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 چکیده

صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویا، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه 

را به خود اختصاص داده است. شهر مشهد با وجود بارگاه مقدس هشتمین امام شیعیان در کنار جاذبه های زیارتی و 

این پتانسیل جذب گردشگر مذهبی دنیا و در جایگاه اول مقصد گردشگری ایران قرار دارد و رتبه دوم در گردشگری مختلف 

از سویی لزوم وجود زیر ساخت های گردشگری باالی جذب گردشگر برنامه ریزی های کالن و مدیریت یكپارچه را می طلبد. 

ی آینده را در این شهرها با مشكل مواجه در شهرهای گردشگرپذیر و عدم اطمینان ناشی از پیچیدگی های محیطی، پیش بین

کرده است به گونه ای که برنامه ریزی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیست و باید از روش های آینده پژوهی مانند سناریو 

تدوین نویسی در جهت پیش بینی آینده و تبیین راهكارهای رسیدن به شرایط مطلوب استفاده کرد. هدف از این پژوهش 

کشور با  4141ارائه راهبردهای رسیدن به سناریوی مطلوب در چشم انداز مشهد و و های مرتبط با صنعت گردشگری سناری

با   پرسشنامه پر شده توسط کارشناسان حوزه گردشگری 83از تحلیل داده های استفاده از روش های کمی و کیفی است. 

 "های بحرانی این صنعت استخراج شد و تلفیق دو نگهدارنده  تست، پیشران انجام آزمون های توصیفی و استنباطی نظیر 

وضعیت آگاهی جامعه در "و   "نوع عملكرد مجموعه مدیریت شهری در تجهیز زیرساخت ها، اصالح قوانین و گسترش روابط

با  "رسفرهای گالیو"فصل کتاب  1سناریوهای گردشگری شهر مشهد را در قالب داستان اقتباس شده از  "حوزه گردشگری

به عنوان سناریو  "هوئی هنم"سناریو، 1شكل داد. در میان این عناوین لی لی پوت، براب دینگ نگ، الپوتا و هوئی هنم

مطلوب این پژوهش، آرمان شهری بی بدیل است که در آن تحرکات و پویایی دولت و مجموعه مدیریت شهری در کنار جامعه 

 اخت. افقی که برای تحقق آن راهبرد هایی در انتها پژوهش ارائه گردیده است.آگاه، افق روشن گردشگری مشهد را خواهد س
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 مقدمه

امروزه صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویابخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و درحال 

داده است به گونه ای که درجهان به عنوان صادرات نامرئی از صنعت توریسم نام برده می شود. توسعه را به خود اختصاص 

کشور ما از جمله کشورهایی است که می تواند ساالنه پذیرای میلیون ها جهانگرد باشد و با بسط امكانات و تسهیالت به کسب 

ل اخیر به منظورکسب درآمد ارزی و معرفی جاذبه های درآمد هنگفتی نائل گردد. همین امر باعث شده تا دولت در چند سا

طبیعی و فرهنگی کشورمان توجه خود را معطوف به برنامه ریزی آینده نگر و تدوین جایگاه گردشگری درچشم انداز کشور 

ی آن نماید. در این میان شهر مقدس مشهد از برکت وجود مقدس امام هشتم شیعیان، امام رضا)ع( که در مرکز و هسته اصل

واقع شده است، هرساله شاهد ورود خیل عظیم مشتاقان زیارت مرقد آن امام همام از اقصی نقاط کشور و همچنین کشورهای 

باشد و این پتانسیل باالی جذب گردشگر نیازمند برنامه ریزی هدفمند و تحلیل افق های محتمل آینده مسلمان جهان می

 است.

 بیان مساله

کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و به تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف، به گردشگری، پدیده ای است 

 بر غلبه گردشگری توسعه اصلی دلیل(. 4831)زاهدی، موضع فنی، اقتصادی و اجتماعی و صنعتی کنونی خود رسیده است

 را امیدهایی تواند می و است محلی امعهج در اجتماعی تحوالت و شغلی جدید  فرصت های ارائه و درآمد سطح بودن پایین

(. 4831، و سقایی آورد)پاپلی یزدی فراهم اند شده اقتصادی دچار رکود نحوی به که نواحی در خصوص به فقر کاهش برای

سازمان جهانی های بسیار باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گزارش صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت

)تقی زاده دارا است را در جهان های طبیعیجاذبهو رتبه پنجم  و تاریخیهای باستانی جاذبه، ایران رتبه دهم گردشگری

(. با توجه به چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، الزم است سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از 4838انصاری، 

)سال پایانی چشم انداز بیست ساله( افزایش یابد و سهم کشور از درآمد  4141درصد در سال  4.11به  38درصد در سال  4.0

رشد یابد. به گونه ای که کشور ایران در افق برنامه  4141درصد در سال  1به  38درصد در سال  4.0 گردشگری جهانی از

در این میان سهم هر (. 4801میلیارد دالر از محل گردشگری ورودی درآمد کسب نماید)غضنفرپور،  11ساالنه قریب  4141

 داشتنبا . شهر مشهد طقه ای متفاوت و متغیر می باشدهای توسعه ای من های نسبی و سیاست با توجه به مزیتکشور استان 

جذب گردشگر مذهبی رتبه دوم در مختلف  و سیاحتی جاذبه های مذهبی تمدن چند هزار ساله، وجود بارگاه منور رضوی و

سیاحتی و  -به عنوان شهری زیارتی 4141در سند دنیا و در جایگاه اول مقصد گردشگری کشور قرار دارد. این کالنشهر در 

 نگرش سیدن به این جایگاه نیازمندمیلیون گردشگر متصور شده است. بدیهی است ر 14و برای آن حضور مذهبی معرفی 

است، چرا که برای تقویت اقتصاد یك  صنعت این مدیریت مناسب و علمی روش های از گیری بهره و به جهانگردی نظام مند

 ، تكیه بر صنعت توریسم جایگاه خاصی در برنامه ریزی های ملی، منطقه ای و ناحیه ای دارد.منطقه

توان آینده را پیش بینی کرد اما به جای بحث و تبادل نظر برای آینده از چشم اندازها و نمی هچدر راستای تحقق این مهم، اگر

رنگ شدن مباحث آینده پر .دهندهای ممكن ارائه میآینده توان استفاده کرد که تصاویر واضح و روشنی ازسناریوهایی می

های دولتی و خصوصی سازمان ،طرح مباحث در خصوص آینده توان در این امر جستجو کرد کهپژوهی در گردشگری را می

در حال  رساند. بدیهی است در صنایعحوزه گردشگری را در شفاف کردن فضای پیش رو و اخذ تصمیمات درست یاری می

در میان روش  .همچون گردشگری، موفقیت و برتری نسبت به دیگر رقبا بدون چنین درکی امكان پذیر نیستتغییر و رقابتی 

های رنامه ریزی سناریو به عنوان روش همراه با سنجش میزان ریسك و خالقیت، از جمله شیوههای مختلف آینده پژوهی، ب

 .آیندساب میمورد توجه در حوزه آینده پژوهی به ح

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 پیشینه پژوهش

کشور در جنوب شرقی دریای مدیترانه )الجزایر، مصر، اسرائیل، اردن، لبنان، لیبی، مراکش،  44، 1444تا سال  4004از سال 

باالترین نرخ رشدگردشگری جهان را دارا  سرزمین اشغالی فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه و کشور های کوچك این چنینی(

در همین دوره، گردشگری داخلی در این کشورها نیز به سرعت افزایش یافت. نكته شگفت آور آنجا بود که خطرات  .بودند

نیز هیچ تاثیر  1443امنیتی، بالیای طبیعی، افزایش قیمت نفت، شرایط عدم قطعیت اقتصادی و حتی بحران مالی سال 

ادامه  1444الب ها و تغییر تحوالت کشور های عربی در اوایل شدیدی بر این رشد نداشت و این روند تا وقفه ناشی از انق

چهار سناریو متصور   1484داشت. رابرت النگوار در مقاله خود برای آینده گردشگری این شهر های کوچك و متوسط در سال 

و رکود، درگیری و می شود: سناریو مرجع، سناریو توسعه پایدار )همكاری مشترك(، سناریو توسعه قطبی)منطقه ای( و سناری

کاهش توسعه. النگار با معرفی امنیت، رقابت در استفاده از فناوری اطالعات و تغییرات آب و هوایی به عنوان سه فاکتور اصلی 

تاثیر گذار در توسعه توریسم، بیان می کند که در همه حال تعداد گردشگران داخلی و خارجی رو به افزایش خواهد 

  (.Lanquar, 2013بود)

نطقه آسیا و اقیانوسیه کانون توجه آینده گردشگری جهان و در نتیجه کاتالیزور آینده برای تحقیقات گردشگری است.انجمن م

در فصل آسیا و اقیانوسیه کتاب خود به طبقه بندی ماهیتی دیدگاه محققان درباره  4 (TTRA)تحقیقات سفر و گردشگری

در دو بعد ادعاهای واقعی و ادعاهای تبیینی است چهار وجه را در بر میگیرند: آینده گردشگری می پردازد. این طبقه بندی که 

هفتاد درصد از مقاالت منتشر شده در بعد ادعاهای مبتنی بر واقعیت و  .پیش بینی، آینده نگری، علمی تخیلی، و آرمان گرایی

وط به بخش روایات علمی تخیلی در وجه آینده نگری و یا پیش بینی فرار می گیرند و تعداد کمی از مقاالت مرب

 (.Yeoman & Beeton, 2014هستند)

بررسی سناریو های گردشگری کشور هند و نرخ رو به رشد گردشگر خارجی ورودی به این کشور، حاکی از آینده روشن 

گردشگری آن است، آینده ای که راه درازی در پیش دارد و توسعه زیرساخت های گردشگری نقش کلیدی را در این موفقیت 

 .(Iqbal & Sami, 2016بازی می کند و تالش های وزارت گردشگری در تسهیل ویزای ورودی بخشی از این تحقق است)

زمان گردشگری ملی اسكاتلند انجام گرفت از نمونه های موفق توسط سا 1440اسكاتلند که در سال  1414برنامه سناریوی 

و  1440اجرای سناریو تلقی می شود. پیج و همكارانش از نتایج این سناریو برای درك وضعیت بخش حمل و نقل درسال 

مقصد،  استفاده کردند. آنها دو سناریو برای تلفیق حمل و نقل و گردشگری در ایجاد 1411پیش بینی آن برای توریسم 

توانایی جذب انواع مختلف گردشگری و تجربه تدوین کردند و برای سنجش پایایی و اعتبار ، این دو سناریو را در کارگاهی 

متشكل از ذی نفعان کلیدی صنایع ارائه دادند. نتایج تحقیق آنها نه تنها چارچوبی برای تحقیقات سناریوی گردشگری شد 

 Page et)شگری کنونی اسكاتلند و در واقع تغییری برای چارچوب گردشگری قرار گرفتبلكه دیدی مخالف با استراتژی گرد

al, 2010.) 

