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 چکیده

ناگونتاریخی،فرهنگی،هنریومذهبیقابلیتبسیاریدرهایگوعلتداشتنجذابیتاستانقمبه

هاوعواملکلیدیتأثیرگذاردررانحوزةگردشگریمذهبیدارد.هدفازاینپژوهششناختپیش

بعد از تفسیری، پژوهشی فلسفه منظر پژوهشاز این است. قم استان مذهبی گردشگری آیندة

روشجهت منظر از و کاربردی پژوهششناسی،گیری، باورپذیر سناریوهای است. کیفی چندگانة

آشوبعبارت دنیای از سوختهاند شهر و زیبا شهر پایدار، شهر پژوهش،رانپیش.زده، نهایی های

روشعدممنظورشکلبه با سناریوهایگیریسناریوهایباورپذیر، قطعیتبحرانیتعیینشدهاست.

عدم دو برخورد پژوهشاز این مبنایم یتطعیتتحریمقباورپذیر بر شهر توسعة و هایخارجی

هایخارجیکاهشدهدکهتحریمرقابتیشکلگرفتهاست.سناریویشهرزیباوضعیتیرانشانمی

یابدوتوسعةشهرمبتنیبرم یترقابتیآنیاگردشگریمذهبیخواهدبودکهبهترینآیندهرامی

وختهمعرفبدترینوضعیتیاستکهممکناسترخدهد.دهد.ازطرفی،سناریویشهرسنشانمی

هاوتوسعةناهماهنگونامنظمشهریایجادخواهدشد.اینسناریوازمحلتالقیاف ایشتحریم
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 مقدمه

مهمصنعتگردش از یکی بخشگری وترین درآمدزایی رونق، ایجاد منظر از کشورها اقتصادی های

هایاقتصادی،نقشمهمیدرمعرفیفرهنگهرکشوروبرداشتنم یتاشتغالاست.اینصنعت،عالوه

کهازآنبهعصرجدیدمعنویتنی یادمی شود،سفرهایارتقایقدرتنرمآندارد.درعصرحاضر،

پیشموردتوجهقرارگرفتهوگردشگریمذهبیتوسعةچشمگیرییافتهاست،ازرتیومذهبیبیشزیا

گردشگری(.Melton, 1995)هایسفرشناختهشدهاستترینانگی هایکهمذهبیکیازاصلیگونهبه

تنرمهاوارتقایقدرداشتارزشمذهبینقشمهمیدرمعرفیفرهنگ،تقویتباورهایمذهبی،نگه

کشوردارد.دراینپژوهشتدوینسناریوهایباورپذیرپیشرویگردشگریمذهبیاستانقممدنظر

ترینصنایعهایاخیرباعثشدهگردشگرییکیازب رگهادرسالحجمزیادمسافرت قرارگرفتهاست.

17فراندرحدودونقلمساهمراهحملکهدرآمدجهانگردیوگردشگریبهطوریدنیامعرفیشود،به

تشکیلمی را صادراتکلدنیا درصد همکاران، )غفاریو ص1393دهد مبنایگ ارش552، بر .)

است.این93کشور،136،رتبةایراندرصنعتگردشگری،میان2017مجمعجهانیاقتصاددرسال

ایمیراثفرهنگیهدرحالیاستکهایراندرشاخصکلیقیمتدررتبةاولودرشاخصتعدادسایت

قیمتکهم یتموجودوشاخصهایبالقوةجهانیدررتبةدهمقراردارد.بنابراین،باتوجهبهتوانمندی

مؤثروتاباشناساییعواملگیردهایالزمصورتبررسیضرورتدارد،کندایرانایجادمیرقابتیبرای

علتداشتنشهرقمبه (.Ali,2017ایرانراارتقاداد)اریبررویاینعواملبتوانرتبةکنونیگذسرمایه

هایعلمیهها،حوزههایمقدسمانندحرمحضرتمعصومه)س(،مسجدمقدسجمکران،امام ادهمکان

هایبالقوةبسیاریدرحوزةگردشگریومدارسدینی،مساجدوقرارگرفتندرمرک کشور،توانمندی

میلیونزا راستکهن دیکبه23یانگین،قمساالنهمی بانن دیکبهطورممذهبیدارد.درمجمو وبه

ولیمتأسفانهازاینفرصتبهمیلیوننفرآنانغیرایرانی3 خوبیاستفادهنشدهاست)گ ارشستاداند،

گردشگریمذهبیبازدیدافرادمذهبیوغیرمذهبیازاماکنمقدس (.1396تسهیالتزا راناستانقم،

توانشناساییکرد:گردشگریرامییریازخدماتمرتبطاست.بنابراینتعریف،دونو مکانگوبهره

زیارتگاهزیارتگاه زیارتی. اماکن و آنها به که هستند مقدسی اماکن میها گذاشته احترام شود؛ها

اماکنزیارتیمکاندرصورتی شگفتکه آنیکواقعة در هاییهستندکه معج ه یا یاانگی  داده رخ

باشند همداشته با را عنصر دو ممکناستهر اماکننی  برخیاز دهد. رخ آینده ممکناستدر

(Blackwell, 2007, p. 37.) آینده آیندهتعاریفمختلفیاز بهزعمگویگان، پژوهیپژوهیوجوددارد.

مدتتابلندمدتراازیمیاناندمند،مشارکتیوگردآورندةادراکاتآیندهاستکهچشمفرایندینظام»

می هدفاتخاذتصمیماتروزآمدوبسیجاقداماتمشتركبنا ازمنظر(Slaughter, 2014)«سازدبا .

( 2017کاکو سازمانآینده»(، انتظاراتکنشدهیپژوهیفرایند هدفمندیاستکه و گرانحوزةشده

همجمعمی با چشمفناوریرا و تدوینمیاندازهایراهبردیدرکند آینده حامیتوسعةبارة تا کند

مسئلةاصلیاینتحقیقآینده(Kaku, 2017)«اقتصادیواجتماعیگستردهباشد پژوهیگردشگری.

کارگیریرویکردسناریونویسیاست.من لةشهریمذهبی،بابهمذهبیاستانقم،به
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 پیشینة پژوهش

هاوساختارهایبااهمیتمذهبیاست،بلکه،زیارتگاههاتنهادیدوبازدیدازمکانگردشگریمذهبینه

مذهبیگوناگون،اجرایکنسرتموسیقیمذهبیو ـ حضوردرکنفرانسمذهبی،رویدادهایفرهنگی

می دربر نی  معماریمذهبیرا سنتو فرهنگ، )محصوالتیهمچونهنر،  Nicolaides andگیرد

Grobler, 2017گردشگریمذهبیگونه هایمذهبیمانندزگردشگریاستکهدرآنجاذبهایا(.

هاومراسممذهبیعاملجذبگردشگربهمکانها،مساجد،کلیساهاوآیینها،مقبرةامام ادهزیارتگاه

گونهازگردشگریکهبااعتقاداتوباورهایمذهبیبازدیدکنندگاهیاقدمتوجاذبةموردنظراست.این

خوردهاست،ریشهدرتاریخایجادمذاهبداردوظرفیتعظیمیرابرایگرههایمذهبیتاریخیمکان

انوا گردشگری(.1395نژادوهمکاران،کند)حاتمیجذبگردشگردرمناطقگوناگونکشورایجادمی

هادربندییکردکههریکازاینتقسیمبررسهایگوناگونیتقسیموتوانبراساسجنبهمذهبیرامی

)بازار داشت خواهد بس ایی تأثیر گردشگری محصول تقسیمRinschede, 1992یابی ازجمله بندی(؛

یافتهبودنسفر.هایسفر،ومی انسازمانهاوهدفانگی ه، براساسطولمدتاقامت

نشاندادندکهافراد«گردشگریمذهبیدرکاتارا»(درپژوهشیباعنوان2016گوپتاوبوخاری)

حوز گردشگریمهارتفعالدر باة ندارند. را چالشکهاینبهتوجههایالزم علتبههامشکالتو

ضروریاست،اف ایشدرحالن دیکایآیندهدرمستقیمآهنراهازطریقگردشگرانوروداف ایش

 شود.اشارهمهارتیهاینقصاینبهکهاست

وماتیگی بارایا عنوان2016)1مارییوکی، کنندةبرندسازیگردشگریعواملتعیین»(تحقیقیبا

یکارزیابیفرابخشی کنیا: اینمقالهمشارکت«مذهبیدر دادند. جذابیتبازاریوانجام هایبالقوة

نشانمی ساحلیکنیا شرقو نواحیغربو برندسازیگردشگریدر امر در را ایناعتبار در دهد.

