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  چكيده

عة پايدار، مي خواهد صنعت گردشگري در عين سود دهي اقتصادي، گردشگري پايدار، با اتكا بر مفهوم توس

 و پايدار توسعه متقابل به واسطه ارتباط كم ترين تاثير را بر جامعه ميزان و محيط زيست داشته باشد.

 شهر در آن اثرات بايد كمك كند، شهر پايدار توسعه به بتواند كه گردشگري آن براي پايدار، گردشگري

شود و در صورت مديريت، برنامه ريزي منسجم و كارآمد و  گرفته قرار خاص توجه مورد و شده شناسايي

هاي آن براي دستيابي به توسعه پايدار توان از پتانسيلدر كنار آن با در نظر گرفتن مشاركت ساكنان محلي مي

 شهري استفاده كرد.

با استفاده از  گرگاندر شهر شهريبا هدف بررسي توسعه گردشگري پايدار  حاضر پژوهش ،در همين راستا

تحليلي بوده و در _است. نوع تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي صورت گرفته  SOARمدل استراتژيك

-وجود جاذبهبراساس نتايج پژوهش است. اي استفاده شدهآوري اطالعات از مطالعات ميداني و كتابخانهجمع

در  ،جاذبه هاي انساني و فرهنگي متنوع، و بكراندازهاي طبيعي مناظرو چشم وجود ، الملليهاي ملي و بين

مي تواند فرصتي براي توسعه پايدار شهر برپايه صنعت اين شهر  متعددارزشمند و كنار ساير جاذبه هاي 

هاي زيرساختبهبود تعداد مراكز خدماتي، افزايش : چون بنابراين توجه به مواردي گردشگري فراهم آورد.

 بازاريابيايجاد تصوير مقصد مثبت در ذهن گردشگران،  گردشگري،خدمات  و زيربنايي كاناتام ،گردشگري

      ضروري است. شهروندان و مسئولين مرتبطسوي جامعه ميزبان، پذيرش گردشگر از  فرهنگ افزايش و

  

  ، شهر گرگان.   SOAR، گردشگري پايدار شهري، مدل استراتژيكسنجيامكان گان كليدي:واژه
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 مقدمه

روهـاي  در قرن بيست و يكم، صنعت گردشگري به ايزاري اصلي براي ارتقاي كيفيت زندگي و به يكـي از ني 

ين المللـي  ، سياسي، فرهنگي و تاثيرات بـ شده است كه داراي مزاياي ارتباطيشكل دهنده جهان امروز تبديل 

 سياست هاي اجتماعي و اقتصـادي گردشگري بخش مهمي از  .)98: 1395(رحيمي و پازند، خاص خود است

 از اين رو گردشگري احيا و نگه داري از منـابع مهـم   ).929:2013et al, Raslanasتوسعه كشورهاست (

منـاظر   طبيعي، آثار باستاني و گنجينه هاي باستان شناسي گردشگري را فراهم مـي كنـد ودليلـي بـراي حفـظ     

ــه      ــهرها و محل ــاخت، ش ــان س ــاريخي انس ــاي ت ــي و مكانه ــي     طبيع ــادر م ــتاها و بن ــنتي، روس ــاي س ه

  ).Amirhajlou et al,2013:43باشد(

: از معضـالتي همچـون  در حال توسعه به منظور برون رفـت  توسعه صنعت گردشگري بويژه براي كشورهاي 

ت. ميزان بيكاري باال، محـدوديت منـابع ارزي و اقتصـاد تـك محصـولي از اهميـت فراوانـي برخـوردار اسـ         

 فـت در طـول  اقتصاد ايران نيز كه با اتكاي شديد به درآمدهاي حاصل از صادرات ن ،ديمتغيرهاي كالن اقتصا

رزي و ازمان دچار نوسانات شديدي مي شود به منظور تنوع بخشيدن به منابع، رشـد اقتصـادي و درآمـدهاي    

توسـعه صـنعت گردشـگري در آن از اهميـت فراوانـي       ،همچنين ايجاد فرصت هاي جديـد شـغلي دركشـور   

  ).84: 1386ار است( طيبي و همكاران، برخورد

  

  مباني نظري

 و دروني و تقاضاهاي بوده شهرهاي اروپايي اقتصادي رشد در اصلي هايعامل از يكي شهري گردشگري    

 براي جديد هايفرصت ايجاد چون امتيازات مهمي داراي و كندمي پيدا افزايش روز هر آن براي بيروني

 جوامع براي زندگي استانداردهاي قطعي بهبود و افزايش درآمد جديد، هاييگذار سرمايه امكان اشتغال،

 بر عالوه جغرافيايي فضاهاي در گردشگري يتوسعه). 71: 2010و همكاران، 1است (پوپسيكو غيره و محلي

 اريتخريبي بسي هايجنبه داراي گردشگري، توسعه زمينه در روشن هايارزيابي و استانداردها راهبردها، آثار

 مانع از نبايد گردشگري فوايد به توجه محيطيزيست ديدگاه از. است طبيعي و انساني محيط ابعاد در

 بر كشورهاي گردشگري تأثير مورد در مللسازمان مطالعات. گردد پديده اين مطلوب نا هايجنبه به پرداختن

 كشورهاي ميزبان اقتصادي وفاييشك موجب گردشگري كه اين وجود با كه دارد آن از نشان توسعه، حال در

 هايموجب خلل ديگر، طرف از ولي است؛بخشيده قوت مختلت كشورهاي بين را فرهنگي مبادات و گرديده

 نظر نقطه دو از شهري هايمحيط). 41: 1390است (تقوايي و صفرآبادي، شده نيز محيطيزيست و اجتماعي

 هايو خستگي فشارها و آنها در جمعيت تمركز لحاظ هب شهري هايكانون. دارند اهميت توريسم صنعت در

 ديگر سوي از و شوندمي محسوب توريستي هايمسافرت مبداء عنوان به هم فعاليت و تالش و كار از ناشي

 بازرگاني، صنعتي، فرهنگي، سياسي، بهداشتي، اقتصادي هايفعاليت رفاهي، و وجود امكانات معيشتي علتبه

