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  چکیده
آن جهت ضروري مي نمايد که به شيوه اي اثر بخش  انداز براي يک منطقه گردشگري از رنامه ريزي استراتژيک تعيين چشمب

موجب انگيزش و تحرك افراد براي دستيابي به آينده اي مطلوب مي گردد. هنگامي که چشم انداز منطقه گردشگري با بهره 

بازتابي از چشم انداز هاي شخصي مي شود که در قلب و مغز مديران و د، سند حاصل گيري از نظرات ذينفعان تعيين گرد

کارکنان)درباره آينده(وجود دارد. داشتن چشم انداز مشترك موجب مي شود که اشتراك منافع بوجود آيد، پديده اي که مي 

ه نويد از آينده اي روشن مي دهد در موقعيتي جديد قرار دهد. موقعيتي ک تواند ذينفعان را از روزمرگي بيرون آورده و آن ها را

در اين مقاله با توجه به مباحث  در برابر خود مشاهده مي نمايند. ها فرصت ها، موقعيت ها و چالش هاي جالبي را و آن

در چهار مقوله قوت پارك خورشيد مشهد مطرح شده و در چارچوب روش برنامه ريزي استراتژيک منطقه نمونه گردشگري 

تجزيه و  MS-SWOTت ها و تهديد ها مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج به دست آمده در مدل ها، ضعف ها، فرص

نشان دهنده آن است که  حاصلدر شناخت استراتژي اقدام و عملياتي مورد استفاده واقع شده است. نتايج  کهتحليل گرديده 

نا با تاکيد بر گردشگري مبتني بر طبيعت و ببر اين مبر مبناي استراتژي رقابتي بوده و  پارك خورشيداستراتژي اقدام در 

به عنوان يک تفرجگاه گردشگري مستقل و مجهز در  4848در سال  پارك خورشيدگردشگري تفريحي چشم انداز ترسيمي 

در مقياس منطقه  ان سهمي از بازار تقاضاي گردشگري، به عنورا  گردشگرهزار054محسوب مي شود که ساالنه  شهر مشهد

و ملي جذب نموده و با توجه به تسهيالت و خدمات گردشگري که ارائه مي دهد به عنوان يک مقصد برند در جريان اي 

 .گردشگري مبتني بر طبيعت در کشور مطرح است
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 مقدمه -1

هاي ارتباطي مبتني بر وسايل الكترونيكي نحوه تفكر را درباره ، با نظامرسانيهاي اطالعظهور شيوه

ذهنيت تغيير داده و دگرگوني مشابهي را در شكل جامعه و فضاي حياتي پديد آورده است. فرهنگ 

هاي انبوه ترويج دهنده نگرش فرد به عنوان هويتي ناپايدار و فرآيندي مداوم از الكترونيكي مبتني بر رسانه

وقفه، مداوم و روبه افزايش هاي انبوه جريان بيدر اين ميان رسانه .گيري هويتي چندگانه استشكل

هاي ها و حوزههاي مختلف را شكل داده که در حال رخنه به تمامي عرصهاطالعات، ارتباطات و فرهنگ

هاي انبوه قرار نهباشند. گردشگري نيز در اين بين در دو بعد تحت تأثير رساحيات فردي و اجتماعي مي

گيرد. از يک بعد با تبديل گردشگري به عنوان لذت فرهنگي درجه دوم )يا مجازي(، بدون ترك خانه از مي

طلب گيري گردشگران راحتهاي ويديويي، تلويزيوني و اينترنتي، شكلهاي همچون برنامهسازيطريق شبيه

احتياجي به سفر براي بازديد از مناطق مختلف  که در آن شخص بدون آنكه شوندنشين را موجب مييا مبل

اما از بعد ديگر،  .بردهاي انبوه از اين تجربه دست دوم فرهنگي لذت ميرا احساس کند، به وسيله رسانه

هاي تصويري با توجه به اعتمادي که مردم بيش از منابع اطالعاتي ديگر به آنها دارند، روند رسانه

ي مسافرت و بازديد از مناطق مختلف جغرافيايي، با تصاوير طبيعي که نمايش گيري گردشگران را براتصميم

شوند. اين امر با توجه به عرصه وسيعي که اين دهند، تسهيل کرده و افزايش تعداد گردشگران را سبب ميمي

عالئق را  کنند تحكيم هويت فردگرايانه و تغييراندازها يا مناظر باز ميها به سوي کثرت و تنوع چشمرسانه

اي تازه از گردشگري جديد که نقطه مقابل در تجربه گردشگري معاصر سبب شده و به پيدايش گونه

هاي انفرادي در ارتباط گيرد فرصت داده است. اين گردشگري جديد با مسافرتگردشگري انبوه قرار مي

شناخته شده، که در  طبوعها را سبب گرديده است و به عنوان يک گردشگري مبوده و افزايش اين مسافرت

گرايي پسامدرنيسم، گردشگران به وظيفه خود، مثل نيازها و آن با توجه به روند غالب ضد نخبه

از اين رو گردشگري در عصر حاضر .گذارندهاي جامعه ميزبان آگاه بوده و به آن احترام ميحساسيت

محور مناطق ژئواستراتژيک  ال حاضردر ح از طرفي جايگاهي با اهميت در توسعه منطقه اي يافته است.

