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 چکیده

و  هـا و مراکـز مـذهبی زیـاده در نوع گردشگری مـذهبی، بـه دلیـل قابلیتویوصنعت گردشگری در کشور ما، به

ارد دی محکـم دهمچنین موضوع سیر و سیاحت در فرهنگ و تمدن اسالمی که با اندیشه و باور مسـلمانان پیونـ

ین امری یابی به چنهای دسترو یکی از راهتواند داشته باشد. ازاینیافتگی کشور میای در توسعهکنندهنق  تعیین

ر بـا روش شناسایی راهبردهای اثرگذار بر روند توسعه گردشگری مذهبی اسـت. بـر ایـن اسـاس، پـووه  حاضـ

ر در حـرم مطهـ تحلیلی و پیمایشی، باهدف شناسایی راهبردهای اثرگذار بر توسعه گردشگری مـذهبی –توصیفی 

ای ته است. برای این منظـور، پرسشـنامهها بر اساس میزان اهمیتشان پرداخبندی آنلویتبی حکیمه )س( و اوبی

ها و درنهایـت راهبردهـای ترین نقاط قو  و فرصت و آرمانهای آن بتوان به مهممحق  ساخته که از تفسیر داده

شـده اسـت. بـدین یافت تنظیم گردید و در این راستا ازنظر  خبرگان و کارشناسـان امـر بهـره گرفتهاصلی دست

شده است. سپس نتایج حاصل از این استفاده SOARتدوین استراتوی بر اساس مدل  منظور نیز از چارچوب جام 

ووه  نشان پمورد ارزیابی و قضاو  قرارگرفته است. نتایج  SWARAمدل بر اساس نظرا  خبرگان و با روش 

گـزاری رها و افزای  مراکز خـدما  رسـتوران و مراکـز پـذیرایی و بداد که راهبردهای بهبود و کیفیت زیرساخت

عنوان بهترین استراتوی برای محدوده موردمطالعه انتخاب شدند. درنهایت بـا توجـه های مذهبی در حرم بهمراسم

های گردشـگری مـذهبی در حـرم ها و فرصتگیری از قو منظور بهرهبه نتایج حاصله، راهکارها و تدابیر الزم به

 شده است.ذهبی بیانمبی حکیمه )س( جهت توسعه گردشگری مطهر بی
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 مقدمه

ای در رشـد های صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویـوهعنوان یکی از زیرمجموعهگردشگری مذهبی به

سـازمان جهـانی گردشـگری، سـاالنه  (. بر اساس گزارش78: 1393اقتصادی کشورها برخوردار است )موسوی و سلطانی،

(. بـه همـین Syamala & Kakoti.2016:115کننـد )های زیارتی جهان دیدن میمیلیون زائر از مکان 320تا  300

عنوان منبعـی بـرای اشـتغال و ازپی  به دنبال توسعه گردشگری مذهبی بـهدلیل است که امروزه کشورهای جهان بی 

های ریزیساله توسعه و برنامههای پنجدر کشور ما نیز نگاهی به برنامه (.Egresi el at,2012:473درآمدزایی هستند )

ریزی توسعه عنوان متولی اصلی مدیریت و برنامهدستی و گردشگری بهشده از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنای انجام

های توسـعه ولویـت برنامـهگردشـگری در مقصـدهای مـذهبی همیشـه در ا دهد که توسـعهگردشگری کشور، نشان می

(. از سوی دیگـر بـا عنایـت بـه 54: 1391اند که نشان از اهمیت خاص این مقاصد است )معصومی،گردشگری قرار داشته

درصد جمعیت کشور را مسلمانان تشـکیل داده و تقریبـاً یـک و نـیم میلیـارد مسـلمان در جهـان وجـود دارد  99که این

(OIC,2008:34و این مهم که در د )  69نحـل،  36عمـران، آل 137ین اسالم تأکید فراوان به سفر شده اسـت )آیـا 

 22محمـد )ص(،  10غـافر،  82و  21فـاطر،  44حج،  46یوسف،  109سبا،  18رم،  42و  9عنکبو ،  20انعام،  11نمل، 

ذهبی هـم از بعـد توان تا حدی به ابعاد بازار بالقوه گردشگری مـمی (.Zamani at el,2010:81الملک( ) 15یونس و 

های مـذهبی بـاال اقـداما  رغم وجـود پتانسـیل(. اما علـی58: 1392المللی پی برد )بروجنی و ترکمان، داخلی و هم بین

ها صور  نگرفته و گردشـگری در مقصـدهای مـذهبی، بیشـتر بـه گیری از این ظرفیتمنظور شناسایی و بهرهاساسی به

گیری از که ست که توسعه گردشگری در مقصدهای مذهبی با بهرهاین درحالیزیار  معمول اماکن مقدسه محدود است. 

های شغلی جدید که برای این مقاصد بـه همـراه های مادی، نظیر ایجاد فرصتهای تمدن اسالمی عالوه بر منفعتمثلفه

شوند و احساس غـرور و  اسالمی خود بهتر آگاه -شود مردم منطقه و نیز گردشگران داخلی از هویت ایرانیدارد، سبب می

های تمدن شـکوهمند اسـالمی موجـب ها زنده کند. عالوه بر آن، آشنایی گردشگران خارجی با جاذبهخودباوری را در آن

های تمـدن آید. از سوی دیگر، احیای مثلفـهشود و نوعی تبلیغ مذهبی و دینی به شمار میتغییر نگرش آنان به اسالم می

توانـد عامـل مهمـی در ای فرهنگی، هنری و اقتصادی آن در ارتباط با گردشگری مـذهبی، میهاسالمی و معرفی قابلیت

باشد. این امر با توجه به تبعا  مختلـف فرهنگـی و اجتمـاعی گردشـگران خـارجی، جذب گردشگران کشورهای اسالمی

ای اسـالمی یـاری زبان مشـتر  درزمینـه توسـعه گردشـگری در کشـورههای اسالمی را در جهت رسیدن به یکدولت

ویوه در زمینـه نظیر در دنیا و بـههای گردشگری و تنوع اقلیمی کمکه کشور ایران در داشتن جاذبهدهد. با توجه به اینمی

رود بـا اتخـاذ تـدابیر مـدیریتی باشد، انتظار میهای مذهبی، جایگاه با ارزش صنعت گردشگری را در جهان دارا میجاذبه

ساز در کشور مهیا کرد. برای رسیدن به این امر نیاز به برای رون  هرچه بیشتر این صنعت فرهنگ صحیح، بتوان زمینه را

ها و نقاط قو  و فرصت و ریزی منسجم و دقی  با ارائه راهبردهای استراتویکی با پی بردن به شناخت ظرفیتیک برنامه

 پذیر است.ها در جهت توسعه گردشگری امکانگیری مفید از آندر نتیجه بهره

های گردشگر پـذیر های گوناگون تاریخی، طبیعی و فرهنگی و مذهبی یکی از استاناستان کهگیلویه و بویراحمد با جاذبه

های گردشگری مذهبی این استان از دیرباز موردتوجه گردشگران داخل و خـارج از اسـتان بـوده اسـت کشور است. جاذبه

هـای فرهنگـی و هنـری های گردشگری مـذهبی، باقابلیتن یکی از جاذبهعنوابی حکیمه )س( بهحرم مطهر حضر  بی

دارای جایگاه خاصی در صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد است که پووه  حاضر تالش دارد ضمن معرفـی 

  کمـی و المللی، راه را برای رونحکیمه )س( به مخاطبان در سطح ملی و بینبیهای گردشگری مذهبی حرم بیپتانسیل

های مدیریتی کارا جانبه گردشگری استان، هموار نموده و موجبا  اتخاذ سیاستکیفی آن مرکز و همچنین شکوفایی همه

های آتی در شناخت نیازهای مخاطبـان و کارشناسانه را فراهم نماید همچنین زمینه مطالعاتی الزم را برای انجام پووه 

 آن مرکز گردشگری، ایجاد نماید.