نمونه خوشهپژوهشاز چندمرحلهگیری ای با پرسشای است. شده استفاده نمونه بانامههفتصد ها

هانو نامهتنظیمشدهاست.درپرسش2013تاآوریل2012یافتهازفوریةاستفادهازمصاحبةساختار

هادرنظرگرفتهشدهاست.درادامةها،نرخاستفاده،اهمیتادراکیومی انپیشرفتفعلیآنعبادتگاه

 سازیبرندسازیگردشگریمذهبیدرنواحیمختلفبررسیشدهاست.پیادهمقالهراهبردهایقابل

،به«عنوانیکمرک گردشگریاسالمیمال یبه»(،درپژوهشیباعنوان2015)2شافعیومحمد

اسالمیگردشگریقطبدرجایگاهموقعیتاینکشورتثبیتهایحاکمانمال یدرارزیابیتالش

اسالمیگردشگریمقصداسالمیداشتنکشوریعلتبهکهاستتالشردحکومتمال ی.پرداختند

باشدجهاندرمحبوب مال ی،درحال. حاللمرک گذاربنیانکهاسالمیمهمکشورعنوانبهحاضر

موردتوجهقرارگرفتهاست.است،خدماتیومالیمحصوالتبرای

ابلیتراداردکهتصویرذهنیازیکمقصد(دریافتندکهتلوی یوناینق2014تسیتوروهمکاران)

درحقیقت، عاطفیورفتاریهمراهشود. پیامدهایشناختی، تغییردهدودرنتیجهبا گردشگریرا

                                                           
1. Muriuki, Bururia& Mutegi  

2. Shafae & Mohamed 
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تأثیرقراردادنادراكافرادازمقصد،نگرشانتقالاطالعاتمربوطبهمقصدازطریقتلوی یون،باتحت

میآن تغییر مقصد به را اطالعاها منتقلدهد. دانشت اف ایش موجب تلوی یون ازطریق شده

گذارد.شودکهدرنهایتبرقصدسفربهآنمقصدتأثیرمیگردشگرانازمقصدمی

شششاخصخدماتعملکرد، ـ ازروشتحلیلاهمیتبااستفاده(درپژوهشی،1397یوسفی)

مقصدهایدهدکهمینشانویپژوهش.نتایجکردهاستارزیابیراگردشگریدرمقصدهایمذهبی

توجهبه،ازنظرامکاناتوتسهیالترفاهیموردمطالعه وضعیت،آنازنظرگردشگرانزیاداهمیتبا

در69/1بخشیندارندوبیشترینشکافبیناهمیتوعملکرد)رضایت(بهمی انمناسبورضایت

متمرک جهتیمتولیدولتیبایددراینهابنابرایناولویتراهبردیدستگاه.اینرابطهوجوددارد

ازحدمتوسطازنظرکمتراهمیتباوجود،ونقلوعواملفرهنگیهایحملشود.درخصوصشاخص

شدهاست.گردشگران،عملکردمقصدهاباالترازمیانگینتعیین

ردشگریرویکردکیفیبهتوصیفچگونگیمعنایابیزناندرگبااتخاذ(1396معاونوهمکاران)

مکنکهسفریبیرونیاست،مبراینکهسفرزیارتیعالوهاستهاحاکیازاینیافته.پردازدمذهبیمی

میاناست موجببرقراریتعامالتفردی، و اتصالوسفریدرونیباشد فرامادیو ن دیکیفردیو

کهدرنهایتبهشودمرگیدینیوفارغازهرگونهتعلقوروزةفی یکیوقلبیدرفضاییمملوازعاطف

چنینسفریبرایزنانفرصتیمغتنماست،.درواقعشودجویخودحقیقیمنجرمیوجستمعنایابیو

.بیابندراهایدرونیخودگمشدهتابهکنکاشیعمیقبپردازدوشوندکهازکارهایروزمرهجدا

درمقاله1396قنبریبرزیان) عنوان(، ایرانباةشگریمذهبیدرجامعگردةق تبیینذا»ایبا

چالشأت و موانع جوانان؛ بر «هاکید به ذ، گروهةقا تبیین میان در مذهبی نسلیگردشگری های

نظریویپرداخت.ایرانیةمختلفجامع و ذاةبرایتبییننظریاینموضو از میدانبوردیو قهو

یننکتهاستکهتغییراتفرهنگیاجتماعی.نتایجاینتحقیقبیانگرابهرهبردکنشماکسوبرةنظری

وشرایطدورانجوانیدرجامعوچالش گردشگریدینیجامعهنی اثرگذاشتهةق ایرانیدرذاةها

 است. تحقیق، نتایج مبنای گروهبر سایر نسبتبه گردشگریجوانان به کمتری تمایل هایسنی

.ریتفریحیگرایشداردسویگردشگهابهگردشگریآنةمذهبیدارندوذا ق

شود:پژوهیاشارهمیدرادامهبهبرخیازتحقیقاتدربارةسناریونگاریوآینده

ارا ه«مدیریتآبدرمصربرایمقابلهبامشکالتآینده»ایباعنوان(مقاله2016عمروموسی)

تفادهازمدلارزیابیو،بااس2025هایمختلفدرسالدادند.دراینمقاله،باهدفبررسیسناریو

برنامه آب اندازه(WEAP)ری ی را آب موردنیاز مقدار مختلف، اب ارهای است.ازطریق شده گیری

میلیارد5/13هایفعلیمقدارآب،کهبرابربادهدکهدرصورتاجرایسیاستهایآناننشانمییافته

هایپیشنهادیرسد.برنامهالمیمترمکعبدرس26بهرقم2025مترمکعبدرسالاست،درسال

هایهرزآب یدرآبراههبندیآبیاریزمین،مدیریتعلفهایآبیاری،زمانآنانعبارتاستازکانال

وکاشتنیشکردراراضیکشاورزیقدیمی.

توسعیندهآهایدانشگاهنقشبررسیبهخودمقالةدر(2015)وهمکارانتریپل ایهمنطقةدر
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کشورانگلستان،سو دوسهخصوصدریندراگذارییاستسیونهادهایمفهومیهامدلوپرداختند

هاودانشگاهیلتحلیچارچوببراةارا مقالهنگارشهدفازبهزعممحققان،یشرامعرفیکردند.اتر

اهدانشگمدلهایتحقیقعبارتاستازاست.مدلیاجتماعةوتوسعیاهادراقتصادمنطقهنقشآن

ی.تعاملدانشگاهومدلmode 2دانشگاهمدلای،منطقهنوآوریسیستمدانشگاهکارآفرین،مدل

( همکاران زاهدانیو عنوان1397زاهد پژوهشیبا در محیطیباپژوهیفرهنگزیستآینده»(

اصفهان( شهر مطالعه: )مورد اعتباریابیسناریو به«روشاکتشافو با آمیخکارگیریرویکرد، بهته،

 زیستآیندهبررسی فرهنگ اصفهانپژوهی شهر در سناریو اعتباریابی و اکتشاف با ایران محیطی

گرانددتئوریمبنایاکتشافسناریوهابوده،تجاربمتخصصانروشدربخشکیفیکهپرداختند.

