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 چکیده:  
پژوهی شناسایی و تدوین را با رویکرد آینده  9395این مقاله سناریوهای آینده گردشگری شهر کرمان در افق 

ی اسنادی و پیمایشی تهیه شده و در پردازش آنها از روش دلفی، تحلیل ساختاری و ها با روش ها کرده است. داده

سناریونویسی استفاده شده است. جامعه آماری شامل پانزده نفر از نخبگان علمی و اجرایی شهر کرمان است که پس از 

 ل عوامل پیشران  در تدوین سناریوها را وزن دهی و شناسایی کرده اند.وضعیت محتم 90جلسات بحث اولیه 

درصد ثابت و بحرانی است. 25ی گردشگری کرمان در آینده مطلوب و ها درصد وضعیت 95دهد  می نتایج نشان

شهر کرمان با سه گروه از سناریوهای توسعه گردشگری در آینده روبروست. مطلوب ترین سناریو گروه اول 

 ه بر شالودۀ رقابت پذیری، برنامه محوری و توسعه متوازن استوار است. است ک
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 مقدمه 

هایی چون میزان ریسک، موفقیت پژوهی در حوزه گردشگری با در اختیار قرار دادن دادههیندآ

و نهادهای مرتبط با گردشگری را در اخذ تصمیمات درست  هاسازمان و سرمایه مورد نیاز،

9و همکاران رساند)بوهالیسیاری می
از سوی دیگر به منظور افزایش رقابت (. 22، 2550، 

بینی آینده وجود ای جز پیشپذیری و ایجاد مزیت نسبی در صنعت گردشگری چاره

 اعنوا نمواپیر تفکر وع،شر طهنق ترینرشکا(.آ3،2592؛اسمال و همکاران2،2551ن)آیتیکسندارد

 (.9913: 3،2552هیگینزهستند) دخو توسعه لنباد به که دبو هداخو هیدکنندزدبای هازاربا

 کهرود می پیش نشد بیقط یسو به نیوفزروزا رطوای نزدیک،گردشگری جهانی به در آینده

 هم که ییها خصشا ست.ا نجها مختلف مناطق در وتمتفا دیقتصاا هایخصشا تأثیر از ناشی

)سازمان جهانی دهندمی شکل را زیمر درون یندهارو برخی هم و تقاضا یلگوهاا

ریزی و مدیریتی برنامه صورت در این راستا فعالیت گردشگری در(. 0،2593گردشگری

 اجتماعی و اقتصادی، مستقیم غیر و مستقیم منافع است قادر پژوهی ، با رویکرد آینده کارآمد و

 یشمندارز اربزا یشگردگرییورسنااستفاده از  .را برای ذینفعان فراهم کندفراوانی  فرهنگی

  آورد.می همافرگردشگری  صنعت  آورینو و یتژاسترا توسعه ،مشیمایش خطآز ایبر

 به را ما ،نهاآ دبررکا و یکلید مسائل و ندهارو تجسم و رتصو ه،یندآ بینی پیش عمجمو در

 رخ تمد نمیا در ستا ممکن نچه،آستا دموجو نچهآ :ددارمیوا مسائل  ینا نمواپیر تفکر

 هنداخو ربا به را یشگردگر جدید یهاازندا چشم و ربتجا چگونه عناصر ینا ینکها و هدد

دستانه بی شک کسب جایگاه شایسته در بخش گردشگری نیازمندکشف و شناسایی پیش .آورد

ن مهمترین مسئله در میدان رقابت رو به بنابرای (2: 2593، 2رویدادهای آینده این بازار است)رودا

های بدیل و سپس ها و شناخت آیندهرشد گردشگری،کسب بینش در مورد عدم قطعیت
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و  ها ها از طریق مطالعات آینده پژوهی به همراه تحلیلی از فرصتجداسازی اولویت فعالیت

 باشد. می های عوامل درگیرچالش

های باستانی وتاریخی  های طبیعی و جاذبه ی از پدیدهمتنوع  شهرکرمان با دارا بودن مجموعه 

استفاده مطلوب و  . ظرفیت باالیی برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری پایدار دارد

تواند به توسعه و رشد جامعه محلی و توسعه اقتصادی شهرکرمان  ها میمناسب از این ظرفیت

توسعه گردشگری  و سناریونگاری، پژوهیههمچنین با توجه به ارزش آیند کمک شایانی نماید.

پایدار فرصت ساختاریافته برای نگاه به شرایط آینده گردشگری و تاثیرات گذشته و فعلی بر 

در همین راستا این مقاله با هدف پاسخگویی به این آورد. توسعه گردشگری در آینده فراهم می

سعه گردشگری پایدار شهر پرسش کلیدی انجام شده است که سناریوهای مطلوب برای تو

 ؟یی دارندها مان در آینده کدامند و چه مشخصهکر

 

 نظری پژوهش مبانی

 گردشگری پایدار

ترین تحرک اجتماعی در پهنه جغرافیایی جهان به گردشگری به عنوان یک پدیده انبوه، بزرگ

قرن  ة دوممیة نافتیرشد عیاز صنا یکی یگردشگر(.955:  9310رود)علی اکبری ، می شمار

و هم در  افتهیتوسعه  یکشورها ، هم دریاقتصاد رشد یبرا یدیو اغلب به مثابة کلاست  ستمیب

 فعالیت ینا (. همچنین23: 9،9111)فونت و احجمدرحال توسعه، استفاده شده است یکشورها

و  2گارائود)کنمی عمل هغیر و لشتغادی،اقتصاا عتنو و شدر ،توسعه ایبر یقو اریبزا انعنو به

 یمنبع درآمد جهانبزرگترین به  دیددر هزارۀ ج یگردشگر ی کهبه طور(. 23: 2599کاران،هم

، تعداد گردشگران  یگردشگر یطبق آمار سازمان جهان( و 252: 2599)توحیدی،شدهیل تبد

به طور دالر را  اردیلیم 309حدود  ینفر بوده که مبلغ اردیلیم کیاز  شیدر سرتاسر جهان ب

