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  1393تابستان، 41شماره ، دوازدهمسال دوره جديد، 

    

  ريزي راهبردي گردشگري بر اساس مدل ارزيابي متوازن و ريزي راهبردي گردشگري بر اساس مدل ارزيابي متوازن و   برنامهبرنامه

  گردشگر و توسعه شهرستان املشگردشگر و توسعه شهرستان املش  تاثير آن بر جذبتاثير آن بر جذب
  

 2، حيدر ابراهيمي1دكتر نصراهللا مواليي هشجين
  

  چكيده 

هـاي گردشـگري بـا    شهرستان املش يكي از شهرستانهاي شرق استان گيالن است كه عليرغم برخـورداري از جاذبـه  

فتن آن و عدم توجه مسـئولين  بست قرار گراندازهاي زيبا و غني از آثار باستاني وبه ثبت رسيده، به جهت  در بنچشم

ها موجب شده است تـا گردشـگران   ها و توسعة زيرساختريزي و اقدام در جهت معرفي جاذبهبرنامه  محلي در زمينة

هـدف  . هاي شهرستان اطالع چنداني نداشته باشند و در نتيجه توريسم در املش كمرنگ جلوه نمايـد از وجود پتانسيل

مـديريتي نـوين در    گردشگري املش بـا اسـتفاده از يـك سيسـتم    هاي يزي بر روي جاذبهراز انجام اين پژوهش برنامه

منظور توسعه گردشگري بوده كه طي آن به ساكنين محدوده به مثابه ها بهها و اقدام در جهت معرفي جاذبهتعيين طرح

  .شودجامعه ذينفعان نگريسته مي

ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده و فرضيات در براي تحليل داده. روش پژوهش توصيفي و تحليلي است

ريزي راهبردي بر اساس مدل ارزيابي متوازن در شكوفايي توريسم در املش ها و نقش برنامهزمينه توانمندي جاذبه

عمل گرديده است و با استفاده از  Zو در قالب آزمون  Pهايدر بررسي و آزمون فرضيه از نسبت. بيان شده است

  .سطح اطمينان آزمون گرديدند%95ها، فرضيات با تايج پرسشنامهن

هاي توريستي املش و نقش مدل ارزيابي متوازن در ها، توانمندي جاذبهبا توجه به نتايج تحقيق و آزمون فرضيه

  .ها و در جهت توسعه و رونق گردشگري شهرستان، تأييد گرديده استريزيبرنامه

هاي مسئولين محلي و شهرستان يخي آن، قابليت و توانايي آن را دارد تا برحسب پيگيرياملش با مواهب طبيعي و تار

ريزي راهبردي با استفاده از يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي به نام مدل ارزيابي متوازن، موجبات و طي برنامه

شغلي، جلب مشاركت عمومي و  هايتوسعه و رونق توريسم در املش را فراهم سازد و بدين طريق با ايجاد فرصت

هاي مختلف تبليغات و ايجاد بستر مناسب جهت جلب پذيري و نيز نظام بخشي شيوهنهادينه ساختن فرهنگ توريسم

شود ها كه منجر به جلب و جذب توريست داخلي و خارجي ميبخش خصوصي و در نتيجه تقويت زيرساخت

  .رشد و بالندگي شهرستان را رقم زند

  ريزي راهبردي، مدل ارزيابي متوازن، گردشگر، املش هاي گردشگري، توريسم، برنامهجاذبه: كليدواژگان
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  مقدمه

ها مطرح و در زمرة كارآمدترين و ترين فعاليتامروزه گردشگري يكي از بزرگترين و متنوع
 هاي درست و اصوليآيد به نحوي كه چنانچه برنامهحساب ميها بهگذاريپردرآمدترين سرمايه

تواند در سريعترين زمان ممكن ضمن بازگرداندن سرمايه اوليه، در اين زمينه صورت پذيرد مي
  .سود قابل توجهي بدنبال داشته باشد

هواي آلوده شهرهاي صنعتي بويژه در فصل تابستان، جمعيت شهرها را به فرار و گريز از شهرها 
هاي دورتر و ها، حركت انسانها در افقهدارد و به موازات استحكام زيربناي اقتصادي خانوادوامي

يكي از فضاي پاك و سالمي كه جمعيت شهري . گيردها يا پهنة آبها انجام ميدر سينه كوهستان
  .خواند دو ناحيه مشخص و ممتاز ساحلي و كوهستاني هستندرا به سوي خود مي

تواند فاصله و گردشگري در گيالن از نظر اقتصادي اهميت دارد و رونق اين فعاليت مي
شكافهاي اقتصادي مردم شمال را با مردم ساير نقاط بكاهد و باعث اشتغال تعداد زيادي از مردم 

هاي طبيعي و فرهنگي آن، در گسترة شهرستان املش بدليل غناي جاذبه. اين ناحيه گردد
ت ريزي جههدف از انجام تحقيق حاضر، برنامه. باشدفرد ميجغرافيايي گيالن منحصر به

گيري از مدل ارزيابي هاي گردشگري محدوة مورد مطالعه با بهرهشناسايي و معرفي جاذبه
منظور جذب گردشگر و توسعه توريسم و رونق شرايط اقتصادي و اجتماعي به) BSC(متوازن 

  .باشدشهرستان املش مي

هاي مهم اهميت گردشگري و جهانگردي و لزوم بررسي و تحقيق در مورد آن با توجه به  نقش
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن بر هيچ كسي پوشيده نيست اين فعاليت در دنياي كنوني به 

  ها و ثروت ترين عوامل توليد ثروت،كار، ايجاد پويايي جابجايي انسانصورت يكي از مهم

انسان امروزي در راستاي دسترسي به اهدافي چون آشنايي با حقايق . ها درآمده استملت
هاي زندگي گيها و روزمرهگيري از مواهب طبيعي، فرار از آشفتگيگذشتگان، بهرهتاريخي 
اغلب كشورهاي جهان كه . داندها ميتوريسم را وسيلة مناسبي براي نيل بدان... شهري و

هاي فراواني را در مورد رونق گذاريهايي رابراي جذب توريسم دارند، اقدامات و سرمايهحداقل
  رسد اين امر در ايران مورد نظر مياند و اين در حاليست كه بهانجام داده و توسعه توريسم

  ).  424: 1382پور،مواليي هشجين و ملك(توجهي قرار گرفته است مهري و بيبي

. بر همين اساس يكي از نقاط كمتر شناخته شده گردشگري استان گيالن، شهرستان املش است
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ها و هاي سرسبز، درهري از كوههاي پوشيده از جنگل، جلگهزيرا اين شهرستان به دليل برخوردا
  ييالقي با  –هاي كوهستانيهاي تاريخي و محدودهسارها، جاذبهها و چشمهرودخانه

  يكي از . اندازي زيبا از موقعيت ممتازي در پهنه جغرافيايي استان برخوردار استچشم

ن در مديريت راهبردي است كه از طريق گيري از يك رويكرد نويهاي اين تحقيق، بهرهضرورت
اندازهاي موجود، همسوسازي سازمان، تخصيص بهينه منابع، در بهبود و آن بتوان با تبيين چشم

توسعه منابع توريسم در املش در راستاي جذب توريسم و افزايش درآمدهاي محلي آن اقدام 
گذارد بلكه باعث بهبود شرايط ياين عوامل نه تنها تأثيرات اقتصادي در استان بر جا م. نمود

در تحقيق حاضر دو فرضيه، از طريق يك رويكرد نوين در . گردداجتماعي مردم محلي نيز مي
مدت مؤثر در توان بين عوامل داخلي و خارجي و اهداف بلندمدت و كوتاهمديريت راهبردي مي

