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 :چکیده

سیاسی، اجتماعی و  ،تحرك باالیی در تغییرات اقتصادي است که از ايپدیده ،روزه گردشگري به عنوان صنعت بزرگام

تر از به کم ،ل علمیجدیدي است که سابقه مطرح شدن آن در محاف گردشگري شهري موضوع نسبتاً .محیطی برخوردار است

-گردشگري رویدادها می به عنوان ،شاخه جدیدي از گردشگري ،هاي مهم گردشگري شهريجمله شاخه از .رسددهه می دو

اقتصاد شهري دارد که به این امر  اثرات بسیاري در اي درگسترش گردشگري شهري باشد که،تواند به عنوان زمینهباشد که می

 و ،ها وجود داردوریستی این پتانسیلاین در حالی است که در بسیاري از شهرهاي ت .در کشور ما توجه چندانی نشده است

له گردشگري رویدادها هدف رویکرد راهبردي به مسئ ،در این پژوهش .ثر باشدو جذب گردشگري شهري مؤ دتواند در رشمی

رویکرد منطقی و به هم  ریزي شهري است که دارايل مهمی در پیوند مدیریت و برنامهرویکرد راهبردي عام ،در کشور است

گردشگري رویدادها و نقش آن در اقتصاد شهري در کشور هاي جذب در این پژوهش به معرفی پتانسیل .باشدپیوسته می

 ،به تحلیل نقاط قوتاي است که و کتابخانه لیتحلی -روش مطالعه در این پژوهش به صورت توصیفی. پرداخته شده است

با توجه به . پرداخته شده است swot با استفاده از مدل راهبردي ،دارد هایی که در این زمینه وجودو فرصت تهدیدها ،ضعف

بسیاري از  که دهدمینتایج پژوهش نشان  ،اندمجموعه عوامل داخلی و خارجی که شناسایی شده ومطالعات صورت گرفته 

ردشگري قابلیت تبدیل شدن به یک قطب گ شهرها ان و دیگر مراکز واصفه ،، مشهدچون تهراني کشور همشهرها کالن

و تهدیدات با  هاهاي مناسب در جهت رفع ضعفنیازمند بازنگري و ارائه سیاست ،در برخی موارد و باشندها را دارا میدرویدا

فرهنگی و گسترش  ،اجتماعیاز لحاظ اقتصادي، بخش دهاي اثررائه راهبرا که با باشدها میقوت و فرصت استفاده از نقاط

   .صنعت توریسم در کشور گام مهمی برداشته شود

  

  شهر، اقتصادشهري، ایرانراهبرد، گردشگري رویدادها، کالن: واژگان کلیدي
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 :مقدمه

رشد قابل توجه و چشمگیر  .ها و طرفداران بسیاري داردانمنديتو ،بدون دودبه عنوان صنعت  ،در عصر حاضر گردشگري

امروزه صنعت  .)1385: کاظمی ( است اقتصادي و اجتماعی این پدیدهاهمیت فراوان  ،گردشگري در پنجاه سال گذشته

صنایع به  ینترمربوط به آن از اشتغال آفرین هايفعالیت گردشگري در دنیا یکی از منابع مهم درآمد ملی محسوب گردیده و

-شغل جدید ایجاد می 20000 ،الر درآمد تولید شده در این صنعتاي که در ازاي هر یک میلیون دبه گونه ؛آیدحساب می

هاي مهمی از گردشگري شکل گرفت که گرایش ،همزمان با رشد و توسعه صنعت گردشگري در دنیا .)1383:فرزین( گردد

 .زیرا تقاضاها و خدمات مورد نیاز انواع گردشگران یکسان نیست ،باشدها مهم میبندي آنع گردشگري و دستهشناخت انوا

، شهريگردشگري  ،گردياکوتوریسم یا طبیعت جراجویانه،توان به گردشگري ماترین انواع گردشگري میازجمله مهم

هاي جذب از کانون شهر به عنوان یکی. سالمت و غیره اشاره کرد ،تجاري فرهنگی، ،مذهبی، گردشگري روستاییگردشگري 

هاي فراغتی دیگر را با  اي تمام فعالیت به گونه ،شاید بتوان گفت که گردشگري به خصوص گردشگري شهري .باشدگردشگر می

وجهی است که توجه ویژه  ریزي و مدیریت گردشگري از امور حساس و پیچیده و چند همراه دارد و بدین سبب برنامهبه خود 

رقابت  و فرهنگی و گردشگري در ،اقتصادي، اجتماعی ،شهرها براي کسب امتیازهاي سیاسی امروزه. طلبد مدیران شهري را می

اي از مرزهاي ملی محلی و منطقه سطح عالوه بر سعی دارند تسلط خود را ،شهرهاي بزرگ با تفکر مدیریت جهانی .هستند

 ،گیرداي کسب آن رقابت جدي صورت میهایی که بربرخی از فرصت. ثر باشندو در مناسبات و ارتباطات جهانی مؤذرانده گ

-ها و همایشبرگزاري نشست ،هاي اقتصادي و فرهنگینمایشگاه ،هاي جام جهانیبازي ،هاي المپیکرتند از میزبانی بازيعبا

عوامل متعددي  ،سم شهريدر توری. )1386 :موحد ( باشدهاي سیاسی و غیره میهمایش ،هاي هنريجشنواره ،هاي علمی

 ،با این اوصاف. )1386: قرخلو( عوامل باشدتواند یکی از این می اب و سننکه وجود آدساز جذب توریسم شود توانند زمینهمی

توانند محل مناسبی براي جذب و جلب گردشگران  می ،هاي اجتماعی به علت تجمع نهادهاي مدنی و زیرساخت مراکز شهري

تمدن یا شرایط ویژه طبیعی آن  و زمانی که با تاریخ میت این نوع از صنعت گردشگري خوداه. داخلی و خارجی محسوب شوند

هاي مناسب و بجا به آسانی توانایی تبدیل شدن به قطب بزرگ گردشگري را  ریزي ناحیه همراه شود، دو چندان شده و با برنامه

نه مبئی یا نمو، نیویوك، شانگهاي، توکیو، ب هایی مانند ونیز، رم، میالن، پاریس، لندن به این ترتیب است که شهر. خواهد داشت

بخشی به  از سوي دیگر در بحث هویت. قادر به جذب ساالنه چندین میلیون گردشگر در سال خواهند بود ،بیاي آن د خاورمیانه

و رویدادهاي ایران، میراث فرهنگی  اغلب شهرهاي شهر به ویژه در کشورهایی با سابقه تمدن و تاریخ چند هزار ساله چون

زیرا فرهنگ، پایه و اساس  باشد؛کشور میترین منابع براي روشن شدن فرهنگ و هویت یکی از به ،المللیبین ملی و ،محلی

هاي  به آن به زندگی و فعالیت ءجویند و با اتکا هاي انسانی در زمان حیات خود از آن بهره می تمدن هر کشوري است که نسل

 ز کشورهاي صاحب سابقه در گردشگري، اخود نایران نیز با توجه به تمدن که .دهند روزمره خود در کنار یکدیگر شکل می

 سیاسی و ،یکی موقعیت جغرافیایی :قابل تحلیل و بررسی است ،ن سابقه با توجه به دو عامل اصلیای .شودمحسوب می

