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  چكيده

به عوامل تأثيرگذار و  توسعه توريسم به خصوص در شهرهاي ييالقي و تفرجگاهي، در صورت توجه

بخشي به رشد اقتصادي و نيز خلق اي در توانمندسازي مردم محلي و تنوعتواند نقش عمدهريزي براي آن ميبرنامه

منطقه شانديز از ديرباز ديار آشناي كند. هاي اقتصادي ايفا ميهاي شغلي جديد در ارتباط با ساير بخشفرصت

اين حكايت از جايگاه واالي جغرافيايي، فرهنگي و تاريخي اين سرزمين دارد. اما گردان بوده و جهانگردان و طبيعت

فرهنگي توريسم نتوانسته در زمينه  -طبيعي مواهب داشتن و 	با وجود قرارگيري در پيرامون كالنشهر مشهد

هدف كلي  .هاي اقتصاد پر درآمد كشور تبديل شوداي داشته باشد و به يكي از بخشگردشگري توسعه شايسته

هاي اقتصادي شهر شانديز و ارائه راهكارهايي جهت توسعه پژوهش بررسي ميزان تأثير گردشگري بر ارتقاء شاخص

اي و ميداني گردشگري در اين شهر است. بدين منظور براي دستيابي به اهداف مورد نظر از دو روش كتابخانه

 excelو  spssافزار ها از نرممنظور تجزيه و تحليل داده استفاده شده است. الزم به ذكر است كه در اين تحقيق به

هاي اقتصادي (افزايش درآمد، ايجاد نشان داد كه گردشگري به طور متوسط در ارتقاء شاخصاستفاده گرديد. نتايج 

به ي گردشگري، بايستي با توجه ريزي و توسعهدست اندركاران برنامه گذار بوده است.اشتغال و تنوع شغلي) اثر

هاي آن مقصد داراست اي از گردشگري كه بيشترين تناسب را با ويژگيي گونهشرايط هر مقصد، نسبت به توسعه

  د.تالش نماين

  

  ، استان خراسان رضوي.توريسم، شهرهاي ييالقي، شهر شانديزتوسعه  كلمات كليدي:
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  مقدمه و بيان مساله

ها و ته به حدي است كه شهرداران در ايجاد زيرساختاهميت گردشگري شهري در شهرهاي كشورهاي پيشرف     

كنند. مسؤالن شهرهاي توريستي مثل پاريس، هاي جديد توريستي و معرفي شهر خود با يكديگر رقابت ميجاذبه

كنند با رشد صنعت گردشگري به توسعه شهر خودكمك كنند. در ايتاليا رقابت سنگيني بين پكن و مادريد، سعي مي

كنند طور جدي خدمات خود را تبليغ ميهاي توريستي بهرهاي مختلف وجود دارد و براي آژانسشهرداران شه

كند عنوان يك عنصر اصلي در روند توسعه شهري و اقتصادي فراهم ميگردشگري شهري به). 161: 1384(ديناري،

از در تحقيقات گردشگري اندو يك قاب به روز براي تحقيقات گردشگري ايجاد كرده است. طرفداران تغيير چشم

 ,Pasquinelli( اندعنوان يك تغيير واحد تجزيه و تحليل براي مشاهده در زمينه توضيح دادهشهري، آن را به

- كند، در قالب الگوهاي فضايي خاص به وجود ميتوريسم كه نقش مهمي را در اقتصاد جهان ايفا مي). 29 :2016

است. گردشگري شهري در كشورهاي توسعه يافته پردرآمدترين نوع آيد و يكي از اين الگوها گردشگري شهري 

شود و اين صنعت در شهرهاي توريستي جهان تأثيرات مثبت و منفي انكارناپذيري در گردشگري محسوب مي

هاي شهري از دو محيط). 12: 1387هاي مختلف اقتصادي، اكولوژيكي و غيره داشته است( اكبري و تقوايي،زمينه

ها و فشارها و هاي شهري به لحاظ تمركز جمعيت در آنعت گردشگري اهميت دارند، از يك سو كانوننظر در صن

شوند و از سوي ديگر هاي گردشگري محسوب ميهاي ناشي از كار و فعاليت به عنوان مبدأ مسافرتخستگي

هاي تاريخي و و جاذبههاي اقتصادي، سياسي و ارتباطي، فراغتي بعضي از شهرها به علت وجود امكان فعاليت

كشور ايران با توجه به  ).18: 1381(كردي، آيندشمار ميهاي گردشگري نيز بهگردشگري به عنوان مقصد مسافرت

در اختيار داشتن منابع طبيعي و انساني فراوان در سطح جهان جزو پنج كشوري است كه از بيشترين تنوع محيطي و 

- رود. بنابراين بررسي و شناخت قابليتهاي مهم زيستي به شمار ميگاهذخيرهجغرافيايي برخوردار بوده، و يكي از 

هاي مطرح در باشد.استان خراسان رضوي يكي از استانناپذير ميهاي هر منطقه در توسعه توريسم امري اجتناب

ر آرامگاه هاي فرهنگي نظيباشد. وجود حرم مطهر رضوي در اين استان، جاذبهسطح كشور در حوزه گردشگري مي

هاي طبيعي و غيره سبب شده است كه اين استان ساالنه جاذب فردوسي، خيام، عطار و كمال الملك، جاذبه

گردشگران بسياري از شهرهاي مختلف باشد از طرفي ديگر مركز اين استان يعني شهر مشهد بزرگترين شهر نيمه 

