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  چكيده
ارزش افزوده را  زانیم نیاست که باالتر ایدر دن یاقتصاد یها تیفعال نیو پربازده تر نیاز بزرگتر یکی یرصنعت گردشگ

است  نیبر ا یمقاله سع نیدهد.در ا یقرار م ریها را تحت تاث تیفعال ریم،سایمستق ریو غ میکند و به طور مستق یم جادیا

سده  نیصنعت در جهان در  ا نیا یتوان گفت گردش مال یه مدر جهان ک یصنعت گردشگر یکه در ابتدا ابعاد اقتصاد

از  یانی.. سپس بدیدالر خواهد رس ونیلیتر 2به  ندهیفراتر خواهد رفت و در چند سال آ زیبخش صنعت ن یاز گردش مال

جاذبه  شتنبا دا رانیشود.در واقع کشور ا یمطرح م رانیدر ا یصنعت گردشگر تیوضع یو بررس یگردشگر خچهیتار

بخش، هنوز نتوانسته است به  نیموثر در ا یها استی( به لحاظ عدم اتخاذ سیعیطب-یمذهب-یخی)تاریگردشگر یها

-یاز معضالت اقتصاد یاریامر سبب شده است تا بس نیو ا ابدیجهان دست  یسهم مناسب خود در بازار گردشگر

پابرجا بماند.پس از آن موانع توسعه صنعت  نگردد،همچنامرتفع  یتواند با توسعه صنعت گردشگر یکشور که م یاجتماع

شود. شهر  یم انیب رانیدر ا یبهبود و توسعه صنعت گردشگر یبرا ییاجرا یو عوامل موثر و راهکارها یگردشگر

و  یمقاله در نظر گرفته شده اند در شمال استان خراسان رضو نیا یکه به عنوان نمونه مورد  زیشاند-طرقبه یگردشگر

 یمربع را دارا م لومتریک 1200حدود  یقرار گرفته و وسعت یمکان تیمشهد مقدس به لحاظ موقع یل غربدر غرب و شما

صنعت صورت  نیا یدر توسعه  یاقدامات موثر ریباشد. در چند سال اخ یگردشگر م ونیلیم 50 زبانیباشد و ساالنه م

آن  یاقتصاد ریچشمگ یو سودآور یگردشگرصنعت  یاالشدن ارزش ب انیاقدامات برخاسته از نما نیگرفته است که ا

با توجه به موضوع مورد  قیاست و ابزار تحق یفیمقاله در نظر گرفته شده است توص نیا یکه برا یقیباشد. روش تحق یم

 باشد. یو مشاهده ساختارمند م یکیگراف یها لی،تحلیمقاله شامل مستند ساز یبررس
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  مقدمه -1
در  یادیبن یو تحوالت یاساس یراتییانسان معاصر است که همراه با به وجود آوردن تغ یها تیفعال نیاز مهمتر یجهانگرد

 سازد. یانسان را دگرگون م یزندگ یطیمح ستی،زیاسی،سی،فرهنگیاقتصاد طیاوضاع و شرا

ها  زبان،دانشگاهیو دولتها و جوامع م هیگردشگران،سرما انیاز کنش متقابل م یارتباطات ناشا و  دهیمجموع پد یگردشگر

کنندگان دیبازد گریو کنترل گردشگران و د ییرایجذب ،حمل و نقل ،پذ ندیفرآ ،دریدولت ریغ یو سازمانها

 .(weaver,2000،3)است

 یاست.نواح یشهر یگردشگر ییفضا یالگوها نیاز ا یکی.کندیعمل م یخاص ییفضا یدر چارچوب الگوها یگردشگر

شوند.شهرها معموال  یمحسوب م یمهم یدارند غالبا مقصد گردشگر اریبس یو فرهنگ یخیتار یبه علت آنکه جاذبه ها یشهر

 ،مراکزی،پارکها،شهربازیورزش یها ومیتئاتر،استاد یادبود،سالنهای یشامل موزه ها،بناها یمتنوع و بزرگ یجاذبه ها

را  یریافراد مشهور دارا هستند که خود گردشگران بس ایمربوط به حوادث مهم  ییو مکانها یخیتار یبا معمار یطقد،منایخر

 (.Timothy ,1995 , 63)کند یجذب م

 در جهان یصنعت گردشگر خچهیتار -2
 یسفرها شیسال پهزار  5حدود  نیکردند. همچن یتجار یدانست که اقدام به سفرها یقوم نیرا اول انیبتوان سومر دیشا

 یکه امپراطور انیرانیا» بودند.  شگامیپ نهیزم نیدر ا انیونانیو  انیرانی، ا انی، مصر انیاز مبدأ مصر آغاز شد. اورها ، بابل یایدر

ساختند که در مسافرت و حمل و نقل به  یینمودند و کالسکه ها یراه ساز ستمیبه توسعه س مرا شکست دادند ، اقدا یآشور

 «ه شدند.کار گرفت

شدند ؛ نخست ، با گسترش ضرب سکه که  یو توسعه مسافرت و گردشگر شبردیباستان در دو مرحله ، باعث پ انیونانی

مورد نظر ، آن کاالها را به مقصد مورد نظر ببرند ؛ دوم ،  یخود با کاالها یمسافران مجبور نبودند به خاطر معاوضه کاالها گرید

ارتباط برقرار کنند. آتن از  گریکدیبا  یکه باعث شد مسافران بتوانند به راحت ترانهیدسر حوزه مدر سرا یونانیبا گسترش زبان 

 شد. لیتبد یگردشگر یفراوان برا یبا جاذبه ها یبه شهر الدیاز م شیدوم قرن پنجم پ مهین

و امکانات اقامت  یگردشگر یمردمانش فراهم کرده بود و جاده ها و جاذبه ها یکه برا یروم با ثروت و امکانات یامپراطور

 اریبس یامروز یگردشگر اقیکرد که به سبک و س یگذار هیرا پا یاز گردشگر یبود که نوع ییکشورها نیمسافران ، جزء اول

 است. کینزد

در اروپا دچار بحران  یو گردشگر یحیتفر یسفرها تیروم ، امن یبا سقوط امپراطور یالدیچهارم و پنجم م یقرن ها در

همراه  اریم ( سفر در اروپا با خطرات بس 14آغاز قرن وسطا ( تا دوره رنسانس ) تا قرن  یعنی)  یامپراطور نیا یز فروپاششد و ا

 بود.

