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چکيده
پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسي ضرورتهای شکلگیری گردشگری دريايي در شهر بندری نوشهر بپردازد.
هدف از پژوهش نیز شناسايي تمام ظرفیتها ،پتانسیلها و آسیبهای ناشي از گردشگری دريايي در نوشهر ميباشد.
روش تحقیق از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی ميباشد .از نظر ماهیت و روش ميتوان آن را جزء تحقیقات
توصیفي -تحلیلي به حساب آورد .برای جمعآوری اطالعات هم از روش اسنادی و کتابخانهای برای آشنايي با ديدگاهها،
نظريات مرتبط و هم گردآوری ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گرديد و هم برای آشنايي با محدوده مورد مطالعه
روش پیمايشي از نوع مشاهده و پرسشگری انتخاب گرديد .بعد از گردآوری دادهها و انتخاب دادههای مربوط به مدل
 SWOTاز تعدادی از نخبگان و مسئوالن مربوط به گردشگری شهری در ارتباط با نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصتها
پرسشگری به عمل آمد .در مدل  SWOTپس از مشخص کردن عوامل دروني ،بیروني و تعیین ارزش هر عامل،
راهبردها و استراتژیهای مرتبط با هر بخش تعیین گرديد .نتايج تحقیق حاکي از آن است که استراتژیهای نوشهر به
استراتژیهای رقابتي نزديک ميباشد و اين نشاندهنده پتانسیل بسیار باالی نوشهر در شکلگیری و تقويت گردشگری
دريايي در منطقه ميباشد و ميتوان با برنامهريزی بندر نوشهر را به يکي از قطبهای گردشگری ايران تبديل نمود.
واژگان کليدي :گردشگري،گردشگري دريائي،گردشگري ساحلي ،بنادرگردشگري

تاريخ دريافت مقاله69/13/11 :
تاريخ پذيرش مقاله69/10/21 :

 -1استاديار گروه مديريت جهانگردی دانشکده میراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگری دانشگاه مازندران (نويسنده مسئول)l.habibi@umz.ac.ir:
 -2کارشناس ارشد مديريت جهانگردی دانشکده میراث فرهنگي دانشگاه مازندران
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مقدمه

