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 موردی: شهر آمل( ی راهبردی توسعة پایدار گردشگری )مطالعهزیربرنامه
 

 1، احمد شاهیوندی3محمود محمدی، .*3سحر غالمی

 sahar_gholami90@yahoo.com ،دانشگاه هنر اصفهان
 m.mohammadi@aui.ac.ir، دانشگاه هنر اصفهان 

 a.shahivandi@aui.ac.ir،دانشگاه هنر اصفهان 

 

 

 

 چکیده

ی اقتصادی، هامیتحرفرهنگی و چه به لحاظ  -ی بیرونی در مورد اوضاع اجتماعیهانگرش ازنظررایط کنونی کشور، چه در ش

در این صنعت را  نفساعتمادبهتوسعه صنعت گردشگری، عالوه بر شناساندن فرهنگ و تمدن حقیقی جامعة ایرانی، موجبات 

دروازة ورودی منطقه شمال کشور و پیوندگاه دو کانون عمدة  عنوانبهدر عوض اعتماد به نفت فراهم خواهد کرد. شهر آمل 

فرهنگی، پتانسیل باالیی در جذب گردشگر دارد. اما عدم  -تاریخی با ارزشو برخوردار از منابع  گردشگری؛ یعنی کوه و دریا

های ییدارااز این میراث و  ، منافعیتنهانهی و مدیریت مناسبِ منابع و خدمات گردشگری موجب شده است که زیربرنامه

یی هاعرصهفضاهایی متروک و  به این مناطق بلکهارزشمند فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه و شهر نصیب شهروندان نشود. 

برای بزه و ضد محیط بدل شوند. این پژوهش با هدف ارائه راهکار برای توسعة پایدار گردشگری شهر و منطقه، با تحلیل 

ی داخلی و خارجی توسعة گردشگری شهر در قالب تحلیل استراتژیک سوات، به تدوین برنامه هاتیمحدودامکانات و 

ی و اکتابخانهتحلیلی و با شیوه  -راهبردی برای توسعة پایدار گردشگری نگارش یافته است. در این راستا، با روش توصیفی

 SWOTی ماتریس هایهرای آبندتیاولوگری، به از جامعه آماری متخصصان گردش نامهمیدانی از طریق تکمیل پرسش

الگوهای راهبردی منتج از این تحلیل  تیدرنهااستخراج شد.  5از  8با امتیاز باالتر از  هاهیآرااین  نیتریاساسپرداخته، 

 پیشنهاد شده است.

 

 ی راهبردی، توسعة پایدار، شهر آمل.زیربرنامهگردشگری،  :یدیکلای هواژه

  

                                                 
 151کد مقاله ثبت شده در همایش: ی. ای و منطقهشهر یزیر* نویسنده مسئول: کارشناس ارشد شهرسازی گرایش برنامه 3

 ی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان. علمهیأت استادیار و عضو  -3

 ی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان. علمهیأت استادیار و عضو  -1
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 ئلهبیان مسـ  3

ی نیبشیپآید و یمی هزاره سوم بشمار درآمدزاصنعت  نیسومی، خودروسازنفت و  عیصناامروزه صنعت گردشگری، پس از 

ی برا گردشگری(. توسعه صنعت 310: 3141شود )کارگر،  لیتبدیی در جهان درآمدزارتبه  نینخستبه  سرعتبهشود یم

و اند مواجهی محصولتکو اقتصاد  یارزمنابع  تیمحدودی باال، کاریبنرخ ی چون مشکالتاز طرفی با  توسعه کهدرحالی کشورها

تواند موجب درآمدزایی برای یماز سویی دیگر از استعدادهای بالقوه ارزشمندی در خلق انواع منافع اقتصادی برخوردارند، 

 راثیمو حفظ  یجهانی و امنطقهی و ملارتباطات  میتحک، تیامنهای نوین اشتغال محلی، باال رفتن سطوح دولت، ایجاد فرصت

ی شود. تا آنجا که اقتصاددانان بسیاری صنعت گردشگری را صادرات نامرئی سازیجهانی در مقابل بومی اجتماعی و فرهنگ

ها و اجتماعات محلی را در پذیرش آن مردد (. با وجود تمامی این پیامدهای مثبت، آنچه دولت4: 3145)رضوانی  انددهینام

های اجتماعی درون جوامع محلی، تخریب محیط طبیعی، نفوذ اقتصاد آشفته سازی نظم الیه ازجملهزد، آثار منفی آن سایم

آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند  ی کهاگونهبهی و نشت درآمدهای ارزی است. ایجاد تعادل در این زمینه ربومیغ

 (.53: 3143ی و مدیریت است )خاکساری، زیرامهبرنی اصولی از طریق فرایند هااستیساتخاذ 

های ارزنده ی با جنگل و دریا، شرایط اقلیمی مساعد، وجود یادمانجوارهمشهر آمل با برخورداری از مواهب طبیعی متنوع، 

در خود دروازه ورودی به منطقه گردشگری شمال البرز، پتانسیلی غنی را در زمینه گردشگری  عنوانبهتاریخی و فرهنگی و 

ی برای توسعه پایدار ابرنامهبنابراین ایجاد ؛ (تایبی میراث فرهنگی مازندران و شهرداری آمل، رساناطالعی هاگاهیپانهفته است )

ی هااصالتتواند تأثیر شگرفی در افزایش سطح درآمد ساکنین، ایجاد اشتغال محلی و نمایاندن یم تنهانهگردشگری این شهر 

و اجتماعی مردم منطقه به سایرین داشته باشد؛ بلکه موجبات حفاظت از این میراث را نیز فراهم خواهد آورد. فرهنگی، تاریخی 

ی یکپارچه برای توسعه گردشگری شهر ازجمله فقدان تسهیالت و ابرنامهکه عدم برخورداری از مدیریت و  ست یحالاین در 

ی از ریگبهرههای جذب گردشگر در شهر سبب گردید بجای لیپتانسخدمات گردشگری و اقامتی مناسب و عدم توجه به 

توقفگاهی  عنوانبهموقعیت شهر در جهت افزایش منافع جامعه شهری و جذب گردشگران به داخل شهر، گردشگران به آن تنها 

های ارزشمند فرهنگی، ییدارامنافعی از این میراث و  تنهانهنگرند. در پی آن یمهای سایر شهرها عبوری برای رسیدن به جاذبه

یی برای بزه و ضد محیط هاعرصهفضاهایی متروک و  بلکه بهتاریخی و طبیعی منطقه و شهر نصیب شهروندان نگردیده است، 

 .اندگشتهبدل 

عاد ها و نبود برنامه توسعه گردشگری در ابهای نمونه موردی پژوهش اعم از لزوم حفاظت پایدار منابع و جاذبهبا توجه به ویژگی

ی راهبردی، رویکرد منتخب برای توسعه پایدار گردشگری شهر پیشنهاد شده است. لذا پژوهش حاضر زیربرنامهشهر و منطقه، 

های بالقوه شهر را به فضاهایی ایمن و جاذب یلپتانسی راهبردی برای توسعه گردشگری شهر، ابرنامهبر آن است تا در قالب 

های حفاظت از یق هم منافع اقتصادی آن نصیب شهروندان و جامعه شهری گردد و هم زمینهگردشگر تبدیل نماید تا از این طر

تبدیل  منظوربهپیشنهاد تدوین برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهر آمل » ازآنجاکهاین میراث ارزشمند را فراهم نماید؛ اما 

ی راهبردی تا رسیدن به راهبردهای زیربرنامه هدف پژوهش است، بنابراین انجام فرایند« آن به مقصد پایدار گردشگری

 پیشنهادی و تدوین بیانیه راهبردی پیش خواهد رفت.

