
 

 

 

 

 

 

  مقدس مشهد زیارت در شهربا نگاهی به مقوله گردشگری  راهبردهای مدیریت فرهنگی
 

 1ز امین زادهبهنا

 

 

 

 چکیده

فرایند و محصول گردشگری نشان می دهد که گردشگری یک صننت  ننینی نی ن  

، مندیری  این امر در شنهرهای منبه ی بلکه پیامدها و آثار فرهنگی و اجتماعی دارد.

بنین آنهنه از ینک  متقابن  کنششهری را به واسطه چالش بین فرهنگ و اقتصاد ، و  

شهر مبه ی انتظار می رود با آنهه در عم  اتفاق می افتند مواجنه منی سنازد کنه در 

سیاستگباری و اجرای برنامه های توسته گردشگری  به ارمغنان مشکالتی در  نتیجه، 

)ترویج فرهنگ، رضای  گردشگر، و  ایجاد کیفی  در محصوالت گردشگری. آوردمی 

در اسنتفاده هنا از جاذبنه هنای  ، بازاریابی و رقابن تصور ذهنی از شهر( از طرفی و 

به در زمینه نوع رویکرد و شیوه مدیری  شهری  شهری از طرف دیگر،  آشفتگی های 

ننند مشنهد کنه بنه عننوان قطن  به نصوص در شهرهای زیارتی ما وجود می آورد 

هندف از . و ساالنه میلیونها نفر از آن بازدید منی کننند زیارت کشور شنانته می شود

مندیری   این مقاله بررسی مفاهیم اساسی، م ائ  و چنالش هنا کلیندی در رابطنه بنا

روش استدالل منطقی صورت  استفاده از  با که شیوه تحلی  این تحقیق  زیارت اس . 

و رضنای  زائنر در گنرو های زینارتی ارتقنای کیفین  شنهران می دهد که گرفته نش

مدیری  یکپارچه  با تاکید بر برندسازی هوی  مکان اس . در چنین  صنورتی اسن  

می شنود و بنه عننوان ینک شنانته که شهر با یک تصور و یک اهمی  مکانی ناص 
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بنر منناب  ینارت مدیری  یکپارچنه ز. ارزش توامان اقتصادی /نمادین مترفی می شود

،  )ذاتی و ایجاد شده(، سانتار مدیری   شنهر ، بازارینابی و توجنه بنه عوامن  تقاضنا

ی برنامه در جه  ارزیابی، رف  موانن  و توسنته شانص های اجرا استوار اس  و از 

 . راه ردها بهره می برد

 

 ، برندسازی مکانگردشگری فرهنگی، مدیری  زیارت، شهر مشهد کلید واژه ها:

 

 

 مقدمه  -1

گردشگری شهری با اشکال ناص و متنوع  نود از طرفی بر اساس انگیزه و  نیاز به  سفر،  و از طرف دیگر 

شک  می گیرد و به عنوان یکی از سریتترین  و پیهیده ترین بخشنهای رو   جاذبه ها و  امکانات شهر  مقصد

گردشگر و میزبان در فضناهای شنهری گردشگری شهری، کنش متقاب  به رشد اقتصادی شنانته می شود.  

 ;Orbasli, 2000) اس  و می تواند  آثار متفاوتی را بر شهروندان و عملکرد و کال د  شهر بنر جنای گنبارد

Baud – bovy, 1998; Ashworth & Tunbidge, 2000)  . 

های مختلف را  جه  توسته گردشگری مطنر   رقاب  بین شهرها برای جبب گردشگری،  افزایش فرص 

نیاز به امکانات، تأسی ات، ندمات،  براورد ظرفیتها،   و بازارینابی دارد    و کرده اس . توسته گردشگری، 

  شنهری اسن . مطنر  در نتیجه نیازمند سی تمی از مدیری  گردشگری، به عنوان جزیی الینفک از مدیری

می سازد  تا با  تأمین زیرسانتها،  برنامه ریزی جه  استفاده درس  و مناس  از جاذبه های شهری، و رف  

 مشکالت و موان ، به  توسته کمی و کیفی گردشگری کمک نماید. 

 گردشگری یک صنت  نامرئی  اس  که بر نالف سایر صنای  فاقد تولید مح وس اس   امنا ماننند سنایر

صنای  دارای آثار مح وس اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و کال ندی اسن .  بننابراین منی تنوان بنا تتینین 

الگوهای فضایی گردشگری شهری ، شناسایی چرنه زندگی گردشنگر، سناماندهی فضناهای گردشنگری و 

افنزایش جاذبنه تقوی  و  وسای  حم  و نق ، تأمین ندمات و امکانات شهری )مانند هت  ها و اقامتگاه ها،

های شهری، عرضه ندمات توری تی و  استفاده از قوانین تشویقی و حمایتی( عالوه بر گردشگران محلی و 

 منطقه ای، از گردشگران ملی و بین المللی نیز سود برد. 



 

 

گردشگری و بازار گردشگران دانلی و نارجی، ب تر  فتالیتهای گردشگری و ندماتی  اس . در این ب تر،  

 –اقتصنادی  گران دانلی و نارجی به عنوان استفاده کنندگان ندمات و زیر سانتها، و محیط ط یتی،گردش

زیر سانتی و اقامتی و ...( به صورت ینک  تأسی ات حم  و نق ، از جمله جاذبه ها،اجتماعی و اجزاء آن )

نظام به هم پیوسته در حال ندمات رسانی به گردشگران می باشند. این محیط عالوه بر ندمات رسنانی در 

شگری شهری بخشی از گردشگری گرد. (Inskeep:1991انتیار ساکنین و اهالی  محله و شهر نیز می باشد )

هایی منحصر به گرایش افراد  برای ج تجوی مکانفرهنگی اس  و با فرهنگ شهرنشینی عجین شده اس . 

ناپبیر از این فرهننگ ت ندی  نمنوده اسن . بنا اینن فرد و با هوی ، گردشگری شهری  را به بخشی جدائی

 ط با مدیری  فرهنگی جامته قرار می گیرد.  توصیف، مدیری  گردشگری عالوه بر مدیری  شهری در ارت ا

( م افرت بنه 2(  ک   اطالعات در مورد سفر و برنامه ریزی آن، 1اجزای گردشگری برای گردشگر شام 

( و رفتار پس از  سنفر شنام  گفتگنو در منورد 4( فتالی  ها در  شهر مقصد،   3مقصد و بازگش  از آن ، 

میان این اجزا، ، شهر مقصد، فتالی  ها در آن،  و کیفیات مربوط به  سفر و مرور ناطرات آن   می باشد. در

نحوه پبیرایی و ندمات رسانی  بیشتریتن تاثیر را رضایتمندی گردشگر می گبار . به همین دلین ، مندیری  

  "مقصند گردشنگری"شهر مقصد برای گردشگر، نصوصا شهرهایی که بنه لحناگ گردشنگری بنه عننوان 

جاذب سفرهای گردشگری بیشمار بوده و همنواره بنرای آنهنا تقاضنا وجنود دارد، از  شنانته می شوند و  

 ح اسی  ناصی برنوردار اس . 