 حال در. (2593سازمان جهانی گردشگری ،است )کرده اقتصاد جهان وارد چرخة  میمستق

کنند و یم افتیدر یخود را از گردشگر یو اجتماع یاز کشورها منافع اقتصاد یاریبس حاضر ،
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(. 33: 9،9112)اکلس و کاستابرند می به کار ها ساختریتوسعة ز یبرا رای گردشگر یدرآمدها

جهانی  ایدغدغه هـب خاص طور به گردشگری صنعت در و امع طور به پایداری پارادایم امروزه

علمی و  مباحث اصلی کانون به پایداری مفهوم گردشگری توسعهادبیات  در و شده تبدیل

 (. 2: 2،2552میسن و وندربرگاست) شده تبدیل جهان دانشگاهی

 با رزهمبا یها هشیو از یکی انبه عنوی پایدار شگردگر توسعة به هالتدو ،خیرا یها ههد طی

صنعت  قعوا (.در9925: 2592، 3یفانتیدو و همکارانکنند )می تأکید مددرآکسب  و ریبیکا

را دارد،  نهدورزاخر و ازنمتو توسعة یندآفر بر اریثرگذا انتو که فعالیتی انعنو به گردشگری

 در ییاجرا انمدیر و سیاسی یهام نظا انیزربرنامه و ارانگذسیاست از سیعیو طیف توجه ردمو

گردشگری پایدار  .)959: 9399ران،همکا و زاده هیمابر)استا قرارگرفتهمختلف  یهارکشو

مفهومی برآمده از اصول توسعه پایدار است که هدف اصلی آن برابری بین نسلی و درون نسلی 

اجتماعی و -و رویکرد جامع و اخالقی به سمت توسعه مبتنی بر اصول زیست محیطی، فرهنگی

 در یهازهحو ایبر جدید هیرا توسعه عین نو(. ا39: 3،2593است )تورس و جارکواقتصادی 

 ،جتماعیا ،محیط فیزیکی و یشگردگر نمیا همپیوند تباطیار که کندمی همافر توسعه لحا

 گردشگری توسعه (.93: 0،2555شارپلیکند)می اربرقر آن ۀکنند حاطها سیاسی و فرهنگی

 تقویت و حفظ را شانس آیندگان و برآورده را میزبان مناطق و فعلی گردشگران نیازهای پایدار

 (.2،2550در ون)  کندمی

 

 آینده پژوهی

 هیند،آ ینگر هیندآ چون ینیوعنا با سیرفا نبااز آن در ز که هیندآ تمطالعا یا ندیشیا هیندآ

 که ستا نوپدید نسبتا هشیوپژ زهحو یک د،شو می دیاآن   نظایرو  شناسی هیندآ ،هی وپژ

آن  نتایجو گیرد بر میرا در  میآد عملی یتکاپوهاو  ینظر معرفت یعرصه ها همهآن  وقلمر
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 آینده(. 1، 9393)پایا، باشد شتهدا ها عرصه یناز ا یک هرای در  دهگستر اتتاثیر نداتومی

 کشورها و ها دولتمیان  در بلندمدت، ریزی برنامه برای پشتیبان ابزار یک عنوان به پژوهی

 آینده نگران که نیست معنا بدین آینده بودن بینی پیش قابل غیر زیرا اصل .است یافته تمحبوبی

 برنامه و طرح بدون برآورد سر ایتازه بحران زمان هر تاکرد  تکیه اقبال و بخت به تنها و نبود

 شود اتخاذ مناسب تری موضع آینده به نسبت که کندمی حکم اصل این . بلکهشود اقدام قبلی

 بدون و واگذار سرنوشت به را امور نه و بود آینده هایگوییپیش تعیین پی در نه که نحوی به

 توانمی پژوهیآینده کاربرد بالقوه مزایای از (.22: 9319کرد )حاجیانی، حرکت برنامه و طرح

-رشد قابلیت راهبردی، ریزی برنامه فرایند ارتقای تغییرات محیطی، تفسیر و شناسایی در توانایی

 (. به230: 9،2590ک و گلینسکاوینبرشمرد)کونو راهبردی را تصمیمات اجرای و ابتکاری های

 جلو به نگریستناز  حاصل تطالعاا یابیو ارز شناخت یند کلیافر ینگرهیند،آ2کاتس دعتقاا

 (.35: 9190کاتس،ست)ا

 شناخت و اهسیاست تحلیل برای ابزاری پژوهی،آینده هایروش از یکی عنوان به سناریونویسی

، 2552و دیگران،  3اسمیت) است آینده برتر هایارزش و نیازها ، هاتهدیدها، فرصت شرایط،

سناریو . است سازگار نیگزیجا ندهیآ یهاطیمح آزمون و جادیا کشف، ویسنار هدف؛ ( 092

 یبرا شدن آماده یچگونگ کند و به آنهاترسیم می رانیگمیتصم یبرا یتریواقع ندهیآ

نیست؛  است و پیشگویی آینده چهرۀ . سناریو(2:  3،2551گلن)آموزدرا می ندهیآ یهامخاطره

 که است هاییبدیل طیف کردن ترعریض و آینده دربارۀ تفکر گسترش سناریوسازی، هدف

 گوناگون هایگزینه ایماهرانه طرز به باشد. در سناریونویسی، سناریوها نظر مورد تواندمی

 بیان را موضوع آیندۀ دربارۀ هاانواع احتمال و کندمی ترسیم را هاآن ققتح چگونگی و آینده

 از ایجاد فضایی سناریوها، کارگیری به از هدف .(99: 9312دیگران،  و زیاری) کندمی

 بوتة در آینده یها چالش برابر در اتخاذ شده هایسیاست کارایی آن در که است ها ممکن

  .(339: 9391،و همکاران جعفری عابدی) گیرندمی آزمایش قرار
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 پیشینه پژوهش

در این زمینه به صورت روش مند  ها آینده پژوهی و پیش بینی آینده دانشی نوپا است و پژوهش