ها و ت كه با آهنگ رشدي مستمر به تقويت جاذبهشرقي كشور والبته بزرگترين كانون جمعيتي در اين شهرستان اس

دهد. حضور شهر شانديز در اين حوزه ي هيدرولوژيكي دشت مشهد ادامه ميگسترش كالبدي خويش در حوزه

تر و اي با شهر مشهد ايجاد نموده كه وسيعهيدرولوژيك و در مجاورت بالفصل شهر مشهد، روابط در هم تنيده

مشهد با ساير نقاط شهرستاني و يا استاني است. به دليل قرابت مكاني و كثرت آمد و شد، شهر تر از ارتباط با پيچيده

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متأثر از روابط با مشهد است. از آنجا كه نقش خدماتي غالب در شانديز در جنبه

ها و دامنه شمالي رشته در درهمادرشهر مشهد به گردشگري اختصاص دارد، وجود شهر شانديز در نزديكي مشهد 

گياهي تر، بارندگي و پوششكوه بينالود در ارتفاعي باالتر نسبت به مشهد با متوسط درجه حرارت ساالنه پايين

عنوان شهر ييالقي عمل كرده و مكملي براي شهر مشهد در جذب گردشگران باشد. بيشتر، توانسته است تا به
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ورود حجم  سرمايه و تحوالت اقتصادي را در شهر شانديز افزايش داده است. ها با مشهد، چرخشهماهنگي فعاليت

عظيمي از گردشگران و مسافران به شهر شانديز از مشهد به خصوص در ايام گرم سال و روزهاي تعطيل لزوم 

شهري ها و امكانات موجود در شهر شانديز را به منظور توسعه گردشگري ها و قابليتشناخت هر چه بهتر طرفيت

استان خراسان رضوي به دليل قرارگيري بارگاه مطهر امام رضا مقصد بسياري از گردشگران و  نمايد.را ايجاب مي

كنند مسافران، به خصوص گردشگران مذهبي است كه تقريباً در تمام طول سال به اين استان و شهر مشهد سفر مي

كنند و با توجه رم مطهر از مناطق زيباي اين شهر ديدن ميگيري معنوي از حو عالوه بر انجام مراسم مذهبي و بهره

اندازهاي اي اندك با شهر مشهد و وجود آب و هواي معتدل و مناظر و چشمبه قرارگيري شهر شانديز در فاصله

هاي گرم سال، اين شهر را به يكي از نقاط ثقل گردشگري در شهرستان مشهد طبيعي و زيبا به خصوص در ماه

ه است كه ساالنه جاذب گردشگراني بسياري از شهرهاي مختلف است، لذا توجه بحث گردشگري و تبديل كرد

هاي گردشگري و ارائه راهكارهايي به منظور توسعه گردشگري و باال بردن ميزان رضايت گردشگران از زيرساخت

توريسم تا اثرات هدف بررسي در اين راستا تحقيق حاضر، با نمايد. ها امري ضروري ميهاي آنرفع موانع و چالش

  مورد مطالعه مؤثر است؟ تفرجگاهي شانديز ي اقتصادي شهرچه حدي بر توسعه

 

  ادبيات نظري تحقيق

 & Walker(كندمي ايفا جوامع ميزبان اقتصادي و اجتماعي رفاه در را مهمي بسيار نقش گردشگري،صنعت      

Walker, 2011: 21.( زندگي و اقتصادها ها،فرهنگ در كه است فضاهايي و هانمكا درباره چرا كه گردشگري -

). بررسي جديدترين آمار و اطالعات Saraniemi & kylanen, 2011: 133دارند ( قرار جوامع اجتماعي هاي

نسبت به سال  2012در سال  چنانچه تعداد گردشگران است،نشان دهنده صعودي بودن رشد ساالنه اين صنعت 

ميليارد  1,035افزايش براي اولين بار از مرز يك ميليارد نفر گذشته و به   %4ميليون نفر بود با  996كه برابر با  2011

(سازماني  نيز رشدي نزديك به همان ميزان را داشته باشد 2013اين صنعت در سال ، رودنفر رسيد و انتظار مي

صنعت گردشگري در ، توان گفتشده مي هئبا توجه به آمار و گزارشات ارابنابراين  .)2013، 1جهاني گردشگري

 درصد از توليد ناخالص 11حال تبديل شدن به بزرگترين و پردرآمدترين صنعت در ابعاد جهاني است، بطوريكه 

خطيبي (بياتيدرصد از صادرات  5 ،)1390،همكاران و درصد از اشتغال (اسماعيلي 10)،Kabassi, 2010جهاني (

(شوراي جهاني سفر و  استرمايه گذاري جهاني را به خود اختصاص دادهسازدرصد  5و ) 1392و همكاران،

  ).  2013، 2گردشگري

  

                                                           
1. World Tourism Organization 
2. World Travel & Tourism Council 
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  يگردشگر يرشد جهاننمودار  -1شماره شكل 

  .(WTO, 2011)منبع: 

  

 زمينه در روشن هايارزيابي و استانداردها راهبردها، آثار بر عالوه جغرافيايي فضاهاي در گردشگري يتوسعه    

 محيطيزيست ديدگاه از. است طبيعي و انسانيمحيط  ابعاد در تخريبي بسياري هايجنبه داراي ردشگري،گ توسعه

 در مللسازمان مطالعات. گردد پديده اين مطلوب نا هايجنبه به پرداختن مانع از نبايد گردشگري فوايد به توجه