گردشگری دريايي به عنوان يکي از زيربخشهای صنعت گردشگری محسوب ميشود که در سالهای اخی ر ب ا س رعت
فزايندهای در دنیا در حال رشد است .مهمترين محص والت گردش گری دري ايي ورزشه ای دري ايي اس ت ک ه ش امل
قايقراني ،ماهيگیری ،غواصي ،غواصي به کمک لوله و ماسک ،موج سواری ،قايقراني با قايق بادی ،موج سواری با تخت ه
و بادبان ،بلند شدن در هوا با چتر به کمک قايق موتوری ،اسکي روی آب ،ورزش با کانو ،قايقراني با کاياک ،جت اس کي
و قايق جت سواری ميباشد .عالوه براين گشتهای دريايي با ه دف بازدي د از جزاي ر و ش گفتي ه ای آنه ا ،س فر ب ه
سرزمینهای مجاور با کشتي نیز در زمره فعالیتهای اين نوع از گردشگری قرار ميگیرد .گردشگری دريايي برای رون ق
نیازمند ويژگيهايي است که هر پهنه آبي واجد آنها نیست.
جابهجايي گردشگر به وسیله کشتيهای مسافرتي کروز در سال  2111بالغ بر  10میلیون نفر اعالم شده که پیشبیني
ميشود اين روند در سالهای آتي افزايشي محسوس داشته باشد .اين رغبت باعث شده تا اکثر کشورهای جهان در
قارههای مختلف به راهاندازی امکانات مرتبط با صنعت گردشگری دريايي روی آورند که از جمله ميتوان به سنگاپور
اشاره کرد که در سال جاری درصدد  2برابر کردن ظرفیت ناوگان دريايي خود است .آمارهای کنوني نشان ميدهند که
در سال  2111شمار کشتيهای اضافه شده به ناوگان دريايي جهان  12فروند بوده که هريک با ظرفیت  0هزار و 311
نفر گردشگران را در نقاط مختلف جهان جابهجا ميکردند.)WORLD TOURISM ORGANIZATION,2010( .
ايران با وجود داشتن سواحل طوالني در شمال و جنوب؛ در زمینه جابهجايي مسافر از طريق دريا به طورکلي و در
جابهجايي مسافر با انگیزه گردشگری به طور خاص نسبت به کشورهای اطراف در سطح نسبتاً پايیني قرار دارد .در حال
حاضر در کشور چند شرکت کشتیراني اقدام به جابجايي مسافر با انگیزههای مختلف کرده که عملکرد محدودی دارند.
اولین کشتي مسافرتي با هدف گردشگری در ايران در بندر انزلي بهرهبرداری شد .اين کشتي در سال  1691در ژاپن
ساخته شده و دارای  0طبقه 93 ،متر طول 12 ،متر عرض 21 ،متر ارتفاع و  29کابین درجه يک با گنجايش حدود
 201مسافر است .کشتي مسافری میرزا کوچکخان در گذشته از انزلي به باکو مسافر جابهجا مي کردکه بنا به داليلي
در سال  1391از بندر انزلي به ساحل مازندران برده شد و در آن منطقه در امور آموزشي يکي از نهادها مورد استفاده
قرار گرفت .اين کشتي به امکاناتي چون سالن همايش ،کافي شاپ ،رستوران ،البي و ديگر تسهیالت گردشگری و رفاهي
مجهز بوده است ،که در حال حاضر در انزلي نگهداری ميشود و استفادهی مسافرتي از آن نمي شود (موسسه
بینالمللي مطالعات دريای خزر .)1360 ،با توجه به پتانسیلهای ذکر شده در ايران از منظر گردشگری دريايي هنوز به
مرحله استفاده شايسته از اين پتانسیلها نائل نشده و ضرورت پژوهش در اين زمینه را بیش از پیش آشکار ميسازد.
استان مازندران و از جمله شهر نوشهر با دارا بودن ويژگي های دريايي و ساحلي منحصر بهفرد پتانسیل های بسیار
زيادی برای توسعه و رونق اين نوع از گردشگری دارد .به عبارتي ديگر ،نوشهر به عنوان يکي از شهرهای ساحلي ايران
دارای پتانسیلهای محیطي بااليي است که به نظر ميرسد از میان اين پتانسیلهای میحیطي ،گردشگری دريايي
جايگاه ويژهای دارد .شناخت اين پتانسیلها ميتواند در جهت اجرايي کردن راههای جايگزين توسعه اين شهر ،موثر
واقع گردد.
ادبيات و پيشينه تحقيق
در سال  2110بازار گردشگری دريايي بیش از  11درصد کل پولهای خرج شده در گردشگری جهان را به خود
اختصاص داده است( .)Diakomihalis,2007دراروپا گردشگری دريايي و ساحلي درحال تبديل شدن به بزرگترين
فعالیت دريايي است که با حدود  3/2میلیون نفر شاغل و بیش از يک سوم اقتصاد دريايي اروپا در حال رشد ميباشد و
از طرف ديگر اقامت بیش از  3شب از  6شب در امکانات اقامتي کشورهای اتجاديه اروپا مختص شهرهای ساحلي است.
همچنین گردشگری با کشتي کروز در سال 2112حدود  331هزار نفر را به اشتغال گمارده و به صورت مستقیم 10/0
میلیارد يورو نرخ فروش داشته است(.)Honey and Krantz,2007
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مجموعه فعالیتهای تفريحي و سرگرمي را که در محیطهای دريايي دور از ساحل توسط گردشگران انجام ميشود
گردشگری دريايي ميگويند .اين نوع گردشگری از نظر ماهیت از گردشگری ساحلي متفاوت بوده هرچند ممکن است
شباهتهايي بین اين نوع گردشگری و گردشگری ساحلي وجود داشته باشد .اما نوع فعالیتهای تفريحي در گردشگری
دريايي بیشتر در آبهای عمیق و دور از خشکي انجام ميگیرد و به تجهیزات و امکانات و آموزشهای ويژه ای نیاز دارد
و با خطرات بیشتری نیز همراه است .فعالیتهای تفريحي آبي مانند غواصي ،سفرهای دريايي ،اسکي روی آب،
جتاسکي ،آکواريوم دريايي ،ماهيگیری در آبهای عمیق از مهمترين جذابیتهای گردشگری دريايي هستند و
فعالیتهای مربوط به شنا در سواحل و حمام آفتاب گرفتن ،ورزشها و سرگرميهايي که در محدوده ساحل انجام
ميشود گردشگری ساحلي نامیده ميشوند(حیدرزاده و همکاران ,1330 ,ص.)3 .
مهمترين محصوالت گردشگری دريايي ورزشهای دريايي است که شامل قايقراني ،ماهيگیری ،غواصي ،غواصي به
کمک لوله و ماسک ،موجسواری ،قايقراني با قايق بادی ،موجسواری با تخته و بادبان ،بلند شدن در هوا با چتر به کمک
قايق موتوری ،اسکي روی آب ،ورزش با کانو ،قايقراني با کاياک ،جت اسکي و قايق جت سواری ميباشد .هر نوع از
گردشگری دريايي ،گردشگران و افراد مختلفي با سطوح متفاوتي از مهارت و تجربه را جذب ميکنند ( Jenning,2003,
.)p. 153
در سالهای متوالي کشورهايي مانند فرانسه ،اسپانیا و يونان در اروپا سهم درخور توجهي در جذب گردشگران داشتند و
در سالهای اخیر مراکز جديدی در حاشیه مديترانه در حال رشد سريع و روزافزون هستند .کشورهايي مانند مراکش،
تونس ،الجزاير و مصر نیز جزو  21کشور مقصد جهان در صنعت گردشگری قلمداد ميشوند .همچنین مقصدهای
نوظهور مانند کشورهای جنوبشرقي آسیا به خصوص کشورهای تايلند ،مالزی ،اندونزی ،سنگاپور ،هنگکنگ و ژاپن به
