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خدمات گردشگری مشهد
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تاریخ دریافت – 1397/3/17 :تاریخ پذیرش1397/7/24 :

چکیده
توجه بیشازحد به پتانسیلهای گردشگری مذهبی مشهد ،توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را به همراه داشته
است .هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن
خدمات گردشگری است .بهمنظور نیل به این هدف ابتدا مبتنی بر دادههای پایگاه اطالعات شهری مشهد توزیع
نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد تبیین میشود .سپس از طریق مصاحبه با افراد آگاه به شرایط اقتصاد
سیاسی شهر مشهد ،اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری تبیین
میگردد .یافتههای پژوهش بیانگر نقش کنشگران گردشگری مذهبی و شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر
گردشگری مذهبی بر تشدید تمرکز خدمات گردشگری پیرامون حرم مطهر رضوی است .از مهمترین
راهکارهای پژوهشی میتوان به تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری ،تهیه طرح جامع گردشگری شهری مشهد
و ارتقای سطح مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی در بستر اقتصاد سیاسی شهر مشهد اشاره
نمود.

واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی ،خدمات گردشگری ،شهر مشهد ،گردشگری مذهبی.

 -1دکترای شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران( .نویسنده مسئول) m.jamshidi@art.ac.ir
 -2استاد گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
 -3استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
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مقدمه
در سالهای اخیر در بسیاری از جوامع شهری ،اهمیت گردشگری برای اقتصاد محلی در زمینه
ایجاد اشتغال ،تحریک اقتصاد و تولید ثروت بیشازپیش مدنظر قرار گرفته است (مازانک و
ووبر)2003 ،8؛ به شکلی که گردشگری نهتنها بهعنوان یک کاتالیزور توسعه ،بلکه بهعنوان
عاملی برای تغییرات سیاسی و اقتصادی مدنظر قرار گرفته است (یانگ .)2007 ،2بخش
گردشگری با اجرای راهبردهای نوآورانه در شهر ،زمینه را برای جذب بیشتر گردشگران و
تولید درآمد و ارزشافزوده در شهر فراهم میسازد .به همین دلیل در بیشتر کشورها ،استفاده از
قابلیتهای گردشگری در توسعه شهری بیشازپیش مدنظر قرار گرفته است (ریفای2082 ،9؛
یانگ.)2007 ،
فرآیند تولید فضای شهری ،توسط نیروهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به شهر دیکته میشود
(هاتسون .)2080 ،4طبق رویکرد اقتصاد سیاسی ،زمان ،سرمایه مداخله و عمل در جوامع محلی
محدود به افراد و گروههای خاصی است (هیالر و همکاران .)2001 ،1رویکرد اقتصاد سیاسی،
بر تحلیل جریانهای اجتماعی و نهادینی تأکید میکند که از راه آنها ،گروههای معینی از طبقات
پرنفوذ اقتصادی-سیاسی ،تخصیص منابع تولیدی و کمیاب را در حال و آینده در راستای منافع خود
مهار میکنند(حاتمی نژاد و عبدی .) 8914 ،دیدگاه اقتصاد سیاسی به فضا ،راهحل مسائل شهری را
به شکلی بنیادین و با توجه به تحوالت نظام اجتماعی -سیاسی و اقتصادی و تغییرات ساختاری
سرمایهداری مورد مطالعه قرار میدهد(مهدوی وفا و همکاران.)8911 ،
در زمینه تحلیل قدرت و نقش کنشگران کلیدی توسعه شهری در بستر اقتصاد سیاسی ایران
پژوهشهای متنوعی صورت پذیرفته است (امین زاده و آسوده8934 ،؛ حسینی دهاقانی و
بصیرت8931 ،؛ سرخیلی و همکاران8939 ،؛ صالحیفرد8916 ،؛ کاظمیان8919 ،؛ کاظمیان و
جلیلی8934 ،؛ کاظمیان و میرعابدینی8930 ،؛ مهدوی وفا و همکاران8911 ،؛ مؤمنی و
همکاران .)8917 ،در تمامی این پژوهشها بر توجه بهینه به مؤلفههای اقتصاد سیاسی بستر مورد
1 Mazanec & Wöber
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مطالعه و شناسایی اهرمهای قدرت کنشگران کلیدی توسعه شهری از قبیل دولت ،بخش
عمومی ،بخش خصوصی و جامعه مدنی در راستای تعدیل مسائل توسعه شهری تأکید شده
است .از طرف دیگر بهمنظور تحلیل عینیتر مؤلفههای تأثیرگذار اقتصاد سیاسی بر فرآیند
تحوالت شهری برخی از محققان بر مطالعه اثرات فضایی اهرمهای قدرت کنشگران کلیدی
توسعه شهری تأکید مینمایند (افراخته و حجی پور8934 ،؛ ایمانی شاملو و رفیعیان8931 ،؛
ایمانی شاملو و همکاران8931 ،؛ کاظمیان8919 ،؛ محملی ابیانه8930 ،؛ مهدوی وفا و همکاران،
 .)8911این محققان مطالعه بازتاب فضایی عمل کنشگران کلیدی توسعه شهری را زمینهساز
تحلیل درست ریشههای اصلی مسائل شهری به شمار میآورند .عالوه بر این در زمینه مطالعات
گردشگری شهری ،پژوهشهای متنوعی بر روی مطالعه کنشگران کلیدی اقتصادی و سیاسی،
گروههای ذینفع و ساختارهای سیاسی تأثیرگذار بر تحوالت گردشگری شهری بهویژه

گردشگری شهری مشهد صورت پذیرفته است (سقایی و همکاران ;8938 ،عزیزپور و فتحی

زاده ;2087 ،قدمی ;8930 ،لطفی و همکاران ;8917 ،نوغانی و قهرمان .)8939 ،هرچند که این
مطالعات فاقد رویکردی فضایی در تحلیل مؤلفههای اقتصاد سیاسی گردشگری شهری است
ولی در میان مطالعات گردشگری شهری پیش از خود از رویکرد جدیدی در تحلیل مسائل
گردشگری شهری مشهد برخوردار هستند.
شهر مشهد در دهههای اخیر ،با جذب قابلتوجه گردشگران داخلی و بینالمللی تحوالت
قابلتوجهی را در ساختار شهری خود تجربه کرده است .بخش اعظم این تحوالت متأثر از
گردشگرانی است که به قصد زیارت بارگاه مطهر رضوی عازم این شهر شدهاند و جایگاه
گردشگری مذهبی شهر مشهد را در مقایسه با سایر گونههای گردشگری این شهر ارتقا دادهاند.
از طرف دیگر گردشگران شهری مشهد عالوه بر زیارت بارگاه مطهر رضوی ،خواهان بازدید
از دیگر جاذبههای گردشگری این شهر هستند (مالزم الحسینی و همکاران .)2087 ،توجه
بیشازحد کنشگران گردشگری شهری مشهد به پتانسیلهای فضایی نهفته در گردشگری
مذهبی مسائل متنوعی را در ساختار شهری مشهد به وجود آورده است .این مسائل با غفلت
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کنشگران از پتانسیلهای پیشران فضایی سایر جاذبههای گردشگری 8این شهر تشدید شده است.
یکی از این مسائل تمرکز بیشازاندازه خدمات گردشگری شهری در هسته سنتی شهر مشهد
برای استفاده هر چه بیشتر از پتانسیلهای گردشگری مذهبی است .این امر تشدید ازدحام
فعالیتی پیرامون حرم مطهر رضوی را به همراه داشته است .شکلگیری واحدهای مستقل
تجاری ،بازارچه و بازار سنتی و بازارچه در بافت سنتی شهر ،زندگی برای شهروندان در این
پهنه را با مشکالت عدیدهای روبرو ساخته است .بارگذاری بیشازحد کاربریهای سودآور در
پیرامون حرم منجر به تغییرات وسیع و تخریب ارزشهای هویتی بافت سنتی شهر مشهد در این
منطقه شده است .از طرف دیگر ،قیمت باالی زمین و ملک در این پهنه ،سرمایهگذاریهای
گسترده ساختمان و احداث واحدهای اقامتی و تجاری در این بخش از شهر را تشدید کرده
است (سرخیلی و همکاران .)8939 ،این تمرکز فعالیتی نهتنها منجر به عدم توازن در سازمان
فعالیتی شهر مشهد شده است بلکه پتانسیلهای پیشران فضایی سایر جاذبههای گردشگری
شهری مشهد را نیز به شکل بالقوه به حال خود واگذاشته است 2.مجموعه موارد فوق بیانگر عدم
مدیریت بهینه اثرات فضایی گردشگری مذهبی از سوی کنشگران بستر اقتصاد سیاسی
گردشگری شهر مشهد است .همچنین عدم هماهنگی میان کنشگران گردشگری مذهبی،
سوداگری فضایی را در پهنههای پیرامونی حرم رضوی تشدید نموده است .بازخورد اثرات
فضایی این عدم هماهنگی در پراکنش نامتوازن خدمات گردشگری پیرامون جاذبههای
گردشگری شهری مشهد هویدا شده است.
درمجموع به نظر میرسد اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد زمینهساز تمرکز
بیشازاندازه بر پتانسیلهای گردشگری مذهبی و عدم سرمایهگذاری بهینه بر روی سایر
گونههای گردشگری شهری مشهد شده است و توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد
 .1عالوه بر جاذبههای گردشگری مذهبی ،از مهمترین جاذبههای گردشگری شهری مشهد میتوان به جاذبههای
گردشگری خرید و جاذبههای گردشگری فراغتی اشاره نمود.
 .2از مهمترین مصادیق این موضوع میتوان به عدم توسعه بهینه خدمات گردشگری شهری پیرامون جاذبههای تاریخی
و تفریحی شهر مشهد اشاره نمود که خود باعث انتخاب مراکز خرید بهعنوان جاذبه اول گردشگران بعد از حرم مطهر
رضوی شده است(سلطانی و شاهنوشی.)1371 ,

تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن ...

115

را تشدید نموده است .با توجه به موارد فوق ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات بستر
اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری است .سؤاالت
پژوهش حاضر را نیز میتوان اینگونه عنوان نمود :بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی
مشهد چه اثراتی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری داشته است؟ و چه راهکارهایی را برای
تعدیل شرایط موجود میتوان مدنظر قرار داد؟
بهمنظور پاسخ بـه مسـائل فـوق ،ابتـدا تـالش مـیشـود تـا بـا مـرور پـژوهشهـای قبلـی ،اثـرات
گردشگری بر تحوالت شهری و اهمیت توجه به بستر اقتصاد سیاسـی در تحلیـل مسـائل شـهری
تبیین شود .در ادامه ،با تحلیل دادههای پایگاه اطالعات شهری مشهد 8پراکنش نـامتوازن فضـایی
خدمات گردشگری شهری مشهد تبیین میشود .سپس ،از طریق مصاحبههای نیمه ساختاریافته با
کنشگران گردشگری مذهبی مشهد ،اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نـامتوازن
خدمات گردشگری تبیین میشود .در پایان بهمنظور تعدیل توزیع نامتوازن خدمات گردشـگری
و بهرهبرداری متوازن از پتانسیل گونههای مختلف گردشگری شهری مشهد ،راهکارهـایی بـرای
تعدیل شرایط موجود ارائه میشود.

گردشگری و توسعه شهری
گردشگری مذهبی یکی از اشکال عمده گردشگری است که بهمنظور دیدار از اماکن مذهبی
و انجام فرایض دینی و مذهبی شکل میگیرد (بدری و طیبی .)8938 ،گردشگری مذهبی همه
کسانی که برای اهداف مذهبی به مقاصد مذهبی سفر میکنند را در بر میگیرد (ضرغامبروجنی
و توحیدلو .)8930 ،به عبارتی گردشگران مذهبی افرادی هستند که هدف اصلی سفر آنها
بازدید از اماکن مذهبی و مقدس باشد (راج و گریفین .)2081 ،2گردشگران مذهبی،
 ۱پایگاه اطالعات شهری مشهد مجموعه است از دادههای اولیه مورد نیاز برای طرحهای توسعه شهر مشهد که با
همکاری اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی ،شهرداری شهر مشهد و مشاوران طرحهای توسعه شهری مشهد
در قالب یک پایگاه اطالعاتی یکپارچه جمعآوری شده است .آمار تعداد افراد شاغل در خدمات گردشگری
شهری مشهد از این پایگاه استخراج شده است.
2 Raj & Griffin
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گردشگرانی فرهنگی به شمار میآیند که برای زیارت اماکن ،آثار ،یادمانهای مذهبی ،انجام
اعمال مذهبی و دینی ،ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت به مکانهای مذهبی سفر
میکنند (حاجی نژاد و همکاران .)8931 ،انگیزه اصلی گردشگران مذهبی بازدید از اماکن
مقدس مذهبی است .گردشگران مذهبی که به مقاصد شهری سفر میکنند ،عامل ارتقای
زیرساختهای شهری ،ایجاد اشتغال ،افزایش درآمدها و بهبود اقتصادی شهرهای گردشگری
هستند (فیروزجائیان و همکاران.)8939 ،
از طرف دیگر با استقرار مقاصد گردشگری مذهبی در شهرها ،این نوع گردشگری بهعنوان
گونهای از گردشگری شهری نیز مطرح میشود .اضافه سازی پسوند شهری به گردشگری
مفهومی فضایی بخشیده است و گردشگری شهری بهمنظور بازدید و دسترسی به جاذبههای
مستقر در فضاهای شهری به وقوع میپیوندد (اشوورث .)2082 ،8به عبارتی گردشگری شهری
تمام انواع گردشگری که به مقاصد شهری ختم میشوند را در بر میگیرد (ادواردز و
همکاران .)2001 ،2در دهههای اخیر سرمایهگذاری قابلتوجهی در زمینه تسهیالت رفاهی
گردشگری در مناطق شهری صورت پذیرفته است .ریفای گردشگری را یکی از ارکان اصلی و
محرک اقتصادی شهرهای گردشگری میداند که عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد ،نقش مهمی
در حفظ زیرساختهای شهری و توسعه خدمات عمومی ایفا میکند (ریفای .)2082 ،اشوورث
( )2082گردشگری را یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی جهان برمیشمارد که میتواند
منافع اقتصادی قابلتوجهی را نصیب شهرها نماید .این محقق شهرها را نهادهای بزرگ
چندمنظورهای میداند که عملکردها و فضاهای متنوعی را در اختیار گردشگران قرار میدهند و
از این طریق است که جذب گردشگران به شهرها تسهیل میشود و بهنوبه آن ابعاد اقتصادی و
اجتماعی و کالبدی شهری و ساختار شهری دچار دگرگونی میشود (اشوورث .)2082 ،ایجاد
اشتغال و مهارت ،دستمزد باالتر و دسترسی بهتر به خدمات اساسی شهر ،از اثرات اقتصادی
مستقیم گردشگری بر ساختار شهری است که به شکل غیرمستقیم بر تقاضای سایر بخشهای
اقتصادی اثر میگذارد (بانرجی و همکاران .)2081 ،همچنین ادجل و همکاران ()2001
گردشگری را عامل شکلگیری و توسعه خدمات گردشگری معرفی مینمایند .این محققین
1 Ashworth
2 Edwards
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اشاره میکنند که گردشگری بهعنوان مولد اشتغال ،طیف گستردهای از خدمات مورد نیاز
گردشگران را در قالب فعالیتهای جدید شهری به وجود میآورد .در این رابطه اشوورث و
پیج ( )2088از مهمترین خدمات گردشگری شهری به مراکز خردهفروشی و فروشگاههای
زنجیرهای ،رستورانهای پذیرایی ،هتلها اشاره مینمایند.
گردشگری شهری عالوه بر اثرات سازنده ،اثرات منفی متنوعی را نیز بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و زیستمحیطی شهر تحمیل مینماید (ابراهیمنیاسماکوش و همکاران8932 ،؛ تقوایی و
صفرآبادی8930 ،؛ تیموری8934 ،؛ حاتمینژاد و همکاران8939 ،؛ رضایی نیا و جعفری8934 ،؛
قدمی8930 ،؛ مؤمنی و همکاران8917،؛ نوروزی .)8916 ،هیلی ( )2088با ارزیابی هزینههای
اقتصادی به سنجش اثرات گردشگری شهری بر سرمایه عمومی میپردازد این محقق هزینهها و منافع
گردشگری شهری را بهطور خالصه دستهبندی نموده که در شکل  8ارائه شده است:

شکل  .1منافع و هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی گردشگری شهری برگرفته از (هیلی)2111 ،1