انسان با ابزار اقتصادي در يک  "است.در نتيجه اکنون در راستاي ديدگاه "منابع اقتصادي عامل انساني و"

مناطق استراتژيک وقلمروهاي ژئوپولتيكي بيشتر براساس معيارهاي اقتصادي تعيين مي  ،"فضاي جهاني

از اقتصاد زيبا شناختي  يکه در جلوه هاي ه متمرکز مي شود.دراين ميان رقابت بر روي جذب سرماي شوند.

که گردشگري در اين اقتصاد يكي از عوامل اصلي کسب سرمايه چه از طريق سرمايه  عمل مي نمايد.از آنجا

اکونوميک و رويكرد به آن جنبه هاي ژئو مي باشد گذاري وچه از طريق جذب گردشگر در فضاي سرزميني

که اهدافي در ش هاي ژئوپوليتكي را سبب مي شود ميان مناطق مختلف پيرامون آن چاليافته که در رقابت 

هوم راستاي دستيابي به جايگاهي مستحكم را در زمينه گردشگري دنبال مي کند وازآنجا که در ژئوپولتيک مف



 

 

هاي تحت نفوذ انسان است وباتوسعه وپيشرفت تكنولوژي قلمرو فضاي سرزميني شامل تمامي فضا

گسترش مي يابد. ژئوپولتيک گردشگري نيز با توجه به نوآوري هاي فزآينده تكنولوژيكي پولتيكيژئو

گيرد.اين ژئوپولتيک به مياي جهاني را در سيطره سرمايه داري در بربخصوص در زمينه حمل ونقل گستره

را در وگردشگري ميدهد  گردشگري فرصتاقتصادي درسطح جهان در پيرامون سياستگذاري هاي کالن 

از اين رو ارزش حقيقي گردشگري در  (. Sugiyarto,2003,683-84)پيرامون آن به امري جهاني بدل مي سازد

براي اشتغال  هر فضاي سرزميني بستگي به فراواني وکيفيت منابع گردشگري پيرامون تامين منابع انساني

مي خورشيد مشهد پارك  در دشگريدارد. در اين راستا اين مقاله به برنامه ريزي استراتژيک توسعه گر

 پردازد.

 

 مباني نظري تحقیق -2
 الگوي جامع مديريت استراتژيک -2-1

 "بيانيه مأموريت طرح"طرح آغاز مي شود.  5الگوي جامع مديريت استراتژيک با تعيين مأموريت

ين ترتيب ساير طرح ها متمايز مي شود و به اعبارتي است که بدان وسيله مقصود اصلي طرح از مقاصد 

توجيه کننده ضرورت طرح است. بر اساس بيانيه ماموريت طرح، اهداف کالن و راهبردها قابل تدوين مي 

 . (4)شكلباشد

چشم انداز تعريف شده براي يک طرح کالن، همانند چشم انداز سازمان ها يا مناطق مديريتي، نشان 

نداز، همواره افق هاي نوين و متفاوتي دهنده آرمان هاي قابل حصول در آن طرح است. بنابراين چشم ا

پيش روي برنامه ريزان مي حتي بلند مدت متعارف را  بسيار فراتر از ديدگاه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و

ها و فرصت هايي حتي فراتر از يک نسل يا دوره برنامه ريزي را براي گريز از اين طريق، تهديد و ازگشايد؛ 

 مشخص آشكار ستعداد ها، براي تحقق خواسته هايمه جانبه امكانات و اانتخاب هاي نادرست و تمرکز ه

 مي کند.
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 الگوي جامع مديريت استراتژيک -1شکل

 1: 4114منبع: نسيم و همكاران،

 شده براي تأمین اهداف چشم انداز: اجراي استراتژي هاي تدوين -2-2

آنها نيست. هميشه انجام تنهايي تضمين کننده اجراي موفقيت آميز تدوين موفقيت آميز استراتژي، به 

ها ) اجراي استراتژي( از گفتن آن چه بايد انجام شود) تدوين استراتژي( مشكل تر است. اجراي دادن کار

استراتژي با تدوين استراتژي رابطه اي غالبا مبهم دارد، و در بنياد با آن متفاوت است. زيرا نحوه اجراي 

اتژي ممكن است يک تصميم استراتژيک مناسب را بي اثر کند، يا يک انتخاب نه چندان مناسب را تا استر

حدودي به مرزهاي کاميابي نزديک سازد. از اين رو در مطالعات راهبردي، فرايند هاي اجرا براي شناخت 

از طريق تمرکز بر محيط امتيازات راه چاره هاي استراتژيک موجود را بايد مورد بررسي قرار داد. اين امر 

تحقق طرح و ابزار انساني و زيرساخت هاي آن )شروط تحقق( امكان پذير مي باشد. کاميابي در تغييراتي که 

 مي شود، به فضايي نيازمند است  که آن را پشتيباني کند و استحكام بخشد.    در طرح راهبردي پيشنهاد 

 
 اعناصر هماهنگي استراتژيک در فرايند اجر -2-3

اگر دستيابي به هماهنگي در محيط، تغيير استراتژي هاي تدوين شده را ايجاب کند، الزم است تمامي 

اجزاي طرح در اين تغييرات درگير شوند. زيرا اجراي موفق يک استراتژي، به پشتيباني يكپارچه تمامي 

يا مجموعه اي از سامانه ارکان دخيل، از آن بستگي دارد. براي هماهنگي استراتژيک در محيط دروني شبكه 