عنوان موتور محرکه رشد جهانگردی جهان شناخته شدهاند .مهمترين جذابیت کشورهای ذکر شده سواحل زيبا و منابع
دريايي آنهاست .گشتهای دريايي در تايلند ،مالزی ،مالديو و ساير کشورهای آسیای جنوب شرقي نیز به خوبي توسعه
يافته است .مالزی برای ايجاد گردشگری پايدار در اين کشور پارکهای دريايي را در جزاير خود گسترش داده است و
کشور اندونزی نیز با استفاده از شیوههای سنتي و مدرن گردشگری دريايي را روز به روز توسعه ميدهد .حوزه دري ايي
کارائی ب در آمريک ای مرک زی نیز ب ه دلی ل داش تن ش رايط آب و ه وايي م ساعد وجذابیت های دريا يکي از مقصد
های مهم جهان است ک ه گردش گران ک شورهای آمريک ايي واروپايي را به سمت خود جذب مي کند و خطوط
کشتیراني و تفريحي اين منطقه يکي از زيباترين خطوط کشتیراني مي باشد .استرالیا نیز ب دلیل تنوع زيست دريايي و
داشتن نهنگ به عنوان يک مق صد دري ايي در جه ان مط رح اس ت و ساالنه هزاران نفر جذب اين سرزمین مي شوند .
همچنین ش کل جدي دی از گردش گری دري ايي که امروزه طرفدار زيادی پیدا کرده است پرواز بر فراز درياها است که
امروزه کشورهای مختلف جهان با رقابتي شديد در صدد گرفتن بازاره ای جدي د و گ سترده تری هستند و گردشگری
دريايي نیز با توجه به ايجاد امکانات در کشورهايي که مرز آبي دارن د به جايگاه واقعي خويش دس ت م ي يابد و
ب سیاری از ک شورها زي ر س اخت الزم را ب رای ورود گردشگران دريايي آماده کردهاند (حیدرزاده و همکاران:1330 ،
.)3
در آثار مربوط به گردشگری دريايي ديدگاههای مختلفي در ارتباط با انواع فعالیتهای گردشگرانه در اين حوزه و آثار اين
نوع از گردشگری در مقاصد مورد نظر وجود دارد که سعي ميشود به آنها اشاره گردد.
فعالیتهای فراغتي عمومي و نه اختصاصي که در ساحل و دريا ميتوان انجام داد:
 -1پیادهروی در امتداد خطوط ساحلي و آبي
 -2فعالیتهای شنا و ساحل
 -3رانندگي در امتداد ساحل و تماشای دريا
 -3ديدن جزاير دريايي با سفرهای کوتاه با قايق
 -0مسافرت با کشتي های کوچک و بزرگ به عنوان مسافر يا بازديد کننده های محلي
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 -9مراجعه به مراکز ديدني (مانند آکواريوم ،موزه  ،میراث تاريخي و فرهنگي)
 -9جشنوارها و رويدادهای دريا محور
 -3سفر با هدف درماني
فعالیتهای مختص گردشگری دريايي و ساحلي که خود به دو دسته ورزشي با استفاده از وسايل موتوری و بدون
وسايل نقلیه غیر موتوری تقسیم ميشود:
فعالیتهای مبتني بر وسايل موتوری :سفرهای با قايق موتوری که مي تواند شامل قايق های سريع و ماجراجويانه،
قايق های سبک بادی انعطاف پذير يا  ،)rigid-inflatable boat( RIBقايق هايي که دسترسي به طبیعت وحشي
آب و زير آب را تسهیل ميکند که مي تواند شامل قايقهای غواصي زير آب و ماهيگیری دريا  ،اسکي روی آب با
استفاده از قايق،جت اسکي باشد.
فعالیتهای مبتني بر وسايل غیر موتوری مي تواند شامل موارد زير باشد:
قايق غیرموتوری که شامل قايقراني بادباني ،کاياک يا پاروی دوکفه ،کنو ،موج سواری ،غواصي و غیره ميباشد North
).)West Region Cross Border Group,2007:18
در مورد اثرات مربوط به گردشگری دريايي نیز پژوهشهای زيادی شده است .در اين راستا اين اثرات هم در قالب
تاثیرات مثبت و منفي مورد مطالعه قرار گرفته است .به عنوان مثال اپاگئورگیو ),2016,44)Papageorgiou 1به اين
مورد اشاره دارد که فضای دريايي و ساحلي بستر در حال رشدی برای بسیاری از فعالیتهای انساني و شکلگیری
تسهیالت مرتبط با گردشگری دريايي و ساحلي شده است .به عنوان يکي از مهمترين بخشهای اقتصادی ،رشد صنعت
گردشگری ساحلي و دريايي موجب خوانش مناقشه انگیزی از طبیعت در راستای اثرات منفي گردشگری شده است .در
اين راستا برنامه ريزی فضايي دريايي ( )MSPاهمیت زيادی در سازماندهي و برنامه ريزی فعالیتهای گردشگرانه
مبتني بر دريا و ساحل داشته و سعي در اين اطمینان سازی است که  )1شرايط مناسب محیط برای بخش گردشگری
در ساحل و دريای مورد نظر وجود دارد يا خیر )2.کیفیت فضای دريايي و چشماندازهای ساحلي و ساير منابع مهم
برای گردشگری  )3سازگاری با اثرات تغییرات آب و هوايي  )3قوانین و مقررات فضايي به گونه ای که صرفا فضای
ساحلي و دريا توسط گردشگری چیره و احاطه شود )0 .سهم عادالنه فعالیتهای انساني در مناطق ساحلي به گونهای
که موجب جلوگیری از بروز تناقضات و شکلگیری همکاریهای میان بخشي گردد.
از بعد فضايي کاربردهای دريا با توجه به فاکتورهای زير ميتواند متفاوت باشد )1 :موقعیت عمودی آنها (زندگي در
اعماق دريا،ارگانیسم های موجود در دريا) ،موقیتهای فضايي (کوچک و بزرگ و متوسط) و مقیاس زماني آنها (کوتاه،
متوسط ،بلند و دائمي) .با توجه به نوع فعالیت هايي مانند قايق راني  ،اسکوبا دايوينگ ، 2تماشای والها ،گردشگری
دريايي و ساحلي ممکن است در ابعاد زماني و فضايي متغیر باشند به طوری که بعضي از فعالیتها فقط در تابستان
شکل گرفته و بعضي از انها تمام فصول سال را در بر ميگیرد و يا ممکن است در سطح عمودی از سطح دريا تا اعماق
و بستر دريا را شامل شود .همچنین فعالیتها ميتواند در مکان از خط ساحل گرفته تا پیشروی زياد در دريا را شامل
گردد .همچنین از لحاظ حساسیت محیطي ميتواند از شکل اکوتوريسمي تا شکل انبوه را با توجه به نوع تسهیالت و
تعداد و نوع توريستهايي که درگیر آن منطقه ميشوند ،متفاوت باشد (.)Gramolini et al,2013,
در استرالیا گردشگری مبتني بر تماشای الکپشتهای دريايي و والها اگر چه فصلي ميباشد اما نقش مهمي در
اقتصاد محلي ايفا ميکند .نتايج بررسيهايشان دهندهی اثرات اقتصادی حضور گردشگر در مناطقي مانندMon Repos
و  Harry Bayبرای تماشای الکپشتها و والها ميباشد .با پرسشگری از اين مناطق درصد بااليي از افراد در اين
مناطق اذعان نمودهاند که اگر الکپشت و وال در اين مناطق وجود نميداشت ،به اين مناطق سفر نميکردند .لذا وجود
اين منابع دريايي منجر به گذران زمان در اين مناطق و اثرات اقتصادی شده است ) .)Wilson &Tisdell ,2003:53از

