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 لیبا استفاده از روش تحل یشهر بابلسر به منظور توسعه گردشگر یراهبرد یزیبرنامه ر
swot  
 

  1یونس کارآمدبیشه

 yoneskaramad@gmail.com، رانی، ابابلدانشگاه کمال الملک،  ،یشهر تیریارشد مد یکارشناس یدانشجو -1

 

 

 

 چكیده 
مختلف روز  یصنعت در شهرها و کشورها نیوجود دارد توجه به ا یکه در بخش گردشگر یتجار یامروزه با توجه به فرصت ها

جذب گردشگران  یبرا یمختلف یها لیپتانس یکه دارد دارا ییها یژگیاست. شهر بابلسر با توجه به و شیبه روز در حال افزا

 یدر شهر بابلسر الزم و ضرور یبه منظور توسعه گردشگر یراهبرد یبرنامه ا هیاار لیدل نیاست. به هم یالملل نیو ب یداخل

 یشهر م یگردشگر یها لیاز پتانس یشهر بابلسر به شناخت کامل یگردشگر یجاذبه ها یپژوهش ابتدا با معرف نیاست. در ا

موجود شهر بابلسر شناخت  وضعرشته که از  نینخبگان ا یکمک از برخ نیو همچن  swot. سپس با استفاده از روش میرس

که با توجه به  میپرداز ی( مEFE) یعوامل خارج یابیارز سی( و ماترIFE) یعوامل داخل یابیارز سیماتر هیداشته اند به ته

محافظه کارانه به عنوان  یراهبردها دهایفرصت ها بر تهد یبرتر نینقاط ضعف بر نقاط قوت و همچن یها با توجه به برتر لیتحل

 نهیالزم در زم یها استیو اتخاذ س یبرنامه راهبرد هیت اول اتخاذ شده است. سپس با توجه به هدف و راهبردها به ارایالو

 یموضع یراه و طرح ها ادهیپ ،یشنهادیمعبر پ یطرح ها هی. و در مراحل بعد به ارامیپرداز یشهر بابلسر م یتوسعه گردشگر

 .میپرداز یم یشنهادیپ

 

 swotگردشگر،  ،ی، شهر بابلسر، توسعه گردشگر یراهبرد یزیبرنامه ر های کلیدی:واژه
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 و بیان مسئلهمقدمه  -1
معاصر به  یایدر دن شرویخدمات پ عیاز صنا یكیسال قدمت ندارد. اما امروزه  60از  شیمدرن ب یگردشگر ای سمیمفهوم تور

درون  یمردم سراسر جهان به مسافرت ها لیتما ر،یاز کشورها در چند دهه اخ یاریبس یاقتصاد تیرود. با بهبود وضع یشمار م

را از  یپراکنده اند که گردشگران یدر سراسر کره خاک یمتعدد یدنید یو مكان ها ناطقاست. م افتهی شیافزا یو برون مرز یمرز

دهد.  یشده است که همچنان به رشد خود ادامه م لیتبد یبه صنعت بزرگ سمیانند. تورخو یبه خود فرا م کینقاط دور و نزد ریسا

کسب کرده اند در  یرا که به سخت یکنند و پول یم امتکنند، در هتل ها اق یکسب و کار مسافرت م یبرا ایو  حیتفر یمردم برا

 .[1] (9: 1390 مند،یم یکنند. ) محمود یخرج م ستیآن ها ن یکه محل زندگ ییجا

اند. گردش  دهیاقتصادی، اجتماعی کشورها، صنعت نامرئی نام ۀنقش بارز خود در توسع لیرا به دل یصنعت گردشگر اقتصاددانان

مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت. درآمد کشورهایی که جاذبه های وسیع 

که برای اقتصادهایی  دیمیلیارد دالر خواهد رس 20این صنعت، ساالنه به حدود  لیدش ماگردشگری دارند، با یک درصد ارزش گر

مانند اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و میتواند تمام فعالیتهای اقتصادی آن را متأثر سازد. )حسینی، سید علی و همكاران، 

1391 :35) [2]. 

 نهیدر زم یاختراعات تكنولوژ لیاست که جهان معاصر به دل یدر حال نیدر حال بسط و رشد شتابان است و ا یگردشگر

 ونیلیم ییکننده جا به جا لیامر خود تسه نیرود و ا یم شیتر فضا و زمان پ شیهر چه ب یارتباطات و اطالعات به سمت فشردگ

شود. در  یو درآمد محدود نم یشغل یفرصت ها جادیبه ا یت و عظمت گردشگریاست. اهم نیها گردشگر در تمام نقاط کره زم

 یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد میمستق ریو غ میقادر است منافع مستق یشده، گردشگر دهیشیاند شیو توسعه از پ یزیصورت برنامه ر

 .[3] (1388زهره، ،ی)فن دینما فایا یرا در توسعه مل یو سهم قابل توجه جادیرا ا یطیو مح

 ۀو همه جانب یقو یزیبرنامه ر ازمندینخست ، ن ۀاست که در درج ییسخت و طاقت فرسا اریحال جذب گردشگر، کار بس نیا با

 (2: 1393و همكار،  می. )آزموده مرستین ریمشخص امكان پذ یبدون طرح و برنامه استراتژ یاست و رشد صنعت گردشگر یعلم

[4]. 

