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  چکیده
محیط کسب و کار اقتصاد شهري و تعیین راهکارهاي الزم جهت بهبود آن، از جمله شناسایی موانع موجود در 

هدف اصلی این مطالعه، . آید هاي اقتصادي به شمار می هاي اولیه براي دستیابی به راهبردهاي عملیاتی در بهبود فعالیت گام
ه به موقعیت گردشگري مذهبی در این ریزي راهبردي به منظور بهبود فضاي کسب و کار  شهر مقدس مشهد با توج برنامه

رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضاي کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگري  از این. باشد شهر می
هاي مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی  کارشناس از سازمان 23مذهبی، شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 

نتایج بیانگر آن است که موقعیت استراتژیک فضاي کسب و کار اقتصاد شهري . جرایی مناسبی، تبیین گردیدهاي ا و سیاست
رو راهبرد حمایت از فعاالن اقتصادي  باشد؛ از این مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی، در وضعیت تدافعی می

زدایی، کاهش  همچنین مقررات. حوزه، معرفی گردیدعرصه گردشگري مذهبی به عنوان راهبردهاي تدافعی براي این 
مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهاي بهبود فضاي  به عنوانسازي مدیریت سازمانی،  بوروکراسی اداري و یکپارچه
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  مقدمه -1
 که شود تعریف می هایی فعالیت وکار به عنوان کسب

 بـا  خدمات را بـه منظـور فـروش و    و هاخرید کاال و تولید
عواملی  .)1388کوسلی، (گیرد  برمی کسب سود در هدف

از جمله سالمت نظام اداري، امنیـت اجتمـاعی، ثبـات در    
هــاي اقتصــادي، قــوانین و مقــررات و همچنــین  سیاسـت 

وکـار جدیـد یـا     کیفیت نظام قضایی، در ایجاد یک کسب
ر در این عوامل تغیی. وکارهاي قدیمی مؤثرند توسعه کسب

تواند بر  می) وکار فراتر از اختیارات و قدرت مدیران کسب(
مجموعه ایـن  . وکارهاي مختلف، مؤثر باشد عملکرد کسب
 گـذار ثیرأتنیز گذاران بازده و ریسک سرمایهعوامل که بر 

از ایـن تعریـف   . نامنـد  وکار می خواهد بود را محیط کسب
) 1388( وکـار، بـر اسـاس مطالعـه میـدري      محیط کسب

 ،دسـته نخسـت   :اسـت بنـدي گسـترده   سه دسـته  شامل
هـاي پـولی،   هاي کالن اقتصـادي از قبیـل سیاسـت   جنبه
ثیر روشـنی بـر بـازده    أتـ و شود ارزي را شامل می و مالی

براي مثال نرخ بـاالي مالیـاتی باعـث     ؛دارد يگذارسرمایه
 ،در حالی کـه تـورم   ؛شود گذاري میکاهش بازده سرمایه

دســته دوم . ي بــازده را افـزایش خواهــد داد پــذیرنوسـان 
 ،براي نمونه ؛شامل حکمرانی، نهادها و ثبات سیاسی است

و میزان آن، بـر  گذار حاکمیت قانون بر تصمیمات سرمایه
نهادها . باشد آن تأثیرگذار میسازماندهی و گذاري  سرمایه

از قبیــل میــزان کلــی  ؛نیــز شــامل نهادهــاي غیررســمی
هسـتند و  هاي اجتماعی ماعی و شبکهاعتماد، سرمایه اجت

روابـط معـامالتی جدیـد و گسـترش بنگـاه را      مسـئولیت  
هـاي ضـروري   دسته سوم شامل زیرساخت .برعهده دارند
ونقـل، بـرق و    از قبیـل حمـل   ؛گـذاري مولـد  براي سرمایه

وکار در یک تعریف کلی،  محیط کسب .باشند میمخابرات 
گذارد تأثیر می مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه

بررسـی  . تواند آن را به سهولت تغییـر دهـد   اما مدیر نمی
ــار در بخــش وضــعیت محــیط کســب  ــف  وک ــاي مختل ه

هـاي انـدکی بـا هـم دارد کـه ضـرورت        اقتصادي، تفاوت
ریزي استراتژیک جهت بهبود این محیط در  بررسی برنامه

  .رسد الزم به نظر می ،هر بخش اقتصادي

ر عرصه اقتصـادي جهـان   هایی که دجمله بخشاز 
اي کننـده  هاي اخیـر از رشـد چشـمگیر و خیـره    طی سال

برخوردار بـوده و تـا دو دهـه آینـده بـه پردرآمـدترین و       
تأثیرگذارترین بخش اقتصـادي کشـورها تبـدیل خواهـد     

). 1379فـر،  صالحی، خوش(شد، صنعت گردشگري است 
وکـار گردشـگري و    کسب بررسی موانع موجود در توسعه

وکار ایـن حـوزه، در توسـعه     بهبود فضاي کسب همچنین
. باشـد  هرچه بیشتر گردشگري، بسیار حـائز اهمیـت مـی   

میلیـون زائـر و    12شهر مقدس مشـهد سـاالنه پـذیراي    
گردشــگر اســت و از جایگــاه خاصــی بــه عنــوان مقصــد  

باشد؛ این شهر به دلیل  گردشگري در کشور برخوردار می
لیـد ناخـالص   درصـدي گردشـگران از تو   15تـا   12سهم 

داخلی، در زمره شهرهاي بزرگ و مهـم کشـور در حـوزه    
در زمینه گردشگري مذهبی نیز . گیرد گردشگري قرار می

هاي خـدماتی شـهر    به عنوان یکی از مهمترین زیربخش(
. مهمترین شهر کشور شناخته شده اسـت ) مشهد مقدس

ــه ــعیت     پای ــأثر از وض ــع مت ــهر در واق ــن ش اقتصــادي ای
باشد؛ به طوري که با ورود ساالنه بیش  گردشگري آن می

میلیون گردشگر به مشـهد، ایـن شـهر بـه یکـی از       12از 
میرزاپـور،  (هاي گردشگري ایران تبدیل شده اسـت   قطب

انداز رو به گسترش بخش خـدمات   با وجود چشم). 1387
اقتصادي و نگاه مـدیران ایـن    هاي مختلف در میان بخش

گردشگري مـذهبی در  شهر بر توسعه حوزه زیارت و  کالن
وکـار در حـوزه گردشـگري مـذهبی، از      آن، مقوله کسـب 

اگرچـه  . باشـد  جمله مواردي است که نیازمند توجـه مـی  
طور عـام متـأثر از    محیط کسب و کار حوزه گردشگري به

هایی نیـز   وکار در کل کشور است، اما تفاوت محیط کسب
هــا، تفــاوت در  تفــاوت در زیرســاخت. در آن وجــود دارد

ــر ــت نگ ــتانی و سیاس ــدیران اس ــه  ش م ــاي منطق اي و  ه
همچنین نحوه مدیریت و اجـراي قـوانین در هـر اسـتان     

وکـار گردشـگري بـین     ها در محیط کسب تواند تفاوت می
  .  استانی را نیز ایجاد نماید

 راسـتاي  در معنوي کشور، عنوان پایتخت مشهد به
عـدم   بـا  )ع(کمـی و کیفـی زیـارت امـام رضـا       توسـعه 
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 .باشـد  مواجـه مـی   ،منـافع  و هـا  ی میـان هزینـه  های توازن
 هـاي  ارگان تعدد از ناشی هاي گیري در تصمیم چندگانگی

هاي توسعه و تسـهیالت،   دفتر طرح(زیارت  در امر دخیل
 بـا ضـمانت   راهبـردي  از اسناد امکان پیروي عدم ،)1388
لـزوم   مدیران بـه آن،  بلندمدت پایبندي به الزام و اجرایی

 ها در آنهـا،  ت بیشتر در برخی نارضایتیدستیابی به کیفی
 شـهروندان  هـاي  زیرسـاخت  و به خـدمات  روزافزون فشار

و  خدمات از برداري بهره و در مدیریت ضعف قوانین بومی،
هـاي  محـدودیت  جملـه  از مرتبط بـا زیـارت،   هاي فعالیت

صورت  در که و استان خراسان رضوي بوده مشهد مقدس
 اثـرات  توسـعه آن،  هـاي  ظرفیـت  بر بلندمدت در استمرار

قدمی و همکاران، (خواهند گذاشت  جاي بر عمیقی منفی
ها در  از جمیع ظرفیت بهینه برداري بهره رو این از). 1390

در راسـتاي   توانـد  مـی  پایدار و بلندمدت شفاف، چارچوبی
نقـش مهمـی را    ملـی،  و اي منطقـه  توسعه اهداف پیشبرد

در پـی شناسـایی   تحقیق حاضر  ،بر این اساس. ایفا نماید
موانع موجود در محیط کسب و کار گردشگري مذهبی و 
تعیین راهکارهاي الزم جهت بهبود فضاي کسب و کار در 

  .باشد این حوزه می
  
  پیشینه تحقیق -2

اگرچــه مطالعــات چنــدانی در کشــور در خصــوص 
فضاي کسب و کار بخش گردشگري انجام نشده است اما 

) 1390(غنیان و همکـاران  توان به مطالعه  از آن میان می
که با هـدف ارزیـابی فضـاي کـارآفرینی و بهبـود فضـاي       

وکار در زمینـه گردشـگري روسـتایی انجـام شـده       کسب
این مطالعه با استفاده از شیوه پیمایشی . است، اشاره کرد

تهیـه پرسشــنامه از فعـاالن کســب و کـار در روســتاي    و 
مـدل  ، 1389طی سـال   کردستاندر استان  اورامان واقع

مؤسسه جهـانی نظـارت بـر کـارآفرینی را بـراي ارزیـابی       
فضاي کارآفرینی گردشگري در این روستا به کـار گرفتـه   

 198بر اساس نظر کارشناسان، نمونه مورد بررسـی  . است
سـؤال بـر    13نفر از فعاالن اقتصادي تعیین شـد کـه بـه    

نتـایج آن  . شاخص از مدل مذکور پاسخ دادنـد  13اساس 

ــه نشــان  ــراد داراي تحصــیالت دانشــگاهی،  مطالع داد اف
بیشترین سطح مشارکت گردشگري را در این منطقه دارا 

