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 چکیده

صورت مسئله و فعالیتی مهم درآمده است که سبب تغییرات فضایی گسترده در شهرهای          امروزه گردشگری شهری به  

های اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی،   بزرگ شده است. شهرها به علت وجود امکانات معیشتی و رفاهی، فعالیت     

شتن جاذبه        شتی، ارتباطی، فراغتی و دا سی، بهدا شگری به  های تاریخی وسیا شمار       گرد شگران به  صد گرد عنوان مق

صرف           می شویق به م شهری و ت سب  شد نامنا شهرها در ایران به درآمدهای نفتی موجب ر شدید  ستگی  گرایی آیند. واب

پذیر و غیرقابل اتکا هسددتند موجب ایداد االتالد در روند که منابع نفتی پایانشددده اسددت. عالوه بر این با توجه به این

ش    صادی  ست. یکی از مهم   اقت شده ا ستراتژی هرها  ها جهت رهایی از این چالش توجه به عوامل دیگر در جهت  ترین ا

سعه می  ست که برای افزایش             تو شهرها صادی و فرهنگی  سعه اجتماعی، اقت ضروری در تو صری  شد. الالقیت عن با

کند و سددبب  شددار را آسددان میهای میان تمامی اقظرفیت تداری شددهرها ضددرورت دارد. این امر تبادد دانش و تدربه

سب کنند و تولیدات فرهنگی را ارتقا  ویژه حوزه فرهنگ مهارتها، بهشود هنرمندان تمامی حوزه می های نوآورانه را ک

ستفاده از مدد            شهرستان نهاوند با ا ستراتژی توسعه گردشگری  دهند. به همین منظور پژوهش حاضر باهدف بررسی ا

SWOT تحلیلی اسددت.    –نظری و ازنظر روش، توصددیفی -ژوهش ازنظر هدف، کاربردی شددده اسددت. این پ اندام

دهنده شددده اسددت. نتایو پژوهش نشددان  آوریای و میدانی جمعهای موردنیاز از طریق روش کتابخانهاطالعات و داده

 حاد موانعی نیز در این راه وجود دارد.باشد اما بااینهای توسعه گردشگری شهرستان نهاوند میوجود ظرفیت

 SWOTمدد ستان نهاوند، استراتژی، توسعه گردشگری، شهرواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

امروزه با توجه به ماشینی شدن زندگی اجتماعی و صنعتی شدن جوامع و ابزار تولید از یک سو و از سوی دیگر، به 

علت بروز زمینه های بزهکاری، انحرافات اجتماعی و االالقی، نداشتن برنامه ریزی اوقات فراغت، موجب بحران های 

رین مباحثی که در دهه های االیر نقش مهمی در اوقات روانی و اجتماعی در بین جوامع مختلف شده است. از مهم ت

(. امروزه صنعت گردشگری  126: 1395فراغت مردم داشته، جاذبه های گردشگری است ) صفایی پور، مرادی مفرد، 

در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیت الویش را تا حد در الور 

بهبود بخشیده و بسیاری از مشکالت الود از قبیل بیکاری ، پایین بودن سطح درآمد ، سرانه و کمبود درآمد توجهی 

ارزی را پوشش دهند . به دلیل اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران  

ردد . پیچیدگی و تراکم موجود در زندگی شهری برجای  می گذارد توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می گ

عده زیادی از مردم را متوجه طبیعت می کند و در این میان ، مناطقی که دارای توانهای طبیعی با ارزش تری باشند بیشتر 

مورد توجه قرار می گیرد . به این ترتیب جریانات گردشگری به منظور بهره برداری از آرامش و زیبایی طبیعت بدان 

فرهنگی  –سمت شکل می گیرد. با توجه به این که توسعه پایدار به عنوان جریانی پایدار در تغییرات اقتصادی ، اجتماعی 

و محیطی برای افزایش و ترقی رفاه و الوشبختی طوالنی مدت کل اجتماع تعریف می شود و پویشی چند بعدی است 

(.  2: 1397تماعی ، فرهنگی و محیطی است ) آلبوبالدی، که به گونه ای پایدار درصدد وحدت اهداف اقتصادی ، اج