سناریوی: مثالی است از به کارگیری روش سناریوسازی در حیطه گردشگری. وی چهار و همكارانش نیز گزارش استیفن دراپر 

سال آتی گردشگری ارائه  14برای را )فشار سوخت )فسیلی و ترقی ناگهانی و شكوفا شدن، ناآرامی توزیع شده، قیمت و مزیت

 (.Draper et al, 2009در اختیار مخاطب قرار می دهد) 1418و تصویری از جهان  کندمی

موردی هلند با استفاده از روش تفكر طراحی و  تمرکز در راستای آینده نگری صنعت گردشگری، لوب و همكارانش در مطالعه 

بر مفهوم سبك زندگی در هتل ها، ینش جدیدی در گردشگری و مهمان نوازی را ایجاد کرده و جایگزین های با ارزشی در 

 (.Lub et al, 2015روش های سناریو نوسی قعلی ارائه دادند)

                                                           
Travel and Tourism Research Association 

http://jtr.sagepub.com/search?author1=Sue+Beeton&sortspec=date&submit=Submit
http://www.tandfonline.com/author/Page%2C+Stephen+John
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برجسته مدل های سناریو نوسی در حوزه گردشگری و سیر تكاملی آنها گوسلینگ و اسكات در مقاله خود ضمن معرفی نقش 

تا نسل جدید مدل های پیچیده، یكپارچه، سلسله مراتبی، پویا و  4034از نسل اول مدل های مبتنی بر پیش بینی سال های 

یعی از موضوعات از حتی تطبیقی امروزی، به معرفی یك سری از مقاالت برنامه ریزی سناریو جدید پرداختند که طیف وس

جمله تجزیه و تحلیل سناریو تئوری پردازی، برنامه ریزی سناریو خالف، سیستم های پشتیبانی اقتصاد سبز، سناریوهای تغییر 

، ابزارهای سناریویی تعیین مقصد و مدیریت انتقال به عنوان یك ابزار برای سناریو )آب و هوا )برای اسكی و گردشگری ساحلی

 .(Gössling & Scott, 2012)می دهدسازی را پوشش 

 روش تحقیق

روش انجام از سویی تحلیلی می باشد و  -این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در دسته تحقیقات توصیفی

(و استفاده از مدل  شوارتز) GBNتحقیق با توجه به آینده نگرانه بودن آن، روش سناریو نویسی جستجویی با رویكرد 

)یا ماتریسی( انتخاب شده است که در حال حاضر رایج ترین و کاربردی ترین روش ساخت سناریو به شمار می  استنتاجی

 مراحل زیر را در بر می گیرد: در این روشهای اصلی در ساختن سناریوها گام (.Bishop et al, 2007رود)

 :شناسایی موضوعات و تصمیمات اساسی گام اول 
تصمیم گیری در پژوهش و تعیین سوال پژوهش مدنظر است که با توجه به هدف اصلی پژوهش، در این مرحله تمرکز اصلی 

 خواهد بود.4141بررسی و توسعه سناریو های مرتبط با صنعت گردشگری شهر مشهد در راستای اهداف سند چشم انداز 
 :فهرست کردن عوامل و نیروهای کلیدی گام دوم 

بعد تدوین  0گویه در قالب  84گردشگری شهر مشهد، ابتدا در چارچوب نظری تحقیق  برای تعیین فاکتورهای موثر در توسعه

گشت و در قالب پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری قرار گرفت و بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات 

عدم قطعیت، به عنوان عوامل کلیدی و  هم در ستون تاثیرگذاری و هم در ستون 8در نرم افزار گویه های با میانگین باالی 

 پیشران در نظر گرفته شدند.
 رتبه بندی عوامل کلیدی و پیشران ها بر اساس اهمیت و عدم قطعیت آن ها: گام سوم 

تك نمونه عبور می کنند و  در صورت معنادار بودن  Tپیشران تعیین شده در مرحله قبل، در این مرحله از صافی آزمون  14

عدم قطعیت  -شران های بحرانی و در صورت عدم معناداری به عنوان پیشران های مهم در ماتریس تاثیرگذاریبه عنوان پی

 جای می گیرند.

 نتخاب منطق های سناریوچهارم: ا گام 
در این مرحله منطق سناریو به روش استقرایی و با تحلیل ماتریس مرحله قبل توسط کارشناسان شكل می گیرد و دو 

 د.ای گروه بندی تشخیص داده می شوبرنگهدارنده 

  پنجم: تدوین سناریوگام 
 سناریو پژوهش را می سازند. 1خانه حاصل از تلفیق دو نگهدارنده مرحله قبل،  1

  ششم: تفسیر سناریو بر اساس دالیل تصمیمگام 
دو بعد هر سناریو شرح داده سناریو های تدوین شده در اختیار مصاحبه شوندگان گذاشته شده و اتفاقات آینده و نحوه تعامل 

 می شود و در پایان راهبردهای رسیدن به سناریو مطلوب عنوان می گردد.

 جامعه و نمونه آماری

چون روش سناریو نویسی منطبق بر نظران خبرگان می باشد، جامعه این تحقیق کارشناسان، مدیران و متخصصین حوزه 

تایی در دسترسی شامل اساتید دانشگاه فردوسی، پژوهشگران  83گردشگری شهر مشهد می باشند. بدین منظور از نمونه 
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ش مرتبط با گردشگری داشته اند وکارشناسان سازمان میراث که حیطه فعالیت و پژوه پژوهشكده گردشگری جهاد دانشگاهی

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی)اداره کل، معاونت و کتابخانه موزه خراسان( استفاده گردید. 

 روش گردآوری اطالعات

 جهت گردآوری اطالعات پژوهش از دو روش اسنادی)کتابخانه ای( و میدانی بهره برده شد:

 ی کتابخانه ایروش ها 

جهت بررسی مبانی نظری موضوع، پیشینه و مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور از منابعی همچون: کتب، آمارنامه ها، 

 نشریات و مقاالت داخلی و خارجی، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی استفاده شد.

 روش میدانی 

ران حوزه گردشگری برای بررسی و تدوین گویه ها و عوامل موثر در از تكنیك هایی چون مصاحبه )با کارشناسان و مدی

 راستای اهداف تحقیق( و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید.

بود که با  "4141احتمال وقوع در افق "و  "اثر گذاری"تایی  1بعد که در دو طیف لیكرت  0سوال در  84شاملاین پرسشنامه 

 برآورد شد. "عدم اطمینان"ی احتمال وقوع، امتیاز برعكس کردن امتیاز دهی پاسخ ها

محاسبه  4.041 متغیرهای عدم اطمینانو برای  4.018به میزان  اثرگذاریمتغیرهای این پرسشنامه برای آلفای کرونباخ 

 که نشان می دهد ضریب پایایی در سطح قابل قبول است. گردید

نظرات اساتید راهنما و مشاور و تنی چند از محققین فعال در ارتباط با قبل از توزیع پرسشنامه ها، نیز  برای سنجش روایی

زیرساخت های گردشگری دریافت شد و اصالحات الزم بر روی پرسشنامه ها اعمال گردید تا روایی محتوایی آنها تایید گردد، 

 ی آنها مورد تایید باشد.همچنین سعی شده است که پرسشنامه ها بر اساس مبانی نظری تدوین گردد تا اعتبار محتوای

 روش تجزیه و تحلیل اطّالعات

استفاده شده است به گونه ای که پیشران ها با مقایسه میانگین  spss جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری 

 شده اند. تك نمونه ای این نرم افزار استخراج  tها و پیشران های مهم و بحرانی با سنجش معناداری در آزمون 

 یگردشگر

تاکنون برای گردشگری و مفاهیم آن تعاریف متعددی ارائه شده است، این فقدان توافق از یك طرف منعكس کننده پیچیدگی 

گردشگری و ازطرف دیگر ناشی از این حقیقت است که اشخاص ذی نفع یا فعاالن مختلف در این قلمرو، هر یك از دیدگاه 

و بر همین اساس به تعریف گردشگری و سایر اصطالحات مرتبط با آن می  دانتظارات خاصی دارنخود به آن می نگرند و 

تحقیقاتی  -ود تعاریف متعدد ارائه شده، بسیاری از محققان، صاحب نظران و مجامع علمیج. با و(Holden, 2000پردازند)

با توجه به  سازمان جهانی گردشگری؛ شناخته اند ته و آن را به رسمیتی، تعریف سازمان جهانی گردشگری را پذیرفلبین المل

 تعریف نهایی خود را اینگونه بیان نمود:4001در سال  ،ارائه شده بودند 4001بل از سال تمامی تعاریف گردشگری که تا ق

های فرد یا افرادی که به مكانی غیر از مكان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یك شب و حداکثر یك  مجموعه فعالیت

البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد ) استکنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت سال در آنجا اقامت می

 .(4830، چیانه شوند)حیدریشوند نیز گردشگر نامیده میبراین اساس کسانی که شامل این تعریف می(. شودشامل آن نمی

 فعالیت از ای دسته که است شهری گردشگری الگوها این از یكی و آید می وجود به فضایی خاص الگوهای قالب در گردشگری

 کنش شهری، گردشگری (.Shapira,2001است) ویژه شهرهای در محیطی و اقتصادی اجتماعی، مهم نتایج با اقتصادی های

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C


 

7331 
 

 ها جاذبه از بازدید و متفاوت های انگیزه با شهری مناطق به سفر پیرامون گردشگری فضای تولید و میزبان گردشگران متقابل

و  نهد)مافی می جای بر شهری فضای در را متفاوتی آثار که است گردشگری به مربوط خدمات و تسهیالت از استفاده و

 مهمی گردشگری ً مقاصد غالبا دارند بسیاری فرهنگی و تاریخی های جاذبه آنكه علت به شهری نواحی (.4833، سقایی

 های زمینه در و است گردشگری سودآورترین نوع پیشرفته کشورهای در شهری (. گردشگری433شوند)همان، می محسوب

 فضاهای محدوده در گردشگری از نوع ینا .انكارناپذیری دارد تاثیرات غیره و اکولوژیكی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف

 (.Snaith, 1999شود) می انجام شهری

گردشگری شهری به عنوان موضوع تقریبا جدیدی در علم گردشگری و مبانی توسعه مطرح می باشد. شهرهایی که زمانی خود 

به عنوان مكان مصرف در اختیار افراد  رارا به عنوان مكان های تولید به سرمایه گذاران فروخته اند اکنون به طور فزاینده خود 

شگری، فضاهای تفریح درون شهر، توسعه و پیشرفت اسكله، جشنواره های بازارها، قرار می دهند به طوری که عوامل گرد

جلوه های فیزیكی موج جدیدی از نو آوری ها در توسعه اقتصادی  و استادیوم های ورزشی ،کازینوها، موزه ها، مراکز کنفرانس

شهر ها به توسعه ساختارها، وقایع و  (. بنابراینRogerson, 2002محلی برای گردشگری شهری و بازاریابی اقتصادی است)

 & Doddsمقاصدی می پردازند که نیاز به رقابت در بازار محصوالت و خدمات گردشگری به ویژه گردشگری شهری را دارند)

Joppe, 2001.) 