 شناسايي کرد.مي توان هفت عنصر را، با تأثير متقابل و وابستگي      هاي هم افزا، 

 جهت دهي اصلي به فعاليت ها در درون شبكه و بيرون آن. راهبردها؛ -

 ساختارها؛ جايگاه حوزه راهبردي مورد مطالعه نسبت به ساير حوزه ها. -

 برنامه ريزي استراتژيک

 تعیین نیت راهبردي

 تحلیل محیط خارجي

 تحلیل محیط داخلي

 فرموله کردن استراتژي

 )تنظیم اهداف و راهبردهاي 

 استراتژیک(

 کنترل استراتژيک راتژياجراي است

 مديريت استراتژيک



 

 

 گي انجام فعاليت ها و کارهاي جاري در محيط عملياتي.سامانه ها؛ ارکان و بيانگر چگون -

 سبک مديريت؛ سنجه هاي فوريت دهي يا اولويت بخشي به فعاليت ها در کنار راهبردها. -

 نيروي انساني؛ عناصر انساني سازنده متن عملياتي و کنش مند با يكديگر. -

 حاکم بر راهبردها.ارزش هاي مشترك؛  نظام ارزشي مشترك و همگراکننده عناصر انساني و  -

 قابليت ها و ارزش ها؛ دارايي معنوي، مهارتي يا مادي مجموعه ارکان طرح. -

رين توفيق استراتژي ها تنها با توجه به استراتژي و تنيز مشخص است، اجراي  0شكلهمانگونه که در 

اجرا کرد، طرح به  ساختار ها امكان پذير نيست. براي اينكه بتوان استراتژي هاي نوين را به گونه اي موفق

عنوان شبكه اي از تصميمات فرهنگي )مجموعه اي از سامانه هاي فرهنگ بنياد( تعريف و ارکان آن تثبيت 

مي شود. چنانچه اين واحد فرهنگي با ارکان دروني و بيروني مرتبط با آن در يک جهت حرکت کند، مي 

 . توان گفت که سازماندهي راهبردي به درستي انجام شده است

 

 

 

 

 

 

  

 استراتژيک هماهنگي عناصر -2شکل

 55: 4144،سقاييمنبع: 

 

 

 روند از بخشي مثابه به همة عوامل نهايي، راهبردي تدوين براي است الزم راهبردي ريزي برنامه در

 :Bernroider, 2002)در نظر گرفته شود  SWOTتحليل  و تجزيه روش چارچوب در ريزي راهبردي برنامه

 هاي استفاده و گيري تصميم براي حمايتي مهم هاي راه از يكي راهبردي ريزي برنامه از اين رو (.546

 نقاط تعريف در آن با که آيد، مي شمار به محيط خارجي و داخلي سيستماتيک عوامل تحليل در مشترك

 آن مبناي که ساخت توان راهبردهايي مي پيشاروي شبكه يا سازمان تهديدهاي وها فرصت ضعف، قوت،

  (Yuksel & Dagdeviren, 2007: 3365)تهديدهاست با مقابله وها ضعف بردن بين از ها، فرصت از تفادهاس



 

 

اصطالحي است که براي شناسايي و مقايسه نقاط قوت و ضعف داخلي و  (SWOT)به اين ترتيب، سوآت 

ست به کاربرده ها و تهديدات خارجي که يک سازمان، مجموعه و يا قلمرو جغرافيايي با آن روبروفرصت

هدف از اين مقايسه شناسايي يكي از چهار الگوي خاص براي سازگاري محيط داخلي و  .(1)شكلشودمي

 خارجي يک مجموعه است. اين الگو توسط چهارخانه مندرج در شكل مربوطه نشان داده شده است. 

بقا نيز ناميد، کاهش  الگوي حداقل، که مي توان آن را -حداقل يا تدافعي الگويهدف کلي تدافعي؛ /4الگوي

 .تهديد هاست ضعف هاي سيستم براي کاستن و خنثي سازي

ها حداکثر استفاده را از فرصت هاي تالش دارد با کاستن از ضعفاين الگو  / محافظه کارانه؛0الگوي 

  .موجود ببرد

تهديدات تدوين مي شود  با هاي سيستم براي مقابله برپايه بهره گرفتن از قوت الگو ين/ رقابتي؛  ا1الگوي 

تجارب  البته توجه شود که .رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهديدات است و هدف آن به حداکثر

 .که کاربرد نابجاي قدرت مي تواند نتايج نامطلوبي به بارآورد گذشته نشان داده است

 قوت تند که قادر باشند همزمانخواهان وضعيتي هس / تهاجمي؛ تقريبا تمامي شبكه ها و سامانه ها8الگوي 

الگوي دفاعي که يک راه حل واکنشي است  الگوي بر خالف .هاي خود را به حداکثر برسانند و فرصت ها

 سازمان با استفاده از نقاط قوت خويش براي گسترش تهاجمي يک راه حل کنشگر است، در چنين وضعيتي

 (.51: 4148 گلكار،) بازار توليدات و خدمات خود گام بر مي دارد

 

 

 
 و نحوه تعيين استراتژي SWOTـ ماتريس  1شكل 
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 14: 4145،سقاييمنبع: 



 

 

ل با هدف نهايي تدوين و اتخاذ سياست هاي الزم را مي توان مرحله اي اوليه از تحلي MS-SWOT مدل

نمي توان  SWOTتحليل صرفا از طريق  براي تناسب ميان عوامل داخلي و خارجي بشمار آورد. اما

معاني تعيين تحليلي  SWOTعالوه بر اين تصميمات حساس را، به عنوان مثال در وضع بحراني، اتخاذ کرد. 

