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 خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کالنشهر مشهد عرصه هایتحلیل استراتژیک 

 )با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی(
 

 1دکتر مهدی سقایی
 استادیار گروه علوم جهانگردی ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 چکیده
معنوی کشور و مقصد گردشگری مذهبی در مقیاس های ملی و بین المللی محسوب می  یتختمشهد مقدس به عنوان پا

شامل حیات شهری، (، شهر )کنش گردشگر/ میزبان)گردشگری مذهبی محدودۀ تجلی متن فضایی . در کالنشهر مشهد شود

هبی و انتظارات و ( با مقتضیات حضور گردشگران مذکالبدی و شهر تعامالت اجتماعی –سیمای شهری، ساختار فضایی 

با وجود آنکه به نسبت در شهر مشهد خدمات رفاهی از تراکم باالیی  نیازهای رفاهی ایشان از شهر میزبان هماهنگ است.

و برآورد خدمات رفاهی آنها دچار مسائل و مشکالت  گردشگران مذهبیبرخوردار هستند ولی نسبت خدمات دهی به 

ذهبی شاهد هستیم که گردشگران ورودی از خدمات رفاهی مناسب برخودار نبوده و فراوانی است. در ایام پیک گردشگری م

گاه در ترکیب با شرایط بد اقلیمی ، این عدم برخوداری به شدت افزایش یافته، نایاب گردیده و به هزینه گزاف به گردشگران 

د گردشگران به پایین ترین حد خود می تحمیل می شود. از سوی دیگر به هنگام ایام غیر پیک و بخصوص در زمانی که تعدا

در فقدان خالقیت الزم جهت (، کمبود مشتری محصول گردشگری شهر مشهد) به عنوان مثال در ایام ماه رمضانرسد ) 

( نارضایتی اکثر صاحبان مشاغل خدمات رفاهی گردشگری را سبب می گردد.این فراز و نشیب ها در برآورد جذب مشتری

و سودمندی میزبان از عرضه محصول گردشگری در شهر مشهد بیش از همه ناشی از  عدم شناخت  خدمات رفاهی گردشگر

از واقعیت های متن فضایی گردشگری مذهبی شهر مشهد و فقدان  استراتژی های الزم جهت مدیریت کیفیت منسجم 

(IQM.خدمات گردشگری مذهبی می باشد )  خدمات رفاهی گردشگری مذهبی بدین لحاظ در این مقاله به تحلیل و ارزیابی

در شهر مشهد به روش ارزیابی استراتژیک اقدام گردید. در بستر مدل ارائه شده از مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهی 

کارشناس و متخصص نظرخواهی گردید و با تجزیه و تحلیل نتایج به  86گردشگری و پرسشنامه ای محقق ساخت از حدود 

استراتژی اقدام در شش حوزه خدمات رفاهی اهم از اقامت، پذیرایی، بهداشت و درمان،  MS-SWOTدست آمده در مدل 

در چارچوب استراتژی اقدام، و در نتیجه بررسی ها حمل و نقل، اوقات فراغت و اطالع رسانی و تبلیغات مشخص گردید 

هر شش حوزه به تفکیک ارائه گردیده و تحلیل شکاف مدیریت  استراتژی عملیاتی و سیاست اجرایی دارای اولویت در

کیفیت منسجم گردشگری مذهبی در شهر مشهد انجام گرفت. در پایان  هم با ارائه سناریوهای منتج از تحلیل، سناریوی 

 ترکیبی مدنظر انتخاب گردید.
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 مقدمهـ  1

در ادبیات علم گردشگری، گردشگری مذهبی به مفهوم تخصصی خود فراتر از وابستگی آن به زمان و 

اوقات فراغت است و ریشه در اعتقادات و باورهای مذهبی و ایمان به خدا دارد. حوزه نفوذ این نوع 

زا و گونه های مختلفش در متن گردشگری جهانی جای گردشگری سراسر جهان را فرا گرفته و با همه اج

همچنین رونق و رواج این شکل از گردشگری تابع ایام خاص  .( Nolan and Nolan , 1989 : 11دارد )

مذهبی می باشد و نیازمند ساختارهای منحصر و خاص خود است؛ که مرتبط با نحوه مراسم مذهبی و 

گردشگری مذهبی نسبت به عملکردهای نگرش اعتقادی آن مذهب و دین است. این امر سبب گردیده که 

. این کارکردها به ساختار متفاوت در (Ajit,2004:2باشند)ری داشته سایر گونه های گردشگری تنوع بیشت

  شده و تولید متن فضایی گردشگری مذهبی را در مقاصد شکل می دهد. منتهیارتباط با مکان 

کردن گردش آن و تصوری معمولی با وارونه در واقع متن فضایی گردشگری مذهبی ، فضا را به عنوان

مثابۀ ساخت اجتماعی و فرایند تولید فضا مدنظر قرار داده و از این طریق فضاهای بهسازی دوباره  فرمول

ای را در رابطه با کنش اجتماعی میان گردشگر/ میزبان در مقیاسی خاص برقرار کرده جدید تعامل پیچیده

به دنبال تولید متن فضایی گردشگری، امر  (.9931:91 و همکاران، الف سقاییاست)

افزایش سطح تامین رفاه گردشگران مذهبی و افزایش نیز در دوسویه  (Henderson,2011:524)ساماندهی

برآورد نیازها و احتیاجات گردشگران و پی ریزی  دیگر ورت یافته است.به عبارتکیفیت زندگی میزبان ضر

دی دو سویه تامین رفاه گردشگران مذهبی،  ساماندهی را در نقطه کنش مقابل میزبان و گردشگران  و سودمن

  الزام آور نمود.، جهت رفع نابسامانی ها و توسعه متن فضایی 

نیازها  گردشگری مذهبی ،  اولویت اول شناخت  متن فضایی جهت برنامه ریزی به منظور ساماندهی

ظرفیت یابی گردشگری مذهبی،  تعیین  در یک مقصد است. نتایج این شناخت، گردشگران وخدمات رفاهی

در جهت پی نوع مناسب توسعه گردشگری مذهبی،  مشارکت مردم محلی در برآورد خدمات مورد نیاز 

این ساختار که تحت عنوان خدمات  سازد.ریزی ساختار خدمات رفاهی گردشگران مذهبی را مشخص می

تشکیالت و تسهیالت می شود که یکی از بخش شامل مجموعه ای از  مهمان نوازی نیز دسته بندی می شود

است. ( 1931:91و همکاران، بسقایی )های مهم سفرهای گردشگری مذهبی را در مقاصد مختلف تشکیل داده 

 کانونی، میانی و پیرامونی نیازهای رفاهی گردشگران مذهبی ورودی به یک مقصد را می توان در سه عرصه

ها به نسبت اهمیت خدمات رفاهی مورد نیاز در جهت تولید و دسته بندی نمود هر یک از این عرصه 

 ساماندهی متن فضایی گردشگری مذهبی نقش مهمی را ایفا می کنند. 

مقصد گردشگری مذهبی در بررسی و تحلیل ساختار خدمات رفاهی مورد نیاز  تفاصیلبا این 

مقاصد گردشگری مذهبی در رابطه گردشگران به نسبت سه عرصه یاد شده دارای اهمیتی بنیادین است. 
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ها، و مراسم آیینی زیارت، جشن 2مستقیم با انگیزه های مذهبی و باور های دینی قرار دارند.به اعتقاد ترنر

، رواج :«جوامع محلی غیر ساختاریافته»اند و منشا آنها گرایش به در جوامع داشته« ضد ساختاری»کارکردی 

 گردشگری مذهبیبخش بین مردم بوده است. ابطه بالواسطه و رهاییهای اجتماعی، و تجربه رموقت نقش

نسبت به مکانی  )امر قدسی(و سفر به نقاط مقدس با تحریک این دست احساسات باعث ایجاد حس تقدس

 و 9ترلبه بیان جغرافیدانانی همچون گ (.Turner,1974:184)شودجغرافیایی در میان پیروان یک مذهب می

 قرار ییفضا -ی اجتماع یندهایفرا از دهیچیپ یامجموعه در ارتیز ماننددر واقع گردشگری مذهبی  5دیر

نقش برجسته مقاصد  (.Gatrell & Reid,2002)است وابسته مکان در یک خیتار فرهنگ، به که دارد

گردشگری مذهبی در چارچوب مکان نشان دهنده یکتاگونگی خوانش تولید متن فضایی گردشگری و به 

 تبع ساماندهی خدمات رفاهی مرتبط به آن است. 