                                           
1   . Popescu  
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 شمار به نيز جهانگردي هايمسافرت مقصد عنوانبه توريستي و هاي تاريخيجاذبه اشتند و فراغتي ارتباطي،

  ).  21: 1384 فرجي،( آيندمي

 گردشگران رفتاري الگوي و دارد وجود آن در گردشگريمنابع كه است فضايي شهري، گردشگري فضاي    

 گردشگريفضاي آن تبلور كه است خدمات و امكانات اقامت، محل ها،جاذبه: مانند گردشگري منابع از تابعي

-طوربه فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هايويژگي با متناسب شهري محيط در رفتاري الگوي. دهدمي شكل را

 موحد،( كندمي تغيير اجتماعي هايپديده برحسب و است شهري فضاي و گردشگري فضاي از تابعي كلي

. شهري باشد كاركردهاي ديگر با رابطه در كه شود واقع مفيد اندتومي هنگامي شهري گردشگري). 44: 1386

 است كالبدي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، محيطي، عوامل تعامل گيرنده بر در شهري پايداري مفهوم

-توسعه ارتقاي: ازعبارتند شهري پايدار گردشگري هايسياست ترين). مهم199: 1386يزدي و سقايي، پاپلي(

 گردشگري؛مقاصد تصوير و محلي فرهنگي، هايويژگي يا و ميزبان؛ جوامع زندگيصالح كيفيتا و محلي ي

 هم كه زيستمحيط كيفيتحفظ ساكنان؛ زندگي كيفيت و گردشگري تجارب كيفيت نيازهاي بين هماهنگي

 يتوسعه به شهري ريزانبرنامه و مديران هاينگرش جلب اند؛وابسته آن به گردشگران هم و ميزبان جامعه

- بهره امنيت، برابري، اجتماعي، عدالت تمركززدايي ها؛گذاري سياست در گرفتن ثبات نظر در شهري، پايدار

 كريپندرف ).49: 1388 اكبري، و (تقوايي كندمي پيدا ضرورت و گردشگران ميزبانجوامع اشتغال و وري

 را پايدار گردشگري. اندكرده مطرح را پايدار يگردشگر اوليه مفاهيم بار،اولين ،)1980(2 همكاران و جانك

 قالب در گردشگري،در بخش پايدار يتوسعه مفاهيم بنابراين، كرد، بحث پايدارتوسعه مفهوم از جدا تواننمي

- منابع يتوسعه و ضرورت استفاده بر پايدار گردشگري. است تبيين قابل كالن، اقتصاد پايدار توسعه مفاهيم

زندگي تواند كيفيت). گردشگري پايدار مي44: 1389كند (رحماني، مي تاكيد سالم رهايمسي در گردشگري

زيست را كه اي ارزشمند را براي گردشگري فراهم كند و كيفيت محيطجامعه ميزبان را بهبود بخشد و تجربه

رشگري، با پايداري گ. )Flagestad, 2001: 22( جامعه ميزبان و مهمان به آن وابسته هستند، حفظ كند

بهبود كيفيت زندگي ميزبانان، تامين تقاضاي بازديدكنندگان و به همان نسبت حفاظت منابع محيطي طبيعي و 

گيري براي بنابرين مشاركت ساكنان محلي در فرآيند تصميم. )Butler, 1998(انساني در ارتباط است 

    .)Ritchie,1993(آنان يك الزام است رسيدن به اهداف گردشگري پايدار را نبايد ناديده گرفت و مشاركت 

اده از پژوهش حاضر با هدف بررسي توسعه گردشگري پايدار شـهري بـا اسـتف    با توجه به مباحث مذكور،    

  است. گرگان صورت گرفتهدر شهر  SOARمدل استراتژيك

  

  پيشينه تحقيق

هاي گردشگر برحسب مليت و مقاصد )، در تحقيق خود با عنوان آناليز تطبيقي از انگيزه2002كوزاك (    

هاي فيزيكي را مورد گردشگري، چهار انگيزه فرهنگي، جستجوي لذت و خوشي، تمدد اعصاب و فعاليت

                                           
2   . Krippendorf Jungk 
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هاي مورد بازديد انهاي گردشگر برحسب مليت و مكمطالعه قرار داد و سرانجام دريافت بعضي از انگيزه

هاي گردشگري در ها و فعاليتبه بررسي انگيزه )، در تحقيقي2007( 3زهانگ و ماركوسنمتفاوت است. 

هاي آماري نشان دادند كه مقاصد گردشگري كشور دانمارك پرداختند. آنها با استفاده از تجزيه و تحليل

 هاي اقامت و بازارهاي گردشگر دارد. داري برحسب مقاصد، نوعهاي گردشگر تفاوت معنيانگيزه

پايدار در شهر ساحلي كريكوانيكا كشور اي درباره مديريت گردشگري )، در مطالعه 2010(4ايوانا لوگار 

انجام داده است به ارزيابي تاثيرات منفي ايجاد شده صنعت گردشگري روي محيط  2010كرواسي در سال 

زيست، جامعه و فرهنگ و حتي بر اقتصاد توجه مي كند و با ابزار و تصميم گيري هاي سياسي سعي در 

  نمودن توريسم دراين شهر دارد. بهبود و پايدارتر

ا بر شهر مالير امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري د ")، در پژوهشي با عنوان 1389رحماني و همكاران (  

ود جاذبه به دليل وجده اند كه يبه اين نتيجه رستحليلي  –با رويكرد توصيفي  "SWOTاستفاده از مدل 

ان ردشگرثيري از گير مي تواند ساليانه پذيراي جمع كمالهاي گردشگري و ارزش هاي فرهنگي در شهر، 

ايدار وسعه پار منحصر به فردي وجود دارد كه امكان تفي در محدوده شهر آثاز طر داخلي و خارجي باشد.