اي که ایرانیان ههاي اخالقی و فرهنگی و عالق ویژگی و دیگري ،تاریخی و فرهنگی کشور ،هاي متنوع و فراوان طبیعیجذابیت

چنین ایجاد شد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و همبه منظور تنوع بخشیدن به منابع ر .نوازي دارندنسیر و سفر و مهما به

هاي ران از نظر جاذبههاي شغلی جدید در کشور، توسعه صنعت گردشگري از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که ایفرصت

هاي دهنده جاذبه، نشانکشور تمدنی جهان قرار دارد که این امر 5ده کشور برتر جهان و از حیث تمدنی جزو  ءجز ،گردشگري

 يشهرها کالنامروزه مدیران  ).84طیبی، بابکی، ( استطبیعی این کشور  متنوع و منحصر به فرد تاریخی، مذهبی، فرهنگی و

 اتدر جهت کسب امتیاز ،هاي موجودبا توجه به پتانسیل ...کرمانشاه و، کشور مانند اصفهان، مشهد، شیراز، آذربایجان شرقی

 ،و خارجی جود میزبانی مسابقات ورزشی داخلیو. گردشگري باید با هم رقابت کنند اجتماعی، فرهنگی ،سیاسی، اقتصادي

هاي دینی هجشنوار ،اسیسی ،هاي علمیها و همایشبرگزاري نشست ،، فرهنگی و هنرياقتصادي، صنعتیهاي برپایی نمایشگاه

رویدادها به خودي . تشویق نمایدشهري در جهت توسعه پایدار گردشگري ها ، مدیران شهري را براي کسب فرصتهنري و

هاي  این رویدادها از یادمان .در گردشگري یک ویژگی منحصر به فرد است ،خود از تنوع زیادي برخوردارند که این موضوع
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مذهبی که ریشه در باورها و اعتقادات مردم یک  -مراسم فرهنگی، شوندباستانی و مذهبی را شامل میهاي  تاریخی تا آیین

به عنوان یک رخداد احیاء  مراسم را گونهبسیاري از کشورها این. کنندی هستند که ایجاد جاذبه میازنمونه جریانات جامعه دارد،

و  قادري( کند آن بیشتر نمود پیدا می جذابیت ،کهبه آن رونق داده به طوریها والاو کارن هاارند و از طریق برپایی فستیوالدمی

در این ایام گردشگران  ،رسد ر میمذهبی است که به نظ هايرویداد محرم از و ماه رمضان ،نمونهبه عنوان  .)1388:همکاران

اي هوشمندانه استفاده کرده و به فکر جذب  براي جذب گردشگر به شیوه ماه رمضانبی از تی براي سفر نداشته باشند، اما دبغر

ها سالن ،هاچون مکانهاي گردشگري رویدادها همزمینهي کشور با فراهم کردن شهرها کالن مدیران ،بنابراین .گردشگران است

... و ها ، برپایی فستیوالفرهنگیهاي  سینما، گنجینه ،هاي ملی و محلیکنسرت ،رهاي گردشگري شهري چون تئاتفعالیت و

، چون مسابقات المپیک، هممیزبانی رویدادهاي ورزشی ،ه براینعالو. آورند فراهمبراي گردشگران شهري به سهولت  رازمینه 

یکسري  ،د و عالوه برآنگسترش دهن شهرها کالناي، را در مسابقات منطقه ،ي آسیاهاجام ملت ،المپیادهاي کشورهاي اسالمی

ایجاد  ،ي اسکی تابستانه و زمستانههاایجاد پیست ،هاي ورزشیچون مدرن کردن باشگاههم شهرها کالناز خدمات تفریحی در 

هاي در قالب استراتژي... گی هر شهر و، ایجاد نمادهاي مهم اجتماعی و فرهنها و فضاهاي سبزتله کابین، ایجاد بوستان

به طوریکه از  ،کار مشکلی است ،از رویدادهاي ویژهتعریف دقیق  .را فراهم آورندکاربردي جهت جذب گردشگري رویدادها 

اغلب رویدادها بخشی از  .و بررسی استقابل تعریف  ،تا مسابقات المپیک شودهاي روستایی که به طور سالیانه انجام میبرنامه

رویدادها  .سی استررکنند و بدین لحاظ قابل بانگیزه براي بازدیدکنندگان عمل می وان یک کشش وکه به عننمایش است 

هر رویداد ممکن است . نجامنداچندین ماه در سال یا بیشتر به طول بی تا چند روز یا چندین هفته یا ممکن است از یک روز

رویداد  ،به عبارت دیگر. )1386:موحد( رسدجدید به نظر می کننده نو واما هر بار براي بازدید داراي تاریخ طوالنی باشد،

رویدادها در یک  .گیرد است که به طور معمول بر خالف زندگی متعارف و جاري جامعه میزبان شکل می ايعهواق گردشگري

گسترده اجتماعی، هاي  ها، فعالیت ها و جشن ها برگزاري مراسم و آیینافتند و هدف از آن مانی اتفاق میدوره مشخص ز

هاي مختلف، میزبانی رویدادهاي  امروزه کشورها از برگزاري جشنواره .است غیرهها و مسابقات ورزشی، برگزاري نمایشگاه

هدف دیگري را عالوه بر  ،هاي خیابانی لاها و کارناو انداختن فستیوال هاي تجاري و صنعتی و به راه ورزشی، برپایی نمایشگاه

به عنوان یک ظرفیت گردشگري در  رویدادها .و ورود ارز به کشورشان است کنند و آن جذب گردشگر میتمام اهداف دنبال 

و شهرهاي  کشورهاورود ارز به  اقتصادي وو باعث تحوالت  داي دارننقشی ویژهیک شهر یا منطقه برگزاري تورهاي تخصصی 

   :شش دلیل براي بر پایی رویدادهاي ویژه یک منطقه وجود دارد که عبارتند از ،به عبارتی .میزبان شود

 جذب مردم درون نواحی داخلی  -

 گردشگر خارج از فصول اصلی گردشگري جذب کردن  -

 اي و افزایش وجهه ناحیه تبلیغات رسانهایجاد  -

 هاي موجود ایجاد تحرك و پویایی در جاذبه -

 مجددتشویق براي بازدید  -

 (Getz,1993)به بازسازي نواحی و پویایی اقتصادي  کمک -

هاي فراوان پتانسیلو با توجه به  کل کشور داشته باشدتواند درگردشگري رویدادها میبا توجه به اثرات مهمی که  ،حال

 چون ماهباستانی هم، مذهبی ،ها و مراسمات ویژه فرهنگیآیئندر تمام نقاط کشور و وجود در جذب گردشگري رویدادها 

 هاي علمی وبرگزاري همایش ،فرهنگی ي مذهبی وهانمایشگاه، جشن مهرگان ،نوروز باستانجشن  صفر، ماه محرم و ،رمضان

به عنوان  ،این شاخه از گردشگري ،داردد و حتی مناطق دور افتاده کشور وجو ،هااستان ،شهرها کالنپتانسیل دیگر که در صدها

- با بهره کنون تحقیقات متعدديگردشگري تا در زمینه .تواند باشدمی جذب گردشگران داخلی و خارجیم در یک عامل مه

 سقایی ثر در گسترش گردشگري چابهار،ؤعوامل م )1388( زادهابراهیم ازجمله .فته استصورت گر SWOT گیري از مدل

