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 چكيده

 در سراسر حال، و گذشته هاىگردشگري ترینرونق پر و ترینقدیمی از یكى مذهبى، گردشگرى

شناخت عوامل رفاهی موثر در گردشگري د. رسمی  دینى فرهنگ تاریخ به آن قدمت كه است جهان
ریزي در جهت ارتقاء این عوامل گذاري و برنامهدر جهت سياست مدیران مذهبی در شهر مشهد به

بندي عوامل رفاهی موثر در گردشگري مذهبی شناسائی و رتبهرساند. لذا هدف پژوهش حاضر می یاري
از حيث هدف  كه ،است ( در مشهد مقدسAHPگيري چند معياره )هاي تصميمبا استفاده ازتكنيك

باشد. جامعه آماري این پژوهش خبرگان و كاربردي و حيث ماهيت در حوزه تحقيقات توصيفی می
نفر است. نمونه آماري به صورت هدفمند  3ها كه تعداد آن بودهكارشناسان حوزه گردشگري مذهبی 

نيمه ساختاریافته بوده است. جهت تجزیه و تحليل ها مصاحبه از نوع انتخاب شده و ابزار گردآوري داده
بندي عوامل از روش تجزیه ها و جهت رتبهها در بخش شناسایی عوامل از تحليل محتواي مصاحبهداده

كه عوامل  ایج حاصل از پژوهش  نشان داداستفاده شده است. نت  AHPو تحليل سلسله مراتبی 
فرهنگی ) اطلاع رسانی و تبليغات، آموزش، اوقات  محيطی )اسكان، حمل و نقل و تغذیه(، عوامل

فراغت و برگزاري تورهاي ارزان قيمت( و عوامل اجتماعی )بيمه حوادث و درمان، امنيت، راهنماي زائر 
باشد. در و مشاركت بخش خصوصی( از جمله عوامل موثر شناسایی شده در گردشگري مذهبی می

اهی موثر بر گردشگري مذهبی به ترتيب عامل محيطی، بندي عوامل موثرترین عامل رفبخش اولویت
 فرهنگی و اجتماعی است. 

گردشگري مذهبی، عوامل محيطی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، تجزیه و تحليل : هاکليدواژه

 سلسله مراتبی

                                                           
 ارشد رشته مدیریت اماكن متبركه مذهبی با همين عنوان بوده است.این مقاله برگرفته شده از پایان نامه كارشناسی. 1

 Marabshahi@imamreza.ac.ir   ایران مشهد، ،(ع)رضاامام المللی بين دانشگاه مدیریت گروه استادیار. 0

 ایران شاهرود، شاهرود، واحد اسلامی آزاد دانشگاه بازرگانی، مدیریت دكتري . دانشجوي0
 ،(ع) ضارامام المللی بين دانشگاه مذهبی متبركه اماكن مدیریت ارشد . كارشناس4
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 مقدمه .5

 رشد حال در بخش ترینمهم عنوان به گردشگري صنعت امروزه

 صنعت .شودمی بمحسو امروزي مدرن اقتصادهاي در

 كه است فرد به منحصر هايویژگی با پویا صنعتی گردشگري
 كشورهاي غيراقتصادي و اقتصادي هايفعاليت از مهمی بخش

 این .است داده اختصاص خود به را توسعه درحال و یافتهتوسعه

 اشتغال ایجاد جمله از دارد، جوامع براي فراوانی مزایاي صنعت
 هايسرمایه كارگيري به و اندازي راه ،(0330، 1هولجواک)

)شيرخدایی و همكاران،  سياسی مشروعيت ارتقاي و اقتصادي
( 0331) جهانی گردشگري و سفر شوراي اخير هايیافته (.1034
 توليد درصد13 حدود گردشگري صنعت كه دهدمی نشان

 ميليون 011 حدود براي و شده شامل  را جهانی داخلی ناخالص

 روزافزون افزایش با .است كرده شغل ایجاد جهان سراسر در نفر

 به گردشگري صنعت شدن تبدیل و گردشگري و سفر تقاضاي

 جذب منظور به كشور هر جهان، در صنایع ترینبزرگ از یكی

اجتماعی اقتصادي  توسعه راستاي در است لازم بالقوه گردشگران
(. 0314، 00و رشد زیربنایی خود تلاش كند )اراسل و برادرانی

هاي متنوع تكنولوژي قرن حاضر موجبات پيشرفت يشرفتپ
ارتباطات، حمل و نقل، افزایش سرعت و آسایش نسبی مسافرت 

گردشگري  را در پی داشت كه در نتيجه، انقلاب بزرگی در صنعت
ایران به عنوان یكی از كشورهاي در حال توسعه كه  به وجودآمد.

اي نه د در آیندهذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی كسب درآم
رسد. براي ایجاد یك توسعة همه جانبه و چندان دور به پایان می

پایدار و همچنين جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جاي 
هاي خود منابع نفتی نيازمند استفاده از تمامی امكانات و قابليت

دراین راستا صنعت گردشگري كه بر اساس آمار و ارقام  .باشدمی
ازسوي سازمان جهانی گردشگري در هزارة جدید به منتشره 

گردد بزرگترین منبع درآمد جهانی تبدیل شده است، مطرح می
(. اما با وجود مزایاي فراوانی كه 1030)حاجی نژاد و همكاران، 

ریزي نعت گردشگري قائل شد، اگر برنامهتوان براي صمی
يرات صحيحی در این زمينه انجام نشود، توسعة گردشگري تأث

محيطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي را به وجود  -منفی زیست
خواهد آورد و در این صورت نه به عنوان فعاليتی پرسود و منفعت، 
بلكه به عنوان فعاليت زیان آور و نامطلوب مطرح خواهد شد. در 
این راستا در حال حاضر روش اساسی كه در توسعة گردشگري به 

توسعة پایدار است. سياست توسعة پایدار رود نائل شدن به می كار
ها گردشگري امروزه یك رویكرد عمومی است كه از طریق دولت

                                                           
1. Holjevac 

2. Arasl & Baradarani 

مورد توجه قرارگرفته است تا گردشگري، از لحاظ بوم شناسی در 
طولانی مدت قابل قبول و از لحاظ مالی خودكفا و از نظر 

هاي اجتماعی و اخلاقی براي جوامع محلی مفيد و نوید دیدگاه
سهم به  %1/3ها در گردشگري جهانی فقط ایرانی بخش باشد.
هاي اند با توجه به اینكه ایران از نظر جاذبهدست آورده

)سازمان  شودگردشگري جزء ده كشور اول جهان محسوب می
كنون نتوانسته سهم در خور تا (0310جهانی گردشگري، 

دست آورد. در این رابطه مواردي چون جنگ ه جایگاهش ب
ميلی، حوادث خاورميانه و... تاثيرگذار بوده است. ضمناً تغيير تح

اي خود عامل دیگري هاي سليقههاي پی درپی و مدیریتمدیریت
در روند نرسيدن به جایگاه واقعی این صنعت است با توجه به آثار 
ثبتی یونسكو همچون تخت جمشيد، نقش رستم و... و تنوع آب و 

ساله حدود 03در چشم انداز هوایی چهارفصل بودن. هرچند 
ایم و شاید برآورد بسيار ميليون گردشگر را هدف قرار داده03

بالایی از دیدگاه دبير كل سازمان جهانی گردشگري باشد ولی به 
دسترس قول ایشان با توجه به توانائی هاي بالقوه به دور از 

باشد )معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگی ، صنایع نمی
 بنابراین كشورهایی (.1034گردشگري خراسان رضوي ، دستی و 

 این از توانندمی دارند ویژگی و خاصيّت چنين با مقاصدي كه
 به را خود و نموده استفاده توسعه جهت در قابليت و ظرفيت
نمایند )بيدسی و  معرفی پرطرفدار و مهم مقاصد از یكی عنوان

 1آلبایراک
0 ،0311 .) 