وسعه تنشان داد كه رشد و   SWOTدارد. نتايج حاصل از مدل  راتحت تاثير جاذبه هاي گردشگري شهر

به مي د تهاجراهبربهره برداري از فرصت هاي خارجي (از نقاط قوت داخلي براي گردشگري شهر با استفاده 

  ) مي باشد.عنوان راهبرد اصلي

هر ياسوج با امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري در ش")، درپژوهشي با عنوان1393صفاري زاده و خزايي( 

اي پتانسيل ه اسايي توانايي ها وبا روش پيمايشي، توصيفي و تحليل محتوا به شن  "SWOTاستفاده از مدل 

ريافت داسوج رداخته اند. نتايجي كه از روند بررسي جاذبه هاي توريستي در شهر يگردشگري شهر ياسوج پ

يريت ت. مدشد، حاكي از آن است كه اين شهر از پتانسيل هاي خود براي جذب گردشگر استفاده نكرده اس

اشته جود ندوسازمان هاي متولي صنعت توريسم در اين شهر اصولي و توام با آينده نگري توسط مديران و 

 است.

، »ر ساكنان شهرببررسي اثرات گردشگري پايدار شهري «)، در پژوهشي با عنوان 1393لطفي و باباخانزاده (  

مانشاه ررسي اثرات گردشگري ناشي از بازارچه مرزي در شهرجوانرود كرتحليلي به ب -با رويكرد توصيفي

 شغلي ايهفرصت و اقتصادي رونق هرچند باعث مرزي يد. نتايج حاكي از آن است كه بازارچهانپرداخته

   .استداشته همراه هم محيطي مشكالت است؛ اماشده

سنجش و ارزيابي مولفه هاي برنامه ريزي شهري در توسـعه   ")، در پژوهشي با عنوان1398وفايي و همكاران(

تحليلي به تبيـين نقـش راهبـردي و كليـدي برنامـه ريـزي       –وصيفي با روش ت"پايدار گردشگري شهر كاشان

شهري در توسعه پايدار شهر كاشان به عنوان يكي از مقاصد گردشگري در سطح ملي و جهاني  پرداخته انـد.  

                                           
3. Zhang & Marcussen 
4 .Ivana logar 
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نتايج پژوهش نشان داد كه زيرساخت ها ، تجهيزات و تسهيالت شهري و استفاده از ابزارهاي نوين در برنامـه  

  ري تاثير به سزايي در دستيابي به توسعه پايدار شهري دارند.ريزي گردشگ

  موقعيت شهر مورد مطالعه     

در موقعيـت  . اسـت  استان گلستان مركز است و ايران كشور شمال در گلستاناستان در واقع شهري گرگان    

عرض شـمالي قـرار   دقيقه  49درجه درجه و  36دقيقه طول شرقي و  28درجه و  54دقيقه تا  24درجه و  54

 بارندگي ميزان و مرطوب و معتدل آن هواي و متر است. آب 155است. ارتفاع متوسط آن از سطح دريا گرفته

 خـاوري گنبـدكاووس،  شمال و شمال از گرگان هايهمسايه. است متر ميلي 350 حدود طور متوسط به ساالنه

-شهرسـتان  جنـوب  از و باختري كردكـوي،  جنوب زا تركمن، بندر باختر و باختريشمال از آباد،علي خاور از

 .گوينـد مـي  سـخن  منـي كتر و محلـي  گـويش  بـا  زبان فارسي به گرگان مردم. هستند شاهرود و دامغان هاي

 350676كه از ايـن تعـداد    بوده نفر480541، 1395سال  سرشماريآمارآخرين طبق گرگانشهرستان  جمعيت

. داشـت  نـام » اسـترآباد « 1316سال  تا كنوني گرگان آمار ايران) زكاست ( سايت مرنفر مربوط به شهر گرگان 

 امـروزين  گنبد كـاووس  نزديكي در كه بود مهم و آباد شهري شدمي خوانده جرجان عربي به كه گرگان قديم

  ).Borjian, 2008داشت ( قرار

  

  
  موقعيت فضايي شهر گرگان در كشور :1شكل 

  

  هاي گردشگري شهر گرگانجاذبه -

هاي استان مسير در گرفتن (قرار خاص جغرافيايي موقعيت و هوايي و آب هايويژگي لحاظبه گرگان هرش   

شهر،  است. تعطيل ايام در بويژه زيادي مسافران پذيراي مازندران) و تهران سمنان، رضوي، و شمالي خراسان

 فرهنگي_گردشگري تاريخي و وس يك از (اكوتوريسم) طبيعي گردشگري هايجاذبه بودن دارا دليلبه گرگان

 امر اين كه داشته باشد تواندمي خارجي و داخلي گردشگران جذب در بااليي بسيار توانمندي ديگر سوي از

گردشگري است (فني و  نياز مورد خدمات و هازيرساخت تدارك و گردشگري جامع ريزيبرنامه مستلزم
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 و ابريشمي، نخي هايپارچه پشمي، پارچه را گرگان انشهرست دستيصنايع ترينمهم ). 31: 1391همكاران، 

 در كاشان صنعتگران. دهدمي پشتي تشكيل بافي،قاليچه بافي،قالي حصيربافي، صنعت نمدي، آاله و مالينمد

 به را هاآن و آموختندمي خود فرزندان به را لعابك سفال و ساخت فني رموز فنون ق.ه 8 و 7 قرون

اين  در كاريلعاب و سازيسفال صنعت حدود تا ترتيب بدين. فرستادندمي ساير نقاط و گرگان هايشهرستان

 هايجنگل با توام زارهاي فراوانچمن و مراتع گرگانشهرستان نيكوهستا درمناطق. دارد وجود شهرستان

 كاخ صاصي،اخت كاخ عمارت. هستند يي برخوردارباال بسيار گردشگري هايقابليت از كه دارد وجود انبوه

 گلشن، مسجد گرگان،جامع مسجد گرگان،قديمي بازار قال،آق تپه، پلتورنگ محمدخان،آغا كاخ شاسمن،

 سد گرگان،موزه هنديجان، زادهامام ،)اسحاق( نور زادهامام روشن، زادهامام ،)ع( عسگريامام حسن مسجد

