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 چکيده 

سیاسی، شهری که دارای ظرفیت های چندگانه گردشگری  اقتصاد منظر از که دارد سوال اين بررسعی در سععی مقاله اين

در مدل سععه سعع  ی  ؟توسعععه دود در اوزگ گردشععگری را تدوين نمايدبر اسععاچ چه ملااظاتی مدل راهدردی  اسععت

راهدردی توسععه شعهریگ گردشععگری م ور، جايگاگ دولت، تنظیم نقک و کارکرد مقصعد  گردشعگری و ترسععیم قوا د و 

 روریم العهم  بر مدتنی اول گام به طوريکه در  است ترکیدی هایروش جز شنادتی،روش ل اظ به مقاله اين قوانین اسعت 

مشهد در  توسعه بهینه شهری  است شدگ دادگ ت دیق میدانی م العه مورد بريک مستخرج نظريات دوم درگام و سیستماتیک

ناسايی ملی، ش س حمستلزم شناسايی کارکرد و نقک سیاسی شهرمشهد در  ،اوزگ گردشعگری واز منظر اقتصعاد سعیاسعی

ها است  بر همین اساچ با استفادگ از تکنیک ويکور، وفاق جمعی در س ح گروگ و گروههای ذينفع رسعمی و يیر رسعمی

ه های درگیر مورد رتدها و گروگهای توسععه چندجانده گردشگری در شهر مشهد با استفادگ از ملااظات اجرای برنامهبرنامه

ی در های تفري و گسترش پروژگ بندی قرار گرفت  نتايج نشعان داد که در هر دوی اين موارد، توسععه گردشگری سلامت

ا های درگیر با ذيربط بگروگ»های برتر قرار دارند به طوريکه گردشععگری سععلامت با معیارشععهر مشععهد و اطرا  رن در رتده

های تفري ی در شهر مشهد و اطرا  رن دارای دارای رتده يکم با شعاد  ويکور ففر و توسعه و گسترش پروژگ« برنامه

 است    5/4   ويکوررتده دوم  با شاد

    مديريت شهری گردشگری، گذاریسیاست دولت م لیتکنیک ويکور،  :هاکليدواژه
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 مقدمه  .0

نندگ کهای شغلی، ت ريکچندين دهه اسعت که فعنعت گردشگری به  نوان راهدردی کلیدی برای ايجاد فرفت

، 2421، و همکاران 1م سوب شدگ است )پنای افزايک دررمد فادرات و نیروی م رکی برای توسعه من قه مصر ،

 میبه طور مستق( گزارش کرد به طور متوسعط، فعنعت گردشگری 2412در ) OECD همان وری سعازمان ( 1ص  

کمک  OECD  ضو کشورهای در ددمات فعادرات به %7/21 و اشعتغال به %1/6،  ینادال  دادل دتولی به 2/4%

 یاددر توسعه اقتص ی، سهم فنعت گردشگرهستند دوبی یمقافد گردشگر یکه دارا يیکشورها یبرا کردگ اسعت 

  (2411 ،و همکاران 2منزور) ی استقابل توجهنقک 

 ،اثر بخشعی مناسعد در ارتداک کامل با شععنادت و عیت ريندگ و ن وگ رويارويی برنامه ريزان با رن است )چانج

ی مناسد برای کشف ريندگ است  برای ايفای بهدود شعنادت دقیق و عیت ريندگ نیز در گروگ کاربست روش  (2446

 3های توسعه و ت ولات ريندگ براساچ مگاترندهاتوسععه گردشعگری در ريندگ  عرورت دارد به طور جدی پیشععران

های جامعه به واکاوی مسائل چالک برانگیز و برنامه ريزی برای ها و توانمندیسازی شدگ و متناسد با قابلیتسناريو

 (2412، 5بوکلا و سالرنو ؛2442دوير و همکاران؛  ؛2441، و همکاران 4)دوير در ريندگ اقدام شود اضور موفق

 می قلمداد  مذهدی گردشگری رن، م وری گردشعگری گونه و افعلی کارکرد مشعهد، شعهر زيارتی وجه گرچه

 تهگرف قرار بندی رتده و توجه مورد  مذهدی گردشععگری و زيارت مکمل اولويتهای و سععنه ها مقاله اين امادر شععود؛

نظر به ابعاد برجسته اقتصادی و سیاسی گردشگری ؛در   دارد دندال به را گردشگری شهری توسععه و جاذبه که اسعت

    است گرفته قرار نظری واکاوی مورد سیاسی اقتصاد منظر از شهری مشهد گردشگری اين نوشتار

زيارت به مشهد سفر کردگ اند  تنوع گردشگران دارجی به گردشگران دارجی مشهد بیشتر با انگیزگ های دينی و 

ل اظ مددا و انگیزگ سعفر بسعیار م دود اسعت و اکتريت رنها برای اولین بار به مشهد سفر کردگ اند  اين امر نشان می 

دهد که سعازوکارهای موثر در جذب گردشععگران بین المللی  عععیف  مل کردگ است و مستلزم بررسی و بازنگری 

ت  از طر  ديگر نتايج نشان دادگ است که کشور ايران قادر ندودگ که گردشگران دارجی را به گردشگرانی جدی اسع

وفادار تدديل کند که مايل باشععند مجددا به ايران سععفر کنند، در االی که پهوهشععهای انجام شععدگ  میزان ر ععايت 

دشگری کنونی برای سفر مجدد رنها بايد گردشعگران از سعفرشعان به مشهد در اد زيادی است و در بازار رقابتی گر

)پهوهشععکدگ گردشگری جهاد دانشگاهی  راهکارها و شعیوگ های تدلیغاتی و انگیزشعی مضعا فی را ايجاد کرد  بهدود

  بدين ترتید چنین يافته هايی  می تواند در توسعععه و تقويت ديملماسععی  مومی کشور تاثیر بسزايی (1316مشعهد، 

 و ددمات کالا یتقا ا زمان، یط در یدارج گردشگران جذب کيافزا باردشگران دادلی ،داشعته باشعد   لاوگ بر گ

                                                            
1. Pan 

2. Manzoor 

3. Megatrends 

4. Dwyer 

5. Boccella & Salerno 
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در گذر  .ابديیم کيافزا يیکار، اشعتغال به فورت نما یروین یتقا عا کيرن با افزا جهیو در نت افته،ي کيافزا یدادل

هری ی شگردشگر یهارسادتيشود و زیم یگذارهيسرما کيافزا سدد که ردیگیم فورت یشتریب یزمان، ارزرور

 .ابديیبهدود م زین مشهد 

 استفادگ یگردشگر در رنها سهم و یدولت یها فعالیت بهتر فهم یبرا رن از که است یمفید مفهوماقتصاد سیاسی، 

 تقدر  سر بر رقابت و توزيع  چگونه که دارد تاکید نکته اين برو  (2447، 2جنکیز و 1درج ؛2411 برامول،) شعود یم

