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  SWOTبا استفاده از مدل  گردشگري و توسعه پایدار شهر قزوین

  

  2سیده سروناز میرخسروي، 1محدثه صحرایی خانقاه

mohadesehsahrai@ut.ac.ir

  چکیده

بصورتیکه . در سطوح مختلف جغرافیایی استتوریسم به عنوان یکی از ارکان گردشگري مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران 

سرمایه . غالب دست اندرکاران توسعه در جهت عملیاتی نمودن تأثیرات آن در نواحی گردشگري اقدامات فراوانی را انجام داده اند

در داخل و  گذاري در صنعت گردشگري داراي اثرات و تبعات، اقتصادي، اجتماعی و حتی کالبدي است از این رو باتوجه به اینکه

در کنار این آثار جاذبه هاي طبیعت گردي . پیرامون برخی شهرهاي ایران، آثار ارزشمند تاریخی از نیاکانمان به یادگار مانده است

امکان و فرصت مناسبی براي توسعه شهري ... همراه با جلوه هاي زیباي زندگی و فعالیت انسانی شامل کشتزارها، باغات، صنایع دستی و 

بر پایه وجود ارتباط دو طرفه توسعه پایدار و گردشگري پایدار، براي آن که گردشگري . ر بر پایه گردشگري پدید آورده استپایدا

پژوهش حاضر با . بتواند به توسعه پایدار شهر کمک کند، باید اثرات آن در شهر شناسایی شده و مورد توجه خاص قرار گرفته شود

درت، ضعف، فرصت و تهدید موثر بر توسعه پایدار گردشگري شهر و تبیین الگوي مناسب جهت هدف شناخت عوامل و زمینه هاي ق

توسعه پایدار گردشگري شهري قزوین با استفاده از دو روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و داده هاي مورد نیاز بصورت 

قوت، ضعف، فرصت، ( SWOTپایدار شهري از مدل  اسنادي و پیمایشی تهیه گردیده است و در تشخیص و تعیین راهبرد توسعه

  .استفاده شده است) تهدید

  

SWOTتحلیل قزوین، توسعه پایدار شهري، گردشگري شهري، اثرات گردشگري، : واژگان کلیدي
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  دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه تهران: محدثه صحرایی خانقاه -

2
  )یادگارامام(سیده سروناز میرخسروي دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري  - 
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  مقدمه

ها نفر امروزه شهرها یکی از پر بیننده ترین مقاصد گردشگري جهان به شمار می آیند که هر ساله پذیراي میلیون 

جهانگردي شهري اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کارها، اقدامات اجتماعی و تغییرات . گردشگرند

با توجه به این ) 92، 1388حاجی نژاد و همکاران، .(فضایی فراوانی را به ویژه در کشورهاي اروپایی شکل می دهد

هري به صورت یک امر اقتصادي با اهمیت درآمده است موضوع گردشگري براي بسیاري از مدیران و مسئوالن ش

که مستلزم ارزیابی صحنه رقابت، تعریف و تعیین هدف ها، داوري میان گزینه هاي گوناگون در زمینه سرمایه 

گذاري و آمایش و ایجاد ساختار مناسب و تجارتی فرآورده هاي گردشگري شهري و در نهایت اساسی ترین 

دیناري، (هادي، تفصیلی و جامع می باشد است : یژه به این مسئله در طرح هاي کالن مانندموضوع که همانا توجه و

روانی شهروندان گرفتار  _شهرها به عنوان مقاصد گردشگري عالوه بر ارضاي بخشی از نیازهاي روحی ). 11، 1384

 _حوزه هاي شهري در روزمرگی هاي کسالت بار حاصل از مدرنیسم، زمینه جذب گردشگر از دیگر مناطق و 

فرهنگی، کالبدي و زیست محیطی متفاوتی  _روستایی در ابعاد ملی و فراملی بازخوردهاي مثبت اقتصادي، اجتماعی 