  . بودند
با توجه به تأثیر همـه  ) 1389(فر  نوابخش و رفیعی

جانبه توسعه روستایی بر زندگی مـردم روسـتاها و نقـش    
گردشگري روستایی بر آن، در مطالعه خود بیان داشـتند  

ــار اقتصــادي و اجتمــا  ــه کــه آث عی گردشــگري در منطق
روستایی زیارت از توابـع شهرسـتان گرگـان، از پتانسـیل     

بر اساس نتایج . نسبتاً باالیی در این زمینه برخوردار است
گـذاري در   به دست آمده از این تحلیل، افـزایش سـرمایه  

گـذاري دولتـی    این روستا و توجه بیشتر دولت و سـرمایه 
روسـتا در زمینـه   تواند پشتوانه خوبی بـراي پیشـرفت    می

هـاي ایـن تحقیـق     به طور کلـی، یافتـه  . گردشگري باشد
حاکی از آن است کـه رونـق گردشـگري در ایـن روسـتا،      
ضمن تأثیرات مثبت، تنگناهایی را به همراه دارد که براي 
استفاده بهتر از رونق گردشگري در روستاي زیـارت بایـد   

  . ها به قوت و تهدیدها به فرصت تبدیل شوند ضعف
ــو ــکانرود  نـ ــور سراسـ در ) 1389(ربخش و اکبرپـ

هاي گردشگري  اي، فرایند گردشگري شهري، جاذبه مقاله
شهري و انواع آن را مورد بررسی قرار داده و در ادامـه بـه   
ــوص در     ــه خص ــهري ب ــگري ش ــادي گردش ــأثیر اقتص ت

هاي حاصل، نشـان داد کـه    یافته. اند شهرها پرداخته کالن
تردگی مدیریت شهري در در حال حاضر و با توجه به گس

توانـد   هاي توریستی مـی  گیري از جاذبه شهرها، بهره کالن
نقش مهمـی در معرفـی شـهرها بـه عنـوان یـک جاذبـه        

شـهرها،   گردشگري جهـانی در ارتبـاط بـا اقتصـاد کـالن     
  .داشته باشد

در ) 1387(آبــادي  چشــمه و زنگــی  محمــدي ده
وتوریسم هاي اک سنجی توان اي، به ارزیابی و امکان مطالعه

استان چهارمحال بختیـاري بـا اسـتفاده از مـدل بررسـی      
از  ،هـاي تحقیــق  یافتـه . انــد پرداختـه  1(SWOT) سـوات 

هاي این اسـتان در زمینـه صـنعت نوپـاي      بررسی توانایی

                                                             
1- Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)  
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، بیـانگر ایـن   1محیطـی  گردي یا گردشگري زیست طبیعت
واقعیت بوده اسـت کـه اسـتان چهارمحـال بختیـاري بـه       

فیایی خاص خود و واقـع شـدن بـین    لحاظ موقعیت جغرا
دو قطــب صــنعتی اصــفهان و خوزســتان، داشــتن آب و  
هوایی مطبوع و دلپذیر، به ویژه در فصل بهار و تابستان و 

نـواز طبیعـی، ظرفیـت تبـدیل      مندي از مناظر چشـم  بهره
گـردي کشـور را    هاي بزرگ طبیعت شدن به یکی از قطب

  . داراست
  
  مبانی نظري تحقیق -3

اي، در مطالعه) 1389(داریانی و همکاران احمدپور 
وکـار و توســعه   بـه بررسـی ارتبـاط میــان محـیط کسـب     

آنها نشان دادند که محیط کسـب و  . کارآفرینی پرداختند
کار کشور از نظر کارشناسان داخلی، نامساعد و نـامطلوب  

بندي الگوي بانک جهـانی  نتایج این پژوهش با رتبه. است
  .گرایی داردب و کار، همو سایر الگوهاي محیط کس

وکار شـهري، موفقیـت    بر اساس مبانی نظري کسب
بافـت  : باشـند  ها تابعی از سـه عامـل مـرتبط مـی     شرکت

وکـار،   سیاسی و اقتصادي در سطح کـالن، محـیط کسـب   
صورت  با هم بهاین سه عامل . ها راهبرد و عملیات شرکت

. اط دارنـد ارتب) از باال به پایین و از پایین به باال(دو طرفه 
از باال به پایین، بافت سیاسی و اقتصادي، بسترساز بـوده؛  

وري و محــیط رقابــت  وکــار، فضــاي بهــره محــیط کســب
بخشـد و از پـایین بـه بـاال نیـز       هـا را بهبـود مـی    شـرکت 

موجـب افـزایش   هـا   کـارایی مناسـب شـرکت   وري و  بهره
وکـار   بهبود فضاي کسب. گردد ها می درآمد و رشد مالیات

. کنـد  بهبود نهادهاي سیاسی و اقتصادي کمک مینیز به 
وکار کشـور، فراینـد    از سوي دیگر، ضعف در محیط کسب

ریـزد و   گـذاري اقتصـادي را بـه هـم مـی      تولید و سیاست
الگوهاي متعددي براي . شود موجب بازدارندگی تولید می

وکـار وجـود دارد کـه از آن میـان،      ارزیابی محیط کسـب 
وکـار بانـک جهـانی، الگـوي      الگوي ارزیابی محیط کسـب 

                                                             
1- Eco Tourism  

ODCED2 پذیري جهـانی   ، الگوي رقابت3، الگوي یونیدو
، 5وکـار  ، الگوي تصویر محیط کسب4مجمع جهانی اقتصاد

ــان  ــادي جهـ ــاخص آزادي اقتصـ ــاخص آزادي  6شـ و شـ
   .توان نام برد را می 7اقتصادي

ریـزي شـهري، در پـی     رویکرد استراتژیک در برنامه
الت شـهري شـکل گرفتـه    پاسخگویی به انبوهی از معضـ 

ــه     ــتند ک ــکالتی هس ــامل مش ــالت ش ــن معض ــت؛ ای اس
هاي جامع در رویـارویی بـا آنهـا ناکـام مانـده بـود        برنامه

(Halla, 2007). هاي مختلـف   در واقع، نیازها و ضرورت
ــنتی در     ــاي س ــامی رویکرده ــو و ناک ــک س ــهري از ی ش

گیري نگرش  پاسخگویی به آنها از سوي دیگر، باعث شکل
ایـن رویکـرد در   ). 1382سـعیدنیا،  (شده است راهبردي 

که امروزه به عنوان یکی از  -زمینه پایداري توسعه شهري
 -مطرح اسـت  21معضالت اساسی شهرهاي دنیا در قرن 

باشد؛ زیرا هـدف   اي برخوردار می از اهمیت و جایگاه ویژه
آن، هدایت شهر بـه سـمت منـافع بیشـتر، کـاهش آثـار       

ی شهري و در نهایـت توسـعه   منفی، ارتقاي کیفیت زندگ
یکی از ابعـاد رویکـرد توسـعه پایـدار     . پایدار شهري است

بـه   ،پایداري اقتصـادي . باشد شهري، بعد اقتصادي آن می
معناي برایند تخصـیص بهتـر، مـدیریت کـاراتر منـابع و      

گذاري خصوصی و دولتی  همچنین جریان مستمر سرمایه
وریستی نیز شهرهاي ت). 1381لقایی و محمدزاده، (است 

با توجه به رویکرد خاص گردشـگري کـه دارنـد بایـد بـه      
لحاظ توسعه پایدار اقتصادي و توجه به کسب و کار حوزه 

ریـزي راهبـردي مناسـبی را در سـطح      گردشگري، برنامه
وکـار   شهري و با اتخاذ رویکرد گردشگري در حوزه کسب

ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش سـوات و      . داشته باشند
وکار جهانی و  هاي کسب پرسشنامه بر اساس شاخص تهیه

وکـار   تکمیل آن توسط کارشناسان فعال در حوزه کسـب 

                                                             
2- Oregon Department of Community and Economic 
Development 
3- Unido 
4- World Economic Forum’s Annual Global 
Competitiveness Reports 
5- Business Environment Snapshot 
6- Economic Freedom of the World 
7- Index of Economic Freedom 
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گردشگري؛ از جمله کارشناسان سازمان میراث فرهنگـی،  
صنایع دستی و گردشگري، شهرداري، استانداري، آسـتان  

هاي صنفی خدماتی  قدس رضوي، اتاق بازرگانی و اتحادیه
ریـزي اسـتراتژیک در    کرد برنامهدر سطح شهر مشهد، روی

  .فضاي کسب و کار گردشگري را مدنظر قرار داده است
  

  روش تحقیق -4
بــه لحــاظ هــدف، از نــوع تحقیقــات  ،ایــن تحقیــق

تحلیلــی  -کــاربردي و بــه لحــاظ روش، از نــوع توصــیفی
به منظور تحقق هدف پـژوهش، از ابـزار سـوات    . باشد می

امـل راهبـردي   بنـدي و تحلیـل عو   براي شناسایی، طبقـه 
تکنیــک . محـیط درونــی و بیرونــی اســتفاده شــده اســت 

ــدها و      ــناخت تهدی ــراي ش ــزاري ب ــوات، اب ــاتریس س م
هاي موجـود در محـیط خـارجی یـک سیسـتم و       فرصت

هـاي داخلـی آن بـه منظـور      هـا و قـوت   بازشناسی ضعف
سنجش وضعیت و تدوین راهبرد براي هـدایت و کنتـرل   

عـالوه ایـن تکنیـک،     به). 1385گلکار، (باشد  سیستم می
قـدمی  (رود  ابزاري براي سنجش وضعیت نیز به شمار می

  ).1390و همکاران، 
بـراي تــدوین راهبــرد، از چـارچوب جــامع تــدوین   

ــی  ــتفاده م ــرد اس ــودراهب ــا و  . ش ــارچوب، ابزاره ــن چ ای
هـاي مختلـف،   کند که بـراي حـوزه   هایی را ارائه می روش

د تـا  کنـ هـا کمـک مـی   مناسب اسـت و بـه استراتژیسـت   
ــابی و گــزینش کننــد  ــن . راهبردهــا را شناســایی، ارزی ای

  :چارچوب داراي مراحل اصلی ذیل است
   1(IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) الف

ــت    ــوت و ضــعف، حال ــاط ق ــاظ نظــري، نق ــه لح ب
هـا و تهدیـدها دارنـد؛ زیـرا      تري نسبت بـه فرصـت   عینی

