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دریافت 1395/4/28 :پذیرش1395/7/25 :

جواد صادق ،1مرتضی رجوعی ،2محمد قاسمی خوزانی
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چکیده
در ایــن پژوهــش بهمنظــور تدویــن راهبردهــای احیــای جــاده والیــت بــا هــدف توســعه فرهنــگ
زیــارت ،نقــاط قــ ّوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــای مســیر تاریخــی هجــرت امامرضــا
(علیهالســام) ،حــد فاصــل نیشــابور تــا ربــاط طــرق مشــهد ،شناســایی شــده اســت .جامعــه آمــاری
پژوهــش ،فعــاالن حــوزه گردشــگری مذهبــی اســتان خراســان رضــوی ـ شــامل اســتادان دانشــگاه،
دانشآموختــگان رشــتۀ گردشــگری و کارشناســان ســازمانهای مســئول ـ بودهانــد کــه  140نفــر
آنــان بــه پرسـشنامه پژوهــش پاســخ دادهانــد .تجزیهوتحلیــل دادههــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت
کــه وجــود عناصــر و نشــانههای تاریخــی نظیــر قدمگاههــا ،امــامزادگان و رباطهــا ،کاروانســراها و
آب-انبارهــا در طــول مســیر بهعنــوان مهمتریــن قــ ّوت و کمبــود تســهیالت بهداشــتی ،درمانــی و
خدماتــی بهعنــوان مهمتریــن ضعــف ،و همچنیــن ظرفیــت بســیار بــاالی مقصد مســیر (شــهر مشــهد)
بهعنــوان مهمتریــن فرصــت و نبــو ِد برنامــۀ راهبــردی و عملیاتــی مناســب در جهــت جذب گردشــگران
مذهبــی خارجــی ،مهمتریــن تهدیــد احیــای ایــن مســیر قلمــداد میشــود .تحلیــل  SWOTنشــان
میدهــد برنامهریــزی جهــت ثبــت ملــی و متعاقــب آن ثبــت جهانــی مســیر جــاده والیــت ،ایجــاد
ســازوکارهای نظاممنــد جهــت تســهیل ســفر و کاهــش دغدغههــای گردشــگران مذهبــی و همچنیــن
تدویــن چشـمانداز احیــای جــاده والیــت و همسوســازی مســئوالن و مــردم منطقــه بــا آن ،میتوانــد
راهبردهــای مناســبی بــرای احیــای جــاده والیــت باشــد.
کلیدواژهها :جاده والیت ،گردشگری مذهبی ،زیارت ،راهبرد ،مدل.SWOT
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امامرضا(علیهالسالم)javad_sadegh@yahoo.com :
امام رضا(علیهالسالم)(نویسنده مسئول)mortezarojui@imamreza.ac.ir :
 .2استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی 
 .3استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهدkhozani@um.ac.ir :
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مقدمه
تأثیرهــای فرهنگــی و سیاســی حضــور علیبــن موسیالرضا(علیهماالســام) در فــات ایــران

چنــدان موثــر و بــارز اســت کــه هنــوز پــس از گذشــت قرنهــا ،در عرصــۀ زندگــی روزمــرۀ

مــردم ایــران نقــش بســزا و برجســتهای دارد .از ایــن روســت کــه درصــد قابــل توجهــی از

ســفرهای برونشــهری ایرانیــان بــه مقصــد مشــهد صــورت میگیــرد و یــا اینکــه بســیاری
از ایرانیــان زیــارت امامرضا(علیهالســام) را در برنامــه یــا آمــال خــود دارند(احمــدی:1386 ،

.)149

راههــا از دیربــاز امــکان حرکــت آدمیــان را از یــک مبــدأ بــه مقصــد خــاص فراهــم آوردهانــد امــا

بیــش از آن در ابعــاد معنــوی دسترســی شــاگرد بــه معلــم ،عابــد بــه معبــود و همچنیــن عاشــق
بــه معشــوق را آســان نمودهانــد .زیــارت همــواره از دوران کهــن در دیــن مبیــن اســام جایــگاه
و منزلتــی ویــژه داشــته و نقــل و انتقالهــای انســانی بیشــمار و سرنوشتســازی را ســبب
شــده اســت .از ایــن دســت میتــوان بــه هجــرت پیامبــر رحمت(صلیاهللعلیهوآلــه) از مکــه

بــه مدینــه ،ســفر کاروان امــام حسین(علیهالســام) بــه کربــا ،مســیر حرکــت کاروان اســرای

واقعــه کربــا و همچنیــن مســیر هجــرت تاریخــی حضــرت علیبنموسیالرضا(علیهماالســام)
از مدینــه بــه مــرو کــه در ســال  200هجــری بــه وقــوع پیوســت(ابنبابویه )25 :1372 ،و امــروز
بــه «جــاده والیــت» مشــهور اســت ،اشــاره نمــود .مســیر هجــرت امامرضا(علیهالســام) در

خراســان ،افــزون بــر اینکــه دارای ویژگیهــای عمومــی اســت ،از دو جهــت ارزندهتــر از دیگــر

مسیرهاســت .نخســت ،در نقــاط گوناگــون آن نشــانههای معنــوی عبــور امامرضا(علیهالســام)
مشــاهده میشــود کــه بــرای زائــران و شــیفتگان حضــرت جــذاب و مغتنــم اســت .دوم ،بخــش

عمــدۀ راه اکنــون در مســیر راههــای ارتباطــی اصلــی اســت و ایــن موجــب شــده کــه بافــت
طبیعــی و آثــار فرهنگــی آن تــا حــدودی دس ـتنخورده باقــی بمانــد.

