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Aims Religious-historical tourism is considered an important factor in urban development; because it 
has a high potential to attract tourists and is considered one of the most important and prosperous types 
of tourism, which has significant effects on various dimensions of society. This study aimed to investigate 
the indigenous requirements set for the development of religious-historical tourism in Zanjan.
Methodology This descriptive-analytical research is applied in terms of purpose and qualitative in 
terms of method, which was conducted in Zanjan, Iran, in 2021-2022. 17 experts (specialists, university 
professors, and Zanjan city managers) were selected for interviews in the framework of final theoretical 
saturation, using purposive sampling. Data were analyzed using the Grounded theory method.
Findings 39 concepts, 12 semantic units, and 8 categories (advertising, integrated tourism management, 
infrastructure development, strengthening the culture of tourism, utilization of specialized forces, rules 
and regulations, development of a strategic plan, and tourism crisis management) were extracted from 
the interviews with experts using contextual theory.
Conclusion Religious-historical tourism has been effective in Zanjan city development in terms of 
developing an indigenous model. The proposed suggestions in the form of categories are important to 
the sustainable development of religious-historical tourism in Zanjan city.
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 چکیده
ی شهرها محسوب عامل مهمی در توسعه تاریخی-گردشگری مذهبی اهداف:

 رترین و پو یکی از مهم داشتهب گردشگران زیرا توان باالیی برای جذشود، می

که اثرات قابل توجهی را در ابعاد مختلف  استهای گردشگری ترین گونهرونق

مجموعه الزامات بومی توسعه ارایه ، پژوهشاین . هدف از گذاردمیجای  جوامع بر

 .بود تاریخی زنجان -گردشگری مذهبی

در شهر زنجان انجام  ١٤٠٠ل در سا، تحلیلی-توصیفی این پژوهش شناسی:روش

 شگاه و مدیران(متخصصان، اساتید دانخبرگان  نفر از ١٧شد. جمعیت نمونه شامل 

ب ، به منظور مصاحبه انتخاهدفمند گیرینمونه با استفاده ازبود که  شهری زنجان)

 شد.تجزیه و تحلیل  بنيادداده نظريهاطالعات با استفاده از شدند. 

 ۳۹، ایزمینه نظريهیج مصاحبه با افراد خبره با استفاده از روش از نتا ها:یافته

تبلیغات، مدیریت یکپارچه گردشگری، شامل مقوله   ۸واحد معنایی و  ۱۲مفهوم، 

های متخصص، گیری از نیروها، تقویت فرهنگ گرشگری، بهرهتوسعه زیرساخت

 استخراجگردشگری  قوانین و مقررات، تدوین برنامه راهبردی و مدیریت بحران

 شد.

تاریخی بر توسعه شهر زنجان جهت تدوین الگوی -گردشگری مذهبی گیری:نتیجه

ه جهت دستیابی بها، ه شده در قالب مقولهیپیشنهادت ارا تاثیرگذار است.بومی 

 .دارد اهمیت بسیارتاریخی در شهر زنجان  -توسعه پایدار گردشگری مذهبی

شهر  ،ایزمینه نظريه روش مذهبی، -ری تاریخیتوسعه بومی، گردشگ: کليدواژگان

 زنجان 
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 مقدمه

 Ghasemi] ا استیدن ین صنعت خدماتیترگسترده صنعت توریسم
et al., 2017] اهاز زمینه که عالوه بر منفعت اقتصادی در بسیاری 

و تحوالتی  [Heydari et al., 2013] کندمی نقش اساسی ایفا

 مردمبنیادی در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آداب و رسوم 

بهبود کیفیت زندگی و  یهمچنین محملی برا ؛وردآبه وجود می

ان یاز م. [Kasimati, 2005] بهبود اقتصاد جوامع محلی است

د، یم و جدیقد یایدن یهان تمدنیادو نم یاتیح یهاشاخص

 یآن را مرزها ییایجغراف هاست كه گستر  یتنها نماد یگردشگر 

ن ییتع یلمرو اقتدار قومو ق یمات ادار یكشورها، تقس یاسیس

 ی، صنعتیگردشگر  .[Sepahpanah et al., 2014] كندینم

مختلف است كه  یها و فضاهامكان یبخش براتیساز و هوتیهو

 & Meshkini] ردیگیجاذب شكل م یوجود عنصر به واسطه 
Daviran, 2013] لیدر حال حاضر در حال تبد ی. اقتصاد گردشگر 

جهان است و در  یاقتصاد تجار  یاز ارکان اصل یکیشدن به 

 ودهدریافت نمای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه توجه فزاینده

از  یار یبس ،نیافزون بر ا .[Kasimati & Dawson, 2009] است

ه ب یز از صنعت گردشگر یگذاران توسعه ناستیزان و سیربرنامه

-مهتواند با برنایکنند که میاد میدار یتوسعه پا یعنوان رکن اصل
 یهاتیو محدودها فرصت ییو مناسب و شناسا یاصول یز یر

سعه تو ،جهیو در نت یدر توسعه مناطق شهر  ی، نقش موثر یگردشگر 

 Meshkini]بر عهده داشته باشد یصاد ملبه اقت یبخشو تنوع یمل
& Heidari, 2011; Khakpour et al., 1400] طی نیم قرن .

ای یافته است و هر سال های گردشگری ابعاد گسترده، فعالیتاخیر

ده کنند، افزوهای مختلف سفر میبر تعداد مسافرانی که با انگیزه

مان جهانی . مطابق برآورد ساز [Ghasemi et al., 2017] شودمی

میلیون نفر و  ٢٥ تقریبا ١٩٥٠ردشگران دنیا در سال گردشگری، کل گ

میلیون نفر بوده است که این رقم در سال  ٧٠٠حدود  ٢٠٠٠در سال 

میلیارد نفر خواهد رسید. این ارقام، نشانگر رشد  ١٫٦به حدود  ٢٠٢٠

 بنابراین، با .است ٢٠٠٠تا  ١٩٥٠ ه، ازسال ٥٠ هدرصدی در یک دور  ٧

توان گفت صنعت می ،ه شدهیهای اراستناد به آمار و گزارشا

گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پردرآمدترین صنعت 

از  %١٠از تولید ناخالص،  %١١که  طوری در ابعاد جهانی است؛ به

گذاری جهانی را به خود از سرمایه %٥از صادرات و  %٥اشتغال، 

 ,.Ghanbari et al., 2014; Omrani et al] اختصاص داده است
جهان این صنعت پویا را به عنوان  ی. بسیاری از کشورها[2018