هـا و تهدیـدها، هـم در گسـتره بیشـتري بررسـی        فرصت
در این . گونه و غیرقطعی دارند ند و هم حالتی روندشو می

ــاتریس، از  ــن م ــراي تهیــه ای نفــر از  23نظــر   تحقیــق، ب
ربط در مقوله هاي مذکور ذيکارشناسان مختلف سازمان

) نظـر  به صورت گروهی و با همفکري و تبادل(گردشگري 

                                                             
1- Internal Factor Evaluation  

در ایـن قسـمت، پـس از تعیـین     . بهره گرفته شده اسـت 
وکار گردشگري شهري،  حوزه کسب هاي مرتبط با سازمان

ها، کارشناسـان   اي به مدیران این سازمان طی ارسال نامه
ارسـال  (مربوطه از طرف سازمان، معرفی و طی دو مرحله 

ساخته و همچنـین مصـاحبه    هاي محقق پستی پرسشنامه
هـاي طراحـی شـده،     ، پرسشـنامه )حضوري با کارشناسان

رحلـه، برگرفتـه   مذکور در این م  پرسشنامه. تکمیل شدند
وکـار و همچنـین    هـاي جهـانی فضـاي کسـب     از شاخص

در . موقعیت گردشگري شهر مقـدس مشـهد بـوده اسـت    
   :مجموع، مراحل زیر به ترتیب طی شد

   فهرستی از مهمترین عوامل داخلی حوزه کسب و کـار
گردشگري مذهبی کـه توسـط کارشناسـان تأییـد شـده      

  . است، انتخاب گردید
 اي فر تا یک ضریب داده شـد؛ بـه گونـه   به عوامل، از ص

  . که مجموع این ضرایب باید برابر یک شود
 گونه که نمره  هر یک از عوامل، امتیازدهی شدند؛ بدین

یک بیانگر ضعف اساسی، نمره دو ضعف عادي، نمره سـه  
دهنده قـوت بسـیار بـاالي    قوت عادي و نمره چهار نشان

  . باشد عامل مورد بررسی می
  اي که کارشناسان مختلف براي هر عامل نمرهمیانگین

  .اند به دست آمدداده
    براي تعیین نمره نهایی، میانگین ضریب هـر عامـل در

  . میانگین نمره آن ضرب گردید
 هاي نهایی، محاسبه و نمره نهـایی عوامـل    مجموع نمره

ها در هر زیربخش باید  جمع نمره(داخلی مشخص گردید 
  .)بین یک تا چهار باشد

   2(EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی) ب
بـرداري  منظور از بررسی عوامل خارجی، امکان بهره

ها و همچنین احتراز از تهدیـداتی اسـت کـه در    از فرصت
حــوزه کســب و کــار گردشــگري مــذهبی شــهر مشــهد، 

هدف از بررسی عوامل خـارجی، تهیـه   . شودشناسایی می
ب و کـار  فهرست کـاملی از عـواملی کـه بـر فضـاي کسـ      

گردشگري مذهبی تأثیرگذار باشـد نیسـت، بلکـه هـدف،     

                                                             
2- External Factor Evaluation  
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شناسایی متغیرهاي اصلی اسـت کـه بایـد در برابـر آنهـا      
یعنـی تـوان نشـان دادن    (واکنش عملی نشان داده شـود  

اي  بنابراین راهبردهـا بایـد بـه گونـه    ). واکنش وجود دارد
هـاي پـیش    برداري از فرصـت  تدوین گردند که توان بهره

سازي اثرات ناشـی از تهدیـدهاي بـالقوه را    ینهآمده و کم
  .میسر سازند

هـا و   پس از به دست آمدن فهرست نهـایی فرصـت  
هـاي زیـر   ، گـام )اعمال نظر و تأیید کارشناسان(تهدیدها 

 :برداشته شد

 هـا و تهدیـدات، از   براي هر یک از فرصت 1ضریب وزنی
کـه مجمـوع ایـن ضـرایب     صفر تا یک داده شد؛ به طوري

  . ر با یک شودبراب
 ها و تهدیدها  نمره یک تا چهار نیز به هر یک از فرصت

که عدد یک براي واکنش ضـعیف،  شود؛ به طوري داده می
عدد دو براي واکنش عادي، عدد سه براي واکنش خـوب  

در ایـن  . و عدد چهار بـراي واکـنش خیلـی خـوب اسـت     
مرحله باید توجه شود کـه واکـنش مناسـب، نسـبت بـه      

تواند عامل موفقیـت بـه حسـاب     تهدیدها می ها وفرصت
وکـار   دهنـده واکـنش فضـاي کسـب     این نمره نشـان . آید

  .گردشگري مذهبی نسبت به آن تهدید یا فرصت است
 میانگین نمره و ضریب داده شـده   در این گام، کارشناسان ،

  .کنند براي هریک از عوامل مورد بررسی را محاسبه می
     ل در میـانگین رتبـه   ضرب میـانگین ضـریب هـر عامـ

مربوطه و به دست آمدن نمره نهایی، گام بعدي محسوب 
  .شود می
 جمـع  (هاي متعلق به هر یک از متغیرهـا   مجموع نمره

  .محاسبه گردید) ها بین یک تا چهار خواهد بود نمره
  2(IE) ماتریس داخلی و خارجی) ج

ماتریس داخلی و خارجی، وضعیت فضاي کسـب و  
این ماتریس از چهار سلول تشـکیل    .ندک کار را تعیین می

 هاي به دسـت آمـده از   شده است و بر اساس استقرار داده
دو ماتریس عوامل داخلی و عوامل خارجی، داراي دو بعد

                                                             
1- Weighted Coefficient 
2- Internal and External Factors  

  : اصلی زیر است
  جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

  .شود که بر محور افقی نشان داده می
   ــاتریس ــایی م ــاز نه ــل جمــع امتی ــابی عوام ارزی

 .شود خارجی بر محور عمودي نشان داده می

نقطه به دست آمده در یکی از چهار خانه مـاتریس  
شود که فضاي  داخلی و خارجی قرار گرفته و مشخص می

کارانه، تهاجمی، تدافعی یا  وکار، از موقعیت محافظه کسب
  .برخوردار است  رقابتی

  3(QSPM) راهبردي کمی ریزي برنامهماتریس ) د
این ماتریس معموالً در مراحل آخر تدوین راهبرد و 

. شـود بندي آنها به کار گرفتـه مـی  براي انتخاب و اولویت
دلیل این امر آن است که معموالً ممکن است بـراي یـک   
بخش، یک واحد سازمان یا حتی براي یک سازمان، بیش 

ایـن مـاتریس،   . از یک گزینه راهبرد تـدوین شـده باشـد   
مختلف راهبردي را بر حسـب نمـره جـذابیت    هاي گزینه

دهـد کـه   کند و به مدیران نشان میبندي میآنها اولویت
  .در اجرا باید ابتدا به کدام راهبرد توجه کنند

ــت آوردن    ــه دس ــاتریس و ب ــن م ــل ای ــراي تکمی ب
  :هاي راهبردي، مراحل زیر طی خواهد شداولویت
    عوامل اصلی داخلی و خارجی در سـمت راسـت
  .شودنوشته میجدول 
 براي هر یک از عوامل اصلی، وزنی تعیین گردد.  
      راهبردهاي مشخص شـده در محـل مـورد نظـر

  . شوندنوشته می
     نمره جذابیت براي هر یک از عوامـل بـا پرسـش

  :شودزیر تعیین می
آیا این عامل در فرایند انتخاب راهبردهـا نقشـی     -

  عمده دارد یا خیر؟ 
  با روش زیر داده خواهد شدنمره جذابیت نیز :  
داراي : 3تــا حــدي جــذاب؛ : 2بــدون جــذابیت؛ : 1

  بسیار جذاب: 4جذابیت معقول؛ 

                                                             
3- Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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      ،در مرحله پایانی، جمـع وزنـی نمـرات جـذابیت
هر راهبردي . آیدمحاسبه شده و مجموع آنها به دست می

که باالترین نمره جذابیت را کسب کرده باشد، در اولویت 
هاي راهبردي بـه ترتیـب نمـره نهـایی     هبوده و بقیه گزین

  .گیرند هاي بعد قرار می باشند و در رتبه جذابیت می
  

بررسی وضع موجود و قـوانین و مقـررات فضـاي    
 وکار حوزه گردشگري کسب

قبـل از بررســی و تحلیــل مـاتریس ســوات فضــاي   
وکار گردشگري مذهبی شـهر مشـهد مقـدس، الزم     کسب

جــود فضــاي اســت تــا مــروري مختصــر بــر وضــعیت مو
با توجـه بـه قـوانین و    . وکار این حوزه صورت گیرد کسب

مقررات حاکم بر گردشگري، از جمله گردشگري مذهبی، 
در این بخش، شـرایط و قـوانین موجـود مشـهد در ایـن      
حوزه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتـه و در نهایـت، بـا    
بیان مشکالت و تنگناهـاي موجـود در راه بهبـود فضـاي     

ر در حـوزه اقتصـاد زیـارت و زائرپـذیري شـهر      کـا وکسب
هرچند که . شودمشهد، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه می

هاي اجرایـی در ایـن حـوزه بـه     ها و سیاستعمده برنامه
صورت کالن و کشوري است اما به دلیل جایگاه ویژه این 
ــوع و    ــارتی، ن ــذهبی و زی ــگري م ــوزه گردش ــهر در ح ش

ا در ایـن شـهر، از اهمیـت    هچگونگی اجراي این سیاست
  .بیشتري نسبت به دیگر مناطق برخوردار است

ــک کســب  ــراي شــروع ی ــوزه  ب ــد در ح ــار جدی وک
گـذار  گردشگري مذهبی، مراحلی وجود دارد که سـرمایه 

ــات    ــوز تأسیس ــد صــدور مج ــوزه، فراین ــن ح ــد در ای بای
هـاي توسـعه و   دفتـر طـرح  (گردشگري ذیل را طی کنـد  

  ):1388تسهیالت، 
  روز 2(درخواست متقاضی ارائه(  
    دریافت مستندات طرح، بررسی و تکمیـل طـرح