دهستان لواسان  کارهاي توسعه گردشگري روستاییراه) 1385( الدین افتخاريرکن ،ردشگريدر تحلیل مدیریت گ) 1388(

جهت استفاده از مراسم تاسوعا و  یهایهکاراردر پژوهش خود به ارائه  ) 1388( يقادر ...و SWOTبا استفاده از مدل  کوچک
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در کتاب ) 1385(قدخلو .هت جذب توریسم در بخش مرکزي تهران پرداخته استجمذهبی در  ورا به عنوان یک رویدادعاش

در گذران اوقات یک عامل  راغت اشاره اي به مراسم و رویدادهاي مهم به عنواناوقات ف ریزي برنامهجغرافیاي جهانگردي و 

ت گردشگري در به بررسی رویدادها به عنوان یک فرص ،در کتاب گردشگري شهري) 1386( موحد .فراغت پرداخته است

 به عنوان یک پتانسیل گردشگري در ،ي کشورگردشگري رویدادها زمینه اما مطالعات راهبردي در .اخته استشهرها پرد

به ارائه راهبردهایی جهت توسعه گردشگري رویدادها در  ،ي کشور صورت نگرفته است که در این پژوهششهرها کالن

  .ي کشور پرداخته شده استشهرها کالن

  :روش تحقیق

آوري براي جمع تحلیلی استفاده شده است که –از روش توصیفی ،این پژوهش راهداف تحقیق د دستیابی به جهت 

 به بررسی ،هاکه با توجه به آناي استفاده شده است؛ ات کتابخانهمطالع هاي اسنادي وبررسی نیاز از هاي موردداده اطالعات و

به  ،از آنپس  .پرداخته شده است کشوراقتصادي آن بر وضعیت  ثیرو تأ شهرها کالن هاي گردشگري رویدادها درپتانسیل

گذار و عوامل تأثیر )Weakness( ، نقاط ضعف)Strength( نقاط قوت ثر درونی شاملناسایی و بررسی عوامل مؤمنظور ش

 است این مذکور رویکرد منطق. استفاده شده است SWOTاز مدل  )Threats( و تهدیدات )Opportunity( هافرصت :بیرونی

 اگر منطق این .برساند حداقل به را تهدیدها و هاضعف حداکثر، به را سیستم هايفرصت و هاقوت باید بخشاثر راهبرد که

 و پیرز( داشت خواهد بخشاثر راهبرد یک طراحی و انتخاب براي خوبی بسیار نتایج ،شود گرفته بکار درست

ز نقاط فهرستی ا ،خارجیهاي صورت گرفته روي محیط داخلی و سیرابتدا با توجه به بر ،بنابراین )1جدول().1383:رابینسون

ط ضعف و بهبود نقاط قوت یا تقلیل نقا ایی قرار گرفت و جهت بر طرف کردن وها و تهدیدات، مورد شناسفرصت ،ضعف و قوت

وهش در هدف پژ ،به طور کلی .ها و راهبردهایی ارائه شده استاستراتژي ،رتباط با گسترش گردشگري رویدادهادر ا هاو فرصت

و  باشدمی ي کشورشهرها کالن درگسترش گردشگري رویدادها  ،ها و تهدیداتفرصت ،ی نقاط قوت، ضعفاین مقاله بررس

 ،بررسی و شناخت وضعیت مناطق و نواحی ،از این رو .کشور استدشگري رویدادها در نقاط مختلف مورد اهمیت گر تحقیق در

 از اهمیت بسزایی برخوردار استاي و انتظام فضایی ریزي ناحیههتنگناها، در برنام ،تهدیدات ها،فرصت ها،محدودیت ها،قابلیت

   .)1384 :قرخلو و حبیبی(

  و نحوه تعیین راهبردهاSWOT ماترس - 1جدول

  SWOT ماتریس
  )S(نقاط قوت

  
  )W(نقاط ضعف

  )O(هافرصت

  
  WOهاياستراتژي  SOهاياستراتژي

  )T(تهدیدها

  
  WT هاياستراتژي  ST هاياستراتژي

  

  گردشگري رویدادها در شهرهامدت توسعه مدت و بلندراهبردهاي کوتاهتعیین 

  .:درشهرهاي کشوراز رویدادهاي گردشگري به عنوان یک پتانسیل معرفی برخی 

اتفاق بار باشند و در سال یکست که مخصوص یک منطقه و ناحیه میرویدادهایی ا ،در یک شهر یا منطقه رویدادها

، هامراسم ،هاآیئن ها،گزاري تکرار ناپذیر جشنو بر دنشو ءدیگر اجراممکن است به یک سبک  ،جایی دیگر درافتند و  می

 ،به طور کلی. باشدانگیزه سفر میو یک محرك براي  خواندمندان را به سوي خود فرا میالقهها، عبزرگداشت ،هاهمایش

ر این زمینه هاي شگرفی دنسیلکشور ما نیز داراي پتا اقتصادي و یا سیاسی باشند و ،اجتماعی ،رویدادها ممکن است فرهنگی

گردشگري شهري شود و به  کشور در زمینهي شهرها کالن ییایتوانند فرصتی براي ایجاد تحرك و پورویدادها میاین  .است

بسیاري از معضالت و  شودو بخش خصوصی  یگذاري دولتایه و افزایش سرمایهعنوان یک فرصت طالیی براي جذب سرم
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که در زمینه گردشگري  یاز جمله رویدادهای .شودمیمرتفع رویدادها در شهرها اجتماعی با توسعه گردشگري  -اقتصادي

  :تواند شکوفا شود عبارتند از کشور میي شهرها کالندر شهري 

صنایع  ،تئاتر، موسیقی، نقاشی ،چون سینماهاي مختلف از بخش ،هاي هنريهجشنوار: هنريهاي هبرگزاري جشنوار

هر  .گیرد میگردشگران شهري فراوانی را دربر المللیها در سطح ملی و بینو گسترش آن تشکیل شده است... وعکاسی  دستی،

سمت خود جذب جمعیت بیشتري را به  بیشتري را دربرگرفته و باالتر باشد، مخاطبین آن اقشار هاییهجشنوارچه سطح چنین 

در  یهای ي کشور که داراي پتانسیلشهرها کالندر ... تبلیغات و ،مراکز اقامتی ها،سالنچون ها همساختافزایش زیر .نمایندمی

برگزار در کشور  هها که هر سالاز جمله این جشنوارهثر باشد مؤشهري در گسترش گردشگري  تواندمی ،این زمینه هستند

-می مندان زیادي را به خود فراشهر تهران عالقهدرکالناشاره داشت که  فجرفیلم المللی جشنواره بین توان بهمی ،شود_می

  .انداین دستهسنندج از کرمانشاه و هاي محلی در استان هايموسیقی جشنوارهیا  خواند و

ها باشند و اغلب همایشبه عنوان دو نوع از یک رویداد می هانمایشگاهها و همایش :هاو نمایشگاه هابرگزاري همایش

المللی دراغلب ین، بملی ،ايمنطقه در سطوحها و نمایشگاهها برگزاري انواع همایش. نیز همراه هستندبا نمایشگاه 

گذاري خارجی در منطقه سرمایه سببچنین هم ؛شهري شود تعداد گردشگرانتواند باعث افزایش می ،ي کشورشهرها کالن

