعه گردشگری ناپایدار در سطح محلی" به بررسی ریشه هدای توسدعه گردشدگری ناپایددار در سدطح
محلی در یک کشور در حال توسعه پرداخته و مشخص کرده که عواملی هدایت کننده در توسعه گردشگری ناپایددار فراتدر
از کنترل مردم و مقاما محلی است .بینس و نیل 3قی مقالهای با عنوان" گردشگری به عنوان یک راهبرد توسعه محلدی
در آفریقای جنوبی" ترویج گردشگری را به عنوان یک راهبرد کلیدی دانسته که مدیتواندد بده تعدالی اقتادادی ،توسدعه
اجتماعی و رفع فقر در جهان در حال توسعه من ر شود و به بررسی چگونگی منابع در حال استفاده اقتادادی ،اجتمداعی و
زیست محیطی جهت ترویج گردشگری به عنوان یک راهبرد توسعه اقتاادی محلی در آفریقای جنوبی پرداخته و به قدور
خاص آن را در تالشهای جاری دولت محلی که با از دست دادن منابع اقتاادی خود مواجه بوده ،در تمرکدز ایدن رابطده
دیده است.
1. camagengi
2. L0w, C.M
3. Tosun, Cevat
4. Binns,Tony and Nel,Etienne
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کاستالنی و سار1در سال ( )2008میالدی قی مقالهای با عنوان" شاخص عملکرد پایدار برای توسعه سیاست گردشدگری"

با تعریف اهداف خاص از قریم شاخص های مناسب برای اندازهگیری و ارزیابی تکامل زمانی سیاستهای توسعه ،جریدان
پایداری به کاهش اثرا منفی بر محیط زیست و ترویج حفاظت از ارزشهای محلی و سنتی بدا اسدتفاده از شداخصهدای
توسعه پایدار برای اندازهگیری رفاه و توسعه در مقیاس محلی راهبردی به منظور بررسی اثرا کوتاه مد و بلندد مدد از
راهبردهای توسعه یافته از قریم فرآیند مشارکتی میپردازد .کارنت و جدردن 2در سدال ( )2012قدی مقالدهای بدا عندوان
"موفقیت به سوی محک زنی متقابل گردشگری پایدار کشور" یک روش یکپارچه گردشگری پایدار را بدر اسداس تعددادی
از شاخصهای کمی برای ارزیابی ارا ه کرده و به حل و فال عدم وجود اقالعا انبوه در گردشگری پایدار و کمدک بده
ارزیابی مدیریت گردشگری مقاصد و مقایسه پایداری اقداما ان ام شده پرداختده اسدت .ابدراهیمزاده و کریمدی در سدال
( )1388بددر اسدداس مقالددهای بددا عنددوان"مدددیریت سدداحلی وتوسددعه زیسددت -محیطددی ناحیدده چابهددار" پددس از بررسددی
محدودیتهای و توانمندی محیطهای قبیعی و کارکردهای مدیریتی ساحل ،به ارا ه راهبردهای زیست -محیطی چابهدار
در افم های آتی توسعه این ناحیه پرداخته است .زنگیآبادی و همکاران در سال ( )1389قی مقالهای با عنوان "بررسدی و
تحلیل فضاهای گردشگری شهر ارومیه" به بررسدی فضداهای تداریخی و فرهنگدی شدهر ارومیده پرداختده و بده مطالعده
فرصتها و محدودیت های موجود در این بخش از شهر کده تدراکم آثدار و ابنیده و مراکدز گردشدگری ارومیده مدیباشدد،
میپردازد که میتواند نقش مؤثری در برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهر داشته باشد .نتایج نشان دهنده این است کده
فضای گردشگری تحت تیثیر فضای تاریخی شهر است و بیشتر شامل بخش مرکزی اسدت .قددمی و همکداران در سدال
( )1389قی مقالهای با عنوان "ارزیابی استراتژیک قابلیتهای توسعه گردشگری :مطالعه موردی شدهر فریددونکندار" بده
ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری شهر فریدونکنار پرداخته و در ادامه با وزندهدی و الویدتبنددی عوامدل
مذکور ،استراتژی درخور را ارا ه داده است و به این نتی ه رسیده که جهت تیکید بر رفدع آسدیبپدذیری شدهر مدورد نظدر،
استراتژی تدافعی باید در اولویت برنامههای توسعه گردشگری حوزه مذکور قرار گیرد.
مشکینی و حیدری در سال ( )1389بر اساس مقالهای با عنوان "ارزیابی توسعه گردشدگری شدهر زن دان بدا اسدتفاده از
مدل( SWOTنمونه :منطقه زن انرود)" به بررسی پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری شهر زن دان پرداختده و
به ارا ه راهبردهایی جهت توسعه گردشگری منطقه برای توسعه ملی ،میپردازد و با استفاده از روش تحلیدل  SWOTبده
این نتی ه میرسد که با توجه به توان ها و استعدادهای بدالقوه گردشدگری منطقده ،آن را یدک عامدل درونزا مدیداندد و
راهکارهایی در جهت بهینه سازی واع موجدود و سداماندهی صدنعت گردشدگری در اسدتان ارا ده داده اسدت .حسدینی و
محمدی در سال ( )1391بر اساس مقالهای با عنوان "تحلیل فضایی مزیتها و تنگناهای گردشگری سدلطانیه بده منظدور
برنامهریزی راهبردی با استفاده از مدل  "SWOTبه بررسی و تحلیل شناخت مزیتها و تنگناهای گردشگری در منطقده
سلطانیه پرداخته و نتی ه می گیرد که نزدیکدی سدلطانیه بده مراکدز جمعیتدی بدزرگ و وجدود عناصدر تداریخی و قبیعدی
مهمترین مزیتها ،و مان دگاری بسیار کم گردشگر و فقددان نگدرش اقتادادی گردشدگری در شدهر و منطقده مهمتدرین
تنگناهای گردشگری شهر است.