بر اين اساچ اقتصاد سیاسی (  2412 ،3کول) بخشد و وح را ها مشوق و یاسعاسع منافع یها پايه تواند یم  منابع و

گردشععگری به يک معنا ن وگ تنظیم مناسععدات دولتمردان را در مورد ن وگ بهتر ادارگ کردن امور اقتصععادی دولت در 

، 1327)کاپوراسو و لوين،  مین شعودأگردشعگران بهتر تکند تا نیازهای شعهروندان و اوزگ گردشعگری  راهنمايی می

اد اقتصادی های سیاسی بر ابعپديدگ تأثیربه  نوان متال در اوزگ گردشگری ؛اقتصاد سیاسی گردشگری يعنی   (1ص  

 و ییرگ تصمیم یسیاس ماهیت با را دود مو وع یسیاس صادتاق گردشعگری  در اينجا منظور از سعیاسعت چیسعت؟

و  5، رومیکسون4)نانکو نمايد یم رياز ،گذارد یم تأثیر ها انتخاب و ها یگیر تصعمیم در یسعیاسع امور چگونه اينکه

 ابهمت به سیاست يکی از رويکردهای مذکور  رويکرد به سیاست قابل طرح است چند  (1544  ص ،2412، 6گورسعی

شود  رويکرد سیاست در اين رويکرد سیاست شامل فعالیت ها، فرايندها و سادتارهای اکومت می  اکومت اسعت

براين   (22-21 ص  کند )همان،به متابه اکومت تعريفی از سعیاسعت بر اسعد سازمان، قوانین و  امل،  ر ه می

بردی  ن المللی له يا   لیههای کلان اکومتی از جمله تنظیم مناسععدات بیسععیاسععتگذاری تأثیراسععاچ در سعع ح ملی، 

توان برای اضور در بردی مقافد گردشگری در نظر گرفت  در س ح م لی اهمیت دادن کشورها ، تسهیلاتی که می

ها برای در نظرگرفتن بردی تمهیدات مانند پردادت وام سفر يا به سفر های مذهدی در دادل کشور و تريید سازمان

 گریگردش سیاسی توان شمرد  اقتصادولتی برای مقافد گردشگری دادلی میهای دايجاد سعفرهای گروهی سازمان

شگری، گرد تعريف کردن يک پديدگ مانند «اقتصعادی»نیز قابل طرح اسعت   اقتصعادی متفاوت چند رويکرد منظر از

يعنی تلاش برای رسعیدن به اهدافی روشن و قابل دسترچ براساچ شرايط موجود که مشتمل بر امکانات و تنگناهای 

ای های در شهرهای توسعهرويکردهای مختلف اقتصادی و سیاسی به گردشگری در هنگام طرح مدلبیرونی اسعت  

ای هشععهری در تدبیر توسعععه شععهر بر اساچ پتانسیل گیرند  هنگامی که مديريتگردشعگرپذير تنو ی دو چندان می

های مديريت جامع شععهری اين است که در طراای راهدرهای گردشعگری رن شعهر اسعت  يکی از مهمترين ديديه

شععهر مشهد دارای توسععه شعهری بر اسعاچ نگاگ توسععه پايدار، چه ملااظاتی را بايد در نظر گرفت  از رنجايی که 

اشد و بلفی از جمله گردشگری فرهنگی، گردشگری سلامت، گردشگری تفري ی و    میهای گردشگری مختظرفیت

                                                            
1. Dredge  

2. Jenkins 

3. Cole 

4. Nunkoo 

5. Ramkissoon 

6. Gursoy 
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تر توانايی هايی که بیشها، لازم است که رن ظرفیتبرداری ف یح از اين ظرفیتبا توجه به م دوديت منابع برای بهرگ

اری ی مدون و سیاست گذبرنامهيابد، شناسايی گردد و در راستای رن ها اافل میرشد دارند و منفعت بیشتری از رن

 باشد ها اائز اهمیت میبندی اين ظرفیتفورت پذيرد  بنابراين اولويت

 سیاسی، شهری که دارای اقتصاد منظر بر اسعاچ رنهه ذکر شد سوالات افلی اين مقاله  دارت از اين است که از

گری رن چه می باشند و بر اساچ ظرفیت های چندگانه گردشگری است ؛ اولويت های افلی سیاست گذاری گردش

 چه ملااظاتی  لازم است توسعه دود در اوزگ گردشگری را تدوين نمايد؟

نابع توان گفت هرگاگ توزيع مبا الهام از رويکرد اقتصعاد سیاسی مارک  و در اوزگ اقتصاد سیاسی گردشگری می

ر های مذکواشعععد ، تعاري بین بخکهای ذينفع ندگردشعععگری در جامعه میزبان متضعععمن منافع  ینی تمامی گروگ

توان در چهارچوب مورد فوق   ناسععازگاری دسععتگاههای اجرايی در مناطق گردشععگرپذير را میناپذير اسععتاجتناب

 الذکر تدیین نمود   

ه ای اسععت کها نق ه تمرکزشععان را بر منافع فردی قراردادند  در اين نظريه ناکاررمدی بازار  ار ععهنئو کلاسععیک

امعه با رن مواجه شد  رورت مدادله دولت را ايجاب می نمايد   بنابراين مددل ورود سیاست در اقتصاد هروقت ج

، ص  1327)کاپوراسو و لوين،  به منظور ترمیم بخشعی از منافع جامعه است که بازار به تنهايی توان تامین رن را ندارد

من ق  توان گفتبا الهام از رويکرد اقتصعاد سعیاسعی نئوکلاسیک ها و در اوزگ اقتصاد سیاسی گردشگری می  ( 322

ازی سمن ق سیاست در گردشگری بیشینه سازی سود در اين فنعت است واقتصعاد سعیاسعی در گردشعگری بیشینه

ازی و سهای مشرو یتکانیزم  بیشینه سازی قدرت در گردشگری از طريق مقدرت ناشی از توسعه گردشگری است

توسعه گردشگران به ويهگ اضور گردشگران دارجی در جامعه    اساساًسازی ناشی از توسعه گردشگری استامنیت

 لاوگ اضور  گردد  بهالمللی کشور مقصد با مجمو ه کشورهای گردشگرفرست میمیزبان سدد توسعه مناسدات بین

شععود اوزگ رجی مقصععد گردشععگری دواهد افزود  رنهنان که ملااظه میگردشععگران در جامعه مقصععد به امنیت دا

نمايند  بر اين اساچ، اين دو اقتصعاد و سعیاست هرکدام انتفاع دود از گردشگری را در مسیری جداگانه جستجو می

 المقدور استقلال دود را افظ نمايند اوزگ مستقل بايد اتی

 شناسی  روش .1

ها و نمونه مورد بررسی پردادته ، وااد مشاهدگ، وااد ت لیل،  ا تدار و روايی يافتهدر اين قسمت به روش م العه

