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 چکیده
های قرن حاضر است که عالوه ترین پدیدهدر جهان، یکی از مهم میلیارد دالر1000صنعت گردشگری با درآمد ساالنه

زایی، درآمد باالیی را ایجاد کرده است. در این میان شهر کرمان نیز به دلیل گستری و اشتغالعدالت بر فقرزدایی،

 ای تاریخی،هتوان به جاذبهکه می باشد،شرایح خاص جغرافیایی دارای استعدادهای فراوانی در زمینه گردشگری می

های شهر کرمان و تحلیل آن بر مبنای مدل سوات طبیعی آن اشاره نمود. هدف این مقاله، شناخت جاذبه فرهنگی و

رسد، شهر کرمان از در این راستا، فرضیه تحقیق به صورت کاربست ذیل تدوین شده است: به نظر می باشد.می

تحلیلی  -ردار است. رو  تحقیق مقاله حاضر، توصیفیهای الزم جهت ارتقای گردشگری تاریخی برخوتوانمندی

های تحقیق حاکی از این واقعیت است که این شهر به لحا  موقعیت جغرافیایی باشد. یافتهمبتنی بر شیوه اسنادی می

داراست،  های بزرگ گردشگری تاریخی در جنوب شرقی کشور راشدن به یکی از قطبخاص خود ظرفیت تبدیل

گیران و مسائل مدیریتی وضع موجود و و ضعف بزرگ در راه رسیدن به این هدف، به تعدد تصمیم که مانع اساسی

دهد، شهر کرمان ظرفیت الزم برای تبدیل شدن به قطب گردد. نتایج تحقیق نشان میها باز میساختضعف در زیر

رت، ضعف، فرصت و تهدیدها های قدبین عوامل جاذب گردشگری، عوامل راهبردی و زمینه گردشگری را دارد و

 داری وجود دارد.شهر کرمان رابطه معنی در
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 مقدّمم  .9
 لم.بیان مسئ9-9

های مهم اقتصادی است که توانسته به عنوان یک صنعت پا  گردشگری یکی از بخش   
ای به رونق مدهای ارزی برای اقتصاد ملی، کمک شایستهمطرح شود و ضمن افزایش درآ

اشتغال و ایجاد درآمدها  نماید. امروزه برخی از شهرهای بزرگ کشور، دارای توانمندی 
ت باشند. با توجه به اهمیّباالیی از حیث داشتن مراکز جاذب تاریخی، فرهنگی و طبیعی می

ای از جهانگردی، عنوان شاخه موضوع مورد مطالعه، گردشگری فرهنگی و تاریخی به
آگاهی درباره فرهنگ حال و گهشته خود و دیگران  گردشگر در آن به مکاشفه و کسب

ای کیفی ناشی از تعامل میان انسان و واقع تجربهگیرد، درپردازد و آن چه وی فرا میمی
 و به عبارت دیگر هدف (17: 1711باشد)رنجبران و زاهدی، محیح مورد بازدید می

باشد و اصطالح گردشگر گردشگران فرهنگی سفر به منظورکسب تجارب  فرهنگی می
های های تاریخی، شرکت در جشنوارهفرهنگی نیز به افرادی اشاره دارد که بازدید از سایت
آنان است ها، هدف اولیه از سفر هنری و قومی، مشاهده هنرهای تجسمی در نمایشگاه

رهنگی در جهان امروزی که تکنولوژی مدرن (. گردشگری ف113: 1710 )کالب،
ارتباطات و حمل ونقل بسیار پیشرفته شده  -ای را پدید آوردههای همه جانبهدگرگونی
زندگی انسان، به ویژه در جامعه شهری با مشکالت زیادی از جمله تقسیم کار،  -است

فرت و تغییر مکان رو مساایناست. ازتولید انبوه، خستگی شدید و طاقت فرسا مواجه ساخته
رسد. موقت برای رفع خستگی، تجدید قوای جسمی و روحی امری ضروری به نظر می

های زیادی با گهشته دارد. گیرد، که تفاوتهای جدید انجام میچنین تحرکاتی در شکل
ای است که مسائل بسیاری به عهده دارد و برای پدیده ،ها گردشگرمسافرت ساالنه میلیون

 ةاست. با توجه به مطالب بیان شده دربارن توجه بسیاری را به خود جلب کردهساماندهی آ
نماید که در این راستا با توجه به مشارکت ضروری می ،گردشگری و صنعت توریسم
افزایش خدمات، تسهیالت  ،روستایی-شهری ها، تجهیزاتشهروندان، ایجاد زیرساخت

آثار تاریخی از راهکارهای مهم در  تشهروندان، ترغیب بخش خصوصی، حفاظت و مرمّ
پاسخ  این مقاله در پی ،ت موضوع مورد مطالعهباشد. با توجه به اهمیّاین زمینه می
های الزم جهت ارتقای ال ذیل است: آیا شهرکرمان از توانمندیؤکارشناسی به س

 گردشگری تاریخی شهری برخوردار است؟ 
 پژوهش ةپیشین. 9-0

گردشگری شهری، مطالعات زیادی صورت گرفته که به برخی از  فرهنگی هایدر مورد اثر
 شود:  آنها اشاره می
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نقش تاریخ، فرهنگ و آداب و »  عنوان ،  در مقاله ای با1710و همکاران، مجید یاسوری 
به این نتیجه دست یافتند که درصد  «رسوم  در توسعه گردشگری در شهرستان گیالن

