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  01/3/1389:تاريخ دريافت
  29/5/1389:تاريخ پذيرش

  

  

  

امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري در شهر ماليربا استفاده از مدل 
SWOT 

  

  دكتر بيژن رحماني

   دانشگاه شهيد بهشتي-  دانشيار گروه جغرافيا
  دكتر مجيد شمس

    دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير-   گروه جغرافيااستاديار

   فرساناز حاتمي

    دانشگاه آزاد اسالمي واحد مالير-  دانشجوي كارشناسي ارشد

  

  

  چكيده 

در حال حاضر صنعت گردشگري يكي از منابع مهم توليد 
 اشتغال و ايجاد زيرساختها براي نيل به توسعه پايدار ،درآمد

وجود توان بسيار  متاسفانه در كشور ما با. شود محسوب مي
ها به خوبي شناسايي نشده  ت قابلياينبراي توسعه گردشگري 

از جمله . آنها براي توسعه كشور استفاده نگرديده است از و
اقداماتي كه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه براي 

 اجتماعي –تحقق توسعه پايدار و كاستن از فشارهاي اقتصادي 
هاي توسعه  شود اجراي برنامه يمو زيست محيطي انجام 

سرمايه  .المللي است محلي، ملي و بينگردشگري در سطوح 
گذاري در صنعت گردشگري داراي آثار و تبعات اقتصادي، 

 در اجتماعي و حتي كالبدي است از اين رو با توجه به اينكه
 ميهن كهن ما ايران، آثار شهرهاي  برخيداخل و پيرامون

دركنار .  از نياكانمان به يادگار مانده استتاريخيارزشمند 
هاي زيباي  جلوه  همراه باطبيعت گرديهاي  جاذبهاين آثار 

باغات، صنايع  هاي انساني شامل كشتزارها، زندگي و فعاليت
 پايدار شهريامكان و فرصت مناسبي براي توسعه ... دستي و

چنانچه از اين فرصت به . بر پايه گردشگري پديد آورده است
  بهبودد، امكانبرداري گرد به شكل مناسب بهره و درستي

كاهش   و ارتقاء سطح زندگي وشهريوضعيت اقتصاد 
 شهر مالير در جنوب استان همدان از جمله .داردمهاجرت 

شهرهاي داراي ميراث ارزشمند گردشگري كشور است و 
امكان استفاده از گردشگري آثار آن جهت توسعه پايدار 

پژوهش حاضر با هدف . شهري مورد مطالعه قرار گرفته است
هاي قدرت، ضعف، فرصت و تهديد   زمينهشناخت عوامل و

تبيين الگويي مناسب  و موثر بر توسعه پايدار گردشگري شهر
 جهت توسعه پايدار گردشگري شهري مالير با استفاده از دو

هاي مورد  روش توصيفي وتحليلي استفاده شده است و داده
نياز به صورت اسنادي و پيمايشي تهيه گرديده است و در 

 SWOTن راهبرد توسعه پايدار شهري از مدل تشخيص و تعيي

  .استفاده شده است) قوت، ضعف، فرصت، تهديد(
  

 ، شهري، گردشگريشهري توسعه پايدار : كليديكلمات
  SWOTتحليل  اثرات گردشگري،

  

   :مقدمه و طرح مساله

هاي مهم  به عنوان يكي از زير بخش شهري گردشگري
  قرار گرفته وصنعت گردشگري به ميزان زيادي مورد توجه
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چرا كه . يند جهاني شدن اهميت روزافزوني يافته استآفر در
ها، باورها و  اين بخش از گردشگري با امكان حفظ ارزش

 ها و تواند اشاعه دهنده ارزش رسوم باستاني به نحو مطلوبي مي
تر اينكه  مهم. باشد محلي در سطح ملي و سنن جوامع
راي اشتغال وكسب هايي ب با ايجاد فرصتشهري گردشگري 

توسعه ساختارهاي زيربنايي  درآمد براي ساكنين محلي و
 .آورد را فراهم مي شهري يكپارچه امكان توسعه پايدار و

تعداد متنوع آثار باستاني و ، با ايران باستاني و كهن كشور
قابليت  توان و اقليمي از هوايي و تنوع شرايط آب و تاريخي،

دشگري برخوردار است به بسيار بااليي براي توسعه گر
  ممتازواز موقعيتهاي گردشگري   جنبهاي كه در برخي گونه

  .برخوردار است در بين كشورهاي جهان منحصر به فردي
 ،اقليمي، استان همدان به داليل طبيعي در مالير شهر

هاي جغرافيايي  تماعي و فرهنگي از جمله حوزهج ا،تاريخي
تواند در  مي است و شهريپرجاذبه براي توسعه گردشگري 

با متاسفانه  .باشدبسياري سطح استان پذيراي گردشگران 
 وجود  در محدوده مورد مطالعههاي ارزشمند  جاذبهوجود

 شهرياي مشكالت مانعي اساسي براي توسعه گردشگري  پاره
  : مالير شده است، از جمله اينكه در شهرستان

ه طور اين شهرستان ب  درشهريهاي گردشگري  جاذبه) الف
  . كامل و جامع شناخته نشده است

