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دریافت: 1395/4/28  پذیرش: 1395/7/25
جواد صادق1، مرتضی رجوعی2، محمد قاسمی خوزانی3  

چکیده 

ــا هــدف توســعه فرهنــگ  در ایــن پژوهــش به منظــور تدویــن راهبردهــای احیــای جــاده والیــت ب
زیــارت، نقــاط قــّوت و ضعــف و فرصت هــا و تهدید هــای مســیر تاریخــی هجــرت امام رضــا 
)علیه الســام(، حــد فاصــل نیشــابور تــا ربــاط طــرق مشــهد، شناســایی شــده اســت. جامعــه آمــاری 
پژوهــش، فعــاالن حــوزه گردشــگری مذهبــی اســتان خراســان رضــوی ـ شــامل اســتادان دانشــگاه، 
ــر  ــه 140 نف ــد ک ــازمان های مســئول ـ بوده ان ــان س ــگری و کارشناس ــتۀ گردش ــگان رش دانش آموخت
آنــان بــه پرســش نامه پژوهــش پاســخ داده انــد. تجزیه وتحلیــل داده هــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت 
ــراها و  ــا، کاروانس ــام زادگان و رباط ه ــا، ام ــر قدمگاه ه ــی نظی ــانه های تاریخ ــر و نش ــود عناص ــه وج ک
ــی و  ــود تســهیات بهداشــتی، درمان ــّوت و کمب ــن ق ــوان مهم تری ــا در طــول مســیر به عن آب-انباره
خدماتــی به عنــوان مهم تریــن ضعــف، و همچنیــن ظرفیــت بســیار بــاالی مقصد مســیر )شــهر مشــهد( 
به عنــوان مهم تریــن فرصــت و نبــوِد برنامــۀ راهبــردی و عملیاتــی مناســب در جهــت جذب گردشــگران 
مذهبــی خارجــی، مهم تریــن تهدیــد احیــای ایــن مســیر قلمــداد می شــود. تحلیــل SWOT نشــان 
می دهــد برنامه ریــزی جهــت ثبــت ملــی و متعاقــب آن ثبــت جهانــی مســیر جــاده والیــت، ایجــاد 
ســازوکارهای نظام منــد جهــت تســهیل ســفر و کاهــش دغدغه هــای گردشــگران مذهبــی و همچنیــن 
تدویــن چشــم انداز احیــای جــاده والیــت و همسوســازی مســئوالن و مــردم منطقــه بــا آن، می توانــد 

راهبردهــای مناســبی بــرای احیــای جــاده والیــت باشــد. 
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مقدمه

تأثیرهــای فرهنگــی و سیاســی حضــور علی بــن موسی الرضا)علیهما الســام( در فــات ایــران 
ــارز اســت کــه هنــوز پــس از گذشــت قرن هــا، در عرصــۀ زندگــی روزمــرۀ  چنــدان موثــر و ب
ــی از  ــل توجه ــه درصــد قاب ــن روســت ک ــران نقــش بســزا و برجســته ای دارد. از ای ــردم ای م
ــا اینکــه بســیاری  ــه مقصــد مشــهد صــورت می گیــرد و ی ــان ب ســفرهای برون شــهری ایرانی
ــال خــود دارند)احمــدی، 1386:  ــا آم ــه ی ــارت امام رضا)علیه الســام( را در برنام ــان زی از ایرانی

.)149

راه هــا از دیربــاز امــکان حرکــت آدمیــان را از یــک مبــدأ بــه مقصــد خــاص فراهــم آورده انــد امــا 
بیــش از آن در ابعــاد معنــوی دسترســی شــاگرد بــه معلــم، عابــد بــه معبــود و همچنیــن عاشــق 
بــه معشــوق را آســان نموده انــد. زیــارت همــواره از دوران کهــن در دیــن مبیــن اســام جایــگاه 
ــبب  ــازی را س ــمار و سرنوشت س ــانی بی ش ــای انس ــل و انتقال ه ــته و نق ــژه داش ــی وی و منزلت
ــه  ــه( از مک ــر رحمت)صلی اهلل علیه وآل ــرت پیامب ــه هج ــوان ب ــت می ت ــن دس ــت. از ای ــده اس ش
بــه مدینــه، ســفر کاروان امــام حسین)علیه الســام( بــه کربــا، مســیر حرکــت کاروان اســرای 
واقعــه کربــا و همچنیــن مســیر هجــرت تاریخــی حضــرت علی بن موسی الرضا)علیهما الســام( 
از مدینــه بــه مــرو کــه در ســال 200 هجــری بــه وقــوع پیوســت)ابن بابویه، 1372: 25( و امــروز 
ــود. مســیر هجــرت امام رضا)علیه الســام( در  ــت« مشــهور اســت، اشــاره نم ــه »جــاده والی ب
خراســان، افــزون بــر اینکــه دارای ویژگی هــای عمومــی اســت، از دو جهــت ارزنده تــر از دیگــر 
مسیرهاســت. نخســت، در نقــاط گوناگــون آن نشــانه های معنــوی عبــور امام رضا)علیه الســام( 
مشــاهده می شــود کــه بــرای زائــران و شــیفتگان حضــرت جــذاب و مغتنــم اســت. دوم، بخــش 
عمــدۀ راه اکنــون در مســیر راه هــای ارتباطــی اصلــی اســت و ایــن موجــب شــده کــه بافــت 

طبیعــی و آثــار فرهنگــی آن تــا حــدودی دســت نخورده باقــی بمانــد.

ــام( از  ــه کاروان امام رضا)علیه الس ــاره دارد ک ــیری اش ــه مس ــاح ب ــت در اصط ــاده والی ج
ــه مــرو ختــم می شــود. کاروان  آنجــا حرکــت کــرده اســت. ایــن مســیر از مدینــه شــروع و ب
امام رضا)علیه الســام( در 25 ذی قعــده ســال 200هـــ ق، مطابــق بــا 5تیــر 195ش،  از مدینــه 
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ــس از  ــران می شــود و پ ــق شــلمچه وارد ای ــه بصــره از طری ــس از ورود ب ــد. پ حرکــت می کن
عبــور از برخــی شــهرهای داخلــی ایــران، تــا مــرو ادامــه می یابد)ســاالری، 1389: 13(. موضــوع 
احیــای جــاده والیــت در دی مــاه 1383 در کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی مطرح 
ــری و فرهنــگ و ارشــاد  ــراث فرهنگــی، وزارت راه و تراب ــا نظــر ســازمان می ــرر شــد: »ب و مق
اســامی، زمینــه همــکاری بــرای ایجــاد شــرایط مناســب زیســت محیطی1، فرهنگــی2، تبلیغی3  
ــردد.«  ــم فرهنگــی و سیاســی فراهــم گ ــن مســیر مه و اطاع رســانی4  و گردشــگری5  در ای
ــِی دارای  ــاده تاریخ ــن ج ــای ای ــای احی ــن راهبرده ــر تدوی ــش حاض ــدف پژوه ــن رو، ه از ای
ــای  ــا و تهدیده ــا، فرصت ه ــا، ضعف ه ــه قوت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــای گردشــگری مذهب جاذبه ه

