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  چکیده

تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و با توسعه در  میها و امکانات موجود خود هر منطقه با توجه به پتانسیل

با توجه به . آن است اولین قدم براي توسعه منطقه، توسعه اقتصادي. یک بخش، زمینه توسعه سایر بخشها را نیز فراهم سازد

هدف عمده گردشگري که تولید درآمد و جذب سرمایه براي منطقه است، نقش راهبردي و کلیدي گردشگري در توسعه 

ریزي نیشابور، سعی شده است از طریق برنامهشهر هاي گردشگري با تأکید بر جاذبهنوشتار، در این . گردد مینمایان  اي همنطق

راهبردهایی براي توسعه گردشگري در این منطقه ارائه شود تا با ، IEو ماتریس  SWOTاز تکنیک و با استفاده  اتژیکاستر

ي اصلی تحقیق نشان می دهند که تعریف یک شبکه ها هیافت. توسعه گردشگري، توسعه اقتصادي شهر نیشابور نیز فراهم گردد

 ن شبکه، می تواند از جمله راهبردهاي بسیار تأثیرگذاري گردشگري شهر و تقویت نقاط گره گاهی ایها هبه هم پیوسته از جاذب

سازي چنین راهبردهایی در شهر نیشابور و با تأکید بر منظور عینی، بهمطالعات حاضرلذا  .طرح باشد واجد ارزش هاي اقتصادي

رجه دو و همچنین ستگاه اصلی دای ه، با تعریف یک ایستگاه اصلی درجه یک و سنگاه به شهر در مجموعه شهرستان نیشابور

جاد یک شبکه به هم پیوسته و در تعامل و هماهنگ ای ههاي اصلی، سعی بچندین ایستگاه فرعی در هر یک از ایستگاه

ن شبکه تقریباً کل سطح ای هترسیم این شبکه در سطح شهرستان، نشان از آن دارد ک. شهرستان داردسطح گردشگري در 

  .ه استمجموعه شهرستان را به خوبی پوشش داد

  

  ریزي راهبردي، صنعت گردشگري، توسعه اقتصادي، نیشابوربرنامه :واژگان کلیدي

  

  



  

  مقدمه

راهبرد ایجاد مراکز رشد و توسعه بوده  انتخاباقدامات هدفمند براي توسعه در بسیاري از کشورهاي جهان همراه با 

مرکزیت . ها در نقطه جغرافیایی مناسب استبخشات بالفعل و ایجاد هماهنگی انتجمع امک ،انتخابدلیل عمده این . است

منابع طبیعی و جمعیت حوزه نفوذ باعث ارجحیت یک نقطه در تبدیل شدن به  ات،انتجمع امک سطح باالي ارتباطات، ی،انمک

 .)1385 معصومی اشکوري،( ها استآن افزایش سریع جمعیت و تنوع فعالیت نتایجمرکزیت رشد و توسعه است که از 

در سطوح مختلف جغرافیایی، مطرح و رونق  توسعه پایدار ی با توجه به رویکردها و مباحث جدید توسعه، بحثاز طرف

 منشا که ها استانساناز تکامل اجتماعی و اقتصادي  یک مرحله در این بین توسعه پایدار شهرها، در واقع. دوچندان یافته است

  .بودنیز شاهد توسعه در دیگر بخشها  اندر یک منطقه، میتوبا توسعه اقتصادي  ؛توسعه اقتصادي استلزوما ، نآ

سریع آن  و رشد صنعت توریسم یکی از بزرگترین منابع رشد اقتصادي و ایجاد اشتغال در منطقه استاز دیگر سو، 

پویا با هاي خاص خود، صنعتی  صنعت با ویژگیاین . خواهد داشت دنبال به را یوانفرا محیطی و اقتصادي اجتماعی، تغییرات

   .)1390پورمحمدي، ( شود اي روشن تلقی می ندهآی

هاي سرسبز دریا گرفته تا کویر زیباي مرکز و از کناره. وجود دارد ب و هوایی مختلفآتنوع  ی بامناطق کشور ایران،در 

با قصد بازدید که از این مناظر زی دنند جاذب جمعیتی باشانتوهاي مرتفع غرب کشور که هر کدام به تنهایی میکوهستان

در این . کرده است اناین جذابیت را دوچند شمار در سراسر کشور ایران،عالوه براین وجود اماکن تاریخی و مذهبی بی. دارند

. کید خواهد شدنعت توریسم در شهرستان نیشابور تأهاي گردشگري و رونق صها و پتانسیلنوشتار به طور خاص بر جاذبه

ریزي که در روند تکامل خود با تعدیل گیري از اصول این نوع برنامهریزي راهبردي و بهرهاز برنامه بدین صورت که با استفاده

پردازد و همچنین ریزي کاربردي، نحوه اجرا و مشارکت مینگرش و پرداختن به موضوعات نظري و شناختی، بیشتر به برنامه

 . وسعه گردشگري در این شهرستان ارائه خواهد شدراهبردهاي مدیریتی اصلی براي ت, IEو ماتریس  SWOTتحلیل 

  

  طرح مسأله

ایجاد اشتغال، به جریان انداختن . گذاردثیر فراوانی در ابعاد اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی کشور میگردشگري تأ

. ستا دشگريدنبال آن افزایش امنیت در کشور از جمله آثار مثبت گري، افزایش تقاضاي سفر خارجی و بهي اقتصادها هسرمای

از صادرات محصوالت  بیشتر گردشگري از حاصل هاي ارزيدریافتی ،دسبب شو را درآمد تواند بیشترین می به عالوه گردشگري

 ایجاد ،هازیرساخت در گذاريسرمایه ترغیب در مهمی نقش گردشگري همچنین. ارتباطی است تجهیزات و خودرو ،نفتی

  .است داشته دنیا سراسر در مستقیم غیر و یممستق زاییاشتغال و دولت درآمد براي

قرار داده است ؛ این امر در حالیست که  اکید رویکرد رسیدن به توسعه پایدار را مورد توجه از دیگر سو، امروزه ایران

از جهتی  بهاي روز افزون نفت  . کشور  در وضع موجود، بیش از هر زمان دیگري با دشواري اشتغال دست به گریبان است

هایی خارج از الگوي پیشین گذاران بیش از پیش، به دنبال راه حلاقتصاد کشور را بیش از پیش متکی به خود نموده و سیاست

ولی این درآمد و در واقع این نعمت  ،گوي نیاز فعلی جامعه باشدشاید امروزه درآمد متکی به صادرات نفت بتواند پاسخ. هستند

گردشگري به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ  ،رسدنظر میبه. هاي آینده کافی باشدز نسلتواند براي تأمین نیاالهی نمی

که به  باشدسعی بر این با توسعه صنعت گردشگري  ،ن صورت کهای هب. رفت از این تنگنا باشدهاي برونتواند یکی از راه حلمی

-تواتد از تکتوسعه گردشگري می .درآمدي شود ر پایدارجایگزین سایر منابع غی ،درآمد حاصل از جذب توریسم ،نحوي

در این  .کشور کنددنبال آن توسعه پایدار و بهمحصولی بودن کشور جلوگیري کرده و کمک بزرگی به توسعه اقتصادي 

 جزو ،از نظر جذب توریست ،)ع(رضا علت وجود بارگاه ملکوتی امام، بهمنطقه خراسان به ویژه شهر مقدس مشهد ،خصوص

ن صورت ای هبري را موجب شده؛ د خود پدیده بزرگتسفانه شهر مشهد با امکانات موجومتأ .باشدپذیر کشور میمناطق گردشگر

هاي کشوري و گردشگران به منطقه است از بودجه ساالنه خراسان رضوي و سرمایه می ن شهر به تنهایی جاذب بخش اعظای هک

تر مانند الخصوص شهرهاي نزدیکشهرهاي پیرامون علیکمتر و توسعه یافتگی موجب توسعه بسیار زیاد در این شهر  ،که



 

 3

شده است و لذا بایستی براي  حادثاي به ویژه عدم تعادل در بخش اقتصاد عدم تعادل منطقه ،نتیجتاً. شده است نیشابور

اي در خصوص سهم ویژه ،توریسم از دیگر سو، نیز باید افزود که بخش .اي تدبیر کردرفت از مسائل پیش گفته، چاره برون

ها در بخش گذاري سرمایهو خصوصی   میمدت براي پایداري عمو، یک سیاست ملی طوالنیبه همین علت. توسعه شهري دارد

