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چکیده

درجةتوانگردشگریدرایجادتوسعهدریکمنطقهبهمقدارزیادیبههمسوییفرهنگضمنیوفرهنگعینی

هایمدیریتیحکومتمحلیبستگیدارد.قزوینیکیازشهرهایتاریخیوفرهنگیایراناستگیریتصمیم

شناختیهشحاضرتحلیلجامعه.هدفازپژوشدهدرکلکشوراستبیشترینتعدادآثارباستانیثبتکهدارای

منطقه توسعة روشتأثیراتصنعتگردشگریبر است. قزوین( شهرستان مطالعه: )مورد قزوین ایاستان

توصیفی حاضر -پژوهش تکنیک از استفاده با راهبردها تدوین برای است. گروهSWOTتحلیلی دو از

نفروذی140گردشگران گردشگری( جمعنفرداده120نفعان)مشاغلمرتبطبا سپس،ها آوریانجامشد.

تکنیکدلفیمسئوالنومتخصصاندرطیسهراندنفراز41اتفاقنظربینیآیندۀگردشگریقزوینبرایپیش

نتایجیافتهبه نشانمیدستآمد. دهدنیازبهاستراتژیبازنگریونگاهجامعومثبتبهگردشگریمنطقهها

نفعانمنطقهتعارضمنافعهایهمةذینیوفرهنگعینیبرآمدهازاهدافوارزشتفاوتفرهنگضماست.

به صنعتگردشگریقزویندارد.متعددیرا آیندۀ ارتباطتنگاتنگیبا استکه آورده مدیرانوجود بنابراین،

سیاستتصمیم وصولبهآندر حیثتوانتعیینهدفو از عاجزمیگذاریگیرنده ها با قدرتبسیارشوندو

می کار هماهنگاندک گرو در گردشگری اقتصادی توسعة کنند. است. متعارض منافع نمودن اصولتنظیم

انطباقگذاریگردشگریقزوینمیسیاست ازرویکرد استفاده توانددرجهتتوانمندسازیحکومتمحلیبا

ایدرسایةصنایعمهمتوسعةمنطقههایمحورازمؤلفهمحوروهمچنینگردشگریاجتماعتکرارشوندهمسئله

پذیرشود.خالقوصنایعفرهنگیامکان
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مقدمه
شد. گزین  عنوان الگوی نوین توسعه جای ای به ریزی منطقه زا در برنامه میالدی، توسعة درون 1990در اوایل دهة 

پژوهانه و  های دانش یافته مورد توجه عرصه یافته و سپس در کشورهای کمتر توسعه نخست در کشورهای بیشتر توسعه

زمان با این دگرگونی در تفکر اقتصادی،  (. هم2005کوک، ای قرار گرفت ) گذاری توسعة فضایی در سطح منطقه سیاست

ریزی راهبردی و همکارانه انجام  بر اهداف کالن و خرد و برنامه ریزی مبتنی ریزی کل به سمت برنامه حرکت از برنامه

گرایی بر پایة اصول  ای با رویکرد پساتوسعه زای توسعة منطقه (. دیدگاه مردمی، تکاملی، و درون2013)بایکا،  شده است

و محلی و برای چه ای  ای چه نوع توسعة منطقه توسعة پایدار در پاسخ به این مسئله است که در سطوح محلی و منطقه

افزایی  ریزی خود را طبق هم ای، نظام برنامه های منطقه رغم توجه به تفاوت کسانی مناسب است. این نوع توسعه، به

ای، عالوه بر توجه به  کند. در رویکرد توسعة منطقه های مختلف اجتماعی برای رسیدن به هدف پیگیری می نظام

شود و اهداف و  یکی، فرهنگی، قومیتی، زبانی، و اجتماعی نیز درنظر گرفته میهای اکولوژ رویکردهای اقتصادی، ویژگی

های نرم با  آید. از طرفی، گسترش فناوری وجود می گذاران، و مردم به ریزان، سیاست مقاصد مشترکی در ذهن برنامه

می و مادی به سمت مدارانة خود در بستر فرهنگ نمایانگر حرکت عظیم بشریت از تأمین نیازهای جس ماهیت ارزش

های سبزبودن،  در قالب صنایع خالق با ویژگی(، 1389) تأمین نیازهای روحی و معنوی است. از نظر ملکی فر

های توسعه  تواند یک هدف خاص برای استراتژی زایی، و رشد اقتصادی باال در همسویی با صنعت گردشگری می اشتغال

اند  گردی گردشگری به ترتیب عبارت ده کشور مطرح دنیا در زمینة بومباشد. ای  های اقتصادی منطقه ریزی در بافت برنامه

میلیارد دالر حجم معامالت  8000از: فرانسه، اسپانیا، امریکا، چین، ایتالیا، ترکیه، مکزیک، تایلند، آلمان، و انگلستان که 

های  های مناطق خود برای کسب فرصت کنند و هر کدام منطبق با ظرفیت اقتصاد گردشگری را در بین خود تقسیم می

(. مؤسسة 1399باشند )یوسفی،  گذاری گردشگری منطقة خود می صنعت گردشگری پایدار متعهد به اصول سیاست

گذاری در عرصة هنر و فرهنگ به دلیل بازدهی باال،  المللی مدیریت مک کینزی بر این باور است که سرمایه مشاورة بین

هاست. موزة  ها و بنگاه گذاری کشورها و استان ای جذاب برای سرمایه ای فراوان عرصهه مخاطرات پایین، و فرصت

هزار گردشگر و ایجاد بیش از هشت هزار  000/600/2گاگنهایم در بیابائوی اسپانیا، طی دو سال اول فعالیت خود، با جذب 

)صنایع فرهنگی: صنایع آینده، به این سو به صنعت گردشگری محلی رونق بخشیده است  1997فرصت شغلی از سال 

های عمومی یک هدف به خودی خود نیست، بلکه درآمد حاصل از  (. ترویج گردشگری از طریق سیاست20-21: 1393

 (.2017ارز خارجی رشد اقتصادی و تولید شغلی است که گسترش آن به همراه خواهد داشت )کاستیلو و همکاران، 

تواند هدف بلندمدت سیاست اقتصادی  افزایش اشتغال و رشد  بدون شک می توریسم با توجه به پتانسیل خود برای

هایی به  وری بیشتر و مقیاس اقتصادی برای کاالها و خدمات بر اساس تقاضا، ارسال سیگنال : تولید بهرهباشدای  منطقه

بیشتر برای انتخاب  های رقابت و گزینه کنندگان جدید، تأثیر مثبت بر کاالها و خدمات و بازار برای ورود شرکت

ها بر اساس آگاهی فضایی  اگر سیاست(. 2018 کننده و مؤثر در کیفیت زندگی مردم منطقه )حبیبی و همکاران، مصرف

های  ای نامتوازن و شکننده را به همراه خواهد آورد. جریان های محلی در آن لحاظ نشود، توسعه انتظام نیابد و تفاوت

های  یافته کوچ کنند. همچنین، سیاست سرمایه و نیروی کار در شرایط نابرابر میل خواهند داشت به مناطق توسعه

 (. 1394تواند به این امر دامن بزند )ازکیا و همکاران،  ینامناسب دولت م

 بیشترین دهة اخیر یک از بیش در که است جهانی اقتصاد های بخش ترین مهم از یکی گردشگری صنعت

 دنبال به جهان در ها حکومت همة تقریباً است. داشته جهان مختلف صنایع میان در را زایی اشتغال و درآمدزایی

 استعداد طبیعی و فرهنگی متنوع های جاذبه با ایران پهناور کشور باشند. می خود کشور در صنعت این از گیری بهره
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 که دهد نشان می سطح کالن کشور فرادستی قوانین و اسناد بررسی دارد. صنعت گردشگری توسعة برای ای العاده فوق

 تعریف ایران، توسعة پنجگانة های برنامه است. در بوده ریزان برنامه و گذارن توجه سیاست مورد کمتر گردشگری صنعت

سالة پایتخت بودن  وهفت ، با پیشینة پنجاهقزویندر این میان شهر تاریخی و فرهنگی است.  نشده گردشگری از مشخصی

است. این شهر در مسیر  اسالمیو  تنوع بسیار زیبا و جذاب از تلفیق هنر و معماری ایرانیدر دوران صفویه، سرشار از 

. اشاره به این نکته قابل تأمل شده در کل کشور است بیشترین تعداد آثار باستانی ثبتجادة ابریشم قرار گرفته بود و دارای 

عنوان  ای طراحی شد که در آن گردشگری به اسکان بشر سازمان ملل متحد برنامه در برنامة 1384سال است که در 

عنوان عاملی  در این برنامه به گردشگری به اقشار مردم مطرح شد. ةو کسب درآمد برای همعامل مهم رفاه عمومی 

د تا پول بیشتری وارد مقصد وش سبب می که سطح زندگی مردم در شهر و ،اجتماعی ،برای رشد اقتصادینگریسته شد 

 ،اقتصادی ر منطقه از نظرها موقعیت ه اقتصادی آن منطقه بیاید. در این برنامه ةد و به کمک چرخوگردشگری ش

ترین  مهم کار رود. عنوان الگو برای دیگر نقاط جهان به و مشکالت محیطی شهرنشینی بررسی شد تا به ،اجتماعی

هایی  ها و سازمان ارگان ةها از هم یعنی برای اجرای این پروژه .ها بود بودن آن ها مردمی و همگانی خصوصیت این طرح

شهر و منطقه به محلی بهتر  ،با مشارکت همگانی ،به این ترتیب شد. استفاده می داشتندکه در یک فضای شهری حضور 

شهر  ،نهایت برای اینکه این طرح از شکل تئوری خارج و به مراحل اجرایی نزدیک شوددر شد. برای زندگی تبدیل می

شده از سوی  بندی اعالم زمان ة امقزوین از برن اما های ممتاز و متنوع انتخاب شد. عنوان شهری با موقعیت قزوین به

دار بخش گردشگری در سند  های اولویت در حال حاضر، در برنامه سازمان ملل برای اجرای پایلوت گردشگری عقب ماند.

سالة توسعة استان به موارد مناسبی در توسعة گردشگری منطقه اشاره شده است. اما  آمایش منطقة قزوین و در برنامة پنج

روند صعودی داشته و از سال  1395نسبت به سال  1396ارات دولتی، اعم از ملی و استانی، فقط در سال اختصاص اعتب

نسبت به  1398برداری )فقره( صادرة بخش گردشگری سال  در تعداد پروانة بهرهشروع به کاهش نموده است.  1397

درصد در استان قزوین رشد وجود 66 درصد و تعداد اشتغال ایجادشده )نفر( صادرة بخش گردشگری 40، 1397سال 

گذاری مواجه است  درصد در بخش گردشگری با کاهش سرمایه8شده منفی  گذاری انجام داشته است. اما در حجم سرمایه

های مرتبط استان، نیاز است  آمده از سازمان دست (. با این آمار و ارقام به1398داری قزوین، زمستان  گذاری استان )سرمایه

نفعان گردشگری منطقه بررسی شود.  ای قزوین از دیدگاه ذی موجود و تأثیر گردشگری بر توسعة منطقه تا وضعیت

ها، بینش اجتماعی، فرهنگ، و ...  گذاری های گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، سیاست ـ با داشتن پتانسیل قزوین

توسعة صنعت گردشگری در منطقه داشته باشد.  ـ بجاست تحولی شایسته در قالب   ت دارای شرایط و مقتضیات خاص خود

با استفاده از آرای ای مرتبط با صنعت گردشگری قزوین  های توسعة منطقه شاخصشناخت و ارزیابی  در این پژوهش

شود. همچنین، با نمایش  ها و راهبردهای پژوهش استخراج می پذیرد و استراتژی نفعان منطقه صورت می گردشگران و ذی

های احتمالی در  شود تا چالش بینی می ایند دلفی مسئوالن و متخصصان استانی، آیندة گردشگری قزوین پیشسه راند فر

 ای استان مورد توجه قرار گیرد. ریزان مدیریت مشارکتی، محلی، و منطقه اندرکاران و برنامه های دست ریزی برنامه

 پرسشآغازینتحقیق

ای استان قزوین )مورد مطالعه: شهرستان  دشگری مرتبط با توسعة منطقههای گر شناختی تأثیرات شاخص تحلیل جامعه

  روست؟ قزوین( چگونه است؟ صنعت گردشگری منطقه با چه موانع و مشکالتی روبه

بینی آیندة صنعت گردشگری استان )مورد مطالعه: شهرستان قزوین( با توجه به وضعیت موجود در ابعاد مختلف  پیش

 چگونه است؟ 
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ای استان قزوین )مورد مطالعه: شهرستان  شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه شناخت و بررسی جامعه

.قزوین(

سؤاالتپژوهشازنظرگردشگران

چگونه است؟ای در شهرستان قزوین  شناختی تأثیر رضایت گردشگران بر توسعة منطقه . تحلیل جامعه1

 چگونه است؟ای در شهرستان قزوین  گذاری گردشگری بر توسعة منطقه أثیر سرمایهشناختی ت . تحلیل جامعه2

چگونه ای در شهرستان قزوین  های گردشگری بر توسعة منطقه شناختی تأثیر دسترسی به زیرساخت . تحلیل جامعه3

 است؟

 چگونه است؟ ان قزوینای در شهرست های گردشگری بر توسعة منطقه شناختی تأثیر کیفیت زیرساخت . تحلیل جامعه4

نفعانسؤاالتپژوهشازنظرذی

 شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر کیفیت زندگی در شهرستان قزوین چگونه است؟ . تحلیل جامعه1

 چگونه است؟شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة پایدار در شهرستان قزوین  . تحلیل جامعه2

 چگونه است؟گردشگری بر ایجاد اشتغال در شهرستان قزوین  شناختی تأثیرات صنعت . تحلیل جامعه3

شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر معرفی میراث تاریخی و منابع طبیعی در شهرستان قزوین  . تحلیل جامعه4

 چگونه است؟

  چگونه است؟ شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر تغییر سبک زندگی در شهرستان قزوین . تحلیل جامعه5

