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 چکیده

 این دلیل به که نحوی به هاستقابلیت سنجش بر مبتنی ریزی برنامه و راهبرد نداشتن ایران در پیشرفت گردشگری هایآفت از یکی

کنندگان  عرضه به را یریناپذ جبران هایزیان و افتدمی رونق از چندی از پس گردشگری الساعه خلق هایفعالیت از بسیاری ویژگی

 زیادی تعداد پذیرای ساله همه به دلیل مطلوبیت توریستی شمالی خراسان استان. کندمی وارد گردشگری سیستم تقاضا کنندگان و

 اقلیم با استان یک وارد مرطوب آب و هوای از عبور از و بعد کنند می انتخاب را شمال جاده زیارت برای که است گردشگران از

 برای فرصت و این از بیشتر و بهتر استفاده برای رسد که می نظر اما با این وجود به؛ شوندمی تابستان فصل در خنک گاهاً و معتدل

 به بجنورد شهرستان بخصوص و استان های گردشگری بنابراین پتانسیل ریزی راهبردی صورت نگرفته و گردشگران برنامه جذب

 از است عبارت پژوهش این اصلی اند. هدفپیشرفت و توسعه گردشگری قرار نگرفتهنسبتاً کامل و مطلوبی در راستای  شکل

 اصلی سوآت. سؤال شاخص از استفاده با راهبری ریزیبرنامه منظر از بجنورد گردشگری پیشرفت و توسعه هایقابلیت بررسی

ترین در سیستم گردشگری مناسب های بجنورد ضعف و هاقوت نیز و تهدیدها و هافرصت با توجه به که است این پژوهش

؟ نتایج این ریزی راهبری پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از مدل سوآت کدام استراتژی استاستراتژی برای برنامه

روش  .است بجنورد شهرستان در گردشگری پیشرفت و توسعه برای راهبرد ترین مناسب تهاجمی دهد که استراتژی مقاله نشان می

 و ای کتابخانه و اسنادی های بررسی از هایهداد آوری برای جمع باشد. این پژوهش روش توصیفی و آمار استنباطی می تحقیق در

 و قوت )نقاطداخلی محیط منظور این برای گردید. استفادهSWOT مدل از ها یافته تحلیل و تجزیه میدانی استفاده و برای

ها از فرایند تحلیل سلسله  سنجش وزن سنجه برای سپس و گردید مطالعه تهدیدها( منطقه و ها خارجی)فرصت محیط و ضعف(

 مراتبی استفاده شد.
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 مقدمه

تواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا  صنایع جهان می پردرآمدترینبه عنوان یكی از  جهانگردی

موجب  جهانگردی یربناهایتسهیالت و ز پیشرفت و توسعهتواند با  کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می

و  الملل نیزمان میان توریسم ب لذا در این مطالعه رابطه هم ،(0931 )توالیی،شود جهانگردی سیستم پیشرفت و توسعه

رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور 

بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم  پیشرفت و توسعهزمان اثر  بررسی هم

-5100) زمانیکشور عضو سازمان کنفرانس اسالمی در بازه  50الملل و رشد اقتصادی برای  ای توریسم بینهمدل

. نتایج (0933آقاسی زاده و همكاران، )گردیده است یزیر هیزمان، پا ویی همتابل یها داده از استفاده با( 0332

 رشد بر اقتصادی آزادی و اقتصاد بودن باز درجه یكی،فیز سرمایه ،الملل نیب توریسم معنادار و مثبتدهنده تأثیر  نشان

 این در اقتصادی رشد که دهد یم نشان الملل بین توریسم مدل در آمده به دست نتایج همچنین. است اقتصادی

و افزایش  شود یم جهانگردی پیشرفت و توسعهب سب بنایی زیر امكانات و تسهیالت پیشرفت و توسعه با کشورها

. همچنین گسترش شود یدرآمد سرانه هر یك از کشورهای اسالمی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا م

 .(0912، بخت و پیروز الوانی)مؤثر است جهانگردی پیشرفت و توسعهبر  ها متیتجارت و کاهش ق

 یزندگ ،یآلودگ صدا، و حاصل از زندگی شهری )سر و روانیروحی  و فشارهایرشد روز افزون شهرنشینی 

به مناطق  و مسافرت گردی و طبیعتآوردن به تفریح  و رویشهری را به گریز از شهر  ( مردمو... یكتراف آپارتمانی،

 مناظر که از طبیعت بكر، هایی مكاناین میان  در .(0932، پاپلی یزدی و سقایی)کند میترغیب  نواز چشم و مناظربكر 

استان خراسان اط مورد توجه گردشگران قرار دارد. مناسب دارند بیشتر از سایر نق وهوای آب ،نواز چشمطبیعی 

گرفتن در مسیر  قرار فراوان، سارهای چشمه ،نواز چشممطلوب، مناظر  هوای و  آببرخورداری از  به دلیلشمالی 

است که برای زیارت جاده شمال را انتخاب  گرانو گردشساله پذیرای تعداد کثیری از مسافران  همه جاده مشهد،

گاهاً خنك در فصل  وارد یك استان با اقلیم معتدل و فرسا طاقت از عبور از یك اقلیم مرطوب و و بعد کنند می

 بایستی میبیشتر از این فرصت برای جذب گردشگران  رسد برای استفاده بهتر ونظر می به .شوند میتابستان 

عبوری از تمام  و گردشگرانشهرستان بجنورد به شكل بهتری برای گردشگران معرفی شود  استان و های پتانسیل

با  شود میتالش  پژوهشاین  در .(0932چاک وای، )های گردشگری استان آگاهی کافی ندارندفرصت ها،پتانسیل

گردشگری استان  های انمندیتومعرفی  مطلوب را برای استفاده و های راهكار SWOTی داستفاده از شاخص راهبر

گردشگری در  پیشرفت و توسعههای یكی از آفت شهرستان قرار داده شود. مسئولین استان و در اختیار مدیران و

هاست به نحوی که به دلیل این ویژگی بسیاری از ریزی مبتنی بر سنجش قابلیت ایران نداشتن راهبرد و برنامه

کنندگان و  ناپذیری را به عرضه های جبرانافتد و زیاناز چندی از رونق میالساعه گردشگری پس  های خلقفعالیت

های گردشگری کند قابلیتکند. این پژوهش از آن جهت که تالش میتقاضاکنندگان سیستم گردشگری وارد می

ردشگری ریزی راهبری با شاخص سوآت تحلیل کند تا بدین وسیله به پایداری سیستم گبجنورد را از منظر برنامه

 نماید.منطقه کمك نماید بسیار ضروری می



 711...  گردشگری پیشرفت و توسعههای بررسی قابلیت

 
 شمدل پژوه :1نمودار 

 0933پژوهش،  های یافتهمنبع: 

-برنامه منظر از بجنورد گردشگری پیشرفت و توسعه هایقابلیت عبارت است از بررسی پژوهشهدف اصلی این 

 نیز و تهدیدها و هافرصت توجه بهبا  که است پژوهش این اصلی . سؤالسوآت استفاده از شاخص با راهبری ریزی

پیشرفت و ریزی راهبری ترین استراتژی برای برنامهگردشگری مناسب سیستمهای بجنورد در ضعف و هاقوت

روش تحقیق در این پژوهش روش  ؟گردشگری بجنورد با استفاده از مدل سوآت کدام استراتژی است توسعه

 میدانی، مطالعات و ای کتابخانه و اسنادی های بررسی از هایهداد آوری جمعبرای  باشد. توصیفی و آمار استنباطی می

داخلی  محیط منظور این برای شد. استفاده SWOT مدل از ها یافته تحلیل و تجزیه برای استفاده و سپس مشاهده

ها  وزن سنجهسنجش  برای سپس و گردید مطالعه تهدیدها( منطقه و ها خارجی)فرصت محیط و ضعف( و قوت )نقاط

 از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

 رویکرد نظری

 اخیر های سال در که چند هر. شود می گرفته نظر در تفریحی مسافرت عنوان به کلی طور  به 0توریسم یا گردشگری

 به. (0932کاظمی، )شود خارج خود زندگی یا کار محیط از آن واسطه به شخص که شود می مسافرتی هرگونه شامل

 طبقه افراد که آمد پدید زمانی از گردشگر واژه. شود می گفته 5توریست یا گردشگر کند می گردشگری که کسی

 شد، تر طوالنی عمرشان و کردند پیدا بیشتری مالی توانایی مردم که زمانی از. نمودند کردن مسافرت به اقدام متوسط

. هستند مند عالقه خود مقصد طبیعت یا فرهنگ هوا، و آب به چیز هر از بیش گردشگرها اغلب. شد ممكن امر این

-)خاص منظور یك به نهایت در بلكه اتفاقی، صورت به نه البته اند، کرده سفر دوردست مناطق به همیشه ثروتمندان

 غذاهای چشیدن و جدید های زبان آموختن هنری، آثار و معروف های ساختمان دیدن برای مثال طور به. (0913لی، 

 tourکلمه  از 9جهانگردی لغت است. جهان تمام در مهم بسیار سیستم یك امروزه یافته سازمان گردشگری. متفاوت

 و مقصد ومبدأ  بین برگشت و رفت زدن، دور معنای به turns التین لغت در ریشه که شده اخذ گشتن معنای به

 یها گونه و انواع یگردشگر .است یافته راه انگلیسی به نهایت در و فرانسه و اسپانیایی به یونانی از که دارد رخش
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 ،گردی ومــب یا سمیاکو تور ،یــدرمان گریــگردش. (0935،حسین زاده دلیر و حیدری چیانه)دارد هم متفاوتی

