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 چکیده

های اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای الزم جهت بهبود آن، از جمله گاموكار كسبشناسايی موانع موجود در محیط 

آيد. هدف اصلی اين مطالعه، های اقتصادی به شمار میاولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت

ری مذهبی در اين شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگ وكاركسبريزی راهبردی به منظور بهبود فضای برنامه

ن شهر با تمركز بر گردشگری مذهبی رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد فضای كسب و كار اقتصاد ايباشد. از اينشهر می

كارشناس  90شناسايی شد و تکمیل پرسشنامه توسط  ريزی استراتژيكبا استفاده از تکنیك سوات و ماتريس كمّی برنامهو 

 نشان دادتبیین گرديد. نتايج  های اجرايی مناسبیلیاتی و سیاستهای مرتبط با اين حوزه، انجام و اقدامات عماز سازمان

در  أكید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبیمشهد با تشهر مقدس اقتصاد شهری وكار كسبموقعیت استراتژيك فضای 

رو راهبرد حمايت از فعاالن اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی باشد؛ از اينت تدافعی میوضعی
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 مقدمه -1

 كه شودتعريف می هايیفعالیت وكار به عنوانكسب

 بها  خدمات را بهه منظهور فهروش و    و خريد كاالها و تولید

عواملی  .(7011گیرد )كوسلی، برمی كسب سود در هدف

از جمله سالمت نظام اداری، امنیت اجتمهاعی، ببهات در   

هههای اقتصههادی، قهوانین و مقههررات و همچنههین  سیاسهت 

وكهار جديهد يها    كیفیت نظام قضايی، در ايجاد يك كسب

وكارهای قديمی مؤبرند. تغییر در اين عوامل توسعه كسب

تواند بر وكار( میو قدرت مديران كسب )فراتر از اختیارات

وكارهای مختلف، مؤبر باشد. مجموعه ايهن  عملکرد كسب

 گهذار بیرأتنیز گذاران بازده و ريسك سرمايهعوامل كه بر 

از . ايهن تعريهف   نامنهد وكار میخواهد بود را محیط كسب

( 7011وكهار، بهر اسهاس مطالعهه میهدری )     محیط كسب

 ،دسهته نخسهت   اسهت: بنهدی گسهترده   سه دسهته  شامل

ههای پهولی،   های كالن اقتصهادی از قبیهل سیاسهت   جنبه

بیر روشهنی بهر بهازده    أته و شود ارزی را شامل می و مالی

برای مثال نرخ بهاالی مالیهاتی باعه      ؛دارد یگذارسرمايه

 ،در حهالی كهه تهورم    ؛شودگذاری میكاهش بازده سرمايه

دوم  ی بههازده را افههزايش خواهههد داد. دسههتهپههذيرنوسهان 

 ،برای نمونه ؛شامل حکمرانی، نهادها و ببات سیاسی است

و میزان آن، بهر  گذار حاكمیت قانون بر تصمیمات سرمايه

نهادها باشد. آن تأبیرگذار میسازماندهی و گذاری سرمايه

از قبیههل میههزان كلههی  ؛نیههز شههامل نهادهههای ییررسههمی

هستند و های اجتماعی اعتماد، سرمايه اجتماعی و شبکه

روابهط معهامالتی جديهد و گسهترش بنگههاه را     مسهئولیت  

ههای ضهروری   دسته سوم شامل زيرساخت .برعهده دارند

ونقهل، بهرو و   از قبیهل حمهل   ؛گهذاری مولهد  برای سرمايه

وكار در يك تعريف كلی، محیط كسب .باشندمیمخابرات 

گذارد مجموعه عواملی است كه بر عملکرد بنگاه تأبیر می

تواند آن را به سهولت تغییهر دههد. بررسهی    نمی اما مدير

هههای مختلههف وكههار در بخههشوضههعیت محههیط كسههب 

ههای انهدكی بها ههر دارد كهه ضهرورت       اقتصادی، تفهاوت 

ريزی استراتژيك جهت بهبود اين محیط در بررسی برنامه

 رسد.الزم به نظر می ،هر بخش اقتصادی

هايی كه در عرصه اقتصهادی جههان   جمله بخشاز 

ای كننهده های اخیر از رشهد چشهمگیر و خیهره   الطی س

برخوردار بهوده و تها دو دههه آينهده بهه پردرآمهدترين و       

تأبیرگذارترين بخش اقتصهادی كشهورها تبهديل خواههد     

(. 7012فهر،  شد، صنعت گردشگری است )صالحی، خوش

وكهار گردشهگری و   كسب بررسی موانع موجود در توسعه

حهوزه، در توسهعه    وكار ايهن همچنین بهبود فضای كسب

باشهد.  هرچه بیشتر گردشگری، بسیار حهازز اهمیهت مهی   

میلیهون زازهر و    79شهر مقدس مشههد سهاالنه پهذيرای    

گردشههگر اسههت و از جايگههاه خاصههی بههه عنههوان مقصههد  

باشد؛ اين شهر به دلیل گردشگری در كشور برخوردار می

درصهدی گردشهگران از تولیهد ناخهال       71تها   79سهر 

ه شهرهای بزرگ و مههر كشهور در حهوزه    داخلی، در زمر

گیرد. در زمینه گردشگری مذهبی نیز گردشگری قرار می

های خهدماتی شههر   )به عنوان يکی از مهمترين زيربخش

مشهد مقدس( مهمترين شهر كشور شناخته شده اسهت.  

اقتصههادی ايههن شهههر در واقههع متههأبر از وضههعیت    پايههه

ساالنه بیش  باشد؛ به طوری كه با ورودگردشگری آن می

میلیون گردشگر به مشهد، ايهن شههر بهه يکهی از      79از 

های گردشگری ايران تبديل شده اسهت )میرزاپهور،   قطب

انداز رو به گسترش بخش خدمات (. با وجود چشر7011

اقتصادی و نگاه مهديران ايهن    های مختلفدر میان بخش

شهر بر توسعه حوزه زيارت و گردشگری مهذهبی در  كالن

وكهار در حهوزه گردشهگری مهذهبی، از     له كسهب آن، مقو

باشهد. اگرچهه   جمله مواردی است كه نیازمند توجهه مهی  

طهور عهام متهأبر از    حوزه گردشگری بهوكار كسبمحیط 

هايی نیهز  وكار در كل كشور است، اما تفاوتمحیط كسب

ههها، تفههاوت در در آن وجههود دارد. تفههاوت در زيرسههاخت

ای و ای منطقههههههنگههرش مههديران اسههتانی و سیاسههت 

همچنین نحوه مديريت و اجهرای قهوانین در ههر اسهتان     

وكهار گردشهگری بهین    ها در محیط كسبتواند تفاوتمی

 استانی را نیز ايجاد نمايد.   

 راسهتای  در معنوی كشور، عنوان پايتخت مشهد به

عهدم   بها  كمهی و كیفهی زيهارت امهام رضها ) (      توسهعه 
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 باشهد. مواجهه مهی   ،منهافع  و هها هايی میهان هزينهه  توازن

 ههای ارگان تعدد از ناشی هایگیریدر تصمیر چندگانگی

های توسعه و تسههیالت،  زيارت )دفتر طرح در امر دخیل

 بها ضهمانت   راهبردی از اسناد امکان پیروی عدم (،7011

لهزوم   مديران بهه آن،  بلندمدت پايبندی به الزام و اجرايی

 ها در آنهها، دستیابی به كیفیت بیشتر در برخی نارضايتی

 شههروندان  ههای زيرسهاخت  و به خهدمات  روزافزون فشار

 و در مههديريت قههوانیننسههبی برخههی از ضههعف  بههومی،

 از مرتبط بها زيهارت،   هایو فعالیت خدمات از برداریبهره

و اسهتان خراسهان    های مشههد مقهدس  محدوديت جمله

 بهر  بلندمهدت  در صهورت اسهتمرار   در كهه  رضهوی بهوده  

 جهای  بهر  عمیقهی  منفهی  ابهرات  آن،توسهعه   هایظرفیت

 روايهن  (. از7021خواهند گذاشهت )قهدمی و همکهاران،    

 شفاف، ها در چارچوبیاز جمیع ظرفیت بهینه برداریبهره

 اههداف  در راسهتای پیشهبرد   توانهد مهی  پايدار و بلندمدت

بر ايهن  نقش مهمی را ايفا نمايد.  ملی، و ایمنطقه توسعه

تحقیق حاضر در پی شناسهايی موانهع موجهود در     ،اساس

گردشگری مذهبی و تعیین راهکارهای وكار كسبمحیط 

 باشد.در اين حوزه میوكار كسبالزم جهت بهبود فضای 

 

 پیشینه تحقیق -2

در كشههور در خصههو   بیشهتری اگرچهه مطالعههات  

از مورد نیاز اسهت امها   بخش گردشگری وكار كسبفضای 

( 7021مطالعهه ینیهان و همکهاران )   توان به آن میان می

كه با ههدف ارزيهابی فضهای كهارآفرينی و بهبهود فضهای       

وكار در زمینهه گردشهگری روسهتايی انجهام شهده      كسب

است، اشاره كرد. اين مطالعه با استفاده از شیوه پیمايشی 

در روستای اورامان وكار كسبتهیه پرسشنامه از فعاالن و 

، مدل مؤسسهه  7012طی سال  كردستاندر استان  واقع

جهههانی نظههارت بههر كههارآفرينی را بههرای ارزيههابی فضههای 

كارآفرينی گردشگری در اين روستا به كار گرفته است. بر 

نفهر از   721اساس نظر كارشناسان، نمونه مهورد بررسهی   

 70سؤال بر اساس  70فعاالن اقتصادی تعیین شد كه به 

 شاخ  از مدل مهذكور پاسهخ دادنهد. نتهايج آن مطالعهه     

نشان داد افهراد دارای تحصهیالت دانشهگاهی، بیشهترين     

 سطح مشاركت گردشگری را در اين منطقه دارا بودند. 