و معیادگاه زائران ایران در میان مقاصد گردشگری مذهبی در کشور ، مشهد به عنوان پایتخت معنوی 

گردشگران مذهبی در هنگام را به خود اختصاص داده است. امام هشتم شیعیان، جایگاه منحصر به فردی 

ورود به شهر مشهد به عنوان یک مقصد گردشگری مذهبی انتظار دارند که خدمات رفاهی مورد نیاز آنها در 

یازها به کسب تجربه گردشگری و زیارت ناختیار قرار گرفته و بدون دغدغه و مشکلی با بر طرف نمون این 

یکی از دغددغه های اصلی اکثریت زائران و خدمات اقامتی و نیاز به اسکان   عنوان مثالخود بپردازند. به 

و سلطانی،  1:61و حائری زاده ،  1:61و آمایش طوس  1:69اکبری، گردشگرانی است که به مشهد سفر می کنند)

با وجود آنکه به نسبت در شهر مشهد خدمات رفاهی از تراکم باالیی برخوردار هستند (.  1:91و سقایی، 1:69

ولی نسبت خدمات دهی به زائران و برآورد خدمات رفاهی آنها دچار مسائل و مشکالت فراوانی است. در 

ایام پیک گردشگری مذهبی شاهد هستیم که گردشگران ورودی از خدمات رفاهی مناسب برخودار نبوده و 

گاه در ترکیب با شرایط بد اقلیمی ، این عدم برخوداری به شدت افزایش یافته، نایاب گردیده و به هزینه 

گزاف به گردشگران تحمیل می شود. از سوی دیگر به هنگام ایام غیر پیک و بخصوص در زمانی که تعداد 

(، کمبود مشتری محصول نبه عنوان مثال در ایام ماه رمضاگردشگران به پایین ترین حد خود می رسد ) 

( نارضایتی اکثر صاحبان مشاغل خدمات در فقدان خالقیت الزم جهت جذب مشتریگردشگری شهر مشهد) 

و دیگر مسائل و مشکالت موجود در ارائه خدمات رفاهی بدین لحاظ . رفاهی گردشگری را سبب می گردد

به عنوان پایتخت فرهنگی  2111در سال این مقاله با توجه به آنکه مشهد گردشگری مذهبی در شهر مشهد، 

میلیون  91می بایست  1919چشم انداز تهیه شده شهر مشهد در افق  برابر جهان اسالم انتخاب گردیده  و

با توجه به وضع موجود و  گردشگر را در سال جذب نماید در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که

                                                           
2- Turner 

3 communitas 

4Gatrell  
5 Reid 
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( IQMتژی های شکل گیری مدیریت کیفیت منسجم )استرا نظرات کارشناسان و متخصصان گردشگری

کدامند؟ و بر مبنای استراتژی های تعیین شده چه سناریوهایی را می در این شهر خدمات گردشگری مذهبی

 ترسیم نمود؟  1919و افق چشم انداز در سال  2111توان در راستای سال 

 بازاندیشی چارچوبی تئوریکـ  2

در برگیرنده محصول گردشگری قابل عرضه است که  دیمکانی/ کالب تبلور مقاصد گردشگری در ابعاد

این محصول از پنج جزء جاذبه، دسترسی، امکانات و تسهیالت زیربنایی، خدمات مهمان نوازی و عناصر 

(. خدمات مهمان نوازی در محصول گردشگری در 1931:66،سقاییشکل گرفته است)نهادی و سازمانی 

است که یک گردشگر در طول اقامت خود در مقصد گردشگری بدان نیاز دارد. برگیرنده تمامی امکاناتی 

برخوردار است ، دارای جذابیت های مختلف  گردشگرانمقصدی که از پتانسیل باالیی جهت جذب 

خدمات رفاهی که گاه خدمات مهمان (.9831:16داس ویل،)و محیط می باشد ییاز جهت جغرافیا گردشگری

یکی از ارکان اصلی و عنصر حیاتی محصول گردشگری جهت عرضه در یک مقصد  نامیده می شود 8نوازی

به هر کجا برود نیاز به محلی برای خواب، گردشگر »این اصل بنیادی که  گردشگری محسوب می شود.

 (.1:62، و همکاران  وای گی)نشان از اهمیت خدمات رفاهی یا مهمان نوازی دارد« استراحت و غذا دارد

جاذبه های دارای قدرت جذب زیاد ، می تواند گردشگر را به خود جلب کند اما فقدان یا هرچند برخی 

 Van)کمبود خدمات رفاهی، مانع از آن می گردد که گردشگری اولیه، توسعه یافته و به تکامل برسد

Hoof,2005:77.) در تولید محصول گردشگری مشارکت خدمات رفاهی مختلفی  در یک چشم انداز کلی

رستوران خدمات پذیرایی و تغذیه) (،رسمی و غیر رسمیانواع خدمات اقامتی ) ای ازبه گونه ای که دامنه ؛دارند

خدمات خرید (، تاکسی، اتوبوس واحد، مترو و...)(، خدمات جابجایی و حمل و نقلها، آشپزخانه ها و...

اورژانس، درمانگاه ، واحدهای نظارتی، خدمات بهداشتی و درمانی)  ،(...واحدهای فروشگاهی وبازارها،  کزخرید،امر)

 ، آژانس ها(، خدمات مسافرتی ) انسانی، اینترنتی، تلفنی، رسانه ای و...(، خدمات اطالع رسانی ) و....داروخانه ها

و خدمات ( شگری و.....بیمه، امنیت، پلیس گرد، خدمات اجتماعی )  (تورگردانی، تبلیغات و بازاریابی، لیدتور ها و.....

استراحتگاه ها، پارک موضوعی ، سفرهای کوتاه تفریحی، جاذبه های فرهنگی، مراکز تفریحی و ورزشی  )فراغتی و تفریحی

در برگیرنده خدمات رفاهی در یک محصول گردشگری قابل عرضه در یک مقصد/مکان گردشگری ( و...

 می باشند.

                                                           
6- Hospitality 

تشکیل شده است: تامین محل سکونت شبانه برای افرادی که دور از خانه به سر می برند )خانه ی کرایه ای( و تامین مواد غذایی مهمان نوازی در اصل از دو خدمت جداگانه 

 (. Jafari,2000()افرادی که دور از خانه غذا می خورند )خدمات غذا
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نی و تسهیل دسترسی در چارچوب ژئوپلتیک گردشگری ، با رشد و گسترش گردشگری در مقیاس جها

پاپلی یزدی و رقابت بین مقاصد مختلف جهت جذب گردشگر از بازار تقاضای جهانی افزایش یافته )

در تولید محصوالت، الزامات و ضرورت  ی مختلف فعال در گردشگری نیزشرکت ها( و 6831:91سقایی،

 «منافع حاصل از رقابت» از این رو . (Crouch & Ritchie,1999:42 )های جدیدی را مدنظر قرار می دهند

مورد توجه خاص شرکت ها و دولت های محلی در  گردشگریبه عنوان ابزار مهمی در سیاست های 

.سرمایه گذاری های مهم چه در بخش خصوصی و چه (25131:65سقایی،)قرار گرفته است مقاصد گردشگری

رقابتی که نه  .یت فرایند سودآوری و حرکتی برای گسترش رقابت استدر بخش عمومی کوششی برای تقو

تنها در تعارض با استفاده بهینه از منافع نیست، بلکه بهره بردای از منافع را به شکل پایدار آن دنبال می 

 کیفیتبه شدت تحت تأثیر مقوله  مقاصدگردشگریرقابت در میان مناطق و  .(Hassan,2000:241)دکن

است. برندگان عرصه رقابت آن هایی هستند که با تأکید بر تضمین کیفیت محصوالت و  خدمات رفاهی

رضایت بی چون و چرای آنان را  گردشگرانضمن اثبات وفاداری خود نسبت به  رفاهی گردشگریخدمات 

گردشگری،  فعاالن برای (.Augustyn,1998:146-149) به عنوان یک هدف دراز مدت دنبال می کند

 خود هایشایستگی و هادارایی مجموعه از بهینه استفاده با که معناست بدین فزاینده رقابت با رویارویی

 ایجاد به نیاز مزیتی هر حفظ برای اینکه، ترباشند. مهمو سوددهی بیشتر می رقابتی مزیت حفظ درجستجوی

المسدن، بود) خواهد درسطحی باال، شتریانم حفظ منظور به فرایندها و کارمندان انسجام طریق از کیفیت

با از خدمات رفاهی و ارتقای  سطح رضایتمندی  گردشگررقابت های شدید برای جذب  همچنین (.1:61

« مصرف کننــده  گردشگرانهوشیاری » ،  باعث ظهور پدیده جدیدی تحت عنوان کیفیت خدماتتوجه 

 دسته از گردشگرانپدید آورده است. این « حرفه ای  گردشگران» قشــر جدیدی را به عنوان  وشده است 

های زمانی ثابت و  هیچ یک از موقعیت ها و فرصــت زمینه خدمات رفاهی در تقاضا و انتظارات آنان در

 نبوده و ارتباط مستقیمی با کیفیت خدمات رفاهی عرضه شده دارد. کلیشه ای

ت گردشگری و کسب مزیت رقابتی، تاکید بسیاری عمده تحقیقات انجام گرفته در زمینه رقابت در فعالی

بر کیفیت خدمات ارائه شده به عنوان یکی از اصلی ترین زمینه های رقابت مابین مقاصد گردشگری در 

 ; Pearce,1997;Go & Govers,2000; Kozak & Rimmington,1998; Mihalic, 2000دارد) بازار جهانی

Yoon,2002) . ممکن است در میان مقاصد گردشگری متفاوت باشد  رفاهی خدماتنگرانی در مورد کیفیت

ولی اهمیت و ادراک کیفیت خدمات رفاهی تا حد زیادی به ارزش های مشتریان و اعتقادات آنان وابسته 

این خود بر نیاز به گردشگری پسند کردن اندازه های کیفیت خدمات  .( 11 – :31  1:61مهدیزاده ، ) است

 کسب رضایت کامل مشتری هدف اساسی(.Chang,2009:166ها متفاوت تاکید دارد) رفاهی برای فرهنگ
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در استانداردهای کیفیت است که کارایی محصول و ( مقاصد گردشگری  IQM )1مدیریت کیفیت منسجم

یک مقصد گردشگری می تواند به عنوان  یمدیریت کیفیت منسجم برارضایت خریداران رابه دنبال دارد.

