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ی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن اسیس اقتصادتبیین اثرات 

 خدمات گردشگری مشهد

 9، خلیل کالنتری2، ناصر برک پور8جمشیدی محمدجواد

 24/7/1397تاریخ پذیرش:  – 17/3/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی گردشگری مذهبی مشهد، توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را به همراه داشته ها لیپتانسبه  ازحد شیبتوجه 

ی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن اسیس اقتصاداست. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بستر 
اطالعات شهری مشهد توزیع  ی پایگاهها دادهنیل به این هدف ابتدا مبتنی بر  منظور بهخدمات گردشگری است. 

با افراد آگاه به شرایط اقتصاد . سپس از طریق مصاحبه شود یمنامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد تبیین 
تبیین  توزیع نامتوازن خدمات گردشگری بری مذهب یگردشگراثرات اقتصاد سیاسی سیاسی شهر مشهد، 

 بر حاکم یاسیس اقتصاد طیشراری مذهبی و ی پژوهش بیانگر نقش کنشگران گردشگها افتهی .گردد یم
 نیتر مهمی مذهبی بر تشدید تمرکز خدمات گردشگری پیرامون حرم مطهر رضوی است. از گردشگر

به تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری، تهیه طرح جامع گردشگری شهری مشهد  توان یمراهکارهای پژوهشی 
جامعه مدنی در بستر اقتصاد سیاسی شهر مشهد اشاره بخش خصوصی و  گذاران هیسرماو ارتقای سطح مشارکت 

 نمود.

 .مذهبی یگردشگراقتصاد سیاسی، خدمات گردشگری، شهر مشهد، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

محلی در زمینه  اقتصاد برای اهمیت گردشگری ،شهری جوامع از در بسیاری اخیر یها سال در 

مازانک و است )مدنظر قرار گرفته  شیزپا شیب ثروت تولید و اقتصاد تحریک اشتغال، ایجاد

 عنوان به بلکه ،توسعه کاتالیزور یک عنوان به تنها نه به شکلی که گردشگری (؛2003، 8ووبر

بخش  (.2007، 2یانگاست )قرار گرفته  مدنظر اقتصادی و سیاسی تغییرات عاملی برای

 بیشتر گردشگران و برای جذب زمینه را ،شهر در نوآورانه راهبردهای اجرای گردشگری با

استفاده از  ،کشورها به همین دلیل در بیشتر .سازدفراهم می در شهر افزوده ارزش و تولید درآمد

؛ 2082، 9ریفایاست )گرفته  مدنظر قرار شیازپ شیب توسعه شهری در گردشگری یها تیقابل

 (.2007یانگ، 

شود  یمتماعی به شهر دیکته توسط نیروهای سیاسی، اقتصادی و اج ،فرآیند تولید فضای شهری 

سرمایه مداخله و عمل در جوامع محلی طبق رویکرد اقتصاد سیاسی، زمان،  (.2080 ،4هاتسون)

 ،رویکرد اقتصاد سیاسی(. 2001 ،1همکاران و الریهاست )خاصی  یها گروهمحدود به افراد و 

ی معینی از طبقات ها گروه ،ها آنکه از راه  کند یم دیتأکی اجتماعی و نهادینی ها انیجربر تحلیل 

سیاسی، تخصیص منابع تولیدی و کمیاب را در حال و آینده در راستای منافع خود -پرنفوذ اقتصادی

مسائل شهری را  لح راه، فضابه  سیاسی اقتصاد دیدگاه. (  8914، عبدی و نژاد حاتمی)کنند یممهار 

 ساختاری تغییرات و اقتصادی و سیاسی -اجتماعی نظام تحوالت به شکلی بنیادین و با توجه به

 .(8911، و همکاران  وفا مهدوی)دهد یممورد مطالعه قرار  یدار هیسرما

در زمینه تحلیل قدرت و نقش کنشگران کلیدی توسعه شهری در بستر اقتصاد سیاسی ایران  

 و یدهاقان ینیحس ؛8934 آسوده، و زاده نیاماست )متنوعی صورت پذیرفته  یاه پژوهش

 و انیکاظم ؛8919 ان،یکاظم ؛8916 فرد، یصالح ؛8939 ،و همکاران یلیسرخ ؛8931 رت،یبص

و  یمؤمن ؛8911 همکاران، و وفا یمهدو ؛8930 میرعابدینی، و کاظمیان ؛8934 ،یلیجل

اقتصاد سیاسی بستر مورد  یها مؤلفهبر توجه بهینه به  ها هشپژو. در تمامی این (8917 ،همکاران
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قدرت کنشگران کلیدی توسعه شهری از قبیل دولت، بخش  یها اهرممطالعه و شناسایی 

شده  دیتأکعمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی در راستای تعدیل مسائل توسعه شهری 

اقتصاد سیاسی بر فرآیند  رگذاریتأث یها مؤلفه تر ینیعتحلیل  منظور بهاست. از طرف دیگر 

قدرت کنشگران کلیدی  یها اهرمتحوالت شهری برخی از محققان بر مطالعه اثرات فضایی 

 ؛8931 ان،یعیرف و شاملو یمانیا ؛8934 پور، یحج و افراخته) ندینما یم دیتأکتوسعه شهری 

 همکاران، و وفا یهدوم ؛8930 انه،یاب یمحمل ؛8919 ان،یکاظم ؛8931 ،و همکاران شاملو یمانیا

 ساز نهیزم. این محققان مطالعه بازتاب فضایی عمل کنشگران کلیدی توسعه شهری را (8911

. عالوه بر این در زمینه مطالعات آورند یماصلی مسائل شهری به شمار  یها شهیرتحلیل درست 

 سی،اقتصادی و سیا متنوعی بر روی مطالعه کنشگران کلیدی یها پژوهشگردشگری شهری، 

 ژهیو بهبر تحوالت گردشگری شهری  رگذاریتأثسیاسی  ساختارهای و ذینفع یها گروه

 یفتح و زپوریعز ;8938 ،و همکاران سقاییاست )گردشگری شهری مشهد صورت پذیرفته 

که این  هرچند(. 8939 قهرمان، و ینوغان ;8917 ،و همکاران یلطف ;8930 ،یقدم ;2087 زاده،

اقتصاد سیاسی گردشگری شهری است  یها مؤلفهفضایی در تحلیل مطالعات فاقد رویکردی 

ولی در میان مطالعات گردشگری شهری پیش از خود از رویکرد جدیدی در تحلیل مسائل 

 گردشگری شهری مشهد برخوردار هستند.

تحوالت  یالملل نیبگردشگران داخلی و  توجه قابلجذب  اخیر، با یها دههدر شهر مشهد  

از  متأثردر ساختار شهری خود تجربه کرده است. بخش اعظم این تحوالت  را یتوجه قابل

و جایگاه  اند شدهگردشگرانی است که به قصد زیارت بارگاه مطهر رضوی عازم این شهر 

 .اند دادهگردشگری این شهر ارتقا  یها گونهگردشگری مذهبی شهر مشهد را در مقایسه با سایر 

 دیبازدخواهان  ،بارگاه مطهر رضوی ارتیز بر عالوه داز طرف دیگر گردشگران شهری مشه

توجه . (2087 و همکاران، ینیالحس مالزمهستند )این شهر  یگردشگر یها جاذبه گرید از

فضایی نهفته در گردشگری  یها لیپتانسکنشگران گردشگری شهری مشهد به  ازحد شیب

است. این مسائل با غفلت آورده  به وجودمذهبی مسائل متنوعی را در ساختار شهری مشهد 
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این شهر تشدید شده است.  8گردشگری یها جاذبهپیشران فضایی سایر  یها لیپتانسکنشگران از 

خدمات گردشگری شهری در هسته سنتی شهر مشهد  ازاندازه شیبیکی از این مسائل تمرکز 

ازدحام گردشگری مذهبی است. این امر تشدید  یها لیپتانسبرای استفاده هر چه بیشتر از 

 واحدهای مستقل یریگ شکلفعالیتی پیرامون حرم مطهر رضوی را به همراه داشته است. 