( با توجه به تأبیر همهه  7012فر )نوابخش و رفیعی

جانبه توسعه روستايی بر زندگی مهردم روسهتاها و نقهش    

گردشگری روستايی بر آن، در مطالعه خود بیان داشهتند  

اجتمههاعی گردشههگری در منطقههه  كههه آبههار اقتصههادی و

روستايی زيارت از توابهع شهرسهتان گرگهان، از پتانسهیل     

نسبتاً بااليی در اين زمینه برخوردار است. بر اساس نتايج 

گهذاری در  به دست آمده از اين تحلیل، افهزايش سهرمايه  

گهذاری دولتهی   اين روستا و توجه بیشتر دولت و سهرمايه 

یشهرفت روسهتا در زمینهه    تواند پشتوانه خوبی برای پمی

ههای ايهن تحقیهق    گردشگری باشد. به طور كلهی، يافتهه  

حاكی از آن است كهه رونهق گردشهگری در ايهن روسهتا،      

ضمن تأبیرات مثبت، تنگناهايی را به همراه دارد كه برای 

استفاده بهتر از رونق گردشگری در روستای زيهارت بايهد   

 د.  ها به قوت و تهديدها به فرصت تبديل شونضعف

( در 7012نهههوربخش و اكبرپهههور سراسهههکانرود )  

های گردشگری ای، فرايند گردشگری شهری، جاذبهمقاله

شهری و انوا  آن را مورد بررسی قرار داده و در ادامه بهه  

تههأبیر اقتصههادی گردشههگری شهههری بههه خصههو  در    

های حاصل، نشهان داد كهه   اند. يافتهشهرها پرداختهكالن

به گستردگی مديريت شهری در  در حال حاضر و با توجه

توانهد  های توريستی مهی گیری از جاذبهشهرها، بهرهكالن

نقش مهمهی در معرفهی شههرها بهه عنهوان يهك جاذبهه        

شههرها،  گردشگری جههانی در ارتبهاط بها اقتصهاد كهالن     

 داشته باشد.

( در 7011آبهههادی )چشهههمه و زنگهههیمحمهههدی ده

ههای اكوتوريسهر   سنجی توانای، به ارزيابی و امکانمطالعه

استان چهارمحهال بختیهاری بها اسهتفاده از مهدل بررسهی       

از  ،هههای تحقیههقانههد. يافتهههپرداختههه 7(SWOT) سههوات

های ايهن اسهتان در زمینهه صهنعت نوپهای      بررسی توانايی

، بیهانگر ايهن   9محیطهی گردی يا گردشگری زيسهت طبیعت

                                                           
1- Strength, Weakness, Opportunity, Threat  
2- Eco-Tourism  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
93

.2
.6

.7
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 17

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1393.2.6.7.0
https://iueam.ir/article-1-70-fa.html


 3131بهار ، ششمـــــــــــ فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 112 

 

 

واقعیت بوده است كه استان چهارمحال بختیاری به لحها   

موقعیت جغرافیايی خا  خود و واقع شدن بین دو قطهب  

صنعتی اصفهان و خوزستان، داشتن آب و هوايی مطبو  و 

منهدی از  دلپذير، به ويژه در فصهل بههار و تابسهتان و بههره    

نواز طبیعی، ظرفیت تبديل شهدن بهه يکهی از    مناظر چشر

 گردی كشور را داراست.  زرگ طبیعتهای بقطب
 

 مبانی نظری   -3

ای، ( در مطالعه7012احمدپور داريانی و همکاران )

وكهار و توسههعه  بهه بررسهی ارتبههاط میهان محهیط كسههب    

كههارآفرينی پرداختنههد. آنههها نشههان دادنههد كههه محههیط   

توانهد از  كشور از نظر كارشناسهان داخلهی مهی   وكار كسب

برخوردار باشد. نتايج اين پهژوهش  مطلوبیت بیشتری نیز 

بندی الگوی بانك جهانی و ساير الگوههای محهیط   با رتبه

 گرايی دارد.كسب و كار، هر

وكار شههری، موفقیهت   بر اساس مبانی نظری كسب

باشهند: بافهت   ها تهابعی از سهه عامهل مهرتبط مهی     شركت

وكهار،  سیاسی و اقتصادی در سطح كهالن، محهیط كسهب   

صورت  با هر بهها. اين سه عامل كتراهبرد و عملیات شر

. ارتباط دارنهد دو طرفه )از باال به پايین و از پايین به باال( 

از باال به پايین، بافت سیاسی و اقتصادی، بسترساز بهوده؛  

وری و محههیط رقابههت وكههار، فضههای بهههرهمحههیط كسههب

بخشهد و از پهايین بهه بهاال نیهز      هها را بهبهود مهی   شركت

موجهب افهزايش   هها  كهارايی مناسهب شهركت   وری و بهره

وكهار  گردد. بهبود فضای كسبها میدرآمد و رشد مالیات

كنهد.  نیز به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی كمك می

وكار كشهور، فراينهد   از سوی ديگر، ضعف در محیط كسب

ريهزد و  گهذاری اقتصهادی را بهه ههر مهی     تولید و سیاست

الگوهای متعددی برای  شود.موجب بازدارندگی تولید می

وكهار وجهود دارد كهه از آن میهان،     ارزيابی محیط كسهب 

وكهار بانهك جههانی، الگهوی     الگوی ارزيابی محیط كسهب 

ODCED7 پذيری جههانی  ، الگوی رقابت9، الگوی يونیدو

                                                           
1- Oregon Department of Community and Economic 

Development 

2- Unido 

، 4وكهار ، الگوی تصوير محیط كسب0مجمع جهانی اقتصاد

و شهههاخ  آزادی  1شهههاخ  آزادی اقتصهههادی جههههان

   توان نام برد.را می 0اقتصادی

ريزی شههری، در پهی   رويکرد استراتژيك در برنامه

پاسخگويی به انبوهی از معضهالت شههری شهکل گرفتهه     

اسههت؛ ايههن معضههالت شههامل مشههکالتی هسههتند كههه    

های جامع در رويهارويی بها آنهها ناكهام مانهده بهود       برنامه

(Halla, 2007). های مختلهف  در واقع، نیازها و ضرورت

يههك سههو و ناكههامی رويکردهههای سههنتی در    شهههری از

گیری نگرش پاسخگويی به آنها از سوی ديگر، باع  شکل

(. ايهن رويکهرد در   7019راهبردی شده است )سهعیدنیا،  

كه امروزه به عنوان يکی از  -زمینه پايداری توسعه شهری

 -مطرح اسهت  97معضالت اساسی شهرهای دنیا در قرن 

باشد؛ زيرا ههدف  وردار میای برخاز اهمیت و جايگاه ويژه

آن، هدايت شهر بهه سهمت منهافع بیشهتر، كهاهش آبهار       

منفی، ارتقای كیفیت زندگی شهری و در نهايهت توسهعه   

پايدار شهری است. يکی از ابعهاد رويکهرد توسهعه پايهدار     

بهه   ،باشد. پايداری اقتصهادی شهری، بُعد اقتصادی آن می

نهابع و  معنای برايند تخصهی  بهتهر، مهديريت كهاراتر م    

گذاری خصوصی و دولتی همچنین جريان مستمر سرمايه

(. شهرهای توريستی نیز 7017است )لقايی و محمدزاده، 

با توجه به رويکرد خا  گردشهگری كهه دارنهد بايهد بهه      

حهوزه  وكار كسبلحا  توسعه پايدار اقتصادی و توجه به 

ريهزی راهبهردی مناسهبی را در سهطح     گردشگری، برنامه

وكهار  تخاذ رويکرد گردشگری در حوزه كسبشهری و با ا

داشته باشند. ايهن مطالعهه بها اسهتفاده از روش سهوات و      

وكار جهانی و های كسبتهیه پرسشنامه بر اساس شاخ 

وكهار  تکمیل آن توسط كارشناسان فعال در حوزه كسهب 

گردشگری؛ از جمله كارشناسان سازمان میراث فرهنگهی،  

ی، استانداری، آستان صنايع دستی و گردشگری، شهردار

های صنفی خدماتی قدس رضوی، اتاو بازرگانی و اتحاديه

                                                           
3- World Economic Forum’s Annual Global 

Competitiveness Reports 

4- Business Environment Snapshot 

5- Economic Freedom of the World 

6- Index of Economic Freedom 
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ريزی اسهتراتژيك در  در سطح شهر مشهد، رويکرد برنامه

 گردشگری را مدنظر قرار داده است.وكار كسبفضای 

 

 روش تحقیق -4

بههه لحهها  هههدف، از نههو  تحقیقههات  ،ايههن تحقیههق

تحلیلههی  -كههاربردی و بههه لحهها  روش، از نههو  توصههیفی

باشد. به منظور تحقق هدف پهژوهش، از ابهزار سهوات    می

بنهدی و تحلیهل عوامهل راهبهردی     برای شناسايی، طبقهه 

محهیط درونههی و بیرونهی اسههتفاده شهده اسههت. تکنیههك    

مههاتريس سههوات، ابههزاری بههرای شههناخت تهديههدها و     

های موجهود در محهیط خهارجی يهك سیسهتر و      فرصت

ههای داخلهی آن بهه منظهور     هها و قهوت  بازشناسی ضعف

سنجش وضعیت و تدوين راهبرد برای ههدايت و كنتهرل   

(. به عهالوه ايهن تکنیهك،    7011باشد )گلکار، سیستر می

رود )قهدمی  ابزاری برای سنجش وضعیت نیز به شمار می

 (.7021و همکاران، 

د، از چههارچوب جههامع تههدوين بههرای تههدوين راهبههر

شههود. ايههن چههارچوب، ابزارههها و  راهبههرد اسههتفاده مههی 

ههای مختلهف،   كند كه بهرای حهوزه  هايی را ارازه میروش

كنهد تها   هها كمهك مهی   مناسب اسهت و بهه استراتژيسهت   

راهبردههها را شناسههايی، ارزيههابی و گههزينش كننههد. ايههن  

 چارچوب دارای مراحل اصلی ذيل است:

  1(IFE) یابی عوامل داخلیالف( ماتریس ارز

بههه لحهها  نظههری، نقههاط قههوت و ضههعف، حالههت   

هها و تهديهدها دارنهد؛ زيهرا     تری نسبت بهه فرصهت  عینی

هها و تهديهدها، ههر در گسهتره بیشهتری بررسهی       فرصت

گونه و ییرقطعی دارند. در اين شوند و هر حالتی روندمی

نفههر از  90نظههر  تحقیههق، بههرای تهیههه ايههن مههاتريس، از 

ربط در مقوله های مذكور ذیكارشناسان مختلف سازمان

نظهر(  گردشگری )به صورت گروهی و با همفکری و تبادل

بهره گرفته شده اسهت. در ايهن قسهمت، پهس از تعیهین      

وكار گردشگری شهری، های مرتبط با حوزه كسبسازمان

 ها، كارشناسهان ای به مديران اين سازمانطی ارسال نامه

                                                           
1- Internal Factor Evaluation  

مربوطه از طرف سازمان، معرفی و طی دو مرحله )ارسهال  

ساخته و همچنهین مصهاحبه   های محققپستی پرسشنامه

ههای طراحهی شهده،    حضوری با كارشناسان(، پرسشهنامه 

مذكور در اين مرحلهه، برگرفتهه    تکمیل شدند. پرسشنامه

وكهار و همچنهین   ههای جههانی فضهای كسهب    از شاخ 

شههد بهوده اسهت. در    موقعیت گردشگری شهر مقهدس م 

 مجمو ، مراحل زير به ترتیب طی شد:

   وكهار  كسهب فهرستی از مهمترين عوامل داخلی حهوزه

گردشگری مذهبی كهه توسهط كارشناسهان تأيیهد شهده      

 است، انتخاب گرديد.  