جات بود که از شرق به  هیو ادو شمیالخصوص ابر یباستان توسعه داد تجارت کاال عل یایکه سفر را در دن یاز عوامل یکی

حکومت  ندگانیاحداث شد که تا قرن ها محل عبور تجار ، مسافران و نما شمیجاده ابر منظور نیا یشد. و برا یغرب حمل م

 ( 1388م،یزاده، رح عقوبیو  روزیف ،یبود.)دولت آباد میقد یها در زمان ها

 رانیدر ا یصنعت گردشگر خچهیتار -3
که  یخیاز تار شیاقوام پ انیمد در مرفت و آ ربازیدهد که از د ینشان م رانیفالت ا یبه دست آمده از مناطق باستان آثار

تابعه  یها و کشورها التیجهت ارتباط مراکز ا یگرید یراه ها نیبوده است. همچن جیاند، را ستهیز یفالت م نیدر ا

بازرگانان و اشراف رواج داشت.  نیدر ب زی، سفر ن ینسب تیامن کیوجود  لیلدر حال گسترش بودند و به د رانیا یامپراطور

 انیبن لیحال به دل نیرو به اضمحالل گذاشت ؛ با ا رانیدر ا یآبادان تیتا قرن ها وضع رانیود اعراب مسلمان به اپس از ور

 بود. خورداربر یشتریوجود داشت از رونق و امکانات سفر ب رانیکه از دوران باستان در ا ییها
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رونق  رانیو سفر در ا یباس اول ، جهانگردالخصوص در دوره شاه ع ی( و عل یالدیم 17و  16) قرون  هیدوران صفو در

ساخته که  یادیز اریبس یراه ها و کاروانسراها یکشور داشت ، و یو آبادان یبه جهانگرد یادیز لیگرفت. شاه عباس تما

 مانده است. یاز آنها هنوز بر جا یاریبس

و  یخارج احانیاداره جلب س.» م  1935در سال  یداخل یبه سفرها انیرانیو توجه ا انیگسترش روزافزون سفر خارج با

سازمان جلب »  1963آن شد. در سال  نیگزیجا«  یجهانگرد یعال یشورا.» م  1951شد که در سال  سیتأس«  غاتیتبل

 یچهارم ، قرارداد طرح جامع توسعه گردشگر یبرنامه عمران انیسال قبل از پا کیه.ش  1350شد. در سال  سیتأس«  احانیس

قرارداد شرکت مذبور ابتدا به مطاله همزمان  نیکنسولت منعقد شد. طبق ا ستیتور یمان برنامه و شرکت خارجساز نی، ب رانیا

( به 1352تا  1350)  مین وطرح حدود دو سال  نیپرداخت. انجام ا یم انیرانیجذب گردشگران و ا یموجود تقاضا برا یبازارها

شود ،  یدر قبل از انقالب محسوب م رانیا یئه شده در صنعت گردشگرارا یطرح ها نیاز مهمتر یکیطرح  نی. ادیطول انجام

 .امدیبه اجرا و عمل در ن چگاهیصفحه و نقشه است و ه 2000مجلد و بالغ بر   نیکه شامل چند

 نهیزم نیبود و در ا رانیدر ا یو توسعه گردشگر یخارج یجهانگرد شتریجلب هرچه ب رانیدولت ا استیس 1979سال  تا

،  یلیو جنگ تحم رانیو پس از آن با حمله عراق به ا 1979بود اما با وقوع انقالب سال  افتهیدست  یادیز یها  تیبه موق

 ( 1388م،یزاده، رح عقوبیو  روزیف ،یادشد. )دولت آب فیبه شدت تصع رانیدر ا یجهانگرد

 بعد از انقالب رانیا یگردشگر -3-1

 رییتغ یو سپس به وزارت ارشاد اسالم ی، به وزارت ارشاد مل یب اسالمانقال یروزیپس از پ یاطالعات و گردشکر وزارت

وزارت فرهنگ  لیکشور را به عهده گرفت. با تشک یامور گردشگر یوزارتخانه ، سرپرست نیا ینام داد و حوزه معاونت گردشگر

صنعت  یزیرا به منظور برنامه ر یو گردشگر یرانگردیوزارتخانه ، دفتر ا نیا یارتیو ز یاحتی، معاونت س یو ارشاد اسالم

با  یالملل نیارتباط ب ی، برقرار ساتیتأس ی، نظارت و نرخ گذار ی، درجه بند یآموزش دست اندرکاران گردشگر سم،یتور

به نام  یانقالب اسالم یشورا 1358 بانآ 12دفتر را برابر مصوبه  نیا یداد و بعد از مدت لیتشک یگردشگر ینهادها و ارگان ها

 ( 1388م،یزاده، رح عقوبیو  روزیف ،ینام داد. )دولت آباد رییتغ یو گردشگر یرانگردین مراکز اسازما

،  یارتیو ز یاحتیحوزه معاونت س التیدر تشک دنظریکشور ضمن تجد یبه منظور توسعه صنعت گردشگر 1370سال  در

