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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1391 تابستان، 33شماره ، دهمسال دوره جديد، 

 
 

    گردشگري شهري كرمانشاهگردشگري شهري كرمانشاهعوامل مؤثر در توسعه عوامل مؤثر در توسعه 
 

  3و اعظم صفرآبادي 2، حميدرضا وارثي1مسعود تقوايي

  

 چكيده

اي براي هاي ويژههاي صنعت گردشگري، متناسب با مناطق جغرافيايي، زمينهتنوع ابعاد و پيچيدگي

در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگري، بايد به . ريزي و مديريت گردشگري ايجاد كرده است برنامه

حل كلي براي رفع همه مسائل نيست، اما  دنبال عوامل محرك جريان گردشگري بود، توسعه گردشگري راه

. ريزان قرار خواهد دادروي برنامهراهبردي مناسب، براي توسعه پايدار و كاهش محروميت مناطق، پيش

ندگي آپارتماني، ز: از جملهضرورت پرداختن به مسأله گردشگري شهري، نيازهاي پيش روي شهرنشينان؛ 

هاي دوم، آمايش هاي شهري، استفاده از اوقات فراغت، گسترش خانهشلوغي شهرها، يكنواختي محيط

ها از طريق آوري دادهجمع. تحليلي است - اين تحقيق از نوع توصيفي. است... مناطق اطراف شهرها و 

ها ها و محدوديتها و قابليتشناخت توانبه  انجام و مطالعات ميداني واي  اسنادي و كتابخانههاي  بررسي

استفاده  SWOTها از مدل هاي گردشگري در شهر كرمانشاه پرداخته و در تجزيه و تحليل دادهو نارسايي

باالي  هاي ظرفيترغم برخوردار بودن از  دهنده آن است كه؛ شهر كرمانشاه به  ها، نشان يافته. شده است

 امكانات زيربنايي و رفاهي، ضعف تبليغات، با كمبود هنگي و طبيعي،هاي تاريخي، فر گردشگري در بخش

زايي، درآمدزايي ارزي هاي اشتغال ، مواجه است، از سويي، وجود زمينهگيران و مسايل مديريتيتعدد تصميم

شايان ذكر است؛ اصالح نهادهاي . هاي توسعه گردشگري اين شهر، هستند گذاري محلي، قابليت و سرمايه

هاي مرتبط با گردشگري و مردم، راهكارهاي ي، تقويت تبليغات، تعامل بيشتر بين مسئوالن و سازمانمديريت

 .مهم توسعه پايدار گردشگري شهري در كرمانشاه است

  .SWOTريزي، گردشگري شهري، شهر كرمانشاه، برنامه: كليد واژگان

                                                 
 ريزي شهري، دانشگاه اصفهان هاستاد جغرافيا و برنام 1.

 ريزي شهري، دانشگاه اصفهان دانشيار جغرافيا و برنامه 2.

   ريزي شهري، دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه. 3
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  مقدمه  

و  درآمدترين صنايع دنيا تبديل شده قرن بيست و يكم صنعت گردشگري به يكي از پر با شروع

؛ خورد به چشم مي گردشگرانبسياري از كشورهاي جهان براي جذب  مياناي  رقابت فشرده

فرد، بخش مهمي از ه ي منحصر بها صنعت گردشگري به عنوان صنعتي پويا و با ويژگي

اختصاص داده  در حال توسعه را به خود اقتصادي و توليدي كشورهاي توسعه يافته و يها اليتفع

گردشگري به عنوان فعاليتي كه در دنياي امروزي توان اثرگذاري بر فرآيند  .(Unwto,2007) است

توسعه متوازن و خردورزانه را در همه دنيا به نمايش گذاشته، مورد توجه طيف وسيعي از 

. ستهاي سياسي و مديران اجرايي در كشورهاي مختلف ا ريزان نظامگذاران و برنامه سياست

هاي تاريخي و فرهنگي، غالباً  نواحي شهري به علت جاذبه). 108: 1388زاده و همكاران، ابراهيم(

هاي متنوع و بزرگي شامل  شهرها معموالً جاذبه. شوند محسوب مي مقاصد گردشگري مهمي 

خريد، ها، شهربازي، مراكز  هاي ورزشي، پارك هاي تئاتر، استاديوم ها، بناهاي ياد بود، سالن موزه

هايي مربوط به حوادث مهم يا افراد مشهور را دارا هستند كه  مناطق با معماري تاريخي و مكان

هاي  عالوه بر اين، حتي در صورتي كه جاذبه. كند خود گردشگران بسياري را جذب مي

دهند در  گردشگري در مناطق غيرشهري واقع، باشند از آنجا كه شهرها به پيرامون خود خدمات مي

به عبارت ديگر، محل سكونت، سرو غذا، ارتباطات حمل و  . گيرند طه با گردشگري قرار ميراب

اند كه بازديدكنندگان از مناطق اطراف شهر، و  نقل، و ساير خدمات گردشگري در شهرها واقع

شهرها به عنوان مبدأ ). 188: 1385پاپلي يزدي و همكار، (كنند  خود شهر از آنها استفاده مي

بيشتر شهرها و به ويژه . شوند پذير محسوب مي رست و هم به عنوان مقصد توريستتوريست ف

هاي  هاي بزرگ و پايتخت متروپل. اين چنين نقشي را دارا هستند  ها و پايتخت شهرهاي قديمي 

هاي مختلف، جذابيت خاصي براي مسافران و  كشورهاي صنعتي نيز به علت دارا بودن نقش

مراسم هنري، فرهنگي، ورزشي، مسابقات   ها، برگزاري نمايشگاه. ارندالمللي د جهانگردان بين

هاي گردشگري شهري به حساب  و سمينارها در شهرهاي بزرگ ازجمله جاذبه  ها علمي، كنگره

به طور . هاي مختلفي برخوردارند گردشگران شهري از ويژگي). 10: 1373رضواني، (آيند  مي

شود كه در واقع آنها خيلي  گيزه و هدف اصلي پنداشته ميعمده و كلي گردشگري شهري با دو ان

، گردشگري پايدار اهداف). low، 1996: 168(تجارت و فرهنگ : متفاوت هستند و عبارتند از
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 ،رعايت برابري يا مساوات بين دو نسل و درون يك نسل ،بهبود كيفيت زندگي جامعه ميزبان