    ای به عوامل، از صفر تا يك ضريب داده شهد؛ بهه گونهه

 كه مجمو  اين ضرايب بايد برابر يك شود.  

  گونه كه نمره از عوامل، امتیازدهی شدند؛ بدينهر يك

يك بیانگر ضعف اساسی، نمره دو ضعف عادی، نمره سهه  

دهنهده قهوت بسهیار بهاالی     قوت عادی و نمره چهار نشان

 باشد.  عامل مورد بررسی می

 ای كه كارشناسان مختلف برای هر عامل میانگین نمره

 اند به دست آمد.داده

 ايی، میانگین ضريب ههر عامهل در   برای تعیین نمره نه

 میانگین نمره آن ضرب گرديد.  

 های نهايی، محاسبه و نمره نههايی عوامهل   مجمو  نمره

ها در هر زيربخش بايد داخلی مشخ  گرديد )جمع نمره

 بین يك تا چهار باشد(.

  2(EFE) ب( ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

برداری منظور از بررسی عوامل خارجی، امکان بهره

ها و همچنین احتراز از تهديداتی اسهت كهه در   از فرصت

گردشههگری مههذهبی شهههر مشهههد،  وكههار كسههبحههوزه 

شود. هدف از بررسی عوامل خهارجی، تهیهه   شناسايی می

وكههار كسههبفهرسههت كههاملی از عههواملی كههه بههر فضههای 

گردشگری مذهبی تأبیرگذار باشهد نیسهت، بلکهه ههدف،     

بايهد در برابهر آنهها     شناسايی متغیرهای اصلی اسهت كهه  

واكنش عملی نشان داده شهود )يعنهی تهوان نشهان دادن     

ای واكنش وجود دارد(. بنابراين راهبردهها بايهد بهه گونهه    

                                                           
2- External Factor Evaluation  
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ههای پهیش   برداری از فرصهت تدوين گردند كه توان بهره

سازی ابرات ناشهی از تهديهدهای بهالقوه را    آمده و كمینه

 میسر سازند.

هها و  يی فرصهت پس از به دست آمدن فهرست نهها 

ههای زيهر   تهديدها )اعمال نظر و تأيید كارشناسان(، گهام 

 برداشته شد:

 هها و تهديهدات، از   برای هر يك از فرصت 7ضريب وزنی

كه مجمهو  ايهن ضهرايب    صفر تا يك داده شد؛ به طوری

 برابر با يك شود.  

        هها و  نمره يك تها چههار نیهز بهه ههر يهك از فرصهت

كهه عهدد يهك بهرای     شود؛ بهه طهوری  تهديدها داده می

واكنش ضعیف، عدد دو برای واكنش عهادی، عهدد سهه    

برای واكنش خوب و عهدد چههار بهرای واكهنش خیلهی      

خوب است. در اين مرحله بايد توجه شهود كهه واكهنش    

نهد عامهل   تواها و تهديدها مهی مناسب، نسبت به فرصت

دهنهده واكهنش   موفقیت به حساب آيد. اين نمره نشهان 

وكار گردشگری مذهبی نسبت به آن تهديد فضای كسب

 يا فرصت است.

 میانگین نمره و ضريب داده شهده  در اين گام، كارشناسان ،

 كنند.برای هريك از عوامل مورد بررسی را محاسبه می

        ضرب میهانگین ضهريب ههر عامهل در میهانگین رتبهه

مربوطه و به دست آمدن نمره نهايی، گام بعدی محسوب 

 شود.می

 های متعلق به هر يك از متغیرهها )جمهع   مجمو  نمره

 ها بین يك تا چهار خواهد بود( محاسبه گرديد.نمره

 2(IE) ج( ماتریس داخلی و خارجی

 مههاتريس داخلههی و خههارجی، وضههعیت فضههای   

ايهن مهاتريس از چههار     كنهد. را تعیین مهی وكار كسب

ههای  سلول تشکیل شده است و بر اساس استقرار داده

دو ماتريس عوامهل داخلهی و عوامهل     به دست آمده از

 كننهده جمهع  اصلی و مهر بیان خارجی، دارای دو بعد

 است: امتیازهای نهايی ماتريس 

                                                           
1- Weighted Coefficient 

2- Internal and External Factors  

جمههع امتیههاز نهههايی مههاتريس ارزيههابی عوامههل  -7

 شود.داخلی كه بر محور افقی نشان داده می

جمههع امتیههاز نهههايی مههاتريس ارزيههابی عوامههل  -9

 شود.خارجی بر محور عمودی نشان داده می

نقطه به دست آمده در يکی از چهار خانه مهاتريس  

شود كه فضای داخلی و خارجی قرار گرفته و مشخ  می

تدافعی يا كارانه، تهاجمی، وكار، از موقعیت محافظهكسب

 برخوردار است. رقابتی

 3(QSPM) راهبردی کمّی ریزیبرنامهد( ماتریس 

اين ماتريس معموالً در مراحل آخر تدوين راهبرد و 

شهود.  بندی آنها به كار گرفتهه مهی  برای انتخاب و اولويت

دلیل اين امر آن است كه معموالً ممکن است بهرای يهك   

سازمان، بیش  بخش، يك واحد سازمان يا حتی برای يك

از يك گزينه راهبرد تهدوين شهده باشهد. ايهن مهاتريس،      

های مختلف راهبردی را بر حسهب نمهره جهذابیت    گزينه

دههد كهه   كند و به مديران نشان میبندی میآنها اولويت

 در اجرا بايد ابتدا به كدام راهبرد توجه كنند.

بههرای تکمیههل ايههن مههاتريس و بههه دسههت آوردن   

 راهبردی، مراحل زير طی خواهد شد:های اولويت

    عوامل اصلی داخلی و خارجی در سهمت راسهت

 شود.جدول نوشته می

 .برای هر يك از عوامل اصلی، وزنی تعیین گردد 

      راهبردهای مشخ  شهده در محهل مهورد نظهر

 شوند.  نوشته می

     نمره جذابیت برای هر يك از عوامهل بها پرسهش

 شود:زير تعیین می

ين عامل در فرايند انتخاب راهبردهها نقشهی   آيا ا  -

 عمده دارد يا خیر؟ 

   :نمره جذابیت نیز با روش زير داده خواهد شد 

: دارای 0: تهها حههدی جههذاب؛ 9: بههدون جههذابیت؛ 7

 : بسیار جذاب4جذابیت معقول؛ 

      ،در مرحله پايانی، جمهع وزنهی نمهرات جهذابیت

آيد. هر راهبردی محاسبه شده و مجمو  آنها به دست می

                                                           
3- Quantitative Strategic Planning Matrix  
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كه باالترين نمره جذابیت را كسب كرده باشد، در اولويت 

های راهبردی بهه ترتیهب نمهره نههايی     بوده و بقیه گزينه

هههای بعههد قههرار  باشههند و در رتبهههجههذابیت مههیدارای 

 گیرند.می

 

بررسی وضع موجود و قووانی  و مقورراف فیوای    

 وکار حوزه گردشگریکسب

مههاتريس سههوات فضههای قبههل از بررسههی و تحلیههل 

وكار گردشگری مذهبی شههر مشههد مقهدس، الزم    كسب

اسههت تهها مههروری مختصههر بههر وضههعیت موجههود فضههای  

وكار اين حوزه صورت گیرد. با توجهه بهه قهوانین و    كسب

مقررات حاكر بر گردشگری، از جمله گردشگری مذهبی، 

در اين بخش، شهرايط و قهوانین موجهود مشههد در ايهن      

و تحلیل قرار گرفتهه و در نهايهت، بها     حوزه، مورد بررسی

بیان مشکالت و تنگناههای موجهود در راه بهبهود فضهای     

كهار در حهوزه اقتصهاد زيهارت و زازرپهذيری شههر       وكسب

شود. هرچند كه مشهد، راهکارها و پیشنهادهايی ارازه می

های اجرايهی در ايهن حهوزه بهه     ها و سیاستعمده برنامه

به دلیل جايگاه ويژه اين صورت كالن و كشوری است اما 

شهههر در حههوزه گردشههگری مههذهبی و زيههارتی، نههو  و   

ها در ايهن شههر، از اهمیهت    چگونگی اجرای اين سیاست

 بیشتری نسبت به ديگر مناطق برخوردار است.