جــاده والیــت در اصطــاح بــه مســیری اشــاره دارد کــه کاروان امامرضا(علیهالســام) از

آنجــا حرکــت کــرده اســت .ایــن مســیر از مدینــه شــروع و بــه مــرو ختــم میشــود .کاروان

امامرضا(علیهالســام) در  25ذیقعــده ســال 200هـــ ق ،مطابــق بــا 5تیــر 195ش ،از مدینــه
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حرکــت میکنــد .پــس از ورود بــه بصــره از طریــق شــلمچه وارد ایــران میشــود و پــس از
عبــور از برخــی شــهرهای داخلــی ایــران ،تــا مــرو ادامــه مییابد(ســاالری .)13 :1389 ،موضــوع

احیــای جــاده والیــت در دیمــاه  1383در کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی مطرح
و مقــرر شــد« :بــا نظــر ســازمان میــراث فرهنگــی ،وزارت راه و ترابــری و فرهنــگ و ارشــاد

اســامی ،زمینــه همــکاری بــرای ایجــاد شــرایط مناســب زیسـتمحیطی ،1فرهنگــی ،2تبلیغی

3

و اطالعرســانی 4و گردشــگری 5در ایــن مســیر مهــم فرهنگــی و سیاســی فراهــم گــردد».

تاریخــی دارای
از ایــنرو ،هــدف پژوهــش حاضــر تدویــن راهبردهــای احیــای ایــن جــاده
ِ

جاذبههــای گردشــگری مذهبــی بــا توجــه بــه قوتهــا ،ضعفهــا ،فرصتهــا و تهدیدهــای
آن اســت.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
گردشگری و گردشگر مذهبی
موضــوع گردشــگری بــه دلیــل چندوجهــی و میانرشــتهای بــودن ،از دیدگاههــای مختلــف

اقتصــادی ،جامعهشناســی ،جغرافیایــی و مدیریتــی میتوانــد بررســی شــود .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه تعریفهــای متعــددی از گردشــگری بــا توجــه بــه دیــدگاه رشــتههای مختلــف
وجــود دارد .لیکــن در تمــام تعریفهــا ،اشــتراکهایی از قبیــل جداشــدن فــرد از محــل

زندگــی دائمــی خــود ،موقتیبــودن ســفر و فعالیتهایــی ماننــد تفریــح و ســرگرمی و یــا
بازدیــد مشــاهده مــی شــود.

زائــر 6بــه فــردی اطــاق ميگــردد کــه بــا انگيزههــاي فقــط مذهبي(ســفرهاي

تکمنظــوره) ســفر ميکنــد؛ امــا گردشــگران مذهبــي ،افــرادی هســتند کــه عــاوه
1. Natural environment
2. Cultural
3. Propagation
4. Notice
5. Tourism
6. Pilgrim
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بــر زيــارت قبــور پيامبــران ،امامــان و رهبــران دينيـمذهبــي ،در فعاليتهــاي مذهبــي
شــرکت و از ديگــر مقاصــد گردشــگري هــم ديــدن ميکننــد .در واقــع ،گردشــگران مذهبي

مســافران و بازدیدکنندگانــي هســتند کــه همزمــان انگيزههــاي مذهبــي را بــا انگيزههــاي
تفریــح و ســیاحت در هــم ميآميزنــد .اهــداف ایــن ســفرهای چندمنظــوره بــا اولويــت

مذهبــي اســت .بههرحــال ،زائــر و گردشــگر مذهبــي داراي مشــترکاتي چــون ســفري
موقــت و داوطلبانــه از منطقــۀ ســکونت دائمــي خــود بــه مکانــي ديگــر ،بــا انگیزههــای

اولویــتدار مذهبــي و نــه پرکــردن اوقــات فراغــت و همچنیــن تأثيرهــای اجتماعــي و
فضايــي مشــابه بــر محيــط و کالبــد شــهر هستند(لومســون.)37 :1380 ،1

برنامهريزي گردشگري مذهبی
امــروزه هــدف از برنامهريــزي گردشــگري مذهبــی ،ايجــاد طــرح و برنام ـهای پايــدار بــراي

مخــرب فعاليتهــاي گردشــگري بــر روي محيطهــا و مناطــق
جلوگيــري از اثرهــای
ّ
گردشــگري بهدليــل تجاريکــردن مناظــر و چشــماندازهاي طبيعــي و جاذبههــاي انســاني

و توســعه فرهنــگ زیــارت در بیــن گردشــگران مذهبــی اســت« .گان )1988( »2بهمنظــور

تبييــن بيشــتر برنامهريــزي گردشــگري ،فعالیتهــای مرتبــط بــا آن را در چهــار گــروه اصلــي
تقســيم کــرده اســت:

بخــش تجــاري :فعــاالن ایــن بخــش بهدنبــال برنامهريــزي و طراحــي محصــوالت،

خدمــات و ارتقــای ســطح کيفيــت بــراي پيوســتن بــه بخــش بــازار گردشــگري هســتند.

مکانهــاي تفريحــي و گردشــگري ممکــن اســت ویژگیهــای مشــابهي داشــته باشــند امــا

بهخاطــر منحصربهفــرد بــودن هــر یــک ،مــردم بــه آنجــا مســافرت ميکننــد .مکانهــا،
موقعيتهــاي مختلــف ،الگوهــاي توســعهاي ،تاريــخ ،تنــوع قومــي ،ســنتها و ...وجــود دارنــد

کــه برنامهريــزان موظفنــد هــر کــدام از ايــن کيفيتهــا و ويژگيهــاي بخصــوص را کشــف
1. Lomson
2. Gunn
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و آنهــا را متمايــز و بــراي توســعه ويژگيهــاي خــاص کــه مطلــوب بازارهــاي گردشــگري

هســتند ،برنامهريــزي کننــد.

بخــش عمومــي :در تمــام دنیــا دولتهــا جذابيتهــاي زيــادي ماننــد موزههــا ،مکانهــاي

باســتاني ،هتلهــا ،پارکهــاي ملــي و ...را بــراي جــذب گردشــگر طراحــی میکننــد .ایــن

بخــش بيشــتر زيرســاختهايي ماننــد منابــع آب ،دفــع فاضــاب ،پليــس ،آتشنشــاني،

روشــنايي خيابانهــا و نيروگاههــا را کــه گردشــگري بــه آنهــا وابســته اســت در اختيــار دارد و
آنهــا را مديريــت ميکنــد.