داخلی پیشینةتحقیقات
ای استان  شناختی تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه ( در رسالة دکتری خود به تحلیل جامعه1394آقاجانی )

دست  متفاوت تأثیرات درجة با ای منطقه توسعة بر گردشگری صنعت عامل اثرگذار  24به گیالن )موردی شهرستان رشت(

 مدیریت نحوة درآمد؛ ایجاد گردشگری؛ یها زیرساخت کمبود زندگی؛ تغییر سبک از: دان ها عبارت یافته که برخی از آن

 یها یافته .محیطی زیست آثار زندگی؛ کیفیت افزایش روابط شخصی؛ تغییر پسماند؛ و ضایعات مدیریت بهبود گردشگری؛

تأثیر »( در پژوهشی با نام 1395حیدرزاده و همکاران ) اند. هکرد تأیید را کمّی روش به رگرسیون سازی تحقیق مدل کیفی

کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و 

اند: کیفیت خدمات گردشگری بر رضایت و تصویر ذهنی  به نتایج زیر دست یافته« رضایت گردشگران در استان قزوین

گذارد. نقش  ی و همچنین تصویر ذهنی بر رضایت و وفاداری و رضایت بر وفاداری به مقصد گردشگری تأثیر میگردشگر

میانجی رضایت و تصویر ذهنی در رابطة بین کیفیت خدمات گردشگری و وفاداری به مقصد گردشگری و درنهایت نقش 

 یاسمی و همکاران  دشگران تأیید شد.میانجی تصویر ذهنی در رابطة بین کیفیت خدمات گردشگری و رضایت گر

به این « نقش اقتصادی گردشگری در توسعة پایدار شهری )مطالعة موردی: شهر بندرعباس(»( در پژوهشی با نام 1397)

نتیجه رسیدند که گسترش شبکة حمل و نقل برای گردشگران، افزایش امکانات تفریحی منطقه، و افزایش امنیت 

 گردشگری»در طرح پژوهشی  (1395) منصوری و  شود. پرچکانی غال در منطقه میگردشگران باعث گسترش اشت

های فرهنگی  به تأثیر مؤلفه در اروپای غربی )فرانسه و ایتالیا(میدانی  یها برداشت و مطالعاتی طی سفر« شهری فرهنگ

 لیون شهری مدیراندر معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری )مطالعة موردی: لیون فرانسه( به این نتیجه رسیدند که 
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 جملگی که شهر، این زیربرندهای بین ارتباط برقرارکردن و شهر معرفی در فرهنگی یها فهمؤل اهمیت فلسفة با درک

 مدیریت نمایند. پایدار را شهر این کنند و گردشگری عمل موفق لیون شهری برند معماری حوزة در اند، توانستند فرهنگی

 این درنهایت طراحی کند و المللی بین سطح در برندهایی «آشپزی» و «رویدادها»حوزة  دو در است توانسته شهری مناسب

قدرت و بازتعریف نظریة »( در رسالة دکتری خود با نام 1395ایمانی شاملو ) سازد. مشهور «شادی و نور شهر» به را شهر

به این نتیجه رسید که ظهور رویکردهای انتقادی تبیینگر « ریزی شهری )با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا( برنامه

داری در  کارهای سرمایههای اخیر نفوذ سازو ریزی شهری در دهه قدرت )سیاست( در عرصة علوم اجتماعی و برنامه

ریزی با  ریزی شهری در شکل رویکردهای برنامه ریزی شهری را آشکار کرده و به تبع آن موجب بازتعریف برنامه برنامه

ماهیت توزیعی به قدرت شده است.
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Capra (2018)   به این « لهستان در محلی یها دولت توسط گردشگری پایدار توسعة یها تالش»در پژوهشی با نام
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 .کند تقویت تاریخی آثار و بازارگردی، گردی، هنری، طبیعت صنعتی، تفریحی، جمله از ابعاد مختلفی را در خود گردشگری
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 های دلیل، شاخص همین به است. گرفته صورت تجاری و سودآوری اقتصادی اهداف با صرفاً جنوبی افریقای از بخش

.ندارد مطلوبی وضعیت جنوبی افریقای در اکنزبرگ منطقه گردشگری محیطی در زیست ویژه به و فرهنگی، اجتماعی،

نظریپژوهش مبانی
 کنندگان تأمین گردشگران، بین تعامل و روابط از حاصل نتایج و ها فعالیت فرایندها، عنوان به است ممکن گردشگری

 بازدیدکنندگان میزبانی و جذب در که شود تعریف اطراف یها محیط و میزبان، جوامع میزبان، یها دولت گردشگری،

داری در چرخة تولید، مصرف نه  های سرمایه گردشگری در توسعة فوردیسم با کسب ویژگی (.1396دارند )میرزایی،  نقش

گیری گردشگری انبوه فرصت  به شکل« خود»کار محسوب شد. این « خود»عنوان سفری برای تجربة گردشگری که  به
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در توسعة (. 100: 1392)ازکیا، شده و استاندارد ارائه شود  بندی عنوان محصولی بسته داد که در آن گردشگری به

گیرد، و  شود، فاصله می ها از کار بیگانه می شد که کارگر در آن مثابة ساعاتی تلقی می فوردیسم، اوقات فراغت به پست

تواند آزادی و رفاه خود را بازجوید  در فضاهای تازه اوقات و فراغت و گردشگری در مناسبت با سبک زندگی به زمانی  می

 -قانون تسری افقیمطابق  (.131: 1392)ازکیا،  پردازد در آن فرد به خودشکوفایی و ابراز وجود می بدل شده است که

گسترش روابط تجاری، مبادالت بازرگانی، و مراودات سیاحتی و علمی موجب درک و ، مراودة شهروندی از طریق عمودی

مردم محلی از تصور اگر  اند که  بر آن (29: 1993)همکاران آلن و (. 1379)دهشیری،  شود شناسایی متقابل فرهنگی می

خواهد در پی هایش بیشتر است، تمایل به مشارکت در مبادالت اجتماعی را  گردشگری این باشد که منافع آن از هزینه

 مشخص شدهرالمبپولوس و پیزام ةدر مطالع از توسعة گردشگری در جامعة خود حمایت خواهند کرد.مردم محلی داشت و 

 زاده، )مستولی اند تری از اثرات گردشگری داشته ادراک مثبتاند  کسانی که از نظر اقتصادی به گردشگری وابستهکه 

1389.)

محوردیدگاهتوسعةاجتماع

حل مسائل اجتماعی از  محور بر نوآوری و پیشگامی جوامع استوار است و برای یافتن راه های توسعة اجتماع تعیین ویژگی

کند که اعضای جامعه با دولت برای  آن را فرایندی تعریف میکند. باجلد برداری می و منابع اجتماعی بهره اعضای جامعه

محور  های توسعة اجتماع کنند. نمونه شوند و همکاری می بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی، و شرایط فرهنگی متحد می

کند و گاهی نیز به ایجاد  رتر زندگی برای اعضا تأکید میگیرد و بر بررسی کیفیت ب های جامعه را دربر می همة زمینه

های جدید برای همة اعضای  آوردن دامنة وسیعی از فرصت های فرهنگی، فراهم ها و مشاغل جدید افزایش آگاهی فعالیت

بودن، و بیشتر به  بودن، سبزبودن، اجتماعی محور به کوچک ورزد. مدل توسعة اقتصادی اجتماع جامعه تأکید می

های خوداتکایی اقتصادی، پایداری اکولوژیکی، کنترل اجتماعی  کند زمینه زابودن گرایش دارد. در اصل سعی می درون

برخورد با نیازهای فردی خاص، و ساخت یک فرهنگ اجتماعی را در جامعه فراهم سازد. در این راهبرد جامعة میزبان 

شود. اجزای اصلی  های گردشگری غالب محسوب می عنوان فعالیت همنابع پایة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیربنایی ب

ها با یکدیگر؛ مالحضات  کردن همة بخش محور عبارت است از: مسائل مدیریتی، مانند هماهنگ راهبرد گردشگری اجتماع

 اقتصادی؛ مسائل محیطی و قابلیت دسترسی -فرهنگی مانند میراث فرهنگی محلی؛ مالحظات بازرگانی -اجتماعی

(. با توجه به اهمیت اقتصاد فرهنگی با رویکرد صنایع خالق و صنایع فرهنگی، 1389)قدیری معصوم و همکاران، 

ها و  کوشند تا دولت و آنکتاد فعاالنه می (UNWTO)المللی مانند سازمان گردشگری جهانی ملل متحد  های بین سازمان

م دوستدار فرهنگ و هم دوستدار محیط زیست بوده و در های توسعة گردشگری خود را چنان طراحی کنند که ه سیاست

اجماع معقولی دربارة پارامترهای گستردة توسعة . (62: 1389فر و کیقبادی،  عین حال به نفع مردم بومی تمام شوند )ملکی

کار،  گذاری، بازار تواند راهبرد توسعة اقتصادی، پژوهش، سرمایه ای که می ای وجود دارد؛ مجموعه محلی و منطقه

وایت و از نظر . (5 1394)ازکیا به نقل از بیر و همکاران، زنی سیاسی، و غیره را شامل شود  های تکنولوژیکی، چانه نوآوری

. مستلزم مشارکت و دیالوگ 1ای وجود دارد:  چهار ویژگی برای راهبردهای توسعة محلی و منطقه(، 2001گازر )

ها دارای مالک محلی  . آن4شوند؛  . بسیج منابع محلی و مزایای رقابتی را شامل می3د؛ ان . مبتنی بر منطقه2اند؛  اجتماعی

در این باره الزم است به باورها و عقاید  (.pike, et al,2006:16)شوند  بوده و به صورت محلی نیز مدیریت می

  ای توجه شود. ای و محلی و تأثیر آن در فرایند توسعة منطقه منطقه
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 محوردانطباقتکرارشوندۀمسئلهرویکر/وبتاتوانمندسازیحکومتازحکمرانیخ

 پایان از که را ای فکری الگوهای ،(وولکاک مایکل و پریچت لنت اندروز، مت)حکومت سازی قابلیت کارشناسان نظر از

 صنعتی الگوی: نسل سه شامل اند کرده پردازی نظریه توسعه ابعاد سایر و اقتصادی توسعه برای تاکنون دوم جهانی جنگ

 های سرمشق عنوان به(خوب حکمرانی و عمومی بخش اصالح) خوب نهادهای اخیر دوره و ساختاری تعدیل الگوی شدن،

 حال در کشورهای برای که هستند غرب جهان تجربه از تقلیدی ها توصیه این همه. شدند معرفی دهنده نجات و اصلی

 را آن اجرا در اما پذیرفتند می گذاران سیاست را قبل نسل دو های سیاست. اند نداشته چندانی تناسب و کاربرد توسعه

 استقبال آن از و دهند نمی تن اساسا خوب حکمرانی های توصیه سیاست گذاران به که حالی در کردند می منحرف

 .کنند نمی
های مختلف اداری، و  ریزی عملیاتی، استانداردسازی در بخش سازی، بودجه ساالری، تمرکززدایی، شفاف شایسته

گذاران حتی اگر مصوب هم کنند،  های نسل سوم است که سیاست ترین آموزه رسی داخلی از جمله مهم های حساب نظام

به جای آنکه محتوا و کارکردها را اجرا کنند. امروزه، مردم کنند  در عمل اجرا نخواهند کرد یا کاریکاتور آن را ترسیم می

نمودن این انتظارات  هایی برای عملی های خود دارند و کارشناسان نیز برنامه همة کشورها انتظارات مشابهی از دولت

م ناممکن داشت، تحقق همة انتظارات باز ه کنند. اما حتی اگر هیچ ناکارآمدی و فسادی وجود نمی طراحی و مصوب می

شود. در ایجاد  های جدید اصالح نمی گذاری با الگوهای تقلیدی یا اقتباس سیاست توان گفت نظام سیاست بود. می

سازی کارکنان، تمرکز بیشتر بر همان سیاست، و  دهی جدید باید از راهکارهای اقتباس سیاست جدید بهتر، ظرفیت سازمان

های از پیش تعیین شده  حل های بیشتری ایجاد نشود و به جای راه شکست تزریق منافع بیشتر خودداری کرد تا مجدداً

پذیر  محور است و اصطالح تکرارشوندة انطباق حل محور در مقابل راه مسئلة واقعی جامعه را محور قرار داد. اصطالح مسئله

حل و مدل بهینه با  اههای مهندسی گرفته شده است. در این روش ر سازی در رشته اصطالحی است که از شیمی و مدل

گذاری  یابد. بنابراین، سیاست حل صحیح دست می های مختلف به راه ساز با آزمون شود و مدل آزمون و خطا کشف می

های از پیش تعیین شده و تقلیدشده از سایر کشورها.  های مکرر است نه راه سازی نیازمند آزمون همچون این شیوة مدل

های اقتصادی مانند بخش  از جمله تعارض منافع اقشار با یکدیگر، تعارض منافع بخشبا ایجاد تعارض منافع مختلف 

مالی با بخش صنعتی، تعارض منافع اقوام با یکدیگر، تعارض منافع بین نسلی، نسل کنونی با آینده در برداشت از ذخایر 

های اجرایی، توسعة  ا سایر دستگاهزیرزمینی و حفظ محیط زیست، تعارض منافع سازمانی مانند تعارض منافع شهرداری ب

نمودن این منافع متعارض است. اما هیچ نقشة راه از پیش  اقتصادی و اصالح وضعیت جوامع در گرو هماهنگ

ای برای حل این تعارضات وجود ندارد. اقتصادهای بزرگ و کوچک قربانی این تعارض شده و بسیاری از  شده تعیین

های متعارض قبل از وقوع بحران بیابند. مسئوالن  نمودن منافع گروه حلی برای هماهنگ اند راه مداران نتوانسته سیاست

. تالش 1کنند. این بقا از دو راه ممکن است:  مانند هر موجود زندة دیگری برای بقای خود در عرصة سیاست تالش می

گذاران راه دوم را انتخاب  . تظاهر به موفقیت. از قضا عموم سیاست2برای حل مشکالت و کسب احتمالی موفقیت؛ 