، اداره کل نظارت بر خدمات  یو امور فن یزیرتابعه آن ، شامل دفتر برنامه  یبر عهده واحدها یو گردشگر یرانگردیامور ا

گذاشته شد. در  ی، و مرکز آموزش خدمات گردشگر یو گردشگر یرانگردیو مطالعات ا قاتی، مرکز تحق یارتیو ز یاحتیس

از منابع  یارز یو کسب درآمدها یاقتصاد یها تیو به منظور توسعه فعال رانیا یاسالم یدولت جمهور یها استیس یاجرا

حوزه معاونت امور  فیدر اهداف و وظا یبا بازنگر یجلب جهانگردان خارج نهیکشور در زم یبا توجه به توان باال ینفت ریغ

 رانیا یادغام شد. )اطلس مل گریکدیدر  1376دو بخش در سال  نی، ا یو گردشگر یرانگردیو سازمان ا یارتیو ز یاحتیس

 (    17:12 یگردشگر

  رانیدر ا یو جهانگرد  یرشد صنعت گردشگر موانع -4
چه توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی به منظور استفاده هرچه بیشتر از مزایای متعدد آن اجتناب ناپذیر است  اگر

 ولی مشکالت و تنگناهای متعدد در راه رشد و توسعه این صنعت نباید از نظرها دور بماند برخی از این مشکالت عبارتند از:

امه جامع و استراتژیک و همچنین مشخص نبودن هدفها و سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی در قالب یک فقدان یک برن -

 برنامه اجرایی،

 و...( یستیتور ریو جزا یآب یاپارکه – ییایدر ی)باغها ییایفارس و امکانات مناسب در جیسواحل خل یافتگیتوسعه ن -

 رانیمانند ا یخیزرگ و تارب یدر کشور یو گردشگر سمیفقدان وزارتخانه تور -

 المللی،فضای نامساعد تبلیغاتی برای مخدوش کردن چهره ایران و انزوای ایران در سطح بین -

 عدم تطبیق و هماهنگی فرهنگ جهانگردان برخی از کشورهای خارجی با فرهنگ اسالمی،-
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تجربگی اطالعی و بیدی و جهانگردی و بیفقدان نیروی انسانی کار آزموده و متخصص امور جهانگردی در دفاتر ایرانگر-

 کادر شاغل در موسسات جهانگردی )از قبیل خدمتگزاران هتلها، کارکنان آژانس و راهنمایان جهانگردی(،

گذاری در این بخش به علت عدم سودآوری، حمایت ناکافی دولت در مورد امنیت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه -

 ای و محدودکننده از سوی برخی مقامات غیرمسئول و...،جهانگردان، اقدامات سلیقه

 ناهماهنگی در همکاری بین سازمانها و ارگانهای دولتی که در بهبود وضع جهانگردی مؤثرند -

 تصمیم گیریهای منفک سازمانها -

 کمبود نیروی متخصص -

 نبود امکانات اولیه مثل اقامتگاههای مناسب وسرویسهای بهداشتی -

 کز تبلیغاتی و نداشتن سیستم واحد در تبلیغات و بازاریابیتعدد مرا -

 رانیا یگردشگر نهیدر زم یجهان غاتیمختص تبل یسیبه زبان انگل یشبکه ماهواره ا کیفقدان  -

 عدم استفاده از کارشناسان مجرب و آشنا به صنعت جهانگردی-

 عدم شرکت فعال در نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور -

ن تسهیالت الزم برای بخش خصوصی )مثل پرداخت وامهای بلندمدت با بهره کم(، واگذاری زمینی مناسب با بهای فقدا -

دولتی، حذف تشریفات زائد و دست و پاگیر اداری به منظور ایجاد هتلها و مراکز رفاهی، تضمین امنیت سرمایه گذاری در 

 خصوصی. بخش درصنعت توریسم توسط دولت به منظور ایجاد انگیزه 

تصویر غیرصحیح از ایران در مجامع جهانی، وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگری در کشور، قوانین و مقررات مزاحم و  -

ضعف بنیه صنعت گردشگری و نیز عدم استقرار نظام جامع آماری و نظام حساب اقماری مهم ترین چالشهای رویاروی بخش 

 گردشگری در ایران را تشکیل می دهد.

به تغییر نگرش فرهنگی مدیران، سیاستگذاران و مردم به مقوله گردشگر و گردشگری و پذیرش آن به عنوان یک  ازین -

 (یدر رشد و توسعه صنعت گردشگر یشهر سمیمسعود، نقش تور ،یاصل فرهنگی و نه اقتصادی. )غالم

بخش  نیرشد ا یاریبس لیاما به دال شودیمحسوب م یگردشگر نهیمستعد در زم یاز کشورها یکی رانیرغم  آنکه ا یعل

را  یفراوان لیمنطقه مطلوب و قابل توجه نبوده است. کارشناسان و صاحب نظران دال یکشورها ریبا سا سهیدر کشورمان در مقا

 .میپردازیاز آنها م کیاند که مختصراً به هر  مودهن انیصنعت ب نیبعنوان موانع بر سر راه رشد ا

 : یصنعت گردشگر کالن در تیریضعف مد -1

 نکهی. با توجه به اباشدیصنعت نوظهور م نیدر ا تیموفق یمولفه ها نیاز مهمتر یکالن در بحث صنعت گردشگر تیریمد

نخواهند رساند  یصنعت را به مرحله سود ده نیجوابگو نخواهد بود و ا ینگر در صنعت گردشگر یکوتاه مدت و سطح تیریمد

 جادیا یصنعت نخواهند بود. در صنعت گردشگر نیا یازهاین یاسخگوپ یدولت یها ستمیس یگاههایو د یدولت تیریلذا مد