  )روز 5(اولیه و ارائه به کمیته فنی سازمان استان 
  روز 3(صدور موافقت اصولی(  
  روز 2(صدور استعالم از ادارات مربوطه(  
  هفته 1(درخواست مدارك تکمیلی(  

  هفته 1(تهیه مدارك مورد نیاز(  
 تکمیلی و صدور موافقت یا مجوز  بررسی مدارك

  )هفته 3(در صورت عدم نقص در مدارك 
 2(هاي معماري فـاز یـک   درخواست تهیه نقشه 

  )روز
 ماه 2(هاي معماري فاز یک تهیه و ارائه نقشه(  
 هـا و ارسـال آنهـا بـه اداره     بررسی و اصالح نقشه

ذیصالح براي صدور پروانه ساخت در صورت عـدم نقـص   
  )هفته 2(در آنها 
    بررسی و تکمیل پرونده و صدور پروانـه سـاخت

  )هفته 2(در صورت عدم نقص در پرونده 
  روز 2(ارائه برنامه زمانبندي اجراي طرح(  
 تکمیل تأسیسات گردشـگري  / صدور مجوز ایجاد

  )روز 2(
  ماه 1(ارائه گزارش ماهانه به سازمان استان.( 

عـداد  طور که مشخص اسـت، بـا توجـه بـه ت     همان
گـذار بایـد بـراي گـرفتن مجـوز      مراحلی که یک سـرمایه 

تأسیسات گردشگري طی کند، زمان مورد نیاز براي اخـذ  
رسـد کـه در    مجوز این تأسیسات به بیش از پنج ماه مـی 

بر .  مقایسه با سایر کشورهاي منطقه بسیار طوالنی است
، حـداقل  1اساس گزارش فضاي کسب و کار بانک جهـانی 

 2013وکـار در ایـران بـراي سـال      کسـب زمان آغاز یـک  
معادل سیزده روز، در امارات متحده عربی برابر با هشـت  
روز و براي نیوزیلند که رتبه نخست فضاي کسب و کار را 

هاي جهـانی دارد، تنهـا یـک روز اسـت      بر اساس شاخص
(World Bank, 2013).   

وکـار   بر اساس مـوارد مـذکور، زمـان ایجـاد کسـب     
استان خراسان رضوي حتـی ممکـن   گردشگري در سطح 

به عالوه هزینـه  . است به حدود یکصد و شصت روز برسد
درصـد   3/3وکار در سطح کشـور حـدود    ایجاد یک کسب

درصـد بـراي    6/2درآمد سرانه اسـت کـه در مقایسـه بـا     
البتـه در مقایسـه بـا    . باشـد  کشور عمان، نسـبتاً بـاال مـی   

ــی    ــده عرب ــارات متح ــد ام ــد 6(کشــورهایی مانن ، )درص

                                                             
1- Doing Business Report of World Bank 
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، در رتبـه بسـیار   )درصد 81(و عراق ) درصد 5(عربستان 
وکـار   بنابراین براي بهبود فضاي کسـب . 1بهتري قرار دارد

در حوزه اقتصاد گردشگري مـذهبی در اسـتان خراسـان    
رضوي و شهر مشهد، باید اقـداماتی جهـت کـاهش ایـن     
مراحل، زمان و هزینه ایجاد یک کار جدید در این حـوزه،  

  .انجام گیرد
وکار،  هاي بررسی فضاي کسبیکی دیگر از شاخص

مـاده   3بـر اسـاس تبصـره    . گرددبه قوانین مالیاتی برمی
هاي مستقیم، پنجـاه درصـد معافیـت    قانون مالیات 132

مالیــاتی بــراي کلیــه تأسیســات گردشــگري متعلــق بــه  
ــم از حقی ــه  اشــخاص؛ اع ــه داراي پروان ــوقی ک ــی و حق ق

رشاد اسالمی یـا سـازمان   برداري از وزارت فرهنگ و ا بهره
میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگري هسـتند،       

ــوع، اقــدامات . اعمــال خواهــد شــد و مصــوباتی از ایــن ن
وکار در حوزه گردشـگري   توانند به بهبود فضاي کسب می

بـر اسـاس گـزارش    . مذهبی و زیارت، کمک شایانی کنند
، نرخ کـل مالیـات   )2013(وکار بانک جهانی  فضاي کسب

در سـال   1/44به  2007در سال  4/47طح کشور از در س
کاهش و تعداد دفعات پرداخت مالیـات نیـز طـی     2012

همچنین رتبه . یافته است تنزل 20به  22همین دوره از 
نـزول   126بـه   97ایران در شاخص پرداخـت مالیـات از   

دهـد کـه کـاهش     ایـن اطالعـات نشـان مـی    . کرده است
تأثیر چندانی بر ) مالیاتی هاي یا اعمال معافیت(ها  مالیات

از ســوي دیگــر، در . وکــار نــدارد تضــعیف فضــاي کســب
وکار گردشگري، عدم سازماندهی و  خصوص فضاي کسب

هـاي غیررسـمی و عـدم    نظارت دقیق بر برخـی اقامتگـاه  
هـا، بـازار را   توسط این اقامتگاه ،پرداخت مالیات و عوارض

بـراي   از حالت رقابتی خارج کرده و شـرایط اقتصـادي را  
مراکز و تأسیساتی کـه تحـت نظـارت هسـتند، دشـوارتر      

براي رفع این مشـکل بایـد   ). 1387میرزاپور، (کرده است 
هـاي  تري در خصوص سـاماندهی اقامتگـاه   اقدامات جدي

  .غیررسمی شهر مشهد صورت گیرد
                                                             

 Doing Businessآمار و اطالعات ذکر شده بر اساس گزارش  -1
هاي  گیري وکارها را بر اساس نمونه بانک جهانی است و کلیه کسب 2013

  .شود صورت گرفته، شامل می

ــانونی در حــوزه گردشــگري، مــاده    12از جملــه مــواد ق
انگردي است کـه  نامه اجرایی صنعت ایرانگردي و جه آئین

بر اسـاس آن، کلیـه تأسیسـات گردشـگري در پرداخـت      
هاي مصارف گاز، عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه

هــاي بخــش صــنایع  آب، بــرق و تلفــن، مشــمول تعرفــه
وکـار، کـاهش در    بر اساس گزارش فضاي کسـب . هستند

هاي اقتصادي یا کـاهش در   عوارض پرداختی توسط بنگاه
وکـار هـر    ث کاهش در رتبه فضاي کسـب هزینه آنها، باع

شود؛ لـذا هـر اقـدامی کـه در زمینـه پرداخـت        کشور می
هـاي انــرژي   عـوارض صـدور پروانـه سـاختمانی و هزینـه     

وکـار تمـامی    طور که بر فضاي کسـب  صورت گیرد، همان
وکـار در حـوزه    صنایع تأثیرگذار است، بـر فضـاي کسـب   

، اجـراي  در واقـع . گردشگري مذهبی نیز مؤثر خواهد بود
ها و مشـکالت صـنایع مختلـف در     قانون هدفمندي یارانه

هاي انرژي، شامل بخـش گردشـگري نیـز     پرداخت هزینه
  .شود می

وکـار،   هـاي بررسـی فضـاي کسـب    از دیگر شاخص
فراینـد اخـذ وام و تسـهیالت    . فرایند اخذ اعتبارات اسـت 

بانکی جهت احـداث و تبـدیل تأسیسـات گردشـگري در     
فرهنگی؛ شامل مراحلی به صورت ذیل ادارات کل میراث 

  ):1389دفتر مناطق نمونه گردشگري، (باشد  می
 کسب اطالعات مقدماتی  
  تبیین تأسیسات گردشگري و انطباق با مصادیق

  آن
 ارائه تقاضاي اخذ تسهیالت بانکی  
 صدور پروانه ساختمان و مجوز ساخت  
      شـامل  (صدور موافقـت اصـولی توسـط سـازمان
ارائـه درخواسـت کتبـی توسـط متقاضـی بـه        -1: مراحل

 -2سازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگري   
بازدید از محـل مـورد نظـر متقاضـی توسـط کارشـناس       

اخـذ   -4تأییـد مقـدماتی و اعـالم آن     -3سازمان اسـتان  
بررسی مدارك و اعالم نتیجه به کارگروه  -5مدارك اولیه 

بررسـی در   -7بط استعالم از نهادهاي مرت -6گردشگري 
  )کارگروه گردشگري
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 هاي معماري بر اساس ضوابط سازمانتهیه نقشه  
 تصویب تسهیالت و معرفی به بانک  
 بررسی پرونده در بانک عامل.  

عواملی مانند تقویت حقوق قانونی، سطح اطالعـات  
ها، سطح پوشش دولتی و خصوصـی   اعتباري افراد و بنگاه

ارات براي بررسی شاخص و همچنین طول دوره اخذ اعتب
، 2012شود که در سـال   اخذ اعتبارات، در نظر گرفته می

اي  بوده است که رتبـه  97کشور،  183رتبه ایران از میان 
بـا مشـاهده   . تر از عربستان سـعودي داشـته اسـت    پایین

از (در حـوزه گردشـگري    ،مراحل مربوط به اخذ اعتبارات
این مراحل  توان دریافت کهمی) جمله گردشگري مذهبی

بــراي اخــذ اعتبــارات در ایــن حــوزه نیــز برقــرار بــوده و 
همچنین، مشکالت و تنگناهاي متعددي نیز در انجام این 
مراحل و تکمیل فرایند اخذ اعتبـارات بـه وجـود خواهـد     

تر شـدن رونـد دریافـت وام بـراي     آمد که خود بر طوالنی
ــت    ــؤثر اس ــگري م ــات گردش ــداث تأسیس ــل . اح مراح

ه صورت کلی بوده و هر یـک شـامل مراحـل    الذکر، ب فوق
ــی ــه در اینجــا ذکــر نشــده اســت   جزئ ــري هســتند ک . ت

انـدازي   بوروکراسی شدید اداري و مشکالت موجود در راه
تأسیسات گردشگري در استان، از جمله مهمترین عوامل 

وکار در حوزه گردشـگري اسـت کـه     مؤثر بر فضاي کسب
براي کـاهش آن  توجه به آن و اجراي اقدامات و عملیاتی 

وکار استان را در حوزه زیارت بهبود  تواند فضاي کسبمی
انجام این اقدامات اگرچه باید به صورت کـالن و در  . دهد

