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چکیده
هــدف از پژوهــش پیــش رو شناســایی چالش هــای توســعۀ گردشــگری پایــدار 
ــق  ــون، از طری ــل مضم ــا روش تحلی ــش، ب ــن پژوه ــت. در ای ــان اس ــتان کرم در اس
مصاحبــۀ نیمه سازمان دهی شــده بــا متخصصــان دانشــگاهی و فعــاالن بخــش 
خصوصــی و مصاحبه هــای منتشرشــدۀ مدیــران اجرایــی در رســانه ها، تــاش 
ــۀ  ــن صنعــت شناســایی شــود. نتیجــۀ مرحل ــا چالش هــای توســعه ای شــده اســت ت
ــان  ــتان کرم ــدار اس ــگری پای ــعۀ گردش ــش توس ــایی 85 چال ــاز شناس ــذاری ب کدگ
اســت. در مرحلــۀ بعــد، مفاهیــم به دســت آمده از مرحلــۀ کدگــذاری بــار در هشــت 
ــزی،  ــت گذاری و برنامه ری ــای سیاس ــت:1. چالش ه ــده   اس ــته بندی ش ــون دس مضم
ارتباطــات،  و  چالش هــای  حمل ونقــل   .3 اداری،  و  مدیریتــی  چالش هــای   .2
4. چالش هــای هتلــداری و اقامــت، 5. چالش هــای تبلیغــات و اطاع رســانی، 
6. چالش هــای زیرســاخت ها و امکانــات رفاهــی و تفریحــی، 7. چالش هــای 
از  هریــک  زیســت محیطی.  چالش هــای   .8 گردشــگران،  راهنمــای  و  آمــوزش 
مضامیــن دربرگیرنــدۀ چالش هایــی اســت کــه بــا یکدیگــر قرابــت مفهومــی دارنــد و 

ــد. ــن می کنن ــان را تبیی ــتان کرم ــدار اس ــگری پای ــی از گردش ــد خاص بع

مقدمه
ــادی  ــی و اقتص ــده ای اجتماع ــۀ پدی ــگری به منزل گردش
ــت و در  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه دولت ه ــورد توج ــی م و فرهنگ
ــت.  ــته اس ــی داش ــداوم و روزافزون ــد م ــر، رش ــای اخی دهه ه
گردشــگری مــدرن بــا فراینــد توســعه مرتبــط اســت و اهــداف 
ــه  ــد، گردشــگری ب ــن فراین ــد. در ای ــال می کن ــی را دنب گوناگون
ــی و  ــرفت اجتماع ــی پیش ــای اصل ــداف و جنبه ه ــی از اه یک
اقتصــادی تبدیــل شــده اســت. گســترش جهانــی گردشــگری 
ــد  ــد فوای ــب رش ــی موج ــعه یافته و صنعت ــورهای توس در کش
اقتصــادی و اشــتغال در بخش هــای مرتبــط، از میــراث فرهنگی 
 UNWTO, 2012:( تــا کشــاورزی و ارتباطات، شــده اســت
توســعۀ  در  نقــش گســترده ای  گردشــگری  32(. صنعــت 
اقتصــادی، افزایــش درآمــد ملــی، ارزآوری، افزایــش اشــتغال 
و ارتبــاط و تعامــل فرهنگــی کشــورها دارد. »فعالیت هــای 
گردشــگری، به عنــوان یــک صنعــت جهانــی، آثــار گوناگونــی 
بــر رونــد توســعۀ محلــی نیــز دارد. آثــار محلــی ایــن صنعــت 

ــای  ــت. فعالیت ه ــه اس ــب توج ــگری جال ــش گردش ــر بخ ب
ارتقــا  را  جامعــه  انســانی  و  طبیعــی  منافــع  گردشــگری 
ایــن  می شــود  پیش بینــی   .)CSD, 1999: 3( می دهــد« 
ــارکتی  ــی مش ــاد جهان ــون دالر از اقتص ــت در 6/5تریلی صنع
 260میلیــون شــغل 

ً
تقریبــا و  باشــد  داشــته  غیرمســتقیم 

ــک شــغل  ــن صنعــت وجــود دارد کــه حــدود ی ــا ای ــط ب مرتب
از هــر دوازده شــغِل موجــود اســت. ایــن آمــار برابــر اســت بــا 
ــتغال،  ــم اش ــی، یک دوازده ــص جهان ــد ناخال ــد تولی 9 درص
5 درصــد از ســرمایه گذاری و 5 درصــد از صــادرات جهانــی 

.)UNWTO, 2012: 33(
ــد  ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــی بین بخش ــگری صنعت گردش
ارتبــاط و تعامــل گســترده بــا دیگــر بخش هــا اســت. »توســعۀ 
گردشــگری متضمــن توجــه بــه توســعه در همــۀ ســطوح فردی، 
ــتلزم  ــداری آن مس ــت و پای ــی اس ــی و بین الملل ــازمانی، مل س
پیشــرفت  منابــع، مدیریــت، ســرمایه گذاری ،  از  اســتفاده 
ــاوری و تغییــر ســاختاری و نهــادی اســت کــه بــا نیازهــای  فّن
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حــال و آینــدۀ بشــر ســازگار باشــد. بــه اعتقــاد صاحب نظــران 
گردشــگری، مســیر دســتیابی بــه توســعۀ گردشــگری از 
طریــق توجــه بــه دو دســته عوامــل میســر خواهــد بــود: الــف( 
موضــوع  از  صرف نظــر  سیاســت گذاری،  اولیــۀ  عوامــل 
عوامــل تخصصــی گردشــگری.«  و ب(  سیاســت گذاری 

)نــوری، 1384: 5( 
در مطالعــات سیاســت گذاری گردشــگری بایــد بــه دو 

مفهــوم و زمینــه توجــه کــرد و بیــن آن دو تمایــز قائــل شــد:
ــه ســؤال چــه   1( ســاختار و محتــوای سیاســت کــه پاســخ ب
ــه  ــه ب ــت گذاری ک ــول سیاس ــد و فرم ــت، 2( فراین ــز اس چی
 McIntosh & Goeldner,( ســؤال چگونــه پاســخ می دهــد

  .)2011
عوامــل اولیــۀ سیاســت گذاری از دیــدگاه نــوری )1384( 
نزدیــک بــه فراینــد و فرمــول سیاســت گذاری از دیــدگاه 
مکینتــاش و گلدنــر )2011( اســت. ایــن عوامــل نقــش 
ــس  ــگری دارد و پ ــعۀ گردش ــد توس ــی فراین ــی در طراح مهم
از طراحــی ایــن فراینــد بایــد بــه عوامــل تخصصــی صنعــت 

گردشــگری توجــه و مســائل آن را حل وفصــل کــرد. 
ارائــۀ  و  چالش هــا  شناســایی  بــرای  نتیجــه،  در 
ــی و  ــطح مل ــدار در س ــگری پای ــعۀ گردش ــای توس راهکاره
ــن  ــه تبیی ــی ب ــت گذاری عموم ــر سیاس ــد از منظ ــتانی بای اس
عوامــل توســعۀ گردشــگری پایــدار در دو ســطح ملــی و 
اســتانی پرداخــت. دربــارۀ عامــل توســعۀ گردشــگری در 
ــی انجــام شــده اســت کــه در  ــی مطالعــات فراوان ســطح مل
بخــش پیشــینۀ پژوهــش نمونه هایــی از آن معرفــی شــده 
اســت؛ امــا بــه توســعۀ گردشــگری پایــدار در اســتان کرمــان 
شــده  توجــه  کمتــر  سیاســت گذاری  دیــدگاه  از  به ویــژه 
اســت. اســتان کرمــان پهناورتریــن اســتان ایــران اســت کــه در 
ــا داشــتن 23 شهرســتان، از  ــران، ب ــوب شــرقی ای منطقــۀ جن
ــوردار  ــگری برخ ــوزۀ گردش ــادی در ح ــیار زی ــای بس مزیت ه
ــوع در  ــم متن ــا و اقلی ــتن جغرافی ــا داش ــتان ب ــت.این اس اس
بخش هــای شــمالی و جنوبــی و محصــوالت گوناگــون، 
حــوزۀ  در  کشــور  درآمــدزای  و  مهــم  مناطــق  از  یکــی 
ــش،  ــن پژوه ــن رو، در ای ــد. ازای ــمار می آی ــگری به ش گردش
متخصصــان  بــا  نیمه سازمان دهی شــده  مصاحبــۀ  بــا 
بررســی  و  خصوصــی  بخــش  فعــاالن  و  دانشــگاهی 
مصاحبه هــای منتشرشــدۀ مدیــران اجرایــی در رســانه ها، 
ــتان  ــدار اس ــگری پای ــعۀ گردش ــش روی توس ــای پی چالش ه

ــت. ــده اس ــی ش ــایی و بررس ــان شناس کرم

پیشینۀ پژوهش 
علمــی  متــون  در  کــه  گردشــگری،  زمینــۀ  در 
نیــز عنــوان شــده اســت،  »جهانگــردی« و »توریســم« 

کتاب هــا و مقاله هــا و پایان نامه هــای متعــددی منتشــر شــده 
ــوم  ــت، عل ــاد، مدیری ــته های اقتص ــگران رش ــت. پژوهش اس
اجتماعــی، جغرافیــا، علــوم اداری، مهندســی محیط زیســت، 
معمــاری، شهرســازی و باستان شناســی هریــک از منظــر 
ــگری  ــت گردش ــف صنع ــای مختل ــه جنبه ه ــود ب ــتۀ خ رش
ــای ا  ــن پژوهش ه ــه مرتبط تری ــش ب ــن بخ ــد. در ای پرداخته  ان

می شــود. اشــاره  نجام شــده 
اساســی  موانــع   )1391( همــکاران  و  ســعیدی 
سیاســت گذاری گردشــگری را از نظــر نخبــگان بررســی 
ــارغ از  ــه ف ــد ک ــان می ده ــان نش ــش آن ــج پژوه ــد. نتای کردن
کمبودهــا و موانــع فیزیکــی موجــود، عوامــل و موانــع بســیار 
مهم  تــری در ایــن زمینــه وجــود دارد. برخــی نخبــگان علــت 
اصلــی عــدم توســعۀ گردشــگری را در موانعــی همچــون 
الزم  ســرمایه  گذاری  و  فیزیکــی  زیر  ســاخت  های  نبــود 
ــی و  ــع فرهنگ ــر از موان ــی دیگ ــه برخ ــد؛ درحالی ک می  دانن

فکــری نــام می  برنــد.
صنعــت  در  دولــت  سیاســت  های   )1384( نــوری 
گردشــگری را بررســی و الگــوی توســعۀ پایــدار صنعــت 
گردشــگری کشــور را طراحــی کــرده  اســت. نتایــج پژوهــش 
در  گردشــگری  سیاســت  های  کــه  می  دهــد  نشــان  وی 
هریــک از برنامه هــای پنج ســاله، ازجملــه برنامــۀ ســوم 
توســعه، خــأ الگــوی سیاســت گذاری معیــن و به خصــوص 
فقــدان توجــه بــه شــاخص  های بنیادیــن سیاســت گذاری 
ــد و  ــدگاه نظام من ــداف، دی ــجام در اه ــز و انس ــون تمرک همچ
یک پارچــه در میــان سیاســت گذاران، میــزان عمل پذیــری 
ــر  ــرد مؤث ــی عملک ــخ گویی و ارزیاب ــام پاس ــت  ها و نظ سیاس

ــت.  ــته اس ــود داش وج
توســعۀ  در  ناکامــی  علــل   )1386( نجف پــور 
ســه  در  را  مذکــور  برنامه  هــای  در  ایــران  گردشــگری 
سیاســت گذاری  ها  در  انســجام  عــدم  مدیریتــی،  ســطح 
و  کــرده  بیــان  نامناســب  اطاعــات  و  موازی کاری  هــا  و 
متناســب بــا هــر ســطح از موانــع، پیشــنهادهایی داده اســت.
کــه  می  دهــد  نشــان   )1383( چیانــه  حیــدری 
برخاســته  به  نــدرت  ایــران  در  گردشــگری  سیاســت های 
تأثیــر  تحــت  بیشــتر  و  بــوده  آن  رایــج  الگوهــای  از 
مؤلفه  هــای سیاســی قــرار داشــته اســت. وی بــه ترتیــب 
ــت در  ــارکت و فعالی ــی، مش ــت های بین الملل ــود سیاس بهب
ــام  ــود نظ ــی، و بهب ــعۀ سیاس ــی، توس ــازمان های بین الملل س
بــرای  سیاســت گذاری  اولویت  هــای  مهم تریــن  را  اداری 
توســعۀ گردشــگری در ایــران شــناخته و پیشــنهاد داده اســت. 
در ســطح اســتانی نیــز پژوهش  هــای گوناگونــی انجــام 
ــدار  ــعۀ پای ــی )1392( توس ــه صالح ــت؛ ازجمل ــده اس ش
گردشــگری اصفهــان را بــر اســاس مــدل »کــوKO-« مــورد 
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ســنجش و ارزیابــی قــرار داده اســت. نتایــج پژوهــش او نشــان 
ــی  ــانی از طبیع ــتم انس ــداری سیس ــطح پای ــه س ــد ک می ده
باالتــر اســت. به عــاوه، مشــخض شــد کــه پایدارتریــن 
شــاخص در کل مقصــد، اختــال و آشــفتگی در حیات وحــش 

ــه سیســتم طبیعــی اســت. ــوط ب اســت کــه مرب
ــان  ــزادی )1389( نش ــد و که ــش موح ــای پژوه یافته ه
ضعــف  کافــی،  زیرســاخت های  کمبــود  کــه  می دهــد 
بازاریابــی، و ضعــف مدیریــت گردشــگری  فعالیت هــای 
مهم تریــن موانــع اساســی توســعۀ گردشــگری کردســتان 
ــی  ــای طبیع ــود جاذبه ه ــون وج ــی چ ــن عوامل ــت. همچنی اس
ــه  ــل ب ــش تمای ــوت و افزای ــاط ق ــرزی، نق ــای م و بازارچه ه
ــای  ــک کرده ــی نزدی ــای فرهنگ ــد و پیوند ه ــگری خری گردش
ــتان  ــای کردس ــا کرده ــراق ب ــتان ع ــار کردس ــم خودمخت اقلی
ایــران و تمایــل آنــان بــه بازدیــد از کردســتان ایــران، فرصــت و 
ــن فرهنــگ  ــه ســفرهای خارجــی و ازبین رفت ــل ب افزایــش تمای
ســنتی و... مهم تریــن تهدیدهــای پیــش روی گردشــگری 

ــت. ــده   اس ــناخته ش ــتان ش کردس
»بررســی وضعیــت گردشــگری در شــهر شــیراز در 
 »SWOT ــک ــتفاده از تکنی ــا اس ــدار ب ــعۀ پای ــتای توس راس
)ســرایی و شمشــیری، 1392(، »نقــد و بررســی توســعۀ 
پایــدار«  توســعۀ  رویکــرد  بــا  تهــران  شــهر  گردشــگری 
پژوهش هایــی  دیگــر  از   )1392 فقیهــی،  و  )قاســم خانی 
اســت کــه بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ پایدار 

ــت. ــده   اس ــام ش ــتانی انج ــطح اس ــگری در س گردش
نیــز  کرمــان  اســتان  توســعۀ گردشــگری  زمینــۀ  در 
و  ایاقــی  اســت.  شــده  انجــام  متعــددی  پژوهش هــای 
صنعــت  توســعۀ  بــر  مؤثــر  عوامــل   )1395( جهان بیــن 
ــم  ــرد اکوتوریس ــا رویک ــیاب را ب ــۀ سرآس ــگری در ناحی گردش
پایــدار تحلیــل و ارزیابــی کــرده و راهکارهایــی بــرای توســعۀ 
ایــن صنعــت در شــهر کرمــان ارائــه داده انــد. نتایــج پژوهــش 
آنــان نشــان می دهــد کــه ناحیــۀ سرآســیاب کرمــان، بــا 
وجــود برخورداربــودن از ظرفیت هــای بــاالی گردشــگری 
در بخــش طبیعــی، بــا کمبــود امکانــات زیربنایــی و رفاهــی، 
ضعــف تبلیغــات، تعــدد تصمیم گیــران و مشــکات مدیریتــی 