جستجویی راهبردی برای کیفیت درونی و بیرونی که بهبودی اقتصادی را در کوتاه مدت و پیشرفت محلی 

بنابراین کیفیت  (.European Communities, 2000:16)را در طوالنی مدت شامل می شود درنظر گرفته شود

برون گرایانه یا به عبارت دیگر کیفیتی که با ارضای نیاز مصرف  درون گرایانه یا   شناختی نباید با کیفیت

با توجه به (. Handszuch,1998کننده در ارتباط است و وجهه مستقل از مقصد دارد درهم آمیخته شود)

نشان  1مباحث مطرح شده می توان مدل مدیریت کیفیت منسجم را در رابطه با گردشگری مذهبی در شکل 

 داد.
 مفهومی مدیریت کیفیت منسجم برای مقاصد گردشگری مذهبیمدل (1شکل )

 

منسجم در مدیریت کیفیت  اصلی برای اجرایی کردن  پنج مرحله که زنجیره ،رویکردبا توجه به مدل 

مرتبط و هماهنگ مقاصد گردشگری مذهبی می شوند را به وضوح مشخص کرده است. این مراحل باهم 

                                                           
7-  Integrated Quality Management 
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آن بیان گردیده است. محرک، محتوا و بنگاه ها و جامعه ی مورد بحث ، نیروی  می باشند و در هر مرحله

 به یکپارچگی عمودی و افقی احتیاج دارد3این گونه از مدیریت کیفیت بر مبنای مدل 

هیچ مرحله ای نمی تواند به وظیفه خود عمل بکند مگر اینکه عناصر سازنده آن بطور  یکپارچگی عمودی:

 د؛منسجم با هم در ارتباط باشن

تنها در صورتی می تواند به وظیفه خود عمل کند که همه پنج مرحله توسط  مدلاین  یکپارچگی افقی:

یک فرآیند دورانی ممتد با هم در ارتباط باشند، که بدین سبب همه عواملی که به مرحله اجرا درآمده اند بر 

 توانند تنظیم شوند. اساس نتایج بدست آمده می

از طریق ارتباط مستمر با کارکنان و تشویق آنان به ارتباط با  مقاصد مذهبی،مدیریت کیفیت منسجم در 

» ها را به  مشتریان و درک نیازها و سالیق حال و آینده آنان ، توانایی تبدیل این نیازها و عالقمندی

در با ارزش را داشته باشد تا بتواند در مقابل رقبا «  رفاهی خدمــات» و «  گردشگری مذهبی محصــول

خود را حفظ نماید تا در فرآیند بازارداری موفق  ل گردشگریبازار مقاومت کرده و سطح کیفیت محصو

. مراحل مدل ارائه شده به شرح خود مواجه نگردد لبرای محصو گردشگر باشد و در سالهای آتی با کاهش

 زیر است3

د نیاز است، در وهله ی نخست، یک طرح ناب که توسط سرپرستی توانا پشتیبانی می شو  .1

خود قرار  مدیریتسرپرستی که بتواند همه شرکای مقصد مورد بحث را دور هم جمع کند و تحت 

 دهد.

راهبرد و خط مشی هایی که مورد نیاز است )منابع انسانی ،منایع طبیعی، کیفیت زندگی، میراث  .2

ون کشیده فرهنگی و ...(  که می تواند توسط اعضای آن تحت نظارت یک سرپرست با نفوذ بیر

 شود و در یک موقعیت رسمی جایگذاری شود.

تحقق و اجرای طرح ها را توسط تأمین کننده های مختلف دولتی و خصوصی برای خدمات  .:

 مختلفی که در داخل و خارج سیستم باید فراهم شوند پایه گذاری می کند.

رپرست با نفوذ این رویکرد مرتباً با استفاده از یک سری شاخص ها توسط خود اعضاء و یک س .9

مورد سنجش قرار می گیرد. بدلیل اینکه رضایت گروه های هدف مختلف، نظم و هماهنگی جامعه، 

 حفاظت از منابع از نگاه توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دهد.

در این فرآیند متقابل سرپرستی که طرح را رهبری می کند تجزیه و تحلیل نتایج را تضمین می کند  .5

ی را از آنها استخراج می کند، بنابراین اصالحات و متمم هایی که مهم در نظر گرفته و سرمشق های

می شوند در هر مرحله از زنجیره تزریق می شوند. به دلیل اینکه عملکرد صحیح زنجیره را به 
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صورت کامل تضمین کند همین تکرار بدون وقفه موجب می شود که سیستم مثل یک حلقه دوار 

 عمل کند.

 ش تحقیقروـ  3

در جهت بررسی خدمات رفاهی در زمینه گردشگری مذهبی در کالنشهر مشهد در این مقاله از روش 

در این راستا شش حوزه از خدمات رفاهی گردشگری مذهبی به تحلیل استراتژیک استفاده گردیده است.

به شرح  زیر می یش رو جهت بررسی انتخاب گردید که پنسبت تاثیر و اهمیت آن و بحران های موجود و 

 باشد3
 بحران های این حوزه از یک سو به سبب اسکان غیر رسمی و خارج از حوزه نظارت کیفی  ؛حوزه اقامت و اسکان

و کالبدی و از جانب دیگر به سبب مداخالت نهادهای دولتی در ساز و کار تامین ساختارهای اقامتی برای زایران و 

 گردشگران پدید آمده است یا خواهد آمد.

 رویدادهای بحرانی در این حوزه مشابه با حوزه اقامت از یک سو به سبب شیوه های ؛ حوزه پذیرایی و تغذیه

نظارت ناپذیر از عرضه مواد غذایی )دستفروشی( و از جانبی دیگر به سبب نادیده گرفتن سلیقه های متفاوت گروه 

 موثر روی داده است. های گوناگون گردشگری در مورد تغذیه و نیز غفلت از سایر عوامل

  رویدادهای بحرانی در این حوزه از جانبی به سبب نامتناسب بودن مراکز عرضه خدمات؛ حوزه بهداشت و درمان 

درمانی با مالحظه کانون های حضور و اقامت گردشگران از یک سو، و نیز از هم زمانی فصل تمایل به سفر 

کارکنان عرضه بهداشت و درمان با فصل اوج حضور گردشگران در شهر )و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه 

 خدمات در هنگام نیاز( ناشی می شود.

 همانند حوزه اقامت و اسکان فرسودگی، بی تناسبی و فاقد  حوزه حمل و نقل )برون شهری و درون شهری(؛

کیفیت های فنی بودن ناوگان و مسیرهای حمل و نقل و همچنین دولتی بودن بعضی از سامانه  های حمل و نقل 

برون شهری موجد رویدادهای بحرانی است، که از جانبی مدیریت ناپذیر بودن این سامانه ها را در جهت هماهنگ 

سایر خدمات گردشگری در پی دارد، و از سویی دیگر صرفه اقتصادی را از فعالیت هم پیشگان سلب می سازی با 

 کند

 غفلت از ارزش های هنری در رسانه ها و سایر عناصر صنایع فرهنگی و اکتفا به  حوزه اطالع رسانی و تبلیغات؛

رسانی و تبلیغات شده، و از جانب روش های سنتی و گاه موجب عدم جذابیت تولیدات محدوده در حوزه اطالع 

دیگر محدودیت جغرافیایی مکان های عرضه بروندادهای این حوزه از فعالیت ها، به نحوی مضاعف آنها را کم اثر 

 ساخته است

 رویداد بحران زا قابل شناسایی ، یکی گسستگی میان متن  فضایی زیارت و مراکز گذران  حوزه اوقات فراغت ؛

ظ کالبدی و معنایی، و دیگری فشار بیش از اندازه توان محیطی بر مناطق ییالقی و شبه ییالقی اوقات فراغت به لحا

 غرب و جنوب شهر

اولویت و ضرورت پرداختن به این 

خدمات رفاهی  بیش از همه مربوط 

به دغدغه های اقامتی، سالمت و 

تغذیه، حمل و نقل، بهداشت و درمان 

 و... می باشد
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در جهت تحلیل استراتژیک  با توجه به حوزه های مشخص شده خدمات رفاهی در شهر مشهد ، 

پرسشنامه ای تهیه گردید و جهت دریافت نظرات و تکمیل برای  SWOTخدمات رفاهی در قالب  روش 

گردشگری، هتلداری، پذیرایی، بهداشت و درمان، برنامه ریزی شهری، معماری،  در زمینه) کارشناس و متخصص  :1

رسشنامه ارسال شده در حدود پ.از این تعداد 6ارسال گردید (جغرافیا ، مدیریت شهری و دیگر تخصص های مرتبط

 MS-SWOTبر مبنای نتایج حاصل از پرسشنامه و با استفاده از مدل رسشنامه تکمیل و عودت داده شد.پ 86

به ارزیابی و تحلیل استراتژیک حوزه های مختلف خدمات رفاهی گردشگری مذهبی اقدام گردید و ضمن 

یند انجام  و مشخص شدن استراتژی ها، نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرا

 نشان داده شده است. 2روش تحقیق مقاله در شکل 
 تحقیق نظام کلی( 2شکل )

 
 

 

                                                           
های استراتژیک در تحقیق به تعداد شرکت کنندگان بستگی ندارد بلکه وابسته به اعتبار علمی و  بر خالف روش تحقیق پایشی، اعتبار روش مدل  - 8

 (.dunham,2001:7تخصصی  پرسش شوندگان است)
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 خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در شهر مشهدـ  4

در گردشگری مذهبی نیز همچون سایر شاخه های گردشگری، تجدید حضور و دیدار در صورتی 

خوش در ذهن جامعه میهمان باقی مانده باشد  بطور معنادار روی خواهد داد که از دیدار نخستین خاطره ای

کی یدر این بین حجم تعداد گردشگران مذهبی  و ره آوردی مناسب و یاد آفرین به همراه ایشان شده باشد.