آن اســت.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

گردشگری و گردشگر مذهبی

موضــوع گردشــگری بــه دلیــل چندوجهــی و میان رشــته ای بــودن، از دیدگاه هــای مختلــف 
اقتصــادی، جامعه شناســی، جغرافیایــی و مدیریتــی می توانــد بررســی شــود. بــه همیــن دلیــل 
ــف  ــدگاه رشــته های مختل ــه دی ــا توجــه ب اســت کــه تعریف هــای متعــددی از گردشــگری ب
ــل  ــرد از مح ــدن ف ــل جداش ــتراک هایی از قبی ــا، اش ــام تعریف ه ــن در تم ــود دارد. لیک وج
ــا  ــرگرمی و ی ــح و س ــد تفری ــی مانن ــفر و فعالیت های ــودن س ــود، موقتی ب ــی خ ــی دائم زندگ

بازدیــد مشــاهده مــی شــود.

زائــر6  بــه فــردی اطــاق مي گــردد کــه بــا انگیزه هــاي فقــط مذهبي)ســفرهاي 
ــاوه  ــه ع ــتند ک ــرادی هس ــي، اف ــگران مذهب ــا گردش ــد؛ ام ــفر مي کن ــوره( س تک منظ

1. Natural environment
2. Cultural
3. Propagation
4. Notice
5. Tourism
6. Pilgrim
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ــي  ــاي مذهب ــي، در فعالیت ه ــران دیني ـ مذهب ــان و رهب ــران، امام ــور پیامب ــارت قب ــر زی ب
شــرکت و از دیگــر مقاصــد گردشــگري هــم دیــدن مي کننــد. در واقــع، گردشــگران مذهبي 
مســافران و بازدیدکنندگانــي هســتند کــه همزمــان انگیزه هــاي مذهبــي را بــا انگیزه هــاي 
ــت  ــا اولوی ــوره ب ــفرهای چندمنظ ــن س ــداف ای ــد. اه ــم مي آمیزن ــیاحت در ه ــح و س تفری
ــفري  ــون س ــترکاتي چ ــي داراي مش ــگر مذهب ــر و گردش ــال، زائ ــت. به هرح ــي اس مذهب
ــای  ــا انگیزه ه ــر، ب ــي دیگ ــه مکان ــۀ ســکونت دائمــي خــود ب ــه از منطق ــت و داوطلبان موق
ــي و  ــای اجتماع ــن تأثیره ــت و همچنی ــات فراغ ــردن اوق ــه پرک ــي و ن ــت دار مذهب اولوی

ــهر هستند)لومســون1، 1380: 37(. ــد ش ــط و کالب ــر محی ــابه ب ــي مش فضای

برنامه ریزي گردشگري مذهبی

ــراي  ــدار ب ــزي گردشــگري مذهبــی، ایجــاد طــرح و برنامــه ای پای امــروزه هــدف از برنامه ری
جلوگیــري از اثرهــای مخــّرب فعالیت هــاي گردشــگري بــر روي محیط هــا و مناطــق 
ــاني  ــاي انس ــي و جاذبه ه ــم اندازهاي طبیع ــر و چش ــردن مناظ ــل تجاري ک ــگري به دلی گردش
ــور  ــت. »گان2« )1988( به منظ ــی اس ــگران مذهب ــن گردش ــارت در بی ــگ زی ــعه فرهن و توس
تبییــن بیشــتر برنامه ریــزي گردشــگري، فعالیت هــای مرتبــط بــا آن را در چهــار گــروه اصلــي 

تقســیم کــرده اســت:

ــوالت،  ــي محص ــزي و طراح ــال برنامه ری ــش به دنب ــن بخ ــاالن ای ــاري: فع ــش تج بخ
ــازار گردشــگري هســتند.  ــه بخــش ب ــتن ب ــراي پیوس ــت ب ــای ســطح کیفی ــات و ارتق خدم
ــا  مکان هــاي تفریحــي و گردشــگري ممکــن اســت ویژگی هــای مشــابهي داشــته باشــند ام
ــا،  ــد. مکان ه ــافرت مي کنن ــا مس ــه آن ج ــردم ب ــک، م ــر ی ــودن ه ــرد ب ــر منحصر به ف به خاط
موقعیت هــاي مختلــف، الگوهــاي توســعه اي، تاریــخ، تنــوع قومــي، ســنت ها و... وجــود دارنــد 
ــاي بخصــوص را کشــف  ــا و ویژگي ه ــن کیفیت ه ــدام از ای ــر ک ــد ه ــزان موظفن ــه برنامه ری ک

1. Lomson
2. Gunn
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ــگري  ــاي گردش ــوب بازاره ــه مطل ــاص ک ــاي خ ــعه ویژگي ه ــراي توس ــز و ب ــا را متمای و آنه
ــد. ــزي کنن ــتند، برنامه ری هس

بخــش عمومــي: در تمــام دنیــا دولت هــا جذابیت هــاي زیــادي ماننــد موزه هــا، مکان هــاي 
ــن  ــد. ای ــی می کنن ــگر طراح ــذب گردش ــراي ج ــي و... را ب ــاي مل ــا، پارک ه ــتاني، هتل ه باس
ــاني،  ــس، آتش نش ــاب، پلی ــع فاض ــع آب، دف ــد مناب ــاخت هایي مانن ــتر زیرس ــش بیش بخ
روشــنایي خیابان هــا و نیروگاه هــا را کــه گردشــگري بــه آنهــا وابســته اســت در اختیــار دارد و 