های تاریخی و فرهنگی شهرستان رشت، آشنایی با جاذبه باالیی از گردشگران به علت عدم
رسانی و العاغلب اقامتی چندساعته در این شهر دارند. کمبود امکانات اقامتی، عدم اطّ

گردی، گردشگری فقدان تفکر منسجم در تنظیم ساختارگردشگری این شهرستان)طبیعت
نگی منطقه به شمار گردشگری فرههای الزم( از مشکالت فرهنگی و فقدان زیرساخت

 آید. می
رویکرد منظرین عامل موفقیت »ای با عنوان ، در مقاله1717زندیه و گودرزیان،   

توان گفت رویکرد منظرین ت این منظر، میبر اساس ماهیّ اند کهنوشته« گردشگری شهری
ان زمذهنی را هم -تاریخی و عینی –مکانی، تمدنی  -به شهر، ابعاد مختلف آن چون زمانی

های شهری مورد نظر را به صورت کلی و در ارتباط با گهشته تاریخی برگرفته و پدیدهدر
 شده که صرفایشهر موجودی زنده پنداشته ،کند. در این رویکردو محیح طبیعی معنا می
شهر  ۀواقع منظر شهری به عنوان نوعی از منظر که به مقولطلبد. درمداخالت کالبدی را نمی

هایی برای باالبردن کیفیت شهرها و در  ارعییافتن م پردازد و در پیمیو زندگی شهری 
 ها از آن است. درست انسان

بررسی اثر گردشگری پایدار شهری بر » عنوان ای با، در مقاله1717خانزاده، لطفی و بابا  
 ۀترین جاذبمرزی این شهر مهم ۀکه بازارچ ندا، نتیجه گرفته«ساکنان شهر جوانرود

 شود. ت آن نیز افزوده میگری، مرکز اشتغال  و درآمد در این شهر است و به اهمیّگردش
ثر در توسعه گردشگری شهری ؤعوامل م»ای با عنوان، ، در مقاله1711تقوایی و همکاران، 

های بالفعل و اند که شهر کرمانشاه با دارا بودن توان، به این نتایج دست یافته«کرمانشاه
گردشگری کشور  ۀهای مهم به فرایند توسعتواند یکی از محورمی بالقوه گردشگری،

های مدیریتی و به کارگیری کمک کند و همچنین راهبردهای توسعه و اصالح نهاد
ت برای اجرای های گردشگری و همچنین ثبات در مدیریّصی در بخشمدیریت تخصّ

های تخصوص قابلیّسازی در آگاه تمدت، تقویت تبلیغات و فعالیّهای بلندطرح
ت امنیتی و فرهنگی وضعیّ ةت بد گردشگران دربارگردشگری منطقه و از بین بردن ذهنیّ

های مرتبح با گردشگری، مردم و منطقه، تعامل و همفکری بین مسئوالن منطقه و سازمان
های توسعه ترین راهبردهای منطقه برای گستر  اکوتوریسم، مهماستفاده از توان
 ر کرمانشاه هستند.گردشگری شه

ریزی راهبردی توسعه صنعت برنامه»ای با عنوان ، در مقاله1717صداقتی و همکاران، 
ریزی ند، که برنامهاهبه این نتایج دست یافت «هاگردشگری راهی برای توسعه اقتصادی شهر

یافته برای اخه تصمیمات و اجرای اقدامات سازنده جهت راهبردی به عنوان روشی نظام
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ریزان را در جهت نیل به اهداف هدایت جریان توسعه یک سامانه، کارکرد و بنیان برنامه
های حاصل در این مقاله از یک سو کند. یافتهگردشگری یاری می ۀریزی توسعبرنامه
گردشگری در  ۀهای موردی، در زمینراهبردهای پروژه ۀریزی و ارائتواند مبنای برنامهمی

به امکانات درونی و بیرونی  شد. راهبردهای تهاجمی که با اتّکاشهرستان نیشابور با
اندازی برای شهر ارائه نماید که آن را در سطح منطقه به شوند، بایستی چشمریزی میطرح

های رشد و توسعه اقتصادی شهر را عالوه زمینهلحا  صنعت گردشگری متمایز سازد و به
 بیش از پیش فراهم نماید. 

یابی بهینه، یزی و مکانربرنامه»ای با عنوان ، در مقاله1717اده و همکارانش، زابراهیم  
گردشگری شهر سمنان با استفاده از سیستم اطالعات های تسهیالت و زیر ساخت

ها، چه درسطح ملی، اند، که گردشگری در همه عرصهبه این نتیجه رسیده «جغرافیایی
های خصوصی قرار گرفته ریزان دولتی و شرکترنامهه بالمللی مورد توجّای و بینمنطقه

که عناصر آن الزم و ملزوم یکدیگر است. صنعت گردشگری، نظام منسجمی است 
های گردشگری به تنهایی موجبات سفر یا رونق این صنعت را که جاذبهایگونهباشند بهمی

دشگران نیز باید فراهم کنند، بلکه امکانات و شرایح برای جابجایی و اقامت گرفراهم نمی
 شود.
های گردشگری فرهنگی و بررسی جاذبه»ای با عنوان، در مقاله1717فتحی و همکارانش، 

دارد که صنعت گردشگری اهدافی فراتر از توسعه اشاره به این  «تاریخی روستای قهرود
سیله ای، بهترین وکند. گردشگری در مقیاس ملی و منطقهاقتصادی و سیاسی را پیگیری می

المللی، ت ملی انسان، دوستی و همبستگی ملی و در مقیاس کالن و بینبرای پرور  هویّ
ها، دوستی ملل و صلح جهانی به شمار بهترین وسیله برای تکامل فرهنگی، گفتگوی تمدن