با اين تو یح که در گام اول بنیه افلی رن   است 1های ترکیدیشعناسعی، جز روششعود  اين مقاله به ل اظ روشمی

دادگ شدگ  م العه میدانی ت دیقمدتنی بر م العه مروری سعیستماتیک است و درگام دوم نظريات مستخرج بريک مورد 

هايی از و عیت گردشگری شهر مشهد عععع  بر اساچ نظرات کارشناسان  عععع  ت دیق بر است، يعنی شواهد و دلالت

 نظريه دادگ شدگ است 

                                                            
1. Mixed method  
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روش م العه و بررسی درمقاله مروری، به شیوگ م العه مروری سیستماتیک است  در م العات از جن  م العات  

دگ يافته پهوهشعی و وااد ت لیل نظريه است  ا تدار و پايايی يافته پهوهشی بر اساچ میزان باور مروری وااد مشعاه

ای هها از نوع ت لیلشعععود در م العات سعععیسعععتماتیک نوع ت لیلها و فرايند اصعععول رنها تعیین میپعذيری يافته

ه تسععت نمايد و ععرورتی برفرينی میرگرايانه اسععت و لذا رسععیدن به مرز باور پذيری برای يافته پهوهشععی ا تداتفهم

و م العه مروری  2را به دو شععکل  م العه مروری سععیسععتماتیک 1گرچه بردی م العه مروریتجربی مدل نیسععت  

دارند که در شعکل سیستماتیک قصد افلی م قق رن است که با مروری در سابقه کنند و بیان میتفکیک می 3انتقادی

ه بررسی بندی، ببندی جديدی  از رن دست يابد؛ در شکل دوم افزون بر طدقهه طدقهمفهومی يا نظری يک اوزگ ويهگ ب

گیرد  ولی به نظر هعای معذکور پردادتعه و در مقام داوری قرار میهمگرايی و واگرايی مفهومی يعا نظری در پهوهک

،  6و وادوا 5، هیدل4)فلم رسد رويه رايج در م العات مروری سیستماتیک در نظر گرفتن وجوگ انتقادی نیز است  می

 (1115  ص، 2412

اقتصععاد سععیاسععی »های با کلید واژگ 2445در اين پهوهک تمامی مقالات مجلات معتدر انتشععار يافته بعد از سععال 

 نوان مقاله يافت شد که  154در چند دورگ زمانی مورد بررسی اولیه قرار گرفت  در گام نخست، بیک از « گردشگری

 اساچهای مقالات منتشعر شعدگ  دارت مذکور وجود داشععت  پ  از رن به گزينک  بريا کلید واژگدر  نوان، چکیدگ 

مقاله و در گام  25مجلات پردادته شد و در مراله دوم  تأثیرهای افلی، درجه  ريد  نوان مقالات و گاگ سعرفصل

قالات برگزيدگ بر و عععیت گردشععگری های مسععتخرج از ميافته مقاله به  نوان مقالات پايه انتخاب گرديد  14نهايی 

هايی از و عیت شهر  مشهد ععع در س وح سه گانه ملی، من قه ای و م لی ععع ت دیق دادگ شد  يعنی شواهد و دلالت

 گردشگری شهر  مشهد در س وح مذکور روردگ شدگ است  

با استفادگ از  مشهد های توسععه چندجانده گردشعگری در شعهر، توفعیف و ععیت موجود برنامهم العهدر اين 

ت بندی قرار گرفهای درگیر يا ذيربط؛ با به کارگیری تکنیک ويکور مورد رتدههعا و گروگملعااظعات اجرای برنعامعه

ه يافت توسعه متريک، پی ال روش مدنای بر که اسعت توافقی 2چندگانه معیارهای با گیریتصعمیم تکنیک يک 7ويکور

و وی ع  14گوعععع هشینگ ،1)هانگگیرد نويسی توافقی مورد استفادگ قرار میاسعت که به  نوان يک تابع کل در برنامه

ن باشد   لت کاربرد فراوان ايگیری و انتخاب گزينه برتر میهای پرکاربرد در تصعمیمو يکی از مدل (2441 ،11سعوان

                                                            
1. Review Study   

2. Systematic Review Study 

3. Review Study   Critical 

4. Phelps 

5. Heidl 

6. Wadhwa 

7. Vikor 

8. Multiple Attribute Decision Making 

9. Hung 

10. Gwo-Hshiung 

11. Yi-Hsuan 
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  قابل فهم است من ق اسعتفادگ شدگ در روش ويکور ها و مزيت رن، اين اسعت که اولاًبندی گزينهروش برای اولويت

ر کند و همهنین  اين روش به طوبهترين راگ ال توافقی را ارائه می ،ثالتاً فرايندهای م اسععدات، سععادگ هسععتند  ثانیاً

پیک ) نمايدهمزمان نزديکی به اداکتر سعود و اداکتر فافعله از هزينه را در م اسدات به فرم سادگ ريا ی ارائه می

    ( 1317يهار، فردوسی و ایاتی، 

معرفی گرديد و برای ( 2444) 2و اپريکويی  و تنگ( 1112) 1اين تکنیک  برای نخسععتین بار توسععط اپريکويی  

بندی و انتخاب از يک دسععته گیرد  اين روش بر رتدهگیری چندمعیارگ مورد اسععتفادگ قرار میال مسععائل تصععمیم

تواند به متعاري متمرکز شعععدگ اسعععت که می های سعععازگار برای مسعععئله با معیارهایرلترنعاتیوها و تعیین راگ ال

رين تگیرندگان برای رسیدن به تصمیم نهايی کمک نمايد  راگ ال سازگار، يک راگ ال شدنی است که نزديکتصمیم

بندی هملاک رتد شود رل است و منظور از سازگاری، جوابی است که بر اساچ توافق متقابل اافل میراگ ال به ايدگ

 (   1317)پیک يهار، فردوسی و ایاتی، باشد رل میاچ میزان نزديکی به راگ ال ايدگها بر اسگزينه

؛ ابراهیم ربادی، چاجی و داوودربادی، 1313)م مدی و باقری کشکولی،  باشدسادتار اين مدل به فورت زير می

1317:) 

 ها بر اساچ رلترناتیو شاد تشکیل ماتري  دادگ -1

 هام اسده وزن شاد  -2

گیری، بردار وزن به فععورت زير تعريف اين مراله با توجه به  ععريد اهمیت معیارهای مختلف در تصععمیمدر 

 شود:می
 

(1) W=[W1, W2, W3, …, Wn] 

 

+تعیین بالاترين ارزش  -3
if ترين ارزش و پايین-

if که توابع معیار در فورتیi=1,2,…,n   باشد 

 گیرد:گیری از طريق راب ه زير فورت میسازی ماتري  تصمیمدر اين مراله نرمال
 

(2) 𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

 

ijX ،ا هسم  جهت وزن دار کردن، مقادير ماتري  نرمال هر يک از گزينه باشد مقادير هر معیار برای هر گزينه می

