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تحليل نقش و اثرات جاذبه هاي تاريخي در توسعه گردشگري شهري)مطالعه 

 (موردي: بناهاي تاريخي شهر قزوين

 

 علي عليمرادي  ,نازي خمسه نژاد *

 ( nazikhamsenejad@yahoo.com)  دانش آموخته كارشناسي ارشدجغرافيا و برنامه ريزي توريسم واحدرشت،رشت،ايران ,نازی خمسه نژاد  -2

 ( ALI_lgi@yahoo.com )  استاديارگروه جغرافيا واحدرشت،رشت،ايران  ,علي عليمرادی - 2

 

 

 چكيده

 است گردشگر خود.فرهنگ، جاذبه اصلي  ,گردشگری،سفر موقت پاره ای از مردمان است به مقصدی غير از محل زندگي عادی         

 شهرها  بازديد از منابع فرهنگي و تاريخي   ايجاد مي كند،همه جاها شبيه به هم به نظر مي رسد.بدون فرهنگ كه تفاوت هارا          

 – ياضر است.در حقيقت،اين چنين به نظر مي از بزرگترين ،فراگيرترين و روبه رشدترين بخشهای صنعت گردشگری عصر حکي         

 رسد كه گردشگری تاريخي رشد بسيار سريعتری از ساير اشکال گردشگری، خصوصا در كشورهای در حال توسعه،داشته و بايد          

 هدف اين تحقيق كه شهرقزوين  آنرا به عنوان ابزار بالقوه مهمي برای كاهش فقر و توسعه اقتصادی جامعه به حساب آورد.         

 به همين جهت  تاثير جاذبه های تاريخي در توسعه گردشگری شهری اين منطقه است ،  آن مي باشد،مورد مطالعه   محدوده،         

 نتها به كمكا( و براساس طيف ليکرت تدوين و توسط گردشگران تکميل گرديد و در 384پرسشنامه ای بر طبق جدول مرگان )         

 ه شناختآمده مي توان،اينگونه بيان داشت كبا توجه به نتايج به دست  گرفت.آزمون خي دو وضريب همبستگي مورد ارزيابي قرار          

 هر چه بهتر جاذبه ی تاريخي گامي جهت ازدياد گردشگران به سوی اين مناطق مي باشد، اين امر نيز مستلزم برنامه ريزی بلند          

 راههای مناسب و استانداردو...در اينگونه از بافت های تاريخي است مدت و از طريق تبليغات ،احداث تاسيسات  گردشگری، ايجاد           

 كه مي توان اميدوار بود كه اينگونه مکانها در شهرقزوين با خيل عظيم گردشگر مشتاق و با فرهنگ روبرو گردد.          

 شهر،جاذبه های تاريخي،توسعه گردشگری شهری،شهر قزوين هاي كليدي:واژه
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 مقدمه

 يك از زمان در گذر كه دارد زيست محيطي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادی، متعدد تأثيرات تمدني پديده يك گردشگری به مثابه

 .است كرده ظهور مشخص انساني رفتار يك عنوان به اخير سال چند در و شده است بدل اساسي نياز يك به تفريحي حالت

پيچيده و در هم تنيده اقتصادی،سياسي،فرهنگي و اجتماعي است.علي رغم پيامدهای طبيعت جهانگردی در هر جامعه،متاثر از عوامل 

اقتصادی چشمگير و قابل توجه صنعت جهانگردی،بسياری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بيش از آن كه يك فعاليت اقتصادی 

كوشي محيط زيست طبيعي را به چشم اندازی از باشد،پديده ای فرهنگي است.در طي قرون انسانها با استفاده از عقل،اميد وسخت 

 .ميراث فرهنگي تبديل كرده اند.اين چشم اندازها كه آثار و ميراث فرهنگي بي قيمتي هستند كه تقريبا غير قابل جايگزين  مي باشند

ا نيستندوگوناگوني شهرهدر عين حال كه يکسان نيز شهرها زاييده فرهنگ هستند اما خود،تمدن هارا بوجود مي آورند،تمدن هايي كه

 در تاريخ و جغرافيای جهان ،بيش از هر چيز معلول اين تفاوت است.

صاحب نظران، پرمشتری ترين انواع گردشگری را گردشگری شهری مي دانند.به عبارت بهتر مسافرت های شهری پله اول توسعه 

ك به قصد زنده كردن جنبه های كهن جامعه از جمله گردشگری بوده و ايجاد وتوسعه فضاهای شهری مناسب،بازسازی فضاهای مترو

آثار توسعه گردشگری شهری است. بدين منظور اكنون بسياری از شهرها با پي بردن به آثار پايدارتوسعه گردشگری،درصددند تا از 

 ويژگي های وامکانات شهر خود سودبرده واز مزايای جلب توريست شهری بهره بگيرند.

ساله ای برخوردار است كه در بر گيرنده تمدن های ادوار مختلف تاريخ  بشری است  و از نظر 5000فرهنگي كشور ايران،از ميراث 

وجود بناهای تاريخي كمتر كشوری قابل مقايسه با ايران است به طوری كه از طرف سازمان جهاني يونسکو،ايران به عنوان يکي از 

ده است امروزه،پديده هايي چون جهانگردی از حالت نوعي ابزار سياسي خارج كشور مهم جهان با آثار ارزنده تاريخي معرفي ش 10

 شده و به يك جريان طبيعي مبادله فرهنگي بدل گرديده اند.