فا كرد و مدل ارزيابي رونق توريسم توازن برقرار نموده و توريسم را در شهرستان املش شكو
اندازهاي موجود، تواند با تبيين چشممتوازن يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي است كه مي

ريزي، منجر به بهبود و توسعه ساز برنامههمسوسازي سازمان، تخصيص بهينه منابع و يكپارچه
  . مطلوب توريسم در املش گردد مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است

  

  يشينه تحقيق پ

بديهي است كه براي درك و فهم بهتر ابعاد يك پديده، مطالعه و بررسي پيشينه آن بسيار مفيد و 
مطالعات حاكي است كه اولين بار فردي بنام پوسنيان ). 10: 1383شفيعي،(كارساز خواهد بود 
منتشر كرد كه  ميالدي، كتابي به نام راهنماي ميهمانان مشتمل بر ده جلد170اهل يونان در سال 

متعاقب آن در نيمه دوم سده سيزدهم، ماركوپولواز اروپا به . نموده استمسافران را راهنمايي مي
آسيا سفر كرد و كتابي درباره آن سفر نوشت كه نخستين منبع اطالعاتي غرب درباره زندگي 

، چاپ و هاي ديگري در زمينه مسافرتشرق آن زمان است لكن با اختراع دستگاه چاپ، كتاب
به نام  مسافرت كه شرح  سر جان مندويلميالدي كتاب 1357انتشار يافت كه از جمله در سال 

  .مسافرت به نقاطي دور و نزديك دنيا بود و به چندين زبان منتشر شد

، يك سال قبل از پايان برنامه عمراني چهارم، قرارداد طرح جامع 1350در ايران در سال
مان برنامه و شركت خارجي توريست كنسولت مشاوران توسعه گردشگري در ايران بين ساز



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                      138  

 

به ) 1352تا بهمن  1350از مهر(گردشگري منعقد شد و انجام اين طرح حدود دو سال و نيم 
شود ترين واقعه در توريسم  ايران در قبل از انقالب اسالمي محسوب مياين مهم. طول انجاميد

همچنين در طي همان سالها چند طرح مطالعاتي  .كه طرح فوق هيچگاه امكان اجرا را نيافت
انجام گرفت ولي به مرحله اجرا و عمل در نيامد كه در اين راستا مواردي مانند؛ طرح جامعه 

هاي درياي خزر، طرح ايجاد مراكز گردشگري در كالردشت و دشت نظير، گردشگري كرانه
سرعين و الريجان، طرح جامع طرح ايجاد مراكز گردشگري در كرند، طرح جامع آبهاي معدني 

  .اندگردشگري جزاير كيش و مينو و طرح جامع گردشگري سد لتيان از آن جمله

اي بر جغرافياي مقدمه”عنوان كتابي تحت 1354در سال  حسين شكوئيهمچنين آقاي 
تأليف كرد، كه در آن مفهوم گردشگري و اصول كلي جغرافيايي حاكم بر آن را به  “گردشگري

ورد توجه قرار داده، سپس به فعاليت گردشگري در سياحتگاههاي شناخته شده جهان تفضيل م
اما بررسي سوابق ). 248: 1376گنجي،(ريزي گردشگري پرداخته بود و باالخره به شرح برنامه

هاي گردشگري ها و قابليتمربوطه حاكي از اين است كار چندان مهمي در زمينه توانمندي
راهبردي بر اساس مدل ارزيابي متوازن در سطح استان گيالن انجام نشده  ريزيبارويكرد برنامه

توان به مواردي نظير؛ است، ليكن چندين كار تحقيقي در زمينه توريسم صورت گرفته كه مي
، طرح جامع توسعه استان گيالن، صنعت )1369(اي براي توسعه گيالن و مازندران طرح منطقه

شناخت و تحليل وضع موجود سازمان برنامه و بودجه، سازمان و معدن و توريسم، مرحله يكم 
  .اشاره نمود) 1387(ريزي استان گيالن و همچنين كتاب بزرگ گيالن مديريت و برنامه

ريزي راهبردي توريسم بر اساس اما مطالعات در زمينة موضوع اصلي تحقيق و در حوزة  برنامه
اي كه در آن از مدل ارزيابي متوازن در جهت همدل ارزيابي متوازن بسيار محدود است و رسال

ليكن در مورد مدل ارزيابي . جذب گردشگري در كشور انجام گرفته باشد مشاهده نگرديد
هاي مختلف مهندسي صنايع، مديريت صنعتي و غيره انجام متوازن كتب و مقاالتي در زمينه

و  رابرت اس كاپالنوسط ت سازمان استراتژي محورتوان كتاب گرفته است كه از جمله مي
با موضوع علوم انساني، مديريت، اقتصاد، بازرگاني، حسابداري كه توسط  ديويد پي نورتون

گام به گام راهنمايي ترجمه شده است و همچنين كتاب ارزيابي متوازن،  پرويز بختياريآقاي 

و مقاالتي ) 1386(و ديگران  پرويز بختياريترجمهء  نيون - آر - پل، نوشته سازيطراحي و پياده
، )1998(در خدمت كنترل استراتژيكي نورتونو  كاپالنشاهكاري از )  (BSC ،خدادادمانند؛ 
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  و  استيري، )1386(هاي تغيير مديريت دولتي سنتي به مديريت دولتي ، ضرورتزادهرفيع

 پرگل، )EFQM( )1384(در مقابل مدل سرآمدي  )BSC(، كارت امتياز متوازن خانيشفيع

هاي سازمان عنوان مدلي برتر در ارزيابي استراتژي، بررسي مدل كارت ارزيابي متوازن بهزيتبري
هاي و ديگران، عوامل مؤثر بر استقرار مديريت استراتژيك در دولت لوردس تورسو ) 1387(

  .اشاره نمود) 1387(محلي 

 

  شناسي تحقيق روش

هاي شهرستان املش در جهت نديها و توانمهدف كلي اين تحقيق بررسي و شناخت قابليت
  ها و جذب توريسم و توسعه آن با استفاده از يك سيستم مديريتي راهبردي درتعيين طرح

هايي كه در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر ضروري هستند و اهداف جزئي آن عبارت برنامه
  : است از

ري در ناحيه به بهبود سيستم مديريت شهري و روستايي در جهت توسعه ورونق گردشگ •
  .منظور باال بردن سطوح درآمدي ساكنين وافزايش اشتغال در شهرستان

سازي همه تعيين نقش مهم مديريت شهري و روستايي از طريق همسو كردن و يكپارچه •
هاي گردشگري اعم از ها و نيروهاي موجود در ناحيه در جهت شناساندن پتانسيلتوان

  .و نيز در جهت جذب گردشگران داخلي و خارجي طبيعي، فرهنگي، تاريخي ويادماني

شناختي و در چارچوب روند نوع روش تحقيق عبارتست از توصيفي ـ تحليلي كه بر اساس روش
ريزي راهبردي گردشگري شهرستان املش بر اساس مدل ارزيابي متوازن و بررسي تحقيق، برنامه

جامعه آماري در اين تحقيق، دهياران و . تأثير آن بر جذب گردشگر و رشد و توسعه عمل خواهد شد
  رؤساي شوراهاي اسالمي، رؤساي ادارات، استادان دانشگاه و دانشجويان بودند كه در مورد 

ريزي راهبردي گردشگري شهرستان املش بر اساس مدل ارزيابي متوازن و بررسي تأثير آن بر برنامه
صورت پرسشنامه و قيق اطالعات بهدر اين تح. دهندجذب گردشگر و شكوفايي توريسم نظر مي

 1براي تعيين اندازه نمونه مبادرت به تعيين تعداد روستاهاي نمونه. آوري شده استاي جمعكتابخانه

                                                 