 آید. می
هایی ها و مشکالت فعلی و توصیهبیماری» ای با عنوان، مقاله9013هالی دانا و همکاران،   
ای برای است که توصیهدارد که در آن به این نتیجه رسیده «رای مدیران گردشگریب

برای بازدیدکنندگان و کارمندان از  هاآنها کاهش دادن خطر ۀمدیران گردشگری که وظیف
 نظر گردشگران است.  بالقوه بیماری در مقصد مورد هایاثر

انتخاب محل هتل را با ، در پژوهشی شاخد های بالقوه در 9019یانگ و همکاران ،
اند. نتایج های هتل و مکان آن ارزیابی کردهاستفاده از مدل لوجیت و با ترکیب ویژگی

های خدمات ع خدمات، اثر تراکم، زیرساختدهد که تعداد ستاره  هتل، تنوّنشان می
عمومی، دسترسی به جاده، دسترسی به مترو و دسترسی به سایت های گردشگری از عوامل 

  های در شهر است. یابی هتلدر مکانمهم 
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سفر، زندگی دوم  رفتار فرهنگی زنان »ای با عنوان ، در مقاله9017توکلی و همکاران، 
است که عمق فهم رفتار ، به این نتیجه رسیده«مسلمان ایرانی در گردشگری مجازی مقصد

 است. شده دانشگاهی واقع –زنان در مقاصد گردشگری مجازی مورد غفلت محافل علمی 
 پژوهش. روش 9-3
های آوری بخشی از دادهباشد. جمعتحلیلی می -رو  تحقیق مقاله حاضر، توصیفی   

های های مورد نیاز از طریق مشاهده، بازدید از مکاناسنادی و داده ةپژوهش به شیو
یعنی به   استگردشگری شهر کرمان، که با استفاده از مدل سوات، تجزیه و تحلیل شده

نظور ارائه راهکارها و سیاست های گردشگری تاریخی شهرکرمان از طریق گستر  م
شناخت عوامل چهارگانه در جهت رفع  ،گردشگری تاریخی و فرهنگی در این شهر

گردد. ی میاپهیر تلقّنامری اجتناب ،هاها و فرصتها و تهدیدها و بهبود قوتضعف
ها به ترین نقاط قوت و فرصتنمودن مهماین شهر با فهرست  ۀمبنا راهکار توسعبراین

به منظور  رو پیشهای گیری از برتری های رقابتی شهر، تبین مهمترین فرصتمنظور بهره
 ای پرداخته می شود.رفع نقاط ضعف درون ناحیه

 . مبانی نظر 9-8
موجبات آشنایی ملل مختلف جهان  با دیگر   امروزه گردشگری از آن نظر که اوالی   

از نظر اقتصادی به  ها و .... را فراهم می نماید و ثانیایها، اقوام، سرزمین ها، گویش فرهنگ
ت زیادی یافته است. یکی از اهمیّ ،عنوان یک منبع تأمین درآمد و ارز محسوب می شود

گیری گردشگری های فرهنگی است که موجب شکلگردشگری، جاذبه ۀهای توسعزمینه
 ،ع آنهمچنین فرهنگ جامعه میزبان به علت تفاوت  و تنوّ  (3: 17شود)فاخته، فرهنگی می

یادماندنی است و غیر از این همیشه برای مهمانان و گردشگران جالب، جهاب و به
نماید. یکی از نواخت میجا شبیه به هم و یکهها که تمایز ها را شکل می دهد، همفرهنگ

های جاذبه»است که از آن به عنوانمیزبان  ۀگردشگری، فرهنگ محلی جامع ۀعوامل توسع
های (. از جمله مهمترین  زمینه913تا: شود)سفردوست، بییاد می «تاریخی و فرهنگی

ها، معماری، فرهنگ و توان به اماکن تاریخی، موزهگیری گردشگری فرهنگی میشکل
 ...حلی، خورا ، پوشا ، صنایع دستی وآداب و رسوم خاص هر منطقه، نظیر موسیقی م
آید. از یک سو اقتصادی به شمار می ۀاشاره کرد.گردشگری، نیروی محر  برای توسع

تواند افزایش ورود گردشگران، درآمد، اشتغال و درآمدهای دولت را به گردشگری می
همراه داشته باشد، از سوی دیگر گردشگری مزایای اجتماعی، فرهنگی و محیطی نیز دارد 

ترین وظیفه گردشگری، ترویج و بنابراین مهم  کندیها کمک مو به صیانت از فرهنگ
توان گفت گردشگری بیش تقویت صلح، در  متقابل میان مردم است. به این ترتیب می

تواند موجب تغییر در (. گردشگری می197: 1719از یک صنعت است)بیات و همکاران، 
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عنوان ابزاری برای ابعاد اجتماعی، فرهنگی، محیطی و اقتصادی جامعه میزبان گردد و ب
تواند گردشگری می ۀرو توسعایندر جوامع محلی در نظر گیرند، از ویژهتوسعه اقتصادی به

 عنوان هب یگردشگر(. 10:  1719ی را افزایش دهد)ضیایی و همکاران، ی و محلّملّ ۀتوسع

 زیست محیح بر توجهی قابل تأثیر ،بوده مطرح فراغت اوقات گهران ایهشیوه از یکی

، 9017المللی در درآمد گردشگری بیند. هنمی جای بر جوامع معیشت و اقتصاد نسانی،ا
درصد صادرات در بخش خدمات را  73درصد کل درآمدهای صادراتی جهان و 1بالغ بر