مانند  ،به همراه خواهد داشت کشوررشد و توسعه اقتصادي را براي  رود، که در پی آنگردد و محصوالت محل به فروش میمی

ها در کشور ها و نمایشگاهکه اغلب این همایش ...و، تجاري صنعتی ،هاي ساالنه علمیهمایش نمایشگاه کتاب، ن،نمایشگاه قرآ

توانند که در کشور وجود دارد میهوایی  ب وباتوجه به تنوع آ ،کشور نیز شهرهايشود و سایر تهران برگزار میشهر کالندر  ،ما

   .باشند عنوان رویدادهاي مهم جذب گردشگر بهها ها و نمایشگاهمیزبان همایش

هاي گردشگري است که امروزه اغلب ، یکی از شاخه،گردشگري جنگ: بازسازي رویدادهاي هشت سال دفاع مقدس

اما کشور ما با  ؛هاي ناپلئونمانند بازسازي جنگ ،انداستفاده کرده، از این فرصت کشورهاي دنیا که داراي این پتانسیل هستند

شهر  چون کالنو اغلب شهرهاي غرب کشور همبهره کافی را ببرد  ،از این ظرفیتنتوانسته وجود داشتن این رویداد ویژه 

  .خوزستان داراي این پتانسیل هستند ،کرمانشاه

 ،هاي سیاسیتوانند با استفاده از فرصتمی ،مدیران شهري کشور ومسئوالن سیاسی  :و اجتماعی هاي سیاسیفرصت 

 ، مشهد،اصفهان ،چون تهران ییشهرها کالنمللی را در السیاسی یا مقر دائمی یک نهاد بین هايمیزبانی بسیاري از نشست

مراکز اقامتی ،حمل چون  ،هاي خدماتیسبب گسترش بخش ،ین فرصتکسب ا .به دست آورند سایر شهرهاي بزرگ را وشیراز 

بخشد و باعث  المللی ارتقاءیگاه این شهرها را به یک شهر بینشود و جامی هاي اقتصادي دیگرها و سایر بخشفروشگاه و نقل،

   .کنفرانس کشورهاي اسالمی و غیرهمیزبانی  مانند .هاي اقتصادي شودگذاريشهري چون رفاه و اشتغال و سرمایهرفع مشکالت 

ـ لـت و قـوم دار  یک م يکه ریشه در باورهامذهبی  -هاي فرهنگیآیئن :فرهنگی –مذهبیرویدادهاي  و امـروز بـه    ،دن

هـا در میـان   هـا و عـزاداري  هاي مختلف به صورت جشنو در طی دوران اندشناخته شدهیک جاذبه گردشگري فرهنگی عنوان 

گونـه مراسـم را بـه     بسیاري از کشـورها ایـن   .شوندصورت اجراي نمایش نیز برگزار می به ،اند که خیلی اوقاتمردم رایج بوده

به  .)1388:قادري و همکاران( ها به آن رونق داده اندوالاها و کارننماید و از طریق برپایی فستیوالاحیاء می ،عنوان یک رخداد

کشـور قابـل مشـاهده    هاي سنتی و میراث ملی این پتانسیل در بیشتر نقاط و وجود آئین ما علت تنوع مراسم مذهبی درکشور

شوران مشـهد اردهـال،    گ صابئین اهواز، قالیمراسم از تولد تا مر، مراسم ماه رمضان اري محرم و صفر،مراسم عزاد.مانند ،است

گردانـی ابیانـه،   نخـل هـا، تعزیـه خوانسـار،     مالی بیجار، پیر شالیار اورامان تخـت، آق قویـون تـرکمن    ، گلوارداوار ارامنه تهران

هـایی   از آیـین  ههم و مراسم شب یلدا جشن سده و مهرگان و نوروزگیري کاشان، ،گالبعید مبعث کرمانشاه، چک یزد پیرچک

 .شود جهانیان گردشگر و توجهذب توانند باعث ج هستند که میمذهبی  -فرهنگی

مورد تواند میبه عنوان یک منبع درآمد عظیم رویدادها که هاي مهم گردشگري  یکی از حوزه :رویدادهاي ورزشی

از نظر آب و هوایی نسبت به تمامی کشورهاي منطقه و بعضی دیگر  کشور ما. قرار گیرد، گردشگري ورزشی استاي  توجه ویژه

فرسایی حاکم است و یا در اروپا برف سنگینی  که در کشورهاي عربی، گرماي طاقتزمانی. مزیت کلی دارد ،از نقاط جهان
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ورزشی جهت  هاي پذیر و آماده پذیرایی از تیمباریده، مناطقی در ایران وجود دارد که از لحاظ آب و هوایی بسیار مساعد و دل

که در اغلب نقاط کشور هاي بومی محلی ورزش ازوجود برخی و  باشدورزشی میو برپایی مسابقات  ،برپایی اردوهاي ورزشی

اله بر وسعت و تنوع آن هر س ،ها آن است کهرویداد هاي این نوعژگی                                   ترین ویاز مهم. تواند جاذب گردشگر شودمی ،وجوددارد

ی در نهاي کالگذاري گردد تا سرمایهسبب میاین امر . نمایندجلب میبه سمت خود  شود و مخاطبین بیشتري راافزوده می

در  رویدادهاابعاد گردشگري  .دادهاي این مناطق رخ خواهد ساختتحولی عظیم در زیر ،صورت گیرد که در پی آن کشور

با مدیریت دقیق در  توان، میاغلب شهرهاي کشور با توجه به وجود مراسم و مناسک گوناگون در وبسیار متنوع است  کشور

  .داز این نوع گردشگري استفاده نمو ،عوامل دیگر و بسیاري از هاذاري، زمان برگزاري، نوع مخاطبین، موضوع رویدادگهدف

  :SWOTهاي تحقیق با استفاده ازمدل تحلیل یافتهتجزیه و 

  SWOTها واهداف و پیامدهاي ماتریس نگرش: 2جدول

  

  

نوع نگرش به توسعه 

رویدادها در گردشگري 

  شهري

  آثار و پیامدها  هاهدف

  

  

گردشگري توسعه 

رویدادها به عنوان 

اهبردي براي توسعه ر

و گردشگري شهري 

  توسعه کشور در منطقه

با استفاده  در کشور توسعه نیافتگی گردشگري شهريحل 

 گردشگري رویدادها

  گیري از آثار مثبتکاهش آثار منفی و بهره

  ي اقتصادي در کشورهاکمک به توسعه سایر بخش

 به اشتغال افرادکمک 

  ارائه خدمات و تسهیالت بهتر به گردشگران شهري

  ثبات اقتصادي

  توسعه و گسترش گردشگري مذهبی

 آمدهاریب درباالرفتن ض

هاي برداري از منابع وپتانسیلبهره

 موجود

  

  

  

  

به  گردشگري شهري

عنوان یک سیاست 

  بازساخت

  به عنوان یک اقتصاد جایگزین در کشور

  هاي اقتصاديفعالیتسازي متنوع

  گذاري در بخش خصوصیتشویق به سرمایه

  آوري به کشورافزایش ارز

  بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان

  آمدهاوزیع درت

  هاي جایگزینایجاد اشتغال

هاي موجود در گیري از پتانسیلبهره

  کشور

  سازي اقتصاد يمتنوع

اهمیت به میراث بومی   و ایجاد 

  اشتغال

  