 و یــورزش گردشگری ،بازاری گردشگری ،گروهی گردشگری ،زمستانی گردشگری ،زیارتی و مذهبی گریــگردش

 که کنیم اشاره گردشگری دیگربه انواع  میتوان یم موارد یناکنار  در. هستند موارد این جمله از تفریحی گریــگردش

 مناطق به افرتــمس یا و کشاورزی ،ماجراجویی مسافرتهای نمونه عنوان به. است کرده پیدا بیشتری رواج امروز

 (.03: 0913 فراهانی، زمانی)باشند سفرها انواع دیگر از توانند یم ،منطقه آن افراد به کمك منظور به مصیبتزده

 و جهانی اقتصاد در گردشگری سهم افزایش که دهد می نشان گردشگری و سفر جهانی شورای برآوردهای

 تولید :کند می کمك اقتصادی حوزه چند بر گردشگری و سفر. داشت خواهد تداوم آینده سال 01 در زایی، اشتغال

 میانگینطور  به ریگردشگر پذ کشورهای تولید ناخالص داخلی در گردشگری سهم ،5113 سال در: داخلی ناخالص

 (.0931خاکی و همكاران، )بود درصد 01 حدود در

 .بود گردشگری با مرتبط شغل یك شغل 00 هر از ،5113 سال در: زایی اشتغال

 حدود در گردشگری کاالهای مبادله و المللی بین بازدیدهای از حاصل صادراتی درآمدهای ،5113 سال در: صادرات

 5103 سال تا حداقل آمار این که رود می انتظار. (21 :0933 دهقانی، )صدائی وبود جهانی صادرات کل از درصد 00

 .کرد خواهد ایفا جهانی اقتصاد در مهمی نقش گردشگری آینده سال چند در لذا،. کند حفظ را خود رشد به رو روند

 در توازن اقتصادی، رشد ی مطالعه به معموالً گردشگری کالن اقتصاد. است کالن اقتصاد اقتصاد، های شاخه از یكی

 این تمام بر یتوجه قابل میزان به گردشگری چون. (0933خدایی، )پردازد می مخارج، و زایی اشتغال ها، پرداخت

 های هزینه با باید اقتصادی منافع ،حال نیباا. هاست دولت بیشتر برای جذابی گزینه گذارد، می تأثیر ها حوزه

 پوند آمریكا، دالر مانند قوی ارزهای)باألخص  خارجی ارز کسب امكان. شود مقایسه اجتماعی و محیطی زیست

 ی پیشرفت و توسعه سمت به را ها دولت دارد، ها پرداخت توازن بر فراوانی مثبت تأثیر که( یورو یا انگلیس

 داخلی ناخالص تولید. کند کمك داخلی ناخالص تولید افزایش به تواند می گردشگری. دهد می سوق گردشگری

 اگرچه. مشخص زمانی دوره یك در کشور یك اقتصاد وسیله به دشدهیتول خدمات و کاالها کل بازاری ارزش یعنی

 زایی اشتغال سطح چند در گردشگری ولی هستند، فصل و وقت پاره معموالً کند می ایجاد گردشگری که هایی شغل

 و( خارجی های شرکت از مثالً،) گذاری سرمایه جذب به تواند می گردشگری عالوه، به. (0913داس ویل، )کند می

 .(21 :0933 دهقانی، )صدائی وکند کمك نیز درآمد تكاثری اثرات بهبود

مدت یا  تواند که بلندمدت، میان می برنامه ها، هر ریزی، فرایندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیت برنامه

ترین  و کلیدی نیتر مهمریزی،  های بیرونی هستند، برنامه که در جستجوی حمایت مدیرانی مدت باشد. برای کوتاه

تواند، نقش مهمی در کمك به جلوگیری از اشتباهات یا  ریزی می . برنامه(0930رحمانی، )سند برای رشد است

و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمك  آینده پیش بینی ریزی به کند. برنامه های پنهان بازی تشخیص فرصت

ریزی  برنامه .نگرد ریزی به آینده می خواهیم برویم. برنامه پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می آنکند.  می

ریزی تعاریف متعددی  متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه (.16: 0912آیر، )شیریزی یعنی اندیشیدن از پ یا طرح

 :ها از این قرار است اند که برخی از آن ارائه کرده

 .آنتعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به  .0
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 .گیری در مورد اینكه چه کارهایی باید انجام گیرد تصمیم .5

 .را فراهم کند آنها و وسایلی که رسیدن به  تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه .9

 .(0916رضوانی، )ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه .6

خود را دارد در عین حال، یك رویداد های ویژه  ریزی، نوعی پدیده عینی اجتماعی است و خصوصیت برنامه

فرد نیست که دارای یك ابتدا و انتهای مشخص باشد بلكه یك فرایند مستمر و دائمی و منعكس کننده  منحصربه

های دقیق، امكان ادامه  ریزی های پیچیده امروزی، بدون برنامه است. در سازمان اهداف تغییرات و در صدد رسیدن به

-ها است ها و تهدیدهای آتی و پیش بینی شیوه مواجهه با آن یزی، مستلزم آگاهی از فرصتر حیات نیست و برنامه

 (.69: 0913خاتمی و مهدیزاده، )

 مقصد یك یا گردشگری بنگاه یك که است اقداماتی تعیین برای جامع فرآیند یكگردشگری  ریزی برنامه و مدیریت

منظم از  ای سلسله ریزی برنامه (.0933 همكاران، و  آبادی  یابد)زنگی دست شده تعیین اهداف به تا نماید طی باید

. شوند میطراحی  هماز اهداف مرتبط با  ای مجموعهاست که برای رسیدن به یك هدف و یا  هایی فعالیتاقدامات و 

 فرآیندی است برای: ریزی برنامهگفت که  توان میبر اساس این تعریف 

 و تعیین توالی تغییرات؛ بینی پیش -

 است؛ نگر آینده -

 ؛گردد میبهینه  های حل راهبرای حل مشكالت به دنبال ارائه  -

، اعم از کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و یا محیطی پیشرفت و توسعهو برای افزایش و به حداکثر رساندن منافع  -

 ؛گردد میطراحی 

 .(0931رضوانی، )انجامد می بینی پیشو به پیامدهای قابل  -

گردشگری( ممكن است در اشكال و  ریزی برنامهاز جمله )ریزی برنامهکه  آید برمیاز این تعریف کلی چنین 

بازاریابی  های زیرساختکالبدی و اقتصادی، تدارک خدمات، ارتقای  پیشرفت و توسعهگوناگون، از جمله  های حوزه

 .(0933یكتا، زارع )کسب و کار صورت گیرد پیشرفت و توسعهو 

برای ملزومات خاص  ریزی برنامهو در عین حال ناکارآمدترین رویكرد  ترین قدیمیجامع،  های برنامهتدوین 

پیشرفت و است که سند راهنمایی کامالً مشخصی را برای  آن. هدف اساسی تدوین برنامه جامع استگردشگری 

 های سازمانو همه  کند میاز اقدامات را تبیین  ای سلسله. برنامه هدف، نهایی یا (0932زاهدی، )ترسیم نماید توسعه

است  آنگام بردارند. از نقاط قوت برنامه جامع  ها هدف آنبه سوی  کند میدولتی و یا خصوصی را تشویق یا وادار 

وارد است، از جمله اینكه  آن، اما ایراداتی نیز به کند میرا ترسیم  پیشرفت و توسعهکه دورنمائی تفصیلی از فرآیند 

است و در عمل واقع  ناپذیر انعطافحداقل در هدایت فعالیتی در حال تغییر همچون گردشگری، بیش از سخت و 

داشته است که از رویكرد تدوین برنامه جامع،  آن بربینانه نیست. ماهیت پویای گردشگری برخی از برنامه ریزان را 

اصلی این دو برنامه در  تفاوت بیشتری برخوردارند، تغییر جهت دهند. پذیری انطباقپویا که از  های برنامه به سوی

انجام  بار یكو هرچند وقت  گیرد میصورت  ای دورهبه صورت  آنبرنامه جامع که تدوین  برخالفاست که  آن
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)سازمان جهانی شود میبه طور مداوم با تغییر شرایط منطبق  پیشرفت و توسعهپویا فرآیند  ریزی برنامه؛ در شود می

 .(0936،جهانگردی

 -0از:  اند عبارتدر گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است. اهم این دالیل  ریزی برنامهبه دالیل متعددی 

زم برای تدارک ساختارند ای که در کنترل پیشرفت و توسعه دارد، سازوکار ال ریزی کالبدی به خاطر توان بالقوه برنامه

آورد. به موازات پیشرفت و  امكانات گردشگری و تأسیسات زیربنایی آن در مناطق جغرافیایی بسیار وسیع، فراهم می

(. در گذشته بسیاری 0936،یابد)سازمان جهانی جهانگردی توسعه گردشگری جنبه جغرافیایی آن اهمیت بیشتری می

های  شد و خاص همان مكان بود. این امر نشانگر افق ریزی گردشگری، در سطح محلی انجام می از اشكال برنامه

گرفتند اما توأم با پیشرفت و توسعه حمل و  نسبتاً محدودی بود که بیشتر الگوهای گردشگری بر اساس آن شكل می

ریزی که قابلیت هماهنگ کردن پیشرفت و توسعه  های برنامه ود سیستمنقل و گسترش فضایی گردشگری لزوم وج