 =N   :تعيين تعداد روستاهاي نمونه براساس فرمول. 1
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اما . شدروستا در سطح پنج دهستان در دو بخش و نيز شهرهاي شهرستان تعيين  39گرديد و تعداد 
نفر از مخاطبين جامعه مورد مطالعه  14ده، بين براي تعيين اندازه واقعي نمونه، پرسشنامه طراحي ش

درصد بر اساس  5و اندازه جامعة نمونه با احتمال خطاي  318/5توزيع، واريانس محاسبه شده 
بدست آمد كه در دو نوع شامل عمومي و تخصصي بين پاسخگويان توزيع  155فرمول مربوطه، 

  .پرسشنامه تكميل و مسترد گرديد115شده، ليكن تعداد 

ها از جداول توزيع فراواني و نمودارها استفاده و در زمينه استنباط، از آزمون راي توصيف يافتهب
Z هاي و نسبتP ريزي در هر همچنين از آنجايي كه عموماً در برنامه. گيري شده استبهره

آفرين بوده و به اين عوامل حوزه يكسري از عوامل در قالب عوامل داخلي و خارجي  نقش
هاي موجود در ها و جاذبهبر همين اساس در اين تحقيق به قابليت. شوداي ميويژهتوجه 

هاي هاي  دولت، قوانين، برنامهعنوان عوامل داخلي و به سياستگذاريمحدوده مورد مطالعه به
هاي مسئولين استاني و شهرستاني، توسعة گردشگري در سطح كالن، استان و شهرستان، پيگيري

عنوان به... ها، خدمات عمومي، نقش مردم و فرهنگ عمومي، امنيت و ساختتبليغات، زير
  .عوامل خارجي در نظر گرفته شده است

درصد استفاده شده است و در  89براي تعيين پايائي تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ با ضريب 
تفاده از پرسشنامه رابطه با تعيين اعتبار نيز عالوه بر آشنايي محقق با موضوع مورد مطالعه و اس

نظران مرتبط نيز اخذ و در تدوين پرسشنامه لحاظ گرديد و براين اساس مناسب، نظرات صاحب
طريق محتوايي و صوري حاصل گيري بهپرسشنامه نهايي تنظيم و در نتيجه، روايي وسيله اندازه

هاي گردشگري عنوان متغير وابسته و جاذبهدر اين پژوهش، توريسم و گردشگران به. شده است
  .اندعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شدههاي فرهنگي بههاي طبيعي و جاذبهدر قالب جاذبه

  .در تحقيق حاضر دو پرسش و فرضيه مطرح گرديده است

تواند عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر توريسم ريزي راهبردي مناسب ميآيا يك برنامه .1
مدت را درجهت و از طريق آن اهداف بلندمدت و كوتاهاملش را مورد بررسي قرار داده 

  توسعه آن تعيين كند؟

توان با آيا از طريق مدل ارزيابي متوازن كه يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي است مي .2
ريزي راهبردي و تخصيص بهينه منابع، باعث اندازهاي موجود، يكپارچگي برنامهتبيين چشم

  رونق و توسعه آن در املش شد؟  مديريت توريسم و در نهايت،
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توان بين عوامل داخلي و خارجي و از طريق يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي مي .1
اهداف بلندمدت و كوتاه مدت مؤثر در رونق توريسم توازن برقرار نموده و اين فعاليت را 

  .در املش شكوفا كرد

تواند با تبيين است كه مي مدل ارزيابي متوازن يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي .2
  سازي اندازهاي موجود، همسوسازي سازمان، تخصيص بهينه منابع و يكپارچهچشم

  . ريزي، منجر به بهبود و توسعه مطلوب توريسم در املش گرددبرنامه

  

   )BSC(مدل ارزيابي متوازن 

گيري عملكرد عنوان اندازهاي را تحت، مؤسسه نوالن و نورتون مطالعه1990در اوايل دهه
بوجود آمدن مفهومي به نام منجر به1992نتايج اين مطالعه در سال . هاي آينده آغاز كردسازمان

هاي اي از مقياسها و اهداف راهبردي به مجموعهكارت امتيازدهي متوازن كه در آن مأموريت
  ). 1998كاپالن و نورتون، (شوند، شد سنجش عملكرد ترجمه مي

  : د مهم دارداين مدل چهار بع

  )داران را درك نماييمچگونه سهام(مالي بعد  −

  )چگونه مشتريان را درك نماييم(بعد مشتري  −

  ) در كدام يك از فرآيندها بايد بهبود و پيشرفت داشته باشيم(بعد فرآيندي  −

 )چگونه قادر خواهيم بود بهبود و تغيير را ارايه دهيم(بعد يادگيري و نوآوري  −
  

  

  

    

  

  

  

  

  ) BSC(چارچوب كلي كارت امتياز متوازن : 2كلش

ها و راهبردبراي دستيابي به آرمان،  :بعد مشتريان

  .اهداف، ما چگونه بايد به مشتريان شناسانده شويم

، حفظ مشتريان، كيفيت خدمات :اهداف

  رضايتمندي مشتريان

براي تقويت از نظر مالي ما بايد چگونه به  :بعد مالي

  .سانده شويمسهامداران شنا

-سرمايه گذاري  ايجاد ارزش براي سهامداران :اهداف

  يياستفاده از دارا، سودآوري، تخصيص منابع

براي دستيابي به آرمان و  :بعد يادگيري و نوآوري
استراتژيها، ما چگونه بايد توانائيهايمان را براي 

  تغيير و بهبود، حفظ كنيم؟

  ايجاد ظرفيت و توان، توانمندسازي كاركنان،  نوآوري :اهداف

 :بعد فرآيند كسب و كار داخلي

براي رضايتمندي مشتريان و سهامداران، در چه 

  فرايندكسب وكاري بايد برترين باشيم؟

  اثر بخشي فرايندها ، كارائي فرايندها:اهداف
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در اين مدل سازمان در چهار وجه اهداف خود را تعيين مي كنند و براي تحقق اين اهداف در 
هاي ها را براي دورههايي را انتخاب و اهداف كمي هر يك از اين سنجههر وجه شاخص

ريزي جهت تحقق اين اهداف برنامه پس از آن اقدامات اجرايي. كنندارزيابي مورد نظر تعيين مي
  ).1387سيدنژاد، (گذارند كرده و به اجرا مي

  هاي اين چهار منظر، نوعي رابطه علت و معلولي يافتند كاپالن و نورتون بين اهداف و سنجه

  بايست براي مشتريان خود مي) در منظر مالي(طوري كه براي دستيابي به اهداف مالي به

و اين كار عملي نخواهد شد مگر با اصالح فرآيندهاي عملياتي ) نظر مشتريم(آفريني كرد ارزش
و كسب برتري عملياتي بر ايجاد ) منظر فرآيندهاي داخلي(و تطابق آن با خواست مشتريان 

دستيابي به هدف فوق ممكن نيست مگر اينكه بتوان فضاي كاري مناسبي را . آفرينفرآيند ارزش
منظر (ري و خالقيت و يادگيري و رشد را در سازمان تقويت كرد براي كاركنان ايجاد و نوآو

هاي مالي و غير مالي، ساختار داخلي و و در نهايت اين مدل بين شاخص) يادگيري و رشد
سازمان وشهرداريها (كند نگر تعادل برقرار مينگر و آيندههاي گذشتهخارجي سازمان و شاخص

  ).1387و دهياريهاي كشور، 

ريزي طرح) سود ده(ل ارزيابي متوازن در ابتدا در جهت استفاده بخش خصوصي اگر چه مد
اي از طوري كه با پارهبه. هايي براي استفاده بخش عمومي نيز بودشده بود ولي داراي پتانسيل

عنوان مثال در بخش خصوصي وجه به. تغييرات اين مدل براي بخش عمومي قابل استفاده شد
ت، در حالي كه در بخش عمومي وجه مشتري داراي اولويت اول گرديده مالي در رأس قرار داش