بخــش غيرانتفاعــي :ســازمانهاي غيرانتفاعــي نیــز داوطلبانــه فعالیتهــای دينــي،

مذهبــي ،تاريخــي ،قومــي و قبيلــهای و باستانشناســي را در حــوزۀ گردشــگری مدیریــت

ميکننــد .در ســالهاي اخيــر بهجهــت گســترش حمايــت ســازمانهاي غيرانتفاعــي ،تعــداد

جاذبههــاي طبيعــي و فرهنگــي افزايــش يافتــه اســت .ســازمانهای مردمنهــاد در جوامــع
تاريخــي و قديمــي ارزش حفــظ میــراث خــود را درک کردهانــد و در کنــار محافظــت از بناهــا

يـفرهنگــي خــود ،فضاهــا و ســاختمانهايي را بــا ســليقۀ گردشــگران
و مکانهــاي تاريخ 
طراحــی و ســاختهاند.

مشــاوران حرفــهاي :امــروزه متخصصــان گوناگونــی ماننــد مهندســان راه و ســاختمان،

معمــاران ،کارشناســان تاريــخ ،باستانشناســان ،جنگلبانــان و طراحــان در برنامهريــزي

گردشــگري فعاليــت ميکننــد .آنهــا نقــش ســرمايهگذاري يــا مديريــت را برعهــده ندارنــد،
بلکــه اطالعاتــی را در اختيــار برنامهريــزان ميگذارنــد .هيــچ گــروه ديگــري بــه انــدازۀ آنهــا

نميتوانــد در برنامهريــزي گردشــگری مؤثــر واقــع شــود.

بدیهــی اســت ،توســعه گردشــگری مذهبــی نیازمنــد بهرهگیــری از نظرهــای مشــاوران

حرف ـهای ،ســرمایهگذاری و تأمیــن زیرســاختهای الزم اســت .ســرمایهگذاری نیــز مســتلزم

راهبردهایــی اســت کــه بــه کمــک آن بتــوان بــا یکپارچهســازی فعالیتهــای بخشهــای
تجــاری ،غیرانتفاعــی و عمومــی ،جذابیــت الزم را بــرای ســرمایهگذاران فراهــم کــرد .بــا توجــه

بــه محدودیــت منابــع در اختیــار ،بایــد برنامهریــزی مطلوبــی داشــت تــا بتــوان بــه بهتریــن
سال ششم ،شماره  ،22تابستان  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

127

128
نتیجــۀ ممکــن دســت یافــت .لــذا در ایــن زمینــه بــا تدویــن راهبردهــای احیــای جــاده والیت،
میتــوان اقدامهــا و برنامههایــی را طراحــی نمــود تــا بــه اهــداف مــورد نظــر و توســعه
فرهنــگ زیــارت دســت یافــت.

مبانی و مفاهیم مدیریت راهبردی
فرهنــگ و ادبیــات برنامهریــزی ،مدیریــت و اســتراتژی آکنــده از مدلهــای مختلــف فراگــرد

مدیریــت راهبــردی اســت کــه هــر کــدام بــه روشهای متفــاوت بــه تدویــن راهبــرد میپردازند.

یکــی از کارهــای مهــم در فراینــد برنامهریــزی راهبــردی ،تدویــن و تبییــن راهبردهایــی

ـم داخلــی و محیطــی و
اســت کــه میتوانــد ســازمان را بــا توجــه بــه مجموعــه عوامــل مهـ ّ

رســالتهایی کــه دارد ،بــه اهــداف تعیینشــده برســاند .یکــی از پرکاربردتریــن ایــن روشهــا،

مــدل  SWOTاســت .ایــن مرحلــه کــه بــدون تردیــد مهمتریــن گام برنامهریــزی راهبــردی
اســت ،از تمامــی مطالعــات و هدفگذاریهــای قبلــی اســتفاده و بهتریــن راهبردهــا را ارائــه

میکند(علیاحمــدی.)165 :1388 ،
مدل SWOT

روش تجزیهوتحلیــل ســوات ،1مــدل تحلیلــی مختصــر و مفیــدی اســت کــه بــه شــکل

نظامیافتــه هــر یــک از عوامــل قـ ّوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا را شناســایی میکنــد و
راهبردهــای متناســب بــا موقعیــت کنونــی را منعکــس میســازد .در ایــن روش ،تالشهایــی

بــرای تجزیهوتحلیــل شــرایط بیرونــی و وضعیــت درونــی بهعملآمــده و بــر اســاس آن راهبــرد
مناســب طراحــی میشــود .پــس از اینکــه عوامــل محیطی(فرصتهــا و تهدیدهــا) و عوامــل

درونی(ق ّوتهــا وضعفهــا) شناســایی و عوامــل کلیــدی از غیرکلیــدی آنهــا تمیــز داده شــد،
زمــان پیشــنهاد و انتخــاب اســتراتژیها فــرا میرســد(همان.)178 :

مــدل ســوات در حالــت معمولــی متشــکل از یــک جــدول دوبعــدی اســت کــه هــر یــک
)1. SWOT (Strenghts، Weaknesses،Opportunities، Threats
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تدوین راهبردهای احیای جاده والیت با هدف توسعه فرهنگ زیارت به روش SWOT

از چهــار نواحــی آن نشــانگر یــک دســته اســتراتژی اســت .بهعبــارت دیگــر ،همــواره چهــار

دســته اســتراتژی در ایــن مــدل مطــرح میگــردد .اســتراتژيهای  ،SOاســتراتژيهای ،WO

اســترات ژیهاي  ،STاســتراتژيهاي  .WTبایــد توجــه داشــت ،متناســب بــا اهــداف ســازمان و
یــا طــرح بایــد هــر یــک از ایــن اســتراتژیها را جداگانــه تدویــن کــرد.