حفظ يكپارچگي و انسجام  ،حفظ كيفيت محيط زيست از طريق حفظ سيستم زيست محيطي

اي كه ديدار  به گونه است؛ ايجاد تسهيالت و امكانات و فرهنگي و همبستگي اجتماعي بين جوامع

يابي به توسعه  براي دست .)315: 1386گي،( هاي ارزشمندي كسب كنند كنندگان بتوانند تجربه

ريزي و آموزش نيروي انساني، قوانين  ساختار مناسب سازماني، برنامه ؛نظير ،مليگردشگري به عوا

صنعت در توسعه پايدار  دستيابي بهبراي . است نيازو مقررات گردشگري و جذب سرمايه 

ز ئدولتي و خصوصي حا هايتوانا و منسجم و هماهنگي بين بخش يگردشگري وجود مديريت

نظير  هاي كم شهر كرمانشاه، با دارا بودن جاذبه). 7: 1382، مدهوشي و ناصرپور(اهميت است 

هاي توسعه تواند نقش مهمي در زمينهمي... گردشگري، از جمله؛ طبيعي، فرهنگي، تاريخي و 

ي اخير اقداماتي در ها سالدر . گردشگري شهري، با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، ايفا نمايد

هاي شهر كرمانشاه، كارهاي  ها و توانتوجه به تنوع جاذبه اين زمينه صورت گرفته است اما با

هاي گردشگري در شهر  اهميت و ضرورت گسترش فعاليت. بخش نبوده ست انجام شده رضايت

هاي هدفمند و با برنامه، جذب گردشگران بيشتر به كرمانشاه؛ تسريع در عمران و انجام پروژه

اشتغال، افزايش تعامالت فرهنگي بين مردم منطقه و  منظور درآمدزايي براي ساكنان محلي و ايجاد

مندان هاي طبيعي بكر با ارزش اكوتوريستي باال و معرفي آنها به عالقهگردشگران، شناسايي مكان

  . هاي طبيعي استهاي گردشگري به ويژه جاذبهبراي بازديد و جلوگيري از تخريب جاذبه

  

  پيشينه پژوهش

شناسيم و فعاليتي اجتماعي، پيوندخورده با امروزه آن را ميچنان كه سفر و گردشگري آن

. زندگي مردمان در سراسر جهان است، همواره از چنين گستردگي برخوردار نبوده است

شرايط سياسي، اقتصادي ـ اجتماعي و منابع موجود در اختيار بشر، در اعصار گوناگون، بر 

).  27: 1384رنجبريان، (ر بوده است نگرش انسان و عمل او در خصوص موضوع سفر اثرگذا

هاي گردشگري شهرستان كرمانشاه، نامه خود با عنوان بررسي جاذبه ، در پايان)1377(هدايي 

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گردشگري پرداخته و نقش اين پيامدها را به بررسي جنبه

، در پژوهشي )1388(كاران و هم نوري كرمانيدر توسعه منطقه، مورد بررسي قرار داده است؛ 
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 ازرا هاي شهري  سكونتگاه؛ گردشگري شهري و پيوند عملكردي آن با اكوتوريسمبا عنوان 

هاي گردشگري به داليل متعددي چون مقصد، مسير عبور و مراكز ارايه خدمات نظر فعاليت

هر گردشگران به استان كردستان در  بااليحجم ورودي  داراي اهميت، وبراي گردشگران 

و همكار راد فرجياند؛ دانستههاي باالي جذب گردشگران نشان از وجود ظرفيترا سال 

، به رويكردهاي تحليلي در توسعه پايدار گردشگري شهري، در پژوهشي با عنوان )1389(

شناسايي جايگاه و اهميت گردشگري شهري، بررسي مفاهيم و روند تكاملي آن، و بررسي و 

اهبردهاي توسعه پايدار گردشگري شهري و ارزيابي ارتباط بين توسعه فرآيندهاي مربوط به ر

پرداخته شهري و گردشگري و همچنين پيامدها و آثار مثبت و منفي اين نوع گردشگري 

ها و الگوي فراغت در واكاوي ويژگي، در پژوهشي با عنوان )1389(و همكاران، لياقتي است؛ 

ي داراي نيروي باال در جذب گردشگران و به گردشگري شهر، معتقدند كه گردشگري شهري

بسياري از شهرهاي ايران از جمله  و هاي شغلي است تبع آن جذب منافع مالي و فرصت

تهران، به دليل بهرمندي از شرايط اقليمي متنوع، نيروي بااليي را در جذب گردشگري شهري 

ثر در پايداري ؤبررسي عوامل م، در پژوهشي با عنوان )1390(و همكاران تقوايي ؛ داراند

با توجه به توسعه معتقدند  ؛ي شهريها بهسازي و احياي بافت گردشگري شهري با تأكيد بر

مورد  بايدشهرها و فرسوده هاي مركزي گردشگري به خصوص گردشگري فرهنگي، بافت

ن، الگوي مناسبي براي احياي امشكالت گردشگران و ساكن گيرند و براي رفعتوجه قرار 

  .ارائه شودي كز شهرامجدد مر

  

  تعاريف و مفاهيم 

  ريزي گردشگري برنامه

ريـزي، ضـروري اسـت كـه     گردشگري در شهرها قبـل از هرگونـه برنامـه   ريزي پيرامون برنامه

اي و ملي كشـور تـدوين   هاي منطقههاي گردشگري شهري، در راستاي سياستگذاري سياست

ها رهنمون كلي بخش دولتي در مـورد داليـل توسـعه گردشـگري و     گذاري اين سياست. شوند

گـذاري در سـطح   سياسـت . اسـت  ريـزي گردشـگري  گذاري بخشي براي برنامـه  نحوه سرمايه

هاي مـذهبي و  توان توسط مديران شهري و مشاركت مردم محلي، با تأكيد بر ارزششهرها، مي
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اي  توسعه اين صنعت فراينـد پيچيـده  ). 47: 1383بوچاني، (موازين توسعه پايدار تدوين گردد 

ريـزان و   ههـاي درگيـر بـا سياسـت دولـت، برنامـ       المللـي و ملـي و گـروه    است كه عوامل بين

در كشور ما فقدان مديريت متمركز بـراي   )Tefler, 2008: 80(گيرد  گذاران را دربر مي قانون

