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 جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراناستادیار گروه   توکالن   یعل

 
 نوع مقاله: پژوهشی

 16/01/1400 پذیرش:  05/07/1399دریافت: 

 باشهد مهیدرصههد    70و  30د  حهدو  ترتیبهای کشور بههو ناپایدار شهرداری  باالترین آمار درآمدهای پایدارامروزه،    :چکیده

سهزایی هاهمیهت به  ههاخصوص شهرداریبه  های محلیدغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانیدر ایران،    روازاین

 ههای دنیها بهرایجانبه در شههرداریترین ابزارهای توسعه همهعنوان یکی از مهمد. در عصر کنونی صنعت گردشگری، بهدار

ضعیت فعلی ناپایهداری درآمهدی، نیازمنهد ای هاد درآمهد شود. شهرداری قم نیز با توجه به وپایدارسازی اقتصادی مطرح می

این پژوهش، ارائه الگهوی جهامد درآمهد پایهدار شههرداری قهم  اصلی هدفباشد. بنابراین پایدار نوین متکی بر گردشگری می

 شده تهیه کوربینبنیاد استراوس و داده پردازیوه نظریهصورت کیفی و به شیبه  باشد. تحقیق حاضر،مبتنی بر گردشگری می

برفهی گلولههگیری نیز بهه رو   نمونه  نفر از خبرگان در حوزه شهرداری و گردشگری و15شامل    تحقیق  آماری  جامعه.  است

 کههباشهد می Starساختاریافته عمیق در قالب طراحی پروتکل با استفاده از مدل صورت مصاحبه نیمه، بهقضاوتی و هدفمند

 کدگهااری  بهاز،  کدگهااری  ههها بهه شهیو. تحلیل دادهان ام شده است  1399فروردین    15تا  1398ماه  اول آذر  زمانی  در بازه

مقولهه   48کد نهایی )مفهاهیم( و    90کد اولیه،    489.  شد  ان ام Maxqdaافزار  انتخابی با استفاده از نرم  و کدگااری  محوری

کهه دسهت آمهد ، راهبردها و پیامدها بهگر، پدیده اصلیمداخلهای، شرایط اساس مدل پارادایمی  شرایط علّی، شرایط زمینهبر

 باشد.می طراحی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگریآن،  نتی ه

 بنیاد، شهرداری قم پردازی دادهگردشگری، اقتصاد شهری، درآمدهای پایدار، نظریه  واژگان کلیدی:

 JEL  :R51, Q01, Z31 بندی  طبقه
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 161-183 ،((36 پیاپی)4)9 شهری، مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

 فصلنامه علمی 
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

سیسههتم توسههعه کههه دارای در کشههورهای درحههال

هههای مالیههاتی ضههعیق و فاقههد اقتصههادی ناکارآمههد، نظههام

ههای تهممین هزینهه  های مشارکت شههروندان درمکانیزم

 ها عمهدتاًشهرها هستند، سیستم تممین درآمد شهرداری

 شهودبه سمت منابد درآمدی ناپایدار و ناسالم کشیده می

درصهد   70امهروزه، حهدود  (.  1395)مظفری و همکاران،  

ها بهه ایهن کشور، ساکن شهرها هستند و شهرداری  ممرد

خهدمت متمهایز  نهو  300بهر   غتعداد جمعیت، روزانه بال

رین معضهل تهرگبز  کهه در حهال حاضهر،دهنهد  ارائه می

رسان، های خدماتعنوان سازمانهها بروی شهرداریپیش

(. 1396لو و همکهاران،  باشد )حهاجیآنها می  له مالیئمس

ههای کشهور، بها آمهدهای شههرداریای از درخش عمدهب

خوان نیستند و عمدتاً مفاهیم پایداری و مطلوب بودن هم

کهه منهابد پایهدار درحالی شونداز منابد ناپایدار کسب می

زمهین و مسهتغالت و  همچون عوارض نوسازی، مالیات بر

طور نسبی مغفول   از فرو  خدمات به  درآمدهای حاصل

. فقدان نگهر  جهامد (1390ماجد،  ای و  )شرزه  اندمانده

 کههالن ههها در قالهب نظههامبهه منههابد درآمهدی شهههرداری

 یمهوردی، اجهرا  مهداخالتاقتصادی کشهور، تغییهرات و  

هها، بخهش ی شههردارییسیاست خوداتکهایی و خودکفها

ها را در وضهعیت ناپایهداری قهرار داده درآمدی شهرداری

 کهه ادامههه ایهن وضههعیت آتهار و تبعههاتنحههویبهه  اسهت

های اجتماعی، فرهنگی و زیرسهاختی را نامطلوب و هزینه

داشهت  لهاا برای شهر و مدیریت شهری به دنبال خواهد  

د پایدار شهری، توجه یابی به درآمدست  راهکارهاییکی از  

و   هاسهتتوسعه گردشگری شهری از سوی شههرداری  به

جریههان  کههردنهههای گردشههگری و روان توسههعه فعالیههت

هههای بسترسههازی فعالیههت فههیچرخههه اقتصههادی از طر

 .باشههدمههیگردشهگری و گههاران اوقههات فراغهت مناسههب 

عهالوه بهر توسهعه تعهامالت توسعه گردشهگری،    بنابراین

چرخهه ق و  رونه  رتوجهی بقابل  تمتیرفرهنگی،    -اجتماعی

 اقتصاد شهر و ارتقهای کیفیهت و سهرزندگی شههری دارد

 سهیاری از شههرهای(. ب1397)شماعی و یوسفی بابادی،  

 انهد.دنیا ت ربیات مثبتهی از گردشههگری شههری داشهته

در  ههایی هسهتند کهه از ایهن ابهزارچین و ترکیهه نمونهه

زیهادی و رشهد اقتصهاد شههری بههره   زاییدرآمد  راستای

شههروندان و جهوامعی کهه . (Uysal, 2015) انههدبهرده

به گردشگری   نگاه مثبتی  ستند،درگیر بحران اقتصادی ه

 دهنههده اقتصههادی دارنههدعنههوان یههم عامههل ن ههات بههه

(Stylidis & Terzidou, 2014) . 

کشور بهه   شهرهایکالنمثابه دیگر  به  شهرداری قم

درآمدهای ناپایداری نظیر فرو  تهراکم و صهدور پروانهه 

ای از منههابد وسههاز وابسههته اسههت و بخههش عمههدهسههاخت

درآمههدی شهههرداری قههم از عههوارض سههاختمانی ناشههی 

رویهه شههر و . همین وابستگی سبب گستر  بیشودمی

ای ههای بلندمرتبههرویی یا خودنمایی بهر پدیده پراکنده

ت گرفتهه اسهت. م   تراکم اضهافی نشهشود که از فرومی

وسهاز بسهیاری از ههای اخیهر بها رکهود سهاختطی سال

خصوص شهرداری قهم بها مشهکل کهاهش ها بهشهرداری

مین مهالی، م است. در حوزه ته  شدید درآمدی مواجه شده

تحقهق سههم نظیر عدم   دیگری  مشکالتشهرداری قم با  

ده از افزوها از عوارض سوخت و مالیات بر ارز شهرداری

مدیریت واحهد یها یکرارچهه مواجهه   فقدانسوی دولت و  

نسبت کهل   1386-92های  . بنابراین، طی سالبوده است

یم همواره کمتر از    ،به درآمدها  ی شهرداری قمهاهزینه

 84هها  ها طی این سهالبوده و میانگین این نسبت  درصد

هها بهوده بوده و درآمدها همهواره بیشهتر از هزینههدرصد  

بنهدی منهابد درآمهدی با توجه بهه دسهته  طرفیاست. از  

 1391-92پایدار و ناپایدار در شههرداری قهم طهی سهال 

 20ترتیب در حدود  بهم مو  درآمدهای پایدار و ناپایدار  

بههوده و بیههانگر ایههن اسههت کههه درآمههدهای  درصههد 80و 

شهدت ناپایهدار بهوده   شهرداری قم طی سالیان اخیهر بهه

 یعنهی  تهرین منبهد درآمهدی شههرداری قهماست. عمده

درصهد از  37در حدود  ،درآمدهای حاصل از فرو  اموال

 این منبد درآمهدی کهه در شود.را شامل میکل درآمدها 

شود واقد جزو منابد ملی و تروت شهروندان محسوب می

گهااری های سهرمایهداری یا اجرای طرحتواند با اجارهمی
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لو )حاجی  ل شودیبدتبه درآمدهای پایدار برای شهرداری  

-97ههای  از سوی دیگر، طهی سهال  .(1398و همکاران،  

بیشترین درآمد و وصولی شهرداری قم مربوط بهه   1395

درصهد، 68/27اوراق خزانه در ازای مطالبات از ادارات بها  

عهوارض بهر و  درصهد  58/27فرو  اموال غیرمنقهول بها  

شهده درصد را شامل مهی  78/10انی با  های ساختمپروانه

است )شهرداری قم، اداره تشخیص و وصهول درآمهدهای 

دهنهده های موجهود نشهان(. لاا بررسی1398شهرداری،  

ناپایدار بودن درآمد شهرداری قهم از کهدهای وصهولی در 

ضهروری   ،ن مواردیبا توجه به ا  باشد.های مختلق میسال

منهابد   گزینیو جهای  نسهبت بهه بررسهیشههرداری  است  

و شناسایی عوامهل مربهوط بهه درآمهدهای   خوددرآمدی  

   د.کنپایدار اقدام  

ضرورت و اهمیت پژوهش   رزیطور کلی دو محور  به

 :دهدحاضر و نوآوری در این زمینه را نشان می

  هاای شاهری:لزوم تأمین مالی پایدار برای پروژه

شهود ها از چند بخش عمده تشکیل مهیهزینه شهرداری

تهرین واهایق و از های شهری از اساسهیاجرای پروژهکه  

هاست و تهممین منهابد ها در شهرداریجمله رئوس هزینه

ها، یکی از موضهوعات حسهاس و مه تر در مالی این پروژه

 و نههژادیئطباطبهها) هههای شهههری اسههتاجههرای طههرح

 .(1390نژاد،یئطباطبا

قم   جامع برای نظام درآمدی شهرداری  مدلنبود  

بر مناابع گردشایری ههای هشپهژواسهاس  بر:  با تأکید 

صورت گرفتهه در زمینهه نظهام درآمهدی و تهممین مهالی 

های درآمهدزایی ها، تنها به بخشهی از پتانسهیلشهرداری

 کشههور هماننههد عههوارض، مالیههات و ... هههایشهههرداری

دنبهال چنهین بهان ام شده  های  اند. طبق بررسیپرداخته

وضعیت درآمدی، در شهرداری قم نیز اقدامات پژوهشهی 

ها نیز مدل جهامد و کمتری صورت گرفته است و بررسی

منطبق با شرایط و وضعیت شهر قم را ارائه ننمهوده و در 

صهورت کمهی و توصهیفی بهه ایهن مسهئله حد معدود، به

انهد و لهاا ان هام پهژوهش بنیهادی و منطبهق بها پرداخته

بههومی، کمتههر صههورت گرفتههه اسههت. بنههابراین،  فرهنهه 

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی درآمدزایی 

پایدار شهرداری قم با رویکهرد گردشهگری بها اسهتفاده از 

توانهد بنیاد صورت گرفته است که مهیراهبرد تئوری داده

یههم رویکههرد جههامد و یکرارچههه را بهها اسههتفاده از رو  

 تحقیق کیفی ارائه دهد.

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

ای بها عنهوان در مقالهه(  2016و همکاران )  1ابوبکر

بهه بررسهی   «،جایگاه گردشهگری در اقتصهاد قزاقسهتان»

پرداختنهد. گردشگری بر اقتصاد قزاقسهتان   حوزه  اتتمتیر

گردشگری بهه های پژوهش حاکی از آن هستند که  یافته

باشهد. منهافد اقتصهادی بهه شهدت موردتوجهه مهی  دلیل

مند خواهنهد شهد کهه درصورتی جوامد از این منافد بهره

از جمله مدیریت مقصد، نیهروی کهار   الزمهای  ساختزیر

تر و تسهیل امور مربوط به ویهزا  تحصیلکرده، بازاریابی م

 .کنندرا فراهم  المللیبرای گردشگران بین

عنهوان  بهار پژوهشهی د( 2015) و همکهاران 2امیر

بهه  «،پایدار اقتصاد جوامد محلهی از طریهق گردشهگری»

مستقیم گردشگری بر اقتصاد مردم شههر   اتتمتیرارزیابی  

در کشور مالزی پرداختند. در این مطالعهه، الگهوی   3مالکا

مخار  گردشگران داخلی و خارجی در پنج بخش اقامت، 

من ر به   که  ونقلغاا و نوشیدنی، سرگرمی، خرید و حمل

د مورد بحث قهرار گرفتهه وشای اد منافد برای جامعه می

ارتباط بین اقتصاد جوامد محلهی نتایج نشان دادند  .است

در نتی ههه افههزایش   فعالیههت گردشههگری وجههود دارد و

تواند شهر مالکا را به یم شههر های گردشگران میهزینه

 .سودآور و پایدار در مالزی تبدیل کند

»گردشههگری شهههری در در پژوهشههی بهها عنههوان 

استانبول: بازآفرینی شهری، رویدادهای بزرگ و بازاریهابی 

بههازآفرینی  اتتههمتیربههه سههن ش  «و برندسههازی شهههری

و برنهد بهر شههر اسهتانبول طهی  شهری، رویدادهای ویژه
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2- Amir 
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ههای یافته  .شده است  پرداخته  2011ا  ت  2007های  سال

شههری و توسهعه این پژوهش به همسبتگی گردشهگری  

 (.  Uysal, 2015) کید داشته استم پایدار شهری ت

»گهزار  فرهنگهی شههرهای  پژوهشی با عنوان در

جهان« نتایج نشان دادند که بیشتر شههرهای اروپهای در 

 گهااری گهااری و سهرمایه زمینه گردشگری فرهنگی، سیاست 

انهد مطلوبی را در راستای جاب و ای اد درآمدزایی داشته

و هر ساله گردشگران زیادی به شهرهای مختلق اروپای سهفر  

 شود ها می کنند و درآمد زیادی عاید اقتصاد شهر و شهرداری می 

(BOP Consulting Editorial Team  & Mayor 

OF London, 2018 .) 