1- Papageorgiou
2- Scuba- diving

39

تابستان ،69شماره 6

فصلنامه علمي پژوهشي آموزش علوم دريايي

طرف ديگر اهمیت مقوله گردشگری از نظر آموزش به دلیل اهمیت آثاری که گردشگری مخصوصا از نوع دريايي بر
محیطزيست دارد ،بیش از پیش در آثار مربوط به گردشگری و توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان
مثال(حیدریچیانه و همکاران )1361 ،اشاره دارند که با وجود مورد پذيرش قرار گرفتن پارادايم گردشگری پايدار و
صدور بیانیهها و به امضا رسیدن توافقنامههای متعدد در سالهای اخیر ،در حوزهی توسعهی گردشگری پايدار فاصله
زيادی میان حرف و عمل وجود دارد که اين شکاف از طريق شیوههای رسمي و غیررسمي آموزش و تغییر جهتگیری
نظام آموزش عالي گردشگری رفع ميگردد .برخالف فضای ذهني متولّیان امور گردشگری و ادبیات حاکم بر فعاالن
صنفي -سنتي در جهان سوم ،آموزش نیروی انساني در زمینهی فعالیتهای گردشگری و توسعهی آموزش آن در
سطوح آموزش عالي و دانشگاهها ،از مهمترين پیششرطهای اولیه برای توسعهی پايدار محسوب ميشود آموزش عالي
به دلیل ضريب تاثیر بسیار بااليي که دارد ،دارای توانايي الزم برای آغاز حرکتي اساسي به سمت توسعه پايدار ميباشد
(بارل و چاز.)2113 ،
کمائي زاده و رضائي ( )1363توريسم دريايي و جايگاه آن را در ايران و به صورت موردی در منطقه خلیج فارس مورد
بررسي قرار داده اند .نتايج حاصل از اين تحقیق حاکي از آن است که منطقه خلیج فارس نسبت به ساير مناطق آبي
کشور از پتانسیلهای باالتری جهت ارتقاء گردشگری دريايي برخوردار است و از سوی ديگر ،گردشگری دريايي حلقه
مفقوده صنعت گردشگری است .همچنین توريسم دريايي در مقايسه با انواع ديگر گردشگری در کشور ما و همچنین در
سواحل خلیج فارس رشد چنداني نداشته و به دلیل نیاز به ايجاد زيرساختها و امکانات بیشتر و همچنین ناشناخته
بودن آن برای مردم و مسئولین ناديده گرفته شده است در حالي که برخي کشورهای حاشیه خلیج فارس در اين زمینه
از ايران سبقت گرفتهاند .در اين پژوهش از رهيافت تلفیقي  SWOT- ANPجهت تعیین مناسبترين استراتژی برای
توسعه توريسم دريايي جزيره کیش استفاده گرديد .بر اساس نتايج اين تحقیق ،مناسبترين استراتژی برای توسعه
گردشگری دريايي جزيره کیش ،استراتژی ( )WOبهرهمندی از توان سیاسي و مديريتي جهت هماهنگي سازمانهای
مرتبط با گردشگری دريايي ،توسعه حمل ونقل دريايي جهت کسب درآمد ارزی و استفاده از توان سرمايه گذاری جهت
تأمین امکانات رفاهي مناسب برای گردشگران 3ميباشد.
قدمي ( )1363در پژوهشي تحت عنوان سند استراتژيک و اجرايي توسعه گردشگری نوشهر ( )1310 -1360به بررسي
ظرفیتهای و قابلیتهای نوشهر بر اساس پتانسیلهای مختلف با توجه به اسناد باالدستي و ساير منابع پرداخته و
گردشگری دريايي را به عنوان يکي از سناريوهای توسعه نوشهر در بخش گردشگر الزم ميبیند .از جملهی آنها
استقرار کشتيهای گردشگری کروز و مسافربری از نوشهر به بنادر ايراني دريای خزر ،ارائه مشوق ايجاد آژانس
مسافربری دريايي ،احداث هتل و سوئیتدريايي شناور ،احداث رستوران دريايي شناور ،احداث اسکله گردشگری دريايي
و ترمینال مسافری در بندر نوشهر جهت تردد بین بنادر خزر و غیره از اقدمات پیشنهادی برای رونق گردشگری دريايي
نوشهر مي باشد چرا که نوشهر به دلیل استقرار بندر و تاسیسات مربوطه باالترين پتانسیل را در جهت توسعه
گردشگری دريايي نسبت به حوزه های رقیب خود در استان مازندران دارا است .احداث اسکله گردشگری در ضلع
شرقي بندر و استفاده از سالن فعلي موزه بندر ،به عنوان ترمینال مسافری و سامانه مرزی جهت تردد مسافران داخلي و
خارجي ،از جمله پیشنهادات اين طرح است.
ممقاني نسب ( )1361گسترش اسکلههاييگردشگری در جزيره کیش را يکي از عوامل تخريب سواحل مرجاني ميداند.
همچنین وی ساخت هتلها و مراکز تفريحي جديد را عامل افزايش فاضالب و در نتیجه تخريب گیاهان دريايي و
کاهش اکسیژن و تنوع جانوری  ،در اين منطقه مي بیند.نتايج تحقیق وی راهکارهای مناسب جهت مقابله با شرايط
موجودرا تدوين مقررات زيستمحیطي محلي ،کاهش ساختوساز اسکلههای تفريحي ،جلوگیری از پیشروی فعالیتهای
عمراني در سواحل و کرانه های آن ،عقب نشیني ساخت و سازهای غیر اصولي در سواحل ،مجهز شدن جزيره به شبکه
فاضالب پیشنهاد ساخت مراکز گردشگری در سواحل مطلوب و گسترش گردشگری پايدار با استفاده از
مﺆلفههایگردشگری سبز (اکوتوريسم) پیشنهاد ميکند.
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روش تحقيق