دولت  تیریبرساند، لذا مد یصنعت را به شکوفائ نیا تواندیکوتاه مدت و بلند مدت م یزهایالزم به همراه برنامه ر یرساختهایز

بلند مدت امکان  یزهایر رنامهب یاجرا ،یسازماندر تمام سطوح  یتیریمد راتییشان و تغ تیکوتاه بودن عمر مسئول لیبه دل

کند، و از همه مهمتر  یکوتاه مدت را هم مختل م یبرنامه ها یاجرا ران،یمد یدر پ یپ راتییتغ نیباشد و همچن ینم ریپذ

 ینفم یو عالوه بر آثار اقتصاد ابدیتوسعه ن یشود تا صنعت گردشگر یباعث م یدولت رانیمد انینبود احساس رقابت در م

 هم گردد.  عتیو طب ستیز طیو مح یهنر ،یخیتار ثارآ بیباعث تخر

 :   یدر صنعت گردشگر یعدم توجه به توسعه منابع انسان -2

بکار گرفته شده در صنعت  یروهاین شتری. بباشدیم یصنعت عدم توسعه منابع انسان نیاز مشکالت ما در ا گرید یکی

صنعت  نیا یهایژگیصنعت بدون توجه به و نیو در ا باشندیم یط با صنعت گردشگرمرتب ریغ یعموماً از لحاظ علم یجهانگرد

و عدم توسعه  یها و آثار منف نهیهز شیخود باعث افزا نیعمل شده اند. که ا دانیوارد م یو درآمد زائ یتجار دیو فقط با د

مرتبط با صنعت  یاکز آموزش عالو دانشگاهها و مر یو حرفه ا یمدارس فن سیدر کشورمان شده است. با تاس یگردشگر
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و  یکوتاه مدت علم یادوره یموجود را با برگزار یروهایو ن میمتخصص و کارآمد بپرداز یروهاین تیبه ترب دیبا یگردشگر

 اتیاز تجرب رانیمد یبرا یتخصص ینارهایسم یو با برگزار میآشنا ساز یو علم روز در صنعت گردشگر یبا تکنولوژ یآموزش

 .میبهره ببر کشورها ریسا

 جذب گردشگر:  نهیدر زم غاتیو تبل یضعف در اطالع رسان -3

و امکانات و  رانیدر خصوص کشور ا غاتیو تبل یکشورها اطالع رسان ریعوامل جذب گردشگر از سا نیاز مهمتر گرید یکی

صنعت  نیا یاصل انیمتوالکه  یبا صنعت گردشگر ریدرگ یکه متاسفانه سازمانها و نهادها باشدیآن م یگردشگر یجاذبه ها

با  یعدم آشنائ لیبدل یعمل کرده اند. لذا گردشگران خارج فیضع اریبس ایندارند و  یتیخصوص فعال نیدر ا باشندیم

 ینوظهور یکه کشورها یدهند در صورت یخود قرار نم ستیدر ل یاز مقاصد گردشگر یکیرا بعنوان  رانیکشورمان، نام ا

 نیاز ا یو ساالنه درآمد کالن دینما یم یگسترده اقدام به جذب گردشگران خارج غاتیبا تبل یربهمچون کشور امارات متحده ع

و پخش آنها از  رانیا یگردشگر یمستند در خصوص جاذبه ها یلمهایو ف یونیزیتلو یبرنامه ها هیبا ته دیصنعت دارد. لذا با

 فراهم کرد. یگردشگران خارج یبرا را رانیبا ا یآشنائ یها نهیزم یالملل نیب یونیزیتلو یشبکه ها

 :  رانیدر ا یموانع رشد صنعت گردشگر  ریسا -4

از منافع  یو کوتاه شدن دست استعمارگران غرب رانی)ره( در کشورمان ا ینیامام خم یبه رهبر یانقالب اسالم یروزیبا پ 

 یو نشان دادن چهره منف یالملل نیب یه هاتوسط رسان یمنف غاتیو تبل یجنگ روان جادیبا ا یغرب یاز کشورها یاریبس ،یمل

به مردم  رانیو نا امن نشان دادن ا یلیشدند و بعد از آن با آغاز جنگ تحم گردشگراناز  یاریبس ریمس رییاز کشورمان باعث تغ

را در عدم رشد صنعت  یدو عامل هم خود نقش مهم نی. امیشد رانیبه مقصد ا یجهان باعث کاهش جذب گردشگران خارج

.)نوبخت، میکن یخنث یو حت گعوامل را کم رن نیآثار ا میتوانستیخاص، م تیریبا مد یداشتند ول رانیدر ا یردشگرگ

 ( رانیدر ا ی( توسعه صنعت گردشگر1387الهام، ) روز،یمحمدباقر و پ

 یو عناصر موثر در صنعت گردشگر عوامل -5
 یگریوجود د یاز آنها باعث نا کارآمد یکینبود هستند و  گریمکمل همد یو خصوص یبخش دولت یصنعت گردشگر در

 .میصنعت باش نیا یتا شاهد رشد و شکوفائ رندیخود قرار بگ گاهیدر جا کیهر  یو بخش خصوص یبخش دولت دیلذا با شود،یم

 فیوظا نیاز مهمتر یکیصنعت داشته باشد.  نیرا در توسعه ا ینقش اساس تواندیم یرساختهایز جادیبا ا یبخش دولت -

نقشه و  ران،یموجود در ا یلهایصنعت باشد. با مطالعه بر پتانس نیدر ا یکل یها استیس نییکالن و تع تیریمد ،یبخش دولت

 یبخش خصوص یگذار هیسرما یالزم برا یساختها ریبودجه ز صیکنند و با تخص نیکشور تدو یرا برا یطرح جامع گردشگر