نفر از مردم كشورمان به اماكن مقدس همه ساله ده ها ميليون 
قم و شيراز سفر می كنند كه توجه مذهبی كشور به ویژه مشهد، 

به ساماندهی این سفرها در سطح كلان ظرفيت عظيمی را براي 
كشور در راستاي توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي )به ویژه 

به  اقتصاد مقاومتی( فراهم خواهد آورد. شهرمشهد از نگاه مذهبی
به عنوان بزرگترین كلان  )ع( علت وجود بارگاه حضرت امام رضا

شهر مذهبی جهان اسلام و از نگاه ملی به عنوان پایتخت معنوي 
و دومين كلان شهر كشور از جایگاه خاصی برخوردار است. به 

ميلادي به عنوان پایتخت  0315ویژه كه مقررگردیده در سال 
هاي مهمی كه كی از مؤلفهمعنوي جهان اسلام معرفی گردد. ی

تر كرده است، ورود نزدیك به بيست ميليون این جایگاه را برجسته
زائر در سال است كه از نقاط دور و نزدیك براي زیارت و سپري 

شوند. به مشهد مقدس مشرف می تابستانكردن تعطيلات نوروز و 
این روند ورود گردشگر مذهبی به مشهد در طول سال ادامه دارد 

طبق آمار در دو زمان ایام نوروز و تابستان )به خصوص در و 
 رسدشهریورماه( به اوج و بيشترین ميزان خود می

                                                           
3.Bideci & Albayrak 
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قدر مسلم اینكه  (.1030دفتر آمار و اطلاعات سازمان گردشگري،)
كند، می اي، به هر مقصدي كه سفرهر گردشگر با هر انگيزه

شود. به ی مینيازهایی دارد. این نكته نيز شامل گردشگري مذهب
ترین دغدغه دهد مهمكه تحقيقات انجام شده نشان میطوري

گردشگران مذهبی در بدو ورود به مشهد، یافتن محلی براي 
د توجه داشت كه ساختار یبا(. 1030اسكان است )بابایی، 

باشد كه یاي مهیرنده عوامل ثانويكماكان در برگ گردشگري
ي تقاضاي گردشگري آن شتري را برايهاي بزهيتواند انگیم

ها، عناصر متعدد و امكان فراهم آورد كه مشتمل بر بخش
سات ي، تاسییرایو پذی ها، مراكز اقامتاي همانند جاذبهدهيچيپ
غات، اطلاعات، ي، تبلی، حمل و نقل، عناصر سازمانییربنایز

 باشد كه در ارتباط متقابل بامی و...ی ن الملليو بی بازارهاي داخل
. كنندی جاد میك مكان ای ت سامانه گردشگري را دريلگر كیكدی

-یمورد توجه گردشگران قرار میی ان گردشگري، شهرهایدر جر
ها را همچون وجود از آنی كیا حداقل یرند كه چند جاذبه يگ
با و متنوع، یعت زي، طبیخیو تاری ، فرهنگیارتگاه، آثارعلمیز

وجود بازارهاي و ی لات ارتباطي، تسهیو اقامت یحیامكانات تفر
-ین وجود گردشگري را نمید و فروش دارا باشند. با ایمتنوع خر

اي كه به عنوان ها خلاصه نمود، به گونهتوان تنها در وجود جاذبه
باشد كه یمی عوامل مختلفی دگيك محصول حاصل در هم تنی

سقائی ، رات به سزایی دارند )يان گردشگري تأثیك در جریهر 
ناسائی عوامل رفاهی مورد نياز گردشگران (. بنابراین ش1081

اي علمی جهت مطالعهاي برخوردار است. مذهبی از جایگاه ویژه
كند تا بتوانند شناسائی عوامل رفاهی به متوليان این كمك را می

نقاط ضعف و قوت خود را بهتر شناخته و با اطلاع رسانی به موقع 
بی از ارائه و دقيق به هدف اصلی یعنی رضایت گردشگران مذه

 خدمات در شهر مشهد برسند. 

 مباني نظري پژوهش .3

 گردشگري. 5.3
ترین صنایع قرن حاضر است صنعت گردشگري یكی از مهم

 بر كه است ايپيچيده نظام گردشگري،(. 0334، 1)دریستيكس

 اقتصادي، فرهنگی، از اجتماعی، اعم هاانسان زندگی مختلف ابعاد

روستایی  و شهري فضاهاي در كالبدي و محيطی زیست سياسی،
 است مصرف و توليد صنعت گردشگري، درواقع .گذاردمی تأثير

 كمك ملی درآمد و اشتغال افزایش ميزان به همواره آن توسعة كه

 خدمات شده و كالاها از بسياري براي تقاضا ایجاد موجب و كرده

 و سرمایه انتقال و ارز تحصيل منابع از یكی گردشگري .است

 در كه شودمی محسوب منطقة دیگر به ايمنطقه زا درآمد

                                                           
1. Dristiks 

 ايعمده سهم ملی، تفاهم و اجتماعی رشد و فرهنگی مبادلات

 این به اخير هاي سال در جهان كشورهاي تمام و دارد

ارز توجه  سرشار درآمد با ده سود صنعتی عنوان به صنعت
گيرد هایی را در بر میگردشگري مجموعه مسافرتاند. كرده

هاي منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعاليت كه به
د و دگرشغلی یا به منظور شركت در مراسم خاص انجام می

غيبت گردشگر از محل سكونت دائم خود هنگام این 
 (. 1034مسافرت، موقت و گذراست )حقيقی و همكاران، 

 هنگاام در گردشگران است هاییفعاليت كليه شامل گردشگري

 توانادمای این و شودمی مرتبط ایشان به و دهندیانجام م سفر

مقصاد،  و مباد  باين جاایی سفر، جابه براي ریزيبرنامه شامل،
 نقااط باه سافر گردشاگران از باشاد هادف آن نظایر و اقامت

مقاصاد  در كاه اسات هااییجاذبه از منديبهره جهان گوناگون
 مقصاد در هااجاذباه وجاود عباارتی به. است نهفته گردشگري

 جاذب مختلاف مقاصد به سفر به را كه افراد است، ردشگريگ

 محصاولات و باا كالاهاا تنهاا ناه گردشاگري كند محصولمی

عباارت  دارد. باه هااییتفاوت نيز خدمات سایر با بلكه فيزیكی،
 طی و زمانی دوره یك در محصول این مرحله نخست در دیگر

 دشوار را آن ارزیابی امر همين و شودمی مختلف تجربه مراحل

 گردشگران براي محصول دوم این مرحلة در كند.می پيچيده و

 از زمان هاي فرصت،هزینه داشتن بر علاوه زیرا است، پرمخاطره
 از بخشی سوم مرحلة در آورد. دست به تواننمی را رفته دست

 رهایی جمله از گردشگران شخصی اميال بر مبتنی این محصول

 گذرانی خوش و تفریح نو، ايهتجربه زندگی، كسب فشارهاي از

 شناسایی مستلزم توسعه گردشگري و ریزيبرنامه بنابراین است.