نظران صاحب ،1110درصدی این صنعت در دهه  7 تا 3با توجه به رشد  ،تشکیل داده
 آن ازی به همین شکل ادامه یابد، درآمد حاصل از اگر رشد گردشگر ،نمایندبینی میپیش
، زمینهدر این  (.7: 1717)سازمان ایرانگردی جهانگردی، خواهد گهشتتریلیون دالر  یک

موضوعی اجتماعی  ،کندمحل را تعریف می گردشگری شهری محل و هر چه که یک
 و نزدیک داردپیوندی  ،های مربوط به محلتها و فعالیّاست. گردشگری شهری با نظریه
ثر از روابح أکنارها در شهرها متهای ساخت و بازسازی آبحفظ میراث شهری، نظیر طرح

قدرت درون و بیرون یک جامعه است. گهشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری 
ای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر کنند که چه رابطهزیرا همه فرامو  می تبدیل می شوند،
در سراسر جهان برای سالیان  ،های شهری(. محیح31: 1719 هال وجنکینز،وجود دارد)

 ,EDWARDS)ها برای همه اهداف گردشگری بوده استمتمادی در زمره بیشترین جاذبه

ها عصر حاضر، گردشگری یکی از عوامل موثر در روابح بین ملت در (1032 :2008
شغلی در بخش اقتصادی و ایجاد تعامالت  هایفرصت ةکنندایجاد ۀرود و به منزلمیشماربه

گستر  این فرهنگ در هر (. sariisik et, 2011:1011شود)فرهنگی مطرح می -اجتماعی
ای چون، آب و هوا، آثار تاریخی و فرهنگی، نقطه از جهان، نیازمند شرایح و امکانات ویژه

ست)سبحانی،  ها، امکانات و تجهیزات اهای طبیعی، آداب و رسوم، زیرساختجاذبه
 رودهای اصلی آن به شمار میر است و جاذبهثّؤ(. فرهنگ در جهب گردشگر  م113:1711

ع قومی (. گردشگری فرهنگی با گردشگری قومی و تنو13:1711ّ)قادری و همکاران،  
شود. گردشگران  فرهنگی ثیر آن بر توسعه جوامع مربوط میأبه طور کلی به ت ،عجین بوده
افزایش دانش  ها،های ملتعالقه به تاریخ، شناخت روحیه :فرهنگی چون هاییبا انگیزه

 یک موضوع تاریخی به مسافرت می پردازند ةفرهنگی و پژوهش دربار
کشف واقع فرآیند کنجکاوانه و هوشمندانه است که در پی(. در919:1711)مجیدی،
 ,Emekli and Baykalع همراه  با حفظ و نگهداری منابع است)های متنوّفرهنگ

های مختلفی نظیر گستر  صنعت جهانگردی به عنوان صنعتی که با حوزه (.2011:185
ت دارای اهمیّ ،اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیح زیست و خدمات در تعامل است

و تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه آن در هر منطقه باعث رشد  استبسزایی 
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(. 91 :1719ناصرپور،  است)مدهوشی،آن ناحیه گردیدهاجتماعی -و پیشرفت اقتصادی
پایداری در گردشگری در سطح اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی تعریف شده 
است و به کیفیت تجربه گردشگران و سودآوری برای ساکنان وابسته است)گلدوز و 

صنعت  زایی(. با توجه به در  اهمیت کسب درآمد و اشتغال17 :9001 همکاران،
 زیادی در سطح کشور در خصوص انواع مختلف گردشگری گردشگری، مطالعات

است )اکوتوریسم، توریسم شهری، توریسم ورزشی، توریسم فرهنگی و...( صورت گرفته
ت اند. با توجه به وضعیّکه هر یک ابعاد مختلفی از توریسم را مورد مطالعه قرار داده

ها شهپژو ۀکلیّ ،توجه به قدمت طوالنی این سرزمینجغرافیایی کشور ایران و همچنین با 
های گردشگری در سازی جاذبهبنابراین تجهیز و آماده .جایگاه و کاربرد ویژه دارند

های گردشگری راهکاری است تا با استفاده از آن محتوای توسعه به راستای ایجاد کانون
های به رشد گردشگری در دهه های مربوطمناطق میزبان فرا خوانده شود. آمارها و مقیاس

های مندی از اثرها، مسئولین محلی و بخش خصوصی برای بهرهاخیر موجب شده تا دولت
. رینالد و 9001نهایت کوشش خود را انجام دهند) روژنتراب،  ،مثبت اقتصادی و اجتماعی

گران، مین نیاز گردشأبر ت ه(. صنعت گردشگری با ماهیتی چند بعدی عالو93 :9003دایرا، 
 (. 9001فریدل و جوبنگز، )گرددای در سیستم جامعه میزبان میباعث تغییرات عمده

 مورد مطالعم ة. ناحی9-7
 . شهر کرمان مرکز این استان است.دارد قرار  ایران استان کرمان در جنوب شرقی  

است. جمعیت شهر نفر بوده 773،331برابر با  1710جمعیت این شهر طبق سرشماری سال 

سمی از سوی دولت و استفاده های غیرررمان به دلیل عدم رسمی شدن سکونتگاهک

یافته با جمعیت واقعی تا تخصید ۀها از امکانات شهری و عدم تناسب بودجنشینحاشیه

کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است. وسعت شهر کرمان  .رسدنفر هم می 319،000

هری و جمعیت کرمان، این شهر جزو هکتار است و به دلیل وسعت ش 17000

است. کرمان به لحا  مساحت شهری هشتمین شهر بندی شدهشهرهای ایران طبقهکالن

ایران است. شهر کرمان، یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شر  ایران 

