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  SWOTری شهری استان کرمانشاه با استفاده از تکنیکبررسی راهبردهای توسعة گردشگ
 

  7، محمد شریعتمداری6، پری نجفی5، کاوه نادری4بیتا حامد ،1، بهروز بادکو 2 مسلم حدیدی ،.*3سیامک آزادی

 azadi.jdk@yahoo.com، : پژوهشکده توسعه کالبدی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه4، 1، 5، 8، 1، 3، 3

 چکیده

-اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد می -گردشگری شهری به عنوان یکی از عوامل مهم توسعة اقتصادی امروزه از

اند. شهر کرمانشاه از جمله آمدهکنند. به همین سبب مسئوالن امور گردشگری و شهری در پی ارتقا و گسترش آن بر

ها و گری شهری برخوردار است. با وجود ظرفیتهای الزم برای توسعة گردششهرهای تاریخی کشور است که از ویژگی

ها و ارتباطات وجود دارد ها و نقاط ضعفی نیز در ارتباط با تأسیسات زیربنایی و راههای موجود و بالقوّه، محدودیتپتانسیل

ها ضعف و محدودیت ای موارد نقاطریزی و اقدام شود. در پارهها برنامهباید به طرق الزم برای رفع و از بین بردن آنکه می

-ریزی و توسعهبه شکل و ساختار فضایی و طبیعی استان، مانند کوهستانی بودن و در برخی موارد به کمبودها و عدم برنامه

های موجود بهره جست و برای رفع ها و پتانسیلبه هر حال ضروری است از ظرفیت گردد.نیافتگی استان مربوط می

گیری از اسناد ی و اقدام نمود. در این پژوهش سعی شده است با روش توصیفی و تحلیلی و بهرهریزکمبودها و نیازها برنامه

بردهای بهبود آن مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت آنچه به عنوان ای، ضعف توسعه گردشگری شهری و راهو مدارک کتابخانه

گردشگری استان قابل توجه است، لحاظ نکردن های گذشته و یک عامل بازدارنده در توسعة یک ضعف کلی در طی سال

 های جامع شهری و اسناد کالن استانی است.بخش گردشگری در تدوین برنامههای توسعهالزامات و ضرورت
 

 راهبرد، گردشگری، شهری، کرمانشاه، سوات.های کلیدی: واژه
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 مقدمه

ی، ارتقاء ساز ریتصوی و سازی مانند چهره مواردبت در در شهر موضوع رقا کهی شود می تلقی مهم فرآیندی گردشگرامروزه 

ی هانرخو  هامتیقی چگونگی دارند و از مالجنبه  شتریب کهاست  ..ی آنها و.بازرگانی هافراورده، ارائه هامتیقو مسابقه  تیفیک

 ( 355: 3148 ی،نارید. ) دیآی م انیمسخن به  ..ارزان خدمات و.

(. از این 18، ص3144ی،نوری و شجاعی کشورها دارد )اسیسی و فرهنگی، اقتصادی در ابعاد فراوان ریتأثی گردشگر

ی شهری به لحاظ تمرکز جمعیت در های شهری از دو جنبه در صنعت گردشگری اهمیت دارند، از یک سو کانونهامنظرمحیط

مسافرتهای گردشگری محسوب می شوند و از سوی دیگر  ی ناشی از کار و فعالیت به عنوان مبدأهایخستگآنها و فشارها و 

ی تاریخی و گردشگری به هاجاذبههای اقتصادی، سیاسی و ارتباطی، فراغتی و بعضی از شهرها به علت وجود امکان فعالیت

 (.34: 3143ی گردشگری نیز به شمار می آیند)کردی،هاعنوان مقصد مسافرت

ی نشان دهنده جهانگردی زیربرنامهی برا ازینی گریدبخش توسعه و  کی به عنوان یدجهانگری کدادن به دو موضوع، ی تیاهم

 .(murphy, 2004: 43)ی است. المللنیبی در سطح اقتصاد -یفرهنگ تیفعال نیاشناختن  تیرسمبه 

ی استف به اساسات ی و انجام اقدامادیبنی هالستیسی اتخاذ براو منظم  افتهی سازمان یتالشی که غالب راهبردریزی برنامه

ی، راهبردریزی . مفهوم برنامهدهدیمشکل  مندقاعدهی چارچوبسامانه را در  کی یهافعالیتی ریگسمتی که سرشت و صورت

مرود  ستمیس کی یبرای راهبردریزی برنامه کردیروپس  نیا. از دیگردو سازمان  تیریمددوم قرن بستم وارد مباحث  مهیندر 

 (85: 3148ی، حیمس یمرادنظر قرار گرفت)

آن تنگ  ساکنانی را بر زندگی در شهرها عرصه گردشگری فرصتهابر استفاده از  دیتاک کهباورند  نیابر  صنیمتخصی از اریبس

ی فرصتهااز  کمتری شهری توسعه استهایسی گردد و لذا در می اجتماعی و طیمحی هایآلودگو سبب  کندی مو سخت 