-جاذبه با همراه لطفي امير خانه و خانه خراساني عماديه، مدرسه گرگان،انبار آب ،)دفاعي ديوار( اسكندري

 (گزارش آيندمي شمار به گرگان شهرستان تاريخي و ديدني هاياز مكان استان؛ اين پرشمار طبيعي هاي

  .)1390گلستان،  استان اجتماعي_اقتصادي

  . اماكن ديدني شهر گرگان 1جدول شماره 

نوع امكان 

  ديدني
  مشخصات  موقعيت  نام

  طبيعي

 جنگلي كپار

  نهارخوران

 جنوب متريكيلو 4

  گرگان شهر

 و آب داشـتن  بـا  و ت.اسـ  تفرج براي جاده طرفين در جنگلي فضاي داراي

 و داخلـي  نندگانكتفرج استفاده مورد جنگلي شيب پر دامنه و مناسب هواي

 ويـژه  بـه  عمـومي  هـاي سـرا مهمـان  داراي پارك اين .گيردمي قرار خارجي

  .است زيبا اقامتي يهامپك و سراهامهمان

 النگ جنگلي پارك

  دره

 جنوب ومتريكيل3

  گرگان غربي

 درختـان  پوشـش  از شمالي انبوه هايجنگل دامنه در درهالنگ جنگلي پارك

  .گذردمي آن وسط از ياهرودخان و بوده برخوردار جنگلي منحصراً

  قرق جنگلي پارك
كيلومتري شرق  23

  گرگان

 محـيط  در قـرق  جنگلـي  پـارك  اعظم خشب ت.اس هكتار 650 آن مساحت

 محـل  پـارك  ايـن  .اسـت  تفرجـي  امكانـات  داراي و گرفتـه  قـرار  ايجلگه

  .است ايران شمال هايجنگل بومي هايگوزن نگهداري

  فرهنگي

  گرگان  اختصاصي كاخ
 و اسـت  پهلوي دوران معماري هايويژگي با طبقه دو اختصاصي اخك بناي

  .است هشد متأثر اروپايي معماري هنر از

 گرگان  شاسمن كاخ

 رودخانـه  سـاحل  در تيمـور  اميـر  وسـيله  بـه  ق.ه 795 سال در روايتي به بنا

 ق. ه 761 سـال  در آه بـود  ايقلعـه  اخ،كـ  ايـن  اوليه بناي. است ساخته شده

 بـه  795 سـال  در. بـود  شده ساخته) شاسمان حاكم( ابوبكر شاسماني توسط

 جـا ن آ در را سال آن زمستان يمورت امير و شده ساخته قصر فعلي قلعه، جاي

  .است گذرانده

 محمد آقا كاخ

  خان
 گرگان

 و سـاخته  سـلوب  را معمـاري  ويژگي شده ساخته قاجار خان محمد توسط

  .استشده ساخته قمري هجري 12 تاريخ در بنا اين كه آن است نشانگر

 گرگان  خراساني خانه
 آن سرشـيرهاي  يرينز سطوح ينبشته سنگ اساس بر بنا اين ساخت تاريخ

  .است همزمان شاه الدين ناصر سلطنت با كه رسد مي 1295به

 گرگان  لطفي امير خانه
 شـامل  كـه  مسـاحت  متـر  هـزار  يـك  بـا  جنوب روبه و طبقه دو است بنايي

 اين ساخت تاريخ. است خدماتي هايبخش -2 بنا اصلي هسته -1 دوبخش
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 بـوده  اول پهلـوي  زمـان  بنـا  قرون اوج و رسد مي دوره قاجاريه اواخر به بنا

  .است

 گرگان  عماديه مدرسه

 بـه  را آن قـدمت  موجـود  هـاي نامـه  وقف كه است تاريخي بناهاي جمله از

حيـاط   و چليپا فرم با بنا اين. رساندمي) سليمان شاه -طهماسب شاه(صفويه 

 دارد خـود  اضـالع  ميانه در ايوان يك سو هر در و است شده ساخته مركزي

  .است شده ايجاد طبقه دو در بنا از بخش ينا كه فقط

  مذهبي

  

ــجد ــامع مس  ج

 گرگان

  