 است. 
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 ، نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل

 . بيث و بررسی 0
گهار بیرونی أثیرناسایی و بررسی عوامل درونی و عوامل ت، به منظور شSWOTتحلیل 

، ابتدا با سنجش محیح زمینهگیرد. در این برگردشگری استان کرمان مورد استفاده قرار می
ها و تهدیدها مطرح برای داخلی و محیح خارجی، فهرستی از نقاط قوت، فرصت

و تهدیدها و تقویت  گردشگری استان تهیه، جهت برطرف نمودن یا تقلیل نقاط، ضعف
های موجود در ارتباط با توسعه گردشگری استان کرمان، راهکارها و نقاط قوت و فرصت

 های مناسب ارائه شده است. استراتژی
 های گردشگری شهر کرمان، جاذبه1جدول

 کاربرد قدمت نام مکان
 مههبی وتاریخی ساسانیان ةدور خانمسجدگنجعلی

 گردشگری وتفریحی قاجاریه ةدور باغ شاهزاده
 مههبی وتاریخی سلجوقیان ةدور مسجد جامع ملک

 گردشگری و تاریخی پیش از اسالم ةدور قلعه دختر وقلعه اردشیر

 تاریخی مههبی و قرن پنجم ة اسالمی،دور آرامگاه شاه نعمت اهلل ولی
 گردشگری مشخد نیست بازار کرمان
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 تاریخی و گردشگری قبل از اسالم ةدور آتشکده زرتشتیان

 گردشگری و تاریخی قاجاریه ةدور حصار شهر قدیم کرمان

 گردشگری مشخد نیست کشف بقایای دانیاسورها 

 تاریخی گردشگری و قاجاریه ةدور وکیل ۀمجموع

 گردشگری وتاریخی قاجاریه ةدور خانابراهیم ۀمجموع

 گردشگری وتفریحی دورة زندیه باغ نظر

 دشگری وتفریحیگر قاجاریه ةدور باغ نشاط

 گردشگری و تفریحی معاصر ةدور باغ وحش کرمان

 گردشگری دورة صفویه خانحمام گنجعلی

 (.1717فرهنگی و صنایع دستی،  منبع، )سازمان گردشگری، میراث
 ، ماتریس سوات9جدول 
 (wنقاط ضعف)  رديف (  s   )نقاط قوت رديف

S1 ی گهاربودن منطقه جهت سرمایهمستعد و آماده
ریزی گردشگری در جهت استفاده از و برنامه

منابع طبیعی و انسانی به عنوان قطب مهم 
صین، مدیران به علت وجود متخصّ گردشگری
 ریزان و دارا بودن منابع طبیعی غنیو برنامه

W1 أسیسات و نامناسب بودن ت
تجهیزات زیر بنایی تفریحی و 

 ورزشی

S2 ک هر در جهت محور استراتژیگیری شقرار
 تا شمال کشور و... یزدزاهدان، 

W2  های آموزشی و کمبود برنامه
 رسانی در رسانه هااطالع

S3  د وهای قدیمی و آثار تاریخی متعدّوجود خانه 
 دارای نقاط مستعد گردشگری در داخل شهر

W3  های مناسب نبودن معابر و راه
ارتباطی برای رسیدن به مناطق 

 گردشگری شهر
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S4  بنایی در اطراف قل تسهیالت زیروجود حدا
 بناهای تاریخی شهر)آّب، بر ، گاز و تلفن(

W4  های راهنما نبود تبلیغات و تابلو
های ارتباطی جهت در بین راه

 مسافران جهب گردشگران و

S5  بسیار کم مناطق توریستی از یکدیگر و  ۀفاصل
 بودن این جاذبه در سطح شهر کرمانعمتنوّ

W5  نین شهر جهت عدم تمایل ساک
گهاری در بخش سرمایه

گردشگری به دلیل عدم آشنایی 
 با صنعت گردشگری

S6  باستانی و میراث فرهنگی غنی  -آثار تاریخی
 در سطح شهر کرمان

W6  ریزی و عدم وجود برنامه
گهاری های دولتی در سرمایه

شهر کرمان جهت جهب و 
 توسعه گردشگری

S7   در فصل بهار و العاده مطبوع آّب وهوای فو
 های گیاهیع باالی گونهتنوّ

W7   فقدان طرح مدیریتی تلفیقی در
جهت کنترل و هدایت صنعت 

 گردشگری

S8  ای کرماندارا بودن نقش فستیوالی و کنگره W8   نامناسب بودن و عدم کفایت
تسهیالت بهداشتی و خدماتی و 

 آموزشی

S9  ا بافت ها، بازارها و مساجد بدارابودن انواع بنا
 تیسنّ

W9  گاه جهت کمبود اقامت فقدان و
 اقامت شبانه گردشگران

S10   وجود حداقل تسهیالت زیربنایی در اطراف
 بناهای تاریخی

W10   کمبود تسهیالت  امدادی در
 ویژه در ایام نوروزشهر کرمان به

S11  های  شاعران  بزرگ از جمله وجود مقبره
 خواجوی کرمانی

W11  ی نامناسب برای بهرهریزبرنامه-

های برداری اقتصادی از جاذبه
ت سهیالکمبود ت گردشگری و

 رفاهی در سطح شهر
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S12  ه با وجود انواع صنایع دستی محلی و ویژ
، جاجیم و سازگاری فرهنگی منطقه، قالی