پژوهش حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و نتايج آن قابل استفاده برای سازمانها و نهادهای مرتبط با
گردشگری ميباشند .از نظر ماهیت و روش ميتوان ان را جزء تحقیقات توصیفي -تحلیلي به حساب آورد .برای
جمعآوری اطالعات هم از روش اسنادی و کتابخانهای برای آشنايي با ديدگاهها و نظريات مرتبط و هم گردآوری ادبیات
و پیشینه تحقیق استفاده گرديد و هم برای آشنايي با محدوده مورد مطالعه روش پیمايشي از نوع مشاهده انتخاب
گرديد .بعد از گردآوری دادهها و انتخاب دادههای مربوط به مدل  SWOTاز تعدادی از نخبگان و مسئوالن مربوط به
گردشگری شهری در ارتباط با نقاط قوت ،ضعف ،تهديد و فرصتها پرسشگری به عمل آمد .در مدل  SWOTپس از
مشخص کردن عوامل دروني ،بیروني و تعیین ارزش هر عامل ،راهبردها و استراتژیهای مرتبط با هر بخش تعیین
ميشود.
راهبردهای تعیین شده در چهار بخش جداگانه صورت گرفته و به صورت ترکیبي از عوامل دروني و بیروني مي باشد .به
اين ترتیب که يکبار راهبردها ترکیبي از نقاط قوت و فرصتها ميباشد .يعني عوامل نقاط قوت در کنار عوامل
فرصتها قرار ميگیرد و راهبرد متناسب با آن تعیین ميشود .اين استراتژی را در اصطالح استراتژی حداکثر  -حداکثر
( )SOمي نامند .نوع دوم راهبردها ترکیبي از فرصتها و نقاط ضعف است .يعني از ترکیب عوامل اين دو بخش ،راهبرد
متناسب با آن طراحي ميشود که در اين حالت هدف اين است که با بهره جستن از فرصتها ،نقاط ضعف را کاهش يا
از بین ببريم .اين راهبرد را ،راهبرد حداکثر -حداقل ( )WOمي نامند .نوع سوم راهبرد ،ترکیبي از نقاط قوت و تهديدها
ميباشد .در اين حالت بايد راهبردی تعیین شود که با استفاده از نقاط قوت ،از تهديدهای پیش رو جلوگیری کند .اين
راهبرد را ،راهبرد حداقل  -حداکثر ( )STمي نامند.
و نوع چهارم راهبرد ،ترکیبي از نقاط ضعف و تهديدها است .در اين حالت هدف از تعیین راهبرد ،کاهش نقاط ضعف و
دوری از هرگونه تهديد مي باشد .اين راهبرد را ،راهبرد حداقل  -حداقل ( )WTمي نامند .بعد از تعیین راهبردهای
مختلف برای گردشگری دريايي در مرحله پاياني بايد تعیین شود که در مجموع چه نو راهبردی برای گردشگری
دريايينوشهر مناسب بوده و سمت و سوی راهبردهای به کدام سو است.
تجزيه و تحليل
در مرحله تجزيه و تحلیل به بررسي تمامي عواملي که به صورت دروني و بیروني وضعیت گردشگری دريايي را
تحتالشعاع قرار خواهند داد مورد بررسي قرار گرفته و هر کدام با توجه به میزان اهمیت دارای يک ضريب خواهند بود.
همان طور که در جداول شماره 1و 2پیدا است ،تعداد  12نقطه قوت 6،نقطه ضعف در بررسي عوامل داخلي و تعداد 11
مورد فرصت و  0مورد تهديد در بررسي عوامل خارجي به دست امده است .امر بديهي در اين مورد تعدد موارد مربوط
به نقاط قوت و فرصتها در بررسي گردشگری دريايي نوشهر مي باشد.
جدول ( )1ماتريس بررسي عوامل داخلي )(IFE
رديف