ــاهش     ــورت ک ــا در ص ــرد ام ــور صــورت گی ــر کش سراس
بروکراسی شدید اداري در حوزه گردشگري مذهبی، شهر 

وکــار در بخــش  مشــهد مقــدس از بهبــود فضــاي کســب
بیشــترین انتفــاع ممکــن را کســب  گردشــگري مــذهبی،

دفتـر امـور مراکـز و خـدمات گردشـگري،      (خواهد نمـود  
1386.(  

در پی ادغام دو مجموعه ایرانگردي و جهانگردي بـا  
ــی و    ــراث فرهنگ ــازمان می ــاد س ــی و ایج ــراث فرهنگ می
گردشگري، نام این سازمان به سازمان میـراث فرهنگـی،   

تحـت   صنایع دستی و گردشگري تغییر یافـت و سـتادي  

عنوان ستاد ویژه بقاع متبرکه و امـاکن مـذهبی، در ایـن    
سازمان شکل گرفت کـه بازسـازي و مرمـت، اعتبـارات و     

هایی کـه دربـاره وضـعیت     تخصیص آنها، پیگیري شکایت
شـود، ایجـاد   اماکن زیارتی در هر نقطه از کشور ارائه مـی 

ربط از جمله سازمان اوقـاف  هاي ذيهماهنگی با دستگاه
اي ماننـد آسـتان   خیریه و متولیان امـاکن متبرکـه  و امور 

قدس رضوي و نقاط دیگر، ایجاد هماهنگی در ارتبـاط بـا   
مرمت و بازسازي متناسب با موقعیت میراثی این بناهـا و  

البتـه آن  (رسیدگی به امور بقاع متبرکه در سطح اسـتان  
دسته از بقاعی که در فهرست آثار ملی و فرهنگـی ثبـت   

ستاد ویژه بقاع متبرکه . ایف این ستاد استاز وظ) اندشده
در کمیته گردشگري مذهبی عضویت دارد که این کمیته 
در قســمت معاونــت گردشــگري و بــا مســئولیت معــاون 

رو، یکـی از   گردشگري سازمان، شکل گرفته است؛ از ایـن 
تـوان   مشکالت در گردشگري مذهبی مشهد مقدس را می

ع آن نبود برنامـه  فقدان مدیریت واحد گردشگري و به تب
هـاي  که دستگاه واحدي براي این حوزه دانست؛ به طوري

. کننـد گیرنده بوده و اعمال مدیریت می متعددي، تصمیم
باشـد و   در این شهر، آستان قـدس رضـوي، مسـتقل مـی    

اعمـال نظـر و    ،درباره توسعه فضا و سـاخت و سـاز خـود   
یـز  کند و اداره اوقاف و میـراث فرهنگـی ن  ریزي میبرنامه

ــام  ــود را انج ــدامات خ ــی اق ــدم ــه  . ده ــاي توافقنام امض
گـذاري و   هاي مشـترك میـان معاونـت سـرمایه     همکاري

هــاي ســازمان میــراث فرهنگــی، صــنایع دســتی و  طــرح
ــه   ــاطق آزاد، از جمل ــوراي من ــه ش گردشــگري و دبیرخان

هـاي  همکـاري . انـد  هـاي اخیـر بـوده   اقدامات مثبت سال
وکـار؛ از جملـه    سبصورت گرفته با هدف بهبود فضاي ک

هـا و فضـاهاي   رسانی از طریـق رسـانه   همکاري در اطالع
ها، قوانین و غیـره،  ها، فرصتمجازي جهت معرفی جاذبه

. آینـد از دیگر اقدامات مثبت در این زمینه به حساب مـی 
ایجاد ستاد تسهیالت سفر و دائمی شدن آن، ایجاد سـتاد  

ندهی ساماندهی منازل شخصی استیجاري و سـتاد سـاما  
رسـانی و خانـه   هـاي اطـالع  راهنماي زائـر، ایجـاد پایگـاه   

هـاي اعتبـاري ویـژه گردشـگران      گردشگر، سامانه کـارت 
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تشـکیل   و خارجی، ویزاي فرودگاهی و ویزاي الکترونیـک 
گردشـگري در جهـت رفـع     -هـاي صـنفی  اتحادیه تشکل

وکـار، از جملـه اقـدامات مثبـت در راسـتاي       موانع کسب
ر اقتصاد زائر و زائرپذیري در استان وکا بهبود فضاي کسب

آینـد  و شهر مشهد مقدس به حساب مـی خراسان رضوي 
  ).1390گروه مطالعات ماهنامه رصد، (

یکی دیگر از مشکالت حوزه گردشگري مـذهبی در  
 شهر مشهد، تهیه اطالعات به صـورت تفکیکـی از زائـران   

تهیـه  . باشد ایرانی و غیرایرانی، مسلمان و غیرمسلمان می
ف به شهر مـذکور،  طالعاتی در خصوص انواع زائرین مشرّا

سازد تا بـراي جـذب بیشـتر زائـر و      این امکان را مهیا می
تسـهیالت بـه آنهـا،     فراهم کردن امکانات الزم براي ارائـه 

افـزون بـر   . تري اجرا گـردد هاي مناسب و کاربرديبرنامه
ــلمان از   ــی و مسـ ــی از غیرایرانـ ــران ایرانـ ــک زائـ تفکیـ

بنــدي ارائــه ان، توجــه بــه نیازســنجی و طبقــهغیرمسـلم 
هاي موجود آن به حساب خدمات در این شهر، از ضرورت

 ،در مشـهد مقــدس  یدهـ  خـدمات  آیـد؛ البتـه هنـوز   مـی 
بـر اسـاس آمـار و    . نشـده اسـت   يبند و طبقه یازسنجین

سـال  در اطالعات سالنامه آماري استان خراسان رضـوي،  
هتـل،   100 ،دفتر خـدمات مسـافرتی   220 حدود 1390
و صـدها زائرسـرا و    یرمهمانپـذ  570آپارتمان و  هتل 300

ــاردر اخت ی،منــازل شخصــ ــرار  ی ــران و گردشــگران ق زائ
هاي گردشـگري   که این امر، نیازسنجی اقامتگاه اند گرفته
در . سازد را ضروري میاستان  یفرهنگ یراثاداره م توسط

هـا و فـراهم    کمـپ  یمجوز و سـامانده  صدورحال حاضر 
از  ،زائـران  يدن امکانات و خدمات مناسب در آنها بـرا کر

هاي نیازمندي در حوزه گردشگري مـذهبی   جمله اولویت
  .باشد می

از  یـد مطلـوب بـه زائـران با    یدهـ  ارائه خـدمات  در
از . شـود اسـتفاده   یگر مناطق مذهبی دنیا نیـز د یاتتجرب
، ي مسـافرتی هـا آژانـس  رو، امضـاي توافقنامـه میـان    این

هـاي مـرتبط بـا مبحـث      و سـایر بخـش   یگـ فرهن یراثم
گردشگري؛ از جمله شـهرداري و آسـتان قـدس رضـوي،     

حضــور زائــران در مشــهد را بهبــود خواهــد  یســازمانده

ــید  ــاس  بخش ــر اس ــنو ب ــازمانده ای ــی ی،س ــوان  م از ت
 یـز و ن یاقـامت  يهـا  یـت موقع يموجـود بـرا   يها یتظرف

در حـال  . کـرد مشخص کردن تعداد زائر در شهر استفاده 
که  وجود داردآپارتمان و اقامتگاه  هتل یادياضر تعداد زح
از آنهـا در دسـت    ياند و آمار ثبت نشده یصورت رسم به
نیـز بایـد بـه    را  یشخصـ  يهـا  معضل وجود خانه. یستن

بـا توجـه بـه ایجـاد سـتاد      . مشکالت مذکور اضافه نمـود 
 نهـاد  یچدر حـال حاضـر هـ   ساماندهی منـازل شخصـی،   

 نیـز ها نظارت ندارد و آنهـا   انهخ ینا یتبر وضع مشخصی
 ،منـازل  یـن در ا يگـذار  نـرخ یسـتند،  ن یضوابط یچتابع ه

هـا نـه عـوارض     خانـه  یـن صـاحبان ا  شـود و  یکنترل نمـ 
در  نیـز  یسـهم  یچه ینکهضمن ا یات؛و نه مال پردازند یم

   .)1390جهاد دانشگاهی مشهد، ( ندارند ییزا اشتغال
بـه   ،یاسـی مسائل س یرتأث تحت ي،گردشگر یستمس
اعزام زائران به سـفر   يهر سال برا. بیند یم یبآس سرعت

کشـور   يمـنظم در تهـران و همـه شـهرها     یسازمان ،حج
سـازمان   یـن ا هاي یندگینما ینکهضمن ا کند؛ یم یتفعال

 يامـا بـرا   هسـتند، فعال نیز کشور عربستان  يدر شهرها
چنـین تشـکیالت    آینـد  یکه ساالنه به مشـهد مـ   زائرانی

ریزي نیـز  ی وجود ندارد و براي آن برنامهمنظم و منسجم
گـروه مطالعـات فرهنگـی ماهنامـه     (صورت نگرفته است 

  ).1390رصد، 
، سـازمان میــراث فرهنگـی، صــنایع   1386از سـال  

هــاي مهمــی جهــت توســعه  دســتی و گردشــگري، گــام
گذاري بخش خصوصـی در حـوزه گردشـگري؛ از     سرمایه

ــگري   ــه گردش ــوري  جمل ــه ط ــته؛ ب ــذهبی برداش ــه م  ک
هـاي مشـترك زیـادي را    ها، قراردادها و برنامـه نامه تفاهم

بـا ایـن وجـود،    . ها بـه امضـا رسـانده اسـت    طی این سال
گـذاري در ایـن    هـاي سـرمایه  ها و پـروژه بسیاري از طرح

بخش، راکد مانده کـه مهمتـرین دلیـل آن وجـود موانـع      
وجـود بروکراسـی   . باشـد گذاران میقانونی در راه سرمایه

از جملـه  (هـا  ي، عدم هماهنگی میان سـازمان شدید ادار
، مشـکالت  )هاي آب و فاضـالب، گـاز و اداره بـرق   شرکت

گـذاران در   مایهموجود در تأمین مـالی و سـرگردانی سـر   
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گذاران بخش خصوصـی  نشینی سرمایه ها باعث عقببانک
اي جامع  فقدان برنامه. در این عرصه شده است از فعالیت