ساز است و کارکردن  سازند. تظاهر به کارکردن مشروعیت های کاذب می های واقعی پل کنند و به جای ساختن پل می

خطر بیندازد. منظور از  ها را به تواند بقای مسئوالن و سازمان آن فرساست بلکه می تنها بسیار مشکل و طاقت نه

سازی حکومت )مت اندروز، لنت  های اجرایی دولت است. از نظر کارشناسان، قابلیت ابلیتسازی حکومت افزایش ق قابلیت

شده است: توسعة  ای چهاروجهی است. سه وجه آن بسیار شناخته پریچت و مایکل وولکاک( رویکرد توسعه پدیده

ه چهارم توسعة اجرایی است ها وجود دارد. وج اقتصادی، توسعة اجتماعی، و توسعة سیاسی که نظریات مختلفی درمورد آن

اند )یعنی از شکوفایی اقتصادی، برابری اجتماعی، و  یافته که رکن سه وجه دیگر است. کشورها به همان اندازه توسعه
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دهد. پیشبرد سه وجه دیگر بستگی به  حاکمیت سیاسی مناسب برخوردارند( که قابلیت حکومت برای اجرا اجازه می

ساالر و نه برابری اجتماعی ممکن  د. در دولت ضعیف نه رشد اقتصادی بیشتر، نه جامعة مردمهای اجرایی دولت دار قابلیت

سازی حل  توان با کوچک سازی دولت در برخی از موارد کارساز باشد، اما مشکل ضعف دولت را نمی است. شاید کوچک

اند. دموکراسی بدون یک نظام اداری  اتواندادن وظایف اصلی دولت کامالً ن اند، اما از انجام ها کوچک کرد. بسیاری دولت

انجامد. فوکویاما معتقد به تقدم اصالح بوروکراسی بر دموکراسی است. او با صراحت اظهار  خوب به نتایج مطلوبی نمی

دهد  تفصیل نشان می انجامد. فوکویاما به پروری و فساد می کند در غیاب یک نظام اداری منضبط دموکراسی به حامی  می

ساالری و  پروری منجر شد تا زمانی که جنبشی مدنی برای شایسته ه دموکراسی در امریکا و انگلستان به حامیچگون

استقالل نظام اداری در این دو کشور با فساد اداری به مقابله برخاست. نظام اداری منضبط به تعبیر وبر یک قفس آهنین 

در این (. (: ...1398، وولکاک مایکل پریجت؛ لنت اندروز؛ تم) است که وجودش برای ورود به دنیای مدرن ضروری است

میان، فرهنگ عینی و فرهنگ ضمنی مدیران اجراکننده بسیار قابل تأمل است. زیرا نگرش قومی، اعتقادی، محیطی، و ... 

شود که  میهای توسعه مشاهده  نماید. در طول تنظیم برنامه های مختلف بروز می آنان به توسعة گردشگری به شکل

اند. نقش فرهنگ  اند، به مرحلة اجرا نرسیده اند یا اگر قابلیت اجرایی داشته ها و اسناد توسعه یا قابلیت اجرایی نداشته برنامه

ها، افکار و باورهای افراد در جریان توسعة گردشگری  عینی و اجرایی توسعة گردشگری و نقش فرهنگ ضمنی، برداشت

شدن آن است. گذاری و اجرایی است که بازگوی شکاف بین سیاستمناطق موضوعی حائز اهمیت 

پژوهش روش
ساختاریافته در  ها، اسناد، و مصاحبة نیمه آوری داده تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. جمع -تحقیق حاضر توصیفی

ردشگری با استفاده از ای و گ های توسعة منطقه سه مرحله صورت گرفته است. در مرحلة اول و دوم با توجه به شاخص

نفر از مشاغل مرتبط با گردشگری منطقه اطالعات  120نفر گردشگر و  140برای تدوین راهبردها از  SWOTتکنیک 

بینی آیندة گردشگری قزوین با  آوری شده است. در مرحلة سوم، مطابق با فرایند تکنیک دلفی، طی سه راند، پیش جمع

درصد زن و 48دست آمد. مشخصات گردشگران شامل  و متخصص استانی بهمسئول  41توجه به وضعیت موجود از 

درصد آنان دیپلم و کارشناسی بوده  2/67اند. تحصیالت  ساله بوده48تا  19درصد گردشگران 85درصد مرد است. 52

اشتند و درصد گردشگران قومیت فارس د60اند.  درصد شغل آزاد داشته و کارمند بوده3/49است. از نظر فعالیت کاری، 

درصد گردشگران  برای اولین بار و همینطور برای چهارمین 3/79 ها تهران و کرج بوده است. درصد آن7/45محل زندگی 

درصد گردشگران انگیزة سفر خود را دیدار از بافت 9/70کردند.  که به این منطقه سفر میبار به قزوین سفر کرده اندبود 

درصد به شکل خانوادگی و با وسیلة نقلیه شخصی سفر  7/75از بستگان ذکر کردند و  تاریخی، تفریح و استراحت، و دیدار

درصد از گردشگران فصل بهار را 4/81درصد آنان یک شبانه روز و چندشبانه روز بوده است. 90کردند. زمان اقامت  می

نفعان  ه است. مشخصات ذیدرصد گردشگران در منزل بستگان و دوستان بود9/32دانستند. محل اقامت  مناسب سفر می

داران مجموعه کاروانسرای سعدالسلطنه بوده است. افراد هنرمندی که در  )مشاغل مرتبط با گردشگری( شامل حجره

های الموت  گردی اند و همچنین از مدیران مراکز اقامتی و پذیرایی، مسئوالن بوم زمینة انواع صنایع دستی فعالیت داشته

اند مشخصات آنان به این شرح است:  اهنمایان تور و فعاالن اجتماعی و محیط زیست بودهشرقی و غربی، و همچنین ر

درصد آنان دیپلم، 8/80اند. تحصیالت  ساله بوده49تا  30درصد آنان7/61باشند.  درصد مرد می60درصد زن و 40

هنری و گردشگری، صنایع دستی، دار در امور  نفعان مغازه درصد ذی73کارشناسی، و کارشناسی ارشد و باالتر بوده است. 

نفعان هدف و انگیزة گردشگران را دیدار از مناطق بکر و بافت تاریخی  درصد ذی2/89اند.  و مراکز اقامتی و پذیرایی بوده
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درصد آنان فصل بهار 90نفعان بیان کردند که حضور گردشگران به شکل خانواده بوده است.  درصد ذی7/41دانستند.  می

بینی آیندة  ها در مرحلة سوم با استفاده از تکنیک دلفی طی سه راند پیش دادهدانستند. ردشگر در قزوین میرا اوج حضور گ

نظران و مکاتب مختلف  آوری شد. برای این کار، بر اساس دیدگاه صاحب گردشگری قزوین با توجه به وضع موجود جمع

ای قزوین،  طه با تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقهنفعان در راب و پیشینة پژوهش و برآیند آرای گردشگران و ذی

محیطی، و مدیریتی انتخاب شد و جهت اظهار نظر مسئوالن و  عامل مؤثر در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست58

رخواست های مختلف در اختیار آنان قرار گرفت. در انتهای هر بعد از اعضای پانل د متخصصان مرتبط استانی در سازمان

های هر عضو در دور اول به  نامة راند دوم پاسخ شد تا عوامل اثرگذار احتمالی دیگر نظر خود را بیان نمایند. در پرسش

تک اعضا قرار گرفت و  طور آرای پیشنهادی آنان در اختیار تک های تمام اعضای پانل دلفی و همین همراه نتایج پاسخ

درصد امتیازهای 70های راند دوم، معیار سطح اتفاق نظر اعمال شد و مواردی که ها نظرخواهی شد. در انت دوباره از آن

نامة راند سوم، مواردی که در راند دوم سطح اتفاق نظر را کسب  ممکن را کسب نکرده بودند حذف شدند. برای پرسش

از آنجا که بر اساس  .کنندگان قرار گرفت کرده بودند مشخص شدند و جهت اظهارنظر در راند سوم در اختیار مشارکت

نفر بود،  41کنندگان نیز  توانست کسب کند و تعداد مشارکت امتیاز می 5امتیازدهی ناشی از طیف لیکرت هر مورد حداکثر 

امتیاز و  5/143یابی به  درصد از این امتیاز یعنی دست70توانست باشد و کسب  امتیاز می 5/143حداکثر امتیاز هر عامل 

کردند تأثیرات صنعت  شد و مواردی که این میزان امتیاز را کسب می کسب سطح اتفاق نظر تلقی میمنزلة  بیشتر به

و  Spssافزار  در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم شدند. ای درنظر گرفته می گردشگری بر توسعة منطقه

 محاسبة ضریب توافق کندال استفاده شده است. 

SWOTتحلیلوتجزیه
 ارزیابی برای ابزاری عنوان به تواند می و است شده طراحی گیری تصمیم فرایندهای اولیة مراحل در استفاده برای طرح ینا

 در SWOT تحلیل و تجزیه مزایای(. 2004کاوز، گیرد ) قرار استفاده مورد سازمان یا شهر یک استراتژیک موقعیت

 پیشبرد برای را یابی دست قابل یها گام و اهداف سازد می قادر راها  است و سازمان سودمند اجتماعی کار تمرین چارچوب

در این بخش از پژوهش، نخست  (.2016کوینسی و رونالد: )کنند  تعیین جامعه توسعة برای تالش یا اجتماعی تحوالت

نقاط قوت، ای قزوین  طور تأثیر صنعت گردشگری بر توسعة منطقه با سنجش امکانات داخلی و خارجی منطقه و همین

شود و سپس با نظرخواهی از دو گروه گردشگران و  ها تهیه می ها و تهدیدها شناسایی و فهرستی از آن ها، فرصت ضعف

شود و برای  ها مشخص می ها اولویت ها و محاسبه و تحلیل آن دهی به هر یک از این مؤلفه نفعان منطقه و وزن ذی

های موجود در ارتباط با آثار  ا و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصتها و تهدیده کردن یا تقلیل نقاط ضعف برطرف

 شود. آمده ارائه می دست های به گیری و استراتژی گردشگری در منطقة قزوین نتیجه

ایشهرستانقزوینازمنظرگردشگرانگردشگریدرتوسعةمنطقه(SWOT)ماتریستحلیل.1جدول

قوتازنظرگردشگرانردیف
مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
ضعفازنظرگردشگرانردیفرتبه

مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
رتبه

s1 
اندازهای تاریخی و  تنوع چشم

 طبیعی گردشگری
572 08/4 1 w1 1 20/3 423 کیفیت نامناسب مراکز اقامتی 

s 2 
احساس امنیت و اطمینان در طول 

 سفر
560 05/4 2 W2 

ارتباطی درون های  ترافیک در راه
 بافت تاریخی و مرکز شهر

443 16/3 2 

s 3 3 04/4 566 آب و هوای پاکیزه و تمیز منطقه W3 
عدم دسترسی مناسب مراکز 

 رسانی و راهنمایی گردشگری اطالع
433 09/3 3 
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 ازمنظرگردشگرانینشهرستانقزویادرتوسعةمنطقهی(گردشگرSWOT)یلتحلیس.ماتر1ادامهجدول

S 4 
برخوردبودن مردم منطقه با  خوش

 گردشگران
563 02/4 4 W4 

ناآگاهی مردم منطقه در توانایی 
 تجاری گردشگری

384 84/2 4 

s 5 5 01/4 562 کیفیت مراکز پذیرایی W5 5 84/2 359 کمبود مراکز اقامتی 

s 6 6 4 561 رضایت از سفر به این منطقه W6 
رسیدگی نامناسب به محورهای 

 فرهنگیتاریخی و 
389 81/2 6 

s 7 7 95/3 526 کیفیت مراکز خرید W7 
رسانی و راهنمایی  عدم اطالع

 گردشگران
393 80/2 7 

s 8 8 88/3 544 پاکیزگی W8 8 73/2 378 مناسب امکانات کیفیت نا 

s 9 9 82/3 528 دسترسی مراکز پذیرایی W9 9 59/2 340 کیفیت نامناسب بهداشتی و درمانی 

s 10 
های فرهنگی توسط   ارزش انتقال

 گردشگران
536 82/3 10 W10 10 58/2 351 فقدان امکانات اساسی به اندازة کافی 

s 11 
بهبود روابط عمومی مردم منطقه با 

 ها  قومیت
516 77/3 11 W11 11 34/2 328 کمبود خدمات مراکز فرهنگی 

s 12 12 74/3 524 دهندة خدمات مهارت کارکنان ارائه W12 
های  سازی سایت کیفیت و جذابعدم 

 .تاریخی و مراکز فرهنگی و ..
313 30/2 12 

s 13 
پذیری بیشتر در اخالق مردم  انعطاف

 منطقه
فرصتازنظرگردشگرانردیف 13 73/3 500

مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
رتبه

s 14 
دسترسی به خدمات مالی و اعتباری 

 ها بانک
495 72/3 14 O1 

پتانسیل منطقه برای توسعة توانایی و 
 گردشگری

600 28/4 1 

s 15 15 71/3 516 دسترسی به حمل و نقل عمومی O2 2 20/4 580 توصیه به دوستان از طریق گردشگر 

s 16 
ای مناسب  شبکة ارتباطی و جاده

 منطقه
509 63/3 16 O3 

انگیزة دیدار دوباره از منطقه توسط 
 گردشگر

580 14/4 3 

s 17 17 62/3 496 و نقل کیفیت حمل O4 
کسب تجربة خوب نسبت به پول 

 شده هزینه
570 07/4 4 

s 18 18 56/3 474 کیفیت امنیت O5 5 04/4 566 سفر آسان به منطقه 

s 19 19 56/3 496 دسترسی به مراکز خرید O6 
های تاریخی،  نزدیکی به جاذبه

 فرهنگی، و تفریحی
517 80/3 6 

s 20 20 55/3 459 کیفیت مالی O7 7 74/3 524 جذابیت منطقه 

s 21 21 47/3 462 کیفیت ارتباطی O8 
زایی با حفاظت و رونق مراکز  اشتغال

 تاریخی
491 53/3 8 

s 22 تهدیدازنظرگردشگرانردیف 22 46/3 481 دسترسی به خدمات ارتباطی
مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
رتبه

s 23 
دسترسی به خدمات بهداشتی و 

 درمانی
462 42/3 23 T1 

استفادة نادرست از منابع طبیعی و 
 )توسعة پایدار(تاریخی منطقه 

385 03/3 1 

s 24 24 26/3 392 تغییر و تنوع سبک هنری T 2 2 3 393 عدم انسجام در مدیریت گردشگری 

T 3 
گذاری نامناسب در بخش  سرمایه

 گردشگری
391 85/2 3 

1398نگارنده،منبع:مطالعاتمیدانی

هایافته و بحث
ازمنظرگردشگران(ای)شهرستانقزوینگردشگریدرتوسعةمنطقه(SWOT)شناساییوتحلیل

فرصت  8 ضعف داخلی و تعداد نقطه 12 قوت داخلی در برابر 24 تعداد ،قزوینمنطقة  از نظر گردشگران ماتریس، مطابق

 ها و عنوان مزیت قوت و فرصت به نقطه 32درمجموع  ،است. بدین ترتیبتهدید خارجی بررسی شده  3برابر خارجی در 

 از نظر گردشگران قزوین توسعة گردشگری منطقة ها و تنگناهای پیش روی عنوان محدودیت ضعف و تهدید به نقطه 15

ت.های آن در سطح باالتری اس  نسبت به محدودیت گردشگری قزوینهای  مزیتبنابراین،  قابل شناسایی است.