ها است و در وجه مالي به جاي توجه صرف به سوددهي، توجه به اثر بخشي و كارائي فعاليت
سازمان و شهرداريها و دهياريهاي (در جهت رفع نيازهاي مشتريان در اولويت قرار گرفته است 

  ). 1387كشور، 

تيازي پيشنهاد شده براي يك بنگاه خصوصي، يك سلسله مراتب منطقي ضمني در ابعاد كارت ام
وجود دارد كه هدف نهايي در آن رشد و توسعه حوزه مالي است كه اين سلسله مراتب ضمني 

عنوان يكي از ها بعد مشتري بهدر اين سازمان. براي يك سازمان در بخش عمومي مناسب نيست
  ).1387نيكوسكي و ديگران ، (ود شاهداف نهايي سازمان محسوب مي
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  بخش خصوصي 

  

  

  بخش عمومي الف       

  

                   

  بخش عمومي ب       

 
 
 
  

  سلسله مراتب منطقي و ضمني كارت امتيازي: 3شكل

 
فشار زيادي نه تنها تحت) شهرداريها(هاي محلي سازمان فعال در بخش عمومي از جمله سازمان

هاي بهبود مذكور را از بايد آثار برنامهان براي بهبود عملكردشان هستند، بلكه مياز سوي ذينفع
ها براي پاسخ به اين تعداد زيادي از اين سازمان. طريق ارزيابي اثر بخشي عملكرد نشان دهند

سازمان وشهرداريها و (اند ها به سمت كارت امتياز متوازن روي آوردهگونه فشارها و چالش
  ).1387كشور ، دهياريهاي

  

  محدوده پژوهش 

كيلومتر  18/403محدوده پژوهش شهرستان املش در شرق استان گيالن است اين شهرستان 
اين شهرستان از . كيلومتراست 12كيلومتر و پهناي متوسط آن  35طول آن . مربع مساحت دارد

با شهرستان شمال و شرق با شهرستان رودسر، از جنوب با شهرستان سياهكل و از شمال غرب 
اي و كوهستاني اي، كوهپايهشهرستان املش داراي سه ناحيه عمده جلگه. لنگرود همسايه است

ناحيه كوهستاني كه در  جنوب شهرستان قرار دارد، قسمت اعظم از مساحت شهرستان را . است
 اي در مركزاي در شمال شهرستان و ناحيه كوهپايهبه خود اختصاص داده است و ناحية جلگه

  .الذكر قرار داردبين دو ناحيه فوق

 فرايندها مشتريان مالي رشد ويادگيري

 مشتريان
 رشد و يادگيري فرايندها

 مالي

 دگيريرشد و يا
 فرايندها مشتريان

 مالي
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هاي  املش از نظر تقسيمات اداري سياسي داراي دو بخش مركزي و رانكوه و دو شهر به نام
هاي املش شمالي، املش جنوبي، شبخوسالت، كجيد و املش و رانكوه و پنج دهستان به نام

جمعيت  .باشدميروستاي خالي از سكنه،  13روستاي داراي سكنه و  135سمام كه شامل 
. نفر كاهش يافته است 46398نفر به  50716از  1375 -1385شهرستان املش در فاصله سالهاي 

نفر  44261نيز جمعيت شهرستان برابر  1390بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 
  ).1391مركز آمار ايران، (نفر كاهش يافته است  2137حدود  1385بوده كه نسبت به سال 

  

 
  جايگاه شهرستان املش در استان گيالن: 4شكل

  

  هاي گردشگري عرصه پژوهش جاذبه

در جغرافياي . هاي آن  استيكي از داليل اصلي براي انتخاب يك مقصد براي بازديد، جاذبه
ايط محيط هاي طبيعي در رابطه با عوامل و شرها و جاذبهجهانگردي چگونگي استقرار پديده

آب و هواي مطلوب مناطق كوهستاني و غارهاي طبيعي تنوع . سزايي دارندطبيعي، اهميت به
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  معدني نواحي جنگلي، هاي آبهاي بزرگ، چشمهناهمواريها و نواحي ييالقي، رودخانه

هاي طبيعي هاي حفاظت شده، حيات وحش و زيبايي پوشش گياهي از جمله پديدهپارك
  .شودمحسوب مي

هاي طبيعي آن تشكيل واقع اساس فعاليت گردشگري شهرستان املش را به تبع استان، جاذبهدر 
  اكوتوريسم كه در اين شهرستان انگيزه اصلي و شكل غالب دارد، بر مبناي همين . دهندمي

  ها، گيرد كه اهم اين عناصر در شهرستان املش شامل؛ رودخانههاي طبيعي شكل مينهاده

  .ها، حيات جانوري استي طبيعي كوهستان و نواحي، ييالقي، جنگلها، غارهاتاالب

 

  هاي يادماني و تاريخيجاذبه

ترين بردارهاي ها كه كمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته، يكي از اصولياين جاذبه
تواند طور كافي انجام گيرد ميها اگر بهسازي و معرفي اين جاذبهآماده. گردشگري هستند

  هاي فرهنگي و تاريخي سوق داده و از فشار بر را در شهرستان بسوي  انگيزه گردشگري

هاي تاريخي و يادماني بسيار شهرستان املش از نظر دارا بودن عرصه. هاي طبيعي بكاهدجاذبه
ها شامل قلعه ميل امام، قلعه سر ملجادشت، قلعه نفت غني است كه شامل؛ تمدن املش، قلعه

هاي ا در روستاي كجيدو قلعه قالكوتي، پل تاريخي بلوردكان، محوطهخاني، قلعه آلن لنگ
باستاني، گورستانهاي تاريخي مانند گورستان باستاني تماجان و گورستان باستاني ديما جانكش 
و بناههاي تاريخي، مانند؛ گورستان گرماورو تماجان، گورستان شيرچاك، گورستان تاريخي امام، 

خان صوفي عنايتي، خانه عزيزاهللا خان صوفي سياوش، منزل محمد ديحمام پيش بيجار، خانه ها
خان صوفي، ساختمان گوهرتاج خانم صوفي سياوش، منزل خانم نعمتي، خانه عبدالعلي تقي

خان صوفي سياوش، ساختمان پاك سرشت صوفي، خانه ميرزا يوسف صوفي سياوش، خانه تقي
يمي معصومه صوفي سياوش، حمام گويه، غار خان صوفي، خانه قداهللاخان صوفي، خانه امان

سياه كوه، غار تالبن گورج، غارهاي تاريخي روستاي كشمش، قلعه و برج گرماور، خم تلههفت
  .هاي قديمي در روستاي ييالقي امام  هستندميل امام، قالع رانكوه، عمارت
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  هاي توصيفي يافته

درصد را  14درصد مرد و  86اند بوده نفر 115در تحقيق حاضر از مجموع كل پاسخگويان كه 
سال  40- 65درصد  9/26سال و  20- 40درصد بين  6/68از  نظر سني . انددادهزن تشكيل مي

درصد كارداني،  4/10درصد ديپلم،  2/25درصد زيرديپلم،  9/13بوده و از نظر ميزان سواد نيز  
  .اندهدرصد نيز كارشناسي ارشد و دكترا بود 3/11كارشناسي و  4/30

  

توزيع تعداد و درصد پاسخگويان بر اساس جنس: 1جدول  

 شرح رديف
 جمع زن مرد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 45 4.4 2 95.6 43 مديران روستا و شهري 1

 100 70 20.0 14 80.0 56 شهروندان شهرستان املش 2

 100 115 14 16 86 99 جمع

  1390ندگان، مطالعات ميداني نگار: ماخذ 

  