وكههار جديههد در حههوزه  بههرای شههرو  يههك كسههب 

گهذار  گردشگری مذهبی، مراحلی وجود دارد كه سهرمايه 

ينههد صههدور مجههوز تأسیسههات  بايههد در ايههن حههوزه، فرا 

ههای توسهعه و   گردشگری ذيل را طی كنهد )دفتهر طهرح   

 (:7011تسهیالت، 

 ( 9ارازه درخواست متقاضی )روز 

    دريافت مستندات طرح، بررسی و تکمیهل طهرح

 روز( 1اولیه و ارازه به كمیته فنی سازمان استان )

 ( 0صدور موافقت اصولی )روز 

 روز( 9بوطه )صدور استعالم از ادارات مر 

 ( 7درخواست مدارک تکمیلی )هفته 

 ( 7تهیه مدارک مورد نیاز )هفته 

  بررسی مدارک تکمیلی و صدور موافقت يا مجوز

 هفته( 0در صورت عدم نق  در مدارک )

 9های معماری فهاز يهك )  درخواست تهیه نقشه 

 روز(

 ماه( 9های معماری فاز يك )تهیه و ارازه نقشه 

  هها و ارسهال آنهها بهه اداره     اصالح نقشهبررسی و

صالح برای صدور پروانه ساخت در صورت عدم نقه   ذی

 هفته( 9در آنها )

    بررسی و تکمیل پرونده و صدور پروانهه سهاخت

 هفته( 9در صورت عدم نق  در پرونده )

 ( 9ارازه برنامه زمانبندی اجرای طرح )روز 

  گردشهگری  صدور مجوز ايجاد/ تکمیل تأسیسات

 روز( 9)

 ( 7ارازه گزارش ماهانه به سازمان استان .)ماه 

طور كه مشهخ  اسهت، بها توجهه بهه تعهداد       همان

گهذار بايهد بهرای گهرفتن مجهوز      مراحلی كه يك سهرمايه 

تأسیسات گردشگری طی كند، زمان مورد نیاز برای اخهذ  

رسهد كهه در   مجوز اين تأسیسات به بیش از پنج ماه مهی 

ر كشورهای منطقه بسیار طوالنی است.  بر مقايسه با ساي

، حهداقل  7بانهك جههانی  وكار كسباساس گزارش فضای 

 9170وكهار در ايهران بهرای سهال     زمان آیاز يهك كسهب  

معادل سیزده روز، در امارات متحده عربی برابر با هشهت  

را وكهار  كسبروز و برای نیوزيلند كه رتبه نخست فضای 

تنهها يهك روز اسهت     های جههانی دارد، بر اساس شاخ 

(World Bank, 2013).  

وكهار  بر اساس مهوارد مهذكور، زمهان ايجهاد كسهب     

گردشگری در سطح استان خراسان رضوی حتهی ممکهن   

است به حدود يکصد و شصت روز برسد. به عالوه هزينهه  

درصهد   0/0وكار در سطح كشهور حهدود   ايجاد يك كسب

ای درصهد بهر   0/9درآمد سرانه اسهت كهه در مقايسهه بها     

باشهد. البتهه در مقايسهه بها     كشور عمان، نسهبتاً بهاال مهی   

درصههد(،  0كشههورهايی ماننههد امههارات متحههده عربههی )  

درصد(، در رتبهه بسهیار    17درصد( و عراو ) 1عربستان )

                                                           
1- Doing Business Report of World Bank 
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وكهار  . بنابراين برای بهبود فضای كسهب 7بهتری قرار دارد

در حوزه اقتصاد گردشگری مهذهبی در اسهتان خراسهان    

مشهد، بايهد اقهداماتی جههت كهاهش ايهن      رضوی و شهر 

مراحل، زمان و هزينه ايجاد يك كار جديد در اين حهوزه،  

 انجام گیرد.

وكار، های بررسی فضای كسبيکی ديگر از شاخ 

مهاده   0گهردد. بهر اسهاس تبصهره     به قوانین مالیاتی برمی

های مسهتقیر، پنجهاه درصهد معافیهت     قانون مالیات 709

تأسیسههات گردشههگری متعلههق بههه مالیههاتی بههرای كلیههه 

قههی و حقههوقی كههه دارای پروانههه  اشههخا ؛ اعههر از حقی

برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی يها سهازمان   بهره

میراث فرهنگهی، صهنايع دسهتی و گردشهگری هسهتند،      

و مصههوباتی از ايههن نههو ، اعمههال خواهههد شههد. اقههدامات 

ی وكار در حوزه گردشهگر توانند به بهبود فضای كسبمی

مذهبی و زيارت، كمك شايانی كنند. بهر اسهاس گهزارش    

(، نرخ كهل مالیهات   9170وكار بانك جهانی )فضای كسب

در سال  7/44به  9111در سال  4/41در سطح كشور از 

كاهش و تعداد دفعات پرداخت مالیهات نیهز طهی     9179

يافته است. همچنین رتبه  تنزل 91به  99همین دوره از 

نهزول   790بهه   21ت مالیهات از  ايران در شاخ  پرداخه 

دههد كهه كهاهش    كرده است. ايهن اطالعهات نشهان مهی    

های مالیاتی( تأبیر چندانی بهر  ها )يا اعمال معافیتمالیات

وكههار نههدارد. از سههوی ديگههر، در تضههعیف فضههای كسههب

وكار گردشگری، عدم سهازماندهی و  خصو  فضای كسب

م ههای ییررسهمی و عهد   نظارت دقیق بر برخهی اقامتگهاه  

هها، بهازار را   توسط اين اقامتگاه ،پرداخت مالیات و عوارض

از حالت رقابتی خارج كرده و شهرايط اقتصهادی را بهرای    

مراكز و تأسیساتی كهه تحهت نظهارت هسهتند، دشهوارتر      

(. برای رفع اين مشکل بايهد  7011كرده است )میرزاپور، 

ههای  تری در خصو  سهاماندهی اقامتگهاه  اقدامات جدی

 ر مشهد صورت گیرد.ییررسمی شه

                                                           
 Doing Businessآمار و اطالعات ذكر شده بر اساس گزارش  -7

های گیریوكارها را بر اساس نمونهبانك جهانی است و كلیه كسب 2013

 شود.صورت گرفته، شامل می

 79نونی در حوزه گردشگری، مهاده  از جمله مواد قا

نامه اجرايی صنعت ايرانگردی و جهانگردی است كه ینآي

بر اسهاس آن، كلیهه تأسیسهات گردشهگری در پرداخهت      

های مصارف گاز، عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزينه

هههای بخههش صههنايع آب، بههرو و تلفههن، مشههمول تعرفههه

وكهار، كهاهش در   ر اساس گزارش فضای كسهب هستند. ب

های اقتصادی يا كهاهش در  عوارض پرداختی توسط بنگاه

وكهار ههر   هزينه آنها، باع  كاهش در رتبه فضهای كسهب  

شود؛ لهذا ههر اقهدامی كهه در زمینهه پرداخهت       كشور می

ههای انهر ی   عوارض صهدور پروانهه سهاختمانی و هزينهه    

وكهار تمهامی   طور كه بر فضای كسهب صورت گیرد، همان

وكهار در حهوزه   صنايع تأبیرگذار است، بهر فضهای كسهب   

گردشگری مذهبی نیز مؤبر خواهد بود. در واقهع، اجهرای   

ها و مشهکالت صهنايع مختلهف در    قانون هدفمندی يارانه

انهر ی، شهامل    ههای مرتبط با حامهل  هایپرداخت هزينه

 شود.بخش گردشگری نیز می

وكهار،  بههای بررسهی فضهای كسه    از ديگر شاخ 

فرايند اخذ اعتبارات اسهت. فراينهد اخهذ وام و تسههیالت     

بانکی جهت احهداث و تبهديل تأسیسهات گردشهگری در     

ادارات كل میراث فرهنگی؛ شامل مراحلی به صورت ذيل 

 (:7012باشد )دفتر مناطق نمونه گردشگری، می

 كسب اطالعات مقدماتی 

  تبیین تأسیسات گردشگری و انطباو با مصاديق

 آن

 ارازه تقاضای اخذ تسهیالت بانکی 

 صدور پروانه ساختمان و مجوز ساخت 

       صدور موافقهت اصهولی توسهط سهازمان )شهامل

ارازه درخواسهت كتبهی توسهط متقاضهی بهه       -7مراحل: 

 -9سازمان میراث فرهنگی، صنايع دسهتی و گردشهگری   

بازديد از محهل مهورد نظهر متقاضهی توسهط كارشهناس       

اخهذ   -4تأيیهد مقهدماتی و اعهالم آن     -0سازمان اسهتان  

ه به كارگروه بررسی مدارک و اعالم نتیج -1مدارک اولیه 

بررسهی در   -1استعالم از نهادهای مرتبط  -0گردشگری 

 كارگروه گردشگری(
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 های معماری بر اساس ضوابط سازمانتهیه نقشه 

 تصويب تسهیالت و معرفی به بانك 

 .بررسی پرونده در بانك عامل 

عواملی مانند تقويت حقوو قانونی، سطح اطالعهات  

پوشش دولتی و خصوصهی   ها، سطحاعتباری افراد و بنگاه

و همچنین طول دوره اخذ اعتبارات برای بررسی شاخ  

، 9179شود كه در سهال  اخذ اعتبارات، در نظر گرفته می

ای بوده است كه رتبه 21كشور،  710رتبه ايران از میان 

تر از عربستان سهعودی داشهته اسهت. بها مشهاهده      پايین

شهگری )از  در حهوزه گرد  ،مراحل مربوط به اخذ اعتبارات

توان دريافت كه اين مراحل جمله گردشگری مذهبی( می

بههرای اخههذ اعتبههارات در ايههن حههوزه نیههز برقههرار بههوده و 

همچنین، مشکالت و تنگناهای متعددی نیز در انجام اين 

مراحل و تکمیل فرايند اخذ اعتبهارات بهه وجهود خواههد     

تر شهدن رونهد دريافهت وام بهرای     آمد كه خود بر طوالنی

ث تأسیسههات گردشههگری مههؤبر اسههت. مراحههل    احههدا

الذكر، به صورت كلی بوده و هر يهك شهامل مراحهل    فوو

تههری هسههتند كههه در اينجهها ذكههر نشههده اسههت.   جززههی

انهدازی  بوروكراسی شديد اداری و مشکالت موجود در راه

تأسیسات گردشگری در استان، از جمله مهمترين عوامل 

ی اسهت كهه   وكار در حوزه گردشهگر مؤبر بر فضای كسب

توجه به آن و اجرای اقدامات و عملیاتی برای كهاهش آن  

وكار استان را در حوزه زيارت بهبود تواند فضای كسبمی

دهد. انجام اين اقدامات اگرچه بايد به صورت كهالن و در  

سراسههر كشههور صههورت گیههرد امهها در صههورت كههاهش    

بروكراسی شديد اداری در حوزه گردشگری مذهبی، شهر 

وكههار در بخههش س از بهبههود فضههای كسههبمشهههد مقههد

گردشههگری مههذهبی، بیشههترين انتفهها  ممکههن را كسههب 

خواهد نمهود )دفتهر امهور مراكهز و خهدمات گردشهگری،       

7010.) 