روش پژوهش
در رویکردهای استراتژیک به سه سؤال پرداخته می شود :ک ا میخواهیم باشیم؟ اکنون ک ا هستیم؟ و چگونه به آنجدا
میخواهیم برسیم؟3برای ارزیابی عوامل استراتژیک ظرفیت های بخش گردشگری شهر چابکسر و دسدتیدابی بده توسدعه
1. Castellani, V.,& Sala, S.
2. Carent and Gordan
3. Olsen
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پایدار گردشگری بر اساس رویکرد استراتژی ،مطالعه ی واعیت کنونی و چگونگی رسیدن به اصول توسعه پایدار ادروری
است .ابزار تحلیلی ،SWOTیکی از روش های اساسی جهت ای اد نظم و مناسبا ویژه بین مسا ل استراتژیک است و از
بین بهترین تکنیکها برای تحلیل و هدایت محیط محسدوب مدیشدود ( .)Ghadami et al., 2010:117بده منظدور
بررسی قابلیت های توسعه بخش گردشگری شهر چابکسر و ارا ه راهکارهای توسعه این بخش ،شناخت عوامدل چهارگانده
) (SWOTقو ها ،اعفها ،فرصتها و تهدیدها و امتیازدهی به هر یک از آنها جهت ارا ده راهبردهدا رزم و ادروری
می نماید .بر این مبنا با فهرست نمودن مهم ترین نقاط قو و اعف به منظور شناسایی واعیت درونی شدهر و شناسدایی
محیط بیرونی یعنی فرصت ها و تهدیدها فضای گردشدگری شدهر چابکسدر تبیدین مدیشدود و در پایدان اسدتراتژیهدای
راهبردی برای توسعه گردشگری این شهر ارا ه میگردد.
روش استخراج راهبردهای توسعه گردشگری شهر ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به این ترتیب است که پدس از
تشکیل ماتریس  SWOTبه ارزیابی عوامل داخل و خارجی شهر چابکسر میپردازیم:
 در این ماتریس عوامل راهبردی یا اولویت دار داخلی در قالب قو ها و اعفها و عوامل بیرونی در قالدب فرصدتهدا وتهدیدها فهرست شدهاند.
 سپس در ستون وزن با توجه به میزان اهمیت هر عامل و مقایسه عوامل با یکدیگر ،اریب اهمیتی بین صفر الدی یدک( )1-0اختااص داده شد.
 در ستون رتبه با توجه به کلیدی یا عادی بودن قو ها ،اعفها ،فرصتها و تهدیدها به ترتیب رتبه  4یا  3به قدو هداو فرصتها و رتبه  2یا  1به اعفها و تهدیدها تخایص یافت .رتبهبندی بدین صور است که اگر قو یا فرصت یدک
مورد عالی باشد رتبه  4و چنانچه معمولی باشد رتبه  3به عامل مورد نظر داده میشود و اگر اعف یدا تهدیدد یدک مدورد
معمولی باشد رتبه  2و چنانچه بحرانی باشد رتبه  1به عامل مورد نظر اختااص مدییابدد .بندابراین روندد رتبدهدهدی بده
گونه ای است که هر چه از شرایط عالی به سمت بحرانی حرکت می کنیم میزان رتبه کمتر شده و از  4به  1میرسد.
 در ستون امتیاز ،رتبه و وزن هر عامل در هم ارب شده تا امتیاز آن عامل برای شدهر مشدخص شدود .در انتهدای ایدنستون از جمع امتیازا بدست آمده ،امتیاز نهایی گردشگری شهر تعیین میشود.
 چنانچه امتیاز نهایی گردشگری در عوامل داخلی و خارجی هر کدام جداگانه بیش از  2/5باشد ،بددین معندی اسدت کدهقبم پیشبینی های به عمل آمده ،قو های پیش روی شهر یا سازمان بر اعفها و فرصتها بر تهدیددها غلبده خواهندد
داشت .و اگر این امتیاز کمتر از  2/5باشد نشان دهنده غلبه اعفها بدر قدو هدا و تهدیددها بدر فرصدتهدا خواهدد بدود
(.)Sarrafi et al, 2009:80
تحقیم مورد نظر ،علمی -کاربردی و از حیی روش تحقیم میدانی و توصیفی -تحلیلی است .رویکرد تحقیم به صدور
استراتژیک میباشد .در این تحقیم بعد از دستیابی به مبدانی و دیددگاههدا ،اقالعدا شدهر و بخدش گردشدگری شدهر
چابکسر از قریم تحقیقا میدانی ،و پرسشنامه جمعآوری شد .با توجه به ماهیت تحقیم برای تعیین ح م نمونده گیدری
از جامعدده آمدداری و تعیددین تعددداد پرسددش شددوندگان از فرمددول نسددبی بدده ویددژه فرمددول کددوکران اسددتفاده شددده اسددت
(.)StatisticalCenter of Iran, 2006:30
در فرمول کوکران سطح اقمینان ) (tبرابر  95درصد و فاصله اقمینان ) 5 (dدرصد در نظر گرفتده شدده اسدت .بندابراین