تحلیلدادهزیست نتایج براساسمراحلسهمحیطیدر هکدگذاریبةگانها است. رفته براساسکار

محتملوبینانهکنندگاندرپژوهشسناریوهایخوشهایبخشکیفیپژوهش،ازنظرمشارکتیافته

بدبینانه پیشرفتواسالمیِ ـ سناریوهایالگویایرانیةتوسعةمحیطیبرپایفرهنگزیستةآیند،و

نتایجآماریبخشکمّ سناریوهایهریکاکهتأثیردهدینی نشانمیالگویغربیتوسعهاست. ز

محیطیبافرهنگزیستةسناریوهایآینددراسالمیپیشرفتوالگویغربیتوسعه ـ الگویایرانی

تفاوتتحقیقحاضرباپژوهشمعناداراست81/0و46/0ضرایب هایادبیاتاینحوزهاستفادهاز.

همچنین گردشگریمذهبیاست. حوزة در سناریونگاریبرایتحلیلآینده دربرایاولیناب ار بار

آینده همحوزة رویکرد از استفاده جای به اب ارهایپژوهی تحقیق، سناریوهای نگاشت در اندیشی

هاوعالیقکارگرفتهشدهاست.قابلیتاینرویکردتأکیدروینگاهبه1هاینرمشناسیسیستمروش

بهمتفاوتذی پیشنفعاناست. استخراجعواملیا روشهایکرانمنظور تحقیقاز لیدیتأثیرگذار

 هایقبلیپژوهشمندنظامةهدفبررسیومطالع،درروشفراترکیبفراترکیباستفادهشدهاست.

یافتهموردنظراستةشدهدرحوزانجام تحلیلنتایجو با کار نهایتاً توسطمحققاتمامو یابد.میها

.اندهمچنین،اینعواملبااب ارمصاحبهتقویتشده


 یمذهب یگردشگر ةندیآ بر رگذاریتأث یدیعوامل کل: 3 جدول

 منبع عامل ردیف

(1392)براتیوهمکارانکاروفضایکسب 1

 (2017تامسونوهمکاران)قدرتنرم 2

مصاحبهری یآموزشیدرمراک دانشگاهیبرنامه 3

 (2011مینگرز)حبقدرتنفوذوصانفعانذینقشنهادهایوذی 4

(2011آمبروز)هاهایمیاننسلشکاف 5

مصاحبههایخارجیتحریم 6

مصاحبهتوسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی 7

(1393فر)سجاسیقیداریوکامرانیهایمذهبیشهرقابلیت 8

                                                           
1. Soft System Methodology 
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(1395عبدیوهمکاران)هایجغرافیاییجذابیت 9

(1393فیروزجا یانوهمکاران)ولتومدیرانمحلیگذاریدقوانینوسیاست 10

(1391شریعتیوهمکاران)ورسوماسالمیآداب 11

(1391شریعتیوهمکاران)اسالمیةبناهایتاریخیدور 12

(1391شریعتیوهمکاران)اسالمیةدستیدورهنرهاوصنایع 13

(1392)براتیوهمکارانپارچةشهریمدیریتهماهنگویک 14

(1393)موسویوسلطانیهاومراسمدینیبرگ اریهمایش 15

(1390احمدیوسب آبادی)مراک آموزشیوپژوهشیدینیدراستان 16

(1395نژادوهمکاران)حاتمیموقعیتارتباطی 17

(2015کارتالوهمکاران)بازاریابیگردشگری 18

(2014منینتروتران)بیهایمذههاوفعالیتتنو برنامه 19

(2017اگراول)سالمتوبهداشت 20

(2017اگراول)ونقلساختارپشتیبانیوحمل 21

(2017مارییوکی،باراریاوماتیگی)برندسازی 22

(2012اید)کیفیتخدماتگردشگری 23

(2012اید)امنیت 24

(2016گوپتاوبوخاری)مهارتنیرویانسانی 25

(2016نوریکوچی،زرهنژادوکیانی)گذاریبسرمایهجذ 26

(2015کریستیاوهمکاران)هایاجتماعیهاورسانهشبکه 27

مصاحبهفرهنگگردشگری 28

 

 شناسی پژوهش روش

شناسیچندگانهاست.گیری،کاربردیوازنظرروشپژوهشازمنظرفلسفه،تفسیریوازبعدجهت

برای پژوهش، این روشدر از مسئله، عدمبررسی مانند کیفی روشهای و شناسیقطعیتبحرانی

استفادهشدهکههمگیبهپارادایمتفسیریتعلقدارند.همچنینازآنجاکهتمامیاینهاینرمسیستم

کیفیروش روشها دارند، تعلق یکپارادایم به و آماریاند جامعة است. شناسیپژوهشچندگانه

خبرگ هدفدربردارندة به توجه با است. مذهبی گردشگری پژوهش،ان این برای متصورشده های

دهند.شایانذکراستکههایگردشگریوزیارتتشکیلمیجامعةآماریموردنظرراخبرگانحوزه

حوزه در فعال متخصصان و مدیران دانشگاه، استادان خبرگان از اینمنظور در است. مذکور های

کاررفتهاست؛یعنیاعضاینمونهباتوجهیریقضاوتیمبتنیبرقصدونیتبهگپژوهش،روشنمونه

داشته حوزه این در که تخصصی انتخابشدهبه همکاریاند به توجه با البته ازاند. برخی نکردن

2نفراستکهدرجدول25گیریقضاوتیدردسترساست.تعداداعضاینمونهخبرگان،روشنمونه

ند.امعرفیشده
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 یمذهب یگردشگر ةحوز در فعال متخصصان و رانیمد خبرگان،: 4 جدول

 تعداد خبره سازمان ردیف

6معاونتزا راناستانداریقم 1

4سازمانمیراثفرهنگی 2

 2تولیتحرمحضرتمعصومه)س( 3

 3تولیتمسجدمقدسجمکران 4

 2شورایشهر 5

 2سشورایاسالمیاستانقمنمایندگانمجل 6

 3نمایندگانبخشخصوصی 7

 3استاداندانشگاه 8



هاوعواملکلیدینامهگردآوریشدهاست.برایاستخراجشاخصاطالعاتبهشیوةمصاحبهوپرسش

گیریشدهساختاریافتهبهرههاینیمهمندپیشینهومصاحبهتأثیرگذاردرگردشگریمذهبیازمرورنظام

درمرحلةبعدپسازاستخراجشاخص اب ارپرسشاست. کاررفتهنامهبرایشناساییعواملنهاییبهها،

نظام مرور عواملکلیدیاز استخراج به توجه با خبرگانگردشگریواست. با مصاحبه و پیشینه مند

ارایرواییاست.براینامةپژوهشدنامةاستانداردرویکردعدمقطعیتبحرانی،پرسشاستفادهازپرسش

نامهدردومرحلهنامهازآزمونآماریویلکاکسوناستفادهشدهونتایجتوزیعپرسشسنجشپایاییپرسش

کهدرسطحاطمینان ماهیتپرسش95ارزیابیشده گرفتهاست. تأییدقرار مبنایدرصدمورد بر ها

دووضعیتحدیداردودربارةوقو یکیگیردکههاییدرحوزةگردشگریمذهبیشکلمیقطعیتعدم

وضعیتعدم ایندو اینعدماز دارد،. بهقطعیتقطعیتوجود تعدادیها و شده صورتیکطیفارا ه

ایطراحیشدهتاخبرهگونههابهپرسشدربارةایندووضعیتمطرحشدهاست.دردستةاول،پرسش

هاییازآیندههابهوضعیتقطعیتیتبیانکند.عدمبودنیکیازدووضعنظرخودرادرخصوصمطلوب

دربارةموضو موردبحثاشارهداردکهدرآندویاچندبدیلمختلفپیشروقرارداردوامکانتحقق

هاممکنترتیب،هریکازبدیلتوانبااحتمالتقریباًباالوبرابریبرآوردکرد.بدینهارامیهریکازبدیل