 نیشهر و همچن انهیخزر و عبور دو رودخانه شازده رود و بابلرود از م یایبا در یمناسب و همجوار یآب و هوا لیبابلسر به دل شهر

استان  یمرکزآموزش عال نیو وجود دانشگاه مازندران به عنوان بزرگتر یخیارزشمند تار یو بافت ها میوجود بارگاه امامزاده ابراه

 یتوسعه گردشگر یمنسجم برا ینبود برنامه ا نیاستان مازندران و همچن ییایجغراف تیبابلسر در مرکز شهرمازندران و واقع شدن 

نقاط ضعف، قوت،  ییبر آن است تا با شناسا قیتحق نیشود. لذا ا یدر آن حس م یبرنامه جامع به منظور توسعه گردشگر کیداشتن 

 شهر بابلسر بپردازد. یبه منظور توسعه گردشگر یراهبرد یبه ارائه برنامه ا داتیفرصت ها و تهد

 

 :قیتحق ینظر یمبان -2
از دولت ها در سرتاسر جهان، به نقش و اهمیت گردشگری به عنوان منبعی برای ایجاد درآمد و اشتغال پی برده اند. در  بسیاری

نتیجه، بسیاری از آنان مناسبات شان را برای بهره گیری از مزیت های نسبی این صنعت توسعه داده اند. در زمان حاضر، توسعۀ 

بین استانی، کشوری و یا در سطح دولت های منطقه ای براساس توافقات در قالب همكاری های  وحندجانبه در سطمناسبات دو یا چ

راهبردی برای توسعۀ گردشگری اهمیت یافته، که هدف آن بهره گیری از مزایای بازار گردشگری است. گردشگری دارای پیامدها و 

از تأثیرات فضایی، تأثیراتی است که گردشگری بر بافت کالبدی  ظور. در اینجا منجنبه های بسیاری است ، از جمله تأ ثیرات فضایی 

منابع گردشگری از سه بخش عمده تشكیل میشود: عناصر اولیۀ گردشگری   .[5]( 1388شهرها بر جای می گذارد. )حاجی نژاد، علی،

که در واقع عوامل اصلی جذب گردشگر به شمار می آید و شامل مكانهای قابل بازدید، مانند: آثار تاریخی، خیابانهای تاریخی، بوستانها 
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ه شدهاند، مانند: سینما، تئاتر، گنجینه، گالریهای و فضای سبز و غیره است؛ هم چنین مكانهایی که برای فعالیتهای گردشگری ساخت

که کار  ندهنری و ... بخش دوم، عناصر ثانویه گردشگری شامل تأسیسات اقامتی و فروشگاهها و... بخش سوم، عناصر دیگری هست

 .[6] (1390مكار،مسعود و ه ،ییراهنمایی و خدمات گردشگری را انجام میدهند؛ مانند ادارة راهنمایی گردشگری و غیره )تقوا

های اقتصادی عصر حاضر است، که نقش مهمی در توسعه ی پایدار محلی ایفا می کند. این  تیگردشگری یكی از پویاترین فعال

همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را  یصنعت از طریق ترکیب و به کارگیر

( بر فراهم نمودن 1352) رانیدر ا یدر طرح جامع توسعه جهانگرد .[7] (1393، و همكاران اهیم زاده، عیسیبه دنبال دارد. )ابر

 جیخزر و خل یایبر سواحل در دیبا تاک دشگرانجهانگردان و گر یبرا یفیو هم از نظر ک یهم از نظر کمّ یکاف زاتیو تجه التیتسه

امروزه گردشگری  .[8] (1393اسداهلل و همكاران،  وساالر؛یاست. )د دهیگرد دیتأک ،یاحتیاز نظر س رانیفارس به عنوان برگ برنده ا

کشورهای  یان،یكی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه را تشكیل می دهد. در این م

تراز اول در صنعت گردشگری، هر یک بنا به پتانسیل های موجود در کشور خود توانسته اند زمینه و فاکتورهای اساسی را برای 

توسعه گردشگری فراهم کنند و با سرمایه گذاری در این صنعت اکنون شاهد به بار نشستن تالش هایشان هستند و بیشترین سهم 

 .[9]( 112: 1391از این صنعت برده اند. )هادیانی، زهره و همكاران،  رهارا نسبت به سایر کشو

( 113جاذبه ها در مرحله اول و برنامه ریزی برای توسعه آنها در مراحل بعدی، امری ضروری به نظر می رسد. )همان : شناسایی

ر عقالیی از آن ها انتظار می رود تا به دستیابی بابی فیلد ، برنامه ریزی را اساساً فرایند طراحی مسیرهای اقدام می پندارد که به طو

برنامه ریزی راهبردی فرآیندی است نظام مند وشامل بررسی محیطی )خارجی  .[10] (105:  1382 رج،یسدی،ااهداف بیانجامد. )ا

ر این است که با بهره داخلی(، تدوین راهبرد ، اجرای راهبرد ، ارزیابی و کنترل آن است. در برنامه ریزی راهبردی اصل اساسی ب -

خارجی و با کاهش دادن آن ها به تدوین راهبرد پرداخت و از سوی  هدیداتجستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از ت

دیگر در تدوین این راهبردها، هدف این نیست که بهترین راهبرد مشخص شود، بلكه هدف تعیین راهبردهای قابل اجرا است. بنابراین 

واکنش نشان دهد. یكی از ابزارهای بسیار  هاجمیانجام این مهم سازمان می تواند در برابر عوامل خارجی به صورت تدافعی یا تبا 

یک ابزار برنامه ریزی  SWOTاست که به وسیله آن اطالعات مقایسه میشود. اساساً   SWOTمهم در فرآیند تدوین راهبرد تكنیک 

 (114: 1391)هادیانی، زهره و همكاران، . شودی برای تحلیل های سیستمی محسوب می راهبردی است و یک چارچوب مفهوم

[9]. 