ح م جامعه آماری  365نفر می باشد و همچنین در این پژوهش ،تعداد  20نفر از کارشناسان شاغل در بخشهای مختلدف
شهر چابکسر که حدود  90درصد کارشناسان شهری در شهر چابکسر را در بر میگیرد ،نمونه آمداری پدژوهش را تشدکیل
دادهاند .جامعه نمونه این پژوهش شامل شهروندان و کارشناسان میباشند .به دلیل ت انس و همگونی در پایگاه اقتادادی
و اجتماعی شهروندان از روش نمونهگیری تاادفی برای توزیع پرسشنامهها انتخاب شدهاند .برای انتخداب کارشناسدان از
روش نمونهگیری غیر احتمالی استفاده شده است.
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محدوده مورد مطالعه
شهر چابکسر با  12کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی دریای خزر و شرقیترین نقطه استان گدیالن و نیدز در ناحیده
شرقی شهرستان رودسر واقع شده و از نظر موقعیت جغرافیایی در 50درجه و  32دقیقده قدول شدرقی و  36درجده و 89
دقیقه عرض شمالی جغرافیایی قرار دارد (شکل  .)1از نظر توپوگرافی در شرایط ساحلی ،جلگهای و کوهپایدهای قدرار دارد
که ارتفاش حداقل آن به  -26متر در ساحل دریا میرسدد .هدمچندین ارتفاعدا محددودیت عمددهای بدرای توسدعه شدهر
محسوب میشدود .میدانگین بارنددگی سدالیانه منطقده  1438/2میلیمتدر اسدت ( Consulting Engineers of Iran
 .)Amayesh, 2004:5این شهر در کوتاهترین فاصله کوه از دریا (حداکثر  1300متر) قرار گرفته است .قول سداحل در
چابکسر به  7کیلومتر میرسد .به دلیل فاصله کم با کوه و دریا از اقلیم معتددل خدزری برخدوردار مدیباشدد .بدا توجده بده
خاوصیا جغرافیایی حاکم بر منطقه یعنی رشته کوه البرز و دریای خزر ،چابکسر از نظر جاذبدههدای گردشدگری از تندوش
ویژهای برخوردار میباشد (شکل  .)2از اینرو گردشگری حوزه ،از نوش قبیعتگردی است .مسافران و گردشگران با حضدور
خود در چابکسر در کوتاهترین فاصله زمانی میتوانند از مواهب دریا و همچنین زیبایی عرصههای جلگدهای -کوهپایدهای،
کشتزارها ،چشمهسارها ،رودها و سکونتگاههای انسانی بهرهمند شدوند ( .)Eslah Arabani, 2008:1252جمعیدت
شهر چابکسر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن  1390تعداد  6994نفر می باشد و نرخ رشد قبیعی جمعیدت آن -1/23
می باشد .نسبت جنسی  0/97و توزیع سنی شهر چابکسر در گروه سنی 15 -64سال قابل توجه است و توزیدع نسدبی آن
معادل  73/86درصد جمعیت را شامل میشود .عدم سرمایهگذاری رزم برای ای اد فرصتهای جدید شغلی و م موعهای
از این دست عوامل سبب مهاجر فرست شدن جمعیت شهر شده است ( Deputy Governor of Gilan planning,
 .)statistics and information, 2013:18از جمله جاذبههای گردشگری چابکسر شامل م تمع سداحلی گدلسدرخ
با داشتن دریای مطلوب و قابل شنا ،بستر هموار ماسهای و عمم مناسب ،منطقه تفریحی -توریسدتی و سرسدبز سدرور ،
پاركهای ساحلی و جنگلی و نیز پل بزرگ چابکسر میباشد (.)Keyvani, 2011:46-48

شکل  .2موقعیت شهر چابکسر در تقسیمات اداری کشور

()Source: Iran Consulting Engineers Amayesh,2004:20
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شکل .3کاربریها از جمله گردشگری شهر چابکسر

()Source:Iran Consulting Engineers Amayesh,2004:22

یافتهها و بحث
یافته های توصیفی تحقیم بیانگر آن است که از  365نفر جامعه نمونه آماری شهروندان و  20نفرکارشناسان ،تعدداد 260
نفر برابر با  67/5درصد مرد و تعداد  123نفر برابر با  31/9درصد زن بوده و تعداد  2نفر برابر  0/5درصد به سؤال جنسدیت
پاسخ ندادند ،و نسبت جنسی افراد نمونه  211/3میباشد .میانگین سدنی جامعده نمونده  36/60سدال اسدت .جددول زیدر
شاخصهای توصیفی سن جامعه نمونه را نشان میدهد:
جدول  .2شاخصهای توصیفی سن جامعه نمونه
مینیمم

ماکسیمم

میانگین

انحراف استاندارد

16

72

36/60

10/42

واعیت تحایال افراد نمونه :تعداد  20نفر برابر با  5/2درصد باسواد ،تعداد  93نفر برابر با  24/2درصد دیپلم ،تعدداد 50
نفر برابر با  13درصد فوق دیپلم ،تعداد  157نفر برابر با  40/8درصد لیسانس ،تعداد  51نفر برابر بدا  13/2فدوق لیسدانس،
تعداد  4نفر برابر با 1درصد دکتری ،تعداد  1نفر برابر با  0/3درصد تحایال حوزوی و  9نفر برابر با  2/3درصد بیپاسدخ
بودند.