در بافت سنتی شهر، زندگی برای شهروندان در این  بازارچه و سنتی بازار و بازارچه تجاری،

 در سودآور یها یکاربر ازحد شیب روبرو ساخته است. بارگذاری یا دهیعدپهنه را با مشکالت 

شهر مشهد در این  سنتی هویتی بافت یها ارزش تخریب و وسیع حرم منجر به تغییرات پیرامون

 یها یگذار هیسرما پهنه، نیا در ملک و نیزم یباال متیق گر،ید طرف از. منطقه شده است

 کرده دیتشد را شهر از بخش نیا در یتجار و یاقامت یواحدها احداث و ساختمان گسترده

منجر به عدم توازن در سازمان  تنها نهاین تمرکز فعالیتی (. 8939 همکاران، و یلیسرخاست )

گردشگری  یها جاذبهپیشران فضایی سایر  یها لیپتانسفعالیتی شهر مشهد شده است بلکه 

مجموعه موارد فوق بیانگر عدم  2شهری مشهد را نیز به شکل بالقوه به حال خود واگذاشته است.

ن بستر اقتصاد سیاسی مذهبی از سوی کنشگرا مدیریت بهینه اثرات فضایی گردشگری

عدم هماهنگی میان کنشگران گردشگری مذهبی، همچنین مشهد است.  گردشگری شهر

پیرامونی حرم رضوی تشدید نموده است. بازخورد اثرات  یها پهنهسوداگری فضایی را در 

ی ها جاذبهگردشگری پیرامون فضایی این عدم هماهنگی در پراکنش نامتوازن خدمات 

 هویدا شده است. گردشگری شهری مشهد

تمرکز  ساز نهیزماقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد  رسد یمبه نظر  درمجموع 

 ریسا یرو بر بهینه یگذار هیسرما گردشگری مذهبی و عدم یها لیپتانسبر  ازاندازه شیب

مشهد  شهری مشهد شده است و توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر یگردشگر یها گونه

                                                                                                                                                                                 

 یها به جاذبه توان یگردشگری شهری مشهد م یها جاذبه نیتر گردشگری مذهبی، از مهم یها عالوه بر  جاذبه .1

 گردشگری فراغتی اشاره نمود. یاه گردشگری خرید و جاذبه

تاریخی  یها به عدم توسعه بهینه خدمات گردشگری شهری پیرامون جاذبه توان یمصادیق این موضوع م نیتر از مهم .2

عنوان جاذبه اول گردشگران بعد از حرم مطهر  و تفریحی شهر مشهد اشاره نمود که خود باعث انتخاب مراکز خرید به

 .(1371سلطانی و شاهنوشی, )رضوی شده است
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بررسی اثرات بستر با توجه به موارد فوق، هدف اصلی پژوهش حاضر  را تشدید نموده است.

 سؤاالت. ی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری استاسیس اقتصاد

ی گردشگری مذهبی اسیس اقتصادعنوان نمود: بستر  گونه نیا توان یمپژوهش حاضر را نیز 

چه راهکارهایی را برای  است؟ و داشتهر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد چه اثراتی ب

 قرار داد؟ مدنظر توان یمتعدیل شرایط موجود 

اثـرات   قبلـی،  یهـا  پـژوهش بـا مـرور    تـا  شـود  یمـ تـالش   ابتـدا پاسخ بـه مسـائل فـوق،     منظور به 

شـهری   ائلمسـ اهمیت توجه به بستر اقتصاد سیاسـی در تحلیـل    گردشگری بر تحوالت شهری و

پراکنش نـامتوازن فضـایی    8ی پایگاه اطالعات شهری مشهدها دادهبا تحلیل  ،در ادامه .تبیین شود

با  افتهیساختاری نیمه ها مصاحبهاز طریق سپس،  .شود یمخدمات گردشگری شهری مشهد تبیین 

 نـامتوازن  عیتوز بر یمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثراتمذهبی مشهد، گردشگری کنشگران 

تعدیل توزیع نامتوازن خدمات گردشـگری   منظور به. در پایان شود یمی تبیین گردشگر خدمات

بـرای   مختلف گردشگری شهری مشهد، راهکارهـایی  یها گونهمتوازن از پتانسیل  یبردار بهرهو 

 .شود یمتعدیل شرایط موجود ارائه 

 

 شهریو توسعه گردشگری 

 مذهبی اماکن از دیدار منظور به که است گریگردش  عمده اشکال از یکی مذهبی گردشگری 

 همه یمذهب گردشگری(. 8938 ،یبیط و یبدر) ردیگ یم شکل مذهبی و دینی فرایض انجام و

 یبروجن ضرغام) ردیگ یم بر در را کنند یم سفر یمذهب مقاصد به یمذهب اهداف برای که یکسان

 ها آن سفر یاصل هدف که ندهست یافراد یمذهب گردشگرانبه عبارتی (. 8930 دلو،یتوح و

 ،یمذهب گردشگران (.2081 ،2نیفیگر و راجباشد ) مقدس و یمذهب اماکن از دیبازد
                                                                                                                                                                                 

1
توسعه شهر مشهد که با  یها طرحاولیه مورد نیاز برای  یها دادهپایگاه اطالعات شهری مشهد مجموعه است از  

توسعه شهری مشهد  یها طرحهمکاری اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی، شهرداری شهر مشهد و مشاوران 

تعداد افراد شاغل در خدمات گردشگری  است. آمار شده ی آور جمعاه اطالعاتی یکپارچه در قالب یک پایگ

 شهری مشهد از این پایگاه استخراج شده است.

2 Raj & Griffin 
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 انجام ،یمذهب یها ادمانی آثار، اماکن، ارتیز یبرا که ندیآ یم شمار به یفرهنگ یگردشگران

 رسف یمذهب یها مکان به فراغت اوقات گذران و آموزش و جیترو ،ینید و یمذهب اعمال

 اماکن از دیبازد یمذهب گردشگران یاصل زهیانگ(. 8931 ،و همکاران نژاد حاجیکنند ) یم

 یارتقا عامل ،کنند یم سفر یشهر مقاصد به که مذهبی گردشگران. است یمذهب مقدس

 گردشگری شهرهای اقتصادی بهبود و درآمدها افزایش اشتغال، ایجاد ،شهری یها رساختیز

 (.8939 ،کارانو هم فیروزجائیانهستند )

 عنوان بهاز طرف دیگر با استقرار مقاصد گردشگری مذهبی در شهرها، این نوع گردشگری  

 به گردشگری اضافه سازی پسوند شهری .شود یماز گردشگری شهری نیز مطرح  یا گونه

 یها جاذبهبازدید و دسترسی به  منظور بهمفهومی فضایی بخشیده است و گردشگری شهری 

 یشهر یگردشگربه عبارتی  .(2082 ،8اشوورث) ونددیپ یم به وقوعهای شهری مستقر در فضا

ادواردز و ) ردیگ یم بر در را شوند یم ختم یشهر مقاصد به که یگردشگر انواع تمام

در زمینه تسهیالت رفاهی  یتوجه قابل یگذار هیسرمااخیر  یها دههدر (. 2001، 2همکاران

 و اصلی ارکان از یکی ه است. ریفای گردشگری راگردشگری در مناطق شهری صورت پذیرفت

 مهمی درآمد، نقش اشتغال و ایجاد که عالوه بر داند یمشهرهای گردشگری  اقتصادی محرک

اشوورث  .(2082ریفای، کند ) یم ایفا عمومی توسعه خدمات و شهری یها رساختیز حفظ در

 تواند یم که شمارد یبرم انجه اقتصادی یها تیفعال نیتر مهم از را یکی ( گردشگری2082)

 بزرگ را نهادهای نماید. این محقق شهرها نصیب شهرها را یتوجه قابل اقتصادی منافع

و  دهند یمدر اختیار گردشگران قرار  را فضاهای متنوعی و که عملکردها داند یم یا چندمنظوره

ابعاد اقتصادی و آن  نوبه بهو  شود یمشهرها تسهیل  به از این طریق است که جذب گردشگران

 ایجاد. (2082 اشوورث،شود ) یمشهری دچار دگرگونی  ساختاراجتماعی و کالبدی شهری و 

اقتصادی  شهر، از اثرات اساسی خدمات به بهتر دسترسی باالتر و دستمزد مهارت، اشتغال و