مجلهس   90/71/7019در پی مصوبه جلسه علنهی  

ايرانگردی و  ،های میراث فرهنگیشورای اسالمی، سازمان

 جهههانگردی ادیههام و پههس از تشههکیل سههازمان میههراث  

ويژه بقا   ستادی تحت عنوان ستاد گردشگریو فرهنگی 

در اين سازمان شکل گرفهت كهه    متبركه و اماكن مذهبی

بازسازی و مرمهت، اعتبهارات و تخصهی  آنهها، پیگیهری      

هايی كه درباره وضعیت اماكن زيارتی در هر نقطه شکايت

ههای  شود، ايجاد همهاهنگی بها دسهتگاه   از كشور ارازه می

ه سازمان اوقاف و امور خیريهه و متولیهان   ربط از جملذی

ای مانند آستان قدس رضوی و نقاط ديگر، اماكن متبركه

ايجاد هماهنگی در ارتباط با مرمت و بازسازی متناسب با 

موقعیت میرابی اين بناها و رسیدگی به امور بقا  متبركه 

در سطح استان )البته آن دسته از بقاعی كه در فهرسهت  

انهد( از وظهايف ايهن سهتاد     نگی ببت شدهآبار ملی و فره

اسهت. سهتاد ويهژه بقها  متبركهه در كمیتهه گردشههگری       

مذهبی عضويت دارد كه اين كمیتهه در قسهمت معاونهت    

گردشگری و بها مسهئولیت معهاون گردشهگری سهازمان،      

رو، يکههی از مشههکالت در  شههکل گرفتههه اسههت؛ از ايههن  

تهوان فقهدان   گردشگری مهذهبی مشههد مقهدس را مهی    

ت واحد گردشگری و به تبع آن نبود برنامه واحدی مديري

هههای كههه دسههتگاهبههرای ايههن حههوزه دانسههت؛ بههه طههوری

كننهد.  گیرنده بوده و اعمال مديريت میمتعددی، تصمیر

باشهد و  در اين شهر، آستان قهدس رضهوی، مسهتقل مهی    

اعمههال نظههر و  ،خودوسههازسههاختدربههاره توسههعه فضهها و 

اوقاف و میهراث فرهنگهی نیهز    كند و اداره ريزی میبرنامه

دهههد. امضههای توافقنامههه  مههی اقههدامات خههود را انجههام 

گهذاری و  های مشهترک میهان معاونهت سهرمايه    همکاری

هههای سههازمان میههراث فرهنگههی، صههنايع دسههتی و طههرح

گردشههگری و دبیرخانههه شههورای منههاطق آزاد، از جملههه  

ههای  انهد. همکهاری  ههای اخیهر بهوده   اقدامات مثبت سال

وكهار؛ از جملهه   ته با هدف بهبود فضای كسبصورت گرف

هها و فضهاهای   رسانی از طريهق رسهانه  همکاری در اطال 

ها، قهوانین و ییهره،   ها، فرصتمجازی جهت معرفی جاذبه

آينهد.  از ديگر اقدامات مثبت در اين زمینه به حساب مهی 

ايجاد ستاد تسهیالت سفر و دازمی شدن آن، ايجاد ستاد 

ی استیجاری و سهتاد سهاماندهی   ساماندهی منازل شخص

رسهانی و خانهه   ههای اطهال   راهنمای زازهر، ايجهاد پايگهاه   

ههای اعتبهاری ويهژه گردشهگران     گردشگر، سامانه كهارت 
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تشهکیل   و خارجی، ويزای فرودگاهی و ويزای الکترونیهك 

گردشهگری در جههت رفهع     -ههای صهنفی  اتحاديه تشکل

تای وكهار، از جملهه اقهدامات مثبهت در راسه     موانع كسب

وكار اقتصاد زازر و زازرپذيری در استان بهبود فضای كسب

آينهد  و شهر مشهد مقدس به حساب مهی خراسان رضوی 

 (.7021)گروه مطالعات ماهنامه رصد، 

يکی ديگر از مشکالت حوزه گردشگری مهذهبی در  

 شهر مشهد، تهیه اطالعات به صهورت تفکیکهی از زازهران   

باشد. تهیهه  مسلمان میايرانی و ییرايرانی، مسلمان و ییر

ف به شهر مذكور، اطالعاتی در خصو  انوا  زازرين مشرّ

سازد تا بهرای جهذب بیشهتر زازهر و     اين امکان را مهیا می

تسههیالت بهه آنهها،     فراهر كردن امکانات الزم برای ارازه

تری اجرا گهردد. افهزون بهر    های مناسب و كاربردیبرنامه

نهههی و مسهههلمان از تفکیهههك زازهههران ايرانهههی از ییرايرا

بنههدی ارازههه ییرمسهلمان، توجههه بهه نیازسههنجی و طبقهه   

های موجود آن به حساب خدمات در اين شهر، از ضرورت

بهه   ،در مشههد مقهدس   یدهه خهدمات  آيد؛ البته هنوزمی

بهر  نشهده اسهت.    یبنهد و طبقه یازسنجینصورت كاملی 

اساس آمار و اطالعهات سهالنامه آمهاری اسهتان خراسهان      

دفتههر خههدمات   991 حههدود 7021سههال در رضههوی، 

 111آپارتمهههان و هتهههل 011هتهههل،  711 مسهههافرتی،

 یهار در اخت ی،و صدها زازرسرا و منهازل شخصه   يرمهمانپذ

كه اين امر، نیازسهنجی   اندگرفتهزازران و گردشگران قرار 

 یفرهنگهه یههراثاداره م هههای گردشههگری توسههطاقامتگههاه

مجهوز و   ورصد. در حال حاضر سازدرا ضروری میاستان 

هها و فهراهر كهردن امکانهات و خهدمات      كمپ یسامانده

هههای از جملههه اولويههت ،زازههران یمناسههب در آنههها بههرا 

 .باشدنیازمندی در حوزه گردشگری مذهبی می

از  يهد مطلهوب بهه زازهران با    یدهه ارازه خهدمات  در

از . شهود اسهتفاده   يگر مناطق مذهبی دنیا نیهز د یاتتجرب

، ی مسهافرتی هها آ انهس  ه میهان رو، امضهای توافقنامه  اين

ههای مهرتبط بها مبحه      و سهاير بخهش   یفرهنگه  یراثم

گردشگری؛ از جمله شههرداری و آسهتان قهدس رضهوی،     

حضههور زازههران در مشهههد را بهبههود خواهههد  یسههازمانده

از تههوان مههی ی،سههازمانده ايههنو بههر اسههاس  بخشههید 

 یهز و ن یاقهامت  یهها یهت موقع یموجهود بهرا   یهایتظرف

. در حهال  كهرد مشخ  كردن تعداد زازر در شهر استفاده 

كه  وجود داردآپارتمان و اقامتگاه هتل يادیحاضر تعداد ز

از آنهها در دسهت    یاند و آمارببت نشده یصورت رسم به

نیهز بايهد بهه    را  یشخصه  یهها . معضل وجود خانهیستن

مشکالت مذكور اضافه نمهود. بها توجهه بهه ايجهاد سهتاد       

 نههاد  یچدر حهال حاضهر هه   زل شخصهی،  ساماندهی منها 

 نیهز ها نظارت ندارد و آنهها  خانه ينا یتبر وضع مشخصی

 ،منهازل  يهن در ا یگهذار نهرخ یسهتند،  ن یضوابط یچتابع ه

هها نهه عهوارض    خانهه  يهن صهاحبان ا  شهود و یكنترل نمه 

در  نیهز  یسههم  یچه ينکهضمن ا یات؛و نه مال پردازندیم

   .(7021مشهد، )جهاد دانشگاهی  ندارند يیزااشتغال

بهه   ،یاسهی مسازل س یرتأبتحت ی،گردشگر یسترس

اعزام زازران به سهفر   ی. هر سال برابیندیم یبآس سرعت

كشهور   یمهنظر در تههران و همهه شههرها     یسازمان ،حج

سهازمان   يهن ا هایيندگینما ينکهضمن ا كند؛یم یتفعال

 یامها بهرا   هسهتند، فعال نیز كشور عربستان  یدر شهرها

چنهین تشهکیالت    آينهد یكه ساالنه به مشههد مه   زازرانی

 ريهزی منظر و منسجمی وجود نهدارد و بهرای آن برنامهه   

نیز صورت نگرفته است )گروه مطالعات فرهنگهی   مشابهی

 (.7021ماهنامه رصد، 

، سهازمان میهراث فرهنگهی، صههنايع    7010از سهال  

هههای مهمههی جهههت توسههعه دسههتی و گردشههگری، گههام

در حهوزه گردشهگری؛ از    گذاری بخش خصوصهی سرمايه

كههه مههذهبی برداشههته؛ بههه طههوری  جملههه گردشههگری  

ههای مشهترک زيهادی را    ها، قراردادها و برنامهه نامهتفاهر

 برخیها به امضا رسانده است. با اين وجود، طی اين سال

گذاری در اين بخش، راكهد  های سرمايهها و پرو هاز طرح

قهانونی در راه  مانده كه مهمترين دلیل آن وجهود موانهع   

باشهد. وجهود بروكراسهی اداری، عهدم     گذاران مهی سرمايه

های ها )از جمله شركتمیان سازمان های كاملهماهنگی

آب و فاضههالب، گههاز و اداره بههرو(، مشههکالت موجههود در 

هها باعه    گذاران در بانكمايهتأمین مالی و سرگردانی سر
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در  گذاران بخش خصوصی از فعالیهت نشینی سرمايهعقب