این دو بعد منجر به انتخاب متفاوت مقاصد مختلف گردشگران می ) 1372رسول اف، .(را در بر خواهد داشت

در مناطق غیر مسکونی یا طبیعی در صورت . سکونتی می باشداین مقاصد شامل مناطق سکونتگاهی و یا غیر . گردد

افزایش فعالیت هاي ناپایدار گردشگري، یکپارچگی این مقاصد دستخوش تغییراتی گشته و ظرفیت پذیرش 

امروزه گردشگري ). 68، 1389سیف الدینی و همکاران، .(گردشگري آنها از ابعاد اکولوژیکی کاهش می یابد

و در ).  Davenport & Davenport, 2006: 15(باشدترین بخش اقتصادي در دنیا میبزرگترین و گسترده

افزون بر این بسیاري از برنامه ریزان و سیاست گذران . حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصاد تجاري جهان است

عنا (ایش خدمات یاد می کنندتوسعه نیز از گردشگري به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار و افزایش اشتغال به مثابه افز

در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ، در پی بهره گیري از ). 25: 1388بستانی،  

توانمندي هاي کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتري از درآمد ناشی از صنعت توریسم را به خود اختصاص 

  .)1388، خشانی نسب، حمید رضا؛ ضرابی، اصغرر(دهند
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  بررسی اثرات گردشگري شهري در توسعه پایدار شهري

Abby(گردشگري اصوال یک فعالیت اقتصادي پایدار می باشد که به عنوان یک صنعت محسوب می شود & 

Wall, 2006:162  .(امروزه گردشگري بیشترین رشد را در بین بخش هاي مختلف اقتصادي دارد)Hamilton

& Etal, 2005: 255   .( در عین حال نقش مهمی در  رشد و توسعه اقتصادي کشورها و به ویژه کشورهاي در

حال توسعه دارد، صنعت گردشگري که بزرگترین صنعت در جهان امروز است، فرصت هاي شغلی بسیار ي ایجاد 

Doeldner(می کند & brent Richie, 2003: 86  (وب می و از کم هزینه تزین راه هاي ایجاد اشتغال محس

بسیاري از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و به گونه اي که شود، 

اکنون بخش صنعت گردشگري، به طور مستقیم و غیر مستقیم ). 56-54: 1378لی،( توسعه ساختار زیربنایی می دانند

رشد و  ).153: 1388محسنی،(لی به وجود آورده استمیلیون فرصت شغلی تمام وقت، نیمه وقت و فص 200بیش از 

توسعه صنعت گردشگري ضمن این که از یک سو به دلیل دستیابی به ارز خارجی وایجاد درآمد و اشتغال زایی، 

منبع افزایش درآمد و رونق براي بیشترین عرصه هاي فعالیت اقتصادي در یک کشور است؛ بلکه از سوي دیگر به 

منجر می را در مناطق  در بخش خدمات به افزایش درآمد هاي مالیاتی و توزیع مجدد ثروت دلیل افزایش درآمد

از سوي دیگر، گردشگري با تاثیراتی که بر توسعه نواحی دارد موجب کاهش ناموزونی  ). 23: 1381کهن،(شود 

صیدایی و ( ) 91: 1387شماعی،(هاي منطقه اي و ناحیه اي و در نهایت پیدایش تحول و تنوع اقتصادي می شود

، تعداد گردشگران در سرار جهان بالغ بر 2000بنابر آمار سازمان جهانی گردشگري در سال ). 1389:57دهقانی، 

میلیون دالر به طور مستقیم وارد چرخه  475از این جریان گردشگري مبلغی حدود . میلیون نفر بوده است 701

 944میلیون نفر و درآمد حاصل از آن به  922براي گردشگران به  2008این ارقام در سال . اقتصادي جهان شده است

درصدي توریستها در  3/4پیش بینی می شود که با افزایش ).106: 1389فنی و محد نژاد، (میلیارد دالر رسیده است