 یها بخشتقاضای سایر  بر میرمستقیغ شهری است که به شکل ساختارگردشگری بر  مستقیم

 (2001همکاران )ادجل و همچنین  (.2081بانرجی و همکاران، ) گذارد یمادی اثر اقتص

. این محققین ندینما یمو توسعه خدمات گردشگری معرفی  یریگ شکلرا عامل  گردشگری
                                                                                                                                                                                 

1 Ashworth 

2 Edwards 
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 نیاز مورد خدمات از یا گسترده طیف مولد اشتغال، عنوان بهکه گردشگری  کنند یماشاره 

 و اشوورثدر این رابطه  .آورد یم به وجود جدید شهری یها تیفعالگردشگران را در قالب 

 یها فروشگاه و یفروش خرده مراکز به یشهر یگردشگر خدمات نیتر مهم از( 2088) جیپ

 .ندینما یماشاره  ها هتل ،ییرایپذ یها رستوران ،یا رهیزنج

 تصادی، اجتماعی،سازنده، اثرات منفی متنوعی را نیز بر ابعاد اق گردشگری شهری عالوه بر اثرات 

 و ییتقوا ؛8932 همکاران، و سماکوش این میابراه) دینما یمشهر تحمیل  یطیمح ستیز و سیاسی

 ؛8934 ،یجعفر و این ییرضا ؛8939 همکاران، و نژاد یحاتم ؛8934 ،یموریت ؛8930 ،یصفرآباد

 یها نهیزه ( با ارزیابی2088) یلیه .(8916 ،ینوروز ؛8917همکاران، و یمؤمن ؛8930 ،یقدم

 منافع و ها نهیهز پردازد این محققعمومی می سرمایه بر شهری گردشگری اثرات سنجش به اقتصادی

 ارائه شده است: 8در شکل  ی نموده کهبند دستهخالصه  طور به را گردشگری شهری

 
 (2111، 1یهیلاز )ی گردشگری شهری برگرفته طیمح ستیزی اقتصادی، اجتماعی و ها نهیهز. منافع و 1شکل 

 

 یزندگ استانداردهای بهبود و شغلی یها فرصت توسعه گردشگری عالوه بر افزایش 

به  تواند یم، (8916 فرد، یصالح ؛8934 ،یموریت ؛8932 همکاران، و سماکوش این میابراه)

 (.2084و همکاران،  2استایلیدیسشود )برای ساکنین محلی منجر  زندگی یها نهیهز افزایش

 جادیا مت،یق شیافزا باعث تواند یم یگردشگر یها جاذبهبا  جوار هم تجمع از یشنا یها صرفه

                                                                                                                                                                                 

1 Heeley 

2 Stylidis 
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شود  ی گردشگریشهرها مختلف یها پهنه انیم نابرابر یاقتصاد توسعه به منجر تیدرنها و تورم

 (.2001، 8سی یرل)

 گردشگری اقتصاد سیاسی

کارکردی متقابل اقتصاد سیاسی را عبارتی برای توصیف اثرات  ( اصطالح اقتصاد2001) 2کیوز 

 دهیچیپ رابطه کننده میترس سیاسی اقتصاد محقق نیا نظر به .داند یماقتصاد بر سیاست و بالعکس 

 یندهایفرآ و( جامعه در منابع آمرانه صیتخص و مردم دولت، لیقب از) یاسیس یندهایفرآ انیم

از صاد سیاسی اقت( 2080) 9موسدال به نظر .است( دیتول مختلف یها وهیش لیقب از) یاقتصاد

روابط اجتماعی جوامع به دنبال بازگرداندن تغییرات اجتماعی در راستای درک ساختار و  طریق

اتخاذ رویکرد  اصوالً ،(8911همکاران )مهدوی وفا و  .است تر عادالنهدستیابی به شرایطی 

تحوالت  علل را ابزاری برای بررسی سیاسی کنشگران اقتصاد نقش در قبال تحلیل فضایی

( 2002) 4سلرز .پردازد یمبروز مسائل  شهیرکه به  دانند یم ها سکونتگاهدر  گرفته شکلفضایی 

حاکمیت شهری و دولت محلی را  یها رساختیز، گذار قانوننظام بازار، دولت و نهادهای 

 ( اقتصاد2082) 1به نظر میر. دینما یماقتصاد سیاسی شهری معرفی  کننده نییتب یها مؤلفه عنوان به

. به پردازد یم گردشگری مصرف و تولید بر قدرت روابط از ناشی اثرات به گردشگری یاسیس

 یها اهرمبر فرآیند توسعه گردشگری و نحوه تعامل  رگذاریتأثعبارتی شناسایی کنشگران اصلی 

 6هیالر. دیآ یمگردشگری به شمار  سیاسی اهداف اقتصاد نیتر مهمقدرت کنشگران مذکور از 

گردشگری شهری رابطه  یها حوزه یزیر برنامه( میان اقتصاد، سیاست و 2001همکاران ) و

به نظر این محققان طبق رویکرد اقتصاد سیاسی، زمان و سرمایه مداخله و  متقابلی قائل هستند.

                                                                                                                                                                                 
1 Searle 
2 Caves 

3 Mosedale 

4 Sellers 

5 mair 

6 Hayllar 
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دلیل آن ناشی از  نیتر مهمخاصی است که  یها گروهعمل در جوامع محلی محدود به افراد و 

 ،(8917همکاران )و وجود رقابت اجتماعی است. لطفی و  ها هگروسطح دانش و تخصص این 

 یها گروه سیاسی، ی را مطالعه نقش کنشگرانگردشگری اسیس اقتصاد مدنظرمباحث  نیتر مهم

 و نقش میتنظ دولت، گاهیجا. به عبارتی بررسی دانند یمیکدیگر  بر سیاسی ساختارهای و ذینفع

 یمحل سطح در یگریانجیم قالب در مداخله نیوانق و قواعد میترس ،یگردشگر صدامق کارکرد

 نیتر مهماز  ،زبانیم جامعه در نفعیذ یها گروه یحام ،یمل سطح درو  کنندگان مصرف نفع به

 .شود یمی به آن توجه گردشگری اسیس اقتصاد درمباحثی است که 

 

 پژوهشو روند انجام مدل مفهومی 

 .دادمدنظر قرار  2شکل  قالبدر  توان یمرا  مدل مفهومی پژوهش ی قبلی،ها بخشبا توجه به  

ی اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع ها مؤلفهطبق این مدل در پژوهش حاضر اثرات 

 .ردیگ یمنامتوازن خدمات گردشگری مورد واکاوی قرار 

 

 مدل مفهومی پژوهش .2شکل 
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نامتوازن خدمات  کمی و کیفی. توزیع یها روشروش تحقیق پژوهش حاضر تلفیقی است از 

پایگاه اطالعات شهری  یها دادهگردشگری شهر مشهد مبتنی بر روش کمی و با استفاده از 

بر توزیع  گردشگری مذهبی مشهد یاسیس اقتصاداثرات تبیین . همچنین شود یممشهد تبیین 

مصاحبه با افراد آگاه به شرایط نامتوازن خدمات گردشگری مبتنی بر روشی کیفی و از طریق 

. با توجه به موارد فوق ردیپذ یمصورت  اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی مشهد

 مدنظر قرار داد. 9شکل  قالب در توان یمفرآیند مطالعاتی پژوهش حاضر را 

 

 پژوهش انجام روند .3شکل 

 

 تبیین توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد

سرشماری آماری صنعتی و کارگاهی شهر ی بر تبیین توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مبتن

استخراج شده است.  پایگاه اطالعات شهری مشهد یها دادهکه از  است 8914مشهد در سال 

استاندارد  کدمبتنی بر این آمار تعداد افراد شاغل در هر یک از خدمات گردشگری مبتنی بر 

آماری شهر مشهد ارائه شده  حوزه 8278به تفکیک در  (ISIC)8 یصنعتی بند طبقهی الملل نیب

و  ها هتلخدمات گردشگری شهری مورد مطالعه در این پژوهش در سه دسته اصلی است. 