 .1در اجــراي اســتراتژي  SOیــا تهاجمــی ،ســازمان بــا اســتفاده از نقــاط قــ ّوت داخلــی

میکوشــد از فرصتهــاي خارجــی بهرههبــرداري کنــد.

 .2در اجــراي اســتراتژي  WOیــا بازنگــری ،ســازمان بــا بهرهبــرداري از فرصتهــاي موجــود

در محیــط خــارج ،میکوشــد نقــاط ضعــف داخلــی رابرطــرف کنــد.

 .3در اجــراي اســتراتژي  STیــا تنــوع ،ســازمان میکوشــد بــا اســتفاده از نقــاط قـ ّوت خــود،

اثرهــای ناشــی از تهدیدهــای موجــود در محیــط خــارج را کاهــش دهــد یا آنهــا را از بیــن ببرد.
 .4در اجــراي اســتراتژي  WTیــا تدافعــی ،ســازمان میکوشــد نقــاط ضعــف داخلــی را

کاهــش دهــد و از تهدیدهــای ناشــی از محیــط خارجــی پرهیــز کننــد .ســازمانی کــه داراي

نقــاط ضعــف داخلــی باشــد و بــا تهدیدهــای بســیار زیــادي در محیــط خــارج روبـهرو شــود ،در

موضعــی مخاطرهآمیــز قــرار خواهــد گرفــت و میکوشــد بــراي حفــظ بقــا ،از فعالیتهــاي

خــود بکاهــد.

تحلیــل  SWOTبــا اینکــه در برانگیختــن تفکــر و گفتگــو دربــارۀ اســتراتژیهای ســازمانی

مفیــد اســت ،محدودیتهایــی نیــز در اســتفاده دارد کــه میتــوان بــا اتخــاذ روشهایــی
آنهــا را بــه حداقــل رســاند .یکــی از محدودیتهــای تحلیــل  SWOTذهنیبــودن آن اســت.

ممکــن اســت مدیرانــی کــه ســعی دارنــد از ایــن روش اســتفاده کننــد بــا یکدیگــر دربــارۀ یــک

واقعیــت عینــی تفاهــم نداشــته باشــند؛ بدینمعنــا کــه برخــی یــک پدیــده را فرصــت و برخــی
دیگــر آن را تهدیــد قلمــداد کننــد .بــرای غلبــه بــر ایــن محدودیــت میتــوان از کارشناســان

و صاحبنظــران زیــادی نظرســنجی کــرد تــا دامنــه انحــراف در اظهارنظرهــا را بــه حداقــل

رســاند .یکــی دیگــر از محدودیت-هــای تحلیــل  SWOTایــن اســت کــه مدیــران تمایــل دارند
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نقــاط ضعــف را نادیــده انگارنــد و یــا آنهــا را کوچــک جلــوه دهنــد .در ایــن پژوهــش تــاش

شــده اســت بــا انتخــاب طیــف وســیعی از کارشناســان مســئول ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری و همچنیــن اســتادان و دانشآموختــگان ایــن حــوزه کــه کامــ ً
ا بیطــرف
هســتند ،بــر ایــن محدودیتهــا غلبــه کــرد و بتــوان در ایــن مســیر ،راهبردهایــی اصیــل را

ارائــه داد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه اینکــه احیــای جــاده والیــت بــا ســه هــدفِ احیــای بناهــا و
آثــار تاریخــی باقیمانــده ،تبلیغــی ،فرهنگــی و اطالعرســانی و درنهایــت توســعه زیرســاخت

گردشــگری مذهبــی صــورت میپذیــرد ،راهبردهــای برآمــده از تحلیــل  SWOTنیــز بــه

تفکیـ ِ
ـک هــر یــک از ایــن هدفهــا ارائــه خواهــد شــد.

پیشینۀ پژوهش
پیشنۀ این پژوهش با توجه به دو موضوع دستهبندی میشود:

خاص مبحث جاده والیت
 .1پژوهشهای
ّ
پژوهشهــای انجامشــده دربــارۀ جــاده والیــت عمدتــاً محــدود بــه گزارشهــای مقایســۀ

مهــم تاریخــی و زیارتــی و نیــز مطالعــات
موضــوع جــاده والیــت بــا دیگــر جادههــای
ّ

تاریخــی واقــع در مســیر هجــرت امامرضا(علیهالســام) و همچنیــن
باستانشناســی ابنیــۀ
ِ
جمـعآوری اســناد تاریخــی و بررســی آثــار اجتماعــی ایــن هجــرت بــوده اســت کــه از آن جمله
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد.

«مجتبــوی»( )1390در مقال ـهای بــه بررســی راههــای باســتانی ایــران شــامل راه ابریشــم،

راه شــاهی و راه ادویــه پرداختــه اســت و از تالقــی آنهــا بــا جــاده والیــت ســخن گفتــه و
بــر لــزوم هویتبخشــی بــه جــاده والیــت تأکیــد کــرده اســت« .زمردیــان»( )1390در

مقالــۀ خــود بــا عنــوان «نگرشــی بــر ویژگیهــای طبیعی(ژئومورفولوژیــک) مســیر هجــرت
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تدوین راهبردهای احیای جاده والیت با هدف توسعه فرهنگ زیارت به روش SWOT

امامرضا(علیهالســام) بــا تأکیــد بــر تنگناهــا و پتانســیلهای اکوتوریســتی آن» ویژگیهــای
طبیعــی ایــن مســیر را بررســی و نتیجــ ه گرفتــه اســت کــه عناصــر فرهنگــی ،تاریخــی و
مذهبــی در کنــار محیطهــای طبیعــی واقــع در مســیر هجــرت حضــرت رضا(علیهالســام)

بهمــدد گســترش علــم و ف ّنــاوری و یکســری تغییــرات محیطــی ظرفیتهــای زیــادی پیــدا

کردهاســت .وی گامنهــادن حضــرت رضا(علیهالســام) بــه برخــی از ایــن محیطهــای طبیعــی
را دلیــل بــر تقــدس آنهــا دانســته اســت و عناصــر فرهنگــی و تاریخــی را کــه بدیــن مناســبت
در آن محیطهــا ســاخته شــده ،مجموعــۀ گردشــگری کامــل و کمنظیــری شــمرده و بازســازی

ایــن مســیر هماننــد جــاده ابریشــم را پیشــنهاد کــرده اســت.