  شهر گرگان

 زءجـ  بازار همراه به و. است شده واقع مربع متر 1600 مساحت به زميني در

 بنـا  اصـلي  سـاختمان . آيـد مـي  حساب به قديم بافت گيرياوليه شكل هسته

 يانافشـار  و صفويان تيموريان، هايدوره در. سلجوقيان است دوره به متعلق

 سـاختار . يافـت  تغييـر  آن اصـلي  چهره شكل كه طوري به شد كليتعميرات

  .است صفويه دوران به متعلق فعلي

  شهر گرگان  تن نه زاده امام

 دانمي محله و قديم اي دوشنبه محله دو بين شهر اين قديمي ساختار نظر از

 موسي نوادگان از تن هن مدفن مه دارد قرار بادگير كوچه و كريم مير مخله و

  .باشدمي) ع(جعفربن

 عبـــادهللا زاده امـــام

  زيارت

روســـتاي زيـــارت 

  گرگان

-بـه  عنايـت  بـا . باشدمي) ع(جعفر بن موسي نوادگان و احقاد از يكي مدفن

  دارد قرار رودخانه جوار در بقعه ساختمان اينكه

يـب (ع)  طب امامزاده

  آباد قرن

  روستاي كيلومتري4

  گرگان آباد قرن

راي دا بقعه اين. دارد قرار ارزشمندي و خاص موقعيت با و مصفا طبيعت در

 مرقد مطهر كه مركزي هسته.  است غرب و شرق در الخاقي و مركزي هسته

  گرفته است. قرار آجري قطور هايستون روي در شده واقع آن مركز در

  تاريخي

 دفــاعي ســد ديــوار

  اسنگرر
  گرگان

 ساسـانيان  زمـان  در ديـواره  ايـن . اسـت  ومترلك 155 حدود ديواره اين طول

. باشـد مـي  متـر  10 آن عـرض  و متر 5 تا 3 ديوار ارتفاع اين. گرديد احداث

 -سفال توانمي آن از هك است بدست آمده ديوار از اووشك حين در اشيايي

  .برد نام فلز و شيشه

  تپه تورنگ
ــمال  خـــاوري شـ

  گرگان

 .آيديم شماربه گلستان استان استانيب هايتپه ترينغني و ترينعظيم از يكي

 مشـرف  بـزرگ  آبـي  اسـتخر  بـر  چشـمگير  ارتفاع و بسيار وسعت با تپه اين

 انباسـت  هـاي شاوك و هابررسي نتايج و گزارشات استناد به قدمت آن. است

-مـي  پـيش  سـال  هزار پنج يعني ميالد از قبل سوم به هزاره خارجي شناسان

  .رسد

  گرگان قديمي بازار

  
  گانگر

 در گرگـان  قـديمي  بـازار . اسـت  ، معـروف »نعـل بنـدان  «بـازار   به بازار اين

 و ارافكـ  نشـر  و توزيع اال،ك ستد و داد مهم مراآز جمله گذشته از روزگاران

 هـاي راسـته  و معمـاري سـبك  نظـر  از. اسـت  اجتماعي بـوده  فرهنگي عقايد

-مـي  حسـوب م ايران شمال منطقه بازارهاي استان زيباترين از يكي مربوطه،

 ميبـو  غير و بومي محصوالتعرضه انواع مهم زكمرا از يكي بازار اين. شود

 تركمنـي  هـاي ويـژه دسـتبافت   بـه  آن، دستي صنايع مهم محصوالت و است

  .دارد خاصي معروفيت

  ).1393گرگان، منبع: (آرشيو ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان
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  رگانگ -.  پارك جنگلي ناهارخوران3شكل   رگانگ -. پارك جنگلي النگدره2شكل 

  
  . قالي تركمن.4شكل 

  
  زيارت.روستاي  عبدهللا زاده .  امام5شكل 

  
  .  مسجد جامع شهر گرگان.6شكل 

  
                  . بافت قديم شهرگرگان7شكل 
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  روش تحقيق

اربردي ت و روش از نوع توصيفي و تحليلي است و بر اساس هدف از نوع كروش تحقيق براساس ماهي   

با توجه به  است.شده اي و پيمايشي استفادهمطالعات كتابخانهآوري اطالعات مورد نياز از باشد. براي جمعمي

در ري ار شهاطالعات بدست آمده از مطالعات كتابخانه و ميداني به بررسي از وضعيت كلي گردشگري پايد

- ن اداره، گردشگران و مسئوالگرگان 350676امعه آماري پژوهش مورد نظر جمعيت پرداخته شد. جگرگان 

د براي نمونه نفر محاسبه ش383حجم نمونه با استفاده از مدل كوكران ، شهر است. يهاي مرتبط با گردشگر

ردشگري سعه گائه راهبرد توبراي تجزيه و تحليل اطالعات و ار گيري از روش خوشه اي استفاده شده است.

ن مدل و است. بر همين اساس به معرفي اي) استفاده شدهSOARاز مدل استراتژيك ( گرگانپايدار شهر

  پردازيم. كاربرد آن مي

  

   هاي توسعهنگرشي نو در استراتژي؛ AI(5مثبت شناسي( -

-تناسايي قوشها به يدها و ضعفريزي استراتژيكي به جاي تمركز بر تهددر يك برنامه )AIمثبت شناسي(   

و بخش ر به دوات را به لحاظ نظم فكپردازد. چنانچه اگر بخواهيم استراتژي سهاي كنوني ميها و فرصت

به نقاط مثبت  درصد را 50درصد از زمان خود را به نقاط منفي و  50مساوي تقسيم كنيم در اين صورت بايد 

اساس آن  دهيم كه بتوانيم برها را تا جايي رشد ميفرصت ) نقاط مثبت وAIاختصاص دهيم. در نگرش (

  ).Stavros Et al., 2010: 5( ها و تهديدها را پوشش دهيمضعف

  

  )SOARمدل ( -

ام. استاورس آن را ابداع شناسي است كه ژاكلينو ديدگاه مثبت SWOTاين مدل تركيبي از استراتژي     

 تكنيك تدوين راهبرد، فرآيند در مهم بسيار ابزارهاي از يكي ).Stavros & Saint, 2010است (كرده

SWOT اين تكنيك بر پايه نقاط قوت ( شود.مقايسه مي آن اطالعات وسيله به كه استStrength،(  ضعف

)Weakness،( ) فرصتOpportunity) و تهديد (Threats( باشدمي )Hom hack,2001:3( . اين

رود. در شود، ولي در اكثر موارد در سطوح باالي مديريت به كار مييمدل در همه سطوح مديريتي استفاده م

نفعان را شود و به دنبال اين است كه ذي، هميشه در سطوح باالي مديريت استفاده ميSOARحاليكه، مدل 

آن  SOARدر همه سطوح دربرگيرد. در واقع اين مورد تفاوت كليدي بين اين دو مدل است. زيرا مدل 

اند. از آمدهريزي راهبردي يه شمار نميگيرد كه تاكنون بخشي از فرآيند برنامهنفعان را دربر ميبخش از ذي

ها كه بنيان و ها و فرصتداراي بنياد و اساس مشابه هستند؛ زيرا قوت SOARو  SWOTسوي ديگر، مدل 

حقيق استراتژيك با يك ت SAOR. مدل اندگرفته شده  SWOTآيند، از مدل به شمار مي  SOARاساس 

كننده و ها در جامعه مورد مطالعه از طريق افراد مشاركتشود. در اين پژوهش نقاط قوت و فرصتآغاز مي

                                           
5  Appreciative Inquiry 
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شود كه تا خود كننده در اين فرآيند دعوت ميداراي سهم شناسايي خواهد شد. در نهايت از افراد مشاركت

به آنها در آينده وجود دارد و نتايج مطلوب از طريق  ها و آرزوهايي را انتخاب كنند كه امكان دستيابيآرمان