 گردد بر وزن معیارها  رب می

 شوند:تعريف میکه به فورت زير  j=1,2,…,nبرای  jRو  jSم اسده ارزش  -4
 

                                                            
1. Opricovic 

2. Opricovic & Tzeng 
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(3) Fi
+=maxj fij; fi-=minj fij   

 

 شود:به طريق زير م اسده می j=1,2,…,J)ايدگ رل( برای  jQ مقدار -5
 

(4) 
𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

.
𝑓𝑖

+ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
+ − 𝑓𝑖

− ;             𝑅𝑗 = 𝑚𝑎𝑥 [𝑤𝑖 .
𝑓𝑖

+ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
+ − 𝑓𝑖

−] 

 شود م ابق راب ه زير تعريف میم اسده شاد  ويکور: شاد  ويکور هر گزينه  -6
 

(5) 
𝑄𝑖 = 𝑣 [

𝑆𝑖 − 𝑆+

𝑆− − 𝑆+
] + (1 − 𝑣) [

𝑅𝑖 − 𝑅+

𝑅− − 𝑅+
] 

 شوند ( م اسده می7( و )6های )( م ابق راب ه5پارامترهای راب ه )
 

(6) 𝑆− = 𝑀𝑎𝑥𝑆𝑖     , 𝑆+ = 𝑀𝑖𝑛𝑆𝑖 

(7) 𝑅− = 𝑀𝑎𝑥𝑅𝑖     , 𝑅+ = 𝑀𝑖𝑛𝑅𝑖 

 

ها )مقدار سودمندی(: گزينه 2S)مقدار تاسف(،  1R)شعاد  ويکور(،  Qها بر پايه مقادير مرتد کردن گزينه -6

 شوند به فورت نزولی مرتد می Qi ،Ri، iSبر اساچ مقادير 
  اين پرسشنامه وين گرديدتبرای استفادگ از اين تکنیک ، ابزار سنجک متناسد با رن ع پرسشنامه ای سادت يافته ع 

های اجرايی و  مومی شهر نفر از کارشناسان گردشگری دستگاگ 12باز و بسته بود که با مشارکت  مدتنی بر سعوالات 

ر ه  مشهد و م ققان اين اوزگ تکمیل گرديد  در مراله اول گردروری اطلا ات، از کارشناسان دواسته شد تا اهمیت

 از بسیار کم تا بسیار زياد مشهد شهر یگردشگر چندجانده توسعه یها برنامه در را ها برنامه اجرای ملااظاتاز  يک

شعايان ذکر اسعت ملااظات مذکور در افل معیارهای چندگانه است   کنند گذارینمرگ لیکرت، ای گزينه 5 طیف در

که در تصمیم گیری های چند شادصه مورد استفادگ قرار می گیرد و شناسايی رنها بر اساچ نظرات کارشناسان است  

هر يک از ملااظات اجرای برنامه ها را در برنامه های  موجود و عیت گرديد، به دردواسعت هارنز در مراله دوم ا

 یاهاز گروگ يکهر  بالفعل توسععه چندجانده گردشعگری شهر مشهد نمرگ دهند  در مراله بعد دواسته شد تا نقک

( تا نمرگ يین)کاملا پا 1از نمرگ  یکرتل یفدر مشهد را در ط یتوسععه گردشگر یبرنامه ها یاجرا دريا ذيربط  یردرگ

( ایمدادله) گذاریتأثیر  مهمترين يداز کارشناسان در دواست گرد یزن يانیدر مراله پا و مشخ  کنند )کاملا بالا( 5

 یانب را باشند داشته توانند می مشهد شعهر در زيارت و گردشعگری اوزگ در ذيربط يا درگیر هایگروگ از يک هر که

  کنند

                                                            
1. Regret 

2. Salutary 
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 هايافته .0

ری های نظبندی مفهومی اوزگ اقتصعاد سعیاسعی گردشگری در ذيل از منظر توسعه من قه ای، طرح ديدگاگطدقه

ای م لی در هنسدت به اقتصاد سیاسی گردشگری و ماهیت سیاسی تصمیمات يیرسیاسی من قه، بررسی نقک دولت

دیین  ای و تهای ذينفع درتوسعععه من قهک گروگهای نظری نسععدت به نقطرح ديدگاگ توسعععه من قه ای ازمنظر مذکور،

 تواند رهاورد ب ث فوق باشد   وابستگی ازمنظر اقتصاد سیاسی گردشگری می درنقک گردشگری دارجی 

 

 شهری توسعه منظر از گردشگری سياسی اقتصاد حوزه مفهومی بندیطبقه .0جدول

 پرداز نظريه
 پايه های گزاره

 تحليلی و توصيفی  

  هایپيامد

 شهری حوزه در و عمومی

 (2412) ماير

 هک است رن فدد در گردشگری سیاسی اقتصاد

 تأثیر و نقک ، ماهیت دربارگ را سوالاتی

 به انهايت و  نمايند طرح گردشگری تولیدومصر 

   بمردازند قدرت روابط

 گانه چند هايی پتانسیل دارای گردشگری مقافد يالد

 ندچ  اشکال اين بین در اما   هستند گردشگری توسعه برای

 توسعه و گیرد می قرار توجه مورد ويهگ مسیر يک گانه

 مه  مشهد شهر متلا   افتد می اتفاق مسیر رن در گردشگری

 هم و  دارد را فرهنگی ع تاريخی گردشگری توسعه ظرفیت

 و مذهدی گردشگری فرفا اما  زيارت و مذهدی گردشگری

-گروگ مذهدی سادتار   گیرد می قرار   توجه مورد زيارت

 اين مدین  لمیه، های اوزگ وجود شهری، ذينفع های

   است گیری جهت

 رامیکسون، نانکو،

 (2412) گورسی

)در س ح ت لیل 

 کشور(

 

 لاتمداد فهم برای رنکه بر افزون سیاسی اقتصاد

 تاکیدی است مفید گردشگری توسعه در دولت

 به  دارد جامعه با دولت روابط اهمیت بر نیز

 نق ه  سیاسی اقتصاد( 2442) 1جزاپ  قیدگ

 را دولت که است نکته اين پذيرش رن ريازين

 از   پذيرفت اجتما ی راب ه يک متابه به بايد

 اجتما ی ای مايه دمیر دارای دولت او منظر

 هستند مد ی( 2442) 3بورگ  و 2بسلی  است

 مو وع يک شهروندان به دولت پاسخگويی  که

 رامولب  قیدگ به ت اس سیاسی اقتصاد در اساسی

 به  پاسخگويی دولت اساسی نقک ( 2411)