مدیری  شهری  یک سی تم باز و  پیهیده  اجتماعی اس  که   شام  یک سازمان گ ترده متشنک  از تمنام 

اقتصادی وکال دی حیات شنهر عناصر واجزای رسمی و غیررسمی ذیربط و موثر در ابتاد مختلف اجتماعی، 

با هدف اداره، هدای ، کنترل و توسته همه جان ه و پایدار شهر مربوطه که با عناصر و روابط ب یار متننوع و 

داده های این سی تم نواسته های دول  و  مردم اس  وستاده های آن توسنته کمین   . متتدد مواجه اس 

در نظر داشتن این تتریف،  و با توجه به اهمی  فرهننگ  با (. 1331وکیفی  زندگی شهری اس  )کاظمیان، 

به عنوان یک مقوله کیفی،  مدیری  گردشگری در شهر مقصد  می باید یک مدیری  کیفی باشد تا بر اساس 

آن و با استفاده از مناب  و توانمندیها، نیازها و رضایتمندی شهر وندان و گردشگران راتح  پوشش قرار دهد 

 یفی شهر گردد.و س   ارتقای ک
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فرهنگ مجموعه ای از باورها، دانش ها، متارف، آداب و رسوم و ارزش هایی اس  کنه جامتنه بنر م ننای  

اعتقاداتش آن را تکام  بخشیده و بر اساس آن زندگی می کند و در این راه هندف او رسنیدن بنه تتنالی و 

 (1332فرونند )(.  به بیان 1311ریف و ت یین کرده اس  )نقی زاده، تکاملی اس  که جهان بینیش برای او تت

فرهنگ، مجموعه کاملی از ویژگیهای روحی، مادی، فکری و عاطفی اس  که مشخصه یک جامته و یا گروه 

اجتماعی اس  و نه تنها شام  هنرها بلکه شام  اشکال زندگی، حقوق اساسنی ان نانی، نظامهنای ارزشنی، 

منزله بافتی پیهیده و بنا  شود، به ع ارت دیگر فرهنگ را باید در مفهوم گ ترده، بهها و اعتقادها نیز میسن 

ای از سنتها و دانشها و نیز شکلهای متفاوت بیان و تحقنق فنرد در روابطی متقاب  در نظر گرف  که مجموعه

بطن جامته بر آن استوار اس . در شرایط امروزی، فرهنگ به عنوان عنصر ضروری جامته به شمار آمده، در 

( به نق  از ژرژ بالندیه، 1314اسالمی ندوشن )شود.  وب میرابطه کلی با توسته، نیروی درونی جامته مح 

چه فرهنگ روینده تر و سازنده تر باشند، تکامن  اجتمناعی پویناتر و  هر"ان ان شناس فران وی می گوید: 

 "آهنگین تر نواهد بود. به ع ارت دیگر  فرهنگ عین تکام  اس .

مدیران و سیاستگباران فرهنگی نقش محوری و اساسی در تحول وتوسنته فرهنگنی دارنند، بننابراین الزم  

اس  از الگوهای ناص توسته فرهنگی استفاده کنند. توسته فرهنگی یتنی افنزایش شنمول دامننه فرهننگ 

هنگنی.  بنا اینن های فرروی م ائ  مختلف جامته از یک طرف و تقوی  میزان اعتقاد و پای ندی بنه مللفنه

توصیف از  فرهنگ و  توسته فرهنگی، ساده انگارانه نواهد بود اگر  منظور از مدیری  فرهنگنی را آنگوننه 

های فرهنگی   بندانم  بلکنه منظنور از آن  سنازماندهی، دهی و اداره امور و فتالی سازمانکه متداول اس  

رهای فرهنگی اس  که  تمنامی وظنایف سنازمانی هدای  و هماهنگی فتالی  ها در رابطه با ارزشها و هنجا

دهی، همناهنگی هنای اجراینی ، ریزی، سنازمانگباری، برنامنهمدیری  )شام  چشم انداز سازی، سیاسن 

نظارت و ارزیابی(  را تح  الشتاع نود  قرار می دهد. اگر سیاستهای مندیری  شنهری بطنور واضنحی از  

کار نگیرد تمام منحصر بفردی های یک فرهنگ بتدریج محو می  ارزشهای فرهنگی حمای  نکند و آنها را به

 شوند. مهمترین عوام  فرهنگی ع ارتند از: 

آثنار و ابنینه تناریخی، فتالین  هنای فرهنگنی و محصنوالت فرهنگنی )هننر،    میراث سانته شده و زنده: 

در بازدیدکننده ایجناد منی با مجموعه ای از جبابی  ها، ح ی از مکان را موسیقی،  صنای  دستی  و...( که 

کنند و تجارب به یاد ماندنی را برای آن ها رقم می زنند. افتتا  منوزه گوگنهنایم  فراننک گنری در بیل نائو 

 "موزه -محله"ملیون نفر گردشگر را به شهر بیل ائو بکشاند. نمونه دیگر  1.3توان    1993اسپانیا  در سال 

نمایشنگاه  فرهنگنی و موس نه 44تمانهای جدید کنه بنیش از سان با فرهنگی بزرگ منطقه وین  اس  یک

توان   دو میلیون بازدید کننده را بنه  نود سال اول را در نوی جای داده اس . این مجموعه در  هنر های



 

 

سم  نود بکشاند.  این نمونه ها و نمونه های ب یار دیگر نشان می دهند که ابنیه و فتالی  های فرهنگنی 

 نیرویی محرکه ای برای رونق بخشیدن به  گردشگری شهری باشند.   می تواند به نوبی

: ویژگی های تاریخی سانتمان ها ، مناظر نیابانی ، محله ها و نشانه های ناص  بر شخصی   هوی  شهری

و هوی  شهر تاثیر می گبارد  و این همان چیزی اس  که گردشگر فرهنگی را به سوی ننود منی کشناند. 

ی مهم در تشخیص هوی  شهر اس  و   می توان آن را مهمترین و بی واسطه ترین وسیله منظر از مللفه ها

 ارت اطی بین شهر و  گردشگر دان  .

حضنور جمتین  . نیز  جایگاه برج ته ای در گردشگری شهری دارند رویدادها، آیین ها و تجارب مبه ی: 

میلینون  نفنر  13بیش از   1391عظیم در مراسم آیینی حج، و نیز مراسم اربتین ح ینی  که در اربتین سال 

زائر  را از طریق محورهای اصلی  شهر کربال با  جمتی  ساکن پانصد میلیون نفر  یتنی محورهای  جمتی  

ند، به عنوان بزرگترین روینداد دیننی جهنان  کربال  به سوی نود کشا –و نجف  کربال -کربال، بغداد  -باب 

 شنانته شد.  