 جایگاه گردشگری ایران 

وقعیت جغرافیایی خاص در منطقه و ایران به عنوان یك گذرگاه مهم و پل ارتباطی شرق آسیا و اروپا و نیز به علت داشتن م

و مذهبی در بین  یدین، تنوع اقلیمی در سراسر کشور پهناور خود و نیز با داشتن جاذبه های غنی طبیعی، فرهنگی، تاریخی

سوی خود شده است)زارع بزك آبادی، ه کشورهای اسالمی و وجود انقالب اسالمی و ... باعث جذب جهانگردان بسیاری ب

 دنیا برتر کشور 44 میان در اکوتوریستی لحاظ از و دنیا نخست کشور 0 جزء تاریخی آثار و ابنیه داشتن لحاظ به ایران. (4801

 کشور 1 جز گردشگری تنوع لحاظ از جهان، اول کشور ده جز گردشگری های جاذبه داشتن لحاظ ( و از4831است)ارمغان، 

و  آبادی زنگی(است جهان کشورهای دومین جز اقلیمی تنوع نظر از و کشور سومین جز دستی صنایع تنوع نظر از اول،

 مختلف گردشگری های پتانسیل و ها قابلیت بودن باال از نشان وضعیت ( این4831و مكیان و نادری،  4831همكاران، 

همكاران، بنامند)مهدوی و  مرز یك در جهانی را ایران گردیده، موجب کشور در گردشگری های جاذبه غنای. درکشوراست

4830.) 

 4141مشهد در افق گردشگری  چشم انداز

زیارتی، سیاحتی و " در مسیر تحقق سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران، در بیست سال آینده، مشهد شهری است:

 "جهانیمذهبی، آرامش دهنده، فرح بخش، با اقتصاد خدماتی و صنایع برتر، مبتنی بر فن آوری و با امنیت مناسب در سطح 

 شهر مشهد در این چشم انداز ویژگی های زیر را خواهد داشت:

  مرکزی الهام بخش با خدمات گردشگری در سطح جهانی و مرجع زیارتی شیعیان و دوستداران علی بن موسی الرضا

 )ع( خواهد بود.

 .جامعه ای در محیط آرامش بخش فاقد هرگونه عامل مزاحم آسایشی خواهد داشت 

 توسعه یافته خواهد بود، به ویژه در ابعاد زیارتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهری متعادل و 

 شهروندان و زائرانی سرزنده و بانشاط خواهد داشت، با احساس رضایتمندی مادی و معنوی 

 .مرکز و مرجع فعل و انفعاالت اقتصاد خدماتی و صنایع برتر با معیارهای جهانی خواهد بود 
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  فن آوری های روز در کالس جهانی خواهد بود.مرکزی علمی بر پایه 

  دارای فضای امن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خواهد بود با آزادی های فردی و اجتماعی برای فعالیت

 (.4838معاونت برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد، های اتباع خارجی و ایرانی)

اولین محور استراتژیك را به خود اختصاص داده است و در موارد زیر  ، گردشگری4141کالن شهر مشهد  در این چشم انداز

 در قالب محور استراتژیك زیارتی، سیاحتی و مذهبی به آن توجه گردیده است:

 الف( الهام بخشی در کالس جهانی

 ترویج نگرش برون گرا و جهانی شدن در سطوح مختلف صنعت گردشگری با محوریت زیارتی بودن 

  کشورهای هدف و بازارهای هدف برای جذب گردشگرشناسایی 

 تبلیغ درباره مقام امام رضا )ع( به عنوان عالم اهل بیت 

 بهره گیری از جدیدترین و مناسب ترین روش های بازاریابی و ترویج آنها 

  سیاحتی شهر مشهد در سطح بین المللی و اطالع رسانی نسبت به آنها –شناساندن جاذبه های زیارتی 

 و نشر تجربیات مدیریت شهری مذهبی تدوین 

 تعامل فعال با سایر مذاهب و انجام پژوهش های تطبیقی درباره آنها با کمك حوزه های علمیه 

 ب( اعمال مدیریت زنجیره ای صنعت گردشگری

 ترویج نگرش مدیریت زنجیره ای یا شبكه ای در سطوح مختلف 

 ایجاد بستر و سیستم مورد نیاز مدیریت زنجیره ای 

 ذب و به کارگیری مردم و بخش خصوصی در اجرای برنامه هاج 

 ایجاد هماهنگی با نهادها و سازمان های ذیربط 

 ج( ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری

 به روزسازی زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری 

 تعیین و اعمال استانداردهای صنعت گردشگری بر اساس معیارهای ملی و بین المللی 

 الهای موجود با ایجاد نهادهای مورد نیازپر کردن خ 

 تفكیك فضای کالبدی و مناطق زیارتی شهر و طراحی آنها بر اساس معیارهای اسالمی و بومی 

 حفظ مرکزیت معنوی حرم مطهر و محدوده آن 

 (ITد( بهره گیری از فن آوری اطالعات )

 ارائه خدمات الكترونیك در صنعت گردشگری 

  الكترونیكی گردشگریایجاد پایگاه های 

 (معاونت برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد، گسترش مطالعات درباره گردشگری الكترونیكی و تدوین ضوابط آن

4838.) 

 زیرساخت های گردشگری

 بتواند تا دارد نیاز سازمان یك یا کشور یك که بنیادی و اصلی سازه های و ها سیستم عبارت است از: زیرساخت لغوی معنای

 می گفته تاسیساتی به ریزی برنامه در زیرساخت واژه (.و ... های بانكی سیستم ارتباطات، ها، جاده: مثال برای)کند کار بخوبی
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 می فراهم جهانگردی و صنعتی شهری، نواحی نظیر ای، توسعه های نظام موثر برای کارکرد را اساسی چهارچوبی که شود

 توسعه کشورهای و مناطق در و است ضروری و الزم مناسب، های جهانگردی، زیرساخت موفقیت آمیز توسعه برای .دنکن

 (.Hearty, 1989شود) قلمداد بحرانی عامل یك عنوان می تواند به دارند زیرساختی کمبود اغلب که نیافته

با توجه به محور های چشم انداز گردشگری شهر مشهد و استاند به مطالعات  زیرساخت های گردشگری شهریدر این پژوهش 

بعد خالصه شده اند که شامل ابعاد حمل و نقل، اقامتگاه،  0نشان داده شده، در  4همان طور که در جدول شماره  انجام شده،

 ساخت ها می باشد. دانش و زیر -دولت و مدیریت شهری،اطالع رسانی و تبلیغات، فرهنگ، خدمات، تكنولوژی

 
 زیرساخت های گردشگری -4جدول شماره 
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 . کیفیت اقامتگاه ها)موقعیت، خدمات و نزدیکی به مقصد(4

 اقامتگاه هزینه های. 2

 (Booking) . خدمات رزرواسیون3

3
ی

هر
ش

ت 
ری

دی
و م

ت 
دول

 .
 

 ریزی و سیاست گذاری کاربردی و آینده نگر در زمینه گردشگریبرنامه . 4

 هماهنگی و مشارکت تمام بخش های زی ربط. 2

 اصالح قوانین و تفکیک اختیارات سازمان های تصمیم گیرنده و کاهش موازی کاری. 3

 ی. تخصیص بودجه صحیح در حوزه گردشگری، معافیت های مالیاتی و تسهیالت به بنگاه های گردشگر1

 . گسترش روابط با سایر کشور ها و پیشبرد برجام5

 .بهبود سرمایگذاری خارجی و بخش خصوصی6

 برنامه ریزی جهت تسهیل ورود و خروج گردشگران به کشور)حذف ویزا و ...( .7

1
ی 

سان
ع ر

ال
اط

.

ت
غا

لی
تب

و 
 

 . برگزاری کنفرانس، نمایشگاه وو جشنواره های ایران شناسی در داخل و خارج کشور4

 . معرفی جاذبه های کشور از طریق اینترنت و فضای مجازی به زبان های بین الملی2

 . عرضه نقشه، کتب و بروشور راهنما و افزایش کارایی ماموران گذرنامه در مرزهای ورودی3

 تکنیک های اطالع رسانی پیشرفته منطبق بر اهداف بازاریابیمجهز به  کز اطالع رسانی گردشگریاوجود مر. 5

5
گ

هن
فر

.
 

 . فرهنگ سازی اجتماعی گردشگری و آموزش میهمان نوازی در بین مردم4

 . معرفی صنایع دستی و فرهنگ محلی2

 .وجود موزه های فرهنگی، تاریخی و آیینی در کشور3

 گردشگری برای تعامل با گردشگران راهنمایان گردشگران و فعالین این حوزه. آموزش 1

6
ت

ما
خد

.
 