 موجب گردشگري كه اين وجود با كه دارد آن از نشان توسعه، حال در بر كشورهاي گردشگري تأثير مورد

 از ولي است؛بخشيده قوت مختلت كشورهاي بين را فرهنگي مبادات و گرديده كشورهاي ميزبان اقتصادي شكوفايي

 ). عواملي41: 1390است (تقوايي و صفرآبادي، شده نيز محيطيزيست و اجتماعي هايموجب خلل ديگر، طرف

-مي شكل را گردشگري يتوسعه ها،آن بين تعامل و مديريت و دارند نقش ي گردشگريتوسعه در شماريبي مؤثر

  شكل مقصد، هايويژگي و منطقه مردم گردشگران،: از عبارتند گردشگري صنعت يتوسعه در اصلي عامل سه دهد

  ). 112: 1385دهد (الواني و پيروزبخت، مي را نشان عوامل ) اين2(

  

  
  گردشگري  وسعهت در اصلي عوامل -2شكل شماره 
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  شهر و گردشگري شهري -

 در جمعيت تمركز لحاظ به شهري هايكانون. دارند اهميت توريسم صنعت در نظر نقطه دو از شهري هايمحيط    

 محسوب توريستي هايمسافرت مبداء عنوان به هم فعاليت و تالش و كار از ناشي هايو خستگي فشارها و آنها

بازرگاني، صنعتي،  اقتصادي هايفعاليت رفاهي، و وجود امكانات معيشتي علت به ديگر سوي از و شوندمي

 هايمسافرت مقصد عنوان به توريستي و هاي تاريخيجاذبه داشتن و فراغتي ارتباطي، فرهنگي، سياسي، بهداشتي،

شامل تراكم زياد  چهار ويژگي قابل قبول و متداول شهرها كه). 21: 1384 فرجي،( آيندمي شمار به نيز جهانگردي

گرايي اقتصادي و مركزيت عيني در ، چند نقشها و گوناگوني فرهنگي ـ اجتماعي، مردم و نقشفيزيكي ساختار

-پذير عمل كرده و توسعه ميگيرد؛ وقتي شهرها به عنوان شهري گردشگراي را در برميشبكه داخل شهري و منطقه

). Pearce, 2001: 927شود (گردشگري حل ميدر ساختار و ماهيتها با فشردگي بيشتري ، اين پيچيدگييابند

هاي توسعه ممكن است متفاوت باشد، و حدفاصل آنها مي تواند با از طرفي وزن گردشگري شهري در استراتژي

هاي مختلف و تغييرات در چگونگي هم افزايي بين گردشگري شهر و توسعه شهري را در محل تاكيد بر ويژگي

 اقتصادي رشد در اصلي هايعامل از يكي شهري گردشگري ).Bellini & et al, 2016: 333(ايجاد كند 

 امتيازات مهمي داراي و كندمي پيدا افزايش روز هر آن براي بيروني و دروني و تقاضاهاي بوده شهرهاي اروپايي

 قطعي بهبود و آمدافزايش در جديد، هايگذاري سرمايه امكان اشتغال، براي جديد هايفرصت ايجاد چون

 شهري، گردشگري ). فضاي71: 2010و همكاران، 3است (پوپسيكو غيره و محلي جوامع براي زندگي استانداردهاي

: مانند گردشگري منابع از تابعي گردشگران رفتاري الگوي و دارد وجود آن در گردشگريمنابع كه است فضايي

 در رفتاري الگوي. دهدمي شكل را گردشگريفضاي آن بلورت كه است خدمات و امكانات اقامت، محل ها،جاذبه

 فضاي و گردشگري فضاي از تابعي كلي طور به فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هايويژگي با متناسب شهري محيط

 تواندمي هنگامي شهري گردشگري). 44: 1386 موحد،( كندمي تغيير اجتماعي هايپديده برحسب و است شهري

 عوامل تعامل گيرنده بر در شهري پايداري مفهوم. شهري باشد كاركردهاي ديگر با رابطه در كه دشو واقع مفيد

 هايسياست ترين). مهم199: 1386يزدي و سقايي، (پاپلي است كالبدي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، محيطي،

 هايويژگي ميزبان؛ و يا جوامع زندگياصالح كيفيت و محلي يتوسعه ارتقاي: از عبارتند شهري پايدار گردشگري

 زندگي كيفيت و گردشگري تجارب كيفيت نيازهاي بين هماهنگي گردشگري؛مقاصد تصوير و محلي فرهنگي،

 و مديران هاينگرش جلب اند؛وابسته آن به گردشگران هم و ميزبان جامعه هم كه زيستمحيط كيفيتحفظ ساكنان؛

 عدالت تمركززدايي ها؛گذاري سياست در گرفتن ثبات نظر در شهري، ارپايد يتوسعه به شهري ريزانبرنامه

 اكبري، و (تقوايي كندمي پيدا ضرورت و گردشگران ميزبانجوامع اشتغال و وريبهره امنيت، برابري، اجتماعي،

1388 :49.(  

  

                                                           

3   . Popescu  
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  ).192: 1386يزدي و سقايي، گونه شناسي گردشگري شهري، منبع: (پاپلي-3شكل شماره 

  

  هاي گردشگري  تيپولوژي شهر -

 گردشـگري  نـوع  اين امروزه كه طوريبه شد جهان توريسم صنعت چرخه وارد شهري گردشگري 1980 سال از    

 مسـتلزم  كـه  است درآمده اهميت با و نمادين و اقتصادي امر كي بصورت شهري مسئوالن و مديران از بسياري براي

