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 چکیده
ســـازي برند مقاصـــد ســـفرهاي دینی نقش بارزي در گردشـــگري دارند و ارتباط مطلوب میان معنویت و تجاري

واکاوي ارتباط  ژوهش حاضر باهدفپ. شودهدایت  نفعانمنافع ذياز طریق تحلیل جامع باید  گردشگري مذهبی
ست که بامعنویت و تجاري شهد ا شگري مذهبی در م ستفاده از  سازي برند گرد ا اجر دبنیاداده وکیفی  دیکرروا

ــت ــده اس ــاحبهو  ستیدباال دسناا مطالعه مبانی نظري، ها مبتنی برداده دآوريگر. ش  مهین، زبا ،عمیقهاي انجام مص
ر د مســتمر مقایسهها از روش داده تحلیل ايبرهدفمند انتخاب شــدند.  صــورتبهکه  خبرگان بودهبا  افتهیســاختار

تایجست. ا هشد دهستفاا نتخابیو ا ريمحو ز،با اريکدگذ مرحله سه طی مل  153که  داد ننشا ن عا مفهوم در ت
ـــازي برند در معنویت و تجاري مقوله  10مقوله راهبرد،  3اي، مقوله مداخله 3مقوله علی،  5اي، مقوله زمینه 5س

و  یسـازمان نیبسـازمانی و اد دروننفعان شـهري، تضـیی اقدامات کالن ملی با منافع ذيسـوناهم( مقوله 3پیامد و 
 .وجود داردموانع اجراي راهبردها  عنوانبه سازي بخشی)بهینه
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 مقدمه

). سیر 1391ها است (همایون، نظران معتقدند که گردشگري الزمه ایجاد و توسعه تمدنصاحب
د، موضوع شوصنعت توریسم یاد می عنوانبهو سیاحت و به تعبیر امروزي گردشگري که از آن 

شت موجودي مهاجر، تازه صه وجود گذا سان پا به عر ست بلکه از دیرباز و از روزي که ان اي نی
ست (زیارتی عزیز، سیاح، زائ ضروریات 2011ر یا جهانگرد بوده ا سفر از  ). در دنیاي امروز نیز 

هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی و ترین عامل برقراري ارتباط در زمینهزندگی اجتماعی و مهم
هاي فرد، بخش مهمی از فعالیتعنوان صــنعتی پویا و منحصــربهســیاســی اســت. گردشــگري به

توسعه را به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی یافته و درحالهاقتصادي کشورهاي توسع
 ).2007، 1گردشگري

ـــگري مــذهبی در زمره قــدیمی ـــگريترین ترین و پررونقگردش قرار دارد کــه  انواع گردش
شواري و  )1392(محمدي یگانه و همکاران،  شودوهوا نیز مانع آن نمیهاي اقلیمی یا بدي آبد

شاهی و همکاران، رهنگ دینی قدمت آن، به قدمت ف ست (عرب شگري)1396ا سم) . گرد  (توری
ــگران از اماکن مقدس نظیر زیارتگاه ــت از بازدید گردش ها و ها؛ مقابر امامزادهمذهبی عبارت اس

ـــتنظایر آن هاي مذهبی، انجام اعمال مذهبی براي زیارت اماکن، آثار، یادمان هايها. توریس
سفر و گذران اوقات فراغت در مکان دینی، ترویج و آموزشمذهبی و  ها و مراکز مذهبی جهان 

ند (می ـــوي و همکاران، کن ـــگري،)1393موس به مکان . این نوع از گردش ـــفر  هاي مقدس س
ـــري از محیط جغرافیایی، کوه( اران گذهاي بنیانهاي وحی یا فعالیتهاي مقدس، پایگاهعناص

سانمذهبی، زیارتگاه ست ...)هاي پرهیزگار وهاي ان ستبخش آن انگیزهکه الهام ا  هاي مذهبی ا
مذهبی را می). 1390(بروجنی و توحیدلو،  ـــگران  به دو گروه تفکیک نمود: یکی گردش توان 

ها فقط زیارت و انجام امور مذهبی است و گروه دوم گردشگران زائران، یا کسانی که انگیزه آن
 هاي گردشگريهبی از سایر جاذبهمذهبی هستند که ضمن انجام زیارت و شرکت در مراسم مذ

ـــت که باعث نیز بازدید می ـــافرت این گروه چندمنظوره با اولویت زیارت اس کنند. اهداف مس
شــود. لذا اســتفاده کامل از مواهب گردشــگري مذهبی جز با فراهم ها میافزایش مدت ســفر آن

ساخت سعه زیر سب تو ستر منا شهرهاي مذهبی امکانآوردن ب شگري در   پذیر نخواهدهاي گرد

1. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) 
                                                                                                                                                                                 



 237 پورنگ و همکاران
 

ـــب درآمد و 1394(کریمی علویجه و همکاران،  بود ـــتاي کس ـــگري مذهبی، در راس ). گردش
کشــورها قرار گرفته اســت. توســعه گردشــگري  موردتوجههمچنین جهت حفظ میراث فرهنگی 

اي، افزایش اشتغال، درآمد و حفظ میراث فرهنگی باشد. از تواند باهدف توسعه منطقهمذهبی می
 نیترممهان عوامل مختلفی در انجام گردشگري مذهبی توسط مردم مؤثر است که دیدگاه محقق

ــگري مذهبی، تقویت باورهاي دینی بهآن ــت. در گردش ــب تجربه معنوي اس  عنوان هدفها کس
 ).2007، 1نگ و همکارانشود (ژااصلی فعالیت گردشگري شناخته می

ار کنند مورد بازدید قرافراد ایجاد میاي که در ذهن به دلیل تصــاویر اولیه گردشــگري مقاصــد
عنوان یک دارایی مهم در راستاي توسعه شهر و ابزاري اثربخش . مفهوم برند مقصد بهگیرندمی
ته می منظوربه ـــ گاش ـــهر ان بار ش مایز، بهبود جایگاه و افزایش نفوذ و اعت ـــورث و ت ـــود (اش ش

ــگري 2009، 2کاواراتزیس ــد گردش ــهرها و مقاص ابزاري راهبردي جهت ایجاد  همثاببه). برند ش
شیوه زندگی و فرهنگ  ست تا از این طریق، تاریخ، کیفیت،  شده ا صد تبدیل  مزیت رقابتی مقا

ـــهر در محیط رقابتی افزایش یابد ( ـــود و نفوذ ش ـــد،  ).2009، 3ژانگ و ژائوتبلیغ ش برند مقص
سیاري از فعالیت را کنندهنقش هماهنگ تواندمی ده نمین و زا(تاج کند اایف هاي اجتماعیبراي ب

 ورمنظبهنفعان ). تعیین برند مقصـــد فرآیند پویاي کســـب حمایت ذي1392اســـمعیل مشـــرقی، 
پذیرفته شدن، منتقل شدن و نشان داده شدن برند از طریق تبلیغ رسمی و غیررسمی محصوالت 

ز ایجاد هاي بازاریابی اســت که ااي از فعالیتمقصــد مجموعه ســازيبرند). 2004، 4اســت (اوي
ــد، حمایت می ــازي مقص کند. همچنین با انتقال انتظارات یک نام، نماد، آرم، عالمت و متمایزس

ـــفر به ـــگران، یک تجربه س یابد، د، کیفیت خدمات بهبود میورآیادماندنی به وجود میگردش
شده و افزایش می صد تقویت  شگر و مق و هاي تحقیق یابد و نهایتاً هزینهارتباط عاطفی بین گرد

شگران کاهش می سی گرد صد ریابد. درمجموع، این فعالیتبرر صد و کیفیت مق صویر مق ا ها ت
). 2013، 5کیم و همکاران( کندطور مثبتی بر انتخاب مقصــد گردشــگر اثر دارد، ایجاد میکه به
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ـــگري می ـــد گردش ـــربهتواند راهی براي برقراري ارتباط هویت برند مقص ـــ فردمنحص د مقص

شگري  سبهگرد شد (کو و همکارانتفاوت لهیو صد با دیگر رقباي خود با ). 2011، 1هاي آن مق
یت  مامی ذي ارزش محورتعریف و تعیین هو کت ت ند براي مقصــــد و مشــــار عان در فرآی نف