تواندقیقومعیناظهارنظرکرد.آنموضو نمیدیانشودودربارةاستمحققشو




 : شیوة بصری نمایش عدم قطعیت1 شکل
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هایباالییبهنمایشدرآمدهونموداریترتیبدووضعیتباورکردنیازآیندةموضو درجعبهبدین

دارانهریکیلطرفکهدرذیلشکلدالدهندةدووضعیتممکنحدیاست؛ضمنایندوسویهنشان

گاهازخبرگانخواستهشدهتامی انموافقتخودراباصورتاجمالیآمدهاست.آنازحاالتدوگانهبه

عدم هر درخصوص کنند. اعالم وضعیت دو از هریک دربارة پرسش سه تخصص»قطعیت، می ان

عدمپاسخ دربارة «قطعیتدهنده وضعیتموافقتپاسخ»، با «قطعیتانةعدمهایدوگدهنده اهمیت»و

،بهصورتزیرپرسیدهشدهاست:«گذاریبرایآنحوزهقطعیتدرسیاستعدم

 دانید؟دهیبهاینمسئلهتاچهحدخودراخبرهمی.درپاسخ1

الف(زیاد

ب(متوسط

ج(کم

د(هیچ

 یکازدووضعیتموافقید؟نظرازدالیلذکرشده،باکدام.صرف2

اولبسیارموافقم.الف(باوضعیت

ب(تاحدیباوضعیتاولموافقم.

ج(باوضعیتدومبسیارموافقم.

د(تاحدیباوضعیتدومموافقم.

توانمنظرصریحیبدهم(.هـ(ممتنع)نمی

دانم.و(نمی

 گذاریدراینحوزهتاچهمی انیاهمیتدارد؟.انتخابیکیازدووضعیتفوقبرایسیاست3

الف(زیاد

ب(متوسط

ج(کم

د(هیچ

 

 ها یافته

بدین منظور،درهدفازاینپژوهشنگارشسناریوهایباورپذیرگردشگریمذهبیاستانقماست.

ابتداازطریقمرورپیشینهومصاحبهباخبرگانعواملکلیدیتأثیرگذاردرگردشگریمذهبیاستان

پیش سپساین است. شده استخراج بهرانقم با ناپارامتریکدوجملهکارگیها آزمون غربالایری

مهمشده تا بهاند با غیرکلیدی، عوامل حذف از بعد شوند. انتخاب عوامل روشترین کارگیری

اند.سناریوهایهاینهاییبرایتدوینسناریوهایباورپذیرانتخابشدهرانقطعیتبحرانی،پیشعدم

از که هستند ممکن سناریوهای از بخشی بهباورپذیر عقالنی و منطقی بشر دانشفعلی نظرنظر

کاررفتهبهiهاینرمشناسیسیستمرسند.براینگارشسناریوهایباورپذیردراینپژوهش،روشمی
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تحقیقپیشینةازگردشگریمذهبیةتأثیرگذاربرآیندکلیدیرانپیش28تعدادبخش،درایناست.

باستهومصاحبهباخبرگاناستخراجشد برایحذفعواملیکهباعلته. زیادبودنعواملکلیدی،

مفهومیبهعواملدیگرشبیهاهمیتکمتریدارندتوجهبهموضو پژوهش ازنظرماهیتیو ،اندیا

آیند28ایلیکرتکهشاملگ ینهسنجیپنجخبرهةنامپرسش بر عواملمؤثر گردشگریةسؤالاز

خبرگانةکههمهنفرازخبرگانقرارگرفت25هدراختیارنام.پرسششدهاستطراحیاستمذهبی

بااستفادهازنرمند.پسازتکمیلپرسشاهنامهجوابدادبهپرسش وآزموناساسپیاساف ارنامه،

ای،دوجمله.پسازاجرایآزمونشدهاستسطحمعناداریبرایعواملاقدامةایبهمحاسبدوجمله

ازمیاناهدبخشیازعواملحذفش شدهعاملحذفسه،پیشینةپژوهشعاملمستخرجاز28 ند.

( است در نهایی عوامل لیست استارا ه3جدول .(شده نتایج پایایی سنجش آزموننی برای

بستگینتایجندکههماههادردومرحلهتوزیعشدنامه.پرسشکاررفتهاستبهناپارامتریکویلکاکسون

بستگیباالییبرخوردارند.درصد،نتایجدومرحلهازهم5.درسطحمعناداریهاستودباالبةدومرحل




 شده های کلیدی غربال ران : پیش5جدول

 شده ل اعوامل نهایی غرب ردیف

کاروفضایکسب 1

قدرتنرم 2

ری یآموزشیدرمراک دانشگاهیبرنامه 3

نفوذوصاحبقدرتنفعانذینقشنهادهاوذی 4

هاهایمیاننسلشکاف 5

هایخارجیتحریم 6

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی 7

هایمذهبیشهرقابلیت 8

هایجغرافیاییجذابیت 9

گذاریدولتومدیرانمحلیقوانینوسیاست 10

ورسوماسالمیآداب 11

اسالمیةدستیدورهنرهاوصنایع 12

پارچةشهریمدیریتهماهنگویک 13

هاومراسمدینیبرگ اریهمایش 14

مراک آموزشیوپژوهشیدینیدراستان 15

بازاریابیگردشگری 16

هایمذهبیهاوفعالیتتنو برنامه 17

سالمتوبهداشت 18
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ونقلساختارپشتیبانیوحمل 19

برندسازی 20

کیفیتخدماتگردشگری 21

امنیت 22

مهارتنیرویانسانی 23

گذاریجذبسرمایه 24

فرهنگگردشگری 25



رانکلیدیمحاسبهشدهاست.سپسدرجةتخصصخبرگاندربارةسؤاالتمربوطبههرپیش

راندهیبهسؤاالتمربوطبهآنپیشترباشد،یعنیخبرگاندرپاسخهرچهاینعددبهصدن دیک

دهانتریداشتهتخصصبیش پیشد. 4جدولرانکلیدیدر آننشاندادهشده هاکهخبرگاندر

اند.بیشترینتخصصراداشته




 ترین ضریب تخصص : عوامل کلیدی با بیش6جدول

 عامل کلیدی
 شاخص تخصص

اول ةمرحل  

 شاخص تخصص

دوم حلةمر  

69/88 توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی  72/89  

13/87 هاهایمیاننسلشکاف  42/88  

92/87 هایخارجیتحریم  44/87  

53/88 اسالمیةدستیدورهنرهاوصنایع  02/86  

38/84 نفوذوصاحبقدرتنفعانذینقشنهادهاوذی  71/85  

22/83 گذاریدولتومدیرانمحلیقوانینوسیاست  25/85  

79/82 پارچةشهریمدیریتهماهنگویک  64/81  

23/79 ری یآموزشیدرمراک دانشگاهینامهبر  12/80  

75/79 کاروفضایکسب  85/79  

14/79 هاومراسمدینیبرگ اریهمایش  32/79  





اهمیتهریکازعواملکلیدیتأثیرگذارمی انقطعیتبحرانی،عدمروشبااستفادهاز،درادامه

درعاملکلیدیدارایبیشتریناهمیتده.محاسبهشدهاستگردشگریمذهبیاستانقمةآینددر

.دادهشدهاستنشان5جدول
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 : عوامل دارای بیشترین اهمیت7 جدول