 8. در جدول قرار گرفته است مدنظر یفروش خردهو خدمات  ها کافهو  ها رستورانمراکز اقامتی، 

د مطالعه مرتبط با شاغلین در هر یک از اصناف فعال در خدمات گردشگری مور ISICبه کد 

 اشاره شده است.

                                                                                                                                                                                 

1 . International standard of industrial classification 
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 اصناف و مشاغل مرتبط با خدمات گردشگری مورد مطالعه در پژوهش .1جدول 

 اصناف نام ISICکد  خدمات گردشگری

ی واجد این ها حوزهتعداد 

 1221فعالیت از میان 

 1حوزه آماری

و  ها هتلخدمات 

 مراکز اقامتی

 02 ران، مجتمع جهانگردی، هتل رستوآپارتمان هتلهتل،  0011

 101 زائرسرا، مسافرخانه، مهمانسرا 0012

 ها کافهو  ها رستوران

0021 
سنتی، سالن  خانه سفرهیی، رایتاالر پذرستوران، 

 غذاخوری
222 

 231 کبابی، بریانی، آش فروشی 0022

 424 فروشی ی، همبرگرفروش چیساندوی، تزافروشیپ 0023

 22 خانه قهوهدیزی سرا،  0024

 01 پزی قلوه و رکی، دلجگ 0020

 124 یفروش یبستن و ، آبمیوهایتر کافه 0029

خدمات 

 یفروش خرده
0021 

 و ییمواد غذای ا رهیزنجسوپرمارکت، فروشگاه غیر 

 دخانیات
222 

 

خدمات گردشگری ارائه شده در  به پراکنش فضایی هر یک از 6و  1، 4ی ها شکلهمچنین در 

 اشاره شده است. 8جدول 

 

                                                                                                                                                                                 

فضایی پایگاه اطالعات  یها آماری با استفاده از داده یها واجد فعالیت مورد نظر در حوزه یها تعیین تعداد حوزه .1

 صورت پذیرفته است. ArcGIS10افزار  نرم یها تیشهری مشهد و مبتنی بر  قابل



   8931پاییز  ،74شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم،  علمی فصلنامه 202
 

 

 

 و مراکز اقامتی ها هتلپراکنش فضایی  .1شکل 
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 ها کافهو  ها رستورانپراکنش فضایی  .3شکل 
 



   8931پاییز  ،74شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم،  علمی فصلنامه 204
 

 

 یفروش خردهپراکنش فضایی خدمات  .3شکل 
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، بیانگر موقعیت فضایی 8جدول ارائه شده در خدمات گردشگری تعداد شاغلین در هر یک از 

 یها شکل با توجه به ی شهر مشهد است.حوزه آمار 8278هر یک از خدمات مذکور در سطح 

 عنوان به خدمات گردشگری مورد مطالعه پیرامون حرم مطهر رضوی ی ازتوجه قابل، بخش فوق

 .اند شدهمتمرکز  جاذبه مذهبی این شهر نیتر مهم

 مشهد مذهبیگردشگری کلیدی کنشگران 

بستر مطالعاتی اصلی کنشگران متنوعی در زمینه  یها یبند میتقساقتصاد سیاسی پژوهشگران  

 به آن اشاره شده است. 2جدول  که در اند نمودهارائه 
 پژوهش حاضر مدنظری بند میتقسی کنشگران اقتصاد سیاسی با بند میتقسمقایسه انواع  .2جدول 

 اقتصاد سیاسیانواع کنشگران  پژوهشگران 

تقس
 می

بند
ی سایر

 
پژوهشگران از 

کنشگران
 

صاد
اقت

س 
ی

اس
 ی

ران کنشگ یبند طبقه

 نلیگملهم از 

(2089) 

کنشگران 

 خصوصی

کنشگران عمومی متشکل از سایر کنشگران گردشگری 

 شهری

کنشگران اقتصاد 

سیاسی شهری تهران 

 انیکاظمملهم از 

کاظمیان و  ؛(8919)

(؛ 8934) یلیجل

حسینی دهاقانی و 

 (8931) رتیبص

 گذاران هیسرما

بخش 

 خصوصی

 نهادهای دولتی
نهادهای 

 عمومی
 ردمینهاد م

سایر 

نهادهای 

 کلیدی

اقتصاد کنشگران 

سیاسی گردشگری 

 میک شهری ملهم از

 یرافا( و 2089)

شاغلین بخش 

 گردشگر،

 یها بنگاه

دولت مرکزی 

 و دولت محلی

 

- 

نهادهای مردمی 

فعال در بخش 

گردشگری، 

ساکنین محلی، 

- 
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 اقتصاد سیاسیانواع کنشگران  پژوهشگران 

 تجاری (2007)

 

 گردشگران

 

کنشگران اقتصاد 

سیاسی شهری ملهم 

(؛ 2001) وزیکاز 

(؛ 8337) لوریت

 (8337ووگل )

 داران هیسرما

بخش 

 خصوصی

 یها دولت

 محلی
 - جامعه مدنی -

تقس
 می

بند
ش حاضر

ی مدنظر پژوه
 

کنشگران بستر 

 مطالعاتی شهر مشهد

 گذاران هیسرما

بخش 

 خصوصی

 یدولتنهادهای 

استانداری، )

اداره راه و 

شهرسازی و 

سازمان میراث 

فرهنگی و 

گردشگری 

خراسان 

 رضوی(

مدیریت 

 یشهر

شهرداری و )

شورای 

اسالمی شهر 

 مشهد(

گردشگران و 

شهروندان 

 کنندگان )مصرف

 فضا(

آستان 

قدس 

 رضوی

 

 جج

Kim،2013 Ra) (1374 ،جلیلی &کاظمیان  ;1323 ،کاظمیان ;1370 ،بصیرت &حسینی دهاقانی ) ffay; ،2007 ). (Caves،2005  ).Taylor( ،Taylor1998 ،1998 ) .(Vogel،1997 ). 

، کنشگران بستر اقتصاد سیاسی در چهار دسته ی صورت پذیرفتهبند میتقس نیتر متنوعدر 

بخش خصوصی  ذارانگ هیسرمانهادهای دولتی، نهادهای عمومی، نهادهای مردمی و 

کنشگران کلیدی گردشگری شهر مشهد نیز در ی بند میتقساین  با توجه به. اند شده یبند میتقس

 عنوان بهگردشگران و شهروندان  مطالعات میدانی طبق. اند گرفتهمورد مطالعه قرار مذهبی 

ای همچنین نهاده. ندیآ یمبه شمار این کنشگران  نیتر مهمیکی از فضا  کنندگان مصرف
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 ها آن نیتر مهمهستند که از  رگذاریتأثمختلفی در پیشبرد و توسعه گردشگری مذهبی مشهد 

مشهد،  مذهبیجاذبه گردشگری  نیتر بزرگمتولی  عنوان بهبه آستان قدس رضوی  توان یم

توسعه شهری و متولیان اصلی  یها طرحمجریان  عنوان بهشهرداری و شورای اسالمی مشهد 

به نهادهای دولتی از قبیل استانداری، سازمان راه و شهرسازی و سازمان  مدیریت شهری مشهد،

شهری گردشگری کنشگران دولتی  عنوان بهسان رضوی میراث فرهنگی و گردشگری خرا

 بخش خصوصی گذاران هیسرماو به  دولتی و حاکمیت مرکزی یها استیسو مجری  مشهد

ن قدس رضوی در تحوالت فضایی اغماض آستا قابل ریغبا توجه به نقش اشاره نمود. 