سازي، فعالیت سوب میبرند سی و کلیدي مح سا ستلزهاي ا شگري م صنعت گرد م شوند. توفیق 
صآفرینی و هماهنگی ذينقش ست که در  سط هر یک از این نفعانی ا ورت عدم ایفاي نقش تو

ـــگري که همگی حلقه ئه خدمات چتري گردش هاي یک زنجیره ارزش را نهادهاي ذینفع، ارا
ـــکیل می ـــان میتش ـــود و کل فرآیند را دهند، دچار نقص ـــو و قرار می ریتحت تأثش دهد (تس
ه چگونه ). مدیریت مقصــد گردشــگري باید این دغدغه را داشــته باشــد ک1391، 2گلداســمیت

رکیب ت باهمفرهنگ، تاریخ، رشد اقتصاد و توسعه اجتماعی، زیرساخت معماري، مناظر و محیط 
وجه نفعان پذیرفته شــود. باید تخلق نمایند که از ســوي اکثر ذي فروشقابلشــوند و یک هویت 

ها و نفوذ گذاري در جهت ایجاد برند مقصــد به ارزشمشــی و ســیاســتداشــت که توســعه خط
 ).1394دهند وابسته است (شفیعی، ن و بازیگرانی که آن را بسط و توسعه مینفعاذي

ـــگري، ذيادر مق ـــد گردش ـــتگیص با وابس  اغلبکه هاي متقابل وجود دارند نفعان مختلف 
ها یاستکه نقد سها هنگامیاین تفاوت نگاهت. هایشان در مورد توسعه بسیار متفاوت اسدیدگاه

 ،کند، اما در اغلب مواردتوســعه مقصــد گردشــگري را فراهم می نهیرا به دنبال داشــته باشــد، زم
مدیریت مقصد گردشگري در  ، نقشرونیازا .آوردهایی را براي آن به وجود میموانع و چالش

سازمان ستاي همکاري بین  سترهاي را شگري براي ایجاد ب سعه منظور تزم بهالهاي متولی گرد و
ــته می ــگري برجس ــودپایدار گردش ــت داراي هر ذي .)1396زاده، (عزیزپور و فتحی ش نفع دس

، 3ها، باورها، منابع، دانش و رابطه با ذینفعان دیگر است (شفریتز و اوت استیونها و انگیزههدف
گاه کثرت1396 ید هداف ). در د نافع و ا که بر تنوع م عه  دیتأکگرایی  دارد، محیط، مجمو

ست که از منا ). 1396، 4گیرند (بارل و مورگانمی ریتأثبع متعددي متکثري از دارندگان قدرت ا
ها متفاوت و گاهی متعارض اســـت نفعان متعددي در گردشـــگري وجود دارند که منافع آنذي
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ــگري مذهبی درگرو منافع گروهی از ذي ).2013، 1(موزر و وان پاینن ــد گردش نفعان در مقاص
 سازي مفاهیمی هستند کهسازي و کاالییتجاريهاي مذهبی است. سازي میراث یا جاذبهتجاري

، 4؛ گولدینگ2007، 3؛ کول2008، 2آیند (بایلیپســامدرن به وجود میهاي بیشــتر از طریق ایده
 شود که میراث فرهنگی را به شکلبه گردشگري اطالق می طورمعمولبه). کاالیی کردن 2000

صول تجاري تبدیل م شگران یمح صرف گرد ساندفروش میبه کند و براي م ). 2007(کول،  ر
ولوس پاست (کونتوجئورگومقاصد سودآور  عنوانبهتوریستی  هايسازي شامل ارائه مکانتجاري

). هر دوي این مفاهیم درنهایت ارزش یک محصـــول گردشـــگري را کاهش 2015، 5و همکاران
ـــازي در توســـعه گردشـــگري ). اگرچه تجاري1989، 7ینا؛ ســـو1997، 6گودهند (می مذهبی س

ست که از تجارينااجتناب ست، اما الزم ا شگري مذهبی شیبسازي پذیر ا صد گرد رهیز پازحد مقا
 ).2003 ،8شود و معنویت و قداست این اماکن حفظ گردد (اولسن

سازي معبد ) در پژوهش خود ضرورت بررسی رابطه توسعه و تجاري2016( 9هانگ و همکاران
ها و فلســفه بودائیســم و فرهنگ چینی که از این مکان ســرچشــمه گرفته شــائولین و حفظ ارزش

ســـازي و تقدس و معنویت را از طریق ها ایجاد تعادل بین تجارياســـت را بررســـی کردند. آن
کنندگان انتظارات خود را مبنی بر اجتناب از شــرکت ی قرار دادند.موردبررســمصــاحبه عمیق 

ــتفاده بیش ــات میان تجارياس ــازي وازحد از میراث مذهبی را بیان کردند و در مورد تعارض  س
ـــگري مذهبی را معنویت نظرات خود را بیان نمودند. آن ـــعه گردش ها یک مدل متعادل از توس

ـــیهاند و هاي پژوهش خود ارائه نمودهعنوان یافتهبه برداري از اماکن دینی هایی براي بهرهتوص
ند. ئه نمود ندي ارا ـــی مه2012(  10ش نا لت در بر به لزوم درك نقش دو ـــی  ریزي، ) در پژوهش

1. Meuser & Von Peinen 
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ست سایتسیا شگري مذهبی در  هاي زیارتی هند پرداخته و عدم وجود گذاري و مدیریت گرد

ــب و  ــت مناس ــیاس ــیب خألس ــگري مذهبی و آس ــی ازنهادي را در گردش عدم وجود  هاي ناش
ـــی کرده و عدم وجود مقررات و نیز برنامه ـــوي دولت در این زمینه را بررس ریزي کالن از س

داند که حضـــور هاي گردشـــگري مذهبی را منجر به شـــرایطی میاز زیرســـاخت تیحماعدم
 کند.گردشــگران مذهبی، پایداري فرهنگی و محیطی مقاصــد گردشــگري مذهبی را تهدید می

سیم شگري مذهبی در رونق ) در پ2011( 1ک سبژوهش خود به اهمیت گرد سعه  وکارهاک و تو
اقتصاد و اشتغال محلی پرداخته و اشاره نموده که نباید کسب درآمد موجب شود که نقش سنتی 

ــتدالل میمعنویت در ارتقاء روحیه معنوي جامعه کم ــود. این مقاله اس ــناخت رنگ ش کند که ش
وان آن، اهداف واقعی ســفر و گردشــگري مذهبی اســت اهمیت یک رویداد مذهبی در میان پیر

 کند.که مدیریت متعادل مقصد گردشگري مذهبی را طلب می
شگري کالن صد گرد شهد ازجمله مقا ست شهر م ضا (ع)  دلیل وجودکه به ا حرم مطهر امام ر

 زهیاي باانگاســت. ازآنجاکه ســفرهاي تک انگیزه گردشــگرانها نفر از ســاالنه پذیراي میلیون
ــفرهاي چند انگ ــالیان اخیر به س ــته  يازهیزیارت در طول س ــهد بدل گش با اولویت زیارت به مش

 موجب )،1389 (مافی و ســقایی، گیرددرصــد ســفرهاي به مشــهد را در برمی 84اســت و حدود 
ه شد هاي اخیربه شهر مشهد در طول سال هارا در کنار سایر انگیزانندهسفرهاي زیارتی  افزایش

 ).1392ی و جوانبخت قهفرخی، است (سقای
ستقیم طور مهاي مختلفی بههاي مرتبط با گردشگري مشهد، سازمانها و مدیریتدر میان سازمان

برداري مدیریت و بهره لیدرگیر مدیریت گردشگري هستند؛ ازجمله آستان قدس رضوي به دل
گردشــگري مذهبی  عنوان جاذبه اصــلیاز منافع اقتصــادي و فرهنگی از مجموعه حرم مطهر به

جایگاه  لیدستی و گردشگري استان خراسان رضوي به دلشهر؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع
شوري خود در برنامه ستانداري سازمانی ک ستان؛ ا شگري ا ریزي و هدایت، نظارت و... بر گرد

صديبه شهد به دلعنوان نهادي که نقش ت شهرداري م شتن نق لیگري و حاکمیتی دارد و  ش دا
شهد نهیمدیریتی و ارائه خدمات به زائران درزم شگري م صد گرد  پیوند . درمطالعه مدیریت مق