درصد گزينه ي مثبت  از ديد  80ها بر جذب گردشگر در سطح روستا، با در رابطه با تأثيرجاذبه
درصد گزينة  8/88درصد گزينة منفي و در سطح شهرستان با  7/6پاسخگويان در مقابل تنها 

هاي اذبهتوان نتيجه گرفت جدرصد گزينة منفي به تأييد رسيده است كه مي 2/2مثبت  در مقابل 
ها تأثير جاذبه. طبيعي و فرهنگي املش از قابليت جذب گردشگر در سطح بااليي برخوردار است

هاي طبيعي و فرهنگي، جذب گردشگران داخلي و خارجي بر توسعه و رونق و پتانسيل
تأثير زياد به تأييد  1/71درصد از نظر پاسخگويان گزينة تأثير بسيار زياد و  22شهرستان نيز با 

  . رسيده است

درصد 6/18درصد گزينه عوامل داخلي و 1/67در زمينه تأثيرات نسبي عوامل داخلي و خارجي، 
درصد گزينه  4/71گزينه عوامل خارجي را در توسعه توريسم مؤثر دانسته ودر شرايط كنوني

ريزي راهبردي توريسم درصد گزينه عوامل خارجي جهت برنامه9/22عوامل داخلي را در قبال 
در زمينه الويت توجه به هر يك از عناصر عوامل داخلي و خارجي در . دانندتر ميلش ارجحام

درصد از نظر  1/47جهت توسعه توريسم شهرستان، در گروه عوامل داخلي، عامل طبيعي با 
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مذهبي و زيارتي ـ اجتماعي  پاسخگويان در اولويت نخست و ساير عوامل به ترتيب تاريخي ـ
هاي بعدي قرار دارند و در گروه عوامل خارجي نيز عامل پيگيري مسئولين در در اولويت... و

ها، سياستگذاري دولت، اولويت نخست و ساير عوامل به ترتيب عامل تبليغات، زيرساخت
هاي توسعه گردشگري در سطوح مختلف، خدمات توريستي، مردم وفرهنگ عمومي، برنامه

  .گيرندمي هاي بعدي جايقوانين و امنيت در الويت

ريزي مناسب در همسو نمودن عوامل داخلي و درصد از پاسخگويان توانايي برنامه 9/92
اند و در جهت تعيين شدت اثر فرايند همسويي عوامل داخلي و خارجي خارجي را تأييد كرده

درصد گزينه زياد،  40درصد از پاسخگويان گزينه خيلي زياد،  9/42در توسعه توريسم املش 
همچنين اهداف بلندمدت در برنامه راهبردي . اندصد گزينه متوسط را مثبت ارزيابي كردهدر 1/7

درصد گزينه زياد در  6/28درصد گزينه خيلي زياد و  50توريسم املش از منظر پاسخگويان  با 
مدت و ضربتي در مدت، كوتاهاولويت درجه اهميت و تأثير قرار دارد و به ترتيب اهداف ميان

  .  انداي بعدي قرار گرفتههاولويت

اندازها، همسوسازي سازمان، در زمينه نقش و تأثير مدل ارزيابي متوازن در تبيين چشم
درصد از پاسخگويان پاسخ مثبت را  7/85سازي برنامه،تخصيص بهينه منابع و يكپارچه

. نداانتخاب و بدين طريق قابليت كارت ارزيابي متوازن در تحقق موضوع را تأييد كرده

اند كه از درصد از پاسخگويان با انتخاب گزينه مثبت، اين نكته را تأبيد كرده 7/85همچنين 
توان بهبود اثر بخشي مديريت توريسم و در نهايت رونق و طريق مدل ارزيابي متوازن مي

بنابراين بر اساس موارد مطروحه، نتايج . توسعه توريسم را در شهرستان املش محقق ساخت
ه از تحقيقات و نظر اكثر پاسخگويان حاكي از آن است كه از طريق مدل ارزيابي بدست آمد
اندازهاي موجود، يكپارچگي برنامه راهبردي وتخصيص بهينه توان با تبيين چشممتوازن مي

منابع، باعث بهبود اثربخش مديريت توريسم و در نهايت، رونق وتوسعه آن در املش شده و 
 :ه به مطالب فوق مهمترين نتايج حاضر عبارتندازبا توج. آنرا تحقق بخشيد

هاي مختلف روستاهاي املش از همگني هاي قابل قبولي برخوردار و مشاركت مردم در عرصه
، باغ چاي، دامداري، زراعت و كشت برنج فعاليت عمده در روستاهاي نمونه. فراهم است

وغانداري است كه مبين تنوع در زنبورداري، باغ فندق و گردو، صيد و صيادي، صنايع دستي، ن
 .مشاغل توليدي و كشاورزي است
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 .هاي طبيعي و فرهنگي آن باالستظرفيت شهرستان در حوزة گردشگري به دليل غناي پتانسيل

هاي طبيعي و فرهنگي شهرستان در زمينه جذب گردشگران داخلي و خارجي از قابليت پتانسيل
 .و ارزش باال برخوردارند

ريزي در جهت جذب هاي فرهنگي و طبيعي، قابليت برنامهها و جاذبهپتانسيلبه دليل تنوع 
 .گردشگر در فصول مختلف فراهم است

اي اعم از هاي توسعههاي توريستي املش در جهت تأثير مثبت بر هريك از شاخصهتوانايي جاذبه
ل، توسعة ها، جذب جمعيت، حفظ و ماندگاري جمعيت، رفع بيكاري و ايجاد اشتغازيرساخت

فرهنگي، بهبود مناسبات اجتماعي، توسعة كالبدي، توسعة مناسبات اقتصادي به تأييد رسيده كه 
 .تواند موجبات رونق و توسعة گردشگري و در نتيجه توسعة شهرستان را فراهم سازدمي

. عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر توريسم در شرايط كنوني در وضعيت مناسبي قرار دارند

كن عوامل داخلي از شرايط مطلوبتر برخوردارند و از اين رو به اين عامل بايد توجه مضاعف لي
 .شود

طور ويژه هاي طبيعي از گروه عوامل داخلي بهجهت توسعه توريسم املش بايد به عنصر جاذبه
پرداخت و از گروه عوامل خارجي تأثيرگذار بر توريسم عناصر پيگيري مسئولين، تبليغات، 

 .ريزي گردشگري به ترتيب بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرندها و برنامهختزيرسا

جهت توسعه توريسم املش، بايد مبادرت به تهيه برنامه راهبردي نمود تا همسويي عوامل 
 .داخلي و خارجي تأثيرگذار بر توريسم و تبيين اهداف اتفاق افتد

ها ريزيبايست در اولويت اهداف برنامهجهت توسعة توريسم در املش، اهداف بلندمدت مي
هاي بعدي مدت و ضربتي در اولويتمدت و كوتاهقرار بگيرد و ساير اهداف به ترتيب ميان

 .لحاظ شوند

مدت به ريزي راهبردي توريسم شهرستان املش، در اهداف ضربتي و كوتاهدر راستاي برنامه
به جذب گردشگران استاني و در  مدتجذب گردشگران محلي و استاني، در اهداف ميان

 .اهداف بلندمدت به جذب گردشگران داخلي و خارجي پرداخته شود

در راستاي توسعه توريسم در املش، بايد به جوامع مشتريان كه شامل بخش خصوصي، 
طور متوازن مورد گردشگران و ساكنين شهرستان  هستند به مثابه جامعة ذينفعان نگريست و به

 .توجه قرار داد
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ريزي توريسم شهرستان املش، بايد به معيارهاي مالي و غيرمالي توجه شود و نسبت به در برنامه
  .برقراري توازن بين آنها كوشيد

ريزي مدت و بلندمدت در برنامهمدت، ميانبايد توجه داشت كه توازن بين اهداف كوتاه
 .راهبردي توريسم شهرستان املش برقرار گردد