يکي از نقاطي كه آثار تاريخي فراواني را در خود جای داده است،شهر تاريخي قزوين  مي باشد كه در اين تحقيق به چالشهای پيش 

باشد كه با برنا مه ريزی مناسب اين آثار ارزشمند تاريخي گردشگر بيشتری را جذب نمايد.برای شناخت آنچه  روی آن مي پردازيم،

كه از اين ميراث بزرگ مانده است،بايد گامهای استوار برداشت و دستاورد پژوهش ها و تحقيقات انديشمندان را گرد آورد و به نسل 

 ،سپرد. جوان و نسلي كه فردای اين ديار از آن اوست

 

 

 روش تحقيق

شهرتاريخي قزوين تمامي شرايط را برای توسعه توريسم در سطح ملي و بين المللي داراست،برای رسيدن به توسعه،شناخت گردشگری 

 شهری دراين منطقه ضروری است.

در توسعه گردشگری هدف از نگارش اين مقاله،پژوهشي است برای تعيين اثرات جاذبه های تاريخي به عنوان يکي از عوامل مهم 

 شهری اين منطقه.

انه ای و كتابخ-تحقيق حاضرتركيبي ازروشهای ميداني وتوصيفي بارويکردكاربردی مي باشدكه ازدوروش گردآوری اطالعات اسنادی

 ش های كميبندی و ساماندهي آنها با استفاده از روپس ازجمع آوری داده ها و منابع و طبقه مطالعات ميداني نيزاستفاده گرديده است.

وبرای اثبات فرضيه نيز از ضريب روشهای كيفي به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است.و spssوآماری از طريق نرم افزار 

ه شده است. جامعه آماری در اين تحقيق گردشگراني هستند كه در تعطيالت عيد نوروز همبستگي وآزمون خي دو استفاده گرديد
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گزينه ای تدوين ودر بين 5پرسشنامه وبرطبق طيف ليکرت 384سفرنموده اند.كه براساس جدول مرگان به اين منطقه  1393سال 

 مسافران توزيع گرديده است.

 دراين مقاله به فرضيه های زير پاسخ داده شد. 

 جاذبه های تاريخي مي توانند در توسعه گردشگری  منطقه موثر باشند. -

 امکان جذب گردشگررا در طول سال فراهم سازند. بناهای تاريخي شهر قزوين مي توانند-

 

 مروري بر ادبيات موضوع

 دررابطه با موضوع موردمطالعه پژوهش های زيرانجام گرفته است:
درتحقيق)بررسي نقش قابليت های فرهنگي و تاريخي در جذب گردشگر داخلي و خارجي( به اين نتيجه دست پيدا ،1385باقري -

 ر خارجي مي باشد و موجب ارزآوری وسود اقتصادی مي گردد. تاريخي جاذب گردشگنموده است كه جاذبه های 

تاريخي در گيالن و راهکارهای توسعه آن ( به ارزيابي نقش اين گونه از -،در پژوهشي به نام )بررسي توريسم فرهنگي1386بردبار،-

 جاذبه ها در توسعه توريسم استان گيالن پرداخته است.

پايان نامه) بررسي توريسم شهری در رشت به منظور ارائه راهکارهايي جهت ماندگاری گردشگران(به اين نتايج در ،1387زرنگار-

 دست يافته است كه با شناسايي قابليت ها و جاذبه های شهری مي توان گردشگر بيشتری را در شهر رشت جذب نمايد.

برمحور مركزتاريخي شهرهابه اين مقوله مي پردازد در مقاله بازآفريني مركز شهر، توسعه گردشگری ،1388سلطاني،-

در مقاله خود تحت عنوان آسيب های مردمي در بناهای تاريخي،لزوم آشتي با مردم و كمك طلبيدن ازآنان در حفظ ،1390خاكبان،

ری سخت ودشوار و و حراست از ميراث عظيم برجای مانده از گذشتگان را مهم ارزيابي نموده است،اما گام برداشتن در اين سو،كا

 نيازمند پيدا نمودن راهکارهای اجرايي دانسته است 

،درمقاله ای تحت عنوان،بازسازی محله های قديمي شهررشت به منظور توسعه جاذبه های گردشگری 1391حقدوست،-

ن خي محله ساغريسازاشهری)مطالعه موردی،محله ساغريسازان(به اين نتايج دست پيدا كرده است كه جاذبه های مذهبي و بافت تاري

 در كنار معماری قديمي موجود،مي توانند عوامل مثبتي در جذب گردشگران محسوب شوند.

جاذبه های فرهنگي عبارت است از كليه تجلي ها وتبلورهای بيروني و رسمي فرهنگ يك كشور كه مي توان آنها را ديد،نمايش داد  

 ( 225، 1384ت.جاذبه های فرهنگي معنوی و يا مادی هستند.)داس ويل، يا اجرا كرد.اين خود بخشي از محصول جهانگردی اس

دو ويژگي مهم،جاذبه های تاريخي و فرهنگي را از ساير جاذبه های گردشگری متمايز مي كند؛نخست،وجود آگاهي و اطالعات قبلي 

ورد و گردشگر به منظور معرفت شناسي در مورد اين جاذبه هاست كه انگيزه سفرگردشگری را برای بازدی از اين آثار فراهم مي آ

بيشتر سفر مي كند. در همين خصوص،دومين ويژگي گردشگری فرهنگي، به ويژه گردشگری زيارتي،اندك بودن ضايعات زيست 

 (   70، 1392محيطي و آسيبهای اجتماعي آن برای جامعه ميزبان است.)علي اكبری،

 هستند: مواريث فرهنگي بر حسب نحوه انتقال آنها بردونوع

مواريث فرهنگي غير منقول:شامل تپه ها،محوطه ها،بناها،كتيبه ها،نقش برجسته ها،گورستان های باستاني،شهرها و بافت شهری -

 است. 
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اين آثار قابل نقل و انتقال نيستند و بايد در محل خود حفظ و نگهداری شوند.البته گاه ضرورت ايجاب مي كند كه با ياری گرفتن از 

جديد برای حفاظت بهتر ،برخي از اين آثار به جايگاههای امن منتقل شوند. انتقال معبد و هيوالی سنگي ابولهول سمبل تکنولوژی 

مصر كه به دليل احداث سد اسوان و باال آمدن آب درياچه در پشت سد ضرورت يافت و با همکاری يونسکو و چند كشور به مکان 

در ايران نيز سد سنگي دوره ی هخامنشيان در درودزن استان فارس و كليسای زرزر امن منتقل شدند،از اين دست تالش ها است.