 عامل کلیدی
شاخص اهمیت 

اول ةمرحل  

شاخص اهمیت 

دوم ةمرحل  

78/77 هایخارجیتحریم  36/78  

21/77 توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی  96/77  

77/76 نفوذوصاحبقدرتنفعانذیهادهاوذینقشن  82/77  

46/77 اسالمیةدستیدورهنرهاوصنایع  12/77  

97/77 کاروفضایکسب  01/77  

22/76 گذاریدولتومدیرانمحلیقوانینوسیاست  23/76  

24/74 هاهایمیاننسلشکاف  12/74  

04/74 کیفیتخدماتگردشگری  13/73  

10/70 ذهبیشهرهایمقابلیت  21/68  

71/67 قدرتنرم  85/65  



دارددارانبیشتریهاحالتاولطرفشودکهدربرخیوضعیتباتحلیلنظرخبرگانمشخصمی

حالتیکسان25حالتدومحامیانبیشتریدارد.می اناینشاخصدرتمامیاینبرخیدیگرودر

هرچهشاخصاستکهست.شایانذکراهاپرسشهایمتفاوتهریکازقطعیتنیستوبیانگرعدم

ن دیک صفر به نشاناجما  باشد گ ارةدهندتر باب در خبرگان که است واقعیت موردنظرةاین

بیانگرآناستکهخبرگاندر،هرچهاینشاخصازصفردورترباشد.تریدارندهایمتفاوتدیدگاه

ی وضعیتاول)اگرشاخصمثبتباشد( )اگرشاخصمنفیموافقتبا وضعیتدوم موافقتبا در ا

 بیشتریدارند. اجما  تحریمباشد( اف ایشهایخارجیبرایمثال، وضعیتاول وضعیتدارد: دو

توسعةشهرمبتنیبرم یتهایشاخص.هایخارجیووضعیتدومکاهشتحریمهایخارجیتحریم

هایخارجیتحریم،رقابتی ههاهایمیاننسلشکاف، صنایع، و ةدستیدورنرها قوانینواسالمی،

محلیسیاست مدیران و دولت گذاری ذی، و نهادها ذینقش فضاینفعان قدرت، صاحب و نفوذ

هایجغرافیاییجذابیت،کیفیتخدماتگردشگری،پارچةشهریمدیریتهماهنگویک،کاروکسب

درحقیقتاینشاخصترینوضعیترمورداستفادهازنظراجما بهترینومناسب دارند. درمیانا ها

اتفاق کمترین آیندخبرگان سناریوهای ایجاد برای و دارند را مذهبیةنظر وگردشگری بهترین

نظررادارندوهادرمیانخبرگانکمتریناتفاقدرحقیقتاینشاخصهاهستند.ترینشاخصمناسب

سناریوهایآیند ایجاد استاةبرای قمگردشگریمذهبی مناسبن و بهترین برایهارانپیشترین

.دادهشدهاستنشان6جدولدرعاملبرتردهند.شاخصاجما برایتدوینسناریوهایباورپذیر
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 : عوامل دارای کمترین اجما 8جدول

 عامل کلیدی
شاخص اجما  

اول حلةمر  

شاخص اجما  

دوم ةمرحل  

-10/0 م یترقابتیتوسعةشهرمبتنیبر  09/0-  

-12/0 هایخارجیتحریم  10/0-  

15/0 هاهایمیاننسلشکاف  16/0  

-16/0 اسالمیةدستیدورهنرهاوصنایع  17/0-  

-26/0 گذاریدولتومدیرانمحلیقوانینوسیاست  24/0-  

-33/0 نفوذوصاحبقدرتنفعانذینقشنهادهاوذی  32/0-  

-43/0 وکارفضایکسب  46/0-  

-46/0-44/0 پارچةشهریمدیریتهماهنگویک

-62/0-54/0 کیفیتخدماتگردشگری

66/068/0 هایجغرافیاییجذابیت



قوانین،هایخارجیحریم،هاهایمیاننسلشکاف،توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتیدهشاخص

نفعاننقشنهادهاوذیاسالمی،ةدوردستی،هنرهاوصنایعگذاریدولتومدیرانمحلیوسیاست

قدرتذی صاحب و نفوذ کسب، کاروفضای یک، و هماهنگ شهریمدیریت پارچة هایجذابیت،

رفتنسهعاملتخصص،اهمیتواجما بهترتیبگبادرنظرکیفیتخدماتگردشگریجغرافیاییو

دارند.ترینعدمبیش بهترینعدمباال،دومپاسخخبرگانةدرنمونقطعیترا توسعةترتیبقطعیترا

ةدستیدور،هنرهاوصنایعهاهایمیاننسلشکاف،هایخارجیتحریم،شهرمبتنیبرم یترقابتی

 گذاریدولتومدیرانمحلیقوانینوسیاستاسالمی، وذی، نفوذوصاحبنفعانذینقشنهادها

قدرت کسب، کاروفضای یک، شمدیریتهماهنگو هریپارچة جغرافیاییجذابیت، های کیفیتو

نهایتاًهبخدماتگردشگری دوم،دستآوردند. توجهبهنتایجمراحلاولو عواملکلیدینهایی،با

هنرو،هاهایمیاننسلشکاف،هایخارجیتحریمتوسعةشهرمبتنیبرم یترقابتی،ندازاعبارت

نفعاننقشنهادهاوذی،ریدولتومدیرانمحلیگذاقوانینوسیاست،صنایعدستیدورةاسالمی

قدرتذی صاحب و نفوذ کسب، کاروفضای یکو و هماهنگ شهری،مدیریت هایجذابیتپارچة

رسدبراینظرمیهایاجما واهمیت،بهباتوجهبهشاخصکیفیتخدماتگردشگری.وجغرافیایی

توسعةشهرمبتنیبرم یترقابتیدر»وحالتددبایگردشگریمذهبیتدوینسناریوهایپیشروی

انتخابشوند.«هاهادرمقابلکاهشتحریمتشدیدتحریم»و«صورتناهماهنگمقابلتوسعةشهربه

گردشگریمذهبیةتوانچهارسناریویمختلفبرایآیندقطعیت،میباتوجهبهایندوعدم،بنابراین

ادامهبهکردتدویناستانقم در اینچهارسناریودرریحتش. خواهیمپرداخت. هریکازسناریوها

عدم2شکل دو به توجه چهاربا کلیدی، عامل دو براساساین است. شده نمایشداده قطعیت

ندکهاهشناساییشدزده،شهرزیبا،شهرسوختهوشهرپایدارشهرآشوبهایسناریویباورپذیربانام
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.واهندشدهریکدرادامهتوضیحدادهخ




 یمذهب یگردشگر یرو شیپ ریباورپذ یوهایسنار: 2شکل



 زده سناریوی شهر آشوب 

تحریم سناریو این کاهشمیدر خارجی نفتی،های اف ایشدرآمدهای آن پیامدهای از و یابد

فرصت سرمایهاف ایش اف ایشهای است. مردم خرید قدرت ارتقای و داخلی و خارجی گذاری

نفتی میبودجهدرآمدهای اف ایش را عمرانی بودجههای این ولی بهدهد، وها نامتمرک  صورت

اینتخصیصنامتمرک وهایگوناگونتخصیصمیهایمختلفدرحوزهناهماهنگبهفعالیت یابد.