 نقاط قوتاز م موش  6قو اعالم شده در شهر ،مؤلفهی داشتن سواحل آرام شنی با میانگین اریب اهمیت  0/14و بدا امتیداز  4و
وزن نهایی  0/56به عنوان مهمترین مؤلفه از نقاط قو شهر شناحته شد ،و مؤلفهی دارا بودن جاذبههای متندوش قبیعدی،
چشماندازهای زیبا و آب و هوای معتدل با میانگین اریب اهمیت  0/13و با امتیاز  4و وزن نهایی  0/52به عنوان دومدین
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مؤلفه دارای اهمیت از نقاط قو شهر بیان گردید .مؤلفهی وجدود م تمدعهدای گردشدگری -تفریحدی نظیدر گدلسدرخ،
پارسیان ،شقایم و جعفرآباد در م اور شهر ،با اریب اهمیت  0/06و با امتیاز  3و با وزن نهایی  0/18به عنوان اهمیدت
سوم پذیرای گردشگران به دو صور فالی و دا می است و در فاول گرم سدال پدذیرای ح دم زیدادی از گردشدگران
برای تفریح و گذران اوقا فراغت میباشند .مؤلفه چهارم وجود رودخانهی مرکز شهر با ارب اهمیت  0/04و با امتیداز 3
و وزن نهایی  0/18و نیز مؤلفه پن م افزایش سرمایهگدذاری بدا ادرب اهمیدت  0/04و بدا امتیداز  3و وزن نهدایی 0/18
الویت بندی شده است .مولفه ششم کوتاه بودن موقعیت قرارگیری شهر در مسیر شریان اصلی به عنوان رابدط اسدتانهدای
گیالن و مازندران با میانگین وزنی  0/05با امتیاز  3و وزن نهایی  0/15از نقاط قو شهر قرار گرفته است.

 نقاط ضعفاز م موش  6اعف عنوان شده در شهر چابکسر مؤلفه کمبود امکانا رفداهی -اقدامتی و تفریحدی بدا میدانگین ادریب
اهمیت  0/13و با امتیاز  1و وزن نهایی  0/13به عنوان مهم ترین مؤلفه از نقاط اعف میباشد .متیسفانه شهر چابکسر بده
لحاظ خدما دهی به گردشگران در جایگاه اعیفی است ،شهر دچار کمبود سدرویس بهداشدتی و بده لحداظ در دسدترس
بودن آب سالم و بهداشتی برای مسافران دچار کمبود است و همچنین راهنمایی آموزشدیدده بدرای راهنمدایی و هددایت
گردشگران در سطح شهر وجود ندارد .تبلیغا و اقالشرسانی برای معرفی شهر و گردشدگاههدا و نادب بندر و تابلوهدای
راهنما برای گردشگران بسیار کم است .مؤلفه کمبود زیرساخت هدای شدهری و گردشدگری از لحداظ کمدی و کیفدی بدا
میانگین اریب اهمیت  0/11و با امتیاز  1در نتی ه با وزن نهایی  0/11به عنوان اهمیت دوم نقاط اعف بیان شده اسدت.
معابر کم عرض ،ساختمان های فرسوده و در حال تخریب ،نداشتن سیستم فااالب شهری از مشکال زیرساختی اسدت.
مؤلفه سوم نداشتن مکانی برای جمعآوری و امهاء زبالههای شهری و حومه میباشد که با اریب اهمیت  0/07و امتیداز 2
با وزن نهایی  0/14به عنوان اهمیت سوم بیان گردید .جمعآوری در محل نامناسب در م اور شدهر عدالوه بدر آلدودگی
محیط زیست و بوی نامطبوش آن ،منظره شهری را نیز تهدید میکند .مؤلفهی نبود پارکینگ در سطح شدهر و مکدانهدای
گردشگری با وزن  0/06و امتیاز  2و وزن نهایی  0/12به عنوان اهمیت چهارم ،مؤلفه ترافیک زیاد مسدیر اصدلی شدهر و
عرض کم خیابان خاوصا در ایام تعطیال و زمان اوج گردشگری با میدانگین وزن  0/10و امتیداز  1و در نتی ده بدا وزن
نهایی  0/10دارای الویت پن م قرار گرفته است .به دلیل اینکه شهر چابکسر تنها دارای یک جاده اصلی است که از مرکدز
شهر میگذرد و نیز شریان ارتباقی دو استان گیالن و مازندران میباشد و فاقد جادههای جدایگزین اسدت ،در زمدانهدای
تعطیال و اوج گردشگری از بار ترافیکی سنگینی برخوردار می شود .و ازدحام و آلودگی صدوتی را بده دنبدال دارد .مؤلفده
ششم عدم آموزش نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری است کده بدا ادریب اهمیدت  0/06و امتیداز  2و بدا وزن
نهایی  0/12دارای اهمیت در شهر چابکسر بیان شده است.
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جدول .3میانگین وزن نهایی عوامل درونی گردشگری شهر چابکسر
ضریب

اعفها )(W

قو ها )(S

شرح

اهمیت
()1 -0

امتیاز

وزن

()1 -4

نهایی

 .1داشتن سواحل آرام شنی

0/14

4

0/56

 .2دارا بودن جاذبههای متنوش قبیعی و چشم اندازهای زیبا و نیز آب و هوای معتدل

0/13

4

0/52

 .3وجود م تمعهای گردشگری -تفریحی نظیر گلسرخ ،پارسیان ،شقایم ،جعفرآباد

0/06

3

0/18

 .4وجود رودخانهی مرکز شهر

0/04

3

0/12

 .5افزایش سرمایه گذاری

0/05

عوامل درونی (قوتها و ضعفها)

3

 .6موقعیت قرارگیری شهر در مسیر شریان اصلی به عنوان رابط استانهای گیالن و
مازندران

0/04

3

0/12

 .1کمبود امکانا رفاهی ،اقامتی وتفریحی

0/13

1

0/13

 .2کمبود زیرساختهای شهری و گردشگری از لحاظ کمی و کیفی

0/11

1

0/11

 .3نداشتن مکانی برای جمعآوری و امهاء زبالههای شهری و حومه

0/07

2

0/14

 .4نبود پارکینگ در سطح شهر و مکانهای گردشگری
 . 5ترافیک زیاد مسیر اصلی شهر و عرض کم خیابان خاوصدا در ایدام تعطدیال و
زمان اوج گردشگری