ــت. ــه رو اس روب
یافته  هــای پژوهــش شــرفی و همــکاران )1396( نشــان 
کرمــان،  شهرســتان  دهســتان  های  بیــن  در  کــه  می  دهــد 
گردشــگری  زیرســاخت   بیشــترین  محی آبــاد  و  باغیــن 
روســتایی و دهســتان  های گــروه و ده  میــرزا و هوتــک کمتریــن 
زیرســاخت گردشــگری را دارنــد. در مجمــوع، از نظــر داشــتن 
ــتان  های  ــان دهس ــتایی، می ــگری روس ــاخت  های گردش زیرس
ــرار نیســت و شــکافی ملمــوس  ــوازن برق ــان ت شهرســتان کرم

می خــورد.  به چشــم 

ایرانمنــش و جهان بیــن )1395( در پژوهشــی نقــش 
گردشــگری را در توســعۀ پایــدار شــهری بــا تمرکــز بــر منطقــۀ 
ــت  ــای تقوی ــد و راهکاره ــی کردن ــان بررس ــهر کرم ــار ش چه
نقــش گردشــگری پایــدار در منطقــه را در قالــب شــاخص های 
و  اجتماعی ـ فرهنگــی  کالبــدی،  عملکــردی،  چهارگانــۀ 

زیبایی شــناختی پیشــنهاد دادنــد.
در   )1396( جاهــد  شــریف  و  ریحــان  کریم پــور 
ــر به منظــور توســعۀ  ــی و مؤث ــن راهبردهــای اجرای صــدد تدوی
ــج  ــد. نتای ــدار صنعــت گردشــگری منطقــۀ شــهداد برآمدن پای
ــگری  ــش گردش ــه در بخ ــن منطق ــه ای ــت ک ــر آن اس نمایانگ
ــا  ــی ب ــط داخل ــا و در محی ــا فرصت ه ــی ب ــط خارج در محی
ــد  ــه گرفته ان ــگران نتیج ــن پژوهش ــت. ای ــه رو اس ــدرت روب ق
ــعه و  ــرای توس ــادی ب ــیار زی ــت بس ــهداد قابلی ــۀ ش ــه منطق ک
ــد  ــه مقص ــدن ب ــگری و تبدیل ش ــای گردش ــای ظرفیت ه ارتق

دارد. توســعه یافته  گردشــگری 
وجــود  نمونه هایــی  نیــز  خارجــی  پژوهش  هــای  در 
ــی  ــاص را بررس ــه ای خ ــگری در منطق ــعۀ گردش ــه توس دارد ک
کرده انــد. گی یــو و همــکاران )2013( در پژوهشــی بــا عنــوان 
»چالش  هــای گردشــگری پایــدار در جوژایگــو میــراث طبیعــی 
جهــان در غــرب چیــن« بــا دو چالــش روبه روینــد: از طرفــی، 
ــد و از  ــئله معترض  ان ــن مس ــه ای ــت ب ــرف داران محیط زیس ط
ــن منطقــه  ــق ای ســوی دیگــر، بخــش اقتصــادی خواهــان رون
در جهــت جــذب گردشــگران بیشــتر اســت. ایــن پژوهــش در 
ــرات محیطــی  دو بخــش انجــام شــده اســت: برشــمردن تغیی
در پــی افزایــش حجــم گردشــگری و ارائــۀ راهکارهایــی 
بــرای ایجــاد و توســعۀ گردشــگری پایــدار در ایــن پهنــه. ایــن 
پژوهشــگران محدودکــردن تعــداد گردشــگران و آمــوزش 
ــدار را  ــگری پای ــت گردش ــرای مدیری ــگران ب ــاکنان و گردش س

پیشــنهاد کرده انــد(.
استیفنســون و علــی نایــت )2010(، در اثــری بــا عنــوان 
ــم  ــی آن: مفاهی ــار اجتماع ــی و آث ــگری دوب ــت گردش »صنع
اجتماعــی و چالش هــای پایــدار«، بــا توجــه بــه این کــه بیــش 
ــه  ــت، نتیج ــی اس ــی غیربوم ــت دوب ــد از جمعی از 70 درص
ــای  ــا چالش  ه ــاأل ب ــده احتم ــه در آین ــن جامع ــه ای ــد ک گرفتن
فرهنگــی روبــه رو خواهــد شــد. بــا ایــن وضعیــت و بی میلــی 
مــردم بــه پذیــرش فرهنــگ غــرب، ایــن کشــور بایــد دســت بــه 
ــه، گســترش پژوهش  هــای  ــد؛ از آن جمل ــوری بزن اقدامــات ف
ــاع  ــگ و اجتم ــگری در فرهن ــرات گردش ــون تأثی ــی پیرام تجرب

جامعــه.
ــوع  ــظ تن ــای حف ــکاران )2012( چالش  ه ــم و هم حکی
ــوالویۀ  ــرۀ س ــدار در جزی ــگری پای ــعۀ گردش ــتی و توس زیس
شــمالی اندونــزی را بررســی کردنــد. آنــان دریافتنــد کــه 
ــاد گردشــگر  محیــط طبیعــی ایــن منطقــه، به علــت تعــداد زی
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و  دیــده  آســیب  بیولــوژی،  و  شــیمیایی  آلودگی  هــای  و 
ــت.  ــده اس ــی ش ــارات فراوان ــه دچارخس ــتی منطق ــوع زیس تن
ــه  ــد، ازجمل ــه کرده ان ــی ارائ ــای متنوع ــور، راه  ه ــن منظ بدی
نشــان دادن تنــوع زیســتی روی نقشــه، طراحــی مناطقــی 
بــرای حفاظــت از تنــوع زیســتی، حفاظــت از مناظــر دریایــی 
و طبیعــی ضعیــف، تهیــۀ نرم افزارهایــی بــرای شــناخت 
کادمیــک  آ آمــوزش  زیســت بوم های طبیعــی و همچنیــن 
مرتبــط و قانونگــذاری بــرای حفاظــت از برخــی نقاطــی کــه 

تنــوع زیســتی شــایان توجهی دارنــد.
جارویــس و همــکاران )2010( در مقالــه  ای بــا عنــوان 
»دســتاوردها و چالش هــای گواهــی گردشــگری پایــدار: 
ــگری  ــاری گردش ــرح تج ــت در ط ــوردی عضوی ــۀ م مطالع
ــتفاده از روش  ــا اس ــتان« ب ــرب انگلس ــبز )GTBS( در غ س
مصاحبــه بــا مؤسســات گردشــگری و مهمان پذیرهــا بــه 
نتایــج متعــددی دســت یافتنــد، ازجملــه تأثیــرات محیطــی، 
ماحظــات مالــی، فرصت  هــای بازاریابــی، بــه رســمیت 
شــناختن برنــد، ارتباطــات عمومــی، مســئولیت  های اخاقــی 
ــی  ــل داخل ــه عوام ــه چ ــی و این ک ــات سیاس ــردی و ماحظ ف
ــگری ســبز  ــاری گردش ــرح تج ــت در ط ــی از عضوی و خارج
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــگران ب ــد. پژوهش ــری می کن جلوگی
کــه اعضــای ایــن ســازمان بــه هزینــه و بوروکراســی پیچیــده 
ــی و  ــرای افزایــش بازاریاب ــد و خواهــان پشــتیبانی ب معترض ان
دریافــت توصیــه در زمینــۀ تجــاری از ســوی ایــن مؤسســه اند.
ــات  ــش مطالع ــر افزای ــش بیانگ ــینۀ پژوه ــی پیش بررس
ــل  ــگری در داخ ــعۀ گردش ــردی توس ــائل راهب ــۀ مس در زمین
به ویــژه  مطالعــات،  ایــن  در  اســت.  ایــران  از  خــارج  و 
ــته  ــش از گذش ــدار بی ــگری پای ــی، گردش ــات خارج مطالع
ــارۀ  ــددی درب ــای متع ــه و پژوهش ه ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
آثــار و راهکارهــای پایــداری گردشــگری انجــام شــده اســت 
کــه عمــدۀ ایــن پژوهش هــا مربــوط بــه جغرافیایــی مشــخص 
ــی ویژگی هــای  ــرا هــر منطقــۀ جغرافیای و محــدود اســت، زی
ــز  ــان نی ــتان کرم ــارۀ اس ــی دارد. درب ــت محیطی خاص زیس
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــی انج ــر پژوهش های ــال های اخی در س
ــا  ــد ی ــاص پرداخته  ان ــۀ خ ــا منطق ــتان ی ــک شهرس ــه ی ــا ب ی
ویژگی هــای عمومــی گردشــگری اســتان کرمــان. آنچــه ایــن 
ــز می ســازد، نقطــۀ  ــور متمای پژوهــش را از پژوهش  هــای مزب
ــر  ــی، ب ــطح مل ــر س ــد ب کی ــای تأ ــه به ج ــت ک ــز آن اس تمرک
ســطح اســتانی به ویــژه اســتان کرمــان متمرکــز شــده اســت. 
همچنیــن، در تجزیه وتحلیــل داده هــا بــر راهبــرد کیفــی 
ــای  ــه گزارش  ه ــون ازجمل ــای گوناگ ــده و از داده ه ــد ش کی تأ
ــوزۀ  ــت گذاران ح ــان و سیاس ــا ذی نفع ــه  ب ــود و مصاحب موج
گردشــگری اســتان اســتفاده شــده اســت. نــوآوری پژوهش در 
ایــن اســت کــه بــا روش کیفــی و مصاحبــه بــا فعــاالن صنعت 

ــگری  ــعۀ گردش ــگاهی توس ــان دانش ــگری و متخصص گردش
ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــای توس ــی چالش  ه ــه بررس ــدار ب پای
اســتان پرداختــه اســت. اســتفاده از ایــن  روش کمــک می کنــد 
ارائه شــده  پیشــنهادهای  و  تــا چالش هــای شناسایی شــده 
نزدیــک و منطبــق بــا زمینــۀ جامعــۀ هــدف )اســتان کرمــان( 
ــش  ــا، بی ــه چالش  ه ــود ک ــث می ش ــی باع ــن ویژگ ــد. ای باش
ــده  ــه ش ــری ارائ ــای نظ ــی از مدل  ه ــی و ناش ــه بیرون از آن ک
ویژگی  هــای  و  واقعیت هــا  از  برآمــده  و  متکــی  باشــد، 
ــه  اســتان کرمــان باشــد. تفــاوت ایــن پژوهــش رویکــردش ب
ــوی  ــر الگ ــی ب ــه مبتن ــت ک ــتان اس ــگری در اس ــدۀ گردش پدی
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــن، ب ــدار گردشــگری اســت. همچنی توســعۀ پای
چالش  هــای  شناســایی  بــر  آسیب شناســانه،  رویکــردی 
ــده  ــز ش ــان متمرک ــتان کرم ــدار در اس ــگری پای ــعۀ گردش توس

ــت. اس

مبانی نظری
توســعۀ پایــدار گردشــگری عبــارت اســت از گســترش 
کشــور  بــه  گردشــگران  جــذب  و  گردشــگری  صنعــت 
ضمــن  کــه  به گونــه  ای  موجــود،  منابــع  از  اســتفاده  بــا 
ــی و  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه نیازه ــخ دادن ب پاس
ــدت و  ــگران، وح ــارات گردش ــع و انتظ ــی جام ــط قانون ضواب
ــت،  ــامت محیط زیس ــی و س ــت فرهنگ ــی و هوی یك پارچگ
ــا  ــان آن ه ــور و میهمان ــان کش ــاه مردم ــادی و رف ــادل اقتص تع
را به طــور متــوازن و پیوســته در حــد بهینــه تأمیــن کنــد 
تعریــف  در   .)132-131  :1385 پیروزبخــت،  و  )الوانــی 
ــود:  ــد می ش کی ــم تأ ــئلۀ مه ــه مس ــر س ــدار ب ــگری پای گردش
ــرای  ــت ب ــه ای باکیفی ــدار تجرب ــگری پای ــت: گردش 1( کیفی
گردشــگر فراهــم می کنــد. همچنیــن باعــث می شــود کیفیــت 
ــز  ــط نی ــت محی ــد و کیفی ــود یاب ــان بهب ــۀ میزب ــی جامع زندگ
حفــظ شــود. 2( حفــظ و دوام: گردشــگری پایــدار ســبب دوام 
منابــع طبیعــی می شــود کــه اســاس و پایــۀ وجــود آن اســت. 
همچنیــن، حفــظ و دوام فرهنــگ جامعــۀ میزبــان را کــه منشــأ 
ــادل:  ــد. 3( تع ــن می کن ــود تضمی ــدۀ آن می ش ــارب ارزن تج
گردشــگری پایــدار بیــن نیازهــای صنعــت گردشــگری و 
حمایــت از محیط زیســت جامعــۀ محلــی نوعــی تعــادل 
و تــوازن بــر قــرار می کنــد. در جهانگــردی پایــدار، بیــن 
ــان و  ــۀ میزب ــگران، جامع ــترك گردش ــل مش ــای متقاب هدف ه
مقصــد یــا محلــی کــه پذیــرای افــراد اســت نوعــی همــکاری 
در  درحالی کــه  می آیــد؛  به وجــود  مســاعی  اشــتراك  و 
ــاد  ــی متض ــاوت و گاه ــای متف ــل هدف ه ــن عوام ــته ای گذش

داشــتند )لــی، 1387: 28-27(. 
نظــری  دیدگاه هــای  از  گوناگونــی  دســته بندی های 
ــارۀ گردشــگری وجــود دارد. در یــک دســته بندی، چهــار  درب



149
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
شناسایي چالش های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان  149کمالی

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

ــده  ــه ش ــگری ارائ ــعۀ گردش ــارۀ توس ــری درب ــای نظ دیدگاه ه
ــت، 1385 :81-80(: ــی و پیروزبخ ــت )الوان اس

دیــدگاه،  ایــن  در  مثبــت:  حمایتــی  دیــدگاه   .1
گردشــگری صنعتــی مولــد درنظــر گرفتــه می شــود کــه 
ــی  ــت. در دوران ــورها اس ــعۀ کش ــاد و توس ــدۀ اقتص یاری دهن
ــت  ــادی دارای اهمی ــائل اقتص ــورها مس ــب کش ــرای اغل ــه ب ک
اســت و گردشــگری عاملــی در جــذب منافــع خارجــی 
دیــدگاه  ایــن  می آیــد،  به شــمار  ارزی  قــدرت  افزایــش  و 
جنبه هــای  نگــرش،  ایــن  در  دارد.  بســیاری  طــرف داران 
می  شــود  تلقــی  بااهمیــت  بســیار  گردشــگری  اقتصــادی 
و سیاســت گذاران بــه نقــش مهــم آن در رفــع مشــکات 
ــه  ــی ب ــدگاه حمایت ــد. دی ــه می  کنن ــورها توج ــادی کش اقتص
توســعۀ هرچــه بیشــتر تأسیســات و امکانــات جلــب گردشــگر 
اهمیــت می دهــد و از ایــن طریــق می کوشــد مشــکات 
اقتصــادی جامعــه را بــه حداقــل برســاند. در دیــدگاه حمایتــی 
ــردی  ــعۀ جهانگ ــی توس ــور اجرای ــد در ام ــت نبای ــت، دول مثب
دخالــت کنــد، بلکــه نقــش آن تصویــب و اتخــاذ سیاســت  ها 
و قانون هایــی اســت کــه از توســعۀ گردشــگری حمایــت کنــد. 
ــت. ــیاری داش ــرف داران بس ــۀ 1960 ط ــدگاه در ده ــن دی ای

ــل  ــۀ 1960 و اوای ــر ده ــی: در اواخ ــدگاه نظارت 2. دی
دهــۀ 1970 نظریــات سیاســت مداران چپ گــرا در تقابــل 
بــا اندیشــۀ توســعۀ آزاد گردشــگری مطــرح شــد. آشکارشــدن 
برخــی ضایعــات گســترش گردشــگری بــه ایــن دیــدگاه قــوت 
ــا  ــگری ب ــیختۀ گردش ــعۀ مهارگس ــد از توس ــه بای ــید ک بخش
ــش  ــن رو نق ــود. ازای ــری ش ــادی جلوگی  اقتص