 شـهري  هايفرآورده كردن تجارتي و مناسب مديريتي ساختار ايجاد و افاهد تعيين و تعريف رقابت، صحنه ارزيابي

هـاي  هاي شهري از دو نظر در اين صنعت اهميت دارند. اول اينكه شهرها كـانون محيط). 102: 1384 ديناري،( است

ء هاي ناشي از كـار، تـالش و فعاليـت روزانـه بـه عنـوان محـرك در مبـدا        تمركز جمعيت بوده و فشارها و خستگي

شوند. از طرف ديگر شهرها به علت وجود امكانات معيشتي و رفاهي، فعاليتهاي هاي توريستي محسوب ميمسافرت

هاي تاريخي و فرهنـگ بـه عنـوان مقصـد مسـافرتهاي      بازرگاني و صنعتي بهداشتي، ارتباطي، فراغتي و داشتن جاذبه

شـكل خاصـي از خـدمات جهـانگردي را ارائـه      آيند. شهرهاي توريسـت پـذير معمـوالً    جهانگردي نيز به شمار مي

  دهند. اين امر در ارتباط با نقشي است كه اين گونه شهرها بر عهده دارند. كه عبارتست از:مي

  شهر و ...) شهرهاي تفرجگاهي و ييالقي (شانديز، طرقبه، مهدي −

 در لندن و ... )  اي ( موزه لوو پاريس، اصفهان، آرميتاژ در لنينگراد، بريتيششهرهاي هنري و موزه −

 اي ( شيراز، كان فرانسه، شهركهاي سينمائي، هاليوود آمريكا و ...) شهرهاي فستيوال و كنگره −

 شهرهاي مذهبي و زيارتي ( مكه، مشهد، قم و ... )  −

شهرهاي درماني و آب معدني و آسايشـگاهي ماننـد: سـرعين اردبيـل، شـهر بـرك فرانسـه و شـهر داوس          −

 سوئيس.  

 نند: شهر آورياز و فلن  فرانسه  برف شهرها ما −

 ).  86-97: 1374شهرهاي بازنشستگان مانند: شهرهاي نيس فرانسه و الهه در هلند(رضواني،  −
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  پيشينه تحقيق

اي با عنوان نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري مطالعه موردي شهر مشهد ) در مقاله1389مرداي و رحماني(   

ين توان شهري در مشهد، گردشگري با تاكيد بر گردشگري مذهبي است كه تمامي تربه اين نتيجه رسيدند كه اصلي

تواند پويايي و زواياي شهر را تحت سلطه خود دارد كه با توجه با صول پايداري و رعايت استانداردهاي آن مي

ادي، اجتماعي عنوان يك ضرورت ماندگار در حيات اقتصتوسعه شهر را در طوالني مدت به همراه داشته باشد و به

 اي با عنوان)، در مقاله1392و همكاران ( ابراهيم نيا سماكوشمحيطي اين شهر ايفاي نقش كند. و فرهنگي و زيست

به اين نتيجه رسيدند كه گردشگري در  محيطي شهر بابلسر-ارزيابي نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصادي

ها و سوداگري ن قيمتزايي و درآمدزايي، سبب باال رفتزمينه اقتصادي، اثرات قابل توجهي داشته و عالوه بر اشتغال

محيطي و كالبدي نيز ورود گردشگران منجر به كاهش اراضي زيركشت كشاورزي زمين شده است. در زمينه زيست

زيست و و تغيير كاربري آنها، افزايش خدمات و تسهيالت كالبدي گردشگري، افزايش آلودگي و تخريب محيط

ريزي اصولي و تالش براي استفاده بهينه از ورود گردشگران، هسهولت دسترسي به شهر شده است. بنابراين، با برنام

محيطي و كالبدي شهر را بهبود بخشيد. بهدوست و همكاران توان وضعيت اقتصادي و به تبع آن، وضعيت زيستمي

 به اين نتيجه رسيدند كه شهري كرمانشاه هبررسي نقش گردشگري در توسع اي با عنوان)، در مقاله1394(

تهديد خارجي مواجه است. نتايج اين  10فرصت و  11نقطة ضعف ، 11نقطة قوت ، 11شهر كرمانشاه با گردشگري 

كه گردشگري شهر كرمانشاه در مرحلة رشد و شناخت است و استفاده از راهبردهاي تهاجمي  دادتحليل هم نشان 

ت گردشگري بر توسعه پايدار شهري از تاثيرااي با عنوان در مقاله )،1393فني و همكاران (در اولويت قرار دارد. 

گردشگري، باوجود اشتغالزايي، افزايش درآمد و  م) به اين نتيجه رسيدند كهنظر ساكنان (مورد مطالعه: جزيره قش

ها، سوداگري و تغيير كاربري زمين و افزايش ساخت و ساز صنايع دستي، سبب باال رفتن قيمت بهبود كمي و كيفي

وجود منافع اقتصادي، سبب ناپايداري كالبدي شهر شده است.  اين رو با ارزش در شهر و از و ازبين رفتن بافت با

از لحاظ اجتماعي، باعث بهبود وضعيت آموزش و بهداشت، افزايش تعامل شهرندان و امنيت و لذا پايداري نسبي 

طي، افزايش ترافيك، تغيير اجتماعي شده ولي از لحاظ محيط زيست، پيامدهاي منفي زيادي از قبيل آلودگيهاي محي