SWOTمدلتحلیلیسوات

هاینقاطقوتتحلیلاولویت

اندازهای تاریخی و طبیعی گردشگری منطقه با  دهد که مؤلفة تنوع چشم از نظر گردشگران نشان می SWOTتحلیل 

و آب و هوای پاکیزه و تمیز منطقه  05/4و پس از آن احساس امنیت و اطمینان در طول سفر با میانگین  08/4میانگین 
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با  تغییر سبک هنریاند. در مقابل  به ترتیب مؤثرترین نقاط قوت صنعت گردشگری قزوین بیان شده 04/4میانگین با 

ترین نقاط قوت   اهمیت به ترتیب کم 42/3و دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با میانگین  26/3میانگین 

اند. قزوین عنوان شدهای شهرستان  داخلی مؤثر صنعت گردشگری بر توسعة منطقه

هاهایفرصتتحلیلاولویت

ترین فرصت  عنوان مهم به 28/4های توانایی و پتانسیل منطقه برای توسعه و گسترش صنعت گردشگری با میانگین  مؤلفه

با میانگین و پس از آن انگیزة دیدار دوباره از منطقه  20/4بیرونی مؤثر و توصیه به دوستان از طریق گردشگر با میانگین 

های اشتغال از طریق رونق  های بعدی قوت گردشگری منطقة قزوین عنوان شده است. در حالی که مؤلفه در اولویت 14/4

، و مؤلفة دسترسی 74/3عنوان مقصد گردشگری با میانگین  ، مولفة جذابیت به42/3آثار و مراکز تاریخی با میانگین 

های خارجی محسوب شدند. ترین فرصت اهمیت یحی به ترتیب کمهای تاریخی و فرهنگی و تفر نزدیک جاذبه

هاینقاطضعفتحلیلاولویت

ضعف در گردشگری  ترین نقطه مهم 20/3میانگین بودن کیفیت اقامت با  نامناسباند که مؤلفة  بر این عقیده گردشگران

ها گران  ها، هزینة هتل وجه به کیفیت هتلمنطقه است. از نظر گردشگران، منطقه با کمبود هتل مواجه است. و اینکه با ت

و  16/3های ارتباطی درون بافت تاریخی و مرکز شهر با میانگین  های ترافیک در راه در اولویت بعدی مؤلفه است.

اند. از  ترین نقاط ضعف گردشگری منطقه مهم 09/3با میانگین  دسترسی مراکز اطالع رسانی و راهنمایی گردشگری

خدمات مراکز دسترسیمؤلفة  و 30/2با میانگین  های تاریخی و مراکز فرهنگی و تفریحی ها و سایت بهکیفیت جاذطرفی، 

عنوان  بعد به ةدر مرحل 58/2، مؤلفة وجود امکانات اساسی به اندازة کافی با میانگین 34/2با میانگین فرهنگی 

 .اند قزوینای  توسعة منطقهدر  تأثیر صنعت گردشگریترین نقاط ضعف داخلی  اهمیت کم

هایتهدیدهاتحلیلاولویت

عدم  پس از آن مؤلفة ترین تهدید خارجی و مهم 03/3با میانگین  استفادة درست از منابع طبیعی و تاریخی منطقهفة مؤل

گذاری  و مؤلفة سرمایه 3با میانگین  احساس مسئولیت و نظم در گردشگری منطقه انسجام در مدیریت گردشگری و نبود

 قزوینای  گردشگری بر توسعة منطقهاولویت بعدی نقاط تهدید خارجی در  85/2در بخش گردشگری با میانگین  نامناسب

از نظر گردشگران محسوب شدند.

آمدهازنظرگردشگراندستهایبهراهبردهاواستراتژی

(SOتهاجمی)/هایرقابتیاستراتژی

تأثیر صنعت گردشگری در توسعة منظور  به ها( ها و فرصت )قوت وجودهای م برداری از برتری بهرهبرای زیر های  استراتژی

های زندگی آنان از جمله  بودن ساکنان بومی قزوین در همة بخش . ویژگی تشریفاتی1 :شود قزوین ارائه می ای منطقه

دسازی بودن مواد مصرفی داخل شیرینی و غذای سنتی قزوین با محصوالت ارگانیک منطقه نمایان است. برن گران

توان با برگزاری رویدادهای  ناپذیر است. می محصوالت و ایجاد فضای رقابتی سالم در مراکز پذیرایی ضرورتی اجتناب

های  . ایجاد رستوران2برداری کرد؛  های موجود بهره ها و فرصت تخصصی آشپزی و اعطای نشان کیفیت از قوت

توان در جهت  ؛ با وجود منبع گیاهان دارویی و غذایی میمدرن در شهر قزوین و منطقة الموت -چندمنظوره و سنتی

. 3زایی مردم منطقه بهرة مناسب را برد؛  اشاعة تغذیة سالم و همچنین رونق محصوالت ارگانیک منطقة قزوین و اشتغال

های تخصصی مناسب با فضای تاریخی  توان جشنواره بخش مجموعه سرای سعدالسلطنه می در فضای تاریخی و آرامش
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هایی با آلودگی صوتی و بدون محتوای غنی شد؛  سرا بدون آسیب به ذات بنا اجرا کرد و مانع برگزاری جشنواره جموعهم

ویژه برای معلوالن، ایجاد فضای استراحت و همچنین اتاق شیر  توان با ایجاد امکاناتی ضروری برای همة افراد به . می4

های منتهی به بافت  . دکور مغازه5را برای سنین مختلف فراهم کرد؛ سازی فضای تاریخی  نوزاد و ... آرامش و جذاب

ها به نوعی انگیزة فعالیت را دوچندان کرده  روزشدن است. حضور گردشگران و خرید آن تاریخی شهر در حال تغییر و به

هولت رفت و آمد ها را در پی دارد. با رفع ترافیک و س شدن این خیابان است. این شکوفایی با حفظ کیفیت، سرزنده

. بانک گردشگری با شناسایی ذائقة گردشگران و شناخت رفتار 6ها کمک کرد؛  توان به رونق خیابان گردشگران می

تواند با اعطای تسهیالت بازسازی  . بنیاد مسکن می7ایفا نماید؛   تواند نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال منطقه گردشگر می

ویژه روستاهای هدف گردشگری  های تاریخی به فظ فضای تاریخی و سنتی خانهسازی و ح به جای نوسازی در جذاب

. زیبایی و آرامش فضای مجموعة سعدالسلطنه از مزایای رقابتی شهر قزوین است و گردشگران به دفعات 8اقدام نماید؛ 

ستفاده از اسناد و مدارک ساختن نمایشگاهی از موقعیت و گذشتة آن، با ا توان با فراهم یابند. می سفر در آن حضور می

. با فضای مجموعه 9جامانده، ادبیات و حافظة تاریخی آن اصالت فضای کاروانسرای سعدالسلطنه را حفظ کرد؛  به

ها در کنار  کاروانسرای سعدالسلطنه، تجارتخانة ایران در گذشته، فرصت مناسبی برای اشاعة مراودات شهروندی بین ملت

در این کنش متقابل افراد میزبان و آوری صنایع، خرید و صادرات توسط گردشگر را رونق داد. شکوفایی، ادغام اصالت و نو

مراودات سیاحتی و  روابط تجاری، مبادالت بازرگانی، وتوانند از فرهنگ یکدیگر در گذشته و حال باخبر شوند  گردشگر می

. از آنجا که شهروندان ساکن مردمانی 10 یابد؛گسترش  شود علمی که موجب درک و شناسایی متقابل فرهنگی می

توان با تولید  بودن انصاف بازاریان در گذشته، می ویژه شاخص اند، به و دارای ادبیات و فرهنگ غنی بوده  مهاجرپذیر بوده

نوازی اصیل در منطقه منطبق با استانداردهای جهانی  محتوا به تقویت احساس مسئولیت و بازتولید آداب و منش مهمان

گذاشتن آن با لهجة فارسی قزوینی روحیة همدلی و مشارکت را افزایش داد.  نمایش پرداخت و با به

(WO)هایبازنگریاستراتژی

 های بیرونی گیری از فرصت سعی بر آن است تا با بهره کید بر نقاط ضعف درونی،أضمن ت ،های بازنگری در استراتژی

موارد  ،بدین منظور قزوین ارائه شود.منطقة  توسعة گردشگری در آرویاساسی در جهت رفع نقاط ضعف فر هایپیشنهاد

هایی با استاندارد باال و تعدد مراکز پذیرایی با  ها، مراکز اقامتی و هتل آپارتمان اندازی هتل . با راه1شود:   زیر ارائه می

زایی کمک  بهبود اشتغال و اشتغالکیفیت باال در سطح منطقه، رونق صنایع دستی، مواد غذایی و محصوالت ارگانیک به 

توان در مقولة صنعت گردشگری با رویکرد  کرد. احیا و رونق اقتصادی باغستان سنتی از جمله مواردی است که می

های بیرونی، تمهیداتی بین سازمان میراث فرهنگی و  . برای کسب فرصت2برداری مناسب از آن داشت؛  اقتصاد سبز بهره

ها و  ها و مزیت های مجاور، پتانسیل های ارتباطی منتهی به استان سازی جاده نیاز است تا با جذاب سازمان راه و شهرسازی

. 3 ها را نظارت کرد؛ ها را کنترل و آن ها و هتل امکانات رفاهی و تفریحی منطقه را در ابعاد مختلف تبلیغ نمود و رستوران

ها را در دست  ر گذشته وظیفة امور فرهنگی و تربیت انسانهای قدیمی و مسجد جامع شهر قزوین در ادوا مسجد مدرسه

های مشاهیر و مفاخر  طور ظرفیت خانه ها برای بازدید هنوز آماده نیست و همین داشتند. از این فضاها که بسیاری از آن

زتولید ادبیات و توان برای با ها می ای تبدیل شده است، از جمله خانة عارف قزوینی، با بازسازی آن که برخی به ویرانه

گذاری در امور زیربنایی فرهنگی، ادبیات، و موسیقی با توجه به پیشینة  اشاعة فرهنگ قزوین استفاده کرد. سرمایه

هنرپروربودن مردم قزوین به نگرش و توجه جدی نیاز دارد. 



 511     ...ایبرتوسعةمنطقهیصنعتگردشگریراتتأثیشناختجامعهیلتحل

(STهایتنوع)استراتژی

ای  مین پارهأمنظور ت ی بیرونی متمرکز است موارد زیر بهبخشی که بر نقاط قوت درونی و تهدیدها ها تنوع  یدر این استراتژ

. آب و هوای پاکیزه و باغستان سنتی شهر قزوین با 1 :شود قزوین در جهت رفع تهدیدها ارائه میشهر های  از نیازمندی

برداری از سیالب در ایران است. عالوه بر پتانسیل  های سنتی ارزشمند بهره نظیری از سامانه ساله نمونة بی1500قدمتی 

ه هایی مواج های زیرزمینی و آبخوان با آسیب تولیدی با خاک کیمیا، کنترل سیل، حفاظت خاک، و تغذیة مصنوعی آب

عدم . 2های اکولوژیک گردشگری در مقیاس ملی و فراتر استفاده کرد؛   عنوان یکی از جاذبه توان از آن به است که می

ها از پویایی و جذابیت و رونق  های متعدد مناسبت حضور کسبه در ساعاتی از روز به هنگام حضور گردشگر و تعطیلی

مطابق  ومنابع مالی  های درونی خود در پاسخ به نیازها و انگیزهشگران در حالی که گرد کاهد. کاروانسرای سعدالسلطنه می

تواند  گیری نوستالوژی در جوامع پساصنعتی می فرهنگ سنتی با توجه به شکل اند. سفر داشتهریزی  برنامهبندی  زمان

رسد با  نظر می بهبه کنند. اند تا اصالت معنایی را در آن تجر یی با فرهنگ سنتیها جاذب گردشگرانی باشد که در پی مکان

توان جاذب  می سعدالسلطنههای داخل مجموعة  خانة قهرمانی و حمام گذاری در برپایی میهمان سازی و سرمایه آماده

توان به رونق و شور و  گردشگرانی شد که اقامت در فضای تاریخی کاروانسرا برای آنان دلپذیر است؛ به این شکل می

در زمینی به وسعت  . یکی از آثار تاریخی قزوین گرندهتل قزوین است4ة سعدالسلطنه افزود؛ داران مجموع اشتیاق حجره

از نظر سیاسی و تاریخی  که ایران استدر شده  های ساخته خانه ترین میهمان این هتل یکی از قدیمی .متر مربع 3000