ً
ــا ــداف صرف اه

نظارتــی دولــت بســیار اهمیــت یافــت. طــرف داران ایــن دیدگاه 
ــای  ــا نظارت ه ــگری ب ــعۀ گردش ــر توس ــه اگ ــد ک ــد بودن معتق
دولــت همــراه نباشــد، بــا مبانــی توســعۀ پایــدار و حفــظ منابــع 
طبیعــی، تاریخــی، فرهنگی و انســانی کشــورها مغایــرت دارد. 
در برخــی از کشــورها، توســعۀ ناپایــدار گردشــگری به منظــور 
ــی و  ــع طبیع ــب مناب ــه تخری ــازده ب ــادی زودب ــد اقتص مقاص
نــزول ارزش  هــای اضافــی منجــر شــده بــود. ایــن مشــکات 
ایجــاب می کــرد کــه دولت  هــا بــرای حفــظ منافــع بلندمــدت 
ــی  ــل های آت ــرای نس ــع آن  ب ــداری از مناب ــان و پاس کشورهایش
ــت  ــر صنع ــه ب ــات در جامع ــقوط اخاقی ــری از س و جلوگی

ــد. گردشــگری نظــارت کنن
در  کــه  دیــدگاه  ایــن  در  ســازگاری:  دیــدگاه   .3
ــای  ــت در فعالیت ه ــت دول ــد دخال ــرح ش ــۀ 1980 مط ده
بــر  بــود.  شــده  پذیرفتــه  ضمنــی  به طــور  گردشــگری 
اســاس ایــن نظریــه، دولت  هــا می  کوشــند تــا بــا اتخــاذ 
سیاســت  های مناســب گردشــگری بــرای کشــور خــود نوعــی 
ســازگاری میــان مصالــح جمعــی و توســعۀ گردشــگری ایجــاد 
ــا  کننــد و به جــای محدودســاختن گردشــگری، توســعۀ آن را ب

ــدگاه،  ــن دی مصالــح و منافــع کشــور هماهنــگ ســازند. در ای
ــت و  ــران اس ــل مدی ــای عم ــگری راهنم ــدار گردش ــعۀ پای توس
ــرا  ــی و اج ــا طراح ــن مبن ــر همی ــز ب ــت نی ــت  های دول سیاس

می شــود.
از  کــه  دیــدگاه  ایــن  در  دانش مــدار:  دیــدگاه   .4
دهــۀ 1980 بــه بعــد شــکل گرفــت رویکردهــای علمــی 
ــادی و   اقتص

ً
ــا ــای صرف ــن دیدگاه ه ــگری جایگزی ــه گردش ب

ــارۀ  سیاســی شــد. در ایــن دیــدگاه، تصمیم  هــای سیاســی درب
ــاذ  ــی اتخ ــای علم ــای پژوهش  ه ــر مبن ــگری ب ــعۀ گردش توس
ــی  ــه ارزیاب ــه ب ــا توج ــی ب ــت گذاری منطق ــد و سیاس می ش
می  گرفــت.  صــورت  گردشــگری  توســعۀ  نتایــج  علمــی 
دانشــکده ها  تأســیس  بــر  دانش مــدار،  دیــدگاه  ایــن  در 
پژوهش هــای  توســعۀ  و  گردشــگری  پژوهشــکده های  و 
ــود  ــدگاه ب ــن دی ــاس همی ــر اس ــد. ب ــد می ش کی ــگری تأ گردش
ــی در  ــتقل علم ــتۀ مس ــوان رش ــگری به عن ــتۀ گردش ــه رش ک

ــد. ــرح ش ــان مط جه
گردشــگری پایــدار مفهومــی چندبعــدی اســت کــه 
ابعــاد بوم شــناختی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و نهــادی 
ــعۀ  ــای توس ــوب، چالش ه ــن چارچ ــرد. در ای ــر می گی را درب
ــی  ــای محیط ــت از: چالش ه ــارت اس ــدار عب ــگری پای گردش
ــی و  ــع طبیع ــن مناب ــر ازبین رفت ــت در براب ــکل مقاوم ــه ش ب
محیطــی؛ چالــش اقتصــادی بــه شــکل افزایــش درآمــد جامعۀ 
کنونــی درحالی کــه درآمــد نســل های آینــده را تضمیــن کنــد؛ 
ــی،  ــت اجتماع ــای عدال ــکل ارتق ــه ش ــی ب ــش اجتماع چال
امنیــت، برابــری؛ چالــش فرهنگــی به صــورت محافظــت 
و ارتقــای فرهنگ هــا و ارزش  هــای زیباشــناختی؛ چالــش 
نهــادی بــه شــکل ارتقــای مشــارکت جوامــع محلــی در 
تصمیم گیــری راهبــردی )Fokiali et al., 2006: 27(. در 
گردشــگری پایــدار تــاش بــر ایــن اســت کــه ضمــن بــرآوردن 
نیازهــای نســل کنونــی و آینــده، بیــن ســود کوتاه مــدت و 
محافظــت از محیــط، پاســداری از هویــت فرهنگــی و ارتقــای 
مزایــای اقتصــادی در بیــن جوامــع توســعه یافته و درحــال 
 Sinclair & Jayawardena,( ــود ــرار ش ــوازن برق ــعه ت توس

.)2003: 404
ــن  ــگری، تعیی ــی گردش ــازمان جهان ــرکل س ــۀ دبی به گفت
ســال 2017 بــه نــام »ســال جهانــی گردشــگری پایــدار: 
ــتر  ــک بیش ــرای کم ــر ب ــت بی نظی ــی اس ــعه« فرصت ــزار توس اب
ــۀ  ــه جنب ــر س ــداری )از ه ــوم پای ــق مفه ــه تحق ــگری ب گردش
موجــب  و  زیســت محیطی(  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــه ارزش  ــی ک ــاد صنعت ــارۀ ابع ــی درب ــی عموم گاه ــود آ می ش
ــد.  ــش یاب ــود افزای ــه می ش ــت کم گرفت ــب دس ــی آن اغل حقیق
11 درصــد از آمــار اشــتغال )مســتقیم یــا غیرمســتقیم( در 
جهــان متأثــر از صنعــت گردشــگری اســت. تبلیغــات فــراوان 
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ــتغال زایی  ــد و اش ــب درآم ــزان کس ــذاب از می ــای ج و آماره
ــر  ــاده و کمت ــق دورافت ــورها و مناط ــگرْی کش ــی از گردش ناش
توســعه یافته را هرچــه بیشــتر بــه فکــر ســرمایه گذاری در 
ــیب های  ــا و آس ــی از خبره ــا برخ ــدازد. ام ــه می ان ــن زمین ای
زیســت محیطی و منابــع در جهــان نشــان می دهــد کــه 
و  حفــظ  در  کشــورها  ســرمایه گذاران  و  سیاســت گذاران 
ــن رو،  ــد. ازای ــق نبوده  ان ــگری موف ــع گردش ــت از مناب حراس
ــکاری  ــا هم ــت گذاران ب ــان و سیاس ــه متولی ــت ک ــکی نیس ش
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  کارشناســان،  ویــژۀ 
بــه منابــع گردشــگری  و دولتــی در اســتحکام و توجــه 
ــزاری  ــدان دور اب ــده ای نه چن ــه در آین ــرا ک ــند، چ می کوش
بــا  مگــر  داشــت،  نخواهنــد  دســت  در  توســعه  بــرای 
ــرای  ــزاری ب ــدار؛ اب ــگری پای ــعار »گردش ــن از ش بهره گرفت
فروشــانی،  )صرامــی  اقتصــاد«  بیشــتر  هرچــه  توســعۀ 

.)295-296  :1397
5. اصول و شاخص های گردشگری پایدار

ــه مجموعــه  درســال ۱۹۹۶، گروهــی از متخصصــان ب
اصولــی بــرای اندازه گیــری پیشــرفت در جهــت توســعۀ 
پایــدار دســت یافتنــد کــه بــه »اصــول باجیــو« شــناخته شــده 

اســت: 
ــور  ــود به ط ــاص خ ــۀ خ ــد در زمین ــدار بای ــعۀ پای ـ توس

روشــن تعریــف شــود.
ـ پایــداری بایــد در معنــای کلــی آن دیــده شــود، شــامل 

اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی.
ــعۀ  ــه توس ــردی ب ــر رویک ــد در ه ــری بای ــوم براب ـ مفه

ــود. ــده ش ــدار دی پای
ـ افــق زمانــی بایــد بــا توجــه بــه مقیــاس زمانــی 
بوم ســازگان )اکوسیســتم( و انســانی باشــد و مقیــاس فضایــی 
بایــد شــامل تأثیــرات محلــی و دوربــرد در افــراد و بوم ســازگان 

باشــد.
ــر اســاس  ــد ب ــدار بای ـ پیشــرفت در جهــت توســعۀ پای
بــر  از شــاخص های مبتنــی  ســنجش تعــداد محــدودی 

اندازه گیــری اســتاندارد باشــد.
ـ روش هــا و داده هــای به دســت آمده بــرای ارزیابــی 

ــد. ــه باش ــترس هم ــد در دس ــرفت بای پیش
ـ پیشرفت باید به اطاع همه برسد.

ـ مشارکت گسترده الزم است.
ــد  ــا بای ــف روند ه ــور تعری ــاره به منظ ــنجش چندب ـ س

ــد. ــر باش امکان پذی
ــرفت  ــر پیش ــارت ب ــور نظ ــمی به منظ ــت رس ـ از ظرفی

ــود. ــل ش ــان حاص ــدار اطمین ــعۀ پای توس
ــه  در دســته بندی دیگــری، اصــول گردشــگری پایــدار ب

شــرح زیــر تبییــن شــده اســت:

ــی  ــع )طبیع ــظ مناب ــع: حف ــدار از مناب ــتفادۀ پای ●اس
ــم و  ــیار مه ــدار از آن بس ــتفادۀ پای ــی( و اس ــی فرهنگ اجتماع

ــت. ــدت اس ــارت در بلندم ــای تج ــه معن ب
ــو  ــاف: جل ــد و ات ــرف بیش ازح ــری از مص ●جلوگی
ــط را  ــر محی ــده ب ــای واردش ــازی و زیان ه ــای بازس هزینه ه

می گیــرد و کیفیــت گردشــگری را ارتقــا می دهــد.
● حفــظ تنــوع: حفــظ و ارتقــای تنــوع طبیعــی و 
اجتماعــی و فرهنگــی بــرای پایــداری بلندمــدت گردشــگری 
اهمیــت ویــژه ای دارد و پایگاهــی انعطاف پذیــر را بــرای 

صنعــت گردشــگری به وجــود مــی آورد.
در  گردشــگری  توســعۀ  و  گســترش  ●برنامه  ریــزی: 
قــرار  ملــی  و  راهبــردی محلــی  برنامه  ریــزی  چارچــوب 
قــرار  مدنظــر  نیــز  را  محیط زیســتی  تأثیــرات  می گیــرد، 
می دهــد و بــر پایایــی بلندمــدت گردشــگری می افزایــد.
ــه  ــگری ک ــی: گردش ــاد محل ــام اقتص ــت از نظ ●حمای
فعالیت هــای اقتصــادی محلــی بســیاری را حمایــت می کنــد 
ــت  ــای محیط زیس ــا و هزینه ه ــد و ارزش ه ــش می ده و پوش
ــر حمایــت از نظام هــای اقتصــادی  ــر می  گیــرد، عاوه ب را درب

ــرد. ــت را می  گی ــب محیط زیس ــو تخری جل
ــی جوامــع  ــی: مشــارکت کل ●مشــارکت جوامــع محل
ــا  ــود آن ه ــع خ ــه نف ــا ب ــگری نه تنه ــش گردش ــی در بخ محل
ــش  ــز افزای ــگری را نی ــۀ گردش ــوع تجرب ــت، تن ــط اس و محی

می دهــد. 
ــن  ــاوره بی ــردم: مش ــۀ م ــان و عام ــا ذی نفع ــاوره ب ●مش
ــی مهــم  صنعــت گردشــگری و مجامــع و ســازمان های محل
ــد و  ــم کار کنن ــادوش ه ــه دوش ــی ک ــه در صورت ــت، البت اس

ــد. ــار بگذارن ــع را کن ــات مناف اختاف
ــگری  ــه گردش ــه ک ــوزش خدم ــه: آم ــوزش خدم ●آم
پایــدار را وارد روش هــای انتقــال می کنــد و در کنــار آن، 
ــود  ــبب بهب ــع س ــی مقاط ــی در تمام ــۀ محل ــتخدام خدم اس

کیفیــت صنعــت گردشــگری می شــود.
ــی صنعــت گردشــگری: ازآنجاکــه   مســئولیت بازاریاب

l

گردشــگران  اختیــار  در  را  کاملــی  اطاعــات  بازاریابــی 
ــط  ــه محی ــرام ب ــش احت ــبب افزای ــا س ــد، نه تنه ــرار می ده ق
ــود،  ــی می ش ــی دیدن ــی نواح ــی و طبیع ــی، اجتماع فرهنگ

ــد. ــی ده ــش م ــز افزای ــتری را نی ــت مش رضای
●پژوهــش: پژوهــِش درحــال پیشــرفت و نظــارت بر آن 
از طریــق صنعــت، بــا اســتفاده از جمــع آوری مؤثــر اطاعات 
مشــکات  حل وفصــل  بــه  نه تنهــا  آن  تجزیه وتحلیــل  و 
ــت و  ــد و صنع ــرای مقاص ــز ب ــی را نی ــد، مزایای ــک می کن کم
ــمدن، 1380: 378(. ــت )لوس ــد داش ــر خواه ــتریان درب مش
شــاخص های  از  گوناگونــی  دســته بندی های 
ــته بندی،  ــک دس ــت. در ی ــده اس ــه ش ــدار ارائ ــگری پای گردش
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اســماعیل زاده و همــکاران )1390: 42( شــاخص های توســعۀ 
ــد: ــیم بندی کرده ان ــر تقس ــورت زی ــدار را به ص ــگری پای گردش
ــرف  ــتی، مص ــوع زیس ــناختی: تن ــاخص های بوم ش ـ ش
دفــع  محیطــی،  آلودگی هــای  بوم ســازگان ها،  منابــع، 

ــی. ــی و ایمن ــش گیاه ــات، پوش ضایع
ــادی،  ــاه اقتص ــتغال، رف ــادی: اش ــاخص های اقتص ـ ش

ــل. ــرژی و  حمل ونق ــرف ان ــادی، مص ــی اقتص کارای
آمــوزش،  مشــارکت،  اجتماعــی:  شــاخص های  ـ 
ســامت، عدالــت، امنیــت، جمعیــت و میــزان رضایــت 

گردشــگران.
ـ شــاخص های نهــادی: دسترســی بــه اطاعــات و 

ــاوری. ــم و فّن ــی، عل ــای محل ــات، نهاده ارتباط
بــه  وفــاداری  میــزان  فرهنگــی:  شــاخص های  ـ 
آداب ورســوم راســتین محلــی، میــزان حفــظ هویــت محلــی، 

ســطح انتظــارات.
مرجــع اصلــی شــاخص های گردشــگری1 فهرســت 
ــی  ــازمان جهان ــه س ــت ک ــگری پایداراس ــاخص های گردش ش
گردشــگری در ســال 2004 تعریــف کــرده و شــامل یــک 
و  طبقه بنــدی  گزینش شــده،  شــاخص های  مجموعــه 
مطالعــات مــوردی دربــارۀ مســائل پایــداری اســت. فهرســت 
ــف  ــدۀ توصی ــگری دربردارن ــی گردش ــازمان جهان ــد س جدی
پیشــنهادهایی  و  پایــداری  اصلــی  مســئلۀ  پنجــاه  حــدود 
اندازه گیــری مســائل اســت.  بــرای شــاخص ها به منظــور 
ــرای هــر مســئله وجــود دارد  ــردی ملمــوس ب نمونه هــای کارب
و حــدود بیســت مطالعــۀ مــوردی بــرای چارچــوب کاربــردی 
ــده  ــم ش ــف فراه ــای مختل ــاخص ها در مقصده ــل از ش کام
اجتماعی ـ فرهنگــی،  ابعــاد  در  پایــداری  مســائل  اســت. 
اقتصــادی، محیطــی، مدیریتــی و جهانــی گروه بنــدی شــده اند 
ــی  ــۀ محل ــت جامع ــات از رضای ــیعی از موضوع ــۀ وس و دامن
ــت  ــتغال، امنی ــودن، اش ــی، فصلی ب ــع طبیع ــت مناب ــا مدیری ت
می گیــرد.  دربــر  را  و...  برنامه ریــزی  فراینــد  بهداشــت،  و 
ــرای  ایــن فهرســت مســائل و شــاخص های آن هــا نســخه ای ب

ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــه راهنمای ــت بلک ــگری نیس ــران گردش مدی
ــن از  ــدگاه روش ــتن دی ــد و داش ــه مقص ــائل ب ــن مس مرتبط تری
ــت.  ــا اس ــری آن ه ــای اندازه گی ــاخص ها و روش ه ــرد ش کارب
صنعــت  در  مؤثــر  عوامــل  و  یرســاخت ها  ز  .6

ی گردشــگر
قصد  به  كه  هستند  عواملي  گردشگری  زيرساختهای 
يـا  مسافران  و  گردشگران  بهره منــدی  و  خدمات  توســعۀ 
ایجــاد ميشونــد. مهم تریــن  آن، طبق ضوابط،  از  ميهمانان 
و  )هتلها  اقامتي  تأسيسات  گردشـگری  زیرســاختهـای 
مسافرخانهها و ...(، اماکــن پذيرايي بينراهي و رستوران، دفاتر 
ــهای  ــهای فرهنگي و هنری، پارک خدمات مسافرتي، نمايشگاه
عمـومي، خدمــات حــوزۀ  حمل ونقــل و ارتباطــات ماننــد 
تعـداد وسايل نقلیــۀ درون شهری عمومي، وســایل ارتباطــی 
ــت، فرصت هــای سرمايهگذاری و مناطق  ــد تلفــن و اینترن مانن
نمونــۀ گردشگری اســت )شــماعی و موســی وند، 1390(.
يك  ديگر،  چندبعدی  موضوع  هر  مانند  گردشگری، 
سيستم است. ازآنجاکــه هر سيستم از اجزايي تشكيل ميشود، 
گردشگری نيـز عناصـر و اجزايي دارد كه پــس از تركيب بــا 
يكديگر يـك كليـت را بـه وجـود مـــی آورند )تقوایــی و اکبری، 
1387 :53(. درك درست هر سيستم به شناخت اجزا و كليـت 
آن نيازمند اسـت. بـر ايـن اسـاس، نظـام گردشـگری متشكل 
از ایــن عناصر است: جاذبهها و فعاليت هــای گردشــگری، 
مؤسسات،  حملونقل،  خدمات  و  تسهيات  اقامتي،  مراکــز 
 Inskeep,( گردشــگری  تسهیــات  زيربنايي،  تــأسيسات 
1991:29(. ایــن دیــدگاه صنعــت گردشــگری را به مثابــۀ یــک 
ــاختاری  ــگری س ــت گردش ــرد. صنع ــر می گی ــتم درنظ سیس
بین رشــته ای دارد و زنجیــره ای از مشــاغل خدماتــی و تولیــدی 
را دربــر می  گیــرد. ایــن زنجیــرۀ خدمــات تحــت تأثیــر عوامــل 
مختلفــی اســت. در واقــع هریــک از عوامــل مؤثــر در صنعــت 
گردشــگری خــود دربرگیرنــدۀ بخشــی از آن زنجیــرۀ خدماتــی 
اســت. شــکل 1 عوامــل اصلــی مؤثــر در صنعــت گردشــگری 

ــد. ــان می ده را نش

1. Sustainable Tourism Baseline Indicators list

شکل 1: عوامل مؤثر در سیستم گردشگری
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ــه  ــاس س ــر اس ــه ب ــده ک ــته بندی گفته ش ــر دس عاوه ب
ــان  عنصــر گردشــگر، جاذبه هــای گردشــگری و جامعــۀ میزب
ــر در ســاختار  ــز عوامــل مؤث ــب نی ــه اســت، ترای شــکل گرفت

ــد: ــان می  کن ــر بی ــرح زی ــه ش ــۀ آن را ب ــگری و چرخ گردش
1. ســرمایه و عوامــل اقتصــادی، 2. عوامــل ایدئولوژیک 
و سیاســی و روابــط بین المللــی، 3. عوامــل اجتماعــی، 
ــی،  ــی و انتظام ــاخت های امنیت ــی، 4. زیرس ــی و دین فرهنگ
فرهنگــی،  میــراث  مجموعــۀ   .6 طبیعــی،  عوامــل   .5
توســعه ای،  زیرســاخت های   .8 تاریخــی،  پیشــینۀ   .7

 .)Tribe, 1997:32( ــاوری ــوزش و 10. فّن 9. آم
ــاخت های  ــل و زیرس ــه گانه از عوام ــته بندی س ــن دس ای
ــت  ــده اس ــه ش ــن رو ارائ ــگری ازای ــت گردش ــر در صنع مؤث
ــواره  ــگری هم ــوزۀ گردش ــی ح ــات علم ــد ادبی ــان ده ــه نش ک
دیدگاه هایــی را بــرای دســت یابی بــه توســعه در ایــن صنعــت 
ــش رو، در  ــش پی ــگران در پژوه ــت. پژوهش ــرده اس ــرح ک مط
کدگــذاری و شناســایی چالش هــای توســعۀ گردشــگری 
پایــدار اســتان کرمــان، در کنــار اســتناد بــه متــن مصاحبه هــا 
و ســایر داده هــای گردآوری شــده، بــه نظریه هــا و عوامــل 
مؤثــر بــر ایــن صنعــت نیــز رجــوع کرده  انــد و در نام گــذاری 
ــره  ــری به ــات نظ ــن ادبی ــا از ای ــته بندی آن ه ــا و دس چالش ه

گرفته  انــد.  

روش پژوهش
ایــن پژوهــش چالش هــای توســعۀ گردشــگری  در 
پایــدار اســتان کرمــان بررســی شــده و راهکارهــای عملیاتــی 
ــن  ــه در ای ــت. روش به کاررفت ــده اس ــه ش ــه ارائ ــن زمین در ای
ــون  ــل مضم ــت. »تحلی ــوده اس ــون ب ــل مضم ــش تحلی پژوه
روشــی اســت کــه هــم بــرای بیــان واقعیــت و هــم بــرای تبیین 
ــن،  ــرای تعیی ــی ب ــون روش ــل مضم ــی  رود. تحلی ــه کار م آن ب
ــت.  ــا اس ــود در درون داده  ه ــای موج ــان الگوه ــل و بی تحلی
ــت و  ــی اس ــای متن ــل داده  ه ــرای تحلی ــدی ب ــن روش فراین ای
ــه داده هــای غنــی و تفصیلــی  ــوع را ب ــده و متن داده  هــای پراکن
تبدیــل می  کنــد« )Braun & Clark, 2006: 78(. مراحــل 

ــر اســت: ــه شــرح زی تحلیــل مضمــون ب
این کــه  بــرای  داده  هــا:  بــا  آشــنایی  اول،  مرحلــۀ 
ــی داده  هــا آشــنا شــود  ــا عمــق و گســترۀ محتوای پژوهشــگر ب
الزم اســت خــود را در آن  هــا غوطــه  ور ســازد. غوطه  ورشــدن 
و  داده  هــا  مکــرر  بازخوانــی   شــامل 

ً
معمــوال داده  هــا  در 

خوانــدن داده  هــا به صــورت فعــال )یعنــی جســت وجوی 
ــت.  ــا( اس ــی و الگوه معان

مرحلــۀ دوم، ایجــاد کدهــای اولیــه: ایــن مرحلــه 
ــای  ــت. داده  ه ــا اس ــه از داده  ه ــای اولی ــاد کده ــامل ایج ش
)مضمون  هــا(  تحلیــل  واحدهــای  از  کدگذاری شــده 

متفاوت انــد. کدهــا اجــزای اصلــی تحلیــل مضمون انــد 
ــط  ــه توس ــتند ک ــب  هایی« هس ــا »برچس ــام« ی ــع »ن و در واق
پژوهشــگر بــه قســمتی )یــک جملــه یــا پاراگــراف( از داده هــا 
ــادی  ــاط زی ــش ارتب ــؤال  های پژوه ــا س ــوند و ب ــاق می  ش اط

ــد.  دارن
ــه  ــن مرحل ــن: ای ــت وجوی مضامی ــوم، جس ــۀ س مرحل
پــس از کدگــذاری کل متــن داده  هــا آغــاز می  شــود و شــامل 
مضمون  هــای  قالــب  در  مختلــف  کدهــای  دســته  بندی 
بالقــوه و مرتب  کــردن همــۀ خاصه  هــای کدگذاری شــده 
ــگر  ــع، پژوهش ــت. در واق ــخص اس ــون مش ــب مضم در قال
ــرد  ــد و درنظــر می  گی ــل کدهــای خــود را شــروع می کن تحلی
ــون  ــک مضم ــاد ی ــرای ایج ــف ب ــای مختل ــه کده ــه چگون ک

ــوند.  ــب می  ش ــی ترکی کل
ــه  ــن مرحل ــا: ای ــی مضمون  ه ــارم، بازبین ــۀ چه مرحل
مجموعــه  ای  پژوهشــگر  کــه  می  شــود  شــروع  زمانــی 
اکنــون آن  هــا را  از مضمون  هــا را ایجــاد کــرده اســت و 
ــی و  ــۀ بازبین ــامل دو مرحل ــه ش ــن مرحل ــد. ای ــی می کن بازبین
ــطح  ــی در س ــۀ اول بازبین ــت. مرحل ــا اس ــۀ مضمون  ه تصفی
ــار  ــۀ دوم اعتب ــت. در مرحل ــده اس ــای کدگذاری ش خاصه  ه
بررســی  داده  هــا  مجموعــۀ  بــا  ارتبــاط  در  مضمون  هــا 

 . د می  شــو
مرحلــۀ پنجــم، تعریــف و نام  گــذاری مضمون  هــا: 
مرحلــۀ پنجــم زمانــی شــروع می  شــود کــه یــک نقــش 
باشــد.  داشــته  وجــود  مضمون  هــا  از  رضایت  بخــش 
پژوهشــگر، در ایــن مرحلــه، مضمون  هایــی را کــه بــرای 
بازبینــی مجــدد  و  تعریــف  اســت  ارائــه کــرده  تحلیــل 

 . می کنــد
ــای  ــگارش پژوهش  ه ــزارش: ن ــۀ گ ــم، تهی ــۀ شش مرحل
ــی  ــود و در ط ــاز می  ش ــۀ اول آغ ــون از مرحل ــل مضم تحلی
ــود  ــث می  ش ــن کار باع ــد. ای ــه می یاب ــق ادام ــد تحقی فراین
تحلیــل داده  هــا و نــگارش گــزارش پژوهــش هم زمــان انجــام 
شــود و پژوهشــگر همــواره درحــال رفت وبرگشــت داده  هــا و 

ــد.  ــی باش گزارش  ده
داده هــای ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش هــای 

مختلفــی گــردآوری شــده اســت:
1. روش اســنادی و اســتفاده از پژوهش هــا، گزارش هــا 
ــی  ــی و خصوص ــازمان های دولت ــات س ــای مقام و مصاحبه ه

مرتبــط بــا توســعۀ گردشــگری اســتان کرمــان.
2. مصاحبــۀ نیمه سازمان دهی شــده بــا متخصصــان 

دانشــگاهی و فعــاالن صنعــت گردشــگری اســتان کرمــان.
ســؤاالت مصاحبه هــا بــر اســاس بررســی پیشــینۀ 
پژوهــش و نظریه هــای مرتبــط بــا توســعۀ گردشــگری تدویــن 
شــده اســت. ســؤاالت اولیــه ســیزده ســؤال بــود کــه به تدریــج 
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و پــس از انجــام پنــج مصاحبــه تعــداد ســؤاالت بــه ده کاهــش 
ــت  ــؤال به عل ــج س ــد و پن ــه ش ــد اضاف ــؤال جدی ــت. دو س یاف

ــاط مفهومــی در هــم ادغــام شــد.  ارتب
ــام  ــه ای انج ــوری و مکاتب ــورت حض ــا به ص مصاحبه ه
اســاس  بــر  شــد  خواســته  مصاحبه شــوندگان  از  و  شــد 
پایــدار  توســعۀ  چالش هــای  خــود  تجربــۀ  و  تخصــص 
گردشــگری اســتان کرمــان را تبییــن و راهکارهــای متناظــر بــا 

ــد.  ــی کنن ــا را معرف آن ه
در جــدول 1، تعــداد منابــع داده هایــی کــه در ایــن 
ــت. ــده  اس ــر ش ــک ذک ــه تفکی ــده ب ــذاری ش ــش کدگ پژوه

جدول 1: تعداد داده های پژوهش

تعداد منابعداده هاردیف

1
پژوهش های مرتبط با صنعت گردشگری 

استان کرمان 
14

2
گزارش های خبری و مصاحبه های مسئوالن 

گردشگری استان در رسانه ها
10

3
مصاحبۀ نیمه سازمان دهی شده با متخصصان 

دانشگاهی استان کرمان1
18

4
مصاحبۀ نیمه سازمان دهی شده با فعاالن 

صنعت گردشگری استان کرمان
11

اســت.  هدفمنــد  نــوع  از  پژوهــش  نمونه  گیــری 
نمونه  گیــری هدفمنــد کــه نمونه  گیــری غیراحتمالــی، هــدف دار 
یــا کیفــی نیــز نامیــده می شــود بــه معنــای انتخــاب هــدف  دار 
واحدهــای پژوهــش بــرای کســب اطاعــات یــا دانــش اســت 
)رنجبــر و همــکاران، 1391: 238(. فراینــد کدگــذاری بــاز و 
ــد  ــن می انجام ــه ای از مضامی ــش مجموع ــه پیدای ــوری ب مح
کــه الگــوی ارتبــاط خاصــی میــان هــر مضمــون و مفاهیــم آن 
ــدادی  ــش، در تع ــن پژوه  در ای

ً
ــا ــت. مث ــده اس ــخص  ش مش

ــب  ــی مناس ــز اقامت ــود مراک ــف و کمب ــه ضع ــا ب از مصاحبه ه
گردشــگری در اســتان کرمــان اشــاره شــده اســت. هریــک از 
ــی  ــای مختلف ــا عبارت ه ــئله را ب ــن مس ــوندگان ای مصاحبه ش
قالــب  ایــن عبارت هــا را در  تبییــن کرده  انــد. پژوهشــگر 
ــت؛  ــرده اس ــذاری ک ــی کدگ ــز اقامت ــود مراک ــف و کمب ضع
ــت.  ــرده اس ــتخراج ک ــا اس ــوم از داده ه ــک مفه ــی، ی به عبارت
ــا  ــۀ داده ه ــق و جمله به جمل ــی دقی ــتلزم بررس ــد مس ــن فراین ای
ــود. ــوب می ش ــل محس ــوع تجزیه وتحلی ــن ن ــه ریزتری ــود ک ب
مقایســه  اســناد  کدگــذاری،  انجــام  بــا  هم زمــان 
شــد و موضوعــات جدیــدی به دســت آمــد. ایــن مســائل 
یافته هــای  تجزیه وتحلیــل  بــرای  و  یادداشــت برداری شــد 
پژوهــش بــه کار رفــت. در ادامــه، کدهایــی کــه بــا هــم 
ارتبــاط مفهومــی داشــتند تحــت عنــوان مضمــون دســته بندی 

ــای  ــرای چالش ه ــون ب ــت مضم ــد هش ــن فراین ــدند. در ای ش
ــن  ــد. ای ــاد ش ــان ایج ــتان کرم ــگری اس ــدار گردش ــعۀ پای توس
تقســیم بندی موجــب کشــف روابــط و تنظیــم یافته هــای 

ــد.  ــش ش پژوه
کرســول بــرای اعتبــار یــا روایــی پژوهــش کیفــی هشــت 
ــورد  ــت کم دو م ــت دس ــه رعای ــد ک ــنهاد می  کن ــرد پیش راهب
ــن  ــد. در ای ــاد می کن ــی ایج ــاری پذیرفتن ــش اعتب ــرای پژوه ب
ــری  ــت: 1( درگی ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــرد ب ــش دو راهب پژوه
ــاهدات  ــی و مش ــای پژوهش ــا فض ــگر ب ــدت پژوهش طوالنی م
مــداوم بــا افــراد موضــوع پژوهــش، فراگیــری فرهنــگ آن محیط 
ــا  ــگر ی ــای پژوهش ــی از مداخله  ه ــای ناش ــرل بدفهمی  ه و کنت
مطلعــان؛ 2( مثلث  ســازی از طریــق گــرداوری شــواهد از 
منابــع مختلــف شــامل تئوری  هــای گوناگــون، پژوهشــگرهای 
متعــدد، منابــع اطاعاتــی متنــوع و شــیوه  های گوناگــون. 
مثلث  ســازی بــه اســتفاده از منابــع متعــدد داده  هــا بــرای 
ــد  ــکیل می  ده ــت را تش ــه حقیقی ــارۀ آنچ ــج درب ــیم نتای ترس
ــن  ــکاران، 1392: 666(. در ای ــی و هم ــاره دارد )طباطبای اش
مثلث  ســازی  و  داده  هــا  منابــع  مثلث  ســازی  از  پژوهــش 
محقــق بــرای کدگــذاری داده  هــا، نام گــذاری مفاهیــم و 
دســته بندی مفاهیــم در مضامیــن پنج گانــه اســتفاده شــده 