 59                                                                                                            ...                  راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی

 

و  تـرین راهبردهـای توسـعه گردشـگری مـذهبی و نیازسـنجیرو این پووه  با داشتن اهدافی چون، بررسـی مهمازاین

ها و راهبردهـای کارشناسـی بی حکیمه )س( و ارائه دیدگاههای گردشگری مذهبی حرم مطهر حضر  بیشناخت قابلیت

های اساسی زیـر را دنبـال مذهبی، سثالادی در حوزه گردشگری های صحیح فرهنگی و اقتصشده در جهت اخذ سیاست

 -بـی حکیمـه )س( ارائـه نمـود  هنـری حـرم بی -توان در توسعه گردشگری مـذهبییی را میچه راهکارها -کند: می

حکیمه بیتوانند در خصوص توسعه گردشگری مذهبی حرم بیترین راهبردهایی که مسئولین امر میترین و کاربردیمهم

 بی حکیمه )س( اتخاذ نمایند، چیست هنر و گردشگری حرم مطهر بی )س( و اقتصاد فرهنگ،

ای صـور  گرفتـه اسـت کـه بـه های مختلف گردشگری مذهبی مطالعـا  گسـتردهدر زمینه صنعت گردشگری و حوزه

 شود.ها در زیر اشاره میترین آنمهم

ری مـذهبی در کشـور هنـد پرداختـه ( در پووه  خود به بررسی نق  دولت و مدیریت در توسعه گردشـگ2018) 1شایند

باشـد کـه کمتـر ترین گردشـگری در هنـد میکند که گردشگری مـذهبی شـکل غالـب و اصـلیاست. وی استدالل می

موردبررسی و چگونگی مدیریت آن قرارگرفته است. نویسنده در این مقاله ضمن بیان چـارچوب سیاسـت و سـازوکارهای 

دهـد پردازد. نتایج پووه  نشان میائه چگونگی اقتصاد گردشگری مذهبی مینظارتی مربوط به گردشگری مذهبی به ار

که با توجه به مشارکت فعاالن مذهبی در توسعه و مدیریت اقتصاد گردشگری مذهبی در سطوح محلی و عدم مسـئولیت 

غیرمسـتقیم و بر عهده گرفتن رسیدگی به اثرا  منفی آن همواره یـک خـالء نهـادی در برخـورد بـا اثـرا  مسـتقیم و 

ها و امکانـا  گردشـگری ای باهدف بررسی پتانسـیل( در مطالعه2016) 2سیاماال و کاکوتی گردشگری مذهبی وجود دارد.

باشـد و بـا اند و دریافتند که هند محل مذاهب آیین هندو، اسالم، مسـیحیت، بـودا و ... میمذهبی در کشور هند پرداخته

اند که دولت با ارائه خدما  و امنیـت شدهسفر زیارتی به یک مکان توریستی تبدیلجای های مذهبی بهتغییر زمان، مکان

های گردشگران پرداخته و در نتیجه یک صنعت عظیم بـرای گردشـگری مـذهبی ایجادشـده به تأمین نیازهای و خواسته

های د زیـادی فرصـتهای تجاری جدید قـرار داده اسـت و تعـداهای جدیدی را در اختیار شرکتاست و هنوز هم فرصت

شده است و به توسـعه بـازار محلـی و تولیـد درآمـد و افـزای  اسـتاندارد زنـدگی محلـی، توسـعه شغلی در کشور فراهم

عـالی پـور و همکـاران  ای و ریلی، برا، آب آشامیدنی و ... کمک خواهد کـرد.های منطقه مانند ارتباطا  جادهزیرساخت

انـد. نتیجـه ایـن های گردشگری مذهبی استان قم پرداختهبندی استراتویاولویت در پووهشی به بررسی تعیین و (1396)

 ANPهـای سـوا  و پووه  تدوین و شناسایی اولویت راهبردهـای گردشـگری مـذهبی بـا اسـتفاده از تلفیـ  تکنیک

ان بهتـرین نـوع عنودارای بیشترین وزن بـوده و بـه SOهای گروه باشد. بر اساس نتایج حاصل از پووه ، استراتویمی

بنـدی راهبردهـای توسـعه ( در پووهشـی بـه اولویت1395حاتمی نـواد و همکـاران ) اند.شدهاستراتوی برای اجرا انتخاب

شـده ازنظـر های استخراجاند. نتایج پووه  بیانگر آن است که با توجه به اولویتگردشگری مذهبی شهر دزفول پرداخته

ها و تهدیدها در حد متوسط است؛ یعنی امکـان ها و همچنین موازنه فرصتها و قو کارشناسان، امکان استفاده از ضعف

ها و تهدیدها وجـود دارد، امـا ایـن امـر مسـتلزم های موجود همراه با کمرنگ کردن ضعفها و قو گیری از فرصتبهره

ینه اسـت. همچنـین راهبـرد های عمومی در این زمهای گردشگری شهر و ارتقای آگاهیریزی و تقویت زیرساختبرنامه

آقاجانی و  .ازآن، راهبرد بازنگری قرار داردترین راهبرد در توسعه گردشگری مذهبی شهر دزفول است و پستهاجمی، مهم

اند. نتایج پـووه  نشـان ( در پووهشی به بررسی عوامل مثثر بر گردشگری مذهبی در ایران پرداخته1394فراهانی فرد )

توان آینده گردشگری مذهبی در ایـران را مثبـت ارزیـابی نگاه اسالم اهمیت بسیاری دارد و می دهد که گردشگری ازمی

کرد. درنهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد اثر عوامل مثثر بر میزان گردشـگری مـذهبی، راهکارهـا و تـدابیر الزم از 
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زای  درآمدهای ناشـی از صـنعت جهـانگردی های گردشگری مذهبی جهت افگیری از فرصتمنظور بهرهسوی ایران به

فر کاویـان محصولی نفـت بیـان خواهـد شـد.های خارج شدن از اقتصاد تکعنوان یکی از بهترین راهمذهبی در ایران به

( به گردشگری مذهبی در فرانسه و جهان پرداخته و به این نتیجه رسیده که ایـن نـوع گردشـگری در فرانسـه در 1386)

 های فرهنگی مربوط به آن، بیشتر شده اسـت.های دینی و جاذبهه و عالقه مردم به خاطر دیدن از مکانحال افزای  بود

تـرین به بررسی جایگاه گردشگری در دین اسـالم پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه یکـی از مهم (1385دیناری )

های مذهبی همواره افیای گردشگری، مکانهای مذهبی و زیارتی است. در جغرهای گردشگری در جهان، مسافر انگیزه

تری هـای بصـری باکیفیـتویوه اگـر آن ناحیـه جغرافیـایی از جلوهشـود، بـهعنوان قطبِ جاذبه گردشگری شناخته میبه

 های بیشتری را برای گردشگران ایجاد نماید.تواند جاذبهبرخوردار گردد، می

هایی بنیادی در وجوه مختلـف آن صـور  بایست در ابتدا، پووه میای بودن مطالعا  گردشگری، چند حوزه با توجه به

عنوان یـک علـم ی بـهگیرد تا روند تولید دان  و باکیفیت علمی باال، منجر به نائل شدن به جایگـاه شایسـته گردشـگر