 و تقاضااي هااانگيازه شناخت تقاضاهاست، و هاانگيزه نوع این

 نهایات در و اسات گردشاگري بازاریابان وظایف از گردشگران

 اسات. دوگاناه بارداريبهاره قابليت داراي محصول گردشگري

 باومی غيار گردشگران مورد استفاده فقط اتمحصول این یعنی

 از محصاولات بساياري از نياز باومی افراد بلكه گيرد،نمی قرار

شوند )امين بيدختی و نظري، می مندبهره صنعت این شده عرضه
 (. 1030 و همكاران : آقاجان1088
 انواع گردشگري  .3.3

 گردشگري تاریخي. 5.3.3
 ریزيبرنامه دارد وجود گردشگري صنعت در كه مواردي از یكی 

 است. گردشگران علاقه مورد تاریخی اماكن از بازدید جهت
 بازدید براي كه محدودي زمان بسيار مدت به توجه با گردشگران

 اماكنی از به بازدید علاقمند دارند اختيار در معروف شهرهاي از
 را مطلوبيت بيشترین ها،آن اوليه شناخت به توجه با كه هستند
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ها نظور از گردشگري تاریخی منظور بازدید از موزهم كنند. كسب
 علاوه كشور هر تاریخ و تاریخی اماكنهاي تاریخی است. و ابنيه

 از... و هاموزه باستانی، شناسان، آثارباستان و دانانتاریخ جذب بر

 این سوي به را معمولی گردانجهان ساله هر كه هستند اماكنی

 طرف به را گردانجهان از يريكث كشاند تعدادمی كشورها نوع

در  را گرديجهان قبيل این بارز هاينمونه و نمایدمی جذب خود
توان مشاهده كرد )منشی مشرق زمين و كشور ایران می ممالك

گردشگري تاریخی یكی  (.1030: آقاجان و همكاران، 1051زاده 
توان از انواع گردشگري فرهنگی است كه با تكيه بر آن می

هاي كاربردهاي متفاوتی جهت راه اندازي مجموعه فضاها و
گردشگري طراحی كرد تا بدان وسيله با طراحی یك معماري 
مدرن در قالب حفظ اصول معماري سنتی و بومی بتوان به احياي 

هاي گردشگري پرداخت )اسعدي و ها و سایتمجموعه
 (. 1034سعيدااردكانی، 

 گردشگري طبيعي. 3.3.3
جاذبه ها و جلوه هاي طبيعی از ارزش  در صنعت گردشگري 

ترین اشكال آن دوچندان برخوردارند و از این جهت یكی از مهم
ي اصلی از این نوع گردشگري گردشگري طبيعی است. انگيزه

مشاهده و لذت از طبيعت و پدیده ها و چشم اندازهاي طبيعی 
توان به عنوان یكی از منابع جدید درآمد در است و از آن می

( آن را سفر 1331) 1ستاي توسعه پایدار نام برد. والارس و پيرسرا
به مناطق طبيعی تقریباً دست نخورده به منظور كسب لذت انجام 

اند. در ادبيات فارسی آن را طبيعت گردي شود، تعریف كردهمی
هاي فراغتی انسان را بيشتر اند. اینگونه گردشگري فعاليتناميده

هاي هدفمند سازد و مبتنی بر مسافرتپذیر میدر طبيعت امكان
هاي طبيعی و هاي فرهنگی و معنوي از جاذبههمراه با برداشت

هاي گوناگون آن است )امانپور و لذت جویی از پدیده
 (.1030آقاجان و همكاران، : 1031دیگران،

 گردشگري ورزشي. 2.3.3
هاي  مهم گردشگران در حين گردشگري ورزش یكی از فعاليت

گردشگري و مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است و 
 04اي موقتی است كه حداقل است. گردشگر ورزشی بازدید كننده

كند و هدف او شركت در ساعت در محل رویداد اقامت می
هاي  رو رویدادي  ورزشی است. گردشگري ورزشی یكی از حيطه

عداد به رشد گردشگري است، كه مسابقات و رویدادهاي ورزشی ت
كند. كثيري گردشگر )چه داخلی و چه خارجی( را جلب می

هایی اند كه گردشگري ورزشی یكی از بخشنشان داده هاپژوهش
بيشترین رشد را دارد ه در تمام دنيا در صنعت گردشگري است، ك

                                                           
1. Wallarce & Pierce 

كند، ایفا میاین بازار رویداد گردشگري ورزشی نقش مهمیو در 
هایی كه رویدادهاي ورزشی د مقصداي كه همواره بر تعدابه گونه

هاي شود. نظریهكنند افزوده میرا در آميزه بازاریابی خود وارد می
هاي گردشكري جذابيت ،دهدجدید در زمينه گردشگري نشان می

داراي فرهنگی، هاي بيتدر مقایسه با دیگر جذا بر پایه ورزش
قاجان آ) باشدمیاجتماعی، اقتصادي و سياسی بيشتري هاي مزیت

گردشگري ورزشی مسافرت از محل اقامت به  (.1030و همكاران، 
رقابتی، -مكان مورد نظر به منظور شركت در فعاليتی ورزشی

هاي فعاليت ورزشی براي پركردن اوقات فراغت، دیدن فعاليت
هاي ورزشی است )گيبسون و ورزشی یا شركت در جذابيت

 (. 1338 0،1همكاران

 گردشگري مذهبي. 4.3.3

هاي خدماتی رین فعاليتگردشگري در عصر حاضر یكی از بزرگت
باشد. دنيا و در بسياري از كشورها هویت فرهنگی یك كشور می

یكی از انواع گردشگري كه در ایران مورد توجه گردشگران است، 
ترین ترین و پررونقگردشگري مذهبی است كه در زمره قدیمی

اسر جهان و قدمت آن هاي گردشگري در گذشته و حال سرگونه
رسد؛ به طوري كه در حال حاضر به قدمت خود فرهنگ دینی می
در متن گردشگري جهانی جاي  گردشگري مذهبی توانسته است

درصد 01كه حوزه نفوذ آن براساس برآورد سازمان جهانیگيرد 
هاي گردشگري جهان است )عنابستانی و محمودي، كل جریان

سانی را كه براي اهداف گردشگري مذهبی همه ك  (.1031
-مذهبی خاص به مقصدهاي مذهبی سفر می كنند را در بر می

كه ریشه در باورها و  ،(1033گيرد )ضرغام بروجنی و توحيدلو، 
مذهبی دارد، به مفهوم تخصصی خود فراتر از  –اعتقادات دینی 

وابستگی به زمان و اوقات فراغت، عامل مهم جغرافياي انسانی در 
افرت، ایجاد تمركز و چشم انداز فرهنگی دارد. گيري مسشكل

كسب درآمد و همچنين گردشگري مذهبی امروزه، در راستاي 
جهت حفظ ميراث فرهنگی مورد توجه كشورهاي مختلف قرار 

اند در گرفته است. در بعد داخلی توسعه گردشگري مذهبی می تو
 در بعد ملی افزایش اي، افزایش اشتغال وراستاي توسعه منطقه

درآمد و حفظ ميراث فرهنگی را به دنبال داشته باشد. از دیدگاه 
محققان عوامل مختلفی در انجام گردشگري مذهبی توسط مردم 

ي معنوي تواند به كسب تجربهها میترین آنموثر است كه مهم
اشاره كرد. در واقع در گردشگري مذهبی، باورهاي دینی به عنوان 