«لبــاف خانیکــی»( )1386جاذبههــای فرهنگــی و گردشــگری در مســیر هجــرت

امامرضا(علیهالســام) در خراســان را بــا دیــدگاه باستانشناســی و گردشــگری بررســی کــرده
اســت .ایشــان در ایــن مقالــه بــه توصیــف دقیــق و مســتند مســیر جــاده والیــت در خراســان

پرداختــه و تمامــی آثــار و بناهــای تاریخــی و همچنیــن آثــار طبیعــی مرتبــط بــا ایــن مســیر
را برشــمردهاند.

«بختیــاری شــهری»( )1381 ،1385راههــای باســتانی بیــن نیشــابور تــا طــوس را بررســی

کــرده و بــا اشــاره بــه مســیر تاریخــی حرکــت امامرضا(علیهالســام) منزلگاههــای آن

را نــام بــرده اســت .همچنیــن بــا ترســیم نقشــۀ ایــن راههــا و تطبیــق آنهــا بــر مســیرهای
امــروزی ،قســمت عمــدهای از جــاده والیــت در حــد فاصــل نیشــابور تــا ربــاط طــرق مشــهد را

منطبــق بــر راههــای امــروز دانســته اســت .همچنیــن در مقالـهای دیگــر بــه شــرح کامــل یــک
منــزل از مســیر هجــرت امامرضا(علیهالســام) اهتمــام ورزیــدهاســت .وی ربــاط عالقهبنــد

را در مســیر هجــرت امامرضا(علیهالســام) دانســته اســت و بــا تشــریح وضعیــت فیزیکــی و

معمــاری ایــن کاروانســرا از آن بهعنــوان محــل اقامــت بینراهــی و جاذبــۀ گردشــگری یــاد

کــرده اســت .همچنیــن در مقال ـهای دیگــر بــه بررســی و مطالعــه مســیر هجــرت حضــرت
رضا(علیهالســام) در محــور گردشــگری دهســرخ تــا مشــهد پرداختــه لســت و ایــن مســیر

را دارای عالیــم و نشــانههای مــادی و معنــوی دانســته کــه همچــون نگیــن باارزشــی توســط

مــردم منطقــه حفــظ شــده اســت و بــا اشــاره بــه قابلیتهــای تاریخــی ،فرهنگــی و مذهبــی
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حرکــت امامرضا(علیهالســام) از دهســرخ بــه مشــهد ،از ویژگیهــای طبیعــی و توجــه زائــران

و ســاکنان ایــن منطقــه بهعنــوان نقطــه قـ ّوت توســعه گردشــگری مذهبــی یــاد کــرده اســت.
«احمــدی»( )1384در مقالــهای بــه بررســی امکانســنجی ثبــت جهانــی جــاده والیــت

پرداختــه و ذکــر کــرده اســت در صورتیکــه راه هجــرت امامرضا(علیهالســام) بــه شــیوههای

علمــی و بــدون تعصــب غیرمنطقــی شــناخته و مــدارک و مســتندات علمــی برای هــر بخش از
آن و آثــار وابســته تهیــه شــود ،بهراحتــی و بــا احــراز چنــد معیــار در فهرســت میــراث جهانــی
قــرار خواهــد گرفــت و نهتنهــا بــه مســلمانان جهــان بلکــه بــه تمــام جهانیــان معرفــی و عرضــه

خواهــد شــد.

.2پژوهشهایی با موضوع برنامهریزی راهبردی در حوزه گردشگری
پژوهشهــای بســیاری نیــز در خصــوص توســعه گردشــگری بــا بهرهگیــری از تحلیــل ســوات

در داخــل و خــارج از کشــور انجــام شــده اســت« .موحــد»( )1389در پژوهشــی بــا عنــوان «تحليل

عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگري اســتان كردســتان ،بــا اســتفاده از تحلیــل ســوات» وضعيــت
كنونــي گردشــگري كردســتان را بــا قابليتهــا و اســتعدادهاي بالقــوۀ آن نامتناســب ارزیابــی کــرده
اســت« .شــریفینیا ،نــورا و مهدیبیگــی»( )1390پژوهشــی پیمایشــی ،توصیفــی و تحلیلــی بــا

عنــوان «برنامهریــزی راهبــردی توســعه گردشــگری :مطالعــه مــوردی شــهر ســوخته» ارائــه و

نتیجهگیــری کردهانــد کــه منطقــه مــورد مطالعه به علــت باالبــودن ظرفیــت و جاذبه گردشــگری،
ـبی
آســیبپذیری باالیــی دارد .از ای ـنرو ،بــرای رفــع محدودیتهــا و اســتفاده از مزیّتهــای نسـ ِ
منطقــه ،بازنگــری در سیاس ـتهای موجــود را ضــروری و اجتنابناپذیــر دانســتهاند.
«صبــوری و نــوروزی»( )1391در مقالــهای بــا عنــوان «بررســی توانمنديهــا و تنگناهــاي

اکوتوریســتی حــوزۀ دریــاي مکــران» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه توســعه طبیعتگــردي بــه