توسعه گردشگری عالوه بر افزایش فرصتهای شغلی و بهبود استانداردهای زندگی
(ابراهیمنیاسماکوش و همکاران8932 ،؛ تیموری8934 ،؛ صالحیفرد ،)8916 ،میتواند به
افزایش هزینههای زندگی برای ساکنین محلی منجر شود (استایلیدیس 2و همکاران.)2084 ،
صرفههای ناشی از تجمع همجوار با جاذبههای گردشگری میتواند باعث افزایش قیمت ،ایجاد
1 Heeley
2 Stylidis
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تورم و درنهایت منجر به توسعه اقتصادی نابرابر میان پهنههای مختلف شهرهای گردشگری شود
(سی یرل.)2001 ،8

اقتصاد سیاسی گردشگری
2

کیوز ( )2001اصطالح اقتصاد سیاسی را عبارتی برای توصیف اثرات کارکردی متقابل اقتصاد
اقتصاد بر سیاست و بالعکس میداند .به نظر این محقق اقتصاد سیاسی ترسیمکننده رابطه پیچیده
میان فرآیندهای سیاسی (از قبیل دولت ،مردم و تخصیص آمرانه منابع در جامعه) و فرآیندهای
اقتصادی (از قبیل شیوههای مختلف تولید) است .به نظر موسدال )2080( 9اقتصاد سیاسی از
طریق درک ساختار و روابط اجتماعی جوامع به دنبال بازگرداندن تغییرات اجتماعی در راستای
دستیابی به شرایطی عادالنهتر است .مهدوی وفا و همکاران ( ،)8911اصوالً اتخاذ رویکرد
فضایی در قبال تحلیل نقش کنشگران اقتصاد سیاسی را ابزاری برای بررسی علل تحوالت
فضایی شکلگرفته در سکونتگاهها میدانند که به ریشه بروز مسائل میپردازد .سلرز)2002( 4
نظام بازار ،دولت و نهادهای قانونگذار ،زیرساختهای حاکمیت شهری و دولت محلی را
بهعنوان مؤلفههای تبیینکننده اقتصاد سیاسی شهری معرفی مینماید .به نظر میر )2082( 1اقتصاد
سیاسی گردشگری به اثرات ناشی از روابط قدرت بر تولید و مصرف گردشگری میپردازد .به
عبارتی شناسایی کنشگران اصلی تأثیرگذار بر فرآیند توسعه گردشگری و نحوه تعامل اهرمهای
قدرت کنشگران مذکور از مهمترین اهداف اقتصاد سیاسی گردشگری به شمار میآید .هیالر

6

و همکاران ( )2001میان اقتصاد ،سیاست و برنامهریزی حوزههای گردشگری شهری رابطه
متقابلی قائل هستند .به نظر این محققان طبق رویکرد اقتصاد سیاسی ،زمان و سرمایه مداخله و

1 Searle
2 Caves
3 Mosedale
4 Sellers
5 mair
6 Hayllar
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عمل در جوامع محلی محدود به افراد و گروههای خاصی است که مهمترین دلیل آن ناشی از
سطح دانش و تخصص این گروهها و وجود رقابت اجتماعی است .لطفی و همکاران (،)8917
مهمترین مباحث مدنظر اقتصاد سیاسی گردشگری را مطالعه نقش کنشگران سیاسی ،گروههای
ذینفع و ساختارهای سیاسی بر یکدیگر میدانند .به عبارتی بررسی جایگاه دولت ،تنظیم نقش و
کارکرد مقاصد گردشگری ،ترسیم قواعد و قوانین مداخله در قالب میانجیگری در سطح محلی
به نفع مصرفکنندگان و در سطح ملی ،حامی گروههای ذینفع در جامعه میزبان ،از مهمترین
مباحثی است که در اقتصاد سیاسی گردشگری به آن توجه میشود.

مدل مفهومی و روند انجام پژوهش
با توجه به بخشهای قبلی ،مدل مفهومی پژوهش را میتوان در قالب شکل  2مدنظر قرار داد.
طبق این مدل در پژوهش حاضر اثرات مؤلفههای اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع
نامتوازن خدمات گردشگری مورد واکاوی قرار میگیرد.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش
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روش تحقیق پژوهش حاضر تلفیقی است از روشهای کمی و کیفی .توزیع نامتوازن خدمات
گردشگری شهر مشهد مبتنی بر روش کمی و با استفاده از دادههای پایگاه اطالعات شهری
مشهد تبیین میشود .همچنین تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع
نامتوازن خدمات گردشگری مبتنی بر روشی کیفی و از طریق مصاحبه با افراد آگاه به شرایط
اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی مشهد صورت میپذیرد .با توجه به موارد فوق
فرآیند مطالعاتی پژوهش حاضر را میتوان در قالب شکل  9مدنظر قرار داد.

شکل  .3روند انجام پژوهش

تبیین توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد
تبیین توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مبتنی بر سرشماری آماری صنعتی و کارگاهی شهر
مشهد در سال  8914است که از دادههای پایگاه اطالعات شهری مشهد استخراج شده است.
مبتنی بر این آمار تعداد افراد شاغل در هر یک از خدمات گردشگری مبتنی بر کد استاندارد
بینالمللی طبقهبندی صنعتی  )ISIC(8به تفکیک در  8278حوزه آماری شهر مشهد ارائه شده
است .خدمات گردشگری شهری مورد مطالعه در این پژوهش در سه دسته اصلی هتلها و
مراکز اقامتی ،رستورانها و کافهها و خدمات خردهفروشی مدنظر قرار گرفته است .در جدول 8
به کد  ISICمرتبط با شاغلین در هر یک از اصناف فعال در خدمات گردشگری مورد مطالعه
اشاره شده است.
1 .International standard of industrial classification

198

تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن ...

جدول  .1اصناف و مشاغل مرتبط با خدمات گردشگری مورد مطالعه در پژوهش
تعداد حوزههای واجد این
خدمات گردشگری کد ISIC

نام اصناف

فعالیت از میان 1221
حوزه آماری

خدمات هتلها و

0011

هتل ،هتلآپارتمان ،مجتمع جهانگردی ،هتل رستوران

02

مراکز اقامتی

0012

زائرسرا ،مسافرخانه ،مهمانسرا

101

0021

رستورانها و کافهها

خدمات
خردهفروشی

رستوران ،تاالر پذیرایی ،سفرهخانه سنتی ،سالن
غذاخوری

222

0022

کبابی ،بریانی ،آش فروشی

231

0023

پیتزافروشی ،ساندویچفروشی ،همبرگر فروشی

424

0024

دیزی سرا ،قهوهخانه

22

0020

جگرکی ،دل و قلوه پزی

01

0029

کافهتریا ،آبمیوه و بستنیفروشی

124

0021

سوپرمارکت ،فروشگاه غیر زنجیرهای مواد غذایی و
دخانیات

1

222

همچنین در شکلهای  1 ،4و  6به پراکنش فضایی هر یک از خدمات گردشگری ارائه شده در
جدول  8اشاره شده است.

 .1تعیین تعداد حوزههای واجد فعالیت مورد نظر در حوزههای آماری با استفاده از دادههای فضایی پایگاه اطالعات
شهری مشهد و مبتنی بر قابلیتهای نرمافزار  ArcGIS10صورت پذیرفته است.
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شکل  .1پراکنش فضایی هتلها و مراکز اقامتی
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شکل  .3پراکنش فضایی رستورانها و کافهها
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شکل  .3پراکنش فضایی خدمات خردهفروشی
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تعداد شاغلین در هر یک از خدمات گردشگری ارائه شده در جدول  ،8بیانگر موقعیت فضایی
هر یک از خدمات مذکور در سطح  8278حوزه آماری شهر مشهد است .با توجه به شکلهای
فوق ،بخش قابلتوجهی از خدمات گردشگری مورد مطالعه پیرامون حرم مطهر رضوی بهعنوان
مهمترین جاذبه مذهبی این شهر متمرکز شدهاند.