ار ساخت منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه

که دارای  [Kiani & Irvani, 2018] دانندزیربنایی می

 ,.Jerry et al]است  ایالزم برای توسعه پایدار منطقههای پتانسیل
هم توسعه و کاهش های مو به عنوان یکی از ابزارها و مولفه [2011

بنابراین . [Rodriguez et al., 2011]رود می محرومیت به شمار

ه عنوان یک استراتژی موفق در بهبود و ارتقای بتواند گردشگری می

ای در مناطق شهری و روستایی مورد استفاده قرار توسعه منطقه

 .[Psaltopoulos et al., 2011] گیرد

که مورد توجه و بازدید گردشگران  یترین فضاهاییکی از مهم ،امروزه

 ایجاد نموده، های بسیاری برای گردشگرانقرار گرفته و فرصت

. آنچه که فضاهای یک شهر را پویا و جذاب هستندفضاهای شهری 

ب گردشگران ساخته و سبب ایجاد رضایت در بین شهروندان و جذ

 بصری و منظر شهری است یغنی، زیبای فرهنگشود، تاریخ، می

[Sarvar et al., 2015]مذهبی، به دلیل  -های تاریخی. مکان

شهرها، از ارزش بسیار زیادی جهت جذب گردشگر نمایش هویت

ها در . اهمیت این بافت[Teimouri et al., 2014] برخوردارند

فرهنگی شهرها به عنوان نماد هویت، اصالت شهر و میراث با ارزش 

امروزه،  [Abbaszadeh et al., 2015]. بر کسی پوشیده نیست

در راستای کسب درآمد و همچنین جهت  تاریخی -گردشگری مذهبی
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های مختلف قرار گرفته است. حفظ میراث فرهنگی مورد توجه کشور

 ،ایتواند در راستای توسعه منطقهتوسعه گردشگری مذهبی می

 افزایش درآمد و حفظ ملی،بعد و در شود افزایش اشتغال سبب 

 & Aghajani] باشد میراث فرهنگی را به دنبال داشته
Farahanifard, 2015]. 

های مختلفی به تاثیر های موجود، از جنبهمحققان در پژوهش

 اند.سرمایه اجتماعی در توسعه شهری پرداخته

 
 در حیطه سرمایه اجتماعی و توسعه پیشینه مطالعاتی )۱جدول 
 نتایج عنوان منبع

Paasi, 2003 گیری هویت فردی و گردشگری زیارتی، نمایشی از پذیرش رو به رشد شکل گردشگران زیارتی

راهی برای کاوش مفهوم حقیقت، اخالق و باورهاست که در جوامع غربی 

 شوند.مینادیده گرفته 

Taqvaei et al., 2010 ی(مطالعه مورد یمذهب یبر توسعه گردشگر  یلیتحل: 

 ی)هرستان نورآباد ممسنش

 یموانتیح میصح یز یرو برنامه یبه منطقه نورآباد ممسن یتیرینگاه مد با

 یطیمحایجاد ت یرامون آن و در نهایط پیها و محامامزاده یایشاهد اح

 .میباش یگردشگران مذهب مناسب جهت جذب

Soltani & Mirnajaf, 2014  ی تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهر

 )اده جعفر یزدز امام :(مطالعه موردی

های مدیریتی های گردشگری مذهبی بیشترین تاثیر و شاخصشاخص

 .کمترین تاثیر را در توسعه گردشگری مذهبی امامزاده جعفر دارند

Firouzjaeian Galoogah et 
al., 2014 

مذهبی در ایران (فراتحلیلی از  یگردشگر  یکارکرد تحلیل

 )تحقیقات موجود

اساسی در  یهامذهبی موجب بهبود زیرساخت یده نظام زیستی گردشگر خر 

توریستی  یمنطقه، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدها و بهبود اقتصاد شهرها

 .شده است

Kaveh Pishkhatam et al., 
2018 

بر نقش حرم مطهر احمدبن موسی الكاظم شاه  یلیتحل

 رازیچراغ (ع) در توسعه گردشگری مذهبی ش

بر توسعه صنعت گردشگری عالوه ،ن مكان مقدسیردشگران به اورود گ

ه داشتراز یو فرهنگی ش یر مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعیمذهبی تاث

 .است

Hashemi, 2020 پذیری توسعه گردشگری مذهبیراهبردهای رقابت 

 ر)مطالعه موردی: شهرستان رضوانشه(

کده توریستی با امکانات ها و دهراهبردهای عواملی نظیر ایجاد اردوگاه

های اقامتی، توریستی و تفریحی در حاشیه مکان مذهبی، ایجاد کمپین

شفارود نزدیک به اماکن  چافرود وهای حاشیه رودخانه توریستی در زمین

 .اندداشتهمذهبی، بیشترین وزن را در بین راهبردهای توسعه گردشگری 

Collins-Kreiner, 2020 اندازی مینه دین و جهانگردی و راهش در ز مروری بر پژوه

های علمی پژوهشی گردشگری درباره ساالنه مجموعه

 دین و جهانگردی

در این پژوهش دین و جهانگردی از نظر توسعه و پیشرفت، و پیوند دین و 

 .جهانگردی از دیدگاه آکادمیک تحلیل شده است

Luz, 2021 بر بعد مذهبی در واقع نوعی توریسم مذهبی است که مناسک حج عالوه زیارت و گردشگری مذهبی در اسالم

 .ابعاد اجتماعی و اقتصادی را در بر دارد

Saberi et al., 2021  تحلیل اثرات حضور گردشگران مذهبی غیر ایرانی بر

منطقه ثامن  کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی:

 )شهرداری مشهد

د قطاع یک، بیشترین حضور گردشگری مذهبی خارجی در منطقه ثامن مشه

بر بعد اقتصادی زندگی شهروندان داشته  ٣٥٣/٣تاثیر خود را با میانگین 

 .است

Faraji Darabkhani & 
Moradi, 2021 

دار پای تحلیل نقش گردشگری مذهبی اربعین در توسعه

 مرزی -شهرهای گذرگاهی

 (مطالعه موردی: مهران) 