دیگری با عنوان سایر نهادهای کلیدی به  یبند دسته، 2در جدول گردشگری مذهبی مشهد، 

 سایر پژوهشگران اضافه شده است. یبند میتقس

 

 مشهد یمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثرات نییتب

متوازن خدمات توزیع نا بر مشهد یمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثرات نییتب منظور به 

. مصاحبۀ نیمه ساختاریافته شده استنیمه ساختاریافته استفاده  مصاحبهاز روش گردشگری 

 سؤاالت، شوندگان مصاحبهو از  شود یماست که سؤاالت مصاحبه از قبل تعیین  یا مصاحبه

خود در ارتباط با مسائل  یها پاسخدر ارائه  شوندگان مصاحبهولی  شود یممشابهی پرسیده 

در فرآیند  سؤاالتبیان و ترتیب  وهیشیده شده آزاد هستند. همچنین جزئیات مصاحبه، پرس

 شوندگان مصاحبهواکاوی دقیق نظرات  منظور به. همچنین (8914 ،دالور)شود یممصاحبه تعیین 

در  .شود یممحوری پرسیده  یها پرسشضمنی زیادی در حین مصاحبه و در میان  یها رسشپ

نقش تا با توجه به شرایط حاکم بر بستر اقتصاد سیاسی مشهد،  شود یمفرآیند مصاحبه تالش 

مورد توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد کلیدی گردشگری مذهبی در  کنشگران

 واکاوی قرار گیرد.
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 صاحبهانجام م

و  8936 اسفندماههدفمند در  یریگ نمونهبا استفاده از روش  شوندگان مصاحبهانتخاب  

 شوندگان مصاحبهپذیرفته است. به همین منظور تالش شده است تا  صورت 8937 ماه نیفرورد

را افرادی تشکیل دهند که بیشترین اطالعات را از مسائل مدنظر پژوهش داشته باشند. با توجه به 

که  اند شدهانتخاب  8از مدیران نهادهایی شوندگان مصاحبهعات میدانی صورت پذیرفته مطال

. ندینما یمبازی  2نقشی کلیدی را در بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد ینوع به

از میان افرادی انتخاب شوند که عالوه بر  شوندگان مصاحبهعالوه بر این تالش شده است تا 

نهادهای گردشگری مشهد از تحصیالت تکمیلی دانشگاهی نیز برخوردار سوابق مدیریتی در 

، در ها آندر خصوص عدم افشای نام  شوندگان مصاحبهبا توجه به تعهد داده شده به  باشند.

بعد از  اشاره شده است. ها آنو سوابق فردی  شونده مصاحبهبه کدهای مرتبط با هر  9جدول 

ادامه یافت.  9مصاحبه با افراد بعدی تا دستیابی به اشباع نظری انجام مصاحبه با افراد مورد نظر،

مطالب مصاحبه به حالت تکرار رسید اع نظری در مصاحبه هفدهم حاصل شد. در این مرحله اشب

 قبلی اضافه نشد. یها مصاحبهو مطلب جدیدی به مطالب ارائه شده در 
 شوندگان مصاحبهکدها و سوابق فردی  .3جدول 

ان انواع کنشگر

گردشگری شهری 

 مشهد

کد 

 شوندگان مصاحبه
 شوندگان مصاحبهی ا حرفهسوابق 

مدیران شهرداری و 

اعضای شورای 

اسالمی شهر مشهد 

)مدیریت شهری 

1 
سال تجربه  20 از مسئولین ارشد شهرداری مشهد با بیش از

 فعالیت در مدیریت شهری مشهد

2 
نشگاه و دارای مدرک از مسئولین ارشد شهرداری مشهد، استاد دا

 تخصصی اقتصاد توسعه دکترای

                                                                                                                                                                                 
1

هد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان راه نهادهایی از قبیل آستان قدس رضوی، مدیریت شهری مش 

 شهری مشهد. یها خصوصی در پروژه یگذار هیسرما یها شهرسازی و استانداری خراسان رضوی و شرکت

2
 به کنشگران کلیدی گردشگری شهری مشهد اشاره شده است. 1در جدول  

3
)دانایی فرد , نگرددمورد مطالعه اضافه  یها دهیکه به دانش پژوهشگر درباره پد شود یاشباع نظری زمانی حاصل م 

 .(1323الوانی و آذر, 
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 شوندگان مصاحبهکدها و سوابق فردی  .3جدول 

ان انواع کنشگر

گردشگری شهری 

 مشهد

کد 

 شوندگان مصاحبه
 شوندگان مصاحبهی ا حرفهسوابق 

 مشهد(
3 

عضو شورای شهر مشهد، استاد دانشگاه و دارای دکتری 

 تخصصی شهرسازی

4 
 رهیمد ئتیهعضو شورای شهر مشهد، استادیار دانشگاه و عضو 

 ی خراسان رضویمهندس نظامسازمان 

0 

ی و شناس جامعهعضو شورای شهر مشهد، کارشناسی ارشد 

معاونت سیاسی استانداری خراسان  ی سابقه فعالیت دردارا

 رضوی

1 
ی ها مشارکتی و گذار هیسرماعضو کمیسیون امور اقتصادی، 

 شورای اسالمی شهر مشهد و از مسئولین سابق شهرداری مشهد

 عضو شورای شهر مشهد و کارشناس ارشد مدیریت شهری 9

مدیران استانداری 

 یرضوخراسان 

 نهاد دولتی()

2 

از مسئولین ارشد استانداری خراسان رضوی، عضو شورای 

 20سیاسی و دارای بیش از  اداری، استاد دانشگاه در رشته علوم

 سال سابقه فعالیت در نهادهای حاکمیتی

7 
از مسئولین ارشد امور زیارت استانداری و دارای سابقه فعالیت 

 در معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی

و  سازمان راه

شهرسازی خراسان 

 نهاد دولتی(رضوی )

10 

سال سابقه کار  20دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران، دارای 

ی ساختمان مهندس نظامدر اداره راه و شهرسازی استان و سازمان 

 استان خراسان رضوی

سازمان میراث 

فرهنگی و 

مشهد گردشگری 

 نهاد دولتی()

11 
ث فرهنگی و دارای سال سابقه فعالیت در سازمان میرا 29

 ی از دانشگاه تهرانشناس باستانمدرک کارشناسی ارشد 
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 شوندگان مصاحبهکدها و سوابق فردی  .3جدول 

ان انواع کنشگر

گردشگری شهری 

 مشهد

کد 

 شوندگان مصاحبه
 شوندگان مصاحبهی ا حرفهسوابق 

 مدیران آستان قدس

12 

ی آستان قدس رضوی و ها مشارکتعضو کمیسیون درآمد و 

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دارای بیش از 

استانداری و سازمان ) یدولتسال سابقه فعالیت در نهادهای  10

 ازی( و مدیریت شهری مشهدمسکن و شهرس

13 
ی آستان قدس و دارای ها مشارکتعضو کمیسیون درآمد و 

 ی عمرانی آستان قدس رضویها پروژهتجربه مدیریت 

 گذاران هیسرما

 خصوصی

 ی سپادگذار هیسرماشرکت  رهیمد ئتیه عضو 14

 شرق سهام افق یگذار هیسرماشرکت  رهیمد ئتیه عضو 10

اعضای پژوهشکده 

 گری مشهدگردش

11 
سال سابقه پژوهش در  20ی دانشگاه با بیش از علم ئتیهعضو 

 زمینه گردشگری شهری مشهد

19 
گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد  پژوهشکدهی علم ئتیهعضو 

 سال سابقه پژوهش در زمینه گردشگری شهری 10و دارای 

 

 شوندگان مصاحبهثبت پاسخ  

ارائه شده، از  یها پاسخو افزایش شفافیت در  شوندگان مصاحبه یکار محافظهتقلیل  منظور به 

استفاده شده است. به عبارتی نقطه نظرات  شوندگان مصاحبهشیوه ثبت مستقیم نوشتاری نظرات 

 در طولدر خصوص بستر اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی مشهد  شوندگان مصاحبه

خالصه  صورت بهدر حین مصاحبه  ها پاسخیادداشت شده است. ثبت  گر مصاحبهمصاحبه توسط 

رفع ابهام و شفاف نمودن بهتر نظرات  منظور بهیا مفصل صورت پذیرفته است. در طول مصاحبه 

منظور شما از  "یا  " دیینمابیان  تر سادهنظرات خود را  لطفاً "از سؤاالتی از قبیل  شونده مصاحبه

دقیقه به  41متوسط  طور بههر مصاحبه  استفاده شده است. با توجه به اینکه "این مطلب چیست؟



 178 ... ی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازناسیس اقتصادتبیین اثرات  
 

 
 

کامل تمام وجوه  طور بهاجازه داده شد تا  شوندگان مصاحبهطول انجامیده، در فرآیند مصاحبه به 