ــد. ــت مي کن ــا را مدیری آنه

ــي،  ــای دین ــه فعالیت ه ــز داوطلبان ــي نی ــازمان هاي غیرانتفاع ــي: س ــش غیرانتفاع بخ
ــت  ــگری مدیری ــوزۀ گردش ــي را در ح ــه ای و باستان شناس ــي و قبیل ــي، قوم ــي، تاریخ مذهب
مي کننــد. در ســال هاي اخیــر به جهــت گســترش حمایــت ســازمان هاي غیرانتفاعــي، تعــداد 
ــع  ــاد در جوام ــازمان های مردم نه ــت. س ــه اس ــش یافت ــي افزای ــي و فرهنگ ــاي طبیع جاذبه ه
تاریخــي و قدیمــي ارزش حفــظ میــراث خــود را درک کرده انــد و در کنــار محافظــت از بناهــا 
ــگران  ــلیقۀ گردش ــا س ــاختمان هایي را ب ــا و س ــود، فضاه ــي خ ــاي تاریخي ـ فرهنگ و مکان ه

ــاخته اند.  ــی و س طراح

ــد مهندســان راه  و ســاختمان،  ــی مانن ــروزه متخصصــان گوناگون ــه اي: ام ــاوران حرف مش
معمــاران،  کارشناســان تاریــخ، باستان شناســان، جنگلبانــان و طراحــان در برنامه ریــزي 
ــد،  ــت را برعهــده ندارن ــا مدیری ــا نقــش ســرمایه گذاري ی ــد. آنه گردشــگري فعالیــت مي کنن
ــدازۀ آنهــا  ــه ان ــد. هیــچ گــروه دیگــري ب بلکــه اطاعاتــی را در اختیــار برنامه ریــزان مي گذارن

ــود. ــع ش ــر واق ــگری مؤث ــزي گردش ــد در برنامه ری نمي توان

ــاوران  ــای مش ــری از نظره ــد بهره گی ــی نیازمن ــگری مذهب ــعه گردش ــت، توس ــی اس بدیه
ــه ای، ســرمایه گذاری و تأمیــن زیرســاخت های الزم اســت. ســرمایه گذاری نیــز مســتلزم  حرف
ــای  ــای بخش ه ــازی فعالیت ه ــا یکپارچه س ــوان ب ــک آن بت ــه کم ــه ب ــت ک ــی اس راهبردهای
تجــاری، غیرانتفاعــی و عمومــی، جذابیــت الزم را بــرای ســرمایه گذاران فراهــم کــرد. بــا توجــه 
بــه محدودیــت منابــع در اختیــار، بایــد برنامه ریــزی مطلوبــی داشــت تــا بتــوان بــه بهتریــن 
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نتیجــۀ ممکــن دســت یافــت. لــذا در ایــن زمینــه بــا تدویــن راهبردهــای احیــای جــاده والیت، 
ــعه  ــر و توس ــورد نظ ــداف م ــه اه ــا ب ــود ت ــی نم ــی را طراح ــا و برنامه های ــوان اقدام ه می ت

فرهنــگ زیــارت دســت یافــت.

مبانی و مفاهیم مدیریت راهبردی

فرهنــگ و ادبیــات برنامه ریــزی، مدیریــت و اســتراتژی آکنــده از مدل هــای مختلــف فراگــرد 
مدیریــت راهبــردی اســت کــه هــر کــدام بــه روش های متفــاوت بــه تدویــن راهبــرد می پردازند. 
ــی  ــن راهبردهای ــن و تبیی ــردی، تدوی ــزی راهب ــد برنامه ری ــم در فراین ــای مه ــی از کاره یک
ــه مجموعــه عوامــل مهــّم داخلــی و محیطــی و  ــا توجــه ب ــد ســازمان را ب اســت کــه می توان
رســالت هایی کــه دارد، بــه اهــداف تعیین شــده برســاند. یکــی از پرکاربردتریــن ایــن روش هــا، 
مــدل SWOT اســت. ایــن مرحلــه کــه بــدون تردیــد مهم تریــن گام برنامه ریــزی راهبــردی 
ــه  اســت، از تمامــی مطالعــات و هدف گذاری هــای قبلــی اســتفاده و بهتریــن راهبردهــا را ارائ

.)165  :1388 می کند)علی احمــدی، 

SWOT مدل

ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــدی اس ــر و مفی ــی مختص ــدل تحلیل ــوات1، م ــل س روش تجزیه وتحلی
نظام یافتــه هــر یــک از عوامــل قــّوت و ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــا را شناســایی می کنــد و 
راهبردهــای متناســب بــا موقعیــت کنونــی را منعکــس می ســازد. در ایــن روش، تاش هایــی 
بــرای تجزیه وتحلیــل شــرایط بیرونــی و وضعیــت درونــی به عمل آمــده و بــر اســاس آن راهبــرد 
مناســب طراحــی می شــود. پــس از اینکــه عوامــل محیطی)فرصت هــا و تهدیدهــا( و عوامــل 
درونی)قّوت هــا وضعف هــا( شناســایی و عوامــل کلیــدی از غیرکلیــدی آنهــا تمیــز داده شــد، 

ــرا می رســد)همان: 178(. ــان پیشــنهاد و انتخــاب اســتراتژی ها ف زم

ــی متشــکل از یــک جــدول دوبعــدی اســت کــه هــر یــک  ــت معمول مــدل ســوات در حال

1.  SWOT (Strenghts، Weaknesses،Opportunities، Threats)
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از چهــار نواحــی آن نشــانگر یــک دســته اســتراتژی اســت. به عبــارت دیگــر، همــواره چهــار 
 ،WO اســتراتژي های ،SO دســته اســتراتژی در ایــن مــدل مطــرح می گــردد. اســتراتژي های
اســتراتژ ی هاي ST، اســتراتژي هاي WT. بایــد توجــه داشــت، متناســب بــا اهــداف ســازمان و 

یــا طــرح بایــد هــر یــک از ایــن  اســتراتژی ها را جداگانــه تدویــن کــرد.

ــی  ــّوت داخل ــاط ق ــتفاده از نق ــا اس ــازمان ب ــی، س ــا تهاجم ــتراتژي SO  ی ــراي اس 1. در اج
می کوشــد از فرصت هــاي خارجــی بهرهه بــرداري کنــد. 

2. در اجــراي اســتراتژي WO یــا بازنگــری، ســازمان بــا بهره بــرداري از فرصت هــاي موجــود 
در محیــط خــارج، می کوشــد نقــاط ضعــف داخلــی رابرطــرف کنــد.

3. در اجــراي اســتراتژي ST یــا تنــوع، ســازمان می کوشــد بــا اســتفاده از نقــاط قــّوت خــود، 
اثرهــای ناشــی از تهدیدهــای موجــود در محیــط خــارج را کاهــش دهــد یا آنهــا را از بیــن ببرد. 