 ی پایدار شهری و توسعهشگری مذهبی مثبت و معناداری بین گردرابطه

 .مهران وجود دارد

 
که به مواردی از آنها اشاره شده است، در حوزه ی اکثر تحقیقات

 -توسعه اقتصادیو گردشگری مذهبی و رابطه آن با توسعه شهری 

یا به بررسی گردشگری مذهبی در کیفیت اجتماعی بوده است و 

اند. پرداخته پذیری گردشگری مذهبیهای رقابتزندگی، و راهبرد

نتایج بیشتر مطالعات صورت گرفته نشان داد که رابطه مثبت و 

معناداری بین گردشگری مذهبی و توسعه شهری و کیفیت زندگی 

ام انجروش کمی استفاده از وجود دارد. همچنین بیشتر مطالعات با 

 .روش کیفی در هیچ یک از مطالعات به کار گرفته نشده استو  شده

ای و استفاده از نظرات زمینه نظريهبا استفاده از  ،وهشپژاین اما در 

به تحلیل الزامات بومی توسعه  ،متخصصان حوزه گردشگری

  تاریخی زنجان پرداخته شد. -گردشگری مذهبی

ه در که ریش دوجه به فرهنگ و تاریخ باستانی خوسرزمین ایران با ت

ستانی که در جای تاریخ کهنسال این مرز و بوم دارد، و نیز آثار با

در ردیف یکی از کشورهای مهم جهان  شودجای این کشور دیده می

های گردشگری قرار به لحاظ جایگاه تاریخی، فرهنگی و سایر جاذبه

ران در یخاص ا تاریخی -یت مذهبیبه لحاظ موقع ،همچنین. دارد

ارد؛ د یجایگاه قابل توجه یگر، این نوع گردشگر ید یان كشورهایم

ان یاد یهاو عبادتگاه یخیتار هیكه تنوع مراكز، آثار و ابن یابه گونه

م ا كیران را در تمام دنیت ایمختلف در مناطق مختلف كشور، موقع

 ,Ahmadi Shapourabadi & Sabzabadi]ر كرده استینظ
که همواره در طول قرون گذشته مورد  ییکی از شهرهای .[2011

ان زنج شهر   است  بوده  مذهبی -تاریخی  حوزه توجه گردشگران در 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ـــــــ یعباس دیسع ۸۴
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مذهبی و  -های تاریخی. شهر زنجان با برخورداری از جاذبهاست

ی طبیعی و موقعیت خاص جغرافیایی به عنوان محور عمده

  Heydari et] شودگردشگری در شمال غرب کشور محسوب می
al., 2013] . ،این شهر به علت برخورداری از تاریخ و تمدن کهن

ست و از این راوانی را در خود جای داده اآثار تاریخی و مذهبی ف

ار ی تاریخی متعلق به ادوغنی است. آثار و ابنیه لحاظ دارای پیشینه

ی شهر، کهن نیز در جای جای این شهر وجود دارد. در داخل محدوده

های تاریخی زیادی وجود دارد که از آن جمله آثار، بناها و محوطه

ترین بازار ایران است اشاره کرد. در توان به بازار زنجان که طویلمی

 مذهبی به ثبت رسیده است -اثر تاریخی ٢٣ ،محوطه شهر زنجان

[Armanshahr Consulting Engineers, 2006]. به زنجان 
اسالم  جهان قربانگاه دومین ایران و معنوی پایتخت دهمین عنوان

 اجد،مس در پرشور هایو سوگواری عزاداری برگزاری منا) با از (بعد
 و شهرها از گردشگران جذب مذهبی در اماکن سایر و هاحسینه

 دسته دو برگزاری با شهر این بسزایی دارد. نقش مختلف کشورهای
 دو مسجد قالب در محرم و یازدهم هشتم روزهای در عزاداری
 و ترینطوالنی عنوان به اعظم زنجان یهزینب و اعظم هحسینی
 و مختصات به ه(توج عزاداری کشور دسته ترینتپرجمعی

 شهرهای از را زیادی زنجان)، گردشگران شهر جغرافیایی مشخصات
 & Meshkini] ستا رایاطراف پذ کشورهای و نزدیک و دور

Daviran, 34]نماد مذهبی شمال غرب کشور محسوب  ،. این شهر

به عنوان دهمین میراث معنوی کشور  ١٣٨٧و در اسفند شود می

های تاریخی شهر زنجان از موجود در بافتثبت شد. اماکن زیارتی 

ای که بررسی میزان تراکم ارزش خاصی برخوردار هستند، به گونه

های تاریخی کاربری اراضی موجود در اطراف اماکن مذهبی در بافت

ن ای بودن ایدهنده نقش هستهبا بیشترین میزان فشردگی نشان

ت ست و این بافگیری و رشد فیزیکی این شهر امراکز در روند شکل

 Zanjan] تواند میزبان گردشگران داخلی و خارجی مختلف باشدمی
City Master Plan, 2019]های هینحسی و مساجد ،. در نتیجه

های شهر زنجان به لحاظ تاثیرات و پیامدهای مثبت در زمینه

مختلف اجتماعی، هنری، مذهبی، تاریخی، اقتصادی و روانشناسی 

 .از اهمیت زیادی برخوردار هستند ،زنجاندر سبک زندگی شهری 
مذهبی در شهر زنجان، گویای  -تاریخی آثار و مناسکوجود این 

پویایی این مجموعه فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، هنری و مذهبی 

شهر زنجان با دارا بودن این  با این حال، .در طول زمان بوده است

 چنان برایمذهبی هم -همه قابلیت و پتانسیل گردشگری تاریخی

مجموعه الزامات  ارایه ،پژوهشاین  آشنا است. هدف ازگردشگران نا

 تاریخی زنجان بود. -بومی توسعه گردشگری مذهبی

 

  شناسیروش
ردآوری عات گاطالبا استفاده از این پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی 

نجام ا ۱۴۰۰ای و میدانی در سال کتابخانه-شده به صورت اسنادی

مصاحبه عمیق بدون ساختار ات میدانی با استفاده از اطالع شد.