ــت.    اس

یافته های پژوهش
ــد از  ــش از ۱۱ درص ــن بی ــا دربرگرفت ــان، ب ــتان کرم اس
وســعت ایــران بــا حــدود ۱۸۳۲۸۵ کیلومترمربــع، پهناورتریــن 
ــور،  ــرقی کش ــوب ش ــۀ جن ــه در منطق ــت ک ــران اس ــتان ای اس
ــادی در  ــیار زی ــای بس ــتان، از مزیت ه ــتن 23 شهرس ــا داش ب
ــتان،  ــن اس ــت ای ــت. جمعی ــوردار اس ــگری برخ ــوزۀ گردش ح
طبــق سرشــماری ســال 1395، ســه میلیــون و 164هــزار 
ــودن  ــا داراب ــتان، ب ــن اس ــت. ای ــده اس ــزارش ش ــر گ و 718 نف
ــی و  ــمالی و جنوب ــای ش ــوع در بخش ه ــم متن ــا و اقلی جغرافی
ــدزای  ــم و درآم ــق مه ــی از مناط ــون، یک ــوالت گوناگ محص

کشــور در حــوزۀ گردشــگری به شــمار می آیــد.
اســتان کرمــان همچنیــن بیــش از ۶۶۰ اثــر ملــی 
ثبت شــده دارد و از اســتان های تاریخــی ایــران اســت. اســتان 
ــکو  ــی یونس ــراث جهان ــده در می ــر ثبت ش ــت اث ــان هف کرم
دارد کــه رتبــۀ نخســت در ایــران اســت. مرکــز اســتان کرمــان 
کان شــهر کرمــان اســت کــه مهم تریــن شــهر جنــوب شــرقی 

ــی رود ــمار م ــران به ش ــزرگ ای ــهرهای ب ــور و از ش کش
»اســتان کرمــان دارای36 هتــل و هتل آپارتمــان، 31 
مهمان پذیــر، 143 دفتــر خدمــات مســافرتی، 135 واحــد 
ــنتی، 3  ــگاه س ــگری، 6 اقامت ــع گردش ــی، 40 مجتم بین راه
ــی، 1398(. ــت« )فرخ ــور اس ــای ت ــیون و 398 راهنم پانس
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ــان  ــتان کرم ــگری اس ــوزۀ گردش ــای ح ــار و ظرفیت ه آث
بــه چنــد حــوزه  را می شــود در یــک دســته بندی کلــی 

ــرد:  ــیم ک تقس
ــه و مکان هــای  1( گردشــگری تاریخــی کــه شــامل ابنی
متعــدد تاریخــی و باســتانی از دوره هــای کهــن تــا دورۀ معاصر 
ــن،  ــم و رای ــت، ارگ ب ــای تمــدن جیرف ــد بقای اســت )مانن
ــاغ  ــاهزاده، ب ــاغ ش ــه، ب ــد جبلی ــد، گنب ــی میمن ــتای تاریخ روس
فتح آبــاد، مقبــرۀ خواجــه اتابــک، بناهــای تاریخــی شــهر کرمــان(. 
ــه  ــم( ک ــت )اکوتوریس ــوزۀ طبیع ــگری در ح 2( گردش
ــوع  ــاد و تن ــعت زی ــان دارای وس ــتان کرم ــه اس ــن زمین در ای
آب وهوایــی اســت و در همــۀ فصــول ســال می توانــد میزبــان 
گردشــگران باشــد. چالــۀ لــوت، جازموریــان، درۀ راگــه، 
ــۀ گردشــگری از جاذبه هــای  ــر و مناطــق نمون پــارک ملــی خب
ــود  ــت. وج ــان اس ــتان کرم ــی در اس ــگری طبیع ــم گردش مه
ــان را  ــگری کرم ــۀ گردش ــتاهای نمون ــارها و روس ــا، آبش کوه ه
ــور  ــی کش ــگری طبیع ــوع گردش ــای متن ــی از جاذبه ه ــه یک ب
ــرایط  ــت ش ــوم، به عل ــگری نج ــت. گردش ــرده اس ــل ک تبدی
جغرافیایــی و آســمان کرمــان نیــز از ظرفیت هــای گردشــگری 
اســتان کرمــان اســت کــه حالتــی بین بخشــی دارد و در حــوزۀ 

ــرد. ــرار می گی ــز ق ــی نی ــگری علم گردش
وجــود  به علــت  کــه  فرهنگــی  گردشــگری   )3
فرهنگ هــا و اقــوام گوناگــون و شــیوه های زندگــی روســتایی و 
عشــایری جذابیــت زیــادی بــرای عاقه منــدان بــه گردشــگری 

فرهنگــی دارد.
ــاجد  ــود مس ــت وج ــز به عل ــی نی ــگری مذهب 4( گردش
و  امام زاده هــا  و  گوناگــون  تاریخــی  دوره هــای  از  متعــدد 
زیارتگاه هــا یکــی از جذاب تریــن حوزه هــای گردشــگری 
در اســتان کرمــان اســت. عاوه برایــن، وجــود مقبــرۀ عارفــان 
ــعۀ  ــۀ توس ــی زمین ــه ول ــاه نعمت الل ــرۀ ش ــه مقب ــام دار ازجمل ن

ــد. ــم می کن ــز فراه ــی را نی ــگری عرفان گردش

جــذب  در  فراوانــی  ظرفیــت  کرمــان  اســتان   )5
گردشــگری حــوزۀ ســامت دارد و وجــود پزشــکان متخصــص 
ــن  ــرای ای ــت الزم ب ــکی ظرفی ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش و چن

حــوزه را فراهــم می کنــد.
ــر  ــش )ه ــن پژوه ــم و مضامی ــش، مفاهی ــن بخ در ای
مفهــوم بیانگــر یــک چالــش توســعۀ پایــدار گردشــگری 
اســتان کرمــان اســت( در قالــب جــدول نشــان داده می شــود؛ 
ــی  ــۀ داده های ــوم نمون ــر مفه ــار ه ــه در کن ــب ک ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــده( ک ــع استفاده ش ــر مناب ــا و دیگ ــول از مصاحبه ه )نقل ق
هــر مفهــوم بــر اســاس آن شــکل گرفتــه اســت ارائــه می شــود. 
پــس از هــر جــدول، توضیــح و تفســیر مربــوط بــه هــر مفهــوم 
ــش  ــای پژوه ــتری از داده ه ــای بیش ــه نمونه ه ــده و ب ــه ش ارائ
ــوالت  ــاس مق ــر اس ــداول ب ــیم ج ــت. ترس ــده اس ــاره ش اش
ــش  ــوالت پژوه ــک از مق ــت )هری ــده اس ــام ش ــش انج پژوه
ــدار  ــگری پای ــعۀ گردش ــای توس ــته ای از چالش ه ــامل دس ش
ــای  ــته از چالش ه ــی، آن دس ــت(. به عبارت ــان اس ــتان کرم اس
ــر  ــا یکدیگ ــه ب ــان ک ــتان کرم ــدار اس ــگری پای ــعۀ گردش توس
ــار هــم  ارتبــاط و همخوانــی دارنــد در یــک مضمــون و در کن

قــرار گرفته انــد.

چالش های مربوط به مضمون سیاست گذاری 
و برنامه ریزی

داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 
برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری  مضمــون  در  پژوهــش 
چالش  هــای  از  منظــور  اســت.  شــده    دســته بندی 
اســت  چالش  هایــی  برنامه ریــزی  و  سیاســت گذاری 
و  سیاســت گذاری  محتــوای  و  بــه روش  هــا  مربــوط  کــه 
برنامه ریــزی در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان 
کرمــان اســت. مفاهیــم و نمونــۀ داده هــای مربــوط بــه هریــک 

در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت.

جدول 2: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون سیاست گذاری و برنامه ریزی

نمونۀ داده هامفهوم

برنامۀ جامع و راهبردی در قالب طرح های اجرایی در زمینۀ توسعۀ گردشگری استان کرمان وجود ندارد )مصاحبۀ 1، 1398(.فقدان برنامۀ جامع و راهبردی 

فقدان برنامۀ راهبردی و عملیاتی
نبود برنامۀ راهبردی و عملیاتی در زمینۀ توسعۀ گردشگری و فقدان چشم انداز توسعۀ گردشگری استان کرمان یکی از 

مشکات مهم این حوزه است )مصاحبۀ 2، 1398(.

قوانین و مصوبات مشکل  ساز
قوانین و مصوبات مشکل ساز برای کسانی که در زمینۀ صنعت گردشگری فعالیت می کنند یکی از چالش های

 این حوزه است )مصاحبۀ 1، 1398(.

مغفول ماندن آیین نامه های بخش 
گردشگری

بسیاری از آیین نامه های بخش گردشگری از جمله تدوین سند گردشگری استان تاکنون مغفول مانده است. عاوه بر این 
حوزه و با توجه به ظرفیت های موجود در استان، پیشنهاد تدوین همۀ آیین نامه های مربوط به فضای کسب وکار 

را مطرح کرده ایم )طبیب زاده، 1396(.

تغییر دولت ها و تغییر سیاست ها
تغییر دولت ها به تغییر سیاست ها منجر می شود و این چالشی مهم است. تحوالت سیاسی به کاهش و افزایش

 گردشگر منجر می شود )مصاحبۀ 5، 1389(.
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نمونۀ داده هامفهوم

بی توجهی به ابعاد مختلف گردشگری
مدیران ارشد ما هنوز به تعریفی جامع از گردشگر، صنعت گردشگری و حوزه های مختلف این صنعت دست نیافته اند. 

به عبارتی برای مدیران ارشد گردشگری هنوز این سؤاالت اساسی پاسخ روشنی ندارد )مصاحبۀ 6، 1389(. 

بی استفاده ماندن مزیت ها و ظرفیت های 
گردشگری

تنوع کشاورزی، تنوع آب وهوا، جاذبه های طبیعی و تاریخی، دمای بی سابقۀ 76 درجه در کویر کرمان و برداشت پسته 
از جمله مزیت های استان کرمان برای جذب گردشگر است که بی استفاده مانده و در بسیاری از نقاط دنیا معیاری برای 

جذب توریسم است. تنوع شیرینی و غذای کرمان شگفت انگیز است و باید شیرینی و غذای سنتی شهر مشخص، نهادینه 
و معرفی شود )کرمانی، 1398(.

اولویت نبودن گردشگری

مدیران گردشگری ما باید تکلیف این سؤال اساسی را مشخص کنند که آیا رونق صنعت گردشگری جزو اولویت های 
توسعه در استان کرمان قرار دارد یا نه. پس از این که پاسخ به این سؤال کان و اساسی مشخص شد، باید به سراغ سایر 
 اگر پاسخ سؤال اول مثبت بود باید مشخص شود که آیا تمامی حوزه های صنعت گردشگری مدنظر 

ً
چالش ها رفت. مثا

است یا فقط حوزه های خاصی... )مصاحبۀ 6، 1389(.

یکی از چالش های مهم توسعۀ گردشگری این است که در این زمینه نتوانسته ایم رقابت ایجاد کنیم )مصاحبۀ 5، 1389(.ضعف رقابت در گردشگری

فصلی بودن گردشگری
زنگ گردشگری درکشور ما ایام عید نواخته می شود و دیگر کم رنگ می شود. الزم است در سایر فصول سال هم از آن 

حمایت شود )مصاحبۀ 9، 1398(.

بی توجهی به کسب وکار گردشگری 
روستاییان

 آموزش های کسب وکار برای افرادی که تازه وارد گردشگری شده اند، 
ً
نبود تخصیص یا کمبود بودجه در برخی بخش ها مثا

مثل روستاییان )مصاحبۀ 13، 1389(.

نبود اطاعات کافی دربارۀ 
زیرساخت های گردشگری

نبود اطاعات کافی و درست دربارۀ زیرساخت های گردشگری به منظور برنامه ریزی برای آینده یکی از چالش های مهم 
توسعۀ گردشگری استان است )مصاحبۀ 13، 1389(.

کلی گرایی در تصمیم گیری ها
کلی گرایی در تصمیم گیری ها یکی از چالش های مهم توسعۀ گردشگری استان است. در بسیاری موارد نمی توان نتایج را 

تعمیم داد. چالش های سایت های تاریخی و هتل با سایت های طبیعی متفاوت است )مصاحبۀ 13، 1389(. 

کمبود ایده های توسعۀ گردشگری
نبود مدیران کارآمد و متخصص و وجود مدیرانی که ایده و خاقیت ندارند و نگاهشان همیشه به برنامه ها و بودجه های 

مرکز است )مصاحبۀ تور 2، 1398(.

چالش های مربوط به مضمون مدیریتی و اداری
داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 
پژوهــش در مضمــون مدیریتــی و اداری دســته بندی شــده   
ــه  ــه چالش هایــی گفت اســت. چالش هــای مدیریتــی و اداری ب

ــی  ــاختار مدیریت ــران و س ــای مدی ــه ویژگی ه ــه ب ــود ک می ش
و اداری حــوزۀ گردشــگری اســتان کرمــان مرتبــط اســت. 
مفاهیــم و نمونــۀ داده هــای مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول 

ــت. ــده اس ــان داده ش 3 نش

جدول 3: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون مدیریتی و اداری

نمونۀ داده هامفهوم

ناهماهنگی بین سازمان های دولتی
یکی از چالش های مهم توسعۀ گردشگری استان کرمان ناهماهنگی در همکاری بین سازمان های دولتی ذی ربط در صنعت 

گردشگری است و تصمیم گیری های منفک این سازمان ها مانع توسعۀ گردشگری است )مصاحبۀ 1، 1398(.

در مؤسسات گردشگری استان کرمان، کادر اداری در مواردی بی تجربه و کم اطاع اند )مصاحبۀ 1، 1398(.بی تجربگی نیروی انسانی

مدیران باید نگرش مثبت به گردشگری داشته باشند و از وابستگی های سیاسی به دور باشند )مصاحبۀ 5، 1389(.سیاسی بودن مدیران گردشگری

مرکزگرایی مدیران گردشگری
نبود مدیران کارآمد و متخصص و وجود مدیرانی که ایده و خاقیت ندارند و نگاهشان همیشه به برنامه ها و بودجه های

 مرکز است )مصاحبۀ تور 2، 1398(.

ضعف تخصص گرایی در گردشگری
نکته و چالش دوم تخصص گرایی در صنعت گردشگری و به خصوص در بخش مدیریت گردشگری است که باید تجدیدنظر 

کلی دربارۀ آن صورت گیرد )مصاحبۀ 6، 1389(.  

عاوه بر بخش نامه هایی که در این زمینه وجود دارد، اعمال سلیقه از سوی مسئوالن و کارشناسان زیاد است )مصاحبۀ 10، 1398(.اعمال سلیقۀ مدیران
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نمونۀ داده هامفهوم

ضعف نظارت بر قیمت ها
 قیمت ها در جنگل قائم و بوستان مادر که از پارک های شلوغ کرمان 

ً
نظارتی بر قیمت های فروشگاه ها در پارک ها وجود ندارد. مثا

است در برخی روزها افزایش زیادی پیدا می کند. گاهی قیمت ها بیش از 100 درصد افزایش می یابد )مصاحبۀ 7، 1398(.

نبود نظارت و خاقیت
برخی از چالش های گردشگری ریشه در مدیریت و نظارت و نبود خاقیت دارد که بدون بودجه هم قابل حل است

 )مصاحبۀ 7، 1398(.