از مهمترین متغیرها در بررسی وضعیت خدمات رفاهی می باشد. این که نیازهای کمی خدمات رفاهی چه 

تعداد گردشگران ورودی به کالنشهر مشهد دارد. برابر مطالعات انجام  تعداد است ؟ خود وابسته به دانستن

سال آینده روندی صعودی  5کالنشهر مشهد در  گردشگران مذهبیپیش بینی حداقل و حداکثر تعداد گرفته 

سال آینده رو به افزایش  پنجو تعداد گردشگران و زائران کالنشهر مشهد در  (1نمودار)و شیبی مالیم داشته

 1:95میلیون نفر در سال  19در حداکثر  به حدود بیست و هشت میلیون نفر و در حداقل به حدود  بوده و

 (.6131:92سقایی و جوانبخت،)خواهد رسید

نشان دهنده در بخش رسمی و غیر رسمی  گردشگران مذهبی بررسی وضعیت خدمات اقامتی و اسکان

در هر دو بخش مربوطه می باشد به گونه ای که مشهد به عنوان تنها کالنشهر  گستردگی خدمات اقامتی

کشور محسوب شده که دارای این تعداد مراکز اقامتی و با این تنوع بسیار زیاد می باشد. تمامی این مراکز 

ا که شکل گرفته است و از آنج گردشگران مذهبیاقامتی در واقع برای پاسخگویی به نیاز اقامتی و اسکان 

در اقتصاد امروز عرضه برده تقاضا می باشد این تعداد مراکز اقامتی در کالنشهر مشهد نشان دهنده باال بودن 

  (.2نموداراست)تقاضای خدمات اقامتی در این کالنشهر
 

 1331(  پیش بینی حداکثر گردشگران و زائران داخلی کالنشهر مشهد به تفکیک ماه تا سال 1) نمودار
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 (1:91مهان، مهندسین مشاور)تعداد مراکز اقامتی رسمی و غیر رسمی را در کالنشهر مشهد ( 2نمودار )

 
 

نتایج به دست آمده نشان می دهد که سه مراکز اقامتی غیر رسمی همچون منازل شخصی، مدارس و 

درصد مراکز اقامتی کالنشهر مشهد را به خود اختصاص داده اند. در این بین زائر  81حسینیه ها به تنهایی 

ختصاص داده است درصد مراکز اقامتی را به خود ا 11سراهای دولتی به عنوان یک بخش غیر رسمی دیگر 

درصد خدمات اقامتی کالنشهر مشهد در بخش غیر رسمی قرار دارد و بخش  11یعنی در مجموع بیش از 

درصد خدمات اقامتی را در  29رسمی که البته بخش مالیات دهند، اشتغالزا و درآمدزا می باشد تنها 

 کالنشهر مشهد به خود اختصاص داده اند. 

 ها، رستوران ها، هتل شامل فعالیتی گروه درکالنشهر مشهد در برگیرندهخدمات پذیرایی و تغذیه 

 و شرقی میانی و مرکزی حوزۀ در :1:1سال در که موقت است، اقامتی مراکز و کافی شاپ ها ها، چایخانه

 کم پراکنش و کرده پیشروی آباد وکیل و سجاد بلوار امتداد در1:61سال   در اما بوده اند، متمرکز غربی

 (،1:66مهندسین مشاور فرنهاد،)می شود مشاهده نیز شرقی شمال حوز و شرق حوزه های جنوب در آنها تعداد

 .(1نقشه شماره )است آن به منتهی خیابان های حرم و اطراف در آن اصلی تمرکز هنوز اما
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 ( پراکنش فضایی خدمات پذیرایی در سطح شهر مشهد1نقشه )

 

مراکز پذیرایی و مراکز اقامتی در سطح شهر مشهد خود نشان دهنده  مقایسه مابین الگوهای استقرار

در شهر مشهد می  (Pearce,2008)تفاوت عمده در الگوهای استقرار این دو دسته از خدمات مهمان نوازی

 باشند.

 تمرکز و تراکم عمده که گفت توان می مشهد شهر درمانی خدمات بهداشتی استقرار نحوه و تراکم

 تر پیرامونی نواحی سمت به چه هر و است مشاهده قابل شهرمشهد مرکزی نواحی در خدمات اینگونه

 نیز صفر به تراکم نواحی این در حتی که طوری به .شود می آنها کاسته تمرکز و تراکم میزان از کنیم حرکت

 درمانی بهداشتی خدمات به دسترسی بهترین که گفت توان می آمده دست به الگوی اساس بر.رسد می

 وکیل بلوار از بخش هایی مطهر، حرم اطراف احمدآباد، بلوار شامل مشهد شهر مرکزی به بخش های متعلق

 نوع این به (1:91امیرفخریان،)دسترسی امتیاز کمترین از مشهد شهر پیرامونی نواحی و سجاد بوده و آباد

 .(2)نقشه شمارهباشند می خدمات برخوردار

می  درمانی بهداشتی خدمات به فضایی دسترسی براساس را مشهد شهر ه های حوز کلی بندی یک دسته در

 :کرد بندی تقسیم دودسته به توان

 عالی. تا خوب نسبتا دسترسی دارای نواحی الف ـ

 محروم. تا ضعیف نسبتا دسترسی دارای نواحی ب ـ
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 (  دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی و درمانی در شهر مشهد2نقشه )

خدمات حمل و نقل، بررسی حمل و نقل درون شهری دارای اهمیت اساسی است بررسی در زمینه 

نشان دهنده سهم   :در اولویت قرار می گیرد. نمودار شماره  مشهدسهم سفرهای درون شهری در کالنشهر 

 می باشد. 1:91سفر درون شهری مشهد  در سال 
 1331( سهم سفرهای درون شهری مشهد در سال 3نمودار )

 
 (1:92مشهد،شهرداری )ماخذ 3سازمان ترافیک 

درصد سهم سفرهای درون شهری به گردشگری مذهبی  2همانگونه که در نمودار مشخص است تنها 

درصد قرار دارد و بعد  1:و زیارت اختصاص یافته است و کار به عنوان باالترین سهم سفر درون شهری با 

راکمی درصد آمده است. این امر را می توان در وضعیت ت 15درصد و تفریح با  21از آن تحصیل با 

38%

2%

8%10%

15%

21%

6%

کار زیارتی شخصی خرید تفریح تحصیل هیچ سرخانه



 

14 
 

گردشگران در یک نقطه از کالنشهر مشهد مشاهده نمود که در اطراف حرم اقامت نموده و شعاع حرکتی 

بسیار اندکی را دارا می باشند. در این بین سهم سفرهای روزانه درباره وسایل نقلیه نیز از جمله بررسی های 

کالنشهر مذهبی گردشگری  مرتبط با حمل و نقل درون شهری پیرامون دسترسی گردشگران به محصول

نشان دهنده سهم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای درون   9شماره مشهد می باشد. در این رابطه نمودار 

 می باشد. 1:91 شهری در سال

 
 1331( سهم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای درون شهری در سال 4نمودار )

 
 (1:92مشهد،شهرداری )ماخذ 3سازمان ترافیک 

در زمینه ارزیابی کلی از وضعیت خدمات اطالع رسانی  و تبلیغات در سطح شهر مشهد ، نتایج به 

 نشان داده شده است 5دست آمده در نمودار شماره 

 (:1:9سقایی،درصد ارزیابی وضعیت کلی اطالع رسانی گردشگری در سطح شهر مشهد) (1نمودار )

 

درصد  1/51ی در سطح شهر مشهد، زائران با اطالع رسانی گردشگرخدمات در ارزیابی وضعیت 

درصد نیز آن را ضعیف و بسیار  2:/1وضعیت اطالع رسانی را قوی و بسیار قوی ارزیابی نموده و تنها 

درصد وضعیت اطالع رسانی  99حدود  1:92ضعیف ارزیابی کرده اند. این در حالی است که در سال 
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درصد این وضعیت را  28اند ولی در همین حال  حدود گردشگری در شهر مشهد را خوب ارزیابی نموده 

ضعیف و خیلی ضعیف ارزیابی نموده اند. همچنین اگر درصد سطح متوسط و ارزیابی های دیگر را کنار 

هم قرار دهیم توان به این نتیجه رسید که اطالع رسانی در سطح شهر مشهددر حد متوسط به باال است که 

د روند رو به افزایشی داشته باشد که این خود نیازمند توجه بیشتر و می تواند بابهبود وضعیت موجو

  (.:9531:9سقایی،)شناخت استراتژی های اقدام در خدمات اطالع رسانی به گردشگران شهر مشهد  است

 یافته های تحقیقتحلیل استراتژیک ـ  1

مقوله های چهارگانه همانگونه که پیش تر شرح داده شد، پرسشنامه طراحی شده در جهت بررسی 

(حوزه های شش گانه خدمات رفاهی و همچنین رویکرد ی در قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها)

 زمینه ای . مشخصاتمدیریت کیفیت منسجم ، جهت ارزیابی به کارشناسان و متخصصان ارسال گردید

 کارشناسان و سوابق علمی و اجرایی آنها در نمودار زیر نشان داده شده است.
 