ســمت راهبــرد توســعه ســوق پیــدا میکنــد و پیادهســازي راهبرهــاي توســعهاي در مقطــع کنونی
را مناســبترین راهبردهــا بــراي حرکــت بهســوي توســعه پایــدار گردشــگري دانســتهاند.
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روش تحقیق
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر روش توصیفیـپیمایشــی اســت .بــراي
جمـعآوري مطالــب مربــوط بــه ادبيــات و مبانــي نظــري و ارائــۀ الگــوي اوليه موضــوع و همچنین
ي كتابخانهاي(مطالعــه
اســتخراج نقــاط قــ ّوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــا ،از روشهــا 
كتابهــا ،مقالههــا ،مجلههــا ،طرحهــاي پژوهشــي و بانكهــاي اطالعاتــي اينترنتــي) اســتفاده
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،در ايــن پژوهــش هــم از پرســشنامه و هــم از مصاحبــه بــراي
گــردآوري دادههــا اســتفاده شــده اســت .بــا مراجعــه بــه متخصصــان و کارشناســان گردشــگری،
نظرهــای آنــان از طریــق مصاحبــه گــردآوری شــده اســت .ایــن مصاحبههــا بهصورت غیررســمی
و جهــت دســتیابی بــه اطالعــات تفصیلیتــر دربــارۀ نگرشهــا و دیدگاههــای مصاحبهشــوندگان
در زمینــۀ موضــوع مــورد بررســی ،انجــام گرفــت .در نهایــت ،پــس از تشــکیل پنــل تخصصــی
متشــکل از کارشناســان حــوزۀ ســرمایهگذاری و طرحهای گردشــگری اداره ّ
کل میــراث فرهنگی،
صنایــع دســتی و گردشــگری خراســان رضــوی و بــا توجــه بــه گزارههــاي استخراجشــده از
مصاحبههــا ،مقالهها،کتابهــا و ســخنرانیها بــا موضــوع احیــای جــاده والیــت ،نقــاط ق ـ ّوت و
ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــای احیــای مســیر مــورد پژوهــش تدویــن گردید .ســپس بهمنظور
رتبهبنــدی ایــن عوامــل از پرس ـشنامه اســتفاده شــده اســت .معیــار ســنجش و درجهبنــدی
هــر یــک از عوامــل فــوق بدیــن صــورت بــوده کــه بــرای هــر عامــل دامن ـهای از امتیــاز()1
تــا( )5درجهبنــدی شــده کــه( )1بهمعنــای داشــتن نظــر کامـ ً
ا مخالــف )2(،بهمعنــای داشــتن
نظــر مخالــف )3(،بهمعنــای نداشــتن نظــر )4(،بهمعنــای داشــتن نظــر موافــق و( )5بهمعنــای
داشــتن نظــر کامـ ً
ا موافــق دربــارۀ آن عامــل در احیــای جــاده والیــت اســت .ســپس دادههــای
گردآوریشــده بــا فــرض تأثیــر مســاوی همــۀ پرس ـشنامهها بهمنظــور رتبه-بنــدی ق ّوتهــا،
ضعفهــا ،فرصتهــا و تهدیدهــا بــهکار گرفتهشدهاســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش ف ّعــاالن حــوزۀ گردشــگری مذهبــی اســتان خراســان رضــوی شــامل
اســتادان دانشــگاه ،دانشآموختــگان رشــتۀ گردشــگری و کارشناســان ســازمانهای مســئول
بودهانــد کــه  140نفــر آنــان بــه پرس ـشنامه پژوهــش پاســخ دادهانــد .پرس ـشنامۀ پژوهــش
در اختیــار چنــد تــن از متخصصــان گردشــگری مذهبــی قــرار گرفــت و بــا بهرهگیــری از
نظرهــا و پیشــنهادهای ایشــان ،روایــی محتوایــی پرسـشنامه تأییــد گردیــد .بــرای محاســبۀ
پایایــی ،از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه مقــدار پایایــی بــرای پرسـشهای
نقــاط قـ ّوت  ،0.905نقــاط ضعــف  ،0.855فرصتهــا  ،0.887تهدیدهــا 0.887و بــرای مجمــوع
متغیرهــا  0.961محاســبه گردیــد.
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جدول .1ضریب پایایی کل متغیرهای پژوهش
تعداد متغیرها

ضریب پایایی

52

0.961

تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحلیــل دادههــای توصیفــی پژوهــش شــامل ویژگیهــای فــردی پاس ـخدهندگان از

جملــه :شــغل ،جنســیت ،ســن ،وضعیــت تحصیــات ،وضعیت تأهــل و ...اســت کــه در جدول2
شــرح داده شــده اســت.

جدول .2یافتههای توصیفی پژوهش
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منبع :پژوهش حاضر

جدولهــای  5 ،4 ،3و  6نتایــج حاصــل از پرســشنامهها را بهمنظــور رتبهبنــدی ق ّوتهــا،

ضعفهــا ،فرصتهــا و تهدیدهــا نشــان میدهنــد.
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جدول .3رتبهبندی نقاط ق ّوت جاده والیت
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جدول .4رتبهبندی نقاط ضعف جاده والیت
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جدول .5رتبهبندی فرصتهای جاده والیت
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جدول .6رتبهبندی تهدیدهای جاده والیت

منبع :پژوهش حاضر
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نتیجهگیری
پــس از تحلیــل 15 SWOTعامــل بهعنــوان نقــاط قـ ّوت 11 ،عامــل بهعنــوان نقــاط ضعــف،

 13عامــل بهعنــوان فرصــت و  13عامــل نیــز بهعنــوان تهدیــد مؤثــر بــر احیــای جــاده والیــت
بهعنــوان یــک مســیر گردشــگری مذهبــی شناســایی شــد.