بهرلین بهه صهنعت ای به جایگهاه توجهه  در مطالعه

ایهن گهزار    ههایگردشگری پرداخته شده است. یافتهه

های اصهلی توجهه دهد که گردشگری از اولویتنشان می

 . UNWTO/WTCF, 2018)باشد )شهرداری برلین می

انداز گردشهگری شههر با عنوان »چشم در پژوهشی

 39.2حهدود    2017در سهال  ها نشان دادند  لندن« یافته

درصهد   4)افهزایش  اند  رد انگلیس شدهمیلیون گردشگر وا

درصد از آنها از لندن بازدیهد   51نسبت به سال قبل( که  

انهد کهه محبهوبترین مقصهد گردشهگران در سهال داشته

المللی محسوب میلیون گردشگر بین  19.8با ورود    2017

میلیهارد 16.2بهالغ بهر  2017گردید و این شهر در سهال  

. بنهابراین چنهین پوند درآمد از گردشگری داشهته اسهت

سهم عمده گردشهگری در توسهعه و   تمتیرآماری، گویای  

باشد کهه یکهی از رونق اقتصاد شهر و شهرداری لندن می

های شهرداری لندن توجه بهه گردشهگری گااریسیاست

 .(Mayor of London, 2017)باشد  در این شهر می

 های داخلیب( پژوهش

عنههوان ای بهها مقالههه (1399راشههدی و همکههاران )

هها »ابعاد اقتصادی گردشگری و درآمد پایهدار شههرداری

)مطالعه موردی: شهرداری تهران(« ان هام دادنهد. نتهایج 

ریزی صحیح و مدیریت شهری تهران با برنامهنشان دادند  

توانهد ههای پنههان بخهش گردشهگری مهیکشق فرصت

درآمدهای پایدار خود را افزایش دههد و منهابد درآمهدی 

همچنههین شهههرداری تهههران فههراهم کنههد. نههوینی بههرای 

درآمههدهای حاصههل از  دادنههد هههای تحقیههق نشههانیافتههه

شهود. گردشگری من ر به افزایش درآمدهای مالیاتی مهی

 از سوی دیگر، دومین منبهد درآمهدی پایهدار شههرداری

شهده تهران درآمد حاصل از دریافت بههای خهدمات ارائه

راکز تفریحی ونقل، حق پارک، ورودیه به م)خدمات حمل

...( اسههت. بهها افههزایش تعههداد گردشههگران،  و سههرگرمی و

بههر شهههروندان شهههر تهههران، دریافههت هزینههه بابههت عالوه

اقتصهاد .  استفاده از این خدمات چنهد برابهر خواههد شهد

تنها   گردشگری یم فعالیت پویا و چندوجهی است که نه

ضریب تکاتری درآمدی و   دلیل  مولد درآمد است، بلکه به

هها در سهایر بخهش  هتغال گردشگری من ر بهه توسهعاش

 .اشتغال و درآمد نیز خواهد شد

 ( در پژوهشهی بهه ارائهه1398آقازاده و همکهاران )

ههها مبتنههی بههر از درآمههدزایی پایههدار شهههرداریی مههدل

رو  تحقیق با استفاده از رویکهرد   پرداختند.گردشگری  

فراترکیب بوده و جامعه آمهاری   مندتفسیری و رو  نظام

ن در اههای مطالعهات کیفهی سهایر محققهاساس یافتههبر

ها مبتنی بر گردشهگری در حیطه درآمد پایدار شهرداری

گیهری اسهت. رو  نمونهه  1398-1370بازه زمانی سال  

مقاله بهر   315ین  مقاله را از ب  26صورت سیستماتیم،  به

ها بها ابعهاد و اساس عنوان، چکیده، تحلیل محتوای مقاله

های مرتبط با قابلیت نوآوری مبتنی بر درآمد پایدار م لفه

ده اسهت و کهرردشگری انتخهاب  ها از صنعت گشهرداری

بها اسهتفاده از   اها براساس اسهتراتژی تحلیهل محتهوداده

دو  اسهاس شههاخصکدگهااری و بر Maxqda افهزارنهرم

هها بها کدگاار جهت ارزیابی پایایی و کنترل کیفی یافتهه

توافههق عههالی بههین دو ارزیههاب منههتج گردیههد. درصههد  92

 15کد اولیهه،  131دهد که از های تحقیق نشان مییافته

عنوان  گاار بهتمتیرمقوله اصلی و   6کد دارای مفاهیم و با  

مبتنی بهر ها  منابد بالقوه در ای اد درآمد پایدار شهرداری

ویهژه و   مراسهمها،  گردشگری همچون برگزاری جشنواره

ریههزی اوقههات فراغههت، توسههعه ای ههاد ارتباطههات، برنامههه

ونقهل شههری، اسهتفاده از ارفیهت های حمهلزیرساخت
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پنهههان جاذبههه گردشههگری شهههری، احههدا  فضههاها و 

هههای چندگانههه هههای گردشههگری، تقویههت نقههشمحههیط

 . هبرد در نظر گرفته شوند عنوان را   توانند به گردشگری می 

ههدف   ای بامطالعه(  1394زاده و همکاران )یعقوب

بررسی نقش و اهمیت گردشگری شههری در درآمهدزایی 

رو  تحقیههق  ههها پرداختنههد.شهههرداریپایههدار بههرای 

 اسهت  آن  از  حاکی  پژوهش  نتایج  .است  تحلیلی  -یتوصیف

هها، ی برای شههرداریدرآمد  منابد  پایدارترین  از  یکی  که

 .گردشههگری شهههری اسههت در حههوزهگههااری سههرمایه

مین اهداف اجتمهاعی منهابد م بر تگردشگری شهری عالوه

 .ها ای اد خواهد کردمناسبی را در ارتقای مالی شهرداری

ی از محورههای گردشهگری شههری کهبا توجه به اینکه ی

قههدیمی شهههر هسههتند ایههن نههو   هههای تههاریخی وبافههت

ر هزینهه نوسهازی و تواند با جاب گردشهگگردشگری می

ههای ت هاری های تاریخی را با ای اد فعالیهتاحیای بافت

ههای کنهاری در محور توریستی یا تغییهر کهاربری بافهت

 .دنکمین م بناهای باارز  ت

ای به بررسهی نقهش ( در مطالعه1394الهی )فیض

ههای گردشگری شهری در تممین درآمد پایدار شههرداری

داد عمهده منهابد  نشهانشهر اصهفهان پرداختنهد. نتهایج  

 ههاشهرداری اصفهان به صورت ناپایدار بوده است و یافته

گردشگری پایدار شهری بر افزایش درآمهد و   تمتیرگویای  

 باشد.ای اد منابد پایدار برای شهرداری اصفهان می

 ای بها عنهوان( مطالعهه1392رضوانی و همکهاران )

»نقش رویدادهای فرهنگی در اقتصاد گردشگری شههری 

المللی )موردمطالعاتی: نمایشگاه بین  LQبا تمکید بر مدل  

، رو  تحقیهق ایهن پهژوهش  کتاب تهران(« ان ام دادند.

ههای مهورد نیهاز آن از باشهد و دادهتحلیلی می  -توصیفی

آوری و بها صهورت میهدانی جمهدنامه و بههطریق پرسش

. شهدندت زیهه و تحلیهل  تکاتری  ل ضریب  استفاده از مد

المللهی کتهاب نتایج تحقیق نشان دادند که نمایشگاه بین

ده و مناسب گردشگری شهری را ای اد کهر  تهران فرصت

آوری، ات زیههادی از قبیههل اشههتغال، درآمههد، ارز تههمتیر

پویهایی  گهااری و  گهااری و فعهال کهردن، سهرمایهسرمایه

 ت فرهن  داشته است. های مولد اقتصادی و تقوی جریان 

 

 مبانی نظری  -3

 ینگر  جدید مدیریت شهر در جهان، تنهها در په

دسهت بههنیهاز را    یافتن بسترهای که بتوان درآمد مهورد

آورد نیست، بلکه پایدار بهودن منهابد درآمهد یها مطلهوب 

عباسی کشکولی و بهاقری )  بودن آن در اولویت قرار دارند

های منابد مالی شهرداریکلی    طور  به(.  1392کشکولی،  

های محلهی، بههای گروه مالیات  چندتوان در  جهان را می

ی دولتهی و ههاو کمم  هاخدمات و عوارض، نقل و انتقال

و   بنهدی کهرد )سهیقها و دولت دسهتهاستقراض از بانم

ها از امهوری کسب درآمد در شهرداری(.  1393،  همکاران

بهبود امکانات شهرداری و ای در ارائه عمده تمتیراست که  

خدمات شهری مطلوب به شهروندان دارد. اگر شههرداری 

نتوانههد درآمههد کههافی بههه دسههت آورد، نخواهههد توانسههت 

)قنبری و   تمسیسات ضروری در شهر را ای اد و اداره کند

ها برای مهدیریت شههر و (  لاا شهرداری1390همکاران،  

ای اد درآمد دنبال  ای اد خدمات اجتماعی باید همیشه به

آن دسهته   شهامل  درآمهدهای پایهدار  روپایدار باشد. ازاین

باشند که کسهب آنهها شهرایط کیفهی و درآمدی می  اقالم

زیستی شههر را دچهار نقصهان یها تخریهب ننمایهد و بهه 

عبارتی، مطلوب بودن و سالم بهودن درآمهد حائزاهمیهت 

 1بههر مبنههای تعریههق هبیتههات(. 1387ای، رزه)شهه اسههت

حداکثر درآمهد  ز:ل، درآمد پایدار عبارت است اسازمان مل

قابل دسترس در یم دوره زمانی، با تضمین ای اد همهان 

سههطح درآمههد در دوره آینههده در مههوقعیتی کههه نظههام 

های کار، سرمایه  های منابد، نیرویاقتصادی با محدودیت

زاده و ت )یعقهوبهای طبیعی مواجه استولیدی و سرمایه

مصوبه طرح درآمدهای پایدار ساس  برا  (.1394همکاران،  

ههای درآمهد پایهدار ویژگهی و سایر منابد مالی شهرداری،

پههایری، پههایری، مطلوبیههت، انعطههافعبارتنههد از: تههداوم

پههایری )مظفههری و همکههاران، پههایری و محلهههمشههارکت

1395.) 
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ترین اقدامات عملی بهرای پایدارسهازی یکی از مهم

شهرها، استفاده از کالن ها به ویژه دردرآمدهای شهرداری

 باشهد.مهیگردشهگری  اقتصهادی  ههای  ها و توانپتانسیل

یکههی از ارکههان اصههلی و محههرک اقتصههادی  ،گردشههگری

بسیاری از شهرهاست که نقش مهمی در اشتغال، درآمهد 

ههها و خههدمات عمهومی شههری و حفااهت زیرسههاخت

هها در تکالیق قهانونی شههرداری  برعهده دارد. با توجه به

توسهعه در ای هاد نظهام درآمههدی   و ششم  نامه پهن مبر

توانهد ههای گردشهگری مهیاسهتفاده از ارفیهت  پایهدار،

هها داشهته سزایی در تممین درآمد برای شهرداریهنقش ب

ها با توجه به نقش اساسی خود در توسعه شهرداری  باشد.

ریهزی و مهدیریت صهحیح و توانند با برنامهگردشگری می

درآمدی پایدار   ،گااری در ارائه خدمات گردشگریسرمایه

گردشههگری شهههری  ای ههاد کننههد. شهرهایشههانرا بههرای 

ریزی و اجهرا تواند تصویر و برند تابتی برای شهر طرحمی

های ارائه وری تمام خدمات و فعالیتکند که موجب بهره

شود. در نتی هه بهرای سههاکنان و شده توسط شهرها می

توجهی فهراهم ارز  کهرده و درآمهد قابهل  شهرها ای هاد

ها . شهرداری(1395لو،  زادگان و حاجید )عبیدینمایمی

با توجه به اترگااری فراوانهی کهه توسهعه گردشهگری در 

 مههم در قبال این توسعه، دو وایفه  ،روند کاری آنها دارد

ها در عهده دارند  اول، مداخله و مشارکت این سهازمان  بر

گااری مدیریت گردشهگری و دوم، سهرمایهریزی و  برنامه

ها در ارائه خدمات گردشهگری. ان هام مستقیم شهرداری

منبهد ،  مین اههداف اجتمهاعیم بر تها، عالوهاین مسئولیت

و ای اد منابد پایهدار ها  مناسبی در ارتقای مالی شهرداری

پایهدار گردشگری    .(1395)مظفری و همکاران،    باشدمی

سرزندگی شهری، نقش م تری در   عالوه بربه طور مسلم  

بهها افههزایش نیههاز  ،دارد شهههرداریدرآمههدهای پایههدار 

و  از یهم طهرف به خدمات عمومی در شههرهاشهروندان  

 ها از سههوی دیگههر، ایههنهای مههالی شهههرداریمحههدودیت

 & Khmel) شههودمیحههس  روز بیشهترروزبههه مسهئله

Zhao, 2016 بر گاارتمتیر  عوامل، 1شکل (. با این وجود 

گردشگری شهری و ای اد درآمد پایهدار شههری و  اقتصاد

دهد که در ای اد منابد درآمهدی ها را نشان میشهرداری

ها با تمکید بر گردشگری با ان ام اقدامات پایدار شهرداری

 باشد.مناسب م تر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشیری شهری و ایجاد درآمد پایدار  اقتصاد بر  گذارتأثیر  عوامل  -1شکل 

 ( 1397؛ مجنونی توتاخانه و سلیمانی،  1398منبع: )تیموری و همکاران، 

عوامل اجتماعی، •
یفرهنیی و سیاس

عوامل طبیعی و •
محیطی

عوامل زیر ساختی•عوامل اقتصادی•
و نهادی

مهیا کردن بسترهای پذیرش
شهر از گردشیران، آگاهی 

سازی ومشارکت پذیری مردم 
در توسعه گردشیری،  وجود 
اماکن اقامتی زیادو متنوع، 

اتی توسعه فعالیتهای تبلیغ
جهت معرفی جاذبه های شهر 

و جذب گردشیر

، ایجاد اشتغال
های پتانسیل، درآمدزایی

شهر برای جذب 
گذاران در حوزه سرمایه

بهبود ، گردشیری
زیرساختها و خدمات 

افزایش  ، عمومی
درآمدهای مالیاتی حاصل 

، وجود آثار تاریخی متعددگردشیریشده از صنعت 
زندگیو عدالت ارتقای سطح 

پذیری از ظرفیت ، اجتماعی
عشناساندن صنایگردشیران، 

دستی و فرهنگ مردم شهر به
، رویدادهای گردشیران

فرهنیی، تقویت روابط 
ی خویشاوندی، پتانسیل مذهب

و سایر جاذبه های گردشیری 
شهری

های طبیعی؛ وجود پدیده
و هوا، دریاچه، کوه، آب

رودخانه، مناظر طبیعی 
های زیست زیبا، قابلیت

های محیطی و سایر جاذبه
طبیعی شهری
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 روش تحقیق   -4

کهاربردی و   -پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی

رود. راهبهرد گیری اکتشافی، کیفی به شهمار مهیبا جهت

بنیاد استراوس و کوربین اسهت. مورد استفاده، نظریه داده

باشهد: اول، مهدلی در انتخاب این رو  به سه دلیهل مهی

رداری از گردشهگری کهه شهرایط زمینه درآمد پایدار شه

بومی شهر قم را به صورت جامعه در نظهر گرفتهه باشهد، 

ههها در وجههود نههدارد. دوم، رو  نظریههه برخاسههته از داده

پهردازی در حهوزه مفهاهیم و سازی و نظریههراستای مدل

توجهه بهه زمینهه و   رویدادهای نواهور، کارا است. سهوم،

 ل سهاختارپدیده مورد پژوهش و همچنین داشهتن مراحه

 بنیهاد اسهت.از دیگر دالیهل انتخهاب رو  داده  مند،نظام

پهژوهش حاضهر را شناسی  مشخصات کلی رو   1جدول  

 دهد.  نشان می

 روش پژوهش   -1جدول 

 

 نکته قابل اهمیت در مصاحبه بر این است که یکی

 بهوده  م تر  شوندگانمصاحبه  انتخاب  در  که  موضوعاتی  از

 متنهو  و  مختلهق  ههایگرفتن دیدگاهدر نظر    لزوم  است،

افراد با توجه به جایگاه شغلی و ت ربه فرد برای شناسایی 

 زوایای پنهان مسئله بوده است.