امروزه کشورهای زیادی در جهان به برنامه ریزی فعالیت های شبانه ی شهری جهت دستیابی به رشد اقتصادی پرداالته 

بع و اند. در واقع، مفهوم شهر بیدار به دنباد دستیابی به راهکارهای اقتصادی و اجتماعی است که از طریق آن از منا

 Roberts andپتانسیل های شهری به درستی استفاده کرده و موجب ارتقاء کیفیت زندگی انسانی گردد ) 

Eldridge,2012: 10  در حاد حاضر اندام فعالیت های گردشگری در پایان روز یکی از گزینه های مطرح در برنامه .)

ر آن بر آلودگی های فضاهای شهری از جمله عوامل ریزی اقتصاد شبانه شهرها می باشد. دمای باالی روزانه و تاثی

دیگری است که فعالیت های تفریحی و گردشگری را تقویت می کند. از سوی دیگر ساالتار شلوغ زندگی شهری 

موجب گردیده که افراد فرصت پرداالتن به فعالیت های تفریحی را در روز به ویژه در فضاهای باز شهری نداشته باشند 

 (Ngesan,etal,2013: 631  گردشگری شبانه فرصت های قابل توجهی را در شهرهای میزبان ایداد می کند و با .)

فراگیر شدن آن به ویژه اگر متکی بر جاذبه های منحصر بفردی باشد، می تواند در جذب گردشگر در مقیاس منطقه ای، 

ای شهری ترکیبی است از روابط اجتماعی در (. فض 46: 1394ملی و بین المللی موثر واقع شود ) شیخ بیگلو، تبریزی، 

کالبدی از شهر که در بستری معنایی، پاسخگوی نیازهای شهروندان است. شرایط پیچیده زندگی امروز سبب پیچیدگی 

مسائل شهری شده و مفهوم بسیاری از فضاهای شهری را دگرگون ساالته است. تنها مفهومی که از عرصه های عمومی 

رهایی برای ارتباط فضاهای الصوصی است که اهمیت بیش از اندازه سرعت، تکنولوژی و زمان، به جای مانده، مسی

 (.  6: 1394انسان معاصر را به حرکت سریع ماشینی در بین فضاهای عمومی ترغیب می کند ) افهمی و همکاران، 
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شهرستان گردشگری  تتوسعه صنعهای مطلوب در راستای  راهبردهایهدف اصلی این تحقیق دستیابی به مدموعه 

 می باشد که دستیابی به آن مستلزم تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های حوزه مطالعاتی می باشد.نهاوند 

 

 تعیین چشم انداز، مأموریت و اهداف راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان نهاوند .1

 شناسایی فرصت ها و تهدیدهای الارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان نهاوند  .2

 شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف دااللی توسعه صنعت گردشگری شهرستان نهاوند .3

 شناسایی و تدوین راهبردهای مناسب توسعه صنعت گردشگری شهرستان نهاوند .4

 داولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان نهاون .5

 

 پیشینه پژوهش

مطالعه ) swotریزی توسدددعه گردشدددگری با اسدددتفاده از مدد در مقاله برنامه (1390)گودرزی و همکاران،  -

سنی     ستان نورآباد مم شهر سی نقش جاذبه (موردی:  سیل ، هدف کلی این تحقیق برر شگری   ها و پتان های گرد

های در جذب گردشددگران اسددت. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش  شددهرسددتان نورآباد ممسددنی  

توصیفی، اسنادی و تحلیلی است. الزم به ذکر است که در این تحقیق پس از تهیه کلیات و چهارچوب نظری 

تحقیق، برای کسب اطالع از مناطق موردمطالعه و بررسی جایگاه و چگونگی گردشگری در آن منطقه، اقدام    

 ملیات میدانی شد.به اندام ع

در مقاله ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با      (1392)گودرزی و همکاران،  -

تأکید بر توسعه پایدار گردشگری، هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد     

منظور باشد. به تفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی می شهید عباسپور با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری با اس     

 شده است.رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده

در مقاله توسعه گردشگری پزشکی دااللی در شهر شیراز، گردشگری پزشکی         (1392)گودرزی و همکاران،  -