 ( مشخصات زمینه ای کارشناسان و متخصصان6نمودار )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای نشان دهنده آن است که دامنه گسترده ای از کارشناسان و زمینه تغیرهاینتایج حاصل از بررسی م

آنچه این پرسشنامه را دارای اهمیت نموده و ویژگی بارزی  متخصصان در ارزیابی مشارکت داشته اند. 
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کارشناس و کارشناس ارشد و مدیران دست اندرکار در رابطه با خدمات 86است که جامعه مخاطبی از 

ر مشهد را در برگرفته و نظرات آنها را جویا شده و ارزیابی آنها را در رابطه رفاهی گردشگری مذدهبی شه

نتایج حاصل . با مولفه های مختلف حوزه های رفاهی با تاکید بر گردشگری مذهبی مدنظر قرار داده است

رگذار بر خدمات رفاهی یاز وجه نظر کارشناسان و متخصصان در رابطه با ارزیابی شاخص های تاث

 نشان داده شده است.  1ان مذهبی در نمودار شماره گردشگر
 گذار در خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در شهر مشهد ریثأت( میانگین شاخص های 7نمودار )

 

اتفاق نظر کارشناسان در زمینه اولویت اول شاخص های تاثیرگذار اقامت مناسب بوده که بعد از آن 

نتایج دیگر بررسی ها نیز کم و امنیت، خدمات پذیرایی و تغذیه، جابجایی، بهداشت و سالمت قرار دارند. 

ه اند. هر یک از حوزه بیش در چارچوب میانگین های به دست آمده ، از سوی کارشناسان مدنظر قرار گرفت

قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها، گویه های را جهت های شش گانه نیز به تفکیک در مقوله 

نتایج استخراج شده در چارچوب تعیین استراتژی کالن اقدام با استفاده از  ارزیابی کارشناسان ارائه گردید.

این شاخص ها به تفکیک قوت ها، ضعف ها، فرصت  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  MS-SWOTمدل 

ها و تهدیدات تقسیم گردیده و وزن دهی شده است. بعد از استخراج وزن اصلی در چارچوب چهار مقوله 

تقسیم شده ، میانگین وزنی هر یک از مقوله های قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات محاسبه گردید 

مافی و مختصاتی هر یک از این مقوله ها محاسبه شده است) و با کسر از ارزش بنچ مارک ، ارزش

نشان دهنده نتایج به دست آمده در رابطه با چهار مقوله قوت، ضعف،  6(. نمودارهای شماره 1:66سقایی،

حوزه های شش گانه خدمات رفاهی گردشگری مذهبی فرصت و تهدید های ارزیابی استراتژیک مرتبط با 

در حوزه اقامت استراتژی رقابتی، در حوزه پذیرایی استراتژی محافظه کارانه  در شهر مشهد می باشند که

9
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6.76 6.74 6.72
5.92 6.29

6.94 6.56
7.09
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)ثباتی(، در حوزه بهداشت و درمان استراتژی رقابتی، در حوزه حمل و نقل استراتژی محافظه کارانه 

)ثباتی(، در حوزه اوقات فراغت استراتژی رقابتی و در حوزه اطالع رسانی و تبلیغات استراتژی تهاجمی 

  9.صل شده استحا
 

 ( استراتژی های حوزه های شش گانه خدمات رفاهی گردشگری مذهبی شهر مشهد8نمودار )

 

در  با توجه به نتایج حاصل شده در زمینه استراتژی اقدام در هریک از شش حوزه خدمات رفاهی

استراتژی جهت شکل دادن به یک مدیریت کیفیت منسجم در زمینه خدمات رفاهی گردشگری مذهبی ، 

اجرایی با توجه به هر یک از حوزه های شش گانه مشخص گردیده که در های  های عملیاتی و سیاست

  به تفکیک شش حوزه نشان داده شده است. 1جدول شماره 

                                                           
از تعداد و معذوریت حاصل  SWOT-MSبا توجه به حجم بسیار زیاد جداول محاسباتی در زمینه مشخص نمودن استراتژی اقدام در فرایند تجزیه و تحلیل مدل  0

ان و خوانندگان صفحات یک مقاله علمی ، جداول و فرایند محاسباتی هر شش حوزه در قالب یک فایل پیوست ارائه گردیده تا در صورت صالحدید در دسترس مخاطب
نمودن استراتژی اقدام به صورت  جدول در مقوله های چهارگانه قوت، ضعف، فرصت و تهدید و فرایند محاسباتی جهت مشخص 92قرار گیرد. ضمیمه مرتبط شامل 

 جداگانه و به تفکیک شش حوزه تعیین شده می باشد.
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 ( راهبردها و سیاست های اجرایی حوزه های شش گانه خدمات رفاهی در شهر مشهد1جدول )

 سیاست اجرایی اتیاستراتژی عملی استراتژی اقدام حوزه 

توسعه متوازن اقامت گاه های زایران در  رقابتی اقامت و اسکان

مشهد، منطبق بر استاندارهای برگرفته از 

ویژگی های رفتاری، اجتماعی و اقتصادی 

ایشان، با بهره گیری از توان و ظرفیت اتحادیه 

 های صنفی و بخش خصوصی

توسعه اقامت ارزان قیمت برای زایران، بر 

اس استاندارهای خاص تدوین شده و اس

 کالبدی مصوب.-الگوهای فضایی

بهینه سازی رفتاری جامعه زایران و ارتقای  محافظه کارانه پذیرایی و تغذیه

کیفیت و سالمت خدمات عرضه شده توسط 

جامعه میزبان به زایران در حوزه خوراک و 

 سالمت

تهیه طرح و اجرای اصالح الگوی پراکنش 

موضوعی کانون های عرضه مکانی و 

 خدمات خوراکی و سالمت

بهداشت و 

 درمان

بهینه سازی شیوه ها و تجهیزات عرضه  رقابتی

، بر گردشگرانخدمات بهداشتی و درمانی به 

اساس منظومه زیارت با تاکید بر متن فضایی 

 گردشگری مذهبی

ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی 

 -زایرزایران با تمرکز بر محدوده شهر 

مجاور برای تقویت بر متن فضایی 

 گردشگری مذهبی

تسهیل دسترسی به حرم مطهر و سپس سایر  محافظه کارانه حمل و نقل

مبادی از  کانون های جاذب سفر و جمعیت 

 ورودی شهر و مراکز حضور و اقامت زایران.

توسعه، بهینه سازی و افزایش ظرفیت شبکه 

 راه های درون شهری.

غنی سازی اوقات فراغت زایران از مبدا تا  رقابتی اوقات فراغت

 افزایی و نشاط بخشی مبدا، در جهت معرفت

ایجاد و تقویت پیوند میان کانون های 

متن گذران اوقات فراغت در شهر مشهد با 

 فضایی گردشگری مذهبی

اطالع رسانی 

 و تبلیغات

توانمند سازی و گسترش فراگیر شبکه های  تهاجمی

گری مذهبی، بر مبنای منظومه اجتماعی گردش

 زیارت، به عنوان شبکه جهانشمول شیعی

بهره گیری از سرمایه اجتماعی مرتبط با 

زیارت برای توسعه کمی و کیفی آن و تامین 

 رفاه و تکریم زایران

 

عالوه بر استراتژی های جداگانه فوق در جهت مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهی استراتژی های 

 یز ارائه می گردد3مشترک زیر ن

  فراهم آوردن زمینه های توسعه امکانات و تجهیزات )زیرساخت ها و  1استراتژی مشترک =

 روساخت ها(؛

به طور قطع الزم است کمیت گردشگران مذهبی هم به لحاظ شمار ایشان و هم به لحاظ زمان ماندگاری و 

کمی گردشگری مذهبی جز هیمن موارد سه هم از نظر تناوب تشرف به حرم مطهر افزایش پیدا کند. توسعه 
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گانه، معنای محصلی ندارد. برای اینکه چنین اهدافی محقق شود، سرمایه گذاری برای توسعه و تجهیز 

هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ اجتماعی و زیرساخت های شهر و گردشگری مذهبی و روبنای خدماتی آنها )

نقل برون شهری و ناوگان حمل و نقل در وضع کنونی و حتی با ( ضروری است. پایانه های حمل و انسانی

توسعه های برنامه ریزی شده برای آینده، همواره مایه شرمندگی مدیران و متولیان امور خواهد بود، مگر 

برابر میانگین  :تا  2سال آتی، معادل  15انکه طی برنامه ای سنجیده و با اولویت بندی مناسب، توسعه آنها طی 

 شود. همچنین تامین انرژی ، آب، فضاهای عمومی و راه های آمد و شد در شهر، همانند گسترشی کشور

رسانه ها و ابزار اطالع رسانی، امکانات اقامت، بهداشت و درمان، پذیرایی، گذران اوقات فراغت نیازمند 

( زیارت و متن زیارت منظومه) گردشگری مذهبی و زیارتسرمایه گذاری است. بدین منظور الزم است مطالبات 

 از اعتبارات و بودجه ملی بطور روشن بیان و تبلیغ شود، و تا تحقق کامل با تمام توان پیگیری گردد. 