 ايجاد شهري،هاي گردشگري   ساماندهي جاذبه براي)ب
برداري از اين منابع اقدام  بهره هاي اساسي و زير ساخت

  . صورت نگرفته استاي شايسته
هاي  نبود ارتباط ارگانيك و منسجم بين جاذبه )ج

برداران  بهره و  بخش گردشگري مديريت،شهريگردشگري 
محدوده  در اين شهري توسعه گردشگري ين منابع مانعا

  .شود محسوب مي
كوشيده است ضمن  فوق پژوهش حاضر توجه به موارد با

 شهري مالير،هاي توسعه گردشگري  توان بررسي امكانات و
مورد مطالعه و پايدار شهر را در توسعه منابعنقش و تاثير اين 
  .ارزيابي قرار دهد

 

  پرسش اصلي تحقيق

هاي الزم جهت دستيابي به توسعه  ط و زير ساختشراي -1
 پايدار درشهر مالير براي تقويت بخش گردشگري كدامند؟

هاي توسعه شهري و   آيا هماهنگ شدن برنامه -2
 .تواند به پايدار شدن هر دو بينجامد گردشگري شهري مي

 

 اهداف تحقيق

هاي قدرت، ضعف، فرصت و  شناخت عوامل و زمينه -
 عه پايدار گردشگري شهري ماليرتهديد موثر بر توس

تبيين الگويي مناسب جهت توسعه پايدار گردشگري  -
 شهري مالير

  

 مفاهيم تحقيق

برنامه ريزي گردشگري به شيوه توسعه پايدار واجد اهميت 
بسيار است، زيرااغلب فعاليتهاي مربوط به توسعه گردشگري 

هاي مربوط به محيط طبيعي، ميراث  ها و فعاليت به جاذبه
اگر اين منابع . اريخي و الگوهاي فرهنگي منطقه بستگي داردت

توجهي قرار گرفته و يا تخريب شوند مناطق  مورد بي
گردشگري نخواهند توانست به جذب گردشگر پرداخته 

  ) 96و95، صص1371سينايي، (وگردشگري موفق نخواهد بود 
يك جنبه مهم توسعه پايدار تاكيد برگردشگري محلي است 

گردشگري بر دخالت دادن جامعه محلي در برنامه اين شيوه 
ريزي و توسعه گردشگري تاكيد و توجه دارد و آن 

دهد كه به منافع جامعه  گردشگري را توسعه و گسترش مي
  )23، ص1379، ...رنجبريان و . (محلي بيانجامد

گردشگري با تامين يك دهم توليد ناخالص داخلي و 
لص داخلي و اشتغال در دنيا اشتغال بزرگترين منبع توليد ناخا

شود اين تاثيرات و ديگر تبعات اقتصادي به  بيني مي پيش. ست
طور مستمر رشد يابد و در قرن بيست و يكم، گردشگري به 

  . موتور محرك اقتصاد جهاني تبديل شود
توسعه فعاليتي چنين گسترده و توانمند كه بخشهاي صنعتي، 

درآورده و از سوي تجاري، خدماتي و فرهنگي را به حركت 
ديگر موجب بزرگترين تحرك جغرافيايي در طول تاريخ 
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اي سازمان يابد كه در عين دستيابي  بشريت بوده، بايد به گونه
به رشد بيشتر، از محيط زيست ومنافع فرهنگي و ميراث بشري 

اين مقصود در چارچوب رويكرد توسعه . نيز حمايت نمايد
پايداري اكنون به نحو مفاهيم . شود پايدار برآورده مي

اي به عنوان رويكردي اساسي براي هر نوع توسعه من  گسترده
با توجه به اصول . جمله توسعه گردشگري پذيرفته شده است

 و 21بيانيه ريو درباره محيط زيست و توسعه و دستور كار 
فعاليتهايي كه در پي آن توسط كميته محيط زيست سازمان 

سازمان مذكور توسعه جهاني گردشگري صورت گرفت، 
داند كه نه تنها منابع طبيعي و فرهنگي را  پايدار را فعاليتي مي

كند كه ظرفيت را نيز براي ايجاد درآمد و اشتغال  حفظ مي
براي دستيابي به موفقيت در يك . دهد مستمر را افزايش مي

جامعه گردشگري بايد براي بهبود كيفيت زندگي ساكنين و 
ريزي  محلي، طبيعي و فرهنگي برنامهحفاظت از محيط زيست 

اهداف گردشگري پايدار به عنوان الگويي . و مديريت شود
  : براي توسعه عبارت است از

 ان باصالح كيفيت زندگي جامعه ميز •

 تامين تجارب كيفي براي بازديد كننده  •

حفظ كيفيت محيط زيست كه هم جامعه ميزبان و  •
 .  هم بازديد كننده وابسته به آنند

يد بر كيفيت مبين آن است كه گردشگري پايدار از تاك
هدفهاي محدود و كمي رشد و كسب درآمدهاي اقتصادي 