 در خوی از محل اصلي خود منتقل شدند.

 مواريث فرهنگي منقول؛شامل اشيای باستاني و تاريخي و هنری است كه در گنجينه های ملي و شخصي-

 ( 9، 1388م مي شوند.)توحيدی،نگه داری و به اشيای زيرخاكي و روی خاكي يا موروثي و هنری تقسي

 

 )جاذبه هاي تاريخي(محصول گردشگري ميراث

محققان و مديران به منظور آسان كردن تحقيق ،خلق دانش،بازاريابي،برنامه ريزی و مديريت تاثيرات گردشگری آن را به انواع مختلفي 

محور،ميراث،سالمت و ماجراجويانه تقسيم مي شود،گردشگری تقسيم مي كنند.همانگونه كه گردشگری غالبا به اشکالي چون طبيعت 

ميراث را نيز مي توان به بخش هاو گونه هايي تقسيم كردتا از اين طريق بتوان پيچيدگي های آنرا نشان داد و و يژگي های متمايزش 

ني ،كه انواع گردشگری ميراث را درك نمود. اين تقسيم بندی،معموال از هر دو ديدگاه عرضه و تقاضا صورت مي پذيرد.بدين مع

)وگردشگری به طور عام( را مي توان به وسيله مکان ها،رويدادها و مصنوعات بشری كه مشاهده يا بازديد)يعني مصرف( مي شوند و 

 رهمچنين بوسيله انگيزه و فعاليتهای گردشگراني كه آنها را بازديد)مصرف( مي كنند،تعريف كرد. تحقيقات حاكي از اين است كه د

بيشتر موارد،مردم به منظور افزايش يادگيری،ارضای حس كنجکاوی ،رشد معنوی،تسالی خاطر، دورشدن از خانه،گذران اوقات 

 باعزيزان و يا خوديابي از مکانهای ميراث ديدن ميکنند.

دی جای خود را ميال 1980تا دهه 1950گردشگری شهری يکي از نخستين اشکال گردشگری است كه تقريباً دربازه ی زماني دهه 

به گردشگری هايي چون ساحلي،روستايي و كوهستان داد.بنابراين گردشگری شهری شکل نويني از گردشگری نيست بلکه 

درحاالاوجگيری مجدد است. مناطق شهری گرچه همواره گردشگران را جذب كرده اند ولي اين صنعت تنها درسالهای اخيربه عنوان 

رح شده است.بيشترشهرها فعاليت های متنوعي رابرای استفاده ی بازديدكنندگان عرضه مي يك عامل مهم دراقتصاد شهری مط

نمايند.)برای مثال،گردشگران تجاری ممکن است درتورهای فرهنگي شركت كنندوگردشگران فرهنگي نيزازخريد كردن لذت 

مي  ترين انواع گردشگری از نظر مديريتي ببرند(.گردشگری شهری از بزرگترين و مهم ترين اشکال گردشگری است ويکي ازپيچيده

باشد.با وجود اين،هرروز برشمارشهرهايي كه خواستارجذب گردشگر هستند،افزوده مي شود.حتي شهرهای صنعتي پيشين نيز درحال 

 بازساخت و جايگاه يابي مجدد خود به عنوان مقصدهای گردشگری هستند. 

ت دارند.كانون های شهری به لحاظ تمركز جمعيت درآنها وفشارها وخستگي محيط های شهری از دومنظر درصنعت گردشگری اهمي

های ناشي از كاروتالش وفعاليت،مبدامسافرت های گردشگری)بانقش گردشگرفرست(محسوب مي شوند.از سوی ديگر به علت وجود 

ای تاريخي ،فراغتي وداشتن جاذبه هامکانات معيشتي ورفاهي ،فعاليتهای اقتصادی،بازرگاني،صنعتي،فرهنگي،سياسي،بهداشتي،ارتباطي

 (   222، 1392وگردشگری مي توانند همچون كانونهای گردشگرپذير متنوع نيز عمل كنند.)طاليي،

 گردشگری شهری مي تواند شامل فعاليت های زير باشد:

 بازديد از مکانهای ديدني)برای مثال بناهای تاريخي،باستان شناختي،معماری( -
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 بازديد از موزه ها- 

 شركت در تئاترها،كنسرت ها ومراسم رقص-

 بازديد به داليل آموزشي-

 خريد-

 شركت در جشنواره ها ورويدادها-

 شركت در همايش ها ومالقات های تجاری-

 رفتن به رستوران ها،كافه ها،كلوب های شبانه وغيره-

 ديدار دوستان واقوام.-

ت هايي خارج از  مناطق سنتي گردشگری هستند تااز اين طريق به جای بازديد كنندگان شهری به طورفزاينده ای به دنبال فعالي

تجربه ی چيزهايي كه غالبًا به طور مصنوعي وخاص برای آنان ساخته مي شوند،چيزهايي را تجربه كنندكه خاص يك شهر است 

 وبومي آنجاست.اين پديده ممکن است برای مردم محلي امری ناخوشايند با خوشايند باشد.