شناسههی اسههتقرایی و بنیههاد یههم رو تئههوری داده

که اقدام به تئوری و گزاره نموده و آنهها را   است  اکتشافی

و  های واقعی یم موضمند و بر اساس دادهبه شکل نظام

تدوین نمایهد کهه قهبالً در مهورد آن موضهو  تحقیقهاتی 

 جامعی صورت نگرفته و دانهش محهدودی وجهود داشهت

س و کهوربین بهرای واسترا  (.1393)استراوس و کوربین،  

سهازی ایههن رو  کیفههی، سههه فههن کدگهااری پیهاده

د از: کدگااری بهاز، کدگهااری ناند که عبارتپیشنهاد داده

هر سه . در پژوهش حاضر، از  انتخابیمحوری و کدگااری  

رو  کدگااری استفاده شده اسهت. بهرای ان هام نظریهه 

بنیاد، سه رهیافت وجود دارد که عبارتند از: رهیافهت داده

نهام اتهر اسهتراوس و کهه بهه  1مند یها سیسهتماتیمنظام

شود، رهیافهت پیدایشهی یها ( شناخته می1998کوربین )

 
1- Systematic 

( ارائه شده است و 1992)  3که مربوط به گالسر  2اهوری

( ارائهه شهده 2000)  5که توسط چهارمز  4رهیافت ساخت

منهد و دلیل داشتن فراینهد نظهاماست. در این پژوهش به

منههد مههها، از رهیافههت نظههاسیسههتماتیم در تحلیههل داده

های حاصل از مصاحبه، ابتهدا بهه استفاده شده است. داده

و کدگهااری بهر اسهاس   6ااری زنهدهگیهری از کدگهبهره

، بررسی شدند. در این مرحلهه، 7شناختیهای جامعهسازه

فهرستی از کدها، استخرا  شهده و بها ترکیهب و مهرتبط 

کردن کدها به یکدیگر، کدهای اولیه، ای اد شدند. سرس 

اند نام مفاهیم، جایابی شدههایی بهکدهای مشابه در گروه

گوینهد. سهرس در بهاز مهی  که به این مرحلهه کدگهااری

مرحله کدگااری محوری بر اساس الگوی کلی کهه مهدل 

دست آمده، رابطه شود، بین مقوالت بهپارادایمی گفته می

برقرار شد. بر این اساس، مقوله محوری یا پدیهده اصهلی، 

تعیین گردید. مرحله نهایی دارای کدگهااری انتخهابی بها 

 
2- Emergent 

3- Glaser 

4- Constructivist 

5- Charmaz 

6- In Vivo Coding 

7- Sociological Constructs 

 فلسفه
 نوع پژوهش 

 بازده زمانی راهبرد پژوهش 
روش گردآوری  

 اطالعات
 جامعه آماری

روش 

 گیرینمونه 

حجم و نوع 

 نمونه 
 رویکرد  نتیجه هدف 

فلسفه 

 نماین 

-بنیادی

 کاربردی 
 کیفی اکتشافی

بنیاد نظریه داده 

 استراوس و کوربین 

مند و )نظام 

 سیستماتیم( 

از اول آذر 

  15تا  1398

 ینفرورد

1399 

مصاحبه 

ساختاریافته نیمه

و عمیق،  

 ای کتابخانه

خبرگان و  

متخصصین حوزه  

گردشگری و 

شهرداری و افراد 

 مطلد

گیری نمونه

نظری تا رسیدن  

 به نقطه اشبا 

صورت نفر به15

هدفمند، 

قضاوتی و گلوله  

 برفی
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باشد که به ای هاد یسازی و بهبود مقوله مفرایند یکرارچه

نظریه و ارائه مدل پرداخته شد  یعنی مقوله محوری، بهه 

ها، ربط داده شد و روابط در مند به دیگر مقولهشکل نظام

قالب یم روایت روشهن )تبیهین مفهاهیم مهدل(، مطهرح 

   (.1396فر و همکاران، گردیدند )محمدی

 منطقه موردمطالعه

 ازدرصهد  68 کیلومترمربهد، 11238  بها  قهم  استان

اسههت کههه دارای یههم  تشهههکیل داده را ایههران مسههاحت

، 1395باشهد. در سهال  شهرستان با مرکزیت شهر قم می

نفهر بهوده اسهت کهه  1231586جمعیت شهر قم برابر با 

 5/1، تقریبهاً  1375نسبت به جمعیت این شهر در سهال  

 سهالهپهنج  برابر شده است. نرخ رشد جمعیت بهرای دوره

باشهد )سهازمان درصهد می  3نیز برابهر بها    1395-1390

(. از سهوی دیگهر 1395ریزی استان قم،  مدیریت و برنامه

 در مرکهز  قرارگیهری  علهت  به  این شهر،  ارتباطی  موقعیت

تها  شهده است  موجهب  ایهران  مرکزی  فالت  محدوده  در  و

بههه   و  مطههرح  ایههران  جغرافیای  مرکز  به عنوان  قم  شهر

دومین شهر گردشگرپایر شهناخته شهود کهه ایهن عنوان  

میلیون نفر گردشگر داخلهی  20-25شهر ساالنه پایرایی  

باشد و امروزه، ایهن شههر بهه هشهت و خارجی را دارا می

منطقه شهری گستر  پیهدا کهرده اسهت و عنهوان یهم 

 (.1گردد )نقشه شهر در سطح کشور محسوب میکالن

 ARG GIS 10.2  قلمرو جغرافیای پژوهش در محیط -1نقشه  

 

 های تحقیقیافته  -5

هها بها رو  ها، از مصهاحبهوتحلیل دادهبرای ت زیه

بنیاد در راستای هدف پژوهش ارائه الگهوی مطلهوب داده

درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشهگری اسهتفاده 

از این رو در پژوهش حاضر، م موعه کدها   گردیده است 

 489کد کهه شهامل   11003هایشان با  با احتساب فراوانی

مقوله استخرا  شده اسهت   49کد نهایی و    90کد اولیه،  

مند و سیسهتماتیم مهورد کدگهااری و که به رو  نظام

 
با  است که برخی  کد شامل کدهای   1003  -1 بار  اولیه چند  ها در کدهای 

 فراوانی تکرار و با کدهای مفاهیم و مقوله نیز ت مید شده است.

 ت زیه و تحلیل قرار گرفته است.

 کدگذاری باز

صهورت پروتکل و ان ام مصاحبه، بههپس از تنظیم  

زمان روند کدگااری باز آغاز گردید که به دلیل ح هم هم

کهد اولیهه بها   489صهفحه و    250ها )بهیش از  انبوه داده

قابهل  شهود.تعداد فراوانی زیاد(، به بیان نمونه بسنده مهی

دلیل کثرت فراوانهی باشد که در پژوهش حاضر بهذکر می

دو کههد اولیههه )ای ههاد کههد و کههدها، کههدهای بههاز بههه 

سهازی(، تقسهیم سازی( و کدهای نههایی )مفهاهیممشابه

 شده است.
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 ( نمونه)  باز  گذاریشناسه  تحلیل روند   -2جدول 

کد 

 مصاحبه 
 متن انتخاب شده 

 کدگذاری باز
 یاداشت فنی

 کدهای نهایی )مفاهیم( کدهای اولیه 

P4 

غدیر یم تاالر تفریحی و پههایرایی کهکشان  

روی است و یم شهر بازی هههم دارد و روبههه

آن یم بازار شهر است کههه هههایرر اسههتارت 

است و نمایندگی تمام دنیهها را دارد  خیلههی 

زیبا و جدید است، برای گردشههگران جههااب 

است. سبم جدید و وسایل جدید کههه دارد 

شود باعث جاب گردشگری و شهروندان می

 باشد.ی اون ا جمد میو همه چ

را هم  قم  کهنه  بازار  که  پیگیر هستم  اکنون 

جداره کق و  کرده  با سازی  کنیم  سازی 

زیرا  تبدیلش    سقفش،  و  است  قدمت  دارای 

صن به  همانندبکنیم  دستی،  میدان   اید 

 اصفهان.

 وجود مراکز تفریحی و پایرایی
وجههود مراکههز تفریحههی و 

 پایرایی

توجههه رسد که شهر قم با به نظر می

به ارفیت جمعیتی و گردشههگری و 

نیاز مبرم آنها جهت گههاران اوقههات 

گههااری فراغههت، فرصههت سههرمایه

مناسههبی را در شهههر قههم در زمینههه 

 توسعه گردشگری ای اد کرده است.

تاریخی شهر قم مکمل مراکز   بافت 

فرهنگی، تفریحی، ارفیت    -ماهبی

برنامه برای  ای اد خوبی  و  ریزی 

شهردار پایدار  گاار  تمتیری  درآمد 

 باشد.می

 سبم جدید در ارائه خدمات
اصهههول بازاریهههابی و ارائهههه 

 خدمات
ارائههه خههدمات مختلههق و متنههو  

 درجاب مشتری

 فضاسازی زیبا فضاسازی زیبا

 استفاده از برندهای معروف دنیا
استفاده از برندهای معههروف 

 دنیا

 توجه به بافت تاریخی شهر

احیههای صههناید دسههتی بههومی و  محلی -بومیاحیای هویت 

 محلی

 الگوگیری از شهرهای دیگر الگوگیری از شهرهای دیگر

Pn ............................................ ........................ ......................... ............ 

 کدگذاری محوری

ههای کدگااری محوری عبارت است از: سلسه رویه

هها را بها که از طریق پیوند بین مقوله و زیرمقهوالت، داده

یکدیگر ارتباط داده و بیشتر بهه اجتمها  و مکمهل بهودن 

شود. بدین ترتیب، کدگااری محهوری ها توجه میشناسه

زیرمقوالت و مقوالت اشاره دارد کهه دهی  به فرایند شکل

شود تا این کار با استفاده از یم مدل پارادایمی ان ام می

ای، محوری، شهرایط زمینههروابط بین شرایط علّی، پدیده

 گر، راهبردها و شرایط پیامدها را نشان دهد. شرایط مداخله 

 الف( شرایط علّی

شههرایط ( 2008بههه اعتقههاد اسههتراوس و کههوربین ) 

شود که عامل اصلی بهه وجهود به شرایطی گفته می  ،علّی

از درآمد پایدار شهرداری قهم  آورنده پدیده مورد مطالعه )

بههر  ( و1398حامههدی و همکههاران، ( باشههند )گردشههگری

 یهای ان ام شده، عوامل علّوتحلیل مصاحبهاساس ت زیه

ارائهه   3  مطهابق بها جهدولمربوطهه،  تمتیرگاار بر پدیهده  

 گردند.  می

 

  یعلّ   یطشرا  با شده مرتبط  ییشناسا یهاو مقوله  یم مفاه -3 جدول 

 

 ایب( شرایط زمینه

تر در  شهرایط بسترسهاز عهام مهای،  شرایط زمینهه

حامهدی و همکهاران، اند )گیری پدیده مورد مطالعهشکل

پژوهش حاضهر، . در گاارندکه بر راهبردها اتر می(  1398

ای در هها، شهرایط زمینههمفاهیم و مقولههپس از بررسی  

 ارائه شده است. 4جدول  

 کدهای نهایی )مفاهیم(    مقوله مقوله کلی 

 شرایط علّی

 ی شهردار یبودن درآمدها  یدارناپا ی شهردار یبودن درآمدها  یدارناپا

 وجود مشکالت مالی در شهرداری
 یشهردار یوجود مشکالت مال

 شده دربودجه ساالنه  ینیبیش پ یدرآمدها  نشدن وصول

 یکمم محدود دولت به شهردار دولت یمال یتحماعدم 

 یبهساز یازمندو ن یوجود بافت فرسوده شهر

 یدار پا یبا پشتوانه مال یو نوساز

 ی و بهساز یجهت بازساز ینبود منابد مال وجود بافت فرسوده در سطح شهر و 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

14
00

.9
.3

6.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1400.9.36.2.4
https://iueam.ir/article-1-1761-fa.html


 1400 تابستان ،پن موسی شماره /شهری مدیریت و  هههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   170

 

 یانهیزم  طی شده مرتبط با شرا ییشناسا یهاو مقوله  م یمفاه -4جدول 

 