خواهد  میلیارد دالر درآمد جهانی 5میلیارد نفر برسد؛ که روزانه  6/1به  2020هر سال تعداد جهانگردان در سال 

  ).Orams,1991:1(داشت

عالوه بر آثار اقتصادي، گردشگري به عنوان یک ترویج دهنده حسن نیت بین المللی داراي ابعاد فرهنگی، سیاسی و 

توسعه . جهانگردي یکی از بهترین راه هاي دستیابی به تجارب تاریخی و فرهنگی جوامع است. اجتماعی نیز می باشد
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خت متقابل فرهنگی و گسترش ارتباطات می شود و با افزایش درك متقابل سوء این صنعت موجب آگاهی و شنا

گردشگري در واقع پلی میان ملت هاي . تفاهم ها را از بین می برد و موجب صلح و وفاق بین المللی می شود

ی خطیبی و بیات( مختلف براي ارتقاء تفاهم چند جانبه، دوستی، همکاري و تبادل مشارکت به شکل مثبت تر می باشد

بر این اساس به ویژه در سال هاي اخیر رشد و توسعه این صنعت به  ). 56و  55: 1385غالمی، )(28: 1389دیگران، 

و بسیاري  از دولت ها به صورت جدي، بیشترین امکانات خود . صورت یک برنامه جدي و همه جانبه درآمده است

). 53:  1385غالمی،(واید سرشار آن به کار گرفته اندرا جهت رونق بخشیدن به این صنعت و بهره مندي از ع

  قلمرو تحقیق

درصد وسعت  1کیلومتر مربع به طور تقریبی  821هزار و  15استان قزوین در شمال غربی ایران با مساحتی حدود 

این استان از شمال به استان هاي گیالن و مازندران، از جنوب به استان . کشور را به خود اختصاص داده است

  .مرکزي، از غرب به استان هاي زنجان و همدان و از شرق به استان تهران محدود می شود

  روش تحقیق

وش پیمایشی از طریق پرسشنامه اقدام به تحلیلی بوده است، همچنین با استفاده از ر –روش تحقیق توصیفی 

سعی  SWOTسپس با استفاده از مدل . گردآوري اطالعات در مورد گردشگري و توسعه پایدار شهر قزوین گردید

  . شده تا بهترین راهبردهاي توسعه محدوده مورد مطالعه دست یافت

  بررسی و امکان سنجی گردشگري شهر قزوین

به منظور ارائه راهکارها و سیاست هاي توسعه پایدار شهر قزوین از طریق گسترش گردشگري پایدار در این شهر 

شناخت عوامل چهارگانه در جهت رفع ضعف ها و تهدیدها و بهبود قوت ها و فرصت ها امري اجتناب ناپذیر تلقی 

مترین نقاط قوت و فرصت ها به منظور بهره گیري بر این مبنا راهکار توسعه این شهر با فهرست نمودن مه. می گردد

پرداخته از برتري هاي رقابتی شهر، تبیین مهمترین فرصت هاي پیش رو به منظور رفع نقاط ضعف درون ناحیه اي 

  .می شود

  )تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها( SWOTمدل تحلیلی 

یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها براي هر  جهت تهیه و آماده نبودن معیار سنجش و درجه بندي هر

عامل وزن و اهمیت بیانگر میزان اهمیت و تاثیر هر کدام از عوامل یاد شده بر عملکرد پارك ها و فضاي سبز در 

. را به هر کدام از عوامل نسبت دهند 10شهر قزوین می باشد که پاسخ دهندگان می بایست یکی از اعداد صفر تا 

  .بیانگر باالترین اهمیت و وزن می باشد 10ر بیانگر بی اهمیت و بی تاثیر بودن و عدد عدد صف

به عنوان نمونه . رتبه امتیاز وضع موجود در این جداول بیانگر رتبه و وضعیت و شرایط موجود هر عامل می باشد