در . رسدتصميم گيري نميبديل براي اساس اين عوامل به گزينه هاي نمي دهد و بر ئهااهميت عوامل را ار

داراي معاني براي تحليل محيطي و غالبا تنها يک بررسي کيفي ناتمام است SWOTواقع نتيجه تحليل 

،  SWOTباره مدل وجه به بررسي هاي انجام گرفته دربا ت باشد.نمي   عملياتي مشترك با تحليل ارزشي 

( در مورد خدمات 4144)مافي و سقايي،  MS-SWOTيج به دست آمده در چارچوب  مدل ابعاد مختلف نتا

انجام  SWOTرفاهي زايران مورد استفاده قرار گرفت. اين امر به واسطه يک مدل ترکيبي و کميت سازي 

ترکيب  SWOTبه تحليل  MADM5گرفته است. بدين گونه که مفهوم تصميم گيري چند خصوصيتي 

کميت سازي شده ايجاد شود. بدين منظور وزن شاخص هاي مورد  SWOTوش تحليلي گرديد تا يک ر

. اين شاخص ها به 7آمده است 4که در جدول شماره  شداستخراج  SWOT-MSبررسي در چارچوب مدل 

تفكيک قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدات تقسيم گرديده و وزن دهي شده است. نحوه نمره دهي به 

به شرح maxمحاسبه وزن هاي عوامل کليدي ـ که بزرگترين ارزش ويژه مول زير است.شاخص ها طبق فر

 زير باشد:

(1  )



n

i

iw
1

1         (2  )



n

j

jiji waw
1max

1


 

( محاسبه 1را ميتوان از فرمول ) wيک ماتريس سازگاري باشد، ارزش ويژه  Aاگر 

 کرد

(1  )  

 ماتريس هويت است. Iبردار وزن ها؛ و  w؛ Aهمان باالترين ارزش ويژه ماتريس  maxن که در آ

عملكرد کليه عوامل کليدي شامل عملكرد کميت سازي شده مي شود، يعني يک آمار واقعي عملكرد 

امتياز(.  1تا  4 کيفي که در واقع نمره حاصل از روال نمره بندي سليقه اي در يک پرسشنامه است )مثل

هدف عادي سازي اين است که مقياس هاي عوامل کليدي را باهم يكي کند. که از طريق رابطه زير محاسبه 

 مي شود:

                                                           
5- Multiple Attribute Decision Making 

  ع زير رجوع کنيد :براي اطالع از چگونگي و فرايند وزن دهي  به شاخص ها و استخراج وزن اصلي به منب - 7

در تحليل مديريت گردشگري ) مطالعه موردي : کالنشهر  MS-SWOT(: کاربرد مدل 4144ـ مافي ، عزت اهلل و سقايي ، مهدي ) 

الزم به ذکر است به علت گسترده بودن مباحث مربوط به کارکرد مدل . 48مشهد(، مجله جغرافيا و توسعه )دانشگاه زاهدان(، شماره 

MS-SWOT آوردن شرح جزئيات در اين اينجا خودداري شده است و تنها به اشاره اي به آن مباحث اکتفا گرديده است. از 

0)( max  wIA 



 

 

در هنگامي که نمره هاي هر يک از شاخص ها استخراج شد، امتيازهاي شاخص هاي مقايسه شده بايد 

در اينجا ميانگين به عنوان ارزش بنچ مارك  به هم اضافه شود و سپس ارزش بنچ مارك از آنها کاسته شود

. ارزش نهايي همان ارزش مختصاتي شاخص هاي مقايسه شده در ماتريس است. گرفته مي شوددر نظر 

باشد. شاخص ها وقتي داراي قوت ها و فرصت هاست که ارزش  -4+ و 4ارزش مختصاتي بايد بين 

زش مختصاتي کمتر از ارزش بنچ مارك باشد آنگاه مختصاتي باالتر از ارزش بنچ مارك باشد، ولي اگر ار

 شاخص ضعيف و با تهديدهايي روبروست. ارزش نهايي به صورت زير محاسبه مي شود:

ICj = Ij – IB       j= 1, 2,…., n 

 که در آن،

jIC ارزش نهايي شاخص ها =j ،ام 

jI امتياز ارزيابي شاخص ها =j،ام 

IB ارزش بنچ مارك = 

 که به عبارتي :

≤ +1 j≤ IC1 - 
 

 روش تحقیق -3

 اين نتايج که آنجايي از و تحليلي است -توصيفي روش اساس بر اهداف به رسيدن براي تحقيق حاضر

تحقيق از نظر هدف  باشد، نوع مي سازمان مسكن و شهرسازي و استفاده شهرداري ها مورد پژوهش

 است. روش شده استفاده زير وناگونگ هاي روش از نياز مورد اطالعات گردآوري براي .است کاربردي

و مشاهده. و در نهايت  مصاحبه صورت به ميداني روش آرشيوي، و اسنادي روش اينترنتي، و اي کتابخانه

موثر در موضوع تحقيق پرسشنامه وزن دهي دلفي)نظر خواهي از کارشناسان( به تعداد براي سنجش عوامل 

 عدد مورد پرسشگري واقع شده است.  10

 

 مرو پژوهشقل -4

درجه  15در جنوب غربي شهر مشهد واقع شده است )با مختصات جغرافيايي  پارك خورشيدمحدوده 

ا امتداد به سمت شمال و شمال دقيقه شرقي( شروع شده و ب 04درجه و  51ثانيه شمالي و  14دقيقه و 47و