0/06

2

0/12

0/10

1

0/10

0/06

2

0/12

1

-

2/37

 .6عدم آموزش نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری
جمع

0/15

-

 فرصتهااز م موش  6فرصت عنوان شده در شهر چابکسر مؤلفهی معرفی شهر چابکسر به عنوان قطب گردشدگری منطقدهای بدا
میانگین اریب اهمیت  0/14و با امتیاز  4و وزن نهایی  0/56به عنوان مهمترین فرصت در شهر چابکسدر شدناخته شدد.
مؤلفهی دوم بسترسازی مشارکت مردمی (خاوصی) دولتی در قرحهای توسعه شهری و گردشدگری بدا ادریب اهمیدت
 0/07و با امتیاز  3و در نتی ه با وزن نهایی 0/21به عنوان اهمیت دوم فرصتهای شهر چابکسر برای توسعه گردشدگری
بیان شده است .مؤلفهی وجود انگیزهی سرمایهگذاری بخش خاوصی برای ای اد خدما عمومی در شدهر بدا وزن 0/06
و امتیاز  4و در نتی ه با وزن نهایی  0/24به عنوان اهمیت سوم فرصتهای شهر قرار گرفته است .مؤلفهی چهارم توسدعه
نیروی انسانی متخاص و آموزش دیده جهت خدما دهی به گردشدگران بدا وزن  0/07و امتیداز  3و ووزن نهدایی 0/21
مشخص شده ،مؤلفه ای اد دسترسی مناسب و بار بردن کیفیت آن با وزن  0/07و امتیاز  3و وزن نهایی  0/21بده عندوان
اهمیت پن م فرصتهای شهر بیان شده و نیز مؤلفهی وجود پتانسیل جهت احددا کداربریهدای مناسدب گردشدگری از
قبیل ای اد پاركهای ساحلی  ،شهربازی ،فضای اجتماعا با وزن  0/04و امتیاز  3و وزن نهایی  0/12به عندوان اهمیدت
ششم فرصت های شهر چابکسر قرار گرفته که این مؤلفه باعی رونم کسب و کار فقط در فاول گدرم سدال و تعطدیال
عید در شهر چابکسر میگردد.

 تهدیدهامؤلفهی نبود نظام مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری و گردشگری با میانگین اریب اهمیدت  0/12و بدا امتیداز  1و وزن
نهایی  0/12به عنوان مهم ترین تهدید توسعه گردشگری در شهر چابکسر شدناخته شدد .مؤلفدهی دوم فقددان قدرحهدا و
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برنامه های توسعه گردشگری مقاد با اریب اهمیت  0/11و با امتیاز  1و در نتی ه با وزن نهایی 0/11به عندوان اهمیدت
دوم تهدید های شهر چابکسر برای توسعه گردشگری بیان شده است .همچندین مؤلفدهی وجدود حدوزههدای گردشدگری
رقیب مثل شهر رامسر و کوتاه شدن مد اقامت در چابکسر با اریب اهمیت  0/07و با امتیاز  2و در نتی ه با وزن نهایی
 0/14به عنوان تهدید بعدی شناخته شد .به دلیل نزدیکی به شهر رامسر و همچنین پرآوازه بودن شدهر رامسدر در بحدی
گردشگری و داشتن امکانا بهتر ،گردشگران بیشتر به شهر رامسر رغبت دارند و به دلیل عدم شناخت کافی از چابکسدر و
اعف اقالش رسانی و نیز کمبود امکانا ؛ شهر بیشتر دارای گردشدگر عبدوری اسدت و یدا مدد مانددگاری گردشدگر در
چابکسر کوتاه است .البته گردشگرانی که دارای خانه دوم هستند بالطبع به مد قورنی در شدهر اقامدت دارندد .مؤلفدهی
چهارم عدم راایت گردشگران از امکانا و خدما شهر نسبت به شهر هم وار و رقیدب بدا ادریب اهمیدت  0/09و بدا
امتیاز  2و در نتی ه با وزن نهایی  ،0/18و مؤلفهی عدم کنتدرل سداخت و سدازهای بدیرویده و غیرقدانونی در سدواحل و
تخریب محیط زیست با اریب اهمیت  0/11و با امتیاز  2و در نتی ده بدا وزن نهدایی  ،0/22دارای اهمیدت پدن م و نیدز
مؤلفهی اعف قوانین مدیریتی در برنامهریزیهای شهری با وزن  0/05و امتیاز  2و ووزن نهایی  0/10به عندوان اهمیدت
ششم فرصت های شهر چابکسر قرار گرفته که این مؤلفه بیانگر مشکال و محدودیتهای عراه خددما گردشدگری در
شهر است.
جدول .4میانگین وزن نهایی عوامل بیرونی گردشگری شهر چابکسر
ضریب
شرح

امتیاز
()1-4

وزن
نهایی

 .1معرفی شهر چابکسر به عنوان قطب گردشگری منطقهای

0/14

4

0/56

 .2بسترسازی مشارکت مردمدی (خاوصدی) دولتدی در قدرحهدای توسدعه شدهری و
گردشگریانگیزهی سرمایهگذاری بخش خاوصی برای ای اد خدما عمومی در شهر
 .3وجود