ی کمی سابقه چندانی ندارد. در حوزه گردشگری، انجام ها و با استفاده از فنون و روش

 ی آینده اساسأ به دو دهة اخیر مربوط است. ها پژوهش

بینی پژوهانه برای پیش( از نخستین تحقیقات آینده9111طالعه سازمان جهانی گردشگری)م

است که با هدف ارزیابی مقیاس تقاضای جهانی و منطقه ای  2525تقاضای گردشگری سال 

گردشگری، اطالع رسانی در زمینه چگونگی توسعه گردشگری در آینده و شناسایی 

 شده است. ی اصلی این تغییرات انجامها محرک

اندازها و گردشگری را تدوین کرده و در آن چشم 2523( پروژه 2551و همکاران)  9دراپر

اند. این های ممکن و تغییرات گردشگری در آینده را نشان دادهسناریوهای روشن از آینده

 لحادررا  منابع پروژه مطالعاتی سرعت تغییرات گردشگری را شتابان، جهان را در تالطم و

 ینفر ردمیلیا 3/9یشافز، ا 2525ههد سطاوا تا که دهبینی کرپیشداند. بعالوه می نشد بکمیا

 .  دکر هداخو دیجااگردشگری در  یچشمگیرو  جدید یتقاضاهاجمعیت جهان، 

( ضمن تأکید بر این نکته که برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری 2599) 2وکراوزیک راتکلیف

 شکل و بینیپیش محیطی، هایپیچیدگی موثر و کارآمد برای درکفاقد رویکرد آینده گرایانه 

بینی ریزی در پیشآینده است، چهار عامل را برای موفقیت برنامه در نظر مورد شرایط به دادن

 سند شهر، استراتژیک ریزی برنامه جامعه، ارزشی در یها سیستم تغییر داند؛آینده ضروری می

ریزی شهری  اند که برنامهآنان یادآور شده شهروندان. و نذینفعا مشارکت و شهر انداز چشم

 چون سناریونویسی پژوهی آینده هایروش از ها بایدبحران با مقابله و آینده به دادن شکل برای

 .نماید استفاده

 2505بینی آینده گردشگری نیوزیلند در سال ( سناریوهایی برای پیش2592( 3مطالعه موریارتی

های مختلفی که ممکن است میان دولت به . این مقاله ابعاد رفتاری و تنشتعیین کرده است

ها بر آینده نمایندگی از جامعه، افراد و منابع مورد نیاز هر یک از آنها رخ دهد و تأثیر این تنش
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گردشگری پیش بینی کرده است. در این پژوهش هر سناریو شامل فرآیندهایی است که با 

هایی منطبق شده است. بعالوه، این سناریوها شامل اقدامات و روش معیارهای نظری به خوبی

د سازمان یا شرکت خود نها است تا فعاالن صنعت گردشگری نیوزیلند بتوانبرای ارتقاء قابلیت

هایی که ممکن ها و فرصتد و از چالشنهای آینده بیشتر منعطف نمایرا در مقابل عدم قطعیت

 د.نین استفاده را بکناست در آینده رخ دهد، بیشتر

رویکرد سناریونویسی  با ایمنطقه گذاریسیاست و راهبردی نگاریمقالة آینده ( در9315زالی )

را  شرقی استان آذربایجان توسعه پایه نظریه و ملی انداز چشم سند اساس بر مناطق آتی توسعه

این  اساس بر و کرده یشناسای را استان توسعه فرآیند بر موثر عامل 93 وی .مطالعه کرده است

 219 باال و به متوسط وقوع احتمال با سناریو 91 باال، بسیار وقوع احتمال با سناریو پنج عوامل

 با سناریوهای بررسی از پس پایان در. است کرده استخراج ضعیف وقوع با احتمال سناریو

 نقطه استان از هم زبا سناریو بهترین دادن رخ صورت در است معتقد باال و متوسط وقوع احتمال

 خواهد داشت. زیادی بسیار فاصله نظر مورد و مطلوب

 معرفی محدودۀ مورد مطالعه

نفر جمعیت در  032299هکتار مساحت و هزار 93با  شهرکرمان، مرکز استان و شهرستان کرمان

 شهر پنج از یکی نکرما متری از سطح دریا واقع شده است. 9200در ارتفاع  9310سال 

 نکوهستا دجوایران دارد. ویخ رتا در جهیتو رخودر هجایگااست و  انیرا یخیرتا و فرهنگی

ست. کرده ا دیجاا شهردر  افیتوپوگر عتنوقسمت شرق و غرب  در نبیابا و شهرشمال  در

 باال بیتاجذ با عمومی یحی فضاهااطر به شهر درون یها تپه و یبلندو  پستی دجوو بعالوه،

 ان داراییرا باستانی یشهرها از یکی انعنو به نکرما شهر در همین حال، کرده است.کمک

 یک اف آنطرا چهریکپا بافت و نکرما شهر زاربال است. سا 2555 از بیش با قدمت بناهایی

 و سالمیا ریمعما و نکرما شهر هویتتواند معرف میکه بخش شهری است  هویت بافت

 باشد. شرقی شهر
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 و شهرستان کرمان استان افیایی شهر کرمان در کشور،و محدودۀ جغر (: نقشه موقعیت1)شکل

 پژوهش روش

روش  ،( 9395 افق) است گرفته نظر در ریزیبرنامه برای که افقی و پژوهش ماهیت به توجه با

 هایپژوهش ءجز هدف بر اساس پژوهش است. این پژوهیآینده رویکرد بر مبتنی پژوهش

-پژوهش زمره در ها،داده ماهیت لحاظ و به گراهآیند هایپژوهش وجز از نظر زمان کاربردی،

  .است های کیفی

در روش میدانی بنا به ماهیت موضوع از فنون و ابزارهای مختلف چون مصاحبه، پنل خبرگان و 

اسناد و  یبررس و مصاحبه قیبا پرسشنامه باز از طر یفیک یهاداده پرسشنامه استفاده شده است.