و آرامش  تیامن یها نهیحمل و نقل زم یها ستمیو اصالح س میگاهها و ترمفرود زیکنند. با گسترش جاده ها، تجه  ایرا مه

گردشگران و  یبرا یاجتماعو  یروان تیامن جادیجهت ا یو مقررات بستر ساز نیکنند. با وضع قوان جادیخاطر گردشگران را ا

 . ردیاست صورت گ یتوسعه صنعت گردشگر یدر راستا یمهم اریجهانگردان که فاکتور مکمل و بس

بلند مدت و  یزی. برنامه رزندیحرف اول را م یکالن و متخصص در صنعت گردشگر تیریمد دیرس جهینت نیبه ا توانیم

 داشته باشد.  شیصنعت را در پ نیالزم جهت توسعه و گسترش ا یها نهیزم تواندیم کیکوتاه مدت به همراه استراتژ

با در نظر گرفتن طرح جامع  یبخش خصوص کند،یم یگذار هیاقدام به سرما تیبا احساس امن یبخش خصوص -

 ساتیخود را به اجرا بگذارد، ساخت هتلها و تاس یطراحها دیشده است با نیکالن تدو تیریکه توسط مد یگردشگر

 یاطالعات به گردشگران جهت سفر به شهرها ئهو ارا یرانگردیا یو ارائه تورها یدفاتر خدمات مسافرت جادیو ا یگردشگر

 در کشور خواهند شد.    یگردشگر یایو منجر به پو دهندیرا گسترش م یو گردشگر سمیدامنه توسعه صنعت تور رانیمختلف ا

 یبرا یکل یاستهایو س یخاص خود را دارد. پس از ارائه طرح جامع گردشگر گاهیهم جا یو دولت یتامل بخش خصوص -

 شودیاحساس م شتریدو بخش ب نیبه تامل ا ازین ،یخصوص بخش تیو آغاز به فعال یکالن دولت تیریمد یصنعت از سو نیا

 یکوتاه مدت مانند برگزار یها یزیبا برنامه ر یبخش دولت دیشده حال با ایجذب گردشگر مه یالزم برا یها نهیزم رایز

سازد  سریم یصوصخ یشرکتها یرا برا یابیو امکان بازار  دیکشورها اقدام نما ریدر سا یرانگردیو ا یشناس رانیا یشگاههاینما
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دو بخش  نیاقدمات ا گری. از دندینما ریرا امکان پذ یجذب حداکثر یها نهیخدمتشان به گردشگران بتوانند زم یتا با معرف

به  یرانگردیو ا یگردشگر یو مستند از جاذبه ها ینمائیس یها لمیف هیته ،یونیزیو تلو یوئیراد یبرنامه ها دیبه تول توانیم

به  یگردشگر یو چاپ راهنماها هیبه ته توانیم نیاشاره کرد. همچن یالملل نیب یو پخش آنها در شبکه هاپر مخاطب  یزبانها

 روز،یاشاره نمود. )نوبخت، محمدباقر و پ زین گرید یدر کشورها رانیا یسفارتخانه ها قیآنها از طر عیمختلف و توز یزبانها

 ( رانیدر ا ی( توسعه صنعت گردشگر1387الهام، )

 و اثرات آن بر جامعه   رانیدر ا یپنهان گردشگر یفرصت ها یاسائشن -6

کالن در  تیریوجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مد یفراوان یگردشگر یفرصت ها رانیکشور ما ا در

 هیسرما نهیو زمکشور بگنجاند  یکرده و آنها را در طرح جامع گردشگر یفرصت ها را در کشور شناسائ دیبا یصنعت گردشگر

کشور  یمناسب برا یاز فرصت ها یکیبعنوان  تواندیم یفرهنگ یها اذبهو ج یاسالم یکند. گردشگر ایرا در آنها مه یگذار

تا ساالنه بدون توجه به زمان خاص  شودیبه گردشگر سالمت اشاره کرد که باعث م توانیصنعت م نیفرصتها در ا گریباشد. از د

توجه نشده وجود صحراها و  کنونکه به آنها تا یفرصتها گریکند. از د ایرا مه یخدمات پزشک افتیرد یموجب سفر افراد برا

امر از مهاجرت  نیرا به همراه خواهد داشت و ا یمناطق، اشتغال زائ نیدر ا یگذار هیسرما باشد،یم رانیفالت ا یرهایکو

 کند. یم یریمناطق به شهرها جلوگ نیا نیساکن

 ،یتیهمچون مشکالت امن هایاز ناهنجار یاریدرآمد، شاهد کاهش بس جادیو ا یفرصتها عالوه بر اشتغال زائ نگونهیبه ا توجه

( توسعه صنعت 1387الهام، ) روز،یبود.)نوبخت، محمدباقر و پ میخواه باشدیهمه آنها فقر م یکه عامل اصل یو اجتماع یفرهنگ

 ( رانیدر ا یگردشگر

 یو گردشگر سمیگسترش صنعت تور یبرا یشنهاداتيراهكارها و پ -7 

درآمد  نیدر تام یو عمده ا یو...( نقش اصل شی،اترین،مالزیپیلیک،فیجهان )مانند مکز یاز کشورها یاریدر بس سمیتور

 تیدرآمد حاصل از فعال کیمصر و مکز یدرآمد و ارز در کشوها نیمنبع تآم نینمونه دوم یکند.برا یم یکشورها باز نیا یمل

ها  تیبه ظرف تیشک با عنا یو اندک است.ب زیناچ رانیاست که درآمد مربوط در ا یدر حال نیکشورهاست.ا نیا در یجهانگرد

جامع درآمد و ارز قابل  یها یزیها و برنامه ر یها،خط مش استیتوان با اتخاذ س یباالقوه موجود در کشور ما،م یها لیو پتانس