ریزي راهبردي در جهت توسعه بخش ، برنامههدف این مقاله. توریسم و نیز ابتکار عمل در راستاي توسعه شهري ضروري است

  . سعه شهري در شهرستان نیشابور واقع در خراسان رضوي استتوریسم براي تو

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق

 مستقیم زاییاشتغال و دولت براي درآمد ایجاد ها،زیرساخت در گذاريسرمایه ترغیب در مهمی صنعت گردشگري نقش

ه در بین نهادهاي درگیر در صنعت ینداخارجی به رقابتی فز انامروزه جذب گردشگر. است داشته دنیا سراسر در غیرمستقیم و

بلکه صنعتی است  ،تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهاي ارزي نقش دارد نه ،زیرا این صنعت. گردشگري تبدیل شده است

هاي جهانگردي  گردشگري براي کشورهاي داراي جاذبه .ودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدیدآلپاکیزه و عاري از 

م با أبه توانج ریزي صحیح و همه مشروط بر اینکه برنامه. ترین منبع کسب درآمد ارزي تبدیل شود د به مهمانتو مینظیر ایران 

یعنی درآمد نفتی گردد  ،حصولیم د جایگزین اقتصاد تکانتو میهمچنین این صنعت . نگري براي آن تنظیم و اجرا شود آینده

غیرمستقیم طور هدیگر بهاي بلکه در بخش ،یجاد اشتغال در داخل خودشتنها باعث ابخش توریسم نه. )1390 محمدي،پور(

ولی وسعت  ،دارد شهرهاثیر مثبتی بر اشتغال و درآمد أتوریسم ت .شود میفروشی و مخابرات خدمات اقتصادي، خردهشامل 

کند،  میایجاد  شهرسم در که توری ايگردش مالی. خواهد گشت باز شهرهاي خاص هر به ویژگیمسلماً  در سطح شهرتغییرات 

نتیجه بهتري دارد تا ت در برابر رکود اقتصادي معلت درآمد مستقیم، سهولت در مشغول به کار شدن و مقاوبه شهربراي مردم 

  .)1389 ،هنرپرور( هاسایر اشتغال

کویر  مجاورشهرهاي و خلیج فارس،  انساحلی دریاي خزر و عم شهرهايجمله ایران من شهرهايات موجود در انامک

دهد که ایران ظرفیت پذیرایی بیش از دو الی سه میلیون گردشگر خارجی را در  می اننش ،با تاریخ کهن شهرهاییمرکزي و 

کشور خواهد بود  شهرهايترین گزینه براي درآمد ارزي در تک تک  باشد و این صنعت بعد از صنعت نفت، مهم سال دارا می

تواتد ونق آن در سطح شهر و شهرستان، میشود که صنعت گردشگري و توریسم و رلذا مشاهده می. )1390،پورمحمدي(

طور مستقیم موجبات رشد و توسعه اقتصادي و از منظر توسعه پایدار، یک توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،  هب

  .محیطی را پدید آورد

  

  اهداف تحقیق

اشاعه فرهنگ و دوم  درآمد اقتصادتولید  ول،ا: د داشته باشدانتو میدو هدف عمده  ،در کل صنعت جهانگردي و توریسم

که خود اشاعه فرهنگ ملی و دینی در  دیشند، در حالیان اي فقط به درآمد اقتصادي می که عده نجاییآاز ( ملی و اسالمی

   )1390،محمديپور( خواهد بودبلندمدت درآمدزا نیز 

  :مین اهداف زیر استدنبال تأهیگر، توسعه پایدار گردشگري هم باز سوي د

  .بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان -1

  .خصوص اقتصادي- ، بهاي در زمینه توسعهایجاد تعادل منطقه -2

  .رعایت برابري بین دو نسل و در درون یک نسل -3

  .حفظ کیفیت محیط زیست -4

   .حفظ یکپارچگی و انسجام فرهنگی و همبستگی بین جوامع -5

  ).1388 معصومی،( هاي ارزشمندي کسب کننداي که دیدارکنندگان بتوانند تجربهگونهیالت و امکانات بهایجاد تسه - 6
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توسعه  لحاظ کلیه اهدافی که همواره در توسعه صنعت جهانگردي و توریسم و خصوصاً در این نوشتار، به

ریزي استراتژیک توسعه توریسم و برنامه یریت توسعه صنعتباشد، شناسایی راهبردهاي اصلی مدپایدارگردشگري برقرار می

وسیله ، مد نظر خواهد بود تا بهدر سطح شهرستان نیشابور) پایدار(گردشگري در راستاي توسعه همه جانبه و چند بعدي 

  .به وجود آورد ،خصوص توسعه اقتصادي، بتوان تعادلی در توسعه بههاي شهرستانتوسعه صنعت گردشگري و استفاده از قابلیت

  

  روش تحقیق 

اي و نجا که در ابتدا با مرور برخی از مبانی نظري مرتبط و همچنین مراجعه به مطالعات کتابخانهنوشتار حاضر از آ

 -ايزند، در زمره مطالعات کتابخانهاسنادي، شالوده تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود را در سطح شهرستان نیشابور رقم می

منظور تحلیل و همچنین ارزیابی، ، از تکنیک سوات بهما از آنجا که در بخش بعدي مطالعاتا. گرددبندي میطبقه ،اسنادي

  . گرددطبقه بندي می ،بهره خواهد برد، در زمره مطالعات تحلیلی از نوع راهبردي

طور  هریزي بامهلذا کلیه مراحل این نوع برن ؛ریزي استراتژیک را مد نظر قرار دارد، برنامهاز آنجا که این مقالههمچنین، 

ریزي راهبردي و حصول توافق درباره محتواي آن، تعیین دستورها، روشن ساختن آغاز فرایند برنامه: ضمنی دنبال خواهد شد

شناسایی مسائل  ،)نقاط ضعف و قوت( ، ارزیابی محیط داخلی)فرصت و تهدید(ها، ارزیابی محیط خارجی ها و ارزشرسالت

ن هشت مرحله باید به اجرا، ای. ی براي مدیریت مسائل راهبردي و تدوین دیدگاه کارساز براي آیندهراهبردي، تنظیم راهبردهای

اي شامل مرحله توان در یک چارچوب سه مرحله میي مهم تدوین راهبردها را ها روش. گیري و ارزیابی منتهی گرددنتیجه

  : ینبنابرا. گیري گنجاندورود اطالعات، مرحله تطبیق و مرحله تصمیم

  .شودمی تعاملیمرحله اول شامل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی 

نوعی تعادل  ،شود و به همین منظور بین عوامل داخلی و خارجیتوجه می مرحله دوم به انواع راهبردهاي امکان پذیر

ها، نقاط ضعف و قوت و ماتریس ریس تهدیدات، فرصتشامل مات ،هاي مورد استفاده در این مرحلهتکنیک. گرددبرقرار می

  .ستا گیريمرحله تصمیم ،مرحله آخر هم. ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردي است

  

  مبانی نظري

به این قرار  ،اي که در این نوشتار باید مورد توجه قرارگیرند و وحدت کالم را ایجاد نمایندترین مفاهیم و مبانیمهم

  : خواهند بود

هاي بنیادي و انجام یافته و منظم براي اتخاذ سیاستی سازمانغالباً تالش ،ریزياین نوع برنامه :ریزي راهبرديرنامهب -

دهد مند شکل میهاي یک سامانه را در چارچوبی قاعدهگیري فعالیتصورتی که سرشت و سمتامات اساسی است، بهاقد

از این پس . در نیمه دوم قرن بیستم وارد مباحث مدیریت و سازمان گردید ،ریزي راهبرديمفهوم برنامه). 1381 برایسون،(

-اي برنامهریزي منطقهبرنامه). 1384 مرادي مسیحی،( ریزي راهبردي براي یک سیستم مورد نظر قرار گرفترویکرد برنامه

به نیازهاي اقتصادي، فرهنگی و  وري از منابع موجود در هر منطقه که عالوه بر پاسخریزي است در جهت افزایش توان بهره

  .)1388معصومی، ( اجتماعی هر منطقه، رونق و گسترش صنعت گردشگري را نیز در پی خواهد داشت

این توسعه عبارتست از گسترش صنعت گردشگري و جذب گردشگران به یک شهر با  :توسعه پایدار گردشگري -