هاي مفيد براي محيط زيست شهري همراه بوده كه مغاير با اهداف توسعه پايدار شهري است. بنابراين، با كاربري

ريزي اصولي و تالش براي استفاده بهينه از ورود گردشگران ميتوان وضعيت اقتصادي، اجتماعي، محيطي و برنامه

هاي موانع و محدوديتاي با عنوان )، در مقاله1397شاهكوهي و سيدي (جهخوا .كالبدي شهر را بهبود بخشيد

درصد از واريانس  75/74موانع پايداري به اين نتيجه رسيدند كه ، توسعه پايدار گردشگري در شهر ساحلي تنكابن

ترين مانع وان مهمعندرصد از واريانس مقدار ويژه به12/16محيطي با اند كه ُبعد زيستخود اختصاص دادهكل را به

متغير وارد  38دهد كه از ها به روش واريماكس نشان ميشناخته شده است. همچنين نتايج حاصل از چرخش عامل

 . اندمتغير كه داراي بار عاملي باالي چهار درصد بوده باقي مانده 25شده در تحليل عاملي اكتشافي، تنها 
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  روش تحقيق

هاي در اين تحقيق از روشتحليلي است.  -ردي و از لحاظ ماهيت توصيفياين تحقيق از لحاظ هدف كارب     

 اجتماعي-منظور بررسي آثار و پيامدهاي اقتصاديتحليلي به –) و روش توصيفي با استفاده از پرسشنامهپيمايشي (

خوبي برخوردار گيري اين تحقيق از روايي شده است. ابزار اندازهاستفاده  شهر ييالقي شانديزتوسعه توريسم در 

است. قابليت اعتماد يا پايايي تحقيق با استفاده از تكنيك آلفاي كرونباخ برآورد شده است. مطابق اين روش ابزار 

باشد. با  7/0مورد نظر زماني از پايايي مناسب برخوردار خواهد بود كه ضريب آلفاي كرونباخ بزرگتر يا مساوي 

-از لحاظ پايايي پرسشنامه در سطح مناسب مي 71/0ديد كه پرسشنامه با گرتوجه به نتايج به دست آمده مشاهده 

ها با استفاده از شد تحليلي دادهانجام  16SPSS ها با استفاده از نرم افزار آماريآماري داده باشند. تجزيه و تحليل

  مستقل و آزمون كاي اسكوئر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. Tآزمون 

  

  محدوده مورد مطالعه

. كيلومتري غرب مشهد قرار دارد 15استان خراسان رضوي و در  شانديز يكي از شهرهاي زيباي ايران در     

دقيقه و  38درجه و  60دقيقه تا  17و درجه   59جغرافيايي  در طول  متر ارتفاع دارد و 1400از سطح دريا  شهراين 

و از شمال به ميان واليت و از جنوب به  باشد ميدقيقه  8درجه و  37دقيقه تا  23درجه و  36عرض جغرافيايي 

باشد و داراي چناران مجاور مي شهرستان گلمكان و هطرقبه و از غرب ب ه شهرشهرستان نيشابور و از مشرق ب

ي امنطقه شانديز در مناطق كوهستاني و جلگه .آبادي است 17كيلومتر مربع است و داراي  37825وسعتي حدود 

اي داراي آب و هواي معتدل قرار دارد كه در مناطق كوهستاني داراي آب و هواي سرد و خشك و در مناطق جلگه

هاي بينالود و در حاشيه جنوبي دشت مشهد واقع شده است. دشت هاي شمالي كوهباشد. اين منطقه در دامنهمي

هاي باشد كه از طرف شمال به كوهنه زشك ميها و از آن جمله رودخامشهد كه حوضه آبريز بسياري از رودخانه

اي مسجد و از طريق مشرق به منطقه گستردهداغ و هزارهاي بينالود، آالداغ و كپههزار مسجد، از طرف جنوب به كوه

  گردد.اند، محدود ميآمدههاي كشف رود و هريرود بوجود ميكه رودخانه

  

  هاي گردشگري شانديزجاذبه

  يعيهاي طبجاذبه -الف

كيلومتر است و از جنوب  60تا  10كيلومتر و پهناي بين  360بينالود داراي طول حدود  –رشته ارتفاعات آالداغ 

جنوب شرقي است.  -كند. جهت اين رشته ارتفاعات شمال غربيبجنورد شروع و تا شمال نيشابور ادامه پيدا مي

متر،  3140مرتفع و متعدد از جمله قله شيرباد با ارتفاع  استقرار بخشي از اين رشته ارتفاعات زيبا در منطقه با قلل

متر و ... همراه است كه قلل مرتفع زمينه بسيار مناسبي  2625متر، قلعه گاو با  2792متر، قله چمن  3028زنبورگاه با 

تنك هاي كم شيب و هايي مانند كوهنوردي، صخره نوردي، اسكي و .... فراهم آورده است. جنگلرا براي ورزش
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ارس كوهي واقع در ارتفاعات جنوبي با درختان زيبا و كهنسال، بوته زارهاي ارغوان پراكنده با رويش طبيعي در 

اندازهاي طبيعي زيبا شده است. رشته كوه بينالود با هاي زشك و ازغد و ... سبب ايجاد چشمهاي پرشيب درهيال

ها، رودها، ها، تپهها، دامنهكي و مورفولوژيكي كوهستاني (قلهاستفاده از اقليم مطلوب تابستاني و تنوع عوارض فيزي

ها، گياهان مرتعي، درختان طبيعي و دير ها) به همراه عناصر زيستي طبيعي و مصنوعي (باغها، و روان آبچشمه