 گرپ( شرایط مداخله

تر در  گر، شرایط بسترساز خاص مهشرایط مداخله

حامههدی و ) اسههت گیری پدیههده مههورد مطالعهههشههکل

ههای عمهومی هایط زمینهدر واقد شهر(   1398همکاران،  

در ایهن تحقیهق . گاارنهدمی تمتیرکه بر راهبردها  هستند  

گهر بهه ها، شرایط مداخلههپس از بررسی مفاهیم و مقوله

 .نداهشناسایی شد 5جدول  شرح

 کدهای نهایی )مفاهیم( مقوله  مقوله کلی

شرایط  

 گرمداخله 

 و رفتارهای حاکم در شهر و شهرداری قم ایدئولوژی تمتیر
 یصنعت گردشگر قم بر و شهرداری حاکم در شهر یو رفتارها یدئولوژیا تمتیر

 گراسنت ینهاد  یمقاومت و فشارها

 ویژگی رفتاری و قشرخاص گردشگران در شهر قم شهر قم  یگردشگر یشناختیتجمع یژگیو

 گاران اوقات فراغت شهروندان و گردشگران  یهاساختیرعدم وجود بسترها و ز گاران اوقات فراغت  یهاساختیرعدم وجود بسترها و ز

 یاز صنعت گردشگر یقانون یهایتو حما یلگریفقدان تسه ی گردشگر   ینه در زم   ی سازمان   یوب مع   ی قانون   ی ها یه وجود ساختار و رو 

  در گاارییاستو س یساختار  یریتی،مد یستمس یناکارآمد

 ی شهردار

 ی از طرف شهردار یو فعاالن گردشگر یبخش خصوص یتعدم حما

 وجود مشکالت در تردد گردشگران به هسته مرکزی شهر 

 دهی به آتار تاریخی و فرهنگی در شهر قمسازی نسبت به ارز فرهن نبود درک و 

 های اجتماعی، فرهنگی و کالبدی در بافت تاریخی شهرمهیا نبودن شاخص

 گردشگران یبرا یهاول یهاساختیرفقدان ز

 یشهر یگردشگر  یکرارچه و واحد یریتوجود مدعدم 

 ی در شهردار یتوسعه گردشگر گاارییاستو س اندازنبود چشم

 های گردشگری و بالتکلیفی آنهانبود مدیریت پروژه 

 در سازمان  یانسان یروین یساالریستهنبود شا

 یبه گردشگر یو سنت یحداقل ینگاه درآمد

 مشخص یود ساختار سازماننبو  یدر شهردار ینوپا بودن اداره گردشگر

 ی توسط شهرداری جهت استفاده از اقتصاد گردشگر یشهر یریتضعق مد ی در شهرداری و درک اقتصاد گردشگر یریتود مدنب

 یود منظر و مبلمان شهرنب یشهر یود منظر و مبلمان گردشگرنب

از   ییدرآمدزا یوجود بسترها

 یموجود گردشگر هاییتقابل
 ی مرتبط با گردشگر هایبا ارگان  یهتعامالت دوسو تعدیلیر مثبت 

 ی توسط شهردار ینرم گردشگر یهاساختیرکردن ز یامه

 کدهای نهایی )مفاهیم( مقوله  مقوله کلی

 ایشرایط زمینه

  یهایل از پتانس ییدرآمدزا یوجود بسترها

 یموجود گردشگر

 یدادها ها و رویشگاه جشنواره ها، نما یت ارب موفق در برگزار

 پتانسیل مناسب گردشگری سالمت 

 ی گردشگر یهادر طرح یبا شهردار یمشارکت بخش خصوص

 درآمد از محل عوارض فرو  کاال و خدمات  یشافزا

 در سطح شهر  یحیمتنو  تفر ییدرآمدزا وجود مراکز

 ونقل شهریدرآمدزایی از عوارض و خدمات حمل 

 های گردشگری های قانونی شهرداری از طرح وجود حمایت 

 های سخت گردشگری توسط شهرداریمهیا کردن زیرساخت

 درآمدزا وجود مراکز ت اری 

های  های جاذبه ها و توانمندیوجود ارفیت

 گردشگری 

 های تاریخی، فرهنگی و ماهبی در داخل شهر قم های جاذبه وجود ارفیت 

 گردشگری -های مراکز تفریحیوجود ارفیت

های کارکرد ماهبی قم و وجود انگیزه 

 اعتقادی و معنوی گردشگران

 های خارجی تشید و توریستهای ماهبی قم برای جهان جاذبه

 مناسب  ییایجغراف تیو موقع ت یداشتن مرکز مناسب ییایجغراف تی داشتن موقع

 گر مداخله طی شرامرتبط با   شده ییشناسا یهامقوله   و میمفاه -5لدوج
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 محور )پدیده اصلی( ت( مقوله

های ها/کنشحادته یا اتفاقی است که سلسله کنش

متقابههل بههه کنتههرل یهها اداره کههردن آن معطههوف اسههت 

یم صورت ذهنهی (. در واقد  1398حامدی و همکاران،  )

 اینکه  به  توجه  . بایند استاکه اساس فراست    ایاز پدیده

درآمدزایی پایهدار   برای  طراحی الگویی  تحقیق،  این  هدف

 اصهلی  پدیده،  باشدشهرداری قم مبتنی بر گردشگری می

 در نظهر  موردمطالعه درآمد پایدار شهرداری از گردشگری

مرتبط با  مقوالتو   مفاهیم  6جدول    در.  است  شده  گرفته

 ت.این بعد ارائه شده اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث( راهبردها و اقدامات 

های متقهابلی ها یا کنشکنشراهبردها عبارتند از:  

که برای کنترل، اداره، برخورد و پاسه  بهه مقولهه اصهلی 

(. ههدف ایهن 1398حامدی و همکهاران،  شوند )ان ام می

بخش، تشریح راهبردهای ای اد درآمد پایهدار شههرداری 

قم از گردشگری است. این راهبردها و اقهدامات، در واقهد 

های است که بایهد شههرداری قهم جههت ها و کنشطرح

 7  در جهدول  رسیدن به اهداف مورد نظر به کهار ببنهدد.

 عد از الگو ارائهه شهدههای مرتبط با این بمفاهیم و مقوله

 است.
 

 راهبردها مقوله  با مرتبط  شده ییشناسا یهامقوله  و  میمفاه  -7 جدول

 کدهای نهایی )مفاهیم( مقوله  مقوله کلی

 راهبردها 

 یریتیمشاوره و مد ینه متخصص در زم یاستفاده از منابد انسان ی گردشگر ینهمتخصص در زم یانسان یرویاستفاده از ن

 هم عرض یهاو تعامالت مشترک با سازمان یهمکار  یشافزا هم عرض یهاو تعامالت مشترک با سازمان یهمکار  یشافزا

 المللی ای اد ارتباطات و تعامالت ملی و بین گیرندگان گردشگریافزایش تعامالت و ارتباطات با تصمیم 

 هنری شهرداری در زمینه گردشگری اقدامات فرهنگی و 
 برگزاری جشنواره، نمایشگاه و تدوین تقویم فرهنگی و ماهبی 

 ی گردشگر  یهنر -یفرهنگ یتوسعه فضاها
 سازی گردشگری به شهروندان و ذینفعانآموز  و فرهن  آموز  و فرهن  پایرا بودن گردشگری به شهروندان

 بنیان گردشگری ای اد مرکز نوآوری و دانش در سازمان  گردشگریان بنیای اد مرکز نوآوری و دانش

 استفاده از ارفیت بازاریابی و تبلیغات تخصصی های نوآورانه بازاریابی و تبلیغات گردشگری شهریاستفاده از رو 

 توسعه گردشگری شهرداری انداز تدوین سند راهبردی و چشم ریزی گردشگری در شهرداری انداز و برنامهتدوین سند، چشم

 فرهنگی  -مرمت، احیاء و تغییر کاربری آتار تاریخی فرهنگی -مدیریت مرمت، احیاء و تغییر کاربری آتار تاریخی

 مرتبط به آن رسانی گردشگری شهری و خدمات  فعال کردن تورها و مراکز اطال   دراداره گردشگری شهرداری   فعال کردن تورهای تخصصی و خدمات مرتبط به آن 

 توسعه گردشگری سالمت  توسعه و نگاه درآمدی و خدماتی به گردشگری سالمت

 ونقل شهریهای حمل توسعه و ت هیز زیرساخت
 توسعه و ت هیز پارکین 

 ونقل شهری توسعه و ت هیز انوا  حمل
با مشارکت میرا  فرهنگی، صناید  های شهریتوسعه و ت هیز انوا  اقامتگاه 

 دستی و گردشگری

 ی در ارائه خدمات اقامتگاه  یبخشتنو 

 ی نسبت به توسعه گردشگر   ی ماهب   ی ها نهادها و گروه نگر  بر    ییر تغ   ی اد ا  ی گاار در گردشگر تمتیر   ی گرا و سنت   ی ماهب   ی بر نهادها   ی نگر  رفتار   ییر تغ   ی اد ا 

 شهری گردشگری توسعه در مطلوب مدیریتی ساختار ای اد
 استفاده  بال فضاهای و امالک افزوده  ارز  ای اد

 گردشگران  نیازهای به پاسخگویی جهت اولیه هایزیرساخت ای اد

 مقوله محور   با مرتبط  شده ییشناسا یهامقوله  و م یمفاه -6ول جد
 کدهای نهایی )مفاهیم( مقوله  مقوله کلی

 محور  مقوله

)پدیده   

 اصلی( 

 مستمر بودن عوارض و ای اد درآمد پایدار  شهرداری پایری درآمد پایدار برای تداوم

 پایری درآمد پایدار شهرداری انعطاف 

افزایش درآمدزایی پایدار شهرداری حاصل از  

 های مرتبط با گردشگری فعالیت

 ی گردشگر  یوکارهاتوسعه کسب

 پایری و توسعه پایدار گردشگری شهریمطلوبیت
 شهر یاسازیمحور و پوعدالت یکردرو ی ادا

 یدار محور توسعه پا یگردشگر

 پایری در ای اد درآمد پایدار مشارکت یدار پا  درآمد ی ادا در یریپامشارکت

 محلی -ای اد مدیریت بومی محلی در ای اد درآمد پایدار  -آفرینی مدیریت بومینقش
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 کدهای نهایی )مفاهیم( مقوله  مقوله کلی

 شهرداری  در گردشگری توسعه  قوانین  اجرای و تدوین

 گردشگری هایطرح و هاپروژه  در مدیریت ای اد

 گردشگری توسعه در نهادمردم هایتشکل ارفیت از استفاده 

 قم ماهبی مراکز و علمیه حوزه  فرهنگی شگریدگر ارفیت از استفاده 

 محلی و بومی هایبازارچه خرید مراکز توسعه

 گردشگری   اقتصاد کردن فعال و  شبانه گردشگری توسعه

 گردشگران شهر برای مرکزی هسته ساماندهی

 شهری وگردشگری تفریحی هایمحیط  در مدیریت ای اد
 شهری و هویت معنادار فضاهای ای اد

 شهری سبز فضاهای و گردشگری - تفریحی هایمحیط مدیریت
 شهری  گردشگری در مدیریت وحدت ای اد مدیریت یکرارچه گردشگری شهری با محوریت شهرداری 

 خصوصی   بخش   فعالیت   با   ها پروژه   سراری برون   و   مشارکتی   الگوی   به   شهرداری   اقدام  فعالیت بخش خصوصی ها با  سراری پروژه اقدام شهرداری به الگوی مشارکتی و برون 

 ای اد کدهای درآمدی جدید گردشگری و افزایش منابد درآمدی شهرداری  ای اد کدهای درآمدی جدید گردشگری و افزایش منابد شهرداری 

 

 پیامدها (چ 

به کهار بسهتن راهبردهها، پیامهدها هسهتند   رهاورد

هدف این بخش، شناسهایی (.  1398حامدی و همکاران،  )

ای ههاد درآمههد پایههدار شهههرداری از پیامههدهای ناشههی از 

های مرتبط مفاهیم و مقوله  8در جدول    است.  گردشگری

  است.از الگو، ارائه شده با این بعد  

 

 امد یپ با مرتبط  شده ییشناسا یهامقوله  و م یمفاه -8 جدول
 کدهای نهایی )مفاهیم( مقوله  مقوله کلی

 پیامدها

 آوری مردمتوانمندسازی و تاب  توانمندسازی و افزایش قدرت خرید مردم 

 توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر 
 تر از فعالیت گردشگری شهری متماحیای و ای اد هویت 

 ات اجتماعی و افزایش ارتباطات فرهنگی گردشگری در شهرتمتیر

 رونق اقتصاد گردشگری شهری

 توسعه ساخت و ساز و افزایش عوارض شهری 

 توسعه مراکز اقامتی 

 افزایش مدت ماندگاری گردشگر

 خدمات افزوده کاال و افزایش عوارض حاصل از ارز  

 گردشگری در رونق اقتصادی شهر و شهرداری و ای اد درآمد پایدار تمتیر

 برند شدن شهر 

 نقل شهریوتوسعه حمل ونقل شهریتوسعه و ت هیز حمل

 های گردشگری در طرح گاار داخلی و خارجیجاب سرمایه گااری در عناصر مرتبط باگردشگری توسعه سرمایه

 ای اد فضاسازی جغرافیای گردشگری شهری  کالبدی و ای اد هویت شهری –پویاسازی فضایی 

 توسعه مراکز تفریحی  سازی اوقات فراغتتوسعه و ت هیز مراکز تفریحی و غنی

 های مرتبط با گردشگری توسعه کسب و کار پایدارگردشگری  درآمد  و ای اد کارآفرینی زایی،اشتغال

 

 کدگذاری انتخابی

ها که به ای اد الگوی نظری من ر رو  تحلیل داده

ای، شهرایط شود، شامل شرایط علّهی، شهرایط زمینههمی

گر، راهبردها و اقدامات و نیهز پیامهدها اسهت کهه مداخله

کنهد. بها توجهه بهه اینکهه در پدیده اصلی را تشهریح مهی

مطرح شده اسهت در   یاالت خبرگان س  مصاحبه بامرحله  

شههده اسههت،  ینتههدویمی پههارادا یالگههو اسههاسبر یههتنها

 یشهههوندگان نظهههر خهههود را در مهههورد اجهههزامصهههاحبه

اساس شش بُعهد الگهو دهنده الگو به طور خاص بریلتشک

 .(3شکل  ) اندارائه داده

 سنجیاعتبار

 1برای تقویت اعتبار درونهی تحقیهق کیفهی، مریهام

( موارد ذیل را پیشنهاد کهرده اسهت کهه در ایهن 1998)

 اند:تحقیق نیز مدنظر قرار گرفته

پژوهشهگران در تحقیهق از نظهر   ی:گرایات کثر  -1

 
1  - Merriam 
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تخصصی، به اساتید راهنما و مشاور با تخصص جغرافیها و 

ریزی شهری و گردشگری و نیز یم اسهتاد و عضهو برنامه

مهدیریت، اسهتفاده و ایهن هیئت علمی دانشگاه در رشته  

چهار نفر به مفاهیم در حال اهور، نظارت و نظر خهود را 

 اند.ارائه کرده

بدین منظور الگوی نهایی به   ضا:های اعبررسی -2

شونده، عرضه و نظرات چهار نفهر از آنهها چندین مصاحبه

 اخا شد.