 هر ديدگاهي درباره كيفيت زندگي لزوما و. رود فراتر مي
با اين نگرش . عميقا بايد ارزشهاي فرهنگي را در نظر بگيرد

حفاظت از فرهنگ و ارزشهاي ناشي از آن نه تنها جنبه مهمي 
شود بلكه در حفاظت از محيط  وسعه پايدار محسوب مياز ت

ممانعت از تهي ساختن منابع . زيست نيز اهميت اساسي دارد
طبيعي به ويژه آن دسته كه تجديد شونده نيست و حفاظت از 
محيط زيست نيازمند تغييرات اساسي در اهداف، مالكها و 

مبناي مشكالت زيست محيطي جهان امروز بيش . ارزشهاست
آن كه علمي و فني باشد در حرص و آز، ثروت اندوزي، از 

مسئوليتي نسبت به رفع معقول نيازمنديهاي  ساالري و بي سرمايه

دستيابي به يك فرهنگ زيست . نسل كنوني وآتي نهفته است
آور توليد و  محيطي مطلوب ما را در تغيير الگوهاي زيان

  . مصرف ياري خواهد كرد
ي دو جنبه اصلي حفاظت از توسعه پايدار گردشگري دارا

محيط زيست و منابع و ميراث فرهنگي جوامع و يك مفهوم 
ها،  اين جنبه. اساسي و كليدي يعني ظرفيت پذيري است

پذيري و سنجش مرزهاي  سرانجام بايد در چارچوب ظرفيت 
ريزيهاي منسجم و يكپارچه  ها و برنامه آن و در قالب خط مشي

  ) 35، ص1381كردي، . (ودمحلي به مرحله اجرا گذارده ش
  

 روش پژوهش 

جمع .استبر پايه دو روش توصيفي و تحليلي اين پژوهش 
و با استفاده  اسنادي هاي پژوهش به روش آوري بخشي از داده

،  شهرينشريات در زمينه توسعه مقاالت و  اسناد،،از كتب
هاي مورد نياز   بخشي از دادهو شهر مالير  و پايدارگردشگري
هاي   مكان مشاهده و بازديد ازمايشي از طريقبه روش پي

 فيلم برداري از اثر و تهيه عكس و ،گردشگري شهر مالير
  .مسئولين امر است  با گردشگران و و پرسشنامهمصاحبه

  

  ابزار گرد آوري اطالعات
ابزار گردآوري اطالعات در اين پايان نامه شامل اين موارد 

هاي  يجاد بانكپرسشنامه، مصاحبه با مسئولين، ا: است
، برداشت فيلم و عكس؛ سپس با Gisاطالعاتي در محيط 

1استفاده از مدل 
SWOT سعي شده تا به بهترين راهبردهاي 

 .توسعه محدوده مورد مطالعه دست يافت

  

  :قلمرو تحقيق

شهر مالير است كه در پژوهش، قلمرو تحقيق در اين 
 -يجنوب شرقي استان قرار دارد و از نظر تقسيمات ادار

نقشه (شود  سياسي كشور، مركز شهرستان مالير محسوب مي
؛ مختصات جغرافيائي شهر در مركز شهر يعني )شماره يك
 38" و  17 و 340 طول شرقي و 30 و  49ً' و 480ميدان امام، 

  )65،ص 1384مهندسين مشاور زيستا،. (باشد عرض شمالي مي
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 موقعيت شهر مالير در كشور ايران): 1(نقشه 

  

  

  بررسي و امكان سنجي گردشگري شهر مالير

هاي توسعه پايدار شهر  به منظور ارائه راهكارها و سياست
مالير از طريق گسترش گردشگري پايدار در اين شهر شناخت 

ها و تهديدها و بهبود  عوامل چهارگانه در جهت رفع ضعف
بر اين . گردد ها امري اجتناب ناپذير تلقي مي ها و فرصت قوت

 راهكار توسعه اين شهر با فهرست نمودن مهمترين نقاط مبنا
هاي تهاجمي مبتني  ها به منظور طرح استراتژي قوت و فرصت

هاي رقابتي شهر، تبيين مهمترين  گيري از برتري بر بهره
اي،  هاي پيش رو به منظور رفع نقاط ضعف درون ناحيه فرصت

ص هاي بازنگري به منظور تخصي از طريق ارائه استراتژي
اي به منظور  هاي درون ناحيه مجدد منابع، طرح مهمترين قوت

هاي تنوع  اي، با تأكيد بر استراتژي رفع تهديدهاي برون ناحيه
هاي شهر مالير و نيز طرح  بخشي در جهت رفع نيازمندي

هاي تدافعي به منظور رفع آسيب پذيري شهر به  استراتژي

به ارائه اين شود، كه در اين قسمت  مرحله اجرا گذاشته مي
  .شود فهرست پرداخته مي

 

تحليل نقاط قوت، ضعف، (SWOT مدل تحليلي 

  )ها و تهديدها فرصت

جهت تهيه و آماده نبودن معيار سنجش و درجه بندي 
 براي قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهاهريك از عوامل 

هر عامل وزن و اهميت بيانگر ميزان اهميت و تأثير هركدام از 
ها و فضاي سبز در شهر مالير  ر عملكرد پاركعوامل يادشده ب