 ز خرید و فروش و ...(. خدمات تجاری)مراک4

 . خدمات درمانی و سالمت)بیمارستان ها و کلینیک های درمانی(2

 . پلیس گردشگری و خدمات امنیتی3

 . جاذبه ها و خدمات تفریحی1

7
ی و

وژ
ول

کن
.ت

 

 
مد

رآ
 س

ش
دان

 

 . تسهیالت مدرن و مبتنی بر تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک)زیرساخت های فناوری اطالعات(4

 . وجود دانشگاه ها و موسسات آموزشی جهت آموزش فعالین حوزه گردشگری2

 . برگزاری همایش، کنفرانس و نشست های بین الملی3
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 منبع: نگارنده

 آینده پژوهی

 پیشبینی »؟داد خواهد روی چه مدت دراز آینده در«که  سوال این طرح با ابتدا ریز برنامه ریزی، برنامه سنتی های رویكرد در

 می اقدام نهایت در و دهد می قرار سیاست اتخاذ و گیری تصمیم مبنای را ها پیشبینی آنگاه دهد می انجام را الزم

 برنامه به نو نگاه در که حالی در رود. می آینده درون به و کرده آغاز حال شرایط از دیگر عبارت به (.Foren, 2001کند)

 برای مشخص مسیرهای گذشته، و حال بانی دیده و آینده افق در حضور با و رود می آینده افق به ابتدا ریز برنامه ریزی،

 (.4830دهكردی،  مبینی(کند تعیین می را به حال آینده از توسعه معماری

 از استفاده با که است هایی تالش مجموعه گیرنده بر در و است (Futures Studies)انگلیسی  ی واژه برابر پژوهی آینده

 آینده پردازد. می آنها برای ریزی برنامه و بالقوه های آینده تجسم به ثبات، یا و تغییرل عوام و الگوها منابع، تجزیه تحلیل

 بیانی (. به4804تولد می یابد)حجازی،  "دافر"واقعیت  "امروز" تغییر )یا عدم تغییر( دل از چگونه که دهد می نشان پژوهی

 شناسایی آینده از را ما انتظارات که است آن پی در خود، کلیدی اهداف ققتح و آینده ی برای مطالعه پژوهی آینده تر، روشن

 دهی جهت آینده، بدیل ترین مطلوب تحقق راستای در دهنده، شكل عوامل ظرفیت و تمامی توان که کند کمك و کرده

 (.4831همكاران،  و شوند)لمپرت

 را شناسی روش دیدگاه40 از بیش پژوهان، آینده میان در المللی بین تحقیقی خالل ( در4001) 1هال  مك و هال مك

 با یابی برون فنون شامل شناسی روش این .روند می کار به یكدیگر با هماهنگی و ارتباط در آنها اغلب که کردند شناسایی

 تأثیر تحلیل دلفی، فنون تاریخی، قیاس سازی، شبیه سناریونویسی، فكری، طوفان ها، مدل زمانی، های داده سلسله از استفاده

 .هستند متنی نگاشت و سازی بازی ها، شناسی تبار عّلی، سازی مدل متقابل،

 سناریونویسی

ریزی  برنامه" مبحث در اما .باشد می بازیگران نقش نیز و داستان روایت بر مبتنی و تئاتر دنیای از مأخوذ ،"سناریو"  ی واژه

نقاط  بر تمرکز با که هستند مدیران و کارآفرینان استراتژیك تفكر فرآیند در بنیادین ابزاری سناریوها، گفت، توان می "سناریو

 (.Reilly & Willenbockel, 2010شوند) می ایجاد درونی سازگاری با و منسجم روش یك با و گیری تصمیم کلیدی

برنامه  باال. عدم قطعیت با جهانی در دورنگر دیدگاهی گرفتن پیش در منظور به ما به کمك برای هستند هایی ابزار سناریوها

 (.Schwartz, 1991است) آینده در آنها ممكن تغییرات چگونگی درك با امروز، انتخاب های درباره سناریوها پایه بر ریزی

 های قطعیت شناسایی عدم و عدم قطعیت هاست از مملو ینده،آ .است امروز دنیای در زندگی ناپذیر تغییر عنصر تنها ،"تغییر"

 و تفكر در فرآیند کاربرد پر و نخستین ابزارهای از یكی مثابه به  "سناریوها"است.  سناریو طراحان اصلی ی وظیفه بحرانی،

 های عدم قطعیت برابر در گیری تصمیم برای ها سازمان مدیران و رهبران ها، استراتژیست که هستند استراتژیك مدیریت

 سناریو، ریزی برنامه :گفت توان می سناریو تعریف به توجه (. با4801 )رحمتی و چهارسوقی،د برن می کار به خود روی پیش

 عدم و العاده فوق های پیچیدگی شتابان، تغییرات متن در کلیدی پیشران نیروهای کشف برای آن از که است منظم روشی

 درك و آینده در منتظره غیره رویدادهای به نگاه با مدیران و رهبران طریق، این از .شود می استفاده متعدد های قطعیت

 احتماالت دادن بدون اختصاص را ممكن های آینده ی درباره متمایز داستان چندین آنها، ذیربط احتمالی های پیامد عمیق

 (.Parson, 2008نمایند) می تعریف و کشف

 

 

                                                           
M.c Hale, J. and M.c Hale, M.C
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 اجزای سناریو

  :اجزای سناریو را اینگونه عنوان کردهاند 4003در سال  1لو راندا 8فهی

 نیروهای به وجود آورنده سناریو: این نیروها همان عواملی هستند که داستان سناریو را شكل می دهند.  

  منطق سناریو: هر سناریو از منطق خاص نشأت می گیرد که این منطق داستان هر سناریو را شكل می دهد. این

گونه رفتار آنها باعث به وجود آوردن منطق عنوان می کند که نیروهای به وجود آورنده چگونه رفتارمی کنند و چ

  .داستان سناریو می شود

  خطوط متصل کننده: وظیفه این خطوط مرتبط کردن نیروهای به وجود آورنده سناریو می باشد بطوریكه با اتصال

  .آنها داستانیك سناریو شكل می گیرد. البته همانطور که عنوان شد این داستان باید قابلیت وقوع داشته باشد

 این جزء از سناریو پایان هر سناریو را رقم می زند که دقیقا  بیان می کند که داستان هر سناریو به  :ایان سناریوپ

 (.Fahey & Randall, 1998)کجا ختم میشود

در حقیقت برنامه ریزی از طریق سناریو منجر به خلق داستانهای مختلفی می شود که هرکدام از آنها گویای این مطلب است 

 (.Garrett, 1966)که عوامل مختلف بر روی یكدیگر تأثیر می گذارند که باعث خلق شرایط خاص می شوند

 ی پژوهشیافته ها

 گام اول:شناسایی موضوعات و تصمیمات اساسی
در این مرحله تمرکز اصلی تصمیم گیری در پژوهش و تعیین سوال پژوهش مدنظر است که با توجه به هدف اصلی پژوهش، 

 خواهد بود.4141و توسعه سناریو های مرتبط با صنعت گردشگری شهر مشهد در راستای اهداف سند چشم انداز بررسی 

 تعیین پیشران ها )گام دوم سناریونویسی(

در هم و ه تاثیر جدربعد در هم  ،8قل میانگین احدگویه با کسب  14 (،8)جدول شماره  گویه پرسشنامه 84در این مرحله از 

 شدند.ب نتخاا کلیدی و پیشرانعامل ان به عنو، ناطمینم ابعد عد

 تعیین پیشران های بحرانی و مهم )گام سوم سناریو نویسی(

و  گردیدده ستفااتك نمونه  Tری ماآتحلیل ن مو، از آزمرحله قبله در مل تعیین شداعوام از هر کدداری تعیین معنار به منظو

نها داری آکه معناانی ای ملبحراعوبو نتخاایو رنی سناابحری هاان پیشران ست به عنودار انها معنادن آنی بواملی که بحراعو

 4.41کمتر از  sigن شدند.این عوامل معنادار)پیشران های بحرانی( با مقدار یو تعییرمهم سنای هاان پیشران به عنو شد،تایید ن

 .خاکستری رنگ مشخص شده اندبه صورت  1در جدول شماره 

 3 مقایسه با عددو  رهای بحرانیتک نمونه ای جهت میانگین متغی tآزمون  -2ل شماره جدو

ت
اخ

 س
یر

ز
 

 عوامل بحرانی

 T Pنمره آزمون  میانگین

ی
ذار

ر گ
اث

ن 
نا

می
اط

م 
عد

 

ی
ذار

رگ
اث

ن 
نا

می
اط

م 
عد

 

ی
ذار

رگ
اث

ن 
نا

می
اط

م 
عد

 

4
حم

.

 و 
ل

ل
نق

 

جدید و ایجاد ظرفیت برای  بهبود ترافیک، توسعه معابر

 حمل و نقل عمومی شهر مشهد

1412 3463 41463 5474 44444 44444 

                                                           
Fahey 

Randall 
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رسیدن به بهره وری باال در  سیستم حمل و نقل )ظرفیت، 

 قیمت و ..( شهر مشهد

1454 3452 45434 1425 44444 44444 

هماهنگی بین انواع سیستم حمل و نقل عمومی: مترو، 

 تاکسی )حمل و نقل هوشمند در مشهد(اتوبوس رانی و 

1417 3417 45445 3454 44444 44444 

سهولت دسترسی به جاذبه ها، هتل، مراکز خرید و گشت 

 و گذار با سیستم حمل و نقل

1412 3445 47454 4463 44444 44444 

2
اه

تگ
ام

.اق
 

تامین اقامتگاه متناسب با شرایط اقتصادی اقشار مختلف 

 مشهدگردشگر ورودی به 

1473 3452 26474 3463 44444 44444 

بهبود کیفیت اقامتگاه ها )موقعیت، خدمات و نزدیکی به 

 مقصد(
1412 3424 47454 4431 44444 44473 

3
ی

هر
ش

ت 
ری

دی
و م

ت 
دول

.
 

 44444 44444 3433 41425 1444 1457 هماهنگی و مشارکت تمام بخش های ذی ربط

 44444 44444 3471 22421 3431 1474 خصوصیبهبود سرمایه گذاری خارجی و بخش 

برنامه ریزی جهت تسهیل ورود و خروج گردشگران به 

 کشور)حذف ویزا و ...(

1463 3463 24457 6444 44444 44444 

اصالح قوانین و تفکیک اختیارات سازمان های تصمیم 

 گیرنده و کاهش موازی کاری

1436 3422 42454 3413 44444 44444 

 44444 44444 1475 43422 3463 1455 روابط با سایر کشور ها و پیشبرد برجامگسترش 

برنامه ریزی و سیاست گذاری های کاربردی و آینده نگر 

 در زمینه گردشگری

1417 3455 45445 1413 44444 44444 

 44444 44444 1442 43444 3436 1411 تخصیص بودجه صحیح در حوزه گردشگری

1
ی و

سان
ع ر

ال
اط

.
 

ت
غا

لی
تب

 

فعال نمودن نمایندگی های سیاسی خارجی در کشور در 

 انجام تبلیغات گردشگری

1411 3463 41432 5477 44444 44444 

وجود مراکز اطالع رسانی گردشگری مجهز به تکنیک 

های اطالع رسانی پیشرفته منطبق بر اهداف بازاریابی در 

 شهر مشهد

1434 3434 47424 2445 
44444 

44433 
5

گ
هن

فر
.