مندان هاندازهاي نادر از نقطه نظر زيباشناسي و گذران اوقات فراغت براي عالقزيست) و وجود مناظر بديع و چشم

  ).41: 1386باشد (ارفعي و بازوبندي، به طبيعت و گردشگران و كوهنوردان داراي جاذبه مي

  پارك جنگلي طبيعي شهر شانديز -

باشد و در جنوب غربي شهر در كنار اين جاذبه توريستي طبيعي مهمترين مركز تفريحي و گردشگري شانديز مي

جنوبي شهر واقع شده است. پارك جنگلي طبيعي شانديز داراي  رودخانه زيباي شانديز و در حاشيه ارتفاعات

امكانات مختلفي جهت رفاه گردشگران از جمله مسجد، پاركينگ، سرويس بهداشتي، رستوران، وسايل بازي كودكان 

  باشد و محيط با صفايي در حاشيه رودخانه و با درختان سربه فلك كشيده چنار قديمي است.و ... مي

  انديزچنار كهن ش  -

هاي متعددي مثل كفاشي، قهوه ساله شهر شانديز كه در روزگاري نه چندان دور مغازه 2700چنار كهن و قديمي 

و قصابي و .... در آن وجود داشته و مردم شانديز در اطراف آن به عنوان مركزي جهت تجمع، داد و ستد به فعاليت 

دهد كه در مركز يار است و تاريخ دور و درازي را نشان ميترين موجود زنده اين دپرداختند. اين چنار قديميمي

  شهر داخل ميدان امام خميني شهر شانديز قرار دارد.

  هاي فرهنگيجاذبه -ب

  رباط تاريخي ويراني -

شانديز واقع شده است. بناي آجري  –در اراضي قريه لنگر در مجاورت روستاي ويراني و مسير جاده مشهد 

جنوبي و  –ر ضلعي مشتمل بر فضاي مركزي، چهار ورودي، سه ايوان در جهات شرقي، شمال اي چهامقبره با نقشه

 "شيخ اخي علي قتلقشاه ويرانچي "باشد. به اعتقاد برخي از صاحب نظران مزار ويراني مدفن گنبدي بر فراز آن مي

باشد ب به دوران تيموري مياست كه در ابتدا خانقاه بوده و سپس به آرامگاه تبديل شده است و معماري آن منتس

  ).14: 1389ولي بنيان آن قبل از اين صورت گرفته است (آريا نژاد، 

  موزه مردم شناسي رباط ويراني  -

شانديز در روستاي ويراني (نورآباد) واقع شده است. اين رباط  –كيلومتري جاده مشهد  10ي اين موزه در فاصله

هاي اه تابستاني مواصالتي نيشابور به توس بنا گرديده است و از نوع رباطكاروانسرا در دوره تيموري و در مسير ر

غرفه به شكل قرينه  8هاي جناغي است كه غرفه با طاق 9باشد. اين بنا داراي سرپوشيده و فاقد حيات مركزي مي

اين سازه از سنگ در رو به رو و يك غرفه در انتهاي بنا قرار گرفته و پالن آن تقريباً مستطيل است و در ساختمان 

اين رباط توسط سازمان  1385ها و سقف با مالت آهك استفاده شده است. در سال شالوده بنا و آجر در ديواره
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هاي متعدد و بسيار ديدني از مشاغل سنتي شناسي با غرفهميراث فرهنگي و گردشگري استان تبديل به موزه مردم

  ). 16: 1389منطقه گرديد (آريا نژاد، 

  

  هاي شانديزسنگ نگاره  -

هاي ديدني و جالب توجه اين شهر وجود بر بالغ بر دو هزار سنگ نگاره ( تاكنون شناسايي شده) يكي از جاذبه

باشد كه حكايت از زندگي مردماني در ساليان ها ميها و دامنه كوهها و حواشي رودخانهدر سرتاسر مناطق دره

برند. جغرافيايي و وجود آب و هواي مناسب در اين منطقه به سر مي گذشته و دور دارد كه به دليل موقعيت

هاي گوناگون در قالب هاي بزرگ و كشيده است و به سبكها مربوط به بز كوهي با شاخبيشترين نقوش اين سنگ

گرگ، اسب، توان به ترتيب فراواني از شكار، نمادها، مراسم آييني، انسان، شود. از ديگر نقوش ميها ديده ميصحنه

  ).11: 1389پلنگ، شير، شتر و ابزارها نام برد (آريانژاد، 

  آرامگاه و بقعه شيخ حافظ   -

در غرب شهر شانديز در ابتداي روستاي ابرده آرامگاهي وجود دارد كه متعلق به شيخ حافظ ابردهي از عرفاي 

ي توس خراسان بوده و آرامگاه ترين شيوخ خطهبزرگ منطقه توس خراسان در قرن نهم هجري است. وي از مهم

  وي از شكوه خاصي برخوردار است.

  

  قلعه تاريخي شاهان دژ شانديز  -

اين قلعه در شهر زيباي شانديز در محلي صعب العبور و در حاشيه رودخانه شانديز و بر فراز بلندي قرار داشته 

موزه و مركز فرهنگي و هنري شانديز تبديل است كه امروزه اثري از آن نمانده است. قرار است اين مركز تبديل به 

  گردد.