سافت         به پدیده بین شگران م صی که اغلب گرد شخ سفر  سی به الدمات    های المللی  ستر طوالنی را برای د

شتی  ستفاده از  مدت، فقدان بیمههای باال، انتظارهای طوالنیدرمانی که به علت هزینه –بهدا ها و محدودیت ا

. گردشددگری پزشددکی شددودکنند، اطالق میالدمات و عدم دسددترسددی به الدمات درمانی در مقصددد طی می

گویند. این تر و باکیفیت بیشتر میدااللی نیز به سفرهای دااللی بیماران در پی متخصصان بهتر، الدمات ارزان

ریزی و توسددعه نوع سددفرها با مداالله مسددتقیم مسددائل پزشددکی ارتباط دارد. این پژوهش باهدف برنامه   

 صورت گرفته است. (دااللی با تأکید بر گردشگران)شهر شیراز گردشگری پزشکی در کالن

، در مقاله بررسددی و ارزیابی عوامل مرثر بر توسددعه گردشددگری پزشددکی در   (1392)گودرزی و همکاران،  -

منظور معالده به کشددورهای دیگر سددفر شددهر شددیراز، به بررسددی سدداالنه تعداد زیادی از گردشددگران بهکالن



 2شماره 4، دوره1400زپاییجغرافیا و روابط انسانی،                       

 

146 

 

پردازند. این شیوه  زدید از نقاط دیدنی کشورها میکنند و ضمن استفاده از الدمات درمانی و پزشکی، به با   می

عنوان یکی از ابعاد گردشگری به  از گردشگری در حاد حاضر در اکثر کشورهای دنیا معمود شده است و به     

شور کمک می     صاد ک سعه پایدار و پویایی اقت صنعت،  نماید. با توجه به کمتو هزینه بودن و پردرآمد بودن این 

ریزی توسددعه، توجه الود را بر این بخش از صددنعت متمرکز و برای آن برنامهدرحادبسددیاری از کشددورهای 

کنند. به همین منظور این پژوهش باهدف بررسی و ارزیابی عوامل مرثر بر توسعه گردشگری پزشکی در      می

 گرفته است.شهر شیراز اندامکالن

 

شاالص    (1395)کالنتری و همکاران،  - شهر الالق و  شهر در مقاله  شهر الالق از   های  الالق ایرانی، مفهوم 

پردازان و محققان این حوزه به بعد محیطی و مکانی الالقیت ناشددی شددده اسددت، برای سددندش توجه نظریه

شاالص   شهرها،  ست که در تمامی آن  های مختلفی ارائهمیزان الالقیت  شرایط جامعه  ها به ویژگیشده ا ها و 

های شهر الالق متناسب بافرهنگ جامعه ایرانی   االصشود، بر این اساس هدف پژوهش ساالت ش    توجه می

 است.

شکی      در مقاله تدوین و اولویت (1395)گودرزی و تقوایی،  - شگری پز سعه گرد مطالعه )بندی راهبردهای تو

المللی سددفر شددخصددی که اغلب  ، به بررسددی گردشددگری پزشددکی به پدیده بین(شددهر شددیرازموردی: کالن

سافت   شگران م شتی     های طوالنی را برگرد سی به الدمات بهدا ستر های باال، درمانی که به علت هزینه –ای د

سی به الدمات درمانی در     مدت، فقدان بیمهانتظارهای طوالنی ستر ستفاده از الدمات و عدم د ها، محدودیت ا

های کاربردی و قانونی اکنون در حاد ایداد طرحشددود. بسددیاری از کشددورها همکنند، اطالق میمبدأ طی می

سانی و برنامه الدمات ستند     ر صنعت ه سعه این  شکی ایران  ؛ ریزی برای تو اما ارزان بودن قیمت الدمات پز

شیوه         سب و برابری آن با جدیدترین  شورهای جهان، کیفیت منا سایر ک سبت به  های علم طب در جهان از ن

ر پژوهش حاضر  تواند گردشگری پزشکی را در ایران رونق دهد. به همین منظو  ترین دالیلی است که می مهم

ستفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک     ست تا با ا صدد ا صم های در گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر یمت

و فرایند تحلیل سدددلسدددله مراتبی      (FANP)ی فازی  اشدددبکه ، فرایند تحلیل   (FDEMATEL)دیمتل فازی   

(AHP) ها در مدد استراتژیک و با تلفیق آنSWOT بندی راهبردهای توسعه گردشگری اولویت، به تدوین و

 شهر بپردازد.پزشکی در کالن

شهرهای جدید با رویکرد       (1395)گودرزی و همکاران،  - شهری در  شگری  ضاهای گرد در مقاله تحلیلی بر ف

ساس امنیت زنان   ستان   )اح شهر جدید بهار شتر     یدگرگون، با توجه به (مطالعه موردی:  ضور بی های االیر و ح

ها، ضددرورت بازنگری در زمان با شددکسددتن حصددار محدود الانههای عمومی شددهرها و همعرصددهزنان در 

زای زنان در ای برای حضور فعاد، سالم، الالقانه و غیر آسیبمنظور ایداد زمینهساماندهی فضاهای شهری به 
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رویکرد الورد. پژوهش حاضر باهدف تحلیل فضاهای گردشگری با    فضاهای کالبدی و اجتماعی به چشم می  

 احساس امنیت زنان در شهر جدید بهارستان صورت گرفته است.

شهری، از چالش       (1397)آلبوبالدی،  - ستای توسعه پایدار  های پیش در مقاله بررسی و نقش گردشگری در را

ست. عوامل گوناگونی        روی برنامه شهری ا سعه پایدار  شهری در ایران مباحث مربوط به پایداری و تو ریزی 

شهری   وجود دارند توان گردشگری و  دهند که یکی از این عوامل میرا تحت تأثیر قرار می که توسعه پایدار 

سترش در یک      سی جامع پیامدهای گ شد. برر صل از آن با سی آن در      منطقه پیامدهای حا ستلزم برر شهری م

شود.   االته میعنوان بخش اساسی از نظم جدید جهانی شن   قالب توسعه پایدار شهری است. امروزه پایداری به   

نظران و مسئولین قرارگرفته است زیرا این   های االیر مفهوم توسعه پایدار مورد تأکید و توجه صاحب  در ساد 

مفهوم مبتنی بر حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده است نسبت به آنچه تا امروز از آن برالورداریم. اینک     

از  برداری کرد. توسدددعه پایدار گردشدددگری نوعیرهتوان از محیط همانند گذشدددته بهدریافتیم که دیگر نمی

گردشددگری اسددت که مدیریت تمامی منابع مندر گردد و نیاز گردشددگران فعلی و جامعه میزبان را بدون به  

 تأمین گرداند. الطر انداالتن نسل آینده

، به الصوص اقتصادی اجتماعی ، محیطی  –( در مقاله ای به جنبه های فرهنگی  1999گارسیا فالکن و مدینا مانوز )  -

سم پایدار در جزیره گران         صنعت توری سعه  ستراتژی هایی برای تو شاره کرده اند و راهکارهایی جهت تدوین ا ا

صادی بدون  از          ستیابی به  اهداف اقت ضروری برای د سعه پایدار به عنوان یک نیاز  شنهاد داده اند و تو کاناریا پی

 بین رفتن محیط طبیعی می دانند .

شان دادند که         2002)  کیونگامی - شگری بر کیفیت زندگی مردم (( ، ن سی اثرات گرد شی با عنوان )) برر ( ، در پژوه

اثرات گردشددگری با حوزه های مختلف زندگی به طور قابل توجهی ارتباط دارد و گاهی سدداکنان از اثرات منفی 

شته اند      ساس عدم امنیت را دا شگری اح ضایت از رفاه مادی و نیز       گرد شگری و ر صادی گرد ، و بین اثرات اقت

 تاثیر اجتماعی گردشگری و رضایت جامعه ارتباط مهمی وجود دارد. 