 

 مبانی نظری -3

است، مفاهیم و مبانی « توسعه پایدار گردشگری»و « ی راهبردیزیربرنامه»با توجه به موضوع پژوهش که حول دو محور اصلی 

 .گرددیماین دو مقوله تشریح 

 

 3ی راهبردیزیربرنامه -3-3

                                                 
1 - Strategic Planning 
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های سلسله اقدامات و فعالیت کو مشخص است که انجام ی نیمعی به اهداف ابیدست منظوربهی فرایندی آگاهانه زیربرنامه

ی را ارائه روشی خردمندانه برای تأمین اهداف زیربرنامه توانیمی به عبارتکند. ی مینیبشیپ ندهیآرا در  گریکدمرتبط با ی

ی راهبردی فرایندی است در جهت تجهیز منابع مقصد و وحدت زیربرنامه(. 83: 3141دانست )دهستانی، در آینده  موردنظر

 یرونیبهای درونی و یتمحدود، با توجه به امکانات و بلندمدتی هارسالتیی برای نیل به اهداف و هاتالشبخشیدن به 

 (.3143، پور)دانش

ها و تحلیل استراتژیک ، مأموریت، اهداف، راهبردها، سیاستاندازچشماز  اندعبارتی راهبردی زیربرنامهمفاهیم کلیدی در 

خواهد در آینده به آن دست یابد. بیانیه یک مقصد گردشگری می آنچهتصویری واقعی است از  انگریب 3اندازچشمسوات. 

تدوین  3مأموریت (.43: 3144 خواهیم کجا باشیم )برایسون و الستون،دهد که ما میبه این سؤال پاسخ می اندازچشم

دهیم و چرا ی انجام میکارچه تیدرنهادهد که ما دلیل وجود سازمان و مقاصدش است و به این سؤال پاسخ می انهیگراعمل

ی اساساً زیربرنامهدر  1توانند در قالب اهداف کالن و خرد تعریف شوند. اهداف کالن(. اهداف می53دهیم؟ )همان: انجام می

های اساسی جامعه است. از اهداف ها و خواست( که بیانگر ارزش3140هستند )سعیدی رضوانی،  بلندمدتکیفی، مجرد و کلی، 

و کمی  مدتکوتاهترند. این اهداف بیشتر جنبه مشخص، برعکس نسبتًا خاص 8شود. اهداف خردکالن، اهداف خرد استنتاج می

 5(. راهبرد345: 3141و دیگران،  زادهیمهدی هستند )ریگاندازهقابلی و هم ابیدستقابلدارند. از این نظر اهدافی ملموس، 

 عبارت (. راهبرد38: 3141سازد )زیاری، های غایی را مشخص میی کلی است که راه رسیدن به هدفهایمشخطمجموعه 

 کنندهتیهدا 1. سیاستWeihrich, 1)(18 :990 اهداف به نیل برای منابع کاربرد بر دیتأک و اقدامات برنامه عمومی از است

 (.345: 3141و دیگران،  زادهیمهدکند )را تعقیب می موردنظراست که اهداف خرد  مدتکوتاهتصمیمات اجرایی و اقدامات 

 

 4SWOTتحلیل استراتژیک-3-3-3

انتخاب  به ستمیس کی یخارج 3یدهایتهدو  هافرصتی و داخل 4یی نقاط قوت و ضعفشناسابا  SWOT لیوتحلهیتجز

کنند. نقاط ضعف هایی هستند که به سیستم در انجام رسالتش کمک میرسد. نقاط قوت درونی، منابع یا توانایییمراهبردی 

های شوند. فرصتهای سیستم در برآوردن مأموریتش میها هستند که مانع از تواناییدرونی، کمبودهایی در منابع و قابلیت

ها برای انجام بهتر مأموریت استفاده تواند از مزایای آنبیرون از سیستم هستند که سیستم میهای بیرونی عوامل یا موقعیت

هستند  اثرگذاری منفی بر انجام مأموریت اوهیشهای بیرون از سیستم هستند که به کند. تهدیدهای بیرونی نیز موقعیت

 (.43-41: 3144برایسون و الستون، )

شود. حاصل یمیک از عوامل داخلی با عوامل خارجی، راهبردهای متفاوتی از آن منتج هر دن بدین ترتیب با کنار هم قرار دا

از: راهبردهای  اندعبارتاین فرایند، چهار الگوی خاص برای سازگاری موقعیت داخلی و خارجی سیستم است. این چهار الگو 

و  (WOی: ضعف و فرصت )بازنگری راهبردها(، STقوت و تهدید ) :ی تنوعراهبردها(، SOرقابتی: قوت و فرصت ) -تهاجمی

 (.WTی: ضعف و تهدید )تدافعی راهبردها
 

                                                 
1 -Vision 
2 -Mission 
3 - Goals 
4 - Objective 
5 - Strategy 
6 - Policy 
7 - Strength,Weakness, Opportunity, Treat 
8 - Strength & Weakness 
9 - Opportunities & Treats 
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 [3140مأخذ: پیرس و رابینسون، ]: راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیل سوات 3جدول 

  محیط داخلی

 هاقوت هاضعف

 راهبرد بازنگری

 حداکثر( -)حداقل

 راهبرد تهاجمی

ت حداکثر(-)حداکثر
رص

ف
 ها

ط
حی

م
 

ی
رج

خا
 راهبرد تدافعی 

 حداقل(-)حداقل

 راهبرد تنوع

ها حداقل( -)حداکثر
ید
هد

ت
 

 

بهترین وضعیت است که سیستم با آسودگی خاطر در پی حداکثر کردن نقاط قوت داخلی و « رقابتی -راهبرد تهاجمی»

های سیستم برای مقابله با بر پایه بهره گرفتن از قوت« راهبرد تنوع»های خارجی خود است. استفاده حداکثر از فرصت

ببرد. هدف کلی  هافرصتها، حداکثر استفاده را از تالش دارد تا با کاستن از ضعف« راهبرد بازنگری»گردد. یمتهدیدات تدوین 

 (3145، کارگل) ی تهدیدات است.سازیخنثکاستن و  منظوربههای سیستم کاهش ضعف« راهبرد تدافعی»

 

 ی راهبردیزیربرنامهفرایند  -3-1-3

طبیعت تعاملی و پویای  3ی زیر برشمرد. شکل هاگامدر قالب  توانیمی راهبردی را تا اجرا و نظارت برنامه زیربرنامهفرایند 

 دهد.ی را نمایش میزیربرنامههای عمده فعالیت

 (V= Vision statement)آرمانی  اندازچشمتدوین و تثبیت 

 (M= Mission statement)ها تدوین مأموریت سازمان

 (DF= Decision Field)تشخیص قلمرو تصمیم و تعیین موضوعات کلیدی در چارچوب آن 

 (SWOT= Strength, Weakness, Opportunity, Treatتحلیل درونی و بیرونی سیستم )

 (G.O,S,P= Goals, Objective, Strategy, Policy)ها تدوین اهداف کالن، اهداف خرد، راهبردها و سیاست