ــی را  ــف داخل ــاط ضع ــد نق ــازمان می کوش ــی، س ــا تدافع ــتراتژي WT  ی ــراي اس 4. در اج
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 رو بــه رو شــود، در 
ــاي  ــا، از فعالیت ه ــظ بق ــراي حف ــت و می کوشــد ب ــد گرف ــرار خواه ــز ق ــی مخاطره آمی موضع

خــود بکاهــد. 

تحلیــل SWOT بــا اینکــه در برانگیختــن تفکــر و گفتگــو دربــارۀ اســتراتژی های ســازمانی 
ــی  ــاذ روش های ــا اتخ ــوان ب ــه می ت ــتفاده دارد ک ــز در اس ــی نی ــت، محدودیت های ــد اس مفی
آنهــا را بــه حداقــل رســاند. یکــی از محدودیت هــای تحلیــل SWOT ذهنی بــودن آن اســت. 
ممکــن اســت مدیرانــی کــه ســعی دارنــد از ایــن روش اســتفاده کننــد بــا یکدیگــر دربــارۀ یــک 
واقعیــت عینــی تفاهــم نداشــته باشــند؛ بدین معنــا کــه برخــی یــک پدیــده را فرصــت و برخــی 
دیگــر آن را تهدیــد قلمــداد کننــد. بــرای غلبــه بــر ایــن محدودیــت می تــوان از کارشناســان 
ــل  ــه حداق ــه انحــراف در اظهارنظرهــا را ب ــا دامن ــادی نظرســنجی کــرد ت و صاحب نظــران زی
رســاند. یکــی دیگــر از محدودیت-هــای تحلیــل SWOT ایــن 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 دانش آموختــگان ایــن حــوزه کــه کامــًا بی طــرف 
ــر ایــن محدودیت هــا غلبــه کــرد و بتــوان در ایــن مســیر، راهبردهایــی اصیــل را  هســتند، ب
ارائــه داد. همچنیــن، بــا توجــه بــه اینکــه احیــای جــاده والیــت بــا ســه هــدِف احیــای بناهــا و 
ــده، تبلیغــی، فرهنگــی و اطاع رســانی و درنهایــت توســعه زیرســاخت  ــار تاریخــی باقی مان آث
ــه  ــز ب ــل SWOT نی ــده از تحلی ــای برآم ــرد، راهبرده ــورت می پذی ــی ص ــگری مذهب گردش

ــه خواهــد شــد. تفکیــِک هــر یــک از ایــن هدف هــا ارائ

پیشینۀ پژوهش

پیشنۀ این پژوهش با توجه به دو موضوع دسته بندی می شود:

1. پژوهش های خاّص مبحث جاده والیت

ــای مقایســۀ  ــه گزارش ه ــاً محــدود ب ــت عمدت ــاده والی ــارۀ ج ــده درب ــای انجام ش پژوهش ه
ــات  ــز مطالع ــی و نی ــی و زیارت ــّم تاریخ ــای مه ــر جاده ه ــا دیگ ــت ب ــاده والی ــوع ج موض
ــن  ــام( و همچنی ــرت امام رضا)علیه الس ــیر هج ــع در مس ــِی واق ــۀ تاریخ ــی ابنی باستان شناس
جمــع آوری اســناد تاریخــی و بررســی آثــار اجتماعــی ایــن هجــرت بــوده اســت کــه از آن جمله 

ــرد. ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت

ــران شــامل راه ابریشــم،  ــه بررســی راه هــای باســتانی ای ــه ای ب »مجتبــوی«)1390( در مقال
ــه و  ــخن گفت ــت س ــاده والی ــا ج ــا ب ــی آنه ــت و از تاق ــه اس ــه پرداخت ــاهی و راه ادوی راه ش
ــان«)1390( در  ــت. »زمردی ــرده اس ــد ک ــت تأکی ــاده والی ــه ج ــی ب ــزوم هویت بخش ــر ل ب
ــک( مســیر هجــرت  ــر ویژگی هــای طبیعی)ژئومورفولوژی ــوان »نگرشــی ب ــا عن ــۀ خــود ب مقال
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ــا و پتانســیل های اکوتوریســتی آن« ویژگی هــای  ــر تنگناه ــد ب ــا تأکی امام رضا)علیه الســام( ب
ــی، تاریخــی و  ــر فرهنگ ــه عناص ــه اســت ک ــه  گرفت ــی و نتیج ــیر را بررس ــن مس ــی ای طبیع
ــع در مســیر هجــرت حضــرت رضا)علیه الســام(  ــار محیط هــای طبیعــی واق ــی در کن مذهب
به مــدد گســترش علــم و فّنــاوری و یک ســری تغییــرات محیطــی ظرفیت هــای زیــادی پیــدا 
کرده اســت. وی گام نهــادن حضــرت رضا)علیه الســام( بــه برخــی از ایــن محیط هــای طبیعــی 
را دلیــل بــر تقــدس آنهــا دانســته اســت و عناصــر فرهنگــی و تاریخــی را کــه بدیــن مناســبت 
در آن محیط هــا ســاخته شــده، مجموعــۀ گردشــگری کامــل و کم نظیــری شــمرده و بازســازی 

ایــن مســیر هماننــد جــاده ابریشــم را پیشــنهاد کــرده اســت.

هجــرت  مســیر  در  گردشــگری  و  فرهنگــی  جاذبه هــای  خانیکــی«)1386(  »لبــاف 
امام رضا)علیه الســام( در خراســان را بــا دیــدگاه باستان شناســی 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 

برشــمرده اند. را 

»بختیــاری شــهری«)1385، 1381( راه هــای باســتانی بیــن نیشــابور تــا طــوس را بررســی 
کــرده و بــا اشــاره بــه مســیر تاریخــی حرکــت امام رضا)علیه الســام( منزلگاه هــای آن 
ــر مســیرهای  ــا ترســیم نقشــۀ ایــن راه هــا و تطبیــق آنهــا ب ــرده اســت. همچنیــن ب ــام ب را ن
امــروزی، قســمت عمــده ای از جــاده والیــت در حــد فاصــل نیشــابور تــا ربــاط طــرق مشــهد را 
منطبــق بــر راه هــای امــروز دانســته اســت. همچنیــن در مقالــه ای دیگــر بــه شــرح کامــل یــک 
ــد  ــاط عاقه بن ــده  اســت. وی رب ــام ورزی ــزل از مســیر هجــرت امام رضا)علیه الســام( اهتم من
ــا تشــریح وضعیــت فیزیکــی و  را در مســیر هجــرت امام رضا)علیه الســام( دانســته اســت و ب
ــاد  ــۀ گردشــگری ی ــوان محــل اقامــت بین راهــی و جاذب ــن کاروانســرا از آن به عن معمــاری ای
ــه بررســی و مطالعــه مســیر هجــرت حضــرت  ــه ای دیگــر ب کــرده اســت. همچنیــن در مقال
ــن مســیر  ــه لســت و ای ــا مشــهد پرداخت رضا)علیه الســام( در محــور گردشــگری ده ســرخ ت
را دارای عایــم و نشــانه های مــادی و معنــوی دانســته کــه همچــون نگیــن باارزشــی توســط 
مــردم منطقــه حفــظ شــده اســت و بــا اشــاره بــه قابلیت هــای تاریخــی، فرهنگــی و مذهبــی 
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حرکــت امام رضا)علیه الســام( از ده ســرخ بــه مشــهد، از ویژگی هــای طبیعــی و توجــه زائــران 
و ســاکنان ایــن منطقــه به عنــوان نقطــه قــّوت توســعه گردشــگری مذهبــی یــاد کــرده اســت. 