کمبود نقدینگی فعاالن گردشگری
 با مشکل کمبود نقدینگی روبه رو می شوند و مشکات 

ً
از سویی افرادی که به فعالیت در حوزۀ گردشگری عاقه مندند معموال

عدیده ای که در دریافت وام از نظام بانکی با آن مواجه اند سبب انصراف عاقه مندان فعالیت در این حوزه می شود
 )مصاحبۀ 8، 1398(.

پیچیدگی دریافت تسهیات 
گردشگری

پیچیدگی مسیر دریافت تسهیات برای توسعۀ خدمات و اماکن الزم در گردشگری برای سرمایه گذاران یکی از مشکات مهم 
این صنعت است. برای دریافت تسهیات در استان کرمان پس از ارائۀ طرح و تأیید آن باید به تهران مراجعه شود 

)مصاحبۀ تور 5، 1398(. 

کمبود بودجۀ آموزش کسب وکار 
گردشگری

 آموزش های کسب وکار برای افرادی که تازه وارد گردشگری شده اند، 
ً
عدم تخصیص بودجه یا کمبود آن در برخی بخش ها، مثا

مثل روستاییان )مصاحبۀ 13، 1389(.

ضعف دانشگاه علمی کاربردی میراث 
فرهنگی

دانشگاه علمی کاربردی میراث فرهنگی از غنای کافی برخوردار نیست، به نیروی انسانی و توانمندی آن توجه کافی نمی شود و 
پست های مدیریتی را غیرکرمانی ها اداره می کنند )مصاحبۀ 10، 1398(.

وضعیت متزلزل حفاظت از آثار و 
محوطه های تاریخی

استان کرمان، در مقایسه با استان هایی مانند یزد، اصفهان و حتی خراسان جنوبی، در حفاظت از آثار و محوطه ها و ابنیۀ 
تاریخی وضعیتی بسیار متزلزل دارد )مصاحبۀ 11، 1398(.

رابطۀ یک سویۀ سازمان  های مردم نهاد 
با سازمان میراث فرهنگی

سوء مدیریت هایی وجود داشته است و تاکنون ارتباطی که با سازمان میراث فرهنگی داشته ایم یک طرفه بوده است؛ به این معنی 
که اگر آنان 30 درصد از ما حمایت کرده  اند ما 70 درصد از میراث فرهنگی کرمان حمایت کرده ایم )پورشعبان، 1397( .

نبود حمایت مالی سازمان میراث 
فرهنگی از سازمان  های مردم نهاد 

متأسفانه از سوی سازمان بازخورد نداشته ایم؛ اما تاکنون کوتاه نیامده ایم. با وجود وضعیت و شرایط نامناسب اقتصادی از 
جیب هزینه کرده ایم، چرا که سازمان میراث فرهنگی حتی یک ریال کمک نکرده است )پورشعبان، 1397(.

مضمون  حمل ونقل  به  مربوط  چالش های 
و ارتباطات

داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 

ــته بندی  ــات دس ــل و ارتباط ــون  حمل ونق ــش در مضم پژوه
شــده   اســت. ایــن مفاهیــم و نمونــۀ داده هــای مربــوط بــه هــر 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 4 نش ــوم در ج مفه

جدول 4: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون  حمل ونقل و ارتباطات

نمونۀ داده هامفهوم

ضعف ایمنی  حمل ونقل
ازجمله مشکات مهم توسعۀ گردشگری کرمان ایمن نبودن وسایل نقلیه و جاده ها است. در مواردی این وسایل  حمل ونقل 

راحت و زیبا نیستند )مصاحبۀ 1، 1398(.

فقدان پارکینگ مناسب
برخی از جاذبه های گردشگری استان کرمان فاقد راه ارتباطی مناسب است یا پارکینگ مناسبی در اطراف آن ها وجود ندارد 

)مصاحبۀ 4، 1398(.

فقدان سامانۀ اطاعات جغرافیایی
سامانۀ اطاعات جغرافیایی برای اطاع از محل پارکینگ ها و سایر امکانات گردشگری به صورت آناین در دسترس 

گردشگران نیست )مصاحبۀ 2، 1398(.

پراکندگی جاذبه های گردشگری
با توجه به این که ظرفیت های گردشگری استان در سطح منطقه پراکنده است. ارائۀ خدمات مطلوب در حوزۀ  حمل ونقل و 

ارتباط جمعی ضروری است )مصاحبۀ 12، 1389(. 

آسیب پذیری راه ها در برابر حوادث 
غیرمترقبه

آسیب پذیری بسیاری از راه های زمینی در مخاطرات مثل سیل و زلزله و ریزش کوه، نبود راه ارتباطی تلفن و اینترنت در برخی 
مناطق دورافتادۀ گردشگری مثل روستاهای اطراف شهداد )مصاحبۀ 13، 1389(. 

قرارداشتن کرمان در انتهای مسیر 
گردشگری 

قرارداشتن کرمان در انتهای مسیر گردشگری نیز از دیگر مشکات محسوب می شود؛ یعنی وقتی گردشگری به کرمان آمد، 
چون بعد از آن مقصدی برای گردشگری تعریف نشده است، باز هم باید مسیری را که آمده است برگردد و این کار دشواری 

است. بنابراین برای رفع این مشکل باید پروازهای مناسبی پیش بینی شود )سیاوشی، 1394(.
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نمونۀ داده هامفهوم

نبود پرواز خارجی مستقیم
نبود پرواز خارجی مستقیم به استان کرمان یکی از مهم ترین مشکات پیش روی توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان است 

)مصاحبۀ تور 5، 1398(.

نوسان قیمت بلیت های پرواز
نوسانات بیش ازحد قیمت بلیت های پرواز  به استان کرمان چالش بزرگ دیگری برای صنعت گردشگری استان کرمان است 

)مصاحبۀ تور 5، 1398(

قرارداد با آژانس های مسافرتی 
غیرکرمانی

متأسفانه امکان رقابت آژانس های کرمان با آژانس های مسافرتی تهران وجود ندارد و بیشتر با آژانس های تهران قراداد بسته 
می شود و کرمانی ها کمتر مورد توجه قرار می گیرند )مصاحبۀ 10، 1398(.

زیرساخت ها در حوزۀ اینترنت هتل ها و بوم گردی به خوبی فراهم نشده است )مصاحبۀ 10، 1398(.ضعف اینترنت مراکز اقامتی

ضعف ارتباطات در مناطق دورافتادۀ 
گردشگری

نبود راه ارتباطی تلفن و اینترنت در برخی مناطق دورافتادۀ گردشگری مثل روستاهای اطراف شهداد)مصاحبۀ 13، 1389(. 

چالش های مربوط به مضمون هتل داری و اقامت
داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 
ــده    ــته بندی ش ــت دس ــل داری و اقام ــون هت ــش در مضم پژوه

اســت. ایــن مفاهیــم و نمونــۀ داده هــای مربــوط بــه هــر مفهــوم 
در جــدول 5 نشــان داده شــده اســت.

جدول 5: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون هتل داری و اقامت

نمونۀ داده هامفهوم

فقدان هتل های بومی
هتل های متناسب با زیست بوم و هتل های سنتی متفاوت از جوامع صنعتی و مدرن در استان کرمان وجود ندارد. خود این نوع هتل ها  

جذابیت گردشگری دارند )مصاحبۀ 1، 1398(.

ضعف کمپ های کوه نوردی و 
طبیعت گردی

مراکز اقامتی و هتل های کرمان وضعیت مناسبی دارند اما در مجاورت برخی مقاصد گردشگری مثل کلوت های شهداد یا کمپ های 
کوه نوردی و طبیعت گردی وضعیت مطلوب نیست و الزم است تسهیاتی در اختیار هتل داران و عاقه مندان قرار گیرد تا این مراکز 

اقامتی توسعه یابند )مصاحبۀ 4، 1398(. 

کمبود ظرفیت اقامت
در حوزۀ هتل داری در سال های اخیر تعداد گردشگران بیش از ظرفیت مکان های اقامتی بوده است و این حوزه توسعه پیدا نکرده 

است )مصاحبۀ 5، 1389(.

کمبود اقامتگاه های مناسب
نبود اقامتگاه ها و هتل های مناسب در استان برای پذیرش ظرفیت زیاد گردشگری. گفتنی است، استان کرمان فقط یک هتل پنج ستاره 

دارد )مصاحبۀ تور 5، 1398(.

نیاز اساسی این نوع گردشگری تضمین امنیت و استراحتگاه  های بین راهی مطمئن است )مصاحبۀ 6، 1389(.تضمین امنیت استراحتگاه ها

نیروی انسانی در هتل داری به خوبی آموزش داده نشده است )مصاحبۀ 10، 1398(.ضعف نیروی انسانی هتل داری

نبود سامانۀ یک  پارچۀ معرفی 
امکانات اقامتی استان 

نبود سامانۀ یک پارچۀ معرفی امکانات اقامتی استان یکی از مشکات اصلی گردشگرانی است که وارد استان کرمان می شوند 
)مصاحبۀ 13، 1389(.

زیادبودن هزینۀ اقامتگاه ها نسبت به کیفیت با توجه به کمبود خدمات از چالش های مهم توسعۀ گردشگری است )مصاحبۀ تور 2، 1398(.زیادبودن هزینۀ اقامت

بعد مسافت اقامتگاه و 
جاذبه های گردشگری

فاصلۀ بیش ازحد هتل ها و اقامتگاه های مناسب با سایت های گردشگری برای استفادۀ گردشگران از مشکات گردشگری استان 
کرمان است )مصاحبۀ تور 5، 1398(.

ــه  ــائل موردتوج ــن مس ــی از مهم تری ــت یک ــئلۀ اقام مس
ــفر،  ــاز س ــش از آغ ــگران، پی  گردش

ً
ــوال ــت. معم ــگران اس گردش

ــای  ــد و برنامه ریزی ه ــی می کنن ــت را پیش بین ــل و اقام  حمل ونق
الزم را انجــام می دهنــد؛ درنتیجــه هرگونــه چالشــی در ایــن 

ــود. ــگران می ش ــراف گردش ــث انص ــا باع زمینه ه

در زمینــۀ هتــل داری و مســئلۀ اقامــت، چالش هــای 
ــن  ــی از ای ــت. برخ ــده اس ــان ش ــا بی ــددی در مصاحبه ه متع
ــت  ــه کیفی ــوط ب ــی مرب ــت و برخ ــه کّمی ــوط ب ــا مرب چالش ه

ــت. ــان اس ــتان کرم ــگران در اس ــت گردش ــز اقام مراک
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چالش هــای مربــوط بــه مضمــون تبلیغــات 
و اطالع رســانی

داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 

ــته بندی  ــانی دس ــات و اطاع رس ــون تبلیغ ــش در مضم پژوه
شــده   اســت. ایــن مفاهیــم و نمونــۀ داده هــای مربــوط بــه هــر 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــدول 6 نش ــوم در ج مفه

جدول 6: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون تبلیغات و اطالع رسانی

نمونه داده هامفهوم

ناشناخته بودن کرمان
استان کرمان هنوز ناشناخته است. این استان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، تمدن ها و ظرفیت های فراوانی در خود 

نهفته است که با برنامه ریزی و تبلیغات اصولی می شود استان کرمان را به مقصد نهایی برای گردشگران تبدیل کرد 
)مصاحبۀ 12، 1389(.

تصویر غیرواقعی از استان کرمان

متأسفانه بسیاری از جاذبه های گردشگری استان کرمان ناشناخته مانده است و تصویری که از استان کرمان در ذهن 
 شاهد تعجب و شگفتی بسیاری از مسافران 

ً
گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد خیلی منطبق با واقع نیست. شخصا

پس از ورود به استان کرمان بوده ام. در نتیجه الزم است جاذبه های گردشگری کرمان به شکل مطلوب تری تبلیغ شود 
)مصاحبۀ 4، 1398(. 

ضعف تبلیغات گردشگری
برنامه های تبلیغاتی متنوعی برای معرفی جاذبه های گردشگری نداریم یا محدودیت در این زمینه وجود دارد. سیستم واحدی 

برای تبلیغات و بازاریابی گردشگری برای استان کرمان وجود ندارد )مصاحبۀ 1، 1398(.

فقدان فرهنگ فضای مجازی 
در تبلیغات گردشگری

فرهنگ فضای مجازی برای استفاده در تبلیغات گردشگری شکل نگرفته است )مصاحبۀ 2، 1398(.

ضعف تبلیغات بومگردی ها

 پیگیر 
ً
مراکز بوم گردی در استان درحال شکل گیری است اما هیچ تبلیغی انجام نمی شود تا مردم با آن  آشنا شوند. من که تقریبا

 در رفسنجان دو سه مرکز بوم گردی وجود دارد. بومگردی ها که از 
ً
این مسائل هستم تازه دو هفته پیش متوجه شدم که مثا

نظر محیط راحت و دنج و از نظر خدمات و هزینه ها مزیت های خوبی نسبت به هتل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها دارند 
ناشناخته مانده اند )مصاحبۀ 7، 1398(.

ضعف تبلیغات جهانی 
گردشگری کرمان

متأسفانه دربارۀ کرمان و آثار گردشگری آن تبلیغات کمی در جهان شده است )مصاحبۀ 10، 1398(.

جامع نبودن تبلیغات گردشگری
تبلیغ جاذبه های گردشگری استان به صورت کامل و جامع صورت نمی گیرد، حال آن که تبلیغات چه به صورت چاپ در 

گاهی افراد و شناخت آنان تأثیر بسزایی دارد و در  روزنامه ها و مجات و چه به صورت پخش تلویزیونی در افزایش سطح آ
جذب گردشگر مؤثر خواهد بود. این مورد نیز نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئوالن ذی ربط است )مصاحبۀ تور 1، 1398(.

ــغ  ــگر، تبلی ــذب گردش ــر ج ــر ب ــل مؤث ــی از عوام یک
ــورت  ــت. در ص ــگری اس ــاخت های گردش ــا و زیرس جاذبه ه
فراهم بــودن زیرســاخت ها، اگــر تبلیغــات و اطاع رســانی 
ــر  ــگران تصوی ــود و گردش ــام نش ــی انج ــگری به خوب گردش
روشــنی از وضعیــت گردشــگری منطقــه نداشــته باشــند 
دســت یابی بــه اهــداف توســعۀ گردشــگری میســر نمی شــود.
گردشــگری  توســعۀ  مهــم  چالش هــای  از  یکــی 
ــای  ــش و گفته ه ــای پژوه ــه در مصاحبه ه ــان، ک ــتان کرم اس
گردشــگران و فعــاالن صنعــت گردشــگری کرمــان مــورد 
ــودن  ــت، »منطبق نب ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــد ج کی ــه و تأ توج
تصــور گردشــگران بــا واقعیــت جاذبه هــای گردشــگری 
ــن اســت کــه  ــد ای ــدگاه مؤی ــن دی اســتان کرمــان« اســت. ای
جاذبه هــای گردشــگری اســتان کرمــان به خوبــی معرفــی 

ــود  ــتان از وج ــی اس ــردم بوم ــی م ــواردی حت ــده اند. در م نش
برخــی جاذبه هــا در اســتان کرمــان اطــاع ندارنــد و در 
 از 

ً
ــا ــان عمدت ــتان کرم ــه اس ــگران ورودی ب ــوع گردش مجم

ــوند. ــرت می ش ــار حی ــوع دچ ــای متن ــن جاذبه ه ــود ای وج

چالش های مربوط به مضمون زیرساخت ها 
و امکانات رفاهی و تفریحی

داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 
ــی و  ــات رفاه ــاخت ها و امکان ــون زیرس ــش در مضم پژوه
ــۀ  ــم و نمون ــن مفاهی ــت. ای ــده   اس ــته بندی ش ــی دس تفریح
ــان داده  ــدول 7 نش ــوم در ج ــر مفه ــه ه ــوط ب ــای مرب داده ه

ــت. ــده اس ش
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جدول 7: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون زیرساخت ها و امکانات رفاهی و تفریحی

نمونه داده هامفهوم

فقدان رستوران استاندارد برای گردشگران 
خارجی

رستوران استاندارد برای گردشگران خارجی نداریم و با استانداردهای جهانی فاصله داریم )مصاحبۀ 5، 1389(.