  شدگ اتخاذ های سیاست مورد در شهروندان

   است

 راهمف دندال به گردشگری اوزگ در سیاسی اقتصاد رويکرد

 تمادا  نیزاهمیت و دولت سهم بهتر فهم برای بنیانی روردن

   است  دولتی نهادهای به شهروندان

 که داشتند اشارگ نکته اين به( 2445)  5نوين و 4پورسل

 همم  نافری  شهروندان و دولت میان سیاسی پايدار روابط

 می م سوب اقتدار کارامدی و  سیاسی مشرو یت در

  قیدگ به  است  مومی ارادگ ا مال بخک  مانت ود شون

 و اجتما ی های ناپايداری سدد مشرو یت فقدان  برامول

 های فعالیت پايداری دود نوع در رنها که شود می سیاسی

  (2411,برامول)نمايند می مواجه مخاطرگ با را اقتصادی

                                                            
1. Jessop 

2. Besley 

3. Burgess 

4. Purcell 

5. Nevin 
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 ریگردشگ سياسی اقتصاد ازمنظر شهری توسعه در محلی هایدولت نقش به نسبت نظری گاههای ديد .1 جدول

 

 گردشگری سياسی اقتصاد ازمنظر شهری توسعه در ذينفع هایگروه نقش به نسبت نظری هایديدگاه .0 جدول

 تحليلی  پايه گزاره توصيفی  پايه گزاره پرداز نظريه

 (2413)  4اسمیث و 3نانکو

 و است داوطلدانه و ادتیاری منافع،امری مدادله

 و گیردمی بر در ريندگ در را نامشخصی الزامات

 هک است رن شودمستلزم گرفته جدی بخواهد اگر

 داشته وجود طرفین بین  منی ا تماد يک

 ینب تعاملی های فرفت اينصورت يیر باشد،در

   رفت دواهد بین از طرفین

 أثیرت ،ت ت گردشگری از ساکنین، يا مقیم افراد امايت

 گردشگری توسعه های هزينه و منافع از رنها تفسیر

   است

                                                            
1. Beery 

2. Harrison 
3. Nunkoo 

4. Smith 

 شهری حوزه در پيامدی آثار تحليلی  پايه گزاره توصيفی  پايه گزاره پرداز نظريه

 - - (2412) 1بیری

 مستمسک به ااتیاج گذاری سرمايه مجمو ه يک انجام برای گاگ

 شهری ذينفع گروههای منافع اگر   است قانونی های پوشک و ها

 رن ادند قرار ،بیابد ويهگ توسعه شهر از بخک يک متلا نمايد اقتضا

 جذب زمینه تواند می گردشگری نمونه مناطق قالد در بخک

 فراهم را اکومتی نهادهای امتیازات و ها بانک کلان های سرمايه

   نمايد

 و وانگ

 برانول

(2412) 

 های گروگ برای چگونه 

 که است ممکن قدرتمند

 «ههمونی» بتوانند

 برای را دود  ايدئولوژی

 طريق از منافعشان

 و اارتق دولتی فعالیتهای

 و نديشها  دهند بهدود

 به مربوک های ايدگ

 نقک گردشگری اقتصاد

 در را م لی دولتهای

  ظیم رويدادهای توسعه

 بررسی مورد ورزشی

  دهد قرار

 سیاسی اقتصاد در

 ناي بر افلی تاکید

  چگونه که است

 می اقتصادی روابط

 روابط ديگر تواند

 و فرهنگی اجتما ی،

 در موجود سیاسی

 ت ت را ااکمیت

  دهد قرار تأثیر

 تاريخی و فرهنگی میراث از او امايت دولت مدادله ديگر دلیل

  مهل سدد گاهی گردشگری به اقتصادی فرفا نگاگ   است من قه

 اساچ اين بر   شود می من قه فرهنگی ع تاريخی میراث به هايی

 ل مات گونه اين از که است اين شود می اکمرانی از که انتظاری

 و فرهنگی مشرو یت افزايک سدد که اقدامی  نمايد جلوگیری

   شود می منجر ااکمیت سیاسی

 یفرايند بر مشتمل میراث گردشگری اکمرانی هاريسون نظر به

 و قدرت کسد برای متعدد های نهاد و گروهها رن در که است

  (225 ص، 2444) 2هاريسون فريدند می را يکديگر بیشتر نفوذ

 مدین مشهد شهری مسائل چهارچوب در ملااظات اين از استفادگ

 نر مسیر فهم و مشهد در گردشگری امر توسعه که است نکته اين

 اين   است شهر اين در شهری ذينفع گروههای دانستن مستلزم

 منافعشان منظر يک از کدام هر که هستند وسیعی مجمو ه هاگروگ

    است دوردگ پیوند مشهد در گردشگری توسعه چگونگی با
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 تحليلی  پايه گزاره توصيفی  پايه گزاره پرداز نظريه

 - (2411) 1شنگ

 دارای گردشگری سريع رشد با مقابل در م لی جامعه

-گروگ االیکه در  نیست منسجم و هماهنگ موا عی

 شديد رشد به نسدت است ممکن ذينفع های

 یبرا بیشتری توان لذا و گشته درسند گردشگری

 امر اين باشند، داشته را رن منفی پیامدهای با مواجه

 معکوچ اين به ديگر های دسته يا و هایگروگ برای

  باشد

 

 ریگردشگ سياسی اقتصاد ازمنظر وابستگی در خارجی گردشگری نقش به نسبت نظری هایديدگاه .0 جدول

 تحليلی پايه گزاره توصيفی پايه گزاره پرداز نظريه

 (1122) 2بريتون

 اال در يا  سوم جهان کشورهای در

  توجهم اقتصادی منافع بیشترين  توسعه،

 ذينفعان و م لی نخدگان و ها دارجی

 م لی افراد اکتريت  االیکه در  است

 فورت به مشارکت اد در  سودشان

 دردگ يا مزد روز کارگران استخدام

   است دستی فنايع يا کوچک فروشان

 اشین اقتصادی قدرت  لت به المللی بین گردشگری فنعت

 لیشک پیرامونی گردشگری مقافد بر دارجی، گردشگران از

 يتتقو سدد رن که نمايند می ت میل را يافتگی توسعه از

 می افتهي توسعه کشورهای به نسدت پذيری رسید و وابستگی

  شود

 3بوزيندگ ناوارت، کیو،

(2414) 

 نقک متوجه  سیاسی اقتصاد رويکرد

 توسعه در گردشگری کانونی

 رينت پنهان و دورترين به پرولتاريزاسیون

  است جهان نقاک

 ودش می اين به منجر جهانی نقاک اقصا به گردشگری توسعه

 سرمايه نظام جذب که جهانی کار نیروی از بخشی رن که

   گردد نظام اين جذب نیز ؛ است نشدگ داری

 

مشخ  گرديد که در تعريف اقتصاد سیاسی گردشگری وفاق   ،رمدگ است 1اسعاچ رنهه در جدول شعمارگ  بر.