. شده است هیته یفلد یهاپرسشنامه یدهوزن قیو از طر یبه صورت عدد یکم یها داده

 –های تأثیرگذار )اقتصادی، اجتماعی ها و مؤلفهشاخص اساس، در گام نخست، نیهمبر

 ییشناسا ازپس . ه استفرهنگی، کالبدی( بر اساس مرور ادبیات و مطالعه پیشینه شناسایی شد

 نیپرسشنامه ب90 تعدادگیری گلوله برفی، نمونه با روش یمدل دلفبا استفاده از  هیّاوّل یهاریّمتغ

 عیتوز استادان دانشگاهی به عنوان جامعه آماری پژوهشو  یی حیطة گردشگرینخبگان اجرا

 .دیگرد
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تحلیل اثرات  ،9پژوهی از جمله تکنیک دلفی های متعدد آینده ها ازتکنیکدر پردازش داده

گردشگری پایدار و   برای تفهیم و تبیین آینده ترکیبی جامع 3نویسی سناریو و 2متقابل ساختاری 

استفاده شده است که یک  3ی کیفی از نرم افزار سناریوویزاردها برای تسهیل در پردازش داده

 های میان رشته ای است. ی کیفی در پژوهشها ابزار کاربردی برای تحلیل داده

 
 جایگاه تحلیل تأثیرات متقابل با هدف سناریونگاری -(2شکل)

 

 

های کلیدی مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهر کرمان را عوامل و پیشران 9جدول شماره 

مک(  ) وزن دهی در نرم افزار میک ها اسدهد. این عوامل با نظرسنجی از کارشن می نشان

ی کلیدی در سناریونویسی مورد استفاده قرار ها استخراج شده و به عنوان عوامل برتر و پیشران

 .  گرفته است
 عوامل کلیدی در توسعه آینده گردشگری پایدار شهر کرمان -(1جدول)

 متغیرهای کلیدی ها شاخص ردیف

 پذیریرقابت اقتصادی 1

 حذف موانع سفر اقتصادی 2

 تخریب محیط زیست زیست محیطی 3

 گسترش فضاهای ساخته شده گردشگری کالبدی 4

 مشارکت و همبستگی اجتماعی 5

 لعاتمأخذ: نتایج مطا

                                                                                                                                                                                 

1. Delphi technique 
2. Cross impact analysis 

3. Scenario-base planning 

4. ScenarioWizard 
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 های پژوهشیافته

 های کلیدیهای محتمل پیشرانتدوین وضعیت

تبیین چشم انداز  یبرا محتمل یهاتیوضع فیتعر به شران،یپ عوامل یمبنا بر نویسیویسناردر 

 یاحتمال یهاتیوضع فیتعر و رو شیپ طیشرا قیدق لیتحل .آینده گردشگری پایدارنیاز است

در  شرانیپ عوامل از کی هر محتمل یهاتیوضع 2دول ج. است وهایسنار نیتدو یاصل الزمة

 دهد که با نظرسنجی روش دلفی به دست آمده است.  می کرمان را نشان
 کرمانگردشگری چشم انداز آینده توسعه  شرانیپ عوامل محتمل یهاتیوضع(: 2جدول)

نام  عوامل کلیدی ی محتملها وضعیت

 اختصاری

A1تبدیل شدن به و  کشور یگردشگر یاصل یها: رقابت با قطب

 یک مقصد برتر گردشگری 

A2 :جنوب  منطقة یگردشگر قطب عنوان به موجود تیوضع حفظ

 ی. ریپذ گردشگر حجملحاظ  به کشور شرقی

A3 انزوا و در حاشیه ماندن : نبود رقابت کارآمد همراه با

 گردشگری

 

 رقابت پذیری

 

 

A 

 
 

B1 :توجه نهادها  رشد مثبت اقتصادی بخش گردشگری و افزایش

 ی دولتی در حمایت از گردشگریها و سازمان

B2 :توسعه کند و تدریجی بخش گردشگری 

B3: و ت،توسعهیهدا یبرا جامع و مشخص یزیربرنامه فقدان 

 گردشگری پایدار توسعه بر نظارت

 

 

 حذف موانع سفر

 

 
B 

A1 : جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و کاهش تغییر کاربری

 اراضی کشاورزی

A2: ادامه وضع موجود 

A3: ی دوم در محور هفت باغ علوی ها افزایش ساخت و ساز خانه

  و منطقه سیدی و تخریب شدید اراضی کشاورزی و محیط طبیعی

 در محیط تخریب

 زسا و ساخت نتیجه

 دوم خانه حد از بیش

 

C 

A1 :امکانات و  توسعة یبرا کپارچهی و یستمیس یزیربرنامه

 فضاهای گردشگری

A2: ادامه وضع موجود و توسعه کند فضاهای گردشگری 

گسترش فضاهای 

ساخته شده مرتبط با 

 گردشگری

 

D 
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A3 :توقف و رشد منفی فضاهای ساخته شده گردشگری 

A1 :مردم به همراه  نیب در یهمکار حس و یآگاه سطح شیافزا

 تقویت فرهنگ گردشگرپذیری

A2 :گردشگر رشیپذ در جامعه یاجتماع و یذهن یسازآماده 

A3 :شهر و  مردم و گردشگران نیب یفرهنگ تعارضات شیافزا

 های اجتماعیشیوع ناهنجاری

 

 مشارکت و همبستگی

 

 
E 

 

 ه ندیآ در یاحتمال یوهایسنار سبد لیتحل و هیته

 هر محتمل یهاتیوضع تعداد .استشده  یطراح شرانیپ عامل 0 یبرا محتمل تیوضع 90

 و هاتیوضع یطراح با .است شدهتعریف  حالت 3در  طیشرا یدگیچیپ زانیم اساس بر عامل

 آنان .ه استگرفت قرار متخصصان اریاخت در و هیتهی اپرسشنامه ،90*  90 متقاطع سیماتر هیته

 ای و وقوع بر یریتأث چه فتدیب اتفاق گانه90 یهاتیوضع از کی هر اگر که سئوال نیا طرح با