کنشگران کلیدی گردشگری مذهبی مشهد
پژوهشگران اقتصاد سیاسی تقسیمبندیهای متنوعی در زمینه کنشگران اصلی بستر مطالعاتی
ارائه نمودهاند که در جدول  2به آن اشاره شده است.
جدول  .2مقایسه انواع تقسیمبندی کنشگران اقتصاد سیاسی با تقسیمبندی مدنظر پژوهش حاضر

پژوهشگران
طبقهبندی کنشگران
ملهم از گینل

تقسیمبندی سایر پژوهشگران از کنشگران اقتصاد سیاسی

()2089

انواع کنشگران اقتصاد سیاسی

کنشگران

کنشگران عمومی متشکل از سایر کنشگران گردشگری

خصوصی

شهری

کنشگران اقتصاد
سیاسی شهری تهران
ملهم از کاظمیان

سرمایهگذاران

()8919؛ کاظمیان و

بخش

جلیلی ()8934؛

خصوصی

نهادهای دولتی

نهادهای
عمومی

سایر
نهاد مردمی

نهادهای
کلیدی

حسینی دهاقانی و
بصیرت ()8931
کنشگران اقتصاد
سیاسی گردشگری
شهری ملهم از کیم
( )2089و رافای

شاغلین بخش
گردشگر،
بنگاههای

نهادهای مردمی

دولت مرکزی
و دولت محلی

-

فعال در بخش
گردشگری،
ساکنین محلی،

-
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پژوهشگران
()2007

انواع کنشگران اقتصاد سیاسی
گردشگران

تجاری

کنشگران اقتصاد
سیاسی شهری ملهم

سرمایهداران

از کیوز ()2001؛

بخش

تیلور ()8337؛

خصوصی

دولتهای
محلی

-

جامعه مدنی

-

ووگل ()8337
نهادهای دولتی

تقسیمبندی مدنظر پژوهش حاضر

(استانداری،
اداره راه و
کنشگران بستر
مطالعاتی شهر مشهد

سرمایهگذاران

شهرسازی و

بخش

سازمان میراث

خصوصی

فرهنگی و
گردشگری
خراسان

مدیریت
شهری

گردشگران و

(شهرداری و

شهروندان

شورای

(مصرفکنندگان

اسالمی شهر

فضا)

آستان
قدس
رضوی

مشهد)

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

جج

در متنوعترین تقسیمبندی صورت پذیرفته ،کنشگران بستر اقتصاد سیاسی در چهار دسته
نهادهای دولتی ،نهادهای عمومی ،نهادهای مردمی و سرمایهگذاران بخش خصوصی
تقسیمبندی شدهاند .با توجه به این تقسیمبندی در شهر مشهد نیز کنشگران کلیدی گردشگری
مذهبی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .طبق مطالعات میدانی گردشگران و شهروندان بهعنوان
مصرفکنندگان فضا یکی از مهمترین این کنشگران به شمار میآیند .همچنین نهادهای
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مختلفی در پیشبرد و توسعه گردشگری مذهبی مشهد تأثیرگذار هستند که از مهمترین آنها
میتوان به آستان قدس رضوی بهعنوان متولی بزرگترین جاذبه گردشگری مذهبی مشهد،
شهرداری و شورای اسالمی مشهد بهعنوان مجریان طرحهای توسعه شهری و متولیان اصلی
مدیریت شهری مشهد ،به نهادهای دولتی از قبیل استانداری ،سازمان راه و شهرسازی و سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی بهعنوان کنشگران دولتی گردشگری شهری
مشهد و مجری سیاستهای دولتی و حاکمیت مرکزی و به سرمایهگذاران بخش خصوصی
اشاره نمود .با توجه به نقش غیر قابل اغماض آستان قدس رضوی در تحوالت فضایی
گردشگری مذهبی مشهد ،در جدول  ،2دستهبندی دیگری با عنوان سایر نهادهای کلیدی به
تقسیمبندی سایر پژوهشگران اضافه شده است.

تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد
بهمنظور تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات
گردشگری از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است .مصاحبۀ نیمه ساختاریافته
مصاحبهای است که سؤاالت مصاحبه از قبل تعیین میشود و از مصاحبهشوندگان ،سؤاالت
مشابهی پرسیده میشود ولی مصاحبهشوندگان در ارائه پاسخهای خود در ارتباط با مسائل
پرسیده شده آزاد هستند .همچنین جزئیات مصاحبه ،شیوه بیان و ترتیب سؤاالت در فرآیند
مصاحبه تعیین میشود(دالور .)8914 ،همچنین بهمنظور واکاوی دقیق نظرات مصاحبهشوندگان
پرسشهای ضمنی زیادی در حین مصاحبه و در میان پرسشهای محوری پرسیده میشود .در
فرآیند مصاحبه تالش میشود تا با توجه به شرایط حاکم بر بستر اقتصاد سیاسی مشهد ،نقش
کنشگران کلیدی گردشگری مذهبی در توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد مورد
واکاوی قرار گیرد.
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انجام مصاحبه
انتخاب مصاحبهشوندگان با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند در اسفندماه  8936و
فروردینماه  8937صورت پذیرفته است .به همین منظور تالش شده است تا مصاحبهشوندگان
را افرادی تشکیل دهند که بیشترین اطالعات را از مسائل مدنظر پژوهش داشته باشند .با توجه به
مطالعات میدانی صورت پذیرفته مصاحبهشوندگان از مدیران نهادهایی 8انتخاب شدهاند که
بهنوعی نقشی کلیدی را در بستر اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد 2بازی مینمایند.
عالوه بر این تالش شده است تا مصاحبهشوندگان از میان افرادی انتخاب شوند که عالوه بر
سوابق مدیریتی در نهادهای گردشگری مشهد از تحصیالت تکمیلی دانشگاهی نیز برخوردار
باشند .با توجه به تعهد داده شده به مصاحبهشوندگان در خصوص عدم افشای نام آنها ،در
جدول  9به کدهای مرتبط با هر مصاحبهشونده و سوابق فردی آنها اشاره شده است .بعد از
انجام مصاحبه با افراد مورد نظر ،مصاحبه با افراد بعدی تا دستیابی به اشباع نظری 9ادامه یافت.
اشباع نظری در مصاحبه هفدهم حاصل شد .در این مرحله مطالب مصاحبه به حالت تکرار رسید
و مطلب جدیدی به مطالب ارائه شده در مصاحبههای قبلی اضافه نشد.
جدول  .3کدها و سوابق فردی مصاحبهشوندگان

انواع کنشگران
گردشگری شهری
مشهد
مدیران شهرداری و
اعضای شورای
اسالمی شهر مشهد
(مدیریت شهری

کد
مصاحبهشوندگان

1

2

سوابق حرفهای مصاحبهشوندگان

از مسئولین ارشد شهرداری مشهد با بیش از  20سال تجربه
فعالیت در مدیریت شهری مشهد
از مسئولین ارشد شهرداری مشهد ،استاد دانشگاه و دارای مدرک
دکترای تخصصی اقتصاد توسعه

 ۱نهادهایی از قبیل آستان قدس رضوی ،مدیریت شهری مش هد ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،سازمان راه
شهرسازی و استانداری خراسان رضوی و شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی در پروژههای شهری مشهد.

 ۲در جدول  1به کنشگران کلیدی گردشگری شهری مشهد اشاره شده است.

 ۳اشباع نظری زمانی حاصل میشود که به دانش پژوهشگر درباره پدیدههای مورد مطالعه اضافه نگردد(دانایی فرد ,
الوانی و آذر.)1323 ,
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جدول  .3کدها و سوابق فردی مصاحبهشوندگان

انواع کنشگران
گردشگری شهری
مشهد
مشهد)

کد
مصاحبهشوندگان

3

4

سوابق حرفهای مصاحبهشوندگان

عضو شورای شهر مشهد ،استاد دانشگاه و دارای دکتری
تخصصی شهرسازی
عضو شورای شهر مشهد ،استادیار دانشگاه و عضو هیئتمدیره
سازمان نظاممهندسی خراسان رضوی
عضو شورای شهر مشهد ،کارشناسی ارشد جامعهشناسی و

0

دارای سابقه فعالیت در معاونت سیاسی استانداری خراسان
رضوی

1
9

عضو کمیسیون امور اقتصادی ،سرمایهگذاری و مشارکتهای
شورای اسالمی شهر مشهد و از مسئولین سابق شهرداری مشهد
عضو شورای شهر مشهد و کارشناس ارشد مدیریت شهری
از مسئولین ارشد استانداری خراسان رضوی ،عضو شورای

مدیران استانداری

2

سال سابقه فعالیت در نهادهای حاکمیتی

خراسان رضوی
(نهاد دولتی)

7

سازمان راه و
شهرسازی خراسان

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

از مسئولین ارشد امور زیارت استانداری و دارای سابقه فعالیت
در معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی
دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران ،دارای  20سال سابقه کار

10

رضوی (نهاد دولتی)