 سفالگری 

W12   کمبود استفاده از نیروهای
دیده در د و آموز متخصّ
، صنعت گردشگری مورد

 ةها و ادارر شهرداریبخصوص د
 میراث فرهنگی

S13  تی نواز بودن و وجود فرهنگ خاص وسنّمهمان
 مردم شهر کرمان

W13  ّت ناشی از شرایح محدودی
 های گرم سالاقلیمی در ماه

S14   تال  تبلیغات سازمان میراث فرهنگی برای
تال  سازمان شهر برای  شناساندن شهر و

 پهیرایی و جلب گردشگر 

W14  ها و آلودگی داخل شهر به زباله
، بخصوص در فضوالت جامد
 های طبیعی و تاریخیکنار مکان

 ، ماتریس عوامل خارجی7جدول 
 (  tتهديدها)  رديف (  oررصت ها )   رديف

O1  زایی بیشتر برای زایی همراه با اشتغالدرآمد
کاهش بیکاری از راه  درآمد ومردم کم
 گردشگری

T1  ود اختیارات الزم کمب ناتوانی و
ها برای جهب سازمان
گهاری خارجی و جهب سرمایه

 ۀد در زمیننیروهای متخصّ
 گردشگری

O2  ها و امکانات موجود از ساختبهبود زیر
گردشگری شهری با استفاده از  ۀطریق توسع

 عوارض ورودی در شهر

T2  رسانی به الگو های امکان آسیب
فرهنگ بومی و فراموشی آداب و 

های محلی توسح تو سنّ رسوم
 مردم با افزایش گردشگران

O3  ت زندگی مردم از طریق کیفیّ افزایش رفاه و
 گردشگری بر همه جوانب زندگی مردم

T3  ها از طریق ریختن آلودگی مکان
 هانخاله ها وزباله

O4  ّهای محلی از طریق ارز تاحیای سن-

گهاری بر آن با استفاده از راههای 
 هریگردشگری ش

T4  هینه در کنترل ریزی بنبود برنامه
محیطی آثار نامطلوب زیست

 گردشگری شهری
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O5   های طبیعی در شهر از افزایش ایجاد پار
گردشگری شهری برای درآمد  ۀطریق توسع

 بیشتر ساکنان منطقه

T5   مشارکت مردمان محلی در عدم
 های گردشگریپروژه

O6  هی و های تحصیلی دانشگاافزایش رشته
التحصیالن رشته گردشگری در شهر فارغ

 گردشگری ۀاستفاده از آنها در جهت توسع

T6  نقل و  عدم وجود سیستم حمل و
 بودن اکثر آنهانامناسب

O7  شنایی مردم بومی با نحوی زندگی مردمان آ
دیگر و بالعکس و انتقال ارزشهای دیگر به 

 سایر مناطق دیگر

T7  زیر  هایعدم هماهنگی  دستگاه
 ۀمرتبح با یکدیگر برای توسع

 گردشگری منطقه

O8  درآمد ارزی در سطح شهر و  ادجیا
 بخشیدن به اقتصاد شهررونق

T8   عدم استقالل سازمان ها و ادارات
بخصوص  ،در سطح شهر کرمان

 در جهب نیروی متخصد

O9  شدن کرمان به یک شهر قابلیت تبدیل
ی فستیوالی در سطح کشورها ای وکنگره
 منطقه

T9   ،عدم ساخت تصویری مناسب
اب و مشهور از کرمان در  جهّ

 اذهان عمومی مردم

O10   امکان دسترسی به بازارهای بین المللی و
 مبادالت فرهنگی

T10  کمبود آب دراغلب مناطق شهر و 
 گستردگی شهر کرمان و

 پراکندگی آثار گردشگری

O11  گیری بخش خصوصی در فرایند به کار
توریسم و صنعت  ۀریزی برای توسعبرنامه

 اکوتوریسم منطقه

T11  ریزی در جهت کنترل نبود برنامه
یطی محآثار نامطلوب زیست

گردشگری وعدم استقالل 
 ادارات در سطح شهر ها وسازمان

O12  های منتهی به شهر توسعه وگسترس جاده
 اندازی  قطاربخشیدن به راهتسریع کرمان و

 شهری کرمان

T12  کان آسیب به فرهنگی بومی و ام
فراموشی آداب و رسوم و 

 های محلی و بومیتسنّ
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O13  ی و ایجاد زایی برای جامعه محلّاشتغال
درآمد برای آنها و توسعه و گستر  بخش 

 خصوصی

T14  عدم تمایل بخش خصوصی
حفظ آثار تاریخی، به  ۀزمیندر

 دلیل کمبود درآمد

O14  ّمرتبح با  یهاتانواع فعالیّ ۀت توسعقابلی
صنعت گردشکری شهر کرمان و افزایش 

 پتانسیل های گردشگری

T14   عدم فضای الزم برای اشتغال در
شگری و کمبود استفاده مفید گرد

های بخش از مکانو سود
 گردشگری

 
ها  عوامل راهبرد  توسعم صنعت توريسم و ها و ررصت. ارزيابی تهديد0-9

 ک سواتگردشگر  در کرمان در قالم تکنی
گردشگری در شهر کرمان،  ۀهای عوامل راهبردی توسعها و فرصتارزیابی تهدید   

فرهنگی ، اقتصادی،  های گوناگون تاریخی،ها و توانمندینیازمند شناخت علمی توان
. به منظور ارائه راهبردها و راهکارها و الگوهای مناسب جهت توسعه استآن اجتماعی و... 