سه  کهی است شهر)موفق(  ابیکامشهر  که کرد شنهادیپ( 3334) دیساترثوا دیوید کهیربطو. کنندی می استفاده گردشگر

 طیشرای و سالم، بهداشتآب  هیته، ساکنانی برا کاری و زندگ طیمح کردنعبارت است از: فراهم  کههدف داشته باشد 

ی و سالمتی برای ضروری ختارهاسا گریدی سنگفرش شده و ابانهایخی، دوم: فاضالب، دسترسی زباله و آوری، جمع بهداشت

 ,Sorensenی.)محلی و جهان ستمیاکوسی در ارتباط با کیاکولوژتناسب  کی، سوم: ماندن در یاقتصادتوسعه 

PiterMarcotullio and Jill Grant 2004: 5) 

 مبانی نظری

رهای بزرگ و مادر شهرها توسعه چشمگیر شهرنشینی، همراه با توسعه شهرها از نظر جمعیت و مساحت و به وجود آمدن شه

و هر چند واجد بسیاری از مزایا  اندشدهی مختنلف شهری و عوامل ارتباطی و اقتصادی پیچیده هابیترکو  هاباعث ایجاد بافت

اند. چه از نظر اجتماعی و به از نظر اند. خود مشکالت و معضالتی را برای شهرنشینان دامن زدهو عوامل رفاهی می گردیده

به چشم می خورد که در بسیاری از موارد به صورت مسائلی حاد جلوه گر  هایینارسا –ی، در زمینه زندگی در شهرها اقتصاد

محیط زیست در اثر جریانات زندگی شهری و احتیاجات دنیای  –ی اجتماعی و اقتصادی هایینارساشده است و در قالب همین 

خاصه در مرکز داد و ستد  – هاوجود صدای ناشی از عبور و مرور اتومبیلصنعت و ماشینسیم در معرض خطر قرار گرفته است. 

یک سلسله  –سرو صدای نشت و برخاست هواپیما  – هاکارخانهی شهری مانند وجود هاسر و صدای ناشی از فعالیت –

ذارد. وجود تاسیات صنعتی و که مستقیما بر سالمتی انسان تاثیر می گ شده استی عصبی و روانی را در شهرها باعث هابیماری

 (.83: 3148زیادی وسائط نقلیه در شهرها به آلودگی هوا دامن زده است)رضوانی،

المللی اقتصادی و ی(به حساب می آید. ضمنًا دارای اهمیت بینشهرگردشگری یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم )

اجتماعی و جغرافیایی را می سازد، بازسازی می کند و  ژئوپلتیکی بسیار است. گردشگری به طور جهانی فضاهای فرهنگی،

ساکن می شود. نمی توان انکار کرد که گردشگری یک نیروی فوق العاده برای تغییر است و در بسیاری از کشورها به عنوان 
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ه خود می آورند. پول همرا هاتنی که برای گردش می آیند، نه ادکنندهیبازدنیرویی برای خوشبختی به حساب می آید. هزاران 

 (.Rossana،95 :2007بلکه زندگی محلی را به وضع بهتر یا بدتری تغییر می دهند )

موتوریزه شدن وسائط نقلیه نقلیه موتوری،  -شهرها به دلیل فشارهای روحی و جسمی از کار زیاد تفکیک زمان کار از فراغت

چشم اندازهای طبیعی در محیط شهری، کمبود فضای سبز،  ، دارای بودن امکانات مالی، برهم خوردنهاآنیکنواختی بافت 

ی ییالقی و خوش آب و هوا که در هاشدیدا به پسکرانه –ی زیست محیطی و بسیاری دالیل دیگر هایآلودگآلودگی هوا و دیگر 

ستند. از این رو چشم اندازهای طبیعی محیط تاتحت تاثیر دخل و تصرف انسان چندان بر هم نخورده باشد، نیاز مند ه هاآن

(. و 314: 3148ی شهری امری الزم و ضروری است)دیناری،هاریزیدر برنامه -شناسایی مراکز بالقوه فراغتی پیرامون شهرها

 ریزی راهبردی و کل نگر بودن گردشگری و گنجاندن در سیاستهای آینده شهری اهمیت فراوانی دارد.این برای برنامه

اجرا و ارزیابی تصمیماتی است که مسیر موفقیت سازمان را در نیل به اهداف  ،هنر و علم تدوینراهبرد و مدیریت راهبردی، 

که در  کندمیریزی راهبردی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و عمومی کمک . برنامهسازدمیبلند مدت هموار 

عمدتاً در وجه  هاسازماننگرش مدیران برای تعالی  در کشور ما .کارسازتر عمل شود ایشیوهبه  ،عرصه بروز تحوالت و تغییرات

تا آنجا که حتی بازرسی و ممیزی  کنندمیمالی متمرکز شده است و صرفاً سود بیشتر را دلیل عملکرد خوب سازمان تلقی 

ر وجوه که . مدیریت راهبردی با طرح سایپذیردمیصرفاً از بعد مالی و از طریق حسابرسان داخلی و خارجی صورت  هاسازمان

توجه و رهبران سازمان را به  هاسازمانهستند، به مجموعه عوامل مؤثر در اداره  هاسازمانتعالی  هایتأخیریشاخصدر زمره 

 (31 :3145)وفایی،  کندمیاندیشیدن هدایت  چندبعدیجای تک بعدی بودن به 

 طیشراکه تمام  ایپومدل  کی برنامه از یداراو  یصنعت شرفتهیپی کشورهای در تمام گردشگری توسعه الگوهاآنچه مسلم است 

 ,Johnston). کندیمو منسجم عمل  وستهیپریزی به هم ی برنامههادورهی در تمام طیمح طیشرای و اقتصادآن چه از نظر 

tyrell, 2005: 67.) 