این مطالعه بر اساس . شد آوریجمعمبتنی بر مطالعه اکتشافی 

 ربینکوو  اشتروسسیستماتیک  رویکرد با بنیادداده نظريهروش 

مبتنی بر روشی کامال  یابی. از آنجا که نظریه زمینهشد انجام

های موجود، به ودن نظریهجای آزمه گر بپژوهش ،استاستقرایی 

 .پردازدمیتدوین نظریه 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه) ١شکل 



 ۸۵ زنجان یخیتار-یمذهب یتوسعه گردشگر  یوممجموعه الزامات بـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنابراین، متغیرهای مورد بررسی بر اساس چارچوب نظری و بر 

 & Esfandiari]ند ها شناسایی و اکتشاف شداساس مقوله
Imankhan, 2019]. ها (مبتنی بر زمینه) نظریه برخاسته از داده

ن که برای نخستی بودشده پژوهش کیفی های شناخته روشیکی از 

بنیان نهاده شد. معموال پژوهشگرانی به  اشتراوسو  گلیزربار توسط 

که موضوع مورد مطالعه آنها در مطالعات  آورندمیاین روش روی 

 ه استشدطور سطحی به آن توجه  گرفته یا به قبلی مورد غفلت قرار

[Mertens, 2007]. 

 ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری بازدهتحلیل دا
ها) و کدگذاری (پروردن مقوله ها)، کدگذاری محوری(شناسایی مقوله

 ها) انجام شد(انتخاب نهایی مقوله انتخابی یا گزینشی

[Esfandiari & Imankhan, 2019; Glaser, 2017].  مراحل

 :داده بنیاد به شرح ذیل بود نظريهاجرای 

  بازنگری

 .شدای برای ورود به عملیات تحلیل محسوب این مرحله مقدمه

ها، برای جلوگیری از داوری شخصی در هنگام ترتیب داده

، پژوهشگرهای شخصی یادداشت و های ضبط شدهمصاحبه

. این کار به عدم گرفتو مورد بازنگری و اصالح قرار  ی شدآور جمع

 .نموددر امر تحلیل کمک های پژوهشگر دخالت عقاید و ارزش

  های معنایی (کدگذاری باز)استخراج داده

 یحبندی و تشرگذاری، دستهکدگذاری باز شامل شناسایی، نام

درک مفاهیم  هدف این مرحله، .است هاهای موجود میان دادهپدیده

 فتهبرگر . برخی از مفاهیم از دانش پیشین بود مصاحبهمستتر در 

شده  قیدکنندگان مشارکت و یاپژوهشگر توسط  دیگر، شد و برخی

 . اضافه شدهای موجود و به داده

  دهی مقوالتکدگذاری ثانویه و شکل

ل های ثانویه تبدیهای اولیه به علت فراوانی به کددر مرحله بعد، کد

). چند کد گرفتهای مشابه قرار های اولیه در قالب طبقهشد (کد

  .شدثانویه تبدیل به یک کد مفهومی 

  ها و مضامین اصلی (کدگذاری محوری)استخراج مقوله

های تولید شده (در مرحله برقرای رابطه بین طبقه ،این مرحله در

  انجام شد.کدگذاری باز) 

  پردازی (کدگذاری انتخابی)نظریه

الزامات به عنوان ای، مقوالت به دست آمده در ساخت نظریه زمینه

 .ندمحسوب شدان مذهبی زنج -بومی گردشگری تاریخی
) تا مرحله اشباع (کفایتهدفمند صورت  گیری غیراحتمالی بهنمونه

مصاحبه عمیق صورت گرفت.  ۱۷ ،در مجموع. نظری پیش رفت

 شدند.دقیقه ضبط و یادداشت  ۹۰تا  ۶۰ها بین مصاحبه
 

 هایافته
نفر مرد  ۱۵متخصصان در حوزه مطالعات شهری، از  نفر ۱۷از میان 

 سال و میانگین سنی ۶۵تا  ۳۵ودند. دامنه سنی آنها از نفر زن ب ۲و 

ریزی شهری و برنامه، هانمونهال بود. رشته تحصیالت س ۴۵ آنها

 نفر اساتید دانشگاه ۱۱کننده، مشارکتنفر  ۱۷از میان  .بود گردشگری

های شهری از جمله نفر از متخصصان در سازمان ۶و  زنجان

 .)۱(جدول  بودندگردشگری  شهرداری، اداره میراث فرهنگی و

 
 های مورد بررسیمشخصات دموگرافیک نمونه )۱جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 ۷۶/۱۱ ۲ زن جنس

 ۲۳/۸۸ ۱۵ مرد

 ۱۰۰/۰ ۱۷ ریزی شهری و گردشگریبرنامه رشته تحصیلی

 ۷۰/۶۴ ۱۱ اساتید دانشگاه شغل پاسخگویان

 ۷۶/۱۱ ۲ شهرداری

 ۵۲/۲۳ ۴ ریگی و گردشگاداره میراث فرهن

 ۵۲/۲۳ ۴ ۴۵-۳۵ سن پاسخگویان

۴۵-۵۵ ۱۱ ۷۰/۶۴ 

۵۵-۶۵ ۲ ۷۶/۱۱ 

 

های حاصل از پژوهش سازی دادهادامه به بررسی مفهومدر 

 ۳۹به طور کلی حدود ، ۲(کدگذاری باز) پرداخته شد. مطابق جدول 

  .شدمفهوم از متون مصاحبه استخراج 

می های مفهونتایج کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه، کد، ۳در جدول 