نقاط قوت)(Strengths

ضريب
اولیه

ضريب
ثانويه

رتبه

ضريب
نهائي

1

وجود موقعیت مناسب جغرافیايي ساحل در نوشهر

39

1/163

3

1/392

2

وجود بندر فعال در نوشهر

33

1/160

3

1/230

3

وجود دانشگاه علوم دريايي و همچنین دانشکده گردشگری مازندران به عنوان واحد
های آموزشي فعال در نوشهر

33

1/133

2

1/199

3

دارابودن پیشینه و آوازه گردشگری در نوشهر

31

1/199

2

1/103

0

وجود انواع اقامتگاه گردشگری مانند ويالها و خانه های دوم و هتل

26

1/193

3

1/216

9

وجود مراکز پذيرائي و گردشگری غذايي مناسب در شهر نوشهر و اطراف مانند

31

1/190

3

1/220

33
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رستورانها و بازار روز وبهره مندی از محصوالت ارگانیک
9

وفور منابع اکوتوريسم در کنار منبع دريا مانند جنگل  ،درياچه ورودخانه و کوه در
جهت احیا گردشگری مبتني بر طبیعت

31

1/113

3

1/312

3

دارابودن ساختار شهری مناسب برای شکل گیری گشت های شهری و به عنوان
فضاها و ايستگاههای گردشگری دريايي

36

1/163

3

1/263

6

وجود موزه در بندر نوشهر

30

1/133

3

1/293

11

وجود گردشگری رويدادی مانند جشنواره گل ارکیده ،کشتي و غذا

36

1/163

3

1/263

11

وجود منابع انساني کافي بدلیل وجود دانشگاههای مختلف در نوشهر و اطراف

23

1/109

2

1/113

12

وجود منابع گردشگری ورزشي در دريا مانند رشته کنو

23
363

1/109

1

1/109

جمع

2/309

نقاط ضعف)(Weaknesses
13

فصلي بودن گردشگری دريايي

29

1/133

2

1/199

13

عدم مديريت يکپارچه سازماني

31

1/13

3

1/02

10

اثرات تحريم و عوامل سیاسي در کاهش رونق گردشگری دريايي و کاهش سرمايه
گذاری خارجي

20

1/130

2

1/19

19

عدم درک درست و صحیح از استفاده از منابع دريايي به دلیل کمبود نیروی
متخصص در سازمانها

21

1/191

3

1/213

19

ضعف آموزش درمورد گردشگری دريايي

23

1/193

3

1/233

13

کهنگي و عدم نوسازی در ناوگان گردشگری دريايي

39

1/109

2

1/312

16

آلودگي دريای خزر به واسطه فعالیتهای صنعتي و ساختماني و مشکل دفع زباله در
شمال کشور

33

1/126

3

1/339

21

عدم حمايت سرمايه گذاران داخلي از گردشگری دريايي

31

1/130

3

1/03

21

عدم وجود اسکله مناسب برای جابجايي مسافر جدا از اسکله های باربری در بندر
نوشهر

30

1/113

3

1/303

جمع

260

2/619

منبع  :محاسبات نگارندگان
جدول ( )2ماتريس عوامل خارجي )(EFE
رديف

فرصتها )(Opportunities

ضريب
اولیه

ضريب
ثانويه

رتبه

نمره
نهائي

1

امکان افزايش اشتغال برای منابع انساني تحصیلکرده در حوزه گردشگری

31

1/113

3

1/312

2

ايجاد مشاغل غیر مستقیم منتفع از گزدشگری دريايي

36

1/11

3

1/3

3

افزايش تقاضا برای بخش اقامت و پذيرايي در شهرهای با مقصد و مبدا گردشگری
دريای و بالعکس

23

1/192

3

1/219

4

افزايش ايجاد تعامالت بین فرهنگي میان شهرها و کشورهای حوزه گردشگری دريايي

32

1/113

3

1/323

5

ورود ارز و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه به خصوص گردشگران عرب در حوزه خزر

33

1/111

3

1/333

6

افزايش پويايي شهری از طريق برگزاری فستیوال ها و جشنهای تابستاني گردشگری
دريايي

33

1/111

3

1/333

7

افزايش تعادل در ترکیب گردشگران خارجي منطقه که از انحصار حضور صرفا
گردشگران عرب در خواهد آمد.