 -3 تا 3 نیب یدهوزن اساس بر پرسشنامه لیتکم به، شتدا خواهد هاتیوضع ریسا وقوع عدم

 اساس بر .کردند مشخص ستمیس بر را هاتیوضع از کدام هر یرگذاریتأث زانیمپرداخته و 

 شده است: استخراج ریز یوهایسنار ،شده وارد یها داده

  ویسنار 2ی:قو اریبس یوهایسنار -

 مورد93 ی(:کردنباور یوهایسنار) البا یسازگار با یوهایسنار -

 ویسنار 2533:فیضع یوهایسنار -

قرار  فیضع عیوس یوهایسنار و یقو محدود یوهایسنارمیان و  رسدمی یمنطق نظر به آنچه

 به یقو یوهایسنار پهنه گسترش واقع در کی فاصله .است 9یسازگار با یوهایسنار دارد،

 .است شدهمایش داده ن 9 شکل در که است فیضع یوهایسنار سمت به واحد کی اندازه
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 وهایسنار انبوه انیم از کی یسازگار با ییوهایسنار انتخاب نحوه -(1نمودار)

 (1311 ،یزال): مأخذ

 

 آینده گردشگری پایدار شهر کرمان محتمل و منتخب یوهایسنار لیتحل

ی محتمل و متعدد آینده گردشگری پایدار شهر ها نرم افزار سناریوویزارد از میان وضعیت

 وهایسنار ریسا وقوع احتمال و دانسته وهایسنار ریسا از شیب را ویسنار 93 وقوع احتمالرمان ک

ی هاتیوضع نیب یکنش هم از وهایسنار. است کرده یابیارز فیضع و زیناچ اریبس حد در را

 یبررسشده است.  استخراج گرید عوامل از کی هر یهاتیوضع با ارتباط در عوامل از کیهر

 در (موجود روند ادامه) ستایا یهاتیوضع تعداد ینسب طرهیس از یحاک گانه93یوهایرسنا هیاول

 یهاتیوضع لیتحلگردشگری پایدار شهر کرمان است. در ادامه برای  توسعهریزی و برنامه

 .شود می بررسی محتمل یوهایسنار از کی هرتوسعه گردشگری پایدار شهر کرمان  یاحتمال

 و ویسنار کیتفک به  را ممکن یهاتیوضع است معروف ویسنار فحهص سیماتر به که 3جدول

 مطلوب طیشرا وزن و ویسنار صفحه طیشرا رکددر  لیتسه برای .دهدیم نشانی دیکل عامل

 یرنگها با و میتقس تیضعدر سه و یدیکل عوامل یها تیوضع براساس صفحه نیا نامطلوب، و

 (.3شده است )جدول فیتعر مشخص
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 یوسنار صفحه در ها تیوضع و اعداد رنگها، مفهوم فیرتع -(3جدول)

 ویژگی وضعیت رنگ امتیاز

روندهای مطلوب جهت بسترسازی و تحقق  مطلوب سبز 3

پذیری و حذف گردشگری پایدار با رویکرد رقابت

 کامل موانع سفر

 حفظ وضع موجودروند تغییرات بسیار کند و آرام، بینابین)ایستا( زرد 1

 4عدم برنامه ریزی اصولی و عدم پایداری در ابعاد  نیبحرا قرمز -3

 ، رکود گردشگریو عدم امکان توسعه گردشگریگانه 

 تا مطلوب ینعناو از یفیط با هاتیوضع ینیگزیجا قیطر از وهایسنار صفحه از یفیک درک

 لعام و ویسنار کیتفک به را توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان تیوضع تاشده  انجام یبحران

 .دهد نشان شفاف طور به یدیکل
 یبحران تا مطلوب از گانه 3 فیط براساس ویسنار هر کیتفک به عوامل از کیهر تیوضع -( 4)جدول

حذف موانع  رقابت پذیری سناریوها

 سفر

تخریب محیط زیست 

در نتیجه ساخت و ساز 

 ی دومها خانه

گسترش فضاهای 

ساخته شده مرتبط 

 با گردشگری

مشارکت و 

 همبستگی

 جامعه میزبان

 مطلوب مطلوب ایستا مطلوب مطلوب سناریوی اول

 ایستا مطلوب ایستا مطلوب مطلوب سناریوی دوم

 ایستا مطلوب بحرانی مطلوب مطلوب سناریوی سوم

 مطلوب مطلوب بحرانی ایستا مطلوب سناریوی چهارم

 ایستا مطلوب بحرانی ایستا مطلوب سناریوی پنجم

 ایستا مطلوب ایستا ستاای مطلوب سناریوی ششم

 مطلوب ایستا بحرانی مطلوب مطلوب سناریوی هفتم

 ایستا ایستا بحرانی مطلوب مطلوب سناریوی هشتم

 ایستا ایستا ایستا مطلوب مطلوب سناریوی نهم

 مطلوب ایستا بحرانی مطلوب مطلوب سناریوی دهم

 ایستا ایستا بحرانی ایستا بحرانی سناریوی یازدهم

 ایستا ایستا ایستا ایستا مطلوب دوازدهمسناریوی 

 بحرانی ایستا بحرانی ایستا بحرانی سناریوی سیزدهم
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 یجا به اعداد( -3 تا 3) آنها داده شدهاز کیهر به که یازیامت براساس هاتیوضع درک یبرا

 به 3عدد نیبنابرا. شود فراهم وهایسنار صفحه از یکم درک نهیزم تا جایگزین شده هاتیوضع

 مجموع .است شده یگذاریجای بحران  -3صفر بینابین)ایستا( و  مطلوب،ی وهایسنار یجا

 در این جدول مالحظه که همانطور .است شده داده نشان 0جدول در ویسنار هر یبرا اعداد

  باشند. می ازیامت ینشتریب یدارا دوم و اول یوهایسنارشود  می
 یوسنار هر کیتفک به شرانیپ عامل هر ازیامت مجموع -(5) جدول