بط قانونی جامعه و انتظارات ای به نیازهاي اقتصادي، فرهنگی و ضوگویاي که ضمن پاسخگونه، بهاستفاده از منابع موجود

طور متوازن و و میهمانان آنها را به بتوان وحدت و هویت فرهنگی، سالمت محیط زیست، تعادل اقتصادي مقصد ،گردشگران

  ).1388معصومی، ( پیوسته در حد بهینه تأمین کرد

 :ر داشته باشندثیأتوانند ت میعواملی که بر رشد صنعت توریسم 

  .المللیباالتر بین رسانی و تبلیغات در سطح ملی و بعد در مراحلاطالع -1

  .گسترش حمل و نقل -2
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  .ایجاد امنیت براي مردم و گردشگران -3

 .هاي مرتبط به امور گردشگريهماهنگی سازمان 4

گاه و آ عناصر از شورایی تشکیل اه،نمایشگ ،رستوران ،مانند هتل ،وردن امکانات رفاهی براي گردشگرانآفراهم  -5

ي ایرانگردي و جهانگردي و متخصص در امر سیاحتی و جهانگردي از مراجع مسئول شهرستان در جهت اهداف توسعه

سیس انجمن توریسم در شهرستان و اقدام به جذب أت ،منظور بررسی اهداف، برنامههاي تخصصی بهتشکیل کمیسیون

هاي فرهنگی و معرفی واحدهاي توریستی و انجام تبلیغات ي فعالیتنگ بومی و توسعهقمند به حفظ فرهنیروهاي عال

  . منظم و مناسب

  

   سمیراهبردهاي توسعه صنعت تور

اي منطقه و ملی ریزياز برنامه اساسی عنصري و صنعت این مدیریت و توسعه مبناي توسعه صنعت توریسم راهبردهاي

 :است زیر قرار به ،نمود توجه نهاآ به باید راهبردها تدوین که در اساسی عاتموضو از برخی. شودمی محسوب توریسم

 .تدوین استراتژي براي اولیه نهادهاي عنوان به توسعه اهداف و هاسیاست تعیین -

 .یا منطقه کشور هر در توریسم هايجاذبه عمده هايویژگی و موقعیت نوع، تعیین -

 .توریسم تسهیالت و سایر شده بینیپیش اقامت هايمحل و موجود اقامت هايمحل موقعیت و نوع تعیین -

 در ...شت و بهدا تلفن، برق، ،آب هاينظیر شبکه ،زیربنایی سیساتأت سایر و نقل و حمل امکانات و وضعیت بررسی -

 .آینده و حال

 . اقتصادي اجتماعی، محیطی، نظر از منطقه کلی ترکیب و تجزیه .1

 اشاره ،است گرفته قرار استفاده جهان مورد مختلف مناطق در که توریسم توسعه راهبرد چند هب ،فوق مطالب به توجه با

  ):تجارب جهانی( شودمی

 امکانات و از خدمات وسیعی دامنه معموالً تفریحگاه یک :"جهانگردان براي )استراحتگاه(ایجاد تفریحگاه "راهبرد 

  .کندمی ارائه را استراحتی و تفریحی امکانات جمله از ،گردشگري

 هاهتل ها،رستوران بازار، تاریخی، فرهنگی، هايجاذبه از وسیعی گسترة غالباً شهرها:"شهري گردشگري توسعه"راهبرد 

 توسعه شهروندان به خدمت براي ااساس شهري رفاهی تسهیالت و هااز جاذبه بسیاري. شوندمی شامل را شهري هايپارك و

 براي عنوان پایگاهی به و باشند منطقه یا کشور به گردشگران خروج و دروازه ورود است مکنم طرفی شهرها از اند،یافته

 و شود ریزيبرنامه دقت به باید راهبرد نوع این. یندآ حساب به کنند،می مسافرت شهرها اطراف نواحی به که گردشگرانی

 نواحی از برخی مجدد عمران یا احداث امروزه .شود عمل دقت به باید ها،جاذبه گردشگري و تسهیالت سایر و هاهتل احداث

  .  استشده  امري متداول گیرد،می قرار هاساکنان آن ناحیه فراغت اوقات و جهانگردان استفاده جهت در شهري که

  .است شده اجرا سنگال کشور در نچه کهآ مانند :"روستایی گردشگري توسعه"راهبرد 

   ).1382، مدهوشی(دکر عربستان اشاره کشور ندمان :"مذهبی گردشگري توسعه" راهبرد

  

 سمیتوسعه صنعت تور راهکارهاي   

 : به داریم نیاز شهرگردشگري در  تقویت بخش در راهکار تریناساسی بعنوان

 گرا، دفر بجاي گراگروه گرا،درون بجاي ،گرابرون ملی، بجاي فراملی بسته، بجاي باز ندمنظام مدیریتی سیستم استقرار -

  . کند پیدا رونق است، گرفته پیشی هم نفتی درآمدهاي از جهان در امروزه که صنعت این تا

 . اداري بروکراسی بنیادین تغییر و مترقی ضوابط جایگزینی و زدائیتمقررا -

   . شودمی دیده موارد ايپاره در سفانهمتأ که انتساب بجاي انتصاب و احراز شرایط مینأت با پویا مدیریت نظام تدوین -
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 صورت به دقیق هايریزيبرنامه و ملی منافع حفظ با جهانی هايرقابت و المللی بی عرصه در تحول و تغییر پذیرفتن -

  .گیروزمره بجاي مدتدراز و مدتمیان ،مدتکوتاه

  .)1387 ،ییفدا( ايسلیقه غیر و اثربخش مد،آعلمی، کار روش به سنتی روش از مدیریتی نظام هدایت -

  :باشد میبه شرح زیر  ،هکارهاي دیگري که در این زمینه قابل توجه استرا

  هاي دانشگاهی صنعت توریسمبازگشایی و تقویت رشته -

  … کارکنان و راهنمایان و ها،ها، هتلژانسآتربیت کادر ورزیده گردشگري اعم از مدیران  -

درازمدت با بهره کم، تسهیل صدور مجوزهاي  هايایجاد تسهیالت الزم براي بخش خصوصی از قبیل پرداخت وام -

  … رستوران و گاه،ساختمانی از جمله هتل، متل، تفرج

 .زاور و اشتغالآصادرات ارز منظور ورود جهانگردان و تشویقتجاري به زادآگسترش مناطق  -

شنا نمودن آبیگانگان و  سازي تبلیغات نادرستمنظور خنثیهاي تبلیغات جهانگردي بههماهنگی و توسعه برنامه -

 .هاي توریستی کشورجهانگردان براي بازدید از جاذبه تشویق و ایرانی و  میدیگران با غناي فرهنگ اسال

هاي ها و درمانگاههاي امداد و نجات، تجهیز بیمارستانپکیسازي و بازسازي مراکز توریستی و استقرار ازیباسازي، سالم -

  .بهبود قوانین بیمه ی ومجهز سیار در مراکز توریست

مکملی، ( جهانگردان خارجی را به طرف کشور بکشاند تواند تعداد کثیري ازکه می» لنددیسنی«احداث مراکزي نظیر  -

1389.( 

 .ها به اذهان عمومیقوي و متخصص براي انتقال صحیح داده  میایجاد یک روابط عمو -

 ).1384 نژاد،حسین( دنیاهاي خود به خدمات و سازمان معرفی محصوالت، -

   .هاي متنوع و پر رمز و راز در ایرانتبلیغات و معرفی جاذبه -

موفقیت در زمینه تبلیغات گردشگري زمانی حاصل  مر گردشگري،نظران ااز مطالب بیان شده توسط صاحب ،در مجموع

  :شود کهمی

هیم و فرهنگی کشورهاي خارجی و ویسندگان فهاي جهانی ودعوت از ن هاي داخلی و شرکت در همایش ی همایشیبرپا -

هاي  تواند از جمله فعالیت می ،هاي ایران نهایت، ترغیب وتشویق صاحبان تورهاي مسافرتی براي دیدار از دیدنیدر

  . تبلیغاتی مؤثر باشد

هاي  جاد نمایشگاهثر باشند، چاپ وتوزیع انواع بروشور، ایؤتوانند بسیار م زمینه تبلیغات میهاي کشور در  سفارتخانه -

تواند ایران را به نحوي شایسته به طالبان  ن کشورها، میای هکشور براي سفر ب میبو مختلف، دعوت از هنرمندان متعهد و