سم  (، در مقاله الود به ارزیابی جاذبه2004دنگ و همکاران ) - سم )های توری ست. در این   (اکوتوری پرداالته ا

سله مراتبی برای ارزیابی مناط      سل ساالتار  ستفاده   مقاله  ستی ا ست و از مدد   ق طبیعی توری های برای شده ا

 شده است.ارزیابی توریسم، استفاده
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 مبانی نظری

 گردشگری - 1

های انگلیسی، فرانسه و آلمان است. ریشه این واژه توریسم است که از       گردشگری معادد فارسی واژه توریسم در زبان   

شاره به مکتب یا    (ایسم )و  به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت      (تور)شده است:   دو بخش تشکیل  پسوندی که ا

بنابراین توریسم یعنی مکتبی که پایه فکری آن سیاحت و گردشگری  ؛ اندیشه فلسفی، مذهبی، سیاسی، ادبی و غیره دارد

سی، معادد    ست. در متون فار شگری،      ا ست؛ مانند گرد سم آمده ا سیاحت،   های گوناگونی برای واژه توری جهانگردی، 

  (گردشدددگری)رسدددد که بهترین گزینه ممکن واژه گردی. با در نظر گرفتن ابعاد مختلف به نظر میتفریح و حتی ایران

کند که یکی از این الگوها، . گردشددگری در چارچوب الگوهای فضددایی الاصددی عمل می (3: 1397آلبوبالدی،)اسددت 

تاریخی،  هایمکانو  ادبودها، بناهای یای متنوع و بزرگی شامل موزه هگردشگری شهری است. شهرها معموالً با جاذبه    

 نیتربزرگبه  شدنلیتبد. صنعت گردشگری در حاد (45: 1393فنی و همکاران، )کند گردشگران بسیاری را جذب می

ست،     نیپردرآمدترو  صد تولید ناالالص جهان و   10 کهیطوربهصنعت دنیا شتغاد جهان را به الود     10در صد از ا در

 .(46: 1396میرحسینی، )االتصاص داده است 

 

 توسعه گردشگری  - 2

گردشگری و شهر دو پدیده همزاد یکدیگر هستند. بدین معنا که گردشگری امروزی به عنوان یک پدیده انبوه از شهرها 

توانستند جریان های گردشگری را از اشکاد پراکنده، به صورت سازمان یافته و  آغاز شد و این شهرنشینان بودند که

انبوه در آورند. در کشورهایی که گردشگری به طور عام و گردشگری شهری به عنوان یکی از حوزه های توسعه آن 

امکان سندی، امکانات و مدنظر قرار می گیرد، معموال نوعی مطالعه امکان سندی اندام می گیرد. در این گونه مطالعات 

محدودیت های توسعه گردشگری شهری از ابعاد مختلف بررسی می شوند و سپس بر اساس اولویت بندی برنامه ها، 

(. ایران به عنوان یکی از کشورهای در  123-12: 1390اقدام به پیاده کردن طرح های توسعه می نمایند ) محمد تقی، 

وان منبع اصلی کسب درآمد در آینده ای نه چندان دور به پایان می رسد، برای ایداد حاد توسعه که ذالایر نفتی آن به عن

یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از 

عت گردشگری به عنوان یکی از تمامی امکانات و قابلیت های الود است. از این رو برنامه ریزی، هدایت و توسعه صن

منابع بسیار مهم کسب درآمد و ایداد اشتغاد که دارای تاثیرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی فوق العاده ای نیز 

است به عنوان یک نیاز مطرح می شود، اما هدایت این فرآیند تنها با شناالت علمی قابلیت ها و تنگناهای موجود در هر 

 (.  2: 1390ر است ) ضرابی و همکاران، منطقه از کشور میس
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 SWOTمدل  - 3

های ها و تهدیدها و ابزاری اسددت برای تحلیل محیطفرصددت ها،، ضددعفهاقوتمدلی اسددت برای تحلیل  swotمدد  

شتیبانی است برای چگونگی تصمیم   درونی و بیرونی که یک نگرش سیستمی به دست می     swotگیری روش دهد و پ

ست    شی ا سی جامعی          رو شنا شامل عیب  ستماتیک را در بردارد و  سی از عوامل مربوط به تولیدات جدید،  که تفکر 