بلندمدت در بازدید از محل تحقیاق یاا    ه مشاهد    -3

از اول  هها داده بدین منظهور  : مشابه   مشاهدات تکراری پدیده 

 . شده است  ی آور جمد   1399  ین فرورد تا  1398  ماه آذر 

پژوهشگر بدین منظهور  گذاشتن تعصبات:  کنار  -4

هها و تعصهبات خهود را  فرض در ابتدای کار، آگاهانه همه پیش 

 کنترل کرده و اجازه مداخله در فرایند پژوهش را نداده است. 

 الیوی مفهومی پژوهش

ای، دسههته مقولههه علّههی، زمینههه 6ارائههه پههس از 

محور، راهبردها و پیامهدها و کدگهااری گر، پدیدهمداخله

هها ارتبهاط مند به سهایر مقولههانتخابی که به شکل نظام

اساس مهدل پهارادایمی اسهتراوس و بر 2شکل  ،داده شده

 ارائه گردیده است. (1998)کوربین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مبتنی بر گردشیری  قم  یشهردار داریپا  درآمد الیوی مفهومی  -2شکل  

 پدیده اصلی

 یشهردار یبرا یدارپا درآمد یریپاتداوم•

 یشهردار یدارپا درآمد یریپاانعطاف•

 یشهر یگردشگر یدارتوسعه پا و یریپایتمطلوب•

 یدارپا درآمد ی ادا در یریپامشارکت•

 یداردرآمدپا ی اددر ا محلی – یبوم یریتمد ینیآفر نقش•

 شرایط مداخلهگر

 گر منفیتعدیل➢

و حاکم در شهر  یو رفتارها یدئولوژیتمتیر ا•

 قم شهرداری 

 شهر قم یگردشگر یشناختیتجمع یژگیو•

  گاران اوقات فراغت یهاساختیرود بسترها و زنب•

 یسازمان یوبمع یقانون یهایهوجود ساختار و رو•

 یگردشگر ینهدر زم

و  یساختار یریتی،مد یستمس یناکارآمد•

 یدرشهردار گاارییاستس

مدیریت و درک اقتصاد گردشگری در نبود •

 شهرداری

 نبود منظر و مبلمان گردشگری شهری•

 گر مثبتتعدیل➢

های موجود وجود بسترهای درآمدزایی از قابلیت•

 گردشگری 

 

 شرایط علّی

 یشهردار یبودن درآمدها یدارناپا•

 یدر شهردار یمشکالت مال وجود•

 دولت یمال یتحماعدم•

 نیازمند بهسازی و نوسازی با پشتوانه مالی پایداروجود بافت فرسوده شهری و •

 شرایط زمینهای

 هاییلاز پتانس ییدرآمدزا یوجود بسترها•
 یموجود گردشگر

 یهاجاذبه هاییو توانمند هایتوجود ارف•
 یگردشگر

 یهایزهقم و وجود انگ یماهب کارکرد•
 گردشگران یو معنو یاعتقاد

 مناسب یاییجغراف یتموقع داشتن•

  

 

 راهبردها و اقدامات
 های هم عرض افزایش همکاری و تعامالت مشترک با سازمان*         *استفاده از نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری 

 نقل شهری                            و هایت هیز زیرساخت *توسعه و              گیرندگان گردشگری*افزایش تعامالت و ارتباطات با تصمیم

 ن گردشگرینیابفرهن  پایرا بودن گردشگری به شهروندان                     *  ای اد مرکز نوآوری و دانشو *آموز  

 های نوآورانه بازاریابی و تبلیغات گردشگری شهری         *توسعه گردشگری سالمت*استفاده از رو 

 های شهری*توسعه و ت هیز انوا  اقامتگاه یزی گردشگری در شهرداری           رهانداز و برنام*تدوین سند، چشم

 *فعال کردن تورهای تخصصی و خدمات مرتبط به آن                  *اقدامات فرهنگی و هنری شهرداری در زمینه گردشگری     

 شهری ریگردشگ و تفریحی هایمحیط *ای اد ساختار مدیریتی در توسعه گردشگری شهری                  *ای اد مدیریت در

 گردشگری و افزایش منابد شهرداری     *ای اد مدیریت یکرارچه گردشگری شهری با محوریت شهرداری      *ای اد کدهای درآمدی جدید

 گاار در گردشگریگرای تمتیر*ای اد تغییر نگر  رفتاری بر نهادهای ماهبی و سنت

 با فعالیت بخش خصوصیها سراری پروژه* اقدام شهرداری به الگوی مشارکتی و برون
 مدیریت شهری و گردشگری به شهرداری قم جهت مدیریت مطلوب گانه و واگااری کلیه اقدامات و* تدوین شرح واایق قانونی از قوای سه

 پیامدها
 توانمندسازی و افزایش قدرت خرید مردم               *توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر* 

 گردشگری  پایدار درآمد ای اد و کارآفرینی زایی،شهری                             * اشتغال*رونق اقتصاد گردشگری 

 کالبدی و ای اد هویت شهری -گردشگری       * پویاسازی فضایی گااری در عناصر مرتبط با*توسعه سرمایه

  نقل شهریوت هیز حملت فراغت     * توسعه و سازی اوقاوسعه و ت هیز مراکز تفریحی و غنی*ت

  
  

  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

14
00

.9
.3

6.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            13 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1400.9.36.2.4
https://iueam.ir/article-1-1761-fa.html


 1400 تابستان ،پن موسی شماره /شهری مدیریت  و هههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 174

 

 هایتحلیل  که  باز  کدگااری  ، شرایط علّی  مرحله  در

 بهود،  ههامصهاحبه  هجمل  به  وتحلیل جملهبر ت زیهنیمبت

 اسهاس بهر کهه شهد  استخرا   کد نهایی  5اولیه و    کد  15

 ایهن  محهوری،  کدگااری  یعنی  بعد   همرحل  وتحلیلت زیه

های موجهود شد. بررسی  بندیدسته  مقولهچهار    در  کدها

ترین عوامهل شهرایط علّهی، دهد که یکی از مهمنشان می

باشهد. ناپایدار بودن عمده درآمدهای شههرداری قهم مهی

براساس نتایج پژوهش حاضر، کاهش حمایت مالی دولهت 

هکتهار( و   1600از شهرداری قم و وجود بافت فرسهوده )

کتار( و نیازمند به بازآفرینی، ه  315دارای بافت تاریخی )

دهد از موارد ناپایدار بودن درآمدی شهرداری را نشان می

ترتیب به  1395-1397های  که کمم مالی دولت در سال

بیهانگر درصد بوده است و ایهن وضهعیت،   1و    7/3،  20/0

شهدت ناپایهدار   این است که درآمدهای شهرداری قم بهه

 باشد.می  ی جدیدو نیازمند جایگزینی درآمدها  بوده

در مرحلههه پدیههده اصههلی، کدگههااری بههاز و بهها 

کهد   7کهد اولیهه و    27ها،  وتحلیل دقیق مصهاحبهت زیه

مرحلهه وتحلیل بر اساس ت زیهنهایی استخرا  گردید که 

بنهدی مقوله نیز دسته  5به    بعد یعنی کدگااری محوری،

های پژوهش حاضر، شهر قم بها توجهه اساس یافتهشد. بر

های بسیار مناسب گردشگری در ابعاد مختلق، ارفیتبه  

باشد تها بها ای هاد برای شهرداری قم فرصت مغتنمی می

ی سههازمانی جهههت اجههراسههازمانی و بههرونمکههانیزم درون

چنهین سیاسههتی، اقههداماتی را ان هام بدهههد و پیامههدهای 

اندازی مستقیم و غیرمستقیم از بعد اقتصادی و نیز چشم

اقتصهادی، اجتمهاعی، فرهنگهی طبهق به آینده در ابعهاد  

معیارهای درآمدهای پایدار شهری، عاید شهر و شهرداری 

 قم خواهد کرد.

 بهها و بههاز ای، کدگههااریشههرایط زمینههه هدر مرحلهه

 کهد  13کهد اولیهه و    65  ها،مصاحبه  دقیق  وتحلیلت زیه

 هوتحلیهل مرحلهاستخرا  شد که براساس ت زیهه  ،نهایی

بنهدی دسهته مقوله چهار در کدها این  محوری،  کدگااری

گاار در جهت پایدارسازی تمتیرترین عوامل  از مهم  شدند.

هههای درآمههدی شهههرداری قههم، وجههود بسههترها و فرصههت

های موجهود گردشهگری شههر قهم درآمدزایی از پتانسیل

باشد کهه ت ربهه برگهزاری موفهق چنهدین جشهنواره می

د دسهتی همانند  جشنواره سفره ایرانی در دو حوزه صنای

و غهههاا، جشهههنواره اقهههوام و عشهههایر، خیابهههان غهههاا و 

های صناید دسهتی در سهطح شههر قهم توسهط نمایشگاه

شهههرداری و اسههتقبال شهههروندان و گردشههگران، بیههانگر 

ههای دیگهر باشد. از ارفیتآلی میارفیت مناسب و ایده

باشهد. شههر قهم در شهرداری قم، گردشگری سالمت می

پزشهکی، گهوار ، ری، چشهمههای همچهون نابهاروزمینه

جراحی زیبایی پوست و مو و .... از یهم طهرف و حضهور 

هها و فارس از طرف دیگر، قابلیهتگردشگران حوزه خلیج

ههای باشد. بهر اسهاس یافتهههای خوبی را دارا میارفیت

پژوهش حاضر، افزایش درآمد شهرداری از محل عهوارض 

درصهد(، از دیگهر   9درصهد از    3فرو  کهاال و خهدمات )

باشد. از سوی دیگهر، نتهایج پهژوهش ای میشرایط زمینه

دهههد بسههترهای قههانونی و حمههایتی حاضههر نشههان مههی

گردشههگری در شهههرداری قههم بههه منظههور حمایههت از 

 الحهاقی  های گردشگری وجود دارد  از جمله قهانونطرح

-2-1)بنهدهای  دولهت  درآمدی  از  بخشی  تنظیم  22  ماده

ههای توسهعه پهنج سهاله ری، برنامههشههردا  55(، ماده  3

اجتماعی، فرهنگی و اقتصهادی )سهوم، چههارم، پهن م و 

شههرداری قهم، سهند   1414انهداز  ششم(، برنامهه چشهم

راهبردی و عملیاتی پنج ساله شهرداری، سهند آمهایش و 

توسعه ملی و طرح تفصهیلی شههری اشهاره شهده اسهت. 

ین شرایط ترها بیانگر این است که یکی دیگر از مهمیافته

های موجود ها و توانمندیای م تر بر وجود ارفیتزمینه

های گردشگری از بعد تفریحی در سطح شههر قهم جاذبه

باشد  همانند پارک کوهسهتانی ههزار هکتهاری، شههر می

شناسهی و در آینهده بازی الغدیر، باغ پرندگان، بهاغ گیهاه

ای آکواریوم و غیره. از بعد تاریخی و فرهنگی شهر قم دار

هکتار بافت تاریخی شامل بازار کهنه و نو به همهراه   315

ههای تهاریخی شخصهی و مراجهد، م موعه متعلقه، خانه

ههها )تههاریخی، فرهنگههی، طبیعههی و مههاهبی(، آتههار مههوزه

، از یرملموس و نیز اماکن ماهبی و ...تاریخی ملموس و غ 
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های پنهان درآمدزایی شههر قهم ها و فرصتدیگر ارفیت

درصهد  80اینکه بلوار پیامبر اعظم )ص( با   هستند. ضمن

کاربری تفریحی و اقامتی و نیز ان ام بازآفرینی شهری در 

ها و بسترهای یازده محور در سطح شهر، از دیگر ارفیت

باشد. کهاربری مهاهبی شههر قهم و وجهود درآمدزایی می

ههای اعتقهادی و معنهوی گردشهگران بهه قهم و در انگیزه

جغرافیههایی شهههر قههم از دیگههر شههرایط نهایههت موقعیههت 

ای برای ای اد درآمد پایدار شهرداری از گردشگری زمینه

امههامزاده و  444باشههد کههه اسههتان قههم بهها وجههود مههی

ترین آنهها حهرم مطههر حضهرت معصهومه )س(، شاخص

المللی دارند بها مس د مقدس جمکران که برد ملی و بین

ین ) ( در و روایهات از ائمهه معصهوم  هاتوجه به سهفار 

خصوص جایگاه شهر قم و زیارت حرم حضهرت معصهومه 

ههای مهاهبی و )س( و مس د مقهدس جمکهران، زمینهه

میلیهونی گردشهگران در   20-25اعتقادی باعهث حضهور  

 درصد انگیزه ماهبی به شهر قم شده است. 80سال با  

گهر، کدگهااری بهاز و بها در مرحله شرایط مداخلهه

کهد   20کهد بهاز و    148ها،  مصاحبهوتحلیل دقیق  ت زیه

وتحلیهل مرحلهه نهایی استخرا  شد که براسهاس ت زیهه

بنهدی مقولهه دسهته  8کدگااری محوری، ایهن کهدها در  

شدند. بنابراین نتایج پهژوهش حاضهر، بیهانگر ایهدئولوژی 

خاص حاکم در شهر قم و نبود نشاط اجتماعی در جامعه 

گهری منفهی گهاار در تعهدیلتمتیرشهر قم از متغیرههای  

هههای ، ایههن در حههالی اسههت کههه یافتهههاسههتگردشههگری 

ود بسهترهای الزم حاضر گویای این است کهه نبهپژوهش  

جهت گاران اوقات فراغت برای شهروندان و گردشهگران 

ها و ساختارهای نامناسب و معیوب قهانونی به همراه رویه

و سههازمانی در کنههار ناکارآمههدی سیسههتم مههدیریتی، 

گهههااری در شههههرداری و نبهههود سهههاختاری و سیاسهههت

سازی اقتصاد گردشهگری باعهث شهده اسهت کهه گفتمان

شهههرداری درک درسههتی از ماهیههت و ارز  اجتمههاعی، 

شهگری را در سیسهتم مهدیریتی دفرهنگی و اقتصادی گر

های موجود نیز آنچنان به نظهر کالن لحاظ نکند و قابلیت

گری بهه عناصهر مختلفهی نرسد. لاا برای توسهعه گردشه

کننهده و گاار، قوانین پشهتیبانیتمتیرن  همچون متخصصا

دانش حداقلی در این حوزه نیاز است که بستر تحقق این 

دهنهده ایهن هها نشهانها در شهر قم مهیاست. یافتهم لفه

گردشگری قم در بحهث وجهود تقاضها و حضهور   است که

ضهو  گردشگران، با مشکل خاصی مواجه نیست اما در مو

ود نفعان و نیهز نبهمدیریت صحیح بازیگران کلیدی و ذی

 .ضعفی اسهت  مدیریت یکرارچه در این حوزه، دچار نقاط

حوزه گردشگری شهر قم با وجود بازیگران متعدد، هنهوز 

متولی قدرتمند مشخصی ندارد و بهه همهین دلیهل، ایهن 

صنعت تاکنون به جایگاه واقعی خهود نرسهیده اسهت، در 

شهههر شههاهد مههوازی کههاری و عههدم صههنعت گردشههگری 

ها هسهتیم کهه سازی منس م برای پیشبرد فعالیتشبکه

له پویایی موردنظر در بخش گردشگری قهم را از ین مسئا

شهوندگان، بهه گفتهه اکثریهت مصهاحبه  میان برده اسهت.

