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چکیده 
ترین بناي سلطنتی است که بنیانش به ارگ تاریخی تهران و زمان شاه طهماسب اول کاخ گلستان مهمترین و قدیمی

ثبت جهانی رسیده و از این بابت بدون شک یکی از مهمترین محورهاي است که به یگانه بناي تاریخی پایتخت گرددو بازمی

تواند هرساله بازدیدکنندگان بیشماري را از اقصی نقاط ایران و جهان به سوي خود گردشگري شهر تهران میباشدکه می

ین امر محقق نشده و اما متاسفانه تاکنون ا،جلب نموده و از این رهگذر در آمد سرشاري را براي مجموعه به همراه آورد

کاخ گلستان از پتانسیل بسیار .علیرغم ثبت شدن در فهرست میراث جهانی، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است

ي مقاله.باالیی براي ایفاي نقش پیش قراولی در شکوفایی توسعه پایدار اقتصادي ، فرهنگی و گردشگري برخوردار است

ار داده و در چهار مرحله به تدوین هش قروپژوده  محدان به عنوموجود مجموعه ضعیت وسی ربررا هشوپژف حاضر هد

امل با مشخص کردن عوبا استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و بررسی هاي میدانی و ماموریت جهت تعیین استراتژي توسعه 

تصمیم گیري و رتبه صتها و تهدیدات پرداخته و با استفاده از مدلهاي داخلی و خارجی، به بررسی نقاط قوت ، ضعف، فر

استراتژیهاي امکان پذیر و قابل اجرا را و .... QSPMو ماتریس SPACE، ماتریس SWOTمانند ماتریس بندي،

تخاب و برتر را انشناسایی نموده و ضمن تعیین جذابیت نسبی آنها به اولویت بندي استراتژیها پرداخته و استراتژیهاي 

نموده است.راهکارهایی جهت برنامه ریزي توسعه گردشگري این کاخ موزه پیشنهاد 

SWOTي، مدلشگردگرکاخ گلستان، برنامه ریزي استراتژیک،  توسعه يکلیدي هاواژه



مقدمه -1
). سفر WTOامروزه توریسم را بزرگترین صنعت جهان برحسب اشتغال وتجارت میدانند (سازمان جهانی جهانگردي 

بینش ي غنان و مواپیرن شناخت جهان، مادندگی مراز زگاهی و آشناخت ار بزایج به ربه تد، سرگرمیو تفریح ب سباابر وه عال
، فرهنگی ي شگردگره یژوبه ي و شگرد) گر1386ري، نوو ی ست (شجاعه اندگی تبدیل شدزبه مفاهیم ن میاش آدنگرو 
مر این ا) 1391و دیگران (علی ي، مهد. ستاشته اه دامع به همراجواي براري را پایدوتوسعه ، شناختاز نوینی ي یچههادر

)، 1383،جهرشودي و جهانی» (فرهوي توسعهدر محرکه وي نیران «به عنوي شگردصنعت گروزه، مراست تا ه اموجب شد
، مددرآتوجه به ر کنا، در فرهنگی-جتماعیي اتوسعهد بعااز ابخشی ان به عنود و بر بگیررا دریک جامعه دي جون وکاي ارهمه

ن جهاي شگردمتن گرد را در ست خوانسته اکه توص خادي کررکا-ريساختاي یژگیها) و و1387،فیضیي و (محمدل شتغاا
ي،آداب، هنر، فرهنگیاث شنایی با میراي آبري شگردنوعی گران میتورا رهنگی في شگرد) گر2004س، هد (سانتوي دجا
و توسعه ن مازسات محاسبا)،1386،نیاضو(رنست داهشی وپژو تحقیقاتی ، شیزمواف آهدایخی با رتار ثاو آبناها م، سور

به ، 2009ل سادر لمللی ابیني هاسفرکل ازصد در40هد که دمین نشا، مینهزین ) در اOECDدي (قتصاي اهاريهمکا
).2010،مونسترردز و یچاد.  (رمیشوط فرهنگی) مربوي فیاافرهنگی (جغري شگردگر

توانند بعنوان یکی از پتانسیل هاي بسیار غنی و جذاب، نقش و تأثیر بسیار زیادي در جذب گردشگر آثار و ابنیه تاریخی فرهنگی می
ریخی منحصر به فرد و دارا بودن بیشتر از دو میلیون جاذبه تاریخی ، کشور ایران با برخورداري از عظمت تا.داشته باشند

فرهنگی و طبیعی باید جایگاه در خور توجهی در بین مقاصد گردشگري به جهت جذب گردشگر داشته باشد، ولی در عمل 
ه بهینه بالقوه اش استفادمیبینیم که متاسفانه در این صنعت سهم چندانی را به خود اختصاص نداده و از تواناییهاي بالفعل و

نکرده است، که این امر ضرورت نگرشهاي توسعه اي در برنامه ریزیهاي مرتبط با گردشگري را  خاطر نشان میسازد.