  . ایرانگردي معرفی کند

گیري در کارهاي هنري براي تبلیغ در زمینه گردشگري وشناساندن جهت بکارتفاده از خالقیت هنرمندان کشور، اس -

  . ایرانمفاخر 

منظور معرفی نقاط دیدنی ایران بویژه مناطقی که تاکنون هاي گردشگري به جاذبه میهاي موقت و دائ برگزاري نمایشگاه -

 ها وخصوصیات فرهنگی واجتماعی مناطق مختلف ومردم به ایرانگردي از طریق جاذبهاند و تشویق  ناشناخته مانده

  . قاط کشورنسفر به تمام وگسترش  ها به نقاط خاص جلوگیري از تمرکز مسافرت

بندي مراکز گردشگري براي جذب گردشگر، تجزیه وتحلیل منابع گردشگري ایران روشن ساخت که عالوه بر اولویت -

زیادي قابل نمایش در معماري، روستاها،   میهاي جالب توجه قدیعماري از دوران باستان و اسالم، فرهنگهاي م جاذبه

تواند با مقاصد  میوجود مناطق جذاب کنار دریاست که  ،دستی و غیره وجود دارند، جنبه دیگرداب ورسوم، صنایع آ

  .)1389 ،فر میظکا( خارجی رقابت کند

مسئله بسیار مهم و پراهمیت دیگري که در مورد بخش جهانگردي باید مورد توجه قرار گیرد، داشتن راهنماهاي متعدد 

مبلغان کشور ما هستند، چون توریست در حقیقت ها،  توریست يباشد زیرا راهنما یگاه که از موارد بسیار پراهمیت مآو 
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 ،محمديپور( ذیردپ نماي شرایط ایران می ینه تمامآرا  ،خارجی که از شرایط ایران اطالع کافی ندارد و کالم و گفتار راهنما

1390(.  

با . شودعرضه  نیز از طریق اینترنتتواند  یمکه  ستبزرگترین مقوله تولید و سرویس ا ،همچنین مسافرت و توریسم

 ،از جهت دیگر ؛نترنت و صفحات وب استای هثیر ارتباطات در صنعت توریسم وابسته به مقولأعمده ت ،نکهای هتوجه ب

نیاز هر گردشگري در منطقه است، با گسترش و توسعه در  ات اعم از تلفن و موبایل که موردشرکت مخابر میهاي عمو سرویس

  .مقوله نقش پررنگی را ایفا کنداین 

هاي مرتبط با تدوین راهبردها و پس از مرور اجمالی مباحث و مفاهیم مرتبط با مبانی نظري و پیشینه تحقیق

، ادامه خواهد شهر نیشابورهاي شناختی هشی مقاله با بررسی ویژگیپژو فرآیند راهکارهاي مدیریت وتوسعه صنعت گردشگري،

  .انجام خواهد شد شهری و تدوین راهکارهاي توسعه گردشگري در این یف شناسااین امر با هد. یافت

  

  :بررسی ویژگی هاي شناختی نمونه موردي؛ شهرستان نیشابور

 هاي این شهرستانموقعیت استان خراسان رضوي در ایران و شهرستان نیشابور در استان و بخش: 1تصویر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1385مهندسین مشاور آرمانشهر، : منبع                           

  

این  .است نیشابور نیشابور، شهر مرکز شهرستان. است استان خراسان رضويهاي شهرستان نیشابور یکی از شهرستان

 59دقیقه تا 15درجه و 58دقیقه و طول جغرافیایی  50درجه و 36درجه و چهل دقیقه تا  35شهرستان در حد فاصل مدار 

از شمال با شهرستان قوچان از شرق با چناران و مشهد از جنوب با تربت  نیشابور شهرستان. استدقیقه قرار گرفته 15 درجه و

است و در مسیر جاده ابریشم و  طحیدریه و کاشمر از غرب با سبزوار و از شمال غرب با فاروج از استان خراسان شمالی مرتب

کنند و همچنین  از آن عبور می )ع(رضاامام ر آرامگاه ئها زاو ساالنه میلیون دارد قرارافغانستان  -مشهد - مسیر ترانزیتی تهران

 از طریق دو جاده فرعی به قوچان و کاشمر نیز متصل است

استان خراسان رضوي  هايیکی از شهرستان ،1385در سال طبق آخرین تقسیمات کشوري ایران نیشابور شهرستان 

 :باشد  دهستان به شرح زیر می 17شامل شش بخش، هفت شهر و  کهبوده 

 موقعیت استان خراسان رضوي در ایران 

موقعیت شهرستان نیشابور در  استان خراسان 
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به  بینالود، و قالیباف سفلیهاي فیروزه به مرکزیت و شامل دهستان) بزغان( شهر فیروزهبه مرکزیت  جلگه تحتبخش  -

و دامداري باغداري  ،مردم این منطقه به کشاورزي. باشد  جلگه به مرکزیت بزغان می و تحت جاندمحم .کالتهکزیت مر

 .باشند  مشغول می

 ساحل برجبه مرکزیت روستاي  اردوغش زبرخان و هايرضوي و شامل دهستان قدمگاهبه مرکزیت شهر  زبرخانخش ب -

و شهر ) نگین سبز بینالود( دررودجز شهر قدمگاه، شهر در بخش زبرخان به. آبادستاي اسحاقبه مرکزیت رو آباداسحاقو 

 .ب و هواترین منطقه نیشابور استآاین بخش صنعتی و کشاورزي است و خوش . قرار دارند) ماسوله خراسان( خروین

و دهستان  عبداله گیوهاي سروالیت به مرکزیت روستاي ستانهو شامل د چکنهبه مرکزیت شهر  یتسروالبخش  -

 .به مرکزیت روستاي برزنون برزنون

 . باشد، فضل و مازول میهاي دربقاضی، ریوندو شامل دهستان یشابوربخش مرکزي به مرکزیت شهر ن -

باد و دهستان غزالی آرکزیت شهر عشقبه م بادآعشقهاي و شامل دهستان بادآعشقبه مرکزیت شهر  جلگهمیانبخش  -

 .گلبوي سفلیبه مرکزیت روستاي  بلهراتو دهستان  فدیشهبه مرکزیت روستاي 

طاغنکوه شهر و دهستان به مرکزیت همت طاغنکوه شمالیهاي وشامل دهستان همت شهربه مرکزیت  طاغنکوهبخش  -

 .گرماب بزرگبه مرکزیت روستاي  جنوبی

 شاد هايباغ و باصفا هايرودکده و زیبا هايدره بین ایران شمالی کوه رشته که ادامه بینالود کوه رشته ،جنوبی نیمرخ در

 : از عبارتند غرب به شرق از هارودخانه و هادره و هاییالق این ترینمهم .کند می جلب خود به را گردشگر هر نظر شاداب، و

 ابوالحسن،شیخ صومعه، برخساریز، غار، رود، بوژان، سوقند، خرو،شهر داس، دررود،شهر گرینه، چناران، علیا، دیزباد

 آنها ترینمهم کلیدر و زیارت خربره، حیدري،دهنه برمهان، بار، جوز، درخت طاغان، میرآباد، آباد، عیش رومان، فاروب رودخانه

 و طبیعت دوستداران شمار بیشترین و است دائمی هاییرودخانه زیاد، میوه درختان با متنوع و وسیع هايباغ داراي که

از  ،وف بینالودیعنی ارتفاعات معر ،نیشابور از شمال و شرق به بلندترین ارتفاعات استان جلگه .خواندمی خود به را گردشگران

 خیزياز حاصل این جلگه. شود  تن تربت حیدریه و از غرب به کویر سبزوار ختم میجنوب به ارتفاعات کوه سرخ کاشمر و چهل

 .دنشناس  هایش میهواي خوب و باغات سرسبز و تنوع میوهورا به آب نیشابور طوري که شهربه ؛بسیار باالیی برخوردار است

شهر از هفت شهر آن نیز در این منطقه واقع  6طوریکه هب باشد،می جمعیت درشمال این شهرستانیز و پرخاکثر مناطق حاصل

خانه کال شور سبزوار است که از ارتفاعات این ترین آن رود جریان دارند که مهم هاي بسیاري در آن شده است و رودخانه

عبارتند از درود،  ي این شهرستانها سایر رودخانه .ریزد  می شهرستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از سبزوار به دشت کویر