فقدان رستوران مناسب در مجاورت جاذبه ها
 خوب پیدا 

ً
وضعیت زیرساخت های گردشگری در شهرستان های استان خوب نیست. یعنی شما یک غذاخوری نسبتا

نمی کنید. این معضل در روزهای تعطیل بیشتر می شود. بر اساس تجربه های شخصی، من در شهرهای بم، شهداد و 
راین که از مراکز مهم گردشگری استان هستند با این معضل مواجه بوده ام )مصاحبۀ 7، 1398(. 

پول بلیت و ورودی برای برخی از مراکز دریافت می کنند ولی کوچک ترین خدماتی ارائه نمی شود. ارائه ندادن خدمات در قبال هزینۀ بلیت

ضعف روشنایی و امکانات بهداشتی پارک ها
برخی از پارک های موجود حتی المپ برای روشنایی ندارند، برای نمونه، پارک شهرک نیکزاد. گردشگر حق دارد در 
پارکی استراحت کند که روشنایی داشته باشد، سرویس بهداشتی هایش شیر سالم و المپ داشته باشد و تمیز باشد 

)مصاحبۀ 7، 1398(. 

دسترسی به منابع مالی و دستگاه خودپرداز بسیار کم است. برای مثال، روستای شفیع آباد شهداد )مصاحبۀ 13، 1389(.ضعف دسترسی به خودپرداز

کمبود بخش درمانی فعال 
کمبود بخش درمانی فعال در حوزۀ گردشگری مانند محور گردشگری هفت باغ از مشکات مهم این حوزه است 

)مصاحبۀ تور 2، 1398(.

مشکات تجهیز خانه های قدیمی به عنوان 
زیرساخت گردشگری

خانه های قدیمی زیادی در شهر کرمان وجود دارد که خیلی ها ترغیب می شوند این مکان ها را تعمیر، تجهیز و برای 
رستوران و اقامتگاه استفاده کنند اما این خانه ها در تملک میراث فرهنگی است و میراث فقط یک سال اجازۀ واگذاری 

می دهد که برای سرمایه گذاران به صرفه نیست )سیاوشی، 1394(. 

در استان کرمان زیرساخت های گردشگری در بعد تفریحی، مثل باغ وحش استاندارد، وجود ندارد )مصاحبۀ 1، 1398(.نبود باغ وحش استاندارد

ضعف امکانات تفریحی جاذبه های 
برون شهری

امکانات تفریحی در مجاورت جاذبه های گردشگری شهری وضعیت خوبی دارد اما دربارۀ جاذبه های روستایی و دور از 
مراکز شهری وضعیت مطلوب نیست )مصاحبۀ تور 7، 1398(.

کمبود تابلوهای راهنمای گردشگری
نبود تابلوهای راهنمای مناطق تفریحی، سیاحتی، باستانی، تاریخی و گردشگری برای هدایت گردشگران به مناطق 

گردشگری از مشکات این استان است. گفتنی است حتی خود مردم استان کرمان از وجود بیشتر سایت های گردشگری 
موجود در استان کرمان بی خبرند )مصاحبۀ تور 5، 1398(.

ضعف امکانات گردشگری مجاور جاذبه ها
بیشتر سایت های های گردشگری استان کرمان فاقد همه یا بیشتر امکانات و تأسیسات و زیرساخت  های الزم گردشگری 

 سایت مهم شهداد فاقد همۀ زیرساخت  ها و تأسیسات گردشگری است )مصاحبۀ تور 5، 1398(.
ً
استان است. مثا

نبود امکانات در زمینۀ جاذبۀ 
گردشگری نجوم 

آسمان کرمان خود یک جاذبه است،اما برای دیدن ستاره ها تلسکوپی در این شهر وجود ندارد، درحالی که می توان یک روز 
را برای دیدن ستاره های کویر به جهان معرفی کرد اما در کرمان و ایران به این مباحث پرداخته نشده است )کرمانی، 1398(.

رونــق  موجــب  گردشــگری  جاذبه هــای  وجــود  صــرف 
ــگری  ــای گردش ــورداری جاذبه ه ــود. برخ ــگری نمی ش گردش
ــگران  ــذب گردش ــت ج ــی قابلی ــی و تفریح ــات رفاه از امکان
ــق اقتصــاد محلــی می شــود،  را افزایــش می دهــد، باعــث رون
را  گردشــگری  توســعۀ  زمینــۀ  و  می کنــد  ایجــاد  اشــتغال 
ــی  ــاخت های رفاه ــه زیرس ــه ب ــن رو توج ــد. ازای ــم می کن فراه
ــد  ــه بای ــر منطق ــگری ه ــای گردش ــل جاذبه ه ــی مح و تفریح

ــرد. ــرار گی ــط ق ــازمان های ذی رب ــه س ــورد توج م

ــه مضمــون آمــوزش  چالش هــای مربــوط ب
و راهنمــای گردشــگران

داده هــای  از  استخراج شــده  چالش هــای  از  برخــی 
گردشــگران  راهنمــای  و  آمــوزش  مضمــون  در  پژوهــش 
ــای  ــۀ داده ه ــم و نمون ــن مفاهی ــت. ای ــده   اس ــته بندی ش دس
مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول 8 نشــان داده شــده 

اســت.
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جدول 8: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون آموزش و راهنمای گردشگران

نمونه داده هامفهوم

ضعف زبان انگلیسی راهنمایان
بسیاری از لیدرها و هتل داران و کارشناسان فعال در زمینۀ گردشگری به زبان انگلیسی تسلط ندارد 

)مصاحبۀ 1، 1398(.

ضعف اطاعات راهنمایان گردشگری
عدم حضور کارشناسان زبده در اماکن تاریخی به شدت احساس می شود. کارشناسان حاضر نمی توانند به 

سؤاالت تاریخی و باستان شناسی مردم پاسخ دهند و این مسئله را از نزدیک شاهد بودم 
)مصاحبۀ 9، 1398(.

استفاده نکردن از راهنمایان محلی
فرهنگ گردشگری استان هنوز در استفاده از راهنمایان محلی گردشگری توسعه نیافته است

 )مصاحبۀ 2، 1398(.

محدودیت زمان بازدید راهنمایان 
گردشگری

راهنمای گردشگران در بسیاری موارد وجود ندارد یا ساعت های بازدید و زمان حضور راهنمایان محدود 
است )مصاحبۀ 5، 1389(.

کمبود راهنما در مراکز تاریخی

براساس تجربه شخصی، مراکز تاریخِی که از مهم ترین جاذبه های  گردشگری استان کرمان هستند، فاقد 
گاهی این بناها را نگاه کنند. نصب یک تابلو  راهنما که درباره آن مراکز به گردشگران توضیح دهد تا با آ

معرفی با فونت ۱۰ در ورودی ها کافی نیست. مردم حوصله ایستادن و خواندن آنها را ندارند 
)مصاحبه 7، 1398(. 

ضعف آموزش سازمان میراث فرهنگی 
در مدارس

اولین چالش در این زمینه گردشگری مدارس است. میراث فرهنگی در مدارس حضوری کم رنگ دارد و 
در سرفصل های درسی مدارس این مسئله کم رنگ است )مصاحبۀ 9، 1398(.

ضعف موسسات آموزش راهنمایان 
گردشگری

گاهی و معرفت الزم را داشته باشند به اندازۀ کافی  استادان و مدرسانی که در حوزه های تاریخ و تمدن آ
نیستند و این موضوع در وضعیت آموزشی مؤسساتی که درحال حاضر عهده دار برگزاری دوره های آموزشی 

 مشهود است )مصاحبۀ 11، 1398(.
ً
تورلیدری هستند کاما

کاربردی نبودن آموزش و فقدان 
آموزش های پیوسته

فقدان آموزش های پیوسته از بلندمدت برای دست اندرکاران گردشگری، کاربردی نبودن برخی آموزش  ها، 
فقدان نیازسنجی بر اساس کاستی ها از مشکات مهم در این زمینه است )مصاحبۀ 13، 1389(.

مشکل اشتغال راهنمایان گردشگری
نبود اشتغال پویا برای راهنمایان گردشگری به منظور ایجاد اشتیاق به ادامۀ فعالیت در این زمینه از 

چالش های مهم است )مصاحبۀ تور 2، 1398(.

افزایــش  گردشــگران،  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی 
ــت  ــی اس ــا و جاذبه های ــارۀ مکان ه ــش درب ــات و دان اطاع
ــات  ــن اطاع ــه ای ــت یابی ب ــد. دس ــد می کنن ــه از آن بازدی ک
ــگری  ــای گردش ــل جاذبه ه ــه در مح ــت ک ــن اس ــتلزم ای مس
امکانــات الزم وجــود داشــته باشــد و افــرادی حضــور داشــته 
ــار  ــب در اختی ــیوۀ مناس ــا ش ــات را ب ــن اطاع ــه ای ــند ک باش
گردشــگران قــرار دهنــد. ایــن کار بــر عهــدۀ مفســران ســازمان 
 
ً
میــراث فرهنگــی و راهنمایــان گردشــگری اســت کــه معمــوال
در محــل جاذبه هــای گردشــگری یــا در کل مســیر گردشــگری 

ــد. ــرار می دهن ــگران ق ــار گردش ــات الزم را در اختی اطاع
چالش هــای  از  برخــی  پژوهــش  مصاحبه هــای  در 
ــه ایــن مضمــون  توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان ب
ــا بحــث راهنمــای  ارتبــاط داشــت. یکــی از نــکات مرتبــط ب

نمــود  خارجــی  گردشــگران  دربــارۀ  کــه  گردشــگران 
اســت  زبــان خارجــی  بــه  راهنمایــان  تســلط  می یابــد، 
تــا بتواننــد اطاعــات الزم را دربــارۀ آثــار و جاذبه هــای 
گردشــگری به خوبــی منتقــل کننــد. در ایــن زمینــه، در 
یکــی از مصاحبه هــا آمــده اســت: »بســیاری از تورلیدرهــا و 
هتــل داران و کارشناســان فعــال در زمینــۀ گردشــگری بــه زبــان 

انگلیســی تســلط ندارنــد )مصاحبــۀ 2، 1398(.

چالش های مربوط به مضمون محیط زیست
برخــی از چالــش استخراج شــده از داده هــای پژوهــش 
ــن  ــت. ای ــده اس ــته بندی ش ــت دس ــون محیط زیس در مضم
مفاهیــم و نمونــۀ داده هــای مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول 

9 نشــان داده شــده اســت.
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جدول 9: داده ها و مفاهیم مربوط به مضمون محیط زیست

نمونۀ داده هامفهوم

وجود گردوغبار
وجود گردوغبارهای فصلی یکی از معضات محیط زیستی استان کرمان است که باعث کاهش جذب 

گردشگر در برخی فصول سال می شود )مصاحبۀ 2، 1398(.

طوفان های شن و ماسه
طوفان های شن و ماسه در برخی مناطق استان کرمان که سایت های گردشگری تاریخی و طبیعی بسیاری دارند 

از چالش های محیط زیستی گردشگری استان کرمان است )مصاحبۀ تور 5، 1398(.

تغییر کاربری زمین های کشاورزی
یکی دیگر از چالش های گردشگری کرمان، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و روستایی است که گردشگری 

این حوزه را تهدید می کند )مصاحبۀ 2، 1398(.

گستردگی استان کرمان
گستردگی استان کرمان باعث می شود گردشگران برخی مقاصد گردشگری را در سفر خود از دست بدهند 

)مصاحبۀ 4، 1398(. 

در کلوت ها آسیب های جدی زیست محیطی وجود دارد )مصاحبۀ 5، 1389(.آسیب های زیست محیطی کلوت ها

اسکان نامناسب و تخریب 
محیط زیست

نبود زیرساخت های مناسب در حوزه های گردشگری، اماکن خدماتی در محل ها و حضور گردشگران باعث 
استفادۀ ناصحیح از محیط زیست شده و اسکان نادرست گردشگران باعث ایجاد آسیب به محیط زیست شده 

است )مصاحبۀ 12، 1389(.

گردشگری انبوه و نابودی محیط زیست
نابودی گونه های نادر گیاهی و جانوری بخاطر گردشگری انبوده از چالش های برخی سایت های گردشگری 

استان است)مصاحبه 13، 1389(.

آلودگی مقاصد گردشگری
آلودگی و انباشت زباله در مقاصد گردشگری، ازبین رفتن خاک، جداشدگی اکولوژیکی و مهاجرت از 

چالش های دیگر است )مصاحبۀ 13، 1389(. 

ــعۀ  ــدا توس ــش، ابت ــداف پژوه ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان متغیــر وابســته درنظــر 
گرفتــه شــده اســت. ســپس چالش هــای توســعۀ پایــدار 
ــده  ــایی ش ــت گانه شناس ــن هش ــب مضامی ــگری در قال گردش
اســت: 1. سیاســت گذاری و برنامه ریــزی، 2. مدیریتــی و 
ــت،  ــل داری و اقام ــات، 4. هت ــل و ارتباط اداری، 3.  حمل ونق

5. تبلیغــات و اطاع رســانی، 6. زیرســاخت ها و امکانــات 
رفاهــی و تفریحــی، 7. آمــوزش و راهنمــای گردشــگران، 
به عنــوان متغیرهــای  ایــن چالش هــا،  8. زیســت محیطی. 
مســتقل و مؤثــر، توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان را 
ــد. در جــدول 10 مضامیــن پژوهــش و مفاهیــم  تبییــن می کنن

ــت. ــده اس ــان داده ش ــا نش ــک از آن ه ــکیل دهندۀ هری تش

جدول 10: مضامین پژوهش و مفاهیم تشکیل دهندۀ آن

مفاهیم )چالش های توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان(مضامین 

سیاست گذاری و 
برنامه ریزی

1( فقدان برنامۀ جامع و راهبردی؛ 2( فقدان برنامۀ راهبردی و عملیاتی؛ 3( قوانین و مصوبات مشکل ساز؛ 4( مغفول ماندن 
آیین نامه های بخش گردشگری؛ 5( تغییر دولت ها و تغییر سیاست ها؛ 6( بی توجهی به ابعاد مختلف گردشگری؛ 

7( بی استفاده ماندن مزیت ها و پتانسیل های گردشگری؛ 8( اولویت نبودن گردشگری؛ 9( ضعف رقابت در گردشگری؛
 10( فصلی بودن گردشگری؛ 11( بی توجهی به کسب وکار گردشگری روستاییان؛ 12( نبود اطاعات کافی دربارۀ 

زیرساخت های گردشگری؛ 13( کلی گرایی در تصمیم گیری ها؛ 14( کمبود ایده های توسعۀ گردشگری

مدیریتی و اداری

1( ناهماهنگی بین سازمان های دولتی؛ 2( بی تجربگی نیروی انسانی؛ 3( سیاسی بودن مدیران گردشگری؛ 4( مرکزگرایی 
مدیران گردشگری؛ 5( ضعف تخصص گرایی در گردشگری؛ 6( اعمال سلیقۀ مدیران؛ 7( ضعف نظارت بر قیمت ها؛ 8( نبود 

نظارت و خاقیت؛ 9( کمبود نقدینگی فعاالن گردشگری؛ 10( پیچیدگی دریافت تسهیات گردشگری؛ 11( کمبود بودجۀ 
آموزش کسب وکار گردشگری؛ 12( ضعف دانشگاه علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی؛ 13( وضعیت متزلزل حفاظت 

از آثار و محوطه های تاریخی؛ 14( رابطۀ یک سویۀ سازمان های مردم نهاد با سازمان میراث فرهنگی؛ 15( فقدان حمایت مالی 
سازمان میراث فرهنگی از سازمان های مردم نهاد

 حمل ونقل و 
ارتباطات

1( ضعف ایمنی  حمل ونقل؛ 2( فقدان پارکینگ مناسب؛ 3( فقدان سامانۀ اطاعات جغرافیایی؛ 4( پراکندگی جاذبه های 
گردشگری؛ 5( آسیب پذیری راه ها در برابر حوادث غیرمترقبه؛ 6( قرارداشتن کرمان در انتهای مسیر گردشگری؛ 7( نبود پرواز 
خارجی مستقیم؛ 8( نوسان قیمت بلیت های پرواز؛ 9( قرارداد با آژانس های مسافرتی غیرکرمانی؛ 10( ضعف اینترنت مراکز 

اقامتی؛ 11( ضعف ارتباطات در مناطق دورافتادۀ گردشگری
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مفاهیم )چالش های توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان(مضامین 