 

 :قیتحق نهیشیپ
در پژوهش خود تحت عنوان نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه ی پایدار  [11] (1390مسعود و همكاران ) ،ییتقوا

که بین مدیریت یكپارچه شهری و همكاری های متقابل مدیران  دیرس جهینت نیشهر کرمانشاه به ا -گردشگری شهری مطالعه موردی 

 گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. رشهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدا

ه در مقاله خود تحت عنوان ارزیابی و اولویتبندی جاذبه های گردشگری برای توسع [12] (1390محمدباقر و همكاران) باف،یقال

شهر سنندج را  یگردشگر یگردشگری شهری بر اساس مدلهای تصمیم گیری چند متغیره )مطالعه موردی: شهر سنندج( جاذبه ها

 شده است. ژهیجاذبه ها توجه و نیاز مهم تر یكیعنوان  به یفرهنگ یقرا داده و به جاذبه ها یمورد بررس

در پژوهش خود تحت عنوان  برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری بر اساس تحلیل  [9] (1391زهره و همكاران) هادیانی

swot مورد نظر بر اساس  یشهر پرداخته و راهبردها یراهبرد یزی)مطالعه موردی: شهر شیراز( با استفاده از مدل سوات به برنامه ر

 قرار داده است. یرسمورد بر رگذاریبه عوامل تاث یده ازیامت

 ۀ)نمون یگردشگر داریپا ۀدر توسع یشهر تیریدر پژوهش خود تحت عنوان نقش مد [8] (1393اسد اهلل و همكاران ) وساالر،ید

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یموجود شاخصها تیوضع ان،یکه از نگاه پاسخگو دهیرس جهینت نینور( به ا یمورد مطالعه:شهر ساحل
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حاصل در  جینتا نیباشد. همچن ینم داریپا یتوسعه گردشگر یبوده و در راستا لوبدر شهر نور نامط یگردشگر یطیمح ستیو ز

 شهر داشته است. نیا داریپا یدر توسعه گردشگر یشهر رانینشان از ضعف عملكرد مد زینور ن یشهر تیریعملكرد مد یبررس

 یشهر یگردشگر داریدر توسعه پا یشهر تیریدر پژوهش خود تحت عنوان نقش مد [13] (1393و همكار ) دیفر، مج یمحمد

از عوامل  یكیبه عنوان  یشهر یحاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که امروزه گردشگر جی)نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد( نتا

گذار در توسعه و بهبود  ریاز عوامل تاث یشهر تیریشود که مد یم ادی نانینششهر و شهر یو رفاه یاجتماع یمهم توسعه اقتصاد

 باشد. یم یشهر داریپا یگردشگر

 

 قیروش تحق -3
توصیفی است . این تحقیق به دنبال  -حاضر از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت و روش کار پژوهش تحلیلی پژوهش

 شهر بابلسر است. یبه منظور توسعه گردشگر  یزیدرك ضرورت برنامه ر

 اساس بر سپس تشریح، و بررسی موجود وضع ابتدا پدیده، و ع موضو چگونگی دریافت برای توصیفی –این تحقیق تحلیلی  در

 یها مناسب در رابطه با توسعه گردشگر استیاهبردها، سر وسیله بدین تا گیرد می قرار ارزیابی و تحلیل مورد پژوهش موضوع

 شود. شنهادیپ

روش کتابخانه ای و روش میدانی است. روش هایی که برای جمع آوری اطالعات مورد استفاده قرار می گیرد، شامل  روش

کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات و سوابق موضوع و روش میدانی نیز برای بررسی وضعیت موجود نمونه موردی استفاده می 

 شود .

پژوهش از روش  نیدر ا نیشود. هم چن یاطالعات پرداخته م لیو تحل هیداده ها و اطالعات الزم  به تجز یاز جمع آور پس

 استفاده شده است لیو تحل هیتجز ی( براswotسوات )

 

 محدوده مورد مطالعه یمعرف -4
 1.03مربع وسعت، حدود  لومتریک 246.5شهرستان بابلسر واقع شده است. شهرستان بابلسر با  یاسیس تیبابلسر در مرکز شهر

 قهیدق 50درجه و  52تا  قهیدق 36درجه و  52شهرستان در مختصات  نیدرصد کل مساحت استان را به خود اختصاص داده است. ا

قرار  یسار هیواقع شده است. شهرستان بابلسر در ناح یعرض شمال قهیدق 44و  رجهد 36تا  قهیدق 34درجه و  36و  یطول شرق

بل و قائمشهر و از غرب به شهرستان با یاز جنوب به شهرستان ها بار،یمازندران، از شرق به شهرستان جو یایگرفته و از شمال به در

شهرستان بابلسر، در استان مازندران  یدر بخش مرکز یکشور ماتی. شهر بابلسر در سلسله مراتب تقسشودیمحدود م دونكناریفر

 .دهدیم لیدرصد از وسعت شهرستان بابلسر را تشك 7.7هكتار است که حدودا  1919شهر برابر با  نیقرار گرفته است. مساحت ا

 دهد. ینشان م یشهر بابلسر را در سلسله مراتب کشور ییفضا گاهیجا 1نقشه شماره 
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 داده های سیستم اطالعات جغرافیایی( )ماخذ: یکشورشهر بابلسر را در سلسله مراتب  ییفضا گاهیجا -1شكل 

 
به  شهر  یستیو تور یحیتفر یها یوضع موجود شهر بابلسر و پراکنش کاربر یاراض یکاربر بیبه ترت 3و  2شماره  شكل نیهمچن

 دهد. یبابلسر را نشان مهمراه شبكه معبر موجود 

 

 
 یدانشگاه مازندران ورود یشهرساز یمهندس انیدانشجو یماخذ: برداشت کالبد)وضع موجود شهر بابلسر یاراض ی: کاربر 2شماره  شكل

 (1392سال  -1390
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 )ماخذ: همان( شهر بابلسر یستیو تور یحیتفر یها ی: پراکنش کاربر 3شماره  شكل

 

عمارت  م،یبابلسر، رودخانه شازده رود و بابلرود، بقعه امامزاده ابراه یایتوان به در یدر شهر بابلسر م یگردشگر یها لیاز جمله پتانس