ــگري و زیارت ــهر،کالن این در گردش ــگران ش ــی زائران و گردش ــور نقاط از اقص  به کش

1. Kasim 
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شهد شهرکالن سیاحت معنویات از منديبهره ضمن تا نموده سفر م شهد در سفر، به   و م
ــاحب پیرامونی مناطق ــترش این دیدگاه باعث نگرانی برخی از ص یان نظران و متولبپردازند. گس

شهد گردیده به ستیساي که برخی از گونهفرهنگی م ه عقیده باردراین گذارانقانونو  گذارانا
ــوي  ازلحاظدارند زیارت و گردشگري  ــت معنـ مبنا و هویت متفاوت با یکدیگر هستند و پایتخـ

شـود یل مـیدهند، تبدبه بازار و مراکز تفریحی، که غفلت را توسعه می ایران با نگاه گردشگري
و لذا شـــهر مشـــهد هویتی دارد که اکنون در معرض خطرهایی قرار گرفته که علت آن توســـعه 

ـــت مجتمع ـــر واکاوي ؛ )1393نودهی و همکاران، (هاي تفریحی اس بنابراین، در پژوهش حاض
صتعامل معنویت و تجاري شهد مدنظر قرار گرفته سازي برند مق شهر م شگري مذهبی در  د گرد

 است.

 روش پژوهش

اه پــــژوهش کیفــــی از دیــــدگ. اکتشافی است با رویکردهاي کیفی این مطالعه از نوع پژوهش
بیین ت باهدف شناختی مشخصهاي روش، فراینـــد بررسی فهم و درك مبتنی بر سنت1کرســـول

ـــا انسانی  ايپدیده ـــاعی یـ داده با استفاده از روش  در این پژوهش ).9413(هومن،  استاجتمـ
 اي،گــــر، عوامــــل زمینــــه، به تدوین مدلی جامع که شامل عوامل علی، عوامل مداخلــــه2بنیاد

ــگري مذهبیتعامل معنویت و تجاريراهبردها و پیامدهاي  ــد گردش ــازي در برند مقص ــهر س  ش
ـــفا شامل ريماآ جامعهشد. پرداخته  مشهد ـــمتخص ادرـ  ،گردشگري مذهبی نهمیدرز هخبرو  صـ

 ننادادقتصاامدیریت شهري، مدیریت فرهنگی، متولیان حوزه معاونت رفاه زائران در شهر مشهد، 
ـنتخا هدفمند روش هـب هـک تندـهس دیریتـم ساتیدو ا ـناشده باـ افراد انتخابی شامل یازده  د.ـ

ی پژوهشکده گردشگري جهاد دانشگاهی مشهد، مدیران امور زائرین در علمئتیهنفر از اعضاء 
سازمان حج و زیارت،  ضوي، مدیران  ستان قدس ر ستانداري و آ ستیسا شگري  گذارانا گرد

سازمان فرهنگی شهرداري مشهد  یدستعیصنا فرهنگی، میراث سازمان و گردشگري و مدیران 
ند.بوده  سند ،توسعه پنجمو  رمچها ستی (برنامهدباال دسناا مطالعه تطالعاا يآورروش جمع ا

1. Creswell 
2. Grounded Theory 

                                                                                                                                                                                 



 1399، بهار 49سال پانزدهم، شماره فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري،   242

 
بوده  افتهیساختار مهینو  زباو  عمیق مصاحبهو ) هانامهنییها و آاساسنامه، 1404انداز مشهد چشم

ـــبع به چهارم مصاحبه آوري اطالعات ازفرایند جمعدر ست. ا ـــتک ،دـ  یافتیدر تطالعادر ا اررـ
انجام ا ـما ؛یدـسر ينظر عشباا بهو  اريتکرکامالً  هاداده بعد به دهم مصاحبهو از  یددگر همشاهد

ــاحبه ــباع نظري نطمیناا ايبر ها،مص ــاحبه .یافت مهادایازدهم  مصاحبه تا از اش  با عمیق يهامص
ـــمالزها و اضرورت« ردمودر  التیاسؤ حطر »  برند مقاصد گردشگري مذهبی سازيتجاري تاـ

 شونده طرح گردید.هاي مصاحبهخپاس بر اساسهاي بعدي شد و پرسشآغاز 
 گردید. این دهتفاـــسا 1بینروـــکو  اوسترـــشا سیستماتیکروش  ازها داده لیوتحلهیتجز ايبر

ست  ا  4نتخابیا اريکدگذو   3ريمحو اريکدگذ ، 2زبا اريکدگذ مرحله سهروش داراي 
ـــی شدهییشناسا کدگذاري باز، مفاهیم). در 1396(رضایی،  ـــا و ابعاد و ویژگـ ها کشف آنهـ

ــــی ــــوندمـ ــــایی شـــ ــــامی،(دانـ ــــرد و امـ ي گذاربه نام ). پژوهشــگر در این قســمت1386فـ
تراوس و ش(ا پـردازدهـا مـیهـا از راه بررسـی دقیـق دادهبندي پدیـدهو مقوله )پـردازي(مفهـوم

رده کی دهسازمانهاي مختلف نظران، نتیجه کدگذاري باز را به گونه). صاحب1393کـــوربین، 
ند؛ و پردازهاي و ابعاد نمیبنیاد، به ویژگیپردازان دادهدهند. براي مثال، همه نظریهو نمایش می

نیز  »مقوله کالن«موضـــوع پژوهش، در یک ســـطح باالتر و عالوه بر مقوله،  تناســـببهیا گاهی 
ــول، تعریف می  و افتهیودبهبمند نظام طوربهها ). در کدگذاري محوري، مقوله2005کنند (کرس

ــوند. پیوند داده می هامقوله ریزبا  ــت که ش ــده اس این کدگذاري، به این دلیل محوري نامیده ش
در این مرحله، یک مقوله  ).2001، 5(لی یابدکدگذاري حـــــــول محور یک مقوله تحقق می

سپس، دیگر گیرد قرار می مرکزي دهیعنوان پدبهو ده شمرحلـــــه کدگـــــذاري باز انتخاب  و 
ـهشوبط میترمها به آن مقوله ـر عبارتد. مقول ـاي دیگ ، شرایط 7، راهبردها6از: شرایط علی انده

1. Strauss & Corbin 
2. Open Coding 
3. Axial Coding 
4. Selective Coding 
5. Lee 
6. Casual Conditions 
7. Actions & Interactions 
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شرایط مداخله1ايزمینه ست که 3و پیامدها 2گر،  سیم یک نمودار ا شتمل بـــــر تر . این مرحله م
ــایی شودالگوي کدگذاري نامیده می ــرد و امامی،(دانـ در مرحله کدگذاري انتخابی،  ).1386 فـ

به نگارش نظریه از روابط بین مقولهیک  . دیآیدرمهاي موجود در مدل کدگذاري محوري 
 ی نظریه در کدگذاري انتخابی از طریق فنونی نظیر نگارشبهبود بخشــســازي و فرآیند یکپارچه

 هاي شخصی در خصوصبندي یادنوشتکند و دستهها را به هم متصل میخط داستان که مقوله
ـــت.ایده ـــی می هاي نظري اس ـــگر بررس ـــتان، پژوهش کند که چگونه عوامل در یک خط داس

ویژه  هايگذارند و منجر به استفاده از راهبردهایی خاص با خروجیمخصوصی بر پدیده اثر می
 ).1386و امامی،  فردییداناشوند (می

 پژوهشقابلیت اعتماد 

بار دادهبه مداوم داده يهامنظور تعیین اعت ـــی  یل دادهها، پژوهش، از بررس با ها همتحل مان  ز
ستخراججمع شارکتآوري، مرور کدهاي ا سط م سی روند تجزشده تو  لیحلوتهیکنندگان، برر
 براي .ها اســـتفاده شـــدبا داده ســـتمرها با دو تن از پژوهشـــگران تحقیق کیفی و درگیري مداده

جهت لف نفعان مختاز ذي گرایی و کفایت مراجعبا رویکرد کثرت هاپذیري دادهافزایش اعتبار 
ستفاده از منابع مکمل نیز باهدف افزایش  ستفاده گردید. ا صاحبه ا  از طریق يریاعتبار پذانجام م