بر کیـهخصوص در کشور ما و با توجه بـه ذخـایر عظـیم فرهنگـی و مراکـز مـذهبی و بـا تکاربردی گردد. این مسئله به

نماید که تحقیقاتی گسترده در جهت تولید علـوم شـناختی ازپی  ایجاب میموجودیت فرهنگی و نیروی انسانی آن، بی 

ای سـئلهپـذیرد. م گردشگری کشور و تعریف مبادی و مبانی آن، و همچنین معرفی این مراکز مذهبی به جهانیان صور 

های مربـوط هشگران حوزنموده، نبود توجها  علمی الزم از سوی پووه که انگیزه اصلی را برای انجام این پووه  ایجاد

رو، ویوه گردشـگری مـذهبی اسـت. ازایـنبه گردشگری، نسبت به شناسایی راهبردهای توسعه گردشـگری کشـور و بـه

د علـم ولیـینامیسـم تدپووه  حاضر با توجه به ارائه راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی در زمره مطالعا  ارگانیک در 

 گیرد.گردشگری مذهبی کشور قرار می

 

 مبانی نظری

شناسـی، فرهنـگ جامعه های چون اقتصاد، مـدیریت،ای، در میان نظرگاهرشتهمفهوم گردشگری، در ادبیا  مطالعا  بین

های شناسی، هنر پووهی و ... است. بنا بر تعریف سازمان جهانی گردشگری، گردشگری فعالیتشناسی، روانپووهی، مردم

قصـد وچهار ساعت و کمتر از یک سال بهها برای بی  از بیستمسافرتی افراد و اقامت در خارج از محیط دائم زندگی آن

هـای عنوان صنعتی پویـا، بخـ  مهمـی از فعالیت(. گردشگری به75: 1389تفریح، تجار  و اهداف دیگر است )ضرغام،

 (.UNWTO,2007که توسـعه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت )ییافته و درحالاقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه

گـردد و در کشـورهای توسعه این صنعت در کشورهای صنعتی، موجب تنوع درآمدها و کاه  ناهماهنگی در اقتصـاد می

ن، عالوه بر ای (.Hall P,1994:653آید )که توسعه، فرصتی برای صادرا ، تولید ارز و ایجاد اشتغال به شمار میدرحالی

شود، بلکه این بهره را از زوایای مختلفی همچون شناسـاندن سود صنعت گردشگری صرفاً در بهره اقتصادی خالصه نمی

طرف نوبه خود ازیکهای ساختار گردشگری هر مکان بهتوان ارزیابی کرد. ویوگیفرهنگ داخلی به دیگر کشورها نیز می

های مکانی آن طورکلی جاذبهرکرد مذهبی، فرهنگی، تفریحی، تجاری و بهمتأثر از اهمیت، اعتبار، ماهیت، تنوع نق  و کا

های اجتماعی، فرهنگی )باورهای اعتقادی( و اقتصـادی سـاکنان است و از طرف دیگر، برگرفته و تأثیر پذیرفته از ویوگی

ی کشورها اهمیت اجتماع -چنان در توسعه اقتصادی(. صنعت گردشگری آن98: 1386محلی و گردشگران است )موسایی،

های سفر بسیار متنوع اسـت و امروزه انگیزه (.76: 1390اند )رضوانی،نامیده« 1صادرا  نامرئی»دارد که اقتصاددانان، آن را 

رو صنعت گردشگری ( ازاینOlsen,2010گردشگری فقط جستجویی برای حقیقت و یا تالشی برای لذ  بردن نیست )

                                                           
1 . Invisible Exports 
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هنری و ... اشاره کرد. یکی  –توان به گردشگری فرهنگی، مذهبی، مذهبی ازجمله می از انواع مختلفی برخوردار است که

که موضوع پووه  حاضـر نیـز  .(57 :1385های مذهبی است )دیناری،ها در جهان، مسافر ترین این گردشگریاز مهم

 سراسر حال و گذشته ایهگردشگری ترینپررون  و ترینقدیمی زمره در 1مذهبی گردشگری گردشگری، ادبیا  است.در

 قـدمت شود و قدمت آن بهنمی آن مان  نیز وهواآب بدی یا اقلیمی هایدشواری که .(Ajit K,2004دارد ) قرار جهان

سـرعت در حـال (. گردشگری مـذهبی ازجملـه سـفرهای اسـت کـه به84: 1384،زادهرسد )منشیفرهنگ دینی می خود

. (Hudson,2010کننــد )المللــی ســفر میاز مــردم در ســطح بینو بســیاری  (،Eraqi,2006:472گســترش اســت )

عنوان اصطالحی گسترده است که به الگوهای سفر اشاره دارد کـه در آن بازدیدکننـدگان نیازهـای گردشگری مذهبی به

 Timothyکند )های زیارتی در جوام  معاصر برآورده میهای مهم مذهبی و مکانمذهبی و تفریحی را با بازدید از مکان

& Olsen,2006; Stausberg,2011 .) در گردشـگری مـذهبی، منـاب  اصـلی بـرای تجربـه فیزیکـی و متـافیزیکی

ها و رویدادها ها، نمای ها، جشنها، کلیساها و کلیساهای جام ، آیینها، معابد، مقبرهاند از: عبادتگاهبازدیدکنندگان عبار 

(Shackley,2001.) مذهب، عنصری مهم از گردشـ( گری فرهنگـی اسـتJafari J,2000 )مـذهبی، و گردشـگری 

 و و احساسـی، عقالیـی معنـوی، هـایویوگی بـا مسـتقیم ارتباط در زیرا باشد،می فرهنگی از گردشگری ای مهمگونه

 نسـل بـه نسـلی از و کثیری مشـتر  گروه میان که است جامعه یا اجتماع یک هایارزش و هاها، آیینسنت همچنین

همچنین در یک مکـان مـذهبی تمایـل بـه اسـتفاده از خـدماتی ماننـد  (.ICOMOS,2002شود )می منتقل نیز دیگر

برای  .نمایدهای تفریحی، دلیل دیگری است که گردشگر مذهبی را بخشی از صنعت گردشگری میراهنمایان تور، فعالیت

رود و تفـریح و اسـت، بـه کـار مـیتوضیح سفر مذهبی، اغلب جنبه کلیدی زیار  که انگیزه سفر بـه مقصـدی مقـدس 

 (.shinde,2010:47) شـوندهایی مضاعف در طی سفر مذهبی به آن افـزوده میعنوان فرصتهای تعطیال  بهفعالیت

کـه سـت کـه ( ایـن درحالیOlsen & Timothy,2006زائر، گردشگری است که انگیـزه معنـوی یـا مـذهبی دارد )

رو ممکن است افراد ازاین (.Egresi et al,2012رهنگی بیشتری داشته باشد )های فتوانند انگیزهگردشگران مذهبی می

هـای چندگانـه شـرکت کننـد هـای مـذهبی بـدون انگیـزه مـذهبی یـا باانگیزهاز اماکن مذهبی بازدید کنند یا در فعالیت

(Amber. G.R,2018:150.) ردشـگری تفـاو  امروزه اکثر پووهشگران بین زائران و گردشگران و یا بین زیـار  و گ

شده است زیرا زیـار ، بسـیاری از شکل از گردشگری پذیرفتهعنوان یکطورمعمول بهشوند در عوض، زیار  بهقائل نمی

ها را دارد )ضـرغام بروجنـی و ترکمـان، ونقـل، خـدما  و زیرسـاختهای عمومی الگوهای سفر و استفاده از حملویوگی

کننـد، گری مذهبی و گردشگری فرهنگی را به دلیل نزدیکی این دو ادغـام می(. از سوی دیگر نیز اغلب گردش62: 1392