در اداره راه و شهرسازی استان و سازمان نظاممهندسی ساختمان
استان خراسان رضوی

سازمان میراث
فرهنگی و
گردشگری مشهد
(نهاد دولتی)

11

 29سال سابقه فعالیت در سازمان میراث فرهنگی و دارای
مدرک کارشناسی ارشد باستانشناسی از دانشگاه تهران
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جدول  .3کدها و سوابق فردی مصاحبهشوندگان

انواع کنشگران
گردشگری شهری
مشهد

کد
مصاحبهشوندگان

سوابق حرفهای مصاحبهشوندگان

عضو کمیسیون درآمد و مشارکتهای آستان قدس رضوی و
12
مدیران آستان قدس

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دارای بیش از
 10سال سابقه فعالیت در نهادهای دولتی (استانداری و سازمان
مسکن و شهرسازی) و مدیریت شهری مشهد

13

عضو کمیسیون درآمد و مشارکتهای آستان قدس و دارای
تجربه مدیریت پروژههای عمرانی آستان قدس رضوی

سرمایهگذاران

14

عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری سپاد

خصوصی

10

عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری افق سهام شرق

اعضای پژوهشکده
گردشگری مشهد

11

19

عضو هیئتعلمی دانشگاه با بیش از  20سال سابقه پژوهش در
زمینه گردشگری شهری مشهد
عضو هیئتعلمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد
و دارای  10سال سابقه پژوهش در زمینه گردشگری شهری

ثبت پاسخ مصاحبهشوندگان
بهمنظور تقلیل محافظهکاری مصاحبهشوندگان و افزایش شفافیت در پاسخهای ارائه شده ،از
شیوه ثبت مستقیم نوشتاری نظرات مصاحبهشوندگان استفاده شده است .به عبارتی نقطه نظرات
مصاحبهشوندگان در خصوص بستر اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری مذهبی مشهد در طول
مصاحبه توسط مصاحبهگر یادداشت شده است .ثبت پاسخها در حین مصاحبه بهصورت خالصه
یا مفصل صورت پذیرفته است .در طول مصاحبه بهمنظور رفع ابهام و شفاف نمودن بهتر نظرات

مصاحبهشونده از سؤاالتی از قبیل " لطفاً نظرات خود را سادهتر بیان نمایید " یا " منظور شما از

این مطلب چیست؟" استفاده شده است .با توجه به اینکه هر مصاحبه بهطور متوسط  41دقیقه به
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طول انجامیده ،در فرآیند مصاحبه به مصاحبهشوندگان اجازه داده شد تا بهطور کامل تمام وجوه
مدنظر خود را تشریح نمایند .سپس بالفاصله پس از هر مصاحبه ،روند تجزیهوتحلیل نظرات
مصاحبهشوندگان در زمینه استخراج مفاهیم و مقولههای مرتبط صورت پذیرفته است .بهمنظور
اطمینان از انطباق نتایج استخراج شده با نظرات مصاحبهشوندگان ،مقولههای استخراج شده از
هر مصاحبه در فاصله زمانی کمتر از  81روز به تائید افراد مصاحبهشونده رسیده است.

تحلیل پاسخ مصاحبهشوندگان
بعد از انجام هر مصاحبه ،در فرآیند تحلیل دادهها ،گفتههای اساسی و کلیدی شناسایی شده و
در قالب مقولههای مصاحبه دستهبندی گردیده است .در ادامه مفاهیم اصلی مربوط به هر مقوله
در تمام مصاحبهها در کنار یکدیگر قرار گرفته و طبقهبندی شده است .درنهایت عنوانبندی
مقوالت با الهام از مبانی نظری پژوهش و ارتباط میان مفاهیم عنوان شده در فرآیند مصاحبهها
صورت پذیرفته است .الزم به ذکر است که تحلیل نتایج مصاحبه در پژوهش حاضر مبتنی بر
روش تحلیل تفسیری صورت پذیرفته است .در تحلیل تفسیری ،پژوهشگر با بهرهگیری از
ساختار معنایی ،دادهها را تفسیر میکند و تالش مینماید تا در حد امکان ،به آشکار نمودن
پیامهای نهفته در متن نوشتاری مصاحبه بپردازد(کریمی و نصر .)8932 ،در ادامه عقاید و نظرات
مصاحبهشوندگان در قالب مقولههای اصلی و فرعی طبقهبندی شده که در جدول 4ارائه گردیده
است .بهمنظور اطمینان از اعتبار مقولهها ،مقولههای استخراج شده بهطور مجدد به تائید
مصاحبهشوندگان رسیده است.

مقوله اول :نقش کنشگران در توزیع نامتوازن خدمات گردشگری شهر مشهد
یکی از عوامل تشدیدکننده توزیع نامتوازن خدمات گردشگری ،تغییر کاربری اراضی برای
احداث مجتمعهای تجاری و مگامال ها توسط مدیریت شهری مشهد بوده است (مقوله )8-8
که توسط  91درصد مصاحبهشوندگان به آن اشاره شده است .یکی از مهمترین دالیل این امر
وابستگی مدیریت شهری مشهد به منابع مالی ناپایدار از قبیل صدور پروانه و جرائم ساختمانی
است که زمینه را برای توسعه این کاربریها برخالف پیشنهادهای طرح توسعه شهری مشهد
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فراهم ساخته است .به عبارتی جذابیت باالی منابع مالی سرمایهگذاران برای مدیریت شهری
مشهد زمینهساز بروز مسائل متعددی در هسته سنتی شهر مشهد و پیرامون حرم مطهر رضوی
شده است.
جدول .1مقولههای اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبهها
مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

 -1-1تغییر کاربری اراضی برای مجتمعهای تجاری و مگامال ها (از قبیل
مشهد مال و جهان مال) در کمسیون ماده  0توسط مدیریت شهری به دلیل
وابستگی مدیریت شهری مشهد به منابع مالی ناپایدار از قبیل صدور پروانه و
 -1نقش کنشگران در

جرائم ساختمانی

توزیع نامتوازن خدمات

 -2-1سلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی به مشارکت با مدیریت

گردشگری شهر مشهد

شهری به دلیل بازده پایین سرمایه و سوابق نهچندان قابلقبول مدیریت شهری
در پروژههای مشارکتی
 -3-1عدم تدوین برنامهای بلندمدت برای توسعه فضایی گردشگری شهری
مشهد
 -1-2وابستگی نسبی مدیریت شهری به ساختار متمرکز سیاسی در کشور و
عدم خودمختاری مدیریت شهری در هماهنگی با سایر نهادها
 -2-2تحمل بیشتر هزینههای توسعه خدمات عمومی از طرف مدیریت

 -2اثرات بستر اقتصاد

شهری مشهد

سیاسی گردشگری بر

 -3-2وابستگی پایین نهادهای متولی گردشگری به بخش خصوصی به دلیل

توزیع نامتوازن خدمات

وجود اقتصاد متکی به نفت و به تبع آن شکلگیری ساختار سیاسی متمرکز در

گردشگری

ایران
 -4-2عدم سرمایهگذاری بهینه خارجی در زیرساختهای گردشگری ایران به
دلیل بازگشت دشوار سرمایه و تحمیل هزینههای مختلف به بخش خصوصی
از طرف نهادهای متولی گردشگری شهری مشهد
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جدول .1مقولههای اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبهها
مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

 -0-2عدم تعامل مستقیم نهادهای متولی گردشگری شهری مشهد با جامعه
مدنی و سازمانهای مردمنهاد در زمینه تعدیل مسائل شهری و تدوین و
اجرای طرحهای توسعه شهری مشهد به دلیل ساختار تمرکزگرای نظام
برنامهریزی و مدیریتی در کشور
 -1-2بخشی نگری و موازی کاری نهادهای متولی گردشگری شهری مشهد
در پاسخ به مسائل شهری به دلیل عدم وجود چارچوبی فرانهادی و رسمی در
هماهنگسازی کنشگران کلیدی گردشگری شهری مشهد
 -9-2استفاده انحصاری رانتهای اقتصادی و سیاسی از پتانسیلهای
سرمایهگذاری گردشگری شهری مشهد و ایجاد فضایی غیررقابتی برای
سرمایهگذاران بخش خصوصی
 -1-3تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری شهری از طرف نهادهای تأثیرگذار
بر فرآیند توسعه شهری در تعامل با جامعه مدنی و سرمایهگذاران بخش
 -3راهکارهای پیشنهادی