  زمان بندی سفر گردشگری مذهبی در/ از سطح کشور )توزیع ساالنه سفر( 2استراتژی مشترک  = 

ین زیر ساخت های شهری ، باز برای تام گردشگری مذهبیحتی در صورت پاسخ دهی مثبت به مطالبات 

، تاسیسات 11ماه از سال در شهر مقدس مشهد 9در طی  گردشگران و زائراندرصد  61هم با حضور حدود 

، زیربارگذاری شدید  گردشگران و زائرانشهری و گردشگری مشهد در طی این چهار ماه اوج حضور 

جمعیتی و خدماتی قرار می گیرد، و در نتیجه از کیفیت عرضه خدمات در آنها کاسته می شود. اهمیت این 

می گردد، و  گردشگران و زائراندرصد جمعیت  61امر در آن است که کاهش کیفیت خدمات متوجه به 

اقی مانده سال در تاسیسات گردشگری ماه ب 6رضایت خاطر این سهم عظیم از دست می رود. از طرفی در 

موجود تمامی ظرفیت ها فعال نمی شود، و بدین ترتیب از سود آوری آنها کاسته می گردد، و در نتیجه 

( رو به کاهش می رود. این امر در مورد به خصوص در بخش اقامتتمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری )

 تاسیسات حمل و نقل نیز صدق می کند. 

ن الزم است برنامه هایی تدوین گردد که توزیع جمعیت زایران در طول سال متوازن گردد. بنابرای

اجرای جشنواره های فرهنگی و تجاری، مدیریت بر بهای خدمات گردشگری، ساماندهی سفر زیارتی از 

  مبدا تا مبدا، تشویق سفرهای گروهی و کاروانی، برگزاری اردوهای دانشجویی و دانش آموزی و صنفی،

به عنوان راه حل تسهیل ورود و سفر زایران خارجی و . . .، از جمله راهکارهای ذیل این مفهوم مشترک )

( قرار می گیرد. برای اجرای این امر، همکاری دولت، مدیریت شهری و محلی و بخش خصوصی بنیادی

 منتفع می سازد.  ضروری است. سود چنین اقدامی دو جانبه است و جامعه میهمان و میزبان را همزمان 

                                                           
و  گردشگرانبا توجه به چرخش تقویم های شمسی و قمری بر یکدیگر و تاثیر مناسبت های ملی و مذهبی در کنار سایر عوامل بر حجم   - 10 

ماه از سال )بطور میانگین و  2آماری اشاره شده در بخش منابع و مآخذ، مشهد در  مسافران، و همچنین بر مبنای برداشت های انجام شده از مطالعات
 درصد از زایران ساالنه می باشد. 50بطور کلی در سالهای نزدیک به یکدیگر( پذیرای حدود 
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  توسعه مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در شهر  :استراتژی مشترک  =

 مشهد

زیارت به نحو مطلوبی  گردشگری مذهبی و چنانچه زیرساخت های شهری و گردشگری مرتبط با

یریت مناسب و کارامد توسعه یابد و از جانب دیگر زمان بندی سفر زیارتی نیز سامان یابد، باز هم بدون مد

(، از آنچه فراهم آمده به خوبی بهره برداری نخواهد شد. که از سنخ مدیریت بهره برداری و نگهداری استخدمات )

البته در مطالعات حوزه سیاسی ومدیریتی می باید به این امر به طور مستقل پرداخته شود. آنچه مستقیماً به 

کیفیت منسجم در زمینه خدمات ارائه ط می شود، مدیریت مربو خدمات رفاهی گردشگری مذهبیحوزه 

بمنظور افزایش زمان ماندگاری  مذهبی بر بهای خدمات گردشگریشده می باشد. به عنوالن مثال مدیریت 

(، به عنوان مثال از طریق تفاوت بهای بلیط ناوگان حمل و نقل در صبح و شب، آغاز و پایان هفته و اوقات مختلف سال)گردشگران

از این قبیل موارد است. همچنین بهره گیری از خدمات داوطلبانه بخصوص در حوزه بهداشت و درمان و 

و اطالع رسانی نیز جزو مولفه های مدیریت خدمات قرار  می گیرد.  گردشگران مذهبیاحتماال راهنمایی 

در شهر مقدس مشهد  گردشگری مذهبیتدوین استانداردهای ویژه برای تاسیسات گردشگری مرتبط با 

.( و نظارت ویژه بر تمامی ارکان عرضه خدمات به هتل ها و هتل آپارتمان ها، رستوران ها و چایخانه ها، و . . )

خواهد بود، چنانچه  منسجم گردشگری مذهبی خدماتکیفیت نیز جزو وظایف مدیریت  گردشگران مذهبی

ی و توسعه سامانه های اطالع رسانی، تولید مدیریت بر خدمات دفترهای مسافرتی و گردشگری، پی ریز

در سطوح گوناگون و . . . نیز از جمله همان وظایف  گردشگری مذهبیمحتوا و انتشار نشریات مرتبط با 

 به شمار می رود. 

 تحلیل شکاف های مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهیـ  6

« کیفیت» ه را می توان در مفهوم در شهر مشهد مهمترین مسال گردشگری مذهبیدرباره خدمات رفاهی 

در نظر برای او  خدمات رفاهی و ارزشی که  گردشگرانکیفیـت را در مورد رضایت مورد استناد قرار داد 

اما بایستی بدانیم که « . رهایی از عیب ها » به عبارت دقیق تر کیفیت یعنی . شود، تعریف می می گیرد

شروع شده و با  گردشگراننیست . بلکه کیفیت با نیازهای  گردشگران کیفیت توقف در حداقل انتظارات 

تعریف « سازگاری » رضایت کامل آنها خاتمه می یابد . از ســویی کیفیت را می توان به عنوان درجه ای از 

که از این خدمات استفاده می کنند. خدمات  گردشگرانیخدمات رفاهی ارائه شده و کرد.ســازگاری بین 

بدست می  گردشگرانتعریف شود . زمانی که رضایت  زائرانبایستی مطابق با ذائقه و نیاز   رفاهی ارائه شده

بوجود آمده  که از آن خدمات بهره برده اند، گردشگرانخدمات رفاهی ارائه شده و آید نوعی سازگاری بین 

» توجه به با« ارزش ها » در ارائه  خدمات رفاهی« میزان کارایی » به  زائراست . رضایتمندی یک 

راضی و  گردشگرناراضی ،  گردشگر 3بستگی داشته و در سه سطح قابل بررسی استزائر یک « انتظــارات 
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این امر خود چهار سطح توقع را از خدمات رفاهی ارائه شده نشان می  وفادار ) خیلی راضی ( .  گردشگر

سطوح چهارگانه که به نسبت ایده آل دهد که ایده آل ، عالی، خوب ،متوسط  را در برمی گیرند. هر یک از 

) به عنوان  میزبان) به عنوان استفاده کننده از خدمات( و  گردشگرمورد سنجش قرار گرفته و فرایند کنش 

از این رو نیازمند تحلیل  شکل می دهند. گردشگری مذهبی ارائه دهنده خدمات ( را در تولید متن فضایی

 :ی گردشگری مذهبی در شهر مشهد در چارچوب شکل شماره شکاف های موجود در زمینه خدمات رفاه

 .می باشیم

 
 ( شکاف های موجود در مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهی گردشگری مذهبی شهر مشهد3شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطور که تصویر نشان می دهد اهداف مدیریت کیفیت بر اساس مدل حلقه کیفیت دائماً در حال  

رفاهی فراهم شده را در راستای انتظارات گردشگران  قرار بستن شکاف هاست، به منظور اینکه خدمات 

 دهد. این شکاف ها انواع مختلف دارند و نیاز است که به روش های متفاوت اصالح شوند.

 انتظارات ضمنی)مطلق( انتظارات ضمنی)مطلق(

 کیفیت مورد انتظار

 کیفیت ادراک شده و درک شده

 کیفیت مطلوب

 کیفیت موجود

پیشرفت و ترقی و سیاست به 

 تصویر کشیده شدن

درک و آگاهی از نتظارات 

 کیفی توسط متصدیان

 1شکاف 

 4شکاف

 3شکاف 

 2شکاف 

اهداف: برای بستن شکافهای بین انواع مختلف 

 کیفیت

 کنترل رضایت مشتری  -

 استانداردها و شاخص های کیفیت -

 دخالت متصدیان -

 نحوه اجرای متصدیان -

روی هم گذاشتن اطالعات  -

 راهبردی

 سیستم اقدامات -

 تکنولوژی مناسب -

 حفظ منابع گردشگری -

 وشسخت کتربیت متخصصان  -
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شکاف بین سطح کیفیت مورد انتظار بازدید کنندگان و درک تولید کنندگان خدمات ار این سطح یک 

وجود دارد.سطح کیفیتی که گردشگران انتظار دارند توسط انتظارات مطلق و آشکار آنها شکل می گیرد  اولیه

، یا در مقاصد گردشگری قابل مقصد، تجربیات پیشین در همان گردشگرکه به ترتیب تا حد زیادی به نوع 

می تواند از طریق  شگرگردقیاس دیگر و ... بستگی دارد. انتظارات و ادراک میزان کیفیت یک خدمت برای 

 رابطه ی فعال و همچنین سیاست های بازاریابی مقصد بهبود یابد. 