موجود، آن عامل در آن ممکن اسن فی نفسه یک عامل از وزن و اهمیت باالیی برخوردار باشد، اما در شرایط 
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در این حالت . سیستم، از شرایط مطلوبی برخوردار نبوده و از این جهت رتبه و امتیاز پایینی را به خود اختصاص دهد

را به وضع موجود هر عامل اختصاص  4تا  1جهت رتبه بندي و امتیاز دهی، پاسخ دهندگان می بایست یکی از اعداد 

بیانگر  3بیانگر رتبه کم یا ضعف کم، عدد  2گر کمترین رتبه یا ضعف اساسی، عدد بیان 1در این حالت عدد . دهند

  . بیانگر باالترین رتبه یا قوت بسیار باالي آن عامل می باشد 4رتبه مناسب یا رتبه قوت خوب و عدد 

  

  ماتریس بررسی عوامل داخلی): 1(جدول شماره 

ضریب   نقات قوت  ردیف

  اهمیت

وزن 

  نرمال

نمره   رتبه

  نهایی

مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمایه گذاري و برنامه ریزي گردشگري   1

به عنوان قطب مهم  آن در جهت استفاده از منابع طبیعی و انسانی و معرفی

  گردشگري

9  0,03  4  0,128  

وجود میوه هاي سردسیري و محصوالت کشاورزي و بازار مناسب براي فروش این   2

  به گردشگرانمحصوالت کشاورزي 

9  0,033  0,096  

وجود وضعیت باالي آگاهی و سواد در بین مردم شهر و حس همکاري و   3

  مشارکت در بین مردم شهر

8  0,032  0,057  

وجود اداب و رسوم فرهنگ محلی و سنتی و نیز مکان هاي تاریخی و دیدنی که   4

  بعضا از گذشته بجاي مانده اند

9  0,034  0,128  

  0,085  0,033  8  اندازهاي زیبا و منحصر به فرد به همراه فضاي سبز و باغات در شهروجود چشم   5

آبیک، مجاورت و نزدیکی به مراکز جمعیتی و مراکز شهري از جمله شهر   6

  بویینزهرا، تاکستان و الوند

7  0,02  2  0,05  

  0,096  0,033  9  وجود ارتفاعات جهت انجام ورزشهایی از قبیل کوهنوردي و راهپیمایی  7

  0,074  0,023  7  سهولت دسترسی به جاده کشور  8

تنوع حیات جانوري و پوشش گیاهی شهر و جاذبه هاي گردشگري شهري در شهر   9

  قزوین

7  0,022  0,05  

داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا در شهر جهت استراحت و تمدد اعصاب و   10

  تفریح

8  0,034  0,113  

  0,057  0,032  8  تفریحی شهر قزوینجاذبه هاي ورزشی و   11

وجود خانه هاي قدیمی و آثار تاریخی متعدد و داراي نقاط مستعد گردشگري در   12

  داخل شهر

9  0,034  0,128  

آب، برق، گاز، (وجود حداقل تسهیالت زیربنایی در اطراف بناهاي تاریخی شهر   13

  )تلفن

9  0,031  0,032  

  0,128  0,034  9  ارزش معماري بناهاقدمت بناهاي تاریخی شهر و   14
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اعتقاد مسئولین به اشتغال زایی به وسیله گسترش گردشگري پایدار به عنوان یکی   15

  از مهمترین سازوکارهاي مناسب در جهت توسعه پایدار شهر قزوین

9  0,032  0,064  

        نقاط ضعف  

گردشگري به دالیل عدم تمایل ساکنین شهر در جهت سرمایه گذاري در بخش   16

مختلف از جمله افزایش سوداگري زمین و خرید و فروش اراضی، عدم آشنایی به 

  صنعت گردشگري

9  0,033  0,096  

  0,085  0,033  8  عدم وجود برنامه ریزي و سرمایه گذاري هاي دولتی در شهر قزوین  17

  0,096  0,033  9  گردشگرينبود ارتباط فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی مناسب بین آثار با ارزش   18