 اشاره کرد. ییرجا دیمحور شه یخیدانشگاه مازندران، بافت تار یسازمان مرکز

 نشان داده شده است. 4شهر بابلسر در نقشه شماره  یگردشگر یها لیپتانس

 
 (1394)ماخذ: نگارنده،  بابلسر شهر گردشگری های پتانسیل -4 شماره شكل
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 اطالعات لیو تحل هیتجز
( swot) دهاینقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهد سیشهر بابلسر از روش سوات استفاده شده است. ماتر یراهبرد یزیبرنامه ر یبرا

شهر  یتوسعه گردشگر یراهبردها نییروش به تع نیاست. با استفاده از ا یراهبرد تیریو مد یزیمعروف برنامه ر یاز الگوها یكی

 .میپرداز یبابلسر م

 سیماتر هی( استفاده شده و روش تهEFE) یعوامل خارج یابیارز سی( و ماترIFE) یعوامل داخل یابیارز سیروش از ماتر نیا در

 یمشخص م داتینقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهد ،یو عوامل خارج یعوامل داخل ییصورت است که ابتدا پس از شناسا نیبد

مهم( اختصاص  اری)بس 1( تا تیاهم ی)ب 0 نیب ینمره وزن ت،یعوامل بر حسب اهم زا کیشود. سپس براساس نظر نخبگان به هر 

عامل توسط نگارنده  ازینفر بوده است. سپس امت 9گردد. تعداد افراد نخبه،  کیبرابر  دیعوامل با هی. مجموع وزنهای کلشودیداده م

عدد کوچكتر باشد  نیکه هرچه ا كنندیم افتیرا در 2.5 تا 1اوزان  دیاست. نقاط ضعف و تهد 4تا  1 نیب ازیامت نیشود.ا یداده م

عدد بزرگتر باشد  نیکنند که هر چه ا یم افتیرا در 4تا  2.5آن است و نقاط قوت و فرصت اوزان  راتینشان دهنده باال بودن تاث

از  فیهر رد ازین منظور امتیشود؛ بد یهر عامل محاسبه م یوزن ازیآن است. در مرحله بعد امت راتینشان دهنده باال بودن تاث

که  شودیمحاسبه م یوزن ازاتی. در مرحله آخر جمع امتگرددیدرج م دیستون جد کیعوامل در وزن استاندارد شده آن ضرب و در 

فرصت  ایقوت و  یباشد شهر در مجموع دارا 2.5 زانیبزرگتر از م یوزن ازیاست. اگر امت 2.5 نیانگیو دارای م 4و حداکثر 1حداقل 

عوامل  یابیارز سیماتر بیبه ترت 2و  1است. جدول شماره  دیتهد ایضعف و  یباشد در مجموع دارا 2.5و اگر کمتر از  تاس

 دهد. یشهر بابلسر را نشان م ی( توسعه گردشگرEFE) یعوامل خارج یابیارز سی( و  ماترIFE)یداخل
 

 نگارنده( تحلیل )ماخذ:شهر بابلسر ی( توسعه گردشگرIFE) یعوامل داخل یابیارز سی: ماتر1جدول 

 امتیاز وزنی امتیاز عامل وزن عوامل تاثیر گذار داخلی

    ( :Sنقاط قوت )

 0.92 4 0.23 توریست جاذب عنوان به شنی ساحل و دریا وجود

 0.21 3.5 0.06 آبی های سرگرمی و ها ورزش جهت استفاده برای رودخانه وجود

 0.062 3.1 0.02 تاریخی مانند میدان گل، عمارت دانشگاه مازندران و ... -فرهنگی گردشگری منابع وجود

 0.165 3.3 0.05 مذهبی مانند امامزاده ابراهیم گردشگری منابع وجود

 تعامالت برای مناسب های محل عنوان به  بابلرود رودخانه کناره و ساحل  در فضاهایی وجود

 جمعی
0.02 3 0.09 

 0.132 3.3 0.04 وجود پالژهای مشخص در شمال غربی شهر  

 0.03 3 0.01 وجود خوابگاه دانشجویی مجهز در نزدیكی دریا که در تابستان خالی از سكنه است

 0.081 2.7 0.03 وجود محور تجاری بین مبدان شهربانی و میدان گل

    ( :w) ضعف نقاط

 0.144 1.2 0.12 تور برگزارکننده و مسافرتی اژانسهای ضعیف عمكرد

 0.126 2.1 0.06 گردشگری خدمات ارائه در تنوع نبود

 0.14 1.4 0.1 گردشگری مانند هتل ها و ... خدمات و تسهیالت ضعیف عملكرد

 0.066 2.2 0.03 ها فروشگاه و خرید مراکز نامناسب پراکندگی

 0.063 2.1 0.03 ساحل آلودگی به شهروندان و مسئولین توجهی بی

 0.126 1.4 0.09 ضعف حاکم بر مدیریت گردشگری شهر

 0.143 1.3 0.11 شهر نقل و حمل شبكه در ضعف
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 )ماخذ:بابلسر شهر گردشگری توسعه( EFE) خارجی عوامل ارزیابی : ماتریس2جدول 

 نگارنده( تحلیل

 

 

 2.46  1 جمع کل

 امتیاز وزنی امتیاز عامل وزن عوامل تاثیر گذار خارجی

    ( :Oفرصت ها )

 0.1862 3.8 0.049 گردشگری شهر بخش در گذاری سرمایه به تمایل

 0.2379 3.9 0.061 آب و هوای بسیار مطلوب

 0.0806 3.1 0.026 شهرستان و بخش در بابلسر مرکزیت نقش

 0.054 3 0.018 گردشگران امنیت احساس

 0.1295 3.5 0.037 شهرت گردشگری شهر بابلسر در میان شهروندان ایرانی

 0.026 2.6 0.01 ساکن شهر مردم نوازی مهمان

 0.1088 3.4 0.032 پتانسیل استفاده از دانشگاه مازندران برای توسعه گردشگری

 0.035 3.5 0.01 شهر فضای نمودن پویا جهت در فرادست های طرح در پیاده حرکت به دادن اولویت