بیان مسأله1-1
نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشري نقشی بدیع، ماندگار و مروج ناب ترین پدیده هاي فرهنگی است. در این میان نقش 

"موزه لوور پاریس"برخوردار است. کما اینکه  اوج هنري در موزه داري جهان را می توان دره ها از اهمیت به سزاییکاخ موز

دید. ساختمان این موزه قبل از انقالب کبیر فرانسه، یکی از کاخ هاي سلطنتی فرانسه بود که پس از انقالب کبیر فرانسه در 
1.تبدیل به موزه ملی فرانسه گردیدم)1793مردم فرانسه اهدا شد و در سال  ( م ) این کاخ با آثارش به 1789( سال

ترین بناي سلطنتی است که بنیانش به ارگ تاریخی تهران در بین کاخ موزه هاي تهران ،کاخ گلستان مهمترین و قدیمی
د. هیچ یک از اماکن تاریخی تهران، با گردد، و در دوره قاجار، محل استقرار شاه و دربار بوو زمان شاه طهماسب اول بازمی

اي اي از بناهکند. این کاخ که مجموعهبرابري نمی» کاخ گلستان«سال پایتختی آن، به لحاظ اهمیت با 200قدمت بیش از 
سال حاکمیت سلسله قاجاریه مرکز 135شود و طی ترین بناي سلطنتی در شهر تهران محسوب میگوناگون است، قدیمی

تواند اري ایران بوده است. کاخ گلستان، بدون شک یکی از مهمترین محورهاي گردشگري شهر تهران میباشدکه میسیاسی و اد
نه اما متاسفا،هرساله بازدیدکنندگان بیشماري را از اقصی نقاط ایران و جهان به سوي خود و همچنین شهر تهران جلب نماید

شدن در فهرست میراث جهانی هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است تنها تاکنون این امر محقق نشده و علیرغم ثبتنه
، بلکه در عمل این سرمایه ملی و مجموعه ارزشمند و بی نظیر براي رفع نیازهاي خود چشم به اعتبارات و بودجه ناچیز 

براي ایفاي نقش پیش قراولی در سازمانی دارد. کاخ موزه هاي تهران و در صدر آنها کاخ گلستان ، از پتانسیل بسیار باالیی
شکوفایی توسعه پایدار اقتصادي ، فرهنگی و گردشگري برخوردارند، ولی متاسفانه برنامه ریزان کشور تا کنون نتوانسته اند 
براي استفاده بهینه از این پتانسیل هاي فوق العاده ، برنامه ریزي مناسب و در خور شأن این مجموعه ها انجام دهند و اندك 
فعالیتهاي انجام گرفته نیز فاقد کارایی الزم و بهره وري کافی و مناسب شأن عنوان این بناهاي تاریخی بوده است. یقیناً اگر 

1 http://www.mums.ac.ir/student/fa/mozeh87 15-2-1393  20:32



سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگري وسایر نهادهاي مربوطه بخصوص شوراي شهر و شهرداري تهران به 
نظیر و منحصر به فرد کاخ گلستان بپردازند و ضمن توجه به معرفی بیش یگذاري هاي بیشتر و وسیعتر در مجموعه بسرمایه

از پیش این یادگار کهن به سامان بخشیدن مجموعه و روزآمدکردن سیستم هاي اداري ، تشکیالتی ، موزه اي و ...  آن همت 
.خواهد شدگمارند، به رشد و ارتقاء اقتصاد وفرهنگ کشور ورونق صنعت گردشگري در تهران کمک شایانی

اهمیت و ضرورت تحقیق 1-2
همانطور که مشاهده میگرددکشورایران متاسفانه در صنعت گردشگري سهم چندانی را به خود اختصاص نداده و از 
تواناییهاي بالفعل و بالقوه اش استفاده بهینه به عمل نیاورده است ، که این امر ضرورت نگرشهاي توسعه اي در برنامه ریزیهاي 

که این تحقیق در یک چهار چوب تجربی و علمی مورد مطالعه قرار نبا توجه به ایمرتبط با گردشگري را خاطر نشان میسازد.
.ایجاد اشتغال و کار و درآمد را درپی خواهد داشتگردشگروبیشترداده شده امکان ارائه پیشنهادات جهت جذب

اهداف تحقیق1-3
رهنگی ف–تاریخیترین مجموعه   مهمترین و جذابوضعیت کاخ موزه گلستان بعنوان هدف از نوشتن این تحقیق بررسی

.استبراي استفاده از ظرفیتهاي بالقوه مجموعه به جهت توسعه فعالیتهاي گردشگري و جذب هر چه بیشتر گردشگر  ، 
گردشگري و جذب هر چه بیشتر زه گلستان براي کمک به توسعه موکاخ ست که ال این سواپی پاسخ به ، در هش حاضروپژ

گردشگر، چه راهکارهایی پیش روي خود دارد ؟

هدف اصلی-1-3-1
شناخت و بررسی عوامل موثر در برنامه ریزي توسعه گردشگري کاخ موزه گلستان

اهداف فرعی -1-3-2
وسعه اي مرتبطبررسی و معرفی جاذبه هاي موجود گردشگري در کاخ گلستان و ظرفیت سنجی پتانسیل هاي ت-1
اولویت بندي عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري کاخ موزه گلستان-2
ارائه رهنمود به برنامه ریزان مجموعه و سازمان میراث فرهنگی براي برنامه ریزي بهینه توسعه پایدار توریسم-3

فرضیه هاي تحقیق-1-4
می بایست فضا هاي فرهنگی و معرفی اثر هاي منحصر به به نظر میرسد با در نظر داشتن جنبه هاي واقع گرایی و ذهنی، -1

فرهنگی  فراهم کرد.-فرد داخل مجموعه کاخ گلستان را توسعه داده و زمینه ارتباط موضوعی آنها را با دیگر آثار تاریخی 
.نقاط قوت و ضعف کاخ موزه گلستان  نقش و تاثیر مستقیم در برنامه ریزیهاي توسعه اي آن ایفا مینماید-2
تهدیدها و فرصتها از عوامل اصلی اثرگذار بر برنامه هاي توسعه اي کاخ موزه گلستان می باشد.-3

روش تحقیق 1-5
با استفاده و تدوین استراتژي توسعه هش وپژوده  محدان به عنوموجود مجموعه ضعیت وسی ربربه طور کلی هدف این پژوهش 