  0,128  0,034  9  نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیالت بهداشتی و خدماتی  19

0,096  0,033  9  نبود تسهیالت و امکانات رفاهی کافی در شهر قزوین  20

0,096  0,033  9  عدم وجود نیروهاي متخصص و اموزش دیده در شهر قزوین  21

  0,085  0,033  8  آموزش دیده در شهرعدم وجود راهنما و کارکنان   22

  0,085  0,033  8  نبود محافظ و نگهبان جهت جلوگیري از تخریب آثار باارزش گردشگري  23

  0,085  0,033  8  نبود تابلوهاي راهنما در داخل محوطه آثار و فقدان نورپردازي داخل آنها  24

  0,05  0,022  7  )در زمستانتراکم کم ( توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال   25

  0,043  0,022  6  عدم آگاهی مردم شهر در نقش آثار جهت توانمندسازي اقتصادي شهر قزوین  26

کمبود یا نبود مشارکت محلی در رسیدگی به وضعیت آثار و سعی در رشد و   27

  توسعه گردشگري شهر

8  0,034  0,113  

  0,096  0,033  9  )همانند جاده ها و فاضالب(نامناسب بودن زیرساختهاي محیطی و کالبدي   28

  0,074  3  0,02  7  نامناسب بودن تاسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی  29

  0,085  0,033  8  )کوچه هاي قدیمی(نبود معابر مناسب در رسیدن به آثار   30

  0,05  2  0,02  7  منظر و چشم انداز نامناسب پیرامون آثار  31

  0,064  2  0,03  9  جهت جذب مسافران گذري نبود تابلوهاي راهنما  32

  0,142  4  0,04  10  وجود کاربري هاي ناسازگار در اطراف آثار  33

عدم آشنایی ساکنین شهر قزوین و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با   34

  گردشگران

9  0,03  4  0,128  

2,979  -  -  282  جمع  -

  ]مطالعات نگارندگان: ماخذ[

  

  ماتریس بررسی عوامل خارجی): 2(جدول شماره 

ضریب   فرصت ها  ردیف

  اهمیت

وزن 

  نرمال

نمره   رتبه

  نهایی

  0,097  2  0,48  10  وجود گرایش نسبت به توسعه گردشگري شهر توسط بخش دولتی خصوصی  1
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  0,097  0,482  10  افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاري در این مناطق  2

  0,131  0,0433  9  مسافرت و تفریح در بین مردم شهري و مردم حومهافزایش انگیزه بیشتر براي   3