 ی است.اتیحسه عامل مهم و  ازمندینی کشوری هر گردشگراساس توسعه  نیابر 

 .اهیگذار استیس -3

 آموزش. -3

 .تیامن -1

 .(martin, morales, scarpa, 2004: 35)است.  تیاهمحائز  اریبسی ملدر بخش  گذاریسیاست نیب نیاکه در 

که به شهر اهمیت و توجه داده شود که این مراحل سه  آوردیمنگرش سیستمی گردشگری این اهمیت را برای شهرها فراهم 

المللی برای صنعت گردشگری اثر گذار و نتیجه خود را و پیاده گردد تا در مراحل ملی و بینگانه ابتدا باید در شهر نگریسته 

 بگذارد

 ضرورت واهمیت تحقیق

 ازمندینی شهرو خدمات  کانونهای به نوعی به گردشگری انواع تمام چراکهی هستند، مکملی روابط دارای گردشگرشهرها و 

توجه  میمستق ریغو  میمستقی شهرها در ارائه خدمات توانمندبه  دیبای گردشگره ی توسعبراریزی هستند. لذا هرگونه برنامه

ی جذب گردشگر برای ادیزی هاتیقابلاست و  کشوری غربی های از استانک( استان کرمانشاه ی310: 3141ی، لطفداشته باشند)

باعث شده است در امر جذب  هااختس ریزریزی، ضعف خدمات و ضعف در در امر برنامه تیریمدمتاسفانه ضعف  کهدارد 

ی تنگناها داراریزی راهبردی گردشگری شهری استان در برنامه نیای برخوردار باشد. نییپااز رتبه  درکشوراستان  نیاگردشگر، 

ی ابیارزی و بررسو بهره گیری از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی مورد  SWOTی راهبردبا استفاده از مدل  کهی است موانعو 

 ی ارائه شده است.راهبردمدل  نیای با استفاده از شنهاداتیپ تینهارار گرفته است و در ق
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روش تحقیق مطالعه حاضر تلفیقی از مطالعه کیفی و کمی است. در روش کمی، تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ 

 تحلیلی است. -روش از نوع توصیفی

باشد. ی مختلف گردشگری میهاحوزهی عمیق به منظور استخراج دیدگاه صاحبنظران در اهمصاحبهبخش کیفی نیز بر اساس 

 نامه و مصاحبه استفاده شده است.ی، پرسشاکتابخانهی اسنادی و هابه منظور جمع آوری اطالعات از روش بررسی

 ی پژوهشهاافتهی

 SWOTمدل تجزیه و تحلیل  -5-3

ی موجود در محیط هایدها و فرصتتهدنیز نامیده می شود ابزاری برای شناخت  towsکه گاهی  SWOTتکنیک یا ماتریس 

ی داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و هاقوتو  هاصعفخارجی یک سیستم و بازشناسی 

قع، این روش بهترین در وا. روارد استها( نتیجه مستقل مدل دانشکده تجاریSWOTکنترل آن سیستم است. این روش )

(. به طور اجمالی می توان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل 80: 3143، )مرادی مسیحیستهااستراتژی برای سازمان

ی درون سیستم؛ بازشناسی و هاضعفو  هاقوتاز طریق: بازشناسی و طبقه بندی  آموروضعیت و تدوین راهبرد است واین 

ی گوناگون برای راهبردهاهای موجود در محیط خارج سیستم؛ تکمیل ماتریس سوات؛ و تدوین یدهاوتهدفرصتطبقه بندی 

ی استراتژیک ابزارهایکی از  SWOT(. به عبارت دیگر مدل 3148:83، )گلکارد ؛ صورت می گیرندهیآهدایت سیستم در 

تحلیلی سیستماتیک  SWOTست. مدل یدهای برون سیستمی اتهدو  هافرصتی درون سیستم با هاضعفتطابق نقاط قوت و 

را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید، ارائه می دهد. از دیدگاه این 

قاط ن ،یدها را به حداقل می رساند. برای این منظورتهدو  هاضعفرا به حداکثر و  هاضعفو  هاقوتمدل، یک استراتژی مناسب 

های استراتژی ینهگزپیوند داده می شوند و  WT، و SO ،WO ،STیدها در چهار حالت کلی تهدو  هافرصتقوت و ضعف و 

، نقاط ضعف، نقاط قوت هافرصتیدات، تهد(. برای ساخت ماتریس 3143:333)هریسون و کارون، د از بین آنها انتخاب می شون