 (IP= Implementation Plan)تدوین برنامه اجرا برای اقدامات راهبردی 

 (M,U,R= Monitoring, Updating, Revising) دنظریتجدنظارت، بهنگام سازی و 

 

 
 (36: 3187(، 2)مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه )یزی راهبردی ربرنامه: فرایند دوار 3شکل 

 

 رویکرد توسعه پایدار -3-3
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ی است که نیازهای امروز جوامع را بدون تهدید توانایی نسل آینده در برآورده کردن نیازهایشان برآورده اتوسعهعه پایدار توس

، با عنوان 30، نشست ریو+«3کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه پایدار». در گزارش (UNWTO, 1998: 32کند )

 ضرورت ی توسعه پایدار ذکر شده است. این بیانیه همچنین برهانهیزمز گردشگری پایدار یکی ا« 3خواهیمی که میاندهیآ»

فرهنگی  تنوع از ی و صیانتطیمحستیز هایآگاهی منجر به ارتقاء یهایسازتیظرف و یگردشگر پایدار هایفعالیت از حمایت

کند تأکید می ،هاآنانسانی  و طبیعی ستیزطیمح و بومی اقتصاد از حمایت با محلی جوامع معیشت و رفاه بهبود و نیز

 (.3: 3033سازمان ملل، )

 بدین ترتیب گردشگری پایدار بایستی:

استفاده بهینه نماید، از فرایندهای اکولوژیک  شودی که عنصری اساسی در توسعه گردشگری محسوب میطیمحستیزاز منابع 

 و حفاظت از میراث طبیعی و تنوع زیستی را حمایت کند. حفاظت کرده

و در  های گذشته و حال آن نگهداری کندمحترم بشمرد، از میراث فرهنگی و ارزش فرهنگی جوامع میزبان را -لت اجتماعیاصا

 درک و رعایت حدود فرهنگ آن همکاری نماید.

اقتصادی تمامی ذینفعان، شامل اشتغال پایدار،  -و بادوام، تأمین منصفانه منافع اجتماعی بلندمدتی اقتصادی عملکردها

سازمان جهانی ) دینمامشارکت در کاهش فقر را تضمین  و های کسب درآمد و خدمات اجتماعی جوامع میزبانرصتف

 (.تایبگردشگری، 

توسعه گردشگری و تأمین نیازهای صنعت گردشگری بدون »گونه تعریف کرد: توان اینبنابراین توسعه پایدار گردشگری را می

 «.های آینده در رفع نیازهایشانع نیازهای نسلها و یا تضییتهدید منابع و جاذبه

 

 ی تحقیقشناسـ روش 1

ی، با رجوع به کتب و اسناد اکتابخانهاطالعات شناخت و بررسی قلمرو پژوهش یعنی سیستم گردشگری شهر آمل به شیوه 

، بر مبنای اطالعات حاصله ی گردیدهآورجمع، هارساختیزو شیوه میدانی، بازدید و برداشت میدانی منابع و  گردشگری شهری

جامعه آماری پژوهش توزیع گردید. جامعه آماری  انیدر می تنظیم و اپرسشنامه، ازآنپسجدول اولیه سوات تنظیم گردید؛ 

ها پرسش شده است. بدین نفر از آن 13شامل گروه متخصصان و کارشناسان گردشگری شهر و استان است که برای نمونه از 

بدهند تا از این طریق  5تا  3ی لیکرت امتیازی از اطبقه 5ی جدول سوات در طیف هاهیآراخواسته شد تا به  اهآنترتیب که از 

و  هافرصتاز کنار هم قرار دادن دو به دو نقاط قوت و ضعف داخلی با  تیدرنهامشخص شود.  هاهیآرااهمیت هر یک از 

 .گرددیمف بیانیه راهبردی منتج تهدیدهای خارجی، الگوهای راهبردی در جهت نیل به اهدا

 

 ی تحقیق: تدوین برنامه راهبردیهاافتهی -8

 

 اندازچشمتدوین  -8-3

که آینده صنعت گردشگری شهر چگونه خواهد بود.  دهدیمبه این پرسش پاسخ  موردمطالعهگردشگری شهر  اندازچشمسند 

 :رددگیمگردشگری شهر آمل به شرح زیر تدوین  اندازچشمی رونیازا

، قطب پایدار گردشگری در منطقه و استان است که گردشگران را، با عالئق و سالئق گوناگون، از اندازچشمشهر آمل در افق »

ی جاذب گردشگری در منطقه، جریان پویایی از هاکانونتمام نقاط کشور، به خود جذب کرده است. این شهر با پیوند 

 «گردشگری را تجلی بخشیده است.

 

                                                 
1 - United Nations Conference on Sustainable Development 
2 - The Future We Want 
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 دوین اهدافت -8-3

 .گرددیمزیر ارائه  صورتبهدر دو گروه اهداف کالن و خرد و  موردمطالعهاهداف برنامه راهبردی توسعه گردشگری شهر 

 اهداف کالن:

 افزایش سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی شهروندان-تبدیل شهر آمل به مقصد گردشگری 

 

 اهداف زیر خالصه کرد: در توانیماهداف خرد رسیدن به این اهداف کالن را 

 ی شهر و منطقه،هاجاذبهیی و هم پیوندی میان ایپو پایدار گردشگری فرهنگی، توسعه در شهر و منطقه، سمیاکو تورتوسعه 

توان  تیتقو ضریب ماندگاری گردشگران در شهر، شیافزا ی ورزشی،گردشگر داریپا توسعه پایدار گردشگری درمانی، توسعه

 تیتقو ی شغلی جدید و افزایش سطح درآمد جامعه شهری،هافرصتاقتصادی با ایجاد  تحرک شهر، ی گردشگریریپذرقابت

 همبستگی اجتماعی و افزایش تعامالت فرهنگی.

 

 بررسی قلمرو تصمیم -1ـ  8

 شهر آمل در مرکز شهرستانی به همین نام و در مرکز هندسی استان مازندران واقع شده است. بخش جنوبی شهرستان، بنام

های ساحلی اما بخش شمالی شهرستان، ازجمله شهر آمل، بر جلگه گیرد؛ها و قلل شمالی البرز را در برمیکوهپایه الریجان،

کیلومتری جنوب  34و  10خزر واقع است. دو کانون عمده گردشگری استان مازندران، یعنی قله دماوند و دریای خزر در فاصله 

 اند.و شمال شهر واقع

ساخت موارد زیر را شامل فرهنگی و انسان-های طبیعی، تاریخیردشگری شهر و منطقه در سه گروه جاذبههای گجاذبه

ها ازجمله ها، رودخانهاند از غارهای طبیعی، منابع آب )شامل دریای خزر، دریاچههای طبیعی منطقه آمل عبارتشود. جاذبهمی

که  ها. از این میان تنها رودخانه هرازو جنگل ها و قلل )ازجمله قله دماوند(های آبگرم و معدنی(، کوهروز هراز، آبشارها، چشمه

های طبیعی پیرامون شهر و بخصوص گذرد. سایر جاذبهریزد، از شهر آمل میاز کوه دماوند سرچشمه گرفته و به دریای خزر می

منطقه آمل شامل ابنیه و بقاع تاریخی، های تاریخی شهر و موجود هستند. جاذبه -الریجان -در بخش جنوبی شهرستان آمل

 شود.شهر را شامل می ...ها، موزه، سینما و ساخت آن پارکهای انسانمحور بازار قدیم و محالت تاریخی و جاذبه

گفت شهر آمل فاقد و یا برخوردار از کیفیت پائینی از خدمات اقامتی، پذیرایی و دسترسی  توانیمدر مورد خدمات گردشگری، 

 است.