اما  ،ارتفاعات این شهرستان هرچند در ردیف صد قله بلند ایران است .خور، بوژان، باغرود، میرآباد، طاغان، بار، بقیع و سروالیت

با ارتفاع  بینالودله این شهرستان یعنی بلندترین ق .از زیبایی کم نظیري برخوردار است ،هاي البرز دلیل شباهت به رشته کوهبه

متر، 3140ارتفاع اد بهشیرب :ند ازعبارتآن سایر قلل  .متر به بام خراسان شهرت دارد و در نزدیکی روستاي بوژان قرار دارد3315

 .متر2076گرماب و متر2310عطائیه متر،2713متر، بقیع 3069طاغنکوه به ارتفاع

از کل مساحت جغرافیایی شهرستان . باشدکیلومتر مربع می 8366.24ل حاضر، مساحت شهرستان نیشابور در حا

ها را رشته سهم عظیمی از ناهمواري .دهدمیبقیه را ارتفاعات تشکیل درصد  38 حدود ن را دشت وآ درصد 62 حدود نیشابور،

هاي مشهد و فاصل شهرستان کیلومتر در حد 125ها با طول کوهاین رشته. هاي بینالود به خود اختصاص داده استکوه

مازول، هاي سروالیت، جنوب شرق، در بخش شمالی شهرستان نیشابور قرار دارد که دهستان -نیشابور در جهت شمال غرب

این . ي شمالی آن واقع استها ههاي جنوبی و پیوه ژن، اردمه، شاندیز، گلمکان و چناران در دامنو زبرخان در دامنه اردوغش

هاي متعددي است که عبارتند از بینالود، چشم سبز بال کمالی، یال بلوچ، گرده سنگ، کمر زرد، میانه رشته کوه داراي قله

  .دوزي، ذاوهون، کوه پیالن
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کلیه آبریزهاي . در جنوب قله بینالود قرار دارند ،متر 3100با ارتفاع  ،متر و زرگران 3200باد با ارتفاع هاي شیربلندي

روستاهاي مهمی چون زشک، طرقبه و . ریزدمی» کال شور«ن به آو آبریزهاي جنوبی » کشف رود«شمالی این کوهستان به 

  . هاي جنوبی این کوهستان قرار دارندان، درود و خرو در دامنهي شمالی، و روستاهاي بزرگی مانند بوژها هگلمکان در دامن

ترین مراتع را در اختیار عالی ،وجود آورده و در هنگام بهار و تابستاناي را در خراسان بهبینالود، دورنماي برجسته

ن، نیمه کوچ نشینان، و نیز به گروه بسیاري از کوچ نشینادر این محدوده  ،گذارد؛ به همین دلیل است که در فصل ییالقی می

  .شویممواجه میمتر  2700تا  1800ین خصوص در ارتفاعات بی که به روستائیان تعلق دارد، بههایگله

هاي دلپذیري  واقع در شمال شهر نیشابور و شهر دررود که از آب و هواي مناسب و جاذبه ،همچنین منطقه باغرود

هاي ارزشمند شهرستان مورد  دي از اقطاب سلسله ذهبیه را به عنوان جاذبهتوان مزار تعدا همچنین می. برخوردار است

  . شناسایی قرار داد

  

  میراث فرهنگی ثبت شده شهرستان 

  .)کیلومتري غرب نیشابور در جاده قدیم نیشابور سبزوار 22ـ شهرستان نیشابورآباد واقع در  تقی(باغ نشاط  -1

  .الملکوق و مقبره عطار نیشابوري و کماله محرـ فرهنگی خیام، امامزاد یـ محوطه تاریخ2

  .)شادیاخ( تپه تاریخی و باستانی نیشابور قدیم-3

همچنین در اطراف نیشابور کنونی دو تپه کهن وجود دارد که مدفن هنر وتمدن دیرسال این شهر است و در لفظ عوام 

  . شود هاي تل هالکو و تپه الب ارسالن و تپه سبزپوشان یاد می به نام

سایر آثار قابل حفاظت که از طریق سازمان میراث فرهنگی خراسان به این مشاور اعالم گردیده و یا در منابع مکتوب 

  :اماکن زیر واجد ارزش حفاظت و نگهداري است. مورد معرفی واقع گردیده است

  .م شهر نیشابور.ك 24واقع در بخش زبرخان در ) اسپریس( قدمگاه -

هاي اخیر  م نیشابور در محوطه قدمگاه احداث گردیده و در سال.ك 24بخش زیرخان که در  رباط قدمگاه واقع در -

 .توسط سازمان میراث فرهنگی بازسازي شده و مرمت گردیده است

 .سالم ابوعثمان مغربی واقع در شرق شهر نیشابور بن آرامگاه سعد -

 .آرامگاه ابوعثمان نصیبی واقع در قریه ده شیخ -

بن شادان واقع در جنوب شرقی نیشابور که از فضاي داخل و جانبی آن به عنوان گورستان استفاده  لآرامگاه فض -

 . شود می

 .نیشابور -پسند واقع در غرب شهر نیشابور بر سر راه سبزواربی شطیطه واقع در گورستان شاه بیآرامگاه  -

 .کاشمر -م جاده نیشابور.ك 3واقع در ) مزار سه میر(مزار مهردا  -

 .مزار شاهزاده علی اصغر حسین واقع در زندگی قریه گرماب سر والیت -

 .آباد از بلوك اسحاق آباد مزار شاهزاده سلیمان واقع در قریه عصمت -

ثبت  1545و  216هاي  ارسالن و سلطان میدان که به شماره هاي تل هالکو و تپه الب نامهاي باستانی نیشابور به تپه -

 . گردیده است

 .واقع در مرکز شهر ,روانسراي شاه عباسی که هم اکنون تبدیل به موزه شدهکا -

 مشهد ازهودر حوالی از که است بزرگی بازار از ماندهباقی قسمت تنها ر،بازا این .مانده از دوره صفويبازار سرپوش باقی -

 .است رفته بین از آن اعظم بخش و .شدمی منتهی عراقدروازه  به و شروع

دلیل االسالمی به وسعت یک هکتار بهخانه و باغ امین 1381ر خردادماه مطالب منتشره در روزنامه اطالعات د براساس -

  .هاي بنا جزء آثار ملی به ثبت رسیده است ویژگی
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جمله دهکده نم ؛هاي اخیر افتتاح شده استدر سال ،چندین مکان تفریحی در این شهرستان ،عالوه بر موارد فوق

نیز و پارك ریاضی که شامل فضاي سبز گسترده به همراه دریاچه مصنوعی که قابلیت جت اسکی  سراي تفریحی وچوبین و باغ

  .باشد میرا دارا 

  بخش کیبه تفک شابورین يگردشگر يهامنابع و جاذبه ییفضا عیتوز - 2تصویر 

  
  .1385مهندسین مشاور آرمانشهر، : منبع    

  

  ).1385مهندسین مشاور آرمانشهر، ( ي شهرستان نیشابور به تفکیک بخش و نوع جاذبههاي گردشگرمنابع و جاذبه :1جدول 

 بخش

  منابع
  شهرستان نیشابور  میان جلگه  طاغان کوه  سروالیت  تخت جلگه  زبرخان  مرکزي

  1  2  0  2  3  8  3  طبیعی

  48  1  3  1  7  6  30  فرهنگی

  4  0  0  0  1  0  3  ویژه

  70  3  3  3  11  14  36  مجموع

  

  ا و راهکارهاي توسعه گردشگري در شهرستان نیشابورتدوین راهبرده

ل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، توانند عوام میبا استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  ،ریزان راهبرديبرنامه

 5جی باید براي تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خار). 1384 دیوید،(را مورد ارزیابی قرار دهند  ...شناسی، محیطی، سیاسی و بوم

  :مرحله به شرح زیر طی کرد

گردد و یا سیستم را شوند که موجب فرصت میاي فهرست میپس از بررسی عوامل خارجی، عوامل شناخته شده -1

  .دهدمورد تهدید قرار می

که ) دباش 100تا  0تواند از  مییا . (باشد می 1این ضرایب از صفر تا . شودن عوامل وزن یا ضریب داده میای هب -2