ها، در جهت رفع ضعف swotر کرمان  عوامل چهارگانه صنعت گردشگری در شه
گردد. بر این مبنا راهکار ی میناپهیر تلقّها امری اجتنابها و فرصتتهدیدها و بهبود قوت

به ارائه چهار راهبرد  swotترین عوامل نمودن مهمتوسعه صنعت گردشگری با  فهرست
(، پرداخته wtخره تدافعی)( و باألwo(، بازنگری)stع)(، تنوsoّمختلف رقابتی/ تهاجمی)

ها خواهیم پرداخت)کیانی و به وضوح به بیان تدوین راهبرد ،تحقیق ۀشود که در اداممی
 (.193: 1711همکاران، 

(: در این راهبردها تمرکز بر نقاط قوت درونی و so/تهاجمی)(راهبردهای رقابتی1
 های بیرونی استوار است که عبارتند از:فرصت
خطوط راه آهن و راه اندازی قطار شهری کرمان به منظور ترانزیت مسافر و  ۀوسعت*    

 حمل و نقل. ۀهای توسعکاال در سطح منطقه و ایجاد زمینه
 ها.استفاده از توانمندی باالی کرمان در جهت گستر  انواع جشنواره*   
 استفاده از توانمندی گردشگری منحصر به فرد شهر کرمان.*   
بخشی که بر نقاط قوت درونی به منظور ایجاد عدر راهبردهای تنوّ (:stع)د تنوّ( راهبر9

 ۀت توسعتوازن و موازنه در مقابل تهدیدهای بیرونی و رفع آنها در جهت بهبود وضعیّ
 گردشگری تمرکز دارد.                      
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 ّجهیزات ها و تساختبنایی، ایجاد زیرزیر بخشی به امکانات و تجهیزاتعتنو
گهاری بخش شهری، افزایش خدمات و تسهیالت گردشگری، ترغیب سرمایه

 ت آثار تاریخی و فرهنگی.خصوصی، حفاظت، مرمّ
 ّهای تها در باره قابلیّسازی در رسانههای آگاهتتقویت تبلیغات و فعالی

 گردشگری منطقه در سطح داخلی و بین المللی.
 برداری مناسب و پایدار از محیح و توسعه وگستر  گردشگری به منظور بهره

ویژه مناطق جاذب به ،های تاریخی حساسجلوگیری از تخریب بافت
 گردشگری.

کید بر نقاط ضعف درونی و تبین أ(: در راهبرد بازنگری ضمن تwoراهبرد بازنگری)(7
های بیرونی در جهت گیری از فرصتهای بیرونی پیش رو، سعی بر بهرهترین فرصتمهم
اط ضعف، فرا روی این ناحیه که دارای پتانسیل باالیی در صنعت گردشگری بوده و رفع نق

 در بر گیرنده موارد زیر می باشد:
 ریزی در امرتوسعه صنعت گردشگری و حمایت برنامه ةبازنگری به نوع و نحو

ربح در ارتباط با جهب گردشگر با های ذیدولتی و هماهنگی بین سازمان
 ی یکپارچه.ریزکید بر برنامهأت
 گردشگری در کرمان و تبدیل این منطقه به  ۀبازنگری به منظور ایجاد و توسع

، که این امر مستلزم های مهم در جهب گردشگر در سطح کالنیکی از قطب
تی یکپارچه، بر اساس عناصر محیطی، اجتماعی و اقتصادی کارگیری مدیریّبه

 بایستی قرار گیرد.
 های ریزی اصولی  و  استفاده از توانبع با برنامهبازنگری به منظور تخصید منا

 گردشگری. ۀریزی و توسعمشارکتی مردم در تمامی مراحل برنامه
پهیری مناطق کید بر رفع آسبأدر این راهبرد ضمن ت (:wt(راهبردهای تدافعی)3

 گردد:راهکارهای زیر ارائه می ،تی و تاریخیویژه مناطق حساس با بافت سنّهگردشگری، ب
 ت حفظ مناطق اهمیّ در موردرسانی به افراد جامعه و گردشگران آموز  و اطالع

تی تلفیقی در جهت کنترل و ت برد، ایجاد طرح مدیریّگردشگری تعیین ظرفیّ
 هدایت صنعت گردشگری.

 زمینه ریزی صنعت توریسم و در این هایی شاخد به منظور برنامهتعیین مکان
 گیرد.ندان مبنا قرار میجامعه و مشارکت شهرو توجه به

 د.های جهانگردی و آموز  نیروی انسانی متخصّتشکیل سازمان 
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 گردشگر  شهر کرمان ة. موانع مو ود در توسع0-0
هر چند با توجه به شرایح هر کشور یا منطقه، موانع توسعه صنعت گردشگری متفاوت   

ه گردشگری با مطالعات و های توسعکلی موانع عمده در اجرای برنامهطورهاست، اما ب
های صورت پهیرفته در مناطق گردشگری کرمان بدین صورت و در چند طبقه به بررسی

 باشد:صورت زیر می
خانه مشخد به عنوان موانع سازمانی وساختاری: نبود یک سازمان و یا یک وزارت -

های موازی، باعث ناهماهنگی و تداخل وجود سازمان ۀی صنعت که در نتیجمتولّ
گردد. از طرفی وجود چند سازمان مختلف و عدم تدوین و اجرای وظایف فراوان می

گردشگری، این صنعت را با مشکالت  ۀارچه برای توسعکپجامع و ی ۀیک برنام
 کند. رو میهای در کرمان روبعدیده

های فرهنگی بین مناطق گردشگری وآگاهی کم موانع فرهنگی واجتماعی: تفاوت -
های گردشگران و از طرف دیگر عدم آگاهی به نیازها و خواستهمیزبانان نسبت 

ای در گردشگران از فرهنگ میزبانان، ضمن بروز مشکالت عدیده، مانع عمده
 (.Master   and  prideaux,1998,45)گستر  صنعت گردشگری است

ت شغلی، سوخت، امنیّ ۀسطح درآمد، هزین جود در بازار: عوامل بازار مانندموانع مو -
ارتباط مستقیم های مسافرت، با گستر  صنعت گردشگری وامل فصلی و انگیزهع

دارد. بیشتر عوامل بازار از کنترل محل یا مقصد گردشگران خارج است و یا توانایی 
پهیری ریزی و انعطافمدت، نیاز به برنامهر، در بلندها در جهب گردشگاین محل
 دارد.