ها و ژوهش انجام شد که به غناي دادهپپیرامون موضوع و کتب مختلف معتبر مراجعه به مقاالت 
ــگرها افزود. همچنین، پافزایش اعتبار آن ــتخراجاان مفاهیم یباب انژوهش ــدهس ــاحب ش  و هاهدر مص

هاي احتمالی خود را ژوهشــگران دیگر، ســوگیريپها توســط درخواســت بررســی متن مصــاحبه
ها اطمینان حاصل نمودند. ها و استخراج مفاهیم و مقولههاي مصاحبهپایش نموده و از اعتبار داده

ضر نیز پدر خصوص تحلیل موارد منفی، در  باز  تسؤاالا طرح ژوهشگران در ابتدا بپژوهش حا
صدد یافتن  برند  سازيژوهش خود بود که ارتباط میان معنویت و تجاريپپدیده محوري در در

پرداختن به تعارض میان معنویت و ادامه با شـــد. در مقاصـــد گردشـــگري مذهبی را شـــامل می
شگري مذهبی بهتجاري صد گرد شگران با مفاهیمپپدیده محوري، عنوان سازي برند مقا ی ژوه

1. Contexts 
2. Intervening Conditions 
3. Consequences 
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ـــیه موردنظر برخورد نمودند و درنهایت به تعامل معنویت و تجاريم ـــازي در برنغایر با قض د س

پدیده محوري در نظر گرفته شــد و ســازه عنوان مقاصــد گردشــگري مذهبی دســت یافتند که به
شکل گرفت. صاحبه موردنظر  صله با م شدر نتایج نیز مفاهیم حا شته  د و شوندگان در میان گذا

شت سها صحت بردا سازه نهایی از طریق ی قرار گرفت و درنهایت نیز ظهور مقولهموردبرر ها و 
 .و نظرات اصالحی آنان اعمال گردید دییتأشوندگان مشارکت مصاحبه

 پژوهشنتایج 

 کدگذاري باز و استخراج مفاهیم
آمده از هر مصــاحبه تحلیل و مفاهیم مرتبط با پژوهش مشــخص دســتهاي بهدادهدر این فرایند 

مفاهیم  نشـــان داده شـــده اســـت. 1در جدول شـــماره  گرفتهانجاماي از تحلیل گردید که نمونه
ستبه ستهد سپس نوبت به برقراريها قرار گرفتندتري با عنوان مقولههاي کلیآمده در د رابطه  . 

هاي تولیدشده رسید که تحت عنوان کدگذاري محوري و بر اساس مدل پارادایمیک بین مقوله
ی در کدگذاري محوري بر بســط و گســترش یکی از ارتباط دهنیاد اســت. اســاس فرآیند داده ب
ـــازي برند ها قرار دارد. در این پژوهش مقوله محوري ایجاد تعامل معنویت و تجاريطبقه س

ـــل از کدگذاري  ـــگري مذهبی انتخاب گردید که در ادامه به ارائه نتایج حاص ـــد گردش مقاص
 شود.محوري پرداخته می

 ها و استخراج مفاهیماي از کدگذاري اولیه مصاحبه. نمونه1جدول 
 ی پژوهشکده گردشگري جهاد دانشگاهی مشهدعلمئتیهقسمتی از مصاحبه با عضو 

 مفاهیم متن مصاحبه
با توجه به وجود منافع متعدد گردشـــگري مذهبی شـــهر 

ــه ــطوح س ــهد مقدس در س داف و پیوند اهگانه و نیز مش
سترات سعه ژيا سی و هاي تو سیا شهر با اهداف کالن  این 

نداز کالن ایران اســـالمیچشـــم ظام  ا ید ن بازتول ازجمله 
شه سطح کالن و نیز تقویت ری سی در   هاي همگراییسیا

هاي منطقه در سایه دیپلماسی گردشگري، لزوم توجه ملت
شکالتی همچون  سائل و به م  تنگناهايعدم نگاه ملی به م

ــهر و این کالن ــازمکار يموازش هاي متولی، منافع اني س

لت - یه همگرایی م قه در ســــا هاي منط
 دیپلماسی گردشگري

 ري مشهدعدم نگاه ملی به توسعه شه -
 هاي متولیي سازمانکار يمواز -
 هاي کلیديمنافع متعارض سازمان -
 عدم پایبندي مدیران به برنامه جامع -
 هامنافع چندگانه سازمان -
 هااقدامات متعارض سازمان -
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ـــازمان هاي کلیدي، عدم پایبندي مدیران به متعارض س
سازمان سایه برنامه جامع و منافع چندگانه  هاي متولی در 

ـــازمان ها و عدم ارتباط اقدامات متعارض برخی از این س
به اهداف کالن در  یابی  ـــت با دس ارزیابی عملکرد مدیران 

سعه این شهر بخش گردشگري که باعث ایجاد مانع در تو
 شود.شوند بیشتر از پیش لمس میدرزمینه گردشگري می

شهر مشهد مقدس عالوه بر وجود بارگاه منور رضوي که 
ست، داراي  شهر ا سفر به این  صلی گردشگران از  انگیزه ا

به بهجاذ جاذ له  ـــگري فراوانی ازجم هاي هاي گردش
گردشگري جنگ، سالمت، تاریخی، مذهبی، تفریحی و ... 

هاي گردشـــگري این شـــهر در با تبلیغ جاذبه اســـت که
نه ـــا لبرس ماعی براي ج ـــگران و  هاي اجت نظر گردش
ترویج جاذبه مذهبی آن  موازاتبهتوان گذاران، میسرمایه

 به معرفی مواهب طبیعی و تاریخی آن نیز پرداخت.

با  - مدیران  یابی عملکرد  باط ارز عدم ارت
 دستیابی به اهداف کالن

 هاي گردشگري جنگوجود جاذبه -
 هاي گردشگري سالمتاذبهوجود ج -
 هاي تاریخی و مذهبیوجود جاذبه -
به - جاذ ـــگري تفریحی وجود  هاي گردش

 متنوع
ـــد در ها و جاذبهتبلیغ قابلیت - هاي مقص

 گذارانمیان سرمایه
هاي گردشـــگري مقصـــد در تبلیغ جاذبه -

 هاي اجتماعیرسانه

 شرایط علی

 اي ازشــوند. این شــرایط مجموعهمحوري میگیري پدیده یا طبقه باعث شــکلعلی  شــرایط 
بین، (اشتراوس و کور دهدهایشان است که مقوله اصلی را تحت تأثیر قرار میهـــا و ویژگیطبقه

 سازي برند مقاصد گردشگريشرایط علی که منجر به تعامل معنویت و تجاري 2جدول ). 2008
به تفکیک مفاهیم و مقولهمذهبی می یا طبقاتی کگردد  ـــتهه این مفاهیم در آنها  بندي ها دس

 دهد.نشان می شوند رامی

 سازي برند مقاصد گردشگري مذهبیشرایط علی ایجاد تعامل معنویت و تجاري .2جدول 

 ها (طبقات)مقوله مفاهیم
کدگذاري 

 محوري

 نیازهاي گردشگران
 جذابیت برند مقصد گردشگري

 هاي دیگرانتوصیه
 گردشگرانی ادماندنیبهتجربیات 

 شرایط علی هاي سفرانگیزاننده
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 اي (بستر حاکم)شرایط زمینه

 تزکیه نفس و معنویت
 هاي گردشگريبسته

 نفعهاي ذيمنافع پایدار سازمان
 درآمدهاي مالیاتی

 اصلیهاي اسالمی و مزیت ارزش
 نیمجاور يتوسعه شهر ازین

 موقعیت جغرافیایی مقصد
 انسجام فضایی مقصد گردشگري

 حفظ بافت سنتی شهر
 سازي فضاییشخصی

جانبه توسعه همه
 شهري

 پایتخت معنوي جهان اسالم

 قطب گردشگري اسالمی عنوانمعرفی به

 قطب گردشگري سالمت عنوانمعرفی به
 قطب گردشگري حالل در کشورهاي اسالمی

 هاشهر جهانی گوهرسنگ
 رویدادهاي مذهبی

 وقوع رویدادها

 مندي مجاورین از رفاه اجتماعیبهره
 گردشگري در ایجاد اشتغالی نیآفرنقشافزایش 

 نیاز حق فرهنگی مجاورین

 توزیع عادالنه درآمد

هاي گذاري در ساخت مجتمعسود مقبول حاصل از سرمایه
 تجاري

 يتوسعه شهراز  نیمجاور برخورداري

 رفاه مجاورین

 توصیه به خرید سوغات و تبرك
 هاي اسالمیگسترش تفریحات متناسب با توصیه

 وگذارگشتتوصیه اسالم به 
 هاي دینیتوصیه
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صی که بر راهبردها تأثیر  شرایط خا ستر گفته می ،گذارندمی به  شرایط یز آناشود و تمب ها از 
شرایط را مجموعه ست. این  شـــــکل ا شکیها یا متغیرهاي زمینهاي از مفاهیم، طبقهعلی م ل اي ت