های اولیه نظیر سرویس بهداشتی در دسترس، زیرساخت

ههای هامنیت، پارکین ، دسترسی به آب شهرب، اقامتگها

موقت و دائمی، فضاهای سبز، مسیرهای تردد بهه هسهته 

مرکزی شهر، مبلمان فضای شهر و ... در قم اندک اسهت. 

ضههمن اینکههه، شهههرداری قههم در زمینههه گردشههگری، 

گااری جامد و مدونی جهت استفاده انداز و سیاستچشم

از ارفیت گردشگری را ندارد و اخیراً در سهند راهبهردی 

، بهههه مسهههئله 1414انهههداز و چشهههم 1400عملیهههاتی –

گردشگری پرداخته شده است ولهی بهرای ای هاد درآمهد 

نتایج پژوهش حاضهر با این وجود،    باشد.پایدار، کافی نمی

گویههای ایههن اسههت کههه وجههود بسههترهای درآمههدزایی از 

تههرین شههرایط هههای موجههود گردشههگری از مهمقابلیههت

دار شهههرداری از تعهدیلگری مثبههت در ای هاد درآمههد پایه

سهو های همباشد و ارتباط دوسویه با ارگانگردشگری می

از قبیل استانداری، اوقاف، میرا  فرهنگی و گردشهگری، 

اداره مسکن و شهرسازی و ... از ارفیت بسیار مناسب در 

 باشد.های گردشگری در سطح شهر میاجرای طرح

 بههها و بهههاز راهبردهههها، کدگهههااری هدر مرحلههه

کهد  31کهد بهاز و   196  هها،مصاحبه  دقیق  لوتحلیت زیه

 مقولههه 19ی نهههایی، کههدها تحلیههل بهها سههرس و نهههایی

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

14
00

.9
.3

6.
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1400.9.36.2.4
https://iueam.ir/article-1-1761-fa.html


 1400 تابستان ،پن موسی شماره /شهری مدیریت  و هههههههههههههههه اقتصادههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  176

 

هها بهه اجرایهی شهدن الگهوی که این مقوله  استخرا  شد

گیهری از شهرداری قم بها بههرهکنند و  مربوطه کمم می

ارفیت و سیستم مدیریتی داخل و نیز قدرت مشورتی و 

 دتوانهمهرتبط مهیههای  ارفیت مشارکتی با سایر ارگهان

ههای اسهاس یافتههبر.  دنهوان یم راهبرد اسهتفاده کعنبه

 های همچون اسهتفادهپژوهش حاضر، با تمکید بر شاخص

 گردشگری، افهزایش  زمینه  در  متخصص  انسانی  نیروی  از

عهرض، ههم  ههایسهازمان  با  مشترک  تعامالت  و  همکاری

 گیرنههدگانتصههمیم بهها ارتباطههات و تعههامالت افههزایش

 زمینه  در  شهرداری  هنری  و  فرهنگی  گردشگری، اقدامات

 بهه  گردشهگری  بودن  پایرا  و فرهن   گردشگری، آموز 

گردشهگری،   بنیهاددانش  و  نوآوری  مرکز  شهروندان، ای اد

 تبلیغههات و بازاریههابی نوآورانههه هههایرو  از اسههتفاده

 ریهزیبرنامه  و  اندازچشم  سند،  شهری، تدوین  گردشگری

 تغییهر  و  احیهاء  مرمت،  شهرداری، مدیریت  در  گردشگری

 تورهههای کههردن فرهنگههی، فعههال-تههاریخی آتههار کههاربری

 گردشهگری  آن، توسهعه  بهه  مهرتبط  خهدمات  و  تخصصی

 ونقههلحمههل هههایزیرسههاخت ت هیههز و سههالمت، توسههعه

 شههری، ای هاد  هایاقامتگاه  انوا   ت هیز  و  شهری، توسعه

 گهرایسهنت  و  مهاهبی  نهادههای  بر  رفتاری  نگر   تغییر

 مطلهوب  مدیریتی  ساختار  گردشگری، ای اد  در  گاارتمتیر

 در مهههدیریت شههههری، ای هههاد گردشهههگری توسهههعه در

 مهدیریت شهری، ای هاد و گردشگری  تفریحی  هایمحیط

 شههرداری، اقهدام  محوریت  با  شهری  گردشگری  یکرارچه

 بها  ههاپهروژه  سراریبرون  و  مشارکتی  الگوی  به  شهرداری

جدیهد  درآمهدی  کهدهای  خصوصی، ای هاد  بخش  فعالیت

شههرداری در دسهتیابی بهه   منهابد  افهزایش  و  گردشگری

گااری شهرداری و اتکا به هدف و تغییر در شیوه سیاست

 اقتصاد گردشگری بهره برد.

وتحلیهل در مرحله پیامدها، کدگااری باز و با ت زیه

کهد نههایی اسهتخرا   14کد بهاز و   38ها،  دقیق مصاحبه

وتحلیل مرحله کدگااری محوری، بر اساس ت زیهشد که  

بندی شهدند. نتهایج پهژوهش مقوله دسته  8این کدها در  

دهد که اجرایی شدن الگویی درآمهدزایی حاضر نشان می

ز گردشههگری، پیامههدها و نتههایج پایههدار شهههرداری قههم ا

ههای تواند در اتر اجرای صحیح شاخصانتظار که میمورد

افزایش قدرت خرید مردم، ای هاد از قبیل توانمندسازی و 

رفاه در شهروندان، توسعه اجتماعی و فرهنگی، توجهه بهه 

باعهث رونهق اقتصهادی  ،بافت تهاریخی و کههن شههر قهم

وسههاز )در مههوارد شهههری و شهههرداری، افههزایش سههاخت

مختلق ت اری، اقهامتی، تفریحهی و ...(، باعهث پرداخهت 

هیههز افههزوده کههاال و خههدمات، توسههعه و ت عههوارض ارز 

ونقهل شههری، توسهعه و ت هیهز مراکهز تفریحهی و حمل

سازی اوقات فراغت، قرارگرفتن گردشگر در سیسهتم غنی

و مکانیزم تبدیل گردشگری بهه اقتصهاد شههری، توسهعه 

گااری و در نهایت اقامهت طهوالنی مهدت آنهها را سرمایه

های اصلی در الگهوی درآمهدزایی پایهدار عنوان شاخصبه

ری مههورد توجههه قههرار گیههرد و شهههرداری از گردشههگ

توانهد سازی این راهبرد درآمهدزایی و مهدیریتی مهیپیاده

شرایط برای تحقهق اههداف اشهتغال و توسهعه پایهدار در 

صنعت گردشگری و معرفی شهر قم بهه عنهوان مقصهد و 

 .سازدمحقق را برند گردشگری 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

موضهو  منابد مختلق نظری و ت ربی، گویای یهم 

مشترک در مسائل تهممین مهالی شههری هسهتند و ایهن 

سهو دغدغهه ها از یهمموضو  آن است که همه شهرداری

ههای خهود را دارنهد و از افزایش درآمدها و کنترل هزینه

سوی دیگر به دلیل محهدودیت درآمهدها، امکهان تهممین 

های شهری را ندارند. بنابراین بایهد مالی بسیاری از پروژه

یافتن ابزارها و الگوهای تممین مالی بهرای تهیهه به دنبال  

های شهری باشند. دومهین گااریسرمایه  برایمنابد الزم  

زمهانی مطلهوب   ،چالش سیستم این است که ایهن نظهام

هها یها خواهد بود که در شرایط نوسانات منابد شههرداری

ها برای کارکردهها و منابد دولتی، تممین درآمد شهرداری

این تحوالت قرار نگیرنهد. بهه   تمتیرحت  مصارف مختلق، ت

مهدلی پیشهنهاد   دبایه  معضهلرفت از این دو  منظور برون

ها بوده و بهه شد که جوابگوی نیازهای مالی شهرداریمی
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تدریج بتواند زمینه پایداری درآمدها و منابد تممین مهالی 

و سههایر مسههائل مههرتبط بههه اقتصههاد  هههای شهههریپههروژه

را فراهم آورد. این کار در پژوهش حاضر بهرای   شهرداری

دنبهال طراحهی الگهوی که به  صورت گرفت  قمشهرداری  

فرایندی جامد از درآمدزایی پایدار شههرداری منبعهث از 

گردشههگری بههوده اسههت کههه بههدین منظههور از شههیوه 

و دارای  بنیاد بههره گرفتهه شهده اسهتپردازی دادهنظریه

مزایایی در تحقیقات اکتشافی است که حاصهل آن مهدل 

فرایندی درآمدزایی شهرداری قم از گردشگری است کهه 

نمایش داده شده است. این الگو بهومی اسهت   2در شکل  

باشهد و در منهاطق که با فرهن  شههر قهم منطبهق مهی

خصوص برخی از مناطق خاص شههرداری و گانه بههشت

باشهد. شههرداری ابلیت اجرا را دارا میهای تابد، قسازمان

توانند با کاربست الگو در تحقق های تابد میقم و سازمان

اهداف خود و بهبهود کیفیهت زنهدگی شههروندان و ارائهه 

 خدمات به گردشگران استفاده نمایند.  

هها و دهد که در تئوریهای پژوهش نشان مییافته

ری درآمهدی، تحقیقات گاشته، به کدهای از قبیل ناپایدا

و  محههدود دولههت مشههکالت مههالی شهههرداری، کمههم

ی بههه وفههور از بههه شهههردار وصههول بودجههه سههاالنهعههدم

های مختلق پرداخته شده بود ولهی بیشهتر از رو  جنبه

کمی و توصیفی و تحلیلی بوده است و رو  کیفهی ایهن 

گردد. همچنین های خاص محسوب میتحقیق، از نوآوری

فت فرسهوده در سهطح شههر و توان گفت کد وجود بامی

نبود منابد مالی جهت بازسازی و بهسازی، در این تحقیق 

باشهد کهه در تحقیقهات از کدهای نواهور و جدیدی مهی

باشد گاشته کمتر بدان پرداخته شده است. قابل ذکر می

کههه تحقیقههات صههورت گرفتههه در زمینههه درآمههد پایههدار 

اپایهدار در طور کلی به درآمهد پایهدار و نشهرداری قم، به

اند و تحقیقی بهه صهورت اختصاصهی حد محدود پرداخته

درآمد پایدار شهرداری از گردشگری بهرای قهم   در زمینه

های پژوهش گویای ایهن اسهت یافته  .صورت نگرفته است

ها و تحقیقهات گاشهته، مفهاهیمی بها ایهن که در تئوری

ای در عناوین و به این جامعیت به عنهوان شهرایط زمینهه

هها، کدهای همانند  ت ارب موفق در برگهزاری جشهنواره

هها و رویهدادها، مشهارکت بخهش خصوصهی بها نمایشگاه

هههای گردشههگری، وجههود مراکههز شهههرداری در طههرح

درآمدزایی متنو  تفریحی در سطح شههر، درآمهدزایی از 

ونقههل شهههری و مهیهها کههردن عههوارض و خههدمات حمههل

کمتهر   های سخت گردشگری توسط شهرداریساختزیر

پرداخته شهده بهود و بیشهتر چنهین کهدها را از دیهدگاه 

پتانسهیل انهد. از سهوی دیگهر  شهری بررسی کهرده بهوده

، از کههدهای بسههیار مهههم و مناسههب گردشههگری سههالمت

باشد که گاار در پایدارسازی درآمد شهرداری قم میتمتیر

در تحقیقات گاشته از دیدگاه شهرداری بهدان پرداختهه 

های خارجی در شهرهای از قبیهل ژوهشنشده بود و در پ 

افهزایش   شده اسهت.لندن، برلین، استانبول و .... اجرا می

وجهود   و  درآمد از محل عهوارض فهرو  کهاال و خهدمات

، از ههای گردشهگریهای قانونی شهرداری از طرححمایت

دست دیگر کدهای جدید و با مفاهیم نو در این تحقیق به

ای نیهز شاره در شرایط زمینهاند. سایر کدهای مورد اآمده

از دیگر مهواردی هسهتند کهه در تحقیقهات گاشهته بهه 

صورت کلی بهه آنهها پرداختهه شهده اسهت ولهی در ایهن 

تحقیق، اختصاصاً مرتبط با شهرداری و گردشگری به آنها 

 .اشاره شده است

 و  یقهاتدر تحقهای پژوهش حاضر،  بر اساس یافته 

رفتارههها،  تههمتیر ین،عنههاو یههنگاشههته بهها ا هههاییتئههور

نامناسههب سههازمان، مقاومههت و  یهههایهههرو عملکردههها و

 یتحماگرا اشاره نشده است و عدمسنت  ینهاد  یفشارها

از   یاز طرف شهردار  یو فعاالن گردشگر  یبخش خصوص

شده اسهت و   اشارهبدان    یقتحق  یناست که در ا  ینیعناو

 یشههر  یگردشگر  یکرداز رو  یشترگاشته ب  یقاتدر تحق

نسهبت   یسهازو فرهن   ک. نبود دراندپرداخته بودهبدان  

در شههر قهم،   یو فرهنگه  یخیبه آتهار تهار  یدهبه ارز 

نبهودن   یاباشد. مهمی  یقتحق  ینا  یدبا مفهوم جد  یکدها

در بافههت  یو کالبههد یفرهنگهه ی،اجتمههاع  یهههاشههاخص

باشد کهه گر میداخلهم  یاز کدها  یگرد  یکیشهر    یخیتار
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 یمردم محل نکردن یهمکارعنوان هب یشهر  ینیفرآبازدر  