نظرات  لیوتحل هیتجزمدنظر خود را تشریح نمایند. سپس بالفاصله پس از هر مصاحبه، روند 

 منظور بهمرتبط صورت پذیرفته است.  یها مقولهدر زمینه استخراج مفاهیم و  شوندگان مصاحبه

استخراج شده از  یها مقوله، شوندگان مصاحبهاطمینان از انطباق نتایج استخراج شده با نظرات 

 رسیده است. شونده مصاحبهافراد  دیتائروز به  81هر مصاحبه در فاصله زمانی کمتر از 

 شوندگان مصاحبهتحلیل پاسخ 

اساسی و کلیدی شناسایی شده و  یها گفته، ها دادهند تحلیل بعد از انجام هر مصاحبه، در فرآی 

گردیده است. در ادامه مفاهیم اصلی مربوط به هر مقوله  یبند دستهمصاحبه  یها مقولهدر قالب 

 یبند عنوان تیدرنهاشده است.  یبند طبقهدر کنار یکدیگر قرار گرفته و  ها مصاحبهدر تمام 

 ها مصاحبهژوهش و ارتباط میان مفاهیم عنوان شده در فرآیند مقوالت با الهام از مبانی نظری پ

صورت پذیرفته است. الزم به ذکر است که تحلیل نتایج مصاحبه در پژوهش حاضر مبتنی بر 

از  یریگ بهرهروش تحلیل تفسیری صورت پذیرفته است. در تحلیل تفسیری، پژوهشگر با 

تا در حد امکان، به آشکار نمودن  دینما یم و تالش کند یمرا تفسیر  ها دادهساختار معنایی، 

. در ادامه عقاید و نظرات (8932 ،نصر و کریمی)نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد یها امیپ

ارائه گردیده  4در جدولکه شده  یبند طبقهاصلی و فرعی  یها مقولهدر قالب  شوندگان مصاحبه

 دیتائ بهمجدد  طور بهی استخراج شده ها مقوله، ها مقولهاز اعتبار  اطمینان منظور به .است

  رسیده است. شوندگان مصاحبه

 

 مشهد شهر یگردشگر خدمات نامتوازن عیتوز در کنشگران نقشمقوله اول: 

، تغییر کاربری اراضی برای گردشگری خدمات نامتوازن توزیع دکنندهیتشدیکی از عوامل  

 (8-8مقوله است ) و مگامال ها توسط مدیریت شهری مشهد بوده تجاری یها مجتمعاحداث 

دالیل این امر  نیتر مهمبه آن اشاره شده است. یکی از  شوندگان مصاحبهدرصد  91 توسطکه 

ساختمانی  جرائموابستگی مدیریت شهری مشهد به منابع مالی ناپایدار از قبیل صدور پروانه و 

طرح توسعه شهری مشهد  یها شنهادیپ برخالف ها یربرکااست که زمینه را برای توسعه این 
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برای مدیریت شهری  گذاران هیسرماجذابیت باالی منابع مالی به عبارتی  فراهم ساخته است.

 بروز مسائل متعددی در هسته سنتی شهر مشهد و پیرامون حرم مطهر رضوی ساز نهیزم مشهد

 شده است.
 

 ها مصاحبهده از ی اصلی و فرعی استخراج شها مقوله .1جدول

 ی فرعیها مقوله ی اصلیها مقوله

نقش کنشگران در  -1

توزیع نامتوازن خدمات 

 گردشگری شهر مشهد

ها )از قبیل  ی تجاری و مگامالها مجتمعتغییر کاربری اراضی برای  -1-1

توسط مدیریت شهری به دلیل  0مشهد مال و جهان مال( در کمسیون ماده 

د به منابع مالی ناپایدار از قبیل صدور پروانه و وابستگی مدیریت شهری مشه

 ساختمانی جرائم

بخش خصوصی به مشارکت با مدیریت  گذاران هیسرماسلب اعتماد  -1-2

مدیریت شهری  قبول قابل چندان نهشهری به دلیل بازده پایین سرمایه و سوابق 

 ی مشارکتیها پروژهدر 

توسعه فضایی گردشگری شهری برای  بلندمدتی ا برنامهعدم تدوین  -1-3

 مشهد

اثرات بستر اقتصاد  -2

سیاسی گردشگری بر 

توزیع نامتوازن خدمات 

 گردشگری

وابستگی نسبی مدیریت شهری به ساختار متمرکز سیاسی در کشور و  -2-1

 عدم خودمختاری مدیریت شهری در هماهنگی با سایر نهادها

می از طرف مدیریت ی توسعه خدمات عموها نهیهزتحمل بیشتر  -2-2

 شهری مشهد

 لیبه دلوابستگی پایین نهادهای متولی گردشگری به بخش خصوصی  -2-3

ی ساختار سیاسی متمرکز در ریگ شکلوجود اقتصاد متکی به نفت و به تبع آن 

 ایران

به ی گردشگری ایران ها رساختیزی بهینه خارجی در گذار هیسرماعدم  -2-4

ی مختلف به بخش خصوصی ها نهیهزه و تحمیل بازگشت دشوار سرمای لیدل

 از طرف نهادهای متولی گردشگری شهری مشهد
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 ها مصاحبهده از ی اصلی و فرعی استخراج شها مقوله .1جدول

 ی فرعیها مقوله ی اصلیها مقوله

عدم تعامل مستقیم نهادهای متولی گردشگری شهری مشهد با جامعه  -2-0

در زمینه تعدیل مسائل شهری و تدوین و  نهاد مردمی ها سازمانمدنی و 

زگرای نظام ی توسعه شهری مشهد به دلیل ساختار تمرکها طرحاجرای 

 ی و مدیریتی در کشورزیر برنامه

بخشی نگری و موازی کاری نهادهای متولی گردشگری شهری مشهد  -2-1

به دلیل عدم وجود چارچوبی فرانهادی و رسمی در  در پاسخ به مسائل شهری

 ی کنشگران کلیدی گردشگری شهری مشهدساز هماهنگ

ی ها لیپتانسیاسی از ی اقتصادی و سها رانتاستفاده انحصاری  -2-9

ی برای ررقابتیغی گردشگری شهری مشهد و ایجاد فضایی گذار هیسرما

 بخش خصوصی گذاران هیسرما

راهکارهای پیشنهادی  -3

برای  شوندگان مصاحبه

 نامتوازن عیتوزتعدیل 

 یگردشگر خدمات

 رگذاریتأثتشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری شهری از طرف نهادهای  -3-1

بخش  گذاران هیسرماتوسعه شهری در تعامل با جامعه مدنی و بر فرآیند 

 خصوصی

تهیه و اجرای طرح جامع توسعه گردشگری شهری مشهد با هدف  -3-2

 ارتقای فضای گردشگری شهری و تعدیل مسائل شهری مشهد

بخش خصوصی و جامعه مدنی  گذاران هیسرماارتقای سطح مشارکت  -3-3

 ی توسعه گردشگری شهری مشهدها رحطدر فرآیند تدوین و اجرای 

 ی و مدیریت گردشگری شهری در ایرانزیر برنامهیی از نظام تمرکززدا -3-4

 

مدیریت شهری از  یخصوص بخش گذاران هیسرما اعتماد سلببه  شوندگان مصاحبهدرصد  23 

 اظهار داشته است:  6شماره  شونده مصاحبه .اند نمودهاشاره ( 2-8)مقوله  مشهد

صورت پذیرفته مدیریت شهری مشهد در گذشته باعث خروج سرمایه و  یها یریگ سخت»...
شماره  شونده مصاحبههمچنین . «در این شهر شده است... گذاران هیسرماورشکستگی بسیاری از 
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، به گذار هیسرما... بر خالف توافقات صورت پذیرفته میان شهرداری و » دینما یماشاره  2
مجموعه  ....«در طول پروژه طلب شده است گذار هیسرمایشتری از عناوین مختلف عوارض ب