اي از متغیرهاي فعال است. متغیرهـاي بسـیار مـرتبط را مجموعـه یدهند، در مقابل شرایط علمی
شرایط علی و متغیرهایی با ارتباط کمتر ستر حاکم طبقه ذیل  شتراوس و  نندکبندي میرا ذیل ب (ا

ســـازي برند مقاصـــد اي ایجاد تعامل معنویت و تجاريشـــرایط زمینه 3جدول ). 2008کوربین، 
شگري مذهبی را به تفکیک مف صاحبهگرد ستخرج از م صل از کدهاي باز م ر قالب ها داهیم حا

 دهد.ها یا طبقات را نشان میمقوله

 سازي برند مقاصد گردشگري مذهبیاي ایجاد تعامل معنویت و تجاريشرایط زمینه .3جدول 

 ها (طبقات)مقوله مفاهیم
کدگذاري 

 محوري

 ها در توسعه گردشگريمشارکت کلیه سازمان

 گیرمیان افراد و نهادهاي تصمیمایجاد وفاق 

 تصحیح ساختار مدیریت گردشگري
 اطالع از نیازهاي متنوع گردشگران

 نفعانبرقراري سازوکار برآورد سهم و مسئولیت ذي
 اننفعپایدار ذيایجاد ساختار تضمین کسب منفعت 

اصالح ساختار تعامل 

 هاي متولیمیان سازمان

 ايشرایط زمینه

 مربوط به شهر مقصد لیاص يکاالها دیخر ازین

 اهمیت خرید در تجربه کلی گردشگران

 دیتجارب و اجناس جد افتنی ازین
 گردشگران يکاالها برا ي و احساسیکارکرد ازین
ص یاجتماع ازین شخ شگر از  تیشدن و باال بردن  گرد

 دیخر قیطر
ــکیل گروه جهت دفاع از حق فرهنگی  نهادمردمهاي تش

 مجاورین
 هااونیتشکیل و تقویت تع

ــگري مذهبی  ــگران از تجربه گردش پایش ادراك گردش
 قبل و بعد از سفر به مشهد

 نفعانمنافع ذي
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 رگشرایط مداخله
ـــــاگر مداخله شــرایط شــوند. این شــرایط را ها متأثر میاز آن شــرایطی هســتند که راهبردهـ

مداخله سایر عوامل را تسـهیل یـا که  دهندمتغیرهـاي میانجی و واسط تشکیل میاي از مجموعـه
شتراوس و کوربین،  کنند و صبغه علی و عمومی دارندمحــــدود می شرایط  4). جدول 2008(ا

نه یان هزی عادل م جاد ت نفعان در ها و برخورداري ذيای
 گانهسطوح سه

 تغییر و جابجایی نیازهاي گردشگران
 ي مناسبوهواآبدارا بودن مواهب طبیعی و 

 مختلف گردشگري هاي توسعه انواعوجود زیرساخت
 هاي گردشگري تفریحی متنوعوجود جاذبه
 هاي گردشگري جنگوجود جاذبه
 هاي گردشگري سالمتوجود جاذبه
 هاي تاریخی و مذهبیوجود جاذبه

خصوصیات مقصد 

 گردشگري

یت قابل بهتبلیغ  جاذ یان ها و  هاي مقصــــد در م
 گذارانسرمایه

 هايهاي گردشـــگري مقصـــد در رســـانهتبلیغ جاذبه
 اجتماعی

 هاي نوین، رویدادها و جاذبههانییآها، معرفی جشنواره
ت سازي براي تقویتبیین نقش مکمل معنویت و تجاري

 یکدیگر
ـــرمایه ـــب ایجاد پنجره واحد س گذاري و تجمیع کس

 مجوزها

توسعه پایدار 

 گذاريسرمایه

 بازنمایی شهر مشهد بر اساس یک رویکرد واحد
 شهر مشهد یتوسعه فرهنگ يسند راهبرد نیتدو

 هاي تجاريفرهنگی طرحپیوست نقش 
 فرهنگی ورزشهیاند ئتیهتشکیل 

 هاي عرضه محصوالت فرهنگیتبلیغ مجموعه

یکپارچگی مدیریت 

 فرهنگی
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ــگري مذهبی را به تفکیک گر ایجاد تعامل معنویت و تجاريمداخله ــد گردش ــازي برند مقاص س
 دهد.ها یا طبقات را نشان میها در قالب مقولهمستخرج از مصاحبهمفاهیم حاصل از کدهاي باز 

 سازي برند مقاصد گردشگري مذهبیگر ایجاد تعامل معنویت و تجاريشرایط مداخله .4جدول 

 مفاهیم
ها مقوله

 (طبقات)

کدگذاري 

 محوري

 پاسخ به نیاز سنین مختلف افراد خانواده در گردشگري
 دینی و معنوي در فروشندگانهاي آموزش و تقویت ارزش

 ترویج گردشگري مذهبی از نگاه و سیره رضوي
 هاو فعالیت کنشگرانعنوان نظامی از درك مقصد به

 ایجاد رویکردي نوین به گردشگري
ـــگران و  با گردش عامل  آموزش مجاورین در خصـــوص نحوه ت

 صیانت از فرهنگ بومی
صوص فرهنگ و  شگران مذهبی در خ سومآدابآموزش گرد  ور

 هاي گردشگريبومیان و جاذبه
 آموزش اهمیت موضوع پایداري اجتماعی فرهنگی

ستراتژي  شارکت در ا ایجاد بینش در مجاورین درباره چگونگی م
 پایداري گردشگري در مقصد گردشگري

آموزش و 

 سازيفرهنگ

عوامل 

 ايمداخله

 بانوان ازجملهگرایش به کارآفرینی در تمامی اقشار جامعه 
 سفر گردشگران هزینهاز سبد  دیخر یسوم کیسهم 

 اثر ضریب فزاینده و لزوم جلوگیري از نشت درآمدها
ـــگري بر روي بخش افزاییاثرات هم هاي دیگر صـــنعت گردش

 اقتصاد
 زایی از سوي متولیانکاربر بودن گردشگري و نیاز اشتغال

ـــرمایه ـــتغال در پایین بودن میزان س گذاري الزم براي ایجاد اش
 گردشگري

 افزایش جمعیت قشر جوان و جویاي کار
 گري دولت در اقتصادکاهش تصدي

گرایش به 

 کارآفرینی
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 هـا و تعـامالت)کـنش( راهبردها
ـــا، واقعیت راهبردها ـــانگر رفتارهـ ـــرای ریهستند که تحت تأث يدارها و تعامالت هدفبیـ ط شـ

راهبردهاي  5). جدول 2008(اشــتراوس و کوربین،  شــوندگر و بســتر حاکم حاصــل میمداخله
ـــگري مذهبی را به تفکیک مفاهیم ایجاد تعامل معنویت و تجاري ـــد گردش ـــازي برند مقاص س

 دهد.ها یا طبقات را نشان میها در قالب مقولهحاصل از کدهاي باز مستخرج از مصاحبه

 سازي برند مقاصد گردشگري مذهبیراهبردهاي ایجاد تعامل معنویت و تجاري .5جدول 

 هاي موازيمنافع سازمان مربوطه و لزوم تعامل با سازمان نیتأم
ـــازي کانال ـــازمانایجاد و بازس نفع هاي ذيهاي ارتباطی میان س

 يکار يموازمبتنی بر تعامل متقابل و حذف 
کانیزمطراحی  نه ذيم عادال نافع هاي برخورداري  عان از م نف