بدست آوردن استراتژیهاي مناسب جهت توسعه گردشگري کاخ گلستان بوده از تجزیه و تحلیل علمی و بررسی هاي میدانی و 
با مشخص کردن این عوامل به بررسی نقاط قوت ، ضعف، و که در این راه، عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی را شناسایی کرده 



و SWOT ،SPACEند ماتریس مانفرصتها و تهدیدات پرداخته است و با استفاده از تکنیکهاي تصمیم گیري و رتبه بندي،
QSPM استراتژیهاي امکان پذیر و قابل اجرا را شناسایی نموده و ضمن تعیین جذابیت نسبی آنها به اولویت بندي استراتژیها

ست.نموده اراهکارهایی جهت برنامه ریزي توسعه گردشگري این کاخ موزه پیشنهاد پرداخته و استراتژیهاي برتر را انتخاب و 

روش هاي جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات :-1-5-1
براي جمع آوري اطالعات استفاده خواهد شد و از طریق مطالعات میدانی ، مشاهده و بررسی اسناد و مدارك کتابخانه اي 

سهاي ري از ماتریبا استفاده از مدل سوات نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات تجزیه و تحلیل گردیده و در ادامه با بهره گی
مختلف همانند ماتریس ارزیابی اقدام استراتژیک و ... عوامل مؤثر در توسعه گردشگري مجموعه اولویت بندي گردیده است. 

(مفاهیم و تعاریف)ينظرمبانی-2

)1349(ذکاء، یحیی، کاخ گلستان-2-1

سفرهاي خود به قصد زیارت مقبره حضرت ) نخستین پادشاهی بود که در 984-930شاه طهماسب اول صفوي (
عبدالعظیم دستور داد بارویی به طول یک فرسخ به دور قصبه تهران احداث شود. پس از او شاه عباس صفوي در قسمت شمالی 

در حصار طهماسبی چهار باغ و چنارستانی احداث نمود که بعدها دیوار بلندي گرد آن بنا کرده و عمارات مقر سلطنتی را
.داخل آن ساخته، ارگ نامیدند 

ایوان تخت مرمر-2-1-1
دیوانخانه این  ایوان که پیش از اینمیباشد.گلستان و متعلق به دوران کریمخان زندکاخ ترین بناهاي موجود در کهناز 

شاهان در این مکان به سالمدوران سلطنت سلسله قاجار، بنا گردید، در1173و ایوان داراالماره نامیده می شد، در سال 
عیدهاي دیگر به طبقات مختلف مردم بار عام می دادند. می نشستند و در ایام نوروز و

خلوت کریمخانی-2-1-2
در گوشه شمال غربی محوطه گلستان، چسبیده به تاالر سالم، بنائی سرپوشیده و ستون دار بصورت یک ایوان سه دهنه 

وسط آن حوضی جوشان ساخته شده و آب قنات شاه از آن بیرون می آمد و در باغهاي سلطنتی جریان وجود دارد، که در
می یافت. این قسمت از کاخ  گلستان جلوخان یا خلوت کریمخانی نامیده می شود، 

تاالر سالم ( ا تاق موزه) -2-1-3
هاي بزرگ کشورهاي غربی ق و دیدن موزه ها وگالري-ه1290به اروپا در سال پس از اولین سفر خود ناصرالدین شاه

ــبیه موزه هاي اروپا در ارگ ایجاد  ــمیم گرفت موزه اي ش کردو به جاي آنین منظور عمارت خروجی را تخریبه ا. بکندتص
.بنیان نهادهراکاخ گلستان، یعنی سرسرا و تاالر آئینه و اتاق موزه جدیدغربی ودر جوار تاالر عاج، بناهايدر سمت شمال

نگار خانه -2-1-4
امروزه بعنوان نگارخانه و طبقه فوقانی ن که ی در ضلع شمال غربی باغ گلستاهاي نقاشی ایرانمکان فعلی گنجینه یا پرده

شناخته می سالم یا تاجگذاري  ستان آن که به نام تاالر موزه،  سفر اول فرنگ ساخته و پرداخته و منتج از  شود، در حقیقت 
شا ه قاجار (چهارمین پادشاه از سلسله قاجار) می باشد. ناصرالدین



مخصوصموزه-2-1-5
.به نمایش هنرهاي ظریفه و مرسعات در دوره قاجار اختصاص یافته استکه در طبقه زیرین تاالر سالم قرار دارد 

تاالر آیینه-2-1-6
سردر و سبیده به آن و در باالي  سالم و چ سنگی تاالر آئینه در غرب تاالر  سراي کاخ قرار دارد و یکی از ایوان  سر جلو 

در آغاز انتقال .قمري ساخته شد1291مشهور کاخ گلستان است.  تاالر آئینه همزمان با تاالر سالم در حدود سال يهارتاال
آیینه با آنکه نگاهداري از تخت طاووس و تاج کیانی اختصاص داشت. تاالر آثار موزه قدیم به موزه جدید، این تاالر بهاشیاء و 

اسـت. شـهرت نیسـت ولی به علت معروفیت و زیبائی آیینه کاریهاي سـقف و دیوارهایش شـهرت فراوان یافتهچندان بزرگ
از آن 1309الملک غفاري به سال خان کمالروغنی معروفی است که مرحوم میرزا حمدعمده تاالر آیینه به واسطه تابلو رنگ

.شودنگاهداري میکاخ گلستان مکرده و اینک در تاالر سالتهیه

تاالر آج (سفره خانه)-2-1-7
معلوم کامال آن تاریخ احداث این تاالر و حوضخانه زیر.ج قرار داردآبعد از تاالر آئینه و در سمت غرب تاالر برلیان، تاالر 