ای که در محیط خارجی سازمان وجود دارد، فهرستی از تهدیدات ی عمدههاتفرصباید هشت مرحله را طی کرد: فهرستی از 

عمده موجود در محیط خارج سازمان، فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان، فهرستی از نقاط عمده ضعف داخلی 

قرار  SOهای یاستراتژگروه ی خارجی را با هم مقایسه کنید و نتیجه در خانه مربوط در هاسازمان، نقاط قوت داخلی و فرصت

قرار دهید؛  WOی هایاستراتژی موجود در خارج مقایسه کنید و نتیجه را در گروه هادهید؛ نقاط ضعف داخلی را با فرصت

قاط ضعف داخلی را با ن قرار دهید؛ STی هایاستراتژنقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه گردد، نتیجه را در گروه 

ی ها(. یکی از روش111_118: 3140)دیوید، د قرار دهی WTی هایاستراتژتیجه را در گروه ن ،نمودهخارجی مقایسه تهدیدات 

ریزی استراتژیک کمی ی استراتژیک و مشخص کردن جذابیت نسبی هر کدام از آنها، ماتریس برنامههانهیگزرایج در ارزیابی 

(QSPMنام دارد. در این روش اطالعات مربوط ب ) ،یا تهدیدهای محیطی به همراه  هافرصته نقاط قوّت و ضعف سازمان

، امکان پذیری و اولویت هایاستراتژی برگزیده شده مورد استفاده قرار می گیرد و ابزار مناسبی را برای ارزیابی هایاستراتژ

نیز به QSPM ستراتژی، روش ی تبیین اهابندی آنها از نظر اجرا در اختیار مدیریت قرار می دهد. مشابه سایر روش

 ی شهودی و درک مستقیم اثرات و تبعات ناشی از عوامل محیطی و نقاط قوّت و ضعف داخلی بستگی دارد.هاقضاوت

ی حاصل از تالقی و تقابل شرایط محیطی و نقاط قوّت و ضعف داخلی را هایاستراتژاز بُعد ادراکی و نظری می توان جذابیت 

ی دارای جذابیت بیشتر و اولویت باالتر را جهت اجرا انتخاب هایاستراتژاستنتاج نمود و  QSPMبا روش در مقایسه با یکدیگر 

می تواند با توجه به اثرات تجمعی هر کدام از  هایاستراتژدر مقایسه با مجموع  هایاستراتژکرد. جذابیت نسبی هر کدام از 

 QSPMی برگزیده شده می توانند در روش هایاستراتژود. همه عوامل موفقیت آمیز داخلی و خارجی محاسبه و تعیین ش

صرفًا می  هایاستراتژفهرست شوند و هر تعداد از آنها نیز با توجه به تشابه فیمابین، یک گروه را تشکیل دهند. بدیهی است 

یی همچون تنوع متمرکز و هایاستراتژتوانند در داخل گروه هم خانواده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند و به طور مثال 

ی دیگری همانند هایاستراتژهمگون، تنوع افقی و تنوع ناهمگون، می توانند در یک خانواده دسته بندی شوند. به موازات 

ی شرکت با هدف تأمین هارهیذخفروش یک بخش از مؤسسه، به منظور دستیابی به نقدینگی و سرمایه و یا به عرضه سهام ولو 
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ی ناهمگون و متفرقه نمی توانند در یک هایاستراتژته بندی دیگری قرار می گیرند. به این ترتیب مجموع نقدینگی در دس

در  QSPMگروه قرار گیرند و به تبع آن امکان ارزیابی آنها با یکدیگر نیز میّسر نیست. به عبارت دیگر با استفاده از ماتریس 

 (.3141ی همگن را مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار داد)دیوید، هایاستراتژمی توان یک مجموعه از  هاتنهر مرحله 

 شهری گردشگریبررسی عوامل داخلی و خارجی  -5-2

در گام نخست از فرآیند تدوین استراتژی، طی فرآیندی با حضور خبرگان و کارشناسان حوزه گردشگری شهری به تحلیل 

ی بوده است که در جلسه نخست و با شرکت اگونهفرآیند این جلسات به  عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار، اقدام شده است.

تعداد بیشتری از کارشناسان و با استفاده از روش طوفان فکری، لیستی از پارامترهای تأثیرگذار داخلی و خارجی استخراج 

 اند.یی گردیدهعوامل اولویت دار و دارای توافق جمعی شناسا گردیده و طی جلسه دوم و با حضور نخبگان،
 

 قوت:

 (..ی شهر پاوه و.اهیپای قدیمی، ساختار کوه هاخانهبافت قدیمی و خوش منظر در بسیاری از مناطق استان کرمانشاه )

 ..و معماری و شهرسازی و. گردشگریی دانشگاهی در زمینه هارشتهوجود 

 وجود بازارهای سنتی در محدوده شهر

 طبیعی در محدوده استان.  –ریحی ی تفهاجاذبهوجود 

 

 ضعف:

 ی شهری در استانهاجاذبهو  هاعدم معرفی مناسب جذابیت

 گذاری بخش خصوصی در این بخشعدم سرمایه

 ، مراکزتفریحی و بازار شیک در استانهاعدم جذابیت رنگها، تصاویر، دکوراسیون، ویترین مغازه

 ، عوامل ضد محیط زیستهایآلودگت در شهر(، ی شهری مثل ازدحام، فوبیا )دهشهایناهنجار

 

 فرصت:

 ی شهر کرمانشاهگردشگری هاتیقابلشهری با استفاده از  گردشگریامکان توسعه 

 شهری. گردشگریبهره گیری از منابع مالی شهرداری جهت توسعه 

 

 تهدید:

 حاکم بودن نگاه کالبدی در تفکر توسعه استان

 عدم وجود امنیت شهری.