 (.0935 سینایی،ای و حتی ملی را داشته باشند، بیش از پیش ضرورت یافته است) گردشگری در سطح منطقه

. این گسستگی در عناصر گوناگون کند میگردشگری به طور طبیعی از الگویی گسسته پیروی  پیشرفت و توسعه -5

 ها فعالیتبنابراین وجود سیستمی که ؛ یابد میی که در برنامه گردشگری الزم است با هم دیده شوند، انعكاس بسیار

. نماید میرا فراهم آورد، ضروری  سیستماین  های قابلیت پیشرفت و توسعهو از این طریق امكان  را هماهنگ نماید

از الگوی مالكیت و مدیریت یكسانی نیز پیروی  نظر به اینكه در بسیاری از مقاصد گردشگری، عوامل گوناگون

که به تلفیق و ساختارمند نمودن این عوامل بینجامد، بسیار ارزشمند است.  ریزی برنامه، وجود یك سیستم کنند مین

را  ها آنگردشگری و محصول  های مكان توان میدر حوزه بازاریابی،  ریزی برنامه های سیستمبه این ترتیب، با اعمال 

 .(0931)کارگر، مدیریت کرد درستی بهرا  ها آن گیری شكلیج نموده و پس از ترو

پایدار  پیشرفت و توسعهپایدار، ارتباط آشكاری وجود دارد. در مفهوم  پیشرفت و توسعهو اصول  ریزی برنامهبین  -9

وابسته است،  ها آنبه  سیستمنه تنها حفظ منابعی که این  ها آننهفته است که هدف  هایی مداخلهگردشگری تلویحاً 

برای جامعه محلی نیز هم هست. این مهم از طریق مدیریت صحیح منابع  آنبلكه به حداکثر رساندن منافع 

گردشگری و تدوین یك برنامه  پیشرفت و توسعهشكل این نوع مداخالت، برنامه  ترین رایجخواهد بود.  پذیر امكان

 .(0932 )کاظمی،مدیریتی کارآمد برای این منظور است

صورت گرفته در گردشگری و منافع  های گذاری سرمایهبرای توزیع و باز توزیع  مكانیسمی تواند می ریزی برنامه -6

جدید گردشگری و هم در  های مكان پیشرفت و توسعههم به  تواند می ریزی برنامهباشد.  آناقتصادی مرتبط با 

 ، کمك کند.کنند میرا رها  ها آنصورت لزوم، به سازماندهی دوباره مقاصد قدیمی که گردشگران 

 های سیستم، چرا که بسیاری از دهد میاهمیت سیاسی  سیستمبه این  ریزی برنامه های سیستمتلفیق گردشگری در  -2

د. به این ترتیب برای گردشگری نیز به عنوان یك نیروی محرکه و کنترل اهداف سیاسی هستن تأثیرتحت  ریزی برنامه

که پیش از این، به طور جدی چنین جایگاهی  شود میبرای تغییرات اجتماعی و اقتصادی جایگاهی در نظر گرفته 

 .(0932)کاظمی، قائل نبودند آنبرای 

احتمالی تقاضا و هماهنگ  های آلودگیی ، پیش بینریزی برنامهگفت که یكی از اهداف متداول  توان میدر نهایت  -1

کالبدی و ارائه خدمات، در  پیشرفت و توسعهبا کنترل صحیح  ریزی برنامه آننمودن عرضه با تقاضا است. عالوه بر 
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. در حال حاضر شواهد فراوانی (0932 کیامهر،)کند میحرکت  دیدارکنندگان مندی رضایتجهت به حداکثر رساندن 

در  دیدارکنندگان مندی رضایت، احتمال بروز اثرات منفی سطوح پایین دهد میاز سراسر جهان وجود دارد که نشان 

کارآمد  ریزی برنامه، بیش از سایر مقاصد است. این در حالی است که اند نشده ریزی برنامهمقاصد گردشگری که 

)مصلحی، شود میء محصوالت گردشگری در جهت حصول منافع میزبان و گردشگر گردشگری، اغلب منجر به ارتقا

0936). 

 گردشگریی نظریه ها

 آنها را در چهاردسته مطرح کرد: همه توان مینظریه ها و دیدگاه های مختلف درباره گردشگری وجود دارد که 

 اقتصادی دگاهید -1

ورابطه مرکز پیرامون و پیرامون مرکز مسائل کار  بازاریابیدر این دیدگاه مسائل سرمایه داری، عرضه و تقاضا، 

 .(0911مهدی زاده،)قرار می گیرد وکارگری و سرمایه گذاری مورد بحث

 فرهنگی -اجتماعی  دگاهید -2

 .(0936همایون، )مورد ارزیابی قرار گرفته است در این دیدگاه نظریات مثبت گرایان، منفی گرایان و تعامل گرایان

 زیست محیطی و بهداشتی دگاهید -3

گردشگری بومی و بومی کردن  آن. عالوهبر کند میدر این دیدگاه اساس و پایه گردشگری پایداررا مطرح 

 .(0933یعقوب زاده، )گردشگری و آثار مطرح است

 سیاسی و ژئوپولتیکی دگاهید -4

گذارد. گسترش صلح و امنیت بین المللی،  از دید سیاسی گردشگری اثراتی را در درون و برون کشورها به جا می

آثار مثبتی بر گردشگری دارد از نظر ژئولتیكی و ژئوپولتیك  وحدت و خلق ملی گسترش مردم ساالری و غیره

که برخی از آنها رقابت آمیز است و برخی موجب  کند مینظری جدیدی را مطرح  سرمایه، گردشگری مباحث

 (.0931اپلروود، )شود میهمكاری های بین المللی  گسترش

گردشگری مبین این نكته است که در این خصوص چهار رویكرد و دیدگاه عمده را  ریزی برنامهمروری بر ادبیات 

 بیان نمود؛ توان می

 دیدگاه رشد اقتصادی -0

 فضایی -دیدگاه ساماندهی فیزیكی -5

 دیدگاه بهبود شرایط اجتماعی -9

 (.0936،)رنجبریان و زاهدیپایدار پیشرفت و توسعهدیدگاه  -6

گردشگری به عنوان یك فعالیت و کسب و کار طالیی و بدون آلودگی معرفی وپیوسته بر آثار  0311تا اواخر دهه 

پیامدهای زیست محیطی به دغدغه  0331. در دهه شود میو به ویژه منافع سود اقتصادی تاکید  آنمطلوب و منافع 

با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از  0331 برنامه ریزان تبدیل شده و در دهه

پایدار آغاز شد. تجربه نشان داده است که هرجا  پیشرفت و توسعهسوی گردشگری انبوه به سوی رویكرد 
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افته است، مشكالت زیست محیطی و اجتماعی ی پیشرفت و توسعه ریزی برنامهگردشگری به صورت اتفاقی و بدون 

؛ (0933دهقانی،  صدائی و)خواهد بود آنور پیدا کرده اند و در دراز مدت مشكالت گردشگری بیشتر از منافع ظه

د به گونه ای جاذبه یك مقصد توریستی توان میغیر قابل کنترل و بدون مدیریت گردشكری  پیشرفت و توسعهزیرا 

نداشته باشند و همین امر سبب بروز مشكالت جدی را کاهش دهد که دیگر گردشگران عالقه ای برای رفتن به آنجا 

 پیشرفت و توسعه. به عبارت بهتر (0930 فرد و همكاران، دانایی)اقتصادی و اجتماعی برای جوامع محلی شود

بودی منطقه نیز منجر خواهد نه تنها پایداری را به دنبال نخواهد داشت که خود به نا ریزی برنامهگردشگری بدون 

 .(11: 0936آبادی،  ده بیكی ی و موسیگردید)نصرالله

، 0311که پس از سال  کند می، ترجمه سبزی( در کتاب مدیریت گردشگری پایدار، عنوان 0931جوان سوار بروک )

 پایدار ایجاد کردند. پیشرفت و توسعهچند کتاب مرجع راهی نو را به سوی مفهوم 

چالشی از تفریحات و سرگرمی ها جوامع را از آثار  -چهارمموج  گزارش مایكل راورز تحت عنوان 0312در سال  -

 .(0939رنجبریان و زاهدی،)بالقوه رشد عظیم فعالیت های تفریحی و زمان تفریحات آگاه کرد

منتشر شد و توجهات را به سوی اثرات منفی بالقوه توریسم  0319کتاب توریسم جوانان: خیر یا شر در سال  -

 کشاند.