بايست يكي از اعداد صفر تا  باشد كه پاسخ دهندگان مي مي
عدد صفر بيانگر . را به هركدام از عوامل نسبت دهند10
 بيانگر باالترين اهميت و 10اهميت و بي تأثير بودن و عدد  بي

  .باشد وزن مي
 رتبه و رتبه امتياز وضع موجود در اين جداول بيانگر

به عنوان نمونه . باشد وضعيت و شرايط موجود هرعامل مي
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ممكن است في نفسه يك عامل از وزن و اهميت بااليي 
برخوردار باشد، اما در شرايط موجود، آن عامل در آن 
سيستم، از شرايط مطلوبي برخوردار نبوده و ازاين جهت رتبه 

الت جهت در اين ح. و امتياز پاييني را به خود اختصاص دهد
بايست يكي از  رتبه بندي و امتيازدهي، پاسخ دهدگان مي

در .  را به وضع موجود هر عامل اختصاص دهند4 تا 1اعداد 
 2 بيانگر كمترين رتبه يا ضعف اساسي، عدد 1اين حالت عدد 

 بيانگر رتبه مناسب يانقطه 3بيانگر رتبه كم يا ضعف كم، عدد 
تبه يا قوت بسيار باالي  بيانگر باالترين ر4قوت خوب و عدد 

  . باشد آن عامل مي
  

2 داخليماتريس بررسي عوامل : )1(جدول 
(IFE)  

نمره 
 نهايي

وزن  رتبه
 نرمال

ضريب 
 اهميت

 رديف )Strengths(نقاط قوت 

مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري در *  9 0,03 4 0,128
 بع طبيعي و انساني ومعرفي آن به عنوان قطب مهم گردشگريجهت استفاده از منا

1 

  وجود ميوه هاي سردسيري و محصوالت كشاورزي و بازار مناسب براي فروش اين*  9 0,03 3 0,096
 محصوالت كشاورزي به گردشگران

2 

در وجود وضعيت باالي آگاهي و سواد در بين مردم شهر و حس همكاري و مشاركت *  8 0,03 2 0,057
 بين مردم شهر

3 

وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلي و سنتي و نيز مكانهاي تاريخي و ديدني كه بعضاً از *  9 0,03 4 0,128
 )باالخص از دوره قاجار(اند گذشته بجاي مانده

4 

 وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد به همراه فضاي سبز و باغات در شهر*  8 0,03 3 0,085

 )پارك سيفيهباالخص (

5 

  مجاورت و نزديكي به مراكز جمعيتي و مراكز شهري از جمله شهر همدان، كرمانشاه*  7 0,02 2 0,05
 و ساير شهرها و روستاهاي اطراف

6 

وجود ارتفاعات كوه گرمه و كوه سرده جهت انجام ورزشها و تفريحاتي از قبيل اسكي *  9 0,03 3 0,096
 ...اردوزدن وكوهنوردي، راهپيمايي، اسكي و

7 

 8 سهولت دسترسي به جاده هاي اصلي كشور*  7 0,02 3 0,074

 9 هاي گردشگري شهري درشهر مالير تنوع حيات جانوري وپوشش گياهي شهر و جاذبه*  7 0,02 2 0,05

 10 داشتن محيط آرام و بدون سروصدا در شهر جهت استراحت و تمدد اعصاب و تفريح*  8 0,03 4 0,113

 11 )نوردي، راهپيمايي، شنا، ماهيگيريهمانند كوه(جاذبه هاي ورزشي و تفريحي اين شهر *  8 0,03 2 0,057

هاي قديمي و آثار تاريخي متعدد و داراي نقاط مستعد گردشگري در داخل  وجود خانه* 9 0,03 4 0,128
 شهر

12 

 13 )برق،گاز ،تلفن آب،(يخي شهر وجود حداقل تسهيالت زير بنايي در اطراف بناهاي تار* 9 0,03 1 0,032

 14 وارزش معماري بناها)باقيمانده از دوران قاجار(قدمت بناهاي تاريخي شهر * 9 0,03 4 0,128

  اعتقاد مسئولين به اشتغال زايي بوسيله گسترش گردشگري پايدار بعنوان يكي از مهمترين*  9 0,03 2 0,064
 ر ماليرسازوكارهاي مناسب در جهت توسعه پايدار شه

15 

  )Weaknesses(نقاط ضعف     
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18 

از  عدم تمايل ساكنين شهر جهت سرمايه گذاري در بخش گردشگري بداليل مختلف*  9 0,03 3 0,096
 گردشگري صنعت به آشنايي عدم، اراضي فروش و خريد و زمين سوداگري افزايش جمله

16 

 17 هاي دولتي در شهر مالير عدم وجود برنامه ريزي و سرمايه گذاري*  8 0,03 3 0,085

 18 فرهنگي مناسب بين آثار با ارزش گردشگري نبود ارتباطات فيزيكي، اجتماعي و*  9 0,03 3 0,096

 19 نامناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت بهداشتي و خدماتي*  9 0,03 4 0,128