 یهدجد یمعنوان و مفاه یمبا   ین ادر ا  یشد ولیمطرح م

 ی،شههر  یگردشگر  یکرارچه  یریتود مدنب.  یدمطرح گرد

کهد در   یهنو ا  یدگردیمطرح م  یشهر  یریتدر مد  اصوالً

 دیدیکد نواهور و ج  ی،گردشگر  یکردقم از رو  یشهردار

 یهههاپههروژه یریتنبههود مههد از سههوی دیگههر، باشههد.مههی

باشد کهه می  یکدها  یگرآنها، از د  یفیو بالتکل  یگردشگر

. یهدگرد ی هادهها او از دل مصهاحبه  یقهاتبر اسهاس تحق

بهه  یو سهنت  یحهداقل  یتوان گفهت کهه نگهاه درآمهدیم

و   یدر شههردار  ینوپها بهودن اداره گردشهگر  ی،گردشگر

 یشههر  یریتدمه  ضعقمشخص و    یود ساختار سازماننب

هستند کهه   یاز کدها  یاستفاده از اقتصاد گردشگر  برای

 ینو در ا  نداشاره کرده بود  به آنهاگاشته کمتر    یقاتتحق

  ی هاد و ا   ی و شههردار   ی گردشهگر   یهت با توجه بهه ماه   یق تحق 

 . اند کرده  یدا ها اهور و معنا پ اساس مصاحبه بر   یدار، پا   درآمد 

 یقهاتدر تحقدههد کهه  پژوهش حاضهر نشهان مهی

یهدار درآمهد پا ی هادگاشته به مستمر بهودن عهوارض و ا

صهورت هب یداردرآمد پا یاصل یارهایاز مع  یکی  شهرداری،

 یشهمچهون افهزا  یگهرید  یماشاره شده بهود. مفهاه  یکل

مهرتبط   هاییتفعالاز  حاصل    یشهردار  یدارپا  ییدرآمدزا

شهر   یاسازیمحور و پوعدالت  یکردرو  ی ادا  ی،با گردشگر

 یو کههدها یماز مفههاه ی،محلهه -یبههوم یریتمههد ی ههادو ا

هستند که کمتر بهدان پرداختهه شهده اسهت. از   یدیجد

 یگردشهگر  ی،گردشگر  یوکارهاتوسعه کسب  یگرد  یسو

محههور و عههدالت یکههردرو ی ههادو ا یههدارمحههور توسههعه پا

باشد پژوهش حاضر می  هایدیگر یافتهشهر، از    یاسازیپو

 یاقتصهاد شههر  یکردبا رو  یشترگاشته ب  یقاتکه در تحق

 یکهردرو  یق،تحق  یندر ا  یول  اشاره شده بودصورت عام  هب

 یدر سههاختار شهههردار یگردشههگر یههدگاهمههدنظر از د

مطالعهه  یزاز وجه تمها ینقرار گرفته است و ا  یموردبررس

 .باشدمی یشینپ  یقاترو نسبت به تحقیشپ 

 دههد کههدست آمده از راهبردها نشان مهینتایج به

و  یمو اقهدامات پهژوهش موردمطالعهه، مفههاه ههایافهتره

در مهورد   یانموده کهه سهابقه  یرا معرف  یدیاقدامات جد

. بها توجهه بهه یدنگرد  یافت  یشینپ   یاتآنها در ادب  یبررس

با   یاز گردشگر  یشهردار  یدارمد پاآدر  یاصل  یدهپد  ینکها

ان هام   در شههرداری  بهار  یناول  یبرا  ینوع هب  یفی،رو  ک

آن نهه تنهها بهه  یههایو نهوآور تمهایزوجهوه شده است،  

 بههنهها  آ  یگاارتمتیرها، بلکه  یژگیکدها و و  یبرخ  یمعرف

 یمیپرداختههه اسههت، مفههاه یههزن یشهههردار یدرآمدسههاز

 ی،گردشهگر  یهانبنو دانهش  یمرکز نوآور  ی ادهمچون  ا

 یانهداز توسهعه گردشهگرو چشهم  یسند راهبهرد  ینتدو

در ارائه   بخشیسالمت، تنو   یتوسعه گردشگر  ی،شهردار

نگههر  بههر نهادههها و  ییههرتغ ی ههادا ی،خههدمات اقامتگههاه

 ی هادا  ی،نسهبت بهه توسهعه گردشهگر  یماهب  یهاگروه

بالاسههتفاده، اسههتفاده از  یافههزوده امههالک و فضههاهاارز 

 ی،نههاد در توسهعه گردشهگرمهردم  یههاتشهکل  یتارف

و   یههحهوزه علم  یفرهنگه  یشهگردگر  یتاستفاده از ارف

شبانه و فعال کهردن   یتوسعه گردشگر  ،قم  یمراکز ماهب

 ی،شهر یدر گردشگر  یریتوحدت مد  ی،اقتصاد گردشگر

 یسههرارو بههرون یمشههارکت یبههه الگههو یاقههدام شهههردار

اقهدام   و  یبخش خصوصه  یتبا فعال  یگردشگر  یهاپروژه

 یههاپهروژه  یسهرارو برون  یمشارکت  یبه الگو  یشهردار

 سهتنده  یاز موارد  ی،بخش خصوص  یتبا فعال  یگرگردش

نشهده   یافهت  یگاشته اقدامات و شواهد  یقاتکه در تحق

  ی گردشهگر  و ورود درآمهد  ی با توجه به ساختار شهردار   . است 

مهوارد در    یهن ا   یفی، و ان ام مطالعه با رو  ک   ی به بدنه شهردار 

 شده است.   یشنهاد دست آمده و پ ه ب   یق تحق 

انتهههای الگههوی تحقیههق، پیامههدهای درآمههدزایی 

و  یقههاتدر تحقشهههرداری قههم از گردشههگری قههرار دارد. 

 ینهوع ه  ب  مشروح  یاز کدها  یگاشته، به برخ  هاییتئور

عهوارض   یشهمانند  افهزا  یزن  یگرد  یشده و برخ  یاشارات

 یهقاز تحقبرخاسته  افزوده کاال و خدمات،  حاصل از ارز 

 یهدهگرد  ی هادشهوندگان، احاضر بوده و توسهط مصهاحبه

 یگردشههگر یههایجغراف یفضاسههاز ی ههاداسههت. مفهههوم ا

 یشو افهزا  یاجتمهاع   اتتهمتیربرند شهدن شههر،    ی،شهر
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و   یدر شههر، توانمندسهاز  یگردشهگر  یارتباطات فرهنگ

 یقهاتهستند که در تحق  یکدها  یگراز د  ،مردم  یآورتاب

اشاره شهده و  به آنهاکمتر  نیز پراکنده وصورت  هگاشته ب

 اند. یافته صورت شاخص نمود  ه پژوهش ب   ین اند و در ا داشته   ید ک م ت 

مقایسه نتایج و کدهای موجود، بها منهابد داخلهی و 

خارجی بر طبق منهابد مشهروح زیهر ان هام شهده اسهت: 

(، 1390زاده وهمکهههاران )یم(، ابهههراه1386) یخسهههرو

 پههور وی(، عههال1390) ادیسهبزآبو  یشههاپورآباداحمهدی 

زاده یعقوب(،  1392و همکاران )  ی(، برات1396همکاران )

(، 1395همکههههاران ) و یههههز (، د1395و همکههههاران )

لههو زادگههان و حههاجیعبیههدی (،1395زادگههان )یههدیعب

و همکههاران  ینیههان(، ام1394) یالهههیضههیف(، 1395)

و  یمههی(، نع1395فههر و همکههاران )حمههدی(، م1396)

، (1397) یوسههفی بابههادیو  ی(، شههماع 1395) مهههدیزاده

(، 1394همکهههاران ) و زادهحسهههین (،1390شههههابیان )

 خیز زنوزیصبح(، صادقی و  1392نیا و همکاران )ابراهیم

زاده و (، قلهههی1398پهههور و همکهههاران )(، قلهههی1393)

(، شهعوری 1389(، هادیانی و همکاران )1396راد )امینی

و   (، حهاجیلو1396ری و اسدی )(، صف1397و نوعهدی )

 معاونهت(،  1395و همکاران )  مظفری(،  1398همکاران )

 ملکیان  (،1393قم )  یشهردار  یربناییو امور ز  یشهرساز

 (،1397)  عسگری گرجهیو    سفاهن(،  1393)  پوریزدیو  

پههور و همکههاران (، حسههینی1397جعفههری و همکههاران )

(، پارسهههاپور و 1396(، عربشهههاهی و همکهههاران )1395)

(، 1397(، مسههههگری و همکههههاران )1392همکههههاران )

UNWTO/WTCF (2018), (BOP Consulting 

Editorial Team  & Mayor OF London, 2018) 

Mayor of London, (2017). 

 گردد:پیشنهاد میهای پژوهش،  با توجه به یافته

  یهت و استفاده از ارف   ی شهردار   یریتی مد   ی سرار برون   -

 ی گردشگر   یی درآمدزا   ی ها پروژه   یق در تعر   ی بخش خصوص 

 یگردشههگر ینهههدر زم یگههااریهتوسههعه و سههرما -

از   یو جاب گردشگر  یسالمت با مشارکت بخش خصوص

 یخارج یکشورها

انداز توسهعه گردشهگری شههری بها تدوین چشم  -

گردشههگران بهها رویکههرد نظرخههواهی از مههردم محلههی و 

 درآمدزایی پایدار شهرداری قم

 -یخیمرمههت آتههار تههار یههزن و ینیبههازآفر ی ههادا -

بها سهازمان میهرا   قهم یدر هسته کههن شههر  یفرهنگ

 یبهایز  یو طراحه  فرهنگی، صناید دسهتی و گردشهگری

 سطح شهر   یز و ن  ی اصل   های ی در ورود   ی منظر و المان شهر 

و  یسهنت  یههابازار کهنه و نو بهه بازارچهه  یلتبد  -

 .زنده  یو فرهنگ یعنوان موزه مردمهب  یمحل

در نهایههت، کمبههود خبرگههان واقعههی، مشههکل در 

 شونده، نبود زمان مناسب برایهماهنگی با افراد مصاحبه

استفاد از مشاهدات و اسهناد سهازمانی، متکهی بهودن بهر 

های این پهژوهش و دیدگاه و ت ربیات افراد، از محدودیت

پهایری بررسهی تعمهیمی و آمیخته،  استفاده از رو  کم

ی شهر  یدارتوسعه پا  ینهدر زم  یپژوهاقدام،  الگوی تحقیق

بندی راهبردهای عملیاتی، متمتر از درآمد پایدار و اولویت

   باشد.پژوهش حاضر می پیشنهادات آتی از

 سپاسیزاری

زاده بههه دلیههل ارائههه نظههرات  از آقای دکتههر ابههراهیم جههواهری 

 شود. ارزشمند در رو  تحقیق و راهنمایی الزم، سراسگزاری می 

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری محمد آقازاده در  *

علههوم و  ریههزی شهههری دانشههگاه  رشته جغرافیا گههرایش برنامههه

تحقیقات تهههران بهها عنههوان »ارائههه الگههوی درآمههدزایی پایههدار  

)مههورد مطالعههه  شهههرداری    ها مبتنی بر گردشههگریشهرداری

ای و  قم(« در گروه جغرافیا، به راهنمههایی دکتههر محمههد میههره

 باشد.دکتر علیرضا استعالجی و مشاوره دکتر علی توکالن می

 

 منابع  -7

اهلل  اسههکندری تههانی،  زاد، شههمسکههاامیزاده، عیسی   ابراهیم

ریههزی اسههتراتژیم توسههعه  (. برنامههه1390محمههد. )

گردشههگری، بهها تمکیههد بههر گردشههگری مههاهبی )مههورد  

هههای جغرافیههای  نشریه پههژوهشمطالعه: شهرداری قم(. 

 .115-141،  76شماره    انسانی،

نیا سماکو ، سعید  خاکساری، علی  لطیفی، غالمرضا   ابراهیم
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(. ارزیههابی نقههش گردشههگری  1392حمههد. )دامههادی، م

بابلسههر.  محیطههی شهههر    -شهههری در توسههعه اقتصههادی

 . 17-31(،  3) 1فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،  

(. تحلیلی  1390احمدی شاپورآبادی، محمدعلی  سبزآبادی، احمد. ) 

فرهنگههی    -هههای توسههعه گردشههگری مههاهبی بههر ارفیههت 

 . 83-112(،  2) 12فصلنامه مطالعات ملی،  شهر قم.  کالن 

اصههول رو   (.  1393کههوربین، جولیههت. )   اسههتراوس، آنسههلم

ترجمههه    ها.ها و شیوهتحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه

بیوک محمهدی، چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشههگاه  

 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

امینیان، ناصر  سیدنقوی، میرعلی  جهانیان، منههوچهر  امههامی،  

هههای  (. وضههعیت ارزیههابی شههاخص1396سیدمحسههن. )

حکمروایههی مطلههوب در توسههعه گردشههگری شهههری  

فصلنامه اقتصههاد و مههدیریت  )موردمطالعه: شهر تهران(.  

 .139-127(،  18)  5شهری،  

ای، محمد  استعالجی، علیرضهها  تههوکالن،  آقازاده، محمد  میره

  هههایشهردار  یدارپا  ییارائه مدل درآمدزا(.  1398علی. )

.  (یههبفراترک  یکههردبا استفاده از رو)  یبر گردشگر یمبتن

 .71-93(،  38)10فصلنامه جغرافیای مناطق خشم،  

زاده، مریم  رفیعی دارانی، هادی  مظهههری،  براتی، جواد  رسول

(. مدیریت راهبردی در فضههای کسههب و  1392مهدی. )

کار اقتصاد شهههری )موردمطالعههه: گردشههگری مههاهبی  

امه اقتصاد و مدیریت شهری،  فصلنشهر مشهد مقدس(.  