ها به دلیل این اسـت کـه مـذهب و دیـن جزئـی از فرهنـگ اسـت اند و ارتباط آنای جداگانهکه هرکدام مقولهدرصورتی

(Mashhadigholam Rojo,2007انگیزه .) کـه اسـت هـاباارزش رویـارویی بازدیـد و مـذهبی، گردشـگران اصلی 

 اند.شدهمعرفی گردشگری جاذبه صور به

 کند:بندی میگونه دستههای مذهبی را این( جاذبه2003شیکلی )

 ها، قبرها(های مقدس، کوه ه، جزیرهآثار طبیعی )دریاچه-

 اند.شدههایی که باهدف مذهبی ساختهها یا سایتساختمان -

 هایی با زمینه مذهبیساختمان -

 شوندهای غیرمذهبی برگزار میمذهبی که در سایت رویدادهای ویوه -

های سکوالر که با یک تراژدی یا رویـداد سیاسـی درگیـر اسـت ماننـد زنـدان نلسـون مانـدال در جزیـره روبـن سایت -

                                                           
1 . Religious tourism 
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(Blackwell,2007:38.) ( سیستم مذهبی اروپا را مجموعه1992نوالن و نوالن )هـا های مذهبی، زیارتگاهای از جاذبه

 (.Terzidou,2010; Morpeth,2007انـد )ها توصـیف کردهدشـگری و هـم غیـر گردشـگری( و جشـنواره)هم گر

گردشگری مذهبی عالوه بر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از گردشگری فرهنگی بر گردشـگری هنـری در ارتبـاط متقابـل و 

توان انکار نمود. مقصـود از شگری را نمیشدن به جاذبه گردباشد. تأثیر مذهب بر هنر و قابلیت آن برای تبدیلدوسویه می

هنر، هنرهای فونتیک )هنرهای سمعی، شنیداری و آوایی(، هنرهای پالسـتیک )هنرهـای بصـری و دیـداری(، هنرهـای 

های تأثیر مذهب بر هنرهای شنیداری و آوایـی (. از بارزترین نمونه93 :1383دراماتیک )هنرهای نمایشی( است )انصاری،

های مراسم عزاداری امام سوم شیعیان دید مانند سازهای دمام، فلو ، سرنا که در عزاداری و همچنین نوحهتوان در را می

ها های کلیساها که از مشهورترین آنتوان به نقاشیگیرد. از هنرهای بصری و دیداری میعاشورایی مورداستفاده قرار می

های واقعـه عاشـورا چـه ی سیسـتین واتیکـان و در ایـران نقاشـیتوان به نقاشی آفرین  آدم، اثر میکل آنو در کلیسامی

های امروزی مانند کارهای استاد فرشـچیان های بقاع متبرکه و کلیساها و چه نقاشیای، دیوارنگاریخانههای قهوهنقاشی

  .(64: 1362کمان،خوانی اشاره نمود )ضرغام بروجنی و ترتوان به تعزیه و پردهرا نام برد. از هنرهای نمایشی نیز می

 

 روش پژوهش

هـا، تحلیلی و پیمایشی و ازنظر گـردآوری داده –این پووه  بر اساس هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت، توصیفی 

باشـد. پرسشـنامه هـای کـانونی و درنهایـت پرسشـنامه میمیدانی با استفاده از روش مصاحبه و تشـکیل گروه -اسنادی

قالب طیف لیکر  در ارتباط با اهداف پووه ، تنظیم گردیده است. جامعه آماری پـووه  در صور  محق  ساخته در به

بخ  تنظیم راهبردها شامل شهروندان محلی، گردشگران، مسئوالن و مدیران مرتبط با امور گردشگری و جامعه خبرگان 

نفـر از گـروه  20ی راهبردهـا نیـز نفر حجم نمونه انتخاب شدند و در بخ  ارزیاب 120صور  در دسترس باشد که بهمی

تـرین راهبردهـا بـرای هـا مهمعنوان نمونه آماری انتخاب شدند تا با استفاده ازنظـر  آنخبرگان به روش گلوله برفی به

روایی پرسشنامه نیز از طریـ  روایـی صـوری  بی حکیمه )س( انتخاب شوند.توسعه گردشگری مذهبی در حرم مطهر بی

حاصـل شـد کـه حـاکی از پایـایی بـاالی  824/0یایی پرسشنامه از طری  آلفای کرونبـاخ برابـر بـا )جامعه خبرگان( و پا

و میانگین عـددی  SOARها از مدل وتحلیل دادههای مربوطه جهت تجزیهپرسشنامه است. نهایتاً پس از گردآوری داده

نظران قـرار گرفـت تـا گان و صاحبمورد ارزیابی و قضاو  خبر SWARAشده است. نتایج حاصل نیز با روش استفاده

ریزی اسـتراتویک و برنامـه بی حکیمه به دست آیـد.ترین راهبرد برای جاذبه مذهبی حرم مطهر حضر  بیدرنهایت مهم

توانــد ریزی، مــدیریت میعنوان یــک ضــرور  در حیطــه گردشــگری مطــرح اســت. بــه کمــک ایــن برنامــهجــام  بــه

 :1391و سازمان مربوطه را در مقابل تغییرا  و تحوال  فردا مجهز سـازد )الـوانی،های خود را در آینده معین گیریجهت

است این مدل ترکیبـی  SOARریزی استراتویک، مدل های نسبتاً جدید در تدوین برنامهدر این زمینه یکی از مدل (.56

 & Stavrosده اسـت )و دیدگاه مثبت شناسی است کـه ژاکلـین ام. اسـتاورس آن را ابـداع کـر SWOTاز استراتوی 

Saint,2010 مدل .)SOAR نفعان را در شود و به دنبال این است که ذیهمیشه در سطوح باالی مدیریت استفاده می

ها که بنیان و ها و فرصتدارای بنیاد و اساس مشابه هستند، زیرا قو  SWOTو  SOARهمه سطوح در برگیرد. مدل 

شـود با یک تحقی  استراتویک آغاز می SOARاند. مدل شدهگرفته SWOTآیند، از مدل به شمار می SOARاساس 

هـا، (. این مدل شامل چهـار بخـ  کلیـدی اسـت کـه شـامل شناسـایی قو 130: 1392)خاوریان گرمسیر و همکاران،

 شود.این چهار مرحله مشاهده می 1شود. در جدول شماره ها و نتایج میها، آرمانفرصت
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 SOARعامل کلیدی . چهار 1 شماره جدول

 هافرصت

 های ممکن پی  روی ما چیست بهترین فرصت

 هاقو 

 های مثبت ما چیست ها و جنبهترین داراییبزرگ
 تحقی  استراتویک

 نتایج

 گیری چیست اندازهبهترین نتایج قابل

 هاآرمان

 آینده مطلوب و آرمانی ما چیست 
 های مثبتتصمیم

 (132: 1392: )خاوریان و همکاران،نبعم

 

ناپـذیری کنند و بخ  اجتنابها ایفا میها و اوزان آننیز خبرگان نق  حیاتی را در ارزیابی شاخص SWARAدرروش 

توسـط  2010هـایی اسـت کـه در سـال هاست. روش سوارا یکی از جدیـدترین روشگیری بر عهده آناز فرآیند تصمیم

ها بپـردازد سازد تا به انتخاب، ارزیـابی و وزن دهـی شـاخصقادر میگیرنده را شده و تصمیمکرسولین و همکاران  ابداع

(Kersuliene et al,2010 .)های مشابه، توان آن در ارزیابی دقت نظر ترین مزیت این روش نسبت به سایر روشمهم

وانند با یکدیگر تباشد )همان(. عالوه بر این خبرگان میشده در طی فرایند روش میهای وزن دادهخبرگان درباره شاخص