مدیری  فرهنگی در قال  اهمی  دادن به ارزش های محلی و ملی فوق باید بتواند از طرینق برنامنه رینزی 

های فرهنگی و اجتماعی ایده ها، افکار، و آداب و رسوم ملی ن بنومی جامتنه ننود را در قالن  ارت اطنات 

لنوازم اینن شننان   نمادین فرهنگی و نشانه های ملی و بومی بشناسناند و  اشناعه دهند.  گردشنگری  از

رابطه توسته فرهنگی و گردشگری  فقط به رابطه مردم و اشیاء و یا انواع فرهنگ ها و آثار کهنن   باشد. می

و نظایرآن محدود نمی شود. بلکه به ب ط نوعی رابطه متنوی فرهنگ که شام  آگاهی از روش ها و کردارها 

اقوام مختلف و م افرت مردم جه  آگناهی از آنهنه و به طور نالصه هنر و نحوه زندگی و روابط ان انی 

ایفناء منی   که در دنیای امروز می گبرد نقش ب یار مهم و ارزنده ای در ب ط توسته فرهنگی مل  مختلنف

ی، بنه ردر بیانیه بین المللی مکزیکوسیتی  م انی برنامه ریزی و مدیری  فرهنگی در رابطه با گردشنگنماید. 

 شک  زیر مطر  شده اس : 

  ارتقای گردشگری با توجه به ویژگی های میراثی فرهنگی 

  تقلی  فشار بر مکان های جاذب و جلوگیری از ندشه وارد آمدن بر وحدت فرهنگی 

  استفاده متقول و هوشمندانه از میراث های فرهنگی سانته شده  و ارزیابی مداوم آثار گردشگری  بنر

 آنان 

  توجه به حرم  مکان ها، فتالی  های متنوی و سن  ها و هدای  گردشگران برای احترامگباردن  به

 این ارزش ها 



 

 

 های گردشگری و مجموعه میراث های فرهنگی و فتالین  هنای مشارک  مردم بومی در برنامه ریزی

 فرهنگی 

 ه بومی ارتقای عادالنه سطح زندگی اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و  آموزشی جامت 

مدیرت فرهنگی گردشگری راهی برای ایجاد یک تصنویر  مطلنوب از شنهرهایی اسن  کنه دارای مینراث 

فرهنگنی ارزشنمند ه نتند و ینا  جنباب تنر کنردن اینن تصنویر و بناال بنردن کیفین  زنندگی در آن هنا 

اند که فرهنگ زمینه ساز اقتصادی با ماهی   فرهنگنی  شدهاقتصاددانان متوجه (Herrero, 2006)باشدمی

فرهنگ و فتالی  های فرهنگی به عنوان من   کلیدی برای به جرینان که در آن از   (Smith, 2007)اس  

نهاین  تتنالی بخشنیدن بنه  اندانتن چرنه اقتصادی شام   درآمد؛  کار ، ارتقنای کیفینات زنندگی،  و در 

فرهنگ جامته اس .  فرهنگ یک عرصه متتالی و فوق التاده برای مدانالت دول  می باشد . ننه تنهنا بنه 

ناطر ماهی  عمومی بودن بخش بزرگی از تولیدات فرهنگی بلکه به ناطر کاربرد آن برای شناسایی و تغییر 

ته شهری را  می تواند شک  می دهد عالوه بنر آن شک  دادن مکان ها. بنابراین بخشی از سیاس  های توس

عام  فرهنگی می  یک رسانه به تحول شهر و جبب فتالی  های اقتصادی و ساکنین جدید کمک می کند و 

 این تاثیرات بی شک اثرات مح وسی را در استراتژی های توسته اقتصادی شهر دارد 

وری از مناب  میراثی  و بنا پیشننهادات فرهنگنی جنباب،  درشرایط کلی باید با افزایش فرص  بهره

جبب گردشگری فرهنگی و غنی سازی آن، رفتار  گردشگر را تغییر دهیم. بدین مفهوم که درک سنتی ما از 

گریی شنود کنه باید ت دی  به گردش  "وتفرج تفریح" و  "آفتاب و ساح "گردشگری به عنوان، گردشگری 

  یابنددر آن جن ه های متفاوت مربوط به فرهنگ، محیط زی   و کشف مکان های جدید و غیره  ، تغیینر 

(Herrero, 2006)از ننواص عصنر  ی. به اعتقاد ب یاری از نوی ندگان گردشگری فرهنگی تائید مجدد

اش پ   مدرن اس  که در آن ان ان متاصر اح اس نوستالژی عمیقنی ن ن   بنه گبشنته از دسن  رفتنه

باشد. این ویژگی جدید گردشنگری فرهنگنی فنرم اش میکند و مدام به دن ال اصال  و شناسایی گبشتهمی

دهد صول فرهنگ را ارائه میکند که مدل جدیدی از محجدیدی از امکانات فرهنگی را در شهر ها ایجاد می

و اس . در چنین شرایطی  امکانات فرهنگی، تجهیزات گردشگری و فرم برای تقوی  هوی  ، و این روشی 

 . (1)نمودار ی نیازمند هماهنگی با هوی  اس  شهرمنظر 

 

 

  مناب   گردشگری فرهنگی  



 

 

 برنامه ریزی فرهنگی         مدیریت منابع انسانی       ساختار مدیریت شهر   

 

ها و مراسم درویدا          هوی  منظر شهری  و   میراث سانته شده و میراٍث زنده                         

 ایینی 

 

   ذینفتان و ذینفوذان     

 

نصوصیبخش دولتی             بخش      جامته )میزبان و مهمان(     

 

 هماهنگی برنامه های شهری با م انی فرهنگی گردشگری

 

 

 

 

 پیدا کردن جایگاه مناس  گردشگری فرهنگی در فرایند مدیری  شهری

 

نمودار مولفه های کلیدی و اجزای  مدیری  شهری و گردشگری فرهنگی  -1شک    
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شهری در  رویکرد متداول،  به عنوان یک عام  اقتصادی شنانته می شود،   همانطور که گفته شد گردشگری 

یک کاالی با ارزش در بازار جهانی . مولد شغ  و درآمد، و محرکنی بنرای سنایر فتالین  هنای اقتصنادی.  