 هاي طرفینگردشگري شهر بر اساس مسئولیت
 گذاري بخش خصوصیایجاد فرآیند تسهیل سرمایه

اصالح ساختار 

هاي سازمان

 نفعذي

 ها (طبقات)مقوله مفاهیم
کدگذاري 

 محوري

صوبات مدیریت فرهنگی  ضمانت اجراي م سازوکار  صویب  ت
 در توسعه شهري

 نفعان در خصوص تدوین استراتژي توسعهتعامل میان ذي
سطشهر مشهد به يتوسعه گردشگر يسند راهبرد نیتدو ه وا
 مشهد مقدس يشهر کپارچهی تیریمد

 اتخاذ استراتژي تولید محصوالت فرهنگی در جامعه میزبان

تدوین استراتژي 

 توسعه شهري

 راهبردها

 هاي سازمانی مرتبط با گردشگريبازتعریف نقش
سازمان شم ربطيذهاي هماهنگی  انداز در خصوص تدوین چ

 توسعه
 سازوکار یکپارچگی مدیریت شهريتدوین 

یکپارچگی 

 مدیریت شهري
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 پیامدها
 6ند. جدول باشـــمیاتخاذ راهبردها  تبعاتبیانگر نتایج و ها و طبقاتی هســـتند که پیامدها، مقوله 

ــگري مذهبی را به تفکیک ایجاد تعامل معنویت و تجاري پیامدهاي ــد گردش ــازي برند مقاص س
 .دهدها یا طبقات نشان میها در قالب مقولهمفاهیم حاصل از کدهاي باز مستخرج از مصاحبه

  

ها) در راستاي دستیابی به سند مدیریت منابع (درآمدها و هزینه
 اندازچشم

 ها، قوانین و استانداردهانامهشفافیت آئین
 هاتوسعه خانه موزه

 ها در تبلیغاتبسیج امکانات تمامی دستگاه
سانه ستفاده از ر شگر، هاي اجتماعی در ا ستاي جذب گرد را

 توسعه برند، ماندگاري تجارب سفر
 هاي مغفول مانده مقصد گردشگري به گردشگرانمعرفی جاذبه
 هاي گردشگري فرهنگی و تاریخی جدیدایجاد جاذبه

بخشی تنوع

هاي جاذبه

 گردشگري
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 سازي برند مقاصد گردشگري مذهبیایجاد تعامل معنویت و تجاري پیامدهاي .6جدول 

 ها (طبقات)مقوله مفاهیم
کدگذاري 

 محوري

ته ئه بســـ نه ارا جاد مراکز نمو طابق ای مات م خد هاي 
 هاي معنويو آموزه بافرهنگ

شکل از معاونت شهر مت شکیل مدیریت فرهنگی  اي هت
 نفعهاي ذيفرهنگی سازمان

 -هاي فرهنگیو امکانات جاذبهرســـانی موقعیت اطالع
 مذهبی شهر مشهد به گردشگران

به  بت  جاورین نســـ افزایش میزان احترام و تکریم م
 گردشگران

 افزایش انصاف و درستکاري اصناف در شهر مقصد
 افزایش اعتماد متقابل میان گردشگران و مجاورین

ــوالت  ــگري به قطب تولید محص ــد گردش تبدیل مقص
 فرهنگی

 توسعه فرهنگی

 پیامدها
ستفاده از جاذبه  هاي مذهبیافزایش حضور گردشگر و ا

 و گردشگري
مد  ـــبب افزایش درآ به س ـــهري  مدهاي ش افزایش درآ

 نفعانذي
مندي گردشــگران مذهبی از تعالیم افزایش فرصــت بهره

 معنوي

 ماندگاري گردشگر

 پایدار مقصد گردشگريتوسعه 
 نفعيذ يهاسازمان یاجتماع تیعمل به مسئول

 حفظ منابع محلی
 کیفیت زندگی افراد محلی
 کیفیت تجربه گردشگري

 پذیري مقصدافزایش رقابت
ها، صــالحیت و شــناخت واضــح و روشــن از نقش

 نفعان مختلفمسئولیت ذي

 توسعه پایدار گردشگري
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 احساس امنیت اجتماعی در بین زائرین و مجاورین
 ها و فضاهاي عمومیوضعیت امنیت فیزیکی ورودي

 کاهش میزان جرم و جنایت
 هاي منطقه در سایه دیپلماسی گردشگريهمگرایی ملت

 افزایش امنیت

 ونقل مسیرهاي منتهی به شهر مقصدایمنی درزمینه حمل
 شهريونقل درونایمنی حمل

 افزایش سطح بهداشت فضاهاي عمومی شهر مقصد
 افزایش ایمنی

 افزایش تعهد و تعلق مجاورین به شهر مقصد
 افزایش اقبال عمومی نسبت به وقف و نذر

 ترفیع جایگاه دین و اعتقادات مذهبی در میان مردم
 تعمیق هویت دینی

 ها و نیازهاي متنوع گردشگرانتوجه به فرهنگ
 کاهش فشار مالی مجاورین

 افزایش رفاه زائرین

 افزایش ارزش ویژه برند شهري
 تعیین سرود شهري

 شهري نوبتبهافزایش تعهد مجاورین 
 تشکیل تصویر برند شهري مطلوب براي نسل آینده

 ایجاد جاذبه براي نسل جوان
 ایجاد هویت برند مطلوب

 توسعه برند شهري

 افزایش آمادگی روحی زائر و گردشگر
 و انتقال معنویات به نسل آینده ریتأثافزایش 

 جلب نظر همه اعضاي خانواده براي ماندگاري بیشتر
 معنوي بارگاه مطهر به تمام نقاط شهرتوسعه حریم 

 افزایش کیفیت زیارت

 تعامل بیشتر مدیران به سبب کاهش تعارض اهداف
 يکار يموازتعامل بیشتر مدیران به سبب کاهش 

 هاها و اختیارات سازمانبازتعریف روشن مسئولیت
  ایجاد وفاق بین مدیران
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 موانع

شرایطی گفته می سازمانموانع به  ستیابی وشود که در اختیار  سبب ایجاد موانع در د  ها نبوده و 
هاي یک از ســازهها در هیچها، برخی از آنشــوند. با بررســی و تحلیل مقولهاجراي راهبردها می
ـــرایط علی، زمینه ـــانپیامدها قرار نگرفتگر، راهبردها و یا اي، مداخلهش  ، لذا با تحلیل ماهیتش

ها از جنس موانع هستند که ممکن است در ایجاد بستر مناسب براي روشن گردید که این مقوله
ها را با مشکل مواجه سازند. این موانع دستیابی به راهبردها و یا اجراي راهبردها ظاهر شوند و آن

یاد داده درروشژوهش پعنوان نوآوري به یاد را جود در تئوري دادهمو خألو  شــــدهیمعرفبن بن
سازي برند مقاصد موانع ایجاد تعامل معنویت و تجاري 7مرتفع نموده است. جدول  صورتنیبد

صاحبه ستخرج از م صل از کدهاي باز م شگري مذهبی را به تفکیک مفاهیم حا ر قالب ها دگرد
 دهد.ها یا طبقات نشان میمقوله

 سازي برند مقاصد گردشگري مذهبیجاريموانع ایجاد تعامل معنویت و ت .7جدول 
 کدگذاري محوري ها (طبقات)مقوله مفاهیم

 اثرات بازتولید نظام سیاسی در سطح خرد
 عدم نگاه ملی به توسعه شهري مشهد

یی اقدامات کالن سوناهم

نفعان ملی با منافع ذي

 شهري

 موانع

 هاي متولیي سازمانکار يمواز
 کلیديهاي منافع متعارض سازمان

عدم وجود برنامه جامع یا عدم پایبندي مدیران به 
 برنامه جامع

 هامنافع چندگانه سازمان
 هااقدامات متعارض سازمان

 هااهمیت بیشتر منافع مالی نسبت به سایر حوزه

 نیبی و سازماندرونتضاد 

 یسازمان

 هاي متولیاي مدیران سازمانعملکرد جزیره
 سازي بخشیبهینهنگاه بخشی مدیران و 

ستیابی به  عدم ارتباط ارزیابی عملکرد مدیران با د
 اهداف کالن

 عدم وجود ساختاري براي تقویت نگاه سیستمی

 ي بخشیسازنهیبه
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کل در  ـــ مدل  1ش گذاري ( کد یک)الگوي  یادتئوري داده پارادایم یت و  بن مل معنو عا براي ت
شان تجاري شگري مذهبی ن صد گرد صل کدگذاري محوري و  شدهدادهسازي برند مقا که حا