   ).  130: 1392گرمسير و همكاران، گيري خواهد شد (خاورياناندازههاي مانند تشويقي و بازنگرانه قابلبرنامه

  

  
   SAORو  SWOT. مقايسه مدل 8شكل 

  

، 6هاگيرنده شناسايي قوتباشد كه دربر) خود اين مدل شامل چهار بخش مهم مي2( بر اساس جدول شماره

  باشد.مي 9و نتايج8 ، آرمانها7هافرصت

                                           
6 .  Strength  
7 .  Opportunities  
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   SOARعوامل كليدي در استراتژي  .2جدول شماره 

  تحقيق استراتژيك
)Opportunities(  

 هاي پيش روي ما چيست؟بهترين فرصت

)Strengths(  

 ترين جنبه مثبت ما چيست؟بزرگ

 هاي مثبتتصميم
)Results(  

 گيري چيست؟ترين نتايج قابل اندازهبه

)Aspirations(  

 رماني ما چيست؟آينده آ

  ).Stavros Et al., 2010منبع: (

  

بيني از است كه توسط ذرهذكر اين نكته ضروري است كه مشكالت و تهديدات در نظر گرفته شده    

كشف » توانيم انجام دهيمآنچه مي«ره گوها در بااي از گفتها از طريق پارهحلممكنات ديده خواهد شد و راه

وارخواهد شد. در كل چارچوب مدل س )SOAR) است كه شامل مراحل ) ترسيم شده1) در شكل شماره

) كه Stavros & Saint, 2010( آغاز و برداشتن قدم اول، شناخت و بررسي، تصور، نوآوري و اجراست

  د شد. ناستفاده خواه گرگاني پايداري شهري يند تدوين راهبرد توسعه گردشگرآاين مراحل را در فر

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) SOARچارچوب مدل (. 12 شكل شماره

  (Stavros & Saint, 2010)  منبع:

  

  هاي پژوهشيافته

ريزي اين مرحله شامل آغاز و برداشت قدم اول است كه در اين مرحله، اعضاي گروه برنامه مرحله اول:   

لسات عالوه بر شناسايي افراد كنند. در اين جبحت مي SOARاده از استراتژي در خصوص چگونگي استف

                                                                                                                            
8 .  Aspirations  
9 .  Results  
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ع شامل؛ شود. اين افراد ذينفشد، بحث ميباريزي مييند برنامهآدر فرفع، نحوه درگير كردن اين افراد نذي

- ا و غيره ميفرهنگي، شهرداريها، هلتداران، استانداريه، گردشگران، مسئوالن سازمان ميراثشهرگرگانساكنان 

  باشد. بطوريكه بعد از شناسايي اين افراد قرار شد طي جلساتي با آنها مشورت شود.

ها، چشم باشد. در اين مرحله با شناخت ارزششامل شناخت و بررسي نقاط قوت و مثبت مي مرحله دوم: 

ها و نتايج مبدل كنيم. انباشد، تا آنها را به آرمها ميور خلق فرصتظها و نقاط قوت داخلي كه به مناندازه

شود. بعد از تعيين زمان جلسات، ريز تعيين ميبنابرين در اين مرحله زمان جلسات توسط افراد گروه برنامه

هاي خود را تشريح روي شهر و در نهايت آرمانهاي پيشهر يك از افراد نقاط قوت گردشگري و فرصت

اي جهان سومي همچون ايران با مشكل مواجه هستم. به كنند. شايان ذكر است كه اين مرحله در كشورهمي

ها ناچاريم افرادي را به جاي همين دليل عدم همكاري بعضي از مسئولين و افراد در برگزاري نشست

  مسئولين و افراد قرار دهيم و به جاي آنها استفاده كنيم.

وآوري(مرحله چهارم) كه مجموعه در اين مرحله عالوه بر تصور كردن(مرحله سوم)، ابتكار و ن مرحله سوم:

- گيرد. در كل در اين مرحله، در نشستباشد، مورد بررسي قرار ميها و نتايج ميها، آرمانها، فرصتاز قوت

شود كه ديدي مثبت از آيند مطلوب گردشگري نفع خواسته ميو گوها از افراد و مسئولين ذي ها و گفت

  گيري و مشهود بپردازند.به بيان نتايج قابل اندازه داشته باشند و در صورت اجراي شدن طرح،

هاي نوآوري و ابتكاري را شناسايي و در اين مرحله راهبردها و استراتژي مرحله چهارم(نوآوري و ابتكار):

شوند. البته بايد توجه داشت كه امكان دارد روندهاي جديد و تغيير يافته در سيستم، ساختار بندي مياولويت

ها به ها و فرصتاز به پشتيباني از اهداف جديد باشند. اين تغييرات به وسيله شناسايي نقاط قوتو غيره ني

ها و نتايج رمانآها، ها، فرصتآيند. بنابرين مجموعه قوتها و نتايج به وجود مييابي به آرمانمنظور دست

  ها به وجود آمد.ت تغييراتي در آنبازنگري در اين مرحله به چالش كشيده شدند و در نهاي

- هاست. در اين مرحله افراد گروهباشد كه حركت به سمت اجرايي كردن برنامه: مرحله اجرا ميمرحله پنجم

است، باهم ارتباط هاي كه مربوط به رسيدن به اهداف و نتايج تعيين شدهريزي در طرحهاي مختلف برنامه

- ه عالقه و توانايي انجام آن كار را دارند، مشغول ميكنند. مسئولين ذي نفع و افراد در هر جاي كبرقرار مي

كردن ان پس باشد و عمليباشد و فراتر از اختيارات يك پژوهش ميشوند. اين مرحله كه مرحله اجرايي مي

   از تصويب طرح است.
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  SOAR. نتايج چهار مرحله 3جدول شماره 

 )Strengthsها(قوت )Opportunitiesها(فرصت

نگ و اداب رسوم غني مردم شهر گرگان به شناساندن فره

 گردشگران داخلي و خارجي

واي هجغرافيايي با  آب و ها با چشم اندازي متنوعوجود جنگل

 مناسب و مطبوع

 ع و پرجاذبه در اين شهرفرهنگي متنو -آثار و ميراث تاريخي تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي در صنعت گردشگري