 

 SWOTبر اساس مدل  هایاستراتژاستخراج  -5-1

استفاده شده  SWOT، از مدل هایاستراتژدر ادامه فرآیند تدوین استراتژی در حوزه گردشگری شهری و به سبب استخراج 

و  SWOTاست. بدین منظور با دعوت از کارشناسان و نخبگان هر حوزه و به سبب آشنایی، در گام نخست به تشریح مدل 

ی مورد نظر و هایاستراتژاستخراج و شناسایی  ورد استفاده و فرآیند آن اقدام شده و سپس حوزه گردشگری شهری،رویکرد م

 نهایی سازی آن صورت گرفته است. 

 

 :SOی گروه هایاستراتژ

SO1 شهری با بهره گیری از فضاهای موجود سنتی و تاریخی گردشگری: توسعه 
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SO2گذاری بخش خصوصیاهای جاذب شهری با بکارگیری سرمایه: توسعه و بهره برداری از فض 

 

 

 :STی گروه هایاستراتژ

ST1 توسعه و افزایش جذابیت فضاهای شهری با استفاده از بازسازی معماری سنتی : 

 

 :WOی گروه هایاستراتژ

WO1 خیتاری گردشگری، علی الخصوص گردشگریی هاحوزهشهری با سایر  گردشگری: تعامل مناسب 

 

 :WTی گروه هایاستراتژ

WT1ی توسعه شهریهای توسعه گردشگری شهری در طرحها: لحاظ نمودن الزامات و ضرورت 

 های مقایسات زوجی برای تعیین اهمیت نسبی هر یک از زیرعوامل داخلی )قوتهاسیماتری ناسازگاری هانرخجدول ذیل نیز 

 هدیدها( را در حوزه گردشگری شهری را نشان می دهد.و ت ها( و زیرعوامل خارجی )فرصتهاو ضعف

 

 ی مقایسات زوجیهاسیماتری ناسازگاری هانرخ: 3جدول شماره 

  
کارشناس 

 اول

کارشناس 

 دوم

کارشناس 

 سوم

کارشناس 

 چهارم

گردشگری 

 شهری

 158/1 113/1 131/1 117/1 عوامل داخلی

 128/1 187/1 166/1 181/1 عوامل خارجی

 

 

 ین اهمیت نسبی هر یک از زیرعوامل داخلی و زیرعوامل خارجی تعی -5-4

ی گردشگری هاحوزهجدول مقایسات زوجی برای تعیین اهمیت نسبی زیرعوامل داخلی و زیرعوامل خارجی در هر یک از 

گری توسط کارشناسان صاحبنظر گردشگری تکمیل و پس از اطمینان از ارضای حد مقبول نرخ ناسازگاری جداول، در گردش

شهری و به تفکیک زیرعوامل داخلی و خارجی، با استفاده از روش میانگین هندسی جداول تجمیع و سپس با استفاده از روش 

 بردار ویژه اوزان ذیل برای هر یک از زیر عوامل به دست آمد:

 

ز روش : اهمیت نسبی برای هر یک از عوامل داخلی در حوزه گردشگری شهری، به دست آمده ا2جدول شماره 

AHP گروهی 

 زیرعوامل داخلی)نقاط قوت و ضعف(
اهمیت 

 نسبی
 اولویت

S1 2 18387 : بافت قدیمی و خوش منظر در بسیاری از مناطق استان کرمانشاه 

S2 8 18116 و معماری و شهرسازی گردشگریی دانشگاهی در زمینه هارشته: وجود 

S31 18363 : وجود بازارهای سنتی در محدوده شهر 

S4 3 18218 ی تفریحی ـ طبیعی در محدوده استانهاجاذبه: وجود 

W15 18331 ی شهری در استانهاجاذبهو  ها: عدم معرفی مناسب جذابیت 
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W24 18316 گذاری بخش خصوصی در این بخش: عدم سرمایه 

W3مراکزتفریحی و بازار ها: عدم جذابیت رنگها، تصاویر، دکوراسیون، ویترین مغازه ،

 یک در استانش
18156 7 

W4 :عوامل ضد هایآلودگی شهری مثل ازدحام، فوبیا )دهشت در شهر(، هایناهنجار ،

 محیط زیست
18135 6 

 

 

 

 

 

 

 

 : اهمیت نسبی عوامل داخلی حوزه گردشگری شهری3نمودارشماره 

 

 
 

 

 

 

 