یکی از ابزارهای اسددتراتژیک تطابق نقاط قوت و ضددعف  SWOTشددود. الگوی ریزی میتکنولوژی، مدیریت و برنامه

صت     ستمی با فر سی ستما        درون  سی ست. این الگو، تحلیلی  ستمی ا سی سایی این    ها و تهدیدات برون  شنا تیک را برای 

ترین کاربرد آن فراهم  دهد و رایو نماید، ارائه می   ها را ایداد می  عوامل و انتخاب اسدددتراتژی که بهترین تطابق بین آن     

ست    مند بحثکردن چهارچوبی منطقی برای هدایت نظام ستم، راهبردهای مختلف و درنهایت انتخاب راهبرد ا سی  های 

 (.9-8: 1397امان پور و آلبوبالدی، )

 

 تحقیق روش

صیفی نوع تحقیق ازنظر کاربردی و ازنظر روش و ماهیت جزو روش ست -های تحقیق تو در تنظیم اطالعات  .تحلیلی ا

سبات در این پژوهش از ابزارها و تکنیک  ستفاده  swotمدد های جغرافیایی، و محا ست. اطالعات و داده   ا های شده ا

شیوه کتابخانه    آوریای جمعموردنیاز از طریق روش کتابخانه ست. در  شینه     ای ابتدا بهشده ا سوابق و پی سی  منظور برر

 های موجود موردمطالعه قرارگرفته است.نامهمفهومی پژوهش، کتب مقاالت و پایان –موضوع و تبیین چارچوب نظری 

 

 رد مطالعه  محدوده مو

دقیقه طود شرقی در   1درجه و  34 مختصات جغرافیایی  کیلومتر مربع، با 1535شهرستان نهاوند با مساحتی در حدود    

کیلومتری جنوب شددهر همدان  105و  تهران کیلومتری جنوب غرب شددهر 440جنوب غربی اسددتان همدان، به فاصددله 

، از جنوب و استان کرمانشاه   ، از شماد غرب و غرب به شهرستان تویسرکان    است. این شهرستان از شماد به    واقع شده 

 ) طرح جامع ، شهرستان نهاوند (.   گرددمحدود می شهرستان مالیر ز شرق بهو ا استان لرستان جنوب شرق به

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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 ( : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه  1شکل ) 

 

 
 1400منبع: نگارندگان، 

 

 تجزیه و تحلیل یافته ها 

 SWOTارزیابی موضوع با استفاده از مدل  - 1

مبحث بررسی استراتژی توسعه گردشگری ( SWOT)ها و تهدیدهای مدد  در بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت و فرصت

از موارد بسیاری می توان نام  برد. رتبه بندی موارد مربوط به بررسی استراتژی  swotبا استفاده از مدد شهرستان نهاوند 

، پرداالته شده است.  با این وجود بر طبق مطالعات صورت  swotبا استفاده از مدد توسعه گردشگری شهرستان نهاوند 

 گرفته اهم آن ها به شرح  ذیل می باشد:
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 SWOTبررسی استراتژی توسعه گردشگری شهرستان نهاوند با استفاده از مدل (: 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 ( SWOTمدل ) 

 ( wنقاط ضعف )  ( sنقاط قوت ) 

 آثار بین المللی  -

دسترسی آسان و مناسب به این نوحی  -

 برای گردشگران 

 وجود امنیت در محدوده مورد مطالعه  -

 باال رفتن قدرت خرید مردم محلی  -

توسعه اقامتگاه های مناسب گردشگری  -

 در مسیر مکان های پرجاذبه 

 وجود نقاط تاریخی خاص  -

تخریب گیاهان و درختان منطقه توسط  -

 مردم محلی و گردشگران 

کمبود تاسیسات در نقاط توریستی  -

 شهرستان 

 عدم تبلیغات الزم در زمینه گردشگری  -

عدم معرفی الزم در زمینه های مختلف  -

 گردشگری 

 ( Tتهدیدها )  ( oفرصت ها ) 

افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه  -

 گذاری در بخش خصوصی 

وجود اقلیم مناسب در شش ماه از سال در  -

 سطح منطقه 

 وجود جاذبه های منحصر به فرد  -

 وجود توانها و پتانسیل های توریستی  -

افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری  -

 در این فضای شهری مورد مطالعه 

 