 

 SWOTتحلیل استراتژیک  -8-8
 

 هابندی آرایهها و تهدیدها و اولویتاستنتاج نقاط قوت و ضعف، فرصت -8-8-3

تهدید خارجی از آن تحلیل  4فرصت و  38ضعف داخلی، نقطه 31نقطه قوت و  31با بررسی سیستم گردشگری شهر تعداد 

توان چنین نتیجه گرفت که وضعیت سیستم گیرد. میی قرار میعامل خارج 33عامل داخلی در مقابل  13عبارتی  شود. بهمی

 گردشگری شهر بیشتر از عوامل داخلی متأثر است تا عوامل خارجی.

، با ابزار هاآنپس از استنتاج عوامل ماتریس سوات، برای مشخص شدن اهمیت هر یک و تعیین درجه ضرورت توجه به 

اند. درنهایت مجموع اوزان و میانگین داده 5تا  3به هرکدام وزنی از  هاآنشده و ها از کارشناسان پرسش پرسشنامه این آرایه

اند. مجموع اوزان، میانگین وزنی و رتبه هر یک از عوامل بندی شدهشده و بر اساس میانگین وزنی رتبهوزنی هر عامل محاسبه

 آورده شده است. 3ماتریس در جدول 

   

 سوات: امتیازات عوامل ماتریس 3جدول 
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 عوامل ماتریس سوات

 

ی
مجموع وزن

ی 
ن وزن

میانگی
 

رتبه
 

 (Strengthنقاط قوت )

 وهوای معتدل و شرایط اقلیمی مساعد،برخورداری از آب

 نواز شهر،محیط آرام و طبیعت چشم

ساخت ازجمله پارک طالیی های گردشگری انسانوجود جاذبه

 ها و سینما در داخل شهر،شهر، موزه

 ز بادهای مطبوع غربی و شمال غربی.برخورداری ا

آئین ارزشمند و رسوم فرهنگی و تاریخی محلی  برخورداری از

 خاص شهر،

 نوازی شهروندان در برخورد با مهمانان،خونگرمی و مهمان

 های سنتی در سنت قدیم شهر،وجود ورزش

های مختلف ساکنین و شهروندان در بخش مشارکت مؤثر

 گردشگری.

ارزش در بافت تاریخی شهر  اهای تاریخی باوجود ابنیه و فض

 ها،قدیم آن ازجمله بازار، محالت و مراکز

 تنوع غذاهای محلی و محصوالت خوراکی بومی.

 گذر رودخانه خروشان و پویای هراز از شهر،

 دستی و محصوالت محلی منطقه،صنایع

های عرضه ها تجاری چون کاله و فروشگاهوجود برخی از کارخانه

 ت آن در شهر،محصوال

های های تاریخی شهر برای کاربریها و خانهاستفاده از عمارت

 جهانگردی و پذیرایی،

 و زیربنایی. درمانی -برخورداری شهر از خدمات مناسب بهداشتی

دلیل وجود مراکز انتظامی و  برخورداری از امنیت کافی به

 های نظارتی شهر،سازمان
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 (Weaknessنقاط ضعف )

 وهوا در فصل تابستان،رطوبت باال و شرایط شرجی آب

، شرایط زیست آلودگی نهرهای موجود در شهر و محالت

 کند.نامطلوبی را ایجاد می

 برخورد نامناسب کارکنان مراکز گردشگری با گردشگران ورودی،

 متروک و رها ماندن بسیاری از آثار تاریخی با ارزش،

های های پیرامون جاذبهوضعیت نامناسب فضاها و محوطه

 گردشگری،

با از بین رفتن ارزش هنری و تاریخی بسیاری از آثار تاریخی 

 ها،مرمت نادرست آن
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ی 
ن وزن

میانگی
 

رتبه
 

وسیله کمربندی هدایت گردشگران ورودی به خارج شهر به

 محیط بر آن،

وضعیت نامناسب وسایل ارتباطات از راه دور چون تلفن، اینترنت 

 و پست در شهر،

 های مناسب در داخل شهر،کمبود مراکز پذیرایی و رستوران

 نبود تأسیسات اقامتی در داخل شهر،

دلیل پایین بودن کیفیت  قامتی موجود شهر بهتعطیلی مراکز ا

 مراکز اقامتی شهر،

ها و مراکز شده در رستورانپایین بودن کیفیت غذاهای عرضه

 پذیرایی شهر،

 سطح پایینی بهداشت در مراکز اقامتی و پذیرایی شهر،

 نداشتم ارتباط ریلی و هوایی شهر با سایر نقاط کشور،

 ها و خدمات گردشگری،بهرسانی ضعیف جاذتبلیغات و اطالع

ای از راهنمایان تور و تورهای نبود سیستم ساماندهی شده

 گردشگری در شهر،
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 (Opportunityها )فرصت

شرایط کوهستانی منطقه و وجود ارتفاعات، بخصوص قله دماوند 

 کیلومتری از شهر، 10در فاصله 

 ها در منطقه،ها و رودخانهوجود دریاچه

 وجود غارهای طبیعی در بخش الریجان،

 ای شهرستان،های سبز در بخش کوهپایهوجود جنگل

 معدنی و آب گرم،های آبوجود چشمه

 کیلومتری از شهر آمل، 34وجود دریای خزر، در فاصله 

 های گیاهی و جانوری در منطقه،تنوع گونه

هدایت رفتار گردشگر به ورود به شهر درنتیجه بستر و مرفولوژی 

شهر که متأثر از توپوگرافی، فرم شبکه ارتباطی، استقرار شهر آمل 

ن و مازندران، قرار گرفتن بر های تهرادر نقطه پیوندگاهی استان

 باشند.سر چهارراهی کوه، دریا و شرق و غرب استان مازندران، می

های صنعت گردشگری، افزایش سطح رفاه و توسعه زیرساخت

 گردد.کیفیت زندگی ساکنین را موجب می

ورود گردشگران زمینه تعامل فرهنگی میان میزبان و مهمانان و 

 کند.م مینیز صادرات فرهنگی را فراه

تواند های موجود، صنعت گردشگری میبا توجه به منابع و جاذبه

 زایی شهر تبدیل شود.به منبع اول درآمدزایی و اشتغال
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ها و منابع گردشگری و سودآوری حاصل از آن اهمیت جاذبه

 شود.گذاری در این بخش میسبب تحریک سرمایه

 هری،شهای بینوجود تأسیسات اقامتی مناسب در جاده

 وجود شبکه دسترسی ریلی و هوایی استان

 (Treatsتهدیدها )

پذیری منابع طبیعی آسیبتوسعه گردشگری انبوه سبب 

 گردد.می

ریزی مؤثر در جهت کنترل آثار نامطلوب نبود برنامه

پذیری منابع طبیعی، و کاهش آسیب محیطی گردشگریزیست

 این منابع را با خطر نابودی مواجه خواهد کرد.

هایی چون شنا، قایقرانی های منطقه جهت ورزشرودها و دریاچه

 د.باشنینمو ماهیگیری مناسب 

تضاد فرهنگ گردشگران ورودی با فرهنگ بومی آن را با چالش 

 کند.یمروبرو 

گذاری غیربومیان در صنعت گردشگری، موجب خارج سرمایه

 شود.یمشدن سود و سرمایه از شهر 

ناآگاهی بسیاری از مسئولین از آثار مثبت اقتصادی و سودآوری 

 صنعت گردشگری.