توسط دی کارت درباره نقش توریسم در اقتصاد  0313در سال  پیشرفت و توسعهتوریسم، رویدادی برای  بکتا -

 به رشته تحریر در آمد. پیشرفت و توسعهکشورهای در حال 

تاثیرگذار از توریسم تحت عنوان اثرات اقتصادی، اجتماعی و فیزیكی توریسم توسط  ای مقاله، 0335در سال  -

 باره تاثیرات گسترده توریسم نوشته شود.ماتیسون و وال در

رابطه بین توریسم و جامعه میزبان، برای اولین بار به طور مشروح پیتر مورنی در بحث توریسم، تحت عنوان: یك  -

 .(0932 اقدم و همكاران، زاده رسول)عنوان شد 0332بیگانه اجتماعی، در سال 

قیقاتی اش به توریسم و آثارآن از نقطه نظر توریست در مقاله تح نویسنده سوئیسی به نام جاست کریپندوفت به -

 0331نگاهی داشته است. چند کتاب عمومی دیگر در سال های قبل از  0331تعطیالت روندگان منتشره در سال  نام

از اشكال که در تالش بودند بر رفتار توریست ها به طور مستقیم با آگاه کردن آنها از اثرات منفی بعضی  منتشر شدند

تعطیالتی که برای زمین  و کتاب 0330در سال  توریست خوب نوشته وود و هاوش توریسم اثر بگذارند. کتاب

)نصراللهی و باشد میدو نمونه از مهم ترین این کتاب های  0335هزینه ای ندارند نوشته الكینستون و هایلر در سال 

 .(11: 0936آبادی،  ده بیكی موسی

مصطلح گردید. در این زمان متولیان و دانشجویان توریسم شروع به  0331گردشگری پایدار از سال های پس از 

. اگرچه عبارت توریسم (0930 ضیایی و همكاران،)خودشان کردند سیستمتفسیر پیامدهای گزارش برونتلند برای 

در شهر لیدز در مورد اینكه  0331زمان متداول شده اند ولی همایش بزرگی در سال  آنسبز و مباحث سبز از 

توریسم پایدار امروزه چه مواردی را در بر می گیرد و مباحثی در مورد سایه های سبز برگزار شد. استفاده از لغت 

رشد سیاست های سبز و  0331های پس از  توریسم سبز منعكس کننده عالقه روزافزون به مباحث محیطی در سال

بریتانیا، آلمان و فرانسه بود. توریسم سبز در کل درباره کاهش هزینه های محیطی و افزایش مزایای محیطی توریسم 
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. برای مثال در (0935 امیرحاجلو و همكاران،). این مفهوم به شدت در چرخه فعالیت دولت ها اثرگذارشدباشد می

رشی تحت عنوان توریسم و محیط: حفظ توزان منتشر کرد. این گزارش ، هیئت توریستی انگلیسی گزا0330سال 

روش های دوست دار محیط زیست  توریسم به پیشرفت و توسعهحاوی مجموعه ای از رهنمودها برای 

 .(11: 0936آبادی،  ده بیكی بود)نصراللهی و موسی

توریسم پایدار به طور معمول تری مورد استفاده قرار گرفت. این عبارت در برگیرنده  ، عبارت0331از سال های 

نیروی کار  آندیدگاهی برای توریسم بود که اهمیت جامعه میزبان را به رسمیت می شناخت، دیدگاهی که در 

مقاله سبز  راین مفهوم دو تمایل به حداکثر سازی مزایای اقتصادی توریسم برای جامعه میزبان دارد.  کند میفعالیت 

: 0936آبادی،  ده بیكی ه اروپا به رسمیت شناخته شده بود)نصراللهی و موسیتوسط اتحادی 0332منتشره در سال 

11). 

هاست. اجالس پایدار در تمامی زمینه پیشرفت و توسعهدر مجموع گردشگری پایدار حاصل تالش در دستیابی به 

ای  پیشرفت و توسعهبرزیل دولت های کشورهای مختلف جهان را به سمت در ریودوژانیرو  0335زمین در سال 

 .(0932، تهرانی شریفی یوسفی و)سوق داد که حداقل زیان و لطمه را به محیط زیست وارد سازد

به خصوص  پیشرفت و توسعهبه عنوان رویكرد اساسی برای هرنوع  ای گستردهمفاهیم پایداری اکنون به نحوه 

د اهداف متعادل توان میگردشگری پذیرفته شده است. برخالف رویكرد سنتی، گردشگری پایدار  پیشرفت و توسعه

اقتصادی و زیست محیطی را در سطح ملی و ناحیه ای تامین نماید، از جمله مهمترین اهداف گردشگری  -اجتماعی

 .(0936آبادی، ده بیكی نصراللهی و موسی)به موارد زیر اشاره نمود توان میپایدار 

 اصالح کیفیت جامعه میزبان و ارتقاء سطح کیفی زندگی آنها -0

 بهره مندی بازدید کننده ها از تجارب حاصل از گردشگری -5

 حفظ محیط زیست منطقه -9

 تامین درآمد و منافع اقتصادی پایدار برای جوامع میزبان -6

دشگری را به صورت زیر بیان نموده بازاریابی گردشگری اصول پایداری در گر المزدن در کتاب خود تحت عنوان

 است؛

طبیعی، اجتماعی، فرهنگی( بسیار حائز اهمیت و به معنای )استفاده پایدار از منابع: حفظ و استفاده از منابع  -0

 .(0930ور و همكاران،  پیله)تجارت در دراز مدت است

ن های دراز مدت را می گیرد و به عدم مصرف بیش از حد و اتالف: این امر جلوی هزینه های بازسازی و زیا -5

 .کند میکیفیت گردشگری کمك 

حفظ تنوع: حفظ و ارتقای تنوع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی برای پایداری درازمدت گردشگری اهمیت ویژه ای  -9

 .(0935 پور و همكاران، داداش)کند میدارد و گردشگری را انعطاف پذیر 

راهبردی محلی و ملی با لحاظ  ریزی برنامهگردشگری در یك چهارچوب  پیشرفت و توسعه: بسط و ریزی برنامه -6

 .دهد میتاثیرات زیست محیطی، پایداری درازمدت گردشگری را افزایش 
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حمایت از نظام اقتصاد محلی: گردشگری باید با تحت پوشش قرار دادن فعالیت های اقتصادی محلی و مدنظر  -2

 محیطی از نظام های اقتصادی حمایت نماید.قرار دادن ارزش ها و هزینه های زیست 

مشارکت جوامع محلی: مشارکت کلی جوامع محلی در بخش گردشگری نه تنها به نفع خود آنها و محیط است،  -

 .(0936 علیپور و همكاران،)بلكه نوع تجربه گردشگری را بهبود می بخشد

گردشگری و سازمان  سیستممدیران و سرمایه گذاران  مشاوره با افراد زی نفع و عامه مردم: مشاوره بین مسئوالن، -1

که همه دوشادوش هم کار کنند و اختالف منافع را کنار  شود میها و نهادهای محلی مهم است این امر باعث 

 بگذارند.

 استخدام خدمه محلی آن آموزش خدمه: آموزش خدمه و کارکنان باعث رعایت استاندارها می گردد و کنار -3

 .(11: 0936آبادی،  ده بیكی کیفیت گردشگری را بهبود می بخشد)نصراللهی و موسی

، نه دهد میگردشگری از آنجا که بازاریابی اطالعات کاملی را در اختیار گردشگران قرا  سیستممسئولیت بازاریابی  -3

، بلكه رضایت مشتری را شود میتنها سبب افزایش احترام نسبت به محیط فرهنگی، اجتماعی و طبیعی نواحی دیدنی 

 .(Miciel, 1989)دهد مینیز افزایش 

اطالعات و تجزیه و تحلیل نه تنها به حل و فصل مشكالت گردشگری  آوری جمعانجام تحقیق: پژوهش،  -01

 و مشتریان در بر خواهد داشت. سیستمبلكه مزایایی را برای مقاصد،  کند میکمك 

که به ترتیب  باشد میدیدگاه  6مفهوم توریست پایدار شامل  پیشرفت و توسعهکلرک بیان داشت که  0331در سال 

 عبارتند از: آنزمانی و وسعت 

  دیدگاه طرفین دو قطبی: که بر مبنای این دیدگاه، توریسم گروهی و توریسم پایدار به عنوان دو قطب دیده

 از توریسم گروهی چشم پوشی کنیم.توریسم پایدار داریم، نباید  پیشرفت و توسعه. اگر امید به شوند می

  اما تایید شده شوند مینهایی دو قطب دیده  ای گستردهتورسیم پایدار و توریسم گروهی  آندیدگاه طیفی: مطابق ،

ها پیدا  آناست که سایه های متفاوت بسیاری از پایداری و توریسم گروهی وجود دارند که میتوان در نقاط میانی 

 .(Gunn, 2002)کرد

  د توریسم گروهی را پایدار تر سازد.توان میکار مثبت  کند میدیدگاه جنبشی: دیدگاهی را بیان 

  ند برای پایداری شدن در تكاپو باشند.توان میتمام اشكال توریسم  آندیدگاه همگرایی: که مطابق 

که امروزه گردشگری با توجه به دامنه تقاضا و نیازهای فضاهای جغرافیایی رو به  دهد میدر کل شواهد نشان 

بوده، از اهمیت و جاذبه و جاذبه خاص برخوردار است. در سه دهه اخیر که اقتصاد سنتی تعدادی  پیشرفت و توسعه

ها  آنبه اقتصاد  با رکود سختی مواجه بوده، گردشگری پیشرفت و توسعهاز کشورها به ویژه کشورهای در حال 

جوامع را به درآمد دیگری وابسته نموده است. لذا دولت ها  آنکمك نموده و این امر خود دوام و ادامه حیات 

 ,Chiang Lee)همواره در تالش هستند تا سرمایه گذاران جریان گردشگری را در مكان های مختلف برقرار سازند

2008). 