نظمی،هاراخواهدکاست.بنابراینباشهریمواجهیمکهبیوریاینبودجهناهماهنگبازدهیوبهره

مگیوشلوغیوجهمشخصةآناست.م یترقابتیاستانقمحوزةزیارتوگردشگریمذهبیبرنابی

هایگذاریجنبهگذاریبرایتوسعةاستانبایددراینبخشباشد.اینسیاستاست.بنابراینسیاست

رایگیرد.بگذاریرادربرمیمتعددیمانندآموزش،فرهنگ،تربیتنیرویانسانی،اقتصادیوسرمایه

هاومراک آموزشیبایدبهتربیتنیرویانسانیموردنیازشهردراینمثال،درحوزةآموزش،دانشگاه

توسعةرشته درحوزةشودبههاییکهبهم یترقابتیشهرمربوطنمیحوزهبپردازند؛ صرفهنیست.

بخشسرمایه نی  سناریو،گذاری این در باشند. اولویت در باید گردشگری هایکاهشتحریمهای

توضیحسناریویشهرآشوبخارجیمجموعه زدهبرایناهماهنگونامتوازنازشهرخواهدساخت.

CATWOEمبنایسازة
عبارتخواهدبوداز:1

o آن برای که خارجی و داخلی زا ران سناریو: یا سیستم برنامهمشتریان صورتها خاصی ری ی

                                                           
1. Customers, Actors, Transformation Process, Weltanschauung, Owner and Environmental Factors 
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نگرفتهاست.

o ا دولت، سیستم: مسجدفعاالن تولیت معصومه)س(، حضرت تولیتحرم فرمانداری، ستانداری،

صورتناهماهنگ.مقدسجمکرانوبخشخصوصیبه

o هایمختلفاجراییدراستان.هاودستگاهمالکسیستمیامسئله:سازمان

o اجرایبرنامه فعالیتفرایندتبدیلودگرگونی: و وهاییکهبهها صورتناهماهنگتوسطنهادها

اف اییاست.شودوفاقدهمهایمختلفاجرامیسازمان

o بینیسیستمیاسناریو:اینباورجمعیمیانمدیرانوجودنداردکهم یترقابتیمحوریوجهان

اصلیاستانحوزةزیارتوگردشگریمذهبیاست.

o وخارجینفعانداخلیوکاردراستانقمکهمتشکلازذیمحیطسیستمیاسناریو:فضایکسب

 .است

 سناریوی شهر سوخته 

اتفاق استان مذهبی گردشگری آیندة استبرای ممکن استکه وضعیتی بدترین سناریو این

تحریم سناریو این در بهبیفتد. ف ایندهها میصورت اف ایش تحریمای اف ایش کاهشیابند. به ها

فعالیت اینسناریوهایعمرانیوقدرتخریدمردممنجرخودرآمدهاینفتی، بنابرایندر اهدشد.

علتکاهشقدرتخریدمردمدرداخلکشوردرآمدهایناشیازگردشگریمذهبیممکناستبه

ولیبه باشد، زا رانخارجیعلیاُفتمحسوسیداشته الخصوصعلتکاهشارزشپولملیاقبال

ینفرصتعملکردهماهنگتمامیکشورهایمنطقهبرایحضوردرایراناف ایشیابد.امااستفادهازا

اندازوسندمعینباضمانتطلبد.دراینسناریو،استانفاقدچشمهایاجراییمربوطرامیدستگاه

بنابرایندستگاه توسعهنیست؛ استانمانندسازماناجراییبرایپیشرفتو هایاجراییمختلفدر

معدنوتجارت،جهادکشاورزی،شهرداریوسازم هایگوناگونانمیراثفرهنگیدرحوزهصنعت،

اند.دراینآیندهمانندصنعت،کشاورزی،زیارتبدونتوجهبهم یترقابتیاستانبهفعالیتمشغول

دستگاه بین هم زیارت حوزة در زا ران،حتی امور هماهنگی معاونت مانند مسئول اجرایی های

هایعلمیه،بیوتمراجع،سازمانمیراثف،حوزههایحرممطهرومسجدجمکران،سازماناوقاتولیت

دیدونظروجودنداردوهرکدامبهصالحهاهماهنگیوتوافقفرهنگی،نهادهایامنیتی،وسایردستگاه

نتیجةچنینفضاییآشفتگیفضایکسبطبقبرنامه کاروسرگردانیوهایخودعملخواهندکرد.

سرمایه خواهد خصوصی بخش و بهگذاران وبود. اقتصادی فشارهای و مشکالت خالصه، طور

فرصتناهماهنگیدستگاه از جذابیتهایمسئولامکاناستفاده و گردشگریها حوزة در هایشهر

ونقل،هایشهری،امکاناتحملمذهبیرانخواهدداد.درنتیجهتغییرمحسوسیدرتوسعةزیرساخت

رشته توسعة توضیحهایآمومهارتنیرویانسانی، نخواهدشد. بخشزیارتایجاد زشیمربوطبه

عبارتخواهدبوداز:CATWOEسناریویشهرسوختهبرمبنایسازة

o آن برای که خارجی و داخلی زا ران سناریو: یا سیستم برنامهمشتریان صورتها خاصی ری ی

ها،هنگ،سنتگردشگریمذهبیفرصتمناسبیبرایاف ایشقدرتنرم،معرفیفر.نگرفتهاست
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هایاجراییاینفرصتعلتناهماهنگیدستگاهورسومآنمنطقهاستکهمتأسفانهبههنروآداب

ازمیانخواهدرفت.

o مسجد تولیت معصومه)س(، حضرت تولیتحرم فرمانداری، استانداری، دولت، سیستم: فعاالن

 و فرهنگی میراث سازمان شهرداری، امنیتی، نهادهای عمدتاًمقدسجمکران، بخشخصوصیِ

صورتناهماهنگ.داخلیبه

o نظمیمالکسیستمیامسئله:سیستممتولیومالکمشخصینداردوهمینمسئلهباعثبروزبی

خواهدشد.

o اجرایبرنامه صورتناهماهنگازسوینهادهاوهاییکهبههاوفعالیتفرایندتبدیلودگرگونی:

هاعبارتاستترینویژگیاینبرنامهاف اییاست.مهمفاقدهمشودوهایمختلفاجرامیسازمان

بودنوناهماهنگی.ایوقا مبهفردبودن،موقتیومقطعیازسلیقه

o داندبینیسیستمیاسناریو:هردستگاهیاسازماننگاهورویکردخودرادرستومنطقیمیجهان

رد.هیچسازمانیحاضربهواگذاریاختیاراتبهوتوافقنظریمیانمسئوالنونهادهاوجودندا

مندیدرحوزةزیارتنیست.نفعایجادنظموقاعده

 نفعانداخلیهستند.وکاردراستانقمکهبخشغالبآنذیمحیطسیستمیاسناریو:فضایکسب



 سناریوی شهر پایدار 

اینسناریوتحریم اف ایشمیدر انتقالپولپیشبردیابدومشکالتمربوطبهروابها طبانکیو

اف اییایجادهایعمرانیرادچاروقفهخواهدکرد.ولیوجودهماهنگیمیانمدیراناستانی،همپروژه

باوجودفعالیتمی کانونگردشگریمذهبیمعرفیخواهدکرد.دراینسناریو، کندواستانقمرا

هاوبی،اینحوزهدارایمتولیاستوسیاستهاونهادهایمختلفمرتبطباگردشگریمذهدستگاه

فعالیت هدایت برای بلندمدتی دستگاهراهبردهای عملیاتی گردشگریهای حوزة در اجرایی های

سرمایه اینآینده، در هدایتبودجهمذهبیوجوددارد. هایهایعمرانیاستانرویپروژهگذاریو

گردشگریمانندحمل زیومرتبطبا هتلنقلشهری، اقامت، اسکانو سرگرمی، وباسازیشهری، ها

هایگردشگریاستومیانمراک فرهنگیخواهدبود.دراینسناریو،تخصیصبودجهبااولویتپروژه

گذاریفرهنگی،نظروجوددارد.همچنیندرحوزةسیاستکردبودجهتوافقمدیراناستانیبرایه ینه

برگردشگریمذهبی،رویکردحمایتیوجوددارد.بدونحمایتبرایارتقایفرهنگشهریوتمرک 

هاامکانپیشبردهایعلمیه،بیوتمراجعوتولیتنهادهایمرجعوداراینفوذدراستانمانندحوزه

اینسناریوهماهنگیویکپروژه در وپارچگیفعالیتهایاقتصادمقاومتیوجودنخواهدداشت. ها

باالد اسناد بر توضیحتمرک  شد. خواهد استان در مذهبی گردشگری رونق باعث موردتوافق ستی