شکاف های دیگر هم می تواند سودمندانه بادقت مشخص شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. برای 

نش راهبردی (. این نوع گزیکیفیت مطلوبدرک متصدیان از انتظارات و انتقال آن به اهداف ) (2شکاف )مثال 

  مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی شهر مشهد مدنظر قرار گیرد.تواند در  می

در واقع  هبین سطح کیفیت مطلوب مقصد و چیزی ک (3شکاف )از منظر تولید خدمات جالب است که به 

ل نگاه کنیم. این شکاف نشان می دهد که مقصد چقدر توانسته است خوب عم (کیفیت موجودعرضه شده )

 کند.

( بین چیری که در واقع عرضه شده و درک بازدیدکنندگان از چیزی که موجود بوده 4شکافدر آخر )

( می تواند از طریق پیشرفت و ترقی و خط مشی اطالعات و فعالیت های به تصویر کیفیت ادراک شده)

 کشیده شده مقصد بسته شود.

از مصرف کننده )گردشگر( و تولید کننده این مدل از آنجایی که یک نقطه نظر پویا و مورد توجه 

)فراهم کننده خدمات( به وجود می آورد جالب است.سطوح مختلف و انتظارات کیفیتی را مورد توجه قرار 

می دهد و شکاف بین این سطوح را مشخص می نماید و بستن آنها را ممکن می سازد.همچنین یکی از 

و مداوم که مسلماً بسیار ضروری می باشد را معرفی می  مزیت های این مدل این است که مکانیسمی مکرر

از این رو اهمیت متن فضایی و نماید. اگر راهبرد توسعه پایدار به صورت دایم جای گذاری و اجرا شود.

شناخت کنش در آن اهمیت فراوان دارد. در واقع دستیابی به کیفیت مناسب در ارائه خدمات رفاهی به 

که رضایتمندی آنان را سبب شود با  سه سطح ترکیبی مواجه هستیم در سطح اول  زائران در کالنشهر مشهد

ساختار تشکیالتی که سازماندهی و مدیریت ارائه خدمات رفاهی را برعهده دارد به عالوه ارزیابی آنها، در 

 بوده و سطح سوم گردشگرانسطح دوم نوع و میزان یا مقدار خدمات رفاهی مورد نیاز نسبت به تعداد 

 و به تبع شهر زائر / مجاور می باشد.  گردشگر / میزبانبستر کنش در پیرامون 

 سناریو های پیش رو در مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهی شهر مشهدـ  7

و با توجه به چشم اندازهای چندگانه شهر مشهد و همچنین با توجه به  موارد ذکر شدهبا در نظر گرفتن 

 مذهبی شهر مشهد ارائه می گردد. خدمات رفاهی گردشگریدرباره   وضعیت موجود سناریوهای زیر
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تغییرات بنیادی در ساختار خدمات رفاهی موجود گردشگری شهر مشهد را  ـ سناریو  اول ) بازتوزیع کامل( :

در بر می گیرد از نظر نگرش ساختاری تغییرات 

بنیادی و راهبردی تهاجمی را مدنظر داشته و دامنه 

خدمات رفاهی در این سناریو در مقیاس بین المللی 

بوده و سازمان متولی نیز در مقیاس کشوری )ملی( 

ت به عنوان یک سازمان ملی  در حد )سازمان زیار

معاونت ریاست جمهوری(اجرای این سناریو را 

برعهده دارد. دامنه مخاطبان در این سناریو در 

 15درصد گردشگران خارجی و حدود  25حدود 

برای گردشگر و زائر میلیون  91درصد زائران داخلی را در برگرفته و مطابق چشم انداز ارائه خدمات به 

پیش بینی می نماید و با تعریف یک نظام استاندارد سازی ارائه  1919شب را در افق  5اقامت میانگین 

 خدمات رفاهی در حفظ جایگاه مشهد به عنوان جهانشهر شیعه می کوشد.

شناخت وضعیت موجود  ـ سناریو دوم ) حالت بینابینی ( :

و سرلوحه قرار دادن چشم انداز و انتخاب یک حالت 

تحقق پذیری اهداف مدنظر داشته و بر بنیان   بینا بینی که

واسازی تحول ساختار و خدمات و راهبرد رقابتی تاکید 

نموده و دامنه کیفیت خدمات رفاهی در این سناریو در 

مقیاس ملی بوده و سازمان متولی در مقیاس استانی ) 

معاونت زیارت در استانداری( اجرای این سناریو را بر 

درصد زائران  61درصد گردشگران و زائران خارجی و حدود  21خاطبان در برگیرنده عهده دارد. دامنه م

پیش بینی نموده است. این امر  1919روز را در افق  9میلیون زائر با میانگین اقامت  21داخلی می باشد که 

راکز خدمات می تواند در رابطه با ساماندهی زائر شهر موجود و ایجاد زائرشهرهای دیگر به گونه ای که  م

رفاهی زائران به صورت متمرکز دارا می باشند در فرایندی از 

خدمات رفاهی متناسب  به صورت همگانی، آسان و ارزان 

 شکل گیرد.

تالش در جهت  ـ سناریو سوم  ) حداقل تغییر(:

ساماندهی  خدمات رفاهی موجود در جهت رفع بحران های 

تقویت ا شکل گرفته و افزایش رضایت مندی زائران ب
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را در چارچوب تقویت تحول ساختاری و در پیش گرفتن استراتژی محافظه کارانه )ثباتی(  وضعیت موجود

 را مدنظر داشته و مقیاس عملکردی آن در سطح موجود و سازمان متولی شهری) در فرمانداری درباره 

رصد گردشگران و زائران د 11ستاد دائمی تسهیالت زائران( می باشد. دامنه مخاطبان مدیریت در قالب 

حدود  1:91درصد زائران داخلی تشکیل می دهند که تعداد زائران ورودی در سال  91خارجی و حدود 

با تقویت بنیه تشکیالتی و مالی و  سناریودر این را مدنظر قرار داده است. گردشگر مذهبی بیست میلیون 

گردد و با تقویت دفاتر در سطح و شهر مشهد انجام امور دنبال میستاد دائمی تسهیالت زائران اجرائی 

بازبینی و احیاء ستاد دائمی تسهیالت زائران های خدمات رسانی مجموعه فعالیت های اجرائی و حوزه

 گردد.می

درباره سه سناریو ارائه شده این وجه مشترک وجود دارد که از یک سو کیفیت خدمات رفاهی ارائه 

را مدنظر قرار می دهد با این تفاوت که به غیر از ایده آل گردشگران مذهبی ز دیگر سو رضایتمندی شده و ا

گرایی خاص در در سه سطح عالی ، خوب و متوسط قابل طبقه بندی می باشند. این امر که شکل گیری 

میلیونی  91سناریوی اول که قابلیت بازتوزیع کامل ساختار و خدمات رفاهی متناسب با چشم انداز 

را در افق های مدنظر تامین می کند در سطحی عالی ارزیابی شده و در عین حال به گردشگران مذهبی 

 همان نسبت دستیابی به آن قابل تامل است. 
 

 ویژگی ها و مشخصات سناریو ها و سناریو منتخب(2)جدول

تحول ساختار و  

 خدمات

کیفیت  نوع راهبرد

 خدمات

سطح نهاد 

 متولی

 مختصات مخاطباندامنه 

 ماندگاری تعداد کل داخلی خارجی

 5 91 15 25 کشوری بین المللی 1 تهاجمی بنیادی :سناریو 

 9 91 61 21 استانی ملی 2 رقابتی واسازی 2سناریو 

 : 91 91 11 شهری موجود : محافظه کارانه تقویت 1سناریو 

 9 91 61 21 منطقه ای )ملی( 2 ترکیبی ترکیبی سناریو منتخب

در سناریوی دوم که ادامه وضع موجود و پی گیری حداقل تغییرات است شناخت بحران ها و رفع 

آنها در قالب ساختاری که در شهر مشهد کارکرد مختص به خود را داراست هر چند درک این امر که این 

ا این ساختار نیازند بررسی و بهینه سازی است شکل دهنده کلیت و علت مطالعات پیش رو می باشد ب

وجود گونه ای مدیریت بحران و تغییرات جزئی در قالب ستاد دائمی تسهیالت سفر زائران و گسترش 

حوزه فعالیت آن به تمام طول سال  و به کارگیری نظر کارشناسان و مدیران دخیل در امر زیارت و 

ه در واقع می توان گردشگری می تواند تا حدودی وضعیت ارائه خدمات رفاهی به زائران را بهبود بخشد ک