26

1/190

2

1/10

8

افزايش هويت و تعلق محلي

32

1/132

3

1/239

9

شکل گیری نوعي از گزدشگری جايگزين به جای انبوه

29

1/19

3

1/21

36
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11

کاهش فشار اکولوژيک و محیطي به ساير منابع و انتقال بخشي از آن به دريا

23

11

افزايش آگاهي زيست محیطي با تکیه بر گردشگری دريايي مبتني بر آموزش
(اکوتوريسم)

31

جمع

339

1/192
1/113

3
3

1/233
1/312
3/260

تهديدها )(Threats
1

افزايش الودگي زيست محیطي ناشي از حمل ونقل دريايي اعم از کروز ،قايق و کشتي

31

1/23

3

1/12

2

پیشي گرفتن کشورهای رقیب در گردشگری دريايي با استفاده از برنامه ريزی و
سرمايه گذاری مناسب

39

1/203

3

1/993

3

تغییرات اقلیمي و اثرات ان بر گردشگری دريايي

22

1/103

1

1/103

4

آسیب ديدن ارگانیسم ها و موجودات دريايي به واسطه ازدياد فعالیت های گردشگری
دريايي

22

1/103

2

1/313

5

کاهش منافع اقتصادی ناشي از فصلي بودن گردشگری دريايي

22

1/103

2

1/313

جمع

133

2/993

منبع  :محاسبات نگارندگان

در ترکیب راهبرد های مختلف عوامل داخلي و خارجي به راهبردهای چهارگانه در تحلیل وضعیت گردشگری دريائي
نوشهر مي رسیم که در جدول شماره  3نشان داده شده است.
جدول ( )2ترکيب راهبردهاي مختلف در مدل SWOT
نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

فرصتها ()O

راهبردهای SO
با بهره گیری از نقاط قوت درصدد بهره
برداری از فرصت ها برآيید

راهبردهای )(WO
با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف را از
بین ببريد.

تهديد ها ()T

راهبردهای )(ST
برای احتراز از تهديدها از نقاط قوت استفاده
کنید.

راهبردهای )(WT
نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهديدات
پرهیز کنید.

منبع Chang& Huang (2006) :

راهبردهاي حداکثر -حداکثر ()SO
-

ايجاد اسکله مخصوص مسافربری نوشهر
استفاده از قابلیت های گردشگری شهری نوشهر برای مسافران دريايي به عنوان فضای توقف و استراحت و يا
مقصد نهايي
ايجاد برند با توجه به سابقه و آوازه گردشگری در نوشهر
توسعه موزه بندر نوشهر در راستای تکمیل گردشگری دريايي
ايجاد تبلیغات مناسب برای رونق گردشگری دريايي
استفاده از نیروی های تحصیلکرده علي الخصوص بومي در جهت راهنمايي گردشگر و خدمات وابسته به اين
به بخش
تهیه پکیجها و بسته های اطالعاتي در خصوص نوشهر وگردشگری دريايي توسط میراث فرهنگي
شکل گیری جشنها و فستیوال های مختلف در زمان گشتهای شهری و مسافران دريايي
31
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اطالع رساني در مورد محیط زيست آسیب پذير دريا در پکیچ های اطالعاتي و تبلیغات شهری در جهت
اطالع رسانب به مسافران و مردم بومي و محلي

راهبردهاي حداکثر – حداقل ()WO
-

افزايش مراکز آموزشي و دانشگاهي در راستای افزايش آگاهي گردشگری دريايي
ايجاد سیاستهای تشويقي برای سرمايهگذاران داخلي و خارجي جهت جذب سرمايه و نوسازی ناوگان دريايي
شناساييپتانسیلهای رويدادهای 1مختلف ورزشي و فرهنگي در جهت برگزاری رويدادهای گردشگری شهری
تشکیل ستاد مخصوص مديريت رويداد در فصل اوج گردشگری دريايي
برگزاری رويدادهای گردشگری در دريا و بر روی کشتيهای مسافرتي
ارتباط مستقیم و همیشگي با بخش محیط زيست درجهت کاهش آلودگي ناشي از گردشگری دريايي

راهبردهاي حداقل – حداکثر ( )ST
-

تشکیل مناطق محافظت شده و آسیبپذير برای جلوگیری از آسیبرساني به مناطق حساس و انجام
طرحهای ارزيابي زيست محیطي
استفاده از تجربیات دانشگاهي دانشگاه علوم دريايي و دانشگاه تربیت مدرس برای شناسايي مناطق حساس و
ويژگيهای زيستدريايي
تشکیل کمیتههای حفاظت از مناطق آسیبپذير
حمايت از انجمت های زيست محیطي غیر دولتي
رونق گردشگری شهری و ساير گزينه های گردشگر ی در فصول کم رونق از جمله رويدادهای فرهنگي و
اجتماعي
استفاده از منابع انساني تحصیلکرده برای افزايش آگاهي بخشي و جلوگیری از آلودگي زيست محیطي

راهبردهاي حداقل – حداقل ()WT
-

-

ايجاد مديريت يکپارچه سازماني درراستای کاهش اثرات منفي و ضعف های موجود برنامه ريزی
افزايش نیروی تحصیل کرده در بخش گردشگری با تشکیل رشتهها و گروههای آموزشي مربوط به توريسم و
هتلداری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در نوشهر و شهرهای نزديک به آن و بهرهمندی از نیروهای
آن
افزايش تسلط به زبانهای خارجه از جمله انگلیسي و عربي با توجه به تقاضای گردشگران اين منطقه
اراده منطقهای و ملي در جهت احیا گردشگری دريايي درراستای خريداری کشتيهای مسافربری مجهز و به
روز دنیا برای شکلگیری گردشگری دريايي قابل رقابت با ساير کشورها
استفاده از پتانسیلهای همسايگي با کشورهای حوزه خزر و جذب گردشگر آنها
استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در حوره گردشگری دريايي
ايجاد اقامتگاههای با کیفیت باال برای اقامت گردشگراني که ماي ل به گذران اوقات فراغت در شهر نوشهر و
اطراف هستند.