 

فرهنگ سازی اجتماعی گردشگری و آموزش میهمان 

 نوازی در بین مردم

1436 3434 44473 2422 44444 44432 

آموزش رابطان فرهنگی و فعالین حوزه گردشگری برای 

 تعامل با گردشگران

1424 3445 44422 4443 44444 44211 

 44444 44444 4444 41443 3444 1424 تاسیس موزه های فرهنگی، تاریخی و آیینی در کشور

6
ت

ما
خد

.
 

 تقویت جاذبه ها و خدمات تفریحی
1452 3436 43452 3442 44444 44441 

 44422 44444 2427 42454 3436 1436 پلیس گردشگری و خدمات امنیتی

7
 و 

ی
وژ

ول
کن

.ت

ش
دان

 

ارتقا زیرساخت های فناوری اطالعات در حوزه گردشگری 

 تجارت الکترونیک و ...()بانکداری الکترونیک، 

 

1417 3444 43424 4444 

44444 

44321 

 منبع: یافته های پژوهش
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 پیشران های بحرانی و مهم -3جدول شماره 

ت
اخ

رس
زی

 

 پیشران های مهم پیشران های بحرانی

 نق
ل و

حم
 ل

بهبود ترافیک، توسعه معابر جدید و ایجاد ظرفیت برای حمل و نقل عمومی شهر  -

 مشهد

 به بهره وری باال در  سیستم حمل و نقل )ظرفیت، قیمت و ..( شهر مشهدرسیدن  -

هماهنگی بین انواع سیستم حمل و نقل عمومی: مترو، اتوبوس رانی و تاکسی )حمل  -

 و نقل هوشمند در مشهد(

سهولت دسترسی به جاذبه ها، هتل، مراکز  -

 خرید و گشت و گذار با سیستم حمل و نقل

 

اه:
تگ

ام
اق

 

 اقامتگاه متناسب با شرایط اقتصادی اقشار مختلف گردشگر ورودی به مشهدتامین -

 

بهبود کیفیت اقامتگاه ها )موقعیت، خدمات و -

 نزدیکی به مقصد(

 

ی
هر

 ش
ت

ری
دی

و م
ت 

دول
 

 هماهنگی و مشارکت تمام بخش های ذی ربط-

 بهبود سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی -

 خروج گردشگران به کشور)حذف ویزا و ...(برنامه ریزی جهت تسهیل ورود و  -

 اصالح قوانین و تفکیک اختیارات سازمان های تصمیم گیرنده و کاهش موازی کاری -

 گسترش روابط با سایر کشور ها و پیشبرد برجام -

 برنامه ریزی و سیاست گذاری های کاربردی و آینده نگر در زمینه گردشگری -

 گردشگریتخصیص بودجه صحیح در حوزه  -

 

 و 
ی

سان
ع ر

ال
اط

ت
غا

لی
تب

 

 فعال نمودن نمایندگی های سیاسی خارجی در کشور در انجام تبلیغات گردشگری-

وجود مراکز اطالع رسانی گردشگری مجهز به تکنیک های اطالع رسانی پیشرفته  -

 منطبق بر اهداف بازاریابی در شهر مشهد

 

گ
هن

فر
 

آموزش رابطان فرهنگی و فعالین حوزه - ممیهمان نوازی در بین مردرهنگ سازی اجتماعی گردشگری و آموزش ف-

 گردشگری برای تعامل با گردشگران

تاسیس موزه های فرهنگی، تاریخی و آیینی  -

 در کشور

 

ت
ما

خد
 

 تقویت جاذبه ها و خدمات تفریحی-

 پلیس گردشگری و خدمات امنیتی -

 

 و 
ی

وژ
ول

کن
ت

مد
رآ

 س
ش

دان
 

 

فناوری اطالعات در حوزه ارتقا زیرساخت های - 

گردشگری )بانکداری الکترونیک، تجارت 

 الکترونیک و ...(

 

 منبع: یافته های پژوهش

 عدم اطمینان –ماتریس بحرانی اثرگذاری 

بعد از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه و استخراج عوامل بحرانی و به دنبال آن تفكیك این عوامل به دو دسته پیشران 

( قرار 1.03تا  1.14( و اثرگذاری )بازه بین 1تا  8های مهم و پیشران های بحرانی، نتایج در دو طیف عدم اطمینان )بازه بین 
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عدم اطمینان و  8.1قاطع این ماتریس از محل تقاطع میانگین های این دو بازه یعنی مقدار گرفتند به گونه ای که دو محور مت

نشان داده شده است، قسمت باال سمت راست این  4كیل گردید. همان طور که در شكل شماره تاثیر گذاری تش 1.101مقدار 

مت پایین سمت چپ ماتریس جای گرفته ماتریس دربرگیرنده پیشران های بحرانی است و تمامی پیشران های مهم در قس

 است. 

 

 

 عدم اطمینان )یافته های پژوهش( -ماتریس بحرانی اثرگذاری -4شکل شماره 

 

 منطق سناریو )گام چهارم سناریو نویسی(

در این پژوهش بعد از تعیین پیشران های سناریو و مصاحبه با متخصصین روش استقرایی به عنوان روش تدوین سناریو 

 شد و نگهدارنده های زیر به عنوان دو بعد شكل دهنده سناریو مطرح گردید: انتخاب

 نوع عملكرد مجموعه مدیریت شهری در تجهیز زیرساخت ها، اصالح قوانین و گسترش روابط 
 وضعیت آگاهی جامعه )آموزش و اطالع رسانی و تبلیغات( در حوزه گردشگری 
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خانه حاصل از تلفیق دو بعد نگهدارنده  1ی بحرانی سناریو هستند و در این نگهدارنده ها پوشش دهنده تمامی پیشران ها

را تشكیل می دهند. 1سناریو  شكل شماره  1آفرینی میكنند و نقش 

 

 شکل گیری منطق سناریو )منبع: نگارنده( -2شکل شماره 

 تدوین سناریو

در و تجدیدنظرشده  4011 منتشرشده در) 1سفرهای گالیوِربخش کتاب  1داستان سناریو این پژوهش اقتباسی است از 

و همچنین  ادبیات انگلیسی یكی از آثار ماندگار و کالسیكکه  1جاناتان سویفت نوشتۀ(، داستانی تخیلی 4081 سال

 .آن روزگار استه ماجراجویان  هایداستان هجو و طبیعت انسان بر هزل ریثا

شرح مختصری از زندگی با  0لموئل گالیور ناخدانام به دریانوردیت سفرنامه پزشك صوره ، در چهار بخش باین کتاب داستان

بخش این کتاب با عناوین: سفر به  1سفر هایی که در  .یابدح سفرهای او ادامه میشود و با شرشخصیت و معرفی او آغاز می

 آمده اند. 44هِنِمو سفر به هوئی  44، سفر به الپوتا 0، سفر به براب دینگ نگ 3لی لی پوت

 (پوتلیلیسناریو اول )

شود و وقتی هوش میبرند. گالیور بیرا به ساحل میشكند و امواج او می گالیورزده طوفان کشتی در یكی از سفرها، "

یابد. مردمانی که در میان آنها به وفور می پوت هالیلی آید خود را اسیر مردمی کوچك اما باهوش به نامبه هوش می

مهندس و متخصص یافت می شود اما امپراتوری آنها از مدت ها قبل درگیر تجزیه به سبب جنگ های داخلی میان 

مرغ از سر یا ته با یكی از کشورهای همسایه هاست بر سرِ شكستن تخمپاشنه بلندها و پاشنه کوتاه هاست و سال

                                                           
Gulliver's Travels

Jonthan Swift 

LemuelGulliver

 Lilliput

 Brobdingnag 

 Laputa 

 Houyhnhnm  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_(%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_(%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
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گیرد در جنگی با کمك گالیور مملكت همسایه را شكست ها تصمیم میپوتلید. پادشاه لیاختالف و جنگ دارن

گریزد و از راه دریا فرار دهد. گالیور میکند، پادشاه دستور کور کردن او را میدهد و چون گالیور مخالفت می

 (110: 4831)ارزنده نیا، ".کندمی

در این بخش سناریو بین دو بعد دولت منفعل و آگاهی موثر محصور می شود و با جریانی رو به رو می شویم که جامعه به 

 سوی افق روشن آگاهی گام بر می دارد اما روند سیاست گذاری دولت و مدیریت شهری این کور سو را به خاموشی می نهد. 

ی کرد: از سویی عملكرد کشور در سطح کالن و از سوی دیگر عملرکد دولت عمده انفعال دولت را می توان از دو جهت بررس

 محلی و مجموعه مدیریت شهری شهر مشهد

در این سناریو کشور در سطح کالن هنوز اختالفات خود با یا برخی کشورها را حل نكرده است و قراردادها و توافق نامه های 

ابط سیر ناموفقی را در پیش دارد. این درگیری و جنگ مستقیم و بین المللی در راستای حذف تحریم ها و گسترش رو

غیرمستقیم کشور با کشورهای دیگر و نافرجامی سیاست خارجه کشور در برجام ها و پس از برجام ها لطمه های جبران 

 اشاره کرد: ناپذیری به صنایع کلیدی کشور همچون صنعت گردشگری وارد می کند که می توان به مشكالتی نظیر موارد زیر

 از دست دادن پتانسیل جذب گردشگر بالقوه در کشورهای گردشگرپذیر مورد اختالف -

 تشدید قوانین مربوط به گمرگ ، ورود و خروج و اخذ ویزا -

 کاهش سرمایه گذاری خارجی -

 بی رغبتی سرمایه گذار داخلی و خصوصی به دلیل نابسامانی های ارزی و عدم پایداری و ثبات در کشور -

 نی در تعمین تكنولوژی و زیرساخت های مورد نیاز صنعت گردشگری که در اختیار کشور های رقیب است.ناتوا -

 محدودشدن تبادل گردشگر به چند کشور همسایه -

کاهش بودجه گردشگری و تخصیص آن به مسائل حاشیه اختالفات سیاسی و در نتیجه افول وضعیت گردشگری  -

 کشور  

 د حاکم بر کشوررکود گردشگران ناشی از و توان خریکاهش قدرت اقتصادی  -

تنها یك نهاد مسئول برای گردشگری مشهد وجود ندارد بلكه این صنعت آمیخته ای است از نهادها و سازمان های از سویی 

میراث فرهنگی، شهرداری، اوقاف و امور خیریه، سازمان پایانه ها، راه سازمان گردشگری و آستان قدس رضوی، مختلف )نظیر: 

اتحادیه هتلداران، هتل آپارتمانداران، مهمانپذیران، ، آهن و شرکت رجا، اداره کل فرودگاههای استان، سازمان هواپیمایی کشور

و ...( که در این میان نقش برخی سازمان ها، اشخاص و رجال سیاسی و مذهبی در تصمیم گیری ها و برنامه   رستوران داران،

ست که این خود از عدم تفكیك اختیارات نهادهای ذیربط گردشگری و جزیره ای عمل کردن ریزی های استراتژیك پررنگ تر ا

 ارگان های کلیدی شهر نشاّت می گیرد.