ها در این حوزه باعث شـده تـا   ريگذاسرمایه براي توسعه
پنجم توسعه، توجه خاصی به آن و در نتیجه به  در برنامه

بـر ایـن اســاس   . کـل بخـش گردشـگري، معطـوف شـود     
توان چنین اشاره کرد که شهر مشهد با توجه به نقش  می

ــ   ــگري م ــود در گردش ــران و   خ ــد زائ ــد مقص ذهبی، بای
تأسفانه گذاران خارجی در حوزه زیارت باشد که م سرمایه

گـذاران خـارجی، نبـود    وجود موانـع بـر سـر راه سـرمایه    
گذاران خارجی، نبود تبلیغات براي جذب زائرین و سرمایه

نظام سفر کاروانی مدون در دیگر کشورها، از جمله نقـاط  
گذاري خـارجی  وکار در زمینه سرمایه ضعف فضاي کسب

مطالب ذکر . رود در بخش گردشگري مذهبی به شمار می
اي بـراي ورود بـه مبحـث     در ایـن قسـمت، مقدمـه   شده 

تشخیص و شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصـت و تهدیـد   
  .باشد میبخش گردشگري شهري 

  هاي پژوهش یافته -5
وکار گردشگري  به منظور تعیین وضعیت فضاي کسب

مذهبی شهر مقدس مشهد، ابتدا باید ماتریس ارزیابی عوامل 
سـپس  . ارجی تهیه گـردد داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خ

 - از نتیجه نهایی ایـن دو مـاتریس، مـاتریس عوامـل داخلـی     
به دسـت  ، وکار گردشگري مذهبی براي فضاي کسب خارجی

ــاتریس، وضــعیت    ــن م ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب خواهــد آم
وکار اقتصـاد گردشـگري مـذهبی را     استراتژیک فضاي کسب

ل نتایج به دسـت آمـده از مـاتریس عوامـ    . نماید مشخص می
شیوه امتیـازدهی هـر   . ارائه شده است) 1(داخلی، در جدول 

بیانگر ضعف اساسی، نمره  1 یک از عوامل نشان داد که نمره
 دهنـده نشـان  4قوت عـادي و نمـره    3ضعف عادي، نمره  2

  .باشد می عامل باالي بسیار قوت

  
  وکار اقتصاد زیارت ماتریس عوامل داخلی فضاي کسب - 1جدول 

 داخلیعوامل راهبردي 
وزن نرمال 

 شده

امتیاز وضع 
 موجود

امتیاز 
 دار وزن

 نقاط قوت
 

رسانی و  هاي اطالع ایجاد پایگاه/ ساماندهی راهنماي زائر/ ساماندهی منازل شخصی و اجاري/ ایجاد ستاد تسهیالت سفر
 خانه گردشگر

028/0 3 091/0 

 139/0 3 044/0 تصویب قانون دائمی شدن ستاد تسهیالت سفرهاي کشور

 140/0 3 045/0 گذارانهاي اداري سرمایهکننده فعالیتگذاري استان خراسان رضوي به عنوان واحد هماهنگحضور مرکز خدمات سرمایه

هاي گردشگري بر انواع گردشگران اعم از داخلی و خارجی و همچنین گردشگران ها و چرخهها، عرصهتعریف لوپ
 موضوعی، موضعی 

032/0 3 107/0 

 194/0 3 063/0 هاي مالیاتی براي کلیه تأسیسات گردشگري در بخش زائرمیزان عوارض پرداختی و وجود معافیت کاهش

 بازرگانی و اجراي طرح ایران کد ووکار شهرستان مقدس مشهد در حوزه تجارت خارجی، تولید و  فضاي مناسب کسب
 وکار الکترونیکی ورود به فضاي کسب

066/0 4 262/0 

 133/0 4 037/0 رسانی به زائران هاي متعدد مشاغل و پر کردن خألهاي موجود در عرصه خدمات هایجاد شبک

 218/0 4 057/0 وکار هاي صنفی گردشگري جهت ساماندهی واحدهاي صنفی در فضاي کسبتشکیل مجامع امور صنفی و اتحادیه

 150/0 3 047/0 وکار و نقش مهم آنها در بهبود فضاي کسبدهندگان خدمات  ایجاد بانک اطالعات جامع شهري در خصوص انواع ارائه

 نقاط ضعف
 

 090/0 2 049/0 هاي موضوعی و عدم وجود نظارت منسجم بر عملکرد آنهاها و اصناف مختلف در بحثعدم انسجام الزم بین بنگاه

 067/0 2 042/0 ربط هاي ذي هاي کارشناسی شده در حوزه خدمات به زائر در سازمان ریزي عدم هماهنگی میان برنامه

 067/0 1 067/0 ریزي بلندمدت مناسب در فضاي کسب وکارگذاري، ساماندهی و برنامهعدم سیاست
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 076/0 2 043/0 بندي واحدهاي اقامتی و نظارت کمتر به کیفیت آنهاطوالنی بودن دوره زمانی درجه

هاي مختلف اقتصادي، از وکار در بخش اندازي کسبو راه گذاريضعف قانونی و مقررات دولتی حمایتی در زمینه سرمایه
 جمله حوزه گردشگري مذهبی

052/0 1 054/0 

 059/0 1 059/0 وکار از جمله، طوالنی بودن زمان فرایند صدور مجوز تأسیسات گردشگري اندازي کسبطوالنی بودن فرایند راه

هاي مختلف اقتصادي، از جمله زائر و وکار در بخش هاي کسبهبوروکراسی اداري پیچیده در راستاي صدور مجوزها و پروان
 زیارت

061/0 1 068/0 

باال بودن هزینه اخذ صورت وضعیت مالیات در زمینه ثبت و انتقال حق مالکیت تأسیسات گردشگري و شیوه نامناسب 
 وصول مالیات

042/0 2 085/0 

هاي مختلف برداري از پروژهمند به احداث و بهرهران عالقهگذادهی به سرمایه مراحل طوالنی و مبهم و غیرشفاف وام
 عمرانی، از جمله تأسیسات گردشگري

038/0 2 072/0 

 078/0 2 043/0 وکار زائر و زیارت مطالعات و تحقیقات ناکافی در زمینه بهبود فضاي کسب

 082/0 2 041/0 بررسی نواقص و کمبود امکانات بندي آنها وبندي و طبقهعدم نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگري مذهبی، درجه

 085/0 2 043/0 پایین بودن توان سهامداران براي تضعیف قانونی سوء رفتار مدیران و کارشناسان

 1 جمع
 

317/2  
  )هاي نگارندگان یافته: (منبع

  
ــاي      ــی فض ــل داخل ــایی عوام ــاز نه ــوع امتی مجم

عوامـل   در ماتریس) ع(وکار اقتصاد زیارت امام رضا  کسب
ایـن امتیـاز بـدان    . به دسـت آمـده اسـت    317/2داخلی، 

وکـار زیـارت شـهر مقـدس      معنی است که فضاي کسـب 
مــل درونـی، در مجمــوع داراي ضــعف  مشـهد از نظــر عوا 

، ماتریس عوامل خارجی نیـز  )1(همانند جدول . باشد می

روش امتیـازدهی بـراي   . خالصه شده است) 2(در جدول 
بیـانگر   1عـدد  سـت کـه   عوامل خـارجی بـدین صـورت ا   

 3عـدد   ،بیـانگر واکـنش عـادي    2واکنش ضـعیف، عـدد   
بیانگر واکنش خیلی خـوب   4بیانگر واکنش خوب و عدد 

  .باشد می

  
  وکار اقتصاد زیارت ماتریس عوامل خارجی فضاي کسب  -2جدول 

 عوامل راهبردي خارجی

وزن 
نرمال 

 شده

امتیاز 
وضع 

 موجود

امتیاز 
 دار وزن

 ها فرصت
 

هاي علمی و تحقیقاتی در فضاي اینترنت، اینترانت، د سازوکارهاي جدید در امر استفاده از فناوريایجا
هاي اجرایی استان مانند توسعه  سازي استانی توسط دستگاه سایبري و تجارت الکترونیک با روش بومی

 )الیت(پول الکترونیکی 

115/0 2 215/0 

وکار  هاي جدید کسبوزه فناوري اطالعات و تعریف شبکهگسترش روز به روز صنایع نوین، خصوصأ در ح
 مبتنی بر این صنایع

101/0 2 179/0 

وکار جدید خواهد بود؛ لذا باید  در همسایه استان که موجب ایجاد فضاي کسب CISوجود کشورهاي 
 وکار پایه، از این فرصت استفاده نمایند متولیان امر تنظیم بازار و بهبود فضاي کسب

078/0 2 155/0 

 183/0 2 088/0 گیري کشور وکار ایران در سطوح باالي تصمیم توجه به ارتقاي جایگاه کسب

 110/0 2 048/0 هاي اعتباري ویژه گردشگران خارجی و ویزاي فرودگاهی و ویزاي الکترونیکسامانه کارت

 تهدیدها
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 089/0 2 056/0 هاي شدید سیاسی وجود تحریم

 084/0 1 059/0 ی منطقهامنیت -ثباتی سیاسی بی

برداري اقتصادي از  نگرش سودجویانه به پدیده گردشگري و نگاه مقطعی به موضوع لزوم حداکثر بهره
 گردشگر

052/0 1 087/0 

 203/0 3 077/0 وکار در چرخه اقتصادي گردشگري اي به مقوله کسب عدم وجود نگاه منطقه

 075/0 1 057/0 وکار در شهر مشهد هاي منفی ذهنی گردشگران نسبت به کسب انگاره

 115/0 1 091/0 هاي کلی و کالن کشور سازي در سیاست عدم شفاف

 146/0 2 073/0 عدم احترام به مالکیت خصوصی در سیستم اقتصادي کشور

هاي مختلف هاي تصویب شده در سطح ملی در حوزه نامه ها و آیین سازي دستورالعمل عدم بومی
 هاي اقلیمی، جغرافیایی و محیطی استان دشگري مذهبی، بر اساس ویژگیگردشگري، از جمله گر