1- Event
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يافتههاي تحقيق

بعد از تعیین راهبردهای مختلف برای گردشگری دريايي نوشهر در مرحله پاياني بايد تعیین کنیم که در مجموع چه نو
راهبردی برای گردشگری دريايي نوشهر مناسب بوده و سمت و سوی راهبردهای ما به کدام سو است .در يک محور اين
مرحله را انجام مي دهیم .در مجموع چهار نوع راهبرد تعیین مي شود:
راهبردهای تهاجمي
راهبردهای تدافعي
راهبردهای رقابتي
راهبردهای محافظه کارانه
نمودار 1ماتريس ارزيابي موقعیت و اقدام استراتژيک

منبع Chang& Huang (2006) :

برای تعیین وضعیت کلي راهبردهای منطقه ،از ضريب نهايي هر بخش ( )SWOTاستفاده ميکنیم .هر بخش ضريبي
دارد که از مجموع ضرايب نهايي هر عامل به دست آمده است .اين ضرايب شامل 2,309برای نقاط قوت 3,260 ،برای
فرصتها  2,619،برای نقاط ضعف و  2,993برای تهديدها مي باشد .طبق اين ضرايب،بیشترين میزان ضريب به فرصتها
تعلق دارد که نشان از وجود فرصتهای استثنائي برای گردشگری دريائي نوشهر مي باشد.

فرصتها

نقاط قوت
4
3
2
1
0

تهديدها

نقاط ضعف

شکل ( )2وضعيت راهبردهاي موجود در گردشگري دريايي نوشهر(منبع  :محاسبات نگارندگان)
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بحث و نتيجه گيري

همانطور که در بخش يافتههای مربوط به راهبردهای بهدست آمده از نمودار شماره  2آشکار است ،استراتژیهای
نوشهر به استراتژیهای رقابتي نزديک ميباشد و اين نشان دهنده پتانسیل بسیار باالی نوشهر در شکلگیری و تقويت
گردشگری دريائي در منطقه ميباشد .مسئولین بايد سعي کنند از فرصتها نهاي ت استفاده را برده و در جهت از
بینبردن و پیشگیری از نقاط ضعف آن گام بردارند .مواردی از قبیل افزايش مراکز آموزشي و دانشگاهي در راستای
افزايش آگاهي درباره گردشگری دريايي ،ايجاد سیاستهای تشويقي برای سرمايهگذاران داخلي و خارجي جهت جذب
سرمايه و نوسازی ناوگان دريايي ،شناسايي پتانسیلهای رويدادهای 1مختلف ورزشي و فرهنگي در جهت برگزاری
رويدادهای گردشگری شهری ،تشکیل ستاد مخصوص مديريت رويداد در فصل اوج گردشگری دريايي ،برگزاری
رويدادهای گردشگری در دريا و بر روی کشتيهای مسافرتي ،ارتباط مستقیم و همیشگي با بخش محیط زيست
درجهت کاهش آلودگي ناشي از گردشگری دريايي از استراتژیهايي است که بايد در صدر توجه قرار گیرد.
ضريب مربوط به تهديدها ،نشان دهندهی دغدغههايي مانند آثار زيست محیطي گردشگری از جمله گردشگری دريايي
بوده و مي توان با پیگشیری از آن به بهره گیری از فرصتهايي که پیش رو ميباشد گام برداشت .هر چند جايگاه بسیار
نزديک نقاط قوت نیز خود نشاندهنده پتانسیلهای بالقوه و نقاط قوت منطقه ميباشد که ضريب آن با اندک تفاوتي
نسبت به نقاط ضعف به دست آمده است .با توجه به اين موارد به نظر ميرسد که تعلل در عدم استفاده از اين نقاط
قوت و فرصتها موجب تقويت ضعفهای موجود شده و خود باعث فرصت سوزی خواهد شد.
منابع
حیدرزاده ،کامبیز و همکاران ( .)1330بررسي گردشگری دريايي در ايران .تهران :سازمان توسعه تجارت ايران ،معاونت بررسي بازار
و بازاريابي،دفتر بررسي بازار کاال و خدمات.
حیدریچیانه ،رحیم ،نصرالهزاده ،زکیه .و عبداللهي ،مهدی .)1361( .تحلیلي بر نظام آموزش عالي گردشگری در ايران مبتني بر
مدل سوات ،برنامهريزی و توسعهی گردشگری.102-126 :)1(1 ،
قدمي ،مصطفي ( )1363؛ سند استراتژيک و اجرايي توسعه گردشگری نوشهر  ،1310-1360شهرداری نوشهر.
کمائيزاده يعقوب و رضايي ،محمدرضا () 1363؛ تعیین استراتژی بهینه برای توسعه گردشگری دريايي با استفاده از رهیافت
تلفیقي SWOT-ANP؛ (مطالعه موردی :جزيره کیش)؛ مجله علمي -پژوهشي فضای جغرافیايي،شماره.33-16 :1363 ،01
ممقاني نسب ،اشکان ()1361؛ ارزيابي اثرات توسعه گردشگری بر محیط زيست دريايي (مطالعه موردی :خلیج چابهار)؛ اولین
همآيش ملي توسعه سواحل مکران و اقتدار دريايي جمهوری اسالمي ايران ،دانشگاه دريانوردی و علوم دريايي چابهار،
منطقه سوم نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران-کنارک.
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