گسترش ثانيه شرقي( 14دقيقه و 14درجه و 51دقيقه شمالي و  41درجه و 15)با مختصات جغرافيايي غرب

شهرداري مشهد قرار گرفته منطقه نه بخش جنوبي در  هكتار 148به مساحت  يافته است.اين محدوده

 (.8است)شكل



 

 

پارک خورشید مشهد در تصوير ماهوارهموقعیت  -4شکل  

 
 4111واحد نقشه و کارتوگرافي شهرداري مشهد،منبع: 

 

 يافته هاي تحقیق-5

در چهار مقوله قوت ها، يزي استراتژيک پارك خورشيد مشهد وي برنامه راين تحقيق در چارچوب الگ  

 مشاهده مي شود. 4ضعف ها، فرصت ها و تهديد ها مورد بررسي قرار گرفته است که در جدول 



 

 

 پارک خورشید مشهد SWOTتجزيه و تحلیل  -1جدول

 4111،از مطالعات نگارندگانحاصل  يافته هاي تحقيقمنبع: 

) وزن دهي معيارهاي اين تحقيق بر  وزن هر يک از معيارها  MS-SWOTدر اين راستا با توجه به مدل 

ره يا همان روش دلفي صورت گرفته؛ به نحوي که ابتدا نظر خواهي از کارشناسان خب فرآينداساس استفاده از 

هر يک از معيارها مورد سنجش و محاسبه قرار معيارهاي اصلي استخراج و سپس بر اساس پرسشنامه دلفي وزن 

محاسبه شده  ي پارك خورشيد مشهددر چارچوب قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها گرفته است(

 د بررسي قرار مي گيرد. که در ادامه به تفكيک موراست 

 توضيح ابعاد تحليل 

ني
رو

ط د
راي

ش
 

ت
قو

ط 
نقا

 

جاذبه هاي گردشگري و چشم اندازي زيبا همچون کوه هـا، محـدوده و   برخورداري از طيف وسيعي از 

اقليمـي در مقايسـه بـا محـيط هـاي       ميكرو فضاي نسبتاً مشخص منطقه، برخورداري از موقعيت مناسب

اطراف، بافت همگن فرهنگي در منطقه، دسترسي و زيـر سـاخت ارتبـاطي مناسـب بـه منطقـه ، درهـم        

 ي و انساني.آميختن چشم اندازهاي زيباي طبيع

ف
ضع

ط 
نقا

 

، نوسانات فصلي حاکم بر تقاضـاي   و کوه نوردان نبود فضاهاي ويژه و مناسب براي پذيرش گردشگران

و گسـترش فضـاهاي مـورد نيـاز      گردشگري منطقه، کمبود فضـاي کـافي و در دسـترس بـراي توسـعه     

گردشگران ) به ويژه به خاطر کوهستاني بودن (، نبود هر گونه تسهيالت خدماتي مورد نيـاز گردشـگران   

درون محدوده بـه  در منطقه، نبود هر گونه مراکز پذيرائي براي گردشگران، نبود هيچ گونه مرکزي که در 

ضاي در دسترس جهت استقرار گردشـگران بـه ويـژه    بپردازد، فقدان هر گونه ف معرفي جاذبه هاي منطقه

 گردشگراني که با هدف طبيعت گردي به منطقه مراجعه مي کنند.

ني
رو

 بي
ط

راي
ش

 

تها
رص

ف
 

نزديكي ساير نقاط گردشگري به منطقه، تمايل و عالقه  و حضور طيف وسيع گردشگران در مشهد

ت امنيتي خاص در فضاهاي اطراف مديريت استان به توسعه و گسترش گردشگري استان ، نبود مشكال

 منطقه، وجود مراکز اقامتي و پذيرايي متعدد در شهر مشهد.

ها
يد

هد
ت

 

دوري از مراکز و کانون هاي گردشگر فرست کشور، نوسانات فصلي حاکم بر تقاضاي گردشگري در 

بودن  کل کشور و استان خراسان رضوي، ضعف شديد اطالع رساني در مورد منطقه در استان، محدود

 حوزه نفوذ گردشگران ، فاصله نسبتاً زياد از مراکز تجاري شهر



 

 

 پارک خورشید مشهد MS-SWOTتجزيه و تحلیل  -2جدول

 معیارها نمره اولیه ضريب روايي رتبه

 قوت

4 0.28 72 
برخورداري از طيف وسيعي از جاذبه هاي گردشگري و چشم اندازي زيبا همچون 

 کوه ها

 محدوده و فضاي نسبتاً مشخص منطقه 11 0.04 2

 داري از موقعيت مناسب اقليمي در مقايسه با محيط هاي اطرافبرخور 83 0.32 3

 بافت همگن فرهنگي در منطقه 34 0.18 2

 دسترسي و زير ساخت ارتباطي مناسب به منطقه 86 0.45 3

 برخورداري از چشم اندازهاي زيبا  همچون کوهها 71 0.37 2

 سانيدرهم آميختن چشم اندازهاي زيباي طبيعي و ان 50 0.31 2

 نبود فضاهاي ويژه و مناسب براي پذيرش گردشگران 52 0.31 2

 ضعف ها

 نوسانات فصلي حاکم بر تقاضاي گردشگري منطقه 79 0.46 4

4 0.18 31 
کمبود فضاي کافي و در دسترس براي توسعه و گسترش فضاهاي مورد نياز 

 گردشگران

 ورد نياز گردشگران در منطقهنبود هر گونه تسهيالت خدماتي و اقامتي م 89 0.53 3

 نبود هر گونه مراکز پذيرائي براي گردشگران 48 0.29 2

1 0.12 04 
نبود هيچ گونه مرکزي که در درون محدوده به معرفي جاذبه هاي گردشگري آن 

 بپردازد.