ـــاحبه هايو مقوله پردازي مفاهیمنظریه ـــل از مص ـــت. این نظریه پهاي حاص ـــر اس ژوهش حاض
ـــازوکاري را بیان می ـــگري مذهبی منافع ذيکند که از طریق آنس ـــد گردش نفعان را ها مقاص

 ساختار چندبخشی مدیریت گردشگري شهر

پدیده اصلی (طبقه 

 محوري):

معنویت و  تعامل

سازي برند تجاري

مقاصد گردشگري 

 

 راهبردها:

 تدوین استراتژي توسعه شهري -

 یکپارچگی مدیریت شهري -

هاي بخشی جاذبهتنوع -

 پیامدها:
 توسعه فرهنگی -

 ماندگاري گردشگر -

توسعه پایدار  -

 گردشگري

 افزایش ایمنی -

 افزایش امنیت -

 افزایش رفاه زائرین -

 توسعه برند شهري -

افزایش کیفیت  -

 

 :اي (بستر حاکم)شرایط زمینه

یان  - مل م عا تار ت ـــاخ اصــالح س
 هاي متولیسازمان

 منافع ذینفعانشناسایی و تامین  -
 مقصد گردشگري هايویژگی -
 گذاريتوسعه پایدار سرمایه -
 یکپارچگی مدیریت فرهنگی -

 اي:شرایط مداخله

 سازيآموزش و فرهنگ -
 گرایش به کارآفرینی -
 نفعهاي ذياصالح ساختار سازمان -
 

 شرایط علی:
 هاي سفرانگیزاننده -
 جانبه شهريتوسعه همه -
 وقوع رویدادها -
 رفاه مجاورین -
ها (دین اسالم، توصیه -

آیات و روایات و 

 موانع:

ناهمسویی اقدامات کالن ملی با  -
 نفعان شهريمنافع ذي

سازمانی و تضاد درون -
 سازمانیبین
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سازي درصدد ایجاد تعامل معنویت و تجاري آمدهدستبه يهامؤلفهتشخیص داده و با توجه به 

 است.برند مقصد گردشگري مذهبی 

 

 بنیادتئوري داده پارادایمیک)الگوي کدگذاري (مدل  .1شکل 
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 کدگذاري انتخابی

سوم در کدگذاري نظریه داده شریح نظریهمرحله  ست که هدف از  بنیاد ت یا کدگذاري انتخابی ا
ـــرف  ـــیف ص ـــت نه توص ها باید ها به نظریه، طبقهبراي تبدیل تحلیلپدیده. آن، تولید نظریه اس

صلی نظریه طوربه شوند که مرحله ا ستمنظم به یکدیگر مربوط  طبقه محوري را به  و پردازي ا
ا ر که به بهبود و توســعه بیشــتري نیاز دارند روابطیها ربط داده و مند به دیگر طبقهشــکل نظام

ـــالح می ـــگر پکند. در این مرحله اص ـــبژوهش ، یا موردمطالعهپدیده فهم خود از متن  برحس
ــورتبهپارادایم را چارچوب مدل  ــه می ص ریزد و پارادایم را به هم میکند یا مدل روایتی عرض

) که در قســمت 1390فرد و اســالمی، دهد (داناییترســیمی نظریه نهایی را نشــان می صــورتبه
 گیري بیان شده است.بحث و نتیجه

 گیريبحث و نتیجه

شگري داراي هویتی  صد گرد شهد بعدتکبرخی از مقا شگري مانند م صد گرد ستند اما مقا ي ه
ــتند که توجه به همه ابعاد جهت هممقدس داراي هویتی چندبع ــعه همهدي هس به جانافزایی و توس

سد. هدف این پژوهش واکاوي تعامل معنویت و تجاريضروري به نظر می صد ر سازي برند مقا
صاحبه ستخراج مفاهیم از متن م شهد بود که پس از ا شهر م شگري مذهبی در  ستهگرد بندي ها و د

به نظریه، مقولهیل تحلیلها، براي تبدها در قالب مقولهآن بهها  با یکدیگر مرتبها  ط طور منظم 
ـــ که مرحله اصلی نظریهشده ـــ طبقه محوري به شکل اند. در کدگذاري انتخابی ـ پردازي است ـ
ـــدهدادهها ربط مند به دیگر طبقهنظام ـــود (و در چارچوب یک روایت بیان می ش و  فردییداناش

بســط و  منظوربهها و از مصــاحبه شــدهاســتخراجهاي و مقوله ). با بررســی مفاهیم1390اســالمی، 
ضیه ایجاد تعامل معنویت و تجاري سترش ق شگري مذهبی،گ صد گرد  مدلی کلی سازي برند مقا

 پدیده محوري کهبر  ریتأثکند که با و بیان می نشــان داده شــده اســت 1گردید که در شــکل  ارائه
ــت، همان تعامل معنویت و تجاري ــگري مذهبی اس ــد گردش ــازي برند مقاص ــطهبهس اجراي  واس

ستیابی به  صله از آن میراهبردهاي ایجاد تعامل باعث د شرایط گردد.پیامدهاي حا صوص   در خ
علی باید به این نکته توجه داشـــت که به دلیل نیاز همه مقاصـــد گردشـــگري و ازجمله مقاصـــد 

سعه همهگرد شهري و لزوم شگري مذهبی به تو صد از ی نیتأمجانبه  ساکنین این مقا و  سوکرفاه 
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هاي درونی و بیرونی در گردشگران مانند نیاز به معنویت و زیارت و کسب تجربه وجود انگیزاننده

هاي فراوان در دین اســالم در خصــوص شــیرین ســفر و همچنین وجود آیات و روایات و توصــیه
ضـــرورت ایجاد تعامل  رویدادهاي دینی و مذهبی در مقاصـــد گردشـــگري مذهبی، ســـفر، وقوع

گردد. تعامل ی نمایان میروشــنبهســازي در برند مقاصــد گردشــگري مذهبی معنویت و تجاري
هري، توســعه شــ ژيســازي مســتلزم اتخاذ تصــمیماتی کالن مانند تدوین اســتراتمعنویت و تجاري

شهري و تنوعیک صالح شی جاذبهبخپارچگی مدیریت  ست. ا شهد ا شهر م شگري در  هاي گرد
شـود که اي محسـوب میهاي متولی امر گردشـگري ازجمله شـرایط زمینهسـاختار تعامل سـازمان

سهیل اجرا و پیاده صمیمات کالن و راهبردها میموجب ت سایی و سازي ت شنا گردد. در این رابطه 
مشهد  یفی که در راستاي توسعه گردشگري شهرها و وظانفعان متناسب با مسئولیتمنافع ذي نیتأم

شهر مشهد مانند برخورداري از  فردمنحصربههاي اي برخوردار است. ویژگیدارند از اهمیت ویژه
هاي هاي توســعه انواع گردشــگري، وجود جاذبهي مناســب، زیرســاختوهواآبمواهب طبیعی و 

تواند ي گردشگري جنگ و ... میهاگردشگري تفریحی، سالمت، تاریخی، مذهبی و حتی جاذبه
سعه  سازد. درکنار عوامل مذکور، تو ستر اجراي راهبردها را مهیا  سرمایهب  گذاري در بخشپایدار 

سترساز اجراي راهبردها بپارچگی مدیریت فرهنگی مذهبی و یک گردشگري ه در شهر مشهد نیز ب
وان به تها میثربخشــی اســتراتژيگر در راســتاي ارتقاء ارود. در رابطه با شــرایط مداخلهشــمار می

نگ به فره جه  بان، لزوم تو عه میز جام نار حق فرهنگی  ـــگران در ک فاوت گردش هاي متنوع و مت
صوص تقویت ارزشآموزش و فرهنگ شگران و سازي در خ هاي دینی و معنوي و تعامل با گرد

ــیانت از فرهنگ بومی و  ــتا،  پایداري اجتماعی فرهنگیص ــاره کرد. در این راس ش در اد بینایجاش
ــارکت در  ــکلجامعه میزبان درباره چگونگی مش ــتراتگیري ش ــگريژي اس درك  و پایدار گردش