 

  

رقابت  سناریوها

 پذیری

حذف 

 موانع سفر

تخریب محیط 

زیست در نتیجه 

ساخت و ساز 

 ی دومها خانه

گسترش فضاهای 

ساخته شده مرتبط 

 با گردشگری

مشارکت و 

همبستگی 

 جامعه میزبان

 امتیاز

 12 3 3 0 3 3 سناریوی اول

 9 0 3 0 3 3 سناریوی دوم

 6 0 3 -3 3 3 سناریوی سوم

 6 3 3 -3 0 3 سناریوی چهارم

 3 0 3 -3 0 3 سناریوی پنجم

 6 0 3 0 0 3 سناریوی ششم

 6 3 0 -3 3 3 سناریوی هفتم

 3 0 0 -3 3 3 سناریوی هشتم

 6 0 0 0 3 3 سناریوی نهم

 6 3 0 -3 3 3 سناریوی دهم

 -6 0 0 -3 0 -3 سناریوی یازدهم

 3 0 0 0 0 3 سناریوی دوازدهم

 -9 -3 0 -3 0 -3 سیزدهمسناریوی 
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 منتخب یوهایسنار لیتحل و یبند گروه

گردشگری  توسعه ممکن طیشرا نیبهتر بودن حاکم :اول گروه یوهایسنار

 توسعۀ متوازنبرنامه محوری و پذیری، رقابت،پایدار

ی توسعه برا ممکن طیشرا نیترمطلوب و نیبهتر و است و دوم اول یهاویسنار شامل گروه نیا

 عامل و ندارد وجودلت بحرانی حا گروه نیا در .شهر کرمان است یگردشگریدار پا

 یفراوانبه عالوه، از نظر . است ستایا و مطلوب التحا زانیم در تفاوت هاآن زکنندۀیمتما

 25 که یطور بهدارد؛  هاگروه گرید یوهایسنار نیبدر  را مطلوب تیوضع تعداد نیشتریب

 درصد سةیمقاالت بحران است. ح درصد صفر و ستایا درصد 35 مطلوب، هالتحا درصد

 شیپ مناسب تیوضع دهندۀنشان گرید یهاگروه با گروه نیا بحران  و مطلوبلت حا یفراوان

سازی یابی و وجهموقعیت وهایسنار نیا یژگیو .است گروه نیا در گردشگری پایدار شهر یرو

رفاه عمومی و افزایش درآمد برای  گذاری،ههای سرمایفراهم کردن فرصت کرمان،برای شهر

افزایش بازاریابی و تبلیغات در جذب گردشگر، توسعه  ایجاد اشتغال پایدار، جامعه محلی،

افزایش  های ارتباطی مناسب و توسعه امکانات حمل و نقل،ایجاد زیرساخت امکانات تفریحی،

تصمیمات  میزبان و میهمان،تعامل و ارتباط جامعه  های اقامتی،گذاری در بخشسرمایه

انسجام اجتماعی و  مشارکتی، فرهنگ و هویت محلی،کاهش جرایم و افزایش امنیت،

 تنها و مشترک ویسنارو د در کهاست  ییهاتیوضع هویت سازی و تعلق اجتماعی خانوادگی،

ی دوم، تداوم ها . در همین حال، ادامه ساخت و ساز تدریجی خانهدارند تفاوت مورد کی در

عوامل مشترک بین  ،های دوم و تخریب تدریجی محیط زیستگذاری در ساخت خانهسرمایه

 طور بهشود. دو سناریو است که برای آینده گردشگری پایدار شهر کرمان تهدید محسوب می

گردشگری  یرو شیپ مناسب و مثبت یها لتحا کنندۀ مشخص گروه نیا یوهایسناری کل

 شهر کرمان است.

  



 9911 تابستان، 05فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری، سال پانزدهم، شماره 01
 

 یباورکردن یوهایسنار مجموعه از اول گروه یوهایسنار یژگیو -(6جدول)

 ویژگی امتیاز میانگین سناریوها وضعیت گروه

 

 

 گروه اول

دارای 

 مطلوبیت

 

 نیبهتر بودن حاکم

 جهت ممکن طیشرا

 ،گردشگری پایدار توسعه

رقابت پذیری،برنامه 

 محوری و توسعة متوازن

 

 اول

 

2.4 

 

 

 

 

12 

پایدار توسعه همه جانبه گردشگری 

شهر، رقابت پذیری و افزایش 

درآمدهای حاصل از 

گردشگری،حذف موانع 

سفر،توسعه فرهنگی و افزایش 

 آگاهی مردم

 

 دوم

 

1.1 

 

9 

توسعه بهینه گردشگری پایدار 

شهر،رقابت پذیری و افزایش 

درآمدهای حاصل از 

 گردشگری،حذف موانع سفر

 

 

 موجود وضع حفظ آرام، و ندک اریبس راتییتغ روند:  دوم گروه یوهایسنار

سوم تا دهم و سناریوی دوازدهم ی وهایسنارشامل  شودکهیم مشاهده ویسنار1 گروه نیا در

 و ستایا ،مطلوبهای لتحا زانیم در تفاوتسناریوها  کنندهزیمتما عوامل گروه نیا دراست. 