شود )محمدي یگانه و خته میهدف اصلی فعاليت گردشگري شنا
0رینسچيدي (.1030آقاجان و همكاران، : 1030همكاران، 

0 
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 در طورگسترده به مذهبی گردشگري كه معتقد است( 1330)
 با شدیداً گردشگري و دین. است جریان در جهان يگستره

 بر علاوه) گردشگران ثانویه هايانگيزه و است خورده گره یكدیگر
 كه است شده باعث سنتی، فرهنگی منابع از برگرفته( زیارت

 جذب مذهبی مقاصد به را گوناگونی بازدیدكنندگان و گردشگران
( بيان 0331تایموسی والسن ) (.0311نماید )وانگ و همكاران، 

هاي مقدس، می كند كه سفرهاي مذهبی شامل زیارت مكان
 سفرهاي ميسيونري )كه در آن ماهيت ایمان براي دیگران تبيين 

شود( و همچنين مسافرت مردم به دلایل تفریحی یا دلایل می
هاي شخصی دیگر، در حاليكه در مراسم هاي برگزارشده در مكان

كنند یا اینكه وظایفی را به عنوان قسمتی از مذهبی مشاركت می
ها گردد؛ همه این فعاليتدهند، میسفر بزرگ تر انجام می

)حسينی پور و  شودگردشگري مذهبی یا ایمانی ناميده می
 توانمی را مذهبی به عبارت دیگر گردشگري(. 1031همكاران، 

داراي  آن در شركت كنندگان كه دانست گردشگري از گونه اي
 سایر با تركيب به صورت یا و مذهبی ) منحصرا   هايانگيزه

هاي مقدس نظير كليساها،  مكان از كه هستند ها(انگيزه
كنند ها بازدید میو مانند آن هامساجد، مقبره ها، امام زاده

 (. 1030)فيروزجائيان و همكاران، 
توان بر اساس ابعاد و جنبه هاي انواع گردشگري مذهبی را می

مختلفی تقسيم و مورد بررسی قرار داد كه هریك از تقسيم بندي 
هاي زیر می تواند بر بازاریابی محصول گردشگري تاثير بسزائی 

 داشته باشد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 پيشينه پژوهش .3.2

(، در پژوهشی به ارزیابی عوامال ماوثر برتوساعه 1030دهشيري )
گاذاري، هاایی چاون سارمایهگردشگري مذهبی در ایران، مولفاه

ریزي، عدم دخالت دولت، اختصاص اعتبار و بودجاه كاافی، برنامه
ایجاد تسهيلات اداري و مالی براي بخاش خصوصای، تبليغاات و 

فرهنگ توریسم، ميزان تاثير فرهنگ  آموزش هاي عمومی، ترویج
هااي تحصايلی گردشگري در توسعه مادي و معنوي جامعه، رشته

هاي بين المللای و ... را برگزاري كنگره مرتبط با صنعت توریسم،
در توسعه گردشگري مذهبی در كشور موثر دانسته است.  ساقائی 

 خادمات هاي عرصه استراتژیك (  در پژوهشی به تحليل1030)

 مدیریت بر تاكيد مشهد )با شهركلان در مذهبی گردشگري فاهیر

ماذهبی (، باا بهاره گياري از روش  گردشاگري منساجم كيفيت
-هایی چون شناسائی بخشتحليل استراتژیك و با اشاره به مولفه

هااي اجرائای، گاذاريهاي مختلف در خادمات رفااهی، سياسات
ش نماوده هاا، تلااعمليات اجرائای، ميازان تاثيرگاذاري شااخص

سازي ساختار مدیریت خدمات رفاهی در كلان راهكارهاي یكپارچه
( باه 1030شهر مشهد را مشاخص نمایاد. آقاجاان و همكااران )

اناد. بررسی تاثير بازارگرایی بر توسعه صنعت گردشگري پرداختاه
نتایج تحقيق حاكی از آن دارد كه باازارگرایی بار توساعه صانعت 

باه ( در پژوهشای 1030) و همكارانگردشگري تاثير دارد. زیاري 
بررسی عوامل موثر درتوسعه صنعت گردشگري شهري باا تاكياد 
برعوامل موثر بر رضایتمندي گردشگران )نموناه ماوردي ، شاهر 

 كاه است آن از حاكی .  نتایج تحقيقپرداخته اند نورآباد ممسنی(

 نيازهااي تاأمين زميناه در نورآبااد شاهر از بازیاد از گردشگران

خود همچون وجود حس مهمان نوازي مردم را داشته اند.  یهيجان
همچنين كمترین رضایت گردشگران از وضاعيت گردشاگري باه 
تامين نيازمندي هاي اساسی مثل كيفيت امكانات اقامتگااه باوده 

بررسای تاأثير به ( در پژوهشی 1030) و همكاران شكوهی است.
دت اقامات استقرار سامانه اتوبوس گردشگري در شهر مشهد بر م

زائران وگردشگران، پرداخته اند. نتاایج تحقياق نشاان داد: اكثار 
خصاوص هاي شهرمشاهد باه گردشگران شاهر مشاهد از جاذباه

اند و تمایل به بازدید ها بازدیدي نداشتههاي تاریخی و موزهجاذبه
بااه علاااوه اكثاار گردشااگران از اتوبااوس  از ایاان اماااک ندارنااد.

سازي، استفاده خواهند كرد پياده گردشگري شهر مشهد در صورت

 (.5232تقسيم بندي انواع گردشگري مذهبي)فيروزجائيان و همكاران،  .5جدول

 هاي مختلفابعاد و جنبه

 سازمان یافته بودن سفر ميزان انگيزه ها و اهداف سفر طول مدت اقامت

 بلندمدت كوتاه مدت
سفرهاي عبادي 

 و زیارتی

شركت در 
ها و كنفرانس

هاي جشن
 مذهبی

بازدید از آثار 
تاریخی و 
معماري اماكن 

 مذهبی

اشكال سازمان 
نيافته گردشگري 

 مذهبی

اشكال سازمان 
یافته گرشگري 

 مذهبی
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و این موضوع یعنی اتوبوس گردشگري در افزایش مادت اقامات 
پژوهشای باه ( در 1031گردشگران مؤثر است. بادري و طيبای )

ذهبی )مطالعاه بررسی عوامل موثر بر هزینه هااي گردشاگري ما
 مؤیاد حاضر تحقيق هايیافتهاند. موردي: مشهد مقدس( پرداخته

 محال تاأمين باراي را هزیناه كمترین گردشگران، كه است این

 اقامتی، واحدهاي هزینه ي بودن بالا .اند صرف كرده خود اقامت

 اقاامتی واحادهاي گساترش اقاامتی، واحادهاي در تناوع وجود

 كه است دلایلی جمله از زائران، يسالانه درآمد ميزان غيرمجاز و

همكااران  وانگ و .نمود مطرح وضعيت این توجيه براي می توان
( در پژوهشی تحت عناوان عوامال ماؤثر در طاول مادت 0310)

تكارار سافر و  ،اقامت گردشگران در داليان در شمال شرقی چين
 ماؤثر ترمسافت بيشتر بين مبد  و مقصد را بر مدت اقامت طولانی

كنند كاه دولات باراي تارویج گردشاگري دانند و پيشنهاد میمی
ردشگران باا درآماد بالاا تلااش باكيفيت بالا بایستی براي جذب گ

هااا را نمایااد و همچنااين صاانعت حماال و نقاال گردشااگر و هتل
 .گسترش و ارتقاء دهد

 روش شناسي  .2

این پژوهش از پارادایم كيفی بهره گرفته است كه روشی منطقی 
اي برآمده از نظر دستيابی به نظریهو توام با كل نگري است. 