 یگورسععو  رامیکسععون پردازی نانکو،تامی در بین تعاريف ارائه شععدگ وجود ندارد  از میان تعاريف ارائه شععدگ، مفهوم

ری را توان اقتصاد سیاسی گردشگدارای و وح و تناسد درونی بیشتری است  با الگو از تعريف مذکور می  (2412)

نشگران مناسعدات قدرت ک تأثیربه اين ترتید تعريف نمود : اقتصعاد سعیاسعی گردشعگری  دارت اسعت از بررسعی 

ضمن منافع ای که متای گردشگری به گونههای توسعهگیریمیمهای سیاسی بر تصهای ذينفع و سادتارسیاسی، گروگ

تر ردهای دداری در نظامهای مذکور است  هر چند بر اساچ نظر رلتوسر تناقضات نظام سرمايهاقتصعادی برای دسعته

ود را يزی درهايی در برنامههای مسکن ، ترافیک و نقصاننمايد  متلا در نظام شهری در قالد ب رانگری مینیز جلوگ

های رن را های مديريت گردشععگری و ناهماهنگیبر اين اسععاچ نقصععان(  313، ص  1311)سععوندرز،  کندنمايان می
                                                            
1. Sheng 

2. Britton 

3. Xue, Navarrete & Buzinde 
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ها در واکنک به پیروی افراد از داری ديد   بر اسععاچ نظر کاستلز شهرتوان در چهارچوب تناقضعات نظام سعرمايهمی

شععوند   کاسععتلز شععهر را بر اسد معانی منتسد به رن در ییر میها و اهدا  متنوع دود پديد رمدگ و دچار تغارزش

، 1311)سوندرز، کند های مختلفی که در کشعمکک با يکديگرند مفهوم سازی میمقاطع زمانی مختلف توسعط گروگ

های درون های نهادهای گردشگری م صول برايند کشمککاين چشعم انداز، توسعه سیاست بر اسعاچ (  344ص  

های جمعی جامعه میزبان با گردشگران را تدیین نمود  جامعه شگران رن است   بر اين اساچ می توان تنکشهری و کن

تواند  امل انسجام میزبان به ريم گوناگونی که دارد عععع  اگر گردشعگری کالايی پر هزينه برای رن جامعه باشدعععع می

 درونی  و تضاد  لیه گردشگران بشود  

های توسعععه چندجانده گردشععگری در شععهر مشععهد را با استفادگ از تکنیک ويکور، برنامهنخسعت، با اسعتفادگ از 

ا های مرتدط بها مورد رتده بندی قرار گرفت  برای اين منظور، از کارشععناسععان ددرگ در اوزگملااظات اجرای برنامه

های مربوطه ورد سعععوال و وزنها، مها با توجه به ملااظات اجرای برنامهگردشعععگری، اهمیت هر يک از اين برنامه

 (  6و  5استخراج گرديد )جداول 

 

 هاوزن ملاحظات اجرای برنامه .5جدول

 
کسب درآمد پايدار برای 

 شهر مشهد

تامين منافع 

 شهروندان مشهد

های وجود زيرساخت

 مورد نياز

حفظ محيط زيست و 

 منابع طبيعی

تطابق با موازين شرعی و 

 عرفی و اخلاقی

 62/3 23/3 42/4 37/4 42/4 وزن

 (1311های پهوهک، مأدذ: )يافته

 

 های درگير يا ذيربط با برنامهوزن گروه .6 جدول

 

شهرداری و 

مديريت 

 شهری

 استانداری
بخش 

 خصوصی

شرکتهای 

 سرمايه گذار

اداره کل 

ميراث 

فرهنگی و 

 گردشگری 

نيروی 

 انتظامی

نماينده 

گی ولی 

فقيه )امام 

 جمعه(

آستان 

قدس 

 رضوی

 اوقاف

 75/1 53/2 53/2 64/2 24/3 22/3 22/3 22/3 57/3 وزن

 (1311های پهوهک، مأدذ: )يافته

 

ها اسععت  ماتري  تصمیم، همان های تصعمیم و نرمال در ارتداک با ملااظات اجرای برنامهماتري  2و  7جداول 

 5 به فورت طیف گردشگریکارشعناسان و م ققان اسعت که سعوالات مرتدط با مو عوع پهوهک از  ماتري  اولیه

ای لیکرت پرسععیدگ شععد و با میانگین گیری ماتري  اولیه تشععکیل گرديد  بعد از تشععکیل ماتري  اولیه، مقادير گزينه

 هایهای تصمیم و نرمال گروگگردد )ماتري به ماتري  نرمال تدديل می 2موجود در اين ماتري ، با استفادگ از راب ه 

 باشد( برنامه در پیوست میدرگیر يا ذيربط با 
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 هاماتريس تصميم در ارتباط با ملاحظات اجرای برنامه .1جدول

 

کسب درآمد 

پايدار برای شهر 

 مشهد

تامين منافع 

 شهروندان مشهد

وجود 

های زيرساخت

 مورد نياز

حفظ محيط زيست 

 و منابع طبيعی

تطابق با موازين 

شرعی و عرفی و 

 اخلاقی

 توسعه گردشگری سلامت در

 شهر مشهد و مناطق اطرا  رن
23/2 75/2 25/3 11/2 75/3 

های توسعه و گسترش پروژگ

تفري ی در شهر مشهد و 

 اطرا  رن

33/3 23/2 66/2 33/2 5/3 

گردی و گردشگری توسعه بوم

 روستايی در اطرا  شهر مشهد
25/2 33/2 25/2 52/2 5/3 

های هنری و برگزاری جشنوارگ

ورزشی در شهر مشهد و 

 اطرا  رن

25/2 33/2 75/2 41/2 33/3 

 -توسعه گردشگری فرهنگی

ادبی با م وريت فردوسی در 

 اوزگ توچ

16/2 16/2 16/2 25/2 52/3 

 (1311های پهوهک، مأدذ: )يافته

 

 هاماتريس نرمال در ارتباط با ملاحظات اجرای برنامه .0جدول

 

کسب درآمد 

پايدار برای شهر 

 مشهد

تامين منافع 

 شهروندان مشهد

وجود 

های زيرساخت

 مورد نياز

حفظ محيط 

زيست و منابع 

 طبيعی

تطابق با موازين 

شرعی و عرفی 

 و اخلاقی

توسعه گردشگری سلامت در شهر مشهد و 

 مناطق اطرا  رن
4262/4 41254/4 5414/4 5114/4 4743/4 

های تفري ی در توسعه و گسترش پروژگ

 شهر مشهد و اطرا  رن
572/4 54746/4 4542/4 4156/4 4427/4 

گردی و گردشگری روستايی در توسعه بوم

 اطرا  شهر مشهد
3261/4 41711/4 3244/4 4641/4 4427/4 

های هنری و ورزشی در برگزاری جشنوارگ

 شهر مشهد و اطرا  رن
3261/4 41711/4 4641/4 4344/4 4216/4 

ادبی با  -توسعه گردشگری فرهنگی

 در اوزگ توچم وريت فردوسی 
3712/4 32246/4 3663/4 4447/4 4532/4 

 (1311های پهوهک، مأدذ: )يافته
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های توسعه چندجانده گردشگری در مشهد ها و طی کردن ساير مراال تکنیک ويکور، برنامهبا استفادگ از اين وزن