تحلیــل  SWOTنشــان میدهــد از نظــر پاســخدهندگان بــه پرســشنامه ،مؤلفههــای

«وجــود عناصــر و نشــانههای تاریخــی نظیــر قدمگاههــا ،امامــزادگان و رباطهــا ،کاروانســراها
و آبانبارهــا»« ،قرارگیــری جاذبههــای طبیعــی در مجــاورت عناصــر فرهنگــی و تاریخــی در

طــول مســیر» و «امــکان برقــراری امنیــت  24ســاعته» بــه ترتیــب مهمتریــن نقــاط قـ ّوت و

«کمبــود تســهیالت بهداشــتی درمانــی و خدماتــی» و «کمبــود نیــروی انســانی متخصــص و

مجــرب درخصــوص گردشــگری مذهبــی و زیــارت در منطقــه» بهعنــوان مهمتریــن نقــاط
ّ
ضعــف داخلــی شــناخته شــدهاند .همچنیــن «ظرفیــت بســیار بــاالی مقصــد مســیر (حــرم

مطهــر و جاذبههــای گردشــگری شــهر مشــهد)»« ،اشــتغالزايي و ايجــاد درآمــد ارزي بــراي

كشــور» بهعنــوان مهمتریــن فرصتهــا و در نهایــت «نبــود برنامــۀ راهبــردی و عملیاتــی

مناســب در جهــت جــذب گردشــگران خارجــی» و «تمایــل شــدید مدیــران مســئول بــه انجام

کارهــای ســطحی و نمایشــی» مهمتریــن تهدیدهــای ایــن مســیر شــمرده شــدهاند.

فرعــی گردشــگریِ طبیعــی و توریســتی» و «وحدتنظــر
همچنیــن« ،وجــود مســیرهای
ِ

مختصــات مســیر جــاده والیــت در ایــن منطقــه» از
باستانشناســان درخصــوص
ّ

کماهمیتتریــن نقــاط قــ ّوت و «رقابــت و تعصبــات قومــی و منطقــهای» و «توجهنکــردن

بــه تنــوع فصلــی در تأسیســات گردشــگری موجــود» از کماهمیتتریــن نقــاط ضعــف دانســته
شــده اســت« .تدویــن طرحهــای باالدســتی درخصــوص گردشــگری زیــارت» و «برگــزاری

همایــش اختصاصــی جــاده والیــت» از کماهمیتتریــن فرصتهــا و در نهایــت «عــدم ترســیم

و تدویــن دقیــق چشــمانداز در خصــوص احیــای جــاده والیــت» و «افزایــش هزینههــای
ســفر» از کــم اهمیتتریــن تهدیدهــا شــمرده شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده و طــی جلســات متعــدد هماندیشــی مســتقیم بــا حضــور
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تعــدادی از متخصصــان گردشــگری مذهبــی ،راهبردهــای احیــای جــاده والیــت از منظرهــای

مختلــف بهشــرح زیــر پیشــنهاد میشــود:

 .1راهبردهای پیشنهادی از منظر هدف احیای بناها و آثارتاریخی باقیمانده
 1-1راهبردهای تهاجمیSO :

والیــت.

 :برنامهریــزی جهــت ثبــت ملــی و متعاقــب آن ثبــت جهانــی مســیر جــاده
 :برنامهریزی جهت احیای بناهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی

 2-1راهبردهای تنوعST :

 :تدویــن چشــمانداز احیــای جــاده والیــت و تبدیــل آن بــه دغدغــۀ

مســئوالن و مــردم ناحیــه.

 :تســهیل امــکان مشــارکت مــردم در مراحــل برنامهریــزی موضــوع از

طریــق تشــکیل و ایجــاد اتــاق فکــر جهــت دریافــت نظرهــای مــردم.
 3-1راهبردهای بازنگریWO :

 :ضرورت بازنگری در انتصاب مســئوالن حوزه ســرمایهگذاری و گردشــگری

منطقــه و اســتفاده از افــراد متخصص و باتجربــه در این حوزه.

 :آگاهیبخشی عمومی دربارۀ اهمیت بناهای تاریخی و...
 :همسوسازی رقابتهای حاصل از تعصبات قومی منطقه.
 :بهینهسازی تأسیسات موجود برای استفاده در فصلهای سرد سال.
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 4-1راهبردهای تدافعیWT:

 :بهكارگيــري مديريــت شايســته و كارآمــد در برنامهريــزي گردشــگري

بــراي افزايــش ســرمايهگذاري در بســتر گردشــگري.

 :ایجاد زیرساختهای حفاظت از آثار تاریخی.

 .2راهبردهای پیشنهادی از منظر هدف تبلیغی ،فرهنگی و اطالعرسانی
 1-2راهبردهای تهاجمیSO :

 :برنامهریزی جهت ثبت ملی و متعاقب آن ثبت جهانی مسیر جاده والیت.
 :برنامهریزی جهت احیای بناهای ارزشند تاریخ و فرهنگی.
 :برنامهریزی ،توسعه و بسیج امکانات موجود.
اساس آنها.

 :برنامهریزی جهت شناسایی نیازهای فرهنگی و تولید جاذبههای ثانویه بر
 :برنامهریزی جهت ارائۀ بستههای تورهای گردشگری با

پسزمینههای فرهنگی ،تفریحی و توریستی بر اساس بضاعت موجود مسیر.
 :ایجاد سمبلها و نمادهای ویژه و یادمانسازی.

 :احیای فرهنگ وقف بهمنظور توسعه فعالیتهای فرهنگی و

زیرساختهای گردشگری.

 2-2راهبردهای تنوع ST :

:تســهیل امــکان مشــارکت مــردم در مراحــل برنامهریــزی موضــوع از طریــق
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تشــکیل و ایجــاد اتــاق فکــر جهت دریافــت نظرهــای مردم.
 :ایجــاد سیاس ـتهای تشــویقی در راســتای کاهــش هزینــه و زمــان

گردشگر.

 :الگوبرداری از سایر مقاصد گردشگری جهت جذب بیشتر گردشگر.
 :ایجــاد ســازوکارهای نظاممنــد جهــت تســهیل در کاهــش دغدغههــای

مقصــد گردشــگران.