فکيك انگيزه های گردشگران شهری دشواراست ولي مقصدهای گردشگری شهری از ويژگي های خاص خود به عنوان وعده هرچند ت

های منحصربفرد فروش استفاده مي كنند تا نسبت به ساير شهرها،مزيت رقابتي پيدا كنند.درزير گونه شناسي مقصدهای گردشکری 

 شهری آمده است:

 وركشهرهای جهاني مانند لندن ونيوي-

 پايتختها مانند آنکاراوبخارست-

 شهرهای فرهنگي مانند بوداپست،پراگ ووين-

 شهرهای هنری مانند ونيز،آكسفوردوكراكو-

 شهرهای خالق مانند هلسينکي وبارسلون-

 شهرهای صنعتي مانند گالسکو وبيلبائو-

 شهرهای ورزشي مانند ملبورن وكارديف-

 نشهرهای جشنواره ای مانندريو ونيواورلئا-

 ( 191، 1391شهرهای فوق مدرن مانند دبي وتوكيو)پاپيری،-

 

  توسعه

انديشمندان  متعددی در علوم مختلف سعي نموده اند برای اين فرايند تعريف جديدی ارائه  دهند. مايکل تودارو در كتاب توسعه 

اساسي اجتماعي ،طرز تلقي  عامه مردم و اقتصادی در جهان سوم از توسعه  چنين تعريف دارد: جرياني است كه مستلزم تغييرات 

نهادهای ملي و نيز تسريع رشد اقتصادی ، كاهش نابرابری و ريشه كن كردن فقر مطلق استهمه توسعه ها ، با تغيير همراه هستند.)داس 

 (200، 1387ويل، 
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 توسعه گردشگري

 (22، 1388گوناگون جغرافيايي مي باشد.) ضيايي، توسعه گردشگری يعني تغيير و تحول گردشگری درطول زمان و در مقياس های 

 

 توسعه گردشگري براساس منابع فرهنگي  -1جدول

 نمونه هايي از توسعه  منبع

قبل از تاريخ، 

 باستانشناسي

 

مراكز تفسيري بازديد كننده ،محل حفاريهاي باستانشناسي ،پارك ها و مناطق حفاظت شده  پيش 

از تاريخ ،سايت هاي باستان شناسي دريايي،مكان برگزاري جشن هاي پيش از تاريخ،نمايش ها و 

 آداب و رسوم مربوط به پيش از تاريخ.  

 

 

سايت هاي تاريخي ،معماري تاريخي،مكان هاي مقدس تاريخي،موزه تاريخ بشر،مراكز فرهنگي، 

 نمايش هاي تاريخي، جشن ها،نقاط حساس تاريخي و پارك هاي تاريخي.  

قوميت گرايي،دانش 

 سنتي وآموزشي

 

مكان هاي مهم مربوط به افسانه ها و علوم سنتي،مكان هاي قومي مهم)آداب و 

اها،لباس و اعتقادات(،مراكز فرهنگي،قومي و فرهنگي،نقاط حساس تاريخي،جشنواره رسوم،هنر،غذ

 ها،مزارع تفريحي،باغ ها،دهكده هاي سالمندان و دانشگاهها

صنعت،تجارت و حرفه 

 اي گرايي

 

موسسات توليدي و پردازشگر،بنگاههاي كوچك و بزرگ،مراكز برگزاري كنفرانس، موسسات 

 رگزاري اجالسيه ها،هنرهاي نمايشي،موزه ها و گالري ها. آموزشي، تحقيقاتي،مراكز ب

سرگرمي،سالمتي،مذهب 

 و ورزش ها

 

چشمه هاي آب معدني،مراكز سالمتي،تفرجگاههاي سالمتي،رستوران هاي اماكن مذهبي، ميادين 

ورزشي،كلوپ هاي شبانه ،مراكز اجراي تئاتر،موزه ها)تاريخ،هنر،تاريخ طبيعي،علوم كاربردي، بچه 

 ها، فرهنگ عامه و گالري هنري(  

 (2001سازمان جهاني گردشگري)- ماخذ:

 

 موردمطالعهمعرفي محدوده 

درجه قرار  35050درجه و طول جغرافيايي 4036متر از سطح دريا است . قزوين در عرض جغرافيايي  1225شهر قزوين  دارای ارتفاع

كيلومتر و شيب عمومي زمين از شمال به جنوب كمتر از يك درصد فاقد شيب شرقي غربي بوده و هدايت آب  5دارد. طول شهر 

 .دو رودخانه شمالي ، جنوبي در شرق و غرب شهر صورت مي پذيردهای سطحي در آن از طريق 

 

 يافته هاي تحقيق
 جنسيت گردشگران

 را زنان تشکيل مي دادند.%35.7از گردشگران را مرد و %64.3پرسشنامه، 384با توجه به اطالعات استخراج شده از 

 ميزان جذب جاذبه هاي تاريخي 
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گردشگران جاذبه های تاريخي را درحدخيلي زياددر جذب گردشگر موثر مي دانند،  از %48.2بررسي مطالعات نشان مي دهد كه 

 از گردشگران نيز در حد زياد اينگونه از جاذبه ها را در ازدياد گردشگر در اين منطقه دخيل مي دانند. 42.7%

   

 ميزان نقش تبليغات و...در شناساندن جاذبه هاي تاريخي

 %39.8ابي از عوامل مهمي در جذب گردشگری است، نتايج اين تحقيق حاكي از اين است كه نيك مي دانيم تبليغات و بازاري

از آنان اين عامل را در حد زياد  %33.1گردشگران در حد خيلي زيادی اين عامل را در جذب گردشگر به اين شهر دخيل مي دانند.