108/0 2 211/0 

 1 جمع
 

852/1  
  )هاي نگارندگان یافته: (منبع     

  
ــاي     ــارجی فض ــل خ ــایی عوام ــاز نه ــوع امتی مجم

وکار اقتصاد زیارت شهر مقدس مشهد در مـاتریس   کسب
ایـن امتیـاز بـدان    . محاسـبه شـد   852/1عوامل خارجی، 

وکـار اقتصـاد زیـارت شـهر      عنی است که فضـاي کسـب  م
ــا مشــهد در خصــوص اســتفاده از فرصــت هــا و مقابلــه ب

  .تهدیدها به خوبی عمل نکرده است
در ادامــه بــا اســتفاده از مجمــوع امتیــاز نهــایی دو 

 -مـاتریس عوامــل داخلــی و خـارجی و مــاتریس داخلــی  
وکـار گردشـگري    خارجی، موقعیت راهبردي فضاي کسب

با توجه به مقادیر امتیاز . شهر مشهد مشخص شدمذهبی 

وکار  هاي عوامل داخلی و خارجی در فضاي کسبماتریس
بـرآورد گردیـد،    852/1و  317/2 که به ترتیـب برابـر بـا   

وکــار  طـور بیـان نمـود کـه فضـاي کسـب      تـوان ایـن   مـی 
گردشگري مذهبی شهر مشهد، در موقعیت تدافعی قـرار  

هـاي آتـی و   ریـزي اي برنامـه به بیان دیگر، در راست. دارد
بهبود عملکرد این عرصه از اقتصاد، راهبردهـاي تـدافعی،   

همچنـین موقعیـت   . بیشترین کارایی را خواهنـد داشـت  
وکار اقتصاد زیارت و گردشـگري   استراتژیک فضاي کسب

نشان داده شده ) 1(مذهبی شهر مقدس مشهد، در شکل 
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  جی فضاي کسب و کار اقتصاد زیارتخار - ماتریس داخلی -1شکل 

  )محاسبات نگارندگان: (منبع                                          

جی
خار

ل 
وام

ی ع
زیاب

س ار
تری

ی ما
های

ره ن
 نم

تریس ارزیابی عوامل داخلی نمره نهایی ما  

1 2 3  4 

1 

2 

3 

4 

5/2  

5/2  

ها براي استفاده از توانمندي
هااستفاده از فرصت  

)موقعیت تهاجمی(   

بهبود شرایط محیطی با استفاده 
هااز توانمندي  

)موقعیت محافظه کارانه(  

هاي درونی با  بهبود سیستم
هاي بیرونی استفاده از فرصت  

)قابتیموقعیت ر(  

 

 
کاهش نقاط ضعف و پرهیز از 

 تهدیدات
)موقعیت تدافعی(  
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ــدافعی فضــاي کســب   ــت ت ــا وجــود موقعی ــار  ب وک
گردشگري مذهبی شهر مقدس مشهد، در ذیل ایـن نـوع   

  : اند راهبردها به طور خاص بیان شده
  

راهبردهاي موقعیت تدافعی در حوزه فضـاي  
هــا و  فرصــت(وکــار اقتصــاد زیــارت  کســب

 )تهدیدها

افزایش اختیارات سهامداران در جهـت نظـارت    -1
ــان   ــدیران و کارشناســــ ــار مــــ ــر رفتــــ بــــ

)W12,T7,T8,W1,W11( 

حمایت از فعاالن اقتصادي حوزه زیارت به  -2
 )W5,W3,W9,T4,T1(لحاظ قانونی و مقرراتی 

ــتوانه  -3 ــراري پش ــاتی در  برق ــی و تحقیق اي علم
و مقررات حوزه گردشگري مذهبی و اجرایی قوانین 

 )W10,W2,T3(شدن آنها 

رتبط با تسریع و تسهیل قوانین و مقررات م -4
وکار در عرصه اقتصاد زائر  اندازي و توسعه کسب راه

 )W5,W7,W6,W9,T8,T3() ع(و زیارت امام رضا 

سـازي قـوانین و مقـررات مصـوب حــوزه     بـومی  -5
روکراسـی  گردشگري مـذهبی در جهـت کـاهش بو   

  .)W7,W4,W9,W8,T8,T6(پیچیده اداري 
ــانگین نظــرات   ــایج حاصــل از می خالصــه نت
کارشناسان در زمینه نمرات جذابیت مربوط به پنج 
استراتژي تدافعی مشـخص شـده در حـوزه فضـاي     

وکار گردشگري مذهبی، در ادامه ارائـه شـده    کسب
قابل ذکر است در این حوزه، براسـاس نتـایج   (است 

تریس عوامل داخلی در بخش گذشـته،  حاصل از ما
). انـد هاي موقعیت تدافعی انتخـاب شـده  استراتژي

 1اي اسـت کـه نمـره     ارقام به دست آمده به گونـه 
 3جـذابیت محـدود، نمـره     2عدم جـذابیت، نمـره   

جـذابیت بـاال را نشـان     4جذابیت معقـول و نمـره   
ریـزي   بـر اسـاس نتـایج مـاتریس برنامـه     . دهـد  می

ر یک از راهبردهاي یاد شده، بـه  راهبردي کمی، ه
  :ترتیب اولویت جذابیت عبارتند از

حمایت از فعاالن اقتصادي عرصه زائر و زیارت  -1
  )ع(امام رضا 
در قوانین و مقررات مرتبط با تسریع و تسهیل  -2

  وکار عرصه اقتصاد زیارت اندازي و توسعه کسب راه
سازي قوانین و مقررات مصوب مرتبط بـا  بومی -3

صه گردشگري مذهبی در جهت کـاهش بوروکراسـی   عر
  پیچیده اداري

ــتوانه -4 ــراري پش ــاتی در برق ــی و تحقیق اي علم
قوانین و مقررات حـوزه گردشـگري مـذهبی و اجرایـی     

  شدن آنها
افزایش اختیارات سهامداران در جهت نظـارت   -5

 .بر رفتار مدیران و کارشناسان

پس از تعیین اولویـت راهبردهـاي مشـخص شـده،     
هاي اجرایی و اقدامات اجرایـی بـراي هـر یـک از      سیاست

هـاي اجرایـی بـراي    راهبردهـا تعیـین گردیـد و سیاسـت    
وکـار   هریک از راهبردها، به منظور بهبـود فضـاي کسـب   

گردشگري مذهبی شهر مقدس مشهد تدوین گردید کـه  
نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت نیز مورد توجـه   ،در آن

ایـی مربـوط بـه راهبردهـاي     هاي اجر سیاست. قرار گرفت
  :اند تعیین شده، به صورت زیر فهرست شده

حمایت از فعاالن اقتصادي حوزه زیارت در : راهبرد
  وکار این حوزه جهت بهبود فضاي کسب

 ــوان یــتتقو ــا ینق ــررات حم ــاالن  یتیو مق از فع
  )ع(امام رضا  یارتحوزه ز ياقتصاد
 و اعتبارات به فعاالن عرصه  یالتتسه افزایش

  یارتز
 حـوزه   یربنـایی ز یقـات مطالعات و تحق گسترش

 .يادار یروکراسوو کاهش ب ییزدا در جهت مقررات یارتز

و مقررات  یندر قوان یلو تسه یعتسر: راهبرد
کسب و کار عرصه  و توسعه يانداز مرتبط با راه

  یارتاقتصاد ز
 و طـول   هـا  ینـه هز یر،وپـاگ  کاهش مقررات دست

امـام   یـارت در حـوزه ز  یـد جد وکار کسب یک یجادا دوره
  )يادار یدشد یروکراسوکاهش ب) (ع(رضا 
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 یـک  يبـرا  يگـذار  یهو سـرما  یالتتسـه  افزایش 
 حوزه یندر ا یدوکار جد کسب

 کم بازده  يکسب و کارها یاتیمال يها بخشودگی
 .و مقررات مرتبط ینقوان یشو افزا

و مقـررات مصـوب    ینقـوان  يسـاز  یبوم: راهبرد
در جهـت کـاهش    یمـذهب  يگردشگرمرتبط با عرصه 

  يادار یچیدهپ یروکراسوب
 در  یو مراجـع اسـتان   یرانمـد  یـارات اخت یشافزا

  .یارتز عرصهو مقررات مربوط به  ینقوان
در  یقاتیو تحق یعلم ياپشتوانه يبرقرار: راهبرد

 ییو اجرا یمذهب يو مقررات حوزه گردشگر ینقوان
  شدن آنها
  حـوزه   ربنـایی یز یقـات گسترش مطالعـات و تحق
 یروکراسوو کاهش ب ییزدا در جهت مقررات یارتز

  .يادار
سهامداران در جهت  یاراتاخت یشافزا: راهبرد

  و کارشناسان یراننظارت بر رفتار مد
 ییپاسخگو یشو افزا یرانگسترش نظارت بر مد 

  .آنها
هاي به دست آمده از ایـن  اغلب راهبردها و سیاست

یر کشـورها نیـز قابـل    وکـار سـا   تحقیق، در فضاي کسـب 
هـا و راهبردهـا بـر    مشاهده است اما تمرکز این سیاسـت 

زدایی و گسترش تحقیق و توسعه در حوزه فضاي مقررات
گـذاران   ید مورد توجه خاص مدیران و قانونوکار، با کسب

گذاري بایـد در راسـتاي    تقویت قوانین سرمایه. قرار گیرد
ــاهش ریســـک      ــادي و کـ ــاالن اقتصـ ــت از فعـ حمایـ

کـه   طـوري  گذاري در شهر مقدس مشهد باشد؛ بـه  مایهسر
گذاران بتوانند با اطمینـان خـاطر بیشـتر در ایـن      سرمایه

به عالوه، افزایش تسهیالت بـه  . گذاري کنند حوزه سرمایه
ــب ــذب      کس ــت ج ــد در جه ــوزه، بای ــن ح ــاي ای وکاره
گــذاري خـارجی و انجــام مطالعـات در خصــوص    سـرمایه 
ــت ــزایش   جهـ ــراي افـ ــب بـ ــري مناسـ ــودآوري گیـ سـ
  .گذاران این حوزه باشد سرمایه
  

  گیري و پیشنهاد نتیجه - 6
وکـار گردشـگري    بررسی وضع موجود فضاي کسب

مذهبی شهر مشهد و نیـز بررسـی نقـاط قـوت و ضـعف،      
دهـد کــه   هـا و تهدیـدات ایـن حــوزه نشـان مـی      فرصـت 