اغلب به عواملی که موجب ایجاد . باشددهنده اهمیت نسبی یک عامل میضریب نشان. شودتقسیم به صد می ،نهایتدر
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. کننده هم شدید باشد باید به آنها ضریب باالیی دادولی اگر عوامل تهدید. شودضریب بیشتري داده می ،شودفرصت می

  .مجموع این ضرایب باید یک شود

این عدد بیانگر میزان اثربخشی راهبردهاي . شودداده می 4تا  1رتبه  ،شودز عوامل که موجب موفقیت میبه هریک ا -3

به معناي این است که واکنش بسیار عالی بوده  4عدد . دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور باشدکنونی سیستم در نشان

بدین معناست که واکنش  1ش در حد متوسط و عدد یعنی واکن 2یعنی واکنش از حد متوسط باالتر، عدد  3عدد. است

  .شودها بر حسب اثربخشی راهبردهاي سیستم تعیین میاین رتبه. باشدضعیف می

  .دست آیدشود تا امتیاز نهایی بهضریب هر عامل در رتبه مربوطه ضرب می -4

وع امتیازهاي سیستم را تعیین مان مجشود تا بتوها به دست آورده میمجموع امتیازهاي متعلق به هریک از متغییر -5

گاه مجموع امتیازهاي هیچ ،شوند میدر ماتریس ارزیابی، صرف نظر از تعداد عواملی که موجب فرصت یا تهدید . کرد

  .شودمی 5/2میانگین این جمع . رسد مین 1ن جمع به کمتر از ای  هگاو هیچ 4نهایی براي سیستم به بیش از 

همچنین براي . کندداخلی نیز، نقاط قوت ضعف اصلی داخلی سیستم را تدوین و ارزیابی میماتریس ارزیابی عوامل 

براي تهیه ماتریس ارزیابی عوامل ). 1384 دیوید،( یدنماهایی ارائه میشناسایی و ارزیابی روابط بین موضوعات مختلف راه

اگر یا عامل داخلی یا . خواهد بود 4تا  1بین  تریس نیزجمع نمره نهایی در این ما. مرحله اقدام نمود 5توان با طی  میداخلی 

  .توان این عوامل را دوبار در ماتریس گنجاندمی ،خارجی به صورت همزمان داراي نقاط مثبت و منفی باشد

در مرحله اول عوامل خارجی  .پرداخته خواهد شدمرحله  4بی عوامل محیط خارجی طی ابتدا به ارزیادر این نوشتار، 

دهی عوامل همیت این عوامل و مرحله سوم رتبهدر مرحله دوم میزان ا. کنیمرا تعیین می شهر نیشابورذار در گردشگري ثیرگتأ

  . کنیمخارجی و مرحله آخر امتیاز نهایی را تعیین می

  

  )EFE(ارزیابی عوامل محیط خارجی

  

  شهر نیشابورعوامل خارجی  - 2جدول

  فرصت

  یاز نهاییامت  رتبه  یتمضریب اه  عوامل خارجی

  25/0  6/3  07/0  گذاري در بخش گردشگري شهرستانتمایل به سرمایه

  18/0  3  062/0  اي توسعه گردشگريوانین و مقررات تسهیل بخش در زمینه فعالیتهقوجود 

  16/0  63/3  046/0  )مشهد(قرارگیري شهرستان در کنار قطب گردشگري ایران 

  16/0  2/3  05/0  تاریخی و مذهبی شهرستان-شهرت فرهنگی

  19/0  25/3  06/0  )مسیر والیت و جاده ابریشم(وجود مسیرهاي مذهبی و تاریخی

  17/0  3/3  05/0  دسترسی به سیستم حمل و نقل ریلی سراسري

  16/0  3  055/0  نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی در زمینه توسعه گردشگري

  13/0  3  044/0  مهمان نوازي مردم ساکن شهرستان

  20/0  06/3  064/0  احساس امنیت گردشگران

  2/0  06/3  064/0  اقلیم و شرایط آب و هوایی متنوع و مطلوب

  132/0  3  044/0  همجواري با مقصدهاي گردشگري سایر شهرستانهاي استان

  تهدید

  07/0  46/1  054/0  دوره بازگشت طوالنی سرمایه در بخش گردشگري

  07/0  5/1  050/0  به ایران کم شدن تقاضاي سفرهاي خارجی

  04/0  30/1  036/0  آشنایی کم گردشگران با فرهنگ مردم شهرستان نیشابور

  08/0  55/1  049/0  عدم هماهنگی در برنامه ریزي و مدیریت گردشگري

  07/0  5/1  045/0  وجود مخاطرات طبیعی و زیست محیطی
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  07/0  56/1  046/0  مبهمتعدد سازمانهاي درگیر در امر گردشگري با تقسیم وظایف 

  06/0  40/1  045/0  وجود مسیرهاي دیگر در رسیدن به مشهد

  1/0  6/1  066/0  عدم برنامه ریزي و مدیریت گردشگري

  49/2    1  جمع

  

 49/2وع امتیازهاي نهایی عوامل خارجی براي توسعه گردشگري در شهرستان نیشابور ممج ،با دقت در ماتریس فوق

کند، بهره ببرد و یا از عواملی که موجب نتوانسته است از عواملی که فرصت ایجاد می شهرستان نسبتاً دهداست که نشان می

  . شود، دوري نمایدتهدید می

  )IFE(ارزیابی عوامل محیط داخلی

این ارزیابی تحت . شودثیرگذار در بخش گردشگري مانند عوامل خارجی در چهار مرحله انجام میعوامل داخلی تأ

ها بر مبناي مطالعات شناخت این محققان وري است که کلیه امتیازها و ضریب اهمیت، الزم به یادآزیر بیان شده است ماتریس

  :صورت خواهد پذیرفت

  شهر نیشابورعوامل داخلی  -3جدول

  امتیاز نهایی  رتبه  ضریب اهمیت  عوامل داخلی

  نقطه

  قوت

  38/0  63/3  105/0  طبیعی وجود منابع گردشگري متنوع

  36/0  64/3  106/0  تاریخی- وجود منابع گردشگري متنوع فرهنگی

  34/0  42/3  102/0  وجود منابع گردشگري ویژه و حائز اهمیت در سطح ملی

  31/0  45/3  09/0  ي ملی و بین المللیها هوجود جاذب

  34/0  4/3  095/0  ي طبیعی و فرهنگی و ویژهها ههمجواري جاذب

  نقطه ضعف

  11/0  26/1  092/0  شهرستان اي هقل جادضعف در شبکه حمل و ن

  10/0  55/1  066/0  نبود تنوع در ارائه خدمات گردشگري

  13/0  59/1  085/0  عملکرد ضعیف تسهیالت و خدمات گردشگري

  09/0  43/1  066/0  نظارت ضعیف بر عملکرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات

  06/0  68/1  040/0  کمبود مراکز خرید

  087/0  27/1  069/0  نسهاي مسافرتی و برگزارکننده تورعمکرد ضعیف اژا

  12/0  5/1  082/0  ضعف حاکم بر عناصر نهادي گردشگري شهرستان

  42/2    1  جمع

  

است که مبین این  42/2مجموع امتیازهاي نهایی عوامل داخلی براي بخش گردشگري در شهرستان در ماتریس فوق 

ها بیرونی هر دوي امکانات و محدودیتدهد که نتیجه دو گام پیش، نشان می. تاست که از نظر عوامل داخلی داراي ضعف اس

هاي بیرونی نظر قرار بگیرد هرچند که امکانات و محدودیتریزي راهبردي شهر نیشابور مد و درونی، بایستی در شهر برنامه

  .تري را در توسعه صنعت گردشگري این شهر، خواهند داشتاحتماالً نقش مهم

گیرد و مرحله تدوین مرحله انتخاب راهبردها از طریق ماتریس داخلی و خارجی صورت میمه نوشتار حاضر، در ادا

  . باشد می SWOTراهبردهاي اولیه از طریق ماتریس 

  )SWOTماتریس ) (تدوین راهبردها(ها نقاط ضعف، نقاط قوت فرصت و تهدیدتشکیل ماتریس 

برگیرنده ابزارهایی است که متکی به اطالعات بدست آمده از مرحله قبل ی دردر چارچوب تدوین راهبردها، مرحله ارزیاب

شود تا انجام می SWOT این مقایسه در ماتریس. کندها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت را با هم مقایسه میاست و فرصت

  . پذیر تدوین گرددراهبردهاي امکان
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ها و گام اول تعیین فرصت. شودانجام می SWOTاتریس راهبرهاي توسعه گردشگري شهرستان در سه گام با م