 ای معنایی از جملههواحد ،در این مرحله شد.و مقوالت ارایه 

پا  دست و رهاسازی گردشگری از قوانینبازاریابی، انسجام سازمانی، 

 ،توسعه فرهنگی ،های جامع تخصصیتدوین برنامه و طرحگیر، 

یشگیری و پ، تشکیل کمیته تخصصی، پیوند گردشگری با دانشگاه

تدوین سند  ،های دسترسیزیرساخت، تصویرسازی، کاهش اثرات

 .ندشداستخراج  وایی شایستهحکمرو  راهبردی
 

 ها و مضامین اصلیمقوله )۴جدول 

 واحد معنایی مقوله دیفر 

 بازاریابی تبلیغات ۱

 تصویرسازی

مدیریت یکپارچه گردشگری در  ۲

 هابین سازمان

 انسجام سازمانی

 حکمروایی شایسته

های جامع تدوین برنامه و طرح تدوین برنامه راهبردی ۳

 تخصصی

 تدوین سند راهبردی

دست و  رهاسازی گردشگری از قوانین قوانین و مقررات ۴

 پاگیر

تقویت فرهنگ گردشگری در  ۵

 شهر

 توسعه فرهنگ

گیری از نیروهای بهره ۶

 متخصص

 پیوند گردشگری با دانشگاه

 تشکیل کمیته تخصصی

 های دسترسیزیرساخت هاتوسعه زیرساخت ۷

 پیشگیری و کاهش اثرات بحران مدیریت بحران گردشگری ۸
 

ها و مضامین اصلی شناسایی شد. ، مقوله۴ول در نهایت مطابق جد

. تفواحد معنایی بازاریابی و تصویرسازی در مقوله تبلیغات قرار گر 

های معنایی انسجام سازمانی و حکمروایی شایسته نیز در واحد

 ها قرار گرفت.مقوله مدیریت یکپارچه گردشگری در بین سازمان

های جامع حو طر های معنایی تدوین برنامه همچنین واحد
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تدوین برنامه راهبردی تخصصی و تدوین سند راهبردی در مقوله 

معنایی رهاسازی گردشگری از قوانین  در ادامه نیز واحد قرار گرفت.

معنایی توسعه  واحد اگیر در مقوله قوانین و مقررات،دست و پ

های واحده تقویت فرهنگ گردشگری در شهر، فرهنگ در مقول

گری با دانشگاه و تشکیل کمیته تخصصی در معنایی پیوند گردش

 هایواحد معنایی زیرساخت های متخصص،گیری از نیرومقوله بهره

ها و در نهایت واحد معنایی دسترسی در مقوله توسعه زیرساخت

 یریت بحران گردشگریپیشگیری و کاهش اثرات بحران در مقوله مد

   .قرار گرفتند
گانه به هشتدایمیک ارتباط مقوالت عمده ا، مدل پار ۲شکل ر د

 .ه استتصویر کشیده شد

 
  پژوهش (کدگذاری باز)های حاصل از سازی دادهمفهوم) ۲جدول 
 مفاهیم (کدگذاری باز) ردیف

 رسانیتصویرسازی و اطالع ۱

 تاریخی برای تقویت انگیزه اصلی گردشگران مذهبی و تاریخی -های مذهبیتوسعه جذابیت ۲

 های ایرانتاریخی و معرفی آنها به گردشگران سایر شهر -های دینیها و ظرفیتشناسایی توانمندی ۳

 تاریخی -های فرهنگی مناسب گردشگران مذهبیمحصوالت و بستهتوصیف  ۴

 مذهبی و تاریخی با هویت تصویرسازی و طراحی لوگو ۵

 طراحی هویت بومی شهر زنجان در راستای گردشگری تاریخی و مذهبی  ۶

 تاریخی در اماکن گردشگری -های مذهبیداری و برگزاری رویدادهای رویدادمگسترش زیرساخت ۷

 های مرتبط با گردشگریه برنامهیجلب مشارکت مردمی در ارا ۸

 ها و وسایل دسترسی به اماکن گردشگری کیفیت و تنوع راه ۹

 های حمل و نقل عمومی کیفیت و تنوع سامانه ۱۰

 تغییر نگرش مسئوالن نسبت به عدم ورود ساکنین بومی به منافع گردشگری ۱۱

 برخورد مناسب با گردشگران  ۱۲

 های خارجیهای ایران و کشورشناخت صحیح روحیات و فرهنگ گردشگران از سوی شهر ۱۳

 های متخصص دانشگاهی در حوزه گردشگریکارگیری نیروه ب ۱۴

 های جوان دانشگاهی در عرصه گردشگریاستفاده از نیرو ۱۵

 خی و مذهبیهای مربوطه گردشگری تاریای از شهرداری، شورای شهر و ارگانتشکیل کمیته ۱۶

 های شهری زنجان در راستای توسعه گردشگریهماهنگی سازمان ۱۷

 های شهریافزایش ثبات مدیریتی در بین سازمان ۱۸

 هاگیری از تفکر سیستمی در سازمانبهره ۱۹

 تاریخی -اصالح قوانین در رابطه با ورود گردشگران به اماکن مذهبی ۲۰

 گیرگردشگری از قوانین دست و پابا  های مرتبطرهاسازی سازمان ۲۱

 مذهبی شهر -های تاریخیانداز جاذبهچشم تدوین ۲۲

 های شهر زنجانهای اولیه به منظور جذب گردشگران به سوی جاذبهتدوین طرح و برنامه ۲۳

 مذهبی -ع به منظور جذب گردشگران تاریخیهای کالن و برنامه مشخص و جامگذاری و تدوین خط مشیلزوم سیاست ۲۴

 تاریخی -های الزم به منظور افزایش ماندگاری گردشگران مذهبیها و راهکارتدوین برنامه ۲۵

 مدت برای توسعه گردشگری مدت، کوتاهمدت، میانهای جامع و تخصصی بلندها و طرحتدوین برنامه ۲۶

 های موجوددر نظر گرفتن حقوق ذینفعان در هر یک از ظرفیت ۲۷

 های شهریری در سازمانساالشایسته ۲۸

 های شهریکارایی و اثربخشی سازمان ۲۹

 سازیظرفیت ۳۰

 شفافیت در پاسخگویی ۳۱

 هاگذاران و اعضای هیئت علمی دانشگاهای از سرمایهتشکیل کمینه ۳۲

 آموزش مردم در زمینه جذب گردشگر ۳۳

 شناسایی خطرات و احتماالت ۳۴

 ی مشکالتبینهای عملیاتی و پیشروش ۳۵

 تشکیل شبکه محلی  ۳۶

 یدکووئ همچون اپیدمی بحرانی تشکیل تیم مدیریت بحران گردشگری مذهبی در مواقع ۳۷

 سازیتمرینات شبیه ۳۸

 تامین خدمات اضطراری ۳۹
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 هاشده از مصاحبههای معنایی استخراجواحد) ۳جدول 

 شاهد مثال واحد معنایی

 تاریخی برای تقویت انگیزه اصلی گردشگران مذهبی و تاریخی -های مذهبیتوسعه جذابیت بازاریابی