 گرید یهاویسنار نیب در را ستایا تیوضع تعداد نیشتریب ،یفراوانظر ن از گروه نیا .است یرانحب

 . دارد هاگروه

 تیوضع دهندۀ نشان گرید یها گروه با گروه نیا رانحب و مطلوب تلحا یفراوان درصد سةیمقا

 تفاوت گروه نیا یهایگذاراثر زانیم .است در آینده گردشگری شهر کرمان ستایاریبأ تق

 حفظی هایژگیو ،شامل وهگر نیا .دارد سوم و اول گروهاثرگذاری سناریوهای  با یادیز

-گردشگر حجماز نظر  کشور جنوب شرقی منطقة یگردشگر قطب عنوان به موجود تیوضع

بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ جذب  توسعه کند و تدریجی وضع موجود، ی،ریپذ

 یاجتماع و یذهن یساز آمادهادامه وضع موجود و توسعه کند فضاهای گردشگری، گردشگر،

ی ضعیف گردشگری ها فضاهای نامناسب اقامتی و زیرساخت ،گردشگر رشیپذ در جامعه

 است.
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 یباورکردن یوهایسنار مجموعه از دوم گروه یوهایسنار یژگیو -(2جدول)

 ویژگی امتیاز میانگین سناریوها وضعیت گروه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه دوم

روند 

ایستا و 

وضع ادمه

 موجود

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اریبس راتییتغ روند

توسعه  آرام، و دکن

کند و تدریجی 

 گردشگری پایدار

توسعه کند و تدریجی وضع موجود ،  6 1.2 سوم

بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

 مشارکتی

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  6 1.2 چهارم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

 یمشارکت

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  3 0.6 پنجم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

مشارکتی، فضاهای نامناسب اقامتی، 

 های ضعیف گردشگریزیرساخت

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  6 1.2 ششم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

ت جذب گردشگر، کاهش تصمیما

 مشارکتی

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  6 1.2 هفتم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

 مشارکتی

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  3 0.6 هشتم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

مشارکتی، فضاهای نامناسب اقامتی، 

 ی ضعیف گردشگریها تزیرساخ

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  6 1.2 نهم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 
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جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

 مشارکتی

توسعه کند و تدریجی وضع موجود  6 1.2 دهم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر، کاهش تصمیمات 

 مشارکتی

کند و تدریجی وضع موجود توسعه  3 0.6 دوازدهم

،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ 

جذب گردشگر،کاهش تصمیمات 

مشارکتی، فضاهای نامناسب اقامتی، 

 ی ضعیف گردشگری،ها زیرساخت

 

ی گردشگر توسعۀ امکان عدم نامطلوب، و یبحران طیشرا: سوم گروه یوهایسنار

 پایدار

 توسعهدر  یادیز کالتمش و موانع باکه  است یرانحب تیوضعمعرف  وهایسنار از گروه نیا

 را شامل زدهمیس ی یازدهم وویسنار دوگردشگری پایدارکرمان همراه است. این گروه 

 یرانحب و ستایا ،مطلوب حالت زانیم در تفاوت این گروه از سناریو کننده زیمتما عامل. شود می

دارد؛ به  هاگروه گرید یاهویسنار نیب را رانحب تیوضع فراوانی نیشتریببه عالوه  .است

درصد  05درصد و حالت بحرانی  05های مطلوب صفر درصد، حالت ایستا طوریکه سهم حالت

-نشان گرید یهاگروه با گروه نیا یرانحب و مطلوب هایتلحا یفراوان درصد سةیمقااست. 

 . از دست دادناست از سناریو گروه نیا در گردشگری شهر کرمان یرانحب تیوضع دهندۀ

، رشد منفی ها و رکود گردشگریبازارهای هدف، تخریب منابع گردشگری، اعمال محدودیت

، بورس بازی شدید  سوزی و جایگزینی شهرهای رقیب گردشگریاقتصاد گردشگری، فرصت

کشاورزی  ، تخریب و زوال منابع طبیعی، تخریب زمینمقصد زهحو کوسیستمازمین، مخاطرات 

 ی این گروه از سناریوها است. ها ر تکاثری از جمله ویژگی، کاهش اشتغال و کاهش اث
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 یباورکردن یوهایسنار مجموعه از سوم گروه یوهایسنار یژگیو -(1جدول)

 ویژگی امتیاز میانگین سناریوها وضعیت گروه

 

 گروه سوم

 و یبحران طیشرا

 امکان نامطلوب،عدم

ی گردشگر توسعة

 پایدار

 

عدم برنامه ریزی اصولی و 

گانه  4پایداری در ابعاد عدم 

و عدم امکان توسعه 

گردشگری ، رکود کامل همه 

 ی گردشگریها بخش

 

 یازدهم

 

1.2- 

 

 

6- 

 آستانه در تیوضع

 یتمام در یبحران

 با مرتبط یها نهیزم

 گردشگری پایدار

 

 سیزدهم

 

1.1- 

 

9- 

 آستانه در تیوضع

 یتمام در یبحران

 با مرتبط یها نهیزم

 گردشگری پایدار

 

 

 وهایسنارترکیب  در یدیکل عوامل تیوضع یبررس

 عامل هر در (- 3 تا 3) نمرات از یفیط یازهایامت با را یبحران و ستایمطلوب،ا طیشرا اگر

هر  یکل تیوضع دهنده نشان آنها نیانگیمکنیم،  جمع گانه93 یوهایسنار کل یبرا و یدیکل

پذیری رقابت عامل شده انجام محاسبات براساس. بود خواهدگردشگری پایدار  ندهیآ در عامل

گردشگری پایدار شهر کرمان  و بیشترین اثرگذاری را در توسعه طیشرا نیبهتر ، 3/0 نیانگیم با

 خلق درشهرهای گردشگرپذیر  ییتوانا کنندهنییتعی ریپذرقابت(. زیرا 1ست )جدول اا دار

 رتبه درنع سفر از نظر مطلوبیت ء در بازار گردشگری است. حذف موارقبا به نسبت شتریب ثروت

 . دارد قرار یاحتمال یهاتیوضع دوم

 عامل نیسوم  2/3 ازیامت نیانگیم باگسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری  شرانیپ

های ایجاد زیرساخت ایجاد و توسعه امکانات تفریحی،است؛  یدیکل عوامل میان در مطلوب

 از گذاری در تاسیسات اقامتیل و نقل و افزایش سرمایهارتباطی مناسب و توسعه امکانات حم

 .استپیشران  نیا تیمطلوبدالیل مهم  جمله

تخریب محیط زیست در نتیجه ساخت و  عامل ی دارندبحران تیوضع که شرانیپ عوامل نیب در

 شرانیپ گانه 0 عواملدر رتبه بندی  طیشرا نیبدتر  -9/3 ازیامت نیانگیم بای دوم ها ساز خانه

 و تخریب منابع طبیعی و زمینمقصد  زهحو کوسیستمابورس بازی زمین، مخاطرات دارد. 
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کشاورزی، از جمله دالیلی است که این پیشران را به یک عامل بحران ساز در توسعه 

 گردشگری تبدیل کرده است.  