سازی و آگاهی و مشارکت مردم در  با شفافجامانده از چهار گرندهتل ایران است.  گرندهتل بهتنها و  بنایی شاخص است

. با توجه به 5ای منتهی نشود؛  توان تسریع بازسازی آن را سرعت بخشید تا به ویرانه گذاری و مرمت بنا، می فرایند سرمایه

اردهای ستاره با استاند 5های  المللی نیاز به ایجاد هتل بودن قزوین و قابلیت برگزاری رویدادهای بین صنعتی و بازرگانی

های تاریخی که در سطح شهر وجود دارند، در قالب هتل بوتیک،  باالی جهانی در منطقه است. با بازسازی و مرمت خانه

هایی بین سازمان میراث فرهنگی و  نامه توان با تفاهم . می6توان کمبود هتل و مراکز اقامتی را تا حدی جبران نمود؛  می

دهندة خدمات با کیفیت عالی و بهینه انجام شود؛  باحث ارتقای مهارت کارکنان ارائهنهاد، م های مردم گردشگری و سازمان

کننده است. های مختلف تسهیل  التحصیالن گردشگری در بخش دهی فارغ در این میان سامان

(WT)استراتژیتدافعی

. در برخی موارد، 1 شود: میه ، راهکارهای زیر ارائمنطقة قزوینپذیری  کید بر آسیبأضمن ت ،های تدافعی در راهبرد

توان با توجه به  شود. می شود و صنایع دستی فانتزی و مدرن عرضه می ادغامی در سبک هنر قدیم با هنر مدرن انجام می

ها فراهم کرد. در این میان تشویق و نظارت  تولید و توسعة هنر شرایط رونق و فراوانی و فروش بیشتر را با حفظ کیفیت

در صورتی که ارزش امر اقتصادی توریسم در جامعه . 2ق تولید گردشگری منطقه را در دست داشت؛ نیاز است تا رون

قوانین و نظم و  ،کار، هماهنگی نهادینه شده باشد، کنش ابزاری و عقالنیت اقتصادی به گسترش و توسعة یادگیری،

وزبودن بانک اطالعات گردشگری قزوین، از ر توان با ایجاد مرکزیت جامع و به . می3 کند؛  می در جامعه کمک گردشگری

. مردم به ضرورت تغییر و تحول آگاهی دارند و تمایل به بهبود آیندة خود و توسعة 4سردرگمی گردشگران جلوگیری کرد؛ 

شود. اقتصاد خالق یا اقتصاد فرهنگی  شدن کسبه از حالت سنتی می شهر دارند؛ توجه مقطعی به گردشگری سبب خارج

نفعان گردشگری منطقه را در صنعت گردشگری مشارکت دهد.  تواند همة ذی که میمسیری است 
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 نفعانمنظرذیاز(ای)شهرستانقزوینگردشگریدرتوسعةمنطقه(SWOT)بندیرتبهتحلیلماتریس.2جدول

نفعانقوتازنظرذیردیف
مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
نفعانضعفازنظرذیردیفرتبه

مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
رتبه

s1 
موافق گسترش گردشگری در جامعة 

 محلی
580 83/4 1 w1 

کمبود دسترسی به مراکز اقامتی و 
 رفاهی

370 8/3 1 

s 2 
منطقه با توجه به رضایت از زندگی در 

 شرایط.
491 09/4 2 w 2 2 5/3 420 کمبود کیفیت مراکز اقامتی و رفاهی 

s 3 3 80/3 457 افزایش درآمد شخصی ساکنان منطقه w 3 3 45/3 415 کمبود کیفیت امکانات مورد نیاز 

s 4 
مندی مردم به احیای  شناخت و عالقه

 تاریخ و ...
437 64/3 4 w 4  4 33/3 400 خدمات ارتباطیکیفیت نامناسب 

s 5 5 63/3 436 مؤثر در سبک غذای محلی w 5 3/3 397 رسانی کیفیت نامناسب مراکز اطالع 

s 6 
بهبود روابط عمومی مردم با دیگر 

 ها  قومیت
435 62/3 6 w 6 6 3/3 396 کمبود دسترسی به امکانات مورد نیاز 

s 7 7 58/3 430 دسترسی به مراکز پذیرایی w 7 7 31/3 398 کیفیت نامناسب مراکز مالی 

s 8 8 57/3 429 کیفیت مراکز پذیرایی w 8 7 31/3 398 کیفیت نامناسب بهداشت و درمان 

s 9 
ها و    سود و منفعت سایر فعالیت

 مشاغل
428 56/3 9 w 9 8 28/3 394 رسانی کمبود دسترسی به مراکز اطالع 

s 10 
های  ها و سایت  دسترسی جاذبه

 تاریخی و ....
426 55/3 10 w 10 

بودن خدمات حمل و نقل  نامناسب
 عمومی

374 28/3 9 

s 11 
های فرهنگی و بومی    انتقال ارزش

 منطقه
412 52/3 11 w 11 

افزایش هزینة بسیاری از کاالها و 
 خدمات

384 2/3 10 

s 12 
دسترسی به خدمات حمل و نقل 

 عمومی
420 5/3 12 w 12 11 16/3 380 بهسازی مبلمان منطقهبودن  نامناسب 

s 13 13 45/3 414 آوری زباله و منظر زیبا پاکیزگی، جمع w 13 
عدم مشارکت مردم محلی در امر 

 تولید
380 16/3 12 

s 14 
دسترسی به مراکز خرید و عرضة 

 صنایع دستی
414 45/3 14 w 14 

کمبود دسترسی خدمات مراکز 
 فرهنگی

375 12/3 13 

s 15  15 41/3 410 مالیدسترسی w 15 
های هنری صنایع  تغییر در سبک

 دستی و ...
349 11/3 14 

s 16 
های شغلی، کارآفرینی  مؤثردر فرصت

 ساکنان
381 28/3 16 w 16 15 06/3 368 ترافیک بافت تاریخی شهر 

s 17 
مؤثر در همگرایی فرهنگی مردم و 

 گردشگران
388 23/3 17 w 17 

آثار  نگهداریموقع و  عدم احیای به
 تاریخی

353 94/2 16 

s 18 
مؤثر در معرفی صنایع دستی و 

 های اصیل هنر
388 23/3 18 w 18 

دسترسی نامناسب به بهداشت و 
 درمان

322 68/2 18 

s 19 
مؤثر در معرفی میراث تاریخی، طبیعی 

 و ....
370 08/3 19 w 19 19 54/2 294 دسترسی نامناسب به خدمات ارتباطی 

.تقسیماتاستانبهتفکیکشهرستان1نقشة .تقسیماتشهرستانقزوینبهتفکیکدهستان2نقشة

وین

 

 



 513     ...ایبرتوسعةمنطقهیصنعتگردشگریراتتأثیشناختجامعهیلتحل

 نفعانازمنظرذی(ای)شهرستانقزوینگردشگریدرتوسعةمنطقه(SWOT)بندیرتبهتحلیلماتریس.2جدولادامه

s 20 
افزایش قیمت در امالک و مستغالت 

 منطقه
342 94/2 20 w 20 20 85/1 222 کیفیت نامناسب خدمات امنیتی 

s 21 
تغییرات ذائقة مردم محلی به غذاهای 

 محلی
342 89/2 21 w 21 

ناآگاهی مردم منطقه از توانایی تجاری 
 گردشگری

299 80/1 21 

s 22 
در ارائة کیفیت  پذیری افزایش رقابت

 خدمات
329 88/2 22 

نفعانفرصتذیردیف
مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
نفعانتهدیدذیردیفرتبه

مجموع

هاوزن

میانگین

هاوزن
رتبه

O1 
الزم برای توسعة توانایی و پتانسیل 

 گردشگری
557 64/4 1 T1 

مند  ریزی نظام عدم طرح و برنامه
 گردشگری

463 63/3 1 

O2 2 23/4 508 جذابیت آثار منطقه T 2 
های نامناسب در  گذاری سرمایه

 گردشگری
430 58/3 2 

O3 
حضور زنان پا به پای مردان در 

 مشاغل گردشگری
482 4 3 T 3 

باغستان سنتی تغییر نامناسب کاربری 
 قزوین

302 79/2 3 

O4 
های تاریخی و  ها و سایت کیفیت جاذبه

.... 
395 29/3 4 T 4 4 75/3 450 استفادة نادرست از منابع محلی 

O5 
تأسیس  مؤثر در رونق فضاهای تازه

 منطقه
374 1/3 5 T 5 5 74/3 404 گذاران کوچک عدم حمایت از سرمایه 

O6 
صنایع کیفیت مراکز خرید و عرضة 

 دستی و ...
370 08/3 6 T 6 

ها  ها )ایجاد پل  تغییر نامناسب کاربری
 ..و .

340 23/3 6 

O7 7 02/3 363کمبودکیفیت خدمات مراکز فرهنگی T 7 
های دولتی در   عدم کنترل سازمان

 گردشگری
355 11/3 7 

O8 
کردن سبک  مؤثر در پیروی و ادغام
 هنر مردم

372 01/3 8 T8 
های فرهنگی و  برنامه بودن نامناسب

 ها جشنواره
371 09/3 8 

     T9 
عدم اقدامات برای حفاظت از محیط 

 زیست و ...
353 94/2 9 

 

نفعانازمنظرذی(ای)شهرستانقزوین(گردشگریدرتوسعةمنطقهSWOT)شناساییوتحلیل

ضعف  نقطه 21 قوت داخلی در برابر 24 تعدادقزوین گردشگری منطقة  طورکه در ماتریس نشان داده شده است، در همان
 ،بررسی شده است. بدین ترتیب نفعان منطقه از منظر ذی تهدید خارجی شناسایی و 9برابر فرصت خارجی در  8داخلی و 

ها و تنگناهای پیش  عنوان محدودیت ضعف و تهدید به نقطه 30 ها و عنوان مزیت قوت و فرصت به نقطه 32درمجموع، 
بندی و تحلیل ساده  لذا در یک جمع قابل شناسایی است. نفعان منطقه از نظر ذی قزوینمنطقة  گردشگریتوسعة  روی
 های آن در سطح باالتری بوده است.   نسبت به محدودیت گردشگری قزوینهای  توان گفت مزیت می

SWOTمدلتحلیلیسوات
هاینقاطقوتتحلیلاولویت

 میانگین موافق گسترش صنعت گردشگری در جامعة محلی بادهد که مؤلفة  می نشاننفعان  ذینظر  از SWOTیل تحل

فرهنگی و اقتصادی و محیطی )درآمد  -فة رضایت از زندگی در منطقه با توجه به شرایط اجتماعیو پس از آن مؤل 83/4

فزایش درآمد شخصی ، مؤلفة صنعت گردشگری و ا09/4با میانگین  کافی، زندگی سالم، ارتباط با سایر مردم، و ...(

، در مقابل. اند قزوین بیان شده به ترتیب مؤثرترین نقاط قوت صنعت گردشگری 80/3ساکنان منطقه با میانگین 

گردشگری و احساس امنیت و آرامش  ،28/2با میانگین صنعت گردشگری مؤثر در عدم مهاجرت افراد فعال  های مؤلفه

به  88/2با میانگین  در گردشگری در ارائة کیفیت خدمات پذیری یش رقابتافزا ، و30/2با میانگینبرای ساکنان منطقه 

اند. قزوین عنوان شده شهرستان ای صنعت گردشگری بر توسعة منطقهترین نقاط قوت داخلی مؤثر  اهمیت ترتیب کم
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هاهایفرصتتحلیلاولویت

، جذابیت منطقه با میانگین 64/4ی با میانگین توانایی و پتانسیل الزم برای توسعه و گسترش صنعت گردشگر های فهمؤل

ترین  مهمترتیب  به 4با میانگین  ، و گسترش گردشگری و حضور زنان پا به پای مردان در مشاغل گردشگری23/4

صنعت گردشگری مؤثر در های  در حالی که مؤلفهاند.  ای قزوین بیان شده گردشگری در توسعة منطقهفرصت بیرونی مؤثر 

، کمبود کیفیت خدمات 01/3با میانگین کردن سبک هنر مردم منطقه )تبادل ایده بین گردشگر و میزبان(  پیروی و ادغام

به  08/3های  با میانگین، کیفیت مراکز خرید و عرضة صنایع دستی و تولیدات محلی 02/3مراکز فرهنگی با میانگین 

قزوین بیان  ای شهرستان صنعت گردشگری بر توسعة منطقه تأثیراتفرصت بیرونی های  فهترین مؤل اهمیت کمترتیب 

.اند شده

هاینقاطضعفتحلیلاولویت

با  پذیر، مهمانسرا( کمبود دسترسی به مراکز اقامتی و رفاهی )مانند هتل، مهمان اند که مؤلفة بر این عقیده نفعان ذی

و سپس مؤلفة کمبود کیفیت  5/3 میانگینبود کیفیت مراکز اقامتی و رفاهی با کمو در اولویت بعدی مؤلفة  8/3میانگین 

ترین نقاط ضعف داخلی  مهم 45/3 با میانگین امکانات مورد نیاز گردشگران )همانند آبریزگاه، توالت، پارکینگ و ...(

کمبود کیفیت و  80/1با میانگین  افزایش آگاهی مردم منطقه در توانایی تجاری گردشگریهای  مؤلفه ،. همچنیناند منطقه

با  و مؤلفة دسترسی خدمات ارتباطی )مخابرات، پست، تلفن همراه و ثابت، اینترنت( 85/1با میانگین خدمات امنیتی 

ای  توسعة منطقهدر  تأثیر صنعت گردشگریترین نقاط ضعف داخلی  اهمیت بعد اولویت کم ةدر مرحل 54/2میانگین 

اند. قزوین

هایتهدیدهاتتحلیلاولوی

پس از آن مؤلفة  ترین تهدید خارجی و مهم 63/3با میانگین مند گردشگری منطقه  ریزی نظام عدم طرح و برنامهمؤلفة 

تغییر کاربری و مؤلفة  58/3با میانگین  عنوان مقصد گردشگری های نامناسب در گردشگری منطقه به گذاری سرمایه