ردي توريسم شهرستان املش و اجراي آن بر اساس مدل ارزيابي متوازن ريزي راهببرنامه
موجبات رونق و توسعه آن را فراهم خواهد ساخت، چرا كه از چهار منظر مالي، مشتري، وجه 

آفرين است و بدين طريق فرايند كاري داخلي و وجه رشد و يادگيري در فرايند برنامه نقش
لوبيت كاال و خدمات و رضايت مشتريان و ذينفعان نيز ضمن توجه به معيارهاي مالي، به مط

طور متوازن مدنظر قرار پردازد و انتفاع گردشگران، بخش خصوصي و ساكنين شهرستان را بهمي
هاي توريستي دهد و موجبات مشاركت، همراهي و همت عمومي را در زمينة اجراي  برنامهمي

  . سازدفراهم مي

 

  هاي استنباطي يافته

توان بين عوامل داخلي و از طريق يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي مي :اول فرضيه
مدت مؤثر در رونق توريسم توازن برقرار نموده وتوريسم را خارجي و اهداف بلندمدت و كوتاه

  . در شهرستان  املش شكوفا كرد

ته شد، يكسري هاي گردشگري پرداخبا توجه به آنچه در زمينة شناسايي و تعيين اثرات جاذبه
ريزي توريسم تأثيرگذارند كه جهت فعليت عوامل اعم از داخلي و خارجي در فرايند برنامه

در . ها نمودريزي راهبردي مبادرت به تعيين اولويتها، الزمست در قالب برنامهبخشيدن قابليت
نگاه جامع  گيري از يك رويكرد نوين در مديريت استراتژيك كهاين راستا ضرورت دارد با بهره

بر فرايند دارد، توازن عوامل دخيل و ا نطباق با اهداف را برقرار ساخت، تا توسعة متوازن اتفاق 
بر همين اساس جهت اثبات فرضيه، بدواً بايستي عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر . افتد

عوامل داخلي و توريسم شناسائي و به تأييد برسند و آنگاه قابليت و تأثير برقراري توازن بين 
عمل آمده و نتايج هاي بهبراساس بررسي. خارجي و اهداف برنامه مورد ارزيابي قرار گيرند

حاصل از مشاهدات عيني و تكميل پرسشنامه توسط مديران شهري، روستائي و كارشناسان 
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ذيربط در سطح شهرستان عناصر و عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر توريسم مورد ارزيابي 
  .اندرار گرفتهق

  

  هاي گردشگري شهرستان املش در جذب گردشگرتوانايي جاذبه: 2جدول

  شرح

  نظرات منفي  نظرات مثبت

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  7/7  3  3/92  36  هاي گردشگري روستاها در جذب گردشگرتوانايي جاذبه

  4/2  1  6/97  40  هاي گردشگري شهرستان در جذب گردشگرتوانايي جاذبه

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ    

  

  شود كه املش از مواهب طبيعي و فرهنگي در سطح مناسب برخوردار بوده كه مالحظه مي

آفرين و تأثيرگذار باشند و بدين طريق در توانند در جهت جذب توريسم و گردشگر نقشمي
گيري تا ضرورت دارد با بهرهاما در اين راس. توسعه و رونق توريسم املش نيز مؤثر واقع گردند

از يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي كه نگاه جامع بر فرآيند دارد، توازن عوامل دخيل و 
بر همين اساس، عناصر عوامل . انطباق با اهداف را برقرار ساخت تا توسعه متوازن اتفاق بيافتد
  : اندفتهداخلي و خارجي تأثيرگذار بر توريسم  كه مورد ارزيابي قرار گر

  

  آزمون تأثير عوامل طبيعي شهرستان بر توسعه توريسم  •

 .H0توانند در توسعه توريسم تأثيرگذار باشند عوامل طبيعي شهرستان املش نمي :فرض صفر

  . H1توانند در توسعه توريسم تأثيرگذار باشندعوامل طبيعي شهرستان املش مي :فرض مقابل

گيريم كه هاي مقابل رد گردد نتيجه ميرفته شود و فرضيهاگر فرضيه صفر در سطح مورد نظر پذي
توانند در  توسعه توريسم نقش بيافريند و اگر چنانچه فرض اول رد هاي طبيعي املش نميجاذبه

هاي طبيعي املش، توان و قابليت تأثير بر توسعه صنعت توريسم شود بيانگر اين است كه جاذبه
بات برحسب هريك از عوامل داخلي و خارجي در قالب برهمين اساس فرايند اث. را داراست

  . جداول ارائه شده است
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  عوامل داخلي و خارجي تأثيرگذار بر توريسم املش: 3جدول

  نظرات

  شرح عوامل

  داخلي و خارجي

  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  مقدار

Zآزمون
1

  

  نتيجه آزمون

 قبول رد Zά%5=1/64  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 � -  Z= 7/6  0  0  1/3  2  3/33  22  6/63  42  عامل طبيعي

 � -   Z = 7  5/1  1  2/6  4  6/44  29  7/47  31  عامل تاريخي

 � -  Z = 5  1/3  2  9/16  11  9/36  24  1/43  28  عامل مذهبي

 � -  Z  =3  7/4  3  6/26  17  4/48  31  3/20  13  عامل اجتماعي

 � -  Z =4/6  4/3  2  3/18  11  40./  24  3/38  23  عامل سياستگذاري دولت

 � -  Z =3/3  3/3  2  7/26  16  7/41  25  3/28  17  عامل قوانين

عامل برنامه هاي توسعه 

  گردشگري در استان
26  1/37  16  9/22  15  4/21  13  6/18  Z =1/69  - � 

هاي عامل وجود برنامه

مدت و درازمدت  ميان

  مدتكوتاه

24  1/38  32  8/50  7  1/11  0  0  Z =6/3  - � 

توسعه  وجود برنامه در عامل

  گردشگري در سطح شهرستان
29  6/44  28  1/43  8  3/12  0  0  Z =6/1  - � 

 � -  Z =3  5/1  1  7/29  19  5/37  24  3/31  20  هاي ضربتيعامل برنامه

 � -  Z =4/5  5/1  1  9/20  14  4/25  17  2/52  35  عامل پيگيري مسئولين

 � -  Z =6/2  5/1  1  4/9  6  7/29  19  4/59  38  عامل تبليغات

 � -  Z =6/4  5/1  1  7/7  5  3/32  21  5/58  38  هاعامل زيرساخت

 � -  Z =6/2  5/1  1  4/9  6  7/29  19  4/59  38  عامل خدمات توريستي

عامل نقش مردم و 

  فرهنگ عمومي
37  7/58  22  0/35  4  3/6  0  0  Z =6/9  - � 

 � -  Z  = 8  0  0  5/1  1  2/30  19  3/68  43  عامل امنيت

  1390نگارندگان، مطالعات ميداني  :ماخذ

   

                                                 
P %50  1.  