 است. را به همراه داشتهمشارکت با مدیریت شهری مشهد  بهبدبینی بخش خصوصی موارد فوق 

 برنامه یبسعه جامع برای مدیریت گردشگری شهری مشهد منجر به تو یا برنامهعدم وجود  

مقوله است )گردشگری این شهر شده  یها بهجاذمشهد در ارتباط با  خدمات گردشگری شهر

اشاره  88شماره  شونده مصاحبه .اند نمودهبه آن اشاره  شوندگان مصاحبهدرصد  81( که 8-9

اخیر  یها سالمشهد در  مذهبی شهر گردشگری مدیریت جامع برای یا برنامهنبود » :دینما یم
 نیتر مهمنموده است که از  را به روند توسعه گردشگری شهری مشهد وارد یا دهیعدصدمات 

بخش خصوصی در گردشگری شهر  یگذارها هیسرما قبول قابل چندان نهبه جذب  توان یم ها آن
 برنامه یب گسترشاز  تواند یمجامع  یا برنامهبا توجه به این امر، تدوین  .«مشهد اشاره کرد

 مشهد پیشگیری نماید. در سطح شهرخدمات گردشگری 

 

 خدمات نامتوازن عیتوز بر یگردشگر یاسیس اقتصاد سترب اثرات :دوممقوله 

 یگردشگر

وابستگی نسبی مدیریت شهری به ساختار متمرکز سیاسی در به  شوندگان مصاحبهدرصد  47 

( اشاره 8-2)مقوله در هماهنگی با سایر نهادها  مشهد کشور و عدم خودمختاری مدیریت شهری

مدیریت شهری از اختیارات تام در مشارکت و  نظام شوندگان مصاحبه. به عقیده اند نموده

مشهد در زمینه تعدیل مسائل شهری  مذهبی شهر هماهنگی با سایر کنشگران گردشگری

مشهد را دشوارتر  مذهبی شهراین امر تعامل مستقیم کنشگران گردشگری . باشند ینمبرخوردار 

 نموده است.

وسعه خدمات عمومی از طرف ت یها نهیهزبه تحمل بیشتر  شوندگان مصاحبهدرصد  81

، بخش 2شماره  شونده مصاحبه به نظر .اند نموده( اشاره 2-2مقوله مشهد )مدیریت شهری 

 شود یممشهد نصیب آستان قدس رضوی  مذهبی شهر از درآمدهای گردشگری یتوجه قابل

خدمات عمومی برای شهروندان و  نیتأمناشی از  یها نهیهزاز  یتوجه قابلبخش  که یدرحال
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گردشگران بر دوش مدیریت شهری است. مجموعه این موارد بیانگر ضرورت هماهنگی 

 مذهبی شهرو درآمدهای ناشی از گردشگری  ها نهیهزفرانهادی میان کنشگران در مدیریت 

 مشهد است.

به بخش  به وابستگی پایین نهادهای متولی گردشگری شوندگان مصاحبهدرصد  81

ساختار سیاسی متمرکز  یریگ شکلکی به نفت و به تبع آن وجود اقتصاد مت لیبه دلخصوصی 

به سیطره اقتصاد نفتی بر منابع مدیریتی  شوندگان مصاحبه. اند نمودهاشاره  (9-2در ایران )مقوله 

نظام سیاسی متمرکز و به تبع  یریگ شکل ساز نهیزم. امری که اند نموده دیتأکگردشگری شهری 

 شهری در ایران شده است.آن نظام مدیریت متمرکز گردشگری 

ی ها پروژهطوالنی  زمان مدتدشواری بازگشت سرمایه و  شوندگان مصاحبهدرصد  91

دالیل  نیتر مهمپیچیده اداری در ایران را از  یها یبوروکراسمشهد به دلیل  گردشگری شهر

( 4-2مقوله مشهد )گردشگری  یها رساختیزخارجی در توسعه  گذاران هیسرماعدم استقبال 

بخش  یگذار هیسرمامشهد به تسهیل  مذهبی شهر. توجه کنشگران گردشگری اند رشمردهب

را جذب این شهر گردشگری  یا گستردهمنابع مالی  تواند یمخصوصی در بخش گردشگری 

 نماید.

مشهد با  ستقیم نهادهای متولی گردشگری شهربه عدم تعامل م شوندگان مصاحبهدرصد  23

 شوندگان مصاحبهبه نظر  .اند نموده( اشاره 1-2)مقوله  نهاد مردم یها سازمانجامعه مدنی و 

شرایطی در بستر اقتصاد  ساز نهیزم و مدیریتی در کشور یزیر برنامهساختار تمرکزگرای نظام 

پاسخگویی سیاسی شهر مشهد شده است که نهادهای متولی بجای تعامل مستقیم با جامعه مدنی، 

 .دهند یمد خود را در اولویت کاری قرار در نها به سطوح باالتر مدیریتی

بخشی نگری و موازی کاری نهادهای متولی گردشگری به  شوندگان مصاحبهدرصد  91

 نیتر مهم شوندگان مصاحبه .اند نموده( اشاره 6-2شهری مشهد در پاسخ به مسائل شهری )مقوله 

کنشگران کلیدی  یساز هماهنگعدم وجود چارچوبی فرانهادی و رسمی در دلیل این امر را 

تعدیل ، یچارچوبی فرانهاد یریگ شکلدر صورت  که دانند یممشهد  مذهبی شهر گردشگری

 پیگیری خواهد شد. مؤثرترمشهد به شکلی  شهر گردشگری مسائل
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 ساز نهیزماقتصادی و سیاسی،  یها رانتوجود  شوندگان مصاحبه درصد 82 به نظر

بخش خصوصی به بخش گردشگری  گذاران هیاسرمبرای ورود  یررقابتیغفضایی  یریگ شکل

نظام مدیریت  یساز شفاف شوندگان مصاحبهشده است. به نظر این ( 7-2)مقوله شهر مشهد 

برای بخش  یگذار هیسرمااقتصادی و تسهیل شرایط  یها رانتمشهد، کنترل  شهر گردشگری

رود سایر مشهد را برای و واملی هستند که بستر گردشگری شهرع نیتر مهمخصوصی از 

 .سازد یم تر یرقابتخصوصی  گذاران هیسرما

 

 عیتوز لیتعد یبرا شوندگان مصاحبه یشنهادیپ یراهکارها سوم: مقوله

 یگردشگر خدمات نامتوازن

از طریق  صرفاًتوزیع متوازن خدمات گردشگری  شوندگان مصاحبهدرصد  23به نظر 

پارچه گردشگری شهری )مقوله مشارکت متقابل تمامی کنشگران کلیدی و تشکیل مدیریت یک

 کنشگران گردشگری یها ییتواناو  ها لیپتانسمحقق خواهد شد. این امر استفاده بهینه از  (9-8

 .دینما یممشهد را در تعامل با بخش خصوصی و جامعه مدنی تسهیل  مذهبی شهر

مشهد بر تهیه و اجرای طرح جامع توسعه گردشگری شهری  شوندگان مصاحبهدرصد  48

ارتقای فضای گردشگری شهری مشهد و تعدیل  شوندگان مصاحبه. اند کرده دیتأک( 2-9وله مق)

جامع و مدون در تعامل با همه کنشگران  یا برنامهرا بدون تدوین توزیع خدمات گردشگری 

 .دانند یم رممکنیغ مذهبیکلیدی گردشگری 

 گذاران هیسرماسطح مشارکت  ارتقادهنده عوامل نیتر مهم شوندگان مصاحبهدرصد  82

مشهد و  ی بخش گردشگری شهرساز شفافرا  (9-9مقوله ) یمدنخصوصی و جامعه 

به نظر . اند دانستهپاسخگویی نهادهای متولی گردشگری به بخش خصوصی و جامعه مدنی 

منابع مالی بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی  تواند یممجموعه این عوامل  شوندگان مصاحبه

مشهد در زمینه توزیع متوازن خدمات  دهای متولی گردشگری شهرجامعه مدنی را با نها

 همراه سازد. گردشگری

و مدیریت  یزیر برنامهاز نظام  ییتمرکززدابر ضرورت  شوندگان مصاحبهدرصد  81

وجود کنشگران  شوندگان مصاحبه. اند نموده دیتأک( 4-9)مقوله  گردشگری شهری در ایران
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 یزیر برنامهرمنسجم و وابسته به حکومت مرکزی در نظام متعدد گردشگری شهری به شکلی غی

بروز مسائل متعددی در بخش گردشگری  سرمنشأو مدیریت گردشگری شهری در ایران را 

 یاسیس اقتصاد اثرات نییتببه ، شوندگان مصاحبهمجموعه اظهارات . دانند یم شهری مشهد

 .دینما یم مکک مشهد یگردشگر خدمات نامتوازن عیتوز بر یمذهب یگردشگر

 

 ها شنهادیپ و ارائه یبند جمع

 خدمات نامتوازن عیتوز بر یمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثرات نییتبهدف پژوهش حاضر 

ی پایگاه ها دادهاست. تبیین توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مبتنی بر  مشهد شهر یگردشگر

و  ها هتله بیانگر تمرکز باالی ی این پایگاها دادهاطالعات شهری مشهد صورت پذیرفته است. 