صد به شگران در عنوان نظامی از فعاالن و فعالیتمق شگري و آموزش گرد ها در میان متولیان گرد
صوص فرهنگ و  سومآدابخ ضوي،  مجاورین و ور سیره ر شگري مذهبی از نگاه و  ترویج گرد

شرایطی مداخلهعنبه ستند. در گر در اجراي راهبردهاي تعامل معنویت و تجاريوان  سازي مؤثر ه
توان به توسعه فرهنگی مقصد گردشگري مذهبی، خصوص پیامدهاي مطلوب اجراي راهبردها می

عه رفاه زائرین، توس و پایدار گردشگري، افزایش ایمنی، امنیتتوسعه  ماندگاري بیشتر گردشگر،
ــهري ــتیت زیارت و ایجاد وفاق بین مدیران یفیارتقاء ک، برند ش ــاره نمود. در این میان نبایس از  اش
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یی اقدامات کالن ملی با منافع سوناهمسازي که موانع اجراي راهبردهاي تعامل معنویت و تجاري
ی متولیان امر گردشگري مذهبی در این مقاصد سازمان نیبسازمانی و نفعان شهري، تضاد درونذي
ــازمانهینهو ب ــی در این س ــازي بخش ــد و با اجراي تدابیري در ها و در نگاه مدیران آنس ها غافل ش

ضاد منافع ذيیی اقدامات متعارض با منافع ذيسوناهمسطح کالن،  شهر نفعان دنفعان محلی، ت ر 
ه مهاي متولی، عدم وجود برنامه جامع یا عدم پایبندي مدیران به برناي ســازمانکار يموازمشــهد، 

سازمان سازمانجامع، منافع چندگانه  سبت به ها، اقدامات متعارض  شتر منافع مالی ن ها و اهمیت بی
ها را کاست و با ایجاد ساختاري جهت تقویت نگاه سیستمی، شرایط را براي تسري آن سایر حوزه

در  یراناي مدســازي بخشــی مهیا نمود تا از عملکرد جزیرهدر میان مدیران و کاهش رویکرد بهینه
هاي متولی کاسته شود و شرایط براي ایجاد ساختاري چندبخشی در مدیریت گردشگري سازمان

 شهر مشهد فراهم گردد.

 پیشنهادهاي اجرائی

سوي مدیریتی یکپارچه و مورد وثوق  شهد از  شهر م شگري  سعه گرد سند راهبردي تو با تدوین 
هاي متولی اي و ملی، ســازماننفعان صــنعت گردشــگري در ســه ســطح محلی، منطقهتمامی ذي

ـــمتوانند با توجه به امکانات و تواناییمی ـــتیابی به چش انداز، اهداف را هاي خود در جهت دس
خاب نموده و  یب میانت بدین ترت ند.  مای یابی ن مدیران را ارز عارض و عملکرد   يازموتوان از ت

 هاي متولی در این بخش جلوگیري نمود.ي سازمانکار
یگر هستند که مکمل منابع د رگذاریتأثهاي شهري، منابع و امکانات زیادي در توسعه زیرساخت

سازمان ستر هايبوده و در اختیار  ست. ایجاد و گ ستفاده از منابع مکممتولی دیگر ا ل ش زمینه ا
ــازمان ــد مذهبی میس ــگري در مقاص ــگري در هاي متولی امر گردش ــعه گردش تواند باعث توس

 مقاصد گردشگري مذهبی گردد.
هاي توســعه مقاصــد گردشــگري مذهبی همچون مشــهد نیازمند تعامل تمامی تدوین اســتراتژي

وع توســعه شــهر بررســی شــود تا نگر، موضــنفعان در این مقاصــد اســت تا با نگاهی کلذي
ـــتراتژي ـــدهنیتدوهاي اس ـــارکت نفعان بوده و در اجراي آنمورد وثوق تمامی ذي ش ها مش

 خودجوش داشته باشند.
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شهري نمی سعه  صوص تو صوبات فرهنگی در خ صویب م ستیابی به چتنها با ت انداز شمتوان به د

ا هب جهت ضــمانت اجراي آنمطلوب امیدوار بود بلکه با تصــویب و اجراي ســازوکاري مناســ
 توان شاهد نیل به اهداف توسعه فرهنگی بود.می

شگري و  شی گرد شگر ریتأثبا توجه به اثر افزای ضرایب گرد صوالت وارداتی بر  ي معکوس مح
هاي تولید الزم اســت که متولیان گردشــگري مذهبی در شــهر مشــهد جهت اتخاذ اســتراتژي

ع جام خل  مذهبی در دا ـــوالت فرهنگی و  یان بخش همحص طات م با بان و افزایش ارت هاي میز
ید  ند. تول مای هاي این بخش جلوگیري ن مد تا از نشــــت درآ ند  مای قدام ن مختلف اقتصــــادي ا
شده و  صوالت فرهنگی در داخل جامعه میزبان همچنین باعث تقویت معنویت جامعه میزبان  مح

 گردد.سبب تقویت روح معنوي محصوالت فرهنگی می
هاي موازي و حتی با موضوع گردشگري مذهبی در شهر مشهد داراي نقش هاي مرتبطسازمان
تواند به هاي مرتبط با گردشـگري میهاي سـازماندر این زمینه هسـتند. بازتعریف نقش متناقض

 سازي در برند مقاصد گردشگري مذهبی کمک کند.ایجاد تعامل معنویت و تجاري
هاي زهاي متنوعی هستند که هر یک از سازمانها و نیامقاصد گردشگري مذهبی داراي فعالیت

ـــی از آن چه می نیتأمها را متولی بخش پار یت یک مدیر عدم برخورداري از  یل  به دل که  ند  کن
دهد. با تدوین سازوکاري مناسب براي ایجاد مدیریت تداخالتی در عملکرد این متولیان رخ می

ــهري می ــکالتی همچون بوروکرایکپارچه ش ــی اداري، توان از ایجاد مش ي، عدم کار يموازس
 هماهنگی، تعارض منافع و ... جلوگیري نمود.

نفعان گردشــگري مذهبی در مقاصــد مذهبی داراي منابع خاصــی هســتند که در دســتیابی به ذي
ستفاده میاهداف خود از آن شمها ا ستیابی به چ شهري، مدیریت تمامی این کنند. د انداز واحد 

کند که سازوکاري جهت مدیریت تمامی انداز طلب میسند چشم منابع را در جهت دستیابی به
 سازد.منابع را ضروري می

ــت ــت که با رعایت یکی از فرص ــگري مذهبی وجود اماکنی اس ــد گردش هاي موجود در مقاص
به قواعد الزم می به جاذبهتبدیل نمود و آن هاخانه موزهتوان  ـــگري در این ها را  هاي گردش

صد تبدیل نمود. ا شهد با معرفی چهرهمقا شهر م ضوي و  سان ر هاي بزرگی چون رهبر ستان خرا
 هاي ویژه است.معظم انقالب، استاد مطهري، استاد شریعتی و ... داراي این قابلیت
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هاي گردشگري مقاصد گردشگري مذهبی تنها با استفاده از ابزارهاي معمول کافی معرفی جاذبه
ــت و براي معرفی مطلوب آن باید از ا ــتگاهنیس لی تا الملهاي بینژانسها از آمکانات تمامی دس

ــفارتخانه ــانههاي ایران بهرهس  انکاررقابلیغهاي اجتماعی واقعیت گیري نمود. همچنین نفوذ رس
ـــتفاده از آن ـــت و اس ـــگري مذهبی میجامعه اس تواند در جهت جذب ها براي اهداف گردش

گذار، توســعه برند، ماندگاري تجارب ســفر و تبلیغات شــفاهی و توصــیه به گردشــگر و ســرمایه
 دیگران براي سفر به مقصد گردشگري از سوي بازدیدکنندگان قبلی بسیار مفید باشد.

هاي گردشـــگري فرهنگی، مذهبی، هاي فراوان ایجاد جاذبهشـــهر مشـــهد مقدس داراي قابلیت
وه بر ها به گردشگران عالسازي و معرفی آنایجاد، تجاري واسطهبهتفریحی و تاریخی است که 

شهر مشهد از آن شاعه فرهنگ معنوي  اي هایی برعنوان فرصتها بهکسب منافع فراوان، ضمن ا
 هر مشهد استفاده نمود.سازي برند شایجاد تعامل معنویت و تجاري
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