  

  

  

  

  

ي رویدادها به گردشگر

ابزار درجهت  عنوان یک

توسعه گردشگري 

  در کشور شهري

 از طریق ارائه خدمات بهترجلب رضایت گردشگران شهري 

با شهري فراهم آوردن مقدمات و توسعه اصولی گردشگري 

  هاي موجودپتانسیل گیري ازبهره

وخدمات گردشگري جهت  رویدادهاکمک به معرفی 

  در کشورهاي دیگر شهريتوسعه توریسم 

 افزایش مشارکت بخش دولتی و خصوصی در این زمینه

 باال بردن کیفیت زندگی جامعه

در  CT Iو کیفی استفاده از تکنولوژيکمی  باال رفتن

 شهريگردشگري 

  

  افزایش مشارکت جوانان تحصیل کرده

شهري  تبدیل چرخه توسعه گردشگري

 المللیاز محلی به بین

رویدادهاي ی و حفاظت از منابع فرهنگ

 محلی-ملی

باال رفتن کیفیت خدمات گردشگري 

در  المللیشهري در حد بین

 شهرها کالن

ري نوین در کمک به توسعه گردشگ

 المللیسطح ملی و بین
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  شهرها کالندرگردشگري رویدادها گسترش  بر ثرماتریس عوامل داخلی مؤ: 3جدول 

S  قوتها  

S1 کشوري شهرها کالندر  گردشگري شهريهاي فراوان پتانسیل وجود  

S2 در اغلب شهرهاي کشورمذهبی  –تنوع رویدادهاي فرهنگی  

S3  همسایگی باکشورهاي اسالمی  

S4  هاي گردشگري شهري در اغلب شهرهاي کشورساختباال رفتن توان نسبی زیر  

S5  جهان تمدن هفت هزارساله ایران در  

S6   مذهبی - برتر از نظر فرهنگیبین ده کشور قرارگیري ایران در  

S7  ي کشورشهرها کالنفرهنگی در اغلب  و تاریخی ،هاي طبیعیتنوع جاذبه  

S8  رویدادهاي مذهبیمیزبانی  جهتشهر مذهبی جهان در کشور ومین کالند وجود  

S9   1404توجه ویژه به گردشگري در چشم انداز  

S10   کشوري شهرها کالنایجاد طرح جامع گردشگري در اغلب  

S11   شهرها کالن، تحصیلکرده و ارزان در اغلب نیروي کارجوانپتانسیل  

S12  رویدادهاي ورزشی :مانند ،تنوع اقلیمی جهت برگزاري رویدادهاي مختلف در فصول مختلف  

S13  کشور يشهرها کالندراغلب ي ادیان مختلف تنوع رویدادها  

S14   موجود هايسایت دولتی جهت معرفی پتانسیل 1000وجود  

S15 وجود پایتخت فرهنگی جهان اسالم در کشور  

S16 ورزشی مهم در منطقه ،فرهنگی ،ت خاص کشور جهت میزبانی رویدادهاي سیاسیموقعی  

  

  شهرها ماتریس عوامل داخلی مؤثر بر گسترش گردشگري رویدادها درکالن: 3جدول 

W ضعفها  

W1   ها وسالن ها،مانند هتل شهرها کالنهاي مناسب توسعه گردشگري رویدادها در زیرساختناکافی بودن...  

W2   کشوردر ي چند زبانه جهانی جهت معرفی پتانسیل گردشگري رویدادهاها سایتوب نبود  

W3  ثیرات مثبت گردشگري رویدادها در کشورعدم توجه به تأ  

W4  هاي نوینسیستمهاي گردشگري رویدادها از طریق رسانی در زمینه پتانسیلناکافی بودن اطالع  

W5  کشوربه سیستم اقتصادي شهري  گردشگرورود  هايعدم توجه به مزیت  

W6  در شهرهاي مرزي کشورهاي امنیتی وجود چالش  

W7  جهانی پیشرفتهي شهرها کالن توسعه ناکافی فناوري اطالعات و ارتباطات در مقایسه با  

W8  وتورهاي تخصصی  داري واستانداردهاي جهانی در زمینه هتل ناکافی بودن...  

W9   ايمیزبانی رویدادهاي جهانی و منطقهمنسجم شهري جهت کسب عدم مدیریتهاي  

W10   فرهنگی کشور -مذهبییدادهاي از روگیري بهرهروحیه رقابتی جهت عدم  

W11  خارجی به گردشگران داخلی و ناکافی بودن ارائه محصوالت گردشگري  

W12  هاي موجود در زمینه گردشگري رویدادهاعدم توجه منسجم به برطرف کردن چالش  

W13  گذار بخش خصوصی و دولتیکمبود سرمایه  

W14  هاي متخصص داخلیتماد به افراد تحصیل کرده و نیروعدم اع  

W15  کشوري شهرها کالندر  نبود یک استراتژي قوي مدیریتی براي جذب گردشگر رویدادها  

W16  هاي صورت گرفته در زمینه گردشگري شهريگسیختگی فعالیت  
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 شهرها کالنگردشگري رویدادها در ثر در گسترش ماتریس عوامل خارجی مؤ: 4جدول 

O هافرصت  

O1 هاي شغلیایجاد اشتغال و فرصت  

O2  و سطح زندگی جوامع محلی باال رفتن میزان درآمد  

O3  محصولیخارج شدن از اقتصاد تک  

O4   کشورتمام نقاط  سفرهاي مذهبی و فرهنگی در تعدادباال رفتن  

O5  کشوراغلب شهرهاي هاي گردشگري در ارتقاء زیرساخت  

O6   رویدادهالمللی از طریق میزبانی اي بینبه شهرهاداخلی  يشهرها کالنتبدیل  

O7   ي کشورشهرها کالنایجاد بازارهاي اقتصادي جدید در  

O8  شاخه هاي گردشگري فشار به سایر کاهش  

O9   زمان گذررویداها در در برگزاري ارتقاء کمی و کیفی  

O10  شهرها کالنگام مهمی در جهت تخصصی شدن تورهاي گردشگري در  

O11  جهانی والمللی سطح بین معرفی تمدن هفت هزار ساله ایران در  

O12   یجهانسطح هاي ایرانی اسالمی در فرهنگترویج  

O13   گذاريبخش خصوصی جهت سرمایهتقویت و تشویق  

O14  در سطوح جهانیهاي محلی و مذهبی یینشدن مراسم و آ ءاحیا  

  

  شهرها ماتریس عوامل خارجی مؤثر در گسترش گردشگري رویدادها در کالن: 4جدول 

T تهدیدات  

T1  به کشور در طی دهه گذشته گردشگران خارجی کاهش تعداد  

T2   سوء علیه ایران تبلیغاتگسترش  

T3   کشورهاي رقیب در جذب گردشگريباال رفتن توان  

T4  کاهش سفرهاي داخلی اي خارجی وافزایش تعداد سفره  

T5  ها و مراسم محلی و بومیفراموشی فرهنگ  

T6 گذاري در بخش خصوصیفقدان انگیزه جهت سرمایه  

  

، ي کشورشهرها کالندر  گردشگري رویدادها در زمینه گسترش ،نشان داده شده است 3 و 4همان طور که در جداول 