 د متخصّموانع آموزشی و کمبود نیروی انسانی  -
نیروی انسانی  ،ت در اغلب کشورهای در حال توسعهبودن این وضعیّسفانه به علت جوانأمت 

د کم است و حتی مراکز آموزشی برای تریبت نیروی انسانی مورد نیاز هم وجود متخصّ
 است.نداشته و یا محدود بوده

های بین دهموانع زیر بنایی: کمبود و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل مسافری، جا -
مخابرات، فاضالب و  های آب، بر ،سیسات اقامتی، شبکهأشهری، مراکز خرید، ت

بنابراین  .بهداشت در مناطق گردشگری یکی از موانع عمده توسعه به حساب می آیند
ت منسجم بوده که بتواند مشکالت را صنعت گردشگری نیازمند یک مدیریّ ۀتوسع

 باشد.اتژی های تدوین شده را داشتهشناسایی کند و توانایی اجرای استر
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 گیر . نتیجم3
آن نیازمند  ۀتوسع گردشگری صنعتی است که دارای مزایای فراوان وگوناگون بوده و   

ر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل  موثّ
 های مشاهیر بزرگ ونی، مقبرهباستا -ع تاریخیهای متنوّکرمان دارای جاذبه است.منطقه 

و  هافرد، انواع باغهبت فرسوده، مساجد با معماری منحصرتی با بافجهانی، بازارهای سنّ
جاذبه های ژئوتوریستی درسطح منطقه به همراه فرهنگ غنی و  های دلپهیر وجستانننار
ر های گردشگری را دای از بهترین جاذبهمجمومه ،تی و قدمت تاریخی کرمانسنّ

توانایی  باالی این منطقه  ةدهندنشان های پایین جغرافیایی کشور به وجود آورده وعرض
ای است. با توجه گردشگری در سطح کشور و حتی منطقه ۀبرای تبدیل شدن به منطقه نمون

منطقه و از طرفی، های توسعه صنعت توریسم در ت و فرصتت نقاط قوّبه بررسی وضعیّ
های وجود دارد، رهیافتۀ گردشگری این شهر ه در فرایند توسعهایی کنقاط ضعف تهدید

ت، ثباتی در مدیریّو بیبیانگر آن است که ضعف swot  ین فرایند با توجه به مدلثر بر اؤم
از علل اصلی  ،گردشگری با مردم ۀهای مرتبح در زمینناهماهنگی سازمان ضعف تبلیغات و

 ،پهیرفته. با مطالعات صورتاستح منطقه نیافتگی گردشگری در کرمان و در سطتوسعه
رغم برخورداری از پتانسیل های گونه بیان نمود که منطقه مورد مطالعه علیتوان اینمی

دلیل اصلی این امر ضعیف در  .رونقی دارددر حال  حاضر توریسم کم ،باالی گردشگری
اهداف توسعه  و هاستتعیین سیا . راهبردهای توسعه واستت توریسم مدیریّ ریزی وبرنامه

های راهبردی در صنعت ژیتاسترا ها وبه منظور تدوین سیاست ،لیههای اوّبه عنوان نهاد
-صی در بخشت تخصّگردشگری کرمان و اصالح نهادهای مدیریتی و به کارگیری مدیریّ

مدت، تعیین های بلندبه منظور اجرای طرح ،تهای گردشگری و همچنین ثبات در مدیریّ
ع گردشگری در کرمان، تجزیه و تحلیل های متنوّجاذبه ةهای عمدت و ویژگیقعیّنوع، مو

صورت  ،کلی مناطق توریستی شهر کرمان از لحا  شرایح محیطی، اجتماعی و اقتصادی
در دهند که مدیران چه در سطح کالن استان و چه گرفته است. همچنین نتایج نشان می

های ناشی از ها و مقابله با تهدیداده از فرصتی در شهر کرمان در خصوص استفمحلّسطح 
چه بدهی است، تبدیل این منطقه اند. آنبه خوبی عمل نکرده ،گردشگری در منطقه ۀتوسع
کارگیری مستلزم به ،ایی و منطقهویژه شهر کرمان  به قطب توریستی در سطح ملّبه

. در پایان قابل استدی محیطی، اجتماعی و اقتصات  یکپارچه بر اساس عناصر زیستمدیریّ
 ،های پیش روت، تهدیدات و فرصتباشد که عالوه بر لزوم نقاط ضعف، قوّذکر می

به منظور دستیابی به گردشگری  پایدار  .ای ضروری استصنعت گردشگری در هر منطقه
 الزمویژه در شهر کرمان به ،صنعت گردشگری ۀصنعت گردشگری پایدار و توسع ۀوتوسع
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همگام با تغییر در  ،یز استفاده نمودهنآمده در مناطق مختلف دنیا دستات بهاست از تجربی
 .عالیق گردشگران در دنیا پیش رفت الگوهای سفر و
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