قزوین ای  گردشگری بر توسعة منطقهدر اولویت بعدی نقاط تهدید خارجی  79/2با میانگین  باغستان سنتی قزوین

عدم اقدامات برای حفاظت از در حالی که مؤلفة  شوند که این عامل تهدیدی جدی برای توسعة منطقه است. محسوب می

محلی اقدامات و ها و الگوهای فرهنگی  حفاظت از ارزشها(،   محیط زیست و منابع منطقه )تاریخی، فرهنگی، و جاذبه

های گوناگون فرهنگی محلی،  دادن فعالیت صنعت گردشگری مؤثر در انجام، مؤلفة 94/2با میانگین  های آموزشی  برنامه

های  گسترش گردشگری منطقه و عدم کنترل سازمان، و مؤلفة 09/3 ها و ... با میانگین های فرهنگی و جشنواره برنامه

بر  تأثیر صنعت گردشگری ترین عامل تهدید خارجی اهمیت کمبه ترتیب  11/3با میانگین  دولتی در زمینة گردشگری

.اند بیان شده شهرستان قزوین ای منطقهتوسعة 

نفعانگردشگریشهرقزوینآمدهازآرایذیدستهایبهواستراتژیراهبردها

(SOتهاجمی)/هایرقابتیاستراتژی

برداری از  موارد زیر جهت بهره های بیرونی است، بر نقاط قوت درونی و فرصت های تهاجمی که تمرکز در استراتژی

. با ورود گردشگر، 1 د:شو قزوین ارائه می ای تأثیر صنعت گردشگری در توسعة منطقهمنظور  های موجود به برتری

توان از دانشجویان  وجود آمده است. برای رونق بیشتر این مراکز، می ها به ها و تا حدی در هتل پذیری در رستوران رقابت

های گردشگری استفاده کرد. از جمله موارد دیگر برای  های قزوین در رشته در مقاطع مختلف با ظرفیت بسیار دانشگاه

المللی در فصل بهار، بیشترین زمان حضور گردشگر، است؛  رویدادهای آشپزی در سطح ملی و بینایجاد انگیزه برگزاری 
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های مرتبط مانند  زیر نظر یکی از سازمانتوان  فرهنگ اصیل منطقه، می ترویج و وفادار مشتریان جذب . برای2

برای هر گردشگر که وارد رتبط ی میا نهاد گردشگریمیراث فرهنگی و سازمان  فرهنگ و ارشاد اسالمی، های سازمان

رصد ...  ها و به جاذبه هانگیزه و عالق منطقه،تعداد دفعات ورود به  ،داخل سامانه .شود یک پروفایل تشکیل داد منطقه می

رسانی از روند توسعه و تغییرات گردشگری منطقه با گردشگر در ارتباط  با اطالع در بازگشت گردشگر به کشور خودو  شود

الزم است با توجه به پیشینة غنی و قدمت تاریخی و فرهنگی قزوین، مکاتب هنری، مشاهیر برجسته، و تنوع . 3بود؛ 

. با ورود به عصر صنایع 4جغرافیایی به تدوین بانک اطالعات گردشگری در بخش تولید محتوا و ادبیات قزوین پرداخت؛ 

شودـ بسیاری از کشورها حوزة فرهنگ خود را  نجام میـ عصری که خلق ثروت از طریق هنر ا فرهنگی یا )صنایع خالق(

اند. در ایران نیز شهرهای تهران، مشهد، شیراز، و  اجتماعی آیندة خود تبدیل کرده -به پیشران توسعه و پیشرفت اقتصادی

اخر خود خوشة ها و مزایای هنری ف تواند با توجه به پتانسیل اند. قزوین نیز می ریزی نموده اصفهان بر این اساس برنامه

سازی فضاهایی مشابه سعدالسلطنه که  .  با بازسازی و آماده5صنایع فرهنگی مبتنی بر گردشگری فرهنگی را برپا دارد؛ 

های گردشگری  گذاری اند پایداری شهری در ابعاد مختلف را فراهم کرد. سرمایه در سطح شهر به شکل مخروبه رها شده

ی هزینه شود که مباحث اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایداری را دربر داشته باشند؛ در منطقة قزوین بهتر است در جاهای

های منطقه، با ورود آگاهی گردشگری به شکل علمی و  . با توجه به حساسیت ساکنان بومی به حفظ هنر و اصالت6

های مشارکتی  داشت و برنامه روشدن با توریست، احتمال از خود بیگانه نشدن ساکنان، اطمینان توان در روبه کاربردی می

. با استفاده از توسعة فرایندهای استارتاپی قدرتمند، 7المللی گردشگری قزوین داشت؛  مناسبی در جهت توسعة بین

ها در صنایع و محصوالت ارگانیک منطقه، ضعف  آفرینی، و هدایت مجموعه توان اهمیت مقولة کارآفرینی، ارزش می

ود بخشید. چرخة صنعت گردشگری به همدلی همة اجزا نیاز دارد. در زمانی که مردم مشارکت در کار گروهی را بهب

تواند به بهترین شکل  قزوین تمایل به گسترش گردشگری دارند مدیریت هوشمندانه در قالب رهبری چندکنشگری می

همة مردم را از مزایای گردشگری بهرمند گرداند. 

(WOهایبازنگری)استراتژی

 های بیرونی، گیری از فرصت سعی بر آن است تا با بهره کید بر نقاط ضعف درونی،أضمن ت ،های بازنگری در استراتژی

 فرهنگی دیپلماسی از توان با استفاده . می1شود: قزوین ارائه شهر روی ااساسی در جهت رفع نقاط ضعف فردهای پیشنها

های تخصصی اقتصادی  فستیوال سمینارها، رویدادها، و برگزاریبا  ها شهروندی بین ملت ةگوهای درزمانی یا مراودو گفت

توان با  و فرهنگی در رونق و توسعة شهر قزوین با پیشینة تاریخی، طبیعی، فرهنگی، صنعتی، و ... مؤثر عمل نمود. می

ن که در های قزوی طور استفاده از ظرفیت آبگرم سواری از قزوین به الموت و همین المللی دوچرخه برگزاری مسابقات بین

هایی رفاهی، تفریحی، و ورزشی  . وجود مجتمع2های مرتبط را برد؛  های مناسب از ظرفیت نوع خود یکتا هستند بهره

شهر.  تاریخی بافت با منطبق کاروانسرا شکل سنتی به نماد با شهر نیاز است، اما هایی از سطح قسمت مانند تاالر شهر در

گذاران کمبود مراکز تفریحی، ورزشی، و  یدة بوروکراسی و تشویق و دلگرمی سرمایهتوان با تسهیل و بهبود فرایند پیچ می

های مسئوالن   گیری ها و تصمیم سازی برنامه توان با تقویت همدلی و شفاف . می3فرهنگی در سطح شهر را تأمین نمود؛ 

 انحراف محوری، مجازداشتن سئلهنفع گردشگری قزوین را با مواردی مانند م های ذی با افزایش مشارکت و توافق گروه

. برای معرفی جهانی 6سازمانی ایجاد کرد و در سطح منطقه گسترش داد؛  یها رویه تکثیر انطباق و و مثبت، تکرار

زمان  های سالیانة گردشگری جهانی شرکت کرد و هم توان در نمایشگاه های منطقه و جذب توریست هدف، می پتانسیل

شدن آگاهی افراد گردشگر و  رنگ . با توجه به کم7طور جدی پرداخت؛  شگری قزوین بههای گرد به بهبود زیرساخت
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ها،  های چندمنظورة دائمی و نمایش اصالت ها، با ایجاد مجموعه موزه میزبان از تاریخ و تمدن گذشته، برای حفظ اصالت

... برای بازتولید ادبیات و تقویت حافظة  المنفعه، و گذاری، امور عام ها، هنرها، صنایع دستی، صنعت، ورزش، سیاست حرفه

تاریخی مردم به تولید محتوا پرداخت و سیاست گردشگری خالق را در قزوین پیش گرفت.

(STتنوع)هایاستراتژی

: شود ی ارائه مییراهکارها، بنابراین، بخشی بر نقاط قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ها تنوع  در این استراتژی

های فصلی شهر  هایی که در مسیر رودخانه ویژه در خیابان سازی و زیباسازی سطح شهر و ایجاد نشاط به . برای جذاب1

. 2نما اقدام کرد. این اقدام مانع افسردگی و پویایی بیشتر افراد در منطقه خواهد شد؛  توان به ایجاد آب قرار دارند می

توان با  های بیشتر است. در این خصوص می ها و قابلیت و ارتقای شایستگیگردشگری قزوین نیازمند نیروی کار ماهر 

. 3ای مفید و سازنده را به آنان انتقال داد؛  ساعت با فعاالن گردشگری، تجربه 72استفاده از کارآفرینان نمونه و گذراندن 

آن  ةواسط صورت بگیرد تا بهوین در منطقة قز مردمیها و نهادهای  در قالب سازمان تواند مشارکت اجتماعی افراد می

  و تداوم بقای آن صورت پذیرد. ،تعادل کارکردی منطقه، اجتماعی بستر فرهنگی ودر  نفعان همة ذیمشارکت اجتماعی 

(WTاستراتژیتدافعی)

یجاد . با ا1 شود: ، راهکارهای زیر ارائه میگردشگری منطقة قزوینپذیری  کید بر آسیبأضمن ت ،در راهبردهای تدافعی 

های موجود و احتمالی و ارتقای استانداردها  نهاد، برای رفع چالش شناسی در قالب سازمان مردم مرکزیت تخصصی جامعه

در فرایند توسعة . 2توان زمینة تعامالت و انتقال دانش و تجربة فعاالن گردشگری را در مناطق قزوین فراهم کرد؛  می

به نوعی کلیه  گذاران و کتو اجماع بین مردم، سطوح مدیران دولتی، سرمایهگردشگری منطقه می توان با همفکری و مشار

های متفاوت فرهنگ عینی و  ذی نفعان توسعه منطقه قزوین،مانعِ تعارضات پنهان بین ذی نفعان شد. وجود نگرش

. 3دهد؛  اهش میاعتمادی و ایستایی را در پی دارد و روند توسعة گردشگری را ک نفعان شکاف و بی فرهنگ ضمنی ذی

مدیریت شهری  تاریخی، بافت و بازسازی محورهای ویژه بافت تاریخی شهر، عالوه بر مرمت مناطق به سازی برای جذاب

ساکنان  تواند برای حفظ اصالت و لهجه و حافظه تاریخی محله های قدیمی، اقدام به ماندگاری و حتی بازگرداندن می

اید. با این اقدام  جذابیت محله های تاریخی برای گردشگر فرهنگی در بر خواهد بومی این محله های اصیل و تاریخی نم

. برای 4 نقش محوری در فرایند تولید معنا دارد؛ است و ها و معناهای فرهنگی زبان همیشه گنجینة اصلی ارزشداشت. 

حفاظت از محیط زیست فضاهای تاریخی شهر و جلوگیری از بحران تغییر کاربری مدیریت شهری، رسانة استانی با 

های منطقه بسیار مؤثر عمل نماید. تخریب و تغییر  تواند در حفظ اصالت بخشی و ایجاد فهم مشترک می آگاهی

روی  توان پیاده . برای زیست شبانه می5لة این موارد است؛ های نامتناسب با فضای باغستان سنتی قزوین از جم کاربری

های شهر امنیت شهر را   ویژه در ورودی ها به ها را بازسازی کرد و با ساخت هتل محورهای بافت تاریخی و مخروبه

بین بیشتر خواهد شد. با ارتقای امنیت و همدلی   افزایش داد. در جریان توسعة صنعت گردشگری طبعاً مهاجرپذیری

 توان امنیت بیشتر را تأمین کرد. ها، می ساکنان و دستگاه

امتیازسهراندتکنیکدلفی

محیطی و مدیریتی در راند  ها به تفکیک ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست اولویت میزان امتیاز و میانگین مؤلفه

 وضعیت موجود گردشگری منطقهبینی آیندة گردشگری قزوین با توجه به  سوم دلفی و پایانی و پیش
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3ایقزویندرراندعواملمؤثرصنعتگردشگریبرتوسعةمنطقهآماریهای.نتایجآزمون3جدول
میانگینعواملمؤثراقتصادیرتبه

امتیاز

انحراف

معیار

میانگین

رتبه

امتیازراند

3

امتیازراند

2

امتیازراند

1
 - 200 205 02/26 000/0 00/5 * بازسازی اماکن تاریخی جهت ایجاد هتل خانه و بازدید  1

 205 205 205 02/26 000/0 00/5 عرضة مستقیم و رونق در تولید صنایع دستی 1

 198 201 205 02/26 000/0 00/5 تأسیس شهری افزایش فضاهای تازه 1

 200 201 204 65/26 156/0 98/4 رشد ارزش افزودة بخش گردشگری 2

 197 198 202 90/24 264/0 93/4 های تخصصی باکیفیت برگزاری رویدادها و جشنواره 3

 - 199 200 20/24 331/0 88/4 های طبیعی  های تفریحی با جاذبه * تمرکز بر مکان 4

 198 200 199 79/23 358/0 85/4 منابع گردشگری مرتبطهای  فعالیتو رونق بازرگانی  5

 199 200 199 00/24 358/0 85/4 های داخلی و خارجی سرمایهجذب  5

6 
های  ها: ایجاد فرودگاه، مترو، و هتل * بهبود زیرساخت

 باکیفیت 
83/4 381/0 46/23 

198 197 - 

 148 196 197 27/23 401/0 80/4 افزایش قیمت امالک و مستغالت 7

 196 195 196 06/23 419/0 78/4 ها از طریق مالیات و عوارض شهرداریدرآمدهای افزایش  8

 196 157 157 39/12 919/0 83/3 اعتباربخشی به بخش خصوصی 9

 173 147 147 52/10 9974/0 59/3 به منطقه درآمد مجدد توزیع 10

 164 146 146 70/7 502/0 56/3 پذیری سالم در محصول رقابت 11

 144 193 146 85/7 634/0 56/3 . افزایش آگاهی مردم منطقه در توانایی تجاری 11

 1امتیاز راند  2امتیاز راند  3امتیاز راند  میانگین رتبه انحراف معیار میانگین امتیاز عوامل مؤثر فرهنگی رتبه