تهدید  6 فرصت خارجی دربرابر 14گردد و تعدادف داخلی مشاهده مینقطه ضع 16نقطه قوت داخلی در برابر  16تعداد 

عنوان به تهدید ضعف و 22ها در برابر فرصت به عنوان پتانسیل قوت و 30 ،به این ترتیب .شناسایی شده است ،خارجی

هایی که در زمینه ها و فرصتتعداد قوت ،کلیبندي در یک جمع لذا ؛شناسایی شده استروي ها و تنگناهاي پیشمحدودیت

ریزي مدیریتی  هدیدات است که نیازمند یک برنامهبیشتر از نقاط ضعف و ت ،گسترش گردشگري رویدادهاي کشور وجود دارد

هایی در به تدوین استراتژي SWOTکه با توجه به مدل  شهري در کشور است منسجم و تسریع در مدیریت جامع گردشگري

  .پردازیماین زمینه می

  : در زمینه گسترش گردشگري رویدادها SWOTهاي راهبردي تدوین استراتژي 

تشکیل . مهمی در فرایند تدوین راهبرد استتهدیدات خارجی گام  ها وفرصت ضعف داخلی و شناسایی نقاط قوت و 

توانند گران مید که تحلیلروکار به شمار میر مفیدي براي اینابزار بسیا ،تهدیدها ها وفرصت ،عفض ماتریس نقاط قوت و

براي  ،در عین حال .تدوین نمایند ،چهار نوع راهبرد متفاوت را بازنگري کرده و SWOTعوامل مشخص شده در ماتریس 

ي محصول، منابع  رسانی، توسعههاي تحقیقات، اطالع بخشي، همکاري الزم در ها در امر گردشگر رسیدن به بهترین استراتژي
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ارائه راهبردهایی جهت  ،که این مرحله ).1387:ابراهیم زاده( ر اجراي قوانین الزم و ضروري استانسانی، بازاریابی و نظارت ب

  .درصنعت گردشگري کشور استگسترش گردشگري رویدادها 

  ) :so(تهاجمی  –راهبردهاي رقابتی )الف 

و هر پدیده براي هاي بیرونی استوار است نقاط قوت درونی و فرصتسازي حداکثر –حداکثر تمرکز بر ،در این راهبردها

 ،این اساس بر در تالش است که از نقاط قوت خود حداکثر بهره را ببرد و ،هاي محیط بیرونیتر از فرصتمندي هرچه بیشبهره

  :ازکه عبارتند ها به حداکثر ممکن برسا ند و فرصت هابا استفاده ازاین قوتهایش را قابلیت توانمندي و

 در کشور گردشگري هاي فعالیت تنوع بخشی به ري شهري جهتهاي گردشگگیري از جاذبهبهره -

 هاي موجود در جذب گردشگر شهريپتانسیل از و استفاده شهرها کالنها درداز تنوع رویدا گیري بهره -

رویدادهاي ی با کشورهاي اسالمی جهت میزبانی در همسایگ کشور جغرافیایی و سیاسی خاصاز موقعیت  گیري بهره -

 ... ورزشی و ،سیاسی، فرهنگیمهم 

در هاي فرهنگی در محل آثار و جاذبه تمدن هفت هزار ساله ایران جهت برپایی رویدادهاي مهماز  گیري بهره -

  شهرها کالن

 توجه ویژه به جایگاه ایران در بین ده کشور داراي میراث فرهنگی و مذهبی  -

 المللی ح بینورویدادهاي مهم مذهبی در سطشهر مذهبی در کشور جهت میزبانی ناز وجود دومین کال گیري بهره -

 کشور چشم اندازدر سند هاي گردشگري شهري ه ویژه به طرحتوج -

 ...ومشهد  ،شیراز ،اصفهان ،چون تهرانهم ییشهرها کالنري در شههاي گردشگري طرح تسریع در -

 در تمام فصول سال، سیاسی ورزشی ،مهم فرهنگیرویدادهاي میزبانی  تنوع اقلیمی کشور جهت از گیري بهره -

 هاي گردشگري شهري کرده در زمینه اجراي طرحاستفاده از نیروهاي بومی و تحصیل -

 لیغات و ایجاد تورهاي مجازي گردشگري رویدادها دولتی چند زبانه جهت تبي ها سایت گیري ازبهره -

 اصفهان و مشهدون چهم ،ي کشورشهرها کالنخاص برخی از از موقعیت  گیري بهره -

 و ایجاد بازارهاي جدید شهرها کالنثیرات اقتصادي گردشگري رویدادها بر توجه ویژه به تأ -

 از طریق گردشگري رویدادها  شغلی جدیدهاي ویژه به ایجاد فرصتتوجه  -

 المللیها در سطح بینارتقاء جوامع محلی و معرفی آن جهتگردشگري شهري  هاياز توانمندي گیري بهره -

 ها  هتل ها،چون سالنجهت میزبانی رویدادهاي مهم هم شهرها کالندر هاي گردشگري رویدادها زیرساخت ارتقاء -

 هاي مهمدجهت برگزاري رویدا شهرها کالنتورهاي تخصصی در ارتقاء  -

  ي رویدادهاي مختلف مانند میزبانی رویدادهاي ورزشیجهت برگزارکشور  بندي اقلیمیپهنه -

، چون رویدادهاي سیاسی، اقتصاديهم المللیرویدادهاي مهم بینمدیران شهري جهت کسب میزبانی ویژه توجه  -

 ...ورزشی و

 کشور  شهرهاي کالندر  ،هستندهایی که جاذب گردشگر و فرصت رویدادهاترقی دادن  توسعه و -

در  مذهبی-رویدادهاي فرهنگی و ها،هجشنوار ،هاکنفرانسها، ثیرات اقتصادي برپایی همایشأتوجه مدیران شهري به ت -

 شهرها کالن

 تور راهیان نور چون ب همي غرشهرها کالنکشور جهت برپایی رویدادهاي مهم در سازي مناطق جنگی زمعرفی و با -

 و توجه ویژه به زیرساختهاي گردشگري رویدادها شهرها کالنبخش دولتی در  گذاري سرمایهافزایش  -

  شهرها کالندر  رویدادهادر بخش گردشگري  گذاري سرمایهتشویق بخش خصوصی به  -
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  ):ST(راهبردهاي اقتضایی یا تنوع )ب

بر  تهدیدهاي بیرونی متمرکز بوده و بخشی به نقاط قوت درونی وسازي در تنوعحداقل –بر حداکثراین راهبرد مبتنی 

  :از که عبارتند ،شود هاي سیستم براي مقابله با تهدیدات خارجی تدوین میپایه بهره گرفتن از قوت

 رویدادها جهت باالبردن تعداد گردشگران خارجی  چون گردشگريهم گردشگريهاي بخشی به جاذبهتنوع -

 مذهبی کشور در سطح جهانی  ،جهت معرفی رویدادهاي مهم فرهنگی ریزي برنامه -

 راهبردي جهت کسب میزبانی رویدادهاي مختلف در بین کشورهاي اسالمی  ریزي برنامه -

 بازاریابی گردشگري  وي دولتی جهت مقابله با تبلیغات منفی ها سایتاستفاده از  -

و کاهش اثرات منفی بر منابع محلی  - هاي بومیهاز طریق برگزاري جشنوار ،محلی -هاي بومیزنده کردن فرهنگ -