  0,117  0,0393  8  قرارگیري در مسیر ارتباطی چند شهر مهم با جاذبه هاي گردشگري  4

  0,068  0,0342  7  امکان جذب مسافران نوروزي و تابستانی در هنگام عبور از جاده  5

  0,039  1  0,039  8  امکان اطالع رسانی توسط نهادهاي دولتی  6

امکان عدم ارائه خدمات و تسهیالت مطلوب به گردشگران در منطق تفریحی   7

  به علت تراکم باال در مقایسه با این منطقه در آینده...) تاکستان و (رقیب همانند 

6  0,0293  0,087  

  0,078  0,0392  8  وجود راههاي ارتباطی مناسب و سهولت دسترسی به شهر قزوین  8

افزایش توجه و حمایت مسئوالن کشور از توسعه پایدار گردشگري شهري با   9

  رویکرد اشتغال زایی و کسب درآمد

7  0,0342  0,068  

دولتی و غیر دولتی جهت حمایت و ارائه  وجود نهادها و سازمانهاي مختلف  10

   تسهیالت و خدمات مختلف به شهر قزوین

5  0,0242  0,048  

  0,058  0,0292  6  و با تجربه ئر مجاورت با این مناطق وجود نیروهاي متخصص  11

        تهدیدها  

  0,131  0,0433  9  عدم توجه کافی به وضعیت اقتصادي شهر قزوین  12

افزایش قیمت زمین و بورس بازي زمین و بالطبع افزایش بار مالی جهت ایجاد   13

  تجهیزات و تسهیالت گردشگري و مقرون به صرفه نبودن آنها

9  0,0434  0,175  

  0,131  0,0433  9  عدم تخصیص بودجه الزم جهت ساماندهی بناهاي تاریخی و محیط اطراف آنها  14

نبود آموزش کافی توسط دولت جهت آگاهی رسانی به ساکنین محلی و هدایت   15

  آنها براي اقدام جهت رشد و توسعه گردشگري

8  0,0393  0,117  

مناطق تفریحی رقیب همانند شهر تاکستان و غیره افزایش امکانات و خدمات در   16

  در مقایسه با این منطقه در آینده

7  0,0344  0,136  

افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت به سایر مناطق تفریحی نزدیک و   17

  ...)همانند تاکستان و (رقیب 

9  0,0433  0131  

  0,048  0,0242  5  مقایسه با شهر رقیب در آینده تراکم بیش از حد جمعیت و شلوغ شدن این شهر در  18

  0,175  0,0434  9  عدم توجه به مرمت و بازسازي بناهاي تاریخی توسط مسئولین  19

0,068  0,0342  7  ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران در این منطقه نسبت به قبل  20

و رسوم محلی و نوع  زبان، آداب: هماننئ(از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی   21

  با افزایش گردشگران...) پوشاك، معماري، مسکن و 

9  0,0433  0,131

  0,17  0,0434  9  بی توجهی گردشگران در آسیب نرساندن به بناهاي تاریخی  22

وجود آثار تاریخی فراوان در شهرهاي اطراف منطقه مورد مطالعه و نادیده انگاشته   23

  شدن آثار باارزش شهر

9  0,0434  0,175  
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از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار تخریبی آن همانند افزایش سیل   24

  تخریب زمین هاي کشاورزي و مزارع در قسمتهاي اطراف و شهر

7  0,0342  0,068  

  0,117  0,0393  8  ایجاد آلودگی هاي زیست محیطی توسط گردشگران  25

دولت جهت گسترش و توسعه خدمات، عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوي   26

  تجهیزات و تاسیسات گردشگري در این شهر

7  0,0343  0,102  

  2,78  --  205  جمع  

  ]مطالعات نگارندگان :ماخد[

  راهبردهاي بهبود بخشی گردشگري پایدار شهر قزوین با تکیه بر عوامل داخلی و خارجی): 1(نمودار شماره 

با عنایت به بررسی هاي انجام شده در مورد نقاط قوت، ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهاي خارجی می توان 

می تواند روش مناسبی براي توسعه پایدار گردشگري و در نتیجه  SWOTگفت که برنامه ریزي بوسیله تحلیل 

.توسعه شهري باشد
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  در جهت توسعه پایدار گردشگري در شهر قزوین SWOTتجزیه و تحلیل 

و عوامل تاثیرگذار ) نقاط ضعف و نقاط قوت(به منظور شناسایی و بررسی عوامل موثر درونی  SWOTتحلیل 

بر گردشگري پایدار در شهر قزوین بکار برده می شود در حقیقت از این روش ) فرصتها و تهدیدات(بیرونی ناحیه 

  .سایی مسائل و ارائه راهبردها و استراتژي هاي مناسب استفاده می گرددبعنوان ابزاري جهت شنا

  راهبردهاي اصلی -)SO(تهاجمی /استراتژیهاي رقابتی

بهره گیري هدفمند از افزایش افزایش مسافرت در بین طبقه شهرنشین و نیز نزدیکی با مراکز شهري پرجمعیت در *