حلی کمك می نماید، بلكه بهبود وضعیت جوامع محلی را به دنبال دارد در واقع گردشگری نه تنها به اقتصاد م

منطقه ای گردشگری باید در چهارچوب سیاست های گردشگری در سطح  ریزی برنامههمچنین الزم به ذکر است که 
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منطقه ای گردشگری دسترسی به زیر ساخت ها و رو ساخت ها برای همه مناطق  ریزی برنامهملی قرار گیرد. با 

 پیشرفت و توسعهپایدار زمینه ساز  پیشرفت و توسعهد با گرایش به توان میمتعادل می گردد. بر این مبنا گردشگری 

 .(Burkart, 1981)منطقه ای به شكل گیری گردشگری در منطقه گردد

 مطالعه مورد محیط

 شهر این. است  شده بنا آالداغ کوه رشته های کوهپایه در و ایران شرق شمال در شمالی خراسان استان مرکز جنوردب

 شهرهای با بجنورد. آید می شمار به کشور شهر چهارمین و چهل جهت، این از و بوده خراسان بزرگ شهرهای ازجمله

 :شود می تلفظ بُژنُرد خراسان شمال لهجه در شهر این نام. است همسایه آشخانه اسفراین، شیروان،

 موقعیت جغرافیایی -1

 این. است بجنورد استان شهر بزرگترین. است ایران شرق درشمال بجنورد شهر مرکزیت به شمالی خراسان استان

 خراسان مردم شد. اکثریت ایجاد استان، سه به خراسان استان تقسیم از پس و 0939 سال در دولت مصوبه با استان

( ترکمن عموماً) سنت اهل از اقلیتی اگرچه باشند، می استان های فارس و ها ترک کردها، شامل که هستند شیعه شمالی

 هستند. ساکن استان در نیز
 1331 سال سرشماری شهرستان تفکیك به شمالی خراسان تراكم و وسعت جمعیت، -1 جدول

 
 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

 نفر 300215 آن جمعیت. است ایران استان پانزدهمین نظر این از که است مربع کیلومتر 53696 استان این مساحت

 شهر ترین پرجمعیت شیروان شهر آن از پس و است شمالی خراسان استان شهر ترین پرجمعیت بجنورد. باشد می

 شیروان، شهرهای با شرقی جنوب تا شرقی شمال از و ترکمنستان با شمال از است. بجنورد شمالی خراسان استان

 .(065: 0930آبادی، ور و فیض )پیلهاست همسایه راز و آشخانه جاجرم، با غربی شمال تا غربی جنوب از و اسفراین
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 موقعیت استان خراسان شمالی-1نقشه 

 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

 اسفراین، شیروان، ،(استان مرکز) بجنورد شهرستان 3 از مربع کیلومتر 53013 حدود مساحتی با شمالی خراسان استان

 از جغرافیایی؛ موقعیت نظر از استان این. است شده تشكیل گرمه و فاروج جاجرم، وجرگالن، راز سملقان، و مانه

 با غرب از و سمنان استان با غربی جنوب از رضوی، خراسان استان با جنوب و شرق از ترکمنستان، کشور با شمال

 .است مرز هم گلستان استان
 موقعیت بجنورد در تقسیمات كشوری-2جدول 

 شهرها ها شهرستان

 نفر هزار 55 آشخانه نفر هزار 35 سملقان و مانه شهرستان

 نفر هزار 10 اسفراین نفر هزار 059 اسفراین شهرستان

 هزار 033 بجنورد نفر هزار 996 بجنورد شهرستان

 نفر

 نفر هزار 50 جاجرم نفر هزار 91333 جاجرم شهرستان

 نفر هزار 33 شیروان نفر هزار 015 شیروان شهرستان

 نفر هزار 03 فاروج نفر هزار 11 فاروج شهرستان

 نفر هزار 00 گرمه نفر هزار 52 گرمه شهرستان

 نفر هزار 1 درق جرگالن و راز شهرستان

 نفر هزار 6 ایور 

 نفر هزار 9 آباد صفی 

 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

 حیدران تپه و پهلوان به معروف باستانی محوطه. دارد آن کهن تاریخی قدمت از نشان استان این در شده کشف آثار

 در( اسپاخو سنگی بنای) اسالم از قبل پابرجای باستانی اثر ترین قدیمی. دارند سال هزار 05 از بیش قدمتی جاجرم،

 بر دیگری دلیل نیز اسپاخو روستای در آسیایی شاهراه شمال کیلومتری 2 فاصله در سملقان و مانه شهرستان غرب
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 مرز کیلومتر 530 با) ترکمنستان کشور با شمال از جغرافیایی موقعیت نظر از استان این است ادعا این صحت

 گلستان استان با غرب از و سمنان استان با غربی جنوب از رضوی، خراسان استان با جنوب و شرق از ،(مشترک

 .(065: 0930آبادی، ور و فیض )پیلهاست مرز هم

 
  نقشه استان خراسان شمالی -2نقشه 

 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

 تقسیمات كشوری

 .است  شده تشكیل سكنه دارای روستای 315 و دهستان 61 بخش، 01 و شهر 01 شهرستان، 3 از استان این
 1331 -كشوری تقسیمات براساس استان شهرستانهای عمومی مشخصات-3 جدول

 
 استان( ریزی برنامه و مدیریت )سازمانمنبع: 

 1331 سرشماری روستایی و شهری مناطق تفکیك به شمالی خراسان های شهرستان جمعیت -4 جدول
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 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

 .یافت ارتقا جرگالن و راز شهرستان به و شد جدا بجنورد شهرستان از جرگالن و راز بخش 0935 سال در
 تقسیمات كشوری بجنورد-4جدول  

 شهرها گرمخان بخش شهرها بجنورد شهرستان مركزی بخش

 خان گرم حصار گرمخان دهستان بجنورد آالداغ دهستان

  گیفان دهستان  باباامان دهستان

 بدرانلو دهستان

 

 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان 

 آب و هوایی شرایط -3

 .شود می تقسیم هموار و پست( ب کوهستانی نواحی( الف: قسمت دو به ها ناهمواری نظر از شمالی خراسان

 در یاب تازه روستای در آن نقطه ترین پست و متر 9120 آالداغ های کوه رشته در جهان شاه قله آن نقطه ترین مرتفع

 سطح از متر 0951 استان متوسط ارتفاع. دارد قرار دریا سطح از متر 611 ارتفاع با اترک رودخانه خروجی قسمت

 جوان های کوه از و سوم دوران کوهزایی حرکات آخرین حاصل شناسی زمین نظر از استان های کوه .باشد می دریا

 کپه کوه رشته .شوند می تقسیم آالداغ کوه رشته -5 داغ کپه کوه رشته -0: عمده بخش دو به ها کوه این. باشند می

 ترکمنستان پست دشتهای از( داغ کپه گسل) آباد عشق گسل بوسیله و شده واقع استان شمال در کوه رشته این: داغ

 .شود می جدا آالداغ جنوبی کوه رشته از فاروج شیروان، بجنورد، سملقان، و مانه دشتهای و اترک رودخانه بوسیله و

 رسوبی، ساختار متعدد گسلهای وجود و دارند زاگرس با شناسی زمین ساختار نظر از زیادی شباهت ارتفاعات این

 برای مساعدی شرایط آن شكاف و درز دارای های سنگ وجود و آتشفشانی های فعالیت فقدان چینها، بودن نامتقارن

 و مانه هایدشت توسط ارتفاعات این: آالداغ کوه رشته .نماید می ایجاد گاز و نفت منابع و زیرزمینی آب ذخایر

 جاجرم حوالی در منطقه ترین غربی در آالداغ. است  شده جدا داغ کپه کوه رشته از فاروج، شیروان، بجنورد، سملقان،

 یكسری با آالداغ شمالی جبهه. پیوندد می البرز کوه شاه کوهستانی رشته به ارتفاع کم های کوه یكسری بوسیله

 )داداشاست کرده  پیدا ارتباط جاجرم دشت با گسلهایی طریق از آن جنوبی جبهه و اترک رود به گسلی های پرتگاه

 .(051: 0935پور و دیگران، 
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اقلیم مدیترانه خراسان شمالی که تفاوت چشمگیری با سرزمینهای مجاور خویش از نظر برخورداری از مواهب 

. خراسان شمالی از نظر طبیعی محصور بین شود میطبیعی دارد، در حقیقت دروازه شمالی خراسان قدیمی محسوب 

ن در جنوب و مجموعاً سرزمینی کوهستانی با جها شاه,  کوه کپه داغ در شمال و دنباله البرز یعنی آالداغدو رشته 

 استان که شرایط بسیار مساعدی برای کشاورزی و دامپروری دارد. باشد میدشت های حاصلخیز در میان کوه ها 

کشور دنیا بزرگتر است  20شورمان و استان ک 06کیلومتر مربع وسعت دارد که از  53011خراسان شمالی حدود 

کیلومتر  511شمالی از شمال به کشور ترکمنستان  خراسان .باشد میاستان کشور بیشتر  1جمعیت این استان نیز از 

مرز مشترک دارد همچنین از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی و از مغرب به استان گلستان و از سمت جنوب 

 .(051: 0935پور و دیگران،  )داداشباشد مییه غربی با استان سمنان همسا
 1331 و 1334 سال در شمالی خراسان استان روستایی هایراه وضعیت -1 جدول

 
 استان( ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

آب و هوای این استان متنوع ولی در مجموع معتدل کوهستانی است که رشته کوه کپه داغ در قسمت شمالی و کوه 

آالداغ و شاه جهان در جنوب استان دشت های مرکزی را احاطه نموده اند که زمینه بسیار مناسبی برای  های

وجود تنها رودخانه دائمی و پرآب شرق ایران  .کشاورزی و دامپروری، تولید میوه در این استان ایجاد شده است

سد بزرگ به نام های بیدو از اسفراین و این استان و احداث چهار  سارهای چشمهو  آناترک و سرشاخ های متعدد 

شورک و بارزوی شیروان و شیرین دره مانه و سملقان در تامین منابع آب این استان اهمیت ویژه ای دارند. میزان 