 آن را در سطح متوسط ارزیابی نمود. 
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درباره سناریوی سوم که حالت بینابینی را بین چشم انداز و وضع موجود در برمی گیرد قابلیت 

کارکردی آن از نظر کیفیت در دو سویه زائر / مجاور در سطح خوب ارزیابی می شود. در واقع با شکل 

تی که در مقیاس منطقه ای عمل می کند و با این وجود با اندک واسطه دادن به تشکیالتی در سطح مدیری

ای با سطح کالن تصمیم گیری کشور ) کارگروه زیارت( در ارتباط است این قابلیت را فراهم می آورد که 

حوزه کنش زائر / مجاور را گسترش داده و ضمن جلوگیری از تراکم )که دلیلی بر کاستن از سطح کیفیت 

و همچنین پهنه بندی و مکان  گردشگران مذهبی و زائراناماندهی وضع موجود در پخشایش است( با س

یابی زائر شهرهای دیگر ، نظارت و ارزیابی را بر ارائه خدمات رفاهی با تعریف استاندارها و تحت یک 

وب میریت یکپارچه شهری فراهم می آورد که بتواند سطخ خدمات رفاهی را از متوسط موجود به سطح خ

 و تا حدودی نزدیک به عالی افزایش دهد

با توجه به سناریو های ارائه شده در رابطه با خدمات رفاهی زائران و گردشگران مذهبی شهر مشهد، 

از آنجا که سطوح کارکردی و مقیاس عملکردی هر یک از این سناریو ها می تواند در برخی ویژگی ها با 

، ضرورت ارائه  خدمات رفاهی گردشگران مذهبیحوزه های  هم ترکیب شوند و عالوه بر آن گستردگی

شهر  ی مذهبییک سناریو ترکیبی را شکل داده است. به این جهت سناریو ترکیبی خدمات رفاهی گردشگر

 مشهد عبارت است از 3

 

 

 

 

 

و  از سوی دست اندرکاران و متولیان دهمابین چشم انداز ترسیم ش ی کهبا توجه به فاصله بسیار زیاد

می تواند در  ترکیبیدر شهر مشهد وجود دارد، سناریوی خدمات رفاهی گردشگری مذهبیوضعیت موجود 

تحقق پذیر نمودن حرکت به سمت چشم انداز و بهبود وضعیت موجود و رفع بحران های مرتبط، گزینه ای 

، قابلیت های متن فضایی زیارت با رویکردی به مدیریت ترکیبیمطلوب محسوب شود. با انتخاب سناریو 

 گردشگرنه تنها ذی نفعان را پوشش می دهد بلکه بستری برای تعامل مابین  کیفیت منسجم خدمات رفاهی

را شکل داده و مانع از هرگونه تضاد منافع مابین این دو می شود در حالی که با هدایت یک میزبان / 

و کارکرد در چارچوب استاندارهای مدنظر از دیگر سو تضمینی بر کیفیت  مدیریت یکپارچه از یک سو

 است.گردشگران مذهبی خدمات رفاهی ارائه شده و رضایتمندی 

و تالش در جهت تحول ساختاری با رویکرد و راهبردی ترکیبی که مقیاس عملکردی آن در سطح ملی اقدام 
درصد  90تحت یک سازمان متولی منطقه ای ) شهری ـ استانی( بوده و دامنه مخاطبان آن در برگیرنده حدود 

 92که پیش بینی  درصد گردشگران و زائران داخلی را در برگرفته 50گردشگران و زائران خارجی و حدود 
پیش بینی نموده که بر آن مبنا می  1202روز را در افق چشم انداز در سال  2میلیون زائر با میانگین اقامت 

 بایست خدمات رفاهی مورد نیاز آن تعداد را در طول اقامت در شهر مشهد فراهم آورد. 
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 نتیجه گیریـ  8

تامین رضایت گردشگران مذهبی یکی از مهمترین کارکردهای مدیریت کیفیت منسجم خدمات 

( در تحقیق خود به نتیجه رسیده اند 1:91همکاران ) رفاهی در شهر مشهد می باشد همانگونه که رهنما و

رهنما و گردشگر مذهبی عالقه مند است که در تمام طول سفر از امکانات خدماتی برخودار باشد)

این در حالی است که بنابر نتایج حاصل از مطالعات بدری و طیبی ، عمده هزینه های  (6531:91دیگران،

بدری خدمات رفاهی و بخصوص خدمات اقامتی اختصاص یافته است)گردشگران مذهبی در طول اقامت به 

نتایج حاصل از این دو مطالعه نشان می دهد که گردشگران مذهبی در جهت کسب  (.11:31:91و طیبی،

تجربه مناسب از سفر خود به مشهد و برخورداری از خدمات رفاهی متناسب ، تمایل به پرداخت هزینه 

 بین مطالعات ضرغام بروجنی و توحید لو، نشان می دهد که نتایج حاصل از همتراز دارند. با این وجود

 وباید دارد وجود فاصله مشهد شهر در تحقیق، مورد های شاخص تمامی در موجود وضع و مطلوب وضع

. این خود از ضرورت بازنگری وضعیت موجود بخصوص در زمینه خدمات رفاهی شود اخذ تمهیداتی

همانگونه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت ، بر شکل دادن به یک الگوی اثربخش حکایت داشته و  

(. تاکید بر الگوی اثربخش مدیریت، 2831:91ضرغام بروجنی و توحید لو،از مدیریت گردشگری تاکید می کند )

در واقع  بر شمول یکپارچگی آن نیز در زمینه خدمات رفاهی در زمینه گردشگری مذهبی تسری می یابد.

 خدمات سازی بهینه کلیت مدیریت یکپارچه همانگونه که قدمی در مطالعات خود مورد تاکید قرار داده  به

( نیازمند تسری در ابعاد گسترده 1631:91قدمی،منتج شود) خارجی و گردشگران داخلی جامعه به رسانی

مدیریت کشاکش شکل گیری دراقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و مهمتر از همه سیاسی می باشد. از این رو 

ذیری آن در شهر مشهد وابسته به اما و اگر های بسیاری بوده و سبب گردیده که پکه تحقق یکپارچه شهری 

( 16231:92صادقی و رهنما،را پیش بکشند)« مدیران شهری  برپایی انجمن هماهنگ» برخی محققان پیشنهاد 

این بحث را تسری می دهد که در گام اول همانگونه که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفت در زمینه 

مدیریت کیفیت منسجم خدمات رفاهی گردشگری » خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در شهر مشهد بر 

ی گذار از تضادهای بخشی ، گونه ای هماهنگی را در خدمات رسانی به تاکید نموده و در هماهنگ« مذهبی

  گردشگران مذهبی در شهر مشهد فراهم آورد.

یرامون حوزه های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در شهر پدر راستای بررسی های انجام شده 

فعالیت ها و در برگیرنده مجموعه »مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی در شهر مشهد  ،مشهد 

اقداماتی است که از هنگام ورود یک زایر و گردشگر تا هنگام خروج وی از کشور یا شهری به وسیله کلیه 

مؤسسات عمومی و خصوصی و طبقات مختلف مردم به منظور ایجاد سهولت در مسافرت انجام می گیرد و 
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گردشگران داخلی در شهرها،  زایران و نیز آن قسمت از فعالیت ها و اقداماتی را که جهت حمایت از

مسیرها و مراکز گردشگری انجام می گیرد را شامل می شود. این حوزه همچنین شامل کلیه وسایل ممکنه و 

خدمات وامکانات اقامت، پذیرایی، ورزشی،  تفریحی،  صنایع دستی، خرید و وسایل نقلیه مناسبی است که 

آن حوزه رفاه در فرودگاه ها و مرزها برای ورود وخروج توجه زایر و  گردشگر را جلب می کند. عالوه بر 

زایران و گردشگران از جمله ورود موقت اتومبیل ها و لوازم شخصی،  صدور روادید و ترتیبات مربوط به 

 « ترخیص کاال از گمرکات و قرار دادن اطالعات الزم مورد استقبال زایران و گردشگران در برمی گیرد.

 عبارتند از 3  منسجم خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در شهر مشهد مدیریت کیفیتخط مشی 

 (ارتقاسطح خدمات به زایران و گردشگران درسه محور3 هزینه،کیفیت،زمان1 

(توسعه وبهبود مستمراثربخشی سیستم مدیریت هماهنگ و عملکرد کیفی برای زایران و گردشگران 2

 مذهبی

 طریق تامین خواسته های آنها(جلب رضایت زایران و گردشگران مذهبی از :

(بکارگیری اطالعات وتسهیل درارتباط بین مشتری و سازمان به منظور تسریع دررسیدگی و پیگیری 9

 خواسته هاو شکایات زایران و گردشگران مذهبی

(افزایش سطح پاسخگویی مناسب و رسیدگی به خواسته های  زایران و گردشگران مذهبی  به طور 5

 منصفانه

ی علل ریشه ای شکایات زایران و گردشگران  مذهبی و بهبود مستمر فرایند ها،  هدف کاهش (شناسای8

 شکایات آنها و تامین خواسته های آنها.

و ارتقای سطح مذهبی  (ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت فکری کارکنان بخش زیارت و گردشگری 1

 دانش و مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی مورد نیاز.
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