بنابراین جبب  بیشترین بازدید کننده در زمانهای بیشتر برای دریاف  پنول بیشنتر هندف چننین تفکنری از 

پیامدها و آثار فرهنگی و اجتمناعی ب نیار  .ردشگری اس . اما گردشگری یک صنت  ننیی نی  صنت  گ

گردشگران بر جامته میزبان،  س   شده تا در تقاب  دیدگاه فوق، گردشگری  به عنوان یک عام  فرهنگی و 

، .  (Bordas,2005)آداب و ارزشهای بومی، و میراث های تاریخی شنانته شنود ، برای شنان  فرهنگ 

تفکر در حال توسته بین این دو رویکرد،  برند سازی فرهنگی شهر اس  که  بر منناف  توامنان اقتصنادی و 

 .فرهنگی تاکید دارد

منظور از برند سازی فرهنگی توجه به حضور در مکان و تجارب اح اسی از مکان اسن   کنه بنر 

راه ردهای بازاریابی گردشگری دنالن   هوی  جاذبه های ناص شهر تاکید دارد و  به عنوان یک عام  در

می کند. در این حال شهر، با یک تصور ناص م تنی بر یک اهمی  محلی نناص شننانته منی شنود و بنه 

یک برند منحصر بفرد  . (Moammas, 2002)عنوان یک ارزش توامان اقتصادی/نمادین مطر  می شود 

فرهنگی  و ارزشمدار می تواند آنقدر قدرتمند باشد کنه ذهنین  گردشنگر از شنهر، و بنازار گردشنگری را 

ت خیر کند. شهرهایی که در گردشگری به عنوان مقاصد  ناص شنانته می شوند عمدتا دارای ویژگی های 

هنا و توانهنایی ه نتند  کنه مندیری  ی دیگنر دارای فرصن  امنحصر بفردی ه تند،  و  ب یاری از شهره

 فرهنگی گردشگری  می تواند  از آنها برای برندسازی مکان استفاده نماید. 

سال اس  در ادبیات بازاریابی مطر  شدهاسن  داللن  بنر  کناربرد 24برند سازی مکان که حدود 

راه ردهای مختلف  بازاریابی تح  لوای یک راه رد کلی یتنی ارتقای یک برند اس  ، برنندی کنه هوین  

طرفنداران برنند سنازی مکنان  .) (Ashworth and Kavaratzis, 2010مکان  را تصویر می سازد 

متتقدند که محیط رقابتی که توسط برند سازی اتفاق می افتد س   می شود تنا زینر سنانتهای و نندمات 

رسانی  به گردشگران )بازاریابی مکان(  و جامته میزبان و ساکنین )ارتقای کیفی  مکنان( کنه اجنزای برنند 

د. برند سازی مقصد در گردشگری شهری در حقیق  سازی  مکان می باشند  همزمان مورد توجه قرار گیرن

تمرینی برای هوی  بخشی، سازمان دهی و هماهنگ سازی همه متغیرهایی اس  که در ایجناد ینک تصنور 

 ذهنی منحصربفرد  از مقصد کمک می کنند.

برند سازی مکان بدون نیاز به راه ردهای مدیریتی و  به عنوان یک فرایند ط یتنی در طنول تناری  

هوی  بخشی مکان های ناص شده اس  مانند بی  المقدس و مکه که تصورات ذهنی ناصی از این  س  

شهرها بین مردم )م لمان و غیر م لمان( وجنو دارد و بنه عننوان شنهرهای مقندس  شننانته منی شنوند. 



 

 

برندهای موفق آنهایی ه تند که تاری ، کیفی  مکان، شنیوه زنندگی، فرهننگ و همکناری  مشنارکتی بنین 

شهرداری ها و دول  برای ارتقای  زیرسنانتها را شنک  دهنند. نیازهنای گنروه هندف در برنند سنازی و 

چگونگی پاس  به آنها از مهمترین عوام  تولید یک برند موفق اس  زینرا از طرینق آن تصنورات ذهننی از 

( و ارت اطات فنردی مکان سانته می شود و از طریق کانال های ارت اط جمتی )رسانه ها، اینترن ، فیلم و...

 )نق  قول ها، توصیه ها و...( توسته می یابد.  
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در ب یاری از تتاریفی که برای گردشگری عنوان شده اس ، گردشگری با اوقات فراغن ، تفنریح و تفنرج، 

وسنیتی از  دوری از زندگی روزمره جه  ک   آرامش و تجدید قوا عجین شده اس . اینن بخنش طینف

شام  گردشگری کشاورزی، ط یت  گردی، گردشگری ماجراجویانه  و...  را بنه وجنود آورده    گردشگری

اس  . با اینحال اهداف و انگیزه های متفاوت دیگری نیز برای سنفرهای گردشنگری مترفنی شنده اسن . 

صند بازدیند از ینک مبه ی یکی از آنهاس  که  مطمئنا با گردشگری به قگردشگری  فرهنگی وگردشگری 

 پارک موضوعی تفاوت ماهوی دارد.  

فرهنگ، شیوه جهان بینی، مفهوم گردشگری مبه ی نیازمند در نظر داشتن  مالحظات زمینه ای مانند 

زندگی، تاری ،  نیازها و نواس  های گردشگران اس  و در نتیجه شیوه ها و رویکردهای مختلف مدیریتی 

میال  آنهه به عنوان گردشگری مبه ی در امریکا شنانته منی شنود و چینزی را بوجود می آورد.  به عنوان 

در صد ک  سفرهای گردشگری را شام  می شود عمدتا  شام  سفرها و فتالی  هایی در ارت ناط  21حدود 

(.  شنرک  در مراسنم و آینین هنای Tarlow, 2014با ازدواج، تدفین و ماموری  های منبه ی  اسن  )

  دیگر  تولید سفرهای مبه ی در ب یاری از نقاط دنینا  از جملنه هندوسنتان، عرب نتان مبه ی  نیز از دالی

)مکه (  و عراق )کربال( اس .  ندمات و محصوالت مبه ی ماننند مالقنات بنا علمنای دیننی، اسنتفاده از 

، محصوالت مبه ی مانند هنر، موسیقی  و متماری مبه ی نیز از انگیزه های دیگر  گردشگری مبه ی اسن 

 سفرهای گردشگری غال  به واتیکان از جمله این نوع گردشگری اس .

نوعی دیگر  از گردشگری مبه ی که به قصد زیارت  انجام می گیرد  به دالیلی چنون  ادای ننبر و 

یا عهد، قصد تقرب و تقوی  باورهای دینی،  ع ادت  و سایر انگیزه های اعتقادی شخصی  اس . این موارد 

نی سفر را تشکی  می دهند. اما انگیزه های بیرونی سفر شام  چگونگی دسترسی بنه مکنان، انگیزه های درو

اسکان، هزینه ها و  ندمات و زیرسان  های شهر مقصد اس . اگرچه  بحث انیر موضوع برنامه ریزی و 

ات مدیری  گردشگری مبه ی اس  با اینحال چنانهه جدا از انگیزه های درونی در نظر گرفتنه شنود تناثیر

 نامطلوبی بر انتخاب مقصد سفر و رضایتمندی گردشگر از سفر دارد.