0/07

3

0/21

0/06

4

0/24

 .4توسعه نیروی انسانی متخاص و آموزشدیده جهت خدما دهی به گردشگران

0/07

3

0/21

 .5ای اد دسترسی مناسب و بار بردن کیفیت آن

0/07

3

0/21

 . 6وجود پتانسیل جهت احدا کاربریهای مناسب گردشگری از قبیل ای اد پاركهای
ساحلی ،شهربازی ،فضای اجتماعا

0/04

3

0/12

 . 1نبود نظام مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری و گردشگری

0/12

1

0/12

 .2فقدان قرحها و برنامههای توسعه گردشگری شهر

0/11

1

0/11

 .3وجود حوزه های گردشگری رقیب مثل شهر رامسر و کوتاه شددن مدد اقامدت در
چابکسر

0/07

2

0/14

 .4عدم راایت گردشگران از امکانا و خدما شهر نسبت به شهر هم وار و رقیب

0/09

2

0/18

 .5عدم کنترل ساخت و سازهای بی رویه و غیرقانونی در سواحل و تخریب محیط زیست

0/11

2

0/22

 .6اعف قوانین مدیریتی در برنامهریزیهای شهری

0/05

2

0/10

1

-

2/42

عوامل بیرونی (فرصتها و تهدیدها)

اهمیت

تهدیدها )(T

فرصتها )(O

()1-0

جمع

-

در ادامه با توجه به میانگین وزنی هر یک از عوامل داخلی و خارجی به اولویتبندی عوامل تیثیرگذار (نقداط قدو  ،ادعف،
فرصت و تهدید) بر توسعه گردشگری شهر چابکسر ،با اسدتفاده از روش  LEAبده تعیدین الویدت اسدتراتژیهدا پرداختده
میشود (جدول .)4-4
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جدول  .5اولویتبندی عوامل تأثیرگذار استراتژیک بر گردشگری شهر چابکسر
عوامل داخلی

عوامل بیرونی

الویتبندی نقاط قوت )(S
 .S1داشتن سواحل آرام شنی
 .S2دارا بودن جاذبههای متنوش قبیعی و چشماندازهای زیبا و نیز آب و
هوای معتدل
 .S3وجود م تمعهای گردشگری -تفریحی نظیر گل سدرخ ،پارسدیان،
شقایم ،جعفرآباد
 .S4افزایش سرمایه گذاری
 .S5وجود رودخانهی مرکز شهر

الویتبندی فرصتها )(0
 .O1معرفی شهر چابکسر به عنوان قطب گردشگری منطقهای
 .O2وجود انگیزه ی سرمایهگذاری بخش خاوصی برای ای اد خدما
عمومی در شهر
 .O3بسترسازی مشارکت مردمی(خاوصی) دولتی در قرحهای توسعه
شهری و گردشگری
 .O4ای اد دسترسی مناسب و بار بردن کیفیت آن
 .O5وجود پتانسیل جهت احدا کاربریهای مناسب گردشگری از قبیل
ای اد پارکهای ساحلی  ،شهربازی ،فضای اجتماعا
الویت بندی تهدیدها )(T
 .T1نبود نظام مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری و گردشگری
 .T2فقدان قرحها و برنامههای توسعه گردشگری مقاد
 .T3عدم راایت گردشگران از امکانا و خدما شهر نسبت به شهر
هم وار و رقیب
 .T4عدم کنترل ساخت و سازهای بیرویه و غیرقدانونی در سدواحل و
تخریب محیط زیست
 .T5اعف قوانین مدیریتی در برنامهریزیهای شهری

الویت بندی نقاط ضعف )(W
 .W1کمبود امکانا رفاهی ،اقامتی ،تفریحی
.W2کمبود زیرساختهای شهری و گردشگری از لحاظ کمی و کیفی
 .W3ترافیک زیاد مسیر اصلی شهر و عرض کم خیابان خاوصا در ایام
تعطیال و زمان اوج گردشگری
 .W4نداشتن مکانی برای جمعآوری و امهاء زبالههای شهری و حومه
 .W5نبود پارکینگ در سطح شهر و مکانهای گردشگری

شکل ( )3بیانگر الویت استراتژی شهر چابکسر می باشد که با توجه به م مدوش وزن نهدایی هدر یدک از دو عامدل دروندی
( )2/37و بیرونی ( )2/43ترسیم شده است.

شکل  .4تعیین اولویت استراتژی در شهر چابکسر با روش LEA

بر اساس نتی ه آنالیز  LEAمبتنی بر اهمیت م موعه عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر فرآیند توسعه گردشگری چابکسدر،
استراتژیهای تدافعی ) (WTمیبایست در الویت برنامههای توسعه گردشگری شهر قرارگیرد.
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 استراتژیهای تدافعی ) (W-Tراهبرد پرهیز از خطرتیکید این نوش استراتژیها ،برقرفسازی اعفهای شهر به منظور کاهش میزان خطر تهدیدا است که البتده در ایدن راه
کمک ها و مساعد دولتی و مردمی از الزاما است ،بر این اساس از جمله مهمترین استراتژیهای تدافعی عبارتند از:
 استراتژی ای اد هماهنگی بر عناصر تیثیرگذار در سیستم برنامهریزی گردشگری شهر و ای اد نظام مددیریت یکپارچده وکارآمد شهری و گردشگری.
 برنامهریزی گردشگری برای جاذبههای شهر و تهیه قرحهای ساختاری و استراتژیک توسعه گردشگری. افزایش کمیت و کیفیت امکانا و خدما شهری و گردشگری متناسب با تقااای گردشگران. استراتژی حفاظت و پاسداشت منابع گردشگری در برابر فعالیتهای مخرب (ساخت و ساز در سواحل و حریم رودخانده وزمینهای کشاورزی).
 -جلب همکاری نهادهای دولتی در تخایص منابع مالی جهت توسعه خدما و زیرساختهای گردشگری.