کنـد. مراحـل انجـام وزن تر میدقیـ  MCDMهای مشور  کرده و این مشور  نتایج حاصله را نسبت به دیگر روش

های اصلی برای وزن گام. (Kersuliene & Turskis,2011های زیر است )دهی با استفاده از روش سوارا مطاب  گام

 دهی بر اساس روش سوارا به شرح زیر است:

 هااول: مرتب کردن شاخصگام -

شوند. های نهایی و بر اساس درجه اهمیت، انتخاب و مرتب میعنوان شاخصگیرندگان بههای مدنظر تصمیمابتدا شاخص

 گیرند.تر قرار میهای پایینتر در ردهاهمیتهای کمهای باالتر و شاخصها در ردهترین شاخصبر این اساس، مهم

 (Sjنسبی هر شاخص )گام دوم: تعیین اهمیت -

تر قبلی مشـخص شـود کـه در فراینـد روش ها نسبت به شاخص مهمدر این مرحله باید اهمیت نسبی هریک از شاخص

 شود.نشان داده می Sjسوارا این مقدار با 

 Kjگام سوم: محاسبه ضریب -

 شود.می محاسبه 1که تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص است با استفاده از رابطه  Kjضریب 

 Kj= Sj +1( 1رابطه 

 گام چهارم: محاسبه وزن اولیه هر شاخص-

شود. در این زمینه بایـد توجـه داشـت کـه وزن شـاخص نخسـت کـه محاسبه می 2ها از طری  رابطه وزن اولیه شاخص

 شود.ترین شاخص است برابر یک در نظر گرفته میمهم

 Wj=Wj-1( 2رابطه 

 

 نهایی گام پنجم: محاسبه وزن نرمال-

محاسـبه  3شود از طریـ  رابطـه ها که وزن نرمال شده نیز محسوب میدر آخرین گام از روش سوارا وزن نهایی شاخص

 شود.می

 qj= Wj( 3رابطه 

 

 مطالعه محدوده مورد

بی حکیمه )س( در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان گچساران است. محدوده مکانی پووه  حاضر حرم مقدس بی

jK 

jw∑ 
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(، کـه در روسـتایی بـه http://bibihakimeh.orgباشـند )حکیمه خاتون )س( خواهر امام رضـا )ع( میبی  بیحضر

اند. بنای اولیه آرامگاه آن حضـر ، در شدهو در استان کهگیلویه و بویراحمد به خا  سپرده رانگچسا همین نام در حوالی 

حکیمـه بی(. حـرم بی1367شده است )بادنج و موسوی،دوره اسالمی و احتماالً در محل معبدی از روزگاران ایالمی ساخته

های خـاص ه مکانی خود و همچنین وجـود پتانسـیل)س( با توجه به نسبت نزدیک ایشان با امام رضا )ع( و موقعیت ویو

المللی برخـوردار ای، کشوری و بینتوجهی در جذب گردشگرِ مذهبی در سطح منطقههای قابلهنری در منطقه، از قابلیت

قرار توان به این موارد اشاره نمود: نزدیکی به بندرها جنوبی کشور، حکیمه )س(، میبیاست. از امتیازا  موقعیتی حرم بی

عنوان یکی چهارمحال و بختیاری، نزدیکی به یاسوج به -بوشهر -خوزستان -اصفهان -ای فارسداشتن در کانون منطقه

فـارس، نزدیکـی بـه حـرم حضـر  از مراکز مهم اکوتوریسم ایران، دسترسی به مرزهای عراا و کشورهای حاشیه خلیج

عنوان جنوب به شمال کشور، قرار گرفتن در کنار شهر گچساران بـههای ترانزیتی چراغ )ع( در شیراز؛ دسترسی به راهشاه

های نفت و گاز ایـران، دسترسـی بـه گنجینـه هنرهـای سـنتی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد و... . حـرم یکی از قطب

های یتای قرار دارد که این مسئله به لحاظ توریستی، دارای جذابحکیمه )س( در محلی خاص و در موقعیتی صخرهبیبی

ای را ایجاد نمـوده کـه در صـور  بندی ویوهای اطراف، ترکیبخاصی است. عالوه بر این، معماری حرم در بافت صخره

ها، تزئینا ِ بافتدستی، دستهای بصری هنری و استفاده از هنرهای سنتی خاص منطقه )از قبیل: صنای کارگیری جلوهبه

فرد در معماری مذهبی و گردشگری هنری ایران، تبـدیل کـرد. از سـوی منحصربه نوعی اثرتوان آن را بههنری و...(، می

دیگر، خیل عظیم زائران آن حضر ، موقعیتی استثنایی را برای ایجاد مراکز عرضه آثار هنری در جوار حرم، فراهم نمـوده 

ها، مـوزه هنرهـای آئینـی، گـالری بافتدستی و دستهای آثار صنای ها و نمایشگاهاست. ایجاد مراکزی ازجمله: فروشگاه

تواند این حـرم را تبـدیل بـه مرکـزی حکیمه )س( و امام رضا )ع( و... میبیخاص آثار هنرمندان در ارتباط با حضر  بی

 مهم در فرهنگ و اقتصاد گردشگری مذهبی ایران نماید.

 

 
 جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. موقعیت 3 شکل شماره

 

 هابحث و یافته

ها در جامعه موردمطالعه از طری  گروه خبرگان آشنا با موضوع و محدوده موردمطالعه، این پووه  نقاط قو  و فرصتدر 

ها و آرزوهایی را انتخاب کننـد کـه امکـان شده تا آرمانکننده در این فرآیند دعو شده و نهایتاً از افراد مشارکتشناسایی

بدین  گیری باشد.اندازههایی تشویقی و بازنگرانه قابلنتایج مطلوب از طری  برنامهها در آینده وجود دارد و دستیابی به آن
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توانند در این زمینه مثثر باشند و به نحوی نق  مهمـی ایفـا نف  و صاحب نق  که میمنظور در ادامه پووه  افراد ذی

وگوهـایی س  قرار گرفتند و طـی گفتکنند در قالب گروه خبرگان شناسایی شدند و طی جلساتی در فرایند مصاحبه و پر

به بررسی و شناخت الزم برای شناسایی نقاط قو  و فرصت پرداخته شد تا درواق  گامی در جهـت ارائـه راهبردهـایی از 

انداز نهایی پرداختـه شـد. در ها و درنهایت چشممنظور تطبی  آنها و نتایج بهها به آرمانطری  شناخت نقاط و تبدیل آن

نظر شد. در مرحله بعـد شـناخت در زمینـه محـدوده بح  و تبادل SOARل، در رابطه با نحوه استفاده از مدل مرحله او

هـا و نتـایج هـا بـه آرمانها و تبدیل آنمنظور خل  فرصتموردمطالعه ازنظر بررسی نقاط قو  داخلی و محیط بیرونی به

هـا ها با آرمانمنظور تطبی  آنها و نتایج بهها، آرمانبح  شد. در مرحله سوم، تصور کردن، مجموعه نقاط قو ، فرصت

بندی شدند و درنهایت مرحله آخـر موردبررسی قرار گرفت. سپس نوآوری و ابتکار، راهبردهای ابتکاری شناسایی و اولویت

با استفاده از روش  های نهایی نیزباشد بعدازاین مرحله نیز نتایج و استراتویها میکه حرکت به سمت اجرایی کردن برنامه

SWARA  و با نظر خبرگان امتیازدهی شدند تا راهبردها با توجه به میزان اهمیت و تحق  پذیریشان به ترتیب شناسایی

گردشگری مذهبی  ٔ کننده در رابطه با توسعههای صور  گرفته با افراد مشارکتدر ادامه ابتدا به بررسی مصاحبه شوند.