یرون شهری از نظر پوشش، های ارتباطی بوضعیت نامناسب جاده

 عرض، روشنایی و امنیت.
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 هاآنبوده و این نشان از نقش مؤثر  3فوق نشان داده شده است، میانگین وزنی تمامی عوامل باالتر از  جدولکه در  طورهمان

ین و مؤثر ساکنمشارکت »اما درجه اهمیت این عوامل با یکدیگر متفاوت است، چنانچه  شهر دارد؛ در سیستم گردشگری

با « دستی و محصوالت محلی خاص منطقهوجود صنایع»، 8.85با میانگین « های مختلف گردشگریشهروندان در بخش

گذر »و  «در بافت تاریخی شهر با ارزشریخی وجود ابنیه و فضاهای تا»، «نواز شهرمحیط آرام و طبیعت چشم»، 8.13میانگین 

ین نقاط قوت سیستم گردشگری شهر و پایدارترین نقطه قوت ترمهمعنوان ، به8.33با میانگین « رودخانه هراز از شهر

ها تجاری و وجود برخی از کارخانه»، «درمانی -برخورداری شهر از خدمات مناسب بهداشتی»اتکای گردشگری شهر و قابل

 1.85و  1.13، 1.31یب با میانگین به ترت «برخورداری از امنیت کافی»و  «های عرضه محصوالت آن در شهراهفروشگ

 گردد.یمترین و ناپایدارترین نقطه قوت آن تحلیل اهمیتکم

ضعیت است، و استنتاجها تنظیم شده است. چنانچه از نمودار مربوطه قابل ای و وزنی شاخصبر اساس میانگین رتبه 3شکل 

های سیستم گردشگری، اند، شامل نقاط قوت و فرصتکه در ربع اول و دوم محور مختصات واقع شده های شهرپایداری مزیت

های وجود تأسیسات اقامتی مناسب در جاده»جز دو فرصت توجهی است. به، در سطح قابل8با اکثریت میانگین وزنی بیشتر از 

در وضعیت تقریب ناپایداری قرار دارند، تمامی  8که با میانگین زیر « ی و هوایی استانوجود شبکه دسترسی ریل»و « شهریبین

اند از: های پیش روی سیستم گردشگری شهر عبارتاز پایداری مطلوبی برخوردارند؛ پایدارترین و مؤثرترین فرصت هافرصت

، «های سبزجنگل»، وجود «های گردشگریتواسطه توسعه خدمات و زیرساخافزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی ساکنین به»
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، 8.54، 8.54، 8.15، 8.14های وزنی یب با میانگینبه ترت« دریای خزر»و  «غارها»، «هاچشمه»، «ها و قله دماوندکوهستان»

 ه باشند.کننده و تأثیرگذاری در توسعه گردشگری پایدار شهر داشتتوانند نقش تعیینیمریزی مناسب که با برنامه 8.83، 8.83

ها کمتر است و تمرکز میانگین ها، واقع در ربع سوم و چهارم نمودار، از مزیتیتمحدودهرچند درمجموع میانگین وزنی منفی 

یبًا نامطلوبی برخوردارند که تقرتوان گفت که از وضعیت یمقرار دارد، درنتیجه  -8تا  -3.5و تهدیدها در بازه  ضعفوزنی نقاط 

نداشتن »، «و خدمات گردشگری هاجاذبهرسانی ضعیف تبلیغات و اطالع»اما سه عامل  هاست؛ی در این عرصهریزنیازمند برنامه

ای از راهنمایان تور و تورهای گردشگری در نبود سیستم ساماندهی شده»، «ارتباط ریلی و هوایی شهر با سایر نقاط کشور

در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته و اولویت اقدام جهت  -8.01و  -8.01، -8.31های وزنی یب با میانگینبه ترت« شهر

 توسعه گردشگری، با رفع این نقاط ضعف خواهد بود.

ریزی مؤثر در جهت کنترل آثار نامطلوب نبود برنامه»تهدید برشمرده شده در سیستم گردشگری شهر، دو عامل  4یان از م

با امتیاز « ین از آثار مثبت اقتصادی و سودآوری صنعت گردشگریناآگاهی بسیاری از مسئول»و  «محیطی گردشگریزیست

تضاد »ترین تهدیدها اهمیتشوند. کمیماز تهدیدات اساسی بر سر راه توسعه گردشگری شهر محسوب  -1.34و  -8.85

 -3.44و  -3.48با میانگین « گذاری غیربومیان در صنعت گردشگریسرمایه»و « فرهنگ گردشگران ورودی با فرهنگ بومی

 ارزیابی شده است.

 

 بندی عوامل ماتریس سواتیتاولو: 1جدول 

ت
اولوی

ن  عوامل خارجی 
میانگی

ی
وزن

 

ن  عوامل داخلی
میانگی

ی
وزن

 

 هاقوت هافرصت

3 O9 های گردشگری، افزایش توسعه زیرساخت

 سطح رفاه و کیفیت...

4.6
8 

S8 ... 4.45 مشارکت مؤثر ساکنین و شهروندان در 

3 O4 های سبز در بخش وجود جنگل

 ای شهرستان،کوهپایه

4.6
5 

S12 4.32 دستی و محصوالت محلی منطقه،صنایع 

1 O1  شرایط کوهستانی منطقه و وجود

 .ارتفاعات، بخصوص قله دماوند

4.5
8 

S2 4.29 نواز شهر،محیط آرام و طبیعت چشم 

8 O5 4.5 معدنی و آب گرم،های آبوجود چشمه
8 

S9 ارزش در  و فضاهای تاریخی با وجود ابنیه

 بافت تاریخی...

4.29 

5 O3 ،4.4 وجود غارهای طبیعی در بخش الریجان
2 

S11  گذر رودخانه خروشان و پویای هراز از

 شهر،

4.29 

1 O6  34وجود دریای خزر، در فاصله 

 کیلومتری از شهر آمل،

4.4
2 

S1 وهوای معتدل و شرایط برخورداری از آب

 اقلیمی مساعد،

4.23 

4 O10  ورود گردشگران زمینه تعامل فرهنگی

 میان میزبان و مهمانان...

4.3
9 

S14 های تاریخی ها و خانهاستفاده از عمارت

 شهر برای کاربری ...

4.23 

4 O11 تواند به منبع اول صنعت گردشگری می

 درآمدزایی و اشتغال...

4.2
9 

S5 آئین ارزشمند و رسوم  برخورداری از

 ریخی ...فرهنگی و تا

4.19 

3 O12 ها و منابع گردشگری و سودآوری جاذبه

 ...سبب تحریک سرمایه

4.2
9 

S6 نوازی شهروندان در خونگرمی و مهمان

 برخورد با مهمانان،

4.19 

30 O8  هدایت رفتار گردشگر به ورود به شهر

 درنتیجه بستر و مرفولوژی...

4.2
6 

S10  تنوع غذاهای محلی و محصوالت

 ی.خوراکی بوم

4.16 
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33 O2 4.2 ها در منطقه،ها و رودخانهوجود دریاچه
3 

S3 ساخت های گردشگری انسانوجود جاذبه

 ازجمله...