ــت  ــاده والی ــی ج ــت جهان ــنجی ثب ــی امکان س ــه بررس ــه ای ب ــدی«)1384( در مقال »احم
پرداختــه و ذکــر کــرده اســت در صورتی کــه راه هجــرت امام رضا)علیه الســام( بــه شــیوه های 
علمــی و بــدون تعصــب غیرمنطقــی شــناخته و مــدارک و مســتندات علمــی برای هــر بخش از 
آن و آثــار وابســته تهیــه شــود، به راحتــی و بــا احــراز چنــد معیــار در فهرســت میــراث جهانــی 
قــرار خواهــد گرفــت و نه تنهــا بــه مســلمانان جهــان بلکــه بــه تمــام جهانیــان معرفــی و عرضــه 

خواهــد شــد.

2.پژوهش هایی با موضوع برنامه ریزی راهبردی در حوزه گردشگری

پژوهش هــای بســیاری نیــز در خصــوص توســعه گردشــگری بــا بهره گیــری از تحلیــل ســوات 
در داخــل و خــارج از کشــور انجــام شــده اســت.  »موحــد«)1389( در پژوهشــی بــا عنــوان »تحلیل 
عوامــل مؤثــر بــر توســعه گردشــگري اســتان کردســتان، بــا اســتفاده از تحلیــل ســوات« وضعیــت 
کنونــي گردشــگري کردســتان را بــا قابلیت هــا و اســتعدادهاي بالقــوۀ آن نا متناســب ارزیابــی کــرده 
اســت. »شــریفی نیا، نــورا و مهدی بیگــی«)1390( پژوهشــی پیمایشــی، توصیفــی و تحلیلــی بــا 
ــه و  ــوردی شــهر ســوخته« ارائ ــه م ــردی توســعه گردشــگری: مطالع ــزی راهب ــوان »برنامه ری عن
نتیجه گیــری کرده انــد کــه منطقــه مــورد مطالعه به علــت باالبــودن ظرفیــت و جاذبه گردشــگری، 
ــرای رفــع محدودیت هــا و اســتفاده از مزیّت هــای نســبِی  آســیب پذیری باالیــی دارد. از ایــن رو، ب

منطقــه، بازنگــری در سیاســت های موجــود را ضــروری و اجتناب ناپذیــر دانســته اند.

ــاي  ــا و تنگناه ــی توانمندي ه ــوان »بررس ــا عن ــه ای ب ــوروزی«)1391( در مقال ــوری و ن »صب
اکوتوریســتی حــوزۀ دریــاي مکــران« بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه توســعه طبیعت گــردي بــه 
ســمت راهبــرد توســعه ســوق پیــدا می کنــد و پیاده ســازي راهبرهــاي توســعه اي در مقطــع کنونی 

ــدار گردشــگري دانســته اند. ــراي حرکــت به ســوي توســعه پای ــا ب را مناســب ترین راهبرده
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 روش تحقیق

ــراي  ــت. ب ــی اس ــر روش توصیفی ـ  پیمایش ــردی و از نظ ــدف کارب ــر ه ــش از نظ ــن پژوه ای
جمــع آوري مطالــب مربــوط بــه ادبیــات و مبانــي نظــري و ارائــۀ الگــوي اولیه موضــوع و همچنین 
ــه   ــاي  کتابخانه اي)مطالع ــا، از روش ه ــا و تهدیده ــف و فرصت ه ــّوت و ضع ــاط ق ــتخراج نق اس
کتاب هــا، مقاله هــا، مجله هــا، طرح هــاي پژوهشــي و بانک هــاي اطاعاتــي اینترنتــي( اســتفاده 
ــراي  ــه ب ــم از مصاحب ــش نامه و ه ــم از پرس ــش ه ــن پژوه ــال، در ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ش
گــردآوري داده هــا اســتفاده شــده اســت. بــا مراجعــه بــه متخصصــان و کارشناســان گردشــگری، 
نظرهــای آنــان از طریــق مصاحبــه گــردآوری شــده اســت. ایــن مصاحبه هــا به صورت غیررســمی 
و جهــت دســتیابی بــه اطاعــات تفصیلی تــر دربــارۀ نگرش هــا و دیدگاه هــای مصاحبه شــوندگان 
در زمینــۀ موضــوع مــورد بررســی، انجــام گرفــت. در نهایــت، پــس از تشــکیل پنــل تخصصــی 
متشــکل از کارشناســان حــوزۀ ســرمایه گذاری و طرح های گردشــگری اداره کّل میــراث فرهنگی، 
ــده از  ــاي استخراج ش ــه گزاره ه ــه ب ــا توج ــوی و ب ــان رض ــگری خراس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــا موضــوع احیــای جــاده والیــت، نقــاط قــّوت و  مصاحبه هــا، مقاله ها،کتاب هــا و ســخنرانی ها ب
ضعــف و فرصت هــا و تهدیدهــای احیــای مســیر مــورد پژوهــش تدویــن گردید. ســپس به منظور 
ــار ســنجش و درجه بنــدی  ــن عوامــل از پرســش نامه اســتفاده شــده اســت. معی رتبه بنــدی ای
ــاز)1(  ــه ای از امتی ــرای هــر عامــل دامن ــوده کــه ب ــن صــورت ب ــوق بدی ــک از  عوامــل ف هــر ی
تــا)5( درجه بنــدی شــده کــه)1( به معنــای داشــتن نظــر کامــاً مخالــف،)2( به معنــای داشــتن 
نظــر مخالــف،)3( به معنــای نداشــتن نظــر،)4( به معنــای داشــتن نظــر موافــق و)5( به معنــای 
داشــتن نظــر کامــاً موافــق دربــارۀ آن عامــل در احیــای جــاده والیــت اســت. ســپس داده هــای 
ــر مســاوی همــۀ پرســش نامه ها به منظــور رتبه-بنــدی قّوت هــا،  ــا فــرض تأثی گردآوری شــده ب