  .تهدید -تهدید و ضعف -فرصت، قوت -فرصت، ضعف -تهدیدها، گام دوم تعیین نقاط ضعف و گام آخر تدوین راهبردهاي قوت

  

  تشکیل ماتریس داخلی و خارجی و تعیین موقعیت گردشگري شهرستان نیشابور

جمع امتیازهاي نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی گردشگري  .بعد اصلی استداراي دو  )IE(ماتریس داخلی و خارجی 

ها نشان داده شده و جمع امتیازهاي نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی گردشگري Xشهرستان نیشابور که بر روي محور 

لی گردشگري نیشابور بر روي نقطه تالقی جمع امتیازهاي عوامل خارجی و داخ .ها نوشته شده استYنیشابور بر روي محور 

کننده  تعیین IE این موقعیت در ماتریس .کننده موقعیت این بخش در ماتریس داخلی و خارجی استها تعیینYها و Xمحور 

راهبردهاي قابل قبول در برنامه  .راهبرهاي قابل قبول براي بهبود ضعف در بخش صنعت گردشگري شهرستان نیشابور است

 بیش از پیش ارتقا داده )صنعت گردشگري( است و باید این بخش در شهرستان  میتهاجراهبرد  ،شابورگردشگري شهرستان نی

و هاي بیرونی، یی که با اتکا به امکانات و فرصتراهبردها ؛هستند رشد و توسعه، در واقع راهبردهاي تهاجمیراهبردهاي  .شود

راهبردهاي . دارد توسعه را بیش از پیش مد نظر و در کانون توجهو رشد و  ارتقاي وضعیت موجود امکانات و نقاط ضعف درونی،

  میعبارتی دیگر، راهبردهاي تهاجبه. ، تا کنش در مقابل وضع موجودپردازند میانداز توسعه شهر بیشتر به ارائه چشم تهاجمی

  .سعی در ارتقا و بهبود شرایط و وضع موجود دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  SWOTماتریس  - 4جدول

  

  

  

 S-نقاط قوت

  وجود منابع گردشگري متنوع  طبیعی

 تاریخی- وجود منابع گردشگري متنوع فرهنگی

 وجود منابع گردشگري ویژه و حائز اهمیت در سطح ملی

ي طبیعی و فرهنگی ومناطق مختلف ها ههمجواري جاذب

 اب و هوایی

ي طبیعی و فرهنگی ومناطق مختلف ها ههمجواري جاذب

 اب و هوایی

  W-نقاط ضعف

 شهرستان اي هعف در شبکه حمل و نقل جادض

 نبود تنوع در ارائه خدمات گردشگري

 عملکرد ضعیف تسهیالت و خدمات گردشگري

 نظارت ضعیف بر عملکرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات

 کمبود مراکز خرید

 عمکرد ضعیف اژانسهاي مسافرتی و برگزارکننده تور

 ضعف حاکم بر عناصر نهادي گردشگري

 O- فرصت

  تمایل به سرمیه گذاري در بخش گردشگري منطقه

وانین و مقررات تسهیل بخش در زمینه فعالیتهاي قوجود 

قرارگیري منطقه در کنار قطب  توسعه گردشگري

  )گردشگري ایران مشهد

  تاریخی و مذهبی شهرستان-شهرت فرهنگی

مسیر والیت و جاده (وجود مسیرهاي مذهبی و تاریخی

  )ابریشم

  م حمل و نقل ریلی سراسريدسترسی به سیست

نگرش مثبت مسئوالن سازمان میراث فرهنگی در زمینه 

  ي توسعه گردشگري

  مهمان نوازي مردم ساکن شهرستان

  احساس امنیت گردشگران

  اقلیم و شرایط آب و هوایی متنوع و مطلوب

 همجواري با مقصدهاي گردشگري سایر شهرستانهاي استان

  SOراهبردهاي 

  ي گردشگري طبیعیها هبتوسعه منابع و جاذ

  تاریخی-ي گردشگري فرهنگیها هتوسعه منابع و جاذب

  ي ویژه گردشگريها هتوسعه منابع و ایجاد جاذب

ي ها هبهبود و توسعه محصول گردشگري با تاکید بر جاذب

  طبیعی،فرهنگی و ویژه همجوار

  WOراهبردهاي 

  تقویت و بهبود عملکرد تسهیالت و خدمات گردشگري

د نظارت بر عملکرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهبود فراین

  گردشگري

  ارتقاي سطح تنوع خدمات گردشگري

  تقویت مراکز خرید گردشگري

  تقویت و بهبود عملکرد اژانسهاي مسافرتی و برگزارکننده تور

  اصالح و بهبود عناصر نهادي گردشگري شهرستان

  نشهرستا اي هتالش جهت بهبود شبکه ناوگان حمل و نقل جاد
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  T-تهدید

  دوره بازگشت طوالنی در بخش گردشگري

  کم شدن تقاضاي سفرهاي خارجی به ایران

  شنایی کم گردشگران با فرهنگ مردم منطقهآ

عدم هماهنگی در برنامه ریزي و مدیریت محصوالت 

  گردشگري

  وجود مخاطرات طبیعی و زیست محیطی

تعدد سازمانهاي درگیر در امر گردشگري با تقسیم وظایف 

  بهمم

  وجود مسیرهاي دیگر در رسیدن به اصفهان و شیراز

 عدم برنامه ریزي و مدیریت گردشگري

 STراهبردهاي 

ي ها ههاي کوچک مقیاس بر روي جاذب گذاري سرمایه

  گردشگري

ي مهم و بی ها هتوسعه میزان دسترسی بهره بردار به جاذب

  ضرر

 WTراهبردهاي 

  تقویت عملکرد تسهیالت و خدمات

  ت بر عملکرد واحدهاي ارائه دهنده خدمات گردشگريبهبود نظار

افزایش تنوع در خدمات قابل ارائه گردشگري به بهره برداران 

  داخلی

  اصالح و بهبود عناصر نهادي گردشگري شهرستان نیشابور

 
  

  

  



  

  راهبردهاي مورد تأکید در توسعه صنعت گردشگري شهر نیشابور - 3تصویر

  

  شهر نیشابورراهکارهاي توسعه گردشگري در 

توان راهکارهاي مورد نیاز جهت توسعه دشگري شهرستان نیشابور، اکنون میپس از ارائه راهبردهاي توسعه گر

  : استراتژیک شهرستان مورد مطالعه را به این صورت بیان نمود

و هریک بخش . شودبخش تقسیم میل محیط، به یک بخش اصلی و سه زیرشهرستان مورد مطالعه پس از شناسایی کام

 :بدین صورت که. طور ویژه در موضوع خاصی عامل جاذبه اصلی هستندها بهاز این زیربخش

 .تاریخی و فرهنگی ، فعالیت صنعتی معدن فیروزه ,هایی از بخش تحت جلگه با موضوعات طبیعیقسمت -

  .تاریخی و فرهنگی و بناهاي باستانیق گردشگري بخش مرکزي با موضوعات مناط -

  .هاي فرهنگیجاذبه کوه،بخش طاغان موضوع -

روستایی و فعالیت صنعتی نیروگاه بادي -و بخش زبرخان با موضوعات تاریخی و طبیعی و تفریحی،ورزشی و فرهنگی -

 .بینالود

ها پیشنهاد بخشاصلی درجه یک و هریک از این زیر پیشنهاد یک ایستگاه ،ستا در بخش اصلی که همان بخش مرکزي

-داراي امکانات اقامتی شبانه ،ایستگاه اصلی درجه یک. شودلی درجه دو گردشگري و چند ایستگاه فرعی مییک ایستگاه اص

توانند گردشگران می.شبه استایستگاه اصلی درجه دو داراي امکانات اقامتی یک. روزي براي توقف چند روزه گردشگران است

 . ایستگاه اصلی درجه یک و دو به فرعی داشته باشندهاي فرعی سفرهاي یک روزه از براي استفاده از ایستگاه

. شوندهاي ارتباطی مناسب به هم متصل میهاي اصلی درجه یک و دو به وسیله راههریک از این ایستگاه ،در ضمن

اصلی هاي فرعی از ایستگاه کیلومتر و فاصله جاذبه 100تا  50هاي اصلی از یکدیگر برحسب شرایط بین فاصله مناسب ایستگاه