ريزي، بازاريابي، كنترل و ارزشيابي در سطح كالن، نامشـخص   هاي عمده، برنامهگذاري سياست

هـاي عمـومي، خصوصـي و نهادهـاي كشـور در گردشـگري، و       بودن حدود و سـقور بخـش  

افراد متفرقه در مسائل گردشگري اعم از افراد عادي يا وابسته به نهادهاي گونـاگون  مداخالت 

وارثـي،  (هاي سازمان گردشـگري اسـت   كه در اين زمينه مسئوليت ندارند، مشكالت و دشواي

1374 :215 .(  

  

  گردشگري شهري

با  گردشگري شهري نيز. كند موضوعي اجتماعي است محل و هر چه كه يك محل را تعريف مي

هاي  و حفظ ميراث شهري، نظير طرح. هاي مربوط به محل، پيوندي نزديك دارد ها و فعاليت نظريه

. ساخت و بازسازي آب كنارها در شهرها متأثر از روابط قدرت درون و بيرون يك جامعه است

ه كنند كه چ شوند، زيرا همه فراموش مي گذشته و آثار تاريخي شهر به شاهكارهاي هنري تبديل مي

هاي محيط). 79: 1382هال و جنكينز، (اي ميان وضعيت فعلي و قبلي شهر وجود دارد  رابطه

ها براي همه اهداف شهري در سراسر جهان براي ساليان متمادي در زمره بيشترين جاذبه

نخستين شرط موفقيت هر شهر در توسعه ). Edwards, 2008: 1032(گردشگري بوده است 

هاي رساختهاي مناسب شهري و مديريت عاقالنه و مدبرانه در عرصهگردشگري شهري، وجود زي

دومين شرط براي تضمين موفقيت سياست توسعه . سياسي، فرهنگي و اجتماعي و مانند اينها است

هاي شهر و ايجاد تسهيالت و امكاناتي است كه گردشگري شهري، تنسيق و آمايش جاذبه

   .)15: 1384ديناري، (سازد ها را بيش از پيش آسان دسترسي به جاذبه

  

  گردشگري پايدار شهري

هاي فرهنگ شهرنشيني  هايي با كنش تحقق گردشگري پايدار شهري، نيازمند شهري پايدار و انسان

شود عالوه بر رهاوردهاي  آنچه در توسعه گردشگري پايدار شهري بر آن تأكيد مي. است
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هاي توسعه  شهرها، اهميت به تدوام برنامهاقتصادي و اجتماعي اين صنعت براي شهروندان و 

اثرات زيست (و آثار توسعه در مكان جغرافيايي ) هاي آينده توجه به نسل(گردشگري در زمان 

ريزي و مديريت گردشگري شهري وظيفه تعداد زيادي برنامه .)82: 1388تقوايي، (است ) محيطي

يا غيرمستقيم در امر گردشگري هاي دولتي و خصوصي است كه به طور مستقيم و از سازمان

ها توسعه گردشگري شهري بخش دولتي با ارائه خدمات، تنظيم و اجراي سياست. دخالت دارند

براي افزايش فوايد حاصل از توسعه گردشگري و كاهش آثار منفي در جوامع . را به عهده دارد

هاي ريزيازمند برنامهاين امر ني. ريزي و مديريت كارآمد الزم استپذيراي گردشگري، برنامه

هماهنگ و حساب شده است تا اين اطمينان حاصل شود كه گردشگري راهي براي دستيابي به 

هاي ذيربط و مشاركت جوامع و همه افراد و سازمان. توسعه پايدار در نواحي شهري است

ريزي و مديريت گردشگري هاي مفيد مديريت گردشگري از اركان ضروري روند برنامه طرح

  ).7: 1386شيراسب، (هري است ش

  

  محدوده پژوهش

 16درجه و  34دقيقه و عرض جغرافيايي  4درجه و  47شهر كرمانشاه در طول جغرافيايي 

كيلومترمربع به عنوان شهر مركز شهرستان كرمانشاه داراي  7983دقيقه، با وسعت تقريبي

استان كردستان، مركز  اهميت استراتژيك است بعد مسافت از اين شهر تا مرز خسروي، مركز

فرهنگ (استان همدان و مركز استان لرستان با اندكي تفاوت تقريباً به يك اندازه است 

بخش، سيزده دهستان و  اين شهر داراي چهار). 15: 1379ي كشور، ها شهرستانجغرافيايي 

كرمانشاه از شهر ). 1385مركز آمار ايران، (نفر است  903306روستا و جمعيتي بالغ بر  815

محور  گيري در تقاطع دوشهرهاي تاريخي و فرهنگي پر قدمت ايران است و به دليل قرار

كربال  شمال به جنوب و غرب به شرق و نيز همجواري با كشور عراق و واقع شدن در مسير

  ). 140: 1384شهام، (و عتبات عاليات از اهميت بسياري برخوردار است 
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  روش تحقيق

اسنادي و هاي  ها، از طريق بررسي آوري دادهجمع. تحليلي است -ز نوع توصيفياين تحقيق ا

ها،  با توجه به اطالعات به دست آمده، به بررسي جاذبه انجام و مطالعات ميداني واي  كتابخانه

امكانات، خدمات و وضعيت كلي گردشگري در منطقه پرداخته شده است، در تجزيه و تحليل 

نقاط قوت و (استفاده شده است كه به اين منظور، محيط داخلي  SWOTها از مدل داده

منطقه مطالعه و اطالعات از گردشگران و ) ها و تهديدها فرصت(و محيط خارجي ) ضعف

، به وسيله پرسشنامه، )به عنوان جامعه ميزبان(مسئوالن مرتبط با گردشگري در شهر كرمانشاه 

و در نهايت، به ارايه  SWOTكميل ماتريس دهي به موارد، به ت آوري شد و با وزنجمع

  . پرداخته شد هاي مناسب توسعه گردشگري شهري كرمانشاه راهبردها و استراتژي

  

  SWOTكنيك ت

و 1ها شود، ابزاري براي شناخت تهديد نيز ناميده مي tows، كه گاهي swotتكنيك يا ماتريس 