اثير غير قابل انکار نقش اطالع رساني در تو سعه توريسم مي در حد متوسط مي باشد كه اين امر بيانگر ت %21.6موثر مي داند. نظر 

 باشد.

 
 

 ميزان تاثيرمديريت صحيح در توسعه توريسم 

در حد متوسط مديريت كارآمدرا در  %15.9در حد خيلي زياد و   %37.5از گردشگران در حد زياد، %41.4بر طبق نتايج تحقيقات 

ه به اينکه شهرقزوين يکي از شهرهايي است كه دارای جاذبه های بيشمار است  ازنظر توسعه توريسم منطقه موثر مي دانند. با توج

 تاريخي سهم بسزايي داشته باشد. –گردشگران مي تواند در تو سعه توريسم  فرهنگي   %50بيش از 

 
   

 تاثير ميزان حضور گردشگر در تخريب سايتهاي تاريخي

حضور باذديد كننده از سايت ها را در حد خيلي زياد در تخريب بناهای تاريخي اين از گردشگران منطقه مورد مطالعه ميزان 42.4%

در حد خيلي كم تركيب اين دو را موثر  %0.8در حد كم و%4.9در حد متوسط ، %15.4در حد زياد،  %36.5منطقه سهيم مي دانند،

آسيب پذير هستند استفاده مداوم از آنها مي تواند ميدانند.گردشگران ، به اين امر واقف هستند كه چون بافت های تاريخي  بسيار

 بقای آنها را تهديد نمايد.

  

 
   

 ميزان برگزاري تورهاي گردشگري جهت معرفي بناهاي تاريخي

از آنان تآ ثير اين مقوله را در جذب گردشگر در حد خيلي  زياد  %39.3گردشگران در پاسخ به اين پرسش اينگونه نظر داده اند: 

در حد  %1.8در حد كم و  %6.5تآثير تورهای گردشگری درمعرفي بناهای تاريخي را درحدزياد مي دانند، از نظر  %28.6ند.دانسته ا

خيلي كم به نقش تورهای  تخصصي در جذب گردشگر به اين منطقه پرداخته اند. مجموع نتايج نشان مي دهد كه برگزاری تورهای 

 واند موثرباشد. گردشگری در جذب گردشگر به اين شهر مي ت

 

 ميزان تاثيرامكانات گردشگري درتوسعه توريسم

گردشگران به  %51زيرساختها يکي از اركان سيستم گردشگری مي باشند و نقش بسيار زيادی در جذب و توسعه گرد شگری دارند، 

در حد زياد  %33.9دخيل مي دانند.اين پرسش در حد خيلي زياد جواب داده اند و وجود زير ساختهای گردشگری را در امر تو سعه 
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از گردشگران وجود زير ساختهارا در جذب و توسعه  %80به اين امر بها داده اند مجموع نتايج بيانگر اين موضوع است كه بيش از 

  گردشگری الزم و ضروری مي دانند.

   

 ميزان تاثير افراد متخصص و ماهر در احياي بناهاي تاريخي

مي دانيم  بناهای تاريخي به مرور زمان تحت تاثير عوامل  محيطي نظير بادوبوران برف و.. عوامل انساني به مرور آسيب مي بينند 

در اين زمان افراد متخصصي نياز است كه بتواند با مرمت جلوی تخريب بنا را بگيرد. گردشگران به اين پرسش اينگونه پاسخ داده 

  در حد متوسط.  %18.5در حد خيلي زياد و  %31.2،در حد  زياد  %40.1اند:

 ميزان تاثيرحفاظت از بناهاي تاريخي در جذب گردشگر 

در صنعت گردشگری، مناطقي كه توسط گردشگران مورد بازديد قرار مي گيرند غالبا پر از زباله مي گردد الزم است با برنامه ريزی 

از گردشگران  %55.7ر بناهای تاريخي و در نهايت بر توسعه توريسم وارد مي گردد مانع اين امر شويم زيرا صدمات جبران ناپذيری ب

 گزينه متوسط را مد نظر قرار داده اند.%7.6گزينه زياد و  %34.4با گزينه خيلي زياد به اين پرسش پاسخ داده اند.

    

 ميزان جذب سرمايه گذاري...

اد ميزان جذب سرمايه گذاری را در تو سعه توريسم شهرقزوين موثر مي در حد زي %31.5گردشگران در حد خيلي زياد و  40.6%

گردشگران نيز به اين پرسش پاسخ متوسط داده اند.مجموع نتايج مبين اين موضوع مي باشد كه نقش سرمايه گذاری  %22.1دانند. و 

 بر توسعه توريسم الزم وضروری مي باشد.

 

 گريميزان نقش عدم  برنامه ريزي در توسعه گردش

برنامه ريزی برای تو سعه توريسم در اين شهر مانند نقاط مختلف امری ضروری است، شهرقزوين با داشتن توانها و جاذبه های بيشمار 

گردشگران برنامه ريزی را در حد خيلي زياد و   %57در صورت برنامه ريزی كالن مي تواند نقش مهمي در توسعه توريسم ايفا نمايد.