ری، به دست آمده از روش : اهمیت نسبی برای هر یک از عوامل خارجی در حوزه گردشگری شه1جدول شماره

AHP گروهی 

 اولویت اهمیت نسبی و تهدیدها( هازیرعوامل خارجی)فرصت

O1 3 18163 ی شهر کرمانشاهگردشگری هاتیقابلشهری با استفاده از  گردشگری: امکان توسعه 
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O2 1 18231 شهری گردشگری: بهره گیری از منابع مالی شهرداری جهت توسعه 

T12 18286 دن نگاه کالبدی در تفکر توسعه استان: حاکم بو 

T24 18341 : عدم وجود امنیت شهری 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : اهمیت نسبی عوامل خارجی حوزه گردشگری شهری2نمودار شماره 
 

 
 

 

 

 ( در حوزه گردشگری شهریIFE: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )4جدول شماره  

 

 ینمره نهای نمره ضریب عوامل اصلی داخلی

 نقاط قوت

S1 18562 1 18387 : بافت قدیمی و خوش منظر در بسیاری از مناطق استان کرمانشاه 

S2 18172 2 18116 و معماری و شهرسازی گردشگریی دانشگاهی در زمینه هارشته: وجود 

S318518 1 18363 : وجود بازارهای سنتی در محدوده شهر 

S4 18813 4 18218 ر محدوده استانطبیعی د –ی تفریحی هاجاذبه: وجود 

 نقاط ضعف

W118118 1 18331 ی شهری در استانهاجاذبهو  ها: عدم معرفی مناسب جذابیت 
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W218272 2 18316 گذاری بخش خصوصی در این بخش: عدم سرمایه 

W3مراکزتفریحی و ها: عدم جذابیت رنگها، تصاویر، دکوراسیون، ویترین مغازه ،

 ستانبازار شیک در ا
18156 3 18156 

W4 :هایآلودگی شهری مثل ازدحام، فوبیا )دهشت در شهر(، هایناهنجار ،

 عوامل ضد محیط زیست
18135 2 18331 

 28828 جمع

 ( در حوزه گردشگری شهریEFE: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )5جدول شماره 

 نمره نهایی نمره ضریب عوامل اصلی خارجی

 هافرصت

O1 ی شهر گردشگری هاتیقابلشهری با استفاده از  گردشگری: امکان توسعه

 کرمانشاه
18163 3 18163 

O2 18611 1 18231 شهری گردشگری: بهره گیری از منابع مالی شهرداری جهت توسعه 

 تهدیدها

T118573 2 18286 : حاکم بودن نگاه کالبدی در تفکر توسعه استان 

T218341 3 18341 یت شهری: عدم وجود امن 

 38716 جمع

 

 ( برای حوزه گردشگری شهریIE: ماتریس داخلی و خارجی )1نمودار شماره
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 ی گردشگریهاحوزهدر هر یک از  هایاستراتژاولویت بندی  -5-5

ماتریس با استفاده از روش  SWOTی استخراج شده از مدل هایاستراتژدر حوزه گردشگری شهری به سبب اولویت بندی 

را در  هایاستراتژ(، از چهار کارشناس صاحب نظر در آن حوزه خواسته شد به هر یک از QSPMریزی استراتژیک کمی )برنامه

داده شود تا با ضرب در اهمیت نسبی هر زیر معیار و در نهایت جمع  5تا  3قبال زیرعوامل داخلی و خارجی امتیازی از طیف 

 راتژی و بطبع آن اولویتش در حوزه موردنظر مشخص شود. همه این مقادیر امتیاز هر است

 

 

 QSPMی حوزه گردشگری شهری با استفاده از روش هایاستراتژ: امتیازات به دست آمده برای 6جدول شماره 

ی استخراجی هایاستراتژ

 SWOTاز روش 

WT1 لحاظ :

نمودن الزامات و 

ی هاضرورت

توسعه 

گردشگری 

شهری در 

ی توسعه هاطرح

 هریش

WO1 تعامل :

مناسب 

 گردشگری

شهری با سایر 

ی هاحوزه

 گردشگری

علی الخصوص 

 گردشگری

 تاریخی

ST1 :

توسعه و 

افزایش 

جذابیت 

فضاهای با 

استفاده از 

بازسازی 

معماری 

 سنتی

SO2 توسعه و :

بهره برداری از 

فضاهای جاذب 

شهری با 

بکارگیری 

گذاری سرمایه

 بخش خصوصی

SO1 :

توسعه 

 ریگردشگ

شهری با 

بهره گیری 

از فضاهای 

موجود 

سنتی و 

 تاریخی

 35/2 34/4 73/1 12/4 75/4 امتیازات کارشناس اول

 32/1 23/5 32/4 44/4 87/1 امتیازات کارشناس دوم

 81/1 46/5 14/5 31/1 22/4 امتیازات کارشناس سوم

 71/1 16/4 21/5 18/4 33/4 امتیازات کارشناس چهارم

 41/1 32/4 61/4 27/4 44/4  زاتمیانگین امتیا

 5 3 2 4 1 اولویت استراتژی 

 

 

 