 

 

 نمودن از اولیای الهی اسن  به مشاهد مت رک و بقته ها رفتن و ک   فیض  عربی« زیارة»از زیارت 

آداب زیارت،   نوانده می شود. که بتنوان تشرف باطنی که شام  حضور در مکان و آداب و ادعیه ای اس  

کند و این رفتار بر نیازها و نواس  های زائرین تاثیر می گبارد . مکانهای مقدّس زینارت رفتار را تتیین می

امری “های انیر نگرش غربیان به اماکن مقدّس از نیز ،   واجد ارزش ها و جایگاهی ناص ه تند.  در سده

ردشگر  و ک   درآمد مورد توجه قرار گرفته اس . ت دی  شده و از منظر جل   گ” امری زمینی“به ” قدسی

ریزان و مدیران؛ بین یک کلی ا و یک کاخ سلطنتی و یک زندان تناریخی از نظنر حفاظن  و ب یاری برنامه

نمایانند وسنت ،  قندم ،  ترمیم و مرمّ  و حتّی ارزش تفاوتی  نمی گبارند و آنهه اهمّی  هر ینک را می

شده و کیرت بازدیدکنندگان و میزان درآمد حاصله از انها و جبب هرچه بیشنتر  هنرها و فنونِ به کار گرفته

( با همین رویکرد غربی اس  که گردشگری اسالمی که با عنناوین دیگنری 1313گردشگر اس  )نقی زاده، 

چون گردشگری حالل یا میزبانی حالل  شنانته می شود گردشگری اس  که در آن کدهای انالقی اسالمی 

ودر ب یاری از منوارد گردشنگری  .(WTM, 2007 ) .پوشش، غبا و .. مورد توجه قرار می گیرد در نوع 

علیرغم تشابهاتی که بین  مبه ی با گردشگری آثار و ابنیه تاریخی در کشورهای اسالمی یکی تلقی می گردد.

را در رابطه با گردشگری فرهنگی و  یی نیز تفاوت ها  گردشگری فرهنگی و گردشگری مبه ی وجود دارد 

 مشخص شده اس .  1وجود دارد که در جدول  مبه ی 
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 و تاری  شهر،  
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عالقننه مننند بننه  -
فرهننننننننننگ و 
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شهر نمایشنی 
از هویننننن  
دیننننننننی و 

 فرهنگی

بازدیننننند از  -
بناهای تناریخی 

 و فرهنگی
نرینننننننند  -

 سوغات

انجننام احکننام   -
و دسنننننتورات 

  دینی 
 تقرب   -
تجدید قنوای  -
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مالقنننات بنننا -
 علمای دینی   
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رفننننننننناه و  -

برننننننورداری 
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تجدید قنوای  -

 متنوی
 

استطاع  ن  ی  -
 مالی و ج می
از  همنننه اقشنننار،

، ههننای سنننیگرو
درامد و وضنتی  
 اجتماعی مختلف

( 2( گردشنگر و انگینزه هنای او 1یک جاذبه گردشگری سامانه ای متشنک  از سنه عنصنر اسن . 

( نشانه یا عنصر اطنالع رسنانی جهن  مترفنی جاذبنه هنا. جاذبنه 3جبابی  ها و توان های گردشگری، و 

(. با توجه به اینن Richards,2002)گردشگری زمانی به وجود می آید که سه عنصر فوق  با هم بپوندند 

 تق یم بندی می توان مکان و شهری را جاذب فتالی  های مبه ی دان   که: 

  .نوانایی و ت لط اماکن مقدس در سانتار شهر مشهود باشد 

  .دسترسی به  اماکن مقدس از سهول  کافی برنوردار باشد 

 .منظرشهری به عنوان یک  جاذبه شهری تاثیر گبار، در تتارض با هوی  دینی ن اشد 

  و ندمات گردشگری مناس  برای گردشگران مبه ی نصوصا زوار در ارت ناط بنا رفاه ن  ی

 نیازهای آنها و فتالی  های جان ی مرت ط فراهم گردد. 

 

هایی که برای گردشگری، اماکن مقدّس، بافتها و عناصر پیرامونی آنها تهیّه مروری اجمالی بر طرحها و برنامه

توجّهی به نیازهای زائر و ویژگیهای مکان مقدس اس   بنه گوننه بیباشند، حاکی از. شده و در دسترس می

ای که اوال به زائر به عنوان یک گردشگر نگاه می کند و  ثانیا  تداوم و حضور متنوی مکان مقدّس در باف  

شنود، کنه سنیطرة تنها این اح اسی از متنوی   به زائر  القا نمی شهر مح وس نی   در ب یاری موارد، نه

ی  و مصرف، و تفکّر سوداگرانه در جه  بازدهی حدّ اکیر اقتصادی کامال مشهود اس . اینن شنیوه بنه مادّ

مرور فرهنگ عمومی جامته را نیز ن    به اماکن مقندّس دچنار تحنوّل و دگرگنونی نمنوده و جامتیّن  و 

 نماید.دار میمتنویّ  آنها را ندشه
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)به  "مقامی مبه ی"رسیدن به حضور  ،)به طور عام( "بزرگان مالقات"به متنی  "زیارت" تت یر اگر چه

گیرد،  مورد استفاده قرار می )به طور انص( "اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه"در  رو حضو طور ناص(



 

 

و همگان به آن توجه دارند و  ،در بر داردرا و اگر چه زیارت ت تات روحی و کماالت متنوی برای زایر 

انجام میدهند، اما یکی از اصلیترین ت تات و مقاصند مترتن  بنر زیارت را به قصد وصول به این کمال 

م لمانان را به زیارت مضج  شریف  صزیارت زنده نگهداشتن شتائر مبه ی اس . وقتی که پیام ر اکرم

 در مشهد را توضیح میدهد عش )امام هشتم(همهنین ثواب زیارت یکی از فرزندان ،نویش دعوت میکند

را توصیه میکنند و نود نیز به آن اهتمنام  عابر متصومین به ویژه مزار امام ح ینقزیارت م عو متصومین

نتیجة عمنده را میتنوان برشنمرد: یکنی  سهدر واق  برای زیارت  2دارد. موضوع نشان از همین ،میورزند

شنخص مندفون در  یناتکریم مکان مقندّس "، دیگر "برای زایرک   ثواب و وصول به کمال متنوی "

و انجام  و با حضور قل  ؛ که ال تّه هر سه مورد باید به قصد قرب "تایر دینیاحیای ش" باالنرهو  "مزار

 د.نشوتحصی  

موضوع بنیادینی که در این مقوله یتنی در طیّ زمان زیارت باید مورد نظر و توجه زایر بنوده و دیگنران 

به آن اهتمام ورزیده و از ندشه به آن احتراز نمایند موضوع حضور قل  و حسّ حضور در محضنر  نیز

باشد که زیارت میشود )ثانیاً(. در واق  باید توجّه داش  کنه زینارت  تیشخصیمحضر نداوند )اوالً( و 

امری ع ادی و مبه ی اس  که در آن حضور قلن  موضنوعی ضنروری و الزم و شنرط اصنلی انجنام 

طلوب و مق ولی  آن اس . به همین دلی  باید از هر آنهه که حس حضور و حضور قل  را تضنتیف م

هند امینماید احتراز شود و از مشغول نمودن زایرین به آنهه که از حضور قل  و حس حضورشنان میک

 احتراز شود.