تنوع اقلیم های مختلف در استان  .ر استمیلی متر متغی 211 تا 511ی مختلف بارندگی در این استان در نواح

وجود کوهستان ها و جنگل ها و مراتع وسیع و منابع آب سرشار بسیار چشمگیر  خراسان شمالی به دلیل

 .(051: 0935پور و دیگران،  )داداشباشد می
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 1331 و 1334 سال در استان دمای متوسط -6 جدول

 
 شمالی( خراسان استان هواشناسی کل منبع )اداره

 بیشینه و كمینه دما در استان -7 جدول

 
 شمالی( خراسان استان هواشناسی کل منبع )اداره

 تمام در بجنورد شهرستان نواحی در. است مرتفع های فالت و کوهستانی مناطق از متشكل بیشتر بجنورد شهرستان

 .است روز 011 از بیشتر آن سالیانه یخبندان روزهای میانگین و است حاکم سرما زمستان فصل
 1331 و 1334 هایسال در غبار و گرد و یخبندان با همراه روزهای میانگین -8 جدول

 
 شمالی( خراسان استان هواشناسی کل منبع )اداره

 قرار وسیعی گستره در دما تغییرات دامنه خاطر همین به که است گرم نسبتاً ها تابستان و سرد ها زمستان منطقه این در

 .گیرد می
 

 



 731...  گردشگری پیشرفت و توسعههای بررسی قابلیت

 1331 و 1334 هایسال در بارش روزهای میانگین -3 جدول

 
 شمالی( خراسان استان هواشناسی کل )ادارهمنبع 

 های پژوهشیافته

 و شغل مولد سیستم سومین و است برخوردار جهانی سطح در خوبی بسیار جایگاه از اکنون هم توریسم سیستم

 تر نزدیك موجب گسترده بسیار درآمدزایی ضمن سیستم این. باشد می خودروسازی و نفت سیستم از بعد سرمایه

 که است رسانده باور این به را همه توریسم سیستم های قابلیت. است شده یكدیگر به ها فرهنگ و اقوام ملل، شدن

 و پیشرفت و توسعه حال در کشورهای در اقتصادی بیشتر چه هر پیشرفت و توسعه برای میانبری راه سیستم این

 جهانگردان تعداد افزایش بخصوص گردشگری، پیشرفت و توسعه چراکه است؛ یسیستم کشورهای در ثروت تولید

 سیستم پیشرفت و توسعه. شود می میزبان ای منطقه یا اقتصادی فعالیتهای از وسیعی طیف رونق باعث المللی، بین

 باال، بیكاری میزان همچون معضالتی با که ایران جمله از پیشرفت و توسعه حال در کشورهای برای ویژه به توریسم،

 باستانی، طبیعی، های دیدنی از سرشار طرف از و است مواجه محصولی تك اقتصاد و ارزی منابع محدودیت

 .(091: 0936 بگلو، نصراهلل بایندور )علیپور واست برخوردار فراوانی اهمیت از است، تفریحی و زیارتی تاریخی،

 سیستم این در گذاری سرمایه است اجتماعی و اقتصادی بعد دو دارای مشخصأ توریسم سیستم در گذاری سرمایه

 رقابتی به خارجی گردشگران جذب امروزه. است افزایش به رو جهانگردی های جاذبه دارای کشورهای تمام در

 ملی اقتصاد پیشبرد در تنها نه سیستم این زیرا است؛ شده تبدیل گردشگری سیستم در درگیر نهادهای بین در فزاینده

 مشاغل کننده ایجاد حال عین در و آلودگی از عاری و پاکیزه است، یسیستم بلكه دارد نقش ارزی درآمدهای و

 آگاهی افزایش ضمن جغرافیایی، -اجتماعی وسیع ارتباطات به توجه با نیز اجتماعی بعد از توریسم سیستم. جدید

 بیشتر چه هر پیوند و تحكیم برای مناسبی بستر مختلف اقوام سنن و آداب باورها، زندگی، نحوه مورد در ملی های

 .آورد می فراهم را ملی پیش از بیش همبستگی و مردم
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 های بخش میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان شمالی شاخص-11جدول 

 
 شمالی( خراسان ریزی برنامه و مدیریت منبع: )سازمان

 غذاهای صنایع دستی، بكر، و زیبا طبیعت موسیقی، مختلف، اقوام تاریخی، پیشینه داشتن با شمالی خراسان استان

پیشرفت و  به دتوان می زمینه این در و است گردشگری زمینه در قوی پتانسیل دارای...  و مذهبی های جاذبه محلی،

 نتوانسته بخش این و است شده در استان گردشگری بخش به کمی توجه تاکنون متأسفانه. نماید کمك استان توسعه

 5 ستاره، چهار و سه هتل 6 تعداد 0930 سال در شمالی خراسان استان در .برسد استان این در خود واقعی جایگاه به

 و اتاق 035 تعداد. اند نكرده تغییری قبل سال به نسبت آمار این که دارد وجود تارهس كی لهت 0 و ستاره دو هتل

 زایشاف صددر 56 و 63 ب،ترتی به گذشته سال به نسبت که دارد وجود استان هتلهای در تتخ 691 دادتع و سوئیت

 را دیصدر 16/59 افزایش که بوده دصدر 02/3 برابر 0930 سال در استان در هتل تخت اشغال دصدر. داشته اند

 دارای که باشود می وردم 02 زنی استان گردی بوم های اقامتگاه و مهمانپذیر تعداد. دهد می نشان را 36 البه س نسبت

 را زایشاف دصدر 65 و 6/9 ترتیب به 0936 سال به نسبت 0932 سال در آمار این. میباشند تخت 696 و اتاق 025

 0936 سال به نسبت که است شده ثبت استان در 0932 سال در تاریخی ابنیه و آثار مورد 01 تعداد .دهد می نشان

 .(091: 0936 بگلو، نصراهلل بایندور )علیپور واست داشته کاهش دصدر 11/01 دودح

 و تعمیر فرهنگی و اریخیت مهم بناهای شده، زتجهی جهانگردی قطبهای و کانونها مراکز تعداد سال، این در نینچهم

 تعداد .است کاهش داشته درصد 11/6 قبول سال به نسبت که باشد می مورد 51 برابر شده، حریم ساماندهی

 59/3 سال گذشته به نسبت که است بوده نفر 023033 سال این در تاریخی بناهای و موزه ها از بازدیدکنندگان

 کاهش که بوده نفر 23 برابر روز هر در استان موزه های از بازدیدکنندگان تعداد متوسط. است داشته کاهش درصد

 .(091: 0936 بگلو، نصراهلل بایندور )علیپور ودهدمی نشان 0936 سال به نسبت را بازدیدکنندگان درادی 61
 شمالی خراسان استان در جهانگردی و ایران گردی بخش شاخص های -11 جدول 

 
 (شمالی خراسان ریزی برنامه و مدیریت سازمانمنبع: ) 



 739...  گردشگری پیشرفت و توسعههای بررسی قابلیت

 بجنورد گردشگری پیشرفت و توسعه هایقابلیت تحلیل

گیری از  با بهره بایستی بتواندمایل است در این موقعیت قرار داشته باشد  ای کهمنطقههر همان طوری که گفته شد 

های منطقه مورد : در این زمینه مروری بر نقاط قوت و فرصتها را به حداکثر برساند ها، استفاده از فرصت توانمندی

 :دهد میمطالعه مطلوبیت این استراتژی را نشان 
 نقاط قوت منطقه بجنورد در زمینه گردشگری -12جدول 

 )درونی(نقاط قوت 

S0= منطقه جهانگردی و خالی جهت سرمایه گذاری در متنوع پتانسیل های و استعدادها طبیعی، منابع از برخورداری 

S5= آسیایی بزرگراه به آسان دسترسی و مجاورت منطقه، از اسفراین-بجنورد دوباندی و باندی تك آسفالته محور عبور 

S9= تأمین انرژی و تولید برای خورشیدی پاک انرژی از مندی جهت بهره مناسب طبیعی شرایط 

S6= از برخورداری سال، گرم فصل در سیبریایی جبهه های تأثیر 

 غربی مالیم باد و لطیف هوای با معتدل هوای و آب 

S2= بكر و طبیعی تنوع چشم اندازهای ،ممتاز جاذبه های اکوتوریستی از برخورداری 

 S1=،پیاده رویکوهپیمایی و  شرایط مناسب برای برگزاری تورهای طبیعت گردی 

S1= آب سطحی منظم درمانی و امالح درمانی و منابع ی معدنی جهت آب ها سرابو  برخورداری از چشمه ها 

S3= های  نبود ریزگردها و شرایط مناسب جهت رؤیت ماه شوال، صور های خاص جوی مانند فلكی، اجرام آسمانی و پدیده هوایی، برخورداری از ارتفاعات، فقدان آلودگی های نوری و

 شهاب سنگی

S3=زمستانی ورزش های هوایی و ، موتورسواری،رانیجمله اتومبیل از منطقه در متنوع و متعدد تفریحی و ورزشی جاذبه های 

 S01= جهانگردیبا  عمرانی مرتبط ژه هایبرخورداری از مصالح ساختمانی با کیفیت و مقاوم نظیر سنگ مالون، شن و ماسه جهت اجرای پرو 

S00= برخورداری از شرایط زمین شناسی، ژئومورفولوژی، فیزیوگرافی و هیدرولوژی مناسب برای احداث سد و دریاچه های مصنوع 