 های ایرانران سایر شهرمعرفی آنها به گردشگ وهای دینی و تاریخی ها و ظرفیتشناسایی توانمندی

 تاریخی -های فرهنگی مناسب گردشگران مذهبیتوصیف محصوالت و بسته

 های شهری زنجان در راستای توسعه گردشگریسازمان هماهنگی انسجام سازمانی

 های شهریافزایش ثبات مدیریتی در بین سازمان

 هاگیری از تفکر سیستمی در سازمانبهره

ی از قوانین دست رهاسازی گردشگر 

 و پا گیر

 تاریخی -ا ورود گردشگران به اماکن مذهبیاصالح قوانین در رابطه ب

 گیربا گردشگری از قوانین دست و پا های مرتبطرهاسازی سازمان

های جامع تدوین برنامه و طرح

 تخصصی
 های متخصص دانشگاهی در حوزه گردشگریکارگیری نیروه ب

 وان دانشگاهی در عرصه گردشگریهای جاستفاده از نیرو

 تغییر نگرش مسئوالن نسبت به عدم ورود ساکنین بومی به منافع گردشگری توسعه فرهنگی

 تقویت فرهنگ بومی

 های خارجیهای ایران و کشورشناخت صحیح روحیات و فرهنگ گردشگران از سوی شهر

 نشگاهی در حوزه گردشگریهای متخصص داکارگیری نیروه ب پیوند گردشگری با دانشگاه

 های جوان دانشگاهی در عرصه گردشگریاستفاده از نیرو

 های مربوطهای از شهرداری، شورای شهر و ارگانتشکیل کمیته تشکیل کمیته تخصصی

 هاگذاران و اعضای هیئت علمی دانشگاهای از سرمایههتتشکیل کمی

 التشناسایی خطرات و احتما پیشگیری و کاهش اثرات

 بینی مشکالتهای عملیاتی و پیشروش

 تشکیل شبکه محلی

 تشکیل تیم مدیریت بحران

 سازیتمرینات شبیه

 تامین خدمات اضطراری

 تاریخی -مذهبی  های با هویتتصویرسازی و طراحی لوگو تصویرسازی

 مذهبی -زنجان در راستای گردشگری تاریخیطراحی هویت بومی شهر 

 رسانیی و اطالعتصویرساز 

 تاریخی در اماکن گردشگری -های مذهبیهای رویدادمداری و برگزاری رویدادزیرساخت گسترش های دسترسیزیرساخت

 های مرتبط با گردشگریه برنامهیجلب مشارکت مردمی در ارا

 ها و وسایل دسترسی به اماکن گردشگریکیفیت و تنوع راه

 ل و نقل عمومیهای حمکیفیت و تنوع سامانه

 آموزش مردم در زمینه جذب گردشگر

 مذهبی شهر -های تاریخیجاذبهانداز تدوین چشم تدوین سند راهبردی

 های شهر زنجانهای اولیه به منظور جذب گردشگران به سوی جاذبهتدوین طرح و برنامه

 مذهبی -منظور جذب گردشگران تاریخی ع بههای کالن و برنامه مشخص و جامگذاری و تدوین خط مشیلزوم سیاست

 تاریخی -یهای الزم به منظور افزایش ماندگاری گردشگران مذهبها و راهکارتدوین برنامه

 های شهریساالری در سازمانشایسته حکمروایی شایسته

 های شهریکارایی و اثربخشی سازمان

 سازیظرفیت

 شفافیت در پاسخگویی
 

 
 مذهبی -مقوالت بومی گردشگری تاریخی) ۲شکل 
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 بحث

 گردشگری توسعه بومی الزامات مجموعه هدف با پژوهشاین 

هایی از جمله تبلیغات، . مقولهشد انجام زنجان تاریخی -مذهبی

ها، تقویت فرهنگ چه گردشگری، توسعه زیرساختمدیریت یکپار

های متخصص، قوانین و مقررات، تدوین گیری از نیروگرشگری، بهره

ها هز مصاحببا استفاده ااهبردی و مدیریت بحران گردشگری، برنامه ر 

گردشگری، نبود تبلیغات موثر در زمینه  شد. از موانع مهمپیشنهاد 

-مذهبی در ایران و سطح بین -های گردشگری تاریخیمعرفی جاذبه
ر مذهبی د -های گردشگری تاریخیغات در زمینه. تبلیاستالمللی 