مجموعه مدیریت شهری در این سناریو هنوز اختالفات درون سازمانی، مدیریتی و عقیدتی خود را حل نكرده اند و در عین 

یدی توسعه شهر می دانند، بین شهر گردشگر پذیر و شهر زائرپذیر در اختالف اند و حال که گردشگری را به عنوان فاکتور کل

این دو را در تضاد با هم تلقی می کنند. در چنین حالتی سهم توسعه گردشگری مشهد، تخصیص بودجه سرگردانی می شود 

گردد تا مبادا کفه ای از ترازوی  که اغلب بین سازمان ها و نهادها صرف موازی کاری و برنامه های کوچك و بی اهمیت می

جناحی سنگین تر شود و عكس العمل جامعه بیدار را برانگیزد. مدیران باالدست کشور نیز در راستای ارائه راهكار برای 

بروکراسی هایی از این دست، حكم به تلفیق و ادغام برخی سازمان ها و نهاد ها می دهند که تجربه نشان داده است که این 
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نها مثمرثمر نخواهد بود بلكه منجر به تشدید مسئله نیز می گردد )ادغام سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در سال امر نت

های پیشین از این دست سیاست هاست که هنوز بعد از گذشت مدت مدید، مدیریت، ساختمان، کادر اداری و سایت مجزا 

 دارند(.

نی همچون ساخت مجتمع های عظیم گردشگری، مال ها و مراکز خرید بدیهی است در چنین جامعه ای فعالیت های عمرا

بزرگ، اقامتگاه های متناسب با شرایط اقتصادی اقشار مختلف و حتی پروژه های گردشگری پزشكی و  بسیاری از این دست، 

ری های فردی و میان ناتمام و اغلب در میانه راه مغایر با قوانین شهری شناخته می شوند و قربانی اختالفات و تصمیم گی

 سازمانی حل نشده می گردند.

جاذبه های گردشگری در این سناریو بدون تغییر، ارتقا و تطبیق با نیاز های متغیر گردشگران باقی می ماند و تعامالت خارجه 

این ابنیه  نا کارآمد فرصت ثبت جهانی بسیاری از بناهای تاریخی کشور را می ستاند و عدم مدیریت صحیح در حفظ و مرمت

 فرجام بدی را برای آنها رقم می زند.

و عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری برای توریسم درمانی،  تقاضا و خدمات مورد نیاز گردشگرانبه علت عدم توجه به 

ی مشهد در این سناریو از حالت گردشگری چند منظوره خارج می شود و تنها بر روی گردشگرتفریحی، آموزشی، ورزشی و ... 

نسبت به گردشگری و زیارت نگاه محصول محور وجود نخواهد  مذهبی و زیارتی متمرکز می گردد و حتی در این حالت هم

ها، داشت چرا که گردشگری و زیارت یك محصول پنج عضوی متشكل از جاذبه اصلی، دسترسی شامل حمل و نقل و راه

و  امكانات اساسی، خدمات مهمان نوازی شامل خدمات اقامتی و پذیرایی و عناصر نهادی و سازمانی مانند مدیریت تبلیغات

های مسافرتی است که باید با هم هماهنگ و متوازن باشد و  عدم تحقق این عناصر باعث محدود شدن بعد تجاری آژانس

 گردشگری در منطقه ثامن شهر می گردد. 

در مصداق لی لی پوتی مشهد، ارتقا سیستم حمل و نقل با وجود مهندسین خبره و تحصیل کرده داخلی به مهندسین چینی و 

رکت های انحصاری از پیش تعیین شده سپرده می شود و در نتیجه تاسیس هر خط جدید مترو و تحول در سیستم معدود ش

حمل و نقل سال ها به طول می انجامد. در این حالت خطوط هوایی و زمینی بدون افزایش چشم گیر ظرفیت فقط کاهش 

ه حرم مطهر به علت عدم برنامه ریزی طوالنی مدت برای کارایی را به دنبال خواهند داشت. ترافیك شهری به ویژه در محدود

تعریض معابر و نبود حمل و نقل هوشمند به قوت خود باقی خواهد ماند و جاذبه های شهری تبدیل به گره های کور ترافیكی 

م حمل و نقل می شوند و با وجود اینكه نهادهای آموزشی و پژوهشی راهكارهای بالقوه و کاربردی فراوان برای بهبود سیست

ارائه می دهند، مدیریت شهری تنها محدود به چند طرح شرکت های مطالعاتی ذیربط خود است و حاضر به صرف بودجه و 

 پذیرش طرح های خارج سازمانی نیست.

شی های تحقیقاتی حاکم است در سیستم آموزتقریبا  در همه زمینه که المللیهای بینتحریمدر این سناریو، کشور علی رغم 

دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور با محور قرار دادن پژوهش های کاربردی و دانش بنیان، گام در  می کند وپیشرفت زیادی 

پرورش دانش پژوهان و قشر تحصیل کرده حوزه گردشگری می نهند و این در حالی است که در ورای این آموزش، سیاست 

گاه چشم گیری نخواهد داشت و تنها سالح این مراکز آموزشی نیروهای های دولتی و تخصیص بودجه به حوزه آموزش جای

انسانی با همان ظرفیت پیشین خواهد بود؛ نیروی انسانی متخصص و دانش آموخته در رشته های تخصصی این حوزه )نظیر: 

ظیر: شهرسازی، مدیریت گردشگری و جهانگردی، مدیریت هتل داری ( و سایر دانش آموختگان رشته های بین رشته ای )ن

 مدیریت شهری، معماری، جامعه شناسی و ....(. 

 در این سناریو آگاهی عنصری خود جوش است که علی رغم عملكرد ضعیف دولت مسیر خود را می پیماید. 

تاثیر دهكده جهانی فراتر از مرزها و تحریم هاست و شهروندان در فضای مجازی به دور از کاستی های دنیای واقعی دست به 

حرکت های مردمی، جنبش و تغییر فرهنگ های ناصحیح شهروندی می زنند و فرهنگ گردشگری را بهبود می بخشند، 
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ریزی های استراتژیك نیست اما با گذشت زمان به صورت سازنده در فرهنگی که اگرچه جهت دهی آن توسط دولت و با برنامه 

 مردم نهادینه می شود. فرهنگی که هنر، ادبیات، صنایع دستی، معماری و ذوق ایرانی در آن جای گرفته است.

ه دولت است وظیفه اطالع رسانی و تبلیغات در این سناریو کمتر بر عهده مراکز فعال اطالع رسانی داخلی و خارجی وابسته ی

بلكه بیشتر متعلق به بنگاه های گردشگری خصوصی است که با اهداف انتفاعی و غیر انتفاعی تشكیل شده اند. زیرساخت های 

فناوری اطالعات حوزه گردشگری نیز که توسعه شان بر عهده دولت است نظیر: بانك داری الكترونیك، تجارت الكترونیك و 

ساخت ها رشد چندانی نخواهند داشت و همان رشد اندك نیز مدیون وجود نیروی انسانی ...در این حالت مانند سایر زیر

 متخصص است.

 (براب دینگ نَگسناریو دوم ) 

اندازد. مردمان براب دینگ می براب دینگ نَگ اش شكسته، به سواحلسفر بعدی گالیور، او را که بازهم کشتی "

و خود و زندگی شان آن قدر بزرگ شده اند تا روابطشان  غول پیكرندر قطه مقابل لی لی پوتی ها و بسیان نَگ،

 مشخص تر و دقیق تر در معرض دید دیگران قرار گیرد.

ای دهد جعبهپادشاه دستور می .دآوردرآمدن، سر از قصر پادشاه درمی گشتنوبهنمایشدستبهدست گالیور پس از 

پیكر جعبۀ شود؛ اماعقابی غولهمراه پادشاه راهی سفری دریایی میکوچك برای زندگی گالیور بسازند. گالیور به

 ".اندازددزدد و آن را به دریا میگالیور را می

مدیریت شهری مثبت است اما افت سناریو دوم قطب متضاد سناریو اول است و راوی شهری است که در آن عملكرد دولت و 

 از هم مانع از پیشرفت صنعت گردشگری می شود. فه دیگر ترازو بآگاهی و دانش حاکم بر جامعه در ک

در این سناریو شهر با تعامالت بین المللی و سیاست خارجه خوبی که بر آن حاکم است در افق کوتاه مدت پذیرای گردشگران 

ر و گردشگر داخلی می شود اما در دراز مدت روی دیگر سكه رخ می نماید و عدم آگاهی خارجی و افزایش روند ورود زائ

مدیریان و برنامه ریزان شهری در بهره وری از این موقعیت و نبود زیرساخت های مطلوب گردشگری، به مرور زمان باعث تغییر 

مطرح می گردد که با ورود خیل عظیم دید مثبت گردشگران و تبدیل این فرصت به تهدید می شود چرا که این سوال 

 گردشگر سازماندهی آنها چگونه خواهد بود؟ آیا اقامتگاه ها و سیستم حمل و نقل جوابگوست؟

مجموعه مدیریت شهری مشهد در این سناریو اگرچه هم راستا با سیاست های خارجه عمل می کند و در اداره شهر نیز به 

 ه ها و تفكرات جناهی ناآگاهانه مدیران به قوت خود پابرجاست.مدیریت واحد دست یافته است اما دیدگا

در این حالت دانش غیر موثر گریبانگیر جاذبه های گردشگری می شود و مشهد را اسیرباورهای اشتباه توسعه یافتگی شهری 

مهندسین و شرکت  در گرو بلند مرتبه سازی می کند و در این راستا بدون توجه به ارزش های بومی، فرهنگی و مذهبی از

های هتل سازی و انبوه سازی خارجی مدد گرفته می شود و به عبارت دیگر توسعه روابط خارجی و افزایش بودجه گردشگری 

مشهد از جانب دولت، دست آویزی می شود برای تحقق پروژه های عمرانی وسیع و پر زرق و برق. نتیجه چنین پیامدی از 

ان گالیور می سازد، شهری بزرگ که عظیم الجسه بودن آدم ها و کاخ ها در آن آن داست "بر آب دینگ نگ"شهر مشهد 

تمثیلی است از برجسته سازی ظواهر. کمترین نتیجه چنین سناریویی در مشهد توسعه بی هدف آن به ویژه در محدوده حرم 

نخواهد بود  سایر شهرهای کشوربا شاهد تفاوت چشم گیری شهرمشهد  گردشگر با ورود به. به این معنی که مطهر خواهد بود

 .و هیچ برتری برای تبدیل آن به قطب گردشگری مذهبی وجود نخواهد داشت

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D9%84
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بهره گیری از متخصصین خارجی پا را فراتر می نهد و به جای استفاده از این فرصت برای آموزش نیروهای انسانی، بسیاری از 

و مدیران، یوق وابستگی به سایر کشورها در مواردی نظیر بهبود فرصت های شغلی نیز ستانده می شود و ناآگاهی جامعه 

 سیستم حمل و نقل، ارتقا جاذبه ها و ...را بر گردن شهر می نهد.  