خصوصی

مصاحبهشوندگان برای

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

تعدیل توزیع نامتوازن

ارتقای فضای گردشگری شهری و تعدیل مسائل شهری مشهد

خدمات گردشگری

 -3-3ارتقای سطح مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی
در فرآیند تدوین و اجرای طرحهای توسعه گردشگری شهری مشهد
 -4-3تمرکززدایی از نظام برنامهریزی و مدیریت گردشگری شهری در ایران

 23درصد مصاحبهشوندگان به سلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی از مدیریت شهری
مشهد (مقوله  )2-8اشاره نمودهاند .مصاحبهشونده شماره  6اظهار داشته است:

«...سختگیریهای صورت پذیرفته مدیریت شهری مشهد در گذشته باعث خروج سرمایه و
ورشکستگی بسیاری از سرمایهگذاران در این شهر شده است .»...همچنین مصاحبهشونده شماره
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 2اشاره مینماید « ...بر خالف توافقات صورت پذیرفته میان شهرداری و سرمایهگذار ،به
عناوین مختلف عوارض بیشتری از سرمایهگذار در طول پروژه طلب شده است .»...مجموعه
موارد فوق بدبینی بخش خصوصی به مشارکت با مدیریت شهری مشهد را به همراه داشته است.
عدم وجود برنامهای جامع برای مدیریت گردشگری شهری مشهد منجر به توسعه بیبرنامه
خدمات گردشگری شهر مشهد در ارتباط با جاذبههای گردشگری این شهر شده است (مقوله
 )9-8که  81درصد مصاحبهشوندگان به آن اشاره نمودهاند .مصاحبهشونده شماره  88اشاره

مینماید« :نبود برنامهای جامع برای مدیریت گردشگری مذهبی شهر مشهد در سالهای اخیر
صدمات عدیدهای را به روند توسعه گردشگری شهری مشهد وارد نموده است که از مهمترین
آنها میتوان به جذب نهچندان قابلقبول سرمایهگذارهای بخش خصوصی در گردشگری شهر
مشهد اشاره کرد» .با توجه به این امر ،تدوین برنامهای جامع میتواند از گسترش بیبرنامه
خدمات گردشگری در سطح شهر مشهد پیشگیری نماید.

مقوله دوم :اثرات بستر اقتصاد سیاسی گردشگری بر توزیع نامتوازن خدمات
گردشگری
 47درصد مصاحبهشوندگان به وابستگی نسبی مدیریت شهری به ساختار متمرکز سیاسی در
کشور و عدم خودمختاری مدیریت شهری مشهد در هماهنگی با سایر نهادها (مقوله  )8-2اشاره
نمودهاند .به عقیده مصاحبهشوندگان نظام مدیریت شهری از اختیارات تام در مشارکت و
هماهنگی با سایر کنشگران گردشگری مذهبی شهر مشهد در زمینه تعدیل مسائل شهری
برخوردار نمیباشند .این امر تعامل مستقیم کنشگران گردشگری مذهبی شهر مشهد را دشوارتر
نموده است.
 81درصد مصاحبهشوندگان به تحمل بیشتر هزینههای توسعه خدمات عمومی از طرف
مدیریت شهری مشهد (مقوله  )2-2اشاره نمودهاند .به نظر مصاحبهشونده شماره  ،2بخش
قابلتوجهی از درآمدهای گردشگری مذهبی شهر مشهد نصیب آستان قدس رضوی میشود
درحالیکه بخش قابلتوجهی از هزینههای ناشی از تأمین خدمات عمومی برای شهروندان و
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گردشگران بر دوش مدیریت شهری است .مجموعه این موارد بیانگر ضرورت هماهنگی
فرانهادی میان کنشگران در مدیریت هزینهها و درآمدهای ناشی از گردشگری مذهبی شهر
مشهد است.
 81درصد مصاحبهشوندگان به وابستگی پایین نهادهای متولی گردشگری به بخش
خصوصی به دلیل وجود اقتصاد متکی به نفت و به تبع آن شکلگیری ساختار سیاسی متمرکز
در ایران (مقوله  )9-2اشاره نمودهاند .مصاحبهشوندگان به سیطره اقتصاد نفتی بر منابع مدیریتی
گردشگری شهری تأکید نمودهاند .امری که زمینهساز شکلگیری نظام سیاسی متمرکز و به تبع
آن نظام مدیریت متمرکز گردشگری شهری در ایران شده است.
 91درصد مصاحبهشوندگان دشواری بازگشت سرمایه و مدتزمان طوالنی پروژههای
گردشگری شهر مشهد به دلیل بوروکراسیهای پیچیده اداری در ایران را از مهمترین دالیل
عدم استقبال سرمایهگذاران خارجی در توسعه زیرساختهای گردشگری مشهد (مقوله )4-2
برشمردهاند .توجه کنشگران گردشگری مذهبی شهر مشهد به تسهیل سرمایهگذاری بخش
خصوصی در بخش گردشگری میتواند منابع مالی گستردهای را جذب این شهر گردشگری
نماید.
 23درصد مصاحبهشوندگان به عدم تعامل مستقیم نهادهای متولی گردشگری شهر مشهد با
جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد (مقوله  )1-2اشاره نمودهاند .به نظر مصاحبهشوندگان
ساختار تمرکزگرای نظام برنامهریزی و مدیریتی در کشور زمینهساز شرایطی در بستر اقتصاد
سیاسی شهر مشهد شده است که نهادهای متولی بجای تعامل مستقیم با جامعه مدنی ،پاسخگویی
به سطوح باالتر مدیریتی در نهاد خود را در اولویت کاری قرار میدهند.
 91درصد مصاحبهشوندگان به بخشی نگری و موازی کاری نهادهای متولی گردشگری
شهری مشهد در پاسخ به مسائل شهری (مقوله  )6-2اشاره نمودهاند .مصاحبهشوندگان مهمترین
دلیل این امر را عدم وجود چارچوبی فرانهادی و رسمی در هماهنگسازی کنشگران کلیدی
گردشگری مذهبی شهر مشهد میدانند که در صورت شکلگیری چارچوبی فرانهادی ،تعدیل
مسائل گردشگری شهر مشهد به شکلی مؤثرتر پیگیری خواهد شد.
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به نظر  82درصد مصاحبهشوندگان وجود رانتهای اقتصادی و سیاسی ،زمینهساز
شکلگیری فضایی غیررقابتی برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به بخش گردشگری
شهر مشهد (مقوله  )7-2شده است .به نظر این مصاحبهشوندگان شفافسازی نظام مدیریت
گردشگری شهر مشهد ،کنترل رانتهای اقتصادی و تسهیل شرایط سرمایهگذاری برای بخش
خصوصی از مهمترین عواملی هستند که بستر گردشگری شهر مشهد را برای ورود سایر
سرمایهگذاران خصوصی رقابتیتر میسازد.

مقوله سوم :راهکارهای پیشنهادی مصاحبهشوندگان برای تعدیل توزیع
نامتوازن خدمات گردشگری
به نظر  23درصد مصاحبهشوندگان توزیع متوازن خدمات گردشگری صرفاً از طریق
مشارکت متقابل تمامی کنشگران کلیدی و تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری شهری (مقوله
 )8-9محقق خواهد شد .این امر استفاده بهینه از پتانسیلها و تواناییهای کنشگران گردشگری
مذهبی شهر مشهد را در تعامل با بخش خصوصی و جامعه مدنی تسهیل مینماید.
 48درصد مصاحبهشوندگان بر تهیه و اجرای طرح جامع توسعه گردشگری شهری مشهد
(مقوله  )2-9تأکید کردهاند .مصاحبهشوندگان ارتقای فضای گردشگری شهری مشهد و تعدیل
توزیع خدمات گردشگری را بدون تدوین برنامهای جامع و مدون در تعامل با همه کنشگران
کلیدی گردشگری مذهبی غیرممکن میدانند.
 82درصد مصاحبهشوندگان مهمترین عوامل ارتقادهنده سطح مشارکت سرمایهگذاران
خصوصی و جامعه مدنی (مقوله  )9-9را شفافسازی بخش گردشگری شهر مشهد و
پاسخگویی نهادهای متولی گردشگری به بخش خصوصی و جامعه مدنی دانستهاند .به نظر
مصاحبهشوندگان مجموعه این عوامل میتواند منابع مالی بخش خصوصی و سرمایه اجتماعی
جامعه مدنی را با نهادهای متولی گردشگری شهر مشهد در زمینه توزیع متوازن خدمات
گردشگری همراه سازد.
 81درصد مصاحبهشوندگان بر ضرورت تمرکززدایی از نظام برنامهریزی و مدیریت
گردشگری شهری در ایران (مقوله  )4-9تأکید نمودهاند .مصاحبهشوندگان وجود کنشگران
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متعدد گردشگری شهری به شکلی غیرمنسجم و وابسته به حکومت مرکزی در نظام برنامهریزی
و مدیریت گردشگری شهری در ایران را سرمنشأ بروز مسائل متعددی در بخش گردشگری
شهری مشهد میدانند .مجموعه اظهارات مصاحبهشوندگان ،به تبیین اثرات اقتصاد سیاسی
گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مشهد کمک مینماید.