سیاری از آثار و که عموم مردم از ب بودشهر زنجان آنقدر ضعیف 

تاریخی شهر زنجان اطالعی ندارند، و این عدم  -های مذهبیجاذبه

موجب رکود صنعت  ،های این شهرشناخت گردشگران از جاذبه

زنجان با وجود شهر  .ه استشددشگری مذهبی در این شهر گر 

از سوی های ناشناخته جزء شهر اتقریبی، مذهب-های تاریخیجاذبه

، اهین برای شناخته شدن این جاذبهبنابرا شده،محسوب گردشگران 

مذهبی  -هر مکان تاریخی و نام هویت ثبتها و طراحی لوگو باید

 .در راستای امر قرار گیرد

مذهبی زنجان، -بومی توسعه گردشگری تاریخی اتالزامگر از دی

 ،زنجان در صنعت گردشگری. استمدیریت یکپارچه گردشگری 

 به کاریمدیریت و هماهنگی بخش دولتی و خصوصی باید با هم

هر یک به تنهایی فقط قسمتی از صنعت اگر نتایج مطلوب برسند و 

هر یک از این دو  در صورت نادیده گرفتنیا آورند و گردش در ه را ب

. همچنین، میسر نخواهد شد در این صنعتبازده مثبت  ،بخش

ی نقش اساس ،های مدیریتیظرفیت بخش دولتی با ایجاد زیرساخت

ترین وظایف بخش دولتی، در توسعه این صنعت دارد. یکی از مهم

 -های کلی در گردشگری تاریخیسیاستمدیریت کالن و تعیین 

ری های گردشگپتانسیل شناختبا باید بخش دولتی . استمذهبی 

 را تدوین کندمذهبی زنجان، نقشه و طرح جامع گردشگری  -تاریخی

گذاری بخش های الزم برای سرمایهزیرساخت ،و با تخصیص بودجه

ترمیم و  و هاجاده. همچنین با گسترش را مهیا سازدخصوصی 

های امنیت و آرامش خاطر زمینه ،حمل و نقل اصالح سیستم

هر چقدر ظرفیت مدیریت یکپارچه  ،. بنابراینسازدگردشگران را مهیا 

های گردشگری بیشتر ان سازمانبیشتر شود و هماهنگی بین مدیر 

 . شدمذهبی نیز بیشتر خواهد  -رونق گردشگری تاریخی، شود

مذهبی در زنجان، -بومی توسعه گردشگری تاریخی اتاز دیگر الزام

دوین سند و برنامه راهبردی جامع و . تبودتدوین برنامه راهبردی 

اریخی و متخصص، پاسخی مناسب به نیاز توسعه گردشگری ت

 هایدر کنار برنامهباید که  استفراگیر  مذهبی در تدوین برنامه

به  ،ی، با رویکرد علمیتوسعه شهری زنجان مانند طرح جامع تفضیل

هر آینده شبه ، بردارانشکلی هدفمند و با اتکا به مشارکت همه بهره

 بپردازد.  مذهبی -در زمینه توسعه گردشگری تاریخی

قررات در توسعه گردشگری بومی قوانین و م اتدر ادامه نیز الزام

از متخصصان مطرح نفر در این راستا چند  .بودز اهمیت یزنجان حا

ندارد. باید قواعد و مقررات  یگردشگری هنوز قانون جامع که نمودند

آن با تنقیح قوانین از بین برود. باید برای  مزاحم و دست و پاگیر

ف تعریف شفا آنهانونی شخص گردشگر، و حقوق قا ،عمل گردشگری

 .ها تدریس شود، و موضوع آن در دانشگاهشوده یو قانونی ارا

روی گردشگری در شهر ترین چالش و مشکل پیشاصلی، همچنین

، تکثیر ندو افزود هزنجان را وجود مقررات دست و پاگیر دانست

های ها در بخش گردشگری بیش از سایر بخشها و مجوزاستعالم

گیری نسبت مستقیم با فاصله از مرکز اقتصادی است و این سخت

ها و قوانین دست و پاگیر در بخش در واقع، امروزه حذف رویه .دارد

اگیر گردشگری شهر زنجان و همچنین کاهش قوانین دست و پ

 . استامری ضروری  ،گردشگر خارجی فرهنگی برای جذب حداکثر

نهادی شالزام بومی تقویت فرهنگ گردشگری نیز از دیگر مقوالت پی

آوری فرهنگ متخصصان بود. در واقع، بازکاوی، بازشناسی و جمع

بومی شهر زنجان ضرورتی انکارناپذیر است و هنگامی ساکنین شهر 

فرهنگ آنها ارزش و احترام زنجان مشاهده کنند که گردشگران به 

 ،همچنین شود.غرور آنها تقویت و تجدید میل هستند احساس یقا

ساکنین بومی و گردشگران باید صورت گیرد، مبادالت میان فرهنگ 

ر های یکدیگبا فرهنگ شودمیدر این صورت ارتباط دوسویه باعث 

 شناخت پیدا کنند و به آن احترام بگذارند. 

بومی توسعه  به عنوان یک الزام ،های متخصصگیری از نیروبهره

جاد رونق توان برای اینمی. در واقع، قید شدگردشگری شهر زنجان 

ها یک نسخه مذهبی برای همه شهر -در حوزه گردشگری تاریخی

واحد تجویز کرد، باید کمیسیون تخصصی گردشگری در سراسر 

ها و نظارت ها، ظرفیتشهرها از جمله شهر زنجان ایجاد شود تا طرح

 خود را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعالم کنند. 

مذهبی در شهر  -ی تاریخیگردشگر ، الزام دیگر هاتوسعه زیرساخت

های اصلی صنعت گردشگری ترین زیرساخت. یکی از مهمبودزنجان 

در این راستا یکی از متخصصان اذعان  .در شهر زنجان آموزش است

برای تمامی جوامع محلی زنجان یعنی همه افرادی که  که نمود

های آموزشی به هر تعداد درگیر صنعت گردشگری هستند، باید دوره

زانی که الزم است برگزار گردد تا ظرفیت پذیرش گردشگر در و می

و اعتبارات الزم برای اجرای  افزایش یابداماکن تاریخی و مذهبی 

 دیگر متخصصان مطرح نمودند ،. در ادمه نیزشوداین طرح نیز اتخاذ 

های های رویدادمداری و برگزاری رویدادزیرساختگسترش  که

شگری برای حفظ و احیای هویت مذهبی و تاریخی در اماکن گرد

 . شودمیملی و بومی زنجان امری ضروری محسوب 

زامات بومی توسعه مدیریت بحران گردشگری از دیگر ال ،در نهایت

های اخیر در یکی از بحران .بودمذهبی زنجان  -گردشگری تاریخی

 ویروس کرونا اپیدمی، مذهبی شهر زنجان بخش صنعت گردشگری

این  زا پذیرشهر گردشگر یک ، شهر زنجان به عنوان در این راستا بود.

های های مختلفی در حوزهبخشاقتصاد  و قاعده مستثنی نبوده

گردشگری چون هتلداری، حمل و نقل هوایی و ریلی و حتی ناوگان 

رایی، یهای مسافرتی سطح شهر، پذرانی، آژانساتوبوسرانی و تاکسی

ساس تحت تاثیر قرار در این برهه ح هافروشیها و خردهکاسب

 و ینها وابسته به حضور زائرزیرا جریان مالی این بخش ؛گرفت



 ۸۹ زنجان یخیتار-یمذهب یتوسعه گردشگر  یوممجموعه الزامات بـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. همچنین به دلیل پیشگیری از فراگیرتر شدن بوده است انگردشگر 

هایی برای جلوگیری از ورود زائر و مسافر به این ویروس، کنترل

 ندیآکه زنجان نیز به ناچار از این فر  اجرا شدهای مختلف ایران شهر

  . است مستثنی نبوده

توان گفت، آنچه که در بخش گردشگری بندی نهایی میدر یک جمع 

، مدیریت یکپارچه شهری و مدیریت بحران استزنجان حائز اهمیت 

ای هکرونا یادآوری کرد که کاستیاپیدمی در واقع . استگردشگری 

بسیاری در مدیریت بحران گردشگری در شهر زنجان وجود دارد، و هر 

لذا باید تدابیری اندیشید تا ، بدتر شودن ممکن است وضعیت آ

های ناشی از چنین بحرانی کمتر به اقتصاد ها و شوکآسیب

ان، دست اندرکار  در این راستا،گردشگری این شهرستان ضربه بزند. 