تمرکز بیش از ی پیرامون حرم مطهر رضوی است. فروش خردهو مراکز  ها رستورانمراکز اقامتی، 

گردشگری مذهبی در این شهر عالوه بر تشدید ازدحام فعالیتی منجر به  یها لیپتانسبر ندازه ا

عدم ت. همچنین شهر مشهد پیرامون حرم مطهر رضوی شده اس خدمات گردشگریتمرکز 

از قبیل گردشگری  شهر مشهد گردشگری یها گونهنهفته در سایر  یها لیپتانستوجه بهینه به 

 منظور به. است توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را تشدید نموده ،خرید و گردشگری فراغتی

ه از مصاحب یگردشگر خدمات نامتوازن عیتوز بر یمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثراتتبیین 

نتایج  افراد آگاه به شرایط اقتصاد سیاسی شهر مشهد استفاده شده است.با  افتهیساختارعمیق نیمه 

توزیع نامتوازن خدمات بر  بیانگر اثرات متنوع اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی ها مصاحبه

است. بخشی از این اثرات ناشی از شیوه عمل کنشگران گردشگری گردشگری شهر مشهد 

ی گردشگر بر حاکم یاسیس اقتصاد طیشرااز  متأثر نیز بخشی دیگر .هر استمذهبی این ش

موارد ارائه  اشاره شده است. ها آنبه تفکیک به هر یک از  1که در جدول  استمذهبی مشهد 

 یها لیپتانسبر کنشگران گردشگری شهر مشهد تمرکز بیش از اندازه ، بیانگر 1شده در جدول 

مشهد  شهر یگردشگر یها گونه ریسا یرو بر بهینه یگذار هیسرما گردشگری مذهبی و عدم

با توجه به  تشدید نموده است.در این شهر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را . این امر است

 بر حاکم یاسیس اقتصاد طیشرا را برای ارتقایراهکارهای متنوعی  توان یمی پژوهشی ها افتهی

این موارد اشاره نمود:  به توان یم ها آن نیتر مهمز ا داد کهمدنظر قرار  مشهد یمذهب یگردشگر
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بر فرآیند توسعه  رگذاریتأثتشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری شهری از طرف نهادهای 

راهکارهای  نیتر مهمیکی از  بخش خصوصی گذاران هیسرماشهری در تعامل با جامعه مدنی و 

 یفتح و زپوریعز، (8932) هنمار و یصادقتوسط  پیشنهادی پژوهش حاضر است. این راهکار

نیز برای  (8913) همکاران و رهنماو  (8930) یقدم، (8934) یماجد و یسرور، (2087) زاده

تهیه و اجرای طرح جامع  .بهبود شرایط اقتصاد سیاسی گردشگری مشهد پیشنهاد شده است

گردشگری شهری مشهد راهکار توسعه گردشگری شهری مشهد با هدف ارتقای فضای 

 . ارتقای سطح مشارکتاند نمودهنیز به آن اشاره  (2087) زاده یفتح و زپوریعزگری است که دی

توسعه  یها طرحبخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند تدوین و اجرای  گذاران هیسرما

 و یسروراز دیگر راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر است که  گردشگری شهری مشهد

( نیز 8913) همکاران و رهنماو  (8930) یقدم(، 8931ران )همکا و یلیسرخ (،8934) یماجد

و  یزیر برنامهزدایی از نظام . راهکار پیشنهادی دیگر پژوهش، تمرکزاند نمودهبه آن اشاره 

زاده  یفتح و زپوریعز(، 8913همکاران ) و رهنمااست که  مدیریت گردشگری شهری در ایران

 .اند نمودهن اشاره ( نیز به آ8917همکاران ) و یلطف( و 2087)
 

 یگردشگر خدمات نامتوازن عیتوز بر ی مشهدمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثرات .3جدول  

کنشگران 

بستر اقتصاد 

 سیاسی

 نقش کنشگران در بروز مسئله
 یگردشگر بر حاکم یاسیس اقتصاد طیشرا

 مشهد یمذهب

مدیریت 

 شهری مشهد

تجاری  یها یکاربر صدور مجوز ساخت -

تی فراتر از ظرفیت تحمل هسته سنتی و اقام

 شهر مشهد

 بخش گذاران هیسرما با تعامل عدم -

 خدمات متوازن توسعه منظور به یخصوص

 مشهد شهر در گردشگری

وابستگی نسبی مدیریت شهری به ساختار  -

 متمرکز سیاسی در کشور

عدم تعامل مستقیم نهادهای متولی  -

گردشگری مذهبی مشهد با جامعه مدنی و 

خش خصوصی در زمینه تعدیل مسائل ب

توسعه  یها طرحشهری و تدوین و اجرای 

 شهری مشهد

اقتصادی و  یها رانتاستفاده انحصاری  -

نهادهای 

 دولتی

ی شهری عدم تدوین طرح جامع گردشگر -

مشهد برای مدیریت اثرات فضایی 
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 یگردشگر خدمات نامتوازن عیتوز بر ی مشهدمذهب یگردشگر یاسیس اقتصاد اثرات .3جدول  

کنشگران 

بستر اقتصاد 

 سیاسی

 نقش کنشگران در بروز مسئله
 یگردشگر بر حاکم یاسیس اقتصاد طیشرا

 مشهد یمذهب

 یمذهبگردشگری 

عدم توجه بهینه به توسعه متوازن انواع  -

 گردشگری شهری مشهد یها جاذبه

تمرکز بر پتانسیل گردشگری مذهبی شهر  -

 مشهد

 یگذار هیسرما یها لیپتانسسیاسی از 

گردشگری مذهبی مشهد و ایجاد فضایی 

بخش  گذاران هیسرمابرای  یررقابتیغ

 خصوصی

بهینه خارجی در  یگذار هیسرماعدم  -

 لیبه دلگردشگری ایران  یها اخترسیز

 بازگشت دشوار سرمایه

بخشی نگری و موازی کاری نهادهای  -

مشهد در پاسخ به  یمذهبمتولی گردشگری 

به دلیل عدم وجود چارچوبی  مسائل شهری

 یساز هماهنگفرانهادی و رسمی در 

 کنشگران کلیدی گردشگری مذهبی

آستان قدس 

 رضوی

تمرکز آستان قدس بر توسعه و مدیریت  -

گردشگری مذهبی با محوریت حرم مطهر 

 رضوی

 گذاران هیسرما

بخش 

 خصوصی

 یها لیپتانساز  یبردار بهرهتمرکز در  -

پیرامون  فضایی گردشگری مذهبی مشهد

 یگذار هیسرمااز طریق  حرم مطهر رضوی

 تجاری و اقامتی یها پروژهبیش از اندازه در 

شهروندان و 

 گردشگران

از  یبردار بهرهرقابت برای استفاده و  -

مذهبی  فضاهای شهری مرتبط با گردشگری

 در شهر مشهد

 

گردشگری شهری در کنار گردشگری مذهبی مشهد عالوه بر تقلیل  یها گونه ریساتقویت 

توسعه متوازن خدمات گردشگری پیرامون سایر  ساز نهیزم تواند یمتوسعه شهری،  یها نهیهز

پراکنش نامتوازن  تواند یمراهکارها این مجموعه  گردشگری شهر مشهد باشد. یها جاذبه

  تعدیل نماید. فضایی خدمات گردشگری در سطح شهر مشهد را
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