جمعبندی و ارائه پیشنهادها
هدف پژوهش حاضر تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات
گردشگری شهر مشهد است .تبیین توزیع نامتوازن خدمات گردشگری مبتنی بر دادههای پایگاه
اطالعات شهری مشهد صورت پذیرفته است .دادههای این پایگاه بیانگر تمرکز باالی هتلها و
مراکز اقامتی ،رستورانها و مراکز خردهفروشی پیرامون حرم مطهر رضوی است .تمرکز بیش از
اندازه بر پتانسیلهای گردشگری مذهبی در این شهر عالوه بر تشدید ازدحام فعالیتی منجر به
تمرکز خدمات گردشگری شهر مشهد پیرامون حرم مطهر رضوی شده است .همچنین عدم
توجه بهینه به پتانسیلهای نهفته در سایر گونههای گردشگری شهر مشهد از قبیل گردشگری
خرید و گردشگری فراغتی ،توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را تشدید نموده است .بهمنظور
تبیین اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری از مصاحبه
عمیق نیمه ساختاریافته با افراد آگاه به شرایط اقتصاد سیاسی شهر مشهد استفاده شده است .نتایج
مصاحبهها بیانگر اثرات متنوع اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی بر توزیع نامتوازن خدمات
گردشگری شهر مشهد است .بخشی از این اثرات ناشی از شیوه عمل کنشگران گردشگری
مذهبی این شهر است .بخشی دیگر نیز متأثر از شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری
مذهبی مشهد است که در جدول  1به تفکیک به هر یک از آنها اشاره شده است .موارد ارائه
شده در جدول  ،1بیانگر تمرکز بیش از اندازه کنشگران گردشگری شهر مشهد بر پتانسیلهای
گردشگری مذهبی و عدم سرمایهگذاری بهینه بر روی سایر گونههای گردشگری شهر مشهد
است .این امر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری را در این شهر تشدید نموده است .با توجه به
یافتههای پژوهشی میتوان راهکارهای متنوعی را برای ارتقای شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر
گردشگری مذهبی مشهد مدنظر قرار داد که از مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره نمود:
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تشکیل مدیریت یکپارچه گردشگری شهری از طرف نهادهای تأثیرگذار بر فرآیند توسعه
شهری در تعامل با جامعه مدنی و سرمایهگذاران بخش خصوصی یکی از مهمترین راهکارهای
پیشنهادی پژوهش حاضر است .این راهکار توسط صادقی و رهنما ( ،)8932عزیزپور و فتحی
زاده ( ،)2087سروری و ماجدی ( ،)8934قدمی ( )8930و رهنما و همکاران ( )8913نیز برای
بهبود شرایط اقتصاد سیاسی گردشگری مشهد پیشنهاد شده است .تهیه و اجرای طرح جامع
توسعه گردشگری شهری مشهد با هدف ارتقای فضای گردشگری شهری مشهد راهکار
دیگری است که عزیزپور و فتحی زاده ( )2087نیز به آن اشاره نمودهاند .ارتقای سطح مشارکت
سرمایهگذاران بخش خصوصی و جامعه مدنی در فرآیند تدوین و اجرای طرحهای توسعه
گردشگری شهری مشهد از دیگر راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر است که سروری و
ماجدی ( ،)8934سرخیلی و همکاران ( ،)8931قدمی ( )8930و رهنما و همکاران ( )8913نیز
به آن اشاره نمودهاند .راهکار پیشنهادی دیگر پژوهش ،تمرکززدایی از نظام برنامهریزی و
مدیریت گردشگری شهری در ایران است که رهنما و همکاران ( ،)8913عزیزپور و فتحی زاده
( )2087و لطفی و همکاران ( )8917نیز به آن اشاره نمودهاند.
جدول  .3اثرات اقتصاد سیاسی گردشگری مذهبی مشهد بر توزیع نامتوازن خدمات گردشگری

کنشگران
بستر اقتصاد

نقش کنشگران در بروز مسئله

شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری
مذهبی مشهد

سیاسی

مدیریت
شهری مشهد

نهادهای
دولتی

 -صدور مجوز ساخت کاربریهای تجاری

 -وابستگی نسبی مدیریت شهری به ساختار

و اقامتی فراتر از ظرفیت تحمل هسته سنتی

متمرکز سیاسی در کشور

شهر مشهد

 -عدم تعامل مستقیم نهادهای متولی

 -عدم تعامل با سرمایهگذاران بخش

گردشگری مذهبی مشهد با جامعه مدنی و

خصوصی بهمنظور توسعه متوازن خدمات

بخش خصوصی در زمینه تعدیل مسائل

گردشگری در شهر مشهد

شهری و تدوین و اجرای طرحهای توسعه

 -عدم تدوین طرح جامع گردشگری شهری

شهری مشهد

مشهد برای مدیریت اثرات فضایی

 -استفاده انحصاری رانتهای اقتصادی و
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کنشگران
نقش کنشگران در بروز مسئله

بستر اقتصاد

شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر گردشگری
مذهبی مشهد

سیاسی

آستان قدس
رضوی

سرمایهگذاران
بخش
خصوصی

شهروندان و
گردشگران

گردشگری مذهبی

سیاسی از پتانسیلهای سرمایهگذاری

 -عدم توجه بهینه به توسعه متوازن انواع

گردشگری مذهبی مشهد و ایجاد فضایی

جاذبههای گردشگری شهری مشهد

غیررقابتی برای سرمایهگذاران بخش

 -تمرکز بر پتانسیل گردشگری مذهبی شهر

خصوصی

مشهد

 -عدم سرمایهگذاری بهینه خارجی در

 -تمرکز آستان قدس بر توسعه و مدیریت

زیرساختهای گردشگری ایران به دلیل

گردشگری مذهبی با محوریت حرم مطهر

بازگشت دشوار سرمایه

رضوی

 -بخشی نگری و موازی کاری نهادهای

 -تمرکز در بهرهبرداری از پتانسیلهای

متولی گردشگری مذهبی مشهد در پاسخ به

فضایی گردشگری مذهبی مشهد پیرامون

مسائل شهری به دلیل عدم وجود چارچوبی

حرم مطهر رضوی از طریق سرمایهگذاری

فرانهادی و رسمی در هماهنگسازی

بیش از اندازه در پروژههای تجاری و اقامتی

کنشگران کلیدی گردشگری مذهبی

 رقابت برای استفاده و بهرهبرداری ازفضاهای شهری مرتبط با گردشگری مذهبی
در شهر مشهد

تقویت سایر گونههای گردشگری شهری در کنار گردشگری مذهبی مشهد عالوه بر تقلیل
هزینههای توسعه شهری ،میتواند زمینهساز توسعه متوازن خدمات گردشگری پیرامون سایر
جاذبههای گردشگری شهر مشهد باشد .مجموعه این راهکارها میتواند پراکنش نامتوازن
فضایی خدمات گردشگری در سطح شهر مشهد را تعدیل نماید.
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ایمانی شاملو ،جواد؛ رفیعیان ،مجتبی و داداشپور ،هاشم .)8931( .سوداگری شهری و واگرایی
فضایی تحلیل تحوالت فضایی کالنشهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت .فصلنامه ژئوپلیتیک-804 ،)8(82 ،
.891
بدری ،علی و طیبی ،صدراله .)8938( .بررسی عوامل مؤثر بر هزینههای گردشگری مذهبی مطالعه
موردی :شهر مشهد مقدس .برنامهریزی و توسعه گردشگری.877-819 ،)8(0 ،
تقوایی ،مسعود و صفرآبادی ،اعظم .)8930( .مدیریت گردشگری شهری با تأکید بر برنامهریزی
فضاهای شهری جاذب گردشگر مطالعه موردی شهر کرمانشاه .برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی.
.201-819
تیموری ،راضیه .)8934( .گردشگری شهری و تحول اقتصادی؛ صنعت گردشگری شهری و نقش
آن در تحول اقتصاد شهری .اقتصاد شهر.31-34 2)7(0 .