هتل داری و اقامت
1( فقدان هتل های بومی؛ 2( ضعف کمپ های کوهنوردی و طبیعت گردی؛ 3( کمبود ظرفیت اقامت؛ 4( کمبود اقامتگاه های 

مناسب؛ 5( امنیت استراحتگاه ها؛ 6( ضعف نیروی انسانی هتل داری؛ 7( نبود سامانۀ یک پارچۀ معرفی امکانات اقامتی استان؛ 
8( زیادبودن هزینۀ اقامت؛ 9( بعد مسافت اقامتگاه ها و جاذبه های گردشگری

تبلیغات و 
اطاع رسانی

1( ناشناخته بودن کرمان؛ 2( تصویر غیرواقعی از استان کرمان؛ 3( ضعف تبلیغات گردشگری؛ 4( فقدان فرهنگ فضای 
مجازی در تبلیغات گردشگری؛ 5( ضعف تبلیغات بوم گردی ها؛ 6( ضعف تبلیغات جهانی دربارۀ گردشگری کرمان؛

 7( جامع نبودن تبلیغات گردشگری

زیرساخت ها و 
امانات رفاهی و 

تفریحی

1( فقدان رستوران استاندارد برای گردشگران خارجی؛ 2( فقدان رستوران مناسب در مجاورت جاذبه ها؛ 3( ارائه نکردن خدمات 
در قبال هزینۀ بلیت؛ 4( ضعف روشنایی و امکانات بهداشتی پارک ها؛ 5( ضعف دسترسی به خودپرداز؛ 6( کمبود بخش 

درمانی فعال؛ 7( مشکات تجهیز خانه های قدیمی به عنوان زیرساخت گردشگری؛ 8( نبود باغ وحش استاندارد؛
 9( ضعف امکانات تفریحی جاذبه های برون شهری؛ 10( کمبود تابلوهای راهنمای گردشگری؛ 11( ضعف امکانات 

گردشگری مجاور جاذبه ها؛ 12( نبود امکانات در زمینۀ جاذبۀ گردشگری نجوم 

آموزش و راهنمای 
گردشگران

1( ضعف زبان انگلیسی راهنمایان؛ 2( ضعف اطاعات راهنمایان گردشگری؛ 3( استفاده نکردن از راهنمایان محلی؛
 4( محدودیت زمان بازدید راهنمایان گردشگری؛ 5( کمبود راهنما در مراکز تاریخی؛ 6( ضعف آموزش میراث گردشگری در 

مدارس؛ 7( ضعف مؤسسات آموزش راهنمایان گردشگری؛ 8( کاربردی نبودن آموزش و فقدان آموزش های پیوسته؛
 9( مشکل اشتغال راهنمایان گردشگری

زیست   محیطی
1( وجود گرد وغبار؛ 2( طوفان های شن و ماسه؛ 3( تغییر کاربری زمین های کشاورزی؛ 4( گستردگی استان کرمان؛

 5( آسیب های زیست محیطی کلوت ها؛ 6( اسکان نامناسب و تخریب محیط زیست؛ 7( گردشگری انبوده و نابودی 
محیط زیست؛ 8( آلودگی مقاصد گردشگری

گردشــگری  توســعۀ  دسته بندی شــدۀ  چالش هــای 
ــه  ــی ب ــرو موضوع ــاس قلم ــر اس ــان ب ــتان کرم ــدار اس پای
ــته بندی  ــت. دس ــده   اس ــیم ش ــده تقس ــون عم ــت مضم هش
چالش هــا در ایــن هشــت مضمــون براســاس مطالعــۀ پیشــینۀ 
ــش و  ــای پژوه ــده در مصاحبه ه ــؤال های ذکرش ــش، س پژوه
ــن  ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــگر ص ــیر پژوهش ــتنباط و تفس اس
ــده  اند  ــه ش ــاخته و پرداخت ــش س ــد پژوه ــل در فراین ــه عام س
ــدار  ــگری پای ــعۀ گردش ــای توس ــازمان دهی چالش ه ــه س و ب
ــن  ــد. ای ــون انجامیده ان ــت مضم ــن هش ــان در ای ــتان کرم اس
ــعۀ  ــدۀ توس ــر عم ــوع و متغی ــت موض ــون هش ــت مضم هش
ــه  ــت یابی ب ــت. دس ــان اس ــتان کرم ــدار اس ــگری پای گردش
توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان مســتلزم شــناخت 

ــت. ــا اس ــع آن ه ــرای رف ــی ب ــا و چاره اندیش ــن چالش ه ای

نتیجه گیری
هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی چالش هــای توســعۀ 
ــای  ــۀ توصیه ه ــان و ارائ ــتان کرم ــدار در اس ــگری پای گردش
ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــت. ب ــوده اس ــه ب ــن زمین ــتی در ای سیاس
ایــن هــدف، به جــای تکیــه بــر نظریه هایــی کــه ممکــن 
اســت بــا جامعــۀ مطالعه شــده قابــل انطبــاق نباشــند و 
ــدۀ مطالعه شــده نداشــته باشــند،  ــرای پدی ــح روشــنی ب توضی

ــۀ  ــق مصاحب ــش از طری ــای پژوه ــت داده  ه ــده اس ــاش ش ت
و  دانشــگاهی  متخصصــان  بــا  نیمه سازمان دهی شــده 
ــن،  ــود. عاوه برای ــردآوری ش ــگری گ ــش گردش ــاالن بخ فع
و  گردشــگری  بخــش  فعــاالن  مصاحبه هــای  و  نوشــته ها 
ــر  ــانه ها منتش ــه در رس ــگری ک ــوزۀ گردش ــی ح ــران دولت مدی
شــده اســت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ایــن داده هــا 
ــده  ــل ش ــون تجزیه وتحلی ــل مضم ــتفاده از روش تحلی ــا اس ب
اســت. نتیجــۀ مرحلــۀ کدگــذاری بــاز، کــه حاصــل بررســی 
جزءبه جــزء داده هــای پژوهــش اســت، شناســایی 85 چالــش 
توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان اســت. هریــک از 
ایــن چالش هــا یــک مفهــوم شــناخته می شــوند. ایــن مفاهیــم 
برآمــده از متــن داده هــای مورداســتفاده در پژوهش انــد. نقــش 
ــه  ــت و البت ــا اس ــاس داده ه ــر اس ــازی ب ــگر مفهوم س پژوهش
نظــر خــود را بــر داده هــا تحمیــل نمی کنــد. به عبارتــی، 
مفاهیــم پژوهــش در فراینــد تفکــر اســتقرائی و از پاییــن 
ــد،  ــۀ بع ــوند. در مرحل ــایی می ش ــف و شناس ــاال کش ــه ب ب
ــت  ــار در هش ــذاری ب ــۀ کدگ ــت آمده از مرحل ــم به دس مفاهی
ــتۀ  ــت دس ــع هش ــه در واق ــده  اند ک ــته بندی ش ــون دس مضم
ــه توســعۀ گردشــگری  ــر دســت یابی ب چالشــی هســتند کــه ب
ــای  ــد: 1( چالش ه ــر می گذارن ــان تأثی ــتان کرم ــدار در اس پای
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی، 2( چالش هــای مدیریتــی 
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 )4 ارتباطــات،  و  چالش هــای  حمل ونقــل   )  )3 اداری،  و 
ــات  ــای تبلیغ ــت، 5( چالش ه ــل داری و اقام ــای هت چالش ه
ــات  ــاخت ها و امکان ــای زیرس ــانی، 6( چالش ه و اطاع رس
رفاهــی و تفریحــی، 7( چالش هــای آمــوزش و راهنمــای 

زیســت محیطی. و 8( چالش هــای  گردشــگران 
ــون  ــک مضم ــوان ی ــت عن ــته ها تح ــن دس ــک از ای هری
از مضامیــن دربرگیرنــدۀ  معرفــی شــده   اســت و هریــک 
چالش هایــی اســت کــه بــا یکدیگــر قرابــت مفهومــی دارنــد و 
بعــد خاصــی از صنعــت گردشــگری را تبییــن می کننــد. پــس 
ــا،  ــۀ آن ه ــن رابط ــته بندی و تبیی ــا، دس ــایی چالش ه از شناس
تصویــر منســجمی از متــن و زمینــۀ گردشــگری پایــدار اســتان 

ــت.  ــده اس ــت آم ــان به دس کرم
ــزان  ــی می ــود و بررس ــینۀ موج ــا پیش ــج ب ــۀ نتای مقایس
تفاوت هــا و شــباهت  های آن بــا پیشــینۀ پژوهــش روایــی 
درونــی و قابلیــت اطمینــان پژوهــش مــوردی را افزایــش 
ــد،  ــان می ده ــش نش ــینۀ پژوه ــه پیش ــور ک ــد. همان ط می  ده
ــارۀ توســعۀ گردشــگری   تمامــی پژوهش هایــی کــه درب

ً
ــا تقریب

ــی  ــرو مکان ــر قلم ــد از نظ ــام پذیرفته ان ــان انج ــتان کرم در اس
پژوهــش یــا منطقــۀ موردمطالعــۀ گردشــگری رویکرد بخشــی، 
ناحیــه ای و اســتانی دارنــد؛ یعنــی یــا بخــش خاصــی از 
گردشــگری یــا منطقــۀ جغرافیایــی خاصی از اســتان را بررســی 
کرده انــد. همچنیــن، اغلــب رویکــرد رشــدگرا/ اقتصادمحــور، 
ــاذ  ــور را اتخ ــا اجتماعی مح ــی ی ــرد فیزیکی ـ فضای ــا رویک ی
کرده  انــد و کمتــر رویکــرد توســعۀ پایــدار گردشــگری را اتخــاذ 
دیــدگاه  پیشــین،  پژوهش هــای  در  کرده  انــد. عاوه برایــن، 
کان راهبــردی و سیاســت گذارانه بــه توســعۀ گردشــگری 

ــه اســت. ــرار گرفت ــر مــورد توجــه ق اســتان کمت
گردشــگری،  پژوهــش  حــوزۀ  دانشــوران  نــگاه  از 
بــه گردشــگری وجــود دارد: 1( رویکــرد  چهــار رویکــرد 
ــود  ــزار بهب ــرم و اب ــۀ اه ــگری به مثاب ــه در آن گردش ــدگرا ک رش
شــاخص های اقتصــادی جامعــه تلقــی می شــود؛ 2( رویکــرد 
به عنــوان پدیــدۀ  فیریکی ـ فضایــی کــه در آن گردشــگری 
فضایــی و منبــع مورداســتفاده در ســامان دهی فضاهــا مطالعــه 
ــگری  ــه در آن گردش ــدار ک ــرد اجتماعی م ــود؛ 3( رویک می ش
ــع  ــتی جوام ــرایط زیس ــود ش ــکوفایی و بهب ــرای ش ــده ای ب پدی
ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــرد توس ــود؛ 4( رویک ــناخته می ش ش
ــرای  ــزاری توانمنــد در اج ــگری به مثابــۀ اب کــه در آن گردش
سیاســت های پایــدار بررســی و تحلیــل می شــود. در ایــن 
ــدار،  ــای پای ــر روش ه ــی ب ــد مبتن ــگری بای ــرد، گردش رویک
ــد و  ــه ای باش ــی و منطق ــطوح مل ــدنی در س ــته و اجراش پیوس
به منزلــۀ بخشــی از سیاســت های کان اقتصــادی و اجتماعــی 
ــن، 1395:  ــش و جهان بی ــود ) ایرانمن ــع ش ــر واق ــور مؤث کش
ــگری  ــدار گردش ــعۀ پای ــرد، توس ــن رویک ــن در ای 3(. همچنی

ــع و  ــظ مناب ــت، حف ــت از محیط زیس ــۀ حفاظ ــه جنب دارای س
میــراث فرهنگــی، و احتــرام بــه جوامــع اســت. ایــن رویکــرد 
از دهــۀ 1990 حرکــت خــود را از گردشــگری انبــوه بــه ســوی 
ــدار  ــعۀ پای ــوم توس ــرد و مغه ــاز ک ــدار آغ ــگری پای گردش
ــری،  ــی و قنب ــی آمل ــد )عظیم ــگری ش ــات گردش وارد ادبی
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ــای  ــد از پژوهش  ه ــد بع ــش از چن ــن پژوه ــن، ای بنابرای
متمایــز  کرمــان  اســتان  گردشــگری  قلمــرو  در  پیشــین 
می شــود: نخســت، فراتررفتــن از رویکــرد بخشــی و ناحیــه ای 
ــا و  ــایی چالش ه ــگری و شناس ــدۀ گردش ــه پدی ــن ب و پرداخت
همچنیــن ارائــۀ راهکارهایــی بــرای توســعۀ حــوزۀ گردشــگری 
بــر  مبتنــی  رویکــرد  اتخــاذ  تمایــز  دومیــن  اســتان.  در 
ــۀ  ــا و ارائ ــایی چالش ه ــگری در شناس ــدار گردش ــعۀ پای توس
ــن پژوهــش را از  راهکارهــا اســت. ســومین موضوعــی کــه ای
پژوهش هــای پیشــین متمایــز می ســازد حــوزۀ موضوعــی 
ــی  ــه تمام ــت. درحالی ک ــده اس ــز ش ــر آن متمرک ــه ب ــت ک اس
ــک  ــه ی ــدود ب ــرد و مح ــی خ ــوزۀ موضوع ــر ح ــین ب ــار پیش آث
ــده اند، در  ــز ش ــاص متمرک ــگری خ ــد گردش ــا مقص ــه ی ناحی
ــعۀ  ــر راه توس ــر س ــه ب ــی ک ــا و موانع ــش چالش  ه ــن پژوه ای
ــر  ــود دارد از منظ ــان وج ــتان کرم ــدار در اس ــگری پای گردش
روش  اســت.  شــده  شناســایی  سیاســت گذاری  حــوزۀ 
ــده  ــار اشاره ش ــر آث ــش آن را از دیگ ــن پژوه ــه در ای به کاررفت
متمایــز می ســازد. در ایــن پژوهــش، از تحلیــل مضمــون 
ــا  ــل داده ه ــی در تحلی ــش کیف ــرد پژوه ــک راهب ــوان ی به عن
ــای  ــای پیش فرض ه ــن روش، به ج ــت. ای ــده اس ــتفاده ش اس
ــن  ــد. همچنی ــت می ده ــدان اولوی ــا و می ــه داده ه ــری، ب نظ
رویکــرد تــازه  ای بــرای نگــرش بــه موضــوع موردمطالعــه 
فراهــم مــی آورد و پژوهشــگر را بــه مرحلــه ای از شــناخت داده 
ــا و  ــده معن ــای گردآوری ش ــه داده  ه ــد ب ــه می توان ــاند ک می رس
مفهــوم بخشــد. اســتفاده از ایــن  روش کمــک کــرده اســت کــه 
ــدار  ــگری پای ــعۀ گردش ــای توس ــده از چالش ه ــر ارائه ش تصوی
ــۀ جامعــۀ موردمطالعــه  ــن و زمین اســتان کرمــان برآمــده از مت
باشــد تــا نظریه هــای از پیــش طراحی شــده. عاوه برایــن، 
ــر ارائه شــده بیشــتر  ــن روش باعــث می شــود تصوی ــرد ای کارب
ــای  ــری از نظریه ه ــا بهره گی ــد ت ــته باش ــه داش ــت نوآوران حال
ــده  ــای شناسایی ش ــه، چالش ه ــین. در نتیج ــدۀ پیش آزمون ش
ــته بندی  ــون دس ــت مضم ــه در هش ــده ک ــای ارائه ش و توصیه ه
ــده    ــر نش ــی منتش ــکل در پژوهش ــن ش ــه ای ــون ب ــده   تاکن ش
ــوزۀ  ــاالن ح ــان و فع ــر متخصص ــده از رأی و نظ ــت و برآم اس
ــد  ــه در فراین ــت آن را دارد ک ــت و قابلی ــوده اس ــگری ب گردش
ــان  ــتان کرم ــدار اس ــگری پای ــعۀ گردش ــت گذاری توس سیاس
ــن پژوهــش از نظــر  ــرد. در مجمــوع، ای ــرار گی مــورد توجــه ق
ــه  ــئله، توج ــه مس ــت گذارانه ب ــرد سیاس ــه، رویک روش مطالع
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بــه ابعــاد محیط زیســتی و توســعۀ پایــدار و توجــه بــه مســائل 
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ــت. ــرار داده اس ــش رو ق را پی
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