دهد توسعععه جدول نشععان مینشععان دادگ شععدگ اسععت  همان ور که نتايج  7بندی گرديد که نتايج رن در جدول رتده

های موجود را به دود ادتصاص دادگ است  گردشگری سلامت در شهر مشهد و مناطق اطرا  رن رتده نخست برنامه

ای ههای تفري ی در شعهر مشهد و اطرا  رن قرار دارد  رتده سوم برنامهبعد از اين برنامه، توسععه و گسعترش پروژگ

گردی و گردشگری روستايی در اطرا  شهر مشهد ادتصاص ه توسعه بومتوسععه چندجانده گردشعگری در مشهد ب

های هنری و ورزشی در شهر مشهد و اطرا  رن، پیدا کردگ اسعت  دو رتده انتهايی نیز به ترتید به برگزاری جشنوارگ

 باشد  ادبی با م وريت فردوسی در اوزگ توچ می -توسعه گردشگری فرهنگی

 

 هاهای توسعه چندجانبه گردشگری در مشهد بر اساس ملاحظات اجرای برنامهبندی برنامهرتبه .9جدول 
 بندیرتبه شاخص ويکور 1مقدار سودمندی 0مقدار تاسف هابرنامه

توسعه گردشگری سلامت در شهر مشهد 

 و مناطق اطرا  رن
12/1 47/2 4 1 

های تفري ی در توسعه و گسترش پروژگ

 شهر مشهد و اطرا  رن
35/3 76/7 4/4 2 

گردی و گردشگری روستايی توسعه بوم

 در اطرا  شهر مشهد
16/4 33/15 2/4 3 

های هنری و ورزشی برگزاری جشنوارگ

 در شهر مشهد و اطرا  رن
16/4 27/15 1/4 4 

ادبی با  -توسعه گردشگری فرهنگی

 م وريت فردوسی در اوزگ توچ
42/4 23/12 1 5 

 (1311های پهوهک، مأدذ: )يافته

 

های درگیر يا ذيربط با برنامه مورد سععنجک قرار گرفت  همان ور که ها با توجه به گروگمراله بعد، اين برنامهدر 

ها را با دهد توسعه گردشگری سلامت در شهر مشهد و مناطق اطرا  رن رتده نخست برنامهنشعان می 2نتايج جدول 

های تفري ی در شهر مشهد   توسعه و گسترش پروژگها به دود ادتصاص دادگ استتوجه به ملااظات اجرای برنامه

و  های هنریادبی با م وريت فردوسی در اوزگ توچ، برگزاری جشنوارگ -و اطرا  رن، توسعه گردشگری فرهنگی

گردی و گردشگری روستايی در اطرا  شهر مشهد به ترتید در ورزشعی در شعهر مشعهد و اطرا  رن، توسععه بوم

 ند  های بعدی قرار داررتده

 

                                                            
 تو یح دادگ شدگ است  4باشد  ن وگ م اسده در فرمول رل میام از دوری از نق ه ايدگi( بیانگر اداکتر نارااتی گزينه Rمقدار تاسف )  1

 تو یح دادگ شدگ است  4رل  ن وگ م اسده در فرمول ام از نق ه ايدگi( بیانگر فافله نسدی گزينه Sمقدار سودمندی )  2
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 رنامههای درگير با ذيربط با بهای توسعه چندجانبه گردشگری در مشهد بر اساس گروهبندی برنامهرتبه .01جدول 

 مقدار تاسف هابرنامه
مقدار 

 سودمندی

شاخص 

 ويکور
 بندیرتبه

 1 4 17/1 11/2 توسعه گردشگری سلامت در شهر مشهد و مناطق اطرا  رن

 2 54/4 31/13 24/3 تفري ی در شهر مشهد و اطرا  رنهای توسعه و گسترش پروژگ

 3 64/4 21/14 22/3 ادبی با م وريت فردوسی در اوزگ توچ -توسعه گردشگری فرهنگی

 4 64/4 17/14 22/3 های هنری و ورزشی در شهر مشهد و اطرا  رنبرگزاری جشنوارگ

 5 1 76/15 57/3 گردی و گردشگری روستايی در اطرا  شهر مشهدتوسعه بوم

  (1311های ت قیق،  مأدذ: )يافته

 بحث  .0

سععیاسععی، شععهری که دارای ظرفیت های چندگانه  اقتصععاد منظر باشععد که ازسععوال افععلی مقاله اا ععر اين می

گردشعگری اسعت ؛ اولويت های افلی سیاست گذاری گردشگری رن چه می باشند و بر اساچ چه ملااظاتی  لازم 

 (  2412 گردشععگری را تدوين نمايد؟رنهنانکه ذکر شععد و مادوذ از نظريه ماير )ماير، اسععت توسعععه دود در اوزگ

توان به اين سعوال پاسعه دادکه با توجه به اينکه  شعهرهايی که مقافعد گردشعگری م سوب می شوند و  دارای می

شگری مورد ،گونه ای داص از گردظرفیت های چندگانه ای برای توسععه هسععتند ، چرا در يک مقصععد گردشگری

رسعد مديران ارشععد توسعععه شععهری بايد اشکال مختلف توسعه يک شهر را در گیرد ؟ به نظر میتوجه ويهگ قرار می

چهارچوب نقک يا کارکردکلانی که  برای رن شعهردر نظر گرفته شعدگ اسعت؛ جسعتجو نمايند   متلا اگر کارکرد شهر 

ار داشت توان انتظشرو یت سازی برای نظام سیاسی باشد، میمشهد از منظر نظام سیاسی و در مقیاچ ملی ، کارکرد م

توسععه رقابت گونه  اشعکال يیرمذهدی گردشگری )مانند توسعه بردی  مجمو ه  های گردشگری در نواای يیلاقی 

شعهر مشعهد( مورد اسعاسعیت  ويهگ قرار گیرد   به طوری که مديران شععرکت مذکور برای اساسیت زدايی و دفع 

بیاتی مذهدی وارد تعامل با مديران شعهری مشععهد شععوند  رفتارهايی همهون کمک به بازسععازی  تدات تهديدات با اد

 الیات ، اطعام  زاداران اسعینی در ايام  اشعورا و در  مقیاچ بسیار وسیع ، برگزاری برنامه های  مذهدی در ايام ماگ 