اند تا با انجام همتخصصان و كارشناسان، پژوهشگران كوشيد
ها و ها، نگرشمصاحبه اي عميق و ممتد در ساختار درونی ارزش

هدف كلی این پژوهش، یافتن عوامل ها تعمق كنند. تجارب آن
رفاهی موثر در گردشگري مذهبی شهر مشهد و رتبه بندي آن 
 عوامل است. كه براي این منظور از نظریه داده بنياد استفاده شد. 

هاي كيفی است كه در آن از نظریه نوع پژوهش پژوهش حاضر از
داده بنياد استفاده شده است. رویكرد نظریه داده بنياد یك روش 
پژوهش كيفی است كه به طور استقرایی یك سلسله رویه هاي 

اي درباره پدیده مورد گيرد تا نظریهسيستماتيك را به كار می
 (. 0338، 1مطالعه ایجاد كند )استراوس و كوبين

گيري هدفمند است، هدف گيري در پژوهش كيفی، نمونهمونهن
محقق انتخاب مواردي است كه با توجه به هدف پژوهش سرشار 

 از اطلاعات باشد و محقق را در شكل دادن مدل نظري خود 

یابد كه طبقه بندي مربوط یاري كند و این كار تا جایی ادامه می
 د نظر با تمام جزئيات و باها و اطلاعات اشباع و نظریه موربه داده

ها از در این پژوهش داده(. 0335، 04دقت تشریح شود )كرسول
طریق مصاحبه گردآوري شده است و مشاركت كنندگان تعداد نه 

، در تهران و مشهد كارشناس و خبره در سازمان حج و زیارت
مدیران و كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و 

باشند كه مورد مصاحبه سان حوزه گردشگري میو مدر گردشگري
 قرار گرفتند. 

( در پژوهش كيفی به منظور افزایش اعتبار 0335از نظر كرسول )
تطبيق اعضا، بررسی  باید حداقل از دو استراتژي استفاده كرد: 

گرایی كنندگان، مشاركتی بودن پژوهش، كثرتنظر مشاركت
 (. 1031كيا و همكاران، )اميدي
كنندگان نظر خود را درباره گزارش اعضا: مشاركت تطبيق

ها، ها عرضه كنند و مطابق نظر آنپژوهش، فرایند تحليل و مقوله
ها پس از نتایج بازبينی و اصلاح شود. در پژوهش حاضر مصاحبه

كنندگان قرار گرفت و بندي در اختيار مشاركتتحليل و مقوله
 ها اعمال شد.نظرات آن

استفاده از نظرات اساتيد حوزه : كنندگانتنظر مشاركبررسی 
ها با اساتيد مطرح حوزه ها و مقولهموضوع. در این پژوهش تحليل

 ها اعمال شد.گردشگري به اشتراک گذاشته شد و نظرات آن
-مشاركتی بودن پژوهش: جهت افزایش روایی از مشاركت 

ها كمك گرفته سازي و تحليل مصاحبهكنندگان در حوزه مقوله
 ود.ش

كنندگان در : منظور تكثر مكانی، و تكثر مشاركتگراییكثرت
 .پژوهش است كه در این پژوهش به آن توجه شده است

 هایافته .4

جنسيت و سنوات خدمت مصاحبه اي از در جدول ذیل خلاصه
ارائه شده است: گانشونده

                                                           
1. Strauss & Corbin 

 

2. Cresswell 
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 آمار توصيفي .3جدول

 درصد فراواني  متغير

 جنسيت
 11/3 1 زن
 83/3 8 مرد

 سنوات خدمت

 11/3 1 سال 3تا  1
 3 3 سال 13تا  13
 00/3 0 سال 03تا  03
 11/3 1 سال و بالاتر 03

 

 هاتحليل یافته. 5.4

گویی به این سوال كه عوامل رفاهی موثر در توسعه براي پاسخ
هاي كيفی با ؟ دادهكدام استگردشگري مذهبی شهر مشهد 

ش داده بنياد جمع آوري شده و مورد استفاده از ابزار مصاحبه و رو
 تجزیه و تحليل قرار گرفته است.

 در مصاحبه از حاصل هايداده مجموع بنياد،داده نظریه اساس بر

 اينظریه و بندي دسته انتخابی، و باز، محوري كدگذاري قالب

 و محوري باز، كدگذاري كدگذاري شود.می ارائه پدیده درباره

ادامه  در كه است نظریه دهیشكل حلمرا تریناصلی انتخابی،
 .شودمی تشریح هاكدگذاري این از استفاده نحوه

 آن، طریق از كه است تحليلی فرایند باز، كدگذاريكدگذاري باز: 

-می كشف هاداده در هاابعاد آن و هاویژگی و شناخته مفاهيم،

  راپدیده  درباره اوليه هايمقوله پرداز، نظریه مرحله، این در شود.
 

 
كدگذاري محوري: فرایند دهد. با بخش بندي اطلاعات شكل می

ها در سطح ها و پيونددادن مقولهها به زیر مقولهدهی مقولهربط
ها و ابعاد است. این كدگذاري به دليل اینكه حول محور ویژگی

كدگذاري انتخابی:  شود.شود، محوري ناميده میریح میمقوله تش
هاست )استراوس و كوبين، سازي و بهبود مقولهفرآیند یكپارچه

ها را به هم (. این فرآیند با نگارش خط داستان، مقوله1338
هاي محوري را با كند. در این مرحله محقق مقولهمتصل می

-ها را اثبات و مقولهدهد و ارتباط آنهاي دیگر ارتباط میمقوله

) دانایی فرد و  كندهایی كه نياز به بازنگري دارد را اصلاح می
هاي انجام شده با در پژوهش حاضر مصاحبه (. 0313اسلامی، 

استفاده از روش تحليل محتوا، به صورت سطر به سطر بررسی، 
بندي و سپس، براساس مشابهت، ارتباط پردازي، مقولهمفهوم

مفهومی و خصوصيات مشترک بين كدهاي باز، مفاهيم، مقولات 
 مشخص شدند.
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 نتایج تحليل محتواي مصاحبه ها و کدگذاري باز: مفاهيم، مقولات فرعي و اصلي .2جدول
 مفاهيم مقوله هاي فرعی مقوله هاي اصلی

 عوامل محيطی

 اسكان

 ایجاد اقامتگاه ارزان قيمت داراي حداقل امكانات رفاهی 
  و پيش بينی محلی مناسب براي اسكان اقشار مختلف با توجه به توان مالی

 )راه اندازي مجتمع هاي ارزان قيمت( همچنين آداب و فرهنگ ایشان
 دسترسی سریع به مكانی براي استراحت 

 لزوم رعایت اصول بهداشتی در واحدهاي اقامتی 

 گذاري واحدهاي اقامتیبازنگري در قيمت 

 نزدیكی محل اقامت به حرم مطهر 

 حمل و نقل

 وسيله حمل و نقل استاندارد و ارزان 
 نی وسيله حمل و نقل مطمئن و با قيمت مناسب براي همه اقشار پيش بي

 مردم
 آن و تقویت توجه به حمل و نقل و توسعه 
 شهري  ، و ...( و برونل و نقل اعم از درون شهري )تاكسی، اتوبوسانواع حم