  .توریستس به منظور ایجاد اشتغال و درآمد براي ساکنین شهر قزوینجهت بهره برداري از جاذبه ها و فرآورده هاي 

شناسایی و بهره گیري از جاذبه ها، فرآورده ها و دیگر مزیت هاي نسبی گردشگري این شهر جهت رقابت با سایر *

  .مناطق تفریحی رقیب

سازي عملکردهاي اعمال هماهنگی در بین ادارات و نهادها و بخش هاي مختلف مرتبط، بمنظور یکپارچه *

و بکارگیري تدابیر مدیریتی هماهنگ کننده با حضور  گردشگري پایدار شهري بوسیله برگزاري نشست ها

  .مردم و کارآفرینان سازمانهاي دولتی، غیردولتی،

زمینه سازي و بهره برداري از حمایت هاي بخش خصوصی براي سرمایه گذاري در صنعت گردشگري در شهر *

فاف سازي سیاست هاي دولتی و برنامه هاي محلی، نحوه اخذ مالیات و پرداخت یارانه و تسهیالت قزوین از طریق ش

  ...بانکی و

تمرکز عمده فعالیت هاي گردشگري بر بهره برداري از منابع و جاذبه هاي موجود و بالاستفاده گردشگري همانند *

  .ور کسب درآمد و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار شهربه منظ... چشم اندازها، ارتفاعات و رودخانه ها و فضاي سبز و 

  )ST(استراتژي هاي تنوع 

تنوع بخشی به امکانات، فعالیت ها و خدمات گردشگري به منظور جلب رضایت گردشگران و پیامد آن افزایش *

  .مختلفتعداد گردشگران در شهر قزوین و همچنین بکارگیري طبقات مختلف مردم شهر در فعالیت هاي متنوع و 

تنوع بخشی و توسعه برنامه هاي تبلیغاتی براي معرفی جاذبه هاي طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنگی، *

  .معماري و آداب و رسوم شهري این شهر و شرکت در جشنواره ها، نمایشگاهها و سمینارها بطور فعاالنه

در این مکان ها و تدوین دفترچه راهنما  توسعه و تجهیز مسیرهاي گردشگري شهر قزوین و ایجاد و نصب عالئم*

  .براي گردشگران و آموزش آنها

  )WO(استراتژي هاي بازنگري 

ضمن بازنگري به نوع و نحوه برنامه ریزي و حمایت دولتی از شهر گردشگري بهره گیري منطقی از نهاها، قوانین *

در شهر قزوین مورد مطالعه صورت و مقررات حمایتی در جهت توسعه و تجهیز زیرساختها، مختلف گردشگري 

  .گیرد

بازنگري به نحوه توزیع امکانات، خدمات و تسهیالت گردشگري و الویت دهی تخصیص مجدد این نوع امکانات *

  .به شهر قزوین با قابلیت باال و متوسط جذب گردشگر
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ده به منظور بهره بازنگري به قوانین و مقررات اراضی شهري و شهر قزوین و مکانهاي گردشگري این محدو*

  .برداري و استفاده از قسمتهاي مختلف آن براي عموم و همچنین جلوگیري از بورس بازي زمین

ضمن بازنگري به نوع و نحوه بهره گیري از مشارکت هاي مردمی در توسعه و تهیه و اجراي طرحها و تجهیز مناطق *

ست تا از طرف نیروهاي متخصص و نهادهاي شهري مورد مطالعه به لحاظ امکانات و خدمات گردشگري الزم ا

  .مختلف در جهت احیا و توسعه این مناطق اقدامات جدي صورت گیرد

  )WT(استراتژي هاي تدافعی 

برگزاي سمینارها و نشستهاي توسعه سرمایه گذاري در صنعت گردشگري شهري توسط سازمان میراث فرهنگی *

کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران مقیم ایران و ایرانیان صاحب قزوین با سایر دستگاهها و مسوالن مرتبط و 