ناصري است.و تاالر آئینه ساخته شده و از جمله بناهاي دوره نیست، ولی محققاً قبل از تاالر سالم

حوضخانه-2-1-8
تاجگذاري) قسمتهاي شمالی کاخ گلستان شامل تاالر موزه ( تاالر سالم یادستور ناصرالدین شاهپس از سفر فرنگستان به

شد و دیگر ملحقات در دو طبقه تکمیل و احداث با زیر زمین آن که حوضخانه نامیدهخانه)تاالر برلیان و تاالر عاج ( سفره
گرفت و یک شاخه آن به حوض نمایی قرار داشت که از قنات مهرگرد سرچشمه میدر ضلع شمالغربی حوضخانه آب.گردید

گردید..شاخه دیگر آن به حوض بزرگ وسط سالن منتهی میمحوطه و

تاالر برلیان-2-1-9
در زمان ناصـــرالدین شـــاه به علت فرســـودگی بناهاي قدیم ارگ ســـلطنتی ، اغلب آنها را ویران کردند و به جاي آنها 

ساختمان هاي جدیدي ساختند .یکی از این ساختمان ها ، عمارت بلور بود که به جاي آن تاالر برلیان کنونی را بنا نهادند. 

تاالر ظروف  -2-1-10
خانه ایجاد شده و برخی از هدایایی که سالطین اروپایی روي بقایاي عمارات قاجار و در شمال ساختمان سفرهبناي این ساختمان بر

هایی که به این ویتریناز عمارت موزه (تاالر سالم) به این عمارت انتقال داده شد و در داخل1344بودند، در شاهان قاجار اهدا کردهبه 
.منظور ساخته شده بود قرار گرفت

عمارت خوابگاه-2-1-11
. این ساختمان تا مدتی محل اقامت ایران احداث گردیدشمسی به مناسبت سفر الیزابت دوم ملکه انگلستان به1339این عمارت در سال 

. نام خوابگاه معروف شدپادشاهان و رؤساي جمهور بود و به

عمارت شمس العماره -2-1-12
.اولین سفر خود به اروپا و تحت تاثیر ساختمانهاي بلند فرنگی به فکر احداث بنایی بلند در تهران افتادناصرالدین شاه پس از 



ها، دیوار و سقفهاي ها، ازارهبريها، گچها، نقاشیشمس العماره هم از نظر نقشه و شکل ظاهري و هم از لحاظ آرایش داخلی و آینه کاري
اي کامل از معماري و تلف و متنوع تزیینات داخلی بنا در ایران بی نظیر است و در واقع نمونههاي مخآن و هم از حیث نمایش شیوه

. تزیینات داخلی آن دوره از تاریخ ایران به حساب می آید

عمارت بادگیر-2-1-13
سقف آن با نقاشی دیوارها وستونها و که ارسیها وهجري قمري ساخته شده 1228عمارت بادگیر در زمان فتحعلی شاه و به سال 

.مرمر پوشیده شده است و یکی از تاالرهاي پرکار و زیبا و جالب به شمار می رودو زرنگاري و آینه کاري و گچبري و منبت کاري و

عکس خانه (حوضخانه عمارت بادگیر)-2-1-14
شد، قرار بادگیرها و حوض میانی آن خنک میتوسط ودر طبقه زیرین عمارت بادگیر، مکانی که در آن اطاق تابستانی قرار داشت 

.کف و ازاره حوضخانه ( عکسخانه ) از جنس سنگ و بدنه و سقف آن آجري می باشد. دارد

چادرخانه-2-1-15
ایل قاجار به زندگی در خارج از ساختمان و در .چادرخانه محل نگهداري چادرهاي سلطنتی مورد استفاده شاهان قاجار بوده است

. زیر چادر عالقه فراوان داشتند 

تاالر الماس-2-1-16
شامل تاالري بزرگ و اتاقهاي گوشواره و دهلیزها و باالخانه ها تاالر الماس بنیاد و اساس این تاالر در زمان فتحعلی شاه نهاده شده. 

سه ایوانچه آینه کاري مقرنس و تاقنماهاي تاالر باالتر از رفها به سبک بناهاي عهد فتحعلی شاهپستوهاي متعدد است. در سه طرف و
این بنا .با ارسیهاي بزرگ که شیشه هاي رنگین زیبایی دارند پوشیده شده استباریک و کشیده ساخته شده و سمت شمالی تاالر

ست.بمناسبت آئینه کاریهاي داخلی اش بنام الماس خوانده شده ا

کاخ ابیض (موزه مردم شناسی)-2-1-17
ناصرالدین شاه تصمیم گرفت در گوشه جنوب غربی محوطه گلستان، ه ق ) 1308حدود سال(در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه

اخ این کرا درآن جاي دهد.محمود عثمانیکه سابقا محل کاله فرنگی یا برج آغامحمدخانی بود، کاخ جدیدي بنا نماید و هدایاي سلطان
به علت سفیدي رنگ نماي ساختمان و نیز به سبب آنکه پله ها و و به شیوه بناهاي قرن هجدهم اروپا گچبري و نماسازي شده است

. ازارهاي سرسراي کاخ مرمر سفید رگه دار بود کاخ ابیض نامیده شد

استراتژيتدوین -3
عنوان چارچوب جامع تدوین استراتژي استفاده می شود. این چارچوب ابزار و روشهایی را ارائه براي تدوین استراتژي از چارچوبی با 

می دهد که براي انواع سازمانها مناسب است و به استراتژیست ها کمک می کند تا استراتژي هاي ممکن را شناسایی , ارزیابی و گزینش 
)1390اعرابی، سید محمد، (کنند.