3 0.38 50 
فقدان هر گونه فضاي در دسترس جهت استقرار گردشگران به ويژه گردشگراني که 

 ف طبيعت گردي به منطقه مراجعه مي کنندبا هد

 حضور طيف وسيع گردشگران در مشهد و نزديكي ساير نقاط گردشگري به منطقه 69 0.33 3

 تمايل و عالقه مديريت استان به توسعه و گسترش گردشگري استان  74 0.35 3

 فرصت
 نبود مشكالت امنيتي خاص در فضاهاي اطراف منطقه 96 0.33 3

 وجود مراکز اقامتي و پذيرايي متعدد در شهر مشهد. 85 0.30 3

 دوري از مراکز و کانون هاي گردشگر فرست کشور 47 0.16 2

 نوسانات فصلي حاکم بر تقاضاي گردشگري در کل کشور و استان خراسان رضوي 60 0.33 3

 ضعف شديد اطالع رساني در مورد منطقه در استان 457 54/4 5

 محدود بودن حوزه نفوذ گردشگران 454 51/4 5 تهديد ها

 فاصله نسبتاً زياد از مراکز تجاري شهر 90 0.25 3

 4111،ي کارشناسانحاصل از محاسبه پرسشنامه ها يافته هاي تحقيقمنبع: 

 



 

 

نشان  پارك خورشيد مشهدبررسي ها و نمره دهي عوامل مربوطه در رابطه با وضعيت گردشگري  

ي رقابتي در جهت اقدام مي باشد. اين نشان از آن دارد که قوت هاي گردشگري دهنده انتخاب استراتژ

اين پارك را  موجود در منطقه داراي قابليت هاي بسيار مناسبي بوده که از طريق آنها مي توان تهديدهايي که

 بخصوص از طريق عوامل خارجي از ساختار با آن روبرو بوده را رفع نمايد. 
 تي پارک خورشید مشهداستراتژي رقاب -5شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4111نگارندگان، ه و ترسيم ازمحاسبمنبع: 

 

گردشگري مبتني بر الگوي  ،گردشگري داراي قابليت زم مي آيد که با شناخت گونه هاي بدين جهت ال

 از گردشگري کهاستراتژي توسعه در جهت اين گونه  شناسايي گردد و اقدامطبيعت در پارك خورشيد 

گردشگري ورزشي مي باشد به صورتي درست و منطقي اقدام نمود. ريسم، گردشگري تفريحي،شامل اکوتو

 در اين راستا اولويت اقدام با گردشگري تفريحي ، گردشگري ورزشي و اکوتوريسم مي باشد.
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 تحقیق نتايج -6

و هاي مي بايست سناريپارك خورشيد مشهد با توجه به بررسي هاي انجام شده و در ترسيم چشم انداز 

 زير را مدنظر قرار داد :

را در بر مي  پارك خورشيدتغييرات بنيادي در ساختار موجود  اين سناريواول ) بازتوزيع کامل( : ـ سناريو

دامنه بازار تقاضاي گردشگري در اين سناريو در مقياس ملي بوده و سازمان متولي  . با راهبردي تهاجميگيرد

درصد  15و را برعهده دارد. دامنه مخاطبان در اين سناريو در حدود در مقياس استاني اجراي اين سناري

درصد گردشگران محلي را در برگرفته و مطابق  44و حدود درصد منطقه اي  55لي، حدود گردشگران م

پيش بيني مي  4848شب را در افق  4گردشگر براي ميانگين اقامت هزار054چشم انداز ارائه خدمات به 

 پارك خورشيديک نظام استاندارد سازي ارائه خدمات گردشگري در شكل گيري جايگاه نمايد و با تعريف 

 .(5)شكلمي کوشد ملي ايتفرجگاه  در قالب

ز و شناخت وضعيت موجود و سرلوحه قرار دادن چشم اندااين سناريو :  ـ سناريو دوم ) حالت بینابیني(

ر داشته و بر بنيان واسازي تحول ساختار و مدنظرا تحقق پذيري اهداف  انتخاب يک حالت بينا بيني که

دامنه بازار تقاضاي گردشگري در اين سناريو در مقياس منطقه اي  مي نمايد.خدمات و راهبرد رقابتي تاکيد 

 44بوده و سازمان متولي در مقياس منطقه اجراي اين سناريو را بر عهده دارد. دامنه مخاطبان در برگيرنده 

درصد گردشگران محلي مي 05درصد گردشگران منطقه اي و حدود  55دود درصد گردشگران ملي ، ح

 . (7)شكلپيش بيني نموده است 4848( روز را در افق 5/4گردشگر با ميانگين اقامت نيم ) هزار405باشد که

موجود در جهت رفع بحران  وضعيتتالش در جهت ساماندهي اين سناريو  حداقل تغییر(:ـ سناريو سوم )

در چارچوب تقويت تحول ساختاري و در پيش گرفتن  تقويت وضعيت موجود همچنين ته وهاي شكل گرف

مقياس عملكردي آن در سطح موجود و دامنه بازار  است. استراتژي محافظه کارانه )ثباتي( را مدنظر داشته

د درص 05طبان در حدود  دامنه مخامي باشد.  تقاضاي گردشگري در مقياس محلي و سازمان متولي شهري