 0.111 3 0.037 استان شهرستانهای سایر گردشگری های مقصد با همجواری

 0.1666 3.4 0.049 کشورها دیگر حتی و کشور نقاط دیگر به بومی و کشاورزی محصوالت صادرات امكان

 0.0783 2.9 0.027 استان غرب و شرق میان ارتباطی اصلی شاهراه در شهر شدن واقع

 0.412 4 0.103 مازندران دریای مجاورت در شهر قرارگیری و گردشگری باالی پتانسیل بودن دارا

 0.2183 3.7 0.059 نقل دریایی و حمل سیستم به دسترسی

    ( :T) تهدیدها

 0.0684 1.2 0.057 گردشگری مدیریت و ریزی برنامه در هماهنگی عدم

 0.048 1.5 0.032 شهری امور در مردم پایین مشارکت و همكاری

 0.022 2 0.011 شهر به جهت جاذبه شهر جمعیت کل در مهاجرین جمعیت سهم فزاینده افزایش

 0.0399 1.9 0.021 شهر به مختلف های فرهنگ ورود دلیل به محلی رسوم و آداب فراموشی

 0.0559 1.3 0.043 شهرداری درامدی و مالی منابع کمبود

 0.0315 2.1 0.015 دولتی و خصوصی های سازمان توسط دریا ساحل از وسیعی بخش تملک

 0.0399 1.9 0.021 گردشگری توسعه فعالیتهای زمینه در کننده تسهیل قوانین عدم وجود

 0.024 2.4 0.01 دریا ساحل حاشیه در گردشگری توسعه مانع عنوان به نظامی کاربری وجود

 0.0675 1.5 0.045 نقل ریلی و حمل سیستم به عدم دسترسی

 0.069 1.5 0.046 نقل هوایی و حمل سیستم به دسترسی عدم

 0.0507 1.3 0.039 گردشگری بخش در سرمایه طوالنی بازگشت دوره

 0.0637 1.3 0.049 مشكالت بین المللی نظیر تحریم ها

 0.0689 1.3 0.053 المللی از کشورتبلیغات نامناسب بین 

 0.072 1.8 0.04 محیطی زیست و طبیعی مخاطرات تهدید ناشی از

 2.56  1 جمع کل
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 و پیشنهادات گیری نتیجه -5
 ضعف نقاطمی باشد که نشان دهنده این است که  2.46 داخلی عوامل ماتریس وزنی امتیاز گرفته صورت های بررسی به توجه با

 دهنده نشان می باشد که 2.56 خارجی عوامل ماتریس وزنی امتیاز. همچنین دارد برتری قوت نقاط بر بابلسر شهر در گردشگری

. در نتیجه با استفاده از روش ماتریس سوات و امتیازات به دارد برتری تهدیدات بر بابلسر شهر در گردشگری های فرصت است این

نشان دهنده این است که راهبرد محافظه کارانه باید به عنوان  1گردد. تصویر شماره دست آمده نوع و الویت راهبردها مشخص می 

 الویت اول در میان راهبردها مد نظر قرار بگیرد.

 

 
 )ماخذ: تحلیل نگارنده( سوات سیشهر بابلسر با توجه به ماتر یتوسعه گردشگر یراهبردها تی: الو5شماره  شكل

 

 ،تبیین می شود و سپس یراهبرد هیانیشود و سپس ب یشهر مشخص م یابتدا چشم انداز آت قیتحق یها شنهادیدر بخش پ

 یهامورد مداخله بر اساس راهبرد  یدر بخش ها یموضع یشود و سپس طرح ها یم یطراح یشنهادیراه پ ادهیو پ یشبكه دسترس

 شود. یم نییتع یشنهادیپ

 

 شهر بابلسر: یچشم انداز توسعه گردشگر هیانیب
احداث  نیاستان مازندران توسط گردشگران شناخته شده است.همچن یحیکه به عنوان مرکز تفر ریاست رقابت پذ یشهر بابلسر

است که جذب  داریپا ی. اقتصاد بابلسر در سال افق اقتصادردیدر شهر رونق بگ یادیز یتجار یها تیبندر سبب شده است که فعال

 .کند یشهر م شرفتیبه پ یانیکمک شا ستیتور

شده  لیخودکفا تبد یبه گردشگران و درآمد حاصل از اسكان مسافران به شهر یشهر با فروش محصوالت بوم نیا نیهمچن

 است.

 تیتقو ،یو مذهب یخیتار-یتوسعه منابع فرهنگ یعیتوسعه منابع و جاذبه های گردشگری طب ،یشبكه حمل و نقل شهر تیتقو

شهر  کیکه شهر بابلسر به  دهیموجب گرد  ،یساحل یورزش ها یالملل نیمسابقات ب یرگزارو برگزارکننده تور، ب یمسافرت یآژانسها

 شود. لیتبد یجهان ریپذ ستیتور

 

 سوات: لیراهبردها با توجه به تحل نییتع
 :شودیمطرح م سیماتر نینوع راهبرد در ا 4 یطور کل به

وبه حداکثر رساندن فرصتها  یبا استفاده از نقاط قوت داخل  ی(: بهره برداری از فرصتهای خارجی)راهبرد تهاجم SOراهبرد  -1

 از نقاط قوت رییبا  بهره گ
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 یداخل طیبا بهره برداری از فرصتهای موجود در مح ینقاط ضعف داخل ی)راهبرد محافظه کارانه(: بهبود بخشWOراهبرد  -2

 موجود با استفاده از نقاط قوت داتیدبردن ته نیاز ب ای(: کاهش اثرات و ی)راهبرد تنوع و رقابتSTراهبرد  -3

 یخارج طیاز مح یناش داتیاز تهد زیو پره ی(: کم کردن نقاط ضعف داخلی)راهبرد تدافعWTراهبرد  -4

 یبه منظور توسعه گردشگر یشنهادیپ یاول راهبردها تیصورت گرفته راهبرد محافظه کارانه به عنوان الو یها لیتوجه به تحل با

با  تیحذف گردد. بلكه الو یشنهادیپ یراهبردها ریکه سا ستیمفهوم ن نیموضوع به ا نیاست. ا دهیشهر بابلسر مشخص گرد

 .دهد یشهر بابلسر را نشان م یبه منظور توسعه گردشگر یشنهادیپ یراهبردها 3 مارهمحافظه کارانه است. جدول ش یراهبردها
 

 )ماخذ: تحلیل نگارنده( شهر بابلسر یبه منظور توسعه گردشگر یشنهادیپ یراهبردها -3جدول شماره 

 

 

 

                                                                      

       عوامل.           