در این سناریو با حمایت دولت و تخصیص بودجه های آموزشی تعداد دانشگاه های ارائه دهنده رشته و تخصص های 

فزونی می یابد و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشهد پذیرای خیل عظیمی از  گردشگری و پژوهشكده های این حوزه رو به

دانشجویان در مقاطع مختلف می شوند حال آنكه تخصیص بودجه آموزشی اگرچه برای توسعه این صنعت الزم است اما به 

ن حوزه، تخصیص بودجه های تنهایی کافی نیست و نتیجه آن افزایش نیروی تحصیل کرده بی هدف، فزونی پژوهشكده های ای

پژوهشی به تحقیقات غیرکاربردی و کپی برداری از نسخه های خارجی بدون در نظر گرفتن شرایط کشور است که حتی در 

صورت عملی شدن نیز چون متناسب با شرایط گردشگری مشهد تدوین نگشته اند گره ای از مشكالت گردشگری این شهر 

 نمی گشایند.

ا کشورهای توسعه یافته در این سناریو به جای تاثیر مثبت و پرورش نیروی متخصص، با تامین افق های روابط مثبت دولت ب

روشن برای قشر تحصیل کرده ایرانی باعث جذب نیروی انسانی متخصص کشور می شود و بیش از پیش به پدیده فرار مغزها 

وزشی کشور عرصه را برای محققین و دانشمندان زبده دامن می زند چراکه فضای غیر کاربردی و تئوریك حاکم بر نظام آم

 تنگ می کند و در نهایت شاهد کشوری خواهیم بود که سهم آن از دانش واقعی حبابی بیش نیست.

از سویی جذب گردشگر بدون برنامه ریزی و آگاه سازی جامعه پیامدهای منفی فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی این 

 داشت. پیامد هایی نظیر:صنعت را به ارمغان خواهد 

 و رسوخ فرهنگ غربی ارزشهاوآدابورسوم، تغییراتنامطلوبدرسبكزندگی -

 افزایش قیمت کاال، خدمات، زمین و مسكن -

 از دست دادن مناظر، آثارو اماکن تاریخی -

 افزایش جرایم، قاچاق و ... -

کشور و تسهیالت سفر، عالوه بر افزایش این نكته نیز نباید نادیده گرفته شود که در این سناریو با باز شدن مرزهای 

 ورود گردشگر خارجی، شاهد افزایش صادرات گردشگر و خروج ارز نیز خواهیم بود.

 (الپوتاسناریو سوم ) 

بیند. مردمان جزیرۀ ای را درحال پرواز بر باالی سرش میکه جزیرهشود، تا اینگالیور دوباره در دریا سرگردان می "

در این سرزمین نگرش های علمی، آفرینش  .دهندکشند و نجات می، گالیور را باال میهاالپوتایی پرنده، موسوم به

زده هستند که همه هامردمانی علمالپوتاییل پریشان گویی های ذهن بشر درآمده است. های هنری و صنعتی به شك

ها تمام وقت برروی موضوعات آن در حالی که دیدگاه آنها از علم کامال اشتباه است. بینندچیز را در قالب علم می

 ".کنندتحقیق میو ساخت باروت با یخ  بالش از سنگ مرمر  از خیار، ساخت تولید نور ای همچونفایدهمضحك و بی

الپوتا تصویری سیاه از گردشگری ای است که که در آن دانش و اگاهی جامعه در پایین ترین حد خود قرار دارد و عملكرد 

نفعل دولت و در بخش جزئی تر سیستم مدیریت شهری مشهد، از چشم انداز گردشگری تنها آرمان هایی مكتوب و منفی و م

 تحقق نیافته می سازد، آرمان هایی که هرگز به منصه ظهور دست نمی یابند.

گالیور غرق در رویای  در این سناریو دولت با قطع کامل ارتباط با کشورها و جهان توسعه یافته، همچون مردمان جزیره پرنده

تكامل خودساخته است. هماهنگی و مشارکت در بین سازمان های ذیربط گردشگری حلقه مفقوده ای می گردد که جای خود 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1
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را به موازی کاری می دهد. شهر تصویری از ایالت های خود مختار می شود که در آن قوانین به شكل جزیره ای وضع می 

نمی گیرد. در چنین شرایطی روی کارآمدن مدیران ناالیق بزرگترین آسیب را بدنه گردشگری شوند و تفكیك اختیارات صورت 

 شهر می زند.

دچار مسافر، مدیریت منابع، تامین اقامتگاه، ایجاد ظرفیت سیستم حمل و نقل و...  یكدر این سناریو به محض مواجهه با  پ

مدیریت شهری منجر به پیامد های ناگواری می شود که کمترین می شود و اقدامات شتاب زده و بدون دانش سیستم مشكل 

آن، دلزدگی گردشگر و افت شدید تقاضا در سال های آتی خواهد بود. نمونه ای که در ابعاد وسیع در فاجعه منا شاهد آن 

ور از ذهن نخواهد بودیم و در سناریویی که در آن دانش و آگاهی جایگاهی نخواهد داشت تكرار آن به شكل و مقیاسی دیگر د

 بود.

در این میان ضعف کمی وکیفی امكانات ترابری زمینی، هوایی و دریایی در مقایسه با استاندارد های جهانی و فرسودگی ناوگان 

حمل و نقل به علت عدم جایگزینی و تجهیز که خود از پیامد های مستقیم تحریم کشور و روابط ضعیف آن با کشورهای 

ده این تجهیزات است اغلب منجر به فاجعه های انسانی جبران ناپذیری می شود که عالوه بر به یغما بردن توسعه یافته و سازن

جان و مال گردشگران، باعث ایجاد دید منفی در بین هموطنان نسبت به سفر به مشهد می گردد و این امر در کنار تصویر 

ارجی به علت مشكالت سیاسی کشور،  بیش از پیش رکود مخدوش ازایران در مجامع جهانی و کاهش شدید ورود گردشگر خ

 گردشگری را به دنبال خواهد داشت.

آنچه در این سناریو به شدت اهمیت دارد درك این مفهوم است که فقرآگاهی به معنای پسرفت و بازگشت به بدویت دانش 

شد، دهكده « دهكده جهانی»مفهومتحقق  ونخواهد بود چرا که نمی توان منكر پیشرفت روز افزون علم، فرآیند جهانی شدن 

ای که در آن مفهوم مصرف کننده بودن با ملیت و روابط ملت ها در تضاد نیست. بلكه نقطه سیاه این سناریو دانش و علمی 

 است که از سیطره خدمت رسانی خارج شده و معطوف به مدرك گرایی می شود.

متخصص به کارخانه های تولید دانشجویی تبدیل می شوند که کاالهای دانشگاه ها در چنین فضایی با نبود کادر آموزشی 

تولیدی شان به دلیل عدم آموزش کاربردی و منطبق با نیاز جامعه باری می شوند بر دوش جامعه و حتی در صورت آموزش 

شت. این در حالی های مناسب نیز با رکود صنعت گردشگری در عمل فضایی برای جوالن این نیروی انسانی وجود نخواهد دا

است که استناد به تعداد مقاالت، کتب و پژوهش های انجام شده توسط محققین داخلی نشان افتخاری می گردد که سنگینی 

 آن بر گردن تحصیل کرده های جامعه مانع از سر بلند کردن و تماشای حقیقت جامعه می شود.

تاریخ، های مخروبهن سناریوی سیاه، برای آیندگان میراثی از مدیریت ناصحیح در حفظ ابنیه ها و جاذبه های کشور در ای

های شت و این تهدید بزرگی برای آینده بشریت و میراثاخواهد گذمشتی خاك بر جای و فرسوده های گردشگری سایت

 است.ماندگارش 

ها بدون هیچ اتاقعدم توسعه در خور فناوری اطالعات در این سناریو باعث می شود که خدماتی نظیر رزرواسیون همچنین 

ی صورت گیرد و دید گردشگران نسبت به سفر تغییر یابد. در این حالت فضای مجازی نیز بستری برای نشر سریع ضمانت

 نارضایتی ها و دامن زدن بر باورهای اشتباه می شود. 

 (هِنِمسناریو چهارم )هوئی 

اسب های  .کنندحكمرانی میباهوش هاییرسد. در این سرزمین، اسبمی هاهِنِمهوئی سرانجام، گالیور به سرزمین "

ها ای از فهم و هوش، ازنظر اسبعنوان انسانی با درجهگالیور، بهخوب و فاضلی که نوع بشر را تحت سلطه دارند و  

 ".رانندشود؛ بنابراین، او را بیرون می، خطرناك ارزیابی میبدویهای شان بر انسانبرای حكمرانی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%A6%DB%8C_%D9%87%D9%86%D9%85&action=edit&redlink=1
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بدیل است که در آن تحرکات و پویایی دولت و مدیریت شهری در کنار جامعه آگاه افق روشن  سناریو چهارم آرمان شهری بی

 گردشگری مشهد را می سازد.