4.03 

33 O7 های گیاهی و جانوری در تنوع گونه

 منطقه،

4.1
9 

S4  برخورداری از بادهای مطبوع غربی و

 شمال غربی.

3.97 

31 O14  وجود شبکه دسترسی ریلی و هوایی

 ،استان

3.9
7 

S7 های سنتی در سنت قدیم وجود ورزش

 شهر،

3.74 

38 O13  وجود تأسیسات اقامتی مناسب در

 ی،شهرنیبهای جاده

3.1
3 

S16  لیبه دلبرخورداری از امنیت کافی 

 وجود مراکز انتظامی...

3.45 

35   S13 3.39 ها تجاری چون...وجود برخی از کارخانه 

31   S15 مات مناسب برخورداری شهر از خد

 درمانی... -بهداشتی

3.16 

ت
اولوی

 

 تهدیدها

ن 
میانگی

ی
وزن

 هاضعف 

ن 
میانگی

ی
وزن

 

3 T2 ریزی مؤثر در جهت کنترل آثار نبود برنامه

 نامطلوب زیست...

4.4
5 

W15 ها رسانی ضعیف جاذبهتبلیغات و اطالع

 و خدمات ...

4.16 

3 T6  ناآگاهی بسیاری از مسئولین از آثار مثبت

 ادی و...اقتص

3.9
7 

W14  نداشتن ارتباط ریلی و هوایی شهر با

 سایر نقاط کشور،

4.03 

1 T1 پذیری توسعه گردشگری انبوه سبب آسیب

 منابع طبیعی...

3.8
7 

W16 ای از نبود سیستم ساماندهی شده

 راهنمایان تور و تورهای...

4.03 

8 T7 های ارتباطی بیرون وضعیت نامناسب جاده

 شهری...

3.4
8 

W4  متروک و رها ماندن بسیاری از آثار

 تاریخی با ارزش،

3.81 

5 T3 های منطقه جهت رودها و دریاچه

 هایی...ورزش

3.1
3 

W10 ،3.71 نبود تأسیسات اقامتی در داخل شهر 

1 T5 گذاری غیربومیان در صنعت سرمایه

 گردشگری...

2.7
7 

W2  آلودگی نهرهای موجود در شهر و

 .محالت، شرایط زیست ..

3.65 

4 T4  تضاد فرهنگ گردشگران ورودی با فرهنگ

 بومی...

2.7
4 

W5 های وضعیت نامناسب فضاها و محوطه

 پیرامون جاذبه...

3.65 

4   W7  هدایت گردشگران ورودی به خارج شهر

 وسیله کمربندی...به

3.58 

3   W11 تعطیلی مراکز اقامتی موجود شهر به 

 دلیل پایین بودن کیفیت...

3.55 

30   W6 شده در پایین بودن کیفیت غذاهای عرضه

 ها و ...رستوران

3.42 

33   W1 وهوا در رطوبت باال و شرایط شرجی آب

 فصل تابستان،

3.32 

33   W13  3.1سطح پایینی بهداشت در مراکز اقامتی 
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 و پذیرایی شهر،

31   W9 های کمبود مراکز پذیرایی و رستوران

 مناسب در داخل شهر،

3.03 

38   W3  برخورد نامناسب کارکنان مراکز

 گردشگری با گردشگران...

2.74 

35   W12 شده پایین بودن کیفیت غذاهای عرضه

 ها و ...در رستوران

2.58 

31   W8  وضعیت نامناسب وسایل ارتباطات از راه

 دور ...

2.52 

 

 
 سیستم گردشگری شهر آمل SWOT: نمودار تحلیل استراتژیک 3شکل 

 

 SWOTاستنتاج الگوهای راهبردی از تحلیل استراتژیک  -8-5

گانه راهبردی  8های گذشته، به بیان الگوهای شده در بخشبا روبروی هم قرار دادن هر دسته از عوامل داخلی و خارجی ارائه

 مدنظر برای شهر نمونه موردی پژوهش خواهیم پرداخت.

 

 

 عوامل داخلی

 عوامل خارجی

 (Weakness) نقاط ضعف (Strength) نقاط قوت

 

ها فرصت
(Opportunity) 

 

 (SO)رقابتی  -راهبردهای تهاجمی

گیری از آن بهره برانگیختن مشارکت محلی و

 های مختلف صنعت گردشگری،در بخش

انطباق مکان ویژه انواع گردشگری با رفتار 

 گردشگران خاص آن،

ارتقا و احیای ارزش تاریخی ابنیه و فضاهای 

 (WO) برد بازنگریراه

های ی از منابع و جاذبهرساناطالعتوسعه تبلیغات و 

 گردشگری شهر

 ورود سیستم ارتباطات ریلی و هوایی کشور به شهر

ی مرمت فنی و بهسازی آثار و هاروشیری از گبهره

 هاآنابنیه تاریخی با حفظ ارزش تاریخی و هنری 
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 های راهبردی منتج از تحلیل سوات برای سیستم گردشگری شهر آمل: نظام الگو5 جدول

های طبیعی منطقه در خارج از شهر واقع و یباً تمامی جاذبهتقربا بررسی و مطالعه نمونه موردی پژوهش و با توجه به اینکه 

از نقاط ضعف داخلی  و از طرفی گردشگری شهر بیشتر متأثر شوندیمهایی برای توسعه صنعت گردشگری شهر محسوب فرصت

 اریخی شهر،بافت ت

 -تبدیل رودخانه هراز به محور اصلی تفریحی

 گردشگری شهر،

برپایی آئین و رسوم فرهنگی تاریخی برای 

 مند،جلب گردشگران عالقه

گردی دهی تورهای طبیعتبرگزاری و سازمان

 اطراف شهر با هماهنگی کمیته حفاظت منابع،

های گردشگری در فضاهای یابی کاربریمکان

های گردشگران و جاذبهتمرکز بیشتر 

 گردشگری شهر،

ایجاد و حمایت از توسعه مراکز پژوهشی 

 تحقیقاتی گیاهی و جانوری،

  ارتقای مزیت نسبی گردشگری شهر،

افزایش آگاهی گردشگران در زمینه محصوالت 

و تولیدات بومی و غذاهای محلی از طریق 

ها ها، گالریها، رستورانها، فروشگاهنمایشگاه

 ...و

 شهر افزایش کمیت و کیفیت مراکز اقامتی و پذیرایی

های طبیعی و تاریخی در مقابل آثار حفاظت از جاذبه

سوء ناشی از توسعه گردشگری و ورود گردشگران به 

 هاآن

های شهر، جهت ی مسیر و حریم رودخانهسازپاک

-کریدور تفریحی عنوانبهیری از محور رودخانه گبهره

 گردشگری.

 

 تهدیدها

(Treats) 

 

 (ST) راهبردهای تنوع

 های طبیعی و تاریخیبع و جاذبهحفاظت از منا

های افزایش سطح آگاهی مسئولین بخش

ی مختلف شهری از هاسازمانمختلف دولتی و 

سودآوری و مزایای توسعه صنعت گردشگری بر 

 شهر و جامعه شهری

های ارتباطی شهری و ارتقای کیفیت جاده

 شهریبرون

 

 (WT) راهبردهای تدافعی

مراکز اقامتی و ارتقای شیوه برخوردی کارکنان 

پذیرایی و سایر مراکز گردشگری در برخورد با 

 گردشگران

مختلف شهری و ارتقای  یهااصالح روابط سازمان

ها و میراث فرهنگی و تعامالت میان این سازمان

های گردشگری جهت هماهنگی انجام و تسریع پروژه

 میراث.