 ی حوزه گردشگری شهریهایاستراتژ: امتیازات 4نمودارشماره 
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 محاسبه امتیاز نهایی هر استراتژی -5-6

اول ذیل در اهمیت نسبی به دست آمده در جد QSPMامتیاز نهایی هر استراتژی که از ضرب امتیاز به دست آمده از روش 

 نشان داده شده است:

 ی حوزه گردشگری شهریهایاستراتژی نهایی به دست آمده برای تمامی ها: امتیازات و اولویت7جدول شماره 

حوزه 

 گردشگری

اهمیت 

نسبی 

 حوزه

استراتژی استخراجی از روش 
SWOT 

امتیاز به 

دست آمده از 

ماتریس 
QSPM 

اولویت 

 در حوزه

امتیاز 

نهایی 

 استراتژی 

ولویت ا

نهایی 

 استراتژی

گردشگری 

 شهری
111/1 

WT1 لحاظ نمودن الزامات و :

ی توسعه هاضرورت

گردشگری شهری در 

 ی توسعه شهریهاطرح

44/4 1 348/1 1 

WO1 تعامل مناسب :

شهری با سایر  گردشگری

علی  گردشگریی هاحوزه

 تاریخی گردشگریالخصوص 

27/4 4 342/1 4 

ST1 افزایش : توسعه و

جذابیت فضاهای شهری با 

استفاده از بازسازی معماری 

 سنتی 

61/4 2 351/1 2 

SO2 توسعه و بهره برداری :

از فضاهای جاذب شهری با 

گذاری بکارگیری سرمایه

 بخش خصوصی

32/4 3 364/1 3 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

WT1 WO1 ST1 SO2 SO1

4.44 4.27
4.60

4.92

3.40

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

249 

SO1 گردشگری: توسعه 

شهری با بهره گیری از 

فضاهای موجود سنتی و 

 تاریخی

41/1 5 331/1 5 

توسعه و بهره برداری از فضاهای جاذب شهری "ی اولویت دار شناسایی شده عبارتند ازهایاستراتژدر حوزه گردشگری شهری، 

 "توسعه و افزایش جذابیت فضاهای شهری با استفاده از بازسازی معماری سنتی"، "گذاری بخش خصوصیبا بکارگیری سرمایه

 ."ی توسعه شهریهاتوسعه گردشگری شهری در طرح یهالحاظ نمودن الزامات و ضرورت"و 

از تلفیق عوامل درونی از  "گذاری بخش خصوصیتوسعه و بهره برداری از فضاهای جاذب شهری با بکارگیری سرمایه"استراتژی 

 و عوامل« گذاری بخش خصوصی در این بخشعدم سرمایه»، «ی تفریحی ـ طبیعی در محدوده استانهاجاذبهوجود »جمله 

تعیین شده است. تجارب « ی شهر کرمانشاهگردشگری هاتیقابلشهری با استفاده از  گردشگریامکان توسعه »بیرونی از جمله 

المللی بازیگران موضوعیست که توسعه شهری و زیر مجموعه آن )توسعه فضای جاذب شهری(، بدون موفق در سطح ملی و بین

ی توسعه در این بخش نخواهد بود. جدای از آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مشارکت بخش خصوصی پاسخ گوی نیازمندیها

گذاری بخش خصوصی، این امر سبب جذب سرمایه و در پیامد آن موجب توسعه پایدار استان در بلندمدت خواهد شد. سرمایه

رد را جهت توسعه های گذشته بکارگیری این راهبعملکرد نه چندان مثبت در این خصوص در سطح استان در طی سال

 گردشگری شهری بعنوان یک استراتژی اولویت دار معرفی نموده است.

از تلفیق عوامل درونی از جمله  "توسعه و افزایش جذابیت فضاهای شهری با استفاده از بازسازی معماری سنتی"استراتژی 

، عوامل ضد هایآلودگ)دهشت در شهر(،  ی شهری مثل ازدحام، فوبیاهایناهنجار»، «وجود بازارهای سنتی در محدوده شهر»

تعیین شده است. توجه به معماری « حاکم بودن نگاه کالبدی در تفکر توسعه استان»و عوامل بیرونی از جمله « محیط زیست

سنتی و بازسازی نمادهای بجای مانده در این خصوص، در کنار توسعه شهری با نظامهای مدرن و امروزی می تواند تلفیقی 

در جهت توسعه گردشگری شهری ایجاد نماید. مفاد این بحث که گردشگر نیاز به تسهیالت و امکانات رفاهی و جانبی جذاب 

در مدت اقامت خود خواهد داشت، از جمله عوامل مهم در جذب گردشگر در حوزه گردشگری شهری، یکی وجود معماری 

ان تازگی داشته و دیگری به تصویر کشیدن زندگی شهری در سنتی یگانه و یا کم نظیر فضاهایی است که برای بازدیدکنندگ

 باشد.ی گذشته با هدف ایجاد جاذبه منحصر بفرد در این زمینه میهاقرنو  هاطی دهه

از تلفیق عوامل درونی از  "ی توسعه شهریهای توسعه گردشگری شهری در طرحهالحاظ نمودن الزامات و ضرورت "استراتژی 

عدم جذابیت رنگها، تصاویر، دکوراسیون، ویترین »، «ی و خوش منظر در بسیاری از مناطق استان کرمانشاهبافت قدیم»جمله 

« حاکم بودن نگاه کالبدی در تفکر توسعه استان»و عوامل بیرونی از جمله « ، مراکزتفریحی و بازار شیک در استانهامغازه

 تعیین شده است. 