 20 نبود تسهيالت وامكانات رفاهي كافي در شهر مالير*  9 0,03 3 0,096

 21 عدم وجود نيروهاي متخصص و آموزش ديده در شهر مالير*  9 0,03 3 0,096

 22 عدم وجود راهنما و كاركنان آموزش ديده در شهر*  8 0,03 3 0,085

 23 نبود محافظ و نگهبان جهت جلوگيري از تخريب آثار باارزش گردشگري*  8 0,03 3 0,085

 24 در داخل محوطه آثار وفقدان نور پردازي داخل آن هانبود تابلوهاي راهنما *  8 0,03 3 0,085

 25 )تراكم كم در زمستان(توزيع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال *  7 0,02 2 0,05

 26 عدم آگاهي مردم شهر در نقش آثار جهت توانمند سازي اقتصادي شهر مالير*  6 0,02 2 0,043

كت محلي در رسيدگي به وضعيت آثار و سعي در رشد و توسعه كمبود يا نبود مشار*  8 0,03 4 0,113
 گردشگري شهر

27 

 28 )همانند جاده ها و فاضالب(نامناسب بودن زيرساختهاي محيطي و كالبدي *  9 0,03 3 0,096

 29 نامناسب بودن تأسيسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي*  7 0,02 3 0,074

 30 )كوچه هاي قديمي(ر رسيدن به آثارنبود معابر مناسب د* 8 0,03 3 0,085

 31 منظر وچشم اندازنامناسب پيرامون آثار* 7 0,02 2 0,05

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

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

 34 ير و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با گردشگرانعدم آشنايي ساكنين شهر مال*  9 0,03 4 0,128

 - جمع 282 - -  2,979

  مطالعات نگارندگان: ماخذ
  

وجود شود   مشاهده مي3و2هاي شماره  همانطور كه در نقشه
چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد به همراه فضاي سبز و 

 از جمله مهمترين نقاط) باالخص پارك سيفيه(باغات در شهر 
باشد و از طرفي نبود تسهيالت  قوت در جذب گردشگري مي

وامكانات رفاهي كافي در شهر مالير از جمله نقاط ضعف 
  .باشد داخلي حائز اهميت مي

 مشاهده 5و  4هاي شماره  از سويي همانطور كه در نقشه
 قرارگيري در مسير ارتباطي چند شهر مهم با گردد مي

خود موجب جذب ) شاههمدان، كرمان(هاي گردشگري  جاذبه
شود  مسافران نوروزي و تابستاني در هنگام عبور از جاده مي

از طرفي . هاي خارجي است كه هر دو از مهمترين فرصت
موقعيت قرار گيري به دليل وجود آثار تاريخي فراوان در 
شهرهاي اطراف منطقه مورد مطالعه و ناديده انگاشته شدن 

  .باشد ميآثار باارزش شهر خود نقطه تهديد 

  

 )1(ادامه جدول 
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19 

 
  پراكنش باغات و فضاي سبز در شهر مالير): 2(نقشه 

 

 
  مراكز جهانگردي و پذيرايي در شهر مالير): 3(نقشه 
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 ماتريس بررسي عوامل خارجي: )2(جدول 
3
(EFE)   

 رديف )Opportunities(ها  فرصت ضريب اهميت وزن نرمال رتبه نمره نهايي

توسعه گردشگري شهر توسط بخش  به نسبت گرايش وجود*  10 0,48 2 0,097
 خصوصي دولتي

1 

 2 افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين مناطق*  10 0,48 2 0,097

براي مسافرت و تفريح در بين مردم شهري و  بيشتر انگيزه افزايش * 9 0,043 3 0,131
 مردم حومه

3 

هاي گردشگري  شهر مهم با جاذبهقرارگيري در مسيرارتباطي چند *  8 0,039 3 0,117
 )همدان،كرمانشاه(

4 

 5 امكان جذب مسافران نوروزي و تابستاني در هنگام عبور از جاده*  7 0,034 2 0,068

 6 امكان اطالع رساني توسط نهادهاي دولتي*  8 0,039 1 0,039

 امكان عدم ارائه خدمات و تسهيالت مطلوب به گردشگران در*  6 0,029 3 0,087
 باالدر تراكم  بعلت) همانند همدان و كرمانشاه(مناطق تفريحي رقيب 

 در آينده منطقه اين با مقايسه

7 

 8 وجود راههاي ارتباطي مناسب و سهولت دسترسي به شهر مالير* 8 0,039 2 0,078

افزايش توجه و حمايت مسئوالن كشور از توسعه پايدار *  7 0,034 2 0,068
 زايي و كسب درآمد كرد اشتغالگردشگري شهري با روي

9 

وجود نهادها و سازمانهاي مختلف دولتي و غير دولتي در همدان *  5 0,024 2 0,048
 جهت حمايت و ارائه تسهيالت و خدمات مختلف به شهر مالير

10 

در (وجود نيروهاي متخصص و با تجربه در مجاورت با اين مناطق *  6 0,029 2 0,058
 )همدان