و تهیه بیانیه ماموریتمرحله شروع : تعیین 
بیانیه مأموریت 3-1

ساله پایتختی تهران با توجه به اهمیت کاخ گلستان به عنوان مقر حکومتی200مأموریت اصلی مجموعه معرفی دوره 



کلیه پادشاهان دوره قاجار ومرکز ثقل تصمیم گیریهاي تاریخ معاصر کشوربوده و در این راه تالش میکند کاخ گلستان
. به نماد فرهنگی و تاریخی کشور تبدیل شوددر آینده نزدیک

مرحله ورودي-4
در این مرحله  فهرستی از عوامل مهم و اثر گذار داخلی و خارجی تهیه گردیده و با مشخص کردن ضریب اهمیت و رتبه 

.آوریمهر عامل، نمره ارزیابی نهایی عوامل مختلف را بدست می
بررسی عوامل خارجی4-1

) ماتریس ارزیابی فرصت ها و تهدیدها در قالب عوامل بیرونی اثرگذار بر ماموریت ارائه شده است.1در جدول (

(EFE)) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  1جدول (

ب ضریعوامل خارجیردیف
نمره رتبههمیتا

نهایی

١O

٢O

٣O

٤O

٥O

٧O

٢(O)هافرصت

گردشگریتوسعهجهتدولتهایبرنامه
صــــــــنعتدرگذاریســــــــرمايهازفرهنگیمرياثوســــــــازماندولتمحايت

گردشگری
جمموعهآثارملیثبتوجهانیثبتاقالمافزايش
ایوهاموزهمتايل جمموعهباگسرتدهمهکاریبهديگرسازما
يتختپااداریوجتاریمراکزمهمبهگلستانکاخبودننزديک
جمموعهازبازديدجهتجامعهآحادمتايل
فرهنگیمرياثازنگهداریوحفظبهجامعهعمومیاقبال
فرصتهامنرهمجع

١/٠
١/٠
٠٢/٠
٠٣/٠
١٥/٠
٠٧/٠
١/٠

٤
٤
٣
٣
٤
٤
٤

٤/٠
٤/٠
٠٦/٠
٠٩/٠
٦/٠
٢٨/٠
٤/٠
٢٣/٢

1w

2w

3w

4w

5w

6w

7w

3(T)تهدیدها  

کاهش تعداد گردشگر ورودي به کشور  
کسري بودجه دولت ودر نتیجه کاهش بودجه سازمان و مجموعه کاخ گلستان

و ...سیاستهاي پولی ، تورم ، مشکالت اقتصادي ، درصد بیکاري 
کاهش درآمد قابل تصرف و افزایش هزینه هاي آحاد جامعه 
شلوغی بیش از حد حریم مجموعه و مشکالت ناشی از آن 

وجود موزه ها و مجموعه هاي رقیب 
تأثیر تغییرات پیوسته مدیریتی 

جمع نمره تهدیدها

05/0
05/0
06/0
07/0
03/0
07/0
1/0

1
1
2
1
2
1
1

05/0
05/0
12/0
07/0
06/0
07/0
1/0
25/0

175/2جمع کل

مـی باشـد فرصــتهاي مجموعـه از تهدیـداتش بــیش تـر بــوده  EFE=75/2باتوجـه بـه اینکــه نمـره نهـایی ارزیــابی
و بهره گیري از این فرصتها میتواند آینده درخشانتري  را براي مجموعه به ارمغان بیاورد.

2 Opportunities
3Threats



بررسی عوامل داخلی4-2
) ماتریس ارزیابی فرصت ها و تهدیدها در قالب عوامل بیرونی اثرگذار بر ماموریت ارائه شده است2در جدول (

(IFE)) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  2جدول (

ضریب عوامل داخلیردیف
نمره رتبهاهمیت

نهایی

1s

2s

3s

4s

5s

6s

4(S)نقاط قوت  

وجود موزه ها و گنجینه هاي منحصر به فرد دوره قاجار
نگرش مدیران نسبت به توسعه فعالیت هاي کاخ گلستان 

امکانات پژوهشی و تحقیقاتی مناسب 
ظرفیت استفاده از استراتژیهاي مالی مختلف 

وجود انگیزه الزم جهت ارتقاء استانداردهاي موجود تا سطوح جهانی
بهره گیري از کارکنان دلسوز و پر تالش

جمع نمره نقاط قوت

15/0
05/0
05/0
15/0
05/0
15/0

4
3
3
4
3
4

6/0
15/0
15/0
6/0

15/0
6/0
25/2

1w

2w

3w

4w

5w

6w

5(W)نقاط ضعف 

ضعف نظام برنامه ریزي استراتژیک و نداشتن برنامه مدون بلند مدت
کمبود شدید بودجه جاري ، پژوهشی و عمرانی

متناسب نبودن بیشتر مشاغل کارکنان بامهارتهاي تخصصی و تحصیالتی آنان
ضعف ساختار اداري و مشخص نبودن شرح وظایف و سیستم ارزیابی عملکرد 

ضعف تبلیغات کارآمد و اثر بخش مناسب (محیطی،رسانه اي، مجازي و اقالم تبلیغاتی)
ضعف سیستم مالی و حسابداري اثر بخش و کارآمد

جمع نمره نقاط ضعف 

09/0
1/0
03/0
03/0
1/0
05/0

1
1
2
2
1
1

09/0
1/0
06/0
06/0
1/0
05/0
46/0

171/2جمع کل

ــابی  ــایی ارزی ــره نه ــه نم ــه اینک ــه ب ــعف IFE=71/2باتوج ــاط ض ــه از نق ــوت مجموع ــاط ق ــی باشــد نق م
بیشــتر بــوده و بهــره گیــري از ایــن نقــاط قــوت میتوانــد آینــده درخشــان تــري  را بــراي مجموعــه بــه ارمغــان 

بیاورد.