 برنامه ريزی را در بسط و گسترش توريسم موثر مي دانند.  در حد زياد 34.6%

 

 درشهر قزوين در توسعه توريسم تاريخينقش بناهاي تاريخي 

از گردشگران اذعان داشته اند كه وجود بناهای بيشمار تاريخي يکي از علل مسافرت به اين نقطه بوده است واگراين منطقه  64.1%

از گردشگران اين اولويت خيلي زياد بوده است.و برای  %19.5نقطه از استان سفر نمي كردند. برای فاقد جاذبه تاريخي مي بود به اين 

 نيز جاذبه ها عامل مهمتری  جهت سفر بوده است. 16.4%

 

در جهت رفع ضعف ها و تهديد ها و بهبود قوت  swotبه منظورارائه راهکارتوسعه توريسم شهرستان قزوين شناخت عوامل چهارگانه 

ها و فرصت ها امری اجتناب ناپذير تلقي مي شود. بر اين مبناراهکارتوسعه با فهرست نمودن مهمترين نقاط قوت و فرصت به ارائه 

 آن پرداخته مي شود.

 

  نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهديدها -2جدول
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  نقاط قوت

S1 يدارا بودن نقاط جاذب گردشگر 

 S2اقليم مناسب براي فعاليتهاي گردشگري 

 S3وجود مناظر بديع و باغات 

 S4 وجود جاذبه هاي فرهنگي،مذهبي و تاريخي جهت جذب

 گردشگر

 S5تنوع محيط هاي طبيعي و بكر بودن آن  

S6 تركيب اكو سيستم هاي مختلف در منطقه 

 S7 برخورداري از فضاي جذاب شهري 

 S8آداب و رسوم بومي ومحلي 

 نقاط ضعف

 w1 وجود بناهاي تاريخي در شهر وتاثير آلودگي هاي

 شهري برآن 

 w2عدم اطالع رساني محدوده هاي تاريخي 

 w4 عدم برنامه ريزي جهت جمع آوري زباله هاي

 گردشگران

 w5عدم كاركنان آموزش ديده در سايتها 

 w6 فقدان عزمي راسخ جهت احياي مناطق آلوده شده 

 w7 در زمينه عرضه و تقاضاي گردشگريخال آماري عميق 

 w8 عدم توجه ساكنين بو مي 

 w9كمبود پاركينگ 

 w10 كيفيت غير استاندارد و نامطلوب برخي از تاسيسات

 گردشگري

 w11كمبود سرويسهاي بهداشتي 

عدم توجه گردشگران و افراد بومي نسبت به آسايش محيط 

 زيست

  

 نقاط فرصت

 o1موقعيت نسبي 

 o2 از جاذبه هاي مذهبيبرخورداري 

 o3برخورداري از جاذبه هاي طبيعي 

 o4 برخورداري از جاذبه هاي تاريخي ، يادماني 

 o5نزديكي با استان تهران 

 o6 بهره مندي از اقليم مناسب 

 o7همجواري با تفرجگاههاي  استان 

 o8 مركز استان 

 o9برخورداري 

 نقاط تهديد

 t1كشيدن جاده آسفالته در ناهمواريها 

 t2 تخريب محيط زيست ناشي از زباله هاي غير قابل جذب

 در طبيعت

 t3عدم امكانات بهداشتي در نزديكي سايتها 

 t4 ساخت وسازهاي روستايي در محدوده هاي فاقد طرح

 هادي

 t5 نابودي گونه هاي جانوري و گياهي در رود خانه ها و ت

 ناشي از آلودگي

 t6عدم تخصيص بود جه كافي از طرف دولت 

 t7نبود سرمايه گذار در بخش گردشگري 

 t8كمبود طرحهاي پژوهشي در رابطه با سايتهاي تاريخي 

 t9عدم وجود كمپينگ در مناطق اكو توريستي 

 t10كمبود امكانات خدماتي و رفاهي 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
AtiPardaz | [SCHOOL] 

 

 تحليل نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها و تهديدها 

فرصت خارجي در برابر  9ضعف داخلي و  11قوت داخلي در برابر 8جداول در شهرقزوين ،در زمينه توريسم تعداد نتايج  با توجه به

ضعف و تهديد به عنوان  21نقطه قوت و فرصت به عنوان مزيت ها و 17تهديد خارجي شناسايي و بررسي شده است ودر مجموع  10

ناسايي مي باشد.لذا در يك جمع بندی و تحليل ساده مي توان نتيجه گرفت محدوديت ها و تنگناهای پيش رو در اين منطقه قابل ش

مناسب در جهت رفع ضعف ها و ارائه سياست های كه ضعف داخلي و تهديدات خارجي در اين منطقه باالست و نيازمند بازنگری و 

 .تهديدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت مي باشد

 

 اثبات فرضيه ها 

 به نظر مي رسد بناهای تاريخي شهر قزوين امکان جذب گردشگر درطول سال را دارد. -1فرضيه 

 95و ميزان درستي آزمون  05/0برای فرضيه اول تحقيق از آزمون آماری خي دو تك متغيره استفاده شده است مقدار آلفا آزمون 

 درصد است. 