 یم سمیرشد و توسعه صنعت تور یراستا در یدیمهم و کل یراهکارها یه برخبه دست آورد.در ادامه ب سمیتور قیاز طر یتوجه

 :میپرداز

 ریفراگ تیامن نیتضم •

در آن کشور است.ناگفته  تیشود فقدان امن یدر هر کشور م سمیکه باعث افول صنعت تور یعوامل نیاز مهم تر یکی

جهانگردان افزوده خواهد شد.به  لیتما زانیبر م یداخلو  یدر کشور  در هر دو بعد مرز تیامن بیضر شیکه با افزا داستیپ

مورد  ساتیتاس گریها و د گاهیهتل ها،متلها،رستورانها،تفر جادیا زانی،میالو م یدر ابعاد جان ی، با گسترش ناامن گریعبارت د

 لیو تما زهیانگ جادیتوسط دولت به منظور ا سمیدر صنعت تور یگذار هیو سرما هیسرما تیامن نیو تضم یصنعت جهانگرد ازین

مورد  ساتیآالت و تاس نی، ماش تملزوما یصدور اجازه ورود برا زیصنعت و ن نیدر ا یگذار هیسرما یبرا یدر بخش خصوص

 یاتیو مال یگمرک فاتیو در نظر گرفتن تخف یبخش خصوص قیندارند از طر دیصنعت که در داخل کشور امکان تول نیا ازین

 است. رانیدر ا سمیرشد و گسترش تور یموثر برا یراهکارها گری، از د نهیزم نیدر ا ژهیو

 ازیمورد ن یانسان یروین تیو ترب یو هتلدار یجهانگرد یگسترش مدارس و مراکز آموزش عال •

و  یآموزش یها تیو توسعه فعال سمیبا مسأله تور ی، ضرورت برخورد علم رانیدر ا یجهانگرد تیمنظور بهبود وضع به

مردم  یها نهیدر زم یو پژوهش یقیتحق یو گروه ها یلیتحص یو گسترش رشته ها جادیو ا دهیپد نیا نرامویپ یپژوهش

که ب  یو ... روشن و آشکار است.توسعه موسسات و مراکز آموزش عال یدست عی، صنا ی، جامعه شناس ی، باستان شناس یشناس

 . دینما یم ریداشته باشند،اجتناب ناپذاشتغال  سمیمربوط به صنعت تور یمتخصص در رشته ها یروین تیهترب

  یریشگیو پ یبهداشت یها تیگسترش فعال •
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و  یمسر یها یماریاز ورود افراد مبتال به ب یریجلوگ یجهانگردان برا یورود یدر مباد نهیقرنط یها گاهیپا جادیا

 نیابتال ب ها نهیجهانگردان در زم یاز نگران ربطیذ یدستگاه ها ریتوسط وزارت بهداشت و درمان و سا دزیا ریخطرناک نظ

 صنعت خواهد داشت. نیدر رونق ا ییبسزا ریتاث جتایکاهد و نت یم هایماریب لیقب

 یالتیو تشک یاصالح و بهبود امور سازمان •

حل مسائل و معضالت مربوط به  یبرا دیجد فیو شرح وظا التیو متمرکز ب اتشک یمستقل ، قو یسازمان جادیا

ارتباط  جادیخارج به منظور ا یدر کشور ها رانیا یخانه ها تیتقو زیو ن دیمراکز جد سیسم،تاسیتورو صنعت  یجهانگرد

 یدر مرز ها دادیمربوط به صدور رو فاتیآنها،کاهش تشر اتیتجربکشور ها و استفاده از  ریسا یجهانگرد یمداوم با سازمان ها

 یشهرستان ها و ... از جمله اصالحات ضرور زیو ن ییایو در ینی، زم ییهوا یماموران گذرنامه در مرز ها ییکارا شیکشور و افزا

 صنعت خواهد شد. نیاست که موجب رونق ا یجهانگرد التیدر حوزه تشک

 یو استان یمل یاعتبارات کاف صیتخص •

 و ریس یمتول یبه نهادها یبودجه و اعتبارات کاف صیدر کشور در گرو تخص یشک رشد و توسعه صنعت جهانگرد یب

 جادیصنعت و ا نیها و نواقص موجود در ا یاست.به منظور رفع نابسامان یو استان یدر سطوح مل یو جهانگرد سمیاحت،توریس

. )مسعود، ردیبخش صورت پذ نیدر ا ستهیو شا یکاف یگذار هید سرمایآن با یفیو ک یارتقا و بهبود کم یالزم برا داتیتمه

 (یصنعت گردشگر در رشد و توسعه یشهر سمینقش تور ،یغالم

 یها یژگیو هدفها و و یها جهت توسعه گردشگر یزیدر برنامه ر داریبه توسعه پا توجه -8

  داریپا یگردشگر
 :هدفها

 .زبانیجامعه م یزندگ تیفیبهبود ک -

 نسل. کیدو نسل و در درون  نیب یبرابر تیرعا -

 .یطیمح ستیز ستمیحفظ س قیاز طر ستیز طیمح تیفیحفظ ک -

 کسب کنند. یارزشمند یکنندگان بتوانند تجربه ها داریکه د یو امکانات به گونه ا التیتسه جادیا -

 باشد که : یبه گونه ا دیبا یجهانگرد یها یژگیو

 آنان توجه کند. یها ازیرا در امور مشارکت دهد و به ن زبانیگردد.افراد جامعه م یعدالت اجتماع تیموجب تقو -

و در محدوده منابع موجود  دیرا مشارمت دهد و آنان را استخدام نما یافراد محل یریگ میمو تص یزیدر امور برنامه ر -