وکار وجود  مشکالت بسیاري در مسیر بهبود فضاي کسب
هـاي مـرتبط در    میان سـازمان نبود هماهنگی الزم . دارد

این حوزه، طوالنی بودن زمان و تعداد زیاد مراحل ایجـاد  
از  وکار جدیـد در گردشـگري مـذهبی،    یک شغل و کسب

ــاي     ــود فض ــیر بهب ــود در مس ــعف موج ــاط ض ــه نق جمل
با نگـاه بـه   . رود وکار صنعت گردشگري به شمار می کسب

وکـار گردشــگري   شـرایط و وضـع موجـود فضـاي کسـب     
وکار  توان دریافت که براي بهبود فضاي کسب میمذهبی، 

ایــن عرصــه در اقتصــاد شــهري، اقــدامات مثبـــت و      
دهـد کـه    نتایج نشان مـی . توان انجام داد توجهی می قابل

هاي مختلـف اقتصـاد؛ از    براي توسعه و پیشرفت در حوزه
ــرمایه  ــه س ــتغال و     جمل ــابی، اش ــازار و بازاری ــذاري، ب گ

وکـار اسـتان، بسـیار     کسـب افزوده، توجه به فضـاي   ارزش
پیشنهاد  ،براي بهبود این فضا در استان. باشد ضروري می

هـاي مختلـف مـرتبط بـا      ها و سازمان شود که دستگاه می
و زیـارت در اسـتان خراسـان رضـوي و شـهر      زائر  اقتصاد

وکار  مشهد، هماهنگی بیشتري داشته و براي ایجاد کسب
عرصه، الزم وکارهاي موجود در این  جدید و توسعه کسب

است تا مقـررات و قـوانین موجـود، مـورد بـازبینی قـرار       
  .گیرند

هـا و مشـکالت بیـان     ها، محدودیت امکانات، قابلیت
هـاي   شده در ایـن تحقیـق، تمـام امکانـات و محـدودیت     

وکـار اقتصـاد گردشـگري مـذهبی      موجود در حوزه کسب
هـاي صـورت    باشند اما براسـاس مطالعـات و تحلیـل    نمی

ترین نقـاط ضـعف و قـوت ایـن      ترین و اصلیگرفته، مهم
گـذاري،   هاي سرمایه ایجاد فرصت. روند حوزه به شمار می

که به عنوان سیاسـت و عـاملی بیرونـی، موجـب      طوري به
وکـار در اسـتان شـوند و نیـز اصـالح       بهبود فضاي کسـب 

قوانین موجود در حوزه گردشگري؛ نظیـر قـانون کـار در    
تواننـد   هستند کـه مـی  هایی  سطح کالن، از جمله فرصت
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وکار اقتصاد استان، به خصوص  موجب بهبود فضاي کسب
با وجود عوامل مثبت خارجی . بخش زائر و زیارت، گردند

وکـار در ایـن حـوزه، عـدم      مؤثر بر بهبـود فضـاي کسـب   
هـاي کلـی کشـور در زمینـه ایجـاد       سازي سیاست شفاف
گـذاران و زائـران خـارجی، موانـع      وکار براي سرمایه کسب

وجود نسبت به اخذ روادید براي زائـران خـارجی، نبـود    م
هـاي موجـود    رسانی در زمینه پتانسـیل  نظام جامع اطالع

وکار و توسعه آن در شـهر مشـهد مقـدس، از     ایجاد کسب
وکار حوزه  جمله عوامل بیرونی منفی مؤثر بر فضاي کسب

  .باشند گردشگري مذهبی در شهر مشهد می
شـنهادي در فضـاي   برخی از اقـدامات عملیـاتی پی  

وکار گردشگري مذهبی شهر مقدس مشهد به شرح  کسب
  :باشند ذیل می
 يوکارها و مقررات کسب ینقوان یعو تجم کاهش 

  یارتعرصه زائر و ز
 وکـار عرصـه    کسـب  یاتیمال هاي یتمعاف افزایش

  یارتز
 ــر ســر راه   انجــام ــع ب ــه در خصــوص موان مطالع

  یارتزائر و ز به عرصه اقتصاد یبانک یالتتسه یشافزا
 یالتتسـه  یشافـزا  یقـانون  يسـازوکارها  اجراي 

  يگردشگر یساتاحداث تأس یانبه مجر یبانک
 زدایـی  مقررات ینهدر زم یمطالعات پژوهش انجام 
  یارتحوزه ز
 شـغل   یـک  یجـاد مـرتبط بـا ا   هاي ینهکاهش هز

و  يادار يتکـرار  ید؛ از جمله حذف مراحل واسطه یـا جد
  وکار  کسب یک یجادل اکردن مراح یکیالکترون
 و  یرانمـد  دهـی  نظـام گـزارش   يو اجرا یطراح

  یارتمسئوالن به مردم و سهامداران حوزه ز
 ها  طرح ارتباطات مستمر مسئوالن با رسانه تهیه
  .و مردم

 

  منابع - 7
پور نرگسی، احمدپور داریانی، محمود؛ داوري، علی؛ رمضان

نیاز توسعه وکار، پیشمحیط مساعد کسب). 1389. (قاسم

، مطالعات مدیریت بهبود و تحولکارآفرینی در ایران، 
61)20( ،89-65 .  

بـا اصـالحات   ). 1388(دفتر امور مراکز و خدمات گردشگري، 
بنـدي و  ، اصـالح، تکمیـل، درجـه   نامه ایجـاد بعدي، آیین

گذاري تأسیسات گردشگري و نظارت بر فعالیت آنهـا،   نرخ
تی و گردشـگري،  سازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع دسـ    

  .معاونت گردشگري
فراینـد صـدور   ). 1388. (هاي توسـعه و تسـهیالت  دفتر طرح

ــل   موافقــت ــا تکمی اصــولی و مجــوز ایجــاد، اصــالح و ی
، سـازمان میـراث فرهنگـی، صـنایع     تأسیسات گردشگري

هـا،  گـذاري و طـرح  دستی و گردشگري، معاونت سـرمایه 
1)1( ،21-1.  

ــگري   ــه گردشـ ــاطق نمونـ ــر منـ ــه ). 1389. (دفتـ مجموعـ
هــا، قــوانین و مقــررات منــاطق نمونــه     دســتورالعمل

هـا، سـازمان   گـذاري و طـرح  ، معاونت سـرمایه گردشگري
  .میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

ــد ــرح ). 1382. (ســعیدنیا، احم ــواي ط ــاهیم و محت ــاي  مف ه
  .84-90، )1(39، آباديساختاري راهبردي، 

ــوش   ــادق؛ خ ــالحی، ص ــا  ص ــر، غالمرض ــی ). 1379. (ف بررس
، اقتصادي -اطالعات سیاسیهاي مدیران روستایی،  ویژگی

162)4( ،147-136.  
ارزیـابی  ). 1390. (غنیان، منصور؛ خانی، فضـیله؛ بقـایی، لـیال   

: مطالعه موردي(فضاي کارآفرینی در گردشگري روستایی 
  .99-123، )3(2؛ هاي روستایی پژوهش، )منطقه اورامان

ــکینی، ابوا  ــطفی؛ مش ــدمی، مص ــی؛  ق ــان، موس ــل؛ پژوه لفض
هاي توسـعه   تعیین استراتژي). 1390. (پاکدوست، نوشین

شهرهاي متکی بر صنعت اسـتخراج نفـت بـا اسـتفاده از     
ــالیز SWOTروش  ــاتریس  IEA، آن ــه ( QSPMو م نمون

 -مـدرس علـوم انسـانی   ، )گنبـدان  شهر دو: مورد مطالعه
  . 39-58، )3(15، ریزي و آمایش فضا برنامه

گذاري  قیمت(کسب و کار اینترنتی ). 1388. (یلکوسلی، اسماع
   برگرفته از ،)و تبلیغات

 http://bmprey.blogfa.com/post-28.aspx  
گفتگو با دبیر ). 1390. (گروه مطالعات فرهنگی ماهنامه رصد

شور، ستاد ویژه بقاع متبرکه سازمان میراث فرهنگی ک
دفتر پژوهش مؤسسه فرهنگی هنري خراسان، چهارمین 

  .نامه مهندسی زیارت در پایتخت معنوي ایرانپرونده ویژه
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سازي تکنیک تحلیلی سوآت  مناسب). 1385. (گلکار، کوروش
)SWOT ( ،41، صفهبراي کاربرد در طراحی شهري)1( ،

65 -44.  
بـر  اي  مقدمـه ). 1381. (حمیـده لقایی، حسنعلی؛ محمدزاده، 

ریـزي شـهري،    مفهوم توسعه شهري پایدار و نقش برنامـه 
  .32-43، )1(6، هنرهاي زیبا

). 1387. (آبـادي، علـی   چشـمه، مصـطفی؛ زنگـی   محمدي ده 
هاي اکوتوریسم استان چهارمحال و  سنجی توامندي امکان

ــه روش  ، )47(34، شناســی محــیط، SWOTبختیــاري ب
10-1.  

لعات کمی و کیفی طرح مطا). 1390. (جهاد دانشگاهی مشهد
پارك : ، گروه اقتصاد شهري، کارفرما)ع(زیارت امام رضا 

  .علم و فناوري خراسان
: سنجش و بهبود محیط کسب و کـار ). 1388. (میدري، احمد

، سـتبران کنـد،  بخش خصوصی در چه شرایطی رشد مـی 
55)1( ،6-4.  

بررسی معضالت توریسم در شـهر  ). 1387. (میرزاپور، سلیمان
ــی  شــهد، توریســتی م ــاالت نشــریه اینترنت ــه مق مجموع

  .شهر آرمان
بررسی اجمالی آثار ). 1389. (فر، مریم نوابخش، مهرداد؛ رفیعی

گردشگري بر زندگی اقتصادي اجتمـاعی مـردم روسـتاي    
  .88-97، )1(9؛ جغرافیایی آمایش محیطزیارت، 

). 1389. (نوربخش، سیدمرتضی؛ اکبرپور سراسکانرود، محمد
ري در توسعه اقتصادي کالن شهرها، نقش گردشگري شه

؛ نامه اقتصاد گردشگري شهري، مجله اقتصاد شهر ویژه
2)8( ،34-20.  
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