 199 199 205 02/26 00/0 00/5 هایی  رونق سعدالسلطنه و بازسازی چنین مجموعه 1

 205 205 202 98/24 264/0 32/4 ، حافظة تاریخی های معماری ، جلوهآثار تاریخیحفظ  2

 199 200 201 74/24 300/0 90/4 . معرفی صنایع فرهنگی 3

 192 199 199 10/24 358/0 85/4 ها در مردم منطقه . تأثیر در مراودات بین فرهنگی ملت 4

 200 196 198 51/23 381/0 83/4 رونق استفاده از غذاهای بومی و محلی در منطقه 5

 196 196 196 05/23 419/0 78/4 های فرهنگی منطقه زیرساختتوسعة  6

 150 196 162 72/12 740/0 95/3 های فرهنگی منطقه افزایش شخصیت 7

 196 157 144 43/8 779/0 51/3 ها ها، محله تولید محتوا و توجه به دانش بومی و اصالت 8

  1امتیاز راند 2امتیاز راند  3امتیاز راند  میانگین رتبه انحراف معیار میانگین امتیاز عوامل مؤثر اجتماعی رتبه

 150 150 199 87/23 358/0 85/4 خدمات ارتباطیتسهیل  1

 150 198 151 02/11 960/0 68/3 رونق خدمات حمل و نقل عمومی 2

 199 147 150 94/10 965/0 66/3 شدن روستاها ارتقای کیفیت مبلمان شهری و خدماتی 3

4 
و تقویت سرمایة  سطح رفاه اجتماعی مردمافزایش 

 منطقه  اجتماعی، اعتماد اجتماعی، و کاهش فاصلة نسلی
59/3 865/0 05/10 147 151 147 

 1امتیاز راند  2امتیاز راند  3امتیاز راند  میانگین رتبه انحراف معیار میانگین امتیاز محیطی عوامل مؤثر زیست رتبه

 205 205 205 02/26 00/0 00/5 های تاریخی جاذبهسازی محیط اماکن و  جذاب 1

 200 203 218 33/25 218/0 95/4 گردشگری حافظ محیط طبیعی، توسعة اکوتوریسم 2

 199 201 201 68/24 300/0 90/4 و مدیریت پسماند پاکیزگی 3

 1امتیازراند  2امتیازراند 3امتیازراند میانگین رتبه انحراف معیار میانگین امتیاز عوامل مؤثر مدیریتی رتبه

 167 148 167 61/13 685/0 07/4  پردازش اطالعات آماری گردشگری هدایت گردشگران، 1

و تأمین آموزش نیروی انسانی ماهر در سطوح مدیریتی،  2
 کارشناسی 

63/3 859/0 32/10 
149 149 149 

المللی گردشگری در ارتقای  * رعایت قوانین بین 3
 استانداردهای منطقه 

56/3 673/0 46/8 
146 144 - 

و امنیت فضای مورد نیاز گردشگری کیفیت خدمات  4
 اجتماعی 

54/3 596/0 89/7 
145 146 146 

 145 167 145 13/8 596/0 54/3 گذاری منسجم و بلندمدت، به دور از موانع  سرمایه 4

 145 145 144 26/9 840/0 51/3 گوتربودن( تر و پاسخ نحوة مدیریت گردشگری )شفاف 5

1399-1398منبع:مطالعاتمیدانینگارندگان،

بُعداقتصادی

عرضة مستقیم و رونق تأثیر در ، بازسازی اماکن گردشگری در جهت ایجاد هتل خانه و بازدید از مراکز تاریخیهای مؤلفه

 بیشترین امتیاز درصد(00/5)کسب  205با جمع امتیاز  تأسیس شهری ، تأثیر در افزایش فضاهای تازهدستیدر تولید صنایع 

و مؤلفة  درصد(98/4)کسب  204با جمع امتیاز  تأثیر در رشد ارزش افزودة بخش گردشگریهای   را و سپس مؤلفه
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( به ترتیب باالترین 93/4)کسب  202امتیاز های تخصصی باکیفیت ملی و فراملی با جمع  برگزاری رویدادها، جشنواره

بینی اقتصادی آیندة گردشگری قزوین با توجه به وضعیت موجود در راند سوم  امتیازهای مسئوالن و متخصصان در پیش

م پذیری سال تأثیر در رقابت و تأثیر در افزایش آگاهی مردم منطقه در توانایی تجاریهای  دست آوردند. در مقابل مؤلفه را به

با جمع امتیاز  به منطقه درآمد مجدد توزیعتأثیر در (، سپس مؤلفة درصد56/3)کسب  146با جمع امتیاز  در محصول

کمترین امتیاز ممکن اقتصادی را کسب کردند و از نظر اعضای پانل دلفی، کمترین نقش  (درصد59/3)کسب 147

ری قزوین با توجه به وضعیت موجود دارا بودند.بینی آیندة گردشگ ای قزوین و پیش اقتصادی را در توسعة منطقه

بُعدفرهنگی

و سپس  درصد( 00/5)کسب  205با جمع امتیاز هایی  تأثیر در رونق سعدالسلطنه و بازسازی چنین مجموعه های مؤلفه

)کسب  202با جمع امتیاز  و حافظة تاریخی های معماری اصیل ، جلوهآثار باستانی و تاریخیحفظ تأثیر در های  مؤلفه

بیشترین امتیاز را کسب  درصد(90/4)کسب  201با جمع امتیاز تأثیر در معرفی صنایع فرهنگی ، و مؤلفة درصد(32/4

ترین عوامل فرهنگی مؤثر صنعت گردشگری بر  کننده در تحقیق مهم کردند و از دیدگاه متخصصان و مسئوالن مشارکت

های  تأثیر در تولید محتوا و توجه به دانش بومی و اصالتهای  ر مقابل مؤلفهاند. د ای قزوین در راند سوم بوده توسعة منطقه

با جمع امتیاز  های فرهنگی منطقه تأثیر در افزایش شخصیت ( ودرصد51/3)کسب  144با جمع امتیاز  ها مناطق و محله

( به ترتیب درصد78/4)کسب  196با جمع امتیاز  های فرهنگی تأثیر در توسعة زیرساخت( و مؤلفة درصد95/3)کسب  162

بینی آیندة گردشگری قزوین با توجه به وضعیت  ای قزوین و پیش دارای کمترین امتیاز ممکن فرهنگی در توسعة منطقه

اند.  موجود در راند سوم دلفی بوده

اجتماعیبُعد

 خدمات حمل و نقل عمومی تأثیر در ،درصد(85/4)کسب  199با جمع امتیاز  خدمات ارتباطیتسهیل تأثیر در های مؤلفه

 150شدن روستاها با جمع امتیاز  ، مؤلفة ارتقای کیفیت مبلمان شهری و خدماتیدرصد(68/3)کسب  151با جمع امتیاز 

و تقویت سرمایة اجتماعی، اعتماد  افزایش سطح رفاه اجتماعی مردمتأثیر در درصد(، و در انتها مؤلفة 66/3)کسب 

( به ترتیب بیشترین به کمترین امتیاز را درصد59/3)کسب  147با جمع امتیاز منطقه  اجتماعی، و کاهش فاصلة نسلی

ای  ترین عوامل اجتماعی مؤثر صنعت گردشگری بر توسعة منطقه اند. از دیدگاه اعضای دلفی در تحقیق، مهم کسب کرده

قزوین در راند سوم بودند. 

محیطیبُعدزیست

تأثیر در  ،درصد(00/5)کسب  205با جمع امتیاز  های تاریخی ط اماکن و جاذبهسازی محی تأثیر در جذاب فقط سه عامل

(، و مؤلفة پاکیزگی و درصد95/4)کسب  218با جمع امتیاز  گردشگری مدافع و حافظ محیط طبیعی، توسعة اکوتوریسم

ترین عوامل  کننده در تحقیق مهم از دیدگاه اعضای مشارکت (90/4)کسب  199مدیریت پسماند با جمع امتیاز 

اند.  ای قزوین در راند سوم بوده محیطی مؤثر صنعت گردشگری بر توسعة منطقه زیست

بُعدمدیریتی

)کسب  167با جمع امتیاز  پردازش اطالعات آماری گردشگری دهی هدایت گردشگران، تأثیر در سازمانهای مؤلفه

بخش  تأمین و آموزش نیروی انسانی ماهر و مجرب در سطوح مدیریتی، کارشناسی و ردة عملیاتدر  تأثیر، درصد(07/4

المللی بین  المللی گردشگری و ارتباطات بین و رعایت قوانین بین ،درصد(63/3)کسب  149با جمع امتیاز  گردشگری
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اند و از  بیشترین امتیاز را کسب کرده درصد(68/3)کسب  146با جمع امتیاز ها در جهت ارتقای استانداردهای منطقه  دولت

ای قزوین در راند  ترین عوامل مدیریتی مؤثر صنعت گردشگری بر توسعة منطقه دیدگاه اعضای پانل دلفی در تحقیق مهم

 144با جمع امتیاز گوتربودن(  تر و پاسخ تأثیر در نحوة مدیریت گردشگری )شفافهای  اند. در مقابل، مؤلفه سوم بوده

و کیفیت خدمات مورد  گذاری دور از موانع سرمایه گذاری منسجم و بلندمدت و به  تأثیر در سرمایه( و درصد51/3سب )ک

طور مشترک کمترین امتیاز ممکن  ( بهدرصد54/3)کسب  145نیاز گردشگری و امنیت فضای اجتماعی با جمع امتیاز 

ای قزوین در راند سوم  رین نقش مدیریتی را در توسعة منطقهاند و از دید اعضای پانل دلفی کمت مدیریتی را کسب نموده

ای قزوین اعمال شد.  اند. در پایان راند سوم معیار اتفاق نظر برای تأثیرات صنعت گردشگری بر توسعة منطقه دلفی داشتنه

طور اساسی  اند، به دهد افرادی که چند مقوله را بر اساس اهمیت آنها مرتب کرده ضریب هماهنگی کندال نشان می

اند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاق نظر  معیارهای مشابهی را برای قضاوت درباره اهمیت هر یک از مقوله ها به کار برده

ضریب % بدست آمد که از نظر تفسیر 70اتفاق نظر اعضای پانل به ترتیب اهمیت مقوله ها، نزدیک به دارند. در اینجا

بُعد سطح  5عامل در  36پانل در راند سوم،  پس از محاسبة اتفاق نظر اعضایی باشدهماهنگی کندال ،اتفاق نظر قوی م

رسد سطح اجماع نظر اعضای پانل در  نظر می به عامل کسب نکردند و حذف شدند. 6اتفاق نظر حداکثر را کسب کردند و 

های کمی در  ارتباط با عوامل اجتماعی و مدیریتی در سطح بسیار باالیی قرار ندارد؛ این خود موجب شده که تعداد مؤلفه

رسد ابهام و  نظر می درصد سطح اتفاق نظر اعضا برسند. در بُعد مدیریتی نیز به70محیطی و اجتماعی به  بُعد زیست

گیری در بخش گردشگری حاکم است. این خود متأثر از فرهنگ  رسانی و تصمیم پیچیدگی و عدم شفافیت در اطالع

 عینی و فرهنگ ضمنی اعضای پانل نیز هست.

گیرینتیجه و بحث
 و درآمدزایی بیشترین دهة اخیر یک از بیش در که است جهانی اقتصاد های بخش ترین مهم از یکی گردشگری صنعت

، با در این میان استان قزوین )مورد مطالعه: شهرستان قزوین( است. داشته جهان مختلف صنایع میان در را زایی لاشتغا

های رقابتی صنعت گردشگری  های اسناد باالدستی گردشگری توسعة استان، در فرصت توجه به مزایای رقابتی و برنامه

با برنامة اسکان سازمان ملل متحد داشته است موقعیت قابل  1384ویژه فرصت انتخاب پایلوت گردشگری که در سال  به

ای  های گردشگری و توسعة منطقه ها و شاخص شناختی بر اساس تئوری توجهی کسب نکرده است. با تحلیل جامعه

ها در منطقه پی برد. تأثیر فرهنگ ضمنی  نشدن آن های گردشگری و اجرایی گذاری توان به شکاف در سیاست می قزوین،

ها، بخش خصوصی،  المللی دولت نفعان )کارگزاران و نهادهای بین های ذی و فرهنگ عینی برآمده از اهداف و ارزش

ارتباط تنگاتنگ آن با آیندة صنعت گردشگری منطقه را  نهاد و گردشگران( و های مردم هایی از شهروندان، سازمان گروه

برای تدوین SWOT شناختی دو گروه گردشگران و مردم با استفاده از تکنیک  بینی کرد. با تحلیل جامعه توان پیش می

 :نتایج دیدگاه گردشگران مشخص شددست آمد که در مرحلة اول  راهبردها، مواردی به شرح زیر به

 طول گردشگر در اطمینان و امنیت گردشگری، احساس طبیعی و تاریخی اندازهای چشم : تنوعقهمنطبرترهایقوت

 به گردشگری، توصیه توسعة برای منطقه پتانسیل و های برتر آن، توانایی منطقه و فرصت پاکیزة هوای و سفر، آب

 های مناسب در طول سفر به منطقه. دوستان، تجربة سفر خوب با توجه به هزینه

شهر و  مرکز و تاریخی بافت درون ارتباطی یها راه در اقامتی، ترافیک نامناسب و هزینة باالی مراکز کیفیت :هاضعف

 منابع از نادرست استفادة :تهدیدهاگردشگری.  راهنمایی و رسانی اطالع به مراکز نامناسب ایجاد سردرگمی، دسترسی

 بخش در نامناسب گذاری گردشگری، سرمایه مدیریت در انسجام پایدار، عدم به شکل توسعة منطقه تاریخی و طبیعی
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سازی اماکن تاریخی و فرهنگی و نشاط اجتماعی،  نبودن امکانات و عدم ارائة خدمات، عدم جذاب فراهمگردشگری، 

انکارناپذیری رسد که امروزه ساختارهای فرهنگی، فضایی، و اجتماعی نقش  نظر می ریزی گردشگری نامنسجم. به برنامه

کنند. نقش مدیران شهری و گردشگری با درک فلسفة اهمیت  های مختلف ایفا می در توسعة گردشگری و شهرت مکان

 برخوردار زیادی اهمیت گردشگری از جهت پایدارنمودن ذهنی و مکانی منظر ترسیم در فرهنگی یها شاخصه ها و مؤلفه

مشخص: آید  مرتبط با صنعت گردشگری قزوین( مواردی که در پی مینفعان )مشاغل  از نظر ذیاست. در مرحلة دوم، 

محیط و  به توجه با منطقه در زندگی از گردشگری، رضایت گسترش بودن مردم با موافق :منطقهبرترهایقوت

مرتبط با گردشگری،  ساکنان شخصی درآمد فضای کسب و کار و گاهی ناراضی از تعارض منافع بین افراد و افزایش

 تاریخ. احیای به مردم مندی عالقه

و اماکن  آثار بودن منطقه، اصیل و خاص گردشگری توسعة برای الزم پتانسیل و توانایی :منطقهدربرترهایفرصت

 گردشگری. مشاغل در مردان پای به پا زنان منطقه، و حضور

 نیاز مورد کیفیت در امکانات کمبودها،  ن کیفیت پایین آ رفاهی و و و اقامتی دسترسی به مراکز کمبود :هاضعف

 گردشگران.