را  عاتیمناسب زا یمقدار ممکن برساند.با استفاده از روش ها نیبه کمتر دیا یمنابع وارد م نیکه بر ا یکند.اثرات منف تیفعال

 .شدیندیالزم ب یها ریباره تدب نیکند و در ا افتیباز

 فراهم آورد.  یو آموزش ی، گردشگر یحیامکانات تفر ندهیآ یو نسل ها یسل کنونن یبرا -

 باشد که آن فرهنگ را منعکس کند. یبه گونه ا شیها تیبه فرهنگ منطقه احترام بگذارد و فعال -

امکانات آن مکان را  ایرا فراهم آورد که آنها بتوانند منطقه  یکنندگان تجربه ارزشمند به بار آورد ، امکانات دارید یبرا -

 بکوشند. زبانیو فرهنگ جامعه م ستیز طیشوند که در حفظ مح بیو ترق قیکنندگان تشو دیبازد نیدرک کنند.و ا

 جامعه نشود. انیخود موجب ز یداریپا نیتضم ایتوسعه ، گسترش و  یبرا -

علوم  یپژوهش -یلینامه تحلفصل ،یشهرساز یسازگار باشد. )جستارها یو مل ی، منطقه ا یمحل یبا برنامه ها -

 (1386،یاجتماع

 و توسعه آن در مشهد یگردشگر -9
توان قابل  یو فرهنگ ی، اعتقاد یخی، تار یعیطب یها نهیاست و در زم یغن یگردشگر یبه لحاظ منابع و جاذبه ها مشهد

 دارد. یتوجه
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 ریبه تعب ای ییفضا-یابعاد مکان هیبر پا ترشیشده است ب رفتهیآن ،تاکنون گفته و پذ یو انواع روش ها یدر گردشگر انچه

موضوع در  نیدارند.ا تییاهم زیکنند ن یمقاصد مراجعه م نیکه به ا یگردشگران انیم نیاست.اما در ا یمقصد گردشگر گرید

امل ، مراجعه کنندگان دو گروه عمده را ش کسانیبا وجود مکان ها و مقاصد مراجعه  رایاست ز اریبس تیشهر مشهد حائز اهم

 شوند : یم

 یو شهروندان مشهد نیساکن-1

 نیزائر گریبه عبارت د ای نیساکن ریغ-2

 یاز تفاوت ها یمحل ریو غ یکه تعداد مراجعه کنندگان محل یزمان ژهیدر شهر مشهد به و یرو توسعه گردشگر نیا از

بر اساس گروه  دید توجه باشد و بامور یشهر معمول کیدر  یشهر یتواند همانند توسعه گردشگر یفاحش برخوردار است ، نم

 یپژوهش -یلیفصلنامه تحل ،یشهرساز ی. )جستارهاردیقرار گ یزیر برنامهو  یابیمورد ارز زیمراجعه کنندگان متفاوت ن یها

 (1386،یعلوم اجتماع

 مشهد یشهر یگردشگاه ها یبند طبقه -9-1

به  یو کارکرد ییبه لحاظ حوزه فضا رندیگ یه قرار مدر شهر مشهد مورد استفاد یکه به عنوان مقصد گردشگر ییها مکان

 گردند :  یم یطبقه بند ریصورت ز

 شهر و...( یگردشگر-دیخر ی، پارک ملت ، راسته ها ی) حرم مطهر ، کوهسنگ یدرون شهر -1

 آباد، ارتفاعات جنوب ، بند طرق ، توس و...( لیشهر )طرقبه ، پارک وک هیحاش یگردشگاه ها -2

 -یلیفصلنامه تحل ،یشهرساز ی، سد کارده ، ، گلمکان و اخلمد و...(. )جستارها زی) شهر شاند یحومه ا یهاگردشگاه  -3

 (1386،یعلوم اجتماع یپژوهش

 یعیطب یشهر مشهد ، جزء منابع و جاذبه ها یگردشگر یمنابع و جاذبه ها یها یدر دسته بند زیطرقبه و شاند یشهرها

به تبع توان  کیو هر  رندیپذ یمنطقه را م یگردشگر تیریدر منطقه ، نقش مد یتیو فعال ییباشد و به عنوان دو گره فضا یم

شهروندان انها ،  یزندگ تیفیبه ارتقا ک تیانها و اولو یطیمح یو توان ها ییفضا یتوسعه خود و با نگاه حفاظت از توان ها

 یدو شهر به عنوان دو کانون اصل نیوجه داشت که ات دیبا نیخواهد داد.همچن یگونه نهاد ها را در خود جا نیاز ا یبخش

 میبافت قد ییفضا اتیفیک نیا بهشوند.با توجه  یمحسوب م ی، فرهنگ یخود به عنوان حوزه گردشگر یغن نهیشیسکونت با پ

الگو  نیشوند.در صورت تحقق ا زیمراجعه گردشگران تجه یبافت ها برا نیاز ا ییو بخش ها ردیمورد حفاظت قرار گ دیانها با

قابل برنامه  یعموم یمحدود خواهد شد و عرصه ها یسکونت یحوزه ها رامونیپ یبه محدوده ها یخصوص یتوسعه عرصه ها

 زیهمخوان و مکمل و ن یتیفعال یرده ها فی.امکان تعرافتیتوسعه خواهند  یعموم یتیریمد یتوسط نهاد ها تیو هدا یزیر

 یو سود آور ییاشتغال زا زانیگردشگران به منطقه فراهم خواهد شد و م رشتیجلب هرچه ب یبرا یگردشگر میتقو لیتکم

،  یو عموم یدولت ینهاد ها تیو تقو یخصوص یعرصه ها تی.به همراه محدودافتیخواهد  شیافزا زبانیجامعه م یبرا داریپا