  روستاهاي زيبا شهر شانديز -

كليومتري  2روستاهاي زيبا و سردسير ابرده و زشك كه از زيباترين مناطق گردشگري استان بوده و به ترتيب در 

  سترسي است. كيلومتري غرب، جنوب غربي شهر شانديز واقع و از طريق راه آسفالته شهر شانديز قابل د 12و 

  تأسيسات و تجهيزات گردشگري  -ج

  دهكده شانديز -

كيلومتري جاده مشهد به شانديز  10مجموعه گردشگري، تفريحي و توريستي در حال ساخت دهكده شانديز در 

تواند براي ساعاتي آرامش اي به سوي سنت و فرهنگ قديم ايران است كه ميواقع است. دهكده شانديز دروازه

  ردمان گذشته اين سرزمين را به ارمغان بياورد. حاكم بر م

در پارك عشاير، چادرهاي اصيل و زيباي عشاير ايران برپاگرديده است و مكاني خواهد بود براي تمام عشاير 

  ايران زمين: تركمن، كرمانج، قشقايي، لر و ... كه در محيطي اصيل پذيراي مهمانان خواهد بود.
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روي هستند ساخته شده  است. اين جاده كامالً سازگار با شيب و مند به پيادهالقهها كه عجاده سالمتي براي آن

توپوگرافي منطقه طراحي گرديده است، جوهاي آب با هارموني كامالً از پيش تعيين شده، آب را از مناطق مختلف 

  اندازي زيباست.رسانند كه خود چشماي ميدهكده عبور داده و به بركه

  ي پديده شانديزمجموعه توريست -

متر مربع در خيابان وليعصر شانديز واقع گرديده است.  7000اين مجموعه در فضاي با گونه به مساحت بالغ بر 

در بافت داخلي و معماري بناي آن عالوه بر آثار زيباي هنري، از معماري سنتي اسالمي نيز استفاده گرديده و مجهز 

ها همراه با آب نماها و ها و مجسمهباشد. تنديسهاي همايش ميسالنبه تاالرهاي پذيرايي بيروني و دروني و 

كند، محيطي طبيعي و فرح هاي رنگارنگ آن فضا را عطرآگين ميهايي كه رايحه گلهاي زيبا در ميان باغچهآالچيق

  آورد.بخش را به همراه آسايش براي گردشگران و مسافران به ارمغان مي

  باغ ساالر مجموعه توريستي پذيرايي -

 3350كيلومتري شهر شانديز و در حاشيه جاده اصلي قرار گرفته و با زيربنايي بالغ بر  4اين مجموعه در فاصله 

هاي باغ فين كاشان و باغ شازده كرمان و سبك مترمربع احداث گرديده است. در ساخت اين مجموعه ار معماري

خانه سنتي با ه مجهز به دو تاالر پذيرايي بزرگ، حوضكاروانسراي دوره صفوي استفاده شده است. اين مجموع

باشد دستي و امكانات رفاهي ميهاي بيروني، فضاهاي بيروني و اندروني، غرفه صنايعامكان اجراي موسيقي، غرفه

  ).75: 1386(ارفعي و بازوبندي، 

  

  
  : موقعيت شهر شانديز1شكل 

  

  هاي تحقيقيافته

هاي كيفي در پرشسنامه استفاده شده است. نقاط قوت ظرات گردشگران از مؤلفهبه منظور بررسي و دستيابي به ن

بندي شده است. از سوي ديگر به منظور سنجش نظرات و مؤلفه تقسيم هفتشهر شانديز در جذب گردشگر در 
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سط، كم و ها در پنج سطح خيلي زياد، زياد، متوها از طيف ليكرت استفاده شده است كه پاسخي ميزان پاسخمقايسه

اند و به هر يك از سطوح ارزش عددي داده شده است. بر اين اساس به سطح خيلي زياد بندي شدهخيلي كم طبقه

اختصاص يافته است.  1و سطح خيلي كم عدد  2، سطح كم عدد 3، سطح متوسط عدد 4، سطح زياد عدد 5عدد 

آب و هواي معتدل در شهر مورد مطالعه با ميانگين  ي مناطق ييالقي بادهد كه مؤلفهنتايج حاصل از تحقيق نشان مي

ي مراكز ها بيشترين ميانگين نظرات گردشگران را به خود اختصاص داده است و مؤلفه) در بين ساير مؤلفه02/4(

توان ) كمترين ميانگين را به خود اختصاص داده است. در نتيجه مي11/3رساني به گردشگران با ميانگين (اطالع

ترين نقطه قوت شهر شانديز در جذب گردشگر ي مناطق ييالقي با آب و هواي معتدل اصليمؤلفهگفت كه 

  شود.محسوب مي

  

  هاي گردشگري شهر شانديزبررسي فراواني و ميانگين ميزان رضايت گردشگران از زيرساخت -1جدول 
  هاشاخص                   

  هامؤلفه

خيلي 

  زياد

  انگينمي  خيلي كم  كم  متوسط  زياد

  هاشاخص

  فراواني  فراواني  فراواني  فراواني  فراواني

  38/2  34  36  30  10  10  تسهيالت ورزشي جهت كوهنوردي و ...