حاتمی نژاد ،حسین و عبدی ،ناصح .)8914( .اقتصاد سیاسی و فضای شهری .نشریه سیاسی-
اقتصادی ،شماره  ،291-297صفحات .201-836
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حاتمینژاد ،حسین؛ اروجی ،حسن؛ شکروی ،نگین و موالئیقلیچی ،محمد .)8939( .بررسی و
ارزیابی سایتهای گردشگری شهری (مطالعهی موردی :شهر ارومیه) .برنامهریزی و توسعه گردشگری،
.861-818 ،)9(9
حاجی نژاد ،علی؛ عنابستانی ،علی اکبر و صفریان ،محمد .)8931( .تدوین برنامه استراتژیک
گردشگری پزشکی با تأکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد .فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،)2(98 ،
.886-802
حسینی دهاقانی ،مهدی و بصیرت ،میثم .)8931( .رهیافت نظریه بازی در تحلیل بازیهای قدرت

شهری :تحلیلی بر فرایندهای ساختوساز در کالنشهر تهران .نشریه هنرهای زیبا  -معماری و
شهرسازی.800-38 ،)8(28 ،

داناییفرد ،حسن؛ الوانی ،سید مهدی و آذر ،عادل .)8919( .روششناسی پژوهش کمی در
مدیریت :رویکردی جامع .تهران :انتشارات اشراقی.
دالور ،علی .)8914( .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ،تهران :نشر ویرایش.
رضایی نیا ،حسن و جعفری ،فرهاد .)8934( .اولویتبندی راهبردهای مدیریت مقاصد گردشگری با
استفاده از مدلهای کمّی و کیفی (مطالعۀ موردی :شهر سلطانیه) .نشریه گردشگری شهری-73 ،)8(8 ،
.36
رهنما ،محمدرحیم؛ مافی ،عزت اله و اسدی ،روح اله .)8913( .تحلیل جایگاه حکمروایی خوب
شهری در مشهد با الگوی  .SWOTجغرافیا و توسعه ناحیهای .سال  ،1شماره .)2088( 81
سرخیلی ،الناز ،پورجعفر ،محمدرضا و رفیعیان ،مجتبی .)8939( .سنجش اثرات همگرایی نیروهای
مذهب و اقتصاد در شکل و فرم منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معاصر .فصلنامه مطالعات شهری؛ ،82
.808-17
سرخیلی ،الناز؛ رفیعیان ،مجتبی و تقوایی ،علی اکبر .)8931( .بررسی الگوی مدیریت تعارض
ذینفعان و ذینفوذان در ابر پروژههای شهر مشهد .جغرافیا و توسعه.811-848 ،41 ،
سروری ،هادی و ماجدی ،حمید .)8934( .بررسی تأثیر جهانیشدن بر مدیریت فضای شهری
مشهد ،هویت شهر.26-87 ،)3(29 ،
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سقایی ،مهدی ،جوانبخت قهفرخی ،زهره و مافی ،عزتاهلل .)8938( .تحلیل نقش مراکز خرید در
رابطه با گردشگری و زیارت در کالنشهرها مطالعه موردی کالنشهر مشهد .مطالعات جغرافیایی،1 ،
.808-77
سلطانی ،سحر و شاهنوشی ،ناصر .)8938( .اولویتبندی جاذبههای گردشگری عمده شهرستان
مشهد از منظر گردشگران داخلی .مطالعات گردشگری.87-1 ،)8(8 ،
صادقی ،مجتبی و رهنما ،محمّد رحیم .)8932( .تبیین ساختاری ـ کارکردی مدیریت مشارکتی
شهری (مطالعهی موردی :شهر مشهد) .پژوهشهای جغرافیای انسانی.814-863 ،)8(41 ،
صالحیفرد ،محمد .)8916( .مشهد ،اقتصاد زیارت و گردشگری .جستارهای شهرسازی،)6(8 ،
.78-66
ضرغامبروجنی ،حمید و توحیدلو ،معصومه .)8930( .الگوی مدیریت اثربخش گردشگری  -مورد
مطالعه :مقصد مذهبی مشهد .مطالعات مدیریت گردشگری.12-21 ،7 ،
عزیزپور ،فرهاد و فتحی زاده ،فرح .)2087( .موانع و چالشهای تحقق مدیریت یکپارچه
گردشگری در کالنشهر مشهد .نشریه گردشگری شهری.60-47 ،)2(4 ،
فیروزجائیان ،علیاصغر؛ یوسفی ،ندا و میرمحمدتبار ،سیداحمد( .)8939( .فرا تحلیلی از تحقیقات
موجود) تحلیل کارکردی گردشگری مذهبی در ایران .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری،)1(9 ،
.861-849
قدمی ،مصطفی .)8930( .ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری
نمونه مورد مطالعه کالنشهر مشهد .مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای.12-13 ،)9(8 ،

کاظمیان ،غالمرضا .)8919( .تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمانیابی فضا،
تالش برای طراحی مدل نمونه منطقه کالنشهری تهران .تهران :گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری.
کاظمیان ،غالمرضا و جلیلی ،سید مصطفی .)8934( .تحلیل قدرت ذینفعان کلیدی در فرآیند
سیاستگذاری طرح جامع تهران .فصلنامه معماری و شهرسازی.811-893 ،81 ،
کاظمیان ،غالمرضا و میرعابدینی ،سیده زهره .)8930( .آسیبشناسی مدیریت یکپارچه شهری در
تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری .هنرهای زیبا معماری و شهرسازی.91-27 ،46 ،
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کریمی ،صدیقه و نصر ،احمدرضا .)8932( .روشهای تجزیهوتحلیل دادههای مصاحبه .دو فصلنامه
پژوهش.34-78 ،)8(4 ،
کاظمیان ،غالمرضا و میرعابدینی ،سیده زهره .)8930( .آسیبشناسی مدیریت یکپارچه شهری از
منظر سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری ،نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی-27 2)46(9 ،
.91
لطفی ،حیدر ،سلطانی ،ناصر و اقبالی ،ناصر .)8917( .گردشگری ،دولت و اقتصاد سیاسی در ایران،
فصلنامه چشمانداز جغرافیایی.888-17 ،7 ،
لطفی ،حیدر ،سلطانی ،ناصر و اقبالی ،ناصر .)8917( .گردشگری دولت و اقتصاد سیاسی در ایران.
فصلنامه چشمانداز جغرافیایی.888-17 ،)7(9 ،
محملی ابیانه ،حمیدرضا .)8930( .مقایسه تطبیقی مکاتب مطالعات مورفولوژی شهری بهمنظور
تکمیل آن بر اساس دستگاه تحلیلی مکتب اقتصاد سیاسی فضا .آرمانشهر.878-813 ،7 ،
مالزم الحسینی ،محمدکاظم ،رجوعی ،مرتضی و مرادی ،محسن .)2087( .تأثیر توسعه اماکن

گردشگری بر رضایتمندی گردشگران مذهبی (مطالعه موردی :کالنشهر مشهد) .مطالعات مدیریت
گردشگری.842-829 ،)93(82 ،
مهدوی وفا ،حبیب اله ،رضویان ،محمدتقی و مؤمنی ،مصطفی .)8911( .نقش اقتصاد سیاسی در
ساختار فضایی تهران و پیرامون .مجله محیطشناسی.84-8 ،)10( ،
مؤمنی ،مصطفی ،صرافی ،مظفر و قاسمیخوزانی ،محمد .)8917( .ساختار و کارکرد گردشگری
مذهبی فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کالنشهر مشهد .جغرافیا و توسعه.91-89 ،)6(8 ،
نوروزی ،لیال .)8916( .گردشگری و توسعه آن در مشهد (زمینههای موجود و چشمانداز مطلوب).
جستارهای شهرسازی.61-11 ،)6(8 ،
نوغانی ،محسن و قهرمان ،آرش .)8939( .اقتصاد سیاسیِ گردشگری در شهر و داللتهای راهبردی
آن در توسعه شهری مشهد .اولین همایش بینالمللی توسعه گردشگری ایران.8802-8013 ،8 ،
& Ashworth, G. (2012). Do we Understand Urban Tourism? Tourism
Hospitality, 1(ssue 4), 1-4.
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