 

 گیرینتیجه

اجتماعی و رفاهی شهر و شهرنشینان یاد می کنند و  -به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی امروزه از گردشگری شهری

اند. لیکن این ارتقاء و گسترش، خود گردشگری و شهری در پی ارتقاء و گسترش آن برآمده آموربه همین دلیل مسؤالن 

ی دیدارگر شکل هاجاذبهردشگری بر اساس وجود مستلزم ایجاد شرایط ویژه ساختاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. گ

باشند. با توجه به آثار و فواید بسیار صنعت گردشگری پرداختن ی گردشگری شهرها میهامی گیرد. یکی از پرجاذبه ترین مکان

اند به به گردشگری شهری می تواند در کاهش بسیاری از مشکالت نظیر بیکاری،رکود صنایع محلی و... مؤثر گشته و می تو

های اداره کننده شهر )شورای نظام مدیریت شهرها در جهت افزایش توان اقتصادی شهر و به تبع آن افزایش درآمد سازمان

ی توسعه شهری یاری رساند. ضمن اینکه از بعد هاشهر و شهرداریها( منجر شده و آنها را در اجرای درست و به هنگام طرح

ی هاارزشتقویت هویت ملی، انسجام فرهنگی، تبادل فرهنگی و تعامل فرهنگی و حفاظت از  اجتماعی نیز به احیا یا –فرهنگی 
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های گذشته و یک عامل بازدارنده در توسعه فرهنگی در شهرها کمک نمایند. آنچه که بعنوان یک ضعف کلی در طی سال

ی هابرنامهبخش گردشگری در تدوین باشد، عدم لحاظ نمودن الزامات و ضرورتهای توسعه گردشگری استان قابل توجه می

باشد. نگاه کالبدی به توسعه شهری و عدم توجه به ضرورتهای توسعه نرم افزاری در کنار جامع شهری و اسناد کالن استانی می

توسعه سخت افزاری، چالشی است که می بایست )به جهت توسعه گردشگری با لحاظ نمودن الزامات و ضرورتهای توسعه 

 بطور اخص گردشگری شهری( بر آن فائق آمد.گردشگری و 

 راهبردهای پیشنهادی

 برای نیل به قطب گردشگری شهری و توسعه گردشگری پیشنهادهای راهبردی زیر مطرح می گردد:

 تشکیل یک کمیته از افراد متخصص و صاحب نظر در امر گردشگری با عنوان کمیته مشورتی برای توسعه گردشگری

 ای مهم تاریخی و باستانیبازسازی و مرمت بناه

 ی درون شهری هاچشمهو  هاسرابساماندهی، تجهیز و آماده سازی 

 ای ی ارتباطی هوایی و جادههاشبکهتوسعه 

ی گردشگری منطقه به طریق شرکت در هاجاذبهتبلیغات الزم به ویژه خارج از استان و کشور بر اساس شناساندن 

 سیمای داخلی و خارجی و صداوهانمایشگاه

 رفاهی  –تفریحی و پذیرایی  –مراکز اقامتی  – هانظیر جاده هارساختیزایجاد 

 ی اجرایی مرتبط با گردشگری های آموزشی برای تمامی افراد و دستگاههادورهبرگزاری 

 ایجاد بستر مناسب در آزادسازی حریم اماکن تاریخی و ایجاد محور گردشگاهی بین اماکن مختلف گردشگری

 های مرتبط با گردشگریاده از مدیران متخصص در امر گردشگری در سازماناستف

 هاگذاری مشترک توسط این سازمانهای مرتبط و سیاستجلوگیری از تداخل وظایف سازمان

 منابع:

 وجهان، انتشارات واژگان خرد،مشهد رانیدرای شهری گردشگر( 3148احمد )ی،نارید

ی فرهنگی، تهران، هاپژوهشاستراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر  ، مدیریت(3140، )آردیوید، فرد 

 چاپ دوم.

 ، انتشارات دانشگاه پیا نور.گردشگری، جغرافیا و صنعت 3148رضوانی، علی اصغر؛ 

نامه کارشناسی ارشد، شهری با تأکید بر توسعه پایدار)شهر تبریز(، پایان  گردشگریریزی (، برنامه3143کردی، محمد، )

 دانشگاه شهید بهشتی.

، مجله 3148ی کاربرد در طراحی شهری، پاییز و زمستان، برا(SWOTکار، کورش، مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوات )ل گ

 ، سال پانزدهم 83، شماره صفحه

، سال اول 3141یی، ایرافجغ شهاندی، دو فصلنامهگردشگریبومی در تعامل با شهری گردشگری توسعه بررس، قهیصدی لطف
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