 چندان نه تیوضع انگریب 9/9 ازیامت نیانگیم با زینمشارکت و همبستگی  شرانیپ و یدیکل عامل

عدم تعامل  است. بحران آستانه در تیوضع با گرایش موجود تیوضع تداوم و ستایا مطلوب،

تخریب منابع گردشگری و  میان جامعه میزبان و میهمان، افزایش جرم و جنایت و بزهکاری،

 عامل نیا یبرا زابحران یهاتیوضع نیمهمتر جمله ازناامنی و سلب آسایش گردشگران 

 .باشد می
 یبحران تا مطلوب طیشرا زانیم اساس بر عوامل کلیدی یبند رتبه -(9) جدول

وضعیت عوامل کلیدی در  میانگین

 ترکیب سناریوها

 عامل کلیدی

 رقابت پذیری 22 4/5

 حذف موانع سفر 21 2/4

 گسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری 11 6/3

 همبستگی و مشارکت 9 1/1

تخریب محیط زیست در نتیجه ساخت و ساز    -24                    -1/4

 ی دومها خانه
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 وضعیت عوامل کلیدی در ترکیب سناریوها -(3نمودار)

 

 یریگجهنتی

سه دسته سناریو شامل سناریوهای خیلی قوی، سناریوهای دهد  می نشان نتایج این مقاله

یزی و توسعه گردشگری شهر برای برنامه ر باورکردنی با سازگاری باال و سناریوهای ضعیف

توسعة گردشگری شهر متفاوتی برای هر یک وضعیت امکانپذیر است که  9395کرمان در افق 

 کند. می در آینده ترسیمکرمان 

پذیری، برنامه رقابتبر مبنای توسعة گردشگری برای شرایط ترین مطلوب سناریوهای گروه اول

در فضای این سناریو امکان دستیابی به اهداف  و حرکتکند  می ایجاد محوری و توسعه متوازن

در توجهی  سناریو اثر قابلاین سازی . پیادهسازدچشم انداز را بیش از دیگر سناریوها میسر می

-سرمایهو افزایش  خصوصی و دولتی هایبخشاز طریق پذیری گردشگری تقویت رقابت

اشتغال و و  گذارانه و سرمایهجذب سرمایدارد. افزون بر آن ،  یگذاری در گردشگری شهر

-گردشگری آشکار می اقتصاد یابد و آثار توسعة می گردشگری افزایش کارآفرینی در بخش

و  گذاری در زمینة گردشگری، فضاهاپذیری و جذب سرمایهدنبال افزایش رقابت د. بهشو

 روبناییدر دو بخش زیربنایی و  های گردشگری به عنوان زیرمعیار بخش کالبدیزیرساخت

،  چون تأسیسات اقامتی و پذیراییی ضروری ها و زمینه دسترسی به زیرساخت دیابتوسعه می
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تخریب محیط زیست  حذف موانع سفر رقابت پذیری
در نتیجه ساخت و 
 ساز خانه های دوم

گسترش فضاهای 
ساخته شده مرتبط با 

 گردشگری

 همبستگی و مشارکت
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ها و توسعة زیرساختواضح است آید؛ ها و حمل و نقل ریلی و زمینی فراهم میفرودگاه

پذیری بخش گردشگری خود زمینه ساز حذف موانع سفر در آینده خواهد افزایش توان رقابت

 بود. 

ب محیط زیست در نتیجة ساخت و سازهای عامل مشارکت جامعة میزبان و تخریدو 

وضعیت موجود در و روند وامل ایستای فضای سناریوها هستند که به تداوم عگردشگری 

 آگاهیبه دلیل پایین بودن ضریب مشارکت جامعه محلی  زند. می دامن سیستم گردشگری شهر

و ناشناخته بودن بخش گردشگری در نظام  دشگریهای اقتصادی گرشهروندان از مزیت اندک

  .است ریزی و توسعه شهریبرنامه

ب زیست محیطی ناشی از ساخت و سازهای گردشگری به ویژه در اراضی پیرامون شهر، تخری

 محیطی به دنبال دارد.اثرات منفی زیستاگرچه برای توسعه گردشگری مفید است اما 

زماندهی آینده فضای گردشگری شهر کرمان، توجه به این نکته ریزی برای سابنابراین در برنامه

و  محیط سیستم گردشگری نیستنددرون های کلیدی و مؤثر همیشه در پیشرانضروری است که 

سیستم گردشگری شهر این عوامل کالن شدیدأ در قرار دارند. سیستم خارج از در مواردی 

وجودشان گردشگری شهر ایجاد کنند ساسی در ا آنجایی که قادرند تغییراتگذارند و از تاثیر

 گردشگری حیاتی و ضروری است. توسعه برای 

ها آنتأثیر و  9395فق در احتمالی ا یها ضعیتن وکالی و کلیدی متغیرهاتوجه به کلی با رطوبه

شت که ر دانتظاان اتومیکرمان دارگردشگری پایدار شهر لویتاو ی یتهاقابلداری از برهبر بهر

 یهابرنامهو یی اجری اهاسیاست، هادهبر، راهاتاکتیک، هااریگذفهدازها، نداچشمها، سناریو

ند. در ین شووتدی باالترر عتبااجة دربا شده و تر صولیو ا عاقالنه، قع بینانهواتب ابه مر  ام،قدا

شگری و ان گردیزربرنامه ،نویسییورصلی سنامثابه بستر اات به ین تأثیرا مندمقع شناخت نظاوا

 ،روی گردشگریپیش ۀ یندسازد با کمترین ریسک در مواجهه با آمدیران شهری را قادر می

 گیری کنند. تصمیم
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