ــت. ــه کار گرفته شده اس ــا ب ــا و تهدیده ــا، فرصت ه ضعف ه

جامعــۀ آمــاری پژوهــش فّعــاالن حــوزۀ گردشــگری مذهبــی اســتان خراســان رضــوی شــامل 
اســتادان دانشــگاه، دانش آموختــگان رشــتۀ گردشــگری و کارشناســان ســازمان های مســئول 
بوده انــد کــه 140 نفــر آنــان بــه پرســش نامه پژوهــش پاســخ داده انــد. پرســش نامۀ پژوهــش 
ــری از  ــا بهره گی ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــگری مذهب ــان گردش ــن از متخصص ــد ت ــار چن در اختی
نظرهــا و پیشــنهادهای ایشــان، روایــی محتوایــی پرســش نامه تأییــد گردیــد. بــرای محاســبۀ 
پایایــی، از ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه مقــدار پایایــی بــرای پرســش های 
نقــاط قــّوت 0.905، نقــاط ضعــف 0.855، فرصت هــا 0.887، تهدیدهــا 0.887و بــرای مجمــوع 

متغیرهــا 0.961 محاســبه گردیــد.
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جدول1. ضریب پایایی کل متغیرهای پژوهش

ضریب پایایی تعداد متغیرها

0.961 52

تجزیه وتحلیل داده ها

ــردی پاســخ دهندگان از  تجزیه وتحلیــل داده هــای توصیفــی پژوهــش شــامل ویژگی هــای ف
جملــه: شــغل، جنســیت، ســن، وضعیــت تحصیــات، وضعیت تأهــل و... اســت کــه در جدول2 

شــرح داده شــده اســت.

جدول2. یافته های توصیفی پژوهش
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منبع: پژوهش حاضر

ــا،  ــدی قّوت ه ــور رتبه بن ــش نامه ها را به منظ ــل از پرس ــج حاص ــای 3، 4، 5 و 6 نتای جدول ه
ضعف هــا، فرصت هــا و تهدیدهــا نشــان می دهنــد.
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جدول3. رتبه بندی نقاط قّوت جاده والیت
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جدول4. رتبه بندی نقاط ضعف جاده والیت



138

سال ششم، شماره 22، تابستان 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

جدول5. رتبه بندی فرصت های جاده والیت
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جدول6. رتبه بندی تهدیدهای جاده والیت

منبع: پژوهش حاضر
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نتیجه گیری

پــس از تحلیــلSWOT  15 عامــل به عنــوان نقــاط قــّوت، 11 عامــل به عنــوان نقــاط ضعــف، 
13 عامــل به عنــوان فرصــت و 13 عامــل نیــز به عنــوان تهدیــد مؤثــر بــر احیــای جــاده والیــت 

به عنــوان یــک مســیر گردشــگری مذهبــی شناســایی شــد.

ــای  ــش نامه، مؤلفه ه ــه پرس ــخ دهندگان ب ــر پاس ــد از نظ ــان می ده ــل SWOT  نش تحلی
»وجــود عناصــر و نشــانه های تاریخــی نظیــر قدمگاه هــا، امامــزادگان و رباط هــا، کاروانســراها 
و آب انبارهــا«، »قرارگیــری جاذبه هــای طبیعــی در مجــاورت عناصــر فرهنگــی و تاریخــی در 
طــول مســیر« و »امــکان برقــراری امنیــت 24 ســاعته« بــه ترتیــب مهم تریــن نقــاط قــّوت و 
»کمبــود تســهیات بهداشــتی درمانــی و خدماتــی« و »کمبــود نیــروی انســانی متخصــص و 
ــاط  ــن نق ــوان مهم تری ــه« به عن ــارت در منطق ــی و زی مجــّرب درخصــوص گردشــگری مذهب
ــاالی مقصــد مســیر )حــرم  ضعــف داخلــی شــناخته شــده اند. همچنیــن »ظرفیــت بســیار ب
مطهــر و جاذبه هــای گردشــگری شــهر مشــهد(«، »اشــتغال زایي و ایجــاد درآمــد ارزي بــراي 
ــی  ــردی و عملیات ــۀ راهب ــود برنام ــت »نب ــا و در نهای ــن فرصت ه ــوان مهم تری ــور« به عن کش
مناســب در جهــت جــذب گردشــگران خارجــی« و »تمایــل شــدید مدیــران مســئول بــه انجام 

ــن مســیر شــمرده شــده اند. ــن تهدیدهــای ای کارهــای ســطحی و نمایشــی« مهم تری

ــر  ــتی« و »وحدت نظ ــی و توریس ــگرِی طبیع ــِی گردش ــیرهای فرع ــود مس ــن، »وج همچنی
از  منطقــه«  ایــن  در  والیــت  جــاده  مســیر  مختّصــات  درخصــوص  باستان شناســان 
ــردن  ــه ای« و »توجه نک ــی و منطق ــات قوم ــت و تعصب ــّوت و »رقاب ــاط ق ــن نق کم اهمیت تری
بــه تنــوع فصلــی در تأسیســات گردشــگری موجــود« از کم اهمیت تریــن نقــاط ضعــف دانســته 
ــزاری  ــارت« و »برگ ــای باالدســتی درخصــوص گردشــگری زی ــن طرح ه شــده اســت. »تدوی
همایــش اختصاصــی جــاده والیــت« از کم اهمیت تریــن فرصت هــا و در نهایــت »عــدم ترســیم 
ــای  ــش هزینه ه ــت« و »افزای ــاده والی ــای ج ــوص احی ــم انداز در خص ــق چش ــن دقی و تدوی

ــده اســت.  ــمرده ش ــا ش ــن تهدیده ــم اهمیت تری ــفر« از ک س

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده و طــی جلســات متعــدد هم اندیشــی مســتقیم بــا حضــور 
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تعــدادی از متخصصــان گردشــگری مذهبــی، راهبردهــای احیــای جــاده والیــت از منظرهــای 
ــر پیشــنهاد می شــود: ــف به شــرح زی مختل

1.  راهبردهای پیشنهادی از منظر هدف احیای بناها و آثارتاریخی  باقی مانده

SO :1-1  راهبردهای تهاجمی

                   : برنامه ریــزی جهــت ثبــت ملــی و متعاقــب آن ثبــت جهانــی مســیر جــاده 
والیــت.