 ترابري

 تغذیه

 با كيفيت و ارزانتغذیه سالم ، 
 ت و ارزان، با كيفيمراكز طبخ و توزیع غذاي بهداشتی ایجاد 
 ارائه تغذیه سالم و در دسترس زائرین 

 ارائه غذاي متناسب با فرهنگ زائرین گوناگون 

 عوامل فرهنگی

 اطلاع رسانی و تبليغات

 توجه به اطلاع رسانی و تبليغات 
 یاطلاع رسانی و تبليغات در رابطه با جاذبه هاي زیارتی و سياحت 
 شناساندن اماكن زیارتی و سياحتی به زائرین 
 هاهاي دینی و فرهنگی از طریق رسانهرفی و شناساندن جاذبه مع 

 آموزش

 نسبت به زائرین و  )ع( افزایش سطح آگاهی و معرفت مجاورین امام رضا
 تعامل با ایشان

 ینافزایش سطح آگاهی زائر 
 شناسایی امام رئوف 
  افراد علاقه مند به خدمت رسانی به زائرینآموزش 

 تبط با زائرین غيرایرانیآموزش زبان دوم به افراد مر 

 هاي متفاوت زائرین به مجاورینشناساندن فرهنگ 

 اوقات فراغت
 ریزي براي اوقات فراغتبرنامه 
 )مدیریت زمان سفر زائرین )اوقات فراغت 
 ریزي براي اوقات فراغت سالمبرنامه 

 برگزاري تورهاي ارزان قيمت
 برگزاري تورهاي زیارتی ارزان قيمت مشهد 

 ت زائرینجلب رضای 

 عوامل اجتماعی

 بهداشت، درمان و بيمه
  زائرین سلامتپيش بينی بيمه 
 پيش بينی بيمه درمان و حوادث زائر 
 گردشگري سلامت 

 امنيت

 خرید از مراكز خرید و ...( امنيت اقتصادي( 
 التيام حوادث غيرمترقبه( امنيت روانی( 
 امنيت جانی و مالی(امنيت فيزیكی ( 
 اخلاق اسلامی، حجاب، عفاف و...()حفظ  امنيت اخلاقی 

 مشاركت بخش خصوصی

 حمایت از بخش خصوصی 

  ،استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوص در همه زمينه ها )بهداشت، درمان
 حمل و نقل و...(

 افزایش مشاركت در بخش زیارت و گردشگري 

 راهنماي زائر
 راهنمایان مذهبی و سياحتی 

 هرچه بيشتر زائرین از امكانات برداريایجاد زمينه استفاده و بهره 

 هاي تخصصیبرگزاري نشست 
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 رتبه بندي عوامل. 3.4

ترین فنون ( یكی از معروفAHPفرایند تحليل سلسسله مراتبی )
گيري چند منظوره است كه اولين بار توسط توماس. ال. تصميم

. این روش در هنگامی كه عمل شدابداع  1353ساعتی در دهه 
رو ه ب گيري روچند گزینه رقيب و معيار تصميم گيري باتصميم

توانند كمّی . معيارهاي مطرح شده میشودتواند استفاده است می
گيري بر مقایسات زوجی و كيفی باشند. اساس این روش تصميم

گيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب نهفته است. تصميم

عوامل مورد  كند. درخت سلسله مراتب تصميم،تصميم، آغاز می
-هاي رقيب مورد ارزیابی در تصميم را نشان میمقایسه و گزینه

گيرد. این دهد. سپس یك سري مقایسات زوجی انجام می
هاي رقيب یسات وزن هر یك از فاكتورها را در راستاي گزینهامق

-اي ماتریسبه گونه AHPسازد. در نهایت منطق مشخص می

سازد كه همدیگر تلفيق میهاي حاصل از مقایسات زوجی را با 
 .(1050)آذر،  تصميم بهينه حاصل آید

 

 

 
 تشكيل درخت سلسله مراتبي .5شكل

 عوامل محيطي. 5.3.4

 0ها نشان داد اي مقولهنتایج كدگذاري و تحليل محتواي طبقه
مقوله یا عامل در سطح عوامل محيطی بر توسعه گردشگري 

براي بدست آوردن وزن مذهبی شهر مشهد از اهميت برخوردارند. 
ها، ميانگين حسابی هر نسبی )اهميت نسبی( هر یك از مولفه

مولفه ها  زوجی مقایسات نرمال شده سطر از جدول ماتریس

، وزن نسبی )اهميت 4. جدول(1081)مومنی،  گرددمحاسبه می
طور كه مشاهده دهد. همانها را نشان مینسبی( هر یك از مولفه

باشد. همچنين نرخ بيشترین وزن را دارا میشود مولفه اسكان می
باشد بنابراین در كمتر می 1/3است و از  310/3ناسازگاري برابر با 

 مقایسات زوجی سازگاري وجود دارد.
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 وزن  نسبي )اهميت نسبي( مولفه هاي محيطي .4جدول

 وزن نسبي )اهميت نسبي( مولفه هاي محيطي

 مولفه ها
وزن نسبي 

 )اهميت نسبي(
 ولویت مولفها

نرخ 

 ناسازگاري

 1 3511 اسكان

 0 3500 حمل و نقل 35310

 0 3533 تغذیه

 

 عوامل فرهنگي. 3.3.4

ها نشان داد اي مقولهنتایج كدگذاري و تحليل محتواي طبقه
مقوله یا عامل در سطح عوامل فرهنگی بر توسعه گردشگري 4

 نسبی  ، وزن1جدول مذهبی شهر مشهد از اهميت برخوردارند.
 

 
-ها عوامل فرهنگی را نشان می)اهميت نسبی( هر یك از مولفه

فه آموزش بيشترین وزن را شود مولدهد. همانطور كه مشاهده می
است و از  301/3باشد. همچنين نرخ ناسازگاري برابر با دارا می

باشد بنابراین در مقایسات زوجی سازگاري وجود كمتر می 1/3
دارد.

 ي )اهميت نسبي( مولفه هاي فرهنگيوزن نسب. 1جدول 

 وزن نسبي )اهميت نسبي( مولفه هاي فرهنگي

 نرخ ناسازگاري اولویت مولفه وزن نسبي )اهميت نسبي( مولفه ها

 0 3503 اطلاع رسانی و تبليغات

35301 
 1 3504 آموزش

 4 3510 اوقات فراغت
 0 3500 برگزاري تورهاي ارزان قيمت

 

 ماعيعوامل اجت. 2.3.4
ها نشان داد اي مقولهنتایج كدگذاري و تحليل محتواي طبقه

مقوله یا عامل در سطح عوامل اجتماعی بر توسعه گردشگري 4
 ، وزن نسبی 1جدولمذهبی شهر مشهد از اهميت برخوردارند.

 

 
)اهميت نسبی( هر یك از مولفه هاي عوامل اجتماعی را نشان 

ولفه امنيت بيشترین شود مطور كه مشاهده میمی دهد. همان
است  311/3باشد. همچنين نرخ ناسازگاري برابر با وزن را دارا می

باشد بنابراین در مقایسات زوجی سازگاري كمتر می 1/3و از 
 وجود دارد.