را هزار گردشگر  75يرد که حدود را در بر مي گ درصد گردشگران محلي 75گردشگران منطقه اي و حدود 

 . (4)شكلبا اقامتي کمتر از يک روز را مدنظر قرار مي دهد

از  مي باشد. در دامنه بازار تقاضاي گردشگري و زمان چشم اندازسه سناريو ارائه شده  وجه اشتراك

ب و متوسط نيز قابل طبقه بندي مي باشد. با آل گرايي خاص در سه سطح عالي ، خوبه غير از ايده  طرفي

در نظر گرفتن تمامي ابعاد توسعه گردشگري در افق چشم  نياز است با،مطرح شده  توجه به سناريو هاي

 1 جدول  شمارهسناريو متناسب انتخاب گرديده و ميناي جهت ترسيم چشم انداز گردد. بدين منظور ، انداز 

 را بيان مي دارد. پارك خورشيدويژگي هاي هر يک از سناريو هاي توسعه گردشگري 
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 4 405 05 55 44 استاني ملي رقابتي واسازي استاني و منطقه اي 0سناريو 

 تقويت پيرا شهري 1سناريو 
محافظه 

 کارانه
 4کمتر از  75 75 05 - شهري موجود

 4111يافته هاي تحقيق،منبع: 

توسعه استان  چشم اندازو  پارك خورشيدنظر گرفتن جنبه هاي مختلف توسعه گردشگري در  با در

پارك خورشيد در رابطه با  0اد فرا دستي به نظر مي رسد که سناريو شماره نخراسان رضوي و مابقي اس

شكل  متناسب بوده و در چارچوب ترسيم يک چشم انداز مطلوب قرار مي گيرد. در چارچوب اين سناريو با

عمومي و خصوصي قرار مي گيرد  ه اي و نامتمرکز که  حد واسط بخشدادن به يک سطح از مديريت منطق

قدرت برنامه ريزي و ساماندهي در مقياس خرد فراهم آمده و عالوه بر آن انعطاف پذيري الزم جهت جذب 

حلي در بخش سرمايه گذاري بخش خصوصي شكل مي گيرد. اين امر ضمن جلوگيري از تراکم امور م

 فراهم ر سرعت و کيفيت بخشيدن به توسعه پارك خورشيدمرکزي در گذار از مرکز، توانمندي پيرامون را د

آورده و قدرت مانور مديريتي را در جذب سرمايه گذاري در فعاليت گردشگري منطقه از يک سو  و اخذ 

 دشگري را امكان پذير مي نمايد.اعتبارات مورد نياز دولتي در جهت پرداخت و توسعه زير ساخت هاي گر

نظارت و ارزيابي موجود در تخصيص اعتبارات و جذب سرمايه گذار در رابطه با حد واسط بودن چرا که 

يک سازمان مديريتي وابسته به بخش عمومي و خصوصي در اين سازمان و همچنين استراتژي توسعه مورد 

جه به  سناريو هاي منتخب و مباحث مطرح شده در اين نظر بيش از هميشه قابل طرح و اجرا مي باشد. با تو

را مي توان  به  وضعيت گردشگري پارك خورشيد مشهدچشم انداز ،  مقالهبخش و ديگر بخش هاي اين 

 صورت زير بيان نمود :

 

 

 



 

 

به عنوان يک تفرجگاه گردشگري مستقل و مجهز در استان خراسان  4848در سال پارك خورشيد مشهد 

در ن سهمي از بازار تقاضاي گردشگري را ، به عنوا هزار گردشگر054 ساالنهشود که رضوي محسوب مي 

مقياس منطقه اي و ملي جذب نموده و با توجه به تسهيالت و خدمات گردشگري که ارائه مي دهد به 

 .مطرح مي باشدعنوان يک مقصد برند در جريان گردشگري مبتني بر طبيعت در کشور 

به مبدا سفر گردشگران، حوزه هاي نفوذ جاذبه ها و همچنين تعداد گردشگران منطقه، در اين راستا با توجه 

مي توان بيان داشت که از نظر مراحل رشد مناطق گردشگري، اين منطقه در مرحله درگيري )يا کشف ( قرار 

 دارد و تا شكل گيري يک محصول گردشگري فاصله زيادي را دارا مي باشد

 گردشگری در پارک خورشید مشهد راحل رشد محصولم:  6شکل
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با توجه به آن که اين منطقه در مرحله درگيري )يا کشف( قرار دارد طبيعي مي باشد که هنوز سرمايه گذاري 

چنداني در اين منطقه صورت نگرفته است. با اين وجود مي توان به سرمايه گذاري در ادمه رشد محصول 

گري در اين منطقه اميدوار بود. ذکر اين نكته ضروري است که  بايد بين مرحله اول و مرحله دوم گردش

يعني توسعه محصول گردشگري بسترهاي الزم براي سرمايه گذاري در اين منطقه شكل گيرد زيرا تنها راه 

ذاري هاي الزم  گذار از مرحله اول رشد به مراحل بعدي رشد محصول گردشگري منطقه نيازمند سرمايه گ

از آنجا که روند جريان گردشگري تنها هنگامي مي تواند  بخصوص از سوي بخش خصوصي مي باشد.