داخلي  4هاي و قوت3ها ضعفموجود در محيط خارجي يك سيستم و بازشناسي 2هاي فرصت

اين . آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن سيستم است

در واقع، اين روش . روارد استها نتيجه مستقيم مدل دانشكده تجاري (SWOT)روش 

اين تكنيك ابزاري براي ).  40: 1381مرادي مسيحي،(هاست  بهترين استراتژي براي سازمان

  :وضعيت و تدوين راهبرد است و اين امور از طريق تحليل

بندي  ؛ بازشناسي و طبقههاي دروني سيستم ها و ضعف بندي قوت و طبقه بازشناسي

هاي موجود در محيط خارج سيستم؛ تكميل ماتريس سوآت؛ و تدوين  ها و تهديد فرصت

  ). 49: 1384گلكار، (گيرد  راهبردهاي گوناگون براي هدايت سيستم در آينده؛ صورت مي

  :ها بايد هشت مرحله را طي كردها و قوتها، ضعف براي ساختن ماتريس تهديدات، فرصت

                                                 
1. Threats  
2. Opportunities  
3. Weaknesses  
4. Strengths  
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اي كه در محيط خارجي سازمان وجود دارد؛ تنظيم  اي عمدهه تنظيم فهرستي از فرصت

فهرستي از تهديدهاي عمده موجود در محيط خارج سازمان؛ تنظيم فهرستي از نقاط قوت 

فهرستي از نقاط عمده ضعف داخلي سازمان؛ مقايسه نقاط داخلي و عمده سازمان؛ تنظيم 

هاي موجود  اخلي با فرصتهاي خارجي با هم؛ مقايسه نقاط ضعف د قوت داخلي و فرصت

در خارج؛ مقايسه نقاط قوت داخلي با تهديدهاي خارجي و مقايسه نقاط ضعف داخلي با 

  ).366 – 364: 1380فرد آر،(تهديدهاي خارجي 
 

  بررسي محيطي

قبل از اين كه يك سازمان بتواند مرحله تدوين را آغاز كند، بايد محيط بيروني خود را بررسي 

هاي بالقوه را كشف كند، همچنين بايد محيط داخلي  ها و تهديد اند فرصتو پويش كند تا بتو

: بررسي محيطي عبارت است از. را كاوش كند تا بتواند به نقاط قوت و ضعف خود پي ببرد

هاي داخلي و خارجي سازمان،  نظارت، ارزيابي و نشر اطالعات به دست آمده مربوط به محيط

 چارچوب به طوركلي،). 61-60: 1381هانگر و آل،(مان ميان افراد كليدي و مؤثر آن ساز

  :است زير صورت بهدر اين پژوهش  SWOTتحليل 

  

  
  )3: 1387آبادي، چشمه و زنگي محمدي ده( SWOTتحليل  چارچوب. 1شكل 

  

  تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري شهري كرمانشاه

شرايط طبيعي، مورفولوژيك، عناصر اقليمي همراه با ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر 
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اند كه هر  كرمانشاه، اشكال گوناگون و متنوعي از فضاهاي شهري و روستايي را به وجود آورده

در اين مقاله، به بررسي . كدام به لحاظ كاركردهاي طبيعي و فرهنگي از ساير نواحي متمايزند

و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي آن در شهر  امل اثرگذار بر توسعه گردشگريعو

هاي موجود، ضمن شناسايي  پرداخته شده، تا با ايجاد ديدي علمي و مبتني بر واقعيتكرمانشاه 

عوامل دخيل در گسترش گردشگري، به ارايه راهبردهاي اجرايي توسعه گردشگري اين شهر 

هاي مورد استفاده براي سازماندهي عوامل خارجي در  يكي از روشمدل سوات . پرداخته شود

اين روش به . هاست ها و ضعف ها و عوامل داخلي اعم از قوت ها و تهديد هاي فرصت قالب مقوله

با استفاده از ) شهر، منطقه، روستا و غيره(تجزيه و تحليل عوامل اثرگذار و فراروي يك سيستم 

براي بررسي چگونگي اثرگذاري عوامل بر كاركردهاي . پردازدل، ميامتيازدهي به هر يك از عوام

  )1جدول : (شودگردشگري و تحليل آن مراحل ذيل انجام مي

ها و تهديدهاي  ها، فرصت ها، ضعف ترين قوتمهم): عوامل خارجي و داخلي( در ستون يك 

  شوندفراروي سيستم معرفي مي

عوامل و بر اساس اثر احتمالي آنها بر موقعيت استراتژيك به هر يك از اين ): وزن(در ستون دو 

وزني ) هاي حاصل از شناخت و تجزيه و تحليل وضع موجود بر اساس نتايج يافته(فعلي سيستم 

اثرگذاري بيشتر بر  دهنده نشانوزن بيشتر . شودداده مي) ترينبي اهميت(تا صفر ) ترينمهم(از يك 

  ).است 1بدون توجه به تعداد عوامل،  2جمع ستون (اهد بود موقعيت كنوني و آينده سيستم خو

به هر عامل و بر اساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم، امتيازي ): درجه بندي(در ستون سه 

هاي حاصل از شناخت و تجزيه و  بر اساس نتايج يافته(، )ضعيف( 1تا ) بسيار خوب( 5از 

چگونگي پاسخ سيستم به عوال  دهنده نشاني بنداين درجه. شودداده مي) تحليل وضع موجود

  .خارجي است

) 3ضرب در ستون  2ستون (وزن را در درجه هر عامل ضرب ): امتياز وزني(در ستون چهار 

 1به اين ترتيب، براي هر عامل، يك امتياز وزني از . تا به اين وسيله امتياز وزني به دست آيد

  .است 3امتياز عدد آيد، كه به طور متوسط اين  به دست مي 5تا 

به طورجداگانه با يكديگر  4سرانجام، امتيازات وزني همه عوامل خارجي و داخلي در ستون 

دهد كه يك سيستم چگونه به  امتياز وزني كل نشان مي. شود جمع و امتياز وزني محاسبه مي
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تياز هميشه متوسط ام. دهد اش پاسخ ميعوامل و نيروهاي موجود و بالقوه در محيط بيروني

، چنانچه )90-92: 1384هانگر و ويلن،(است  3وزني كل در يك سيستم در يك زمينه، عدد 

باالتر از آن باشد، اهميت آن بيشتر و اگر كمتر از آن باشد، از اهميت و اثرگذاري كمتري 

  .برخوردار است

  

 ) (EFASمؤثر بر گردشگري شهر كرمانشاه  1نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي

هاي فراروي سيستم، با  ها و تهديد هاي فرصت سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقولهبراي 

ها و تهديدها و با توجه به ميزان  بندي و اهميت هر يك از فرصتاستفاده از عامل درجه

اثرگذاري آنها بر كاركردهاي شهري كرمانشاه، امتيازها محاسبه و به شرح جدول ذيل تعيين 

  :گرديد

  

 O) هافرصت(نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي. 1جدول

  امتياز وزني  بندي درجه  وزن  هافرصت

  36/0  4  09/0  زايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشوراشتغال -1
  18/0  3  06/0  ايامكان ايجاد بازارهاي منطقه -2
  12/0  3  04/0  نزديكي به كشورهاي حاشيه غرب كشور به ويژه عراق -3
  28/0  4  07/0  تبديل شدن به مركز پزشكي درماني كشورهاي منطقهقابليت  -4
  15/0  3  05/0  گشترش فرودگاه و تعدد پروازهاي خارجي و داخلي -5
  08/0  2  04/0  هاي مسافربريگسترش پايانه -6
  15/0  3  05/0  گسترش اماكن اقامتي به ويژه براي پذيرايي از زائران عتبات عاليات - 7
  18/0  3  06/0  فرهنگي با كشورهاي همسايه -مبادالت تجاري -8
  08/0  2  04/0  گذاري در تأسيسات زيربنايي و روبنايسرمايه -9

  06/0  2  03/0  ايالمللي، ملي و منطقهبرپايي نمايشگاههاي بين - 10

  64/1  ---  53/0  جمع

  

                                                 
1. External factors analysis summary(EFAS)  
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 T) تهديدها(نتايج تجزيه و تحليل عوامل خارجي. 2جدول

  امتياز وزني  بندي درجه  وزن  تهديدها

  21/0  4  07/0  تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران -1
  20/0  4  05/0  هاي منفي راجع به قوم كردوجود ذهنيت -2
  12/0  3  04/0  دگرگوني در ساختار جامعه -3
  09/0  3  03/0  تهديدهاي زيست محيطي و ايجاد خسارت به آثار تاريخي، طبيعي و فرهنگي - 4
  30/0  5  06/0  بودن منطقهمهاجر فرست  -5
  40/0  5  08/0  درصد باالي بيكاري در منطقه -6
  06/0  2  03/0  پراكنش نامناسب فصلي بازديد كنندگان -7
  12/0  3  04/0  گذاري كافي در بخش گردشگريعدم سرمايه -8
  06/0  2  03/0  كافي نبودن امكانات بهداشتي درماني تخصصي -9

  12/0  3  04/0  منطقهآثار مخرب جنگ تحميلي بر  - 10

  75/1  ---   47/0  *جمع

  .بوده است 39/3و امتياز وزني آنها  1شايان ذكر است كه جمع كل وزن امتيازات عوامل خارجي  *

  
هايي كه شهر كرمانشاه در زمينه توسعه گردشگري از  ترين فرصتبا توجه به جداول فوق مهم

با آن رو به روست ) گردشگرانمسئوالن شهري، مردم محلي و (ديدگاه پرسش شوندگان 
به عنوان اولين فرصت شناخته شده است، قابليت  36/0زايي كه با امتياز وزني اشتغال: عبارتند از

به عنوان دومين  28/0تبديل شدن به مركز پزشكي درماني كشورهاي منطقه با امتياز وزني 
فرهنگي با كشورهاي  - اي ومبادالت تجاريفرصت پيش رو و امكان ايجاد بازارهاي منطقه

هاي درصد  در عين حال، مؤلفه. هاي بعدي قرار دارنددر اولويت 18/0همسايه با امتياز وزني 
ترين تهديد، مهاجر فرست بودن منطقه به عنوان مهم 40/0باالي بيكاري در منطقه با امتياز وزني 

اجع به قوم كرد با امتياز هاي منفي ربه عنوان دومين عامل و وجود ذهنيت 30/0با امتياز وزني 
  .مهمترين تهديدهاي اثرگذار در توسعه گردشگري كرمانشاه هستند 21/0وزني 
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  )IFAS) 1نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي مؤثر بر گردشگري شهر كرمانشاه 
بندي عوامل داخلي در دو مقوله نقاط قوت و ضعف، به منظور براي سازماندهي و طبقه

ارزيابي روش مديريت و واكنش سيستم به اين عوامل خاص، با توجه به اهميت مورد انتظار 
  .آنها به تفكيك جدول زير تعيين گرديد تأثيردر گردشگري كرمانشاه، بررسي و ضرايب 

 
 S) اهقوت(نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي. 3جدول

  امتياز وزني  بندي درجه  وزن  هاقوت

  32/0  4  08/0  آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني -1
  45/0  5  09/0  هاي طبيعي و اكوتوريستي باالطبيعت بكر و توان -2
  21/0  3  07/0  آب و هواي مطبوع و دلچسب -3
  15/0  3  05/0  گذاري در گردشگريهاي باالي منطقه براي جذب سرمايهقابليت-4
  08/0  2  04/0  قرارگيري در نوار غربي كشور و همسايگي كشورهاي عربي -5
  15/0  3  05/0  هاي حمل و نقل مناسب و امكان توسعه آنهابرخورداري از زيرساخت - 6
  18/0  3  06/0  موقعيت مناسب جغرافيايي -7
  08/0  2  04/0  قرارگيري در نوار ترانزيت غرب كشور -8
  06/0  2  03/0  تفريحيهاي ورزشي و جاذبه -9

  06/0  2  03/0  ها و نواحي هموار متعدد براي ايجاد اماكن گردشگريوجود دشت - 10

  74/1  ---  54/0  جمع

 

ترين نقاط قوت شهر كرمانشاه در زمينه گردشگري، عبارتند از ديدگاه پرسش شوندگان مهم
، آثار تاريخي و 45/0وزني هاي طبيعي و اكوتوريستي باال با امتياز طبيعت بكر و توان: از

 21/0، آب و هواي مطبوع و دلچسب با امتياز وزني 32/0ميراث فرهنگي غني با امتياز وزني 
هاي گردشگري با امتياز عدم معرفي صحيح جاذبه: همچنين از نظر پرسش شوندگان. است