                                درونی.           

 

 

 

 عوامل بیرونی

 (Wنقاط ضعف) (Sنقاط قوت)

ت ها )
فرص

O)
 

 (SOراهبردهای )

 توریست جذب جهت طبیعی گردشگری های جاذبه و منابع توسعه -

 سرگرمی و ها ورزش جهت استفاده حداکثری از رودخانه بابلرود -

 آبی برای جذب گردشگر های

 تاریخی و مذهبی جهت جذب توریست-توسعه منابع فرهنگی -

 تابستان در که دریا نزدیكی در دانشجویی استفاده بهینه از خوابگاه  -

 سكنه است از خالی

 ایجاد مسابقات ورزشی ساحلی -

 

 (WOراهبردهای)

ستر ایجاد -  توسعه گردشگری در شهروندان مشارکت برای مناسب ب

 شهر

 شبكه حمل و نقل شهری تقویت -

 گردشگری خدمات و تسهیالت عملكرد بهبود -

 ایجاد مراکز خرید گردشگری -

 تور برگزارکننده و مسافرتی تقویت آژانسهای -

ست محیطی  - شهروندان به آلودگی های زی سولین و   و توجه ویژه م

 بوم زیست حفظ

 شهر  گردشگری توسعه در شهری مدیران نقش تقویت -

 گردشگری توسعه برای مازندران دانشگاه توجه به -

 توجه به حرکت پیاده در شهر )ایجاد پیاده راه هایی در شهر( -

صوالت صادرات - شاورزی مح شور نقاط دیگر به بومی و ک  حتی و ک

 کشورها دیگر

 دریایی و هوایی نقل و حمل توجه به سیستم -

 

تهدیدها)
T)

 

 (STراهبردهای)

 های گردشگری جاذبه روی بر کوچک های گذاری سرمایه -

 گردشگران اولیه ارزان برای امكانات تعیین -

 (WTراهبردهای)

 مقررات و ضوابط رعایت و بحران مدیریت به توجه -

 نظارت بر گردشگران مطابق خواسته شهروندان -
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 شهر بابلسر: یتوسعه گردشگر یراهبرد هیانیب
 شهر بابلسر است. یبه منظور توسعه گردشگر یشنهادیپ یها استیشامل هدف، راهبردها و س یراهبرد هیانیب

 دهد. یشهر بابلسر را نشان م یتوسعه گردشگر یراهبرد هیانیب 4شماره  جدول

 
 نگارنده( لی)ماخذ: تحلبابلسر شهر گردشگری توسعه راهبردی بیانیه -4 شماره جدول

 سیاست ها راهبردها هدف 

ی
یس

ور
ت ن

نع
 ص

ر و
شه

ی 
گر

دش
گر

ه 
سع

تو
 

د )
بر

راه
SO )

_ 
ی

جم
ها

د ت
بر

راه
 

 توریست جذب جهت طبیعی گردشگری های جاذبه و منابع توسعه -

 مجسمه های شنیایجاد محلی برای برگزاری مسابقات  -

 ایجاد شهربازی با کیفیت بین المللی -

 ایجاد پارك بزرگ شهر با امكانات کامل -

  جذب برای آبی های سرگرمی جهت بابلرود رودخانه از حداکثری استفاده -

 گردشگر

 ایجاد پیاده راه به صورت فضای سبز در اطراف رودخانه بابلرود -

 بابلرود با تقویت قایق سواری و دیگر امكانات تقویت مكان های فعلی در رودخانه -

 توریست جذب جهت مذهبی و تاریخی-فرهنگی منابع توسعه -

 بهسازی و حفاظت امامزاده ابراهیم -

 حفاظت عمارت دانشگاه مازندران -

 بهسازی منطقه ویژه تجاری از میدان شهربانی تا میدان گل -

 از خالی تابستان در که دریا نزدیكی در دانشجویی خوابگاه از بهینه استفاده  -

 است سكنه
 اسكان فرهنگیان، نظامیان و ... با خدمات مناسب در فصل تابستان -

 ساحلی ورزشی مسابقات ایجاد -

 مكانیابی محلی برای سوارکاری و مسابقاتی نظیر آن -

ساحلی در سطح بین مكانیابی محلی برای مسابقات ورزشی )فوتبال، والیبال و...(  -

 المللی

 مكانیابی محلی برای مسابقات قایق سواری -
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 شهر گردشگری توسعه  در شهروندان مشارکت برای مناسب بستر ایجاد -
 نظرخواهی از مردم در زمینه های مختلف توسعه گردشگری -

 در زمینه توسعه گردشگری جو مشارکت شهروندان برای شهرداری عوارض کاهش -

 شهری نقل و حمل شبكه تقویت -

 ایجاد محورهای جدید متناسب با نیاز گردشگران -

 تعریض برخی از محورها -

 مكان یابی پارکینگ های مناسب برای تسهیل عبور و مرور -

 گردشگری خرید مراکز ایجاد -
 برای خرید روزانه گردشگرانایجاد محورهایی نزدیک به اسكان گردشگران  -