                             : برنامه ریزی جهت احیای بناهای ارزشمند تاریخی و فرهنگی

ST :1-2  راهبردهای تنوع

ــۀ  ــه دغدغ ــل آن ب ــت و تبدی ــای جــاده والی ــن چشــم انداز احی                             : تدوی
مســئوالن و مــردم ناحیــه.

                            : تســهیل امــکان مشــارکت مــردم در مراحــل برنامه ریــزی موضــوع از 
طریــق تشــکیل و ایجــاد اتــاق فکــر جهــت دریافــت نظرهــای مــردم.

WO :1-3  راهبردهای بازنگری

                        : ضرورت بازنگری در انتصاب مســئوالن حوزه ســرمایه گذاری و گردشــگری 
منطقــه و اســتفاده از افــراد متخصص و باتجربــه در این حوزه.

                         : آگاهی بخشی عمومی دربارۀ اهمیت بناهای تاریخی و...

                         : همسوسازی رقابت های حاصل از تعصبات قومی منطقه.

                            : بهینه سازی تأسیسات موجود برای استفاده در فصل های سرد سال.
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WT:1-4  راهبردهای تدافعی

ــگري  ــزي گردش ــد در برنامه ری ــته و کارآم ــت شایس ــري مدیری                         : به کارگی
ــراي افزایــش ســرمایه گذاري در بســتر گردشــگري. ب

                       : ایجاد زیرساخت های حفاظت از آثار تاریخی.

2.  راهبردهای پیشنهادی از منظر هدف تبلیغی، فرهنگی و اطالع رسانی

SO :2-1  راهبردهای تهاجمی

                     : برنامه ریزی جهت ثبت ملی و متعاقب آن ثبت جهانی مسیر جاده والیت.

                            : برنامه ریزی جهت احیای بناهای ارزشند تاریخ و فرهنگی.

                                   : برنامه ریزی، توسعه و بسیج امکانات موجود.

                           : برنامه ریزی جهت شناسایی نیازهای فرهنگی و تولید جاذبه های ثانویه بر 
اساس آنها.

                                : برنامه ریزی جهت ارائۀ بسته های تورهای گردشگری با 
پس زمینه های فرهنگی، تفریحی و توریستی بر اساس بضاعت موجود مسیر.

                            : ایجاد سمبل ها و نمادهای ویژه و یادمان سازی.

                            : احیای فرهنگ وقف به منظور توسعه فعالیت های فرهنگی و 
زیرساخت های گردشگری.

ST : 2-2  راهبردهای تنوع

                         :تســهیل امــکان مشــارکت مــردم در مراحــل برنامه ریــزی موضــوع از طریــق 



143
SWOT تدوین راهبردهای احیای جاده والیت با هدف توسعه فرهنگ زیارت به روش

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 22، تابستان 1397

تشــکیل و ایجــاد اتــاق فکــر جهت دریافــت نظرهــای مردم.

                              : ایجــاد سیاســت های تشــویقی در راســتای کاهــش هزینــه و زمــان 
گردشگر.

                                : الگوبرداری از سایر مقاصد گردشگری جهت جذب بیشتر گردشگر.

ــای  ــش دغدغه ه ــهیل در کاه ــت تس ــد جه ــازوکارهای نظام من ــاد س                     : ایج
مقصــد گردشــگران.

                    : تولیــد محتواهــای فرهنگــی مثــل فیلــم، کتــاب، بروشــور و متــون ســخنرانی 
بــا موضــوع آگاهی بخشــی عمومــی نســبت بــه موضــوع.

WO:2-3  راهبردهای بازنگری

                           : آگاهی بخشی عمومی در خصوص اهمیت بناهای تاریخی و... .

                           : همسوسازی رقابت های حاصل از تعصبات قومی منطقه.

                                      : ضــرورت بازنگــری در چــارت ســازمانی معاونــت زیــارت اســتانداری 
ــات  ــي و تبلیغ ــی، بازاریاب ــی، خدمات ــط فرهنگ ــاي ذیرب ــی و ایجــاد بخش ه به منظــور هماهنگ

گردشگري.

                         : ایجاد بازارها و جاذبه های مناسبتی با موضوع زیارت و خانواده.

                             : بازنگــری در محتــوای نمادهــای موجــود بــه جهــت همگانــی ســازی 
اعــم از پیــاده و ســواره.

WT:2-4 راهبردهای تدافعی

                       : ایجــاد ســامانۀ ارتبــاط مــردم بــا مدیریــت طــرح جهــت دریافــت نظرهــا، ایده ها 
و پیشــنهادهای اقشــار مختلف مردم به ویژه کارشناســان، صاحب نظران و اســتادان دانشــگاه.
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3.  راهبردهای پیشنهادی از منظر هدف گردشگری و توسعه زیرساخت گردشگری 
مذهبی

SO :3-1  راهبردهای تهاجمی

                                      : برنامه ریزی، توسعه و بسیج امکانات موجود.

                           : برنامه ریــزی جهــت شناســایی نیازهــای فرهنگــی و تولیــد جاذبه هــای 
ثانویــه بــر اســاس آنهــا.

                             : برنامه ریــزی جهــت ارائــۀ بســته های تورهــای گردشــگری بــا 
ــیر. ــود مس ــای موج ــاس ظرفیت ه ــر اس ــتی ب ــی و توریس ــی، تفریح ــای فرهنگ پس زمینه ه

                                :تشــویق و حمایــت از بخــش خصوصــی از طریــق اعطــای تســهیات 
ــی  ــی و روبنای ــات زیربنای ــرمایه گذاری در تأسیس ــت س ــررات در جه ــن و مق ــهیل قوانی و تس

گردشــگری مذهبــی.

ــورت  ــیر به ص ــی مس ــای فیزیک ــت احی ــزی جه                                            : برنامه ری
جــاده قابــل اســتفاده بــرای پیــاده و ســواره.

                                : کم کــردن محدودیت هــا بــراي ورود گردشــگران مذهبــی بــه کشــور 
به ویــژه در زمینــۀ صــدور ویــزا و افزایــش مزایــاي اجتماعــي بــراي گردشــگران خارجــي.

ST : 3-2 راهبردهای تنوع

ــۀ  ــه دغدغ ــل آن ب ــت و تبدی ــاده والی ــای ج ــم انداز احی ــن چش                              : تدوی
مســئوالن و مــردم ناحیــه.

                                : ایجــاد سیاســت های تشــویقی در راســتای کاهــش هزینــه و زمــان 
گردشگر.