،  ضعف 28/0هاي منطقه در ايجاد اشتغال با امتياز وزني ، عدم استفاده از توان32/0وزني 
  .اندترين نقاط ضعف بودهمهم 27/0مديريتي و عدم ثبات در مديريت با امتياز وزني 

  

                                                 
1. Internal factors analysis summary 
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 W) هاضعف(نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي . 4جدول

  امتيازوزني  بندي درجه  وزن  هاضعف

  27/0  4  07/0  ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت -1

  32/0  4  08/0  هاي گردشگريعدم معرفي صحيح جاذبه -2

  12/0  3  04/0  كمبود اماكن اقامتي متناسب براي همه اقشار گردشگران -3

  06/0  3  02/0  نامناسب بودن تأسيسات و تجهيزات تفريحي -4

  15/0  3  05/0  عدم توجه كافي به مبلمان شهري و به روز كردن طراحي مبلمان شهري -5

  04/0  2  02/0  مردم هاي مرتبط با گردشگري باعدم هماهنگي سازمان -6

  04/0  1  04/0  كافي نبودن امكانات رفاهي به ويژه در مناطق طبيعي -7

  20/0  4  05/0  هاي طبيعي براي جذب بيشتر گردشگرعدم طراحي مناسب در مكان -8

  28/0  4  07/0  هاي منطقه در ايجاد اشتغالعدم استفاده از توان -9

  06/0  3  02/0  گردشگران به مكان موردنظركمبود عالئم راهنمايي براي هدايت  -10

  55/1  ---   46/0  *جمع

  .بوده است 29/3و امتياز وزني آنها  1شايان ذكر است كه جمع كل وزن امتيازات عوامل خارجي  *

  

  1تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك
ترين ها، مهم هاي تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي و تركيب آن با استفاده از جدول

در واقع، با تجزيه و تحليل . عوامل استراتژيك در گردشگري شهر كرمانشاه ارايه شده است
توانند نقاط كنند، مي هاي استراتژيك را اتخاذ مي ريزاني كه تصميم عوامل استراتژيك، برنامه

اين كار با . ها را به تعداد كمتري از عوامل محدود نمايند قوت، ضعف، تهديدها و فرصت
هاي تجزيه و تحليل عوامل داخلي  هاي هر يك از عوامل موجود در جدول سي دوباره وزنبرر

ترين عوامل موجود در اين دو جدول از حيث در واقع، سنگين. و خارجي، انجام گرفته است
-127: 86هانگر و ويلن، (وزن، بايد به جدول تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك منتقل شوند 

خصوص عوامل استراتژيك اثرگذار بر گردشگري كرمانشاه در جدول زير اين مهم در ). 130
  :خالصه شده است

  

                                                 
1. Strategic factors analysis summary(SFAS)  
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  )SFAS(تجزيه و تحليل عوامل استراتژيك. 5جدول 

  بندي درجه  وزن  عوامل استراتژيك
امتياز 

  وزني

  ريزيبرنامه

كوتاه 

  مدت

ميان 

  مدت

بلند 

  مدت

 
ت

ص
فر

ي
خل

دا
ي 

ها
 

S 

S1 45/0  5  09/0  طبيعي و اكوتوريستيهاي طبيعت بكر و توان    *  *  

S2 32/0  4  08/0  آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني  *    *  

S3 21/0  3  07/0  آب و هواي مطبوع و دلچسب  *  *  *  

ي 
خل

دا
ي 

ها
د
دي

ته
W 

W1 32/0  4  08/0  هاي گردشگريعدم معرفي صحيح جاذبه  *  *  *  

W2 28/0  4  07/0  ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت    *  *  

W3 20/0  4  07/0  هاي منطقه در ايجاد اشتغالعدم استفاده از توان  *    *  

W4 20/0  4  05/0  هاي طبيعي براي جذب گردشگرعدم طراحي مناسب در مكان    *  *  

ت
ص

فر
ي

ج
ار

خ
ي 

ها
O 

O1 36/0  4  09/0  زايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشوراشتغال      *  

O2 28/0  4  07/0  قابليت تبديل شدن به مركز پزشكي درماني كشورهاي منطقه  *    *  

O3 18/0  3  06/0  ايامكان ايجاد بازارهاي منطقه  *    *  

O4 18/0  3  06/0  مبادالت فرهنگي با كشورهاي همسايه    *  *  

ي 
ها

د
دي

ته

ي
ج

ار
خ

 T 

T1 40  5  08/0  درصد باالي بيكاري در منطقه/  *    *  

T2 28/0  4  07/0  تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران    *  *  

T3 30  5  06/0  مهاجر فرست بودن منطقه/  *    *  

  ---------   4  ----   1  جمع  

  

، )SO(تهاجمي/ با تداخل هر يك از عوامل بر يكديگر، به تدوين راهبردهاي مختلف رقابتي

  :شودپرداخته مي) WT(و باالخره راهبردهاي تدافعي) WO( ، بازنگري)ST(تنوع

  

  تدوين راهبردها

هاي  در اين راهبردها تمركز بر نقاط قوت دروني و فرصت :(so)تهاجمي/ راهبردهاي رقابتي

  :بيروني استوار است كه عبارتند از

ها، هاي اكوتوريستي منطقه از جمله سرابهاي طبيعي و توانگسترش استفاده از جاذبه −

  ها؛ها، غارها و درياچهتاالب
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كنندگان امروزي براي اماكن  هاي به روز و جذاب و متناسب با استفادهتعريف كاربري −

  تاريخي و قديمي؛

  هاي گردشگري؛هاي اشتغال با توجه به توسعه برنامهايجاد زمينه −

رساني به مردم منطقه و ايجاد و گسترش امكانات درماني بهداشتي براي خدمات −

  كشورهاي همجوار؛

  .اينطقهايجاد بازارهاي م −

  

در تنوع بخشي بر نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني تمركز شده  :(st)راهبردهاي تنوع 

  :كه شامل موارد ذيل است

هاي اشتغال به آوردن زمينه تالش براي كاهش نرخ بيكاري منطقه از طريق فراهم −

  خصوص در زمينه گردشگري و ايجاد خدمات متناسب از اين طريق؛

زي اثرات مخرب تبليغات منفي در سطح جهاني بر ضد كشور به سا تالش در خنثي −

  خصوص براي جذب بيشتر گردشگر؛

هاي طبيعي و فرهنگ براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ريزي در محيطبرنامه −