11 

  )Threats(يدها تهد    

 12 عدم توجه كافي به وضعيت اقتصادي شهر مالير* 9 0,043 3 0,131

افزايش قيمت زمين و بورس بازي زمين و بالطبع افزايش بار *  9 0,043 4 0,175
مالي جهت ايجاد تجهيزات و تسهيالت گردشگري و مقرون به 

 صرفه نبودن آنها

13 

 تاريخي بناهاي ساماندهي جهت الزم بودجه تخصيص عدم*  9 0,043 3 0,131

  آنهااطراف ومحيط

14 

نبود آموزش كافي توسط دولت جهت آگاهي رساني به * 8 0,039 3 0,117
ساكنين محلي وهدايت آنها براي اقدام جهت رشد و توسعه 

 گردشگري

15 

همانند (افزايش امكانات و خدمات در مناطق تفريحي رقيب *  7 0,034 4 0,136
 در مقايسه با اين منطقه در آينده...) ان وشهر همد

16 

افزايش تمايل و انگيزه گردشگران به مسافرت به ساير مناطق *  9 0,043 3 0,131
 ...)همانند همدان، كرمانشاه و(تفريحي نزديك و رقيب 

17 
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تراكم بيش از حد جمعيت و شلوغ شدن اين شهر در مقايسه با *  5 0,024 2 0,048
  آيندهشهر رقيب در

18 

 19 عدم توجه به مرمت و بازسازي بنا هاي تاريخي توسط مسئولين*  9 0,043 4 0,175

ازدياد تخلفات اجتماعي با ورود گردشگران در اين منطقه *  7 0,034 2 0,068
 نسبت به قبل

20 

زبان، اداب و رسوم : همانند (از بين رفتن فرهنگ سنتي ومحلي *  9 0,043 3 0,131
 با افزايش گردشگران...) نوع پوشاك، معماري، مسكن ومحلي و 

21 

 22 بي توجهي گردشگران در آسيب نرساندن به  بناهاي تاريخي*  9 0,043 4 0,17

وجود آثار تاريخي فراوان در شهرهاي اطراف منطقه مورد * 9 0,043 4 0,175
 مطالعه و ناديده انگاشته شدن آثار باارزش شهر

23 

از بين رفتن درختان و پوشش گياهي و آثار تخريبي آن همانند *  7 0,034 2 0,068
افزايش سيل تخريب زمينهاي كشاورزي و مزارع در قسمتهاي 

 اطراف و شهر

24 

 25 ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي توسط گردشگران* 8 0,039 3 0,117

و عدم ارائه مجوز و تسهيالت از سوي دولت جهت گسترش *  7 0,034 3 0,102
 توسعه خدمات، تجهيزات و تأسيسات گردشگري در اين شهر

26 

 - جمع 205 - - 2,78

  مطالعات نگارندگان: ماخذ

  

 
  راههاي ارتباطي مناسب و سهولت دسترسي به شهر مالير): 4(نقشه 

 )2(ادامه جدول 
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  چگونگي قرارگيري شهر مالير در بين شهرهاي همدان و كرمانشاه): 5(نقشه 

  

  IE(4(بود بخشي گردشگري پايدار شهر مالير با تكيه بر عوامل داخلي و خارجي راهبردهاي به): 1(نمودار 

  
  

با توجه به قرار گيري شاخص جدول باال در قسمتي كه 
برروي نمودار مشخص شده است استراتژي رشد و توسعه 

  .گردد پيشنهاد مي
هاي انجام شده در مورد نقاط قوت،  با عنايت به بررسي

توان گفت  و تهديدهاي خارجي ميضعف داخلي و فرصتها 
تواند  مي SWOTريزي استراتژيك بوسيله تحليل  كه برنامه

روش مناسبي براي توسعه پايدار گردشگري و در نتيجه توسعه 
  .شهري باشد

در جهت توسعه پايدار  SWOTتجزيه و تحليل 

  گردشگري در شهر مالير

به منظور شناسايي و بررسي عوامل موثر  SWOTتحليل 
و عوامل تأثيرگذار بيروني ) نقاط قوت و نقاط ضعف(وني در

بر گردشگري پايدار در شهر مالير ) فرصتها و تهديدات(ناحيه 
شود در حقيقت از اين روش بعنوان ابزاري  بكار برده مي

جهت شناسايي مسائل استراتژيك و ارائه راهبردها و 
  . گردد هاي مناسب استفاده مي استراتژي
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 راهبردهـاي  – (SO)تهـاجمي / قابتي استراتژيهاي ر

  اصلي

بهره گيري هدفمند از افزايش انگيزه مسافرت در بـين طبقـه             * 
همـدان،  (شهرنشين و نيز نزديكي با مراكـز شـهري پرجمعيـت            

هـاي    هـا و فـرآورده      بـرداري از جاذبـه      در جهت بهره  ) كرمانشاه
توريستي بمنظور ايجـاد اشـتغال و درآمـد بـراي سـاكنين شـهر               

 مالير 

ــه شناســايي و بهــره*  هــا و ديگــر  هــا، فــرآورده گيــري از جاذب
كوههــا و (هــاي نــسبي گردشــگري ايــن شــهر از جملــه  مزيــت