مرحله مقایسه-5

(SWOT)ماتریس سوات 5-1

4 Strengths
5 Weaknesses



(SWOT)) ماتریس سوات 3جدول (

عوامل داخلی

عوامل خارجی      

(W)نقاط ضعف (S)نقاط قوت 

ضعف برنامه ریزي و نداشتن برنامه مدونوجود موزه ها و گنجینه هاي منحصر به فرد
کمبود شدید بودجهی حقیقاتامکانات پژوهشی و تبه توسعهمثبتنگرش 

عدم تناسب مشاغل کارکنان ظرفیت استفاده از استراتژیهاي مالی مختلف
ضعف ساختار اداري و تشکیالتیوجود انگیزه الزم جهت ارتقاء استانداردها

عملکرد کارکنانضعف سیستم ارزیابی بهره گیري از کارکنان دلسوز و پر تالش

ضعف تبلیغات کارآمدو اثر بخش مناسب
اثر بخش و کارآمدضعف سیستم مالی

(O)فرصت ها 
استراتژیهاي مبتنی بر نقاط قوت و فرصت 

(SO)

استراتژیهاي مبتنی بر نقاط ضعف و 
(WO)فرصتها 

اولیه بازسازي سر درب ورودي کاخ مطابق با طرح حمایت دولت از صنعت گردشگري
تدوین برنامه هاي میان مدت و بلند مدت توسعهقجري

حمایت دولت وسازمان میراث فرهنگی از 
تدوین برنامه هاي قدرتمند افزایش بودجهافتتاح ورودي شرقی کاخ ،  درب (شمس العماره)گردشگري

ه دادگستري کبازسازي تکیه دولت با تملیک ساختمان افزایش اقالم  ثبت جهانی و ثبت  ملی
بهسازي و ارتقاء ساختار سازمانی ، اداري ، مالی قبأل  متعلق به کاخ بوده مطابق با طرح دوره قاجار

و پرسنلی با استانداردهاي قابل قبول ساخت  داالن تاریخ درکنار ورودي شرقی مجموعهتمایل موزه ها به همکاري  با مجموعه

بازگشایی تاالر الماس جهت نمایش اشیاء مربوط به نزدیک بودن به مراکز مهم  عمومی
ارائه برنامه ها و اقالم قدرتمند تبلیغاتی در سطح فتحعلیشاه قاجار

ملی و بین المللی جهت معرفی پتانسیل هاي 
فراوان کاخ موزه گلستان به گردشگران داخلی و 

خارجی بالقوه

تمایل به بازدید از  مجموعه از سوي 
ردشگرانگ

پادشاه عثمانی)(تاالر سلطان عبدالحمیدایجاد  
ونمایش هدایاي او به ناصرالدین شاه قاجار

اقبال عمومی جامعه به حفظ و نگهداري 
از میراث فرهنگی

تملک اماکن تجاري متعلق به کاخ و ایجاد مجموعه اي 
از مشاغل و بازارچه هاي سنتی  دوره قاجار

(T)تهدیدها 
استراتژیهاي مبتنی بر نقاط قوت و 

(ST)تهدیدها 

استراتژیهاي مبتنی بر نقاط 
(WT)ضعف و تهدیدها 

آیینی و سنتی با تکیه بر آداب و برپاییی جشنهاي کاهش تعداد گردشگر ورودي به کشور
سوم ملی و محلیر

-------------

کسري بودجه دولت
کنسرتهاي موسیقی سنتی ایرانی و خارجیبرپایی سیاستهاي پولی ، تورم ، مشکالت

افزایش هزینه وکاهش درآمد قابل تصرف
ایجاد رستوران سنتی در حیاط جنوبی عمارت بادگیرهاي آحاد جامعه

بازسازي  حمام دوره قاجاري در محل انبار زیرشلوغی بیش از حد حریم مجموعه
حوضخانه

وجود موزه ها و مجموعه هاي رقیب
حهت نمایش سالن سینماي کاخ گلستانافتتاح 

فیلمهاي دوره قاجار و فیلمهاي مرتبط با دوره قاجار تأثیر تغییرات پیوسته مدیریتی



IFE  = 2/71(IE)ماتریس داخلی و خارجی 5-2 EFE = 2/75

(IE)خارجیو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) 4جدول (

جمع نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
45 /21

5/2

1

تهاجمی
SO

محافظه کارانه
WO

ی 
زیاب

س ار
تری

ما 
ره 

 نم
مع

ج
مل

عوا
خ

جی
ا ر رقابتی 

ST

تدافعی
WT

قرار گرفته ایم استراتژیهاي  قابل استفاده  ، استراتژیهاي رشد و )SOتهاجمی (با توجه به اینکه در وضعیت
توسعه محصول براي مجموعه توصیه میگردد .

ماتریس ارزیابی موقعیت و ا قدام استراتژیک 5-3

(SPACE)) ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 5جدول (

نمرهدامنه تغییرپارامتر
FS6< FS <1توان مالی    

3مجموعه داراي کسري بودجه بوده و بودجه آن بی ثبات میباشد.
5ظرفیت استفاده از استرا تژیهاي مالی مختلف در مجموعه باال میباشد

و کارآمد نبوده و فعالیتهاي مالی مجموعه از انسجام و قوت الزم سیستم مالی مجموعه اثر بخش
4برخوردار نیست.