  50/3  3  18  36  41  22  هاي گردشگريامكانات مناسب جهت انجام فعاليت

هاي گردشگري در تمام امكان استفاده از زيرساخت

  فصول

7  12  26  34  41  25/2  

  84/3  3  10  25  47  35  و مناسب جامعه ميزبان استقبال خوب

  01/4  3  8  17  48  44  شبكه ارتباطي مناسب

  94/3  2  13  19  42  44  امكانات و تجهيزات رفاهي مناسب

  1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  

  اثرات گردشگري بر توسعه اقتصادي شهر شانديز

هاي اقتصادي، دهد كه در بخش مؤلفهنشان مي اسكوئرآمده است، نتايج آزمون كاي - 2همان طور كه در جدول 

هاي شغلي و افزايش تنوع شغلي باعث افزايش فرصت %99باعث افزايش درآمد و تا سطح  %95گردشگري تا سطح 

توان اينگونه عنوان كرد كه گردشگري عالوه بر اين اينكه عامل بهبود وضعيت اقتصادي شده است و در واقع مي

هاي تحقيق حاضر مؤيد آن است كه توسعه گردشگري شهري، باعث ارتقاء يافته شهر مورد مطالعه است،

توان نتيجه گرفت كه توسعه هاي اقتصادي در بين افراد جامعه نمونه نيز شده است. بر اين اساس ميشاخص

  باشد. گردشگري عامل بسيار مهمي در راستاي توسعه اقتصادي شهر شانديز مي

  

  اسكوئرهاي كيفي اقتصادي و اجتماعي با استفاده از آزمون كايثير گردشگري بر مؤلفهبررسي ميزان تأ -2جدول 
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  متغيرها
اسكوئركاي  

درجه 

 آزادي
 معناداري

هاي شغليافزايش فرصت  55/16  4 002/0  

77/18 افزايش تنوع شغلي  4 001/0  

44/11 افزايش درآمد  4 022/0  

44/7 افزايش بزهكاري و جرم و جنايت  4 114/0  

44/19 افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي  4 001/0  

00/12 افزايش انگيزه جوانان جهت سكونت و اشتغال  4 017/0  

  %95): عدم معناداري     *: معناداري در سطح NS(    %99**: معناداري در سطح      1397هاي تحقيق، مأخذ: يافته

  

دهد كه  تفاوت معناداري بين افرادي كه در شان ميمستقل ن Tنتيجه حاصل از آزمون  -3با توجه به جدول 

كنند كنند با كساني كه در مشاغل غير وابسته به گردشگري فعاليت ميبخش مشاغل وابسته به گردشگري فعاليت مي

ها از بخش مشاغل وابسته وجود دارد كه اين مسئله به نوعي بيانگر اين نكته است كه خانوارهايي كه درآمد آن

شود از نظر رفاهي در وضعيت مطلوبي قرار دارند. در نتيجه در صورت توسعه گردشگري در تأمين ميگردشگري 

شهر شانديز و روي آوردن ساير افراد به مشاغل وابسته به گردشگري، كل جمعيت شهر از رفاه بهتري برخوردار 

  خواهند شد.

  

  مستقل Tته به بخش گردشگري با استفاده از آزمون مقايسه ميزان درآمد در بين مشاغل وابسته و غير وابس  -3جدول 

  متغير

  

  ها شاخص                   

  

  هاگروه

حجم 

نمونه 

)N(  

مقدار   ميانگين

T 

درجه 

  آزادي
  معناداري

  درآمد

  

  61/500975  41  مشاغل غير گردشگري
938/13  88  000/0  

  39/828469  49  مشاغل وابسته به بخش گردشگري

  %1**: معناداري در سطح                     1397ميداني، مأخذ: مطالعات 

  

  

  

  

  شانديز راهكارهاي عمومي توسعه گردشگري شهري

گيري از تجارب جهاني توسعه گردشگري شهري از طريق آموزش، بازديد و گسترش اطالعات و تجارب بهره -

  ها به بخش توريسم.ذاريگهاي مختلف به منظور هدايت سرمايهالكترونيكي و شركت در نمايشگاه
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گيري بهينه و هدفمند از افزايش انگيزه مسافرت در بين طبقات شهرنشين و نيز نزديكتر به مراكز شهري بهره -

  اندازهاي توريستي و اكوتوريستي در شهرها.ها و چشمگيري از جاذبهپرجمعيت در جهت بهره

ها، تجهيزات و تسهيالت مختلف وسعه زيرساختسازي و تشويق مردم شهرها به مشاركت در جهت تزمينه -

توانند هايي كه مردم نميتوريستي و كسب درآمد از اين طريق و همچنين استفاده از بخش خصوصي در زمينه

  مشاركت داشته باشند.

هاي اكولوژيكي و برداري از توان تشكيالتي، قوانين و مقررات ويژه در جهت كاهش مخاطرات و آلودگيبهره -

  هاي توريستي.ست محيطي در مناطق و مكانزي

ها به تأسيس يك نهاد چند منظوره زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مركز استان -

ها و نهادهاي مرتبط و شناسايي و برطرف نمودن مشكالت موجود در زمينه منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه

  ري.مسائل مربوط به گردشگري شه

بندي اي به منظور شناسايي و منطقههاي جامع توريستي در مقياس منطقهها و برنامهتدوين و اجراي طرح  -

ها و گزيني و ايجاد امكانات و خدمات براي هر منطقه با توجه به نوع گردشگران و پتانسيلنواحي توريستي و مكان

  هاي توريستي در آن.توانايي

تماعي، فرهنگي، اقتصادي، در حوزه گردشگري و حمايت همه جانبه در بسط پايداري هاي اجپژوهش نجاما -   

تغيير  و هاي اينگونه تحقيقاتهاي متنوع براساس يافتهريزيو برنامه هاتوسعه گردشگري شهري از نتايج پژوهش

  هاي مسئوالن و شهروندان نسبت به گردشگران شهري، براي جذب پايدار توريسم شهري.نگرش
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