های شرایط آب و هوایی در ماهافزایش مطبوعیت 

 شرجی سال.

 های ورودی شهرافزایش ایمنی و امنیت جاده

های این افزایش سطح آگاهی مسئولین از مزیت

 صنعت

منابع طبیعی و تاریخی با کنترل  پذیرییبکاهش آس

 گردشگری انبوه

ساماندهی سیستم راهنمایان تور و ایجاد تورهای 

گردشگری شهر و جذب تورهای مختلف به شهر و 

 منطقه،
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که در پی حداقل کردن  (WO)خود است تا تهدیدات خارجی؛ این نتیجه قابل استنباط است که الگوی راهبردی بازنگری 

 تواند مؤثرترین الگوی راهبردی پیشنهادی باشد.های پیش روست، میها با استفاده از فرصتضعف

 

 های پیشنهادیتدوین سیاست -8-1

های برنامه را ها موجبات و تسهیالت الزم جهت تحقق هدفای از معیارها و تدابیری است که اتخاذ آنها مجموعهسیاست

 گردد.صورت جدول زیر ارائه میهای اجرایی جهت تحقق اهداف و راهبردهای پیشنهادی، بهسازد. سیاستفراهم می

 

 : بیانیه راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهر آمل1جدول 

 ستسیا راهبرد

های حفاظت از منابع و جاذبه

 طبیعی و تاریخی

های حفاظت از منابع طبیعی و تاریخی در سازمان میراث فرهنگی و ایجاد کارگروه

 گردشگری شهرستان

آموزش و افزایش آگاهی گردشگران و شهروندان نسبت به اهمیت محیط طبیعی و 

 سازیهای آگاهها از طریق فعالیتاقتصادی آن -تاریخی در حیات اجتماعی

 ها و خدماتاولویت حفاظت از منابع طبیعی و تاریخی در توسعه زیرساخت

پذیری منابع کاهش آسیب

طبیعی و تاریخی با کنترل 

 گردشگری انبوه

 فراهم کردن امکان مسافرت و گردشگری در فصول مختلف سال.

 پذیر طبیعتهای آسیبمحدود کردن تعداد ورودی گردشگران به بخش

یل رودخانه هراز به محور تبد

 گردشگری شهر -اصلی تفریحی

 سازی بستر رودخانه هرازالیروبی و مناسب

 رویه در حریم آنوساز بیسازی حریم رودخانه و جلوگیری از ساختپاک

 طراحی حریم سبز پیرامون رودخانه

گردشگری شهری و  -عنوان محور تفریحیطراحی فضای دو طرف رودخانه هراز به

ها، ها، رستورانشاپهای جهانگردی پذیرایی شهری چون کافیار کاربریاستقر

 و ... در راستای این محور. های خرداقامتگاه

ورود سیستم ارتباطات ریلی و 

 هوایی کشور به شهر

توسعه خطوط ریلی استان به شهر آمل جهت ارتباط شهر با سایر شهرهای استان و 

 کشور

 وری از خطوط هوایی در شهر آملبهره سنجی ایجاد فرودگاه وامکان

رسانی توسعه تبلیغات و اطالع

های گردشگری از منابع و جاذبه

 شهر

رسانی گردشگری در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد کارگروه تبلیغات و اطالع

 شهرستان

 (TISایجاد سیستم اطالعات گردشگری شهرستان )

های تبلیغاتی، جذب اسپانسرها جهت ، فیلمسازی برای شهر، تولید بروشور برند

 های شهرشناساندن جاذبه

ساماندهی سیستم راهنمایان 

تور و ایجاد تورهای گردشگری 

شهر و جذب تورهای مختلف 

 به شهر و منطقه

گردی اطراف شهر با هماهنگی کمیته حفاظت دهی تورهای طبیعتبرگزاری و سازمان

 منابع

 ی در سراسر کشور با تبلیغات وسیعجذب تورها و مؤسسات گردشگر

ارتقای مزیت نسبی گردشگری 

 شهر

 افزایش سهم ورودی گردشگر به شهر نسبت گذری از آن

های گردشگری در مبادی ورودی یابی خدمات و زیرساختتوجه به رفتار گردشگر و مکان

و خروجی و مسیرهای تردد عمده و تمرکز گردشگران جهت جذب و هدایت گردشگران 
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 ستسیا راهبرد

 ه داخل شهرب

 های گردشگری شهررسانی از منابع و زیرساختتبلیغات، برند سازی و اطالع

 های گردشگری شهرافزایش کیفیت و کمیت خدمات زیرساخت

حمایت از توسعه مراکز 

پژوهشی تحقیقاتی گیاهی و 

 جانوری

 تقویت ارتباط با مراکز پژوهشی تحقیقاتی ملی

 های پژوهشیتعیین و تجهیز سایت

فزایش ایمنی و امنیت ا

 های ورودی شهرجاده

ها، افزایش عرض و جدا کردن کامل خطوط ارتقای کیفیت پوشش معابر، روشنایی جاده

 سواره.

های اصالح روابط سازمان

مختلف شهری و ارتقای 

ها و تعامالت میان این سازمان

میراث فرهنگی و گردشگری 

جهت هماهنگی انجام و تسریع 

 ثهای میراپروژه

 ایجاد واحد گردشگری در ساختار سازمانی نهادهای شهری

 هاگسترش روابط و نظارت سازمان میراث فرهنگی بر واحدهای گردشگری سایر سازمان

 برانگیختن مشارکت محلی و

های گیری از آن در بخشبهره

 مختلف صنعت گردشگری

خانگی محصوالت  دهی انجمنی جهت حمایت از تولیدات خرد محلی و کارآفرینیسازمان

 دستی، خدمات اقامتی و پذیرایی(گردشگری )محصوالت غذایی، صنایع

 های عرضه آثار و محصوالت بومی بخصوص در فصول گردشگر پذیربرگزاری نمایشگاه

افزایش آگاهی و آموزش شهروندان در مورد آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی صنعت 

 گردشگری

 ردم محلی در بخش راهنمایی گردشگرانگیری از توانایی و آگاهی مبهره

معرفی محصوالت و تولیدات 

 بومی و غذاهای محلی

 ها و عرضه محصوالت در آنها، گالریها، رستورانها، فروشگاهبرگزاری نمایشگاه

 معرفی محصوالت در قالب امور تبلیغاتی

افزایش کمیت و کیفیت مراکز 

 اقامتی و پذیرایی شهر

 شده شهرهای تعطیلانخانهبهسازی و نوسازی مهم

 ای شهرستانای در مناطق کوهپایههای اقامتی و ویالهای اجارهایجاد کمپ

گذاری بخش خصوصی برای احداث مراکز اقامتی و پذیرایی در تشویق و جلب سرمایه

 شهر با اهدای تسهیالت، کاهش عوارض و مالیات، دادن یارانه و...

 ها و مرکز تاریخی شهرران در آستانهایجاد مناطق اسکان و اقامت گردشگ

 هاهای تاریخی فاقد کارکرد جهت این کاربریگیری از ساختمانبهره

 ایجاد کمیته نظارت بر مراکز اقامتی و پذیرایی.