2(6  ،)125-109. 

پارساپور، خدی ه  مقیمههی، مههریم  رفیعههی، هههادی  مظهههری،  

ریزی راهبردی توسعه اشتغال، با  (. برنامه1392محمد. )

تمکید بههر گردشههگری مههاهبی )مطالعههه مههوردی: شهههر  

 . 137-159(،  2) 1فصلنامه مطالعات گردشگری،  مشهد(.  

حکیمی، هادی  کوشش وطن، محمد  دولتههی،  تیموری، ایر    

(. واکههاوی و تحلیههل عوامههل مهه تر بههر  1398)  .فاطمههه

گردشههگری شهههر تبریههز از منظههر گردشههگران داخلههی.  

 .33-43(،  2)6فصلنامه گردشگری شهری،  

جعفههری، سههید محمههدباقر  غفههاری، محمههد  عباسههی، احمههد.  

پههردازی کیفیههت ت ربههه  (. شناسههایی و مفهههوم1397)

ماهبی گردشگر )موردمطالعه: گردشگران خارجی شهر  

 . 7-29(،  3) 8  ی، ا ریزی منطقه فصلنامه جغرافیا و برنامه قم(.  

(.  1396)  .ور، مهههدیای، محمههد  پیلهههلو، مهران  میههرهحاجی

ها )موردمطالعههه:  بررسی منابد درآمدی پایدار شهرداری

فصلنامه اقتصاد و  شرقی(.  آذربای انشهر شبستر استان  

 .1-22((،  20)پیاپی4)5مدیریت شهری،  

(. تحلیلههی  1398)   . ور، مهههدی ای، محمد  پیله لو، مهران  میره حاجی 

ها با تمکید بر درآمههدهای  بر وضعیت منابد درآمدی شهرداری 

فصههلنامه مطالعههات  پایههدار )مطالعههه مههوردی: شهههر قههم(.  

 . 677-695(،  3) 14های انسانی،  ریزی سکونتگاه برنامه 

  .حامدی، لههیال  عههامری شهههرابی، محسههن  قیههومی عباسههعلی

ارائه مدل پههارادایمی فرهنهه  گردشههگری بهها  (.  1398)

مطالعات فرهنگههی،  فصلنامه  .  بنیاداستفاده از رو  داده

14(38  ،)115-89. 

(.  1394) .زاده، نعمت  نثههاری، رضهها  منتظههری، رسههولحسین

هههای  راهبردهای تممین منههابد مههالی پایههدار شهههرداری

های ابالغی  ساله با تمکید بر سیاستتهران در برنامه پنج

فصلنامه مههدیریت و مههدیریت شهههری،  اقتصاد مقاومتی.  

3(11  ،)116-99. 

آبههادی، حسههین، کههاامی،  پور، سید احسان  رضههایی دولههت حسینی 

(. بررسی عوامل کشش و رانههش مهه تر بههر نیههت  1395علی. ) 

فصههلنامه  سفر گردشگری ماهبی و نحوه تمتیر آنها )شهر قم(.  

 . 124-109(،  36) 11مطالعات مدیریت گردشگری،  

(. مشکالت و تنگناهای گردشگری اسههتان  1386خسروی، حسین. ) 

 . 47-55،  80، شماره  شد آموز  جغرافیا فصلنامه ر قم.  

(. ابعههاد  1399راشدی، اسداله  عبیدی، شیرین  فرجی، امین. )

ها )مطالعه  اقتصادی گردشگری و درآمد پایدار شهرداری

ریههزی  نشریه اقتصاد و برنامهههموردی: شهرداری تهران(. 

 .127-137(،  3)9شهری،  

  .سههیننههژاد، حرضوانی، محمدرضا  طیبههی، صههدراله  حههاتمی  

(. نقهههش رویهههدادهای فرهنگهههی در اقتصهههاد  1392)

)موردمطالعاتی:    LQگردشگری شهری با تمکید بر مدل  

ریههزی و  نشریه برنامهالمللی کتاب تهران(.  نمایشگاه بین

 .163-181(،  7)2توسعه گردشگری،  

.  اله  مهدی، علی  مهههدیان بهنمیههری، معصههومهزیاری، کرامت

منهههابد مهههالی و ارائهههه  (. مطالعهههه و شهههناخت  1392)

ههها   راهکارههایی بهرای بهبهود پایداری درآمد شهرداری

نشههریه مههدیریت  موردپژوهش: شهرداری شهههر مهابههاد.  

 .107-124(،  31)12شهری،  

(.  1396)  .ریهههزی اسهههتان قهههمسهههازمان مهههدیریت و برنامهههه
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 .1395سالنامه آماری  

(.  1397سهههفاهن، افشهههین  عسهههگری گرجهههی، معصهههومه. )

وسعه اقتصادی شهر با تمکید بر گردشگری  راهکارهای ت

پن مههین  فرهنگی )مههوردپژوهش: شهههر قههم(.    -ماهبی

کنفهههرانس ملهههی شهرسهههازی، معمهههاری، عمهههران و  

 زیست.محیط

نههژاد، سههیده  سید تقی دیز ، عاطفه  ش اعی، عطیه  موسههوی

(. بررسههی نقههش گردشههگری شهههری در  1395فاطمه. )

اولههین همههایش  رشههد و توسههعه اقتصههادی شهههرها.  

المللی اقتصاد شهری )با رویکرد اقتصههاد مقههاومتی،  بین

 اقدام و عمل(.  

سیق، اهلل مههراد  نههادری، علیرضهها  صههادقی، منصههور  رئیسههی،  

(. طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیهات  1393)  .محبت

دو فصههلنامه مههدیریت  محلهههی بههها رویکهههرد اسههالمی.  

 .151-183(،  2)22اسالمی،  

(. شناخت و تحلیل پایههداری اقههالم  1387)  .ای، غالمعلیشرزه

فصلنامه مههدیریت شهههری،  های کشور.  درآمد شهرداری

6(20  ،)37-23. 

(. تممین مههالی پایههدار  1390)  .ای، غالمعلی  ماجد، وحیدشرزه

شهر، چگونگی تممین مالی به منظور توسعه پایدار شهر.  

نامههه بهههار و  دوفصلنامه مدیریت شهههری، شههماره ویههژه

 .299-316،  تابستان

های تممین درآمههد  (. راه1397شعوری، محمد  نوعهدی، رضا. )

نشریه جغرافیا و روابط  ها در ایران.  پایدار برای شهرداری

 .326-334(،  3)1،  انسانی

(. تحلیههل نقههش  1397شماعی، علی  یوسفی بابادی، سههعید. )

حکمروایی خوب شهری بر درآمدهای پایدار گردشگری  

فصههلنامه اقتصههاد و  )موردمطالعه: شهر مس دسلیمان(.  

 .63-79(،  24)6مدیریت شهری،  

(. بررسههی نقههش و اتههرات گردشههگری  1390شهابیان، پویان. )

شهری در توسعه پایدار شهر، با تمکید بر ادراک ساکنان.  

 .121-132،  7شماره  نشریه آرمان شهر،

 (.1398شهرداری قم، اداره تشخیص و وصول درآمدها. )

(. عوامههل  1393خیز زنوزی، شالله. )صادقی، سید کمال  صبح

خصوصی، به عنوان رهیافتی در  م تر بر مشارکت بخش  

فصههلنامه  های شهههرداری.  تممین منابد پایدار مالی پروژه

 .153-167(،  11)3اقتصاد و مدیریت شهری،  

بنههدی  (. شناسایی و اولویههت1396صفری، علی  اسدی، رضا. )

های تممین مالی پایدار شهرهای جدید اسههتان  استراتژی

اصفهان با استفاده از رو  تاپسیس فازی )مطالعههه مههوردی:  

هههای نههوین علههوم  فصههلنامه پههژوهش شهر جدید بهارستان(. 

 . 75-91،  4، شماره  جغرافیایی، معماری و شهرسازی 

(.  1390)   . نههژاد، سههیدعلی نههژاد، سههیدمحمد  طباطبههائی طباطبههائی 

هههای عمرانههی  شناسی حقههوقی منههابد مههالی در پههروژه آسیب 

چهههارمین همههایش مالیههه شهههرداری. مشههکالت و  شهههری.  

 راهکارها. 

پههور، یههونس  ملکههی، محمدحسههن  فتحههی، محمدرضهها.  عههالی

ههههای  بنهههدی اسهههتراتژی(. تعیهههین و اولویهههت1396)

. فصههلنامه فضههای  گردشههگری مههاهبی اسههتان قههم

 .87-108(،  22)6گردشگری،  

 (.1392)  .عباسی کشکولی، محمدعلی  باقری کشکولی، علههی

هههای کشههور.  های تممین درآمد پایدار برای شهرداریراه

 .18-27(،  98)10پژوهش،    م له اندیشه و

بررسی نقش گردشگری شهری در  (.  1395زادگان، شیرین. ) عبیدی 

  هههای پنهههان درآمههدزایی: شهههرداری تهههران. ای ههاد فرصههت 

نامه کارشناسی ارشههد مههدیریت جهههانگردی. دانشههکده  پایان 

 مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران پردیس فارابی قم. 

(. بررسههی  1395)  .لههو، مهههرانزادگان، شیرین  حههاجیعبیدی

هههای پنهههان  نقش گردشگری شهری در ای ههاد فرصههت

المللههی  اولین همایش بههیندرآمدزایی: شهرداری تهران.  

 شهری )با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل(. اقتصاد  

عربشاهی، معصومه  بهبودی، امید  کشفی، سههید محمههدامین.  

(. تحلیل نقش عوامل رانشی و کششی در توسعه  1396)

فصههلنامه  گردشههگری مههاهبی در شهههر مقههدس قههم.  

 .78-58(،  3)6گردشگری و توسعه،  

ر  نقههش گردشههگری شهههری د(. 1394) .الهههی، غالمعلههیفیض

ههها )مطالعههه مههوردی:  تههممین درآمههد پایههدار شهههرداری

نامههه ارشههد، دانشههگاه آزاد  پایههان  شهههرداری اصههفهان(.

 آباد.اسالمی واحد ن ق

نژاد، علی.  زاده، محمدمهدی  پیراناهلل  درویشپور، رحمتقلی

هههای دسههتیابی  ها و ماندها، منبد(. بررسی رو 1398)

به درآمد پایههدار شهههری ) مطالعههه مههوردی: شهههرداری  

 .151-178(،  1)11فصلنامه مدیریت دولتی،  ارومیه(.  

(. تعیههین سههاختار  1396) .راد، مهدیاکبر  امینیزاده، علیقلی
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های درآمدی شهرداری تهههران براسههاس ریسههم و  بهینه پایه 

 . 81-95  (، 23) 6فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،  بازدهی. 

قنبری، ابوالفضل  موسوی، میرن ق  سعیدآبادی، رشید  باقری  

(.  1390کشههکولی، علههی  حسههینی امینههی، حسههین. )

ها در  راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد شهههرداری

نشههریه  (.  شهرهای کوچم )مطالعه مههوردی: شهههر زار 

 .41-58(،  42)22ریزی محیطی،  جغرافیا و برنامه

(.  1397)  .علهههی  سهههلیمانی  علیرضههها  م نهههونی توتاخانهههه،

هههای اقتصههادی شهههر بهها  ریزی تقویت زیرسههاختبرنامه

تمکید بر گردشگری پایدار )موردمطالعه: شهههر اردبیههل(.  

 .41-57(،  25)7فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری،  

زاده،  چه، منیژه  حمیدیفر، یوسق  روستا، احمد  قرهمحمدی

 برنههدیابی پیامههدهای و ها(. ضرورت1396)  .محمدرضا

 اقتصههاد حههوزه بههر تمکیههد بهها کشههور شهههرهای بههرای

شهههری،   مههدیریت و اقتصاد فصلنامهشهری.   گردشگری

6(21)،  65-51. 

مسههگری، سههمیه  نعیمههی صههدیق، علههی  عبدالشههاه، محمههد.  

ههها و  (. بررسی عوامل م تر بر درآمههد شهههرداری1397)

ارائه راهبردهای مناسب به منظور ای اد درآمههد پایههدار.  

 .74-89(،  2)3فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  

مظفههری، غالمحسههین  پههاپلی یههزدی، محمدحسههین  وتههوقی،  

(. ارائههه الگههوی  1395)  .نههژاد، حسههینفاطمههه  حههاتمی

پایدارسههازی نظههام درآمههدی و تههممین منههابد مههالی  

فصلنامه  هرداری تهران(. ها )مطالعه موردی: ششهرداری

 .25-44((،  123)پیاپی  4)31تحقیقات جغرافیایی،  

معاونت شهرسازی و امور زیربنههایی شهههرداری قههم، اداره کههل  

دسههتورالعمل  (. 1393ریزی شهری. )شهرسازی و برنامه

 و ضوابط نما و سیمای شهری قم.  

(. تحلیههل عوامههل  1393ملکیان، منصوره  پههوریزدی، سههمانه. )

های شهری: مههورد مطالعههه  گردشگری در پارکم تر بر  

فصههلنامه مطالعههات مههدیریت  بوسههتان علههوی قههم.  

 .73-94(،  28)9گردشگری،  

واکههاوی اقتصههاد  (.  1395نعیمههی، کیههومر   مهههدیزاده، وفهها. )

گردشگری شهری و نقههش آن در پایههداری درآمههدهای  

المللی اقتصاد شهری )با رویکرد  شهر. اولین همایش بین

 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.

زاد،  نههژاد روشههتی، محسههن  کههاامیهادیههانی، زهههره  احههدی

  یگردشههگر  یاترات اقتصاد  یبررس(.  1389اهلل. )شمس

.  شهههر قههم: کالنیموردشناسهه   یمههاهب  یدر شهههرها

   المللی جغرافیدانان جهان اسالم.چهارمین کنگره بین

(.  1394حاتمی، علههی. )اصغر   زاده، رحیم  هدایتی، علییعقوب

نقش و اهمیت گردشگری شهری در درآمدزایی پایههدار  

دومههین همههایش ملههی گردشههگری،  ههها.  شهههرداری
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