پايدار و مستمر باشد که بنيان مقياس گردشگر پذيري از پايين به باال شكل گيرد. از اين رو طي مرحله رشد 



 

 

فريحي تاکيد مي شود به عبارتي تا بلوغ منطقه گردشگري بر گردشگران مبتني بر طبيعت و گردشگري ت

جذب گردشگر از درون استان و استان هاي مجاور در اولويت قرار مي گيرد تا در مرحله بلوغ جذب 

گردشگري در مقياس ملي و صورت اخذ استراتژي و  بازاريابي مناسب زمينه جذب گردشگري بين المللي 

بخش خصوصي در اين منطقه مي توان مشاهده  با اين وجود ميل به سرمايه گذاري را از سوي مهيا شود.

نمود. مشاهدات ميداني نشان از آن داشت که در صورت هدايت و بازاريابي، به عالوه زيرساخت سازي 

 وجود دارد. خورشيدبخش خصوصي، تمايل زيادي براي سرمايه گذاري در منطقه مورد نظر در پارك 



 

 

 مراجع-7

( : گردشگري )ماهيت و مفاهيم(، انتشارات سمت، تهران، 4114محمد حسين و مهدي سقايي )ـ پاپلي يزدي ، 4

 چاپ ششم

( : نقش گردشگري روستايي در توسعه منطقه اي )با تاکيد بر مديريت 4141ـ جوان، جعفر و مهدي سقايي )0

 .0اي، دانشگاه فردوسي مشهد، شمارهروستايي(، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه 

 .(: توانهاي محيطي ايران   ،  مطالعات  و تحقيقات  شهر  سازي  ، اول 4174نمايي ، محمد تقي )ـ ره1

دو (: تحول تفريحگاههاي ساحلي و درسهاي آن براي برنامه ريزي جغرافيا و جهانگرايي )4178ـ ژيان ، احمد)8

 مقاله(، وزارت فرهنگ و ارشاد.

گردشگري در روستاهاي پيرامون کالنشهرها )مطالعه موردي:  (: واسازي متن فضايي4144ـ سقايي ، مهدي )5

 .(، دانشگاه فردوسي مشهد Ph.Dپايان نامه دکتري )رکالنشهر مشهد(، د

(: بررسي، تحليل و تدوين اسناد ، مطالعات و پژ وهش هاي انجام شده در پيرامون آمار 4114ـ سقايي ، مهدي )5

 .د، کارفرما معاونعت اجتماعي و فرهنگي شهرداري مشهدزائران و گردشگران ورودي به کالنشهر مشه

(: گردشگري شهري )تبيين يک الگو فضايي(، مجله علوم انساني دانشگاه آزاد مشهد)رايت 4141ـ سقايي، مهدي )7

 /44و  1علم(، شماره 

کنگره  ( : تفكيک فضايي گردشگري در کالنشهرها )مطالعه موردي : کالنشهر مشهد(،4145ـ سقايي، مهدي )4

 .جغرافيدانان جهان اسالم، اصفهان

اهميت توسعه  توريسم در جهان  سوم ، مقاالت  بر گزيده  سمينار اصفهان و جاذبه هاي   ، ـ سلطاني ، محمد علي1

 .4178ايرانگردي و جهانگردي ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي اصفهان ، 

 .4175ت موسسه خدمات فرهنگي رسا ، تهران ، چاپ اول ، ـ شريف النسبي ، مرتضي : چرخه توسعه ، انتشارا44

 .(: سالنامه آماري شهر مشهد 4114ـ شهرداري مشهد )44

 . 4170ـ عزتي ، عزت اهلل : ژئوپولتيک ، انتشارات سمت ، چاپ دوم ، 40

هيجدهم ،  ـ عمادزاده، مصطفي : مباحثي از اقتصاد آموزش و پرورش ،انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان ، چاپ41

4144. 

فايوس ، ادوارد دو : روش آموزش کيفي در صنعت جهانگردي ، ترجمه نصراهلل مستوفي و مرتضي احمدي، ـ 48

 .4171هاي فرهنگي ، تهران ، چاپ اول ، انتشارات دفتر پژوهش

همسويي  هاي ارسباران و ضرورتـ فريد ، يداهلل :لزوم نگاه ويژه برگردشگري و صنعت توريسم در شهرستان45

 .4144، 4هاي آموزشي جغرافيا با مباني جغرافياي گردشگري ،فصلنامه فضاي جغرافيايي ، شماره برنامه

( : ساماندهي گردشگري در تفرجگاههاي پيرامون شهري، فصلنامه 4145ـ کديور، علي اصغر و مهدي سقايي )45

 .41تحقيقات جغرافيايي، شماره 



 

 

( : نگاهي به اقتصاد گردشگري در کالنشهرها )مطالعه موردي: 4141هدي )ـ مافي ، عزت اهلل و سقايي ، م47

 .45کالنشهر مشهد(، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 

(: بررسي گردشگري در کالن شهرهاي مذهبي )مطالعه موردي: کالنشهر  4144ـ مافي، عزت اهلل و مهدي سقايي )44

 .شيروان ، ارديبهشت ماه واحد اسالمي آزاد شهرها، دانشگاه پايدار هتوسع و جغرافيا اي منطقه مشهد(،همايش

 . (: منابع و مسائل آب استان خراسان ، آستان قدس رضوي4174ـ واليتي ،سعداله / توسلي ،سعيد)41

، برنامه ريزي استراتژيک در پارك 4114نسيم،سام،سقايي،مهدي، حاتمي نژاد،حجت، ثابت،مجتبي، -04

ريه، همايش منطقه اي جايگاه صنعت گردشگري در توسعه شهرستان تربت پيشكوه تربت حيد

 حيدريه،دانشگاه آزاد اسالمي تربت حيدريه.
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