                                 : الگوبــرداری از ســایر مقاصــد گردشــگری مذهبــی جهــت جــذب 
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بیشــتر گردشــگر.

ــای  ــش دغدغه ه ــهیل در کاه ــت تس ــد جه ــازوکارهای نظام من ــاد س                     : ایج
مقصــد گردشــگران مذهبــی.

                    : تولیــد محتواهــای فرهنگــی مثــل فیلــم، کتــاب، بروشــور و متــون ســخنرانی 
بــا موضــوع آگاهی بخشــی عمومــی نســبت بــه موضــوع.

ــرای رفت وبرگشــت گردشــگرانی                       : ایجــاد تســهیات حمل ونقــل عمومــی ب
کــه از خــارج مســیر یادشــده وارد مشــهد می شــوند. 

                      : حمایــت از بخــش خصوصــی جهــت ایجــاد مراکــز رفاهــی گردشــگری در 
ــی. ــیرهای بین راه مس

                 : جلوگیــری از فعالیت هــای ضرررســان بــه محیــط زیســت و فرهنگ ســازی در 
ــن زمینه. ای

WO:3-3 راهبردهای بازنگری

                         : ضــرورت بازنگــری در انتصــاب مســئوالن حــوزه ســرمایه گذاری و 
ــوزه. ــن ح ــه در ای ــص و باتجرب ــراد متخص ــتفاده از اف ــه و اس ــگری منطق گردش

ــای  ــتفاده در فصل ه ــرای اس ــود ب ــات موج ــازی تأسیس                                 :  بهینه س
ســرد ســال.

                                    : ضــرورت بازنگــری در چــارت ســازمانی معاونــت زیــارت اســتانداری 
به منظــور هماهنگــی و ایجــاد بخش هــاي ذیربــط فرهنگــی، خدماتــی، بازاریابــي و تبلیغــات 

ــگري مذهبی. گردش

                         : ایجاد بازارها و جاذبه های مناسبتی با موضوع زیارت و خانواده.

                           : توســعه و بهبــود راه هــاي ارتباطــي از جملــه ســاخت و راه انــدازی راه 
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ــه. ــه منطق ــر ب ــان تر و کم هزینه ت ــي آس ــراي دسترس ب

                            : بازآموزی و آموزش نیروهای فعال در حوزه گردشگری مذهبی.

WT:3-4  راهبردهای تدافعی

                          : به کارگیــري مدیریــت شایســته و کارآمــد در برنامه ریــزي گردشــگري 
مذهبــی بــراي افزایــش ســرمایه گذاري در بســتر گردشــگري مذهبــی.

                     : ایجــاد ســامانه ارتبــاط مــردم بــا مدیریــت طــرح جهــت دریافــت نظرهــا، 
ایده هــا و پیشــنهادهای اقشــار مختلــف مــردم به ویــژه کارشناســان. صاحب نظــران و اســتادان 

دانشگاه.

                      : منتفع کردن صاحبان مشاغلی که از موضوع متضرر می شوند.



147
SWOT تدوین راهبردهای احیای جاده والیت با هدف توسعه فرهنگ زیارت به روش

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 22، تابستان 1397

منابع و مآخذ 

ـ احمدی، سیدهادی. )1386(. »احیای مسیر هجرت امام رضا )علیه السام( و ثبت جهانی«. مجموعه مقاله های 
دومین وسومین همايش علمی-پژوهشی جاده واليت. به کوشش معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی 

وگردشگری. مشهد:سخن گستر. صص:1۵1-149.
ـ ابن بابويه، محمدبن علی. )1372(. عیون اخبارالرضا )علیه السام(. تهران: نشر صدوق.

ـ بختیاری شهری، محمود. )138۵(. »رباط عاقبند؛ شرح يک منزل در مسیر هجرت حضرت رضا )ع(«. کتاب ماه 
هنر. ش 101 و 102: 83-78.

ـــــــــــــــــــــــ . )1381(. »پژوهشی پیرامون راه های باستانی نیشابور به توس«. فصلنامه تحقیقات  ــ 
جغرافیايی، ش6۵ و 66: 188-169.

ـ زمرديان، محمدجعفر )1390(. »نگرشی بر ويژگی های طبیعی )ژئومورفولوژيک( مسیر هجرت امام رضا)ع(«. 
مجموعه مقاله های پنجمین همايش علمی -پژوهشی جاده واليت. مشهد: اداره کل میراث فرهنگی ،صنايع دستی 

وگردشگری خراسان رضوی.صص:71-۵7
ـ ساالری، علی اصغر. )1389(. »گفتگو با مهندس علی اصغر ساالری، مدير طرح جاده واليت«. ويژه نامه روايت 

عشق، روزنامه قدس، دوازدهم بهمن 1389، ص 13.
ـ شريفی نیا، زهرا؛ نورا، محمدرضا؛ مهدی بیگی، حمیرا. )1390(. »برنامه ريزی راهبردی توسعه گردشگری با 

استفاده از مدل سوات، مطالعه موردی: شهر سوخته«. قابل دسترس در :
- http://www.sisto.ir/article/sharifinia

ـ صبوری، محمد؛ نوروزی، اصغر. )1391(. »بررسی توانمندی ها و تنگناهای اکوتوريستی حوزه دريای مکران با 
استفاده از مدل تحلیلی سوات«. اولین همايش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دريايی جمهوری اسامی ايران. 

چابهار.
ـ علی احمدی، علی رضا. )1388(. نگرش جامع بر مديريت استراتژيک. تهران: انتشارات تولید دانش.

ـ لباف خانیکی، رجبعلی. )1386(. »جاذبه های تاريخی فرهنگی و گردشگری در مسیر هجرت امام رضا )علیه السام( 
در خراسان«. مجموعه مقاله های دومین وسومین همايش علمی-پژوهشی جاده واليت. به کوشش معاونت فرهنگی 

سازمان میراث فرهنگی وگردشگری. مشهد:سخن گستر. صص:131-123.
ـ لومسون، لس )1380(. بازاريابی گردشگری. مترجم: محمدابراهیم گوهريان. چ1. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. 

ـ مجتبوی، سیدحسین )1390(. »نسبت سنجی جاده واليت با گذرگاه های کهن ايران«. مجموعه مقاله های پنجمین 
همايش علمی -پژوهشی جاده واليت. مشهد: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری خراسان رضوی. 

صص:۵6-۵
ـ موحد، علی. )1389(. »تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل سوات«. مجله 

پژوهش و برنامه ريزی شهری، س1، ش2، پايیز89: 102-8۵.
.Gunn، Clare A. (1988). Tourism planning: Taylor & Francis ـ