جهـت رقابـت بـا سـاير منـاطق          ...) هاي تاريخي و    اماكن و خانه  
 .تفريحي رقيب

ــش   *  ــا و بخ ــين ادارات و نهاده ــاهنگي در ب ــال هم ــاي  اعم ه
ــ  اي مختلـــف مـــرتبط، بمنظـــور يكپارچـــه ســـازي عملكردهـ

ــست     ــزاري نش ــيله برگ ــهري بوس ــدار ش ــگري پاي ــا و  گردش ه
بكــارگيري تـــدابير مــديريتي هماهنـــگ كننــده بـــا حـــضور    

 . هاي دولتي، غير دولتي، مردم و كارآفرينان سازمان

هاي بخـش خـصوصي    زمينه سازي و بهره برداري از حمايت    * 
گذاري در صـنعت گردشـگري در شـهر ماليـر از             براي سرمايه 

هـاي محلـي،      هـاي دولتـي و برنامـه         سياست طريق شفاف سازي  
 ...نحوه اخذ ماليات و پرداخت يارانه و تسهيالت بانكي و

برداري از منـابع   هاي گردشگري بر بهره    تمركز عمده فعاليت  * 
هـاي موجـود و بالاسـتفاده گردشـگري هماننـد چـشم               و جاذبه 

ــه بمنظــور ... هــا و فــضاي ســبز و انــدازها، ارتفاعــات و رودخان
  . مد و ايجاد اشتغال و توسعه پايدار شهركسب درآ

 

  (ST) هاي تنوعاستراتژي

ها و خـدمات گردشـگري      تنوع بخشي به امكانات، فعاليت    * 
 افـزايش تعـداد      پيامد آن  به منظور جلب رضايت گردشگران و     

گردشــگران در شــهر ماليــر و همچنــين بكــار گيــري طبقــات  
 . هاي متنوع و مختلف مختلف مردم شهر در فعاليت

هـاي تبليغـاتي بـراي معرفـي          تنوع بخـشي و توسـعه برنامـه       * 
ــه ــي،     جاذب ــارز فرهنگ ــصوصيات ب ــساني، خ ــي و ان ــاي طبيع ه

ــركت در      ــهر و ش ــن ش ــهريي اي ــوم ش ــاري و آداب و رس معم
 . ها، نمايشگاها و سمينارها بطور فعاالنه جشنواره

توسعه و تجهيز مسيرهاي گردشگري شهر ماليـر و ايجـاد           * 
هـاي راهنمـا    هـا و تـدوين دفترچـه       اين مكـان   ب عالئم در  صو ن 

  .براي گردشگران و آموزش آنها
  

  (WO)هاي بازنگري  استراتژي

ضمن بـازنگري بـه نـوع و نحـوه برنامـه ريـزي و حمايـت                 * 
دولتي از شهر گردشگري بهره گيري منطقي از نهادها، قـوانين           
و مقررات حمايتي در جهـت توسـعه و تجهيـز زيـر سـاختارها،             

و تجهيزات مختلف گردشگري در شهر مالير مـورد         تسهيالت  
 . مطالعه صورت گيرد

بازنگري به نحـوه توزيـع امكانـات، خـدمات و تـسهيالت             * 
گردشگري و اولويت دهي تخصيص مجدد اين نـوع امكانـات        

 .به شهر مالير با قابليت باال و متوسط جذب گردشگر

ر شهري و شه  ) زمين(بازنگري به قوانين و مقررات ارضي       * 
ماليــر و مكانهــاي گردشــگري ايــن محــدوده بــه منظــور بهــره 

 مـردم (برداري و استفاده از قسمتهاي مختلف آن بـراي عمـوم             
و همچنــين جلــوگيري از بــورس بــازي )  و گردشــگرانمحلــي

 زمين

هـاي   گيري از مشاركت ضمن بازنگري به نوع و نحوه بهره * 
 شـهري   ها و تجهيز مناطق     مردمي در توسعه تهيه و اجراي طرح      

مورد مطالعـه بـه لحـاظ امكانـات و خـدمات گردشـگري الزم               
است تا از طـرف نيروهـاي متخـصص و نهادهـاي مختلـف در                

 .جهت احياء و توسعه اين مناطق اقدامات جدي صورت گيرد

 

  (WT) هاي تدافعي استراتژي

توسـعه سـرمايه گـذاري    «هاي  برگزاري سمينارها و نشست  * 
سازمان ميـراث فرهنگـي     توسط  » در صنعت گردشگري شهري   

ــان،    ــا ســاير دســتگاهها و مــسئوالن مــرتبط و كارآفرين ــر ب مالي
دعوت از سرمايه گذاران مقيم ايران و ايرانيان صاحب سـرمايه           
خــارج از ايــران و ايجــاد تــسهيالت و امتيــازات ويــژه ســرمايه  

هاي اقامتي، تأسيـسات      ها، مجتمع   گذاري در زمينه احداث هتل    
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ــارك   ــون پ ــي همچ ــ تفريح ــاد   ه ــي، ايج ــي و جنگل اي تفريح
هـاي ورزشـي و موسـسات آموزشـي و علمـي چـون بـاغ                  زمين