نامناسب  گردشگری، تغییر در نامناسب یها گذاری گردشگری، سرمایه مند نظام ریزی برنامه و طرح عدم :تهدیدها

های گردشگری  ریزی اند که برنامه نفعان بر آن ذی محلی. منابع از نادرست قزوین، استفادة سنتی باغستان از جمله کاربری

شده نیستند. از  خوبی شناخته های منطقه مقطعی است و برای مردم و گردشگران به مدت و معرفی پتانسیل منطقه کوتاه

ها و احساس غرور فرهنگی،  جمله تأثیرات مثبت گردشگری قزوین عبارت است از: شناخت نسبی جامعة محلی از داشته

ها، رونق کسب و کار و بروز خالقیت و کارآفرینی،  روزشدن دکور مغازه ها، به ع شناخت و تعامالت فرهنگی بین ملتشرو

ها و رونق  ایجاد انگیزه در هنرمندان، بازتولید اخالق حسنه، شروع همیاری کسبه، توسعة مراکز پذیرایی و تنوع خوراکی

سازی جاذبه تاریخی مانند فضای  ها و آماده کن تاریخی، رونق مکانغذای سنتی قزوین، توجه به بازسازی آثار و اما

نفعان، آثار منفی در گردشگری وجود  ها. از نظر اکثریت ذی گردی بخش کاروانسرای سعدالسلطنه، و توسعة بوم آرامش

ه حافظة تاریخی توجهی ب هایی در توسعة گردشگری قزوین اشاره داشتند، از جمله: بی نفعان به کاستی نداشته است. ذی

ها با فضای تاریخی شهر، فقدان امکانات رفاهی و تفریحی و  مردم توسط مسئوالن منطقه، تغییر نامناسب کاربری

توجهی به  توجهی به حوزة هنری و فرهنگ و ادبیات شهر قزوین، ارائه نامناسب خدمات به گردشگران، بی بی

ماعی گردشگری و آثار آنان، عدم حمایت و تشویق فعاالن محلی در های فرهنگی و اجت توجهی به مؤلفه ها، کم زیرساخت

رسانی و  گذاران داخلی و خارجی، عدم اطالع بودن سیستم بوروکراسی برای سرمایه اقتصاد گردشگری و نامناسب و پیچیده

پذیری  سئولیتای، نبود قوانین تخصصی با م های توسعة منطقه گیری عدم مشارکت جامعة محلی و نخبگان آن در تصمیم

ریزی  از مباحث فوق مشخص شد برنامههای گردشگری منطقة قزوین.  گیری اجتماعی و فرهنگی، وجود ابهام در تصمیم

نظر اعضای پانل دلفی،  منظمی در گردشگری منطقه وجود ندارد. در مرحلة سوم از تحلیل فرایند دلفی طی سه راند، اتفاق

بینی آیندة گردشگری منطقه به ترتیب در ابعاد اقتصادی،  استان، پیش مسئوالن و متخصصان مرتبط با گردشگری

بازسازی اماکن گردشگری در در بُعد اقتصادی: محیطی، و مدیریتی به شرح زیر مطرح شد:  فرهنگی، اجتماعی، زیست

در افزایش فضاهای تأثیر ، جهت ایجاد هتل خانه و بازدید از مراکز تاریخی، عرضة مستقیم و رونق در تولید صنایع دستی

تأثیر در رونق سعدالسلطنه و بازسازی . در بُعد فرهنگی: تأثیر در رشد ارزش افزودة بخش گردشگریو  تأسیس شهری تازه

تأثیر  ،های معماری اصیل و حافظة تاریخی تأثیر در حفظ آثار باستانی و تاریخی، جلوه، هایی تاریخی از این دست مجموعه

تأثیر در خدمات حمل ، تأثیر در تسهیل خدمات ارتباطی. در بُعد اجتماعی: ها در مردم منطقه ملتدر مراودات بین فرهنگی 
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تأثیر در توسعة اکوتوریسم، ، های تاریخی سازی محیط اماکن و جاذبه تأثیر در جذابمحیطی:  . در بُعد زیستو نقل عمومی

دهی هدایت گردشگران، پردازش اطالعات  سازمانتأثیر در . در بُعد مدیریتی: گردشگری مدافع و حافظ محیط طبیعی

تأثیر در تأمین و آموزش نیروی انسانی ماهر و مجرب در سطوح مدیریتی، کارشناسی و ردة عملیات ، آماری گردشگری

ها در جهت ارتقای استانداردهای  المللی بین دولت المللی گردشگری و ارتباطات بین رعایت قوانین بین، بخش گردشگری

عامل  32نفعان،  در دو گروه گردشگران و ذیswot ها و نتایج   عامل برآمده از ادبیات پیشین و ئتوری 59از بین  منطقه.

بینی  و بیشتر را در پیش 143.5اجماع نظر مورد تأیید اعضای پانل بر حسب محاسبة ضریب همبستگی کندال برابر با 

بینی  هادی اعضای پانل در راند اول فقط چهار عامل برای پیشعامل پیشن 22آیندة گردشگری قزوین حاصل نمودند و از 

دست آمد و این خود قابل تأمل است. از موارد توافق نظر اعضای پانل مشخص شد بیشتر  آیندة گردشگری قزوین به

ا محدود بود نظره حیطی و اجتماعی اتفاق  ها در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، و مدیریتی بوده است و در موارد زیست نظر اتفاق

و بیشتر موارد حذف شدند. در ابعاد مدیریتی و اجتماعی درصد میانگین امتیازها تقریباً در حد متوسط است. به نوعی، با 

های  شود. برنامه بینی آیندة توسعة صنعت گردشگری منطقه مالحظه نمی توجه به وضعیت موجود، قطعیت بسیار در پیش

ای، ضمن اینکه در  های توسعه اند تا برنامه گیری سیاسی بوده های اقتصادی با جهت امهعمرانی بعد از انقالب عمدتاً برن

های دولت پُررنگ شده است؛ در صورتی که در ایران  های مردمی در مراحل تدوین برنامه ادبیات امروز دنیا نقش مشارکت

دی که سرچشمة همکاری اجتماعی است (. اگر بتوان از اعتما1395رنگ است )ازکیا و غفاری به نقل از دیباجی،  کم

شدت  توان کیفیت نظم اجتماعی و کارایی استفاده از ابزار قدرت، پول، و دانش را به صیانت کرد و آن را فعال نمود، می

ها و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و  اندازی های جدی به محیط و دست ( و جلوی آسیب206: 1389بخش،  افزایش داد )تاج

ده از ناآگاهی کارشناسان و مردم را گرفت. تفاوت در فرهنگ عینی و فرهنگ ضمنی سطوح مدیران محیطی برآم

گیرنده از حیث توان تعیین هدف و وصول به آن در  گردشگری منجر به این شده است که مدیران تصمیم

موانع رشد صنعت گردشگری ها عاجز شوند و با قدرت بسیار اندک کار کنند. تعارض منافع متعدد از جمله  گذاری سیاست

های اقتصادی،  هایی همچون: تعارض منافع ساکنان شهر با یکدیگر، تعارض منافع بخش قزوین محسوب نمود؛ تعارض

تعارض منافع اقوام با یکدیگر، تعارض منافع در برداشت از ذخایر زیرزمینی و حفظ محیط زیست، تعارض منافع سازمانی 

کند که بین نهادها،  های اجرایی. موجودیت صنعت گردشگری ایجاب می سایر دستگاه مانند تعارض منافع شهرداری با

های همسو، معنادار، و شفافی وجود داشته باشد  های دخیل در امر گردشگری هماهنگی و همکاری ها، و شرکت سازمان

ن این منافع متعارض است. نمود (. توسعة اقتصادی و اصالح وضعیت جوامع در گرو هماهنگ1395)جهاندیده و همکاران، 

های غیردولتی  طور تقویت بازیگران دیگر مانند سازمان ترین نیروی محرک و همین عنوان اصلی تقویت حکومت محلی به

(. توسعه مستلزم تغییر است و تغییر همواره در 1397در فرایند مدیریت شهری در حوزة گردشگری ضروری است )لطیفی، 

وجود آورد که هم کارکرد داشته  دادن اصالحات باید به بافت توجه داشت و لوازمی به انجام افتد. برای بافت اتفاق می

زا منطبق با متن فرهنگ جامعة محلی در قالب توسعة پایدار )گردشگری  باشند هم همسو با اهداف باشند. توسعة درون

کیفیت زندگی، و رفاه ساکنان را به ارمغان تواند حفاظت از محیط زیست، ارتقای  محور( و مزایای رقابتی آن می اجتماع

 آورد. 

پیشنهادها
اند؛ در حالی که واقعیاتِ ناظر به  های تقلیدی کنند که برنامه های اداری ایجاد می ها را دستگاه غالباً در بافت دولتی واقعیت

ساختن  توان با همراه میساختن سیستم،  کنند چه اقداماتی باید انجام داد. برای اجرایی جهان هستند که مشخص می
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سازی  نفره را در اختیار داشته باشد، با شبکه 7تا  5حاکمیت، وزارتخانة مربوطه و مسئول دولتی باانگیزه، که سرپرستی تیم 

محور را  دانة برفی و روش واسازی حل مسئله بهترین راه توانمندسازی حکومت محلی، رویکرد انطباق تکرارشوندة مسئله

ریزی توسعة گردشگری منطقه  ای است و برنامه رد. این شیوه دارای انطباق و انعطاف بر مبنای اجتماع رویهریزی ک برنامه

پذیری اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد داشت. این رویکرد مستلزم تعهد عاطفی، زمانی، تخصصی، و  را با مسئولیت

موفقیت گردشگری  به رسیدن برای اصل ن شیوه با چهارانرژی بیشتر در مواجهه با مسائل پیچیده است. بنابراین، ای

 الزم نیروی و انگیزه آن بر غلبه برای سنجش که قابل و مشخص محوری: مسئلة . مسئله1پایدار در منطقه راهنماست: 

. 3کرد(؛  انتخاب جدید یها توان راه می نباشند، کارا قبلی یها اگر روش)مثبت  انحراف . مجازداشتن2وجود داشته باشد؛ 

 بیشتر کرد. استفاده مثبت انحراف از تقلید جای به باید پیچیده مباحث برای. سازمانی یها رویه تکثیر .4انطباق؛  و تکرار

عملکرد  ناکامی و مفرط درماندگی به و این شود دیکته می دیگر افراد به فرد نخبه می باشد که تفکر چند محصولها  ایده

هر  افراد در نوآوری برای همة تا ای در گردشگری قزوین نیاز است زمینه پس بر نوآوری، شرایطرسد. عالوه  مدیران می

 سیستم ارتقای و کارکرد، ای، زمینه پس شرایط .پذیر خواهد شد امکان بلندمدت در و این باشد فراهم هستند که موقعیتی

ین خواهد داشت. همة این موارد نیازمند رهبری محور گردشگری قزو زیادی در رویکرد انطباق تکرارشوندة مسئله اهمیت

. 3کنند؛  تشویق تغییر برای را . افراد2دهند؛  تغییر اجازه . اول1شود:  پذیر می چندکنشگری است که با سه وظیفه امکان

های درست، داشتن افراد درست، در زمان مناسب. تنها با فهمیدن دلیل انجام  مشی کنند. تدوین خط جمع افراد را

نهاد و تسهیلگری علمی و کاربردی  های مردم توان دانش ضمنی را انتقال داد و این کار توسط سازمان کارهاست که می

توان با همسونمودن نهادهای عمومی مانند شهرداری امکاناتی برای شهروندان فراهم کرد و از  عملیاتی خواهد شد. می

ای  ترین منبع هر کشور و منطقه حلی را آماده نمود. امروزه، بزرگگذاران با جامعة م طرفی دیگر فضای همراهی سرمایه

های شهروندان برای تبدیل آن به مزیت  گیری از خالقیت ظرفیت فرهنگی شهروندانش است. کشف ساز و کار بهره

و کار رقابتی جدید مستلزم آگاهی مردم منطقة پیرامون رابطة هنر و رشد اقتصادی است. آمیزش هنر، فناوری، و کسب 

ای با پیشینة غنی  ویژه در شهر و منطقه ساختن امکان توسعة اقتصاد فرهنگی موجب افزایش رشد اقتصادی به با فراهم

محور در جهت توانمندسازی حکومت  تاریخی و فرهنگی قزوین خواهد شد؛ با توجه به رویکرد انطباق تکرارشوندة مسئله

توان به توسعة گردشگری منطقة قزوین در سایة صنایع خالق و صنایع  ، میمحلی، نهادها، و مدیران سطوح باال به پایین

 فرهنگی اقدام نمود.
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