 گردشگران روزانه خرید برای ایجاد مراکزی ویژه در نزدیكی اسكان گردشگران -

 گردشگری خدمات و تسهیالت عملكرد بهبود -

 ایجاد هتل های چند ستاره و مكانیابی مناسب آن -

ایجاد مسافرخانه و متل و ... در مجاورت حریم دریا برای اسكان کوتاه مدت  -

 مسافران

 تور برگزارکننده و مسافرتی آژانسهای تقویت -

ایجاد تبلیغات مناسب در سطح بین المللی برای جذب گردشگر از طریق سایت  -

 های اینترنتی و شبكه های ماهواره ای

تهیه نقشه ای همراه با تصاویری زیبا از نقاط گردشگری شهر به منظور جلب توجه  -

 گردشگران 

محیطی و حفظ  زیست های آلودگی به شهروندان و مسولین ویژه توجه -

 زیست بوم

 دریایی های بوم زیست مختلف های گونه پرورش  -

 شهری پاالینده اراضی توسعه و حفظ  -

 ایجاد جریمه در صورت آلوده کردن محیط زیست توسط شهروندان  -

 شهر گردشگری توسعه در مدیران شهری تقویت نقش -

گیری مدیران در توسعه  تصمیم سیستم در موازی های برنامه اجرای در هماهنگی -

 گردشگری

 ایجاد دستگاه مدیریتی برای برنامه ریزی برای توسعه گردشگری -
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 شود. یم شنهادیپ یبه صورت موضع یشنهادیپ یها استیاز راهبردها و س یبعد برخ یدر قسمت ها

آسان تر به  یدسترس جادیدر مرکز شهر، ا کیبه منظور کاهش تراف یدر طرح توسعه گردشگر یشنهادیپ یاز جمله شبكه دسترس 

را به منظور  یشنهادیپ یشبكه دسترس 6شماره  شكل. ردیگ یصورت م یمراکز گردشگر انیارتباط مناسب م ،یمراکز گردشگر

 دهد. یرفت و آمد نشان م لیتوسعه و تسه

 

 یو سالمت اجتماع یطیمح تیفی، ک یبه خصوص در ارتباط با اقتصاد شهر یجمع تیفعال یبرا یابزار ها راه ادهیپ نیهمچن

شود.  یم یشهر باعث توسعه گردشگر یاز قسمت ها یدر برخ یرو ادهیپ ینیگزیحمل و نقل و جا ستمیاز س لیاند. حذف اتوموب

 دهد. یشهر بابلسر را نشان م یگردشگر هراه به منظور توسع ادهیطرح پ 7شماره  شكل

راه در  ادهیپ جادیراه، ا ادهیاز پ شیپ نگیپارک جادیقبل از ورود به پالژها و ا ییراه ها ادهیپ جادیراه در محور ساحل، ا ادهیپ طرح

 ریراه در مس ادهیشازده رود و بابلرود و پ ریراه در مس ادهیمكمل در مرکز شهر، پ نگیپارک جادیو ا ییرجا یخیو تار یمحور تجار

 گردد. یراه ها مشخص م ادهیپ نینوع عملكرد ا یموضع یطرح ها شنهادیباشد. در پ یم شنهاداتیپ نیاز جمله ا میامامزاده ابراه

 عه صنعت توریسمتوس استفاده از نخبگان برای مدیریت -

 گردشگری بخش به عمرانی های بودجه اختصاص  -

 گردشگری  توسعه برای مازندران دانشگاه به توجه -

ایجاد دانشكده علوم دریایی برای توسعه تجارت و گردشگری با همسایگان شمالی  -

 و حمایت از بندر تجاری

 گردشگری توسعه ایجاد دانشكده مدیریت گردشگری برای -

 (شهر در هایی  راه پیاده ایجاد) شهر در پیاده حرکت به توجه -
 عملكرد تجاری در محور رجایی) ازمیدان شهربانی تا میدان گل( ایجاد پیاده راه با -

 ایجاد پیاده راه با عملكرد سبز و باز در اطراف رودخانه بابلرود و شازده رود -

 دیگر حتی و کشور نقاط دیگر به بومی و کشاورزی محصوالت صادرات -

 کشورها

 فروش محصوالت بومی در محورهای تجاری جاذب جمعیت -

 فروش محصوالت بومی در مجاورت پالژها -

 فروش محصوالت بومی و فرهنگی در مجاورت امامزاده ابراهیم -

 هوایی و دریایی نقل و حمل سیستم به توجه -
 مكانیابی بندر تجاری در مجاورت دریا -

 مكانیابی فرودگاه در شهر -
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 گردشگری های جاذبه روی بر کوچک های گذاری سرمایه -
 تقویت قایق های خانوادگی در دریای مازندران -

 تقویت اسب سواری در مجاورت ساحل برای خانواده ها -

 گردشگران برای ارزان اولیه امكانات تعیین -
 ایجاد مسافرخانه های ارزان در بعضی از جاهای شهر -

 فروشندگانجلوگیری از گران فروشی و کم فروشی توسط برخی  -
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 توجه به مدیریت بحران و رعایت ضوابط و مقررات -

 متر دریا و تنها ایجاد ساحل شنی در این حریم 60رعایت حریم  -

 متر رودخانه و ایجاد فضای سبز در این حریم 16رعایت حریم  -

 غیر عاملخارج کردن کاربری نظامی از شهر بر اساس اصول پدافند  -

 شهروندان خواسته مطابق گردشگران بر نظارت -

توجه نیروی انتظامی به اوضاع فرهنگی گردشگران و مطابقات آنان با هنجارهای  -

 شهروندان شهر بابلسر

 اتخاذ جریمه برای شهروندانی که به تخریب و آلودگی محیط زیست می پردازند  -
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با اقتباض از طرح تفصیلی  نگارنده تحلیل )ماخذ: شهر بابلسر یبه منظور توسعه گردشگر یشنهادیپ یشبكه دسترس -6شماره  شكل