 فرهنگی کشور 

 و خارجی ایجادتنوع در زمینه گردشگري داخلی کشور جهت جذب گردشگران داخلی  -

مراسم محرم و صفر جهت جذب گردشگر داخلی و  ،نوروزچون مراسم عید مذهبی هم -برپایی باشکوه مراسم ملی -

 خارجی

 کرده جوان و تحصیل کاراز نیروي  گیري بهرهو ان شهري از طریق جذب گردشگرهاي جدید شغلی ایجاد فرصت -

 نیروي انسانی جهت برگزاري تورهاي تخصصی  یفیت آموزشباالبردن ک -

 ون بهرهدمانند واگذاري تسهیالت ب خصوصیبخش گذاران سرمایهیب ترغ وایجاد انگیزه  -

  شهرها کالنم برگزاري رویدادهاي مهم دراکیفیت خدمات شهري در هنگرقابت و افزایش توسعه ساختار قابل -

  ):WO(راهبردهاي بازنگري یا انطباقی)ج 

  .باشددنظر میهاي موجود مورها جهت استفاده از فرصتحداکثرسازي براي کاستن ضعف –در این راهبرد حداقل

  ...وحمل و نقل ها، چون هتل، سالنهاي گردشگري کشور همزیرساختتوسعه -

 جهت تبلیغات و بازاریابی و ترویج ارزشهاي فرهنگی کشور ي دولتی ها سایت از گیري بهرهتوسعه و -

 از تک محصولیجهت خارج شده کشور  شهرها کالنگردشگري رویدادها در  توجه راهبردي به تاثیرات اقتصادي-

 از موقعیت کشور  گیري بهرهباال بردن تعداد سایت هاي گردشگري جهت معرفی پتانسیلهاي موجود و  -

 ...سیاسی و ،اقتصادي ،رویدادها مهم فرهنگی گیري بهرهت مرزي جه يشهرها کالنباال بردن امنیت  -

 ،رویدادهاي مهم جهانی همچون هتلها، سالن هاي هدف جهت میزبانی شهرها کالناستانداردهاي جهانی در باالبردن  -

  ...امکانات تفریحی  حمل و نقل و

ي کشور جهت میزبانی رویدادهاي مهم و تبدیل شهرهاي کشور به شهرها کالنباال بردن سطحوح مدیریتی در  -

 ي کشور شهرها کالنو ایجاد بازارهاي مهم اقتصادي جدید در شهرهاي بین المللی 

ورهاي گردشگري شهري با توجه به پتانسیل رویدادهاي مهم فرهنگی و مذهبی و توجه به تاثیرات تخصصی کردن ت -

 اقتصادي آن در شهرها

 ایجاد انسجام و ارائه راهبردهاي جدید مدیریتی در زمینه گردشگري شهري در کشور -

 سیلهاي نهفته در این زمینهبخش خصوصی در زمینه گردشگري رویدادها با توجه به پتان گذاري سرمایهتشویق به  -

 بازبینی در نحوه نگرش به گردشگري رویدادها و منسجم کردن فعالیتهاي صورت گرفته در این زمینه -

 در شهرهاي مختلف جهت جذب گردشگرمذهبی  ،فرهنگی ،و رویدادهاي مهم تاریخیمراسم  احیاء -

 همایشها،کنفرانسها، و رویدادهاي مهم دیگر  برگزاريتسریع در ارتباطات و اطالعات جهت استفاده از فن آوري   -
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  ):WT(راهبردهاي تدافعی  :د

 حداقل سازي با هدف کاهش ضعف ها براي کاهش تهدیدها است –این راهبرد بر مبناي حداقل 

 ،هت میزبانی رویدادهاي مهم تاریخی، فرهنگی، مذهبیباالبردن کیفیت زیرساختهاي گردشگري رویدادها در شهرها ج -

 جهت باال بردن تعداد گردشگران داخلی و خارجی  ....ورزشی و

 شهرها کالندر فراهم کردن سیستمهاي رزرو در  ازتکنولوژي جدیدتشویق به استفاده  -

 علیه کشورتی جهت مبارزه با تبلیغات سوء ي دولها سایت و ارتقاء گیري بهره -

 رقابت با کشورهاي رقیب  برايهاي موجود پتانسیلها و برگزاري تورهاي مجازي جهت معرفی ساخت فیلم -

 هاي جدید مدیریتی جهت میزبانی رویدادهاي جهانی از سیستم گیري بهره -

-هاي مهم ملی و بینه، جشنوارهانمایشگاهساالنه با برپایی احیاء مراسم فرهنگی بومی محلی در شهرهاي مهم کشور  -

 للیالم

 سفرهاي داخلی جهت افزایش تعداد ،وطنان داخلقیمت براي همفر ارزانفراهم کردن تسهیالت س -

 قیمتطریق ایجاد تسهیالت بانکی ارزان گذاران بخش خصوصی ازو حمایت از سرمایه تشویق -

  کنندگان و شناخت مصرفجهت رقابت با کشورهاي رقیب  ،شهريي بخش گردشگري هاانسجام در مدیریت -

  :گیري و ارائه پیشنهاداتنتیجه

 شهرها کالناجتماعی براي  ،هاي بزرگ اقتصادي، فرهنگیفرصت ،عنوان یکی از صنایع توسعه پایدارامروزه گردشگري به 

اي ایران تأثیر بسزایی در ساختار فضایی شهرهاین صنعت  .کندایران ایجاد می يشهرها کالناز جمله  ،شهرهاي جهانیو مادر

امعه شده است که ي آن جشهرها کالناي در هر جامعه در ن فرایند رقابتیه عنواامروزه ب ،گردشگري شهري. گذاردجاي میبر

 .توانند میزبان گردشگران فراوان باشندهاي فضایی در داخل شهر میو ایجاد آمایش گذاري سرمایهبا مدیریت منسجم در زمینه 

انداختن  هاي تجاري و صنعتی و به راه هاي مختلف، میزبانی رویدادهاي ورزشی، برپایی نمایشگاه کشورها از برگزاري جشنواره

رویدادها . ندارند رود ارز به کشورشان و جذب سرمایهو وشهري  جذب گردشگراهدافی جز  ،هاي خیابانی لاواو کارنها  فستیوال

این رویدادها از  .یک ویژگی منحصر به فرد است ،ردارند که این موضوع در گردشگريبه خودي خود از تنوع زیادي برخو

 ،طور که گفته شدهمان .شوندشامل می میزبانی رویدادهاي ورزشی را وهاي باستانی و مذهبی  هاي تاریخی تا آیین یادمان

داشته اي ویژه نقش شهرها کالندر گردشگري در برگزاري تورهاي تخصصی جذب توانند به عنوان یک ظرفیت  رویدادها می

کشور مذهبی  متنوع فرهنگی، تاریخی و جود رویدادهايو ،ي کشور ماشهرها کالنگردشگر در  هاي جذبیکی از زمینه. باشند

یا و نشده است براي جذب گردشگر استفاده  شهرها کالن در هافرصتاین کدام از از هیچ ،گونه که باید و شایدآن اما .است

در این . شده است شهرها کالنا میزبانی رویدادها در مراسم ملی و مذهبی و یوجود داشته که مانع از برگزاري هایی سیاست