شود. این افراد شامل جامعه محلی، گردشـگران، مـدیران و مسـئوالن، جامعـه پرداخته میبی حکیمه )س( حرم مطهر بی

 شده است.ارائه 2ها در جدول شماره باشند که نتایج مصاحبهدانشگاهی و خبرگان می

 
 نفعان در امر پژوهش حاضرای از مصاحبه ذی. خالصه2جدول شماره

آینده مطلوب و آرمانی از  دشگریهای موجود گرفرصت نقاط قو  گردشگری ذینفعان
 توسعه گردشگری

نتایج مورد انتظار از توسعه 
 گردشگری

بــی حکیمــه عنــوان نمــودن حــرم بی جامعه محلی
ترین قطب گردشگری عنوان پرآوازهبه

مــذهبی در جنــوب کشــور، دارا بــودن 
 طبیعت زیبا و سرسبز

ــز،  ــالم و تمی ــیط س ــتن مح داش
 امکان افزای  اشتغال

ان اشتغال، جـذب افزای  میز
گردشگران بیشـتر از داخـل و 

 خارج از کشور

ها، ارتقاء و بهبود زیرساخت
 های شغلیافزای  فرصت

ای پــرآوازه و صــاحب جــاه و امــامزاده گردشگران
هـای جاللت و صحیح النسب در حوزه

ــگران شیعه ــودن گردش ــین، دارا ب نش
ــوزه  ــل و کشــورهای ح ــیار از داخ بس

  و خـدما  فارس، وجود امکاناخلیج
 صور  سیار و ثابترفاهی به

امکان جذب گردشگران بیشتر از 
سراسر کشور و کشورهای عربـی 
همســایه، عرضــه محصــوال  و 
خــــدما  بیشــــتر، جــــذب 

گذاران خصوصی و امکان سرمایه
های شغلی بـرای افزای  فرصت

 جوانان

شدن بقاع متبرکه حـرم مطرح
عنوان بی حکیمه بهحضر  بی

مـذهبی در جاذبه گردشـگری 
المللی، تأمین سطح ملی و بین

ــای  ــدما  و نیازه ــامی خ تم
 گردشگران

ایجــاد و ســاخت مراکــز 
مختلف خـدماتی و رفـاهی 
در راســـــتای جـــــذب 
گردشگران بیشتر، معرفـی 

عنوان جاذبـه حرم مطهر به
ـــذهبی در  ـــگری م گردش

 جنوب کشور

مســـئولین و 
 مدیران

ــان تنگــهواق  ــا و شــدن در می ای زیب
بــودن محبوبیــت در بــین بــزرگ، دارا 
بیـــت، قرارگیـــری در زائـــران اهل
راهی، وجـود آرامگـاه کریدورهای بین

بـی حکیمـه گل خاتون کنیز وفادار بی
بی حکیمه با در مرقد مطهر، نسبت بی

بر امام هشتم، وجـود گردشـگران بـالغ
میلیون نفــر در ســال از داخــل و یــک

خارج از کشور، چهـارمین حـرم اهـل 
 ربین )ع( در کشو

داشتن محیطی سالم و تمیـز بـا 
های طبیعی، جذب سرمایه جاذبه

ــئولین  ــرف مس ــارا  از ط و اعتب
 اوقاف و امور خیریه،

اراد  و محبت مسئولین، جامعـه 
محلی و گردشـگران نسـبت بـه 
های امــامزاده، جــذب ســرمایه

مختلف از طرف بخ  خصوصی 
گذاری و دولتـی، امکـان سـرمایه

 بخ  خصوصی

درآمد پایدار،  دستیابی به منب 
وجود مراکز تجاری بیشـتر در 
نزدیکی حرم، افزای  اشـتغال 

های مختلف، اجـرای در بخ 
های مناسـب بـرای زیرساخت

جـــذب گردشـــگر، وجـــود 
 های موقت و ثابتاقامتگاه

ــاد کم  ــدد ایج ــای متع ه
گردشگری در محوطه حرم 
مطهـــر، کـــاه  ســـطح 

ـــاده ـــرا  ج ای بـــا خط
ای، ساماندهی مسـیر جـاده

ی امــامزاده از طــرف معرفــ
ــتان،  ــی اس ــراث فرهنگ می
جذب گردشگران خارجی و 

 داخلی

خبرگــــان و 
ــــــــه  جامع
 دانشگاهی

دارا بودن قدمت و پیشینه طـوالنی بـا 
فرد، قرارگیـری در معماری منحصـربه

ـــی در عمـــ   ـــاز و طبیع فضـــایی ب
کوهستانی با طبیعت زیبا، معرفی ابعاد 
بـی مختلف شخصیت و زندگی بانو بی

حــس تعلــ  جامعــه محلــی بــه 
امامزاده، امکـان افـزای  درآمـد 

های شـــغلی پایـــدار و فرصـــت
ــــزاری  ــــان برگ بیشــــتر، امک

های بیشتر در سطح ملـی کنگره

ارتقــاء کیفیــت محیطــی در 
ــاء  ــر، ارتق ــرم مطه فضــای ح

ــاخت ــا  و زیرس های و امکان
رسیدن به استاندارهای شهری 
در مرقــد مبــار ، افــزای  

ها و مناظر ایجاد زیرساخت
های بکـر و زیبا در دل کوه
نظیــر حــرم، طبیعــت بی

ــه  ــایل نقلی ــاص وس اختص
کمکی از طرف شـهرداری 
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های ملـی و برگزاری کنگره حکیمه با
ترین امــامزاده در المللــی، شــاخصبین

 جنوب کشور،

ـــی و بین ـــت معرف ـــی جه الملل
زاده از طرف مسـئولین امـر، امام

ونقـل وسایل حمل امکان توسعه
ـــتر،  ـــدما  بیش ـــومی و خ عم
ـــی  ـــزش شناس ـــیل انگی پتانس

هنـری بـه  –گردشگری مذهبی 
دلیل بافت غالب مذهبی و سنتی 

 مدار بودن جامعهو خانواده

ـــزا ـــزای  می ـــتغال، اف ن اش
های خدماتی، تفریحی کاربری

و رفاهی متناسب بـا نیازهـای 
ــذب  ــافران، ج ــرین و مس زائ

گذاران بومی در جهـت سرمایه
 ها،توسعه زیرساخت

ـــــان ا ـــــهر در زم وج ش
گردشگران و زائران، ایجاد 

ـــی، ســـرویس های اینترنت
ـــزاری همای  ـــا و برگ ه

ـــــی و کنگره ـــــای مل ه
المللــی، تهیــه طــرح بین

 گردشگری

  

بی حکیمه حاکی از های صور  گرفته در مورد توسعه گردشگری مذهبی در حرم مطهر بیشده از مصاحبهنتایج استخراج

ها و نتایج مورد انتظار ازنظر جام  محلی به ترتیـب عنـوان نمـودن حـرم مانها، آرها، قو ترین فرصتآن است که مهم

، امکـان افـزای   23/3 ترین قطب گردشگری مذهبی در جنوب کشور با میـانگین عـددیعنوان پرآوازهبی حکیمه بهبی

هبود و ارتقاء و ب 12/4، جذب گردشگران بیشتر از داخل و خارج از کشور با میانگین عددی 46/3اشتغال با میانگین عددی 

ای پـرآوازه و صـاحب باشند. بر اساس نظر گردشگران اولویت به ترتیب امـامزادهمی 84/2ها با میانگین عددی زیرساخت