ریزان و سیاستگذاران حوزه گردشگری باید از تهدید مدیران، برنامه

جهت افزایش تجربه خود برای تقویت کرونا به عنوان یک فرصت در 

گیرند. باید این امر را بهره  سیستم مدیریت بحران در گردشگری

ست آل نیو در حالت ایدهشرایط رو به پیشرفت  همیشهپذیرفت که 

 با پسرفت مواجه سازد.شرایط را ممکن است های متعدد و بحران

اغل آوری مشدانش مدیریت بحران و تاب توجه بهمنظور، بدین

حایز های ناشی از گردشگری در زنجان) گردشگری (کسب و کار

کرونا به عنوان یک مخاطره انسانی و  ،در واقع اهمیت است.

ان گردشگری شهر زنجوابسته به های بیولوژیکی، تمام کسب و کار

و اگر تداوم داشته باشد، میزان خسارات  رار دادهرا تحت تاثیر خود ق

ش آموز  ،یابد. بنابرایننان گسترش میاحتمالی در این بخش همچ

و کل سیستم گردشگری  ءهای جز تمام بخش درمدیریت بحران 

. در بخش مدیریت یکپارچه شودمییکی از ضروریات محسوب 

شهری، این نکته قابل تامل است که هر چند مدیریت شهری زنجان 

توانسته تا حدی انتظارات توسعه گردشگری را محقق سازد، اما در 

ر د تمامی عوامل  بررسییاری از موارد ناموفق عمل کرده است. بس

در  .است الزامی در خصوص توسعه گردشگریزنجان مدیریت شهری 

واقع شرط دستیابی به موفقیت و توسعه گردشگری در شهر زنجان، 

ریزی در تمامی سطوح است. چه بسا که رشد نیازمند برنامه

ه یافتریزی و سازمانبرنامهمذهبی در زنجان با  -گردشگری تاریخی

ها و توجه صرف به افزایش بوده ولیکن به دلیل ضعف در زیرساخت

 هایدرآمد و ایجاد اشتغال برای شهروندان، مشکالت زیادی در زمینه

پژوهش  نتایج با حاضر پژوهش نتایج. ایجاد کرده استمختلف 

 ,.Taqvaei et al] و همکاران در شهر نورآباد ممسنی تقوایی
، [Hashemi, 2020]در شهرستان رضوان شهر  هاشمی [2010

 فرجیو  [Saberi et al., 2021]و همکاران در شهر مشهد  صابری

 & Faraji Darabkhani]در شهر مهران  مرادیو  دارابخانی
Moradi, 2021] ،دارد یهمخوان. 

 -توسعه گردشگری مذهبی به منظور هاراهکار برخی ،راستا همین در

 :شودمیپیشنهاد نجان تاریخی ز 

های تدیده در فعالیتوسعه و جذب نیروی انسانی آموزش -

 ه خدمات کارآمد در این بخش.یبخش گردشگری، به منظور ارا

گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و دعوت از سرمایه -

ها، حداث هتلا گذاری در زمینهسرمایه امتیارات ویژه

 غیره. های اقامتی ومجتمع
برخورد با گردشگر به  نحوهباب رسانی مردم در وزش و اطالعآم -

 منظور جلوگیری از تعارض بین گردشگران و مردم.
ها به منظور ذینفع ها و برنامهمشارکت افراد محلی در طرح -

کردن آنها و کسب حمایت آنها از طریق برگزاری جلسات و 

آگاه به منظور های آموزشی برای مردم محلی تدوین برنامه

 مذهبی.  -های تاریخیآنها از اهمیت جاذبه کردن
 -یهای تاریخاتخاذ تدابیری به منظور حفاظت بیشتر از جاذبه -

 مذهبی موجود در شهر.
های موجود در نسبت به توان تغییر رویکرد مدیریت شهری -

های مختلف سنی و مهارتی شهروندان زنجان، گروه میان

ی و حمایت از افراد، افزون بر جلب مشارکت نخبگان علم

هایی در راستای توسعه هایی که دارای خالقیتها و نهادگروه

 . هستندمذهبی گردشگری تاریخی و 
(به عنوان رکن  گاننخبگیری از دیدگاه دانشگاهیان و بهره -

های شهری) و حمایت از تبادل اطالعات گیریاساسی تصمیم

ر زنجان دارای شهآنها با مراکز علمی دنیا، با توجه به اینکه 

و هر ساله تعداد زیادی نیروی  استمتعدد  مراکز آموزش عالی

اید ب ،لذا .شودمی صیلحالتمتخصص از این مراکز علمی فارغ

 هایکارگیری این نیروه ها و بگیری از دیدگاههای بهرهزمینه

های گردشگری گیریمتخصص در امور اجرایی و تصمیم

 .شودفراهم 
 

 گیرینتیجه

رغم دارا بودن پتانسیل باال در امر گردشگری به  ر زنجان علیشه

دالیل متعدد نتوانسته از این موهبت در جهت توسعه و پیشرفت 

-هترین آنها، نبود برناماستفاده کند که مهم به صورت بهینه خویش
 های تاریخی و مذهبیذبههای کاربردی در راستای مدیریت جا

سنتی  و عدد در سطح شهر زنجاننفعان متوجود ذیشامل ، زنجان

رسانی برای افزایش آگاهی در های تبلیغاتی و اطالعبودن سیستم

 با این وجود، استفاده از .است غیره زمینه گردشگری مذهبی و

(تبلیغات، توسط افراد متخصص و خبره  یپیشنهاد راهکارهای

ها، تقویت فرهنگ مدیریت یکپارچه گردشگری، توسعه زیرساخت

گیری از نیروهای متخصص، قوانین و مقررات، تدوین ی، بهرهگرشگر 

ومی توسعه ببه تواند می برنامه راهبردی، مدیریت بحران گردشگری)،

 .شودمنجر تاریخی  -در حوزه گردشگری مذهبی
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