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 چکیده
گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و  لور یافتنتب

این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی برای بهره جستن از منافع حاصل از  ،تخصصی شدن گردشگری

 ریزی و مدیریت استراتژیکگردشگری امیدوار باشد. مسلماً این کار بدون شناسایی عوامل تأثیر گذار، برنامه
دستان استان کری بالقوه هاامکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در این پژوهش سعی داریم، با توجه به قابلیت

وم باثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است،توانایی بالقوه در زمینه  122جاذبه که  5022در زمینه گردشگری)

و گردشگری خرید(، به آسیب شناسی توسعه گردشگری در استان کردستان بپردازیم. با توجه به  گردشگری

آن، وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیرها )فقدان تحقیق که باید در  هانوع و ماهیت مسأله، اهداف و فرضیه
ی الزم( و توسعه نیافتگی در استان کردستان مشخص هافرهنگ گردشگر پذیری، کمبود و ضعف زیرساخت

وانسته تو نمی است دهد که فرهنگ گردشگر پذیری در سطح مطلوبی قرار داشتهنتایج پژوهش نشان می .شود

ی الزم، نقش های کردستان داشته باشد؛ اما فقدان و کمبود زیر ساختتأثیر منفی بر توسعه گردشگر

 و هاکمبود زیرساخت SWOTتأثیرگذاری در عدم توسعه گردشگری کردستان داشته اند؛ همچنین بر اساس 
 ند.آیضعف مدیریت گردشگری، مهمترین موانع اساسی بر سر را توسعه گردشگری کردستان به حساب می

 . نقش،توسعه گردشگری،آسیب شناسی،استان کردستان،تحلیل ی:کلید هایواژه
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