 چنینخواهدبود:CATWOEسناریویشهرپایداربرمبنایسازة
o بازاریابیوبخش زا رانداخلیوخارجیکهبرایجذب، هابندیآنمشتریانسیستمیاسناریو:

یاگروهاززا رانبرنامةمدونیدارد.ری یخاصیصورتگرفتهاست،استانبرایهربخشبرنامه
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o ،)حضرتمعصومه)س تولیتحرم فرمانداری، استانداری، معاونتزا ران دولت، سیستم: فعاالن

بخش و فرهنگی میراث سازمان شهرداری، امنیتی، نهادهای جمکران، مقدس مسجد تولیت

رنهادیادستگاهاجراییپارچهومنسجم)وظایفهصورتهماهنگ،یکخصوصیِعمدتاًداخلیبه

کامالًمشخصاست(.

o معاونتزا راناستانداری احتماالً سیستممتولیومالکمشخصیدارد. مالکسیستمیامسئله:

متولیسیستمخواهدبود.

o ایهماهنگدرصورتمنظومههایگردشگریمذهبیدراستانبهفرایندتبدیلودگرگونی:برنامه

گذاریپیشخواهدرفت.گذاریوسیاستشی،پژوهشی،سرمایههاییهمچونآموزحوزه

o سازیوهابرنامهوسیاستوجوددارد.مقاومبینیسیستمیاسناریو:برایرویاروییباتحریمجهان

بینیغالباست.پایداریجهان

o دستگاه و نهادها مجموعه سناریو: یا تولیتمحیطسیستم اوقهایاجرایی، بیوتمراجع، اف،ها،

 کنند.صورتهماهنگعملمیبخشخصوصیومؤسساتمرتبطباگردشگریکهبه



 سناریوی شهر زیبا 

هاکاهشیافتهواینسناریوآیندةاید الگردشگریمذهبیدراستاناست.دراینسناریوتحریم

سرمایه میحجم اف ایشمحسوسی حوزه این در تحریمگذاری کاهشحجم برنامهیابد. و ری یها

می باعث استان در سرزمین آمایش بر سرمایهمبتنی بودجهگذاریشود و پروژهها صرف هایها

پروژهاولویت پیشبرد سرعت قبلی سناریوی با سناریو این تفاوت شود. مذهبی گردشگری ودار ها

تراست.درشهابیعلترفعموانعتحریم،سرعتپیشبردپروژههااست.درپروژةشهرزیبا،بهبرنامه

م یت و باالدستی اسناد و است متولی دارای مذهبی گردشگری حوزة سناریو، استانیاین های

دستگاهراهنمایعملسازمان و دانشگاهها پژوهش، آموزشو حوزة در تالشهایاجراییاست. ها

توسعةرشتهمی راهبریپایانکنندتا شهایآموزشیو بهسمتم یترقابتیو کوفاسازیآننامه

باشد.دربحثبودجه،تخصیصبودجهباتوجهبهبازدهیفعالیتواستعدادهایمنطقهخواهدبودو

سرمایهحوزه حوزة در بود. خواهند اولویت در مذهبی گردشگری شهر،های شورای نی  گذاری

استانداریرویپروژه تجارتو معدنو سازمانصنعت، گردشگشهرداری، ریتمرک هایمرتبطبا

میمی و فضایکسبکنند تا ازمیانکوشند را قانونی موانع و کنند تسهیل را زمینه این در وکار

تالشمی نی  فرهنگی حوزة در اطال بردارند. و تبلیغات ازطریق تا مداومشود مذاکرات و رسانی

لمیهجلبشود.نتیجةهاوحوزةعهایداراینفوذمانندبیوتمراجع،تولیتهمکارینهادهاوگروه

هایاجرایی،تمرک پارچگیدستگاههایراهبردیبلندمدت،هماهنگیویکهاوبرنامهتدوینسیاست

هایقدرتمند،وارتقایفرهنگگردشگری،اف ایشاشتغال،بهبودرفاهودرآمد،دراجرا،همکاریگروه

وضیحسناریویشهرزیبابرمبنایسازةارتقایقدرتنرموتوسعةاقتصادیدراستانخواهدبود.ت

CATWOE:چنینخواهدبود 
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o بازاریابیوبخش زا رانداخلیوخارجیکهبرایجذب، هابندیآنمشتریانسیستمیاسناریو:

ری یخاصیصورتگرفتهاست.استانبرایهربخشیاگروهاززا رانبرنامةمدونیداردوبرنامه

سپروژه با گردشگری بیشهای میرعت پیش نرختری و چشمگیر زا ران ساالنة رشد و رود

ماندگاریزا ردرشهراف ایشیخواهدبود.

o ،)حضرتمعصومه)س تولیتحرم فرمانداری، استانداری، معاونتزا ران دولت، سیستم: فعاالن

بخش و فرهنگی میراث سازمان شهرداری، امنیتی، نهادهای جمکران، مقدس مسجد تولیت

گذارانخارجیپارچهومنسجم.نقشسرمایهصورتهماهنگویکوصیداخلیوخارجیبهخص

بسیارپررنگاست.

o .مالکسیستمیامسئله:معاونتزا راناستانداریمتولیسیستمخواهدبود

o برنامه دگرگونی: تبدیلو ذیفرایند حضور خارجیباهایگردشگریمذهبیبا نفعانداخلیو

رود.پیشمیسرعتزیادی

o سرمایهجهان و تخصیصبودجه سناریو: یا سیستم پروژهبینی روی درجةگذاری به توجه با ها

هاست.نهادهایقدرتمنددراینزمینهنگاهحمایتیدارند.بودنآنبازدهی،رقابتواقتصادی

o المللی.وکاربینمحیطسیستمیاسناریو:فضایکسب

یافتهوموفقدرحوزةگردشگریمن لةشهرینمونهوتوسعه،قمبهطورخالصه،دراینسناریوبه

هاییتوانآنراپایتختفرهنگیجهانتشیعوحتیاسالمدرحوزهشودومیمذهبیبرجستهمی

چونآموزشی،پژوهشی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسیمعرفیکرد.



 گیری بحث و نتیجه

دو مبنای پژوهشبر باورپذیر تحریمسناریوهای و م یترقابتی مبنای بر شهر توسعة هایعامل

گرفته عبارتخارجیشکل سناریوها این آشوباند. سناریویشهر از پایدار،اند شهر سناریوی زده،

هایزدهازمحلتالقیکاهشتحریمسناریویشهرسوختهوسناریویشهرزیبا.سناریویشهرآشوب

به شهر توسعة تحریمصورتناهماخارجیو اینسناریو در هایخارجیکاهشهنگشکلگرفت.