4میانگین
-IS1-< IS <6توان صنعت

-4ضعف تبلیغات کارآمد و اثر بخش مناسب
-3ضعف نظام برنامه ریزي استراتژیک و نداشتن برنامه مدون بلند مدت

-2تشکیالتی) مجموعه نیاز به بهسازي داردساختار سازمانی ( اداري ،مالی و 
-3میانگین

-ES1-< ES <6ثبات محیط  
-2وجود انگیزه الزم جهت ارتقاء استانداردهاي موجود تا سطوح جهانی

-3بهره گیري از کارکنان دلسوز و پر تالش
-3حمایتهاي دولت از توسعه گردشگري

-67/2میانگین
CA6< CA <1مزیت رقابتی 

6وجود موزه ها و گنجینه هاي منحصر به فرد دوره قاجار
3امکانات پژوهشی و تحقیقاتی مناسب

6به لحاظ تاریخی قدیمی ترین و مهمترین کاخ پایتخت میباشد
5میانگین



حال با توجه به مقادیر ارائه شده در جدول باال می توان محاسبات الزم جهت استفاده در نمودار مربوط به 
را انجام داد:SPACEماتریس 

=   IS  +  CA-3+  5=2ها Xمحور =   ES  +  FS-67/2+  4=33/1ها Yمحور

(SPACE)) ماتریس 1(نمودار

(FS)توان مالی 

استراتژي  تهاجمی 

(IS)توان صنعت 

استراتژي  محافظه  کارانه 

(CA)مزیت رقابتی 

استراتژي  تدافعیاستراتژي  رقابتی 
(ES)ثبات محیط 

مرحله تصمیم گیري  -6

در این بخش با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و بررسی هاي میدانی ، استراتژیهاي امکان پذیر و قابل اجرا شناسایی 
بندي استراتژیها پرداخته و استراتژیهاي برتر را انتخاب میکنیم.اولویتشده و ضمن تعیین جذابیت نسبی آنها به 

ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی 6-1

عبارتند از :Spaceاسترتژیهاي قابل استفاده با توجه به موقعیت بدست آمده در ماتریس

SO1بازسازي سر درب ورودي کاخ مطابق با طرح اولیه آن در دوره قاجار

SO2(شمس العماره) افتتاح ورودي شرقی کاخ ،  درب

SO3تکیه دولت با تملیک ساختمان دادگستري که قبأل  متعلق به کاخ بوده مطابق با طرح دوره قاجار بازسازي

SO4بازگشایی تاالر الماس جهت نمایش اشیاء مربوط به فتحعلیشاه قاجار

SO5ایجاد  تاالر سلطان عبدالحمید ( پادشاه عثمانی) جهت نمایش هدایاي او به ناصرالدین شاه قاجار

SO6اخت  داالن تاریخ درکنار ورودي شرقی مجموعه  س

SO7تملک اماکن تجاري متعلق به کاخ و ایجاد مجموعه اي از مشاغل و بازارچه هاي سنتی دوره قاجار



(QSPM)) ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی 7جدول (

عوامل اصلی تعیین کننده  موفقیت

یب
ضر

یب
ضر

در مجموعهاستراتژیهاي قابل اجرا 
1SO2SO3SOSO 4

ت 
ذابی

ج
یت4-1
ذاب

ه ج
مر

ن

یت
ذاب

ج
یت4-1
ذاب

ه ج
مر

ن

ت  
ذابی

ج
یت4-1
ذاب

ه ج
مر

ن

ت  
ذابی

ج
یت4-1
ذاب

ه ج
مر

ن

فرصتها 
1/022/033/033/011/0برنامه هاي دولت جهت توسعه گردشگري

1/022/033/033/011/0حمایت دولت وسازمان میراث فرهنگی از گردشگري
02/0102/0102/0102/0102/0افزایش اقالم  ثبت جهانی و ثبت  ملی آثار مجموعه

03/0206/0309/0103/0103/0تمایل دیگر سازمانها  به همکاري گسترده با مجموعه
15/0115/023/0115/0115/0نزدیک بودن کاخ گلستان به مراکزمهم عمومی 

07/0107/0428/0428/0107/0تمایل آحاد جامعه جهت بازدید از  مجموعه 
1/022/033/022/022/0اقبال عمومی جامعه به حفظ میراث فرهنگی

تهدیدها
05/0105/021/021/0105/0کاهش تعداد گردشگر ورودي به کشور  
05/0105/0105/0105/0105/0گلستانکسري بودجه  سازمان و مجموعه کاخ 

06/0106/0106/0106/0106/0سیاستهاي پولی ، تورم ، مشکالت  اقتصادي 
07/0107/0107/0107/0107/0کاهش درآمد و افزایش هزینه هاي آحاد جامعه 
03/0103/0103/0103/0103/0شلوغی حریم مجموعه و مشکالت ناشی از آن 

07/0214/0214/0321/0107/0وجود موزه ها و مجموعه هاي رقیب 
1/022/022/022/022/0تأ ثیر تغییرات مدیریتی 

1جمع ضرایب
نقاط قوت

15/0115/023/0115/023/0وجود موزه ها و گنجینه هاي منحصر به فرد 
05/0315/0315/021/021/0نگرش مدیران نسبت به توسعه و گسترش فعالیتها 

05/0105/0105/0105/0105/0امکانات پژوهشی و تحقیقاتی مناسب 
15/023/023/023/023/0وجود انگیزه الزم جهت ارتقاء استانداردهاي موجود

05/0105/0105/0105/0105/0بهره گیري از کارکنان دلسوز و پر تالش
نقاط ضعف

09/0109/0109/0109/0109/0ضعف برنامه ریزي  و نداشتن برنامه مدون بلند مدت
1/022/022/022/011/0کمبود شدید بودجه جاري ، پژوهشی و عمرانی