متنوین  بنر رجحنان و تقندم "، "کلین  شنهراین هوین  بنر هوی  مکان مقدس و سیطرة " ،بنابراین

الیتهنا در حند رفن  تردانتن بنه سنایر موضنوعات و فشنان  زائران و پ " ،"فتالیتهای جاری در شهر

احتراز از تمرکز دادن زایران بر امور مادّی و ندشه به حضور قل  و حسّ حضور "، و "ی زایراننیازها

در شنهرهای زینارتی  م احث مربوط به شهر،  و   گردشگری  را موضوعاتی ه تند که مجموعه  "آنان

تح  الشتاع نود قرار می دهند و بنابراین مدیری  زیارت به عنوان بخش مهم و تاثیر گبار بنر برنامنه 

                                                 
هر که به حجّ آید “فرموده است:  صپیامبر خدات زیارت به سخنانی از معصومین میتوان اشاره کرد: یبرای نمونه، در بارة اهمّ -2

. برای مطالعة اصل مطلب ر.ك: 22، ص1731به نقل از شریعتی، ) ”و مرا در مدینه زیارت نكند، بر من ستم کرده است

همانا مردم “نیز منقول است که  عاز امام محمّدباقر (.27و شفاءالسقام، ص 1742، ص4؛ وفاءالوفاء، ج175، ص5کنزالعمال، ج
دستور دارند که گرد کعبه طواف کنند و سپس سوی ما کوچ کنند و والیت و دوستی خود را به ما اعالم دارند و یاری خود 

: آیا ابتدای در پاسخ کسی که عرض کرد“ عهمچنین امام باقر (.272صبیتا، ، 2الرّازی، جکلینی) ”را نسبت به ما عرضه کنند
با مكّه )حجّ( آغاز کنید و به مدینه )زیارت : سفر حجّ را مدینه قرار دهم یا مكّه، فرمود: 

 .(412، ص1711آملی، ( ختم کنید که این روش برتر است )جوادیعو ائمّه صپیامبر



 

 

اید مورد توجّه مدیران شهرهای زیارتی قرار گرفته و به ت ن  آن در شنهر بنروز و ظهنور های شهری  ی

  3یابند.
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 در این نصوص  .مدیری  زیارت بهره برداری هوشمندانه از مکانهای زیارتی برای ت هی  امر زیارت اس 

 شانص های برای ارزیابی عملکرد مدیری  شام  موارد زیر اس : مهمترین 

 )..... در جهن  ایجناد  شنان  تفاوت ها و ش اه  ها بین گردشنگر  و زائنر )نیازهنا،  توقتنات و

 امکانات و مهمان نوازی از زوار

  )کیفی   و کمی  اطالعات در مورد زائر  )بانک اطالعات 

 و هماهنگی با ارگانهنا و نهادهنا  وجود یک استراتژی مشخص برای مدیری  زیارت در سطح شهر

 در جه  اجرای آن

  و  در زمینه برند سنازیارت اط و همخوانی  برنامه های مدیری  زیارت با مدیرت شهری  نصوصا

  ارتقای هوی  شهر

در حوزه مربوط به طر  های شهری و نیز در ارت اط با طر  های گردشنگری، زینارت و چگنونگی پاسن  

)ننازنی،  مشنهد در طر  های جنام  شنهری ایجاد امکانات زیرسانتی مناس  و زائران گویی به نیازهای 

طر  جام  گردشگری و اوقات فراغ  کنالن  ن نراسان، طر  جام  گردشگری استا مهرآزان،  و فرنهاد (،

ایجاد و به ازی مکانهای مناس  برای اقامن  زائنران "طر  تفصیلی  و طرحهایی چون طر   شهر مشهد، 

. گروههنای متفناوتی از به تناس  به موضوع گردشگری و زیارت پردانته شده اسن  "کم درآمد در مشهد

فرهنگی، شهرداری، تاسی ات گردشگری، واحندهای اقنامتی و... بطنور  انداری، میراثتق ی  فرمانداری، اس

با اینحال پیهیندگی موضنوعات مربنوط بنه  .م تقیم و غیر م تقیم در تهیه و اجرای طرحها درگیر بوده اند

شهر، گردشگری و زیارت س   شده اس  تا طر  های مربوط به زیارت بدرستی محقق نشوند. به ع نارت 

تن به موضوع برای دس  اندرکاران کامال مشخص اس   ولی راه ح  ها محقنق نمنی دیگر ضرورت پردان

شوند. یکی از مهمترین دالی  آن  این اس  که تفاوت ها و ش اه  های بین گردشنگر و زائنر بنه درسنتی 

شنانته نشده اس  .  گونه شناسی زوار نشان دهنده دو گونه زائر اس . اول زائری که تنها به قصد زینارت 

ه مشهد سفر می کند، تمای  چنین زائری آن اس  که در حداق  م اف  با حرم مطهر اسکان داده شود، تنا ب

                                                 
 .1721زاده، میت حسّ حضور )به طور عام( در شهرها و محیط زندگی مسلمانان ر.ك: نقیبرای مطالعه در بارة اه -7



 

 

و به دلین  آنکنه در ج ن  و جنوی  حداکیر استفاده را از فضای متنوی حرم مطهر داشته باشد، قان  اس 

زمیننه هنای دیگنر ، به دن ال تفریحات دیگر و صنرف وقن  در متنویات اس ، به ساده زی تی بها می دهد

. از محدوده اسکان نود  نارج نمی شوند  متموال اینگونه زوار بنه صنورت جمتنی، درگنروه هنای نی  

 -نرید روزانه  و یا سوغات  –اسکان  -کوچک و یا نانوادگی سفر می کنند و چرنه زندگیشان را زیارت

ای درونی فرد در ارت اط اسن  رضای  گردشگر در این موارد به عوام  انگیزش هزیارت تشکی  می دهد. 

یتنی به جا آوردن نبر و عهد، انجام ع ادت و مراسم آیینی ، تقوی  باورهای دینی و اح ناس قنرب الهنی. 