 تیو هو یفرهنگ اتیصحفاظت از خصو طیخواهد شد و شرا شتریمنطقه ب یعیامکان اعمال کنترل و حفاظت از منابع طب

 (1386،یعلوم اجتماع یپژوهش -یلیفصلنامه تحل ،یشهرساز یخواهد آمد. )جستارها دیپد زبانیجامعه م

 طرقبه -9-1-1

محل  لیباشد. به دل یو توس م شابوریراه ن نیاز مناطق بوجود آمده طرقبه ب یکیرشد و توسعه شهر مشهد  یراستا در

 است. تیاز نقاط عطف شهر و حائز اهم یکیخوش آب و هوا بودن ، طرقبه  عبور و مرور مسافران و زائران و

شهر  نیباشد. ا یم ریدوران اخ یشهر در ط نیا ییایاز پو تیکه تا کنون در شهر طرقبه اتفاق افتاده است ، حکا یتحوالت

 ، عبارتند از :  یعمده و انسانتوسعه در دو جهت  نیدارد. ا یگام بر م یفیو ک یبه سرعت به سمت توسعه کم ریدوران اخ یط

 .هیناح تینقش مرکز یفایتوسعه به عنوان ا -1

 .یستینقش جاذب تور فاءیشهر مشهد و ا یدر مدار عملکرد یریتوسعه به عنوان قرارگ -2
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خاص  تیوضع لیبه دل زیکند ، عامل آب وهوا است. شهر طرقبه ن یرا به خود جذب م ستیکه تور یاز عوامل یکی

 یمنطقه و شهر مشهد ، باعث شده که از گرما نیا نیب یاختالف ارتفاع نیخشک و همچن یو عدم وزش بادها ییایجغراف

 ،یحیتفر -یستیمجتمع تور یطراح ،یعل نا،یب ی.)ثقفردیقرارگ نمسافرا شتریب اقیو اشت لیطاقت فرسا به دور باشد و مورد تما

1384) 

 مشهد و طرقبه انيم مكانی – ییفضا ارتباط -9-2

در بعد  یتوان به خوب یروابط را م نیاست . ا یابعاد گوناگون یمشهد و طرقبه برقرار است ، دارا انیکه م ییفضا ارتباط

که مربوط به  ی) بخش یروابط ها ، روابط اقتصاد نیا انیمشاهده نمود. در م آموزشی – یو فرهنگ یاسی، س ی، ادار یاقتصاد

 -یستیمجتمع تور یطراح ،یعل نا،یب یباشد. )ثقف یمدنظر م شتریاست ( ب یتیجمع کزردو م نیا انیم یحیتفر یستیرابطه تور

 (1384 ،یحیتفر

          

 

 و گذران اوقات فراغت  یحیمشهد و طرقبه از بعد تفر انيارتباط م یبرقرار یچگونگ -9-3

  

 
 وقات فراغتدیاگرام برقراری ارتباط ميان مشهد و طرقبه از بعد تفریحی و گزران ا: 1شكل 

 

 گيرینتيجه -10
ساله و قانون برنامه  20بر اساس چشم انداز  یالملل نیدر عرصه ب یگردشگر نهیمطلوب در زم تیکشور به موقع یابیدست

ساله محقق شدن  20. با توجه به چشم انداز دهیگرد نیتدو رانیا یاسالم یدولت جمهور یاسیو س یاقتصاد ،یتوسعه اجتماع
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گذار خواهد بود. ورود گردشگر به  ریبرنامه توسعه تاث نیقوان ریاهداف سا هب دنیقطعاً بر رس یعت گردشگراهداف در صن نیا

و  یاقتصاد یموجب شکوفائ یما درآمد و منفعت خواهد داشت، توسعه صنعت گردشگر یبرا ینفت یاز در آمدها شیکشور ب

 ،یاقتصاد یدر تمام بخشها ااثراتش ر یدر صنعت گردشگر اردیخواهد شد و در مجموع توسعه پا یو اشتغال زائ یکاریکاهش ب

 بسرعت نشان خواهد داد. یو اجتماع یفرهنگ ،یاسیس

از  یکی( کشورمان به عنوان یجهانگرد ی)سازمان جهان unwto یگرفته شده در اجالس مجمع جهان ماتیاساس تصم بر

به همراه هندوستان به عنوان  رانیا نیشد و همچن ژهیو هیانتخاب و صاحب کرس unwto یزیبرنامه ر تهیهشت عضو کم

کننده  نییپس نقش تع نیکرد کشورمان از ا یدواریابراز ام توانیانتخاب شدند. حال م unwto ییاجرا یشورا ییایآس یاعضا

 کند.   فایا یالملل نیدر سطح ب یکالن جهانگرد یاستهایدر مجموعه س یتر

صنعت شود و  نیا یباعث رشد و شکوفائ تواندیم یصنعت گردشگر نهیدر زم کالن متخصص و مسلط به علم روز تیریمد

 در بر داشته باشد. یاقتصاد انیز تواندیم فیضع تیریمد

صنعت حرف اول را  نیکالن متخصص در ا تیریمد میبگوئ دیبا میبحث را کامل کن نیجمله ا کیدر  میاگر بخواه لذا

باشد و انجام امور  یبخش خصوص یبعنوان قانونگذار، ناظر و حام دیفقط با یگذار هیو سرما یخدمات ،یدر امور اجرائ یول زندیم

 بود. میو درآمدزا خواه داریپا ا،یپو یصورت شاهد صنعت گردشگر نیدر ا د،یواگذار نما یرا به بخش خصوص یخدمات رسان

 قدردانی 
 اندند.با تشکر از والدین و اساتید گرامی به ما در تهیه این پژوهش یاری رس
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