  .مهاجرفرست بودن منطقه

  

گيري از ضمن تأكيد بر نقاط ضعف دروني، سعي بر بهره :(wo)راهبردهاي باز نگري 

هاي بيروني براي رفع نقاط ضعف فراروي اين ناحيه گردشگري بر موارد ذيل تأكيد  رصتف

  :شده است

  بهبود و ارتقاي خدمات گردشگري از لحاظ علمي، درماني، تجاري و تفريحي؛ −

گذاري دولتي و خصوصي در زمينه ايجاد و گسترش خدمات گردشگري براي سرمايه −

  .گردشگران داخلي و خارجي

  

پذيري گردشگري شهر كرمانشاه تأكيد اين راهبردها بر رفع آسيب :(wt)تدافعي  راهبردهاي

   :داشته، عبارتند از
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تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصالح نهادهاي مديريتي و به كارگيري  −

هاي گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي  مديريت تخصصي در بخش

 .هاي بلند مدت درست طرح

مندي پايدار از منابع طبيعي و هاي مردمي در ترويج، حفاظت و بهره لب مشاركتج −

هاي زيست محيطي و  فرهنگي گردشگري منطقه و جلوگيري از تخريب –تاريخي

 فرهنگي آن؛ -تاريخي

هاي تخصصي مدرن و به  ارتقاي سطح بهداشت در منطقه و احداث بيمارستان −

فعلي براي جذب مسافراني كه خواهان كارگيري پزشكان متخصص و تجهيز مراكز 

  .محصوالت گردشگري علمي و پزشكي هستند

  

 ها و نحوة تعيين استراتژي SWOTماتريس . 6جدول
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  ماتريس راهبردها و راهكارهاي توسعه گردشگري در شهر كرمانشاه. 7جدول 
  

   

   

  SWOTتحليل  

  

 
 
 
  

 
 
 
 
 

  Sهاي داخلي قوت

 تاريخي و ميراث فرهنگي غني آثار - 1

 هاي طبيعي و اكوتوريستي باالطبيعت بكر و توان - 2

 آب و هواي مطبوع و دلچسب - 3

هاي باالي منطقه براي جذب قابليت- 4

 گذاري در گردشگري سرمايه

قرار گيري در نوار غربي كشور  و همسايگي  - 5

 كشورهاي عربي

هاي حمل و نقل برخورداري از زيرساخت - 6

 مناسب و امكان توسعه آنها

   موقعيت مناسب جغرافيايي - 7

 قرار گيري در نوار ترانزيت غرب كشور - 8

 هاي ورزشي و تفريحيجاذبه - 9

ها و نواحي هموار متعدد براي وجود دشت - 10

  ايجاد اماكن گردشگري

   Wهاي داخلي ضعف

 ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت - 1

 هاي گردشگريعدم معرفي صحيح جاذبه - 2

 كمبود اماكن اقامتي متناسب براي همه اقشار گردشگران - 3

 نامناسب بودن تأسيسات و تجهيزات تفريحي - 4

عدم توجه كافي به مبلمان شهري و به روز كردن  - 5

 طراحي مبلمان شهري

 هاي مرتبط با گردشگري با مردمعدم هماهنگي سازمان - 6

 در مناطق طبيعي كافي نبودن امكانات رفاهي به ويژه - 7

هاي طبيعي براي عدم طراحي مناسب در مكان - 8

 جذب بيشتر گردشگر

 هاي منطقه در ايجاد اشتغالعدم استفاده از توان - 9

كمبود عالئم راهنمايي براي هدايت گردشگران  - 10

  به مكان مورد نظر

  Oهاي خارجي فرصت

 زايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشوراشتغال - 1

 ايايجاد بازارهاي منطقه امكان - 2

 نزديكي به كشورهاي حاشيه غرب كشور به ويژه عراق - 3

 قابليت تبديل شدن به مركز پزشكي درماني كشورهاي منطقه - 4

گشترش فرودگاه و تعدد پروازهاي خارجي و  - 5

 داخلي

 هاي مسافربريگسترش پايانه - 6

گسترش اماكن اقامتي به ويژه براي پذيرايي از  - 7

 زائران عتبات عاليات 

 مبادالت فرهنگي با كشورهاي همسايه - 8

 گذاري در تأسيسات زيربنايي و روبنايسرمايه - 9

  اي المللي، ملي و منطقهبرپايي نمايشگاههاي بين - 10

 )SO(تهاجمي / استراتژي رقابتي

- طبيعي و توان هايگسترش استفاده از جاذبه - 1

ها، هاي اكوتوريستي منطقه از جمله سراب

  هاها، غارها و درياچهتاالب

هاي به روز و جذاب و متناسب با تعريف كاربري - 2

  استفاده كنندگان امروزي براي اماكن تاريخي و قديمي

هاي اشتغال با توجه به توسعه ايجاد زمينه - 3

  هاي گردشگريبرنامه

كانات درماني بهداشتي ايجاد و گسترش ام - 4

منطقه براي خدمات رساني به مردم منطقه و 

  كشورهاي همجوار

  ايايجاد بازارهاي منطقه - 5

  )WO(استراتژي بازنگري 

بهبود و ارتقاي خدمات گردشگري از لحاظ  - 1

  علمي، درماني، تجاري و تفريحي

سرمايه گذاري دولتي و خصوصي در زمينه ايجاد  - 2

گري براي گردشگران و گسترش خدمات گردش

   داخلي و خارجي

  Tتهديدهاي خارجي 

 تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران - 1

 هاي منفي راجع به قوم كردوجود ذهنيت - 2

 دگرگوني در ساختار جامعه - 3

تهديدهاي زيست محيطي و ايجاد خسارت به  - 4

 آثار تاريخيف طبيعي و فرهنگي

 مهاجر فرست بودن منطقه - 5

 درصد باالي بيكاري در منطقه - 6

 پراكنش نامناسب فصلي بازديد كنندگان - 7

 گذاري كافي در بخش گردشگريعدم سرمايه - 8

 كافي نبودن امكانات بهداشتي درماني تخصصي - 9

 آثار مخرب جنگ تحميلي بر منطقه - 10

  )ST( استرتژي تنوع

تالش در كاهش نرخ بيكاري منطقه از طريق  - 1

هاي اشتغال به خصوص در زمينه زمينهفراهم آوردن 

  گردشگري و ايجاد خدمات متناسب از اين طريق

تالش در خنثي سازي اثرات مخرب تبليغات  - 2

منفي در سطح جهاني بر ضد كشور به خصوص 

  براي جذب بيشتر گردشگر

هاي طبيعي و فرهنگ براي ريزي در محيطبرنامه - 3

جر فرست ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و مها

  بودن منطقه

  