 ای جامع برای توسهعه اين عرصه شده است. فقدان برنامه

 ها در اين حهوزه باعه  شهده تها در برنامهه     گذاریسرمايه

پنجر توسعه، توجه خاصهی بهه آن و در نتیجهه بهه كهل      

تهوان  بخش گردشگری، معطوف شود. بر اين اسهاس مهی  

چنین اشاره كرد كه شهر مشهد با توجه به نقش خود در 

گهذاران  ، بايد مقصد زازهران و سهرمايه  ذهبیگردشگری م

موانهع  برخی وجود  البتهخارجی در حوزه زيارت باشد كه 

تبلیغهات بهرای    كمبهود گذاران خارجی، بر سر راه سرمايه

گذاران خارجی، نبهود نظهام سهفر    جذب زازرين و سرمايه

در ديگر كشورها، از جملهه نقهاط    منسجر و قویكاروانی 

گذاری خهارجی  نه سرمايهوكار در زمیضعف فضای كسب

رود. مطالب ذكر در بخش گردشگری مذهبی به شمار می

ای بهرای ورود بهه مبحه     شده در ايهن قسهمت، مقدمهه   

تشخی  و شناسايی نقاط ضعف، قوت، فرصهت و تهديهد   

 .باشدمیبخش گردشگری شهری 

 تحقیقهای یافته -1

وكار گردشگری به منظور تعیین وضعیت فضای كسب

مقدس مشهد، ابتدا بايد ماتريس ارزيابی عوامل مذهبی شهر 

داخلی و ماتريس ارزيابی عوامل خارجی تهیه گهردد. سهپس   

 -از نتیجه نهايی ايهن دو مهاتريس، مهاتريس عوامهل داخلهی     

به دسهت  ، وكار گردشگری مذهبیبرای فضای كسب خارجی

خواهههد آمههد؛ بههه عبههارت ديگههر، ايههن مههاتريس، وضههعیت   

وكار اقتصهاد گردشهگری مهذهبی را    كسباستراتژيك فضای 

نمايد. نتايج به دسهت آمهده از مهاتريس عوامهل     مشخ  می

( ارازه شده است. شیوه امتیهازدهی ههر   7داخلی، در جدول )

بیانگر ضعف اساسی، نمره  7 يك از عوامل نشان داد كه نمره

 دهنهده نشهان  4قوت عهادی و نمهره    0ضعف عادی، نمره  9

 .باشدمی عامل باالی بسیار قوت

 

 وکار اقتصاد زیارفماتریس عوامل داخلی فیای کسب -1جدول 

 داخلی عوامل راهبردی
وزن نرمال 

 شده

امتیاز وضع 

 موجود

امتیاز 

 داروزن

 نقاط قوف
 

رسانی و های اطال ايجاد ستاد تسهیالت سفر/ ساماندهی منازل شخصی و اجاری/ ساماندهی راهنمای زازر/ ايجاد پايگاه

 خانه گردشگر
191/1 0 127/1 

 702/1 0 144/1 تصويب قانون دازمی شدن ستاد تسهیالت سفرهای كشور

 741/1 0 141/1 گذارانهای اداری سرمايهكننده فعالیتگذاری استان خراسان رضوی به عنوان واحد هماهنگحضور مركز خدمات سرمايه

انوا  گردشگران اعر از داخلی و خارجی و همچنین گردشگران موضوعی،  ایهای گردشگری برها و چرخهها، عرصهلوپ

 موضعی 
109/1 0 711/1 

 724/1 0 100/1 های مالیاتی برای كلیه تأسیسات گردشگری در بخش زازرمیزان عوارض پرداختی و وجود معافیتكاهش 

ورود به  بازرگانی و اجرای طرح ايران كد ومقدس مشهد در حوزه تجارت خارجی، تولید و وكار شهر فضای مناسب كسب

 وكار الکترونیکیفضای كسب
100/1 4 909/1 

 700/1 4 101/1 رسانی به زازرانمتعدد مشایل و پر كردن خألهای موجود در عرصه خدمات هایايجاد شبکه

 971/1 4 111/1 وكارهای صنفی گردشگری جهت ساماندهی واحدهای صنفی در فضای كسبتشکیل مجامع امور صنفی و اتحاديه

 711/1 0 141/1 وكارمهر آنها در بهبود فضای كسب دهندگان خدمات و نقشايجاد بانك اطالعات جامع شهری در خصو  انوا  ارازه

 نقاط ضعف
 

 121/1 9 142/1 های موضوعی و عدم وجود نظارت منسجر بر عملکرد آنهاها و اصناف مختلف در بح عدم انسجام الزم بین بنگاه

 101/1 9 149/1 ربطذیهای های كارشناسی شده در حوزه خدمات به زازر در سازمانريزیعدم هماهنگی میان برنامه

 101/1 7 101/1 ريزی بلندمدت مناسب در فضای كسب وكارگذاری، ساماندهی و برنامهعدم سیاست

 110/1 9 140/1 بندی واحدهای اقامتی و نظارت كمتر به كیفیت آنهاطوالنی بودن دوره زمانی درجه

های مختلف اقتصادی، از وكار در بخشاندازی كسبراهگذاری و ضعف قانونی و مقررات دولتی حمايتی در زمینه سرمايه

 جمله حوزه گردشگری مذهبی
119/1 7 114/1 
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 112/1 7 112/1 وكار از جمله، طوالنی بودن زمان فرايند صدور مجوز تأسیسات گردشگریاندازی كسبطوالنی بودن فرايند راه

های مختلف اقتصادی، از جمله زازر و وكار در بخشكسبهای اداری پیچیده در راستای صدور مجوزها و پروانه مراحل

 زيارت
107/1 7 101/1 

باال بودن هزينه اخذ صورت وضعیت مالیات در زمینه ببت و انتقال حق مالکیت تأسیسات گردشگری و شیوه نامناسب 

 وصول مالیات
149/1 9 111/1 

های مختلف برداری از پرو همند به احداث و بهرهگذاران عالقهدهی به سرمايهییرشفاف وامگاهاً مراحل طوالنی و مبهر و 

 عمرانی، از جمله تأسیسات گردشگری
101/1 9 119/1 

 111/1 9 140/1 وكار زازر و زيارتمطالعات و تحقیقات ناكافی در زمینه بهبود فضای كسب

 119/1 9 147/1 آنها و بررسی نواق  و كمبود امکاناتبندی بندی و طبقهعدم نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری مذهبی، درجه

 111/1 9 140/1 قانونی سوء رفتار مديران و كارشناسان پیگیریپايین بودن توان سهامداران برای 

 7 جمع
 

311/2 

 های نگارندگان(منبع: )یافته

 

امتیههاز نهههايی عوامههل داخلههی فضههای    مجمههو  

وكار اقتصاد زيارت امام رضا ) ( در ماتريس عوامهل  كسب

به دست آمهده اسهت. ايهن امتیهاز بهدان       071/9داخلی، 

وكهار زيهارت شههر مقهدس     معنی است كه فضای كسهب 

مهل درونهی، در مجمهو  دارای ضهعف     مشههد از نظهر عوا  

نیهز   (، ماتريس عوامل خارجی7باشد. همانند جدول )می

( خالصه شده است. روش امتیهازدهی بهرای   9در جدول )

بیهانگر   7عهدد  عوامل خهارجی بهدين صهورت اسهت كهه      

 0عهدد   ،بیهانگر واكهنش عهادی    9واكنش ضهعیف، عهدد   

بیانگر واكنش خیلی خهوب   4بیانگر واكنش خوب و عدد 

 باشد.می

 

 وکار اقتصاد زیارفماتریس عوامل خارجی فیای کسب -2جدول 

 راهبردی خارجیعوامل 

وزن 

نرمال 

 شده

امتیاز 

وضع 

 موجود

امتیاز 

 داروزن

 هافرصت
 

های علمی و تحقیقاتی در فضای اينترنت، اينترانت، ايجاد سازوكارهای جديد در امر استفاده از فناوری

های اجرايی استان مانند توسعه سازی استانی توسط دستگاهسايبری و تجارت الکترونیك با روش بومی

 پول الکترونیکی )الیت(

771/1 9 971/1 

وكار های جديد كسبگسترش روز به روز صنايع نوين، خصوصأ در حوزه فناوری اطالعات و تعريف شبکه

 مبتنی بر اين صنايع
717/1 9 712/1 

وكار جديد در همسايه استان كه موجب ايجاد فضای كسب 7المنافعمستقل مشترکوجود كشورهای 

 .وكار پايه، از اين فرصت استفاده نمايندلذا بايد متولیان امر تنظیر بازار و بهبود فضای كسبخواهد بود؛ 
111/1 9 711/1 

 710/1 9 111/1 گیری كشوروكار ايران در سطوح باالی تصمیرتوجه به ارتقای جايگاه كسب

 771/1 9 141/1 الکترونیكهای اعتباری ويژه گردشگران خارجی و ويزای فرودگاهی و ويزای سامانه كارت

 تهدیدها
 

 112/1 9 110/1 های سیاسیوجود تحرير

 114/1 7 112/1 امنیتی منطقه -بباتی سیاسیبی

برداری اقتصادی از نگرش سودجويانه به پديده گردشگری و نگاه مقطعی به موضو  لزوم حداكثر بهره

 گردشگر
119/1 7 111/1 

1- Common Wealth of Independent States 
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 910/1 0 111/1 وكار در چرخه اقتصادی گردشگریای به مقوله كسبعدم وجود نگاه منطقه

 111/1 7 111/1 وكار در شهر مشهدگردشگران نسبت به كسبدر برخی های منفی ذهنی انگاره

 771/1 7 127/1 در حوزه گردشگری های كلی و كالن كشوردر سیاستكامل سازی عدم شفاف

 740/1 9 110/1 به مالکیت خصوصی در سیستر اقتصادی كشورمکفی عدم احترام 

های مختلف های تصويب شده در سطح ملی در حوزهنامهها و آيینسازی دستورالعملعدم بومی

 های اقلیمی، جغرافیايی و محیطی استانگردشگری، از جمله گردشگری مذهبی، بر اساس ويژگی
711/1 9 977/1 

 7 جمع
 

112/1 

 های نگارندگان(منبع: )یافته     

 

مجمههو  امتیههاز نهههايی عوامههل خههارجی فضههای    

وكار اقتصاد زيارت شهر مقدس مشههد در مهاتريس   كسب

محاسهبه شهد. ايهن امتیهاز بهدان       119/7عوامل خارجی، 

وكهار اقتصهاد زيهارت شههر     معنی است كه فضهای كسهب  

ها و مقابله با در خصو  استفاده از فرصت مقدس مشهد

 تهديدها به خوبی عمل نکرده است.