پرندگان، موزه تـاريخ طبيعـي و منـاظر زيبـاي طبيعـي در شـهر               
  ...مالير و

آمــوزش و اطــالع رســاني بــه مــردم در نحــوه برخــورد بــا * 
ــور     ــه منظ ــه، ب ــورد مطالع ــهر م ــگري در ش ــگر و گردش گردش

بايــد بــه  ان و مــردم، مــيجلــوگيري از تعــارض بــين گردشــگر
ــاي     ــوم، مكانه ــگ و آداب و رس ــه فرهن ــگران در زمين گردش

 . خاص و ساير موارد آموزش داده شود

سازي و تشويق مردم بـه مـشاركت در جهـت توسـعه       زمينه* 
زيرســاختارها، تجهيــزات و تــسهيالت مختلــف گردشــگري و  
كسب درآمـد از ايـن طريـق و همچنـين اسـتفاده از مـشاركت                

توانند مـشاركت و   هايي كه مردم نمي ي در زمينه بخش خصوص 
  . يا سرمايه گذاري نمايند

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

هاي  دهد به دليل وجود جاذبه نتيجه پژوهش حاضر نشان مي
تواند  هاي فرهنگي در شهر، مالير مي گردشگري و ارزش

ساليانه پذيراي جمع كثيري از گردشگران داخلي وخارجي 
ي در محدوده شهر آثار منحصر به فردي وجود از طرف. باشد

هاي گردشگري  دارد كه امكان توسعه پايدار تحت تاثير جاذبه
هاي الزم براي  به عبارتي چنانچه زيرساخت. شهر را دارد

استفاده از اين جاذبه فراهم آيد امكان اشتغال وكسب درآمد 
  . آيد براي ساكنين شهر فراهم مي
 SWOT حاصل ارزيابي به روش از طرفي باتوجه به ارقام

دهد رشد وتوسعه جوانب مختلف گردشگري شهر  نشان مي
مالير با استفاده از نقاط قوت داخلي براي بهره برداري از 

) به عنوان راهبرد اصلي راهبرد تهاجمي(هاي خارجي  فرصت
  .باشد مي

استفاده از منابع انساني، طبيعي و اقتصادي شهر و تقويت 
ي بين شهر مالير و شهرهاي پيرامون و ارتباطات فيزيك

هاي شهر در  همچنين اطالع رساني بيشتر نسبت به معرفي جاذبه
نهايت منظرسازي محيط مهمترين راهبردهاي توسعه پايدار 

توان پيشنهاداتي به شرح ذيل  از اين رو مي. باشد شهر مالير مي
     :ارائه داد

ردشـگري  هـاي مختلـف گ      هـا و فـرآورده      شناسايي جاذبـه  . 1
شهري در مناطق مختلف و بهره گيري بهينه و هدفمنـد از آنهـا            

  . در جهت ايجاد اشتغال و افزايش درآمد شهرنشينان
هاي طبيعي و     هاي تبليغاتي براي معرفي جاذبه      توسعه برنامه . 2

انساني، خصوصيات بارز فرهنگـي، معمـاري و آداب و رسـوم            
عي و فرهنگـي و     شهري هر منطقه با توجه به ويژگيهـاي اجتمـا         

هــا و  هــا، نمايــشگاه ن منطقــه و شــركت در جــشنوارهآمحيطــي 
  .سمينارها بطور فعاالنه

هـاي   هاي ارزان قيمـت و خانـه     ايجاد اقامتگاه و ميهمانخانه   . 3
  اي جهت اقامت گردشگران  اجاره

توسعه و تجهيز مسيرهاي گردشگري شهر ماليـر و ايجـاد           . 4
 ايــن مكانهــا و تــدوين و نــصب عالئــم، قــوانين و مقــررات در

  . هاي راهنما براي گردشگران و آموزش آنها دفترچه
واگـذاري اداره امـور مراكـز تفريحــي و اقـامتي بـه مــردم      . 5

  .محلي جهت مشاركت و ايجاد درآمد و اشتغال براي آنها
ايجاد بازارهاي روزانه و هفتگـي صـنايع دسـتي شـهري و             . 6

هــاي  ين غرفــهســاير توليــدات ســنتي شــهر كــشاورزي و همچنــ
  كاالي فرهنگي در روزها و فصل ورود گردشگران 

  

  :نوشت پي
1- Strength, weakness, opportunity, threat 

2- Internal factor elevation 

3- External factor elevation 

4- Internal elevation 
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  تصاويري از خانه لطفعليان و بازار مالير

  
  

  
  ير، مهندسين مشاور زيستاطرح جامع مال: منبع
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   اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان مالير- 1
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، جلد سوم، »جغرافياي مفصل ايران« ، )1362(  بديعي، ربيع- 3

  . انتشارات اقبال
بررسي باستان شناسي، معماري و «، )1382( ساريخاني، مجيد- 4
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عكس هوايي شهر «، )1375( سازمان نقشه برداري استان همدان- 5
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