و بررسی عوامل داخلی و  شهرها کالندر  د در زمینه جذب گردشگري رویدادهاهاي موجوهدف معرفی پتانسیل ،پژوهش

ورود ارز به  چونثیرات اقتصادي همو به تأآن پرداخته شده است به  4و  3 بوده است که در جداول در این زمینه ثرمؤخارجی 

با  ،در ادامه. اشاره شده است ملی و محلی زندگی جوامعالمللی، باال رفتن سطح  و ایجاد بازارهاي بین ،کشور، ایجاد اشتغال

ل حا. هایی جهت توسعه گردشگري رویدادها پرداخته شدتوجه به مطالعات صورت گرفته و اهمیت موضوع به ارائه استراتژي

به  ...دادهاي فرهنگی و مذهبی و، و تنوع رویي کشورشهرها کالنه پتانسیل باالي با توجه ب ،براي توسعه گردشگري رویدادها

   .پردازیم ئه پیشنهاداتی در این زمینه میارا

هاي ، رستورانهاغذا سرا ،هاتله ،هاسالنچون همي کشور شهرها کالندر هاي گردشگري شهري زیرساخت ایجاد -

 ، حمل و نقل هاي اطالع رسانیسامانه مدرن،

 مشهد، ،چون اصفهانهمي کشور شهرها کالندر میراث فرهنگی و مرمت و بهسازي و نوسازي بازسازي میراث شهري  -

  ...شیراز و
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-برپایی نمایشگاه چونسالیانه هممهم رویدادهاي جهت میزبانی مختلف ي شهرها کالننقش کارکردي  مشخص کردن -

 نمایشگاه کتاب و سایر رویدادهاي گردشگري  ،نهاي ساالنه قرآ

 جهت میزبانی رویدادهاي مهم ... ، مشهد وچون اصفهان، تبریز، شیرازهمتقویت حیات اجتماعی شهرهاي قدیمی  -

 قیمت ئه تسهیالت ارزاندولتی و ارا بر توسعه عمران شهري همراه با مشارکت بخش خصوصی و تأکید -

  شهرها کالندر ال بردن تقاضا با وافزایش عرضه  بازاریابی جهت تبلیغات و -

 چون کشورهاي اسالمی و همسایه همکنندگان در کشورهاي هدف شناخت مصرف -

جهت تسریع در برگزاري  ....هاي رزرو و فراهم کردن سرویس در  ictچونهم هاي نوینار تکنولوژي گیري بهره -

 رویدادها

جهت باالبردن افزایش تقاضا و باالبردن کیفیت خدمات  شهرها کالنا گردشگري شهري در ایجاد مشاغل مهم مرتبط ب -

 مهم در کشور  يدر زمان برگزاري رویدادها

 شهرها کالنجهت توسعه اقتصادي ي مرزي کشور شهرها کالندر ي مهم هابازارچه بازارها و ایجاد -

  شهرها کالندر کننده تجهیز تفریحات سالم و سرگرم -

  المللیدر سطح بینمهم کشور  يرویدادها و تبلیغمعرفی  ،مهم کشورثبت رویدادهاي  -

 ي کشور شهرها کالندر شهري جهت میزبانی رویدادهاي مهم هاي انسجام مدیریت -

 هاي تفریحی روي منابع فرهنگی کشور و توجه به اثرات مثبت اقتصادي آن کنترل اثرات منفی فعالیت -

رویدادهاي ورزشی، اقتصادي،  کشور جهت میزبانیي شهرها کالن، فرهنگی سیاسی، اجتماعی از موقعیت گیري بهره -

  ...فرهنگی و، اجتماعی

جشن  ،جنگ رمضان، چون رویدادهاي محرم،همي شهري گردشگرتوسعه رویدادهاي مهم کشور جهت از گیري بهره -

 دیگر هاي مهم تاریخ ها وهجشنوار ،نوروز

 المللی ملی و بین هاهها و جشنوارنمایشگاه محلی جهت میزبانیهاي بومی رهنگف از گیري بهره -

در کنار  میادین نمادین و تلفیق فضاهاي سنتی و مدرن شهرها، برجها، مدرن چون سینماها، کنسرتتوسعه فضاهاي  -

 گردشگرجهت جذب  ،هم

  وگردشگري رویدادها در گردشگري شهري ICTاز فناوري  گیري بهرهجهت دیده و آموزشنیروهاي متخصص  تربیت -

ورود هاي شغلی، چون ایجاد فرصتهمگردشگري رویدادها صادي ثیرات اقتبه تأمسئوالن و مدیران شهري توجه ویژه  -

 به کشور غیره  وارز 

 ارتحال امام  ،هشت سال دفاع مقدس ،پیروزي انقالبچون ، همکشورو فرهنگی ی تاریخرویدادهاي مهم از  گیري بهره -

 ي کشور در ایام خاص شهرها کالنهاي موجود در هاي شهري با توجه به جاذبهها و کارناوالبرپایی فستیوال -

تهران  مشهد، اصفهان،مانند  ،ویدادهاي جهانیي کشور جهت میزبانی رشهرها کالنازفضاي کالبدي برخی از گیري بهره -

 ...شیراز  و

 ...چون بازار وکیل شیراز وهاي مهم بازارهاي تاریخی همها در محل جاذبهها، گردهماییبرپایی نمایشگاه -

  شهرها کالندر هاي تجاري و اقتصادينمایشگاهایجاد بازارهاي جهانی از طریق برپایی  -

 ...وایجاد سفرهاي ارزان قیمت در داخل کشور براي جلوگیري از خارج شدن ارز از کشور  -

 محصولی گردشگري شهري جهت خارج شدن از تکجهت توسعه راهبردي  ریزي برنامه -

ه تقاضاي فزاینده در گویی بسهیالت ورزشی طراحی شده جهت جوابها و تگردهماییگسترش تسهیالت برگزاري  -

 ايالمللی و منطقه، بینبازار داخلی

 ي هدفشهرها کالندر  وهاي ورزشی، مسابقات ورزشیتوجه به تنوع اقلیمی کشور جهت میزبانی ارد -

 شهرهاي هدف ي شهرها کالندر سعه گردشگري رویدادهادر زمینه تو هاي راهبرديپژوهش نجاما -
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Abstract: 
Today’s tourism, as a large industry, is a phenomenon which has a high mobility oneconomic, 

politic, social, and environmentalchanges. Urban tourism is a relatively new topic which has been 
discussed in scientific circles for less than two decades .Events tourism is a new branch of urban 
tourism which can lead to its development and has great effect on urban economics. It has received 
little attention in our country.In many cities there are potential tourist destinations which can be 
effective in attracting and developing urban tourism. In this study urban tourism is considered in a 
strategic approach. It is an important factor in relating urban planning and management. This 
approach is logical and interconnected. In the present study the potentials of events tourism and its 
role in urban economy has been considered. This research is descriptive-analytic and is conducted 
based on a library research which has analyzed the strengths, weaknesses, threats and opportunities 
that exist in this area by means of strategic model of SWOT. According to the studies, many 
metropolises in the country such as Tehran, Mashhad, Isfahan and other centers of provinces and 
cities have the ability to become events tourism pole. By establishing tourism facilities and 
infrastructure an important step can be taken in developing economy, culture and tourism industry. 
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