 وزن نسبي )اهميت نسبي ( مولفه هاي اجتماعي. 7جدول 

 وزن نسبي )اهميت نسبي( مولفه هاي اجتماعي

 مولفه ها
وزن نسبي 

 اهميت نسبي()
 نرخ ناسازگاري اولویت مولفه

 0 3504 بيمه حوادث و درمان

35311 
 1 3511 امنيت

 4 3531 راهنماي زائر

 0 3533 مشارت بخش خصوصی
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ها به شرح جدول ذیل بندي مقولهبه طور كلی نتایج اولویت
 فرهنگیمحيطی، كند عوامل  آمده است، كه مشخص میدر

باشند.ترتيب داراي اهميت میبه اجتماعی  و 

 
 اولویت عوامل .6جدول

 وزن نسبي )اهميت نسبي( عوامل 

 عامل
وزن نسبي 

 )اهميت نسبي(
 اولویت عامل

نرخ 

 ناسازگاري

 0 3500 فرهنگی

 1 3518 محيطی 35315

 0 3533 اجتماعی

 
 بحث و نتيجه گيري .1

بر  بندي عوامل رفاهی موثر، شناسائی و رتبهپژوهشهدف این 
 AHP روش از استفاده گردشگري مذهبی در شهر مشهد مقدس با

عوامل محيطی، فرهنگی دهد كه نتایج تحقيق نشان می. بوده است
عوامل رفاهی موثر بر گردشگري مذهبی  بنديو اجتماعی در اولویت

عامل دهد نتایج نشان می اند.قرار گرفتهدر شهر مشهد مقدس 
بر گردشگري مذهبی شهر  وثرترین عامل رفاهی ممحيطی مهم

عوامل محيطی شامل اسكان، حمل و نقل و تغذیه باشد. مشهد می
ها و اماكن مقدس هر ساله تعداد هاي مذهبی، زیارتگاهجاذبهاست. 

كنند، زیادي از گردشگران مذهبی را به سوي خود جذب می
ها تاسيسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگري مانند مسافرخانه

و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و عقيدتی 
هاي خاص خود است كه گردشگران و جامعه ميزبان داراي ویژگی

اي از تنوع بسيار بالایی برخوردار است و در هر كشوري و در منطقه
هاي سنتی از عوامل جذب گردشگر براي تجربه زندگی در محيط

 درون شهري همچنين و بين شهري حمل ونقل. همچنين است
مدت  افزایش براي لازم هايزیرساخت ترینمهم از مناسب، یكی

ل حمل و یوجود وسااست.  منطقه یك در حضور گردشگران زمان
دریایی و  ،هاي زمينینقل ایمن، راحت، سریع و پيشرفته در بخش

ها و فراهم ها و بزرگراههوایی، همچنين توسعه و تجهيز آزادراه
سافرت گردشگران به اقصی نقاط كشور از كردن زمينه م

هاي ایجاد انگيزه سفر در مردم و تقسيم درآمدهاي ناشی از محرک
 .(1034)آقاجانی،  هاي مختلف استصنعت گردشگري بين استان

 حوزه با مشابه حوزه این در بحرانی در نهایت تغذیه، رویدادهاي
 مواد رضهع از ناپذیر نظارت هايشيوه سبب به سو یك از اقامت

 گرفتن نادیده سبب به دیگر جانبی از و) فروشیدست(غذایی 

  و تغذیه مورد در گردشگري گوناگون هايگروه متفاوت هايسليقه

 
(. 1030است )سقائی،  داده روي موثر عوامل سایر از غفلت نيز

همچنين از تحليل محتواي سایر تحقيقات مشخص شد كه مولفه 
زیاري و همكاران  (،1031طيبی )اسكان در تحقيقات بدري و 

( و وانگ و 1034(، دهشيري )1030(، بابائی و مسعودي )1030)
شكوهی و (، و مولفه حمل و نقل در تحقيقات 0310همكاران )
(، و 0310( و وانگ و همكاران )1034(، دهشيري )1030همكاران )

( مورد تاكيد قرار گرفته 1034دهشيري )تحقيق مولفه تغذیه در 
   است.

رسانی و تبليغات، آموزش، اوقات عوامل فرهنگی شامل اطلاع
رسانی و تبليغات اطلاع فراغت، برگزاري تورهاي ارزان قيمت است.

باشد. سطح آگاهی مهمی در گردشگري مذهبی میو عامل موثر 
زائرین نسبت به مشهد مقدس اعم از اماكن زیارتی غير از حرم 

برداري ایشان تی و تجاري در بهرهمطهر امام رضا )ع( و اماكن سياح
بالابردن آگاهی مردم مشهد از حضور در شهر مشهد موثر است. 

 نسبت به نحوه تعامل با زائرین در گردشگري مذهبی موثر است.
تبليغات سياسی، فرهنگی، اجتماعی در حوزه شناخت آداب همچنين 

و رسوم، فرهنگ زیارت، تكریم زائران و گردشگران. آموزش 
گی و تعاملی به ميهمانان در برخورد با فرهنگ محلی و فرهن

سازي جوامع روستایی ساكنان محلی شهر زائر پذیر و همچنين آماده
سازي جامعه در ذهبی براي پذیرش گردشگران و آگاهداراي اماكن م

( از الزامات 1034)آقاجانی،  ي گردشگري مذهبیمورد مزایا
 گسستگی یكی شناسایی، لقاب زا و بحران رویدادگردشگري است. 

 لحاظ به فراغت گذران اوقات مراكز و زیارت فضایی متن ميان
 بر محيطی توان اندازه از بيش فشار دیگري و معنایی، و كالبدي
از  (1030شهر )سقائی،  جنوب و یيلاقی غرب شبه و یيلاقی مناطق

جمله عوامل موثر در مولفه اوقات فراغت است. در نهایت هم 
هاي ورهاي ارزان قيمت ویژه زائيرن از جمله مولفهبرگزاري ت

همچنين  فرهنگی جهت آشنایی زائرین با شهر مقصد زیارتی است.
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هاي عامل از تحليل محتواي سایر تحقيقات مشخص شد كه مولفه
 ( نيز به نوعی اشاره شده است.1034فرهنگی در تحقيق دهشيري )

نيت، راهنماي زائر، عوامل اجتماعی شامل بيمه درمان و حوادث، ام
 از حوزه این در بحرانی رویدادهاي مشاركت بخش خصوصی است.

 با خدمات درمانی عرضه مراكز بودن نامتناسب سبب به جانبی
 از نيز و سو، یك از گردشگران اقامت و حضور هايكانون ملاحظه

 با درمان و بهداشت عرضه سفر كاركنان به تمایل فصل زمانی هم
 ظرفيت كاهش نتيجه در شهر و در ردشگرانگ حضور اوج فصل

(. 1030)سقائی،  شودمی ناشی نياز هنگام در عرضه خدمات
تواند در یك كشور لطمه جبران احساس كوچكترین ناامنی می

 گردشگرانهاي آن وارد كند. ناپذیري به این صنعت و زیر شاخه
-نقرار است سفيرانی باشند كه كشور و امنيت موجود در آن را هما

ها و اختلافات ميان كشورها و طور كه هست توصيف كنند. جنگ
ترین محدودیت براي گردشگري اختلافات داخلی در كشورها عمده

مذهبی در جهان است. مثل جنگ در كشور فلسطين و یا كشور 
اش و یا جنگ ایران و عراق كه در هاي داخلیسوریه و درگيري

 ایران شده بود زمان خود باعث كاهش ميزان گردشگري در
مقاصد گردشگري در تمام نقاط مختلف یك  .(1034)آقاجانی، 