 ريزي و سرمايهو بخش خصوصي به برنامهافزايش توجه دولت 

 گذاري
 وجود نيروهاي انساني ماهر و با تجربه در منطقه

مورد توجه قرار گرفتن صنعت گردشگري توسط مسئوالن به 

 زايي، كسب درآمد، رشد اقتصادي و كاهش فقرخاطر اشتغال

داشتن پتانسيل الزم و مستعد براي توسعه گردشگري، 

 رزشي و...اكوتوريسم ،توريسم و

سالم  و هاي محيطي و بسترسازي محيطيكاهش آلودگي

 افزايش سرانه فضاي سبز در شهر  گرگان

هاي طبيعي و هاي ملي و بين المللي در عرصهوجود جاذبه

 تاريخي

ها و خدمات عمومي و توسعه بهبود وضعيت زيرساخت

 امكانات و تسهيالت تفريحي براي گردشگران

هاي توسعه اركت مردم محلي در طرحباال بودن روحيه مش

 گردشگري

شناساندن و بازاريابي صنايع دستي و محلي براي افزايش 

 صادرات
 قرار گرفتن در مسير زيارتي مشهد مقدس

 رريزي گردشگري براساس اصول توسعه پايدامديريت و برنامه
خراسان  -مازندران-دسترسي به بازارهاي استانهاي سمنان

 شمالي

 )Aspirationsها(آرمان  )Resultsنتايج(

دادن بودجه اختصاصي براي تبليغات گردشگري در سطح 

 كشور و بين المللي
 شهر گرگان قطب بزرگ گردشگري در شمال شرق ايران

ير غافزايش مراكز خدماتي براي استقبال از گردشگران بومي و 

 بومي
 برپايي انواع اردوهاي ورزشي

-السدن تعداد گردشگران نسبت به ريزي براي افزايش دابرنامه

 هاي گذشته
 مطرح شدن شهر گرگان در جذب گردشگران تابستاني

افزايش دادن سرانه پاركها و فضاي سبز و رسيدن به حد 

  مطلوب

 

 و فروش توليد، از حمايت با دستي صنايع جايگاه ارتقاء

 گليم فرش، نظير محصوالتي بازاريابي

كردن مشكالت برطرفهاي گردشگري و تقويت زيرساخت

- رغبت فراوان بخش هاي مختلف خصوصي براي سرمايه مرتبط با آن

هاي بين كاهش هزينه محل اقامتگاهها و افزايش تعداد هتل گذاري در صنعت گردشگري

 المللي

فراهم كردن بستر مناسب براي ايجاد اشتغال و رفع معضل 

 بيكاري
 داركرد توسعه پايايجاد شهري با مناظري زيبا و جذاب با روي

  1398 هاي تحقيق.منبع: يافته
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  نتيجه گيري

كننده توانمندي باالي اين منطقه در جذب منعكسهاي گردشگري استاني و جاذبهوجود آثار ب      

اقتصادي زيادي را در پي داشته باشد و براي تواند منافعگردشگران داخلي و خارجي است. و اين امر مي

 اندازچشم از برخورداري از طرفي اين شهر باخواهد. ريزي دقيق ميفع، مديريت و برنامهرسيدن به اين منا

 انتظارات تواندمي خود عمتنو گردشگري هايجاذبه و اقليمي خاص هايويژگي زيبا، محيط و طبيعت ويژه،

 بر توانمي گرگان،در شهر  توسعه راهبرد و ريزيبرنامه گونه هر در سازد. قطعاٌ آورده بر را هر گردشگري

ها از در نهايت براي تجزيه و تحليل يافتهتكيه كرد.  گرگان، قابليت ترينكليدي عنوانبه گردشگري صنعت

ها و ها، آرمانها، فرصتاست و اين استراتژي از چهار عامل مهم شامل (قوت) استفاده شدهSOAR(مدل 

-كه در مدل مذكور، بر نقاط مثبت تمركز ميطوريهب. است تشكيل شده )AIو ديدگاه مثبت شناسي ( نتايج)

شود تا از اين طريق نقاط منفي پوشش داده شود. البته تمركز بر نقاط مثبت به معناي بي توجهي به نقاط منفي 

هاي گذشته از ، برخالف مدلSOARعنوان فرصت نگاه كرد. چراكه مدل نيست؛ بلكه بايد به نقاط منفي به

و با توجه به ماهيت اين استراتژي پس از گفتگوهاي كند. ريزي از پايين به باال پيروي مييك روند برنامه

هاي بخش گردشگري در ها و آرمانگردشگري در نهايت نقاط قوت و فرصتمتعدد با مسئولين متخصص

- هاي پيش روي گردشگري شهردر اين مدل با پي بردن به نقاط قوت و فرصتاين شهر تعيين شد. سپس 

راهكارهاي جهت اجرايي كردن اين نقاط مثبت در جهت توسعه گردشگري پايدار شهري معرفي شد.  گرگان

توجه بيشتر به : را انجام داد مي توان اقدامات زيرتوسعه گردشگري پايدار شهري در اين شهر در راستاي 

به گردشگران نسبت  ايجاد تصويري مثبت در ذهن؛ الملليتبليغات گردشگري در سطح كشور و بيننقش 

؛ تقويت و رفع موانع موجود براي ايجاد اشتغال  بستر سازي ؛ مقصد گردشگري و جاذبه هاي اين شهر

  .كردن مشكالت مرتبط با آن و غيرهگردشگري و برطرفمقاصد ها و تجهيزات زيرساخت

  :شودمي ارائه زير صورت به پيشنهاداتي تحقيق هاييافته به باتوجه

 جهـت  در گردشگران با ميزبان جامعه رفتار ارتقاء راستاي در رساني اطالع و آموزش ،سازيفرهنگ �

 گردشگران حداكثري جذب

  .  گردشگران راهنمايي و رسانياطالع بازاريابي، تبليغ، مراكز يتوسعه و تقويت �

  ... . و نقل و حمل اقامت، امكانات جمله از گردشگري اصلي زيرساختهاي كيفي و كمي ارتقاي �

 صـنعت  در  خصوصـي  بخـش  گـذاري سـرمايه  بـراي  شـهري  مديريت توسط الزم هايمشوق ايجاد �

  .گردشگري

 هـاي جاذبـه  رفتن بين از و شهر ناموزون فيزيكي يتوسعه از جلوگيري و پايدارگردشگري يتوسعه �

  .محيطيزيست تهديدات و شهر اكوتوريستي

 شـامل  گردشـگري  بـا  مـرتبط  اصـناف  طتوس شده ارائه خدمات يهزينه و كيفيت كميت، بر نظارت �

  .گردشگري مراكز و هامسافرخانه ها،رستوران ها،هتل
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 و سـرمايه  وقـت،  رفـتن  هـدر  و كـاري موازي از جلوگيري و گردشگري ييكپارچه مديريت تدوين �

 ).  46:1391گردشگري (فني و همكاران،  با مرتبط هايسازمان انرژي

  

 منابع

ريـزي توسـعه پايـدار بـا تاكيـد برگردشـگري       برنامه)، 1390 (نژاد، مهنازالهقلي ؛، عليرضا استعالجي −

جغرافيـاي  پژوهشـي انجمـن  -موردي سرعين و روستاهاي اطراف، جغرافيـا (فصـلنامه علمـي   مطالعه

  .  144-129. صص 30ايران)، دوره نُهم، شماره 

ارزيابي اقلـيم آسـايش چنـد شـهر      )،1390 ( حبيبي نوخندان، مجيد ؛گندمكار، امير  ؛اسماعيلي، رضا −

هـاي  . پـژوهش PETاصلي گردشـگري ايـران بـا اسـتفاده از شـاخص دمـاي معـادل فيزيولوژيـك         

  .1-18صص ، 57طبيعي، شماره جغرافياي

سنجش تأثيرات گسترش  )،1390(محمدي، فاضل ؛رحيمي، محمد  ؛سراسكانرود، محمداكبرپور −

اي، ريزي منطقهموردي: شهرستان هشترود، فصلنامه برنامهطالعهگردشگري بر ابعاد توسعه پايدار، م

 . 93-104سال اول، شماره سوم، پاييز. صص 

ــراث − ــيو ميــ ــنايعآرشــ ــي، صــ ــتان فرهنگــ ــگري شهرســ ــتي و گردشــ ــان، دســ . 1393گرگــ

)127http://ichto.ir/default.aspx?tabid=.(    

-تقـويم اقلـيم   ) ،1392 (	ذوالقـدر، حميـد   ؛پـور، توحيـد   زينلـي، بهـرام، رحـيم    ؛خطيبي، مريمبياتي −

زيسـت پايـدار، آبـان مـاه،     گردشگري و آسايش گردشگر. همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط

  ايران، همدان. 

دوم، تهـران:  چـاپ  ،»گردشگري (ماهيت و مفاهيم). «1386يزدي، محمدحسين؛ سقايي، مهدي. پاپلي −

 انتشارات سمت. 

ي پايـدار  نقش مديريت شهري در دسـتيابي بـه توسـعه    )،1390آبادي، مرضيه(؛عظيمتقوايي، مسعود  −

 اول، خشـك، سـال  منـاطق  جغرافيـايي  )، مطالعـات كرمانشاهشهر موردي گردشگري شهري (مطالعه

  تابستان. چهارم، شماره

عوامل مؤثر بـر توسـعه گردشـگري     ، )1391( ادي، اعظمصفرآب ؛وارثي، حميدرضا  ؛تقوايي، مسعود −

پژوهشي انجمن جغرافياي ايران)، دوره جديد، سال دهـم،  -شهري كرمانشاه، جغرافيا (فصلنامه علمي

  ، تابستان.  33شماره 

، »ريزي و مـديريت گردشـگري شـهري   اي بر برنامهمقدمه«)، 1388(محمود ،اكبري ؛تقوايي، مسعود  −

  پيام علوي.اصفهان: انتشارات 

  ، تهران: انتشارات دانشگاه تربيت معلم.»مروري بر صنعت گردشگري« )،1386(تواليي، سيمين  −
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ريزي راهبردي توسعه برنامه)، 1392(ام. استاورس و عليان، مهدياميررضا، ژاكلين ،گرمسير خاوريان −

انسـاني،  ممورد شـهر تفـت)، مـدرس علـو    ( SOARگردشگري شهري با استفاده از مدل استراتژيك 

  .3، شماره 17ريزي و آمايش فضا، دوره برنامه

 ، انتشارات واژگان خرد. »گردشگري شهري در ايران و جهان« )،1384( ديناري احمد −

)، امكان سنجي توسـعه پايـدار گردشـگري در    1389رحماني، بيژن؛ شمس، مجيد؛ حاتمي فر، ساناز( −

فيا و مطالعات محيطي، سال اول، شـماره سـه ،   ، فصلنامه جغراSWOTشهر مالير با استفاده از مدل 

  1389بهار

ي دوره نامـه ارزيـابي عملكـرد امـاكن مـذهبي در توسـعه روسـتايي، پايـان        )،1389(رحماني، خليل  −

  ارشد، تهران: دانشگاه تربيت مدرس.  كارشناسي

مدل  الگوي گردشگري خالق شهري درايران با استفاده از)، 1395(، فاطمه پازند ؛رحيمي, محمد −

 124-97، 3شماره  6، دوره ابتكار و خالقيت در علوم انساني فصل نامه ،تحليلي سلسله مراتبي

نـور،  ، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه پيام»گردشگريجغرافيا و صنعت« )،1382(اصغر رضواني، علي −

  تهران.  

لـه مـدرس، دوره   هاي توسعه پايدار از منظر اكوتوريسـم، مج چالش )،1382(السادات زاهدي، شمس −

  .3، شماره7

  ريزي شهرهاي جديد، انشتارات سمت.برنامه )،1387(اهللازياري، كرامت −
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