انطباق مکان ویژه انواع 

گردشگری با رفتار گردشگران 

 خاص آن،

 

 هاه تمرکز آنهای عمدبررسی رفتار گردشگری و تعیین نقاط، محورها و پهنه

های های گردشگری در فضاهای تمرکز بیشتر گردشگران و جاذبهیابی کاربریمکان

 گردشگری شهر

های مرمت گیری از روشبهره

فنی و بهسازی آثار و ابنیه 

تاریخی با حفظ ارزش تاریخی و 

 شناسایی ارزش هنری و تاریخی آثار

 هاتالش در جهت حفظ حداکثر این ارزش ها والگو قرار دادن مظاهر ارزشی آن

داشتن بهسازی و دادن کاربری بروز متناسب با هر اثر جهت تحریک پویایی و زنده نگه
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 ستسیا راهبرد

 اثر هاهنری آن

احیای ارزش تاریخی ابنیه و 

 فضاهای بافت تاریخی شهر

عنوان مرکز خرید اصلی شهر و نیز ریزی حفظ و ارتقاء عملکرد محور بازار سنتی بهبرنامه

 یوند آن با سایر عناصر تاریخی بافتتقویت پ

های کانون»ها در درجات مراتب برای عناصر و ابنیه تاریخی و قرار دادن آنتعریف سلسله

 ریزی تیپ هر دسته از عناصرگردشگری جهت برنامه« 1و  3، 3درجه 

عنوان ها بهگیری از آنهای تاریخی شهر و بهرهها و ساختمانبهسازی و نوسازی عمارت

ها و های فرهنگی و گردشگری چون مراکز اقامتی، پذیرایی، گالریخدمات و زیرساخت

 مانند آن

طراحی و ساماندهی مراکز محالت تاریخی بافت کهن جهت افزایش سرزندگی و 

 بازگرداندن اعتبار گذشته محله

 ها جهت پویایی بافتپیوند مرکز محالت و طراحی مسیرهای پیونددهنده آن

 احی و ساماندهی مسیر نهرهای موجود بافت قدیم شهرالیروبی، طر

 بهسازی ابنیه تاریخی و طراحی فضاهای پیرامونی و حفظ حریم مربوط به آثار مرمت و

برپایی آئین و رسوم فرهنگی 

تاریخی برای جلب گردشگران 

 مندعالقه

دید از برگزاری رسوم و آداب سنتی جمعی در ایام ویژه آن و برگزاری تورهای ویژه باز

 هاآن

و مراسم سنتی ویژه منطقه با نشر و توزیع بروشورها، تهیه  ها، اعیادمعرفی جشن

 های تبلیغاتی و...فیلم

 های معرفی فرهنگ، آداب و سنن.برگزاری نمایشگاه

 های محلی منطقهبرگزاری مسابقات ورزش

افزایش سطح آگاهی مسئولین 

های صنعت در مورد مزیت

 گردشگری

 روی انسانی مجرب موردنیاز در سطوح مدیریتی، کارشناسیتأمین نی

های این صنعت با برگزاری های مرتبط از مزیتآموزش و آگاه کردن مسئولین سازمان

 ...ها و انتشار اسناد وها، دورههمایش

برخوردی کارکنان  اصالح شیوه

مراکز اقامتی و پذیرایی و سایر 

مراکز گردشگری در ارتباط با 

 نگردشگرا

های آموزشی جهت افزایش آگاهی کارکنان این مراکز و شرط گذراندن برگزاری کالس

 ها برای گرفتن مجوز احداث و شروع فعالیت این مراکز.دوره

 

 

 یریگجهینت -5

ی را انداز آرمانی گردشگری منطقه و اهداف نیل به این آرمان، راهبردهایریزی راهبردی توسعه گردشگری با تدوین چشمبرنامه

های نمونه موردی پژوهش اعم از لزوم حفاظت پایدار منابع و . با توجه به ویژگیدینمایمدر راستای تحقق این اهداف ارائه 

 نیترمناسبی راهبردی با رویکرد پایداری، زیربرنامهبرنامه توسعه گردشگری در ابعاد شهر و منطقه،  گونهچیهها و نبود جاذبه

 .شودیمدشگری شهر پیشنهاد رویکرد برای توسعه گر

های درونی و تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهایی جهت توسعه پایدار گردشگری شهر آمل، با بررسی امکانات و محدودیت

شود. بدین ترتیب که به کمک بیرونی توسعه گردشگری منطقه، در قالب تحلیل راهبردی سوات، به الگوهای راهبردی منتج می

ها و تهدیدات خارجی سیستم گردشگری شهر شگری شهر و منطقه، به نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتکارشناسان گرد

ها و امتیاز( برای قوت 5)از  8های این عوامل با میانگین وزنی باالتر از امتیاز داده شد. نتیجه این فرایند تعیین مؤثرترین
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شده و الگوهای راهبردی با تطبیق دو به دو این و تهدیدها در نظر گرفتهها امتیاز( برای ضعف -5)از  -8تر از و پائین هافرصت

عوامل داخلی و خارجی حاصل گردیده است. چهار نوع الگوی راهبردی شامل راهبردهای بازنگری، تنوع، رقابتی و تدافعی به 

ری شهر، تجهیز سیستم ارتباطات ریلی های گردشگرسانی از منابع و جاذبهقرار زیر پیشنهاد شده است: توسعه تبلیغات و اطالع

ترین های طبیعی و تاریخی از مهمو هوایی شهر، افزایش کمیت و کیفیت مراکز اقامتی و پذیرایی شهر و حفاظت از جاذبه

های مختلف صنعت گردشگری، انطباق مکان ویژه انواع گردشگری گیری از مشارکت محلی در بخشراهبردهای بازنگری، بهره

گردشگری  -گردشگران خاص آن، احیای ارزش فضاهای تاریخی شهر، تبدیل رودخانه هراز به محور اصلی تفریحی با رفتار

مند و ... از اهم راهبردهای رقابتی توسعه گردشگری شهر، برپایی آئین و رسوم فرهنگی تاریخی برای جلب گردشگران عالقه

ش سطح آگاهی مسئولین از مزایای توسعه صنعت گردشگری بر شهر ترین الگوی راهبردی تنوع، افزایشهر است. همچنین مهم

ارتقای شیوه برخوردی اند از ترین راهبردهای الگوی راهبردی تدافعی عبارتشده و درنهایت مهمو جامعه شهری معرفی

هنگی انجام و مختلف شهری جهت هما یهاروابط سازمانو ارتقای اصالح ، در برخورد با گردشگران خدماتیکارکنان مراکز 

سیستم راهنمایان ، ارتقاء منابع طبیعی و تاریخی با کنترل گردشگری انبوه پذیریآسیبکاهش گردشگری، های تسریع پروژه

 .جذب تورهای مختلف به شهر و منطقهو تشویق و تور 

صنعت گردشگری شهر  هایی برای توسعههای طبیعی منطقه در خارج از شهر واقع و فرصتبا توجه به اینکه بیشتر جاذبه

و از طرفی گردشگری شهر بیشتر متأثر از نقاط ضعف داخلی خود است تا تهدیدات خارجی؛ این نتیجه قابل  شوندیممحسوب 

های پیش روست، ها با استفاده از فرصتکه در پی حداقل کردن ضعف (WO)استنباط است که الگوی راهبردی بازنگری 

 شود.دی برای توسعه گردشگری شهر در اولویت اول پیشنهاد میعنوان مؤثرترین الگوی راهبربه
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