در ادامههه بهها اسههتفاده از مجمههو  امتیههاز نهههايی دو 

 -مههاتريس عوامههل داخلههی و خههارجی و مههاتريس داخلههی

وكهار گردشهگری   خارجی، موقعیت راهبردی فضای كسب

مشهخ  شهد. بها توجهه بهه       مقهدس  مذهبی شهر مشهد

ههای عوامهل داخلهی و خهارجی در     ماتريس مقادير امتیاز

 119/7و  071/9 وكار كه به ترتیب برابهر بها  فضای كسب

طهور بیهان نمهود كهه فضهای      توان ايهن برآورد گرديد، می

، در موقعیت تدافعی قهرار  اين شهروكار گردشگری كسب

ههای آتهی و   ريهزی دارد. به بیان ديگر، در راستای برنامهه 

اقتصاد، راهبردههای تهدافعی،    بهبود عملکرد اين عرصه از

بیشترين كارايی را خواهنهد داشهت. همچنهین موقعیهت     

وكار اقتصاد زيارت و گردشهگری  استراتژيك فضای كسب

( نشان داده شده 7مذهبی شهر مقدس مشهد، در شکل )

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقتصاد زیارفوکار کسبخارجی فیای  -ماتریس داخلی -1شکل 

 منبع: )محاسباف نگارندگان(                                          
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 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

1 2 3  4 

1 

2 

3 

4 

1/2  

1/2  

 ها برایاستفاده از توانمندی

هااستفاده از فرصت  

)موقعیت تهاجمی(   

اده بهبود شرایط محیطی با استف

هااز توانمندی  

 )موقعیت محافظه کارانه(

ا درونی بهای بهبود سیستم

یهای بیروناستفاده از فرصت  

 )موقعیت رقابتی(

 

 

کاهش نقاط ضعف و پرهیز از 

 تهدیداف

 )موقعیت تدافعی(
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، تهههدوين SWOTمهمتهههرين مرحلهههه در روش  

راهبردها با استفاده از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديهد  

دست آمده اسهت. بها برگهزاری جلسهات متعهدد بهین       ه ب

وكههار كسههبكارشناسههان مههرتبط، راهبردهههای فضههای   

ه به  7شهکل  گردشگری مذهبی شهر مشههد بهه صهورت    

دسهت  ه بندی راهبردهای باست. برای اولويتدست آمده 

ههای الزم  ، امتیهازدهی QSPMآمده بر اسهاس مهاتريس   

و نیهز   SWOTصورت گرفته است. نتايج نهايی مهاتريس  

نظههرات كارشناسههان در راسههتای اسههتخراج راهبردهههای  

اقتصهاد زيهارت در ههر چههار موضهع      وكهار  كسهب فضای 

ازهه شهده   ار فهوو استراتژيك به طور خالصه در مهاتريس  

در  IEاست. قابل ذكر است با توجهه بهه نتهايج مهاتريس     

وكهار  كسهب زمینهه تعیهین موقعیهت اسهتراتژيك فضهای      

ويهژه  ه اقتصاد زيارت، بیشترين تمركز تدوين راهبردها به 

در میان كارشناسهان و نخبگهان مربهوط بهه راهبردههای      

تهدافعی   توجهه بهه موقعیهت   با  باشد.موقعیت تدافعی می

ر گردشگری مذهبی شهر مقدس مشههد،  وكافضای كسب

 اند:  در ذيل اين نو  راهبردها به طور خا  بیان شده

 

راهبردهای موقعیت تدافعی در حوزه فیوای  

 و تهدیدها( هاضعفوکار اقتصاد زیارف )کسب

افزايش اختیارات سهامداران در جههت نظهارت    -7

 (W12,T7,T8,W1,W11)بر رفتار مديران و كارشناسان 

حمايت از فعهاالن اقتصهادی حهوزه زيهارت بهه       -9

 (W5,W3,W9,T4,T1)لحا  قانونی و مقرراتی 

ای علمههی و تحقیقههاتی در  برقههراری پشههتوانه  -0

قوانین و مقررات حوزه گردشگری مذهبی و اجرايی شدن 

 (W10,W2,T3)آنها 

رتبط بها  تسريع و تسهیل قهوانین و مقهررات مه    -4

در عرصهه اقتصهاد زازهر و    وكهار  اندازی و توسعه كسهب راه

 (W5,W7,W6,W9,T8,T3)زيارت امام رضا ) ( 

سهازی قهوانین و مقهررات مصهوب حهوزه      بهومی  -1

 گردشگری مذهبی در جهت كاهش بوروكراسهی پیچیهده  

 .(W7,W4,W9,W8,T8,T6)اداری 

خالصهههه نتهههايج حاصهههل از میهههانگین نظهههرات  

كارشناسان در زمینه نمرات جهذابیت مربهوط بهه پهنج     

اسههتراتژی تههدافعی مشههخ  شههده در حههوزه فضههای   

وكار گردشگری مذهبی، در ادامه ارازه شده اسهت  كسب

)قابل ذكر است در اين حوزه، براساس نتهايج حاصهل از   

ههای  ماتريس عوامل داخلی در بخش گذشته، استراتژی

اند(. ارقام به دست آمده به موقعیت تدافعی انتخاب شده

جهذابیت   9جذابیت، نمره  عدم 7ای است كه نمره گونه

جذابیت باال را  4جذابیت معقول و نمره  0محدود، نمره 

ريهزی  دهد. بهر اسهاس نتهايج مهاتريس برنامهه     نشان می

راهبردی كمّی، ههر يهك از راهبردههای يهاد شهده، بهه       

 ترتیب اولويت جذابیت عبارتند از:

حمايت از فعاالن اقتصادی عرصه زازر و زيارت  -7

 امام رضا ) (

در قوانین و مقررات مرتبط با تسريع و تسهیل  -9

 وكار عرصه اقتصاد زيارتاندازی و توسعه كسبراه

سازی قوانین و مقررات مصوب مرتبط بها  بومی -0

عرصه گردشگری مذهبی در جهت كهاهش بوروكراسهی   

 پیچیده اداری

ای علمههی و تحقیقههاتی در برقههراری پشههتوانه -4

ی مهذهبی و اجرايهی   قوانین و مقررات حهوزه گردشهگر  

 شدن آنها

افزايش اختیارات سهامداران در جهت نظهارت   -1

 بر رفتار مديران و كارشناسان.

پس از تعیین اولويهت راهبردههای مشهخ  شهده،     

های اجرايی و اقدامات اجرايی بهرای ههر يهك از    سیاست

ههای اجرايهی بهرای    راهبردها تعیهین گرديهد و سیاسهت   

وكهار  بهبهود فضهای كسهب   هريك از راهبردها، به منظور 

گردشگری مذهبی شهر مقدس مشهد تدوين گرديد كهه  

نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت نیز مورد توجهه   ،در آن

های اجرايهی مربهوط بهه راهبردههای     قرار گرفت. سیاست

 اند:فهرست شده گونهاينتعیین شده، 
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راهبرد: حمایت از فعاالن اقتصادی حوزه زیارف در 

 وکار ای  حوزهکسبجهت بهبود فیای 

 از فعههاالن  يتیو مقههررات حمهها ینقههوان يههتتقو

 امام رضا ) ( يارتحوزه ز یاقتصاد

 و اعتبارات به فعاالن عرصه  یالتتسه افزايش

 يارتز

 حهوزه   يربنهايی ز یقهات مطالعات و تحق گسترش

 ی.ادار یروكراسوو كاهش ب يیزدادر جهت مقررات يارتز

و مقورراف   ی در قووان  یلو تسوه  یعتسرراهبرد: 

عرصوه اقتصواد    وکارکسب و توسعه یاندازمرتبط با راه

 یارفز

 و طهول   هها ينهه هز یر،وپهاگ كاهش مقررات دست

امهام   يهارت در حهوزه ز  يهد وكار جدكسب يك يجادا دوره

 (یادار یروكراسورضا ) ( )كاهش ب

 يهك  یبهرا  یگهذار يهو سهرما  یالتتسهه  افزايش 

 حوزه يندر ا يدوكار جدكسب

 كر بازده  یكسب و كارها یاتیمال یهابخشودگی

 .و مقررات مرتبط ینقوان يشو افزا

و مقورراف مصووب    ی قووان  یسواز یبومراهبرد: 

در جهوت کواهش    یموههب  یمرتبط با عرصه گردشگر

 یادار یچیدهپ یروکراسوب

 در  یو مراجهع اسهتان   يرانمهد  یهارات اخت يشافزا

 يارت.ز عرصهو مقررات مربوط به  ینقوان

در  یقاتیو تحق یعلم یاپشتوانه یبرقرارراهبرد: 

 ییو اجرا یمههب یو مقرراف حوزه گردشگر ی قوان

 شدن آنها

  حهوزه   يربنهايی ز یقهات گسترش مطالعهات و تحق

 یروكراسوو كاهش ب يیزدادر جهت مقررات يارتز

 ی.ادار

سهامداران در جهت  یارافاخت یشافزاراهبرد: 