آلفا كوچکتر است بنابراين فرضيه تحقيق تاييد مي گرددازطرفي ميزان ميزان سطح معناداری آزمون نشان مي دهد كه ازميزان  

خيلي زياد و زياد مقدار مشاهده شده از مقدار مورد انتظار بيشتر است كه اين امر نشان دهنده ميزان  تاثير جاذبه های تاريخي در 

                                                                                                    .جذب گردشگر درطول سال  مي باشد

  

 فرضيه اول -3جدول

  

 

 

 

            منبع:نگارنده                 

  

 

 2آزمون خي  -4جدول 

 ميزا 

 ن مشاهده شده 

Residu ميزان مورد انتظار 

al 

 57.0 128.0 185 خيلي زياد

 36.0 128.0 164 زياد

 93.0- 128.0 35 متوسط

Total 384   

 

Test Statistics 
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    1392ماخذ مطالعات ميداني 

 ضريب همبستگي -5جدول         

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نظر مي رسد جاذبه های تاريخي شهرقزوين مي تواند در توسعه گردشگری منطقه موثر باشد.-2فرضيه 

 95و ميزان درستي آزمون  05/0برای فرضيه دوم تحقيق از آزمون آماری خي دو تك متغيره استفاده شده است مقدار آلفا آزمون 

درصد است.  ميزان سطح معناداری نشان مي دهد كه از ميزان آلفا كوچکتر است بنابر اين فرضيه تحقيق تاييد مي گردد از طرفي 

مشاهده شده از مقدار مورد انتظار بيشتر است كه اين امر نشان دهنده ميزان  تاثير جاذبه های تاريخي ميزان خيلي زياد و زياد مقدار 

 در توسعه گردشگری  منطقه است. 

                                         

Asymp. Sig.    سطح(

 معناداري ( 

.0001 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 128.0. 

 همبستگي فرضيه اول                  

 F1 Fkol 

F1 930** 1 ضريب همبستگي. 

 000.  سطح معني داري

 384 384 تعداد

Fskol ضريب همبستگي 
** .930 1 

  000. سطح معني داري

 384 384 تعداد

    

 درصد 1ضريب همبستگي در  .**
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 فرضيه دوم                                    -6جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2آزمون خي  -7جدول

 

 

 ضريب همبستگي                      -8جدول                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان  

مشاهده 

 شده 

ميزان مورد 

 انتظار 

Residual 

 67.2 76.8 144 خيلي زياد

 82.2 76.8 159 زياد

 15.8- 76.8 61 متوسط

 67.8- 76.8 9 كم                 

 65.8- 76.8 11 خيلي كم   

   384 جمع

    

 آزمون خي دو

 

 s16 

Chi-Square () مقدار خي دو  
a2.663E2 

Df      4 ( آزاد) درجه 

Asymp. Sig.   0001. (  )سطح معناداري 

a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 76.8. 

 همبستگي فرضيه دوم                 

 Fkol F1 

F

k

ol 

 892.** 1 ضريب همبستگي

 000.  سطح معني داري

 384 384 تعداد

F

1 
 ضريب همبستگي

** .892 1 

  000. سطح معني داري

 384 384 تعداد

 درصد 1ضريب همبستگي در  .**
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 گيرينتيجه
امروزه توسعه گردشگری در تمامي عرصه ها،چه در سطح ملي ومنطقه ای و چه در سطح بين المللي مورد توجه برنامه ريزان دولتي 

و شركت های خصوصي قرار گرفته است. بسياری از كشورها به صورت فزاينده ای به اين حقيقت پي برده اند كه برای بهبود وضعيت 

به خرج داده و در صدد يافتن راههای تازه ای برآيند. ايران با توجه به پيشينه كهن فرهنگي وتمدني اقتصادی خود بايد ابتکار عمل 

برخوردار از فرهنگ شهرنشيني،همواره شاهد پيدايش شهرهای زيادی در نقاط حوزه های مختلف تمدني خود بوده است؛شهرهايي 

 دوره های مختلف شهرنشيني وشهرسازی را در خود جای داده اند.   مانند اصفهان،يزد،كرمان،قزوين و... هركدام شاهکارهايي از 

بافت های تاريخي كانون وهسته مركزی شهرهای تاريخي ايران بوده وحيات اين بافت ها طي سده های گذشته پايه بسياری از آداب 

قبل از همه وظيفه دارند ورسوم و حتي فرهنگ موجود ونيز رونق اقتصادی شهر ومنطقه بوده است. فضاهای شهری تاريخي 

تاريخ،هويت عيني وذهني شهر را حفظ كنند ودرزندگي جاری سازند.پاسدار همه خاطره ها ويادمان ها بوده واز اين رو بايد فعاليت 

 هايي را در كالبد خود جای دهند كه با هدف يادشده انطباق يابد.   

ه هزاران سال قدمت دارديکي از مناطقي كه آثار تاريخي غني دارد در نقاط مختلف كشور ايران آثار تاريخي به چشم مي خورد ك

 شهرقزوين مي باشد.  

متاسفانه آثار تاريخي در كشور ما از اهميت كمتری نسبت به جاذبه های ديگر برخورداراست،شهر قزوين نيز از اين قائده مستثني 

با تهديد نابودی روبروست كه اگر برطبق برنامه ريزی اصولي و  نيست. آثار تاريخي در اين شهرنيز به دليل برخي از نابساماني ها

مديريت صحيح نتوان اين مشکالت را برطرف نمود با از بين رفتن اين سرمايه های گذشتگان عمال باعث نابودی گذشته اين مرزو 

 بوم خواهد گرديد.

عدم يك برنامه ريزی مدون و جامع برای حفظ و احياء  از مشکالت عمده ای كه اين مکانها با آن روبرو هستند ضعف مديريتي كالن و

 اينگونه از بافت های تاريخي مي باشد.