S05= امنه ای نظیر ریزش، اشكال حاصل از فرایندهای د های افقی، چین خورده و شكسته، ساختمان ،توده های نفوذی ،مخروط افكنه ها ،ها نظیر انواع پادگانهبرخورداری از انواع لندفرم

 از عمل انحالل و فرسایش آبی ناشی ه و ثانویهبیرونی نظیر فرایندهای اولیهای  بهمن و لغزش، اشكال ناشی از دینامیك

S09= چشم انداز زیبا و تنوع توپوگرافی نظیر وجود ناهمواری کوهستان، پایكوه، دشت میانكوهی و دره ای 

S06=ی با رنگ و مقاومت متفاوتتنوع لیتولوژیكی و سازندهای سطح 

S02=گردشگران پذیرایی و اقامت زمینه در باغات از استفاده امكان 

 0933پژوهش،  های یافتهمنبع: 

 گردشگری زمینه در بجنورد منطقه هایتفرص -13 جدول
 ها)بیرونی(تفرص

O0= جمعیت ساکن در منطقه برای درآمد افزایش و خدماتی و اقامتی های زمینه در زایی اشتغال امكان 

O5=  (کناره جاده)آسیایی بزرگراه با مجاورت و منطقه از آسفالته روستایی بین های راه و اسفراین -بجنورد محور عبور و وجود 

O9= راپل عملیات و ارتفاع از پرش سواری، بالن سواری، پاراگالیدر چتربازی، سواری، کایت های ورزش سایت احداث منظور به توپوگرافی مساعد شرایط 

O6= منطقه در ژئوپارک و اکوپارک اکوکمپ، احداث برای مناسب شرایط 

O2=همنطق درهای محلی و بین المللی نمایشگاه و هاجشنواره باچوخه، کشتی مسابقات برگزاری امكان 

O1= محیط با فرهنگی مبادالت فرصت 

O1= منظور تفرج و تفریح به محیط طبیعی از بهینه استفاده های طبیعی وها و میراثحفاظت از ارزش و درک جهت محلّی مردم برای مناسب هایفرصت ایجاد 

O3= علمی گردشگران و آموزشی تورهای جلب مناسب برای فرصت و شهرهای استان و بجنورد در دانشگاهی واحد 93 از برخورداری 

O3= منطقه کیلومتری 01فاصله  در بجنورد بین المللی فرودگاه وجود 

O01= شمالی خراسان استان پیشرفت و توسعه سوم محور عنوان به آن پیشرفت و توسعه و اکوتوریسم زمینه در به سرمایه گذاری استان مسئوالن و مدیران ویژه توجه و مثبت نگاه 

O00= باال بودن میزان امنیت در منطقه 

O05=منطقه روستاهای در معكوس مهاجرت پدیده وجود 

O 09= جهانگردی بخش در مالی و اعتباری برای سرمایه گذاری گذاری مؤسسات و ها بانك بهره کم تسهیالت از بیشتر بهره مندی امكان 

 O06= شده منابع طبیعی و چرای کنترل از صیانت و حفظ برای اداری نهادهای فعالیت افزایش 

 0933پژوهش،  های یافتهمنبع: 

 نمایدمی کمك آن از منتج راهبردی عناصر و است آمده وجود به ها فرصت و قوت نقاط تقابل از تهاجمی استراتژی

 محیط سوی از شده مهیا هایفرصت از بیشتر چه هر مندیبهره جهت در خود قوت نقاط از مطالعه مورد منطقه تا

. است استوار بیرونی هایفرصت و درونی قوت نقاط بر تمرکز استراتژی این در دیگر بیان به. نماید استفاده خارجی
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 بجنورد منطقه در اکوتوریسم پیشرفت و توسعه منظور به موجود هایبرتری از برداری بهره جهت زیر راهكارهای

 گردد:می ارائه

 منطقه گردی طبیعت های جاذبه از مندی بهره در اقتصادی پیشرفت و توسعه با توأم اکوتوریسم -

 ای دره و کوهستانی مناطق با متناسب اکوتوریسم پیشرفت و توسعه جهت گردشگری های پتانسیل از هدفمند استفاده - 

 سرمایه منظور به ملی پیشرفت و توسعه صندوق بهره کم تسهیالت و اجرایی دستگاههای مدیران مساعدت از استفاده -

 گردشگری بخش در گذاری

 بوم زیست حفظ و محیطی زیست ابعاد گرفتن نظر در با ژئوپارک و اکوپارک اکوکمپ، احداث در گذاریسرمایه افزایش - 

 منطقه در

 امور کل اداره کمك با زایی اشتغال و درآمد ایجاد راستای در محلی ساکنان گذاری سرمایه برای مناسب بستر ایجاد - 

 استانداری محروم مناطق و روستایی

 و ایمنطقه آب طبیعی منابع کشاورزی، جهاد گردشگری، و فرهنگی میراث سازمان مانند مرتبط هایدستگاه بین هماهنگی -

 منطقه گردی طبیعت هایجاذبه و طبیعی های میراث از صیانت منظور به زیست محیط

 علمی گردشگران زیاد تعداد به توجه با دانشگاهی و علمی گردشگران جذب کردن عملی -

 منطقه به هاآن دادن سوق و معرفی جهت مسافرین و گردشگران تجمع مراکز در تبلیغاتی تیزرهای پخش - 

 گردشگر حداکثری جذب جهت در گردشگری هایفعالیت گسترش - 

 منطقه در تفریحی و ورزشی هایزمینه در گذاری سرمایه و ورزشی توریسم هایجاذبه از مندی بهره - 

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری نتیجه

قرار گیرد و اولین قدم برای  پیشرفت و توسعههر منطقه با توجه به پتانسیل ها و توانمندیهای موجود خود میتواند در مسیر 

. از طرف دیگر، گردشگری با دارا بودن نقش راهبردی و کلیدی استاقتصادی  پیشرفت و توسعهك منطقه، ی پیشرفت و توسعه

شهرستان بجنورد منطقه ای میتواند تاثیر عمدهای بر تولید درآمد و جذب سرمایه در منطقه داشته باشد.  پیشرفت و توسعهدر 

ابنیه تاریخی  اثر و 12شهرستان بیش از این در  زیرا کشور در زمینه جذب گردشگر میباشد مستعد یكی از شهرستان های

 ورده شده است.وباستانی وجود داردکه برخی از مهمترین آنها در جدول زیر آ
 مهمترین آثار تاریخی وگردشگری شهرستان بجنورد -14 جدول

 اهمیت)قدمت ومعماری( محل نام اثر

 از اسالم و بعدقبل  جنوب شرقی شهر تپه معصوم زاده چهارمغان

 قاجاریه خیابان شریعتی شمالی عمارت مفخم

 قاجاریه خیابان شریعتی شمالی بنای آیینه خانه مفخم

 اسالمی -اشكانی  کیلومتری غرب شهر 2 قلعه کهنه کندمحوطه 

 قاجاریه کیلومتری غرب شهر 1 بنای بش قارداش

 قاجاریه روستای علی آباد کوشك باغ علی آباد

 پهلوی متری شمالی 95 ابانیخ بنای مقبره شهدا

 اواخر قاجاریه خیابان طالقانی شرقی کوچه جاجرمی حسینیه جاجرمی

 قاجاریه میدان شهید سبزه میدان

 تاریخی دوره و م.ق اول هزاره روستای ینگی قلعه تپه سنجر

 آهن عصر م.ق اول هزاره قلعه ینگی روستای غربی جنوب م ک قلعه ینگی تپه

 متاخر مفرغ عصر -م.ق دوم هزاره قلعه ینگی روستای غربی جنوب م ک قلعه ینگی تپه

 اسالم میانه قرون تا اشكانی آلمادوشن روستای غالمان دهستان آلمادوشن ارگ

 اشكانی غالمان روستای جرگالن و راز بخش باال ارگ قلعه

 اشكانی-مفرغ ایرقایه روستای-جرگالن دهستان ایرقایه تپه

 )سازمان میراث فرهنگی استان خراسان شمالی(: منبع



 737...  گردشگری پیشرفت و توسعههای بررسی قابلیت

این شهرستان هرساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران است اما تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمینه 

راهبردی اقدام به ارائه راهكارها و  ریزی برنامهجذب گردشگر دست یابد. در پژوهش حاضر با بكارگیری فرایند 

شده است. در این فرایند با بررسی نقاط قوت،  گردشگری پیشرفت و توسعهتعیین راهبردهای کاربردی در جهت 

ایم که استراتژیهای مناسب در  ، به این نتایج رسیدهبجنوردی گردشگری شهرستان ها فرصتضعف، قابلیت ها و 

. در واقع راهبرد استگردشگری شهرستان، در اولویت نخست راهبردهای راهبردهای تهاجمی  ریزی برنامه

گردشگری شهرستان تلقی میشود و  پیشرفت و توسعهبه عنوان بهترین راهبرد در  باالترز راهبردهای تهاجمی با امتیا

 های پتانسیلاین راهبرد تقویت مدیریت و بازاریابی گردشگری شهرستان به منظور معرفی هر چه بهتر  درباید 

پایدار  ت و توسعهپیشرفگردشگری شهرستان و جذب گردشگران بیشتر، توجه ویژه شود. همچنین برای رسیدن به 

طبیعی،  های جاذبهمناطق نمونه گردشگری بویژه مناطق دارای  پیشرفت و توسعهگردشگری در شهرستان، راهبرد 

 .شودپیشنهاد می

و میتوان در   دید  شـهرستان تـحرک بـیشتری بـه خـود خواهد جهانگردیقـطعا با عملیاتی شدن این راهبردها، 