گروه دوم از زوار که  به نظر می رسد درصد کمتری  از زوار را تشکی  می دهند عالوه بر زیارت تمای  بنه 

برای این گروه عالوه بر انگینزه هنای دروننی  ی را نیز دارند.بازدید از مناطق فرهنگی و گردشگاههای ط یت

یتنی م ئله نوع و شیوه اسکان، دسترسی به نندمات و زیرسنانتها  نینز در جلن   انگیزه های بیرونی سفر

نصوصنا در اینام پینک  و مناسن   هنای رضای  او مهم می باشند. عمده زائرین از گروه اول  می باشنند 

 . مبه ی

 

 (1391نالصه آماری  پیش بینی جمتی  زائرین حرم مطهر )مانب: گزارش دبیرنانه اجرایی اسکان ارزان قیم  : 2جدول شماره 

 1444پیش بینی در سال  موضوع

 نفر  444/444/34 پیش بینی جمتی  زائرین حرم مطهر

 نفر 444/044/21 ک  جمتی  زائرین( %32جمتی  زائرین کم درآمد )

 نفر 444/124/11 ک  جمتی  زائرین کم درآمد( %34نیازمند اسکان )زائرین 

 ش  -نفر 444/304/41 ش ( 3میانگین مدت اقام  )

 ش  -نفر 444/391/34 روز( مشرف می شوند. 124زائرین در ایام پیک ) 03%

 ش  -نفر 444/909/14 روز( مشرف می شوند. 241زائرین در ایام غیر پیک ) 33%

 

 آمار مشخص  در مورد زائرین، نیازها و نواس  های آنان، و تنوع و تناقض بین آمار اعالم شدهعدم وجود 

س   می شود تا ب یاری از ضرورت های پردانتن به زیارت و جداسازی اهداف آن از سنایر بخنش هنای 

 . بننابراین د و بر این م نا پیش بینی های انجام شده جای تردیند داشنته باشننگردشگری ناشنانته باقی بماند

 آمنار ارائنه شنده نینزعالوه بنر آن  ضرورت آمارگیری علمی و م تند از زائرین را اجتناب ناپبیر می کند .

و ندرتا جن ه هنای کیفنی آمنار گینری از جملنه  و به تتداد سفر محدود می شوند  جن ه کمی دارند عمدتا 

ضوع دس  افرادی که به زیارت به عنوان یک توقتات زاور و... مورد توجه بوده اس . این مورضای  زوار، 



 

 

من   اقتصادی صرف می نگرند را در ت لیغ و رواج همه فتالی  هایی که نه تنها ارت اطی بنا فرهننگ زینارت 

 ندارد بلکه آن را تضتیف می کند را نیز باز می گبارد. 

اسن  تنا دیندگاههای تناقض در مفهوم و برداش  از زائر و گردشگر در بین دس  انندرکاران سن   شنده 

متفاوت و گاها متناقضی در بین دس  اندرکاران امور ایجاد شود. در حالی که ینک اسنتراتژی مشنخص در 

عالوه در شهر مشهد  باشد.  ب یاری از م ائ  گردشگری و زیارت گشای  برنورد با موضوع می تواند گره 

ه مطر  اس  چیزی که در رویکرد یکپارچم ئله ارت اط مدیرت زیارت با مدیری  شهر مشهد در یک بر آن 

طر  های  جام  شهر و طر  های گردشگری بطور جداگانه و با شر  ندمات متفاوت و جدا از هم تهینه 

می شود و علیرغم تالشی که در ایجاد این ارت اط از طریق ابزاری چون طنر  هنای موضنتی و موضنوعی 

جام   و تفصیلی شهر، و طر  های گردشگری  بوجنود ارت اطی از هم گ یخته بین طر  انجام می شود اما 

 آمده اس . 
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به نظر می رسد اولوی  اول شهر مشهد زیارت اس  و تمرکز بر زیارت اس  که این شهر را منحصر بفرد 

مکان در نظر گرفته شود. با اینحال این بدان می کند .  این همان مفهومی اس  که می باید در برند سازی 

متنا هم نی   که در کنار زیارت  جاذبه های گردشگری متناس  با مکان را نادیده انگاش  . جاذبه هایی از 

جنس فرهنگ و مدیرتی از جنس مدیری  فرهنگی گردشگری.  به ع ارت دیگر انگیزه زائر برای تامین 

فرهنگی ط قه بندی می شود که بر میراث سانته شده، تاری  و روایات نیازهایش در شهر مشهد با مصارف 

یتنی با  تمرکز بر فرهنگ ، توجه به فرهنگ  و  مکان، صنای  دستی، آیین ها و مراسم مبه ی همراه اس 

  . تح ین  فرهنگ

ها و ... و کانالها، ها و فضاهای س ز، رودنانههای جباب و دیدنی، بوستانهای تاریخی، سانتماننیابان

نمادهای فرهنگی و اجتماعی شهر شام : موسیقی، زبان، گویش، فرهنگ عامیانه ، هنرهای بومی و مردمی،  

های هنری می تواند به  هوی  ندمات و ت هیالت فرهنگی  مانند تئاتر، کن رت، سینما، گنجینه ها  و گالری

 "، "می شود مشهد صاح  دریاچه و ساح "  بر عکس آن  ایده هایی  چون .و مکان ازی کمک نماید 

شهر پدیده به عنوان " ،  و "و آبنمای موزیکال آن کابین پارک کوه نگیتله"،   "بزرگترین پارک آبی منطقه

در ادامه سه چالش مهم در زمینه مدیری  را تضتیف می نماید .  برند مکان زیارتی   "یک مرکز تفریحی

 : زیارت در شهر مشهد مطر  می شود



 

 

کلیه وظایف یا کارکردهای مدیری  شهری در سطو  می توان بر اساس رویکرد سی تمی،  برند سازی مکان:

مناب   هایی همهون پول، مهارت، مدیران شهری ت دی  ورودی هیکپارچه کرد. وظیف را  مختلف سی تم

بردان مختلف به بهرهامین اهداف و تهایی می  ندمات شهری، رضای  عمومی، -و غیره به نروجیان انی 

کارآمد و اثربخش اس . از آنجا که اقدامات در حوزه شهری، عناصر فراوانی با تاثیر متقاب  را در  یروش

 ها در هر سطح تا کلیه فتالی می تواند  سازد. رویکرد سی تمی در مدیری  شهری سطو  مختلف درگیر می

در این نصوص مدیری  زیارت و مدیری  شهری باید به  .(Daft, 2010)   سازدبه نحوی هماهنگ را 

صورت یکپارچه و با اتخاذ یک رویکرد واحد به برند سازی مکان بیاندیشند که در نتیجه آن سان  و ساز 

و منظر شهر، فتالی  های غال  در شهر، مدیری  زی اسازی شهر  به سم  جن ه های فرهنگی سوق داده 

 شود . 