در این سناریو تحریم ها علیه کشور برداشته شده و دروازه های شهر برای ورود و خروج آسان گردشگران باز می شود و 

با روی کار آمدن سیاستمداران ا و آمریكا گشوده و جانی دوباره می یابند و سفارتخانه های بسته و خاك خورده کشور در اروپ

به ثبت می رسد. جایگاه کمیته میراث جهانی یونسكو ، آثار باستانی بیشتری از کشور در و بهبود روابط سیاسی کشورمقتدر 

گردشگری ارتقا می یابد و بخش عظیمی از دید منفی گردشگران خارجی نسبت به ایران تقلیل می یابد. روند صدور ویزا 

 می گردد.ایران بار دیگر به مقصد مورد عالقه گردشگران تبدیل تسهیل و برای برخی کشورها برداشته می شود و 

ریو مصداق تام حكمروایی خوب شهری است که در آن قوانین اصالح، وظایف تفكیك و مجموعه مدیریت شهری در این سنا

بروکراسی و موازی کاری حذف می شود و ارگان های دست اندرکار گردشگری شهر هماهنگ با یكدیگر و در راستای تحقق 

ریزی حذف می شود و در نامهبا ایجاد مدیریت جامع گردشگری، نگاه بخشی در سیستم براهداف چشم انداز گام می نهند. 

والن برطرف می گردد و ضریب ماندگاری زائر، به عنوان یكی نسبت به گردشگری زیارت در بین مسئها کنار آن تفاوت دیدگاه

های مختلف از جمله اضافه کردن جاذبه گردشگری انسان ساخت، تعریف ترین فاکتورهای رقابتی در گردشگری، از راهاز اصلی

ی و همچنین سازماندهی سفرها  افزایش می یابد و برنامه ریزی های کالن گردشگری بر اساس تقویم زیارتی از تور گردشگر

پیش تعیین شده و مطابق با رویداد های مهم تقویم شمسی و قمری و در نظر گرفتن پیش بینی های وقایع محتمل و 

به صنعت گردشگری این شهر اختصاص می سرانه بیشتری مشهد تاثیرگذار آینده صورت می گیرد و با دید فراملی دولت به 

 .یابد

شرکت های بزرگ و موفق هتل سازی و گردشگری خارجی در کنار متخصصین داخلی دست به تاسیس مجتمع های عظیم 

های ختماناقامتی، تفریحی زده و از هر جاذبه نهفته شهر نظیر کوهپایه های اطراف شهر، مناطق ییالقی حاشیه، بناها و سا

و باستانی به بهترین نحو بهره برداری می کنند و در عین حال تامین اقامتگاه متناسب با شرایط اقتصادی اقشار  تاریخی

 مختلف گردشگر از حالت دغدغه گذشته خارج و می گردد.

طوط هوایی و زمینی، و افزایش ظرفیت خ بازگشت تدریجی ایرالین های خارجی به ایران با ورود ناوگان جدید حمل و نقل،

کفه کیفیت این سیستم باال و کفه قیمت آن پایین می آید و دسترسی به جاذبه ها، اقامتگاه ها و مراکز خرید در سیستم 

 هوشمند حمل و نقل شهری به سهولت انجام می پذیرد.

ف گردشگر با اهداف متنوع در چنین حالتی گردشگری مشهد از حالت تك منظوره و زیارتی خارج شده و پذیرای اقشار مختل

 می گردد.در عرصه گردشگری  کشور گردشگری سالمتامتیاز رقابتی و برگ برندهمی شود و

ا فعال شدن نمایندگی های سیاسی خارجی در کشور و تشكیل شرکت های گردشگری بین المللی داخلی و خارجی همچنبن ب

مجهز به مراکز اطالع رسانی پیشرفته، زیرساخت های فناوری اطالعات )بانكداری الكترونیك، تجارت الكترونیك و ...( به 

با کشور همكاری های خود را    «Booking.com»و آنالین چونهای رزرپلتفورمبهترین نحو محقق می گردد. در این راستا 

رزرو وسایل نقلیه، برداشت وجه نقد و همچنین استفاده از  از سر می گیرند و مشكالت گذشته گردشگران خارجی در

 مرتفع می گردد. بانكی اتبهبود ارتباطبا المللی در ایران های اعتباری بینکارت

رشد سریع علمی در کاروان دانش جهانی می تازد و با باز شدن درهای علمی کشورهای توسعه یافته ایران به عنوان پیشتاز در 

به روی دانشمندان ایرانی دانشگاه های مشهد نیز از این قافله عقب نمانده و بخش آموزش آکادمیك هتل داری و گردشگری را 

در پیش می گیرند. نیروی آموزش دیده ای که با خروج  با حضور اساتید و متخصصین آموزش دیده داخلی و خارجی این رشته

 از دانشگاه در همین صنعت خدمت رسانی می کند.



 

7311 
 

فرهنگ باالی شهروندی و آگاهی عمومی حاکم بر فضای این سناریو محدود به یك یا چند سال اخیر نیست بلكه محصول 

ن و پیش دبستان است که اکنون به بار نشسته است. از برنامه ریزی آینده نگر و آموزش بنیادی از سطوح پایین همچون دبستا

و رونق اقتصادی حاصل از ورود گردشگران خارجی و افزایش سفرهای کسب و کارهای مرتبط با گردشگری سویی با توسعه 

 داخلی، مردم می کوشند با مهمان نوازی و تغییر الگوهای رفتاری به بهترین شكل، میزبانانی در خور باشند.

سناریو آمار جذب گردشگر داخلی و خارجی به نقطه ایده آل چشم انداز بیست ساله کشور می رسد و ضریب اشتغال  در این

زایی و درآمد حاصل از این صنعت نقش موثری در کسب جایگاه برتر اقتصادی در سطح منطقه ایفا می کند. تنها در این 

 مشهد شهری می شود: ،4141سناریوست که با تحقق سند چشم انداز مشهد در افق 

زیارتی، سیاحتی و مذهبی، آرامش دهنده، فرح بخش، با اقتصاد خدماتی و صنایع برتر، مبتنی بر فن آوری و با امنیت مناسب "

 "در سطح جهانی

 نتیجه گیری 

مدیریت  به میزان بسیار زیادی بیانگر وضعیت موجود گردشگری کشور است که در آن علیرغم انفعال "لی لی پوت "سناریو 

شهری، آگاهی نه در حد ایده آل بلكه در حد مطلوب بر جامعه حاکم است. هر چند وضعیت فرهنگ حاکم بر جامعه با 

 پذیرفتن این سناریو برای حال، چالش برانگیز خواهد بود.

 ذهن نخواهد بود.اگر چه روی تاریك داستان است اما با حفظ عملكرد مدیریت شهری به همین منوال دور از  "الپوتا"سناریو

دو سناریو بعدی به علت عدم قطعیت باالی روابط خارجه کشور ، به شدت به آینده و تصمیمات سیاستمداران کشور وابسته 

اند اما آن چه اهمیت دارد برنامه ریزی فرهنگی و آگاه سازی است که نیازمند پایه ریزی است چرا که در صورت تحقق 

در انتظار گردشگری خواهد بود، سناریویی که فرصت پیشرفت  "براب دینگ نگ"ی، سناریو مدیریت شهری پیشرو، بدون آگاه

، به عنوان سناریو مطلوب، رویایی طالیی برای گردشگری به "هوئی هنم"را به راحتی به تهدید تبدیل می کند. آرمان شهر 

گردشگری مشهد تنها در گرو این  4141 ویژه گردشگری منفعل در حال حاضر مشهد است اما دست یافتنی است و تحقق افق

 سناریو شدنی است.
 برای نیل به این سناریو، راهكارهای زیر ارائه می گردد:

الف( برنامه ریزی و سیاست گذاری کاربردی و آینده نگر دولت

یهبود روابط با سایر کشور ها -

اصالح نظام درونی مدیریت شهری -

اصالح قوانین کنونی گردشگری -

قوانین ورود و خروج گردشگرتسهیل  -

تسهیل قوانین گمرکی -

بهبود وضعیت سرمایه گذاری های خارجی و بخش خصوصی -

تفكیك اختیارات سازمان های تصمیم گیرنده -

هماهنگی و مشارکت بخش های ذیربط گردشگری -

 ب( بهبود وضعیت اقامتگاه ها

 تناسب هزینه های اقامتگاه ها با شرایط اقتصادی مسافران -

 کیفیت اقامتگاه هاارتقا  -
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 استاندارد سازی خدمات رزرواسیون اقامتگاه ها -

 اقامتی( -ساخت مجتمع های اقامتی چند منظوره )تفریحی -

 استفاده از الگوهای معماری بومی در ساخت مجموعه های توریستی منطقه -

 ساخت چندین مجموعه  اقامتی بین راهی -

 ج( بهبود وضعیت حمل و نقل

 و تقل هوایی و زمینی بهبود کیفیت سیستم حمل -

 تجهیز امكانات بین راهی موجود -

 افزایش ظرفیت سیستم حمل و نقل درون و برون شهری -

 کاهش هزینه های سیستم حمل و نقل -

 هماهنگی بین انواع ناوگان حمل و نقل عمومی -

 بهبود و مدیریت ترافیك شهری -

 تعریض معابر منتهی به هسته مرکزی شهر -

 هوشمندحمل و نقل پیاده سازی  -

 د( ارتقا خدمات گردشگری

 ارتقا گردشگری پزشكی و درمانی -

 ارتقا گردشگری آموزشی با تاکید بر بخش بین المللی دانشگاه های شهر -

 ارتقا مراکز و مجتمع های تفریحی و تجاری -

 تسهیالت اسكان و پذیراییارتقا  -

 تقویت جاذبه های گردشگری -

 تاریخ و فرهنگی آثار ظ و مرمتحف -

 امنیت گردشگرانتامین  -

 ایجاد پلیس گردشگری -

 ه( فرهنگ سازی و آموزش

 آموزش فرهنگ شهروندی و میزبانی از سطوح پایین تحصیلی -

 وتاریخ فرهنگی آثارظ حفترویج فرهنگ  -

 ی و اداب و رسوم محلیدست صنایعحمایت از -

 تاسیس موزه های ملی و آیینی -

 پذیری فرهنگ عواقب از جلوگیری جهت ریزی برنامه -

 ITارتقا تبلیغات و زیرساخت های و( 

 تهیه نقشه ها و بروشورهای گردشگری شهر مشهد منطبق بر آخرین آمار و اطالعات -

 تهیه فیلم، سی دی و پوسترهایی از جاذبه های شهر مشهد  و توزیع گسترده ی آن -

دی تمام نقاط گردشگری همراه با تمام ایجاد و تقویت ابزارهای اطالعاتی در مبادی ورودی و نصب تابلوهای راهنما در مبادی ورو -

 توضیحات

 برنامه ریزی جهت معرفی گردشگری مشهد در فضای مجازی به زبان های بین المللی -

 حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی برای معرفی صنعت گردشگری مشهد -

 الكترونیك داری بانك ،الكترونیك تجارت ساخت های فناوری اطالعات نظیر: زیرارتقا  -
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 رزواسیون آنالینارتقا  -
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