نتیجهگیری
بر اساس جمع بندی و تحلیل مشخاههای چهارگانه ) (SWOTشهر چابکسر فاقد مدیریت یکپارچه توسدعه شدهری و
گردشگری است .هم سویی مدیریت شهری و سایر نهادهای عمومی و دولتی در توسعه گردشدگری شدهر چابکسدر وجدود
ندارد و همکاری تمام ارگانها و سازمان ها به همراه مشدارکت شدهروندان الزامدی اسدت .عددم آمدوزش و کمبدود داندش
تخاای از مشکال گردشگری شهر چابکسر است .مدیران و دستگاههای دولتدی چابکسدر نگداه صدحیحی نسدبت بده
گردشگری ندارند .نگاه آنها به مقوله دریا و ساحل سنتی است .اعف در تیمین منابع انسانی با مهدار هدای فندی وجدود
دارد .مهم ترین نقطه قو شهر برخورداری از ساحل و جاذبههای قبیعی چشمنواز و فاصله کوتاه بدین جنگدل و دریاسدت
که توجه هر گردشگری را به سوی خودجلب میکند .مهمترین نقطهی اعف گردشگری شدهر چابکسدر کمبدود امکاندا
رفاهی ،اقامتی وتفریحی است که با مشارکت مدردم و بخدش خاوصدی بده توسدعه امکاندا گردشدگری دسدت یافدت.
مهم ترین فرصت ،معرفی شهر چابکسر به عنوان قطب گردشگری منطقهای میباشد که بدرای تسدریع در تهیده و اجدرای
قرح گردشگری شهر می توان از این امتیاز و فرصت استفاده کرد .و نیز از میان تهدیددهای گردشدگری شدهر نبدود نظدام
مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری و گردشگری است که بین سازمانهای درگیر با صنعت گردشگری ناهمداهنگی اسدت و
برای کاهش ناهماهنگی در برنامهها و سیاستها ای اد مدیریت یکپارچه اروری است .بنابراین بدر اسداس نتدایج عوامدل
درونی و بیرونی گردشگری شهر چابکسر علیرغم دارا بودن ظرفیتهای بالفعل و بالقوه گردشگری ،به علت تعدد و عمدم
میزان اعف ها و تهدیدها و عدم بهرهگیری درخور از فرصتهای ای اد شده ،فاصدلهی زیدادی بدا شدرایط مطلدوب یدک
منطقهی گردشگری دارد .از این رو پیاده سازی استراتژی تدافعی در مقطع کنونی مناسبترین استراتژی بدرای حرکدت بده
سوی توسعه استراتژیک گردشگری چابکسر است.
با توجه به پتانسیلها و توانمندیهای گردشگری شهر چابکسر در منطقه و اهمیت روزافزون بخش گردشدگری در رشدد
اقتاادی ،ای اد اشتغال ،تبادل فرهنگی و  ...ارور دارد تا امن بازنگری نگرش ها و باورهدا در خادوص گردشدگری،
پرداختن جدی به گردشگری از قریم تدوین قرحها و برنامههای جامع با همت سازمانهای زیربط به ویژه با تیکیدد بدر
نقش بسیار مهم مشارکتی شهروندان و استف اده از مدیریت واحد شهری سعی گردد ادمن شدناخت تنگناهدا و مشدکال
گردشگری شهر و ارزیابی آنها از تمامی روش ها و الگوها به منظدور افدزایش گردشدگران و ای داد زیرسداختهدای رزم
جهت پذیرایی از آنها ،استفاده گردد.
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش ،پیشنهادهای زیر را میتوان ارا ه نمود:
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 استفاده از مدیریت پایدار در برنامهریزی گردشگری شهر و فراهم نمودن زمینه و شرایط رزم برای مشارکت شدهرونداندر تهیه و اجرای قرحهای توسعه گردشگری.
 تدوین نظام قانونی و اجرایی سیاستها و توانمندسازی ،با هدف افزایش توسعه گردشگری شهر. افزایش کمیت و کیفیت امکانا و خدما شهری و گردشگری متناسب با تقااا و از جملده بهبدود امکاندا فرهنگدی،ورزشی ،افزایش ایمنی و مقاومت واحدها و تسهیال گردشگری در مقابل حواد و بالیای قبیعی.
 بهبود و افزایش خدما بهداشتی نظیر دسترسی به آب آشامیدنی سالم ،بهداشدتی و قابدل شدرب و همچندین افدزایشتعداد سرویسهای بهداشتی در مکانهای گردشگری شهر چابکسر.
 برنامهریزی گردشگری برای جاذبههای شهر و تهیه قرحهای ساختاری و استراتژیک توسعه گردشگری. اصالح ساختار زیست محیطی شهر به منظور جلوگیری از آلودگی رودخانههدا و سدواحل و همچندین حفاظدت از مندابعقبیعی و زمینهای کشاورزی.
 تنوش بخشی به محاور گردشگری منطقه و مقابله با محدودیتهای فالی بودن با به کارگیری ظرفیتهدای بداریگردشگری منطقه و برگزاری جشنوارهها و تبلی فرهنگ بومی و محلی برای گردشگران.
 توسعه و بهسازی شبکه ارتباقی شهر به ویژه مسیرهای منتهی به جاذبههای گردشگری شهر. تبلیغا منظم و مؤثر جاذبه های شهر در سطح کشور ،تهیه راهنمای کامل جاذبههای گردشگری شدهر و نادب عال دمراهنمایی در داخل شهر به منظور راهنمایی دقیم گردشگران.
 ارا ه معافیت های مالیاتی به بخش خاوصی برای سرمایه گذاری و ارا ه تسهیال بانکی برای باربردن کیفیت خددماو تسهیال گردشگری.
 توجه ویژه به گردشگری به عنوان عامل مؤثر در توزیع درآمد و ای اد تعادل در توسعه منطقهای بدرای کداهش و مقابلدهبا فقر و بیکاری.
 توسعه آموزش نیروی انسانی در فعالیتهای بخش گردشگری به منظور ارا ه خدما کارآمد در این بخدش و همچندینتوانمندسازی بنگاههای فعال در گردشگری با ارا هی برنامه های آموزشی و مشاورهای توسط متولیان گردشگری.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Tourism is a joint action and requires the participation of various sections of society, and to the
same extent it involves widespread effects, too. Therefore, it requires planning and coordination
in every step. To boost urban tourism and attracting tourists, some planning must be done which
its first step is to investigate the abilities of the city for tourism, writing tourism strategy for the
city, identifying projects, and creating motivation to invest in them. According to the tourism
potentials of Gilan province and consequently the Chaboksar city, study and precise planning
are needed. In fact, developing a comprehensive and coherent program seems necessary to
determine the present status and condition of the industry and provide appropriate strategies to
achieve desired status. The objective of this study is to identify the strengths, weaknesses,
opportunities and threats of urban tourism section by prioritizing them and providing strategic
programs.
-