 واب تگیبه شیوه مدیری   اس  که  شهریگردشگری  مدیری  رآییکادومین چالش،  وه مدیری :شی

محور،  نتایج طر  ها و  برنامه ها  را مدنظر قرار می دهد.   -متمرکز یا تولید الگوی مدیری  دارد. مشخصی

محور اس  و بر مشارک  نیروهای محلی و  شهری در افزایش  -مردم غیر متمرکز )از پایین به باال( الگوی 

و  آگاهی از  اجتماعی یکپارچگی از ق ی  ایزمینه عوام بر   امکانات گردشگری تمرکز دارد.  شیوه انیر 

 و به عنوان یک عام  مهم در هوی  بخشی به مکان تاثیر دارد. فرهنگ شهرنشینی تاکید دارد 

اس . سرمایه گباری در  این بخش  سرمایه گباری سومین چالش در مدیری  زیارت بحث سرمایه گباری: 

 اجتماعی باالیی اس  و می باید درق ال ،  دارای م ئولی زیارت  بر تامین مالی ندمات مربوط به عالوه 

رد با رویک تا  هم واس   مردم پاسخگو باشد، عالوه بر آن نیازمند هدای  و کنترل های ناص  عموم

 د. مدیری  شهری عم  نمای

آنهه که امکان ایجاد رویکرد، شیوه مدانله و سرمایه گباری را برای مدیری  زیارت برقرار می سازد در  

و فراهم کردن امکانات برای  زائران بینی نیازهای شناسایی و پیش“ وهله اول بازاریابی  زیارت به متنای

شنان  نیازها و ترجیحات  . س "در این راستا ”و تحقق اهداف سازمانی آنانتأمین نیازها و رضای  

گباری م تنی بر قیم  -2گباری م تنی بر هزینه، تصمیم گیری در مورد قیم  ها )قیم استفاده کنندگان، 

 از هدای  مناب  به بخش هایی از بازار  که نیازمند توسته اس و  گباری م تنی بر رقاب (قیم  – 3تقاضا  

  :شام  مراح  زیر اس مهمترین ارکان بازاریابی اس . فرایند گام به گام، 

 

 گام اول: جم  آوری اطالعات 

  و ارزیابی ظرفی  برد آنها ،برای زوار قاب  دسترس مناب  ذاتی و مناب  ایجاد شده و شناسایی 

 و...  ت ادالت فرهنگی و نرده فرهنگ ها، بررسی میزان تصویر سازی از شهر 



 

 

  بررسی چگونگی جبب سرمایه، و برگش  پبیری سرمایه 

 گام دوم: هدف گباری 

  های مبه ی و سایر  با مکانزائرین  ارت اط بین نوع و نصوصیات ، ایجاد زائرتهیه فهرستی از انواع

 در جه  تامین نیازها و نواس  ها   جاذبه های شهری

  مبه ی از طریق، هوی  و منظر شهری،  تصویر سازی از شهر مشهد به عنوان یک شهر منحصر بفرد

 ت لیغات رسانه ای، فیلم های م تند و...

   ایجاد ش که های مناس  برای توزی  ندمات زیارت  از ق ی  آزانس های م افرتی، تورها و

 تورگردانها 

 گام سوم: ب ط یک استراتژی قیم  گباری که با اهداف بازاریابی وفق کند 

  تورگردانها، اقام  و... مربوط به حم  و نق  ، برای ندمات مربوط به زوار، هزینه های تتیین قیم

 ی.پیشنهاد با توجه به محصول

 .......در نظر داشتن اقتصاد جهانی، نرخ ارز، تورم و 

 هماهنگ نمودن قیم  با تقاضا در فصول مختلف و یا زمان های مختلف در سال 

 ردهاارزیابی و توسته راه  گام چهارم:

 ارزیابی انواع  زیارت و انط اق آنها با تقاضا 

 از بین بردن موان  سفر 

  رضای  گردشگرانارزیابی 

 انس های م افرتی، دفاتر محلی، تورگردانان  و......ژمشاوره با دس  اندرکاران : آ 

 

 

 

 نتیجه گیری

می تواند عالوه بنر  های زیارتی که مقاصد پر جاذبه گردشگری مح وب می شوند مدیری  زیارت در شهر

برطرف نمودن نیازهای زائرین و ندمات رسانی به آنها،  به عنوان یک استراتژی سان  کیفیات ندمات و 

نیازمنند آگناهی از  یپیش رو مدیریت پردانتن به هریک از  چالش های مدیری  پایدار شهر عم  نماید. اما 

روایی شهری اس  . بنابراین  نمنی تنوان تلقنی سانتارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مکان و نظام حکم

یک انی  از ایده آل ها  در  زمینه انتخاب رویکرد،  شیوه مدیری  و یا چگونگی سرمایه گباری داش . آنهه 

که م تنی بر انگاره های مدیری   یک شهر اس  الزاما در شهر دیگری نمی تواند پاسنخگو باشند. تفاوتهنا،  



 

 

با هدف ایجاد زمینه  . با اینحال  مدیری  زیارتردهای یک ان را غیرممکن می سازنداستفاده از مدلها و راه 

و مناب  ایجاد شده   )مکان مقدس(  مناب  ذاتی که شام   مناب بر   در مکانی مقدس "حس حضور"ای برای 

نحنوه  شنام   عوامن  تقاضناتوجه بنه )بازاریابی و  اس ، دسترسی  ، زیرسانتهای عمومی،  ندماتمانند 

آمار  شام   شانص های اجرا استوار اس  . در عین حال استفاده از   (اسکان، ترجیحات و رضای  زائرین

،   بنه جبب سرمایه گنباری میزان زوار، سهم زوار در اقتصاد شهری و به ود کیفی  زندگی ساکنین مشهد،

یزی و مندیری   زینارت در شنهر برنامه رمنظور  اطمینان از اجرای صحیح برنامه های زیارتی  مهم اس . 

اغتشاش در مدیری  راه ردی، عدم وجود یک رویکرد مورد توافق دسن  انندرکاران در مشهد نشاندهنده  

امر زیارت و گردشگری شهر ، عدم وجود آمار م تند و دقینق، و عندم تحقنق برنامنه هنای گردشنگری و 

مکنانی "بنه عننوان  مکنان زینارت برندسنازی زیارت بوده اس  که با رویکرد مدیری  یکپارچه با تاکید بر

چشم انندازی از  زینارت بطور موثری به نیازهای ضروری پاس  دهد،   می  تواند   "مقدس و منحصر بفرد

و در جهن  تحقنق  را از طریق مشارک  در کنار یکندیگر و افراد سازمانها  برای آینده شهر  ترسیم کند، و 

 اهداف سازمانی  مشخص گرد هم آورد.
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