: P %50 

 0/96==  P =    

 =7/6        Z = 

=  =       

=1/64  

7/6 1/64  



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                      152  

 

  تأثيرتوازن بين عوامل داخلي و خارجي توريسم و نقش كارت ارزيابي متوازن در برقراري توازن: 4جدول

  نظرات

  شرح

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد
 Zآزمون 

Zά%5=1/64 

نتيجه 

  آزمون

 قبول  رد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

تأثيرتوازن بين عوامل 

خارجي در  داخلي و

  صنعت توريست

29  6/44  27  5/41  9  9/13  0  0  Z= 5/8  -  � 

تأثيرمدل ارزيابي 

متوازن در ايجاد توان 

بين عوامل داخلي و 

  خارجي

23  8/34  30  5/45  13  7/19  0  0  Z= 4/9  -  � 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان،  :ماخذ 

  

  نقش مديريت بر مبناي هدف در برقراري توازنريزي راهبردي و توازن بين اهداف در برنامه تأثير: 5جدول

  نظرات

 شرح سوال

 Zآزمون  خيلي كم كم متوسط زياد

Zά%5=1/64 

  نتيجة آزمون

 قبول رد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

تأثيرتوازن بين اهداف 

در برنامه ريزي 

 راهبردي

19 4/28 42 7/62 6 9/8 0 0 Z= 6/7  - � 

بر  نقش مديريت

مبناي هدف در 

برقراري توازن بين 

 اهداف

28 1/43 29 6/44 8 3/12 0 0 Z= 5/9  - � 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ

  

با توجه به نتايج حاصل از تحقيق و بر اساس نظر اكثريت پاسخگويان و نتايج حاصل از 
ي و خارجي در توسعه توريسم آزمونهاي انجام شده، كه بدواً تأثير هر يك از عناصر عوامل داخل

درصد پذيرفته شده و آنگاه تأثير برقراري توازن بين عوامل داخلي و  95املش با اطمينان  باالي 
درصد اطمينان به اثبات رسيده  95خارجي و نيز نقش مديريت بر مبناي هدف در ايجاد توازن با 

مدت در توسعه توريسم املش و مدت و كوتاهاست و در ادامه تأثير بين اهداف بلندمدت، ميان
درصد اطمينان  95نقش و تأثير مديريت بر مبناي هدف در ايجاد توازن بين اهداف هم با 
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مديريت بر (توان از طريق يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي پذيرفته شده است، لذا مي
مدت مؤثر در مدت و كوتاهبين عوامل داخلي و خارجي و اهداف بلندمدت، ميان) مبناي هدف

  . رونق توريسم املش توازن و توريسم را در املش شكوفا كرد

تواند با مدل ارزيابي متوازن يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي است كه مي :فرضيه دوم
سازي اندازهاي موجود، همسوسازي سازمان، تخصيص بهينه منابع و يكپارچهتبيين چشم

 . وسعه مطلوب توريسم در املش گردد ريزي، منجر به بهبود و تبرنامه

در تبيين اهداف و  BSCها و توانايي مدل ارزيابي متوازن در اين فرضيه بدواً بايد قابليت
اندازها، همسوسازي سازماني و تخصيص بهينه منابع تأييد وآنگاه كليات آن به اثبات چشم
ها در قالب د آزمون و اثبات فرضيههاي تحقيق فراينلذا با توجه به نتايج حاصله از يافته. برسد

  :جداول ذيل ارائه گرديده است

  

  تأثيرمدل ارزيابي متوازن در فرايند تخصيص بهينه ي منابع: 6جدول

  نظرات

  شرح

 Zآزمون  خيلي كم كم متوسط زياد

Zά%5=1/64 

  نتايج آزمون

 قبول رد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

ي متوازن تأثيرمدل ارزياب

در فرايند تخصيص 

 بهينه منابع

37 1/56 26 4/39 2 0/3 1 5/1 Z= 7/5   - � 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ

  

  توزيع تعداد ودرصد پاسخگويان در زمينه ضرورت همسوسازي مجموعه سازماني : 7جدول

  انداز توريسم املشجهت نيل به اهداف و چشم

  درصد تجمعي  درصد  تعداد  شرح

  9/82  9/82  58  بله

  9/92  10  7  خير

  100  1/7  5  اظهار نشده

  -   100  70  جمع

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ          
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  نقش مدل ارزيابي متوازن در فرايند همسوسازي سازماني در توريسم شهرستان املش: 8جدول

  نظرات

  شرح

 Zآزمون   خيلي كم  كم  متوسط  زياد

Zά%5=1/64 

  زموننتيجة آ

  قبول  رد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

نقش كارت ارزيابي متوازن در 

فرايند همسوسازي سازماني در 

  صنعت توريسم املش

19  7/29  33  6/51  12  7/18  0  0  Z= 6/6  - � 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ   

  

  اندازهاي همسوسازي سازماني شمقابليت كارت ارزيابي متوازن در تحقق چ: 9جدول

  ها در توريسم املشسازي برنامهتخصيص منابع و يكپارچه

 درصد تجمعي درصد تعداد اظهارات پاسخگو

 7/85 7/85 60 بله

 4/91 7/5 4 خير

 100 6/8 6 اظهار نشده

 -  100 70 جمع

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ               

  

  كارت ارزيابي متوازن در بهبود و توسعه مطلوب توريسم املشتأثير: 10جدول

  نظرات

  شرح نظرات 

 و آزمون

 Zآزمون  خيلي كم كم متوسط زياد

Zά%5=1/64 

نتيجة 

  آزمون

 قبول رد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

تأثيركارت ارزيابي متوازن در 

بهبود و توسعه مطلوب 

 توريسم املش

31 7/47 25 5/38 9 8/13 0 0 Z= 6  - � 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ   

  

  توانايي مدل ارزيابي متوازن در جهت بهبود و رونق صنعت توريسم املش: 11جدول

 درصد تجمعي درصد تعداد اظهارات پاسخگو

 9/82 9/82 58 بله

 2/87 3/4 3 خير

 100 9/12 9 اظهار نشده

 -  100 70 جمع

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ         
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  تأثيرمدل ارزيابي متوازن در توسعه و رونق صنعت توريسم در شهرستان املش: 12جدول

  نظرات

 شرح

 Zآزمون  خيلي كم كم متوسط زياد

Zά%5=1/64 

  نتيجة آزمون

 قبول رد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

تأثيرمدل ارزيابي 

در توسعه و  BSCزنمتوا

رونق صنعت توريسم 

 در شهرستان املش

39  9/63 21 4/34 1 7/1 0 0 Z= 7/5  - � 

  1390مطالعات ميداني نگارندگان، : ماخذ

  

شود يعني مدل درصد پذيرفته مي 95با توجه به جداول فوق، فرضيه دوم با اطمينان باالي 
اندازهاي تواند با تبيين چشمي است ميارزيابي متوازن كه يك رويكرد نوين در مديريت راهبرد

ريزي، بهبود و توسعه سازي برنامهموجود، همسوسازي سازمان تخصيص بهينه منابع و يكپارچه
  .مطلوب توريسم در املش را مهيا سازد

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي جهاني عنوان يك فعاليت پردرآمد و اشتغال زا، در صحنهبدون شك امروزه توريسم به
هاي سودآور اجتماعي و اقتصادي مورد توجه عنوان يكي از فعاليتيت زيادي پيدا كرده و بهاهم

كه حتي بناي اقتصادي برخي از كشورها به نحوي. بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است
درصد سهم  10طبق آمارهاي جهاني، توريسم بيش از . بر پاية اين صنعت استوار گرديده است

اي در حال طور فزايندهلص دنيا را به خود اختصاص داده است كه اين سهم نيز بهتوليد ناخا
همچنين عامل توريسم موجب رونق و گسترش خدمات و اشتغال نيروي انساني . افزايش است

عنوان گذرگاه هايي است كه از آن بهترين فعاليتدر بسياري از مناطق يكي از اميدبخش
  ).203: 1998وك ، سار بر(كنند ياد مي1توسعه

  هاي آن  طلبد كشور ايران و بويژه شهرها و مناطق سرشار از جاذبهبر همين اساس، مي

هاي خود را بروي هزاران نفر از مشتاقان جهانگرد كه مايلند از شهرها، آثار تاريخي دروازه
از نمايند تا هاي مختلف مراكز  مذهبي و موزائيك فرهنگي ايران ديدن كنند، ببجامانده از تمدن