What are the Potentials and limitations (strengths, weaknesses, opportunities and
threats) of urban tourism development?
What strategies are prior for sustainable tourism development in Chaboksar city

Methodology
This study is a scientific-practical research and is descriptive-analytical one in terms of research
methodology. The research approach is strategic. In this study, after achieving the principles and
points of view, the city’s information and tourism sectin of Chaboksar city were collected
through field study and questionnaire. Given the nature of research to the nature of research, the
relative formula especially Cochran formula was used to determine sample size from population
number of respondents. The population sample size includes 365 subjects. Also, in this study,
20 employed experts had formed the population of this study which includes about 90 percent of
urban experts in different parts of Chaboksar city. The sample population of this study include
citizens and experts. Due to the similarity and homogeneity in the economic and social base of
1. Corresponding Author:

E_Mail: hosieniali@pnu.ac.ir
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the citizens, the random sampling method was used to distribute the questionnaires. The nonprobability random sampling methods was used to select experts.
In order to evaluate the development capabilities of tourism section in Chaboksar and provide
development solutions in this section, Understanding the quadruplet factors (SWOT) strengths,
weaknesses, opportunities and threats, and also, scoring each of them to provide strategy was
completed and by listing the most important strengths and weaknesses in order to identify the
internal status of the city and identifying the external environment, that are opportunities and
threats, the tourism space of Chaboksar city was determined. Finally, some strategies were
presented to develop tourism in this city. The strategic or internal prioritized and also, external
factors are listed in the form of strengths and weaknesses, and opportunities and threats,
respectively. Due to the importance of each factor and comparing them with each other, the
importance coefficient between zero to one (0-1) was assigned. In rank column, according to the
normal or key strengths, weaknesses, opportunities and threats, the ranks 4 or 3 and 2 or 1 were
allocated to strengths and opportunities and also, weaknesses and threats, singly.

Results and Discussion
The descriptive findings of the study show that from 365 subjects of population and 20 experts,
260 subjects equal to 67.5% were male and 123 subjects equal to 31.9% were women and 2
subjects which equal to 0.5% didn’t answer the question relating gender, and the gender ration
of sample size was 211.3. Of the total six strengths declared in Chaboksar city, the index of
having sandy and pacific beaches with a mean of significance coefficient 0.14 and score 4 and
final weight 0.56 was identified as the most important strengths index of the city. Of the total
six weaknesses declared in Chaboksar city, the index of lacking amenities-residential and
recreational facilities with a mean of significance coefficient 0.13 and score 1 and final weight
0.13 was identified as the most important weaknesses index of the city. Of the total six
opportunities declared in Chaboksar city, the index of introducing Chaboksar city as regional
tourism polar with a mean of significance coefficient 0.14 and score 4 and final weight 0.56 was
identified as the most important opportunity index of Chaboksar city. Lack of efficient urban
and tourism's and integrated management system's index with a mean of significance coefficient
0.12 and score 1 and final weight 0.12 was identified as the most important threats index of
Chaboksar city. According to the weighted mean of each of the internal and external factors, the
prioritizing effective factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats) on tourism
development in Chaboksar was done by using LEA1 method to determine the priorities of
strategies. Regarding LEA analysis result based on the importance of internal and external
factors affecting tourism development in Chaboksar, defensive strategies (WT) 2 should be
placed on the priority of city’s tourism development programs. The emphasis of this type of
strategies, settle on removing the urban weaknesses to reduce the risk of threats. Evidently,
government and public assistance is indispensable in this way.

Conclusion
Based on the summary and analysis of quadruplet factors characteristics (SWOT), Chaboksar
city lacks the developing urban and tourism's integrated management and cooperation of all
institutions and organizations with citizen participation is required. Absence of education and
lack of professional knowledge is of the tourism problems of Chaboksar city. Dependent upon
the internal and external factors' results of tourism, despite having tourism actual and potential
capacities, and due to the diversity and depth of the weaknesses and threats and also, lack of
proper use of opportunities created, Chaboksar city is far from a favorable condition of a

2. Local Education Authority (LEA)
3. Weight Technology (WT)
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tourism region. So, implementing defensive strategy at the present time is the most appropriate
strategy to move towards the strategic development of Chaboksar city's tourism.

Key words: Chaboksar, Strategic Management, Tourism Indexes, Urban Tourism