فرصتمی و درآمدها ولی بهیابند، شهر درجهتتوسعة ایجادشده نامنظمهای ناهماهنگو صورت

هایکندکهدرآنتحریمایراتوصیفمیتمرک خواهدیافت.سناریویشهرپایداروضعیتوآینده

می تشدید یکخارجی سیاست ولی گردشگریپشود، حوزة در شهری هماهنگ مدیریت و ارچه

مذهبیباعثخواهدشدتاعوارضمنفیناشیازتحریمکاهشیابد.سناریویشهرسوختهبدترین

محلتالقیاف ایشتحریم از اتفاقبیفتدو آینده هایخارجیووضعیتیاستکهممکناستدر

 شکل مذهبی گردشگری حوزة در شهری ناهماهنگ ومیتوسعة درآمدها سناریو، این در گیرد.

نقلوامکاناتشهریوها،حملیابدواینکاهشدرپیشرفتزیرساختهایعمرانیکاهشمیبودجه

 تأثیر مستقیم گذاشت. پروژهخواهد در شهر امکانات و است ناهماهنگ نی  شهری هایمدیریت

اف اییاریویپژوهشاست.دراینسناریو،همترینسنشود.سناریویشهرزیبااید الپراکندهتلفمی
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رونقگردشگریافولتحریم گردشگریمذهبیبهشکوفاییو حوزة مدیریتشهریدر بهبود و ها

مذهبی،اف ایشدرآمداستانیوماندگاریبیشترزا راندرشهرمنجرخواهدشد.مشخصاتهریکاز

به ارا هشده9هاینرمدرجدولشناسیسیستموشصورتخالصهبرمبنایابعادشیوةرسناریوها

است.


 : مشخصات سناریوها9 جدول

 
سناریوی شهر 

 زده آشوب

سناریوی شهر 

 سوخته
 سناریوی شهر پایدار

سناریوی شهر 

 زیبا

 مشتریان
زا رانداخلیو

خارجیباماندگاری

کم

عمدتاًزا رانداخلی

باماندگاریکم

انداخلی)قدرتزا ر

خریدکم(وزا ران

خارجی

زا رانداخلیو

خارجیباتنو 

زیاد

 فعاالن
هاینهادهاودستگاه

صورتمختلفبه

ناهماهنگ

هاینهادهاودستگاه

صورتمختلفبه

نامنظموپراکنده

نفعانداخلیذی

صورتهماهنگوبه

متمرک 

نفعانداخلیوذی

صورتخارجیبه

هماهنگو

مرک مت

معاونتامورزا رانمعاونتامورزا رانسیستممتولینداردسیستممتولیندارد مالک

فرایند

 تبدیل

هایاجرایبرنامه

ناهماهنگوبعضاً

متناقض

هایاجرایبرنامه

ناهماهنگو

نامتمرک 

هایهاوسیاستبرنامه

پارچهومتمرک یک

هاوبرنامه

راهبردهای

متمرک باتوجهبه

هایملیوواقعیت

ایمنطقه

بینیجهان

 سیستم
اغتشاشوپراکندگی

هافعالیت
سازیوپایداریمقاومنگریبخشی

توجهبهاصل

رقابتوبازدهی

محیط

 سناریو
نفعانداخلیوذی

خارجی
نفعانداخلیذینفعانداخلیذی

کاروفضایکسب

المللیبین



سناریو استخراج از پس بخش، این گروهدر با مصاحبه روش از استفاده با کانونی،ها، های

راهبردهاییبرایرویاروییهرسناریوباوضعیتپیشروارا هشدهاست:



زده راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر آشوب

 هایاستان؛گذاریمتمرک برایتوسعةاستانمبتنیبراستعدادهاوقابلیتـسیاست

 هایاستانازطریقتهیةبرنامةآمایشسرزمینجامع؛لیتهاوقابـشناساییم یت

 ها؛هایاقتصادیدراستانباتوجهبهاولویتـحمایتازواحدهاوبنگاه

 ـمدیریتمتمرک شهریدرحوزةگردشگریمذهبی؛
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وگروه اقنا ومتقاعدسازینهادها منظورحرکتدرراستاینفعقدرتمنددراستانبههایذیـ

 رقابتیاستان؛م یت

 هایرقابتیاستانوپیگیریسیاستتقاضامحور؛ـهدایتمراک آموزشیودانشگاهیدرراستایم یت

 هایشهری؛اندازیپروژههایفرهنگی،اقتصادیواجتماعیدرراهـتوجهبهاولویت

 راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر پایدار

گذارانداخلیهایاستانبهسرمایهمنظورمعرفیقابلیتـتالشبرایتقویتدیپلماسیعمومیبه

 وخارجی؛

 گذارانداخلیوخارجی؛نظرسرمایهمنظورجلبـتقویتقدرتنرماستانوبرندملیاستانیبه

 ایمانندعراق،لبنان،عربستان،هندوپاکستان؛ـتالشبرایجذبگردشگرانوزا رانمنطقه

 هایمختلفزا رانداخلیوخارجی؛منظورتمرک برگروهازاربهبندیبـتالشبرایبخش

 ـاستفادهازظرفیتتقویتنرخارزبرایجذبگردشگرانوزا ران؛

 بنیاندرحوزةگردشگریمذهبی؛هایدانشکارازطریقحمایتازشرکتوـبهبودفضایکسب

 راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر زیبا

 گذاریخارجیازدیگرکشورها؛وکارازطریقجذبسرمایهـبهبودفضایکسب

 ـارتباطبامراک آموزشیوتحقیقاتیجهانبرایکاربستبازاریابیگردشگری؛

هاینوینبازاریابیمانندبازاریابیعصبی،بازاریابیویروسی،بازاریابیپارتی انیدرـکاربستروش

 حوزةگردشگریمذهبی؛

 من لةقطبگردشگریمذهبیدرجهاناسالم؛تانقمبهـمعرفیوتبلیغاس

 نقلشهریازطریقفرصتایجادشدةناشیازتحریم؛وهاوحملـتوسعةامکانات،زیرساخت

گذاریداخلیوخارجیباتوجهبهاسنادباالدستیشهریمانندسندآمایشـحمایتازسرمایه

 سرزمین؛

ری یوردنیازحوزةگردشگریمذهبیازطریقپیگیریبرنامههاینیرویانسانیمـارتقایمهارت

 آموزشیتقاضامحور؛

سیاست حوزة بر استانداری زا ران معاونت حوزة در مدیریت تمرک  سایرـ مدیریت و گذاری

 هامانندسازمانمیراثفرهنگی؛سازمان

 تان؛ایدراسهایج یرهنگریوفعالیتنگریبهجایبخشیـپیگیریسیاستکل

هایطبیعی؛هایمرتبطباگردشگریمذهبیدراستانمانندجذابیتبرداریازسایرقابلیتـبهره

هایشهری.محیطیاستاندراجرایپروژههایزیستـتوجهبهمحدودیت

 راهبردهای مرتبط با سناریوی شهر سوخته

 دشگریمذهبی؛هاومراسممذهبیبرایتقویتحوزةگرگیریازظرفیتجشنـبهره

 ـبهبودشاخصماندگاریمسافرانوزا راندراعیادومراسممذهبی؛

 هایاقتصادیفعالدرحوزةگردشگریمذهبی؛هایاستانازبنگاهـحمایتبانک
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کسب موانع رفع گمرك،وـ مالیاتی، هماهنگامور اقدام ازطریق استان در گردشگری کارهای

 نوتجارت؛شهرداریوسازمانصنعت،معد

 کارهایکوچک؛وهایمحلیوتقویتکسبهادرایجادبازارچههایشهرداریـاستفادهازظرفیت

 دستیاستانبرایایجاددرآمدزایی؛ـتقویتبرندسوغاتسفروصنایع

 هایکارآفرینیدرحوزةگردشگریمذهبیازسویمعاونتزا ران؛ـشناساییفرصت

 هایمرتبطباگردشگریمذهبی.سمتپروژهانیبههایعمرـهدایتبودجه
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