 و کارشناسان یراننظارف بر رفتار مد

 يیپاسخگو يشو افزا يرانگسترش نظارت بر مد 

 .آنها

های به دست آمده از ايهن  ایلب راهبردها و سیاست

وكهار سهاير كشهورها نیهز قابهل      تحقیق، در فضای كسهب 

هها و راهبردهها بهر    مشاهده است اما تمركز ايهن سیاسهت  

زدايی و گسترش تحقیق و توسعه در حوزه فضای مقررات

گهذاران  يد مورد توجه خا  مديران و قانونكار، باوكسب

گذاری بايهد در راسهتای   قرار گیرد. تقويت قوانین سرمايه

حمايهههت از فعهههاالن اقتصهههادی و كهههاهش ريسهههك     

كهه  طهوری گذاری در شهر مقدس مشهد باشد؛ بهه سرمايه

گذاران بتوانند با اطمینهان خهاطر بیشهتر در ايهن     سرمايه

به عالوه، افزايش تسهیالت بهه  گذاری كنند. حوزه سرمايه

وكارهههای ايههن حههوزه، بايههد در جهههت جههذب     كسههب

گههذاری خههارجی و انجههام مطالعههات در خصههو  سههرمايه

گیهههری مناسهههب بهههرای افهههزايش سهههودآوری  جههههت

 گذاران اين حوزه باشد.سرمايه

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -1

وكهار گردشهگری   بررسی وضع موجود فضای كسب

بررسهی نقهاط قهوت و ضهعف،      مذهبی شهر مشهد و نیهز 

دهههد كههه ههها و تهديههدات ايههن حههوزه نشههان مههیفرصههت

وكار وجود مشکالت بسیاری در مسیر بهبود فضای كسب

ههای مهرتبط در   دارد. نبود هماهنگی الزم میان سهازمان 

اين حوزه، طوالنی بودن زمان و تعداد زياد مراحل ايجهاد  

 از وكار جديهد در گردشهگری مهذهبی،   يك شغل و كسب

جملههه نقههاط ضههعف موجههود در مسههیر بهبههود فضههای    

رود. با نگهاه بهه   وكار صنعت گردشگری به شمار میكسب

وكهار گردشههگری  شهرايط و وضهع موجهود فضههای كسهب    

وكار توان دريافت كه برای بهبود فضای كسبمذهبی، می

ايههن عرصههه در اقتصههاد شهههری، اقههدامات مثبههت و      

دههد كهه   شان مهی توان انجام داد. نتايج نتوجهی میقابل

های مختلهف اقتصهاد؛ از   برای توسعه و پیشرفت در حوزه

گههذاری، بههازار و بازاريههابی، اشههتغال و    جملههه سههرمايه 

وكهار اسهتان، بسهیار    افزوده، توجه به فضهای كسهب  ارزش

پیشنهاد  ،باشد. برای بهبود اين فضا در استانضروری می

ا ههای مختلهف مهرتبط به    ها و سازمانشود كه دستگاهمی

و زيارت در اسهتان خراسهان رضهوی و شههر     زازر  اقتصاد
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وكار مشهد، هماهنگی بیشتری داشته و برای ايجاد كسب

وكارهای موجود در اين عرصه، الزم جديد و توسعه كسب

است تا مقهررات و قهوانین موجهود، مهورد بهازبینی قهرار       

 گیرند.

هها و مشهکالت بیهان    ها، محدوديتامکانات، قابلیت

ههای  ن تحقیهق، تمهام امکانهات و محهدوديت    شده در ايه 

وكهار اقتصهاد گردشهگری مهذهبی     موجود در حوزه كسب

ههای صهورت   باشند اما براسهاس مطالعهات و تحلیهل   نمی

ترين نقهاط ضهعف و قهوت ايهن     گرفته، مهمترين و اصلی

گهذاری،  های سرمايهروند. ايجاد فرصتحوزه به شمار می

بیرونهی، موجهب    كه به عنوان سیاسهت و عهاملی  طوریبه

وكهار در اسهتان شهوند و نیهز اصهالح      بهبود فضای كسهب 

قوانین موجود در حوزه گردشگری؛ نظیهر قهانون كهار در    

تواننهد  هايی هستند كهه مهی  سطح كالن، از جمله فرصت

وكار اقتصاد استان، به خصو  موجب بهبود فضای كسب

بخش زازر و زيارت، گردند. با وجود عوامل مثبت خارجی 

وكهار در ايهن حهوزه، عهدم     بر بهبهود فضهای كسهب    مؤبر

ههای كلهی كشهور در زمینهه ايجهاد      سازی سیاستشفاف

گذاران و زازهران خهارجی، موانهع    وكار برای سرمايهكسب

موجود نسبت به اخذ رواديد برای زازهران خهارجی، نبهود    

ههای موجهود   رسانی در زمینه پتانسهیل نظام جامع اطال 

آن در شههر مشههد مقهدس، از    وكار و توسعه ايجاد كسب

وكار حوزه جمله عوامل بیرونی منفی مؤبر بر فضای كسب

 باشند.گردشگری مذهبی در شهر مشهد می

برخی از اقهدامات عملیهاتی پیشهنهادی در فضهای     

وكار گردشگری مذهبی شهر مقدس مشهد به شرح كسب

 باشند:ذيل می

 یوكارهاو مقررات كسب ینقوان یعو تجم كاهش 

 يارتزازر و ز عرصه

 وكهار عرصهه   كسهب  یاتیمال هاییتمعاف افزايش

 يارتز

 مطالعههه در خصههو  موانههع بههر سههر راه   انجههام

 يارتبه عرصه اقتصاد زازر و ز یبانک یالتتسه يشافزا

 یالتتسهه  يشافهزا  یقهانون  یسهازوكارها  اجرای 

 یگردشگر یساتاحداث تأس يانبه مجر یبانک

 زدايهی مقررات ینهدر زم یمطالعات پژوهش انجام 

 يارتحوزه ز

 شهغل   يهك  يجهاد مهرتبط بها ا   هایينهكاهش هز

و  یادار یتکهرار  يد؛ از جمله حذف مراحل واسطه يها جد

 وكار كسب يك يجادكردن مراحل ا یکیالکترون

 و  يرانمهد  دههی نظهام گهزارش   یو اجرا یطراح

 يارتمسئوالن به مردم و سهامداران حوزه ز

 ها طرح ارتباطات مستمر مسئوالن با رسانه تهیه

 و مردم.

 

 منابع -1

پهور نرگسهی،   احمدپور داريانی، محمود؛ داوری، علی؛ رمضهان 

نیاز توسعه وكار، پیش(. محیط مساعد كسب7012قاسر. )

، مطالعهات مهديريت بهبهود و تحهول    كارآفرينی در ايران، 

07(91 ،)12-01 . 

ح مطالعات كمی و كیفی (. طر7021جهاد دانشگاهی مشهد. )

زيارت امام رضا ) (، گروه اقتصاد شهری، كارفرما: پارک 

 علر و فناوری خراسان.

(. بها اصهالحات   7011دفتر امور مراكز و خدمات گردشگری، )

بنهدی و  ، اصهالح، تکمیهل، درجهه   نامه ايجهاد بعدی، آيین

گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنهها،  نرخ

میهراث فرهنگهی، صهنايع دسهتی و گردشهگری،      سازمان 

 معاونت گردشگری.

فراينهد صهدور   (. 7011ههای توسهعه و تسههیالت. )   دفتر طرح

اصههولی و مجههوز ايجههاد، اصههالح و يهها تکمیههل   موافقههت

، سهازمان میهراث فرهنگهی، صهنايع     تأسیسات گردشگری

هها،  گهذاری و طهرح  دستی و گردشگری، معاونت سهرمايه 

7(7 ،)97-7. 

مجموعهههه (. 7012اطق نمونهههه گردشهههگری. ) دفتهههر منههه 

ههها، قههوانین و مقههررات منههاطق نمونههه     دسههتورالعمل

هها، سهازمان   گهذاری و طهرح  ، معاونت سهرمايه گردشگری

 میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری.

هههای (. مفههاهیر و محتههوای طههرح 7019سههعیدنیا، احمههد. )

 .14-21(، 7)02، آبادیساختاری راهبردی، 
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(. بررسههی 7012فههر، یالمرضهها. ) خههوش صههالحی، صههادو؛ 

، اقتصادی -اطالعات سیاسیهای مديران روستايی، ويژگی

709(4 ،)741-700. 

(. ارزيهابی  7021ینیان، منصور؛ خانی، فضهیله؛ بقهايی، لهیال. )   

فضای كارآفرينی در گردشگری روستايی )مطالعه موردی: 

 .22-790(، 0)9؛ های روستايیپژوهشمنطقه اورامان(، 

ی، مصههطفی؛ مشههکینی، ابوالفضههل؛ پژوهههان، موسههی؛   قههدم

های توسعه (. تعیین استراتژی7021پاكدوست، نوشین. )

شهرهای متکی بر صنعت اسهتخراج نفهت بها اسهتفاده از     

)نمونههه  QSPMو مههاتريس  IEA، آنههالیز SWOTروش 

 -مهدرس علهوم انسهانی   گنبهدان(،   مورد مطالعه: شهر دو

 . 02-11(، 0)71، ريزی و آمايش فضابرنامه

گذاری و اينترنتی )قیمتوكار كسب(. 7011كوسلی، اسماعیل. )

  برگرفته از تبلیغات(،

 http://bmprey.blogfa.com/post-28.aspx 

(. گفتگو با دبیهر  7021گروه مطالعات فرهنگی ماهنامه رصد. )

متبركه سازمان میهراث فرهنگهی كشهور،    ستاد ويژه بقا  

دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنری خراسان، چههارمین  

 نامه مهندسی زيارت در پايتخت معنوی ايران.پرونده ويژه

سوات سازی تکنیك تحلیلی (. مناسب7011گلکار، كوروش. )

 .44-01(، 7)47، صفهبرای كاربرد در طراحی شهری، 

ای بهر  (. مقدمهه 7017ده. )حمیه لقايی، حسنعلی؛ محمدزاده، 

ريهزی شههری،   مفهوم توسعه شهری پايدار و نقش برنامه

 .09-40(، 7)0، هنرهای زيبا

(. 7011آبهادی، علهی. )  چشهمه، مصهطفی؛ زنگهی   محمدی ده 

های اكوتوريسر استان چهارمحال و سنجی توامندیامکان

 .7-71(، 41)04، شناسیمحیط، سواتبختیاری به روش 

(. سنجش و بهبود محیط كسب و كهار:  7011)میدری، احمد. 

، سهتبران كنهد،  بخش خصوصی در چه شرايطی رشد مهی 

11(7 ،)0-4. 

(. بررسی معضالت توريسر در شههر  7011میرزاپور، سلیمان. )

مجموعههه مقههاالت نشههريه اينترنتههی  توريسههتی مشهههد، 

 شهر.آرمان

 (. بررسی اجمالی آبار7012فر، مرير. )نوابخش، مهرداد؛ رفیعی

گردشگری بر زندگی اقتصادی اجتمهاعی مهردم روسهتای    

 .11-21(، 7)2؛ جغرافیايی آمايش محیطزيارت، 

(. 7012نوربخش، سیدمرتضی؛ اكبرپور سراسکانرود، محمهد. ) 

نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی كالن شهرها، 

 المللهی فصهلنامه بهین  گردشگری شهری، نامه اقتصاد ويژه

 .91-04(، 1)9؛ اقتصاد شهر

Halla, F. (2007). A SWOT analysis of strategic 

urban development planning: The case of 

Dar-es-Salaam city in Tanzania, Habitat 

International, 31(1), 130-142. 

World Bank (2013). Doing Business 2013 

report, published by the International 

Finance Corporation and the World Bank.
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