ضعف دولت در زمینه جلوگیری از تخریب و  -

 تغییر کاربری زمین 

از بین رفتن درختان و پوشش گیاهی و آثار  -

 تخریبی آن 

 آلودگی آب رودخانه ها  -

 آلودگی و فرسایش خاک  -

 آلودگی محیط زیست  -

عدم ارائه الگو و برنامه ریزی مناسب برای  -

 شناسائی نواحی مستعد در زمینه توریسم 

فقدان راهبرد مدیریت گردشگری و نداشتن  -

تشکیالت منظم و استوار برای تصمیم گیری در 

 زمینه گردشگری 

 

 1400منبع : نگارندگان، 
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 نتیجه گیری 

صورت مسئله و فعالیتی مهم درآمده است که سبب تغییرات فضایی گسترده در شهرها شده امروزه گردشگری شهری به

ها و تأسیسات تغییر و تحود و پویایی فرهنگی هستند و با توجه به برالورداری از جاذبه هاساداست. شهرها میراث 

، دفاتر الدمات مسافرتی و رهایپذمهمان، هاهتلهای تاریخی، فرهنگی، مذهبی، تداری، مختلف گردشگری نظیر جاذبه

ان دااللی و الارجی باشند و توانند جاذب الیل عظیم گردشگری تفریحی و گردشگری و... میهامدتمعجهانگردی، 

منافع اقتصادی سرشماری را نصیب الود کنند. ایده شهر الالق مبحثی جدید و موردتوجه در حوزه مطالعات شهری و 

 تفکرات نو شهروندان تأکید دارد. واسطهبهویژه توسعه گردشگری شهری بوده و برای ارتقای کیفیت زندگی به

 شدن تخصصی و دنیا الدماتی صنعت بزرگترین عنوان به آن شدن تبدیل از،نی یک عنوان به گردشگری یافتن تبلور

 حرکت پایدار توسعه سمت به گردشگری از حاصل منافع از جستن بهره با تا آورده فراهم را فرصت این گردشگری

 با گردشگری صنعت. بود نخواهد پذیر امکان ریزی برنامه و گذار تاثیر عوامل شناسایی بدون کار این مسلما اما. نماییم

 کشورهای تمام در صنعت این در گذاریسرمایه. شودمی تلقی روشن ایآینده با پویا صنعتی الود، الاص هایویژگی

 نهادهای بین در فزاینده رقابتی به الارجی گردشگران جذب امروزه. است افزایش روبه جهانگردی هایجاذبه دارای

 نقش ارزی درآمدهای و ملی اقتصاد پیشبرد در تنها نه صنعت این زیرا .است شده تبدیل گردشگری صنعت در درگیر

 شودمی مشاهده امروزه اینکه. جدید مشاغل ایدادکننده حاد عین در و آلودگی از عاری و پاکیزه است صنعتی بلکه دارد

 در صنعت این جایگاه موید گیرند،می کار به جهانگرد جذب جهت در را الود توان و نیرو تمام  صنعتی کشورهای که

. است فراهم مدتکوتاه در آن از برداریبهره امکان حاد عین در و پایدار گردشگری از حاصل عایدی است، اقتصاد

برای  .باشدنمی بلندمدت آموزش به محتاج آن نیاز مورد انسانی نیروی و بوده باال صنعت این در زایی اشتغاد همچنین

 شود:ها زیر ارائه مینهاوند با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان امر گردشگری در این شهر، پیشنهادی گردشگری در شهر توسعه

 

 ارائه تعریفی جامع از گردشگری به منظور ارزیابی مولفه های اکولوژیکی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره  -

 بومی (شناسایی و سامان دهی فرصت های پنهان در حوزه الرد فرهنگ های ) سنتی و  -

 کمک به آموزش و ترویو و صدور محصوالت فرهنگی مکانی  -

 حمایت از پیشرفت ترویو و صدور محصوالت فرهنگی محلی  -

 حمایت از شناسایی و ترویو فرهنگ نهفته در آثار یادمانی و تاریخی  -
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