كشور پراكنده است، در صورتی كه امنيت در این مناطق تأمين 
شود، ضریب امنيت ملی آن كشور نيز افزایش می یابد و علاوه بر 
این ورود گردشگران خارجی به یك كشور نه تنها موجب تهدید 

)آرمين،  ه به تحكيم آن نيز كمك می كندامنيت ملی نمی شود بلك
هاي مختلف جهت و ... به زبان سی دي تهيه جزوات و (.1084

ها و داخل خارجی با زیارت و پخش در ایستگاه زائرینآشنا نمودن 
وسائل نقليه عمومی اعم از اتوبوس، قطار و هواپيما و همچنين 

سب با استفاده هاي مناهاي موثر دنيا در زمانها در رسانهپخش آن
هاي علمی و هنري كارآمد به كمك صاحب ها و تكنيكاز روش

نظران و هنرمندان نامی كشور و جهان. همچنين اطلاع رسانی 
هاي مختلف گسترش یابد محيطی در سطح اماكن مذهبی به زبان

و سازمان گردشگري  و شهرسازيراه  اداراتوسازمان تبليغات، 
هاي بين راهی داشته نی در ایستگاهنقش بيشتري را در اطلاع رسا

در نهایت حضور و مشاركت  .(1034)آقاجانی و فراهانی،  باشند
بخش خصوصی یكی از مولفه هاي موثر در رفاهی در گردشگري 
مشهد محسوب می شود. به طور خلاصه عوامل رفاهی موثر در 
گردشگري مذهبی شهر مشهد در جدول ذیل آمده است.

 
 لفه هاي شناسایي شدهعوامل و مو .7جدول

 اجتماعی فرهنگی محيطی عوامل

 مولفه ها
 اسكان 

  حمل و نقل 

 تغذیه 

 اطلاع رسانی و تبليغات 

 آموزش 

 اوقات فراغت 

 برگزاري تورهاي ارزان قيمت 

 بيمه درمان و حوادث 

 امنيت 

 راهنماي زائر 

 مشاركت بخش خصوصی 

 

بندي عوامل رفاهی موثر در توسعه در نهایت طبق اولویت
عوامل ، AHPردشگري مذهبی شهر مشهد با تكنيك گ

 " ، "فرهنگی  عوامل " ، "محيطی عوامل " شناسایی شده 
عوامل محيطی در اولویت اول ، به ترتيب  "اجتماعی عوامل

عوامل فرهنگی در اولویت دوم و عوامل اجتماعی در اولویت 
 سوم قرار دارد. 

 

 منابع
(. ارائه مادلی 1034سعيد. ) اسعدي، ميرمحمد. و سعيدااردكانی،. 1

پویا جهت توسعه گردشگري تاریخی)مورد مطالعاه اساتان یازد(. 
 .145-115(، 14)5، كاوشهاي مدیریت بازرگانی

امان پور، سعيد. و منصوري ميانرودي، فریبرز. و نادري، كاوه. و . 0
(. ارزیااابی موانااع توسااعه اكوتوریساام 1031اعتصااامی، حماازه. )

 ستان گيلان غرب با هدف شناخت موانع )گردشگري طبيعی( شهر

 
دومين هماایش ملای آن در راستاي گسترش صنعت گردشگري. 

، راهكارهاي توسعه اقتصادي با محوریت برنامه ریزي منطقاه اي
 سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

اميدي كيا، كامران. و مشبكی، اصغر. و خدادادحسينی، . 0
(. شناخت قابليتهاي سازمانی 1031سيدحميد. و عزیزي، شهریار. )

جایگاه سازي برند شركت در صنعت مواد غذایی با استفاده از 
 .01-50(، 11)1 اندیشه مدیریت راهبردي،نظریه داده بنياد. 

(. نقاش 1088امين بيدختی، علی اكبار. و نظاري، ماشااا... . ). 4
چشاام انااداز ماادیریت  بازاریااابی در توسااعه صاانعت گردشااگري.

 .43-18(، 00)3 ،بازرگانی
همه چيز درباره تصميم گيري چندمعياره (، 1050آذر، عادل، ). 1

 .AHP به روش
توریسم و امنيت ملی، سایت اینترنتی (. 1084آرمين. ). 1

             www.mosaferat.ir/moin مسافرت.
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 .40-11(، 3)0، راهبردي و كلان
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مذهبی و اسكان موقت، تحليلی بر ارائه خدمات رفاهی به زائاران 

اولين همایش بين المللی علمی راهباردي توساعه مشهد مقدس. 
 ،گردشگري جمهوري اسلامی ایران، چاالش هاا و چشام انادازها

 مشهد، پژوهشگاه گردشگري جهاددانشگاهی.
(. بررسی عوامل 1031بدري، سيدعلی. و طيبی، صدراله. ). 13

موثر بر هزینه هاي گردشگري مذهبی )مطالعه موردي: مشهد 
 .110-155(، 1)1، ریزي و توسعه گردشگريبرنامه مقدس(. 

(. 1030حاجی نژاد، علی. و رحيمی، دانا. و تقی زاده، زهرا. ). 11
تدوین برنامه استراتژیك توسعه گردشگري در مناطق نمونه 
گردشگري روستایی )مطالعه موردي: روستاي نمونه گردشگري 

 115-58(، 1)1 آمایش سرزمين،هجيج در شهرستان پاوه(. 
حسينی پور، احسان. و رضایی دولت آبادي، حسين.و كاظمی، . 10

(. بررسی عوامل كشش و رانش موثر بر نيت سفر 1031علی. )
مطالعات مدیریت گردشگري مذهبی و نحوه تاثير آنها )شهر قم(. 

 .133-104(، 01)11، گردشگري
حقيقی، محمد. و روشندل اربطانی، طااهر. و صاالحی، علای. . 10

مشكلات و موانع توساعه صانعت گردشاگري در (. بررسی 1034)
(، 4)5 مادیریت بازرگاانی،شهر اصافهان از دیادگاه گردشاگران. 

883-811. 
آمار زائرین . (1030) .دفتر اطلاعات و آمار سازمان گردشگري. 14

 ورودي به مشهدمقدس.
(. ارزیابی عوامل موثر برتوسعه 1034دهشيري، محمدرضا .). 11

، برنامه ریزي و توسعه گردشگرين. گردشگري مذهبی در ایرا
4(10 ،)30-50. 

زیاري، كرامت ا....و امانپور، سعيد. و اميري فهليانی، . 11
(.  بررسی عوامل موثر درتوسعه صنعت 1030محمدرضا. )

گردشگري شهري با تاكيد برعوامل موثر بر رضایتمندي 
، سرزمينگردشگران )نمونه موردي ، شهر نورآباد ممسنی(. 

13(05) ،00-11. 
 هااي عرصاه اساتراتژیك (. تحليال1030سقائی، مهدي. ). 15

 بر تاكيد با(مشهد  كلانشهر در مذهبی گردشگري رفاهی خدمات

ششمين كنفارانس . )مذهبی گردشگري منسجم كيفيت مدیریت

و مدیریت شهري با تاكيد بر مولفه هااي شاهر  ملی برنامه ریزي
 . مشهد مقدس.اسلامی

ا. و رهنما، محمدرحيم. و فيروزفر، مرضيه. شكوهی، محمداجز. 18
(.  بررسی تأثير استقرار سامانه اتوبوس گردشگري در شهر 1030)

اولين همایش بين مشهد بر مدت اقامت زائران وگردشگران. 
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103-111. 
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 015-10، 11، مطالعات گردشگري
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