 . کیلومتر است 60حداکثر 

گردد تا به محیط زیست هاي داخلی در هر زیربخش توریستی به صورت محدود و کامالً بهینه طراحی میدسترسی

  .)گاهی استفاده از مسیرهاي پیاده خالی از لطف نیست(آسیب نرسد 

باید در قرار دادن مراکز رفاهی و  ولی کوشش اصلی ،هایی تعبیه شودگاهبایست استراحتدر هر ایستگاه فرعی می

 . در مرکز ایستگاه اصلی درجه یک و سپس در ایستگاه اصلی درجه دو باشد گاهی کافی و مناسب ترجیحاًاستراحت

 :بخش جهانگردي تا حد امکان باید شرایط زیر را داشته باشدایستگاه اصلی هر زیر

 .ین ایستگاه باشدبا اهمیت در ا هاي درجه یک وبیشترین تراکم جاذبه -

 .دسترسی مناسب به مرکز شهرستان و یا شهرهاي مهم اطراف -
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 .هاي مکمل براي طوالنی کردن مدت اقامت گردشگراننیز استفاده از جاذبه و هاتعدد جاذبه -

 .دو روزه براي ایستگاه درجههاي مناسب براي اقامت چند روزه براي ایستگاه درجه یک و یکگاهدارا بودن اقامت -

 .روزههاي جهانگردي براي برگزاري تورهاي یکوجود آژانس -

 :باشندي فرعی هم داراي مشخصات زیر میها هایستگا

 .ستگاه اصلی درجه یک و دوای  هدسترسی قابل قبول ب -

 .کیلومتر 60حداکثر فاصله با ایستگاه اصلی  -

 .ت الزم براي پذیرایی از گردشگران را داشته باشداامکان -

هاي درجه دوم در این شهرستان هاي اصلی درجه یک همان شهر نیشابور است و ایستگاهستگاهای ، هبق اصول ذکرشدط

وجود  ،علت انتخاب این شهرها به عنوان ایستگاه اصلی درجه دوم. شودقدمگاه میو  همت شهر، هاي شهرفیروزهشامل ایستگاه

دسترسی مناسب به شهرهاي مهم اطراف و مرکز شهرستان همچنین با اهمیت،  هاي درجه یک وبیشترین تراکم جاذبه

 مانند مناطق گردشگري مشهد،( دسترسی مناسب با مناطق گردشگري ویژه که در خارج از شهرستان مورد مطالعه است

-بودن اقامتگاههاي مکمل براي طوالنی کردن مدت اقامت گردشگران، دارا ها و جاذبه، تعدد جاذبه...)سبزوار و تربت حیدریه و

ان به علت کم بودن جاذبه گردشگري، از قراردادن در دیگر نقاط شهرست .بوده است هاي مناسب براي اقامت چند روزه،

  .گرددمیصرف نظر ایستگاه 

  : هاي فرعی را هم معرفی کردتوان ایستگاهمی ،طور که بیان شدهمان

  .روستاي بوژان -اردوگاه باغرود: شاملهاي فرعی در ایستگاه اصلی درجه یک نیشابور ایستگاه

  .نیروگاه بادي بینالود - گرینه -درود -دیزباد -روستاهاي خروین: در ایستگاه اصلی درجه دو قدمگاه

  .حصارنو و تقی آباد-کلیدر -روستاي بار-معدن فیروزه :ایستگاه اصلی درجه دو شهر فیروزهدر 

  .اب و روستاهاي زیباي اطرافگرماب و شور:درجه دو همت شهر تگاه اصلیدر ایس

  

  .دهی شبکه بهم پیوسته توسعه صنعت گردشگري و نحوه ارتباطاتشکل -4تصویر
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  گیريبحث و نتیجه

بنابراین با  .رودها در سده بیست و یکم به شمار میهاي انسانترین فعالیتامروزه صنعت گردشگري یکی از پر رونق

توان تعداد گردشگران و سپس افزایش کیفی خدمات، می  میگري، با هدف افزایش کریزي راهبردي براي توسعه گردشبرنامه

  .)1387 امیري،( به توسعه اقتصادي و فرهنگی شهرستان نیشابور امیدوار بود

یافته براي اخذ تصمیمات و اجراي اقدامات سازنده جهت هدایت جریان توسعه ریزي راهبردي به عنوان روشی نظامبرنامه

ریزي برنامه. کندریزي توسعه گردشگري یاري میریزان را در جهت نیل به اهداف برنامهه، کارکرد و بنیاد برنامهیک سامان

  . ریزان را در جهت تدوین راهبردهاي کاربردي براي توسعه گردشگري یاري نمایدتواند برنامهراهبردي می

هاي موضوعی و موضعی در ها و ارائه راهبردهاي پروژهریزيامهتواند مبناي برنسو میحاصل در این مقاله از یک هايیافته

شوند، ریزي میکه با اتکا به امکانات درونی و بیرونی طرح میراهبردهاي تهاج. زمینه گردشگري در شهرستان نیشابور باشد

-عالوه زمینههز سازد و باندازي بایستی براي شهر ارائه نماید که آن را در سطح منطقه به لحاظ صنعت گردشگري متمایچشم

هاي اصلی و فرعی طراحی ستگاهای  هپیوست ایجاد شبکه به هم. هاي رشد و توسعه اقتصادي شهر را بیش از پیش فراهم نماید

 از جهات مرتبط با صنعت گردشگري، مزایاي پیوند و تعامل مناطقسطح شهرستان که ضمن پوشش  خواهد شدمنجر  شده،

   .مورد توجه و کاربرد قرار گیردبیش از پیش  مجاور نیز

  . تواند براي قلمروهاي دیگر در سرزمین ایران مورد استفاده قرار گیردمی ،شناسی این تحقیق مورديهمچنین شیوه

  

  پیشنهادات

هاي پیشین شرح آن بندهاي مجزا بر حسب موضوع، در بخشپذیرفته که به تفصیل در قالبدر راستاي مطالعات صورت

دهی به شبکه به هم پیوسته گردشگري در شهرستان نیشابور ساز شکلهاي گره گاهی که زمینهد بر برخی از مکانرفت، تأکی

چرا که گردشگري خود از . بخش توسعه گردشگري منطقه و نتیجتاً شکوفایی و رونق اقتصادي آن استباشند، نویدنیز می

هاي ، بایستی به شهرها و مکانلذا به طور خاص. مایه استجمله راهکارهاي اصلی تولید درآمدهاي پایدار و جذب سر

  :گفته، تأکید و توجه خاص مبذول داشتایستگاهی و گره گاهی ذیل در راستاي تحقق مطالب پیش

 .شهر نیشابور به عنوان یک ایستگاه اصلی درجه یک -

 .قدمگاه به عنوان یک ایستگاه اصلی درجه دو -

  .تگاه اصلی درجه دوشهر فیروزه به عنوان یک ایس -

  .شهر به عنوان یک ایستگاه اصلی درجه دوهمت -

روستاي  -نیروگاه بادي بینالود، معدن فیروزه - گرینه- درود -دیزباد -روستاي بوژان، روستاهاي خروین -اردوگاه باغرود -

همچنین ي فرعی ها ها، گرماب و شوراب و روستاهاي زیباي اطراف، به عنوان ایستگحصارنو و تقی آباد -کلیدر - بار

باشند، الذکر میساز تحقق شبکه گردشگري فوقتري مطرح بوده ولی زمینهبایستی به موارد ذیل نیز که در سطح کالن

  :توجه نمود

ک تیم طور خاص تشکیل یوسعه شهري منطقه مورد بررسی و بههاي مختلف دخیل در تتأکید بر هماهنگی بخش -1

  .ص و ویژه در شهرستانطور خاهماهنگی گردشگري به

 .هاي مناسب توسعه صنعت گردشگري در منطقهتالش براي فراهم نمودن زیرساخت -2

 .تالش براي گسترش تبلیغات و جذب گردشگر در سطح منطقه مورد بررسی -3

 .ايمنطقههاي اجتماعی درونآموزش شهروندان و برانگیختن سرمایه -4

هاي ابتدایی توسعه صنعت گردشگري منطقه با توجه به نقشی که ي منطقه در گامو شکوفایی اقتصاد تأکید بر رونق -5

 .هاي شهر داشته باشدتواند در توسعه سایر بخشاقتصاد می
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