، امکان جذب گردشگران بیشتر از سراسـر 15/3نشین با میانگین عددی های شیعهجاه و جاللت و صحیح النسب در حوزه

عنوان بی حکیمـه بـهشدن بقاع متبرکه حرم حضر  بی، مطرح24/3ه با میانگین عددی کشور و کشورهای عربی همسای

یجاد و ساخت مراکز مختلف خدماتی و رفاهی ، ا22/3المللی میانگین عددی لی و بینجاذبه گردشگری مذهبی در سطح م

ولین و مـدیران امـر ایـن باشند. بـر اسـاس دیـدگاه مسـئمی 3.82در راستای جذب گردشگران بیشتر با میانگین عددی 

، جـذب سـرمایه و اعتبـارا  از طـرف 74/2ها به ترتیب چهارمین حرم اهل بین )ع( در کشور با میانگین عـددی اولویت

، ایجـاد 39/4های موقت و ثابت با میـانگین عـددی ، وجود اقامتگاه14/4مسئولین اوقاف و امور خیریه با میانگین عددی 

باشند. و درنهایت بر اساس نظر خبرگـان و می 3.89محوطه حرم مطهر با میانگین عددی های متعدد گردشگری در کم 

های ، امکان برگزاری کنگره3.03فرد با میانگین جامعه دانشگاهی دارا بودن قدمت و پیشینه طوالنی با معماری منحصربه

ارتقـاء ، 02/4ا میـانگین عـددی زاده از طـرف مسـئولین امـر بـالمللـی جهـت معرفـی امـامبیشتر در سـطح ملـی و بین

، تهیه طرح گردشگری 18/4ی در مرقد مبار  با میانگین عددی های و امکانا  و رسیدن به استاندارهای شهرزیرساخت

ها و نتایج موردبازنگری قرار گرفتند و اند. در فرایند مذکور مجموعه نقاط قو ، فرصت و آرمانبوده 5/3با میانگین عددی 

 توان خالصه نتیجه چهار مرحله را در قالب جدول زیر مشاهده نمود.ها به وجود آمد که میراتی نهایی در آندرنهایت تغیی
 

 SOAR. نتایج چهار مرحله فرآیند استراتژیک 3جدول شماره 

 (Strengthsها )قو  (Opportunitiesها )فرصت

S
T

R
A

T
E

G
IC

 I
N

Q
U

IR
Y

 

امکان ایجـاد اشـتغال و افـزای  سـطح درآمـد  -
 ردمم
امکان معرفی و شناساندن این جاذبه مذهبی در  -

 سطح داخلی و خارجی
عنوان تالش در جهت حفظ معمـاری حـرم بـه -

 هویت بومی
های و تأسیسا  امکان افزای  بهبود زیرساخت -

 زیربنایی در محدوده
کارگیری کارشناسانه و هنر شناسانه از امکان به -

هـای های هنرخصـوص جاذبـهعناصر هنـری )به
سنتی منطقه(، و ارتقاء کش ِ در میـان مخاطبـان 
 -نسبت بـه ابعـاد اقتصـادی گردشـگری مـذهبی

 هنری

ــه - ــانون منطق ــتن در ک ــرار داش ــارسق  -ای ف
ــفهان ــتان -اص ــهر -خوزس ــال و چهارم -بوش ح
 بختیاری

عنوان یکی از مراکـز مهـم نزدیکی به یاسوج به -
 اکوتوریسم ایران

 چراغ )ع( در شیرازنزدیکی به حرم حضر  شاه -

دسترسی بـه گنجینـه هنرهـای سـنتی اسـتان  -
 کهگیلویه و بویراحمد و... .

های خاص توریستی با توجـه دارا بودن جذابیت -
حکیمـه بیای حـرم بیبه موقعیت خـاص صـخره

 )س(
 ای اطرافنوعیت معماری حرم در بافت صخره -
 پیشینه تاریخی و فرهنگی مکان قرارگیری -
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 –یل انگیزش شناسی گردشگری مـذهبی پتانس -
هنری به دلیـل بافـت غالـب مـذهبی و سـنتی و 

 مدار بودن جامعهخانواده

 اری از پتانسیل باالی گردشگریبرخورد -
بی حکیمه با امام هشتم سبت حضر  بین -

 شیعیان

 (Aspirationsها )آرمان (Sesultsنتایج )
A

P
P

R
E

C
I 

A
T

IV
E

IN
T

E
N

T
 

ــدمات - ــز خ ــزای  مراک ــز ی راف ــتوران و مراک س
 پذیرایی

 هاها با افزای  تعداد آناه  هزینه اقامتگاهک -

 تهیه طرح گردشگری -

 های مذهبی در حرمهای و مراسمرگزاری آیینب-

مک گرفتن از سـایر مسـئوالن و مـدیران در ک -
 زمینه توسعه و گسترش گردشگری مذهبی

 

یجاد محلی با مناظر زیبا و جـذاب بـا رویکـرد ا -
 پایدار توسعه
شدن به قطب جاذبه گردشـگری مـذهبی بدیلت -

 در استان
 شتغال برای افراد جویای کارایجاد ا -
 های زیبااذبهجتوریستی با  –مکانی زیارتی  -
هترین مقصد برای گردشگری مذهبی و هنری ب -

 با دارا بودن خدما  رفاهی

 

بی حکیمه حرم مطهر بی ان دستیابی به توسعه گردشگری درتومی soarبا توجه به رویکرد مشارکتی و استراتویکی مدل 

 صور  زیر نشان داد.)س( را به

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بی حکیمه )س(در حرم مطهر بی soar. مدل مفهومی راهبردهای توسعه گردشگری 2شکل شماره

 

بی حکیمه )س( بی در ادامه جهت روشن شدن اهمیت هریک از راهبردهای اجرایی توسعه گردشگری مذهبی حرم مطهر

بـه  SWARAاست، سعی گردید با روش  SOARباشند و درواق  خروجی اصلی تکنیک که مستخرج از جدول باال می

شده توسط خبرگان و کارشناسان امر وزن داده شود تـا از ایـن طریـ  بتـوان پـی بـرد کـه ازنظـر هرکدام از نتایج مطرح

ت بیشتری برخوردارند و راهبرد نهایی پووه  حاضر به دسـت آیـد. جـدول یک از نتایج از ارزش و اهمیگویان کدامپاسخ

 دهد.زیر میزان اهمیت نتایج را نشان می
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 SOAR. محاسبه وزن نهایی نتایج حاصل از تکنیک 4جدول شماره

 اهمیت نسبی نتایج نهایی
SJ 

 ضریب

KJ=SJ+1 
 وزن اولیه

WJ=XJ-1 

KJ 

 وزن نهایی
q J=W-1 

∑ WJ 

 ی راهبردهابنداولویت

 راهبرد اول 337/0 1 1 0 افزای  مراکز خدماتی رستوران و مراکز پذیرایی

 راهبرد دوم 225/0 6666666666/0 5/1 5/0 های مذهبی در حرمهای و مراسمبرگزاری آیین

 راهبرد سوم 173/0 512820512/0 3/1 3/0 هاها با افزای  تعداد آنکاه  هزینه اقامتگاه

 راهبرد چهارم 144/0 427350427/0 2/1 2/0 شگریتهیه طرح گرد

کمک گرفتن از سـایر مسـئوالن و مـدیران در زمینـه 
 توسعه و گسترش گردشگری مذهبی

 راهبرد پنجم 120/0 356125355/0 2/1 2/0

 

تواند بـرای ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی گردشـگری مشخص است نتایج بیشتری می 4و  3گونه که از جدول شماره آن
شده از دید خبرگان، افزای  مراکز خدما  رسـتوران و حکیمه )س( داشته باشد که در بین نتایج مطرحبیهبی حرم بیمذ

ها با ، کاه  هزینه اقامتگاه225/0های مذهبی در حرم با امتیاز راسمها و م، برگزاری آیین337/0مراکز پذیرایی با امتیاز 
و کمک گرفتن از سایر مسئوالن و مدیران در   144/0 هیه طرح گردشگری با امتیاز، ت173/0ها با امتیاز افزای  تعداد آن

ترین نتـایج اسـت کـه از بـار ارزشـی بیشـتری ترتیب مهمبه  120/0دشگری مذهبی با امتیاز زمینه توسعه و گسترش گر
 برخوردارند.