سرمایه خارج از ایران و ایجاد تسهیالت و امتیازات ویژه سرمایه گذاري در زمینه احداث هتل ها، مجتمع هاي 

  .اقامتی، تاسیسات تفریحی، ایجاد زمین هاي ورزشی و موسسات آموزشی و علمی در شهر قزوین

رسانی به مردم در نحوه برخورد با گردشگر و گردشگري در شهر مورد مطالعه، به منظور  آموزش و اطالع*

جلوگیري از تعارض بین گردشگران و مردم، می باید به گردشگران در زمینه فرهنگ و آداب و رسوم مکانهاي 

  .خاص و سایر موارد آموزش داده شود

یرساختها، و تسهیالت مختلف گردشگري و کسب زمینه سازي و تشویق مردم به مشارکت در جهت توسعه ز*

درآمد از این طریق و همچنین استفاده از مشارکت بخش خصوصی در زمینه هایی که مردم نمی توانند مشارکت و 

  .یا سرمایه گذاري نمایند

نتیجه گیري و پیشنهادات

رهنگی در شهر، قزوین می نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل وجود جاذبه هاي گردشگري و ارزش هاي ف

از طرفی در محدوده شهر آثار منحصر به . تواند سالیانه پذیراي جمع کثیري از گردشگران داخلی و خارجی باشد

به عبارتی چنانچه . فردي وجود دارد که امکان توسعه پایدار تحت تاثیر جاذبه هاي گردشگري شهر را دارد

به فراهم آید امکان اشتغال و کسب درآمد براي ساکنین شهر فراهم می زیرساختهاي الزم براي استفاده از این جاذ

نشان می دهد رشد و توسعه جوانب مختلف  SWOTاز طرفی با توجه به ارقام حاصل ارزیابی به روش . آید

  .گردشگري شهر قزوین با استفاده از نقاط قوت داخلی براي بهره برداري از فرصتهاي خارجی می باشد

نابع انسانی، طبیعی و اقتصادي شهر و تقویت ارتباط فیزیکی بین شهر قزوین و شهرهاي پیرامون و استفاده از م

همچنین اطالع رسانی بیشتر نسبت به معرفی جاذبه هاي شهر در نهایت منظرسازي محیط مهمترین راهبردهاي توسعه 

  :رائه داداز این رو می توان پیشنهادهایی به شرح ذیل ا. پایدار شهر قزوین می باشد

شناسایی جاذبه ها و فرآورده هاي مختلف گردشگري شهري در مناطق مختلف و بهره گیري بهینه و -1

.هدفمند از آنها در جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد شهرنشینان

.ایجاد اقامتگاهها و میهمانخانه هاي ارزان قیمت و خانه هاي اجاره اي جهت اقامت گردشگران-2
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توسعه برنامه هاي تبلیغاتی براي معرفی جاذبه هاي طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنگی، معماري و -3

آداب و رسوم شهري هر منطقه با توجه به ویژگی هاي اجتماعی و فرهنگی و محیطی آن منطقه و شرکت 

.جشنواره ها، نمایشگاه ها و سمینارها به طور فعاالنهدر 

گردشگري شهر قزوین و ایجاد و نصب عالئم، قوانین و مقررات در این مکانها و  توسعه و تجهیز مسیرهاي-4

.تدوین دفترچه راهنما براي گردشگران و آموزش آنها

واگذاري امور اداره مراکز تفریحی و اقامتی به مردم محلی جهت مشارکت و ایجاد درآمد و اشتغال براي -5

.آنها

ستی شهري و سایر تولیدات سنتی شهر کشاورزي و همچنین غرفه ایجاد بازارهاي روزانه و هفتگی صنایع د-6

.هاي کاالي فرهنگی در روزها و فصل ورود گردشگران

.تعیین میزان مسئولیت و نقش بنگاههاي اقتصادي در گردشگري شهري-7
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