                                                 
1. Tourism pass port to development 
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انداز به بايست تا پايان برنامه سند چشمسالة كشور كه ميانداز بيستنيل به اهداف سند چشم
  .قدرت برتر منطقه تبديل شود، تحقق يابد

در همين راستا، نتايج تحقيق حاكي از آن است كه شهرستان املش در استان گيالن يكي از 
تواند يكي از اي طبيعي و فرهنگي است كه ميهها و جاذبهشهرستانهاي غني از پتانسيل

ساالنه صدها هزار نفر از اين . هاي استان براي جلب گردشگر مبدل شودترين شهرستانپرجاذبه
ريزي صحيح و اصولي در كنند، و ليكن به دليل عدم برنامهشهرستان در فصول مختلف ديدن مي

ه است تا املش شاهد حضور ها موجب شدها و توسعه زيرساختجهت معرفي پتانسيل
لذا . گردشگران عبوري باشد چرا اينكه، گردشگران نياز به مكاني براي اقامت و استراحت دارند

ها باالخص اماكن اقامتي و مراكز رفاهي و خدماتي، قابليت تبديل بدليل عدم وجود زيرساخت
  . گردشگران عبوري به گردشگران پايدار و ماندگار فراهم نشده است

هاي شهرستان ندارند و توان نتيجه گرفت كه از يكسو، گردشگران اطالع چنداني از جاذبها ميلذ
. ها و خدمات توريستي و رفاهي محدوده نيز توجه نشده استاز سوي ديگر به مقوله زيرساخت

الجرم الزمست به اين ظرفيت و شرايط ممتاز توجه ويژه شود و مسئولين شهرستان اهتمام 
ريزي راهبردي توريسم شهرستان املش بر اساس مت بگمارند تا نسبت به برنامهورزيده و ه

تواند به رونق و توسعه  املش مدل ارزيابي متوازن اقدام و زمينه را جهت توسعه توريسم كه مي
گذاري در بيانجامد، فراهم سازند تا بدين طريق ضمن جلب بخش خصوصي در جهت سرمايه

  و خدمات توريستي، مردم نيز ايفاي نقش نمايند و فرهنگ ها زمينه توسعه زيرساخت

 پذيري در جامعه اتفاق افتد، چرا اينكه، مدل ارزيابي متوازن، به ساكنين شهرستان نيز بهتوريسم

عنوان عنصر تأثيرگذار و برخوردار در فرايند اجراي برنامه، توجه دارد و از آنان جامعه مشتريان 
عنوان منابع مفيد خواهند ها بهصورت است كه مردم به پتانسيلاين در. و ذينفعان خواهد ساخت

هاي نگريست و ضمن حفظ و حراست از منابع و مواهب موجود، در حمايت از اجراي برنامه
در نتيجه اتفاق نظر عمومي، اعم از . كنندراهبردي توريسم شهرستان، از هيچ كوششي دريغ نمي

ه در راستاي اجراي برنامة راهبردي توريسم در شهرستان مسئوالن، بخش خصوصي و مردم منطق
گيرد و موجبات رونق و توسعة توريسم و جذب گردشگران داخلي و خارجي املش شكل مي

  .را فراهم خواهد ساخت

موقعيت كوهستاني و ييالقي ييالق املش با مواهب  طبيعي و تاريخي آن، قابليت و توانايي آن 
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ريزي راهبردي با هاي مسئولين محلي و شهرستاني و طي برنامهرا دارد تا برحسب پيگيري
موجبات ) (BSCاستفاده از يك رويكرد نوين در مديريت راهبردي به نام مدل ارزيابي متوازن
هاي شغلي، جلب توسعه و رونق توريسم در املش را فراهم سازد و بدين طريق با ايجاد فرصت

هاي مختلف پذيري و نيز نظام بخشي شيوهتوريسممشاركت عمومي و نهادينه ساختن فرهنگ  
تبليغات و ايجاد بستر مناسب جهت جلب و جذب بخش خصوصي و در نتيجه تقويت 

شود رشد و بالندگي ها كه منجر به جلب و جذب توريست داخلي و خارجي ميزيرساخت
  . متوازن شهرستان را رقم زد

شهرستان  املش استفاده از پيشنهادات و  برهمين اساس براي رشد و توسعة صنعت توريسم در
  :تواند براي بهبود  وضعيت مثمر ثمر باشدراهكارهايي كه ذيالً آمده است مي

هاي اينترنتي، ها، شبكهها بايدبه تبليغات از طريق صدا و سيما، سينماها، ماهوارهريزيدر برنامه
ها و ويترينها ها جزوات و كاتالوگاهها، نمايشگها و مجالت و گاهنامهنشريات اعم از؛ روزنامه

هاي راهنماي گردشگري از مناظر ديدني روستاها و گزارشات عمومي و باالخص با تهيه دفترچه
  .هاي شهرستان پرداختها و جاذبهتوان به معرفي پتانسيلتوجه شده و مي

اي محلي و هاي بومي و محلي صنايع دستي، غذاهاي محلي، آوازها و سازهبرگزاري جشنواره
مدت و درازمدت اعطاي هاي ميانهاي بومي به گردشگران در قالب برنامهشناساندن سنت

 بهره به ساكنين روستاها و شهرها براي احداث اقامتگاههاي خانگي سنتي بهتسهيالت بانكي كم

ب مدت، تهيه، تصويمدت و ميانهاي كوتاهريزيهاي گردشگري طي برنامهعنوان يكي از قابليت
هاي گردشگري در سطح شهرستان و بويژه در روستاهاي برخوردار از پتانسيل و و اجراي طرح

  .مدت و درازمدتهاي ميانهاي گردشگري در قالب برنامهجاذبه

هاي هادي روستايي و جامع شهري، پهنة گردشگري لحاظ و به عناصر توريستي در تهيه طرح
  . توجه شود اعم از طبيعي، فرهنگي، تاريخي و زيارتي

داركردن آنها، ضمن توليدات پروتئيني مطمئن ها و ماهيبندانبا اليروبي استخرهاي طبيعي و آب
 –و ايجاد اشتغال، با اجراي مسابقات ماهيگيري در سطح روستاها، كه  يك حركت توريستي 

منطقه  مدت توريسمريزي كوتاهعنوان يك راهكار ارزنده در برنامهتواند بهورزشي است مي
  .مورد توجه قرار گيرد

ايجاد انجمن توريستي و گردشگري در روستاهاي مستعد يا در سطح دهستانها و بخش براي 
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مدت ريزي كوتاههاي گردشگري و كوشش در ارتقاي توريسم در برنامهشناسايي قابليت
  .توريسم

هاي زمانهاي دولتي ذيربط، بخش خصوصي، ساتشكيل كميته راهبردي متشكل از سازمان
محلي و مذهبي جهت بررسي موضوعات توريستي و كوشش در جهت ارتقاي توريسم طي 

  .مدت و درازمدتريزي ميانبرنامه

ها، هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي املش اعم از تاالبمديريت و حفظ و نگهداري از جاذبه
د توريستي و گردشگري كه از آثار ارزشمن... هاي قديمي خاندان صوفي ومناطق ييالقي،  خانه

هستند با اتخاذ تدابير مقتضي از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به 
بخش خصوصي و محلي واگذار و تسهيالتي به آنان تخصيص داده شود تا با تهيه برنامه و 

ي ها، به درآمدزايهاي گردشگري در محيط پيرامون آنها و ترميم و بازسازي فرسودگيطرح
 . اي را فراهم سازندبرسند و موجبات تحول منطقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  



  159                  ...                          ريزي راهبردي گردشگري براساس مدل ارزيابي متوازن و برنامه

 

  كتابشناسي

  هاي ارزيابي استراتژي و نتايج آنها، هاو مدل، تكنيك)1387(اعرابي، سيدمحمد و صالحي، مسلم  .1
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