 

 گیرینتیجه

در کشور ما، به دلیل وجود پیشـینه فرهنگـی و  خصوصهای گردشگری است که بهترین گونهگردشگری مذهبی، از مهم

های آئینی زیاد از سوی مخاطبان این نوع گردشگری، پتانسیل خوبی در توسعه اقتصادی آن وجـود دارد. شـناخت کش 

ویوه نیازسنجی آنان نسبت به ابعاد کلی موضوع، سرآغاز مطالعا  های این نوع از گردشگران و بهها و خصوصیتانگیزش

عنوان بی حکیمه بـهدهد. در میان مراکز گردشگری مذهبی کشور، حرم مطهر بیردشگری مذهبی را تشکیل میعلمی گ

باشـد کـه سـالیانه های مذهبی دارای جایگاهی ارزشمند در استان کهکیلویه و بویراحمد و جنوب کشـور مییکی از جاذبه

ند. وجود این جاذبه باارزش گردشگری نق  مثثری در کسوی خود جذب میهزاران گردشگر از داخل و خارج استان را به

شـود بلکـه از ای برای توسعه اقتصادی محسـوب میتنها پشتوانههای شغلی جدید داشته است و نهتوسعه و ایجاد فرصت

رار ریزی گردشـگری قـکه این جاذبه در فرآینـد برنامـهباشد. درصورتیساز پویایی فرهنگی نیز میدیدگاه اجتماعی، زمینه

پـووه  حاضـر باهـدف  تواند اثرا  مثبت اقتصادی، اجتماعی و... فراوانی را برای شـهر و اسـتان فـراهم کنـد.گیرد می

هـای ماهیـت گردشـگری مـذهبی در توسـعه صـنعت بخشی به عموم و سـایر پووهشـگران، در خصـوص قابلیتآگاهی

های گردشـگری شـنایی بـا نقـاط قـو  و توانمنـدیریزی استراتویک، ضـمن آکارگیری فرآیند برنامهگردشگری و با به

ویوه گردشـگری مـذهبی را های کاربردی در جهت توسعه گردشگری بهاین کارکرد، راهکارها و استراتویمنظور توسعهبه

پـس از گفتگوهـای متعـدد بـا گردشـگران و  SOARمعرفی کرده است. بدین منظور بـا توجـه بـه ماهیـت اسـتراتوی 

های بخ  گردشگری تعیین شـد و درنهایـت جهـت ها و آرمانحوزه گردشگری نقاط مثبت و فرصتکارشناسان امر در 

شده برای ارتقاء حـوزه گردشـگری مـذهبی در محـدوده موردمطالعـه از روش نـوین بررسی و وزن دهی به نتایج حاصل

SWARA بـی حکیمـه رم مطهـر بیتوان گفت ازنظر پاسخگویان حـشده است. با توجه به نتایج حاصله میبهره گرفته

شـده از بیـان گردیدنـد و نتـایج حاصل 3ها در جدول شماره ترین آنشماری است که مهمدارای نقاط مثبت و فرصت بی

هـا و مراسـمت وگوها نشان داد که افزای  مراکز خدما  رستوران و مراکـز پـذیرایی و برگـزاری آیینها و گفتمصاحبه

باشند. که این امر مستلزم همکاری و هماهنگی دولـت و مـدیریت ی و ارزش را دارا میترین اثرگذارمذهبی در حرم مهم
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ای نیازمنـد تعـامال  باشـد چراکـه هـر توسـعهاندرکاران و مشارکت جامعه محلـی و غیردولتـی میاجرایی و سایر دست

ریت بـا فـراهم کـردن بسـتر نگر و مشارکت متقابل و سودمند برای مردم و مسئوالن دارد. بخ  مـدیجانبه و جام همه

سـازی بـرای توانند این زمینهعنوان متولیان امر میها و دعو  به مشارکت جامعه محلی بهمناسب برای توسعه زیرساخت

توسعه گردشگری مذهبی در این حرم مطهر را فراهم کنند و بخ  خصوصـی نیـز بـا همکـاری و همیـاری و برگـزاری 

آمده از دسـتنتـایج به ن مراسمت و شناساندن و معرفی کردن اثرگذار خواهند بود.مراسمت مذهبی و حضور پررنگ در ای

های پووه  حاضر با نتایج پووه  شایند ازنظر نق  و دولت و مدیریت و فعالیت مذهبی در توسـعه گردشـگری تحلیل

وسعه گردشـگری مـذهبی بندی راهبردهای تباشد. همچنین با پووهشی که حاتمی نواد و همکاران  در اولویتهمسو می

های گردشـگری و ارتقـای ریزی و تقویت زیرساختاند نیز با توجه به اینکه در این پووه  برنامهشهر دزفول انجام داده

راسـتا بـوده اسـت.در پـووه  حاضـر، پـس از اند با نتایج پووه  حاضـر همشدهترین راهبرد تعیینآگاهی عمومی مهم

توجه به مطالعا  بنیادی و مشاهدا  صور  گرفته، اقدام به ارائـه راهکارهـای نمـوده و در های الزم و با آوری دادهجم 

حکیمـه و بیعنوان ارائه راهکارهای در ارتقاء سطح کمی و کیفـی گردشـگری مـذهبی حـرم بیاین راستا، مطالب زیر به

 گردد:توسعه مربوط به آن، عنوان می

 به افزای  گسترده گردشگران و ارائه تسهیال  خدماتی به گردشگران های رفاهی با توجهفراهم کردن زیرساخت -

های فرهنگی و اقتصادی کشور در خصوص گردشگری مذهبی، تاکنون فاقد کـارایی الزم بـوده اسـت و گذاریسیاست -

، صـور  های کارشناسانه، اقداما  الزم از سوی مسـئولین امـرکارگیری مشاورهضروری است، نسبت به این مسئله و به

 پذیرد.

نظام آموزشی کشور، در حال حاضـر، لـزوم توجـه بـه اهمیـت گردشـگری در بـین مخاطبـان گردشـگری مـذهبی و  -

بخشی نسبت به این مسئله، در نماید و ضروری است که، آگاهیها را ایجاب نمیای الزم از سوی آنهای مواجههانگیزش

 ساختار آموزش عمومی کشور، لحاظ گردد.

نوسانا  موجود در اقتصاد کشور، به دلیل اعتقاد  آئینی مردم، گردشگری مذهبی از کمیـت خـوبی برخـوردار  علیرغم -

ای اتخاذ گردد تا شـاهد شـکوفایی کیفـی ایـن نـوع ای کارشناسانههای فرهنگی و رسانهاست، ضروری است که سیاست

 گردشگری در کشور باشیم.

های مواجهه مخاطبان با وجوه اقتصادی گردشگری مذهبی بسـیار ت انگیزشای، در کیفیت و کمیبخشی رسانهآگاهی - 

 نماید.کننده ایفا میتأثیرگذار است و در تعامل با مسائل تربیتی و آموزشی، بر ترجیحا  شخصی مخاطب، نقشی تعیین
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