 (1384شهر بابلسرپیشنهادی 

 

 
 نگارنده( تحلیل شهر بابلسر )ماخذ: یراه به منظور توسعه گردشگر ادهیطرح پ -7شماره  شكل
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 ،یبندر تجار جادیا ،یشن یمسابقات مجسمه ها یمكان برگزار یشود. در طرح موضع یم شنهادیپ یموضع یطرح ها تیو در نها

 انیو نظام انیاسكان فرهنگ ،یشهرباز جادیا ،یمسابقات سوارکار یبرا یمكان ،ییایدانشكده علوم در جادیا م،یحفاظت امامزاده ابراه

در  یو فرهنگ یفروش محصوالت بوم ادهیمحور پ ،یفروش محصوالت بوم یمازندران، محورها دانشگاهدر تابستان در خوابگاه پسران 

مختلط، مرکز  یمختلف از جمله در اطراف شازده رود و بابلرود، محورها یسبز و باز در قسمت ها یفضا م،یمجاورت امامزاده ابراه

 ،یساحل یمسابقات ورزشها یبرا یساحل، هتل ها، مكان یكیدر نز دتاسكان کوتاه م یبرا ییمتل هاو مسافرخانه ها ار،یس یدرمان

در  یشنهادیپ یموضع یطرح ها 8شماره  شكلشده است.  شنهادیپ یپارك بزرگ شهر و ساحل شن ،یو تجار یخیتار ژهیحفاظت و

 دهد. یمورد مداخله را نشان م یبخش ها

 

 
 مورد مداخله یدر بخش ها یشنهادیپ یموضع یطرح ها -8شماره  شكل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 منابع:

( مدیریت نوین توریسم جهانی: شناخت مفاهیم، اصول و بازاریابی توریسم، 1390) محمد، ،مقدمی، امیر . محمودی میمند [1]

 انتشارات مهكامه، تهران

 یزیسلطانیه به منظور برنامه ر یها و تنگناهای گردشگر تیقابل لی(، تحل1391، محمدی،جلیل ). حسینی، سید علی[ 2]

دوره اول، سال اول،  ،یجهاد دانشگاه یپژوهشكده گردشگر ،یبا استفاده از الگوی تحلیلی سوات، مطالعات گردشگر یراهبرد

 اول ةشمار

(، نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ) مطالعه موردی : شهر رامسر(، فصلنامه 1388) .علی ،، محمدنژاد. فنی، زهره[ 3]

 11مطالعات جهانگردی، شماره 

 گردشگری پایدار توسعه ریزی برنامه بر موثر های استراتژی ارزیابی و ( تحلیل1393، ) یوسف ،قنبری ، .آزموده، مریم[ 4]

 ، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار SWOT مدل از استفاده یزد با شهر تاریخی

 فضایی  کالبدی توسعه بر تجاری گردشگری ( تأثیرات1388، ) .علی ،، احمدی .مهدی ،، پورطاهری. نژاد، علی حاجی [5]

 70 شماره انسانی، جغرافیای های بانه، پژوهش شهر: موردی شهری مطالعه مناطق

 در برنامه ریزی توریسم منظور به تبریز شهر توریستی فضاهای تحلیل و (، بررسی1389) .امید ،، مبارکی. تقوایی، مسعود [6]

 33 شمارة ، 15 ،سال(تبریز دانشگاه) ریزی برنامهجغرافیا و  پژوهشی - علمی آن، نشریه

 و تسهیالت بهینه یابی مكان و ریزی برنامه (1393) ،، دارائی مرضیه .معصومه ،رضازاده ، حافظعیسی. زاده،  ابراهیم [7]

 شماره دوازدهم، سال توسعه، و جغرافیا سمنان، فصلنامه شهر: موردشناسی gisاز  استفاده با شهری گردشگری های زیرساخت
35 

 گردشگری )نمونۀ پایدار توسعۀ در شهری مدیریت ( نقش1393، ) .امیرحسین ،، خادمی .میثم ،، توکلی. دیوساالر، اسداهلل[8]

 شهری، مشهد  مدیریت و ریزی برنامه ملی کنفرانس نور(، ششمین ساحلی شهر:مطالعه مورد

 توسعه راهبردی ریزی (، برنامه1391) حكیمه ،، قنبری .اله شمس ،زاد ، کاظمی .محسن ،، احدنژاد. هادیانی، زهره[ 9]

 ، 47 پیاپی ، 23 محیطی، سال ریزی برنامه و ،  جغرافیا (شیراز شهر: موردی مطالعه) swotتحلیل  اساس بر گردشگری

 3 شماره

 شهری، مدیریت فصلنامه ها، آن با مواجهه های رویكرد و شهری ریزی برنامه در مسائل پیچیدگی ،(1382) ایرج، اسدی، [10]

 کشور های شهرداری سازمان انتشارات: تهران ، 14 شماره

شهری  گردشگری پایدار ی توسعه به دستیابی در شهری مدیریت ( نقش1390،) .اعظم ،صفرآبادی، . تقوایی، مسعود [11]

        1390 تابستان چهارم، شماره اول، خشک، سال مناطق جغرافیایی کرمانشاه، مطالعات شهر - موردی مطالعه

 توسعه برای گردشگری ههای جاذب تبندی اولوی و (، ارزیابی1390) .محمد ،فرد شعبانی،  .باقر قالیباف، محمد [12]

 جغرافیایی، تحقیقات ، فصلنامه(سنندج شهر: موردی مطالعه) متغیره چند گیری مدلهای تصمیم اساس بر شهری گردشگری

 101 پیاپی شماره دوم، شماره

 )نمونه شهری گردشگری پایدار توسعه در شهری مدیریت ( نقش1393) هاشم سید ،نسب علوی، . فر، مجید محمدی [13]

 مشهد(، ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد    شهر: مطالعه مورد
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