 :تولیــد محتواهــای فرهنگــی مثــل فیلــم ،کتــاب ،بروشــور و متــون ســخنرانی

بــا موضــوع آگاهیبخشــی عمومــی نســبت بــه موضــوع.
 3-2راهبردهای بازنگریWO:

 :آگاهیبخشی عمومی در خصوص اهمیت بناهای تاریخی و. ...
 :همسوسازی رقابتهای حاصل از تعصبات قومی منطقه.
 :ضــرورت بازنگــری در چــارت ســازمانی معاونــت زیــارت اســتانداری

بهمنظــور هماهنگــی و ايجــاد بخشهــاي ذيربــط فرهنگــی ،خدماتــی ،بازاريابــي و تبليغــات
گردشگري.

 :ایجاد بازارها و جاذبههای مناسبتی با موضوع زیارت و خانواده.
اعــم از پیــاده و ســواره.

 :بازنگــری در محتــوای نمادهــای موجــود بــه جهــت همگانــی ســازی

 4-2راهبردهای تدافعیWT:

 :ایجــاد ســامانۀ ارتبــاط مــردم بــا مدیریــت طــرح جهــت دریافــت نظرهــا ،ایدهها

و پیشــنهادهای اقشــار مختلف مردم بهویژه کارشناســان ،صاحبنظران و اســتادان دانشــگاه.
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 .3راهبردهای پیشنهادی از منظر هدف گردشگری و توسعه زیرساخت گردشگری
مذهبی
 1-3راهبردهای تهاجمیSO :

 :برنامهریزی ،توسعه و بسیج امکانات موجود.
 :برنامهریــزی جهــت شناســایی نیازهــای فرهنگــی و تولیــد جاذبههــای

ثانویــه بــر اســاس آنهــا.

 :برنامهریــزی جهــت ارائــۀ بســتههای تورهــای گردشــگری بــا

پسزمینههــای فرهنگــی ،تفریحــی و توریســتی بــر اســاس ظرفیتهــای موجــود مســیر.

:تشــویق و حمایــت از بخــش خصوصــی از طریــق اعطــای تســهیالت

و تســهیل قوانیــن و مقــررات در جهــت ســرمایهگذاری در تأسیســات زیربنایــی و روبنایــی

گردشــگری مذهبــی.

 :برنامهریــزی جهــت احیــای فیزیکــی مســیر بهصــورت

جــاده قابــل اســتفاده بــرای پیــاده و ســواره.

 :كمكــردن محدوديتهــا بــراي ورود گردشــگران مذهبــی بــه كشــور

بهويــژه در زمينــۀ صــدور ويــزا و افزايــش مزايــاي اجتماعــي بــراي گردشــگران خارجــي.
 2-3راهبردهای تنوع ST :

 :تدویــن چشــمانداز احیــای جــاده والیــت و تبدیــل آن بــه دغدغــۀ

مســئوالن و مــردم ناحیــه.
گردشگر.

 :ایجــاد سیاسـتهای تشــویقی در راســتای کاهــش هزینــه و زمــان
 :الگوبــرداری از ســایر مقاصــد گردشــگری مذهبــی جهــت جــذب
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بیشــتر گردشــگر.
 :ایجــاد ســازوکارهای نظاممنــد جهــت تســهیل در کاهــش دغدغههــای

مقصــد گردشــگران مذهبــی.

 :تولیــد محتواهــای فرهنگــی مثــل فیلــم ،کتــاب ،بروشــور و متــون ســخنرانی

بــا موضــوع آگاهیبخشــی عمومــی نســبت بــه موضــوع.

 :ایجــاد تســهیالت حملونقــل عمومــی بــرای رفتوبرگشــت گردشــگرانی

کــه از خــارج مســیر یادشــده وارد مشــهد میشــوند.

 :حمایــت از بخــش خصوصــی جهــت ایجــاد مراکــز رفاهــی گردشــگری در

مســیرهای بینراهــی.
ایــن زمینه.

 :جلوگیــری از فعالیتهــای ضرررســان بــه محیــط زیســت و فرهنگســازی در

 3-3راهبردهای بازنگریWO:

 :ضــرورت بازنگــری در انتصــاب مســئوالن حــوزه ســرمایهگذاری و

گردشــگری منطقــه و اســتفاده از افــراد متخصــص و باتجربــه در ایــن حــوزه.

 :بهینهســازی تأسیســات موجــود بــرای اســتفاده در فصلهــای

ســرد ســال.

 :ضــرورت بازنگــری در چــارت ســازمانی معاونــت زیــارت اســتانداری

بهمنظــور هماهنگــی و ايجــاد بخشهــاي ذيربــط فرهنگــی ،خدماتــی ،بازاريابــي و تبليغــات
گردشــگري مذهبی.

 :ایجاد بازارها و جاذبههای مناسبتی با موضوع زیارت و خانواده.
 :توســعه و بهبــود راههــاي ارتباطــي از جملــه ســاخت و راهانــدازی راه
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بــراي دسترســي آســانتر و كمهزينهتــر بــه منطقــه.
 :بازآموزی و آموزش نیروهای فعال در حوزه گردشگری مذهبی.
 4-3راهبردهای تدافعیWT:

 :بهكارگيــري مديريــت شايســته و كارآمــد در برنامهريــزي گردشــگري

مذهبــی بــراي افزايــش ســرمايهگذاري در بســتر گردشــگري مذهبــی.

 :ایجــاد ســامانه ارتبــاط مــردم بــا مدیریــت طــرح جهــت دریافــت نظرهــا،

ایدههــا و پیشــنهادهای اقشــار مختلــف مــردم بهویــژه کارشناســان ,صاحبنظــران و اســتادان

دانشگاه.

 :منتفعکردن صاحبان مشاغلی که از موضوع متضرر میشوند.
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