تخريب و فرسايش اين مکانها به وسيله شرايط محيطي تحميل شده بر بافت ها نظير باران وبادو... و آلودگي ها نظير آلودگي 

يل آالينده بنزين سوزو گازوئيل سوز مانند انواع خودروهای هوا،سوخت ناقص كارخانجات صنعتي، سوخت ناقص و مصرف بي رويه وسا

سبك و سنگين، مصرف دخانيات و روشن نمودن شمع در فضای بسته تاريخي مي باشد كه نتيجه آلودگي هوا توليد گازهای مخربي 

و آسيب  ل به اسيد شدهچون دی اكسيد كربن، دی اكسيد سولفور،ازون،مونواكسيد كربن و... است كه در طي واكنش شيميايي تبدي

های جبران ناپذيری به اثر وارد مي نمايد.آلودگي صوتي و ارتعاشات حاصل از خودروهاو... به شدت آثار تاريخي را در خطر تخريب 

قرار مي دهد.كثرت بازديد كنندگان از يك فضای تاريخي تماس مستقيم مردم با آثار تاريخي موجب به وجود آمدن آسيب های به 

 گردد از جمله ساييدگي و تخريب اثر و افزايش درصد رطوبت در اطراف و داخل بناو... بنا مي

از آنجاييکه حفاظت از ميراث فرهنگي صرفا منحصر به كارشناسان سازمان ميراث نيست بلکه تکيه بر افکار عمومي دارد،مديران 

 اظت از مواريث فرهنگي بوده اند.          محلي كه بخش اعظم تصميم گيريهای مهم بر عهده آنان است همگي مسئول حف
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با توجه به پرسشنامه های تجزيه و تحليل شده مي توان اينگونه بيان داشت كه شناخت هر چه بهتر جاذبه ی ميراث فرهنگي گامي  

اسيسات  ات ،احداث تجهت ازدياد گردشگران به سوی اين مناطق مي باشد اين امر نيز مستلزم برنامه ريزی بلند مدت و از طريق تبليغ

گردشگری، ايجاد راههای مناسب و استانداردو....  در اينگونه از بافت ها ی تاريخي مي توان اميدوار بود كه اينگونه مکانها در شهر 

 قزوين با خيل عظيم گردشگر مشتاق و با فرهنگ روبرو گردد.درادامه پيشنهادی چندارائه مي گردد:

گردشگری برای گردشگران داخلي و خارجي از طرف دولت و بخش خصوصي و كاهش نرخ بهره سر  توسعه زير ساختها و تسهيالت-

 مايه گذاری در كشور و منطقه؛

افزايش ضريب امنيت در ابعاد داخلي و خارجي به عنوان مهمترين عامل تا ثيرگذار بررشد و توسعه صنعت گردشگری در كشور و -

 منطقه؛

 زش ذاتي يك مکان فرهنگي به خودی خود موجب جذابيت آن نمي شود؛ايجاد و افزايش قدرت جاذبه،ار-

ايجاد گشتهای موضوعي مثال رويدادهای خاص و عرضه زنده تاريخ نيز يکي از راههای افزايش تعداد بازديد كنندگان از يك محل -

 است؛

 گزينه معقول و مناسبي باشد؛برجسته ساختن و مشخص كردن ويژگي های خاص فرهنگ يك مکان در گذشته و حال مي تواند -

ايجاد تسهيالت مناسب مانند ايجاد يك اقامتگاه مناسب مطابق با شرايط محيطي منطقه،وجود امکانات بازی برای افراد با سنين -

مختلف،ايجاد مسيرهای شيب دار برای معلولين،وجود صندلي به تعدادكافي، پاركينگ برای اتومبيل و همينطور ايجاد يك شبکه 

 سب حمل ونقل تاثير زيادی بر توانايي يك مکان برای جذب بازديد كنندگان دارد؛منا

 جلو گيری از ونداليسم و تخريب مکانهای تاريخي از طريق دستورالعمل های قانوني؛-

 جلوگيری از ساخت و سازهای غير اصولي در مجاورت بافت های تاريخي؛-

 جب تخريب اينگونه از فضاها مي گردد؛      پيشگيری از آلودگي های زيست محيطي و... كه مو-

 جلوگيری از بازديد مکرر و غير اصولي گردشگران از بافت ها؛-

 آموزش گردشگران و افراد محلي جهت درست استفاده نمودن از اين مکانها؛-

 يه ها؛ترميم و بازسازی به موقع اين محلها برای جلوگيری از فرسوده شدن و از بين رفتن اينگونه از سرما-

 اختصاص بودجه ساالنه از سوی دولت برای حفظ و نگهداری اينگونه از سرمايه های ملي؛-

هماهنگي بين مسوولين محلي و نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي جهت ارائه تمهيداتي در زمينه كاهش آسيب های مردمي و -

 فراهم نمودن زمينه های اجرايي آن؛
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Abstract 

Tourism is a trip of some people to a destination except the usual plase they live the main attraction 

of torism is cultre. Without considering culture which causes differences,every where is the same. 

Today, visiting historical and cultural sources,is one of the greatest,most universal and developing 

parts of torism industry. In fact,the tourism of cultural heritage seems to have had a faster growth 

than the other forms of tourism, specially in developing countries,and should be taken in to account 

as an important potential tool in order to decrease poverty and expand the communitys economy.                                                                             

The aim of this study that its investigable boundary is the central district of ghazvin county, is the 

study of the effect of the planning of cultural heritage on the development of tourism in this area.for 

this a questiounair was compiled based on morgans table(384) and on the basis of likerts 

spectrum,and then was completed by tourists,and at the end,was examined by  

 

Considering the gield results, one can say that better recognition of the attraction of cultural 

heritage is a step to increase the attraction of cultural herijage is a step to increase the numberr of 

tourism in these areas, and this requires long-term planning via advertising, developing tourism 

installation, constructing convenient roses etc,in these historical structures,so we can be hopeful 

to see the major number of enthusiast and cultured tourists who will come to visit these places in 

ghazvin counry.                                   .                                                                                                             

 

 Key words:planning,development of tourism, tourism of cultural heritage.the central district of 

ghazvin conty.                                                                                                                           
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