  )WT(استراتژي تدافعي 

تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصالح نهادهاي  - 1

هاي  مديريتي و به كارگيري مديريت تخصصي در بخش

گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي درست 

 .هاي بلند مدت طرح

دي هاي مردمي در ترويج، حفاظت و بهره من جلب مشاركت - 2

فرهنگي گردشگري منطقه و  –پايدار از منابع طبيعي و تاريخي

 .فرهنگي آن - هاي زيست محيطي و تاريخي جلوگيري از تخريب

هاي  ارتقاي سطح بهداشت در منطقه و احداث بيمارستان - 3

تخصصي مدرن و به كارگيري پزشكان متخصص و تجهيز مراكز 

مسافراني كه خواهان ها و تجهيزات مدرن براي جذب  فعلي با دستگاه

  .محصوالت گردشگري علمي و پزشكي هستند

  

  دروني

  

 بيروني 
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  گيرينتيجه

 تواند هاي بالفعل و بالقوه گردشگري، ميدهند كه شهر كرمانشاه با دارا بودن توان نتايج نشان مي

با توجه به بررسي وضعيت موجود و شناسايي . باشديكي از محورهاي مهم گردشگري كشور 

ها و تهديدهاي توسعه گردشگري، كه در فرايند توسعه گردشگري اين  ، ضعف ها ها، فرصت قوت

ضعف و  ؛آن است كه دهنده نشان،  SWOTهاي مؤثر با توجه به مدل  منطقه وجود دارد، رهيافت

هاي مرتبط در زمينه گردشگري با مردم،  ثباتي در مديريت، ضعف تبليغات و ناهماهنگي سازمان بي

راهبردهاي توسعه و اصالح نهادهاي . نيافتگي گردشگري در اين شهر هستند از علل اصلي توسعه

هاي گردشگري و همچنين ثبات در مديريت  مديريتي و به كارگيري مديريت تخصصي در بخش

اه سازي در خصوص هاي آگ هاي بلند مدت، تقويت تبليغات و فعاليت براي اجراي طرح

هاي گردشگري منطقه و از بين بردن ذهنيت بد گردشگران درباره وضعيت امنيتي و  قابليت

هاي مرتبط با گردشگري و مردم  فرهنگي منطقه، تعامل و هم فكري بين مسئوالن منطقه و سازمان

ترين  همهاي زمستاني و تقويت اكوتوريسم، م هاي منطقه براي گسترش ورزش و استفاده از توان

همچنين راهبردهاي جانبي، مانند استفاده از . راهبردهاي توسعه گردشگري شهر كرمانشاه هستند

هاي گردشگري تجاري و ايجاد مناطق آزاد، توسعه خطوط هوايي براي ترانزيت مسافر و كاال توان

ها و  با توجه به نارسايي. و توسعه گردشگري درماني نيز در اين ارتباط رهگشا خواهد بود

مشكالت بيان شده در بخش گردشگري شهر كرمانشاه و براي دستيابي به رشد و شكوفايي اين 

صنعت در منطقه و بهبود كاركردها، در راستاي كسب درآمد و منافع بيشتر در بخش گردشگري 

  :موارد زير پيشنهاد مي شود

گيري و اجرايي؛  تصميم استفاده از مديران تحصيل كرده و آگاه به مسائل گردشگري در راس امور

سسات مرتبط با گردشگري؛  مشاركت دادن ؤها و م هماهنگي بين مديران منطقه و ديگر ارگان

ايجاد تشكيالت  ؛هاي گردشگري گيري و اجراي برنامهسازي و تصميممردم در امر تصميم

اسب گذاري من سرمايه ؛سازماني منسجم در بخش گردشگري و بهسازي تشكيالت اجرايي فعلي

 با ،براي برقراري ارتباط مناسب با گردشگران هاي فرهنگي و آموزش مردم محلي در بخش

آموزشي؛ ايجاد پايگاههاي اينترنتي جامع براي تبليغات گسترده و مناسب؛ بهبود  يها دوره برگزاري

المللي در شهر كرمانشاه  با  توسعه فرودگاه بين ؛هاي حمل و نقل داخلي و خارجي زيرساخت

 معرفي ؛جه به موقعيت مناسب جغرافيايي آن، و ايجاد و گسترش پروازهاي داخلي و خارجيتو
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 براي منطقه مديران سوي هاي گردشگري از گذاريدر زمينه سرمايه كرمانشاه نسبي شهر مزيتهاي

ايجاد تورهاي : هاي تمام شده گردشگران از طريق ريزي براي كاهش هزينه متقاضيان؛ برنامه

گيري از راهنماهاي گردشگري؛ وهي، راه اندازي بانك اطالعات گردشگري و بهرهگردشگري گر

هاي گردشگري در سطح منطقه در راستاي توسعه پايدار؛  حفظ، نگهداري و بازسازي جاذبه

هاي گردشگري؛ توسعه و بهبود امكانات رفاهي و  ساخت امكانات و تسهيالت الزم در سايت

هاي اقامتي  براي جذب گردشگر ورزشي، بهبود زيرساخت هاي ورزشي تفرحي و ساخت پروژه

هاي مختلف اجتماعي؛ احياي مشاغل سنتي منطبق با فرهنگ  هاي متفاوت و طبقه متناسب با سليقه

هاي  بومي منطقه مانند صنايع دستي و عرضه آن به گردشگران؛ حضور فعال در نمايشگاه

هاي محلي در طول سال؛ تاسيس  ا و جشنوارهه گردشگري داخلي و خارجي و نيز برپايي نمايشگاه

گيري از پزشكان مجرب در اين مراكز براي هاي تخصصي و فوق تخصصي و بهره بيمارستان

  ... .جذب گردشگران درماني از كشورهاي همسايه و 
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