03/0103/0103/0103/0103/0متناسب نبودن مشاغل کارکنان 
03/0103/0103/0103/0103/0ضعف ساختار اداري و تشکیال تی

1/011/011/011/011/0ضعف تبلیغات کارآمد و اثر بخش 
05/0105/0105/0105/0105/0ضعف سیستم مالی و حسابداري اثر بخش و کارآمد

2جمع کل مجموع  ضرایب 
71/259/315/34/2مجموع  نمرات جذابیت جمع



(QSPM)) ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی 7جدول (

یبعوامل اصلی تعیین کننده  موفقیت
ضر

یب
ضر

استراتژیهاي قابل اجرا در مجموعه
5SO6SO7SO

ت 
ذابی

ج
یت4-1
ذاب

ه ج
مر

ن

یت
ذاب

ج
یت4-1

ذاب
ه ج

مر
ن

ت  
ذابی

ج
یت4-1

ذاب
ه ج

مر
ن

فرصتها 
1/022/033/022/0دولت جهت توسعه گردشگريبرنامه هاي 

1/011/022/022/0حمایت دولت وسازمان میراث فرهنگی از گردشگري
02/0102/0102/0102/0افزایش اقالم  ثبت جهانی و ثبت  ملی آثار مجموعه

03/0103/0206/0103/0تمایل دیگر سازمانها  به همکاري گسترده با مجموعه
15/0115/023/0345/0نزدیک بودن کاخ گلستان به مراکزمهم عمومی 

07/0214/0321/0107/0تمایل آحاد جامعه جهت بازدید از  مجموعه 
1/022/022/011/0اقبال عمومی جامعه به حفظ میراث فرهنگی

تهدیدها
05/021/021/0105/0کاهش تعداد گردشگر ورودي به کشور  

05/0105/0105/0105/0کسري بودجه  سازمان و مجموعه کاخ گلستان
06/0106/0106/0106/0سیاستهاي پولی ، تورم ، مشکالت  اقتصادي 

07/0107/0107/0107/0کاهش درآمد و افزایش هزینه هاي آحاد جامعه 
03/0103/0103/0103/0شلوغی حریم مجموعه و مشکالت ناشی از آن 

07/0107/0107/0214/0وجود موزه ها و مجموعه هاي رقیب 
1/022/022/011/0تأ ثیر تغییرات مدیریتی 

1جمع ضرایب
نقاط قوت

15/023/023/0115/0وجود موزه ها و گنجینه هاي منحصر به فرد 
05/023/0315/021/0نگرش مدیران نسبت به توسعه و گسترش فعالیتها 

05/0105/0105/0105/0امکانات پژوهشی و تحقیقاتی مناسب 
15/023/023/023/0ظرفیت استفاده از استراتژیهاي مالی مختلف

05/0105/021/0105/0وجود انگیزه الزم جهت ارتقاء استانداردهاي موجود
15/0115/0115/0115/0بهره گیري از کارکنان دلسوز و پر تالش

نقاط ضعف
09/0109/0109/0109/0ضعف برنامه ریزي  و نداشتن برنامه مدون بلند مدت

1/022/011/011/0کمبود شدید بودجه جاري ، پژوهشی و عمرانی
03/0103/0103/0103/0متناسب نبودن مشاغل کارکنان 
03/0103/0103/0103/0ضعف ساختار اداري و تشکیال تی

1/022/022/011/0ضعف تبلیغات کارآمد و اثر بخش 
05/021/0105/0105/0ضعف سیستم مالی و حسابداري اثر بخش و کارآمد

2جمع کل مجموع  ضرایب 
02/347/392/2مجموع  نمرات جذابیت جمع



نتیجه گیري (اولویت بندي استراتژیها )-7
)8(لویت بندي استراتژیها مطابق با جدولوبا توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی  ا

خواهد بود.

اولویت بندي استراتژیها )8جدول (

سخن آخر

همانطور که مشاهده میگردد استراتژیهاي فوق الذکر همگی از نوع استراتژي هاي توسعه اي بوده که این 

االیی میباشند و یقینا مجموعه کاخ گلستان به تنهایی از عهده بنوع از استراتژیها نیازمند سرمایه گذاري اولیه 

یهاي مشترك با دیگر سازمانها و نهادهاي این نوع سرمایه گذاریها بر نمی آید و چشم امید به سرمایه گذار

و ... در 7، ایکوم6متولی مانند شهرداري و شوراي شهر تهران و ... از بعد داخلی و سازمانهایی مانند یونسکو

ابعاد جهانی دارند که با اختصاص بودجه هاي الزم و سرمایه گذاریهاي معقول و منطقی به توسعه هر چه 

مجموعه و در نگاه کالن سطوح محلی، ملی و منطقه اي بیش از پیش یاري بیشتر گردشگري پایدار در

رسانند  .

1-UNESCO
2-ICOM

امتیازاستراتژيردیفاولویت 
1SO2 59/3شرقی کاخ گلستان ،  درب (شمس العماره)افتتاح ورودي
2SO647/3ساخت داالن تاریخ در کنار ورودي شرقی مجموعه
3SO315/3بازسازي تکیه دولت مطابق با طرح اصلی آن در دوره قاجار
4SO502/3ایجاد  تاالر سلطان عبدالحمید جهت نمایش هدایاي او به ناصرالدین شاه قاجار
5SO7 92/2تملک اماکن تجاري متعلق به کاخ و ایجاد مجموعه اي از مشاغل و بازارچه هاي سنتی
6SO171/2بازسازي سر درب ورودي کاخ مطابق با طرح اولیه آن در دوره قاجار
7SO44/2بازگشایی تاالر الماس جهت نمایش اشیاء مربوط به فتحعلیشاه قاجار
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