جدول برنامه   به  همچنین با توجه .امید بیشتری داشت  شهرستان  در  جهانگردیدار پای  توسعۀ  جـهت رسـیدن به

مناطق دارای جاذبه   بویژه  جهانگردیراهـبرد توسعۀ مناطق نمونۀ  ،ریزی استراتژیك کمی در راهـبردهای تـهاجمی

و   ، دره های زیبااکوتوریسمهای مربوط به   جاذبه  ههای طبیعی، توجه بیشتر به جاذبه های طبیعی شهرستان بعالو

زیر میباشند:   ترتیب  های آب معدنی و دیگر جاذبه های طبیعی زیبای شهرستان میباشند. سایر اولویت ها به  چشمه

موجود شهرستان به گردشگران،   بهتر و تـوسعۀ امـاکن تاریخی  ، معرفی توریستی  تقویت و توسعۀ مجتمع های

  گردشگران و امكان برگزاری نمایشگاههای ملی و بین  به  و افزایش کیفیت ارائه خدمات رفاهیها بازارچه  تقویت

شهرستان، راهبردهای تعیین شده در  جهانگردیبرنامه ریزی تـوسعۀ   اجرای  که در راستای بجنورد  شهر  در  المللی

 باشندتی میو حیا  مهم  بسیار  جهانگردیجهت رسیدن به توسعۀ پایدار 

  منابع
 گردشگری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم. سیستم(، مروری بر 0931توالیی، سیمین)

گردشگری پایدار؛ مطالعه موردی:  پیشرفت و توسعه(، نقش امنیت در 0933)و زهره هادیانی زاده میابراهآقاسی زاده، عبداهلل و عیسی 

 .0933پایدار گردشگری، آذرماه  پیشرفت و توسعهشهرستان چابهار، مجموعه مقاالت برگزیده اولین همایش ملی امنیت و 

 .فرهنگی مطالعات مرکز، تهرانمدیریت توریسم،  فرآیند( 0912)بخت معصومه پیروز و ، مهدیالوانی

 (، گردشگری)ماهیت و مفاهیم(، تهران: انتشارات سمت.0932)و مهدی سقایی نیمحمدحسپاپلی یزدی، 

 دفتر تهران، اعرابی، محمد و پارساییان علی ترجمه اول، چاپ  اندازی جامع المللی در چشم بین گردشگری (،0932)گیچاک وای، 

 سوم. چاپ فرهنگی، های پژوهش

 .، انتشارات سمتتهرانتوریسم،  مدیریت ،(0932)مهدیکاظمی، 

 .بازرگانی نشر وچاپ  شرکتافتخاری،  الدین رکن عبدالرضا ترجمهدر جهان سوم،  پیشرفت و توسعه وگردشگری  ،(0913)جانلی، 

ی، ا هیناح پیشرفت و توسعهو امیدها، مجله جغرافیا و  ها چالش(، توریسم در ایران، 0935)چیانهحسین زاده دلیر، کریم و رحیم حیدری 

 سال اول، شماره یك، دانشگاه فردوسی مشهد.

فضایی شهری در ایران، مجموعه  پیشرفت و توسعه(، جایگاه جهانگردی در 0931)خاکی، اسداهلل و مهری اذانی و شهال زمانی فروشانی

 .991مقاالت هفته پژوهش، ص 

http://www.tourismroham.com/tag/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c
http://www.tourismroham.com/tag/%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c
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پایدار اقتصادی، مجموعه مقاالت برگزیده اولین همایش ملی  پیشرفت و توسعه(، رابطه متقابل امنیت، گردشگری و 0933خدایی، حامد)

 پایدار گردشگری. پیشرفت و توسعهامنیت و 

دفتر تهران: نی، راهبردها و آثار، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی، مبا -مدیریت جهانگردی (،0913)داس ویل، راجر

 .های فرهنگی پژوهش

(، طرح مشكالت مدیریت، حفاظت، تفرج و گردشگری مناطق حفاظت شده استان اصفهان، سازمان مدیریت و 0930رحمانی، جمشید)

 ی استان اصفهان.زیر برنامه

 توریسم، انتشارات پیام نور. سیستمفیا و (، جغرا0916)اصغر یعلرضوانی، 

 گردشگری روستایی با رویكرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول. پیشرفت و توسعه(، 0931رضوانی، محمدرضا)

(، بررسی عوامل مؤثر در حفاظت از مناطق طبیعی گردشگری از دیدگاه گردشگران، مجموعه مقاالت 0933زارع یكتا، محمدجواد)

 پایدار گردشگری. پیشرفت و توسعهبرگزیده اولین همایش ملی امنیت و 

 ارشاد اسالمی، چاپ اول.(، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، انتشارات وزارت فرهنگ و 0932زاهدی، شمس السادات)

 های فرهنگی. ی جهانگردی، ترجمه عبداهلل زاده، محمود، تهران: دفتر پژوهشا منطقهی ملی و زیر برنامه ،(0936)سازمان جهانی جهانگردی

 .5 جلد جهانگردی، همایش بخش مقاالت مجموعه ایران، در جهانگردی جغرافیای ،(0935)حسین سینایی،

 گردشگری در ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح. سیستمشهرنشینی و  پیشرفت و توسعه(، 0931کارگر، بهمن)

 ( مدیریت گردشگری، تهران: انتشارات سمت.0932کاظمی، محمد)

 .9206 نفت، روزنامه ایران شماره با پولخداحافظ  رویای گردشگریرونق  ،(0932غالمرضا) کیامهر،

 توریسم، راهبردهای علمی و عملی در اصفهان. سیستم( شناسایی موانع 0936مصلحی، محسن)

 ی برون رفت از آن، مهندسین مشاور فرنهاد.ها راه(، بحران گردشگری در ایران و 0911مهدی زاده. جواد)

 صادق. ی: ارتباطی میان فرهنگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام( جهانگرد0936هادی) همایون، محمد

 .و دانشگاه آزاد، چاپ اول استراتژیكفرهنگی و ارائه راهكارها، تهران، مرکز تحقیقات  گردشگری (،0933یعقوب زاده، رحیم )

 (، ترجمه نگار قدیمی، نشر افكار، تهران.ها استیس(، اکوتوریسم )اصول، تجربیات و 0931اپلروود، مگان)

 شناخت گردشگری نشر چهارباغ، چاپ دوم.(، 0936)رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی

روستایی، فصلنامه  طبیعت در گردشگری و گردشگری: گردشگری ی پیشرفت و توسعه(، 0933امین دهقانی) اسكندر و سید صدائی،

 35 جغرافیا، شماره آموزش رشد

 ابزارهای بر تحلیلی: ایران اسالمی جمهوری گردشگری ظرفیت (، ارتقای0930اصغر فانی) داریوش جاوید و علی حسن و فرد، دانایی

 03 گردشگری، شماره مدیریت گردشگری، فصلنامه مطالعات ملی گذاری مشی خط

 2 گردشگری، شماره مدیریت مدیریت، فصلنامه مطالعات و تنوع: گردشگری (، رویدادهای0939بهرام و محمد زاهدی) رنجبریان، 

 سیستم هایمحدودیت و ها(، فرصت0932وند) پور و یوسف زینی صمد عدلی محمدتبار و احمد میر صمد و سید اقدم، زاده رسول

 91 شناسی، شماره جامعه ایران، فصلنامه مطالعات در گردشگری

 ایران، فصلنامه مطالعات عالی آموزش نظام در گردشگری (، جایگاه0930احمدی) مژگان تراب اصغر سعیدی و محمود و علی ضیایی،

 01 گردشگری، شماره مدیریت

 با ملی سطح در گردشگری اثرات بندی اولویت و (، ارزیابی0935احمد زنگانه و ابوالفضل زنگانه) سیمین توالیی و الهام و امیرحاجلو،

 01 ای، شماره منطقه ریزی برنامه، فصلنامه Topsis تكنیك از استفاده

 شهرستان مطالعه) گردشگری پیشرفت و توسعه فرهنگی و اجتماعی اثرات بر (، تحلیلی0932تهرانی) محمد شریفی جواد و یوسفی،

 63 ، شمارهپیشرفت و توسعه بیرجند(، فصلنامه راهبرد



 731...  گردشگری پیشرفت و توسعههای بررسی قابلیت

 محیطی،  زیست عوامل بر استناد با: پایدار گردشگری عملكرد ـ اهمیت (، تحلیل0936آبادی) ده بیكی فریده موسی زهرا و نصراللهی،

 5 شماره - اول دورهشهری،  اقتصادی، فصلنامه گردشگری و اجتماعی

شمالی،  خراسان استان در میر و مرگ جغرافیایی توزیع بر مؤثر (، عوامل0930آبادی و هادی افرا) رضا فیض اصغر و علی ور، پیله

 03 ای، شماره ناحیه پیشرفت و توسعه و فصلنامه جغرافیا

 استان در فضایی های نابرابری و یافتگی فت و توسعهپیشر سطوح (، سنجش0935مجتبی رفیعیان) سمانه علیزاده و هاشم و پور، داداش

 50 ای، شماره ناحیه پیشرفت و توسعه و فازی، فصلنامه جغرافیا منطق مدل از استفاده با شمالی خراسان

 اجتماعی بجنورد(، فصلنامه راهبرد شهر: موردی مطالعه) گردشگری پایدار (، مدیریت0936بگلو) نصراهلل مژگان بایندور عباس و علیپور،

 06 فرهنگی، شماره
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