توان ديد  اين گ  لمیه را در همین راستا میهای مالی مجمو ه مذکور  به اوزمدارک رمضان در شانديز  و اتی کمک

 شود  )مانند برگزاریهای گردشگری شهر مشهد نیز اتخاذ میامر  نه تنها توسط رن مجمو ه  که توسط ساير مجمو ه

ها يا های گردشعگری درشعمال يرب مشعهد ( افزون بر رن ساير شرکتم افل ان  با قران کريم دريکی از مجمو ه

های صعععد گرفتن مجوزهای بزرر برای ايجاد مراکز تفري ی و گردشعععگری  را دارند؛ ديدار با چهرگنهادهايی که  ق

در ها  را در فها و فعالیتمذهدی شعنادته شدگ شهر مشهد و اتی مراجع تقلید م لی و نیز مستند سازی اين ملاقات

دات سرمايه گذاری پروژگ هشت بهشت دهند )به  نوان نمونه مراجعه شعود به مجمو ه مستنهايشعان قرار میفعالیت

های گردشگری مذکور که در زمرگ بخک پردازيم که اساسا شرکتدر شعهر مشعهد (   در اينجا به طرح اين سوال می

دصعوفی م سوب می شوند با چه چالشی در مسیر توسعه دود مواجه شدگ اند که برای برون رفت از رن ناچار به 
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، مديريت توسعه گردشگری در شهر مشهد نتوانسته اقتصادی هستند  بر اساچ مدل نخستکردهای به ظاهر يیرهزينه

ها و دسعتاوردهايی که برای توسععه گردشگری در اين شهر دارند ؛ های ذينفع مذکور را بر اسعاچ هزينهاسعت گروگ

ط ه دندال سازگاری با م یهای مذکور برای ادامه ایات اقتصادی دود بمعرفی و برسعهم رن به وفاق برسند  لذا گروگ

ای مر ی م سوب ايی، پديدگهايی گزا  اسعت   که از منظر توسعههسعتند  اين سعازگاری مسعتلزم پردادت هزينه

 شود می

 های قانونیها و پوشک(  گاگ برای انجام يک مجمو ه سرمايه گذاری ااتیاج به مستمسک2412از  نگاگ  )بیری ، 

ينفع شهری اقتضا نمايد متلا يک بخک از شهر توسعه ويهگ بیابد قرار دادن رن بخک در های ذاسعت   اگر منافع گروگ

ها و امتیازات نهادهای اکومتی را فراهم های کلان بانکتواند زمینه جذب سععرمايهقالد مناطق نمونه گردشععگری می

توان م العه نمود   نمايد  توسععه بردی مناطق ويهگ گردشععگری در شععمال شععرق مشهد را در همین چهارچوب می

های ذينفع مجمو ه ای  متشععکل از فرماندهان ارشععد نظامی و مديران ارشععد شععهرداری می تواند به  تشععکیل گروگ

 بینجامد که توان تغییر مسیر  نقشه توسعه شهری مشهد را فراهم نمايد 

 اوزگ در سعیاسی اقتصعاد داند رويکر( روردگ2412) گورسعیو  از طرفی  ديگر و رن چنانکه  نانکو، رامیکسعون 

 دولتی نهادهای به شهروندان ا تماد  نیز اهمیت و دولت سهم بهتر فهم برای بنیانی روردن فراهم دندال به گردشعگری،

 ری ناف شهروندان و دولت میان سیاسی پايدار روابط که داشتند اشارگ نکته اين به( 2445) 2نوين و 1پورسل  اسعت

  قیدگ به  است  مومی ارادگ ا مال بخک و مانت  شوندمی م سوب اقتدار کارامدی و  سیاسی مشرو یت در مهم

 هایفعالیت پايداری دود نوع در رنها که شودمی سیاسی و اجتما ی هایناپايداری سعدد مشعرو یت فقدان  برامول

 (2411، برامول)نمايند مواجه می مخاطرگ با را اقتصادی

 نتيجه گيری .5

 امايت و باشند ر ايت شهروندان افزايک دندال به بايد  پذير گردشگر مناطق در شعهری مديران اسعاچ اين بر

 عهتوس چهارچوب در تدبیر اين   بدرند بالا گردشعگری بخک ایتوسععه هایگذاریسعرمايه مجمو ه از را اجتما ی

ی ادیر هاهای انجام شدگ در سالاندوگ پهوهک  است تو یح قابل نیز من قه رمايک هایسیاست و گردشعگری پايدار

در  باشند را نیزها میدر شعهر مشعهد که به دندال پايک ر عايت شهروندان و گردشگران و بهینه نمودن مناسدات  رن

همین راسعتا بايد دانسعت  بر اسعاچ رنهه گذشعت توسعه بهینه شهری مشهد در اوزگ گردشگری و از منظر اقتصاد 

می و يیر های ذينفع رسد و نقک سیاسی شهرمشهد در مقیاچ ملی ، شناسايی گروگسعیاسی، مستلزم شناسايی کارکر

ها و نهادها ، تعیین سهم سازمانهای گردشگری شهری مشهدها بر بررورد هزينه، وفاق جمعی در س ح گروگرسعمی

                                                            
1. Purcell 

2. Nevin 
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، تقیمکرد مستقیم و يیر مسهای ذينفع بر اساچ میزان هزينه از هزينه های مذکور، باز تنظیم منافع گردشگری در گروگ

 باشد که موارد مذکور در چهارچوب مديريت جامع شهری امکان پذير است  می

های گردشگری و زيارت در شهر مشهد گردشگری سلامت و ها و برنامهافعلی سیاست با توجه به اينکه اولويت

 مشهد ايجاد شود  همهنین تنوعگردد برند مقصعد برای گردشگری شهر گردشعگری تفري ی اسعت لذا پیشعنهاد می

های تاريخی و فرهنگی شهر مشهد به بخشی به  ر ه م صولات گردشگری، سوق دادن گردشگران به سمت جاذبه

های اجرايی استان همهون استانداری، شهرداری، سازمان جای مراکز دريد از ديگر مواردی اسعت که توسط دستگاگ

رستان قدچ و    قابلیت اجرا و پیادگ سازی را دارد که در نهايت منجر به میراث فرهنگی، فنايع دستی و گردشگری، 

 ثیرگذاری بالای اوزگ گردشگری دواهد شد أت

های ديگر گردشگری، مديريت های تخصعصعی زيارت و گردشعگری سعلامت و همهنین اوزگتقويت کارگروگ

ن گذاری بخک دصوفی به همراگ تدويهدفمند و اثربخشی ذی نفعان گردشگری، تسهیل کردن شرايط برای سرمايه

گذاری توسععط های راهدردی برای توسعععه گردشععگری درمشععهد؛ از مواردی اسععت که بايد در اوزگ سععرمايهبرنامه

 های ذيربط به رن توجه گردد دستگاگ
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